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Abstract 

Symbolism is one of the most prominent artistic techniques in modern Arabic poetry. Modern 

Arabic poetry, especially the poetry of resistance is full of symbols This is due to various reasons. We 

can refer to political repression, embodiment and deepening of meanings and axioms And Participation 

of the recipient in the thought of the poet and his feelings. The use of symbols in the literature of 

resistance in the Arab world has increased After the Arab occupation of the West And the flourishing 

of the literature of resistance and the knowledge of Arab poets and writers on the symbolic school. This 

article deals with the study of natural symbols in the poetry of resistance to contemporary poet 

Abdelaziz Al Maqaleh. The poet speaks in his most famous poems about the homeland, resistance and 

revolution before the occupiers and the oppressors Even access to freedom and dignity. He employs 

natural elements as a symbol of what he wants to express, covering the meanings and emotions of the 

symbols of nature and conveying them to the recipient. He seeks his resistant poetry around the 

resistance, such as occupation, oppression, injustice, revolution, freedom, rights, martyrs and displaced 

persons. And symbolizes the storm, the rats, the crocodile and the living to anger And the wolf and the 

mouse and the fox and the dog to injustice. Spring, sun, moon, water, green, morning, palm and light to 

freedom The earthquake, the fire, and the red color symbolize the revolution. In black to falsehood, 

white to right, sparrow and dove to martyrs and homeless. The poet gives these elements new meaning 

and connotations other than their lexicon. This saves him from the danger of imprisonment, murder and 

abuse. The recipient also participates in what the poet thinks and feels about the country and its pains. 

This research was based on an analytical descriptive approach. It analyzes the symbols' symbols 

according to the Arab Islamic culture and the characteristics of the natural elements. 
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 الملّخص
إّن الرمزّية من أبرز التقنيات الفنّية في الشعر العربي الحديث، وهذا يرجع إلی أسباب مختلفة ومنها الكبت السياسي وتجسيد 
المعاني واألحاسيس وتعميقها ومشاركة المتلّقي في فكر الشاعر ومشاعره. كثر استخدام الرموز في أدب المقاومة في العالم العربي بعد 

عربية علی يد الغرب وازدهار أدب المقاومة وتعّرف الشعراء والكّتاب العرب علی المدرسة الرمزّية. يتطّرق هذا المقال احتالل البلدان ال
المقالح. يتحّدث الشاعر في أكثر أشعاره عن الوطن  عبد العزيزإلی دراسة الرموز الطبيعّية في شعر المقاومة للشاعر اليمني المعاصر 

ه المحتّلين والظالمين حّتی الوصول إلی الحرّية والكرامة. فيوّظف العناصر الطبيعّية رموزا لما يريد تعبيره والمقاومة والثورة في وج
فيغّطي المعاني والعواطف في ستار من رموز الطبيعة وينقلها إلی المتّلقي، فهو ينشد شعره المقاوم حول مضامين المقاومة كاالحتالل 

والحّق والشهداء والمشّردين، ويرمز بالعاصفة والتمساح والحّية إلی الغصب، وبالذئب والفأر والثعلب  والغصب، والظلم والثورة والحرّية
ر والكلب إلی الظلم، وبالربيع والشمس والقمر والماء واللون األخضر والصباح والنخل والنور إلی الحرّية ويرمز الزلزال والب ركان والنا

سود إلی الباطل وباللون األبيض إلی الحّق وبالعصفورة والحمامة إلی الشهداء والمشّردين. يعطي واللون األحمر إلی الثورة باللون األ
الشاعر لهذه العناصر معاني ودالالت جديدة غير دالالتها المعجمّية فهذا يصونه من خطر السجن واالغتيال واألذی وأيضا يشارك 
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. اعتمد هذا البحث علی المنهج الوصفي التحليلي ويحّلل دالالت الرموز وفقا المتلّقي في ما يفكر الشاعر ويحّسه حول الوطن وآالمه
 للثقافة العربّية اإلسالمية وسمات العناصر الطبيعية.  

 المقاومة، الشعر العربي الحديث، المقالح، الرمزية، الطبيعة. الكلمات الرئيسة: 
 مقدمة

ر العربي الحديث وتوّضحت معالمه في النصف الثاني من القرن إّن المدرسة الرمزية العربية مذهب أدبي نشأ في الشع»
)نشاوي، «. العشرين؛ عّبر عن تجارب إنسانية ومعاناة قومية أو وطنية أو اجتماعية أو نفسية.. وفتح آفاقا جديدة في األدب اإلنساني

ب الظلم والفساد بحّق شعوبهم، قام الشعراء ( فبعدما احتّلت الدول الغربية البلدان العربية وارتكب بعض الحكام العر 469م: 1984
العرب بالدفاع عن وطنهم وحقوق شعبهم فتوّلد أدب جديد في األدب العربي، األدب الذي عرف بأدب المقاومة، فهو أدب يقاوم الظلم 

المقالح،  عبد العزيزاصر والفساد واالحتالل. إن هذا المقال يتطّرق إلی تحليل رموز الطبيعة في شعر المقاومة للشاعر اليمني المع
فأنشد قصائد كثيرة حول الوطن واالحتالل وما يتعّلق بهما من الظلم والثورة والحرّية، ألّنه شاعر ملتزم وليس غافال عّما يجري في 

ّلم فيها وطنه، والشاعر بسبب وجود الكبت السياسي في وطنه ولتجسيد المعنی واإلحساسات، استخدم تقنية الرمز في قصائده التي يتك
عن المقاومة. هو كشاعر معاصر ال يتكلم عن الطبيعة وال يصفها بل يستخدم عناصر الطبيعة رموزا وأدوات تعبير لما يجول في خياله 
من األفكار، حيث تعطي هذه الرموز شعره دينامية وحيوّية، وتجّسد أفكاره وأحاسيسه أمام عيون المتلّقي ولكّل عنصر داللة خاصة وفقا 

صه. يتحّدث المقالح عن أكثر مضامين المقاومة كالحّق والباطل والحرّية والثورة والظلم واالحتالل ويصّور ما يفعله العدّو من لخصائ
 الجنايات والقتال ويدعو شعبه إلی الكفاح والثورة.

