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  چکیده

هایی که با بارمعنایی رستاخیز و خیزش دوباره در شعر معاصر عربی حضوري ترین اسطورهز مهمیکی ا

چشمگیر دارد و حجم انبوهی از دفترهاي شعري شاعران را به خود اختصاص داده، اسطوره اوزیـریس  

در سـه  از جمله شاعرانی اسـت کـه   ) 2014-1939(سمیح القاسم شاعر معاصر فلسطین  .مصري است

گانه الگوي سفرِ تک اسـطوره  با مرحله سهاي که است به گونه توجهی نشان دادهه به این اسطوره مرحل

 شـاعر اي که سه مرحله. قابل تطبیق و اعمال استپرداز مشهور آمریکایی نظریه »جوزف کمبل«قهرمان 

تجلی  »اوزیریسالجدید«و  »العارحواریۀ«،»االمبراطورعلیقلعۀ«از اسطوره یادشده الهام گرفته در سه سروده 

. همخـوانی دارد » بازگشت«و » تشرف«، »عزیمت«گانه الگويِ پیدا کرده است که به ترتیب با مرحله سه

چگـونگی  ضـمن بررسـی   تحلیلـی   -با روش توصـیفی کوشد پژوهش حاضر میدر پرتو این شناخت، 

، میـزان  شاعرشعر در  نی و به کارگیري آن راهاي فراخوااي اوزیریس و شیوهحضور شخصیت اسطوره

 برداشـت ایـن اسـت کـه سـمیح      .قرار دهـد و تحلیل به الگوي مورد نظر را مورد واکاوي  ويپایبندي 

 جامعـه  نیـاز  و خـود  خـاص  نگـاه  به باتوجه که است مادري سرزمین به پایبند و متعهد شاعري القاسم

 .است کرده رینیآف باز و انگاري همانند را وزیریس اسطورها نمادین، بیانی با معاصر،
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  مقدمه

 و »گـب « ارشـد  فرزنـد  عنـوان  به »اوزیریس« که است آمده چنین اسطوري منابع در

 بسـیارکهن،  هـاي زمـان  از وي. بـرد  ارث به را مصر سرزمین بر حکومت حق »نوت«

 هماننـد  و دادمـی  یاد کشاورزي مردم به زیرا بود؛ نیل رودخانۀ خداي و غالت خداي

 خشک بعد و کردمی طغیان نیل که گونه همان درست. کردمی تغذیه را حیات همۀ ،نیل

 جـان  بعد و کردمی زندگی شیوه همین به نیز اوزیریس ،نمود می طغیان دوباره و شدمی

 شـدن  خشـک  هنگـام  بـه  هایروییدن مرگ  نماد او مرگ. شدمی زنده دوباره و سپردمی

 رود بهـاري  طغیان هنگام به گیاهان دوبارة زایش دهندة نشان او شدن زنده دوباره و نیل

  .)182 :2009 ابوعلی،و  291-284: 1386 بریلین، .ك.ر( بود نیل

 اوزیریس، همسر و خواهرقرار دارد؛ او  »ایزیس«در کنار اوزیریس، شخصیتی به نام 

 السواح،( ،»هانیکی و خیر بانوي« ،»بانوینان« که رفتمی شمار به رمص ایزدبانوي بزرگترین

 برکـت  بانوي« و »مادر بانوي ایزد« کرد، کشف را جو و گندم که کسی همان )320: 2002

 و مـادر  عشـق  نمـاد  نیـز  و همسـر  به وفاداري و عشق نماد وي. شدمی خوانده »بخشی

  .)35 :1381 رزنبرگ،( اوست شیردهی جنبۀ

 یـا  »ست«باستان  مصر بزرگ ایزدان از یکیاي دیگر و در مقابل اوزیریس، هدر جبه

 عالم، در شر نماد. بود بیابان ایزد و اوزیریس دشمن و برادروي  گیرد؛قرار می »تایفون«

آن  ).همانجـا ( اسـت  مرگ و تاریکی توفان، زلزله، همچون آسمانی بالهاي آورندة پدید

 کشـاورزي،  خـود  مردم به و کردمی حکومت مصر بر هشا هیأتیک در اوزیریس زمان که

 ازطریق مردم زیرا بود؛ خشمگین اوزیریس دست از ست ،دادمی یاد را...  و هنرها انواع

 قلمـرو  کـاهشِ  مسـئول  را اوزیـریس  وي رو ایـن  از کردنـد؛ می احیا را هابیابان آبیاري،

 1ویش را کشـید دانست و به همین دلیل نقشه قتل برادر خمی خود بیابانی
: 1386 بیـرلین، (

   .2گیردفرزند ایزیس و اوزیریس انتقام پدر را می» هورس«بعدها  )285

 شناس معروف آمریکایی با طرح الگوي تـک اسطوره »جوزف کمبل«از سویی دیگر 

 تبعیـت  معینـی  الگـوي  از قهرمـان  اعمـال  توالی« بر این باور است که 3 قهرمان اسطوره

 تـاریخی  گونـاگون  هـاي  دوره در جهـان سراسـر   هايداستان ن را ازتوان آمی که کند می
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 دارد وجـود  الگـویی   کهـن  ايِ اسطوره قهرمان یک گفت بتوان شایدحتی . استخراج کرد

 بـرداري  نسـخه  مردم از کثیري هاي گروه توسط ،گوناگون هايسرزمین در او زندگی که

 دین تازه، عصر یکبنیانگذار  –ستا بنیانگذارچیزي معموالً اي افسانه قهرمان. است شده

  .)206-205: 1380 کمبل،( »زندگی از اي تازه شیوه یا و تازه، شهر تازه،

 و سیرتحول کمبل. پردازد می سفر به خود شناخت و وجو جست در قهرمان بنابراین

 جـدایی : از انـد  عبـارت  که کند می تقسیم اصلی مرحلۀ سه به را قهرمان اسطورة تک سفر

 آن شـرح  در و نامـد  مـی  گانـه  اسـطورةي  هستۀ را آن و بازگشت؛ و تشرف ،)عزیمت(

 حیطـه  بـه  آمیز مخاطره وسفري کشد می دست روزمره زندگی از قهرمان یک«: نویسد می

 شـود  می رو روبه جا  آن در شگفت نیروهاي با: کند می آغازرا  الطبیعه ماوراء هاي شگفتی 

 قهرمـان  رمـز و راز،  پـر  سـفر  این از زگشتبا هنگام. یابد می دست قطعی پیروزي به و

