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امللخّص
جلأ الشعراء املعاصرون ألسباب اتلفة سياسية واجتماعيـة وأخـرى نفسـية ذاتيـة إىل اسـتخدام ال ّرمـز وسـيلة فنيـة
للتعبري عن جتارهبم املعاصرة ،ومنهم شاذل طاقـة احـد روّاد الشـعر العراقـي احلـدي ا ّلـذي اسـتخدم رمـوزا من ّوعـة
يف شعر  ،منها الرمـوز التارخييـة واألدبيـة واإلسـالمية والدةينيـة .ومـاول هـذا املقـال عـب املنـهج الوصـفي التحليلـي
دراسة شخصيّة أيوب يف شـعر مـع التركيـز علـى قصـيدتي "انتصـار أيـوب" و"مهـوم أيـوب" .وقـد غـدا أيـوب
لتحمّل املشاق وصب على الباليا وشكر هلل تعاىل مضرب األمإال يف ذلك ،وشاع هبذ الداللـة يف الشـعر احلـدي ،
وو ّوفـ شـاذل طاقـ يف شـعر سـعيا لبعـ روش الصـب علـى املصـائب واألمـل بالنجـاش يف نفسـ ومواطنيـ  .ورغـم أ ّن
شاذل طاق شاعر كبري ذو موهبة شعرية رية لكنّ النقاد مل يهتمّوا ب وبشعر  ،فبقي رائـدا منسـيّا قرّرنـا أن نعرّفـ
ونعرّف شعر عب دراسة قصيدتي املذكورتني ومعاجلة رمز أيّوب فيهما .وتشري النتائج احلاصلة عن هذا املقـال أنّ
األوضاع السياسية واالجتماعية املضطربة يف العراق والعامل العريب وكذلك وروف الشّـاعر اجلسـمانية أ ّـرت تـأ ريا
بالغــا علــى نفسـيّت وجعلتـ يووّــف شخصـيّة أيّــوب يف شــعر ويســتلهم مالحمهــا القرآنيــة للتّعــبري عــن هواجس ـ
وأوجاع الشخصية واالجتماعية فتظهر هذ الشخصيّة بصور عدة ورموز اتلفة يف أشعار منها :أيوب رمز لتمـوز،
أيوب رمز للفلسطيين املظلوم ،أيوب رمز لفلسطني ،حمن أيوب ومهوم و.. ...
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مقدمة
الرّمز ملكة أساسيّة يف الفكر البشري ،إذ عرف اإلنسان منـذ أقـدم الـزّمن  .ويعـود توويفـ إىل
بدايـ ــة األدب نفس ــ  .وهـ ــو يف اللّغـ ــة :اإلشـ ــارة واإلميـ ــاء (ابـ ــن منظـ ــور :1988 ،مـ ــادة "ر م ز ") ويف
اإلصطالش األديب« :عالمة تعتب ممإلة لشـيء آخـر ودا ّلـة عليـ  ،فتم ّإلـ وحتـ ّل حم ّلـ » (التـوجني،
 .)488 :1999لكنّ الرمز مل يعرف مبعنا اإلصطالحي إال يف العصر العباسي على يـد قدامـة بـن
جعفر يف كتاب "نقد الشعر" حي انتقل من معنا احلسّي اللّغوي إىل مصطلح أديب .لكنّ الرّمـز
بقـي علـى مفهومـ اإلشـاري ال ّلغـوي اخلاضـع ملفهومـ القـدي ـ يعـين اجملـاز ـ ومل يتجـاوز إال يف
القـرن التاســع عشـر ،حيـ وهــرت احلركـة الرمزيّــة يف الغـرب مث انتقلـ إىل األدب العــريب يف
القــرن العشــرين علــى يــد األدبــاء والــروّاد منــهم ســعيد عقــل ،عبــدالرّمحن شــكري ،امحــد زكــي
أبوشــادي و ...وجلــأ الشّــعراء املعاصــرون إىل هــذا املــذهب ألســباب اتلفــة سيّاســة واجتماعيّــة
ونفسـيّة و قافيّــة للتعــبري عــن مشــاعرهم ومكنونــات صــدرهم بصــورة غــري مباشــرة ،مســتعينني
رمــوزهم مــن التّــراث .وللتّــراث مصــادر متنوّعــة؛ فمنــها التــراث العــاملي ومنــها التــراث الشّــع
وكذلك التراث التارخيي والتـراث األديب والتـراث الـديين والتّـراث الصـويف .وبطبيعـة احلـال أنّ
التـراث الــديين والشخصـيّات الدينيّــة وخاصّـة األنبيــاء تعـدّ حقــال خصـبا للتحـوّل إىل رمـوز مبــا
حتمّل من دالالت وطاقات امائية ومبا يشعر الشعراء بارتباط و يق بينهم وبني األنبياء اذ لكـلّ
منهما رسالت اخلاصّة الّل يسعى إليصاهلا إىل النّاس ويعاين يف هذا اجملال.
ومن أهمّ الشّخصيات الدينيّة الّل اسـترفدها الشـعراء يف قصـائدهم هـي شخصـيّة أيـوب .
وقد أخذت يف قصائد الشّعراء دالالت متنوّعة وكإرية .ومـن أهـمّ الشّـعراء الـذين ووّفـوا هـذ
الشخصيّة يف قصائدهم هو شـاذل طاقـة .وإنّـ مـن الشّـعراء الـروّاد األوائـل للقصـيدة احلـرّة
مع بـدر شـاكر السـياب وعبـد الو ّهـاب البيـايت ونـازك املالئكـة ،ولك ّنـ ـ ـ خبـالف زمالئـ ـ ـ مل
مظ باهتمام يستحقّ ؛ فعدّ بعض النّقاد رائدا منسيا .اسـتخدم الشـاعر الرمـز واألسـطورة
يف شعر واستدعى الشخصيّات الترا ية كتقنيّة مـن تقنيـات الشّـعر احلـدي  .ونـرى يف شـعر
رمــوزا مــن القــرآن الكــري ،ورمــوزا تارخييّــة وعربيّــة ،وحكايــات شــعبيّة ،ورمــوزا مــن األمــاكن
العرب ّيــة ومــن ال ّتــراث الــديين ،مإــل هابيــل وقابيــل ،وأيــوب  ،ومــري واملســيح ،
واخلضر ،ويهوذا ،والقدس .وايضا تردّدت يف شعر الرمـوز االسـالمية مإـل احلسـني وأيب ذر
الغف ــاري وص ــالش ال ــدين األي ــويب ،والشخصـ ـيّات العربيّ ــة مإ ــل املناض ــلة اجلزائري ــة مجيل ــة
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بوحريد .ولك ّنـ خالفـا لكـإري مـن الشـعراء العـرب املعاصـرين مل يسـتخدم الرمـوز واألسـاطري
األجنبية يف شعر  ،وبذلك اكتسب شعر لونا قوميّا خاصّا يتفرّد ب .
أستلة البح
األستلة اهلامّة الّل حناول اإلجابة عنها يف هذا املقال هي:
 .1كيف ووّف الشاعر شخصيّة أيوب يف شعر
 .2إالما ترمز هذ الشخصيّة عند
فرضيّات البح
 .1يبــدو أنّ شــاذال ووّــف شخص ـيّة أيــوب بشــكل رمــزي واســتخدم تقنيــة القنــاع للتّعــبري عــن
جتربت املعاصرة عب هذ الشخصيّة.
 .2يبدو أنّ هذ الشخصيّة وهرت يف شعر شاذل بصور اتلفة ورموز عدّة منـها :أيـوب رمـز
للشــاعر بــدر شــاكر الســياب ،أيــوب رمــز لتمــوز ،أيــوب رمــز للفلســطيين املظلــوم ،حمــن أيــوب
ومهوم و...
للحصــول عل ـى إجابــة مناســبة عــن الســؤالني املــذكورين جــرت دراســة قصــيديت "انتصــار
أيوب" و"مهوم أيوب" للشّاعر عب املنهج الوصفي التحليلي .ومـن خـالل مقدمـة مـوجزة متّ يف
البدء تقدي سرية قصـرية لل ّشـاعر وجتربتـ ال ّشـعرية .وبعـد دراسـة تصـوير أيـوب يف األديـان
واألدب ،كــان احلــدي عــن الـدّوافع اهلامّــة لتوويــف رمــز أيّــوب يف قصــائد  ،مث التّعليــق علـى
القصيدتني املذكورتني ودراسة رمزيّة أيّوب فيهما.
الدراسات السابقة
مل يهتمّ النقاد واألدباء االيرانيون بشاذل طاقة وشعر فال يوجد أيّ مصدر ومرجع عن وعن
ش ــعر يف داخ ــل البل ــد ،وأمّ ــا يف خ ــارج البل ــد فق ــد اه ــتمّ ع ــدد م ــن النّق ــاد واألدب ــاء الع ــرب
املعاصــرين بشــعر شــاذل طاقــة ،ومنــهم :ماجــد السّــامرائي يف كتاب ـ "شــاذل طاقــة ،دراســة
واتارات" ،ويف مقالـ "ربـع قـرن علـى غيـاب الشـاعر شـاذل طاقـة ،البعـد اآلخـر للحدا ـة يف
الشعر" ،وسعد البزّاز يف مقال "شاذل طاقة السرية واإلجنازات" ،وبشرى البستاين يف كتاهبا
"يف الريادة والفن ،قراءة يف شعر شـاذل طاقـة" ،وطربعـ مقالتـان أدبيّتـان حـول توويـف رمـز
أيوب يف الشّعر العريب املعاصر ومها "القناع يف شعر بـدر شـاكر السـياب :قصـيدة سـفر
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أيّوب منوذجا" حلامد صـدقي ورضـوان باغبـاين وموضـعها رمزيـة أيّـوب وقناعـ يف القصـيدة
شاعران معاصر از داستان حضرت أيوب " لعلي جنفي
املذكورة ،و"خوانشهاي
ايوكي الّل درس فيها استدعاء شخصيّة أيـوب عنـد ال ـة مـن الشـعراء املعاصـرين هـم
بدر شاكر السياب ،حممود درويش وعبدالعزيز املقاحل ،وكيفية استخدام هذا الرمـز ودالالتـة
عندهم ،بعد معاجلة هذ الشخصية يف األديان السماوية (اليهودية واإلسـالم) ،غـري أنّنـا مل
نعإر بني الكتب واملقاالت املكتوبة حول شعر شاذل طاقة علـى شـيء يف جمـال صـورة ايـوب يف
شعر فأقبلنا على كتابة هذا املقال لدراسة شخصية أيوب يف شعر شاذل بشكل تفصيلي
مع التركيز على قصيدتي "مهوم أيوب" و"انتصار أيوب".

