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Introduction: Myth has a special value and place in the contemporary Arabic 

poetry and is strongly intertwined with it. Prominent contemporary Arab poets 

turned to this element in order to symbolize the poetic language and to express ideas 

indirectly and more artistically. A very important myth that has appeared in a large 

bulk of contemporary Arabic poetry is the myth of Gilgamesh. This mythical 

character is defeated due to the inclusion of various meanings, including the attempt 

to discover the mystery of immortality, the desire for immortality, enmity and 

friendship together, enduring difficulties in achieving goals, meeting a wise old man, 

and trying to destroy evil. In the test of awakening, the loss of the plant of youth and 

the water of life, the surrender to destiny, etc., have created a good opportunity for 

contemporary Arab poets to present their personal and social experiences to the 

audience in the light of calling that myth in the context of their poetry. Samih al-

Qasim from Palestine in the poem "Jaljamesh, Alloh-Al-Thales Ashar", Adonis from 

Syria in the two poems "Jalqamesh" and "Sajil 1999", as well as Saadi Yusuf from 

Iraq in the poem "Manzel al-Masrat" are among the poets who used this myth 

artistically. 

Methodology: This research has been done by a descriptive-analytical method, and 

content criticism has been performed through the analysis of the three poems. 

Results and Discussion: One of the most important mythological characters 

mentioned in the poetry of Samih Al-Qasim (1939-2014), a famous contemporary 

Palestinian poet, is "Gilgamesh". The myth has entered the poem book My exterior 

is the face of the essence of the day published in 2000 for the first time. In this poem, 

Samih Al-Qasim is inspired by the myth of Gilgamesh. What is striking at the outset 

is that the poet "unfamiliarizes" himself with this name. Because a tablet is added to 

the twelve tablets of the myth, the beginning of the speech is attractive to the 

audience and creates enthusiasm and motivation for reading the poem to the end and 

learning from the new words of the mythical character. It is worth mentioning that 

the poet based the poem on the centrality of Gilgamesh's character. 

In the relatively long poem Sejil (1999), Adonis has paid attention to this myth 

many times and tried to use the "formula of speech" and the technique of masking 
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and identifying with the myth of Gilgamesh, as an intangible and objective 

equivalent, from the theme of that ancient text. In "Sajil", the poet has tried to use 

the same myth to portray the oppression and isolation of intellectuals. He wishes 

Gilgamesh had power and all the people of the city would obey him. But Gilgamesh 

is an unruly ruler and no one pays attention to his words. Therefore, the poet's 

purpose is to highlight the isolation of intellectuals 

The contemporary Iraqi poet Saadi Yusuf has paid special attention to the myth of 

Gilgamesh in his poem "Manzel al-Masrat" from the poetry book "Al-Layali 

Koloha", which was published during the Ba'ath party's rule in Iraq. The poet 

"Manzel al-Masrat" represents a house in Baghdad where dancers and actors live 

and dance and have fun. This poem is one of the works in which Saadi Yousef 

invokes the myth of Gilgamesh in its opening lines so that he can express the socio-

political issues of his country. 

According to the type of concern and desire, mainly based on Gilgamesh's journey, 

the poet is disappointed of achieving his desires. Confusion, bewilderment during 

the migration, Enkidu's death, and his quest to unravel the mystery of life and death 

help the character unravel and liberate his backwardness. Therefore, despite the fact 

that Samih Al-Qasim has placed his Gilgamesh in a wider space by using various 

tricks, and apart from mentioning the same philosophy of life and death, he has not 

gained any new experience in it and in the process of invocation; the use of old faces 

is a redundancy in poetry. 

Conclusion: The study shows that Samih Al-Qasim tried to inspire the audience 

with the idea of "human immortality" through inspiration from the mythical 

character of Gilgamesh. His poem is a reminder that the twentieth century man has 

not discovered the secret of immortality and he has no share other than death. The 

purpose of Adonis in invoking the ancient mythical figure in his poem "Jalqamsh" 

was to inspire the audience with his literary works in line with the twelve tablets of 

Gilgamesh's epic. He insists that, just as the mythical Gilgamesh after enduring the 

hardships of the journey to attain immortality, he has come to the conclusion that he 

must write his experiences on the Twelve Tablets to guide people. He believes that 

poets have to travel and go through hardships in order to gain experience, 

knowledge and permanence. 

Saadi Yusuf also aimed to depict Iraq as the equivalent of the cedar forest of the 

Gilgamesh period by creating an intertextual link between his poetry and 

Gilgamesh's speech and focusing on this character's experience of death. The poet 

seeks Gilgamesh so as to destroy contemporary Hombaba and restore morality and 

chastity to Iraq. In another interpretation, Iraq is envisioned as Enkid for Saadi 

Yusuf who died of moral corruption. The poet describes the death of his friend to the 

audience in this text. 
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با تکیه بر شعر سمیح القاسم،  گمش در شعر معاصر عربیگیل یهاسطورکهنگیری از الهام
 یوسف ادونیس و سعدی

 
 دانشگاه کاشان ،دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، 1علی نجفی ایوکی

 دانشگاه کاشان ،گروه زبان و ادبیات عربی دانشیار، محسن سیفی
 دانشگاه کاشان ،کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، فاطمه حاجی قربانی

 
 32/11/1044تاريخ پذيرش:  43/40/1044تاريخ دريافت: 

 
 چکیده
مرگ، جاودانگی و  یهبا درونمای« انکیدو»ل وی به همراه شخصیت مکم  « گمشگیل»رودانِی میانی هاسطور
ای در شعر معاصر عربی یافته و مورد توجه شاعران نوگرای آن قرار گرفته است. های واالی انسانی، جایگاه ویژهآرمان

در بستر شعرشان، توجه ویژه « سعدی یوسف»و « ادونیس»، «سمیح القاسم»سه تن از شاعران نامدار معاصر عرب 
آن، به  یگیری از تجربهگمش و الهاماِی گیلبه این اسطوره نمودند و کوشیدند با محور قراردادن شخصیت اسطوره

تر و ای، تفسیری تازهاسطوره کهِن  های خود بپردازند و با خوانشی جدید از آن میراِث نگرانیها و دلترسیم خواسته
مورد بحث، این پژوهش بر  یسه شاعر یادشده بر اسطوره یر از آن تراژدی غمبار ارائه دهند. در پی تمرکز ویژهتعمیق

به  ،به صورت جداگانه و با روش توصیفی ـ تحلیلییادشده، در گام نخست  یپس از معرفی اسطورهآن است تا 
 گیریالهامتوایی متن شعری آنان و تبیین اهداف شاعران از اسطوره، نقد محهر یک از واکاوی محورهای مورد توجه 

و به  قرار دهد و مقایسه همسنجیمورد اسطوره را آنان به کهنرویکردهای  گام دوم،از سوی سه شاعر بپردازد و در 
، خود . از نتایج این پژوهش آن است که سه شاعر با نگاه خاکسترِی آن را فرادید مخاطبان قرار دهد ،عنوان نتیجه

چشمگیر از  یاند. دیگر اینکه سمیح القاسم به رغم استفادهگمش را در فضای تراژدیک و غمبار حضور دادهگیل
کهن پرداخته است. این  یگمش خود حمل نماید و به تکرار تجربهجدیدی بر گیل یهشگردهای ادبی، نتوانسته تجرب

از رهگذر آن شخصیت  اندهو توانست رسیده «سازیاسطوره» یبه مرحله سعدي یوسفدر حالی است که ادونیس و 
 فرادید مخاطب قرار دهند.را های جدیدی ای، تجربهاسطوره
 

 گمش، انکیدو، مرگ و جاودانگی، ماجراجویی.اسطوره، گیل:هاکلیدواژه
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 مقدمه
تنیده برخوردار است و سخت با آن در هم اسطوره در شعر معاصر عربی از ارج و جایگاهی ویژه

معاصر عرب، به قصد نمادین ساختن زبان شعری و بیان غیر مستقیم و  یشاعران برجسته .است
های کهن و حمل به این عنصر روی آوردند و با الهام از فضای حاکم بر اسطوره ،هاتِر اندیشههنری
گذر توان از رهای که میبه گونه ؛هایشان پرداختندزدههای جدید بر آن، به آزادسازِی واپستجربه