 أسئلة البحث
 المقالح؟ عبد العزيز( ما هي أهّم أسباب توظيف رمز الطبيعة في شعر المقاومة لدی أ

 ب( ما هي داللة الرموز الطبيعية في شعر المقاومة لدی الشاعر؟
 فرضيات البحث

عبد ( إن الكبت السياسي وتجسيد المعاني واإلحساسات وتبيينها، هي من أهّم أسباب توظيف الرموز الطبيعية في شعر المقاومة لدی أ
 المقالح. العزيز

الشاعر يدّل علی الغصب واالحتالل والظلم من جهة وعلی الثورة والحرّية والمقاومة ب( إن أكثر رموز الطبيعة في شعر المقاومة لدی 
 من جهة أخری.

 خلفّية البحث
بما أّن المقالح من كبار الشعراء المعاصرين ومن أشهر شعراء المقاومة في العالم العربي، يوجد حول شعره وحياته دراسات 

وقفة مع »لداراسات ولكن ليس هناك بحث عن رموز الطبيعة في شعره المقاوم. المقالة وبحوثات كثيرة ونحن هنا نشير إلی بعض هذا ا
جواد حسيني في فصلية دراسات األدب المعاصر السنة  للباحثين: مهدي ممتحن وسيد« المقالح وتحليل شعره عبد العزيزاألديب اليمني 

للباحث: صالح مهدي الزبيدي في مجلة ديالي « المقالح بد العزيزعالتكرار وأنماطه في شعر »الثالثة والعدد الحادي عشر، المقالة 
للباحثين: علي نجفي أيوكي ونسرين جعفري « المقالح عبد العزيزأسلوبية قصيدة أّيوب المعاصر من »العدد السابع والستون، والمقالة 

 عبد العزيزداللة األساطير اليونانية في شعر  تحليل»ش، والمقالة 1394السنة « في المؤتمر الدولية األدبية والدراسات التطبيقية
ش، والمقالة 1392السنة الخامسة والعدد الثاني، « األدب العربي»للباحثين: رسول دهقان ضاد وآزاده ميرزايی تبار في المجلة « المقالح

توظيف التراث »اللغات، والمقالة للباحث أحمد مقبل محمد المنصوري من جامعة صنعاء، كلية « المقالح تجربة عربية إبداعية نادرة»
 م. 2017، 11للباحث: عادل بوديار في مجلة إشكاالت بالجزائر العدد « المقالح عبد العزيزفي شعر 
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 المقالح عبد العزيز
هو من أشهر الشعراء واألدباء اليمنيين والعالم العربي المعاصر، له دواوين وكتب علمية وأدبية عديدة وقد اشترك في تجديد 

م في محافظة أب قرية المقالح منطقة الشعر في أسرة فالحية 1937ولد الشاعر عام »الشعر العربي ودعا إلی تجّدد المفاهيم واألوزان. 
فا وتقليدا. حفظ المقالح كثيرا من سور القرآن الكريم والحديث الشريف ومسائل في علوم الفقه والعبادات وأصول تمارس مهنة المشيخ عر 

م في اليمن من أجل تغيير نظام 1962سبتمبر سنة  26النحو العربي وعددا غير قليل من أناشيد وبعض المحفوظات. شارك في ثورة 
( يتطّرق المقالح في شعره إلی 3-2ش: 1390)ممتحن وحسيني، « جری تاريخ اليمنالحكم ونجحت الثورة التي كانت قد غّيرت م

مصائب شعبه ووطنه ومشاكله السياسية واالجتماعية كما يجتهد في ساحة الكفاح علی الباطل فنری أّنه شاعر ملتزم ويجعل شعره 
ودي وهو شديد اإللحاح علی الجديد كثير االعتداد به هو فاتح كبير في الشعر الجديد بنوعيه: الحّر والعم»سالحا لدفاع عن الحّق. 

( هو من أكبر شعراء المقاومة في األدب العربي، يكون شعره في 206م: 1978)البردوني، « والدعوة إليه والوقوف إلی جانبه كقضّية
ين ويدعو الناس إلی الثورة عليهم خدمة قضّية الوطن وآالم الشعب. يتكّلم في شعره عن الظلم والظالمين والغصب والغاصبين والمحتلّ 

 حتي الوصول إلی الحرّية والكرامة. 
 المقالح عبد العزيزتوظيف الرموز الطبيعية في شعر المقاومة لدی الشاعر 

بعدما يحتل المستعمرون والدول الكبيرة البلدان الضعيفة، يرتكبون أنواع الجرائم والظلم في هذه البلدان من القمع وكبت األفواه 
لقتل والحبس والنهب والسرقة. لكن العلماء والطاّلب والشعراء والكّتاب ال يسكتون أمامهم ويدعون الناس إلی الوعي والتضحية والثورة وا

 العزيز المقالح: حّتی يصلوا إلی الحرّية والكرامة، فهنا نأتي ببعض هذه الرموز ونحّلل دالالتها لدی الشاعر عبد
 الحرّيةالف( الرموز التي تدّل علی 

 القمر: 
للقمر في الثقافة العربية مكانة مرموقة كما له جمال كثير ونعلم بأّنه ينّور الطبيعة في الليل ويساعد اإلنسان والحيوان للسير. 