نظرة إىل حياة الشّاعر
شـاذل طاقـ ( )1974-1929شـاعر وسياسـي ودبلوماسـي عراقـي ،مـن مؤسّسـي مدرسـة الشّـعر
العــريب احلــدي (الشــعر احلــر) ،مــع الشّــاعرين بــدر شــاكر الســياب وعبــد الوهّــاب البيــايت
والشاعرة نـازك املالئكـة .ولـد يف مدينـة املوصـل العراقيـة يـوم  28نيسـان  1929وأكمـل دراسـت
اإلبتدائية واملتوسـطة والإانويـة يف مدينتـ ( .البسـتاين )19 :2010 ،مث التحـق بـدار املعلّمـني العاليـة
يف بغداد سنة  ،1947وخترّج بتوفّق عام 1950حاصال علـى شـهادة الليسـانس يف األدب العـريب.
(البزاز 516 :1977 ،و )519بعد ذلك عاد إىل مدينت واتّخذ التدريس مهنة لـ ملـدة مثانيـة أعـوام.
ويف ســنة  1959سُــجن بتهمــة انتمائ ـ إىل حــزب البع ـ العــريب االشــتراكي ،وبعــد خروج ـ مــن
السجن إىل آخر حيات تولّى مناصب عـدة يف وزاريت الإقافـة واإلعـالم واخلارجيـة حـىت أصـبح
وزيرا خلارجية العـراق سـنة ( .1974السـامرائي )12 :1976 ،تـوفّي يف نفـس السّـنة بشـكل مفـاجئ
يف العاصمة املغربيـة بتـاريخ  20تشـرين األول أ نـاء حضـور اجتمـاع وزراء اخلارجيـة العـرب يف
س لـ السـم
مدينة الربـاط آنـذاك؛ إ ذ كـان رئيسـا للوفـد العراقـي يف هـذا االجتمـاع .وقيـل إنـ د ّ
بالطعام فمات .والبعض يقول إنّ أصيب بنوبة قلبية( .السامرائي)9 :1977 ،

جتربة الشاعر الشعرية
بدأ شاذل طاقة كتابة الشعر العمودى ،ومن مث الشّعر احلر ىف سـنّ مبكّـرة .ونشـرت قصـائد
ىف الصحف ا لية منذ أربعينيـات القـرن املاضـي .والبـاحإون يف قضـية ريـادة شـعر التفعيلـة
يكادون جيمعون على كون طاقة من الرّواد االوائـل يف هـذ احلركـة ،ولـيس مـن اجليـل الإـاين

أيّوب

الرمزية :دراسة قصيدتي "انتصار أيوب" و"هموم أيوب" أنموذجا
في شعر شاذل طاقة على ضوء ّ