  .)40: 1392،کمبل( »کند نازل وفضل  برکت یارانش به که دارد را آن نیروي

قهرمان خود را شـامل ایـن   گانه سیر مراحل سه» قهرمان هزار چهره«کمبل در کتاب 

مرحله عزیمت که در برگیرنده دعوت به آغاز سفر، رد دعوت، امدادهاي : داند موارد می

مرحله آیین تشرف که شـامل جـاده   . شودغیبی، عبور از نخستین آستان، شکم نهنگ می

گر، آشتی و یگانگی با پدر، خـدایگان،  ها، مالقات با خدابانو، زن در نقش وسوسهآزمون

هـایی همچـون امتنـاع از بازگشـت، فـرار      آخـرین مرحلـه واکـنش   . برکت نهایی هست

آستان بازگشت، ارباب دو جهان و آزاد و رهـا  جادویی، دست نجات از خارج، عبور از 

  ).245-59: همان.ك.ر( پوشانددر زندگی را می

گراتـرین نظریـه اسـطوره     الزم به ذکر است نظریه تک اسـطوره کمبـل، از سـاختار   

بـر  . ورزدمـی تاکیـد   ايراکات اسطورهتشناختی است؛ زیرا بیش از هر نظریه دیگر بر اش

هاي گوناگون آنها وجـوه  با تمام ویژگی هاهمه اسطورههمین اساس، تک اسطوره براي 

قهرمـان را  شود همگی یک اسطوره بزرگ یعنی اسـطوره  یابد که موجب میمشترکی می

قهرمان از نظر کمبل فراتر از یک اسطوره ساده بلکـه اسـاس اسـطورگی    . کنند بازنمایی

ونـاگون ایـن   هـا، صـرفاً تجلیـات گ   هـاي تمـام فرهنـگ   همه اسطوره. شودمحسوب می

  .)246: 1392نامور مطلق، ( گردندابراسطوره تلقی می
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 مـرتبط  هايشخصیت و اوزیریس اسطوره در نهفته متعدد مفاهیم وجودبه هر روي، 

 بـراي  بتوانـد  تـا  بـود  القاسـم  سـمیح  فلسـطین  معاصر شاعر براي خوبی دستمایه آن با

 ذهنـی  مفـاهیم  نمـادین  رتصـو  به و بگیرد الهام آن از پیشروي هايازچالش رفت برون

و » حواريّـة العـار«، »علـی قلعـة االمرباطـور« سـروده  سـه  در او. نمایـد  القـا  مخاطب به را خود

 الگـوي  گانـه سـه  بامرحلـه  که است داشته ايویژه تمرکز ناسطوره براي »اوزيـريس اجلديـد«

احـد  با اتخاذ روش کیفی و بر مبناي واین پژوهش دارد که البته  همسویی کمبل جوزف

 آن نیـز یابی است و روش داده سه سروده از این نظرگاهو توصیف تحلیل دار عهدهمتن، 

مـورد   اي است که شاعر در آنها از اسطورههمان سه سرودهتحلیل مفهومی بر محوریت 

الزم به ذکر است تحقیق پیش روي، در گام نخسـت بـه صـورت    . الهام گرفته است نظر

و در گـام بعـدي بـه صـورت      پرداختـه وهش و فرضیه پژ مبانی نظري، پیشینه بهقیاسی 

  .است اقدام نمودهگیري از آن ها و نتیجهاستقرائی به تجزیه و تحلیل متن سروده

  

  تحقیق هاي پرسش پیشینه و

باره اسطوره به کار رفته در شعر سمیح القاسم به رشته هایی که درترین پژوهشمهم

  :تحریر درآمده از قرار زیر است

در قاهره به  1978که به سال » علی عشري زايد«از » احلديثةبناء القصيدة العربّية عن «-

در مورد سروده » آمیختگی قالب شعر کهن و شعر آزاد«مولف در بحث . چاپ رسید

شده پرده برداشته  سخن گفته و از تعدد اصوات موجود در سروده یاد »حوارية العار«

  .است

 در 2009 سال به که»رقيه زيدان« از »الفلسطيين املعاصر أثر الفکر اليساري يف الشعر«-

 دو» األسطوره الفرعونّية« دربحثحاضر  کتاب مولف. است رسیده چاپ به دارالهدي

 مضمون به را خود پارگراف یک و »حوارية العار« سروده مضمون به را خود پارگراف

  .است  داده اختصاص »اوزيريس اجلديد«

جملة کلية در  2010که به سال  »ساميه عليوي«از  »شعر مسيح القاسمالتناص األسطوري يف «-

نگارنده در این مقاله از . یده استبه چاپ رس اآلداب والعلوم االنسانّية واالجتماعّية
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سدوم، اودیب، عروس نیل، اولیس و پنه لوپه، سیزیف و شداد بن  هایی همچون اسطوره

  .اوزیریس ننموده استاي به اسطوره عاد سخن گفته است و اشاره

در  2010که به سال  »ابراهيم منر موسی«از » شعرية املقدس يف الشعر الفلسطيين املعاصر«-

مضمون سروده  کتاب یادشده به 349 صفحه نویسنده در. اردن به چاپ رسیده است

  .اشاره کرده است »علی قلعة اإلمرباطور«

حسین «از » صر فلسطینسمیح القاسم و شعر معا«در کشور نیز صرفاً کتاب 

» العار حواریۀ«خود را به مضمون سروده  281یک پارگراف از صفحه » ابویسانی

  .باشداختصاص داده است که آنهم نقل قول از کتاب مورد اشاره علی عشري زاید می

حضور اسطوره  که تاکنون میابی یدرم ادشدهییها پژوهش يو محتوا نیعناو یبررس با

ه ویژه سمیح القاسم به آن مورد نقد و ارزیابی قرار نگرفته و اوزیریس به رغم توج

کوشد براي  لذا پژوهش حاضر می .نمایدهمین امر اهمیت تحقیق را دوچندان می

تطبیق آنها با  و هاسروده به نقد» اوزیریس«بار با گسترة دید قرار دادن اسطورة  اولین

هدف سمیح القاسم : ها پاسخ دهدگانه الگوي کمبل بپردازد و به این پرسشمراحل سه

هایی، در نگاه ادیبانه شاعر، چه شخصیتاز بازخوانی اسطوره اوزیریس چه بوده است؟ 

اي که در دو جبهه کنند؟اند و نقش بازي میاي شدههاي اسطورهجایگزین شخصیت

  ؟هستندهایی چه ویژگی داراي اند،گرفتهدر مقابل یکدیگر قرار  هاسرودهاین 

  

