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ُملخص
يتناول هذا البحث شعر عبد المنعم الرفاعي بوصفه أحدد األدبداا األردنيدين المعاصدرينن ممدن
واكددب جيددل الددروادن وقدددم إسددمامام مميد امز فددي حركددة الشددعر المعاصددر فددي األردنن وشددار فددي إ دراا

الحركة األدبية األردنية مدن الد ل مجموعدة مدن القصدائدن فرضدت نفسدما علدل السداحة األدبيدة؛ إذ
تعد تل القصدائد بيئدة الصدبة للد ارسدة الفنيدة؛ لمدا تنمداز بده مدن كيفيدات متنوعدة فدي توفيدل الل دة
توفيفام الاصامن وقد بدا شعره وهو يعكس حياته المليئة بالتعرجاتن وجاا صورة للواقع الدذ يطمد

أن ي يره أو ي ور عليه .ويستجلي هذا البحث األبنية الفنية المتنوعة التي شكلت القصديدة الرفاعيدة

من ال ل معجم شعر انماز بالصوصيةن تتكئ علل حقول دالليةن تستعير مفرداتما من الطبيعة
والكون واألشياا؛ ما سم بتنوع تل األبنية وتشفيما.

الكلمات الدالة:المعجم الشعر  .حقول الداللة .عبد المنعم الرفاعي.
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The Poetic Lexicon and the Diversification of the semantics Fields in
Abdul Moneim Al-Refaei's Poetry
(The Nature, Women, Politics and War)
Abstract
The research aims to spotlight Abdul Moneim Al-Refaei's poetry who is one the
contemporary Jordanian writers and he escorted the generation of pioneers. He
contributed in the development and enrichment of the contemporary poetry movement
in Jordan through providing a group of poems that imposed themselves in the literary
arena. His poems constitute a fertile environment for artistic study since they
encompassed different methods that employ language uniquely. Al-Refaei's poetry
reflects his life that was full of meanders and it came to depict the reality that he
sought to change and repel against. This research manifests the various artistic
patterns that formulated the Refaeian's poem through his special poetic lexicon that is
based on semantics fields and borrowed its vocabulary from the nature, universe and
things that paved the way for the diversification and fragmentation of these patterns.
Key Words: Poetic Lexicon, semantics fields, Abdul Moneim Al-Refaei

مقدمة
عبد المنعم الرفاعي واحد مدن األدبداا األردنيدين البدارزين الدذين أنندوا السداحة ال قافيدةن وأسسدوا

)؛ إذ استطاع الد ل مسديرة1( "معالم البنية األدبية األردنية "وشاعريته تعبر عن نفسما بج ا وقوة

فع ددرل ف ددي
ُ أرب ددت عل ددل الالمس ددين عامد دام أن يحت ددل موقع دده األدب ددي المتميد دز ف ددي السد داحة الش ددعريةن
األوساط األدبية بوصفه شاع امر حافف علل الشكل التقليد للقصيدة العموديدةن وأضدفل عليمدا شديئام
ِ من
.الجدة والمعاصرة
وكددي نتددذور شددعر الرفدداعين ونتحسددس فنيتدده وشدداعريتهن ونجددول فددي معجمدده الشددعر وحقولدده

در فددي فضدداا القصدديدةن نستكشددل عوالممددان ونسددبر أنوارهددان ونسددتفز
أن نتعمد ض
الداللي دةن ينب ددي لنددا ع
مواطن الجمال فيمان ونتتبع انزياحاتما الل ويةن وع ئقما الب نيةن متجاهلين السياقات االجتماعية
البنل الميكلية التقليدية "فالدراسة التي تنحصر في بحث البنية الميكليدة كدان ال بدد لمدا
ُ والسياسيةن و
.8ن ص1991 دارن الينابيع للنشر والتوزيعن عمانن1) الليلن إبراهيمن أحاديث في الشعر األردني والفلسطيني الحديثن طن1(
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أن تنددتن نمدداذد نقديددة مفرطددة فددي العموميددة أو نايددة فددي ال مددو

"( )1؛ لددذا فددأن أدوات التحليددل

الفني والمقاربة الفنيةن يجب أن تدور في فضاا القصيدةن " وفضاا القصديدة هندان هدو ذلد الكدائن

حضددوره"( .)2إن وصددل تل د الفض دداااتن

الددذ يتالددذ عدددة ط ارئ ددر ووسددائل إلب دراز ذاتدده وف ددر
ِ
دوص
وعي ددا ك ددام م أ ن دداا تتب د ِدع حقيق ددة الع ئ ددر ب ددين األلف دداف والمف ددرداتن س دديما وأن النص د ض
يس ددتدعي م

الرفاعيةن قد اتكأت علل حقول داللية شكلت البناا الفني للقصيدة.
اكا علددل البحددث الموسددوم بدِ "الدددوائر الدالليدة فددي معجددم الشدداعر عبددد
ويددأتي هددذا البحددث اسددتدر م
المنعم الرفاعي" للباح ة د .أمدل شدفير العمدر ؛ إذ تتبع ِ
دت الباح دةُ المفدردات واأللفدافن ومدا تكدرر

ددت أن تندوع الددوائر الدالليدة
منما ضمن حقول دالليةن شكلت المعجم الشدعر لدد الشداعرن ووج ع
فددي شددعر الرفدداعي يصددب فددي المددس دوائددر داللي دةن هددي :دائ درة األلفدداف الدينيددةن دائ درة األلفدداف
الوطنيد ددة والقوميد ددةن دائ د درة ألفد دداف الطبيعد ددة ومصد ددادرهان دائ د درة الالم د درة ومتعلقاتمد ددان ودائ د درة األلفد دداف

الوجدانية .وفي هذا البحدث محاولدة لمقاربدة شدعر الرفداعي مقاربدة فنيدةن تسدلطُ الضدوا علدل حقولده
الداللية ( الطبيعةن المرأةن الحرب)ن بوصفما يمة أساسية من يمات البنداا الفندين وتسدتقر ُ كدذل

الصوصددية معجمدده الشددعر ن وتفاعددل عناص دره وع قاتدده البنائي دةن التددي أنتجددت نصوص دام شددعريةن
رسمما الشاعر بوسائله التعبيرية والشعورية.

الداللة
المعجم ّ
ي وحقول ّ
الشعر ّ

عموما بما تراكم من ألفاف األمة علل م ِدر العصدورن نيدر أن
صل المعجم الشعر للشاعر
م
"يت ُ
تبع دا لتجربتددهن فض د م عددن تددأ ره بددالتطورات الحضدداريةن وتحصدديله
الشدداعر ينم دي مفرداتدده الالاص دة م
المكتسددبن وان شدديوع ألفدداف معينددة فددي قصددائد شدداعر مددا يشددير إلددل تجرب دة الاصددة تكونددت لددد

الشدداعرن تحتدداد شددبكةم لففي دة ذات دالالت معنوي دة ونفسددية تناسددب هددذه التجربددةن وتعب د ُر عددن تل د
الحالة االنفعالية التي تسيطر علل الشاعرن م إن إلحاح تل األلفداف واالتيارهدان ِ
يؤكدد هدذه الحالدة
التددي تضد ط عليدده"( .)3ويعبدر المعجددم الشددعر عددن "حقيقددة الل ددة التددي يكتسدبما الفددرد عددن طريددر
معرفة المفدردات الالاصدةن التدي تتدوافر علدل تشدكيل الالطداب وبنائدهن فدالمعجم يتجداوز المفدرداتن

ولكن ال يبلغ إال بمان وال تكون المفردات إال بوجود المعجم؛ ألنما تعد عينة منهن وعلدل الدرنم مدن

) )1سحلولن حسن مصطفلن نفريات القرااة والتأويل األدبي وقضاياهان منشورات اتحاد الكتاب العربن دمشرن 1111ن ص .9
( )2المر نحسينن الفاهرة الشعرية العربية الحضور وال يابن منشورات اتحاد الكتاب العربن دمشر 1111ن ص.63
()3إسماعيلن عز الدين األسس الجمالية في النقد العربين ط1ن دار الفكر العربين القاهرةن 1991ن ص .٦٩

397

جملة جامعة احلسني بن طالل للبحوث ،جملة علميّة حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا اجمللد ( )4العدد (2102)2

أندده يصددعب معرفددة عدددد الكلمددات التددي تكددون معجددم الل ددةن إال أن عددددها محدددد نسددبيام فددي الل ددة

المعينةن وهو قابل لإل راا واالزدياد واالفتقار")1(.

