همسنجی خوانشهای شاعران معاصر مصر از اسطورة ایزیس و اوزیریس
(با تکيه بر شعر أمل دنقل ،صالح عبدالصبور و احمد عبدالمعطی حجازی)
علی نجفی ایوکی  ،*1اعظم

صدری 2

 .1دانشیار دانشگاه کاشان ،گروه زبان و ادبیات عربی
 .2کارشناسیارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
دريافت1400/3/14 :

پذيرش1400/8/12 :

چکيده
از جمله اسطوررههای مهمی که تقريباً در بسطرر شطرر تمامی شطاعران مراصطر عرب حضطرر ششطمگیری دارد
و اين فرصطت را به شطاعران داده اسطت تا برای پرهیز از گزارشطگری و خوابهگرايی در انرقال مفهرم و در

پرتر حضطرر ششطمگیر اين دو شهرۀ اسطوررهای در شطرر مراصطر مصطر و نقش محرری آنها در ا قای
مفاهیم ،پژوهش حاضططر میکرشططد با رويکرد کیفی و روش ترصططیفی  -تحلیلی ،شگرنگی حضططرر و
شطیرههای فراخرانی و بهکارگیری آن دو شطخصطیت را از سطری سطه شطاعر برجسطره و مراصطر مصطر ،يرنی
«أمل دنقل»« ،صطح عبدا صطبرر» و «احمد عبدا مروی حجازی» مرردبررسطی و همسطنجی قرار دهد .آنها
کرشطیدهاند از رهگذر اين اسطورره ،بین زمان گذشطره و حال و تجربۀ شطخصطی و جمری ،پیرند و يگانگی
ايجاد کنند و رمزگرنه از شرايط زمانه سخن گريند و هنرمندانه مفاهیم ذهنی مرردنظر خرد را به مخاطب
انرقال دهند؛ ازاينروی شنین اسطرنبا میشطرد که شطاعران يادشطده بهرغم تفاوت در گرايشهای شطرری،
تحش کردند ضطمن ايجاد همسطريی بین شطخصطیت اصطلی اسطورره و واقریتهای سطیاسطی  -اجرماعی
کشطررهای عربی ،شطکره و حاصطلخیزی گذشطره را به وطن برگردانند و شطرايط نابسطامان کنرنی آن را به
شا ش بکشطند .نکرۀ ديگر اينکه از میان شطاعران مرردموا ره ،أمل دنقل نشانۀ بیشرری از میراث اسوررهای
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«ايزيس و اوزيريس» اسطت .اين اسطورره عمرماً بر حاصطلخیزی ،خیزش و زندگی دوباره دال ت دارد .در
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راسططرای اصططا تبخش طی و نمادين سططاخرن مرن ادبی ،به ا هامگیری از آن روی آورند ،اسططوررۀ مصططری

را در دل شرر خرد جای داده است و صراحت بیشرری به اصل آن دارد.
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واژههای کليدی :اسورره ،ايزيس ،اوزيريس ،شرر مصر ،خرانش سیاسی  -اجرماعی.

 .1مقدمه
در منابری که به مررفی و بیان سرگذشت اسوررهها اخرصاص دارد ،شنین آمده است که «ايزيس»1

خراهر و همسر اوزيريس ،بهمرنای «تخت سلونت» (أبرعلی ،)184 :2009 ،بزرگترين ايزدبانری
مصر برد که ا قابی همچرن «بانری فراوانی» (فريزر ،)434 :1382 ،همان کسی که گندم و جر را
کشف کرد« ،ايزدبانری بزرگ» (ا هۀ بزرگ)« ،ايزدبانری مادر» (ا هۀ مادر)« ،بانری غحت سبز» و
«بانری برکتبخشی» را به خرد اخرصاص داده است (رزنبرگ« .)35 :1381 ،اوزيريس» 2بهعنران
فرزند ارشد گِب و نرت ،حق حکرمت بر سرزمین مصر را به ارث برد .وی بهسبب ارتبا با
اسرار بنیادی مرگ و زندگی آنجهانی ،برجسرهترين ايزد در میان ايزدان مصر شد (وارنر:1386 ،
نماد شر در عا م و پديدآورندۀ بحهای آسمانی همچرن ز ز ه ،ترفان ،تاريکی و مرگ است .وی
ايزد بیابان و خشکی است (رزنبرگ.)35 :1381 ،
داسران از اين قرار است که ست از دست برادر خرد ،اوزيريس ،بهخاطر گسررش حرزۀ
فرمانروايیاش بسیار خشمگین برد؛ ازاينرو بهکمک  72تن از محزمانش ،نقشۀ مرگ او را کشید؛
ست ضیافری ترتیب داد و با ساخرن صندوقی زيبا بهاندازۀ ابراد بدن اوزيريس ،نیرنگش را عملی
ساخت؛ او را داخل صندوق انداخت و درِ آن را با سرب داغ مهرومرم کرد و به رود نیل انداخت
(أبرغا ی .)60 :2006 ،به اين ترتیب اوزيريس در بیستوهشرمین سال حکرمرش بهدست برادر
خرد ،ست ،کشره شد.

] [ Downloaded from clrj.modares.ac.ir on 2022-11-29

 .)181از ديگر ايزدان بزرگ مصر باسران« ،سِت» يا «تايفرن» است .او برادر و دشمن اوزيريس،

ايزيس و خراهرش نِفریس و ترث ،سراسر مصر را در جستوجری اوزيريس زير پا گذاشرند
و مسیر نیل را پیمردند .آنها باالخره دريافرند که صندوقچه در جبیل قرار دارد؛ جايی که شاه
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ملکارت (بهمرنای پادشاه) و ملکه آسرارت (صررتی از نام ايشرر) بر آن حکرمت میکردند .پس

