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چکیده
نمادها ،همواره در دو حوزهي معناگرایي و تصویرآفریني نقش پربار داشتهاند و همین دو خصلل ارزشلمند ادبلي سل
شده اس تا نمادها در ساز و كار سرایندگي ،به شكلي كارآمد مورد توجه قرار گیرند .شاعران نیز براي رهلایي از ورهله-
ي تاریك و ناپیداي شعارزدگي وگریز از هرگونه سانسور ،راهي جلز تمسلك بله نمادهلاي گونلاگون نیافتنلد .بلر هملین
اساس مي توان گف یكي از انگیزه هاي رویكرد شاعران معاصر فلسطین بله سلم (نملاد) ،بیلان ییلر مسلتقیف افكلار
واندیشه واحساسات مي باشد .در این روش شاعر به منظور پربار كردن محتواي شعري و ت ین اوضاع و احوال سیاسلي و
اجتماعي جامعه و حاالت دروني خود به صورت رمز گونه ،پرده از حقایق مي گشاید .در میان سلم لاا ،نمادهلاي دینلي
به لحاظ ماهی مذه ي و تأكید شاعران بر محتواي یني فرهنگ قرآني ،نس بله نمادهلاي حماسلي ،نملود بیشلتري
دارند .از میان نمادهاي قرآني شخصی حضرت یوسف (ع) به دلی برخورداري از پتانسی وداللتااي بالقوه و سلازگار بلا
تجربه دروني شاعران فلسطین،نس به سایر سم لااي دیني بسامد بیشتري داشته اسل  .شلاعران فلسلطیني در آرلار
خود ابعاد داستاني شخصی حضرت یوسف (ع) را مورد بازنگري قرار داده ،از آن ،در جا انتقال داده هاي ذهني خلود
به شك رمزگونه ونمادین باره جسته اند .در ضمن شاعران فلسطین در پرداختن به این گونه نمادها (نمادهلاي قرآنلي)
همواره وجه تحریكي و تشجیعي آناا را مد نظر داشتهاند .نتیجله تحقیلق حلاكي از آن اسل كله فراخلواني شخصلی
حضرت یوسف (ع) در شعر فلسطین ،مفاهیمي چلون مقاومل وپایداري،امیلد و رهلایي ازگلرداا بحرانالاي سلخ  ،را
پررنگ وتقوی كرده اس  .روش تحقیق در این پژوهش تحلیلي و توصیف ي اس و سعي در پاسخ دادن به سلااالت زیلر
دارد:
الف :نماد چیس و چه تأریري بر فرآیند زبان شعري دارد؟
ا :مامترین انگیزه هاي شاعران فلسطین از كاربرد نمادین شخصی حضرت یوسف (ع) چیس ؟
ج :فراخواني شخصی یوسف (ع) و داستان آن ،چه تأتثري بر افق شعري شاعران فلسطیني ومخاه ان آنان داشته
اس .
کلیدواژهها :شعر معاصر فلسطین ،نمادهاي قرآني  ،شخصی یوسف ،درون مایه

مقدمه
نماد به عنوان یكي از آرایههاي ادبي ،از شیوههاي ییر مستقیف بیاني و از محورهاي هنجارگریزي معنلایي اسل  .ایلن
آرایهي ادبي در تفسیر و تأوی آرار ادبي وهنري نقش شگفتي دارد .نماد از دیر باز با زندگي بشر پیوند خورده و بیش
از هر چیز دیگري در «ادبیات» تجلي یافته اس  .نمادها باتوجه به زمینله و موضلوع ارلر ادبلي و همننلین شلیوهي
نگرش شاعر ،زمینههاي فرهنگي ،زمان ومكان و مقتضاي حال تغییر پیدا ميكنند .ولي آننه بلراي ملا اهمیل دارد،
این اس كه نمادها به مفاهیف سطحي بسنده نميكنند زیرا نمادها « م دع واقعي هستند كه بله ایجلاد هنلین اكتفلا
نميكنند بلكه تغییر درعمق را ميهل ند»(شوالیه )13 :3133،كارایي نمادها باعث شده كه برخي آنالا را از ملزوملات
بنیادین شعر بدانند .به باور این دسته از اندیشمندان ،جاان داراي عوام متناظر و م تني بر دستگاه نمادهاي فراگیر
اس كه شعر ،بازتابي ازآن و بیان كنندهي آن اس  .به هر حال نماد ،ابزاري با ارزشهاي فرهنگي اسل كله شلاعران

 -استادیار گروه عربي دانشگاه شهید چمران اهواز

ati.abiat@yahoo.com

 استادیار گروه علوم و قرآن حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز -دانشجوی دکتری عربي دانشگاه تهران (پردیس فارابي)
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آن را به خدم

