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 الممخص:
، بوصف في الشعر القصصي العراقي ييدف ىذا البحث الى دراسة المتخيل االسطوري     

المنجز ميما في  عنصراً  شكمت االسطورة حيث، عناصر المتخيل ان لم تكن بؤرتيا االسطورة احد
مكونا من مكونات  المتخيل الذي تتولد األسطورة في فضائوبعدما أضحى ، خاصة االكاديمي العراقي

في  تعمل االسطورة لذا، من ذاتو المنغرسة في التاريخ يسكنو وينيل من منبعو اً اإلنسان مطمقا وجزء
المعاصر يجده فمن يتتبع الشعر القصصي  ،ليد المعاني واظيار الغائب منياالنص االدبي عمى تو 

يحاول البحث وىذا ما  زاخرا بالنصوص األسطورية ،التي تعمق المعنى وتعززه بالدالالت المتعددة،
  . دراستو
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The legendary imaginary in Iraqi fictional poetry 

Dr. Haitham Abbas Salim 

Nofa Hussein Ali 

Dhi Qar University / College of Arts 

Abstract: 

This research aims to study the legendary imaginary in Iraqi fictional poetry, 

by describing the myth as one of the elements of the imaginary, if not its 

focus. In history, it inhabits it and draws from its source, so the legend in the 

literary text works to generate meanings and reveal the absent ones. Whoever 

follows contemporary fictional poetry finds it replete with legendary texts, 

which deepen the meaning and reinforce it with multiple connotations, and 

this is what the research tries to study.                        

key words :( Imaginary, literary myths, Iraqi fictional poetry, multiple 

meanings). 
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 تمييد: 
النقد األبي الحديث الى أثار موضوع األسطورة اىتمام النقاد قديما وحديثا ، فقد سعى 

دراسة األسطورة وتتبعيا شرحا وتفسيرا وتحميال واكتشاف سر اإلبداع فييا بوسائل 
مختمفة ، فيي ليست ظاىرة معاصرة وال تقتصر عمى العالم العربي بل ىي ظاىرة 
رافقت األدب عبر تاريخو الطويل ، اذ وجد النقاد ان الشعراء المعاصرين قد سمكوا 

ي توظيف اساطيرىم ،فما من شاعر اال واستخدم االسطورة في اعمالو، طرائق عدة ف
لما ليا من فاعمية وتأثير لمتعبير عن تجربة شخصية او اجتماعية تجعل الشاعر 
ينعطف الى مسائمتيا وتوظيفيا وتجسيد تماسيا مع الشعر الى حد يخضع فيو الشعر 

تيا وتنامي المعارف الوجودية الى االسطرة ؛ فما االساطير اال ذروة التجارب وعصار 
 ( 1)المحتدمة.

فمن المؤكد ان عالقة األسطورة بالشعر وانعكاساتيا عمى  ( 27، 7112، )شرتح
اإلبداع ليس جديدا ، فكما ان لمشعر اىميتة ودوره في حياة االنسان ،كذلك لممنيج 

ج عن األسطوري قيمتو وأىميتو في كل عصر وكل مكان )) فالشعر مثل األسطورة نات
مارك شورر حين  وىذا ما بينو ( 67، 7112)ديانا ماجد ، (7)محاولة لفيم العالم((

 ( 1467،197 ) محمد حمود ،(2)ورة  أساس ال غنى لمشعر عنو (())األسط :قال
وليذا تعد االسطورة رحم الشعر ، ورحم الوجود االنساني عامة.فضال عن )) ان الشعر 

انو السميل المباشر لالسطورة وابنيا البار ، وقد شق يؤكد من خالل عالقتو باالسطرة 
لنفسو طريقا بعد ان اتقن عن االسطورة ذلك التناوب بين التصريح والتمميح ، بين 
الداللة واالشارة ، بين المقولة والشطحة وبعد ان اتقن عنيا ايضا كيف يمكن لمغة 

معنى محددا  قدمالسحرية ان تقول دون ان تقول ،وان تشبعك بالمعنى دون ان ت
واألسطورة كأي ظاىرة فنية اخرى البد ليا من  ( 27،  7112)شرتح ،  ( 9)((.دقيقا

ان تمر بمراحل متعددة ومتطورة في االستخدام كي تحقق النضج الفني الذي وصمت 
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اليو ، وليذا فاألسطورة ليست مجرد نتاج بدائي يرتبط بعصور التأريخ القديمة وانما ىي 
عصر ، وفي إطار ارقى  جوىري من تاريخ حياة اإلنسان في كلعامل أساسي و 

فيي ال تخرج عن كونيا)) قصة  (777) عز الدين اسماعيل ، د.ت ،  (5)الحضارات.
نات وما تجري أحداثيا في ماٍض، ناٍء، متخيَّل، ال زمن لو وتروي أصول البشر والحيوا

فضال عن كونيا ))  ( 16، 7115) مجموعة مؤلفين ،  (7)ىو خارق لمطبيعة ....((
وقائع يزعم انيا حدثت منذ زمن بعيد لكن ما يعطي األسطورة قيمتيا العممية ىو ان 

سر الماضي والحاضر النمط الخاص الذي تصفو يكون غير ذي زمن محدد ، انيا تف
لذا شغل التوظيف األسطوري في النص  (5، 7111السواح ،) (2)والمستقبل((.