نالبددا م ددن" مجموعددة مددن المع دداني أو الكلمددات المتقارب ددة التددي تتمي ددز
ويتكددون الحقددل الد دداللي م
بوجددود عناصددر أو م م د داللي دة مشددتركةن وبددذل تكتسددب الكلمددة معناهددا فددي ع قاتمددا بالكلمددات
األالر ن ألن الكلمة ال معنل لما بمفردهان بل إن معناها يتحد ُد ببح ما مع أقرب الكلمات إليما في
إطار مجموعة واحدة"(.)2
يستمد الرفاعي ألفافده ومفرداتده مدن حقلدين دالليدين؛ أولممدا ينتمدي إلدل القدديمن واآلالدر ينتمدي
ُ
إلل الجديد " وقد يكون لمناسبة القصيدة دور ممم في انتمائما إلل أحد هذين الحقليين الدالليين "

()3ن ويتكئ الرفاعي علل الحقل الداللي القديمن فيستمد منه ل ته الت ار ية المنتمية إلل جيل شعراا
كالمتنبي والمعر وأبي تمامن ونيرهم من الشدعراا الدذين يشدكلون مندارات شدعرية فدي أدبندا العربدين
وه دؤالا يم لددون حج در األسدداس فددي تكويندده الشددعر ن " فمددذا االرتددداد إلددل الماضددي واالمتددداد إلددل

الحاضرن أنقذ األسلوب الشدعر ممدا كدان قدد تدرد فيدهن فأصدب لددينا مسدتو مدن التعبيدر األدبدي
والشددعر ن يكدداد يضدداهي مددا انتمددل إليدده الشددعراا العباسدديون مددن تجددارب شددعريةن فددالحس التدداريالي

الددذ يتضددمن اإلحسدداس بالماضددي والحاضددر هددو الددذ يجعددل الكاتددب تقليددديا مجددددا "( .)4وبددذل

امتل د الرفدداعي ذاك درة ت ار يددة حيددةن شددكلت ضددمن معجمدده الشددعر ورؤيتدده الفنيددة حق د م واسد مدعا مددن
حقولدده الداللي دة هددو حقددل الحددرب ال دداللي .هددذا العددالم الشددعر مالتلددل كددل االالددت ل عددن عوالمدده

الشعرية األالر ن إذ هو يعتمد " الل ة الجزلة والمفردات العريقة التي تتقداطع مدع ل دة التدراث"(" )5
فمو" ي رل من أع م الشعر العربي كالمتنبي والبحتر "()6ن وهو من ال ل رؤيته الشعرية ضمن
أن يس ددت مر
ه ددذا الحق ددل ش ددديد التمسد د بالق دداموس االتب دداعي الم ددوروث ال ددذ اس ددتطاع م ددن ال ل دده ع
مكونات الل دة وألفافمدا المنتقداةن ويصدو عبدر الممارسدة الشدعرية الفدذة معجميدة شدعريةن تددل علدل

شدداعرها وصددائ مان فقددد تجدداوز الرفدداعي اسددتعمال الل ددة المحدددودةن واسددتطاع أن يسددتعمل ألفاف دام
وتراكيب قديمةن يشكلما ضمن صيانات وتركيبات جديدةن أسبغ عليما مدن روحده ووجداندهن" فكدل
) )1عزوزن أحمدن أصول ت ار ية في نفرية الحقول الدالليةن منشورات اتحاد الكتابن دمشرن 1111ن ص.9
) (2حسام الدينن كريم زكين أصول ت ار ية في علم الل ةن ط1ن مكتبة األنجلو المصريةن القاهرةن 1981ن ص .192
) (3شبانة ،ناصر ،الرؤى المكبلة ،دراسة في شعر عبد المنعم الرفاعي ،فصل في كتاب من أعالم الفكر واألدب في األردن،
جمعه د .إبراهيم الكوفحين ط1ن دار البشيرن عمانن 1111ن ص.119
( )4العشماو ن محمد زكي دراسات في النقد األدبي المعاصرن دار الشرورن ط1ن القاهرةن 1992ن ص .192-191
( )5الرؤ المكبلةن ص .161
( )6طوقانن فوازن الحركة الشعرية في األردن حتل عام ن 1911طن 1مكتبة شقير وعكشةن عمانن 1981ن ص.16
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منفتحدا فدي القدرااة علدل مصدادر
شاعر له مصادره في اللر معجمده الشدعر ن وكلمدا كدان الشداعر
م
ديدا
شدعرية ونيدر شدعرية كاندت تجربتده الشدعرية أك در الصدوبة"( .)1ويحدو المعجدم الشدعر رص م

متنوعان يعكس شالصية الشاعر ورؤيته الفنية .وتضفمضُر قدرةُ الشاعر اإلبداعية ببدث الطاقدات
لففيا
م
م
الكامنة في هذه األلفافن وتشكيلما تشكي م فنيًّا ُيعلي من شأن القصيدة وبنائما الفني.

أما العالم اآلالرن فمو ينتمي إلل حقلين دالليين تشكلمما الطبيعة والمرأةن فمن الطبيعدة يسدتمد
عناصددر لوحتدده الشددعريةن و ِ
ينش دئ عالم دام شددعريام متوازن دامن ومددن الم درأةن تددنعكس معاناتدده واحساسدداته

اإلنسانية التي تكشل عن رؤاه الدااللية وفضاااته الروحيةن وهذا ما " يجعل البناا الل و يتضالم
ويتمدد بمعزل عن تنامي الرؤية المكبلة وانتشارها")2(.

ويبدو حقل الطبيعة أك در الحقدول الدالليدة حضدو امر فدي قصدائده مدن الد ل اتكداا الرؤيدة عليده؛

ألندده الحقددل الددذ يمددد البنيددة بعناصددرها ومفرداتمددا .إن الدددفقات الشددعورية التددي تتاللددل الموضددوع

الشددعر ن تفددر

علددل البنيددة حقولمددا الداللي دة التددي تفددي

بمفرداتمددا وعناصددرهان وهددذا يتددي لحقددل

دلل إل ددل ال د ِ
دنصن
الطبيع ددة الد دداللي بوص ددفه أك ره ددا ق دددرة عل ددل اس ددتيعاب الرؤي ددة والتعبي ددر عنم ددا التس د ض
وفددر حضددوره فيدده؛ وذل د مددن ال د ل حقددول داللي دةن تتفددرع عندده وتدددور فددي فضددائه؛ لددذل نجددد
مفردات الطبيعة وعناصرها ومفاهرها الجماليةن تمأل مساحة واسعة فدي حقلدي المدرأةن والسياسدية /

الحرب الدالليينن وتشيع فيمما جوام مفعمام بمفاهرها الجمالية المالتلفة.
الطبيعة
اإلنسان – من جمة التفاعلن والتأ ر والتأ ير -جزا من مفردات الطبيعة وعناصرهان وهو أحد

مكوناتمددان ال يمكندده أن ينددأ بنفسدده عنمددان ومددن هنددا " تبدددأ أولددل م ارحددل الدددالول والتفاعددلن وتبدددأ
الع قددة بددين العلددة والمعلددول اإلنسددان والطبيعددة ..فدأن انعكدداس وجددود الطبيعددة هددو حدوار مددع الددذات

الشاعرة وهمومما األولل التي تجيا المرأة الشري األول في مقدمتما")3(.

والشدداعر إنسددان فنددانن يرسددم م م د الطبيعددةن ويسددتفزه جمالُمددان وألن" الكلمددة بالدرجددة األولددل

تمن الشيا الوجود"()4ن فقد تلونت الكلمات واأللفاف بين يد الرفاعين ونطقت الصدور الشدعرية

بل دة جميلددةن متكئددة علددل ماليلتدده وعواطفدده واللجاتدده العامددةن ومددن ال د ل هددذه الكلمددات والصددور
( )1ساعين أحمد بسامن حركة الشعر الحديث في سورية من ال ل أعوامهن دار المأمونن دمشرن 1918ن ص .66
( )2شبانةن ناصرن الرؤ المكبلةن ص .119
( )3الماشمين علو ن ما قالته الناللة للبحر دراسة -فنية في شعر البحرين المعاصرن دار الحرية للطباعة والنشرن ب دادن 1981ن
ص .36
( )4رفقةن فؤادن الشعر والموتن دار النمار للنشرن بيروتن 1916ن ص .31
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تبعددا لددذل عددالم الدداص بدده ممددزود بمفددردات الطبيعددة
الفنيددةن يقدديم ع قتدده مددع الطبيعددةن فيتش دكل م
وم محما الالاصة؛ " وألن العبا الذ تنم به الكلمة في النص األدبي عبا كبيرن فقد فلت
علل الدوام موضع اهتمام لد كل األدباا والشعراا" ( )1ومن ال ل دورها هذا فدي الدنصن فأنمدا

تجعددل الطبيعددة تتشددكل بددين يددد الشدداعر وفددر ماليلتدده وأحاسيسددهن لددذا فمددو يصددورها ويرسددمما مددن

الالددارد متكئ دام علددل مشدداهداته الذاتيددة والحسددية والفكري دةن فتصددوير الطبيع دة الجامدددة وجعلمددا حيددة
م ئم ددة لمس ددتويات اإلحس دداس واإلد ار ن يع ددد أول مس ددتويات ال ددوعي باألش ددياا واإلحس دداس بجمالم ددا

ولذتما .وأما المقصود بكلمة الطبيعة فمي" عملية الحركة العضوية بأكملمدا التدي تسدير فدي الكدونن

وهي عملية تشمل اإلنسانن ولكنما ال تكترث بنزواته أو تأ راته الذاتية أو ت يراته المزاجية")2(.

وقد نمدت تلد الطبيعدةُ وعناصدرها ومكوناتمدا فدي تجربدة الرفداعي الفنيدة والشدعوريةن وأصدبحت

جزاام منه؛ لذا فقد شكلت حضو امر وتجليام واضحام في شعرهن يقول من قصيدة "الشاعر" ()3
الفقة تبدو وأالر نائب عة

أنت الشموعُ الذائب عة
فأذا ض

ِ
أو كمن ِ
الورود الناضب عة
ور

الطيب وتمضي ذاهب عة
تن ُر
ض

نت الربل
أنت في الربوِة زي ض
ض

ِ
الجبل
فور
همت في الواد و ض
ض

كأن لم ِ
تكن
هكذا ض
نبت ع

ِ
األمل
اليأس بع عذب
تمزُد ض

تنفم الحب وتذروه هبا

نلحددف مددن األبيددات تمدداهي الشدداعر م دع الطبيعددةن التددي تفص د عددن الع قددة بينممددا؛ فالصددور

الفنية تتشكل أمام مرآة الطبيعةن إن كل ما يقوم به الشداعر مدن الد ل الدنص؛ إنمدا هدو صدورة مدن
صور الطبيعةن ومفمر من مفاهرهان والشاعر يقيم هذه الع قة من ال ل صدور جزئيدةن تتكداتل

فيما بينما وتلتئم لترسم صورة كلية لمذه الع قة (أنت الشدموع الذائبدةن أو كمن دور الدورود الناضدبةن
تنشر الطيبن أنت في الربوة زينت الربلن همت في الواد ن تنفم الحب وتذروه هبا).