ميگیرند تا مفاهیف و برداش هاي خود را از هریق آن باتلر بیلان كننلد .اهمیل

معنلایي وتصلویر

آفریني نمادها زماني آشكار ميشود كه كشوري دچار پدیدههایي نظیر خفقان ،است داد ،جنگ وییره شود.
شاعر فلسطیني از آیاز استعمار واشغال كشورش توسط دشمن صایونیستي ،همگام با رزمندگان فلسطیني با دشلمن
خود جنگید و براي اینكه افق تجربه شعرياش در حد واندازهي واقعهي دردنلا اشلغال كشلور فلسلطین وشكسل
ارتش هاي عربي در ن رد با دشمن صایونیستي باشد ،به خالقی و نوآوري در شلك و مضلمون قصلیده سلنتي روي
آورد .رهایي شاعر فلسطیني از قید و بندهاي قصیده ي سنتي باعث فلراهف شلدن زمینله مدرنیتله شلدن قصلیده و
استفاده از جریانهاي ادبي یرا شود .بنابراین شاعران فلسطیني از شگرد و پتانسی جریانهاي نوین ادبلي از جملله
رمزگرایي یا سم ولیسف درم ارزه علیه دشمن اشغالگر باره بردند .ابعاد امنیتي فضاي حاكف بر فلسلطین باعلث شلده
كه آرایه سم ولیسف ،حضوري پر رنگ در سرودههاي شاعران فلسطیني داشلته باشلد .كلاربرد فنلي نمادهلا در شلعر
فلسطین عالوه بر عمق بخشیدن به قصیده ودور نگه داشتن آن از سطحي نگري ،باعث انتقلال ییلر مسلتقیف معلاني
ومفاهیف بسیاري به مخاه ان ميشود .فراخواني قری به اتفاق نمادها درشعر فلسطین ریشه در ه یع اشلغال ایلن
كشور توسط صایونیس ها داشته كه تاریرمستقیمي بر زندگي وآینده فلسطینیان دارد.
فراخواني نمادها بویژه شخصی هاي دیني در ادبیات معاصر عرا ،پدیده نویني اس كه در نیمهي دوم قلرن بیسلتف
به عرصه شعر عرا راه پیدا كرده اس  .این فراخواني كه یكي از زی اترین نمونه هاي بارز ارت اط شاعر معاصر بامیراث
كان خویش به شمار مي رود ،بعنوان من عي سرشار از داللتااي گوناگون درشعر معاصلر فلسلطین جایگلاه ویلژه اي
كس كرده اس  .شاعران فلسطیني از زمان اشغال فلسطین در سال  3391و شكس اعراا درجنلگ وونلن ،3393
به فراخواني شخصی تااي دیني وقرآني در شعرشان عنای ویژه اي ازخود نشان دادند .زیرا نمادهلاي فراخلواني شلده
مي توانند تفسیر كننده تجربه هاي معاصر شاعر فلسلطین باشلد و از هریلق تجربله هلاي جوشلان ونافتله در ایلن
شخصیتااي قرآني ،مي توان ضمیر ناخودآگاه مخاه ان فلسطیني و ییر فلسلطیني را بله سلوي خلود فلرا خوانلده و
مخاه را با خود همراه وهمصدا كرد.نماد دیني ،از گذرگاه تشابه مي گلذرد و وجلودي معملایي دارد .رملز دینلي از
نس هایي حكای مي كند كه دنیاي مخلوق را با خالق و دنیاي مادي را با دنیاي فوق ه یعي پیوند ملي دهلد و از
هماهنگي هایي سخن مي گوید كه میان الیه هلاي گونلاگون جالان وجلود دارد.بلرهمین اسلاس نملاد از جامعیل
مفاومي برخوردار اس و توانمندترین ابزار برقراري رابطه شمرده مي شود.
خالصه سخن اینكه نماد دیني به شناسایي عام زماني كمك ميكند چرا كه «ابعاد سله گانله زملان در یلك لحظله
جدال انگیز و حساس در هف ميآمیز د و بر اساس ارت اط و محاوره پیام نماد دیني (گذشته) وپیلام شلاعر (حلال) بله
منظور تفسیر حال و كشف آینده وارد عم مي شوند .لذاهر صدا داراي تجربه و چشف انداز خلویش اسل »(بسیسلو،
،3333ص) 9
پژوهش های پیشین:
ه ق بررساایي صورت گرفته هیچ گونه پژوهشي به صورت مستق در مورد فراخواني شخصی حضلرت یوسلف (ع)
در شعر معاصر فلسطین ،انجام نشده اس .واین مسأله بیانگر جن ه جدید بودن ایلن پلژوهش اسل  .آننله در ملورد
فراخواني شخصی یوسف پ ام ر یافتیف ،مطال ي پراكنده اس كه تناا اشارهاي گذرا به این شخصلی داشلته و حلق
مطل را بخوبي ادا نكرده اند .از جملهي این پژوهشها ،ميتوان به موارد زیر اشاره كرد:
«توظیف التراث في شعر سمیح القاسف» ارر لولوة حسن ع داهلل سال  232و«الشاعر والتراث دراسة في عالقة الشلاعر
العربي بالتراث» ارر-مدح الج ار « 3331التناص فلي الشلعر العربلي ال ریلوري نموذجلا» ارلر حصلة ال لادي سلال
 223وهمننین مقاله «التناص في مختارات من شعر االنتفاضة الم اركة» ع دالرحیف حملدان چلاش شلده در مجلله
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دانشگاه علوم دیني و انساني ،شارجه جلد سوم شلماره  .1مقالله «الرملوز التاریخیلة والدینیلة واالسلطوریة فلي شلعر
محمود درویش» مجله دانشگاه االقصي جلد  39شماره  3ارر محمد فااد سلطان و مقالله «وسلان ارلرا الدالللة فلي
الشعر الفلسطیني المقاوم انموذجا لطفي زیلول» ارر عاهي ع یات و یحیي معروف مجلله دانشلگاه القلدس المفتوحلة
لالبحاث والدراسات شماره  3صص ( ).313-33ومقاله «التواص بالرموز وافرازاتالا الداللیلة فلي الشلعر الفلسلطیني
المقاوم» مجله اللغة واالدا العربي دانشگاه شاید چمران اهواز شماره (صلص )32-92ارلر علاهي ع یلات و وحیلد
س زیان پور.
نماد در لغت
نماد واوهاي فارسي اس كه در زبان عربي به آن «رمز» ودر زبان فرانسه«سم »مي گویند.نماد بروزن سواد به معني
نمود ،یعني«ظاهرشده»و«نمایان گردید» وبه معني فاعلي هف آمده اس یعني«ظاهر كننده»به معني ظاهر كرد» هف
اس (.دهخدا ،3131،واوه نماد) وهمننین به معناي راز ،سرّ ،عالم  ،نشانه،إشلاره،إیما ،دقیقه ،نكتله ،معملا ،عالمل
اختصاري...نیز آمده اس (.معین ،3131 ،ص.)939
نماد در اصطالح
نماد و سم « شئ یا كار وفعالی یا وضعی

ملموسي اس كه مي تواند از هریق نوعي تداعي بله خصلوص براسلاس

تشابه ،به عنوان رمز وتجسمي براي نشان دادن یرض وهدف ناایي گفتار به كارگرفته شود(.ع اسي ،3119 ،ص )39
در تعریف كلي هر عالمتي اعف از حرف،عدد ،شك ،عالم اختصاري،كلمه ،حرك ...كه ناظر بر مفاومي ویلژه در وراي
ظاهر نمایشي خود باشد ،یك رمز(نماد) محسوا مي شود(.پور نامداریان ،3111 ،ص.)1پس نماد تصلویر رسلانندهي
معنایي رمزي وآشكار كنندهي دنیایي ناشناخته اس ونماد شناسي،شلر وبسلط آن اسل (.دالنشلو ،3199 ،ص)32
براي روشن شدن موضوع الز م اس

بعضي از مفاهیمي كه در ارت اط با نماد هستند مورد تعریف وبررسي قرار گیرند.

نماد واستعاره
نماد با استعاره نیز ارت اط دارد و حتي ممكن اس در برخي موارد این دو اصطال به جاي هف به كار روند.بله هملین
دلی ایل متخصّصان در هنگام توضیح وتعریف نماد ،تفاوت آن را با استعاره نیز بیان كرده اند .بنابراین باید در نظلر
داش كه«هر تصویري(تصرفات بیاني ومجازي) نخستین بار مي تواند اسناد استعاري باشد ،امّا اگر تكرار شود به نماد
ت دی مي شود(».داد ، 3131 ،ص ،123نق از مارآبادي، 3132 ،ص )9استعاره داراي قرینه صارفهاي اس كه ذهن
را به یك مفاوم خاص هدای
حوزه نماد ميگردد.

