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Abstract
One of the main features of contemporary Arabic poetry is its use of
mythology to express social concepts and depict socio-political
heterogeneity. Greek mythology is one of the best vehicles for this purpose;
that is why it is frequently used by contemporary poets. One of such myths is
Ulysses which holds a prominent status among outstanding contemporary
Arab poets. Samih al-Qasim (1939-2014), the contemporary Palestinian
poet, and Adonis (1930- ), the contemporary Syrian poet, are among them.
In light of the attention of the above-mentioned poets given to Ulysses and
its central role in conveying desired concepts, this paper aims to study their
reading of Ulysses; first, Samih al-Qasim’s, and then, Adonis’ are separately
analyzed and compared to Ulysses with its ancient aspect, and then their
approach toward the original Greek myth is evaluated. In conclusion, while
paying attention to the original myth, the reading of the above-mentioned
poets of the myth will be compared to each other. The importance of such
research lies in its discovery of the main concerns of these poets which
consequently leads to a more accurate and more appropriate understanding
of contemporary Arabic poetry. By comparing and analyzing the text of
these poems, it can be argued that both poets, under the influence of the
Greek myth and inspired by its mythological narrative, turn toward
mythologization. Through defamiliarization and introducing novel
experiences to the narrative, they depict the heterogeneous status of their
individual and social lives in a literary style and offer it to the reader. The
most important topics discussed by the two poets include an endeavor to
achieve a lost identity, offering loyalty to contemporary Penelope, a hope for
resurrection, and finally an emphasis on the need for change and evolution in
the Arab society.
Keywords: Samih al-Qasim, Adonis, Mythology, Ulysses, Socio-political
reading.
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چکیده
يکی از مشخصههای اصلی شعر معاصر عربی اين است که در بیان مفاهیم جمعی و در ترسیم
ناهمگونیهای سیاسی و اجتماعی از اسطوره بهره میگیرد .اساطیر يونانی ،يکی از اجتماعپذيرترين
اسطورههاست؛ از همین رو از سوی شاعران معاصر مورد اقبال فراوان قرار گرفته است .يکی از اين
اسطورهها ،اسطورة اولیس است که در نزد شاعران برجسته شعر معاصر عربی جايگاه ويژهای يافته است.
از جملة اين شاعران میتوان به سمیح القاسم شاعر معاصر فلسطین ( )2014-1939و ادونیس شاعر
معاصر سوريه ( )1930اشاره نمود .در پرتو توجه ويژه دو شاعر ياد شده به اسطورة اولیس و نقش
محوری آن اسطوره در شیوة القای مفاهیم مورد نظر ،پژوهش حاضر بر آن است تا به شیوة توصیفی-
تحلیلی در گام اول ،خوانش سمیح القاسم و در گام دوم ،خوانش ادونیس از اسطورة اولیس را به صورت
جداگانه با بُعد کهن آن مورد تحلیل و همسنجی قرار دهد و رويکرد هريک از شاعران را با اصل اسطورة
يونانی اولیس بسنجد .در بخش نتیجه نیز ضمن توجه به اصل اسطوره ،خوانش دو شاعر از اسطورة
يادشده نسبت به يکديگر مورد همسنجی قرار گرفته است .اهمیت و ضرورت تحقیق در اين امر نهفته
است که انجام چنین پژوهشهايی به کشف دغدغههای شاعران میانجامد و در پی آن میتوان به فهم
دقیقتر و مناسبتری از شعر معاصر عربی دست يافت .از همسنجی و تحلیل متن اسطورهای دو شاعر
چنین استنباط میشود که هريک از اين شاعران توانستهاند با الهامگیری از اين روايت اسطورهای ،به
اسطورهسازی روی آورند و از رهگذر آشنايیزدايی و حمل تجربه جديد بر آن ،اديبانهتر اوضاع نابهسامان
و ناهمگون زندگی فردی و اجتماعی خود را به تصوير بکشند و آن را فراديد مخاطب قرار دهند .تالش
برای دستیابی به هويت از دست رفته ،ابراز وفاداری به پنهلوپه معاصر ،امید به رستاخیزی نوين و تاکید
بر ضرورت تغییر و تحول در جامعة عربی از مهمترين محورهای مورد بحث اين دو شاعر بوده است.
واژههای کلیدی :سمیح القاسم ،ادونیس ،اسطوره ،اولیس ،خوانش اجتماعی-سیاسی.
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 .1مقدمه
شعر معاصر عربی ،با اسطوره پیوندی تنگاتنگ دارد و شاعران برجسته آن شعر
کوشیدهاند در طرح موضوعات متعدد و از جمله موضوعات چالشبرانگیز سیاسی و
اجتماعی ،با الهامگیری از اسطوره ،بیانی فنیتر و اديبانهتر داشته باشند .الهامگیری از
داستانهای اسطورهای در بیان مفاهیم مورد نظر ذهنی و بهويژه موضوعات سیاسی-
اجتماعی ،يکی از مشخصههای اصلی شعر معاصر عربی است .اسطورهها ،در بستر شعر،
اين امکان را به شاعر داده است که به صورت نمادين نابهسامانیهای جامعه خود را
ترسیم نمايند و با خیال آسودهتری به انتقاد از ناهمگونیها و ناهمسازیهای موجود
بپردازند که البته سهم اسطورههای يونانی در اين میان بیش از ساير ملل ديگر است .در
پرتو اين مسأله اين شاعران را میتوان «شاعران اسطورهشناس» يا «اسطورهشناسان
شاعر» نامید که با استفاده از قابلیت رمزوارگی اساطیر ،به تبین شرايط عصر خود
مبادرت میورزند.
قابلیت پذيرش مفاهیم جمعی و اجتماعی و به اصطالح «اجتماعپذيری» اسطورهها
تا بدانجاست که منتقد ادبی و نظريهپرداز فرانسوی ،روالن بارت «از اسطوره شناسی به
عنوان اب زاری برای رمزگشايی از ابعاد متفاوت زندگی روزمره و فرهنگ عامه استفاده
میکند» (اباذری .)197 :1390 ،با توجه به اين نگاه ،میتوان اساطیر را در ارتباط
مستحکمی با اجتماع ديد و از اين زاويه آنها را مورد بررسی و مطالعه قرار داد.
«اسطورههای يونانی نیز مانند اسطورههای ساير اقوام و ملل ،به عنوان میراث انسان
امروزی از نسلی به نسل ديگر انتقال يافتهاند .جوزف کمبل اسطوره شناس معاصر
آمريکايی ( )1978-1904در يک تقسیم بندی کلی به دو مشخصه اسطورهشناسی به
طور عام و اسطورهشناسی يونانی به طور خاص اشاره میکند :الف) اسطورهها از سرشت
عالم و سرشت انسان -که جزئی از عالم است -حکايت میکنند .ب) اسطورهها وجهه
اجتماعی انسان را به تصوير میکشند .وی معتقد است در تاريخ اسطورهشناسی غرب
میتوان تعامل اين دو مشخصه طبیعی و اجتماعی را مشاهده کرد» (صانع پور:1391 ،
.)42

