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السنت الجامعيت 7102/7102 :

شكر وعرفان
انهٓى أخسجُا يٍ ظهًاث انْٕى ٔأكسيُا بُٕز انعهى ٔافخح عهٍُا نًعسفت انعهى ٔحسٍ أخالقُا
بانحهى ٔسٓم عهٍُا أبٕاب فضهك َٔشس عهٍٓا يٍ خصائٍ زحًخك ٌا أزحى انساحًٍٍ،
ٔسٓم عهٍُا سبم اَجاش ْرا انعًم بحًدِ ٔشكسِ ْٕ انًسخعاٌ.
َحًد َٔشكس هللا حعانى انري نٕالِ نًا حٕصهُا إنى ْرا انعًم انًخٕاضع ٌٔسسَا أٌ َخقدو
بانشكس انجصٌم ٔخانص االيخُاٌ إنى كم يٍ األسخاذ انًشسف "أحًد حٍدٔش" انري نى
ٌبخم عهٍُا بُصائحّ انقًٍت ٔإسٓاياحّ انًفٍدة ٔبصًاحّ انٕاضحت َٔصائحّ انسدٌدة
ٔحعايهّ ذٔ انًٍصة انعانٍت ٔ،كم يًٍصاث انخً حسكج اَطباعا عهى صفحت ْرا انًٕضٕع.
كًا َشكس كم يٍ زافقُا فً يشٕازَا اندزاسً يٍ أساحرة ٔعًال ٔطهبت
ٔانشكس األكبس نهٕاندٌٍ عهى كم يا قدياِ نُا
ٔإٌ كُا عاجصٌٍ عهى شكس انجًٍع ،فعُد هللا خٍس انجصاء ٔأٔفسِ

اإلهداء

أهدي هذا العمل المتواضع:
إلى نبع الرحمة واإلخالص  ،إلى رمز العطاء وبراعة التعامل
إلى نبع الحنان والرحمة والغفران  ،إلى من رضاهما عنً من
رضى هللا  ،أبً وأمً الغالٌان حفظكما هللا من كل سوء وعلة إن شاء هللا
إلى من شاركتهم كل معانً الحٌاة بحلوها ومرها  ،إخوتً األعزاء وكل أفراد عائالتهم.
الى براعم العائلة  :عبد الرؤوف  ،عالء الدٌن  ،حنان  ،آٌة  ،و الكتكوتة هاجر.
إلى كل أصدقائً ورفقاء دربً فً هذه الحٌاة و كل من ٌعرفنً من قرٌب أو بعٌد

عمر شطابً

إهداء
أهدي هذا العمل المتواضع إلى أعز ما أممك ،إلى من هما سبب وجودي أمي الغالية
تغمدها اهلل برحمته وأسكنها فسيح جنانه -أمين يارب العالمين -وأبي العزيز الذين
شجعاني كثي ار في كل مساري الدراسي.
إلى إخوتي وأخواتي
إلى كل األهل واألحبة واألصدقاء.
إلى براعم العائمة :يوسف ،مالك،عبد الرحمان ،سمسبيل .سيد عمي .إسراء.
إلى أعز أصدقائي :سالمي ،عمر ،عبد المنعم ،صدام ،عبد القادر ،عبد الرحمان ،حكيم،
إلى كل من يعرفني من قريب أوبعيد.

خالد قدور

كممة شكر وعرفان

بعد شكرنا هلل عز وجل خير المتوكل عميه ،ال يسعنا في هذا
المقام إال توجيه أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى كل من امدنا
بيد العون والمساعدة إلنجاز هذا العمل المتواضع
و بالخصوص:
األستاذة المشرفة "الباز" التي بم تبخل عمينا ال بعممها
وال وقتها ،نشكرها عمى توجيهاتها القيمة التي أنارت لنا
السبيل لمواصمة هذا البحث.
وكذلك السيد المؤطر"قصري خالد" الذي ساعدنا عمى إنجاز

هذا العمل
كل عمال كمية العموم االقتصادية لجامعة أكمي محند الحاج
البويرة
كل اساتذة كمية العموم االقتصادية لجامعة أكمي محند الحاج
البويرة.

مقدمة

مــقــدمـــة
اىتماما
شيوعا في الشعر العربي المعاصر ،حيث لقي
يعد الرمز من أكثر الموضوعات
ً
ً
اسعا من طرف الشعراء المعاصرين خاصة ،لكن ىذا ال يعني غيابو في الشعر القديم ،بل عمى
و ً
مظير من مظاىر
ًا
حاضر بقوة ألنو يعد
ًا
العكس فإننا عند تناولنا لمقصائد الشعرية القديمة ،نجده
المغة ،حيث يعتبر وسيمة أدبية فعالة استعان بيا الشعراء لمتعبير عن مشاعرىم ،واحاسيسيم ،ألنو
أحسن وسيمة لمتعبير عن أوجو النشاط اإلنساني الفكري والثقافي ،ألن الشاعر يعبر من خاللو عن
األفكار والعواطف والحياة ،والواقع الذي ال يستطيعون التكمم عنو بشكل مباشر.1
ألنو يعتبر بمثابة المغز الشعري الزاخر بالبطاقات التعبيرية واألشكال الفنية التي تميزه عن
غيره النطالقو من الواقع ،متجاو از ذلك الواقع إلى مرتبة التجريد والذاتية ،ألنو يقع بين الشاعر
والقارئ ،مع اختالف طبيعة الصمة بينيما فيو من حيث صمتو بالشاعر محاولة لمتعبير ،ومن حيث
مصدر لإليحاء.
ًا
صمتو بالقارئ يعد
يحمل الرمز دالالت جديدة ومختمفة بطريقة فنية ،ومنو نطرح
ومنو فإن الشاعر يستطيع أن ّ
اإلشكال التالي:
 -1ماىو المفيوم الجوىري لمرمز وماعالقتو بالشعر العربي؟
 -2ماىي داللة كل رمز متجمي في الديوان ؟
إن ىذه األسئمة تمثل جوىر بحثنا ىذا ،حيث تتطمب متابعة التجربة الرمزية من حيث
جوانبيا الفنية والموضوعية والوقوف عمى أىم داللتيا الشعرية ،وبالتالي انتيجنا البحث وفق الخطة
التالية:

 -1ينظر الدكتور عزت مأل إبراىيم ،محمد سالمى ،صديقو تاج الدين ،الرمز وتطور الداللي في الشعر الفمسطيني
المقاوم ،مجمة القسم العربي ،جامعة بنجاب ،الىور ،باكستان ،العدد الربع والعشرون ،2112 ،ص.12
~أ~

مــقــدمـــة
الفصل األول تحت عنوان الرمز وعالقتو بالشعر العربي ،قسمنا ىذا الفصل إلى أربع
اصطالحا ثم تعرضنا في المبحث الثاني
مباحث رئيسية ،فعنونا األول بعنوان مفيوم الرمز لغة و
ً
إلى العالقة بين الرمز والشعر عند العرب ،وبعدىا تعرضنا في المبحث الثالث ألىمية الرمز
وعالقتو بالصورة الشعرية لنختم المبحث الرابع بذكر خصائص الرمز.
أما الفصل الثاني فقد حمل عنوان تجميات الرمز في ديوان «قرابين لميالد الفجر» لعز الدين
مييوبي ،ومن أجل الوقوف عمى ىذه الدالالت في النص الشعري اىتممنا باستخراج الرموز وتممس
داللتيا كما يمي ،داللة الرمز الطبيعي ،داللة الرمز الديني ،داللة الرمز الثوري ،داللة الرمز
السياسي ،داللة الرمز األسطوري ،واعتمدنا ىذا الترتيب بحكم أنو الرمز األكثر تجميا في الديوان.
وأما بالنسبة لسبب اختيارنا ليذا الموضوع فيعود لعدة أسباب منيا:
 الرغبة في تتبع الظاىرة عند الشاعر عز الدين مييوبي ،ألن الرمز الذي استدعاه فيمدونتو قرابين لميالد الفجر يمثل القضية العربية المقدسة المتمثمة في ضياع بيت المقدس.
 قمة البحوث األكاديمية التي اىتمت بالبحث عن الرمز في ديوان قرابين لميالد الفجر لعزالدين مييوبي ،والوصول إلى مدى معرفة القدرة اإليحائية لبعض الرموز المستدعاة في الديوان من
طرف شاعر جزائري يتحدث عن قضية فمسطينية.
 الرغبة في لفت انتباه الباحث الجزائري لالىتمام وعدم إىمال األعمال الشعرية الجزائرية فيمجال الدراسة والبحث كي ال يبقى المتن الشعري الجزائري ميمشا و شبو مجيول لدى شريحة
عموما.
جدا من المتتبعين لو من الجزائريين و العرب
واسعة ً
ً
-

أما بالنسبة لممنيج المنتيج في دراسة الديوان فقد اعتمدنا المنيج السيميائي الذي يتميز

بكفاءة عالية في استنباط وتأويل القدرات اإليحائية التي تحمميا الرموز عند عز الدين مييوبي في
ديوانو «قرابين لميالد الفجر».
~ب~

مــقــدمـــة
ولقد اعتمدنا في البحث عمى بعض المراجع التي ساعدت عمى إنجازه ونذكر منيا :إبراىيم
رماني في كتابو الغموض في الشعر العربي الحديث ،ومحمد ناصر في كتابو الشعر الجزائري
الحديث واتجاىاتو وخصائصو الفنية ،وعمى عشري زايد في كتابو استدعاء الشخصيات التراثية في
الشعر العربي المعاصر ،وأحمد الفتوح في كتابو الرمز والرمزية في الشعر المعاصر ،مذكرة
ماجستير الرمز في االدب الجزائري الحديث رمز الحب و الكراىية عند بعض الشعراء الجزائريين
المحدثين ،ألمينة بمياشمي.
و من اىم الصعوبات التي صادفناىا خالل انجازنا ليذا البحث نذكر:
صعوبة الكشف في بعض األحيان عن داللة الرمز ومالمحو نتيجة أن بعض الرموز تتطمب
معرفة شخصية بالشاعر ألنيا خاضعة لتجاربو الشخصية ،وكذلك ما استمزم معرفة خاصة لمصادر
كثيرة ،إلى جانب معرفة نقدية عالية ألنو ال يسيل عمى المتمقي التقاء القرائن الخاصة بالرمز إال
بإدامة النظر في القصيدة إلى جانب عدم القدرة عمى اإللمام بجميع أنواع الرموز الواردة في
الديوان ،وكذلك ضيق الوقت.
وفييي األخييير ال يسييعنا إال أن نحمييد ا ونشييكره عمييى توفيقييو إيانييا فييي إنجيياز ىييذا البحييث ،و
نشكر األستاذ المشيرف البروفسيور أحميد حييدوش اليذي ليم يبخيل عمينيا بتوجيياتيو و نصيائحو القيمية
في انجاز ىذا البحث ،فمو منا الشكر العرفان كما نتمنى لو طيول العمير ودوام الصيحة والعافيية ،و
ال يفوتنا أيضا أن نقدم بالشكر لكل من ساىم ولو بالقميل في إنجاز ىذا البحث المتواضع.

~ج~

الفصل األول :المفهوم والعالقة
)1

مفهوم الرمز

)2

العالقة بين الرمز والشعر العربي

)3

أهمية الرمز وعالقته بالصورة الشعرية

)4

خصائص الرمز

المفهوم والعالقة.

الفصل األول:
 -1مفهوم الرمز:

يعداستعماؿ الرموز في الشعر المعاصر ظاىرة الفتة لالنتباه ،بحيث تفنف الشعراء في
تبعا الختالؼ التجارب والمواقؼ( .)1مبتعديف ػ ػ بذلؾ ػ ػ قدر اإلمكاف عف
توظيؼ أنماط مختمفة منيا ً
الوضوح ،والتحديد ألف فييما ممالً( ،)2وألف المغة العادية بقواعدىا المألوفة تقع عاجزة أماـ استيعاب
اما اختيار أسموب غير مباشر يخترؽ القواعد ،ويتجاوز البسيط
التجارب المعقدة الغامضة ،فكاف لز ً
()3
إيذانا بفتح حضاري عظيـ ،يحؽ لمعشر الشعراء أف يتباىوا بو،
إلى المعقد  ،وكاف ميالد الرمز ً

ألنيـ بمغو درجة مف الكشؼ ال يرقى إلييا إال المرسموف( ،)4ومف ىذا الطرح :ما ىو مفيوـ الرمز
وما عالقتو بالشعر عامة والصورة الشعرية خاصة؟ وماىي أىـ خصائصو؟
أ -لغة:
رمز يقصد بو في المغة اإلشارة ،اإليحاء ،واالشارة تكوف بالشفتيف أو العينيف ،أو الحاجبيف،
أو اليد ،أو الفـ أو المّساف.
لكف ما طبيعتيا أف تكوف بالمفظ أـ بالجوارح األخرى غير المساف؟
الزمخشري يرى أنيا تكوف بالشفتيف والحاجبيف ،حيث أورد مثاال يبرر بو موقفو فيقوؿ:
«دخمت عمييـ فتغامزواوتزامزوا»(.)5وأطمؽ لفظ الرمز عمى الخفي مف الكالـ ومثالو ما أورده

( -)1شمتاغ عبود شراد ،حركة الشعر الحر في الجزائر ،المؤسسة الوطنية لمكتاب ،الجزائر ،1985 ،ص.159

( -)2محمد ناصر ،الشعر الجزائري الحديث ،اتجاىاتو وخصائصو الفنية ،دار الغرب اإلسالمي ،ط،2006 ،2
ص549ػ.550-

( -)3إبراىيـ رماني ،الغموض في الشعر العربي الحديث ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائرػ ،1991 ،ص.173

( -)4ربيعة بعمى  ،بنية الرمز الصوفي في الشعر الجزائري المعاصر ،رسالة مجستار ،جامعة باتنة،0514 ،
ص.16

( -)5الزمخشري ،أساس البالغة ،تحقيؽ محمد باسؿ عيوف السود ،دار الكتاب العممية ،بيروت ،ط ،1998 ،1ج،1
ص.385
~

~

المفهوم والعالقة.

الفصل األول:
رمز»
الطبري في تفسيره« :وكاف يكمـ األبطاؿ ًا

()1

فنستنتج أف :الرمز حديث حفيف وانو يكوف

بالتمميح دوف التصريح.
وتوسع الفيروزي ابدي أكثر حيف رأى بأنو يتـ بالشفتيف أو األعيف ،أو الحاجبيف ،أو اليد ،أو
المساف(.)2ورأى الجاحظ أف اإلشارة زيادة عمى الجوارح يمكف اف تكوف «بالمنكب إذا تباعد
الشخصاف و بالثبوت أو بالسيوؼ»(.)3
نفيا بالمساف كاليمس ويكوف تحريؾ الشفتيف
أما ابف منظور يرىأف اإلشارة تكوف تصويتًا ً
بالكالـ غير المفيوـ بالفظ مف غير إبانة إنما ىو إشارة بالشفتيف وقيؿ :الرمز إشارة وايماء بالعينيف
والحاجبيف والشفتيف والفـ والرمز في المغة قؿ ....بياف بالمفظ(.)4وفي ىذا المعنى ندرج قولو تعالى
مخاطبا زكريا :قاؿ ربي اجعؿ لي آية ،قاؿ آيتؾ أال تكمـ الناس ثالثة أياـ إال رم ًاز ،)5(جاء في
رمزا" إال إشارة باليد ،أو بالرأس ،أو غيرىا وأصمو التحرؾ يقاؿ :إرتمز :إذ
الكشاؼ لمزمخشري "إال ً
تحرؾ ومنو قيؿ لمبحر :الراموز إلف قمت :الرمز ليس مف جنس الكالـ ،فكيؼ استثنى منو؟
كالما»...
قمت لما أدى مؤدي الكالـ وفيـ منو ما يفيـ منو سمي ً

()6

نستطيع القوؿ إف الرموز في لغة العرب ىو اإلشارة وفي كالـ العرب يدؿ عمى أف اإلشارة
أو الرمز طريؽ مف طرؽ الداللة فقد تصحب الكالـ فتساعده عمى البياف واالفصاح ألف حسف

( -)1الطبري ،جامع البياف في تأويؿ القرآنف تحقيؽ ،محمد إسماعيؿ شكوكاني ،دار الكتب العممية ،بيروت ،ط،1
 ،2005مج/7ص.122

( -)2الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،تحقيؽ :نعيـ العرؽ السوسي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط،2006 ،1
ص.611

( -)3الجاحظ ،البياف والتبييف ،تحقيؽ :عبد السالـ محمد ىاروف ،دار الفكر ،بيروت ،1968 ،ج ،1ص.57
( -)4ابف منظور ،لساف العرب ،دار الصدر ،بيروت ،1977 ،ج ،5ص.356
( -)5سورة آؿ عمراف ،اآلية .41

( -)6الزمخشري ،الكشاؼ ،دار الفكر ،بيروت ،ط ،1977 ،1ج ،1ص.429
~

~

المفهوم والعالقة.

الفصل األول:

اإلشارة باليد أو الرأس مف تماـ حسف البياف ،كما يقوؿ الجاحظ« :أو تنوب عف الكالـ وتستقؿ ىي
بالداللة»(.)1
ويطمؽ الرمز لغة عند الفرنسييف عمى الشكؿ أو العالمة أو أي شيء مادي لو معنى
اصطالحي :الكمب يرمز لو لألمانة وكالرموز التي تدؿ عمى العناصر الكيميائية ،وكالعالمات عمى
قطع النقود مشيرة إلى مواضع ضربا(.)2
ىناؾ مف فرؽ بيف اإلشارة والرمز ألف اإلشارة وفؽ مفيوميا جزء مف الوجود المادي ،أما
الرمز فجزء مف العالـ المعنى اإلنساني واإلشارة مرتبطة بشيء الذي نشير إليو عمى نحو ثابت وكؿ
إشارة واحدة ممموسة تشير إلى شيء واحد معيف أما الرمز فعاـ االنطباؽ ،أي يحوي أكثر مف شيء
واحد وىو متحرؾ ومتنوع ومتنقؿ وتنوع(.)3
ب -اصطالحا:
عرؼ العرب الرمز قبؿ اإلسالـ وبعده حيث كانوا يتذوقونو بمعناه ال بمفظو الصريح وعرفوه
أحيانا وبما ينوب عنو مف مصطمحات في أكثر األحياف
نقديا متداوالً بمفظو
بعد اإلسالـ
ً
مصطمحا ً
ً
كاإلشارة والمجاز والبديع(.)4
إذا كاف الرمز بمعناه االصطالحي الحديث ىو «اإليحاء أي التعبير الغير مباشر عف
النواحي النفسية المستترة التي ال تقوى عمى أدائيا المغة في داللتيا الوضعية»(.)5

( -)1جالؿ عبد اهلل خمؼ ،الرمز في الشعر العربي ،جامعة دايمي كمية القانوف والعموـ اإلنسانية ،مجمة دايمي ،العدد
2011 ،52

( -)2المرجع نفسو ،ص.3

( -)3المرجع نفسو ،ص.3-4

( -)4السعيد مسايؿ ،الرمز الصوفي في الشعر العربي ،رسالة ماجستير "مخطوطة" ،جامعة باتنة ،ص.119
( -)5غنيمي ىالؿ ،األدب المقارف ،دار العودة ،بيروت ،ط ،3ص.398
~

~

المفهوم والعالقة.

الفصل األول:

وىو «كؿ ما يحصؿ محؿ شيء آخر في الداللة عميو ،ال يطرؽ المطابقة التامة ،وانما
مموسا يحؿ
باإليحاء أو بوجود عالقة عرضية ،ومتعارؼ عمييا ،عادة يكوف الرمز بعد المعنى م ً
محؿ المجرد»(.)1
فإف إمرؤ القيس مثال قد استخدـ ىذا الموف مف التعبير اإليحائي المستمر في معمقتو عندما
يصؼ الميؿ( ،)2فيو ال يقصد ظواىر األلفاظ وما يشير إليو مف دالالت معروفة ومتداولة وانما
يصور حالة مف حاالتو النفسية المتدىورة والمضطربة ،وعاطفة مف عواطفو المفعمة ،لما نزؿ عميو
مف ىموـ الدنيا لتختبر قدرتو عمى التحمؿ ولقد لجأ في تحقيؽ ذلؾ إلى المجاز واإليجاز مما يدؿ
عمى التعبير بالرمز كانت لو إرىاصات في االدب العربي القديـ ،ولـ يستقر كمصطمح إال بظيور
الحركة النقدية والبالغية عمى يد مجموعة مف البالغييف والنقاد كابف رشيؽ ،وقدامة بف جعفر ،وأبي
ىالؿ العسكري ،وابف المعتز...
وحديثا أصبح الرمز يعني تمؾ المغة التي تبدأ حيف تنتيي لغة القصيدة أو ىو القصيدة التي
عالما ال حدود
تكوف في وعي القارئ بعد قراءة القصيدة...إنو البرؽ الذي يتيح لموعي أف يستنشؽ ً
لو»(.)3
بعيدا عف حدود القصيدة ونصيا المباشر بما يحممو مف معاني خفية،
وىو يحمؽ بالقارئ ً
رمز وكؿ ما يقع في
ومف إيحاء وامتالء فتبوأ منزلة رفيعة لدى المبدعيف وصار «كؿ ما في الكوف ًا

( -)1مجدي وىبة ،كامؿ الميندس ،معجمالمصطمحات العربية في المغة واألدب ،مكتبة ،لبناف ،بيروت ،ط،2
 ،1992ص.36

( -)2القشبري ،أشعار الشعراء الستة الجاىميف ،شرح وتعميؽ :عبد المنعـ خفاجي ،دار الخيؿ ،بيروت ،ط،1
 ،1993ص.36

( -)3أدونيس ،مف الشعر ،دار العودة ،بيروت ،ط ،1980 ،3ص.160
~

~

المفهوم والعالقة.