علی نجفی ايرکی و همکار
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ايزيس صندوق را از دربار پادشاه بیرون آورد و همراه آن به مصر بازگشت .هنگامی که به جای
دورافرادهای رسید ،ايسراد و درِ صندوق را باز کرد .او پیکر اوزيريس را در آغرش کشید ،سپس
به او زندگانی بخشید و او را زنده ساخت (بیر ین 286 :1386 ،و )288؛ اما طر ی نکشید که بار
ديگر ست نقشۀ شرم خرد را اجرا کرد .او اين بار بدن اوزيريس را قورهقوره کرد و در اطراف
سرزمین مصر افکند .ايزيس مجدداً از روی ناشاری به جستوجری قورات بدن همسرش
پرداخت و مرفق شد همۀ اندام او را بهجز اندام جنسیاش بیابد ،بههم وصل کند و او را زنده
سازد؛ اما اوزيريس پس از برخاسرن از مرگ ،روی زمین نماند ،بلکه پادشاه جهان فرودين شد.
هنگامی که «هرروس» ،3فرزند ايزيس و اوزيريس ،بزرگ شد ،به کینخراهی پدر خرد اقدام کرد؛
سرانجام برد از نبردی سخت بین هرروس و ست ،پادشاهی مصر علیا و سفح به هرروس
اين داسران اسوررهای بازتابی گسررده در شرر مراصر عربی بهصررت عام و در شرر مراصر
مصر بهصررت خاص داشره است و شاعران آن سرزمین ،بنا به اغراض گرناگرن از آن بهرهها
بردهاند .بهعنران مثال ،از جمله شاعران مصری که به اين داسران ترجهی ويژه کردهاند ،میتران
به شاعران زير اشاره کرد :عباس محمرد ا رقاد در سرودۀ «أنس ا رجرد» ،احمد زکی أبرشادی
در سرودههای «أوزيريس و ا رابرت»« ،إيزيس و ا وفل» و «إيزيس تغادر ببلرس» ،احمد سريلم
در سرودۀ «قراءۀ أخری فی عینیها» ،محمد عفیفی مور در سرودۀ «إيقاع ا غرق» ،ملک عبدا رزيز
در سرودههای «بنه ربه» و «ا قريۀ ا بیضاء» ،سا م حقی در سرودۀ «عردۀ ا رو إ ی ا فلسوینین»،
أمل دنقل در سرودۀ «ا رشاء األخیر» ،صح عبدا صبرر در سرودۀ «ا حلم  ...و األغنیۀ» و أحمد
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تفريض شد و او پیروز میدان گشت (هرک ،بیتا.)91-89 :

عبدا مروی حجازی در سرودۀ «آيات من سررۀ ا لرن» .در پرتر اهمیت مسئله و نظر به اينکه
دنقل ،عبدا صبرر و حجازی در فرايند فراخرانی و ا هامگیری از دو اسوررۀ يادشده ،نسبت به
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انرقال دادهاند ،در اين پژوهش سه سرودۀ «ا رشاء األخیر»« ،ا حلم  ...و األغنیۀ» و «آيات من سررۀ
ا لرن» از اين نظرگاه مررد نقد ،ارزيابی و همسنجی قرار میگیرد.
 .1-1پيشينة تحقيق
تنها پژوهشی که تاکنرن بهصررت مسرقل دربارۀ حضرر اسوررۀ اوزيريس و ايزيس در شرر
مراصر عربی ارائه شده است ،مقا ۀ «بازخرانی اسوررۀ اوزيريس در شرر سمیح ا قاسم بر اساس
ا گری جرزف کمبل» نرشرۀ علی نجفی ايرکی ( )1396است که سه سرودۀ شاعر مراصر فلسوینی
را از اين زاويه مررد نقد و بررسی قرار داده است .اين در حا ی است که اسوررۀ يادشده در
شرر شاعران مراصر مصر حضرر ششمگیری دارد و غفلت از آن مرجب میشرد مخاطب به فهم

 .2-1پرسشهای تحقيق
پرسشهايی که نگارندگان در پی پاسخگريی به آن هسرند از اين قرار است :علت يا علل
فراخرانی و کاربست شاعران از اين اسورره شه برده است؟ شه مفاهیمی از رهگذر بهکارگیری
اين اسورره به مخاطب ا قا میشرد؟
 .2بحث و بررسی
 .1-2بازخوانی أمل دنقل از اسطورة ایزیس و اوزیریس
أمل دنقل شاعر مراصر مصر ( )1983-1941بهعلت ترصب ويژه به فرهنگ و اسوررۀ کهن
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درسری از شرر مراصر آن سرزمین نرسد؛ همین امر اهمیت پژوهش را دو شندان میکند.

مصری در کراب شرر ا بکاء بین يدی زرقاء ا یمامۀ و در سرودۀ «ا رشاء األخیر» ،از اسوررۀ
ايزيس و اوزيريس بهره گرفره است .مرضرع اين سروده مرثیهسرايی برای بیان اوضاع نامساعد
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سیاسی ،اجرماعی ،اقرصادی و به قرل رسیدن فرد انقحبی و نجاتدهندۀ مردم و در نریجه ،شکست
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و ناامیدی است .عنران اين سرودۀ شهاربخشی از داسران شام آخر حضرت عیسی مسیح (ع)
ا هام گرفره شده است و با آن رابوۀ بینامرنی دارد.
دنقل برد از اينکه به تصريرسازی وضریت نامساعد سیاسی  -اجرماعی کشررش برد از
شکست عربها از اسرائیل در سال  1367هط .ش میپردازد ،در شرخۀ سرم سروده که از
مهمترين بخشهای آن محسرب میشرد ،به ترصیف آخرين شبی میپردازد که اوزيريس ،قهرمان
فداکاری ،برکت و حاصلخیزی زنده است؛ همان شبی که بهعلت اهمیت ،عنران سروده نیز
هست .در حقیقت شاعر در جر خفقان و آشرب مصر بهدنبال قهرمانی است که سرزمینش را از
بحران نجات دهد.
شاعر در قسمری از اين شرخه ،نقاب اوزيريس را بر شهره میزند و به ترصیف شبی میپردازد
ست به او کینه میورزد و مهمانی ترتیب میدهد و در آن جسد برادرش را __ که ظاهراً هنرز
زنده است __ در صندوقی زندانی میکند و با سرب داغ مرجب مرگ وی میشرد؛ همان
اوزيريسی که بهخربی خبر دارد آن شب ،آخرين شب زندگیاش است و میداند که ترسط شه
کسی و به شه صررت کشره میشرد .در حقیقت او از احاطه شدنش با دسیسهها و نیرنگها
سخن میگريد و به رواج اين رذيلتها اشاره میکند:
أنا «اوزوريس» صافَحْتُ ا قمر /کنتُ ضیفاً و مُضیفاً فی ا رَ یمه /حین أُجلِستُ ِرَأس ا مائده/
و أحا ا حَرَسُ األسردُ بی /فرولَّرتُ إ ی وجه أخی  /..فرَغاضتْ عینُه  ..مُرتَرِدَه! /أنا اوزوريس
 ..واسَیْتُ ا قمر /وتصفحتُ ا رُجُره  /..وتنبأتُ بما کان .وما سرف يکرن؟ (دنقل:2010 ،
)161-160
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که اوزيريس ،ترسط برادرش ست __ اشاره به حاکم ترطئهگر __ و خدمرکارانش کشره میشرد؛

