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چكيده

كهنالگو ،صورت ازلی ،صورت مثالی و بهبیان یونگ« ،آركیتایپ»،
عبارت از طرح كلی آن دسته از رفتارهاي بشري است كه در ناخودآگاهی
جمعی ریشه دارند .از مهمترین كهنالگوهایی كه یونگ،آنها را بررسی
كرده است ،میتوان آنیما (مادینۀ روان مرد) ،آنیموس (نرینۀ روان زن)،
پرسونا (نقاب اجتماعی فرد) ،سایه و خود را نام برد .هدف اصلی از نوشتار
حاضر ،بررسی نمود آنیما در ذهن و زبان شاعر و اندیشمند معاصر عرب،
خلیل حاوي است؛ زیرا واكاوي سرودههاي این شاعر ،بهویژه دو مجموعۀ
نهرالرماد و بیادرالجوع او ،حضور آنیما را در ذهن سراینده و نمود آشكار و
ماندگار آن را در زبان سرودههایش آشكار میكند.
واژههای کليدی :خلیل حاوي ،آنیما ،تولد دوباره ،آتش ،زمین.
 .2استادیار دانشگاه فردوسی مشهد.
 .1دانشجوي دكتري زبان و ادبیات عرب bahar_seddighi@yahoo.com
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 .مقدمه
در بیشتر دفترهاي شعر حاوي ،آنیما حضوري گسترده و پررنگ دارد و با بسیاري از مظاهر «مادر
ازلی» ،مانند زمین ،آتش ،تولد دوباره ،گور ،غار ،سرداب ،زندان ،چاه ،صخره ،غسل تعمید،
كابوس ،مغاك ،جهان مردگان و ،...پیوندي انكارناپذیر دارد؛ ولی از آنجا كه بررسی پیوند تمام
صورتهاي ازلی مطرحشده در سرودههاي حاوي با آنیما ،بهعلت گستردگی دامنۀ موضوع،
مجالی بس وسیعتر از تنگناي این جستار را میطلبد ،در این مقاله كوشیدهایم تا براي ترسیم
دورنمایی از آفاق اندیشۀ خلیل حاوي ،شاعر و اندیشمندي كه آرامآرام و با درك عمق شكست و
احساس فاجعۀ ملموس در میهن عربی و متأثر از گرایشهاي وجودگرایانه ،سرودههایش را از قلۀ
زندگی و امید و آرزو ،به درۀ مرگ ،نومیدي و نیستی روانه كرد ،پیوند میان آنیما و تولد دوباره را
در دو دفتر شعر رودخانۀ خاكستر و خرمنزارهاي گرسنگی ،یعنی نخستین و واپسین دفترهاي شعر
این شاعر كه نمودي زنده از این تغییرمسیرند ،واكاوي كنیم .پرسش اصلی این پژوهش ،آن است
كه كیفیت تجلی كهنالگوي آنیما یا همان مادر ازلی در آن دسته از سرودههاي خلیل حاوي كه
ذیل عنوان «تولد دوباره» ،قابل واكاوياند ،چگونه است و عوامل زمینهساز ایننوع تجلی در ذهن و
زبان شاعر ،كداماند .براي پاسخدادن به این پرسش ،از روش تحلیل روانشناسانه و تحلیل استقرایی
استفاده كردهایم و براي مقایسۀ مضامین سرودههاي حاوي با اشعار مشابه آنها در آثار شاعرانی
مانند فروغ فرخزاد و احمد شاملو در ادب فارسی ،تاحدودي از شیوۀ تطبیقی بهره گرفتهایم.
یونگ ،بزرگبانوي روح مرد یا بهعبارتی« ،حواي درون مرد» را آنیما نامیده و دربارۀ ریشۀ
آنیما گفته است« :نام التین روح ،بهمعناي باد است .در زبان التین ،یونانی و عربی ،نام اطالقشده به روح،

معادل هواي متحرك ،وزش باد و نفس منجمد ارواح است» (جمشیدیان .)88:2988 ،بهعقیدۀ یونگ،
آنیما (روان زنانۀ مرد) ،تجسم گرایشهاي روانی زنانه در روح مرد است و میتواند نمودي روشن
یا تاریك داشته باشد؛ به دیگر سخن ،اگر آنیما درهیأتی مثبت پدیدار شود ،میتواند امیدآفرین و
الهامبخش باشد و برعكس ،اگر بهشكل منفی نمودار شود ،میتواند ویرانگر باشد .به طور كلی،
آنیما بزرگترین و مهمترین نیروي تأثیرگذار در روان مرد است كه هرقدر شكافته شود و
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تأثیرهایش بر روان پدیدار شود ،بازهم بخشی از آن ،درپس پردۀ اسرار و در قلمرو ظلمات
ناخودآگاه باقی میماند (یونگ 181 :2981 ،و 182؛ فوردهام.)210 :1112 ،

ازجمله نمودهاي آنیما در ادبیات فارسی معاصر میتوان «لكاته» و «زن اثیري» را در بوف كور
صادق هدایت« ،پري» و «آیدا» را در سرودههاي احمد شاملو و «زن شبانۀ موعود»« ،حوري تكلم
بدوي» و «خواهر تكامل خوشرنگ» را در سرودههاي سهراب سپهري نام برد .در ادبیات معاصر
عربی ،ازجمله بهترین نمودهاي آنیما در سرودههاي خلیل حاوي ،شاعر معاصر لبنانی ( 2323تا
 )2381میتوان قطعات شعري «زمین»« ،زن كفبین»« ،پري ساحل»« ،دختر بیابانگرد» و «همسر
لَعازَر» را ذكر كرد.
 .خاستگاه ظهور آنيما در سرودههای خليل حاوی
در این بخش ،به مباحث ذیل میپردازیم:
 . -زندگي حاوی

خلیل حاوي ،اندیشمند و شاعر برجستۀ عرب ،در سال  2323و بهروایتی دیگر ،در سالهاي 2311
یا  ،2318در شویر لبنان ویا سوریه به دنیا آمد .وي زمانیكه تنها دوازده سال داشت ،بهعلت بیماري
پدر ،ناگزیر به تركتحصیل شد و براي گذران زندگی خانوادهاش ،به كارگري مشغول شد .درپی
بهبود بیماري پدر ،تحصیل در دانشگاه امریكایی بیروت را شروع كرد و پساز فارغالتحصیلی،
مطالعات خویش را با كسب مدرك دكتراي فلسفه از دانشگاه كمبریج انگلستان تكمیل كرد.
سرانجام ،این شاعر دردمند درپی پیشروي اسرائیل در خاك لبنان ،در اقدامی انتحاري ،در ژوئن
سال  2381دار فانی را وداع گفت (الحرّ 11 :2338 ،و .)12
 . -بازشناخت عوامل پيدایي آنيما در سرودههای حاوی