563

كم ــا عـ ـدّ بعض ــهم( .انظ ــر عزال ــدين251 :1973 ،؛ ص ــلي العائ ــدي )26 :1980،وق ــد أكّـ ـد ماج ــد
السامرائي أنّ كتابة تاريخ مكتمل حلركة الشعر العريب احلدي تقتضي حضـور شـاذل طاقـة
شاعرا جمددا وصاحب تفكري جتديـدي متقـدم يف مرحلتـ  ،وأنّ مكانتـ الرياديـة مل ينصـفها
صــف ،فمقدمــة شــاذل لديوان ـ (املســاء
املؤرخــون لتلــك احلركــة كمــا كــان ينبغــي هلــا أن تُن ا
االخــري) حســب ر أي ـ جيــب أن توضــع مــع مقدمــة نــازك والســياب يف ســياق تــارخيي وف ّنــي
واحد( ...انظر :السامرائي )6-5 :1999 ،ويف مقدمة هـذا الـديوان أطلـق شـاذل مصـطلح الشـعر
املنطلــق عل ـى الشــعر احل ـرّ وهــو يــرى «أنّ هــذا الضّــرب مــن الشّــعر (الشــعر اجلديــد) لــيس
مرسالا وال مطلقا من مجيع القيود ،ولكنّ يلتزم شيتا وينطلق عن اشياء .ولعلّ مـن حـقّ الفـن
أن يذكر أنّ هذا الضّرب ليس مبتكرا ،فإنّ جذور ممتدّة يف الشّعر األندلسي ،فهـذا الـديوان
هو الديوان الرابع يف هذ الريادة مع املالئكة والسيّاب والبيايت» (البستاين.)82 :2010 ،
اختلــف البــاحإون يف تقســيم شــعر شــاذل علــى مراحــل ،واملعــروف أنّ ـ قســم علــى ــالث
مراحـ ـ ــل -1 :الرومانسـ ـ ــية او التمهيديـ ـ ــة الّـ ـ ــل متإّل ـ ــ بـ ـ ــديوان شـ ـ ــاعرنا األوّل "املسـ ـ ــاء
االخري"(1950م) وجمموعـة قصـائد غـري صـاحلة للنّشـر (1956م) الّـل أصـدرها مـع ال ـة
من زمالئ (يوسف الصائغ ،وعبد احلليم الالوند ،وهاشم الطعان)  -2الواقعية أو السّـيابية
الّــل متإّل ـ بديوان ـ الإــاين "مث مــات الليــل" (1963م)  -3مرحلــة الرّمــز واألســطورة وهــي
املرحلة األكإر نضجا ـ سواء يف الفكر الّذي قدّمت أم على املستوى الفنّي الّذي حقّقت ـ والّـل
يتّخــذ الشــاعر فيهــا الرّمــز واألســطورة أســلوبا يف التعــبري عــن هواجس ـ النفس ـية وجتربت ـ
املعاصــرة ومهومـ القوميــة واالنســانية ،فينتقــد فيهــا احلكــم الســائد يف العــراق قبــل انقــالب
متــوز  .1968وقــد متإّلـ هــذ املرحلــة يف ديــوان "األعــور الــدجّال والغربــاء" (1969م) (انظــر:
صــلي العائــدي 34 ،23 :1980 ،و58؛ املطل ـ  )37 :1974 ،وديوان ـ الرابــع "الســندباديات" (صــدر
ضمن اجملموعة الكاملة بعد وفات عـام 1977م) .وقـد اسـتطاع يف ترميـز أن ميتلـك الشـرط
األكإر وعيا ،إذ مل يذهب إىل الرّموز اليونانيـة ا ّلـل كـان االهتمـام هبـا وتوويفهـا مـن عـادات
شــعراء عصــر  ،بــل ذهــب مبكّــرا إىل الرّمــوز العربيّــة اإلســالمية وبــذلك تلـوّن شــعر يف هــذ
املرحلة بلون قوميّ خاص ،فأعاد شـاذل طاقـة ـ يف قصـائد هـذين الـديوانني ـ للشـعر ارتباطـ
باجلمــاهري .وتواصــل الرمــوز الدينيّــة والترا يّــة حضــورها عنــد عــب الــدواوين أنبيــاء ورســال
ومدنا دينيّة :الن يونس ،الن أيوب ،املسيح ،هابيل وقابيـل ،اخلضـر ،مكـة و ...ومـا ينبغـي
ذكر هنا هو أنّ الشاعر كتب هاتني القصيدتني املدروستني عند الباحإني يف هذ املرحلة.
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صورة أيوب يف القرآن والتوراة (اإلسالم واليهود)
ورد اسم النّ أيـوب يف أربعـة مواضـع يف القـرآن الكـري ،وقـد أ ـىن اهلل تبـارك وتعـاىل علـى
ِ
اب﴾ (ص )44/وقـد كـان أيـوب
العبو ُد إنَّوهُ َّأو ُ
صوابًِرا نع َوم َ
عبد أيوب يف كتاب الكـري ﴿إنَّوا َو َجو َدناهُ َ
دائم العودة إىل اهلل بالذّكر والشّكر والصّب ،وكان صب سـبب جناتـ وسـرّ نـاء اهلل عليـ « .أراد
اهلل عزّ وجلّ أن جيعل مإاالا للبشريّة فيبتلي بأعظم ابتالء ...ويكـون اإلبـتالء بـأعظم ضـرّ خيطـر
على بال اال نسان ،إذ يصيب مبال فيذهب بـ ك ّلـ وبأهلـ أي بـأوالد فيتو ّفـاهم مجيعـا وبأصـدقائ
فينصــرفون عن ـ وبص ـحّت فتــذوي وتــذوب ح ّتــى أصــبح اليقــدر علــى القيــام اليقــوى علــى احلركــة
والسّـري» (الــزين .)378 :2005 ،وبعـد عـدّة سـنوات يفــتح البـاري عـزّ وجـلّ مـرّة أخـرى أبــواب رمحتـ
علــى عبــد الصــابر املتحمــل ،فيعي ـد علي ـ ص ـحّت وعافيت ـ « ،وال ـنّعم الّــل افتقــدها الواحــدة تلــو
األخرى ،ال بل اكإر مما كان ميتلك من املال والزرع والغنم واألوالد ،وذلـك كـي يفهـم اجلميـع العاقبـة
احلسنة للصّب والتّحمل والشّكر» (مكارم الشريازي339 :1384 ،؛ رسوي حماليت.)337 :1386 ،
« وكتاب التوراة احلاي خبالف القرآن مل يعتب من األنبياء ،وإنّما اعتب أحد عباد اهلل
ا س ــنني واأل ري ــاء وذا عي ــال ك ــإريين .وورد يف الت ــوراة ج ــزء خ ــاص ب ــأيوب وقب ــل موض ــوع
مــزامري داود وهــذا اجلــزء يشــتمل علـى  42فص ـالا ،كــل فصــل يشــرش مواضــيع اتلفــة ،وقــد
وردت يف بعض الفصول مواضيع سـيّتة وقبيحـة ،ومنـها مـا ورد يف الفصـل الإالـ الـذي يقـول
« إ ّن أيــوب كــان كــإري الشــكوى ،يف حــني أ ّن القــرآن الكــري كــان يع ّظــم ويشــيد مبقــام صــب
وحتمّل » (مكارم الشريازي 338 :1384 ،و.)342

أيّوب يف األدب الرمزي
وهرت شخصية أيوب يف شعر شعراء املعاصرين رمزا للصّب على الـبالء واالميـان عنـد
الشّــدائد والرضــاء بقضــاء اهلل .وأوّل مــن اســتخدمها هبــذ الداللــة هــو بــدر شــاكر الســياب
للتعبري عن جتربت املعاصرة وذلك حينما اشتدّ علي املرض يف آخر عمر ومل جيد بدّا سوى
الصب على البالء واالحتساب الراضي .وقد كتـب قصـيدتني اسـتدعي فيهمـا هـذ الشخصـية
مباشرة ،مها قصـيدتا "سـفر ايـوب" و" قـالوا أليـوب" يف ديـوان "مـزنل االقنـان"( .عشـري زائـد،
 )90 :1997ويتحدّث الشاعر بلسان ايّوب ااطبا ربّ يف قصيدة "سفر أيوب":
لك احلمد مهما استطال البالءْ /ومهما استبدَّ األملْ /،لـك احلمـد ،إنّ الرزايـا
عطاء /وإن املصيبات بعضُ الكَرامْ (السياب :1971 ،ج)248/1

أيّوب

الرمزية :دراسة قصيدتي "انتصار أيوب" و"هموم أيوب" أنموذجا
في شعر شاذل طاقة على ضوء ّ
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فالسّياب يف هذ القصيدة يُبدي روحا جديدة عالية من الصّـب والتحمّـل واألمـل متوجّهـا
على لسان النّ أيّوب إىل اهلل يشكر على باليا الكبرية ،فهو يرى أنّ املصـائب مـا هـي
.
إال عطاء وكرم من اهلل عزّ وجلّ ،وهو شأن أيوب النّ
ويــرى البيــايت أيّــوب وآالمـ وحمنـ خــري مإــال للتّعــبري عــن األوضــاع املضــطربة بعــد
نكسة حزيـران  ،1967فهـو يشـب جروحـ جبـروش أيـوب ويـرى آالمـ ناجتـة عـن الإـورة والـدّم
الّذي يطلب الإأر ،فهو يستدعي أيـوب متـذكرا صـب وانتصـار علـى حمنـ للتوكيـد علـى
صب واستقامة الإوار والعرب بعد هذ النكسة واألحداث الّل اعقبتها:
آ ال تطــرد عــن اجلــرش الــذباب /فجراحــي ف ـمُ «أيــوبا» /وآالمــي انتظــار /ودمٌ
يطلب الإأر (البيايت :1995 ،ج)107/2