مي كند؛ امّا در نماد هینگونه قرینهاي وجود ندارد وهمین امر ،س

تعدد معنلایي در

نماد وعالمت
نشانه یا عالم بر پایه قراردادهاي اجتماعي واز پیش نااده ،چیزي را به جاي چیز دیگرمعرفي
مي كند وفقط در همان مفاوم خاص استعمال مي شود(احمدي ،3133،ص  )1لذا مي توان تفاوت نماد وعالم
در موارد ذی خالصه كرد:

را

كه مي نمایاند ،درحالي كه نماد همیشه محتوایي بیشتر از مفاوم عادي

 -3بار نشانه همواره كمتر ازمفاومي اس
خود دارد.
 نشانه در مقام دال فقط یك مدلول دارد كه آن مدلول هف قراردادي اس ،ولي نماد داراي تكثر معاني اس . -1نشانه یال ا به موضوعي مادي اشاره دارد،ولي نماد بر معناي ییر مادي دالل دارد.
 -9رساندن معنا در نشانه یك نقش عملي اس  ،به همین دلی برخي اوقات حیوانات معني عالم را در مي كنند
ولي معنا در نماد از صفات جوهري اس .
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 -1نشانه یك قرارداد اختیاري اس كه در آن دال ومدلول نس

به هف بیگانهاند ،درحالي كه در نماد دال ومدلول از

همگوني خاصي برخور دارند كه م ناي یك پویایي سازمان دهنده قرار مي گیرد(.نجف پور ،3111،ص) 1
علل واسباب فراخوانی نماد در شعر معاصر فلسطین
عوام مختلفي در روي آوردن شاعران فلسطین به نماد ورمز نقش داشتند كه ازجمله آناا مي توان به:
 -3شرایط سیاسي و اجتماعي جامعه فلسطین .
 است داد وارعاا و اختناق شدید حاكف بر فضاي آن در نتیجه اشغالگري رویف صاونیستي . -1عوام نوآوري ومقتضیات فني وهنري .
 -9سانسور ومصادره اعمال فني شاعران وادی ان فلسطیني .
 -1زنداني كردن یا ترور شاعران وادبا ازهرف رویف اشغالگر اسرانی
 -9بیان عقاید واندیشه ها به زبان سم لیك ورمز گونه
 -3دور كردن تجربه شعري از هرگونه سادگي وسطحي نگري وسعي در بارور كردن خیال شعري
 -1تحریك وتشجیع مخاه نس به شناخ وآگاهي از میراث دیني وقومي وتاریخي
 -3عوام قومي واجتماعي وروان شناختي نقش بسزاني در روي آوردن شاعران فلسطین به نماد داشته اس .
 -32زبان نمادین و سم ولیك زباني تأوی پذیر و سیال اس و دربندكردن و محدودی معنایي آن ناممكن اس .
 -33تناس ها و روابطي كه واوگان نمادین با هف برقرار مي كنند س شك گیري باف هایي با الیه هاي معنایي
گوناگون مي شود كه بنابر مقتضیات زماني و روحیة مخاه تأوی هاي گوناگوني مي پذیرد.
در واقع ،دو عام ماف «ارعاا ومصادره اعمال ادبي ومقتضیات هنري» از علواملي بودنلد كله نقلش بسلزایي در روي
آوردن شاعران فلسطیني چلون «محملود درویلش» و«سلمیح القاسلف» و «محملد القیسلي»« ،فلدوي هوقلان» و
«ع دالكریف الس عاوي» و «أحمد دح ور» و«معین بسیسو» و«یوسف هافش» و«موسي حوامده» و«محمود حیدر» و
دیگر شاعران به شعر نمادین و رمزگونه داشتند.
شخصیت یوسف (ع)
از مافترین شخصی هاي قرآني كه نمود بیشتري درشعر معاصر فلسطین داشته اس  ،شخصی حضرت یوسف (ع)
مي باشد .این شخصی به دلی برخورداري از داللتااي تاریخي سازگار با وضعی مردم فلسطین مورد توجه اكثر
شاعران قرارگرفته اس  ..شاعران فلسطین برآن بودند تا بازنگري مجدد عناصر داستان یوسف وشخصی آن كمك
شایاني به انتقال تجربهها واندیشه هاي معاصر خود به مخاه ان داشته باشد.
فراخواني شخصی «یوسف» (ع) در شعر معاصر فلسطین ،گاه به صورت مستقیف اس كه دراین شیوه عناصر مربوط
به شخصی فراخوانده شده -همان گونه كه خواننده آن را مي شناسد-فراخوانده مي شود .بنابراین ن اید انتظلار آن را
داش كه گسترهي خیال شاعر به افقااي جدیدي ازمعاني گشوده شود .دوم اینكه فراخواني ییرمستقیف مي باشد كه
دراین شیوه شخصی ها جا تفسیر تجربه هاي معاصر شاعر به كار گرفته مي شلوند ،زیلرا ایلن تجربله هلا درایلن
چشمه جوشان نافته اس و وجود چنین چشمه هایي درشعر ،مي تواند ضمیر ناخودآگاه مخاه ان را به سلوي خلود
فرا خواند و شاعر ومخاه را باخود همصدا كند ،چنانكه «أدونیس» دراین باره مي گوید«:شلاعري كله از زبلان ایلن
چشمه هاي ناادینه شده در درون توده ها سخن مي گوید ،منتق كنندهي صدها صداس وسرنوش تك تلك ملارا
به سرنوش انسانی گره مي زند» (ادونیس ،3399 ،ص .)33واز آنجا كه شاعر به دن ال ارر گذاري بیشتر ومانلدگاري
ارر خویش اس  ،سعي مي كند از شگردها وروشااي ارت اهي نوین ادبلي همنلون نملاد دینلي بالره گیلرد.بنلابراین
فراخواني شخصی حضرت یوسف (ع) درشعر معاصر فلسطین مي تواند داللتاا ودرونمایه هاي مامي از خود برجلاي
گذارد كه مامترین آناا ع ارتند از:
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--