الشعري مخيمة الشعراء ، وغدت عند ادباء العصر الحديث معينا ال ينضب يوظفونيا 
في ابداعاتيم األدبية باشكال مختمفة ، ويضفون عمييا لمسات جمالية قائمــة عمـى 

اتيم ومشكالت االنزياح، والتَّعديل، والتَّحول،ضمن اإلطار العـام لمكوناتيـا، ووفـق قناع
عصرىم. وىكذا ترجع الصمة بين األدب واألسطورة من خـالل اشتراكيما في الكممة، 
وصدورىما عن مصدر واحٍد ىو المتخيل. فالمخيمة االنسانية ىي الصانع الرئيس 
سقاطاتيا وان الموقف االسطوري في صميمو موقف  لألسطورة بكل عموميا وجنوحيا وا 

 (91، 1447) أنس داود،  (6)بين االنسان والوجود.صراع دائم شعري النو موقف 
فالمجوء الى االسطورة يعني العودة في البحث عن الينابيع االولى في التجربة البشرية ، 
لكن ىذه العوده كما يذىب احد الباحثين )) ليس حمية جمالية تضاف الى العمل 

اكتشاف ذاتو الشعري ، بقدر ما ىي عامل اساسي يساعد االنسان المعاصر عمى 
وتعميق تجربتو ومنحيا بعدا شموليا وضرورة موضوعية تستطيع النيوض بما تمتمك 

) اطيمش  (4)جس والرؤى واالفكار المعاصرة ((من طاقات متجددة بعبء اليوا
انصرف اىتمام الشعراء الى استميام االساطير واستحضارىا السباب ( 177، 1467،

لفيم  إلدراك بعض مبيمات الوجود، وإليجاد وسيمةلعل اىميا يعود الى حاجة الشعراء 
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كما ان استخدام االسطورة  ( 127) الناصر ،د.ت ، (11)تواجدىم الجدلي في الكون،
في الشعر الحديث كان تعبيرا حضاريا شامال عن االحتياجات الروحية والجمالية 

شعراء الغرب العميقة الجذور في النفس العربية ، وىي محاولة تأثرت بال شك بجيود 
  ( 124، 1441)غالي شكري،  (11)كنيا لم تتوقف قط عند أعتابيم. ول

وتاسيسا عمى ىذا الفيم الدقيق والوعي المحكم ، في ابراز القيم االسطورية وموحياتيا 
الفنية البد من االشارة ، الى ان االسطورة حضيت بالعديد من الدراسات النقدية كونيا 

ت والدالالت منذ نشأتيا مرورا بعصورىا المختمفة ، ونحن ال تحمل الكثير من اإلشكاال
نريد ان نكرر مقوالت ودراسات أصبحت في دائرة األحكام الجاىزة تتعمق باألسطورة ، 
ولكننا نسعى الى البحث عن العالقات والروابط المتينة بين المتخيل الشعري واألسطورة 

اي منيما بمعزل عن اآلخر، خاصة  واثبات الصمة الوثيقة بينيما فال يمكن دراسة
بعدما أضحى المتخيل الذي تتولد األسطورة في فضائو مكونا من مكونات اإلنسان 

)المكي ،  (17)التاريخ يسكنو وينيل من منبعو. مطمقا وجزءًا من ذاتو المنغرسة في
ْن كان حقل المتخيَّل أشمل من األسطورة وغيرىا.  (72، 7112  وا 

يحقق مطمقيتو باألسطورة ، فتمثميا الشعراء العرب بمختمف أنواعيا لقد حاول الشعر ان 
يسقط عمى الشخصية التراثية من التفسيرات ل..( يونانية، )سومرية ، بابمية ا ومرجعياتي
إذن فمكل  (757-751الناصر ،د.ت،  ) (12)ت ما تحتممو مالمحيا التراثية.والتأويال

وحسب تجربتو الخاصة وطريقة ، شاعر طريقتو واسموبة الخاص في توظيف االسطرة 
وىذه الطريقة األسطورية، أو ما نسميو  رؤيتو ليذا الواقع يقول عز الدين إسماعيل ))

المنيج االسطوري، ىي التي تجعل لمشعر طابعا مميزا في باب المعارف االنسانية، 
)عز الدين اسماعيل ،د.ت، (19)لعموم التجريبية، ويجعمو شعرا((يميزه عن الفمسفة وعن ا

فمن يتتبع الشعر القصصي المعاصر يجده زاخرا بالنصوص األسطورية ،التي ( 775
تعمق المعنى وتعززه بالدالالت المتعددة، ابتداًء من الشاعر بدر شاكر السياب الذي 
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المكثفة في الشعر العربي كمو،  يعود اليو الفضل االول في استخدام الرموز االسطورية
ولعل ابرز األساطير استمياما في نتاج الشعراء ىي أسطورة ) السندباد ، وبرمثيوس ، 
ويولسيس، وشيريار وشيرزار في الف ليمة وليمة،...( الن ما تبثو األساطير من رؤى 

ضفاء ودالالت تمنح النص رؤية مفتوحة لمتأمل، فمقد نجح الشاعر "كاظم الحجاج" في إ
خصائص فنية وجمالية عمى أساطيره النابعة من متخيمو السردي ، بإشارة يتضمنيا 
عنوان القصيدة، فقصيدة "اخيرا تحدث شيريار" يتحدث فييا عن أسطورة شيرريار يقول 

 فييا:
 امنحيني بعض ما يمنحو الميل المسافر 

 واحممي مثمي تري لون النسيم 
 شاعر كارتعاش القبمة األولى عمى احداق 

 دقت الساعة في منتصف الميل انطفأ ضوء الشموع 
 واستراح التعب الباقي من اليوم الذي مر  

 عمى أكتاف يوم لم يمر 
 فأتركي كاسي بال خمر فقد اترعتيا 

 مما تبقى من دموع 
 (95، 1422)الحجاج، (15)ا الباب الذي دقتو كفي قبل عام.ايي

مما الشك فيو ان النص الشعري ىو بنية ايحائية ليا آلياتيا ورموزىا الخاصة فضال 
عن العواطف والمكبوتات الكامنة في حقيقة الالشعور ، فقد افاد الشاعر من اسطورة 
شيريار المعروفة من خالل تأثره باجواء ىذه االسطوره وايحاءاتيا المثيرة ، عبر الولوج 