الفصل األول:

رمز يستمد قوتو لمالحظة الفناف لما بيف معطيات الحواس المختمفة مف
متناوؿ الحواس ًا
عالقات»(.)1
وىو ينبثؽ مف المجاز المغوي نفسو حيف يضغط الشاعر عمى بعض األلفاظ في القصيدة
كثير حد اإلشارة(.)2
مركز يتجاوز ًا
طا ًا
ضغ ً
ويكوف أداة لتعبير حيف تقؼ المغة العادية عاجزة عف احتواء التجربة الشعرية واخراج ما في
الالشعور وتوليد األفكار الكثيرة في ذىف المتمقيف بالرمز تستطيع المغة نقؿ ىذه التجربة وبو تتولد
تبعا ألف الطبيعة غنية ومثيرة.
المعاني ً
جماليا ياسر المتمقي فيحقؽ
فنيا
ً
والرمز ال ينفتح عمى التأويالت أرحب ما لـ يوظؼ توظيفًا ً
بذلؾ غايتو إذ «ليس وظيفة الرمز أف ينقؿ إليؾ أبعد األشياء وىيئتيا كاممة ولكف وظيفتو أف يوقع
في نفسؾ ما وقع في نفس الشاعر مف إحساسات»(.)3
فالرمز اصطالحا ىو المفظ القميؿ المتمثؿ عمى معاف كثيرة باإليماء إلييا أو لمحة تدؿ عمييا
ألف المتكمـ إنما يستعممو في كالمو لغرض طيو عف كافة الناس واإلفضاء بو إلى بعظيـ فيجعؿ
لمكممة أو الحرؼ اسما مف أسماء الطير أو الوحوش أو سائر األجناس أو حرفًا مف حروفالمعجـ
مفيوما بينيما مرمو از عف غيرىما ،بحث
ويطمع عمى ذلؾ الموضع مف يريد أفيمو فيكوف ذلؾ قوالً
ً
قاؿ "القشبري"عف الصوفية أنيـ يستعمموف ألفاظا فيما بينيـ قصدوا بيا الكشؼ عف معانييـ
ألنفسيـ واإلخفاء والستر عمى ما بينيـ في طريقيـ لتكوف معاني ألفاظيـ مستبيمة عف األجانب(.)4

( -)1أحمد الفتوح ،الرمز والرمزية في الشعر المعاصر ،دار المعارؼ،مطبعة األطمس ،شارع سوؽ التوفيؽ ،القاىرة،
ط ،1988 ،3ص.112

( -)2السعيد مسايؿ ،المرجع نفسو ،ص.120

( -)3أحمد فتوح ،الرمز والرمزية في الشعر المعاصر ،ص.241
( -)4جالؿ عبد اهلل خمؽ ،الرمز في الشعر العربي ،ص.14
~

~

المفهوم والعالقة.

الفصل األول:
 -2عالقة الرمز بالشعر:

إف عالقة الرمز بالشعر عالقة قديمة ومتالزمة والشاعر ال يستطيع أف يبعث الحياة في
شخصية ،وانما يستطيع أف يحاكي شخصية معروفة مف قبمو فحسب(.)1
ومما يدؿ عمى براعة الشاعر وسعة تجاربو وعمؽ نضجو الفكري توظيؼ الرمز في شعره
ألف "الرمز الشعري مرتبط كؿ االرتباط بالتجربة الشعورية التي يعانييا الشاعر والتي تنمح األشياء
خاصا.
مغزى
ً
فتوظيؼ الرمز في العمؿ الشعري يمثؿ نوع مف اإلمتداد بيف الماضي والحاضر ويمنح
نوعا مف الشموؿ والكمية فتعبر حواجز الزماف والمكاف ،لتعانؽ فضاء أرحب يمتقي
الرؤية الشعرية ً
فيو الماضي مع الحاضر(.)2
لمرمز دور كبير في تحويؿ المغة الشعرية إلى لغة رمزية تستمد قوتيا اإليحائية وقدرتيا عمى
تجاوز الواقع عمى حد قوؿ جابر ابف حياف في كتابو ميزاف الحروؼ "إف المغة ليس وليدة االتفاؽ
وانما ىي تنبثؽ في النفس"(.)3
يمكف جعؿ القيمة األدبية لمرمز في الشعر العربي في تسيير عممية عف المعاني التي ال
يتسنى التعبير عنيا بطريقة مباشرة مع إرضاء الحاسة الفنية الجمالية التي تصطدـ بالعرؼ الجمالي
األدبي مما يسيؿ في إظيار البراعة الفنية.
لقد استطاع الرمز بفنيتو وايحاءاتو تحقيؽ المذة الفنية الخاصة مف خالؿ حسف الصناعة
والسبؾ أللفاظو حامال الكثير مف القيـ الجمالية الزاخرة لمقصيدة العربية المعاصرة فيو نوع مف

( -)1عمي عياد محمد ،أستاذ األدب العربي ،تجميات الرمز في الشعر الميبي المعاصر ،جامعة بنغازي،2005 ،
ص.4-3

( -)2أحمد فتوح،الرمز والرمزية في الشعر المعاصر ، ،ص.121-120
( -)3المرجع نفسو.121 ،

~

~

المفهوم والعالقة.

الفصل األول:

التجديد الذي يكوف فيو الفيـ معطال تقر ًيبا ...بينما تقدـ األصوات كما يقدـ السياؽ الصوتي لكؿ
الجمؿ.
إنو يستعمؿ لمتعبير عف الحاالت النسبية المركبة العميقة بفصؿ ممكنات المغة وعممية نحت
()1
اسعا أماـ الخمجات واالرتعاشات
الصور واألخيمة منيا  .حيث تفتح لغة الرمز في الشعر «مجاالً و ً
()2

الالشعورية»

لمشاعر وىذا ما يجعؿ لمرمز دالالت عدة يمكف إدراكيا بعد عممية التأويؿ

والغموض في تنايا المغة الشعرية المتضمنة ليا فإف تمؾ التأويالت وتعدد القراءات تحدد إمكانية
المغة الموضوعية فييا والرسالة بذلؾ القضاء المتاح في الرسالة(.)3
ومف ىذا الطرح سنجيب عف السؤاؿ التالي كيؼ كانت عالقة الرمز بالشعر عند العرب؟
 عالقة الرمز بالشعر العربي:
لقد اعتمدالشعراء منذ أقدـ العصور عمى التشبيو و االستعارة و الكناية كوسيمة في اعماليـ
الشعرية لمنيوض بالواقع واالنفعاالت التي تنتابيـ عف نفسيـ وعف األشياء ،فكاف التشبيو محاولة
أولى في ىذا الصدد مف حيث ارتفع بو مستوى التقديـ الحسي و الواقعي(.)4
وقد كاف تشبيو شعر المرأة باليؿ وخدىا بالورد وقواميا بالقصب المروي المدلؿ ،كما يقوؿ
مرئ القيس لمسمو بيا في شعر المرأة مف سواء حالؾ ،وما في خدىا مف عاقبة وما في ساقييا مف
اتساع ونداوة:
ميفيف ػ ػ ػػة بيض ػ ػ ػػاء غي ػ ػ ػػر مفاضػػ ػ ػػة ** ترائبي ػ ػػا مص ػ ػػقولة كالس ػ ػػجنجؿ.

( -)1محمد منذور ،األدب ومذاىبو ،نيضة مصر لمطباعة والنشر ،القاىرة ،مصر ،ط ،2008-7ص.105
( -)2أحمد فتوح ،الرمز والرمزية في الشعر المعاصر ،ص.120

( -)3رجاء عبيد ،لغة الشعر في قراءة الشعر العربي الحديث ،مطبعة األندلس ،القاىرة ،1985 ،ص.205
( -)4إليا الحاوي ،في النقد واالدب ،دار الكتاب المبناني ،بيروت ،ط1986-2ـ ،ج ،5ص.169
~

~

المفهوم والعالقة.

الفصل األول:
وف ػ ػ ػػرع يػ ػ ػ ػزيف الم ػ ػ ػػتف أس ػ ػ ػػود ف ػ ػ ػػاىـ ** أتيػػت كقنػػو النخمػػة المتعثكػػؿ

()1

.

ثـ إف اإلنساف أحس أف التشبيو واف سما بنوع مف السمو عف وجو الواقع المسطح إال أنو ال
يناؿ إال الجزء اليسير مما في عالـ النفس الكبير فتوسؿ اإلستعارة وىي ابنة المجاز وىي تشبيو في
أصميا ّإال أنو تشبيو ألغي وأسقط فيو المشبو بو ونسب إلى المشبو إحدى خصائصو البميغة وكأنيا
حقيقة قائمة فيو غير مفترضة(.)2
ومف ذلؾ نجد امرؤ القيس يقوؿ:
ػاز ون ػ ػ ػػاء يكمك ػ ػ ػػؿ.
فقم ػ ػػت ل ػ ػػو لم ػ ػػا تمط ػ ػػى بص ػ ػػمبو ** وأردؼ اعج ػ ػ ػ ًا
ولقد استبطف الشاعر عبر ىذا القوؿ الجمؿ ،وقد حذفو وأبقى عمى احدى خصائصو المأثورة
وىي الت مطي والنوء والكمكؿ ،وىذا التعبير ىو أنأى بكثير عف واقعية الواقع وبنيات العقؿ وأساليب
المنطؽ ،فضال عف ذلؾ فإف االنساف العربي اعتمد الكناية وىي ال تجزئ الواقع كالتشبيو وتوحد
جزءا مع جزء مف واقع آخر كما أنيا ال تنسب ما ألحدىما إلى اآلخر كما تفعؿ االستعارة وانما
تبقي الواقع عمى واقعيتو وتتخير منو الخصائص األدؿ في نوع الحسية العميقة التي تجسد المعاني
واألحواؿ النفسية(.)3
ومف أمثمتو الكناية قوؿ زىير بف أبي سممى في مدح ىرـ بف ساف:
وأبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيض فيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاض يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداه غمامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ** عم ػ ػ ػ ػ ػػى معتفي ػ ػ ػ ػ ػػو م ػ ػ ػ ػ ػػا نص ػ ػ ػ ػ ػػب فواصػػ ػ ػ ػ ػػمو.
بك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرت عمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدوة فرأيت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ** فع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػودا لدي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو بالص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديمعواذ ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو.
ػور يممنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ** وأعيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا فمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدريف أيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف مخاتمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو.
ػور وطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًا
يفدينػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو طػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًا
(-)1ينظر :امينة بمياشمي،الرمز في االدب الجزائري الحديث ،رمز الحب و الكراىية عند بعض الشعراء الجزائرييف
المحدثيف ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير،ص.47

(-)2ينظر إليا الحاوي ،في النقد واألدب،ص.68
( -)3المرجع نفس ،ص.61

~

~

المفهوم والعالقة.

الفصل األول:

أقص ػ ػ ػ ػ ػ ػػرت من ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ع ػ ػ ػ ػ ػ ػػف كػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريـ م ػ ػ ػ ػ ػ ػػر از ** عػ ػ ػػزوـ عمػ ػ ػػى األم ػ ػػر الػ ػ ػػذي ى ػ ػػو فاعمػػ ػػو(.)1
فنجد زىير بف أبي سممى في ىذه األبيات يصؼ كرـ الممدوح ولو أنو اكتفى بقولو أنو كريـ
لظؿ ضمف حدود الواقع النثري السطحي ،ومؤدى الكناية أف ذلؾ الرجؿ دأب عمى العطاء يستيقظ
لو قبؿ الفجر ليستيؿ بو ،وقد دأب عمى ذلؾ حتى عرى ثمنو وبات العذاؿ أنفسيـ يبكروف مثمو،
كي يمنعوه مف ىذر مالو دوف تحسب ،فاستيموا غاية القوؿ والعذؿ دوف أف يفمحوا ،وبذلؾ دنت
الكناية إلى الرمز ألنيا اتخذت مف الواقع مدلولو الخاص بوّ ،إال أنيا تقصر عف الرمز ألنيا تغير
المعنى الواضح الجمي الموثوؽ بالواقع بالعرؼ والغادة وقياـ العذوؿ لدى الممدوح الغداة المبكرة،
ليست لو ال معنى واضح وىو أنو أصيب بمثؿ جنوف العطاء حتى أنو يكاد ال يناـ عنو(.)2
وىكذا حاوؿ الشاعر القديـ أف يتقفى ويتمعف في الواقع وأف ينزؿ في أعماقو إلى أقصى مما
بمغتو التشابيو واالستعارات والكنايات فعرؼ الرمز.
ىذا الرمز الذي لـ يكف الشعر العربي خاؿ منو بمفيومو الغربي ،ولكف في شقو الفمسفي ،إال
أنو منذ ذلؾ ظؿ امتدادا لما كاف في الشعر العربي القديـ بمنظور جديد ،يرجع الفضؿ إلى رائد
النيضة الشعرية في الوطف العربي "محمود سامي البرودي" ،الذي ترؾ عمى رماؿ الشعر العربي
ىاإحياء لمديباجة العربية في أزىى عصورىا ،ومف ىنا كاف تأثيرىا البالغ في
آثار كانت في جوىر
ًا
ً
الشعر العربي إلى يومنا ىذا(.)3
وىو تأثير ال يكاد يجمع عميو ارباب القوؿ محافظيف ومجدديف فترسميا مف تاله مف الشعراء
ولـ يفمت منيا حتى شوقي الذي جمع إلى فحولة الممكة الشعرية حساسية مذىمة بأسرار النغـ
الموسيقي وتكما أصيال في ناحية األسموب الشعري ،وعمى الرغـ مف اقامتو بفرنسا أربع سنوات في
( -)1زىير بف أبي سممى ،الديواف ،دار صادر ،بيروت ،ص.68
( -)2اليا الحاوي ،في النقد واألدب ،ص.62

( -)3أحمد فتوح أحمد ،الرمز والرمزية في الشعر المعاصر ،ص.147
~

~

المفهوم والعالقة.

الفصل األول:

فترة مف اجؿ فتراتيا بتيارات األدب ومذاىبو إال أف تصوره لمشعر ووظيفتو بقي في حدود النماذج
العميا التي خطاىا شعراء العربية في الماضي ،إالّ أننا ال ننكر عميو مع ذلؾ مكانتو البارزة في
ركب الشعر العربي المعاصر ،وبخاصة محاوالتو الزائدة بكتابة المسرحية الشعرية ،فكانت ىذه
االلتفاتة دليؿ عمى رغبتو المخمعة في التجديد فقد شيد طرفا مف ميالد الرمزية في أخريات القرف
التاسع عشر ،في فرنسا أيف سيطر مدىا عمى أقالـ الكثيريف مف الكتاب والشعراء الفرنسييف،
عابر(.)1
تأثر جزئيا ًا
وليجت بيا األلسنة والمنتديات األدبية ،مما أتاح لشوقي التأثر بنماذجيا ًا
ومما يكوف مقر ار عند بعض الدارسيف أف الرمزية بمفيوميا المعاصر مدينة ببدايتيا لجبراف
خميؿ جبراف ،وىو ما يرى ماروف عبود "مؤسس محرشيف في لغة العتاد والرومانتيكية الرمزية"(.)2
أما إلياس أبو شبكة فيقرر أنو مف خالؿ أدب جبراف خميؿ جبراف نشأت رمزية لـ تفقد فييا
المغة حياءىا فتميو بالمساحيؽ كامرأة الفارغة "فجاءت تعابيره عمى تشبيو غير المحسوس
بالمحسوس( .)3واستعارة المادي بالمعنوي والتكنية بالمنظور عف غير المنظور أو العكس وىذا ما
تجسده أعمالو الشعرية مثؿ ما نجده في قصيدتو الطويمة المسماة "بالمواكب" التي أصدرىا سنة
.)4(1919
وقد لجأ جبراف في قصيدتو ىاتو إلى فكره قبؿ قمبو وينيره مف خالليا ،مالو مف عالقتو
بالحياة البشرية كالخير والشر ،ففي القصد تياراف يجرياف في اتجاىيف متناقضيف مف جية ال مجاؿ
لممقارنة بينيما ،إذ يطرح في التيار األوؿ سيئات كؿ ما يمثؿ الحياة بظاىرىا القبيح ،وباطنيا
الجميؿ ،أما الثاني فيمثؿ وحدة روحية ال باطف ليا وال ظاىر ،فاألوؿ يمثؿ حياة المرء المقرونة
( -)1د .محمد فتوح أحمد ،الرمز والرمزية في الشعر المعاصر ،ص.148
( -)2ماروف عبود ،جدد وقدماء ،دار الثقافة ،بيروت1954 ،ـ ،ص.23

( -)3الياس أب شبكة ،روابط الفكر والروح بيف العرب والفرنجة ،دار المكشوؼ ،بيروت ،ط1945-2ـ ،ص.66

( -)4جبراف خميؿ جبراف ،المقدمة ،المجمد ،1دار نوبميس لنشر الحميزة سنتر نوبميس ،بيروت ،لبناف ،ط2005-1ـ،
ص.27
~

~

المفهوم والعالقة.

الفصل األول:

عز واالستقالؿ ،أما الثاني
بالرياء والضعؼ والذؿ واليواف والنضاؿ الدائـ ،والحياة الحقيقية حياة ال ّ
فيمجد الحياة في الغاب حياة الفطرة والسميقة ،حيث ال خير وال تستر بؿ رضوخ كامؿ لممشيئة
العاقمة المديرة التي تتسامى فوؽ الخير والشر فيقوؿ:
ى ػ ػ ػ ػػؿ اتخ ػ ػ ػ ػػذت الغ ػ ػ ػ ػػاب مثم ػ ػ ػ ػػي ** منػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزال دوف القص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػور.
فتتبعػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت الس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواقي ** وتس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمقت الص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخور؟
ىػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ تحممػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت بعطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ** وتنشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػقت بن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػور.
ػر ** وكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؤوس مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف أثي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر؟
وش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػربت الفجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر حمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًا
ىػ ػ ػ ػػؿ جمسػ ػ ػ ػػت العصػ ػ ػ ػػر مثمػ ػ ػ ػػي ** ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف جفن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات العن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب

()1

نجد ىذه المقطوعة تمتاز بموسيقى أثرية اعتمد فييا الشاعر تراسؿ الحواس بحيث يتحوؿ
العطر وىو موضوع حاسة الشـ ،ويتحوؿ النور وىو موضوع حاسة الرؤية إلى نطاؽ حاسة أخرى
ىي حاسة الممس ،كما يتحوؿ الفجر وىو مف حيث أضوائو موضوع لحسة البصر إلى نطاؽ حاسة
الذوؽ ،فبعد ىذا الذي سبؽ فإذا كاف لجبراف فضؿ زيادة الطريؽ في االتجاه الرمزي ،فيذا الذييمنع
مف وجود شعراء آخريف ساروا وفؽ المسار نفسو.
المقرر أف أوؿ ش اررة رمزية كانت عمى يد الشاعر المّبناني الدكتور "أديب مظير" ،فكاف
وفي ّ
انتاجو الشعري بمثابة باكورة االتجاه الرمزي في الشعر الرمزي العربي المعاصر ،اذ جعؿ األوساط
األدبية تضطرب بصدى قصيدتو "نشيد السكوف" فكانت أوؿ قصيدة تجمت فييا معالـ الرمزية لعميا
كانت تحاكي مف حيث الشكؿ بعض أنماط الشعر الرمزي الفرنسي فيقوؿ الشاعر مف تمؾ
القصيدة:
( -)1جبراف خميؿ جبراف ،األجنحة المنكسرة ،المجمد الثالث ،دار نوبميسالجمبزةالحميزة سنتر نوبميس ،بيروت ،ابناف،
ط2005-1ـ ،ص.109
~

~

المفهوم والعالقة.

