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لطالما عد الشعر بشارة لمغد، ال تأريخا لألصل لذا فقد كانت وظيفتو دوما       
، وليس مجرد التسجيل ومن ىنا صار سيفا بتارا، ال وردة وديعة تعمق ا والرؤيفاالستشرا

إال أن عدد غير قميل من الشعراء أخذوا  في عروة حامل السيف، وأصبح فاعـال مقاوما،
. عمى عاتقيم ميمة جعل الكممة سالحـا من أسمحة المقاومة 

لذا تعد األسطورة مظيرا الفتا لالنتباه في الشعر المعاصر الذي أصبح حقال خصبا     
 ألنيا بنية معرفية عميقة تتعمق بمعتقدات الشعوب ،أعرافيا وتقاليدىا ، ونظرا لظروف ؛ليا

 بحيث أصبح استدعاؤىا ،العصر الراىن لجأ إلييا الشاعر لما يرتبط بيا من أحداث ميمة
فضاء إلغناء تجربتو الشعرية ، ومرآة عاكسة لواقعو تكشف الكثير من المعاني التي 

 األسطورة نصا مرجعيا تتعمق بو القصيدة وبالتالي أضحت يصعب الحديث عنيا مباشرة، 
     تاريخيا  يكسبيا قوة تعبيرية ذات أىمية ، وقد يكون النص المرجعي نصا دينيا،مما 

 .أو أدبيا أو غير ذلك
     اتكأ فييا  إذ"سميح القاسم" حضورا متميزا في ديوان الشاعر  فقد شكمت األسطورة

       عمى جممة من الرموز حاول من خالليا تقديم قراءة ليذا الواقع يكشف من خالليا 
           .عن مواقفو وما يعانيو من مرارة وقير بأساليب تعبيرية مفعمة بالداللة 

 األسطورة عرفت انتشارا واسعا في الشعر العربي أن اختيارنا ليذا البحث ومن أسباب   
       باإلضافة ،المعاصر عموما وفي ديوان الشاعر سميح القاسم عمى وجو الخصوص

عمى شعره  إلى الطابع الروحي والفمسفي الذي تتميز بو ىذه السمة المميزة لو جعمتنا نصر
كمادة خصبة لمبحث والدراسة لمغوص في مكامن النص الشعري المفعم بالدالالت 

 .والجماليات
  كيف كان توظيف سميح القاسم لمرموز األسطورية :وعميو طرحنا اإلشكالية اآلتية    

في ديوانو؟ وما ىي الدوافع التي كانت وراء ىذا التوظيف؟  
 باعتباره أنسب المناىج ليذا النوع الوصفي التحميمي في دراستنا ىذه عمى     إذ اعتمدنا

. من الدراسة القائمة عمى الوقوف عند مواطن األسطورة في الديوان
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 ونشأتيا كما سمطنا ، فيو مفيوم األسطورةتناولنا خطة البحث مستيمة بمدخل وكانت    
 وبعد ذلك الفصل األول الذي ،الضوء عمى أنواع األساطير ثم تطرقنا إلى ذكر أىميتيا

 العناصر اآلتيةخصصناه لدراسة تجميات التوظيف األسطوري في الديوان ضمن 
         حديث لل ا مناطفكان أما الفصل الثاني ،(األساطير اليونانية، الفرعونية ، البابمية)

        حاول ،الديني والتاريخي عن الرموز التي تعددت مصادرىا في شعره بين الرمز
 ةـث بخاتمــ البح أنييناعب العربي الفمسطيني،ـ لدى الش العـاماورة الوضعـىا محـمن خالل

                                                                      .قدمنا فييا أىم النتائج
         وىي ،   ومن بين المراجع التي ســاعدتنا، وأسيمـت في اختيـارنا ليذا الموضوع

ريتا : لـ"أسطورة الموت واالنبعاث في الشعر العربي المعاصر" في مجمميا دراسات سابقة 
، حيث ركزت عمى تجميات أساطير الموت واالنبعاث في النص الشعري عشري عوض
، ودراسة عبد الرضا عمي "استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر"زايد 

 فكانت ،ىذه المراجع وأخرى ساىمت في تحديد مسار البحث" األسطورة في شعر السياب"
 والتي خمقت لناخير عون وقد واجيتنا صعوبات عدة منيا تشعب المادة األسطورية 

. كثرة المراجع التي تتناول ىذا الموضوع  إضافة إلى صعوبة في تقسيم البحث
   وأخيرا أشكر اهلل وأحمده حمدا كثيرا عمى نعمو التي ال تعد وال تحصى الذي ىداني 

 النجاز ىذا البحث، ثم أتقدم بشكري، وتقديري لألستاذة المشرفة دخية فاطمة 
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تعريف األسطورة : الوأ  

   من المصطمحات التي أثارت الجدل في وسط النقاد مصطمح األسطورة، فيو مصطمح 
ومن الصعب تحديد مالمحو وضبطو، فقد أخذت  بسيط إال أنو ضارب بجذوره في العمق،

األسطورة عبر تاريخنا عدة دالالت ولإلحاطة بالمفيوم الشامل ليذه المصطمح كان لزاما 
عمينا الرجوع إلى جذورىا في التراث، وتبعا لذلك قمنا بمحاولة اكتشاف مصطمح األسطورة 

في النص األول القرآن الكريم فوجدناىا وردت في العديد من السور نجدىا في سورة 
لِإينَذ ﴿ :المطففين في قولو عز وجل يرُت األَذوَّو مَذيْتوِإ آيَذاتُتنَذا قَذالَذ أَذسَذاطِإ  :، وفي قولو1﴾إِإذَذا تُتتْتمَذى عَذ

يال﴿ مَذيْتوِإ بُتكْترَذًة وَذأَذصِإ مَذى عَذ تَذتَذبَذيَذا فَذيِإيَذ تُتمْت لِإينَذ اكْت يرُت األَذوَّو قَذالُتوا أَذسَذاطِإ  :، ووردت أيضا في قولو2﴾وَذ
يثَذانِإ ﴿ تَذغِإ ا يَذسْت ونُت مِإن قَذبْتمِإي وَذىُتمَذ مَذتْت الْتقُترُت قَذدْت خَذ رَذجَذ وَذ دَذانِإنِإي أَذنْت أُتخْت ا أَذتَذعِإ وَذالَّوذِإي قَذالَذ لِإوَذالِإدَذيْتوِإ أُتفٍّ لَّوكُتمَذ

لِإينَذ  يرُت األَذوَّو قٌّق فَذيَذقُتولُت مَذا ىَذذَذا إِإالَّو أَذسَذاطِإ دَذ المَّووِإ حَذ يْتمَذكَذ آمِإنْت إِإنَّو وَذعْت  :، وفي قولو عز وجل3﴾المَّووَذ وَذ
وْتا كُتلَّو ﴿ قْتًرا وَذا ِإن يَذرَذ فِإي آذَذانِإيِإمْت وَذ مَذى قُتمُتوبِإيِإمْت أَذكِإنَّوًة أَذن يَذفْتقَذيُتوهُت وَذ عَذمْتنَذا عَذ تَذمِإعُت إِإلَذيْتكَذ وَذجَذ نْتيُتم مَّون يَذسْت مِإ وَذ

يرُت  واْت إِإنْت ىَذذَذا إِإالَّو أَذسَذاطِإ ينَذ كَذفَذرُت لُتونَذكَذ يَذقُتولُت الَّوذِإ ادِإ اؤُتوكَذ يُتجَذ تَّوى إِإذَذا جَذ نُتواْت بِإيَذا حَذ مِإ آيَذٍة الَّو يُتؤْت
لِإينَذ   4﴾األَذوَّو

   والمالحظ ليذه اآليات القرآنية يجدىا مرتبطة بمصطمح أساطير األولين ألن الجدل 
عمى لسان قوم محمد صمى «كان قائما بسبب الدين الجديد، وقد ورد لفظ أساطير األولين 

 ا عميو وسمم القريشيين الفصحاء الذين سمعوا باألساطير وىم لم يتصموا باليونان

                                                           

.13اآلية: سورة المطففين - 1  
.5اآلية : سورة الفرقان-  2  
.17اآلية : سورة االحقاف-  3  
.25اآلية : سورة االنعام-  4  



 مدخل                                                                            مفاهيم في األسطورة
 

5 
 

 ألن العرب آنذاك لم يخرجوا من شبو الجزيرة 1 »شيئا من ألفاظيم وكمماتيم ويقتبسوا
.  العربية

اليونانية " HISTORIA"ف» وقد ظن بعض الباحثين أن الكممة مقتبسة من المغة اليونانية
 تعني حكاية أو قصة إال أن كممة أسطورة تعني حكاية غير حقيقية ، بينما الكممة ذاتيا 

"HISTORIA "2«تعني التاريخ .

مَذا ﴿ :   في لسان العرب األسطورة مشتقة سطر بسطر إذا كتب قال ا تعالى ن وَذالْتقَذمَذمِإ وَذ
ونَذ  .  أي وما تكتب المالئكة ، وقد سطر الكتاب يسطره سطرا وسطره واستطره 3﴾يَذسْتطُترُت

أسطر فالن اليوم، وىو :يقولون لمرجل أنو أخطا فكنوه عن خطئو: قال ابن البرزخ
 .اإلسطار بمعنى اإلخطاء 

  .4األباطيل وىي األحاديث التي ال نظام ليا :األساطير

رواية »    وقد تطورت مدلوالت األسطورة بحسب خمفية التناول،لكن مع االتفاق عمى أنيا
أعمال إلو أو كائن خارق تقص حادثا تاريخيا خياليا أو تشرع عادة أو معتقدا أو نظاما أو 

نجد أن اإلنسان آمن بمعتقدات وارتبط بيا رغم أنيا حافمة بالخوارق   ،5«ظاىرة طبيعية
بمثابة الدستور االعتقادي الذي يفسر الحاضر ويؤمن » والمعجزات، كما أنيا  كانت 

بالمستقبل ، فكانت ذات غايات عممية تيدف إلى  ترسيخ عادات اجتماعية أو تدعيم 
 ، فيي بيذا ترتبط بنظام تعمل عمى ترسيخو 6«سمطة عشيرة أو إقامة نظام اجتماعي

إنيا تشمل »وتدعيمو، ومع ذلك البعد المعتقداتي لألساطير نجد غياب البعد المنطقي فييا 
                                                           

األسطىرة تىثيق حضاري، قسى اندراساث وانبحىث، جًعيت انتجديد انثقافيت واالجتًاعيت، دار كيىاٌ، سىريا، - 

.22، ص1،2009ط
1
  

 - 
2

 .18، ص1998 دط،األسطىرة عُد انعرب في انجاههيت، انًؤسست انجايعيت نهُشر، نبُاٌ،: حسيٍ انحاج حسٍ

.1اآليت : سىرة انقهى- 
3
  

.363، ص1990 ،1ط، يادة سطر، دار صادر، بيروث،4نساٌ انعرب، و: ابٍ يُظىر-  
4
  

.7االساطير اليونانية والرومانية، مكتبة النيضة المصرية، دط، دت ، ص: أمين سالمة-  5  
.29، ص1999، 3االسطورة والتراث، المركز المصري لبحوث الحضارة، القاىرة،ط: سيد القمني-  6  
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فكل قصة تعتمد عمى أسس غير .. كل ما ليس واقعيا ، أي كل ما ال يصدقو العقل 
« عقمية ، أو تبرر بمبررات غير عقمية ال يكون ثمة شك في أنيا نتاج لخيال أسطوري 

