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 راسةالدّ  ُص ممخّ 


،َنستطيعَأفَنصؿَإلىَأفَالمغةَأفضؿَاكتشاؼَكصؿَإليوَاإلنساف،َعندَقراءتناَلمشعر
ليخرجكاَبياَمفَالمعنىَالعادمَإلىَالمستكلََ؛كمفَىناَكافَالَبدَلمشعراءَأفَيكظفكاَىذهَالمغة

الشعرمَكاحدَمفَأىـَالكسائؿَالتيَابتكرىاََكالرمز،َكالشاعرَيرلَماَالَيراهَاآلخركف،َالشعرم
الشعراء؛َلتطكيرَلغتيـَالشعرية؛َفالرمزَظاىرةَتكادَأفَتككفَحديثةَالميبلدَفيَالشعرَالعربي؛َ
لذلؾَجاءتَالدراسةَحاممةَعنكانناَ"َرمزَالبحرَفيَالشعرَالفمسطينيَالمعاصر"َلتبرزَمدلَقدرةَ

َالتكظيؼ َالشاعرَعمى َكالكشؼ، َبذلؾَا، َالحاضركاصمة َبالزمف َالبائدة َألزمنة َىذهَ، كتحاكؿ
َالدراسة َرمزيةَ، َتصؿ َحد َأم َإلى َكصكالن َالمعاصريف َالفمسطينييف َالشعراء َشعر َفي البحث

كيتناكؿَالفصؿَاألكؿَالرمزَ،َكثبلثةَفصكؿ،َمقسمةَإلىَمقدمة،َالبحرَعندَكؿَشعراءَالدراسة
َفيَالشعرَالعربيَالمعاصر َالفصؿَالثاني، َيميو َالفمسطينيَتجمياتَ، َالبحرَفيَالشعر رمزية

َكاإليقاع.،َثـَالفصؿَالثالثَأتناكؿَفيوَالصكرة،َالمعاصر
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Abstract 
 

When reading poetry, we could realize that language is the best 

human discovery. Thus, it was necessary for the poets to employ this 

language in a way that upgrades meanings from the normal level to the 

poetic one. Given that poets see what others do not see, they invented 

several poetic symbols and used them to develop their poetic 

communication. However, poetic symbols are a new phenomenon that 

could be observed in the Arabic poetry. Thus, this study aimed to 

investigate “the Symbol of the Sea in the Palestinian Contemporary 

Poetry.” This is intended to highlight the extent of the poet's ability to 

employ, uncover, bridge the gap between the past and the present using 

this symbol. The was done with reference to the poetry of the 

contemporary Palestinian poets to investigate Sea symbolism in their 

poetry. To achieve this, the study was divided into an introduction, and 

three chapters. The first chapter presented the symbol phenomenon in the 

contemporary Arab poetry. This was followed by the second chapter, 

which investigated the reflections of sea symbolism in the contemporary 

Palestinian poetry. Finally, the third chapter tackled the issues poetic 

image and rhythm.  
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  ٹ  ٹ

 َّ ىه مه جه ين .. .ُّ 
  

[225]طو:َ  
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 اإلىداء
 

 

 ىلإِ املتىاضعَ هدَذا اجلَهدي هَأُ

 ، اهزةِوالدي الطّروح ِ 

 ريًا.ي صغِانِما ربّه كَي ارمحْربّ

 إِىل أمّي احلنىنةِ

 إىل سوجَتِي الغَالِية

  . وكِنَان و كَزوَانإىل أوالَدِي كَزِيم 

َ
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 وتقديرٌ  شكرٌ 
 

أكَ،َـَلوَمعركفنالكؿَمفَقدٌَ،َكاالمتنافَكالتقديرَالحبَنسافَكؿٌَاإلَإفَمفَاألدبَأفَيكفٌَ
َنصيحة َبخالصَالشكر، َأتقدـ َأف َإال َيسعني َال َالبداية َالرسالةََكفي َلممشرؼَعمى كالتقدير

َ َاإلَحجوحخضر محمد أبو جالدكتكر/ َنسافىذا ،َ َلـ َالرسالةَالذم َىذا َإلنجاح َجيدنا يدخر
كاهللَأسأؿَأفَ،َفموَمنيَكؿَالحبَكالتقديرَكاإلجبلؿ،َالعمميةَحتىَتخرجَبيذاَالشكؿَالذمَتركنو

َ/ نبيل خالد أبو عمىكالعرفافَألستاذمَاألستاذَالدكتكرَالشكركماَأتقدـَب،َينفعَبوَطبلبَالعمـ
َاإلسبلمية َالجامعة َفي َكالنقد َاألدب َأستاذ ،َ َالناقدىذا َالعالـ َشرفنا، َزادنا َبقبكلوََالذم كرفعة

كالشكرََالجامعةَطكاؿَحياتوَالعمميةَفييا،فيََالمغةَالعربيةَكالذمَنفعَطبلبَ،مناقشةَرسالتي
كؿَالشكرَ،َجامعةَالقدسَالمفتكحةفيََأستاذَاألدبَكالنقدَعاطف أبو حمادةمدكتكر/َمكصكؿَل

َالكفاء.ََمكـَمنيَجميعناَكؿَ فَؾَاهللَفيَعممو،باَرَ،ةكالعرفافَلوَعمىَقبكلوَمناقشةَالرسال
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 المقدمة
،َكمعمـَالبشرية،َكالصبلةَكالسبلـَعمىَرسكؿَاإلنسانية،َالحمدَهللَحمدناَيميؽَبذاتوَالعمية

كصحبوَبإحسافَ،َكعمىَآلو،َالغٌرَالمحجميفَكقائد،َكقدكةَالمتقيف،َإماـَالمجاىديف،َسيدناَمحمد
َالديف َ:أماَبعد،َإلىَيـك

َيتميزَالشعرَالفمسطينيَبخصكبةَعمىَالمستكييفَالمكضكعي َالمذيفَ، يدفعافَكالشكمي،
َ.كالتتبعَلمغكصَفيَجمالياتو،َكالناقدَإلىَدائرةَاالستكشاؼ،َالمتمقي

َالباحثيفلمٌَ َألقبلـ َالفمسطينيَعرضة َالشعر َكاف َا َظكاىرهَكالد، َمعظـ َتناكلكا َإذ ارسيف
فقررتَمنذَأفَكنتَ،َلكنيَلـَأجدَدراسةَتتكجوَنحكَمدلكؿَالبحرَفيَالشعرَالفمسطيني،َاألدبية

َلمبحرَ،َطالبناَفيَمصرَقبؿَأعكاـَأفَأدرسَرمزيةَالبحرَفيَالشعرَالفمسطينيَالمعاصر لما
َالفمسطيني َفيَشعرنا َحضكر َا، َالشعراء َمف ا َبعضن َأمثاؿكتناكلتَالدراسة َفدكلَ:لمعاصريف

كخالدَ،َكراشدَحسيف،َكتكفيؽَزياد،َكىاركفَىاشـَرشيد،َكمعيفَبسيسك،َككماؿَناصر،َطكقاف
َخالد َأبك َالعتيمي، َكحكمت َالقاسـ، َكسميح َدركيش، َكمحمكد َالمناصرة، َالديف َكعز كأحمدَ،
براىيـَنصراهلل.،َدحبكر َكا 

 أىداف الدراسة: 
َ:األىداؼَمنياتسعىَالدراسةَإلىَتحقيؽَعددَمفَ

َ.دراسةَرمزَالبحرَفيَالشعرَالفمسطينيَالمعاصر .2
َ.المعاصرَالكشؼَعفَكيفيةَتكظيؼَرمزَالبحرَفيَالشعرَالفمسطيني .3
َ.كداللتوَالجمالية،َمكاكبةَالدراساتَالمعاصرةَفيَالكشؼَعفَتكظيؼَالرمز .4
َمفَخبلؿَدراسةَأشعارىـ.َتقديـَدراسةَنقديةَتقاربَالشعرَالفمسطينيَالمعاصر .5

 :سبب اختيار الموضوع
َََ:ضكعَالبحثَنتيجةَلعددَمفَاألسبابجاءَاختيارمَلمَك .2
َ.لماَلوَمفَأثرَفيَتشكيؿَكجدافَالشاعرَالفمسطيني،َاىتماميَالشخصيَبالبحر .3
َ.كشغفيَبتجمياتوَالجمالية،َحبيَلمشعرَالفمسطيني .4
َالمعاصر .5 َالفمسطيني َالشعر َفي َالبحر َرمز َتناكلت َالتي َالدراسات َقمة ،َ تطرؽَفقد

َ.كلـَيعطكاَالبحرَحقوَمفَالدرسَالنقدم،َكالمرأة،َإلىَرمزيةَاألرضَالباحثكف



3 
 

َالمعاصر .6 َالنقدم َالمشيد َتثرم َىادفة َنقدية َدراسة َأقدـ َلكي َكجكهَ، َعف كتكشؼ
َ.التكظيؼَالرمزمَلمبحر

َ.دراسةَأشعارَلـَيتناكلياَاآلخركفَفيَدراستيـ .7

   :الدراسات السابقة

كثيرةَتناكلتَرمزَالبحرَفيَالشعرَالفمسطينيَالمعاصرَبشكؿَلـَتتكفرَبيفَيدمَدراساتَ
كلكنيَعثرتَعمىَرسالةَماجستيرَفيَجامعةَالنجاحَالكطنيةَأعدتياَالباحثةَ"مياَداكدَ،َمباشر

كىيَرسالةَ،َداؿَالبحرَفيَشعرَمحمكدَدركيش()َـَبعنكاف3122محمكدَأحمدَ"َكنكقشتَعاـ
،َفييَلـَتدرسَإالَدركيشَقؽَأىداؼَدراستيَالحاليةكالَتحَقيمةَلكنياَلـَتفيَبالغرضَاألعـٌَ

َ.كلـَتتطرؽَإلىَبقيةَالشعراءَالفمسطينييفَالمعاصريفَحتىَيأخذكاَحقيـَمفَالبحثَكالتحميؿ
  :منيج الدراسة

َالتحميمي َالكصفي َالمنيج َشتٌََ؛اخترت َمف َالرمز َلتناكؿ َالمناىج َأقرب َجكانبوألنو ،َى
َ.كالكشؼَعفَلمساتَالشعرَالجمالية

 :الصعوبات التي واجيت الباحث
حتىَيخرجَىذاَ،َؿَكؿَىذهَالصعكباتكلكفَاإلصرارَذلٌَ،َالَتسمـَدراسةَمفَالصعكبات

َكمفَأىـَىذهَالصعكباتَالتيَكاجيتَالباحث:،َالعمؿَإلىَالنكر

كَكخالدَأب،َعدـَكجكدَبعضَالدكاكيفَالشعريةَلبعضَالشعراءَمثؿَديكافَمحمدَالقيسي -2
َخالد.

3- َ َالحصكؿ َالدراسةصعكبة َتحتاجيا َالتي َبعضَالمصادر َعمى َالحصارَ، َبسبب كذلؾ
َالقطاع َفي َأىمنا َلتكفيرَالذمَيعيشو َالنشر َدكر َمع َالتكاصؿ َالباحثَمف َيتمكف َفمـ ،

َبعضَالكتب.
َ.لسرعةَإنجازَالبحث،َاستمرارَانقطاعَالتيارَالكيربائيَفيَظؿَاستخداـَالحاسكب -4
 .ضيؽَالكقتَبسببَالعمؿَفيَمجاؿَالتعميـ -5

َ

َ

َ
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 :خطة البحث

أماَالفصؿَ،َ،َكخاتمة،َكثبلثةَفصكؿ،َمةـَالدراسةَإلىَمقدٌَاقتضتَطبيعةَالبحثَأفَتقسٌَ
َاألكؿ َالرمزَلغةَ،الرمزَفيَالشعرَالعربيَالمعاصر، َاكاصطبلحَنَتناكلتَفيو َالرمزَعن، َدثـ
َالغرب َالعرب، َالرمزَعند َلبعضَالشٌََ،يميو َالعربمعَتحميؿَبعضَالنماذجَالشعرية َعراء َثـ،

تظيرَ،َيتبعوَالفصؿَالثانيَبعنكاف:َتجمياتَرمزيةَالبحرَعندَالشعراءَالفمسطينييفَالمعاصريف
كأختـَبالفصؿَ،َمفَخبلؿَتحميؿَبعضَقصائدىـ،َالؼَذكرىـفيوَصكرةَالبحرَعندَالشعراءَالسٌَ

َالشعريةحيثَأتتبعَفيوَمدلَاستخداـَىؤالءَالشعراءَألنكاعَالصٌَ،َكاإليقاعَالثالثَالصكرة ،َكرة
َالشعرية َالبحكر َالستخداـ َإحصاء َثـ َكمف َالدراسة، َشعراء َعند َكالتفعيبلت َظيكرََ، كمدل

ة،َمشتممةَكنيايةَالبحثَتأتيَالخاتمَ.القافيةَفيَأشعارىـَمفَخبلؿَتتبعَأنكاعياَفيَقصائدىـ
َ.عمىَأىـَالنتائجَكالتكصيات

ََََََ.كالمنفعة،َكاهللَأسأؿَأفَيكفقنيَلماَفيوَالخير

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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 الفصل األول
 رمز البحر في الشعر العربي المعاصر

 :مفيوم الرمز

 :الرمز لغة
َكالتناقضَكالعمكـ َاالضطراب َمف َلكثير َالرمز َتعرضَمصطمح ،َ َلو تعريفاتَككردت

َمتعددة َمختمفة َالغرب، َفيَمصطمحاتَالنقد َإلىَمعنىَالكممة َنظرنا َأفَأصؿََ،يطفإذا كجدنا
كىيَ،َ(َالتيَتعنيَالحرزَكالتقديرSumbolein(َفيَالمغةَاليكنانيةَىكَ)Symbolمادةَ"رمزَ)

َ.(1)(َبمعنىَالحرز"Boleineك)،َ(َبمعنىَمعSumمؤلفةَمفَالكممةَ)

(َ َالكممة" Sumbolَكليذه َالبلىكتَ)( َالطكيؿَفيَعمـ َتترادؼtheologyَتاريخيا َإذ )
كماَأنياَتيستعمؿَ،َ(َالتيَتعنيَ)دستكرَاإليمافَالمسيحي(Creed(َمعَكممةَ)Sumbolكممةَ)

َفيَالشعائرَالدينية َقديمنا َكالشعرَخاصة،َكالفنكفَالجميمةَعمكمنا، َذاتَ، َتزاؿَحتىَاليكـ كما
كالعنصرَالمشترؾَبيفَكؿَىذهَاالستعماالتَىكَ،َالمغكيةكعمـَالداللةَ،َقيمةَإشاريةَفيَالمنطؽ

َآخر َيعنيَشيئنا َيكحيَبأفَفكرةSumbolَكلكفَالفعؿَاإلغريقيَفيَتمؾَالكممةَ)،َشيءَما )
َالرمز َإليوَعنصرَأصيؿَفيَبناء َيشير َكما َبيفَاإلشارة َالتشابو ،َ َيتعمؽَ–كيبدكَمناسبنا فيما

َاألدب َاالعتبارَبحيثَ-بنظرية َبيذا َإغفاؿََأفَكممة َإلىَآخرَمعَعدـ َيشير َما تعنيَشيئنا
َ.(2)مستكلَالداللةَالحقيقيةَفيو"

َعمىَ،َككممةَ)رمز(َفيَاليكنانيةَتعنيَقطعةَمفَالفخارَأكَخزؼ تيقدـَإلىَالزائرَدليبلن
َكالكـر َالضيافة َحسف َكلمتعارؼ، َالفعؿَ، َمف َانشقت َاالجتماعي َالمعنى َىذا َتأخذ َأف كقبؿ

َالذمَيعنيَالرميَالمشترؾJeterensembel)اليكنانيَ )َ أمَاشتراؾَشيئيفَفيَمجرلَكاحدَ،
َ.(3)أكَاإلشارةَكالمشارَإليو،َبيفَالرامزَكالمرمكز

                                                           

َ(.44أحمد،َالرمزَكالرمزيةَفيَالشعرَالمعاصرَ)ص(1َ)
َ.45صَ،المرجعَالسابؽ(2َ)
َعف:5َبمعمي،َالرمزَالدينيَعندَركادَالشعرَالعربيَالحديثَ)ص(3َ) كداللتوََالسحمدم،َالرمزَالتاريخي(.َنقبلن

َ(.8)صَفيَشعرَعزَالديفَمييكبي
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َيتشابيكفَفيَتحديدَ َالمعجمييفَالعربَكجدناىـ َعند َعفَمعنىَكممةَ)رمز( َبحثنا ذا كا 
،َاجبَببلَكبلـكيككفَاإليماءَبالح،َفيقكؿَالفراىيدم:َ"الرمزَبالمسافَىكَالصكتَالخفي،َداللتيا

َ.(1)كمثموَاليمس"

َكفػػػيَالتنزيػػػؿ،َمػػػفَرمػػػزَيرمػػػزَرمػػػزنا،َكيػػػرلَابػػػفَدريػػػدَأفَالرمػػػزَىػػػك:َ"اإليمػػػاءَكاإليحػػػاءَ
َإَِّلا َرْمًزا

َ.(3)كاهللَأعمـ"،َأمَإشارة،َ(2)

َكاليمس َبالمساف َ"تصكيتَخفي َىك َالمساف َكفي َغيرَ، َبكبلـ َالشفتيف َبتحريؾ كيككف
َ َإبانة َغير َمف َبالمفظ َبصكتمفيكـ َبالشفتيف، َإشارة َىك نما َكا  يماءَ، َكا  َإشارة َالرمز: كقيؿ

مماَيبافَبمفظَبأمَ،َكالرمزَفيَالمغة:َكؿَماَأشرتَإليو،َكالفـ،َكالشفتيف،َكالحاجبيف،َبالعينيف
َ.(4)شيءَأشرتَإليوَبيدَأكَبعيف"

ؿَكىكَمفَقبي،َكمفَىناَنجدَأفَالرمزَعندَالمعجمييفَالقدماءَقدَيككفَاإليماءَكاإليحاء
َاإلشارةَكالتمثيؿ.

 :الرمز اصطبلًحا
كقدَبرزَ،َإفَالحديثَعفَالرمزَفيَالشعرَقديـَقدـَاآلدابَسكاءَالعربيةَمنياَأكَالغربية
فالرمزيةَ،َاستعمالوَعندَعددَمفَالشعراءَالذيفَيريدكفَالتعبيرَعفَأفكارىـَبطريؽَغيرَمباشر

َمصدرَصيغَمفَالرمزَلمداللةَعمىَمذىبَفمسفيَأكَأدبي.

َكبعده َاإلسبلـ َقبؿ َأدبيـ َفي َالرمزم َالتعبير َالعرب َعرؼ َفقد َقبموَ، َعرفكه َأنيـ إال
َالصريح َبمفظو َال َبمعناه َيتذكقكنو َذكقنا َباعتباره َنقديًّاَ، ا َمصطمحن َعرفكه َفقد َاإلسبلـ َبعد أما

َأحياننا َبمفظو َمتداكالن َكالمجازَ، َكاإلشارة َاألحياف َأكثر َفي َالمصطمحات َمف َعنو َينكب كما
َع.كالبدي

َمنيـ؛َفكافَيجيءَعفكَالخاطرَدكفَ،َلقدَعيرؼَالرمزَكثيرناَفيَأشعارَالقدماء دكفَقصدو
َكالذكؽَاألدبي.،َإفسادَلممعنى

                                                           

َ(.8/477الفراىيدم،َالعيفَ)مج(1َ)
َ[52َ]آؿَعمرف:َ(2َ)
َ(.3/436ابفَدريد،َجميرةَالمغةَ)مج(3َ)
َ(.6/467ابفَمنظكر،َلسافَالعربَ)مج(4َ)
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كأحيانناَ،َكأحيانناَيبالغَفيَتكظيفو،َفكافَاألديبَمنيـَيقصدَاستخداـَالرمزَ،أماَالمحدثكف
َأخرلَيتجاكزَذلؾَإلىَأفَيصبحَالمكضكعَكموَرمزيًّا.

َأكَفيَنثرىـ.َ،ابَالرمزَمفَكسائؿَالتصكيرَالبارزةَفيَشعرىـالشعراءَكالكتٌَلقدَعدََّ

َسعيوَ َعبر َالمعاصر َالشاعر َابتدعيا َالتي َالشعرية َالتصكير َكسائؿ َأبرز َمف فالرمز
،َكيجعمياَقادرةَعمىَاإليحاء،َيثرمَبياَلغتوَالشعرية،َالمستمرَكراءَاكتشاؼَكسائؿَتعبيرَلغكية

َكالكصؼَمفَمشاعرهَكأحاسيسو.،َبماَيستعصيَعمىَالتحديد

َحساسَجدنا َأمره َالشعر َفي َالرمز َاستخداـ َإف َاالستخداـَ، َذلؾ َيحدثَفي كأمَخطأ
َيعطؿَالرمز َكيبطؿَفاعميتو، َيعيشَالشاعرَفكضىَ، َالرمز؟ َالذمَدفعَالشاعرَالستخداـ فما

َسريعناَيمكٌَ،َالتقدـَكصراعَالذاتَكالكجداف العصرَالمتحرؾَنوَمفَمكاكبةَفيجدَفيَالرمزَحبلًّ
معَالعمـَأفَىناؾَبعضَ،َكأحيانناَقدَتعجزَالمغةَالعاميةَعفَاحتكاءَالتجربةَالشعكرية،َبسرعة

فميسَكؿَلفظةَقادرةَعمىَأفَ،َاأللفاظَدكفَغيرىاَتجدَفيياَالخصيصةَالمغكية؛َألفَييرمزَبيا
ميةَالعرفيةَعمىَ"فيَالشعرَالجاىميَطائفةَمفَاأللفاظَالتيَتخرجَعفَحكزةَمعانيياَالمعجترمز

كىذهَالدالالتَالرمزيةَخاصيةَلغكيةَكامنةَفيَبعضَاأللفاظَ،َدالالتَرمزيةَشبوَاصطبلحية
َ.(1)أكَليستَصالحةَألفَييرمزَبيا"،َفميسَجميعَاأللفاظَقادرةَعمىَأفَترمز،َدكفَاألخرل

َعالـ َإلى َالكعي َعالـ َتجتاز َأك َالتجربة َىذه َتنقؿ َأف َالرمز َباستخداـ َالمغة َتستطيع
َيمجأَإلىَشحنياَبرمكز،َفإذاَعجزتَالمغةَأفَتحتكمَماَفيَكجدانياتَالشاعرَكأخيمتو،َالبلكعي

َأمَإفَالرمزَنصَداخؿَنص.،َتمنحياَالتكثيؼَالدالليَالكافي

َالخكضَفيَ َالمنطقيَعف َالعقؿ َيعجز َقد َالدينية َالعاطفة َكخاصة َالعاطفة َأف كالكاقع
َأعماقيا ،َ َكالعبلماتَكسيمة َالرمكز َالقمبَالبشرمفتتخذ َلكلكج َالرمكزَ، َاتخاذ َإلى فالذمَأدل

كسيمةَلمتعبيرَإلىَجانبَاألسطكرةَىكَاإلحساسَبعدـَقدرةَالعقؿَالبشرمَعمىَاستكناهَأغكارَ
فالرمزَيكحيَعادةَإلىَشيءَغامضَقدَيختفيَ،َكاستيعابَالمعتقداتَالماكرائية،َالنفسَالبشرية

كأشدَتأثيرناَعمىَ،َاَماَيككفَالتمميحَأبمغَمفَالتصريحككثيرَن،َكراءَالكممةَأكَالصكرةَأكَاألسطكرة
،َكيعيبَعبدَالقاىرَالجرجانيَعمىَكبلـَاألكليفَأنيـَغمبكاَالعبارةَعمىَاإلشارة،َنفسَالمتمقي

َكقديمناَقيؿ:َالعبدَيقرَبالعصاَكالحرَتكفيوَاإلشارة.،َكالتصريحَعمىَالتمميح

                                                           

َ(.64العبد،َإبداعَالداللةَفيَالشعرَالجاىميَ)ص(1َ)
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كالغمػكضَحتػىَيبعػدناَعػفَالمتعػةَاألدبيػةَقدَيفرطَاألديبَفػيَرمزيتػوَكيكغػؿَفػيَالخيػاؿَ
"إفَالرمزيػػةَالمفرطػػةَفػػيَالغمػػكضَكالخيػػاؿَ،َممػػاَيبعػػدَالشػػعرَعػػفَإدراؾَالقػػارئ،َداخػػؿَنػػصَمػػا

كاإليغػاؿَفػيَالرمػزَ،َكتبعػدَالشػعرَعػفَفيػـَالمتمقػي،َتيبعدَالشعرَعفَالمذةَالنفسيةَكالمتعةَالفنيػة
َعمىَ ،َكتبعدَعػفَعفػكَالخػاطر،َالصناعةَالمتكمفةيبعثَالسأـَفيَالنفس؛َألفَقاعدةَالرمزَتقـك

َ.(1)كالذكؽَاألصيؿ"،َكجماؿَالعبارة،َكسيكلةَالسميقة

،َكمػػفَالممكػػفَأفَيرجػػعَسػػببَىػػذاَالغمػػكضَكاإليغػػاؿَفيػػوَإلػػىَأفَالنػػاظـَالَيفقػػوَمػػاَيريػػد
فمػكَأنػوَيممػؾَأصػالةَفػيَأدبػوَلمػاَأصػيبَبيػذاَالعجػزَ،َبجانبَاطبلعوَالضيؽَفيَالمغةَالعربية

فكػؿَعمػؿَ،َبػالرمكزَفػيَأحبلمػوَكسػمككوَكنكايػاهَممػيء،َيكجػدَفػيَكػؿَإنسػافَكػائفَرمػزم،َالفني
كمخبػػآتَ،َفيػػكَجيػػدَييظيػػرَلنػػاَعػػالـَالكاتػػب،َأدبػػيَميمػػاَكانػػتَقيمتػػوَيشػػتمؿَعمػػىَدالئػػؿَرمزيػػة

اَفػيَاسػتخداموَحتػػىَ،َنفسػو الَبػدَلمفنػافَأكَالشػػاعرَأفَيعػرؼَمتػىَيسػػتخدـَالرمػزَكيكػكفَمبػػدعن
َ.(2)فبلَنستطيعَأفَنعترؼَبالفنافَإالَحيفَيبدع""،َنعدهَمبدعنا

أمَإفَالرمػػكزَ،َالَمػػانعَمػػفَأفَيكػػكفَلمفنػػافَرمػػكزهَالخاصػػةَبػػوَمػػعَكجػػكدَالرمػػكزَالعامػػة
كالتػيَالَيعػرؼَمعانييػاَكالَيػدركياَ،َالعامةَالَتمنعَمفَأفَيصػنعَالفنػافَلنفسػوَرمػكزناَخاصػةنَبػو

ََيكَعندىاَليسَلتفسيرَشيءف،َالرمزَبمعناهَالشائعفالرمزَكمدرسةَفنيةَلـَتكفَتستخدـَ،َإالَىك
نماَىكَلمتعبيرَعفَحالةَكجدانيةَخاصةَبالفناف،َمحدد َ.(3)كا 

َعمػىَمسػتكياتَالرمػزَ الَبدَلنػاَقبػؿَأفَنشػرعَبتعريفػاتَالرمػزَاألدبػيَاصػطبلحيناَأفَنمػرَّ
َاألدبي.َالرمزَكأخيرنا،َالنفسيَيميوَالرمز،َالمغكمالرمزَثـَ،َكأكلياَالمعنىَالعاـَلمرمز،َاألربعة

فػػػتَاآلدابَالعالميػػػةَالرمزيػػػةَالعامػػػةَكمػػػاَعرَّفيػػػاَاألدبَالعربػػػيَفػػػيَكػػػؿَعصػػػكرهَ لقػػػدَعرَّ
فقػػػدَتميػػزتَالرمزيػػػةَبأنيػػاَكانػػػتَردَفعػػػؿَعمػػىَحقبػػػةَزمنيػػةَكػػػافَالشػػعراءَفييػػػاَميتمػػػيفَ،َاألدبيػػة

طكرة؛َليأخػػذَمنيػػاَكىكػػذاَاتجػػوَالفػػفَنحػػكَالحمػػـَكاألسػػ،َبإصػػابةَالمعنػػىَكتدقيقػػوَمػػعَمراعػػاةَالكاقػػع
ذاَمػػاَتعرضػػناَلبيػػافَالرمػػزَبمعنػػاهَالعػػاـَالكاسػػعَفيػػكَتعبيػػرَغيػػرَمباشػػرَعػػفَفكػػرةَ،َمكاضػػيعو كا 

كىكػػػػذاَيكمػػػػفَالرمػػػػزَفػػػػيَالتشػػػػبيياتَ،َأكَحكايػػػػةَبينيػػػػاَكبػػػػيفَالفكػػػػرةَمناسػػػػبة،َبكسػػػػاطةَاسػػػػتعارة
ليبػرزكاََ؛قػديمناَكاتخذهَالناس،َكاالستعاراتَكالقصصَاألسطكريةَكالممحميةَكالغنائيةَكفيَالمأساة

َأكَليخفكىاَكماَىكَالحاؿَعندَالصكفية.،َةَالفكرةَبكساطةَاالستعارةقيم

                                                           

َ(.:5إسماعيؿ،َالتفسيرَالنفسيَلؤلدبَ)صَ(1)
َ(.:32عزَالديف،َالتجديدَفيَالشعرَالحديث:َبكاعثوَالنفسيةَكجذكرهَالفكريةَ)صَ(2)
َ(.29انظر:َمجمةَعالـَالفكر،َالرمزَكاألسطكرةَ)صَ(3)
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َ.(1)"يرلَكاسررَأفَاإلنسافَحيكافَرمزمَفيَلغاتوَكأساطيرهَكدياناتوَكعمكموَكفنكنو"

"كيػػػرلَبيفػػػافَأفَالنظػػػرَإلػػػىَالرمػػػزَباعتبػػػارهَقيمػػػةَإشػػػاريةَيمكػػػفَأفَتمحػػػظَخػػػبلؿَالحيػػػاةَ
َ.(2)كميا"

َأماَالرمزَاألدبيَفنجدهَعندَجماعةَقميمةَمنيـ.،َمكجكدَعندَكؿَالشعراءَفالرمز

َالرمزَعمىَأساسوَأماَ َمفَتناكؿ َأقدـ َالمغكمَلمرمزَفإفَ)أرسطك( َالمفيكـ َ"إفَ، فقاؿ
َاألشياءَالحسيةَأكالَن ثـَالتجريديةَالمعمقةَبمرتبةََ،الكمماتَرمكزَلمعانيَاألشياءَأمَرمكزَلمفيـك

َالح َمرتبة َمف َسأعمى َالنفس، َلحاالت َرمكز َالمنطكقة َفالكممات َرمكزَ، َالمكتكبة كالكممات
َ.(3)لمكمماتَالمنطكقة

كيرلَصبلحَفضؿَ"أفَالكمماتَإنماَىيَمجػردَعبلمػاتَأكَإشػاراتَلؤلشػياءَكيعنػىَبيػذهَ
ةَبػيفَالعبلمػةَكمعناىػاَالعبلماتَالكؿَالمزدكجَالذمَيفيػدَالػداؿَأكَالمػدلكؿَمعنػاَكذلػؾَألفَالعبلقػ

كأفَنقكؿَإفَالماءَرمػزَ،َأماَالرمزَفيفترضَعبلقةَطبيعيةَمسببةَبيفَالداؿَكالمدلكؿ،َيةاعتباط
َ.(4)الصفاءَكالتجددَكالحياة"

َ،فكؿَمفَنظرَإلىَالرمزَبمعناهَالمغكمَلـَيضيفكاَالكثيرَإلىَفكرةَأصحابَاالتجاهَالعاـ
َأفَالقيمةَاإلشاريةَلمرمزَالَيتجاكزكنياَبالغالب.

َفيََأما َالرغباتَالمكبكتة َعمى َبمدلَداللتو َإال َقيمة َفميسَلو َلمرمز المستكلَالنفسي
(َ"أفَالرمزَنتاجَالخياؿFreudَ)كيرلَفركيدَ،َالبلشعكر؛َنتيجةَالرقابةَاالجتماعيةَكاألخبلقية

ليَيشبوَصكرَالتراثَكاألساطير" َأكَّ َمفَيرلَأفَالرمز(5)البلشعكرمَكأنو َكمنيـ أمََ-يأخذَ.
كيرفضكفَأفَيككفَالرمزَقاصرناَ،َمفَالمجاؿَاألدبيَأقكلَصكرهَكصيغوَ-نفسيةَلوالنظرةَال

،َمعناَكالبلشعكرَالشعكرستمدَمفَاالثنيفَمعناَأمَمفَفالرمزَيَي،َعمىَالبلشعكرَكماَقاؿَفركيد
َ.(6)(َ"الرمزَييستمدَمفَالشعكرَكالبلشعكرَممزكجيف"Carl Jung)يقكؿَكارؿَيانجَ

                                                           

َ(.46أحمد،َالرمزَكالرمزيةَفيَالشعرَالمعاصرَ)صَ(1)
َ.45صَ،المرجعَالسابؽَ(2)
َ.47صَنفسو،المرجعََ(3)
َ(.:3فضؿ،َنظريةَالبنائيةَفيَالنقدَاألدبيَ)صَ(4)
َ(.48أحمد،َالرمزَكالرمزيةَفيَالشعرَالمعاصرَ)صَ(5)
َ.48المرجعَالسابؽ،َصَ(6)
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َكىك َالرابع َالمستكل َبنَأما َفسنعرضَلو َاألدبي َمحكرَالمستكل َألنو َالتفصيؿ؛ َمف كع
َ.الدراسة

َيرلَالرمزمَأفَالكضكحَكالمنطؽ َلئلبداعَ، َكالفنيةَشركطَخانقة َالمغكية كالكعيَكالقيكد
ككابحةَلتيارَاالنفعاؿ؛َلذاَالَبدَمفَاالنطبلؽَمعَالعفكيةَكالحريةَالكاممة؛َليجرمَاإلبداعَفيَ

اَمفَالتماسَأدكاتَلغَك،َلسدكدأجكاءَخاليةَمفَالقيكدَكا يةَجديدةَأالَكىيَالرمكزَكالَبدَأيضن
َ َالكاضحة.َلمتعبير َالمباشرة َبطريقة َال َكاإليحاء َاإليماء َبطريقة َالقائمة َالنفسية َالحاالت عف

َب َكاإلنساف َالغمكضَكاإلبياـميٌَطبيعتو َنحك َاؿ َبعيدةَ، َآفاقنا َنصكصو َمضاميف َلمنح كذلؾ
،َالغمكضَالذمَيمؼَأجكاءَنصو؛َليأخذَتأكيبلتَمتعددةَكمختمفةكمساحاتَكاسعةَمفَخبلؿَ

َيصؿَبالمتمقيَإلىَعكالـَماَكراءَالحسَ)الميتافيزيقا(َكينتييَبوَإلىَسراديبَاألدبَالغيبي.

َعمىَبعضَالتعريفاتَكاالصطبلحاتَالتيَتحدثتَعفََإذف َأيدينا َأفَنضع َلنا َبد ال
َالرمزَاألدبيَكشممتو.

فمنيـَمفَيقكؿَإفَكؿَأدبَغامضَىكَ،َيتمكفَبالرمزَفيَتحديدهلقدَاختمؼَالناسَكالم
َأدبَرمزم َفعطؿَ، َالحديثة َالشعرية َاألعماؿ َفي َانتشر َداء َىك َالنكع َىذا َأف َآخركف كزعـ

َعاـ َفيَاآلدابَبشكؿ َعميو َالذمَتعكدنا َالكضكح َالنكعَمفَ، َىذا َإلىَأف كذىبَفريؽَآخر
َ.(1)لىَالسخؼفييكمَبوَإ،َالتعبيرَفاسدَيتراجعَمعوَالتعبير

َالرمزَ َبيف َالعبلقة َكيكتفيَبتكضيح َىك َكما َالمفظ َيقبؿ َكاف َالرمز َكتبَعف َمف كؿ
َإليو َكالمرمكز َالكاتبَالكاحدَ، َيستخدـ َبحيثَقد َ)رمز(؛ َلكممة َتعددتَاستخداماتيـ كمفَىنا

َعديدةَتشيرَإلىَأشياءَمختمفة كاستخداـَالرمزَفيَالشعرَيدؿَعمىَمدلَعمؽَ،َالكممةَبمعافو
َفكرهثقاف َكعمؽ َالشاعر َة َتمنحَ، َكالتي َالشاعر َيعانييا َالتي َبالتجربة َمرتبط َالشعرم فالرمز

ا. َخاصًّ َاألشياءَمغزلن

َالرمز َالناسَالذيفَيستخدمكفَىذا َمف َمعناه َأك َقيمتو َالرمز َيستمد َقد َفيَ، فبلَيكجد
اَعمىَالمجتمع َليسَىنا،َالرمزَلغةَخاصةَذاتيةَتحددَذلؾَالمعنىَكتفرضوَفرضن ؾَماَفمثبلن

َلمحداد َرمزنا َاألسكد َالمكف َيجعؿ َحسبماَ، َأك َاألخضر َأك َاألصفر َيككف َأف َيمنع َالذم فما
َالمجتمع َعميو َيصطمح َاألبيضَلمحداد، َالمكف َيتخذكف َمثبلن َفالصينيكف َالذمَ، َىك فالمجتمع

َمعينًّاَفتصبحَرمكزنا.،َيحددَمعنىَالرمز َكىكَالذمَيضفيَعمىَاألشياءَالماديةَمعنىن

                                                           

َ(.311إسماعيؿ،َالشعرَالعربيَالمعاصرَقضاياهَكظاىرهَالفنيةَكالمعنكيةَ)صَ(1)
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َاَ َعز َفيـَكيقكؿ َفي َيخطئكف َالمعاصريف َبعضَالشعراء َأف َ"نبلحظ َإسماعيؿ: لديف
َألنيـَ ؛ َىزيبلن َاستخدامنا َالشعراء َمف َغيرىـ َاستخدمو َالذم َالرمز َفيستخدمكف َالرمز مغزل

َعفَعدـَاالرتباطَالشعرمَالحيكمَفيَ،َيخفقكفَفيَأفَيخمقكاَلوَالسياؽَالرمزمَالمناسب فضبلن
َ.(1)شعرىـَبيفَالرمزَكالتجربة"

َتتصؿَبعضَعكاطفناَ َ"فقد َباختبلؼَالمبدعيفَكميكليـ؛ َالرمز َيختمؼَاستخداـ أمَقد
حينذاؾَتتحكؿَىذهَاألشياءَكالمناظرَ،َبمناظرَأكَأشياءَماديةَمعينةَنتيجةَلمكقؼَماَأكَكاقعة

كقدَيبتدعَالشاعرَ،َإلىَميراثَتذكرناَبمضمكفَتمؾَالمكاقؼَكالكقائعَكىذاَأبسطَأنكاعَالرمكز
َ.(2)يقتبسوَثـَيبنيَعمىَتفاصيموَخكاطرهَالعاطفية"الرمزَأكَ

َ.(3)فماَىكَالرمز؟َالرمزَعندَالقدماءَ"ىكَالكبلـَالخفيَالذمَالَيكادَيفيـ"

،َفيكَأسمكبَيتضمفَالتمميحَكاإلشاراتَبدؿَالكبلـ،َكافَالرمزَعندَالقدماءَيعنيَاإليجاز
َكيبتعدَعفَالشرحَكاإلطناب.

َخطابَه َرمزمَفيَاالعتبارَاألكؿَإفَالخطابَاألدبيَعمكمنا فيكَرمزمَفيَمحصمتوَ،
َالنيائية َالتيَتتفاكتَمفَشاعرَإلىَآخر، َتعبيرمَيحتشدَبالدالالتَالرمزية َأمَإنوَجيد إفَ،

َعفَآخرَكتككفَالعبلقةَبينيماَعبلقةَالمممكسَبالمجرد أكَالخاصَ،َالرمزَشيءَماَيككفَبديبلن
فالميزافَ،َكلكنوَيرمزَإلىَفكرةَأكَمعنىَمجرد،َبمعنىَأفَالرمزَشيءَلوَكجكدَحقيقي،َبالعاـ

كمفَالممكفَأفَتستعمؿَاألفعاؿَ،َكالصميبَرمزَلمنصرانية،َكالحمامةَرمزَلمسبلـ،َرمزَلمعدالة
َكالحركاتَكبعضَاإلشاراتَرمكزنا إذفَفالرمزَ،َفرفعَالذراعيفَإلىَأعمىَرمزَإلىَاالستسبلـ،

أكَيشتمؿَعمىَ،َيعبرَبدكرهَعفَشيءَماَاألدبيَ"ىكَعبارةَأكَكممةَتعبرَعفَشيءَأكَحدث
َلمتعبيرَعفَ َلمقصيدة َأساسينا مدلَمفَالدالالتَتتجاكزَحدكده...َكيمكفَلمرمزَأفَيقدـَعكننا

َ.(4)مكضكعياَإذَإنوَأمَالرمزَيمتمؾَطاقةَىائمةَلخدمةَالفكرةَأكَالمكضكعَالشعرم"

أماَإذاَنفدتَىذهَالقدرةَ،َرمزناإفَأمَكممةَعندماَتحتفظَبقدرتياَعمىَإثارتناَفييَالَتزاؿَ
َفإنياَتتدىكرَكتصبحَمجردَإشارة.َ

                                                           

َ(.46أحمد،َالرمزَكالرمزيةَفيَالشعرَالمعاصرَ)صَ(1)
َ.251-:24صَعَالسابؽ،َصالمرجَ(2)
َ(.381ابفَرشيؽ،َالعمدةَفيَمحاسفَالشعرَكنقدهَكآدابوَ)صَ(3)
َ(.56،َفيَحداثةَالنصَالشعرم:َدراسةَنقديةَ)صالعبٌلؽَ(4)
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أكَبعدَ،َبعدَأفَيقرأَلغةَقصيدة،َفالرمزَىكَالمعنىَالخفيَالذمَيتكشؼَلكؿَكاحدَمنا
َالحقيقة َنحك َكالسعي َالدؤكب َالبحث َبالزيؼ، َالحقيقة َيربط َالذم َالرفيع َالخيط َإنو كالذمَ،

َجاىزناَكىذا،َنستطيعَبوَأفَنصؿَإلىَالجكىر أكَمتفقناَعميو؛َبؿَ،َيعنيَأفَالرمزَليسَمعنىن
ليصؿََ؛يستفزهَالمبدعَبشفراتَلغكيةَتساعدهَعمىَفيـَماَيقرأ،َىكَالجيدَالمبذكؿَمفَكؿَقارئ

اَعميو.،َإلىَمغزاه َدكفَأفَيككفَىذاَالمغزلَمفركضن

َاألكلى َفطرتو َإلى َيعكد َالشعر َيجعؿ َالرمز َإف َبصكرت، َاألشياء َيظير َال َإنو ياَأم
بؿَيعمؿَعمىَبثَمكجاتَمفَالشاعرَتدفعَالقارئَعمىَأفَيحسَبأفَىناؾَعالمناَ،َالمحسكسة

َآخرَيتككفَخمؼَىذاَالعالـَالمرئي.

َالرمز َكفيَطبيعتوَفماىية َاإلنساف َتعبير َمألكؼَفي َ"شيءه َمألكؼَعمىَحالةَ، كلكنو
َمعرضَالرمزَكالكناية فمـَ،َعندَاإلفصاحكىيَحالةَاالضطرارَكالعجزَ،َكاحدةَالَيخمكَمنيا
كلـَيجدَكممةَكاضحةَلمعنىَكاضحَثـَآثرَعميياَ،َيرمزَاإلنسافَقطَكىكَقادرَعمىَالتصريح

َ.(1)االلتكاءَشغفناَبااللتكاء"

َكسيمة َالمغة َيعد  َالتعبير َمف َضربه َالرمز َجديدَ،إف َمف َيخمقيا َكلكنو َمسارهَ، كيرسـ
قدَينفصؿَالشاعرَبالكاقعَثـَيكتبَ،َيطابقياقدَيقاطعياَأحيانناَكلكنوَالَ،َبمحاذاةَلغةَالتكاصؿ

َكميا َاإلنسانية َالتجربة َكاحد َكبرمز َكاحدة َليمخصَفيَلحظة َمعاناةَ، َكليد َالرمز َيجعؿ كىذا
َالشاعرَالذاتية.

بؿَيريدَالشاعرَأفََ؛إفَاليدؼَمفَالرمزَعندَالشاعرَىكَإحداثَاإلدىاشَعندَالمتمقي
فالنصَالذمَالَييحدثَذلؾَكيعجزَعنوَالَيستحؽََ،يحدثَزلزلةَعندَالمتمقيَعندَقراءتوَالنص

َآخرَلـَيقموَالشاعر،َأفَييقرأ كيصبحَالنصَ،َفالنصَفيَحضرةَالرمزَيصبحَمعبرناَنحكَنصٍّ
َالمقصكدَىكَالنصَالغائبَالخفيَكراءَالنصَالقائـَالظاىر.

فالرمزَ،َاَتعجزَالمغةَعفَالتعبيرَعنومٌَيعبركاَعفالشعراءَالرمزيكفَالمرىفكفَيريدكفَأفَ
إنوَممؾَخاصَيختمؼَمفَ،َالكاحدَليسَممكناَجماعيًّاَيكظفوَالجميعَإلرادةَالمدلكؿَالرمزمَنفسو

فإفَلـَيتحقؽَىذاَالتغييرَاقتربَ،َكمفَلحظةَإلىَأخرل،َكمفَشاعرَإلىَآخر،َنصَإلىَآخر
ىَالتصريحَأمَ"إذاَكافَالتعبيرَالمعتادَيعتمدَعمَة،الرمزَمفَالعبلمةَكاإلشارةَكفقدَقيمتوَالفني

َ.(2)كالكصؼَالكاقعيَفالرمزيكفَينكركفَالتعبيرَالصريحَكيمجؤكفَإلىَالتعبيرَالمبرقع"
                                                           

َ(.324(َ)ص3عيد،َالمدارسَاألدبيةَكمذاىبيا:َالقسـَالتطبيقيَ)َ(1)
َ(.41،َالرؤيةَكالركمانسيةَفيَالشعرَالعربيَ)صعميَ(2)



24 
 

َعفَ ا َعكضن َبالمحتكل َلمتمميح َالشعر َفي َالمغكية َالحداثة َمعالـ َ"مف َالرمزي فاستخداـ
َ.(1)التصريح"

َالكاقع َمف َيبدأ َالشعرم َالرمز َيمغيوَ؛إف َأف َدكف َليتجاكزه ،َ َالكاقع َمف َيبدأ المادمَإذ
َنفسيَكشعَكَ؛المحسكس َإلىَكاقع َالصاـرليتحكؿ َالتجديد َعف َشيءََرمَتجديدمَيند "فالرمز

الَيقعَتحتَالحكاسَكىذاَاالعتبارَقائـَعمىَكجكدَمشابيةَ،َحسيَيعدَكإشارةَإلىَشيءَمعنكم
َ.(2)بيفَالشيئيفَأحستَبيماَمخيمةَالرامز"

كبالتاليَ،َـَاالكتفاءَبمدلكؿَكاحدلفَيخرجَالرمزَعفَدائرةَالصكرةَالمجازيةَمفَحيثَعد
"ىكَكؿَماَيحؿََاالنتقاؿَمفَالمدلكؿَاألكؿَإلىَالمدلكؿَالثانيَفيكَالغايةَكالكسيمةَفيَالتعبير
َباإليماء َأك َالتامة َالمطابقة َليسَبطريقة َعميو َآخرَفيَالداللة َمحؿَشيء َعبلقةَ، َبكجكد أك

َعمييا َمتعارؼ َأك َعرضية َال، َبيذا َالرمز َيككف َما َمحؿَكعادة َيحؿ َمحسكسنا َشيئنا معنى
َ.(3)المجرد"

َباستعماؿَكسائط َما كىكَتركيبَلفظيَأساسوَاإليحاءَ،َفالرمزَالشعرمَتعبيرَعفَفكرة
َعفَطريؽَالمشابية َالتقريرَ، َالمفظيةَكؿَحدكد َبحيثَتتخطىَعناصره َالَيمكفَتحديده؛ بما

لمعنىَالظاىرمَمعَاعتبارَفالرمزَإذفَ"ىكَالداللةَعمىَماَكراءَا،َمكحدةَبيفَالشعكرَكالفكر
ا َأيضن َالمعنىَالظاىرمَمقصكدنا أكَبعبارةَأخرلَعبارةَعفَإشارةَحسيةَمجازيةَالَيقعَتحتَ،

َ.(4)الحكاس"

َبؿَ َالناس؛ َكؿ َيفيميا َبيدؼَأالَّ َرمكزنا َفيَبعضَاألحياف َفيَكبلمو َالمتكمـ يستعمؿ
"فالرمزَىكَ،َذاتَإيحاءَكبيرَكبعيدفيستعمؿَألفاظناَقميمةَ،َيقصدَفيَعمميةَاإلفياـَأناسناَمعينيف

َعمييا... َتدؿ َلمحة َأك َإلييا َبإيماء َكثيرة َمعافو َعمى َالمشتمؿ َالقميؿ َالمفظ َإنماَ، َالمتكمـ إف
َ.َ(5)يستعمؿَالرمزَفيَكبلموَلغرضَطيوَعفَالناسَكافةَكاإلفضاءَبوَإلىَبعضيـ"

َقدَيتضمفَأكَيكحيَبمعنىَآخرَغيرَمع ناهَالظاىرَقدَتطمؽَكممةَالرمزَعمىَكؿَما
َالكاضح َىكَالحاؿَ، َالداكنةكما إفَ،َمؤشراتَرمزيةَعمىَقربَسقكطَالمطرَحيفَتعدَالغيكـ

                                                           

َ(.46أحمد،َالرمزَكالرمزيةَفيَالشعرَالمعاصرَ)صَ(1)
َ(.218سميماف،َالحركةَالنقديةَحكؿَتجربةَأمؿَدنقؿَالشعريةَ)صَ(2)
َ(.:الطاىر،َالرمزَفيَالشعرَالعربيَ)صَ(3)
َ(.367الياسيف،َالرمكزَالذاتيةَفيَشعرَعزَالديفَالمناصرةَ)صَ(4)
َ(.5خمؼ،َالرمزَفيَالشعرَالعربيَ)صَ(5)
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َالمغةَ َبحيثَالَتستطيع َمباشرة؛ َبطرؽَغير َكنفسو َيجكؿَفيَقمبو َيعبرَعما َأف َيريد الرامز
فبكساطةَالرمزَيستطيعَالشاعرَأكَالمبدعَأفَيعبرَعماَيجكؿَ،َالكضعيةَالكصكؿَإلىَماَيريد

َيَخاطرهَعفَطريؽَاإلثارةَالنفسيةَالَعفَطريؽَالتسميةَكالتصريح.ف

َاإليحاء َ"فالرمزَمعناه َالتيَالَ، َالمستترة َالمباشرَعفَالنكاحيَالنفسية أمَالتعبيرَغير
كالرمزَىكَالصمةَبيفَالذاتَكاألشياءَبحيثَتتكلدَ،َتقكلَعمىَأدائياَالمغةَفيَداللتياَالكضعية

َ.(1)لنفسيةَالَعفَطريؽَالتسميةَكالتصريح"المشاعرَعفَطريؽَاإلثارةَا

َحسيـ َكرىافة َثقافتيـ َحسب َلو دراكيـ َكا  َلمرمز َفيميـ َفي َالقراء َيتفاكت َقد فيتبيفَ،
كقدَيبرزَلمعيافَفييتدمَ،َكىكذا،َكيتبيفَآلخريفَمنيـَجانبناَآخر،َلبعضيـَجانبناَمنوَكيفيمكنو

رمزَشيءَحسيَيشحذَالذىفَكيثيرهَفال،َكيختمؼَالرمزَحسبَخياؿَاألديب،َإليوَالمثقؼَبيسر
َغيرَ َآخر َشيئنا َالذىف َفي َيثير َكيافَحسي َفيَاألصؿ َ"كالرمز َيتجاكزه. َثـ َالكاقع َمف فيبدأ

َ،َمحسكسَأمَإنوَيبدأَمفَالكاقع كلكنوَبالخطكةَالتاليةَيجبَأفَيتجاكزهَإلىَماَكراءهَمفَمعافو
َ.(2)مجردة"

َتدؿَعمىَ َبكممة َاإلشارة َالرمزَبأنو َمحسكسَأكَغيرَمحسكسإذفَيعرَّؼي إلىَمعنىَ،
َبدقة َمحدد َغير َإلىَ، َبعضَالمفاىيـ َإيصاؿ َىي َالرمز َككظيفة َآلخر. َأديب كيختمؼَمف

َالكجدافَبأسمكبَخاصَباألديبَلصعكبةَكاستحالةَإيصالياَبأسمكبَمباشرَمألكؼ.

ليسَبطريؽَالمطابقةَالتامةَ،َفالرمزَإذفَكؿَماَيحؿَمحؿَشيءَآخرَفيَالداللةَعميو
كغالبناَماَيككفَالرمزَشيئناَمممكسناَ،َأكَمتعارؼَعمييا،َأكَبكجكدَعبلقةَعرضية،َباإليحاءإنماَ

َكأفضؿَطريقةَلئلفضاءَبماَالَيمكفَالتعبيرَعنو.،َيحؿَمحؿَالمجرد

فكثيركفَ،َإفَمتابعةَكؿَالمفاىيـَالمتعمقةَبالرمزَكالتيَتحدثٍتَعنوَكحصرٍتويَشبوَمستحيؿََََ
َ َبدالئيـَكحاكلكا َتحديدَمعنىَلمرمزَكحصرَمفيكموأدلكا َمحاكالتَالَبأسَبيا، َككميا ككمياَ،

َأدبيةَالَتيبرزَكؿَمعنىَالرمزَالحقيقيَكجكىره َكالَتجمكَحقيقتوَالمركبةَكالمعقدة.،َمعافو

َ

َ

َ

                                                           

َ(.426األدبَالمقارفَ)صىبلؿ،ََ(1)
َ(.279أحمد،َالحداثةَالشعريةَمفَمنظكرَرمزمَ)صَ(2)
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 الرمز والرمزية عند الغرب:
بدأَاالىتماـَبتعريؼَالرمزَمفَفبلسفةَعصرَالنيضةَكالفكرَالحديثَفيَأكركباَكعممكاَ

َكالفكرية َالتاريخية َالنكاحي َمف َالكممة َتتناكؿ َأبحاثنا َكاألدب، َالفف َفي َالمختمفة ،َكاستعماالتيا
َكالشعرَكالقصة...َإلخ.

كارتبطَغالبناَ،َلقدَاستندَالنقدَاألدبيَالحديثَفيَاىتماموَبالرمزَكالترميزَإلىَتاريخَطكيؿ
بؿَربماَكانتَدينيةَأكثرَ،َنياَأدبيةفجذكرَالترميزَفمسفيةَكالىكتيةَأكثرَم،َكالبلىكت،َبالفمسفة

َآخر َمفَأمَشيء َاألساطيرَ، َلدلَكؿَمفَاإلغريؽَكالركمافَعبر َمعركفنا َالترميز َكاف فقد
كالقصصَالتيَتمثؿَأفعاؿَاآلليةَكاألركاحَكالعقكؿَالمخيفةَالمرتبطةَبالطقكسَالتيَتنتقؿَإلىَ

َفييـ َاألشخاصَكتؤثر َا، َاليكنانية َالعصكر َإلى َتعكد َلقديمةفالكممة َطكيؿَ، َتاريخ َليا ككاف
َأمرناَتكتنفوَصعكبةَكبيرة.َمبلمحوَبماَيجعؿَكصؼَاالتساعَكذلؾَدليؿَعمىَماَفيياَمف،َمعقد

َالتاسعَ َالقرف َبدايات َحتى َالمجاز َيعني َكاف َالذم َالقديـ َلمفيكمو َخاضعنا َالرمز بقي
َعشر.

كتحديدناَبعدَ،َعشرَلقدَكانتَبداياتَالمذىبَالرمزمَفيَالنصؼَالثانيَمفَالقرفَالتاسع
ككافَىذاَفيَديكانوَالمشيكرَ)أزىارَالشر(َسنةَ،َ(2978-2932ـَعمىَيدَ)بكدلير2996َعاـَ

ككؿَماَيقعَتحتَالحكاسَ،َفكافَيرلَكؿَماَفيَالككفَرمزنا،َكقدَمجدَبكدليرَالرمز،َـ2968
فالشائعَ،َاتيستمدَقيمتوَمفَمبلحظةَالفنافَلماَبيفَمعطياتَالحكاسَالمختمفةَمفَعبلق،َرمزنا

كمفَ،َشارؿَبكدلير(َكعمىَىذاَيعدَبكدليرَرائدناَلمرمزَفيَفرنسا)أفَبكاكيرَالرمزيةَبدأتَعمىَيد
كىناؾَمفَيرلَأفَمفَأشيرَ،َماالرميو(،َمكرياس،َكربير،َأشيرَشعراءَالرمزيةَآنذاؾَ)رامبك

َبكدليرَكماالرميو كصمتَإلىَنيايةَكتكمفَأىميةَاألخيرَإلىَأفَالرمزيةَ،َشعراءَالرمزيةَىما
الرمزيةَالشاعرَ)استيفافَماالرميو(َكتبعوَفيَذلؾَتمميذهََطَمفَالتعقيدَعمىَيديوَ"كافَرائدالشَك

َمفَاإلفصاح،َالكبيرَ)بكؿَفاليرم( َمفَ،َكترميَالرمزيةَعندىماَإلىَاإليحاءَبدالن كالتمميحَبدالن
َ.(1)كسبيميماَاألكؿَإلىَذلؾَىكَالمكسيقى"،َالعرض

مزيةَفيَأفَاألسطكرةَىيَمادةَالرمزَاألكلى؛َألفَالتعبيرَفيياَيأتيَمفَكيرلَمنظركَالَر
َالمباشرة َداخمية،َخبلؿَاألحداثَكالحسياتَالتيَتنألَعفَالداللة َكتبطنتَبداللة كقدَعرؼَ،

                                                           

َ(.223مندكر،َفيَاألدبَكالنقدَ)صَ(1)
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حتىَنكشؼَفيَالنيايةَعفَ،َ)استيفافَماالرميو(َالرمزيةَبأنياَ"ففَإثارةَمكضكعَماَشيئناَفشيئنا
َعاطفيًّا"،َحالةَمزاجيةَمعينة َ.(1)أكَىيَففَاختيارَمكضكعَماَثـَنستخرجَمنوَمقاببلن

َالبرناسييف َماالرميو َىاجـ َيسمكفَاألشياءَ؛"فقد َفيـ َالغمكضَكالغرابة؛ َينقصيـ ،َألنيـ
َ.(2)كتسميةَالشئَفيَنظرهَتذىبَبثبلثةَأرباعَالمتعةَالتيَتتكلدَمفَاإليحاءَكالحدس"

َأدبيًَّ َفمسفيًّا َمذىبنا َالرمزية َاتعد َبمختمؼَأنكاعيا، َكالفمسفية َالتجاربَاألدبية َعف ،َيعبر
متخذيفَالخياؿَ،َكاالبتعادَعفَالكاقعَكمشكبلتو،َأكَاإلشارةَكالتمميح،َكيككفَىذاَبكساطةَالرمز

كيككفَذلؾَباستخداـَ،َبحيثَيككفَالرمزَىكَالمادةَاألساسيةَلمتعبيرَعفَالمشاعر،َكسيمةَليـ
َكتحريرَالشعرَمفَقيكدَالكزفَالتقميديةَكافة.،َكاأللفاظَالمكحية،َأساليبَالتعبيرَالجديدة

َإحساسناَ َيحسكفَبيا َفيَالكاقعَمفَقيـَمثاليةَكانكا "يبدكَأفَانعطاؼَالرمزييفَتجاهَما
ا؛َأفضىَبالكثيريفَمنيـَإلىَالنظرَإلىَالشعرَبكصفوَرياضةَعمىَالمعرفةَالغيبية مثؿَ،َغامضن

كلعؿَبكدليرَكافَيممحَىذاَالجانبَحيفَقررَ،َممةَكالمغةَعمكمناأفَيككفَتجربةَفنيةَمادتياَالك
أفَصياغةَالتجربةَفيَشكمياَالمغكمَتأتيَفيَالمقاـَالثانيَمفَعمميةَاإلبداعَالتيَتتميزَفيَ

َ.(3)الدرجةَاألكلىَبسمتياَالغيبية"

يقكؿَ)يكنج(:َ"إفَالتعبيرَالذمَنختارهَيبدكَأفضؿَكصؼَأكَصياغةَممكنةَلحقيقةَغيرَ
كالتصكرَالرمزمَىكَالذمَيفسرَالرمزَ،َحقيقةَندركياَكنسمـَبكجكدىا،َمعركفةَعمىَنحكَنسبي

اَأكَأفَ،َبكصفوَأفضؿَصياغةَممكنةَلشيءَمجيكؿَنسبيًّا فيكَالَيمكفَأفَيككفَأكثرَكضكحن
نماَيحيؿَ(4)يقدـَعمىَنحكَمتميز" .َكيعنيَيكنجَأفَالرمزَالَيناظرَأكَيمخصَشيئناَمعمكمناَكا 

نماَىكَأفضؿَصياغةَ،َفميسَىكَمشابيةَأكَتمخيصَلماَيرمزَإليو،َءَمجيكؿَنسبيًّاعمىَشي كا 
كفيَضكءَىذاَالتحديدَيمكفَالقكؿ:َإفَالرمزَيمكتَإذاَماَكجدَ،َممكنةَليذاَالمجيكؿَالنسبي

َطريقةَأخرلَتفضموَفيَالصياغةَكالتعبير.

فيكَأفضؿَ،َرَعنوَلغيرهكمعنىَىذاَأفَ)يكنج(َيرلَالرمزَكسيمةَإدراؾَالَيستطاعَالتعبي
َلفظي َمعادؿ َلو َيكجد َال َعفَشيء َلمتعبير َممكنة َطريقة َأكَ، َيىٍصعيبي َبديؿَعفَشيء كىك

َيستحيؿَتناكلوَفيَذاتو.َ

                                                           

َ(.51تشادكيؾ،َالرمزيةَ)صَ(1)
َ(.72عباس،َففَالشعرَ)صَ(2)
َ(.214أحمد،َالرمزَكالرمزيةَفيَالشعرَالمعاصرَ)صَ(3)
َ(.31نصر،َالرمزَالصكفيَعندَالصكفيةَ)صَ(4)
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اَ)أ.الالند(َحيثَعرفوَبقكلو:َ"ىكَكؿ َإلىَالرمزَأيضن مادمَمدلكؿََكمفَالذيفَتعرضكا
َ.(1)"أكَيستحيؿَإدراكو،َيستحضرَبعبلقةَطبيعيةَشيئناَماَغائبنا

(َ َريمكو( َ)رينرَماريا َ(2:37-2986كفيَاألدبَاأللمانيَظيرتَالرمزيةَعمىَيد كقدَ،
َكجكدية َبنزعة َمزجيا َساعاتَ، َفي َيجيئو َنادر َأحدىما َطرفيف َبيف َتجرم َالحياة َيرل ككاف

لقدَمزجَريمكوَآثارَالرمزيةَبتصكؼَمفَنكعَ،َكاآلخرَلحظاتَعرفياَفيَطفكلتو،َالكحيَالشعرم
اَ؛الشاعرَمفَأبرزَالشعراءَالذيفَأنفؽَجيدناَعمىَنفسوكىذاَ،َآخر فحياتوَ،َليككفَشاعرناَناجحن

فقدَأخضعَ،َألنوَكحدهَنسيجَمتكامؿَ؛لذاَالَنستطيعَأفَنصنفوَفيَمدرسةَمعينة،َكمياَكفاح
كتتجمىَ،َكحينماَعثرَعمىَماَيناسبَمكىبتوَبذؿَكؿَجيدهَفيو،َشعرهَلتطكراتَنفسوَكتغيراتيا

َثـَتجربتوَالشعريةَمفَناحيةَأخرل.،َريمكوَإلىَالمغةَمفَناحيةالرمزيةَعندَ

َأنتَحرَفيَطبيعةَالشرابَالذمَتمؤلهَلوَلذلؾَيفرغَالمفظَفيَ فكافَيعتبرَالمفظَكأسنا
َمعناهَكيمؤلهَبالمعنىَالذمَيريدهَمماَجعؿَكبارَالمغكييفَفيَألمانياَيعتقدكنوَساحرنا.

كَلـَيكفَالنمكذجَالكحيدَلمتأثيرَالرمزمَفيَ،َكحدهلـَتقؼَالرمزيةَفيَألمانياَعمىَريمكوَ
َالتيارَشاعرناَآخر،َاألدبَاأللماني َالففَالذاتيَكىكَالشاعرَ)ستيفافَ،َفقدَمسَىذا آمفَبمبدأ

َالجماؿَكالتأمؿ،َـ2:44) (S. George) جكرج الذمَ،َكذىبَبنفسوَمفَعالـَالكاقعَإلىَدنيا
نوَحكلوَجماعةَمفَالشعراءَكاألدباءَال فمـَتكفَعندَجكرجَصكفيةَ،َمؤمنيفَبمبدأَالففَلمففككَّ

َمفَأفَيخمؽَلنفسوَ،َفجاءَشعرهَذىنيًّاَييتـَباالنسجاـَكالشكؿ،َكالَعاطفتوَالجياشة،َريمكو كبدالن
َعالمناَجديدناَمفَالففَىربَمفَكاقعوَإلىَعالـَمفَالجماؿَالمصطنع.

َالرَك َالشعراء َبيا َأيعجب َفقد َالركسي َاألدب َفي َالرمزية َكصمتيـأما َعندما َس ألفَ،
َيعانكفَمفَأزمةَكضعؼ َآنذاؾَكانكا َالشعراء َالشعرَعندىـ، َلحؿَأزمة َبالرمزية َفتعمقكا فقدَ،

َبالقيـَ َبالسياسةَكالَيؤمنكفَبيا؛َألفَالرمزيةَكانتَتيتـ كافَالشعراءَالركسَالَيحفمكفَكثيرنا
القتَالقبكؿَعندَالشعبََكبماَأفَالرمزيةَمصبكغةَبالصكفيةَفقد،َكتبعدَعفَالسياسة،َالجمالية

َالقديسيف َعمىَكجكد َتعكدكا َقد َالركسيَألنيـ َكافَمفَالرمزييفَالركسَآنذاؾَ)بممكنت(َ، فقد
فقدَاستطاعَالرمزيكفَالركسَأفَ،َك)بريكسكؼ(َكىذافَقمداَبكدليرَكفرليفَككاناَيعرفافَبكدلير

َالشعرَنحكَمكسيقىَاأللفاظَكجماؿَالتعبير َيحكلكا َالمتأثريفَككافَمفَأشيرَ، َالرمزية شعراء
(َ َالشاعر َالرمزم َإبالمذىب َبمكؾ َبنزعة2:32َسكندر َنتاجو َفي َالرمزية َاصطبغت َحيث (؛

َإنسانية َالقكةَ، َجانب َإلى َكأصالة َإليامنا َالشعراء َأعمؽ َمف َأنو َشعره َقراءة َتحسَعند فإنؾ
                                                           

َ(.:دكراف،َالخياؿَالرمزمَ)صَ(1)
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َالمكسيقى َفي َكالتنكع َالغيب، َتستشعر َالتي َالصكفية َالنزعة َعنده َتتميز َكما حدثَعماَكتت،
َيحمموَالمكسيقىَمفَكيؿَكاضطراب.