الفصل األول:

أع ػػد عم ػػى نفس ػػي نض ػػيد الس ػػكوف ** حمػ ػ ػ ػ ػ ػػو تمػ ػ ػ ػ ػ ػػر النسػ ػ ػ ػ ػ ػػـ األسػ ػ ػ ػ ػ ػػود.
وأسػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتبدؿ اآلنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاألدمع ** وأسمع عزيؼ اليأس في أضمعي.
واس ػ ػ ػ ػ ػػتيقني ب ػ ػ ػ ػ ػػاهلل ي ػ ػ ػ ػ ػػا منش ػ ػ ػ ػ ػػدي ** تفمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػح أجفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاني وأحالم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
فالميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكراف وأنفاسػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ** حامم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة أكف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف أي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامي.
تنس ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب ح ػ ػ ػ ػ ػ ػػولي زفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة زفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة ** عم ػ ػ ػ ػ ػػى بقاي ػ ػ ػ ػ ػػا ال ػ ػ ػ ػ ػػوتر ال ػ ػ ػ ػ ػػدامي.
فػ ػ ػػإف فػ ػ ػػي أعمػ ػ ػػاؽ روحػ ػ ػػي ىػ ػ ػػدى ** مثػ ػ ػػؿ دبيػ ػ ػػب المػ ػ ػػوت الجفػ ػ ػػوف(.)1
فالشاعر أديب مظير في اعتماده تراسؿ حواس لـ يكتؼ بمعطياتيا ،بؿ لجأ إلى تقريب
محركات الحواس بعضيا مف بعض ،فالنشيد والسكوف كالىما مف محركات السمع ووجود إحداىما
فيو ،ينفي وجود اآلخر ومع ذلؾ نجد الشاعر يجمع بينيما إليحاء بأف عالـ النفس عنده ،قد بمغ
مف التجديد درجة يستشؼ فييا العكس مف العكس وتمؾ بغية التجديد(.)2
 -3أهمية الرمز وعالقته بالصورة الشعرية:
ىاما في الدراسات النقدية المعاصرة ولعؿ السبب يعود إلى حصولو عمى
يأخذ الرمز ًا
حيز ً
مساحة واسعة في الشعر المعاصر والى حاصورة التميز فيو فصار أحد أىـ سمات القصيدة
المعاصرة.
يحمؿ الرمز في داخمو ػ ػ أكثر مف داللة ػ ػ يربط بينيما قطباف رئيسياف يتمثؿ األوؿ :بالبعد
الظاىر لرمز وىو ما تتمقاه الحواس منو مباشرة ،ويتمثؿ الثاني :بالبعد الباطف ،أو البعد المراد

( -)1محمد فتوح أحمد ،الرمز والرمزية في الشعر المعاصر ،ص.193
( -)2ينظر :المرجع نفسو ،ص.194

~

~

المفهوم والعالقة.

الفصل األول:

إيصالو مف خالؿ الرمز وىناؾ عالقة وطيدة بيف ظاىرة الرمز وباطنو ويمكف لصورة الشعرية أف
تفقد قيمتيا إذا حدث تنافر أو عدـ انسجاـ بيف القطبيف المذكوريف(.)1
ترتبط مستويات استخداـ الرمز بتطور الوعي اإلبداعي وبقدرتو عمى التجديد كما أنو مرتبط
بتجربة الشاعر وبأبعادىا وبالمرجعيات التي تحقؽ منيا أو تأثر فييا ،والرمز متعدد الدالالت فيو
يحمؿ في داخمو ػ ػ إلى جانب المعنى اإلرشادي ػ ػ البعد االجتماعي والنفسي والفكري والعاطفي.
ومنو يمكف القوؿ إف الرمز ليس وليد الفراغ وانما ىو انعكاس لشيء ما ولعؿ إحدى ميمات
أيضا عف مجمؿ
الشاعر ال تنحصر فقط بقوة اكتشاؼ ذلؾ االنعكاس وطبيعتو وانما بالكشؼ ً
األحاسيس التي خزنت مف وراء ذلؾ «بقدرما يحمؿ ىذا االكتشاؼ مف سمات ذاتية يسقطيا الشاعر
جماليا لـ يفصح عنو»(.)2
عمى الرمز بالكشؼ فإنو يعكس عرفًا
ً
بعيدا عف العرؼ وانما ىو يكتشفو ويضيفو إليو وكمما
فالشاعر ال يشكؿ الرمز مف العدـ أو ً
كاف الرمز مماثالً لما ىو عرفي ازداد تأثيره وازدادت اصالتو.
والرمز بفضؿ الرؤيا المتفتحة لمشاعر ،وبفضؿ تجسده لو ضمف سياؽ يعكس رؤية الفرد
سببا
والمجتمع الذي ينتمي إليو ثقافيا وقد يكوف إنعالؽ الرمز عمى ذاتو وخروجو عف العرؼ العاـ ً
رموز ال نحس بيا وال
في سقوط كثير مف الرموز وعدـ فاعمييا "إننا نواجو في الكثير مف األحياف ًا
جدا ،وأي خطأ
تثير فينا شيئا ،ربما ألنيا مفرقة في الذاتية فاستخداـ الرمز في الشعر أمر حساس ً
يحدث في ذلؾ االستخداـ يعطؿ الرمز ،ويبطؿ فاعمية الصورة ومف ثمة قوة النص التأثير في
المتمقي"(.)3

( -)1عبد الخالؽ العساؼ ،الرمز في الشعر السوري المعاصر ،دار القمـ ،دمشؽ ،2006 ،ص.25
( -)2المرجع نفسو ،ص.31

( -)3المرجع نفسو ،ص.31
~

~

المفهوم والعالقة.

الفصل األول:

إف العالقة بي الرمز والصورة الشعرية عالقة تفاعؿ ضمف جدلية التأثير والتأثر ،فالصورة
ىي الرحـ الدافئ الذي ينمو فيو الرمز وتزداد خصوصيتو ،فيي تضيؼ لو أشياء جديدة وتضعو في
مناخ خاص يكفؿ وصولو إلى المتمقي ويؤثر فيو وىي مف خالؿ طبيعتيا الحسية ،تساعد عمى
أيضا تعمؽ أبعاد الرمز وتنقمو عمى
تجسيد الرمز فيؤثر عمى العقؿ واإلرادة والحواس والصورة ً
أنموذج أو مثاؿ جمالي يعبر عف حالة جمالية في فترة مف الفترات(.)1
 -4خصائص الرمز:
مف بيف الخصائص أو المبادئ المشتركة التي تقوـ لييا أنماط الرموز ،منيا:


كؿ رمز يقوـ مقاـ شيء ما.



كؿ رمز لو إشارة ثنائية أو مزدوجة.



كؿ رمز يممؾ طاقة ووظيفة مزدوجة.
وفيما وراء ىذه المبادئ العامة تتباعد الرموز وتختمؼ وما يؤكد ىذا كوف الرمز العممي أو

الرياضي أو الجبري ليس سوى أداة تسير الفكر ،تشير إلى األشياء أنو يمثؿ البطاقة أو العنواف،
وفيما يخص حرؼ (ب) مثال بالنسبة لذىف الحسابي ىو مجرد حرؼ لو داللتو الحرفية الموضوعية
وأقرب ما يكوف إلى ىذا الرمز ،الرمز المغوي أو اإلشارة الذي يقوـ عمى داللة المفردة التي ال ترتبط
بسؽ معيف مثؿ الرحـ والبحر ،عمى عكس الرمز الصوفي والديني واف اتفؽ معيا في فحواه المبيتة
مقيدا ال يممؾ حريتو كاممة(.)2
خارج النص وبوصفو ًا
رمز ً

( -)1عبد الخالؽ العساؼ ،المرجع نفسو ،ص.40

( -)2ينظر :نعيـ الباقي ،تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ-
1983ـ ،ص.279
~

~

المفهوم والعالقة.

الفصل األول:

أما ما ييمنا ىنا ،ىو الرمز الشعري (الفني الجمالي) مف حيث طبيعة الشخصية التي تتمثؿ
في جممة مف المالمح التي ىي قسيمة بيف أنواع الرموز السابقة بعضيا أو كميا ،غير انيا تتضافر
في النياية لتكوف خصائصو الذاتية ،والتي يمكف أف نجمميا فيما يمي:


قديما
األصالة واالبتكار :فأصالة وجدة وحيوية الرمز الفني تميزه إذ يستخدمو الفناف ًا
رمز ً

بعد أف يحطمو ويعد صياغتو إالّ أف االبتكار في ميداف الرمز الخاص ىو الذي ييبو قيمتو وأىميتو
شريطة أف نعني بالكممة ال مجرد الرغبة في الجديد بؿ القدرة عمى الخمؽ(.)1


الحرية الكاممة الغير المقيدة :مما يثير الروع في المتمقي وستدعي العديد مف العالقات،

وبيذا يتمتع الرمز الفني عمى عكس جميع الرموز بالحرية الكاممة التي ال يقيدىا سوى نسؽ
وطاقتيا التي يستوحييا مف حريتو (.)2


يجسد اإلحساس األصيؿ(.)3
الطبيعة الحسية :يتميز الرمز بالحسية ،ألنو معامؿ ممموس ّ



الكيفية التجريدية :يعبر الرمز عف عالقات ذات طابع تجريدي فكري عاـ ،والفارؽ بيف

التجريد في العمـ والتجريد في الفف إنما ينحصر في نوع االىتماـ وطبيعة اليدى الذي يرمي إليو كؿ
منيا عمى التعاقب فالعمـ يبادر إلى التجريد مف اجؿ الوصوؿ عمى تقرير ناجح بيد أنو يطمب في
تعبير قويا وىذا ما جعمو يوصؼ بانو تجريد كيفي،
ًا
الفف بغية الوصوؿ إلى التعبير عف موضوع
المجسد وينتيي إلى التجريد المطمؽ(.)4
الف الرمز ينطمؽ فيو مف الممموس
ّ

( -)1نعيـ الباقي ،المرجع نفسو ،ص.280

( -)2ينظر :نعيـ اليافيي ،تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ-
1983ـ ،ص.280

( -)3المرجع نفسو ،ص.281

( -)4نعيـ الباقي،المرجع نفسو ،ص.281
~

~

الفصل األول:


المفهوم والعالقة.

النسقية :فالرمز الفني ابف السياؽ وابوه معا ال حياة لو خارجو وىو ينبع مف كونو جممة

عالقات مكثفة في اطار محدد ،أو بنية حية يصح التوقؼ عندىا وتأمميا لذاتيا قبؿ أف تتجاوز إلى
غيرىا(.)1


ثنائية الداللة :إذ يجمع الرمز بيف الحقيقي وغير الحقيقي وبيف الواقع وغير الواقع فتجيئ

الداللة المزدوجة ،احداىما مقصودة بينما تظؿ األخرى قائمة إلى جوارىا .فالرمز الفني يستمد جزءا
مف وجوده مف الواقع ثـ يجعمو قابال لمفيـ ،إنو ليس شيئا حؿ مكاف شيء آخر فحسب وانما ىو مد
شكر العالقة وبؤرتيا(.)2


الرؤية الحدسية :إذا كاف شيوع الخياؿ في الشعر العربي الحديث كونو حدس يعبر عف

رؤية معينة إلى جانب ىذه السمة فيو يخمؽ الرمز الذي يالئـ طبيعتو فيو شكؿ ذو طبيعة حدسية،
داخمية ال تقؼ عند حدود عالـ المادة وانما تتجاوزه إلى عالـ الرؤى(.)3

( -)1المرجع نفسو ،ص.282
( -)2المرجع نفسو ،ص.282

( -)3ينظر :نعيـ الباقي ،تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث ،ص.282
~

~

الفصل الثاني:
داللة الرمز في الديوان
)1

تجليات الرمز :
 الرمز الطبيعي
 الرمز الديني
 الرمز الثوري
 الرمز السياسي
 الرمز التاريخي
 الرمز األسطوري

)2

داللة الرمز

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:
 -1الرمز الطبيعي:

الطبيعة ىي ذلؾ العالـ الساحر الذم نعيش فيو كالذم يحتكم عمى عناصر كثيرة كمتنكعة
تصمح لتكظيفيا مف طرؼ الشاعر بصكرة جمالية رمزية ،حيث استعاف بيا الشاعر في تككيف
الصكرة الفنية لمقصيدة مف خالؿ تضمينيا في التشبيو كاالستعارة كالكناية كىك ما يعرؼ بالرمزية
يعبر مف خالليا عف تجربتو الشعرية كىذا ما
العامة  ،حيث استعممت مف طرؼ الشاعر كرمكز ّ
يعرؼ بالرمزية األدبية ،أك الفنية كىذا ما يؤكد عميو بعض الدارسيف « الرمز بشتى صكره المجازية
كالبالغية كاإليحائية تعميؽ لممعنى الشعرم كمصدر لإلدىاش كالتأثير كتجسيد لجماليات التجسيد
()1
منبعا ثريا،
الشعرم»  ،كىذا ما ينطمؽ منو الرمز الطبيعي ،في أم صكر رمزية جاءت فقد كانت ن

رمكزا ،كجعمكىا
كفيضا بالعطاء لمشعراء حيث استيؿ الشاعر منيا كاستمد مف عناصرىا المختمفة ن
ن
مميئة بالدالالت القكية التأثير في أعماليـ الشعرية كخدمت إلنتاجيـ جمالية متميزة.
عند تصفح ديكاف "فراييف لميالد الفجر" لعز الديف مييكبي نممس حضكر كـ ىائؿ مف
عناصر الطبيعة التي ألبسيا الشاعر ثكب الرمزية ليعبر مف خالليا عمى مختمؼ قضايا أمتو
كالقضية الفمسطينية خاصة.
سنتطرؽ لبعض ىذه العناصر الطبيعية الكاردة بكثرة في الديكاف كسنركز عمى الرمكز
الطبيعية التي تحمؿ داللة عميقة ال يمكف إىماليا كتجاىميا ،إف أكثر رمز طبيعي نشيد لو حضك ار
كاسعا في الديكاف ىك رمز الشمس التي تعد في الطبيعة بمثابة النجد الثابت كالكتمة الممتيبة التي
تنير المجمكعة الشمسية بنكرىا كلكف ليا في المعجـ الشعرم دالالت مختمفة فيي تدؿ عمى الحؽ

( -)1ينظر :أحمد الزغبي ،أسمكبية القصيدة المعاصرة ،دراسة الشعر األردني كالفمسطيني ،مف  ،2000-1950دار
الشركؽ ،عماف ،ط2007 ،1ـ ،ص .104
~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:
اضحا كالشمس
الكاضح في الشعر ،حيث أصبح حتى الكطف ك ن

( )1

في كبد السمػاء ،كى ػػذا يػػتجمى

ف ػ ػػي
قكؿ الشاعر:
سرقكا الشمس كلكف
مف دمي أكقد شمعة
سرقكا الحمـ كلكف
لـ يزؿ في النبض دمعة
سرقكا القدس كلكف
لـ تزؿ في القمب قمعة(.)2
فالمالحظ في ىذه األبيات اقتراف الشمس بفعؿ السرقة كىذا ما ينعكس عمى فمسطيف التي
سرقت مف أىميا الحقيقيف مف طرؼ الييكد فجاءت الشمس ىنا تحمؿ الحؽ الشرعي لممكاطف
الفمسطيني في الكطف فمسطيف التي يعتبرىا الييكد بالدىـ الشرعية كما جاءت تحمؿ داللة الحرية
المنتيكة في فمسطيف مف قبؿ الييكد ،كفي قكلو أيضا:
ّإنا ىنا
شمس لشعبؾ ساطعة
ال لست كحدؾ يا بمد
كيدا
قمبا ن
ّإنا ىنا ن
لبناف عشت إلى األبد(.)3
( -)1مجمة المغة كاألدب العربي ،السنة الحادية عشر ،العدد الثاني ،صيؼ 1436ق ،ص .204
( -)2الديكاف ،ص .42
( -)3نفسو ،ص .41

~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:

أيضا ّأنيا حممت داللة الكطف المتمثؿ في لبناف حيث كصفيا الشاعر بالشمس
فنالحظ ن
بعدا جماليا لمداللة عمى
الساطعة التي تنير الطريؽ كتزيؿ الشككؾ كالظنكف فينا أخذت الشمس ن
ألنو كاضح كضكح الشمس في كبد السماء كما تجمى
الكطف الذم ال يمكف أف تنسبو لغير أىمو ّ
رمز الشمس في الديكاف ليعبر عف الجماؿ مف خالؿ كصؼ الشاعر لمقدس بقكلو:
يا نبي الحب في القمب صبية
شعرىا شمس ...كعيناىا حدائؽ
يا نبي الحب  ...ركحسي مزمرية
دمؾ العطر  ...كعينام القضية
متى تصحك الضمائر
كمتى تحمؿ لمقدس ىدية(.)1
فالمالحظ ىنا أف رمز الشمس استعمؿ مف قبؿ الشاعر لمداللة عمى جمالية القدس التي
كصفيا بالصبية التي تسكف قمبو فاقترف رمز الشمس بشعر الصبية لمداللة عمى جماؿ تمؾ الصبية
المتمثمة في القدس ،فيذه األبيات تحتكم عمى رمكز طبيعية تجعؿ داللة الجماؿ كالحديقة المقترنة
بالعيكف ،فالحديقة ىي تمؾ المنطقة التي تتميز بجماليا الخالب ،لكف ىذا الجماؿ في األبيات
دمار كمكتنا ،كيتجمى ذلؾ مف خالؿ الرمز الطبيعي عصافير تدلت كالتي تحمؿ
السابقة يخفي داخمو نا
داللة كثرة القتؿ ،فالعصفكر يقصد بو الشعب الفمسطيني الذم ينتيؾ دمو مف قبؿ المستدمر
الصييكني في فمسطيف فيذا الجماؿ الذم تحممو الشمس ينعكس بالسمب عمى القدس ،كما نالحظ
أف رمز الشمس قد حمؿ دالالت الحرية في أغمب تجمياتو ،سنستعرض بعض المقاطع التي كردت
ّ
فييا الشمس بداللة الحرية ،فنجد في قكلو:
( -)1الديكاف ،ص .27
~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:
يدم أسطكرة الدنيا
تالمس في المدل قمرم
كتجدؿ في دمي كطنا
يحي في دمي قدرم
كتعمـ يا أبي أني
ككؿ الالجئيف أرل
سمكش الصحك في مطرم(.)1

فالمالحظ في ىذه األبيات تجمي رمز الشمس بداللة الحرية التي يطمح ليا الالجئ
الفمسطيني ،حيث جاءت ىذه الحرية مقركنة بالمطر ،ك يقصد مف خالليا الشاعر االنتفاضة التي
يرجى سطكع شمسيا كىي الحرية المرجكة ك نجدىا في قكلو:
ربما تكقد شمس القدس
في الدنيا بشائر
عندما تصحك الضمائر(.)2
أف الشاعر يشترط مف أجؿ حرية القدس المتمثمة في رمز الشمس
فالمالحظ مف ىذا المقطع ّ
فإف حرية القدس ستككف
التي أتت تحمؿ داللة الحرية صحكة الضمائر العربية فبدكف ىذه الصحكة ّ
ضربا مف ضركب المستحيؿ كتتجمى في نفس المعنى في قكلو:
كأحمؿ شمس الحياة يكفي
كأنثر أنكارىا الساحرة.

