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 عشرالثالث العدد 

 التناص األسطىري فً شعر حسن طلة 
                                   

 إعــداد
 

 نهلة فاروق سُد نصرالثاحثة/ 
 جاهعة الفُىم -كلُة اِداب

 
 أ.د/حمود دَاب حمود غزاوٌ

 أستاذ األدب العرتٍ       
 جاهعة الفُىم –كلُة اِداب 

 رئُس قسن اللغة العرتُة 
 

      
 أ.م.د/ إَهاب حمود السُد املقرانٍ                   

 أستاذ هساعد الثالغة والنقد األدتٍ                   
 جاهعة الفُىم –كلُة اِداب                   

 التناص لغة :
ففى المعاجـ العربية : نص ، نصص مادة يرجع التناص فى المغة إلى

رد التناص فى يوكما  ه،: رفعو وأظير ىءالحديث أى رفعتو إلى صاحبو ونص الش
 المغويةويبدو أف الدواؿ 1(1)،لساف العرب بمعنى االتصاؿ وتفيد االنقباض واالزدحاـ

 واالظيار واالنتصاب واالستقامة واالستقصاء، االسناد منا لمعانى:تنقلمادة نصص(  )
التناص سواء فى . و بجانب معنى التزاحـ والتراكـ الذيف يقترباف مف مفيـو التناص

الداؿ عمى محور العممية ( text) المغة االنجميزية والفرنسية عبارة مف اندماج لفظ
مشتؽ مف  ( textولفظ )" ( الداؿ عمى شكؿ تمؾ العممية،interاالبداعية، مع لفظ )

وىو بذلؾ يوحى بسمسمة مف الجمؿ  ،نسيج أو الالتينى بمعنى يحوؾ الفعؿ
 2.(2)ا" والممفوظات المنسوجة بنيويا وداللي

  

                                      

، 2أبو الفضؿ،جماؿ الديف ابف منظور، لساف العرب، دار صادر، بيروت، طمحمد بف مكـر بف عمى،  (1)
 ىػ.، مادة نصص.1414

 .10ـ.، ص،2004، 1أحمد ناىـ، التناص فى شعر الرواد، دار الشؤؤف الثقافية، بغداد، ط (2)
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 نهلة فاروق سيد نصرأ/ 
 أ.د محمد دياب محمد غزاوي

 .م.د إيهاب محمد السيد المقرانيأ

 التناص اصطالحا
 : أوال : التناص فى النقد الغربى 

يرجع ظيور التناص فى الدراسات النقدية الحديثة إلى محاولة الخروج مف 
قيود البنيوية والرد عمى مفاىيميا، حيث تعتبر أف النص بنية لغوية مغمقة عمى نفسو 

 ثر يشير إلى المبدع أو رؤاه الفكرية .أومكتفية بذاتو وقائـ بنفسو بعيدا عف 
مغارية ) جوليا كرستيفا ( بعد وقد ظير مفيوـ التناص عمى يد الباحثة الب

بدراسات الناقد والمفكر الروسى ) ميخائيؿ باختيف ( عف مفيوـ الحوارية أو  تأثرىا
 .الصوت المتعدد

فكاف باختيف أوؿ مف صاغ نظرية بأتـ معنى الكممة فى تعالؽ النصوص 
نى مما يع نيائيا، مصطمح الحوارية، ولـ يستخدـ كممة تناص وتداخميا، وأطمؽ عمييا

لجميع  طبيعى يرى أف الحوارية أمر ، وقد كافالمصطمح كاف غائبا عنو أف
يتقاطع مع خطابات فكؿ خطاب فال يوجد خطاب يخمو مف خطاب آخر، الخطابات، 

كما يعرؼ العالقة الحوارية ىو دخوؿ فعميف سابقة عميو بصورة ظاىرة أو خفية، " 
 فبذلؾ فإف مفيوـ ، 1(1)" لدالليةلفظيف، تعبيريف اثنيف، فى نوع خاص مف العالقة ا

سابقة، وبداية لواقع نصى جديد، نص بمثابة حمقة  تنتيجة تراكما"  ) باختيف ( ىو
بيف سابؽ والحؽ وتقاطع بيف كؿ ىذا، مما يعنى أف النص ما ىو إال موازييؾ مف 

 . 2(2)" التنصيصات ذابت وتحولت آخذه مف بعضيا اآلخر
بشكؿ واضح وجمى عمى يد ) جوليا كرستيفا (  ظير ولكف مصطمح التناص

التى تعد صاحبة ىذا المصطمح، فقد طورت ىذا المصطمح، حيث استبدلت مفيـو 
مميزات النص التى تحيؿ إلى  مففالتناص عند جوليا كرستيفا ، الحوارية بالتناصية

فيى تنفى وجود نص خاؿ مف تداخؿ نصوص ، أو معاصرة نصوص أخرى سابقة
ارتباط النص بسياقو، وال تتعارض مع البنيوية  عارضال تبذلؾ  يا كرستيفافجول، خرىأ

 فى كوف النص نظاـ لغوى إشارى ولكنو منفتح عمى شبكة معقدة مف النصوص
                                      

المبدأ الحوارى، تزفتياف تودورؼ، تر: فخرى صالح، الموسسة العربية لمدراسات  -ميخائيؿ باختيف (1)
 .122ـ، صػ1996ر، بيروت، والنش

 .19أحمد ناىـ، التناص فى شعر الرواد، صػ (2)
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لذلؾ ، خرى السابقة عميو أو المعاصرة التى سكنت نص المبدع وذاكرة القارئألا
سات، وكؿ نص ىو تشرب نجدىا تعرؼ النص بأنو ىو " لوحة فسيفسائية مف االقتبا

 1(1).خرى"ألنصوص  وتحويؿ
 وأخيرالما انتيت إليو جوليا كرستيفا،  ، وتزفتاف تودرورؼويواصؿ روالف بارت

مصطمحات  دراسات الناقد الفرنسى ) جيرار جينيت ( التى كانت أكثر استيعابا لمعظـ
 التناص وأشكالو

 :ثانيا: النقد العربى القديم والمعاصر
حقيقة ل بعالقة النص بغيره مف النصوص، وانتبيوا الشعراء العربوقد وعى 

 نصوصيما السابقة.و اقتفاء أساليب السابقيف 
عدة مصطمحات نقدية وبالغية منيا،  فقد ظير لدى الشعراء العرب

 كانتاالقتباس، والتضميف، والسرقة، والمعارضة، والمناقضة،  ىذه المصطمحات 
فكرة انتقاؿ المعنى أو  شتركوا كمييما مثؿ التناص فىفقد اشكال مف أشكاؿ التناص، 

 .المفظ أو كمييما أو جزء منيما مف نص إلى أخر
ومف ىنا يتبيف لنا ، بذورا أولية لمصطمح التناص ىذه المصطمحاتوتعد 

تحت مسميات نقدية تناسب عصوره  قد ظيردب العربى، فألتأصؿ التناص فى ا
كمصطمح مستقؿ لو  ةثرا بالدراسات الغربية الحديثوعاد مف جديد لمظيور متأ ،القديمة

 أصولو ونظرياتو وتداعياتو .
عرؼ النقد العربى المعاصر مصطمح التناص منذ ثمانينات القرف الماضى 
مف خالؿ التأثر والتواصؿ مع المدارس النقدية األجنبية، فقد اعتمد النقد العربى 

ت األجنبية، وحاوؿ تطبيقيا عمى المعاصر فى دراستو لمفيوـ التناص عمى الدراسا
الشعر العربى المعاصر، ولكف تعريؼ مصطمح التناص فى الدراسات العربية الحديثة 
قد عانى مف تعدد الترجمات، فمـ يقؼ عمى تعريؼ محدد لو كالتناصية، والتداخؿ 

                                      

عبداهلل الغذامى، الخطيئة والتكفير: مف البنيوية إلى التشريحية، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة،  (1)
 .15ـ، صػ1998، 4ط
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والنصوص المياجرة،  النصى، والتفاعؿ النصى، وتعالؽ النصوص، والنص الغائب،
 وغيرىا.