؛ ألن الخيال أداة لتوصيل الحقيقة فيو مصدر اإلليام  وبيذا يعتبر الخيال عممية ذىنية 1
األسطورة ليست بدعة وال وىم وال »عقمية ،وتبعا ليذه العممية قال عمماء األنتروبولوجيا بأن

تييؤات من وضع الخيال أما خمط األسطورة بالبدع والوىم والخيال فتقع فيو جميع مناىج 
، وىذا ما يؤكده مرسيا الياد فيو يرى أن 2«البحث العممية المطبقة عمى الميثولوجيا

نما ىي تجربة وجودية ترمز إلى واقع مقدس يدرك من » األسطورة ليست وىما وال كذب وا 
ركن أساسي من أركان الحضارة »، وبيذا تصبح األسطورة «خاللو اإلنسان عالم الغيب

اإلنسانية تنظم المعتقدات، وتعززىا وتصون المباديء األخالقية وتقوميا، وتضمن فعالية 
، فيي تحاول أن تنير جوانب النفس 3«الطقوس، وتنطوي عمى قوانين عممية الخمق

اإلنسانية ، وبيذا فالمجتمع الذي يفقد أساطيره يعاني كارثة أخالقية تعادل فقدان اإلنسان 
. لروحو

األسطورة كممة يحيطيا سحر خاص يعطي ليا من االمتداد عبر المكان وعبر »فـوعميو 
توحي بالعطاء المجنح لمعقل والوجدان اإلنساني توحي بالحمم حين يمتزج .. الزمان 

 ، وبعد كل ىذه 4«بالحقيقة وبالخيال، وىو يثري واقع الحياة ليخمق منو دنيا جديدة
المفاىيم لألسطورة كان من الصعب اإلمساك بالتعريف المناسب إال أن التعريف الذي 

األسطورة تتكون من رواية أفعال قامت بيا كائنات عميا ، »يبدو أكثر شمولية ىو أن
وتعتبر ىذه الرواية قصة حقيقية مقدسة تتعمق بشيء جديد ظير إلى الوجود ، كما تعرفنا 

                                                           
 ، 1997استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر،دار الفكر، القاىرة،دط، : عمي عشري زايد-  1
  17ص
.41، ص2005، 1منذر حموم، دار الحوار لمنشر والتوزيع، سوريا،ط:فمسفة اآلسطورة، تر: ألكسي لوسيف-  2  
.24قسم الدراسات والبحوث، ص: األسطورة توثيق حضاري-  3  
.3، ص2004، 1أديب اآلسطورة عند العرب، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط: فاروق خورشيد-  4  
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 ،وىي بيذا تبقى محاولة من اإلنسان لتأكيد وجوده ورغبتو 1«األسطورة عمى أصل األشياء
إنني أعرف جيدا ما ىي بشرط »:في البقاء ،وبيذا وصل األمر بالقديس أوغسطين لمقول

. 2«أال يسألني أحد عنيا ، ولكن إذا ما سئمت وأردت الجواب فسوف يعتريني التمكؤ

. وىكذا مرت األسطورة بمفاىيم عدة حتى وصمت لما ىي عميو اآلن

نشأة األسطورة  : ثانيا

   قدم العديد من الباحثين والدارسين لألسطورة تفاسير حول نشأتيا وبيان والدتيا فمنيم 
من ذىب لمقول بأنيا تعود إلى العصور البدائية األولى حينما راح اإلنسان يتساءل حول 
الكون، وفي ىذه المساءلة لم يجد أمامو إال الطبيعة كمالذ أول يسعى من خالليا تفسير 

"  الغصن الذىبي"ما يدور حولو من ظواىر كونية ومصيرية يرى جيمس فريزر في كتابو 
األسطورة نشأت عمما بدائيا ييدف إلى تفسير الحياة وطبيعة اإلنسان وأنيا متأخرة » أن

. (تأخر الطقوس) ، فتجد فييا إثباتا لجانب الكالم عمى الحركة3«عن الطقوس

" ميتولوجيا اليونان وروما"ففي محاولة تفسير األسطورة يقرر توماس بوليقينشي في كتابو
: وجود أربع نظريات في أربع نظريات في أصل األسطورة وىذه النظريات ىي

 :النظرية الدينية- 

 أن حكايات األساطير مأخوذة من الكتاب المقدس مع االعتراف بأنيا غيرت أو ى   تر
، لمنظرية الدينية منحى مفاده ان كل القصص والحكايات التي تروييا األساطير 4حرفت

تستقى من الكتاب المقدس كمصدر أول ليا إال أنيا لم تؤخذ كما ىي بل زيفت وحرفت 
عن صورتيا األصمية وىذا ما يؤكده  

                                                           

.21، ص1991، 1مظاهر األسطورة، تر نهاد خياطة، دار كنعان للدراسات والنشر، دمشق،ط: ميرسيا إلياد-  1  
.12ص: األسطورة توثيق حضاري-  2  
.41، ص1994، لبنان، 1موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية وداللتها ، دار الفرابي، ط: محمد عجينة-  3  
.31ص، األسطىرة تىثيق حضاري- 

4
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 :النظرية التاريخية -

 تذىب إلى أن أعالم األساطير عاشوا فعال وحققوا سمسمة من االعمال العظيمة ، ومع    
مرور الزمن أضاف إلييم خيال الشعراء ما وضعيم في ذلك اإلطار الغرائبي الذين 

 تذىب النظرية التاريخية إال ان األسطورة حقيقة تاريخية 1يتحركون خاللو في جو أسطوري
تجسدت من خالل أعالميا الذين عاشوا تمك الحقبة من الزمن وحققوا العديد من 

 .النجاحات واالنتصارات ، ولكن خيال الشعراء الواسع أضاف إلييا ذلك الطابع ألعجائبي 

  :النظرية الرمزية -

   تفترض أن أساطير األقدمين مجرد مجاز ومع مرور الزمن استوعبيا الناس، ترى 
ىذه النظرية أن الرموز األسطورية ىي من صنع الخيال وال عالقة ليا بالواقع لكن الزمن 

: ىوالذي اكسبيا ىذه الصفة وتداوليا الناس عمى صورتيا الحرفية التي عرفت بيا مثال
 .ساتورن يأكل أوالده أي الزمن يأكل كل ما يوجد فيو

  :النظرية الطبيعية -

   بمقتضى النظرية الطبيعية يتم تخيل عناصر الكون من ماء، وىواء، ونار في ىيئة 
أشخاص أو كائنات حية أو أنيا تختفي وراء مخموقات خاصة ، وعمى ىذا النحو وجد 

       تعود النظرية الطبيعية في فحواىا إلى أن األسطورة 2لكل ظاىرة طبيعية أسطورة 
في أصميا تمتد في أصميا إلى ثالث مركبات أساسية إذ كل واحد من ىذه العناصر 

 .يشكل تصور ألسطورة ما

 

                                                           

.31ألسطىرة تىثيق حضاري، صا- 
1
  

.31 انًرجع َفسه، ص-
2
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أنواع األساطير  :  ثالثا

   تختمف األساطير عمى حسب الموضوع الذي تتناولو، وبما أننا ال نممك نماذج 
أسطورية من األدب العربي ، فسنقدم نماذج ألنواع األسطورة بغض النظر عن مصدرىا 

: إال أنو يمكن تصنيفيا حسب موضوعيا ووظيفتيا إلى

 :األسطورة الطقوسية  -1

 تمثل الجانب الكالمي لطقوس األفعال بحيث أنيا تسترجع الموقف الذي تصفو     
ويمكننا أن نقدم أسطورة أوزوريس مثاال عمى ذلك ، فأوزوريس ىو إاله الخصب يموت مع 

 .1فترة انتياء الخصب ، ويحيا مع عودتيا، ولذلك فيو عمى عالقة بطقوس ونحكي القصة

  :أسطورة التكوين  -2

      تصور لنا عممية خمق الكون، ومثال ذلك أسطورة التكوين البابمية التي كانت تغنى 
    في اليوم الرابع من عيد رأس السنة، فتقول انو في البدء كان عنصر الذكورة يتجمى 

في الماء العذب واألنوثة في الماء المالح، ولما تم المزج ولد مومو، وىو عبارة عن الكممة 
فنرى ىنا ثالثة عناصر من عناصر التكوين التي عرضت ليا كتبنا السماوية، وعبر ... 

يحاول .2(الكممة)و (الزوجية)وفكرة  (الماء)عنيا القرآن أحسن تعبير وأقصد بيذه العناصر 
اإلنسان من خالل االسئمة التي يطرحيا حول نشأتو وأصل تكوينو انطالقا من تأممو لما 
يدور حولو باحثا عن جواب يشفي غميمو في التفتيش عن الحقيقة الخفية ، وبيذا الشكل 

 .تتبمور أسطورة التكوين

                                                           

.16أشكال انتعبير في االدب انشعبي، دار َهضت يصر، انقاهرة، دث، ص: َبيهت ابراهيى: يُظر- 
1
  

.17انًرجع َفسه، ص -
2
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  :األسطورة التعميمية  -3

   يحاول اإلنسان البدائي  من خالليا أن يعمل ظاىرة تسترعي نظره ، ولكنو ال يجد ليا 
مثال . تفسيرا مباشرا، ومن ثمة فيو يخمق حكاية أسطورية تشرح سر وجود ىذه الظاىرة

    ظاىرة الخط األسود في حبة الفاصوليا ، لما عجز اإلنسان عن تفسير الخط األسود 
في حبة الفاصوليا لجأ إلى األسطورة ، والتي مفادىا أن كل من العود والفحم المتوىج 

وحبة الفاصوليا حاولوا عبور بحيرة إذ القى العود بنفسو في البحيرة ، عبرت حبة 
الفاصوليا البحيرة في رضاء تام ، أما قطعة الفحم فزعت لمنظر المياه فأحرقت عود 

الحطب لما رأت حبة الفاصوليا ذلك إنفمقت من الضحك ، ولحسن الحظ وجدىا خياط 
كان يعبر البحيرة فخاطيا بالمون األسود، ومن ثم أصبح لحبة الفاصوليا ىذا الخط حتى 

تبحث األسطورة التعميمة عن السبب الذي أوجد الظاىرة من خالل خمق حكاية  . 1اليوم
    ويمفت انتباىو لمتأقمم والتواصل - اإلنسان البدائي- أسطورية لتفسير ما يدور حولو 

 .مع بيئتو

 :األسطورة الرمزية  -4

 تتضمن رموزا تتطمب التفسير نقدم نموذجا ممثال في أسطورة بسيشيا  وكيوبيد تحكي    
األسطورة أن اإللية فينوس تميزت إغتاظت من بسيشيا الجميمة ، فاستدعت ابنيا كيوبيد 

ثم راحت بسيشيا في نوم عميق ، ...وأمرتو أن يقتميا بسيامو ، ولكنو أغرم بيا ولم يقتميا 
فوجدىا كيوبيد نائمة فطبع عمى فميا قبمة ، فاستيقظت تزوجيا وكشف ليا عن حقيقة 

 . 2نفسو كل ىذا يشير إلى أن األسطورة تتضمن رموزا تستحق التفسير

 

                                                           

.18أشكال انتعيير في االدب انشعبي، ص: َبيهت ابراهيى: يُظر- 
1
  

.20انًرجع َفسه،ص-: 
2
  



 مدخل                                                                            مفاهيم في األسطورة
 