پرده برداشت. یکی از  آنان هایها و انگیزهها، آرزوها، اشتیاقای آنان، از نیتتحلیل متِن اسطوره
هایی که حجم انبوهی از شعر معاصر عربی را به خود اختصاص داده، اسطوره ترین اسطورهمهم

 است.  « گمشگیل»
 برای کشف معماِی به سبب شمول معانی متعدد از جمله تالش  ،ایاین شخصیت اسطوره

ها در رسیدن به هدف، مرگی، میل به جاودانگی، دشمنی و دوستی با دیگری، تحمل سختیبی
دیدار با پیر فرزانه، کوشش برای نابودی پلیدی، شکست در آزمون بیداری، از دست دادِن گیاه 

 برای شاعرانرا فرصت مناسبی مضامین دیگر،  جوانی و آب حیات، تسلیم سرنوشت شدن و
های فردی و معاصر عربی ایجاد کرد تا در پرتو فراخوانی آن اسطوره در بستر شعرشان، تجربه

جلجامش، »ی با سرودهاجتماعی خویش را فرادید مخاطبان قرار دهند. سمیح القاسم از فلسطین 
یل »و « جلقامش»شعر دو  با، ادونیس از سوریه «اللوح الثالث عشر  سعدي یوسفو  «6111سج 

های برای بیان تجربهاز جمله شاعرانی هستند که  ،«منزل المسرات» با شعر خود با عنوانق از عرا
ای گونه، بهگیری از ویبر این چهره تمرکز نمودند و از رهگذر الهامجدید خود در قرن بیستم 

تحلیلی -پژوهش با روش توصیفیکه البته این های خود پرداختند به بیان دغدغههنرمندانه 
به صورت جداگانه و همسنجی  یادشده سه شاعر یهدار نقد و تحلیل محتوایی سرودعهده

 در گام آخر است.گیری رویکردهای آنان و نتیجه
 کلیدی پاسخ دهد که:  کوشد به این دو پرسشپژوهش حاضر می

 گمش توجه نشان دادند؟ گیل یهحماسشاعران مورد مطالعه به کدام محور از محورهای -6
 گمش چیست؟گیل یگیری از اسطورهاشتراک و افتراق شاعران مورد بحث در الهام وجوه-2
 

 پژوهش یپیشینه
جداریة  ،شعریة القصیدة المعاصرة عند محمود درویش»با عنوان  خود نامهدر پایان مدیحه خالد

 خود راپژوهش صفحه از  پنج های محمود درویش،در بحِث نمادپردازی (2162) «أنموذجا  
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گمش اختصاص داده و به این نتیجه رسیده گیل یگیری شاعر از اسطوره( به الهام611 -611)
تصویرگر جدال بین مرگ و زندگی  ،گمشگیل یاز اسطوره با الهام« الجداریة» یسرودهاست که 

 است.
األسطورة في جداریة محمود »خود با عنوان  ینامهپایانبخشی از  بن دهینة فاطمة الزهراء

و به تالش  دادهگمش در شعر محمود درویش اختصاصگیل یرا به اسطوره (2161) «ویشدر
 .شاعر برای ترسیم مرگ و زندگی پرداخته است

ترین آنها عبارتند هایی ارائه شده است که مهمگمش پژوهشگیل یحماسه یدربارهنیز  ایراندر 
  :از

از « گمش و انلیلبا رویکرد به حماسه گیل نقدی بر مفهوم پایداری در ادبیات سومری»ی مقاله
؛ با این رهیافت که در (6111: 1ی شناسی، شمارههای نقد ادبی و سبک)پژوهش حسین کیانی

های مورد بحث، نمودهایی از پایداری در برابر قوانین طبیعت جهت یافتن راهی برای در اسطوره
 . وجود دارداختیار آوردن آن 

درنگی بر ناگزیری مرگ گیل گمش و اسکندر و جاودانگی »ان پژوهش دیگر با عنودر 
ی مجله 6ی شمارهاست که در رضوان رحیمی از محمد حسین کرمی و « اوتناپیشتیم و خضر

اند که به این نتیجه رسیده در این مقاله پژوهشگرانرسیده است. ( به چاپ6116بوستان ادب )
 ینه اینکه به انگیزه ؛خدا/ خدایان را تحقق بخشدجاودانگی و نامیرایی سهم کسی است که هدِف 

 همانندی به خدایان تالش نماید. 
مروری تاریخی بر حماسه علمی، » ی خود با عنوانمقالهجواد خانلری و عباس رهبری در 

با این ایده که ( 6111: 2ی مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه، شماره) «گمشتخیلی اسطوره گیل
را از همین منظر آن متن کهن  ،تخیلی است -یکی از شاهکارهای ادبیات علمی یادشده یحماسه

 اند.دادهمورد مطالعه قرار 
از علی « گمش در شعر عبدالوهاب البیاتیبازآفرینی اسطوره گیل» ی دیگری با عنوانمقاله

(، 6111: 11ی شناسی، شمارههای نقد ادبی و سبکقربانی )پژوهشفاطمه حاجینجفی ایوکی و 
« مرثیة إلی عائشة» های عبدالوهاب البیاتی به نامسرودهیکی از گمش در گیل یبه حضور اسطوره

 اختصاص یافته است.
جواد الحطاب بر اساس  رحلة ثانیة لجلجامِش  یشناسی قصیدهخوانش نشانه» یمقالهدر 

(، 6311: 31ی شماره)لسان مبین،  و همکاران زادهحاجی ی مهیننوشته« دیدگاه مایکل ریفاتر
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که جستجو و حرکت، اند و به این نتیجه رسیده شناسی سروده یادشده پرداختهبه نشانه نویسندگان
 و غربت و هجران، سه معنابِن اصلی این سروده هستند.ویرانی و نابودی، 

 یادشده را در شعر سه شاعرِ  یاسطورهبر این اساس، پژوهش حاضر اولین پژوهشی است که 
 کند.همین امر اهمیت این پژوهش را دوچندان میو دهد مورد مطالعه قرار می ،بحث مورد

 
 گمشی گیلحماسه

رود و رخدادهای گمش با دوازده لوح شکسته، یک اثر ادبی بین النهرینی به شمار میگیل یهحماس
در این اثر گذارد. ای موجود در آن، پیوند جهان بشر را با جهان خدایان به نمایش میاسطوره

اصلِی زندگی، مرگ و جاودانگی ـ که محور بحث حماسه است ـ  یهحماسی و هنری، غیر از مسأل
گیل گمش و  یهجوانب انسانی دیگری نیز از جمله صداقِت به نمایش گذاشته شده در رابط

ه، )الداییافتن بر هر شری  وجود دارد. انسانی در غلبه یهشخصیت مکملش انکیدو، عزم و اراد
های بابلی، شخصیت و غم بزرگ دیگر اسطورهبا گمش گیل یتفاوت برجسته (61-61: 6111

انسانی اوست؛ ستیز با نیروی برتر مرگ و تالش برای جاودانگی با وجود حس غمگین جدایی از 
 زندگی و ناکامی در پویش.

کار سر و زیانهدر بین النهرین و شهریاری خیر« 6اوروک»گمش از پادشاهان سومری شهر گیل 
-باک بود. اهالی اوروک از خودکامگی، ستمو در عین حال، خداوندگاری با فراست و پهلوانی بی

ی هاله« نینسون»افکنی و رفتار ناشایست وی به ستوه آمده و به خدایان شکوه بردند. کاری، آشوب
و  133و  131 /6: 6111، )روزنبرگرا آفرید.  «2انکیدو»مادر، صورت دومین انسانی را مجسم کرد و 

شد. این قهرمان گمش آفریدههای گیلانکیدو برای رهانیدن مردم از آزار و اذیت در واقع( 131
به ترک زندگی با  ،شودزیست جانوراِن غول پیکر پس از اینکه توسط زنی رام میصحراگرد وهم

محض ورود به شهر، رود. به گمش به شهر اوروک میپردازد و برای شکست گیلحیوانات می
ترتیب داد؛ اما نتیجه آن شد که هر دو طرف دریافتند که آن دو نه  را گمشکشتی با گیل یهمسابق

برای مبارزه و جدال با یکدیگر، که برای دوستی با هم آفریده شدند و با یکدیگر پیمان برادری 
دو و گمش، به دوستی بین آن توزی انکیدو نسبت به گیلبدین شکل کینه( 221: 6181)وارنر، بستند. 