( -)1الديكاف ،ص .05
( -)2نفسو ،ص .25

~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:
فجر
فتفتح أكماميا األرض نا
عيكنا مفتحة ساىرة
ن
شييدا يعانؽ صمت الضمكع
ن
كيرحؿ في ركحو الطاىرة(.)1

ألف ثمف الحصكؿ
فالشمس التي يحمميا الشاعر بيف كفيو كيدعك لمحفاظ عمييا ىي الحريةّ ،
عمييا غالي ال يعرؼ قيمتيا إالّ مف يفتقدىا فالحرية كنز ال يجب التفريط فيو ميما كانت األحكاؿ
فإف الشاعر قد كجد في الرمز الطبيعي الشمس التي حممت في معظـ ديكانو داللة الحرية
كمنو ّ
الضائعة كالمنشكدة لمشعب الفمسطيني ،فيذا الرمز استطاع إعطاء الحرية حقيا لكجكد عالقة رمزية
بيف مصطمح الحرية كالعنصر الطبيعي األساسي الشمس.
كما نممس حضكر الرمز الطبيعي "القمر" الذم عكدنا الشعراء مف خاللو أف يتخذكه أداة
تؤدم عدة أغراض في الشعر فقد كاف الشبو المثالي في كصؼ محاسف المرأة كالصدر الرحب
الذم يبثكف لو شككاىـ كالخؿ الكفي في الميالي كقيؿ عنوّ « :أنو ممؾ الميالي بكصفو ذلؾ المنحؿ
()2
يعد مف أبرز رمكز الجماؿ كالصفاء ،فقد سحر بركعة جمالو كصفائو خاصة في
الذىبي»  ،فيك ّ

رمز مف رمكز الجماؿ كالصفاء ،كما يمكف أف يحمؿ دالالت أخرل
نظر لككنو نا
مرحمة اكتمالو نا
مختمفة حسب تكظيؼ الشاعر لو.
فنجد الشاعر في ديكانو قد كظؼ القمر لمداللة عمى الطفؿ الفمسطيني الذم يمكت في سف
مبكرة ،كيتجمى ذلؾ في قكلو:
دع األحالـ

( -)1الديكاف ،ص .49

( -)2مجمة القادسية في األدب كالعمكـ التربية ،العدد  ،2 ،1المجمد 2007 ،8ـ ،ص .33
~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:
ال ياأبى مف األحالـ قد جئت
يكما
أما عممتني ن
إذا لـ تكبر األقمار
يقتؿ ضكءىا الصمت(.)1

فإنو
فالمقصكد باألقمار في ىذه األبيات ىك الطفؿ الفمسطيني الذم إذا لـ يستطع أف يكبر ّ
ألف القمر ال يستطيع أف يضيء ظالـ الميؿ إالّ
لف يككف ىناؾ مف يحمؿ قضيتو المباركة غيره؛ ّ
بدر مكتمالن ،كىذا ما ينطبؽ عمى الطفؿ الفمسطيني الذم يجب عميو أف يكبر لكي
بعد أف يصبح نا
ألف الصكت الكحيد الذم ينادم بحرية
يستطيع أف يدافع عف قضيتو المباركة كىي حرية فمسطيف ّ
فإنو لف يطالب أم عنصر آخر
فإف قتؿ ىذا الضكء ّ
فمسطيف ىك صكت المكاطف الفمسطينيّ ،
أف رمز القمر استعمؿ لمداللة عمى الجماؿ في قكؿ الشاعر:
بحرية فمسطيف ،كما نجد ّ
كلدت قبيؿ الفجر
أيتيا المطر
فرحت جيات األرض
زغردت النساء كقمف
()2

ما أحمى القمر

.

فينا جاء رمز القمر لمداللة عمى جماؿ الطفمة الفمسطينية "سناء الفتى" كلدت قبيؿ الفجر
كالتي قدمت حياتيا في سبيؿ فمسطيف مف خالؿ تفجير نفسيا ،فالشاعر شبو الشييدة بالقمر
لجماليا ،الذم ال يختمؼ عف جماؿ القمر حيث يقكؿ في نفس السياؽ:

( -)1الديكاف ،ص .03
( -)2نفسو ،ص .31

~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:
كطنا
كأرضا
أك سماء
قمر المدينة لـ يعد
كأنا أضمؾ كالتراب
كىذه األكتاؼ
..................
()1

انفجرت سناء

.

فالمقصكد بقمر المدينة ىك "سناء " التي أصبحت بمثابة القمر الذم يزيف السماء في الميالي
المظممة فسناء تعد في ىذه األبيات القمر الذم يزيف المدينة إالّ ّأنو قد اختفى كلـ يعد ،كما نممس
حضكر رمكز طبيعية مختمفة نذكر منيا رمز الميؿ ،الذم يحمؿ دالالت مختمفة كالداللة عمى
ألنو « :يعتبر مؤشر الظالـ كالقبح ،كالغمكض كالخكؼ كالخطر كما ىك عالمة عمى
االستعمار ّ
أف الميؿ قيمة مكجبة كأخر سالبة ،ككمتاىما مف أقكل الركافد التي تثير الكجداف
الراحة كىذا ما يؤكد ّ
اإلنساني كتؤىؿ الذات المبدعة لمقبكؿ الشعرم ،كتمنحيا التقاط الحاذؼ لممكضكع الشعرم كحسف
رمز لمسمب كالفساد ،كىذا
التعبير عنو ،كما ّأنو يمكف أف يككف معادال لإليجاب ،كيصمح ػأف يككف نا
ما يمنحو ثرائو الخاص كيكشؼ عف قيمتو كأىميتو ،إذ يجعمو ذلؾ كسيمة فاعمة لمتعبير عف قيمتو
معا كىذا الثراء ىك الذم يعمؿ ىذا االختفاء الشعرم بالميؿ كيقؼ خمؼ شيكع الصكرة الميمية
المألكفة ن
كقيمتيا في الخطاب الشعرم القديـ كالمعاصر»( ،)2حيث نجد الشاعر يقكؿ:
( -)1الديكاف ،ص .39

( -)2محمد صالح ناجي عبده ،تكظيؼ الميؿ في الشعر العربي المعاصر ،كمية دار العمكـ البالغة كالنقد األدبي
كالمقارف ،بحث مقدـ لنيؿ شيادة الدكتكراه ،جامعة القاىرة2013 ،ـ ،ص .05
~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:
فمنرقص ىذه الميمة
لتذبؿ كؿ األزىار
المجد ليذا الكؼ
كلمدبابة
()1

كلمتكرات

.

عدة دالالت فقد حممت داللة الفرح كالسركر بالنسبة
أف عالمة الميؿ تحمؿ ّ
فالحظ ىنا ّ
لالستعمار الصييكني مف خالؿ اقترانيا بفعؿ الرقص الذم ال يذكر ىذا الفعؿ إالّ في حاالت الفرح
أما لداللة األخرل كالتي تعتبر كسيمة المكت كالدمار الذم يرتكبو ىذا المستعمر في حؽ الشعب
ّ
الفمسطيني ،فرمز األزىار الذابمة يقصد منو المكاطف الفمسطيني الذم ال ستطيع أف يعيش حياة
طكيمة مثمو مثؿ الزىرة نتيجة حرب اإلبادة الجماعية التي يرتكبيا الجيش الصييكني ،كما حمؿ
الميؿ لمشعب الفمسطيني المعاناة في قكلو:
كيدخؿ في ركحو الطاىرة
عمى شفتيو انكسار الميالي(.)2
ما حمؿ الشاعر داللة جمالية مف خالؿ قكلو:
العرس الميمة
فيات الزيت
ما أجمؿ فستاف العركس
أيميؽ بعاشقة القدس

( -)1الديكاف ،ص .13
( -)2نفسو ،ص .43

~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:
أنا القديسة أبدك بالككفية السكداء أميرة(.)1

فينا حمؿ الميؿ لمشعب الفمسطيني الفرح كالسركر رغـ م اررة الميالي التي ال تمر لسمة كاحدة
أف االستعمار بكؿ قسكتو فيك لف يستطيع أف
عمى فمسطيف إالّ كقد قدمت شيداء كىذا يدؿ عمى ّ
يثني عزيمة الشعب الفمسطيني عمى المطالبة بحقو المغتصب ،حيث يقصد الشاعر بالقديسة
ألف المكف األسكد عادة ترتديو
المقدس التي ترتدم المكف األسكد لمداللة عمى المكت كالتضحية ّ
المرأة لمحداد لفقداف عزيز عمى قميبيا كاقترانو بمفظ األميرة داللة عمى مكاف القدس لدل أىميا،
فيي رغـ الثكب األسكد الذم يحمؿ داللة عمى المكت إالّ ّأنيا أميرة في نظر محبييا الذيف يضحكف
يعبر عف المعاناة كقسكة االستعمار كيتجمى ذلؾ في قكلو:
بالغالي كالنفيس مف أجؿ الحرية ،فالميؿ ّ
كثارت عمى ليميا األخير
ىي األرض عطى بيا جحيما
فمـ تحف ىاميا لمستعمر
إذا قاـ شعب تداعى
()2

لو الككف في يكمو األكبر

.

فالميؿ األكبر ىنا يقصد بو االستعمار الذم ثارت عميو األرض التي يقصد بيا الشعب الذم
فإف الككف لف يستطيع أف يبقى في كجيو كالككف داللة عمى العالـ الذم يشاىد
إذا قاـ مف غفمتو ّ
فإف الداللة التي حمميا الرمز الطبيعي الميؿ ىي
انتفاضة الشعب كمنو عمى امتداد الديكاف ّ
االستعمار ،كما نممس حضكر بعض الرمكز الطبيعية المتمثمة في االتجاىات لمداللة عمى الحصار
حيث يتجمى ذلؾ في قكؿ الشاعر:

( -)1نفسو ،ص .19

( -)2الديكاف ،ص .48
~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:
محمد يمشي عمى الجمر الندب
أبتاه مرة ساعتاف
متى نعكد لبيتنا
ميال بني
صكت الرصاص مف
الجنكب مف الشماؿ
مف الجيات األربع(.)1

لقد جاءت االتجاىات كداللة عمى المسار الذم فرضو المستعمر الييكدم عمى الشييد محمد
بعدا أعمؽ مف حصار محمد الدرة ككلده فيي تحمؿ
الدرة في الظاىر لكف ىذه االتجاىات تحمؿ ن
ألف فمسطيف تعاني مف حصار المستعمر ليا
داللو الضعؼ كاالنكسار الذم تعانيو الدكؿ العربية ّ
كقتمو ألبنائيا عمى المباشر فمحمد قتؿ عمى المباشر مف دكف أف يحرؾ أم أحد ساكنا ،كالى جانب
المكف األسكد نممس حضكر المكف األحمر الذم يرمز في أغمب تجمياتو عند الشعراء الذيف يتحدثكف
عف القضية الفمسطينية لمداللة عمى الدماء كالقتؿ كيتجمى ذلؾ في قكلو:
فمنشرب نخب أريؾ الطالع مف تابكت اإلثـ
نقيا كالثمج الميمكز بمفح النار
الميمة ترقص كاألطفاؿ
ألست أريؾ العاطش لمدـ
كالشفة الحمراء(.)2

( -)1الديكاف ،ص .06
( -)2نفسو ،ص .13

~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:

أف الجندم الييكدم يعشؽ شرب الدماء كىذا ما يجعؿ مف
فالمقصكد بالشفة الحمراء ىي ّ
المكف األحمر يحمؿ بالنسبة لمشعب الفمسطيني داللة المكت ككما نممس في ىذه األبيات تجمي رمز
الثمج الذم يقصد بو النقاء كالصفاء مقترنا بمفح النار الذم يقصد بيا الخراب كالدمار فالثمج كالنار
عنصراف متناقضاف مف عناصر الطبيعة لكنيما يمتقياف في عامؿ مشترؾ كىك الطيارة فيما
يطيراف النجاسة ،فينا حمال داللة الطيارة التي يدعييا الييكد كيختبئكف خمفيا في قكليـ ّأنيـ األحؽ
بالقدس ،كزعميـ الباطؿ بأنيـ يدافعكف عف أرضيـ التي ال يحؽ ألم أحد أف يتدخؿ في شؤكنيا،
ألنيا حقيـ الشرعي في نظرىـ ،كما نممس تجمي رمز الرياح كالعكاصؼ لمداللة عمى المحف
ّ
كاألىكاؿ التي تعيشيا القدس كغيرىا مف الدكؿ العربية ،حيث يتجمى ذلؾ في قكلو:
تعبر ريح مف نابمس شكارعنا المنسية
تحمؿ أكراؽ العراؼ إلي
كمقبرة غزة يحرسيا األمكات
يطمع مف كرؽ العراؼ أريؾ
نسألو ليمى
الكردة تذبؿ في عينيؾ
()1

أراؾ حزينا مثؿ صديقؾ مكسى في إيالت

.

عنصر مف عناصر
نا
فالمقصكد بتكظيؼ الرمز الطبيعي المتمثؿ في الريح الذم يعتبر
الطبيعة التي تحمؿ معيا الخراب إذا كانت ريحا قكية كظفيا الشاعر لمداللة عمى الدمار الذم خمفو
الجيش الصييكني في شكارع نابمس الفمسطينية  ،كما نالمس في ىذه األبيات تكظيؼ الشاعر
رمز مف رمكز الجماؿ لكف اقترانيا
لمرمز الطبيعي المتمثؿ في الكردة التي تحمؿ في الطبيعة نا
( -)1الديكاف ،ص .12
~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:

بشخصية أريؾ الذم يمثؿ الجندم الييكدم إضافة إلى فعؿ الدخكؿ فإف الكرد ىنا ال يحمؿ داللتو
ألف معظـ تجميات الكرد في الديكاف
الجمالية كاّنما يحمؿ داللة أعمؽ منيا كىي الخراب كالدمار ّ
أف الرمز
جاءت لمداللة عمى الشعب الفمسطيني عامة كالطفؿ الفمسطيني خاصة  ،كما نجد ّ
الطبيعي الريح قد كظؼ عند الشاعر بمفظ آخر كىك العكاصؼ ،كيتجمى ذلؾ في قكلو:
فصكتؾ في حاذقات العمى
كصكت العكاصؼ ال تسمعي
أعينؾ يا قدس مؿء فمي
كمؿء المسافات مؿء دمي
سالما
كأنثر في جانبيؾ
ن
كأزرع حقال مف األنجـ(.)1
فينا حممت الريح معنى آخر كىك العكاصؼ كالعاصفة أشد قكة مف الريح كىنا لفظة العاصفة
جاءت بصيغة الجمع لمداللة عمى كثرة األزمات التي تضرب القدس سكاء مف طرؼ المحتؿ
الصييكني أك مف طرؼ العرب الذيف خذلكا ىذه القضية المباركة نتيجة عدـ التحرؾ ساكنا مف
أف ال ّشاعر قد صكر الريح في شكؿ اإلعصار في قكلو:
أجميا ،كما نجد ّ
ال تيأسف فالفجر تصنعو المحف
مف الجرع يبرز الزىر الندم
مف الكجو يطمع النغـ الشجي
ال تيأسف

( -)1الديكاف ،ص .21
~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:
فالشمس تكبر رغـ إعصار الزمف

()1

.

فينا حممت الريح الصكرة األشد فتكا كىال نكا كالمتمثمة في اإلعصار الذم يحاكؿ حجب
الشمس المتمثمة في الحرية كاإلعصار يحمؿ داللة االستعمار الذم يحاكؿ قتؿ األمؿ الكامف في
فإف الرمز
الحرية المنشكدة مف طرؼ الشعب الفمسطيني بكؿ الكسائؿ لكف دكف جدكل كىكذا ّ
الطبيعي المتمثؿ في الريح استعمؿ مف طرؼ الشاعر في معظـ قصائد الديكاف لمداللة عمى
االستعمار كجرائمو ،في حيف نممس رم از طبيعيا آخر يظير بكثرة في الديكاف كالمتمثؿ في الكرد
الذم حمؿ لنا دالالت مختمفة ،حيث اقترف ىذا العنصر الطبيعي بكثرة بالداللة عمى الطفؿ
الفمسطيني الذم يشترؾ مع الكرد في قصر العمر ،كيتجمى ذلؾ في قكلو:
أكصيكـ بتراب مزركع في دمنا المنفي خميرة
آيات تحب الكرد
فيا ا﵀
أعمار الكرد قصيرة

()2

فمف خالؿ ربط الكرد بالطفمة الفمسطينية المسماة "آية" ،كمف خالؿ قكؿ الشاعر أعمار الكرد
قصيرة تبرز داللة الكرد التي تنعكس عمى الطفؿ الفمسطيني الذم ال يعيش حياتو مثؿ باقي
ألنو يرل المكت يحكـ حكلو في كؿ لحظة مف لحظات حياتو فيك
األطفاؿ بؿ يعيشيا في معاناة ّ
أف الكرد جاء لمداللة عمى الطفؿ الفمسطيني ىك قكلو:
يشترؾ مع الكرد في قصر عمره كما يؤكد ّ
مات الكلد مات الكلد
طمعت مف الدـ كردتاف

( -)1نفسو ،ص .41

( -)2الديكاف ،ص .19
~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:
كردة طمعت بمد
مات الكلد عاش البمد(.)1

فالمقصكد بالكردتاف في ىذه اآليات ىك الحمـ الذم كاف يحممو الطفؿ "محمد الدرة" في قمبو
ألف الحرية ال تضيع بمكت فرد
ألف ىذه األبيات جاءت كشعار يدعك إلى الحرية ّ
ىك حرية البمد ّ
مف األفراد بؿ ىي مطمب يتعدل الفرد الكاحد إلى األفراد فمكت الكردة الكاحدة ال يعني نياية الكرد
كاّنما مكت كردة كاحدة يعقبيا ميالد كركد أخرل بنفس األمؿ كالطمكح ،كما نممس في الديكاف
حضكر أنكاع مختمفة مف األشجار التي تزيف كجو الطبيعة كالدالية في قكلو:
رأت طي ار تخضب ريش الحناء
كيكبر في المدم زعتر
كأبصر فيو تحكـ الشمس دالية
مف النارنج كالعنبر(.)2
فنممس في ىذه األبيات حضكر بعض الرمكز الطبيعية التي تتميز بجماليا كرائحتيا الزكية
باإلضافة إلى شجرة الدالية التي يقصد بيا شجرة العنب التي تتكاجد بكثرة في فمسطيف كىذا النكع
في العطاء النباتي المذككر في الديكاف جاء لمداللة عمى الركاف التي تتميز بيا فمسطيف كالتي حرـ
أىميا مف االستفادة منيا لمداللة عمى ضياع الحؽ كسكاد الظمـ في فمسطيف كما نممس في الديكاف
حضكر الرمز الطبيعي غابة الزيتكف الذم يحمؿ داللة السالـ المزعكـ الذم ليس لو أم معنى في
الكاقع كيتجمى ذلؾ في كقكلو:
كليس معي سكل حجرم

( -)1الديكاف ،ص .10
( -)2نفسو ،ص. 22

~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:
سكل ركحي التي انتظرت
إلى كطني في المنفى
كمئذنتيف في حيفا
كليس معي سكل سفرم
كأنت كغابة الزيتكف
كالرجؿ الفمسطيني
كاآليتيف في أثرم(.)1

فشجرة الزيتكف التي تحمؿ داللة السالـ في ىذه األبيات استعمميا الشاعر لمداللة عمى
المعاناة التي يعانييا الشعب الفمسطيني في المنفى نتيجة استيالء المستعمر الصييكني عمى
مز مف رمكز انتماء الشعب
ممتمكات الشعب الفمسطيني بما فييا أشجار الزيتكف التي تعد ر نا
الفمسطيني بفمسطيف .
كتجمت شجرة الزيتكف المباركة في قكلو:
تحيي المجرة تبحث عف نجمة
ضائعة
فتكرؽ أكراؽ الزيتكف بيرت
ذات يكـ
ككانت دماء العمائـ تنأل
مسافرة جائعة(.)2

( -)1الديكاف ،ص .05
( -)2نفسو ،ص .75

~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:

نالحظ ىنا تكظيؼ مجمكعة مف الرمكز الطبيعية المختمفة إلى جانب شجرة الزيتكف التي
رمز لمسالـ كاألماف كالبركة انقمبت عمييا
جاءت تحمؿ داللة تغير الزماف بعدما كانت ىذه الزيتكنة نا
األحكاؿ فأصبح السالـ مجرد خرافة ،كما تجمى الرمز الطبيعي في المجرة التي تبحث عف نجمة
ضائعة لمداللة عمى األمة العربية التي صنعت فمسطيف المتمثمة في النجمة الضائعة ،فالمجرة
جاءت لمداللة عمى األمة العربية في حيف النجمة جاءت لمداللة عمى فمسطيف ،فنالحظ في معظـ
أف مختمؼ العناصر الطبيعية التي كظفيا الشاعر في الديكاف التي تصؼ جماؿ الطبيعة
الديكاف ّ
جاءت تحمؿ داللة المعاناة كالضعؼ الذم يعيشو العرب عامة كالشعب الفمسطيني خاصة عمى
غرار العنصر النباتي كالعنصر الفمكي نممس في الديكاف حضك ار لمعنصر الحيكاني الذم يحمؿ
دالالت مختمفة كأبرز عنصر حيكاني في الديكاف نجد الغراب الذم يعد نذير شؤـ في بعض
االعتقادات الناس الذيف يتطيركف مف كؿ شيء حيث يعتبركنو نذير شؤـ كيتحمى في قكلو:
ال ألمح غير النعش اليكمي
كال ألمح غير الدبابة
كغراب يبحث عف أشالء صبي
معصكب الجبية
كانت تدعسو الجرافات

()1

فالمعركؼ عف الغراب ّأنو طائر يتغذل عمى الجيؼ كالجثث كأينما رصد فذلؾ يدؿ عمى
كجكد جثث كىذا يدؿ بطبيعة الحاؿ عمى الخراب كالدمار فالغراب في ىذه األبيات كظؼ مف قبؿ
الشاعر لمداللة عمى كثرة القتؿ كالخراب.
كيتجمى كذلؾ في قكلو:
(  -)1الديكاف ،ص .11
~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:

ما زالت أحف إلى بيركت
أنا المجنكف
السمـ خرافة
الذئب يمكت
إذا افترس الغرباف خرافو
يا ليمي
أحببتؾ قبؿ الحرب
كبعد الحرب

()1

.