11 
 

 

 : أسطورة البطل اإلله  -5

 يتميز فييا البطل بأنو مزيج من اإلنسان واإللو الذي يحاول بما لديو من صفات أن    
  .1يصل مصاف اآللية ، ولكن صفاتو اإلنسانية تشده دائما إلى العالم األرضي

األسطورة الطقوسية، التعميمية، الرمزية »: ويقسميا أحمد كمال زكي إلى أربعة أقسام وىي
. 2«واألسطورة التاريخية ىي تاريخ وخرافة

:  ويرى آخر أن األسطورة تنقسم إلى

  :األسطورة التعميمية -1

 .ذات مضامين تعميمية فقد اىتمت بتعميم مباديء الزراعة وفنونيا

  :األسطورة الوعظية  -2

تحث عمى التزام الحكمة وبناء القيم ، وتأصيل عالقة سميمة بين اإلنسان والرب ، وتحذر 
. من عصيانو

  :األسطورة العممية -3

تتحدث عن قضايا عممية كالخمق والتكوين، وىي من األساطير التي تبير العقل      
لتضمنيا معان عظيمة عن خمق الكون، السماء، واالرض، وخمق النبات والحيوان والنبات 

 .3واإلنسان

                                                           

.22 صأشكال انتعبير في األدب انشعبي،: َبيهت ابراهيى- 
1
  

.19األسطورة في شعر السياب، ص: عبد الرضا علي- 
2
  

.71ص ، األسطىرة تىثيق حضاري- 
3
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  :أساطير األبطال -4

تدور حول شخصيات صالحة تركت بصمات بارزة في التاريخ القديم كاألنبياء     
والمموك إذ البطولة تؤثر في الحضارة ، ومثال ذلك أسطورة جمجامش ممك أوروك 

 .1السومري في ممحمتو الطويمة ومغامرتو مع صديقو أنكيدو

بعد أن استعرضنا جميع أنواع األساطير توصمنا وخمصنا أن اإلنسان البدائي عندما     
. ينظر إلى الكون الفسيح يضيع في تأمالتو وتساؤالتو أدى إلى نشؤ األساطير

أهمية توظيف األسطورة في الخطاب الشعري : رابعا

       ىناك من يقول الشعر وليد األسطورة ، ففي حديثنا عن عالقة األول بالثاني البد 
أن نشير بداية إلى العصر الحديث، وأن ىناك الكثير من األدباء والشعراء الذين حاولوا 

إن ما يجمع »: أن يتخذوا من األساطير مادة لمتمميح واإليحاء ، وعميو يمكن القول
األسطورة بالشعر ىو التجربة اإلنسانية التي تترجميا المغة بمختمف إيحاءاتيا وتمميحاتيا 

، فغدت أىمية توظيف األسطورة والرموز األسطورية في القصيدة الحديثة 2«وتصريحاتيا
والمعاصرة من كون الرمز يشكل صورة حسية مولدة لممعنى ، ويكشف استدعاء الرموز 
األسطورية عن القيمة الداللية والجمالية التي يحققيا الرمز في سياق النص الشعري ألنو 

عندما يتجاوز الشاعر مستوى مجرد ذكر األسطورة أو الرمز األسطوري إلى مستوى »
االستميام واالستحياء والتوظيف من خالل خمق سياق خاص يجسد تفاعل األسطورة مع 

، والشاعر بيذا التوظيف يعيد تشكيميا بما يجعميا تتفاعل مع التجربة 3«التجربة الشعرية 
. الشعرية لمقصيدة

                                                           

.78صاألسطىرة تىثيق حضاري ، - 
1
  

.27، ص1986شاكر عبد الحميد، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، :األسطورة والمعنى، تر: كمود ليفي ستراوس-  2  
.21، ص2002الكويت، اإلبيام في شعر الحداثة، سمسمة عالم المعرفة،: عبد الرحمان القعود-  3
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إن أىمية استحضار األسطورة يعني العودة إلى التاريخ، وبيذا رأى الشاعر المعاصر     
في الرمز األسطوري ىروبا من الواقع، فوظف الرموز األسطورية أمال في الحرية عبر 

 .دالالتيا مما جعل الشعر الحديث غامضا في بعض األحيان  

ومن أسباب عودة الشاعر إلى الرمز األسطوري أيضا تقميد لمشعر الغربي، وقد ساىم      
في التأثير عمى الشعراء المعاصرين ولفت  (األرض الخراب)في قصيدتو  (إليوت.س .ت)

فيي من »باإلضافة إلى الجاذبية الخاصة لألسطورة . أنظارىم إلى ىذا العنصر الفني
الناحية الفنية تسعف الشاعر عمى الربط بين أحالم العقل الباطن، وأحالم الواقع، وربط 

التجربة الذاتية، بالتجربة الجماعية وتفتح أفاقا واسعة لمتنويع في تراكيب القصيدة 
. 1«وبنائيا

وقد عاد الشاعر المعاصر لألسطورة لتكون رمزا يبني عمييا عوالم يتحدى بيا      
المنطق، كما عالجوا بيا مواضيع شتى قضايا سياسية، اجتماعية عبروا من خالليا عمى 

... البطولة والتجدد فوظفوا تموز وعشتار وجمجامش

انعدام القيم »أما بدر شاكر السياب فيعيد استخدام الشاعر الحديث لألسطورة إلى      
الشعرية والفنية في حياتنا المعاصرة ، لغمبة المادة عمى الروح ، ونحن في عالم ال شعر 
فيو ألن األشياء التي كان في وسع الشاعر أن يقوليا ويحوليا إلى جزء منو أصبحت 

عاد إلى األساطير والخرافات التي ال تزال تحتفظ بحرارتيا ليستخدميا .تتحطم واحدا واحدا 
 2«رموزا، ويبني منيا عوالم جديدة يتحدى بيا الواقع

                                                           

.9، ص1978اتجاىات الشعر العربي المعاصر، سمسمة عالم المعرفة، الكويت، : إحسان عباس-  1  
، دار المطبوعات الجامعية،  (دراسة تحميمية في البنية الفكرية والفنية)القصيدة العربية المعاصرة: كاميميا عبد الفتاح- 2

.584، ص2007االسكندرية،    
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ان األسطورة اآلن ممجأ دافيء لمشاعر ، وان نبعيا لم ينضب ولم »: ويقول أيضا     
 ألن الشاعر العربي القى الظمم 1«يستيمك بعد وليذا تراني ألجأ إلييا في شعري كثيرا

والميانة ، مما كسر شموخو اإلنساني ، فمجأ إلى الرموز األسطورية التاريخية الموحية 
. ىربا وخوفا من سمطة ىذا الواقع

باالضافة إلى ذلك أن توظيف الشاعر المعاصر لألسطورة يضفي عمى عممو      
عراقة وأصالة ويمثل نوعا من امتداد الماضي في الحاضر، وتغمغل الحاضر »اإلبداعي 

بجذوره في تربة الماضي الخصبة، كما أنو يمنح الرؤية الشعرية نوعا من الشمول 
 وبيذا يجعميا تتخطى حدود الزمان والمكان ألنيا تحمل دالالت إنسانية لم تفقد 2«والكمية

. قيمتيا خالل التطور الذي نعيشو اليوم

:  ويمخص أنس داود الغاية من استخدام الرموز األسطورية في القصيدة الشعرية بمايمي

ما وجده شعراؤنا من حاجة الشعر العربي إلى الخروج عن دائرة الغنائية الذاتية  -1
التي عاش فييا في إنتاج الشعراء الرومانتيكيين، والدخول بو إلى دائرة األعمال 

الموضوعية التي ليا وجودىا المستقل نشدانا لتحقيق ما دعا إليو إليوت من إيجاد 
 .معادل موضوعي لممشاعر واألفكار 

تحقيق اإلحساس بوحدة الوجود اإلنساني حيث يجدون في األساطير الماضية  -2
 .تعبيرا عن الحاضر المعاش 

 .االقتصاد في لغة الشعر بتركيز التعبير وتكثيف الداللة -3

                                                           
، دار وائل لمنشر والتوزيع،   (دراسة أسموبية لشعره)بدر شاكر السياب، : إيمان محمد أمين الكيالني- 1

130، ص2008،األردن، 1ط 1
  

.50 كايهي بهحاج، أثر انتراث انشعبي في تشكيم انقصيدة انعربيت انًعاصرة، ص-
2
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التعبيرعن بعض المضامين بصورة غيرية حتى ال تثير السمطات السياسية  -4
 .1واالجتماعية

ن األسطورة تعتمد عمى الصورة الشعرية لمتعبير عن األفكار بمغة أ   وبيذا يمكن القول 
 .مقتصدة من خالل بنيتيا المكثفة الداللة، وقدرتيا عمى خمق سياق تاريخي جديد

 فسميح القاسم رغب في صنع أسطورة الفمسطيني ، ويدخل في عالم تزول منو ا   إذ
الحواجز السياسية واالجتماعية، والحدود التاريخية والجغرافية وىذا ليس عمال سيال إال أن 

.  سميح وظف األسطورة في أكثر من موضع في ديوانو ، وىذا يدل عمى ثقافتو العالية

   

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
مداخل نظرية في األسطورة وأهميتها وتوظيفها في الخطاب الشعري، : محمد عبد الرجمن يونس- 

1
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   تمييد 
   لجأ الشاعر المعاصر إلى توظيؼ األسطورة ألنيا تحمؿ ىمومو وتجسد واقعو 

المأساوي، فمع بداية الخمسينات وما عرفتو ىذه الفترة مف صراع عربي إسرائيمي وجد 
الشاعر نفسو أماـ ىذه الظروؼ يعالجيا ويعبر عنيا ،وذلؾ بالعودة إلى تاريخ الشعوب 

بأساطيرىا ورموزىا و نقميا لنا عمى شكؿ قصص راح يعبر بيا وكأنو يريد أف يخمقيا مف 
األمر الذي جعؿ الشعراء يبحثوف عف ميالد جديد وبعث جديد سبيال ال مفر منو »جديد 

 ، فكاف تركيزىـ عمى رموز االنبعاث والتجدد 1«لمخالص مف الفراغ الذاتي والجماعي
فيـ »أوزوريس  وسيزيؼ ، و والخمؽ التي وجدوىا مجسدة في شخوص أسطورية كتموز،

. 2«يعيدوف ليا طاقاتيا التي فقدتيا في عصر العمـ والتكنولوجيا فيمتمسوف فييا بعثا جديدا
ألف التكنولوجيا قتمت كؿ شيء جميؿ كما نجد أف ىناؾ درجة عالية مف التشابو بيف 
أساطير الشعوب المختمفة لكف ذلؾ ال ينفي اختالؼ بعض العناصر األسطورية التي 

. تجمت في حضور توظيفات شعرية مختمفة نسعى لكشؼ بعض مالمحيا

                                                           
. 161، ص3،1983طزمف الشعر، دار العودة، لبناف، :(أدونيس)عمي أحمد سعيد- 1
 منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشؽ، أثر التراث الشعبي في تشكيؿ القصيدة العربي المعاصرة،: كاممي بمحاج- 2

 .74ص،  2004
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األساطير اليونانية   : أوال
   وظؼ الشاعر سميح القاسـ في ديوانو األسطورة اليونانية في سياقات شعرية مختمفة 
تكشؼ تفاعمو مع قضايا وطنو، ومف أشير األساطير التي وظفيا أسطورة سيزيؼ ، 