بیشك ،شكلگیري ذهنیات منفی در ذهن رنجور حاوي و بهدنبال آن ،ظهور نهچندان روشن
آنیما در زبانش -كه واژگان و عبارتهاي موجود در شعرش ،نمود آن هستند -ناشی از عواملی
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گوناگون است كه مهمترین آنها میتوان موارد ذیل را ذكر كرد :سختیها و رنجهاي شكنندهاي
مانند بیماري پدر ،تركتحصیل و رويآوردن به كارگري براي تأمین معاش خانواده (الحرّ:2338 ،
 21تا )20؛ فكر بیچارگی ،ستمدیدگی و بدبینی فراگیر دربارۀ مردم (جبر)82 :2332 ،؛ احساس
بینوایی در غربت هنگام تحصیل در رشتۀ فلسفه در دانشگاه كمبریج (الحاوي)09 :2380 ،؛ ناكامی
در وصال آنیماي الهامبخش شعر و زندگیاش ،دیزيامیر ،بانوي شاعر عراق (الحر 282 :2338 ،تا
)280؛ رخدادهاي سیاسی تلخی كه جهان عرب در زمان او تجربه كرد؛ از فاجعۀ مصیبتبار
فلسطین در سال  2398میالدي (حتّی )218 :2309 ،تا شعلهورشدن آتش جنگ داخلی در لبنان در
سال  2388میالدي (البعلبكی)98 :2381 ،؛ شكست قیام بزرگ عربی از اسرائیل در جنگ ژوئن
 2320میالدي كه درنتیجۀ آن ،بلنديهاي جوالن و برخی منطقههاي مرزي لبنان ،كرانۀ باختري
رود اردن ،غزّه وصحراي سینا به تصرف اسرائیل درآمد (الصّلیبی )181 :2908 ،و سرانجام ،به
پیشروي اسرائیل در لبنان در ششم ژوئن  2381میالدي ختم شد كه بسیاري از ناقدان برجستۀ
عرب در دوران معاصر ،از آن بهعنوان مهمترین عامل خودكشی شاعر یاد كردهاند .تمام این
عوامل ،در ایجاد تصورهاي منفی در ذهن شاعر و حضور تاریك كهنالگوي آنیما در
سرودههایش ،بهصورتی چشمگیر اثر گذاشت (نقاش 938 :1118 ،تا .)930
بر این اساس ،رخنمودن آنیما در سرودههاي شاعري كه پرورده و بالیدۀ این محیط و وضعیت
بوده ،هرگز دورازذهن و شگفت نیست؛ زیرا چنانكه نویسنده و ادیب مشهور ،جی .اي .كادن
( 2318تا  )2332نیز گفته است« :مسائل بنیادي و فطري حیات بشري چون تولد ،رشد ،عشق ،خانواده،

مرگ ،تضاد بین فرزندان و والدین ،و ...هستند كه جنبۀ كهنالگویی دارند» (صفري و محمودنژاد،
)229 :2988؛ به همین علت ،گاه در برخی شعرهاي حاوي ،بارقهاي از امید پدیدار میشود كه
درپرتو آن ،آنیما حضوري مثبت و درخشان دارد؛ ولی بهتدریج ،این كورسوي نور ،به خاموشی
روي مینهد و آنیما چنانكه یونگ میگوید« ،با خصلتی سایهوار ،در شعر او نمودار میگردد كه

نمایانگر نقش شر است» (یونگ)111 :2909 ،؛ مثالً شاعر حتی در شعر امیدبخش «جِسر» (پل) گفته
است:
أضْلُعي امْتَّدَتْ لَهُمْ جِسْراً وَطيّدْ
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مِنْ كُهوفِ الّشَرْقِ ،مِنْ مُسْتَنْقَعِ الّشَرْقِ
إلى الّشَرْقِ الْجَّديّدْ
سَوْفَ يَمضونَ و تَبْقى
صَنَماً خَلَفَهُ الْكُهَانُ لِلرّيحِ..
إخْرِسي يا بُومةً تَقرَعُ صَّدْري
بومَةُ التّاريخِ مِنِي ما تُريّد؟ (الحاوي 293 :2301 ،تا )292
حاوي این متن را با تصویر ارادهاي استوار آغاز كرده و در آن ،از نسل آزادگانی سخن گفته
است كه سپیدهدمان ،سبكبال ازروي دندههاي شاعر -كه بهشكل پلی از غارها و باتالقهاي شرق
تا سرچشمۀ جدید نور امتداد یافته است -گذر میكنند؛ ولی وي در ادامه ،فضاي شعر را با
واردكردن جغد تاریخ ،تیره و تار كرده است؛ زیرا دركنار جغد كه خود بهتنهایی ،نماد اندوه و
نشان مرگ ،ویرانی و خلوتی مالیخولیایی است ،تاریخ را هم ذكر كرده تا پایداري نامباركی را در
ذهن متلقی تثبیت كند .سرودههاي حاوي در بَیادِرُالجُوع ،بهروشنی ،مادینۀ روان شاعر را درهیأتی
منفی ،نومیدكننده و مرگبار به تصویر میكشند .در این دفتر ،پیوسته حواي درون شاعر ،در
ذهنش زمزمه میكند« :تو هیچ نیستی؛ تو از هیچچیز لذت نمیبري؛ همه از تو نفرت دارند؛ همه جا و همه چیز

سیاه است»؛ بدین صورت ،قلمموي شاعر بر تمام اجزا و عناصر طبیعت شعرش ،رنگ مرگ میزند.
 .3واکاوی نمودهای آنيما در سرودههای خليل حاوی
حاوي چنانكه سهراب سپهري گفته است« :شاعران ،وارث آب و خرد و روشنیاند» (سپهري:2908 ،
 ،)198میراثدار فرهنگ و مدنیت عربی است .سرودههاي او به آرمان نیكخواهی براي نوع بشر،
جواهرنشان شده و چكامه در دفتر شعرش ،نواي شكوه و بزرگیاي است كه عیانگشتن پیوندهاي
استوار میان ملتهاي جهان را جستجو میكند .وي همگان را متوجه این مسئله كرده است كه
حقیقت بزرگ زندگی ،تعالی روحی است؛ نه صعود مادي (الحرّ 220 :2338 ،و .)228
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با توجه به مضامین مطرحشده در شعر حاوي ،آثار او در دستۀ سوم تقسیمبندي سهگانۀ یونگ
از آثار ادبی بدین شرح قرار میگیرد:
الف) آثاري كه بازتاب زندگی هنرمند در یك گروه خاص اجتماعی است؛
ب) آثاري كه نیازهاي گروهها را منعكس میكند؛
ج) آثاري كه خاستگاهشان الیههاي ژرف ناخودآگاهی جمعی است و از عمیقترین آرزوها و
ناكامیهاي بشر سخن میگویند (یاوري 09 :2909 ،و .)09
خلیل حاوي نیز در اشعارش ،از ژرفترین آرمانها و ناكامیهاي بشري سخن گفته و بیشك،
خاستگاه اشعارش ،الیههاي عمیق ناخودآگاهی جمعی است كه نهتنها فرد را به جامعه و افراد
همروزگارش پیوند میدهد؛ بلكه او را با كسانی كه بسیار پیشتر از او میزیستهاند نیز یگانه
میكند؛ از این روي ،دكتر حرّ دربارۀ حاوي گففته است« :إّنَه -يَعني حاوي-يَسمَعُ صَّدَي النائي