كىنا تحظر ثالث رمكز طبيعية تتمثؿ في الحياة البرية كىي الذئب الذم يستعمؿ كرمز
لممكر كالد ىاء كمياراتو العالية في الصيد كالمقصكد بو في ىذه البيات ىك الييكدم الذم ال يحب
ألف الذئب ال يستطيع أف يعيش بدكف أف يصطاد الخراؼ التي
السمـ فيك يرل في السمـ مكتا لو ّ
يقصد بيا الشاعر المكاطف الفمسطيني الذم يرل فيو السفاح الييكدم خركفا ال يستطيع العيش دكف
أف يقتات بو أما الغرباف فقد حممت داللة األمة العربية التي ال تجيد غير الصياح حيث تعد ىي
المسؤكؿ األكؿ عف قتؿ المكاطف الفمسطيني مف طرؼ الذئب الييكدم فيذه األبيات تعبر عف
الفرقة العربية كما يتجمى الزاحؼ الذم يتميز بسمو الفتاؾ كالقاتؿ ىك الثعباف في قكلو
عراؼ يق أر كؼ أريؾ اليمنى
يرسـ أفعى

( -)1الديكاف ،ص .14
~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:
يكتب شيء أشبو بالتكرات(.)1

ألف األفعى إضافة إلى
فاألفعى ىنا جاءت لتدؿ عمى الطرؽ الممتكية التي يسمكيا الييكد ّ
سميا الفتاؾ تتميز كذلؾ بالتكائيا حيف زحفيا فالعراؼ ىك ذلؾ المشعكذ الذم يفسد كال يصمح في
ألف أريؾ
األرض فقد استعمؿ ليدؿ عمى القائد الييكدم الذم يعطي األكامر بالقتؿ كالدمار لجنكده ك ّ
يمثؿ الجندم الييكدم ،حيث يعتبر ىك المنفذ ليذه األكامر فاألفعى كصفت لمداللة عمى األساليب
الممتكية التي يتبعيا الييكد لتبرير مجازرىـ الشنيعة في حؽ الشعب الفمسطيني.
 -2الرمز الديني:
يعد الدستكر المشرع لمحالؿ
الديف مصد ار راسخا مف مصادر اإللياـ الشعرم فيك ّ
يعد ّ
كالحراـ ،كيعد المنظـ الذم ينظـ حياة الفرد المجتمع فبغياب الجانب الديني في الحياة يصبح
جسدا بال ركح ،كىذا ما دفع بالشعراء إلى استغالؿ التراث الديني في التعبير عف تجاربيـ
اإلنساف ن
الشعرية مف خالؿ تكظيفيـ لمبطاقات اإليحائية الزاخرة بالعطاء النفسي كالكجداني حيث "يعتبر
التراث الديني فقي كؿ العصكر كلدل األمـ مصد ار سخيا مف مصادر اإللياـ الشعرم ،حيث يستمد
منو نماذج كمكضكعات ،صكر أدبية" ( ،) 2كقد اختمؼ الشعراء في تكظيفيـ لمتراث الديني كفؽ
تكجييـ الخاص فمنيـ مف لجأ إلى القرآف الكريـ كالى قصصو كمالمح األنبياء فيو فأسقطكىا عمى
أف ىنالؾ مف ماؿ قمـ كتابتو لشعر الديانات
الحاضر بشكؿ رمكز دينية بغرض إيحائي ،كما ّ
األخرل ،حيث استكحكا منيا مكضكعاتيـ العاجة بحكادث الحب كالصمب كالجنس ،مادة ثرية تزيد
قصائدىـ دسامة كتشكيقنا فالصنؼ الذم اعتمد عمى التراث المسيحي كالديانات األخرل أطمؽ لنفسو
العناف كتعامؿ مع الرمز الديني بحركية تامة لدعـ التزاميـ بقكاعد مطمقة تمنعيـ مف التصرؼ في

( -)1نفسو ،ص .11

( -)2عمي عشرم زايد ،استدعاء الشخصيات التراثية ،ص .75
~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:

تمؾ الرمكز الدينية ثـ أطمقكا ألنفسيـ العناف في تأكيميا كانتحاليا ألنفسيـ ،فمعظـ مالمح سيدنا
كخصكصا حادثة "الصمب"
عيسى بف مريـ في الشعر المعاصر مستمدة مف المكركث المسيحي
ن
ك"الفداء" كالحياة مف خالؿ المكت كقد افتف شاعرنا المعاصر بتصكير نفسية المسيح عمى
الصمب(.)1
 الرمز الديني المستوحي من القرآن الكريم والسنة:
كـ كبير مف العبر
يعد القرآف الكريـ مصدر إلياـ كبير لمشعراء مف خالؿ احتكائو عمى ّ
كالمكاعظ التي تنير القمكب كتكقظ النفكس ،فيك غذاء الركح الذم ال تحيا الركح اإلنسانية إالّ بو
فيك يحتكم عمى أحداث كقصص تعبر عف معاناة أصحابيا في سبيؿ تبميغ الرسالة كأداء األمانة.
فإف شاعرنا "عز الديف مييكبي" استغؿ ثقافتو الدينية في قصائد ديكانو فمف تسمية
كمنو ّ
الديكاف "بقرابيف لميالد الفجر" يتضح لنا ّأنو يحتكم عمى رمكز قرآنية ال باس بيا ،فالقرباف ىك رمز
يقدـ ا﵀ تعالى حيث نجدىا في قكلو تعالى﴿ :
ألنو ّ
دينيّ ،

۞

آد َـ بِاْل َح ِّ
ؽ ِإ ْذ
َك ْات ُؿ َعمَ ْي ِي ْـ َن َبأَ ْاب َن ْي َ

ِ
َّ ِ
قََّربا قُرب نانا فَتُقُب َ ِ
يف
َحِد ِى َما َكلَ ْـ ُيتَقَب ْ
اؿ َألَ ْقتُمََّن َؾ قَ َ
َّؿ ِم َف ْاآل َخ ِر قَ َ
ِّؿ م ْف أ َ
َ َْ
اؿ إَِّن َما َيتَقََّب ُؿ الموُ م َف اْل ُمتَّق َ
﴾

()2

()27

أف استقالؿ القدس لف يككف إالّ بتقديـ الغالي كالنفيس مف
فالقرباف في الديكاف جاء داللة عمى ّ

أجؿ ذلؾ فما أخذ بالقكة لف يسترجع إالّ بالقكة فمف العنكاف الذم يجمؿ معنى التضحية مف أجؿ
أف الشاعر في ىذا الديكاف ىك شاعر قضية ممتزـ بقضية أمتو التي غفؿ عنيا
االستقالؿ يتضح لنا ّ
كأىمميا الجميع تقريبا لضعؼ مكقفيـ اتجاه القضية الفمسطينية ،فيك يأمؿ أف يكقظ الضمائر الغافمة
مف أجميا انطالؽ المقاكمة في القدس ،كيتجمى ذلؾ في قكلو:
كأطؿ مف الشباؾ
( -)1عمي زيدم عاشكرم ،استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ،دار غريب لمطباعة ،مصر،
القاىرة ،ط2007 ،1ـ ،ص .82

( -)2سكرة المائدة ،اآلية .27

~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:
لعؿ الغائب في كطف األحزاف يمر
لعؿ نكارس حيفا تحمؿ فاتحة اآليات
تحمؿ شيء مف رائحة الباركد
كبعض المسؾ
كحشرجة األصكات(.)1

فالمقصكد بفاتحة اآليات ىي سكرة الفاتحة التي تعد فاتحة كتاب ا﵀ الكريـ – القرآف الكريـ-
كدلّػت في ىذه رغبة الشاعر خبر انطالؽ المقاكمة مف أجؿ قضية القدس المحتمة ،فالحرية ال تككف
ألنو سيأتي
أف القدس لف تظؿ تحت كطأة االستعمارّ ،
أف الشاعر بيف ّ
إالّ بالمقامة كالتضحية ،كما ّ
يكـ كتناؿ القدس حريتيا كيتجمى ذلؾ في قكلو:
كدالية اإلثـ المفضكح دـ مذبكح
الميؿ يركح
فمنق أر آخرة األلكاح
كالسفر الالجئ في غيمة
كنبي يطمع مف غيمة
بسـ ا﵀ كلدت
كبسـ ا﵀ سأكلد بعد المكت شييدا
يا آيات(.)2

( -)1عز الديف مييكبي ،قرابيف لميالد الفجر ،ص .11
( -)2الديكاف ،ص .33

~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:

فمقد حمؿ ىذه األبيات مجمكعة مف الرمكز مف القرآف الكريـ آخرة األلكاح كالمقصكد بو الديف
أف قكمو قد ظمكا
الييكدم التكراة ،كىي تعكس قصة نبي ا﵀ مكسى حينما ألقى األلكاح حيف عمـ ّ
كس ٰى
فمف غضبو عمييـ قاـ بإلقاء األلكاح حيث كضح ا﵀ تعالى ذلؾ المكقؼ بقكلوَ :كلَ َّما َر َج َع ُم َ
ِ
ِ
ضباف أ ِ
ِ
َخ َذ بِ َأر ِ
ْس
َسفنا قَ َ
اح َكأ َ
َع ِجْمتُ ْـ أ َْم َر َرِّب ُك ْـ َكأَْلقَى ْاألَْل َك َ
اؿ بِ ْئ َس َما َخمَ ْفتُ ُمكنِي مف َب ْعدم أ َ
إِلَ ٰى قَ ْك ِمو َغ ْ َ َ
َخ ِ
أِ
اء َكَال تَ ْج َعْمنِي
يو َي ُج ُّرهُ إِلَ ْي ِو قَ َ
كننِي فَ َال تُ ْش ِم ْ
ض َعفُكنِي َك َك ُ
ادكا َي ْقتُمُ َ
استَ ْ
اؿ ْاب َف أ َُّـ إِ َّف اْلقَ ْكَـ ْ
ت بِ َي ْاألَ ْع َد َ
()1
َّ ِ ِ
ألنو يقصد بالنبي
يف ( ، ﴾ )150فالمقصكد بآخرة األلكاح ىك اقتراب مكعد الحرية ّ
َم َع اْلقَ ْكِـ الظالم َ

يطمع مف غيمة ىك نبي ا﵀ عيسى عميو السالـ الذم سينزؿ لتحرير بيت المقدس في آخر الزماف،
َّال ُـ َعمَ َّي َي ْكَـ ُكلِ ُّ
كت
حيث استعمؿ نفس اآلية القرآنية تقريبا كفي قكلو تعالىَ ﴿ :كالس َ
َم ُ
دت َكَي ْكَـ أ ُ
ث حيِّا (َٰ )33ذلِ َؾ ِعيسى ْابف مريـ قَك َؿ اْلح ِّ َِّ ِ ِ
كف) ( ﴾ ( ،) 2كاعتقاد
َ
َكَي ْكَـ أ ُْب َع ُ َ
ؽ الذم فيو َي ْمتَُر َ
َ
ُ َْ ََ ْ
ألف
الشاعر في نبي ا﵀ عيسى عميو السالـ ىك اعتقاد إسالمي يعكس تكجو الشاعر اإلسالميّ ،
المنظكر المسيحي لنبي عيسى عميو السالـ ىك منظكر ّأنو صمب مف أجؿ الفداء عكس اإلسالمي
الذم يكضح ّأنو لـ يصمب كاّنما رفع لمسماء مف أجؿ اليكـ المكعكد الذم ينتظره كىك قتؿ الدجاؿ
كتحرير بيت المقدس.
أف الديكاف احتكل عمى رمز ال ّشيداء لمداللة عمى كثرة القتمى في فمسطيف فالشييد في
كما ّ
َِّ
يف قُتِمُكا ِفي سبِ ِ
يؿ المَّ ِو
القرآف ،لو مكانة عالية عند ا﵀ عز كجؿ في قكلو تعالىَ ﴿ :كَال تَ ْح َس َب َّف الذ َ
َ
َِّ
ِ
ند رِّب ِيـ يرَزقُكف ( )169فَ ِرِحيف بِما آتَاىـ المَّو ِمف فَ ْ ِ ِ
َحي ِ
يف لَ ْـ
ُُ ُ
كف بِالذ َ
ضمو َكَي ْستَْبش ُر َ
اء ع َ َ ْ ُ ْ َ
أ َْم َكاتنا َب ْؿ أ ْ َ ه
َ َ
كف )
َيْم َحقُكا بِ ِيـ ِّم ْف َخْم ِف ِي ْـ أ ََّال َخ ْك ه
ؼ َعمَ ْي ِي ْـ َكَال ُى ْـ َي ْح َزُن َ

الشيداء مف خالؿ قكلو:
( -)1سكرة األعراؼ ،اآلية .150
( -)2سكرة مريـ ،اآلية .34 ،33

( -)3سكرة آؿ عمراف ،اآلية .170 ،169
~

~

( ۞ ﴾( ،)3فنجد الشاعر يعبر عف كثرة

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:
سيارة اإلسعاؼ مرت بسرعة
درب الشيادة مسرعة(.)1

فالمالحظ مف ىذه األبيات مف خالؿ استخداـ لفظة السرعة لسيارة اإلسعاؼ  ،ىي الداللة
عمى كثرة الشيداء في فمسطيف التي قدمت كال زالت تقدـ الكثير مف الشيداء فالشيادة كاجب مقدس
أف
حث عميو القرآف كالسنة النبكية مف أجؿ نيؿ المنزلة الرفيعة في الجنة كنيؿ الحرية لمكطف ،كما ّ
الشاعر استثنى نيؿ الشيادة عمى األطفاؿ الصغار ،مف خالؿ قكلو:
يا أبي األطفاؿ ممح األرض
أفراح السماء
في فمسطيف أبي
كلد األطفاؿ طبعا ليككنكا شيداء

()2

.

فحتى الطفؿ الفمسطيني البرمء ناؿ نصيبو مف الشيادة كذلؾ إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ
ألنو مستدمر
عمى كحشية االستعمار الصييكني الذم لـ يستثني مف قتؿ األطفاؿ كالشيكخ كالنساء ّ
أف الشاعر شييد بقدرة الشعب عمى التخمص
ال يؤمف باإلنسانية ،كما نجد في قصيدة الفرح الكبير ّ
مف االستعمار باستعماؿ الرمز الديني التكضؤ كالصالة في قكلو:
كتكضأ الشعب العظيـ بنصره
كمضى يصمي في الدركب مرددا
تحيا الجزائر يا جزائر رددم
فميطمع الشيداء في دميا غدا(.)3
( -)1الديكاف ،ص.06

( -)2الديكاف ،ص .08
( -)3نفسو ،ص .61

~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:

ففي ىذه األبيات نممس حضكر رمزيف مستكحييف مف الديف اإلسالمي كالمتمثميف في الكضكء
كالصالة ،فالكضكء ىك االغتساؿ كالطيارة الذم يعتبر شرطا أساسيا لجكاز الصالة فبدكنو ال تصح
أف الشعب عندما يضحي بالغالي كالنفيس
الصالة  ،كاستعممو الشاعر في ىذه األبيات لمداللة عمى ّ
فإنو سيناؿ مراده ،فالتكضؤ جاء كداللة عمى المقاكمة كالتضحية مف أجؿ الكطف
مف أجؿ كطنو ّ
الذم كاف خاتمتو حرية كاستقالؿ كتجمى ذلؾ في رمز الصالة التي يقصد بيا صالة الشكر ﵀ عمى
تحقؽ االستقالؿ كاستعادة الكطف الذم قدـ مف أجمو الكثير مف الشيداء.
كما كصؼ الشاعر تضحيات الشعب الجزائرم بمالئكة العرش الذيف بنت جس ار إلى جنة
الفردكس في قكلو:
فتفتت في األرض ألؼ سحابة
حبمى بنار الثأر تختزف الكحي
صيحت بأحراش الظالـ جحافال
كمالئؾ العرش العميا تكقدا
كاىتز شعب عاش يمضغ حزنو
كرأم انتصار األرض حيف تمردا
صاغ الجحيـ مف الجماجـ يا بنتي
خس ار إلى الفردكس يبقى العسجدا

()1

.

فينا نالحظ حضكر رمكز مف الديف اإلسالمي المتمثؿ في مالئكة العرش الذيف يحممكف
عرش الرحماف لمداللة عمى أ ّف الشعب الجزائرم حمؿ القضية الجزائرية بكؿ قكة كاخالص مثمو مثؿ
مالئكة العرش التي تحمؿ عرش الرحماف كعظمتو ،كما نجد الجحيـ كالذم يقصد بو عدد األعداد
( -)1الديكاف ،ص .60 ،59
~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:

الذم نالكا جزائيـ مف كؿ مسمـ كىذه جاءت كداللة عمى الجزاء العظيـ الذم سينالو مف يضحي في
سبيؿ كطنو كقضيتو المقدسة.
أف الشاعر قد كصؼ الجزائر بجنة الفردكس كجعميا ميبط نبي ا﵀ آدـ عميو
كما نجد ّ
السالـ كيتجمى ذلؾ في قكلو
إف الج ازئ ػ ػ ػ ػ ػػر ف ػ ػ ػ ػ ػػردكس ال ػ ػ ػ ػ ػػدنيا أب ػ ػ ػ ػ ػػدا
ّ
فػ ػ ػ ػػآدـ الػ ػ ػ ػػكحي م ػ ػ ػػف عميائيػ ػ ػ ػػا ىػ ػ ػ ػػبط.
ىنػ ػ ػ ػػا مالئكػ ػ ػ ػػة الرحمػ ػ ػ ػػاف قػ ػ ػ ػػد ىتفػ ػ ػ ػػت
لعاش ػ ػػؽ ض ػ ػػميا لم ػ ػػا دعت ػ ػػو س ػ ػػطا(.)1
ىنا نممس حضكر ثالثة رمكز دينية تتمثؿ في جنة الفردكس التي استعمميا الشاعر لمداللة
عمى جماؿ الجزائر كخيراتيا التي ال تعد كال تحصى ،كما نجد شخصية نبينا آدـ عميو السالـ الذم
أف الجزائر ارض مباركة الرتباطيا
يعد أبا البشرية ،فصكر الشاعر ميبطو في الجزائر لمداللة عمى ّ
بأنيا
بيبكط نبي ا﵀ أدـ عمييا مف منظكر الشاعر ،كما نجد رمز مالئكة الرحماف الذم كصفيا ّ
ىتفت ليذه األرض المباركة ،كيقصد بمالئكة الرحماف الشعب الجزائرم المحب لكطنو الذم يضحي
ألنو يعشقيا بكؿ جكارحو.
مف أجؿ كطنو ميما كاف الثمف ّ
 الشخصيات الدينية:
لقد قاـ الشاعر باستدعاء مجمكعة مف الشخصيات الدينية في قالب رمزم ديني محمال إياىا
دالالت جديدة ،كىذا ما يكضحو "أدكنيس" بقكلو « :ىذا يأخذ الشاعر العربي مف أصكات الماضي
بتمؾ التي تعانؽ المستقبؿ فيما تعانؽ حاضرىا كتعبر عنو ،فمثؿ ىذه األصكات تككف مفتكحة
لمحكار كالنمك كالفعؿ بحيث ّأننا ال نقدر في تفكيرنا اليكمي إالّ أف نتمقي بيا كنفيد منيا كنتفاعؿ

( -)1الديكاف ،ص .98
~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:

معيا» ( ،) 1فمقد شكمت الشخصيات الدينية مصد ار رمزيا مف مصادر اإللياـ الشعرم كأبرز
الشخصيات المستدعاة ىي شخصيات األنبياء كالرسؿ عمييـ السالـ مثؿ :عيسى ،محمد ،أدـ،
أف رسالة النبي رسالة سماكية ككؿ
«فكؿ مف النبي كالشاعر يحمؿ رسالة إلى أمتو كالفراؽ بينيما ّ
منيما يتحمؿ الغـ كالعذاب في سبيؿ تبميغ رسالتو»( ،)2كعند تصفحنا لمديكاف نجد ّأنو ال يخمك مف
الشخصيات الدينية التي حمميا الشاعر دالالت رمزية مختمفة في قكلو عمى لساف أريؾ الذم يمثؿ
الجندم الصييكني:
لـ أعشؽ أنثى قبمؾ يا ليمي
لـ يعرؼ آدـ حيف الخمؽ سكل حكاء
رمز مف رمكز الكفاء كاإلخالص لزكجتو فآدـ عميو السالـ
فمقد جعؿ الشاعر آدـ عميو السالـ نا
لـ يتزكج بامرأة أخرل غير أمنا حكاء كأريؾ الذم يعتبر جنديا ييكديا عبر لزكجتو ليمى عف
أف الجندم الييكدم سيقتؿ
إخالصو ليا مف خالؿ أبينا آدـ عميو السالـ كبقد يقصد مف ىذا التعبير ّ
ألف المرأة في أغمب األحياف تستعمؿ
كؿ مف يحاكؿ التدخؿ في شؤكف القدس ّ
ألنو يعتبرىا كطنو ّ
في الشعر المعاصر لمداللة عمى الكطف كاالنتماء فيك مف منظكره االستعمارم جعؿ مف القدس حقا
شرعيا لو.
أف الشاعر جعؿ مف نبي ا﵀ عيسى عميو السالـ ىك خالص القدس مف خالؿ
كما نجد ّ
قكلو:
كفي عيد عيسى أرم مكسى
فيا قدس صكغي المدم آية

