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 صلخ  مُ 

لبحث شعر عبد المنعم الرفاعي بوصفه أحدد األدبداا األردنيدين المعاصدرينن ممدن يتناول هذا ا
م إسددمامام مميددزام فددي حركددة الشددعر المعاصددر فددي األردنن وشددار  فددي إ ددراا ادن وقددد  و  واكددب جيددل الددر  

ة؛ إذ األدبي دفرضدت نفسدما علدل السداحة  نة مدن الد ل مجموعدة مدن القصدائدة األردني  األدبي  الحركة 
ات متنوعدة فدي توفيدل الل دة ة؛ لمدا تنمداز بده مدن كيفي دراسدة الفني دالقصدائد بيئدة الصدبة للد   تل  تعد  

امن وقد بدا شعره وهو يعكس حياته المليئة بالتعرجاتن وجاا صورة للواقع الدذ  يطمد  توفيفام الاص  
ة ة الرفاعي دلت القصديدالتي شك   المتنوعة ةاألبنية الفني   ويستجلي هذا البحثأن ي يره أو ي ور عليه. 

ن تستعير مفرداتما من الطبيعة ةداللي  نماز بالصوصيةن تتكئ علل حقول ا شعر    من ال ل معجم  
 ع تل  األبنية وتشفيما.سم  بتنو   ماوالكون واألشياا؛ 

عر   :المعجم الكلمات الدالة  . حقول الداللة. عبد المنعم الرفاعي.الش 
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TThhee  PPooeettiicc  LLeexxiiccoonn  aanndd  tthhee  DDiivveerrssiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  sseemmaannttiiccss  FFiieellddss  iinn  

AAbbdduull  MMoonneeiimm  AAll--RReeffaaeeii''ss  PPooeettrryy  

((TThhee  NNaattuurree,,  WWoommeenn,,  PPoolliittiiccss  aanndd  WWaarr))  

AAbbssttrraacctt  

  

TThhee  rreesseeaarrcchh  aaiimmss  ttoo  ssppoottlliigghhtt  AAbbdduull  MMoonneeiimm  AAll--RReeffaaeeii''ss  ppooeettrryy  wwhhoo  iiss  oonnee  tthhee  

ccoonntteemmppoorraarryy  JJoorrddaanniiaann  wwrriitteerrss  aanndd  hhee  eessccoorrtteedd  tthhee  ggeenneerraattiioonn  ooff  ppiioonneeeerrss..  HHee  

ccoonnttrriibbuutteedd  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  eennrriicchhmmeenntt  ooff  tthhee  ccoonntteemmppoorraarryy  ppooeettrryy  mmoovveemmeenntt  

iinn  JJoorrddaann  tthhrroouugghh  pprroovviiddiinngg  aa  ggrroouupp  ooff  ppooeemmss  tthhaatt  iimmppoosseedd  tthheemmsseellvveess  iinn  tthhee  lliitteerraarryy  

aarreennaa..  HHiiss  ppooeemmss  ccoonnssttiittuuttee  aa  ffeerrttiillee  eennvviirroonnmmeenntt  ffoorr  aarrttiissttiicc  ssttuuddyy  ssiinnccee  tthheeyy  

eennccoommppaasssseedd  ddiiffffeerreenntt  mmeetthhooddss  tthhaatt  eemmppllooyy  llaanngguuaaggee  uunniiqquueellyy..  AAll--RReeffaaeeii''ss  ppooeettrryy  

rreefflleeccttss  hhiiss  lliiffee  tthhaatt  wwaass  ffuullll  ooff  mmeeaannddeerrss  aanndd  iitt  ccaammee  ttoo  ddeeppiicctt  tthhee  rreeaalliittyy  tthhaatt  hhee  

ssoouugghhtt  ttoo  cchhaannggee  aanndd  rreeppeell  aaggaaiinnsstt..  TThhiiss  rreesseeaarrcchh  mmaanniiffeessttss  tthhee  vvaarriioouuss  aarrttiissttiicc  

ppaatttteerrnnss  tthhaatt  ffoorrmmuullaatteedd  tthhee  RReeffaaeeiiaann''ss  ppooeemm  tthhrroouugghh  hhiiss  ssppeecciiaall  ppooeettiicc  lleexxiiccoonn  tthhaatt  iiss  

bbaasseedd  oonn  sseemmaannttiiccss  ffiieellddss  aanndd  bboorrrroowweedd  iittss  vvooccaabbuullaarryy  ffrroomm  tthhee  nnaattuurree,,  uunniivveerrssee  aanndd  

tthhiinnggss  tthhaatt  ppaavveedd  tthhee  wwaayy  ffoorr  tthhee  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn  aanndd  ffrraaggmmeennttaattiioonn  ooff  tthheessee  ppaatttteerrnnss..    

  

KKeeyy  WWoorrddss::  PPooeettiicc  LLeexxiiccoonn,,  sseemmaannttiiccss  ffiieellddss,,  AAbbdduull  MMoonneeiimm  AAll--RReeffaaeeii  

  

 

 مقدمة 

ا سدو أس  ن و ةالدذين أنندوا السداحة ال قافي دواحد مدن األدبداا األردنيدين البدارزين  عبد المنعم الرفاعي  
طاع الد ل مسديرة إذ است ؛(1) ته تعبر عن نفسما بج ا وقوة"ة "وشاعري  ة األردني  األدبي  معالم البنية 

دددعري  احة ز فدددي السدددالمتمي ددد األدبدددي  موقعددده  أربدددت علدددل الالمسدددين عامدددام أن يحتدددل   ن فُعدددرل فدددي ةالش 
ة بوصفه شاعرام حافف علل الشكل التقليد   للقصيدة العمودي دةن وأضدفل عليمدا شديئام األدبي  األوساط 

 من الِجد ة والمعاصرة.
ددس فني تدده وشدداع ددعر   ري تهن ونجددول فددي معجمدده وكددي نتددذور شددعر الرفدداعين ونتحس  وحقولدده  الش 

ن ينب ددي لنددا أنع نتعمددرض فددي فضدداا القصدديدةن نستكشددل عوالممددان ونسددبر أنوارهددان ونسددتفز  ةداللي ددال
مواطن الجمال فيمان ونتتبع انزياحاتما الل ويةن وع ئقما الب ني ةن متجاهلين السياقات االجتماعي ة 

ياسي  و  قليدي ة "فالدراسة التي تنحصر في بحث البني ة الميكلي دة كدان ال بدد  لمدا ةن والُبنل الميكلي ة التالس 

                                                      

 .8ن ص1991دارن الينابيع للنشر والتوزيعن عمانن 1الليلن إبراهيمن أحاديث في الشعر األردني والفلسطيني الحديثن طن  (1)  
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( ؛ لددذا فددأن  أدوات التحليددل 1أن تنددتن نمدداذد نقدي ددة مفرطددة فددي العمومي ددة أو نايددة فددي ال مددو ")
الفني والمقاربة الفنيةن يجب أن تدور في فضاا القصيدةن " وفضاا القصديدة هندان هدو ذلد  الكدائن 

(. إن  وصدددل تلددد  الفضددداااتن 2عددددة طرائدددر ووسدددائل إلبدددراز ذاتددده وفدددر  حضدددوره") الدددذ  يت الدددذ
النصدددوصض  أ نددداا تتب دددِع حقيقدددِة الع ئدددر بدددين األلفددداف والمفدددرداتن سددديما وأن   يسدددتدعي وعيمدددا كدددام م 

 للقصيدة. شكلت البناا الفني   ةداللي  ةن قد اتكأت علل حقول  الرفاعي  
فددي معجددم الشدداعر عبددد  ةداللي دداللبحددث الموسددوم بدددِ "الدددوائر اا علددل اسددتدراكم  ويددأتي هددذا البحددث

" ل ر تتب عدِت الباح دُة المفدردات واأللفدافن ومدا تكدر   إذ  ؛د. أمدل شدفير العمدر  لباح ة المنعم الرفاعي 
دعر   لت المعجم ن شك  ةداللي  منما ضمن حقول    ةداللي دالتندوع الددوائر   أن   جددتع و و لدد  الشداعرن  الش 

ن هدددي:  دائدددرة األلفددداف الديني دددةن دائدددرة األلفددداف ةداللي دددالمدددس دوائدددر  يصدددب  فدددي  رفددداعي  فدددي شدددعر ال
الوطني ددددة والقومي دددددةن دائدددددرة ألفددددداف الطبيعدددددة ومصدددددادرهان دائدددددرة الالمدددددرة ومتعلقاتمدددددان ودائدددددرة األلفددددداف 

 حقولدهالضدوا علدل  سدلطُ تمقاربدة فنيدةن  شدعر الرفداعيمحاولدة لمقاربدة هذا البحدث وفي  الوجداني ة.
كدذل   وتسدتقر ُ ن ة من  يمات البنداا الفندي  ن بوصفما  يمة أساسي  ن الحرب(المرأة) الطبيعةن  ةداللي  ال

ددعر   ة معجمدده الصوصددي   ن ةشددعري   ةن التددي أنتجددت نصوصددام وع قاتدده البنائي ددعناصددره تفاعددل و ن الش 
  ة.ة والشعوري  رسمما الشاعر بوسائله التعبيري  

 اللة الدّ  لحقوو  الّشعريّ المعجم 

عر   المعجم  يت صلُ "  نيدر أن   نالعصدور ة علل مدر ِ ا بما تراكم من ألفاف األم  عمومم  للشاعر الش 
دد ددالشدداعر ينم  وتحصدديله  نةطورات الحضدداري  عددن تددأ ره بددالت   فضدد م  نا لتجربتددهة تبعمددي مفرداتدده الالاص 
ن شددديوع ألفددداف معيندددة فدددي قصدددا نالمكتسدددب لدددد  ندددت تكو  ة الاصدددة بدددئد شددداعر مدددا يشدددير إلدددل تجر وا 
عددن تلدد   رُ وتعب دد نة تناسددب هددذه التجربددةة ونفسددي  ة ذات دالالت معنوي ددلففي دد تحتدداد شددبكةم  نالشدداعر

د هدذه الحالدة يؤكِ د نإلحاح تل  األلفداف واالتيارهدا  م إن   نة التي تسيطر علل الشاعرالحالة االنفعالي  
ددعر    ر المعجددمويعب دد. (3")التددي تضدد ط عليدده بما الفددرد عددن طريددر حقيقددة الل ددة التددي يكتسدد" عددن الش 

معرفة المفدردات الالاصدةن التدي تتدوافر علدل تشدكيل الالطداب وبنائدهن فدالمعجم  يتجداوز المفدرداتن 
ألن ما تعد  عي نة منهن وعلدل الدرنم مدن  ؛ولكن ال يبل غ إال  بمان وال تكون المفردات إال  بوجود المعجم

                                                      

  .9ن ص 1111اتحاد الكتاب العربن دمشرن ن منشورات وقضاياهااألدبي نفريات القرااة والتأويل  نحسن مصطفلن سحلول  (1 (    
  .63ن ص1111ن منشورات اتحاد الكتاب العربن دمشر الحضور وال ياب الفاهرة الشعرية العربية نحسيننالمر ( 2)     