2981َفمنذَعاـَ،َ"فقدَكجدتَأكثرَامتداداتياَخصكبة،َأماَالرمزيةَفيَاألدبَاإلنجميزم
َالذمَ َالطريؽَنفسو َالشعرمَىك َإنعاشَتراثيـ َإلى َالطريؽ َأف َيدرككف َاإلنجميز َالشعراء أخذ

فقرأكاَ،َخيرَمفَالقرفَالتاسعَعشركلكفَىذاَالتأثرَلـَيظيرَإالَفيَالعقدَاأل،َيسمكوَالفرنسيكف
َلماالرميوَكفرليف كلقدَكافَلكتابيَ،َكماَعرفكاَغيرىـَمفَركادَالشعرَالرمزم،َبكدليرَكترجمكا

باإلضافةَإلىَ،َ)آرثرَسيمكف(َاألثرَالكاضحَفيَبركزَشعراءَمفَأىـَشعراءَاألدبَاإلنجميزم
(َلػ)كليـَ:299لرمزمَفيَاألدبَ(َككتابَ)التيارَا29:4كتابَ)التيارَاالنحطاطيَفيَاألدبَ

،َ(.َلقدَاستمدَييتسَرمزيتوَمفَمحصكلوَمفَتراثَالشعرَاإلنجميزم:2:4-2976بتمرَييتسَ
كتظيرَأصالةَييتسَفيَأنوَ،َكتراثَالرمزيةَالفرنسيةَالتيَلـَيتأثرَبياَإالَفيَفترةَمتأخرةَنسبيًّا

َكؼَالعصرَكاىتماماتَالبيئة.لـَيقبؿَالنظريةَالرمزيةَفيَصيغتياَالمطمقةَبؿَأخضعياَلظَر

(َ َإليكت َس. َت. َشعر َفي َالرمزية َ)T. S. Eliotككجدت َلساف2999-2:75َ( ـ(.
َاإلنجميزَالمعبر َمكسكعيَه، َإفَإليكتَشاعره َجعمتوَيستغؿَطاقتوَ، َكثقافتوَىذه َكافَمثقفنا فقد

ثـَأعجبَ،َب(فقدَقرأَلػ)آرثرَسيمكف(َكتابوَ)التيارَالرمزمَفيَاألد،َالشعرية؛َليخرجَبخمؽَجديد
َالفكرج َك َبكدلير َأمثاؿ َالفرنسية َالرمزية َبشعراء َالشعرمَلؤلخير، َأعجبَإليكتَبالبناء ،َكقد

َمفَالسياؽَالمنطقي. َالمعتمدَعمىَتيارَالكعيَبدالن

َ َفكاف َاألمريكي َاألدب َفي َ)إأما َكالشاعر َالكاتب َأدبائو َأشير َبك(َمف َاالف دجار
(Edgar Allan Poe(َ )291:-295:)َ َكاف، َأثرَكبيرَفيَاألدبَالفرنسيَكقد َلو كيعكدَ،

َسنةَ َالفرنسية َإلى َأدبو َترجـ َحيث َ)بكدلير( َإلى َالفرنسي َالقارئ َإلى َأدبو َنشر َفي الفضؿ
َـ2959 َالتيَتتطمعَإلىَ، َالذمَيعبرَعفَشخصياتيـ َالطابىعى َالشعراءَالناشئكفَفيَأدبو فكجد

َشعكرهَبأنوَيشبيو.كالذمَدفعَبكدليرَإلىَترجمةَأعماؿَ)بك(َ،َثكرةَفنيةَكاسعة

َ)إ َعند َ"كانتَتباشيرَالرمزية َبكدليرَقصصوَعاـ َالذمَقرأ 2958َدجارَاالفَبك( ثـَ،
َ.(1)ترجمياَكنشرىاَعمىَالناسَفكانتَأكؿَمؤثرَفيَاتجاهَالرمزيةَالفرنسية"

َاألمريكي َالناقد َلمرمز َتعرضكا َالذيف َاألدباء َببلكمكر()َكمف َليسَ، َ"الرمز َيقكؿ: إذ
نماَبالنسبةَإلىَماَلـَيقيؿَكماَلـَيمكفَقكلو،َقيؿَكماَقيرربالنسبةَإلىَماَ َفيكَالَيرمزَإلىَ،َكا 

                                                           

َ(.69-68صَعباس،َففَالشعرَ)صَ(1)
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َ.(1)كلكفَبشيءَيكجدهَالكشؼَكيكادَينكشؼ"،َشيءَمعركؼَمفَقبؿ

كخبلصةَالقكؿَإفَالمتأثريفَبالرمزيةَظمكاَيكتبكفَعفَأنفسيـَأنيـَذاتيكفَيركفَاألشياءَ
َذكاتيـ َخبلؿ َمف ،َ َالرمزييف َكأساتذتيـ َكانعزالياكىـ َالصكفية َبالعظمة َإيماف َعمى ،َظمكا

َالشعرية َكبالمكسيقى َكانتَ، َالغربية َالرمزية َالتيَنشأتَعمييا َالظركؼَالعامة َأف َرأينا ككما
فَلـَ،َنتيجةَلعكامؿَسياسيةَكاجتماعيةَكفمسفية كالكاقعَأفَالرمزيةَلـَتتكقؼَعندَىذاَالتاريخَكا 

َ َأنصارىا َليا َالتيَأرادىا َكشعراؤىاتبؽَعمىَالصكرة َإلىَأدبَ، َشعاعَيتسمؿ َفييا َيزؿ َلـ إذ
َالمعاصريفَفيَفرنساَكفيَبعضَالببلدَالغربيةَاألخرل.

 :الرمز والرمزية عند العرب
َالَيمكفَأفَنتتبعَظاىرةَالرمزَفيَالشعرَالعربي؛َإالَإذاَعدناَإلىَالشعرَالقديـ.

فذىبَجمعَمفَالنقادَ،َاختمؼَالنقادَفي:َىؿَكافَالرمزَمكجكدناَعندَالشعراءَاألقدميف؟
َالتجربة َبيذه ـٌ َيم َأفَالجاىميَلـ َالحاكم( َ)إيميا َاإلبداعيَكالحتمياتَالتيََ؛كمنيـ ألفَمستكاه

َخضعتَلياَنفسوَلـَتمكنوَمفَالخكضَفيَىذهَالتجربة.

كيرلَبعضيـَاآلخرَأفَ،َدفعوَنحكَالكاقعية،َفقدافَالعربيَالجاىميَلمعنصرَالغيبيَإف
َيعرفكفَ َتعتمدَعمىَالمكاربةَكالرمزَالعربَكانكا َألفَالكيافَفيَالجاىميةَكانتَلغتيـ الرمز؛

إنماَيقصدَبوَغيرَ،َكالشاعرَالَيقصدَبيذاَالغزؿَمكضكعو،َكأفَشعرَالغزؿَكافَرمزنا،َكاإلبياـ
َأمره َييـ َذلؾَمما َفيَذلؾَرمز، َفالمرأة َتجرمَفيَالشعرَعندَ، َتقميدية َالنساءَأسماء كأسماء

كىذاَدليؿَ،َفكؿَقصصَالحبَالجاىميَىيَمفَقبيؿَالرمز،َمىَصاحباتياالشعراءَدكفَكقكعَع
َعمىَأفَالعربَقدَعرفكاَالرمزَكلكفَفيَحدكدَمعينة.

اعتمدتَفيَالغالبَعمىَالتشبيوَ،َ"كافَالرمزَفيَالشعرَالعربيَالقديـَعمىَصكرَمختمفة
َ.(2)إالَبشكؿَضيؽ"كلـَيكفَالمقصكدَمفَىذهَالرمكزَالغمكضَكاإلبياـَ،َكاالستعارةَكالكناية

"كيكادََكالكاقعَمنوَإلىَالغمكضَكالتجريدفالشاعرَالعربيَالقديـَكافَيميؿَإلىَالكضكحَ
الرمزَأفَيككفَمعدكمناَفيَالشعرَالعربي؛َألفَىذاَالشعرَيقكـَعمىَالكضكح؛َكلكفَحدثَذاتَ
َيتشببَ َأف َإال َيجد َفمـ َيفعؿ َماذا َكحار َالتشببَبالنساء َمف َشاعرنا َالحكاـ َأحد َمنع َأف مرة

                                                           

َ(.78أحمد،َالحداثةَالشعريةَمفَمنظكرَرمزمَ)صَ(1)
َ(.61انظر:َالطاىر،َالرمزَفيَالشعرَالعربيَ)صَ(2)
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يةَفأبدعَقصيدةَرمَز،َكظؿَيديرَالمعنىَحكؿَالشجرةَماَطابَلوَالقكؿ،َبشجرةَكنايةَعفَالمرأة
ََ.(1)لـَتتكررَفيَشعرناَالعربيَالقديـ"

َكالتعريؼ َالكالدة َإذفَفالرمزيةَليستَحديثة اَ، كالَىيَمرتبطةَباألدبَالغزليَكخصكصن
َالفرنسيَبؿَبدأتَمنذَآالؼَالسنيف َفقدَأسيـَاألدبَالعربيَمنذَقديـَالزمافَفيَذلؾ، فأيفَ،

َكقبؿَاإلسبلـ َاإلسبلـ؟ َفيَعصر َالصكفية َزمف َالمبلح، َدليؿَكأيف َفيذا َكاليكنانية؛ َاليندية ـ
َعمىَأفَالمغةَالرمزيةَكانتَمنذَآالؼَالسنيف.

َاألمكمَ َالعصر َأكاخر َمع َإال َالشائع َاالصطبلحي َالعربَبمعناه َعند َيعرؼَالرمز لـ
كذلؾَبفضؿَالتطكرَالذمَحدثَآنذاؾَفيَحياتيـَ،َكأكائؿَالعصرَالعباسيَعمىَكجوَالتحديد

َة.االجتماعيةَكاألدبيةَكالعقمي

َالتجديدَعمىَأيدمَبعضَالعباسييف َكقدَظيرتَصكرَمفَىذا َبشارَبفَبرد، ،َكمنيـ:
َكأبكَنكاس َكأبكَتماـ، َكغيرىـ، َالتخمصَمفَإسارَالتقاليدَ، َىك َالتجديد ككافَاليدؼَمفَىذا

أكَمفَأجكاءَ،َكأساليبَالتعبيرَالتيَاستمدتَكجكدىاَمفَالبيئةَالجاىمية،َالفنيةَالجاىميةَالقديمة
َالصحراء َطبعتياَ، َالتي َالعباسية َالحياة َمف َمستمدة َكتعابير َكصكر َأساليب َإلى كلمكصكؿ

َالحضارةَبطابعَالتطكرَكالرقة.

َالكاقعية َتجاه َدفعو َالغيبي َلمعنصر َالجاىمي َالشاعر َافتقاد َإف َالقديـَ، َالشاعر َأف فمك
َمفَالحقائؽَالرمزيةَ؛األسطكرةعرؼَ َككثيرنا َلناؿَقميبلن َكانت، مبدعةَفيَالعصكرََفاألسطكرة

َاإلغريقيةَالمتقدمةَحتىَإنياَشممتَالككف.

لىَ،َككانكاَيرمزكفَإلىَاألعداءَبالذئب،َكميماَيكفَمفَقكؿَفإفَالعربَقدَعرفكاَالرمز كا 
َالفبلةَبالناقةَالحمراء.

لىَ َكا  َالقكمية َحضارتيـ َإلى َتنتمي َتراثية َرمكزنا َالشعراء َيكظؼ َأف َجديدنا َأمرنا ليس
بؿَإفَمعظـَشعرائناَقدَلجأكاَإلىَاألساطيرَاإلغريقيةَكالفينيقيةَ،َنيةَاألخرلالحضاراتَاإلنسا

َ.(2)كالمصريةَالقديمةَفيَإنتاجيـ"

                                                           

َ(.381(َ)ص3عيد،َالمدارسَاألدبيةَكمذاىبياَالقسـَالتطبيقيَ)َ(1)
َ(.22الكركي،َالرمكزَالتراثيةَالعربيةَفيَالشعرَالعربيَالحديثَ)صَ(2)
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كالتشبثَ،َأماَفيَالشعرَالحديثَفقدَاستمرتَمحاكالتَالتحررَمفَقيكدَالشعرَالتقميدم
َبالشكؿَالتقميدمَلبناءَالقصيدةَكالكزفَكالقافية َالبيت، ىؤالءَالشعراءَالذيفَكمفَأمثاؿَ،َككحدة

َبشركاَبالتجديدَأحمدَشكقيَكالعقادَكالمازنيَكحافظَإبراىيـ.

َإلىَ َالدعكة َفيَىذه َدكره ا َالديكافَكلشعراءَأبكلكَكشعراءَالميجرَأيضن َكافَلجماعة لقد
َالتجديد.

َالثالثَمفَالقرفَالعشريف َأكاخرَالعقد َالرمزمَمنذ َظيرتَبكادرَاالتجاه َفقد َبدأتَ، إذ
إليياَقاسكاََعرَالرمزمَالفرنسيَثـَتييَّأَلياَنقادَعربَككضعكاَلياَالمعاييرَالجماليةَكمتأثرةَبالش

كالتيَأكردىاَ،َكيعدَسعيدَعقؿَأكؿَمفَكضعَاألسسَالنظريةَلممذىبَالرمزم،َاألعماؿَالفنية
ككافَعقؿَفيَنظريتوَيعيدَصياغةَآراءَ،َـ2:48فيَمقدمةَمجمكعتوَالشعريةَ)المجدلية(َعاـَ

َاألكركبييفالرمزيي َف ،َ َعاـ َبعد َإال َكتنتشر َتنعـ َلـ َالرمزية َالشعراء2:47َ"إف َأخذ َحيث ـ
كالَشؾَأفَالرمزيةَ،َالمبنانيكفَيخرجكفَعفَالمألكؼَفيَالشعرَالعربيَمفَحيثَالمعنىَكالمبنى

َكالحنيفَعندَ َاأللـ َإلىَنزعة َباإلضافة َقدَرضعتَمفَدكفَشؾَمفَثدمَالركمانسية الجديدة
كالَننفيَأفَىذهَالرمزيةَالحديثةَالجديدةَفيَالقصيدةَالحديثةَقدَتأثرتَببعضَ،َالشاعرَالعربي

َ.(1)كشكقيَكالجكاىرمَكاألخطؿَالصغيرَكغيرىـ"،َالكبلسيكييف

َالحديثة َالعربية َالقصيدة َفي َأساسية َفنية َظاىرة َالرمز َأصبح َلقد َفيَ، َظيكره كعند
َأفَيمغيَالكضكحَمفَالمضمكفَال َحتىَكاد َالجديدة َشعرمَالمعاصرالقصيدة كمفَالشعراءَ،
َالشاعرَأديبَمظير َالرمزية َبالمدرسة َالمبنانييفَالذيفَتأثركا َأفَقرأَ، َأكؿَالمتأثريفَبعد كيعد

بعضَأعماؿَالشاعرَالفرنسيَ)البيرَساساف(َكمفَقصائدهَالمشيكرةَفيَالرمزيةَقصيدةَ)نشيدَ
اَالشاعرَيكسؼَغ،َك)نشيدَالخمكد(،َالسككف( َاعتمدَالرمزَلتكليدَصكرهصكبَالذمَكمنيـَأيضن
َالشعرية.

َالشعرَالحر َأكَالتفعيمةَبجيكدَبدرَشاكرَالسيابَ،كبعدَظيكرَحركة كنازؾَالمبلئكةَ،
،َكمعَاتصاؿَالشعراءَالعربَبالغرب،َكالبياتيَفيَالنصؼَالثانيَمفَأربعينياتَالقرفَالعشريف

قدَظيرتَكازدىرتَفيَكل،َشاعتَفيَالشعرَالعربيَحركةَجديدةَتنتميَإلىَالمدارسَالرمزية
َكلبناف َالعراؽ َالمصرييف، َبعضَالشعراء َبيا َكتأثر َتأثركاَ، َالذيف َالشعراء َىؤالء َأمثاؿ كمف

،َكصبلحَعبدَالصبكر،َكعبدَالكىابَالبياتي،َبدرَشاكرَالسياب،َبالرمزيةَكظيرتَفيَشعرىـ
َكحيدرَمحمكد.،َكمحمكدَدركيش،َكأمؿَدنقؿ

                                                           

َ(.21خمؼ،َالرمزَفيَالشعرَالعربيَ)صَ(1)
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َىؿَطبيعةَظ َيتبادرَإلىَأذىاننا َالرمزَعنكىنا َعندَاىرة َالعربَتختمؼَعنيا َالشعراء د
َ؟شعراءَالغرب

،َإفَالرمزَفيَشعرَالغربَمفَالممكفَأفَيقاؿَعنوَنتيجةَلميركبَمفَالكاقعَإلىَالغيب
كالطمكحَنحكَكاقعَ،َبينماَنجدَالرمزَفيَشعرناَالعربيَالمعاصرَنتيجةَلمثكرةَعمىَالكاقعَالفاسد

َعميياَفركؽَفيَالكظيفة.كىذاَالفرؽَفيَالنشأةَترتبَ،َأمثؿ

َفيَ َكظاىرنا ا َكاضحن َأصبح َحتى َلمرمز َاستخدامو َفي َيبالغ َالعرب َالشعراء فبعض
كىذاَيكحيَبأفَاليدؼَمفَ،َفالرمزَعندَالعربَىكَثكرةَلجميعَالبشرَالَلشاعرَكحده،َقصائدىـ

َالرمزَىكَمحاكلةَالرقيَبحاؿَاألمةَالعربية.

َ َالعربَإلى َاألسبابَالتيَدعتَشعراء َالمذىبَالرمزمكمف َاعتناؽ الكبتَالسياسيَ،
َكاليجرةَخارجَالكطف.،َكاالجتماعيَالذمَعانتوَالببلدَمدةَمفَالزمف

َالعربي َالشعر َفي َالرمزم َالتيار َتطكر َكبعد َالرمزمَ، َاألداء َكسائؿ َاستغؿ َجيؿ نشأ
أفََكىناَالَبدَأفَننكهَإلى،َلمتعبيرَعفَحياتيـَالمعاصرةَبتفاكتَفيَنكعيةَالرمزَكاستخدامو

َالمقبكلة َيسمىَبالرمزية َىناؾَما َككناياتَكتعيشَفيَ، َرمكزنا َكميا َالدنيا كىيَالتيَالَتجعؿ
اإلنسافَبضركريتياَفيََرَىعَىفالرمزيةَالمقبكلةَتككفَضركريةَماَشَى،َالظبلـَكالَتعيشَفيَالضياء

ةَكلكنياَتخرجَمفَحيزَالضركرةَإلىَحيزَالضررَإذاَأصبحتَمطمكب،َتمثؿَالدقائؽَكاألسرار
َكالغمكضَلمغمكض.،َكأصبحَشعارىاَالرمزَلمرمز،َبغيرَسبب

"إفَظيكرَالرمزيةَفيَالشعرَالعربيَلـَيكفَنتيجةَردكدَفعؿَاالجتماعيةَكالنفسيةَالمعقدةَ
َفيَالغرب َالرمزية َالتيَكمنتَكراءَظيكر َالمغكمَالركمانسيَ، َفعؿَعمىَالحشك َتكفَرد كلـ

شرَفيَالشعرَالكبلسيكيَالحديثَكاىتماموَباألمكرَأكَعمىَاألسمكبَالمبا،َكالميكعةَالعاطفية
بؿَيبدكَأفَالرؤيةَفيَذلؾَالكقتَالمبكرَتعكدَإلىَأفَالمكىبةَالمبنانيةَ،َكالمكاضيعَالخارجية

َ.(1)كانتَتنضجَفيَكقتَكاحدَفيَجميعَالنكاحي"

َالرمز؟َالمعاصركفَكيؼَرألَشعراءَالعرب

،َنستطيعَإدراؾَكؿَالمعانيَالتيَأرادىاَلقدَدخمتَالرمزيةَاألدبَبكامؿَصكره؛َبحيثَال
كىيَفيَالشعرَالغنائيَقدَتسعىَ،َ"فظيرتَفيَالشعرَالغنائيَكماَظيرتَفيَاألدبَالتمثيمي

                                                           

َ(.614الجيكسي،َاالتجاىاتَكالحركاتَفيَالشعرَالعربيَالحديثَ)صَ(1)
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َنفسيةَخاصة َإلىَخمؽَحالة َبحيثَالَنستطيعَأفَ، بياـ َفيَغمكضَكا  َبتمؾَالحالة كاإليحاء
َ.(1)يدة"نحمؿَعقميًّاَتفاصيؿَالمعانيَالتيَيعبرَعنياَفيَمثؿَىذهَالقص

َفماَىكَالرمزَعندَالشاعرَالحديث؟

أمَإنوَيبدأَ،َ"إفَالرمزَفيَاألصؿَكيافَحسيَيثيرَفيَالذىفَشيئناَآخرَغيرَمحسكس
َمجردة"،َمفَالكاقع َ.(2)كلكنوَيجبَأفَيتجاكزهَإلىَماَكراءهَمفَمعافو

َاالعتبارَقائـَعمىَكجكدَ،َكىكَبذلؾَيشيرَإلىَشيءَحسيَالَيقعَتحتَالحكاس كىذا
َابيةَبيفَشيئيفَأحستَبيماَمخيمةَالرامز.مش

َلممعرفةَخارجَعمىَالحسيَكالمرئي َ"إفَالشعرَالرمزمَكسيمة يمحَ،َخارجَعفَالمنطؽ،
َ.(3)عمىَعالـَمثاليَيتحقؽَفيَالفف"

التيَ،َكىذاَيتفؽَكثيرناَمعَالمثؿَالعميا،َكالفنافَبالطبيعة،َ"الرمزَامتزاجَلمذاتَبالمكضكع
َالشاعرَغالبنا َيمثميا كينفذَمفَخبللوَإلىَ،َأمَإنوَيحكؿَالعالـَالخارجيَإلىَرمكزَكمشاعر،

َ.(4)ذاتيتوَكركحو"

َفماذاَيعنيَالرمزَعندَسعيدَعقؿ؟َ

إذَ،َلقدَتأثرَعقؿَبالرمزيةَالفرنسيةَكنسجَعمىَغرارَفاليرمَكغيرهَمفَالرمزييفَالفرنسييف
يَتككينوَكخمقو.َ"فالرمزَعندَيرلَأفَالشعرَالحقيقيَينبثؽَعفَالبلكعيَكأنوَالَدخؿَلمكعيَف

كىكَتارةَأخرلَإطارَ،َفيكَتارةَصكرةَشعريةَمركبة،َسعيدَعقؿَيتجمىَفيَمكضعيفَرئيسيف
يقاعات كمفَثـَيمكفَ،َكميَلمقصيدةَتتآزرَفيَبنائوَكسائؿَاألداءَالمختمفةَمفَألفاظَكصكرَكا 

َ.(5)انيةَبالرمزَالكمي"كفيَالحالةَالث،َأفَنطمؽَعمىَالرمزَفيَالحالةَاألكلىَبالرمزَالجزئي

"كالرمزَعندَإبراىيـَطكقافَليسَاتجاىناَبقدرَماَكافَعرضيًّاَ:َطكقافَإبراىيـالرمزَعندَ
َ.(6)كأفَإبراىيـَأضفىَعميوَشعكرهَبمعنىَكافَالرمزَأداةَلنقؿَمشاعره"،َعفكيًّا

                                                           

َ(.232مندكر،َاألدبَكمذاىبوَ)صَ(1)
َ(.417أحمد،َالرمزَكالرمزيةَفيَالشعرَالمعاصرَ)صَ(2)
َ(.:5الصكرةَالشعريةَكنماذجياَفيَإبداعَأبيَنكاسَ)صَعساؼ،َ(3)
َ(.23الطاىر،َالرمزَفيَالشعرَالعربيَ)صَ(4)
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ا يكتشؼَإنوَ،َأماَالرمزَعندَمحمكدَدركيش:َفكماَيقكؿ:َ"الرمزَعندمَكماَأراهَليسَمبيمن
َالمباشر َلمتعبير َبديؿ َكآخره َفيَأكؿَأمره َكىك َبسرعة كافَمفَدكافعَلجكئيَإلىَالرمزَفيَ،

،َالبدايةَمحاكلةَتخطيَالكاقعَالذمَالَيتيحَليَإمكانيةَالحديثَبشكؿَمباشرَألسبابَسياسية
كىكذاَتركفَأفَالرمزَكافَضركرةَكحاجةَ،َفكافَالَبدَمفَممارسةَاالحتياؿَالفنيَلعكسَكاقعي

،َ.َفكافَدركيشَمكلعناَباألساطيرَاليكنانيةَكقصصَالقرآفَكالتكراة(1)ثـَتحكؿَإلىَطريقةَتعبير"
َمكضكعوَ َلخدمة ا َالرمزَصالحن َيككفَىذا َعندما َاألساطير َمف َاختطاؼَالرمز َيحاكؿ ككاف

َكالتكافؽَمعَذاتيتو.

رمزَكيقكؿ:َإفَال،َكيعدهَكالتناص،َكيرلَأدكنيس:َأفَالرمزَعبارةَعفَنصَداخؿَنص
َالنص َالتأمؿَفيَشيءَآخرَكراء َيتيحَلنا َفالرمزَخفيَبالنسبةَألدكنيس، َالرمزَعندهَ، كيبدأ

فيكَ،َكىكَالقصيدةَالتيَتتبمكرَفيَكعيؾَكذاكرتؾَبعدَقراءةَالنص،َعندماَتنتييَلغةَالقصيدة
َكاندفاعَنحكَالجكىر.،َإضاءةَليذاَالكجكدَالمعتـ

اَنشأَفيَالعراؽَككافَالسببَكراءَذلؾَىكَكيقكؿَبدرَشاكرَالسياب:َنشأَالرمزَأكؿَم
كقدَحاكؿَالشاعرَمياجمةَالنظاـَالفاسدَكلكنوَبسببَالخشيةَلجأَإلىَاستخداـَ،َسياسيَبحت

فمـَيستعمؿَأمَشاعرَ،َكفيماَبعدَانتشرَاستخداـَالرمز.َكلربماَألغراضَغيرَسياسية،َالرمز
َمفَاستخداـَالرمز.فبلَتكادَتخمكَقصيدةَ،َعربيَالرمزَكماَاستعمموَالسياب

َلمتصكير َأسمكبنا َالرمز َعدَّ َفقد َالجكاىرم: َميدم َمحمد َأما َمفَ، َيتحرر َأف َأجؿ مف
إضافةَإلىَخكفوَمفَبطشَ،َالسياقاتَالتقميدية؛َليصؿَإلىَماَكراءَالصكرةَبكساطةَاإلحساس

َالنظاـَآنذاؾ.

َ َحتى َشعرىـ َفي َالرمز َكظفكا َالذيف َالشعراء َمف َفيك َالصبكر: َعبد َصبلح ينقؿَأما
َيراىا َىيَككما َكما َاإلنسانية َتجربتو َالصبكرَلمرمزَمفَخبلؿَفيموَ، َعبد َيظيرَاىتماـ كما

َالصبكرَأفَلمرمزَمعنييف َلكظيفتوَفيَالشعرَالعربيَكيرلَعبد َبمعنىَأفَ، َاألكؿَعاـ معناه
كالرمزَعندهَىكَبناءَ،َثـَيأتيَالرمزَالذمَيعدَخطكةَأبعدَمفَالمجاز،َاأللفاظَرمكزَلمرمكزات

عمؿَفنيَيقكـَعمىَالتناظرَبيفَحالةَأدبيةَكمكضكع؛َلكيَتكسبَالقصيدةَعالمناَجديدناَأكثرَ
َكاتساعنا. َشمكالن

فقدَأضفىَعميوَ،َأماَبالنسبةَلبشرَفارس:َفيقكؿ:َإنوَأعجبَبالمذىبَالرمزمَكتأثرَبو
تجريديةَإفَرمزيةَبشرَفارسَترجعَإلىَنزعتوَال،َمفَركحَالشرؽَكفمسفتوَبعضَالصكفيةَالرقيقة

                                                           

َ(.332-331ياغي،َحركةَالنقدَاألدبيَفيَفمسطيفَ)صَصَ(1)
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،َإفَنظرتوَإلىَالنفسَكالككفَنظرةَفمسفيةَقبؿَككنياَنظرةَفنية،َكمحاكلتوَالستبطافَالمحسكس
َقمميََ-أمَاألسمكبَالرمزمَ-"يقكؿَبشرَفارسَإفَذلؾَاألسمكب َأسمكبَانساؽَلو َىك إنما

َالتحصيؿَكالركيةَكاالجتياد َنفسيَبعد َكرفتَإليو َبشرَ، َالرمزمَعند َذلؾَأفَاالتجاه كمفيكـ
َ.َ(1)ارسَكىكَماَدعكناهَبالرؤيةَالميتافيزيقية"ف

َالمبلئكة َنازؾ َعند َاختبلجاتََ:كالرمز َمف َنفسيا َفي َيدكر َعما َتعبر َكانت عندما
التيَتتخطىََبؿَلجأتَإلىَالمغةَالرمزية،َكاضطراباتَلـَتتخذَالتعبيرَالمباشرَبالمغةَالمألكفة

َالمنطقية َالعبلقات َكتتجاكز َالمألكؼ َحدكد ،َ َيمكف َالمألكفةَفبل َالصريحة َالمغة َتنيض أف
المبيمةَالتعبيرَعماَيعتمؿَفيَنفسَالشاعرَالمحزكفَككجدانيا؛َلذاَكافَالَبدَلياَأفَتبحثَ

َعفَلغةَخاصةَتحمؿَأبعادَرؤيتياَالشعرية.

كتقكؿَفدكلَطكقاف:َألجأَإلىَالرمزَككسيمةَلئليحاءَبماَيمكرَفيَأعماقيَكتفاعبلتيَمعَ
َكالمجتمع َالذات َال، َمبيمناكأف ا َغامضن َيأت َلـ َعندم َرمز َالمتمقيَ، َعمى َيتعذر َال كليذا

َاستشفاؼَالكثيرَمفَالدالالتَكاإليحاءاتَالتيَيتضمنياَالرمزَفيَشعرم.

فقدَ،َلقدَتطكرَالتيارَالرمزمَفيَشعرناَالعربيَالمعاصرَتطكرناَمختمفناَعفَالشعرَالغربي
عماَيدكرَفيَالحياةَعمىَتفاكتَفيَاستغؿَكؿَكسائؿَالرمز؛َلمتعبيرَ،َنشأَجيؿَشاعرَجديد

َنكعيةَالرمزَالذمَيتشكؿَفيوَالكاقع.

ذاَكافَالشاعرَالعربيَقدَاستعافَمفَاألعماؿَالعالميةَالتيَمكنتوَمفَاستثمارَالرمزَ كا 
َفإنوَالتفتَإلىَتراثوَالقكميَككظفوَفيَأعمالوَالشعرية.،َفيَشعره

يككنكاَبمعزؿَعفَاستخداـَالرمكزَأفَشعراءَالجاىميةَلـََ-مفَخبلؿَماَسبؽ-ثبتَلناَ
َكاألساطيرَفيَقصائدىـ.

َالرمزَ- َمفيـك َتناكلت َقد َالعربية َالببلغة ف َكا  َكالكنايةَ، َالتشبيو َمكضكعاتيا: َخبلؿ مف
َكاالستعارة.

َاصطبلحيًّاَإالَفيَالعصرَالعباسي.َ- فَالرمزَفيَالشعرَالعربيَلـَيتخذَمعنىن َكا 

َعفَأسبابَأخرل.ككافَسببَشيكعَالرمزَفيَالشعرَىكََ- َالخكؼَمفَالنظاـَفضبلن

ـ؛َحيثَأخذَالشعراءَالمبنانيكفَيخرجكف2:47َانتشرتَالرمزيةَفيَالشعرَالحديثَبعدَعاـََ-
َعفَالمألكؼ.

                                                           

َ(.349أحمد،َالرمزَكالرؤيةَفيَالشعرَالمعاصرَ)صَ(1)
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َالكبلسيكيةَ- َببعضَشعراء َالحديثة َالقصيدة َفي َالرمزية َتأثرت َثدمَ، َمف َرضعت كقد
َالركمانسية.

َ َتراثيـ َكظفكا َالعرب َأف َلنا َيتضح َإليوَكبيذا َبعكدتيـ َككاضحة َكاسعة َبصكرة القديـ
ىذاَإلىَجانبَ،َكقدَقامكاَبتكظيؼَاألساطيرَكالرمكزَالدينيةَكالصكفيةَبخاصة،َكاستمياـَرمكزه

َتكظيفيـَالشخصياتَاألدبيةَفيَالعصكرَالسابقة.

كبذلؾَتنكعتَطبيعةَالرمكزَالتيَقاـَالشاعرَبتكظيفيا؛َفنجدَالشعراءَالعربَيستمدكفَ
َم َكالتاريخَرمكزىـ َكالنباتَكاألماكف َكالحيكاف َاإلنساف َكمف َ)التراث( َالقديمة َاألدبية َالحياة ف

َكالكاقعَكالطبيعة.

كمفَضمفَ،َكاألماكفَرمزنا،َكالشخصياتَرمزنا،َفاستخدـَالشاعرَالمرأةَرمزناَكالشجرةَرمزنا
ليةَسنرلَماذاَكمفَخبلؿَالصفحاتَالتا،َاألشياءَالتيَاستخدمياَالشاعرَالعربيَرمزناَىكَالبحر

َالشعراء؟َككيؼَاستخدمكهَرمزنا؟كافَيعنيَالبحرَليؤالءَ

 البحر في الشعر العربي:
َالستخداماتَالبحرَفيَالعصكرَالقديمة:َيجازسنعرضَبشيءَمفَالعجالةَكاإل

إفَالمتتبعَالستخداماتَالبحرَفيَالعصكرَالقديمةَيجدَأفَاستخداـَالشاعرَلكممةَالبحرَ
َكثير َعرؼَالشاعر، َالبحرَفقد َالقديـ َالعربي َكىكَ، َالمعيكد َالمعنى َىك َعندىـ َمعناه فكاف

َالمسطحَالمائيَالمعركؼ.

ثـَجاءَعصرَاإلسبلـَكالقرآفَالكريـَمؤكدناَعمىَمدلَالصمةَالكثيقةَكالمصيقةَبيفَالعربَ
َذ َسبِيلَ فقاؿَتعالى:َ،َفقدَكردَلفظَالبحرَفيَالقرآفَالكريـَفيَأكثرَمفَمكضع،َكالبحر َ ُه ِِف َفاَّتا

ًبا اْلَبْحِر ََسَ
(1).ََ

َبالبحرَكتفاعميـَ َالعربَالقدماء َيشيرَإلىَمعرفة كالحديثَعفَالبحرَفيَالقرآفَالكريـ
َكرككبيـَإياه.،َمعو

كفػػػيَالعصػػػريفَاألمػػػكمَكالعباسػػػيَلػػػـَتتغيػػػرَصػػػكرةَالبحػػػرَكمػػػاَكانػػػتَعميػػػوَفػػػيَالعصػػػرَ
الجػػػػاىمي؛َعمػػػػىَالػػػػرغـَمػػػػفَأفَالمفػػػػركضَأفَتتسػػػػعَصػػػػكرةَالبحػػػػرَعنػػػػدىـَبعػػػػدَاتسػػػػاعَالدكلػػػػةَ

                                                           

َ[.72]الكيؼ:ََ(1)
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صػػكرناَعمػػىَالحػػديثَلمبحػػرَإلػػييـ؛َإالَأفَاألمػػرَظػػؿَمقَكبعػػدَكصػػكؿَصػػكرَالسػػابقيف،َاإلسػػبلمية
َكؼَالعربيَكرىبتوَمفَرككبَالبحرَإذاَىاجتَأمكاجو.كخ،َعفَالرحمةَالنيريةَككصفيا

َبعده َفيَالعصرَاألندلسيَكما َكثيرنا َلـَتختمؼَالصكرة َإلىَرككبَالبحرَإالَ، فبلَيمجأ
َالمضطر َنفسَالعربي، َفي َرىبةه َلمبحر َكاف َفقد َصفةَ، َالبحر َعمى َيضفي َالشاعر كأصبح

اَلمشاعرَالكجدَالكامنةفإحساسَاألندلسييفَالعاليَجعؿَالب،َاإلنسافَالعاشؽَالقمؽ ،َحرَمييِّجن
َكقدَاستعرضَاألندلسيكفَشجاعتيـَفيَرككبَالبحرَكتباىكاَفيَرككبو.

فَارتباطَالبحرَبالظممةَكالمجيكؿَ،َإفَاإلحساسَبالرىبةَكالخكؼَمفَالبحرَشعكرَعاـ كا 
َاألىكاؿَكالخكؼَكالرعبَإلىَجانبَاحتكائوَعمى،َقدَاستقرَفيَركعَالكثيريف الخيرََفيكَميستقر 

َكاآلماؿ.
َرككبو َكصعكباتَعند َأىكاؿ َمف َيكتنفو َبما َالبحر َمف َاقترنتَالرىبة َلقد َانبرلَ، كقد

َالتيَ َالسفف َكييدد َراكبو َالذمَييدد َاألمر َأمكاجو؛ َأىكاؿَالبحرَكىيجاف َفيَتصكير الشعراء
َعمىَظيره.

كافَمنيـَمفَف،َكنخمصَمماَسبؽَإلىَأفَنظرةَاألدباءَلمبحرَتختمؼَحسبَرؤيتيـَلو
كمنيـَ،َكمنيـَمفَيرلَفيَالبحرَالصديؽَيبثَإليوَأحزانو،َينظرَإليوَباعتبارهَالبحرَالمألكؼ

َمفَيرلَفيَالبحرَالعدكَالذمَالَيرحـ َفيخافكفَظمماتو، َالتيَالَتفرؽَبيفَ، كييابكفَأىكالو
َكالعدك َالصديؽ َالشعراء، َاىتماـ َمف َجانبنا َالبحر َالقدامىَفناؿ َشعرنا، َبو َفقالكا َأ، َلـَإال نيـ

َيخصصكاَلوَقصائدَمستقمةَإالَالقميؿ.
َمفَ َسنعرضَبشيء َالقديـ َالعربي َالشعر َفي َالبحر َلصكرة َالعرضَالسريع َىذا كبعد

كسيككفَىذاَمفَخبلؿَعددَمفَالشعراءَالعربَ،َالتكضيحَلصكرةَالبحرَفيَالشعرَالمعاصر
َالبحرَفيَأشعارىـ؟.َكَكيؼَتجمتَرمزية،َالمعاصريف

 :()بدر شاكر السياب -1
فنراهَ،َفكافَلمبحرَنصيبَمنيا،َلقدَأكثرَبدرَشاكرَالسيابَمفَاستخداـَالرمكزَفيَشعره

َفيقكؿ:،َمنياَ)أنشكدةَالمطر(،َيذكرَالبحرَفيَقصائدَعديدة
 السَحرْ  اعةَ سَ  نخيلٍ  غاَبتا عْيناكِ 

 الَقمرْ  عْنُيما ىيْنأَ  رَاحَ  انِ تَ ُشرفَ  أوْ 

                                                           

()َََشاعرَعراقي َعاـ َالبصرة ََك2:37مفَمكاليد َالحرَفيَاألدبَالعربيَتكفـ، َمؤسسيَالشعر عاـََىأحد
 ـ.2:75
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 رومْ الكُ  ُتورقُ  َتبُسمانِ  ينحِ  عْيناكِ 

 نَيرْ  في َكاألْقمارِ .. .األْضواءُ  وترُقُص 

 السََّحرْ  َساَعةَ  وْىناً  الِمْجذافُ  يرّجوُ 

 ...الّنجومْ ، امَ غورييِ  في تنبُض  كأنَّما

 فْ يْ فَ شَ  ىً سَ أَ  من بابٍ ضَ  في انقَ رَ وتغْ 

 اءسَ المَ  ووقَ فَ  يندَ اليَ  سرَّحَ  رحْ البَ كَ 

 فريْ الخَ  ةاشَ عَ تِ وارْ  وفيْ  اءتَ الشّ  ءدفْ 

 .(1)اءيَ والضّ ، بلموالظّ ، بلديْ والمِ ، توْ والمَ 

َفيَالمكتَ َكؿَما َيحكيوَمفَثكرةَكرىبةَتصيرَفيَذاتيا عشتركتَىيَالبحرَبكؿَما
كالبحرَىناَرمزَ،َكالظبلـَكالضياء،َكالمكتَكالميبلد،َفتعانؽَالفصكؿ،َكاالنبعاثَمفَمتناقضات

َلؤلـ َفيوَآماؿ، اإلنسافَكأحبلموَكرغباتوََكىكَرمزَفيَالكقتَذاتوَإلىَالبلكعيَالذمَتحتشد
َعاريةَعذراءَلـَتعرؼَقناعنا؛َلذاَفيكَصكرةََلمطفكلةَكالبراءة.

اَفيَالقصيدةَنفسيا: َكيقكؿَأيضن

 ..جيْ مَ خَ  يا: "جيْ مِ الخَ بِ  حيْ صَ أَ 
 !"ىدَ والرّ ، ارحَ والمَ ، ؤلؤِ المّ  بَ اىِ وَ  يا

 ىدَّ الصَ  فيرجعُ 

 :جشيْ النّ  كأنَّو

 جُ خميْ  يا"

 .(2)"والردى ارِ المحَ  واىبَ  يا

َلمخيرَالمتمثؿَبالمؤلؤ َرمزنا َالخميجَفيَالقصيدة َلقدَجاءتَمياه َترمزَاألمكاجَإلىَ، كما
َالثكرةَالتيَتأتيَبالحريةَكالخبلص.

َ
                                                           

َ(.121السياب،َالديكافَ)صَ((1
َ.123المرجعَالسابؽ،َصَ(2)



3: 
 

َيقكؿَفييا:،َكقدَذكرَالشاعرَالبحرَفيَقصيدةَ)رحؿَالنيار(
 نار نوْ دُ  وّىجَ تَ  قٍ فُ أُ  ىمَ عَ  التوبَ ذُ  أتْ فَ انطَ  وُ إنّ  اىَ 

 الّسفار من ادندبَ سِ  ةَ ودَ عَ  ظريننتَ تَ  ستمَ وجَ 
 عودوالرّ  بالعواصف كورائِ  من يصرخ والبحر

 عودُ يَ  نلَ  ىوَ 
 ارحَ الب ةآليَ  وأسرتْ  وأنّ بِ  ممتعَ  اأومَ 

 .ارحَ والمَ  مالدّ  من زرجُ  في اءدَ وْ سَ  ةمعَ قَ  في
 ودعُ يَ  نْ و لَ رحمي ىَ تَ مْ فَ 

 .(1)اريَ النّ  لَ رحَ 

َالذمَيصرخَ َلمبحر َالشاعر َيرمز َبالعكاصؼىنا َالمرضي، َبالكاقع َكالرعكد الذمَأخذَ،
.،َالسيابَبعيدناَعفَحبيبتو َكأسمموَلممصيرَالمظمـَالمحتـك

َالبحر َأما َبالعكاصؼ، َاليكاجسَالتيَتنتابَالحبيبةَ،َكصراخو َفيكَرمزَيجسد كالرعكد
َكىيَتنتظرَيائسة.

السندبادَىذهََكالنذيرَبعدـَعكدة،َكالغكؿ،َككأفَالبحرَىكَالكحشَالكاسر،َالبحرَيصرخ
َكالغكؿ.،َفيناَيرمزَلمبحرَبالغدار،َأمَينذرَبمكتَالسندباد،َالمرة

فرحمةَالسندبادَ)أمَالشاعر(َىذهَالمرةَلفَتككفَكرحمةَالسندبادَاألسطكرمَالقديـَالذمَ
َكىذاَتجسيدَلتجربتوَمعَالمرض.،َبؿَرحمةَالَعكدةَفييا،َيعكدَبالطرؼَالمفيدة

َاألسطكرم َالسندباد َأف َظافرناَبمعنى َيعكد ،َ َالسندباد َبعكدتوَ(السياب)أما َرجاء ،َفبل
َأسرتوَآليةَالبحار.،َفيقكؿ:َفمترحميَىكَلفَيعكد

كَفيَسجنوَالَأمؿَفيَالعكدةَفيكَيطمبَمفَزكجتوَأالَ،َىناَتصكيرَلمبحارَبالسجاف
َكنفيـَىذاَمفَقكلو:َفمترحميَىكَلفَيعكد.،َتنتظرهَ؛َألنوَالَأمؿَفيَعكدتو

ا: ََكيقكؿَأيضن
 يردِ اليَ  ىوَ سِ  اءنَ غِ  ال اوٍ خَ وَ  سعٌ متّ  حروالبَ 

 يرطِ يَ  اومَ  اتفَ اصِ العَ  تونحَ رَ  اعرَ شِ  وىسِ  نبيْ يَ  وما

                                                           

َ(.399السياب،َالديكافَ)صَ(1)
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 ارظَ تِ انْ  في قُ فِ خْ يَ  اءْ المَ  حِ طْ سَ  قوْ فَ  ادكفؤَ  إال

 ارُ يَ النّ  لَ حَ رَ 

 .(1)اريَ النّ  حلَ رَ  يمِ حَ رْ تَ مْ فَ 

َ َعمى َلمداللة َالبحر َالشاعر َاستخدـ َالمقطع َىذا َكالمكتفي َاليأس َانتظرتوَ، فمطالما
َفالسندبادَالشاعرَلفَيعكد،َزكجتوَعمىَشاطئَالبحر فيطمبَمفَزكجتوَأالَتنتظرهَألنوَلفَ،

َيعكد.

أماَفيَقصيدةَ)غريبَفيَالخميج(َنرلَالشاعرَقدَصكرَالبحارةَكىيَصكرةَكؿَعراقيَ
بؿَعمييـَ،َيستقركفَفيَكطفَأمَالَكجابكاَبحارنا،،َكىذاَإيحاءَبالمعاناة،َفيـَحفاةَعراة،َمياجر

َالترحؿَالدائـ.

َفيقكؿ:
 اقرَ عِ : ىكمَ الثّ  فسينَ  ةِ ارَ رَ قَ  في فّجرَ تَ  وتٌ صَ 

 يونالعُ  إلى وعمُ كالدّ ، حابةِ كالسّ ، صعدُ يَ  كالمدّ 

 اقرَ عِ  يبِ  رخُ صْ تَ  حُ يْ الرّ 

    راقعِ  ىوَ سِ  يَس لَ ، اقرَ عِ ، راقعِ  بي يعول والموجُ 

 يكونُ  امَ  دبعَ أَ  أنتَ وَ  ونُ كُ يَ  امَ  عوسَ أَ  حرُ البّ 

 .(2)راقُ عِ  ايَ  كَ دونَ  حروالبّ 

َالب َالشاعر َشبو َيعكؿ: َمشاعرهَرحالمكج َالشاعر َيشارؾ َإنساننا َفيبكيَ، َلمكطف كشكقو
َمناديناَالعراؽ.

فالمكجَىناَرمزَلمخبلصَ،َأقكلَمفَأصكاتَاليديرَفيَالخارجَصكرةَالحنيفَفيَالداخؿ
رمزَلممصاعبَالتيَيتحممياَألجؿَالخبلصَمفَالحياةََكالبحرَىنا،َمفَاألسرَفيَمفازةَالغربة

َالمادية.

َ

                                                           

َ.(3:1السياب،َالديكافَ)صَ(1)
َ.7صَالمرجعَالسابؽ،َ(2)
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اَفيَقصيدةَ)أماـَبابَاهلل( َفيقكؿَفييا:،َكيأتيَذكرَالبحرَأيضن
 يافِ وَ القَ  عُ ابِ تَ أُ 

 يافِ يَ الفَ وَ  ارِ حَ البِ  ةِ مَ مْ ظُ  في
 .(1)وننُ والجُ  كوكِ الشّ  ةِ اىَ تَ مَ  وفي

َمقمؽَالمستبدَبو.البحارَلالشاعرَفيَالمقطعَالسابؽَقدَرمزَبظممةَنرلَ

َأفَالبحر َرأينا َكما َعظيمنا، َحيزنا َأخذا َالسيابَقد َكالخميجَفيَشعر َثركتافَمفَ، كىما
َثركاتَالشاعر.

 :() نازك المبلئكة -7
فيكَذاؾَاالمتدادَ،َلقدَخاطبتَالشاعرةَالبحرَالذمَىكَمميـَالشعراءَكماَتخاطبَالعاقؿ

َالشاسعَالذمَتثكرَأمكاجو َثـَتتكسر، َكنفسَالشاعرَكتيدأ التيَتتصادـَ،َعمىَشكاطئوَتمامنا
َمشاعرهَمعَكاقعَالحياة.

َفتقكؿَفيَقصيدةَ)كيبقىَلناَالبحر(:
 ينمَ عِ فَ نْ مُ  ينمَ فْ طِ  ةييرَ الظّ  حتَ تَ  حرِ البّ  مىعَ  افنَ وقَ 

 كَ روجَ مُ  برَ عَ  حُ سبَ يَ  يحِ وْ ورُ 
 ينتَ قَ دَ غْ مُ  ينينَ عَ  يرِ نَ  في

 .(2)الؤَ سُ  مفَ خَ  كُض رْ يَ  مبيوقَ 

لتبحرََ؛تبدأَنازؾَالمبلئكةَقصيدتياَبكقكفياَىيَكحبيبياَعمىَالبحرَكقفةَطفميفَمنفعميف
َإلىَالشاعرة َأقربيا َالكقفةَإلىَبحارَأخرلَما َفيَآفَكاحد،َمفَخبلؿَىذه َأبعدىا َكما كىناَ،

َكبصكرةَخاصةَذاتياَىي.،َكالحياة،َترمزَلمبحرَبالذاتَاإلنسانية

َكتقكؿَفيَمكضعَآخر:
 ُو؟لوانُ أَ  رُ يّ غَ تَ تَ  ىلْ  البحر عن سألتَ 

 ُو؟آنُ شطْ  لُ دّ بَ تَ تَ  ُترى ىل و؟واجُ مْ أَ  مونتَ تَ  وىل

                                                           

َ.(335السياب،َالديكافَ)صَ(1)
()ََـ،َكيعتبرَالكثيركفَأنياَأكؿَمفَكتب2:34َنازؾَصادؽَالمبلئكة،َشاعرةَعراقيةَمفَمكاليدَبغدادَعاـ

َـ.3118،َكغيرىا،َتكفيتَفيَمصرَعاـَالشعرَالحر،َمفَأعمالياَالشعرية:َعاشقةَالميؿ،َشظاياَالرماد
َ(.42نازؾَالمبلئكة،َديكافَيغيرَألكانوَالبحرَ)صَ(2)
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 ؤىالرّ  اعسَ اتّ  انتَ عَ اسِ وَ  وعيناك لتأَ سَ 

 ىأَ نَ  مجْ نَ  يكجْ ووَ 

 .(1)أفَ رْ مَ  دْ جِ تَ  مْ لَ  مضيعة نفُ وسُ 

َ.بالبحرَلبلنيايةَكاالتساعَكالعمؽفيَىذاَالمقطعَترمزَالشاعرةََ

َكتقكؿ:
 وانُو؟لْ أَ  رُ يّ غَ تَ تَ  لْ ىَ ، حرِ البّ  نعَ  ألتسَ 

 تاعَ وضَ  ىامَ رَ تَ  حربَ  اكينَ وعَ 

 وشطآُنوُ  مداهُ  دودحُ 

 ادمَ الرّ  ونِ مَ بِ  يرُ صِ يَ وَ  وُ وانُ لْ أَ  ريّ غَ يُ ، يبيبِ حَ  ايَ  معَ نَ 

 .(2)اديَ السّ  يالِ يَ لَ  معْ طَ  لكُ  وُ لَ 

ََر َالبحرَبأنو َالمقطعَ َمفَخبلؿَىذا َكتراميَمزَالضياعَفقدَصكرتَالشاعرة المتداده
َ.ياَبمدلَالضياعَالذمَحؿَبيايشطآنو،َفكؿَىذَاالتساعَيكحيَلد

َكتقكؿَفيَقصيدةَ)كيبقىَلناَالبحر(:

 بييَ بِ حَ  ايَ  ألنيسْ تَ  رحْ والبَ  المون نِ عَ 
 ياعِ رَ شِ  وأنت

 يحرِ بَ  وانلْ وأَ 

 تيمَ قْ مُ  يفِ  الحممِ  ةوبَ يبُ غَ وَ 

 يبِ وِ رُ دُ  اببَ ضَ  وأنت

 يعِ وِ مُ قُ  وأنت

 .(3)يتِ جَ وْ مَ  ىرَ ذُ  وأنت

                                                           

َ(.43نازؾَالمبلئكة،َديكافَيغيرَألكانوَالبحرَ)صَ(1)
َ.46صالمرجعَالسابؽ،ََ(2)
َ.3صَ،نفسوالمرجعََ(3)
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ففيَىذاَالمقطعَ،َكشراعيا،َالبحرَبأنوَحبيبياَالذمَالَتستغنيَعنوَةفيناَتصكرَالشاعَر
كَ،َكلمعالـَالركحيَالمكجكدَفيَداخؿَالشاعرةَفييَتناديوَبكؿَأشيائو،َلمحبيبجاءَالبحرَمزناَ

َمحتكياتو.

َكتقكؿَفيَقصيدةَأخرلَ)السفر(:
 جيديي وَ اتِ ابَ بَ  صَ الّ متي إِ حْ ي رِ فِ  لم ُأِصبْ 

 يدِ يْ ر عَ خِ ى آَ نَ المُ ذا بِ ىَ  رُ ا بحْ يَ ، نكُ ميَ فَ 
 زرالجُ  كب خمفَ واري الرّ تُ  يا بحرُ  كيفَ 
 .(1)رفَ ب حمم السّ ذوي في فؤادي الصّ يُ  كيفَ 

لتخبرهَبأفَرحمتياَبحثناَعفَ؛َففيَىذاَالمقطعَتخاطبَالشاعرةَالبحرَكتناديوَبنداءَالعاقؿ
فيناَجاءَالبحرَ،َتخمؼَسكلَالتعبَكالجيدَالذمَالَطائؿَمنوكلـَ،َالسعادةَكالحبَقدَفشمت

َرمزناَلئلنسافَالعاقؿ.

 :()عبد الوىاب البياتي -4
ككافَىذاَمفَخبلؿَديكافَ)كتابَالبحر(َ،َفيَقصائدَعديدةَلوَلقدَاستخدـَالشاعرَالبحر

َ)أحمؿَمكتيَكأرحؿ( َفيَقصائد: َاألقمارَالسبعة(، َك)سيدة َك)أكلدَكأحترؽَبحبي(، فيََكىك،
َىذهَالقصائدَاستخدـَالبحرَاألسكد.

َأكلدَكأحترؽَبحبي(:)َفيقكؿَفيَقصيدة

 شجارْ األَ  أوراق ودِ سْ األَ  رحْ البَ  اتِ ابَ غَ  يفِ  تسقطُ 

 اقالعشّ  حلُ ويرتَ  األضواءُ  ئفِ نطَ تَ 

 .(2)ارطَ مْ األَ  حتَ تَ  يكِ بْ أَ  وًماحمَ مَ ، يانْ عَ  حثُ بْ أَ ، يحدِ وَ  ناأَ  لّ ظَ وأَ 

الذمَيسيطرَعميوََعمىَالكطفَالضائعَالحزفالقصيدةَلمبحرَاألسكدَبالشاعرَفيَيرمزَ
الحزفَالتيََفالشاعرَيصكرَلناَحالة،َكالترحاؿ،َكافَالشاعرَدائـَالتجكاؿ،َفيَالرحيؿَكالغربة

َ.كتشعرهَبالغربةَكَالرحيؿَدائمناكانتَتتممكو،َ
                                                           

َ.(615ص)نازؾَالمبلئكة،َديكافَيغيرَألكانوَالبحرََ(1)
مبلئكةَكشياطيف،َأباريؽَميمشة،َالمجدَألطفاؿََـ،َمفَأعمالو:1926)*(َشاعرَعراقي،َمفَمكاليدَبغدادَعاـَ

َـ.1999الزيتكف،َتكفيَعاـَ

َ(.492البياتي،َاألعماؿَالشعريةَالكاممةَ)صَ((2
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َكَيقكؿَفيَقصيدةَ)الشعرَكَالثكرة(:
 انوثَ األَ  هِ ذَ ىَ  مطّ حَ ، عرُ يا شِ 

 الخطوب مِ حِ تاقْ وَ 

 حارالبِ  ادُ تَ رْ نَ  الَ عَ وتَ 

 .(1)عوبالشّ  مجْ نَ  يمِ تَ جْ ونَ 

اَفيَقصيدةَ)تمتَالمعبة(: َكيقكؿَأيضن
 القَ ما يُ   لمت كُ قُ وَ  مرَ ني الخَ يتَ قَ سَ 

 ياعِ وجَ دت أَ دىَ ىَ 

 الرحَ التّ حر وَ البّ  داءِ نِ يني لِ ت حنِ ظَ يقَ أَ وَ 

 ميالذرع الّ يًدا أَ حِ وَ  ومَ ا اليَ نَ ا أَ وىَ 

 .(2)القوَ األَ مج، وَ ي الثّ اجِ تَ مس و تي الشّ عَ بّ قُ 

َالسابقيفالشاعرَ َالمقطعيف َلمتجكاؿَمفَخبلؿ َكظؼَالبحرَكرمز َقد َألنوَكالترحاؿ، ؛
َالترحاؿ َكثير َعفََالبحربَفجاء، َسفره َفأكثر َترحالو، َعمى َاألكؿ َالشاىد َألنو َلمترحاؿ؛ رمزنا

اَيظيرَىذاَكَ؛طريقو،َكبكاسطتو َمفَخبلؿَاستخداموَأللفاظَالرحيؿَالكاردةَفيَالنص.َأيضن

 :()صبلح عبد الصبور -3
إفَبحرَالشاعرَصبلحَعبدَالصبكرَيختمؼَعفَطبيعةَالبحرَالذمَىكَمصدرَالكنكزَ

َكسنبلحظَمفَخبلؿَقصيدةَلوَبحرَالحدادَمفَديكافَ)رحمةَفيَالميؿ(.،َكالتفاؤؿ

َفيقكؿ:
 يرمِ  ضَ بَل بِ  يفضنِ نُ يَ  يقيدٍ صَ  ايَ  الميلُ 
 يرغِ الصّ  ياشِ رَ فِ  في ظنونالُ  قطمِ يُ وَ 

 ادوَ السّ بِ  ادؤَ الفُ  ويثقل
                                                           

َ.(454البياتي،َاألعماؿَالشعريةَالكاممةَ)صَ(1)
َ.558صالسابؽ،َالمرجعََ(2)
(َمحمدَصبلحَالديفَيكسؼَالحككاتي،َشاعرَمصرمَمفَمكاليدَالزقازيؽَعاـ)مفَأعمالوَالشعرية:ََـ2:42

 ـ.2:92الناسَفيَببلدم،َأقكؿَلكـ،َكتكفيَعاـَ
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 اددَ الحِ  حرِ بَ  في اعِ يَ الضّ  ةحمَ ورِ 
 يقرِ الطّ  قفريَ ، اءسَ المَ  لبِ قٍ يُ  ينَ فحِ 

 .(1)يبرِ الغَ  ةحنَ مِ  مبَل الظّ وَ 

َأف َالسابؽ َالمقطع َخبلؿ َمف َالحزفَيظير َالبحر َحيث ؛ َمختمؼَفعبلن َالشاعر ،َبحر
ليدلؿَعمىَالحالةََ؛نجدَالشاعرَقدَسمىَالقصيدةَباسـَبحرَالحدادَك،َكالضياع،َكالمكت،َكاأللـ

ََ.كعمىَكجدانو،َالنفسيةَالتيَتسيطرَعميو

َفيقكؿ:
 ادبَ ندِ السّ  ادعَ  اءِ سَ المَ  رِ آخِ  في

 ينفَ السّ  ليرسيَ 

 مدَ النّ  جمسمَ  اندمَ النّ  دعقِ يَ  احبَ الصّ  وفي

 .(2)العدم بحر في الضياع حكاية ليسمعوا

فيكَ،َإفَالسندبادَفيَالقصيدةَىكَغيرَالسندبادَفيَاألسطكرة؛َألنوَلـَيعدَالبطؿَالمغامر
َعادية َشخصية َالبحر، َرككب َعمى َتحريضَالبحارة َعمى َقادرنا َيعد َإلىكلـ شارة َكا  الكاقعََ،

َكآثرَاالستقرار.َ،َالميزكـَالذمَأًلؼَالثبات

َكيقكؿ:
 يقرِ الطّ  اطرِ خَ مَ  نعَ  يقِ فِ مرّ لِ  حكِ تَ  ال
 ؟يفَ كَ : القَ  يتشَ تَ انْ  ياحِ لمصّ  قمت إنْ 

 متيَ  أيدَ يَ  نإِ  ارِ عصَ اإلِ كَ  ادبَ ندِ السّ 
 .(3)دبَل البِ  في وبجُ نَ  أن ندبادسِ  المحَ  ىذا

كقدَعاشَالسندبادَىناَ،َلقدَعبَّرَالشاعرَعفَالسندبادَإلىَحاؿَالمجتمعَالعربيَالراىف
َالمقيكر َلئلنساف َرمزنا َالصبكر َعبد َقصائد َعبر َحضاريًّا، َكالميزكـ َخائفَنكمصي، َكارىنا اَريًّا

َيحيا َفيَزمفَالحؽَالضائعَيرتجؼَرعبنا؛َألنو َالجاثـ، َكالسأـ َالصبكرَجاءَرمزناَ، فبحرَعبد
َكألمو.،َلحزنو

                                                           

َ(.8عبدَالصبكر،َاألعماؿَالكاممةَ)صَ(1)
َ.22-21المرجعَالسابؽ،َصَصَ(2)
َ.22المرجعَنفسو،َصَ(3)
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 :()أحمد عبد المعطي حجازي -5
مفَالقصائدَالتيَتحدثَفيياَالشاعرَعفَالبحرَقصيدةَ)البحرَكالبركاف(؛َحيثَيتحدثَ

َ.ككيؼَقاتؿَفيياَالمصريكفَببسالة،َشدكافَفيَالبحرَاألحمرَفيياَعفَجزيرة

َفيقكؿ:
 !انشدوَ 

 ،يدعِ بَ  نمِ  يأتِ يَ  حرالبَ  وتُ صَ 
 اهيَ المِ  مىعَ  ومجُ النّ  اتِ اشَ عَ وارتِ 

 .(1)يفِ ختَ ويَ  يشبّ  غمنَ  في انعَ مَ المّ  بواثَ تَ يَ 

ا،َكالبكارة،َلقدَرمزَالشاعرَلشدكافَبالطيارة أفَالمفارقةََككاضح،َكىيَرمزَلمكطفَأيضن
كالغزارةَبخبلؼَالبركافَالذمَيحتكمَعمىَ،َكالشمكؿ،َفالبحرَرمزَلمعمؽ،َكالبركاف،َبيفَالبحر

َالحمـ ََك، َالمقاكمةكالنيراف َعمى َرمزية َداللة َفيو َىذا اَك، َأيضن َالثكرة َبسالةَ، َلمدل أمَتصكير
َ.الجندمَالمصرمَأماـَأعدائو

َيقكؿ:

 انَ ينَ بَ  ايمَ فِ  ماتمِ الكَ  طعُ قَ فيَ ! ساءُ المَ  يأتِ يَ 

 يررِ السّ  في وقدُ ويُ ، الميلِ  ظبلمُ  أوجينا ويمف  

 يممِ الحَ  وّحدناتَ  في قغرَ نَ فَ  ياكِ البَ  ااحيَ مصبَ 

 ،اً جَ ىائِ  اً شَ حْ وَ  حرالبَ  يلُ حِ ستَ يَ فَ ! المساءُ  يأتي

َ.(2)الرياح وجُ ىُ  ّدناشُ وتَ  مّيتًا شًباعُ وَ  ممًحا ناوىِ جُ وِ  وقَ فَ  اجُ موَ األَ  فُ ذّ قَ تَ تَ 

اَفيَىذهَاألبياتالشاعرَيصكر أمكاجوَالعاتيةَالَترحـَمفَيقؼَفيَ،َالبحرَكحشناَىائجن
َالبحركجييا َفجاء َلَ، َمكحشَاليائجَالمفترسرمزنا َالذمَيحكؿَ، َممحَالبحرَبالعدك كيصكرَلنا

لةَعمىَأفَالعدكَعندماَىذهَالدالَك،َالممحَستمكتالتيَلكَسقيتَبالماءََك،َدكفَخصبَالحقكؿ
َأمَمكافَيدمره.َيدخؿَعمى

                                                           

(َشاعرَكناقدَمصرم،َمفَمكاليدَالمنكفيةَعاـ)ـ،َكأحدَركادَالتجديدَفيََالشعرَالعربيَالمعاصر،َمف2:46َ
 الشعرية:َمدينةَببلَقمب،َأكراس،َلـَيبؽَإالَاالعتراؼ،َكىكَمكجكدَاألفَفيَمصر.أعمالوَ

َ(.575حجازم،َالديكافَ)صَ(1)
َ.583المرجعَالسابؽ،َصَ(2)
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ا: َكيقكؿَأيضن
 !شدوان

 والبركان البحر
 !رناقتَ  بالنجم والنجم

 ،يرىاغَ  ضرْ ألَ  ي تفضِ اَل  انشدوَ 
 ،لميل وىسِ  ييفضِ  ال والميل

 اهوَ سِ  إلى يطمحِ الُ  رالبحَ وَ ، اءِ عدَ ؤلَ لِ  واألعداء
 ،مكأُ  بيت ةِ يرَ زِ الجَ  رضِ أَ  مىعَ  احفرفَ 

 .(1)اةزَ الغُ  ربضَ  ملاحتَ وَ 

َالبحرَمفَكؿَجانبإفَ َالتيَيحيطيا َشدكافَىيَالجزيرة َفييَكسطَىديره، َرمزَ، فقد
َفيَكسطو َمنفردة َالشاعرَلمبحرَبالكحشةَلكجكدَشدكافَكحيدة َلمتمردَ، كقدَجاءَبالبركافَرمزنا

َالمفاجئ َثكرتو، َتيدأ َال َثائر َالبحر َأف َفي َىنا َالبحر َمعو َكيشترؾ َبالمغامرةَ، َقريف كىك
َكالخطر.