( -)1عمي زيدم عاشكرم ،استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ،ص .60 ،59
( -)2عمي زيدم عاشكرم ،استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ،ص .70
~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:
فقمبي لغيرؾ ال ينتمي
ألست التي عممتنا الفدا
فصرنا بأسكارىا تحتمي(.)1

فقد اختار الشاعر شخص النبي عيسى عميو السالـ رغـ كثرة األنبياء كالرسؿ الذيف كلدكا
ألنو يعتبر المخمص المنتظر لمقدس ،كما نجد الشاعر استعاف بأىؿ
كعاشكا في بيت المقدس ّ
الكيؼ في تبييف غفمة األمة العربية عف القضية الفمسطينية في قكلو:
كقد غدكت كأىؿ الكيؼ أكفمنا
بضيؽ مف صكرة الصبار كالغمؼ
لكنو العيد ىذه األرض تسمعني
كالشاـ تشيد كاآليات كالصحؼ(.)2
فالمعركؼ عف أىؿ الكيؼ أنيـ نامكا مدة طكيمة داخؿ الكيؼ مقدرة بثالث مئة سنيف
كتسعة ،كالنائـ ال يعمـ ماذا يحدث خالؿ نكمو فيك غافؿ عما يدكر حكلو ،كىذا ما دعا الشاعر
لتكظيؼ القصة القرآنية ألىؿ الكيؼ التي عكسيا عمى األمة العربية التي رغـ ّأنيا ليست نائمة إالّ
ّأنيا غافمة كعدـ المباالة بما يحدث في بيت المقدس ،فشبو حاليا بحاؿ أىؿ الكيؼ ،كما ّأنو يبيف
مكقفو الداعي إلى اليقظة مف خالؿ جعمو لمشاـ كاآليات كالصحؼ بمثابة الشيكد الذيف يشيدكف
بتبميغو لرسالة المراد إيصاليا لألمة العربية فيك يحاكؿ إخراج ذاتو مف معادلة النكـ كالغفمة عف
القضية المقدسة.
أف الشاعر قد استدعى شخصية دينية سماىا بنبي الحب كذلؾ في كقكلو:
كما نجد ّ

( -)1الديكاف ،ص 23
( -)2نفسو ،ص27

~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:
يا نبي الحب  ...ىؿ تسمع تغريد الحماـ
يا نبي الحب ىؿ  ...يحمك بعينيؾ الكالـ
يا نبي الحب  ...ىؿ تق أر آيات السالـ
في سماء القدس ىؿ تق أر شيئا
يا نبي الحب ىؿ مات السالـ(.)1

أف الشاعر يقصد بيا نبي
فيذه الشخصية الدينية تبدك مبيمة كتأكيمي الخاص ليا قد تككف ّ
ا﵀ محمد صمى ا﵀ عميو كسمـ ،ففي ىذه األبيات يحاكؿ الشاعر أف يعرؼ مف خالؿ كثرة
ألف
التساؤالت الكاردة في ىذه األبيات ىؿ يكجد ىناؾ سالـ حقا في بيت المقدس أـ ّأنو ال يكجد ّ
الكاقع المعاش في القدس ال يشير إلى كجكد السالـ ،كما نجد حضك ار لشخصية نبي ا﵀ أيكب الذم
ضرب المثؿ في الصبر عمى المرض حيث تغنى بصبره الكثير مف الشعراء ،حيث يقكؿ:
تضيئ مف ترفعيا مميكف جمجمة
كتمؾ مقبرة قامت  ...كأمكات
يقكؿ ىذا الذم الصمت كسادتو
أيكب سبعا  ...كصبر المرء منساة(.)2
أف الشاعر استعمؿ في منطمؽ ىذه األبيات حقالن يدؿ عمى معاناة
فالمالحظ في ىذه األبيات ّ
الشخص الذم يناـ عمى كسادة الصمت راضيا بما يحدث تحججا بشخصية نبي ا﵀ أيكب الذم
صبر عمى مرضو الذم داـ سبعة أعكاـ فيك يدعك إلى االقتداء بيذا النبي الكريـ بالصبر عمى
االستدمار الذم يقتؿ األركاح كال يستثني األطفاؿ كالشيكخ فقد أعاب الشاعر عمى األشخاص الذيف

( -)1الديكاف ،ص .26
( -)2نفسو ،ص .55

~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:

ال يفعمكف شيئا مف أجؿ القضية المغتصبة مف طرؼ العدك بذريعة الصبر ،كعدـ تحريؾ الساكف
مف أجؿ الحرية.
 الرمز الديني التوراتي:
لقد كظؼ الشاعر الكتاب المقدس التكراة في مقاطع مختمفة سنذكر بعضيا قدر المستطاع،
حيث ذكر التكراة في قكلو:
عراؼ يق أر كؼ أريؾ اليمنى
يرسـ أفعى
يكتب شيئا أشبو بالتكراة(.)1
أف التكراة تستعمؿ في مجاؿ الشعكذة القترانيا بالعراؼ الذم يعتبر
يبدك مف ىذه األبيات ّ
أف الكتاب
خبي ار في مجاؿ السحر كالشعكذة فيك رمز لمشر كالفساد فقد بيف الشاعر في ىذه األبيات ّ
المقدس التكراة الذم تـ تحريفو مف قبؿ العراؼ الذم يقصد بع عمماء الديف الييكدم الذيف حرفكا
الديف المقدس لنبي ا﵀ مكسى عميو السالـ كفؽ أىكائيـ الشخصية كمف أجؿ مصالحيـ كذلؾ
مصدر لتبرير القتؿ
نا
مصدر لميداية كطريقا لمنجاة أصبحت
نا
لتبرير جرائميـ فبعدما كانت التكراة
كاالضطياد كذلؾ بعد التحريؼ كالتزيؼ الذم شيدتو التكراة بعد مكت سيدنا مكسى عميو السالـ،
كىذا ما نجده في قكؿ الشاعر:
المجد ليدم الكيؼ
كلدبابة
لتكراه

( -)1الديكاف ،ص .11
~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:
لمكطف المختار(.)1

فينا صحبت التكراة بأداة القتؿ الدبابة اإلسرائيمية التي تقتؿ بدكف استثناء كدكف أم تفرقة
أف التعاليـ الصحيحة لجميع الديانات السماكية تحرـ قتؿ األبرياء كالعزؿ
بيف طفؿ كشيخ كامرأة رغـ ّ
ألف قصص التكراة محرفة كفؽ المآرب الشخصية لرجاؿ الديف الييكد أصبحت ىذه القصص تدعكا
ك ّ
إلى قتؿ األبرياء حيث يقكؿ الشاعر عمى لساف إيريؾ الذم يمثؿ الجندم الصييكني:
أمي كانت ترضعني قصص التكراة
كتزرع في شفتي األحقاد
القتؿ ىك الميالد(.)2
استنادا
أف األـ التي تعتبر مربية األجياؿ ىي التي تزرع في نفسية ابنيا حب القتؿ
ن
فالمالحظ ّ
إلى قصص التكراة المحرفة فالمعركؼ عف الييكد أنيـ قتمة األنبياء كالرسؿ كما مف نبي إالّ كقامكا
بتشكيو صكرتو لدل مجتمعيـ كما حاكلكا نشر تحريفاتيـ في جميع العالـ مف أجؿ تبرير جرائميـ
الشنيعة باسـ الديف.
 األماكن المقدسة:
ألف ىذا الديكاف يتحدث عف قضية
إف أكثر األماكف المقدسة حضك ار في الديكاف ىك القدس ّ
ّ
القدس فمف الضركرم أف يتجمى في القصائد بكثرة سكاء بطريقة مباشرة أك غير مباشرة ،حيث
نممس تخصيص قصيدة مف ط الشاعر بالقدس يقكؿ في مطمعيا:
لؾ الحب يا قدس ال تجزعي
كمف أكس حبؾ ال تترعي

( -)1الديكاف ،ص .13
( -)2الديكاف ،ص .15
~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:
كككني كما شئت عاشقة
كشامخة الياـ ال تركعي(.)1

فينا الشاعر يحاكؿ إظيار تعمقو بالقدس مف خالؿ التعبير عف درجة حبو ليا كما يحاكؿ في
ىذه األبيات التخفيؼ عنيا بحيث يدعكىا إلى الصبر عمى البالء الذم تعاني منو فيي تعتبر ميبط
األنبياء كالرسؿ كأمرىا ال ييـ الشعب الفمسطيني كحده كاّنما ييـ جميع أفراد األمة العربية ،حيث
اعتبرىا الشاعر مصدر إلياـ تزرع في نفسو الفداء كالتضحية فيقكؿ في ىذا الصدد:
فيا قدس صكغي المدم آية
فقمبي لغيرؾ ال ينتمي
ألست التي عممتنا الفدا
فصرنا بأسكارىا نحتمي(.)2
فالقدس بشمكخيا كصمكدىا في كجو العدك أضحت تمثؿ مدرسة لمتضحية كالفداء كالصمكد
في كجو الغاشـ فمف الطبيعي أف يحبيا كؿ مف يممؾ عزة النفس كحمية عمى قضية القدس التي
تعاني مف كيالت االستعمار الصييكني.
 -3الرمز الثوري:
غنيا بالمادة الرمزية التي استثمرىا الشاعر في استنياض اليمـ كتقكية
نا
تعد الثكرة
مصدر ن
النفكس كتفنف الشعراء في التعامؿ مع ىذه المادة الرمزية الغنية باألحداث كالشخصيات الثكرية
الخالدة في التاريخ كذلؾ راجع لككف أف الشعراء "أكثر حساسية كأكسع انفعاال كأقكل إرىاصا بتيارات
الحياة كمدىا الثكرم عف غيرىـ"(.)3
( -)1الديكاف ،ص .22 ،21
( -)2نفسو ،ص.22

( -)3إبراىيـ رماني ،أكراؽ في النقد األدبي ،ص.33
~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:

المعبر األساسي بمساف األمة تقع عميو مسؤكلية عظيمة تكمف في "التمييد
فالشاعر بصفتو
ّ
لمثكرة استنبائيا ألنو يثير نفكس اإلنساف كيبعض إلييـ بعض أطكار الحياة الذم يحبكنيا كيعرض
يحببيا إلييـ كيزينيا في قمكبيـ بذلؾ يفتح لمثكرة أبكاب النفكس كالضمائر كيميد
عمييـ مثالن جديدة ّ
ليا الطرؽ في حياة الفرد"(.)1
فعند تكظيؼ الشاعر لرمز ثكرم ما في قصيدتو إلف ذلؾ ليس بغرض الزينة بؿ مف أجؿ
تحريؾ اليمـ كرفعيا لمنيكض مف أجؿ القضية التي تحتاج إلى حركة ثكرية كالقضية الفمسطينية
مثال كىذا ما دفع بالشاعر عز الديف مييكبي إلى تكظيؼ رمكز ثكرية مختمفة في ديكانو ػ ػ قرابيف
ميالد الفجر ػ ػ
أطفاؿ الحجارة :يعتبر أطفاؿ فمسطيف كرغـ صغر سنيـ كعدـ عيشيـ طفكلة عادية مثؿ
رمز ثكريا بامتياز مف خالؿ مقاكمتو لمعدك الصييكني رغـ قمة الكسائؿ فقد شيد
باقي أطفاؿ العالـ .نا
كبير في الديكاف حيث بيف الشاعر الكسيمة المستعممة مف طرؼ الطفؿ الفمسطيني
حضكر نا
نا
األطفاؿ
لمحاربة العدك:
أطفاالن عمى أسكار "راـ ا﵀".
كفي بكابة األقصى
كخمؽ حدائؽ التمة
بأيدييـ كركد الصبر
قمصاف
كمقالع

( -)1طو حسيف ،خصاـ كنقد ،ص.115
~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:
كبعض حجارة اإلسفمت المبتمة(.)1

فالمالحظ في ىذه االبيات حضكر ثالث كحدات لغكية تعبر عف الرمز الثكرم أطفاؿ
الحجارة كالمتمثمة في "أطفاالن" " +مقالع" " +حجارة" فالكسائؿ التي اعتمدىا األطفاؿ لمدفاع عف
القدس ىي كسائؿ بسيطة إف لـ نقؿ بدائية كرغـ ذلؾ لـ يستسممكا لمعدك ألنيـ يعممكف أف المكت
بمثابة الشرؼ العظيـ الذم يحممكنبو فيك في نظرىـ شيادة ليذا قاؿ الشاعر عمى لساف محمد درة
كأبيو:
فميكف حذني إذا نحك الشكارع كي أرم األطفاؿ...خذني أبي
خطر عمينا إف ذىبنا.
قمت لي باألمس...أطفاؿ الحجارة لف يمكتكا...
طبعا بني...لف يسرقكا منيـ بطكلتيـ.
ن
كلف يقكم عي دميـ سككت.

()2

ىباء
ففي ىذه االبيات نالحظ أف الطفؿ الفمسطيني حتى كاف مات فإنو يعمـ أنو لف يمكت ن
بؿ يمكت بفخر كعزة ألف قمبو مميء باإليماف الذم يقكيو كيدفعو لمقياـ بالبطكالت كالمقصكد بػ"لف
يمكتكا" ىك أف ذكراىـ ستظؿ خالدة في األذىاف نظ ار لما يقدمكنو في سبيؿ الكطف مف صمكد
كتضحية فيك كرغـ الكسائؿ لبدائية الحجارة إال أنيـ قد نجحكا في بث الرعب كالخكؼ في نفسية
العدك حيث يقكؿ الشاعر عمى لساف أريؾ الذم يمثؿ الجندم الصييكني:
الميؿ طكيؿ
مفجكعا بحجارة مكت
كأنا ما زلت أفتش عف قاتؿ
ن

( -)1الديكاف ،ص.01
( -)2نفسو ،ص.7-6

~

~

الفصل الثاني:
يحمميا األكالد.

الرمز في الديوان.
داللة ّ
()1

فالجندم الذم يرتدم الخكذة كيحمؿ السالح أصبح يخاؼ مف ىذه الكسيمة التقميدية التي
يحمميا األطفاؿ كذلؾ ألف ىذا الجندم متمسؾ بالحياة كيخشى المكت عكس الطفؿ الفمسطيني
ا لذم يرحب بالمكت مف أجؿ فمسطيف حتى أنو كقؼ أماـ فكىة المدفع حيث يقكؿ الشاعر في
قصيدة القدس:
كككني كما شئت...ككني معي
أنا طفمؾ الحجرم الذم
تعالى عمى فكىة المدفع
كأنؾ يا قدس قدسية
تقكؿ لشمس الصباح إطمعي.

()2

فيذه األبيات تبرز التضحية الكبيرة التي يقدميا أطفاؿ فمسطيف الذيف يمتمككف الشجاعة
كالجرأة فكقفكا أماـ فكىة المدفع ألنيـ يعممكف أف القدس ىي الكطف الذم ينتمكف إليو كالذم لف
يفرطكا فيو حتى لك كاف الثمف حياتيـ فحياتيـ ال تساكم شيئا عندما يتعمؽ األمر بالقدس.
ّ
كما نجد الشاعر استعمؿ الرمز الثكرم أطفاؿ الحجارة كمعادلة رياضية كيتجمى ذلؾ في
قكلو:
حجر حجر
طفؿ حجر
قمر يعانؽ ألؼ دار

( -)1الديكاف ،ص.15
( -)2نفسو ،ص.21

~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:
حجر لميالد النيار
النصر يحممو الصغار.
حجر حجر
طفؿ حجر
ر النار تجدم ال لحصار
ال لقتؿ ال منفى البحار
النصر يحممو الصغار.
حجر حجر
طفؿ حجر
المجد لألطفاؿ كالنصر لشمس
يا ثكرة األطفاؿ تييي عمى القدس.

()1

فالمالحظ في ىذه األبيات أف الشاعر استعمؿ الرمز الثكرم أطفاؿ الحجارة في شكؿ متتالية
حسابية رياضية تحمؿ نتيجة ثابتة كىي أف النصر يحممو الصغار كىذا ما يجعؿ أطفاؿ فمسطيف
رم از ثكريِّا بامتياز رغـ صغر سنيـ كانعداـ الكسائؿ إال أنيـ يعدكف أمال لتحقيؽ النصر كىذا يعتبر
ساكنا مف أجؿ قضية أمتيـ أم أف الطفؿ
كصمة عار عمى جبيف العرب الذيف ال يحرككف
ن
الفمسطيني أفضؿ مف مالييف العرب.
 الشخصيات الثورية:
مف بيف الشخصيات الثكرية التي استدعاىا الشاعر في ديكانو نجد الشييد محمد الدرة ككالده
في قصيدة سيرة الطفؿ المشاغب الذم قاـ مف خالليا الشاعر بتصكير الحادثة التمفزيكنية لشييد
( -)1الديكاف ،ص.74-73
~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:

مع كالده جراء الحصار الذم فرضو االستعمار الصييكني عمييما رغـ أنيـ لـ يككنا يشكالف أم
تيديد عمييـ ألنيـ عزؿ كرغـ ىذا الحصار مف طرؼ العدك إال أف الشييد محمد الدرة ككالده لـ
يستسمما حيث فضال المكت عمى االستسالـ لمعدك ألف الشييد محمد رغـ صغر سنو اعتبر دمو
دما يسقي تربة القدس الحرة ،فيقكؿ:
يا أبي ال تنزعج مني
فإني عاتب عني
كاني محمد الدرة
دمي لتربة الحرة.

()1

فمحمد كرغـ أنو محاصر مف كؿ الجيات كرصاص العدك يتساقط عميو كما تساقط األمطار
رمز مف رمكز الصمكد كالتضحية مف أجؿ القدس المتعصبة فيك لـ يخؼ مف
إال أنو أصبح يمثؿ نا
رصاص الجبناء بؿ فضؿ أف تككف دمائو ثمنا لتربة حرة ال تخضع لسمطة العدك الصييكني حيث
ختـ الشاعر القصيدة التي كانت تتحدث عف ىذه الشخصية بشعار المكت حياة:
أنا طفؿ لمجد األرض
في عصر العبابيد
أب
طح...طح
مات الكلد...مات الكلد
طمعت مف الدـ كردتاف
كردت طمعت بمد
( -)1الديكاف ،ص.09
~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:
()1

مات الكلد عاش البمد.

فينا الشاعر اختار أف يختـ قصيدتو بشعار يدؿ عمى التضحية كالصمكد الذم يبذلو
آمنا كيتخمص
الفمسطينيكف مف أجؿ أف يعيش الكطف فكؿ يقاكـ كفؽ قدرتو مف أجؿ أف يعيش البمد ن
مف الظمـ كاالستبداد.
أيضا الشييدة سنا محيدلي التي قدمت نفسيا كفدائية
كمف بيف الشخصيات الثكرية نجد ن
لمكطف الحبيب القدس ،فكتب الشاعر عمييا قصيدة قرباف لمشييدة سنا محيدلي يشيد ببطكلتيا
المنقطعة النظير التي ضحت بنفسيا مف أجؿ غاية عظيمة حيث امتازت بشجاعة ال تجد ليا
نظير حتى عند الرجاؿ حيث أف الشاعر قاـ بتعظيـ اليكـ كالساعة التي كلدت فييا سنا بقكلو:
كلدت قبيؿ الفجر
آيتيا المطر
فرحت جيات األرض
زغردت النساء كقمف
ما أحمى القمر.

()2

ففي ىذه األبيات ذكر الشاعر ساعة كالدة الشييدة التي فرحت جيات األرض بكالدتيا حيث
شبيا بالقمر الذم ينير الظالـ في الميؿ ألنيا في نظره أحمى مف القمر كالقمر رمز الجماؿ كالغزؿ
كلكف ليس في نظر الشاعر كالنساء أحمى مف القمر لكنيا لـ تعش حياتيا كباقي األطفاؿ بؿ
فضمت أف تفجر نفسيا في سبيؿ الكطف حيث قاؿ الشاعر:
كطنا

( -)1الديكاف ،ص.10
( -)2نفسو ،ص.31
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الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:
كأرضا
أك سماء
قمر المدينة لـ يعد
كأنا أضمؾ
كالتراب
كىذه األكفاف
....
....
كانفجرت سناء.