وأسطورة أوديسيوس ، وأسطورة أوديب 
 أسطورة سيزيف - 1     

   سيزيؼ ممؾ خرافي أسس مدينة كػورنثا اشتير بالمكر والدىاء حكـ عميو بعذاب 
أبدي قائـ عمى أف يدفع صخرة مف أسفؿ الجبؿ إلى أعاله، فإذا بمغ القمة تتدحرج 

 .1الصخرة إلى أسفؿ مرة أخرى ، وكاف عميو معاودة العمؿ
وقد طرؽ سميح باب األسطورة مف خالؿ األبعاد الرمزية ألسطورة سيزيؼ فيقوؿ في 

" : مف أجؿ" قصيدة 
 ! مف أجؿ صباح»

 نشقى أيامًا و ليالي
 نحمؿ أحزاف األجياؿِ 

 ! و ُنكوِكُب ىذا الميؿ جراح
 ! مف أجؿ رغيؼ

 .2«نحمؿ صخرتنا في أشواؾ خريؼ
ولكنو يتجمى مف خالؿ ذكر الصخرة      يغيب اسـ سيزيؼ في األسطر الشعرية،

والشقاء  إذ عبرت األسطورة عف معاناة اإلنساف في الحياة، فالشاعر رغـ معاناتو 
يحمؿ صخرة التحدي مف أجؿ التحرر، واإلنعتاؽ محمال المفظ المعنى األسطوري 

ليصؿ إلى قمة اإليحاء فتنصير األسطورة مع الواقع والعصر، وتصبح بذلؾ معاناة 

                                                           

.192، ص 3،2008ط، أساطير اليوناف ، دار الشرؽ العربي ، لبناف: عماد حاتـ: ينظر-  1  
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سيزيؼ ىي معاناة اإلنساف في كؿ زماف ومكاف وتجمت جمالية التوظيؼ األسطوري 
. في شخصية سيزيؼ مف خالؿ تكرار الفعؿ والمثابرة عميو

إننا جميعا في ىذه الحياة نكدح، ونحف نعمـ أف ىذا كمو زائؿ، وأنو بال جدوى إننا »

 . 1 «جميعا سيزيؼ
:  أسطورة أوديب- 2

أوديب ابف اليوس ممؾ طيبة تزوج والدتو ولما »    وظؼ الشاعر أسطورة أوديب  و 
عمـ الناس بجريمتو انتحرت والدتو أما أديب فأعمى عينيو ،وبعد ذلؾ ظؿ أوديب يتجوؿ 

: يقوؿ" أنتيجونا "   في قصيدة 2 «تقوده ابنتو أنتيجونا 

 ! أقِدـْ ..  قِدـْ »   
  يا قرباَف اآللية العمياء 

 يا كبَش فداء
  في مذبِح شيواِت العصِر المظمـ

 ..خطوه
 ..ِثْنتاف
  ..ثالث

  زندي في زندؾ
 ! نجتاز الدرب الممتاث

*** 
 يا أبتاه

 ما زالت في وجيؾ عيناف
                                                           

.20، صموسوعة األساطير اإلغريقية والفرعونية ، منتديات ممتقى العرب-  1  
، 1990 ،1طصالح حاتـ، دار الحوار لمنشر والتوزيع، سوريا،:الحكايات واألساطيرواألحالـ، تر: إريش فرـو - 2

.142ص      
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  في أرضؾ ما زالت قدماف
 فاضرب عبر الميِؿ ِبأشأـِ كارثِة في تاريخ اإلنساف

 لنخمؽ فجر حياه.. عبَر الميؿ
*** 
  ! يا أبتاه

 إف ُتْسِمْؿ عينيؾ زبانيُة األحزاف
 فأنا مؿُء يديؾ

  ِمسَرَجٌة تشرُب مف زيت اإليماف
  و غدًا يا أبتاه ُأعيد إليؾ
  َقَسمًا يا أبتاه ُأعيد إليؾ

  ما سمبتؾ خطايا القرصاف
 قسمًا يا أبتاه

  و باسـ اإلنساف.. باسـ اهلل
***  
 ..خطوه
  ..ِثْنتاف
 .1«..ثثال

باإلضافة إلى محتوى األسطورة ، "  أنتيجونا"   أوؿ تجؿ لألسطورة برز في العنواف 
فالشاعر تقمص شخصية أنتيجونا التي كانت عيف أبييا التي تدلو عمى الطريؽ ،إال أف 
سميح جعؿ نفسو النور الذي ييتدي بو شعبو ليتحرر مف جور العدو ، وذلؾ بالنضاؿ ، 

والكفاح ، والصبر 

                                                           
 .68الديواف، ص-  1
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ويقسـ بأف يظؿ إلى جانبو مرة ومرتيف وثالث، وفي ىذا تأكيد عمى استمرار المحاولة 
عمى الرغـ مف كثرة الخيبات في الوصوؿ إلى اليدؼ، ومف جديد نجد اإلسقاط في شعر 
سميح بيف الحدث األسطوري والواقع فكما دفع أوديب الثمف كذلؾ تدفع فمسيف والشعب 

 .الفمسطيني ثمف تخادؿ الحكاـ فكاف مصيرىـ الرحيؿ والشتات
: أسطورة أوديسيوس- 3  

   أوديسيوس ممؾ إيتاكا اسمو الروماني أوليس كاف قائدا ماىرا لميونانييف ىذه األسطورة 
تروي رحمة يوليس ، وفي رحمتو ىذه يؤسر في جزيرة مدة سبع سنوات ، وأثناء غيابو 

يتنافس أمراء جزيرة إيتاكا عمى زوجتو إال أنيا كانت تعتذر بأنيا يجب أف تكمؿ نسجيا 
يطمؽ سراحو ، وفي طريؽ العودة تواجيو مخاطر كثيرة أال أنو ... لكنيا كانت تفتحو ليال 

 .1يصؿ إلى جزيرتو متنكرا وأوؿ مف يعرفو كمبو
" : البحث عف الجنة "يقوؿ الشاعر في قصيدة 

عبثا تحاوؿ أف تناـ  »
فأحمؿ عظامؾ وأمض في الدرب الطويؿ  

تحفؾ األخطار جدد رحمة األحزاف في أرض الضياع  
القاحؿ المشؤـو  

في بحر األسى الطامي الذي اليرحـ السفف البريئة 
بالقرصاف والمالح .. تقطع األبعاد

واألطفاؿ والشيخ العجوز وغادة العذراء 
حالمة بفارسيا الجميؿ وزوجة فضمى 

نساف يغامر  .2« وزانية وقديس وا 
رحمة األحزاف، أرض الضياع، ) األسطورة مف خالؿ األلفاظ الدالة نجد   ومف جديد 

                                                           

.220، ص2008 ،3 طحاتـ عمي، أساطيراليوناف، دار الشرؽ العربي، لبناف،: ينظر- 1  
.106الديواف، ص-  2  
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فكما ظمت بنيموب تنتظر زوجيا تظؿ فمسطيف تنتظر البطؿ المغوار الذي  (زوجة فضمى
يحررىا مف الصييوني المغتصب ،وقد قيدىا بحبالو وىي تريد أف تتحرر مف براثف العدو 
الغاشـ، وبيذا فالشاعر يجسد واقع الفمسطيني في رحمتو ولجوئو ومخاطر ىذه الرحمة أو 

 ": وؽ البطالةخطاب في س"اليجرة التي كانت رغما عنو، ويقوؿ أيضا في قصيدة 
  وعمى االفؽ شراع» 

  ويجتاز المخاطر.. يتحدى الريح المج 
 انيا عوده يوليسيز
 مف بحر الضياع

 عوده الشمس
نساني المياجر  وا 

 لف أساـو.. يمينا .. وعينيو , ولعينييا 
.. والى اخر نبض في عروقي 

 .. سأقاـو
 ..سأقاـو
 .1«!!سأقاـو

   وفي السياؽ ذاتو يجسد القاسـ ثورتو التي يممحيا في األفؽ حيث يتحدى الريح 
. والمخاطر أمال في عودة يوليسيز الفمسطيني إلى أرضو ووطنو عودتو مف الغربة 

: أسطورة أثينا- 4 
   أثينا ربة الحكمة والمعرفة المحارب التي ال تقير وليدة ىامة زيوس، وابنتو المحبوبة 

. 2وحامية المدائف تعمـ البشر الفنوف والصناعات
:  يقوؿ الشاعر

                                                           

.550الديواف، ص-  1  
90ص أساطير اليوناف،: عماد حاتـ-  2  
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لـ تعرفيني يا أثينا »
 لـ تعرفيني فالوداع إلى الغد  

!! يا أنتيجونا  
سقراط ىذا العصر يرفض كأسو  

ويموت باسـ آخر في ساحة اإلضراب  
في المنفى 

 1«!!أو في السجف الذي يصير يوما مدرسة  
   الشاعر يودع جميع األبطاؿ الذيف ضحوا بأنفسيـ مف أجؿ الوطف، ويرفض أف يتجرع 
كأس السـ التي شربيا سقراط ويموت باسـ آخر فيو يعرؼ دور العمماء وخوؼ العدو مف 

. ىذه الفئة التي تنشر الوعي بيف األفراد 
: أسطورة أورفيوس- 5

    أورفيوس شاعر وموسيقي بارع عممو أبولو العزؼ، فحرؾ بموسيقاه اآللية ، والناس  
وجوني الذي لـ يكف لو شبيو في العزؼ ، فيولـ يخمؽ لمحرب . 2واألشجا ر، واألحجار

بؿ لمحب والغيتار جنده الرئيس األمريكي جونسوف وساقو إلى الفتناـ ، وقد عنوف الشاعر 
في  وال يخفى عمينا ما لمموسيقى مف تأثير" يوميات جوني غيتار: " ػإحدى قصائده ب
:  النفوس حيث يقوؿ

في البركة الدكناء  »
حيث التماسيح ، أفعى الماء  

يبدأ يا حبيبتي 
 دربي إلى الخطيئة  

                                                           

.720الديواف، ص-  1  
.62، ص1988 ،2 طاألعالـ في األساطير اليونانية والرومانية، مؤسسة دار العروبة، مصر،: أميف سالمة-  2  
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لي الزاد والثياب والغيتار   فييئي
ودفتر األشعار  
أغمس غرتي  

وأرسـ الحداد - يا حبيبتي-في الحبر
عمى جبيني 

 الشمع ومف خالؿ الدمع 
 أواصؿ اإلنشاد 

 1«لحبي المتروؾ في مدينتي
   لقد برع الشاعر في اختياره لألسطورة ألننا بالمغة نستطيع التخفي وراء الكممات ، فيو 

يصؼ العدو بالتمساح ، واألفعى ، وأف الفرد الفمسطيني يجند رغما عنو ، فنرى في 
العاجز عف تغيير مسار  (الفرد الفمسطيني)الشخصية األسطورية رمزا لمفناف المعذب 

. (فسطيف)الحياة حيث ال يستطيع أف يبقى مع حبيبتو 
فيو يجعؿ " ثورة مغني الربابة"كما يبدو تأثر الشاعر بالغناء واضحا ففي قصيدة  
:  أورفيوس رمزا كاشفا ألزمة الواقع العربي وقيره فيقوؿ

 غّنيُت ُمرتجاًل ، وكاف الشرُؽ يحذر االرتجاؿ»
 كانت أصابعو تجّس ، وذىنو يمد المحاؿ