در تعريف اسطوره گفتهاند:
«اسطورهها تجسّم پندارگونة احساساتی هستند که ندانسته بعضی افراد برای تقلیل رنج يا
اعتراض بر امور نامطلوب و غیر عادالنه که در سازمان ،قبیله يا جامعة خود مشاهده
میکنند ،بیان مینمايند .در پرتو اين امر ،اسطورهها ،راز و رمز و کنايات پر مغز و پر معنايی
هستند که چون آنها را کرار ًا نقل کنند و پیاپی بازگويند يک نوع آرامش فکری در ذهن
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آنها ايجاد میکند و آن را گويی با لحن مؤثّری راضی و قانع میسازد» (جان بی:1370 ،
.)26

البته نبايد از نظر دور داشت که شخصیتهای اساطیری در واقع نوعی نماد و رمز به
حساب میآيند که «از رهگذرش مفهوم امروزی بیان میشود و نه تنها بر تأثیر و نفوذ آن
مفهوم میافزايد ،بلکه به علت آشنايی ذهنی مخاطب با اسطوره ،ابعاد آن موضوع بهتر در
انديشه و ذهن او جايگزين میشود و از اين طريق احساسات درونی شاعر به انديشه و روح
مخاطب انتقال میيابد» (حسين.)68 :1996 ،
«شاعران نسل اول شعر معاصر عربی در فراخوانی اسطوره در شعرشان ،تنها به بازنويسی
اسطورههای کهن بسنده کردهاند و نتوانستند اسطوره را هنرمندانه در بستر شعر خويش به
کار گیرند و مجدد در شکل آنها نوآوری انجام دهند» (حالوی .)30 :1994 ،اما با گذر زمان
شاعران معاصر عرب تحت تاثیر شاعران غربی به خصوص شاعر انگلیسی-آمريکايی تی .اس.
الیوت ( )1888-1965به صورت حرفهای به اسطوره روی آوردند (جیدة.)144 :1980 ،
امروزه شاعران در به کارگیری اساطیر هدف خاصی را در نظر میگیرند ،لذا
«از اسطوره کهن از آن جهت که بیانی قديمی و دارای محتوای مشخص است الهام
میگیرند .مثل اسطوره اوديب ،ابوالهول يا داستان پنه لوپه و اولیس ،يا خوابیدن امام علی
(ع) در بستر پیامبر اکرم (ص) در شب هجرت .پس عناصر رمزی اسطورهای که شاعر
معاصر به کار میگیرد ،پس ازآنکه جنبه روانی ويژه آن در واقعیت تجربه احساسی وی
کشف شد ،بیشتر آن در اسطوره يا قصه قديمی با شخصیت ها يا موقعیتها مرتبط است.
تجربه احساس کنونی شاعر ،اين شخصیت يا موقعیتها را میطلبد تا به آن اهمیت ويژهای
بخشد» (اسماعیل.)187 :1393 ،

دربارة انواع اساطیر ،پژوهشگران تقسیمات بسیاری ارائه کردهاند که بررسی تمام اين
تقسیمات در اين مجال نمیگنجد .از اين رو ،به مقبولترين اين اقوال بسنده میشود که
عبارتند از:
«اسطورههای مبدأ ،پايان جهان و رستاخیز ،انتظار و امید به منجی موعود داشتن ،اسطورة
قهرمانان فرهنگی و اسطورههای رستگاری ،اسطورههای مرتبط با زمان ابديت ،اسطورههای
پیشبینی و سرنوشت ،نوزايی و تجديد ،يادآوری و فراموشی ،اسطورههايی که دربردارندة
بنیانگذاران دينها و ديگرگونههای مذهبی هستند ،اسطورههای مربوط به موجودات
خارقالعادّه و خدايان آسمانی ،اسطورههايی در پیوند با شاهان و زاهدان» (ر.ک :واحد
دوست.)109 :1381 ،