ضد  اهریمنان انجامید. به عنوان مثال آن دو به قصِد از بین  پیوستن دو ابرقدرت به یکدیگر در جنگ
خوار و غول آورند تا دیو آتشروی می« آمانوس»های سدر بردن ناپاکی از روی زمین، به جنگل

رند؛ غولی که فریادش غرش طوفان، گفتارش را از بین بب «1هومبابا»یا « هوواوا»شرور آنجا یعنی 
. کنندسر وی را از بدن جدا  ،با همکاری یکدیگر شدنددو موفق و آن آتش و نفسش مرگ است
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که از حوادث  «3عشتار»در راه بازگشت، انکیدو بر اثر نفرین  ،پس از پیروزی( 11: 6112)هوک، 
گمش در مرگ او و میرد و گیلج رنج میپس از چند روز در او، شودجنبی داستان است، بیمار می

 گرید.از شدت اندوه و تنهایی می
دهد که نامش پس از گمش در آغاز، بسیاری از کارهای چشمگیرش را بدان امید انجام میگیل

گاهی شود. ستیزی بدل میگریزی و مرگاش به مرگاو جاودان بماند. ولی پس از مرگ انکیدو، آ
گوید و برای دستیابی به را ترک می« اوروک»وی از بیم مرگ،  ،ی آندر پ( 11: 6181)ستاری، 

« اوت نپیشتیم»یا همان « اوتاناپیشتیم»شود و به سوی پیر فرزانه کوه و بیابان می یهآوارجاودانگی، 
و  611و  611: 6181)بالن، رود تا راز زندگی جاوید را از وی بیاموزد. که زندگی جاوید پیدا کرده می

باید شش شب و  ،خواهی مثل خدایان تا ابد زنده بمانیگوید: اگر میاوتاناپیشتیم به او می( 661
اما ناخواسته خواب او را در پذیرد؛ گمش شرط را میهفت روز بیدار باشی و نخوابی. گیل

تواند از چنگ مرگ یابد که نمیخورد درمیگیرد و پس از آنکه در آن آزمون، شکست میبرمی
در روایتی دیگر با رهنمود پیری که راز  (181-188/ 6: 6111جاودانه بماند. )روزنبرگ،  بگریزد و

دست زا، گیاه جاودانگی را از ژرفای اقیانوسی بههای مرگداند و پس از گذر از آبجاودانگی را می
نش در آن شود گیاه را به اوروک برده و با مردم سرزمیبلکه بر آن می ؛خوردآورد اما آن را نمیمی

 ،خوردمی، ربایدکند، گیاه را میشریک شود. ولی ماری در یک لحظه از غفلت او استفاده می
گمش با شکست برای جاودانگی از سوی گیل سان جستجوبدینشود. اندازد و جوان میپوست می
رانجام س( 18: 6181)ستاری، مردم خواهد مرد. تمامیپذیرد که بسان شود و در فرجام میمواجه می

ماجرای سفرش در طلب جاودانگی به سرزمین تاریکی و دریای مرگ و رازهای مرگ و زندگی وی 
هایش گذارد تا مردم ضمن یادآوری او، از تجربهنویسد و بر دیوار شهر میهای سنگی میرا بر لوح

گرو ساخت  خرد بیاموزند و زندگیشان را بهبود بخشند؛ با این باور که جاودانگی در، بهره گیرند
 دیوار اوروک و برجای نهادِن نام نیک است.

این سرگذشت البته در ادوار مختلف مورد توجه پژوهشگران و ادیبان قرار گرفته که حضور 
-چشمگیر و محوری آن در شعر معاصر عربی، انجام هر پژوهشی را در این خصوص توجیه می

گیری سه شاعر مورد مطالعه از الهامچگونگی کوشد می رویهش پیشدر همین راستا، پژو کند.
 قرار دهد. انیادشده را فرادید مخاطب یاسطوره
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 گمش در شعر سمیح القاسمگیل
( 2163-6111) شده در شعر سمیح القاسمای فراخوانیهای اسطورهترین شخصیتیکی از مهم

جلجامش »ی هسروداست که آن را در « گمشگیل» یه، اسطوریمعاصر فلسطینو نامدار  شاعر
درج « سأخرج من صورتي ذات یوم»( در دفتر شعری 6111/ 1/ 63مورخ ) «اللوح الثالث عشر

 چاپ رسانده است.( به2111سال ) درنموده و برای اولین بار آن دفتر را 
زند. گمش میگیل یهگیری از اسطوردست به فراخوانی و الهام سمیح القاسم در این سروده

 دست بهاین است که شاعر در این نامگذاری  ،کندامر جلب توجه میآنچه در ابتدای 
اسطوره افزوده است، لذا آغاز  یگانههای دوازده؛ چرا که یک لوح به لوحزندمی« زداییآشنایی»

دهد که سروده را تا کند و به او انگیزه میبرایش شوق ایجاد می ،سخن برای مخاطب جذاب است
گمش باخبر شود. گفتنی است که شاعر ای گیلان جدید شخصیت اسطورهپایان بخواند و از سخن

به او و  ،گمش بنا نموده و در چندین چرخهیادشده را بر محوریت شخصیت گیل یهاساس سرود
 شود.داستانش توجه کرده است که در زیر تشریح می

 
 گمِش منجی و انتظار بازگشتگیل

در فراخوانی یک چهره، بر « غائب یصیغه»گیری از بهرهشعری با  یدر اولین چرخه القاسم سمیح
 تمرکز نموده و آورده است: « انتظار»محور 

َدت   بیضاَء أو سوداَء، تعُبُر/ غیمٌة أخری وتعبُر/ ال القرابین الجدیدةُ »  ،/ وال أجَدت   جدَّ  أجال 
؟/ ؟/ متی یعودُ ن کهف الغیوِب م / أیعودُ علی قلق الجهات   ،/ الئبة  «أوروك»ن أسوارها / وُتطلُّ مِ صالة  

بات   علیه قیامُة الموتی/ وتجربةُ  جلجامَش الَصَبواُت/ واحتشدت   تقاذفت   / أیعوُد؟ کیف؟ وأین؟/ السُّ
 ( 611-611: 2111)القاسم،  «؟!؟/ أال سبیَل إلی النجاة  أال نجاَة علی السبیِل 

ر انتظار، به آغاِز سخنش ُبعد دهد که شاعر با تمرکز بر محومتن ذکرشده بر این امر گواهی می
ثمربودن قربانی و ، از بی«گوییتک»یا « حدیث نفس»روایی بخشیده و با کاربست تکنیک 

طرح  سخن گفته است.« اوروک» های دولت شهرها در برگشت شهریار و نگرانینیایش
مان حال بودن وی و در ههای مکرر از سوی متکلم، القاگر اهمیت جایگاه مسافر و منجیپرسش

 یهگمش، زمان و نحو؛ بازگشت یا عدم بازگشت گیلباشدمیصاحب سخن  پریشان و رنجورِ  رواِن 
آن، موفقیت یا عدم موفقیت وی، محل شک و تردید است؛ کسی که اینک اسیر دست بادها گشته و 

ن برد و خواب او را در برگرفته است. ناگفته نماند کارساز نبوددر میان مردگان به سر می
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خواب )تجربة  یهگمش برای دفع بال از انکیدو و تجربدادن گیلقربانی)القرابین(، اشاره به قربانی
 ای دارد.عد اسطورهگمش در بُ گیل« آزمون بیداری»اشاره به  ،السبات(

نسبت « اوروک»از امیِد شهر  ،«گوییتک»بعدی با استفاده از همان شگرد  یهشاعر در چرخ
با وی،  گوید؛ این شهر امیدوار است که شهریارِ سخن می« گمشگیل» یهندانبه بازگشت پیروزم

سفر برگردد و راز جاودانگی و نامیرایی از به همراه حیواناتی همچون گوزن، افعی و شیر دستی پر و 
آورد؛ شهری که مردمانش با شستن ند، به ارمغان اهرا برای مردم شهرش که از دوری وی تب کرد

 گردند:استقبال از شهریارش می یهخویش در آب دجله و فرات، آماد چهره و قلب
/ وُتهَر دجلة والفرات   ها/ في ماءِ وجهَ  تغسُل  أوروُك »  یوما  ما،/ یعودُ  / سیعودُ ع للفالة  / فجرا 