  »علی قلعة اإلمبراطور« سرودهله عزیمت اوزیریس معاصر بامرح

دالیل متعددي براي جدایی و ) سمیح القاسم( اوزیریس فلسطینی ،در گام نخست

دهد تا به نوعی از نظر دیگران اقدام وي براي سفر قابل عزیمت فرادید مخاطب قرار می

رود خوانندگان است، توجیه باشد؛ شعرش رونقی ندارد و باب دل منتقدان نیست و مط

تر در مسیر هدف خود اند و وي با شوریده حالی هرچه تمامدوستانش به او پشت کرده

همه امید دارد که از قبر زمانه برخیزد و براي تحقق  با این .یکه و تنها مانده است

  :هایش آتش به پا کندخواسته
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رمبا يطرح قرائي / ستعاراٍت جديدهقادي ارمبا يشجب ن!/ حِف من شعري قصيدهالص رمبا َترفض بعضُ 

ُفُض مين الکفَّ رمبا ينقلب األنصاُر أعداًء و / رمبا تکسد يف األسواق ُکْتيب...!/ اجلريده / بیحْ صقد يـَنـْ

/ أنأسوقالنارمنکلطريق/ ... لکّنيأقسمباحلرفامللّيب .. رمبا/!دربیأنا واحلزن و ../ رمبا أبقی وحيدًا 

  .)115 -114: 1993 القاسم،( رماداًعنحريقيوأذّريك

توجهی و خیانت به اوزیریس معاصر که در لباس شاعري متعهد و روشنفکر بی

 هویدا گشته به نوعی دعوت به آغاز براي سفر است که کمبل به آن اشاره کرده است

که در نظر ) حاکم دست نشانده(از سویی دیگر ست زمانه  )66-59: 1392کمبل،(

البته انگیزه وي را  کند ودر برابرش قد علم می ،است گرجلوهبیابان خداي  ،اوزیریس

؛ ست زمانه غرق در ناز و نعمت است و با نمایدمیبراي جدایی و عزیمت دوچندان 

را تبدیل به بازار برده فروشی ساخته  اي نادرست و ناکارآمد خویش، کشورهسیاست

تر وي هرچه تمام خندریشراند و با اوزیریس فلسطینی با زبان طعن با او سخنمی. است

واژه ایمان در « نماید؛ چه کند کهمیدعوت اش را به ادامه دادن شاهکارهاي حکومتی

  !!:پس صد افسوس بر مرگ اوزیریس در مصر باستان 4»روم گناه است

حتت / تنّعم.. الرب الرتايب فتنّعم أيها!/ بعيدة نقميت عنك/ اّيب الذي خيشی عبيَدهالرت  أيها الرب

واحکم .. فُکن ما شئَت .. أيها الرب!/ محاقات سياسة حتت نعليك/ اتيح ألسواق النخاسةنعليكمف

  .)۱۱۵، مهان( !!فی مصر القدميه.. آه يا مصرع أُوزيريس !/ کلمُة اإلمياِن يف روما جرميه!/ وحتّکمْ 

کوشد تا آید سمیح القاسم به عنوان اوزیریس معاصر میکه از متن برمی همچنان

از یاد نبرده و براي رهایی آن ام انسان آواره باشد؛ کسی که میهنش را تصویرگر قی

طعن، ست زمانه را امپراطوري  با همان زبان لذا )349 :2010 نمرموسی،( کوشد می

دهد؛ اویی که چون وحشی شمارد و خبر از زایش جدید به وي میمی بر خداگونه

ناه مشغول است، باید بداند که گاي نقاب بر چهره دارد و به دریدن مردم بیخرافه

رستاخیز و خیزش جدید در راه است و اوزیریس دوباره از قبر برخواهد خاست و 

مطابق میل این عمل، خواهد گرفت، هر چند که  سرشتانتقام را از آن ست بد 

نباشد؛ ... نگاران، منتقدان، خوانندگان و روزنامهبرخی از خوارانی چون مزدوران و جیره

باید صداي رویا و اراده و هلهله تولد جدید را به گوش بشنوند و باید به این ابلهان 

  هیچگاه میهنش  -که اینک آواره گشته است-رسان اصل باور داشته باشند که کبوتر نامه
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  !!:را از یاد نخواهد برد

رؤيا  صوتَ ! ../ يتحطم/ صوَت قمقم!/ صوَت ُحبلی تتوجع/ أتسمْع؟.. أيهذا األمربطور اإلهليُّ 

رغم بعض / نقميت ليست بعيده/ فتطلع... ان يف الشمس خماضًا / أيها الوحش اخلرايفُّ املقنع../ وإراده 

وزغاريد والده / رادهإصوَت رؤيا و !/ فامسع.. ون فأيها املأ/ والقراء ما عادت بعيده.. والنقاد .. الصَّحف 

  ).116: 1993،القاسم( !!الينسی بالده.. احلمام الزاجل املنفیُّ ../ 

کار همگانی و عادي اوزیریس معاصر در وهله نخست مثل هر شاعري دیگر،  باري،

اما بروز مشکالت گوناگون همچون طرد وي از سوي ... صرفاً سرایش شعر است و

نماید و وي را براي می» دعوت به آغاز سفر«به نوعی او را ... رونقی شعر ومنتقدان، بی

که خودکامگی در پیش گرفته فرا ) ناالیق و هیوال صفت حاکم(نبرد با ست زمانه 

  .خواند می

  

  »العار حوارية« سروده مرحله تشرف اوزیریس معاصر با

 بـا  مالقـات  هـا، آزمـون  جاده شامل »جوزف کمبل« تشرف آیین در قبل گفته شد مرحله

 شـود  می نهایی برکت پدر،خدایگان، با یگانگی و آشتی گر،وسوسه نقش در زن بانو، خدا

این مرحله که به نوعی مرحلـه کشـمکش و نبـرد بـا جبهـه       )245-59: 1392 کمبل،. ك.ر(

 .حی پیـدا کـرده اسـت   نمـود واضـ   القاسـم  سـمیح  »حواريـة العـار«مقابل است در سروده 

آید شاعر از مرحله نخستین، به مرحلـه کشـمکش   که از عنوان این سروده برمی  همچنان

بتـه بـا حالـت    یابد، النیروي مخالف و نماد شر راه می و درگیري با ست زمانه به عنوان

خـدمتکار،  چهار شخصیت همچون صداي سازي مناسب و دخالت دادن نمایشی و فضا

  .برده، اوزیریس و شاعر که هر یک نماینده گروهی هستند

دار گیرد ابتدا صداي خدمتکار یا همان پـرده اي که فرادید مخاطب قرار میدر معرکه

گوید همگـی در برابـرش سـر تسـلیم     آید؛ او خطاب به حاکم میمی گوش به) السادن(

را  »مـزدور «این خدمتکار که به نوعی نقـش  . فرود آوردند و به دستوراتش گردن نهادند

: انـد خواند که مردمان سه دسـته گونه به گوش حاکم می کند، ایندر این معرکه بازي می

 و انـد  خورده را فرومایه اوزیریس نانسخ فریب کهنخست قشر بدبخت و شوریده حال 
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هاي پرگل والي هستند و البته درخور لطف آن ها بر تن دارند و ساکن خندقپاره پرچم