  ..وأنا أغنّػي
 وىو يبحث في كيوؼ الكيمياء

  ..وأنا أغنّػي
 وىو يرصد بانفعاؿٍ  واشتياء
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 نجمًا يحوـُ عمى المساء
 .1«وأنا أغني لمبطولة

   نجد الشاعر يغني رغـ التحذير ، وىذا دليؿ عمى عدـ خوفو فيو ال يمتنع عف العطاء 
رغـ ضعفو ، ويتصدى دوف ىيبة فمـ يأبو ليـ وىذا التحدي يخفي وراءه نفسا يحدو بيا 

. الشموخ إلى األعمى ، وىذا ما يرمز إلى البطولة
األساطير الفرعونية : ثانيا

   يستخدـ الشاعر األسطورة الفرعونية ليسقطيا عمى الواقع، ليبرز مف خاللػيا مضاميػػف 
القصيدة التي تحمؿ في طياتيا تحرير الشعب الفمسطيني مف الظمـ والنفي ، وتحرير 

. اإلنسانية مف اإلستبداد
 أسطورة أوزوريس -1

   أوزوريس المنقذ المصري سيد الفياضانات ، والخضرة كاف ممكا عادال يحكـ مصر إؿ 
أف أخاه ست كاف يريد أف يأخذ منو العرش قتمو وقطع ، وما كاف عمى زوجتو إال البحث 
عف األشالء ، فجمعتيا وركبتيا بواسطة السحر وأصبح ممكا في مممكة الموتى ، وبالرغـ 

 2مف ذلؾ حممت ايزيس وأنجبت حورس ،فربتو إلى أف اشتد ساعده انتقـ لوالده
": حوارية العار"يقوؿ الشاعر في قصيدة 

أوزوريس  
عبر القروف الدامسات وعبر طوفاف الدما  »

عبر المذلة والخيانة  
عبر الكوارث والمخاطر 
عبر المسافات السحيقة 
 عبر انكسار الرافديف 

                                                           

.213ص: الديواف- 1  
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المكبؿ لمضياء  ..تسبيحة األفؽ المكبؿ
! فإما لمزوايا الدكف يا شعبي 

ما لمواء   1«! !وا 
   نمتقي بأسطورة أوزوريس مف خالؿ التصريح باسمو حيث جعمو رمزا لمعدؿ بسبب ما 
لحؽ بالقضية الفمسطينية مف انكسارات ، ومخاطر،  وخيانة، وما واجيتو مف تحديات 

. ألنو كمما ازداد القير ازدادت الثورة ،و أوزوريس الفمسطيني يريد حمؿ المواء 
،وايزيس تعتبر أشير معبودات المصرييف  " إيزيس "   ويوظؼ الشاعر أيضا أسطورة  

القدماء ،وىي زوجة أوزوريس، وقد كانت في األوؿ ربة السماء،وتجسد ايزيس الخصوبة 
. 2التي يجمبيا فيضاف النيؿ سنويا

":  أوزوريس الجديدة"يقوؿ الشاعر في قصيدة 
آلية مريدة  ..يا زوجتي إيزيس»

لف ننتيي في مسمخ القرصاف أشالء شتيتة 
ما كاف لنا يا إيزيس أحالـ شييدة  

.. في األرض نبعثيا غدا
 3«! !جديدة .. دنيا منورة 

   يقصد الشاعر بإيزيس إيزيس الفمسطينية التي تحمؿ معاني اإلنبعاث في األرض، 
. والوالدة في دنيا جديدة

 أسطورة عروس النيل- 2
إلى المصرييف الذيف كانوا يقدموف قربانا لمنير كي ال " عروس النيؿ"   تأخذنا أسطورة 

  1يحدث الطوفاف أما عف القرباف، فكاف اختيار أجمؿ فتاة يزينوىا ثـ يرمونيا في النير 

                                                           

.550الديواف، -  1  
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:  وفي ىذا يقوؿ
 ! حبيبتي العذراء.. لمف ُتَزّينوَنيا»

 لمف تبّرجونيا ؟
 ! حبيبتي العذراء.. أحمى صبايا قريتي

 لمف ُتَزّؼ ؟.. حسناؤنا
 يا ويمكـ، حبيبتي لمف ُتَزؼّ 

 ِلمّطْمِي، لمطحمب، لألسماؾ، لمّصدؼ ؟
 نقتميا، ُنْحَرُميا، و بعد عاـ

 تنزؿ فينا مف جديٍد نكبُة الطوفاف
 و يوميا لف يشفع القرباف

 يا ويمكـ، أحمى صبايا قريتي قرباف
 و نحف نستطيع أف نبتنَي السدود

 2«مف قبؿ أف يداىمنا الطوفاف
الذي جعمو الشاعر داال عمى  (عروس النيؿ)   نبدأ مف العنواف العتبة األولى لمنص

األسطورة ناقال الحدث األسطوري جاعال حبيبتو إحدى الفتيات القرابيف ، وىذا يشير إلى 
عجز اإلنساف أماـ سمطة الطبيعة إذ ولد لديو شعورا بالضعؼ ، وعميو كاف يشترط في 

: قبوؿ القرابيف أف تكوف منتقاة بعناية، وبيذا يكوف الشاعر قد مزج بيف أسطورتيف 
فتطعيـ القصيدة »عروس النيؿ والطوفاف ، فكاف ذلؾ مزجا فنيا ينـ عف قدرة الشاعر

                                                                                                                                                                                

، 1953قاموس العادات والتقاليد المصرية، لجنة التأليؼ والترجمة والنشر، دط، مصر، : أحمد أميف: ينظر- 
.405ص 1  
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باألساطير التي تتكاثؼ داللتيا الرامزة المثبتة في كؿ أسطورة عمى حده، لتسير في 
 ، لكي ال يحدث تصادـ في األفكار التي 1«مجرى واحد يخدـ اليدؼ العاـ لتوظيفيا

ترتبط باليدؼ العاـ لمقصيدة، فالشاعر لعدـ تقبمو األمر يضع الحؿ لتجنب التضحية 
، وذلؾ ببناء السدود، فيو بيذا يعبر عف رفضو لمظمـ كما اقترح الحؿ (فمسطيف)بالقرباف 
. المعالج

القرباف أيضا يعكس الممارسات المستبدة؛ إذ أصبح اليـو ال يمكف التعامؿ مع السمطة   
 . الشرعية مثؿ الرشوة التي يرمز إلييا بالقرباف إال عف طريؽ الممارسات غير

  األساطير البابلية: ثالثا
صرعو خنزير يموت ويولد مف جديد مرة كؿ عاـ     يوظؼ الشاعر أسطورة اإللو تموز

ىابطا إلى العالـ السفمي، وفي غيابو تختفي حبيبتو عشتار ربة الطاقات الخصيبة في 
. 2العالـ لكف ممكة الجحيـ تبعث عشتار برفقة تموز، لتعيد بذلؾ الحياة كؿ عاـ

": حوارية العار"يقوؿ الشاعر في قصيدة 
 يا اإلسكندر العصري !موالي »

 !يا باري الغيـو الواعدة 
.. أمطر عمى األتباع ياقوتا

 !ونيرانا، عمى زمر الفموؿ الجاحدة 
ىذا الزماف كما تشاء  
ورىف شيوتؾ الفمؾ  
والخصب في كفيؾ  

 1«..والمجد لؾ..يا تموزنا 

                                                           

.160،ص2003  دط،، منشأة المعارؼ، مصر،(قراءة في الشعر العربي الحديث)لغة الشعر: رجاء عيد-  1  
، 1996 ،6 طدمشؽ، األلوىة المؤنثة وأصؿ الديف واألسطورة، دار عالء الديف، لغز عشتار:  فراس السواح: ينظر-

. 292ص 2  
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   يسقط الشاعر الرمز األسطوري عمى الواقع، فيو يؤمف بأف انبعاث الحياة اليتـ إال 
بموتو، فالفمسطيني قادر عمى التضحية والفداء، ليبعث الحياة مف جديد حتى ولو كاف 

. تحت  ضغوطات الحكاـ والخونة فسوؼ يقـو بإحياء المجد
:     ويكرر سميح فكرة البعث اذ تزىر األرض مف دـ الشيداء فيقوؿ

إليؾ يا صديقو  »
زنابقي الحمراء  
زنابقي الدماء  

كي تكمؿ اليدية  
ومزىرية  ..ورد 

 .2 «مف القدس العتيقة
    حيث اكتسب الموف األحمر أىمية ميثولوجية الرتباطو بموف الدـ ،وقد دخؿ الدـ في 

طقوس العرب الجاىمية فقد كانوا يخضبوف أصناميـ بالموف األحمر، ولعؿ ىذه األساطير 
كانت تحاوؿ تفسير عالقة الدـ بالحياة فقد ولدت مف دـ أدونيس شقائؽ النعماف بعد أف 

. 3ساؿ دمو 
األسطورة مباشرة بؿ اكتفى باإلشارة إلى زنابؽ الدماء فيذا الرمز ر    الشاعر لـ يذؾ

أعطى القصيدة عمقا يدؿ عمى حالة الفمسطيني المضطيد فيو يقتؿ ويسفؾ دمو مف دوف 
سبب إال أف أممو في الحياة مستمر فاألسطورة تغني النص وتشكؿ رؤية جمالية قائمة 

. عمى المزاوجة بيف الواقع والخياؿ
" طائر الفينيؽ"وتواصال مع أساطير الموت واالنبعاث اختار الشاعر أسطورة 

    الفينيؽ طائر ينبثؽ مف نفسو يعيش عمى المباف والصموغ العطرة وحيف يتـ خمسمائة 

                                                                                                                                                                                

.550الديواف، ص-  1  
.210االمصدر نفسو، ص-  2  
  3 2015،16:30-04-20منتديات ستار تايمز - 
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عاـ يبني لنفسو عشا بيف أشجار البموط أو عمى قمة نخمة ،يجمع فييا أزىار الطيب 
. 1ويبني لنفسو محرقة يضع نفسو فييا ويمفظ أنفاسو ،ومف جسده ينبثؽ طائر آخر

طائر "وقصيدة " في انتظار طائر الرعد "   وظؼ الشاعر أسطورة الفينيؽ في قصيدة 
:  إذ يقوؿ" الرعد

ويكوف أف يأتي   »
يأتي مف الشمس  

وجو تشوه في غبار مناىج الدرس  
ويكوف أف يأتي  

بعد انتحار القصص في صوتي   
شيء روائعو بال حد 

شيء في األغاني يسمى طائر الرعد  
البد أف يأتي  

فمقد بمغنا  
 .2 «! !بمغنا قمة الموت

     لعؿ أكثر ما يكسب طائر الفينيؽ شيرتو فيو حيف يحترؽ يظف مف يراه أنو مات 
،فتكوف المفاجأة بأف ينيض مف جديد ويحقؽ فكرة البعث ، فالشاعر ينتظر طائر الرعد 

الذي يعيد األمؿ لمشعب الفمسطيني ألف الموت استنزفيـ ،فسميح في توظيفو لألسطورة ال 
يريد الغموض بؿ تعميؽ الرؤية ،ألف الطائر األسطوري رمز لوالدة الحياة مف جديد، 
فالمقاـو الفمسطيني الثائر يحترؽ إال أنو ينبعث مف الرماد ولو القدرة عمى المواجية 