( 195م: 1994)عجينة، « كان القمر إله عرب الجنوب والشمال، فقد عبدته حمي ر واتخذته كلب بدومة الجندل وبنوعبد وّد بني عامر»
المقالح يرمز به للحرّية ويقول في  عبد العزيزنشاهد في أدب المقاومة بأّن القمر قد صار رمزا للمفاهيم اإليجابية والجميلة، فالشاعر و 

 «:مقتطفات من خطاب نوح بعد الطوفان»قصيدة 
وا  /والب حر  ل م ي ز ل ب عيداً  /ق لت  ل ك م والم دُّ ل م ي ز ل ب عيداً » ط رأن ت فت ح  ل ى الخ  أ ن ت صن ع وا ِمن  أ ن ت جم ع وا الّساد ة  والع بيدا/ /ع ي ون ك م ع 

بِّك م ن شيدا  (36م: 1986)المقالح، «. ِلت صع د وا ِبِه إلى الق م ر /ش وِقك م، ِمن ح 
حّتی يصلوا إليها  قد ابعد العدّو قمر الحرية وأخفاه فيجب علی الشعب أن يجتمعوا كّلهم ويملؤوا قلوبهم من حّب الحرّية

ويستيقضوا من نوم الغفلة ويشاهدوا خطر الظلم واالحتالل. قد خّيم ليل الظلم في الوطن وغاب قمر الحرّية فصار العيش صعبا 
وصارت الطبيعة مخيفة وفي هذه الظروف ليس الصمت جائزا، فهم اليكتسبون الحرّية إاّل الوعي واالبتعاد عن نوم الغفلة واالتحاد، ألّن 

 الشعب الغافل والجاهل والشعب الذي يوجد بينهم االنشقاق والخالف فليس لهم قدرة واليصلون إلی ما يريدون.
 الماء:

ّل الموجودات الحّية محتاجة إليه وال يستطيع اإلنسان والحيوان ومبدأه على كوكب األرض، وك الحياةإّن الماء هو أساس وجود 
اِء ك لَّ ش ْيء  ح يٍّ أ ف ال  ي ْؤِمن ون  والنبات أن يحيی دونه، ويقول الرحمن تعالی في القرآن الكريم: ﴿ ع ْلن ا ِمن  اْلم  ( فنشاهد 30﴾ )األنبياء، و  ج 

العزيز المقالح يرمز به  عراء بالماء ويجعلونه رمزا للمفاهيم اإليجابية والشاعر عبدفي هذه اآلية، أهمّية وجود الماء ولذلك يهتّم الش
 «: وجه صنعاء بين الحلم والكابوس»للحرّية واألمن والسعادة ويقول في قصيدة 

نعاء  ت خر ج  ِمن ر حِم الليِل/ ت خر ج  ِمن ر حِم الكهف/ت خر ج  ِمن ر حِم الح زن/ ت من ح  » لَّ ص  ل ی الباب/ والم بع دين ع  أبناء ها الواِقفين  ع 
ٌأ أقط ع  السَّن واِت الِعجاف ِبال ماء..  (585-584م: 1986)المقالح، « ق لياًل ِمن  الماء/ بي ظ م 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
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 يرمز الشاعر بالليل إلی الظلم واالحتالل وبالماء إلی الحرية والسعادة ويشاهد وطنه وشعبه غارقين في ظلمات الليل وفي الحزن
نة. واأللم، هم بعيدون عن ماء الحرية والسعادة والنعم، فيشير المقالح بأّن وجود الحرّية كوجود الماء واجب والزم وليست الحياة دونه ممك

ما كان الحلول بمكان أو االنتقال منه إلی آخر إاّل بسبب الماء أو في سبيل الماء، وعديد النزاعات والحروب كانت »كما عند القدماء 
( فيجب للشعب اليمني أن يعلم بأّنه ال يقدر أن يعيش دون الحرّية فيثور علی 261م: 1994)عجينة، « ب بسبب بئر أو عين ماءتنش

 الظالمين والمحتّلين ويكتسبها ويكتسب الكرامة.
 اللون األخضر:

المحبوبة ذات اإليحاءات المبهجة  األخضر ِمن األلوان»إّن اللون األخضر من أكثر األلوان استخداما رمزيا في أدب المقاومة و
كاللون األبيض، يبد أّنه استمّد معانيه المحبوبة من ارتباطه بأشياء مبهجة في الطبيعة كالنباتات وبعض األحجار الكريمة كالزمّرد 

)المرازقة، « والزبرجد ثّم جاءت المعتقدات الدينية لتعّمق من هذه اإليحاءات حين استخدمت اللون األخضر في الخصب والرزق
لَّْون  ِفيه ا ِمْن أ س اِور  31( يقول الرحمن تعالی في سورة الكهف آية 26م: 2010 ْدن  ت ْجِری ِمْن ت ْحِتِهم  األْنه ار  ي ح  نَّات  ع  : ﴿أ ول ِئك  ل ه ْم ج 

ْست ْبر ق  م تَّكِئين  ِفيه ا ع   ْضًرا ِمْن س ْند س  واِ  س ن ْت م ْرت ف ًقا﴾. لذلك جاء هذا اللون في ِمْن ذ ه ب  وي ْلب س ون  ِثي اًبا خ  ل ى األر اِئِك ِنْعم  الثَّو اب  وح 
لون األمل، القّوة، طول العمر، هو لون الخلود الذي ترمز إليه كونيًا »األدب رمزًا للمفاهيم االيجابّية كالسعادة والحرّية والتجّدد وهو 

هذا اللون في شعر المقاومة لدی المقالح يدّل علی لحرّية وهو يقول في قصيدة (. إّن 93م: 2013)عبيد، « الغصون الصغيرة الخضراء
 «:تنهيدية يمانّية علی جسر النهر الجافّ »