الشاعر من معجدم الطبيعدة ألفافضده
ن حف هذا التفاعل مع الطبيعةن إنه تفاعل جميلن يستلمم
ُ
ومفرداتهن ويتكئ عليه لبناا الصور واستنباط المعاني المألوفة ونير المألوفةن فترتمي األلفداف بدين
يديهن يشكلمان ويصو منما لوحاته الجميلة .انفر إليه يقول من قصيدة "أنت يا شقراا")1( :
( )1الليلن إبراهيمن النص األدبي تحليله وبناؤهن مدالل إجرائين ط1ن دار الكرملن عمانن 1991ن ص.32
( )2ريدن هربرتن تعريل الفنن ترجمة سامي الشبةن مطابع الميئة المصريةن القاهرةن 1998ن ص.11
( )3الكوفحين إبراهيمن شعر عبد المنعم الرفاعين ط1ن الشركة الجديدة للطباعة والتجليدن عمانن 1116ن ص .618
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ِ
أنت حقام بسمة في األف ِ
ر
ِ
يا ابنةض
بماا وند م
الفجر م

ون وجهض الشف ِ
ر
م
وسنل ل ض

و شذا ِ
الورد وريا الزنب ِ
ر

فمدذه صددور يسددت ير الشداعر مددن ال لمددا كدل مددا فددي الطبيعدة مددن مفدداهر الجمدال ( بسددمة فددي

سنل لدون وجده الشدفرن ابندة الفجدرن شدذا الدورود وريدا الزنبدر) إنده يسدتمد شداعريته مدن هدذه
األفرن م
الطبيعددة ومفرداتمددا وعناصددرهان ومنمددا يشددكل صددوره الجميلددة وايقاعاتدده العذبددةن ومدن ال لمددا تتبلددور
ل تدده الفنيددةن فدن حف أن عناصددر البنيددة ولبناتمددان بددل المعمددار الفنددي ذاتددهن يتأسددس مددن الد ل هددذه
العناصر والمفدردات .وتتكدئ البنيدة علدل الصدور البيانيدة والشدعريةن وتدداللما إلدل عالممدان وتشدكلما
من ال ل استالدام الطبيعة ومفرداتما الجميلة.
األر

عنصددر ممددم مددن عناصددر الطبيعددةن وقددد تشددبث الرفدداعي بدداألر

وألح مهن وأعلن انتمااه إليمان وأعطاها ميزة في شدعرهن فالتمسد بداألر

بوصددفما م د مذا لدده

–عندده -عندوان للوجدود

قوميددا نيد ضدر معددزول عددن محيطدده العربددين وملتصددقما
اإلنسددانين ورمددز وطنددين ينمددو ليشددكل موقفمددا م
باألهددال القوميدة للشدعوب العربيدة كافدة الباح دة عدن الحريدة واالسدتق ل .وهدذا مدا أعطدل الرفدداعي

ُهوية واضحة المعالم بوصفه يدافع عن حقهن ِ
وحر وطنهن وحقور الوطن العربي الكبير .يقول في
قصيدة "رحيل المقاتلين")2( :
شميد..؟
الحديد د أيكم ائر وأ
الر
ض
ُ
اللفكم و ُ
ع
زحل الص ُ
يل؟ قد تقدعُ األر ُ وتمد د د دو في إ رك د د د د دم وتميد د د ُد
أين ض
ض
أين الرحد د ُ
جديد
الساح جيدل
السنابل في الحقد ِل وينمو في
تنبت
ِ
في ند ُ
ُ
ُ
ود
ام علل الضيدِم ط دويد م والحاد ُ
ات ش دمد د ُ
هذه األر ُ ال تن د د ُ

تُ ِ
شكل األر
داا أكبددر لددألر ( ددائرن
السددنابلن الحقددلن ينمددو)ن ويتكددئ المقطددع علددل مفددردات أالددر تشددكل انتمد م
شميدن جيل جديد ) .إن انتماا ال ائر لألر يم ل حركته ال ورية والنضاليةن واألر للشميد هدي
حق م دالليدامن تنتمدي إليده مفدردات المقطدع ( الصدالرن الحديددن تقدعن تميددن تنبدت

منتمدداهُ األبددد ن ومسددكنه الفسددي ن الددذ االتلطددت دمدداؤه بترابمددان وهددي للجيددل الجديددد حقددل وبسددتانن
ينبت أجياالم من األحرار وال ائرين.

( )1المرجع نفسهن ص.131
( )2الكوفحين إبراهيمن شعر عبد المنعم الرفاعين ص.161
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وعلددل الددرنم مددن تددأجن العاطفددة الوطنيددة ومددا تحملدده مددن روح ال ددورة والشددمادةن نجددد الطبيعددة

نديان وألن الرفاعي يم ُدل الرومانسدي العاشدر لوطنده
بعناصرها ومفاهرهان تتسلل إلل النص تسل م ًّ
الماللص لقضيتهن فمو ال يمرب منه إلل نيره ( الطبيعة )؛ وانمدا يوفدل كدل مدا يحديط بده؛ ليددفع
األذ عنه .إنه يوفل الطبيعة؛ إل ارة الروح الوطنيةن وبث العزيمة في النفوس يقول )1( :
اح والس د ِ
حب واألن دواا شدأن المق د د د داتل الت دشريد د د د د ُد
ار الريد د د د د ِ
يا رفد ض
عدت ِ
عليه العواد
عربي
ع

أيما ال جئُ الذ قمضرتعهُ
مستباح مشرد حملتعهُ

عنيد
فمو الصدم ُ
في فلسطد ض
ين ض
ِ
البعيد
األهل واستبد
قسوةُ
ُ
ِ
البيد
لجن
البحر والربل و ُ
ُ

اا علل األر ِ في عفد دنل شقيد د د د دما والسعيد د د د ُد
ضلم ال تالد ُ
سل السمد ض
تجعل
ضلم ال
الشعاع شوافام
ض
ُ

سود
من دالان فأوجهُ الصب ِ ُ

وف ددي قص دديدة " فلس ددطين الدامي ددة ب ددين الجد د ا والتقس دديم" تلع ددب الطبيع ددة دو امر كبيد د امر ف ددي بن دداا

القصدديدةن وتكشددل كددذل عددن بنيددة دالليدة مميمنددةن تتضددافر عناصددر الددنص جميعدام للكشددل عنمددا؛

داعر بندداا
فالطبيعددة تشددكل ركن دام أساسدديام فددي القصدديدة وبنيتمددان إنمددا األسدداس الددذ ُيقدديم عليدده الشد ُ
قصيدتهن وهذا واض في قوله )2( :
كيل الل ِ
يت ِ
الحمل الزاهي الرؤ
ض
هر والفل وما
والند والز ُ

والم اني والجمال اليعربي
ِ
المشرب
كان في الجدول ع عذب
ِ
الطيب
مشرئبام من شذاه

العلل
وال ر الذاكي الذ فا ضح ُ
السمل والواد وما
والربل و ُ

ما علل ِ
الورد ذر
الورد إذا ُ

ِ
ما علل الديمة ع
إن سحت ند م

البلبل من لحن سبي
صد ضح
ض
ُ
ِ
األطيب
ين
ناش امر فو ضح األر ِ

ِ
األرحب
شت في الفضاا
وت
ع

إن مفددردات الددنص وتراكيبدده تكشددل عددن هددذه البنيددة الداللي دة المميمنددةن وتعمددر البددؤرة الداللي دة

للقصديدة .ومدن الد ل هدذا المقطدعن نددر كيدل يعطدي الرفدداعي للطبيعدة لوندام الاصدام وأهميدة كبددر ن
( )1المرجع نفسهن ص.161
( )2المرجع نفسه ن ص .111،111
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إنه يلونما بتلوينه النفسين ويصورها تصوي امر دقيقام ( الند والزهر والفدلن الجددول عدذب المشدربن
ِ
دمل والدواد ن صدددح البلبددل اللحددن السددبين
ال ددر الددذاكي فدداح فددي العلددلن شددذاه الطيددبن والربددل والسد ُ
الددورد ذر ف ددوح األري ددن األطي ددبن الديم ددة س ددحت نددد ن الفض دداا األرح ددب )ن فالش دداعر يتعام ددل م ددع
مفردات الطبيعة تعام م فنيامن يدنم عدن تفاعدل متكامدل نيدر منقدوص معمدان فتبددو الطبيعدة باالتكداا

علددل الرؤيددة الفنيددة وكأنمددا تشددكل حالددة م لددل ال ُي در نيرهددا .ومددن ال د ل هددذه الرؤيددة تنبددع الحالددة
االنفعاليددة الحقيقيددةن ومددن ددم تبدددأ حالددة العطدداا .هدذا البعددد الحسددي المسددتلمم مددن عناصددر الطبيعددة
نلمسه عند شعراا الرومانسيةن والرفاعي أحدهم.