یوسف  /سمبل مقاومت

«ع داهلل رضوان» در قصیده ي خود به نام «تداعیات الفتي» به فراخواني این داستان ميپردازد تا بتواند دیدگاه خود
رادر مورد مسانلي كه فلسطینییان درگیر آناا هستند ،بیان كند و فلسطینیان را از دام توهئههایي كه علیه آناا
چیده شده اس  ،برحذر دارد .آنجایي كه چنین مي سراید :
أحلف و الواقع المرّ یشربني/هوقٌ یحاصرني في ال ریة/موت یطوق رضوان /مشنقة في الجوار /أخ خنجر /صاح خانن/
ف
یاملك المتع ین /فضُفّ إلیك الحروف /باا تشتع  /و اشتع  /بالتواص في حضرة الجوع /تجمعك السن لة /س عٌ عجا ٌ
یجئنَ /فحاذر خُطي المرحلة( 3رضوان ، 223،صص)312-3 3
شاعر در این قطعهي شعري ،صحنه ي خواا دیدن حاكف مصر كه در آیه زیر آملده اسل را بله تصلویر ملي كشلد:
﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ یَأْکُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُالَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ یَابِسَاتٍ یَا أَیُّهَا الْمَألُ أَفْتُونِي فِيي
رُؤْیَایَ إِن کُنتُمْ لِلرُّؤْیَا تَعْبُرُونَ ﴾ (یوسف .)91،شاعر به واسطهي به كارگیري برخي ع ارتااي قرآني مي خواهد برخلي
پیامها را به مل فلسطین برساند .وي به همین منظور از تع یلر «سل ع عجلاف» اسلتفاده كلرده اسل تلا مقاومل
فلسطین را از ت عات معاهدهي«اوسلو» بین اشغالگران و تشكیالت خودگردان فلسلطین بلر حلذر دارد.شلاعر ع لارت
«أري س ع بقرات سمان» كه اشاره به خیر و برك دارد را حذف كرده اس  .گویا تاریخ م ارزه و مقاوم مللي ملردم
فلسطین در حال گذر از مرحلهاي دقیق وحساس اسل كله در معاهلده «اوسللو» نملود پیلدا ميكنلد و مقاومل و
م ارزهاي كه ق از آن وجود داشته اس نشانگر قربانيها و كشتههایي اس كه مل فلسلطین تقلدیف كلرده اسل .
گویا شاعر با این اشاره ميخواهد بگوید كه خیر و بركتي كه مقاوم فلسلطین ق ل از «معاهلده اوسللو» بله دسل
آورده ،أررش محو شده و بعد از این مرحله اي خواهد آمد كه ویژگي بارز آن ،قحطي و جمود سیاسي و رنلگ بلاختن
م ارزه اس  .این مرحله ،دوران م ارزه ق از خود را از بین ميبرد .از این رو ره لران مقاومل بایلد سلنگر مقاومل
وایستادگي براي نیروهاي ملي باشند .با این مفاوم كه «فضفّ إلیك الحروف» آنان را به وحلدت برسلاند و همگلي در
یك خندق براي راندن اشغالگر و بازپس گیري وهن و آزاد سازي سرزمین از یاص ان ،متحد وحاضر شوند بلا مفالوم
«تجمعك السن لة».
 - - 2یوسف  /ملت فلسطین
امّا شاعر فلسطیني «محمد القیسي» در قصیده خود به نام «یوسف في الج » به فراخواني داستان یوسف روي آورده
و داستان در شعر او ت دی به روایتي رمزگونه شده كه ارت اط تنگاتنگي با واقعی كنلوني ملل فلسلطین دارد .او در
این قصیده با در نظر گرفتن عناصرداستان یوسف به عنوان یك متن موازي با وضعی انسان فلسلطیني كله بلرادران
(سران كشورهاي عربي) او را رها كرده و علیه او توهئه چیني كردند وتصلمیف بلر محلو وجلودش از صلحنه روزگلار
گرفتند ،را به زی ایي ترسیف كرده اس :
كلماتلللك یلللا حلللادي الركللل حزینلللة/كلماتلللك ریلللح واللیللل ذنلللاا مجنونلللة/والقلللادم ی ّلللر بالوحللل
ج ینلللي/وأنلللا مطعلللون/علللذبني ااعلللدا انّلللي/للللف تعشلللق عینلللاي سلللوي وهنلللي/صلللل وني فلللي الغربلللة
یاحلللادي الركللل /قّیلللدني إخلللواني/ورملللوني فلللي الجللل /قتللللوني بجلللواا الصلللم /قتللللوني یاحلللادي
(القیسي ، 3333،ص)13
الرك /انّي أح
سم تاریخي شخصی «یوسف» در این شعر ،از زمان خود خارج شده و به عصر حاضر قلدم مينالد تلا ریشلههاي
نقص و ضعف مردم این زمانه را كشف كند .شعر این مسأله را روشن ميكند كه سكوت و ضعف و ن ود اراده وجلدی
درعم ازسوي «حاكمان عرا» باعث فلج شدن جن ش هاي آزادي بخش ميشود .شاعردر ایجاد تغییلرات مث ل در
نمادهاي قدیمي موفق عم كرده و براي آن معادلهایي در زندگي كنوني ارانه نموده اس .
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 - - 3یوسف  /شهروند فلسطینی مظلوم
احمد دح ور شاعر معاصر فلسطیني در استفاده از نماد دیني سعي كرده موازنههایي با متن یای

برقرار كنلد و آن را

و ارد فرایند خوانش ابداعي جدید كند و دالل هاي نویني از آن تولید كند ..شاعر بلراي تقویل تجربلهي شلاعرانهي
خویش این كار را انجام داده اس  .بنابراین خط ارت اهي كه بین متن یای و متن حاضر ت للور یافتله ،خلط وحلدتي
اس كه شاعر آن را با دق ترسیف كرده و دالل هاي نویني به آن افزوده اس كله در راسلتاي تجربلهي خلود ملي
باشد:
كان یحصي ق أن یرحمه النوم/نسا العمر/كان العمر مخ وزا ً بنارٍ من شعیر ونسا /من أح ته/ومن للف تعطله ملعقلة
الح ّ/ومن القته في الج ّ/سوا /كلّان اآلن ذن وعلي یوسف تدبیر المصیر/كلّان انقطعل أخ لارهنّ اآلن/حتلي مل
السرّ السریر /والتي تغفو إلي جان ه التسمع ااصوات/والتملك تفسیرا ً لنوبات ال كا /...ألا اارض بنار ٍ من لا /وفي
حریقي أجلي/ال املك نعمة السالم/في الج ّ أنا..حذار أن تنتشلي/والذن یخ ّ في عظامي(1دح ور ،3333،صص - 2
).
تناایي و وحشتي كه «یوسف كنعاني» در چاه یا بیرون چاه از آن رنج ميبلرد ،اشلاره بله انسلان مظللوم و سلتف
دیدهاي اس كه برادرانش او را رها كرده و علیه او توهئه چیدهاند و او را در تلاریكي چلاه انداختهانلد .هملانطور كله
«یوسف فلسطیني» نیز توسط برادرانش رها شده و علیه او توهئه چیني كردهاند .بنابراین تركی شعري برگرفتله از
فضاي داستان یوسف اس و شاعر سعي كرده به رابطهي زنان با شخصی میراث دیني نیز توجه نشان دهد .ماجراي
عشق زلیخا به حضرت یوسف (ع) به زنداني شدن پیام ر خدا ميانجامد و این رویداد از نظلر زنلي كله او را دوسل
دارد و خواسته به او ضربه بزند ارت اهي منفي اس  .از این رو مشخص مي شود كه پافشلاري شلاعر در بله كلارگیري
كلمه «نسا » در متن ،اشاره به منفي بودن دیدگاههاي حكلام علرا در برابلر آرملان فلسلطین اسل  .همننلان كله
مظلومی یوسف و خیانتي كه از جان زنان در حق او شده او را از مارباني خویش محروم كرد را با داللل قطعلهي
زیر نشان مي دهد« :من أح ته  /ومن لف تعطه ملعقة الح ّ  /وملن القتله فلي الجل ّ  /سلوا » .شخصلی «یوسلف
فلسطیني» در این شعر ،برگرفته ازعناصر داستان یوسف اس امّا «یوسف فلسطیني» در این شعر ،با یوسلف كنعلاني
در قرآن تفاوت دارد .در این شعر «یوسف» ،تناا و بي یاور ،با گرگ ها مواجه مي شود و باید بلر توانلایي هلاي ذاتلي
خویش اعتماد كرده و براي خود راه حلي مناس بیابد .شاعر در این شعر به دن ال ذات گف گشتهي خویش اس تا با
ذات «یوسف یعقوبي» آمیخته شود و ت دی به یك صدا و یك رنج شود.