دوم طرفداران سینه چاك ایـن اسـکندر زمانـه    . هاماندهحاکم واال مقام براي بخشش پس

نکـر  مخـورده کـه   هاي لشکر شکسـت سوم بازمانده. که درخور خروار خروار بخششند

  : لطف حاکمند و لذا درخور رگبار آتش

والعبــُد عــن کــرم، يبــيح الســيَد املعبــوَد / والــدموع.. والــدم.. اخلــزي/ مــوالي يتمثــل اجلميــع: »الســادن«

و�افـت اخلصـيان، فـامنحهم فتـات / وقعهـا القطيـع.. الـذلّ  هـذی صـکوك!/ ويبيحـه إن شـاء عرَضـه/ أرَضه

ــَزُق البيــارق/ يــاح العائــدةواغفــر ملــن مــاتوا علــی درب الر / املائــدة إغفــر / وقبــورهم وحــل اخلنــادق/ أکفــا�م ِم

يـا بـاري الغيـوم / مـوالي يـا االسـکندر العصـري !/مبرشـات احلـروف احلاقـدة/ ضـللهم! فالَوِغُد اوزيريس! هلم

هـن ور / زمـان، کمـا تشـاءهـذا ال!/ ونريانـاً، علـی زمـر الفلـول اجلاحـدة../ أمطر علـی األتبـاع ياقوتـاً !/ الواعدة

  )177-176: 1993القاسم، ( ..وا�د لك!/ يا متوزنا/ واخلصب يف کفيك/ شهوتک الفلك

زدور، حـاکم وقـت بـا خـدا برابـري      دهد که در نظر این ممتن بر این امر گواهی می

کند و مرگ و زندگی به دست اوست؛ اوست که باید ببخشد و اوست که باید جـان   می

ا�ـُد «عبـارت  بیان رسد که صرفاً به به گوش می) بیدالع(در این فضا صداي برده ! ستاند

نماد طبقه پایمال شده است که کاري جز «او ! کندبسنده می )177: همان(» !!ا�ـد لـک! لک

اینکـه شـاعر   ) 176: 2002عشري زایـد، (» برداز پیش نمیتکرار صداي حاکم و مزدورانش 

ه است، به ایـن دلیـل بـوده تـا بـه      براي برده صرفاً به بیان تکرار یک عبارت بسنده کرد

صورت نمادین و غیر مستقیم محیطی پر از ترس و هراس را به تصـویر بکشـد؛ اینکـه    

حال و بدبخت جرأت بیان حقایق را ندارند و به ناچار در برابر ست زمانه مردم شوریده

  .انددم فرو بستند و سر تسلیم فرود آورده

نمـاد فـداکاري و جانفشـانی    «در این فضـا  ري اوزیریس که بنا به تفسی ،در این میان

کشـد و  نـوعی زبـان از نیـام برمـی    گـردد و بـه   وارد صحنه کارزار می )جا همان(» است

هـاي تیـره و تـار، طوفـان خـون، خـواري، خیانـت، بـدبختی،         از آنسوي قرن: گوید می

هاي دوردست، هزاران قتلگاه، آنسوي شکست سرزمین دجله و حوادث، خطرها، فاصله

مردم الجزائر، با هزاران امید بازگشته است تا وطن خویش را از تیرگـی  هاي فرات و غم

  :و ظلمت برهاند و پرچم پیروزي را به دست گیرد
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َذلَّة، واخليانة، والشقاء/ عرب القرون الدامسات، وعَرب طوفاِن الدماء: »أوزيريس«
َ
عرب الکـوارث / عرب امل

/ وعـــرب أحـــزان اجلزائــــر/ عـــرب انکســـار الرافــــدين،/ عـــرب آالف ا�ــــازرعـــرب املســــافات الســـحيقة، / واملخـــاِطر

َکبَّــل/ ومــل ء ِشــفاهنا،.. عــدنا/ ومــل ء قلوبنــا، وهــج النُّبُـــوَِّة والفــداء../ عــدنا
ُ
/ للضــياء... تســبيحة األفــق امل

  )178 -177، 1993القاسم، (!! وإما لِلِّواء!/ يا شعيب... فإما للزوايا الدکن.../ عدنا

وجود خیانت، خـونریزي، شـوربختی، شکسـت    : نمونه شعري باید گفت در توضیح

را بـراي   »جـوزف کمبـل  «و تالش براي گذر از آنها به نوعی همـان نبـرد قهرمـان    ... و

شود؛ اوزیـریس معاصـر بـا    کند که در مرحله تشرف با آن روبرو میمخاطب تداعی می

ـ جانفشانی و فداکاري خود می و زورگـویی حـاکم   دبختی کوشد جامعه فلسطینی را از ب

او بنا بـه تفسـیري در   . ست صفت برهاند و سایه ظلمت را از آن سرزمین دور نگه دارد

هـایی را کـه بـر    کوشد رنجاین بستر شعري نماد عدالت اجتماعی و انسانی است که می

زیـدان،  (سر مردم فلسطین آمده از آن مرز و بوم دور کند و فاصله طبقاتی را از بین ببرد 

2009 :300.(  

هاي مورد نظر خـود را از زبـان اوزیـریس بیـان نمـوده      سمیح القاسم گرچه خواسته

سـخنان آن  گیري صریح خود را نسبت بـه  است، اما به همین حد بسنده ننمود و موضع

دارد؛ اینکه آزادي و رفع اشغال فلسطین براي او بسیار اهمیت خدمتکار مزدور اعالم می

طلبـی و  دتها بر تن داشته باشـد و از شـها  هایی قدس، زخمو حاضر است براي ردارد 

  :دلیرمردي آنان بگوید

  

  ِجراِحنا النُقسمُ  َوبَِغري َصكّ     َغَري اللِّواءاُحلرِّ ال نـََرتسَّمُ 

  َوبَِغري َوحِي الشَّعِب النـََتکلَّمُ     َولَِغِري ُقدِس الشَّعِب َلسنا نَنحين

مُ     فَلَتشرب الرّاياُت ُخنَْب ِجراحنا   کأساً يُفيُض علی جوانِبها الدَّ

  )179-178، 1993القاسم، (

الزم به ذکر است که حضور شاعر در این متن شعري القاگر بعد پایـداري و اصـرار   

وي بر تسلیم ناپذیري است؛ در پرتو همین مسأله سمیح القاسـم مطلبـی را کـه از زبـان     

تـا بـه صـورت غیـر مسـتقیم      یک شاعر بیان داشته در قالب شعر کالسیک آورده اسـت  

  )179-178: 2002عشریزاید،( استحکام و صالبت خود را در این مسأله به رخ بکشد
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زیـدان،  (اشـغال فلسـطین اسـت     نمایندهرگو که ودر این معرکه، حاکم خودکامه و ز