المُّدَوّي بِعِّزَةِ النَفس وَ إباءِ شيمٍ كانَ عَلَيها األجّدادُ في تَصنيعِ مادَتِهم عَلي صَفْحَةِ األرْضِ الْعَرَبيَة» (الحر،
 220 :2338و .)228
آنیما در سرودههاي حاوي ،با مفهومهایی مانند تولد دوباره ،عشق ،غار ،قصههاي پریان،
تاریكی و سایه و شب ،و ...پیوندي عمیق دارد و بهویژه در آخرین دفتر شعر او ،پیوسته دركنار
شاعر ،حضوري منفی و ویرانگر دارد و در ذهنش زمزمه میكند« :خیزش عربی ،ارزشهاي فرهنگی

و تمدنی ،عواطف و احساسات انسانی ،و زیباییهاي جهان نخستین ،از زمین رخت بربسته است» (الحاوي،
.)90 :2303
وي در آخرین دفتر شعرش ،درحسرت خیزش عربی ،نومیدانه نوحهسرایی میكند و از تولدي
دیگر سخن گفته است؛ ولی این تولد دوباره در سرودههایش ،عقیم باقی ماند و خودكشی او،
دروغینبودن حركتها و جریانهاي عربی و بیثمري آنها را در باور او نشان میدهد.
 .3-آنيما و تولد دوباره

تولّد دوباره ،ازجمله باورهاي نخستین نوع بشر بهشمار میرود و بنیان آن بر صورت مثالی یا
كهنالگو استوار است .این مفهوم ،وجوهی گوناگون را دربر دارد كه مهمترین آنها عبارتاند از:
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انتقال نفس ،تناسخ ،رستاخیز ،والدت دوباره و شركت در فرایند دگرگونی (یونگ 21 :2928 ،تا
 .)29در سرودههاي حاوي ،تولد دوباره بیشتر بهشكل رستاخیز یا دگرگونی شخصیت دیده
میشود.
این باور كه از پیامدهاي آن ،پدیدآمدن نوستالژي بیمرگی (جاودانگی) درمیان نوع بشر است،
در سرودههاي حاوي ،به دو گونۀ كامالً متفاوت نمود یافته است :در نخستین دفتر شعر او بهنام
رودخانۀ خاكستر ،كهنالگوي آنیما ،معموالً بهشكلی امیدبخش و زایا دركنار مفهوم تولد دوباره و
رستاخیز پدیدار شده است؛ ولی در سرودههاي خرمنزارهاي گرسنگی ،آخرین دفتر شعرش ،مادینۀ
روان شاعر ،بهشكلی نازا  ،درهیأت عفریت مرگ و دربرابر مفهوم تولد دوباره آشكار شده است.
از مهمترین مظاهر تولد دوباره در سرودههاي حاوي آتش ،زمین و لعازر است .آتش و زمین

در نخستین دفتر شعر او ،یعنی رودخانۀ خاكستر و لعازر در آخرین دفتر شعرش ،یعنی خرمنزارهاي
گرسنگی نمود یافته است.
 .3- -آنيما و آتش و تولد دوباره