ائي رابطا بين الماضي والحاضر ، فحاول الراوي التعبير عن الى عالم األسطورة الحك
عاطفة شعورية متدفقة حين قال ) امنحيني بعض ما يمنحو الميل( عبر صياغة فنية 
داللية مؤثرة موحية موجية المرأة طالبا منيا االستسقاء الروحي المشحون بالعاطفة ، 
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من لفظة الميل إسنادا لممعنى التعبيري ، فيدعوىا لمحمم مثمو اذ يشكل الحمم بديال  متخذا
       عن المضامين العاطفية والعقمية وتداعيات األفكار وىذا ما أشار اليو فرويد قائال
))وخبراتنا في األحالم تؤكد لنا ان الرغبات المكبوتة والحوافز المكبوحة ال تنعدم بل 

اقاتيا النفسية سواء كان الشخص سميما او مريضا ، فالحمم دليال حي تظل محتفظة بط
،الن ما يجعل  ( 1477،167فرويد ، ) (17)ى حيوية تمك الرغبات والخواطر((عم

االسطورة خطابا ادبيا ، قدرتيا عمى توسيع افاق المخيمة عن طريق الحمم والتخيل ،فمن 
 (191-191)الينداوي، د.ت، (12)سطورة انيا رؤية حممية تخيمية.اىم خصائص اال

يتبين لنا ان الشاعر لم لذا وتتوالى بوادر اإلغراء والترغيب رغبة لمتواصل الروحي ، 
يوظف االسطورة بداللتيا المعروفة ، بل عمد الى مخالفتيا تماما وىو من باب توليد 

 وانتاج المعاني .
وفي القصيدة نفسيا تمكن الشاعر من خمق خطاب اخر يحقق تأويالت متعددة تثري  

 نصو وتغنيو محوال معناىا لخدمة رؤيتو وموقفو الفكري ،
 لم اعش حتى تمر الميمة األلف ولكن 

 أسرعت حتى اذا أحصيتيا تاه الحساب 
 فاحفري اسمك في يومي سؤاال 

 او جواب 
 مسافرال تقصي قصة اخرى عن الميل ال

 واحممي فالميمة األلف التي لم تأت ضاعت 
 -اذ يكذب في الفجر–بين صوت الديك 
 (97، 1422) الحجاج ،(16)وأصوات المنابر!

يتقمص الشاعر شخصية شيريار اذ نراه متحدثا بصوتو مشيرا بذلك الى فكرة عكسية 
طبا المرأة ) قائمة عمى مفارقة سياقية ، شيريار الراوي لم يعش األلف عام فنراه مخا
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فقد ضاعت األحالم والتطمعات بين صوت الديك ، شيرزاد( بعدم استكمال قصصيا 
الكاذب واصوات المنابر، لذلك تمكن الشاعر من خمق نص جديد اضفى عميو رؤية 
جديدة دفعت بالقصيدة الى مساحات رحبة، كثيفة بالدرامية والدالالت الغامضة، 
واإليحاء عمى المستوى الذاتي والنفسي، ألن الفكر األسطوري يسعى دائما لخمق 

 ساطير جديدة مادام قائما عمى طاقتو اإليحائية . أ
ويبرز المممح ذاتو في قصيدة رشدي العامل ) حكايات منتصف الميل ( حيث يستعير 
الشاعر المممح األسطوري لميالي ولكن يسبغ عمييا معنى جديد نابع من مخيمتو الفكرية 

وتمذذ الذكور باستالب  الكاشفة عن عذابات المرأة الشرقية والمتمثمة بعذابات شيرزاد
 ىويتيا ومصادرتيا ، لذا قامت بوظيفة فرضت عمييا البقاء وىي سرد الحكايات : 

 وأومأت ، شاحبة ، تعال 
 منكسر االغالل 
 ............. 

 كنت ارى في عينيا السؤال 
 يبحر لممرافئ المسحورة 

 عمى جناح امرأة عاقرة ميجورة 
 ( 152، 1421)العامل ،( 14)عاشرىا الرجال

المشيد الشعري يحمل الكثير من الدالالت المتخيمة المشحونة باإليماءات واالنزياحات 
التي يجب الوقوف عندىا في قراءة النص، فقد اتخذ الشاعر من صوت المرأة اداة 
لمتعبير والروي لألحداث انطالقا من مكبوتات الوعي الباطني الستبيان وتوضيح 

الرجال، بعد ان أصبحت ضحية عاجزة امام رغباتيا العاطفية الن عالقاتيا البائسة مع 
نما إليجاد ذاتيا وىويتيا،  سعييا في تحقيق التواصل ىنا ليس لرغبة جسدية فقط وا 
ينتقل النص بعد ذلك الى سرد تفاصيل الحكاية التي مرت بيذه المرأة عبر صورة 
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ا ساعيا لمكشف عن موحية متشكمة من جزئيات عاشتيا مع الرجال الطامعين بي
 رغباتيم :

 ُتسرني حكاية مشيورة 
 عن واحد غنى ليا ومال 
 يقطفيا في ليمة مقرورة 

 تقص لي عن ثان 
 عن رجل حاش من البستان 

 لؤلؤ عينييا 
 وطعم الحب والنسيان 

 عن فارس قربيا في جمعة االحزان 
.................. 
 تخبرني عن رابع 

 عن خامس 
 (159-152)المصدر السابق ، (71)عن عدد الرجال.