کند، تحمـل شـنیدن سـخن مخالفـان را نـدارد و      را بازي می» ست«نقش و ) 300: 2009

، خواسـت سرکشـان را بـه بـدترین شـکل بسـتانند؛ چـرا کـه         دهد کـه جـان  دستور می

زند؛ لذا باید با فرومایگان و اوباش سر سـتیز  اوست و اوست که تاریخ را رقم میخواست

  :اش له کندداشته باشد و آنان را زیر چکمه

ی مشــيئيت وليصــلب املتمــردون علــ/ أعــدوا الِنطــع للصــوت الغريــب علــی فنــائي!/ بــامسي: »الســلطان«

حــّر يف / أنــا صــانع التــاريخ کيــف أشــاء!/ وعــدة املــوت املريــده/ واجلــوع املــذلّ / ولتحشــد األســالك/ يــدهالوح

  )179: همان(!! يف إمائي.. عبيدي

پـردازد و مخالفـان   به تحریک حاکم میدوباره خدمتکار مزدور آن  ،در چرخه بعدي

از سـت زمانـه   ؛ او اسـت فریـاد  کارشـان تنهـا   شـمارد کـه   مـی توان بـر هاي بیرا فراري

هاي زندان را نصیبشان کند و نمک و گوگرد و گل خواهد تا حسرت تبعید و بیماري می

چنان با قدرت عمل کند که بـا خـواري   ،در برخورد با آنانو  شان سازدهایرا مرهم زخم

ایـن مـزدور خیانـت پیشـه بـه حـاکم        درپایان،. و زبونی، در برابر حاکم به خاك بیفتند

  :خواهد شد جهنمیهاي اگر حاکم دستور دهد وي تازیانه، گیوتین و نفرین: گوید می

ألِّــب علــيهم حســرَة / وال ذراع.. فــم يصــيح.. اآلبقــون التــافهون/ مــوالي املطــاع! مــوالي: »الســادن «

لـــرتی / بقـــدرتك اجلليلـــهواضـــرب / واجعـــل ضـــماد جـــراحهم ملحـــاً وکربيتـــاً وطـــني/ املنفـــی وأوبـــاء الســـجون

فـــإنين .. وإذا أمـــرتَ / فـــإنين ســـوط، ومقصـــلة وســـيفُ .. واذا أمـــرتَ / ، خاشـــعًة ذليلـــةليـــكجبـــاههم علـــی نع

  )180: همان(...لعناُت جامحة وبيله

بـه   -ر مردم شوریده حال و بدبخت بودکه نماینده قش-» برده«در گام بعدي صداي 

کوتـاهی   کنـد؛ بسـنده مـی  » !كماشـئَت لـ ،كماشـئَت لـ«رسد که صرفاً با عبارت گوش می

خن برده نشان از عدم جایگاه مناسب مردم دارد؛ اینکه حاکم براي آنان ارزشـی قائـل   س

با عنایت به همین موضوع است که صداي . دهدنیست و اجازه سخن گفتن به آنان نمی

است و گویا چیزي به گوش  در میان صداهاي متعدد متن، ناچیز و ناکارآمد) مردم(برده 

  .)178: 2002عشریزاید،(رسد نمی

بار دیگر وارد صحنه  -ان و جانفشانان در راه عقیده بودکه نماینده فداکار-اوزیریس 

هـاي حـاکم را   هـا و خودکـامگی  شود و سکوت مردم در برابـر زورگـویی  و کارزار می
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 انـد یدهنماید؛ اینکه آنان بسانِ کرم هستند که در منجالب سکوت آرامسخت محکوم می

کـه   بداننـد انـد؛ امـا بایـد    اند و پیمان شـکنی کـرده  دهو روحشان را به دست ابلیس سپر

وزش هـاي عقـاب بـه رغـم     هاي سرکش از آنِ خورشید و دیدگان جسور است، بال قله

آن گروه جانفشان و فـداکار  ! تنومند هانیاز گشت و ریشهبیها باد، بالیدن گرفت و قلب

  !:بازگشتند وکاري با بخل و بخشش زمین ندارند

َمـن بـاع للشـيطاِن جذوتـُه، وخـان عهـود / فليقنـْع بصـمته.. تنقعات الصمِت للديدان مس: »أوزيريس«

يــا ... فتهيَّئــي للقائنـا!/ للشـمِس، والبصــِر اَجلُسـور/ والقمـم العصــيَّه../ مســتنقعات الصـمت للديــدان / بيتـه

!/ ا ظلـــت قويـــهوجـــذورن!/ وقلوبنـــا عـــادت غنيـــه!/ أجنحـــة الُنســور.. نبتـــت بـــرغم الـــريح / واحــة اهللا القصـــيَّه

  )181-180، 1993القاسم، (! إن شحَّت، وإن کانت سخيه! رجاَل األرض! عدنا

دیشه و افکار خـود را از زبـان شخصـیت    انقبل، چرخه همچونگرچه سمیح القاسم 

دهـد در آخـرین چرخـه ایـن سـروده در      اي اوزیریس بیان نمود، اما ترجیح میاسطوره

صادر کند؛ اینکه او تا جـان در  خود را  بیانیه قالب همان شعر کالسیک به نوعی آخرین

هاي رزمندگان سخن خواهد راند و به آنانی کـه تـا   ها و جانفشانیبدن دارد از فداکاري

واپسین دم در میدان ایثار به پیش تاختند، وفادار خواهد ماند و درفش آزاد را به نقاشـی  

  :خواهد نشست

  

  مانَو�دمُ وبصحوٍةتبنيالز     قسماًبأطاللٍلناتتکلمُ 

  تقدموا: منهمبميدانالفداء    قسماًمبنَأهَوْوا،وآخرشهقةٍ 

  !النرتسَّم..  غريَاللواءاحلرِّ     قسماًبأعراساجلراحوفجرها

  )181: همان(

گفتد و مهري اطرافیان سخن میاز بی) عزیمت(باري، اگر قهرمان در مرحله نخست 

گشـت،   ويموجب عزیمت سفر ها هم همانالبته  کهاز ظلم و ستم حاکم شکوه داشت 

وارد آزمـون و صـحنه کـارزار    از مـرگ پیشـین برخاسـته و    او  )تشرف( در این مرحله

هـاي  گیريایستد و موضعدر مقابل ست زمانه و طرفداران سینه چاك وي میشود و  می

دهد؛ او با صراحت بیان داشت که هستی ایـن سـت زمانـه    تند و تیزي از خود نشان می

آمیز این قهرمان با القابی همچون سلطان، مولی، اسکندر زمانه، آفریننده نهکه در نگاه طع
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ان، هبرباد خواهد رفت و به رغم خواست بـدخوا  معرفی گشته... ابرها، تموز، بزرگوار و