؟/ وي حب ل  ِغي مٌ » رُّ الشَّمس  دينِتنا ن ف ق ت في الرَّمل/ ف رسان  الشَّمِس القاِدم ة  ي م وتون/ ف م ت ی ت خض  «  ِباألمطاِر؟ كلُّ ع صافيِر م 
 (570م: 1986مقالح، )ال

يرمز الشاعر بالعصافير إلی األطفال والمظلومين وبالخضرة والمطر إلی الحرّية والسعادة، فوطنه يحتاج إلی مطر الحرّية حّتی 
تخلص من جفاف الظلم واالحتالل ويخضّر بماء السعادة، فالمقالح بهذه الكلمات يعني العصافير والرمل والشمس والخضرة والغيم 

ار، خلق مجموعة من المعاني وصّور ظروف وطنه لنا والمتلّقي بهذه الرموز يشارك في إحساس الشاعر ويفهم ما يجول في واألمط
 خياله.  
 الشمس: 

يكون للشمس مكانة عالية عند الناس ألّنها تنفعهم كثيرا. تتعلق حياة اإلنسان والحيوان بالشمس حيث نری أّن بعض األقوام 
عبادة الشمس من العبادات القديمة المتطورة إذا ما قيست بالعبادات البدائّية األخری التي كان يؤديها »جعلوا الشمس في مقام اإلله. 

نباتات وغيرها من الطواطم المعروفة. فهي أول األجرام السماوية التي كان لتأثيرها المادي علی اإلنسان والحيوان اإلنسان لألحجار وال
و  ِمْن ﴿( كما جاء في القرآن الكريم 20ق: 1436والنبات أثر في لفت أنظار البشر إليها. فعبدوها وبنوا لها المعابد. )بالوي ومهتدي، 

ل ق ه نَّ ِإن ك نت ْم ِإيَّ آي اِتِه اللَّْيل  والنَّ  د وا ِللَِّه الَِّذي خ  د وا ِللشَّْمِس وال  ِلْلق م ِر واْسج  ( والشاعر 37)فصلت،  ﴾اه  ت ْعب د ون  ه ار  و الشَّْمس  واْلق م ر  ال  ت ْسج 
 «:من سفر الموت والحياة»المقالح يرمز بهذا اللون للحرّية ويقول في قصيدة  عبد العزيز
ِة الشَّمسِ د ع وِني لِ »  ( 477م: 1986)المقالح، « ه مِّي/ د ع وِني ِلو هِمي/ د ع وِني أ ف تِّش  في غاب ِة الليِل ع ن واح 

إّن الليل هنا رمز الظلم واالحتالل، والشمس رمز الحرّية، ألّن الوطن في ظلمة الليل والشاعر يفّتش عن الشمس حّتی يستفيد 
زمة للحياة ونحن نفهم من هذه الرمزية بأّن الحرّية يجيء بعد الظلم كما يجيء الشمس بعد نهاية من نوره وحرارته، والحرية كالشمس ال

 الليل. 
 الربيع:

عندما نفكر في الطبيعة نری أنه لكل فصل من الفصول األربعة يعني الّربيع والصيف والخريف والّشتاء خصائص خاّصة. بينما 
ألّنه أحسن من الفصول األخری جّوًا وطبيعة وجمااًل، في الربيع تخضّر الطبيعة بعد الشتاء نری أن الربيع هو محبوب عند أكثر الناس 
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الناس من بيوتهم إلى أحضان الطبيعة وينظرون إلی المناظر الجميلة  القارس والبرودة الشديدة وتمأل األرض بالبهجة والسرور، فيخرج 
ولهذا تحتفل أكثر شعوب األرض بإشراقة الربيع والربيع لهذه األسباب قد صار رمزا ويأكلون الفواكهة اللذيذة ويتمتعون بالجّو الرائع، 

والشعراء الرمزيون يجعلون الربيع رمزا للحرّية وتجدد الحياة بعد الظلم والفساد والكبت، كما أّن الشتاء  والحرّية في األدب، الحياةلتجّدد 
ط ن»المقالح جعله رمزا للحرّية ونشاهده يقول في قصيدة  عبد العزيزهو رمز للظلم والكبت، فالشاعر  يَّعنا الو  يِف ض   «:في الصَّ

، د فأه  » ما في ل يالي ص التي الد م وع/ وخ بزي وفاكه تي والشَّراب  الدُّم وع/ وكلُّ النَّهاراِت م ظِلم ة، كلُّ ي وم  م ساء/ ت ذ كرت  ع ين يك 
بيع قيع/ ذ كرت  ن هار  الرَّ  (449م: 1986المقالح، « )الصَّ
 «:الفاتحة»وكذلك في قصيدة 

بل ی ِبأمطار  كثار» بيع نا، ح  بيِع ر  يِف الِقطار/ س ح ب  الرَّ ريف/ وفات  في الصَّ  (280)نفسه: « إن أجد ب ت س ح ب  الخ 
لربيع، ويخرج من صعوبات يرمز الشاعر بالربيع وكّل جماله للحرّية ويريد أن ينتفع شعبه من الحرّية ومنافعها كما ينتفع من ا

الظلم الذي مأل من الهّم والحزن والصعوبة كما ي غرق الشتاء الطبيعة في الثلج والبرودة ويجعل العيش صعبا وهذا الرمز يجّسد الحرية 
 وجمالها ونفعها أمام عيون المتلّقي. 