 :()أمل دنقل -6
َسمبية َعنو َلمبحرَألفَخبرتو َكثيرنا َالَيطمئف َدنقؿ َأمؿ َالشاعر َإف َفيَقصيدةَ، يقكؿ

َ)إجازةَفكؽَشاطئَالبحر(:
 ؛ينمِ سمِ ستَ مُ  حرلمبَ  يضالبِ  ااتنَ ايَ رَ  رفعُ نَ ، بحِ الصّ  في     

 يصِ رَ البَ  شمَ النّ  انَ تَ شرَ بَ  حُ منَ يَ ، محالمَ  نخرنايَ لِ 

 المَ الرّ وق مس فَ جْ ير نَ ة الظّ بسطَ أَ  و نفرُش 

 جىّ وَ تَ يَ  يكَ لِ ، يقِ بَ الشّ  ضِ امِ الغَ  انِ زنِ حِ  في حُ مرَ نَ 

 .(2)دنات يَ قَ رَ تَ احْ ، واكِ مسَ إِ ا بِ نَ ممَ ين ىَ حِ 

                                                           

َ(.584حجازم،َالديكافَ)صَ(1)
()ََـ،َمفَأعمالوَالشعرية:َالبكاءَبيفَيدمَزرقاءَاليمامة،َتعميؽ2:51َشاعرَمصرمَمفَمكاليدَالصعيدَعاـ

 ـ.2:94عمىَماَحدث،َمقتؿَالقمر،َكغيرىا،َكتكفيَعاـ

َ(.254دنقؿ،َاألعماؿَالشعريةَالكاممةَ)صَ(2)
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َلممكت َسفيرنا َالنص َفي َالبحر َالشاعر َيرل َكالفقد، َقكلوََكيظير، َخبلؿ َمف ىذا
بالمكتَكالفقدَكَفكممةَحزنناَتؤكدَعمىَأفَالشاعرَقدَرمزَلمبحرَ،َكينخرناَالممح،َمستسمميف

اَنرفعَراياتناَمستسمميف َ.العبارةَالتيَبدأَبياَالشاعرَالمقطعَتدؿَعمىَذلؾَأيضن

ا: َكيقكؿَأيضن
 !اتمَ .. رحْ البَ  في اَص غَ  يذِ الّ  ييقِ دِ صَ 

 وانِ سنَ أَ بِ  ظتفَ احتَ وَ .. طتونّ حَ فَ 
 ةدَ واحِ  ذآخُ  بحُ الصّ  عَ مَ طَ  اذَ إِ  موْ يَ  لكُ 
 يابِ  يلمِ الجَ  يَّاحَ المُ  اتَ ذَ  مسالشّ  قذفُ أَ 
 يةؤِ ؤلُ المّ  تونّ سِ  يكِ أعطِ  مسشَ  ايَ  دُ دّ رَ أُ وَ 
َ.(1)وعالجُ  ةِ كيَ نَ  ىوَ سِ  ارِ بَ غُ  نمِ  ايَ بِ  يَس لَ 

ككأنوَيريدَأفَ،َكنكيةَالجكع،َنبلحظَمفَخبلؿَقكؿَالشاعرَفيَالبيتَاألكؿَقكلو:َمات
فقدَرألَالشاعرَ،َكقتياكتفشيَالجكعَالذمَسيطرَعمىَالناسَ،َيقكؿَلنا:َإفَالبحرَرمزَلممعاناة

َ.مفَىذاَالبحرَأنوَبحرَجكعَكَحرماف

َكالجكعَ َىكَرمزَالحزفَكالمكتَكالمعاناة َالشاعرَمفَخبلؿَاألبياتَالسابقة ،َإفَبحر
َالبحار َمف َكليسَكغيره َالشعراء، َمف َغيره َعف َمنفردنا َفيو َالشاعر َيككف َالشعكر َكىذا كؿَ،

َاألثرَالنفسيَلدلَالشاعر.كيعكدَىذاَإلىَ،َحسبَماَيجكؿَفيَنفسوَكخاطره

 :()إيميا أبو ماضي -7
َ)الطبلسـ( َماضيَالبحرَضمفَقصيدتو َأبك َإيميا َالشاعر َيتناكؿ َالحديثَعفَ، كيككف

أماَالقصيدةَنفسياَفتشمؿَ،َالبحرَضمفَالقسـَالثانيَمفَالقصيدةَالتيَتشتمؿَعمىَسبعةَأقساـ
َكحكارَمعَالبحر.،َكيتحدثَفيياَالشاعرَمفَخبلؿَأسئمة،َعمىَاثنيَعشرَمقطعنا

 فيقكؿ:َ
 ا ؟كَ نْ مِ  حرُ بَ  ايَ  انَ أَ  لْ ىَ  اومً يَ  حرَ البَ  لتأَ سَ  دقَ 

 ا؟نكَ وعَ ، ينَّ عَ  معضيُ بَ  اهُ وَ رَ  امَ  يححِ صَ  لْ ىَ 

                                                           

َ.(255ص)دنقؿ،َاألعماؿَالشعريةَالكاممةََ(1)
(َ َمكاليد َمف َلبناني، َشاعر َعاـق( َالمحيدثة َالجداكؿ،َ:299رية َالماضي، َتذكار َالشعرية: َأعمالو َمف ـ،

 ـ.2:68الخمائؿ،َكَتكفيَعاـَ
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 ا؟فكَ ا ِ وَ ، اانً يتَ بُ وَ ، اورَ زُ  وامُ عَ زَ  امَ  ىرَ تُ  مأَ 

 :تالَ قَ وَ ، ينّ مِ  واجُ وَ مْ أَ  تكَ حِ ضَ 

 .(1)!يرِ دْ أَ  ستلَ      

َأفَالبحرَىكَالشاعرَنفسوَالشاعرَمفَخبلؿَالمقطعَالسابؽَيريد َأفَيكضحَلنا أمَ،
َلنفسو َالشاعر،َرمزه َاإلنسافَفيَشخصية َىذا ،َفيخاطبَالبحرَعمىَإنوَإنسافَعاقؿَيتجسد

َ.البحرَك،َالشاعركارَالقائـَبيفََككيظيرَىذاَمفَخبلؿَالح

ا: َكيقكؿَأيضن
 كسرَ  أَ  معظَ أَ  امَ  هِ آَ  يرسِ أَ  حرُ بَ  ايَ  نتأَ 

 كمرَ أَ  ممكتَ  ال اربَ الجّ  أّييا ثميمِ  أنت

 ذركَ عُ  يذرِ عُ  ىكَ حَ وَ  اليحَ  الكحَ  أشبيت

 و؟نجُ تَ وَ  سراألَ  نمِ  ونجُ أَ  ىتَ مَ فَ 

 .(2)!يرِ دْ أَ  ستُ لَ 

يستمرَالحكارَبيفَالشاعرَكالبحرَحكؿَالبحرَنفسوَعمىَالرغـَمفَعظمتوَإالَأنوَأسيرَ
َباإلنساف َأسكة َاإلنساف، َأف َالشاعر َمتشابيافَكيرل َأسيرافَ؛كالبحر َألنيما َعظيـَ، أسرىما

َكىكذاَتتشابوَحالتيما.،َألنيماَالَيممكافَتقريرَالمصير

َبالمجيكؿ َلمبحر َىنا َالشاعر َالشاعرفيرمز َكحاؿ َأسير َألنو َ؛ َكحاؿَ، َالبحر فحاؿ
َالشاعرَأسير َاليائجةَعمىَالطبيعة، َبأمكاجو َكالبحرَيتمرد َكالشاعرَيتمرَعمىَحالو، فمتىَ،

َالَيدرم.َ:اإلجابة،َكالحزف،َينجكافَسكيًّاَمفَىذاَاألسر

َكيقكؿَفيَقصيدةَالمساء:َ

 ينفِ ائِ الخَ  َض كْ رَ  الّرحبِ  اءِ ضَ الفَ  يفِ  ُض ركُ تّ  حبُ السّ 

 بينالجَ  بةاصِ عَ  اءفرَ صَ  ايَ مفَ خَ  وبدُ تَ  مسالشّ وَ 

                                                           

َ(.2:4-2:3صَأبكَماضي،َالديكافَ)صَ(1)
َ.2:4،َصالمرجعَالسابؽَ(2)



51 
 

 يندِ اىِ لزّ ا وعُ شُ خُ  يوفِ  تامِ صَ  اجسَ  حروالبَ 

 يدعِ البَ  فقاألُ  في انتَ تَ اىِ بَ  اكينَ عَ  اّنمَ كِ لَ 

 تفّكرين؟ ااذَ مَ بِ .. .ىممَ سَ 

 .(1)ين؟حممِ تَ  ااذَ مَ بِ .. .ىممَ سَ 

َاليمكـَكفاجعةَالزماف َاجتمعتَفييا َالقصيدةَعفَكاقعَفتاة َتنبئَىذه متمثمةَفيَرمزَ،
كقدَكدرَ،َالشمسَالياربةَالرامزةَإلىَكاقعياَالذمَأخذَفيَاالنحدارَكثقمتَعميياَكطأةَالزماف

َ َباليبكبَكاالضطرابالبحر َحياتيا َلمسككفَكالصمتَكالخشكع، َالبحرَرمزنا َجاء َكىنا كرمزَ،
متحكلةَبذلؾَإلىَذاكرةَمفرغةَالَتنتابياَاليكاجسَ،َلمحياةَالتيَفقدتَجميعَمقكماتَاستمرارىا

َاألفراح َكالَتثيرىا َالبشرم، َلمكجكد َالمتبناة َالعدمية َالرؤية َىذه َيمثؿَليا َفالبحرَبيدكئو كىذهَ،
َستكانةَالتامةَتجاهَالكاقعَالمتجيـ.اال

 :()خميل حاوي -8
َ."َالبحارَكالدركيش"َفيَديكانوَ)بيادرَالجكع(لشاعرَعفَالبحرَفيَقصيدةَلوتحدثَا

َفيقكؿ:
 ،الَبحر ُدوار انىعَ  نأَ  عدَ بَ 

 ،الطريقْ  َعْتمات َعْبرَ  المداجي والَضْوء

 ،ولجيُ المَ  نعَ  َينَشق   ولجيُ المَ  ىوَمدَ 

 محيقْ  َموت نعَ 

 .(2)لمَغريقْ  ُزْرقاً  األكفانَ  نشرُ يَ 

َيرمزَالشاعرَلمبحارَالباحثَعفَالمعرفةَبالحضارةَالغربيةَالتيَتعتمدَعمىَالتجربة.

                                                           

َ(.875أبكَماضي،َالديكافَ)صَ(1)
(ََشاعرَلبنانيَمفَمكاليدَقريةَالشكيرَعاـ)كالتاريخ،َالرعدَالجريح،َمفَـَمفَأعمالوَالشعرية:َالنامَ:2:2

 ـ.2:93جحيـَالككميديا،َكتكفيَعاـَ

َ(.52صحاكم،َديكانوَ)َ(2)
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ا: َكيقكؿَأيضن
 اتْ يَ ائِ النّ  يوانِ المَ  يينِ اوِ تغَ  نلَ 

يح، لمبحر خمِّني  لموت، لمرِّ

 ،لمَغريقْ  ُزرقاً  األكفانَ  ينُشرُ 

 الطريقْ  مناراتُ  بَعيَنيو ماَتتْ  ُمْبحرٌ 

 ماتْ  عينيو في الضوء ذاكَ  ماتَ 

يو البطوالت ال َ.(1)الصبلة ذلّ  وال، تنجِّ

َالمعرفة َالباحثَعف َالبحار َأف َىنا َيتبيف َتبحثَعفَ، َالتي َنفسيا َالشاعرة َالذات ىك
َكأدركتَأنياَفكؽَطاقتيا.،َماَاكتشفتوَمنياَالذمَىاليا،َالمعرفةَفيَأكركبا

َ َجامدةكمفَخبلؿَالنصكصَيريد َالحاضرة َالعربية َأفَالحضارة ،َخميؿَحاكمَأفَيرينا
كىذاَبخبلؼَالحضارةَالغربيةَالتيَتعتمدَعمىَ،َكيدعكَإلىَتجديدىا،َكميتةَتعتمدَعمىَالغيبيات

َالتجربة.

 :()نزار قباني -9
َأرادَنزارَأفَيتحدثَعفَالبحرَفيَشعرهَسنجدَأفَبحرهَليسَخطيرنا كمفَأرادَأفَ،َإذا

َ َبد َال َفيو َماىرنايسبح ا َسباحن َيككف َأف َالسباحة، َيخاؼ َال َالبحر، َرككب َكال َخبلؿَ، كمف
َالنصكصَاآلتيةَسنتعرؼَعمىَبحرَنزار.

َكيقكؿَفيَقصيدةَ)اختارم(:
 وخائفةٌ .. أنتِ  ُمرىقةٌ 

 اريمشوَ .. جًدا وطويلٌ 

 يدِ عِ ابتَ  وأَ .. حرِ البَ  في يوصِ غُ 

 ..دوارِ  غيرِ  من بحرٌ  ال

                                                           

َ.:5ص،َحاكم،َديكانوََ(1)
(ََنزارَتكفيؽَقبانيََشاعرَسكرمَمفَمكاليدَدمشؽَعاـ)ـ،َمفَأعمالوَالشعرية:َقالتَليَالسمراء،2:34َ

َ.ـ9::2سامبا،َأنتَلي،َكغيرىا،َكتكفيَبسببَنكبةَقمبيةَعاـَ
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 كبرى مواجيةٌ  الحب  

 التيارِ  ضدَّ  إبحارٌ 

 ودموعٌ .. وعذابٌ .. َصمبٌ 

 .(1)األقمارِ  بينَ  ورحيلٌ 

فيخيرىاَماَبيفَالغكصَفيَ،َيضعَالشاعرَحبيبتوَفيَالمقطعَالسابؽَفيَحالةَالتخيير
كيعكدَ،َكالبحرَىناَرمزَلمحبَالذمَتكمـَعنوَالشاعرَفيَأكؿَالقصيدة،َالبحرَأكَاالبتعادَعنو

َأردتَالغكصَفيَالبحرَ َإنؾَإذا : َقائبلن َأفَتتحمميََ-الذمَىكَرمزَلمحب–كيخاطبيا فعميًؾ
َدكارَالبحر َلمتضحية، َيككفَرمزنا َكىنا َإلىَتبعاتوَكيشيرَالشاعر، َإلىَالحبَبإشارتو فالذمَ،

َيحب َضده، َكيسبح َالتيار َيكاجو َأف َعميو َيجب َتحبينيَ، َألف َمستعدة َكنت َإذا َليا فيقكؿ
اَأفَتصبرمَعمىَالببلءَالذمَ،َكالسباحةَضده،َكعميؾَمكاجيتو،َفستتعرضيفَلمتيار كعميؾَأيضن

َكصبر.،َفالحبَإذفَمكاجية،َسيصيبؾ

َكىيَقصيدةَ)جسمؾَخارطتي(َإذَيقكؿَفييا:،َكقدَذكرَالشاعرَالبحرَفيَقصيدةَأخرل

 سيِّدتي ايَ  ًقارَ غَ  يينِ يدِ زِ 

 يينِ ادِ نَ يَ  البحرَ  إن

 وتًامَ  يينِ يدِ زِ 

 .(2)يينِ حيِ يُ ، ينِ مِ قتُ يَ  اذَ إِ ، وتَ المَ  علَّ 

َيحمؿَرمزَالمكتَكالغرؽ،َإفَتكرارَالشاعرَلمفعؿَزيديني ككأنوَيريدَأفَيعكسَ،َكلفعؿو
فإذاَكافَ،َككأنوَيحثياَعمىَأفَتدعوَيحبياَأكثر،َكيجعؿَمنوَشيئناَمحببنا،َمفيكمناَعفَالمكت

َمنو َالمزيد َيريد َالمكتَفإفَنزارنا َىك َىذا َإفَالبحرَيناديني، َكفيَقكلو؛ َنزارَحمةَ، َيخمع ىنا
كبالسفرَبيفَبعضَالصكرَالذىنيةَيختصرَ،َأخرلَعمىَماَيعتريوَكيصفوَبأنوَنداءَمفَالبحر

َنزارَالمسألة َالبحرَرمزَالمكت، َكيعد َالنكعَمفَالمكت، َيعشؽَىذا َألنو َكالحياة؛ َمنوَ، كيريد
َكبيذاَالمكتَفإنوَسيحيا.،َالمزيد

َرَكىدكؤهَكجمالوَككؿَىذهَالصكرَتدعكَنزارَلئلقباؿَعميو.فجنكفَالبح

                                                           

َ(.757قباني،َاألعماؿَالشعريةَالكاممةَ)صَ(1)
َ(.48)صَالمرجعَالسابؽَ(2)
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َ:كيقكؿَنزارَعفَالبحرَفيَقصيدةَأخرلَعنكانياَ)رسالةَمفَتحتَالماء(
 فُ عرِ ي أَ نّ و أَ لَ 

 رتبحَ ا أَ ًدا مَ جِ  يقٌ مِ عَ  حرَ ن البَ أَ 

 يتِ مَ اتِ خَ  فُ عرِ ي أَ نّ و أَ لَ 

 .(1)أتدَ بَ  نتُ ا كُ مَ 

َبالحبَ َلمبحر َفيَالقصيدة َالشاعر َرمز َاإلبحارَكمكاجيةَ، َالحبَفعميو َىذا َأراد فمف
بحارَضدَالتيار.،َكيحتاجَىذاَإلىَجيدَكبير،َاألمكاجَاليائجة َكا 

اَماىرنافمفَأرادَأفَيغَك،َفبحرَنزارَبحرَجميؿَلطيؼ َصَفيوَيجبَعميوَأفَيككفَسباحن
ََ.حتىَيتمتعَفيَالسباحةَفيو

فمنيـَمفَكافَالبحرَ،َفيماَسبؽَأفَلمبحرَدكرناَفيَشعرَىؤالءَالشعراءكيخمصَالباحثَ
َمفَشعرىـ َكبيرنا َجزءنا َمحتبلن َالبحر، َمفَذكر َكمنيـ َالكبير، َكلكفَليسَبالقدر أمَالمسألةَ،

َنسبية.

كالكاضحَمفَخبلؿَاستخداميـَلمبحرَأفَكؿَشاعرَكافَيستخدموَحسبَحالتوَكماَيدكرَ
َمخيفناَكمصدرناَلمقمؽَكالمكتَكالضياعفمنيـَ،َفيَكجدانوَكخمجاتو كمنيـَمفَ،َمفَكافَيراهَغكالن

كىذاَمختمؼَ،َكمنيـَمفَيراهَرمزناَلؤلـَكالحب،َكافَبحرهَرمزناَلمخيرَالكفيرَكالخبلصَكالحرية
َكنفسياتيـ.،َباختبلؼَحاالتَالشعراء

                                                           

َ.785،ََصقباني،َاألعماؿَالشعريةَالكاممةَ(1)
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 الفصل الثاني
ر عند الشعراء تجميات رمزية البح

 الفمسطينيين المعاصرين
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 الفصل الثاني
 تجميات رمزية البحر عند الشعراء الفمسطينيين المعاصرين

َأنفسنا َفي َمرمكقة َمكانة َالبحر َيحتؿ َىمكمو، َلو َليشكي َإليو؛ َيمجؤكف َمنا ،َفالعديد
آخرَتجدَفيوَذكرياتؾَفيكَالذمَيأخذؾَإلىَعالـَ،َكالتأمؿَفيو،َكآخركفَيستمتعكفَبالنظرَإليو

كىكَالمعشكؽَالذمَيذيبَالعاشقيفَأينماَ،َأكَالصديؽَالذمَيسامرَاإلنسافَفيَكحدتو،َالجميمة
أكَالمحتؿ؛َلذلؾَكافَالبحرَمكضعَاىتماـَ،َيراهَالظالـَالمستبد،َكمنيـَمفَيراهَغيرَذلؾ،َكانكا

َالكثيريف َعند َالشعراء، َفأكاله َكالكتابَالقدامى، َقدرنا، َاألىميةَكالمحدثيف َمف كلمبحرَحضكرَ،
َفيَالشعرَالفمسطينيَالمعاصر؛َليذاَفكرَالباحثَفيَالكتابةَفيَىذاَالمكضكع ،َكاضحَكطاغو

َلمتأمبلتَالشعرية َمجاؿَكاسع َففيو َالكطف، َالتيَتبحثَعف َالحبيب، َأك َذلؾ، َكغير كليسَ،
،َكاألشرعة،َسففكال،َالمكج)المقصكدَىناَالبحرَفحسب؛َبؿَماَيرتبطَبوَمفَأشكاؿَمكانيةَمثؿَ

َ.(كالشكاطئ،َكالمكانئ،َكالنكارس

َفقدَاقترفَبالمغامرة َالفمسطينيَالمعاصرَأشكاؿَرمزيةَعدة ،َكالغرؽ،َكلمبحرَفيَشعرنا
،َكتشتتَشعبياَفيَالمنافي،َبعدماَحمتَبفمسطيفَالنكبات،َكاليزيمةَكالغدر،َكاالحتبلؿَكالرحيؿ

َ َثائرنا َالبحر َمف َالشعراء َجعؿ َاآلخر َالكجو َعمىَاألعداءكفي َلمعكدة، َكرمزنا َلمكطفَ، كصكرة
القصائدَلشعراءَفمسطينييفَمعاصريفَاستخدمكاََبعضَسيظيرَمفَخبلؿَتحميؿَكىذا،َالسميب

َ.كىذاَماَستبينوَالدراسةَفيَالصفحاتَاآلتية،َالبحرَرمزناَفيَأشعارىـ

َ

َ
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َ
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 :لرمزية البحر اإليجابيةالنواحي  :والً أ
 :البحر رمز لموطن -0

َإليو،َعالقَنفمسطينيَالكطفَيشغؿَباؿَكؿإفَ فيَكؿََفيَأذىانيـ؛َا،َفيظؿَحمـَالعكدة
ََكبيرناَفيَقصائدىـ.اىتمامناََالشعراءَالفمسطينيكفَهلذلؾَأكالَكقت،َكفيَأمَمكاف؛

َ:فيَقصيدةَ)حنيفَيغمؽَالبحر(َ()يقكؿَالشاعرَعزَالديفَالمناصرة
 ،اهيَ المِ  وقَ ت فَ بّل طِ ات المُ مَ اثِ الجَ  ىرَ القُ  ينُ نِ أَ 

 ميِ تِ بّل جِ ي سِ وا فِ بُ تَ ا كَ مَ ا كَ تً يّ حر مَ ن البَ كُ م يَ لَ وَ 

 (1)ة لَ يزَ ا مَ نَ رُ حْ بَ  نْ كُ م يَ لَ 

َالسابؽَكبلموَالشاعرَيكجوَ َالنص َلبلحتبلؿَفي َكااله، َكمف َالذمَ، َاالحتبلؿ ىذا
فمسطيفَككطنوَ،َأفَبمدهلوََالشاعرَيؤكدف،َاغتصبَأرضوَفيَكضحَالنيارَأماـَأعيفَالعالـ

ذاَأردتـَأفَتشطبكىا،َكىذاَماَيشيدهَالتاريخ،َمكجكدةَمنذَاألزؿ كباقيةَرغـَ،َفييَمكجكدة،َكا 
فيكَيرلَفيَالبحرَصكرةَ،َلكتيشتَر،َكالَسمعةَرخيصةَتباع،َفكطنوَفمسطيفَليسَميزلة،َأنفكـ
َ.كاضطراب،َكىدكء،َكصخب،َبماَيحمموَمفَعمؽ،َالكطف

َ:)كقاؿَليَفيَكصؼَالبحرَالميت(َ:كيقكؿَفيَقصيدة

 ةيَ الِ عَ  ةٍ مّ تَ  مىعَ  ولَ يُ ي الخُ بّ رَ ي يُ دّ ان جَ كَ 

 ،حرالبَ  ىرَ ن تَ دىا أَ عوّ أُ  يكَ  :يال لِ قَ 

 ارة نَ ر قذفَ آخِ  ظُ مفِ يَ ، عُ ازِ نَ ىو يُ وَ 

 يالِ عَ األَ  ملَ رفس رَ تَ فَ ، وليُ يج الخُ يِ تَ 

 (7)امحّ زّ ال قّ شُ ىو يَ وَ ، حرَ البِ  اقصدِ  :يلِ  الَ قَ 

َرمزَن َالسابؽَبالبحر َالمقطع َفي َالشاعر َلمكطفجاء َا َرمزَن، َلمشباكالخيكؿ بَالفمسطينيَا
َىفبلَبدَأفَيترب،َوكتحتَسمائ،َأرضوَفكؽَىمَتربذال،َكطنواالحتبلؿَلَىالمقاكـَالذمَالَيرض

                                                           

(ََمحمدَعزَالديفَالمناصرة،َشاعرَفمسطيني،َمفَمكاليدَالخميؿَعاـ)ـَحاصؿَعمىَدرجةَالدكتكراه2:57َ
َالخميؿ،َباألخضرَكفناهَجفرا،َرعكياتَكنعانية.منياَياَعنبََفيَاألدب،َكلوَعدةَدكاكيفَشعرية:

َ(.526(َالمناصرةَ،َاألعماؿَالكاممةَ)ص2(
َ.796(َالمرجعَالسابؽ،َص3)
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،َيجبَعميناَأفَنمتثؿَلحكمةَاألجدادَك،َالدفاعَعفَالكطفَالمسمكبَىالشبابَالفمسطينيَعم
َ.كىذاَحؽَلفَنتنازؿَعنو،َلكطفَكاجبةَعمينافَحمايةَاإ

َ:كيقكؿَفيَقصيدةَ)سجبلتَالبحرَالميت(
 حرالبَ  احَ رَ جِ  فُ عرِ ي يَ ذِ ا الّ نَ أَ 

 ةىشَ الدّ  ىصَ ي حَ ر فِ السّ  فُ عرِ ي يَ ذِ ا الّ نَ أَ 

 ةولَ فُ الطّ بِ  جُ جّ دَ نا المُ أَ 

 مّ ع اليَ ارِ الفَ 

 (1)يدِ حْ يل وَ تِ ا قَ يَ  حرُ ا بَ ك يَ مّ ىَ  لُ حمِ أَ 

َبالبحرَالشاعر َمرتبط َالذمَيعرؼَىمكمو)ىنا َالكطف( َكأحزانو، َحيثَ، َقضيتو كيحمؿ
َكتدفعوَلممضيَقدمناَفيَسبيؿَتحريرَالكطف.،َتتداعىَصكرَالطفكلةَفيَمخيمتو

َ:اأيضَنكيقكؿَ
 اتعَ فَ رتَ المُ  وقَ فَ  فٍ زْ من نَ 

 حرالبَ  لُ بَ قْ أَ 
 اجاجً أا ممحً 
 او ناشفً أقبمُ 

 اتقَ بَ الطّ  ادِ مَ رَ  سِ فْ ا في نَ يتً و مَ أقبمُ 
 وأقبمُ 

 ،هخدّ  ىمَ عَ و تُ عَ مْ دَ ، ا نائمً زلزااًل 
 ،اتو في القارّ تِ بّ حِ أي كِ بْ يَ وَ 

 ىً ج مسَ يبًل تِ قَ  ىمقَ تَ واسْ ، حرالبَ  مَ زَ واء ىَ سَ وَ 
 (2)يتِ يمَ بِ قَ  ابنُ وَ ، ييمِ تِ و قَ نّ إ

َسبؽَمفَاأل َالشاعرَمفَخبلؿَما لكطنوَََافَالبحرَرمزَنأفَيبيفَأَسطرَالشعريةيريد
كذكرياتوَ،َالذمَعاشَفيوَطفكلتوَ-أمَالشاعر-فيكَ،َبعممو،َبسيئاتو،َبكؿَماَيحكيوَىذاَالكطف

َأَيرلفيكَ،َىكَالذمَحمؿَىمو،َالجميمةَالبريئة ،َصابوَمفَاحتبلؿأفَكطنوَحزيفَبسببَما
                                                           

َ(.859،َاألعماؿَالكاممةَ)ص(َالمناصرة(1
 .:85المرجعَالسابؽ،َصَ((2
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َكمفوَاأل َالكطفَمفَدنسَ،َكأنوَالَبدَأفَيأتيَيكـ،َمرفيكَلفَيتخمىَعنوَميما كيتحررَىذا
َ.كالشاعرَينتظرَىذاَاليكـَبفارغَالصبر،َاالحتبلؿ

َ:فيَقصيدةَ)فيَبيركت(َ()كيقكؿَالشاعرَمحمكدَدركيش
 قزرَ أ حرٌ بَ ، رٌ طَ ومَ ، مٌس شَ  وتُ يرُ بَ 

 ةرَ اىَ صَ مُ وَ ، ىربَ من قُ  ينِ ونَ المّ  ينَ ا بَ مَ وَ ، رضَ خأَ 

 (1)ةرّ المَ  يا ىذهِ فسَ نَ  وُ شبِ يروت ال تُ كن بَ لَ 

َرمزَنَىأت َالسابؽ َالمقطع َفي َبالبحر َحيفاالشاعر َلببلده َكىدكئياَا َبجماليا ،َكيافا،
َكالكرمؿ َكغيرىا، َأَك، َبيَمدلظير َاتعمقو َجانبَبيركتَافميسَمأمكنَن، َالدكؿَ، َمف َغيرىا كال

كطنوََعمىفالبحرَالداؿَ،َماَبالنسبةَلمشاعرأ،َفكؿَاالحتماالتَكاردة،َالعربيةَفيَالكضعَالراىف
َتبق َما َكؿ َلوَىىك َالبحر، َعمى َتطؿ َالتي َكبيركت َكتعانقو، َحيفا، َصكرة َتمنحو ككطنوَ،

َ.أمَإنياَتشبوَحيفا،َالسميب

َ:خرَفيَقصيدةَ)رباعيات(آكيقكؿَفيَمكضعَ
 ىرَ أَ ي نّ إِ .. .حرِ من البَ  يدُ رِ أُ ا مَ  ىرَ أَ 

 يينِ ض عَ مِ غْ أَ فَ ، وبِ رُ الغُ  ندَ عِ  سِ ارِ وَ النّ  وبَ بُ ىُ 

 ، سلُ ندَ أَ  ىلَ إِ ي دّ ؤَ اع يُ يَ ا الضّ ذَ ىَ 

 (2)يّ مَ عَ ام ة الحمَ بَل اع صَ رَ ا الشّ ذَ ىَ وَ 

َالكثيرَأخذ َالبحر َدالالت َمف َالشاعر َالنكارس، َىبكب َالرحيؿ، َأم َكالتنقؿ، كعدـَ،
رضَأماَربطياَدركيشَبفكرةَمنطؽَالطيرَالباحثَعفََاكىكَحالةَنفسيةَدائمةََكثيرَن،َاالستقرار

كىذاَماَ،َكؿَىذهَالعناصرَتتداخؿَفيَتشكيؿَبعدَالمكاف،َكالبحر،َكالرحيؿ،َفالنكارس،َالركح
َ.الكطفَالمفقكدَعمىفالبحرَعندهَيدؿَ،َريدَمفَالبحرأريدَماَأ،َرادَبوَالشاعرَفيَقكلوأ

َ

                                                           

(ََشاعرَفمسطينيَمفَمكاليدَعاـ)الفراشة،َكزىرََـ،َفيَقريةَالبركة،َكلوَعدةَدكاكيفَشعريةََمنيا:َأثر2:52
َـ.3119عاـ3119َالمكزَأكَأبعد،َالَتعتذرَعماَفعمت...كغيرىا،َكتكفيَفيَأغسطسَعاـَ

َ(.31دركيش،َديكافَاثرَالفراشةََ)صَ(2(
َ(.3/491دركيش،َاألعماؿَالكاممةَ)ج(2َ)



5: 
 

َ:بحثَعفَداليا(أفيَقصيدةَ)لذاَقمتََ)*(براىيـَنصراهللإكيقكؿَالشاعرَ
 ينِ اءَ ة جَ رّ مَ 

 ، يتِ احَ ي رَ فِ  حرَ البَ  كَ رَ تَ 

 :القَ وَ 

 يبًل مِ قَ  يبُ غِ أَ 

 حرالبَ قت بِ فّ رَ  تَ بّل يَ فَ 

 لبَل يت التّ عَ  رَ بّل ىَ 

 ، يتِ البَ بِ  ونَ وفُ طُ يَ  ودُ نُ الجُ فَ 

 (1)المَ االحتِ ل بِ بْ الحَ وَ 

كليسَكسابؽَرمكزهَالتيَاستخدمياَمفَ،َيأتيَالشاعرَفيَىذهَالقصيدةَبرمزَجديدَلمبحر
َالبحرَرمزَنَيرلنوَإف،َكرحيؿ،َكعكدة،َكغضب،َثكرة َالمرة َلمكطففيَىذه كطنوَالذمَطالماَ،َا

َحبوأ َعنوَك، َيتخمى َلف َحصؿ َميما َالفمسطيني، َكؿ َيطمبَمف َيفيك َالكطفَأف َىذا َيراعكا ف
َكفيَأمَمكاف.،َالذمَيتربصَبوَفيَكؿَكقتو،َكالَيدعكهَعرضةَلممحتؿ،َالغالي

َ:فيَقصيدةَ)زىرةَعدف(َيضاَنأكيقكؿَ
 ، حرالبَ  عُ رجِ ستَ البحر يَ وَ 

 ...ةئَ ادِ ة اليَ رقَ والزّ 

 ا؟نَ دِ ن يَ حر مِ البَ  فُ عرِ ن يَ مَ 

 ، اءالمَ  عَ و مَ ميُ نَ  مّ ثُ 

 يف...والصّ 

 ، حرلمبَ  وكَ دعُ أَ و 

                                                           

َفيَقرية2:65َشاعرَفمسطينيَمفَمكاليدَعمافَعاـَ)*( َمفَأرضيما )البريج(َـ،َمفَأبكيفَفمسطينييفَىجرا
ـ،َكمفَأعمالوَالشعرية:َنعمافَيستردَلكنو،َالخيكؿَعمىَمشارؼَالمدينة،َأناشيدَالصباحَعكاصؼ2:59َعاـَ

 القمب...َكغيرىا.

َ(.:2-29صصَنصرَاهلل،َديكافَالمطرَفيَالداخؿَ)(1َ)
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 ، ةالَ قَ رتُ لبُ اوَ 

 حريك لمبَ ينَ عَ  مُ دّ قَ أُ وَ 

 (1)ي مّ أُ زان حْ أَ وَ ، يلمِ الجَ  اءِ نَ مغِ و لِ أَ 

َلمكطفإ َالنصَالسابؽَرمز َفي َالبحر َف َالجميؿ، َالكطف َىذا َالعصاباتَ، الذمَسمبتو
فَيقدـَكؿَأَك،َفَييبَلنصرةَكطنوأفيطمبَالشاعرَمفَكؿَفمسطينيَ،َكشردتَأىمو،َالصييكنية

سيظيرَفيَ،َافَكؿَمفَقدـَلمكطفَشيئَنأفَيكضحَأكيريدَالشاعرَ،َمدفاعَعنوكنفيسَل،َغاؿَو
َكؿَمفَقدـَلمكطفَأمَتضحية.َىفَيديوَستشيدافَعمأأمَ،َيديو

َ:يدةَ)الحمـ(كيقكؿَنصراهللَفيَقصَ

 ، ةدَ يّ السّ وَ ، حرِ في البَ  نُ معِ يُ 

 يرطِ ئو الشّ اجِ فَ يُ  ينَ حِ وَ 

 حرالبَ  ةَ حَ ائِ رَ  مُ مممِ يُ 

 ....ةبَ ائِ الذّ  وُ تَ رقَ زُ 

 يتِ بيَ جَ  ىمَ عَ  اءٍ مَ  ةَ طرَ قَ  حرِ البَ  نَ مِ  يتُ سِ ي نَ نّ أَ و ا لَ اذَ مَ 

 ....،يرالقَ  نَ وم مِ ك يَ امَ مَ أَ اك فَ كَ 
 ، ينرِ بِ خْ المُ وَ 

 ، القَ رتُ البُ  ةُ ارَ يّ بَ وَ ، ارُ حَ البِ  وعدُ تَ ك مفَ خَ وَ 

 (2)ينمِ اسَ اليَ وَ ، يرِ افِ صَ زن العَ حُ وَ 

فَالشرطيَالذمَرمزَلوَأَك،َكاألرضَالتيَاحتمياَالصياينة،َالبحرَفيَالنصَرمزَلمكطف
َباالحتبلؿ َخيرات، َمف َفييا َما َسمبَكؿ َقد َاأل، َىذاَفيذه َقيد َمف َيحررني َمف رضَتنادم

كيقكؿَ،َكزىرَالياسميف،َكيستردَبياراتَالبرتقاؿ،َماَكافَعميوَإلىالمحتؿَالظالـَ؟َكيعيدَالبحرَ
ََحتىَ:ايضَنأ َحزينة ََعمىالعصافير َمفأما َفمسطيف َضياعَصاب َكتشرد، َيردَ، َمف فيؿ

َكشقشقتيا؟،َلمعصافيرَزقزقتيا

                                                           

َ.(93-91صَص)نصرَاهلل،َديكافَالمطرَفيَالداخؿََ(1)
َ(.24-23صَنصراهلل،َديكافَنعمافَيستردَلكنوَ)ص(2َ)
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َ:فيَقصيدةَ)صرخةَالميبلد(َ()كيقكؿَالشاعرَكماؿَناصر
ــــ ــــنــــي الّســــا بَ َي  كــــرالبِ  أةِ دْ بلم فــــي الَي

ـــــــى الّ عَ    ـــــــ يـــــــعِ جِ الوَ  شـــــــاطئِ م  يبمِ الّس

   
ــــــــتَ رقت ضــــــــفّ َشــــــــ ــــــــاليّ اه ِب  ،مّ م، والّغ

 يــــــــــــبرِ ، والغَ يلِ خِ ، والــــــــــــدّ ثمِ اإل ِبــــــــــــوَ   

   
ــــــــــو يَ مْ رَ  حــــــــــرُ ا البَ دَ وَغــــــــــ ــــــــــتَ م  ىكّ َش

(1)يــــــــــبثِ كَ ى لِ ذَ و األَ شــــــــــكُ يَ  يــــــــــبٌ ثِ فكَ   
 

   
َ َاألبياتَالسابقة َالذمََمدلتظير َصابَالشاطئأالكجع َيشتكَحتى، َيالرمؿ فجاءَ،

"الشاطئَالكجيعَ:َقكلوفيَكىذاَكاضحَ،َالكطفَالسميبَعمىداللةَ،َكالبحر،َالشاعرَبالشاطئ
َالسميب" َيشتكي"، َرممو َالبحر َ"غدا ،َ َاالحتبلؿ َكجكد َيشكك َالشاعر َكطف رضوَأَعمىفيذا

َعمىدالالتََ(كالغريب،َكالدخيؿ،َكاليـ،َباإلثـ)كقدَجاءَالشاعرَ،َاالحتبلؿالطاىرةَالتيَيدنسياَ
َ.االحتبلؿ

َ:فيَقصيدةَ)الزكرؽَالحائر(َناصرَكيقكؿ
ـــــــــــــ ـــــــــــــا يَ ورَ ا زَ َي  يجـــــــــــــرِ ًق

ــــــــ   ــــــــِف ــــــــالمَ  ئِ اطِ ي الّش  ودفُق

   
 دريل َتــــــــــــــاهلل َىــــــــــــــِبــــــــــــــ

ــــــــــــا دَ اذَ َمــــــــــــ    ودُســــــــــــا األُ َى

   
ــــــــــــــــزّ  ــــــــــــــــرَ الحَ ق ُ ورّ وال  انُ ي

 اءَبــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــو إِ فِ   

   
ـــــــــــــ ـــــــــــــورَ زَ ا َي  يجـــــــــــــرِ ا يَ ًق

ـــــــــــ   ـــــــــــودالقُ  ئِ اطِ ي َشـــــــــــِف  ي

   
 ىســــــــــــــرِ ا تَ َنــــــــــــــا بِ دَ َغــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــبَل طَ    ـــــــــــــــــــــالجُ  عُ ِئ  ودُن

   
 اةِ َجــــــــــــــــــالنّ  قَ ورَ ا زَ َيــــــــــــــــــ

ـــــــــمَ    ـــــــــ اكَ رَس ـــــــــِف  وعمُ ي الّض

   
ـــــــــ ـــــــــتَ  لْ َى ـــــــــي الحَ وِ نَط  ،اةُ َي

(2)وع؟ُبــــــــــــــــــــــــــــــى الرّ رَ  أَ اَل وَ   
 

   
َك،َاكتارةَيراهَحزينَن،َافتارةَيرلَالشاطئَمفقكدَن،َصابَالكطفأماََعمىإفَالشاعرَحزيفَ

،َالشاطئَفيالكطفَالضائعَالذمَرآهَالشاعرََإلىفيذهَالدالالتَكمياَتشيرَ،َاتارةَثالثةَيراهَمقيدَن
،َربكعوَلكيَر،َفَتنطكمَالحياةأاَ؟َقبؿَكيسأؿَالشاعرَفيَنيايةَالمقطعَىؿَسيرلَكطنوَمحررَن

الذمَجاءَفيَفيذاَالسؤاؿَ،َسرهأكاألسيرَينتظرَمفَيفؾَ،َنوَسيظؿَتحتَكطأةَاالحتبلؿأـَأ
َ.إجابةَإلىيحتاجََآخرَالنص

                                                           

()ََـ،َكلوَاآلثارَالكاممة،َتكفي2:35َكماؿَبطرسَإبراىيـَناصر،َشاعرَفمسطينيَمفَمكاليدَبيرَزيتَعاـ
َـ.2:84عمىَيدَالمخابراتَاإلسرائيميةَفيَبيركتَفيَأبريؿَعاـَ

َ(.44ناصر،َاآلثارَالكاممةَ)صَ((1
َ.3:-1:المرجعَالسابؽ،َصَصَ(2)
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اكيقكؿَن َ:(نتأأالجئَ)فيَقصيدةََاصرَأيضن
ـــــالمَ  ئِ اطِ مّشـــــلِ  نّ ِحـــــتَ   أٍ َمـــــفـــــي ظَ  ودِ فُق

ــــــوِ انِ مَ ن أَ ي ِمــــــقِ ســــــتَ تَ وَ     ربِ صــــــطَ تَ ، وَ ي
   

ـــ ـــ حرَ البَ َف ـــ ُص رقُ َي  مـــى، وعَ وِ اِعـــوجَ ي أَ ِف

ـــ   ـــآنِ طْ ُش ـــم لَ حـــبَل يض أَ و الِب (1)رْضـــا خُ َن
 

   
ىذاَالكطفَ،َالذمَيرمزَبوَلمكطفَالضائع،َالشاطئَالمفقكدَإلىَأخرليعكدَالشاعرَمرةَ

َالشاعر َقصائد َمعظـ َشغؿ َالذمَلطالما َتخمك، َقصيدة ََفبلَتكاد َفييامف َالكطف َذكر فيذاَ،
فيكَ،َكطنوَالذمَفقدهَإلىأمَ،َالشاطئَالمفقكدَإلىفإنوَيحفَ،َاالبلجئَالذمَترؾَكطنوَمضطرَن

َالذمَسيعكدَفيوَ،َأمؿَالعكدةَعمى ليَكطنو،َشاطئوَإلىكينتظرَاليـك َ.كا 

ََ:فيَقصيدةَ)أقدـَأكراؽَاعتمادمَكسفير(َ()كيقكؿَالشاعرَمعيفَبسيسك

 وتالحُ 

 اهمَ حَ وَ ، َس ونُ يُ  أَ بّ خَ 

 سونُ يُ  ىمَ حَ  وتُ الحُ 

 عاسِ الوَ  نِ طِ ا الوَ ذَ في ىَ  ثُ بحُ ا نَ نّ كِ لَ 

 عاسِ الوَ  حرِ ا البَ ذَ ي ىَ فِ 

 وتن حُ عَ  ثُ بحَ نَ 

 (2) توت قةِ رَ ن وَ عَ  ثُ بحَ نَ 

كفيَىذاَالنصَقدَتأثرَ،َتأثرَالشاعرَبقصصَاألنبياءَعمييـَالسبلـَمدلاَيبدكَكاضحَن
كخبأتوَكرقةَالتكتَ،َالذمَحماهَفيَبطنو،َالشاعرَبقصةَيكنسَعميوَالسبلـَفيَبطفَالحكت

َتحتَظميا َقكمَعكدهَحتى، َالنصَرامزَن، َفي َبالبحر َالشاعر َجاء َالضائعكقد َلمكطف َبو ،َا
َكالشعبَالتائو َكيخرجوَمفَمحنتو،َفَيحميوالذمَيبحثَعمٌَ، َمفَخبلؿَ، فأظيرَالشاعرَىذا

َ.التناصَمعَقصةَيكنس

َ

                                                           

َ(.231-:22ص)صَناصر،َاآلثارَالكاممةََ(1)
(َ َعاـ َغزة َمدينة َمكاليد َمف َفمسطيني، َشاعر َأعمالو2:37َ( َكمف َالنكبة، َشعر َأركاف َأحد َمف َكيعد ـ،

 ـ.2:95َالشعرية:َفمسطيفَفيَالقمب،َاألردفَعمىَالصميب،َماردَمفَسنابؿ..َكغيرىا،َكتكفيَفيَلندفَعاـَ

َ.(547بسيسك،َاألعماؿَالشعريةَالكاممةَ)ص(2َ)
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َ:كيقكؿَالشاعرَكماؿَناصرَفيَقصيدةَ)حرماف(
 يرِ دْ َصـــــــبِ  يحُ رِ الَجـــــــ ئُ اطِ ا الّشـــــــَيـــــــيّ أَ 

ــــــفــــــرِ رَ  تُ اَل    ــــــ جزِ العَ ف ِب ــــــا...تَ مَ قْ ي مُ ِف  ّي

   
 ّيـــــافِ  صـــــخبُ حـــــر يَ البَ ي، وَ ســـــبِ ا حَ َنـــــأَ 

ــــــــقَ   ََ  ــــــــّزت عَ ات َعــــــــرَ َط  ّيا...تَ فَ ى َشــــــــَم

   
ـــــــــاَشـــــــــالمُ  ئُ اطِ ا الّشـــــــــَيـــــــــيّ أَ   وق إلّي

ـــــــــــــا مَ اكِ بَ  اكَ ىـــــــــــــوَ نـــــــــــــا أَ أَ    ـــــــــــــابكِ ًي  ّي

   
ــــــــــوَ  ــــــــــى أُ و عَ شــــــــــدُ يبًل يَ وِ َع ــــــــــانَ ذُ م     ّي

(1)عّيامَ ْســــــــــي مَ ّن ِفـــــــــئِ يرًا َيـــــــــدِ وَىـــــــــ  
 

   
َ َكقد َلمكطفَالضائع؛ َرمزنا َكافَيقؼَعمىَمكافَيمثؿَالشاطئَىنا قاؿَالشاعرَحينما

،َفيكَيعبرَعفَذلؾَمفَخبلؿَكصفوَلمشاطئَبالجريح،َمرتفعَيطٌؿَعمىَشاطئَبمدهَالضائع
كالنصَالسابؽَلـَيكفَأكؿَالنصكصَالتيَيرمزَ،َكماَيحكيو،َفالشاعرَييكلَكطنوَبكؿَماَفيو

ََ.فيياََالشاعرَلشاطئَالبحرَبالكطفَالضائع

 :البحر رمز لمثورة -7
َلمثكرة َرمزنا َالبحر َيمثؿ َالحرية، َنحك َكالسعي َالفمسطينيَ، َالشعر َقصائد َمف َعدد في

َالمعاصر.

َ:يقكؿَالشاعرَعزَالديفَالمناصرةَفيَقصيدةَ)الخركجَمفَالبحرَالميت(
 اجمَ وَ  اجَ ىَ وَ ، بحرُ ا الَ انَ افَ ا وَ مّ ولَ 

 ، ورذعُ المَ  ئبِ الذّ  نَ مِ  اتِ ورَ ذعُ المَ  يضِ البِ  اتِ مَ نَ الغَ  يعِ طِ قَ كَ 

 وعمُ و يَ حْ ن صَ مِ  اتٌ وجَ مَ  ضِ بيَ األَ  دِ بَ الزّ ا بِ تنَ مَ ورَ 

 ثلمِ   ُس نعَ و تَ أَ ، ىر اَ وَ تَ و تَ أَ ، طُ يبِ تَ  اتٌ وجَ مَ 

 (2)اجىّ الوَ  رِ خْ الصّ  مفَ ات خَ امَ مَ يَ 

َالشاعرَفيَالنص َىاج)مثؿََإفَاأللفاظَالتيَاستعمميا َكماج، َالكىاج،َرمتنا، تكحيَ(،
َاثائرَنفَيككفَأمفَالبحرََبأنوَيريد َامقاكمَن،َاغاضبَن، اَيجعؿَمنوَثائرَنَك،َيقؼَفيَكجوَالمحتؿ،
،َكالغضب،َلمثكرةَرمزناََفكافَالبحرَعنده،َكىدؼَشريؼَىكَتحريرَالكطف،َجؿَغايةأيثكرَمفَ

َحيكيةَ َإلى َإضافة َالسابقة َاألفعاؿ َفي َالمتمثمة َتكظيؼَالحركة َقكةن َالمشيد َعمى َأضفى كقد

                                                           

 (.361،َ:35صصَالكاممةََ)ناصر،َاآلثارََ((1

َ(.259-258صصَالمناصرة،َاألعماؿَالكاممةَ)َ((2
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كالنشاطَ،َالتيَتكحيَباالستمرارَإضافةَإلىَالحيكيةَ(تنعس،َتتكارل،َييبط،َالمشيدَفيَ)يعمك
ََ.الثكرم

َ:جماؿَعبدَالناصر(َإلىكيقكؿَالشاعرَمعيفَبسيسكَفيَقصيدةَ)رسالةَفيَزجاجةَ
 ، ىرَ ا تَ مَ كَ  نُ حْ نَ 

 ، ىرَ ا تَ مَ كَ   جٌ ائِ ىَ  حرُ والبَ 

 (1)ىرَ ا تَ مَ ثمَ مِ  ونَ دُ ارَ طَ ا المُ نَ فَ مْ وخَ 

كتبقيَ،َالثكرةَالتيَيريدىاَالشاعرَأفَتنفجرَبالمحتؿ،َمثكرةلَرمزنافيَاألبياتَمثؿَالبحرَي
،َزكالوَحتى،َبؿَتظؿَباقيةَماَبقيَاالحتبلؿَ؛كتنطفئ،َكالَيريدىاَأفَتيدأ،َفيَكؿَأنحاءَالعالـ

َ.الذمَيخمصَالكطفَمفَكجكدَاالحتبلؿَعميو،َفيذهَالثكرةَالمقصكدةَتنتظرَالمخمص

َ:فيَقصيدةَ)نياريا(َ()كيقكؿَأحمدَدحبكر
 حر ؟البَ  يقَ فِ تَ سْ يَ  لْ ىَ ، اعً رابِ  أسألُ  تُ دّ وعُ 

 ، يودِ كُ من رُ  أخرجُ  رّ البَ  مِ اسْ بِ  :البحرُ  قالَ 

 يغنّ أُ  إذْ ، أو أحاربُ  أحاربُ  ي إذْ نّ غَ ي أُ نّ ا إِ وىَ 

 ، يكودِ من رُ  أخرجُ  البحرِ  مِ اسْ وبِ 

 يتنِ سَ خرَ ة أَ اىَ تَ المَ  ومن قالَ 

يودِ عُ  يّ لدَ  فإنّ   

 ينّ غَ أُ  بأربعةِ 

، الحدادِ  يابسةَ  ي البحرُ دّ نَ يُ  بأربعةِ   

َ(2)ادوَ ن السّ مِ  يارَ النّ  نَ جْ رِ خْ يُ  البرّ  وأمياتُ 

                                                           

َ(.79بسيسك،َاألعماؿَالشعريةَالكاممةَ)صَ((1
(َ َعاـ َحيفا َمفَمكاليد َفمسطيني، َشاعر َخضرَدحبكر، َأحمد َالشعرية:2:57( َكمفَأعمالو َالكلدََـ حكاية

َىذ َبغير َالكحدات، َطائر َاألطفاؿ، َالضكارمَكعيكف َجئت،...الفمسطيني، َاهللَعاـََا َراـ َفي َكتكفي كغيرىا،
 ـ.3128

َ(.744دحبكر،َديكانوَ)ص(2َ)
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َأالَيظؿَساكتَن َفيَاألبياتَالسابقة َالبحر َمف َالشاعر َيريد َالظمـَعمىا َكاالحتبلؿ، َك،
األكافَأفَيخرجَآفَككأنوَيقكؿ:َ،َالغاصبيفَاَتحرؽكيككفَنارَن،َالمحتؿَعمىفَيثكرَأيطمبَمنوَ

كجوَفيَاَلمثكارَالذيفَسيقفكفَكرمزَن،َاَليذهَالثكرةالبحرَرمزَنَلذاَظير،َكيثكر،َالبحرَمفَصمتو
َالمحتؿ.

َ:رمزَلمثكرةَلبحرأفَاَعمىاَكيقكؿَالشاعرَفيَالقصيدةَنفسياَمؤكدَن

 ، ضيقا يَ فقً أُ  ىنر  بلْ 

 ، يقرِ و الغَ يضربُ  ا مازالَ ا ىائجً وبحرً 

 واكَ ست سِ ولَ 

 (1)قوْ ي الشّ فِ ، في الشمسِ ، في البحرِ ، رّ في البَ 

َلممقطعَالسابؽ َتأكيدنا َالمقطعَمفَالقصيدة َىذا َكرد َلمثكرة، َالبحرَرمزنا َفيَاتخاذ كىناَ،
،َفيطمبَمفَالبحرَأفَيغضب،َمفَيقؼَفيَكجوَىذاَالمحتؿَإلىحاجةَالشاعرََمدليتضحَ
َ.اَليذاَاالحتبلؿمتصديَن،َكيككفَالمخمص،َكيثكر

َ:(النافذةَعمىكيقكؿَالشاعرَإبراىيـَنصراهللَفيَقصيدةَ)القتيؿَينشدَ
 يدمِ و بِ مَ وسِ مَ  العشبُ  يفتحُ 

 يت؟أَ رَ  ىلْ 

 (2)يمِ فَ  منو تَ رخَ حر صَ ئ البَ دِ تَ بْ ويَ 

َالَيصكر َفي ََالسابقةَسطكرالشاعر َالثكرةمشيد َفيََك، َالبحر َيحمميما َالمذيف الغضب
أمَأفَ،َالمحتؿَعمىاَبركافَمفَالغضبَيثكرَغاضبَنَإلىفيذاَالبحرَالساكفَسيتحكؿَ،َداخمو

كىذاَكاضحَمفَ،َكأكؿَصرخةَسيصرخياَستككفَفيَكجوَالمحتؿ،َالبحرَسيخرجَعفَصمتو
،َمثكرةلَرمزناَفبحرَالشاعرَفيَاألبياتَجاءَمفَفمي(َيبتدئَالبحرَصرختو)خبلؿَقكؿَالشاعرَ

ََ.كالغضب

َ

َ
                                                           

َ(.745دحبكر،َديكانوَ)صَ(1)
َ.36صَ،المرجعَالسابؽَ((2
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ََ:فيَقصيدةَ)المغني(َ)*(كيقكؿَتكفيؽَزياد
 ،ةيَ نِ غْ أُ  مفَ خَ  عامٍ  ي ألفَ وأمشِ 

 ادوَ  ألفَ  وأقطعُ 
 ،كمَ مسْ ك الَ ائِ شَ 

 جائِ ىَ  بحرٍ  كلّ  ركبُ وأَ 
 رطْ العِ  لمّ أَ  ىحتّ 
 (1)كيمَ المّ  شواطئِ  عندَ 

َك،َفَيعيشأفيكَيريدَ،َتَبكطنوَإثرَاالحتبلؿَاإلسرائيمييشعرَزيادَباليزيمةَالتيَحمٌَ
لكَكافََك،َلكَكمفوَىذاَكؿَشيءَحتى،َكالتحرير،َطريؽَالنصرَإلىيسيرَكراءَأمَأمؿَيكصموَ

ؿَجعفي،َأعداءَالكطف،َفَيثكرَفيَكجوَظبلموأفيكَيريدَمفَالبحرَ،َاَبالمصاعبطريقوَمميئَن
َمفَرمكزَالثكرةالبحرَرمزَن َا كألموَالذمَيتمثؿَفيَشكاطئَالميمؾ؛َألفَ،َرغـَحزنو،َكالغضب،

َ.كاأللـ،َالميمؾَرمزَلمحزف

َ:صغيرةَمفَأغنيةَشعبيةَقديمة(كيقكؿَفيَقصيدةَ)كمماتَ
 يدشَ ونَ ، بيا قصيدةٌ  لوحةٍ  لّ كُ 

 ارعصَ و اإلِ قمبُ يَ ، ىائجٌ  حرُ الب

 ارحّ ي بَ نِ نّ كِ لَ 

 اريَ ي لمنّ تِ قمَ مُ  تُ فتح منذُ 

 ومّ ي كُ رِ مْ عُ  يتُ ضَ قَ 

 (2)راحَ البِ  وُض رُ أَ 

َالحبَلكطنو َإفَالشاعرَفيَاألبياتَشديد َمفَديكانوَتخمكَمفَذكرَتفبلَ، كادَقصيدة
،َلنصرةَىذاَالكطفَالسميبَ؛كؿَشيءَرلذاَنراهَيسخٌَ،َكخاصةَالبحرَالذمَيرمزَلمكطف،َالبحر

                                                           

ـ،َكلوَالعديدَمفَاألعماؿَالشعريةَمنيا:َ:2:3تكفيؽَأميفَزياد،َشاعرَفمسطيني،َمفَمكاليدَالناصرةَعاـَ)*(
َ َمكتاكـ َادفنكا َأياديكـ، َعمى َاألدبَأشد َمف َالعديد َترجـ َكقد َكغيرىا َكالغضب،.. َالثكرة َأغنيات كانيضكا،

 ـ.5::2الركسي،َكتكفيَعاـَ

َ(.351زياد،َديكانوَ)صَ((1
 .551المرجعَالسابؽ،َصَ(2)
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بؿَيريدَمفَالرياحَ،َفَتيدأأكىكَالَيريدَليذهَالثكرةَ،َااَىائجَنبركانَىَك،َفقدَجعؿَمفَالبحرَثكرة
ينتظرَكىكَ،َاَأنوَمنذَطفكلتوكيضيؼَالشاعرَأيضَن،َلتظؿَعاتيةَثائرةَ؛فَتييجَأمكاجَالبحرأ

َ.كعشقكه،َلشبابوَالذيفَعشقيـَالكطفَيكـَعكدةَالكطف

َ:(2:77مفَدفترَ)فيَقصيدةََ)*(كيقكؿَالشاعرَخالدَأبكَخالد
 ةارَ حّ وا بَ كانُ  منٍ ن زَ مِ 

 رضاألَ  ورُ دُ نَ  يا بحرُ  نحنُ 

 كوجِ مَ  رَ ا غيْ ايَ طَ مَ  نعرفُ  لمْ 

 اكينَ شِ ما خَ 

 ،كرّ سِ  عَض ا بَ ممنَ حَ 

 كحبِ ى رَ عمَ  اهُ ينَ مَ رَ وَ 

 جومنُ  أكوامُ 

َ(1)ينةفِ لمسّ  ارفنّ  يا بحرُ  يكَ فِ  جمٍ نً  كلُ 

َالتيَ َالمخاطر َالعاتي َبمكجو َيمثؿ َالذم َالبحر َمع َحميمة َعبلقة َىنا َالشاعر ككف
،َحانيناَعمىَالمشرديف،َكمعَاألياـَأضحىَالبحرَحانيناَثائرناَفيَالكقتَنفسو،َتعترضَالراحميف

َ.كاألمؿَفيَغدَمشرؽ،َكرةلمثَكصارَرمزنا،َغاضبناَعمىَالغاصبيفَالمحتميف

َ:عصرَالبحر()كيقكؿَأيضانَفيَقصيدةَ

 الموج بحرًا والجبالُ  األرُض  تصيرُ 

 حارة القدماءنا البّ موعُ جُ  تصيرُ 

 ،ا لعينيياإكرامً 

 واثنان...، قاربٌ  ويغرقُ 

                                                           

ـ،َكيعمؿ2:48َخالدَمحمدَأحمدَالمعركؼَب)خالدَأبكَخالد(َشاعرَفمسطيني،َمفَمكاليدَسيمةَالظيرَعاـََ)*(
كالصحفييفَالفمسطينييف،َكمفَأعمالوَالشعرية:َكساـَعمىَصدرَالمميشيا،َتغريبةَخالدََاآلفَفيَاتحادَالكتاب

 أبكَخالد،َالجدؿَفيَمنتصؼَالميؿ،َشاىرناَسيفيَأجيء،..َكغيرىاَكىكَاآلفَفيَسكريا.

َ(.8/ص4َأبكَخالد،َالعكديساَالفمسطينية،َاألفعاؿَالشعريةَ)ـََ((1
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 ...بابارة العصر الشّ حّ وى بَ ى سِ وال يبقَ 

 ...حاروالبِ ، وا البحروعنَ 

 يناءوا عمى المِ وانتظرُ 

 (1)الميل طولَ 

َالسطكر َفي َالشاعر َالثكرةَيتحدث َعف َالسابقة َدماءَ، َمف َستنبت َالتي كالتضحيات
كالرعيؿَاألكؿَ،َكالبحارةَالذيفَيتحدثَعنيـَالشاعرَىـَالجيؿَاألكؿَمفَالمناضميف،َالمناضميف
كؿََكالَبأسَأفَتغرؽ،َأكَاثناف،َكألجؿَالكطفَالغاليَيغرؽَقارب،َاألرضَبحر،َمفَالثائريف

َالقكارب َفالشاعرَيطمبَمفَالناسَأفَتغنيَلمبحر، َكلمبحارة، َعمىَميناءَالشاطئ، ،َكينتظركا
َالميؿ َكانتَحمكة َميما َالكاقع، َكقساكة َالبحرَبحرَالثكرة، َفيذا َالمحتؿَ، الذمَسيقؼَفيَكجو

َغاضبنا.

َ:(النقشَعمىَالرصاصةَاألكلى)كيقكؿَالشاعرَخالدَأبكَخالدَفيَقصيدةَ
 يا ليل

 ،بي خُ يصرُ  مدّ ىذا ال

 نيويأخذُ 

َ(2)ي ندِ محمواًل عمى زِ  البحرِ  ي فوقَ الذّ  إلى المطرِ 

َبالثكرة َالشاعرَفيَاألبياتَلمبحر َيرمز َكالبركافَاليادر، َالتيَستنفجرَفيَ، َالثكرة ىذه
كستزكؿَأيياَ،َإنناَحتمناَسننتصر،َيقكؿَلو،َكيخاطبَالميؿَالذمَىكَرمزَلمعدك،َكجوَالمحتؿ

َالميؿ َنيارَالحريةكسيطمعَ، َالثكرة، َيمثؿ َكالمد َالمطرَ، َلمتضحياتك َرمز َلمقكة، َرمز ،َكالزند
ََََ.الظمـ()كالصمكدَكؿَذلؾَسيفنيَالميؿَ

 :لمعودة زالبحر رم -4
َحمـ َالعكدة َالشعراء، َنفكس َفي َيتجمى َكأمؿ َحمٌََ،كخياالتيـ، َمنذ َبيا َيحممكف تَباتكا

َالسميبكطردَاألىؿَمفَالكطفَ،َكىجرَالنازحكف،َالنكبة َالشعراء، َمفَ،َكقدَتغنىَبيا كاتخذكا
ََالبحرَرمزناَليا.ََ

                                                           

َ(.َ:2/5)ـَ،فعاؿَالشعريةَأبكَخالد،َالعكديساَالفمسطينية،َاألَ(1)
َ(.8:/3َ)ـَالمرجعَالسابؽَ(2)
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َ:فيَقصيدةَ)العكدةَمفَالبحر(َإبراىيـَنصراهللَيقكؿَالشاعر
 ،فيك األشجارُ  عُ تتجمّ 

 ،األمواج وبيجةُ 

 ،ىفي المدَ  المسافرُ  يرُ والنّ 

 اسوالنّ 

 ،حرنا البَ أ

 دتيسيّ  واألمواجُ 

 انعمَ نا نُ أ

 يلحِ ي الرّ نِ طاردَ 

 ؛يأمّ  إلى ثانيةً  تُ فعدّ 

 ،ىكرَ والذّ ، ييا الماءَ من يدَ  ألشربَ 

 (1)ىخرَ أُ  مرةً  وأحممَ 

آفَاألكافََكيرلَأنو،َكالسفر،َالرحيؿَك،َمفَالغربةَممؿَالشاعر،َبرزَفيَالمقطعَالسابؽي
فالشاعرَيحمـَ،َأرضوَعمىكلوَذكرياتوَالجميمةَ،َفيوَىالذمَترب،َكطنوَاألـَإلىأفَيعكدََإلى

فيَالبحرَإالَصكرةََيرلفيكَالَ،َاَلتمؾَالعكدةالبحرَرمزَنَاَظيرلذ،َأرضَالكطفَإلىبالعكدةَ
َالعكدة.َ

َ:كيقكؿَأيضاَفيَقصيدةَ)شجرةَاألرض...َدكرتيا(

 وتبيرُ 

 ؟اعنّ  حرُ البَ  دُ يبعُ  ىلْ 

 يبرِ قَ 

 وتبيرُ 

 ؟انّ عَ  حرُ البَ  دُ يبعُ  ىلُ 

                                                           

َ(.49-48صصَنصراهلل،َديكافَنعمافَيستردَلكنوَ)َ((1
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 يدعِ بَ 

 .. بعيد.قريبٌ 

 ،ريب.. قَ .بعيدٌ 

 (1)نا ؟امِ أيّ ا بِ افَ يَ  البحرُ  لُ يصِ  وىلْ 

يربطَالبحرََك،َاَلمعكدةفيَالبحرَرمزَنَيرلاَماَفإنوَغالبَن،َعندماَيترؾَالفمسطينيَأرضو
فكؿَدالالتَاأللفاظَالتيَ،َالسابقةَسطريؤكدهَفيَاألَك،َيحاكؿَالشاعرَأفَيكضحَذلؾَكَ،بالعكدة

َالعكدة،َالصبرَىذاَاليكـَفالشاعرَينتظرَبفارغ،َبياَالشاعرَفيَالنصَتبيفَذلؾَىأت كالذمَ،َيـك
َإلىدنيَيفيسأؿَىؿَقريبَىذاَاليكـَالذمَسيع،َكعفَأىمو،َينتظرهَكؿَفمسطينيَبعيدَعفَكطنو

الفمسطينيةَالتيَىجرَأىمياَمنياَأـَأنوََلكالقَر،َكغيرىاَمفَالمدف،َعكا،َكحيفا،َيافاََ؟كطني
َبعيد؟.