لحقيقة أف ىناؾ العديد مف النقاد العرب المعاصريف الذيف تناواوا التناص وا
بالدراسة نظريا وتطبيقيا، ويعتبر الناقد الدكتور محمد مفتاح أكثرىـ عمال عمى تطوير 
غناء ىذا المفيوـ، فقد حاوؿ محمد مفتاح فى كتابو) تحميؿ الخطاب الشعرى  وا 

ناص اعتمادا عمى طروحات كريستيفا إستراتيجية التناص ( أف يعرض مفيوـ الت
وبارت، وفى تعريفو لمتناص عرض تعريفات ىؤالء النقاد وغيرىـ، ثـ خمص إلى 
تعريؼ جامع التناص ىو تعالؽ ) الدخوؿ فى عالقة ( مع نص حديث بكيفيات 

 مختمفة .
وبذلؾ يمكف القوؿ: إف التناص ىو تأثر نص بنص آخر وتعالقو معو، فال 

ؿ مف التأثر بالنصوص السابقة عميو أو المعاصرة، فكؿ نص يوجد نص مطمقا خا
يتعالؽ مع التراث اإلنسانى فكرا ودينا وتاريخا وأدبا وأساطيرا، فال يستطيع الشاعر أف 
ينفصؿ عف ىذا التراث اإلنسانى الذى تشرب ثقافتو، ونمى فكره فى رحابو؛ لذا يعد 

 و كميا. النص ىو الحصيمة الثقافية لرحمة الشاعر عبر حيات
 التناص األسطورى

، احتضنيا القصيدة المعاصرة المبنة األولى فى بناء األسطورة  أضحت 
 ؛وكروبو وىمومولمتعبير عف خيبات المجتمع الوحيد  لمسمؾ، وعدىا اىر العربالشع

وليذا وجدنا  ؛كنوناتياغير مفصحة عف م، معبرة مف لغة رمزية استعارية لما تقيمو
مف مختمؼ  ، مستفيداا المذخور الثقافى مف األساطيرىذ بجذوره فى ضاربا الشعر

 . الثقافات العربية والغربية
 األسطورة لغة واصطالحا 

الصؼ مف الكتاب والشجر  :، والسطراألسطورة لغة : مف الفعؿ سطر
، والنخيؿ، واألسطورة ىى األحدوثة، واألساطير األباطيؿ، وأحاديث ال نظاـ ليا

سطارة بالكسرواحدتيا إس ف وقد وردت فى القرآ، ، وأسطور وأسطورة بالضـ طار وا 
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َذا ِإالَّ َأَساِطيُر  يـ بصيغة الجمع فى قولو تعالى : "الكر  َيُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن هََٰ
ِلينَ   . 1(1)"اأْلَوَّ

 وفى اليونانية ،((Mythنجميزية فى اإل األسطورة :واألسطورة اصطالحا 
(Mythos)، فأصبحت تعنى استعماليا ، ثـ تحددمة المنطوقة" الكمأوالقوؿ تعنى و ،

 (2)2."تخص اآللية وأفعاليـ ومغامراتيـ التىالحكاية 
" ولكف أبسط ىذه التعريفات وأكثرىا وقد تعددت المفاىيـ حوؿ األسطورة 

األسطورة يشمؿ كؿ  : " مفيوـ ىو مفيـو  " باور " الذى يرى أفعمومية وشمولية 
، فكؿ قصة تعتمد عمى أسس غير عقمية، ؿ ما اليصدقو عقؿ، أى كما ليس واقعيا
 .3(3)" نيا نتاج لخياؿ أسطورى ات غير عقمية ال يكوف ثمة شؾ فى أأو تبرر بمبرر 

 األسطورة فى الشعر المعاصر 
أىمية نبو إلى مف ت أوؿ، نجميزى األمريكى األصؿيعد  " إليوت " الشاعر اإل

عف آرائو تعبيرا مباشرا بؿ  ال يعبر" الكاتب يؤمف بأف ، إذ كافاألسطورة فى الشعر
ر األحاسيس تبري –فنيا  –التى تكفؿ فيو مقوماتو الفنية الداخمية  يخمؽ عمال أدبيا

، بحيث ال يحس المرء أف الكاتب يفضى إليو بذات نفسو بإثارة واألفكار لإلقناع بيا
نفتحيف عمى أساطير العالـ وبيذا وجدنا األدباء الغربييف م، 4(4)المشاعر المباشرة " 

 لمتجديد والتطوير. أكثر ميال وا، حيث كانالقديـ
وكانت النكبات والعراقيؿ التى واجييا المجتمع العربى بعد الحرب العالمية 
الثانية مف أقوى العوامؿ التى دفعت بالشعر العربى تجاه التأثر بالشعر الغربى 

، حيث أرادوا تشكيؿ نتاج شعرى يجو األسطورىبخاصة إليوت ومنحتذاء بيـ واال

                                      

 . .25سورة األنعاـ، اآلية  (1)
 . 10، صػ  1974دار نيضة مصر ، القاىرة ، نبيمة إبراىيـ ، أشكاؿ التعبير فى األدب الشعبى ،  (2)
عمى عشرى زايد ، استدعاء الشخصيات التراثية  فى الشعر العربى المعاصر ،   دار الفكر العربى ،  (3)

 . 175، صػ 1997القاىرة ، 
 

، صػ 2005محمد غنيمى ىالؿ، النقد األديى الحديث، نيضة مصر لمطياعة والنشر التوزيع، القاىرة،  (4)
307،306 . 
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األحداث كافة عف  ، معبراةعف الرومانسي يتسـ بقدر مف الموضوعية، بعيدا
 والسياسية فى تمؾ الفترة . جتماعيةاال

فى  برموزىا وشخصياتيا األسطورة مستعيناب فتف الشاعر المعاصروقد 
ا مف بعد أف جردى، كسارات حضاريةوما يحممو مف ان، التعبير عف عالمو وحاضره

ومف ثـ  ،الالتيامف د مستفيدا، وأضفى عمييا مضاميف جديدة ،مغزاىا األسطورى
أحيا التجربة قد ىذا  ، وكؿؿ مستويات عديدة مف التأويؿيحمإذف سطورة األ توظيؼ
عر عف بديؿ آخر قويا عمى المتمقى الذى راح يبحث مع الشا وترؾ تأثيرا ،الشعرية

 .أفضؿ ليذا العالـ
بة القناع والرمز لمرموزات حديثة، وقضايا بمثا وبيذا أضحت األسطورة" 
فبات يحتاجيا األديب المعاصر، ويتالعب بشخوصيا ولغتيا، تياىا بيف طارئة؛ 
 .1(1)" ، ال يكؿ الحركة أو المسيرفضائيا

مدى استيعابو لكؿ عمى : أوال ونجاح الشاعر فى اختياره لألسطورة يتوقؼ 
بمية انيا : عمى قيمتيا األسطورية ومدى قاث، و ألسطورية التى يتمثمياأبعاد الشخصية ا

فنظرية المحاكاة تفترض المضموف والمالءمة " ، كتساب معنى جديدمضامينيا ال
 .2(2)" لمقيـ الحضارية الجديدة

، إلى أنيا أدبيا، وقصة ميثولوجية ت األسطورة مف كونيا نوعاتحول وقد
اإلنساف وأفكاره عامة والشاعر  ف الرموز القادرة عمى تجسيد نظرةطائفة متكاممة م

 .فى دراسة النصوص األدبية ، بؿ صار منيجا أدبيا متبعاتجاه الواقع وأحداثو خاصة
 األسطورة فى شعر حسن طمب

 تعبيرا فى شعره جاءتحيث  ؛فى شعر حسف طمب األسطورة دورا كبيرا أدت 
 الوطف العربىالتى مر بيا  األحداث السياسيةو  نسانيةواإل  جتماعيةاليموـ االعف 
 السبعينيات وحتى اآلف .منذ فترة  عمى امتداد تاريخياخصوصا ومصر  ،عموما

                                      

بدالعاطى كيواف، التناص األسطورى فى شعر محمد إبراىيـ أبو سنة، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة ع (1)
 .19، صػ

رمضاف الصباغ، فى نقد الشعر العربى المعاصر ) دراسة جمالية (، دار الوفا لدنيا الطباعة والنشر،  (2)
 344، صػ 2002األسكندرية، 
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فى الزمف الميت أو  فكاف حسف طمب مف جيؿ الشعراء الذيف ظيروا"   
إلى  ظروفجدىـ ينفن ،ونيوالتى أعقبت ىزيمة ي ت، أى فى السنوااألرض الخراب

ومعسوؿ وة العائمة وخدعيا بسراب األمانى، ب بدد ثر أالمجتمع كما ينظر األبناء إلى 
العالـ الذى ال يخمو عمى  وجاءت قصيدتيـ تشبو تعميقا، حتى وقعت الواقعة ،الكالـ

، ولكنو ما يتسـ بالقبوؿ فى معظـ األحيافك ، وقد يتسـ بالرفض حينامف االنفعاؿ
 .1(1)انعكاس مباشر لمعالـ يستند إليو ويتطفؿ عميو " دائما

حفمت دواويف الشاعر حسف طمب باألساطير عمى اختالؼ أنواعيا : قد و  
 ،وطموحاتو نسافلتجسيد مخاوؼ اإل ، فوجد فييا المنفذوالبابمية واليونانية العربية

، واألساطير الموت واالنبعاتوبخاصة األساطير البابمية وما تحممو مف رموز 
 . نساف وصراعو المتواصؿاة اإلاليونانية التى تجسد معان

فإما أف يشير إشارة  ،لألسطورة بأشكاؿ متعددة وجاء استخداـ حسف طمب 
 أو تكوفمف قصيدة،  وأما أف يجعميا جزءا ،ألسطورة والشخصية األسطوريةلعابرة 

بيف توحده بالشخصية  كما تنوع فى توظيفياحور قصيدة كاممة أو ديواف كامؿ، م
ضفاء  أيضا التحوير فى مضامينياو  ،وبيف مزجو لألساطير ،األسطورية وتقنعو بيا وا 

 مضاميف أخرى .
  ةـــــــدان الدراســــيـم

التى أصدرىا  لحسف طمب الشعرية اعتمدت فى ىذه الدراسة عمى األعماؿ
 مف المجمس األعمى لمثقافة، وضمت جميع دواوينو.