 .٦٩ ص ن1991ن دار الفكر العربين القاهرةن 1إسماعيلن عز الدين األسس الجمالية في النقد العربين ط(3)    
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ن معجددم الل ددةن  نسددبيام فددي الل ددة  إال  أن  عددددها محددد د  أن دده يصددعب معرفددة عدددد الكلمددات التددي تكددو 
  (1)."المعي نةن وهو قابل لإل راا واالزدياد واالفتقار

الكلمدددات المتقاربدددة التدددي تتمي دددز  نالبمدددا مدددن" مجموعدددة مدددن المعددداني أو داللي  الدددن الحقدددل يتكدددو  و 
كلمددات بال الكلمددة معناهددا فددي ع قاتمددامشددتركةن وبددذل  تكتسددب  ةداللي ددبوجددود عناصددر أو م مدد  

ببح ما مع أقرب الكلمات إليما في  بل إن  معناها يتحد دُ الكلمة ال معنل لما بمفردهان  األالر ن ألن  
 . (2")إطار مجموعة واحدة

الدر ينتمدي اآلو ن أولممدا ينتمدي إلدل القدديم ؛ينداللي دومفرداتده مدن حقلدين ألفافده الرفاعي  يستمدُ 
ين " داللي  الإلل أحد هذين الحقليين في انتمائما  ممم   ر  دو   قد يكون لمناسبة القصيدةإلل الجديد " و 

فيستمد منه ل ته الترا ية المنتمية إلل جيل شعراا  نالقديم داللي  اليتكئ الرفاعي علل الحقل (ن و 3)
ن العربدي  ة فدي أدبندا ون مندارات شدعري  نيرهم من الشدعراا الدذين يشدكلو  نأبي تمامو والمعر   كالمتنبي

دددعر   ر األسددداس فدددي تكوينددده هدددؤالا يم لدددون حجدددو  ن " فمدددذا االرتدددداد إلدددل الماضدددي واالمتدددداد إلدددل الش 
دعر   الحاضرن أنقذ األسلوب   األدبدي  ممدا كدان قدد تدرد  فيدهن فأصدب  لددينا مسدتو  مدن التعبيدر  الش 

ددعر   و  التدداريالي  ن فددالحس  ن يكدداد يضدداهي مددا انتمددل إليدده الشددعراا العباسدديون مددن تجددارب شددعريةالش 
وبددذل   .(4)" إلحسدداس بالماضددي والحاضددر هددو الددذ  يجعددل الكاتددب تقليددديا مجدددداالددذ  يتضددمن ا

ددعر   لت ضددمن معجمدده شددك   نامتلدد  الرفدداعي ذاكددرة ترا يددة حي ددة مددن  واسددعماورؤيتدده الفنيددة حقدد م  الش 
ددعر   هددذا العددالم . داللي  الددهددو حقددل الحددرب  ةداللي ددالحقولدده  الددت ل عددن عوالمدده االمالتلددل كددل  الش 
عري   "  (5)"عريقة التي تتقداطع مدع ل دة التدراثالمفردات الن إذ هو يعتمد " الل ة الجزلة و ألالر ة االش 
عري  هو من ال ل رؤيته و  ن(6)كالمتنبي والبحتر " العربي  " ي رل من أع م الشعر فمو ة ضمن الش 

يسدددت مر  هدددذا الحقدددل شدددديد التمسددد  بالقددداموس االتبددداعي المدددوروث الدددذ  اسدددتطاع مدددن ال لددده أنع 
دعري  يصدو  عبدر الممارسدة ن و ات الل دة وألفافمدا المنتقداةمكون علدل  ة الفدذ ة معجميدة شدعريةن تددل  الش 

اسدددتطاع أن يسدددتعمل ألفافدددام ن و فددداعي اسدددتعمال الل دددة المحددددودةصدددائ مان فقدددد تجددداوز الر شددداعرها و 
 " فكدلنأسبغ عليما مدن روحده ووجدانده نديدةتركيبات جوتراكيب قديمةن يشكلما ضمن صيانات و 

                                                      

 .9ن ص1111ن أحمدن أصول ترا ية في نفرية الحقول الدالليةن منشورات اتحاد الكتابن دمشرن عزوز (1     (
 .192ن ص 1981القاهرةن  المصريةن األنجلومكتبة ن 1حسام الدينن كريم زكين أصول ترا ية في علم الل ةن ط )2     (

 عي، فصل في كتاب من أعالم الفكر واألدب في األردن،شبانة، ناصر، الرؤى المكبلة، دراسة في شعر عبد المنعم الرفا )3     (

  .119ن ص1111ن دار  البشيرن عمانن 1الكوفحين ط جمعه د. إبراهيم          
 .192-191ن ص 1992ن القاهرةن 1العشماو ن محمد زكي دراسات في النقد األدبي المعاصرن دار الشرورن ط (4)
 .161الرؤ  المكبلةن ص  (5)
 .16ن ص1981مكتبة شقير وعكشةن عمانن  1طن 1911ازن الحركة الشعرية في األردن حتل عام نطوقانن فو  (6)
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دعر    معجمده اللر في مصادره له عرشا دوكلمد نالش  علدل مصدادر ا فدي القدرااة ا كدان الشداعر منفتحم
دعري   تجربتده شدعرية ونيدر شدعرية كاندت دعر    المعجدم ويحدو  .(1")الصدوبة أك در ةالش   ارصديدم  الش 

اقدات الط بدث  ب اإلبداعي ةالشاعر  قدرةُ  رُ فمض تض و  .ورؤيته الفنية شالصية الشاعريعكس متنوعمان  الففيم 
 علي من شأن القصيدة وبنائما الفني. يُ  فنيًّا وتشكيلما تشكي م  نفي هذه األلفاف الكامنة
 عدة يسدتمد  طبيالمرأةن فمن الالطبيعة و ين تشكلمما داللي  فمو ينتمي إلل حقلين  نا العالم اآلالرأم  

ددعري  عناصددر لوحتددده  حساسددداته و اناتددده تددنعكس مع نمددن المدددرأةئ عالمددام شدددعريام متوازندددامن و ينِشدددةن و الش  ا 
ن وهذا ما " يجعل البناا الل و  يتضالم ضاااته الروحيةفية التي تكشل عن رؤاه الدااللية و اإلنسان
  (2)د بمعزل عن تنامي الرؤية المكبلة وانتشارها".ويتمد  

 ؛حضدورام فدي قصدائده مدن الد ل اتكداا الرؤيدة عليده ةداللي دالويبدو حقل الطبيعة أك در الحقدول 
الددددفقات الشدددعورية التدددي تتاللدددل الموضدددوع  . إن  البنيدددة بعناصدددرها ومفرداتمدددا لدددذ  يمدددد  لحقدددل األنددده ا

ددعر    هددذا يتددي  لحقددل وعناصددرهان و  بمفرداتمدداالتددي تفددي   ةداللي ددالتفددر  علددل البنيددة حقولمددا  نالش 
ن التيدددة والتعبيدددر عنمدددا بوصدددفه أك رهدددا قددددرة علدددل اسدددتيعاب الرؤ  داللي  الدددالطبيعدددة  سدددللض إلدددل الدددنص ِ

لددذل  نجدددد  ؛تتفددرع عنددده وتدددور فددي فضددائه نةداللي ددذلدد  مدددن الدد ل حقددول   حضددوره فيدده؛ و وفددر 
ياسدي  و ن المدرأةتمأل مساحة واسعة فدي حقلدي  نمفاهرها الجماليةعناصرها و مفردات الطبيعة و  ة / الس 

 . مام بمفاهرها الجمالية المالتلفةتشيع فيمما جوام مفعو  نينداللي  الالحرب 
 الطبيعة 

أحد  ووه وعناصرهان الطبيعةمفردات جزا من  -والتأ ر والتأ ير نن جمة التفاعلم –اإلنسان 
وتبدددأ  نالتفاعددلو ومددن هنددا " تبدددأ أولددل مراحددل الدددالول  مكوناتمددان ال يمكندده أن ينددأ  بنفسدده عنمددان

ن انعكدداس وجددود الطبيعددة هددو حددوار مددع الددذات أالع قددة بددين العلددة والمعلددول اإلنسددان والطبيعددة.. فدد
  (3).وهمومما األولل التي تجيا المرأة الشري  األول في مقدمتما"الشاعرة 
 األولددل" الكلمددة بالدرجددة وألن   مددانيرسددم م مدد  الطبيعددةن ويسددتفزه جمالُ  نإنسددان فنددان الشدداعرو 

دعري  الصدور  تونطق نالرفاعي الكلمات واأللفاف بين يد  تتلونقد ف ن(4)تمن  الشيا الوجود" ة الش 
والصدددور  الكلمدددات هدددذه مدددن الددد لو  نلدددل ماليلتددده وعواطفددده واللجاتددده العامدددةمتكئدددة ع جميلدددةنة  دددبل

                                                      

 .66ن ص 1918أعوامهن دار المأمونن دمشرن  ال ل من سورية في الحديث الشعر ساعين أحمد بسامن حركة (1)
 .119شبانةن ناصرن الرؤ  المكبلةن ص  (2)
ن 1981فنية في شعر البحرين المعاصرن دار الحرية للطباعة والنشرن ب دادن  -ر دراسةعلو ن ما قالته الناللة للبح نالماشمي   (3)

 .36ص 
  . 31ن ص 1916رفقةن فؤادن الشعر والموتن دار النمار للنشرن بيروتن   (4)
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ممددزود بمفددردات الطبيعددة  بدده الدداص   كل تبعمددا لددذل  عددالم  فيتشددن يقدديم ع قتدده مددع  الطبيعددة نالفنيددة
كبيرن فقد فلت  عبا   األدبي  العبا الذ  تنم  به الكلمة في النص  ألن  و  " ؛وم محما الالاصة

 فدي الدنصن فأنمدا دورها هذا ومن ال ل ( 1)" والشعراااألدباا  ام لد  كل  علل الدوام موضع اهتم
تدده وأحاسيسددهن لددذا فمددو يصددورها ويرسددمما مددن وفددر ماليلتتشددكل بددين يددد  الشدداعر تجعددل الطبيعددة 
الجامددددة وجعلمدددا حي دددة ة فتصدددوير الطبيعدددةن علدددل مشددداهداته الذاتيدددة والحسدددية والفكري ددد الالدددارد متكئدددام 

باألشدددياا واإلحسددداس بجمالمدددا  أول مسدددتويات الدددوعي يعدددد   ناإلدرا و حسددداس م ئمدددة لمسدددتويات اإل
 ن" عملية الحركة العضوية بأكملمدا التدي تسدير فدي الكدونفمي الطبيعة بكلمةوأما المقصود  ولذتما.