/ فجرا  بالُجلنارِ  / والمسکوُن باألسرارِ  المسحوُر  / جلجامُش من ترحالهِ  یعودُ  / سوَف لحضِنها المحموِم 
هِ واألفاعي واألسود   / بین األیائِل عود  ما ی  ُك / أوروالخلود   ه سرُّ ،/ وبین ضلوعِ / فجرا  الحیاة   قلُب  / في کف 

 (618-611)همان:  «...دجلة والفرات   ها/ في ماءِ قلبَ  تغسُل 
بینی شاعر نسبت لحن سخن، لحنی پرامید است و نشان از خوش ،آیدکه از متن برمیهمچنان

رسد و جاودانگی را برای بخش از راه میای به وطن دارد؛ اینکه آن نجاتافسانهبه بازگشت قهرمان 
 کشاند. آورد و مرگ را به مرگ میمردم شهر به ارمغان می

 
 ثمرگمِش کوچنده و سفِر بيگیل

گیرد و از حالت پرسش اولیه و امیدواری، به یأس و سوم متن، رنگ متفاوتی به خود می یهچرخ
گمش، سفری کند که سفر گیلگویِی پیشین، چنین القا میراید؛ متکلم با همان تکگناامیدی می

از رهاورد « عشتار»عشق  یالههگردد و نه مستجاب می« نینسون»بیهوده بوده و نه دعای مادرش 
نگهبان جنگل سدر  یشدهپیکر قطعه قطعه ،توان دیدسفر قانع است؛ آنچه که اینک به چشم می

است. باری، معمای مرگ و زندگی برای « نرگاو آسمان»و مرگ ناگهانی « اباهومب»خدایان 
ای از سفر پرخطر و پرماجرای ماند و این ماجراجو، فایدهگمش همچنان سر به مهر باقی میگیل

گردد؛ با این دریافت که همه چیز سراب است و جاودانگی بیند و دست از پا درازتر برمیخود نمی
 رد:رازی در خود ندا

/ ال بَ الَع  هِ ویعوُد من ترحالِ » ،/ «خمبابا» نا أشالءُ قنُع/ ههُ تَ « عشتاُر »تشفُع/ ال، وال « ننسوُن »ثي 
/ یفاجيُء موَته  السورِ  وخلَف   / یا جلجامُش ویعوُد/ )موصدٌة أحاجی الموِت «/ السماء   ثوُر »مصروعا 

/ آٌل من اإلبحار في األنوارِ / ال جدوی المسکین. موصدٌة!(/ وال جدوی من اإلبحار في الظلماِت 
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ُد ب  کاهنٌة/ ولألفعی َتجدُّ / للُح / یحثو الرماَل علی الرماِل من السؤاِل  محُض آل/ وصدی السؤاِل 
/ ومن ماء     (611-618: 2111القاسم، ) «..في سر  البقاء   !!/ السرَّ في سر  البقاء   / ال سرَّ لماء   ثوِبها أبدا 

به پوچی و معناباختگی  ،شدهد که متکلم، دچار سرخوردگیدهبر این امر گواهی می فوق متن
 ویژگی پیشین یعنی تراژیک بودن خود را حفظ کرده است. ،و قهرمان وی رسیده

 
 گمِش مسافر و سرگردانی جدیدگیل

م یصیغه»گمش و با استفاده از در قدم بعدی سمیح القاسم با حلول در شخصیت گیل ، «تکل 
از زبان او خطاب به ماه آب )نام یکی  ،پنداریزند و ضمن همذاتود میخ یهنقاب وی را بر چهر

  :گویدهای رومی و معادل با ماه شهریور( میاز ماه
؟/ لي )جلجامش ؟/ هل من مغرب  للشمِس / هل ظل  لي سفٌر علی األهواِل یا شهَر آِب »

ذا الصوت،/ أمَتُحُه ه (/ هل لي غیُر ؟/ لي )جلجامش المبهورِ (/ هل من مشرق  للشمِس المسحورِ 
 / لیحمَلك/ ساِفر  آِب  / ولشهرِ آِب  !/ من شهرِ في اإلیاِب  / هذا الصوت: سافر  ویمَتُحني من األعماِق 

/  / یا جلجامُش / أیها المخذوُل رأُسك / أدنی من ممر  الغیِم مرهفتاِن  .. کتفاكالغیاُب إلی غیاِب  العبثي 
-611: 2111)القاسم،  «؟!نعیم لمن یشاُء/ أو الجحیم  / أن  الحیاَة هي الهل أدرکَت یا جسدي القدیم  

211) 
تجربه کند؟ را تواند سفر هولناک دیگری یعنی آیا وی ـ که اینک جادو شده و از نفس افتاده ـ می

 ،گمش و انکیدو آمدهبه یاری گیل« هومبابا»که شمس )خدای سوزان آفتاب( در ستیز با همچنان
تواند آید ـ صدای دیگری میاز این صدا ـ که از اعماق وجود برمی آیا به غیر( 221: 2113)هالک، 

گوید به منظور بازگشت، از ماه آب و برای آن، برایش باشد؟ چرا که این صدا هم اکنون به وی می
گمش معاصر گیل که پای در سفر نهد تا از پنهانی، به سوی پنهانِی دیگر رود. چون چنین است

بیند که هنوز راز هستی را کشف نکرده و همچنان ای میکست خورده)سمیح القاسم( خود را ش
 سردرگم و حیران است. 

 
 دوست گمِش سرگردان و مرِگ گیل

حدیث »ت شگرد با کاربس ،بیندگمش معاصر میدر ادامه و در همان حال که شاعر خود را گیل
برایش « انکیدو»دوستش  یهکفن شد یجنازهگوید که به خود می «خطاب یصیغه»و « نفس

م اکنون در هم شکست؛ لذا این ه ،گمش استروح گیل یهعبرت است. او که آیین یهمای
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شده با مردگان، باید پیکر دوستش را دفن کند و همچون اصل اسطوره، آن را به گمِش همنشینگیل
 ها نسپارد:دست کرم

ی/عِ » ؟/ الشریك   النقیُض،/ هو النقیُض أِم  أِم  الشریُك  / أنَت األیام فیك   برةُ جثماُن إنکیدو المسج 
السفلي/ صار  / وسالُم انکیدو المغادر وحَدُه/ للعالِم مٌة أمامك  یا جسدي/ محط   أنَت  مرآُة روحَك 

القاسم، )« ...تحت الشمِس  للدیداِن  هُ بالموتی/ والتترک   یا جلجامُش المسکوُن  هُ !/ فادفن  ك  هنا سالمَ 
2111 :211-216 ) 

با  ،«ها رها نکندپیکرش را زیر آفتاب برای کرم»اینکه شاعر آورده است:  الزم به ذکر است
انکیدو، رفیق و »بینامتنی دارد؛ آنجا که آمده:  یرابطهگمش گیل یهمضمون لوح هشتم حماس

دوست صمیمی من بوده، کارش به جایی رسیده که فرجام تمامی بشر است، من شب و روز بر او 
شب برایش ناله کردم، به آن امید که از شدت گریه و زارِی من برخیزد، گریستم، شش روز  و هفت 

ها از دفنش در خاک پرهیز کردم، شش روز و هفت شب بر روی زمین نگهش داشتم، تا اینکه کرم
 ( 212: 2113)هالک،  .«اش جمع شدند...بر چهره

 
 گمِش ناامید و سراِب زندگیگیل

آورد که زندگی سرابی بیش رسد و ایمان میمیدی مطلق میسمیح القاسم در آخرین چرخه، به ناا
اند دو سوم وی خداگونه و یک نیست و جاودانگی نه از آِن انسان، که از آِن مرگ است و اینکه گفته

 :استسوم وی انسان است، سخنی پوچ و بیهوده 
هذا أنا جلجامش / إلی الرماِل  / من التراِب إلی التراِب  / ومن الرماِل آال  یباغُت محَض آِل »

 ُب الخلوَد لموتِه/ ویری بحکمةِ هَ / یَ الحیاة   / جسٌد تغادرهُ / وهٌم،/ وُثلثي للفالة  اإلنسان/ ُثلثاَي اإلله  
ت  َوضحت   ی، السواهُ / أن  الحیاَة هی الحیاة  رؤاه   می  : 2111)القاسم،  «،/ والسواُه،/ والسواه  / أَجٌل ُمسم 

212 ) 
گمش چه کسی به غیر از گیل»...گمش آمده: گیل یاسطوره ِل الزم به ذکر است گرچه در اص