 النور:
نسان علی أن يمّيز الصواب من الخطأ والحسن من إّن النور والضياء محبوب عند جميع الناس وكل الثقافات ألّنه يساعد اإل

قول: القبح، ولهذا جاء النور في النصوص األدبّية والدينّية رمزا للخير والعطاء والسعادة والحرّية، فمثال نشاهد في القرآن الكريم الذي ي
ه ْم ِمن  الظُّل ماِت ِإل ي النُّورِ  اللَّه  ﴿ ِليُّ الَّذين  آم ن وا ي ْخِرج  ونری في األدب أّن كل كلمة ترتبط بالّنور والضياء، تدّل في  (257)البقرة،  ﴾و 

ة في أكثر األحيان علی الخير ولها معنی إيجابّية، فبين الشمس والصباح والنهار والنجم والقمر والفجر والّسحر وبين الخير صل
 «:أغنية قديمة للحّب والحرّية»المقالح يرمز بالنور للحرّية ويقول في قصيدة  عبد العزيزالنصوص األدبّية. فالشاعر 

ك  النُّور  ِبِه والنَّغ م  )المقالح،  لف  الدُّج ی     س ي ضح   (432م: 1986و  ب يت نا القاِبع  خ 
إّن البيت هنا رمز الوطن والدجی رمز الظلم والنور رمز الحرّية، فالشاعر قد خلق بهذه الرموز تصويرا من وطنه الذي وقع في 
مخالب الظالمين ولكن الشاعر يعتقد بمجيء الحرّية ويعلم بأّن نور الحرّية والسعادة سينتشر في وطنه ويخرجه من الظلمات، ويشير 

 لفرح والسعادة واألمن واللّذة ليست ممكنة إاّل بالحرّية.  بأّن ا« يضحك »بالكلمة 
 ب( الرموز التي تدّل علی الشهداء والمشّردين

يستخدم الشاعر المقالح بعض العناصر الطبيعّية رمزا علی الشهداء والمشّردين ولهذا ينتخب العناصر المحبوبة والجميلة 
 ساء المشّردات ضعفاء فنشير إلی بعض من هذه الرموز:والضعيفة كما أّن الشهداء محبوبون واألطفال والن

 العصفور
الصغيرة والضعيفة كالحمامة بل أضعف منها وهذا الطائر ال يقتل الحيوان والطيور واإلنسان بل يأكل  الطيورإّن العصفور من 

ستخدم العصفور كثيرا في أدب المقاومة استخداما رمزيا ويدّل علی كّل ما هو جميل ومحبوب كالحرّية والثورة والشهداء البذور، ي  
 «:الشمس تسقط في المغرب»والمشّردين. يرمز المقالح بالعصفور للشهداء والمشّردين ويقول في قصيدة 

دَّت األسوار/ ت حِمل  ف»  (251م: 1986)المقالح، « ي الِمنقار/ ِحكاي ة  الشَّمِس الّتي ه و تع صفور ٌة م ذعورٌة ف رَّت/ ت ح 
 «:تقاسيم علی قيثارة مالك بن الريب»قصيدة  وفي
لع صافير  ِمن ب عيد  ي دِوي الرَّصاص  الم غاِمر/ كلُّ الشَّبابيك م قِفل ة/ ع ي ون  الم ساِء ِبال ل ون/ م ثقلة بالجراح النجوم/ ت ع ود  ا»
 (630)نفس المصدر: « ِدماء الّنخلم غس ولًةبِ 
 
 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=257
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%B1
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 «:الظالم يسقط علی سنتياغو»وفي قصيدة 
ت ل  » / وِاخ  ط  الدَّم  بالدَّم/ إعِذريني مياه  الم حيط إذا كنت  ل م أست ِجب ِللنِّداء الّذي/ أطل ق ته  الع صافير  ساعًة د ِوي  الرَّصاص  الم غاِمر 

 (595)نفس المصدر:  «ساعًة أن س ق ط  الليل  ف وق  الّنهار
إّن الشاعر في هاتين القصيدتين يرمز بالشمس والنهار والنجوم للحرّية ويرمز بالنخل للوطن المحتّل المضطهد المظلوم. فالوطن 

 بيد الغاصبين والظلمة والناس مغسولون بدمائهم والعدّو قد نشر الرعب والوحشة في الوطن ولذلك فّر الشعب منه وتركوه.
 «:يقول« الشاعر»صيدة وكذلك في ق

ق ول/ وم ش يت  ب ين  الّناِس ع ريان  الِعظام» غيرِة حين  أجد ب ِت الح   (396)نفس المصدر: « أطع مت  ل حمي ِللع صافيِر الصَّ
فهو يرمز بالحقول إلی الوطن وبالعصافير للشعب المظلومين والمشّردين وعندما يشاهدهم في الفقر  والجوع يعطيهم ما عنده 

 طيهم جسمه ولحمه، ويفّدي نفسه من أجل سعادة شعبه ووطنه. ويع
 الحمامة:

إّن الحمامة من أكثر العناصر الطبيعّية استخداما رمزيا في أدب المقاومة. هي طائر جميل ال تؤذي اإلنسان والحيوان وال يقتلها 
الحديث عن الحمامة »كاألسد والنمر والذئب بل يؤذيها اإلنسان والحيوانات األخری ولذلك يجعلها الشعراء رمزا للمفاهيم اإليجابية، 

ا هو حديث الشاعر عن نفسه وعن حّبه وأشواقه ويالحظ ذلك من خالل المقارنة بين وجدان الشاعر الصاخب وحال وأشواقها وهمومه
الحمامة وهي تئّن تحت وطأة الفقد والحرمان من فرخها الذي افترسه الصقر وكأن إحساسها العميق بالشجن الذي وّلده الفقد هو 

( أو الحرّية أو الصديق أو الشاعر الذي يشاهد الظلم والكبت 17ق: 1436تدي، )بالوي ومه« كإحساس الشاعر الذي فقد الحبيبة
المقالح  عبد العزيز( فالشاعر 301: 1م، ج1994)عجينة، « هذا الطير الجميل رمز الطهارة والوفاء»والقتل واالحتالل في وطنه. 