  .گرددهایشان تنومند میها رشد خواهد کرد و ریشههاي عقاببال

ت که سمیح القاسم در کاربسـت  آید این اسنکته دیگري که در اینجا بیانش الزم می

 دو دارايکـه   »انگـاري دوگانه« یا »گراییتقابل«از شگرد اسطوره، همچون مرحله پیشین 

 /راسـت،خیر /منفی،چـپ  /روز،مثبت /شب سفید، /سیاه زیبا، /زشت خوب، /بد صورت

گشته  برآن حاکم اندیشۀ و متن انسجام موجببهره گرفته و از رهگذر آن استکه... شرو

 جملـه  از شناسانی واسطوره منتقدان وتاکید خواست موردچنین موضوعی  البته کهاست،

 مثـال  عنـوان  به) 94: 2003 ومحمودخلیل 285: 1388 شمیسا: ك.ر. (است »کلودلویاستراوس«

گیرند و طرف دیگر نیروي خیـر؛ سـلطان سـتم    یک طرف نیروي شر قرار می در متن او

گیرنـد و اوزیـریس و   ر یـک جبهـه قـرار مـی    پیشه و خدمتکار مزدور و وطن فروش د

پیشـگی،  از یـک طـرف خیانـت    .در جبهـه مقابـل  ) که البته هـر دو یکـی هسـتند   (شاعر

وجود دارد، و در طرف دیگـر پایـداري، جانفشـانی، ایثـار،     ... مزدوري، وطن فروشی و

در این فضاسازي ) بردگان(این نیز یادکردنی است که مردم . خواهی و ظلم ستیزيوطن

  . ایگاهی ندارند و کارشان جز تسلیم و پذیرش چیز دیگري نیستج

  

  »ریس الجدیدوزیا« سرودهمرحله بازگشت اوزیریس معاصر با

القاسم بعد از اینکه دو مرحله عزیمت و تشرف را پشـت سـر   سمیح اي قهرمان اسطوره

گـردد آنهـم در سـروده    مـی » بازگشـت «گذاشت، وارد آخرین مرحله سفر خـود یعنـی   

که البته نامگذاري این سروده بـا مرحلـه مـورد نظـر سـفر همسـویی و        »ريس اجلديديز و أ«

که در این مرحله نقاب اوزیریس را بر چهره زده و کـامالً   سمیح القاسم. همخوانی دارد

از تجربه سفر خود بـا وي  » اوزیریس«یکی شده است، در گفتگو با همسر خویش  اوبا 

  :گویدنشیند و میبه سخن می

/ حنيـا علـی النفايـات املقيتـه/ الشـمس العنيـده مذ کانـت األمطـار واألحـزان و../ والسيول املستميتةأنا 

...  حســـــو�ااملنفيَّ / حتينعيدإلياحلـــــدائق..  فيســـــفرةالتنتهي/ أناوالسيوالملســـــتميته!/ عـــــدُّ للـــــدنيا اجلديـــــدهونُ 

ــــــَدفياحلرائق َاالنسانأنقاَضاملدارسواملصــــــانع!/ ُجرحاخلنــــــادقفي/ حتييشــــــبَّالَلْوزوالَزيتونوالتفاح!/ واِجلْذراملرتمَّ / ويرممِّ

  )198 -1993،197القاسم،(! وختضرَّاملزارع../  اراً أ�وتفجِّرَاأللغامُ 
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هـاي سـفر   از انگیـزه  )سـمیح القاسـم  (آید اوزیریس معاصـر که از متن برمی همچنان

گـر  دی( هـراس از مـرگ  هـاي بـی  گوید؛ اینکه وي دیرزمانی بـه همـراه سـیل   سخن می

، چشم در راه رستاخیز جدید مانـده بـود و دسـت بـه سـفر و مـاجراجویی       )رزمندگان

برگردانـد و  ) فلسـطین (را به بوستان خـود  ) انسان فلسطینی(فراوانی زده تا سهره آواره 

هاي زخـم برداشـته درخـت بـادام،     هاي خاکستري را در آتش بیفکند و در خندقریشه

هـاي  او سفر کرده تا انسان بتوانـد خرابـه  . )بیاورد صلح به ارمغان( زیتون و سیب بکارد

هـا  ها به جاي تخریـب، چشـمه  او سفر کرده تا مین. ها را از نو بسازدمدرسه و کارخانه

  .ها سر سبز گردندجاري سازند و مزرعه

بـانوي  ایزداوزیریس در آخرین سخن خود با اطمینـان کامـل بـه همسـر خـویش و      

و ! ن به دست دزدان دریایی تکـه تکـه نخواهـد شـد    گوید که دیگر جسمشامحبوب می

شود با آن دنیایی پرنـور  بود، فردا روز تحقق یافتنی است و می رویاآنچه دیروز برایشان 

  :و جدید بنا نمود

!/ لنننتهيفيمسلخالُقرصانأشالًءشــــــــــــــــــــتيته/ آهلةمريــــــــــــــــــــده..  يازوجتيــــــــــــــــــــإيزيس/ أناوالسيوالملســــــــــــــــــــتميته

  )198 ،1993 القاسم،(!! جديده..  دنيامنوَّرةً ../  فياألرضنبعثهاغداً / دهأحالٌمشهي..  ماکامنناأمسياإيزيس

–اسـت  چیـزي  گـذار  بنیان معموالً اي افسانه قهرمان« آري، اگر در قبل گفته شده بود که

 کمبـل، ( »زنـدگی  از اي تـازه  شـیوه  یـا  و تـازه،  شهر تازه، دین عصرتازه،ه ک گذاري بنیان

 هنگـام . یابـد  مـی  دسـت  قطعـی  پیـروزي  بـه «قهرمـان   و اینکه در نهایت آن )1380:206

 فضـل  و برکت یارانش به که دارد را نیرویآن قهرمان راز، و رمز پر سفر این از بازگشت

آرمـان پهلـوان   گـریم؛  در اینجـا همـان موضـوع را نظـاره     .)40: 1392،کمبـل ( »کنـد  نازل

بـه پیـروزي   جامعه عمل پوشـانده شـده اسـت و وي     )سمیح القاسم( اوزیریس معاصر

برگشـته اسـت و تـوان آن را    پرماجرا و پرخطر خود  دست پر از سفرِبا  قطعی رسیده و

بـا ایـن سـیر و سـلوك      او بنـا بـه تفسـیري    .بنـا نمایـد   پرنور و جدیـدي  دارد تا دنیاي