در اين میان ،اسطورة اولیس و همسر او پنه لوپه از جمله اساطیر يونانی است که در کنار
اساطیری همچون سندباد ،اورفئوس و ايکاروس زيرمجموعة اساطیر قهرمان و انتظار و
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همچنین امید به منجی موعود داشتن قرار میگیرد .داللت اين اسطورة يونانی در شعر امروز
عرب را میتوان در نشان دادن پريشانی روانی و جسمی شاعران بیان کرد (عباس:1978 ،
.)131
وانگهی در دنیای معاصر ،اساطیر به صورت عام و اسطورههای يونانی به صورت
خاص ،در نقد اجتماع و حیات فردی شاعران نقش ايفا میکنند .اين اسطورهها ،زبانی
تأويلپذير در زندگی بشر هستند و امروزه به خاطر درک و فهم همین تأويلپذيری و
روانی زبان اساطیر ،شاعران برداشتهای گوناگونی از آنها ارائه میدهند .يکی از اين
اساطیر يونانی که میتوان خوانشهای متعددی از آن را در نزد شاعران عرب ديد روايت
اسطورهای اولیس است.
با عنايت به اينکه روايت اسطورهای ياد شده در شعر شاعران نامدار معاصر عربی بهويژه
سمیح القاسم و ادونیس حضوری پررنگ و متفاوت دارد ،اين مقاله بر آن است تا به تحلیل و
خوانش اشعار شاعران يادشده  -که به اين روايت اسطورهای همت گماشتند  -بپردازد و از
رهگذر آن به اين پرسش اصلی پاسخ گويد که اسطورة اولیس چه کارکردی در شعر دو
شاعر مورد مطالعه داشته است.
 .1-1پیشینه تحقیق
پژوهشهای فراوانی دربارة اسطورههای شاعران معاصر عربی و کارکرد آن اسطورهها در شعر
معاصر به نگارش در آمده است ،اما اگر بخواهیم به پژوهشهايی که مستقیم ًا يا اشارهوار
درباره اولیس و پنهلوپه سخن گفتند اشاره کنیم ،از قرار زير است:
 سامیه علیوی در مقالة «التناص األسطوری يف شعر مسیح القاسم» ( )2010در صفحة  20تا
 21اشارهای گذرا به بینامتنی اسطورهای شاعر با اسطورة اولیس و پنه لوپه داشته است.
 علی نجفی ايوکی و مهوش حسنپور در مقالة «بازآفرينی اسطوره عولیس در شعر معاصر
عربی» ( )1391کارکرد اسطوره ياد شده را در شعر سه شاعر معاصر عربی از جمله
محمود درويش ،يوسف الخال و محمد عمران مورد بررسی قرار دادند که البته سخنی از
الهام دو شاعر مورد مطالعة اين تحقیق به میان نیامده است.
 رسول دهقان ضاد و آزاده میرزايی تبار در بخش از مقالة خود با عنوان «واکاوی کارکرد
اسطورههای يونانی در اشعار عبدالعزيز مقالح» ( )1392صرفاً به فراخوانی اسطورة اولیس
از سوی شاعر اشاره کردهاند.
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همچنانکه از عناوين و محتوای پژوهشهای ياد شده برمیآيد تاکنون کارکرد اسطورة
اولیس در شعر دو شاعر صاحبنام معاصر عربی همچون سمیح القاسم و ادونیس مورد
بررسی ،تحلیل و همسنجی قرار نگرفته و البته همین امر اهمیت تحقیق پیش روی را
دوچندان میکند.
 .2ادبیات نظری پژوهش
 .1-2سرگذشت اولیس
اوديسئوس يا اوديسه يا اولیس که در زبان عربی بیشتر به صورت «عولیس» نوشته میشود،
پسر پهلوان «لرتس» يا «الئرتس» ،پادشاه «ايتاکا» ،شوهر «پنه لوپه» و پدر «تلماکوس» يا
«تلمیاک» و قهرمان جنگ ترواست که پس از سالیان دراز و پشت سر گذاشتن دشواریهای
هولناک به خانه باز میگردد .گفتنی است که او از سیاستمداران و استراتژيستهای به نام
يونان به شمار میرفت (روزنبرگ .)62:1379 ،بعد از اينکه اولیس در جنگ تروا پیروز شد،
حوادثی برای او اتفاق افتاد که اهمیت چهرة اسطورهای او را دوچندان میکند (هومیروس،
.)235 :1974
اولیس و همراهانش پس از ترک تروا ،نخست با غولهايی مواجه شدند که به پرورش
گوسفندان میپرداختند؛ اين غولهای عظیم الجثه تکچشم بودند و سرزمین حاصلخیزی را
به تصرف خويش درآورده بودند .اولیس و همراهان وی پس از پشت سر گذاشتن جزيرة
غوالن تکچشم ،به جزيرة شناوری رسیدند .ماجراهای آنان با کرکه و توصیة او به رفتن به
جهان زيرين و مالقات با روح تیرزياس ،پیشگوی تبس ،برای رها شدن از آوارگی و رسیدن
به ايتاکا ،سرزمین اولیس خواندنی است .در سفر به جهان زيرين ،پیشگو به اولیس اعالم کرد
که برای بازگشت پیروزمندانه به کشورش فرصت خوبی در اختیار دارد ،اما بايد مواظب باشد
که در جزيرة تريناکی ،گلة خورشید را چپاول نکند .همچنین به او در مورد وضعیتی که در
ايتاکا با آن روبه رو خواهد شد هشدار داد؛ جايی که خواستگاران مشتاق ،همسر باوفايش پنه
لوپه را وسوسه میکردند و او نیز به آنان وعده میداد که با پايان يافتن دوخت کفن پدر
اولیس ،پاسخشان را خواهد داد (توماس.)266 :1966 ،
کرکه و تیرزياس به اولیس دربارة گله خورشید هشدار داده بودند که اگر میخواهد به
ايتاکا برسد بايد از اين ناحیه دوری کند و به هیچ وجه به گلة خورشید دست نزند .او اين
مطلب را به افرادش بازگفت ،اما گرسنگی بر افراد او غلبه کرد و تعدادی از اين گوسفندان را
گرفتند و قربانی کردند .از همین رو خدايان مصم به گرفتن انتقام از ياران اولیس شدند و در
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نتیجه با برخورد يک آذرخش ،کشتی به دو نیم شد و همه افراد به جز خود اولیس جان
باختند و اولیس با چسبیدن به دکل و تیر حمال ،به مدت ده روز روی آب شناور ماند تا
آنکه به ساحل رسید؛ ساحلی که مأوای پری زيبايی به نام کالیپسو بود و اولیس به مدت
هفت سال در کنارکالیپسو به عنوان معشوق او ماند .در نهايت اولیس به درخواست خدايان با
يک کلک به ايتاکا رسید (ر.ک :برن و ديگران .)68-50 :1384 ،
بازگشت اولیس از جنگ بیش از بیست سال به طول کشید «هنگامی که اولیس به
«ايتاکا» رسید به همراه پسرش نقشه شکست خواستگاران را کشید؛ بدين گونه که تلیماک
مادرش را بر آن داشت که به آنان بگويد :هرکس کمان اولیس را خم کند و تیری به میزان
ده متر پرتاب نمايد با او ازدواج خواهد کرد .اولیس نیز همچون ديگر رقیبان ،در مسابقه
شرکت کرد و برخالف ديگر رقیبان ،از پس کار برآمد و در پی آن پس از سالها دوری و
غربت به همسرش رسید» (کندی .)112-111 :1385 ،اين روايت اسطورهای از جمله روايت-
هايی است که نه تنها در عرصة ادب راه يافته است ،بلکه هنرمندان ساير حیطهها مانند
سینما و مجسمه سازی بدان اقبال فراوان نشان دادهاند.
گفتنی است در حیطة روان ،به مهاجرانی که در معرض فشارها و تنشهای شديد و
مزمن استرس ناشی از مشکالت روند مهاجرت و سرگردانی حادث از آن هستند« ،سندروم
اوديسه» يا «سندروم مهاجرت» اطالق میشود .از سويی ديگر در روانکاوی تحلیلی ،از
شخصیت اسطورهای اوديسه در حکم «استعارة پايداری» ياد میشود که آشنايی با آن در
درمان افراد مبتال به ضعف اراده به مفهوم روانکاوانة آن ،مفید به فايده میافتد؛ زيرا در تمام
روايتهای مربوط به اسطوره اولیس ،صحبت از انسانی است که به لطف قدرت ارادة خود ،از
عهدة تمام دشواریها با موفقیت تمام بر میآيد .همچنین در برخی از مکاتب روانکاوی
تحلیلی ،از شخصیت اسطورهای اوديس ،به عنوان يک «ماجراجو» ياد میشود که آشنايی با
آن و تقويت تمايل به ماجراجويی ،در درمان افراد مبتال به افسردگیهای شديد به مفهوم
روانکاوانه آن ،میتواند سودمند باشد (عوضپور و ديگران.)124-123 :1397 ،
هر چه که باشد ،با عنايت به توجه ويژة شاعران مورد بحث به اسطوره ياد شده ،اين
مقاله به نحوة بازتاب داستان اين شخصیت اسطورهای و خوانش آن شاعران از اسطورة مورد
نظر میپردازد و از کارکرد مختلف آن در شعر شاعران مورد مطالعه سخن میگويد.
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 .2-2سمیح القاسم و خوانش وی از اسطورۀ اولیس
 .1-2-2در جستجوی هویت از دست رفته
پايداری در برابر دشمن اشغالگر ،نبرد و ستیز برای برگرداندن سرزمین و هويت از دست
رفته و بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین مادری از مشخصههای شعر معاصر
فلسطین و بهويژه شعر سمیح القاسم است .وانگهی اين شاعر در کنار ساير شاعران
صاحبنام فلسطین همچون محمود درويش و توفیق زيّاد:
«با پرداختن به اسطوره اولیس ،از رنجهای انسان فلسطینی و تعلق خاطر او به وطنش
پرده برمیدارند و به رغم همه تالشها مبنی بر ريشه کنی و آوارگی اجباری مردمان
فلسطین و شهرکسازیهای اشغالگران ،اين شاعران با کاربست اسطوره اولیس ،رويای
شعری خود را آشکار میکنند و به هويت فلسطینی و حضور آن در داخل وطن
فلسطینی و نه در خارج آن ،عینیت میبخشند» (موسی.)301 :2010 ،