وم ــن الش ــعراء الع ــرب املعاص ــرين اآلخ ــرين ال ــذين ووّف ــوا ه ــذ الشخص ــية الديني ــة يف
أشعارهم :حممود درويش يف قصائد "أيب" و"جواز السفر" و"مديح الظـل العـاي" و"جداريـ "،
والشاعر عبدالعزيز املقاحل يف قصيدة "أيوب املعاصر" ،وكـذلك سـعدي يوسـف يف مر يتـ "يف
ذكرى بدر شاكر السياب" ،ونيح القاسم يف "مفكرة من أيوب" و. ...
دواعي توويف رمز أيّوب

لدى شاذل طاقة

للكشــف عــن دواعــي اســتخدام هــذا الرّمــز لــدى شــاذل طاقـ البـدّ أن نعــاي األوضــاع السياســية
واالجتماعية الّل كان سائدة يف بيتتـ  ،وحـاالت الشـاعر النفسـيّة ووروفـ اجلسـمانية يف تلـك
الفترة الّل كتب فيها هاتني القصـيدتني .والشـك أنّ لضوضـاع السياسـيّة واالجتماعيّـة السـائدة
يف العراق والعامل العريب أ را بالغا يف روحيّات الشّاعر وأفكار  ،كيف ال وأنّـ شـاعر ودبلوماسـي
ومناضل سياسي يرى تلك األوضاع بعين ويشعر هبـا بعمـق وجـود « .ولقـد اتّسـم املرحلـة الّـل
عاشها الشاعر من مولد حتّى دراست اجلامعية بالتوتّر الشديد الناجم عـن كـون املرحلـة متتـدّ
بــني حــربني كــونيتني اتّخــذت مــن منطقــة الــوطن العــريب مم ـرّا يعــب من ـ املتحــاربون ،وهــدفا
للتقسـيم واالقتســام وهنــب الإّــروات .يضــاف إىل ذلــك علــى املســتوى ا لــي انفجــار ــورة مــايس
عــام  1941ضــد اخلضــوع لالســتعمار والعمــالء واحللفــاء وضــد املخططــات الّــل ترســم إلحكــام
الشّ ــباك ح ــول املنطق ــة العربي ــة .وانت ــه ه ــذ املخطط ــات بكار ــة الع ــرب الك ــبى يف اح ــتالل
فلسطني وتشريد أهلها وبناء دولة الكيان الصهيوين» (البستاين .)19 :2010 ،واضافة إليهـا حـرب
حزيــران عــام  1967الّــل نــتج عنــها احــتالل إســرائيل ألراضــي الضــفة الغربيــة وغــزة وســيناء
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واجلوالن وخلف جراحات عميقة يف اجلسد واملعنويات العربيـة ،فنـرى أنّ قصـائد شـاذل طاقـة
كأشعار الكإريين مـن شـعراء عصـر تب ّنـ منـذ هنايـة أربعينيـات القـرن املاضـي قضـايا الكفـاش
التحرّري للشّعب العريب ،وتناول أروع قصائد يف مرحلـة متقدمـة مـن نضـوج الشـعري حمنـة
الشــعب الفلســطيين حت ـ وطــأة االحــتالل اإلســرائيلي ،فعبّــرت بــروش صــادقة عذبــة عــن تلــك
املعاناة .وهو يسعى إىل بع روش األمل يف النفوس ودعـم املوقـف املعنـوي عـب التركيـز علـى بـ ّ
الــدالالت ا فّــزة يف هــذا االجتــا  .إضــافة إىل كـلّ ذلــك أنّ وــروف الشــاعر اجلســمانية ايضــا
أ ّــرت تــأ ريا كــبريا علــى نفســانيّت  ،فإنّ ـ كــان يف تلــك الفتــرة علــى ســرير املعاجل ـة ويعــاين مــن
املرض الشديد ،إذن إن يستخدم يف شعر الن ّ أيّوب ويذكرنا بآالم ومهوم  ،وكيـف أنّـ
صب ومل يستسلم حتّى انتصر .ويف الواقع أ ّنـ مـاول مـن وراء اسـتدعاء هـذ الشخصـيّة دعـوة
نفس واألمة العربيّة إىل السعي واألمل والنّجاش وعدم االستسالم أمام املصائب.

التعليق على قصيديت "انتصار أيّوب" و"مهوم أيوب"
كتب شاذل طاقة قصيدة "انتصار أيوب" سنة 1965م مر ية للسياب ،ووّف فيهـا قصّـة الـن
أيوب بصورة رمزية؛ فأيوب الّذي يتحدّث عنـ الشـاعر لـيس أيّـوب يف املرجعيـة الدينيـة،
بل شخصيّة أيوب فيها إشارة إىل السّياب ذات  ،ذلك الشّاعر الّذي وـلّ طـوال حياتـ متطلعـا
إىل الإّورة والتحرّر من االستعباد املا ل يف حكم األنظمة الرّجعية.
تتشـكل القصـيدة مـن ســتة مقـاطع اتلفـة الطــول وقـد بـدأها الشــاعر بـالتكلّم عـن أيــوب
ومعاناتـ مــن مرضـ الّــذي قــل عليـ وكيــف أن السّــماء حزينــة وتبكــي لـ  ،وأنّ بناتـ يندبنـ
ويدعون ل بالشفاء وطول احلياة .ونرى كيف يشبّ الشّاعر شخصيّة أيّوب بتموز إل اخلصب
والتّجدّد ،مؤكدا خالل هذا الرّمز أنّ يعود ليمض األرض خصبا ونعيما:
ضـ  /واال َّسـما ُء احلزينـ رة تـزر ُع
ب ا رملـ ادمّى ُي ام ةنـي /نفسـ  ،واملـو ُت يسـ ات هل نب ا
و َّل أيـو ُ
أرضا  /مطرًا يغسلر النهر ،يبكي ..يُغنّي /والعذارى اهللوعـات يانـدُبن متـوز / :ليـ ا
نانا تستجيبُ دُعانا ..وتاشفي أبانا! (طاقة)373 :1977 ،

وتصــل القصّــة إىل ذروهتــا يف املقطــع الرابــع حــني خيــب الشــاعر بصــورة غــري مباشــرة
بانبعاث أيّوب من جديد بعد إخبار مبوت يف املقطع السابق ،فيقول إنّ بعد أن مـرّت سـنوات
عديــدة تتــألّق فجــأة جنمــة يف األفــق ذات ألــوان متنوّعــة :بيضــاء وخضــراء ومحــراء وســوداء
(الوان علم فلسطني) ،وتُسرّ بنات ويدرين أنّ دعاءهن استجيب وعاد أبوهنّ إىل احلياة:
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وأرانَّ  /..فجأةا يف األفق جنم  /ذات الوانئ حبيبـة /فهـي بيضـاءُ ..وخضـراءُ..
ومحراءُ ..وجاهم  /..والتالوين عجيبة (طاقة)376 :1977 ،

والشاعر يف املقطع األخري يقول بشكل غري مباشـر :صـحيح أنّ أيّوب/السـياب مـات ،لكـن
صوت بقي يرنّ يف كل نع داعيا إىل النّهوض وحترير األرض وأخذ الإأر بلسان ايوب:
وأتى الغابةَ املستباحةَ ،والصبحُ طفـلر /صـوتُ أيـوبا مـدو /موكبًـا ،هـا هنـاك،
يغورُ  ..وايعلو /والصّدى رانَّ يف كلّ نع« /:إن بالشِعب الذي دون سالع /لقتيالا دامُـ ُ
ماا يطَله» (طاقة)378 :1977 ،