ََ:فيَقصيدةَ)المسافرَالحزيف(َ()يقكؿَالشاعرَحكمتَالعتيميَك
 ينزِ الحَ  أنا المسافرُ ، أنا

 ارحَ ك البِ ي عيونُ نِ مّ تقِ  فيلْ 

 ين؟مِ أَ  لشاطئٍ 

 (2)ي يبتِ بِ ا حَ يَ  اهُ أوّ 

،َوَأكثرَمفَإحساستكدارَفيَخمجا،َالشاعرَفيَىذاَالنصَعدةَعكاطؼَعمىسيطرتََ
َالمقطعَالسابؽَقدَاختمؼَعميوَلكنوَفيَ؛كاالغتراب،َىلقدَتممكوَفيَبدايةَالقصيدةَشعكرَبالمنف

َاألمر َيرمز، َنراه َبوَ،معكدةلَالبحربَإذ َالذمَسيعكد َالبحر َىذا ،َ َاألمافَإلىكيقكده َبر َإلى،
َ.الحزفَبسببَبعدهَعفَالكطفَىفيكَيشعرَبمنتي،َكطنوَالحبيبَإلى،َالشاطئَاألميف

َ

                                                           

َ.85-84،َصَصنصراهلل،َديكافَنعمافَيستردَلكنوََ(1)
(ََعاـ ـَكلوَديكافَشعرَياَبحر،َكتكفيََفي2:49َ(َشاعرَفمسطيني،َمفَمكاليدَبمدةَعتيؿَقضاءَطكلكـر

َـ.3117عاـَلكسَأنجيمكسَ
َ.(22(َالعتيمي،َديكافَياَبحرَ)ص2)
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 :البحر رمز لمحنين -3
َيقترفَالحنيفَبالبعدَعفَالكطف ،َ لمشعراءَالذيفَيشتاقكفَلمكطفَالذمَأبعدكاَكىكَمبلـز

ََأشعارىـ.كالشتات،َفجسدكاَذلؾَفيََ،َفيَالمنافيعنو

َ:يقكؿَالشاعرَعزَالديفَالمناصرةَفيَقصيدةََ)جممةَكاحدةَقالياَالبحر(

 وننُ الحَ  كَ ممَ رَ  مّ شُ أَ ، انَ ن ىُ مِ  يمر   قدْ  البحرَ  فمننتظرِ 

 واجاألمَ  أحضنُ 

 اجىّ الوَ  كَ حرِ ن سِ مِ  نسيمةً 

 (1)انقبَ العُ وَ ، يجِ مِ س الخَ ارِ وَ نَ 

َرصكرَالشاعرَالبحَكىنا،َتجمياتَالحنيفَإلى،َكالعزلة،َينتقؿَالشاعرَمفَمشيدَالغربة
الحنيفَ،َيظيرَفيياَأفَىذاَالبحرَرمزَلمحنيف،َبمكحةَعندماَيمتقيافَمعَالضفةَاألخرلَلمكطف

َالكطفَإلى َالحنكف"، َرائحة َ"أشـ َقكلو َفي َكاضح َبشكؿ َكيظير َاألمكاج"، َ"أحضف فيذهَ،
،َفيَكطنوَشيءفيكَيشعرَبالحنيفَلكؿَ،َأرضَالكطفإلىَحنيفَالشاعرََمدلالتداعياتَتجسدَ

َ.الذمَتركوَمنذَزمفَبعيد

ََ:اَفيَالقصيدةَنفسيايضَنأكيقكؿَ
 وامعْ األَ  هِ ذِ في ىَ  ي متعبٌ أن قمبِ  أمْ ، امً دَ  البحرُ  ينزفُ  ىلْ 

 ياماأل راكمِ ن تَ مِ  فّ ي ترِ عينِ  نّ أ أمْ 
 ام ؟نَ  تَ اَل  يلِ مِ ي في الخَ أمّ  أنّ  أمْ 
 وصفُ يَ  سوفَ ، سبابَ األَ  ذكرُ يَ  سوفَ  البحرُ 

 مبَل األحْ كَ  اتُ وجَ المَ  لُ قبِ تُ 
 امغَ الرّ  يفرحُ ، الحزينِ  ذلكَ  فوقَ  تفيُض 
 ييدِ رِ ي وَ لِ  زّ حَ  والبحرُ ، ينِ ىزّ  البحرُ 

 احيَ الرّ  تصفرُ ، ياهَ المِ  المدينةُ  تدفنُ ، يفيُض  قدْ  البحرُ 
 (2)اججَ كالدّ  الموجاتُ  تركُض 

                                                           

َ.(331المناصرة،َاألعماؿَالكاممةَ)صَ((1
َ.333صالمرجعَالسابؽ،ََ(2)
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فيياَكعاشَأجمؿََىفييَكطنوَالصغيرَالتيَتربَ،يتحدثَالشاعرَفيَاألبياتَعفَالخميؿ
كالسفرَىكَنفسوَ،َاَلمغربةالذمَكافَرمزَن،َفَىذاَالبحرإَ:يقكؿَحيث،َتشبوَأموَفيي،َأياـَطفكلتو

لىَك،َكطنوَالكبيرَفمسطيفَإلىَفبالحنيَهالبحرَالذمَيشعَر فييَمسقطَ،َكطنوَالصغيرَالخميؿَا 
َرأسَالشاعر َإليو، َيحف َالذم َالمكاف َمع َلمتكاصؿ َرمزنا َالبحر َكيشكؿ َحيزَ، َإلى كيستدعيو

مماَيجعموَ،َفإنوَيسترجعَالماضيَ؛شاطئَالبحرَعمىفالشاعرَعندماَيجمسَ،َالذاكرةَالحاضرة
َ.ؿَالبحرَرسائؿَالحنيفَالذمَيشعرَبوَتجاهَكطنويحمٌَ

َ:تَالعتيميَفيَقصيدةَ)عكدةَالنكارس(يقكؿَالشاعرَحكم

 ااكَ نَ أدْ  وقدْ ، هللِ  شكرٌ ، مبتيلٌ ، صمتٌ ، صمواتٌ ، دعاءٌ  اآلنَ  البحرُ 

 ...نياالدّ  مّ يعُ  يرُ الخَ  ا زالَ ي مَ حِ رَ را ؟ يا فَ ت أخيً عدْ 
 ةادَ بَ عِ وَ ، سكونٌ  اليومَ  البحرُ 

 وفي قمبي، في عيني َش ورس عشّ النّ 

 ه !دَ ميبَل  روعَ ا أَ ومَ ، ا اليومَ ىذَ  المُ العَ  دَ لِ وُ 

 (1) ؟وماليَ  منذُ  لمَ اا العبنَ بَ حْ أَ  لوْ  ماذا يا نورُس 

كىكَمتفائؿَ،َاَمنوَالخبلصطالبَنَأخرلالبحرَمرةََإلىالسابقةََسطكريعكدَالشاعرَفيَال
َتفاؤالَن َعابرة، َلحظة َبعثتو َقد َيككف َربما َالبحر، َسككف َحركيا َمؤقتة َطمأنينة َأك َالبحرَ، ىذا

َاليادئ ،َ َىك َيبلقيياما َأف َالشاعر َيأمؿ َالتي َالنكارس َلبقية َحنيف َإال َالنكارس، َأف ،َإذ
َكالعصافير َكثيرَن، َترمز َما َالعالـَإلىا َبحار َعبر َالتائو َالنصََ؛الفمسطيني َفي َارتباطيا ألف

َشكاطئَبعيدةََإلىبحرَأكلذاكرةَمفَ،َكفيَالقمبَيحمؿَدالالتَالحنيفَلؤللفة،َبالعيشَفيَالعيف

َف َالبحر َالسابقةإفَمكانية َيَلكحتيا َمفَسككف، َأكحتَإليو َما َبقدر َكطمأنينة، كألفةَ،
َبعيدَن َمفَرحمكا َاتخفيَذاكرة ،َ َقادـَعمىكتركز َعالـ ،َ َالبحر َالتأمبلتََإلىكيتحكؿ َمف عالـ

ليَحمـَبالعكدة،َالشاردة ليَالحنيفَ،َكا  َ.ـالكطفَاألَإلىكا 

 :واألمان، والخبلص، البحر رمزا لؤلمل -5
كالشعكرَباألمافَفالكطفَفيَ،َكيدغدغيـَحمـَالخبلص،َخياؿَالشعراءَماَزاؿَاألمؿَيراكد

َكصكرتوَفيَخياليـ.َ،َقمكبيـ

                                                           

َ.(214-213صصَالعتيمي،َديكافَياَبحرَ)َ((1
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َ:البحرَخذىا(َإلىيقكؿَالشاعرَعزَالديفَالمناصرةَفيَقصيدةَ)
 ، ديقا صَ ا يَ يَ ابِ نّ عِ  ي بأطرافِ نّ غَ وتُ 

 ينِ ذْ خُ  البحرِ  ىإل

 (1)اصصَ ون الرّ قُ طمِ ا يُ نَ ىُ 

َاألبيات َفي َالشاعر َمكافَيحاكؿ َكؿ َيجتاح َاالحتبلؿ َأف َيبيف َأف َاألخضرَ، يجتاح
مفَفيَظؿَأنوَلـَيعدَفالبحرَىكَالمكافَالكحيدَاآل،َالبحرَإلىفبلَمناصَالَنجاةَإالَ،َكاليابس

َكاألمافَمفَاألعداء.،َاَلمنجاةالشاعرَمفَالبحرَرمزَنَلفقدَرأ،َيمجأَإليوَالشاعرَاآمنَنَامكانَن

َ:إفريقيا(َإلىكيقكؿَمحمكدَدركيشَفيَقصيدةَ)أغنيةَحبَ

 تقّ ؤَ المُ  ي الموتَ يِ تَ شْ نَ 

 يناويشتيِ ، نشتييوِ 

 ؛ارحَ والبِ  البعيدةِ  بالمدنِ  نمتفّ 

 ، ئفاجِ المُ  األملَ  لنفسرَ 

 (2)ايارَ المَ  إلىجوع والرّ 

َال َفي َالشاعر َرمزَنَسطكرجاء َبالبحر َلممخمصالسابقة َا َكالخبلص، َصعبَ، َكاقع مف
حيثَ،َكالمشردَفيَبقاعَاألرض،َبكصفوَأحدَأبناءَالشعبَالفمسطينيَالمعذبَيعيشوَالشاعر

اَمفَالكاقعَالمرَبوَالفمسطينيَىربَنَفالبحرَرداءَيمتؼٌَ،َرألَفيَالبحرَالمخمصَمفَىذاَالكاقع
َ.أرضَكطنوَعمىالذمَيعيشوَفيَظؿَكجكدَاحتبلؿَ

َ:الماء(َعمىكيقكؿَمحمكدَدركيشَفيَقصيدةَ)تقاسيـَ
 ،كأحبُ 

 ؤالسُ  شكلَ  يأخذُ  واألفقُ 
 ،كأحبُ 
 أزرق والبحرُ 
 ،كأحبُ 

                                                           

َ(.791المناصرة،َاألعماؿَالكاممةَ)صَ((1
َ.(2/548ج)(َدركيش،َاألعماؿَالكاممة2َ)
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 (1)ر ضَ أخْ  والعشبُ 

َن َالبحرظإف َزرقة َلدكاـ َالشاعر َرة َالعشب، َكخضرة َلمبحر، َالزرقة لصاؽ َكا  كالخضرةَ،
َلمعشب ،َ َيقكؿ َأف َيريد َأمبلنَإككأنو َىناؾ َف َاألمؿ، َبمكنوََفيَفارتباط َالبحر َكارتباط نفسو
َ.كالحياة،َكاألمؿ،َالبقاءَإلىاَبوَفجاءَالشاعرَبالبحرَرامزَن،َبخضرتوكالعشبَ،َاألزرؽ

َ:فيَقصيدةَ)كحيَالعراؽ(َ)*(كيقكؿَالشاعرَراشدَحسيف
 يِثـــــــــمّ ثَ مُ ي راقًصـــــــــا و ِمـــــــــيْ مِ جَ  رأيـــــــــتُ 

(2)االَمــــحَ  يــــا المــــوجُ حولَ  ىغّنــــا تَ ّكــــوعَ   
 

   
القابعػػػػةَتحػػػػتَ(،َعكػػػا،َالمثمػػػػث،َالجميػػػػؿ)ذكرهَلممػػػػدفَالفمسػػػػطينيةَالمحتمػػػةَيريػػػدَالشػػػػاعرَبػػػ

يظيرَىذاَفيَقكلػوَ"َ،َاكاألمؿَماَزاؿَمكجكدَن،َآتَوَجأفَيقكؿَلياَأفَالَتيأسَفإفَالفَر،َاالحتبلؿ
مػاَداـَاألمػؿَ،َفمصػيرهَإلػىَزكاؿ،َأرضػناَعمػىكأفَاالحتبلؿَالظالـَميماَسػيطرَ،َاَ"المكجَحالمَن

ََ.الحمـَبغدَمشرؽَك،َمكجكدنا

 :والثبات، والعظمة، البحر رمز لمكبرياء -6
،َكاألمؿ،َكصمكدناَمقترنناَبالحنيف،َمؤلَالشعراءَكبرياءَن،َالنزكحَالقسرمَعفَالكطفَالمحتؿ

َالبحر َإلى َاتجيكا َالعظمةَ؛لذا َمبلمح َفيو َليجسدكا َتنضبَ، َال َمفتكح َرمز َألنو كالكبرياء؛
ََ.تجمياتو

َ:يقكؿَالشاعرَمحمكدَدركيشَفيَقصيدةَ)حجرَكنعانيَفيَالبحرَالميت(
 اميظَ عِ  كي تطفوَ  البحرِ  سطحِ  تحتَ  ينزلُ  والبحرُ 

 وي ظمّ وبابِ ، جرشَ  وُ مّ يابي كُ غِ ، اشجرً 
 ؛وىذا البحر جسر ثابت، وكنعانية أمي، قمر

 (3)ة ؟مرّ  كمْ ، يبِ يا أَ ، امةِ القيّ  أيامِ  لعبورِ 

َالبحر َالنصَرمزَنَيمثؿ َلمثباتفي َا َكالصبلبة، َالشاعر:َك، َقكؿ َذلؾَمف جسرَ)َيتضح
َقبميـَكثيريف،َالمحتميفَعمىاَاَمتمردَنرَثابتَنحالشاعرَالبؿَجعف،َ(ثابت نوَقدَىـز فيذهَداللةَ،َكا 

                                                           

َ.(2/523ج)دركيش،َاألعماؿَالكاممةََ((1
ـ،َمفَأعمالوَالشعرية:َمعَالفجر،2:47َشاعرَفمسطيني،َمفَمكاليدَقريةَمصمصَمفَقرلَأـَالفحـَعاـََ)*(

 ـ.2:88صكاريخ،َأناَاألرضَالَتحرمينيَالمطر...َكغيرىا،َكتكفيَفيَ)نيكيكرؾ(َأثرَحريؽَفيَبيتوَعاـ

َ(.451حسيف،َديكانوَ)صَ((2
َ.(2/632ج)َ(َدركيش،َاألعماؿَالكاممة(3
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كيفتخرَالشاعرَبأصكلوَالكنعانيةَالتيَ،َافيكَالَيخاؼَأحدَن،َكعظمتو،َثباتَالبحرَمدلَعمى
َ.كالعظمةَفيَمكاجيةَالعابريفَالمحتميفَالذيفَطفكاَإلىَالسطحَفيَلحظةَضعؼ،َتمثؿَالكبرياء

َ:الشاعرَمعيفَبسيسكَفيَقصيدةَ)تاريخ(كيقكؿَ
 يدبِ العَ  في وطنِ  الحمراءِ  لمحريةِ  صوتانِ 

 ورقالزّ  فوقَ ، األمواجِ  رَ تكسّ  رانِ يتكسّ 

َ(1)غرقيَ  و لمْ وكأنّ ، وا  بحطامِ عاظمً تَ مُ 

َالشاعرَفيَال َلمحريةَسطكرَالسابقةينشد َ،كارؽكيتكسرَصكتوَمثؿَاألمكاجَفكؽَالَز،
ََك َالمتعاظمة َبحطاميااألمكاج َتغرؽ، َلـ َككأنيا َرامزَن، َفييا َلؤلمكاجَ-ا كبرياءََإلىَ-َأم

َ.كألـ،َبوَمفَجراحَرغـَماَحؿٌَ،َكعظمتو،َكعزةَنفسو،َالفمسطيني

َ:(فرسَلكنعافَالفتى)يقكؿَالشاعرَخالدَأبكَخالدَفيَقصيدةََ
 ايادَ اليَ  نا عمى سفنِ فُحّممَ ، نان دمِ مِ  البحرُ  يجيءَ  نا أنْ إنا انتظرْ 

َ(2)اايَ زَ الرّ و ، حابِ ذَ ا المَ نَ يْ ت ليالِ عبرَ  أنْ  نا يومَ قْ رَ . فاحتَ .ناانتظرْ ا نّ إِ 

َدربو َصعكبة َرغـ َالفمسطيني َيستسمـَإف َال َيخضع، َكال َيتراجع، َأك َفي، َيرغب َبؿ
َاألماـ َإلى َدكمنا َاإلبحار َالتخاذؿيَك، َرفض َرمز، َيبرز ََبحرالَكىنا َاالستسبلـلعدـ نبذََك،

َ.كالتحرير،َينتظرَالطكفافالشعبَف،َكالخضكع،َالتخاذؿ

 :و الصديق، البحر رمز لئلنسان العاقل -7
َىمكمو َإليو َيشكك َإلىَصديؽَعاقؿ َالمياجر َالراحؿ َيحتاج َأحزانوَك، َبعضَ، َاتخذ لذا

اَليـ،َالشعراءَمفَالبحرَصديقناَحانينا ََ.كمخمصن

ََ:يقكؿَالشاعرَأحمدَدحبكرَفيَقصيدةَ)كياَأيياَالبحر(َ

 حرالبَ  ىلَ إِ و مُ خْ أَ سَ 

 ك ؟ابَ بَ ى عَ ادَ فَ تَ يَ  أنْ  الشعرُ  يممكُ  ىلْ  حرُ ا البَ يَ يا أيّ 

 رحْ ا البَ يَ يّ ا أَ يَ وَ 

                                                           

َ(.81(َبسيسك،َاألعماؿَالكاممةَ)ص(1
َ(.4َ/59أبكَخالد،َاألفعاؿَالشعريةَ)ـَ((2
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 (1)ن يْ جَ وْ مَ  بينَ  فاصمةٌ  مسطينَ فِ  إنّ 

كيخمكَلوَسكلََكيناجيوََيحادثواَعاقبلنَيظيرَمفَخبلؿَالنصَأفَالشاعرَلـَيجدَصديقَن
كيحدثوَبماَحدثَلفمسطيفَ،َىمكمواَيشككَإليوَفقدَجعؿَالشاعرَمفَىذاَالبحرَصديقَن،َالبحر

كصديؽَعاقؿَالَ،َلقدَشخصَالشاعرَالبحرَفيَصكرةَإنساف،َكطفَالشاعرَمفَظمـَكاحتبلؿ
،َليشككَإليوَ؛البحرَصفةَاإلنسانيةَعمىالشاعرََىضفكأ،َكيقؼَبجانبوَفيَشدتو،َيخذؿَصديقو

الذيفَاشتاقكاَإلىَ،َالراحميفالتيَتبرزَمعاناةَ،َإنياَصكرةَمفعمةَبالحيكية،َكيأخذَالنصيحةَمنو
َ.كؿَشيءَفيياَغربةَ،الكطفَفيَغربة

َ:كيقكؿَمعيفَبسيسكَفيَقصيدةَ)المدينةَالمحاصرة(

 ينجِ السّ  الوطنِ  ايةَ كَ حِ  ي لمنجومِ حكِ يَ  البحرُ 
 يننِ األَ بِ وَ ، الدموعِ بِ  قُ طرُ يَ  كالشحاذِ  والميلُ 

َ(2)ينزِ الحَ  الشعبِ  ىعمَ  قةٌ وىي مغمّ ، غزةَ  أبوابَ 

كيستنكرَ،َيسيطرَاالحتبلؿَعمىَمقدراتو،َككطفَسجيف،َالشاعرَعفَقصةَشعبَيحكي
َلمكطف َاالحتبلؿ َالمنافذَحصار َجميع َمف ،َ َلمداللة َبالبحر َالشاعر َجاء اإلنسافََعمىكقد

َالعاقؿ ،َ َاستعمارَمدينتوَغزةَعمىالشاىد َالمحتمكفَمفَكؿَ، َالتيَحاصرىا َالمحاصرة المدينة
فالبحرَشخصَيحكيَ،َشاطئَالبحرَاألبيضَالمتكسطَعمىلرابضةَىذهَالمدينةَالجميمةَا،َمكاف

مرتَ،َكصديؽَصدكؽَالَيخكف،َإنوَشاىدَصادؽَالَيكذب،َخبلصةَماَشاىدهَعبرَالسنيف
َ.كعركتوَالسنكف،َعميوَاألجياؿ

َ:(أحزافَاألياـَاألخيرة)يقكؿَالشاعرَخالدَأبكَخالدَفيَقصيدةَ
 ينِ ثْ غِ أَ  ا البحرُ يَ أيّ 

 ،يكلَ إِ  ا اآلنَ نَ أَ فَ 

 يقِ يْ فِ رَ ... وَ .ييقِ دِ صَ  وكَ عُ دْ أَ  ا بحرَ ا يَ وأنَ 

 (3)ينِ ذْ خِ ي اتّ مضِ ا تَ مَ ثُ يْ حَ 

                                                           

َ.(698كانوَ)صيدحبكر،َد(1) 
 (.64)صَبسيسك،َاألعماؿَالشعريةَالكاممةَ((2

َ(.3/3:4لكاممةَ)ـأبكَخالد،َاألفعاؿَاَ((3
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َالسابؽ َالمقطع َفي َالبحر َشخصَالشاعر َإنسانينا، َبعدنا َكمنحو َلمصديؽَ، َرمزنا كاتخذه
اَالصديؽَالذمَيغيثَصديقوَكقتَالشدة،َكالصاحبَالذمَالَغنىَعنو،َالكفي ،َكيرلَفيوَأيضن

َدكفَمساعدةكالَيتركوَ َكحيدنا َأصبحَالشاعرَكالبحرَصديقيفَالَيفترقاف، َفقد َشيءَ، ككأنيما
َكاحدَالَينفصؿ.َ

  :والعطاء، البحر رمز الحب -8
َالبحر َأماـ َالعاشقيف َمف َكثير َكقؼ َكأمكاجو، َىمكميـ، َإليو َكشككا َتجاهَ، كمشاعرىـ

َ.كالعطاءَعندَأكثرىـ،َككافَمصدرانَلمحب،َفكـَاستميـَالشعراءَالفمسطينييف،َالحبيب

َ:قكؿَالشاعرَراشدَحسيفَفيَقصيدةَ)عكاَكالبحر(ي
 رةوَ يُ ا طَ يَ  كِ دَ يْ وَ رُ ، اكّ ا عَ يَ  اتِ مَ سَ البَ  يا حموةَ 

 ةرَ و شالمَ  كِ لُ أَ سْ يَ  اءَ جَ وَ ، احتيكِ رَ  لَ بّ قَ  البحرَ 

 ةرَ يْ مِ ا أَ يَ  كِ مبِ قَ  ودّ  يخطبَ لِ  ؛ىتَ أَ  األميرُ  فيوَ 

 هورَ عُ ا شُ دً بَ ي أَ حِ رَ جْ قمبو ال تَ بِ وَ ، وِ ا بِ فقً رِ 

 بوحُ و لِ بَ أْ يَ  مِ لَ  ا بالبحرِ ئً ازِ ىَ  وركِ يت سُ أَ رَ أَ 

 قمبو اتِ جَ مَ ي خَ لتسمعِ  ؛تِ نأَ  ليوِ إِ  تِ جْ رَ خَ  ىحتّ 

 يمةبِ النّ  حرِ البَ  اعرَ شَ مَ  تِ رفضْ  إنْ  ىألخشَ  ؛يإنّ 

 (1)ميمةك الجَ تِ ارَ جَ  قمبَ  خطبَ ويَ ، ابرً ي كِ نِ ثَ نْ يَ  نْ أ

كماَيبدكَمفَ،َكالجماؿ،َيصفياَبفتاةَجميمةَفائقةَالحسف،َجميمةَلعكايرسـَالشاعرَصكرةَ
الذمَجاءَ،َاتخذَمفَالبحرَرمزناَلمعاشؽَالكليافَكقدَ(ياَأميرة،َطيكرة،َالبسمات،َالكمماتَ)حمكة

،َغيرىاَمفَالمدفَالمجاكرةَيدعكىاَإلىَأفَتقبؿَطمبَالبحرَقبؿَأفَيخطبَكدٌََك،َيطمبَيدىا
رسـََمافقدَأبدعَشاعرناَعند،َشاطئَالبحرَعمىجماؿَمدينةَعكاَالكاقعةََمدلاَيصكرَأيضَنَك

تفَالبحرَبيذاَالجماؿَتفاقدَ،َفمفَشدةَجماليا،َىذهَالمكحةَالفنيةَلمدينةَعكاَالساحميةَالجميمة
َ.اكعشقَن،َابياَحبَنَياـف

َ

                                                           

َ(.237-236صَحسيف،َديكانوَ)ص(1َ)
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َ:اَفيَقصيدةَ)حظَكقيد(كيقكؿَأيضَن
 يربِ العَ  في بحرِ  الُ ختَ تَ  فتا حبيبي وردةٌ شَ 

 يرسِ ا أَ مَ كَ  تيا تسيرُ فّ ودَ ، يرِ غْ يا ثَ انُ بّ رُ 

 (1)؟يربِ ي الكَ ي قمبِ رِ تشتَ أَ  القموبِ بِ  اجرُ تَ ن يُ يا مَ 

َالَ َفي َبالحبََنصالشاعر َمَيتجمىمفعـ َتشبييَفذلؾ َبالكردةََوخبلؿ َحبيبتو شفاه
ليككفََ؛بالبحرَىكأت،َكاالتساعَكمبلمحَالبحر،َكمنحَالعبيرَصفةَاالنتشار،َالمتباىيةَبجماليا

َ.اَلمحبَالكبيرَالذمَيمؤلَقمبَالشاعررمزَن

َ:فيَقصيدةَ)المسافر(َ()يقكؿَسميحَالقاسـ

 يلمِ جَ  قُس لطّ او ، ينِ معُ سْ ي تَ يتِ نِ غْ أُ 

 اءخَ حر رَ والبَ ، ابتةٌ ي ثَ مِ دَ قَ 

 يعدِ وَ  رُ حْ والبَ ، يةٌ ارِ ي سَ تِ غَ لُ 

 لكنْ 

 يدَ لَ  فنَ  سُ اَل 

 جاضِ النّ  رِ مَ الثّ ى بِ لّ دَ تَ ري يَ شجَ 

 ةزَ اىِ ي جَ نِ فُ سُ 
 (2)يحِ وْ ة رُ ارَ حّ بَ  مْ ا ىُ ىَ 

َاألبيات َفي َالشاعر َضعفوَعفَيعبر َحيمتو، َكقمة َكعجزه، َامتبلكوَ، َبعدـ َمكارده كقمة
َالسفف َرخاء، َالنصَبحر َفي َجاء َالبحر َأف َرغـ َكعطاء، َالكفير، َالخير َفيو َفالبحر كلكفَ،

َ.الذمَيحتكيوَالبحرَفيَداخموَكفيرفيدَمفَىذاَالخيرَالليَ؛الشاعرَالَيمتمؾَالسفف

                                                           

َ.637صَ،حسيف،َديكانوَ((1
(ََشاعرَفمسطيني،َمف)َـَلعائمةَفمسطينيةَمفَقريةَالرامةَالجميمية،َكمفَ:2:4مكاليدَالزرقاءَاألردنية،َعاـ

أعمالو:َمككبَالشمس،َأغانيَالدركب،َكمعيَعمىَكفي،َكرحمةَالسراديبَالمكحشة...كغيرىا،َكتكفيَفيَصفدَ
 ـ.3125َإثرَمرضَالسرطافَعاـ

َ(.4:6-4:5صَالقاسـ،َاألعماؿَالكاممةَ)صَ((2
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َ:(كقدَحدثتنيَذاتَليمة)فيَقصيدةََ)*(كتقكؿَالشاعرةَفدكلَطكقاف

 ياتِ ذَ  ئِ واطِ شَ  اءَ رَ وَ  يمُ أىِ 
 ارحَ البِ  وزَ نُ كُ  إليّ  أضم  

 ،وسمُ الشّ  كلّ  ممُ مْ لَ ي أُ كأنّ 
 (1)يارِ رَ الدّ  كلّ  وأقطفُ 

فصكتَالحبيبَعندماَ،َشديدَالرقةاتخذتَالشاعرةَفيَالمقطعَالسابؽَالبحرَرمزناَإلنسافَ
كالدررَالغاليةَ،َكتمتمؾَكؿَالشمكس،َيشعرىاَأنياَتضـَإليياَكنكزَالبحار،َكأنوَالغناء،َتسمعو

َالثمينة.َ

 :والذكريات الجميمة، البحر رمز الطفولة -9
إلىَأياـََفكثيرَمناَيحف،َأياـَصباهَفيتذكر،َعندماَيكبرَاإلنسافَيتمنىَأفَيعكدَصغيرنا

كسجمكاَذكرياتيـَفقدَ،َكـَكقؼَالشعراءَالفمسطينيكفَأماـَالبحرمفطفكلتو،َكيتمنىَأفَيعكدَإلييا،َ
ََ.جسدكاَذلؾَفيَقصائدىـ

َ:(قاعَالعالـ)يقكؿَالشاعرَعزَالديفَالمناصرةَفيَقصيدةََ
 ةولَ تُ قْ مَ  اةٍ تَ فَ  نِ ضْ في حُ  ائمُ النّ  البحرُ 

 يّ نِ ثَ و الوَ في قمبِ  دّ تَ مْ المُ  البحرُ 

 ةولَ الغُ  في قمبي كسراجِ  الطازجُ  الضوءُ 

 (2)ينّ الجِ  فلِ الطّ  يةِ قَ يْ ن قَ ى مِ نقَ أَ  ممحٌ  اآلثمُ  البحرُ 

كالذكرياتَالتيَعاشياَالشاعرَعمىَ،َيمثؿَالبحرَفيَالمقطعَالسابؽَلمشاعرَرمزناَلمطفكلة
َالبحر َفيوَمفَخكؼ،َشاطئَىذا َ،َكسمبيات،َكغمكض،َبكؿَما ،َلطفكلتوحيثَيرلَفيوَرمزنا

،َالبحرَىكَذكرياتَالشاعرَفيَطفكلتو،َفيصبحَالبحرَمكانناَأليفناَلدلَالشاعرَبعدماَكافَمخيفنا
َفقدَقضىَكؿَطفكلتوَعمىَشاطئو.،َىذهَالذكرياتَالجميمةَالتيَالَينساىاَأبدنا

                                                           

ـ،َألسرةَعريقةَذاتَنفكذَسياسي،َكاقتصادم،َكمفَأعماليا2:28َطينية،َمفَمكاليدَنابمسَعاـَشاعرةَفمسَ)*(
الشعريةَكحدمَمعَاألياـ،َكجدتيا،َالميؿَكالفرساف،َالمحفَاألخيرَعمىَقمةَالدنياَكحيدنا،َتمكزَكالشيءَاآلخر،َ

 ـ.3114كتكفيتَعاـَ

َ(.496-493صَطكقاف،َديكانياَ)صََ((1
َ.(243األعماؿَالكاممةَ)صالمناصرة،ََ((2
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   :النواحي السمبية لرمزية البحر :ثانياً 
 :والضياع، البحر رمز لمتيو -0

يافاَالذيفَأجبركاَعمىَالرحيؿَمفَميناءَ،َكاألحباب،َفالبحرَحمؿَاألىؿَ،منذَبدايةَالنكبة
َ.كالعالمي،َحيفاَإلىَالشتاتَالعربيَك

َ:يقكؿَالشاعرَمحمكدَدركيشَفيَقصيدةَ)سرحافَيشربَالقيكةَفيَالكفاتيريا(
 ونئُ يْ جِ يَ 

 انَ أَ اجَ فَ ، اهلل ىوَ سُ  وَ لَ ال إِ ، رٌ ا مطَ نَ أَ اجَ فَ ، نا البحرُ أبوابُ 

 بائِ قَ الحَ وَ ، دةٌ اجِ سَ  رُض ا األَ نَ ىُ ، ورصاٌص ، مطرٌ 

 ةبَ رْ غُ 

 ونئُ يْ جِ يَ 

 يور التّ يُ والظّ ، دٍ عِ وْ  مَ بَل ي بِ أتِ تَ  كواكبٌ  لْ جّ رَ تَ تَ مْ فَ 

 (1) وطقُ مسّ ة لِ رّ طَ ضْ مُ ، رِ اجِ نَ محَ ت لِ دَ نَ تَ اسْ 

َالضياعَاإلنسانيَلماَلمبحرَمفَك،َتأمبلتَالغربةَعمىاَاَمفتكحَناَشعريَنيشكؿَالبحرَعالمَن
تَصكرةَالبحرَببدايةَمأساةَحيثَارتبط،َكالعامة،َكالمعاناةَالشخصية،َعبلقةَتاريخيةَباألحداث

َالشاعر،َكالشتات،َىالمنف َالشعبَالفمسطينيَمعَ،َكالتيوَكماَصكرىا َالتيَعاشيا َالمأساة ىذه
َالنكبة َبدء َمفَرحيؿ، َتبعيا َكما َكتيو، َكضياعَفيَالببلد، َالبحرَرمزَنفجاءَدركيشَمصكَن، اَرا

ََ.كالضياع،َلمتيو

اَكيقكؿَالشاعر َ:فيَقصيدةَ)مديحَالظؿَالعالي(َأيضن

 ...ةسَ ابِ اليَ  ونِ رُ قُ  إلىار حَ البِ  ي شدّ الذّ  ا الحجرُ أنَ 

 (2)وتمُ ن يَ مَ  خرُ آو ، ىمَ تْ القَ  لُ ا أوّ أنَ 

كيمثؿَحالةَ،َأفَيبيفَلناَأفَالبحرَىكَرمزَمرارةَالتشريد،َأرادَالشاعرَفيَىذاَالمقطع
َالبلمتناىيالضياعَ َأفَرأ، َبمجرد َمحتبلنََلفيكَيشعرَأنو َكطنو َقتؿ، َكأنو َلفَيمكتَ، كلكنو

                                                           

َ(.:2/55دركيش،َاألعماؿَالكاممةَ)ـ(1َ)
َ.:7صَ،المرجعَالسابؽَ((2
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فيَىذاَالبحرََيرلفيكَالَ،َيزكؿَاالحتبلؿَحتىكالتيوَ،َبؿَسيظؿَيعانيَمرارةَالضياع،َبسرعة
َ.اكضياعَن،َاإالَتييَن

َ:توكيقكؿَمحمكدَدركيشَفيَجداري
 ايَ حْ أَ  أنْ  وال أريدُ 

 . ال.ةِ نَ يْ فِ السّ  رِ يْ ظَ  ىمَ عَ  ملٌ ي عَ فمِ 

 نأو مِ ، انَ عِ وْ ن جُ ا مِ طائرً  ذَ ألنق

 انوفَ الطّ  اىدَ شَ ألُ  ؛لْ بَ ، حرالبَ  ارِ وَ دِ 

 ؟ ماذاوماذا بعدُ ، بٍ ثَ كَ  عنْ 

 ة ؟يقَ تِ العَ  باألرضِ  اجونَ النّ  يفعلُ 

 ة ؟ايَ دَ ا البِ ؟ مَ  ةَ ايَ كَ الحِ  ونَ يدُ عِ يُ  ىلُ 

 نمِ  دٌ حَ يعد أَ  ة ؟ لمْ ايَ يَ ا النّ مَ 

 (1)ة يقَ قِ ا الحَ نَ برُ خْ ى يُ وتَ المَ 

الذمَ،َكماَيصكرىاَالشاعر،َتدؿَعمىَاضطرابَالحياة،َصكرةَالبحرَفيَالسطكرَالسابقة
يدكرَ،َااَضائعَنفالشعكرَبالدكارَيصيبَاإلنسافَعندماَيككفَتائيَن،َكالضياع،َيعانيَمفَالغربة

َبالبحر،َببلَمأكل،َفيَالمدف مفَدالالتَرمزيةََبماَيحمؿ،َكيزدادَالدكارَحينماَيككفَمرتبطنا
َ.كالضياع،َلحاالتَالتيوَأخرلَمتنكعةَاأبعادَنَذيأخإنوَ،َكشدتو،َتكحيَبكثافةَالدكار

َ:كيقكؿَالشاعرَعزَالديفَالمناصرةَفيَقصيدةَ)جممةَكاحدةَقالياَالبحر(َ

 ، امً دَ  رُ حْ البَ  نزفُ يَ  ىلْ 

 ايدً دِ صَ  حرُ البَ  نزفُ يَ  أمْ 

 اودَ وعُ تو المَ بَ يْ بِ حَ  ىكَ بَ  وُ نّ أَ  أمْ 

 ، وحبُ تَ  أنْ  الَ مَ الرّ  ينتظرُ  وُ نّ أَ  أمْ 

 ؟يدايِ و شَ مِ مْ رَ  فوقَ  قذفَ تَ  أنْ  أوْ 

                                                           

َ(.59دركيش،َالجداريةَ)ص(1َ)
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 ارطَ القِ  ةِ طّ حَ في مَ  اءِ المَ  ةِ أَ دْ بيبتي في ىَ حَ  ىر ا تُ يَ  أمْ 

 يمظِ ا العَ يَ يا أيّ 

 ارجَ األشْ  بِ ائِ وَ في ذَ  انِ يَ دْ في الوِ  ورُ ند

 (1)ة رَ ابِ رَ والبَ ، انبَ قْ العُ وَ ، انيتَ نا الحِ تيرسُ 

َ َالكممات َالنصتشير َفي َالشاعر َاستخدميا َالتي ،َ َالبحرَإلىإضافة ،َالتيوَمدل،
َكالضياع ،َ َخيـ َالذم َلمقصيدةَعمىكالمجيكؿ َجك َقكلو، َدـ)َ:ففي َصديد، َىبك، ،َشييد،
َ(تيرسنا َالقمؽَلبمدَإيحاءَن، ،َ َشاعرالَعمىكالخكؼَالمذيفَسيطرا َالشاعرَب، اَالبحرَرمزَنفجاء

حساسوَبالضياع،َحالتوَالنفسيةَليظيرَ؛كالضياع،َمتيول َ.كالتخبطَفيَضياعَالككف،َكالتيو،َكا 

َ:كيقكؿَالشاعرَىاركفَىاشـَرشيدَفيَقصيدةَ)رحمةَالعاصفة(

 ،مدَ القَ  حجرُ تَ  ثُ يْ حُ ، تِ مْ الصّ  وطِ طُ ن شُ حر مِ وأبْ 

 ...مطِ تَ رْ يَ   واجِ مْ األَ بِ ، وُض رفُ المَ  قُ ورَ الزّ  وسارَ 

 ممَ وال عَ ، ال اسمٌ  ريحِ في الّ  قٌ ورَ زَ  رُ حِ بْ ويُ 

 محِ قتَ يَ  الموتَ  دّ . يرُ .بعادِ أَ  أبعادِ  إلى

 تيْ مّ صَ  ولِ اليَ  ارَ حَ ا بِ  يَ بًل يَ وِ طَ 
 تيْ ادَ نَ  الموتِ  ارَ سَ ا مَ  يَ طويبًل 

 ،مطِ رتَ يَ  الموجِ  فوقَ ، الموجِ  وقَ فَ  جُ وْ و المَ ويعمُ 

 ،مدِ نيَ تَ  وىيَ ، يوِ يْ وج تَ ال المَ بَ الجِ  عُ رِ طَ وتصْ 

 (2)مرِ العَ  رُ حِ بْ ي المُ يمضِ ، دُ ارِ الشّ  قُ ورَ ي الزّ ضِ مْ ويُ 

كتتضحَىذهَالدالالتَمفَخبلؿَكحدةَ،َضياعالَك،َتيولمَالبحرَفيَالسطكرَالسابقةَرمز
َتكحيَبالشدائدَاأللفاظَالتي َكالعقبات، َأبحر)َكالمآسيَمثؿ، َيرتطـ، َتصطرع، َتيكم، تنيدـ(َ،
،َالَعمـ(،َالَاسـ،َفيَالريح،َالزكرؽَالمرفكض،َسقكطَالصمت)كالضياعَمثؿَ،َكتكحيَبالتيو

                                                           

 (.332َ،333صصَالمناصرة،َاألعماؿَالكاممةَ)َ((1

َ(.813(َرشيد،َديكانوَ)ص(2
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،َكىناؾ،َىذاَالزكرؽَالتائوَتتقذفوَاألمكاجَىنا،َليككفَرمزناَلمكطف،َحيثَجاءَبالزكرؽَالمرفكض
ذاَترؾَنفسوَلمريح،َكالَىداية،َببلَىدؼ َ.كتككفَالنيايةَمأساكية،َفسترميوَمفَتيوَإلىَتيو،َكا 

َ:البحر(َإلىكتقكؿَالشاعرةَفدكمَطكقافَفيَقصيدةَ)رجكعَ
 وكحَ الضّ  ةِ نَ وّ مَ ك المُ نمضي عن شواطئِ ا سَ نّ ا  و 

 ،انَ اعَ رَ شِ  لمرياحِ  نسممُ  سنعودُ 

 انَ اعَ يَ وضَ ، انَ ييَ تِ  نحملُ  ونظلّ 

 اررَ  قَ بَل بِ  مّ ضَ في ىذا الخِ ، اردّ ا اليَ نَ يا تييَ 

 بيرالكَ  الموجَ  سنصارعُ 

 انَ رَ مْ ي عُ عطِ نُ  وىناكَ 

 ،رنامْ ي عُ طِ عْ نُ ، اردّ اليَ  لمصاخبِ 

 نااحَ فَ وكِ 

 ،متّ حَ المُ  وَ يْ التّ  وُ نواجِ  سوفَ  وىناكَ 

 (1)يرصِ والمَ 

َفيَتصكر َالشعبَالفمسطينيَالمقطعَالسابؽَالشاعرة َحالة َبيفَالمنافيَالمتشرد، َك،
جدىاَتفيضَفي،ََبالخيرفيياَمراسيوَآمبلنََىكألق،َالفمسطينيَجزيرةَاألحبلـَلفعندماَرأ،َالمرافئ

َلحببا َكالخيرَلآلخر، َكتحرموَمنيا، ،َ َمرة َالبحرَإلىَأخرلفقررَالعكدة كتسميـَرايتوَ،َخضـ
َإلىيختارَالعكدةَمفَىذهَالجزيرةَالخادعةَ،َكعذابو،َاَجرحوكعزةَحاضنَن،َبكبرياء،َالمرياحَمجددَن

َ.فبلَكطفَإالَالكطف،َأخرلكالمجيكؿَمرةَ،َكالضياع،َالبحرَالذمَىكَرمزَلمتيو

َ:سكؽَالبطالة(كيقكؿَالشاعرَسميحَالقاسـَفيَقصيدةَ)خطابَمفَ
 اعرَ شِ  فقِ األُ  ىوعم
 ،مجيح والّ ى الرّ يتحدّ 

 راطِ خَ المَ  ويختارُ 
 ()يزسِ يْ لِ وْ يُ  ةُ دَ وْ يا عَ نّ إ

                                                           

 (.::4:9َ،4صَطكقاف،َديكانياَ)ص(1َ)

()َ.َأسطكرةَيكنانيةَقديمة
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 اعيَ الضّ  رِ حْ ن بَ مِ 

 (1)راجِ يَ ي المُ انِ سَ نْ وا ِ  مسِ الشّ  دةُ وْ عَ 

كيتخذَمفَ،َكالصمكد،َالتحدمَعمىإصرارَالفمسطينيََسطكرَالسابقةيظيرَالشاعرَفيَال
كتحكؿَدكفَكصكلوَ،َالذمَتقؼَفيَكجيوَالصعكبات،َرمزناَلمشعبَالفمسطينيَالمشرديكليسيزَ
َف،َإلىَكطنو َالضياعَالذمَحؿٌََىليرمزَبوَإلَ؛كقدَجاءَبالبحر،َكحؽَشعبو،َحقوَعمىمفَيساـك

َبالشعبَالفمسطينيَبسببَاالحتبلؿ َإالَالبحرَسبيبٌلَ، َالفمسطينيَأمامو َيجد َفمـ ،َحيثَالتيو،
َ.قدافَالكطفبعدَف،َكالضياع

َ:رؼَالقصة(عفيَقصيدةَ)نَأيضاَنَكيقكؿَالشاعر
 دنالِ وُ  في المطاراتِ 

 ، ةصّ القِ  نعرفُ 

 وتمُ نَ  ..  لنْ لكنْ 

َ(2)ئانِ وَ في المَ 

؛َأخرلاَأفَينتييَمصيرهَبالتشتتَمرةَرافضَنَيصرخَالشاعرَك،َكالضياع،َالبحرَرمزَلمتيو
كضياعَ،َكممةَالمكانئَكاضحَفيوَالغربةإفَاإليحاءَالذمَتحمموَ،َيتمسؾَبحقوَفيَالعكدةفيكَ

فَكممةَ)المكانئ،َاإلنسافَالفمسطينيَفيَالشتات كضياعَاإلنسافَالفمسطينيَ،َتكحيَبالغربةَ(كا 
َالعكدةَمفعمناَباألمؿ،َفيَالشتات َ.كىكَينتظرَيـك

َ:كيقكؿَالشاعرَكماؿَناصرَفيَقصيدةَ)أنتَكأساف(
ـــــــــي تَ زورَ  ـــــــــق ـــــــــالمُ  وُ اِئ ـــــــــفَ ذَ ى، قَ َن  وُ ْت

ـــــــــغَ رَ    ـــــــــوْ ي َشـــــــــاتِ َب  يكتَ فّ ى ِضـــــــــًقا عَم

   
 ؛جِ وْ المَ ِبــــ تَ بّ تَشــــ ، كــــمْ حَ يْ ي الــــرّ لِ أَ اْســــ

 يكئَ اطِ ي َشـــــــــ، ِفـــــــــانَ َمـــــــــى األَ ليبَغـــــــــ  

   
 وًمـــــايَ  الحـــــبّ  يعـــــرفْ  ، لـــــمْ وجٍ َمـــــ ربّ 

ـــــحْ أَ  بـــــاتَ    ـــــ ى عميـــــوِ َن ـــــكاظِ ن نَ ِم (3)ري
 

   
َالشاعرَفيَالنصَالسابؽَ َباألمافأيريد َفَيمكذ َالزكرؽ، َأخذه َبعدما ،َ َبوكتاه مسؾَفأ،

ََ؛بالمكج َاألمافَإلىليكصمو َبر ،َ َقذفو َالتيوَإلىلكنو َكالضياع، َبالتيو، َيكحي َىنا ،َفالمكج

                                                           

َ(.5:،4َ:/2األعماؿَالكاممةَ)جالقاسـ،َ(1َ)
َ(.3/237)جَالمرجعَالسابؽَ((2
َ(.44ناصر،َاآلثارَالكاممةَ)صَ((3
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فكجئَبأفَالمكجََلكنوَ؛أفَالمكجَىكَالمخمصَالذمَكافَيظفَ،كالضياعَالمذيفَحبلَبالشاعر
َ.جاءَليحميوَمفَضياعَإلىَضياع

َ:الكيؼ(كيقكؿَالشاعرَمعيفَبسيسكَفيَقصيدةَ)ثبلثَكؤكسَألىؿَ
 انكَ  ا قدرَ مَ 

 برَ ىَ  قدْ ، رحلُ ا تَ افَ يَ 

 انبّ الرّ  حرِ البَ  بمفتاحِ 

 حرالبَ  بِ مْ ن قَ مِ  آهِ 

 (1)هي آَ قمبِ  ومنْ 

َتحكؿكي،َكيحمؿَالمعذبيف،َبداخموَكماَيراهَالشاعرَيحمؿَالكجعَكَ،الضياعمقترفَبَالبحر
َالرباف َالمكانيَالذمَأغمقو َأفَانتقؿَمفَالبعد َإلىَإنسافَيتعذبَبعد كترحؿَ،َسارؽَالسفينة،

َىربَبالمفتاح َقد َالرباف َألف َيافا؛ َالعالـَ، َبينما َالحرية؛ َمف َعمىَشعبَحـر َالشاعر كيتألـ
َ.يعيشَحرنا

َ:كيقكؿَفيَقصيدةَ)يافاَفيَبطفَالحكت(

 تالَ ا زَ مَ ، وتِ الحُ  ا في بطنِ يافَ 

 ارحَ بيا البِ  وبُ يجُ 

 اهتَ  وتُ الحُ 

 فميا طِ وت يَ الحُ  ا يدلّ ذَ  نْ مَ 

 (2)اببَ العَ  يوِ طوِ ويَ 

،َحيثَابتمعوَالحكتَ-عميوَالسبلـ-تناصَمعَقصةَيكنسَيبرزَكجكدَعنكافَالقصيدة
كيظيرَالشاعرَىذهَالمعاناةَكماَعانىَ،َالمعاناةَالتيَلحقتَبيافاَبكصفياَرمزناَلفمسطيفَدجَكَك

َفمسطيف.كالضياعَالذمَتعانيوَ،َالبحارَرمزناَلمتيوَكبرزت،َيكنسَعميوَالسبلـَفيَبطفَالحكت

َ

                                                           

َ(.346بسيسك،َاألعماؿَالكاممةَ)صَ((1
َ.:34المرجعَالسابؽ،َصَ(2)
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َ:فيَقصيدةَ)إيقاعاتَلجنازةَالحمكل(َالشاعرَخالدَأبكَخالدكيقكؿَ
 ةيّ قِ الشّ  و العصافيرُ تحممُ ي سَ طفمِ 

 صىن العَ جَ د في الشّ يْ .. البرتقال الشّ .يّ القصِ  لمبحرِ 

 (1)جيا الشّ يَ ربتِ غُ  طعمَ  سيحفظُ  ولمنْ 

َ:ا(كيقكؿَفيَقصيدةَ)شتاءَلـَيجدَكقتَن
 يّ حر القصِ والبَ  –ات يّ روقِ الشّ  - من الممحِ  أدغالُ 

 (2)ء عصيوْ .. والنّ .ةمَ حْ الرّ  ي يشترطُ ئِ فَ رْ مَ 

َصكرَنَ َالسابقة َالقصائد َفي َلمبحراستعرضَالشاعر َا َالبعيد، َالقصي َالبحر َىذا الذمَ،
خكضوَرغـَعمموَبالمجيكؿََإلىلكنوَيضطرَ،َكالضياع،َفيغرقوَفيَالتيوَ؛نسافَفيويرميَاإل

َغياىبو َخمؼ َبو َيصؿ َقد َالذم َأرضو، َيترؾ َالذم َفالفمسطيني َككطنو، َكجكدَ، َأثر مف
َماَعمٌَ،َالكطفَالذمَيبلحقوَطيمةَفترةَبعدهَعفَكطنوَعمىكسيطرتوَ،َاالحتبلؿ وَيصبحَفيَيـك

َ.كالتشريد،َكالضياع،َالَبحرَالتيو،َبحرَالعكدة

َ:كيقكؿَالشاعرَفيَقصيدةَ)عكدةَالسندباد(
 بلديبِ 
 اءبَ رَ الغُ  ةَ أيا جنّ 

 رحْ البَ  إلى يتُ فِ نُ 
 نك.. ومِ .ينّ مِ  أوسعُ  والبحرُ 

 ينيرِ صِ تَ ا يً يْ وتِ 
 ويْ تِ  والبحرُ 

 نيْ العَ  رُ صِ بْ ا تُ مَ  مدّ  عمى
 يمِ دَ  رَ يْ غَ  ىرَ أَ  لستُ 

 االً قَ مَ  يصيرُ 
 (3)اابً طَ خِ 

                                                           

َ(.4/256(َأبكَخالد،َاألفعاؿَالشعريةَ)ـ(1
َ(.4/232المرجعَالسابؽَ)ـَ(2)
َ(.2/428)ـَسوفنالمرجعََ(3)
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َ َالنصَالسابؽ َفي َالمترامي َاألزرؽ َالبحر َتيوَإلىيتحكؿ َبحر َكضياع، َالدـََ، كيباع
َبمقاؿ َالزكي َكخطاب، َكشجب، َكاستنكار، َتخمِّ، َخبلؿ َمف َفمسطيففالشاعر َعف َالجميع ،َي

بسببَتخميَالكؿَ،َتائوَدكفَدليؿ،َنفسوَكسطَبحرَالَقرارَلوَيرلفيكَ،َأصبحَيشعرَبالضياع
َ.مرَلقتؿَالقضيةَالفمسطينيةآفالكؿَت،َاَلممحتؿاَمستباحَنإالَدمَنَيرلعفَقضيتناَفأينماَينظرَالَ

 :والرحيل، والغربة، ىالبحر رمز لممنف -7
فباتَالشعراءَيعبركفَعفَ،َكمنذَرحيموَعفَالكطفَبالغربةَفيَالمنفى،َشعرَالفمسطيني

فذكركاَالبحرَفيَ،َمشاعرىـَالحزينةَالمفعمةَباإلحساسَباالغترابَبماَتحمموَمفَحنيفَلمكطف
َ.أشعارىـ؛َليؤكدكاَعمىَحضكرَصكرةَاليجرة

َ:باألزرؽ(يقكؿَالشاعرَإبراىيـَنصرَاهللَفيَقصيدةَ)الدخكؿَ

 ؟ن لمبحرك اآلَ في صدرِ  ئُ ماذا تخبّ 

 يبًل وِ طَ  اقُ رَ الفِ  كانَ 

 فماذا تخبئُ 

 ؟يافِ نَ المَ  ىذهِ 

 ؟البحر تعرفُ  ىلْ  نعمانُ 

 ينِ يعرفُ 

 ةولَ فُ في الطّ  ي مرةً نِ عانقَ ، آهٍ 

 يتِ فَ شَ  عنْ  البحرَ  ال تفصلِ 

 (1)ديْ البِ  أُ مَ ني ظَ سيقتمُ 

َاردًََّفيرد،َالسؤاؿَحيثَيسأؿَنعمافَك،َالحكارفيَالمقطعَالسابؽَأسمكبَالشاعرَكظؼَ
َكالغربةَىأفَالبحرَرمزَلممنفَعمىفيوَداللةَ ََبماَالعيشَفيَكطنوَالتيَحرمتو، ذكرياتَفيو

الشعكرََكقدَبرز،َالحبيبَكطنوَإلىالعكدةََإلىفيكَيشعرَبالتعطشَ،َأحبلـَالصباَك،َالطفكلة
ََ.(الطفكلة،َعانقني،َيعرفني)َفيَألفاظَالشاعرَالتيَاستخدمياَفيَالنصَاكاضحَن

َ

                                                           

َ(.42َ،43صصَنصراهلل،َديكافَنعمافَيستردَلكنوَ)َ((1
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َ:الثانية(َةاَفيَقصيدةَ)الطمقكيقكؿَأيضَن
 ، اكطَ خُ  ينَ بَ  كانَ 

 حرة البَ حَ ائِ ورَ 

 يلوِ طَ  يومٌ 

 حرالبَ  ورائحةِ ، اكَ طَ خُ  بينَ  كانَ 

 ، نبمةٌ سُ 

 ، رمَ وقَ 

 رتَ وَ وَ ، أغنيةٍ  ا بينَ ة مَ افَ سَ المَ  وتمكَ 

 ضرْ ي األَ فِ  ستدخلُ 

 اءسَ ذا المَ ىَ  حرِ ا البَ ذَ ىَ  صحوةِ  منْ 

 ، يقرِ الطّ  ارُ بَ غُ  يكَ فَ تِ كَ  ىعمَ 

 (1)يحسِ فَ  وموجٌ 

اإلنسافَالمغتربََمايبلقييَفذيمالَ،كالعناءَالسفرَإلىَسطكرَالسابقةيشيرَالشاعرَفيَال
حيثَ،َكالغربةَمفَخبلؿَرمزَالبحر،َلسفرعمىَاكجاءتَىذهَالداللةَ،َككطنو،َالذمَيترؾَأرضو

،َفاستخداـَالشاعرَلبعضَألفاظَالسفرَكالطكيؿَالذمَالَانتياءَلو،َفيوَذلؾَالسفرَالمتعبَيرل
َطكيؿَ،َالمسافةَ،َغبارَالطريؽَ،َمكجَفسيحَ".َ َكالرحيؿَفيَالنصَيكحيَبذلؾَمثؿ"َيـك

َ:كيقكؿَالشاعرَمحمكدَدركيشَفيَقصيدةَ)مديحَالظؿَالعالي(
 ،انَ تُ اشَ شَ ىَ ، انَ ىشتُ دَ  البحرُ 

 انَ ولعبتُ ، انَ وغربتُ 
 ،ةمَ صِ أْ تَ سْ ا المُ نَ ندائِ  أرُض  والبحرُ 

 ،انَ صورتُ  والبحرُ 
 ولَ  ال برّ  نْ ومَ 

 لو ال بحرَ 
 كائِ رَ وَ  نْ مِ  بحرٌ ، فيكَ ، كَ أمامَ  بحرٌ 

                                                           

َ(.48َ،49صصَنصراهلل،َديكافَنعمافَيستردَلكنوَ)َ(1)
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 ،حرو بَ تحتَ ، بحرٌ  ا البحرِ ىذَ  فوقَ 
 حرذا البَ ىَ  شيدُ نَ  وأنتَ 

 (1)حرالبَ  فوقَ  ورُ كسُ ا المَ نَ وال ظمّ لَ  حميّ الكُ  األزرقَ  كنا نحبّ  كمْ 

حيثَمؤلتَصكرتوَ،َتفكيرَالشاعرَعمىيكشؼَالنصَالسابؽَعفَاستحكاذَصكرةَالبحرَ
َأركافَالمشيد َفكقَنَىفأضح، َاالشاعرَيراه َاكتحتَن، َاكأمامَن، َكفيَكؿَاتجاه، َشمؿَالمعانيَ، كما

َالنفسيةَالجارفةَمفَالدىشة َالحاؿَسكءَك،َكالغربة، لقدَاستخدـَالشاعرَالغربةَمعَلفظَالبحرَ،
َكاضحَفيَالنصَكبشكؿَصريحَ َدكفَمباغتات، َليشعرنا(البحرَغربتنا)َكقاؿ، ،َبأثرَالغربةَ؛

َكالمنفى.،َاَلمغربةفيَالبحرَإالَرمزَنَيرلفيكَالَ،َحالتوَالشعكريةَعمىَافالمذيفَيسيطَر،َكالرحيؿ

َ:كيقكؿَالشاعرَعزَالديفَالمناصرةَفيَقصيدةَ)جممةَكاحدةَقالياَالبحر(َ
 اققَ في الزّ  والوحوُش ، فٌ عاصِ  البحرُ 

 يقضِ مَ  ايَ  واكَ لي سِ  ال صديقَ ، حترَ تَ الميمة اسْ 

 ًجاائِ ىَ  كانَ  البحرُ 

 يبرِ ك الغَ قمبَ  أنّ  رغمَ ، وحِ بُ الصّ  كَ جيِ وَ  بعدِ  غمَ رَ  يفيُض  قدْ 

 (2)وبتُ أَ  أنْ  أوشكتُ ، يلِ  بالصبلةِ  يرفّ 

َىالمنفَرالشاعَتأمؿي َالبحرَفي، َرىبة َكسككنو، ،َ َيؤدم َبالغربةَإلىمما َالشعكر إفَ،
كيتضحَذلؾَ،َنصالشاعرَلوَبالغربةَفيَالَرمزَ،االنفتاحَك،َلمعزلةَامكانَنَككنوَالبحرَمفَحيث
كالكحدةَ،َالغربةَلألفاظََمكحيةَبمدكىيََ(صديؽَليَسكاؾَال،َالبحرَعاصؼ)مفَخبلؿَقكلوَ
َ.رالتيَيشعرَبياَالشاعَكالتنقؿ،َككحشةَالترحاؿ

َ:نفسيااَفيَالقصيدةَكيقكؿَأيضَن
 اقعمَ في األَ  نّ ترِ  جممةً  قالَ  البحرُ 

 ميل ألفَ  دّ تمتَ  قدْ  رقاءُ الزّ  ةُ ربَ الغُ 

 ينةدِ المَ  ىذهِ  بحرٌ  أليَس 

 ياانِ رجَ في مُ  ي نعيُش التّ 
                                                           

 (.3/78دركيش،َاألعماؿَالكاممةَ)جَ((1

َ(.329المناصرة،َاألعماؿَالكاممةَ)صَ((2
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 ورنطُ الحَ  ساحةِ  حتى يمتدّ 

 ين التّ ائِ فَ ا السّ ىَ تزورُ 

 (1)نىْ والوَ ، الُ جوَ ا التّ يَ كُ يعم

حيثَ،َرمزناَلمغربةَبشكؿَكاضحَصكرةَالبحرإفَالحكارَالذمَيتضمنوَالنصَيجعؿَمفَ
تمتدَألؼَميؿ(َفمفيكـَ،َماَيحكيوَمفَغربةَيغطيَكؿَشيءَ)الغربةَالزرقاءَك،َفَمشيدَالبحرإ

اَاَنفسيَنكمفَىناَيظيرَمشيدَالبحرَمشيدَن،َعامؿَانفعاليَمفَأثرَالغربةَإلىاالمتدادَىناَيتحكؿَ
َ.كالغربة،َىنفمبماَيحمموَمفَدالالتَلم،َاخالصَن

َ:اَفيَقصيدةَ)يتكىجَكنعاف(كيقكؿَأيضَنَ

 اءسَ المَ  قبلَ  يمِ الغَ  اكرةِ ذَ  ي في مرجِ عْ لمرّ  كَ ادَ وَ جَ  زْ جيّ 

 يزِ مُ رْ ه القُ رِ صْ خَ  نْ مِ  البحرَ  مسكَ أُ  أنْ  أحاولُ 

 لكَ ذَ كَ  اهُ رَ أَ 

 ابً ر غَ  رحلُ يَ  الحممِ  نْ مِ  بااًل جِ  قيمُ يُ  انُ خّ الدّ 

 حره البَ فيطردُ 

 ونّ كِ لَ  البحرَ  أرسمَ  أنْ  أحاولُ 
 ، ايقً دِ دو صَ بْ يَ  يعِ ابِ نَ اليَ  كنساءِ 

 ، ارطَ القِ  حقولِ  ي مثلَ فَّ كَ  بينِ  نْ مِ  وييربُ 

 خرالصّ  نْ ا مِ جً حجا وأنظرُ  وأركُض 

 حرالبَ  نْ مِ  إليوِ  امُ مَ ي الحَ يأوِ 

 (2)ةيّ سِ دِ قْ المَ  ةِ نَ يْ والتّ ، رِ حْ البَ  نَ مِ 

ككأفَالصكرةَتضعَ،َكاإلمساؾ،َكالبحر،َتتفاعؿَالعبلقاتَالمتباعدةَفيَالنصَبيفَالمكف
عندماَيعمفَالشاعرَىركبَ،َكتتكررَفيَنيايةَالمقطعَرتظي،َالقارئَأماـَحالةَمفَاالستحالة

َالبحرَمفَبيفَكفيو َالذاتية، َكبحر،َىىكَبحرَالمنف،َإفَالبحرَالذمَيقيموَالشاعرَفيَرؤياه
                                                           

َ.(331صَ)المناصرة،َاألعماؿَالكاممةََ(1)
َ.(661-659)َصَصَالمرجعَالسابؽَ(2)
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َالغربة َالشاعَ؛كالعزلة، َلذلؾَيحاكؿ َاإلمساؾَبالبحرر َلو، َالغربةَرمزَالذمَيشكؿ ،َىكالمنف،
َ.يتخمصَمفَىذاَاأللـَالذمَيطاردهَطكاؿَحياتوَحتى

َ:كيقكؿَالشاعرَأحمدَدحبكرَفيَقصيدةَ)البحرَكالمسافة(َ
 ؟ةيمَ تِ القَ  لممسافاتِ  نشرٌ  حرِ البِ  في ضمورِ  ىلْ 

 مالبالرّ  المياجمَ  الموجَ  يراجمُ  وىوَ ، اليّ الخ يتساءلُ 

 الؤَ السّ  اتِ حبّ  ووراءَ 

 ةيمَ حِ ستَ المُ  الحسابِ  سألةِ مَ  نّص  يذكرُ ، األقمارُ  تتراكمُ 

 يمة ؟وِ الطّ  المسافاتِ  الُ يّ خَ  أنتَ  ىلْ 

 (1)ةيمَ بِ القَ  ىطَ خُ  تحتَ  تضيقُ  والرمالُ ، يكبرُ  والبحرُ 

َالبحر َحاضرةَصكرة َلمبعدرمزَنَىنا َا َكالغربة، َكالمسافاتَالبعيدة، َمفَخبلؿَيبرزََك، ىذا
َبذلؾتعبيراتَالشاعرَالكاضحةَالمكحيةَ َيرمزَلممسافرَبالخياؿَالذمَيصارعَالمكج، َنراه ،َكما

َ.رحمةَىالذمَيبتمعَكؿَغريبَدكفَأدن،َاَبالكحشَالمفترسكيصكرَالمكجَأيضَن

َ:بكرَسعيد(َ–يقكؿَالشاعرَكماؿَناصرَفيَقصيدةَ)المعركةَ
ـــا جَ  ـــاحِ ي ـــاكَ ي، مـــاذَ ن ـــى البَ  ا ىن ـــعم  رِ ْح

 يــــــــــددِ المَ  يــــــــــبِ حِ الرّ  وِ طّ عمــــــــــى َشــــــــــ  

   
ـــــــــ أيّ  ـــــــــوجُ  وُ يضـــــــــمُ  يءٍ َش ـــــــــا الم  آًن

 ودعُ فــــــي ُصــــــ  ارةً ، وَتــــــفــــــي  ىبــــــوطٍ   

   
 البحــــــــــــــــــرِ  يم ســــــــــــــــــفائنُ تُ فَ ذَ َقــــــــــــــــــ

ــانْ فَ    ــوا عَ الُ َث ــى الّش ــالكثيرِ م ــد ط ب (2)العدي
 

   
َالنص َىذا َفي َالشاعر َشط َبالبعد، َلو َيرمز َكالغربة، َىكالمنف، َالذمَأكثرَ، َالشط ىذا

َالَندافكثرَماَكافَيراهَ،َالتيَتسيطرَعميو،َالحالةَالشعكريةيتمكفَحسبَ،َالشاعرَمفَاستخدامو
َالكطفَعمى ،َ َالشاعر َالنصَبحر َىذا َفي َالمنفَيرللكننا َصكرة َىفيو َكالبعد، كالمسافاتَ،

َ.الكاسعة

َ:كيقكؿَالشاعرَحكمتَالعتيميَفيَقصيدةَ)المسافرَالحزيف(َ

 ارحَ البِ كَ ، مانِ الزّ يناك كَ عَ 

 اررَ  قَ بَل بِ  طويمةٍ  كرحمةٍ 
                                                           

َ(.257ديكانوَ)صدحبكر،َ(1َ)
 (.317ناصر،َاآلثارَالكاممةَ)ص(2َ)
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 ارنيَ الّ  عِ مَ طْ مَ  نْ مِ ، يايخوضُ 

 اريَ النّ  مطمعِ لِ 

 (1)ينزِ حَ  سافرٌ م

َإلىَ،َتكظيؼَالتشبيوَىناَبشكؿَتعددَفيوَالمشبوَبو َبيفَ)الزمافَكالبحار(َكصكالن متنقبلن
َالزماف َامتداد َبيف َالعبلقة َسر َالمتمقي َليتخيؿ َعمىَمصراعيو؛ َالرمز َيفتح َطكيمة( ،َ)كرحمة

َكطكلو َكاتساعيا، َالبحار َكانفتاح ،َ َعمىَرمزيةَكصكالن َتؤكد َطكيمة َفيَرحمة َالنسبية إلىَسر
ََ.كالضياعَكالغربةَكالمنفى،َالتيو

َ:اَفيَالقصيدةَنفسياكيقكؿََأيضَن

 ، بكِ رْ ار مَ حَ البِ  بِ اىِ يَ ي غَ فِ  يتوهُ 

 (2)يمدِ أ قَ فَ رْ مَ  وءَ ضُ  احُ يَ الرّ  وتطفئُ 

البحرَفيَالمقطعَالسابؽَأنوَبحرََإلىلمبحرَحضكرَكبيرَفيَشعرَالعتيميَفنراهَينظرَ
َىالمنف َالمنف، َطكيمةَىكرحمة َرحمة َقرار، َببل َالبحر، َالشاعر َركب َما َفإذا َفيَ، َسيتكه فإنو

َالبحار َغياىب ،َ َالكاضح َالبعدَمدلكمف َىذا َخبلؿ َمف َالشاعر َيذكقيا َالتي َالمرارة كىذاَ،
َ.كاألحباب،َكعفَاألىؿ،َكىكَبعيدَعفَالكطف،َىالمنف

َ:خالدَأبكَخالدَفيَقصيدةَ)عكدةَالسندباد(كيقكؿَالشاعرَ

 ، اييَ لَ ي إِ افِ نَ ي المَ نِ تْ جَ خرَ ي أَ الذّ  بادُ ندِ أنا السّ 

 يحي الرّ تنِ مقّ ا تَ ومنيَ 

 (3)ااعً رَ ي شِ ينِ بِ جَ  صارَ 

َمعادؿَرمزمَلممنفىََ َبرياحو َىنا َالبحر َكالضياع، َالذمََكاالتكاء، َالسندباد عمىَرمز
َالفمسطينيَالذمَعصفتَبوَرياحَالمنفىَكالغربةَيقكمَداللةَرمزَالبحرَلممتمقيَ يجسدَصكرة

ََ.كيتحكؿَجبينوَشراعناَكجسدهَسفينةَلمتنقؿ،َحيثَيرتحؿَالفمسطيني

َ
                                                           

َ(.8العتيمي،َديكافَياَبحرَ)صَ((1
 .:صالمرجعَالسابؽ،ََ(2)

َ(.2/422أبكَخالد،َاألفعاؿَالشعريةَ)ـَ((3
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َ:اكيقكؿَأيضَن
 ئاطِ وَ الشّ  هِ ذى كلُ  محظورةٌ 

 فارحلْ 

 ين؟أَ  ىإل

 ، اييَ فِ  متُ اتَ ئ قَ اطِ وَ الشّ  كلّ 

 ، ايَ مِ جْ أَ  نْ ومِ 

 (1)ميياعَ  تُ مْ تِ وقُ 

كيعبرَمفَخبللوَعفَقدرَالفمسطينيَ،َمعَالسندبادَالسابقةَسطكرالشاعرَفيَالَماىىيت
ككمماَحطَرحالوَ،َأخرلَإلىكمفَغربةَ،َعبرَالمكانئكالتنقؿَ،َىكالمنف،َالمحككـَعميوَبالتجكاؿ
َجديد َمف َالرحيؿ َشده َالسندباد، َصكرة َفي َكجد َلذلؾ ،َ َالغربةَ؛يسعفوما َصكرة ،َلتكضيح

َيست،َكالتجكاؿ َعميوَأفَ،َشاطئَعمىرَقفتشعرَأفَالسندبادَعندما َالشاطئَمحـر يجدَأفَىذا
فيكَالطريدَالذمَالَيفتأَ،َكالتجكاؿ،َالغربةَعمىدَىذاَالسندبادَفتعكٌَ،َيقؼَعميوَفبلبدَأفَيرحؿ

َ.ببلدهَالتيَتنيشَمفَكؿَمكافَعمىاَكيعتصرَألمَن،َيرتحؿ

َ:محمكدَدركيشَفيَقصيدةَ)أكؿَمرةَيرلَالبحر(يقكؿَ

 ومِ اخِ دَ  نْ مِ  البحرَ  ىيرَ ة مرّ  لِ ألوّ 

 رالبّ  ا تحملُ نَ سفينتُ 

 رلمبَ  ئٍ مرافِ  نْ عَ  ةً ثَ باحِ 

 اتمَ مِ الكَ  واجبِ  نْ عَ  دافعُ ا نُ كنّ 

 يلشِ آَ  كعبِ  وعنْ 

 ءالبدْ  لىإِ  يلَ حِ ا الرّ ىذَ  واصلُ ا نُ كنّ 

 رحْ البَ  فُ وقِ يُ  نْ مَ 

 (2)ومِ احِ ي سَ ء فِ البدْ  دَ جِ نَ  يْ كَ 
                                                           

َ(.2/425أبكَخالد،َاألفعاؿَالشعريةَ)ـَ(1)
َ(.3/467دركيش،َاألعماؿَالكاممةَ)جَ((2



95 
 

َلمنطؽ َالَيخضع َعالـ َالبحر َإفَمشيد َأشيائو، َبيف َركبَالخياؿ َعندما كمفَخبلؿَ،
ككأنوَيريدَأفَيقكؿَ،َالنيايةَ"،َالبدء،َالبر،َالثنائياتَالمتضادةَالتيَاستخدمياَالشاعرَ"َالبحر