از همین رو سمیح القاسم در سرودهای به نام «خطاب يف ِ
سوق البطالة» ضمن الهامگیری

آخر ش ٍرب من
از اسطورة اولیس در خطاب به دشمن اشغالگر آورده است« :رمبا تسلبنی َ
ترابی /رمبا تُطعم للسجن شبابی /رمبا تسطو علی مریاث ج ّدي /...من ٍ
أاثث ...وأو ٍان...
وخو ٍ
کابوس رعب/
اب /رمبا ُُترق أشعاری وکتبی /رمبا تُطعم حلمی للکالب /رمبا تَبقی علی قریتنا
َ
عدو الشمس ...لکن ...لن أساوم /...وإلی آخر ٍ
نبض يف عروقي ..سأقاوم!!» (القاسم،
ای َّ
 .)448 :1978متن بر اين امر گواهی میدهد که شاعر از اسطورة اولیس خوانش سیاسی
داشته است و آن را از بُعد کهن و سنتی خود خارج نموده؛ بدين شکل که اگر اولیس
اسطورهای با باد ،ط وفان ،جنگ با دشمن ،دوری از همسر وفادار و فرزند چشم در راه
آزموده میشد ،در بعد جديد و ادبی به اشغال سرزمین ،اسارت ،يغمای میراث نیاکان،
تهاجم فرهنگی و ...دچار شده است؛ با اينهمه او نیز همچون اولیس کهن در برابر
ناماليمات چارهای جز پايداری و شکیبايی ندارد که البته اين موضوع را در خطاب به
دشمن خورشید که همان دشمن فلسطین است اعالم میدارد و میگويد که تا آخرين
نفس دست از پايداری نمیکشد.
 .2-2-2در وفاداری به معشوق و امید به آینده
سمیح اگر در چرخة نخست نقاب اولیس را بر چهره زده بود و از زبان وی به بیان رنجها
و سختیها پرداخته و از جنس مشکالت جديد خود سخن رانده ،در چرخه بعدی نقاب

ِ
ینات،
همسر اولیس پنه لوپه را بر چهرهاش میزند و از زبان او میگويد ...« :يف املیناء ز ٌ
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وهج يف احلناجر/
ض َّجه /و
وتلویح بشائر /...وزغاری ٌدَ ،وََب َجه/
ُ
وهتافاتَ ،و َ
ٌ
األانشید احلماسیّةُ ٌ
ُ
ِ
ُّ
لیس َیز من حبر
یح ...والل َّجُ ...
وعلى األفق شراعٌ /...یتحدَّى الر َ
وجيتاز املَخاطر /...إهنا عودةُ یو ّ
الشمس ،وإنساين امل ِ
ِ
هاجر /ولعینیها ،وعینیه ...ميیناً ...لن أسا ِوم /...وإىل آخر
الضیاع /...عودةُ
ُ
ٍ
نبض يف عروقي /...سأقاوم /...سأقاوم /...سأقاوم!!» (همان .)450-449 :همچنانکه از متن
برمیآيد شاعر از زاوية ديد پنه لوپه به روايت داستان بازگشت اولیس میپردازد؛ اينکه
در شهر شادی و هلهله است؛ مردم شهر با سرخوشی هرچه تمامتر سرود حماسی
می خوانند؛ آری اولیس از دريای سرگردانی بازگشته است؛ همو که خورشیدی است که
دشمن در پی نابودیاش کمر بسته بود؛ آن سفرکرده به میهنش بازگشت .لذا پنه لوپه
بیآنکه ذرهای ترديد به خود راه دهد ،بر پايداری و صبر خود ادامه خواهد داد.
منتقدان بر اين باورند که «سمیح انقالب در تالطم خود را به تصوير میکشد؛
انقالبی که نشانههايش در افق دوراست ،بادها و طوفانها و خطرات بسیار انقالب او را
تهديد میکنند ،اما شاعر همچنان بر بازگشت اولیس فلسطینی به سرزمین وطنش
امیدوار است؛ برگشتی از آوارگی و غربتها» (زيدان .)294 :2009 ،به هر روی ،او در
چرخههای پايانی سروده با استفاده از فرجام خوش اسطورة اولیس ،آن را به عنوان
چشماندازی خوش برای آيندة سرزمین تحت اشغال خود میبیند .شاعر با استفاده از
ويژگیهای اسطورة اولیس که هم میتوان بُعد طبیعی اسطوره و هم بُعد اجتماعی آن را
ديد به مواجهه با دشمنی پرداخته که هم خورشید را دشمن است و هم مانعی است بر
زندگی اجتماعی.
شاعر بین برگشت اسطورة اولیس و انسان فلسطینی و برگشت خورشید ارتباطی
برقرار میکند؛ همان گونه که خورشید بعد از غروب در صبح پیش رو بازمیگردد و
اولیس اسطورهای بعد از پشت سرگذاشتن ماجراهای خطرناک ،برگشت ،انسان
فلسطینی مهاجر نیز به رغم دشمنی های اسرائیل مجدداً به سرزمین خود باز خواهد
الشمس ،وعلى ِ
ِ
اع ...،شبکه
عدو
گشت« .کدهای واژگانی مانند لن أسا ِوم ،سأقاوم ،ای َّ
األفق شر ٌ
منسجم و يکپارچهای را تشکیل میدهند که منجر به شکل گیری اين داللت معاصر
میشوند»( .موسی)305 :2010 ،
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 .2-2-3در ترسیم رستاخیزی نوین