منطويددا علددل نفسددهن يلددوذ باليالدده عددن حتميددة الواقددعن فيشددكل بالوحدددة
ويبدددو الشدداعر أحيان دام
م
معا توحدام مع الكون والطبيعة.
والاليال م
يقول)1(:
صون فأرو عن شبابي وقصتي لوحيد
تورر ال
في ند
ُ
ُ

في ند دد تدسمدعُ الم ئد ُ همسيد د د د دنا وحيد د دديد د د د ِن :والدد وولي د د د دِد
ِ
الاللود
ان لحد ضن
حول لياليدنا ويش د د د ددو الزم د د د ُ
جوم ض
تتدلل الند د ُ

أن ت دعد د د د د دود
ين ُدون د د دما ع
ين من ُكو م نائي د د د دات تدتمن د د ض
وتدطل د د د ض
إن مفردات م ل ( توررن ال صونن الم ئ ن همسدينان النجدومن لياليندان يشددون الزمدانن الاللدود
) تم ل رنبة الشاعر باالنفصال عن الواقعن واالست ناا عنده باالتكداا علدل رؤيدة مسدتقبليةن يش ِدكل

مددن ال لمددا وحدددة أزليددة مددع الددروح؛ لكنمدا وحدددة تسددم لتسددلل عناصددر الكددون والطبيعددة؛ ليقدديم مددن

ال لما توحددام مدع ابنده ووحيدده ( .وحيدد ن وحيددينن والدد ووليدد )ن هدذا التوحدد بدين الوالدد وابندهن ال
يس ددم لآلال ددر أن يتج دداوزهن أو يعكد دره  -ول ددو ب ددالتمني ( -تتمن ددين دونم ددا أن تع ددود )؛ ل ددذا يلد د

الرفداعي علدل توحدده مدع ابندده الدذ يصدب سدميره فدي الليددلن وتتندامل هدذه الحالدةن ويتوحدد اال نددان

في ( وحدة هللا ال ما ).

يقول من قصيدة " عمر")2( :
أصبحت وحد ال يشاركني
ُ
أنت كأن عالمنا
وأنا و ض

السمر
الل و ض
الليل و ُ
أنت ُ
لمو وكل ِ
بقائه ِع ضب ُر

( )1المرجع نفسه ن ص.68
( )2المرجع نفسه ن ص .21
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القدر
والط
تبت ض
ُك ع
سطورها ُ
ض

في وحدة هللاُ ال ُما
ِ
األيام زنبقتي
يا زهرةض

تزدهر
اليوم
ُ
في راحتي ض

بيضاا صافية
فواحة
ُ

ض ُر
ريحانة أو ارقُما ُال ُ

وألن الددذكر معددادل موضددوعي للرؤيددة الشددعريةن فمددي تطددل علددل الددنص مددن ال د ل الطبيعددة

وعناصرها الجميلةن ونلم ذل في مطلع القصيدةن وأبياتما االستم لية .يقول)1(:
النضر
نصن
أورر
اآلن ض
ُ
ض
ُ

عمر
فاسم عع
ض
حديث أبي يا ُ

كتمتُما زمنام
الذكر ُ
يات ع
طل دع الحي د د د ِاة علل مر ِ
ابعه
ُ

العطر
يج
حتل
ض
استفار أر ُ
ُ
شر
نداهُ من د د د د دمد دل ومند دت د د د د د د د د ُ

فننا علل فنن
متنق م م

صر
ومعتض ُ
والحب ُمالتضصر ُ

المـــ أرةُ
إن تسددليط حزمددة مددن الضددوا علددل حقددل المدرأة الدداللي الددذ ترسددم مفرداتدده صددورة المدرأةن ومددا

تحملدده مددن عواطددل وأحاسدديس كامنددةن يسددتدعي اإلبحددار فددي تجربددة الرفدداعي الشددعرية للبحددث فددي
طبيعددة هددذه المفددرداتن ومددد انتشددارها فددي النصددوصن إذ بدددا أ ددر النزعددة الرومانسددية فددي تشددكيل

صورة المرأة في شعره واضحام؛ مدا أفضدل إلدل حقدول دالليدة أالدر مرتبطدة ارتباطدام حسديًّا ووجددانيام

بددالمرأة؛ كالطبيعددة وم محمددا وعناصددرها التددي انتشددرت فددي تجربتدده الشددعريةن وأسددممت فددي تشددكيل
صورة المرأة علل نحو جعلما تتبوأ مكانما في شعرية الرفداعي .يقدول آرنسدت فيشدر ":ووعدي الفندان
بعاطفددة المدرأة واسددتقاؤه مددن ينابيعمددا دليددل علددل نضددن عاطفتدده اإلنسددانية ووعيدده العددامن وهددذا كفيددل

بوضددع صددورة الم درأة فددي إطارهددا اإلنسدداني الصددحي ن واب دراز الدددور الطليعددي الحددر الددذ يجددب أن
تؤدي دده المد درأة ف ددي الف ددن والحي دداة؛ ألن الح ددب ه ددو أش ددد المش دداعر ذاتي ددةن وه ددو أيض ددا أك ددر ال ارئ ددز

شموالم")2(.

وقددد ط ددت بع د

المددؤ رات علددل تجربددة الرفدداعي الشددعريةن أولددل هددذه المددؤ رات حياتدده نفسددما

بكل ما حوته من أحداث ووقدائعن وحينمدا تتعلدر تلد الوقدائع واألحدداث بدالمرأة  /الحبيبدةن والمدرأة /
( )1المرجع نفسهن ص.69
( )2فيشرن آرنستن ضرورة الفنن ترجمة أسعد حليمن الميئة المصرية للتأليل والنشرن القاهرةن 1998ن ص .3
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دينن إذ بدددت صددورة الم درأة  /الحبيبددة التددي يرسددمما حقلمددا
األمن ف د بددد أن يكددون أ رهددا أوض د ض وأبد ض
ال دداللي نددائرة علددل سددط التجربددة الشددعريةن أمددا صددورة الم درأة  /األمن فقددد جسدددها حقددل داللددي
الاصن اتكأ علل مفردات تنتمي إلدل ( المدوت )ن فجداات الرؤيدة منسدجمة مدع مفدردات الحقدل فدي
التعبير والداللةن يقول)1(:

ضار المد فمشارل ِ
األبد
ُ
ض
كنا وأفق كل ُمتجمي
ت
وألُم من شع ي فقد عب ع

بيني وبين ِ موعد ل ِد
أقصر ُمقلتي ويد
ض
والنأ ُ
بالبيت والع ِ
ِ
دد
أيد النو
ُ

تفص األبيات عن عمر األلم لرحيدل األمن وتفمدر اتسداع المدد الدذ حدال دون اللقداان فقدد

أضددحل التنددائي بدددي عددن التقائمددا علددل الددرنم مددن التقددارب الوجددداني بددين األم وابنمددان فددالروح إن
فارق ددت الجس دددن ن دددا الجس ددد ج ددة هام دددة .وتنف ددت األبي ددات م ددن الد د ل ه ددذه الرؤي ددة الش ددعرية عل ددل

أبجددديات الرحيددل التددي تعمددر هددذا المفمددومن إن اتكدداا الددنص علددل مفددردات وتراكيددب م دل ( ضددار

المددد ن والنددأ أقصددر مقلتددي ويددد ن ألددم مددن شددع ين أيددد النددو ن) تؤكددد قناعددة الشدداعر بحتميددة
أن فق د ضدد والدت ددهن ونج د ُدد ال ددنص ينج ددذب م ددن الد د ل ه ددذه الرؤي ددة وعب ددر االمت ددداد
الرحي ددل األزل ددي بع ددد ع
الزماني والمكاني الذ يفصل الشاعر عن المكان حينان وعن الزمان حيندا آالدر إلدل نائيدة المدوت
 /الحيدداة  .إننددا نلمد انجددذاب الددنص انجددذابا شددديدا إلددل الطددرل األول مددن ال نائيددة ( المددوت ) مددن

ال د ل مجموعددة مددن العناص در والع قددات التددي تشددكل بندداا الددنصن واذا كددان العن دوان كمددا يصددفه

شددكر عي داد بأن ده " ذو صددلة عضددوية بالقصدديدة أو العمددل األدبددي عمومددان واإلشددارة األولددل التددي
يرسلما المبدع إلل قارئه"( )2و" ذو حموالت داللية وع مات إيحائية شديدة التنوع وال راا م له م ل

ال ددنص"( )3ن فد دأن عند دوان قص دديدة " رحي ددل األم " بك ددل م ددا يحمل دده التركي ددب النح ددو م ددن المض ددال
والمضددال إليدده م ددن ال دربط الشددديد للرحي ددل ( المددوت ) ب دداألمن يسددتدعي مددن الد د ل البنيددة النص ددية

مجموعد دةض عناص ددرن تفض ددي إل ددل الم ددوت ال ددذ يش ددكل حقد د م دالليد دامن يج ددذب إلي دده عناص ددر ال ددنص

ومفرداتددهن فالع قددات المتكونددة ضددمن البندداا الفنددي للددنصن تددرزح تح دت وطددأة هددذا الحقددل ال دداللين
وتنتمي إليهن يقول)4(:

( )1الكوفحين إبراهيمن شعر عبد المنعم الرفاعين ص.168

( )2عيادن شكر ن مدالل إلل علم األسلوب ن ط2ن أصدقاا الكتاب للنشر والتوزيعن الجيزةن 1998ن ص .12
( )3قطوسن بسامن سيمياا العنوانن ط1ن مطبوعات و ازرة ال قافةن عمانن 1111ن ص .61
( )4الكوفحين إبراهيمن شعر عبد المنعم الرفاعين ص.169
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ِ
أمضيت راحلةم وبي لمل

وعلل حنان ِ
كان ُمعتمد
ض

نأتي الحياةض ب ِ
ير إمرتِنا

ونقيم في الدنيا إلل ِ
أمد !.؟
ُ
مدا ضر لم نولد ولم ِ
نلد !؟
ُ ع

في س ِ
ِ
التكوين فلسفة
نة
ُ

دون ما سبب
نحيا ض
ونفنل ض

أبكي ِ أبكي ِ الحياةض وبي
المرأة  /الحبيبة

ِ
ومجتمد
تعيا علل ِفذ

شجو ال ر ِ
وحزن ُم عفتضد ِقِد
يب
ُ
ُ

إن ال زل بالمرأة ولئن" طرر الشاعر بابهن فأنه حريص علل أن يكون هذا ال دزل ندزالم عفيفدام