(ترجمه :من اوزيريس هسرم ،با ماه دست دادم /در مهمانی هم مهمان بردم و هم میزبان/
وقری باالی سفره نشسرم /و سربازان سیهپرش مرا احاطه کردند /به صررت برادرم ششم دوخرم/
] [ DOR: 20.1001.1.23452366.1401.10.1.1.0
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ششمش در حا ی که مضورب برد ،پايین افراد! /من اوزيريس هسرم ،به ماه د داری دادم /و به
شهرهها بادقت نگاه کردم /و از گذشره خبر دادم .اما در آينده شه اتفاقی رخ خراهد داد؟)
در اين هنگام دنقل نقابش را برمیدارد و بهجای آن ،نقاب مسیح را بر شهره میزند؛ مسیحی
که از نظر پیروان دين و آيینش همچرن اوزيريس میدانست که آن شب ،آخرين شب زندگیاش
است .داسران شنین است که در آن شب ،هنگامی که مسیح همراه شاگردانش شام میخررد،
تکهنانی برداشت ،آن را تکهتکه کرد و به شاگردانش داد و فرمرد :بگیريد و بخرريد ،اين بدن
من است؛ سپس جام را برداشت و به آنها داد و فرمرد :از اين جام بنرشید ،زيرا اين خرن من
است .خرن من ريخره میشرد تا گناهان بسیاری بخشیده شرد (انجیل مری .)28-26 :26 ،برد از
آن پیروان و شاگردانش از او غافل شدند؛ در اين حین يکی از شاگردان مسیح بهنام «يهردا» به
را میکشد (ر.ک :انجیل مری 57-31 :26 ،و :)37-1 :27
«فکسرتُ ا خبزَ  ..حین امرألت کأسی من ا خمر ا قديمه /قلتُ :يا إخرۀُ  ..هذا جَسَدی ...
فا رَهِمره /و دمی هذا ححلٌ  ..فاجرَعُره! /خبأ ا مصبا ُ عینیه  ..بأهداب جناحیه  /..کی تخفی
ا جريمه» (دنقل.)161 :2010 ،
(ترجمه :نان را خرد کردم  ...هنگامی که جام من از شراب کهنه پر شد /گفرم :برادران  ...اين
گرشت تن من است  ...آن را بخرريد /و اين خرن من ،ححل است  ...پس از آن بنرشید! /شراغ
با پرترهای نرر خرد ،ششمان او را پرشاند /تا اين جنايت ،پنهان بماند).
گفرنی است دنقل دو واژۀ «کلرا واشربرا» که در کراب مقدس (انجیل مری )28-27 :26 ،به
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او خیانت میکند و وی را بهخاطر مال به دشمنانش تسلیم میکند؛ در نریجه دشمن ،عیسی مسیح

کار برده شده است را با دو واژۀ «ا رهمرا واجرعرا» جابهجا کرده است؛ شراکه عیسی مسیح
شاگردان و پیروانش را مرردخواب قرار داده است؛ اما دنقل جحدان خرنريز و خرنآشام را
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برراند مرنای درسری را برای بیان وحشی بردن آنها و عوششان به ريخرن خرن به کار گیرد
(مجلی .)83 :1994 ،نکرۀ ديگر اين است که دنقل با کاربست اين شخصیت به شند ويژگی اشاره
میکند؛ از جمله پیشگريی ،پاکدامنی ،نیرنگ و خیانت (مجاهد ،)481 :1998 ،به صلیب کشیده
شدن ،رسراخیز و زندگی برد از مرگ.
ديگر اينکه شاعر رمز مسیح را با رمز کهن اوزيريس درهم بافره است ،بهگرنهای که هر دو
رمز ،در مرنا و تأثیر روانی شبیه هم و ا قاگر يک مفهرم مشررک نهفره در ذهن شاعر هسرند.
دنقل با فراخرانی اين دو رمز کهن به بیان احساسش __ که همان نقد واقریت مراصر است __
میپردازد .او در کنار نپذيرفرن واقریت مرجرد ،غربت شاعر در دنیای انسانها را __ بهعنران
هدف __ بیان میکند؛ زيرا در مررد شیزی حکم میدهد که ديگران در مررد آن نظر نمیدهند.
«اوزيريس» و «مسیح» ظهرر پیدا میکند و «شیره شدن شر __ که در سِت و کشرن مسیح ظهرر
پیدا میکند __» بپردازد (يرسف.)103-101 :2008 ،
دنقل از رهگذر بهکارگیری اسوررۀ اوزيريس ،بهعنران حاکم عدل ،خیر و خربی __ که
برادرش ست به او خیانت میکند و بهخاطر طمع در ملک و فرمانروايی وی را میکشد __ و
از رهگذر «نقاب مسیح» بهعنران پیامبر ،شخص بردبار و اغماضکننده __ که شاگردش يهردا
به او خیانت میکند و بهخاطر طمع در مال ،او را تسلیم میکند __ بر مرضرع خیانتپیشگی،
آز و طمع پافشاری مینمايد و تحش دارد احساس بیزاری خرد را نسبت به اين مسئله ،به
مخاطب ا قا نمايد .وی از طريق فراخرانی شخصیت کهن به شیره «رفرار» و بدون تصريح به نام
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همچنین شاعر از طريق فراخرانی اين دو رمز میتراند به مقايسۀ بین غربت ارزشهايی که در

مسیح ،به فراخرانی آن شخصیت میپردازد؛ در حا ی که شخصیت اوزيريس را با تصريح به
نامش فراخرانی میکند؛ زيرا نقش مسیح در شام آخر بسیار مشهرر است ،اما کمرر کسی از
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آخرين مهمانی اوزيريس اطحع دارد؛ به همین منظرر شاعر به نام وی در مرن شرری تصريح
میکند تا مرنای آن بهسبب جهل مخاطب ،مبهم و گنگ نباشد (مجاهد.)147 :1998 ،
در ادامۀ سروده ،شاعر بر اساس آنچه تجربۀ شرریاش میطلبد در رمز و اسورره دخل و
تصرف میکند (عحق)269 :2005 ،؛ زيرا در بُرد اسوررهای ،برد از کشره شدن اوزيريس ،ايزيس
غمگین و ناراحت میشرد و شب و روز در غم از دست دادن وی شیرن و زاری میکند .با
اينهمه تمام تحش خرد را برای پیدا کردن همسر و زنده کردن وی به کار میبندد تا باالخره در
اين کار مرفق میشرد؛ اما در بسرر شرری ،دنقل در اين خصرص دست به آشنايیزدايی میزند
و میگريد ديگر گريه و زاری ايزيس رهگشا نیست و کسی به صدای شیرن وی گرش نمیدهد؛
شراکه در اين جهان پرآشرب و نابسامان ،گرشمان از گريه و شیرن پر است و به وف تفنگ و
ک يرما دمعُ «إيزيس» ا مقدس /غیر أنّا م نرد ننجب إيزيس جديده /م نرد نُصغی
«ربما أحیا َ
إ ی صرت ا نشیج /ثقلت آذانُنا منذ غرقنا فی ا ضجیج /م نرد نسع إال  ..ا ولقات!» (دنقل:2010 ،
)161
(ترجمه :شايد روزی اشک ايزيس مقدس ،تر را زنده کند /جز اينکه ما ديگر ايزيس جديدی
را به دنیا نمیآوريم /و ديگر به صدای هقهق و گريه گرش فرا نمیدهیم /و از زمانی که در
شلرغی و سروصدا غرطهور شديم ،گرشهای ما سنگین شده است /و ديگر شنیدن صدايی جز
صدای تیر و شلیک برای ما امکانپذير نیست).
در برد مراصر ،بههیچوجه ايزيسی هريدا نمیشرد که بخراهد اوزيريس را نجات دهد .شاعر
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تیر ،به هقهق گريهها عادت کردهايم!