سمیح القاسم در اثنای سرودة ديگری به نام «البحث عن اجلنة» بار ديگر اسطورة مرد

سرگردان اساطیر يونانی را يه خاطر میآورد؛ همان اولیسی که در اثنای بازگشت از سفر
به مدت هفت سال سرگردان درياها بود و در اين دوران همسر وفادار ،پنه لوپه چشم در
راه او مانده بود بیآنکه هرگز از بازگشت همسرش ناامید شود .شاعر با بهکارگیری
مجموعهای از عباراتی که به اسطوره اولیس داللت میکند مانند راه طوالنی ،خطرها،
سفر غمها ،سرزمین گمراهی ،دريای غم و غصه و رحم نکردن به کشتی بیگناهان ،در
صدد وارد کردن اسطوره اولیس به بافت محتوای قصیده است .از همین رو شاعر ،ما را
به صورت جزئی به اسطوره اولیس حواله میدهد ،و به صورت صريح به وی اشاره
نمیکند .سمیح القاسم با فراخوانی اين شخصیت اسطورهای ،قهرمان سرگردان عصر
خود را به تصوير میکشد و اين قهرمان سرگردان و مسافر درياها کسی جز انسان
فلسطینی آواره دوردستها نیست؛ همو که سرزمینش مورد طمع دشمنان قرار گرفته
همان گونه که ملکه اولیس (پنهلوپه) مورد طمع و رقابت قرار گرفته بود.
پنه لوپه نیز همچون اولیس در اين شعر شاعر از ويژگیهای برجستهای همچون
پاکدامنی ،زيبارخی ،وفاداری و چشمدرراهی برخوردار است؛ همانگونه که پنه لوپه
منتظر ماند تا همسرش بازگردد ،فلسطین نیز منتظر است تا قهرمانی به سويش باز
گردد و افتخاراتش را تکرار کند و دشمنان طمع کننده آنرا مقهور و مغلوب نمايید.
(علیوي )22:2010 ،آنجا که شاعر آورده است:

«عبثاً ُتاول أن تنام!! /..فامحل عظامک و ِ
امض يف ال ّدرب الطویلُ /ت ّفک األخطار ،ج ّدد رحلةَ
السفن الربیئة
األحزان يف أرض ّ
الضیاع /القاحل املشووم /يف حبر األسی الطامي الذي ال یرحم ّ
املالح /واألطفال والشیخ العجوز وغادة عذراء/حاملة بفارسها
تقطع /األبعاد..ابلقرصان و ّ
احلق ،حیدجه اللّصوص/
اجلمیل..و زوجة فضلی /وزانیة وق ّدیس وإنسان یغامر /يف سبیل ّ
یطل وراءها وجه یقهقه ساخراً /عبث حیاتکمو!..جنون!!»..
یهمسون..ویرمسون /خططا ّ
(القاسم)306:1978 ،