ماجراجویانه قابلیت پیدا کرده تا کشـورش فلسـطین را از ظلـم و اشـغال آزاد نمایـد و      

تواند آرزوي فلسطینیان را براي برپایی یک دولت او می. گرداندهویت اصلی را به آن بر

-300: 2009زیدان، ( مستقل برآورده سازد و آوارگان را به سرزمین مادري خود بازگرداند
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گردد و بـا  ن گذشته پیروزمندانه بازمیهمچوتک قهرمان داستان است که  چنیناین .)301

  .آوردارمغان میاجتماعی را به  -خود سرسبزي و زایش سیاسی

  

  گیري نتیجه

رسیم که هسته و ساخت اصـلی و ثابـت سـه سـروده     از آنچه گفته شد به این نتیجه می

قهرمـان  تـک  مورد بررسی کامالً منسجم و به مانند تار و پودي درهم تنیـده اسـت کـه    

گانه خویش یعنی عزیمـت،  در پسِ مراحل سه) سمیح القاسم(اوزیریس معاصر  ،داستان

، یک هدف ثابت یعنی رهایی قدس و از بین بردن اشغال و اشـغالگر  بازگشتتشرف و 

اي که در بعد کهن خود نمـاد مـرگ و زنـدگی    با این نگاه، اسطوره .را دنبال کرده است

گیـرد؛  اجتمـاعی بـه خـود مـی     -سیاسـی  رنـگ اش خارج شـده و  از قاب گذشتهبوده، 

هاست که جسـمش توسـط سـت    ورهفلسطین در نگاه ادیبانه شاعر، همان اوزیریس اسط

لیاقت و نیروي اشغالگر تکه تکه شده و خاکش بـه اشـغال درآمـده    زمانه یعنی حاکم بی

کن کردن نیروي اشغالگر، سرنگونی آن ست دیکتاتور صفت و خودکامه، ریشه کهاست 

برگشت آوارگان بـه سـرزمین مـادري و یـافتن هویـت      استقالل فلسطین، آزادي قدس، 

اوزیـریس معاصـر در آخـرین    البتـه  کـه   و میالد جدید آن اسطوره اسـت زایش  ،اصلی

با این تفسیر، شاعر همـان اوزیـریس اسـت و     .مرحله سفر خود به آن دست یافته است

 مثلث شـاعر، اوزیـریس، فلسـطین در مـتن     وسیلهاوزیریس هم، همان فلسطین و بدین 

  .شکل گرفته است

افزون بر سمیح القاسم بنیان سه سروده ه بررسی نشان از آن دارد کدر نگاهی دیگر، 

هـاي  هـاي دوگانـه و دوشـاخگی   اساس سـاختارهاي دوگانـه یـا تقابـل     برشگرد طعن، 

اي شکل گرفته است؛ بدین گونه که یک طرف نیروي شر قـرار گرفتـه اسـت و    اسطوره

اهـل  طرف دیگر نیروي خیر؛ از یک سو با شـاعران و منتقـدان غیـر متعهـد، مـزدوران،      

طلبان، حاکم ناالیق و خودکامه، اشـغال فلسـطین، دشـمن    فروشان، فرصتوطن سازش،

خواهـان،  اي دیگربـا شـاعر متعهـد، وطـن    در جبهـه مواجه هسـتیم و  ... و ، ستاشغالگر

... ایثارگران، شهادت طلبـان، آزادي قـدس، اسـتقالل فلسـطین، اوزیـریس و      رزمندگان،
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شـده   انسـجام آن شـدن  تن و دوچنـدان  گیري از این تقابل، موجب درهم تنیدگی مبهره

و جدیـد اسـطوره مـورد نظـر ارائـه      جهت ترسیم بعد کهـن  جدول زیر  ،در پایان.است

  :گردد می

  

  داستانبعد ادبی   داستان اياسطورهبعد 

  لیاقتتقابل سمیح القاسم و حاکم بی  تقابل اوزیریس و ست

ظالم بر فلسطین و اشغال آن توسط حکومت حاکم   حکومت ست بر بیابان و تکه تکه کردن اوزیریس

  دشمن

  اشغال فلسطین و آزادي واستقالل دوباره آن  کشته شدن اوزیریس و زنده شدن مجدد

  همراهی مزدوران و خائنین در اشغال  ست در قتل اوزیریس مالزمانهمراهی 

  همراهی رزمندگان فداکار در آزادي قدس  همراهی ایزیس در برگرداندن اوزیریس

  

  ها تنوش پی

 زیبا، صندوقی بازخود نیرنگ مالزمان تناز 72 کمک به »ست« که است قرار این از داستان -1

. نمود دعوت بدان را همه و داد ترتیب ضیافتی آن از پس. ساخت اوزیریس بدن ابعاد اندازة به

 صندوقچه طرف به ست مالزمان سپس کرد، صندوق داخل را اوزیریس نیرنگ با آن، از بعد

 بدین انداختند؛  نیل رود در و کردند مهروموم داغ سرب با و میخکوب را آن و آوردند هجوم

 رسید قتل به ست خود برادر دست به حکومتش سال هشتمین و بیست در اوزیریس شکل

  .)416 ،1382 فریزر،(

 در صندوق. شد روانه صندوق جستجوي به و کرد برتن عزا لباس ایزیس هنگام این در

 به گز بوتۀ. بود گیرکرده »جبیل« نزدیک پاپیروس هايباتالق در گزو بوتۀ هايشاخه میان

 پادشاه پسند مورد درخت زیبایی. برد فرو نخود درو در را صندوق و شد بدل بزرگی درخت

. بسازند ستونی آن از کاخش براي و کنند قطع را آن تا داد دستور نتیجه در گرفت، قرار جبیل

 توانست و گذاشت ملکارت شاه کاخ به قدم ترفندهایی با و رساند آنجا به را خود ایزیس

 درب و ایستاد رسید، افتاده دور جاي به که هنگامی. گرداند باز مصر به آنجا از را صندوق

 کرد، زمزمه لب زیر سحرآمیز کالمی بود، آموخته پدرش از که دانشی با و بازکرد را صندوق

 او از و گرفت درآغوش را همسرش ایزیس. رفتگ دوباره حیاتی اوزیریس صورت بدین

  ).24-22 ،1381رزنبرگ،( شد باردار
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 ایزیس که برخورد صندوقی به ناگهان بود، شکار سرگرم بیابان در ست شبی مدتی، از بعد

 جسد وار دیوانه خشمی با و کرد باز را درش و شناخت را آن درنگبی. بود کرده پنهان

 در را او تن هايپاره و شد روانه مصر قلمرو سراسر به سپس. کرد قطعه چهارده را اوزیریس