دز طداه امرن وندزالم قويدام الاليدام مدن أ مذلدةن بعيددام عدن أ فحد ن ندزالم متحشدمام علدل مسدتو
عزي ما
عال من األدب والتمذيبن ف تر في ألفافه إال العفة"()1

الحب وال زل في شعر الرفاعين ال يعني امرأة مالصوصة بعينمان يرسم من ال لما القصيدة
و ُ
ال راميةن أو امرأة متاليلدة صدا فدي حبمدا قصدائد العشدر والمدو ن فالحدب عندده بددأن أو انتمدل مدن
امدرأة واحدددةن فمددرت واالتفددت قبددل سددنينن امدرأة أحبمددا فددي الجامعددة األمريكيدة ببيددروتن وفددل حبمددا
يحضر فدي صدور شدعرية تنتمدي إلدل مفداهر الطبيعدة بأشدكالما المالتلفدةن فجداات ضدمن القصديدة

لددتعكس جددوهر الحددب بوصددفه تجربددة أو م ددامرة الط درةن تطددل علددل الددنص مددن شددبابي الددذكر ن
يقول)2(:

الزمان نرير
هل
ض
تذكرت و ُ
ع
ئيدا
فسرنا و م
طارحتضني المو ع
عما وت قل
برعم هز بر م
تعود حتل تض ارها
رب ذكر
ُ

ِ
الورود
يانعات
ُ
وحواشي ض

الشباب نير ِ
ِ
وئيد
واندفاعُ
ُ

نزل ِ
ِ
العود
الطل واالضرُار
ُ
اللقت ِشبمما من الت ِ
جديد
ض
عض

تنتشر في المقطع مفردات وتراكيب ينتقيما الشاعر؛ ليرسم من ال لما طبيعة ع قته بدالمرأة /

الحبيبةن فيتكئ علل بنية تستحضر الماضي والذكريات(هل تذكرتن طارحتني المو ن سرنا وئيددامن
اندفاع الشبابن رب ذكر تعود )ن م يفص البناا عن حقيقة تل الع قة من ال ل صور تستمد
( )1العمر ن أمل شفيرن "الدوائر الداللية في معجم الشاعر عبد المنعم الرفاعي"ن مجلة دراسات ،العلوم اإلنسانية واالجتماعيةن
المجلد األربعون العدد ال انين سنة 1116ن ص .613
( )2الكوفحين إبراهيمن شعر عبد المنعم الرفاعي ن ص.61
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عناصدرها مددن الطبيعددة ومفرداتمددا الجميلدة أيضددا( بددرعم هددز برعمدان وت قددل نددزل الطددلن واالضددرار

العود).

وفي قصيدة " اليال " ( )1يتكئ النص علل نائية تدور في فضاا الرؤيةن وت ذيما لبندات

البناا وعناصرهن وهي نائية الوصل  /القطيعةن فنجد مفدردات وتراكيدبن تنتمدي إلدل الطدرل األول
من ال نائية ( الوصل )ن وتطل من البنية علل هيئة ذكريات اللقاان يقول:
ِ
أكن
طلعت علي كأ عن لم ع

سو فُلضم ُحوم ني ِب
فموكب سحرِ من موكبي
ُ

أناشد ِ
الوصل ال ِمنةض
ُ
ض
نفمتُ ِعقداض ِ
ِ
الزمان
لجيد

وأنشودةض ال ِ
ِ
المطرب
زل

صددورة المدرأة – فددي هددذا الوصددل – اسددتدرار للعطددلن واشدداعة لجددو الحددزن والضددعلن وتأكيددد
لعامددل الضددياعن وانقطدداع الرجدداا بفرصددة لقدداا الحبيبددة .إن اتكدداا الددنص علددل األفعددال الماضددية
(طلعد ِ
دتن نفمتُد ن حلقددتن شدديد ) تزيددد مددن تددوتر الددذاكرة وتنشددطمان مددذكرة بلحفددات الوصددال التددي

يطلبمددا الشدداعر؛ فاألفعددال الماضدديةن تم ددل انعطددال الددنص باتجدداه الددذكر التددي تشددكل ( بندددوالض )
يتأرج ضمن نائية الوصل  /القطعية في حركة شاقوليةن حينما تنجدذب الدذكر فدي انسدياب إلدل

الطرل األول من ال نائية ( الوصل )ن يقول)2(:
قصصت علي ِ
المنل
ض
ُ
حديث ُ

امت يتامل علل ملعبي
تر ع
مرني بالشذ الطيِ ِب
وت ُ

لعل ف ل تُلقل الند

فدينا ِ في الاطر فكرة
ُ

بما ضمشرقي وبما ضم ربي

فت بحب ِ نفسي فضبي
عر ُ

هد ُ النبي
ض ُل ال ض ِو ِ و ع

تشكل أبيات المقطع حالة الوصل التي يرتمي الشاعر في أحضانما من ال ل الذكر واألمل
ُ
والرجاا؛ لكن الذكر ال تلبث أن تتحر باتجاه الطرل اآلالر من النائية ( القطعية ) وفر االتجاه

اآلالر لحركة البندول الشاقولي في قوله:
ورِفي علل عالم
ضدعيني ُ

علل الط ِ
ير ننل ب ضمطمع

بعيد بواد الند الم ِ
عش ِب
ُ

ِ
علل الز ِ
مأرب
هر أعطل ب

( )1المرجع نفسهن ص.12

( )2المرجع نفسهن ص.12
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وأما أنا فمدا القضصي

تناهل علل ِ
ِ
األرحب
شط

فيستسددلم الشدداعر للواقددع بوص ددفه الصددالرة التددي تتكسددر عليم ددا أم دواد الددذكر ن لكددن ت ددداعيات
الددذكر تتسددرب إلددل وعددي الشدداعر علددل هيئددة و بددات بددين المددو والشددبابن يس دترجع الشدداعر فيمددا

لحفات لمدوه فدي شدبابهن فيدذكر شديئام مدن م امرتده مدع المدرأة .ففدي قصديدة " المسدافر"ن ندر صدو امر
من تل الو بات علل هيئة ع قة حميمة بالمرأة ن يقول)1( :
المنل تذرعُ الصبا بين نمد
وُ
شفاهنا وتلفل
قت
وت ع
ُ

مش درئدب وناع دم أُم دلد ِ
ود
ُ

ر بين الصر ِ
ونيد
ش ُ
ل الشو ِ ض

م أرتد رهن زجر ِ
شديد
ض ع

المنل فأل ُم فاها
تضستبيني ُ
في سكون من الصد والفوت
واحتسينا ِ
رويدا
الط
رويدا م
م
عما وت قل
برعم هز بر م

أوتار عود
أيقفتني تمز ض

ِ
ِ
القصيد
انسياب
وشرعبنا علل
ِ
العود
نزل الط ِل واالضرُار
ُ

الم أرةُ  /المدينة
"للمدينددة وجمددان :اجتمدداعي وسياسددين والصددلة بددين الددوجمين قويددةن واالرتبدداط بينممددا و يددرن

والشعر– الحديث منه علل وجه الالصوص -مشبع بالوجدان السياسين وتجربةُ الشاعر السياسية

نالبا ما تتك ل وتترمز في المدينة؛ وهذا ما يجعل تحليل الحرية السياسية الشعرية عمير االرتباط
م
بمشكلة المدينةن والحرية و يقة الصلة باالنتراب السياسين ألن فقددانما فدي داالدل األوطدان يدؤد

إلل االنتراب السياسي"(.)2

أطلت المديندة علدل حيداة الرفداعي مدن بوابدة الدذكر بوصدفما األن دل التدي ينشددهان والتدي بحدث
عنما في صورة المرأة الحبيبةن فلم يجدها؛ لكنه حينما نفدر إلدل المديندة وجددها أمامده بصدورتما

( )1المرجع نفسهن ص .61
( )2أبو نالين مالتار علين المدينة في الشعر العربي المعاصرن ط1ن إصدار المجلس الوطني لل قافة والفنون واآلدابن الكويتن
1991ن ص .131-129

408

جملة جامعة احلسني بن طالل للبحوث ،جملة علميّة حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا اجمللد ( )4العدد (2102)2

الرمزيددةن وم محمددا النديددةن فأحبمددا ونمددل مددن حبمددان وراح ياللددع عليمددا صددفات الم درأةن يلونمددا
بريشة فنانن يقول)1(:

ِ
المماة علل
اا يا ُحعلم
سمر ُ

ِ
ِ
العجبا
جفن الف ة وسحرها ض

شت علل ضالفضر
مكحولةم وم ع

دت بداللِدما طضد ضربا
وتدأو ع

من ذا يف ضفيرت عي ِ وقد
ع

منما العمضد والسببا
اإللهُ ِ
بكل ما ُكتِبا

فرت لما ضندائِ ضرها
ض ُ
إني ض

وعقدت
ُ
رضي
ض

دب قلبمد ددان امت ل ددت للحبيدددبن
يق دديم الش دداعر ع قدددة م ددن ندددوع ال دداصن فالحبيبد ددة الت ددي مد ددأل الح د ُ
واستسلمت لدفقات شعورهن وألقت برأسما بين يديهن فاطمأنت له .هذه الصورة التي يرسمما الشداعر

دع م محمددا األن ويددةن وصددفاتما الحسددية علددل
هددي الصددورة التددي لددم يجدددها فددي الم درأة /الحبيبددةن فاللد ض
المدينةن واستدعل مفردات وتراكيب بعينما( سمراان مكحولةن ضدفرت لمدا نددائرهان يفد ضدفيرت )

