
 األسطورة في الشعر العربي المعاصر
 دكتور / جمال فودة

 عضو االتحاد العالمي للغة العربية
 كاتب وناقد من مصر

 
 التجربددة  وتشددكيل محمدد نتددال الداللددة إل مددورداال ال ينضددبالمددوروا األسددطور   يعددد* 

إذ مدن الحلدي يعبدر الشداعر عدن رؤيدة واقعيدة المعاصدر  شدعر ال فديوتجسيد أبعاد الرؤيدة 
الواقددا السددابب لمبدداد   وتعكددأ أبعدداد والمكددان رؤيددة تمحددو الحدددود بددين ال مددان  الياليددة 
بددين الددذا   والمعنددو  بددين المدداد   والالددارجي  محاولددة للددربط بددين الدددااللي فددي العقددل 

 والموضوع.
 

وليسد   متدااللة ومعقددة إال " قناع يجر وراءه تداعيا  تاريالية  يفاألسطورة ما ه      
 وتثيدر نكهدة القصديدة إنها تلدتح  مدا بنيدة  الارجي تلقى على القصيدة كرداء مجرد حلية 
أسطورياال يشدكل  وتاللب جواال القصيدة  وتتمدد داالل العادية تستطيعها المفردا   تاريالية ال

جدليدة ال يمكدن  فدياألسدطورة  والقصديدة تحيدي القصيدة فاألسطورة تاللب  القصيدة بنية 
  (1) ". واألسطورةالقصيدة الفصل فيها بين 

       

إٌزشٌ  الشعر العربي المعاصدر بصدفة عامدة أسدطورة "  فيومن أشهر األساطير       

إذ يسددتدعى أحدداا هددذه األسددطورة يتمثدل اإليحدداءا  الرم يددة  شدداعرال" و وأوسورٌزز 
 فديتتشدكل  التيويستقى من معينها الثر ما يتحء  وسياب تجربتي  بها والداللية المرتبطة 

 نفسية.ودالال   أبعاداال فكريةبنية لغوية / فنية ال نلبا أن نستكشف لها 
 ":" أغنية ح ينة إلى عبد الناصر  فييقول حسن فت  الباب 

 

 عاد أوسورٌ  يٍتا  
 عاد أشالء عهى كم طزٌك 

 نى تنتحب  انتًآه إٌشٌ  
 ينذ يالٌٍن انسنٍن 

 ونزان انٍوو تبكٍن بذيع انفمزاء 
 انتعساء ...وتشمٍن جهود 

 نى تنتحب  انتًآه إٌشٌ  
 ينذ يالٌٍن انسنٍن 
 انسادسة دلة انساعة تنعً

 واننجوو انتثزت يمء انشوارع 
 لهب يصز أخضز يا سال ..

 صبح لزصا  ٌحتزق أو أ
 األرض و واراه انشفك  فًوريادا  غاص 
 تخفك ياء  وتزابا  وديا  انتًآه إٌشٌ  

 (2)....  ألفز انوادي

 



                إطارهدددددا الددددذل يدددددور حدددددول دالال  فدددديلقددددد اسددددتله  الشددددداعر رو  األسددددطورة       
" العطاء والفداء والتضحية ) أو وريأ (   واإلالحص والدوالء والوفداء للد ول والدوطن 

متالددذاال أو وريددأ رمدد اال للدد عي  الراحددل " عبددد الناصددر" الددذل كاندد  لددي  (3)" إيدد يأ " 
ال من القدي     في  وكان  جنا تي مثل موكب تشييا فراعنة مصر سما  المصر  القدي  

إذ أقبددل الندداأ بقضدده  وقضيضدده     وأوشددك  السددماء أن تقددا علددى األر  مددن هددول 
الرج  لتلقدى نردرة علدى  التيال حا  والنحيب والصراخ الذل صدر عن القلوب المحترقة 

ذ رحددل القا ددد الددذل طالمددا جثمددان الفقيددد   وعدداد  بقلددوب تفددي  بددالالوف مددن المسددتقبل إ
 جما الشمل إلى غير رجعة .

 
إلددى  الددنص الشددعر فتحددول  وأبنا هددا كمددا اتالددذ الشدداعر " إيدد يأ " رمدد اال لمصددر       

وبعدا جسدد الد عي  المسدجى  األشدحء فتحقدب معجد ة لملمدة  ُتبعدا الطاب إيد يأ لعلهدا 
وها هو يوارل  أهلي مة ك  ذاب فيي عشقاال ودافا عن تاريالي وكرا الذ  الوطن تح  عل  

 الموتى. وجنح  شمسي إلى الغروب حيا مدينة رسالتي ترابي بعد أن أدل  في
  

 تجاوبهددا مددا فدديوهكددذا اسددتغل الشدداعر إيحدداءا  هددذه األسددطورة ودالالتهددا الرم يددة       
مدن الدحل رؤيدة " تعكدف  نفسدياال /  ثدراءال فنيداال علدى تجربتدي الشدعرية  فيالشعور العا  لتض

 رحيددا يتجدداو والمكددان علددى تشددكيل الارطددة ل/نسددان / اإلنسددانية نافيددة حدددود ال مددان 
كينونتهدا  فديإذ تتحول األسطورة عن مادتها الغفل  والححب والسابب  والحاضر  يالماض

 واقددا  والددح ومددن ثدد  يتدد اول الواقددا فنيددة لتصددب  أداة تعبيريددة ذا  وريفددة  الحكا يددة 
 (4) ".اء  الاليال والحقيقة ويتو
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