سمیح القاسم در اين سطرهای شعری با الهام از اسطورة اولیس کوشیده ملت فلسطین
را متوجه خواب عمیقشان کند؛ آنان بايد کمر همت ببندند و از نابهسامانیها گذر کنند؛
چرا که کودکان ،کهنساالن و زيبارخان وفادار چشم در راه آنان هستند و به اقدام آنان
چشم امید بستهاند.
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در نگاه منتقدان ،زندگی مردمان فلسطین بهسان سرگردانی اولیس در دريا است ،اما
فرقی که بین اين و آن است ،سرافرازی اولیس در مواجهه با مشکالت است ،اما ملت
فلسطین همچنان در بند بندگی و ظلم با بدترين شکل آن قرار دارند .ملت فلسطین در
عمق درياها غرق است و در آن ملت ،روح انقالب و رسیدن به خورشید آزادی ،که
دشمن اسرائیلی آن را سلب کرده ،مرده است .از همین رو شاعر خود را ملزم به بیداری
و تحريک ملت فلسطین میداند و از رهگذر واژگانی که آتش انقالب را در حنجر شاعر
به التهاب در میآورد ،مردم را به تغییر ذات خود دعوت میکند (علیوي.)22 :2010 ،
 .2-2-4همسنجی خوانش سمیح القاسم با روایت اسطورهای اولیس
همسنجی کاربست اسطورة اولیس در متن شعری سمیح القاسم با اصل روايت
اسطورهای اولیس در متون يونانی گويای نکاتی بسیار مهم است که به مهمترين آنها در
زير اشار میشود:
 اگر اولیس در بُعد اسطورهای خود ،مبارزی باهوش بوده که به میدان نبرد فراخوانده
شده ،در بُعد جديد خود و در بستر متن شعری ،شاعری متعهد است که پايبندی به
سرزمین و هويت ،از او اولیسی ساخته که با سالح شعر به جنگ با نیروی دشمن
رفته است.
 اگر اولیس يونانی ،انسان آواره ای است که دست تقدير او را از وطن خويش ايتاکا و
همسرش پنه لوپه دور ساخته است ،اولیس عربی نیز انسان آوارهای است که دست
تقدير او را برخالف مراد و خواستهاش از وطن مادریاش دور ساخته و هويت را از
وی سلب نموده است؛ با اين برداشت فلسطین شاعر معادل ايتاکای اسطورهها،
اولیس معادل آوارة فلسطینی و پنه لوپه معادل سرزمین مادری است.
 جنس مشکالت اولیس اسطورهها با جنس مشکالت اولیس معاصر قابل سنجش
است؛ اگر اولیس در بعد کهن خود با غوالن عظیم الجثه و تکچشم ،تصرف زمین
حاصلخیز ،گله خورشید ،خواستگاران مشتاق ،انتقام خدايان ،جان باختن همراهان
و ...روبرو شده است ،امروز نیز با دشمنی اشغالگر مواجه است که سرزمینش را غصب
کرده و میراثش را به يغما برده است؛ دشمنی که هويت را از مردم سلب کرده و آنان
را آواره ساخته است.
 سمیح القاسم با بهرهگیری از مفهوم روايت اسطورهای اولیس و ارزش هنری آن،
توانسته اشعار خود را در ظرف شعر پايداری قرار دهد؛ او با بهرهگیری از تکنیک
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نقاب و از رهگذر فراخوانی و کاربست دو شخصیت اسطورهای اولیس و پنه لوپه ،صبر
و شکیبايی را نقطة پرگار قرار داده و کوشیده با خوانش سیاسی-اجتماعیای که از
سرگذشت اسطورة مورد بحث داشته ،اولیس معاصر (آوارگان فلسطینی) را به ايتاکای
نوين (فلسطین) برگرداند و او را به پنه لوپه خود (سرزمین مادری) برساند .سمیح تالش
داشته با الهامگیری و الگوبرداری از شخصیت اسطورهای اولیس ،ملت فلسطین را از
خواب غفلت بیدار سازد و آنان را از دريای نابهسامان معاصر عبور دهد ،همانگونه که
اولیس اسطورهها از آن عبور کرده است؛ لذا به تحقیق بايد گفت :چهرة اولیس
معاصر تابع ايدئولوژی شکست دشمن و برگشت به سرزمین مادری و بازيابی هويت
عربی است.
 اگر اولیس در چهرة اسطورهای خود ماجراجويی پیروز بوده و به عنوان استعارة
پايداری و نماد قدرت اراده شناخته شده است ،در چهرة معاصر خود نیز با دستور
کار قرار دادن استقامت و ستیز ،به شکست دشمن و بازپسگیری هويت و سرزمین
امیدوار است ،با اين تفاوت که اولیس در اسطورهها به پیروزی نهايی دست يافته و به
ايتاکا و پنه لوپه خود رسیده ،اما اولیس معاصر صرف ًا به بهروزی و دستیابی به
خواستههای خود امید دارد؛ او خواستار يک رستاخیز و خیزش جديد است تا بتواند
غول اشغالگر معاصر را شکست دهد و به ايتاکای خود برسد.
 اگر اصل روايت اسطورهای اولیس بر پاية تضاد بین دو قطب و با محوريت
«تقابلگرايی» و دستهبندی بین نیروی خیر و شر شکل گرفته است ،همچون
اولیس ،ايتاکا ،پنه لوپه ،تلیماک ،همراهان اولیس و ...از يک طرف ،غول ،گله
خورشید ،کینهتوزی خدايان ،خواستگاران مشتاق و ...در طرف ديگر ،در خوانش
سمیح القاسم نیز دو جبهه حق و باطل با همان نگاه تقابلگرايی وجود دارد؛ در يک
طر ف سرزمین ،فلسطینی ،هويت ،مبارز و ...وجود دارد و در طرف ديگر غصب و
اشغال ،سلب هويت ،آوارگی ،بیخانمانی و ...قرار میگیرد .اين تقابلگرايی که در نظر
اسطورهشناسان اهمیت فراوانی در شناخت ايدئولوژی صاحب متن دارد (ر.ک :برتنس،
 )78 :1391در بیانیة اولیس فلسطینی نیز به چشم میآيد و مخاطب را به اين مفهوم
رهنمون میسازد که دغدغة صاحب متن ،شکست نیروی اشغالگر و سکونت در
سرزمین مادری است.
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 .2-3ادونیس و خوانش وی از اسطورۀ اولیس
 .1-2-3در جستجوی تغییر و تحول
ادونیس يکی از ممتازترين چهرههای شعر معاصر عربی و يکی از زبدهترين شاعران در
کاربست اسطوره است .به روايت منتقدان شعر ادونیس ،او همواره با ماجراجويی و
خطرپذيری چشمگیر در پی کشف ،آفرينش و نوآوری است و میکوشد با بهرهگیری از
روح میراث ،طرحی نو دراندازد و از کهنگی و تکرار در شکل و مضمون شعری به دور
باشد (ابوعلی« .)131-130 :2009 ،ادونیس يک شاعر دريانورد است؛ يک ماورای فرهنگ
پیماست؛ او يک ماجرا جوست؛ يک نوگرا است؛ او اوديسه شعر عربی است که هیچ گاه
از سفر خسته نمیشود؛ هیچ گاه از امید داشتن خسته نمیشود و نمیخواهد که شعر
درهايش را ببندد» (ر.ک :عابد.)12 :2008 ،
يکی از ويژگی های ممتاز شعر ادونیس ،گرايش وی به اسطوره است؛ يکی از
مهمترين اسطورههای به کار رفته در شعر اين شاعر ،اسطورة يونانی اولیس است .او در
دفتر شعری «أغانی مهیار الدمشقی» بخشهايی از سرودة «ساحر الغبار» را به الهامگیری
از اسطورة اولیس اختصاص داده است .به عنوان مثال در قطعة «أحبث عن اودیس» آورده

است« :أشرد يف مغاور الکربیت /أعانق الشرار /أفاجیء األسرار /يف غیمة البخور يف أظافر
العفریت /أحبث عن أودیس /لعله یرفع لی أایمه معراج /لعله یقول لی ،یقول ما جتهله

األمواج .)203 :1996( »...متن شعری بر اين امر گواهی میدهد که ادونیس در اينجا از

تکنیک نقاب استفاده میکند تا با حلول در شخصیت مورد نظر سنتی ،بهتر بتواند ايده و
انديشة خود را به مخاطب القا نمايد؛ بهرهگیری از اين شگرد ادبی ،بعد نمادين به متن
بخشیده و آن را از حالت خطابهگری دور ساخته است .شاعر «در همان حال که نقاب
مهیار دمشقی را بر چهره میزند» (موسی )105 :2003 ،برای کشف اسرار در جستجوی
کهنالگوی ماجراجو ،اولیس اسطورهای است؛ کهنالگويی که اگر شاعر او را بیابد ،از
ندانستهها میپرسد .در پرتو اين مسأله ،ادونیس در امتداد اولیس قرار میگیرد و به
ماجراجويی آن چهرة اسطورهای تدوام میبخشد.
 .2-2-3در ترسیم فرجامی ناخوش

ادونیس در قطعة «أرض بالمعاد» با بهره گیری از صیغه خطاب به اولیس میگويد:

ک االبعاد /واحرتق الدلیل /يف وجهک
«حتی ولو
رجعت ای اودیس /حتی ولو ضاقت ب َ
َ

  94همسنجی خوانش سمیح القاسم و ادونیس با اسطورۀ یونانی اولیس

تظل يف أ ٍ
تظل يف أ ٍ
رض
رض بال میعادَّ /
تظل اترخیاً من الرحیلَّ /
ك األنیسُّ /،
الفاج ِع /أو يف رعبِ َ
بال معاد/حتی ولو رجعت ای اولیس» ( .)205 :1996اولیس اسطورهای گرچه پس از تحمل
رنج و مشقتهای فراوان پیروزمندانه به آغوش سرزمین و همسر و فرزندش برگشت ،اما
در نگاه شاعر معاصر عربی ،اين بازگشت ،بازگشتی با فرجام ناخوش و غريبانه است؛ زيرا
پايان سفر در نظر او ،آغازيست برای بیخانمانی و غربت .در پرتو اين نگاه بايد بگويیم:
ادونیس در اين چرخه ضمن همزادپنداری با اولیس ،دست به «آشنايیزدايی» میزند؛
چرا که ويژگیهايی به او میافزايد که در چهرة کهن و اسطورهای ديده نمیشود و روح
تازه به کالبد سنتیاش میدمد و با وارونگی در ارائه شخصیت اسطورهای وی ،خبر از
افسردگی و غرابت خود در جامعة معاصر میدهد؛ او در وطن خويش سردرگم و غريب
است و با ناامیدی دست به سفر بیپايان زده و کسی نیز چشم در راه او نیست.
ادونیس بار ديگر در چرخة سوم اين سروده با عنوان «أوديس» به اين چهره توجه
نشان میدهد ،آن هم با بهرهگیری از تکنیک «ديالوگ» يا همان «گفتگو» که نقش