آتش ،رمز مرگ و باززایی ،و از نمادهاي تطهیر است .در نمادگرایی تمدنهاي اقوام باستان،
آتش ،سرچشمهاي قدسی دارد و پرتوهاي آن ،بهسان پرتوهاي خورشید ،رمز تولد دوباره ،تطهیر و
اشراق است (شوالیه .)29 /2 :2989 ،در سرودههاي خلیل حاوي در مجموعۀ رودخانۀ خاكستر نیز
آتش ،عنصري بازآفریننده و نماد رستاخیز و تولد دوباره است و باآنكه دربرابر آب -كه عنصر
مادینه است -عنصر نرینه بهشمار میرود ،درهیأتی آنیمایی نمود مییابد .در چكامۀ «بَعْدَالْجَلید»
(پساز یخبندان) كه معادل تولد دوباره و رستاخیز ملت خفتۀ عربی است ،شاعر میگوید:
إن يَكَُن رَبّاهُ
اليُحيي عُروقَ المَيِتينا
غيرُ ّنارٍ تَلِّدُ العَنقاءَّ ،نارٍ
تَتَغَّذَى مِنْ رَمادِ المَوْتِ فينا
في القَرارْ
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فَلْنُعانِ مِنْ جَحيمِ النّارِ
ما يَمْنَحُنا البَعْثَ اليَقينا:
أمماً تَنْفُضُ عَنْها عَفَنَ التّاريخِ
وَ اللَعْنَةَ وَ الغَيْبَ الحَّزينا( ...الحاوي 38 :2301 ،و )32
در این سطرها ،آتش براي شاعر ،درهیأتی آنیمایی پدیدار شده است كه شاید آخرین امید او
براي رستاخیز و تولد دوباره بهشمار رود .سمندر (مرغ اساطیري آتش) كه از نمادهاي رستاخیز و
خیزش بهشمار میرود ،فرزند این آنیما است .این آتش ،مرگ را در شعلههاي خود ،به خاكستر
تبدیل میكند و از بستر این خاكستر ،زندگان سر برمیآورند.
در این سروده ،آتش نهتنها درهیأت یك آنیما؛ بلكه بهصورت عنصري قدسی و تطهیردهنده
نمودار شده كه ایستادگی دربرابر دوزخ آتشین را براي امت عرب ،آسان كرده است؛ زیرا این
دوزخ ،با زدودن زنگارها و پلیديها ،زندگی دوباره میبخشد .آنیماي آتش شاعر ،با بهكامكشیدن
خاكستر مرگ ،آزادانه شعله میكشد:
غَيْرُ ّنارٍ تَلِّدُ العَنْقاءَّ ،نارْ
تَتَغّذَى مِنْ رَمادِ المَوْتِ فينا..
ثُمَ تَحْيا حُرَةً خَضْراءَ تَّزْهو وَ تُصَلِي
لِصَّدَى الصُبْحِ المُطِّلِ( ...الحاوي 32 :2301 ،و )30
در این سروده ،آتش در فرایند رستاخیز امت عربی ،امكان تجربۀ استعالي حیات را به آنان
میدهد تا نوستالژي تداوم جاویدان حیات ازطریق دگرگونی و تجدید ،بار دیگر در اندیشۀ آنان
تداعی شود.
از دیگر مظاهر آتش در فرایند خویشتنیابی و تولد دوباره در شعر خلیل حاوي ،جحیم است.
این تصویر ،بهویژه در شعر «سُدوم» -كه در آفاق اساطیري آن میتوان تصاویر پرورده و
فرابردهشدۀ سراینده را در آن ،به تصاویر ابتدایی ناخودآگاهی جمعی در اسطورۀ تاریخی «نابودي
شهرهاي دشت» رجوع داد -عامل نابودي و تطهیر تبهكاريها و گنهكاريهاي بشر امروز است كه
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آن را از نیاي عصیانگر خود در اعصار دور ،ارث برده است كه درهیأت آنیماي زایش و تولد
دوبارۀ انسان مدرن با همان طفولیت نخستین ظاهر شده است .در این سروده ،صداي رعد كه در
دورههاي قدیمتر ،آن را صداي غرّش یك خداي خشمناك از گنهكاري انسان میدانستند
(یونگ ،)299 :2981 ،در فضا طنین میافكند و با نزول عذاب دوزخی آتش ،فرایند تطهیر براي
تولد دوباره و زایش روي میدهد:
وَ دَوَتْ جَلْجَلَةُ الرَعّْدِ
فَّشَقَتْ سُحُباً حَمْراءَ حَرّى
أمْطَرَتْ جَمْرَاً وَ كِبْريتاً وَ مِلْحاً وَ سُموم
وَ جَرَى السَيّْلُ بَراكينَ الجَحيمْ
أحْرَقَ القَرْيَ َة عَرَاها
طَوَى الَقتْلى وَ مَرَا( ...الحاوي)81 :2301 ،
در این بخش از شعر ،شاعر عالوهبر جحیم ،گونهاي از آنیماي آتش را بهشكل مستقیم بهكار
گرفته است كه اندیشهاي بدوي از عذاب را براي تطهیر نسل ،در ذهن مخاطب تداعی میكند.
مراد از اینگونه آنیما ،گوگرد است كه در ناخودآگاه جمعی ،نشانگر مشیت الهی براي نابودي و
تطهیر قریۀ سُدوم از گناهان است .این عنصر (گوگرد) در سرودههاي حاوي ،بهشكلی كامالً
اساطیري -كه یادآور تجربههاي نیاي شاعر در نسلهاي گذشته است -نمودار شده و در ذهن او،
بین آن و باران گوگرد (سُدوم) ،پیوندي نزدیك برقرار شده است.
از دیگر نمونههاي آنیماي آتش در فرایند تولد دوباره ،خداي «بعل» (خداي صاعقۀ آسمان)
است كه براي زایشی دوباره ،بهوسیلۀ عنصر قدسی آتش -كه شاعر درهیأت فرستادۀ خدا ،نمود
آن است -تمام كائنات گنهكار را روانۀ دیار نیستی میكند:
عُّدْتُ في عَيْنيَ طوفانٌ مِن البَرْقِ
وَ مِنْ رَعّْدِ الجِبالِ الّشّاهِقَةْ
عُّدْتُ بِالنّارِ التي مِنْ أجْلِها
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عَرَضْتُ صَّدْري عارياً لِلصّاعِقَةْ..
فَلْيَمُتْ مَنْ ماتَ ،بِالنّارِ
وَ بِالطّوفانِ ..
لَنْ تَموتَ األرْضُ إنْ مِتُم
لَها بَعّْلٌ إلهيٌ قَّديمْ( ...الحاوي 223 :2301 ،تا )219
در این بخش از شعر ،شاعر درهیأت فرستادۀ خداي بعل ،به زمین بازمیگردد تا همه چیز را
نابود و ویران كند .در چشمهایش ،طوفانی ازجنس برق ،یعنی همان آتش آسمان و غرش كوههاي
سربهفلككشیده نمایان است .در این سروده ،آتش و صاعقه ،میان زمین و آسمان حركت میكند
و پیامبر خدایان بهشمار میرود.
فرآیند تولد دوباره و بازآفرینی بهوسیلۀ آتش ،در شعر «الجِسر» حاوي نیز موردتوجه قرار
گرفته است .در این سروده ،شاعر بار دیگر ،آنیماي آتشی ازجنس گوگرد را جستجو میكند تا
چركابههاي این نسل تكیدۀ مبهوت را نابود كند و نسلی از تبار عقابان بیافریند .این كار جز با
سوختن این نسل درمیان شعلههاي آتش و گوگرد ،میسر نمیشود؛ زیرا مرگ در شعلههاي آتش،
بهراستی مرگی است كیهانی كه در آن ،عالمی همراه شخص اندیشهگر نابود میشود و راه تكامل
میپوید (باشالر.)32 :2929 ،
أيْنَ مَنْ يُفْني وَ يُحْيي وَ يُعيّدْ
يَتَوَلَى خَلْقَهُ طِفْالً جَّديّدْ
غَسْلَهُ بِالّزَيْت وَ الْكِبْريت
مِنْ ّنَتْنِ الصَّديّدْ
أيْنَ مَنْ يُفني وَ يُحْيي وَ يُعيّدْ
يَتَوَلّى خَلْقَ فَرْخِ النَسْرِ
مِنْ ّنَسّْلِ العَبيّدْ (الحاوي)292 :2301 ،
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نكتهاي كه در فرایند بازآفرینی شاعر و تولد دوبارۀ نسل ها ،تقریباً در تمام سرودههاي یادشده،
مشترك است ،تصور نابود و ویرانكردن اصل و نسل براي تطهیر است .بیشك ،این مسئله در
ذهن سراینده ،با گونهاي اندیشۀ اگزیستاسیالیستی در ارتباط است كه مرگ را ثمرۀ گنهكاري بشر
میداند و انسان را از لحظۀ تولد ،گناهكار بهشمار میآورد .آتش ،بهترین زدایندۀ این آلودگیها و
گویاترین گواه بر پاكی هر چیز است (باشالر.)91 :2929 ،
 .3- -آنيما ،زمين و تولد دوباره