گمش نامیده لحظة تولدش، گیل چه کسی به غیر از او در اند ادعا کند که من پادشاه هستم؟تومی
در اینجا از  ،(221: 2113)هالک، « او که دو سومش خداگونه است و یک سوم دیگرش بشر... شد؟
گمش در چهره و لوح جدیِد روی که گیلشود؛ از آنهم نامیده میآن باور، تو« زداییآشنایی»باب 

 خود، مرگ زده شده و دیگر باوری به جاودانگی ندارد.
به کار خود  یدر سرودهای آن را ناگفته نماند که شگردی که سمیح القاسم به صورت حرفه

دارای دو صورت « انگارِی دوگانه»یا « گراییتقابل» ،گرفته و سبب برجستگی کالم وی شده
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هایی تقابل بد/خوب، زشت/زیبا، سیاه/سفید، شب/روز، مثبت/منفی، چپ/راست، خیر/شر و
شود که البته مورد خواست و حاکم برآن می یهاست که موجب انسجام متن و اندیش چنینیاین

و  281: 6188ر.ک: شمیسا، است. )« کلود لوی استراوس»شناسانی از جمله کید منتقدان و اسطورهأت
 )بیضاء/ سوداء(، مرگ و زندگی دهی سیاه و سفیدبه عنوان مثال دخالت (13: 2111محمود خلیل، 

 )سر  الخلود/ أحاجي الموت(، تیرگی و روشنایی )الموت/ الحیاة(، راز جاودانگی و معمای مرگ
زمین  )الظلمات/ األنوار(، بهشت و دوزخ )النعیم/ الجحیم(، روح و جسم )الروح/ الجسد(، روی

و جهان زیرین )تحت الشمس/ العالم السفلي(، مغرب و مشرق )المغرب/ المشرق(، نقیض و 
شریک )النقیض/ الشریک( و عزا و جشن )المأتم/ الُعرس( القاگر پایبندی شاعر به این اصل مهم 

 در فرایند کاربست اسطوره در متن ادبی است.
را فراخوانی کرده و در لوح سیزدهم به هر روی، شخصیتی که سمیح در متن شعری خود آن 

ای خود را حفظ کرده وی را برای مخاطب ترسیم نموده، تا حد زیادی رنگ کهن و اسطوره یتجربه
 و چندان خوانش جدیدی از ُبعد شخصیتی وی ارائه نشده است.  

 
 گمش در شعر ادونیسگیل

توجه به میراث کهن و از  ،(6111های اصلی شعر ادونیس شاعر معاصر سوریه )یکی از ویژگی
تاسطوره جمله میراث ای که ادونیس در بستر شعر خود های مهم اسطورهای است. یکی از شخصی 

 شود.است که در زیر تشریح می گمشگیل یهاسطور ،به آن توجه کرده
 

  کوچگمِش خسته و مشتاِق گیل
به عنوان یک « جلقامش»ای به نام و در سروده «أغاني مهیار الدمشقي»شاعر برای نخستین بار در 

خود  یهنقاب آن شخصیت را بر چهر ،(18: 6111)الیوت، « معادل عینی»یا « جفت نامحسوس»
نشیند که البته همان را به گوش ، با خود به سخن می«تکلم یصیغه»ضمن استفاده از  و زندمی

 گوید:رساند و میمخاطب می
وتجتاحني صَبواٌت/ غیُر ما کان  اد/ حین راحت بالدي تضیُق کان بیني وبین طریقَي مثُل الحد» 

: ضاَع وجهي؟/ هل أقوُل  –بیني وبین ُخطاَی  ،/ وانطفأت  کلماتي؟/ هل أقول، إذن  / متُّ : ابتکرُت إذن 
ماد؟  (383: 6111)ادونیس،  «الر 

زمین و بیند در سرگمش معاصر )ادونیس( میزمانی که گیل ،آیدگونه که از متن برمیهمان
تا پای در سفر نهد؛  کندمیهای نفسانی او را در بر گرفته، قصد کشور خود به تنگ آمده و خواسته
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مرگی  همچونسفر و کوچ را یابد؛ این است که عمر بیاما بر سر راه خود موانع فراوانی می
شود و وی را به خاکستر شمارد که موجب گمنامی شخصیت هنرمندی همچون شاعر میبرمی

 یهشده و روحیگمان اسلوب پرسشی ادونیس نسبت به مسائل طرحکند. بینیستی تبدیل می
 یهگیری از تجربکند که او نیز با الهامرا به این امر رهنمون می مخاطبماجراجوی وی، 

تقیم، خواهان کوچ و سفر برای شاعران و از جمله خود است و راز گمش، رمزگونه و غیرمسگیل
 داند. اندوزی میجاودانگی و ماندگاری یک شاعر را نیز در همین کوچیدن و کسب تجربه و دانش

کار شاعر دگرگونی جهان است »است که ادونیس با این باور که  قابل ذکرنیز موضوع این 
پذیرد که فرجام کارش گمنامی و نمی تتعالی شاعر بوده و هسخواهان رشد و  ،(66: 2161)الخیر، 

ای به همان سفرهای متعدد وی داشته باشد باشد و به باور پژوهشگران، شاید این مطالب اشاره
 (.62: 6181)ر.ک: عرب، 

 
 گمِش روشنفکر و پای در بندگیل

ن اسطوره توجه داشته و بارها به ای« 6111سجیل» خود با عنوان ادونیس در سرودة نسبتا  بلند
گمش به پنداری با اسطوره گیلو تکنیک نقاب و همذات« تکلم یصیغه»گیری از کوشیده با بهره

م مفاهیم ذهنی عنوان یک جفت نامحسوس و معادل عینی، از مضمون آن متن کهن، برای تجس  
 چهارم آن سروده آورده است: یچرخهخود کمک بگیرد. به عنوان مثال در 

؟/ أنا الصخرةُ  جلجامَش وال یولیس/ ال ذاهٌب  لسُت » ا  ، وال عائٌد/ ومن أین لي أن أکون نبی 
ر کالماءِ  / ُتؤلف ریُحه معجما  للرمِل کالغبارِ  ، ویدي تعمُل وعلیها ُیبنی المنفی/ زمني یفک  لم  / في أبد 

ة لي، غیر هذا الضوء الذي یهبط علي  من مجراِته   (61: 2111 )أدونیس، «یکتمل بعُد. وال قو 
کند که دهد که ادونیس به این مسأله اعتراف میبر این امر گواهی می فوق شعری یهنمون

را ندارد تا قهرمانانه پای در سفر نهد و به  گمش و اولیسای گیلویژگی دو شخصیت اسطوره
خود  یهگمش( یا همچون قهرمان از سفر چندین سالماجراجویی بپردازد )همچون گیل

تواند پیامبرگونه نقش محوری ندانه برگردد )همچون اولیس(؛ او نه توان آن دو را دارد و نه میپیروزم
در جامعه داشته باشد و موجب تغییر در جامعه خود گردد؛ تنها ابزار او، اندک ذوقی است که با آن 

کالم وی  عربی نیز تأثیرگذاری چندانی ندارد و کسی به یهسراید. اما این شعر در جامعشعر می
 در ادامه شاعر آورده است:( 31: 2161خونی، دهد. )گوش فرا نمی
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ُق » / ُتسو  ، في مدینة  / في قفص  ...لسُت جلجامَش وال یولیس،/ لکن، ماذا یفعُل َکناريُّ
د: سکَن  الُمنَزلة،/ الأعرُف  الجارحة؟/ الأعرُف أن أقرأ الخوذَ اآلالت ِ / في جوِف  أن أرد   یوناُن هانئا 
ي: خرَج  ./ ال أعرُف الحوِت   (21: 2111)أدونیس،  «الربُّ راکبا  أتانا   أن أغن 

کند که او توان و گونه به مخاطب القا میشاعر با تداوم نگاه خاکستری و بدبینانه، بار دیگر این
هم در شهری پر از وی بسان قناری در قفس است آن؛ نیروی دو قهرمان یادشده را نداشته و ندارد

برد که در آن ای بسته و امنیتی به سر میگوید که وی در جامعه! به بیان دیگر ادونیس میابزار جنگی
برند. با این نگاه آورده می خبری از آزادی نیست و به نوعی روشنفکران در غربت و انزوا به سر

توانم بگویم حضرت ، نمی1توانم بگویم حضرت یونس، آرام در دل نهنگ ساکن شداست: نمی
گیری از ویژگی تر شاعر با فاصلهبه بیان ساده .1بر خرش سوار شد و بیماران را شفا داد مسیح