أمّا قصيدة "مهوم أيوب" فكتبها الشاعر يف ستة مقـاطع سـنة  1972أي بعـد حـرب األيّـام
الستة واحـتالل إسـرائيل ألراضـي الضـ فة الغربيـة وغـزة وسـيناء واجلـوالن .ويـزامن ذلـك مـع
أيام مرض يف املستشفى يف برلني .استخدم الشاعر فيها رمز أيـوب تـأ ّرا مبـا فعلـ السـياب
يف "ســفر أيــوب" .وقــد رمــز بـ إىل ذاتـ وإىل معاناتـ مــن املــرض الّــذي قــل عليـ  ،ومعاناتـ
أيضا من احتالل فلسطني وهو ما عبّر عن بـ "مهوم أيوب".
يسـته ّل الشـاعر هـذ القصـيدة بوصـف نفسـ وهـو يف حالتـ املرضـية فيتحـدّث عـن آالمـ
وحمنـ والباليــا الّــل ابتلـي هبــا ،وجيعــل مــن حالتـ هــذ صــفة ألرض فلســطني الّــل احتلّهــا
اليهود فإنّها مريضة مإل بسبب االحتالل:
قل خيَذلين /..ما عاد يطاوعين ..يبس شفل ولساين /أرضي ا روقـة مـا بلّتـها
قطــرة مــاء /مــا ش ـقّتها ســكة حمــراث /مــا زانتــها خضــرة عشــب ..أو واحــة لــج /أوالدي
ابتلعهم شدقٌ من ملحٍ وتراب /كفّي ارتعش  ..عيين عاشِي ( ..طاقة)441 :1977 ،

هكذا يقترب شاذل يف املقطعني االوّل والإاين من قناع أيوب النّ فيتكلّم بصيغة التكلّم،
الّذي ابتلي مبحن كإرية لكنّ  ،مليفقد صـب ومل
فإنّ يرى صورت يف صورة أيوب النّ
يلوّث شكر الصايف بالكفر؛ فإنّ أيضا كأيّوب النّ ال يستسلم للمحن فهـو يهـزل ويـزنف أملـا
لكنّ يرفض االستسالم للموت:
هذا العريبُّ اليُدعى أيّوب /مـازال يعـيش /يـرفض أن يافـىن /ياهـزل  ..يـزنف..
صــر آخ ـ ار قطــرة /ايح ـبّس آخ ـ ار
لكــن يــرفض أن ميضــي /ميســك آخ ـ ار خالجــة /ياع ِ
أنفاس  /لكن يرفض أن ميضي (طاقة)442 :1977 ،

مث يــتكلّم الشــاعر عــن مهومـ الكــبرية متّجهــا حنــو أرضـ املســروقة يف املقطــع الإالـ  ،وكأنّـ
متسـب احـتالل الــوطن الفلسـطيين مـن قبــل العـدوّ االســرائيلي أيضـا مـن مهــوم أيـوب .ونــرى يف
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هــذا املقطــع إشــارة الشــاعر إىل املقاومــة الفلســطينية بشــكل غــري مباشــر ،فالشــاعر يريــد التوكيــد
على حيوية األمة ومقاومتها وأنّ الشّعب الفلسطيين سيأخذ يوما الإأر من العدوّ الغاصب اليهوديّ:
أرضــي افتــرع الغاص ـبُ عــذرتاها /شا ـقّ بكارتاهــا /..والبــذرة مازال ـ تنمــو /يف
الرمل غصون السكاكني وبنادق /تبعج يف يـوم مـا قلـب القرصـان ..تنفـ زُقّومـا او
غسلني /من رحلة سينني (طاقة)443 :1977 ،

وبـالرّغم مـن أ ّن القصـيدة مفعمـة مبعـا ئن ك ّلهـا أمل وجـراش وداء وابـتالء ومصـائب وحمــن،
لكنّهــا تتــأرجح بــني اليــأس واألمــل ،واخلــوف والرّجــاء .ويف النّهايــة خيــتم الشّــاعر قصــيدت
بالتّفــانل الواضــح ،فــريى يف املقطــع األخــري أنّـ كمــا أفضــي األمــر بــأيّوب الـنّ إىل السّــالمة
واخلالص وكما جـاءت محامـة نـوش لـ خبـب احليـاة فـإ ّن محامـة شـاذل سـتجيء يومـا خبـب
مفرش ،وأنّ مهوم ستزول أيضا ،يشفى هو من مرض وتتحرّر فلسطني من االحتالل.
أيّوب ..أيا أيّوب /..األبواب الكان موصـدة /..توشـك أن تنشـقّ وينـهمرُ املطـر
األخض ــر /وحبيبت ــك آمل ــا أحببـ ـ ا س ــواها /..س ــتعود ..تع ــود /..وتع ــود إىل أيّ ــوب
محامتُ  /والسرّ املوعود  /..وتزغرد هيلة والبيدار! (طاقة)447 :1977 ،

رمزيّة أيوب

يف القصيدتني

أيوب رمز للصّب واألمل
مــن أروع قصــص االب ــتالء
أيــوب رمــز قــرآين للمبتل ـى بــاملرض الصــابر علي ـ  ،فقصّــت
والصّب ،وهي ذائعة مشهورة حىت يضـرب املإـل بصـب أيّـوب  .قـال اهلل تعـاىل يف كتابـ :
﴿انَّا وجدنَاهُ ص ِ
اب﴾ (ص )44/وبذلك يدعو رسولنا األكرم إىل تذكّر قصّـت
العب ُد إنَّوهُ ّأو ُ
عم َ
َ
ابرا ن َ
َ ً
وحكايتــها للمســلمني كــي يصــبوا علـى املشــاكل الصــعبة الّــل كانـ تــواجههم وال ييأســوا مــن
لطــف اهلل ورمحتـ (مكــارم الشــريازي ،)338 :1384 ،فهــو أمنــوذج للصّــب واالســتقامة وهــو رمــز
تورايت أيضا .وإن شاذال تأ ّر بأيّوب القرآين واستدعا يف فتـرات مـن جتربتـ الشـعرية رمـزا
للصّب على البالء واألمل بالفوز والنّجاش.
صـب واملقاومـة يف النفـوس
يسعى الشـاعر إىل تإبيـ املوقـف املعنـوي وبعـ روش األمـل وال ّ
عــب اســتخدام شخص ـيّة أيّــوب يف قصــيدتي املــذكورتني .جتمــع هاتــان القصــيدتان بــني
متضادين ،مها الصّـراع والنّـزاع بـني املـوت واخليبـة واإلستسـالم واجلفـاف مـن جانـب ،وبـني
احليـاة والسَّـعي إىل االنبعــاث والنَّجـاش وعــدم االستسـالم مــن جانـب آخــر .ويف النّهايـة تــنجح
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قوى اخلري يف التغلّب على قوى الشرّ ،فنـرى يف القصـيدتني أنّ أيّـوب ينبعـ مـن مرضـ
وموتـ ويعــود إىل احليــاة مــن جديــد فتــزول آالمـ ومهومـ  ،وتتحـرّر فلســطني مــن االحــتالل.
ويبشّر شاذل يف قصيدة "انتصار أيوب" بصورة غري مباشرة بانبعاث أيّـوب؛ يشـبّ عودتـ إىل
احلياة بطلوع فجر يف الصّحراء:
واسـتفاق اعـذارى النَّخيـل ُت ِطـله /:أ ُتـرى أ َّن نانـا /اسـتجاب لـدُعاناا ! /أهـو
الفجرُ تُرى ..أم أنّ حلمُ العـذارى /جاـابا أطـراف الصـحاري /وأتااناـا( ! ...طاقـة،
)377 :1977