تخیل دربارۀ زمین ،یا آرامبخش است ویا برانگیزندۀ تالش؛ زیرا تخیل دربارۀ حیات درونی
عنصري مادي ،ناخودآگاهی را بهسوي خود میكشد و بارور میكند و ناخودآگاهی و حریم
خلوتها را نشان میدهد؛ از این روي ،تصاویر خانه ،شكم ،غار ،مغاك و ...نمودار بازگشت به
زهدان مادرند (باشالر.)98 :2929 ،
شاید زمین ،مهمترین نماد مادر مثالی و مظهر باروري باشد كه رویش درخت ،جوشش چشمه،
تولد نوزاد و ...نشانههاي باروري آن است .این باور همواره وجود داشته است كه نوزادان از
ژرفناي زمین ،غارها ،مغاكها ،شكافها و ...بیرون میآیند و شاید از همین روي ،انسان در
بسیاري از زبانها ،زمینزاده نامیده شده است (جمزاد 229 :2980 ،و .)228
فروغ فرخزاد ،زمین را مادر تمام موجودات و حتی مردگان دانسته است؛ شاید تا این مادر
مهربان ،براي تولدي دیگر ،در آنها روح دمد؛ اما پیشاز آن ،وي زمین را سرچشمۀ زایندگی،
باروري و بركت دانسته و آن را درهیأتی آنمایی تصویر كرده است:
و آنگاه خورشید سرد شد
و بركت از زمینها رفت
و سبزهها به صحراها خشكیدند
و خاك ،مردگانش را
زان پس ،دگر به خود نپذیرفت (فرخزاد)118 :2901 ،
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وي در یكی از سرودههایش در دفتر شعر تولدي دیگر نیز از زمین ،بهعنوان ایزدبانوي باروري
و كهنالگوي مادر سخن گفته است:
سخن از روزست و پنجرههاي باز
و هواي تازه
و اجاقی كه در آن ،اشیاء بیهده میسوزند
و زمینی كه ز كشتی دیگر ،بارور است
و تولد و تكامل و غرور( ...فرخزاد)190 :2901 ،
احمد شاملو نیز در اشعار گوناگون ،زمین را درهیأت مادر هستی تصویر كرده است و مثالً
«تكرار» گفته است:
كتاب رسالت ما
محبت است و زیبایی است
تا زهدان خاك
از تخمۀ كین
بار نبندد (شاملو)922 /2 :2981 ،
از مظاهر زمین در سرودههاي حاوي میتوان شكم ،قبر ،غار ،دهلیز و ...را نام برد .بیشترین
توجه شاعر ،به مادرمثالی زمین و خاك معطوف بوده و او در چكامۀ «عَصْرَ الْجَلید» ،در بیانی شبیه
فروغ فرخزاد در «آیههاي زمینی» ،زمین را عشتار (الهۀ عشق و زیبایی) و كهنالگوي مادر خوانده
است؛ ولی بهشكل كهنالگویی مرده كه با مرگش ،تمام هستی ،بهسوي نیستی میرود؛ پس شاعر،
دستبهدامان خداي حاصلخیزي و باروري (بعل) میشود تا این مادر نومید طبیعت ،یعنی زمین
سترون را بارور كند.
در این چكامه ،سراینده ،زمین را مادر هستی دانسته است كه همه چیز در پیكرش ریشه دارد و
درپی فسردن ریشههایش ،ریشۀ آفرینش و زایایی نیز میپژمرد و هستی ،رنگ مرگ به خود
میگیرد:
عنِّْدَما ماتَتْ عُروقُ األرْضِ
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في عَصْرِ الْجَليّدْ
ماتَ فينا كُّلُ عِرْقٍ
يَبُسَتْ أعْضاؤُّنا لَحْمَاً قَّديّدْ
...يا إلهَ الْخِصْبِ ،يا بَعْالً يَفُضُ
التُرْبَةَ العاقِرَ
يا شَمْسَ الْحَصيّدْ
يا إلهاً يَنْفُضُ الْقَبْرَ
وَ يا فِصْحاً مَجيّد
ّ...نَجِناّ ،نَّجِ عُروقَ األرْضِ
مِنْ عُقْمٍ دَهاها وَ دَهاّنا( ...الحاوي 83 :2301 ،و )31
در این سروده ،حاوي نیز مانند شاملو -كه معتقد است ریشۀ هر چیز به خاك و آب میرسد-2
بر این باور است ریشۀ تمام كائنات ،در خاك و در ژرفاي زمین ،نهان شده است.
در چكامۀ «بَعْدَالْجَلید» -كه درواقع ،ادامۀ «عَصْرَالْجَلید» و قسمت اصلی قصیده است -شاعر از
تمایل زمین به باروري و شكوفاشدن سخن گفته است .وي در این چكامه ،زمین را درهیأت زنی
مشتاق به بارورشدن تصویر كرده است كه به خورشید ،باران و دانهها میل دارد .گویی دست
آسمان بهسان مردي ،با تاباندن نور خورشید و باراندن باران در شورهزار وجودش ،دانهها را
میكارد:
ت شَهْوَةُ الْأرْضِ
كَيْفَ ظَلَ ْ
تُّدوِي تَحْتَ أَطْباقِ الْجَليّدْ
شَهْوَةٌ لِلّشَمْسِ ،لِلْغَيْثِ الْمُغَنِي
لِلْبَّذارِ الْحَيِ ،لِلْغَلَةِ في قَبْوٍ َو دَنِ
 .2شاملو در شعر «باغ آینه» گفته است :ریشهها در خاك /ریشهها در آب /ریشهها در فریاد( ...شاملو.)18 :2903 ،
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لِلْإلهِ الْبَعّْلِ ،تَمّوزِ الْحَصيّدْ
شَهْوَةٌ خَضْراءُ تأبى أنْ تَبيّدْ( ...الحاوي 83 :2301 ،و )31
این بخش از سرودۀ خلیل حاوي ،تصویري را تداعی میكند كه فروغ از خویش درهیأت
ایزدبانوي زمین و كهنالگوي مادر ترسیم كرده است؛ بهویژه آنجا كه وي نیز مانند حاوي ،از
شهوت تند زمین سخن گفته است:
و تمام شهوت تند زمین هستم
كه تمام آبها را میكشد در خویش
تا دشتها را بارور سازد (فرخزاد)81 :2992 ،
شاید خلیل حاوي نیز از این روي ،عاشق بوي خاك است كه خاك را مادر خویش میداند و
چون كودكی ،تنها در آغوش مادرش آرام میگیرد:
بي حَنينٌ مُوجِعٌّ ،نارٌ تُّدَوِي
في جَليّدِ الْقَبْر ،في الْعِرْقِ الْمَواتْ
بي حَنينٌ لِعَبيرِ الْأْرضِ
لِلْعُصْفور عِنّْدَ الصُبْحِ ،لِلنَبْعِ الْمُغَنِي( ...الحاوي 219 :2301 ،و )219
حاوي در بخش نخستین از این سروده ،زیستن و زندهشدن دوباره را در بازگشت به سرزمین
مادرياش ،یعنی زمین زادگاهش دانسته است:
كَيْفَ الأضْرَعُ في ذُلٍ وَ صَمْتٍ:
رُدَّني رَبّي إلى أرْضي
أعِّدّْني لِلْحَياة( ...الحاوي)211 :2301 ،
همچنین در چكامۀ «عَوْدَۀ إلى سُدوم» (بازگشت به سرزمین سدوم) ،شاعر پساز آنكه براي
نسل تبهكاران سدوم كنونی ،نابودي و هالكت با آتش تطهیردهنده و توفان را آرزو كرده ،از
ادامهداشتن زندگی در زمین و زندهبودن زمین سخن گفته و از خداي بعل خواسته است مادر
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زمین ،این ایزدبانوي عقیم را بارور كند .ازنگاه این شاعر ،زمین ،مادر ازلی آفرینش و زایایی ،و
ریشۀ زندگانی است:
فَلْيَمُتْ مَنْ ماتَ ،بِالنّارِ
وَ بِالطّوفانِ لَنْ أبْكيكَ يا ّنَسّْلَ سُّدوم
لَنْ تَموتَ الْأرْضُ إنْ مِتُم
لَها بَعّْلٌ إلهي قَّديمْ
طالَما حَنَتْ إلَيْهِ عَبْرَ لَيّْلِ الْعُقْمِ..
أّنْثي وَ إلهَهْ
فَضَها الْبَعّْلُ وَ رَوَاها
فَغَصَتْ بِالرِجالِ اآللِهَة( ...الحاوي 211 :2301 ،و )219
در تمام سرودههاي مجموعۀ نهرالرّماد ،آنیما در پیوند با مفهوم تولد دوباره یا باروري ،درهیأتی
تقریباً امیدبخش و زندگیآفرین ،پدیدار شده است؛ اما جز مواردي معدود ،در بیشتر شعرهاي
حاوي و بهویژه در مجموعۀ لعازر عام  2321از دفتر شعر بَیادِرُالجُوع ،آنیما در پیوند با مفهوم
یادشده ،حضوري اندوهبار و ویرانگر دارد.
 .3- -3آنيما ،گور و تولد دوباره