()1

فينا بيف الشاعر أف نياية سناء الجميمة ليس كباقي الفتيات بؿ كانت نيايتيا مشرفة مف
أجؿ أف يحيا البمد كيتحرر الكطف.
 األوراس:
رمز في كجداف األمة العربية ألنو ما مف شاعر عربي إال كذكره ألنو يعتبر
صار األكراس نا
ميدا الندالع الثكرة الجزائرية حيث كاف محؿ اعتزاز العرب بو مف خالؿ التعبير عف إيمانيـ
ن
ثانيا كايمانا بالقيـ اإلنسانية ثالثنا( .)2عز الديف مييكبي باعتباره
بعركبة الجزائر أكال كتقديسا لمحرية ن
شاع ار جزائريِّا فمف الطبيعي أف نرصد لو تكظيفنا لمرمز الثكرم األكراسي في ديكانو قرابيف لميالد
الفجر ألف فمسطيف في أمس الحاجة لحدث ثكرم مثؿ األكراس مف أجؿ استرجاع سيادتيا حيث
تجمى رمز األكراس في قصيدة القدس بقكؿ الشاعر:

( -)1الديكاف ،ص.39

(https: //www.to3lime.com -)2
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الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:
غدا
فإف دـ الشيداء ن
كأكراس يكبر في أضمعي
كفي الشاـ في الرافديف أنا
أضمؾ كحدم بال أذرع.

()1

فينا نجد أف دـ الشيداء في فمسطيف ال يختمؼ عف دـ الشيداء في الجزائر فكما حققت
مستمر إلى أف تتحرر
نا
األكراس لمجزائر الحرية كاالستقالؿ فإف ىدؼ األكراس لـ يتكقؼ بؿ ما زاؿ
القدس فالشعب الذم ناؿ االستقالؿ بفضؿ األكراس لـ يكفو تحرر الجزائر كانما يطمح لتحرير
القدس التي يرل فييا بمده الثاني فالشاعر يقكؿ أف استقالؿ الجزائر لف يكتمؿ إال باستقالؿ فمسطيف
فاألكراس ال يعبر عف الثكرة الجزائرية فقط بؿ يتعداىا إلى جميع الدكؿ الخاضعة لسمطة االستعمار
خالدا تغنى بو كثير مف الشعراء مف جنسيات مختمفة.
كىذا ما جعمو نا
رمز ثكرنيا ن
كما نممس حضكر الرمز الثكرم األكراس في قصيدة لبناف في قكؿ الشاعر:
لبناف يا كطف اليكل ما أركعؾ
إنا مف األكراس نأتي
كي نكفؼ أدمعؾ
()2

ما أركعؾ.

فينا جعؿ الرمز الثكرم األكراس يساند الكطف العربي في ثكراتو بدكف استثناء فرمز األكراس
يبث في نفس المتمقي األمؿ كالتفاؤؿ بالنصر كنيؿ الحرية ألف الشعب الجزائرم عند انطالؽ الثكرة
التحريرية مف جباؿ األكراس كاف ال يمتمؾ السالح الكافي لمكاجية االستعمار الفرنسي رغـ ذلؾ لـ

( -)1الديكاف ،ص.22
( -)2نفسو ،ص.40
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الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:

ييأس مف إشعاؿ نار الثكرة التحريرية التي كانت خاتمتيا مسؾ كىي االستقالؿ فالشاعر يتحدث
بمساف الجزائرييف الذيف ىـ مستعدكف لمتضحية مف أجؿ البمداف العربية اإلسالمية في مكاجية
االستعمار الصييكني كفي ذلؾ يقكؿ:
أجيئكف مف ذرم األكراس يحممف
شكؽ كبالفرح الكعد ألتحؽ
()1

ىذم المسافات لف تؤرقني.

فالمالحظ أف الشاعر في جميع كقفاتو التضامنية ينطمؽ مف الرمز الثكرم األكراس ألنو
يشير إلى ضركرة كجكد ثكرة مف أجؿ نيؿ حرية فما أخذ بالقكة ال يسترجع إال بالقكة كىذا ما
استنتجو الشعب الجزائرم بعد مجازر  80مام 5491ـ ،فمف أجؿ الحرية البد مف االنتفاضة ،كما
كظؼ الشاعر الرمز الثكرم "نكفمبر" مقترننا بجباؿ األكراس في تمجيده لمثكرة الجزائرية كانجازاتيا
الخالدة في قكلو:
كأتى نكفمبر كالجكاد فزغردت
كتيجدا
تكىجا
في العالميف
ن
ن
نطقت جباؿ النار في األكراس مذ
()2

سكف الجباؿ الثائركف تعبد.

فينا نممس حضكر العالقة الدينية بيف الرمز الثكرم الزماني كالمكاني لنيؿ الحرية فشير
نكفمبر باإلضافة إلى جباؿ األكراس .عند تكظيؼ الشاعر ليما في قصيدتو لدفع المتمقي لتمجيد
ىذه الثكرة المجيدة التي كانت انطالقتيا بطمقة نارية في شير نكفمبر بجباؿ األكراس فكانت نتيجة

( -)1الديكاف ،ص.44
( -)2نفسو ،ص.60
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الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:

ىذه الطمقة النارية الحرية .فكما يقاؿ أكؿ الغيث قطرة فأصبح الشعراء يستعممكف ىذيف الرمزيف
الثكرييف لمدعكة إلى االنتفاضة كالمقاكمة.
 -4الرمز السياسي:
إف الديكاف يكاد ال يخمك مف الرمز السياسي كذلؾ راجع إلى أف الشاعر ذك خمفية سياسية
بصفتو ضالء حزب سياسي فيذا ما يعكس تكجيو الستعماؿ الرمز السياسي فقد صكر االستعمار
بصكر مختمفة فنجده يقكؿ في قصيدة سيرة مف حياة الطفؿ المشاغب:
رغيؼ مف عجيف المر
يطمع في يدم اليمنى
كخمؼ الباب سفاح
كمستكطنة تبنى
فحممؾ يا بني باطؿ أتعمـ أنني المقتكؿ
في أرضي مف القاتؿ
()1

أليس العالـ المخمكر يا أبني ىك القاتؿ.

ففي ىذه األبيات كصؼ الشاعر االستعمار الصييكني برمز السفاح الذم يقصد بو المجرـ
أحدا فيذا الرمز السياسي ينطبؽ عمى المستعمر الييكدم الذم ال يفرؽ بيف الشيخ
الذم ال يرحـ ن
كالعجكز كالصبي كالمرأة فيك يقتؿ بدكف أم رحمة ،كنممس خطكرة رمز المستكطنة التي تبنى ليذا
المحتؿ في أراضي المكاطف الفمسطيني الذم ال حكؿ كال قكة لو الستراع حقو المغتصب.
رمز سياسيا آخر قكم المعنى كىك العالـ المخمكر الذم ظاىرنيا
كما نممس في ىذه األبيات نا
ينعكس عؿ الييكد بحكـ أنيـ يشربكف الخمر كىـ الذيف يقتمكف المكاطف الفمسطيني كما يجعؿ منو
( -)1الديكاف ،ص.4
~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:

رمز سياسيا أعمؽ مف ذلؾ ىك تكظيفو بصيغة االستفياـ ما يجعمو يقصد العالـ العربي الذم أصبح
نا
حالو حاؿ الشخص المخمكر الذم ال يبالي بما يحدث إلخكانو في فمسطيف كما كصؼ الشاعر
الييكد بالكحكش في قكلو:
إنني أنزؼ مف كؿ الجيات
يا كحكش
أكقفكا النار فإف الطفؿ مات
حيا يا أبي
لـ أمت ما زلت ن
أكقفكا النار
()1

أبي دعيـ فمف يجدم رصاص الجبناء.

فالمالحظ ىنا أف الشاعر استعمؿ رمز الكحكش لمداللة عمى الجندم الييكدم الذم ال يرحـ
أحدا حيث أضاؼ إليو صفة الجبف لعدـ امتالكيـ الشجاعة كالجرأة حتى لمكاجية الطفؿ الفمسطيني
ن
ألف الجبف مرتبط ارتباطنا كثيقنا بالجندم الييكدم حيث يقكؿ الشاعر في كصؼ الجندم الييكدم
بالجبف:
يأتي األطفاؿ
فيختبئ العراؼ كراء الخكذة
()2

تعبر ريح مف نابمس شكارعنا المنسية.

( -)1الديكاف ،ص.8
( -)2نفسو ،ص.12
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الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:

فقد ربط الشاعر داللة العراؼ بالجندم الييكدم الذم يختبئ كراء الخكذة التي يرتدييا خكفنا
مف األطفاؿ فالعراؼ ىك ذلؾ المنجـ كالساحر الذم يزرع الخرافة في عقكؿ المجتمع حيث يعد بؤرة
مف بؤر الشر كالفساد نفسو نفس الجندم الييكدم الذم يتميز بنفس أبعاد العراؼ الفاسدة.
كما نجد أف الشاعر قد نكع في كصؼ االستعمار فأطمؽ عميو تسميات مختمفة كمتنكعة فمقد
أطمؽ عميو تسمية العيكف الزرؽ كيتجمى ذلؾ في قكلو:
زرؽ العيكف يذبحكف بإثميـ
زيؼ الحضارة حسة كتكعدا
مرك عمى عز التراب فما ليـ
أف ثارت األرض السجية كالمدل
قرف مف المرير تعاقبت
أجردا
أديما ن
أيامو كغدت ن
إلى غاية قكلو:
الجزائر األمؿ الكبير  ...لشاعر
عنى فأطرب حيف ماج بو الندل
سبقنا قضاىا الثائركف فما درل
زرؽ العيكف أنيـ ضاعكا سدل.

()1

فاستعماؿ الشاعر ىذه التسمية "زرقة العيكف" لمداللة عمى االستعمار الفرنسي الذم عاث
فسادا في بالد الجزائر كاختار الشاعر ىذا الرمز بالتحديد بحكـ أف الجندم الفرنسي أك اإلنساف
ن

( -)1الديكاف ،ص.60-59
~
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الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:

األكركبي عامة يمتاز بمكف العيكف األزرؽ فربط ىذه الزرقة الغالية في العيكف الجندم الفرنسي
لمداللة عمى االستعمار الفرنسي.
كما نجد الشاعر كصؼ كؿ استعمار بالخصية التي يتميز بيا كتدؿ عميو حيث كصؼ
األمريكاف بقكلو:
كقاؿ رعاة البقر
سنجعؿ مف ليبيا
عبرة لمبشر
كذلؾ يفكر مف كصمكا ذات يكـ
سطح القمر
كمف قننكا بالحضارة مكت البشر.

()1

فينا يقصد الشاعر بالرمز السياسي رعاة البقر أم الشعب األمريكي كىذه التسمية نجدىا إلى
اآلف ،ىذه الم فظة مرتبطة بالكاليات المتحدة األمريكية التي تتحكـ في العمـ كتطبؽ سياستيا الظالمة
عمى جؿ دكؿ العالـ تقر نيبا فقد صكر لنا الشاعر في ىذه األبيات كحشية كظمـ السمطة األمريكية
لمعالـ كخاصة الدكؿ العربية مف خالؿ دكلة ليبيا التي جعمكا منيا عبرة لمعرب خاصة كالبشر عامة
باإلضافة إلى التنكع في كصؼ الدكؿ االستعمارية فإف الشاعر لـ يغفؿ عف قضية الكحدة العربية
الضائعة فقد عبر عف ىذه الكحدة بقكلو:
قاؿ الذم أرضعتو الصميبية
متى كاف لمعرب المتعبيف رجاؿ؟
متى أسسكا دكلة كاحدة
( -)1الديكاف ،ص.87
~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:
ليـ ألؼ كجو
ككؿ الكراسي بال فائدة
كاذا اتحدكا مرة في الخفاء
فإف اختالفيـ ال يعد؟

()1

فالمقصكد بالذم أرضعتو الصميبية القاعدة ىـ العمالء الذيف يسعكف إلى زعزعت الكحدة
العربية التي تعد بمثابة الحمـ العربي الضائع عف الساحة السياسية ،فعبر الشاعر عف ضياع فكرة
الكحدة العربية مف منظكر اتفؽ العرب عمى أف ال يتفقكا كما نممس حضكر الكراسي التي ليس ليا
فائدة لمداللة عمى عدـ جمكس الرجؿ المناسب في المكاف المناسب كيقصد بو المسؤكؿ الذم ال
يبالي بقضايا كطنو .كما نممس تنكع ذكر البمداف العربية في ىذا الديكاف ككؿ البمداف المذككرة في
الديكاف جمع بينيا نفس الظركؼ السياسية المتمثمة في االستعمار كىذا التنكع في االستحضار
الكثير مف الدكؿ العربية عمى قكمية الشاعر فكأف الشاعر يقكؿ لممتمقي أني شاعر قضية ميتـ
بجميع أزمات األمة العربية فعمى غرار حضكر دكلة فمسطيف بكثرة في الديكاف ،نممس حضكر
بعض الدكؿ العربية التي عانت مف االستعمار كنفس الظركؼ السياسية التي تعاني منيا فمسطيف
إلى حد الساعة ،فنجده يتضامف مع القضية المبنانية التي كانت كال تزاؿ في صراع مع العدك
الصييكني في قكلو:
إنا معؾ
لبناف يا كطف اليكل ما أركعؾ
إنا مف األكراس نأتي كي نكفؼ أدمعؾ

( -)1الديكاف ،ص.85
~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:
()1

ما أركعؾ.

فينا نالحظ النزعة التضامنية لمشاعر مع الدكلة العربية لبناف ككأف الشاعر يدعك المجتمع
العربي إلى التضامف مع لبناف ،يستعمؿ الرمز الثكرم األكراس لمداللة عمى الدعكة إلى قضية
الكحدة العربية كعدـ الجمكس مكتكفي األيدم عند تعرض أم دكلة عربية بدكف استثناء ،كما أنو
يؤكد عمى كجكد ىذه الكحدة مف خالؿ قكلو:
إنا ىنا
شمس لشعبؾ ساطعة
ال لست كحدؾ يا بمج
قمبا كيد
إنا ىنا ن
()2

لبناف عشت إلى األبد.

فينا تظير الكحدة العربية مف خالؿ قكؿ الشاعر لست كحدؾ يا بمد لمداللة عمى أف أم
عربي أصيؿ يؤمف بالكحدة العربية كعدـ كجكد الحدكد الجغرافية بيف الدكؿ العربية فيك مؤمف
أيضا حضكر بالد باإلضافة إلى تكنس كتجمى
بالقضية المبنانية خاصة كالعربية عامة ،كما نممس ن
ذكر تكنس في قكلو:
صبي جمارؾ في صباحي
خيمي تضيؽ بيا بطاحي
أىكاؾ سيدتي كأخشى
مني عمي مف افتصاحي

( -)1الديكاف ،ص.40
( -)2نفسو ،ص.41
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الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:
يا تكنس احترقي بصدرم
()1

فيذكب مف ألقي صباحي.

فالمالحظ في ىذه األبيات أف الشاعر يعبر عف حبو لتكنس رغـ انتمائو لمجزائر كذلؾ يرجع
سياسيا في
بعدا
لككف أف الشاعر ذك نزعة قكمية كما يستدعي الشاعر بعض األماكف التي تحمؿ ن
ن
قكلو:
ال شيء سكل الخكذات
كدبابات في سيناء
كىذه الصكرة التي في مكتب بف عكريف
كسيما يا ليمي
كـ كنت
ن
كسيما يا أريؾ
ما زلت
ن
كىنا بيركت
ما زلت أحف إلى بيركت.

()2

فقد استعمؿ الشاعر لفظة مكتب بف غكريف لمداللة عمى المستعمر الييكدم الذم استحكذ
عمى السمطة في كؿ البقاع الفمسطينية خاصة كالعربية عامة مف خالؿ تكظيؼ بيركت .كما نممس
حضكر بعض الشخصيات السياسية مثؿ شاركف الذم يمثؿ المستعمر الصييكني في قكلو:
لقد كضعكا القدس فكؽ الصميب
كأصبح شاركف رمز السالـ
كىذا المشرد بيف المالجئ

( -)1الديكاف ،ص.101
( -)2نفسو ،ص.14
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الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:
ىابيا ...
إر ن
عجا لنظاـ
مز ن
كالـ...كالـ.

()1

رمز مف رمكز السالـ
لقد بيف الشاعر مف خالؿ شخصية المجرـ شاركف الذم يعتبره العالـ نا
لمداللة عمى ضعؼ مكقؼ العرب في العالـ ،ألف العالـ ينظر لممقاكمة الفمسطينية عمى انيا إرىاب
كىذا يدؿ عمى قبكؿ الدكؿ العربية لفمسطيف كدكلة إسرائيمية كما نممس حضكر شخصية تمثؿ
الييكد كىي شخصية أريؾ الذم يمثؿ الجندم الييكدم الحريص عمى القتؿ كالدمار ،كعنكف
القصيدة كاممة باسمو كيحكي أحداثيا مف منظكر ىذه الشخصية تحت عنكاف ىكايات أريؾ في راـ
ا﵀ حيث يقكؿ فييا:
فمنشرب نخب أريؾ الطالع مف تابكت اإلثـ
نقيا كالثمج الميمكز بمفح النار
ن
الميمة نرقص كاألطفاؿ
ألست أريؾ العاشؽ لدـ
كالشفة الحمراء.

()2

حضكر لشخصية أريؾ لمداللة عمى الكحشية التي يتميز
نا
كمف ىذه األبيات التي نسجؿ فييا
بيا الجندم الييكدم الذم يصفو بعاشؽ الدـ.

( -)1الديكاف ،ص.86-87
( -)2نفسو ،ص.13

~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:
 -5الرمز التاريخي:

إف االىتماـ بالتاريخ كاالحتفاء بو نابع مف العالقة الكثيقة التي تجمع بيف اإلنساف كالتاريخ
فيك مف أكثر العمكـ ارتباطنا باإلنساف ،كالتاريخ في بحثو المستمر كراء اإلنساف عبر العصكر ىدفو
أف يفيـ اإلنساف كيفيمو حقيقة كجكده عمى سطح األرض ،كالعالقة بينيما عالقة جدلية ،إذ يؤثر
كؿ منيما في اآلخر كيشكمو بدرجة أك بأخرل ،فاإلنساف ىك الذم يصنع التاريخ كما أنو مف نتاج
التاريخ(.)1
التاريخ ليس أحداثنا مضت كانقضت ،بؿ ىك بالدرجة األكلى عبارة عف تجارب إنسانية حية
كغنية كنابضة بالحيكية ،كبمقدكر األديب أك الشاعر أك كائف مف كاف أف يستفيد مف ىذه التجارب
كالذم ال يعي التاريخ كيستكعب دركسو يبقى يتخبط في ظالـ الخطأ .كالتاريخ يحتؿ مكانة كبيرة
ميما مف مصادر الكحي كاإللياـ ،كيمجأ
نا
في تككيف األديب كالشاعر ثقافيا كيعتبر كذلؾ
مصدر ن
الكاتب إلى أحداث تاريخية معينة في عصكر التردم كاإلحباط ،إذ يتكجو الفناف إلى التاريخ بحثنا
عمى المثؿ العميا ،رغبة في التعكيض العاطفي كربما رىبة مف كطأة زمف العجز الذم يحياه ،كىرنبا
مثاليا بالقياس إلى الحضارة(.)2
إلى أحضاف الماضي الذم يبدك
ن
مجيدا أك ن
حيث يتضمف التاريخ أحداثنا ىائمة تتطمب مف الشاعر أف يتمتع بالقدرة كالميارة في استدعاء
كانتقاء مكاقؼ كأشخاص كظكاىر بارزة ،تتطابؽ كتتكافؽ مع ىذا الكاقع كتجربة الكاتب كانفعالو،
مصدر غنيا
نا
حيث تككف مشبعة كمكتنزة باألبعاد الداللية كالفكرية كالشعرية العميقة فالتاريخ يعد
بالقصص كاألحداث الخالدة في قمب األمة ،فاألحداث التاريخية كالشخصيات ليست مجرد ظكاىر

( -)1قاسـ عبده قاسـ ،الشعر كالتاريخ ،مجمة فصكلو ،المجمد  ،03العدد 1983-2ـ ،ص.235
( -)2المرجع نفسو ،ص.236

~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:

ككنية عابرة تنتيي بانتياء كجكدىا الكاقعي فإف ليا إلى جانب داللتيا الشمكلية الباقية كالقابمة
لمتجديد عمى امتداد التاريخ في صيغ كأشكاؿ أخرل.
في ديكاف عز الديف مييكبي تصادؼ بعض الشخصيات كاألماكف التاريخية المتنكعة كىذا
يدؿ ع مى أف الشاعر استفاد مف ىذا الخزاف المشبع باألحداث الخالدة سكاء الحمكة أك المرة كىذا ما
يعكس ثقافة الشاعر التاريخية.
الشخصيات التاريخية التي تجمت في الديكاف ىي شخصيات تاريخية ،حيث تميزت ىذه
تبعا في القصيدة ىكايات إريؾ في راـ
الشخصيات المذككرة بالكحشية كالدمار كاليمجية ،فيك يذكرىا ن
ا﵀ حيث يقكؿ:
ىؿ تتعب الشفة األصكات
كيغكال لـ يتعب
نيركف كذلؾ لـ يتعب
ىكالكك اآلخر لـ يتعب
منتصر مف صب ار
نا
كاريؾ العائد
ليس تتعبو السنكات
()1

يا ليمي.