أيّوب رمز للشاعر بدر شاكر السياب
كتب شاذل طاقة قصيدة "انتصار أيوب" بعد موت السياب لـواي  25يومـا متـأ را مبوتـ  ،وأهـدا
هذ القصيدة .ورمبّا أراد أن يوازن بني قدرات التّعبريية وبني شاعر كبري مإل السـياب فضـالا عـن
رغبــة الشــاعر بــاإلعالء مــن شــأن ال ّســياب ا ّلــذي ا ّتخــذ أوّل حماولــة للمــزج بــني البحــور جــاءت
متواض ــعة وح ــذرة ،ف ــأراد الش ــاعر أن ي ــردّ إلي ـ ج ــزءاا يس ــرياا م ــن الفض ــل الّ ــذي أعط ــا ل ــضدب
وللشّعراء معا مقدّما ل قصيدة ممزوجة ببحور ال ة (املديد واملتدارك والرمل) بنجاش تام.
نستد لّ من عنوان القصيدة (انتصار أيوب) أنّها حتاكي "سفر أيوب" الّـل كتبـها السـياب
وتقنّــع فيهــا شخصـيّة الـنّ أيّــوب  ،لكــن الشّــاعر شــاذل طاقـ يلتقــي مــع شخصـيّة ايّــوب
املا ل يف القصيدة وليس املخـب عنـ يف املرجع ّيـة الدين ّيـة ،وهـذا يعـين أ ّن شخصـيّة أ ّيـوب يف
قصيدت هذ إشارة إىل السياب ذات ذلك الشاعر الّذي ولّ طوال حيات متطلعـا إىل الإّـورة
والتّحرر من االستعباد املا ل يف حكم االنظمة الرّجعية.
حينمـا يـتكلّم الشـاعر عـن ا ّيـوب وآالمـ وعذاباتـ يف مرضـ يـذكّرنا بال ّسـياب ا ّلـذي أصـيب
مبرض السـلّ الرئـوي يف اخلمسـينات ،حتّـى إذا تفـاقم عليـ املـرض ـ ـ الّـذي كـان مـن األمـراض
الصعبة العالج آنذاك ـ توجّ إىل لندن للمعاجلة ،فكأنّ ابتالء كابتالء أيّوب حيـ املـرض
واألمل واحلزن واجلراش والداء واالبتالء .يقول شاذل وهو يصوّر كيف أضىن املرض أيّوب:
ومضى أيّوب يف حمنت يرقى إىل املوت جاسـورا /ومُـدى الطـاعون تافـري قلبـ  ،تـذرو
البإورا /يف الشرايني ..وحتتلّ جروح  /والرّدى ميتصّ روح (طاقة)374 :1977 ،

وخيب الشـاعر خبلـود السـياب وشـعر وأدبـ يف آخـر قصـيدت  ،وهـو يقـول أ ّن ايـوب مـات
لكن صوت بقي بعد يقتدى ب الناس(الشعراء واألدباء واملناضلني):
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ب مـدو /موك ًبـا ،هـا هنـاك،
وأتى الغابةَ املستباحةَ ،والصبح ِطفـلر /صـو ُت ايـو ا
يغورُ  ..ويعلو (طاقة)378 :1977 ،

ونرى التأ ّر بالسيّاب واضحا يف القصيدة ،فإنّ شاذال إضافة إىل مزج األلر الإال ـة يف
قص ــيدة واح ــدة مإ ــل الس ــياب ،ووّ ــف الرم ــز االس ــطوري متّ ــوز كم ــا فع ــل الس ــياب بكإ ــرة يف
نصوص  ،وهو رمز اخلصب والتجدد كما هو إشارة إىل ايّوب/السياب نفس :
والعاذارى اهلَلروعات ياندبن متوز /:لي نانا /تستجيبُ دعانا ..وتشـفي أبانـا!
(طاقة)373 :1977 ،

ويالحــظ أيضــا يف املقطــع االوّل أنّ شــاذل طاق ـ يف اســتعمال عبــارة "مطــرا يبكــي" تــأ ّر
بالسياب يف قصيدت "انشودة املطر":
«أتعلَمنيا أي حُزنئ يبع املطر  /واكيـفا تنشـج املزاريـب إذا اهنمـر » (السـياب،
 :2005ج)120/1

أيّوب رمز لفلسطني
ميكــن أن يكــون أيّــوب شــاذل رمــزاا لفلســطني الّــل احتلّهــا اليهــود يف حــرب األيــام الســتة (5
حزيــزان  ،)1967فهــي مريضــة بســبب االحــتالل وولــم العــدوّ اإلســرائيلي الّــذي يســفك دمــاء
صـغري والكـبري ،فهـي مريضـة
الناس املظلـومني وينشـر الفسـاد واخلبـ يف الـبالد واليـرحم ال ّ
هتزل وتزنف أملا ،لكنّها ترفض أن تفىن ،تتمرّد رافضة االستسالم للعدوّ الغاصب:
هذا العريبُّ اليُدعى أيّوب /مازال يعيش /يرفض أن يفىن /يهزل ..يـزنف ..لكـن
يرفض أن ميضي /ميسك آخر خلجة /يعصر آخر قطر  /مبس آخر أنفاس  /لكـن
يرفض أن ميضي /يتمرّد يرفض أن ينتحر األيّوب (طاقة)442 :1977 ،

والعــدوّ االســرائيلي يســعى حإيإــا إىل إقامــة دولــة اليهــود يف املنطقــة بك ـلّ انــواع الطــرق
الوحشية والعدوانية ،وميـدّ جـذور يف كـلّ املـدن .إذن أيوب/فلسـطني يف حالـة احتضـار راقيـا
سلّم املوت درجة درجة حتّى ميوت/متلّ ويدعو الشّاعر النّاس إىل الصّب والتّحمل سـخريّة،
فهو يرى أ ّن الشـقاء ا ّلـذي سيصـيب ال ّنـاس بعـد مـوت أيـوب /احـتالل فلسـطني لـيس أقـ ّل مـن
موت ايّوب .يقول شاذل:
مات أيّوبُ فقل للحازاين /:أهلَ ودّي اشربوا الصّب كأسا فكأسا /ال تإـوروا..
حلــزاىن
ال تــذمّوا الزمانــا /إن هــول ال ـرّدى لــيس أقســى /يــا احــزاين ،مــن شــقاء ا َ
(طاقة)375 :1977 ،
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لكنّـ ملــم بعــودة األراضــي ا تلّــة ،فيعبّــر بشــكل غــري مباشــر عــن أملـ هــذا يف املقطــع
الإال حي يشبّ انبعاث ايّوب/حترّر فلسطني بتألق جنمة ألواهنا بيضـاء وخضـراء ومحـراء
وسوداء(ألوان علم فلسطني):
وأرانَّ  /..فجأةا يف األفق جنم  /ذات ألوانئ حبيبـة /فهـي بيضـاء ..وخضـراء..
ومحراء ..وجاهم  /..والتالوين عجيبة (طاقة)376 :1977 ،

إنّ النجمــة تظهــر بــألوان اتلفــة يف نظــر الشــاعر الّــذي يقــرر أنّ تالوينــها عجيبــة ،فهــي
حينمــا تتم ـاوج بــني البيــاض واخلضــرة واحلم ــرة والدكنــة فإنّمــا تعلــن عــن حالــة مدهش ــة،
ودهشتها وعجبها يكمنان يف عدم استقرارها على لون واحد.
أيّوب رمز للفلسطيين املظلوم
كما يووّف عزّالدين املناصرة الشّاعر الفلسـطيين شخصـيّة املسـيح ليصـوّر آالم الشـعب
الفلســطيين ومعانات ـ  ،ألنّ ـ يــرى هلــا عالقــة و يقــة بفلســطني وبــالظّلم الواقــع عل ـى اإلنســان
الفلسطيين من التشريد والظّلم والقتل واملؤامرة وولم اليهود عليهم ،يقول:
أنــا واملســيحُ الّــذي كــان جــارا الكــروم /نراقـبُ جنـما اجملــوس /فــنلمحُ يف الفجــر
عاشــقةا تنتظــر /وكفّــاي قــد شُ ـقملقَ /كإياب املســيح علــى اللــوش /يف ســاعة الصــلب
واملعجزاتِ/أنا مزنلم خلعو  ،ورشّو الرمادا /على أهنـر الـذبح والسـبحاتِ (املناصـرة،
 :2006ج)285/2