  (2)."ولكنما ال تكترث بنزواته أو تأ راته الذاتية أو ت يراته المزاجية نة تشمل اإلنسانوهي عملي  
ن وأصدبحت الشدعوريةوعناصدرها ومكوناتمدا فدي تجربدة الرفداعي الفنيدة و  تلد  الطبيعدةُ  نمدتقد و 

  (3) "الشاعر"ن يقول من قصيدة في شعره حام ام واضتجلي  شكلت حضورام و قد ف ؛ لذاجزاام منه

  أالر  نائبةع تبدو  و  الفقة                     الذائبةع  الشموعُ  فأذا أنتض 

 تمضي ذاهبةع و  الطيبض  تن رُ               الناضبةع  الورودِ  أو كمن ورِ 

 هكذا نبتض كأنع لم تكنِ                      

  الجبلِ  في الواد  و فورض  همتض     بل        الر   نتض زي   في الربوةِ  أنتض 

  ب األملِ بعذع  اليأسض  تمزدُ             تذروه هبا        و  تنفم الحب  

فالصددور  ؛قددة بينممدداتفصدد  عددن الع  التددين طبيعددةع الهي الشدداعر مددتمددا نلحددف مددن األبيددات
إنمدا هدو صدورة مدن  ؛الدنصما يقوم به الشداعر مدن الد ل  كل   ن إن  مرآة الطبيعة ل أمامالفنية تتشك  

ل تتتكدا نيقيم هذه الع قة من ال ل صدور جزئيدة والشاعر نومفمر من مفاهرها نصور الطبيعة
ن أو كمن دور الدورود الناضدبةن ائبدةأنت الشدموع الذه الع قة )تلتئم لترسم صورة كلية لمذو  فيما بينما

 .(تذروه هباربلن همت في الواد ن تنفم الحب و تنشر الطيبن أنت في الربوة زينت ال
ه الطبيعدة ألفافضد معجدم من الشاعرُ  مميستل نن إنه تفاعل جميلن حف هذا التفاعل مع الطبيعة

تمي األلفداف بدين ن فتر المعاني المألوفة ونير المألوفةباط استنالصور و  لبناا عليه يتكئمفرداتهن و و 
 (1) ":أنت يا شقراا"انفر إليه يقول من قصيدة  .يصو  منما لوحاته الجميلةيديهن يشكلمان و 

                                                      

 . 32ن ص1991ن دار الكرملن عمانن 1الليلن إبراهيمن النص األدبي تحليله وبناؤهن مدالل إجرائين ط (1)
 .11ن ص1998هربرتن تعريل الفنن ترجمة سامي الشبةن مطابع الميئة المصريةن القاهرةن ريدن  (2)

 .618ن ص 1116ن الشركة الجديدة للطباعة والتجليدن عمانن 1الكوفحين إبراهيمن شعر عبد المنعم الرفاعين ط (3)   
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 الشفرِ  وجهض  ونض ل   لوسنم               في األفرِ  حقام بسمة   أنتِ 

    نبرِ ري ا الز  و  و شذا الوردِ              وند م  بماام  الفجرِ  يا ابنةض 

) بسددمة فددي مددن ال لمددا كدل مددا فددي الطبيعدة مددن مفدداهر الجمدال  الشداعر فمدذه صددور يسددت ير
يسدتمد شداعريته مدن هدذه  إنده( ريدا الزنبدرالشدفرن ابندة الفجدرن شدذا الدورود و ل لدون وجده ن سنم األفر

يقاعاتدده العذبددةن ومددمنمددا يشددكل وعناصددرهان و مفرداتمددا و الطبيعددة  ن ال لمددا تتبلددور صددوره الجميلددة وا 
ن يتأسددس مددن الدد ل هددذه ن بددل المعمددار الفنددي ذاتددهن حف أن عناصددر البنيددة ولبناتمددان فددل تدده الفنيددة

دعري  علدل الصدور البيانيدة و  تكدئ البنيدةتو . العناصر والمفدردات تشدكلما تدداللما إلدل عالممدان و ةن و الش 
   .مفرداتما الجميلةو الدام الطبيعة من ال ل است

بوصددفما مدد ذما لدده  تشددبث الرفدداعي بدداألر  عناصددر الطبيعددةن وقددد األر  عنصددر ممددم مددن
عندوان للوجدود  -عندده– ن فالتمسد  بداألر انتمااه إليمان وأعطاها ميزة في شدعره وأعلنن وألح مه

 ملتصدددقماو ن العربدددي  عدددن محيطددده معددزول   ن ينمدددو ليشددكل موقفمدددا قوميمدددا نيدددرض اإلنسددانين ورمدددز وطندددي  
هدذا مدا أعطدل الرفدداعي ل. و  ة كافدة الباح دة عدن الحريدة واالسدتقلعربي داباألهددال القوميدة للشدعوب 

يقول في  .الكبير العربي   حقور الوطنن و وطنه هن وحر ِ المعالم بوصفه يدافع عن حق   ة واضحةوي  هُ 
 (2) ":رحيل المقاتلين"قصيدة 

  ..؟شميدُ  أ   و  كم  ائر  أي     د   الحديدُ اللفكمع و  الرُ الص   زحلض 

   دُ دددددتميم و ددددددددددو  في إ ركدددددددتمو  األرُ   عُ دقد تق ؟يلُ دددالرح أينض  أينض 

  جديدُ  ل  دجي ينمو في الساحِ و  لِ دفي الحق السنابلُ  تنبتُ  في ند  

 ودُ دددمددش الحاد اتُ  م و دويددط مِ دعلل الضي امُ ددددال تن هذه األرُ  

مقطدع ) الصدالرن الحديددن تقدعن تميددن تنبدت نتمدي إليده مفدردات الت نام داللي داألر  حق م ُتشكِ ل 
نتمدداام أكبددر لددألر  )  ددائرن يتكددئ المقطددع علددل مفددردات أالددر  تشددكل او  السددنابلن الحقددلن ينمددو(ن

واألر  للشميد هدي ن ركته ال ورية والنضاليةإن انتماا ال ائر لألر  يم ل ح .ن جيل جديد (شميد
 نبسددتان  و  وهددي للجيددل الجديددد حقددل   نؤه بترابمددااالتلطددت دمددان الددذ  سددي الفمسددكنه و  نمنتمدداُه األبددد 

 .  ينبت أجياالم من األحرار وال ائرين

                                                                                                                                                     

 .131المرجع نفسهن ص (1)
  .161الكوفحين إبراهيمن شعر عبد المنعم الرفاعين ص (2)
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ن نجددد الطبيعددة لشددمادةاالعاطفددة الوطنيددة ومددا تحملدده مددن روح ال ددورة و  تددأجنالددرنم مددن علددل و 
انسدي العاشدر لوطنده الروم ألن الرفاعي يم دلُ و  انتسل م نديًّ ن تتسلل إلل النص مفاهرهابعناصرها و 

ن  يمرب منه إلل نيره ) الطبيعة (؛ و ن فمو ال لص لقضيتهالمال يددفع ل ؛مدا يحديط بده مدا يوفدل كدل  ا 
 (1)في النفوس يقول :  العزيمة بث  ؛ إل ارة الروح الوطنيةن و . إنه يوفل الطبيعةاألذ  عنه

  دُ دددددددددشريدد  اتل التددددددددأن المقدواا شدداألنو  حبِ ددوالس   احِ دددددددددالري ارض ديا رف

 م  عنيدُ دالص ينض فموض دفي فلسط    العواد    عربي  عدتع عليهِ 

 البعيدُ  واستبد   األهلِ  قسوةُ             هُ رتع الذ  قمض  أيما ال جئُ 

 البيدُ بل و والر   البحرِ  لجنُ                 هُ حملتع  مشرد   مستباح  

 دُ دددددددعيالس  ما و دددددددددنل شقي  دددفيفع  علل األر ِ  ااض دالسم سلُ دلمض ال تال

     سودُ  الصب ِ  فأوجهُ  شوافام     من دالان   الشعاعض  لمض ال تجعلُ 

عددددة دورام كبيددددرام فددددي بندددداا تلعددددب الطبي "التقسدددديمفلسددددطين الداميددددة بددددين الجدددد ا و  " ةقصدددديدفددددي و 
  ؛تتضددافر عناصددر الددنص جميعددام للكشددل عنمددا نمميمنددة ةداللي ددعددن بنيددة  كددذل  تكشددلالقصدديدةن و 

بنددداا  قددديم عليددده الشددداعرُ ن إنمدددا األسددداس الدددذ  يُ وبنيتمدددا تشدددكل ركندددام أساسددديام فدددي القصددديدة بيعدددةفالط
 (2)هذا واض  في قوله : قصيدتهن و 

 الجمال اليعربيالم اني و و      رؤ   مل الزاهي الالحِ  يتِ الل   كيلض 

 ب المشرِب كان في الجدول عذع   ما       و  والفل   والند  والزهرُ 

 شرئبام من شذاه الطيِب م         لل       العُ  حض افالذ  ال ر  الذاكي و 

        سبي من لحن   البلبلُ  حض صدض       ما        الواد  و و  السملُ بل و الر  و 

 األطيبِ  األرينِ  ناشرام فوحض       ذر           إذا الوردُ  ما علل الوردِ 

 األرحبِ في الفضاا  وت شتع        سح ت ند م   إنع  ما علل الديمةِ 

 ةداللي ددالعمددر البددؤرة تن و المميمنددة ةداللي ددالتراكيبدده تكشددل عددن هددذه البنيددة إن مفددردات الددنص و 
 لطبيعدة لوندام الاصددام وأهميدة كبددر ني الرفدداعي لنددر  كيدل يعطد نمدن الدد ل هدذا المقطدع. و للقصديدة

                                                      

 .161المرجع نفسهن ص (1)
 .111،111المرجع نفسه ن ص  (2)
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ل عدذب المشدربن الجددو  نن ويصورها تصويرام دقيقام ) الند  والزهر والفدلإنه يلونما بتلوينه النفسي  
بددل والسددمُل والددواد  شددذاه الطيددِبن ال ددر  الددذاكي فدداح فددي العلددلن  نصدددح البلبددل اللحددن السددبي نوالر 

فالشددداعر يتعامدددل مدددع  نالفضددداا األرحدددب (لديمدددة سدددح ت ندددد ن ان األريدددن األطيدددب فدددوحالدددورد ذر  
باالتكداا  بددو الطبيعدةتفعدن تفاعدل متكامدل نيدر منقدوص معمدان  يدنم   نمفردات الطبيعة تعام م فنيام 

تنبددع الحالددة مددن الدد ل هددذه الرؤيددة . و ر  نيرهدداكأنمددا تشددكل حالددة م لددل ال ُيددو  علددل الرؤيددة الفنيددة
 البعددد الحسددي  المسددتلمم مددن عناصددر الطبيعددة ذاهدد تبدددأ حالددة العطدداا. مددن  ددماالنفعاليددة الحقيقيددةن و 

  .حدهمأالرفاعي و  ننلمسه عند شعراا الرومانسية
الوحددددة بن فيشدددكل حتميدددة الواقدددع عدددنن يلدددوذ باليالددده علدددل نفسددده منطويمدددا حياندددام يبددددو الشددداعر أو 
 . توحدام مع الكون والطبيعة امعم  والاليال