استطاع الشاعر التقاط الحدث األسطوري المتمثل بالسرد القصصي لميالي وخمقيا او 
بناءىا بصورة جديدة تفصح عن قضية حياتية ميمة ، ليكشف عن رغبة خفية في 
الالشعور الجمعي وىو تقريبيا لمرجال واالنتقام منيم ، ىذه الصورة عميقة الداللة في 

لمواقع االجتماعي، وىنا تكمن براعة الشاعر في  نفس الشاعر الذي يسترد خالليا صورة
المزج بين األسطورة والشعر التي تدل عمى عمق األفكار الموجودة. ويؤسس الشاعر 
رزوق فرج رزوق متخيالتو الشعرية عمى رؤى اسطورية كاشفة عن احساسو ورؤاه ازاء 

 لثابتو : الواقع وتناقضاتو ، فجاءت اسطورة يولسيس عنده مختمفة عن داللتيا ا
 ان عاد يوما زورقي 
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 من ابحر الظممات من أسفاره الزرق العميقة 
 ان عاد يسري وحده ويشق في رفق طريقة 

 وروى لكم من قصتي 
 نبأ الجزائر والمدائن ، والفنارات الغريقة 
 فترقبوا بجراحو الخضراء يرجع زورقي 

 (7، 1421، فرج)رزوق  (71)لينام في صمت عمى كف الرمال.
التشكيل الفني لمنص متوافقا مع اليدف الذي اراد الراوي التعبير عنو ، عبر لغة  جاء

اشارية تمكنت من البوح بما تعانية ذات الشاعر، محدثة المنولوج الداخمي الذي تنتزع 
فيو الذات نزوعا خالصا لتقديم ىواجسو ، حيث يتولد النص من العنوان الذي يشكل 

فقد حمل  (95، 7111) قطوس ، (77)نتبو عميو القارئ.مرتكزا دالليا ميما يجب ان ي
عنوان النص )الزورق ( ترميزات دالة عمى السفر والتنقل ، فالتجربة الشعرية الجديدة 
جعمتو يسقط حاالت الحزن والبعد واالكتئاب عمى الطبيعة وعناصرىا الختزال حالتو 

درة من الواقع المعاش، النفسية والشعورية بحيث يوظف فكرا متحدا وصورا تأممية صا
ويستمر اإلبداع البياني في مسيرتو داخل النص ليتجمى في صورة مجازية أضفت عمى 
النص رونقا لغويا ودالليا )الجراح الخضراء ، ينام عمى كف الرمال( ىنا تكمن قدرة 
الشاعر عمى تحويل االسطورة القديمة الى اسطورة جديدة عبر بنية سياقية قائمة عمى 

قة بين القصة األسطورية والحدث األسطوري في النص القائم عمى البعد المفار 
واالغتراب النفسي وتحويل االسطورة الى طاقة حيوية من التكثيف وااليحاء لو صح 

 التعبير . 
 ان عاد يوما زورقي المضني فأني لن اعود 

 ألنام كالموتى مع الذكرى الحزينة 
 جناح من ينطمق في رحمة األحالم ال يطِو ال
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 او يخذل الصوت الودود 
 قمبي كقمبك يولسيس 

 ما زال ماضيو يغنيو من الشّط البعيد 
 وجدي كوجدك يولسيس 

 في ابحر الظممات في اسفارك الزرق العميقة  
  (7، 1421رزوق ،  ) (72)لكنما ماتت بنموب الوفية.

 وتمضي اسطورة يولسيس في توجيو مسارات االحداث لصالح توطين انموذجيا
وتكريسو عبر تجمييا في ظيور جديد فيولسيس الشاعر ظير بصورة مختمفة عن 
الصورة االساسية ليا ، رافضا العودة ألنو منطمق في رحمة لتحقيق األحالم وميما ُلقي 
من مصاعب ال يتراجع عن تحقيق مسعاه ، اما االسطورة فقد عاد الى زوجتو بنموب 

نموب الشاعر التي ماتت، وبما ان )) الوفية التي كانت بانتظاره عمى عكس ب
، 7112،)لوسيف  (79)ير عن الشيء وليس الشيء بذاتو((األسطوري ىو أسموب التعب

لذلك عندما ندرس أسطورة ما، ال ننظر إلى محتواىا السردي بقدر ما ننظر إلى  (174
ية، ىي العمميات الذىنية الكونية التي تبني ىذه األسطورة، ذلك أن ىذه العمميات الذىن
وطرائق  ما تحكي عنو األسطورة بطريقة ما، حيث تبدو األساطير مادة لمتفكير،

 (75)لتصنيف الواقع وتنظيمو.
وحين نتأمل قصيدة )ىجرة القرار( لعبد األمير الحصيري ونقرأ األبيات الطافحة  باأللم 
واألحالم ، ندرك ان الحصيري استميم أسطورة )برومثيوس( وأضفى عمييا من قبس 
تجربتو الشخصية مما يجعميا خمقا جديدا الن االسـطـورة ذات بعد تخيمي ، يشيد بو 

 ينـدرج فـي مجال التخييل البحتوس ( التي تـدّل عمى ما التطور الداللي لـمفردة ) ميث

 (779) الربيعو ، د.ت ، ( 77)
 وطن المحظة النيار , وتاريخ خطاه قبيمة االحالم 
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 ومياه البحار في قمة المرمر اسرى ال مبحرات الزمام 
 يا جناح الحمم اإلليي ...ىل ريشك اال دعابة األوىام 

 ك الزىو لعبة لمرغام فاحتفاء السماء في نشوة تممؤ 
 دعوات تصاعدت ] بروميثيوس [حزني من قبل الف عام 

 (9، 1429)الحصيري، ( 72). بالطاعة لمريح شيوة االنتقام ال صالة الكيان تشبع
يقوم النص السردي ) القصصي ( لدى الشاعر عمى رؤية ضمنية خاصة تتحكم في 

خيالية موحية تنطمق من لحظة  بناء المتخيل الشعري ، لمتعبير عن فكرة اخرى بمغة
زمنية تفضي عن اآلمال واألحالم والتطمعات التي يحمم بيا الشاعر في ظل وطنو ، 
فمقد جاء التوظيف األسطوري ىنا كرمز لمخالص وتحقيق العدالة في سياق محمل 
بالدالالت، فالذاكرة مألى باألحزان فيا ىو يستنجد بالمخمص األسطوري )بروميثيوس( 

قذ البشرية قبل االف االعوام عندما سرق النار من الشمس ومنحيا لبني اإلنسان الذي ان
ان يخمصو من حزنو وعذابو، فما باتت تنفعو صالة الكيان لمتوسط لو )) ىنا تبرز 
القيمة الجمالية الحتواء الشعر معنى األسطورة الشامل والموضوعية التي تربط بين 