والتحدي، فيو بيذا يحشد داللة أسطورية دوف أف يذكر األسطورة بذاتيا وىذا ما جعؿ 

                                                           
الرمز األسطوري في شعر بدر شاكر السياب ، الربيعاف لمنشر والتوزيع،الكويت، : عمي البطؿ: ينظر-1
 .100،ص1،1982ط

.349الديواف،ص-  2  
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توظيؼ سميح عميؽ  
   وظؼ سميح القاسـ صور بعض الظواىر الطبيعية التي تحيؿ إلى عودة الحياة فنجد        

د عبدىا اإلنساف  ألف اإلنساف يخشى الظالـ، ويحب ضوء الشمس، فؽ:الشمس- 1
 قديما 

 أعدـ إيماني لف»  
..  في أف الشمس ستشرؽ

شمس اإلنساف  
ناشرة ألوية النصر  

ناشرة ما تحمؿ مف شوؽ وأماف  
.. كمماتي الحمراء

 1! «الخضراء..كمماتي
ففي كؿ طموع ليا ىناؾ نصر جديد   يأمؿ الشاعر في الحياة بإشراؽ الشمس،

 ترتبط الحياة بالمطر فيي رمز لمخصب والنماء والبعث، فاإلنساف قديما :الغيث- 2
سكف المواطف التي يتوفر فييا الماء ألنو عنصر الحياة، واإلنساف كاف يقـو بطقوس 
أسطورية إذا توقؼ المطر أما اليـو فنقـو بصالة الغيث ألف في نزولو عودة لمحياة 

 : ورحمة يقوؿ الشاعر
في سحب الغيث مدى يدا »

سحاب مداخننا صاعد  
وصبي الحياة عمى شرقنا  

  2«فقد ىيا المنجؿ الحاصد
يصور الشاعر عودة الحياة فالمداخف أصبحت تنشر الدخاف كما ىيء المنجؿ 

                                                           

.77  صالديواف،-  1  
.125الديواف، ص-  - 2
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لمحصد عاد كؿ شيء إلى مكانو وىذا يوحي بإشراؽ يـو عظيـ ، وىذا مف خالؿ 
.  نزوؿ الغيث الذي يرمز إلى العطاء والرحمة

سياسية، )أف الشاعر أثرت فيو عوامؿ مختمفة مف ىذا الفصؿ، ما يمكف أف نستخمصو 
جعمتو يعود إلى األسطورة ليعبر عف موقفو الشعوري اتجاه ىذا الواقع  (اجتماعية ، فنية
    القصيدة أبعاد عميقة فقد أعطتيا مزيدا  فقد أكسبت ىذه األساطير المأساوي ، وبيذا

  .الدالالت الثورية مف
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: تمييـــــد
  عرف الشعر المعاصر اىتماما واسعا بتوظيف األساطير والرموز، لما فييا من قدرة   

عمى التعبير عن القضايا السياسية كالظمم واالستبداد، وألنيا أيضا تدور حول معاناة 
يجاد  اإلنسان في الحياة وىي قضايا وجد الشاعر نفسو أماميا، فكان عميو مواجيتيا وا 

     الحمول ليا ولو بالتمني إال أن األوضاع السياسية التي فرضت نوعا من الحصار 
عمى الكممة، وكذا إحساس الشاعر بعجز المغة المباشرة عمى التعبير عن كل ما يحس 

بو، ومن خالل النظر في نتاج سميح القاسم نجده استخدم الرموز ليعبر عن الواقع الذي 
بأن التجربة الشعورية بما ليا من خصوصية في كل عمل شعري، ىي » يعيشو، فيو يرى

التي تستدعي الرمز القديم لكي تجد فيو التوزيع الكمي لما تحممو من عاطفة أو فكرة 
      ، وبيذا نجد 1«شعورية وتحديد السياق عند توظيف الرمز ومحاولة جعمو مؤسطرا

من الرموز التاريخية والدينية ما يتسع لحاجات النفس ، وما يالئم الواقع المعاش، فإذا أراد 
ن حاول الصبر كان لو في أيوب رمزا دينيا،  الشاعر إثبات وجوده وظف رمز عنترة ، وا 

وبالتالي ال يقتصر الرمز في الشعر المعاصر عمى األسطوري فقط ، وبيذا كانت التربة 
.  الفمسطينية ىي البوابة التي تنفتح عمى أفقيا الشعري الرموز والدالالت

  

                                                           
 ،3 طالشعر العربي المعاصر قضاياه وظواىره الفنية والمعنوية، دار الفكر العربي، مصر،: عز الدين اسماعيل-  1

  .172، ص1978
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الرموز الدينية  : أوال
في أشعارىم  (الرموز الدينية )   نجد الكثير من الشعراء استخدموا النصوص الدينية 
التراث الديني في كل العصور »حيث قدمت ليم ما يحتاجون من أفكار وتجارب ألن 

ولدى كل األمم مصدرا سخيا من مصادر اإلليام الشعري ، حيث يستمد منو الشعراء 
.  ألن موضوعاتيا ليا صمة بالوجود1«نماذج وموضوعات وصور أدبية 

القصيدة " في قصيدتو " سدوم" وظف الشاعر سميح القاسم مدينة :األماكن-1
 :فيقول" الناقصة

  

                                                           

.75استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، ص: عمي عشري زايد- 1  
.مدينة قوم لوط عميو السالم تقع في منطقة البحر الميت خسفيا ا لما كان يقترفو أىميا من فاحشة-    

 و كان ذات يوم
 أشأم ما يمكن أن يكون ذات يوم

 شرذمٌة من الضالل
 تسّربت تحت ِخباِء ليلْ 

 دوحيا في ممتقى الدروب.. إلى ِعشاشِ 
 أبوابيا مشّرعةْ 

 لكل طارٍق غريب
 و سورىا أزاىٌر و ظل

 و في ِجنان طالما مرَّ بيا إلو
 تفّجرت عمى السالم زوبعوْ 
 ىّدت ِعشاَش سربنا الوديع

 (سدوم  ))ما جّددت .. و َىَشمْت حديقةً 
 األسود  ((روما  ))و ال أعادت عار 
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. 
   استحضر الشاعر رمزية المكان عندما ربط بين مدينة سدوم ، ومدينتو التي حل 

بيا  الخراب بدون سبب، فالشاعر يرى أن الدمار الذي لقيتو فمسطين لقيتو سدوم جراء 
َفَما َكاَن َجَواَب َقْوِمِو ِإالَّ َأن َقاُلوا َأْخِرُجوا ﴿ :غضب ا سبحانو وتعالى يقول عزوجل
 2﴾ َل ُلوٍط مِّمن َقْرَيِتُكْم ِإنَُّيْم ُأَناٌس َيَتَطيَُّرونَ 

 إال أن أىل فمسطين مظمومون ال يستحقون ما حل بيم ، وبأرضيم من استبداد ودمار،  
فيو بيذا يرتقي بالرمز إلى العالم األسطوري ليكون في مأمن من عين العدو الظالم ، 

فكانت سدوم بمثابة القناع الذي اختفى وراءه ، فيو من وراء ىذا اإلسقاط الرمزي ييدف 
.   إلى ىجاء العدو الصييوني

": إرم الفاضمة"من خالل قصيدتو " إرم"كما وظف سميح القاسم مدينة 
 !تريد القافمة؟ .. البشرية إرما »

عمى أرض جديدة  .. إرما: الشاعر
سعيدة .. إرما 
 !ولكن فاضمة ..إرما 

ماذا لديك؟ : البشرية
لدي عن أرم قصيدة : الشاعر
.. فمتسكتوا: البشرية

 !فمتسكتوا 
. 3 «وليمق شاعرنا نشيده

                                                           

.55الديوان، ص-  1  
.                       56اآلية:سورةالنمل -   2  
.304 صن،الديوا-  3  

 1و لم تدّنس روعة الحياه
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كما ذكرىا في المتن عدة مرات ، " إرم الفاضمة"   نجد حضور المدينة بداية من العنوان 
رم مدينة قديمة ورد ذكرىا في القر ن الكريم  ﴿ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات :وا 

تقول الروايات أن مبانييا من ذىب وفضة . 1العماد التي لم يخمق مثميا في البالد﴾
. 2وأعمدتيا من زبرجد وياقوت ، وحصاىا من المؤلؤ، والمسك ، والعنبر

إال أن الشاعر غير الدوال وجعميا سعيدة و فاضمة فإرم كانت مستبدة فشداد بن عاد 
يجبرىم عمى دفع الضرائب ليبني جنتو حتى خسف ا بو وبجنتو ، فالشاعر ىنا بنى 

جنتو عمى أرض جديدة، أرض سعيدة ال استبداد فييا، الشاعر يمكن أن يحقق حممو ىذا 
.  بالعمل والتضامن حيث يتحد أفراد المجتمع لتحرير وطنيم

. قدمت لنا دالالت جديدة من خالل التغييرفتمك ىي أىم تجميات المدن الغرقى 
يوظف سميح القاسم شخصيات دينية يتماىى فييا مع رمزه، فيعود : الشخصيات -2

 : إلى قصة ابني  دم قابيل وىابيل 
من يوم شاء ا أن تيوى يدا قايين  »

قاتمتين ، غائصتين في الدم ،في الحياة  
 !األغبياء من الطغاة؟ ..في سعف الطغاة 

 أين مضيت بيابيل خطاه ؟ ! يا قايين !قايين 
 !جزاء فعمتك الحرام .. يرافقك الشقاء!إذىب 

 3«قدر عميك السيد المبرح والسقام
   وظف الشاعر قصة ىابيل وقابيل التي تمثل الصراع األول في األرض، فيو بيذا 

يشير إلى الصراع الييودي الفمسطيني الصراع العربي اإلسرائيمي كما ال ننسى الصراع 

                                                           

.7سورة الفجر، اآلية-  1  
.303ن، ص الديوا - 2  

.313المصدر نفسو، ص-  3  
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األمريكي، الصراع حول ممكية األرض، وكيف تخمى عنو الرعاة، وقد استطاع الشاعر أن 
. يمزجيا بالراىن حيث تكثر الفصائل واألحزاب السياسية

   ال يتوقف الشاعر في البحث عن عالقات التماىي مع الرمز الديني، فيو يريد أن يعبر 
، فقد ابتمي في جسده، ولم يبق منو عضو "أيوب عميو السالم"عن الحالة التي عاشيا 

سميم سوى قمبو ،ولسانو يذكر ا بيما وىو في ذلك صابر محتسب ذاكرا ا عزوجل في 
 .1ليمو ونياره ،وصباحو ومسائو

: كل األخبار تقول »
أنا ما خصمت ا 

 فمماذا أدبني بالوجع ؟ 
فأسمعيني أنفخ في الصور ..حسنا 

ارتفعي  ..يا لعنة أيوب 
ثوري .. يا لعنة أيوب 

.. يا أيوب  : وأسمعيني أصرخ
 2«..ال تجع

   يستدعي الشاعر شخصية أيوب عندما يشعر باأللم الشديد، ليعيد الصبر،واألمل 
لمفمسطينيين فأيوب ىنا معادل موضوعي لفمسطين التي تعاني ويالت الطغيان والظمم إال 

أن الشاعر يشد العزم بأن يعمو صوت اإلرادة والرغبة في المواجية والتحدي، فيتحول 
الشاعر إلى نبي ببوحو ورؤيتو من خالل تفاعمو مع كينونة الشخصية وصيرورتيا، فأيوب 