 (1):يقول

 فأرو  عن شبابي وقصتي لوحيد   ال صونُ  توررُ  في ند         

 دِ دددددددديوولد  د: والنِ دددددددديدددددحينا و دددددددددهمسي  ُ دالم ئ عُ دسمدت د  دددنفي        

 الاللودِ  نض دلح انُ دددددددو الزمدددددددديشو نا  دليالي حولض  جومُ دددتتدلل الن       

 ود  دددددددددددعددت ما أنع ددددددوندُ  ينض ددددتمندت ات  ددددددددينائ و م من كُ  ينض ددددددطلدتو        

ن الزمدانن الاللدود دوإن مفردات م ل ) توررن ال صونن الم ئ ن همسدينان النجدومن لياليندان يشد
ل يشدك ِ  نيدة مسدتقبليةاالست ناا عنده باالتكداا علدل رؤ و  نبة الشاعر باالنفصال عن الواقع( تم ل رن

مددن  ليقدديم ؛الطبيعددةا وحدددة تسددم  لتسددلل عناصددر الكددون و ؛ لكنمددمددن ال لمددا وحدددة أزليددة مددع الددروح
د د نن والدد  ووليدد () وحيدد ن وحيددين .دام مدع ابنده ووحيددهال لما توح   ن الابندهبدين الوالدد و  دهدذا التوح 

يلدددد   ؛ لددددذا) تتمنددددين دونمددددا أن تعددددود  (  -لتمنيلددددو بدددداو  -ن أو يعكددددره يتجدددداوزه أنآلالددددر ليسددددم  
دو ن الحالدةل هدذه ن وتتندامالدذ  يصدب  سدميره فدي الليددلمدع ابندده  توحددهالرفداعي علدل  د اال نددان يتوح 

 . ) وحدة هللا  ال ما (في 

 (2: )من قصيدة " عمر" يقول

  والسمرُ  الليلُ  وأنتض  الل      وحد  ال يشاركني    أصبحتُ 

  رُ بض عِ  بقائهِ  وكل   لمو          عالمنا          كأن   أنا وأنتض و 
                                                      

 .68المرجع نفسه ن ص (1)
 .21المرجع نفسه ن ص  (2)
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  ها القدرُ سطورض  ط  والض  تبتع كُ    ما           ال ُ  هللاُ  في وحدة  

  تزدهرُ  اليومض  في راحتي        زنبقتي          األيامِ  يا زهرةض 

 ريحانة  أوراُقما اُلُضرُ      احة  بيضاُا صافية           فو  

ددعري  وألن  الددذكر  معددادل  موضددوعي  للرؤيددة   علددل الددنص مددن الدد ل الطبيعددة تطددل  فمددي  نةالش 
 (1):يقول ن وأبياتما االستم لية.القصيدة وعناصرها الجميلةن ونلم  ذل  في مطلع

  أبي  يا عمرُ  حديثض  عع فاسم             النضرُ نصنُ  أوررض  اآلنض 

   العطرُ أريجُ  حتل استفارض  ما زمنام               تُ كتمع  الذكرياتُ 

   شرُ ددددددددددددددددتدددل  ومندددمدددددددددداِة علل مرابعِه              ند اُه منددددددُع الحيددطل

 صرُ عتض ومُ  صر  التض مُ  والحب        ق م فننما علل فنن             متن

 
   رأةُ ـــالم

ومددا  نالددذ  ترسددم مفرداتدده صددورة المددرأة داللي  الددإن تسددليط حزمددة مددن الضددوا علددل حقددل المددرأة 
ددعري  ن يسددتدعي اإلبحددار فددي تجربددة الرفدداعي تحملدده مددن عواطددل وأحاسدديس كامنددة ة للبحددث فددي الش 

يل شددكن إذ بدددا أ ددر النزعددة الرومانسددية فددي تمددد  انتشددارها فددي النصددوصو  نطبيعددة هددذه المفددردات
 ام حسديًّا ووجدداني   أالدر  مرتبطدة ارتباطدام  ةداللي د؛ مدا أفضدل إلدل حقدول صورة المرأة في شعره واضحام 

ددعري  انتشددرت فددي تجربتدده وم محمددا وعناصددرها التددي  الطبيعددةبددالمرأة؛ ك فددي تشددكيل ن وأسددممت ةالش 
" ووعدي الفندان :يقدول آرنسدت فيشدر. ة الرفداعي  تتبو أ مكانما في شعري  علل نحو جعلما  صورة المرأة

وهددذا كفيددل  نة ووعيدده العددامبعاطفددة المددرأة واسددتقاؤه مددن ينابيعمددا دليددل علددل نضددن عاطفتدده اإلنسدداني  
بددراز الدددور الطليعددي   نالصددحي  بوضددع صددورة المددرأة فددي إطارهددا اإلنسدداني   الددذ  يجددب أن  الحددر   وا 

يضدددا أك ددددر ال رائددددز الحددددب هددددو أشدددد  المشدددداعر ذاتيدددةن وهددددو أ تؤديددده المددددرأة فدددي الفددددن والحيددداة؛ ألن  
  (2.)"شموالم 

ددعري  ربددة الرفدداعي وقددد ط ددت بعدد  المددؤ رات علددل تج ا ن أولددل هددذه المددؤ رات حياتدده نفسددمةالش 
والمدرأة / ن تتعلدر تلد  الوقدائع واألحدداث بدالمرأة / الحبيبدة وحينمدابكل ما حوته من أحداث ووقدائعن 

                                                      

 .69المرجع نفسهن ص  (1)

 .3ن ص 1998فيشرن آرنستن ضرورة الفنن ترجمة أسعد حليمن الميئة المصرية للتأليل والنشرن القاهرةن  (2)    
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المدددرأة / الحبيبدددة التدددي يرسدددمما حقلمدددا ن إذ بددددت صدددورة أبدددينض و  ضددد ض أو أن يكدددون أ رهدددا    بدددد  فدددن األم
دددعري  التجربدددة ندددائرة علدددل سدددط   داللي  الددد  داللدددي  فقدددد جسددددها حقدددل   نن أمدددا صدددورة المدددرأة / األمةالش 

مة مدع مفدردات الحقدل فدي ن فجداات الرؤيدة منسدجعلل مفردات تنتمي إلدل ) المدوت ( اتكأ نالاص
 (1):التعبير والداللةن يقول

 موعد  ل دِ  بين ِ بيني و                 األبدِ  المد  فمشارلُ  ضارض 

 يد  قلتي و مُ  أقصرض  والنأ ُ    جمي              ت  مُ  ق  كل  أفكن ا و 

            أيد  الن و  بالبيِت والُعددِ   من شع ي فقد عب تع             وأُلم  

اللقداان فقدد  وتفمدر اتسداع المدد  الدذ  حدال دونن األملرحيدل  األلمعن عمر  األبيات ص تف
ن فددالروح إن بددين األم وابنمدداأضددحل التنددائي بدددي  عددن التقائمددا علددل الددرنم مددن التقددارب الوجددداني 

دددعري  مدددن الددد ل هدددذه الرؤيدددة األبيدددات  فارقدددت الجسددددن نددددا الجسدددد ج دددة هامددددة. وتنفدددت  ة علدددل الش 
ل ) ضددار مفددردات وتراكيددب م دد اتكدداا الددنص علددل إنن الرحيددل التددي تعمددر هددذا المفمددوم أبجددديات
حتميددة قناعددة الشدداعر ب ؤكدددن( تالنددو مددن شددع ين أيددد     أقصددر مقلتددي ويددد ن ألددم  والنددأن المددد 

الدددنص ينجدددذب مدددن الددد ل هدددذه الرؤيدددة وعبدددر االمتدددداد  ن ونجددددُ والدتددده فقددددض أنع بعدددد الرحيدددل األزلدددي 
ة المدوت إلدل  نائيدن وعن الزمان حيندا آالدر الذ  يفصل الشاعر عن المكان حيناالزماني والمكاني 

مددن مددن ال نائيددة ) المددوت (  األولالطددرل  إلددل/ الحيدداة . إننددا نلمدد  انجددذاب الددنص انجددذابا شددديدا 
ذا كدددان العندددوان كمدددا يصدددفه  نر والع قدددات التدددي تشدددكل بنددداا الدددنصالددد ل مجموعدددة مدددن العناصددد وا 

التدددي  عمومددان واإلشددارة األولددل األدبددي  ه " ذو صددلة عضددوية بالقصدديدة أو العمددل اد بأن ددشددكر  عي دد
وع مات إيحائية شديدة التنوع وال راا م له م ل  ةداللي  ذو حموالت و"  (2)يرسلما المبدع إلل قارئه"

مدددن المضدددال  بكدددل مدددا يحملددده التركيدددب النحدددو    "رحيدددل األم  " قصددديدة عندددوانأن فددد ن (3)الدددنص"
ة النصدددي  يسدددتدعي مدددن الددد ل البنيدددة  نوالمضدددال إليددده مدددن الدددربط الشدددديد للرحيدددل ) المدددوت ( بددداألم

ن يجددددذب إليددده عناصدددر الددددنص ام داللي ددد تفضدددي إلددددل المدددوت الدددذ  يشددددكل حقددد م  نعناصدددر مجموعدددةض 
ن داللي  الددالحقددل  وطددأة هددذا تن تددرزح تحددالع قددات المتكونددة ضددمن البندداا الفنددي للددنصفن ومفرداتدده

 (4):وتنتمي إليهن يقول

                                                      

 .168المنعم الرفاعين ص الكوفحين إبراهيمن شعر عبد (1) 
 .12ن ص 1998ن أصدقاا الكتاب للنشر والتوزيعن الجيزةن 2عيادن شكر ن مدالل إلل علم األسلوب ن ط (2)     
 .61ن ص 1111ن مطبوعات وزارة ال قافةن عمانن 1قطوسن بسامن سيمياا العنوانن ط (3)    
 .169شعر عبد المنعم الرفاعين صالكوفحين إبراهيمن  (4)    
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   عتمدمُ  كانض  وعلل حنان ِ               وبي لمل   راحلةم  أمضيتِ 

  ومجتمدِ  علل فذ ِ تعيا                       فلسفة   التكوينِ  نةِ ي سُ ف

  .!؟ في الدنيا إلل أمدِ  ونقيمُ        نا        إمرتِ  ب يرِ  نأتي الحياةض 

  ؟! ولم نلدِ  ولدع لم نُ  ا ضر  دم              ما سبب   فنل دونض ونض  نحيا

  دِ قِ تضدفع مُ  وحزنُ  ل ريبِ ا شجوُ        وبي         الحياةض  أبكي ِ   ِ يأبك
 الحبيبة / المرأة

 عفيفدام  ندزالم  ال دزل هذا أن يكون علل صيحر  فأنه نبابه الشاعر " طررإن ال زل بالمرأة ولئن
 مسدتو  متحشدمام علدل ندزالم  نفحد  أ    عدن بعيددام  نمدن أ  مذلدة الاليدام  قويدام  وندزالم  نطداهرام   اعزيدزم 

  (1)"العف ة إال   فافهأل في تر  ف  نوالتمذيب األدب عال  من
يرسم من ال لما القصيدة  بعينمان مالصوصة امرأةال يعني  نفي شعر الرفاعي وال زل ب  الحُ و 