فمدا هددو يتاليلمددا ويتحسسددمان يددداعب شددعرهان يلونمددا يكحلمددان يجدددل ضددفائرها .فقددد أضددحت المدينددة

من ال ل الذاكرة مرتكز التجربة الشعوريةن والفضاا الذ يتسع لتدفر الشعورن وانتشار اإلحسداس
علل مساحة القصيدةن وهذا سم لحقل الم أرة أن يتكون فيتسع لكل هذه الصورن فنجد أن مفدردات

المقط ددع تنج ددذب لم ددذا الحق ددلن وت دددور ف ددي فلك ددهن كم ددا أن ص ددور المقط ددع مس ددتمدة م ددن حق ددل المد درأة
ال د دداللين ومسد ددتقاة مد ددن عالمد دده الشد ددعور  .إن احتفد دداا الشد دداعر بالمديند ددة  /الم د درأةن يجعد ددل حقد ددول

المفددرداتن تفددوح بعناصددر الم درأة التددي تمددأل مسدداحة واس دعة فددي المقطددعن بحيددث يسددم لمددا البندداا
الشددعر بالتنددامي .وذاكدرة الرفدداعي الشددعرية المشددبعة بمفددردات المدرأة وعناصددرها ومفاهرهددان تددزدحم
في البناا علل هيئدة صدور شدعرية جميلدةن ومفدردات تنتمدي إلدل حقدل دالالت عنوانده ( زيندة المدرأة

)ن تفص عنه مفدردات م دل ( سدمراان سدحرهان مكحولدةن داللمدان ضدفرتن ضدفيرت ) بحيدث تبددو
صورة المرأة المدينة بأزهل ألوانمان وأحلل زينتما.

وفددي قصدديدة "رحيددل المقدداتلين"ن يحدداول الرفدداعي مددن ال د ل صددورة الم درأة أن يعمددر التواصددل

النفسددي بيندده وبددين المدينددة بانتقدداا الل ددة األدبي دة التددي تالددرد عددن المسددتو التقريددر إلددل المسددتو

الرمز اإليحائين يقول)2(:

تدمل
طرل
ُ
بيروت ع
ض
هل بعيني ض

تجود
حير وأالر
ُ
ودموع ع

( )1الكوفحين إبراهيمن شعر عبد المنعم الرفاعين ص .122
( )2المرجع السابر نفسهن ص .161
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صدرها والجي د ُد
يتدلقدا ض
ُ

ومالت
ع
أسدل ع
شعرها علي ض
ت ض

بعضدا مدن صدفات المدرأة  /الحبيبدة التدي تتلمدل للقداا حبيبمدان
إنه ياللع علدل المديندة /بيدروت م
ورداا .ه ددذه الل ددة
وم ددا إ عن يلتقي ددا حت ددل تض ددمه إل ددل ص دددرهان تس دددل علي دده الصد د ت ش ددعرها مالبد دأم
م

وهيددامن
الشددعرية تنطلددر مددن رؤيددة الشدداعر فددي أن ع قددة المقاتددل الفلسددطيني ببيددروت ع قددة عشددر ُ
ع قة تتجسد فيما كل معاني الوفاان فالمرأة الحبيبة تاللع بع

صفاتما علل المرأة  /المدينة التي

تم د ددل ص د ددورة جزئي د ددة م د ددن الريط د ددة ال د ددوطن .وض د ددمن الرؤي د ددة ذاتم د ددا ي د ددر الرف د دداعي أن المقات د ددل

الفلسددطيني/الفدائين ولددد مددن رحددم المدينددة /األمن رضددع مددن صددمودهان وكبددرت أح مدده بددين يددديمان
تمددز س دريره بيدددن وتناولدده البندقيددة بدداألالر ؛ لددذل أراد الشدداعر أن تكتمددل عناصددر لوحددة الفددداا (
المرأةن المدينةن الوطنن الفدائي ) ضمن عناصر الرؤية وتقنيات البناا الشعر .

الم عح ضدث من المديندةن يكشدل عدن حددة األزمدة التدي يعداني منمدا اإلنسدان
وألن" موقل الشاعر ُ
العربددي فددي محاولتدده المأسدداوية السددتعادة ذاتددهن ولتُشددكل الددذات العربي دة المعاص درة"()1ن نجددد الددنص
الشددعر فددي قصدديدة "عمددان"ن ال يتحدددث عددن امدرأة لددذاتمان بددل عددن حلددم إنسدداني فددي المدينددةن حلددم
الشباب اليدافع فدي دروب المديندة وشدوارعمان حلدم يتجلدل فدي تجربدة عشدر مدع المديندةن فعمدان فدي
قلب الرفاعين تبدو فتاة جميلةن أو زهرة نديةن يقول )2( :

ت أحض د داني علي د د د د أضدم في د د د د د ِ سندام جميد م
فتدح د د ُ
عمان كم
عمان يا
ُ
ُ

الاصرت مقعد ِ الجمي
ُ

وحملت حب في السر
ُ

ُ ِ
المستحي
وطلبت في ُ

وهتفت باسم ِ في الور
ُ

أجد البدي
أبي ُ
أن ض
ت ع
وع

نتسد دلر الرب د د د دو ِ
عرض د د ددا وطد د د د د د د دوال
ات ن د د د دذرعُ يومددند د د د د دا
ُ
م

إن تكرار (عمان) في البيت األولن من ال ل أسلوب النداان يجسد ع قدة الشداعر بالمديندة /

عمانن فمو ياللع عليما صفات الحبيبةن إن تراكيب م ل (الاصرت مقعد الجمدي ن حملدت حبد ن

طلبددت فيد المسددتحي ن هتفددت باسددم ) تعبددر عددن مددد عشددقه لعمددانن إذ لددم يجددد لمددا م ددي بددين
المدن والعواصمن وهو الذ تنقل في مدن ك يرة بين الشرر وال رب .إن اتكاا الشداعر فدي المقطدع
( )1حمودن محمد العبدن الحدا ة في الشعر العربي المعاصر بيانما ومفاهرهانالشركة العالمية للكتابن ط1ن بيروتن 1993ن ص
.182
( )2الكوفحين إبراهيمن شعر عبد المنعم الرفاعين ص .118
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علل ( تاا المتكلمن وياا المالاطبة ) ي ير أسئلة عن الع قة بين الشاعر وعمانن إنما ع قة تتفيأ

ف ل نائية الشاعر /المدينة (حملت حبد ن طلبدت فيد ن هتفدت باسدم ) .وتتكدرر( تداا المدتكلم )
فددي المقطددع د ث مدرات و( كددال الالطدداب ) د ث مدرات أيضددان إن هددذا التكدرار المتدواز ضددمن
الصي ة البنائية للجملةن يشي بالتحام الع قة الوجدانية بين الشاعر والمدنية .
الحرب
أفاد الرفاعي في تجربته الشعرية من الحدرب بوصدفما أداة إل دراا األدب والشدعرن وقدد اسدتطاع

اطنا
أن يوفل مفرداتما في النصوص والقصائد في سياقات تفمر نيرته علل العروبة بوصفه مو م
تصد ُر عنه المواقل القومية والوطنية تجاه القضايا العربية والعالمية.
عربيًّان ُ
لقددد اقتسددم الرفدداعي بوصددفه جددزاا مددن جيددل عربددي سد ِ
دمات الكتابد ِدة الشددعرية والحيدداة واالنت دراب
م
والترحالن فمام بين اليام األفكار والمدن والمنافين تعتصره ال ربةن ويكويده الواجدب السياسدي .لقدد

ائم وانتكاسددات ونكبدداتن وتشددرذمن ك ي دره ممددن عاصددر االسددتعمار
فددت عينيدده ذات صددحو علددل ه دز ض
األجنبددي فددي العواصددم والمدددنن وعدداي بد ِدأم عيندده ضددياع الحقددورن وانتصدداب األر ؛ لددذا فلدديس

نريبام أن نر قصيدته تطل من ال ل هذا الحقلن حقل النكسات والمزائم والنكباتن وهدي بد شد
ِ
حوصدر بددالحروب والمدؤامرات؛ لكندده أيضددا جيددل جدددير أن يقددود ريدداح
قصدديدة تعبددر عددن روح جيددل
الت يير إنسانيام واجتماعيام وسياسيام .

يقول من قصيدة " فلسطين الدامية بين الج ا و التقسيم " (: )1
ِ
أرجاا الحمل
للطير
اتركي
ض
مضت
لطالت أيدي ِ آ ام
ع
ع
بعد األذ
قد تمرسنا األذ
ض

ِ
دمع النو
فارجعي ال ت عذرفي ض

ِ
ِ
الملعب
لنسور
والضحايا
ِ
ِ
العرب
بدماا
فانسليما
وابتُلينا ُن ضوبام في ُن ضوبام ُن ضو ِب

ِ
ِ
تصب
الالاسر الم
تل ُعقبل

يفص المقطع عن حال نكسة وانكسارن فاتكاا النص علدل مفدردات تنتمدي إلدل حقدل المزيمدة

م ددل (لطالددتن آ ددامن األذ ن ابتلينددان ُن ضوبدام فددي ُند ضدو ِب ن تددذرفين النددو ن الالاسددرن الم تصددب ) يعكددس
ألم الفاجعة التي أحس بما الشاعر؛ عندما صدر قرار تقسيم فلسطين.