المجمد األوؿ ويضمف دواويف : ) وشـ عمى نيدى فتاة، شموس القطب اآلخر،  -
 النور، باب الصبابات.. فصؿ الخطاب، ال نيؿ إال النيؿ(.أزؿ النار فى أبد 

المجمد الثانى ويضمف دواويف : ) سيرة البنفسج، زماف الزبرجد، مواقؼ أبى عمى،  -
 آية جيـ، طيطا البيت.. طيطا القبر، غاية المراد فى زاد المعاد(.

ة، شىء المجمد الثالث ويضمف دواويف : ) يكتب الباء.. يقرأ الجسد، حجر الفالسف -
 عبر ال شىء، قرباف إللو الحرب، متتالية مصرية، مرحى يا أبناء الفصحى (.

                                      

 بتصرؼ . 66، 65ػماىية الشعر ) قراءات فى شعر حسف طمب (، ص (1)
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الميداف(؛ الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة،  يةآ -1إنجيؿ الثورة وقرآنيا : ) -
 ـ .2011

إصحاح الثورة (؛ المجمس األعمى لمثقافة، القاىرة،  -2إنجيؿ الثورة وقرآنيا : ) -
 .ـ2012

 ةــــــسج الدراـــمنه
عمى المنيج الوصفى التحميمى، حيث يقوـ ىذا  ىذا الدراسةفى اعتمدت 

المنيج بتحميؿ مكونات البنية النصية، وتحميؿ داللتيا الفنية، وكشؼ العالقات القائمة 
بينيا وبيف النصوص السابقة ليا، والوقوؼ عمى الطريقة التى تـ بيا التفاعؿ مع 

 النصوص األخرى وبناء النص الجديد.

 ةــــقــابـــات الســــــالدراس
فى شعر حسف طمب عمى وجو التعييف لـ يتـ األسطورى  ف ظاىرة التناصإ

بؿ إف الدراسات حوؿ شعر حسف طمب بوجو عاـ دراستيا دراسة معمقة ومستقمة، 
 كانت قميمة، وىى :

التناص فى شعر شعراء السبعينيات، فاطمة قنديؿ، رسالة ماجستير، جامعة  .1
 .ـ1998القاىرة، 

الفنى فى شعر حسف طمب " دراسة أسموبية "، مروة عدلى محمد محمود،  البناء .2
 ـ.2015رسالة ماجستير، جامعة حمواف، 

جمع : د.سعيد توفيؽ، الييئة  فى شعر حسف طمب (،دراسات ماىية الشعر ) .3
 ـ .1999، العامة لقصور الثقافة

 ـ .2002شعر حسف طمب ) دراسة فى اإليقاع  (، عزة جدوع، مكتبة ابف سينا،  .4
اإليقاع فى شعر الحداثة ) دراسة تطبيقية عمى دواويف فاروؽ شوشة، إبراىيـ أبو  .5

سنة، حسف طمب، رفعت سالـ(، محمد عمواف سالماف، العمـ واإليماف لمنشر 
 ـ.2008، 1والتوزيع، القاىرة، ط

الخطاب الشعرى فى السبعينيات دراسة فنية وداللية، أحمد محمد الصغير  .6
 ـ .2009والتوزيع،  مصطفى رجب، العمـ واإليماف لمنشر المراغى، تقديـ:
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رسالة ، قصيدة الحداثة فى مصر فى شعر السبعينيات، عبد اهلل السمطى .7
 ـ .1998ماجستير، جامعة عيف شمس ، 

 التناص األسطورى فى شعر حسن طمب 

 : األساطير العربية :  أوال
 ، وقدتوظيفيا فى أشعارىـواستطاعوا ، شغؼ الشعراء باألساطير العربية

والمصدر ، : المصدر الدينى ت مف أىـ مصادر ىذه األساطير العربية كان
قد استمد الشعراء  " : عف تمؾ المصادر "  د. عمى عشرى زايد" يقوؿ فالفولكمورى ، 

، أو مما أدخمو بعض بعض الشخصيات مف الديانات األخرىالمالمح األسطورية ل
فقد ، الفولكمورىأما تراثنا ، تفاسيرىـ مف مرويات أسطوريةفى المسمميف  المفسريف

كشخصية يف يحمموف مالمح أسطورية حفؿ بعدد مف أبطاؿ الحكايات الخرافية الذ
 .1(1)وغيرىـ "وشخصية سيؼ بف ذى يزف  ،السندباد، وشخصية عالء الديف

 ألف ليمة وليمة : أساطير 
 : أسطورة السندباد 

حكايات األسطورية الخيالية فى مف الشخصيات 2(2)تعد شخصية السندباد  
؛ لكثرة ما وطار لبيـ بيا، احتفى بيا الشعراء كثيرا فى أشعارىـ، التى ألؼ ليمة وليمة

وأبدع  الشعراء فى تطويعيا فى شتى  ،جديدة ميفدالالت ومضاحظيت بو مف 
 شعرية .أغراضيـ ال

شخصية أكثروا مف استخداـ  ىؤالء الشعراء الذيفوكاف حسف طمب مف بيف 
ال نكاد نجد قصيدة مف مف مضامينيا ومدلوالتيا كثيرا، فوحشد  ،فى أشعارىـ السندباد

                                      

 بتصرؼ    183استدعاء الشخصيات التراثية  فى الشعر العربى المعاصر ، صػ  (1)
شخصية أسطورية مف شخصيات ألؼ ليمة وليمة ، وىو بحار مف مدينة البصرة ، عاش فى فترة الخالفة  (2)

اعب واألىواؿ، العباسية ، وقاـ السندباد بسيعة سفرات ، وزارالكثير مف األماكف السحرية، لقى فييا المص
واستطاع النجاة منيا بصعوبة، حيث كاف ييوى المغامرات، والرغبة فى كشؼ المجيوؿ . ألؼ ليمة 

،  82، 81، 80وليمة ، المجمد الثالث ، طبعو : سعيد عمى الخصوصى ، المطبعة السعيدية ، صػ 
83 . 
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تمعب دورا ، بيف ثناياهشخصية السندباد حاضرة  ديواف مف دواوينو إال و وال، قصائده
 فى إبراز غرضو الشعرى.

لسندباد قصيدة " ىدية الوداع األخير التى وظؼ بيا شخصية اومف القصائد         
 1(1)، حيث يقوؿ: مف ديواف  " وشـ عمى نيدى فتاة "" 

 رتقت أثقاب الشراع
 بدأت رحمتى الجديدة

 ىذه القصيدة –إف أردت  –ىمست 
 وقبمتا وداع

 ىما ىديتى إليؾ قبؿ أف يمفنى الضياع
........................................ 

 قمت قد وصمتوحينما رسوت ... 
 إلى نياية الدروب المقفمة

 قطفت مف حديقة األسى : قرنفمو
 أقعيت مف خمؼ سورىا

الضياع  لمتعبير عف حالة ؛المقطعىذا استميـ الشاعر شخصية السندباد فى 
الذى عف مدى اليأس و  ،حتالؿرؽ فييا الوطف تحت وطأة االالتى يغوالتيو والحطاـ 

تخذ منيا معادال موضوعيا ، فقد اوالخيبةواستسالمو لألسى والحزف ، تفشى فى نفسو
ؿ ينتش مال فى إيجاد مالذ  آ؛ ويمة فى غمار المجيوؿخوض رحمة طفنخده ي، لنفسو

، ويأذف بحموؿ الخالص ، دوامة الحزف واألسىالوطف مف ىذه الدوامة المريرة
ا نجده قد حور فى ذوبي .رجع خائب المناؿو  ،ف رحمتو باءت بالفشؿ، ولكالمرتقب

تو الكبيرة رجع إلى بغداد ، فالسندباد بعد رحمتو الطويمة ومعانامضموف األسطورة
الذى تشبعت  كما جاءت تراكيبو دالة عمى معنى الضياع واليأسبالجواىر، محمال 
، قطفت مف حديقة يمفنى الضياع، مف مثؿ : ) ىما ىديتى إليؾ قبؿ أف وبو نفس

 . أقعيت مف خمؼ سورىا (األسى : قرنفمة ، 

                                      
 . 54، 52ديواف حسف طمب ، المجمد األوؿ ، صػ . 1
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، وؿ إلى نياية ىذه الدروب المقفمة: عمى أف الوص ) قرنفمة ( يدؿ لفظ
فزىرة " ، مالذ والخالص مازاؿ لـ يحف موعدهيجاد ال، وا  روح مف ىذه المآسىوالخ

، فيو الزىر المؤجؿ ، وتستخدـ فى الشعر يؤجؿ رحيقو الفرنقؿ ىى زىر جميؿ
، والنمو الفائض موعد ما، ىو موعد مع الرحيؽزية تدؿ عمى التأجيؿ إلى كرم

 . 1(1)" بالجماؿ 
   2(2)حرامى أسطورة عمى بابا واألربعين : 

يواف " أزؿ النار فى أبد تتضح ىذه األسطورة فى قصيدة " أزؿ النار " مف د
مة السر فى ، عبر استخدامو لعبارة  " افتح يا سمسـ " التى كانت كمالنور "

 3(3) :، حيث قاؿأسطورة " عمى بابا " 
 لكنؾ تسألنى

 عف بيضة ديؾ األبدية
 أو عف قشدة لبف العصفور !