مدن  انتمدلفالحدب عندده بددأن أو  أو امرأة متاليلدة صدا  فدي حبمدا قصدائد العشدر والمدو ن نال رامية
مددا ن وفددل حب  ة ببيددروتكي ددبمددا فددي الجامعددة األمريأح امددرأةن واحدددةن فمددرت واالتفددت قبددل سددنين امددرأة

التلفدةن فجداات ضدمن القصديدة مفداهر الطبيعدة بأشدكالما الم إلدلة تنتمدي يحضر فدي صدور شدعري  
ن علدددل الدددنص مدددن شدددبابي  الدددذكر  تطدددل   نبوصدددفه تجربدددة أو م دددامرة الطدددرة لدددتعكس جدددوهر الحدددب

  (2):يقول

  الورودِ  يانعاتُ  وحواشي ض                  نرير   والزمانُ  تذكرتض  هلع 

  وئيدِ  نيرُ  الشبابِ  واندفاعُ        ا      ئيدم رنا و فسع ني المو  طارحتض 

 العودِ  واالضرارُ  الطل ِ  نزلُ              ا وت قل    برعمم  هز   برعم  

   جديدِ الت   ما منض مض بع اللقت شِ       ها          را حتل تض  ذكر  تعودُ  رب  

طبيعة ع قته بدالمرأة /  ليرسم من ال لما ؛اعرتنتشر في المقطع مفردات وتراكيب ينتقيما الش
ن  ن سرنا وئيددام ن طارحتني المو هل تذكرتل بنية تستحضر الماضي والذكريات)عل فيتكئن الحبيبة

 م يفص  البناا عن حقيقة تل  الع قة من ال ل صور تستمد  نرب ذكر  تعود ( ناندفاع الشباب
                                                      

 نواالجتماعية اإلنسانية العلوم مجلة دراسات،الرفاعي"ن  المنعم عبد الشاعر معجم في الداللي ة العمر ن أمل شفيرن "الدوائر (1)   

 . 613ن ص 1116ال انين سنة   األربعون العدد  المجل د       
 .61شعر عبد المنعم الرفاعي ن ص الكوفحين إبراهيمن (2)    
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 ارن واالضددر برعمدان وت قددل نددزل الطددل هددز) بددرعم أيضددا عناصدرها مددن الطبيعددة ومفرداتمددا الجميلدة
 .(العود

ت ذيما لبندات لرؤيةن و يتكئ النص علل  نائية تدور في فضاا ا (1)في قصيدة " اليال " و     
تنتمدي إلدل الطدرل األول  نتراكيدبو  صل / القطيعةن فنجد مفدرداتعناصرهن وهي  نائية الو البناا و 

 : ن يقولهيئة ذكريات اللقااية علل نمن الب وتطل   نمن ال نائية ) الوصل (

م  حُ  م  لض سو  فُ                     لم أكنع  نع أك علي   طلعتِ    بِ ي  ن و 

 من موكبي سحر ِ  فموكبُ     ن ةض           ال مِ  الوصلض   ِ أناشدُ 

 المطربِ  ال زلِ  أنشودةض و                 الزمانِ  قداض لجيدِ   عِ نفمتُ 

شدداعة لجددو الحددزن والضددعلن وتأكيددد   –الوصددل  فددي هددذا –صددورة المددرأة  اسددتدرار  للعطددلن وا 
الدددنص علدددل األفعدددال الماضدددية  إن اتكددداا بفرصدددة لقددداا الحبيبدددة. لعامدددل الضدددياعن وانقطددداع الرجددداا

ن مددذكرة بلحفددات الوصددال التددي تنشددطمان شددي د ( تزيددد مددن تددوتر الددذاكرة و  ن حلقددتن نفمتُدد)طلعددتِ 
تم ددل انعطددال الددنص باتجدداه الددذكر  التددي تشددكل ) بندددوالض (  نةفاألفعددال الماضددي ؛يطلبمددا الشدداعر

إلدل  فدي انسدياب حينما تنجدذب الدذكر ن الوصل / القطعية في حركة شاقوليةيتأرج  ضمن  نائية 
 (2:)ل نائية ) الوصل (ن يقولالطرل األول من ا

 يتامل علل ملعبي ترامتع       نل          المُ  حديثض  علي ِ  قصصتُ 

        بِ ي ِ شذ  الط  ني بال  ت مرُ و                    د    لقل الن  ل  تُ ف  لعل  

  ربي بما مض شرقي و بما مض                       في الاطر  فكرة   ينا ِ فدُ 

 ين بال  ُ هدع و    ِ وِ  ض ال ض لُ     بي                نفسي فض   ِ بحب   عرفتُ 

األمل اعر في أحضانما من ال ل الذكر  و الش حالة الوصل التي يرتمي المقطع أبيات تشكلُ 
لكن الذكر  ال تلبث أن تتحر  باتجاه الطرل اآلالر من النائية ) القطعية ( وفر االتجاه  ؛الرجااو 

 :لحركة البندول الشاقولي في قوله اآلالر

 بِ عشِ بواد  الن د  المُ  بعيد                 ي علل عالم  ف ِ عيني ورُ دض 

 علل الز هِر أعطل ب  مأربِ    ل ب  مضطمع       ط يِر نن  علل ال
                                                      

 .12صالمرجع نفسهن  (1)

 .12المرجع نفسهن ص (2)
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   األرحبِ تناهل علل شط ِ                 صي  أما أنا فمدا  القض و 

تدددداعيات ن لكدددن  ة التدددي تتكسدددر عليمدددا أمدددواد الدددذكر فيستسدددلم الشددداعر للواقدددع بوصدددفه الصدددالر 
ترجع الشدداعر فيمددا ن يسددالددذكر  تتسددرب إلددل وعددي الشدداعر علددل هيئددة و بددات بددين المددو  والشددباب

ندر  صدورام  ن"ففدي قصديدة " المسدافر يدذكر شديئام مدن م امرتده مدع المدرأة.ن فشدبابهوه فدي لحفات لمد
 (1) :هيئة ع قة حميمة بالمرأة ن يقولمن تل  الو بات علل 

 ودِ دلددم  ُأمددب  وناعدرئددُمش   والُمنل تذرُع الصبا بين نمد      

 ش ُل الشوِر بينض الصر  ونيدِ     ل      وت قتع شفاُهنا وتلف  

ر  شديدِ      تضستبيني الُمنل فأل ُم فاها                  م  أرتد  رهنض زجع

د  والفوت       أيقفتني تمز  أوتارض عود    في سكون  من الص 

  وشربعنا علل انسياِب القصيدِ      سينا الطِ   رويدما رويدما   واحت

  العودِ  واالضرارُ  ل ِ الط   نزلُ         قل     ا وت برعمم  هز   برعم  

 

 ة ين/ المد المرأةُ 

ن واالرتبددداط بينممدددا و يدددرن ن والصدددلة بدددين الدددوجمين قويدددةوسياسدددي   للمديندددة وجمدددان: اجتمددداعي  "
ياسي  مشبع بالوجدان  -الحديث منه علل وجه الالصوص –والشعر ياسي   الشاعر ن وتجربةُ الس   ةالس 

ياسي   الحرية تحليل يجعل ما وهذا ؛المدينة في وتترمز تتك ل ما انالبم  عري   ةالس   االرتباط ة عميرالش 
ياسي   باالنتراب الصلة و يقة بمشكلة المدينةن والحرية  يدؤد  األوطدان داالدل فدي فقددانما ن ألنالس 

ياسي   االنتراب إلل  . (2")الس 

التدي بحدث و ن ي ينشددهالدذكر  بوصدفما األن دل التدأطلت المديندة علدل حيداة الرفداعي مدن بوابدة ا
أمامده بصدورتما  جددهان فلم يجدها؛ لكنه حينما نفدر إلدل المديندة و عنما في صورة المرأة الحبيبة

                                                      

 .61المرجع نفسهن ص  (1)
ن إصدار المجلس الوطني لل قافة والفنون واآلدابن الكويتن 1أبو نالين مالتار علين المدينة في الشعر العربي المعاصرن ط (2)

 .131-129ن ص 1991
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مدددرأةن يلونمدددا وراح ياللدددع عليمدددا صدددفات الن الرمزيدددةن وم محمدددا الندي دددةن فأحبمدددا ونمدددل مدددن حبمدددا
 (1):بريشة فنانن يقول

  اجبوسحرها العض   ةِ الف جفنِ  علل         م المماةِ لع يا حُ  سمرااُ 

 با رض دما طض دبداللِ  دتع أو  دوت            ر   فض علل الض  شتع مو  مكحولةم 

 ببا د والس  منما العمض  وعقدتُ      ها      رض دائِ لما نض  فرتُ ضض  نيإ

 با تِ ما كُ  بكل ِ  اإللهُ  رضيض         وقد     ِ يع ضفيرت    ذا يف   منع 

 نن امت لددددت للحبيددددبقلبمددددا بيبددددة التددددي مددددأل الحددددبُ يقدددديم الشدددداعر ع قددددة مددددن نددددوع الدددداصن فالح
هذه الصورة التي يرسمما الشداعر  له. فاطمأنتن تسلمت لدفقات شعورهن وألقت برأسما بين يديهواس

 علددل م محمددا األن ويددةن وصددفاتما الحسددية فاللددعض ن / الحبيبددةهددي الصددورة التددي لددم يجدددها فددي المددرأة
 سمراان مكحولةن ضدفرت لمدا نددائرهان يفد  ضدفيرت ( واستدعل مفردات وتراكيب بعينما) نالمدينة

المدينددة قددد أضددحت ف اعب شددعرهان يلونمددا يكحلمددان يجدددل ضددفائرها.ن يدددهددو يتاليلمددا ويتحسسددمامدا ف
 اإلحسداسوانتشار  نوالفضاا الذ  يتسع لتدفر الشعور نالذاكرة مرتكز التجربة الشعوريةمن ال ل 

ة أن يتكون فيتسع لكل هذه الصورن فنجد أن مفدردات ن وهذا سم  لحقل المرأ علل مساحة القصيدة
طدددع مسدددتمدة مدددن حقدددل المدددرأة ن كمدددا أن صدددور المقن وتددددور فدددي فلكدددهالمقطدددع تنجدددذب لمدددذا الحقدددل

يجعدددددل حقدددددول  نبالمديندددددة / المدددددرأة تفددددداا الشددددداعرحاإن  ومسدددددتقاة مدددددن عالمددددده الشدددددعور . نداللي  الددددد
يسدددم  لمدددا البنددداا ن بحيدددث عة فدددي المقطدددعالتدددي تمدددأل مسددداحة واسدددتفدددوح بعناصدددر المدددرأة  نالمفدددردات
ددعر    ددعري  ذاكددرة الرفدداعي و  بالتنددامي. الش  تددزدحم  نبمفددردات المددرأة وعناصددرها ومفاهرهددا المشددبعةة الش 