( )1المرجع نفسهن ص .111
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ويعبِر الرفاعي عن م ل هذه المواقل برؤية شعرية ضمن تجربة تميزت بعمر الفكرةن والبعدد

عن السدطحيةن فقدد أالدذ يددرس أسدباب النكبدةن ويتصدد للواقدع السياسدين وهداجم الدذين تسدببوا فدي

نكبة فلسطين .يقول)1(:

فلسطين ما علي ِ إذا ما
يا
ُ

ناح
أنشب
نابهُ من ُج ِ
الالطب ض
ُ
ض
ِ
ِ
تاح
المد د ِ
هذه ندزلةُ الق دضاا ُ

فلسطين ما علي ِ جناح
يا
ُ

ِ
ِ
ِ
المجد
الرجال علل
هذه فريةُ

عجز الطما ِح
وزعيغُ الرؤ و ُ
اح
كذبت في جم د ِادها والكفد ِ
ع

ِ
ِ
العروبة لما
هذه ضزلةُ

يفمر المقطع عجز العروبة في الدفاع عن فلسطينن أو ِ
رد كيد ال اصبينن إن اتكداا المقطدع

علل أساليب كالنداا والتكرارن يجسد الم اررة واألسل اللذين يشعر بمما الشاعر بعدد نكبدة عدام ألدل
وتسعمئة و مانية وأربعين ()8491؛ إذ تفص البنية عن حقدل داللدي عنوانده المزيمدة واالستسد م؛

يددومئ إلددل التالدداذل والالنددوعن فتدددور ألفدداف المقطددع وتراكيبدده فددي فضدداا هددذا الحقددل (أنشددب الالطددب
نابهن فرية الرجالن زيغ الرؤ ن عجز الطماحن زلة العروبةن كدذبت فدي جمادهدا ) .وجداا االعتدرال
بين يد فلسطين بالتقصير الذ اقترفه العرب في مواجمة أسباب النكبدةن وضدياع جدزا كبيدر مدن

فلسطينن فبدا التكرار بوصفه جزماا من نسين التعبير عن الواقع األليم.
و"يجسدد شدعر عبدد المدنعم الرفداعي صدورة الشداعر المنفعدل بقضدايا أمتده ووطندهن وحقيقدة
الصوت الشعر العاشر لإلنسان والمكانن فقد ندا النص عنده ع مة دالة علل تفاعلده الحميمدي
مدع معطيدات الدوطن واألمدةن ومعبد مار عدن شداعرية تفدي

باألضدداد والبدوح االنفعدالين فجدل شدعره

يدور في إطار الوطن والمم الوطني" ( .)2لقد شدعر الرفداعي ك يدره مدن الشدعراا األردنيدين والعدرب

بأن عليده واجبدام وطنيدام تجداه قضدايا أمتدهن فم لدت وراتمدا ضدد المسدتعمر نبعدام د امر ارتدو منده حميدة

وأرو شع امر ن يقول من قصيدة "انتصار الجزائر" ()3
ِ
هل علل الصحر ِ
اا من ِ
الفداا
بذل
كلما هز القنا مستبسل

يروِه سيدل الدمد ِ
أ ر لم ِ
اا
ُ
ِ
ِ
السماا
باب
دقت األر ُ له ض

( )1المرجع نفسهن ص .116
( )2العمر ن أمل شفيرن "الدوائر الداللية في معجم الشاعر عبد المنعم الرفاعي"ن مجلة دراسات ،العلوم اإلنسانية واالجتماعيةن المجلد
األربعون العدد ال انين سنة 1116ن صن .61

( )3الكوفحين إبراهيمن شعر عبد المنعم الرفاعين ص .91
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فأذا ِ
السدرةُ تزهو حولما
الحيا
فت ض ا ُ
لورد وحياهُ ض
العلل
كفكفي دمع ِ يا ض
أالت ُ

ار اللو ِ
اا
مات الف ض
كل حر ض

ِ
الفضاا
يعبر شرقي
والشذا
ُ
ِ
بأك ِ
وام ِ
األنبياا
ل
سحيه ُ
ع

إن في أعراس ِ
سنا
اليوم م
ض

دت
تمتل الدنيا لما إذ أقبلد د ع
ُ

ِ
العلل
نادةض الصحراا ُجرحي في ُ

عبقرًّيا لل أكفان العز ِ
اا
ض

ِ
وتدحيديما بمدالد ِ
النداا
ضل

ِ
فيه من ذك ار ِ دائي ودوائي

لقد شكلت الحرب في شعر الرفاعي حق م دالليام انطلر من مركز إشعاع النصن ف مس جزاام

كبيد امر مددن بنيددة القصدديدة الرفاعيددةن ففمددرت حقددول الداللددة علددل هيئددة ومضددات تضدديا مسدداحة مددن

الددنص الشددعر ن إذ لددم يتشددكل فددي هددذه التجربددة الشددعرية مددا يمكددن أن نطلددر عليدده قصدديدة الحددربن
وانمدا جداات تلد الحقدول الدالليدة فدي القصديدة بوصدفما إحدد لبنددات البنداا الشدعر ن ولعدل تشددكل

الرؤيددة الفنيددة وانصددمار التجربددة الشددعرية فيمددا هددو مددا سددم بتنددوع حقددول الداللدة فددي الددنص؛ فكددان
منما حقل الحرب.

لقددد سددم ض حقددل الحددرب للقصدديدة الرفاعيددة أن تتكددئ علددل معجددم داللددين يشددكل ارفدددام مددن روافددد
البندداان فيقدديم ع قددة تُضو ِح د ُد الحقددول الداللي دة ضددمن نائيددة تتجسددد فددي الماضددي  /الحاضددرن فاتكدداا
ست من تاريخ األمة العربية وحضداراتما
النص علل الماضين يتجلل في فمور مفردات ت ار ية اقتُبِ ع
وبطوالتما وانتصاراتما .يقول من قصيدة " ورة العرب " ()1
فر
أسندوا األُ ض
فر قد ضدو الفض ُ
تنادت علل ِ
مفاالرها
لو
ع

ض ُر
هاشم في ركابما ُم ض
العص ُر
دت وعق ضع اليلما
ضرد ع
ُ

زحفت
األفر هاشم
أسندوا
ع
ض

العديد والنفضُر
العديد
ُ
و ُ

رت
العلل ضال ض
ط ع
في قباب من ُ

تحتضما الس عممريةُ الس ُم ُر

فالشدداعر يددردد ألفاف دام وتراكيددب م ددل ( :أسددندوان دو الففددرن ركابمددان مضددرن مفاالرهددان وقددع

اليلمددان زحفددتن النفددر )ن وهددي ألفدداف وتراكيددبن ليسددت مددن مددألول ل ددة الشددعر المعاصددر؛ ولكددن
الشاعر المتصل بتراث أمته وتاريالما الحضار المشررن ال ير فيما عنتام ن بل يراها تم ل الدروح

العربيةن وتصور معنل الشدة والعزمن والكرامة والنصر التي أراد الشاعر أن يعبر عنما إ ر إع ن"
( )1المرجع السابر نفسهن شعر عبد المنعم الرفاعين ص .11
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دولددة االتحدداد العربددي بددين األردن والع درار " ( )1فالبنيددة الحربيددة فددي الددنص يسددتلمم الشدداعر منم دا
ألفافدده وتراكيبدده .إن ألفدداف (السددممريةن اليلمددان النفددر ) ال تم ددل مفددردات الحددرب وأدواتمددا الحدي ددة؛

ولكنمددا رمددوز استحضددرها الشدداعر؛ لتعبددر عددن حاضددر م درتبط بمددا

عريددرن انتصددر فيدده العددرب

وهددم( يركبددون الاليددلن وفددي أيددديمم الرمداح )ن إن هددذا االستحضددارن يعمددر الشددعور بضددرورة الوحدددة
باالتكاا علل ماضي األمة العرير .ويم ُل ولود الشاعر إلل المعجم الت ار دي أسدلوبام " تتسدع دائرتده
لتشمل كل ما تقع عليه عين المبدعن إنه يتوسع ليحيلنا إلدل قافدات أالدر ن فحددوده ال تتجمدد عندد

قافة واحدةن فقد يشمل مراحل تعليم الشاعر وجل مطالعاته المحلية والعالميةن أو معفم ما تالتزله

ذاكرته عن العالم بتارياله ومعتقداته بأساطيره وت ار ه")2(.

وينعطل النص تجاه الماضين فينزع إلل الموروث التاريالي؛ وذل لحاجة إلدل المواامدة بدين

رموز الموروث التاريالي وهمومه وهموم وطنهن هذا التناص بوصفه تقنية من تقنيات البناا الفنين
ال يتطفل علل البناا تطف ُم ِم من وانما نجد الشاعر يتكئ عليه علل نحو يجعل البنية ترزح تحت
وطأتدده؛ بدداللجوا إلددل المعجددم التقليددد " واتكدداا الشدداعر علددل التندداص كموصددل لح د اررة اللقدداا بددين
ال ددنص والمتلق ددين ي ددوقف ال ددذاكرة الوجداني ددة للمتلق ددي؛ ليب دددأ نش دداطه ف ددي اس ددتقبال القص دديدة والتم دداهي

معما"( )3فاستحضار الماضدي مدن أسدباب اسدتنما

الممدمن وا دارة العدزائمن فقدد اتكدأ الشداعر علدل

دورهُن إنده يمددارس هوايدة الطدوال فدي ذاكدرة األمددة
الماضدين ي مددس ريشدته فددي دواة التداريخ ليلد ِون صد ض
جسر يعبر به دروب الحاضدر إلدل الماضدي؛ لتعميدر
ومعجمما الت ار ي؛ متالذام من الزمان والمكان ما
مفموم الوحدة في النفوسن يقول)4(:
الفتوحات في أسنتِما
و
ُ
ِ
انطلقت
الحجاز و
بطاح
من
ِ
ع