ووّف شاذل أيّوب هلذا االمر؛ فهو يرى أنّ الشّعب الفلسطيين كأيّوب ابتلي مبصائب
وحمن كإرية ،وأنّ العدوّ االسرائيلي احتلّ بالدهم واليـرحم صـغريهم وكـبريهم ،وأنّ أرضـهم
احترق بنار العدوّ الغاصب ومابقي فيها خضرة عشب أو واحة لج ،وأنّ أوالدهم قتلـوا بيـد
اليهود الظاملني وما ولّ فيهم قوة للحياة ،قائال على لسان أيّوب:
أرضي ا روقة ما بالَّتها قطرةر ماء /ماشقّتها سِكةر حمراث /ما زانتـها خضـرةر
عشب ..او واحة لج /أوالدي ابتلعهم شدقٌ من ملح وتراب /كفّـي ارتعشـ  ..عاـيين
عاشِي ( ..طاقة)441 :1977 ،

لكن الشّعب الفلسطيين رغـم هـذ املصـائب لـن يستسـلم أبـدا أمـام العـد ّو الغاصـب ،وهـو
يقاوم حتّى آخر أنفاس ألجل احلريّة ،وال يقبل الذلّة واالستسالم لليهود:
ميسك آخر خلجة /يعصر آخر قطرة /مبس آخر انفاس  /لكن يرفض أن ميضـي/
يتمرّد يرفض أن ينتحر االيّوب /هذا البدوي اليُدعى االيّوب (طاقة)442 :1977 ،
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إن يشري بشـكل غـري مباشـر إىل املقاومـة الفلسـطينية قـائالا إن أهـل فلسـطني سـيتتقمون
من العدو ا تل الغاصب يف املستقبل القريب:
والبــذرة مازالـ تنمــو /يف الرّمــل غصــون الســكاكني وبنــادق /تــبعج يف يــوم مــا
قلب القرصان ..تنف زقوما او غسلني /من رحلة سينني (طاقة)443 :1977 ،

وجتدر اإلشارة هنا أن لفظل "الزقوم" (شجرة تنمـو يف جهـنم حسـب قـول اهلل تعـاىل يف
القرآن) و"الغِسلني" (صديد أهل النار أو شجر فيها) من األلفاظ الّل اتسم بسمات دينية
وأنّ شاذال قد تأ ّر هنا بالقرآن الكري وتناصّ مع هذا الكتـاب السـماوي تناصّـا لفظيـا حيـ
قال اهلل تعاىل يف سورة الواقعـة ااطبـا الكفـار﴿ :ألكِلُوون ِمون شوج ِر ِمون زق ِ
ووم﴾ (الواقعـة)52/
َ ْ َ َ ْ َ
﴿وال طَ َعوام إِال ِم ْون ِغ ْسولِي ِن﴾
وقول تعاىل أيضا يف سورة احلاقـة عـن عاقبـة اجملـرمني اآلمثـنيَ :
(احلاقــة )36/ويريــد شــاذل أن يشــري مــن خــالل هــذين اللفظــني إىل انتقــام الفلســطينيني مــن
العدو جبعل حياهتم جحيما طعمها طعم الزقّوم والغسلني.
ويف هناية القصـيدة يب ّشـر الشـاعر أ ّيـوب /الفلسـطيين بأنـ سـوف تفـتح األراضـي ا ت ّلـة
قريبا ،ويكاد أن ينهمر املطر وختضر األرض من جديد ،وأنّ احلبيبة /فلسطني الّل مـا كـان
مب سواها ستعود إلي و...
أيّوب ..أيا أ ّيـوب /..األبـواب الكانـ موصدة/..توشـك ان تنشـق وينـهم ُر املطـر
األخض ــر /وحبيبت ــك آمل ــا أحببـ ـ ا س ــواها /..س ــتعود ..تع ــود /..وتع ــود إىل أيّ ــوب
محامتُ /..والسرّ املوعود /..وتزغرد هيلة والبيدار! (طاقة)447 :1977 ،

ويّالحظ أنّ الشاعر تناصّ هنا مـع قصـة نـوش يف التـراث الـدّيين حينمـا يأمـل بعـودة
احلمامــة إىل أيــوب ،إذ نقــرأ يف القصــص القدميــة أن الـنّ نوحــا ملّــا توقّــف الطوفــان أرســل
محامة ليعـرف وضـع األرض ،فجاءتـ احلمامـة بغصـن الزيتـون ،فعلـم أنّ علـى األرض حيـاة،
فــزنل وأصــحاب مــن الســفينة ليزاولــوا حيــاة جديــدة يعمّهــا الســالم .ولعـلّ شــاذال يقصــد مــن
خالل هذا التناص إ ارة روش الإبات واألمل مبستقبل مليء بالسعادة لدى الفلسطينيني الذين
يعانون من ولم العدوّ ا تلّ.
أيوب رمز لتموز
إنّ أيّ ــوب يف ه ــاتني القص ــيدتني مي ــوت مث ينبعــ م ــن جدي ــد ،ل ــيمض األرض نعيم ــا وخص ــبا
وخيلّص اإلنسان احل ّر من الظلم يف الـبالد ،وهـذا هـو متـوز يف األسـاطري البابليـة ا ّلـذي كـان
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رمز اخلصب والتجدّد وهو يعادل دموز يف الإقافة السـومرية ،وأدونـيس يف الإقافـة اإلغريقيـة
ويف بالد سوريا وفلسطني .وكما يلعب مسـيح دور متـوز يف قصـائد السـياب ففـي قصـائد
شاذل أيوب هو الّذي يأخذ هذا الدور على عاتق  ،فهو يظهـر بشـكل بـارز هبـذا الـدور يف
قصيدة "انتصار أيوب"؛ ألن شاذال يستخدم مباشرة لفـظ متـوز اليّـوب حيـ يقـول «والعـذارى
اهلَلروعـات ينــدبن متــوز» مث يشــري يف املقطــع الإالـ ــ كمــا قلنــا ســابقا ـ ـ إىل موتـ  ،ويف هنايــة
القصيدة يبشّر بابنبعا وعودت إىل احلياة وصوت يرنرُّ يف كل نع قائال:
وأتى الغاباة املستباحة ،والصّبحُ طفلر /صوتُ أيـوبا مـدُو /موكبـا ،هـا هنـاك،
يغورُ  ..ويعلو /واالصَّدي رنّ يف كل نع« /:ان بالشّعبّ الّذي دون سالعٍ /لقتيالا دمُـ
ما يُطَله» (طاقة)378 :1977 ،

أيوب رمز للشاعر شاذل طاقة
كتب شاذل طاق قصيدة "مهوم أيوب" حينما كان يف برلني علـى سـرير املعاجلـة وقـد تعـرّض
النتكاســة صــحيّة قاســية ،فهــو يف تلــك احلالــة يتــذكّر أيّــوب الـنّ (ص) كيــف صــب وحتمّــل
املصــائب ،حتّـى خــرج مــن بودقــة اإلمتحــان اإلهلــي ونزلـ الرمحــة اإلهليّــة عليـ  ،فــريا خــري
منوذج حلالت النفسية ،ومن هنا يستخدم ويرمز ب إىل ذات وإىل معانات من املرض الّذي
َقرل علي وإىل معانات أيضا من احتالل فلسطني ،وهو ما يعبّر عن هبموم أيّوب .ويالحظ أنّ
شاذال يف هذ القصيدة يتقنّع بقناع أيّوب ،وميتـزج مـع رمـز حـىت ختاهلمـا حقيقـة واحـدة ال
ميكن التمييز بينهما ،فكان كل واحد منهما هو االخر .يقول أيّوب /شاذل شاكيا آالم :
قل ياخذلين /..ما عاد يُطاوعين ..يبس شفل ولساين/... /أوالدي ابتلعهم
شِدقٌ من ملح وتراب /كفّي ارتعش  ..عايين عاشِي ( ..طاقة)441 :1977 ،