حقدل دالالت عنوانده ) زيندة المدرأة  إلدلومفدردات تنتمدي  نفي البناا علل هيئدة صدور شدعرية جميلدة
ن ضدفيرت  ( بحيدث تبددو داللمدان ضدفرت نلدةن مكحو تفص  عنه مفدردات م دل ) سدمراان سدحرها ن(

 .زينتما وأحلل  نصورة المرأة المدينة بأزهل ألوانما
يحدداول الرفدداعي مددن الدد ل صددورة المددرأة أن يعمددر التواصددل  ن"رحيددل المقدداتلين"وفددي قصدديدة  

المسددتو   إلددلة التددي تالددرد عددن المسددتو  التقريددر  األدبي ددانتقدداا الل ددة بالنفسددي بيندده وبددين المدينددة 
 (2):ن يقولاإليحائي   الرمز   

 تجودُ ر  وأالر  حيع ودموع     مل   تدع  بيروتض  طرلُ  هل بعيني ض 

                                                      

 .122الكوفحين إبراهيمن شعر عبد المنعم الرفاعين ص  (1)

 .161هن ص نفس السابر المرجع (2)
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  دُ ددها والجيصدرُ  ا ض دلقديت               ومالتع  ها علي ض شعرض  تع لأسد

دنه ياللع علدل المديندةإ ن ة التدي تتلمدل للقداا حبيبمدابدالحبي ا مدن صدفات المدرأة // بيدروت بعضم
الل دددة هدددذه  .ورداام  ن تسددددل عليددده الصددد ت شدددعرها مالبدددأم صددددرها إلدددلتدددل تضدددمه يلتقيدددا ح نع إومدددا 

ددعري   ن لفلسددطيني ببيددروت ع قددة عشددر وُهيددامع قددة المقاتددل ا أن فددية تنطلددر مددن رؤيددة الشدداعر الش 
ينة التي / المدالمرأة  عللصفاتما  بع يبة تاللع ن فالمرأة الحب قة تتجسد فيما كل معاني الوفااع

 المقاتددددددل أنوضددددددمن الرؤيددددددة ذاتمددددددا يددددددر  الرفدددددداعي  مددددددن الريطددددددة الددددددوطن. يددددددةجزئتم ددددددل صددددددورة 
ن ن وكبددرت أح مدده بددين يددديماالفدائين ولددد مددن رحددم المدينددة/ األمن رضددع مددن صددمودهاالفلسددطيني/

كتمدددل عناصدددر لوحدددة الفدددداا ) ت لدددذل  أراد الشددداعر أن سدددريره بيددددن وتناولددده البندقيدددة بددداألالر ؛ تمدددز  
عر   الفدائي ( ضمن عناصر الرؤية وتقنيات البناا  نالمرأةن المدينةن الوطن  .الش 

ة األزمدة التدي يعداني منمدا اإلنسدان ث من المديندةن يكشدل عدن حدد  دض حع وألن" موقل الشاعر المُ 
(ن نجددد الددنص  1ة المعاصددرة")العربي ددفددي محاولتدده المأسدداوية السددتعادة ذاتددهن ولُتشددكل الددذات  العربددي  
ددعر    حلددم  نفددي المدينددة إنسددانين بددل عددن حلددم لددذاتما امددرأةتحدددث عددن يال  "نعمددان"قصدديدة فددي   الش 
ن فعمدان فدي م يتجلدل فدي تجربدة عشدر مدع المديندةن حلدفدي دروب المديندة وشدوارعما اليدافع الشباب
 (2) يقول : ةنن أو زهرة ندي  جميلةن تبدو فتاة الرفاعيقلب 

  م دام جميدسن  ِ ددددددددددفي م  د  أضدددددددداني عليددددأحض تُ ددددحدفت  

 الجمي  مقعد ِ  الاصرتُ     كم      يا عمانُ  عمانُ 

 ستحي المُ  في ِ  وطلبتُ     ر    في الس  حب   وحملتُ 

   دددوال دددددددددددددا وطددددددا عرضم دددددددددددذرُع يومددندددددددددواِت نددددددلُر الربددددنتس

 البدي   أجدض  أنع  تُ أبيع و    في الور   باسم ِ  وهتفتُ 

ة الشداعر بالمديندة / يجسد ع قد نن من ال ل أسلوب النداا( في البيت األولن تكرار )عمانإ
مو ياللع عليما صفات الحبيبةن إن تراكيب م ل )الاصرت مقعد  الجمدي ن حملدت حبد ن فعمانن 

 م ددي  بددينجددد لمددا ي إذ لددم ن لعمددانفددت باسددم  ( تعبددر عددن مددد  عشددقه ن هتطلبددت فيدد  المسددتحي 
قطدع . إن اتكاا الشداعر فدي الم  تنقل في مدن ك يرة بين الشرر وال ربهو الذن و المدن والعواصم

                                                      

ن ص 1993ن  بيروتن 1حمودن محمد العبدن الحدا ة في الشعر العربي المعاصر بيانما ومفاهرهانالشركة العالمية للكتابن ط (1)
182. 

 .118 ن صالكوفحين إبراهيمن شعر عبد المنعم الرفاعي (2)
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أ ع قة تتفي   ن إنماة عن الع قة بين الشاعر وعماني ير أسئلياا المالاطبة ( علل ) تاا المتكلمن و 
المدتكلم (  ) تدااتتكدررو )حملت حبد ن طلبدت فيد ن هتفدت باسدم  (.  / المدينةف ل  نائية الشاعر

هددذا التكددرار المتددواز  ضددمن  ن إن  أيضددا فددي المقطددع  دد ث مددرات و) كددال الالطدداب (  دد ث مددرات
 المدنية .الع قة الوجدانية بين الشاعر و يشي بالتحام  نالصي ة البنائية للجملة

 الحرب

عري  أفاد الرفاعي في تجربته  تطاع ن وقدد اسدأداة إل دراا األدب والشدعربوصدفما  الحدربمن ة الش 
مواطنما بوصفه في سياقات تفمر نيرته علل العروبة  في النصوص والقصائدمفرداتما  أن يوفل

 . العالميةة و العربي  تجاه القضايا الوطنية و المواقل القومية  عنه رُ تصدُ  نعربيًّا
ددعري   الكتابددةِ  بددي سددماتِ مددن جيددل عر ا بوصددفه جددزام  الرفدداعيلقددد اقتسددم   واالنتددرابة والحيدداة الش 

ياسدي  الواجدب تعتصره ال ربةن ويكويده ن والمنافي المدناليام األفكار و  فمام بين نلارحالتو  لقدد   .الس 
ك يددره ممددن عاصددر االسددتعمار  نوتشددرذم   نانتكاسددات ونكبددات  و  علددل هددزائمض  صددحو  فددت  عينيدده ذات 

لددذا فلدديس  ألر ؛اانتصدداب الحقددورن و ضددياع  عيندده العواصددم والمدددنن وعدداي  بددأم ِ  فددياألجنبددي 
هدي بد  شد  المزائم والنكباتن و من ال ل هذا الحقلن حقل النكسات و  يدته تطل  ام أن نر  قصيبنر 

ريدداح جدددير أن يقددود  جيددل   أيضددا لكندده ؛المددؤامراتر بددالحروب و تعبددر عددن روح جيددل حوِصدد قصدديدة
 . وسياسيام  واجتماعيام  إنسانيام الت يير 

 :  (1)سيم " يقول من قصيدة "  فلسطين الدامية بين الج ا و التق 

 الملعبِ  الضحايا لنسورِ و       الحمل        أرجااض  اتركي للطيرِ 

 العربِ  بدمااِ  فانسليما                 مضتع  آ ام   أيدي ِ  لطالتع 

بام بام في وض لينا نُ وابتُ    األذ           رسنا األذ  بعدض قد تم     بِ وض نُ ُنوض

 الم تصبِ  قبل الالاسرِ عُ  تل          والن   رفي دمعض عي ال تذع فارجِ 

تنتمدي إلدل حقدل المزيمدة ن فاتكاا النص علدل مفدردات يفص  المقطع عن حال نكسة وانكسار
بددام فدديم ددل )لطالددتن آ ددامن األذ ن ابتلينددان  ِب  ُنوض يعكددس ن الم تصددب ( ن تددذرفين النددو ن الالاسددرُنددوض

 . عندما صدر قرار تقسيم فلسطين ؛بما الشاعر ألم الفاجعة التي أحس  

                                                      

 .111المرجع نفسهن ص  (1)
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البعدد ن و عمر الفكرةر الرفاعي عن م ل هذه المواقل برؤية شعرية ضمن تجربة تميزت بيعب ِ و  
ياسدي  يتصدد  للواقدع ةن فقدد أالدذ يددرس أسدباب النكبدةن و عن السدطحي الدذين تسدببوا فدي هداجم ن و الس 
 ( 1):يقول .نكبة فلسطين

  ناحِ من جُ  هُ نابض  الالطبُ  أنشبض         ما إذا ما علي ِ  يا فلسطينُ          

 تاحِ دددالمُ  ضااِ ددالق زلةُ دن هذهِ             جناح   ما علي ِ  يا فلسطينُ          

 الطماحِ  عجزُ ؤ  و الر   غُ وزيع           علل المجدِ  الرجالِ  ريةُ ف هذهِ         

  احِ دالكفها و ادِ ددجمفي  كذبتع       ا            لم   العروبةِ  لةُ زض  هذهِ         

ن إن اتكداا المقطدع كيد ال اصبين رد ِ  وأنن عجز العروبة في الدفاع عن فلسطي قطعيفمر الم
بمما الشاعر بعدد نكبدة عدام ألدل  األسل اللذين يشعرن يجسد المرارة و التكراركالنداا و لل أساليب ع
 واالستسد م؛ عنوانده المزيمدة داللدي  إذ تفص  البنية عن حقدل  ؛(8491أربعين )و مانية و  تسعمئةو 

شددب الالطددب فددي فضدداا هددذا الحقددل )أنتراكيبدده و المقطددع  ألفددافن فتدددور والالنددوع ئ إلددل التالدداذليددوم
. وجداا االعتدرال ( فدي جمادهدا كدذبت نزلة العروبة نعجز الطماح نن فرية الرجالن زيغ الرؤ نابه

ضدياع جدزا كبيدر مدن ن و لعرب في مواجمة أسباب النكبدةبين يد  فلسطين بالتقصير الذ  اقترفه ا
  .من نسين التعبير عن الواقع األليم االتكرار بوصفه جزام  فبدان ينفلسط
دد"و وحقيقدة  نبقضدايا أمتده ووطنده المنفعدل الشداعر صدورة الرفداعي شدعر عبدد المدنعم يجس 

عر   الصوت  العاشر لإلنسان والمكانن فقد ندا النص عنده ع مة دالة علل تفاعلده الحميمدي  الش 
 شدعره فجدل   االنفعدالين باألضدداد والبدوح تفدي  شداعرية عدن ارم معبدو  نمدع معطيدات الدوطن واألمدة

العدرب األردنيدين و لقد شدعر الرفداعي ك يدره مدن الشدعراا  (.2) إطار الوطن والمم الوطني" في يدور
عمر نبعدام  درام ارتدو  منده حميدة لدت  وراتمدا ضدد المسدتن فم   ه واجبدام وطنيدام تجداه قضدايا أمتدهبأن عليد