 «:قط علی سنتياغوالظالم يس»يرمز بالحمامة للشهداء والمجاهدين والمشّردين ويقول في قصيدة 
قرًا ِبِمنقاِرِه ي ثق ب  ال» ل  ص  وَّ مام ة  ِمن ريِشها/ ت ت ح  / ت ت ع رَّى الح  / الشَّواِرع  ت جِري ِبال ه د ف  س ِد الدِّماء  ت سيل  ل  في ج  / ي رح  حائط .. الليل 

مام ة / حاِمل ًة راي ة  الو   ثَّة  الواِدع ة  الشَّمِس/ ي غِمس  في ل وِنها ريش ه / ف ت ع ود  الح  / ت نت ِفض  الج  م: 1986)المقالح، « ط ِن الّراكع ه/ ي سق ط  الليل 
598-599) 

إّن الوطن غارق في ليل الظلم واالحتالل وغارق في دماء الشهداء والمظلومين، فنفهم من هذه الرموز يعني الليل والحمامة 
مامة يبّين طهارة الشهداء والمشّردين ووفائهم في سبيل الوطن والشمس ما يجري في وطن الشاعر ونشترك في إحساسه ورمز الح

 والحّق. 
 ج( الرموز التي تدّل علی الظلم والظالمين

إن المقالح يستخدم العناصر الطبيعية القبيحة والمخيفة رموزا للظلم والكبت واالحتالل، فنأتي ببعض من هذه الرموز ونحّلل 
 دالالتها.
 الليل:

الليل أن يستمّر عيشه بسهولة النهار، ويصير العيش ودفع الخطر واإلنقاذ من الموت والحيوانات الوحشّية  ال يقدر اإلنسان في
صعبا بسبب عدم وجود الضياء والنور فالليل يستخدم كثيرا في األدب. بحيث نشاهد عند القدماء أّن الشعراء يصفونه في آثارهم 

عاد عن المعشوق، وينتظرون قدومه مع بزوغ الشمس. ولكن فی األدب المعاصر ويتكّلمون عن ميزاتها ويحزنون منه بسبب االبت
والمقاوم يوّظف في دالالت جديدة غير معجمية فهو يدّل علی المصائب والمشاكل والمسائل السلبّية كالظلم واالحتالل والغصب والفقر 

 «:إلی الفنار الوحيد» والجهل. يرمز المقالح بالليل للظلم والكبت أو االحتالل ويقول في قصيدة
 (461-460)نفسه: «  و كاألرض باق/ وكالفجر باق/ ت س ّمرت  في و جِه ل يِل المغوِل الطويلِ »
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 «:عودة الوجه الغائب»وفي قصيدة 
لي  كلَّما أطب ق  ل يٌل عاِبٌث        ِبس مانا وكأ ن ال ي نج 
ٌة ِمن د ِمك المشت   ق ت أحالم ه      م وج  ق ته ، س ح   ع ِل  س ح 
 (476-475)نفسه:                                                             

 «:الطفل والمغّني الغريب»وأيضا في قصيدة 
ِر الطِّفِل؟/ م ن ي رِجع  السُّح ب  الممِطراِت إلی الرَّمل؟/ م ن ي حِمل  السَّيف  في و جِه ل يِل » حاِري؟/و  ي غِسل  م ن ي عيد  الب راء ة  للق م  الصَّ

ِل ع ن و جِه مهرتنا؟/أيُّها الليل  ِقف.../ أيُّها الليل  ِقف  (614م: 1986)المقالح، «. و حل  الّتس وِّ
يرمز الشاعر في هذه القصائد بالليل للظلم والكبت واالحتالل ويرمز بالفجر والقمر للحرّية وبهذه التقنية يبّين آالم وطنه ويجّسد 

فيه من المصائب والمشاكل. والظلم كالليل قد غّطی وطن الشاعر ولكّنه سيذهب وسيأتي فجر الحرية، فالشاعر بهذه الرمزية لنا ما يقع 
 ينبت بذرة األمل في قلوب المجاهدين والمظلومين. 

 الشبح:
، وقد تعتبر إنسان، وفي الغالب يكون على شكل طيف التاريخعبر  اإلنسانالشبح أو الطيف هو كائن وهمي من نسيج خيال »

، ويقصد بها إنسانأو  حيواناالشكال غير المألوفة أشباح أحيانا، وتعني كلمة شبح لغويا الرؤية غير الواضحة لجسم ما على شكل 
المذكورة في الكتب السماوية، وتختلف رؤيا األشباح فمنهم من يقسمها إلى أرواح خيرة ويقصد بها  المالئكةأو  الجنبعض األحيان عالم 

، والكائنات الخرافية في عالم القصص تاخذ معاني متشعبة الشياطينومنهم من يصنفهم على أنها أرواح خبيثة ويقصد بها  المالئكة
)الموسوعة ويكيبيديا( قد يستخدم شعراء المقاومة الشبح في شعرهم رمزا للظلم واالحتالل والكبت والجهل والمفاهيم السلبية « ثيرةك

 «: الفاتحة»األخری. يرمز المقالح به للظلم واالحتالل ويقول في قصيدة 
/ ن خاِصم  األشباح، ن حي» ؟/ ع ّشاق  النَّهار/ ن بكي/ ن ِحبُّ ا في انِتظار/ س ن ِظلُّ ن حِفر  في الِجدار/ إّما ف ت حنا ث غر ًة ِلّلنوِر أو م ن ن حن 

 (280-279م: 1986)المقالح، « م تنا عل ی و جِه الِجدار
 «:في انِتظار عود ة الشَّهيد»و في قصيدة 