لذا  (121، 1467) اطيمش،(76)مو واحزانو ((لواقع المعاش بآالالماضي وأحداثو وا
وفق النص بنسج المدونة الشعرية ذات الطابع االسطوري بشكل مغاير بعض الشيء 

 لالصل اذ حمل اسطورة برومثيوس ابعادا جديدة . 
أسست أسطورة ) بروميثيوس ( مكانة فريدة ومتميزة من نوعيا في إبداع الشاعر عبد 

ان احد دواوينو سمي بـ) سارق النار( لما انمازت بو ىذه الوىاب البياتي حتى لنجد 
 االسطورة من خصوصية وحضور في مخيمة الشاعر يقول : 

 المغة الصمعاء كانت تضع البيان والبديع
 فوق رأسيا  " باروكة "

 وترتدي الجناس والطباق في أروقة المموك
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 في عصر الفضاء ــ السفن الكونية ـ الثورات
 الكدية الخصيان في عواصم الشرقكان شعراء 

 (292، 1445)البياتي،  (74)عمى البطون ، في األقفاص يزحفون
أستطاع الشاعر بمخيمتو ان يتمثل االشياء ليحيميا الى اشياء مغايره، من خالل تفكيك 
الصورة العقمية ثم اعادة بنائيا في صورة جديدة ، من خالل توقو الى لغة مجازية 
موحية رامزة تثير التأويل وىو بذلك حاول ان ينقل ىذه المغة بصورتيا المختمفة من 

 استنطاق حي واستكناه لدواخل النفس اإلنسانية وما تعانيو. حالة الواقع الى الرمز في 
 كان سارق النار مع الفصول يأتي

 حامال وصية األزمنة ــ األنيار ،
 يأتي رائيا :

 ييمس في سباق خيل البشر الفانيين
 في توىج األرض التي حل بيا ــ

 بالرجل الشمس ، وبالقيثارة  المرأة ِ 
 حرين من األغاللِ  ،

 أمواج التواريخ وأحزان سالالتيستبصر 
 الطيور ــ الحجر ــ الموتى ،

 عمى بردية يكتب أسماء أميرات " بخارى "
 السابق ) المصدر (21)طفولة ــ المساجد ــ  األسواق .حامالً  وصية البحر إلى ال

،292-296) 
 تقودنا ذىنية الشاعر لمتعبير عن فكرة متخيمة موحية تحفز القارئ وتحممو لمتابعة
الخطاب الجديد الذي نيض عمى ثراء داللي مشحون بالكثير من العالمات والشفرات 

اًء دقيقا التاريخية المعبر عنيا بصورة أسطورية وىذه الشفرات تتطمب من القارئ استقر 
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ىي اسطورة منحوتة في ذاكرة الشاعر اية ) برومثيوس (،وحك لموصول الى خبايا النص
مقدسة، ذات مضمون عميق يشف عـن معـاني ذات صـمة إلن األسطورة ىي حكاية ))

لذا وظف األسموب  (19، 7111) السواح ،(21)((بـالكون والوجـود وحياة اإلنسان
األسطوري ىنا لتصوير القضايا المجتمعية الكبرى بصورة رمزية معبرة ، فتركيزه عمى 

 دل وفق رؤية معاصرة . السمات المشتركة بينيا وبين واقع الحياة أدت إلى التماثل المتبا
أصبح التوظيف األسطوري في القصيدة العربية المعاصرة جزءًا من رؤية جمالّية، اذ 
تعامل معو الشعراء المعاصرون وفقًا لمنظور إنساني و حضاري، إذ إّن العديد من 
الرموز التراثية قادرة عمى االستمرار في نسق الواقع المعاصر وىذا ما نمحظو عند 

سب الشيخ جعفر حيث مثمت األسطورة في شعره فضاًء جديدا مستوحى من الشاعر ح
فمسفة خيالية واسعة ففي قصيدتو ) ىبوط ابو نؤاس( يوظف الشاعر الثيمات األساسية 

 لألسطورة كالفقد واالغتراب يقول :
 في القدح الصرف وجو 
 يطاردنا والبراري السرير 

 الصبا عرفيا 
 والربى ردفيا 

 والسبيل الى المشتيى الباب والثقفي 
 اقتمعنا عن البصرة القدم المتشبث لكننا 

 حين قمنا ابتعدنا 
 اقتربنا ، وأمسى التمفت 

 شيمتنا والتوجس 
 في كل حان جنان 

 (914، 1465)الشيخ جعفر، (27)وفي كل بان .
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والنفسي فيو لم يرسم الشاعر صورة ذىنية متخيمة مازجا فييا  بين االغتراب المكاني 
يبين صاحب الوجو وال العالئق التي جسدىا النص استطاعت ان تكشف عنو مما 
يدفعنا الى التأويل والبحث عن فضاء جديد متعدد المعاني ليبني عبر طاقة المتخيل 

ففعالية التأويل  صورا شعرية تستفز القارئ وتحرضو عمى التأويل والبحث عن المعنى)
تعني عممية الكشف عن الثابت في شعرية الشعر ومتغيراتيا، أو نزع في معناىا العميق 

الحجاب عن معرفة مؤول تكون رفضا أو تنكرا لمذاتية واالنطباعية، وتشكل قاعدة كسر 
عادة بناء سياقو وقصديتو  توقعات، وطريق الخبرة بممارسة التفكير في لغة الشعر، وا 

. وخفاء المعنى (2، 7112، ) كحموش(22)النياية استراتيجيو سيميائية( التي ىي في
في النص الشعري ال يمكن طمبو في الظاىر أو العالقات الحضورية، بل ضمن 
عالقات الشبكات المغوية والصور الشعرية. ولعل ذلك ما يؤكد مسيرتو وما صادفو فييا 
من متاعب ففعل المطاردة والخوف من المجيول يمثل قمقا واضطرابا اجاد الشاعر في 

ظيفيا لجذب ذىن القارئ ، فضال عن استدعاء الشاعر لذاكرة المكان الجنوبي في تو 
العراق ) البصرة ( ميما بعدنا عن اوطاننا تبقى ارواحنا قريبة ومعمقة بو ، لذا نجد 
حساسو بالحزن ، وكل ىذا جاء  التأثر األسطوري في تصوير حالة الشاعر االغترابية وا 

 بأسموب جديد مختمف معاصر. 
ما أصبحت أسطورة السندباد تمثل مصدر اليام الكثير من الشعراء حيث ساىم في ول

الكاتب العربي الحديث  تكوين صورة فنية جديدة، تنسحب عمييا وتخرج منيا ىموم
ىبَّ الشعراء الى استحضار صورتو في ( 7، 7111 ) شاىين ، (29)ومجتمعو.