،َآمفَيعيشَفيولناَأفَىذاَالبحرَىكَبحرَالرحيؿَفيكَيركبَسفينةَالرحيؿ؛َليبحثَعفَمكافَ
اَمتأثرناَمفَىذاَالرحيؿ َ.كالترحاؿ،َمتيَسنظؿَنعانيَمفَالرحيؿَإلى،َكيقكؿَدركيشَأيضن

كجميمةَعمىَ،َكيقكؿَالشاعرَفيَمكضعَأخرَفيَقصيدةَ)تأمبلتَسريعةَفيَمدينةَقديمة
َ:ساحؿَالبحر(

 ود ؟عُ تَ  نَ يْ أَ  لىإِ  اتِ ايَ دَ البِ  حرَ ا بَ يَ 

 راصَ حَ المُ  حرُ ا البَ يَ أيّ 

 وروصُ ، انيَ باسْ أَ  بينَ 

 وردُ تَ  ي األرُض ا ىِ ىَ 

 ت؟يْ تَ أَ  حيثُ  نْ مِ  اآلنَ  ا ال تعودُ فمماذَ 

 حرا البَ ىذَ  نتقدُ يُ  نْ مَ  آهٍ 

 حرالبَ  ساعةُ  تْ دقّ 

 (1)حرى البَ اخَ رَ تَ 

َال َفي َالشاعر َالبحرَالسابؽَنصيكرر َلفظة َالشعبَ، َعمى َداللة َفيو َالتكرار كىذا
يريدَأفَيقكؿَأفَالرحيؿَ،َ)دقتَساعةَالبحر(َ:الشاعرَفيَقكلوَك،َؿَالمحاصرالفمسطينيَالمرحٌَ

َمحتكـ َقدر َالشعب َليذا َبالنسبة َمنو، َمفر َال َاليـَ، َلتكضيح َالرمزية؛ َالصكة َىذه فجاءت
كحيثماَ،َالفمسطينيَالمتمثؿَفيَالتشردَبكصفوَحقيقةَأزليةَيكاجيياَاإلنسافَالفمسطينيَأينماَحؿٌَ

فَأك،َكاف َىنجدَأنياَتحمؿَمعن،َىالرحيؿَفيَالنصَىيَكممةَتراخَىعمرَالكمماتَداللةَثكا 
َ.الَحدكدَلو،َكىذاَالرحيؿَيستغرؽَكقتاَطكيبلنَ،َالرحيؿ

َ:(صَ–59ََ–كيقكؿَالشاعرَسميحَالقاسـَفيَقصيدةَ)ؽَ

 ،يةانِ ثَ  البحرَ  سأنتعلُ 

 اينَ وَ اليُ  وأسيرُ 

                                                           

َ(.3/268دركيش،َاألعماؿَالكاممةَ)جَ((1
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 ياصِ قَ األَ  كوكبِ  إلى

 مميًكا مياًنا

 حرالبَ  سأنتعلُ 

 يعاصِ منحنًيا بالمَ 

 حرالبَ  سأنتعلُ 

 ال خيرَ 

 ال شرَ 

 ياصِ يا كوكًبا في األقَ 

َ(1)يصِ خبَل  لديكَ  لعلّ 

َال َفي َالشاعر َالرحيؿَنصيعبر َفي َرغبتو َعف َكالخبلص، َالنكبة، َمف َكاليركب كَ،
كالطمأنينة؛َألفَ،َكاألماف،َلعموَيجدَفيَىذاَالكككبَاألمف،َكككبَآخرَإلىكاليزيمةَ،َالمأساة

َيرلفيكَ،َفيكَيبحثَعنياَفيَمكافَأخر،َافتقدىاَالشاعرَبعدماَاحتمتَأرضوىذهَاألشياءَقدَ
كقدَ،َكالراحة،َببلدَاألمفَإلىىذاَالرحيؿَالذمَمفَخبللوَسيياجرَ،َفيَىذاَالبحرَرمزناَلمرحيؿ

َ َ"لعؿَلديؾَخبلصي" َأفَكافَأظيرَالشاعرَذلؾَفيَقكلو َبعد َالفمسطينيَمياننا كتبدكَصكرة
َ.كيترحؿَإلىَأقاصيَالببلد،َيتنقؿ،َسيدناَفيَكطنو

َ:(ياَبحر)كيقكؿَالشاعرَحكمتَالعتيميَفيَقصيدةَ
 كارَ وَ دِ  يا بحرُ  ىشَ خْ نَ  لنْ 
 كرارَ سْ أَ  أوْ ، كَ غوارَ أَ  نرىبَ  لنْ 

 يبكِ نَ ، ةُ احَ محَ المِ  فنُ ا السَ نَ حممُ تَ ، ىيادَ تَ تَ  عادتْ  ىا قدْ 
 ،حرا بَ ا يَ ييَ فِ  نْ ومَ ، ارَ ا الدّ نَ وّدعْ 

 ....حريا بَ  ديرٍ  دسِ قْ ي أَ ا فِ مدنَ عَ  ولقدْ 
 اءينَ ا لممِ انَ مَ رَ  البحرَ  لكنّ ، وَ رسُ نَ  أنْ  ترْ نخْ  لمْ 

 اءزَ عَ  عُض بَ  ئِ اطِ ا في الشّ نَ ا ؟ ولَ اعً دَ وَ ، لمبحرِ  يمُس نَ  ىلْ 
 ا ؟بنَ ركِ مَ بِ  ي لمبحرِ رمِ نَ  ىلْ 

                                                           

َ(.4/466القاسـ،َاألعماؿَالكاممةَ)جَ((1
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 (1)بمركبنا نرمي لمبحرِ وسَ ، صمناوَ ، اكدقت عينَ صَ 

بؿَإفَالخمفيةَالنفسيةَمتمثمةَ،َالمبلمحَالبصريةَفحسبإفَجماليةَالبحرَالَتؤسسياَََََ
كفقدافَ،َكمخاكؼَالرحيؿ،َالشتات،َيرلَالشاعرَفيَصكرةَالبحر،َكتداعيتو،َفيَىكاجسَالمنفى
،َماَداـَقدَتحكؿَبكؿَعناصره،َفيَالبحرَأيةَصكرةَجماليةَيرلفالشاعرَالَ،َاألمؿَمفَالعكدة
،َكغمكضَالرحمة،َرمزَلمرحيؿَإلىكنكارسَ"َ،َأزرؽكلكفَ،َكسفف،َكمراكب،َكَمككناتوَ"مكانئ

َ.إنياءَىذهَالمعاناةَإلىبؿَكيتكسؿَإليوََ؛فأصبحَالبحرَعندهَرمزناَلكؿَاالستفيامات

َ:(نعمافَيستردَلكنو)كيقكؿَالشاعرَإبراىيـَنصراهللَفيَقصيدةََ
 اتقَ مَ طَ  وِ دمِ  إلى ويسيرُ 

 اتوَ نَ في السّ  البحرُ  دَ عَ تَ ا ابْ مَ كمّ 

 اءسَ النّ  كلّ  عشقُ تَ  آهٍ 

 ...نّ ييِ فِ  حرَ البَ  وتفتقدُ 

 دبَل البِ  ىذهِ  وتعشقُ 

 (2)اييَ فِ  األرَض  وتفتقدُ 

َا َفي َالشاعر َلمرحيؿَلنصجاء َرمزنا َبالبحر َالشاعرََكيتضح، َاستخداـ ذلؾَمفَخبلؿ
الشاعرَالبحرَرمزناََلفقدَرأ،َالرحيؿَعمىتفتقد(َفكمياَألفاظَدالةَ،َابتعد،َراأللفاظَمثؿ:َ)يسي

فيكَعاشؽَألرضو؛َلكنوَيفضؿَالرحيؿَ،َمغتصبناَمفَالعدك،َكطنوَيرللمرحيؿ؛َألنوَالَيريدَأفَ
ََ.كسمبَخيراتيا،َكىجرَأىميا،َباحثناَعفَمكافَبعيدَعفَالعدكَالذمَاحتؿَاألرض

َ:(2:77مفَدفترَ)يقكؿَالشاعرَخالدَأبكَخالدَفيَقصيدةَ
 اقفَ الرّ  نُ ائِ فَ سِ  بحرتْ إليك أَ 

 انمَ زَ  نْ مِ 

 انكَ ا مَ يَ  كانَ 

 الحَ المُ  أبحرَ  يرودُ  مسافرٌ 

                                                           

َ(.86العتيمي،َديكافَياَبحرَ)صَ((1
َ(.42نصراهلل،َديكافَيستردَلكنوَ)ص(2َ)
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 اطئالشّ  كتافِ أَ  ىعمَ و يرسُ 
 اءينَ و المِ يظنّ 
 ،ةحظَ لَ 
 اءينَ ي المِ فِ ويختَ 
 انوتًا كَ حُ 

 ،اررَ القَ  لِ اىِ جَ في مَ  غاَص 
 ةمعَ قَ  يبُ رِ الغَ  افرُ سَ المُ  وينشرُ 

 ولطُ تَ  لرحمةِ 
 ،يلفي المّ 

 (1)ارحَ والبِ 

كالميفةَالتيَتنطكمَعميياَ،َالمفاجأةكيؤكدَىذاَالمعنىَ،َكالسفر،َرمزَلمرحيؿالبحرَىناَ
كاإلرىاؽَعندَالكصكؿَإلىَميناءَسرابيَلـَيكفَميناء؛َكلكنوَحكتَظنوَساعةَ،َلحظةَالتعب

كالسفرَفيَمجاىؿَظممةَالميؿَ،َكتركوَيكاصؿَالغربة،َالضياعَميناءَسيرتاحَفيو؛َكلكنوَاختفى
ََ.كالبحارَرمزَالرحيؿَالممتدَالمتكاصؿ،َكالقير،َرمزَالظممة

َ:(كالحصار،َكيقكؿَأيضاَفيَقصيدةَ)المشرد
 رب؛تَ غْ ا ستَ نَ نا أن غربتَ ألنا ما عرفَ 

 ارنَ بحَ أَ  ا حينَ ألنّ 

 ،يءشَ البَل  نَ يا مِ ات نغزلُ ظَ حَ المّ  ا نسرقُ ينَ ضَ مَ 

 يءوالبل شَ 

 ة؛يّ وتِ نكبُ نا خيوط عَ يغزلُ 

 م؛قْ نا عُ يمَ حِ رَ  ألنّ 

 اءوَ اليَ  حبّ ا بَ نَ ثُ بّ شَ ي تَ دِ جْ يُ  يعدْ  ا لمْ ألنّ 

 (2)الحمم ارُ ظَ تِ انْ  هُ رَ مّ دَ  الحممَ  ألنّ 

                                                           

 (.2/222أبكَخالد،َاألفعاؿَالشعريةَ)ـَ((1

َ(.2/261المرجعَالسابؽَ)ـَ((2
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َالسطكر َفي َالشاعر َلمرحيؿَيرل َرمزنا َالبحر َالسابقة َنتيجة، َببل َرحيؿ ،َكببلَكصكؿ،
ىيَحالةَ،َكجدانوَعمىالتيَتسيطرَ،َالحالةَالنفسيةفََ"َألفَرحيمناَعقـَ":كداللةَذلؾَفيَقكلو

َ.الذمَالَعكدةَمرجكةَبعده،َأماموَإالَصكرةَالرحيؿَيرلاليأس؛َألنوَالَ

 :البحر رمز لممحتل -4
َتيجيرَالشعبَالفمسطينيَفيَالشتات َبعد مفَالشعراءَمفَكافَيرلَفيَالبحرَصكرةَ،

َبينيـ َ.المحتؿَالذمَيفصموَعفَأىموَكذكيوََكيقؼَحائبلن

َ

 :قصيدةَ)تكقيعات(يقكؿَالشاعرَعزَالديفَالمناصرةَفيََ
 ومحتُ مَ  أكيدٌ  ك لمبحرِ وصولُ 

 ارحَ البِ  ىديرِ  رغمَ  ا واقفةً عكّ  ما زالتْ 

 (1)يرالقَ وَ ، ربةِ الغُ  نّ ك سِ بموغِ  رغمَ 

َفي َالمكافَالذمَيحمؿَداللةََالذمَيمثؿَرمزَاالحتبلؿَالبحرَكجوَتظيرَعكا بصكرة
َالمدينةَ،َكالثبات،َالصمكد أمَداللةَ،َالصغيرةَفيَكطفَكبيركالمقاكمةَفقدَجاءَالشاعرَبعكا

َالمحتؿَعمى َأماـ َزالتَصامدة َما َفعكا َالكبير َالكطف َب، َالشاعر َجاء َلوالذم َرمزنا َ،البحر
،َأماـَالمحتؿكستظؿَثابتةََأفَعكاَكانتَعمى)مازالت(َلتدؿَكيظيرَذلؾَالصمكدَمفَخبلؿَ

َعمىفييَمصممةَ،َعكاالَيخيؼَ،َفيذاَالتصكيرَلمبحرَبالمحتؿَالذمَيقؼَأماـَعكاَباستمرار
َ.تناؿَحريتياَحتى،َاالستمرارَفيَالصمكد

َ:فيَقصيدةَ)األغاني(َنصراهللَكيقكؿَالشاعرَإبراىيـ
 لبَ ي الجَ ا فِ نَ ىُ 
 بشْ العُ  يجتمعُ  حيثُ 

 والطيرُ 
 ةوالقاعدَ 

 ىرَ القُ  ونساءُ 
 ةيطَ سِ اني البَ واألغَ 

 طمَ والسّ 
                                                           

 (.2/414(َالمناصرة،َاألعماؿَالكاممةَ)ـ(1
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 يك في األرضعينَ  تشرعُ 
 دسَ جَ وَ  قةٌ مْ ا طَ ذَ نَ ا أَ ىَ 

 حريني بَ عَ  خمفَ 
 حري بَ امِ وأمَ 

 دعِ تَ بْ ي تَ دِ يَ  عنْ  يدٍ  وكلّ 
 ميّ خَ المُ وَ ، انَ أَ  ىلْ 

 (1)يدِ حْ وَ 

أفَجاءََإلى،َيبيفَالشاعرَفيَبدايةَالنصَالصكرةَالبسيطةَالتيَكافَيعيشياَالفمسطيني
اغتصبََالذم،َغاصبالمحتؿَلمَرمزَالبحرَفيَنظرَالشاعرفَ،الذمَرمزَلوَبالبحر،َاالحتبلؿ

َاألرضَببساطتيا َىذه َأحدَن، َيرحـ َال َالذم َاالحتبلؿ َىذا َكجكد َبسبب َالفمسطيني َ،افأصبح
َمفَجميعَالنكاحيمحاصرَن َا َلمفمسطينيَالمحتؿَك، ،َكحدهَيكاجوَاالحتبلؿَ،الشاعرَبكصفوَرمزنا

َ.كترككهَفيَكجوَالعاصفةَيكاجيياَكحده،َكبعيدَعنوَكؿَقريبَىحيثَتخم

َ:دحبكرَفيَقصيدةَ)يقكلكفَليميَفيَالخميج(كيقكؿَالشاعرَأحمدَ
 صقُ أرْ  أكنْ  ا لمْ ذَ يَ ولِ 

 ييتزّ  اربُ الغَ  القاربُ  كانَ 

 صقُ رْ وال أَ ، فأىتزّ 

 ، نقصيَ  ىذا شاطئٌ 

 ، اعسَ اتّ  والبحرُ 

 ابكّ الرّ  ينِ عْ ي في أَ رقِ حصي غَ أُ  تُ نْ ا كُ وليذَ 

 تدّ ا عُ ىكذَ ََ

َلبْ قَ  نْ و مِ حر وال أعرفُ البَ  عرفُ تَ  ىمَ يْ ولَ 

 (2)اعمضَ  رٍ حْ في بَ  ة لمموجِ ورَ صُ  أمْ ، نذَ حر إِ ي البَ نِ حُ نَ مْ تَ  ىلْ 

                                                           

َ(.54)صنصراهلل،َديكافَنعمافَيستردَلكنوََ((1
َ.(511دحبكر،َديكانوَ)َصَ((2
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عنكافَالقصيدةَمعَقصيدةَقيسَبفَالممكحَ)يقكلكفَليميَفيََيكظؼَالشاعرَالتناصَفي
َالعراؽَمريضة( َالحب، َحيثَيتكئَعمىَمفيكـ َالشاعر، َقيس/ َالذمَيحممو لميمىَ/ََ،كاليياـ

َالكطف َدحبكرَىيَكطنوَالمسمكبَىقيسَحيثَليمَىالشاعرَتختمؼَعفَليمَىميمف، عَالضائ،
َالمحتؿلَرمزَالبحرَك َمعدك َاألبريا، َأدنالذمَقتؿ َدكف َمنوَىء َرحمة َاألىؿ، َكشرد َكاألحباب،

َ.أنوَبحرَظالـَالَيرحـ،َاتعرؼَالمحتؿَجيدَنَىفميم

َ:كيقكؿَالشاعرَحكمتَالعتيميَفيَقصيدةَ)النذر(
 ، وجمَ  في الشواطئِ  وييدرُ ، ريحٌ  ىرَ في الذّ  زمجرُ تُ 

 دوْ العُ  يّ رِ ي الطّ فِ اجدَ ومِ 

 ، يارِ رَ صْ إِ  ىولَ  غالبُ يُ 

 ارالدّ  إلىي بِ  ويدفعُ 

 (1)لحَ رْ أَ  لمْ ، حرِ البَ  لَ وْ البت ىَ ا غَ ار مَ لوال الدّ 

كالشعبَالفمسطينيَ،َالذمَيزمجرَفيَكؿَمكاف،َرمزَلممحتؿَفيَالمقطعَالسابؽَالبحر
كاألىكاؿ؛َ،َضعيؼَطرمَالَيقكلَعمىَمكاجيةَاألعاصيرَمجدافو،َكالَقكة،َضعيؼَالَحكؿَلو

صرارهَأقكلَمفَاألعاصير،َكلكفَعزيمتو كبياَيغالبَالبحر/االحتبلؿَمفَأجؿَتحريرَكطنوَ،َكا 
َ.السميب

َ:كيقكؿَالشاعرَسميحَالقاسـَفيَقصيدةَ)كذبَالسحر(
 ةيّ رِ حْ السّ  بعصاهُ  اخبَ الصّ  البحرَ  ربَ ضَ 

 حرالبَ  قّ فانشَ 

 ىعَ فْ أَ  تْ ارَ فصَ  اهُ صَ عَ  مِ وْ في النّ  ىألقَ 

 ىعَ سْ تَ وَ ، فحّ وتَ ، ىوَ مّ تَ تَ 

 حر؟سِ 

 (2)رحالسّ  بَ ذْ كَ  متْ صْ ال تَ 

                                                           

َ(.65العتيمي،َديكافَياَبحرَ)ص(1َ)
َ(.3/663القاسـ،َاألعماؿَالكاممةَ)ج(2َ)
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كالجيرَ،َالجبركتَعمىكالتمردَ،َعدـَالصمتَعمىكأبناءَكطنوَ،َضَالشاعرَشعبورٌَحي
ىذاَاالحتبلؿَالذمَربطوَالشاعرَبقصةَسيدناَ،َاَلبلحتبلؿكقدَجاءَالشاعرَبالبحرَرمزَن،َبالحؽ

َالتناصَالذمَأحدثوَالشاعرَ،َكانفبلؽَالبحر،َمكسيَعميوَالسبلـَفيَمعجزتوَمعَالعصا فيذا
السحريةََىعصاَمكسَلوَفعؿ،َكتحدمَاالحتبلؿ،َالمقاكمةَأفَفيَإلىَفيَالنصَماَىكَإالَتنبيو

َالمعجزات َالتيَتصنع َبصغرَ، َالعصا َاهللَلو َسخر َالبلمتناىيَقد َالعظيـ َالبحر أمَأفَىذا
َ.كالصمكد،َكمكاصمةَالتحدم،َىذاَيفتحَالداللةَعمىَعدـَاليأسَك،َتقسموحجمياَأفَ

َ:كيقكؿَالشاعرَمعيفَبسيسكَفيَقصيدةَ)القمرَذكَالكجكهَالسبعة(

 ليْ وِ الطّ  كَ حرِ بَ  يقِ ضِ ي مَ فِ  وتَ الحَ  يدُ صِ ا تَ دً غَ 

 يلصِ ر األَ اعِ ا الشّ ذَ ىَ  اكَ بّ شُ  لتمؤلَ 
 ونيُ العُ  وحةِ تُ فْ مَ  تةٍ يّ مَ  لقطةٍ 

 (1)يندِ رْ السّ وبِ ، غبْ التّ  بعمبِ 

،َاالَتككفَنظيفةَتمامَن،َفييَككؿَالثكرات،َعفَثكرةَالفمسطينيَنصيتحدثَالشاعرَفيَال
فيؤالءَ،َكيتاجركفَبدماءَالشيداء،َالذيفَيبيعكفَالثكرة،َففيياَأصحابَالكجكهَالسبعةَالمتقمبكف

كالبحرَ،َيرضكاَالمسؤكليفَحتى،َكالمقصكدَبالحكتَىناَالكطف،َمستعدكفَلصيدَالحكتَالكبير
َفيَالنصَرمزَلممحتؿ َالبحرَالذمَتعيشَفيوَاألسماؾَالصغيرة، َىذا َمثؿَالحيتاف، ،َكالكبيرة

َ.ككمياَتحتَسيطرةَالبحرَكماَىكَالحاؿَفيَالشعبَالمحتؿ

 :العجزو  البحر رمز لمموت -3
َمفَأشكاؿَ-بكؿَماَيحكيوََ-يمثؿَالبحرَعندَبعضَالشعراءَالفمسطينييف المكت؛َشكبلن

َ.فأصبحَالشاعرَيرلَفيوَصكرةَالمكت،َكابتمعيـَفيَداخمو،َألنوَأخذَبعضَاألحبة

َ:يقكؿَالشاعرَمحمكدَدركيشَفيَقصيدةَ)صبلةَأخيرة(
 ادمَ الرّ  حرَ بَ  ي أنّ لِ  يخيلُ 

 يدِ عْ بَ  سينبتُ 

 ، امحً وقَ ، ايذً بِ نَ 

 ؛وأطعمُ  نْ ي لَ وأنّ 
                                                           

َ(.3:7)صبسيسك،َاألعماؿَالكاممةَ(1َ)
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 يدِ حْ لَ  ممةِ ظُ ي بِ نّ ألَ 
 ،ةمَ مجُ الجُ  ا معَ حيدً وَ 

 ؛ةمَ عّ نَ ة مُ مَ سْ ي بَ تِ فَ وفي شَ 
 ينرِ خَ اآلَ  معَ  نعتُ ي صَ ألنّ 
 ،ةمَ ادِ نا القَ امِ يّ ة أَ يرَ مِ خَ 

 (1)ادمَ الرّ  حرِ ا في بَ نَ بِ كِ رْ اب مَ شَ خْ وأَ 

َلمحياة َالبحرَرمز َكاضطرابيا، َيرمزَ، َجاء َالشاعرَىنا َالمكتَإلىلكفَبحر ،َكالرماد،
بؿَالمؤكدَأفَبحرَالرمادَالَيأتيََ؛المتكقعَكمف،َكنيايتو،َكىذاَيظيرَمفَخبلؿَبدايةَالمقطع

َسعيدة َبحياة ،َ َالمكتَالتيَتبلحقوَيرلفالشاعرَال َإالَصكرة َالبحر َفيَىذا ،َ َعمىكتسيطر
َكجدانو َ)الرماد، َىنا َالكممات َتضافرت َكقد َلحدم، َظممة َكحيدنا، َاإلحالةَ(الجمجمة، َلتؤكد ؛

ََ.كالمكت،َلحزفككمياَتحمؿَدالالتَا،َالرمزيةَلممكتَالمتمثؿَفيَالبحر

َ:كيقكؿَالشاعرَأيضاَفيَقصيدةَ)نزؿَغميَالبحر(
 ،يرةصِ نا القَ ارتُ يَ زِ  تْ طالَ 

 اينَ فِ  البحرُ  اتَ . مَ .ينَ تنسِ  نْ مِ  ا ماتَ فينَ  والبحرُ 
 (2)يدشِ النّ  نَ مِ  ستحق  نَ  ا اَل مَ ، ا بحرُ ا يَ نَ ال تعطِ 

لكفَبحرَالشاعرَفيَالنصَجاءَ،َاَبالنكـاَمؤمنَناَسككنَنيسكفَأحيانَنَارالمكٌََالبحرَالمتحرؾ
َالمحقؽَإلىَزنارام َالمكت َفيو، َحراؾ َال َالذم َالمكت َكسككف َيدؿَك، ،َالحزفَمدلَعمىَىذا
َ.أماموَإالَصكرةَالمكتَيرلالََحيث،َالشاعرَعمىسَالمذيفَيسيطرافَيأكال

َ:كيقكؿَأيضاَفيَقصيدةَ)ذبابَأزرؽ(
 ةيّ ادِ مَ رَ  ماءُ السّ 

 نوْ ا لَ أمّ ، أزرقُ  رمادي   والبحرُ ، يةٌ اصِ صَ رَ 

 نْ مِ  ابٌ رَ سْ أَ ، ايرَ امِ الكَ  نْ و عَ تْ بَ جَ حَ  قدْ م فَ الدّ 

 (3)قأزرَ  ابٌ بَ ذُ 

                                                           

َ(.2/267َ،268األعماؿَالكاممةَ)جَ،َدركيشَ((1
َ(.3َ/348)جَالمرجعَالسابؽَ((2
 (.31دركيش،َديكافَأثرَالفراشةَ)ص(3َ)
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غالية(َالتيَبقيتََلكيستذكرَحادثةَ)ىد،َعفَبحرَغزةَسطكرالشاعرَفيَىذهَالَتحدثي
َ َشاىدة َاالحتبلؿََعمىىيَالكحيدة َبيا َالتيَقاـ َشاطئَبحرَغزةَعمىالجريمة َماتَ، عندما

َ َأفراد َاإلسرائيمية،َالعائمةجميع َالمدافع َمف َقذيفة َإَنتيجة َشاىدة َظمت َىي جريمةََعمىال
َعمىألفَحادثةَالمكتَحدثتََ؛اَلمتشاؤـرمزَن،َاَلممكتفالبحرَفيَنظرَالشاعرَجاءَرمزَن،َالمحتؿ
َبالمكت.َهيذهَالقصةَالمأساكيةَأصبحَالبحرَيذكَربف،َشاطئو

َ:كيقكؿَدركيشَفيَ)جداريتو(ََََ
 والِ حَ  ىمَ عَ  ىقَ بْ يَ  ال شيءَ 

 ، حرو البَ يشربُ سَ  يرٍ نَ  كلّ 

 آلنمَ بِ  ليَس  والبحرُ 

 والِ حَ  مىعَ  ىقَ بْ يَ  ال شيءَ 

 ، توْ المَ  لىإِ  سيرُ يَ  حي   كلّ 

 (1)آلنمَ بِ  َس يْ لَ  والموتُ 

َالمكتَبالبحر َالنصَالسابؽ َفي َالشاعر َربط َلممكت، َرمزنا َالبحر َتحكؿ َكبذلؾ كفيَ،
ََالسياؽ َاتشبيو َيشبع َيمتمئلمكتَالذمَال َالذمَال َبالبحر ََىبمعن، َيشبع َال َالبحر مفَمأف

ككذلؾَالمكتَليسَ،َبؿَيريدَالمزيدَلقكؿَالشاعرَ)البحرَليسَبمآلف(َ؛كلـَيمتمئَبعد،َىـذأخ
َ،َأنيماَالَيشبعاف.فيماَمتحدافَفيَصكرةَرمزيةَجميمة،َيشبع

َ:اَياَأمي(كيقكؿَالشاعرَعزَالديفَالمناصرةَفيَقصيدةَ)سأعاتبؾَكثيرَن
 ةازَ فَ مَ  يروتُ .. بَ .يا يا أمّ كثيرً  كِ بُ سأعاتِ 

 رعتَ الزّ  الَ ي قَ ا يا أمّ ثيرً كَ  كَ سأعاتبُ 

 ، تيّ المَ وَ ، ودِ سْ األَ  حرِ في البَ  كِ يبَ بِ حَ  ينَ مِ رْ تَ 

 رخِ تَ مْ وتَ 

 (2)يا أمّ ا يَ ثيرً كَ  كِ سأعاتبُ 

                                                           

َ(.59دركيشَالجداريةَ)صَ((1
َ(.325المناصرة،َاألعماؿَالكاممةَ)ص(2َ)
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َالنصَالزعتر َفي َالشاعر َذكر َلبناف، َفي َالزعتر َتؿ َلمخيـ َرمز َكىك ينةَقَرَبيركتَك،
َلذلؾ ،َ َجَرإكىنا َلما َتدميرَلشارة َمف َلممخيـ َكقتؿ، َكتشريد، َأراد، َتؿََالشاعرَىنا َيشبو أف

لبحرَاذكرهَكب،َكالتشريد،َكالجكع،َباإلنسافَالذمَيعاتبَأموَالتيَتركتوَكحدهَيعانيَالقتؿَالزعتر
فيََلمماَيؤكدَأفَالشاعرَرأ،َالمتمثؿَفيَاالحتبلؿَكالمكت،َاَلحالةَالضياعالذمَجاءَبوَرمزَن

َ.اَلممكتَعندماَكصفوَباألسكدالبحرَرمزَن

َ:كيقكؿَىاركفَىاشـَرشيدَفيَقصيدةَ)أخيَفيَالقناؿ(
 وفلُـــــوف األُ لُـــــأُ  الِ َنـــــي القَ ي ِفـــــأِخـــــ

ـــــــــــــــــ إليـــــــــــــــــكَ    ـــــــــــــــــو تَ أَ  اوحُ رَ ُت  يدِ غَت
   

ـــــــــ ـــــــــلْ َف ـــــــــ بل... ال تك ـــــــــًدا، وَ َي محِ تَ اْق   
ــــــــــــــــرْ ال تَ اك، وَ دَ ِعــــــــــــــــ مْ ّطــــــــــــــــحَ وَ     دُق

   
 افُ عِ الّضــــــ اهُ َمــــــرَ  يّ وِ َقــــــ نْ ِمــــــ فكــــــمْ 

(1)دِ ... لممرَقــــوتِ مَمــــلِ ... رِ ْحــــلــــى البَ إِ   
 

   
كيظيرَىذاَ،َكعدـَالخضكع،َكالتحدم،َيطمبَالشاعرَمفَالشبابَفيَاألبياتَالمقاكمة

فإفََ؛كاليزيمة،َمفَأرادَاالستسبلـف،َكالفناء،َممكتلَرمزناَكجاءَبالبحر(،َحطـ،َاقتحـ)َ:فيَقكلو
َ.كالرميَفيَالبحر،َمصيرهَالمكت

َ:طكقافَفيَقصيدةَ)الشاعرةَكالفراشة(َلكتقكؿَالشاعرةَفدَك
 هورُ َغـــــــــــ ىأَ َنــــــــــ ا بحــــــــــرٌ َيــــــــــوحياتُ 

(2)وآنُ طْ ُشـــــــــــــ ت لمعـــــــــــــينِ دَ َبـــــــــــــ نْ ا ِ وَ   
 

   
َ:كتقكؿ

ـــــــــــودَ  ـــــــــــلُ المّ  قَ َف ـــــــــــطَ  بحـــــــــــرٍ كَ  ي  ىَغ
ـــــــفانْ    ـــــــابِ عَ  حـــــــتَ ت تَ درَ َح ـــــــالمَ  ب  اءَس

   
ــــدّ  طَ تخــــبّ  ــــي ال ــــروبِ ف ــــغَ  دْ ، وَق  تمغَم

ـــــــةِ المُ  اخصـــــــةَ شَ    ـــــــوَ نَ  قم  اءمَ الّســـــــ ح

   
 وتَ نْ ُصـــــــ وْ َلـــــــ جـــــــودِ الوُ  بـــــــدعَ ا مُ َيـــــــ

ـــالفَ  ، وطـــيشِ المـــوتِ  بـــثِ عَ  نْ ِمـــ   (3)اءَن
 

   
،َلمفَكسرَجناحو،َفجاءَالبحرَصكرةَقاتمة،َكالفناءَيعبثافَبالكجكدَالجميؿ،َإفَالمكت

َ َالقاسيةَعمىكأجبر َالحياة َخكضَغمار َببلَحيمة، َمعيف، َكال َطاغَو، َالبحر َيقتؿََ؛فيذا ألنو
،َبنفسيةَمتعبةَسكداء،َاَأفَالشاعرةَمحاطةيتضحَأيضَنَك،َالجماؿَفيَالكجكدَك،َمظاىرَالرقة

َ.ممكتلَرمزناَبوَجاءَذلؾلَ؛فيَاختزاؿَىذهَالسكداكيةَاكبيرَنَاإفَلمبحرَدكرَنَك

َ

                                                           

َ(.58رشيد،َديكانوَ)صَ((1
َ(.22طكقافَديكانياَ)ص(2َ)

 .22المرجعَالسابؽ،َصَ((3
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َ:(السيدَمف)يقكؿَالشاعرَسميحَالقاسـَفيَقصيدةَ
 رامِ غَ المُ  ا الموتُ يَ يّ أَ  مْ مّ كَ تَ 

 وحالرّ  طائرةُ  تْ سقطَ 
 رقا البَ نَ ىُ 

 ةابَ حَ سَ  يلِ المّ  طفِ نعَ وفي مُ 
 ة ؟ابَ غَ  يّ ى أَ مَ عَ ؟ وَ حرٍ بَ  يّ في أَ  قطتْ سَ 

 (1)وداءيا السّ مبتِ عُ  ىمَ عَ  عثرْ تَ  لمْ  اذِ قَ نْ اإلِ  وفرقُ 

كقدَجاءَ،َفإفَالبحرَيبتمعَماَيسقطَفيو،َكيسقطَفييا،َكماَتخفيَالغابةَكؿَماَييبطَفييا
َلمغكؿَالخرافيالشاعرَبالبحرَ َالقاتؿَرمزنا َأمَشيءَعمىالذمَيقضيَ، َكيبتمعو، َالبحرَ، فيذا

َ.كالَيفرؽَبيفَأحد،َكيقضيَعميو،َفيكَيمتيـَكؿَشيء،َالغكؿَالَيرحـَمفَيسقطَفيَداخمو

 :والتآمر، واليزيمة، البحر رمز العجز -5
َ:(مديحَالظؿَالعالي)يقكؿَالشاعرَمحمكدَدركيشَفيَقصيدةَ

 ،اارً نيً مُ  نيارُ يَ ا مَ  لّ كَ  عْ دَ 
 ،كابِ تَ كِ  نْ مِ  يءٍ شَ  م أيّ ييِ عمَ  وال تقرأْ 

 ،ضبيَ أَ  والبحرُ 
 اءمَ والسّ 

 ،اءيضَ ي بَ تِ قصيدَ 
 ،ضبيَ أَ  احُ مسَ والتّ 

 اءيضَ ي بَ تِ وفكرَ 
 ضبيَ أَ  البحرِ  كمبُ 

 (2)ضأبيَ  يءٍ شَ  لّ كُ 

فالدكؿَالتيَ،َكالتآمر،َبمحطاتَالخديعةَكيمرٌَ،َكالمرارة،َيعانيَالشاعرَفيَالنصَاأللـ
فالعالـَاكتسىَ،َألفَجميعَآليتوَكبلبَبحرَ؛اَتعتميوذبحتوَكيَتجعؿَمنوَكرسيٌَ،َكخانتو،َخذلتو

تمكيفَالبحرَالذمَىكَرمزََإلىكقدَعمدَالشاعرَ،َفيَنظرَالشاعرَكؿَشيءَلكتساَك،َباألبيض

                                                           

َ(.4/4:1القاسـ،َاألعماؿَالكاممةَ)جَ((1
َ(.3/83األعماؿَالكاممةَ)جَ،دركيشَ((2
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َالخديعة َالنقيض، َاستدعاء َقبيؿ َباألبيضَمف َطريَ؛كالتآمر َعف َاألسكد َالمكف ؽَليستحضر
َ.التضادَالضمني

َ:(حصارَلمدائحَالبحر)اَفيَقصيدةَكيقكؿَالشاعرَأيضَن
 يضرِ المَ  يا البحرُ ا أيّ بلمً وسَ 

 اانيَ بَ سْ أَ  إلى صورٍ  نْ مِ  رَ بحَ ي أَ الذّ  حرُ ا البَ يَ أيّ 

 نفُ السّ  فوقَ 

 ندُ المُ ا كَ نّ مِ  ي يسقطُ الذّ  ا البحرُ يَ أيّ 

 ،وحفتُ مَ  يّ مِ حْ الكُ  كَ وتِ ابُ تَ  مىعَ  شباكٍ  ألفُ 

 ةكرَ الفِ  هُ ا تسندُ رً اعِ ا شَ ييَ فَ  وال أبصرُ 

 (1)ةرأَ و المَ عُ رفَ تَ  أوْ 
َاجاءَالشاعرَبالبحرَمريضَن َيبدكَفيَمطمع، َالنصَكما َلمعجزَبداللةَ، َمنوَرمزنا متخذنا

َ.كضياعَاألمؿ،َحيثَأصيبَبحرَالشاعرَبقمةَالحيمةَ(قكلوَ)تابكتؾَالكحمي

َ:(نناديؾ)كيقكؿَالشاعرَسميحَالقاسـَفيَقصيدةَ
 ةامَ وّ دَ  والبحرُ ، كَ ناديْ نُ 

 ،اررَ قَ  ونِ بدُ 

 جّ ي المّ فِ  شرجُ حَ يُ  اعٍ رَ وبعض شِ 

 (2)ار؟رَ الفِ  نَ أيْ 
التيَأشعرتوَأنوَييكمَفيََكاإلحباط،َعفَحالةَاليأسَسطكرَالسابقةيعبرَالشاعرَفيَال

كقدَ،َالنكبةَالتيَحمتَبناَعمىاَكأيضَن،َكالعجز،َاليزيمةَعمىكجاءَالبحرَليدؿَ،َبحرَالَقرارَلو
َاجعمتوَحائرَن َيفعؿ، َأتفكممةَدَك،َالَيعرؼَماذا َالشاعرَىامة ََ؛بيا َالنفسيةََإلىلتكصمنا الحالة

.كالعجز،َفييَحالةَالخضكع،َالشاعرَكقتياَعمىالتيَتسيطرَ



                                                           

ََ(.3/268األعماؿَالكاممةَ)جَ،دركيشَ(1)
َ(.1َ/199األعماؿَالكاممةَ)جَالقاسـ،َ((2
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َ:(يقكؿَالشاعرَعزَالديفَالمناصرةَفيَقصيدةَ)سأعاتبؾَكثيراَياَأمي
 يّ مَ عَ ّد رَ  ا.. مَ .حرَ البَ  تُ مْ كمّ 

 قرَ زْ األَ  صفورَ العُ  متُ كمّ 

 حرالبَ  صخورِ  وقَ فَ  باطأَ تَ  حينَ 

 يّ مَ عَ ّد ا رَ مَ وَ 

 يّ حرِ البَ  يلَ ندِ القِ  جرحتُ 

 (1)يّ عم دَّ ا رَ ومَ 

َبفمسطيفَمفَنكبةَالسابؽَنصالشاعرَفيَالَيظير َحٌؿ َما َلنا َكاحتبلؿ، فيََ،دمارَك،
َنائمكف َالعرب َأف َحيف َيستيقظكا، َكلـ ،َ َبو َليرمز َبالبحر؛ َالشاعر َالعربيََإلىفجاء الكاقع

َالميزكـ َساكنَن، َيحرؾ َاالذمَال َليستَعربيةَككأفٌَ، َفمسطيف َمثميـ، َإسبلمية َكال َتعنييـَ، كال
َ.تخاذؿَالعربَتجاهَفمسطيفَمدلفكؿَماَكافَيريدهَالشاعرَىكَتكضيحَ،َبشيء

َ:(الكجوَفيَالماء)يقكؿَالشاعرَخالدَأبكَخالدَفيَقصيدةَ
 ،يادِ الوَ  اجيةِ ي وَ فِ  وقفتُ 

 حري لمبَ نِ ذُ أخُ يَ  نْ أَ  فتُ وخِ 

 وبرّ شجرة الخَ  حتَ تَ  اختبأتُ 

 يعِ مَ  تْ بكَ 

 رطَ ي المَ عِ ى مَ كَ بَ 

 (2)جرالحَ  وَ قَ يْ وقَ 

فالشاعرَيقؼَفيَ،َكمشيكرَبالغدر،َارفيذاَالبحرَغدٌَ،َيرلَالشاعرَفيَالبحرَرمزناَلمغدر
َالكادم َ،َيخاؼَبطشَالبحر،َكاجية َالبحرَغيرَمأمكفَالعكاقبكغدره؛ فعندَكقكؼَ،َألفَىذا

كىكَالَيريدَأفَيصؿَإلىَالبحر؛َ،َالبحرَإلىيقكدهََك،َالشاعرَفيَكاجيةَالكادمَيخاؼَأفَيأخذه
َألنوَيعمـَماَيحمموَالبحرَمفَغدر.

                                                           

َ(.323المناصرة،َاألعماؿَالكاممةَ)صَ((1
َ(.282أبكَخالد،َاألفعاؿَالكاممةَ)صَ((2
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 :والحصار، والخوف، البحر رمز لمكره -6
َالحصار َشكؿ َالفمسطينييف َالشعراء َبعض َعند َأحياننا َالبحر َيجسد َبسببَ، كالخكؼ

 َ.كمماَسيككفَعميو،َفبلَيرلَالشاعرَفيوَإالَصكرةَالخكؼَمماَكاف،َاالحتبلؿ
َ:(يقكؿَالشاعرَمحمكدَدركيشَفيَقصيدةَ)عزؼَمنفرد

 نيمُ جُ رْ تَ  درانُ والجُ ، يمامِ أَ  بحرٌ 

 دلَ يا الوَ يّ أَ  ممْ واسْ ، كَ فسَ نَ  عنكَ  عْ دَ 

 ي ؟نِ مُ حمِ يَ  كيفَ ، يمنّ  رُ أصغَ  البحرُ 

 و ؟أحممُ  يفَ ني كَ مِ  أكبرُ  والبحرُ 

 ، نفُ لمسّ  تُ ممْ سْ استَ ، المغةُ  بيَ  اقتْ ضَ 

 دبَ و الزّ تصّ امْ  ينَ حِ  بالقمبِ  ّص وغَ 

 ، بدض األَ األبيَ  وفيّ ، يّ مَ عَ  بحرٌ 

 (1)درِ فَ نْ مُ  فُ زْ والعَ 

َ َبيركت َمف َخرجت َأف َيكـ َالفمسطينية َالمقاكمة َمصير َالشاعر ،َتكنسَإلىيصكر
يضيؽَعميوَ،َلمحصارَارمزَنَكالبحرَجاء،َخركجوَمفَبيركت،َأمرهَعمىكالشاعرَاليكـَمغمكبَ

َالمقطعَاستميـَالشاعرَ،َاألمر صرخةَ"طارؽَبفَزياد"َالبحرَمفَأمامكـَكالعدكَمفَكفيَىذا
ََ،َالذمَحٌؿَبنا.المقصكدَفيياَالحصارَكَ،"فكـخم

َ:(قاعَالعالـ)كيقكؿَالشاعرَعزَالديفَالمناصرةَفيَقصيدةَ

 وممُ ذْ المَ  كولُ أْ المَ  ىذا البحرُ 

 اءجَ رْ األَ  ةِ رَ امِ العَ  وِ مدائنِ  خرابِ  منذُ 
 (2)يالحَ  حرُ ذا البَ ىَ  المِ اع العَ قَ 

                                                           

َ(.3َ/354َ،355دركيش،َاألعماؿَالكاممةَ)ج(1َ)
َ(.242المناصرة،َاألعماؿَالكاممةََ)صَ((2
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فيكَالَيرلَفيَالبحرَإالَ،َكالضياع،َكالتشريد،َككجكدهَرغـَالغربة،َيؤكدَالشاعرَىكيتو
كتمثؿَ،َفصكرةَالبحرَتذكرهَباالحتبلؿَالذمَأجبرهَعمىَالرحيؿَمفَكطنو،َكالخكؼ،َرمزانَلمكره

َ.الذمَالَيفارقوَالخكؼشكؿَاَدائمَنَلو

 :المجيولو ، البحر رمز لميل -7
كتتحطـَعندهَاألحبلـَ،َالمميءَبالمجيكالتَءالشيكثيرَماَينظرَاإلنسافَلمبحرَعمىَأنوَ

َمظممناَحالؾَالسكاد،َكماَيشكموَمفَألـ،َبسببَالفراؽ َ.فيرلَفيوَالشاعرَليبلن

َ:(ليؿَكقمب)فيَقصيدةََفدكلَطكقافَتقكؿَالشاعرة
 كَ اعَ رَ ِشــــ فانشــــرْ  يــــا قمــــبُ  الميــــلُ  وَ ُىــــ

ــــــــرْ    ــــــــخِ  واعب ــــــــ مّ َض ــــــــقمِ العَ  بلمِ الّظ  ي

   
 اتِ َشــــــــــــاعِ الرّ  كَ وىاِمــــــــــــأَ بِ  فْ ذّ وَجــــــــــــ

ـــــــ ورقٍ فـــــــي زَ    ـــــــَم ـــــــا ِب ـــــــقفِ رَ  نْ و ِم  ي

   
ـــــــــــ ّن ـــــــــــل َشـــــــــــكَ  كَ وا  ـــــــــــرٌ  يءٌ المي  كبي

ـــــــــبعْ    ـــــــــد الَق ـــــــــ رارِ ي  يقحِ ســـــــــحيق َس

   
ــــ ــــرَ َس ــــوَ ى، واحَت ــــي عُ  ونَ ى الَك ــــمْ ف  وِ ِق

ــــــــــفّ    ــــــــــّف البِ َم ــــــــــارَ َح ــــــــــمدِ ّف األَ ، وَل  ي

   
ـــــــــلِ  ـــــــــتَ أَ  وكالمي ـــــــــتَ وَ حَ  ن ـــــــــوُ  ي  وًداُج

(1)يمِســــــــيــــــــرًا جَ بِ كَ  اتِ َفــــــــاطِ العَ  نَ ِمــــــــ  
 

   
َقصيدتياََََََ َبدأتَالشاعرة َبنفسَالبلزمةَ، َأكؿَبيتيفَ-كختمتيا َأكجعََ–كآخرَبيتيفَ، فقد
َالميؿ َكالفراؽَقمبَالشاعرة، َلميؿفجاءتَبالبحرَرمزَن، َا َالكجكدَفالميؿَكالبحرَيمؼٌَ، يحتكمََك،

مرئَالقيسَالمشيكرَ"َكليؿَاتأثرَالشاعرةَببيتََمدلكقدَيبدكَ،َفيَقرارَسحيؽَعميؽ،َاألشياء
َ.ككافَينتظرَطمكعَالصبح،َالشاعرَعمىَكمكجَالبحرَ"َككيؼَكافَالميؿَثقيبلنَ

َ:(كتقكؿَالشاعرةَفيَقصيدةَ)الركضَالمستباح
ـــــــــوَ  ـــــــــ كَ يَم ـــــــــدّ  يـــــــــبَ رِ غَ  نْ أمَ ال َت  ارِ ال

 رَشــــــــــــعْ و مَ ثِمــــــــــــمِ  نْ و ِمــــــــــــفخمَفــــــــــــ  
   

 البحـــــــــــــارِ  وراءَ  ري إنّ ائِ ا َطـــــــــــــَيـــــــــــــ

ـــــــلَ مِ    ـــــــدِ دِ عَ  ث ـــــــذرّ  ي ـــــــ ال (2)نظـــــــرو تَ َل
 

   
اَلممجيػػػكؿَالػػػذمَيتػػػربصَبالفمسػػػطينيَفػػػيَقكليػػػاَ"َإفَكراءَلقػػػدَجػػػاءتَالشػػػاعرةَبػػػالبحرَرمػػػزَن

فيػػيَ،َكطنيػػاَالمسػػمكبسػػتباحَالػػذمَتقصػػدَفيػػوَمالبحػػارَمثػػؿَعديػػدَالػػذرَ"َيتربصػػكفَبػػالركضَال
ػػػ فيػػػذاَالعػػػدكَينتظػػػرَالفرصػػػةَ،َكقػػػدَاسػػػتباحَالعػػػدكَىػػػذاَالػػػكطف،َاَجمػػػيبلنَتػػػرمَىػػػذاَالػػػكطفَركضن
َالمناسبةَلبلنقضاض.

َ
                                                           

 (.52طكقاف،َديكانياَ)ص(1َ)

 .244صالمرجعَالسابؽ،َ(2َ)
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 :ممسافات الشاسعةلالبحر رمز  -8
فبلَيرلَالشاعرَفيَالبحرَإالَ،َكتفصؿَبينيـَمسافاتَشاسعة،َيفرؽَالبحرَبيفَاألحبة

َتبتمع َالتي َالمسافات َليذه َداخمياَصكرة َاألحباب َبينيـ، َكتفرؽ َأشعارىـَ، َفي َذلؾ فرسمكا
َََ.مجسديفَأشكاؿَىذهَالمسافات

َ:فيَقصيدةَ)أكَترحميف(َ()يقكؿَالشاعرَىاركفَىاشـَرشيدَ
 تا مدّ نوبً جَ  سيناءُ   

 ، المَ . رِ .حربَ 

 لحتَ المُ  بُ قً النّ  رقُ والشّ 

 ، الوَ أىْ  يرةُ بحٍ 

 جيّ المُ  حرُ البَ  والغربُ 

 (1)البَ . وجِ .الٌ بَ جِ 

َال َفي َالشاعر َرمزَنَنصيصكر َالشاسعةالبحر َلممسافات َا َاألحبةَك، َتبتمع َالتي ،َالبعيدة
َ َتدؿ َالتي َلبعضَاأللفاظ َالشاعر َاستعماؿ َخبلؿ َمف َذلؾ ََعمىكيظير َمدت)ذلؾ جباؿَ،

َ.كبعدىا،َإذَيكحيَالرحيؿَبطكؿَالمسافات،َفيَعنكافَالقصيدةَكماَيظيرَ(كجباؿ

َ:(يبقىَءشيكالَ)كتقكؿَالشاعرةَفدكلَطكقافَفيَقصيدةَ

 ارحَ ي بِ عنّ  يكُ قصِ تُ سَ 

 اكَ رَ أَ  نْ أَ  بعدُ  اتَ يَ يْ وىَ 

 كيرَ سْ ضى مَ أفْ  ينْ لى أَ ومًا إَ دَ  سأجيلُ 

 ذتخَ أَ  اهٍ جَ اتّ  أيّ 
 دبَل بِ  نْ مِ  عٌ اسِ وَ ا شَ مَ وبينكُ ، ىاذكرُ تَ  أتراكَ 

 ورحُ بِ  نْ مِ 

                                                           

(َ َفمسطيني، َشاعر )َ َالزيتكفَعاـ َحارة َغزة َمكاليد َمنيا:2:38َمف َديكاننا َعشركف َلو َالنكبة، َمفَشعراء ـ
َـ.3113الغرباء،َغزةَفيَخطَالنار،َحتىَيعكدَشعبناَسفينةَالغضب،َرحمةَالعاصفة،...كغيرىا،َكتكفيَعاـَ

 (.::5(َرشيد،َديكانوَ)ص(1
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 اكنَ يا ىُ دنَ والّ ، أتراكَ 

 (1)وردُ تَ  بٍ خَ صَ  ىعمَ  ىقتبْ ، امةٌ دوّ 

َالمسافاتَالتيَبالبحرَرمزَنَسطكرَالسابقةجاءتَالشاعرةَفيَال َلممسافاتَالشاسعةَىذه ا
فقدََ،كالبعدََبنارَالفرقةالقمبَطكيبلنََلأحبَفمكـَاكتَكَفكتبعدهَعم،َتبتمعَفيَداخمياَكؿَحبيب

َ.المسافاتَالتيَتبعدَاألحبةَعفَبعضيـَمدللتبيفََ؛البحرَرمزَاستخدمت

َ:(الشظايا)كيقكؿَالشاعرَإبراىيـَنصراهللَفيَقصيدةَ
 نزْ الحُ  ةُ جَ وْ مَ 

 حرالبَ  كَ درِ في صَ  نَ اآلَ  تنفجرُ 

 ...مدَ لمقَ  ئٍ وطِ مَ  عنْ  تبحثُ 

 ستصرخُ 

 ، ةمَ اتِ قَ  المدينةُ  ىذهِ 

 يونعَ  اءُ والفضَ 

 حرالبَ  كَ رِ دْ ير في صَ ة الطّ ألفَ 

 وتالمَ ا ىَ أَ فاجَ 

 انً دُ مُ  متْ سَ قَ فانْ 

 (2)ااصً صَ ورَ 

َالبحرَليَر َفي َالشاسعةرمزَنَالشاعر َلممسافات َا َفاجأَ، َاالحتبلؿ َجاء َفعندما كاالتساع
َالجميعَبالمكت َكىناؾَالمكتَالذمَفرؽَشمؿَالفمسطينييفَىنا، كطيرَالبحرَفيَالنصَىكَ،

ََََََ.ككطنو،َبيفَالفمسطينيَالمشردَالذمَكالفراؽ،َأكَشرد،َرمزَلكؿَفمسطينيَمات

 :البحر رمز لمجنون -9
َيبتمعَالبحرَََ َالفمسطينييفَ،َكؿَعزيزَيحتكمَبداخموَأشياءَكثيرة،َكأحياننا فمفَشعرائنا

َ.فأصبحكاَيركفَفيوَرمزناَلمجنكفَألنوَالَيعيَماَيفعؿ،َمفَفقدَعزيزناَفيَأعماؽَىذاَالبحر
                                                           

َ(.473طكقاف،َديكانياَ)صَ((1
 (.52لكنوَ)صنصراهلل،َديكاف،َنعمافَيسترَ(2َ)
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َ:(جماؿَعبدَالناصرَإلىطكقافَفيَقصيدةَ)مرثيةَالفارسََلتقكؿَالشاعرةَفدَك
 ونشُ تَ نْ ى مُ ارَ كَ سُ  يتُ اغِ وَ الطّ 

 وننُ الجُ  حرُ بَ  وِ بِ  اَض ي فَ ذِ بالّ 

 ىؤلَ مَ  يدِ الصّ  اكُ بّ فشُ 

 فاَل وآَ ، انِ لفَ وأَ ، مذبوحٌ  ألفٌ 

 يد ؟مزَ  نْ مَ  لْ أال ىَ 

 وننُ حر الجُ ا بَ يَ  ىاتِ 

 ةدَ ائِ والمَ ، اتِ ىَ  تْ ظّ مَ تَ  الموتِ  ةُ وَ يْ شَ 

 ديْ عِ  ومُ ا اليَ ذَ وىَ ، تحيييمْ  مِ الدّ  مرُ وخَ ، تْ امتدّ 

 (1)يد ؟عِ  يّ أَ 

،َبؿَيمتيـَفيَجكفوَكؿَعزيز،َااَلمجنكفَالذمَالَيرحـَأحدَنجاءَالبحرَفيَالقصيدةَرمزَن
َأناسَن َأغرؽَفيَأعماقو َاحتفاالَن،َعزيزيفَافمطالما َخمرَالدـ َعمييا َامتد َكالمائدة كالكؿَينتظرَ،

اَلؾَياَبحرَالجنكفَفينيئَن،َكقدَتمظتَشيكةَالمكتَبكفاةَجماؿَعبدَالناصر،َالثميفصيدَالبحرَ
َ.ألنؾَتبتمعَفيَجكفؾَاألحبةَكاألعزاء

 :البحر رمز لممتجبر الظالم -01
،َيتصؼَالبحرَبالظالـَعندَبعضَالشعراءَالفمسطينييف؛َألنوَلطالماَأغرؽَأناسناَكثيريف

ََ.كتسببَليـَباأللـ،َأكجعَقمكبَالكثيريففيكَبيذاَيعدَظالمناَمتجبرنا؛َألنوَ

َ:ابفَنايكبيَاألخير()يقكؿَالشاعرَسميحَالقاسـَفيَقصيدةَ

 ونرُ قُ  قبلِ  نْ مِ  حرَ البَ  تُ بْ رِ ي شَ نّ وا أَ رفُ عَ 
 الُ زَ  أَ ا اَل وليذَ 

 ونرُ قُ  نذُ ا مُ ئً امِ ظَ 

 بوننِ تَ ا يجْ .. أبدً .وليذا

                                                           

َ(.713َ،714صصَطكقاف،َديكانياَ)َ((1
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 ، الجَ والسّ ، ربِ الحَ  ساحةُ 

 ونرُ حِ تَ نْ م يَ ىُ صرُ ا أبْ أنَ فَ ، اوليذَ 

 (1)ونرُ صِ تَ نْ ا يَ مَ دَ نْ عِ 

ىذاَالبحرَالذمَ،َبعدَأفَشربَالبحر،َالسابقةَبالظامئَسطكرفيَالَيصؼَالشاعرَنفسوََ
كيقكؿَلوَياَبحرَ،َكيريدَالشاعرَأفَيكصؿَرسالةَلمبحر،َاَلممتجبرَالظالـجاءَبوَالشاعرَرمزَن

  .الغرقىَىفيناؾَمفَيأسىَعم،َالكثيريفاَكأغرقتَأيياَالمتجبرَالظالـَإنؾَظممتَكثيرَن

 :البحر رمز لممخاطر غير مأمونة العواقب -00
كمفَيركبَالبحرَالَبدَأفَيعرؼَ،َكالمخاطر،َإفَفيَرككبَالبحرَكثيرناَمفَالمجازفات

َالشيء َىذا َنظرت، َفي َذلؾ َجسدكا َالفمسطينييف َشعراءنا َمرٌَيلكف َإلى َيعانيياََـ َالتي الحياة
ََ.الفمسطينيَفيَالشتاتَفيَىجرتيـَعبرَالبحر

َ:(يقكؿَالشاعرَمعيفَبسيسكَفيَقصيدةَ)البحارَالعائدَمفَالشطآفَالمحتمة
 يارِ جَ شْ ي أَ بيبتِ ا حَ يَ  نّ أَ  لوْ 

 ادبَ ندِ سِ  انِ تَ سْ في بُ  تعيُش 

 ، وراقِ األَ يور كَ الطّ  تثمرُ 

 ثمارِ األَ ال كَ طفَ األَ  وتثمرُ 

 يحِ بّل يبتي مَ بِ ا حَ يَ  نّ أَ  لوْ 

 ياحِ الرّ  زيرةِ في جَ  يعودُ 

 افِ فَ الضّ  مىعَ ي مِ رتَ يَ  يعودُ 

 افِ دَ جْ والمِ ، اعِ رَ والشّ ، بالجرحِ 

 ارِ حَ ب البِ ائِ جَ عَ  هِ رِ دْ في صَ 

 ، يراعِ شِ  هِ ظيرِ  فوقَ  يعودُ 

 ارمَ والثّ ، يرِ دِ اليَ  ةُ مّ وسَ 

                                                           

 (.3/237القاسـ،َاألعماؿَالكاممةَ)ج(1َ)
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 ، ارحَ المَ وَ ، اكُ مَ سْ األَ وَ  والعيُش 

 المَ والرّ ، ابِ حَ السّ  نْ مِ  ةٌ مَ زْ وىَ 

 لِ بَل والظّ ، دِ رّ شَ نا المُ طّ من شَ 

 يامِ دَ قْ ي أَ فِ  اعِ رَ الشّ  رَ اصِ ا عَ يَ 

 ياعِ رَ شِ  تْ كَ سْ مأَ  دْ قَ  ةٌ وجَ مَ 

 (1) اععَ الشّ  هُ ا تقطرُ نَ رِ حْ بَ  نْ مِ 

،َمعركفةَبكثرةَالسفر،َمغامرة،َمفَالمعركؼَأفَشخصيةَالسندبادَىيَشخصيةَمعركفة
إالَأنوَ،َالمكتَبعينيوَفيَكؿَرحمةَيرلكافَفيَكؿَمغامرةَلوََك،َمكافَإلىكالترحاؿَمفَمكافَ

َمنيا َيفمت َكاف َالسياسيةَ، َاألكضاع َبسبب َالمنافي َفي َشعبو َيعانيو َما َالشاعر َأظير كقد
َلفمسطيف ،َ َكاف َالذم َكثيرَنَيرلفالسندباد َيبعد َال َرحمة َكؿ َفي َبعينيو َالشعبَالمكت َعف ا

لقمةَالعيشََعمىكصعكبةَحصكلوَ،َفيَبعدهَعفَالكطفالفمسطينيَالذمَيعانيَالمرَفيَشتاتوَ
َ.كالمجازفات،َفجاءَالبحرَغيرَمأمكفَالعكاقب؛َألفَفيوَالمخاطر

 :البحر رمز لمسكون والصمت -07
َاألحبةَََ َغياب َليخاطبوَ،عند َالبحر؛ َإلى َالشاعر َيمجأ َما َكثيرنا َىمكموَهكيشكَك، كلكعةَ،

َََََ.يتحرؾالفراؽ؛َلكفَالبحرَصامتَالَيتكمـَساكفَالَ

َ:(العكدة)تقكؿَالشاعرةَفدكمَطكقافَفيَقصيدةََ
 وتٌ مُ صَ  حرٌ ا بَ نَ مُ فصِ يَ  لّ ظَ  يلٌ طوَ  عامٌ 
 موتُ تَ  رٌ حُ بْ أَ  ،تْ دَ مّ جَ وتَ ، وُ اجُ وَ مْ أَ  تْ جَ دَ  بحرٌ 
 وتكُ السّ  ردِ في بَ  اتُ مجَ الخَ  وتغرقُ ، اةُ يَ الحَ  فيوِ 

 ياةِ الحَ  جزةُ عْ مُ  حرِ في البَ  هُ عدَ بَ  تْ ودبّ ، عامٌ 
 (2)اهيَ المِ  فوقَ  تةً غْ بَ  تْ فّ رَ  اكَ ىنَ  كيفَ  رِ دْ أَ  مْ لَ 

َالش َبحر َفيَالجاء َلمصمترمزَنَنصاعرة َا َكالسككف، َتجمدتَأمكاجو، َتخمعَ، كالشاعرة
ماتَقمبياَ،َاكالحياةَعندماَغابَالحبيبَعامَن،َكتسقطياَعميو،َكأحاسيسيا،َعمىَالبحرَمشاعرىا

                                                           

َ(.282َ،283بسيسك،َاألعماؿَالكاممةَ)صَ((1
َ(.2:5طكقاف،َديكانياَ)ص(2َ)
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َ،َكلكعةَاالنتظار،َبالفراؽ تَفيَالبحرَالساكفَالصامتَكدبٌَ،َأحياهَبعكدتوكعندماَعادَحبيبيا
َ.كماَيحيوَالمقاء،َمعجزةَالحياةَفقمبَالشاعرةَمرىؼَيقتموَالفراؽ

تبيفَ،َمفَخبلؿَالعرضَالسابؽَلرمزيةَالبحرَعندَبعضَالشعراءَالفمسطينييفَالمعاصريف
َرمزية َدالالت َعدة َيحمؿ َأنو َاإليجابية، َمنيا َالسمبيةَك، َمنيا ،َ َعف َخرج ََككقد مدلكلوَمعناه

َالطبيعيَفيَأنوَالمسطحَالمائيَالمعركؼ َفيَ، َالتيَكردتَبكثرة فيكَمفَالعناصرَالطبيعية
نسانيةَك،َكاتخذَأبعادناَجمالية،َأشعارَأغمبَالشعراءَالفمسطينييف كلكنوَلـَ،َكسياسية،َكنفسية،َا 

َكاحد َمدلكؿ َفي َيتقكقع َمدلكالت، َفي َكرد نما َكا  َمختمفة، َكرمكز َالمدلكال، تَتختمؼَمفَكىذه
َلتجربةَكؿَشاعر َالخاصة،َشاعرَإلىَآخرَتبعنا َتميزَبعضَالشعراءَفيَ،َكحسبَرؤياه كقد

،َكمحمكدَدركيش،َكأمثاؿ:َعزَالديفَالمناصرة،َاستخداـَرمزيةَالبحرَعفَغيرىـَمفَالشعراء
،َفقدَكافَلمبحرَحضكرَكبيرَفيَأشعارىـ،َكَإبراىيـَنصراهلل،َكمعيفَبسيسك،َكفدكلَطكقاف

كمدلَكركدَالبحرَ،َالَينقصَمفَقدرَباقيَالشعراء؛َألفَالقضيةَمتعمقةَبكجدافَالشاعرَكىذا
ََ.فيَأشعاره
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 الصورة:     أواًل: 

فييَإحدلَكالشعرَبصكرةَخاصة؛َ،َتحتؿَالصكرةَأىميةَكبيرةَفيَاألدبَبصكرةَعامة
َالعمؿَاألدبي فييَتعبرَ،َكالصكرة،َكاإليقاع،َكىيَالمغة،َأىـَثبلثَركائزَأساسيةَيقكـَعمييا

كصكرَمفَكاقعَاإلنسافَ،َاَعفَحقائؽكتعبرَأيضَن،َأكَالشاعر،َكعاطفةَاألديب،َعفَإحساس
َ.كنةَباإلحساسشحكبعاطفتوَالم،َرسمياَالشاعرَبحكاسو

كتجسيدَ،َالتيَيستخدمياَالشاعرَفيَبناءَقصيدتوَمفَأبرزَاألدكاتَةكتعدَالصكرةَكاحد
إفَمفيكـَالصكرةَ،َكالككفَكالحياة،َكتصكراتوَلئلنساف،َكالتعبيرَعفَأفكاره،َكمشاعره،َأحاسيسو

المحكرَاألساسَالذمَتدكرَحكلوَكؿَمحاكلةَلفيـَأسرارَالفعؿَ،َاألدبيةَيمثؿَكمنذَزمفَبعيد
أفَاألدبَمفَ،َالتصكيرَالفنيَإلىحيفَتعرضكاََفقدَأدرؾَدارسكَاألدب،َاإلبداعيَفيَاألدب

َدكفَصكرة َالمألكؼالَيتعدلَأفَيككفَضربَن،َكتصكير، َمفَالكبلـ َا َيتصكرَنٌصَ، َفبلَيكاد
يقمؿَمفَقيمةَ،َغيابَالصكرةَفيَلذاَفإفَدراسةَاألدب،َبغيرَصكرةَأدبيةَكلكَبطرؼَمنياَأدبيٌَ

تكظيؼََىفقدَيعمدَالشاعرَإل،َالقديـَكالحديثكىذهَالحقيقةَقدَأدركياَالببلغيكفَفيَ،َالدراسة
كانجذابَالقارئَليذاَالجماؿَالذمَ،َعمموَعمىليستغؿَالجماؿَالذمَتضفيوََ؛الصكرةَفيَشعره

َمشاعره َيثير َكأحاسيسو، َكيحرؾَخيالو، َأثرَن، َبالغَنكيترؾ َا َنفسوَعمىا َألكنظرَن، َاا لصكرةَىمية
َكأجناسيا،َمختمؼَأنكاعياَعمىالفنيةَفيَاألعماؿَاألدبيةَ َفيَالعمؿَاألدبيََك، التيَمفَأثرىا

فقدَحظيتَبعنايةَكبيرةَكاىتماـَ،َأكَتقمؿَمفَقيمتوَإذاَماَأخفؽَفيَتكظيفيا،َشأنياَأفَترتقيَبو
َالقدامى َالدارسيف َكالمحدثيف، َمتكاصؿ، َفيَتطكر َالصكرة َفدراسة َأفَكانتَفيَالتراثَ، فبعد