 (3)" من قصيدة "انتصار الجزائر يقول أرو  شعرام نو 

 ااِ دالدم لُ دسي هِ لم يروِ  أ ر             الفدااِ  بذلِ  من هل علل الصحرااِ 

 السمااِ  له بابض  األرُ   تِ دق                   القنا مستبسل   كلما هز  

                                                      

 .116المرجع نفسهن ص   (1)
 المجل د نواالجتماعية اإلنسانية العلوم مجلة دراسات،الرفاعي"ن  المنعم عبد الشاعر معجم في الداللي ة دوائرالعمر ن أمل شفيرن "ال (2)

 .61ن صن 1116األربعون العدد ال انين سنة 
 .91الكوفحين إبراهيمن شعر عبد المنعم الرفاعين ص  (3)
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درةُ    اللوااِ  ارض الف   ماتض  حر    كل             ما        تزهو حول فأذا السِ 

  الفضااِ  شرقي   والشذا يعبرُ                   يا الحض  وحي اهُ  لوردُ ا  ض فت  

  األنبيااِ  ل ِ بأكُ  سحيهِ وامع          لل       العُ  يا أالتض  كفكفي دمع ِ 

 العزااِ  أكفانض  ا لل  عبقريًّ          ا          سنم  اليومض  عراس ِ في أ  إن  

 ضِل النداِا   دالديما بمدحيدوت       أقبلددددتع           تمتُل الدنيا لما إذ

 دائي ودوائي  من ذكرا ِ  فيهِ          للفي العُ  يرحجُ  الصحرااِ  ادةض ن

ف مس جزاام  نام انطلر من مركز إشعاع النصداللي  حق م  في شعر الرفاعي الحربلقد شكلت 
مسدداحة مددن  ن ففمددرت حقددول الداللددة علددل هيئددة ومضددات تضددياكبيددرام مددن بنيددة القصدديدة الرفاعيددة

ددعر   الددنص  ددعري  لددم يتشددكل فددي هددذه التجربددة  إذن الش  ن قصدديدة الحددربة مددا يمكددن أن نطلددر عليدده الش 
نمدا جداات تلد  الحقدول و  دعر   بوصدفما إحدد  لبنددات البنداا فدي القصديدة  ةداللي ددالا  ن ولعدل تشددكل الش 

ددعري  انصددمار التجربددة الرؤيددة الفنيددة و  ؛ فكددان ة فددي الددنصة فيمددا هددو مددا سددم  بتنددوع حقددول الداللددالش 
 .الحربمنما حقل 
رافدددام مددن روافددد  يشددكل نداللددي  لقصدديدة الرفاعيددة أن تتكددئ علددل معجددم لالحددرب سددم ض حقددل لقددد 

ددوض ن فيقدديم ع قددة تُ البندداا ن فاتكدداا فددي الماضددي / الحاضددرضددمن  نائيددة تتجسددد  ةداللي ددالالحقددول  دُ حِ 
وحضداراتما ة العربي  من تاريخ األمة  ستع اقتُبِ يتجلل في فمور مفردات ترا ية  نالنص علل الماضي

 (1). يقول من قصيدة "  ورة العرب " وانتصاراتما بطوالتماو 

 رُ ضض في ركابما مُ  هاشم                فرُ و  الفض قد دض  فرض أسندوا األُ 

 رُ اليلما العصُ  وقععض  دتع د  رض              رها   علل مفاالِ  لو تنادتع 

       رُ فض الن  و  العديدُ  العديدُ و                   زحفتع  هاشم   أسندوا األفرض 

 ُمرُ الس   ةُ مري  مع ما الس  تحتض                رتع طض لل الض من العُ  في قباب  

قدددع ن و شددداعر يدددردد ألفافدددام وتراكيدددب م دددل : )أسدددندوان دو  الففدددرن ركابمدددان مضدددرن مفاالرهدددافال
لكدددن و  ل ل دددة الشدددعر المعاصدددر؛ليسدددت مدددن مدددألو  وتراكيدددبن هدددي ألفدددافو  نن النفدددر (اليلمدددان زحفدددت

ن بل يراها تم ل الدروح  ال ير  فيما عنتام  وتاريالما الحضار  المشررن الشاعر المتصل بتراث أمته
" ما إ ر إع نالنصر التي أراد الشاعر أن يعبر عنوالعزمن والكرامة و معنل الشدة ةن وتصور العربي  

                                                      

 .11المرجع السابر نفسهن شعر عبد المنعم الرفاعين ص  (1)
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ا فدددي الدددنص يسدددتلمم الشددداعر منمدددلبنيدددة الحربيدددة فا (1)العدددرار " بدددين األردن و  العربدددي  دولدددة االتحددداد 
مددا الحدي ددة؛ أدواتألفافدده وتراكيبدده. إن ألفدداف )السددممريةن اليلمددان النفددر ( ال تم ددل مفددردات الحددرب و 

انتصددر فيدده العددرب  نعريددر لتعبددر عددن حاضددر مددرتبط بمددا    ؛استحضددرها الشدداعر لكنمددا رمددوز  و 
 يعمددر الشددعور بضددرورة الوحدددة ناالستحضددار ن إن هددذا(اح مددفددي أيددديمم الر الاليددلن و يركبددون  )هددمو 

" تتسدع دائرتده  ويم ُل ولود الشاعر إلل المعجم الترا دي أسدلوبام  .باالتكاا علل ماضي األمة العرير
إنه يتوسع ليحيلنا إلدل  قافدات أالدر ن فحددوده ال تتجمدد عندد  لتشمل كل ما تقع عليه عين المبدعن

عر وجل  مطالعاته المحلية والعالميةن أو معفم ما تالتزله  قافة واحدةن فقد يشمل مراحل تعليم الشا
  (2)ذاكرته عن العالم بتارياله ومعتقداته بأساطيره وترا ه".

ينعطل النص تجاه الماضين فينزع إلل الموروث التاريالي؛ وذل  لحاجة إلدل المواامدة بدين و 
من تقنيات البناا الفنين رموز الموروث التاريالي وهمومه وهموم وطنهن هذا التناص بوصفه تقنية 

نما نجد الشاعر يتكئ عليه علل نحو يجعل البنية ال يتطفل علل البناا تطف  ُمِم م  تحت  ترزحن وا 
وطأتدده؛ بدداللجوا إلدددل المعجددم التقليدددد " واتكدداا الشددداعر علددل التنددداص كموصددل لحدددرارة اللقدداا بدددين 

طه فدددي اسدددتقبال القصددديدة والتمددداهي ليبددددأ نشدددا ؛الدددنص والمتلقدددين يدددوقف الدددذاكرة الوجدانيدددة للمتلقدددي
علدل  الشداعرر الماضدي مدن أسدباب اسدتنما  الممدمن وا  دارة العدزائمن فقدد اتكدأ استحضاف (3)معما"

س هوايدة الطددوال فدي ذاكددرة األمددة ن إنده يمددار هُ ن صددورض و ِ التداريخ ليلدددواة  ي مددس ريشدته فددين الماضدي
ر يدتعمل إلدل الماضدي؛ دروب الحاضدرر به جسرما يعبالمكان ؛ متالذام من الزمان و معجمما الترا يو 

 (4):مفموم الوحدة في النفوسن يقول

 رُ األالض  الوقائعُ و  مؤتة         ما        تِ في أسن   الفتوحاتُ و   

 رُ د  فتنتشِ ستبيما المض يض           انطلقتع و  الحجازِ  من بطاحِ 

  رُ مُ ما الضُ اليلُ  علل النيلِ و          ها حافرِ  وقعُ  امِ فعلل الش  

دعر   للمعداني التدي ي يرهدا المكدان فدي صدميم المعمدار   وألن المفدردة " تدأتي رافددة نجددُد  .(5)"الش 
إلحدداح  ن إن  مددن معجدم تدداريالي الصددب ألفافمددان يستحضددر مفرداتمدا و يتكددئ علددل ل دة ترا يددةالدنص  

                                                      

  .11رجع نفسهن صالم (1)
 .99-18ن ص 1991ن دار توبقال للنشرن الم ربن 1كرستيفان جوليان علم النصن ترجمة فريد الزاهين ط (2)
 .86ن ص 1991ن دار الشرورن عمانن1الع رن علي جعفرن الشعر والتلقين دراسات نقديةن ط (3)

 .11الكوفحين إبراهيمن شعر عبد المنعم الرفاعين ص  (4)
ن دمشرن 1ن من منشورات اتحاد الكتاب العرب نطرااة موضوعاتية جماليةدق العربي فلسفة المكان في الشعرحبيب  مونسين (5)

 .9. ص1111
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ذ  يددومئ المعجددم الترا ددي الدداالتكدداا علددل الددذاكرة الترا يدة و  يم ددل نالشداعر علددل المكددان فددي المقطدع
لل ب وانتصاراتممن و إلل أمجاد العر  أفقيام علدل سدط   امتد   نبياني الدولة اإلس مية في الط    اتساعا 

بالوحددة  المعدادل الموضدوعي لل دورة التدي اكتملدتف الج رافية؛ متجاوزة الحدود والمسدافاتن الالريطة
الددرن ن الوقددائع اآلحددات: )الفتو الددنص  علددل مفددردات م ددلاقتضددل أن يتكددئ  نبددين البلدددين الشددقيقين

ور بالنصددر الدددذ  حققتدده  ددورة العدددربن الشددع( لتزيدددد مددن حددرارة االنفعدددال و تشددرن فتنانطلقددتن المددد 
 دُ فالل دة تتحدد   بمدا؛ا  دراا البنداا الل دو  و  وتفمر قدرة النص علل توليدد المفدردات والتراكيدب الترا يدةن

وفيفمددا توفيفددا فنيمددا يالدددم الرؤيددة؛ لددذا بانفعددال الشدداعر وبددالموقل الددذ  يعب ِددر عنددهن وبقدرتدده علددل ت
 . منسجمة مع الرؤية التراكيب في قالبما الترا يفاف و األلجاات تل  

 نقدرتدده علددل نفددم القصدديدة العموديددةيفمددر ن الشددكل التقليددد  للقصدديدة علددلالشدداعر  إن اتكدداا
عري  وامت كه نواصي البحور   التدي تسدتدعي الحالدةُ من السيطرة علل ألفداف التدراث  نهُ مك  وهذا  ةنالش 

دددعري   ومدددن أك دددر قصدددائده ارتباطدددا بدددالتراث ألفافدددا وتراكيدددب قصددديدته  عليمدددان االتكدددااض  والشدددعورية ةالش 
 (1):مايقول في التي "عزمات"

  مُ لض العض  مِ أالزاهي  هِ ددمِ في يو  ُ  ددالجي    م  سض بتض ومُ  تر  فع مُ  ب مدي ض  أ      