فينا نالحظ حضكر ثالث شخصيات تاريخية كيغكال كنيركف كىكالكك كالمشترؾ بيف ىذه
الشخصيات الثالث ىك الدمار كالخراب ،فكيغكال ىك امبراطكر ركماني كىك أشير طاغية في
التاريخ كالمعركؼ بكحشيتو كجنكنو كسيادتو لو قرابة مف ناحية األـ لإلمبراطكر األشير نيركف الذم

( -)1الديكاف ،ص.05
~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:

أحرؽ ركما( .)1كىكالكك ىك أشير إمبراطكر ماغكلي أحتؿ معظـ بالد جنكب غرب آسيا بعد قتؿ
كبير في الدكلة اإلسالمية في تمؾ الفترة حيث تـ إسقاطو عمى يد
فسادا نا
المالييف مف أىميا عاث ن
دكلة المماليؾ في معركة عيف جالكت المشيكرة بقيادة سيؼ الديف قطز في  51رمضاف 810ق
المكافؽ لػ  80سبتمبر 5588ـ( .)2تـ تكظيؼ ىذه الشخصيات التاريخية الثالث التي تتميز بحبيا
الكبير لمدمار كالدماء ،حيث انعكست مف خالؿ ىذه الشخصيات صدره االستعمار الصييكني الذم
ال يختمؼ عف ىذه الشخصيات الثالث في حبو لمقتؿ كالدمار ،كما نمتمس حضك ار لشخصية تراثية
في الديكاف كالمتمثمة في شخصية طارؽ بف زياد في قكلو:
ضيعت أندلس المكاسـ كاليدل

...

مف ذا يعيد سفائف ابف زياد.

حيراف أسأؿ عف شمكس أحبتي

...

يا صحبة الكطف األسير بكادر.

()3

فشخصية ابف زياد شخصية تاريخية عظيمة تمثؿ أمجاد العرب القدامى حيث كاف لو دكر
كبير في فتح بالد األندلس عاـ 145ق( .)4كىك صاحب المقكلة المشيكرة بعد إحراقو لمسفف ،العدك
أمامكـ كالبحر كرائكـ فأيف المفر ،رغـ أف ىذه الشخصية عظيمة في التاريخ إال أف لشاعر أعطاىا
بعد داللي آخر يتمثؿ بضعؼ الكطف العربي الذم لـ يستطع الحفاظ عمى أمجاده القديمة مف خالؿ
إضاعتيـ لألندلس ،التي تنعكس عمى إضاعتيـ لمقدس الذم استردىا صالح الديف األيكبي مف
الفرنجة بتقديـ الكثير مف الشيداء .فالشاعر ىنا يشير إلى أننا لـ نستطع الحفاظ عمى بطكالت
حاليا.
كانجازات األكائؿ لمعجز كالخضكع الذم نعيشو ن

( -)1كيغكال https://ar.wikipedia.org/wiki/

( -)2ىكالكك خاف ar.wikipedia.org/wiki./https:/
( -)3الديكاف ،ص.92

(-)4طارؽ https://ar.wikipedia.org/wiki/

~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:

كما نممس في الديكاف استدعاء بعض األماكف التاريخية التي تحمؿ تاريخا حافال باإلنجازات
كالبطكالت فنجد الشاعر "عز الديف مييكبي" استحضر بالد الشاـ التي تعتبر أقدـ مدينة تاريخية
إلى جانب تحديد مدينة الالذقية في قكلو:
الالذقية تدعكني فأنكشؼ
كتستقر كياني ربما أقؼ
كتستمذ جفكني لحظة فأنا حيف الجنكب يعشؽ الشاـ أعترؼ
أحبيا في شفاىي رعشتي كدمي
مف نبضة األزلي الكجد يعترؼ
كردا كغير بقايا العمر أقتطؼ
ال شيء أممؾ غير الحب أنثره ن
شاـ األحبة في عيني كأنقشيا
كفي محاربييا أشدكا كأعتكؼ.

()1

فالمالحظ ىنا أف الشاعر كظؼ مدينة الالذقية التي تقع في بالد الشاـ الذم يعتبر مف أقدـ
المدف التاريخية عبر التاريخ ،فيي مدينة تاريخية بامتياز حيث أبرز الشاعر مف خالؿ ىذه األبيات
العالقة الكطيدة بينو كبيف الشاـ كالالذقية مف حب حيث يقكؿ فييا:
قالكا المحبة قمت القمب يعرفيا
كالالذقية قالكا ...قمت ىؿ أصؼ
أبيا كأريد كالفيحاء في كبدم
كالقدس كالكاؼ كالجيراء كالنجؼ
صنعاء كالسرت كالقيكـ شاىدة
( -)1الديكاف ،ص.43
~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:
كفي الجزائر قمب كتعب نزؼ
()1

كفي الجنكب تجمى الكحي كانحقت.

فالمالحظ في ىذه األبيات أف الشاعر يبرز ارتباطو الكثيؽ بقضايا أمتو كىذه األبيات تبرز
قكمية الشاعر مف خالؿ حضكر األماكف التاريخية التي تمثؿ اليكية القكمية لمشاعر فجاءت ىذه
حضكر لبالد األندلس التي
نا
الرمكز لمداللة عمى الصمة الكثيقة بيف العرب فيما بينيـ .كما نممس
أصبحت اآلف إسبانيا في قكلو:
ضيعت أندلس المكاسـ باليكل

مف ذا يعيد سفائف ابف زياد.

...

()2

فاألندلس بعدما كانت دكلة إسالمية أصبحت دكلة مسيحية خاضعة لحكـ اإلسباف ،فاألندلس
أصبحت كصمة عار في جبيف العرب الذيف ضيعكىا بعدما عمركىا سبعة قركف فبعدما كاف
التاريخ لصالحنا أصبح التاريخ ضدنا.
 -6الرمز األسطوري:
في غالب األحياف يستعيف الشعراء باألسطكرة في قصائدىـ ،إذ أف ىناؾ العديد مف
األساطير التي تستيكييـ ،كيتجمى ذلؾ في العديد مف األعماؿ الشعرية الزاخرة بالرمز األسطكرم.
كما تعامؿ الشاعر مع األسطكرة بركزىا كشخصياتيا ،كأحداثيا يخضع لمعايير العامة التي
استنادا إلى مبدأ أساسي كىك عالقة
يخضع ليا استخداـ الرمكز غير األسطكرية في الشعر ،كذلؾ
ن
الرمز بالسياؽ الشعرم الكارد فيو ،كضركرة ارتباطو بتجربة الشاعر ،فالتجربة الشعكرية بما ليا مف
قديما ،ىي التي تضفي عمى المفظة
خصكصية في كؿ عاطفة شعكرية ،كذلؾ عندما يككف الرمز ن
()3

طابقا رمزيا بأف نركز فييا شحنتيا العاطفية كالفكرية كالشعكرية.
( -)1الديكاف ،ص.45-44
( -)2نفسو ،ص.96

( -)3عزالديف إسماعيؿ ،التفسير النفسي لألدب ،دار العكدة ،بيركت ،لبناف ،د ط ،1969 ،ص.179
~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:

كالشاعر عز الديف مييكبي في ديكانو ىذا كاف قميؿ االلتفات إلى األساطير كتكظيفيا ،كما
أنيا لـ تحظ منو باىتماـ كبير مقارنة بالرمكز األخرل ،إذ أنو كظؼ فقط أسطكرة السندباد الشعبية
المعركفة بسفرياتيا التكاقة كيتجمى ذلؾ في قكلو:
ىؿ تعرفيف حكايتي
لمعاشقيف ركيتيا
السندباد بداخمي
أرض القداسة رمتيا
ال شيء أممؾ في يدم
()1

غير القصائد خنتيا.

استخدـ عز الديف مييكبي أسطكرة السندباد الشعبية المعركؼ برحالتو التكاقة كىك يجكب
المخاطر كالشدائد في رحمة مميئة بالقمؽ كالمحف ،لمداللة عمى مدل المغامرة التي خاضيا ىك
كمازاؿ يخكضيا ،حيث أنو مر كذلؾ بما مر بو السندباد مف مخاطر كمحفُّ ،
كجؿ ىذه التجارب
ّ
ّ
كالشدائد أصبحت حكاية تُحكى لمعاشقات داللة عمى مدل الشغؼ الذم تحممو في طياتيا كالتي
تسر السامعيف.

( -)1الديكاف ،ص.94
~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:
 جدول الرموز الواردة في الديوان:
الرمز

النكع

أطفاؿ الحجارة

ثكرم

الداللة
ػ ػ كظؼ لمداللة عمى الثكرة كالمقاكمة الفمسطينية في سبيؿ
القدس.
ػ ػ كظؼ كرمز لمتضحية كالصمكد.
ػ ػ كظؼ لمداللة عمى الضعؼ الذم يتميز بو الجندم الييكدم

الشييد
الدرة
محمد ّ

ػ ػ قدـ لمداللة عمى المعاناة التي يعيشيا الشعب الفمسطيني.
ثكرم

ػ ػ قدـ لمداللة عمى التحدم كالصمكد كعدـ االستسالـ.
قدـ لمداللة عمى ضعؼ كفرقة العرب.
ػ ػ قدمت لمداللة عمى الطفكلة الفمسطينية الحالمة بالحرية.

سناء محيدلى

ثكرم

األكراس

ثكرم

القرابيف

ديني

الحجر+المقالع

ثكرم

آخرة االلكاح

ديني

ػ ػ قدمت كرمز لمشجاعة التي ال نجدىا عند معظـ الرجاؿ.
ػ ػ قدمت كرمز لمتضحية كالفداء.
ػ ػ قدـ لتمجيد الغاية المنشكدة مف الثكرة.
ػ ػ قدـ لمداللة عمى قداسة الثكرة الجزائرية.
ػ ػ كظؼ لمداللة عمى التضحية التي يجب تقديميا مف أجؿ
الحرية.
ػ ػ لمداللة عمى أطفاؿ الحجارة.
ػ ػ لمداللة عمى ضعؼ الكسائؿ المتاحة لثكرة.
ػ ػ كظؼ لمداللة عمى التكراة.

~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:
ػ ػ لمداللة عمى الييكد.
نبي ا﵀ عيسى

ديني

ػ ػ كظؼ لمداللة عمى خالص القدس.

آدـ عميو السالـ

ديني

ػ ػ كظؼ لمداللة عمى اإلخالص لمقضية.

حكاء

ديني

ػ ػ لمداللة عمى الكطف.

مالئكة العرش

ديني

ػ ػ لمداللة عمى القكة.

الجحيـ

ديني

ػ ػ كظؼ لمداللة عمى الحرب.

الفردكس

ديني

ػ ػ كظؼ لمداللة عمى ثمف الثكرة.

أىؿ الكيؼ

ديني

ػ ػ كظؼ لمداللة عمى الغفمة.

التكراة

ديني

ػ ػ لمداللة عمى الييكد كالعقيدة المعرفة.

عميو السالـ

أيكب
عميو السالـ
القدس
كيغكال  +ىكالكك
 +نيركف

ديني

ػ ػ كظؼ لمداللة عمى الصبر.

ديني

ػ ػ كظؼ لمداللة عمى القضية الفمسطينية.
ػ ػ كظؼ لمداللة عمى الخراب كالدمار الذم خمّفو الييكد في

تاريخي

فمسطيف.
ػ ػ لمداللة عمى كحشية الييكد.

طارؽ بف زياد

تاريخي

ػ ػ كظؼ لمداللة عمى المجد الضائع.

األندلس

تاريخي

ػ ػ لمداللة عمى ضعؼ العرب.

الالذقية

تاريخي

ػ ػ لمداللة عمى أمجاد العرب القدامى.

~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:

ػ ػ لمداللة عمى الحؽ الكاضح كالشمس كىك الكطف.
الشمس

طبيعي

القمر

طبيعي

الميؿ

طبيعي

ػ ػ لمداللة عمى الحرية.
ػ ػ لمداللة عمى الجماؿ.
ػ ػ كظؼ كداللة جمالية.
ػ ػ كظؼ عمى األمؿ في استرجاع الحرية.
ػ ػ كظؼ لمداللة عمى الطفؿ الفمسطيني.

رياح +
العكاصؼ +

طبيعي

األعاصير

ػ ػ كظؼ لمداللة عمى االستعمار.
ػ ػ كظؼ لمداللة عمى الخراب كالدمار.
ػ ػ كظؼ لمداللة عمى االستعمار.
ػ ػ كظفت لمداللة عمى الطفؿ الفمسطيني الذم يعيش نفس عمر
الكردة.

الكرد  +األزىار

طبيعي

الغراب

طبيعي

ػ ػ لمداللة عمى المكت كالخراب.

الذئب

طبيعي

ػ ػ لمداللة عمى دىاء الييكد كمكرىـ.

الخراؼ

طبيعي

ػ ػ لمداللة عمى ضعؼ العرب.

األفعى

طبيعي

العصافير

طبيعي

ػ ػ ػ كظفو لمداللة عمى الجماؿ.

ػ ػ لمداللة عمى الطرؽ الممتكية التي ينتيجيا االستعمار كالييكدم
لتبرير جرائمو.
ػ ػ لمداللة عمى الطفؿ الفمسطيني.

~

~

الرمز في الديوان.
داللة ّ

الفصل الثاني:
ػ ػ لمداللة عمى الحرية.
شجرة الزيتكف

طبيعي

ػ ػ لمداللة عمى السالـ.

سفاح  +الكحكش

سياسي

ػ ػ لمداللة عمى الييكد.

العالـ مخمكر

سياسي

ػ ػ لمداللة عمى العرب.

العراؼ

سياسي

ػ ػ لمداللة عمى الييكد.

زرؽ العيكف

سياسي

ػ ػ لمداللة عمى االستعمار الفرنسي.

رعاة البقر

سياسي

ػ ػ لمداللة عمى األمريكاف.

العرب

سياسي

ػ ػ داللة عمى الفرقة.

الكراسي بال فائدة

سياسي

ػ ػ لمداللة عمى القمة العربية.

شاركف

سياسي

ػ ػ لمداللة عمى الييكد.

أريؾ

سياسي

ػ ػ لمداللة عمى كحشية الجندم الييكدم.

لبناف  +ليبيا
تكنس  +الجزائر

سياسي

الشاـ
السندباد

أسطكرم

ػ ػ لمداللة عمى االستعمار.
ػ ػ لمداللة عمى مكقؼ الشاعر مف قضايا أمتو.
ػ ػ لمداللة عمى اىتماـ الشاعر بقضايا كطنو المختمفة.

~

~

خاتمة

خــــــاتـــمــــة
من خالل تحميمنا لديوان عز الدين مييوبي والمعنون بعنوان «قرابين لميالد الفجر»
نستخمص أن الشاعر قد استحضر في ديوانو العديد من الرموز حيث أخضعيا لعممية بناء محكمة
متشابكة العالقات الداللية ،والتي تبدو تقسيما مشتركا بين الشاعر والقيم األصمية ليذه الرموز
الموظفة التي استطاعت احتواء التوجو اإليديولوجي لمشاعر نتيجة لتميزىا بالبعد الفكري الشامل ليا
أحسو بكل جوانبو الذاتية الموضوعية ،كما نممس استحضار الشاعر ليذه الرموز وفق نمط بنائي
معقد تقوم عميو جل قصائده ،األمر الذي يستوجب منا كقراء ودارسين ليذا النوع من األعمال
الشعرية ،الغوص في أعماق ىذه الرموز ومعرفة داللتيا األصمية ،وبالتالي محاولة استخالص
مفاىيميا وداللتيا الجديدة ،وىذا باالعتماد عمى السياقات التي أقحمت فييا بيذا يمكن لنا تطبيق
وتأويل داللة الرموز التي أدرجناىا في الجدول وىذا باالعتماد عمى نوع الرمز ونسبة توظيفو إلى
داللتو المستحضرة في الديوان.

~

~
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 القرآن الكريم
 المصادر:
.1

ابن منظور ،لسان العرب ،دار الصدر ،بيروت ،1977 ،ج.5

.2

أمرؤ القيس ،الديوان ،دار صادر ،بيروت.

.3

الجاحظ ،البيان والتبيين ،تحقيق :عبد السالم محمد اليارون ،دار الفكر ،بيروت،1968 ،

ج.1
.4

الزمخشري ،أساس البالغة ،تحقيق محمد باسل عيون السود ،دار الكتاب العممية ،بيروت،

ط ،1998 ،1ج.1
.5

الزمخشري ،الكشاف ،دار الفكر ،بيروت ،ط ،1977 ،1ج.1

.6

زىير بن أبي سممى ،الديوان ،دار صادر ،بيروت.

.7

الطبري ،جامع البيان في تأويل القرآنن تحقيق ،محمد إسماعيل شكوكاني ،دار الكتب

العممية ،بيروت ،ط ،2005 ،1مج.7
.8

الفيروز أبدي ،القاموس المحيط ،تحقيق :نعيم العرق السوسي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت،

ط.2006 ،1
 المراجع:
.1

إبراىيم رماني ،الغموض في الشعر العربي الحديث ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائرـ،

.1991
.2

أدونيس ،من الشعر ،دار العودة ،بيروت ،ط.1980 ،3

.3

أحمد الزغبي ،أسموبية القصيدة المعاصرة ،دراسة الشعر األردني والفمسطيني ،من -1950

 ،2000دار الشروق ،عمان ،ط2007 ،1م.
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.4

أحمد الفتوح ،الرمز والرمزية في الشعر المعاصر ،دار المعارف ،القاىرة ،ط.1984 ،3

.5

إليا الحاوي ،في النقد واالدب ،دار الكتاب المبناني ،بيروت ،ط1986-2م ،ج.5

.6

جبران خميل جبران ،األجنحة المتكسرة ،المجمد الثالث ،دار نوبميس الحميزة سنتر نوبميس،

بيروت ،ابنان ،ط2005-1م.
.7

جبران خميل جبران ،المقدمة ،المجمد ،1دار نوبميس لنشر الحميزة سنتر نوبميس ،بيروت،

لبنان ،ط2005-1م.
.8

رجاء عبيد ،لغة الشعر في قراءة الشعر العربي الحديث ،مطبعة األندلس ،القاىرة.1985 ،

.9

شمتاغ عبود شراد ،حركة الشعر الحر في الجزائر ،المؤسسة الوطنية لمكتاب ،الجزائر،

.1985
 .11عبد الخالق العساف ،الرمز في الشعر السوري المعاصر ،دار القمم ،دمشق.2006 ،
 .11عز الدين إسماعيل ،التفسير النفسي لألدب ،دار العودة ،بيروت ،لبنان ،د ط.1969 ،
 .12عمي زيدي عاشوري ،استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ،دار غريب
لمطباعة ،مصر ،القاىرة ،ط2007 ،1م.
 .13عمي عياد محمد ،أستاذ األدب العربي ،تجميات الرمز في الشعر الميبي المعاصر ،جامعة
بنغازي.2005 ،
 .14غنيمي ىالل ،األدب المقارن ،دار العودة ،بيروت ،ط.3
 .15القشبري ،أشعار الشعراء الستة الجاىمين ،شرح وتعميق :عبد المنعم خفاجي ،دار الخيل،
بيروت ،ط.1993 ،1
 .16مجدي وىبة ،كامل الميندس ،معجم المصطمحات العربية في المغة واألدب ،مكتبة ،لبنان،
بيروت ،ط.1992 ،2
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 .17محمد فتوح أحمد ،الرمز والرمزية في الشعر المعاصر ،ص.148
 .18محمد منذور ،األدب ومذاىبو ،نيضة مصر لمطباعة والنشر ،القاىرة ،مصر ،ط-7
.2008
 .19محمد ناصر ،الشعر الجزائري الحديث ،اتجاىاتو وخصائصو الفنية ،دار الغرب اإلسالمي،
ط.2006 ،2
 .21نعيم الباقي ،تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث ،منشورات اتحاد الكتاب
العرب ،دمشق1983-م.
 .21مارون عبود ،جدد وقدماء ،دار الثقافة ،بيروت1954 ،م.
 .22الياس أب شبكة ،روابط الفكر والروح بين العرب والفرنجة ،دار المكشوف ،بيروت ،ط-2
1945م.
 المجالت:
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جالل عبد اهلل خمف ،الرمز في الشعر العربي ،جامعة دايمي كمية القانون والعموم اإلنسانية،

مجمة دايمي ،العدد .2011 ،52
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الدكتور عزت مأل إبراىيم ،محمد سالمى ،صديقو تاج الدين ،الرمز وتطور الداللي في

الشعر الفمسطيني المقاوم ،مجمة القسم العربي ،جامعة بنجاب ،الىور ،باكستان ،العدد الربع
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.5
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~

~

قائمة المصادر والمراجع
 الرسائل:
.1
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