 - - 4یوسف /سرزمین فلسطین که مورد خیانت قرار گرفته است
حكیف ابوجاموس شاعر مقاوم مانند سایر شاعران فلسطین از خیانتي كه در حق یوسف(ع) روا شلده ،بله خلوبي در
شعر خود باره برده اس .آنجایي كه به داستان«یوسف پیام ر» و برادرانش كه او را رها كرده و در چاه افكندند ،اشلاره
مي كند.
9
یوسف/هاهف قومك/یلقونك رانیة في الج ّ/فصارع وحد /ش ح الخوف (أبوجاموس، 223،ص )99
شاعر از نماد «یوسف» و با ابزار (اسف علف) استفاده كرده تا فلسطیني زخف خورده را ،به یاد ما بیاورد كه نزدیكانش-
سران عرا -او را رها كرده و از یاري دادنش دس كشیدهاند ومل فلسطین باید یك تنه با ظلف و اشغالگري م ارزه
كند
 - - 5یوسف  /عبور ازمرحله رنج و غربت
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گاهي شاعران در پرداختن به نمادهاي دیني به استفاده از یك جن ه از شخصی سم

اكتفلا نميكننلد ،بلكله

جن ه هاي مختلف شخصی (نماد ) را مورد توجه قرار مي دهند .شاعر ،بدین منظور براي تقویل تجربلهي ابتكلاري
خود سعي مي كند از ابزارهاي زبیا شناسي سخن كه بار تأریرگذاري آناا برمخاه لان زیلاد اسل  ،اسلتفاده نمایلد..
"محمود درویش" شاعر فلسطیني در داستان یوسف ،سووهاي پرمحتوا یافته ،كه مي تواند ابعاد تجربهي شاعر معاصر
را حم كرده و رنج ها و اندوههاي فردي و گروهياش را به تصویر بكشاند.
داستان حضرت یوسف در شعر«درویش» تجلي معادل موضوعي  ،انسان فلسطیني مظلومي را كله بلرادرانش(حكلام
كشورهاي عرا) خنجر به او زدند و او را رها وسركوا و ت عید نمودند؛ به تصویر مي كشد.
أنا یوسلف یلا أبلي/یلا أبلي/یلاأبي أخلوتي الیح لونني/الیریلدونني بیلناف یلاأبي/یعتلدون علليّ ویرملونني بالحصلي
والكالم/یریدونني أن أموت لكي یمدحوني/وهف أوصدوا باا بیتك دوني/وهف هردوني من الحق /وهلف سلمموا عن لي
یاأبي/وهف حطموا لع ي یاأبي/حین مر النسیف والع شعري/یلاروا ورلاروا علليّ ورلاروا علیلك/فملاذا صلنع لالف یلا
أبي؟/الفراشات حط علي كتفي/ومال علي السناب /والطیر حط علي راحتي/فماذا فعل أنا یاأبي ؟/ولملاذا أنلا؟/أنل
سمیتني یوسف/وهف أقعوني في الجُ  /واتاموا الذن والذن أرحف من إخوتي..أب !/ه جنی علي أحدٍ عنلدما قلل
أنني :رأی أحد عشركوك ا  ،والشمس والقمر ،رأیتاف لي ساجدین( 1درویش ،3339،ص )113
شاعر سعي كرده ازافعالي نظیر«الیریدونني»« ،یعتدون»«،یرمونني» و« أوصدوا» ،و«هردوني» ،و«حطموا» و«سمموا»
ویاروا «وراروا» ...كه بار رنج ومصی زیادي دارند وبه مفاوم یرب وستف پویایي مي بخشند ،استفاده نماید ،تا از ایلن
راه بتواند تجرب ه هنري خویش ورنج ومحن مردم فلسطین را براي جاانیان بازگو كند.
«محمود درویش» از هریق این روای مي خواهد جزنیات داستان یوسف را كه در قرآن از آن سخن بله میلان آملده
مورد استفاده قرار دهد؛ آنجایي كه خداوند فرموده « :إذ قال یوسفُ ابیه یاأب إنّي رای ُ أحدعشلركوك ا ً ،والشلمس
والقمر رایتاف لي ساجدین»(یوسف )9،به ویژه جزنیاتي كه در مورد خواا یوسف وجود دارد و حركات برادران یوسف
و انداختن او در چاه بعد از آن ميآید .این خواا داراي دو جن له اسل  :جن لهي اول منفلي اسل و جن لهي دیگلر
مث .جن ه منفي آن ع ارت از« :تالش برادران براي كشتن یوسف و این بدین معناس كه آنگاه روابلط بلین دو ذات
به دوگانگي متضاد برسد ،یعني اینكه یك ذات براي از بین بردن ذات دیگر برنامه ریزي مي كنلد« .یوسلف» در ایلن
شعر به یك فلسطیني اشاره دارد كه سردمداران عرا در تعقی او هستند و اوقرباني توهئه ي آنها شده اسل  .املا
بشارت دادن ن وت به یوسف و گذر از مرحله دردنلا

جن ه مث
ص)11
این فراخواني تا حدودي با اعتقاد راسخ شاعر به اینكه مل
رهایي خواهد یاف  ،مطابق دارد.