بیند و خویشتن را ای، خود را در برابر ایجاد هرگونه تغییری در جامعه عاجز میقهرمانان اسطوره
 آورده:یابد. این است که در ادامه مقابل آنان می یهنقط

مُن ال من الشرِق ...لسُت جلجامَش وال یولیس،/ » ،/ منَجٌم من الغبار،/ ال من الغرِب  ،/ حیُث الز 
مُن  حدیٌد صدیء./ لکن، أین أمضي، وماذا سأفعُل/ إن قلُت: بالدَي الشعُر،/ وطریقَي  حیُث الز 

؟  ( 21:)همان «الحب 
کید و أقهرمانی و سردرگمی خویش تآید که ادونیس همچنان بر بیگونه بر میاز متن باال این

ای است ساکن درماندهو  زنگار گرفته غبارزده است و نه غرِب  رار دارد؛ او که نه وابسته به شرِق اص
ای خواهان جاودانگی و نامیرایی گمش اسطورههمه همچون گیل عاشقی، با این یهدیار شعر با پیش

ای در گمش به قصد رسیدن به اهداف مورد نظر پاست؛ به همین خاطر است که از زمان همان گیل
/ ُتسافُر، منُذ أیام جلجامش،/ نحو » :سفر نهاده اما به منزلگه مورد نظر نرسیده است ني موجة  أُظن 

ها لم َتِصل بعد ناگفته نماند که از نظر منتقدان، سفر مورد نظر  .(611)همان:« بیروَت والعرب، لکن 
مردم کشورهای عربی شاعر سفر فیزیکی نبوده؛ بلکه مراد این است که ادونیس برای روشنگری 

 (83: 2161)خونی، اما ره به جایی نبرده و در این سفر ناکام مانده است.  ،تالش کرده
 

 سعدی یوسف شعرگمش در گیل
که -« اللیالي کلها»از دفتر شعری « منزل المسرات» یشاعر معاصر عراق در سروده سعدي یوسف

گمش توجه خاص نموده گیل یسطورهبه ا -در زمان حکومت حزب بعث بر عراق به چاپ رسیده
 شود.تشریح می ادامه که در
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 از مرگ انگمِش دلتنگ و هراسگیل
ها و هنرپیشگان در آن ای در بغداد است که رقاصهگر خانهنمایان« منزل المسرات» یسروده

به  سعدي یوسفاند. این سروده یکی از آثاری است که سکونت دارند و مشغول رقاصی و سرگرمی
آن بتواند به بیان  یهگمش در سطرهای آغازین آن پرداخته تا به واسطگیل یاسطورهراخوانی ف

 شود:گونه آغاز مییاد شده این یهمسائل سیاسی ـ اجتماعی کشورش بپردازد. سرود
./ وأنا، سأضطجُع » اآلبدین./ فیا  أبَد  مثَله/ فال أقومُ  آه، لقد غدا صاحبي الذي احببُت/ ترابا 

 «ه؟/ أیکون في وسعي اال  أری الموَت/ الذي اخشاه/ وأرهبُ –وأنا انظُر إلی وجهك  -الحانة: صاحبةَ 
  (6/11: 2163)یوسف، 

بینامتنی برقرار  یهگیل گمش رابط یهبا لوح دهم حماس ،«گفتار»شاعر با استفاده از تکنیک 
که از علت پژمرده « وسیدوری سابیت»درخت زندگی  گمش در جواب نگهباِن کرده؛ آنجایی که گیل

که دوستش داشتم غبار زمین شد؛  رفیق من»دهد: چنین پاسخ می ،پرسدشدن و آشفتگی او می
انکیدو، رفیق من خاک شده! آیا من نیز نباید به آرامش بیفتم و تا ابد دیگر برنخیزم؟ اینک، سابیتو، 

چون  (82ـ  86: 6111میت، )اس«. ترسم نگاه نکنمنگرم، تا به مرگی که از آن میمن به تو می
یابد که او نیز بسان انکیدو خواهد مرد، راه رسیدن به گمش با دیدن مرگ دوستش درمیگیل

گیرد و چون به داند ـ پی میمی« اوتاناپیشتیم»جاودانگی را ـ که چگونگی دستیابی به آن را نزد 
 کند. تاناپیشتیم را از وی طلب میرسد با امیدواری به وی، نشانِی پیر فرزانه اوسیدوری سابیتو می

بینامتنی وجود دارد و در  یرابطه سعدي یوسفشعر  یهگمش و مقدمگیل یهباری، بین حماس
گاهی و ادراک شاعر است؛ در بینامتنی مورد نظر،  یهبردارند صدای شاعر با صدای  دوگانگِی بینآ

د حقیقت انسان را در رسیدن به خو یهگمِش جویای جاودانگی ـ که در سفر جستجوگرایانگیل
در « نقاب»صدای شاعر با تکنیک  و (211: 2116، ي)الصماد روداز بین مییابد ـ مرگ و میرایی می

 آمیزد.گمش در هم میصدای گیل
خود را در  یهدهد و چهرتوضیح آنکه شاعر، شخصیت سنتی را نقابی برای خود قرار می

رهگذر وی، صدای خود را به حدی در صدای شخصیت بیند و از های آن شخصیت میویژگی
در پرتو  (261: 2111)موسی، شود. کند که دیگر تمایزی بین آن دو صدا یافت نمیسنتی ذوب می

یا « گوییتک» یهبه شیو گمش به چهرهپنداری و زدن نقاب گیلهمین مسأله، شاعر با همذات
 نماید.ش ابراز تأسف میکند و از مرگ دوستشروع به صحبت می« حدیث نفس»
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 گر و مرِگ نویِن دوست  گمِش نظارهگیل
کند که در آنجا شکوفه گونه القا میتصاویر، این یشاعر با وارونگی در ارائه ،بعدی یهدر چرخ

و خیابان و شامگاه و درختان با هم  وجود داردآمیخته  هم ها و بوهای دردرختاِن کافور، گنجشک
روستایی است که نهر آب در آن  اند و آسفالت، راههمان حال دیوارها شاخه آمیزند! دردرمی

یوسف در این فضا منزلی را به  يهای ماشین و لباس دختری شتابان که... سعددرخشد؛ پالکمی
پوشاند های گذشته و آینده را میآن خیابان وجود دارد و بیداری شب یهکشد که در گوشتصویر می

 شود:ی که از تِن دختر در آورده میو همچنین لباس
/ إذ یختلُط الشارُع،  ُتزهُر »  أشجاُر الکافوِر/ عصافیَر،/ وُتزهُر أشجار الکافوِر/ روائَح مشتبهات 

./ الجدراُن غصوٌن/ واألسفلُت طریٌق ریفيٌّ یلمُع فیه النهُر/ ولوحاُت واألمسیُة الرطبُة، واألشجار  
... کان المنزل في زاویِة الشارِع/ ُیخفی عبَر نواِفِذه سهَر اللیِل الفائِت/ السیاراِت،/ وثوُب فتاة  تسرُع 

او سهَر اللیِل القادِم/ أو ثوَب فتاة  ُینزُع/ في سهِر اللیِل الفائِت/ أو سهِر اللیِل القادِم/ أو في مقعِد 
في األغصان/ اشجار  سیاره/ .../ .../ أشجاُر الکافور/ مصباٌح اخضُر في باِب المنزل/ وسراویُل نساء  

، مع اللیِل الثابِت/ واألوراِق المالیِة/ والصفقات فلی/ تندسُّ  ( 662-661/ 6، 2163)یوسف،  «الدُّ
شده و شاعر خواسته رمزگونه القا کند که کشورش عراق )آن منزل( مکانی برای هرزگی و عیاشی

چیزی جز پلیدی و ناپاکی در  هرج و مرج آن مکان را دربرگرفته است؛ درختان آن خیابان و منزل
ها، از تن در آمدن لباس دختران، بیداری در های ماشینکشیدن پالکحافظه خود ندارند. به تصویر

همگی القاگر این  مضامینی دیگر، ها، وجود اسکناس وشب، آویزان بودن لباس زنان بر شاخه
یز مرگ انکیدوی خود )کشورش این مفهوم را به مخاطب برساند که او ن قصد داشتهاست که شاعر 