یونگ معتقد است «مادرمثالی در وجه منفی خود ،ممكن است به هر چیز سرّي و نهانی و تاریك اشاره
كند؛ براي مثال ،به مغاك ،آنچه میبلعد یا جهان مردگان كه این وجه به اعماق تاریك مادر درمیان صفات

او اشاره دارد» (یونگ 12 :2928 ،و  .)10شاملو با نظر به همین بعد منفی آنیما ،در شعر «تكرار»
سروده است:
و بدینگونه بود كه سرود و زیبایی
زمینی را كه دیگر از آن انسان نیست
بدرود كرد
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گوري ماند و نوحهاي
و انسان
جاودانه پادربند
به زندان بندگی اندر
بماند (شاملو)922 /2 :2981 ،
آنیما با همین سیماي تاریك ،هراسانگیز و نامبارك در آخرین دفتر شعر حاوي ،خرمنزارهاي
گرسنگی -كه تركیب متناقض نامش نیز خواننده را از نوع مضامین بهكاررفته در آن ،تاحدودي
آگاه میكند -بهروشنی رخ مینماید .در شعر «حُفْرَۀٌ بِال قاع» (گودال بیانتها) ،شاعر خود را
درشكل «لعازر» ترسیم كرده است كه حضرت عیسی (ع) چهار روز پساز مرگ او ،بهسبب
زاريهاي خواهرش ،مریم مجدلیه ،به او زندگی بخشید و او را از قبر برانگیخت:
وَ ذَهَبَتْ مَرْيَم
أخْتُ لَعازَر
إلى حَيْثُ كانَ النّاصِري وَ قالَتْ لَهُ لَوْ كُنْتَ هُنا لَما ماتَ أخي
فَقالَ لَها إنَ أخاك سَوْفَ يَقوم (الحاوي)910 :2301 ،
ولی در نهایت شگفتی ،شاعر ،به زندهشدن ،برخاستن از گور و بازگشت به زندگی تمایلی ندارد؛
پس آرزو میكند كه مبادا خاكی داغ ،تازه و نرم روي او بریزند كه ریشهها بتوانند در آن نفوذ
كنند و مرده (شاعر) را درمیان بگیرند تا جسم سردش دوباره جان بگیرد .نكتۀ شایان توجه در این
بخش از سروده ،همخوانی تصورها و ترسهاي درونی شاعر با دیدگاه ناخودآگاهی است؛ زیرا
چنانكه حاوي در این شعر ،از آن میترسد كه ممكن است ریشهها در خاك داغ تازه امتداد یابند
و براي زادن دوبارۀ او ،بهسویش كشیده شوند .ازدیدگاه ناخودآگاهی ،هر حفره ،گرم است و
براي ناخودآگاهی ،زمین بهمثابۀ زهدان مادر است .چون زهدان مادر ،گرم است ،در مركز زمین
نیز تخمه و آتشی زاینده وجود دارد .هرچه میروید و میبالد ،میسوزد و هرچه میسوزد ،میزاید
و جوانه میزند (باشالر .)92 :2929 ،حاوي در این شعر ،زمین را سرچشمۀ تمام ریشهها و مادر
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زایایی و زندگی دانسته است كه ریشههاي تمام كائنات ،در اعماق وجودش جاي میگیرد و گرم
میشود و شاعر مرده ،از آن میترسد كه مبادا ریشهها در خاك گورش گرم شوند و او را به
زندگی بازگردانند؛ مبادا زندگی ،نیشش را در وجود او فروبرد و از رگهاي او شیر بمكد؛ یعنی
مبادا دیگر بار ،به دنیاي زندگان بازگردد؛ پس از گوركن میخواهد پیكرش را در گوري عمیق و
بیانتها دفن كند و آن را با آهكی نمكین و سنگی ازجنس گوگرد و زغالسنگ بپوشاند .شاعر،
نیك میداند كه آهك و نمك ،بهترین نمود سترونی است و گوگرد بهترین وسیلۀ نابودي كه
خداوند ،سرزمین سدوم را با بارانی از گوگرد و نمك ،نابود كرد و زن گنهكار لوط را به ستونی از
نمك بدل كرد تا در تمام تاریخ ،عقیم بماند:
عَمِقِ الْحُفْرَةَ يا حَفّارُ
عَمِقْها لِقاعٍ القَرارْ
 ...آهِ التَلْقِ عَلى جِسْمي
تُراباً أحْمَرَاً حيّاً طَريّ
رَحِمَاً يَمْخَرُهُ الّشِرْش وَ يَلْتَفُ
عَلى الْمَيْت بِعُنْفٍ بَرْبَريّ
ما تَرى لَوْ مَّدَ صَوْبي
رَأسَهُ الْمَحْمومَ
أو غَرَقَ في لَحْمي ّنُيوبَهْ
مِنْ وَريّدي راحَ يَمْتّصُ حَليبَهْ
لُفَ جِسْمي ،لُفَه ،حَنِطْهُ وَ اطْمُرْهُ
بِكِلْسٍ مالِحٍ ،صَخْرٍ مِن الْكِبْريت
فحمٍ حجريّ (الحاوي 121 :2791 ،تا )125
در سرودۀ «زَوْجَۀُ لَعازَر بَعْدَ أسابیع مِنْ بَعْثِهِ» (همسر لعازر چند هفته پساز رستاخیزش) ،آنیماي
شاعر بهشكلی منفی و نومیدكننده ،درقالب همسر لعازر (همزاد شاعر) نمود یافته است كه چند
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هفته پساز برخاستن لعازر از قبرش ،او را تنها سایهاي سیاه میبیند كه بیهوده از زندهشدنش شادي
و پايكوبی میكرد ،بیهوده خویش را مهیاي دیدار او میكرد؛ زیرا لعازر پساز زندهشدن ،او را
نمیشناخت و دردمندياش را آرزو میكرد .در این سروده ،روان زنانۀ شاعر ،همزاد او را درهیأت
همسر لعازر نمایان كرده كه پساز زندهشدن شوهرش ،درجستجوي محبت اوست .این زن ،شوهر
خویش را مردهاي غمگین میبیند كه از رگهایش ،بهجاي خون زندگی ،كبریت خاموش