خاطر نشان میکند که شايد روزی اشک ايزيس مقدس «رمز وفاداری» (مجاهد )218 :1998 ،تر
را زنده کند؛ جز اينکه در بین ما عربها اوزيريس زندگی مجدد نمیيابد .در واقع شاعر در اين
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وقرع فرل دارد __ به کار میبرد .برد از آن ،وجرد نفی قوری (واژۀ «غیر») ،احرمال تداوم زندگی
را غر میکند و بر حرمی بردن مرگ تأکید دارد .شاعر در اين بخش شرر ،واژگان را بهگرنهای
در کنار هم میگنجاند که در آغاز ،میزان امید مردم به زنده شدن دوبارۀ خدای باروری و
حاصلخیزی کم میشرد ،سپس يکسره به ناامیدی تبديل میگردد.
أمل دنقل در قدم بردی به آنچه در سر دارد تصريح میکند و بنمايۀ سیاسی و اجرماعی
سرودۀ خريش را در اينجا آشکار میسازد تا به مخاطب بفهماند در جهان مراصر عربی و در
سايۀ حکرمت ترس و وحشت ،مردم دم فروبسرهاند و جرأت هیچگرنه اعرراضی ندارند .آنان در
جامرهای به سر میبرند که ماشۀ تفنگ ،آمادۀ شلیک به هر اعرراضی است:
ب ا ومأنینۀَ فی ظلّ ا مسدّس) _ /ا ومأنینۀُ فی ظلّ ا حداد؟! _ /سیدی نحن
«(يفرضُ ا رع ُ
)162-161
(ترجمه :ترس ،آرامش را در سايۀ تپانچه قوری میکند _ /آرامش در سايۀ سرگراری؟!_ /
سرورم ،ما از پشت مادران به بیرون جهیديم /با يک دست که سرراخ زحم را میفشرد /و با
دست ديگری که ماشۀ تفنگ را!)
منرقدان شرر أمل دنقل بر اين باورند جايی که شاعر شخصیری همچرن اوزيريس را بهعنران
نقاب برای خرد به کار میگیرد و احساساتش را بیان میکند ،جايی است که پای بحران وطن
در میان است (جحا .)246 :1999 ،گفرنی است بهرهگیری از شگرد نقاب سبب شده است
دوگانگی بین شخصیت مراصر و شخصیت سنری از میان برداشره شرد و اين دو بههمراه

] [ Downloaded from clrj.modares.ac.ir on 2022-11-29

ب ا جر  /واألخری علی حرف ا زناد!» (دنقل:2010 ،
انز قنا من ظهرر األمهات /بیدٍ تضغطُ ثق َ

تجربههايشان در يکسر قرار بگیرند و به مرز يکی شدن برسند؛ در عین حال مرجب شده است
که مرز زمانی بین گذشره و حال از بین برود و وحدت زمانی رخ دهد (کندی .)135 :2003 ،در
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واقع شاعر با اين نقابها «همزادپنداری» میکند؛ به اين شکل که شخصیت دينی حضرت مسیح
و شخصیت اسوررهای اوزيريس را با شخصیت خرد يکی میبیند.
نکرۀ ديگر اينکه شاعر با کمک شگرد نقاب و با شیرۀ مرنر رگ يا تکگريی ،شخصیت ايزيس
را به تصرير میکشد و برای فراخرانی آن ضمن دخا ت دادن نام آن شخصیت يا همان کاربست
فن «عَلَم» ،از عملکرد يا «رفرار» اسوررهای وی نیز بهره میگیرد؛ بدينگرنه که به بیان رفرارهايی
میپردازد که با رفرارهای شهرۀ کهن اسورره همخرانی و همسريی دارد و همین امر به تداعی
بهرر شخصیت میانجامد؛ هرشند که تصرير جزئی از آن شخصیت را به نمايش میگذارد و در
بخشهای ديگر مرن آن را به فرامرشی میسپارد.

اسوررۀ ايزيس و اوزيريس يکی از اسوررههايی است که عبدا صبرر ،ديگر شاعر مراصر مصر
( ،)1981-1931در کراب تأمّحت فی زمن جريح و در سرودۀ «ا حلم  ...واألغنیۀ» از آن ا هام
گرفره است .مرن يادشده در رثای «جمال عبدا ناصر» سروده شده است .از آنجا که عبدا صبرر از
جمله شاعرانی است که در سرودههای خرد به بیان مسائل و مشکحت انسان امروز میپردازند،
در اين سروده با بیان روايی يا نمايشی ،ضمن رثای جمال عبدا ناصر ،مسائل و مشکحت مردم
را به تصرير میکشد .شاعر برد از شند قسمت کرتاه که زندگی باشکره مردم را در کنار جمال
عبدا ناصر ترسیم میکند ،با بهرهگیری از شگرد «فلش بک» يا «جهش به گذشره» از رهگذر
کاربست اسوررۀ ايزيس ،کارساز بردن وجرد جمال عبدا ناصر را برای سرزمین مصر به تصرير
میکشد.
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در نگاه شاعر ،ايزيس نقش اسوررهای خرد را به شخصیت سیاسی مراصر ،جمال
عبدا ناصر ،میدهد و هم اوست که بايد اندام قورهقورهشدۀ عزيز و مرشرق خرد ،اوزيريس
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مراصر (مصر) را جمع کند و به او زندگی دوباره ببخشد (ا زبیدی .)185 :2009 ،عبدا صبرر
اينگرنه برای مخاطب ترسیم میکند که جمال عبدا ناصر باس جنگ پرشیده است و در حا ی
که شیپرر جنگ را به صدا درآورده است ،قصد انقحب دارد .او بر آن است که بخشهای
تقسیمشدۀ مصر را بازپس گیرد و مصر را يکپارشه سازد؛ مصری که در گذر زمان قورهقوره
شده است:
نلقاک شاباَ فی رداء ا حرب تنفخ فی ا نفیر /کی ترقظ األشحء ،تجمع شمل مصر
ا مسررَقَّهْ /کانت على مجرى ا زمان تمزقت قورا /فوفَتْ على مَسارِ ا نیل تجمع
مزقۀ فی إِثر مزقه /حرى نهضت ،نهضرما ،أ قیرما ا رابرت فی هب ا سریر /وعدتما
فی خیر رفقهْ (عبدا صبرر.)113 :1971 ،