 كاؼ ...   ... نوف
 افتح يا سمسـ
 ينفمؽ القمقـ

 عف " شميورش " .. أو " ميموف " !

                                      
  

 .ـ2015يدة القدس العربى ، مارس ، الشعر العربى المعاصر ، باسؿ عبدالعاؿ ، جر رمزية الزىور فى  (1)
تدور األسطورة حوؿ شخصية عمى بابا ، تمؾ الشخصية الفقيرة الذى كاف يعمؿ حطابًا ماىرًا ، يذىب  (2)

كؿ صباح إلى الغابة، ويقطع األخشاب ويحمميا عمى حماره، ويبيبعيا فى المدينة، ويشترى طعامًا 
رتو ، وذات مرة ذىب إلى الغابة، وشاىد أربعيف فارسا يذىبوف إلى صخرة كبيرة، ورددوا كممة " افتح ألس

يا سمسـ "، فانشقت الصخرة، وتحولت لكيؼ، وعند خروجيـ مف الكيؼ رددوا اغمؽ يا سمسـ فتحولت 
ذا بػ " عمى بابا " يردد  كممة السر، ويدخؿ الكيؼ، ويجد بو ك ميات ال تحصى لصخرة مرة ثانية ، وا 

مف الذىب والفضة واألحجار الكريمة، فعرؼ أنيـ لصوص وليسوا فرساف ، وممئ جيوبو مف ىذه 
 المجوىرات ، وعاد إلى بيتو . 

 .300ديواف حسف طمب ،المجمد األوؿ ، صػ  (3)
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" فى أسطورة " عمى بابا "؛  استخدـ الشاعر ىنا كممة السر " افتح يا سمسـ
أحدى مموؾ الجف،  (2)و " ميموف "  1(1)، ويخرج منو  " شميورش " ليفتح بيا القمقـ

"  قـ " وأسطورة القم ، أسطورة " عمى بابا " و "عدة تداخمت فى ىذا المقطع أساطيرو 
بيا عمى أف ما  ؛ مدلالاستعاف بيا الشاعرو " ميموف " مموؾ الجف، و  شميورش "

، ىى ، والوصوؿ بيا إلى األبديةيادة مصر لمكانتيا واستقرارىا ورخائيتمناه مف عو 
المسحور"  تستجيب  " رصد القصر فنجد ىنا، اء تحتاج إلى قوى خارقة لتحقيقياأشي
، وتحاوؿ نجالء " التى ىى بدورىا " مصر " ، وتساعده فى البحث عف محبوبتو "لو

 عبر شميورش وميموف مموؾ الجاف.، لى األبديةإتحقيؽ حممو لموصوؿ 
 2(2)ة بالحية والشيطان أسطورة توحد المرأ: 

، ومف ىذه حسف طمب عند العديد مف المواضع ىذه األسطورة فى تبدىت
 3(4):ؤؤف " مف ديواف " سيرة البنفسج "" البنفسجة الخ ، قصيدتوالمواضع

  
                                      

، ويرتدى الموف مف أشد المواليف لالسالـالمسمميف، فيو  مموؾ الجاف أكبرمف شميورش : ىو  (1)
، ويسكف فى بعقد المحاكمات لمفصؿ بيف الجف واالنس موكؿ مف جميع مموؾ الجاف وىو، األخضر

 بالد المغرب العربى .
ويقاؿ  ، ومعروؼ بقّوتو وشراستو في الحروب، ّية المولع بمبس األحجار الكريمةىو أقوى المموؾ األرض:   ميموف (2)

رتباطو بروايات الحضارة في بابؿ في العراؽ ال وأّنو يعيش، الكريـ  فاليمزة في القرآ خادـ يـو السبت وسورةأنو 
 .ة البابميّ 

تدور األسطورة حوؿ فكرة توحد المرأة بالحية ، التى تتوحد بالشيطاف حيف تسمؿ إبميس إلى الجنة،  (3)
ونجدىا فى أغمب األساطير العربية والسامية ، فنجدىا فى األساطير العربية حيف وسوس الشيطاف 

باألكؿ مف الشجرة المحرمة أو الممنوعة ، وأيضا حيف أغوى الشيطاف زوجة  –مف فـ الحية  –لحواء 
البطؿ مثمما حدث مع زوجة نوح حيف مكنتو مف تخريب الفمؾ ثالث مرات، وكذلؾ فقد تسمؿ الشيطاف 
إلى الفمؾ خالؿ الطوفاف عف طريؽ زوجة نوح ، وفى األساطير السامية  نجدىا حيف وسوس الشيطاف 

ىجر لوط قومو ، وفر مياجرًا ومعو أىؿ بيتو ، فأرسؿ العذاب عمى مدينة ) سدـو (  ألمراة لوط حيف
حيف سمعت المرأة أصوات خراب المدينة ؛ فصرخت : واقوماه ، فتحولت إلى عمود ممح . وعمى ىذا 
 فإف الثالثة : المرأة والحية والشيطاف ما ىـ إال وجيًا واحدًا لنفس البطؿ . شوقى عبدالحكيـ ، مدخؿ

 . 134، 133، صػ  1987لدراسة الفولكمور واألساطير العربية ، دار ابف خمدوف ، بيروت ، 
 . 86،85ديواف حسف طمب ، المجمد الثانى ، صػ  (4)
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 تمؾ بنفسجة مخصوصة
 رصدت المرأة

 كاذبة
 وعواطؼ منكوصة !
 وأنا ال أعرؼ :

 ىؿ أتركيا تتفتح كالموحة
 أـ تتواتر

 كاألقصوصو!
 تمؾ ىى الموحة :
 شيطاف خطار
 خمؼ إطار

 يشير فى وجو الناظر قبحو !
 وسمادير ..

 ولوف يفصد فوؽ الموحة قيحو !
 وخطوط عكس الحب

 تميؿ ..فتثقب قوقعة القمب
 وتنكأ جرحو !

 بيا ورة توحد المرأة بالشيطاف؛ رامزاعر بأسطالشاستعانة يتضح مف األبيات ا
قد ف، حتالؿعمى يد اال مصر والعفف الذى سرى فى كؿ أرجاء، لحالة القبح، والوباء

نت ، بعد أف كاوالذؿ، رافعة راية اليواف الحالؾ الميؿىذا ارتضت بالسقوط فى 
فيستعيف بفكرة توحد المرأة بالحية ، ىا رائحة األزىار، تممؤ متوجة، مزينة بالخضرة

ف حواء حيف أغوى الشيطا، الساميةساطير العربية و األالتى تناولتيا أغمب والشيطاف 
فمكنتو مف تخريب الفمؾ  ،أو حيف أغوى لزوجة نوح، باألكؿ مف الشجرة المحرمة

لنفس  والشيطاف والمرأة ما ىى إال وجو واحد ، ولذا شاع أف الحيةث مراتثال
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، ، كاذبةلعوب، خائنة مصر فى صورة امرأة أف يخرجالشاعر أراد بيا ، 1(1)البطؿ
ؿ مف لكودنسيا ، وسوءاتيا، و، شيطانة تظير قبحياعواطفه و مشاعر بتتالعب بو و 

، حتى قبح شيئا فشيئاأخذت فى الو ، المرأة التى فقدت عطرىا وجماليا ، تمؾظر إلييان
 بومة .  صارت

ف نظرية الوجود ، وتمو تجربة الحب مسيطرة عمى الشاعرجد " ففى ىذه الديواف ن
تتكشؼ فى مجمميا كمظير كاذب ، ولكف ىذه الحالة فى النياية والطبيعة مف حولو

عف  ، فينصرؼ حانقًا متأسيازائؼ، فيجد أف ىذا الحب متغير متقمب، واألنثى تخوف
الحب كحالة  ذا يكفر بتجربة، وىكالخادعة التى لـ يجد فييا بغيتو تمؾ التجربة

 عمى أنيا تجربة فى الشعر  ، ويرى تجربة الشعر الذى يتغنى باألنثىمطمئنة
 .2(2)" المخنث
  2(2)أسطورة خمق حواء  : 

، "اف " يكتب الباء .. يقرأ الجسدىذه األسطورة  فى قصيدة  "  والدة "  مف ديو  تتضح
 4(4) :حيث يقوؿ

 فخففت إلى ضمع منو ..
 تمطفت ..
 نوروجئت بقبضة 

 ثـ أضفت إلييا قبضة نار
 وقطفت قميال

                                      

 .  134، 133مدخؿ لدراسة الفولكمور واألساطير العربية ، صػ  (1)
 بتصرؼ . 35، 34، 33، 32ماىية الشعر ) قراءات فى شعر حسف طمب ( ، صػ (2)
بعد أف ألقى عمى آدـ النعاس ، تـ أخذ ضمعًا   -كما ذكرت كتب التفسير واألساطير -تقوؿ األسطورة   (3)

مف أضالعو مف شقو األيسر ، وألـ مكانيا لحمًا ، وآدـ نائـ لـ ييب مف نومتو ، حتى خمؽ اهلل مف 
مو ، رآىا إلى ضمعو زوجتو حواء ، فسواىا أمراة يسكف إلييا ، فمما كشؼ عنو النعاس  وىب مف نو 