َمحدكدة َالقديـ َالنقدم َمعيارَن، َالتشبيو َفيياكتعتمد َلئلببلغ َا َمطمقة، َأصبحتَدراستيا يتكقؼَ،
َ،َكأىميتيا،َتحديدىا َالدارسَعمىكمقدارَجماليتيا َالفكرمَكالعقميَالذمَيبذلو ،َمقدارَالمجيكد

؛َكأسمكبَصياغتيا،َكماَطبعتَفيَذىنوَمفَمشيدَنقمتوَلوَكمماتيا،َتأثرَبوَكطريقةَتعبيرهَعما
َمدلكالَن َأصبحت َالشاعربؿ َشخصية ََلدراسة َىتماماتوكا، َيترددَ، "َ َاالجتماعية َحياتو كنسيج

بحيثَأصبحَمفَالممكفَالقكؿَبأنوَ،َكالنقاد،َاَفيَكتاباتَالدارسيفمصطمحَالصكرةَالفنيةَكثيرَن
َباحثَيتصدلَلدرسَالشعر َيكجد َال َكنقده، ،َ َمف َجيده َرديئةكتمييز َشاعر، َبيف ،َكالمقارنة

َعممو َذركة َالصكرة َتككف َأف َدكف َكآخر َالنقادََ(1)كسنامو"، َتشغؿ َالفنية َالصكرة فقضية
َكالدارسيف َالشاعر، َمكىبة َفيَتقييـ َعميو َفييَاألساسَالذمَيعتمد َككشؼَأصالتو، كقدراتوَ،

َ.بكؿَمعاناتوَاإلنسافكارتيادَعالـَ،َالتكغؿَبحسوَالممتدَفيَقمبَالطبيعةَعمى

                                                           

َ(.255)صالصكرةَالفنيةَفيَشعرَشكقيَعثماف،ََ((1
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لتشكؿَفيََ؛عدةَعناصرَتتآلؼَىذهَالعناصرَمعَبعضياَعمىفَأمَعمؿَأدبيَيقكـَإ
كالشاعرَ،َكتعدَالصكرةَكاحدةَمفَىذهَالعناصرَالتيَيكليياَاألديب،َاَمتكامبلنََأدبيَنالنيايةَعمبلنَ

بحيثَ،َكماَيدكرَحكلو،َليصكرَبياَماَيدكرَبخاطرهَ؛فييَالتيَتعطيوَالفرص،َاىتماموَكعنايتو
اذاَ،َكالجسدَالكاحدكالعمؿَاألدبيَ،َينقؿَلممتمقيَتجربتوَالشعكريةَبأفضؿَالطرؽَالمتاحةَلديو

،َكجمالو،َتيشـَيفقدهَحيكيتوَإلىأكَتعرضَ،َفيوَعنصرَمفَعناصرهَتحطـَالعمؿَكموَتؿٌَخا
كالَيمكفَأفَيكصؼَأمَعمؿَ،َكلغتوَضعيفة،َفبلَيمكفَأفَيكصؼَأمَعمؿَأدبيَبالحسف

َفيَالنظرَكلقدَكافَاالىتماـَبالصكرةَأصيبلنَ،َاَأخراَكعشكائيةَحينَنباإلبداعَكصكرهَممزقةَحينَن
كبرعكاَفيَالتشكيؿَ،َكالشعراءَبصكرىـَمنذَالقديـ،َفقدَاىتـَاألدباء،َكتحميمو،َاإلبداعَاألدبيَإلى

كالمتمقيَيظيرَأىميةَ،َكىذاَاالىتماـَبالصكرةَمفَجيةَالمبدع،َكمبلمحيـ،َالصكرمَألشعارىـ
َ.الصكرةَفيَالعمؿَاألدبي

"َكاذاَكانتَالصكرةَفيَالتراثَ،َيثنافالصكرةَعنصرَأساسيَفيَصناعةَالشعرَقديمناَكحد
َالشعر َصناعة َفي َاألساسية َالعكامؿ َمف َالنقدم َالقصيدةَ، َجكىر َالمعاصر َالنقد َفي فإنيا

ا،َفالصكرةَقكاـَالعمؿَاألدبيَ(1)كميا" "كمفَالنقادَالمحدثيفَمفََكبدكنياَيصبحَأمَعمؿَمنقكصن
كقسـَيخرجَعفَ،َكاالستعارةَكَالكناية،َقسـَيضـَأطرافناَمفَالتشبيوَ:يقسـَالصكرةَإلىَقسميف

َ.(2)كَدالالتَنفسيةَ"،َىذهَاألشياءَإلىَأبعادَخفية

كأداةَ،َكتمكنو،َإبداعَأمَشاعرَعمىكتشكيمياَمفَأىـَالدالالتَ،َإفَبناءَالصكرةَالفنية
كنظرتوَ،َحيثَينبعَجماؿَالصكرةَمفَعمؽَخياؿَاألديب،َذكقوَالفنيَعمىمفَأدكاتَالحكـَ

كىكَكعاءَاألديبَ،َكالصكرةَعنصرَعمدةَالَيخمكَمنوَالعمؿَاألدبي،َلمككفَمفَحكلوالعميقةَ
األشكاؿَالبيانيةَالقديمةََىاَعمكظؿَمفيكـَالصكرةَالفنيةَقاصرَن،َالذمَينقؿَبوَمشاعرهَكأحاسيسو
َكتبَاألكليف َالتيَاكتظتَبيا َمفَتشبيو، َكاستعارة، َكمجاز، َككناية، كغيرَذلؾَمفَاأللكافَ،

،َحدَأصبحَيشمؿَكؿَاألدكاتَالتعبيريةَكالبيافَإلىَرةأماَاليكـَفقدَكسعَمفيكـَالصَك،َالبيانية
ََ.كغيرىاَمفَكسائؿَالتعبيرَالفني،َكالسرد،َكالقافية،َكالعركض،َانيعكالم،َكالبديع

َفالصكرةَالناجحةَىيَالتيَتبقى،َإفَلكؿَشاعرَأكَأديبَطريقةَفيَتقديـَشعرهَأكَأدبو
َالنفس َتعمقتَبيا َالشعريةَمبتكرة َكانتَالصكرة َكمما َفيَذىفَاإلنسافَ" كرسختَفيَمخيمةَ،

َاالستمتاعَبيا" َراؽَلو َكمما َ(3)اإلنسافَيستحضرىا َمفَ، َليا َفيما َالفنية َالصكرة كتكمفَأىمية
                                                           

َ(.478فيدكح،َاالتجاهَالنفسيَفيَالشعرَالعربيَ)صَ((1
َ(.27ي،َآفاؽَمفَاإلبداعَكَالتمقيَفيَاألدبَكَالففَ)صالجكينَ((2
َ(.456عمياف،َالجانبَاالجتماعيَفيَالشعرَالفمسطينيَالحديثَ)صَ((3
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َالفيـَ،َكيفيةَتقديموَىبمعنَى،المعنَعمىتأثيرَ َالفنيةَبيذا كعرضوَفيَالعمؿَاألدبيَ"الصكرة
َمفَطرؽَالتعبير َخاصة َطريقة َالداللة، َمفَأكجو َكجو َأك َفيََت، َتحدثو َفيما َأىميتيا نحصر

،َأكَذاؾَالتأثير،َاَكانتَىذهَالخصكصيةكلكفَأيَن،َكتأثير،َمفَالمعانيَمفَخصكصيتوَىمعن
َ(1)إنياَالَتغيرَإالَفيَطريقةَعرضوَككيفيةَتقديمو"،َذاتوَىفإفَالصكرةَلفَتغيرَطبيعةَالمعن

ََ.كحسبَإحساسوَكعكاطفو،َىكَالذمَيشكؿَالصكرةَكيفماَيريدَضمفَالمعانيفاألديبَ

 :الصورة لغة

أمػػاَالفعػػؿَفَ(2)َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّ َى:لقكلػػوَتعػػال،َالصػػكرةَلغػػةَتعنػػيَالشػػكؿ

َ.(3) َّىئ نئ مئ  ُّ َ:ىلقكلوَتعال،َاَمعينَنيعنيَإعطاءَالشيءَشكبلنََ()صكر

،َقريبػػةَمػػفَالشػكؿَحسػػبَالسػػياؽَالػذمَتػػردَفيػػوَأخػرلَكتكتسػبَالصػػكرةَفػيَالعربيػػةَمعػػافَو
َ(الضػخامةَصػكرةَالفيػؿ)َ:كالييئةَكقكلناَ(الصدؽَصكرةَالمسمـ)َ:فيمكفَأفَترادؼَالصفةَكقكلنا

،َأمَالتنػيفَكىػـَ(التنػيفَصػكرةَالَأكثػر)َ:كالػكىـَكقكلنػا(،َفيَذىنػيَصػكرةَعمػـ)َ:كالخياؿَكقكلنا
َ.كغيرهَ(لمغزاؿَصكرةَبديعة)َ:كالخمقةَكقكلنا(،َالحمامةَصكرةَالسبلـ)َ:كالرمزَكقكلنا

صػبحَمػاَرآهَابػفَسػيدهَعػفَالصػكرةََعمػىَلكيػَرَ(4)"ابفَسيناَأفَالصكرةَفيَالشكؿَلكيَر"
،َلفظػوَىكصػكرةَالمعنػ،َكمياشػفصػكرةَالشػجرةَ،َبمعنيَالشػكؿ،َفمادةَالصكرةَبضـَالصادَ"فيقكؿ

كقدَاكتفيػتَ،َلقدَكردتَكممةَصكرةَفيَمكاضعَعدةَفيَالقرآفَالكريـَ(5)"كصكرةَالفكرةَصياغتيا
كليػذاَأتيػػتَبػػدليؿَفػػيَ،َاَالشػػكؿَكالتركيػػبألنيػاَتعنػػيَفػػيَجميػػعَالمكاضػعَتقريبنػػَ؛بمثػاؿَكاحػػدَليػػا

َا.كىذاَماَيراهَبعضَالمفسريفَكالنقادَأيضَن،َبدايةَالكبلـَعفَالصكرةَفيَالمغة

 :الصورة في االصطبلح
قبؿَالحديثَعفَالصكرةَفيَاصطبلحَالنقادَكاألدباءَالمحدثيفَالَبدَأفَنعرجَلكَبشيءَ

نوَالَيمكفَالبدء،َماَقالوَالقدامىَفيَقضيةَالصكرةَالفنيةَعمىيسيرَ أكَالتعرضَلمصطمحَ،َكا 
،َكالنقدَالعربيَالقديـ،َالصكرةَالفنيةَدكفَااللتفاتَبممحةَعفَمفيكـَالصكرةَفيَكتبَالببلعة

                                                           

َ(.434عصفكر،َالصكرةَالفنيةَ)صَ((1
 َ[.9]االنفطارَ:(2) 

َ.[4]التغابف:َ(5َ)
 (.5/584(َابفَمنظكر،َلسافَالعرب،َمادةَصكرَ)ج(4

 (.4تاريخَكَنقدَ)صصبح،َالصكرةَاألدبيةََ((5
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كالَيستطيعَالباحثَأفَ،َكالببلغييفَفيَتناكليـَىذاَالمصطمح،َمدلَالتفاكتَبيفَالنقادَكمعرفة
َكذلؾَلكثرةَتشعبيا.،َيحصيَكؿَرأمَقيؿَفيَالصكرة

َعرؼَاإل َتطكرَلقد َمع َبيا َتطكرتَعبلقتو َثـ َكيفو َفي َكرسميا َالصكرة َالقديـ نساف
َحياتو َليستَمخمكقَن، َغريبَنفالصكرة َلمعربا َبالنسبة ََ؛ا َبياألف َحفؿ َقد َشعرىـ نالتَعنايةَف،
َ.القدماء

َالقديمة َكالببلغية َكالنقدية َاألدبية َالدراسات َفي َميمة َمكانة َحيثَمجاؿََ،لمصكرة مف
َاألدبي َالعمؿ َفي َككظيفتيا َماىيتيا َبتحديد َكاالىتماـ َالبحث ،َ َبمفيـك َينيضكا َلـ َكانكا ف كا 

فالجذكرَالعربيةَ،َلكلياَالمغكمكلـَيخرجكاَبياَعفَمد،َالصكرةَفيَالمجاؿَاالصطبلحيَالدقيؽ
ادَقكلعؿَاختبلؼَالن،َلدراسةَالصكرةَمتكافرةَكليستَمفقكدةَكافَاختمفتَكتفاكتتَدرجةَاالىتماـ

،َتعريؼَجامعَليذاَالمصطمحَعمىيجعؿَمفَالصعكبةَالكقكؼَ،َفيَتحديدَمفيكـَالصكرةَالفنية
دَالعربيَعندَكثيرَمفَاألدباءَالتيَليسَلياَجذكرَفيَالنق،َذلؾَألنوَمفَالمصطمحاتَالكافدة

اَماَتأتيَالصكرةَالفنيةَفيَالتراثَاألدبيَمرادفةَلماَيدخؿَتحتَعمـَالبيافَمفَغالبَن،َالقدماء
َكاستعارة َتشبيو َككناية، َالفني، َالتصكير َأساليب َمف َكىي َغالبَن، َالقديـ َالشاعر َكيميؿ َإلىا

كثيرَمفََعمىكيظيرَ"،َلمخياؿكيخاطبَفيَشعرهَالعقؿَأكثرَمفَمخاطبتوَ،َالكضكحَفيَشعره
َالكضكح َالقديـ َالشعر َغالبَن، َالشاعر َإكيؤثر َالذمَيقصد َالصكر َالقميؿ َالمجرد َالتعبير اعَمتا

راءَفيَالجكدةَكالحسفَبقكةَفقدَكانتَالعربَتفاضؿَبيفَالشعَ(1)"اعَالخياؿمتالعقؿَأكثرَمفَإ
َالمفظَكاستقامتو،َصحتوَلمدَكَىالمعن َكجزالة َتكفَالعربَتع، َبالتجنيسكلـ َبأ َكالَ، كالمطابقة

فَ،َإذفَفالجدكرَالعربيةَلدراسةَالصكرةَمتكافرةَ،كاالستعارةَاَباإلبداعتيتـَكثيرَن كليستَمفقكدةَكا 
ككعيَعميؽَ،َكعابرةَكبيفَإدراؾ،َكلمحاتَبسيطة،َاختمفتَكتفاكتتَدرجةَاالىتماـَبيفَإشارات

َلطبيعةَالصكرةَكأثرىاَفيَالنصَاألدبي.

حديثَطكيؿَالَيتسعَالمقاـَلوَىناَفيَكتبَالنقدَالقديـَالحديثَعفَمفيكـَالصكرةَإفَ
َالمقاـَلذلؾَسيعرضَالباحث َفيَىذا َبارزة َالقدامىَالذيفَكانتَليـَجيكد ،َأراءَأشيرَالنقاد

الصكرةَمفَخبلؿَنظرتوََإلىَفقدَأشارَ"أبكَعثمافَعمرَبفَبحر"َق(366َالجاحظَ)ت()كمنيـ
َلمشعر َالتقكيمية ،َ َفيوَإلىكاإلشارة َتتكافر َالخصائصَالتي َاستعمؿَ، َمف َأكؿ َكاف فالجاحظ

َال َفيَرمصطمح َالقديـ َالعربي َالنقد َفي ََلصكرة َيستعممياَ"أف َالطريؽ َفي َمطركحة المعاني
                                                           

َ(.297ناصؼ،َالصكرةَاألدبيةَ)صَ((1
(ََكردَحديثَعفَالصكرةَفيَكتبَفيَكتبَالقدماءَمنياَنقدَالشعرَلقدامةَبفَجعفر،َكعيارَالشعرَالبف)

َالقرطاجني.  طباطبا،َكَالصناعتيفَألبيَىبلؿَالعسكرم،َكمنياجَالبمغاءَلحاـز
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نماَالشأفَفيَإقامةَالكزف،َكالقركمَكالبدكمَ،العجميَكالعربي َ،المفظَكسيكلةَالمخرجَخٌيركت،َكا 
الجاحظََيرل،َ(1)"كجنسَمفَالتصكير،َكضربَمفَالنسج،َعرَصناعةفإنماَالش،َكجكدةَالسبؾ

كمفَنشأَبالباديةَ،َكالعجمي،َكىذاَيشترؾَفيوَالعربي،َأفَالمعانيَنابعةَمفَالتجاربَاإلنسانية
َ.كتجاربو،َكخبراتو،َجيدَصاحبياَإلىأمَأفَالمعانيَراجعةَ،َأكَالحضر

َوسبقَفعمٌََادراسةَالصكرةَمتميزَنمنيجوَفيَفيَق(582َعبدَالقاىرَالجرجانيَ)تَكنجد
وَيفقدَتحدثَعفَالصكرةَفيَكتاب،َالرغـَمفَإفادتوَالكبيرةَمفَجيكدىـَعمى،َمفَالعمماءَالعرب

كالصياغةَ،َيقكؿَ"َكمعمكـَأفَسبيؿَالكبلـَسبيؿَالتصكيرفَ(كدالئؿَاإلعجاز،َ)أسرارَالببلغة
َىكقدَبنَ(2)كالصكغَفيوَ"َ،َالذمَيعبرَعنوَسبيؿَالشيءَالذمَيقعَالتصكيرَىيؿَالمعنكأفَسب

،َكأعمـَأفَتحكلناَالصكرة"،َكقضيةَاإلعجاز،َذلؾَنظريتوَالمشيكرةَبنظريةَالنظـَعمىالجرجانيَ
َ َبعقكلنا َنعممو َلما َكقياس َتمثيؿ َىك َبأبصارنا"َعمىإنما َنراه َأعطفَ(3)الذم َقد َىالجرجاني

كماَأفَالصكرةَاألدبيةَعندهَتشكؿَفيَالذىفَ،َحقوَىلممعنَىكماَأعط،َحقوَلمصطمحَالصكرة
َ.النظـَكالصياغةَكالتصكيرَإلىكأساسَالجماؿَعندهَيرجعَ،َالخارجَانتظامياَإلىأكالنَثـَتبرزَ

،َعجازَبفركعوالتشبيوَكاإلَعمىكمفَخبلؿَماَسبؽَفإفَالمفيكـَالقديـَلمصكرةَقدَاقتصرَ
َالتي َيدحضَالمزاعـ َما َترميَاألدبَالعربيَالقديـَبالفقرَفيَصكرهَكىذا َأفَ، إذفَالَيمكننا

َالشعرية َتعريؼَلمصكرة َفيَإيجاد َالقدماء َننكرَجيكد َالذمَيرغبَأفَ، َسنككفَكالطائر ألننا
َ.يطيرَبجناحَكاحد

 :اد المحدثينقَ الصورة عند النّ 
َفيَدراسةَالنصَالشعَر مَالحديثَإفَمصطمحَالصكرةَالفنيةَمفَأكثرَالمصطمحاتَتداكالن

كالكعاءَالذمَيستكعبَتمؾَالتجربةََ،َإدراؾَتجربةَالشاعرَإلىألنياَالكسيمةَالفاعمةَالتيَتكصمناَ
َمنفصبلنَ َالنصَالشعرمَكليسَشكبلن َمع َالشاعر َداخؿ َتنمك َفالصكرة َفيَ، َاختمؼَالنقاد كقد

َ،بذاتيةَالمبدعَلكفَمفيكميـَلياَكافَأكثرَمركنةَكاعترافنا،َكتعددتَآراؤىـَفييا،َتعريفيـَلمصكرة
َىفالشاعرَيعتمدَفيَىذاَالرسـَعمَ(4)طَمعانيياَ"َرسـَقكاموَالكمماتَ"فالصكرةَالفنيةَفيَأبس

َ.خيالو

                                                           

َ(.4/242الجاحظ،َالحيكافَ)جَ((1
 (.365ي،َدالئؿَاإلعجازَ)صالجرجان(2َ)

َ.619صَ،المرجعَالسابؽ(3َ)
 (.32سيسؿ،َالصكرةَالشعريةَ)ص(4َ)
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َلغكم َتشكيؿ "َ َأيضا َكالصكرة َمتعددة، َمعطيات َمف َالفناف َخياؿ َيككنيا يقؼَالعالـَ،
جانبَماَالَيمكفَإغفالوَمفََإلى،َفأغمبَالصكرَمستمدةَمفَالحكاس،َالمحسكسَفيَمقدمتيا

ََ.فقدَربطَبيفَالصكرةَكشكمياَ(1)الصكرَالنفسيةَكالعقميةَ"

اَ"الصكرةَدائمَنَ:كالكجدافَفيَتعريؼَالصكرةَفيقكؿ،َالشعكرَعمىاعتمدََمفَكمفَالناقديف
فَكانتَمنتزعةَمفَالكاقع،َغيرَكاقعية تنتميَفيَجكىرىاَ،َألفَالصكرةَالفنيةَتركيبةَكجدانيةَ؛كا 

ََإلى َ"َيرلكمنيـَمفََ(2)"عالـَالكاقعَإلىعالـَالكجدافَأكثرَمفَانتمائيا ىيَخمؽَأفَالصكرة
َمفَالتعبيرجديدَلعبلقاتَ َفيَطريقةَجديدة َنَرَ(3)"جديدة َتجعمنا األشياءَفيَضكءََلفالصكرة

َ.كخبرةَجديدة،َاتخمؽَفيناَكعيَن،َكخبلؿَعبلقاتَجديدة،َجديد

محطانَلمدراسةَفقدَاكتفيتََتألنياَليسَ؛قادتفصيؿَلكؿَأراءَالنَإلىإفَالدراسةَالَتحتاجَ
َكضعَيتضحَلناَأفَالنقادَقدَاختمفكاَفي،َأخرلكمفَخبللياَكبعدَالمطالعةَآلراءَ،َبيذهَاآلراء

الرغـَمفَاستفادةََعمى،َكأفَاآلراءَفيَالتعريفاتَقدَتداخمتَفيماَبينيا،َتعريؼَجامعَلمصكرة
َ.خراآلَعمىرأمََتغميبكالباحثَالَيعتمدََ،كؿَناقدَمفَتعريؼَاآلخر

أكَ،َأفَالصكرةَالشعرية"َبأنياَتركيبَلغكمَإلىمماَسبؽَمفَتعريفاتَيمكفَأفَنخمصَ
أكَعقميَ،َعاطفيَىتمٌكفَالشاعرَمفَتصكيرَمعنَ(4)زخرفةَأسمكبيةَتختمؼَمفَشاعرَآلخر"

كالَتكادَتخمكَ،َالصكرةأكَمتخيمةَتجمعَأطراؼَىذهَ،َأكَعبلقةَكاقعية،َعفَطريؽَإيجادَرابط
َالحكاس َالتيَتكلدىا َمفَالمبلمحَالحسية َفيَالقصيدةفت، َبثَالحياة َتككفَ، كفيَالكقتَنفسو

أفََرلَالباحثكبيذاَي،َمعبرةَعماَيجكؿَفيَنفسَالشاعرَمفَمكنكناتَتجسدىاَالصكرةَالشعرية
فَالعناصرَالتيَتككٌَاَعفَباقيَالصكرةَميماَبمغتَبراعتياَالَيمكفَليؿَأفَتؤدمَكظيفتياَبعيدَن

َ.فييَجزءَالَيتجزأَمنو،َالعمؿَالشعرم

 :أنواع الصورة

َتشدٌَ َأساسيانَالَيمكفَاالستغناءَعنوَفيَالنصَالشعرمَألنيا َالشعريةَركنان َتعدَالصكرة
َالمتمقي َانتباه َالجماليةَلمنصَالشعرم، َأنياَتشكؿَالبؤرة كالَتبرزَأىميةَالصكرةَإالَعندَ،َكما

َلمنصكصَ َالشعريةتحميمنا َفييَالتيَتفؾَرمكزَكمعانيَكؿَأدبَمفَاآلداب، َأنكاعَ، كتتعدد
                                                           

َ(.41البطؿ،َالصكرةَفيَالشعرَالعربيَحتىَآخرَالقرفَالثانيَاليجرمَ)ص(1َ)
 (.238إسماعيؿ،َالشعرَالعربيَالمعاصرَ)ص(2َ)

 (.371عباس،َففَالشعرَ)ص(3َ)

ََ(.81)ص(َميشاؿ،َدليؿَالدراساتَاألسمكبيةَ(4
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َتبعَن َالشعريةَكأشكاليا َلتغيرَمادتياالصكرة َا َفييا، َكتغيرَالعناصرَالبارزة كالمكادَالتيَشكمتَ،
ىذاََعمىىذهَالصكرةَفقدَرصدتَالدراسةَأنكاعَالصكرَالشعريةَفيَالشعرَالفمسطينيَالمعاصرَ

َ.النحك

 :الصورة المفردة :أوالً 
كىيَأبسطَمككناتَ،َاأكَبالصكرةَالبسيطةَأيضَن،َفردةَبالصكرةَالجزئيةتسميَالصكرةَالم

يقدـَ،َتصكيرَجزئيَمحددَعمىكمفَخبللياَيمكفَدراسةَالصكرةَمفَحيثَاشتمالياَ،َالتصكير
يَالصكرةَالمركبةَالتَإلىكمفَىذهَالصكرَالبسيطةَنصؿَ،َىذاَالتصكيرَلممتمقيَصكرةَبسيطة

َفيَالشعرَكاألدبَبعامة َالجزئية َالصكرة "َ َالمفردة َمفَالصكرة َتعتبرَأكثرَشمكلية كاأللكافَ،
َ.(1)ككثافتياَككضعياَالخاصَبياَفيَمجمكعَالعمؿَاألدبيَ"،َكالخطكطَفيَالرسـَلياَماديتيا

ةَتتآلؼَمعَبعضياَالبعضَفيَئييمياَعبارةَعفَكحداتَتصكيريةَجَزإفَالقصيدةَفيَتشك
،َيصكغياَالشاعرَباالستدعاءَالكجدانيَمفَالشعكر،َتمثؿَكؿَكحدةَمنياَصكرةَجزئيةالسياؽََ
َ.كالتخيؿ،َكالفكر

كاألبعادَالنفسيةَلمتجربةَ،َالتعبيرَعفَالمعانيَعمىإفَأىميةَالصكرةَالمفردةَفيَقدرتياَ
َالشعرية َفيَذاتيا، َمستقمة َكنفسية َمعنكية َداللة َالمفردة َفممصكرة َالَيعنيَ، انعزالياَكلكفَىذا

َ.التاـَعفَغيرىاَمفَالصكر

ََ:كتبنىَالصكرةَالمفردةَبثبلثةَأساليبَىي

َ.كالتجريد،َكالتشخيص،َالتجسيدَ:كيشمؿ،َبناءَالصكرةَالمفردةَعفَطريؽَتبادؿَالمدركاتَ:أوالً 

َ.بناءَالصكرةَعفَطريؽَتراسؿَالحكاسَ:ثانياً 

َ.مباشر:َبناءَالصكرةَالمفردةَعفَطريؽَالتشبيوَكالكصؼَالثالثاً 

 :أواًل: بناء الصورة المفردة عن طريق تبادل المدركات ويشمل

ََ:التجسيدَ-2

الفنانيفََحيثَيحاكؿَبعض،َكىكَمكجكدَفيَالففَالتشكيمي،َاكيطمؽَعميوَالتجسيـَأيضَن
معينةَلياَصكرََكأشكاؿَألجساـ،َمفَخبلؿَتجسيدىاَفيَصكرَالمجرداتَاستيعابَالتشكيمييف

َ.أكَيعطكفَلمقكةَشكؿَاليدَالمقبكضة،َيعطكفَلمعدالةَشكؿَالميزافف،َمحددةَفيَمخيمتيـ

                                                           

 (.527ىبلؿ،َالنقدَاألدبيَالحديثَ)ص(1َ)
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َالمادياتََفيَالشعرَفالتجسيد َىكَمجردَعمىإضفاءَصفة َما َليسَلوَ، أمَإعطاءَما
كسابَالمعنكياتَصفاتَمحسكسةَمجسدةَ"َالتجسيـَتجسيـَالمعنكياتَ،َجسـَجسمانَيدؿَعميو كا 

برازىاَأجسامَن،َالمجردة نوَليصؿَفيَىذاَ،َلعمكـاَعمىأكَمحسكساتََاكا  َحتىبعيدََمدلَإلىكا 
صكرةَالمحسكسَثـَبثََإلىأمَننقؿَماَىكَمعنكمََ(1)"يعبرَبوَمكاضعَحساسةَجدَالحساسيةل

ََ.فيوَالحياة

َ:(أفريقياَإلىأغنيةَحبَ)كيقكؿَمحمكدَدركيشَفيَقصيدةَ
 تقّ ؤَ المُ  ي الموتَ يِ نشتَ 

 ينايِ شتَ ويَ ، يوِ نشتيِ 

 ؛والبحارِ  البعيدةِ  دنِ في المُ  نمتفّ 

 المفاجئَ  األملَ  لنفسرَ 

 (2)ا ايَ رَ المَ  إلى والرجوعَ 

َأت َبالمكتَالسابؽَالنصالشاعرَفيََىلقد َمعنكيافَغيرَمحسكس، فَكقدَيكاألمؿَكىما
َالكاقعَالصعبَالذمَيعيشوَكؿَفمسطيني َالمكتَصكرة فيََيرلكىكَ،َجعؿَالشاعرَمفَىذا

كينتظرَاألمؿَالذمَجسدَفيوَالمنقذَمفَىذاَ،َالبحارَىذاَالمخمصَالذمَسيخمصوَمفَاالحتبلؿ
َ.أرضناَالمباركةَعمىالكاقعَالمريرَالذمَخمفوَلناَكجكدَاالحتبلؿَ

َ:(عكاَكالبحر)كيقكؿَراشدَحسيفَفيَقصيدةَ
 ورةيُ يا طَ  كَ يدَ وَ رُ ، ايا عكّ  سماتِ البَ  يا حموةَ 

 ةورَ شُ المَ  كِ يسألُ  وجاءَ  يكَ تَ احَ رَ  لَ بّ قَ  البحرُ 

 ةيا أميرَ  كِ قمبِ  ودّ  ليخطبَ  ؛ىتَ أَ  األميرُ  فيوَ 

 وحبّ لِ  بوْ أْ يَ  لمْ  ا بالبحرِ ئً ازِ ىَ  كَ ورَ أرأيت سُ 

 (3)و قمبِ  ي خمجاتِ سمعِ تَ لِ  ؛أنتِ  إليوِ  خرجتِ  ىحتّ 

                                                           

 (.83قطب،َالتصكيرَالفنيَفيَالقرآفَ)ص(1َ)

 (.2/548دركيش،َاألعماؿَالكاممةَ)ج(2َ)

 (.236حسيف،َديكانوَ)ص(3َ)
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الحياةَكيظيرَىذاَمفََكبثَفيو،َمجردَىرَمفَمعنثأكَفيَالنصَالسابؽَاستعمؿَالشاعر
اَشيئَنَشيءَمممكسَلوَمذاؽَكماَجعؿَمفَالكدٌََإلىالبسماتَمفَمعناىاَالمجردََوخبلؿَتحكيم

فقدَ،َىناؾَعبلقةَحبَمتبادلةَبينيماَفٌَأليخطبَعكاَالجميمةَككَ؛يحسَفيذاَالبحرَالذمَجاء
اَكنراهَأيضَن،َالمممكسَالذمَيخطبَكماَالفتاةَىالمعنَإلىالمعنكمََىلكدَمفَالمعنأخرجَالشاعرَا

َبإخراجياَمفَمعناىاَالمجردَيضفيَعميوَجماالَنفيكَ،َاَيسمعكالخمجاتَشيئَن،َيجعؿَمفَالمشاعر
َالمحسكساتَإلى َعالـ َمحمي، َكالكجداف َالقمبمفالخمجات َبتحكيَ،ا َالشاعر َقاـ َمفَميمفقد ا

ََ.المحسكسَبإصدارَصكتَمسمكعَلياَإلىالبلمحسكسَ

َ:التشخيصَ-3

َالتشخيصَىكَمنحَالمعانيَالمجردة َإلىَبشرَ،َكالجماداتَصفاتَإنسانية، تتحكؿَفييا
كالمادياتَيبعثَ،َكؿَمفَالمحسكساتَعمىإضفاءَالصفاتَاإلنسانيةََ"كأحاسيس،َذكمَمشاعر

َ.(1)الحياةَفيَجكانبَالصكرةَالشعرية"

َ َالحياة َخمع َفي َيتمثؿ َ"التشخيص َقطب َسيد َالجامدةَعمىكيرل َالمكاد كالظكاىرَ،
تشمؿَالمكاردَ،َإنسانيةىذهَالحياةَالتيَقدَترتقيَفتصبحَحياةَ،َكاالنفعاالتَالكجدانية،َالطبيعية

تشارؾَبياَ،َكخمجاتَإنسانية،َكتيبَليذهَاألشياءَكمياَعكاطؼَآدمية،َكالظكاىرَكاالنفعاالت
َ.(2)"يـكتعطي،َاآلدمييفَكتأخذَمنيـ

،َكحجارةَكمياه،َكماَفيَحكموَمفَنباتاتَكأشجار،َفيكَمفَالناحيةَالفنيةَإكسابَالجمادَ
َاألشخاص َصفات َبعض َكغيرىا َفييا، َالحياةَفتنبض َبالنمك، َشعكران َكتعطي كالحركةَ،

َ َقصيدة َفي َالمناصرة َالديف َعز َالشاعر َالتشخيصَقكؿ َنماذج َكمف َيغمؽَ)كاالستمرار حيف
َ:(البحر

 المياه فوقَ  تِ المطبّل  الجاثماتِ  ىر القُ  أنينُ 

 يمتِ جبّل تبوا في سِ ا كَ مَ ا كَ يتً مَ  البحرُ  يكنِ  ولمْ 

 (3)ة لَ يزَ نا مَ حرُ بَ  يكنْ  لمْ 

                                                           

 (.ََ:21انظر،َلعكاشي،َمظاىرَاإلبداعَالفنيَفيَشعرَأبيَالقاسـَالشابيَ)صَ(1)

 .(84)صقطب،َالتصكيرَالفنيَفيَالقرآفََ(2)

 (.526المناصرة،َاألعماؿَالكاممةَ)ص(3َ)
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َعمىالفمسطينيةَالكاقعةََلالقَرَعمىالشاعرََىالسابقةَكيؼَأضفَسطكرخبلؿَالَيظيرَمف
َ َاإلنسانية َحيثَإضفاؼَالبحرَصفة َالحزفَفيَأنينيا َصفة َأكسبيا َحؿٌََعمىنو َمفََما بيا

الذمَكصفوَباإلنسافَالذمَيمكتََ،عرَفيَالبحرَصكرةَالكطفكماَأظيرَالشا،َاحتبلؿَكدمار
َ.فإفَالكطفَالَيمكتَكماَيريدهَاالحتبلؿَأفَيمكتَ،كيحيا

َ:(أالجئَأنت)كيقكؿَكماؿَناصرَفيَقصيدتوَ
 مـــــأٍ فـــــي ظَ  فقـــــودِ المَ  تحـــــّن لمشـــــاطئِ 

ـــــــوتســـــــتقِ    ـــــــأمانِ  نْ ي ِم  برصـــــــطَ و وتَ ْي

   
 و وعمــــىفــــي أوجاِعـــ يـــرقُص  فـــالبحرُ 

ـــ   ـــيُض طآنُ ُش ـــ حـــبلمٌ أَ  و الب (1)ضـــرا خُ لَن
 

   
َ َعزيزان َإنسانان َاألبياتَالسابقة َالشاطئَفي َمف َالشاعر َجعؿ َشكؽلقد َلو َكحنيف، فقدَ،

كماَصكرَالشاعرَالبحرَفيَ،َسابوَصفةَالحنافكإاإلنسانيةَكأخرجوَمفَجماديتوَبصفةََمنحوَ
َ َيرقصآمشيد َإنساف َبأنو َخر َجميمة، َلكحة َالشاعر َرسـ ََىكأضف، المجرداتََعمىحياةن

َ.بإعطائياَصفةَاإلنسانية

َ:(الرصاصةَاألخيرةَعمىلنقشَا)كيقكؿَالشاعرَخالدَأبكَخالدَفيَقصيدةَ
 يا ليلُ 

 بي يصرخُ  ىذا المدّ 

 نيويأخذُ 

 (2)ي ندِ زِ  ىمَ عَ واًل محمُ  البحرِ  الذي فوقَ  المطرِ  إلى

َالقصيدة َالشاعر َليؿ)َوقكلبَبدأ َنداءَ(يا َاستدعاءَ، َحاؿ َفي َإال َيأتي َال َالنداء كىذا
َلمعاقؿ َظالماَنَحيث، َعدكان َالميؿ َصكر َمفَ، َيكـ َفي َسيأتكف َالذيف َبالثكار َالمطر َصكر كما
َاألياـ َالميؿ، َكيزيمكفَعتمةَىذا ََك، َأعطجسد َبعدما َمفَالميؿََىالشاعرَحالةَمفَالحركة كبلن

َ.كالمطرَصفاتَاألدمية

َ:(المدينةَالمحاصرة)كيقكؿَالشاعرَمعيفَبسيسكَفيَقصيدةَ
 جينِ السّ  الوطنِ  حكايةَ  ي لمنجومِ يحكِ  البحرُ 

 واألنينِ  بالدموعِ  يطرقُ  كالشحاذِ  والميلُ 

                                                           

 (.:22ناصر،َاآلثارَالكاممةَ)ص(1َ)

 (.8:/2أبكَخالد،َاألفعاؿَالكاممةَ)ـ(2َ)
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 (1)نيْ زِ الحَ  عبِ الشّ  ىعمَ  ةٌ قَ مغمّ  وىيَ  ةَ غزّ  أبوابَ 

ػػَليػػَرَك،َةاسػػتعمارَمدينػػةَغػػَزَعمػػىيشػػيدََعػػاقبلنََايصػػكرَالشػػاعرَالبحػػرَإنسػػانَن اَالػػكطفَأيضن
ىػػذاَالشػػحاذَالػػذمَ،َالميػػؿَشػػحاذَناَصػػكرَ،صػػكرةَثالثػػةَفػػيَك،َبالسػػجفَاالحػػتبلؿَحكػػـَعميػػوَاإنسػػانَن

تمكػػفَمػػفََحتػػىالكداعػػةََادعػػىكلكنػػوَعػػدكَمػػاكرَ،َأنػػوَالمسػػكيفَالػػذمَالَحػػكؿَلػػوَكالَقػػكةَىعػػاد
لتنػػػػبضََ؛فييػػػاَالحيػػػاةَبػػػثٌََكائنػػػاتَبشػػػػريةَالشػػػاعرَكػػػػؿَالمجػػػرداتَالسػػػاكنةَصػػػكرَفقػػػد،َأىدافػػػو
َََََََََََ.عفَجمادىاَىكتتخم،َبالحركة

َ:(ليمةكقدَحدثنيَذاتَ)طكقافَفيَقصيدةََلكتقكؿَفدَك
 يذاتِ  شواطئِ  وراءَ  أىيمُ   

 البحارِ  كنوزَ  يّ إل أضمّ 

 الشموسِ  كلّ  ي ألمممُ كأنّ 

 (2)اريرَ الدّ  كلّ  وأقطفُ 

رأتوَفيَكنكزََذمفييَعندماَتمتقيَبحبيبياَال،َالشاعرةَالشاطئَإنسانانَشديدَالرقةَتصكر
َ؛لتتحدثَإليوَعفَالحبيبَ؛لشاطئاختارتَالشاعرةَافقدَ،َتشعرَأنياَممكتَكؿَشيء،َالبحار

َ.كشككاىـ؛َلذلؾَمنحتوَصفةَإنسانية،َكف؛َليبثكاَنجكاىـالمحبٌَألفَالبحرَيمجأَإليوَ
َ:التجريد -4

أشياءََإلىأمَيتـَتبديؿَالمحسكساتَ،َالذىنيَإلىىكَتحكيؿَمجاؿَاإلدراؾَمفَالحسيَ
َ َلتحكؿ َالذىف َفي َيريدََإلىمجردة َحيف َالشاعر َالتيَيستخدميا َالصكرة َىك "َ َمعنكية صكر
َالمحسكسَبالمعقكؿ َتشبيو َبالمعقكؿ، َالمعقكؿ َأك َبفكرةَ، َيقارف َالمادمَالمحسكسَقد فالشيء

َ.(3)ذىنيةَمجردةَ"

َ.لـَترصدَالدراسةَنماذجَعفَالتجريد

َ

َ

                                                           

 (.64بسيسك،َاألعماؿَالكاممةََ)ص(1َ)

َ(.493طكقاف،َديكانياَ)صَ((2
َ(.:25عثماف،َالصكرةَالفنيةَفيَشعرَشكقيَ)ص(3َ)
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 :بناء الصورة المفردة عن طريق تراسل الحواس -7

َالغالبَبيفَمدركاتَالحكاسَالخمسيفصؿَاإلنسافَفيَ كالَيخمطَبيفَأمَحاسةَمفَ،
أكَ،َكأفَيستخدـَحاسةَالبصرَبدالنَمفَالسمع،َلتشكيؿَصكرةَ؛فقدَيمجأَإليوَالشاعر،َالحكاس

فكؿَحاسةَمفَالحكاسَالخمسَتستطيعَأفَتقكـَبكظيفةَ،َبالممسَمثبلَنَ،بحاسةَغيرَالبصرَيرل
َ َعنياَأخرلحاسة َبدالن َالفيأتيَبي، َليضفا اَعمىَيشاعر؛ َككضكحن َجماالن مفَخبلؿََالصكرة

كماَيختزفَفيَالمشاعرَمفَ،َقدَيتناسبَالتراسؿَمعَطبيعةَالعصرَ،التفاعؿَبيفَىذهَالحكاس
َ.مشاىدَيتجاكزَفيَتأثيرىاَالمدرؾَالمألكؼَفيَكثيرَمفَمجاالتوَالتصكيرية

َ:كيقكؿَالشاعرَإبراىيـَنصرَاهللَفيَقصيدةَ)الحمـ(
 يدةِ والسّ  في البحرِ  يمعنُ 
 الشرطيّ  وُ يفاجئُ  وحينَ 

 البحرِ  رائحةَ  يممممُ 
َ(1)ائبةو الذّ تَ وزرقَ 

َالكطفَالضائع َالسابقة َالبحرَفيَالصكرة َاالحتبلؿ، َكالشرطيَىك عمىَسبيؿَتراسؿََك،
،َاَمحسكسانَمممكسانَيدرؾَبالممسالحكاسَفقدَجاءَبالرائحةَكىيَتدرؾَبحاسةَالشـ؛َليجعمياَشيئَن

إالَعفَطريؽََالَتتـٌََألفَعمميةَالمـٌََ؛حاسةَالممسَإلىفقدَنقؿَالشاعرَالرائحةَمفَحاسةَالشـَ
ََ؛الممس َكؿَالضائعيفََ،التشتتَالذمَحؿَبناَمدلليتبيفَلنا َفييا َالتيَيعكد كينتظرَالمحظة

َشمميـ َالمشتتيفَكيمتـ َالتذكؽَحيثَ، َإلىَحاسة َالبصر َالتيَتدرؾَبحاسة َالزرقة ككذلؾَنقؿ
َ.اَذائبةَسائمةجعمي

َ:(كيقكؿَالشاعرَتكفيؽَزيادَفيَقصيدتوَ)المغني
 أغنيةٍ  خمفَ  عامٍ  أمشي ألفَ 

 ادٍ وَ  ألفَ  وأقطعُ 

 ائجٍ ىَ  بحرٍ  كلّ  وأركبُ 

 طرَ العِ  ألمّ  ىحتّ 

 (2)كالميمَ  شواطئِ  عندَ 
                                                           

 (.91الداخؿَ)صنصراهلل،َديكافَالمطرَفيَ(1َ)

 (.351زياد،َديكانوَ)صَ((2
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فيكَيريدَأفَيمشيَخمؼَأمَ،َاليزيمةَالتيَحمتَبكطنوَإثرَاالحتبلؿَيشعرَزيادَبمدل
إفَالشاعرَبإسقاطوَحاسةَ،َلكَكمفوَكؿَشيءَحتى،َكالتحرير،َطريؽَالنصرَإلىأمؿَيكصموَ

كأنوَيمشيَخمفوَ،َيجعؿَاألمؿَماديناَيريدَأف،َماَىكَشأفَحاسةَالسمعَعمىالبصرَفيَالمشيَ
َالذمَيدرؾَبحاسةَالشـَإلىَحاسةَالممس.َ،َكنقؿَالعطر،َبالمصاعبَلكَكافَطريقوَمميئناَحتى

َ:(قاعَالعالـ)صرةَفيَقصيدةَكيقكؿَعزَالديفَالمنا

 مقتولةٍ  فتاةٍ  في حضنِ  ائمُ النّ  البحرُ 

 نيّ ثَ و الوَ في قمبِ  الممتدّ  البحرُ 

 ةِ ولَ الغُ  في قمبي كسراجِ  الطازجُ  الضوءُ 

 (1)ينّ الجِ  فلِ الطّ  من قيقيةِ  ممح أنقى اآلثمُ  والبحرُ 

فيوَمفَغمكضَفالبحرَبكؿَماَ،َصكرَالشاعرَفيَالسطكرَالسابقةَالبحرَبالطفؿَالبرمء
كىكَالَيدرؾَإالَبالبصرَ،َفقدَجاءَالشاعرَبالضكء،َكذكرياتو،َالَيرلَفيوَالشاعرَإالَطفكلتو

كماَأنوَصكرَالقيقيةَكىيَمفَ،َتعمقوَبالبحرَمدلَإلىمعَشيءَيدرؾَبالتذكؽ؛َليمفتَانتباىناَ
مفَالبحرَإالَخكاصَالسمعَبالنقاءَالذمَىكَمفَمدركاتَالبصر؛َليبيفَلناَأنوَمعَخكفوَالشديدَ

َ.شاطئوَعمىأنوَسجؿَأجمؿَالذكرياتَالطاىرةَالنقيةَ

 :بناء الصورة المفردة عن طريق التشبيو والوصف المباشر -4

كالمشبوَ،َعنصرمَالتشبيوَالرئيسيف:َالمشبوَعمىيستندَالشاعرَفيَىذاَالنكعَمفَالصكرَ
كمفَأمثمةََ،كركنقناَالنصَجماالَنَعمىلتضفيََ؛مفَخبلليماَإظيارَالصكرةَالشعريةَبوَفيحاكؿ

َ:ذلؾَكقكؿَالشاعرَعزَالديفَالمناصرةَفيَقصيدةَ)الخركجَمفَالبحرَالميت(

 وماجَ  وىاجَ  ا البحرُ ا وافانَ ولمّ 

 ورِ ذعُ المَ  من الذئبِ  المذعوراتِ  البيضِ  الغنماتِ  كقطيعِ 

 ويعمُ  صخورِ  نْ مِ  موجاتٌ  األبيضِ  بدِ ا بالزّ نَ ورمتْ 

 مثلَ  تنعُس  ىتتوارَ  أوْ  موجات تيبطُ 

َ(2)اج الوىّ  خرِ الصّ  خمفَ  يماماتٍ 
                                                           

َ(.243المناصرة،َاألعماؿَالكاممةَ)صَ((1
 .258المرجعَالسابؽ،َصَ((2
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كفيياَ،َكىكَالمشبوَبو،َكىكَالمشبوَبالغنماتَالبيضَالمذعكرات،َلقدَصكرَالشاعرَالبحر
َبالثائر َلمبحر َتصكير َالغنماتََ، َمف َقطيع َحاؿ َيككف َكما َيككف َثكرانو َكعند كالغاضب

الصكرةَإظيارَحالةَمفَالغضبَفيََفالشاعرَيريدَمفَرسـَىذه،َالمذعكراتَمفَذئبَمفترس
كىيَصكرةَحيكيةَ،َكجوَالمحتؿَمفَأجؿَىدؼَشريؼَىكَتحريرَالكطفَمفَدنسَاالحتبلؿ

ََ.تبرزَالحالةَالنفسيةَمفَخبلؿَالحركةَالمتكاصمةَالتيَتضمنتياَصفاتَالمشبوَبو

َ:يتكىجَكنعاف()اَفيَقصيدةَكيقكؿَأيضَن
 اغربً  يرحلُ  الحممِ  نْ بااًل مِ جِ  يقيمُ  نُ خاالدّ 

 ه البحرُ فيطردُ 

 ولكنّ  البحرَ  أرسمَ  أنْ  أحاولُ 

 يبدو صديًقا الينابيعِ  كنساءِ 

 (1)طار القِ  حقولِ  ي مثلَ كفّ  بينِ  نْ مِ  وييربُ 

فبتشبييوَلمبحرَبنساءَالينابيعَ،َيريدَالشاعرَفيَاألبياتَأفَيضعَالقارئَأماـَمشيدَمؤثر
كأنوَكمماَأكشؾَأفَيتخمصَمفَىذاَاأللـَكيرلَكالنفيَ،َيريدَأفَيكضحَلناَأنوَعانىَمفَالغربة

تغيبَعفََحتىثـَتختفيَسريعناَ،َأمبلنَفيَالعكدةَإالَأفَاألمؿَكحقكؿَالقطارَسرعافَماَتراىا
َالشاعر َأنظار َالتيَ، َالمؤلمة َالبحر َصكرة َالجميمة َالصكرة َىذه َفيَاختيار َالشاعر َكفؽ فقد

َالعذاب َيشعرَبانتياءَىذا َبالغربةَفعندما َتذكره َاألمؿَ، َيختفيَىذا كيشعرَباألمؿَكسرعافَما
ََ.كتختفي،َتيربَحتىكيغيبَكماَتغيبَنساءَالينابيعَالتيََتكادَتبدكَصديقناَلمينابيعَ

َ:(المسافرَالحزيف)كيقكؿَالشاعرَحكمتَالعتيميَفيَقصيدةََََ

 كالبحارِ ، مانِ كالزّ  عيناكِ 

 ببل قرارٍ  طويمةٍ  كرحمةٍ 

 ارِ يَ النّ  مطمعِ  نْ يا مِ يخوضُ 

 النيارِ  لمطمعِ 

 (2)ينزِ حَ  مسافرٌ 
                                                           

 .(659)صالمناصرة،َاألعماؿَالكاممةََ((1

 (.8العتيميَديكافَياَبحرَ)صَ((2
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قدَأظيرَالشاعرَىذاَمفَخبلؿَتشبيوَ،َببلَقرار،َإفَرحمةَالنفيَفيَاألبياتَرحمةَطكيمة
َالتصكير،َكالبحارَكبرحمةَطكيمةَالَنيايةَليا،َالعينيفَبالزماف الزمافَ)فالشاعرَمفَخبلؿَىذا

بوَليبمغَالحالةََمشبينا،َاختارَلممشبوفقدَ،َالرحمة(َكمياَألفاظَتكحيَبالمسافةَالطكيمة،َكالبحار
َكالبعدَعفَكطنوَالحبيب.،َالنفسيةَالتيَتسيطرَعميوَشدةَشعكرهَبالنفي

َ:(كيقكؿَالشاعرَعزَالديفَالمناصرةَفيَقصيدةَ)سجبلتَالبحرَالميت

 حقودٌ  صحراوي   جملٌ  تُ الميّ  فالبحرُ 

 ماحَ السّ  يرفُض  و حينَ تَ حانَ  ال يؤمنُ 

 البحرِ  اماتِ دوّ  فمنحذرْ 

 (1)سىنْ ال يَ  تُ الميّ  البحرُ 

لكََحتىمفَأذاهََكلكنوَحقكدَالَينسى،َكالقكةَكالتحمؿ،َمفَالمعركؼَعفَالجمؿَالصبر
كىكَ،َكىكَالمشبوَبالجمؿَالصحراكم،َفقدَصكرَالشاعرَالبحرَالميت،َأشعرؾَبأنوَكدكدَلطيؼ

ككيؼَأصبحَىذاَ،َكالذؿ،َالمشبوَبو؛َلتظيرَلناَصكرةَالبحرَبماَيحمؿَمفَدالالتَالخضكع
َ.فيناَتصكيرَلحاؿَاألمةَالعربيةَالخاضعةَالعاجزة،َالبحرَجمبلنَالَيؤمفَعكاقبو

 :: الصورة المركبةثانياً  
َىيَعبارةَعفَبناءَكاسعَيشمؿَعددناَك،َقدَأطمؽَعميياَعزَالديفَإسماعيؿَالمكتظةَََ

َفيياَمفَكناية،َمفَالصكرَالمفردة َالبناءَمتماسؾَالحمقاتَكتشبيوَتجعؿ،َكاستعارة،َبما ،َىذا
َ.كاألجزاء

،َكىيَالتيَتستيدؼَتقديـَعاطفة،َ"الصكرةَالمركبةَمجمكعةَمفَالصكرَالبسيطةَالمؤتمفة
قدرَمفَالتعقيدَأكبرَمفَأفَتستكعبوَصكرةَبسيطةَفيمجأَالشاعرَآنئذََعمىأكَمكقؼَ،َأكَفكرة

َأكَالعاطفة،َخمؽَصكرةَمركبةَلتمؾَالفكرةَإلى بمعنيَأفَالشاعرَيككفَفيََ(2)أكَالمكقؼَ"،
ستغراؽَفيَاألحاسيسَىيَالتيَكىكذاَفحالةَاال،َتصكيرَأخرَإلىفإذاَبوَيمجأَ،َإحدلَصكره

َ:كمفَمثؿَىذاَالنكعَ،فكرةَالصكرةَالمركبةَإلىالمجكءََإلىالشاعرََتدفع

َ

                                                           

 (.874المناصرة،َاألعماؿَالكاممةَ)صَ((1

َ(.71)ص2:86َ-2:59بيفَعاميَأبكَإصبع،َالحركةَالشعريةَفيَفمسطيفَالمحتمةََ((2
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َ:(الحمـ)يقكؿَالشاعرَإبراىيـَنصرَاهللَفيَقصيدةََ
 ةِ والسيد في البحرِ  يمعنُ 
 و الشرطيّ يفاجئُ  وحينَ 

 البحرِ  رائحةَ  يممممُ 
 ائبةو الذّ زرقتَ 

 البحرِ  منَ  ي نسيتُ أنّ  ماذا لوْ 
 يتِ جبيَ  عمى ماءٍ  قطرةَ 

 يرِ القَ  منَ  يومٌ  كَ أمامَ  اكَ كفَ 
 خبرينَ والمُ 

 و البحارُ تعدُ  كَ وخمفَ 
 البرتقالِ  ارةُ وبيّ 

 العصافيرِ  وحزنُ 
 (1)ينمِ اسَ واليَ 

رسـَصكرةََإلىثـَينتقؿَ،َبالكطفَالضائعَالمسمكبَيصكرَالشاعرَفيَبدايةَالنصَالبحر
كقدَ،َمفَىكَأضعؼَمنوَعمىالقكةَفيَإصدارَأكامرهََبتصكيرهَلوَبالشرطيَالذمَلو،َلبلحتبلؿ

َالببلد َخيرات َكؿ َبسمب َالشرطي َىذا َقاـ ،َ َينتقؿ َرائعة َشيئَنَإلىكبمفتة َالبحر َرائحة اَجعؿ
َإياىاَبشيءَيمـٌَدائرةَالممَإلىكيخرجياَمفَدائرةَالشـَ،َامحسكسَن َإلىذىبََحتى،َسَبتصكيره

َبياراتَالبرتقا ََ،ؿتشبيو َحزيف َبإنساف َاحتبلؿَعمىكالعصافير َمف َأصابَالكطف َما ،َكظمـ،
َ َتَعمىفالشاعر َأف َألنأمؿ َالياسميف؛ َرائحة َلمكطف َاآلعكد َىك َرائحةو َلو َيعد َلـ َخر فيذاَ،

َالقصيدةَتماسكناَعمىكالجماليةَمركبةَمفَجمؿَمفردةَقدَأضفتَ،َالمفيؼَمفَالصكرَالتشبييية
َ.المعاناةَالتيَحمتَبالكطفَمدلبيفَأجزائياَإلظيارَ

َ:(البحارَالعائدَمفَالشطآفَالمحتمة)كيقكؿَالشاعرَمعيفَبسيسكَفيَقصيدةَ
 يجارِ شْ يا حبيبتي أَ  أنّ  وْ لَ 

 ندبادسِ  في بستانِ  تعيُش 
 يور كاألوراقِ الطّ  تثمرُ 
 األطفال كاألثمارِ  وتثمرُ 

                                                           

َ(.23نصراهلل،َديكافَنعمافَيستردَلكنوَ)ص(1َ)
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 يحِ ي مبّل تِ يا حبيبَ  أنّ  لوْ 
 ياحِ الرّ  في جزيرةِ  يعودُ 
 الضفافِ  عمىيرتمي  يعودُ 

 والمجدافِ  والشراعِ  بالجرحِ 
 البحارِ  ه عجائبُ في صدرِ 

 يراعِ شِ  هِ ظيرِ  فوقَ  يعودُ 
 والثمارِ  ة اليديرِ وسمّ 
 والمحارُ  واألسماكُ  والعيُش 
 مالِ والرّ ، حابِ السّ  نَ مِ  وحزمةُ 

 والظبللِ ، ردِ شَ ا المُ نَ من شطّ 
 ياحِ قدَ في أَ  راعِ الشّ  يا عاصرَ 
 ياعِ رَ شِ  أمسكتْ  قدْ  موجةٌ 

 (1)اع عَ الشّ  ا كقطرةِ نَ حرِ بَ  نْ مِ 

فالشاعرَفيَالنصَ،َالمغامرةَالمعركفةَبحبَالسفر،َإفَالسندبادَىيَالشخصيةَالمعركفة
فالسندبادَفيَكؿَ،َألنيـَمتفقكفَفيَنفسَالقضيةَ؛السابؽَيشبوَالشعبَالفمسطينيَبيذاَالسندباد

الذمَيعانيَ،َفحالوَحاؿَالشعبَالفمسطيني،َالمكتَبعينيوَلكنوَكافَيفمتَمنياَيرلرحمةَكافَ
َبتشبيوَالطيكر،َمرارةَاالحتبلؿَكالشتاتَفيَبعدهَعفَالكطف كاألطفاؿَباألشجارَالمثمرةََ،َثـَيقـك

َلمرياحَجزيرة َكجعؿ َالمبل، َىذه َيشبو َعجائبَالبحاركما َداخمو َيحتكمَفي َكبير َبشيء ،َمح
تصكيرَالشطَبإنسافََإلىكيذىبَ،َاَكأفَظيرهَسفينةَتحمؿَقكتياَالشراعكيرسـَصكرةَلوَأيضَن
َلو َالَكطف َمشرد َيعصر، َشيء َكأنو َالشراع َكتصكير َفيَاألقداحَ، َيكضع ،َيشربَحتىثـ

فيذهَالمكجةَىيَ،َبمسؾَالشراعكيختـَىذهَالصكرَالمفردةَبتصكيرَالمكجةَباإلنسافَالذمَيقكـَ
لقدَكفؽَالشاعرَفيَتصكيرَالمشيدَأماـَالقارئ؛َلتصؿَ،َصكرةَالشبابَالذيفَسيحرركفَالكطف

َالذمَركبوَ َالكاسع َالبناء َىذا َخبلؿ َمف َىذا َكظير َالمفردة َبالصكرة َمحممة َكاممة َصكرة لو
َ.الشاعرَفيَأبياتو

َ

َ

                                                           

 (.282بسيسك،َاألعماؿَالكاممةَ)صَ((1
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 :الصورة الكمية :ثالثاً 
َالكََََََ َالصكرة َتعتمد َمعَبعضياَعمىمية الجزئية؛ََكتتضافرَالصكرَ،مزجَعناصرَمتعددة

َتتركبَمفَمجمكعَالجزيئياتَالتصكيرية َكمية َمتكاممةََ؛لتصنعَصكرة َتصكيرية َلكحة لتصنع
"َفالشاعرَيصكرَمكجاتَصكرةَالجزئيةَبكحداتياَالمتنكعةَمنسجمةَفالصكرةَالكميةَتنتجَمفَال

فالصكرةَالكميةَكبلـَمشحكفََ(1)جزئيةَمنياَلمتشكيؿَالعاـَ"ترفدَكؿَ،َمستمرةَمفَالحركةَالدائبة
َقكيَنشحنَن َيتألؼَمفَعدةَعناصرَمحسكسةا َألكاف،َخطكطَ:ا ظبلؿَتحمؿَفيَطياتياَ،َحركة،

َكعاطفة َفكرة َالمعنى، َمف َبأكثر َالظاىرمَكتكحي َالخارجي، َانعكاسَالكاقع َمف َكأكثر كفيَ،
"َالصكرةَالكميةَتمثيؿَلمتجربةَالشعكريةَفيَالقصيدةََمكعياَمعَبعضياَتؤلؼَكبلنَمنسجمنامج
َ.(2)حيثَىيَكؿَالَيتجزأَكالَيتقسـَ"َمف

فالعمؿَالفنيَكؿَ،َكالرئيسيةَفيَشكؿَالقصيدة،َإفَالصكرةَالكميةَىيَبمثابةَالفكرةَالعامة
أماَ،َيدةىكَالفكرةَالكميةَلمقصَعبارةَعفَإيقاعاتَكمياَتعزؼَلحنناَكاحدناكالصكرةَفيوَ،َالَيتجزأ

َتتحددَمفَخبلؿَالعبلقاتَالكافرةَالمتشابكةَالتيَتحدثياَ،َسمةَالترابطَفيَالصكرةَالكمية فإنيا
كبيذاَتصبحَالصكرةَالمفردةَجزءناَمفَىذاَالترابطَ،َمجمكعةَمفَالصكرَالمفردةَفيَالسياؽَالعاـ

َتتساندَكغيرىا حَصكرةَكميةَالَتتراكـَ"َكالقصيدةَبيذهَالنظرةَتصب؛َلتصيرَالقصيدةَبناءنَمتكامبلن
َالصكرَدكفَارتباطَبؿَتتفاعؿَ َالكميةَمعنافييا َالصكرة َذلؾَيقكؿََ،(3)"إلنتاجَىذه كمفَأمثمة

َ:(عكاَكالبحر)الشاعرَراشدَحسيفَفيَقصيدةَ

 ورةك يا طيُ رويدَ ، ايا عكّ  البسماتِ  يا حموةَ 

 ةك المشورَ يسألُ  وجاءَ  راحتيكِ  لَ قبّ  البحرُ 

 يرةمِ يا أَ  كِ قمبِ  ودّ  ليخطبَ  ؛ىأت األميرُ  فيوَ 
 هعورَ ا شُ ي أبدً جرحِ ال تَ  وِ وبقمبِ  وِ ا بِ رفقً 

 بوحُ لِ  يأبوْ  لمْ  ا بالبحرِ ئً ازِ ىَ  كِ سورَ  أرأيتِ 

 وقمبِ  مجاتِ ي خَ لتسمعِ ، أنتِ  ليوِ إِ  خرجتِ  حتى

 بيمةالنّ  البحرِ  شاعرَ مَ  فضتِ رَ  إنْ  ىخشَ ي؛ ألَ إنّ 
                                                           

 (.42البطؿ،َالصكرةَفيَالشعرَالعربيَحتىَأكاخرَالقرفَالثانيَاليجرمَ)صَ((1

 (.252صصبح،َالصكرةَاألدبيةَتاريخَكنقدَ)َ((2

 (.86صالمحتمةَ)َأبكَإصبع،َالحركةَالشعريةَفيَفمسطيفَ((3



236 
 

 (1)يمة مِ الجَ  كِ جارتِ  قمبَ  ا ويخطبَ برً ي كِ ينثنِ  أنْ 

َالعاشؽَالمحبَ َباإلنساف َفيَاألبياتَالبحر َالشاعر َصكر َمدينةَ، َأعجبَبجماؿ كقد
،َكاالستقرار،َكالخصكبة،َكالبساطة،َحيثَالجماؿ،َالبحرَعمىعكاََىذهَالمدينةَالجميمةَالكاقعةَ

َالشاعرَبكصؼَجماليَلمكقعَعكا َجاء َفقد َباألميرة، َحيثَصكرىا كالبحرَباألميرَالخاطبَ،
َالذمَيقبؿَيدييا َالعركسَالجميمةَأالَتجرحَمشاعرَ،َكيخطبَكدىا، كيطمبَالشاعرَمفَعكا

اَجماؿَالمدفَالمجاكرةَليظيرَأيضَنَ؛كماَيختـَىذاَالمشيدَالجميؿَالساحر،َىذاَالبحرَالعاشؽ
فكؿَىذهَالصكرَالجزئيةَتجتمعَ،َخطبةَجارتياَالجميمةَىفإنوَسيضطرَإل،َفإفَلـَتقبؿَبو،َلعكا

َ َكؿ َالجميمةَ؛القصيدةفي َعكا َلمدينة َالكمية َالصكر َلتككف َفيَ، َجاءت َالتي َالعناصر فكؿ
َلمد َالشاعر َرؤية َحكؿ َتدكر َالَلالقصيدة َالمدينة َعكا َشاطئَجماؿ َعمى َالكاقعة فمسطينية

َالبحر.