یربل

وتلاریكي چلاه اسل  (.نمرموسلي،3331 ،

فلسطین روزي از این محن سخ كه گرفتلار آن شلده،

 - - 6یوسف /بشارت و مژدهی بازگشت
«سمیح القاسف» در قصیدهي خود با عنوان «في ذكري المعتصف» اقدام به فراخواني شخصی یوسف كلرده و از ابلزار
«اسف علف» استفاده نموده اس  .آنجا كه شخصی «،یوسف» ،برادرانش ،وپدرش «یعقوا» را به كلار ميگیلرد .ایلن
شخصی ها اشاره به مدلوالت جزني دارند كه «سمیح قاسف» آن ،را در نماد كلي به كار گرفته اس و ميتوان درایلن
قطعه شعري ،یعقوا را نماد هدای و عشق ،فرزندانش یعني «بلرادران یوسلف» را سلم خیانل و یوسلف را نملاد
پاكي ،امان و بيگناهي به حساا آورد( .نوف  ،3331،ص)31
«سمیح القاسف» در این شعر به یعقوا ایلن بشلارت را ملي دهلد :كله یوسلف بازخواهلد گشل و انتقلام خلود را از
اشغالگران و سارقان خواهد گرف  .او درسروده خود چنین ميگوید:
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وكیف إمامنا یعقوا/تري مازال-یاناري -علي عكازة الوجد/ید...من هول الصم

الثك …/الصقة علي الخد/وأخري...في

قمللیص الللدم/یانصللة بللال حللدا؟/فمللروا لللي بخیمللة شللیخنا یعقللوا/وقولللوا  :إننللي مللن بعللد لللثف یدیلله عللن
بعد/أبشّره...أبشّره...بعودة یوسف اإلنسان/فإن اهلل واإلنسان/في الدنیاعلي وعد( 9القاسف ) 39- 31:
شاعر دراین قطعه ي شعري به مفاوم « فمروا لي بخیمة شیخنا یعقوا» به فراخلواني شخصلی یعقلوا بله عنلوان
سرزمین فلسطین ميپردازد و به او بشارت بازگش فرزندش «یوسف» را ميدهد.
بازگش یوسف فلسطیني از تاریكي هاي چاه و ت عید ،دالل را از سطح مفعول داللي به سطح فاع حقیقلي منتقل
ميكند ك ه تح تأریر حوادث نیس ،بلكه كسي كه حوادث را بر اساس ارادهي خویش خلق ميكند  ،تلا املور را بله
راه صحیحش ق از یی یا ت عیدش توسط برادراني كه علیه او توهئه چیني كردنلد ،برسلاند .چلون خداونلد او را
براي ن وت برگزیده و به دروغ ادعا كردند كه گرگ او را خورده اس و پیراهنش را با خون درویین آیشلته نمودنلد..
این كه شاعر « در سیاق قصیده با نام خویش (سمیح) ميخواهد كه بازگش یوسف را به یعقوا بشارت دهد ،از یلك
جا نشان دهنده تفاوت شخصی حقیقي یوسف از شخصی شعرياش اسل و از جال دیگلر حضلور شخصلی
شعري را تضعیف مي كند و در ناای نقش آن را در آینده نگري زندگي مردم فلسطین محدود ملي كنلد و بله ایلن
وسیله دالل منحصر به چاارچوا زماني و مكاني مشخص مي شود و قدرتي در نشان دادن واقعی و ع ور از آن و یا
حدس شاعرانهي آن ندارد .به تصویر كشلیدن آن بله شلك هنلري و زی لایي شلناختي تع یلري اسل از رو شلعر
درخشان كه پردهي حاضر را ميدرد( ».نمرموسي ، 221،ص)332
 - - 7یوسف /حامل عذاب های قرن بیستم
ازجمله شاعران فلسطیني كه به فراخواني داستان یوسف پرداخته اس «.یوسف هافش» مي باشد .اما ایلن شلاعر بلا
تغییر روند داستان و بازسازي مجدد آن ،سعي دارد،بیشترین باره را جا رسیدن به اهداف ومقاصد خلود برگیلرد.
به همین دلی  ،نمادهاي بكار رفته در این شعر ،با شخصی قرآني تفاوت آشكار دارند:
یوسف یرقص في أحداق الموت /ویمضي /یعتصر الریح/ویتلو ق الفجر/مزامیر ااسحار/كف عات نا  /واللی
ص وته!/من یطعف حرث اارض سواكف /یاأبنا اام المطعونة /...في نادیاا؟!!!( 3هافش ،3319،ص)93

یراود

شاعر دراین قطعهي شعري«،یوسف» را  ،شخصي ميداند كه باید رنجهاي قرن بیستف را با خود حم كنلد .بنلابراین
نماد فراخوانده شده با نشانه هاي یوسف ذكر شده در قلرآن بلا داللل ایلن دو قطعله «:یوسلف یلرقص فلي أحلداق
الموت»و« یعتصر الریح لیعیش» متفاوت اس .
شاعر سعي كرده در داستان تغییراتي ایجاد كند تا از جزنیات آن به نحلو أحسلن اسلتفاده كنلد .مامتلرین جزنیلات
داستان كه شاعر از آن باره برده اس ع ارتند از« :خیان » و«توهئه چیني برادران» وتالش مدام آناا بلراي آوارگلي
وت عیداو –انسان فلسطیني ازكاشانه ومیان خود -به سلرزمینااي بیگانله ودوردسل  .امّلا تفلاوت در ایلن اسل كله
«یوسف كنعاني» بعد از این كه توسط برادرانش در چاه افكنلده شلد ،بله حلال خلود رهلا شلد املا بلرادران«یوسلف
فلسطیني» بعد از به چاه افكندن او ،تمام سعي خود را براي ت عید وقت او بله كلار بسلتند .بله هملین دلیل شلاعر
فلسطیني از خداوند مي خواهد كه فریادرس انسان فلسطیني مظلوم باشد:
یا راّ أیث یوسف /إن دروا الدنیا تسكنه /هرباً من أعین إخوته /ال وم تناوشه /.والعقرا یصئي في بردته /فاإلمَ یظ
هرید اللی الحاقد /یشرد في ااسفار /حم القرن العشرین علي دمه /وتوسد نار ذوي القربي /سیزیف أتاه اللیلة
معتذرا( 1همان ،ص)33
شاعر تناا به تغییرعناصر داستان یا افعلال شخصلیتي داسلتان اكتفلا نميكنلد ،بلكله بله وسلیلهي فراخلواني برخلي
نمادها،مي خواهد متن را بارور كرده و نماد را تقویل كنلد .درایلن شلعر« یوسلف فلسلطیني» كله حمل كننلدهي
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عذااهاي قرن بیستف اس  ،به وسیله اسطوره «سیزیف» كه نماد عذاا ابدي اس