 مُ دصدعتض دن  ومُ ده ركدز  بددرًّا وعددح    دا ف ض  هُ استق لض  للوطنِ  شيدتض    

نا عضِطر      في كلِ  ناح    ِب الفاُر الس  مُ دمقد ُس الُترع  ية  من ُطمعره حرض

 مُ مض والش   العزمُ  سرجانِ ها المُ يشد        رسلةم مُ  ال رااُ   ض هذ  كتائبُ                

 مُ نتفض ومُ  ن ور  م من النجمِ  عقد     تع التي ائتلفض  رفي فدنيا ض طض  أرسلتُ    

ترا يددة وففمددا  األفافمددو  ناأللفدداف الجزلددةن والصدديانة المتينددةن والمعدداني الرزينددة نلمدد  فددي المقطددع
(  ن تدافعتن العزمن الشممن الفار السناالمسرجان) كتائب ن م للتعبر عن مواقل الحرب  ؛الشاعر

األلفاف الترا ية مكانمدا  قد أالذتو واستحضار الموقل الحربين  نوهي ألفاف قادرة علل نقل الصورة
ت سدمات متعدددة بأقامدة شدبكة الع قدات الجديددة بدين بواكتسد نالصحي  في النصن وتلوندت بألوانده

؛ فالشددداعر المقتددددر هدددو الدددذ  يشدددعل األلفدددافن ولدددوال هدددذه الع قدددات مدددا وقدددع التفاضدددل بدددين األلفددداف
 .من جديد يبعث فيما الحياة م   نويفجرها األلفاف

ن والقددس فلسدطين المكاندة الرفيعدة التدي تبوأتمدا إلدلتكفي للتعرل  الرفاعي ارأشع في إن نفرة
دعري  فدي تجربتده  واألقصلن والمدن والقر  المحتلدة " فالمكدان الفلسدطيني أالدذ موقعدا نوالشدعورية ةالش 

                                                      

 .86المرجع السابر نفسهن ص  (1)
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ن فمجدرد ذكدر القددس أو األقصدل المبدار  أو فاع  ومؤ را في معركة الوجود مدع العددو الصدميوني  
قددد لددذا فقددد  ؛ (1)رة نجددد الحماسددة تمددأل النفددوسن وتشددتعل العزيمددة فددي العيددون الالددائرة".قبددة الصددال

 نئفدددال ج)ه مفرداتمدددا وعناصدددرهان ئوسدددع فدددي فضدددا ام داللي ددد شدددكلت مفددداهر النكبدددة والمزيمدددة حقددد م 
 نموالد   نوالليل نوال أر نوالمدينة نوالنصر نواألر  نوالجرح نوالنضال نوالاليمة نوالشميد نوالفدائي
عر   في معجم الرفاعي  ألفاف تحتل   (ةوالحري    (2:)"ئكبيرا. يقول من قصيدة "ال ج حيزا الش 

  الزمانِ  الض دددأعط ز  دام هديددددددددديا شق  

 األماني احض نض   الكأسض  شربتض  إنع 

د يع دواه هُ ذع دقلبي ال ل ض     قانِ ددددددددددفض الالض

 ي ددددأنان تع إذا عز   وا ض ددددددددددنج وض ددع فم

 الخاتمة:

ن وقدددد أفمدددر قددددرة تحليليدددة دراسدددة شدددعر عبدددد المدددنعم الرفددداعي دراسدددة فنيدددةبنمددد  هدددذا البحدددث 
ان الشدداعر وممارتدده فددي التعامددل مددع الل ددةن وانتقدداا األلفدداف والمفددرداتن والتفددنن فددي نسددجما وحياكتمدد

 يتكدئ علدل  الدذ معجمده الل دو  الالداص واسدتطاع مدن ال لمدا تشدكيل واللر ع ئر جديدة بينمدان
ن ومكوناتماالطبيعة من عناصر  تستعير مفرداتما الحرب(نو المرأةن و     ة ) الطبيعةن ةداللي   حقول  

وتجربددة  مددن معجددم تدداريالي   الصددبن هان يستحضددر عريقددة وألفدداف جزلددة ومفددردات ةوعلددل ل ددة ترا ي دد
نددت لددد  الشدداعر ددعر   شددك لت ضددمن معجمدده و  نالاصددة تكو   تع لددم    ةداللي دد حقددول  لورؤيتدده الفنيددة  نالش 

عر   لبنة من لبنات البناا   . الش 
في تشكيل صورة المرأة في شعر الرفاعي؛ ما أفضدل  أ ر النزعة الرومانسية أفمر البحث وقد

بعد   أ درأيضا وأفمر  نمرتبطة ارتباطا حسيًّا ووجدانيا بالمرأة ومفردات األفافم  الشاعر انتقااإلل 
ياسي  االجتماعية و  السياقات والمؤ رات عري  تجربة الرفاعي  ة فيالس  ه هذه المدؤ رات حياتُدوأولل ةن الش 

عري  ن انعكستع علل تجربته نفسما بكل ما حوته من أحداث ووقائع ه بوصفه رجل عملُ  و انيمان ةالش 
 دالدددة علدددل تفاعدددل ع مدددةم  ت القصددديدة الرفاعيدددة ددددوالقدددومي؛ ف العربدددي   فدددي محيطددده سياسدددةن يتدددأ ر

 االنفعدالي باألضدداد والبدوح تفدي  شداعرية وعلدلعطيدات الدوطن واألمدةن الحميمدي مدع م الشداعر
  والقومي. العربي   والمم نإطار الوطن في يدور شعره ؛ لذا كانوالوجداني

                                                      

 .121ن ص1111ن دار مجدالو ن عمانن 1النوايسةن نايلن فلسطين في الشعر األردنين ط (1)
 .111م الرفاعين صالكوفحين إبراهيمن شعر عبد المنع (2)
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اتجدده الرفدداعي أن   ةداللي ددال مددانلمد  مددن الدد ل مقاربددة النصددوص وتحليلمددان والتنقيددب فددي حقولو 
التدي  حالدة االنتدرابِ ويأو  إليه كل مسافرن ف ن تربميحتضن كل  ناا كبيرم إلل الشعر بوصفه وطنم 

والشددعور ن  النفسددياتمددا فددي تكويندده عاشددما الشدداعر فددي ك يددر مددن تفاصدديل حياتددهن وامتزجددت معان
ددعر   تكويندده  إلددل تددداللُ  عليمددا  ئالتددي يتكدد نبوصددفما الطددرل ال دداني مددن  نائيددة الددوطن / ال ربددة الش 
ة وعناصرها الرمزيدة؛ الزمانيدة والمكانيدةن يشدير إلدل علل مفردات ال رب نصوصال. إن إلحاح شعره

 نالفدذ  الشداعر ف نأعماقمدانراها تطفو علدل سدطوح النصدوصن أو ت دوص فدي  التي نحالة من التمر د
نيددر مددألولن ومددن هنددا تفمددُر م مدد  نبوندده مددألول  و يتمددرد منددذ القصدديدة األولددل علددل كددل شدديا 

عري  وعبقريته    .ةالش 
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 لمصادر والمراجعا

 

ن إصدار المجلس 8المعاصرن ط العربي  أبو نالين مالتار علين المدينة في الشعر  .8
 .8441الوطني لل قافة والفنون واآلدابن الكويتن 

ن القاهرةن العربي  ن دار الفكر 8ن طالعربي  إسماعيلن عز الدين األسس الجمالية في النقد  .2
8442. 

مكتبة األنجلو المصريةن ن 8ة في علم الل ةنطحسام الدينن كريم زكين أصول ترا ي .3
 .8411القاهرةن 

الشركة  المعاصر بيانما ومفاهرهان العربي  حمودن محمد العبدن الحدا ة في الشعر  .9
 .8441ن  بيروتن 8العالمية للكتابن ط

دارن الينابيع للنشر  8الليلن إبراهيمن أحاديث في الشعر األردني والفلسطيني الحديثن طن .1
 .8448عن عمان والتوزي

ن دار الكرملن عمانن 8تحليله وبناؤهن مدالل إجرائين ط األدبي  الليلن إبراهيمن النص  .1
8441. 

عري  حسينن الفاهرة  المر ن .7 ة الحضور وال يابن منشورات اتحاد الكتاب العربي  ة الش 
 .2188العربن دمشر 

 . 8473رفقةن فؤادن الشعر والموتن دار النمار للنشرن بيروتن  .1
 .8441ترجمة سامي الشبةن مطابع الميئة المصريةن القاهرةن ربرتن تعريل الفنن ريدن ه .4

أعوامهن دار المأمونن  ال ل من سورية في الحديث الشعر ساعين أحمد بسامن حركة .81
 . 8471دمشرن 

منشورات اتحاد  وقضاياهان األدبي  سحلولن حسن مصطفلن نفريات القرااة والتأويل  .88
 .2188الكتاب العربن دمشرن 

شبانةن ناصرن الرؤ  المكبلةن دراسة في شعر عبد المنعم الرفاعين فصل في كتاب  .82
ن دار البشيرن عمانن 8من أع م الفكر واألدب في األردنن جمعه د. إبراهيم الكوفحين ط

2122 . 
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عري  طوقانن فوازن الحركة  .83 مكتبة شقير  8طن 8477ة في األردن حتل عام نالش 
 .8411وعكشةن عمانن 

ن منشورات اتحاد الكتابن ةداللي  الأحمدن أصول ترا ية في نفرية الحقول عزوزن  .89
 .2112دمشرن 

ن القاهرةن 8المعاصرن دار الشرورن ط األدبي  العشماو ن محمد زكي دراسات في النقد  .81
8449. 

 .8447ن دار الشرورن عمانن8الع رن علي جعفرن الشعر والتلقين دراسات نقديةن ط .81
الرفاعين مجلة  المنعم عبد الشاعر معجم في ةداللي  ال دوائرالعمر ن أمل شفيرن ال .87

 .2183ن 2العدد  91 المجل د واالجتماعيةن اإلنسانية العلوم دراساتن
ن أصدقاا الكتاب للنشر والتوزيعن الجيزةن 9عيادن شكر ن مدالل إلل علم األسلوب ن ط .81

8441. 
ن رية للتأليل والنشرفيشرن آرنستن ضرورة الفنن ترجمة أسعد حليمن الميئة المص .84

 .8441القاهرةن 
 .2118ن مطبوعات وزارة ال قافةن عمانن 8قطوسن بسامن سيمياا العنوانن ط .21
ن دار توبقال للنشرن الم ربن 2ن ترجمة فريد الزاهين طكرستيفان جوليان علم النص .28

8447. 
جليدن ن الشركة الجديدة للطباعة والت8الكوفحين إبراهيمن شعر عبد المنعم الرفاعين ط .22

 .2113عمانن 
قددرااة موضوعاتية جماليةن من  العربي  مونسين حبيبن فلسفة المكان في الشعر  .23

 .2118ن دمشرن 8منشورات اتحاد الكتاب العرب نط
 . 2112ن دار مجدالو ن عمانن 8النوايسةن نايلن فلسطين في الشعر األردنين ط .29
شعر البحرين المعاصرن دار  فنية في -علو ن ما قالته الناللة للبحر دراسة الماشمين .21

 .8418الحرية للطباعة والنشرن ب دادن 
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