َ:(الزكرؽَالحائر)يقكؿَالشاعرَكماؿَناصرَفيَقصيدةَ
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــا زورًق  ا يجــــــــــــــــــريي

ـــــــــــــي الشـــــــــــــاطئِ    ـــــــــــــود ف  المفق

   
 تـــــــــــــــــــدري ىـــــــــــــــــــلْ  بـــــــــــــــــــاهللِ 

 ودا األُســـــــــــــــــمـــــــــــــــــاذا دَىـــــــــــــــــ  

   
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــا زورًق  ا يجــــــــــــــــــريي

 القيــــــــــــــــود فــــــــــــــــي شــــــــــــــــاطئِ   

   
ـــــــــــــــــــا بِ دً َغـــــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــريا تَ َن

 ودــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُـ نالجُ  عُ ــطبلئ  
 

 
   

ـــــــــــــــــــــــــا زورقَ   النجـــــــــــــــــــــــــاةِ  ي

ــــــــــــــي الّضــــــــــــــ رســــــــــــــاكَ مَ     وعمُ ف

   
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــنْ تَ  لْ َى  ي الحيـــــــــــــــاةُ وِ َط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىوال أر    (2)وعالرُب
 

   
َا َلشاطئَمفقكداَنيرلَالشاعرَمفَخبلؿَاألبياتَالسابقةَصكرة ،َ ،َحزينناَيراهَأخرلكمرة

َمقيدَنكت َيراه َاارة َالصكر، َفكؿَىذه َمفَدالالت، َفييا َكما يحاءاتَتشيرَ، كطفَالشاعرََإلىكا 
ىؿَقبؿَأفَ،َفالشاعرَسأؿَفيَنيايةَىذهَاألبيات،َالذمَضاعَكقدَرآهَفيَصكرةَىذاَالشاطئ

فالنصَكموَيدكرَحكؿَ،َسيرناأكطنوَقدَتحررَمفَاالحتبلؿَأـَأنوَسيظؿََسيرلتنتييَالحياةَ
َ.مفَيفؾَأسرهَإلىفكرةَىذاَالكطفَالضائعَالذمَيحتاجَ

َ:(رباعيات)يقكؿَالشاعرَمحمكدَدركيشَفيَقصيدةَ

 رىي أَ .. إنّ .البحرِ  نْ مِ  ا أريدُ أرى مَ 

                                                           

َ(.236حسيف،َديكانوَ)صَ((1
 (.44صناصر،َاآلثارَالكاممةَ)َ((2
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 ينيعَ  فأغمُض ، الغروبِ  عندَ  النوارسِ  ىبوبَ 

 سأندلُ  إلىي ؤدّ يُ  ياعُ ىذا الضّ 

 (1)يّ عم الحمامِ  صبلةُ  اعُ رَ وىذا الشّ 

َيسع َكىك َالشاعر َأفكارهَإلىَىإف َعف َالمعبرة َالصكر َإبداع َمفَ، َذلؾ َيستسقي إنما
َمحيطو َكتفاعؿ، َكحركة َحياة َمف َعصره َفي َكمما َالشديدةََلكمد، َذاتو َفي َذلؾ انعكاس

ككيؼَيراهَكىكَيرحؿَفكؽَالبحرَكىكَيقصدَبوَالرحيؿَ،َالحساسيةَحيثَجاءَالشاعرَبالنكارس
تجسدَحالةَنفسيةَدائمةَ،َأمَحركةَالنكارسَعندَرحيميا،َفيذهَالصكرةَالحركيةَتكحيَبالرحيؿ
كىناَجاءَالشاعرَبصكرةَ،َبصكتوَاليادر،َكصكرةَالبحر،َعندَالشاعرَفيَتشكيؿَبعدَالمكاف
ا؛َليكحيَبحالةَالضياع فيوَصكرةََيرلذاَالبحرَىَيرلفيكَعندماَ،َكفقدافَالكطف،َسمعيةَأيضن

،َالبعدَبينوَكبيفَالكطفَلكمد،َكىذهَالنكارسَعندماَيراىاَيشعرَبطكؿَالمسافة،َكطنوَالمفقكد
َعمىأفَيطمعناََ،كالبحرَكالصكتيةَلمنكارس،َفقدَاستطاعَدركيشَمفَخبلؿَىذهَالصكرَالحركية

َ.كبعدَالمكاف،َماَيدكرَفيَخمجاتوَمفَألـَالفرقة

ََ(يتكىجَكنعاف)كيقكؿَالشاعرَعزَالديفَالمناصرةَفيَقصيدةَ

 اءالمسَ  قبلَ  الغيمِ  ذاكرةِ  لمرعي في مرجِ  كَ جوادَ  زْ جيّ 

 القرمزيّ  هِ خصرِ  نْ مِ  البحرَ  أمسكَ  نْ أَ  أحاولُ 

 كذلكَ  أراهُ 

 غرًبا يرحلُ  الحممِ  نَ ااًل مِ جبَ  يقيمُ  خانُ الدّ 

 ه البحرُ فيطردُ 

 ولكنّ  البحرَ  أرسمَ  أنْ  أحاولُ 
 ، يًقاو صدِ يبدُ  الينابيعِ  كنساءِ 

 ، ارطَ القِ  حقولِ  مثلَ  يّ كفّ  بينِ  نْ مِ  وييربُ 

 خرالصّ  نَ جاًجا مِ حِ  وأنظرُ  وأركُض 

 حرالبَ  نَ مِ  إليوِ  يأوي الحمامُ 

                                                           

َ(.3/491دركيش،َاألعماؿَالكاممةَ)جَ((1



238 
 

 (1)ةيّ سَ دِ قْ المَ  ينةِ والتّ ، البحرِ  منَ 

كأركض؛َ،َالقطاركحقكؿَ،َكالجكاد،َحركةَالبحر،َتتفاعؿَالعبلقاتَالحركيةَفيَالنصَبيف
َفنية َلكحةَحركية َلتشكؿَصكرةَحركيةَتضعَالقارئَأماـ َالبصرية، َفيَالمشاىدة َمتعتيا كماَ،

،َالقرمزم،َمرج)يَقكلوفيضعناَالشاعرَبعبقريتوَالشعريةَفيَأحضافَصكرةَلكنيةَأخرلَتظيرَ
َالمشاىدة َجميمة َكلكنية َحركية َصكر َلتككف َتفاعمت؛ َالدالالت َىذه َفكؿ َالدخاف( ؿَكيحاَك،

َحتىكالغربةَ،َىكىكَبحرَالمنف،َالشاعرَاإلمساؾَبالبحرَالذمَيقيموَالشاعرَفيَرؤياهَالذاتية
كيؼَ،َنوَييربَكماَتيربَحقكؿَالقطارأإالَ،َيتخمصَمفَظمـَالغربةَالذمَيطاردهَطكاؿَحياتو

َبسرعةَ،تمر َتيرب َككأنيا َمنو، َفييرب َالبحر َيركضَخمؼ َأف ا َأيضن َكيحاكؿ َصكرَ، فكؿ
األلـََمدلفيكَيجسدَكؿَىذهَالصكر؛َليظيرَ،َكالغربةَىمعاناةَالشاعرَفيَالمنفَالحركةَتكضح

َ.الذمَيشعرَبوَفيَبعدهَعفَكطنو

ََ:(األغاني)يقكؿَالشاعرَإبراىيـَنصرَاهللَفيَقصيدةََك
 ا في الجبلِ نَ ىُ 
 العشب يجتمعُ  حيثُ 

 يروالطّ 
 دةوالقاعِ 
 ىرَ القُ  ونساءُ 

 سيطةواألغاني البَ 
 مطوالسّ 

 رضفي األَ  عينيكَ  تشرعُ 
 دسَ جَ و  ا طمقةٌ ذَ نَ أا ىَ 

 حري بَ عينِ  خمفَ 
 حري بَ وأمامِ 

 بتعدي تَ يدِ  عنْ  يدٍ  وكلّ 
 ميّ خَ والمُ ، انَ أَ  لْ ىَ 

 (2)يدِ حْ وَ 

                                                           

َ(.659المناصرة،َاألعماؿَالكاممةَ)ص(1َ)
 (.54نصراهلل،َديكافَنعمافَيستردَلكنوَ)صَ((2
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َالشعبَالفمسطيني َفيَالنصَحاؿ َالشاعر َيظير َيعيشياَ، َالتيَكاف َالبسيطة كالصكرة
َالطبيعي َالجماؿ َحيث َاألخضر، َالعشب َلكف َفي َيظير َالذم َالطيكر، َكأصكات كاألغانيَ،

َنفسو َليسمي َبيا؛ َيترجز َالفمسطيني َكاف َالتي َالبسيطة َفيَ، َالمتمثمة َالصكتية َالصكرة ىذه
َالفمسطيني إفَىذهَاألصكاتَالتيَ،َكىديره،َكصكتَالبحر،َالطبيعةَالخبلبةَالتيَكافَيعيشيا

أفَاالحتبلؿََإال،َبساطةَالعيشَمدلَعمىاستطاعَالشاعرَأفَيجسدىاَفيَصكرةَسمعيةَداللةَ
َصكتَحزيفَمميءَإلىتحكؿَكؿَىذاََحتى،َىذهَالعيشةَاليانئةَعمىلـَيسمحَلوَأفَيستمرَ

ََبيـٌَ َكاألغانيَأصبحَصكتَرصاصاالحتبلؿ، َفصكتَالطيكر َفيوَ، َجسد َآخر َمشيد كىذا
َأفَ َخبلليا َمف َأظير َمتكاممة َالرصاصَصكرة َفيَصكت َمتمثمة َالصكتية َالصكرة الشاعر

َمطمئننامسطينيَالَيجبَالف َآمننا لكفَاالحتبلؿَبجبركتوَلـَيسمحَلوَأفََ،إالَأفَيعيشَىادئنا
َبأبسطَحقكقو.َحتىيتمتعَ

 :(الكجوَفيَالماء)يقكؿَالشاعرَخالدَأبكَخالدَفيَقصيدةََك

 ، يادِ الوَ  في واجيةِ  وقفتُ 

 ني لمبحرِ أخذُ يَ  نْ أَ  وخفتُ 

 وبرّ الخَ  شجرةِ  تحتَ  اختبأتُ 

 عيمَ  بكتْ 

 رطَ ي المَ عِ ى مَ كَ بَ 

 (1)رجَ الحَ  وقيقوَ 

َالبحر َاألبياتَخائؼَمف َفي َالشاعر َغدرهَ؛إف َيأمف َال َألنو َلمغدرَ، َرمز َعنده فيك
يسمعَبكاءَالشاعرَعندماَيبكيَفيكَ،َعؿَالشاعرَمفَشجرةَالخركبَإنساننافقدَج،َكمشيكرَبو

َإلىكىكَالَيريدَأفَيصؿَ،َالبحرَإلىيخاؼَأفَيأخذهَالكادمَ،َعندماَيقؼَفيَكاجيةَالكادم
فكؿَ،َكيبكيَمعو،َالشاعرَعمىالمطرَيبكيََحتى،َألنوَيعمـَماَيحمموَالبحرَمفَغدرَ؛البحر

فيضحؾَ،َكفيَنفسَلحظةَالبكاءَيسمعَالحجر،َخكؼَالشاعرَمدلَعمىأصكاتَالبكاءَتدؿَ
َ َالمكقؼَالمحزفَعمىسخرية َىذا ،َ َالشاعر َليرينا َاإلرباؾََمدلفيرتفعَصكتَالضحؾ؛ حالة

َالخركب،َيَكانتَتسيطرَعميوَآنذاؾكالخكؼَكالخمطَالت َفبكاءَشجرة كقيقيةَ،َكبكاءَالمطر،
فالصكرةَ،َإحساسوَعمىتشتمؿَ،َلمكاقعَداخؿَالشاعرَحجرَكمياَصكرَصكتيةَتمثؿَانعكاسناال

                                                           

 (.3/22أبكَخالد،َاألفعاؿَالشعريةَ)ـَ((1
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َإليقاظَالكعي َالسمعيةَكسيمة َكاإلدراؾ، َبقدرَاالىتزازَالناجـَعفَالعمميةَكتستطيعَأفَتيزٌَ، نا
َ.ؾَمشاعرناَعفَطريؽَالصكتأفَيحرٌَ،َالشاعرَفيَقصيدتوكىذاَماَأرادهَ،َالصكتية

َ:(الطمقةَالثانية)كيقكؿَالشاعرَإبراىيـَنصرَاهللَفيَقصيدةَ
 ،اكَ خطَ  بينَ  كانَ 

 حرالبَ  ورائحةِ 

 يلوِ طَ  يومٌ 

 حرِ البَ  ورائحةِ ، اكَ خطَ  بينَ  كانَ 

 ،سنبمةٌ 

 ،وقمرٌ 

 تروَ وَ ، أغنيةٍ  ما بينَ  سافةِ المَ  وتمكَ 

 رضي األَ فِ  ستدخلُ 

 اءسَ ا المَ ىذَ  حرِ ذا البَ ىَ  من صحوةِ 

 ،يقالطرِّ  ارِ بَ غَ  كتفيكَ  عمى

 (1)يحسِ فَ  وموجٌ 

كالغربةَالتيَيراىماَمفَ،َالسابقةَأفَيكضحَلناَفكرةَالسفرَيريدَالشاعرَمفَخبلؿَالسطكر
قدَجاءَالشاعرَبرائحةَالبحرَف،َفيوَرائحةَالسفرَالبحرَيشـٌََيرلفيكَعندماَ،َخبلؿَصكرةَالبحر

َ َالمغتربتذكٌََعمىعبلمة َاإلنساف َاشتميا َكمما َالغربة َر َيتذكٌَ، َالبحر َرائحة َخبلؿ َمف رَفيك
فقدَأنيؾَالشاعرَ،َالفكاصؿَبينوَكبيفَكطنوَمدلكىكَيعمـَ،َالكطفَكيسترجعَفيوَرائحةَالسنابؿ

رائحةَغبارَالطريؽََعمىدَتعكٌَكأتعبوَفمطالماَ،َإفَالسفرَقدَأرىؽَالشاعر،َالغيابَكالسفرَطكؿَي
فالشاعرَعفَ،َكىكَمفَخبلؿَىذهَالصكرةَيريدَأفَيقكؿَأنوَدائـَالسفرَكالترحاؿ،َالتيَتبلزمو

َحتىالسفرَكالغربةََعمىدَيبرزَمفَخبللياَكيؼَتعكٌََؽَىذهَالصكرَالشميةَقدَرسـَطريقنا،طري
َ.)رائحةَالغبار(َىذهَالرائحةَعمىأنوَقدَتعكدَ

                                                           

َ(.48يسترَلكنوَ)صنصراهلل،َديكافَنعمافَ(1َ)
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ركيزةََأساسيةَمفََعفَخبلؿَماَسبؽَأفَالحديثَعفَالصكرةَىكَحديثلقدَتبيفَمفَ
َالشعر،َركائزَاألدب َكخاصة َبؿَحديثَعفَجكىرَالشعر، َالشاعرَعمىَمدلظيرَكتَي، َقدرة
فقدَتعددتَمناىجياَ،َالصكرةَالشعريةَمفَاألساسياتَالضركريةَلفيـَالنصَكتعدٌَ،َالخمؽَالفني

َىذاَك،َالمرحمةَالفمسطينييفَفيَتناكليـَألغراضيـَالشعريةَكىذاَماَرأيناهَعندَشعراء،َكأساليبيا
َ.يختمؼَمفَشاعرَآلخر

عرضوَأفَالبناءَالتصكيرمَعندَالشعراءَالفمسطينييفَتمثؿَفيَالصكرََكنخمصَمماَتـٌََ
َ.كرَالتيَتخاطبَالحكاسالصَكَ،كالكمية،َكالمركبة،َالفنيةَالمفردة

َ الشعريةَفيَأعماليـَمفَخبلؿَالتصكيرَلقدَأظيرَالشعراءَالفمسطينيكفَأىميةَالصكرة
اَ،َكتعبيرىـَالعاطفي،َالحسي قديمناَمفََعميوَاَكانتتطكرَالصكرةَعندىـَعمٌََمدلكظيرَأيضن
،َاستخداـَالصكرةَأحسفَاستخداـَعندىـَكقدَأثرلَالعامؿَالسياسي،َكالمجازَكغيرَذلؾ،َالتشبيو
اَأفَبمعنى َكاضحن َقدَتطكرتَتطكرنا َالمعاصرة ََالصكرة َقدَعما كانتَعميوَمفَالتقميديةَكبيذا

َالمعاصركف َالفمسطينيكف َالشعراء َأثرلَنجح َتكظيفنا َالشعرية َالصكرة َتكظيؼ ،َقصائدىـَفي
ََ.كالمعاصرةَمفَأكسعَاألبكاب،َكجعميـَيدخمكفَحيزَالتجديد

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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 :يقاعاإلثانيًا: 
اقدَينشأَأمَمصطمحَبسيطناَمحد عفَأكَينحرؼَ،َىكذاَعمىَحالوَيظؿٌََكقد،َدناَكاضحن

َأخرل؛َفيتحرؾَمفَالبساطةَإلىَالتعقيد كمفَالكضكحَإلىَ،َدائرتوَالمحددةَالكاضحةَإلىَعمـك
أكَذاؾَمفيكمناَفيمناَعامنا؛َلكنوَفيَذاتوَ،َفيصؿَاألمرَإلىَأفَيصبحَىذاَالمصطمح،َاإلبياـ

َتحديد َإعادة َإلى َبحاجة َاإليقاع، َمصطمح َالمصطمحات َىذه َكمف َيعدٌَ، َأكثرََالذم مف
كالَفيَ،َالَفيَالقديـ،َفيكَلـَيحددَتحديدناَدقيقنا،َعمىَالتحديدَالدقيؽَاستعصاءَنَالمصطمحات

َكقدَظيرَاختبلؼَشديدَفيَتحديدهَخاصةَعندماَيستعمؿَفيَمجاؿَالدراساتَاألدبية.،َالحديث

كالدالليةَيفرضَ،َكتمثيؿَإبداعيَلقدراتَالمغةَالصكتية،َإفَالشعرَحساسيةَانفعاليةَراقية
،َازيةَعمىَالمغةَانحرافناَيرميَمفَكرائوَإلىَاستثمارَاإلمكانياتَالفنيةَالمخبكءةََفييابآلياتوَالمج

َالكامنة َككشؼَطاقاتيا َالنصَقكةَ، َتمنح َالتي َالجماليات َتجسد َفعالية َنحك َمنيا كاالنطبلؽ
كمفَىذاَ،َكربماَكافَالسمعَآلةَاإلدراؾَاألكلىَفيَتمقيَالشعر،َكالتأثير،َكالحيكية،َاالستمرار

َكافَالبدَلمشعرَمفَالتركيزَعمىَالناحيةَالصكتيةَ؛َلذلؾَبحثَالمبدعكفَاألكائؿَعفَ المبدأ
َ.الطريقةَالمثمىَالتيَيستطيعكفَمفَخبللياَتحقيؽَاألثرَالفعاؿَبأقكاليـَفيَاآلخريف

َاألساسية َكيعتبرَاإليقاعَخاصيةَمفَالخصائصَالشعرية َجاىزنا، َفيكَليسَقالبنا نماَ، كا 
فميسَىناؾَإيقاعَ،َأكَقصيرنا،َأكَسريعنا،َفيأتيَبطيئنا،َبحسبَمقصدَالشاعرىكَمادةَتتشكؿَ

بؿَىكَحرَفيَصياغةَشعرهَعمىَالنحكَالمكسيقيَ،َمكسيقيَمعيفَيفرضَنفسوَعمىَالشاعر
ككأنوَيستكمؿَبوَماَالَتستطيعَمعانيَاأللفاظَأفَ،َكدفقافَمشاعره،َالذمَيتناسبَمعَخمجاتو

كانطبلقناَمفَىذهَالفكرةَيمكفَالقكؿَأفَاإليقاعَمككفَجكىرمَ،َركالمشاع،َتؤديوَمفَاألحاسيس
َالنصَالشعرم َبنية َفي ،َ َككنو َمف َدراستو َمشركعية َذاتَأيستمد َالتتابعات َمف َعنصر ىـ

َالزمني َمفَعناصرَتشكيؿَالنصَالشعرمَ،كالمكسيقيَالطابع َمعَغيره َجمالية َبكظيفة ،َيقـك
كماَيجسدَىذاَالنسؽَىكَاألكزافَالشعريةَ،َنفسوَكيؤازرىاَفيَالكقت،َفيكَيكمؿَبقيةَالعناصر

َ.التيَتتككفَمفَمجمكعَالتفعيبلتَالتيَيتألؼَمنياَالبيت

فػالمتمقيَغيػرَالعربػيَيطػربَلمشػعرَ،َكاإليقاعَالمكسيقيَأقكلَعناصرَالجمػاؿَفػيَالشػعر
يقاعػػو،َالعربػػيَفػػيَجرسػػو أكَالمكسػػيقىَعنصػػرَجػػكىرمَفػػيَتشػػكيؿَ،َكىػػذاَمعنػػاهَأفَاإليقػػاع،َكا 

فيػكَيػتـَبقيػةَ،َلنصَالشعرمَيقكـَبكظيفػةَجماليػةَمػعَغيػرهَمػفَعناصػرَتشػكيؿَالػنصَالشػعرما
ثػػػػـَ،َالمصػػػػطمحَمػػػػفَخػػػػبلؿَتعريفػػػػوَلغػػػػةَـكيمكننػػػػاَفيػػػػ،َكيسػػػػندىاَفػػػػيَالكقػػػػتَنفسػػػػو،َالعناصػػػػر
ا َ.اصطبلحن
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 :اإليقاع لغة
َالشيءكقعَعمىََ:كالكقع،َجاءَفيَلسافَالعربَ"اإليقاعَمأخكذَمفَالجذرَ)كقع( كقعَ،

َالمطرَعمىَاألرض َالمحف، َكاإليقاع َاأللحاف، َأفَيكقع َىك َكالغناء َكيبينيا، ََ-كسمىَالخميؿ،
َ.(1)كتابناَمفَكتبوَفيَذلؾَالمعنىَكتابَاإليقاعَ"َ–رحموَاهللَ

َفيَالقامكسَالمحيطَ"اإليقاع ا َأيضن َإيقاعَألحافَالغناءَ:ككرد ىكَأفَيكقعَاأللحافَكَ،
َ.(2)يبينيا"

 :اإليقاع في االصطبلح
َالقديـَلئليقاعَالَيكادَيخرجَعفَإفَاإليقاعَمطابؽَلمكزف فعمماؤناَالقدماءَلـَ،َإفَالمفيـك

فكافَالمصطمحَ،َإذَتناكلكهَمفَخبلؿَالمادةَالتيَتجسدَالحركةَاإليقاعية،َيتبينكاَجكىرَاإليقاع
َالمكسيقى َجكىر َىك َالزمني َالتكالي َألف َالمكسيقي؛ َاإليقاع َبمفيكـ َألصؽ َعندىـ َىنا، َكمف

َ.كَأىممتَالحركة،َركزتَأغمبَالدراساتَعمىَارتباطوَبالزمف

اَفيَالمكسيقى،َإفَاإليقاعَصفةَتشترؾَبياَمعظـَالفنكف ،َالنثر،َكالشعر،َكيظيرَكاضحن
َاإليقاعَ،َفيكَالقاعدةَالتيَيقكـَعميياَأمَعمؿَفني،َكالرقص كقبؿَالشركعَفيَالكبلـَعفَمفيـك

َ:اإليقاعَىماَفيَاالصطبلحَينبغيَأفَنفرؽَنكعيفَمف
 :اإليقاع التمقائي غير المقصود -0

َالَيقصدَمنوَأمَنكعَمفَأنكاعَالتأثيرَالفنيَفيَالنفسَمثؿَحركاتَالبندكؿ ،َكىكَما
َ...إلخ..كصكتَعجبلتَالقطار،َكدقاتَالساعة

 :اإليقاع المقصود أو الفني -7

َفيَالفنكفتتعدٌَ َعناصره َد َكالشعر، َكالمكسيقى، َكالرقص، َالنكعَ، حداثَإَبوَيقصدكىذا
َتأثيرات َألنوكانفع، َنفسَالمتمقي؛ َفي َإحساساتَاالتَمعينة َعف َيعبر َفيَمحدثَ، كمشاعر
ََ.اإليقاع

بؿَتعددتَالتعريفاتَ؛َالَيكجدَلئليقاعَفيَاالصطبلحَالفنيَعندَالنقادَتعريؼَجامعَمانع
َالمعٌرؼ َثقافة َحسب َكخبراتو، ،َ َالزمني َالتناكب "َ َبأنو َاإليقاع َفضؿ المنتظـَفيعرؼَصبلح

                                                           

َ(.9/519)مجََابفَمنظكر،َلسافَالعرب(1َ)
َ(.884)صالفيركزآبادم،َالقامكسَالمحيطَ(2َ)
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فاختفاءَاإليقاعََ(1)"كالمبدأَالمنظـَلمغتو،َىكَالخاصيةَالمميزةَلمقكؿَالشعرم،َلمظكاىرَالمتراكبة
َاألساسية َالشعر َخاصية َإلىَاختفاء َيؤدمَبدكره َالشعر َلغة َفي َأساسيَمكجو َكعامؿ كمفَ،

َالظاىرَأفَصبلحَفضؿَجعؿَمفَاإليقاعَخاصيةَأساسيةَفيَالخطابَالشعرم؛َباإلضافةَأنو
َ.المنظـَلمغتوَكماَربطوَبالزمف

اإليقاعَ"ىكَحركةَاألصكاتَالداخميةَالتيَالَتعتمدَعمىََأفكيرلَعزَالديفَإسماعيؿَ
الكزف؛َألفَىذاَالعنصرَأشؽَبكثيرَمفَتكفيرََكتكفير،َتقطيعاتَالبحرَأكَالتفاعيؿَالعركضية

َالمغة َباختبلؼ َيختمؼ َاإليقاع ،َ َال َحيف َفي َذاتيا َالمستعممة َباأللفاظَكاأللفاظ َالكزف يتأثر
َ.(2)المكضكعيةَفيو"

اإليقاعَ"الفاعميةَالتيَتنقؿَإلىَالمتمقيَذمَالحساسيةَالمرىفةََأفكيقكؿَكماؿَأبكَديبَ
ذاتَحيكيةَمتناميةََتمنحَالتتابعَالحركيَكحدةَنغميةَعميقةَعفَ،َالشعكرَبكجكدَحركةَداخمية

َالحركية َالكتمة َعناصر َعمى َخصائصَمعينة َإضفاء َطريؽ َمعقدة"، َلعكامؿ َتبعنا َ(3)تختمؼ
َالمكسيقى َبمغة ا َلمعَكيعرؼَاإليقاعَأيضن َالتيَتمنحَالحياة َالمتغايرةَبل"الفاعمية ماتَالمكسيقية
َالمكسيقية" َالعبارة َنفيموَمفَتعريفيَكماؿَأبكَديبَلئليقاعَىكَأفََ(4)التيَتؤلؼَبتتابعيا ما

َالمتمقي؛َ َاإلحساسَعند َتضفي َالتي َىي َالحركة َفيذه َبالحركة؛ َكثيقنا َارتباطنا َيرتبط اإليقاع
َ.أكَغيرىماَمفَاألحاسيسَاألخرل،َأكَبالحزف،َإماَبالسعادة،َكيحٌسَ،َفيشعر

،َكررَعمىَنحكَماَفيَالكبلـأماَمحمدَغنيميَىبلؿَفيقكؿ:َ"اإليقاعَكحدةَالنغمةَالتيَتت
أكَأكثرَمفَفقراتَ،َكالسكناتَعمىَنحكَمنتظـَفيَفقرتيف،َأمَتتكالىَالحركات،َأكَفيَالبيت

َالكبلـ ،"َ َالقصيدة َفقرات َفي َكالسككفَ(5)أك َالحركة َعنده َلئليقاع َاألكؿ َالمككف َأف بمعنى
َالمنتظميفَداخؿَالبيت.َ

َقائبلنَكيعرٌَ َاإليقاع َمندكر َمسافاتََ:ؼَمحمد َعمى َما َصكتية َظاىرة َرجكع َعف "عبارة
ََ.(6)"أكَمتجاكبة،َزمنيةَمتساكية

                                                           

َ(.61فضؿ،َنظريةَالبنائيةَفيَالنقدَاألدبيَ)ص(1َ)
 (.426إسماعيؿ،َاألسسَالجماليةَفيَالنقدَالعربيَ)ص(2َ)

 (.341أبكَديب،َفيَالبنيةَاإليقاعيةَلمشعرَالعربيَ)ص(3َ)

 .342صَ،المرجعَالسابؽ(4َ)

 (.546ىبلؿ،َالنقدَاألدبيَالحديثَلمشعرَالعربيَ)صَ((5

 (.368مندكر،َفيَالميزافَالجديدَ)ص(6َ)
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أمَعمػػػىَمسػػػافاتَ،َكيػػػرلَسػػػيدَبحػػػراكمَأفَاإليقػػػاعَ"َتتػػػابعَاألحػػػداثَالصػػػكتيةَفػػػيَالػػػزمف
كمعنىَذلؾَأفَاإليقاعَىكَتنظيـَألصػكاتَالمغػةَبحيػثَتتػكالىَفػيَ،َأكَمتجاكبة،َزمنيةَمتساكية

َ.(1)أفَىذاَالتنظيـَيشمؿَفيَإطارهَخصائصَىذهََاألصكاتَكافةَ"كالَشؾَ،َنمطَزمنيَمحدد

،َكاإلشػػػػػباعات،َ"ىػػػػػكَىػػػػػذاَالنسػػػػػيجَمػػػػػفَالتكقعػػػػػاتَ:كيعػػػػػرؼَشػػػػػكرمَعيػػػػػادَاإليقػػػػػاعَبقكلػػػػػو
إفَالتعريفػػاتَالثبلثػػةَاألخيػػرةَتػػدكرَفػػيََ(2)كالمفاجػػآتَالتػػيَيحػػدثياَتتػػابعَالمقػػاطع"،َكاالختبلفػػات

ابعَصػكتَمػاَفػيَالبيػتَالشػعرمَمحػٌددَبمسػافاتَزمنيػةَفمؾَكاحد،َفيَأفَاإليقػاعَىػكَتكػرارَكتتػ
َََمتساكية.َ

إذاَكلكػفَ،َكتكػكفَفػيَالكػبلـَالمنطػكؽ،َكمفَخبلؿَماَسبؽَفاإليقػاعَظػاىرةَصػكتيةَبحتػة
كيكػػكفَىػػذاَعمػػىَأكزافَ،َيضػػفيَعميػػوَقيمػػةَجماليػػةَإضػػافيةَ،َفإنػػومػػاَجػػاءَفػػيَالكػػبلـَالمنظػػكـ

،َفالحركػات،َ،َاإليقػاعَمنيػاَفالتفاعيػؿَيتكػكف،َالقيػاسكقكالبَإيقاعيةَمحكمةَ،َكمتكررة،َمنتظمة
كالطربَعندَقػراءةَأمَعمػؿَ،َكاالنسجاـ،َكَالسكناتَتحدثَاإليقاعَالذمَيجعمناَنشعرَباالرتياح

ػا،َكسارَعمىَنمطَكاحدَكفؽَزمفَسميَكزننا،َفإذاَتناسؽَاإليقاع،َشعرم ،َكغيرَذلؾَيظػؿَإيقاعن
فالشػػيءَ،َكسػػببَلكجكدىمػػا،َكاألشػػمؿَمنيمػػا،َيػػيَاألعػػـأمػػاَالمكسػػيقىَف،َفاإليقػػاعَيشػػمؿَالػػكزف

ََ،كفؽَزمفَمعيفَكتؾ(،َىكَماَنسمعوَمفَ)دـ،َكيككفَميزانناَلو،َالذمَيضبطَأمَعمؿَمكسيقي
ىمػاَأسػاسََ-أكَمػاَيسػمىَ)الطبمػة(ََ–َ(فَتصدرىماَ)آلةَاإليقاعافَالمذافَاإليقاعيافَالصكتاىذ

كالسػػككفَ،َكيعػػادالفَصػػكتيناَالحركػػة،َأكَأغنيػػة،َنشػػيدكبػػدكنيماَالَيسػػتقيـَأمَ،َاإليقػػاعَالمكسػػيقي
كمػػاَىػػكَالحػػاؿَ،َبمعنػػىَأننػػاَالَنطػػربَألمَبيػػتَشػػعرمَكانػػتَجميػػعَحركفػػوَمتحركػػة،َفػيَالػػنظـ

اتَاتَفقػػطََدكفَأفَيػػأتيَبتٌكػػفػػيَالصػػكتَاإليقػػاعيَفػػيَالمكسػػيقى؛ََفيسػػتحيؿَأفَيػػأتيَكمػػوَدٌمػػ
ََاإليقاعَالمكسيقي.َلينتظـَ؛بينيا

:َأنيـَاإليقاععفَبعضَعمماءَالعربَالمحدثيفََآراءمفَعرضََحثَإليوالباَصؿَككالذمَ
كاإليقاعَالمكسيقيَإلىَ،َكتارةَأخرلَيطابقكفَبيفَاإليقاعَالعركضي،َبالكزفَتارةَيربطكفَاإليقاع

كىػػيَأفَاإليقػػاعَظػػاىرةَميمػػةَ،َغيػػرَذلػػؾَمػػفَاختبلفػػاتيـ؛َفينػػاؾَحقيقػػةَالَيمكػػفَأفَيغفميػػاَأحػػد
كيشػمؿَذلػؾَمختمػؼَالفنػكفَ،َلو؛َفيكَخاصيةَأساسيةَفيَالخطابَالشػعرمكمبلزمةَ،َفيَالشعر
إمػاَ،َالذمَيشعر،َالتيَتؤدمَإلىَبثَاإلحساسَعندَالمتمقي،َكلوَارتباطَكثيؽَبالحركة،َاألخرل
ََ.أكَغيرَذلؾَمفَاألحاسيسَاألخرل،َأكَالحزف،َالسعادة

                                                           

يقاعَالشعرَالعربيَالبحرا(1َ)  (.223)صكم،َالعركضَكا 

َ(.267)ص(َعياد،َمكسيقىَالشعرَالعربيَ(2
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  :والوزن لمشعر، أىمية اإليقاع
َ،الػػذمَيػػتمخضَعنػػوَالػػػكزفَ،ىػػكَاإليقػػاعَبػػداعَالشػػعرمإفَأكؿَمػػاَيتشػػكؿَفػػيَعمميػػةَاإل

تتػػراكـَفيػػوَالصػػراعاتَالداخميػػةَفػػيَالػػنفس؛َليخػػرجَفػػيَتراكيػػبَلغكيػػةَتحتػػكمَعمػػىَمجمكعػػةَمػػفَ
كعمىَإفراغَالشحناتَالزائدةَمػفَخبللػوَفػيَ،َمماَيساعدَعمىَاستنفادَالطاقةَالشعكرية،َالعناصر
َفيػػكَيعػػدٌَ،َأىميػػةَالػػكزفَبالنسػػبةَالخطػػابَالشػػعرمكالَخػػبلؼَبػػيفَدارسػػيَاإليقػػاعَحػػكؿَ،َالشػػعر

،َوَكبػػوَنفػػػرؽَبػػيفَالشػػػعركالػػػكزفَركيػػزةَنشػػػأَعميػػوَالشػػػعرَالعربػػيَكمٌػػػ،َأساسػػيناَيقػػكـَعميػػػوَالشػػعر
كرغػػػـَأىميػػػةَالػػػكزفَفػػػيَ،َالتػػػأثيرَعمػػػىَالكممػػاتَالػػػكزفَىػػػكَالكسػػػيمةَالتػػيَبكاسػػػطتياَيػػػتـٌََك،َكالنثػػر

َالػكزفَفػإ،َىيكميةََالقصيدةَمثموَمثؿَباقيَأركانيا فَنػازؾَالمبلئكػةَليػاَرؤيػةَحديثػةَحػكؿَمفيػـك
الَريػبَفػيَأفَمكسػيقىََ(1)تتمثؿَفيَأنوَ"الشكؿَالمكسيقيَالػذمَيختػارهَالشػاعرَلعػرضَالييكػؿ"

كالػػػػداخميَالمتصػػػػؿَ،َاإليقػػػػاعَالشػػػػعرمَناتجػػػػةَمػػػػفَتمػػػػازجَاإليقػػػػاعَالخػػػػارجيَالمتمثػػػػؿَفػػػػيَالػػػػكزف
أكَ،َإلػػػػىَجانػػػػبَاإلحسػػػػػاس،َكالصػػػػػكتية،َليػػػػةكالدال،َكالنحكيػػػػة،َكالصػػػػػرفية،َبالمسػػػػتكياتَالمغكيػػػػة

كتػػػأتيَأىميػػػةَالػػػكزفَ،َفمػػػفَكظػػػائؼَاإليقػػػاعَأنػػػوَيضػػػبطَخطػػػكاتَاالكتشػػػاؼَلمتجربػػػة،َالعاطفػػػة
كتأتيَاألىميػةََفػيَاالسػتجابةَ،َالشعرمَبأنوَانسجاـَصكتيَبيفَأجزاءَاإليقاعَفيَالقصيدةَكميا

َكىػػػكَالػػذمَيخمػػػؽَالجػػػكٌَ،َكاإليحػػاء،َكسػػػيمةَمػػفَكسػػػائؿَالتعبيػػػرَالتػػيَنقػػػكـَبيػػاَتجاىػػػو؛َفيػػػكَيعػػدٌَ
،َالتػػػػيَتػػػػػرتبطَبالحالػػػػػةَالنفسػػػػػية،َكالفكريػػػػػة،َكيػػػػكحيَبػػػػػالظبلؿَالعاطفيػػػػػة،َالمسػػػػيطرَعمػػػػػىَالفكػػػػػرة

أكَ،َذَالصػػكتيَ"َإفَالػػكزفَيػػؤثرَعمػػىَالسػػامعَتػػأثيرَالمخػػدركالشػػعكريةَلمشػػاعرَإلػػىَجانػػبَالتمػػذٌَ
ا،َالمنكـ فػيََ(اإلنجميزمَ)ريتشاردز(َمعَ)كػكلردجكيتفؽَالناقدَ،َمخدرناَلوَأك،َإذَيبدكَأحيانناَمنكمن

التمػػذذَالصػػكتيََلؾككػذ،َكيػرلَأفَأىميتػػوَتتعػدلَىػػذهَالناحيػػة،َكأىميتػػوَلمشػػعر،َمكقفػوَمػػفَالػكزف
كحالتػػوَ،َكيصػػكرَانفعالػػو،َكذلػػؾ؛َألنػػوَيعكػػسَشخصػػيةَالشػػاعر،َإلػػىَناحيػػةَأبعػػدَمػػفَىػػذاَكمػػو

كحيفَاالنتياءَمػفََ(كالكزفَقائدَلمعمميةَاإلبداعيةَكماَيقكؿَ")ماياككفسكيَ(2)كالشعكرية"،َالنفسية
اَىكَالقائدَأماـَالدارس َ.َ(3)كالمتمقي"،َالقصيدةَيظؿَأيضن
كتكمفَالقيمةَ،َكشعكرية،َكيرجعَذلؾَإلىَناحيةَنفسية،َكيفرضَالكزفَنظامناَفيَالقصيدة

َب َالغنية َالشبكة َلمنصَالشعرمَمفَخبلؿَتكالد َتتابعَالفعمية العبلقاتَفيَالكزفَمفَحيثَأنو
شباعَرغبةَ،َالحيكيةَبالنشكةَالتيَيكلدىاَك،َيكمفَفيَإثارةَالحساسية،َإيقاعيَفيَنسؽَمعيف كا 

                                                           

 (.313)صئكة،َقضاياَالشعرَالمعاصرَالمبل(1َ)

َ(.247فيَالنقدَالعربيَ)صمكافي،َدراساتََ((2
 (.245انظر،َالبحراكم،َالعركضَكاإليقاعَ)ص(3َ)
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َاالستطبلع َالحالة، َىذه َيخمؽ َإذ َأنو َذلؾ َالكزف، َمف َنكع َإلى َفيتحكؿ َباالنفعاؿ؛ ،َكيتحكـ
َكالحركةَالتيَتثيرَالفاعميةَاإليقاعيةَلدلَالمتمقي.

،َالسكناتَمكزعةَتكزيعناَزمنيناَك،َسمسمةَمفَالحركاتتكرارَ،َالكزفَيعتمدَعمىَالتكرارإفَ
َ.تَالشعرميكىكَعبارةَعفَمجمكعةَمفَالتفعيبلتَالتيَيتألؼَمنياَالب

َالشعرية َالصكرة َأركاف َمف َأساسي َركف َالكزف َأف َالبعض َكيرل َبالتجربةَ، كمرتبط
كالتجربةَىيَ،َشعريةَماَلـَيتكفرَعنصرَالكزفكالَيمكنناَالحديثَعفَكجكدَتجربةَ،َالشعكرية

َ.كخكاصيا،َالتيَتختارَكزنياَبماَيتناسبَمعَطبيعتيا
َفيَ َالمنحصرة َالشكمية َالناحية َمف َالمغكية َالقصيدة َبنية َيتجاكز َالشعرم َاإليقاع إف

َالتجانس َالمحسناتَالبديعية، َفي َالمكجكد َالتقاببلتَلمجرسَالصكتي َأك َاتساعنا، َأكثر ،َفيك
َكشمكالَن َالداخميَحيثَأنو، َاإليقاع َمف َيتككف َبمكسيقاه، َكالخارجي َيتعمؽَ، َالخارجي فاإليقاع

َبالمباني َالسمعية، َالتشكيبلت َكيشمؿ َالكزف، َكالنبر، َكالتنغيـ، َبالمعاني، َالمتعمؽ ،َكالداخمي
َ َالبصريةكيشمؿ َالتشكيبلت َكالداللية، َلؤللفاظ، َالتجانسَالبصرم َالصكرة، َالتكرار، ،َاأللكاف،
َالزمف َاالنتظاـ، َكحدة َمف َإال َيفيـ َكال َكالتناسب، َالتكرار، َعمى َتقكـ َفجميعيا كاالنسجاـ؛َ،

َلتشكيؿَالتكافؽَاإليقاعي.
َلممكسيقىَدكرَن َالجماليَلمنصَالشعرمَ"كألفَنفسَاإلنسافَتميؿَََاكبيرَنَاإف فيَالتشكيؿ

َلممكسيقى َبيا، َكتتأثر َعفَمشاعره، َتعبير َكالشعر َكأحاسيسو، َصاغَشع، َإيقاعاتَفقد َفي ره
كأنتجتَمنياَفركعناَنغميةََتتساكؽَمعَ،َكنكعتَفيَاستخداميا،َلحنيةَمكسيقيةَتداكلتياَاأللسف

َاإل َنسافميؿ َكالمكاقؼَالتيَيعبرَعنيا، َلمشعرَعبرَ، َمبلزمنا َقريننا فكانتَالمكسيقىَالشعرية
حيثَتتضافرَاألصكاتَالمغكيةَمحدثةَإيقاعناَيعبرَعفَمختزناتََ(1)"األجياؿكامتدادَ،َالعصكر

َالشعرية َالحالة َالَيتأتىَإالَبالمكسيقىَالتيَتتفاعؿَ، َإلىَالنفسَاإلنسانيةَ"كىذا كيككفَمحببنا
َالشعرم َالكزف َعف َالناتجة َالخارجية َالمكسيقى َفييا َالمكسيقىَ، َمع َالقكافي َتشكيؿ كأنظمة

بدأَبتضاـَالصكتَ،َبكافةَمجاالتو،َالنسؽَالمشكؿَلمدكاؿَالتعبيريةَالداخميةَالمنبثقةَمفَجكانية
َبتعانؽَالكممة كمفَخبلؿَتكزيعَ،َكالجممة،َكانتياءَبتشابؾَالجممة،َكالكممة،َمعَالصكتَمركرنا

َبتناسؽَمخصكص َالصكتيَعمىَكحداتَزمانية َالنغـ َالشعرم، َينتجَاإليقاعَالشعرم، الذمَ،
عشرمَزايدَ"أفَالمكسيقىَفيَالشعرَليسَشيئناَجماليناَيضاؼََيعمكيرلََ(2)"يثيرَالنفسَالبشرية

                                                           

 (.344)صَنيةَفيَالشعرَالفمسطينيَالمعاصرأبكَجحجكح،َالبناءاتَالفَ((1

 (.251أبكَجحجكح،َالبنيةَالفنيةَفيَشعرَكماؿَغنيـَ)ص(2َ)
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كخفيَفيَ،َكأقدرىاَعمىَالتعبيرَعفَكؿَماَىكَعميؽ،َإنماَىيَمفَأقكلَكسائؿَاإليحاء،َفقط
ييَمفَأقكلَكسائؿَاإليحاءَسمطانناَعمىَف،َالنفسَالبشريةَمماَالَيستطيعَالكبلـَالتعبيرَعنو

َالنفس َتأثيرنا"، كأعمقيا
َالشعرَيَيفبلَ(1) َخبلؿ َمف َإال َاإليقاع َعرؼ َالقكلية، َالفنكف َأحد ،َفيك

َالمغكية َاألصكات َكمادتو َداللة، َذا َجرسنا َاألصكات َىذه َكانت َفإذا َمكسيقى، َالشعر ،َكاف
،َكمضمكننا ََ.الَيختمؼَفيَذلؾَاثنافَشعرناَجميبلن

فَالعنصرَالمكسيقىَفيو،َككماَيقكؿَالرمزيكفَإفَالشعرَمكسيقىَقبؿَكؿَشيء يظيرََكا 
َكالعكاطؼ.،َأىميةَالمعاني

،َسارَمعَالتجديدَك،َكأكزانو،َقدَنيؿَمفَبحكرَالخميؿَالمعاصرَإفَالشاعرَالفمسطيني
َ َالخميؿ َبحكر َمتجاكزنا َتيبَكؿَكالمعاصرة َأف َعمى َالقدرة َليا َالتي َالتفعيمة َكحدة َنظاـ إلى
حساسَالشاعرَقصيدةَإيقاعياَالخاصَالذمَيتكافؽ فمحاكلةَالخركجَ،َاكمضمكفَالقصيدةَمعَنَكا 

نماَكافَالدافعَىكَجعؿَالتشكيؿَ،َعفَإطارَالقديـَلـَيكفَعجزناَمفَالشعراءَعمىَالنظـَعميو كا 
َ.كالشعكريةَلمشاعر،َالمكسيقيَفيَمجمموَخاضعناَلمحالةَالنفسية

كمفَخبلؿَالمجمكعاتَالشعريةَالتيَخضعتَلمتحميؿَتبيفَأفَالشعراءَالفمسطينييفَقدَ
َ:كالجدكؿَالتاليَيكضحَذلؾ،َتفعيمةآخرَعمىَنظاـَالَك،َعمكدينانظمكاَشعرناَ

 (0جدول رقم )
 استخدام التفعيبلت والبحور

 النسبة التكرار التفعيبلت م
َ%35َ39 فاعمن2َ
َ%23َ25 فعولن3َ
َ%23َ25 مستفعمن4َ
َ%21.6َ: متفاعمن5َ
َ%7َ8 مفاعمتن6َ
َ%6َ7 مفاعيمن7َ
َ%5َ6 فاعبلتن8َ

                                                           

َ(.265انظر،َزايد،َعفَبناءَالقصيدةَالعربيةَالحديثةَ)ص(1َ)
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 النسبة التكرار التفعيبلت م
َ%5َ6 خفيف9َ
َ%4َ4.6 بسيطَ:
َ%4َ4.6 متقارب21َ
َ%2َ2 طويل22َ
َ%2َ2 الكامل23َ
َ%2َ2 السريع24َ

َ%97َ211 المجموع

َ

َ
َ.يبيفَنسبةَاستعماؿَالبحكرَكالتفعيبلتَ:(2)َرسـَبيانيَرقـ

يتبػػػيفَأفَ)فػػػاعمف(َسػػػجمتَأكثػػػرَنسػػػبةَ،َكالرسػػػـَالبيػػػاني،َكَبػػػالنظرَفػػػيَالجػػػدكؿَالسػػػابؽ
%(25َكبنسػبةَ)،َ(َمرة23أماَ)فعكلف(َفقدَاستخدمتَ)،َ%(39بنسبة)(َمرة35َكىيَ)،َاستخداـ

ػػا25كبنسػػبةَ)،َ(َمػػرة23بينمػػاَ)مسػػتفعمف(َاسػػتخدمتَ) (َ:أمػػاَ)متفػػاعمف(َاسػػتخدمتَ)،َ%(َأيضن
ك)مفػػاعيمف(َقػػدَ،َ%(8كبنسػػبةَ)،َ(َمػػرات7اسػػتخدمتَ)َ(ك)مفػػاعمتف،َ%(21.6كبنسػػبةَ)،َمػػرات

،َ%(6كنسػػػبتياَ)،َ(َمػػػرات5بلتف(َاسػػػتخدمتَ)أمػػػاَ)فػػػاع،َ%(7كبنسػػػبةَ)،َ(َمػػػرات6اسػػػتخدمتَ)
َ.ىذاَبالنسبةَلمتفعيبلت

28% 

14% 14% 
10.50% 

7% 6% 5% 5% 
3.50% 3.50% 

1% 1% 1% 

 نسب استعمال البحور والتفعيالت
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َك،َ%(6كبنسبةَ)،َ(َمرات5فقدَاستخدـَالبحرَالخفيؼَ)،َلبحكراأماَبالنسبةَالستخداـَ
َالبسيطَاستخدـ َمرات4)َالبحر )َ ،(َ َ%(4.6كبنسبة ،(َ َاستخدـ َفقد َالمتقارب ا4أما َأيضن )َ،

فقدَاستخدـَكؿَكاحدَمنيـَمرةَ،َالسريع(،َالكامؿ،َ)الطكيؿأماَبالنسبةَلمبحكرَ،َ%(4.6كبنسبةَ)
ََ.%(2كبنسبةَ)،َكاحدة

لعؿَالسرَفيَكثرةَاستخداـَ)فاعمف(َيكمفَلماَفيياَمفَقكةَتعبيريةَتكشؼَعفَخمجاتَ
لذاَشاعَفيَالزجؿَأفَ،َلياَكقعَفيَاألذف،َفيياَحركةَكانفعاؿَتصمحَلمحركةَالراقصة،َالنفس

َتفعيمةَسريعة َالسرعَ،)فاعمف( الحرؼَالثانيَةَفيَحالةَالخبفَالذمَيحدثَلحذؼَكتزدادَىذه
فقدَاستفادَمنوَالصكفيةَفيَبعضَمنظكماتيـَ،َكفيَجرسياَضجيجَجنكني،َمفَالسببَالخفيؼ

إفَإيقاعَىذهَالتفعيمةَسريعَيستطيعَالشاعرَأفَيعبرَمفَ،َاَمفَاليستيريالتخمؽَنكعَنَ؛التيَتنشد
فييَأقربَلمثكرةَالعاطفيةَالتيَتدكرَداخؿَ،َخمجاتوَدكنماَتكقؼخبللياَعفَكؿَماَيدكرَفيَ

َ.الشاعر

كيمتازَ،َكالتقطيعَذكؽالأفَأصؿَتسميتوَبالخفيؼَلخفتوَفيَف،َأماَبالنسبةَلمبحرَالخفيؼ
َالعذبة َبمكسيقاه َالخفيؼَفي، َبحر َالمعنإف َلحمؿ َجيدة َإيقاعية َمساحة َىو َلمتطريبَ، يصمح

ا،َحزننا مكصؿَإيقاعيَلؤلفكارَإنوَ،َبسطَاألفكارَالتيَيرفضياَالمنطؽَكماَيصمحَعميو،َكفرحن
َالعقؿأالتيَالَيقَر َىا ،َ َالبحرَتكصؿَالفكرة َليتكفؿَىكَبإخضاعََإلىإفَإيقاعاتَىذا َ القمب؛

كأغراضَ،َمكسيقاهَتستطيعَتحميؿَماَتشاءَمفَأفكارَمتناقضةَىكعم،َفيوَخمرَالشعر،َالعقؿ
َ(1)ذكَدندنة"،َكالتفعيبلت،َ"َالخفيؼَكاضحَالنغـنظيرىاَقؿ،َكيكصمياَبعذكبة،َيسعيا،َمتعارضة

َ.فيكَبحرَمركبَمفَسداسيَاألجزاءَيكثرَاستخداموَعندَالقدماءَكالمحدثيف

ميؿََإلىكالسببَفيَذلؾَيعكدَ،َإفَنسبةَاستخداـَالبحكرَكانتَأقؿَمفَاستخداـَالتفعيمة
التيَجعمتَمفَشعرَالتفعيمةَ،َالتماشيَمعَركحَالمعاصرةَإلىَالمعاصريفَالشعراءَالفمسطينييف

كالذمَاعتبرهَكثيرَمفَالشعراءَكالنقادَيسكدهَ،َالشعرَالعمكدمَعمىىكَالشعرَالذمَلوَالغمبةَ
َالطابعَالقديـ َقمتياَلالذكرَأفَنسبةَاستعماؿَالبحكرَلدكالجديرَب، ،َالشعراءَالفمسطينييفَرغـ
الشعراءَالفمسطينييفَفيـََعندالعمكدمَمفَحيثَاستعمالوَلشعرَقكةَاَمدلَعمىيسجؿَشاىدناَ

َ.كيتماشكفَمعَالعصر،َالقديـَعمىيحافظكفَ

َ

                                                           

َ(.3/349المرشدَإلىَفيـَأشعارَالعرب،َكصناعتياَ)جالطيب،ََ((1
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 :القافية

امتدادَتاريخَالشعرََىكعم،َانتشارهَىكحت،َىةَالشعرَالعربيَمنذَبدايتوَاألكلالزمتَالقافي
َ.القدماءَبياَاىتمامناَكبيرنالذلؾَاىتـَ،َلككنياَعنصرناَرئيسيناَفيَالقصيدة،َالعربيَلـَتفقدَأىميتيا

كفيَالشعرَالذمَلـَ،َكفيَسجعَالكياف،َعرفكىاَفيَاألراجيز،َعرؼَالعربَالقدماءَالقافيةَلقد
َ.يصؿَإليناَإالَعفَطريؽَالنقكش

فقدَأدرؾَالشعراءَبسميقتيـَماَلمقافيةَ،َإفَالتزاـَالشاعرَالعربيَبالقافيةَأخذَطابعَالتقميدَ
َفعاؿ َأثر َىكمكسيقَمف َالمكسيقيىذ، َالنمط ََا َيعينيـ َخمكاتيـالترنٌََعمىاإليقاعي َفي َبو ََََََََََََََََََََََََََََََ.ـ

َفيَالخطابَالشعرمف َاألساسية َالقافيةَىيَالركيزة َتختزؿَمكسيق، َالبيتَىلككنيا أكَالسطرَ،
االختصاصَفالقافيةَشريكةَالكزفَفيَ،َكجميمةَفيَالقافية،َفيظيرَاإليقاعَبصكرةَقكيةَ؛الشعرم
َبالشعر ،َ َكزفَحتىكالَيسميَشعرنا َيككفَلو َكقافية، َعنصرافَضركريافَفيَف، الكزفَكالقافية

َقافية َبدكف َشعر َفبل َالشعر َكزف، َبدكف َشعر َال َككذلؾ ،َ َتاجََإلىإضافة َالقافية َفإف ذلؾ
َالعركضَالشعرم َفيَفتراتَمنتظمةَ، َاألصكاتَالمتكررة َألنيا َلمقصائد؛ َالمميزة فييَالعبلقة

َ.ماَتككفَفيَآخرَالبيتَكىي

َ َالقافية َالشاعرَمدلتبرز َعاطفتوَقدرة َكقكة َمعجمو، َكثراء َيقؼَ، َبينما َخيالو كغزارة
فَالشاعرَالذمَيحافظََك،َالتكمؼَفيياَإلىالشاعرَقميؿَالخبرةَحائرناَأماـَالقافيةَفيضطرَ َعمىا 
َ.حدَالذركةَالمكسيقيةَفيَقصيدتوَإلىصؿَيكحداتوَالنغميةََذاتَالجرسَالمتحدَفيَقافيتوَ

َصكتيناَفحسبَأكَزخرفةَإيقاعية ،َالتككيفَالشعرمَياتأساسَمفبؿَ،َالقافيةَليستَجماالن
َفالكمماتَتتقاربَمعَبعضياَبكاسطةَالقافية.،َكتزيدهَتماسكنا،َفإنياَتربطَالسياؽَ؛َكالمكسيقيٌَ

الشعراءَيحافظكفَعميياََجعمت،َإفَاألىميةَالتيَتكمفَفيَالقافيةَفيَالتشكيؿَالشعرم
َ.عبرَالعصكر

،َكتحطيـَقيكدىا،َفحاكؿَالشعراءَالخركجَعمييا،َكالتقنيفَكالتحميؿَقدَتعرضتَالقافيةَلمنقد
َبالقافية َىانتيَحتى،َثـَالشعرَالمرسؿَحديثنا،َكالمكشحات،َفظيرتَالمقطكعاتَالتيَالَتمتـز

قدَفصؿَفيَاألمرَبيفَالقافيةَبنظامياََكالذمَبدكره،َأكَالشعرَالحرََ،شعرَالتفعيمةَإلىاألمرَ
إسقاطَالقافيةَمفَآخرَاألسطرَبحجةََإلىفمجأَالشعراءَالمحدثكفَ،َكبيفَالتخمصَمنيا،َالقديـ

َالتعبير َفي َالشاعر َحرية َأنيا َالمكحدة، َبالقافية َالشاعر َالتـز َفإذا َيستطيعَ، َال َبأنو يشعر
،َافيةَقدَيرجعَإلىَذكؽَكثيرَمفَأىؿَالعصر"إفَعدـَالتمسؾَبالقَاَمترفنابؿَينظـَشيئَنَ؛التعبير

َشعراؤهَماَالتزموَشاعرناَالقديـ كقدَيرجعَإلىَعدـَ،َكرغبتوَفيَتقميدَالشعرَالغربيَالذمَالَيمتـز
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َفيََ–بفعؿَعكامؿَكثيرةََ-تمكفَالشاعرَالعربيَالمحدثَ مفَلغتو؛َفتراهَيبلقيَضيقناَكعنتنا
اَفيَقصيدتوَكأنوَلماَرألَنفسوَسيشغؿَبالقافيةَالبحثَعفَمفرداتَتنتييَبقافيةَكاحدةَيكررى

بؿَترككاَألنفسيـَالحريةَ،َلذلؾَحاكؿَالشعراءَالمحدثكفَالتحررَمنياَ(1)فرَمنياَإلىَالمعنىَ"
أكَإىمالياََتبعناَلماَيتطمبوَالسياؽَالشعرمَ"َكمماَالَشؾَفيوَأفَمعظـَالنقادَ،َفيَاستخداميا

َ َالتقميدمَعمىالمحدثيفَمتفقكف َبمفيكميا َبالقافية َيمتـز َالحديثَال َالشعر َأف َفيوَ، كالَتتكرر
فالناقدةَ،َكلكنيـَمختمفكفَفيَضركرةَالقافيةَلمشعرَالحديثَأكَعدـَضركرتيا،َبنظامياَالرتيب
فإنياَتكادَ،َكتبديدَلمطاقةَالفكرية،َالرغـَمفَاعترافياَبأفَالقافيةَشيءَمترؼَعمىَنازؾَالمبلئكة
َذلؾتتراجعَعفَ ،َ َالحديث"َإلىكتدعك َفيَالشعر َتحققيا َيكفَمفَأمرَفإفََ(2)ضركرة كميما
َمفَكثيرَمفَناظميَالشعرَىقافيةَفيَأيامناَىذهَماَيزاؿَيمقااللتزاـَبال كىكاتوَ"َكميماَ،َقبكالن

َالقافية َنبذ رساؿَالشعر،َيكفَمفَفكرة َكا  اَ، فإفَالشعرَالحرَبالذاتَيحتاجَإلىَالقافيةَاحتياجن
ا فبلََ(3)ذلؾَألنوَشعرَيفقدَبعضَالمزاياَالمكسيقيةَالمتكفرةَفيَشعرَالشطريفَالشائعَ"َك،َخاصن

بؿَفيََ؛ليسَفيَالبيتَالشعرمَالكاحد،َكالتيَأعتبرىاَضابطناَلئليقاع،َالقافيةَإلىبدَمفَالرجكعَ
ترتاحَألنياَتعدَالعنصرَالمكحدَألجزاءَاإليقاعَفيَالقصيدةَالكاحدة؛َألفَالنفسَ،َالقصيدةَكميا
ككأفَالمتمقيَينتظرَمفَالشاعرَىذهَالقفمةَالمكسيقيةَالذمَينتييَبياَكؿَبيتَ"َ،َعندَسماعيا

َتحدثَرنيننا َألنيا َالحر؛ َفيَمكسيقىَالشعر َركفَميـ َالقافية َأف َكالحقيقة َفيَالنفسَ، كتثير
اََك جَكالشعرَالحرَأحَك،َالشطرَك،َكىيَفكؽَذلؾَفاصمةَقكيةَكاضحةَبيفَالشطر،َأصداءَنأنغامن

َ.(4)ماَيككفَإلىَالفكاصؿَخاصةَبعدَأفَأغرقكهَبالنثريةَالباردةَ"

َإلىَترؾَالقافيةَفيَ فمفَالمؤسؼَأفَنرلَبعضَالشعراءَالناشئيفَمتجييفَفيَشعرىـ
َ َذلؾ َفإف َالحر؛ َاإليقاعشعرىـ َفاعمية َمف َيقمؿ َالزٌَ، َعف َالتناىيؾ َالنحكيةَك، َالسقطات كَ،

َ.كَالتنقؿَمفَبحرَإلىَبحر،َالمغكية

 :القافية لغة
كسميتَقافية؛َ،َجاءَفيَلسافَالعربَالبفَمنظكرَ"القافيةَمفَالشعرَالذمَيقفكَالبيت

القافيةَآخرَكممةََ:كقاؿَاألخفش،َألفَبعضياَيتبعَأثرَبعضَ:كفيَالصحاح،َألنياَتقفكَالبيت

                                                           

َ(.286(َأبكَسميماف،َفيَمكسيقىَالشعرَالعربيَالعركضَكَالقافيةَ)ص(1
ََ(.459َ(َأبكَحميدة،َالخطابَالشعرمَعندَمحمكدَدركيشَ)ص(2
َ(.275)صالمبلئكة،َقضاياَالشعرَالمعاصرََ((3
 .276المرجعَالسابؽ،َصَ(4)
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َتقفكَالكبلـَ،فيَالبيت َقافية؛َألنيا َقيؿَليا نما َليسَأنَعمىقاؿ:َكفيَقكليـَقافيةَدليؿَ،َكا  يا
َ.ََ(1)كالحرؼَمذكر"،َالحرؼ؛َألفَالقافيةَمؤنثة

،َكقفكتوَأقفكهَقفكنا،َكىكَأفَيتبعَشيئنا،َككماَجاءَفيَمعجـَالعيفَأفَالقافيةَ"َمفَقفاَيقفك
َ.(2)كىيَخمؼَالبيتَكموَ"،َكسميتَالقافيةَقافية؛َألنياَتقفكَالبيت،َكتقفيتوَأمَاتبعتو

َ.كالتقصي،َتتبعَاألثرَىبمعنيفَمماَسبؽَأفَالقافيةَجاءتَكيتب

 :القافية في االصطبلح
كالقافيةَفيَشعرناَالعربيَلياَسمطافَيفكؽَ،َإفَكمماتَالقافيةَلياَصمةَبمكسيقيَالبيت

أمَالَتتفؽَنيايةَالبيتَمعَأمَبيتَ،َفبعضَالمغاتَتخمكَمفَالقافية،َغيرىاَمفَالمغاتَاألخرل
كاإلنجميزيةََتتفؽَقافيةَالبيتَمعََكفيَالفرنسية،َفمكؿَبيتَقافيةَمستقمةَكماَفيَاليكنانيةَ،آخر

َ.قافيةَالبيتَالذمَبعده

"َليستَالقافيةَإالَعدةَفيقكؿَإبراىيـَأنيسَ،َفقدَاختمفتَاآلراءَبكثرةَحكؿَتعريؼَالقافية
ىذاَسيككفَجزءناَىامناَمفَكتكررىاَ،َأكَاألبياتَمفَالقصيدة،َأصكاتَتتككفَفيَأكاخرَاألشطر

َترددىا َالسامع َيتكقع َالمكسيقية َالفكاصؿ َبمثابة َفيي َالشعرية َالمكسيقي َىذاَ، َبمثؿ كيستمتع
َمنتظمة َفتراتَزمنية َفي َاألذاف َالذمَيطرؽ َالتردد َذاتَنظاـَ، َمقاطع َمف َمعيف َعدد كبعد

َ.(3)خاصَيسميَالكزف"

كأنياَ،َكالسكنات،َعزَالديفَإسماعيؿَأفَالقافيةَ"َتنسيؽَمعيفَلعددَمفَالحركاتَلكيَر
كسكناتَىكَبمثابةَالجرسَ،َفكؿَماَيشكؿَمفَحركات،َ(4)لذلؾَلياَطابعَالتجريدَالذمَلؤلكزاف"

َ.الذمَينتظرهَالمتمقيَفيَنيايةَالسطرَالشعرم

اَ"ىيَمجمكعةَأصكاتَتككفَمقطعناَمكسيقينا كاحدناَيرتكزَعميوَالشاعرَفيََ،كالقافيةَأيضن
َالبيتَاألكؿ ،"َ َكافَعددىا َميما َكميا َفيَنياياتَأبياتَالقصيدة َالتيََ(5)فيكرره أمَالمحطة

ََ.يقؼَعندىاَالشاعرَمحدثناَفيَذلؾَرعشةَإيقاعيةَلممتمقي

                                                           

َ(.2:6العرب،َمادةَ)قفا(،َ)ص(َابفَمنظكر،َلسافَ(1
َ(.4/531َالفراىيدم،َكتابَالعيف،َمادةَ)قفا(،َ)مج(2َ)

 (.355(َأنيس،َمكسيقىَالشعرَ)ص(3

َ(.224إسماعيؿ،َالشعرَالعربيَالمعاصرَ)صَ((4
َ(.279َ،َمكسيقىَالشعرَالعربيَقديمةَكَحديثوَ)صعميَ((5
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اَ"َضركرةَتكرارَعددَمفَالحركؼكتعرٌَ َ(1)كالحركاتَفيَنيايةَكؿَبيتَ"،َؼَالقافيةَأيضن
،َكىذاَتعريؼَالخميؿ،َ(2)أكؿَساكفَيميوَمعَالمتحرؾَالذمَقبمو"َإلىكىيَ"آخرَحرؼَفيَالبيتَ

َيعتمدهَكثيرَمفَالنقادَالقدامىَكالمحدثيف.َعريفاتَانتشارناَفيَكتبَالعركضََككىكَمفَأكثرَالت

َتقريبنا َالتعريفاتَالتيَكردتَلمقافية َىيَأبرز َفالتعريفاتَالسابقة َلتعريفات، َتكرار َدكف
َ.رأمَالخميؿَفيَتعريفوَلمقافيةَإلىفَأغمبَالنقادَيميمكفَا ََك،َأخرلَكردت

ضركرةَتكرارَحرؼَأكَعددَمفَالحركؼَفيَنيايةََعمىكمفَالمبلحظَأفَالجميعَمتفقكفَ
َ،َلماَفيوَمفَاحتكاءَلتعريؼَالقافية.بيتَشعرم؛َكأتفؽَمعَىذاَالتعريؼَكؿ

كيشترطَتكرارىاَفيَنيايةَ،َفيَآخرَالبيتأفَالقافيةَتقعَكمفَخبلؿَماَسبؽَيرلَالباحثَ
فتكرارَاألصكاتَكاألحرؼَالمتماثمةَفيَأكاخرَاألبياتَالشعريةَيتحقؽَفيَجزءَمفَ،َكؿَبيت

َكممةالكمم َمف َأكثر َفي َأك َفيَكممة َأك َالقارئَأكَة َالذمَينتظره َالجرسَالمكسيقي َمحدثة ،
َالسامع.

 :أنواع القافية
َتتبعَالنصكصَالتيََمفَخبلؿ َعمدكاَالدراسةَشعراءالدراسةَتكصؿَالباحثَأفَشممتيا

َالشعريةَـكأفَالقافيةَالمستعممةَفيَنيايةَأسطرى،َـقصائدىَىتكنيؾَجديدَفيَمكسيقَإلى الَ،
َ َمالت َبؿ َمعيننا َشكبلن َتمتـز َالتحررَإلىتكاد َالتيَ، َالقكافي َتقسيـ َالدراسة َارتأت َلقد كلذلؾ

َ َالمعاصركف َالفمسطينيكف َالشعراء َالتاليَعمىاستخدميا َالمتكررةَ:النحك َأك َالمكحدة ،َالقافية
َ.كأخيرناَالقافيةَالمرسمة،َكالقافيةَاالستبدالية

 :القافية الموحدة )المتكررة( :أواًل 
َتكرارَصكتَالركمَمكحدَنَيتعنَ َىك َالمكحدة َبالقافية َالدراسة َالقصيدة َبداية َمف َإلىا
َجميعَنَأكَ،نيايتيا َأبياتيا َتنتيي َالتي َالقصيدة َىي َكاحدةا َبقافية َالشعراءَف، َاستخدـ قد

َالنكعَمفَالقكافي َالفمسطينيكفَىذا َنجدهَعندىـَفيَالشعرَالعمكدمَبخبلؼَالشعرَ، كأكثرَما
َكىذاَقميؿَفيَشعرَالتفعيمة.،َالحر

َ:كمفَأمثمةَالقافيةَالمكحدةَقكؿَالشاعرَكماؿَناصرَفيَقصيدتوَ)صرخةَالميبلد(
ــــ  كــــرالبِ  بلم فــــي اليــــدأةِ ا بنــــي الّســــَي

ـــــــى الشـــــــاطئِ    ـــــــعِ الوَ  عم ـــــــ جي  يبمِ الّس

   
                                                           

 (.79البحراكم،َالعركضَكَإيقاعَالشعرَالعربيَ)صَ((1

َ(.::عياد،َمكسيقىَالشعرَالعربيَ)صَ((2
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ـــــــــ شـــــــــرقتْ  ـــــــــاليَ فّ ِض ـــــــــ مّ تاه ب  مّ والَغ
 يـــــــــــــبرِ والغَ  خيلِ ، والـــــــــــــدّ وبـــــــــــــاإلثمِ   

   
ــــــــــوُ مْ رَ  حــــــــــرُ ا البَ دَ وَغــــــــــ  يكِ تَ ْشــــــــــيَ  م

ـــــــــبثِ كَ ى لِ ذَ و األَ يشـــــــــكُ   يـــــــــبٌ ثِ كَ فَ    (1)ي
 

   
َبن ََىلقد َالسابقة َقصيدتو َبالياءَعمىالشاعر َالمسبكقة َصكتَالباء َالشاعرَ، َالتـز كقد

َالنمطَالتقميدمَلمتقفية َاألبياتَكما َالنسؽَالصكتيَفيَكؿ َبتكرار َالمبلحظَأفَاختيارَ، كمف
ضياعََعمىاَبالياءَيتناسبَمعَالجكَالعاـَلمقصيدةَكىكَالكجعَكاأللـَالشاعرَلحرؼَالباءَمسبكقَن

َالكطفَالسميب.