غ  األرواح» رع ، ي مض   (274م: 1986الح، )المق« س وف  ت مت لي الطَّريق  ِباألشباح/ س ي أكل  الظَّالم  الزَّ
إّن الشبح كالظلمة والليل ضدُّ النور، فالشاعر في هاتين القصيدتين قد جعل النهار والنور رمزين للحرّية وجعل الشبح والظالم 
رمزين للظلم واالحتالل وبهذا الطريق يجّسد مكافحة الحّق والباطل في وطنه، هو يأتي بكلمة األشباح جمعا وبهذا يشير إلی كثرة 

 عداء والظالمين والمحتّلين في بالده.األ
 الشتاء:

إّن الشتاء أبرد فصول السنة. تغّطی الطبيعة بالثلج والبرودة في هذا الفصل وتواجه الحياة بعضا من المشاكل والصعوبات 
ويغّطي الثلج والجليد صعيد األرض. يستخدم الشعراء هذا الفصل في شعرهم استعماال رمزيا ويعطونه دالالت جديدة غير داللته 

يعة والحياة من التأثيرات. نحن نری الشتاء في شعر المقاومة رمزا للظلم والظالمين وأعمالهم السيئة. المعجمّية وفقا لما يفعل في الطب
 «: شجن»واستخدم الشاعر المقالح هذه الظاهرة في شعره المقاوم ورمز به للظلم والكبت فنقرأ في قصيدة 

قيع/  أبح ث  في م اليين الوِجوِه ع ن ع ين يِن/ ن بيَّت يِن/ ع ن م رف اء  » مِّاًل ِبالثَّلِج والصَّ آِوي إل يِه ق بل  أن ي عود  ِمن ِرحل ِتِه الشِّتاء / م ح 
بيع ناز ِة األضواء/ ي دوس  و جه  الزَّهِر والرَّ  (133-132م: 1986)المقالح، « ي مشي عل ی ج 

 «:من يدّلني؟»وقصيدة 
 يهذا الشِّتاء  الم رُّ ِباألحزاِن    ِباألس ی      ي غم ر ن»

زِنها   عاِري ًة ت مِطر ني  (523)نفسه:   « غ ي وم ه  السَّوداء  ت ست ِفزُّني    ِبح 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86
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 «:بكائّية»وفي قصيدة 
باب»  (372)نفسه: « س ح ب  الشِّتاِء الم ّر ت هِطل  في د مي/ في ق لبي الم هجوِر ي مت دُّ الضُّ

باب رموز للظلم والكبت ألّنها ترتبط البرودة والظلمة والخوف، في هذه القصائد، الشتاء والثلج والصقيع والغيوم السوداء والض
 والزهر والربيع رمزين للحرّية والسعادة، فشتاء الظلم والكبت قد غّطی الوطن وداس حقوق الناس وامأل البالد بالحزن واأللم. 

 الرموز التي تدّل علی الظالمين 
بيعية للظالمين والمحتّلين في وطنه ويستخدم الحيوانات الوحشية لهذا فباإلضافة إلی الظلم، الشاعر يرمز ببعض العناصر الط

 المقصود ويجّسد ما يجول في خياله من الخوف والكراهية للظالمين ونحن نشير إلی هذه الرموز:
 الذئب:

ائع دائمًا وال يشبع إن للذئب في آداب األمم وثقافاتها مكانة خاّصة وهو مشهور بالغدر والظلم والحرص والخيانة. ويقال إّنه ج
مّما هو مثير حّقًا أن تلصق الذئب كّل صفات الشّر من غدر وخيانة، وأن تتفق المجتمعات »أبدًا ولهذا هو حريص وال يقنع بأّي شيء. 

: 1م، ج1988)العسكرّي، « أخون من الذئب»( جاء في األمثال العربّية: 104م: 2012)العّماري، «. البشرّية علی هذه الّصفات
المقالح يستخدم هذا الحيوان الوحشي رمزا للظالمين علی  عبد العزيز( والشاعر 27: 2)نفسه، ج« أظلم من الّذئب»(، وكذلك 333

 «:الصوت ... والصد ی»شعبه ووطنه، هو يقول في قصيدة 
س دي ي رق د  ل يل  الِحقد،/ ت نه ش  الذِّئ»  (194-193م: 1986)المقالح، « ابعل ی س ريري كلَّ ل يل ة  ي ضط ِجع  األغراب/ في ج 

 «:العبور»وأيضا في قصيدة 
فَِّة األ خری وال النُّذ ر      وال الدِّماء    ت نه ِمر   -كما األنهارِ –ال الل يل  في الضَّ

ف ر   ول ها  ت زأ ر   النِّيران   والح  ذ ر       وح  ل ی  ح   و  ال الذِّئاب  وق د أقع ت ع 
 (463م: 1986)المقالح،                                                                                  

يرمز الشاعر بالغراب والذئب للظالمين والمحتّلين ويشير بأّنهم ال يرحمون أحدا وال يشبعون من سفك الدماء وأكل حقوق الناس 
حساسه. وقتل األطفال والنساء. هذه الرمزية تحف  ظ الشاعر من السجن واالغتيال وتسّبب إلی مشاركة المتلّقي في فكره وا 

 الفأر:
« يوصف الفأر بالنجاسة والولع والطمع واألعمال الليلية والمخفّية»إّن الفأر حيوان صغير وضعيف ومضّر لإلنسان والنباتات، 

رمزا للظالمين والمحتّلين الذين كالفأر ضعفاء أمام قدرة الشعب  ( قد يستخدم شعراء المقاومة هذا الحيوان338: 5ش، ج1387)شواليه، 
 «:مأرب.. والفأر.. واإلنسان»ومضّرون وال خير وال نفع فيهم. يقول الشاعر في قصيدة 