. ، وأيوب ىو فمسطين(الفمسطيني)ىو الشاعر 
أبي ذر "    ينتقل الشاعـر من الضعف إلى القوة من ضعف أيـوب إلى قوة وشجاعـة 

أبو ذر صحابي ىاجر بعد وفاة النبي صمى ا عميو وسمم إلى بادية الشام ، ": الغفاري
                                                           

. 152، ص2007 ،1طقصص األنبياء، دار السالم، مصر،: حسن أيوب-  1  
.187صالديوان، -  2  
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ولما ولى عثمان سكن دمشق، ودعا األغنياء مواساة الفقراء ، فاضطرب ىؤالء، فشكاه 
معاوية والي الشام إلى الخميفة عثمان، فأمره عثمان بالرحمة إلى إحدى القرى ، فسكنيا 

": لو"يقول سميح القاسم في قصيدة  . 1إلى أن توفي
لو أن في الميدان  »

سيف أبي ذر 
ولو لم يغتصب عثمان  

قيادة البالد بالحديد والدماء 
 » ما استأسد الثعالب الرومان 

ألنو من المسممين الذين ثاروا " أبي ذر"   الشاعر يرجع بذاكرتو لموراء ويوظف شخصية 
ضد الظمم واالستبداد، فسميح يتمنى لو أن ىناك أبو ذر ثاني يقف في وجو الحكام 

 .  المتخاذلين، والعدو الغاشم
:   فنجده يقولسيدنا يوسف عيه السالمكما وظف الشاعر سميح القاسم في ديوانو قصة 

ال تذكار  ..ال زىرة..ال نصب »
ال ستار  ..ال بيت شعر

ال خرقة مخضوبة بالدم من قميص 
كان عمى إخوتنا األبرار  

ال حجر خطت بو أسماؤىم  
 2«لمعار..ال شيء

   يستحضر الشاعر شخصية يوسف عميو السالم من خالل التضمين النصي لمقصة، 
ليبين من خالليا الدور السمبي لإلخوة العرب تجاه القضية الفمسطينية من خالل استعمالو 

فيذا التكرار إنما يدل عمى تحسر الشاعر لما  لت إليو األوضاع، فال " ال"ألداة النفي
                                                           

.50، ص2010 ،1ط، بيروت،1الموسوعة العربية المسيرة، المكتبة المصرية، م: مجموعة من العمماء والباحثين-  1  
.88الديوان، ص-  2  
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شيء يذكر ويحسب ليؤالء اإلخوة فيم يمثمون الخزي والعار، وبيذا اإلسقاط نجد أن قساوة 
قموب إخوة يوسف كانت كقساوة قموب الحكام العرب ونكرانيم لمحال التي يعيشيا الشعب 

. الفمسطيني ، فالقميص يدل عمى تمزق الشعوب العربية
:  انتقل الشاعر من االبن إلى األب نجده يقول

من الصمصال  ..من ىذا الصخر »
من ىذي األرض المنكوبة  

يا طفال يقتل يعقوبو  
يعجن خبزا لألطفال  

 1«من ترمي في ليل الجب
يعقوب عميو السالم يرمز بو  لمعاناة الالجئين بفراق وطنيم كما عانى يعقوب لفراق ابنو 

. يوسف عميو السالم
 :كما نجد سميح القاسم يجمع بين األنبياء الثالثة إذ يقول

 2«وأضاءت أعالمو برؤى موسى وعيسى وأمنيات محمد»
 :ويقول أيضا

 فاركب بعيرك يا محمد »

 3«لي في الشمس معبدا .. تعال 
 . يخاطب الشاعر محمد صمى ا عميو وسمم مستغيثا بو لما أصابو من ألم اإلحتالل 

 ليعبر عن فكرة االحتالل ، "يوشع بن نون"استعان سميح القاسم في ديوانو بشخصية  كما 
حراقيا أما  فاالحتالل األول ىو أن القائد يوشع بن نون قاد شعبو وراء احتالل أريحا وا 

                                                           

.131، صالديوان- 1  
.107المصدر نفسه، ص- 

2
  

.594 المصدر نفسه،  - 
3
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فيو االحتالل اإلسرائيمي ، فالشاعر يستعين بشخصية يوشع بن نون  االحتالل الثاني 
" : ييوشع مات"ليعمق فكرة الغزو واالستبداد يقول في قصيدة 

فال تستوقفوا الشمس ، وال تستميموا الغرب  »
سور أريحا شامخ في وجوىكم إلى األبد  

 !يا ويمكم ! يا ويمكم
سرعان ما تغوص في أعماقكم أظافر الغروب 

 1«لن يؤوب ييوشع مات ..ييوشع راح 
يتمنى الشاعر أن يطول النيار حتى ينتصروا عمى العدو من خالل تذكيرىم بأن ييوشع 

. مات ولن يعود ليزرع األمل في نفسو وفي شعبو
وظف الشعراء التراث المسيحي عمى اختالف معتقداتيم الدينية ، وىذا التوظيف يدفع   

التراث المسيحي بما يتضمنو من معاني الوالدة المعجزة »لمتأمل والبحث حيث أن 
والصمب، والفداء،والتضحية فيو غني باإليحاءات والرموز الشعرية المتناغمة مع عذاب 

 فبيذا التصوير تبدو العالقة واضحة بين المسيح  ،2«الفمسطيني وىمومو وتضحياتو 

من عسل يحكى بيا األنيار يحكى   »
من حميب 

انجبت يحكى كبار األنبياء  
وعشقناىا  

ولكنا انتيينا في ىوانا أشقياء 
 .3 «وحممنا كل  الم الصميب

                                                           

.101الديوان، ص-  1  
.231، ص2009 ،1طشعرية الكنعنة، دار مجدالوي، االردن،: وليد بوعديمة-  2  
.64الديوان، ص- 3  
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نرى تعمق الشاعر بأرضو ألنو يتباىى بما تحممو فيي كالجنة أدى بو أن يحمل ما حممو 
: المسيح من  الم  إال أن الشاعر ال يريد أن يحمل ىذه اآلالم نجده يقول

ىل تسمع عن أسد يصطاد  »
عن أدغال تيوى تحت الميل رماد  

عن حقل مزروع شيداء  
عن شعب ينبت في أرض  

بدماء القتمى مروية 
ىل تعرف شيئا عن شعب  

 1«ما عاد مسيحا مصموبا
رمز لممقاومة، " األسد"   يحاول سميح القاسم من خالل ىذا المقطع الشعري تقديم 

فالشاعر ىنا يستفيم ليعبر عن قمقو من الحالة التي يعيشيا شعبو ،إال أنو يعيد النظر 
. ويبعث األمل من خالل تغير مصيره 

ونجد الشاعر قد أكثر من رمز المسيح والصمب ليسقطو عمى الواقع الفمسطيني فتضحية 
. المسيح وفداؤه تشبو تضحية البطل الفمسطيني من أجل شعبو ، فيو يموت ليعيش شعبو 

الرموز التاريخية  : ثانيا 
   استفاد الشاعر من التاريخ مثمما استفاد من النصوص الدينية، فاستمد من مدنو 

التاريخية العريقة وشخصياتو البارزة رموزا يعبر من خالليا عن مختمف المعاني ، فيجعميا 
. تتخطى حدود الزمان والمكان

 
 
 

                                                           

.111الديوان، ص- 1  
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   :األماكن-1
 ىي مدينة عراقية كانت عاصمة البابميين أيام حمورابي ، اشتيرت بحضارتيا حيث :بابل

تكون البالد التي رسمت »ارتقت العموم والمعارف والفنون في تاريخ المنطقة وبيذا
حضارتيا عمى الطين أسطورة ، أليست أسطورة أن برج بابل نفسو ليس أكثر من تجمع 

:  والشاعر يتأسف لما  لت إليو فيقول، 1«ىندسي ىائل من الطين 

وعودت السواقي الموج أال تؤذي العصرا »
" بابل"يا  ولم أسرج جياد الغزو

" بابل"لم أغدرك يا ..ولم أخدعك 
وما عمقت في بابي لواء الغدر والباطل 

فما لحبيبتي تسبى  
وما لعواطف غضبي 

 2«تيدم صوري اآلمن..تفزع جنتي الوسنى
   يسقط سميح القاسم دخول الييود إلى فمسطين كما دخموا إلى بابل قديما، واليوم 

أصبحت بابل مقرا لمقوات األمريكية، فبيذا تتوحد بابل مع فمسطين ما دام المستعمر مازال 
قابعا مسيطًرا يتوسع في األراضي ، وذلك بسبب المواقف السمبية من القضية الفمسطينية 

 .إال أن الشاعر بقي وفي ليا ولم يغدر بيا
 :الشخصيات-2

   كما نجد عبقرية سميح القاسم في استخدام الرمز انطالقا من شخصية األسطوري 
 فابن زياد أول قائد دخل شبو جزيرة ايبيريا، وأصبح من أبرز القادة في :طارق بن زياد

يفتخر سميح القاسم بو لكونو بطال عربيا .التاريخ، وسمي جبل طارق في إسبانيا باسمو 
: دخل بالد الصميبين فيقول

                                                           

.84، ص2009 دط،دمشق،  الميتولوجيا العالمية، منشورات إتحاد الكتاب العرب ،:حنا عبود- 1  
.588  صالديوان،- 2  
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يا أحفاد طارق »
واغسموا  ..كونوا المنابر

 1«أجفان أوروبا البييمة
من أجل إحداث التغيير في الواقع " أحفاد طارق"   يخاطب الشاعر األمة العربية فيقول

. العربي ،وأخذ العبرة منو
: ويقول أيضا

يا أمتي عددت أجياال عمى ىذه الربابة  »
كررت أمجاد الرسول، وكل أمجاد الصحابة  

ألف مرة  - كررت عقبة 
 2«ألف مرة- كررت طارق 

   يعتبر الشاعر نفسو طارق يعود ليكرر الفتح، فطارق بن زياد انطمق فاتحا األندلس، 
والشاعر يحاول فك الحصار عمى األراضي الفمسطينية التي طوقيا العدو العدو 

 .اإلسرائيمي
 من الشخصيات التي أصبحت رمزا في شعر األدباء  المعاصرين :صالح الدين األيوبي

خاصة في شعر سميح القاسم ، صالح الدين ىو الذي فتح القدس في المعركة التي 
وقعت بين المسممين والصميبيين ، وكانت ىذه المعركة من أىم المعارك التي وقعت في 

: التاريخ يقول سميح القاسم في ذكر ىذا البطل 
ال كتبنا الممقاة تحت نعال ىوالكو  .. أبي »

وال فردوسنا المردود فردوسا إلى أىمو 
وال خيل الصميبيين  

وال ذكرى صالح الدين 
                                                           

.213الديوان، ص-  1  
.214، صالديوان- 2  
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 1«وال جندينا المجيول في حطين
ىماليم لمقضية الفمسطينية وتذكيرىم بما  يسخط الشاعر عمى الواقع العربي السياسي وا 

. فعمو صالح الدين
كما ال ينسى القاسم في توظيفو لمشخصيات التي تحمل رمز البطولة والتحدي البطل    

فيو من الشخصيات الثورية؛ ألنو أسس " صقر قريش" الممقب ب :عبد الرحمان الداخل
دولتو في األندلس، وىذه الشخصية ترمز إلى البطل المنتصر، فالشاعر يريد أن يشق 
الطريق إلقامة الدولة الفمسطينية كما أقام عبد الرحمان دولتو، وال يكون ذلك إال بالعزم 