میدمیدی /تا اندام قورهقورهشده را بیدار سازی و وحدت و يکپارشگی و پیرسرگی ربردهشدۀ
مصر را بر پا سازی /مصری که در گذر زمان قورهقوره شد /پس بر مسیر رود نیل شناور گشت
و قسمتهای تکهتکهشده را به دنبال هم جمع کرد /تا اينکه تر و يارانت قیام کرديد؛ تابرت را
در شرلۀ دوزخ انداخرید /و با بهررين همراه بازگشرید).
نکرۀ مهم اينکه عبارت «خیر رفقهْ» در تجربۀ کهن و اسوررهای به «هرروس» اشاره میکند؛
همان فرزندی که به دنیا میآيد تا انرقام پدرش را بگیرد .اين عبارت در تجربۀ مراصر بیانگر
«انقحب مصر» است؛ انقحبی که مصر را از بردگی و بندگی آزاد میکند .شايان ذکر است که:
«عنصر مکانی واحد ،يرنی رود نیل ،برای اين بهکارگیری سهم
قابلمححظهای دارد و وجه اشرراک دو طرف است؛ زيرا هر دو مرجزه در
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(ترجمه :ما با تر ديدار کرديم .تر جرانی بردی که باس جنگ بر تن داشری و در شیپرر

رود نیل به وقرع پیرست؛ يکی از اين مرجزهها تر د هرروس و مرجزۀ ديگر
انقحبی است که از دست ملت به سرقت رفت» (مجاهد.)97 :1998 ،
] [ DOR: 20.1001.1.23452366.1401.10.1.1.0

138

دورة  ،10شمارة  ،1بهار 1401

فصلنامة پژوهش های ادبيات تطبيقی

از فراخرانی اسوررۀ ايزيس و اوزيريس و نحرۀ بهکارگیری آن در اين سروده و همسنجی با
برد کهن آن ،به شند نکره میتران پی برد؛ نخست اينکه صح عبدا صبرر با بهرهگیری از میراث
کهن اسوررهای ،ترانسره است از مرز زمان بگذرد و بین زمان گذشره و دورۀ مراصر پیرند ايجاد
کند .دوم اينکه با سخن راندن از اقدامات سازندۀ جمال عبدا ناصر و ترسیم اوضاع کشرر مصر
در زمان زمامداری وی ،مضمرن کامحً فردی اسورره به مضمرنی جمری و سیاسی  -اجرماعی
تبديل شده است .ديگر اينکه اسرفادۀ شاعر از شخصیتهای اسوررهای در شرر و بیان خراسرهها
و دغدغههای جمری از رهگذر آن شخصیتها ،با ا هامگیری از نظريۀ «اشرراک عینی» يا «مرادل
مرضرعی» 4تی .اس .ا یرت صررت گرفره و به نمادين بردن مرن انجامیده است.
الزم به ذکر است عبدا صبرر در اين بخش از جمحت فرلیه  -که بر تجدد ،پريايی و تحرل
هرروس ،بر رسراخیزی ،خیزش و انقحب دال ت دارد .ديگر اينکه شاعر در اين بخش از ساخرار
دوگانه يا تقابل دوگانه-که در نقد اسوررهای جايگاهی ويژه دارد  -اسرفاده کرده است؛ بدينگرنه
که در اين پحن ،از رهگذر اسورره از جرانی جمال عبدا ناصر میگريد و در پحن بردی ،از
رهگذر شخصیت دينی حضرت محمد (ص) از پیری او و سفید شدن مرهايش ب به سخن
میگشايد .دخا ت دادن همین نظام دوگانه در مرن ،دال بر اين است که مرکلم مرن ،صاحب
ايدئر رژی است و خراسرهای دارد؛ خراسرۀ او ا بره همان برپايی انقحب است.
اين نیز يادکردنی است که شاعر ،اسوررۀ مرردنظر را به همان شکل اصلی و سنریاش به کار
نمیگیرد؛ بلکه میکرشد تا با بهرهگیری از فن «آشنايیزدايی» بازآفرينی جديدی از آن داشره
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دال ت میکند -بسیار بهره گرفره است؛ امری که در کنار بازآفرينی اسوررۀ ايزيس ،اوزيريس و

باشد و با خرانشی نرين ،آن را از ايسرايی به در آورد؛ ذا اسوررۀ جديد تفاوتهايی با شخصیت
کهن خرد دارد .از جملۀ آن تفاوتها میتران به مرارد زير اشاره کرد :در داسران اسوررهای ،بار
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همسنجی خرانشهای شاعران مراصر مصر از اسوررۀ ايزيس و اوزيريس

نیازمندی نمیکند .او رنج سفر را تحمل میکند ،همسرش را میيابد و او را زنده میسازد .بار
ديگر که اوزيريس کشره میشرد و اندام قورهقورهشدهاش در مصر پراکنده میگردد ،باز شروع
به جستوجری اين اندام تکهتکهشده میکند و برد از يافرنش ،آن را بههم وصل میکند و او را
زنده میسازد؛ اما اين بار اوزيريس به جهان فرودين میرود؛ بنابراين ديگر کاری از دست ايزيس
برنمیآيد ،مگر اينکه از فرزندش هرروس مراظبت کند و او را در دامان خرد پرورش دهد تا
زمانی فرارسد که انرقام پدرش را بگیرد؛ در حا ی که برخحف بخش اول اسورره ،در بُرد مراصر،
جمال عبدا ناصر بهتنهايی قادر به بازگرداندن تکههای بريدهشدۀ مصر نیست؛ بنابراين از هرروس
 که مرادل انقحب آزادسازی مصر است  -کمک میگیرد.نکرۀ ديگر آنکه در داسران اسوررهای ،اوزيريس ترسط برادرش ست کشره میشرد ،اما در
هرروس در برد کهن ،قصد گرفرن انرقام خرن پدر از ست را دارد ،در برد جديد به شخصیری
انقحبی تبديل میشرد که در پی سربلندی و به دست آوردن عزت ازدسترفرۀ مصر است.
 .3-2بازخوانی عبدالمعطی حجازی از اسطورة ایزیس و اوزیریس
در میان اسوررههای مررددی که احمد عبدا مروی حجازی ،شاعر مراصر مصر ،از آن بهره گرفره