جنبو ؛ فقاؿ : لحمى ودمى وزوجتى ، فسكف إلييا  . محمد عجينة ، موسوعة أساطير العرب عف 
 .  183، 182، صػ   1994الجاىمية ودالالتيا ، العربية محمد عمى لمنشر والتوزيع ، تونس ، 

 . 20، 19ديواف حسف طمب ،المجمد الثانى، صػ  (4)
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 مف زبد البحر
 وبعض رحيؽ مف أزىار
 حتى ينضبط قواـ المادة !
 وكذلؾ تـ بياء الييئة

 بيف يدى
 فسمطت عمييا وىجا
 مف شبؽ الشمس

 ورىجا مف نزؽ الريح
 نفخت بيا مف روحى

 ثـ تعطفت ..
 فأسميت المخموقة :

 " والده " !
"عف سيرة  –كما يقوؿ أحمد عبد المعطى حجازى –يتحدث ىذا الديواف 
ليذه الديانة القديمة  ، وكأف ىذا الديواف تمثيؿالو وتحولوالجسد منذ تشكمو مرورا بابتذ

، فالفعؿ الجنسى طقس وانفعاؿ بالطبيعة وبما مف طقوسيا التى كاف الجنس جزءا
لمبدء فى تمييدا ؛ طورة خمؽ حواءأس لذلؾ كاف عمى الشاعر استحضار؛ 1(1(حوليا "

جسد طيمة حياتو مف وما قابمو ال، الحديث عف سيرة الجسد وابتذالو بعد خمقو
، والمفاىيـ التى ابتذلتو، جتماعيةوخضوعو لمجموعة مف القوانيف اال، ممارسات قيرية

 ، وأفقدتو معناه  .واستغمتو
حيث جعؿ ، عمى األسطورة اونالحظ فى ىذا المقطع أف الشاعر أضفى تحوير        
 المستكفى ىى والدة إبنة الخميفة األموىو ، وقة  " والدة  " وليست  " حواء "المخم
لى والدة حيث يقوؿ : " إلى حواء مف آدميا عمييا  مقدمة  الديواف تدل، فقد باهلل ، وا 

ليدلؿ عمى أف المرأة ىى التى توقع بالرجؿ فى  ؛، وأقاـ ىذا التحويرمف ابف زيدونيا "

                                      

،  ع  2010المقامة لمناقشة الديواف  ، االىراـ المسائى ،  يونيو  أحمد عبدالمعطى حجازى ، فى الندوة (1)
6982  . 
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فقد عرفت ، يث أنو جعميا فى الديواف ىى الفاعمة وليس موضوعا لمفعؿالخطيئة ، ح
 1(1) ىما :، بيتيفب ، واشتيرتبالمجاىرة بمذاتياوالدة  

 ػػػػػو تيياى وأتيػػػػػػػوأمشى مشيت  ى                     ػػػػػػالػػػػػػػػعػػػػػػػح لممػػػػػػػػمػػػػػػػػا واهلل أصػػػػوأن 
 ياػػػػػػى مف يشتييػػػػػوأعطى قبمت    دى                  ػػػػػف عاشقى مف صحف خػػػػػػوأمك
 2(2)أسطورة مارد سيدنا سميمان والقمقم : 

ى وديوانو رسائمو تظير فى قصيدة " شيطاف ونبى " مف ديواف " مواقؼ أبى عم
 3(3) :وبعض أغانيو "، يقوؿ

 شيطاف ..
 فى القمقـ ..يتقمقؿ 

 حتى ينطمؽ
 ويصبح حرا
 ليعربد فى !

مارد ب معادال موضوعيالشيطاف الذى تراءى لو فى المناـ جعؿ الشاعر ىنا ا 
ذا الشيطاف يحاوؿ أف ، كذلؾ ىو بمساعدة الصيادسيدنا سميماف الذى خرج مف قمقم

 .، ويصبح حرا يحطـ قمقمو وقيوده ويخرج مف محبسو
 اليونانية :ثانيا : األساطير 

بعنصر الخياؿ الذى يستطيع بما يحويو مف " زخرت األساطير األغريقية   
، فمقد تأثر أف يمارس تأثيره عمى المشاعر اإلنسانية فى كؿ عصر وأواف ثراء وجماؿ

، فال نكاد نجد عمال أدبيا مدى األجياؿ باألساطير اإلغريقيةالكتاب والفنانوف عمى 
 4(4)." يخمو مف تأثيرىا اأو فنيا واحد

                                      

جالؿ الديف السيوطى، نزىة الجمساء فى أشعار النساء، مكتبة القرآف لمطباعة والنشر، القاىرة، د.ت،  (1)
 .87صػ

 .  16، 15، 14ألؼ ليمة وليمة ، المجمد األوؿ ، طبعو : مكتبة محمد عمى صبيح ، صػ (2)
 . 256ف طمب ، المجمد الثانى، صػ ديواف حس (3)
ألنجمو المصرية ، القاىرة ، عبدالمعطى شعراوى ، أساطير إغريقية  ) أساطير البشر( ، مكتبة ا (4)

  5، صػ1995
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 حربك وحضارتيا وحروبياحوؿ تاريخ اليوناف وتدور األساطير اليونانية 
، عيؼالض لمبشر خمقيـنساف كومع اإلنشأة اآللية وصراعاتيـ مع بعضيـ و  ،طروادة

 وعمى ىذا فقد احتوت األساطير اليونانية، وعقابيـ لػ " بروميثيوس " المنصؼ لمبشر
، التى استطاع الشعراء توظيفيا واستغالؿ رموزىا عمى العديد مف المآسى والصراعات

 المتعددة . 
 " أسطورة " بروميثيوس : 

، فى أكثر مف موضع 1(1)طمب أسطورة بروميثيوساستخدـ الشاعر حسف  
فى ظؿ نكسة كتبت التى ، ميثيوس عجوزًا "" برو  ومف بيف ىذا المواضع قصيدتو

، وفرض السيطرة االسرائيمية عمييا التى نتج عنيا احتالؿ سيناءو ، 1967يونيو 
 ضعؼ والعجز الذى ال يفارؽبال، و سرائيمىبالعدواف اإل يداً تندفجاءت ىذه القصيدة 

 2(2) :يقوؿ حسف طمبلشعب المصرى ، ا
 وأنا معصوب العينيف
 مطمى بالعار ...

 مف الرأس إلى القدميف
 ومدنسة بالرجس يداى !

 تسأؿ عنىيا مف 
 عف زنزانة شعرى .... عف منفاى

 ىذا وجيى شاخ
 وتمؾ عصاى

                                      

ىو ابف التيتاف إبابيتوس والربة ثيميس ، وكاف يعتبر أعظـ محسف عرفو البشر ، وبطؿ األموات ضد  (1)
فتقدمت عموميـ وفنونيـ  ، وأدى ذلؾ بعقاب بروميثيوس مف اإللو دكتاتورية زيوس ، سرؽ ليـ النار ، 

زيوس ، فشد وثاؽ بروميثيوس إلى الصخرة فوؽ جبؿ القوقاز ، حيث كاف  يتعيش نسر عمى كبده 
بالنيار ثـ يسترجعو بروميثيوس مف جديد بالميؿ ، وفى النياية أطمؽ ىرقؿ سراحو بقتؿ النسر . انظر : 

عالـ فى األساطير اليونانية والرومانية ، مؤسسة العروبة لمطباعة والنشر ، أميف سالمة ، معجـ األ
 . 100، ص  1988الطبعة الثانية ، 

 . 107، 106ديواف حسف طمب ، المجمد األوؿ، صػ (2)
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 وكأ عمييا فوؽ تضاريس العمرأت
 وأىش بيا قطعاف الماعز !

 ، والتناصنوعاف مف التناص : التناص الدينىتضافر فى ىذا المقطع ي 
، وتأنيب الضمير ،صور مكتنزة باألوجاع تحمؿ، تشكيؿ لوحة فنيةل ؛األسطورى

 .وطنو  ، تجاهمف رأسو إلى قدميو، المصرى الممطخ بو ، والعاربالخزى حساسواإل
تضاريس  أتوكأ عمييا فوؽ -)وتمؾ عصاى  التناص الدينى فى أبياتوفنجد         

إلى اآلية القرانية فى سورة طو  " وىى  اشير وأىش بيا قطعاف الماعز ( م –العمر
اص األسطورى فى تنالويتمثؿ ، 1(1)"وأىش بيا عمى غنمىعمييا عصاى أتوكأ 

ويرمز بيذه الشخصية إلى  ا فى عنواف قصيدتو،، التى صرح بيأسطورة بروميثيوس
ومجابية ، لكسر حاجز الخوؼ ؛الذى ال يممؾ قدرا ضئيال مف القوة، الشعب المصرى

 وتغيير الواقع .، األعداء 
زنزانة  لمنفى فىاذاؾ بروميثيوس ف، ا بو نجده يتقمص شخصية بروميثيوسفإذ       
 ،ىذه الزنزانة اجتياز، وال يستطيع القيود التى كبمتو ، غير قادر عمى افتكاؾأشعاره

نقاذ و وطغيانوفى سبيؿ مواجية بطش العد وضعفو االنتصار عمى عجزه وخوفوو  ، وا 
فى  كما نجد تحويرا ىرما، حتى صار شيخا سفؾ الدماءو  وطنو مف االنييار
 ، المذافولفظ ) مسموؿ العينيف ( ) معصوب العينيف ( ، عبر لفظمضموف األسطورة

فى طيات ىذا كمو  تظير ومف ثـ، نيش الكبد ( فى أصؿ األسطورةمحؿ )  حال
فطورا ىو مقيد ال حوؿ لو وال قوة ومختمطة، ، مشوشة وأفكارا، صور متناقضة

 طورا آخر ييش بعصاه قطعاف الماعز .، و ومعصوب العينيف
يجدد نممحو ما إال إننا سرعاف ، غرؽ واقعو فى غياىب الظالـرغـ ولكف          

ى صفحة الماضى ويطو ، ويشرؽ مستقبؿ جديد، وتشع روحو باألمؿ والتفاؤؿ، األمؿ
التى برزت فى  ى داللة الموت واالنبعاث مف جديد، مف خالؿ استناده عماألليـ

 2(2) فى قولو :، ، الذى ينيش نياراكبده ، عبر استرجاع بروميثيوس ليالاألسطورة

                                      

 .18سورة طو، اآلية  (1)
 . 108ديواف حسف طمب ، المجمد األوؿ ، صػ  (2)
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 أدفف أشعارى فى قبر مسدود
 تتحمؿ أشعارى
 يأكميا الدود !