میچكد؛ زیرا زندگی او پایان یافته و شعلۀ عمرش خاموش شده است:
كانَ ظِلَاً أسْوَدَاً
يَغْفو عَلى مِرْآةِ صَّدْري
زَوْرَقَاً مَيْتاًَ
عَلى زَوْبَعَةٍ مِنْ وَهّجِ
ّنَهّْدَيَ وَ شَعْري...
يَلْتَقيني عَلَفاً في دَرْبِهِ
أّنثي غَريبَهْ
يَتَّشَهّى وَجَعي ،يُّشبَعُ
مِنْ رُعْبي ّنُيوبَهْ
كُنْتُ اسْتَرْحِمُ عَيْنَيْهِ
وَ في عَينْيَ عارُ امْرأةٍ
أّنَتْ ،تَعَرَتْ لِغَريبْ
وَ لِماذا عادَ مِنْ حُفْرَتِهِ
مَيْتاً كَئيبْ
غَيْرُ عِرْقٍ
يَنِّْزفُ الْكِبْريتَ مُسْوَدَ اللَّهيبْ (الحاوي 911 :2301 ،تا )919
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در چكامۀ «زَوْجَۀُ لَعازَر بَعْدَ سَنَوات» (همسر لعازر ،سالها بعد) ،بار دیگر ،روان زنانۀ شاعر
بهشكلی ویرانگر ،درهیأت همسر لعازر -كه پیشاز این ،نماد زندگی بود -پدیدار میشود؛ اما
اكنون ،او آنیمایی است كه پیوسته در ذهن شاعر ،گیاه مرگ میرویاند و بر زبانش ،از آرزوي
نابودي ،ترانه میسازد .مادینۀ روان شاعر كه در این شعر نیز بهشكلی منفی ،نمودار شده است،
پیوسته تصورهایی شوم را به ذهنش القا میكند .بهنظر میرسد شكست خیزش عربی پساز
نخستین كنفرانس سران عرب -كه براي شاعر بهمنزلۀ رستاخیزي حقیقی بود -در پدیدارشدن
اینگونه تصورهاي منفی در روان او اثري بسزا گذاشته است؛ از این روي ،شاعر در سراسر
شعرش ،در جایگاه همسر لعازر ،محوشدن آثار زندگیاش را آرزو میكند:
غَيِبيني في بياضٍ صامِتِ الْأمواجِ
فيضي يا لَيالي الثَلّْجِ وَ الْغُرْبَةِ
فيضي يا لَيالي
وَ امْسَحي ظِلّي وَ آثارَ ّنِعالي
 ...إمْسَحي الْخِصْبَ الّذي يُنْبِتُ
في السُنْبُّلِ أضْراسَ الْجِرادْ
امْسَحيهِ ثَمَراً مِنْ سُمْرَةِ
الّشَمْس عَلى طَعْمِ الرَماد( ...الحاوي 999 :2301 ،و )998
حاوي در قطعۀ «رَحْمَۀٌ مَلْعونَۀٌ» (مهر نفرینبار) نیز بار دیگر ،از رستاخیز سخن گفته است؛ اما
این بار ،سخنان او درقالب گفتگویی خیالی با مسیح (ع) و بیان پرسشهایی دربارۀ خیزش عربی،
بهشكل استفهام انكاري زمزمه میشود و شاعر درضمن این گفتگوي خیالی با پیامبري كه اعجازش
زندهكردن مردگان بوده ،از شكست رستاخیز و دروغینبودن تولد دوباره سخن گفته است:
صَلَواتُ الْحُبِ وَ الفِصْحِ الْمُغنَِي
في دُموعِ النّاصِري
أتَرى تَبْعَثُ مَيْتاً
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حَجَرَتْهُ شَهْوَةُ الْمَوْتِ
تَرى هَّلْ تَسْتَطيعْ
أنْ تَُّزيحَ الصَخْرَ عَنّي
وَ الّظَالمَ اليابِسَ المَرْكومَ
في الْقَبْرِ الْمَنيعْ
رَحْمَةً مَلْعوّنَةً أوْجَعَ مِنْ حُمَي الرَبيعْ
صَلَواتُ الْحُبِ يَتْلوها صَّديقي الناصِري( ...الحاوي 928 :2301 ،و )922
در این سروده ،حاوي حتی مسیح (ع) را باوجود قدرت خدادادش در دمیدن روح دوباره در
جسم مردگان ،از برانگیختن این ملت خفته كه زیر تودههاي سنگ ،منجمد شده ،ناتوان دانسته
است.
شاعر در ادامۀ این سروده ،خود را درهیأت لعازري تصور كرده كه باوجود گریه و اندوه
خواهرش ،مسیح (ع) از برانگیختن او پساز مرگش ،ناتوان است؛ زیرا دیرزمانی است كه شاعر،
كابوس مرگ خویش را بدین صورت میبیند كه در گورش خفته و با افعی ،غول و غار (بهترتیب،
نمادهاي مرگ ،نیستی ،شب و انزوا) همخوابه است:
كَيْفَ يُحييني لِيَجلو
عَتْمَةً غَصَتْ ِبها أخْتي الْحَّزينةْ
دونَ أنْ يَمْسَحَ عَنْ جَفْنَيَ
حُمَي الرُعْبِ وَ الرُؤيا الَلعينَةْ:
لَمْ يَّزَلْ ما كانَ...
بَرْقٌ فَوْقَ رَأسي يَتَلَوّي أفْعُوانْ
شارِعٌ تَعْبَرُه الْغولُ
وَ قُطْعانُ الْكُهوفِ الْمُعْتَمَة (الحاوي)920 :2301 ،
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سرودۀ «النّاصِري یَتَراءى لِزَوْجَۀِ لَعازَر» (ناصري در تصور همسر لعازر نمودار میگردد)،
خالصهاي است از گفتگویی خیالی كه در ذهن شاعر ،میان او ،درقالب همسر لعازر (تصویرگر
روان زنانۀ شاعر) و حضرت مسیح (ع) رخ داده است .همسر لعازر -كه اكنون ،نومید و ملول از
زندگی ،همه چیز را نابودشده میبیند و در روح و گوهر هر چیز ،ردپاي مرگ را میجوید -در
این گفتگو ،خطاب به ناصري كه همسرش ،لعازر را زنده كرد ،میگوید:
تو خود ،سایه و وهم و خیالی بیش نیستی و مدتهاست كه مردهاي و به خاطره و خیال
پیوستهاي؛ پس هرگز توان زندهكردن مردگان را نداري و آنها را كه گمان میكنی زنده
كردهاي ،همگی مردهاند و لعازر را كه گمان میكنی زندهاش كردهاي ،مرده از گور برخاسته
است.