اش( به مرگ بیند! دوست وی انکیدوی معاصر)عراق با تمدن چندین هزارسالهعراق( را به چشم می
 لذا در ادامه آورده است:؛ گر این ماجر و رثاگوی آن استتدریجی دچار شده و او نظاره

ُث باألوراق  المصفأشجاُر السدِر تراقب کلَّ خریِف الشارع  » ة/ بلحاِء الشجِر المتشق  / تتشب  ِق ر 
للبوِم عیونا  ماکرة  .../ أشجاُر السدِر تراقُب باَب  .../ أشجاُر السدِر تؤرجُح في السرِّ مقابَرها/ تفتُح 

عیوُن الفتیاِت، غباٌر .../ و تمضي./ یأتي اللیل  تأتي السیاراُت/ والمنزِل:/ تأتي الفتیاُت/ وتمضي./ 
/ ومیاٌه یثقلها المل زل، یدخل سادُة ./ .../ .../ .../ في المنُح .../ وتنقُلها عجالُت السیارات  لیليٌّ

فلیمنتصِف اللیِل/ و اراِت اللیِل/ وازهاُر الدُّ  (11ـ  13)همان:  «وحشُة برِد اللیِل/ وآخُر غد 
فضایی کامال  تیره و  ،دوم یهدر چرخ سعدي یوسف ،آیدشعری باال بر می یههمچنانکه از نمون

شاهد ، گمش جایگاه هومبابا بود ـگیل یهترسیم نموده است؛ درختان سدر ـ که در اسطور تاریک
ای که دختران به همراه صاحبان سرمایه در پلیدی و تیرگی حاکم بر آن خانه )عراق( هست؛ خانه
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ن های پی در پی )...( از بیان آپردازند که شاعر با نقطهکنند و به اموری میآنجا رفت و آمد می
 زند.سرباز می

 
 گیریو نتیجههمسنجی 

 که بهگمش به اسطوره گیلسه شاعر مورد مطالعه گیری الهام یو نحوهرویکرد ی بررسی نتیجه
 افتراقوجوه اشتراک و وجوه توان آن را در دو بخش می صورت جداگانه مورد تحلیل قرار گرفت را

 بیان نمود:
 

 وجوه اشتراک
 گیری از کهنر هر سه شاعر با الهاماشعااست که موضوع لقاگر این ا شدههای انجامبررسی-6

ای و گرفته و این فرصت را به آنان داده تا از رهگذر آن شخصیِت اسطورهگمش شکلگیل یاسطوره
به بیان مفاهیم مورد نظر  ،«معادل عینی»یا همان  استفاده از وی به عنوان یک جفت نامحسوس

اثر  هر سه بخشی بهبا متن گذشته، موجب اصالت های معاصرسرودهامتنی خود بپردازند. پیوند بین
 .استنمودهو در همان حال، قابلیت تفسیرپذیری آنها را دوچندان  شعری گشته

گیری از ضمن الهام هر یک از شاعران بیانگر این است که آنانشعر  یتحلیل جداگانه -2
نامتنی با آن میراث، به تناسب نوع دغدغه و خواسته، بی یگمش و برقراری رابطهگیل یاسطورۀکهن

یابی به خواسته، سردرگمی و حیرانی گمش، امید و ناامیدی وی در دستعمدتا  بر محور سفر گیل
اند و از در طول کوچ، مرگ انکیدو و تالش وی برای کشف معمای مرگ و زندگی تمرکز ویژه داشته

 در پرتو این مسأله، های خود پرداختند.زدهدسازی واپسگشایی و آزابه عقده ،رهگذر آن شخصیت
، شوق جاودانگی، امید و ناامیدی در گریزیمرگ دوست، مرگ، کوچکلید واژگانی همچون باز هم 

 بستر شعر شاعران قرن بیستم حضور فعال دارند.
ان آنان القاگر رواِن رنجور و پریش ،گمش در شعر هر سه شاعرگیل یگیری از اسطورهبهره -1

ای داشته و شخصیت اسطوره خود دارد؛ هر سه در متن خود نگاهی خاکستری به موضوع مورد نظرِ 
اند. این نوع نگاه و فضای کلی ترسیم شده، را در فضایی تیره، ناهمساز و ناهمگون دخالت داده

و یکی خود را حفظ نماید قرن بیستم نیز همچنان ویژگی تراژدگمش در موجب گشته که گیل
گمش سمیح گیلتوضیح بیشتر اینکه  خورده و ناکام باقی بماند.عنوان قهرمان شکستهمچنان به

بیند، حیران و سرگردان است، مرگ دوست را به چشم میثمر در دستور کار دارد، سفر بیالقاسم، 
از خستگی رنج  ،گمش ادونیس نیز نماد پوچی و معناباختگی استگیل. ناامید و سرخورده است
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نیز از مرگ هراسان  سعدي یوسفگمش رسد. گیلیاهایش برای تغییر به فرجام نمیؤربرد و می
   گردد.در برابر مرِگ جدیِد دوست، عاجز و ناتوان ظاهر می است و
ها گمش و شخصیتگیل یهاصلی متون شعری مورد مطالعه بر اسطور یهاز آنجایی که ساز-3

شدن موضوع و طرح موضوعات همین امر از دست به دست و ماجراهای مرتبط با وی بنا شده،
کامال  ی همتعدد جلوگیری کرده و در همان حال، موجب شده است تا اجزای متن به عنوان یک پیکر

حضور پر رنگ و محورِی لذا به تحقیق باید گفت:  تنیده با هم در ارتباط باشند.هم منسجم و در
هر سه شاعر، عامل اصلی های وی در تمامی بخش های مرتبط باگمش و تجربهشخصیت گیل

 های شعری آنان گشته است.انسجام و یکپارچگی متن
مورد بحث از شگردهای مختلفی  یکارگیری اسطورههر سه شاعر در فرایند فراخوانی و به -1

 و« بینامتنی»، «زداییآشنایی»، «طرح پرسش و پاسخ»، «نقاب»، «گفتگو»، «گوییتک»همچون 
اند؛ سمیح بر بهره گرفته« زداییآشنایی»عنوان نمونه هر سه شاعر از تکنیک بهاند؛ بهره بردهه غیر

شخصیتی  نیز، گمِش ادونیسرانده، گیلگمش سخنخالف اصل اسطوره از لوح سیزدهم گیل
-گیلو  تمدن و شعر دارد یجدیدش، دغدغه یاست ایستا که حرکت رو به جلو ندارد و در چهره

نگران  ،عراق یعنی که برای انکیدوی معاصرشباشد می سعدی یوسف، شخصیتی سیاسیگمِش 
کردند و برای بیان « پنداریهمذات»مورد بحث  یدیگر اینکه هر سه شاعر با اسطوره یاست. نکته

 های جدید، نقاب وی را بر چهره زدند. تجربه
 

 افتراقوجوه 
آن  یخورده است، اما ریشهناکام و شکستگمش در شعر هر سه شاعر، شخصیتی گرچه گیل-6

گمِش سمیح القاسم در این است که او گردد؛ ناکامی گیلنزد هر شاعری به عاملی خاص برمی
گمِش ادونیس هنوز به راز جاویدماندن دست نیافته و سهم وی چیزی جز مرگ نیست. ناکامی گیل

عوامل دست به دست هم داده  تمامی در این است که شرایط برای سفر و کوچیدن فراهم نیست و
در این است که او به چشم  سعدي یوسفگمِش بست شود. ناکامی گیلکه او دچار ایستایی و بن

بیند که انکیدوی وی در قرن بیستم در حال جان دادن است و کاری از دست او ساخته خویش می
 نیست.
کارگیری اسطوره از ف فراخوانی و بهتوان به هدگمش در نزد هر شاعر میاز نوع ناکامی گیل -2

ماندن راز سوی هر شاعر پی برد؛ هدف سمیح القاسم از فراخوانی این بوده است که پنهان
« فلسفی»جاودانگی را فرادید مخاطب قرار دهد و در واقع نوع نگاه شاعر در این خصوص نگاه 
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زندگی برای مخاطب به مندی و دلواپسی خود را نسبت به مرگ و سمیح کوشیده دغدغه است؛
ناپذیر هر انسان است و تصویر بکشد و به وی بقبوالند که مرگ و میرایی، جزو سرنوشت جدایی

شده تا ای، موجبماندن شاعر در همان فضای کهن اسطورهآدمیزاد، زاده شده تا بمیرد. البته باقی
رپذیری شعرش یسیل تفسپتان، عد جدید متن شعری وی نسبت به دو شاعر دیگر به حداقل برسدبُ 

 ای سیر نماید.ناچیز باشد و به نوعی مخاطب شعر وی در همان فضای کهن اسطوره
ای گیری از شخصیت اسطورههاماز رهگذر التا  کردهتالشبه بیان دیگر، سمیح القاسم 

بیستم را به مخاطب القا کند و یادآوری نماید که انسان قرن « فناپذیرِی انسان» یگمش، اندیشهگیل
نکرده و سهمی جز مرگ ندارد. در واقع هدف یادشده، تکرار هدف همان نیز راز جاودانگی را کشف

اصل اسطوره است؛ لذا به تحقیق باید گفت: به رغم اینکه سمیح القاسم با کاربسِت شگردهای 
رگ م یتری حرکت داده است، اما جز ذکر همان فلسفهگمش خود را در فضای گستردهمتنوع، گیل

کهن، دچار  یکارگیری چهرهجدیدی بر آن حمل نکرده و در فرایند فراخوانی و به یو زندگی، تجربه
 تکرار شده است.       