َ:خرَلمشاعرَىاركفَىاشـَرشيدَفيَقصيدةَ)أخيَفيَالقتاؿ(َيقكؿَفيياآكمثاؿََ
ــــــ ــــــي القأِخ ــــــي ف ــــــوفَ  الِ ن ــــــوفاألُ  أل  ل

 تـــــــــــــــــديغْ تَ  وْ أَ  تـــــــــــــــــراوحُ  إليـــــــــــــــــكَ   

   
ـــــــــــ ـــــــــــلْ  ،بلَف ـــــــــــدً  ال تأك ـــــــــــتحمْ ي  ا، واق

 ، وال ترقــــــــــــــــدِ اكَ عــــــــــــــــدَ  مْ وحّطــــــــــــــــ  

   
ـــــــمْ  ـــــــ فك ـــــــويّ  نْ َم ـــــــ ق ـــــــ اهُ رَم  افُ عَ الّض

(2)دلممرَقـــــــــ المـــــــــوتِ  بحـــــــــرِ إلـــــــــى ال  
 

   
انتيتَبقافيةَكاحدةَكركمَكاحدَكىكَحرؼََبياتنبلحظَمفَخبلؿَالنصَالسابؽَأفَاأل
َفيَالكمماتَ َفتكررتَالقافية َتغتدم)الداؿَالمكسكرة َترقد، ََ(لممرقد، صكتَالداؿََعمىمعتمدة
كعدـَالخضكعَالذمَيريدهَالشاعرَفيَاألبياتَ،َاالنفجارمَالذمَيتناسبَمعَالمقاكمةَكالتحدم

َ.السابقة

َ:(طكقافَفيَقصيدةَ)الشاعرةَكالفراشةَلكتقكؿَفدَك
 ىَغـــــــــــطَ  ل كبحـــــــــــرٍ فـــــــــــق المْيـــــــــــودَ 

 اءَســــــــالمَ  عبــــــــابِ  رت تحــــــــتَ فانحــــــــدَ   

   
ـــــبطَ  ـــــدربِ  تخ ـــــي ال ـــــف ـــــ دْ ، وَق  تْ غمغَم

 اءمَ الّســــــــ نحــــــــوَ  المقمــــــــةِ  اخصــــــــةَ شَ   

   
ــــــــ  وُ تَ نْ ُصــــــــ لــــــــوْ  الوجــــــــودِ  بــــــــدعَ ا مُ َي

ـــ   ـــثِ عَ  نْ ِم ـــ ب ـــالفَ  طـــيشِ ، وَ وتِ الَم (3)اءَن
 

   
َفدَك َلمشاعرة َالمكحدةَلإف َالقافية َمف َنصيب َطكقاف َالشاعرةَ، َبقصيدة َجاءت فقد

،َإفَاليمزةَالمقيدةَبالسككفَتتميزَبقكةَالقطع،َكختمتياَبقافيةَاليمزةَالمسبكقةَباأللؼ،َكالفراشة
َىمس َأك َتكصؼَبجير َفبل َبالنطؽ، َانفجارية َفيي َعمميةَ، َتسيؿ َتسبقيا َاأللؼَالتي كلكف
َكالكقكؼَعمييا َبيا َالنطؽ ،َ َغالبَنفبل َالقافية َىذه َالشاعر َبالكحدةيستخدـ َإحساسو َعند َإال ،َا

َ.كالركمانسية

                                                           

َ(.44ناصر،َاآلثارَالكاممةَ)ص(1َ)
َ(.69رشيد،َديكانوَ)صَ(َ(2
َ(.33َطكقاف،َديكانياَ)صَ(3)
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َ:كيقكؿَإبراىيـَنصرَاهللَفيَقصيدةَ)أالجئَأنت(
ــــ ــــودِ  لمشــــاطئِ  نّ تِح ــــأٍ  المفق ــــي ظم  ف

 ربِ صــــــطَ تَ يــــــو، وَ مانِ أَ  نْ ي ِمــــــقِ وتســــــتَ   
   

 ، وعمــىوِ فــي أوجاِعــ يــرقُص  فــالبحرُ 

(1)ضـــرا خُ لَنـــ أحـــبلمٌ  البـــيضِ  وِ شـــطآنِ   
 

   
َالراء َحرؼ َكىك َمكحدة َبقافية َالسابقة َاألبيات َانتيت َقد َبالجيرَ، َيمتاز َالراء كحرؼ

فَالمبلحظَأفَالشاعرَكم،َاَماَكافَيأتيَبوَالشعراءَفيَقصائدَالنسيبَكالغزؿككثيرَن،َكالتكرار
َنصَر َفيَإبراىيـ َحظ َليما َفاالثناف َناصر َكماؿ َالشاعر َمثؿ َعمكدم َشعرم َمخزكف َلو اهلل

َالعمكدم.الشعرَ

َشكاىد َالسابقة َالعمكدمَعمىَاألمثمة َالشعر َفي َالمكحدة َالقافية َالقصائدَ، َخبلؿ كمف
َ:استخداـَالشعراءَالفمسطينييفَلمقافيةَالمكحدةَفيَشعرَالتفعيمةَكمثاؿَذلؾَلالتاليةَنبيفَمد

َ:قكؿَالشاعرَعزَالديفَالمناصرةَفيَقصيدةَ)سجبلتَالبحرَالميت(َ
 اتتفعَ المرُ  فوقَ  نزفٍ  نْ مِ 

 البحر أمثلُ 
 ممًحا إجاًجا

 ناشًفا وُ أقبمُ 
 قاتبَ الطّ  رمادِ  ميتًا في نفسِ  وُ أقبمُ 

 وُ أقبمُ 
َهخدّ  عمىو تُ دمعَ ، زلزااًل نائًما

 (2)اراتو في القَ تَ بّ كي أحِ بْ ويَ 

َا َكاضحَفيَاألإفَتكرار َمفَخبلؿَالكمماتَ)المرتفعاتَسطرلقافية َالسابقة ،َالطبقات،
ََ(القارات َاألبيات َنيايات َباأللؼَعمىكاعتمدت َالمسبكؽ َالميمكس َالتاء َصكت فالقصيدةَ،

كلكفَليستَكالشعرَالعمكدمَفييَقافيةَمكحدةَغيرَمتتاليةَ،َقافيةَمكحدةَعمىالسابقةَتحتكمَ
َ:كيقكؿَالشاعرَمعيفَبسيسكَفيَقصيدةَ)المدينةَالمحاصرة(

 ينجِ السّ  الوطنِ  ايةَ كَ حِ  حكي لمنجومِ حر يَ البَ 

 يننِ واألَ ، بالدموعِ  يطرقُ  كالشحاذِ  والميلُ 

                                                           

َ(.:22(َنصراهلل،َديكافَنعمافَيستردَلكنوَ)ص(1
َ(.859(َالمناصرة،َاألعماؿَالكاممةَ)ص(2
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 (1)الحزين الشعبِ  ىعمَ  قةٌ غمّ مُ  وىيَ ، ةَ غزّ  أبوابَ 

فنبلحظَ،َيحكيَالشاعرَفيَاألبياتَالسابقةَعفَكطنوَالسجيفَالمحاصرَبسببَالمحتؿ
يسبؽَحرؼَالياءَالمحدكدَ،َأفَاألبياتَقدَانتيتَبقافيةَالنكفَالمجيكرَبيفَاالنفجارَكاالحتكاؾ

َبالشاعر َالمصيؽ َبالحزف َاإلحساس َمف َطابع َعميو َالنكفََ؛فيضفي َقافية َالشاعر فاختيار
َ.فَكاأللـحَزبالَالمسبكقةَبالياءَتعطيناَإيحاءَن

َ:كيقكؿَالشاعرَراشدَحسيفَفيَقصيدةَ)حظَكقيد(

 يربِ العَ  في بحرِ  تختالُ  شفتا حبيبي وردةٌ 

 يرسِ ا أَ يا تسير كمَ غري ودفتُ يا ثَ ربانُ 

 (2)يربِ ي الكَ مبِ ي قَ رِ أتشتَ  بالقموبِ  يتاجرُ  نْ يا مَ 

كلكنوَعندماَيككفَ،َكمفَصفاتوَأنوَحرؼَتكرار،َفيَالقصيدةََقافيةَالراءَيختارَالشاعر
َالياءمسبكقَن َكىك َالقصيدة َفي َكما َبحرؼَمد َكاالتساعَ؛ا َبالرخاكة َيكحي َفإنو َفيَ، فالشاعر

َ.حبيبتوَبالكردةَالحمراءَكىذاَكاضحَمفَخبلؿَتشبييوَشفاه،َاألبياتَمفعـَبالحب

َ:ا(َيقكؿَفييالمشاعرَخالدَأبكَخالدَ)ياَميجاناَصبرَنَأخرلكىذهَقصيدةَ
 نتي وأَ نِ تشبيُ  يا بحرُ 

 متوصَ  صخبٍ  نْ مِ  يا بحرُ 

 والصوت أنتَ  يا بحرُ 

 نتكُ  ذْ ي مُ لِ  ي ال بحرَ أنا الذِ  القديمُ  كَ وأنا مشردُ 

 (3)يتي لمبَ دِ يَ  ذْ خُ فَ  ي إليكَ وأنا الذي آتِ 

نبلحظَمفَخبلؿَاألبياتَالعبلقةَبيفَالشاعرَكالبحرَفاختيارَالشاعرَلقافيةَالتاءَالساكفَ
َ.التيَتسيطرَعميوَكاليأسَيظيرَحالةَاالضطرابسَالمكررَفيَجميعَأبياتَالقصيدةَالميمَك

َ:كمفَأمثمةَالقافيةَالمكحدةَقصيدةَالمسافرَالحزيفَلمشاعرَحكمتَالعتيميَيقكؿَفييا
 كالبحارِ ، مانِ عيناك كالزّ 

                                                           

َ(.64بسيسك،َاألعماؿَالكاممةَ)صَ((1
َ(.637حسيف،َديكانوَ)صَ(2)

َ(.2/428أبكَخالد،َاألفعاؿَالكاممةَ)ـَ((3
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 اررَ بل قَ بِ  طويمةٍ  كرحمةٍ 
 اريَ النّ  طمعِ مَ  نْ يا مِ يخوضُ 
 (1)يارالنّ  عِ طمَ لمَ 

َالمسبكؽَبحرؼَاأللؼ َالمكرر َالراء َقافية َالشاعرَبتكرار َالتـز ََ؛لقد حالةََإلىليكصمنا
َالتراخيَكطكؿَالمسافة ََرشاعالف، َنظـ َالذيفََعمىالعتيميَقد َالشعراء َقمة َمع َالمكحدة القافية

َ.فيَشعرَالتفعيمةَىذاَالنكعَمفَالقكافيَعمىنظمكاَ

َ َقصيدة َفي َفيقكؿ َالمكحد َالمقفى َىذا َنصيبَمف َالقاسـ َسميح َلمشاعر َأف بفَا)كما
َ:نايكبيَاألخير(

 ونرُ قُ  قبلَ  حرَ البً  ربتُ ي شَ نّ رفوا أَ عَ 

 وليذا ال أزال

 ونرُ قُ  ا منذُ ظامئً 

 ونبُ نِ ا يجتَ وليذا أبدً 

 الجَ والسّ  الحربِ  ساحةَ 

 رونحِ تَ نْ ىم يَ وليذا فأنا أبصرُ 
 (2)عندما ينتصرون

َالذمَيخرجَمفَي َالنكف َبقافية َالشاعرَجاء َأف َالسابقة َالقاسـ َقصيدة بلحظَمفَخبلؿ
َمدلليظيرَلناََ؛كقدَسبؽَالنكفَحرؼَالكاكَالساكفَالممتد،َالخيشكـَبغنةَخفيفةَعندَالكقكؼ

ََ.الظمأَالذمَيشعرَبوَبعدَأفَشربَالبحر

َيتبيفكبيذ َالعمكديةَا َبالقصائد َحافؿ َالمعاصر َالفمسطيني َالشعر َأف َالشعرَ، كقصائد
َ.قافيةَالشعرَالمكحدةَأكَالمكررةَعمىَالشعراءالحرَالذمَسارَفييماَ

َ

َ

                                                           

َ(.8العتيمي،َديكافَياَبحرَ)صَ((1
َ(.3/237القاسـ،َاألعماؿَالكاممةَ)ج(2َ)
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 :: القافية االستبداليةثانياً 
َيأتيََََََََََ َالقكافي َالنكعَمف َالمتتاليةَعمىىذا َاالستبدالية َالقافية َنمطيف َ)المتكررة(، ،َأك

كيعتبرَىذاَالنكعَمفَأكثرَاألنماطَالتيَاعتمدَعميياَ(،َالمتقاطعة)كالقافيةَاالستبداليةَالمتغيرةَأك
َ.الشاعرَالمعاصرَفيَشعرهَلماَفيياَمفَحريةَكبيرةَفيَالتزاكجَكالتناكبَبيفَالقكافيَالمختمفة

َ

َ

 :االستبدالية المتتالية أو المتكررةالقافية  -0

َاختبلؼََََََ َمع َكمتبادؿ َمتكرر َيأتيَحرؼَالركمَبشكؿ َأف َىك َالدراسة َفي َبيا المقصكد
كيعتبرىاَأساسيةَمثؿَ،َىكفَلمشاعرَأفَيعكدَلمقافيةَاألكلالركمَفيَالمقاطعَاألخرلَبحيثَيم

كباقيَحركؼَالركمَيعتبرَ،َفيعتبرَحرؼَالميـَحرؼَالركمَاألساسيَ(عَـَعَ)ـَحَـَحَ/َـ
َ:كمفَأمثمةَذلؾ،َااَثانكيَنركيَن

َ:(أقدـَأكراؽَاعتمادمَكسفير)قكؿَالشاعرَمعيفَبسيسكَفيَقصيدةَيَ

 الحوتُ 

 اهمَ وحَ  ونَس يُ  أَ خبّ 
 ونسيُ  ىمَ حَ  الحوتُ 

 عاسِ الوَ  نِ طَ ا الوَ ذَ في ىَ  ثُ بحَ ا نَ لكنّ 

 عالواسِ  ذا البحرِ في ىَ 

 توْ حُ  عنْ  نبحثُ 

 (1)توْ تُ  نْ عَ  نبحثُ 

جاءَبصكتَالتاءَفيَالقافيةَيسبقوَالكاكَكقدََأفَالشاعرَمفَخبلؿَالنصَالسابؽَيبلحظ
كبعدَقافيةَالتاءَجاءَالشاعرَبقافيةَالعيفَكنراىاَفيََ(الحكت)بدأَبوَقافيتوَكيتمثؿَىذاَفيَكممةَ

َ َالكاسع)كممة َالشاعرََ(الكاسع، َفيََإلىثـَعاد َالتاءَكنجدىا َكىيَقافية َفييا َالتيَبدأ القافية
َ)حكت َكممة َ(تكت، َالقكافي، َمف َالمنكاؿ َىذا َكعمي ،َ َيمجأ َمزدكجأسمكبََإلىفالشاعر يبدأَ،

                                                           

َ(.547بسيسك،َاألعماؿَالكاممةَ)ص(1َ)
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فبتكرارَالقافيةَفيَ،َىافيَالتيَتأتيَبعدَالقافيةَاألكلبقافيةَكالَيعكدَبظيكرىاَإالَبعدَاختبلؼَالقَك
َ.َلئلحساسَبالرتابةالَيدعَمجاالَنَحتى،َصكتيةنيايةَالقصيدةَيحدثَالمفاجأةَال

َ:الشاعرَأحمدَدحبكرَ)البحرَكالمسافة(ىذاَالنمطَقصيدةََكعمى

َ:يقكؿ
 تيمةالقَ  لممسافاتِ  نشرٌ  البحرِ  في ضمورِ  ىلْ 

 المَ الرّ بِ  المياجمَ  الموجَ  يراجمُ  وىوَ ، الخيالُ  يتساءلُ 

 الؤَ السّ  اتِ حبّ  ووراءَ 

 ةيمَ حِ ستَ المُ  الحسابِ  مسألةِ  نّص  ذكرُ يَ ، األقمارُ  تتراكمُ 

 ةويمَ الطّ  المسافاتِ  خيالُ  أنتَ  لْ ىَ 

 (1)يمة بِ القَ  ىخط تحتَ  تضيقُ  الُ مَ والرّ ، يكبرُ  والبحرُ 

َبالياء َالمسبكقة َالبلـ َبقافية َقصيدتو َالشاعر َبدأ َكممةَ، َفي َالمربكطة َبالتاء كالمتبكعة
ثـَيعكدَلنفسَ(،َالسؤاؿ،َفيَكممةَ)رماؿثـَجاءَبعدىاَقافيةَالبلـَالمسبكقةَباأللؼَ(،َالقتيمة)

فتتابعَالقافيةَ،َكىيَالقافيةَاألساسيةَفيَالقصيدة(،َالقبيمة،َالطكيمة،َالمستحيمة)قافيةَالبلـَفيَ
َ.اَنغميناََيثرمَالقصيدةالنصَإيقاعَنَعمىبيذاَالشكؿَاالستبداليَالجميؿَيضفيَ

َ:صبلةَأخيرة()كيقكؿَمحمكدَدركيشَفيَقصيدةَ
 مادالرّ  بحرَ  لي أنّ  يخيلُ 

 بعدي سينبتُ 

 اا وقمحً نبيذً 

 ؛وأطعمَ  ي لنْ وأنّ 

 يحدِ لَ  ظممةِ ي بِ ألنّ 

 وحيًدا مع الجمجمة

 ؛مةمنعَ  سمةٌ ي بَ تِ وفي شفَ 

                                                           

َ(.257دحبكر،َديكانوَ)صَ((1
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 مع األخرين ي صنعتُ ألنّ 

 مةادِ ا القَ نَ امِ أيّ  خميرةَ 

 (1)مادالرّ  ا في بحارِ نَ مركبِ  وأخشابَ 

ثـَتبعَقافيةَالداؿَ،َفيَكممةَ)رماد(َافتتحَدركيشَقصيدتوَبقافيةَالداؿَمسبكقةَباأللؼ
َ َفي َساكنة َبياء َالمتبكعة َالميـ َأطعمة)قافية َالجمجمة، َمنعمة، ََ(القادمة، َعاد نفسََإلىثـ

اَيقفؿَبوَاَمكسيقيَناَجرسَنمحدثَنَ(الرماد)ليختتـَبياَالقصيدةَكىيَقافيةَالداؿَفيَكممةَََ؛القافية
َالقصيدة ،َ َداللة َفيو َالداؿ َلركم َالشاعر ََمدلَعمىكاختيار َيسيطر َالذم َعمىاالضطراب

كفيوَصفةَ،َحيثَأفَصكتَالداؿَانفجارمَمجيكرَكقساكة،َالشاعرَفيَحرؼَالداؿَمفَشدة
َ.القمقمةَالتيَتتناسبَىناَمعَالحالةَالشعكرية

َ:ص(َيقكؿ-59-ؽ)فيَقصيدةََالشاعرَسميحَالقاسـؿََككيق
 ةيَ انِ ثَ  البحرَ  سأنتعلُ 

 اينَ وَ اليُ  وأسيرُ 
 ياصِ قَ في األَ  كوكبٍ  إلى

 اا ميانً مميكً 
 حرالبَ  سأنتعلُ 

 عاصيا بالمَ منحنيً 
 حرالبَ  سأنتعلُ 

 ال خيرَ 
 ال شرّ 

 اصيقَ ا في األَ يا كوكبً 
 (2)ي صِ بَل خَ  يكَ دَ لَ  لعلّ 

َالصاد َبقافية َقصيدتو َالشاعر َذاتَالصفيرَبدأ َباأللؼَالميمكسة َالمسبكقة كالمتبكعةَ،
قافيةَالراءَمتمثمةََإلىثـَيذىبَالشاعرََ(معاصي،َاألقاصي)فيَكممةََمديةَالمجيكرةبالياءَال

كىيَقافيةَ،َالتيَبدأَالقصيدةَبياَىلنفسَالقافيةَاألَكَإلىثـَعادََ(شر،َخير،َالبحر)فيَكممةَ
َ.(خبلصي،َأقاصي)الصادَفيَكممتيَ

                                                           

َ(.2/267ج)َدركيش،َاألعماؿَالكاممةَ((1
 (.4/466)جَالكاممةالقاسـ،َاألعماؿََ((2
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يَككعددَالتفعيبلتَفيَاألسطرَيدخؿَاالرتياحَفيَنفسَالمتمقيَ،َسطكرإفَالتنكيعَفيَال
َ.كالرتابةَيشعرَبالممؿالَ

 :(أو )المتقاطعة، القافية االستبدالية المتغيرة -7

َفيضـٌََ؛المتقاطعة(َفيَتبادؿَأصكاتَحركؼَالركم)أك،َكتككفَالقافيةَاالستبداليةَالمتغيرة
اَبحيثَالَكيككفَىذاَالنكعَمتغيرَن،َفَالتيَتميياعَك،َاَسبقياأكَبيتََقافيةَمختمفةَعمٌَ،َكؿَمقطع
قافيةَكاحدةََأنوَمفَالنادرَأفَتكجدَ،كسببَىذهَالقكافي،َااَأساسيَنأصكاتَالركمَصكتَنيعتمدَأحدَ

َ:كمفَأمثمةَذلؾ،َالتنكيعَفيَالقكافيَإلىاَماَيمجأَالشعراءَكغالبَن،َفيَالقصيدةَالحديثة

َ:قكؿَالشاعرَكماؿَناصرَفيَقصيدةَ)الزكرؽَالحائر(ي
ـــــــــــــــــ  جـــــــــــــــــريا يَ يـــــــــــــــــا زورًق

 فقــــــــــــودالمَ  فــــــــــــي الشــــــــــــاطئَ   

   
 تــــــــــــــــــدري لْ َىــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــاهللِ 

ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــا األَ مــــــــــــــــاذا دَى  ودُس

   
ـــــــــــــــــ  ا يجـــــــــــــــــرييـــــــــــــــــا زورًق

ـــــــــــــــي شـــــــــــــــاطئِ    ـــــــــــــــودالقُ  ف  ي

   
 ا تســــــــــــــــــريَنــــــــــــــــــا بِ دَ َغــــــــــــــــــ

 ودُنـــــــــــــــــــــــــــالجُ  بلئـــــــــــــــــــــــــــعُ طَ   

   
 جـــــــــــــــــــــــاةِ النّ  ا زورقَ َيـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــمَ    ـــــــــــــي الّضـــــــــــــ اكَ رَس  وعمُ ف

   
ــــــــــــــ ــــــــــــــاةُ تَ  لْ َى  نطــــــــــــــوي الحي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرّ  ىوال أر    (1) وعُب
 

   
َبحرؼَالكاكَبدأ َالمسبكقة َالداؿ َبقافية َقصيدتو َناصر َكماؿ َالشاعر َفيَ، َذلؾ كتكرر
كىيَقافيةَالعيفَ،َثـَجاءَبقافيةَاستبدالية،َكىذهَقافيةَكاحدةَ(الجنكد،َالقيكد،َاألسكد،َ)المفقكد

َ.،َدكفَالعكدةَلقافيةَالداؿَ(الربكع،َالضمكع)المسبكؽَبحرؼَالكاكَكنجدىاَفيَ

َ:تقكؿَ(ليؿَكقمب)طكقافَفيَقصيدةََلالشاعرةَفدَكَفيَقصيدةيظيرَذلؾََك
ــلُ  ىــوَ  ــ المي ــبُ َي  كَ اعَ شــرَ  فانشــرْ  ا قم

 يــــــقمِ م العَ بَل الّظــــــ مّ خَضــــــ رْ واعُبــــــ  

   
 شـــــــــاتِ اعِ ك الرّ بأوىاِمـــــــــ فْ وجــــــــذّ 

ـــــ فـــــي زورقٍ    ـــــَم ـــــ وِ ا ِب  يـــــقفِ رَ  نْ ِم

   
ّنـــــــــ  ء كبيـــــــــرٌ شـــــــــيٌ  كالميـــــــــلِ  كَ وا 

 يقحِ َســـــــ يقٌ حِ َســـــــ القـــــــرارِ  بعيـــــــدُ   

   
 

ــ ــَس ــ ومــةَ وى الكَ رى واحَت ــعُ  نْ ِم  وِ مِق
  

 

 يــــــــمدِ األَ  فّ وَلــــــــ ارِ َحــــــــالبِ  خمــــــــفَ 

   
 

ـــــــلِ  ـــــــتَ  وكالمي ـــــــ أن  يثًا وجـــــــوًدادِ َح

  
 

ـــــ ـــــاتِ العَ  نْ ِم ـــــرًا جَ بِ كَ  اطف ـــــي (2)يمِس
 

   

                                                           

َ(.:9ناصر،َاآلثارَالكاممةَ)صَ((1
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َفيَالبيتَ َالممدكد َالقاؼَالجيكرمَالمسبكؽَبحرؼَالياء َبقافية َالقصيدة بدأتَالشاعرة
فقدَغيرتَ،َأماَفيَالبيتَالرابعَكالخامس(،َسحيؽ،َرفيؽ،َالعميؽ)كالثالثَفيَ،َكالثاني،َاألكؿ

فيَالقافيةَفيوََفاستخدامياَلممدٌَ،َحرؼَالميـَالمسبكؽَبحرؼَالياءَالممدكدَإلىالشاعرةَالقافيةَ
َ؛ياَبقافيةَالميـتلثـَاستبد،َبقافيةَالقاؼَفبدأت،َمفَالميؿَالشاعرةَالكجعَالذمَالقتوَلإظيارَلمد
َ.تَشعكريةَكاممةَفيَالنصَعميياَإرساؿَدفقاليككفَسيبلنَ

َ:(عكاَكالبحر)كيقكؿَالشاعرَراشدَحسيفَفيَقصيدةَ
 يورةيا طَ  كَ ويدَ رُ ، ايا عكّ  البسماتِ  يا حموةَ 

 ورةشُ المُ  كِ يسألُ  وجاءَ  راحتيكِ  لَ قبّ  البحرُ 

 ميرةيا أَ  كَ قمبِ  ودّ  ليخطبَ  ؛ىأتَ  األميرُ  فيوَ 

 ها شعورَ ي أبدً ال تجرحِ  وِ و وبقمبِ ا بِ رفقً 

 ولحبّ  أبوْ يَ  لمْ  ا بالبحرِ ىازئً  وركِ سُ  أرأيتِ 

 وقمبِ  اتِ مجَ لتسمعي خَ  ؛أنتِ  إليوِ  خرجتِ  حتى

 ةالنبيمَ  البحرِ  مشاعرَ  رفضتِ  إنْ  ى؛ ألخشَ يإنّ 

َ(1)يمة مِ الجَ  كِ ارتِ جَ  قمبَ  ا ويخطبَ برً ي كِ نِ نثَ يَ  أنْ 

،َالمسبكقةَبالكاكجاءَالشاعرَراشدَحسيفَبيذهَالقصيدةَمتعددةَالقكافيَفبدأىاَبقافيةَالراءَ
َأكَبالياءَكالمتبكعةَبالتاءَالمربكطة مفََ،كالرابعَكالثالثَالثانيَكَالبيتَاألكؿَفيَكيظيرَىذا،

كىيَالباءَ،َأخرلقافيةَاستبداليةََإلىثـَيتحكؿََ(شعكرة،َأميرة،َالمشكرة،َطيكرة)خبلؿَالكمماتَ
قافيةََإلىكماَيتنقؿَ(،َقمبو،َحبولبيتَالخامسَكالسادسَكفيَكممتيَ)كىذاَفيَا،َالمتبكعةَبالياء

كالمتبكعةَبحرؼَالتاءَالمربكطةَكيظيرَ،َكىيَقافيةَالبلـَالمسبكقةَبحرؼَالياءَالممدكد،َأخرل
َفيَالبيتَالسابع َىذا َالنبيمة)كالثامفَفيَكممتيَ، َفيََ(الجميمة، َاالستبدالية َتجمتَالقافية فقد

َ.قصيدةَراشدَحسيفَبصكرةَكاضحة

َ:يميَفيَقصيدةَ)ياَبحر(كيقكؿَالشاعرَحكمتَالعت
 كوارَ دِ  يا بحرُ  ىنخش لنْ 
 كأسرارَ  أوْ ، كأغوارَ  نرىبَ  لنْ 
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 بكينَ  ةُ احَ محَ المِ  فنُ ا السّ نَ تحممُ ، ىيادتتَ  عادتْ  ىا قدْ 
 فييا يا بحرُ  نْ ومَ ، ارا الدّ نَ عْ ودّ 
 يا بحرُ  ديرٍ  عمدنا في أقدسِ  ولقدْ 

 يناءا لممِ انَ رمَ  البحرَ  لكنّ ، نرسوَ  أنْ  نخترْ  لمْ 
 اءزَ عَ  بعُض  ا في الشاطئَ ولنَ ، ااعً ودَ ، لمبحرِ  نيمُس  ىلْ 

 نابِ ركِ مَ بِ  رمي لمبحرِ نَ  ىلْ 
 .(1)ا نَ بمركبِ  ي لمبحرِ نرمِ سَ ، ناصمْ وَ ، يناكَ عَ  تْ صدقَ 

َفيَتقفيةَنيايةَاألسطرَالشاعرَأتقف َاالستبدالية َالقافية َاستخداـ صكتََعمىسطريفَ،
َباأللؼ َالمسبكؽ َحرؼَالراء ،َ َاختار َبالَصكتثـ َالمسبكؽ َحالراء َمرة َسطريفََأخرلاء في

َاأيضَن َبصكتَاليمَك، َذلؾَجاء َباأللؼَفيَسطريفبعد َالمسبكقة َزة َبصكتَك، َذلؾَجاء ،َبعد
اَمفَخبلؿَتكرارهَلمقافيةَفيَيقاعَنإككأنوَيريدَأفَيحدثَلناََليختتـَبوَقصَ؛اءببحرؼَالَىكانتي

َ.كؿَسطريفَمفَأسطرَالقصيدة
َ:(البحارَالعائدَمفَالشطآفَالمحتمة)كيقكؿَالشاعرَمعيفَبسيسكَفيَقصيدةَ

 اريتي أشجَ يبَ أن يا حبِ  لوْ 
 ندبادسِ  في بستانِ  تعيُش 
 يور كاألوراقِ الطّ  تثمرُ 
 ماراألطفال كالثّ  وتثمرُ 

 حيبّل أن يا حبيبتي مَ  لوْ 
 ياحالرّ  في جزيرةِ  يعودُ 
 فافالضّ  عمىيرتمي  يعودُ 
 والمجداف، راعوالشّ ، بالجرحِ 

 ارحَ البِ  ه عجائبِ في صدرِ 
 راعيه شِ ظيرِ  فوقَ  يعودُ 

 ماروالثّ ، اليديرِ  وسمةَ 
 ارحَ والمَ  واألسماكَ  والعيَش 

 مالوحزمة من السحاب والرّ 
 نا المشرد والظبللمن شطّ 

                                                           

 (.84العتيمي،َديكافَياَبحرَ)صَ((1
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 احيفي أقدَ  الشراعِ  يا عاصرَ 
 موجة قد أمسكت شراعي

 (1)الشعاع  نا كقطرةِ من بحرِ 
يتحدثَعفََحيث،َأكثرَمفَقافيةَليذهَالقصيدةَلتناسبَدفقاتوَالشعكريةَالشاعرَاختار

فقدَ،َإالَأنوَكافَيفمت،َفيَكؿَرحمةَالمكتَبعينوَيرلَالذم،َالسندبادَالمغامرَكثيرَالترحاؿ
َالتيَكَ(كالبلـ،َكالعيف،َكالفاء،َكالحاء،َكالقاؼ،َكالداؿ،َالراء)اختارَالشاعرَأحرؼَالركمَمثؿَ

َجاءتَمسبكقةَبحرؼَاأللؼَالممدكد َالقكافيَ، َمفَكؿَىذه َأفَيكضحَلنا ككافَالشاعرَيريد
َكؿَفمسطيني َالتيَيعانييا َالقصيدةَتظيرَالقافيةَاالستبداليةََ،َالممدكدةَحالةَالمعاناة كفيَىذه

َالشاعرَبصكتَالراء صكتَحرؼََإلىأفَيصؿََإلىثـَالحاءَفصكتَالفاءَ،َجميةَحيثَبدأ
َ.ختـَبوَقصيدتوالعيفَالذمَ

اَأكثرَمفَالقافيةَالمكحدةَعندَكمفَخبلؿَىذاَنبلحظَأفَالقافيةَاالستبداليةَسجمتَرصيدَن
َ.اَمفَخبلؿَتحميؿَبعضَالنماذجَالشعريةَالسابقةكقدَرأيناَىذاَكاضحَن،َشعراءَالدراسة

 :القافية المرسمة )المفتوحة( :ثالثًا
فيَغيابََالنقادكيرلََ؛أكَغيابَالركم،َىكَغيابَالقافيةَ:بالقافيةَالمرسمةَالدراسةَعنيتَك

َلمقافية َغيابنا َالركم َغائبة، َغير َالقافية َكانت ف ََ،كا  َفيَفيي َحرؼَالركم َتكرار َتكالي عدـ
َالكاحدة َالقصيدة َالركمَك، َيتكرر َأف َالممكف َمف َفيَ، َمتكاترنا َركينا َيككف َأف َيصمح َال كلكنو

َ.أكَثبلثَمرات،َكقدَتككفَمرتيف،َمنوحيثَتخمكَمعظـَأسطرَالقصيدةَ،َالقصيدة
َ:مثاؿَذلؾَ
َ:(قكؿَالشاعرَعزَالديفَالمناصرةَفيَقصيدةََ)كقاؿَليَفيَكصؼَالبحرَالميتي

 ةيَ الِ ة عَ مّ تَ  عمىيول ي الخُ ي يربّ جدّ  كانَ 
 حرالبَ  ىر تَ  ا أنْ ىَ دَ ي أعوّ ي كَ لِ  قالَ 

 نار ةِ ذفَ قَ  آخرَ  يمفظُ  وىو ينازعُ 
 عالياألَ  رملَ  فترفُس ، يولالخُ  يييجُ 

 (2)امحَ الزّ  حر وىو يشقّ لي أقعد البَ  قالَ 
َتامنا َتخمكَمفَصكتَالركمَخمكنا َأفَأسطرىا َالسابقة َيظيرَمفَخبلؿَالقصيدة َحيث،

َليفسحَالمجاؿَلئليقاعَالداخميَ؛الشاعرَعفَاإليقاعَالخارجيَىاستغن فمفَخبلؿَالنظرَفيَ،
                                                           

َ(.282(َبسيسك،َاألعماؿَالكاممةَ)ص(1
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َ)عالية( َبكممة َالذمَينتيي َالبيتَاألكؿ َ)نار(، َكالثالثَبكممة َ)البحر( َبكممة َكالثاني كالرابعَ،
َ؛صكتَركمَعمىَقؼالشاعرََكَـَتسجؿَالدراسةَأفل،َبكممةَ)األعالي(َكيختـَبكممةَ)الزحاـ(

َ.،َففيَىذاَالنمكذجَغيابَلمقافيةَبشكؿَكاضحبؿَكؿَسطرَيختمؼَركيوَعفَالسطرَالذمَيميو
َ:بحر(كيقكؿَالشاعرَخالدَأبكَخالدَفيَقصيدةَ)عصرَال

 الموج ا والجبالُ بحرً  األرُض  تصيرُ 
 نا البحارة القدماءجموعُ  تصيرُ 

كرامً   عينييالا وا 
 انواثنَ  قاربٌ  ويغرقُ 

 اببَ الشّ  العصرِ  بحارةِ  ىسو  ىوال يبق
 حاروعنوا البحر والبِ 

 الميناء عمىوانتظروا 
 (1)الميل طولَ 

َبقافية َيمتـز َالنصَلـ َإفَالشاعرَفيَىذا ،َ فيَالسطرََ(القدماء)كالَركمَإالَفيَكممة
كىذاَ،َفييامَقافيةَكجكدَألَأماَفيَباقيَالقصيدةَفبل،َككممةَ)الميناء(َفيَالسطرَالسابع،َالثاني

َكالَ(الميؿ،َالبحار،َالشباب،َاثناف،َلعينييا،َ)المكجػػَبَكاضحَمفَخبلؿَاألسطرَالشعريةَالمقفاة
َأمَركمَإالَ)القدماءيَك َفييا َجد َالميناء(، َسبؽَالَيعتبرَقافية، َكما َيتكررَإالََ؛كىذا َلـ ألنو

َ.مرتيف
َ:أفريقيا(َإلىكيقكؿَمحمكدََدركيشَفيَقصيدةَ)أغنيةَحباَ
 تؤقّ المُ   نشتيي  الموتَ 

 ينايِ ويشتَ  نشتييوِ 
 ؛والبحار البعيدةِ  بالمدنِ  نمتفّ 

 ئاجِ فَ المُ  األملَ  لنفسرَ 
 (2)المرايا  إلى والرجوعَ 

ثـَصكتَالنكفَالمسبكؽَ،َأظيرَدركيشَفيَقصيدتوَعدةَأصكاتَلمركمَفبدأَبصكتَالتاءََ
َبالياء َالراءَالمسبكؽَباأللؼ، َكبعده َبالياءَالمسبكؽَباأللؼَالمتبكع، َمنتيينا َاليمزة باأللؼَََثـ

                                                           

َ(.:2َ/5أبكَخالد،َاألفعاؿَالشعريةَ)ـَ((1
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؛َاإليقاعَالداخميَفيَالقصيدةَعمىلكنوَاعتمدََ؛فمـَيأتَالشاعرَبقافيةَمتكررةَأكَغيرىا،َاأيضَن
َ.ليعكضَاإليقاعَالخارجيَالذمَيجبَأفَنجدهَفيَحرؼَالركم

َ:كيقكؿَالشاعرَسميحَالقاسـَفيَقصيدةَ)المسافر(
 جميل ني والطقُس أغنيتي تسمعُ   

 اءخَ والبحر رَ ، قدمي ثابتةٌ 
 يعدِ وَ  والبحرُ ، لغتي سارية

 لكنْ 
 لديّ  ال سفنَ 

 جاضِ النّ  ى بالثمرِ شجري يتدلّ 
 سفني جاىزةٌ 

 (1)وحي رُ  ارةُ حّ بَ  ىا ىمْ 
لقدَحاكؿَالشاعرَفيَالقصيدةَأفَيعكضَعفَغيابَصكتَالركمَبالقافيةَالمكجكدةَفيَ

َاألبياتَاألكلي َأفَيصنعَانسجامَن، َصكتيَنفحاكؿَالشاعرَمفَخبلؿَالمد َفيَا َمقطعينا َكتكافقنا ا
فَ،َاَمفَخبلؿَالمدَالكاردَفيياتشكؿَانسجامَنَ(كديع،َرخاء،َجميؿ)نياياتَاألسطرَفكمماتَ كا 

َ.خمتَالقصيدةَمفَحرؼَالركمَالمتكرر

َ:(الدخكؿَفيَاألزرؽ)أماَالشاعرَإبراىيـَنصرَاهللَفيَقصيدةَ
 لمبحرِ  نَ اآل كَ في صدرِ  ماذا تخبئُ 

 طويبًل  الفراقُ  كانَ 
 فماذا تخبئُ 

 افينَ المَ  ىذهِ 
 حرالبَ  تعرفُ  ىلْ  نعمانُ 

 نييعرفُ 
 فولةفي الطّ  ي مرةً نِ عانقَ ، آهٍ 

 فتيشَ  عنْ  البحرَ  ال تفصلِ 
 (2)يد البِ  ني ظمأُ سيقتمُ 

                                                           

 (.4َ/4:5القاسـ،َاألعماؿَالكاممةَ)جَ((1

 (.42نصراهلل،َديكافَنعمافَيستردَلكنوَ)صَ((2
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َأمَصكتَلمركم َنياياتَأسطره َفي َيحمؿ َالنصَالسابؽَال َعدةَ، َاختار َقد فالشاعر
ينتييَبصكتَالبلـََأخرلكتارةَ،َفتارةَيختـَبصكتَالراء،َلينييَبياَأسطرهَالشعريةَ؛أصكات

كىذاَىكَصكتَالركمَالكحيدَثـَالراءَ،َكتارةَباليمزةَثـَالفاءَالمسبكقةَباأللؼ،َالمسبكؽَبالياء
فنجدَالشاعرَغيرَمشغكؿََ؛كلكفَىذاَالَيعتبرَركينا،َالمتكررَمعَصكتَالراءَفيَالسطرَاألكؿ

كالمفرداتَدكفَاالىتماـَبالركمَ،َكماَيظيرَأنوَميتـَبتدفؽَالمعاني،َبإنياءَاألسطرَبركمَكاحد
َ،ناتَصكتيناَمعَبعضياكالسك،َكىذاَيظيرَمفَاستخداموَلبعضَالكمماتَالمنسجمةَبالحركات

َ.مماَأحدثَجرسناَإيقاعيناَيغنيوَعفَاالىتماـَبصكتَالركم
َ:يقكؿَالشاعرَمعيفَبسيسكَفيَقصيدتوَ)يافاَفيَبطفَالحكت(َ

 ما زالتْ  الحوتِ  نِ ا في بطْ يافَ 
 ارحَ بيا البِ  يجوبُ 

 اهتَ  الحوتُ 
 يا طفمي الحوتَ  من ذا يدلّ 

 (1)اب تَ ويطويو العِ 
منوَأكاخرَفيَالقصيدةَالسابقةَيحاكؿَالشاعرَأفَيستعيضَبصكتَالركمَالذمَتخمكََ

فنراهَيختـَبصكتَالتاءَثـَالراءََ؛الَيشعرَالمتمقيَبالممؿَحتىداخميةََىاألسطرَالشعريةَبمكسيق
كالضياعََفحالةَالتيو،َثـَالبلـَفالباءَالمسبكقةَبألؼَالمد،َكجاءَبعدهَبالياء،َالمسبكقةَباأللؼ

َفيكال َبحرؼَالركم، َالشاعرَقدَشغمتوَعفَاالىتماـ َأكبرَمفَقضيةََتيَيشعرَبيا فيَحالة
َ.حرؼَالركم

َ:(الكجوَالذمَضاعَفيَالتيوَإلى)كتقكؿَالشاعرةَفدكمَطكقافَفيَقصيدةَ
 ي لماذايا حبّ  آهِ 
 ببلدي لماذا ؟ اهللُ  ىجرَ 
 ببلدي عنْ  ىتخمّ ، النورَ  حبَس 

 ممات ؟الظّ  لبحارِ 
 ا خرافًياينً نّ تِ  مَ الَ العَ  ىوأر 

َ(2)باب ببلدي عمى

                                                           

 (.:34بسيسك،َاألعماؿَالكاممةَ)صَ((1

َ(.:64طكقاف،َديكانياَ)صَ((2
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َفي ََبالنظر َالشعرية َالركمَبلحظيَياألسطر َمف َخمكىا َ)لماذا، َكممتي َفي َيظير ،َكما
الََ–فَاعتبرناىماَمفَضمفَالقافيةَا ََكَ-َفَحدكدَالقافيةالَيعتبرَضمفَمجاؿَالقافيةَأل(كببلدم

اَفيَأبياتَالقصيدةَفأصكاتَاَلمركمَكاضحَنفبلَنجدَصكتَن،َأفَيتعدلَالمرتيفَكالثبلثَمراتَبدٌَ
َ.ثـَحرؼَالتاءَفالفاءَأخرلالركمَتتأرجحَبيفَالذاؿَمرةَكالداؿَمرةَ

ََ َالدراسة َشعراء َأشعار َتتبع َخبلؿ َمف َمجاؿ َالقافيةفي ،َ َالدراسةكأنكاعيا أفََلمست
َالقكافيَبيفَالمكحدة َفيَاستخداـ َتنقمكا َالشعراءَالفمسطينييفَقد َكالمرسمة،َكاالستبدالية، فَككا،

ككماَرأتَالدراسةَأفَشعراءناَ،َرَمفَبيفَباقيَالقكافيثنصيبَالقافيةَالمرسمةَالمفتكحةَىكَاألك
فَدؿٌَ،َكاالستبدالية،َكانكاَمقميفَفيَاستخداـَالقافيةَالمكحدة َعمىَ-حدَماَإلى-ىذاَفإنوَيدؿََكا 

َ.غيابَالقافيةَفيَشعرىـ
كالقفمةَالتيَينتظرىاَالمتمقيَعندَ،َالذكؽإفَتركناَلمقافيةَفيَنيايةَاألسطرَالشعريةَيفقدناَ

ككأفَالقافيةَفيَنيايةَالبيتَالشعرمَىيَالمحطةَالتيَسيقؼَعميياَ،َسماعَأمَقصيدةَأكَقراءة
َ.كترتاحَلو،َكالذمَتنتظرَاألذفَسماعو،َكىيَبمثابةَالجرسَاإليقاعيَلو،َالقارئَالمتذكؽ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ



26: 
 

 الخاتمة
َ َطكؿَرحمة َالبحثَالممتعةبعد َالتيَالَتمؿٌَ، َالكتب، َبيف َكالتيَقضيتيا ؿَفيَكالتجكٌَ،

َالبحثَالمكسكـَ،َالبحثَنيايةَأفَنصؿَإلىَالَبدٌَ،َكالشعراء،َاألدباءَك،َعقكؿَالنقاد رمزَ)ىذا
تناكؿَىذاََ:الفصؿَاألكؿ،َكالمكزعَعمىَثبلثةَفصكؿ(،َالبحرَفيَالشعرَالفمسطينيَالمعاصر

اكاصطبل،َالفصؿَالرمزَلغة كانتيىَالفصؿَ،َثـَعرضَآلراءَالعرب،َثـَعرضَآلراءَالغرب،َحن
كعبدَ،َكنازؾَالمبلئكة،َبتحميؿَبعضَالقصائدَلشعراءَعربَمعاصريفَأمثاؿ:َبدرَشاكرَالسياب

َالبياتي َالكىاب َالصبكر، َعبد َكصبلح َحجازم، َالمعطي َعبد َكأحمد َدنقؿ، َكأمؿ َأبكَ، يميا كا 
تناكؿََ:أماَالفصؿَالثاني،َاستخدمكاَالبحرَرمزناَفيَأشعارىـ،َكنزارَقباني،َكخميؿَحاكم،َماضي

َقصائدى َتحميؿ َخبلؿ َمف َالمعاصريف َالفمسطينييف َالشعراء َمف َكيؼَليتبيٌََ؛الشعريةَـعددنا ف
َفيَأشعارىـ َالبحرَرمزنا َاستخدمكا َالبحرَمفَالنكاحيَاإليجابيةكقسٌَ، َالفصؿَإلىَرمزية َـ ثـَ،
اإليقاعََتحدثتَفيوَعفَ،كالصكرة،َاإليقاعَ:أماَالفصؿَالثالثَ،رمزيةَالبحرَمفَالنكاحيَالسمبية

ا ،َثـَإحصاءَكتصنيؼَلقصائدَشعراءَالدراسةَمفَحيثَاستخداـَالبحكرَالشعرية،َلغةَكاصطبلحن
ا،َلغةَكختامناَالصكرة،َكالتفعيبلت ،َكالمركبة،َمعَبيافَألنكاعَالصكرةَالشعريةَالمفردة،َكاصطبلحن

َ.كالكمية

َالدراسةَتكصؿَالباحثَإلىَنتائجَعدةَمنيا:كمفَخبلؿَىذهََ

 لـَيعرؼَالعربَمعنىَاصطبلحيناَلمرمزَفيَالشعرَالعربيَإالَفيَالعصرَالعباسي.َ
 َكالثكرة،َالبحرَرمزَلؤلـَ:تشكؿَالبحرَعندَالشعراءَالعربَالمعاصريفَبأشكاؿَعدةَمثؿ،

َكالخبلص َكالحب، َلممكت، َرمز َالبحر َالعاقؿ َكاإلنساف َكالمرض، َكالكحش، ،َكالضياع،
َ.كالحزفَكىكَالغالبَفيَالنصكص،َالمعاناة،َكالترحاؿ

 البحرَرمزََ:إيجابيَمثؿ،َحضكرَالبحرَعندَالشعراءَالفمسطينييفَحضكرَإيجابيَكسمبي
َلمكطف َكالثكرة، َكالعكدة، َالحنيف، َكالخبلص، َاألمؿ َكالكبرياء، َكالعظمة ،َكالحبَكالعطاء،

َالعاقؿ َكاإلنساف َكالصديؽ، َكال، َذكرياتَالجميمةكالطفكلة َلمتيوَ، َرمز َالبحر َمثؿ: كسمبي
،َالميؿَكالمجيكؿ،َكالمكتَكالخكؼَكالكرهَكالحصار،َالمحتؿَك،َكالرحيؿَكالمنفى،َكالضياع

َالكاسعة َكالمسافات َكالجنكف، َالظالـ، َكالمتجبر َكالمخاطر، َكالصمت، َكالسككف كالعجزَ،
َ.كاليزيمةَكالتآمر

 متجاكزناَ،َكالمعاصرة،َكسارَمعَالتجديد،َكأكزانو،َالشاعرَالفمسطينيَنيؿَمفَبحكرَالخميؿ
َ.بحكرَالخميؿَإلىَنظاـَكحدةَالتفعيمة
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 َعمكدينا َالتفعيمة،َنظـَالشعراءَالفمسطينيكفَشعرنا ككافَالنصيبَاألكثرَ،َكآخرَعمىَنظاـ
َ.فيَشعرَالتفعيمة،َكمستفعمف،َكفعكلف،َكفاعمف،َلبحرَالخفيؼَفيَالشعرَالعمكدم

 َمعيننا؛َبؿَمالتَإلىَالتحررَالقافيةَالمستخدمة َشكبلن كمفَ،َفيَنيايةَأشعارىـَالَتكادَتمتـز
،َكالقافيةَاالستبدالية،َأكَالمتكررة،َالقافيةَالمكحدةَ-مفَخبلؿَتقسيـَالدراسةَ–ىذهَالقكافيَ

َالمرسمة َكالقافية َمقمٌَ، َكانكا َبينما ا؛ َاستخدامن َاألكثر َالمرسمة َالقافية َنصيب َفيَككاف يف
َ.القافيةَالمكحدةاستخداـَ

 َالقديـَلمصكرة َ.كالمجاز،َكاالستعارة،َعمىَالتشبيوَاقتصرَالمفيـك
 كظيرَاستخداـَالصكرةَالكميةَبشكؿَكبيرَ،َكالكمية،َكالمركبة،َالمفردةَ:الصكرةَأنكاعَمنيا

َالبحر َرمزية َفكرة َيحمؿ َالدراسة َمكضكع َألف َالدراسة؛ َفي َتككفَصكرناَ، َما َغالبنا كىي
َ.كمية

 ٌََالتطك َكانتَرت َمما ا َكاضحن َتطكرنا َالمعاصريف َالفمسطينييف َالشعراء َعند َالشعرية صكرة
ََ.كالمعاصرة،َكجعميـَيدخمكفَحيزَالتجديد،َتطكرناَأثرلَقصائدىـ،َعميوَقديمنا

ََ:التكصياتَالتيَيكصيَبياَالباحث

مفََحتىَيظيركاَعمىَالساحةَاألدبيةَكيأخذكاَنصيبيـَدراسةَالشعراءَالفمسطينييفَالمغمكريفَ
َََََََ.كالدراسةَالبحث

َ

َ

َ



َ

َ

َ

َ

َ
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. -

 المراجع العربية: -

(َ َفتكح. َمحمد َالمعاصر.َـ(.2:88أحمد، َالشعر َفي َكالرمزية َدار2َطَالرمز َالقاىرة: .
َالمعارؼ.َ

.َ)د.ط(.َالقاىرة:َدارَالثقافةَالحداثةَالشعريةَمفَمنظكرَرمزمـ(.2َ::2أحمد،َمحمدَفتكح.َ)
َالعربية.

(َ َعزَالديف. 2:89َإسماعيؿ، َالفنيةـ(. َكظكاىره َكالمعنكية.َالشعرَالعربيَالمعاصرَقضاياه،
َ.)د.ـ(:َدارَالفكرَالعربي.4ط

.2:86َ-2:59لمحتمةَبيفَعاميَالحركةَالشعريةَفيَفمسطيفَاـ(.َ:2:8أبكَإصبع،َصالح.َ)
َ.َبيركت:َالمؤسسةَالعربيةَلمدراساتَكالنشر.2ط

َ.َالقاىرة:َمكتبةَاألنجمكَالمصرية.3.َطمكسيقيَالشعرـ(.2:63َأنيس،َإبراىيـ.َ)

(َ َسيد. 4َ::2البحراكم، َالعربيـ(. َالشعر يقاع َالمصريةَالعركضَكا  َالييئة َالقاىرة: َ)د.ط(. .
َالعامةَلمكتاب.َ

َ.َبيركت:َدارَالعكدة.4الكاممة.َطَاألعماؿَالشعريةـ(.2:98َ)َبسيسك،َمعيف.

َ َ)عمىالبطؿ، .2:92َ َـ(. َالعربي َالشعر َفي َاليجرمَحتىالصكرة َالثاني َالقرف َطآخر .3َ.
َ)د.ـ(.َدارَاألندلس.

)رسالةَماجستيرَغيرَالرمزَالدينيَعندَركادَالشعرَالعربيَالحديثَـ(.َ:2:9بمعمي،َأمنة.َ)
َالجزائر،َالجزائر.منشكرة(.َجامعةَ

(َ َالكىاب. 6َ::2البياتي،َعبد َلمدراساتَاألعماؿَالكاممةـ(. َالعربية َالمؤسسة َبيركت: .)د.ط(.
َكالنشر.

(َ َتشارلز. 3َ::2تشادكيؾ، َالمصريةَالرمزيةـ( َالييئة َالقاىرة: َ)د.ط(. َإبراىيـ. َنسيـ َتحقيؽ: .
َالعامةَلمكتاب.

(َ 2:76َالجاحظ، َالحيكافـ(. َالسبلـ َعبد َت: َط. َمصطفىَالبابي3َىاركف. َمطبعة َ)د.ـ(. .
َالحمبي.
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)رسالةَماجستيرَغيرَلبنيةَالفنيةَفيَشعرَكماؿَأحمدَغنيـ.ََـ(.3121أبكَجحجكح،َخضر.َ)
َ.،َالجامعةَاإلسبلمية،َغزةمنشكرة(

تحقيؽ:َمحمكدَمحمدَشاكر.َ)د.ط(.َالقاىرة:ََدالئؿَاإلعجاز.الجرجاني،َعبدَالقاىر.َ)د.ت(.َ
َلمطباعةَكالنشر.مكتبةَالخانجيَ

.َ)د.ط(.َالقاىرة:َآفاؽَاإلبداعَكالتمقيَفيَاألدبَكالففـ(.2:94َالجكيني،َمصطفيَالصاكم.َ)
َدارَالمعارؼ.

(َ َالخضراء. َسممي 3118َالجيكسي، َالحديثـ(. َالعربي َالشعر َفي َكالحركات .َاالتجاىات
َ.َبيركت:َمركزَدراساتَالكحدةَالعربية.3تحقيؽ:َعبدَالكاحدَلؤلؤة.َط

َ.َ)د.ط(.َبيركت:َدارَالعكدة.الديكافـ(.4َ::2م،َخميؿ.َ)حاَك

َ.َبيركت:َدارَالعكدة.4.َطالديكافـ(.2:93َحجازمَحمدَعبدَالمعطي.َ)

َ.َ)د.ط(.َبيركت:َدارَالعكدة.الديكافـ(.َ:::2حسيف،َراشد.َ)

.َغزة:َمطبعة2َ.َطالخطابَالشعرمَعندَمحمكدَدركيشَـ(.3111،َمحمدَصبلح.َ)ةأبكَحميد
َمقداد.َ

َالفمسطينية.َاألفعاؿَالشعريةـ(.3119َأبكَخالد،َخالد.َ) .َراـَاهلل:َبيتَالشعر2َ.َطالعكديسا
َالفمسطيني.

َفكزم.) 3115َخضر، َمؤسسة2َ.َطعناصرَاإلبداعَالفنيَفيَشعرَابفَزيدكفـ(. َالككيت. .
َعبدَالعزيزَسعكدَلئلبداعَالشعرم.َ

َ(.3.َع)ياليمجمةَدَالرمزَفيَالشعرَالعربي.ـ(.3122َخمؼ،َجبلؿ.َ)

(َ َإبراىيـ. 3114َخميؿ، َالحديثـ(. َالعربي َالشعر َلدراسة َطمدخؿ َالمسيرة2َ. َدار َعماف: .
َلمنشرَكالتكزيع.

َ.)د.ط(.َبيركت:َدارَالعكدة.الديكافَـ(.2:94دحبكر،َأحمد.َ)

َ.َبيركت:َرياضَالريسَلمكتبَكالنشر.3.َطديكافَأثرَالفراشةَـ(.:311دركيش،َمحمكد.َ)

َالكاممة.َ)د.ط(َبيركت:َدارَالساؽ.َالشعريةدركيش،َمحمكد.َ)د.ت(.َاألعماؿَ

َ.َ)د.ط(.َبيركت:َرياضَالريسَلمكتبَكالنشر.الجداريةدركيش،َمحمكد.)د.ت(.َ
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َ.َ)د.ـ(.َدائرةَالمعارؼَالعثمانية.2.َطجميرةَالمغةابفَدريدَ)د.ت(.َ

َىرة:َمكتبةَمدبكلي..َالقا4.َطاألعماؿَالشعريةَالكاممةـ(.2:98َدنقؿ،َأمؿ.)

(َ َجيمبير. 5َ::2دكراف، َالرمزم.ـ(. ََالخياؿ َطَعمىتحقيؽ: َالمؤسسة3َالمصرم. َبيركت: .
َالجامعيةَلمدراساتَكالنشر.

َ.َبيركت:َدارَالعمـَلممبلييف.2.طفيَالبنيةَاإليقاعيةَلمشعرَالعربيـ(.2:85َأبكَديب،َكماؿ.َ)

َدارَالعكدة.َ.َبيركت:2.َطالديكافَـ(.2:92رشيد،َىاركفَىاشـ.َ)

.َتحقيؽ:َعبدَالحميدَالينديكم.َالعمدةَفيَمحاسفَالشعرَكنقده،َكآدابوـ(.3115َابفَرشيؽ،َ)
َ.َبيركت:َالمكتبةَالعصرية.2ط

َالقاىرة.َمكتبةَابفَسينا.َ.5طَ.عفَبناءَالقصيدةَالعربيةَالحديثةَـ(.3113عشرم.َ)َعمىزايد،َ

َرَالعكدة.)د.ط(َبيركت:َداالديكاف.َزياد،َتكفيؽ.َ)د.ت(.َ

َ.29َ(،4َ)27.َمجمةَعالـَالفكرـ(.َالرمزَكاألسطكرة.2:96َأبكَزيد،َأحمد.َ)

)د.ط(.َعماف:َدارََ.نقؿَالشعريةالحركةَالنقديةَحكؿَتجربةَأمؿَدـ(.3118َسميماف،َمحمد.َ)
َاليازكرمَلمنشرَكالتكزيع.

َ.َ)د.ط(.َبيركت:َدارَالعكدة.الديكافـ(.3127َالسياب،َبدرَشاكر.َ)

اإلماراتَ.َتحقيؽ:َأحمدَنصيؼَالجنابيَكآخركف.َالصكرةَالشعريةدمَلكيس.َ)د.ت(.َسيسؿ،َ
َ:َمؤسسةَالخميجَلمطباعةَكالنشر.العربيةَالمتحدة

َ)د.ط(.َالقاىرة:َدارَإحياءَالكتبَالعربية.َالصكرةَاألدبيةَتاريخَكنقد..َ)د.ت(.َعمىصبح،َ

(َ 3118َالطاىر،َمحمد. َدراسةـ(. .3َطَتطبيقيةَفيَشعرَالسياب.َالرمزَفيَالشعرَالعربي،
َأكتكبر.8ََ)د.ـ(:َمنشكراتَجامعةَ

َ.َنابمس:َمنشكراتَالدارَالكطنية.3طَالساخرَكالجسدَإبراىيـَطكقاف.ـ(.5َ::2)َطو،َالمتككؿ.

َ.َ)د.ط(.َبيركت:َدارَالعكدةالديكافَ.ـ(8::2طكقاف،َفدكم.َ)

َ.)د.ط(.)د.ـ(.)د.ف(.َتيافيـَأشعارَالعربَكصناعَإلىالمرشدََ.)د.ت(َ.الطيب،َعبداهلل

َ.َعماف:َدارَالشركؽ.2.َطففَالشعرَـ(.7::2عباس،َإحساف.َ)

َ.َبيركت:َدارَالعكدة.2.َطاألعماؿَالكاممةـ(.2:83َعبدَالصبكر،َصبلح.َ)
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َ.َ)د.ط(.َالقاىرة.َدارَالمعارؼ.الصكرةَكالبناءَالشعرمعبدَاهلل،َمحمدَحسف.َ)د.ت(.َ

َ.َالقاىرة:َدارَالمعارؼ.2.َطالداللةَفيَالشعرَالجاىميإبداعَـ(.2:99َالعبد،َمحمد.َ)

َ.َ)د.ـ(:َدارَاآلداب.2.َطديكافَياَبحرـ(.2:76َالعتيمي،َحكمت.َ)

(َ َمحمد. َالفتاح َعبد 2:93َعثماف، َشكقي. َفيَشعر َالفنية َالصكرة َفصكؿـ(. َمجمة .2(2َ)
255.َ

.2َطَةَكجذكرهَالفكرية.التجديدَفيَالشعرَالحديثَبكاعثوَالنفسيـ(.2:97َعزَالديف،َيكسؼ.َ)
َجدة:َمطابعَدارَالببلد.

َساسيف.) َنكاسَـ(.2:93عساؼ، َأبي َإبداع َفي َكنماذجيا َالشعرية َطالصكرة َبيركت:2َ. .
َالمؤسسةَالجامعيةَلمدراساتَالنشر.

َ.َبيركت:َالمركزَالثقافيَالعربي.4طَالصكرَالفنية.َـ(.3::2عصفكر،َجابر.َ)

َالعبٌلؽ َ)َعمى، 3114َجعفر. َالنصَالشعرمفيَحدـ(. َطاثة َدارَالشركؽَلمنشر2َ. َعماف: .
َكالتكزيع.

.َعماف:َدارَالشركؽ2َ.َطكحديثوَقديمومكسيقيَالشعرَالعربيَـ(.8َ::2،َعبدَالرضا.)عمي
َلمنشرَكالتكزيع.

َ.َ)د.ط(.َ)د.ـ(:َمكقعَكتبَعربية.َالرمزيةَكالركمانسيةَفيَالشعرَالعربي،َفايز.َ)د.ت(.َعمى

(َ َشحادة. َمحمد 2:98َعمياف، َالحديثـ(. َالفمسطيني َالشعر َفي َاالجتماعي َطالجانب .2َ.
َ)د.ـ(:َدارَالفكرَالعربي.

َ:َدارَالمعرفة.مصر.3َ.َطمكسيقيَالشعرَالعربيـ(.2:89َعياد،َشكرم.َ)

َ.َبيركت:َدرَالفكرَالمبناني.2.َطالمدارسَاألدبيةَكمذاىبياـ(.5َ::2عيد،َيكسؼ.)

َأحمد.) َبف َالخميؿ 2:95َالفراىيدم، َالسامرائي.َالعيفـ( َإبراىيـ َمخزكمي، َميدم َتحقيؽ: .
َ)د.ط(.َبغداد:َدائرةَالشؤكفَالثقافية.

َ.َالقاىرة:َدارَالشركؽ.2.َطنظريةَالبنائيةَفيَالنقدَاألدبيـ(.9َ::2فضؿ،َصبلح.َ)

(َ َالقادر. َعبد 3121َفيدكح، َالعربيـ(. َالشعر َفي َالنفسي َطاالتجاه َصفاء2َ. َدار َ)د.ـ(: .
َلمنشرَكالتكزيع.
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َ.َبيركت:َمؤسسةَالرسالة.9.َطالقامكسَالمحيطـ(.3116َالفيركزَآبادم.َ)

َ.َ)د.ط(.َالقاىرة:َدارَسعادَالصباح.األعماؿَالكاممةـ(4َ::2القاسـ،َسميح.َ)

َ.َ)د.ط(.َبيركت:َمنشكراتَنزارَقباني.َاألعماؿَالشعريةَالكاممةقباني،َنزار.)د.ت(.َ

َ.َالقاىرة:َدارَالشركؽ.28.َطرآفالتصكيرَالفنيَفيَالقـ(.3115َقطب،َسيد.َ)

.َبيركت:َدار2َ.َطالرمكزَالتراثيةَالعربيةَفيَالشعرَالعربيَالحديثـ(.َ:2:9الكركي،َخالد.َ)
َالجيؿ.َ

،َأنطكاف.َ) )رسالةَلؤلستاذيةَغيرَمنشكرة(َجامعةََالرمزيةَكاألدبَالعربيَالحديثـ(.2:58َكـر
َبيركتَاألمريكية،َبيركت.

.َ)رسالةَماجستير.َمظاىرَاإلبداعَالفنيَفيَشعرَأبيَقاسـَالشابي.َـ(2:91،َعزيز.َ)يلعكاش
َ.َالجزائرَ-َقسنطينةَجامعة،َغيرَمنشكرة(

َ.َ)د.ط(.َبيركت:َدارَالعكدة.الديكافأبكَماضي،َإيميا.َ)د.ت(.َ

َ.َ)د.ـ(:َدارَاألندلسَلمطباعةَكالنشر4َ.َطالصكرةَاألدبيةـ(2:92َ،َناصؼ.َ)مصطفى

(َ َنازؾ. 9َ::2المبلئكة، َـ(. َالبحر. َألكانو َيغير َلقصكرَديكاف َالعامة َالييئة َالقاىرة: )د.ط(.
َالثقافة.

(َ َالديف. َعز َالكاممةـ(3112المناصرة، َاألعماؿ َط. َلمدراسات6َ. َالعربية َالمؤسسة َبيركت: .
َكالنشر.

َ.َتكنس:َمؤسساتَبفَعبدَاهلل.2طَفيَالميزافَالجديد.ـ(.2:99َمندكر،َمحمد.َ)

َ.َ)د.ط(.َالقاىرة:َدارَنيضةَمصرَلمطباعةَكالنشر.ََفيَاألدبَكالنقدمندكر،َمحمد.َ)د.ت(.َ

َ.َ)د.ط(.َالقاىرة:َدارَنيضةَمصر.األدبَكمذاىبومندكر،َمحمد.)د.ت(.َ

َ.َ)د.ط(.َبيركت:َدارَصادر.لسافَالعربابفَمنظكر،َ)د.ت(.َ

َدارَالمعرفة.َسكندرية:اإل.3َ.َطدراساتَفيَالنقدَالعربيـ(.3111َمكافي،َعثماف.َ)

المؤسسةَالجامعيةَلمدراساتََبيركت:.2َ.َطدليؿَالدراساتَاألسمكبيةـ(.2:95َميشاؿ،َشريـ.َ)
َكالنشر.

َ.َبيركت.َالمؤسسةَالعربيةَلمدراساتَكالنشر2َ.َطاآلثارَالكاممةـ(.2:85َناصر،َكماؿ.َ)
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َ)نصَر َإبراىيـ. َـ(.2:93اهلل، َالداخؿَ َفي َالمطر َطديكاف َبيركت.2. َالعربيةََ. المؤسسة
َلمدراساتَكالنشر.

َ)نصَر َإبراىيـ. 2:95َاهلل، َلكنوـ(. َيسترد َطنعماف َلمدراسات2َ. َالعربية َالمؤسسة َبيركت: .
َكالنشر.

(َ َعاطؼَجكدة. 2:89َنصر، َالصكفيةـ(. َطالرمزَالصكفيَعند َدارَاألندلس،2َ. َبيركت: .
َالكندم.

(َ َغنيمي. َمحمد 9َ::2ىبلؿ، َالمقارف.ـ(. َمصاألدب َلمطباعةَ)د.ط(. َمصر َنيضة َدار ر:
َكالنشر.َ

(َ َغنيمي. َمحمد 3116َىبلؿ، َاألدبيَالحديثـ(. َطالنقد َلمطباعة7َ. َمصر َنيضة َالقاىرة: .
َكالنشر.

.َمجمةَجامعةَدمشؽـ(،َالرمكزَالتراثيةَفيَشعرَعزَالديفَالمناصرة.3121َالياسيف،َإبراىيـ.َ)
37(4،5.)َ

.َ)د.ط(.َالقاىرة:َقسـَالبحكثَكالدراساتَفمسطيفحركةَالنقدَاألدبيَفيَياغي،َىاشـ.)د.ت(.َ
َاألدبيةَكالمغكية.

َ
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له حمد الله وف ض 
ب 
مّت    ت 