نى جديد من حكايات السندباد، أشعارىم ، ومن المحاوالت الجادة لخمق داللة او مع
محاولة الشاعر كاظم الحجاج ، فقد مثل السندباد رمزا لمثائر المعاصر الذي يقتحم 

 األخطار واألىوال في سبيل تحقيق واقعا أفضل ألمتو يقول :
 سافر الظل معي في الرحمة األولى 
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 جوازا لمسفر 
 فإذا ما أمطرت حزنا سماء اآلخرين 

 لممطر.البس الظل رداًء 
 طمبت مني ىدية 

 كيس حناء من اليند وليمونا واس 
 وقميصا ناحال تمبسو المرأة 

 ايام النفاس 
 اين ) يافا( اييا البحارة اليند اما كانت ىنا ؟

 (21-74، 1422) الحجاج ، (25)تمبس المرجان ثوبا لمزفاف
يقوم النص عمى رؤية تأويمية ىدفيا الكشف عن الدالالت العميقة في النص، اذ وظف 
الشاعر صورة مجازية وىي الظل التي جاءت بدالالت موحية معبرة عن نفسية الشاعر 
، وقد يكون ىنا تعبيرا عن صور مأساوية وحزينة ، وذلك عن طريق ربطو بمعاني 

زنا ، البس الظل رداء لممطر(  السيما بعد ان الكممات الدالة عمى التشاؤم ) أمطرت ح
اشار الى الداللة السيئة لممطر الباعثة لمحزن ، ولم يكتِف الشاعر عند ىذا الحد وانما 
قاده التساؤل إلى تكثيف دالالت الحدث األسطوري، مستفيما عن المدينة العربية )يافا( 

العربي ، القصيدة رصد  حيث يمتمك الشاعر نظرة خاصة لمقضايا المحيطة بالمجتمع
لما عانتو ىذه المدينة من صراع ونكبات ، ثم تتسع مأساة الشاعر لتسيم في نقل 

 تداعيات الذاكرة باستحضار بعض الذكريات الماضية 
 ام تراىا خافت الموج كما كانت تخاف 

 (21،  نفسو)المصدر  (27)فارتدت ثوبي انا ؟!
وتحممو الشقاء ومعاناة السفر وبين تجربتو  مزج الشاعر بين تجربة السندباد البحرية

الن اإلنسان العربي في كل  )النابعة عن معاناتو في تصوير واقع المدينة العربية )



 هـ4443-م  2022. لسنة ( 3االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال    

      

 
 

9091 

) ريتا ( 22)(( لعربية وبعث أمجادىا بالثورةمكان يواجو مسؤولية النيوض بالحضارة ا
، فصراع السندباد مع األىوال أصبح صراعا مع الواقع (1429،129عوض ، 

 االجتماعي مجسدة بمعاٍن ثائرة عمى الواقع اجاد الشاعر في تجسيدىا .  
منح الشعراء الرموز األسطورية داللة خاصة ترتبط بتجاربيم الشعورية ، تآزرت فيو  

فوزي كريم المخيمة والعواطف وكونت قصيدة كشفت عن رؤى الشاعر ، ومنيم الشاعر 
 الذي اتخذ من ) عشتار ( متكأ لتجربتو يقول : 

 تصاعد البخور 
 فوق الحجر االسود ، وانضم الى موجتو الممونة 

 النور والديجور
 تحول يفتك بالوقت 

................. 
 تولد عشتروت مرتين 

 تضيع في الوحشة مرتين 
 (42، 1422،)فوزي كريم  (26)ي ظممة تبعث ، او في مشرق يموت.ف

وّظف الّشاعر فوزي كريم األسطورة لتعميق فضاء قصيدتو المتخّيمة وإلبراز الحدث 
الّشعري. فعمد الى الكثير من المشاىد االحتفالية الخاصة بالدعاء وتقديم القرابين وما 
قامة مثل  يصاحبيا من طقوس كتصاعد البخور واختالط السماء بالسواد والبياض، وا 

ائرية انما يدل عمى التضحية والخالص، )) وألّن تموز يولد من ىذه الطقوس الشع
ادىما رؤيا عشتروت االم كما يولد البحر من النير لتنبثق حياة جديدة ويشكل اتح

وعشتروت في األسطورة  (129، 1429) ريتا عوض ، (24)تتخطى ىذا العالم ((
عادت إلى األرض بعد السفر إلى العالم السفمي، فإّنيا عادت في النص الشعري كذلك 
؛ وىذا االنسجام مع البعد األسطوري ومغزاىا شكل معادال لمواقع الذي يعيشو الشاعر ، 
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فالنص، أضحى نًصا أسطورًيا يستعين بالرمز من البداية إلى النياية، ومع عودة 
حدث انقالب فكري في النص، كما حدث االنقالب الوجودي في األسطورة، وثم عشتار 

االنتقال الى ثنائية من النور/ الديجور أي الظالم، واالنبعاث / الموت ، حاول الشاعر 
إشراك المتمقي ، ليصل معو الى الرؤية التي يكشفيا عبر نصو والبحث عن المضمون 

لفني، فيو يؤكد من خالل المضمون الكامن الكامن وراء المضمون الظاىر لمعمل ا
 لمنص العالقة الالشعورية بالحالة الذىنية أو النفسية . 