ادونیس نیز برآن بوده تا غربت انساِن روشنفکر را در دنیای معاصر برجسته نماید و از ضعف  
توان گفت: نگاه ادونیس، میتمدن و ناچیز بودن سهم شاعران در راهبری آن سخن گوید؛ لذا 

تالش خود را برای  ،گمشگیلی هگیری از اسطوروی کوشیده با بهره ؛است« ادبی -تمدنی»نگاهی 
گاهی گمش در مردم کشورهای عربی ترسیم نماید و به مخاطب القا کند: همچنان که گیل بخشِی آ

امیدوارانه پای در سفر نهاده  ای خود هدفی در سر داشته و در پی کشف راز جاودانگیعد اسطورهبُ 
گمش قصد کرده تا انکیدوی از )هویت و عزت(، گیل است، امروز نیز در پی مرگ انکیدوی عربی

بحران زده برگرداند، اما افسوس که توانش با آن توان و نیروی گذشته  یجامعهرفته را به آن دست
نوع خوانش ادونیس به  ،. بر این اساسنوعی دو پایش به زنجیر بسته شده استکند و بهبرابری نمی

 اسطوره بر خالف نوع نگاه سمیح القاسم، خوانشی جدید است. 
کهن  یگیری و فراخوانی چهرههدف ادونیس نیز از الهامتوان گفت: تر میدر نگاه جزئی

مان کند آثار ادبی وی، در راستای هاین بوده که به مخاطب القا « جلقامش» یسرودهای در اسطوره
گمش که گیلگمش است و در فهماندن این امر اصرار دارد که همچنانگیلی هدوازده لوح حماس

های سفر در دستیابی به جاودانگی، به این نتیجه رسیده که باید ای، پس از تحمل سختیاسطوره
کند و اینکه  گانه بنویسد تا راهنمای مردم شود، او نیز باید چنینهای خود را بر الواح دوازدهتجربه

های آن را به جان شاعران باید برای کسب تجربه و دانش و ماندگاری پای در سفر نهند و سختی
 بخرند.
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یل» یهشاعر در سرود گیری از همین اسطوره، اغتراب و انزوای نیز کوشیده با بهره« سج 
رت داشته و ای قدگمش اسطورهگیل چهروشنفکران را برای مخاطب به تصویر بکشد؛ اینکه اگر

فرمانبر است و بی گمش امروز )ادونیس( فرمانرواِی بردند؛ اما گیلمردم شهر از او فرمان می تمام
سازی اغتراب و گمش، برجستهکسی به سخنش توجهی ندارد؛ لذا هدف شاعر از فراخوانی گیل

 انزوای روشنفکران است.
« اجتماعی -سیاسی»د بحث، هدف مور یکارگیری اسطورهنیز از فراخوانی و به سعدي یوسف 

گمش معاصر شاهد مرگ دوست خود انکیدوی معاصر)عراق( است عنوان گیلداشته است؛ وی به
تر در به شدت غمگین است. به بیان ساده ،شده« آمانوس»و از اینکه عراق تبدیل به جنگل سدر 

ضار است و در نگاهی که در حال احت باشدمیای یک نگاه، عراق معادل همان انکیدوی اسطوره
 کند. برابری می« آمانوس»دیگر وقتی آن کشور به لجنزار پلیدی تبدیل گشته، با جنگل سدر 

گمش آن بوده که با ایجاد پیوند بینامتنی بین شعر خود و سخن گیل سعدي یوسفهدف باری، 
 یورهدمرگ و میرایی این شخصیت، عراق را معادل جنگل سدِر  یهو محور قراردادن تجرب

زند. شاعر از رهگذر این کاربست گمش قرار دهد که پلیدی و فساد اخالقی در آن موج میگیل
گمشی است که هومبابای معاصر را از میان بردارد و اخالق و عفت را به عراق نمادین در پی گیل

ر پی همان انکیدوست که د سعدي یوسفتوان گفت: عراق برای برگرداند. در تفسیری دیگر نیز می
فساد اخالقی جان داده و وی نیز در این لوح/ متن شعری، مرگ دوستش را به مخاطب اعالن داشته 

 است.
 

  هانوشتپی
1. Uruk 

2. Enkidu 

3. Humbaba 

4. Ishtar 

(، صافات)آیه 1به موضوع جای گرفتن حضرت یونس علیه السالم در دل نهنگ، در سوره انبیاء)آیه .1
 اره شده است.( قرآن کریم اش38-31( و قلم )631-633

در سرگذشت حضرت عیسی هست که هنگام مراجعت از اردن به بیت المقدس، چون نزدیک اورشلیم  .1
دار خواهید دید، آن را نزد من رسید به حواریون گفت: بروید به سمت آن روستا، در آنجا ماده خری ُکره

ن و بیماران را شفا داد و از آن بیاورید... آوردند. حضرت بر آن خر سوار شد و به بیت المقدس آمد و کورا
 (166-161: 6111شدند.)یاحقی،پس روحانیان و پزشکان به تأسی از آن حضرت، بر خر سوار می
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 نشر میترا. :، تهران1چ نقد ادبی،(،  6188شمیسا، سیروس، )
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 روشنفکران. :، تهراناساطیر خاورمیانه(، 6112هوک، ساموئل هنری، )
 سروش. :تهران دبیات فارسی،فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ا(، 6111یاحقی، محمد جعفر، )
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 استلهام أسطورة جلجامش في الشعر العربي المعاصر

 (نموذجا   )شعر سمیح القاسم، أدونیس وسعدی یوسف
 

 *1علي نجفي إیوکي
 2محسن سیفي
 3فاطمه حاجي قرباني

 صالُمَلخَّ 
إن  أسطورة جلجامش کشخصیة من بین النهرین مع صدیقه الوفي أنکیدو بمضامینها المتعددة 
کالموت، الخلود واألهداف والطموحات السامیة االنسانیة ذات مکانة مرموقة في الشعر العربي 

مناط اهتمام الشعراء العرب المعاصرین المبرزین؛ فسمیح القاسم وأدونیس أصبحت المعاصر و
ذین رکزوا علی تجربة هذه الشخصیة  ترکیزا  خاصا  وحاولوا أن یستلهموها  وسعدي یوسف من ال 

باتهم وهواجسهم وأن یقرؤوا من ذل وأن یقدموا  التراث األسطوري قراءة جدیدة كتجسیدا  لمتطل 
ا. علی ضوء ترکیز الشعراء الثالث علی هذه األسطورة  إبداعا  أکثر  األزمة تفسیرا   كلتل ول یحاوعمق 

تي اهتموا بها وأن أن  معتمدا  علی المنهج الوصفي التحلیلي هذا المقال درس یبدراسة المحاور ال 
ن أغراضهم من االستدعاء والتوظیف. من المستنبط أنهم  نصوصهم الشعریة دراسة مفهومیة وتبی 

ی نظروا إلی أسطورة جلجامش نظرة تشاؤمیة وأحضروها في ظروف الحزن واالنکسار. إضافة إل
ة االستدعاء من توظیف التقانات األدب كذل ه علی ولو أن  الشاعر سمیح القاسم أکثر في عملی  یة لکن 

 جدیدة وقام بتکرار ما جاء في أصلسعدي یوسف عجز عن تقدیم تجربة النقیض من أدونیس و
  األسطورة.
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