 يمد الدود بروقا ورعود
 وأزاىير حياة وورود

عطائرة سرقة بروميثيوس الناركما نجده فى ىذا المقطع يشير إلى فك ، يا لمبشر، وا 
 1(1) :مف خالؿ قولو

 ينتصب المارد فوؽ األخدود
 يصعد نحو القمو

 سماوات اآللية السكرىيعرج نحو 
 يسرؽ نجمو !

 ينسؿ المارد تحت ستار الظممو
 ييبط لألرض المقرورة ..

 بيف ىتافات جمو
 يندس المارد بيف الزحمو

 يضع النجمو !
 ينصير الثمج الرابض فى شرياف الرض

 وتنطفئ العتمو

بروميثيوس النار، وأحضرىا إلى ذكر الشاعر فى ىذا المقطع فكرة سرقة   
لتقدميـ وعموميـ وفنونيـ، بعد أف ؛ عمى األرض، فميد ليـ بالنار الطريؽنساف اإل

فى زنزانة  جعؿ سبب منفاه وبذلؾ . 2(2)عتداء اآللية عمى حقوؽ البشر وجد ا
؛ نتيجة ضب مف الحاكـ وحاشيتوىو غوسمؿ عينيو ، وتكبيؿ ساقيو ،أشعاره

                                      

 . 109، 108المرجع السابؽ ، صػ  (1)
 . 100اطير اليونانية والرومانية ، ص معجـ األعالـ فى األس (2)
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ينابيع الحياة فى شراييف انفجار فى ، و تو فى إزالة ستار الظممة والعتمةلمحاوال
 األرض .
اـ حرب يواجو فييا العقؿ بالجنوف، السمطة أمفى ىذه القصيدة " فنصبح         

وفى سياؽ دائرة ال مفر  –دائما  ، الواحد بالمتعدد ، بحيث نبقىالمؤسسية باليامش
نما أماـ ترسيف متعاشقيليس أماـ كفتيف بالمعنى المعروؼ –منيا  ف يدور كؿ ، وا 
و ىو دفع ىذا ، فما يمكف عممنفالتعكس اتجاه اآلخر، وال يممكاف اال منيما

، بمعنى دفع ذلؾ الميمش إلبراز التناقض الذى ظؿ مسكوتًا األختالؼ إلى أقصاه
 ما فعمو حسف طمب فى ىذه القصيدة .، وىذا 1(1)عنو "
 : أسطورة طروادة 

 " ممحمة الحرب والسالـ " فى قصيدة 2(2)استحضر حسف طمب " أسطورة طروادة " 
إلى ضحايا أيموؿ األسود " التى واجييا الشاعر  ،مف ديواف " شموس القطب اآلخر "

 3(3) : ، يقوؿ "1970، عمى يد قوات الممؾ حسيف عاـ " مف الفمسطينييف
 المشيد : طروادة

 انت أرض اليوناف تفيض رخاء وسعادةك
 لكف كاف العالـ كالعادة :

 إباده ! موكب حرب ... حفؿ
 كانت أمواج البحر الغضبانة

 تضرب شطآنو !
                                      

، صػ 1998فاطمة قنديؿ ، التناص فى شعر شعراء السبعينيات ، رسالة ماجستير ، جامعة القاىرة ،  (1)
 بتصرؼ . 190

حرب طروادة ، مف أشير الحروب فى التاريخ ، كانت بيف األغريؽ والطرواديف  التى نشبت تبعا   (2)
مؾ األغريؽ مع " باريس " أبف ممؾ طروادة ، فابتدع األغريؽ ليروب  " ىيميف " زوجة " منيالس " م

حياًل كثيرة الحتالؿ مدينة طروادة وتدميرىا ، عبر صنعيـ لمحصاف الخشبى الذى مأله األغريؽ  
بالجنود ، ودخؿ الحصاف مدينة طروادة ، وخرج الجنود مف داخمو  واحتمو المدينة  . عبدالمعطى 

 1995أساطير اآللية الصغرى ( ، مكتبة األنجمو المصرية ، القاىرة ،  شعراوى ، أساطير إغريقية  )
 ومابعدىا ، بتصرؼ . 211، صػ 

 . 151، 150ديواف حسف طمب ، المجمد األوؿ، صػ  (3)
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 " ىيالنةكانت " 
 اإلنسانة .. والشيطانة

 نعسانة
 فى حضنؾ يا " باريس " !

 حسف .. فمتكظـ عيظؾ يا " عوليس "
 !ولتحرث شاطئؾ الضحؿ 

لمو لما يدور فى وتأ، الجمؿتنقؿ لنا القصيدة مدى تأثر الشاعر بيذا الحدث  
كأى أنساف وجب عميو التألـ ليذه األحداث الماثمة أماـ أعيف  ،عالمو مف أحداث 

 اأرض، وغدا واقتتاؿوموكب إبادات صراع  ، ىذا العالـ الذى تحوؿ لساحاتالـالع
وال عانى ، الذى طالما مقيوراف الضعيؼ النساإلنسانية واإل سياا، متنلممآسى والعذاب
إطار ىذا نجده يذكرنا ببعض فى و و األبدى الذى ال ينتيى، لشقائ يزاؿ مستسمما

، طروادةحرب ، بدءا مف الدامية فى العالـ، المتبعثرة فى صفحات التاريخ الصراعات
صراع األردف وفمسطيف، ل وصوال ،واليجوـ النووى عمى ىيروشيميا

تمؾ ،  بتفاصيميا كاممة  األغريؽ حرب طروادة مع الشاعر بأسطورة استعاف  
 تمؾ المدف، فيا ىى مف الدمار والخراب واليالؾ الحرب التى استمرت عشرة أعواـ

تحولت ، والرخاءبالترؼ والرفاىية  التى كانت تنعـ بالذىب والذاخرةالمعروفة بالثراء 
بنة حوؿ ىروب  " ىيالنة " إ ، وتدور أحداث األسطورةيارة خاوية محطمةلمدف من

نيراف الحرب بيف  ، مما أدى إلى اشتعاؿيا " باريس الطروادى "األغريؽ مع عشيق
أحد قادة حرب ، " عوليسالقائد المغوار "دور  فى حديثوكما أنو لـ يجيؿ  .الطرفيف
، وما جمبتو ىذه سنوات ةعشر  المستغرقة الذى أفنى حياتو فى ىذه الحربطروادة،

لمبحث عف الوطف ؛ صراعاتو ومحاوالتو عبر، اناة وشقاء لو ولجيشورب مف معالح
وقد عبرت ىذه سنوات،  ةعشر أيضا  تالتى استمر والعودة إليو،  تمؾ ىى األخرى 

 ( )  حسف فمتكظـ غيظؾ يا " عوليس "  ، ولتدفف رأسؾ فى شرنقة الجيؿاألبيات 
 .العاروالغارقة فى  التمزؽ النفسىو  عف نفسو المشتعمة باآلىات
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 7(7)أسطورة أودويسيوس : 

، ومف ىذه المواضع قصيدة  " قصائد إلى ةالشاعر فى مواضع كثير جنح ليا  
 2(2)، حيث قاؿ :  " سموى " مف ديواف " وشـ عمى نيدى فتاة

 نيارى عاصب عينيو يا " سموى "
 وليمى ما لو آخر !