نت ،من أي الذری أتیت /ای لغة عذراء ال
بسیار مهمی در نمايشی بودن شعر دارد« :من أ َ
یعرفها سواک /ما امس َ
ک /أي رأیة َ
محلت أو رمیت؟» /تسأل ،الکینوس؟ /ترید أن تکشف وجهَ
املیت /تسال ِمن أی الذری أتیت /تسأل ما امسي -امسي أان اودیس /أجیءُ من ٍ
أرض بال
وضعت مع قصائدي هناک /وها أان يف الرعب
ضعت هنا
حدود /حممول ٍة فوق ظهور الناس»/
ُ
ُ
والیباس /أجهل أن أبقی وأن أعود .)211 :1996( .متن شعری بر اين امر گواهی میدهد که
ادونیس با روحیة خطرپذيری و ماجراجويی ،به عالمی ورود پیدا کرد که کسی او را
نمیشناسد؛ بینام و نشان است و زبانش را کسی نمیفهمد .در قدم بعدی با کاربست
تکنیک «همزادپنداری» پاسخ آن پرسنده را میدهد و خود را اولیس زمانه معرفی
میکند؛ همو که با سرودههايش به سرزمینی قدم گذاشت که پر از هراس و ناامیدی
است و نمیداند که بايد در آنجا بماند يا برگشت را تجربه نمايد!
 .3-2-3همسنجی خوانش ادونیس با روایت اسطورهای اولیس
نگاه تطبیقی و همسنجی فراخوانی و به کارگیری اسطورة اولیس از سوی ادونیس القاگر
مسائل زير است:
 اگر اولیس در چهرة اسطورهای خود دچار غربت شده و سالها از ديار خود دورمانده
بود ،ادونیس سوری نیز میکوشد به مخاطب چنین القا کند که وی در میان
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همنسالنش غريب و بیکس است و کسی شخصیت و انديشة او را نمیپذيرد .به بیان
سادهتر او کوشیده با بهرهگیری از ماجراجويی و سفر اولیس اسطورهها ،از غربت
روشنفکر در جامعة معاصر عربی پرده بردارد و اديبانه از تالش بیهودة خود برای
نجات جامعة عربی برای مخاطب سخن بگويد ،با اين ايده که بر خالف تجربة
اسطورهای ،نصیبش چیزی جز شکست و ناامیدی نبوده است .باری ،از آنجايی که
شاعر به نوعی خود را در وطن خويش غريب میبیند ،تالش نموده با بهرهگیری از
شگرد ديالوگ و از رهگذر تکنیک آشنايیزدايی ،بر «غربت» اولیس تمرکز ويژه نمايد
و از رهگذر آن ،موضوع انزوا و غربت روشنفکر در جامعة معاصر را برجسته نمايد؛ اين
است که بايد بگويیم :اسطورة اولیس فرصت مضمونسازی جديد را به ادونیس داده
است.
 اگر اولیس در چهرة اسطورهای خود پس از اتمام جنگ مانند ديگر افراد سپاه ،قصد
بازگشت به سرزمین خود را داشت ،اما بر اساس اتفاقاتی در راه برگشت گرفتار
طوفان و بادهای تند شد و سالها سرگردان درياها گشت و بازگشتش بیش از 20
سال به طول انجامید ،در بستر شعر شاعر هم همان سرگردانی و حیرانی ،نقطة پرگار
قرار میگیرد و شاعر بر آن تمرکز ويژه میکند؛ او همچنان غرق در سرگردانی و
نامفهومی و ابهام است و ره به جايی نمیبرد .تاکید بر اين نکته البته نشان از روح
ناآرام و پريشا ن صاحب متن در عصر معاصر دارد و القاگر اين است که هنوز او
تکیهگاه مستحکم و قابل اطمینانی برای خود نمیبیند و دچار تشويش فکری است.
 اگر اولیس ،قهرمان کتاب اوديسه هومر در بعد اسطورهای خود به هوش و خردمندی
و تجربة فراوان و گذر از سختیها شهره بوده و در اساطیر يونان باستان ،پادشاه
دولتشهر ايتاکا و يکی از رهبران سپاه يونان درجنگ ترواست ،در بافت شعر ادونیس
نیز شخصیتی باتجربه وکارآزموده است که برای شاعر نقش رهبری راهگشا دارد و
شاعر برای تحول و نوزايی به رهنمودهای آن ماجراجو نیازمند است .در پرتو اين
مسأله ادونیس با بهرهگیری از صیغه «غائب» ،بر «ماجراجويی» شخصیت اولیس
تمرکز میکند و وی را کهنالگويی میبیند که بايد به ديدارش بشتابد و ندانستههای
خود را به کمک آن دانای پیر به دانسته تبديل کند؛ لذا اولیس معاصر سوری ،با
الهامگیری از تجربة اسطورة کهن ،ماجراجويی است در پی دانايی و کشف مجهوالت.
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 اولیس اسطورهای در چهرة کهن خود پس از تحمل رنج و مشقتهای فراوان،
پیروزمندانه به آغوش سرزمین و همسر و فرزندش برگشت ،اما اين موضوع در شعر
اولیس سوری داستانی ديگر دارد؛ بازگشت وی ،بازگشتی بیفرجام و غريبانه است؛
زيرا پايان سفر اولیس معاصر ،آغازيست برای بیخانمانی ،غربت و شوربختی .وی
ضمن همزادپنداری با اولیس اسطورهها و ارائة تصوير وارونه از او ،بر خالف اصل
اسطوره ،با پايان سفر ،به سرزمینی پر از دلهره و هراس گام مینهد که البته اين امر
در راستای تعامل مبتنی بر ابتکار و «اسطورهزدايی» يا «بیگانهسازی» است.
 الهامگیری از متن کهناسطورة اولیس و دخالت دادن محورهای اصلی اسطوره و
پیوند زدن آنها با تجربههای معاصر ،موجب گشته متن شعری ادنیس بعد نمادين و
سمبولیک به خود بگیرد و در پی آن همین ويژگی سبب شده مخاطب ،جهت
دريافت مفهوم سروده و کشف زيبايیهای نهفته ،عنصری فعال در معادلة شعری
باشد و بکوشد با داشتههای ذهنی خود ،متن را تفسیر و تحلیل کند.
 .3نتیجه
بررسی بازآفرينی اسطورة اولیس در شعر سمیح القاسم و اودنیس ما را به اين نتیجه
میرساند که کارکرد ادبی اسطورة مورد بحث ،بسیار پررنگ و موثر بوده است؛ بدين
شکل که شعر هر دو شاعر را با میراث کهن پیوند زده و به نوعی به متن جديد شعری،
اصالت بخشیده است؛ لذا مخاطب با متنی اصیل و پويا روبهروست که هم ريشه در
میراث کهن دارد و هم از دورة معاصر سر برآورده است .الهامگیری از اسطورة اولیس و
تعامل سازنده با آن ،موجب انسجامبخشی سرودههای آن شاعران شده و شعرشان را به
عنوان يک پیکرة منسجم فراديد مخاطب قرار داده است ،به گونهای که در متن شعری،
چندين موضوع دست به دست نمیشود ،بلکه يک موضوع و عموم ًا با بنماية سیاسی-
اجتماعی از آغاز تا پايان سروده در جريان است و در پی آن ،متنهای شعری به نوعی به
وحدت ارگانیک رسیده است .موارد يادشده را میتوان در شمار رهیافت کارکرد ادبی
اسطوره به شمار آورد.
کاربست اسطورة اولیس در شعر دو شاعر کارکرد ايدئولوژيک نیز داشته است؛ بدين
شکل که از رهگذر شناخت آن میتوان به جهانبینی و نوع نگاه شاعران و ايدئولوژی
آنان دست يافت .کار دو شاعر نه تکرار مفهوم کهناسطوره و برخوردی ساده با آن ،که
تعاملی مبتنی بر ابتکار به همراه اسطورهسازی و بیگانهسازی بوده است ،به گونهای که
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روح اسطوره از سوی دو شاعر به خوبی فهم شده و با پیوند با تجربههای نسبتاً تلخ
معاصر ،هنرمندانه بازآفرينی و مضمون سازی شده است .در پرتو اين شناخت میتوان
گفت :اسطورة اولیس به عنوان يک استراتژی و ابزار مهم در انتقال مفهوم مورد نظر،
لحن شعری شاعران مورد مطالعه را لحنی مؤثر و فنی قرار داده است و در کنار
مضمونبخشی جديد ،موجب توجه ويژة مخاطب به متن شعری شده است.
در نگاه جزئیتر بايد گفت :سمیح القاسم شاعر پايداری فلسطین ،از روايت
اسطورهای اولیس در راستای اهداف اجتماعی-سیاسی خود که همان هويت ملی و
سرزمینی است بهرهبرداری سیاسی میکند .او بازگشت اولیس را بیان و خبری
شادیبخش برای مردمان آوارة فلسطین میداند .لذا داستان جنبه روايی اسطوره در نزد
او ملموس است .سمیح همچنین با بهرهگیری از فضای حماسی روايت اولیس ،مردم را
برای بازگشت به سرزمین خود ترغیب می کند .او بر اين باور است که همان طور که
پنه لوپه ،اولیس را بعد از انتظار طوالنی پذيرا شد ،فلسطین نیز مردمان خود را در آينده
پذيرا خواهد بود .اين است که بايد بگويیم :نمونههای شعری سمیح القاسم ،جنبة
انگیزشی دارند و بر محوريت خیزش و پايداری میچرخند .در پرتو اين دريافت میشود
گفت :سمیح از رهگذر الهامپذيری از اسطورة اولیس ،بر همان «استعارة پايداری» مورد
اشاره در روانکاوی تحلیلی تاکید میورزد.
اما سرودههای روايی ادونیس از اولیس در قالب بیانی است از درونمايه و مفهوم
امروزی آن؛ بدين معنا که شاعر بر آن است تا وضعیت جامعة امروز را با بیان اسطورهای
اولیس آواره که نیازمند تحول بنیادين است ،به تصوير بکشد .او از اولیس خوانشی
متناسب با مقتضیات زمانه ارائه میدهد و در بنمايههای اصلی روايت دست به نوآوری
میزند و پايان خوشی برای اولیس امروز متصور نیست .نکتهای که در استفادة ادونیس
از شخصیت اسطورهای به روشنی میتوان ديد اين است که او فضای نشاطآور روايت
اسطورهای اولیس را با فضايی که بار معنايی ناامیدانهای دارد معاوضه میکند و همین
امر میتواند نشانه ای باشد که وی از جريان فرهنگ و تمدن معاصر عربی ناخرسند و
ناخشنود است و در جستجوی بهروزی برای آن است .به هر روی او در الهامگیری از
اسطورة اولیس بر چهار محور ماجراجويی ،غربت ،سرگردانی و ناامیدی تمرکز کرده و
کوشیده خوانشی جديد از کهنالگوی مورد بحث ارائه دهد.
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فرجام سخن اينکه روايت اسطورهای اولیس در نزد شاعران مورد مطالعه ،نه بازگويی
صرف روايت اسطورهای ،که بیانی است در مضمون و تفکر امروزی آن ،به گونهای که
اولیس ديگر نه يکی از رهبران سپاه يونان در جنگ تروآ ،که يک فعال سیاسی-
اجتماعی در جامعة بحرانزدة عربی است و دغدغههای خاص خود را دارد؛ لذا کارکرد
ادبی و سیاسی-اجتماعی ،مهمترين کارکرد اسطورة اولیس در شعر دو شاعر مورد
مطالعه بوده است.
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