 بار ایزیس. رسید ایزیس گوش به اوزیریس شدن کشته خبر. پراکند خواستمی که کجا هر

 شدة قطعه اندام همۀ شودمی موفق نهایت در و کرد همسرش جستجوي به شروع دیگر

  ).386 ،1383 ،برنودیگران( بیابد را او »جنسی اندام« جز به اوزیریس

 بازگشت؛ مصر به صلح دیگر بار آورد، گرد را اوزیریس قطعات تمام ایزیس که هنگامی

 بزرگ داور و مردگان پادشاه آنجا در و رفت مردگان قلمرو به اوزیریس روح هنگام این در

 »روسهو« را او و آورد دنیا به را خود فرزند ایزیس مدتی از بعد. )289 -288 ،1386 بیرلین،( شد

 وي جانشین و گرفت خواهد را پدرخویش انتقام فرزندش روزي که داشت امید وي. نامید

 مطرح مصر پادشاهی بر را خود ادعاي شد، بزرگ هوروس که هنگامی رو این از. شد خواهد

 دادگاه ست، و هوروس بین بسیار هايدرگیري و گوناگون حوادث از بعد سرانجام. کرد

 شوند؛می رأي متفقال پدرش برجاي او نشاندن و هوروس شناختن محق در خدایان

  .واگذارشد هوروس به مصر قانونی فرمانروایی بنابراین، .)380-375 ،1383 برنودیگران،(

 او نام. است »باز« شکل به خدایی آمد، دنیا به اوزیریس و ایزیس از که پسري »هوروس« -2

 ،1383 :همان(. است یافته بازاشتقاق گیري اوج تصور از که است »باال بسیار شخص« معناي به

 زمان در که را رفاهی و عدالت آرامش، و برد ارث به را پدر فرمان تحت سرزمین وي )374

  .ساخت برجا پا دوباره داشت، وجود پدرش

 همۀ کمبلجوزف  )horos journey monomyth(سفر قهرمان  اسطورة  تک نظریۀ اساس بر -3

 ویژه قالبی در مکان و زمان هر در که کنند می پیروي الگوها  کهن واحد هايگونه از ها اسطوره

 یکسان همواره و اند یکسان ها اسطوره اصلی مایۀ بن« که است باور براین وي. یابند می نمود

 که است اي جامعه راهنما، کلید کنید، پیدا را خود خاص شناسی اسطوره خواهید می اگر. اند بوده

 کرده رشد بسته اي درمحدوده و معین اي جامعه در شناختی اسطوره نظام هر. دداری پیوند آن با

 رابیان واحدي داستان اصل، در جهان هاي اسطوره تمام عبارتی، به ).48: 1380کمبل،( »است

 تمایزات وجه کمبل. هستند داستان از گوناگون هاییویرایش علت  به هاداستان تعدد و کنند می

 شدیدي هماهنگی و داند می کم بسیار را هافرهنگ و ها ملت هاي سطورها میان هاتفاوت و

 و بزرگ داستان یک :توان گفتمی بنابراین .)225و 201: 1392نامور مطلق، ( بیند می ها اسطوره میان
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و  است تکرار هاي دنیا در حالدر تمام اساطیر و داستان ضدقهرمان یک و اصلی قهرمان یک

ایات گوناگون از آنها، به علت شرایط محیطی و فرهنگی رشد یافته در آن تفاوت در آنها و رو

هاي گوناگون به ها وتمدنها با توجه به شرایط اجتماعی موجود در فرهنگاسطوره. است

بر چهره » لیهاي محنقاب«ها را این تفاوت کمبل. شودهاي متفاوتی متجلی میصورت

  .)70: 1393بهمن نامور مطلق ونسیم فخاري زاده، به نقل از  campbell،1988: 111(خواند الگوها می کهن

الزم به توضیح است در حالی که شاگردان حضرت مسیح به تعالیم وي از تورات و کتب  -4

دلهره و هراس داشتند؛ آنها در قلمرو  ،دادند، همگی آنها در مورد عواقب آن پیامانبیاء گوش می

ها تا حدي متحمل دیگر مذاهب بودند، اما قیصر را نیز رومی بردند،امپراطوري روم به سر می

راه «خودش را به عنوان ها مخالف این نبودند که عیسی رومی. به عنوان یک خدا قبول داشتند

داد مبنی بر اینکه معرفی کند، اما گفتن آنچه را که عیسی تعلیم می» دیگري براي رسیدن به خدا

مطابق با منابع خارج از . انداختزندگی آنها را به خطر میاو تنها راه رسیدن به خداست، 

کتاب مقدس، به جز یکی از یازده شاگرد اولیه مسیح، همگی به خاطر این پیام محکوم به مرگ 

یازدهمین آنان نیز تبعید . دنددانستند جان خود را از دست داشدند و به خاطر آنچه حقیقت می

س کالم شاعر مبنی بر اینکه سخن از ایمان نمودن در روم بر این اسا .)257: 2016کراس، (شد 

  . است جریان همین ناظربه گناه است،
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  علی أساس نظرية جوزف کامبل سطورة أوزيريس في شعر سميح القاسمقرأة أخری منأ

  

  
  1علی نجفی إیوکی

  2اعظم صدري

  

  الملخص

ن أهــم األســاطري املوظفــة يف الشــعر العــريب املعاصــر حيــث اســتحوذت علــی مــاملصــريّة ســطورة أوزيــريس إإّن 

هــذا وإّن مســيح القاســم الشــاعر . الــدواوين الشــعريّة بشــکل الفــت مبــا حتتــوي علــی االنبعــاث واخلــري والربکــة

الثالثــــــة املعنونــــــة  قصــــــائدهاســــــتلهمها يف املعاصــــــرين الذي العــــــربحــــــد الشــــــعراء الفلســــــطيين املعاصــــــر مــــــن أ

ـــــ ّــــةالعار«، »قلعــــةاالمرباطورعلي«بـــ مراحــــل ســــفر البطــــل حيــــث ميکــــن تطبيــــق  »اوزيريســــاجلديد« و »حواري

املشــتملة علــی العزميــة، الرحلــة  جــوزف کامبــل الثالثــةاملنّظــر الشــهري اإلمريکــي أســفار مراحــل مــع الشــعري 

 ال حضــورالتحليلــي دراســة أشــک -صــفيحتــاول هــذه املقالــة مبنهجهــا الو  علــی ضــوء هــذه املعرفــة. العــودةو 

ــة اســتدعاءها يف  أســطورة اوزيــريس و مــدی مطابقتهــا مــع أســفار جــوزف  شــاعراملــذکورة للقصــائد الو کيفّي

الشــعري علــی أســاس  اوزيــريس يف نصــهمســيح القاســم مــال إلــی توظيــف شخصــية مــن املســتنبط أن . الثالثــة

  .ريات الوطن العريب وخاصة الفلسطنية وضرو لتزمرؤيته اجلديدة امل
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