تقوی

ميشود .سیزیف در اینجلا

از انسان فلسطیني عذرخواهي مي كند ،چرا كه عذاا هاي انسان فلسطیني ،بسیار فراتر از قدرت تحم اوس .
 - - 8یوسف  /مبارزی که به او خیانت شده
دیگر شاعر فلسطیني كه به فراخواني داستان یوسف پرداخته اس «موسي حوامده» ملي باشلد.اودرایلن كاربسل
قصد دارد ،معاني و رویدادهاي مختلف آن را برگیرد وپ ارت اهي بین گذشته و رخدادهاي زمانش ایجلاد كنلد .تلا از
این هریق بتواند چشف انداز مقاوم و نقش نظامهاي عربي دسل نشلانده در كشلتار انسلان فلسلطیني و نلابودي و
تضعیف محور مقاوم خودجوش مردم فلسطین را نشان دهد.
انسوه واحترموا إخوته/كنّوا له ال غضا واترابه الرحمة والت جی  /وأنا بري منه كما برأ مصرَ من دنلس أعلداناا/اقتللوا
خطیئتي أو اهرحوه أرضا/كي تخلو لكف القریة/ویزهو بكف وجاي( 1حوامده  ، 229،صص)93-92
شاعر با استفاده ازتكنیك بینامتني قرآني درشعر خود به ذكر برخي از جزنیات داستان یوسلف مليپلردازد ،آنجانیكله
صلالحینَ ﴾
خداوند عزوج مي فرماید ﴿ :اقْتُلُواْ یُوسُفَ أَو اهْرَحُوهُ أَرْضًا یَخْ ُ لَكُفْ وَجْهُ أَبیكُفْ وَتَكُونُواْ من بَعْلده قَوْمًلا َ
(یوسف )3،شاعرازهریق تعدی وتجدید وجایگزیني واوهاي متن یای (متن قرآن) درشعر خلود سلعي دارد ،داللل
هاي جدیدي خلق كند كه با عصر حاضر همخواني داشته باشد .به همین منظور،شاعر كلملهي یوسلف را بلا كلملهي
«خطیئتي» جایگزین ميكند و تع یر متن یای را با تع یر متن بعدي عوض مي كند " :كي تخلوا لكف القریة ویزهلو
بكف وجاي» اگر متن را بطورموشكافانه بررسي كنیف پي ميبریف كه كلمهي«خطیئه» بله مقاومل فلسلطین اشلاره
دارد و ضمیر «یا متكلف» به حكومتااي عربي كه علیه مقاومل فلسلطین توهئله چینلي كردهانلد ،بلاز ملي گلردد.
شاعر«،خطیئه» را به نظامهاي سیاسي عربي اسناد داده اس تا عقیدهي این نظامها را بااین ذهنی نشلان دهلد ،كله
مقاوم فلسطین مرتك خطیئه (جرم) شده و از چاارچوا كنترل آنان خارج شده اس  ،بنابراین بله هلر وسلیلهي
ممكن باید آن (مقاوم )را كنار زد تا فضایي مطلوا براي «حكام عرا» فراهف گردد ،تا آزادانه رضای (واشلنگتن) را
به دس آورند .این گونه اس كه «یوسف» نماد شاروند فلسطیني اس كه توسط برادرانش ملورد خیانل و ت عیلد
قرار گرفته اس .
 - - 9یوسف  /انقالبی بی سالح
«ع دالرحیف عمر» شاعر معاصر فلسطیني نیز،شخصی «یوسف (ع)» را به شلك م لارزي انقالبلي ترسلیف ملي
كند،كه تناا در تاریكي چاه اشغالگري افكنده شده و هیچ یار ویاوري ندارد:
أوقفي ررررة الندمان عن فجر الغد اآلتي وأحالم الخالص /وعوا الذن فلي بیلداناف حلادي القلالص/للف یلزل یوسلف
یستنخي وتغفو السابلة /والردي ینشر فوق الج ظال من رصاص/ونزی الج في محنته/یشاد الموت عللي یرتله/دون
أن یفاف من إخوته/ما الذي یلقي( 3عمر ، 3313،ص)911
- - 1یوسف  /ستم و غربت تبعید
شاعر فلسطیني «حیدر محمود» در فراخواني شخصی

یوسف درقصیده «من قلاع ال حلر» از تكنیلك هنلري قنلاع

(ماسك) استفاده ميكند.شاعر در شعر نقاا با تكیه بر ذات یا صداي دروني خود مي تواند آشكارا هلر كالملي را بلر
زبان آورد؛ چراكه در قصیده از شخصی دیگري مدد مي جوید ،ل اس او را بر تن مي كند ،با او متحد مي شلود و بلا
خلق دوباره شخصی  ،افكار و دیدگاهااي خود را به هور كام به او تحمیل ملي نمایلد (الزبیلدي ، 221،ص)392
شاعر با استفاده از نقاا در قصیده خود نه تناا از شخصی تاریخي سخن نمي گوید و او را مخاه قرار نمي دهلد؛
بلكه كالم شاعر و رویداد معاصر به عنوان امان به میراث شخص سپرده مي شود تا وي از زبان شاعر و خلود سلخن
بگوید«.حیدر محمود» شاعر فلسطیني با استفاده از ابزار فني(قناع) ،درصدد بیان رنج یرب ت عیلد وسلتمي كله در
حق فلسطینیان از زمان اشغالگري تاكنون ادامه دارد ،مي باشد .شاعر با استفاده از واوه هلایي چلون (سلقطنا -ال ئلر-
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الصحرا ) بعضي از عناصر داستان یوسف را تداعي مي كند.لذا شاعر،چاهي كه مردم فلسطین بلدان انداختله شلدند را
چاهي عمیق مي داند كه تا به االن هیچ یاوري براي نجات وخروج آناا  ،گامي برنداشته اس .
حیث سقطنا في قاع ال ئر/صرخنا/لكن لف یسمعنا أحد/كان ال ئر عمیقا ً جدا ً/ورجلال وكلاالت اان لا /قللیال ً ملا كلانوا
یأتون إلي الصحرا ( 32محمود  ،3332،ص)113
نتیجه گیری
گزنیش زبان نمادین و سم ولیك ازسوي شاعران مقاومل معاصرفلسلطین ،افلزون بلر عوامل سیاسلي اجتملاعي و
است داد شدید حاكف(اسرانی ) بر فضاي جامعه فلسطین ،ناشي از آشنایي آن ها با مكت هلا و جریلان هلاي شلعري
یرا ،افزودن به عمق شعر ،آفرینش اباام هنري ،تأریر درمخاه  ،و سرانجام حرك شعر از تك معنلایي بله سلوي
چندمعنایي بوده اس  .فراخواني قری به اتفاق نمادها درشعرمقاوم فلسطین ریشه در ه یع اشغالگري فلسلطین
از سوي رویف صایونیستي دارد كه تأریرمستقیمي بر زندگي وآینده مردم فلسطین داشته اس .یكي از دالی عملدهي
توجه شعراي معاصر فلسطین به فراخواني شخصی یوسف (ع) این اس كه حضرت یوسف در فلسطین به دنیا آملده
اس و به همین دلی شعراي فلسلطیني بله شخصلی یوسلف احسلاس نزدیكلي ملي كننلد و او را سلم انسلان
فلسطیني معاصر مي پندارند .از این رو اكثر شاعران فلسطیني به نوعي از عناصر قرآني داسلتان یوسلف(ع) در اشلعار
خویش باره برده اند .مامترین عناصر ومضامیني كه از زندگي وشخصی حضلرت یوسلف(ع) ملورد توجله شلاعران
فلسطیني قرار گرفته ع ارتند از :آوارگي ،یرب  ،كشتار ،رنج و محن  ،خیان برادران(حكام علرا) ،خفقلان ،حسلادت
برادران ،نجات از چاه ،زندان ،ص ر و پایداري ،رهایي از زندان ،امید...بوده اس  .بازتاا چنین درون مایههلایي در شلعر
فلسطین امید و آرزويهاي بلند مل فلسطین را براي رهایي از اشغال اسرانی و پایان دادن بله كشلتار و محاصلره و
آوارگي و مقاوم

و پایداري دوچندان كرده اس .

