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تقدم سیمینار تحت عنوان:

أسطورة سیزیف في الشعر العربي المعاصر
میدیا محسن علي



أسطورة سیزیف في الشعر العربي 
المعاصر



األسطورة
(( الوعاء األشمل الذي فسر فیھ البدائي وجوده ,و علل فیھ نظرتھ 
الى الكون,  محدداً عالقتھ بالطبیعة من خالل عالقتھ باآللھة التي 

إعتبرھا القوة المیسرة و المنظمة و المسیطرة على جمیع الظواھر 
الطبیعیة من تعاقب الفصول , واللیل و النھار ,و الخصب و الجفاف , 

مازجاً فیھا الجانب السحري بالدیني. وصوالً الى تطمین نفسھ 
ووضع حد لقلقھ و أسئلتھ الكثیرة ))



األسطورة
ه لألحداث التاریخیة تعمد الیھ المخیلة  (( سرد قصصي ُمَشوِّ

الشعبیة))

((ھي روایة أعمال إلھ أو كائن خارق ما, تقص حادثا تاریخیا 
خیالیا, أو تشرح عادًة أو معتقداً أو نظاماً أو ظاھرة طبیعیة))



األسطورة
صحیح أن األسطورة (( من نتاج الخیال, ولكنھا لیست مجرد وھم)).

ولنا أن ((نأخذ األسطورة بعین الجد ألنھا تكشف عن حقیقة مھمة, وإن 
یتعذر إثباتھا- حقیقة لنا أن ندعوھا حقیقة میتافیزیقیة)).

وھي (( حلقة إتصال ھامة بالماضي . و كثیرا ما تكون ھي المصدر الوحید 
لمعارفنا عن الكیفیة التي نظر بھا أسالفنا االقدمون الى العالم حولھم و كیف 

فسروا ظواھره العدیدة )).



أسباب لجوء الشاعر المعاصر لألسطورة:

5- اإلفادة من الغنى الفني الموجود فیھا و الذي یساعده على إكتشاف ذاتھ و 
تعمیق تجربتھ الشعریة.

4- التمتع بالحریة التي تتواجد في االسطورة. 

3- إدراكھ ألھمیة التراث و روحھ االبداعیة .

2- إستحضار االنسان االول في إنقى صوره و أصفاھا. 

1-اإلفادة من الطاقة الرمزیة التي تتواجد في االسطورة لتعینھ على تحقیق ما 
یرید الوصول إلیھ من خالل شعره. 



سیزیف
شخصیة أسطوریة یونانیة.

كان ملكا شجاعا.
خدع إلھ الموت ووشى بآلھة آخرین.

ھرب من العالم السفلي.
عوقب من قبل اآللھة بحمل صخرة عمالقة الى قمة جبل الى 

األبد.



سیزیف 

رمزا للعذاب 
األبدي 

رمزا للمقاومة 
واألمل



قصیدة (كلمات سبارتاكوس األخیرة) ألمل دنقل:

سیزیف لم تعد على أكتافھ الصخرة 

یحملھا الذین یولدون في مخادع الرقیق

و البحر .. كالصحراء ..ال یروي العطش

ألّن َمن یقول (( ال )) الیرتوي إال من الدموع !

.. فلترفعوا عیونكم للثائر المشنوق

فسوف تنتھون مثلھ.. غداً

و قّبلوا زوجاتكم .. ھنا .. على قارعة الطریق 

فسوف تنتھون ھا ھنا ... غداً



. قصیدة ( الى سیزیف ) ألدونیس:

أقسمت أن اكتب فوق الماء 

أقسمت ان احمل مع سیزیف

صخرتھ الصّماء

أقسمت ان اظل مع سیزیف

اخضع للحمى و للشرار

ابحث في المحاجر الضریرة

عن ریشة اخیرة

تكتب للعشب و للخریف

قصیدة للغبار

أقسمت ان اعیش مع سیزیف