بدین ترتیب ،ناصري درنگاه همسر لعازر (خود شاعر) ،تنها فرمانرواي جهان مردگان است؛ نه
بیشتر:
 ...جِئْتَني اللَيْلَةَ مَمْسوحَاً رَماديّاً
وَ طَيْفَاً يَتَراءى عَبْرَ وَهّجِ الْحِسِ
حينَاً وَ يَتيهْ
كُنْتَ طَيْفَاً قَبّْلَ أنْ يَمْتَصَكَ
الْقَبْرُ السَفيهْ
 ...إنْ تَكُنْ جَوعانَ حَّدِقْ
ما غَريبٌ أنْ يجوعَ الطَيْفُ
 ...أسْمَرَ اللَيّْلُ أعِّدَ الّزادَ
لِلْمَوْتى الطُيوفْ
قُرِعَ النّاقوسُ وَ التمَ الضُيوفُ (الحاوي 991 :2301 ،و )992
در قطعۀ «المَجْدَلیَۀ» ،حاوي داستان مریم مجدلیه (زنی گنهكار كه در پیشگاه مسیح (ع) توبه
كرد و بهپاي آنحضرت افتاد و بخشوده شد) را در ذهن مسیح تداعی میكند تا تصورهاي آنیماي
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ذهنش را دربارۀ خیالیبودن این نجاتبخشی بیان كند .وي از رنج مجدلیه در دوران معاصر سخن
میگوید؛ بدین شرح كه دیگر آن مهر دربارۀ او نابود شده و اكنون ،مسیحی نیست كه پساز
گریههاي او ،لعازر مرده را از خاك برانگیزد .مسیح (ع) تنها خیال مهوشی بود كه در گذشتههاي
دور ،مرهمی براي زخم مریمها بود:
يَوْمَ أّنَتْ مَرْيَمٌ ،يَوْمَ َتّداعَتْ
زَحَفَتْ تَلْهَثُ في حُمَِى الْبَوارْ
وَ أزاحَتْ عَنْ رياحِ الجوعِ
في أدْغالِها صَمْتَ الْجِّدارْ
وَ سَواقي شَعْرِها
اّنْحَلَتْ عَلى رِجْلَيْكَ جَمْرَاً وَ بَهارْ
لَمْ يُعَكِر صَحْوَ عَيْنَيْكَ الْتِماعُ
السَوْطِ وَ الْحَيَةِ...
كُنْتَ طَيْفَاً قَمَريّاًَ
وَ الهاً قَمَريّ
 ...يَتَمَّشّى في جُروحِ الْمَرْيَمات (الحاوي 991 :2301 ،تا )999
در چكامۀ «تِنّینٌ صَریع» (اژدهایی برخاكافتاده) ،شاعر ،معادل مریم مجدلیه ،از پیروان ناصري
است .وي خود را درهیأت درختی ترسیم كرده كه شاهد بهداركشیدهشدن ناصري است .عصاره و
گوهر وجود این درخت ،بهشكل دودي درمیآید كه در زخم ناصري ،درپاي صلیب و در زخم
مریمها (مریمهایی كه درپاي صلیب عیسی (ع) حاضر بودند؛ یعنی مریم مجدلیه و حضرت مریم،
مادر حضرت مسیح) حسرت زنی را برمیانگیزد كه آماده و مشتاق دیدار همسر خویش است.
همسري مرده ،اژدهایی برخاكافتاده كه لذت را از جسم تازه و شاداب میستاند و شهوت مرگ
دارد و «بعلی عقیم كه هرگز به جهان زندگان بازنمیگردد»:
تَنْطَوي صَحْراءُ ساقيَ عَلى
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غُصّاتِ شَمْسٍ تَتَلَوَى
في ظَالمٍ حَجَريّ
تَمْخَرُ الْغُصّاتُ في ساقَيَ
أليافَ الْخَاليا وَ الْجُّذورْ
الّدَُخانُ الْموحّلُ الْمَحْرورُ...
يَرْتَعي جَلْجَلْةَ الصَلْبِ
وَ يَرْمي في جُروحِ النّاصِري
وَ جُروحِ الْمَرْيَماتْ
حَسْرةَ األّنْثى تَّشَهَتْ في السَريرْ
..خَلْفَ بَعّْلٍ اليُجير
..مَيّتاً خَلَفْتَه في الّدّارِ
تِنّينَاً صَريعْ
يَعْصُرُ اللَّذَةَ مِنْ جِسْمٍ طَريٍ
وَ يُرَوّي شَهْوَةَ الْمَوْتِ وَ غُلَةْ( ...الحاوي 999 :2301 ،تا )990
دو شعر كوتاه «الجَیْبُالسَحَرَي» و «اإللهُالْقَمَري» نیز بار دیگر ،شاعر را درهیأت همسر لعازر ،در
نهایت نومیدي و درد تصویر میكنند .حاوي در شعر «الْجَیْبُالسَحَريّ» میگوید:
غَيِبيني وَ امْسَحي ظلِّي
وَ آثارَ ّنِعالي
يا لَيالي الثَلّْج فيضي يا لَيالي
إمْسَحي ظِلّي أّنا األُّنثى
تَّشَهَتْ في السَريرْ
خَلْفَ بَعّْلٍ اليُجيرْ( ...الحاوي 982 :2301 ،و )981
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وي عین این عبارتها را در شعر «اإللهُالْقَمَريّ» نیز تكرار كرده و بار دیگر گفته است:
غَيِبيني وَ امْسَحي ظِلّي وَ آثارَ ّنِعالي
يا لَيالي الثَلّْج...
ما تَرى تُغْني دُموعي وَ الصَالةْ
إللهٍ قَمَريٍ وَ لِطَيْفٍ قَمَريّ
يَتَخَفّى في الْغُيومِ الّزُرْقِ( ...الحاوي 989 :2301 ،و )989
میتوان گفت در بیشتر سرودههاي چكامۀ «لعازَر عام  ،»2321آنیما ،همزاد شاعر است كه
درهیأت زنی دردمند ،رنجدیده و نومید پدیدار شده است؛ به عبارت دقیقتر ،شاعر در این
سرودهها ،دچار همزادپنداري خویش و آنیما شده و این آنیماي منفی بهویژه در سرودههاي پایانی،
چنان مقهور یأس و افسردگی شده و به سترونی رسیده است كه تنها آرزویش مرگ است.
 .4نتيجهگيری
ژرفنگري در آن دسته از سرودههاي حاوي كه رستاخیز و تولد دوباره را تصویر میكنند ،این
تصور را در ذهن تقویت میكند كه تصویر منفی آنیما در سرودههاي حاوي ،پیامد رنجهایی
شكننده است كه وي در زندگیاش تجربه كرده است .ازجمله این رنجها میتوان موارد زیر را
برشمرد :بیماري پدر و تركتحصیل شاعر؛ ناكامی در وصال آنیماي الهامبخش شعر و زندگیاش،
دیزي امیر؛ رخدادهاي سیاسی تلخ جهان عرب ،از فاجعۀ مصیبتبار فلسطین در سال  2398میالدي
تا جنگ داخلی لبنان ،شكست قیام بزرگ عربی از اسرائیل و سرانجام ،پیشروي اسرائیل در لبنان
در ششم ژوئن  2381میالدي.
نكتۀ دیگري دربارۀ فرایند بازآفرینی و تولد دوبارۀ نسلها در سرودههاي حاوي ،آن است كه
تقریباً در تمام این سرودهها ،انگارۀ ویرانكردن و نیستگردانیدن اصل و نسل براي تطهیر امت
عربی و ایجاد امكان تجربۀ استعالي حیات آنان تكرار شده است؛ زیرا خاستگاه حقیقی سرودههاي
حاوي ،ناخودآگاهی جمعی است كه درپس آن ،وي میكوشد تا عمیقترین آرزوها و ناكامیهاي
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بشر را بهتصویر كشد؛ از این روي ،او همواره در سرودههایش ،براي گذر از مرز خودآگاهی به
ژرفاي ناخودآگاهی میكوشد .بهراستی ،شعر خلیل حاوي ،دریافتی تازه از مفهوم تولد دوباره،
حقیقت رستاخیز و حركت بهسوي ابدیت را در ذهن مخاطب پدیدار میكند؛ زیرا وي درجایگاه
یك شاعر ،خود را ملزم میداند كه با بهكارگیري كهنالگوي تولد دوباره و تصویر افسونگري این
سرنمون ازلی درهیأت آتش ،زمین و لعازر ،هممیهنان خفتهاش را از خواب گران برانگیزد.
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