فعلل الش ِام وقعُ ِ
حافرها

األال ُر
مؤتة والوقائعُ ض
ِ
فتنتش ُر
المد
ضيستبيما ض

وعلل ِ
الض ُم ُر
النيل اليلُما ُ

وألن المفدردة " تدأتي ارفددة للمعداني التدي ي يرهدا المكدان فدي صدميم المعمدار الشدعر "( .)5نجد ُدد
الدنص يتكددئ علددل ل دة ت ار يددةن يستحضددر مفرداتمدا وألفافمددا مددن معجدم تدداريالي الصددبن إن إلحدداح
( )1المرجع نفسهن ص.11
( )2كرستيفان جوليان علم النصن ترجمة فريد الزاهين ط1ن دار توبقال للنشرن الم ربن 1991ن ص .99-18
( )3الع رن علي جعفرن الشعر والتلقين دراسات نقديةن ط1ن دار الشرورن عمانن1991ن ص .86
( )4الكوفحين إبراهيمن شعر عبد المنعم الرفاعين ص .11
( )5مونسين حبيب فلسفة المكان في الشعر العربي قدرااة موضوعاتية جماليةن من منشورات اتحاد الكتاب العرب نط1ن دمشرن
 .1111ص.9
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الشداعر علددل المكددان فددي المقطدعن يم ددل االتكدداا علددل الددذاكرة الت ار يدة والمعجددم الت ار ددي الدذ يددومئ

إلل أمجاد العرب وانتصاراتممن والل اتساع الدولة اإلس مية في الط بيانين امتد أفقيام علدل سدط

الالريطة الج رافية؛ متجاوزة الحدود والمسدافاتن فالمعدادل الموضدوعي لل دورة التدي اكتملدت بالوحددة
بددين البلدددين الشددقيقينن اقتضددل أن يتكددئ الددنص علددل مفددردات م ددل( :الفتوحدداتن الوقددائع اآلالددرن

انطلقددتن المددد ن فتنتشددر) لتزيددد مددن ح د اررة االنفعددال والشددعور بالنصددر الددذ حققتدده ددورة العددربن

وتفمر قدرة النص علل توليدد المفدردات والتراكيدب الت ار يدةن وا دراا البنداا الل دو بمدا؛ فالل دة تتحدد ُد
فنيددا يالدددم الرؤيددة؛ لددذا
بانفعددال الشدداعر وبددالموقل الددذ يعبِددر عنددهن وبقدرتدده علددل توفيفمددا توفيفددا م

جاات تل األلفاف والتراكيب في قالبما الت ار ي منسجمة مع الرؤية.

إن اتكدداا الشدداعر علددل الشددكل التقليددد للقصدديدةن يفمددر قدرتدده علددل نفددم القصدديدة العموديددةن

وامت كه نواصي البحور الشعريةن وهذا مكنهُ من السيطرة علل ألفداف التدراث التدي تسدتدعي الحالدةُ
داا عليمددان ومددن أك ددر قصددائده ارتباطددا بددالتراث ألفافددا وتراكيددب قصدديدته
الشددعرية والشددعورية االتكد ض
"عزمات" التي يقول فيما)1(:

ومبتض ضسم
أ ب مدي ض ُم عفتر ُ

ِ
للوطن استق لضهُ ف ضدا
شيدت
ض

ِ
ِ
العلض ُم
الجي د ُ في يو ِم ده الزاهي أم ض

الفار السنا ضع ِطر
مقد ُس التُعر ِب
ُ

ومدعتضدصد ُم
ح د ًّار وع دز بده ركدن ُ

ِ
حرُم
في كل ناحدية من طُ عمره ض

ِ
العزم والش ضم ُم
سرجان
الم
هذ
اا ُمرسلةم
ُ
يشدها ُ
ُ
كتائب ض ال ر ُ
ِ
ومنتفض ُم
أرسلت طضرفي فدنيا ض التي ائتلفض ع
ُ
ت عقد من النجم من ور ُ
فدا ت ار يددة وففمددا
نلمد فددي المقطددع األلفدداف الجزلددةن والصدديانة المتينددةن والمعدداني الرزينددةن وألفا م

الشاعر؛ لتعبر عن مواقل الحرب م ل( كتائب ن المسرجانن العزمن الشممن الفار السنان تدافعت )
وهي ألفاف قادرة علل نقل الصورةن واستحضار الموقل الحربين وقد أالذت األلفاف الت ار ية مكانمدا

الصحي في النصن وتلوندت بألواندهن واكتسدبت سدمات متعدددة بأقامدة شدبكة الع قدات الجديددة بدين
األلفددافن ول دوال هددذه الع قددات مددا وقددع التفاضددل بددين األلفدداف؛ فالشدداعر المقتدددر هددو الددذ يشددعل

األلفاف ويفجرهان م يبعث فيما الحياة من جديد.

إن نفرة في أشعار الرفاعي تكفي للتعرل إلدل المكاندة الرفيعدة التدي تبوأتمدا فلسدطينن والقددس

واألقصلن والمدن والقر المحتلدة فدي تجربتده الشدعرية والشدعوريةن" فالمكدان الفلسدطيني أالدذ موقعدا
( )1المرجع السابر نفسهن ص .86
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فاع ومؤ ار في معركة الوجود مدع العددو الصدميونين فمجدرد ذكدر القددس أو األقصدل المبدار أو

قبددة الصددالرة نجددد الحماسددة تمددأل النفددوسن وتشددتعل العزيمددة فددي العيددون الالددائرة" )1(.؛ لددذا فقددد قددد
ش ددكلت مف دداهر النكب ددة والمزيم ددة حقد د م دالليد دام وس ددع ف ددي فض ددائه مفرداتم ددا وعناص ددرهان (ف ددال جئن
والفدائين والشميدن والاليمةن والنضالن والجرحن واألر ن والنصرن والمدينةن وال أرن والليلن والدمن

والحرية) ألفاف تحتل في معجم الرفاعي الشعر حي از كبيرا .يقول من قصيدة "ال جئ")2(:
ِ
الزمان
ال
يا شقد د د د ديدام هدز أعطد د ض
اح األماني
بت
إن شر ض
ع
ض
الكأس نض ض
الالدفض د د د د د ِ
قان
ل ض قلبي الد عذهُ واهد عي ض

الخاتمة:
نم د

ت أنان د دي
فمعد ضو نج د د د د دوا ض إذا عز ع

هددذا البحددث بد ارسددة شددعر عبددد المددنعم الرفدداعي د ارسددة فنيددة تحليليددةن وقددد أفمددر قدددرة

الشدداعر وممارتدده فددي التعامددل مددع الل ددةن وانتقدداا األلفدداف والمفددرداتن والتفددنن فددي نسددجما وحياكتمدان

واللر ع ئر جديدة بينمدان واسدتطاع مدن ال لمدا تشدكيل معجمده الل دو الالداص الدذ يتكدئ علدل

حقول داللية

ة ( الطبيعةن والمرأةن والحرب)ن تستعير مفرداتما من عناصر الطبيعة ومكوناتمان

وعلددل ل ددة ت ار ي دة جزلددة ومفددردات وألفدداف عريقددةن يستحضددرها مددن معجددم تدداريالي الصددبن وتجربددة

ت
الاصددة تكونددت لددد الشدداعرن وشددكلت ضددمن معجمدده الشددعر ن ورؤيتدده الفنيددة لحقددول دالليدة م لد ع
لبنة من لبنات البناا الشعر .
وقد أفمر البحث أ ر النزعة الرومانسية في تشكيل صورة المرأة في شعر الرفاعي؛ ما أفضدل

إلل انتقاا الشاعر ألفافما ومفردات مرتبطة ارتباطا حسيًّا ووجدانيا بالمرأةن وأفمر أيضا أ در بعد

السياقات والمؤ رات االجتماعية والسياسية في تجربة الرفاعي الشعريةن وأولل هذه المدؤ رات حياتُده
انعكست علل تجربته الشعريةن و انيما عملُه بوصفه رجل
نفسما بكل ما حوته من أحداث ووقائعن
ع
سياسددةن يتددأ ر فددي محيطدده العرب ددي والقددومي؛ ف دددت القصدديدة الرفاعي ددة ع م دةم دالددة علددل تفاع ددل

الشداعر الحميمدي مدع معطيدات الدوطن واألمدةن وعلدل شداعرية تفدي

باألضدداد والبدوح االنفعدالي

والوجداني؛ لذا كان شعره يدور في إطار الوطنن والمم العربي والقومي.
( )1النوايسةن نايلن فلسطين في الشعر األردنين ط1ن دار مجدالو ن عمانن 1111ن ص.121
( )2الكوفحين إبراهيمن شعر عبد المنعم الرفاعين ص.111
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ونلمد مددن الد ل مقاربددة النصددوص وتحليلمددان والتنقيددب فددي حقولمددا الدالليدة أن الرفدداعي اتجدده

كبيرن يحتضن كل م تربن ويأو إليه كل مسافرن فحالدة االنتدر ِ
اب التدي
وطنا ما
إلل الشعر بوصفه م
عاشددما الشدداعر فددي ك يددر مددن تفاصدديل حياتددهن وامتزجددت معاناتمددا فددي تكويندده النفسددي والشددعور ن

ددالل إلددل تكويندده الشددعر بوصددفما الطددرل ال دداني مددن نائيددة الددوطن  /ال ربددةن التددي يتكدئ عليمددا
تد ُ
شعره .إن إلحاح النصوص علل مفردات ال ربة وعناصرها الرمزيدة؛ الزمانيدة والمكانيدةن يشدير إلدل

حالة من التمردن التي نراها تطفو علدل سدطوح النصدوصن أو ت دوص فدي أعماقمدان فالشداعر الفدذن
يتمددرد منددذ القصدديدة األولددل علددل كددل شدديا مددألول ونيددر مددألولن ومددن هنددا تفمد ُدر م مد نبوندده
وعبقريته الشعرية.
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