 نحمم : وجو الماء
 يضيء طيف العطش الرابض كالشيوة فينا 

 ودم اآلباء
 ينق كالضفدع في االبناء 

 (42، 1422)فوزي كريم ، (91).نسمع صوت القتمة ينق فينا
والتخيل واستخدام الرموز األسطورية الموحية وجعميا باعثا لمفرح لجأ الشاعر الى الحمم 

مناجيا أحالمو وآمالو بعصر جديد يولد فيو النور في ظل ما يعانية فالمعنى الفني ىنا 
تمخض عن إذابة الواقع في لغة شعرية معبرة عن األسى الذي يمتحف روح الشاعر، 

جديدا ، بحيث أصبحت ال تفيم إال إذا  فقد ألبس الشاعر األساطير القديمة معنى شعريا
لسياسي والديني، الذي ألقي الضوء عمى السياق األدبي والفكري، بل واالجتماعي وا

  (94، 1447) انس داود ، (91)بعثت فيو.
استطاعت قصائد العزاوي ان تعمق االسطورة المعروفة وتمنحيا داللة جديدة او تضيف 

الن الذي يخمق القصيدة الشعرية المرتبطة بالمادة  الى داللتيا القديمة داللة اخرى ،
عمى خمق عالم شبو اسطوري او حاالت –الشاعر–االسطورية ىي )) قدرة الفنان 

، (191، 1467) اطيمش ، ( 97)اسطورية تمعب فييا المخيمة الشعرية دورا عظيما((
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ح النص وىذا ما نجده في قصيدة "غربة يولسيس" فاالشارة الى اسطورة يولسيس يمن
 معنى جديدا ، 

 البحر كقمب الناس حزين 
 واالمواج تنائ وسفينتيم دون ظالل تتكسر 
 والربان عريان تشد يداه حبال الميل فالبحر قتيل 
 واالمواج تمر ويعقبيا الظمماء وسفينتيم تنائ 
 تنائ واالمال تموت 

 يا ضائع ال تنس الحب، فزوجتك السمراء
 ما زالت تجمس في العتمة

 وحدتيا تحمم بالعطر العابق، يأتييا منك وانت وحيد تقضم في  
 اغصان الصبير ويؤلمك النسيان 

 ما زالت تغزل، والجيران 
 ما زالوا تخدعو مبسمة 

 (121، 7112)العزاوي ، (92)من ثغر بن يموب الحالم.
لذا اختمف الشعراء في تأويميم او توظيفيم لألسطورة فمكل نص فضاء متخيل تنشئة 
مخيمة كاتبو ، فضال عن ان لكل شاعر أسموبو الخاص الذي ينفرد بو ،  اذ تكشف 
ىذه االبيات عن استدعاء الشاعر لروح االسطورة وتجسيدىا لموقفو الشخصي ومعاناتو 

بطت بغربة الشاعر وحزنو ومعاناتو ، فما زالت ، فقد البس المعنى دالالت جديدة ارت
 زوجة يولسيس تنتظر قدومو فيا ىي تخدع الجيران وتتامل قدوم زوجيا.    

اما الّشاعر بمند الحيدري فوظف اسطورة اوديب لتعميق فضاء قصيدتو المتخّيمة وإلبراز 
ويدمجيا في نصو  الحدث الّشعري. فيو اليأخذ االسطورة جاىزة ، انما يبنييا بناًء جديدا

 تخدم الفكرة التي يريدىا من خالل السياق العام يقول فييا : لبحيث ينفعل بيا القارئ، 



 هـ4443-م  2022. لسنة ( 3االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال    

      

 
 

9094 

 آه لو تدري 
 اطول رحالتي في صدري  ما

 في عيني المبقورة 
 رحالت تمتد طوال اليوم

 في اليقضة 
 في النوم  

 ال الضحكة تغفو في صدري 
 ال الرغبة مدت رجمييا 
 واستمقت سرا في سرى 

 ال الصورة 
 درب في الرحمة لمفجر 

 آه لو تدري 
 ما اتعب رحالت ال تطمب ميناء 

 ... وتغور خطاه 
 وتصيح يداه 

 (955-959، 1447) الحيدري، (99)يا الف سماء ..يا ال... اين اهلل ؟
لواقع  يجسد الشاعر موقفا معادال او مماثال لمموقف االسطوري، فاسطورة اوديب تمثيال

ذي جعمتو يعيش في رحمة معاناة وعذاب لالشاعر المرير ، النيا تجسد العذاب القيري ا
 طويمة فرضتيا عميو ظروف العصر .
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 -الخاتمة :
االساطير الشعرية ذات الدالالت  من اىم ما وصل اليو البحث الحالي ىو ان 

األسطورة الن احدى اليواجس االساسية لدى الشعراء المعاصرين ، مثمت القصصية ، 
ىي جزء من المتخيل الشعري، نظرًا إلى مؤثراتيا الخصبة في التحفيز والتممي الفني 

متعبير عّما يختمج في صدورىم ل،  االبداعيةاسبغوا عمييا من مخيمتيم ، لذا ألفق الرؤيا 
، ىذا من جية عماليم الفنية باشكال متعددة الثراء او  وما يعانون من الواقع المعيش

ومن جية اخرى تيدف االسطورة الى خمق عالم جديد ، يدرك بشكل اجمالي بما فيو 
،وامتزاج الغموض بالترميز الى شد المتمقي بمتابعة من تداخل االسطوري والخيالي 

 السرد الى نياية القصة ، من اجل معرفة المعنى المقصود. 
Conclusion :- 

       One of the most important findings of the current research is 

that poetic myths with anecdotal significance represented one of 

the main concerns of contemporary poets, because myth is part of 

the poetic imagination, given its fertile effects in stimulating and 

artistic dictation of the horizon of vision, so they poured it out of 

their creative imagination, to express On the one hand and on the 

other hand the myth aims to create a new world, fully aware of its 

mythic and imaginary overlap, and the mixture of ambiguity and 

coding to pull the recipient into following the narration to the end 

of the story, In order to know the intended meaning.                   