است ،اسوررۀ ايزيس و اوزيريس جايگاه ويژهای دارد .شاعر در کراب شرر کائنات مملکۀ ا لیل
و در سرودۀ «آيات من سررۀ ا لرن» از اسوررۀ فرق بهره برده است .اين سروده که سرشار از
نگرانی ،د هره و اندوه است ،تابلری بديع و شگفری است که «شرر» و «نقاشی» در خلق رنگها
و سايههای آن با يکديگر مشارکت کردهاند (ا مقا ح172 :2000 ،و .)177حجازی نام جزء دوم
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برد مراصر داسران ،مصر ترسط دشمن اشغا گر تکهتکه میشرد .اين نیز گفرنی است که اگر

اين سروده را «إ ی ا رسام عد ی رزق اهلل» گذاشره است .نکرۀ مهم اينکه در اين جزء با وجرد
اينکه شخصیت نقاش «عد ی رزق اهلل» محرر سروده قرار گرفره است ،مرن شرری ،مسئله و
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مشکل عمرمی را مررد بحث و مناظره قرار میدهد؛ مشکلی که از يک طرف ،نقاش و هنرمند و
از طرف ديگر شاعر با آن مراجه هسرند .در بین اين دو ،تردادی از روشنفکران قرار دارند؛
آنهايی که بهخاطر شرايط سیاسی زمان خرد ،مجبرر شدند به خارج از مصر مهاجرت کنند .اين
سروده رؤيای محقق شدن «انقحب» را در سر دارد تا کسانی که مجبرر به مهاجرت شدند ،ترانايی
بازگشت به وطن را به دست آورند (مجاهد.)432 :1998 ،
شاعر در بخشی از اين سروده ،اسرداللهای مررددی برای برپايی انقحب ارائه میکند ،اما
نمیداند شرا انقحب مرردخراست در واقریت محقق نمیشرد؟ وی در اين «سروده /تابلری
نقاشی» که در آن تصرير انقحب را ترسیم میکند ،بین «ا صحر» ،نمايندۀ تحريک و تشريق مردم
برای انقحب و «ا ظل» ،نمايندۀ تکیه کردن بر تاريخ پرشکره و درخشان اسحمی  -فرعرنی و
(همان)444 :؛ آنجا که میگريد:
«قورتان من ا صحر /،فی قورتین من ا ظل /،فی قورۀ من ندی» (عبدا مروی حجازی:1978 ،
.)55
(ترجمه :دو قوره از هرشیاری قرمز /در دو قوره از سايه  /در قورهای از شبنم).
«قلممری نقاش /ايزيس» برای کامل کردن تصرير تابلر ،تکههای رنگ را جمع میکند؛ اما
سؤال اينجاست که نقاش شه رنگهايی را با هم درمیآمیزد؟ وی برای تکمیل «تابلر /انقحب»،
«ا صحر /بیداری» را از جرقۀ حاصل از سايش میخِ کفشهای سربازان با زمین و «ا ظل /رنگ
سیاه» را از گردوغبار خاطرات بسیار دور برمیدارد و آن دو رنگ را با آب بلرری که از درون
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«ا ندی» ،نمايندۀ آشکار کردن فورت او یۀ انسان که عاشق آزادی است آمیخرگی ايجاد میکند

درخت سدر بنان  -همان ا ظل  -کشیده شده است ،مخلر میکند:
«ترکب ا ريشۀ ا ريح فی أثر ا لرن /،تلقوه شذرۀشذرۀ /من مسامیر أحذيۀ ا جند /،من رهج
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(ترجمه :قلممر ،بهدنبال رنگ ،سرار بر باد میشرد /ذرهذره ،آن را در بر میگیرد /از میخهای
کفشهای سرباز /از گردوغبار خاطرات دوردست /وارد تابلر میشرد؛ درون درخت سدر بنان،
او را تحتتأثیر قرار میدهد).
«قلممری نقاشی /ايزيس» با وجرد اينکه قسمتهای بريدهشدۀ رنگها را جمع میکند و همۀ
عناصر هنری الزم را برای انجام مرفق «تابلر /انقحب» گرد میآورد؛ اما از نقاشی کشیدن روی
«تابلر /اوزيريس» درمانده است .شاعر از نقش کهن ايزيس دوری نمیکند ،بلکه تأکید میکند که
ايزيس همیشه قادر به انجام و اتمام آن است و تأکید میکند که اشرباه در مقدمهها ،سسری نریجه
را بهدنبال دارد؛ به اين مرنا نیست که در نیروی جادويی ايزيس ضرف و سسری وجرد دارد؛
بنابراين ،شکافی وجرد دارد که بر «شاعر /نقاش» واجب است آن را اصح کند (مجاهد:1998 ،
«تشرف نوفره ا مسرکنۀ نسغا فنسغا /،و تجمع أشحه حزمۀحزمۀ  /ثم تدعره أن يرنفس /،کن
سدی!» (عبدا مروی حجازی)56 :1978 ،
(ترجمه :نوفۀ پنهانشده را بهصررت شیرۀ گیاهی میخررد /و اندام قورهقورهشدۀ او را
دسرهدسره جمع میکند /سپس از او میخراهد که نفس بکشد /اما شه سرد!)
در حقیقت ،شاعر تأکید میکند که ايزيس مراصر مانند ايزيس اسوررهای ،ترانايی دمیدن در
رو و زنده کردن را دارد .ايزيس مراصر میداند که دمیدن رو باعث انقحب میشرد؛ به همین
خاطر است که رو ِ کمرنگشده از تابلر را در ضمن عناصر آفرينش زندگی جستوجر میکند
(ا جازی )142 :2011 ،و تحش میکند تا «راز زندگی /رو کمرنگ» را که مرادل نَفَس جادويی
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 98و  )445تا مشکل حل شرد و انقحب تحقق يابد:

است و در سینههای آدم و اوزيريس دمیده میشرد ،بیابد.
خراننده در اينجا دشار حیرت و سرگردانی میشرد؛ از اين جهت که میپرسد شگرنه رنگِ
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شاعر در پاسخ به اين پرسش بیان میکند که تفاوت بین رنگ مرجرد در تابلر و رنگی که از آن
کم شده ،تفاوت جرهری است؛ اما اين تفاوت مررد ترجه قرار نگرفره يا مشاهده نشده است؛
بهسان غازی ناپیدا در افق يا دانه بذری پنهان؛ قوراً اين تفاوت ،بین «تصرير و اصل» و بین «رؤيا
و واقریت» وجرد دارد (مجاهد:)446-445 :1998 ،
«إنّ رنا هنا ينقص ا لرن /کی يرنفس /رن کحب ا لقا ا ذی اليری /،کاألوز ا ذی غاب
فی زبد األفق» (عبدا مروی حجازی.)56 :1978 ،
(ترجمه :قوراً از بین رنگها ،رنگی کم شده است /تا (انقحب /اوزيريس /تابلر) برراند
نفس بکشد (زنده شرد) /اين رنگ کمشده از تابلر ،مانند دانۀ بذری است که به ششم نمیآيد/
بهسان غازی که در افق ديده نمیشرد).
سايه (ا ظل)  -است؛ اما او مررجه میشرد که در آفرينش گِل ،آب عنصر اصلی به شمار میآيد؛
بنابراين مررقد است که «آب /رنگ سفید» -مرادل شبنم (ا ندی)  -همان رنگ اکسیر و آب حیات
است؛ و ی حجازی در آهنگ نهايی ،از آب روی برمیگرداند و «خرن /رنگ قرمز»  -مرادل
بیداری (ا صحر)  -را انرخاب میکند .در حقیقت ،حجازی بیان میکند که تبديل «تابلر /انقحب»
به «عملی شدن انقحب» در گرو تبديل رنگ قرمز به سیل حقیقی خرن انقحبیرن است که هزينۀ
سنگینی برای ملت مصر بهحساب میآيد (مجاهد.)446 :1998 ،
«قل إنه ا وین /.فلینظر ا وین مم خلقناه! /قل هر ماء /.و ما هر ماء ،و کن دم» (عبدا مروی
حجازی.)56 :1978 ،
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در ابردا تصرر میشرد که «راز زندگی /رنگ کمشده از تابلر» همان «گِل /رنگ سیاه»  -مرادل

(ترجمه :بگر اين رنگِ کمشده گِل (رنگ سیاه) است /پس به گل نگاه کن که آن را از شه
شیزی آفريديم /بگر اين رنگ کمشده آب (رنگ سفید) است /اين رنگِ کمشده آب نیست ،بلکه

143

] [ DOR: 20.1001.1.23452366.1401.10.1.1.0

خرن (رنگ قرمز) است).
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الزم به ذکر است که شاعر در اين بخش با سخن خداوند رابوۀ بینامرنی برقرار میکند:
«فلینظر االنسان مم خلق /خلق من ماء دافق /يخرج من بین ا صلب و ا ررائب» (طارق 7-5 :و
ا جازی.)38 :2011 ،
در نگاه کلی ،از فراخرانی اسوررۀ ايزيس و اوزيريس و نحرۀ بهکارگیری آن دو در اين
سروده و همسنجی با اصل اسورره ،به شند نکره میتران پی برد :نخست اينکه حجازی از
شاعرانی است که بین شرر و هنرهای زيبا رابوه برقرار کرده است تا تابلرهای «عد ی رزق اهلل»
حضرر بارزی در شررش داشره باشد (ا جازی)38 :2011 ،؛ ازاينرو رفرار و کردار اسوررۀ ايزيس
را به «عد ی رزق اهلل» منرسب ساخت؛ همان کسی که __ از رهگذر ابداعات هنریاش __
تحش میکرد انقحب و شررش علیه اوضاع فاسد را در جان و نفسهای مصريان زنده کند
است؛ ضمن اينکه شاعر با فراخرانی اين اسورره از رهگذر شگرد رفرار با بردی نمايشی و
بهرهگیری از صیغۀ غايب ،به وی حضرری جزئی و گذرا داده است .اين نیز گفرنی است که در
تفسیری« ،حجازی اسوررۀ ايزيس را بهخاطر زنده کردن امید در جانهای فرزندان انقحب که
آرزومند رسراخیز دوباره هسرند ،به کار گرفره است» (ا جازی .)142 :2011 ،در حقیقت ايزيسِ
حجازی در جستوجری رنگ کمشده از تابلر است تا برراند انقحب را محقق سازد.
نکرۀ دوم؛ از آنجا که شاعر مراصر نیازی حیاتی به رمز و اسورره و دال تهای آن دارد،
تصرير ديگری برای تغییرات مفاهیم و ديدگاهها در اين عصر به شمار میرود (أبرکشک:2006 ،
)104؛ ذا حجازی به اين منظرر از رمز و اسورره در اين شرر بهره گرفره است .در واقع «گرايش
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(مجاهد)483 :1998 ،؛ بنابراين ،او اين اسورره را در خدمت تجربۀ سیاسی  -اجرماعی قرار داده

به رمز ،نیاز شديد و ضروری به ساخرمان دنیای خیا ی و رؤيايی شاعر را پاسخ میدهد و برآورده
میسازد» (ا رید)391 :2008 ،؛ ازاينرو حجازی برای برآورده کردن رؤيا و خیال خرد __ که
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همان برپايی انقحب است __ از زبانی نمادين و اسوررهای اسرفاده میکند.
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نکرۀ سرم اينکه شاعر با اين عبارتها سرودهاش را به پايان میبرد« :قل هر ا لرن /فی ا بدء
کان /وسرف يکرن غداً! /فاجر ا سوح /،إنّ غدا مفرمْ /و سرف يسیل ا دمْ» (عبدا مروی
حجازی.)57 :1978 ،
(ترجمه :بگر آن رنگ است /رنگی که در ابردا برده است /و در آينده نیز خراهد برد /بر
سوح تابلر ضربه بزن (با قلممريت بر سوح تابلر بزن) /فردا پر است /قوراً خرن جاری خراهد
شد).
او مررقد است که بايد برای تحقق انقحب ،بهای سنگینی را پرداخت کرد .اين بها همان
ريخرن خرن و کشره شدن در راه وطن است .وی با بهکارگیری حروف تأکید «إن ،الم و سرف»
بیان میکند که در روزهايی نزديک ،اين انقحب قوراً محقق خراهد شد و ظلموسرم از بین
شنین خاتمهای به آينده امیدوار است .ديگر اينکه حجازی اسوررۀ مرردنظر را به همان شکل
اصلی و سنریاش به کار نمیگیرد ،بلکه میکرشد تا با بهرهگیری از فن «آشنايیزدايی» بازآفرينی
جديدی داشره باشد و با خرانشی نرين ،آن را از ايسرايی بازدارد .مهمترين تفاوتهای شهرۀ
کهن و مراصر ايزيس از قرار زير است:
در داسران اسوررهای ،ايزيس به جستوجری تمام قسمتهای تکهتکهشدۀ بدن همسرش
میپردازد و آن را میيابد ،در حا ی که در داسران مراصر ،ايزيس مرفق به پیدا کردن همۀ تکههای
رنگی بهجز يکی از آنها میشرد و تنها برد از جستوجری بسیار و يافرن تکههای ديگر است
که مرفق به يافرن رنگ مرردنظر میشرد؛ اما فقط امیدوار است که اوزيريس /انقحب ،زنده شرد
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خراهد رفت و باروری ،حاصلخیزی و رونق بار ديگر به کشرر باز خراهد گشت؛ بنابراين او با