یادداشتها
 -3من رؤیا مي بینف و واقعی تلخ مرا مي كشد  /حلقهاي در بیابان مرا محاصره كرده  /مرگ باغ را در برگرفتله  /در
كنارم چوبه داري اس  /برادري مانند خنجر /دوس خیان پیشه  /اي پادشاه خستگان  /حرف ها به تو پیوند خورده
و با آن شعله ورمي شود /و شعله ورمي شوم  /با ارت اط در برابر گرسنگي /یك خوشه تو را جمع مي كنلد/هفل گلاو
الیر مي آیند  /پس در گام ناادن به این مرحله مراق باش.
 اي ساربان! سخ اندوهنا اس  /سخنان باد اس و ش گرگي دیوانه اس  /و آنكه ميآید پیشاني ام را با گپوشانده اس  /من ضربه خورده ام  /و دشمنان مرا عذاا داده اند چون چشمانف چیزي جز وهنف را دوس نداشلتند
 /اي ساربان آناا در یرب مرا به صلی كشیدند و برادرانف دستانف را بستند وبه چاه افكندند /با سكوتشان مرا كشتند
 /اي ساربان مرا كشتند /چون من عاشق شدم.
-1ق از این كه خواا اورا فرا گیرد .زنان را مي شمرد .عمر با آتشي از نان جو و زناني كه دوسلتش داشلتند پختله
شده بود و كساني كه مقداري از عشق به او ندادند و كساني كه او را در چلاه انداختنلد برابرنلد .همگلي زنلان اكنلون
گرگند و یوسف باید تدبیر كند .اكنون از هیچ یك از آناا خ ري نیس تا راز تخ خواا را پلر كنلد وكسلي كله در
كنارش مي خو ابد صداها را نمي شنود و تفسیر گریه ها را نمي داند او با رودي از آتش زمین را سلوزانده و اجل ملن
در آتشف اس و من مالك نعم
استخواناایف قد كشیده.

صلح نیستف .من در چاه هستف م ادا كه مرا ازچاه بیرون بكشي درحالیكه گلرگ در

-1اي یوسف این قوم تو هستند كه دوباره تو را در چاه مي اندازند .پس به تناایي با ش ح ترس م ارزه كن.

نماد پردازی قرآنی در شعر معاصر فلسطين ( شخصيت يوسف (ع)) 11

-9اي پدر! من یوسف هستف اي پدر! برادرانف مرا دوس

ندارند و نمي خواهند من در میان آناا باشلف بله ملن حملله

مي كنند و مرا با سنگ و سخن مي زنند و مي خواهند من بمیرم تا ستایشف كنند و آناا در خانهي تو را بر روي ملن
بستند آناا مرا از مزرعه بیرون راندند و انگور مرا مسموم كردند و بازي ام را از بین بردند آن زمان كه نسیف وزید و با
موهایف بازي كرد حمله كردند بر من و بر تو یورش بردند.اي پدر! من با آناا چه كار كنف؟ پروانه ها روي كتفف آمدند
و خوشه ها به سم من مای شده و پرنده ها در كف دستف نشسته اي پد!ر من چه كار كلردم و چلرا ملن؟ تلو ملرا
یوسف نامیدي و آناا مرا در چاه انداختند و به گرگ تام زدند و گرگ از برادرانف ماربان تر بود .اي پدر آیلا زملاني
كه من گفتف من یازده ستاره و ماه و خورشید را دیدیف كه به من سجده مي كنند جنایتي علیه كسي مرتك شدم؟!
-3آنگاه كه یوسف به پدر خود گف  :اي پدر! در عالف رویا دیدم كه یازده ستاره و خورشلید و ملاه بلرایف سلجده ملي
كردند.
-1اي آتش! من چگونه یعقوا پیشواي ما هنوز بر عصاي شوق اس و دستي از سلكوت بلر گونله دارد و دیگلري در
پیراهن خونین اس مرا از كنار خیمه ي شیخ ما یعقوا ع ور دهید و بگویید بعد از ایلن كله ملن دسلتانش را از دور
بوسیدم او را بشارت بده  ...او را بشارت بده به بازگش یوسف ،انسان و خداوند در دنیا بر وعدهي خود هستند.
 -3یوسف در حدقه هاي مرگ مي رقصد و مي رود و عصاره باد را مي گیرد .ق از سپیده دم ترانه هاي سحر انگیلز
مي خواند .چقدر ما را سرزنش كرد و ش عشق او را دعوت مي كرد چه كسي از محصول زمین جز شلما تغذیله ملي
كند اي فرزندان مادر ضربه خورده در سینه هایش.
-32اي خداوند به یوسف كمك كن .او در دنیا سكون دارد براي فرار از حسد برادرانش و جغد به اومنقار مي زنلد .و
عقرا وارد ل اسش مي شود .چرا اوهنوز شكار ش كینه توز اسل ؟ و در سلفرها آواره ملي شلود و مصلی تااي قلرن
بیستف وآتش صلهي رحف وخویشان رابه تناایي حم كرده اس  .سیزیف عذر خواهانه در این ش نزد او مي آید.
 -33او را فراموش كنید و به برادرانش احترام بگذارید .و كینهي او را در دل ناان دارید و همتایان او را احترام كنیلد.
من از او ت رنه مي جویف ،همانطور كه مصر از پلیدي دشمنانش ت رنه مي جوید .خطاي مرا بكشید یلا او را در زملین
رها كنید تا روستا وجو آن فقط براي شما خالي شود وبه وجود شما چاره ام منور شود.
 -3هذیان گویي مس ها و رؤیاهاي رهلایي از آینلده را متوقلف كنیلد و زوزه گلرگ ،سلاربان قافللهي اشلتران در
صحراي آنااس  .همننان یوسف كمك مي هل د وشتر چشف برهف مي ناد .مرگ سایه اي از گلوله بر چاه مي كشلد
و آنكس درچاه افكنده شده ،در رنج ومحن خویش اس  .مرگ بر پیشاني او شاادت مي دهد .و آننله بله چلاه ملي
ریزد رنج اوس  ،بدون اینكه از برادارانش بفامد چه چیزي حاص شده ویا چه بدي به آناا كرده اس .
 -31وقتي ته چاه افتادیف فریاد زدیف اما كسي صلداي ملا را نشلنید  ،چلاه خیللي عمیلق بلود و خ رنگلاران (كملك
دهندگان) زیاد به صحرا (فلسطین) نميآمدند.
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