والمثابرة 
كما أعطى سميح القاسم مثاال عمى بعض الشخصيات التي تحكمت وتجبرت منيا 

 اتسمت شخصية نيرون بالوحشية التي جعمتو مضربا لألمثال فقد قتل شخصية نيرون
: يقول الشاعر في قصيدتو  .أمو وزوجتو

روما احترقت يا مجنون  »
روما ابقى من نيرون  
روما لن تفيم أشعارك 
  2«روما ستقطع أوتارك

استميم الشاعر شخصية نيرون التي ترمز إلى البطل المنيزم ألنو ظمم الشعب إال أن 
إذ فسميح نجمو أفل في نياية المطاف ، وذلك بعدما حرق روما وحرق نفسو أيضا، 

القاسم يعبر عن صراعو مع الييود من خالل خطاب سمطات االحتالل وتحذيرىم من 
مصير كمصير نيرون ، فيم شيدوا وبنو دولتيم عمى حساب شقاء اآلخرين، فالظمم 

 .سيزول والعدل  ت والحق لن يندثر

                                                           

.235المصدر نفسو، ص-  1  
.556ص: الديوان-  2  
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  وبيذا يومئ الشاعر إلى أن األمة باستسالميا تصنع من الحاكم القزم عمالقا كما     
.  ىو حاصل في العديد من الدول العربية من انقالبات وذلك بسب سوء اختيارىم

و خالصة ليذا نجد الشاعر سميح القاسم اتكأ عمى الكثير من الرموز التي ليا ذيوع 
وانتشار في الساحة التاريخية إذ لجأ إلييا لما ليا من تأثير وصدى في نفس المتمقي، فيي 

ترسم مالمح تجربة يتفاعل فييا الواقع مع الماضي والحاضر انعكاسا وتصويرا لمحظة 
 . الراىنة



:                                                                                  خاتمـة  
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لمسنا عمقا ثقافيا واسعا ، فقد كان توظيفو " سميح القاسم"   بعد قراءة ديوان الشاعر

لرموزه ذو داللة ومغزى، وىو ىدف سعى إليو الشاعر كما استطاع االرتقاء بمستوى 

الرمز األسطوري بوصفو أداة شعرية فذة تعبر عن صراع اإلنسان ضد الظمم واالستبداد 

:  بما يحقق لو الحرية واالنعتاق، وبيذا نستخمص مجموعة من النتائج

اىتم سميح القاسم بالرموز واألسطورة لما فييا من دالالت، حامال رسالة تندمج فييا - 

التجربة الماضية بتجربة الشاعر الحاضرة أمال في أن يكون الشعر ذا سمطة فنية معرفية 

يقدم لممجتمع نظريات السموك واألخالق، والتعبير عن أوضاع اإلنسان العربي مركزا       

. في عالجو لألوضاع، بأن الخالص والبعث ال يكون إال بالموت والتضحية 

كانت األسطورة مالذ الشاعر لمتعبير عن المعاناة والصراع والعذاب، إذ وظف          - 

سيزيف وأوديسيوس في محاولة لمرفع من معنويات الشعب الفمسطيني، أما في محاولة 

.  بعث األمل والحياة فاستدعى تموز وأوزوريس

نبذ سميح القاسم التعبير المباشر فجعل القصيدة عالما من األسرار، فقد غمب عميو - 

. التمميح واإليحاء، واتسعت مسافات االحتمال فيو، وذلك لمتخفي من أعين العدو

. استعمل سميح القاسم رموزا من القرآن الكريم فضال عن اختالف مرجعية األساطير- 

وظف سميح القاسم الرموز الدينية والتاريخية لمحفاظ عمى ىويتو الوطنية العربية     - 

التي تسعى الصييونية إلى طمسيا، كما أكد عمى قوميتو العربية من خالل الكممة، فتغنى 

ثورة اليمن، انتفاضة العراق، ثورة الجزائر، )بالثورات وحركات التحرر في  العالم العربي 
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كما أبرز قضايا أمم أخرى مظمومة مثميم فتضامن مع ىذه . (العدوان الثالثي عمى مصر

.. كوبا، الكونغو، فيتنام، إفريقيا: الشعوب لنصرة قضاياىم مثل

ويبقى الشعر شاىدا عمى حب الوطن نبذ المنفى وذلك من خالل استدعاء الرموز - 

ىابيل وقابيل ، نوح ويعقوب ويوسف وعيسى )الدينية والتاريخية المرتبطة بالوطن مثل 

.   وغيرىم(ومحمد وصالح الدين
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 :سميح القاسم

 1939 أبرز شعراء المقاومة الفمسطينية وىو من مواليد منيعد سمح القاسم واحدا       

نشأ في عائمة محبة لمعمم والثقافة بمدينة الزرقاء  األردنية ، وبعد أن تمقى تعميمو في .

     مدارس الرامة والناصرة وعمل في إحدى المدارس، ثم انصرف بعدىا إلى نشاطو السياسي 

في الحزب الشيوعي قبل أن يترك الحزب ويتفرغ لعممو األدبي سجن القاسم أكثر من مرة 

. كما وضع تحت اإلقامة الجبرية بسبب أشعاره ومواقفو السياسية

  وما ان بمغ الثالثين حتى كان قد نشر ست مجموعات شعرية حازت عمى شيرة واسعة 

 يحمل رسالة ا فمسطينيافي العالم العربي ، كتب أيضا عددا من الروايات كما أنشأ مسرح

. فنية ورسالة سياسية قادرة عمى التأثير في الرأي العالمي فيما يتعمق بالقضية الفمسطينية 

أما بالنسبة إلى خصائصو الشعرية فمن البدييي أن سميحا باعتباره شاعرا مناضال انصب 

اىتمامو األول عمى مأساة فمسطين المحتمة فإذا بشعره يضج بروح المقاومة والكفاح 

.واإليمان بالوطن والتفاني في سبيمو  
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متميزا في ديوان سميح القاسم، إذ اتكأ عمى جممة من شكمت األسطورة حضورا 

الرموز حاول من خالليا تقديم قراءة ليذا الواقع ، ليكشف عن موقفو وما يعانيو من 

.مرارة وقير بأساليب تعبيرية مفعمة بالداللة   

ومن أسباب اختيارنا ليذا البحث أن األسطورة عرفت انتشارا واسعا في الشعر 

العربي المعاصر عامة، وفي ديوان سميح القاسم خاصة ، باإلضافة إلى الطابع 

الروحي والفمسفي الذي تتميز بو ىذه السمة جعمتنا نصر عمى شعره كمادة خصبة 

.لمبحث والدراسة لمغوص في مكامن النص الشعري المفعم بالدالالت والجماليات  

مما جعمنا نتساءل عن حقيقة توظيف سميح القاسم لمرموز األسطورية في ديوانو؟ 

 وما ىي الدوافع التي كانت وراء ىذا التوظيف؟

لإلجابة عمى ىذه التساؤالت ارتأينا أن نقسم البحث إلى مدخل وفصمين وخاتمة تطرقنا 

في المدخل إلى تحديد مفيوم األسطورة ونشأتيا إضافة إلى أنواع األسطورة، وأىميتيا 

وتناولنا في الفصل األول تجميات التوظيف األسطوري في ديوان .في الخطاب الشعري

سميح القاسم الذي تضمن األساطير اليونانية، والفرعونية،والبابمية في حين تضمن 

الفصل الثاني الرموز التي تعددت مصادرىا في شعر سميح القاسم بين الرمز الديني 

التي يحاول من خالليا محاورة الوضع العام لدى الشعب الفمسطيني أنيينا  والتاريخي

البحث بخاتمة اتبعنا في تنظيم ىذه الخطة المنيج الوصفي التحميمي باعتباره انسب 

المناىج ليذا النوع من الدراسة القائمة عمى الوقوف عمى مواطن األسطورة في الديوان 

ومن بين المراجع التي ساعدتنا، واسيمت في اختيارنا ليذا الموضوع، وىي في مجمميا 



دراسات سابقة أسطورة الموت واالنبعاث لريتا عوض حيث ركزت عمى اساطير الموت 

استدعاء الشخصيات التراثية " واالنبعاث في النص الشعري، ودراسة عمي عشري زايد

" االسطورة في شعر السياب" ، ودراسة عبد الرضا عمي "في الشعر العربي المعاصر

ىذه المراجع وأخرى ساىمت في تحديد مسار البحث فكانت خير عون، وقد واجيتنا 

.صعوبات عدة منيا تشعب المادة األسطورية  

األسطورة كانت مالذ الشاعر لمتعبير عن : إال أننا توسمنا الى مجموعة من النتائج منيا

المعاناة والصراع والعذاب، إذ وظف سيزبف واوديسيوس في محاولة لمرفع من 

معنويات الشعب الفمسطيني ، أما في محاولة بعث األمل والحياة فاستدعى تموز 

.واوزوريس  

اىتم سميح القاسم بالرموز واألسطورة لما فييا من دالالت حامال رسالة تندمج فييا 

التجربة الماضية بأن الخالص والبعث ال يكون إال بالموت والتضحية، كما حضيت 

الرموز الدينية والتاريخية بنصيب وافر جعميا خمفية لمموقف الشعوري الذي عبر عنو ، 

.ومعادال موضوعيا لما يشعر بو   

وظف سميح القاسم الرموز الدينية والتاريخية لمحفاظ عمى ىويتو الوطنية العربية التي 

تسعى الصياينة إلى  طمسيا كما أكد عمى قوميتو العربية من خالل الكممة، فتغنى 

ثورة اليمن، الجزائر ، وانتفاضة العراق ، : بالثورات وحركات التحرر في الوطن العربي 

.وأبرز قضايا أمم أخرى فتضامن معيم مثل كوبا، الكونغو، فيتنام وافريقيا  

.ويبقى الشعر شاىدا عمى حب الوطن نبذ المنفى  



 :ملخص
حيث أصبحت األسطورة " سميح القاسم"يتضمن البحث دراسة األسطورة في ديوان 

والرمز من األسس التي ينطمق منيا الشعراء في بناء إبداعاتيم لما تحممو من دالالت 
جاءت ىذه الدراسة . وتكثيف لممعنى ليمقي الضوء عمى الواقع، ويكشف جوانبو المختمفة

في مدخل وفصمين تناولنا في المدخل بعض المفاىيم في األسطورة تعريفيا، نشأتيا، 
أسطورة أوديب، )أنواعيا، أىميتيا وفي الفصل األول تجميات التوظيف األسطوري 

، أما الفصل الثاني فخصصناه لتوظيف الرموز الدينية (سيزيف، أورفيوس، أوزوريس
 .والتاريخية التي اعتمد عمييا سميح القاسم في ديوانو بإتباعنا المنيج الوصفي التحميمي

Research summary 
This research contains the stady of the legende in « SAMIH AL QASEM’S » 

DIWAN. 
Legende amd the symbol become one of the basics used by poetes in thier poems 
because of their influence in meaning they are used to approach the fact and to 
examine the different sides of the poem. 
This study is coming with an introduction which contains definitions about the 
legene its start its kinds and its importance.Also ,I divide this study into two 
chapters . 
The first one, cotains the use of the legende in poetry (Odibs legende ,Cizifs , 
orfaus and ozaris one) . 
The second chapter specializes in the relegious and the historical symbols which 
are used by Samih al Qasem in his book. 
Concerning the method I have used in this research is the description and the 
analysis.   

 

 

   