و رسراخیز و خیزش مجدد شکل گیرد .ديگر اينکه ايزيس اسوررهای با تحش و رنج بسیار،
ترانست اوزيريس را زنده کند ،بدون اينکه خردش کشره شرد يا آسیبی ببیند؛ اما ايزيس مراصر
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برای زنده کردن اوزيريس مرردنظر (انقحب) بايد جانفشانی کند و در راه آن ،خرن خرد و
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هموطنانش بريزد تا انقحب آغاز شرد و باروری و حاصلخیزی به کشرر بازگردد .همچنین
کرشش ايزيس اسوررهای برای پیدا کردن اوزيريس فردی است ،در حا ی که کرشش ايزيس
مراصر برای زنده کردن اوزيريس (انقحب) گروهی است؛ از آن جهت که بايد خرنهای بسیاری
در راه وطن ريخره شرد و افراد بسیاری دست به فداکاری بزنند تا انقحب به پیروزی برسد.
اينکه شاعر از يک اسورره برداشتهای مرفاوت میکند ،حکايت از انروافپذير بردن
اسورره دارد .شاعر هرگاه بخراهد میتراند آن را با بافت کلی سرودهاش سازگاری دهد؛ ضمن
اينکه کاربرد مرفاوت اسورره از سری شاعر ،از رهگذر هنر نقاشی ،گريای اين حقیقت است که
شاعر اهل خور کردن و ابداع است و فضا و مفاهیم در سرودههای او تکراری نیست.

از آنچه گفره شد میتران به اين نریجه رسید که اسوررۀ مصری ايزيس و اوزيريس اين فرصت
را به شاعران مراصر مصر داده است تا با فراخرانی و بهکارگیری آن در بسرر شررشان ،ضمن
پرهیز از خوابهگريی و بیان مسرقیم ،با زبانی نمادين و رمزگرنه به ترسیم خراسرهها ،آرزوها و
دغدغههای جمری و غیرشخصی بپردازند.
در نگاه جزئیتر ،أمل دنقل به اسوررۀ حاضر نگاهی نسبراً بدبینانه دارد و درست بر نقوۀ
تاريک و مسئلهدار آن تمرکز کرده است و در همان حال با تلفیق سازههای دينی داسران شام آخرِ
حضرت مسیح ،به مخاطب ا قا مینمايد که اوزيريسِ وی برعکس برد اسوررهای و کهن خرد،
خیزشی در دسررر کار ندارد و به بنبست سیاسی و اجرماعی رسیده است .ايزيس هم در برد
جديد خرد ،شخصیری مورود و غربتزده است که کسی به زاری و شیرن وی برای يافرن
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اوزيريس ترجهی ندارد.
صح عبدا صبرر برخحف أمل دنقل  -که نسبت به میراث اسوررهای وارونهگرايی و
آشنايیزدايی داشره است  -خرانشی خرشبینانه از اسورره ارائه میدهد .او با گذر از مرز زمان
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و پیرند میان گذشرۀ اسوررهای و دورۀ مراصر ،از جمال عبدا ناصر شخصیری اسوررهای ارائه
میدهد که به باور او مصر را به اوج شکرفايی رسانده است .او با شاهکارهايی که در دورۀ
حکرمت خرد بر مصر داشره ،مرادل همان ايزيسی است که رسراخیز اوزيريس جديد يا همان
مصر در دسررر کارش قرار دارد.
عبدا مروی حجازی نیز از سر ترهد و دغدغهای که برای کشررش داشره است ،با ا هامگیری
از اسوررۀ يادشده در جستوجری تر دی ديگر برای مصر است؛ ذا برای برپايی انقحب
مرردنظر خرد به بازآفرينی ايزيس میپردازد و از رهگذر شگرد «آشنايیزدايی» تجربۀ مراصر
خرد را بر آن اسورره حمل میکند .اين شاعر از زاويۀ هنری به اين اسورره ترجه کرده و کرشیده
است سايهروشن آيندۀ مصر را از کانال اسورره ترسیم نمايد .با اينهمه بايد گفت :اگر دنقل بر
اسورره نگاهی خاکسرریرنگ است و بهنرعی مخاطب شرر وی بین امید و ناامیدی در نرسان
قرار میگیرد.
در نگاهی ديگر همسنجی شیرههای فراخرانی شخصیت اسوررهای نیز حکايت از اين امر
دارد که تنرعبخشی در نحرۀ فراخرانی شخصیتهای اسوررهای در دسررر کار شاعران برده است
تا از رهگذر آن ،بر برد نمايشی مرن بیفزايند؛ بدينگرنه که ايزيس در شرر دنقل با تصريح به
نام ،به صیغۀ غايب و اوزيريس با تصريح به نام و بیان رفرار ،به صیغۀ مرکلم حضرر دارد و شاعر
کرشیده است بین اوزيريس و عیسی مسیح آمیخرگی ايجاد کند .در شرر عبدا صبرر ايزيس با
بهکارگیری دوم شخص مفرد ،حا ت خواب به خرد میگیرد و دربارۀ هرروس نیز با صیغۀ غايب

] [ Downloaded from clrj.modares.ac.ir on 2022-11-29

نقوۀ تیرۀ اسورره تمرکز کرده است و عبدا صبرر بر نقوۀ روشن آن ،نگاه حجازی نسبت به اين

سخن گفره شده است؛ اگرشه شاعر برای عینیتر کردن شخصیت ،به بیان رفرار دو شخصیت
پرداخره و کرشیده است شخصیت عبدا ناصر را با ايزيس پیرند زند .صیغۀ حضرر دو شخصیت
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نشده است؛ با اين حال از ترسیم رفرار آن دو غافل نبرده و تحش کرده است شخصیت ايزيس
را با «عد ی رزق اهلل» پیرند دهد.
پینوشت
1. Isis.
2. Osiris.
3. Horus.
 .4اشرراک عینی ،جفت محسرس ،مقارنۀ عینی يا مرادل مرضرعی ا یرت ،يرنی بهجای تصريح به احساسات شخصی
در مرن ،بايد آن احساسات بهصررت غیرمسرقیم و بهوسیلۀ آفرينش سلسهای از مرقریتها ،وقايع و صحنهها
به خراننده ا قا شرد (ا یرت)68 :1375 ،؛ بهعبارت ديگر هنر بايد از رهگذر اسرفادۀ عینی از نمادهای فراگیر و
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