 شريد الخطو .. أرتاد المدى وحدى
 فمف درب إلى درب
 ومف بمد إلى آخر !
 بعيد الدار يا  "سموى "

 لو حافر ! جوادى ما
 حزيف النفس يا  " سموى "

 سقيـ الوجو والعينيف والخاطر !
 أذوؽ المر مف قمب

ر عف حالة استوحى الشاعر أسطورة " أدويسيوس " أو " عوليس " لمتعبي 
، فتقنع التى يعانى منيما الشاعر داخؿ وطنو المحتؿ، التشرد والنفى والضياع

، كما عف وطنو نساف ومعاناتو بعيداً لصراع اإل ، الذى كاف رمزابشخصية أدويسيوس
التى ترمز إلى معادال موضوعيا لػ " سموى " " بنيموب " زوجة أدويسيوس  اتخذ مف 
نفسو  المضطربة، المشبعة التى جسدت لنا  وكاف ىناؾ بعض التراكيب الوطف، 

                                      

أودويسيوس : ابف اليرنيس ممؾ إيثاكا ، وزوج بنيموبى ، وكاف مف أشير أبطاؿ األغريؽ ؛ إذ فاقيـ فى  (1)
طروادة ، ولو الفضؿ فى إسقاط مدينة طروادة ،  بابتداع حيمة الحصاف  الصيت ، وكاف أيضا أحد قادة

الخشبى ، ولكف كاف تطف فى آذانو عند ذىابو إلى حرب طروادة النبوءة المخزتة القائمة بأنو سوؼ ال 
يرجع إلى بمده إال بعد عشريف عاما ويكوف وحيدا مجيوؿ الشخصية فاقدا جميع سفنو ورفاقو ، وقد 

لنبوءة بالفعؿ .  أميف سالمة ، معجـ األعالـ فى األساطير اليونانية والرومانية ، مؤسسة تحققت ىذه ا
 . 55،  54، صػ 1988العروبة لمطباعة والنشر ، 

 . 38، 37ديواف حسف طمب، المجمد األوؿ، صػ  (2)
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و، أذوؽ ـ والفجيعة، مف مثؿ ) شريد الخطوالواقعة تحت وطأة السأ، والعدـ، بالقير
 .، وليمى ما لو آخر ( قيـ الوجو والعينيف والخاطر، نيارى عاصب العينيف، سالمر

 األساطير الفينيقية والبابمية :: ثالثا  
ار ، فعشتىيرة فى اِلشعر العرببشيرة كب حظيت األساطير البابمية والفينيقية  

 ،لعودة الحياة مف جديد ، وتموز كاف رمزاوالحيوية والجماؿلمخصوبة  كانت رمزا
حيث مثؿ موت تموز وانبعاثو موت الطبيعة فى الخريؼ وعودتيا إلى الخصب فى 

جد فو ، تخدمة فى دالالت الموت واالنبعاثكانت مف  الرموز المسولذا ؛بيعالر 
، وانتياء عيد الظمـ ياة جديدةلوالدة ح؛ إلشعاؿ الثورة والمقاومة فييماالشعراء رمزا

 والطغياف .
 ورة تموز :أسط 

، ومف فى شعرهفى أكثر مف موضع 1(1)" أسطورة تموز" بػاستعاف الشاعر         
، حيث مف ديواف  " سيرة البنفسج "فى عروبة البنفسج " بيف ىذه المواضع قصيدتو " 

 2(2) يقوؿ :
 يستطيع البنفسج أف يستيؿ ...

 ويصنع خبر الوفاؽ!
............................ 

 يستطيع ؟كيؼ ال 
 كيؼ ؟ وفى كفو قمح مصر

                                      

أسطورة تموز : ىى أسطورة بابمية تحكى عف اآللو تموز زوج إاللية عشتار ، الذى كاف بدياًل لزوجتو  (1)
اإللية عشتار فى العالـ السفمى فى سبيؿ تحريرىا مف العالـ السفمى ، وعودتيا لمحياة ، فقبمت عشتار 

وز وتموت أثنائيا الزراعة تبدأ بشير تمبتسميـ تموز ،  وأف يحؿ محميا فى العالـ السفمى ستة أشير  ، 
والماشية وينتشر القحط ويغادر بعدىا ذلؾ العالـ إلى عالـ األحياء، أي أنو يعاد إلى الحياة، وتعود 

. قاسـ الشواؼ ، وتأخذ مكانو اختو لمفترة نفسيا ثـ يعود تموز إلى عالـ األموات ، الزراعة والخير معو 
اب الرابع ، الموت والبعث والحياة األبدية ، دار الساقى ، ديواف األساطير ، سومر وآكاد وآشور ، الكت

 . 56،  55، صػ 2001لبناف ، 
 . 56،  55ديواف حسف طمب ، المجمد الثانى، صػ  (2)
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 نفط الخميج .. وتمر العراؽ !
 صومعة كانت األرض

 والسماوات مف فوقيا : سعة
 نفسج يطمع فى أفقيا مرة كؿ عاـ !والب

مف التفرؽ  شمؿ الوطف العربى يجمع الشاعر فى معرض حديثو عف مف 
، فنجده يرى والة أمورهويشحذ ىمـ  ويزيؿ الغمة والغرؽ فى الظالـ والسواد الحالؾ ،

وتوطيد الوشائج ، شمؿ مف تفرقوا ة عمى لـ نفسجي ىذه القدرة الجبار بالفى رمزه 
عف الوطف العربى، حيث أضفى عميو صفات  رفع صروؼ الدىرو ، واألواصر
 ووبمجيئ، ف كؿ عاـيأتى فى الربيع مالذى جعمتو يمتقى مع اإللو تموز، ، أسطورية

، تتموف بالخضرة، والرياض، وىواطؿ األمطارو ، تنتعشو تنتفض الطبيعة مف جدبيا 
وتأتى عالمات  رمز النماء والخصب، حيث إنو ، وتتفشى فييا كؿ مظاىر الجماؿ

مف  ، تمؾ الزىرة الذابمةدرة البنفسج الفائقةق ؛ لتظير مدى دىشتو وتعجبو مف التعجب
أس ح مدى تممؾ اليوضنو ت، كما أتفشى فى الوطف العربىكثرة الشقاؽ والوباء الذى 

 .الحؿ األمثؿ لتشتت الوطف العربى اتخاذه البنفسج عبر ،حباط  مف نفس الشاعرواإل
تى الذى يسير التاريخ المجازى أف يغير التاريخ الحالى واآلىذا " فال يستطيع         

، مما يجعؿ مف الحاضرة والمستقبمية عمى الماضى ، لتنغمؽ دائرة القمعنحو مصيره
رجاءا  ،ديعة مف خدع المغة، وفعال عبثيا، ونقشا ومحواالرموز حيمة وخىذه  وا 

، أو أسطورة القمع التى تتمبس أقنعة اوغة لطعنة وحس الحقيقة المولبية، ومر وتعطيال
 . 1(1)الحقيقة وتحكـ الدائرة حوؿ تأرجح المجاز " 

  

                                      

 بتصرؼ . 215التناص فى شعر شعراء السبعينيات،  صػ  (1)
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 7(7)أسطورة عشتار : 
بى قصيدة " أ أسطورة عشتاراستحضر فييا حسف طمب ومف القصائد التى  

 2(2)" وشـ عمى نيدى فتاة " ، قائال :  والحسناء والحديقة " مف قصيدة
 ولكف كاف ما قد كاف

 ومات الحمـ يا حسناء فى صدرى
 وجؼ النبع منذ ىجرت مزرعتى

 3وغاض النيؿ ...والكوثر !
يستميـ الشاعر أسطورة عشتار فى إطار حديثو عف مصر وما كانت عميو  

 ، وشمساخضراء ، وأشجارا وأنيارا، أرضاصافيا ، ونيالً طبيعة ساحرة خالبةمف 
 ، فنجدها الظممة والوحشةيمفي وبقايا ديار،، لت إليو مف صحراء جدباء، وما آمشرقة

وعمال عمى بيائيا ، وبيذه الحديقة سويا بيذا الحمـ، التى حمـ معيا يشبييا بمحبوبتو
شراقيا ومات معيا ، ومات معيا الحمـ، ى منتصؼ الطريؽوتركتو ف، ، إال إنيا أبتوا 

  –أسطورة عشتار  –الشاعر  يأتى دور األسطورة التى استعاف بيا، وىنا كؿ شىء
فى غيابيا ، تمؾ التى حبوبتو مف صفات عشتار األسطوريةحيث أضفى عمى م

، وماتت األرض وليا لمعالـ السفمى تعطمت الحياة، وجفت األنيار، ونضبت المياهونز 
" لفظ  وقد عبر ، فيى رمز األخصاب فى الحياة،شجار، وىددت الكائنات بالفناءواأل

                                      

جميع أنواعو : عشتار البابمية ىى إنانا السومرية ، وىى أفروديت اليونانية ، عرفت بأنيا إلية الحب ب (1)
الحب الطاىر والماجف ، إنيا العشيقة والقرينة، ويرمز إلييا فى عالـ السماء بكوكب الزىرة ، فكانت 
لية اإلغراء ، وتعددت مغامراتيا الغرامية مع اآللية والبشر . كما كانت إلية  إلية الحب والجماؿ ، وا 

خصب األرض ومصدر الحياة  ،  الخصب التى كانت مسؤؤلة عف أرحاـ البشر والحيوانات ، وعف
وبنزوليا إلى العالـ السفمى كانت سببًا فى تعطيؿ الخصب والحياة الجنسية عمى األرض . قاسـ 
الشواؼ ، ديواف األساطير ، سومر وآكاد وآشور ، الكتاب الثالث ، الحضارة والسمطة ، دار الساقى ، 