إىل الســالمة واخلــالص ،يــرى شــاذل أنّ مهوم ـ
وكمــا أفض ـى األمــر بــايّوب ال ـنّ
ستزول أيضا ،يشفى هو من مرض وتتحرّر فلسطني من االحتالل.
توش ـ ـ ــك أن تنش ـ ـ ــق وين ـ ـ ــهمرُ املط ـ ـ ــر األخض ـ ـ ــر /... /وتاع ـ ـ ــود إىل أيّ ـ ـ ــوب
محامتُ /..والسرّ املوعود /..وتُزغرد هيلةر والبيدار! (طاقة)447 :1977 ،

اس ــتخدم الش ــاعر هن ــا عناص ــر لتك ــريس دالل ــة االستبش ــار واألم ــل املنش ــودين يف هناي ــة
القصــيدة وهـي :املطــر األخضــر ـ املطــر رمــز للخصــب واحليــاة املتجــددة ويعـزّز هــذ الداللــة
اقتران مع اللّون األخضر الّـذي يـدلّ علـى األمـل والطاقـة واحليـاة واخللـود ـ واحلمامـة ـ وهـي
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ترمز للسّلم واألمل ـ والبيدر ـ وهو رمز للكإـرة والسـعادة والبهجـة( .شـوالي وگربـران1379 ،ش:

 18و 89و 518و )526وهيلة املأخوذ انها من اهليل مبا ل من داللة على العطر الطبيعي .وكـلّ
ه ــذ العناص ــر منس ــجم م ــع مقص ــد الشّ ــاعر م ــن استحض ــار شخصــيّة أي ــوب يف ه ــذ
القصــيدة وخيدم ـ وهــو تــوطني الشــاعر نفس ـ ومواطنيـ عل ـى األمــل مبســتقبل مشــرق مل ـيء
بالسلم والصّحة والسرور والبهجة بعيدا عن احلرب والقتل.

حمن أيّوب ومهومه
أيّوب شاذل كأيّوب القرآن مبتلى مبحن ومهوم كإرية منها معانات من املرض ،فيقـول شـاذل
يف املقطع األوّل من قصيدة "مهوم أيوب":
قَ لـ ـ خي ــذلين /..م ــا ع ــاد ُيط ــاوعين ..يابسـ ـ ش ــفل ولس ــاين /.../ك ّف ــي
ارتعش  ..عيين عاشِي  /شفل ارجتف  ..لكنّي مازل أعيش (طاق )441 :1977 ،

ويقول يف املقطع الإّاين من قصيدة "انتصار أيّوب":
ومضى أيّوبُ يف حمنت يرقى إىل املوت جاسـورا /ومُـدى الطـاعون تافـري قلبـ  ،تـذرو
البإورا /يف الشرايني ..وحتتله جروحا  /والرَّدى ميتصُّ روح (طاقة)374 :1977 ،

ويف احلقيقة أنّ شاذال يرمز بآالم أيوب وحمن إىل آالم وآالم شعب ووطن العريب الّـذي
يشمل العامل العريب كلّ وليس العراق وحسب .فهي تشمل آالم شـعب فلسـطني واجلزائـر وكـلّ
األمم العربية الّل تعاين من استعمار ا تلّني الغاصبني.
هـو مشاتـة األعـداء حسـب الرّوايـات( .انظـر :مكـارم
إنّ أشدّ ما آذى وآمل روش أيّـوب الـنّ
الشريازي )340 :1384 ،وبالنسبة أليّوب شاذل احتالل فلسطني هو أشدّ شـيء مـؤمل يعـاين منـ  ،وقـد
فتح يف نفس جرحا مسّ بأمل وهو غري قادر على ضماد  ،ألنّ يدي كانتـا أضـعف مـن أن تضـمدا
جراحها .وهو شاعر مناضل ضدّ كل قوى التّخلف والرّجعية واالستعمار وشاعر قـومي سـخّر شـعر
من أجل القضية واالنتماء ،وهو يرى أنّ األرض العربية واحدة ال تتجزّأ ،وأنّ العدوّ املغتصـب واحـد
أيضا مهما تلوّن وتعدّد ،فنرا متسب احتالل فلسطني من قبل اليهود من مهوم أيّوب:
أرضي افترع الغاصبُ عُذرتاها /شاقّ بكارهتا( ..طاقة)443 :1977 ،

ويكرّر هذ الصورة اجلنسيّة مرّة أخرى حينمـا يريـد أن يع ّبـر عـن كرهـ الحـتالل اليهـود
لفلسطني غصبا وبقوة السالش ،وهو يرى أنّ العدوّ غري جدير هبذ األرض:
يا أرضًا عذراءَ افتضّ بكارتاها أفّاق عنّني (طاقة)444 :1977 ،

أيّوب

الرمزية :دراسة قصيدتي "انتصار أيوب" و"هموم أيوب" أنموذجا
في شعر شاذل طاقة على ضوء ّ

575

يف هــذا التعــبري يعمــد شــاذل إىل تــوبيخ وطنـ بطريقــة غــري مباشــرة ،حيـ شــبه بفتــاة
عذراء نح للعدو الغاصب أن يتجـاوز عليهـا ويغتصـبها .ور ّبمـا قصـد مـن وراء ذلـك إ ـارة
غرية شعب للدّفاع عن وطنهمم املغصوب.

النتائج
وحقّق هذ الدراسة عدّة نتائج نشري إليها باختصار:
 .1كان شاذل طاقة واحدا من روّاد احلركة الشعريّة اجلديدة يف وعي بضـرورة التجديـد
الّل طرحها يف املقدمة املشار اليها ويف النماذج الشّعرية الّل قدّمها مبكّرا.
 .2إنّ األوض ــاع السياس ــية واالجتماعي ــة املض ــطربة يف الع ــامل الع ــريب وو ــروف الشّ ــاعر
اجلســمانيّة ســاق الشّــاعر إىل توويــف رمــوز اتلفــة يف شــعر  ،ومنــها شخصـيّة ايّــوب رمــز
الصّــابر املبتلـى ،فاستحضــر مبالحمـ القرآنيــة وأحيانــا تقنّــع بقناعـ  .وهــو يــرا خــري مإــال
للتّعبري عن هواجس وجتربت املعاصرة ،سعيا من ورائ إىل احل ّ على الصب والسّـعي ألجـل
احلريّة وعدم االستسالم أمام املصائب .ويظهر من حتليل القصيدة أنّ قد وفّـق يف اسـتعمال
الرّموز وإيصال أغراض السياسيّة إىل املتلقّي.
 .3يتجلّـى هـذا الرمــز بصـور اتلفــة يف شـعر  ،وهـذ الصّــور مـأخوذة مــن حيـاة الشــاعر
وأوضــاع عصــر اإلجتماعيــة والسياسـيّة :أيّــوب رمــز للشّــاعر بــدر شــاكر الســياب ،أيّــوب رمــز
لتموز ،أيّوب رمز لفلسطني ،أيّوب رمز للفلسطيين املظلوم و. ...
 .4إنّ الشّاعر شأن كشأن بعض شعراء جيل ـ ومنهم السيّاب ـ مل تسيطر عليـ روش التشـانم،
على الرّغم من أنّـ ينتمـي إىل جيـل الشّـعراء الرّومـانطيقيني الّـذين استسـلموا يف الغالـب للظّـروف
القاهرة الّل حال بينهم وبني أمانيهم وأحالمهم ،فعلى الرّغم ممّا نلحظ من أمل حسّـي ومتـزّق
س بو بة تفانليـة واضـحة يف هنايـة القصـيدتني؛ فـإ ّن ا ّيـوب ينبعـ
نفسي يف القصيدتني إال انّنا حن ّ
من موت ومرض من جديد سليما معاىف وتتحرّر األراضي ا تلّة.
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