  -مصادر البحث ومراجعو :
  شعر ، كاظم الحجاج ، مطبعة االديب البغدادية ،د.ط، –اخيرا تحدث شيريار

ٜٖٔٚ  . 
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 ريتا   الحديث ،) رسالة ماجستير ( اسطورة الموت واالنبعاث في الشعر العربي
عوض،دائرة المغة العربية ولغات الشرق االدنى ، الجامعة االمريكية في بيروت 

،ٜٔٚٗ 
 المعارف ،دار داود انس.،د الحديث العربي الشعر في األسطورة ،ٜٜٕٔ . 
   االسطورة والسياسة ، تركي عمي الربيعو ود. فاضل الربيعي، دار الفكر–

 .  ٕٚٓٓ، ٔدمشق ، ط
 فراس. د ، المشرقية والديانات الميثولوجيا في دراسات والمعنى االسطورة 

 . ٕٔٓٓ، ٕ،ط دمشق– والنشر لمدراسات الدين عالء دار ، السواح
 ديانا(  ماجستير رسالة)، سيف وليد شعر في الشعبي والموروث األسطورة 

 النجاح جامعة -العميا الدراسات كمية قاسم، نادر. د إشراف ، ندى حسين ماجد
 . ٖٕٔٓ فمسطين، ، الوطنية

 عادل.تر مؤلفين، مجموعة الغرب، في الميثولوجية والنظريات االسطورة 
 .ٕ٘ٓٓ  ،ٔط بغداد، -المأمون دار العامل،

 ٔنجف،ط– الحديثة الغزي ،مطبعة الحصيري االمير عبد ،  الجحيم اشرعة، 
ٜٔٚٗ . 

 ط،.د ، الينداوي عمي حسين ، المعاصر العيد في الشعري الخطاب اشكال 
 . ت.د

 لمنشر الفارس دار ، ٕؤ مج ، البياتي الوىاب عبد ، الشعرية االعمال 
 .ٜٜ٘ٔ ، ٔط ، عمان– والتوزيع

 ٔط ، المانيا– كولونيا ، الجمل منشورات العزاوي، فاضل ، الشعرية االعمال 
،ٕٓٓٚ   . 
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 الثقافة وزارة منشورات جعفر، الشيخ حسب ، ٜ٘ٚٔ-ٜٗٙٔ الشعرية االعمال 
 .   ٜ٘ٛٔ، ٔ،ط بغداد– لمطباعة الحرية دار ، واالعالم

 ٔط ، القاىرة– الصباح سعاد دار ، الحيدري بمند ، الكاممة االعمال،ٜٜٕٔ  
 دمشق،– العرب الكتاب اتحاد ، شاىين محمد.د ، والمؤثرات البنية الرواية افاق 

 .   ٕٔٓٓ ، ط.د
 النقد نقد في دراسة الحداثية النقدية المناىج ضوء عمى االدبي الخطاب تحميل 

 .  ٖٕٓٓ ط،.،د العرب الكتاب اتحاد ، عزام محمد ،
 العدد ، اليالل دار ، لوفا نظمي ترجمة ، فرويد سيمغوند ، األحالم تفسير 

ٖٔٚ ،ٜٕٔٙ . 
 ط،.د ، بغداد – والثقافة االعالم وزارة منشورات ، كريم ،فوزي حجر من جنون 

ٜٔٚٚ . 
 دار ، حمود محمد.،د ومظاىرىا بيانيا المعاصر العربي الشعر في الحداثة 

 .   ٜٙٛٔ، بيروت - المبناني الكتاب
 عصام.د ، الحداثة ثقافة ام الثقافة حداثة معاصر نقدي منظور من الحداثة 

 .  ٕٚٔٓ ،ٔ،ط االردن– عمان ، والتوزيع لمنشر دجمة ،دار شرتح
 المغة في العممية والبحوث بالدراسات تعنى محكمة أكاديمية دورية ، الخطاب 

 ، والنشر لمطباعة االمل دار وزو، تيزي - معمري مولود جامعة ، واألدب
 .    ٕٚٓٓ ، ٕ العدد

 محسن المعاصر،د العراقي الشعر في الفنية لمظواىر نقدية دراسة المالك دير 
 . ٕٜٛٔ ط،.،د لمنشر الرشيد ،دار اطيمش

 ط.،د بغداد– االديب مطبعة ، رزوق فرج ،رزوق شعر المسافر ديوان ،ٜٔٚٔ 
 . 
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 ط.،د بغداد– االديب مطبعة ، العامل رشدي ، وأشرعة أبواب لمكممات ديوان 
،ٜٔٚٔ  . 

 ط االردنية الثقافة وزارة ، قطوس بسام ، العنوان سيمياء،ٔ ،ٕٓٓٔ  . 
 الدين عز. د ، والمعنوية الفنية وظواىره قضاياه المعاصر العربي الشعر 

 .  ت.،د ٖط ، العربي الفكر دار ، اسماعيل
 ط القاىرة-االولى الشروق ،دار شكري غالي.د ، اين الى الحديث شعرنا،ٔ 

،ٜٜٔٔ  . 
 لمنشر الحوار دار ، حموم منذر.د. لوسيف،ترجمة اليكسي ، األسطورة فمسفة 

 .  ٕٚٔٓ ، ٔ،ط سوريا– الالذقية– والتوزيع
 فيدوح القادر عبد دار ، الناصر ،ايمان واالختالف التغاير العربية النثر قصيدة 

 .ت.د ط،.،د
 باسم.د ،( االنبياء قصص)  كتب خالل من اإلسالمي المتخيل في المعجزة 

 . ٖٕٔٓ ،ٔ،ط المغرب-البيضاء ،الدار العربي الثقافي المركز ، المكي