شواؼ ، ديواف األساطير ، سومر وآكاد .  وأيضا . قاسـ ال 243،  242، 241، صػ  2001لبناف ، 
  104، صػ  1996وآشور ، الكتاب األوؿ ، أناشيد الحب السومرية ، دار الساقى ، لبناف ، 

  . 21ديواف حسف طمب ، المجمد األوؿ ، صػ  (2)
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، فمـ ينضب النيؿ وأرؽ مضاجعيا ، شدة اليالؾ الذى حؿ بمصر مدى الكوثر " عف
 .فقط بؿ أيضا نير الكوثر 

  أو العنقاء الفينيقطائر أسطورة : 

 مف ديواف " متتالية فى قصيدتو  " تنويع " 1(1)الفينيؽ طائر  ونممح أسطورة 
 2(2) ، قائال :مصرية "

 وتشرع عند احتراؽ الرفات
 تطيرؾ النار مف سمكا

 لتبعث مف بيف كـو الرماد
 صحيحؾ أزرى بمعتمكا

، الذى كاف ضد شعبو والمتواطئ  ، عف الحاكـ المتخاذؿيتحدث الشاعر  
لمذؿ واالنكسار واالنحناء، الغارؽ فى ليوه  اوامتداد ،والغدر والخيانة لمظمـ اً رمز 

وىنا يستدعى ،، وعصب أعينيـيب عقوؿ شعبوتغيإلى ، الذى يسعى دوما وترفو
، ومف رماده ينبثؽ عنقاء أخرى ، أسطورة طائر الفينيؽ الذى يبنى لنفسو محرقة

ويعمؿ ، فيتصدى لو، ويزعزع ممكو، لمأساة وطنو امدرك فيأمؿ الشاعر أف يأتى جيؿ
، ويتطير أرجاء الوطفوأفكاره الفاسدة المتفشية فى  ،وومعتقداتو، مى حرؽ كؿ قيمع

وشحض جديد ، حياة جديدةمف رماده وتبعث ، مف كؿ سوءاتوالحاكـ ىذا معيا 
مف شعبو ، قادر عمى انتشاؿ متميؼ عمى وطنو، عاشؽ لترابيا ،يحمؿ قيما نبيمة

 .إلى إعادة كيانيا المنيار  ساعيا، عذاباتو وآالمو وشقائو
  

                                      

العنقاء طائر ينبثؽ مف نفسو ، فيو كائف خرافى عرفو اآلشوريوف واليوناف ، وحيف يتـ مف حياتو  (1)
ـ يبنى لنفسو عشًا بيف أزىار البموط ،وعمى قمة نخمة ، ويجمع فيو أزىار الطيب ، ثـ يشيد خمسمائة عا

لنفسو مف ذلؾ محرقة يضع نفسو فوقيا ، ويمفظ أنفاسو بيف أريجيا ، ومف جسده تنبثؽ عنقاء أخرى ، 
إلى يكوف أوؿ عمؿ ليا حيف تشب وتقوى ، أف تحمؿ جسد يمفيا بعد لفو بالعش المعطر ، ثـ تطير 

معابد مدينة ىميوبمس بمصر وتشعؿ فيو النار . األسطورة والموروث الشعبى فى شعر وليد سيؼ ، 
 .  111، صػ2013ديانا ماجد حسيف ، رسالة ماجستير ، جامعة النجاح ، فمسطيف ، 

 . 564، 563ديواف حسف طمب ، المجمد الثالث، صػ (2)
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 : أساطير الموت واالنبعاث 

وت واالنبعاث مف األساطير طفؽ الشعراء المعاصروف يستميموف دالالت الم 
، تعبيرا الخمسينيات، منذ فترة نواعيا : العربية، والبابمية والفينيقية، واليونانيةبكافة أ

 تمؾ التى أفرزتيا جميع األحداث، والنيضة، باألمؿ، واليقظة عف إحساساتيـ المفعمة
 التى شيدىا الوطف العربى بأجمع .  السياسية
، فكرة التغمب عمى الموت نساف البدائى وأساطيرهفدائما ما كاف يصور اإل 
باعتبارىا ىى ، ا ظاىرة االنبعاث بعد الموت جميةألساطير بدت فييختالقو عبر ا

طائر ،  فظيرت أسطورة عمى مر الزمافالذى أنيكو وأتعبو الموت الوسيمة لمواجية 
 .، وغيرىـ الفينيؽ، وأسطورة بروميثوس، وأسطورة تموز، وأسطورة أوزيريس

إطار تعبيره عف وىذا ما نجده أيضا عند حسف طمب فى دواوينو  فى  
قولو فى قصيدتو " أنشودة الحب والموت والجوع " مف ومف ذلؾ ، القضايا السياسية

 1(1) نيدى فتاة  " :ديواف " وشـ عمى 
 قولى ورائى

 طى عند النداء عمى الشفاه :واضغ
 ولد الجنيف .. ومات عند الفجر !

 لحياة إذففمتحى ا
 ويحى الموت مف أجؿ الحياة !

مى يد االحتالؿ الذى ع، فموت الجنيف بط الشاعر ىنا بيف الموت والحياةير         
وبعث ، ضد الطغاةمييب الثورة اإلشعاؿ لكاف بمثابة  ،انتيؾ األرض، والتيـ الخيرات

  -الجنيف  .. ومات عند الفجر  وجاءت تراكيبو )ولد، وفجر جديد، حياة جديدة
 .ووالدة حياة جديدة ، ( معبرة عف روح الثورة والمقاومةويحى الموت مف أجؿ الحياة 
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وفى موضع آخر مف قصيدة " الطوفاف .... الطوفاف " مف ديواف " مواقؼ  
 (1) عمى وديواف رسائمو وبعض أغانيو " ، يقوؿ:أبى 

 فإف ىو إال كالسرطاف !
 صمولنا أف نستأ

 ونموت بو
 1فنحقؽ بالموت الميالد

 ىارازدومستقبؿ أكثر إ ،ف بداية لحياة جديدة، وعيد جديدفيذا الطوفاف سيكو  
شرا  ، ويقتمع كؿ جذور الفساد .العيدىذا ت ، فسيجرؼ معو كؿ نفاياقاوا 
 ة: ـــــــمــاتـــالخ

 مما تقدـ مف دراسة تبيف لنا مجموعة مف النتائج أىميا:
كانت األسطورة المالذ لمشاعر لإلنتصار عمى خيباتو ولتخطى مواجعو، كما   -1

كانت محاولة لخمؽ بديؿ جديد، أكثر إشراقا وجماال ، فقد شكمت حالة توازف 
نفسى مع محيطو مجتمعو فييا تمت عممية الحكـ والتخيؿ واالستنكار لدى 

 شاعرنا.
سطورة عامة ألف الشخصية اىتـ بالشخصيات األسطورية إضافة إلى اىتمامو باأل -2

األسطورية توصى مف خالؿ توظيفيا فى القصيدة بما فى األسطورة مف دالالت 
 وتكثيؼ لممعنى المطموب.

ر لو وبقدرة يحسد عمييا فى مجاؿ التمثيؿ تعامؿ مع األساطير لوعى ال نظي -3
 والفيـ فمـ يخرجيا إال بعد أف تمكف منيا .

ية ليجعؿ مف القصيدة عالما مف اشرة والتقرير حاوؿ التكثيؼ والتركيز ونبذ المب  -4
 اإلسرار والرموز.

إف استخداـ األسطورة فى الشعر ىى محاولة مف الشاعر لموصوؿ بالقصيدة إلى  -5
البعد اإلنسانى العاـ، وبالتالى إكسابيا بعدا أعمؽ، ومجاال أفسح، وتتجاوز 

 وعى الجماعى.الحاضر إلى الزماف المطمؽ، فتتعدى بذلؾ الوعى الذاتى إلى ال

                                      

 . 291طمب ، المجمد الثانى، صػديواف حسف  (1)
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فقد احتمت األسطورة مقاما ىاما فى الشعر العربى الحديث، ولـ يعد استخداميا   -6
رجة الذوباف وفقا عمى  رمزيتيا، بؿ تجاوز ذلؾ إلى نوع مف التوحد تصؿ إلى د

قد وظؼ الشاعر محموعة مف األساطير مثؿ أسطورة داخؿ النص الشعرى، ول
بروميثيوس الذى حث عف المجيوؿ وأسطورة السندباد رمز المغامرة واإلخطار والب
 . رمزا لمتشرد والنفى والضياع أودويسيوسحاوؿ االنتصار لمبشر، وأسطورة 

ولقد كاف استدعاء الشاعر ليذه األساطير فى إطار معالجة كثير مف الجوانب   -7
، فكانت رموزا لمتجواؿ والمغامرة،  ياسية والتاريخية فى مصر والوطف العربىالس

حالة القمؽ ار والخالص، ممثمة فى ىذه األساطير، عبر مف خالليا عف واالنتظ
 وتفاؤؿ ، فصار انتظار المخمصواالنتظار التى عاشتيا مصر والوطف العربى

وكانت دؼ الوحيد الذى يسعى إليو الشاعر، الشاعر بميالد يوـ جديد، الي
ار( لموصوؿ المعجزة المطموبة عنده ىى الخالص مف ىذا الحاؿ ) القمؽ واالنتظ

 إلى حالة جديدة تقـو عمى التفاؤؿ واألمؿ والخالص.
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