زين ًة ديار ها/ في ِرحل ة  ِبال ق رار/ ون حن  تاِئهو الخ ط ی/ ي قود نا ف أرٌ » دَّع ت ح  ر ت ِرجال ه / وو   (153م: 1986)المقالح، « و  م نذ  هاج 
 «: إلی فأر»و في قصيدة 

نا القبيح»  (242-241)نفسه: « أكب ر  ِمنك ن مل ٌة/ أشه ر  ِمنك ريش ٌة عل ی ِجدار/ يا أمس نا الذَّبيح/ يا فأر 
ضراره للوطن وطمعه في سفك الدماء والظلم  والفساد، يشير الشاعر إلی ضعف الحاكم الظالم والمحتّل، ويشير إلی قباحته وا 

وفي الواقع هو يدعو للثورة عليه ألّنهم أقوياء وهو ضعيف وال يقدر أن يقاوم أمامهم ويجب أن يعلموا بأّنه اليجدر بالشعب المسلم أن 
 يحكم عليها شخص ضعيف وطامع ونجس.  

 الثعلب:
هذه الصفات والميزات يستخدم في أدب نعلم بأّن الثعلب حيوان وحشي ويأكل اللحم، يعرف هذا الحيوان بالمكر والخداع، وبسبب 

وجه صنعاء بين »المقاومة رمزا للظالمين والغاصبين، الذين يقومون باألفعال الوحشية بأنواع الخدعة والمكر. ويقول الشاعر في قصيدة 
 «:الحلم والكابوس
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وِن الرَّشيِد/ وضاِئعةٌ » نِسّيٌة في س ج  ٌة في ب الِط الن جاِشي/ وم  نعاء  خاِدم  في ِبالد الع بيِد/ ِبكلِّ الم نافي ت ج وع / ت كاب د  ش طآنها  ف ص 
«. اللصُّ -الذِّئب  والثَّعل ب  -والمراِفیء ظاِمئة / وِهي ت رق ب  شمس  المخاِض ِبال و جه  است لب وه / وكان وا ي بيع ون ه  في المزاداِت/ يخت ِصم  القاِتل  

 (580)نفسه: 
لمحتّلين في وطنه اليمن، ويبّين وحشيتهم ومكرهم بهذه الرمزية ويشارك المتلّقي في إحساس يرمز الشاعر بالثعلب للظالمين وا

 الشاعر ويشارك في كشف المعنی.
 الكلب:

يعرف الكلب في البالد اإلسالمية أكثر المخلوقات »للكلب أثر كبير في حياة اإلنسان ويستخدم كثيرا في األدب المعاصر رمزا. 
المقالح بأّن الكلب  عبد العزيز( نشاهد في شعر المقاومة لدی الشاعر 611: 3ش، ج1387)شواليه، « الشراهةنجاسة وهو رمز الولع و 

 «:أّيوب المعاصر»يدّل علی الظالمين والمحتّلين في وطنه، هو يقول في قصيدة 
دَّع  » ريح/ ر م ی ِبع ين يِه إل ی التُّراب/ و  دِر المه شَِّم الج  ه ، أنق ذ ها ِمن د ِنِس  أعاد  ر أس ه  عل ی الصَّ في م رار ِة عال ِمِه الق بيح/ أطل ق  روح 
 (214م: 1986)المقالح، « الكالب

 «:دموع علی الدرب األخضر»وفي قصيدة 
مراء/ م كت  » لع ون ًة.. ح  فراء/ م  لع ون ًة.. ص  وب ًة ِبالماء ف وق  و  ن حن  ال ن بكيك / ل كنَّا إل يك ن بكي ِقسو ة  الظُّروف/ وِمحن ة  الح روف/ م 

 (410-409)نفس المصدر: « الماء/ أبناؤها م غت ِربون في الضُّحی ع راه/ ت نه ش ه م ِكالب  اللَّيِل والع ي ون  العور
فالشاعر وفقا للعقيدة االسالمّية ينتخب الكلب رمزا يدّل علی النجاسة والكراهة والطمع ويرمز به للظالمين علی شعبه وبهذه 

حساسه للمتلّقي وكلمة الكلب قد استطاع أن يبّين ما يريده الشاعر تبيينا أجمل وأحسن الرمزية  صار مصونا من خطرهم ونقل فكره وا 
 ألّنه أكثر كلمة داللة علی النجاسة والطمع عند المسلمين.

 د( الرموز التي تدّل علی الحّق 
 اللون األبيض:

حساسهم، هم يعّبرون إن  شعراء المقاومة يستخدمون األلوان كثيرا في  شعرهم في معنی غير معجمّية وللتعبير عن فكرهم وا 
اللون »باللونين األبيض واألخضر عن المفاهيم اإليجابية والجملية والمحبوبة، ألّن هذين اللونين محبوب عند الناس والمسلمين خاّصة، 

ي اختيار اللون األبيض عند المسلمين لباسا أثناء الحّج والعمرة يرمز للصفاء والنقاوة ولعّل معنی الصفاء والنقاوة هو المقصود فاألبيض 
م: 1997)عمر، « وكفنا للميت واستخدم القرآن الكريم بياض الوجه يوم القيامة رمزا للفوز في اآلخرة نتيجة العمل الصالح في الدنيا

ْت و ج وه ه ْم ف في﴿( ويقول 164 ا الَّذين  اْبي ضَّ ( يتكّلم الشاعر عبد العزيز المقالح عن 107)آل عمران،  ﴾ر ْحم ِت اللَِّه ه ْم فيها خاِلد ون    و أ مَّ
 «:الرسالة الثالثة»ويقول في قصيدة أمل الحرّية ويعّبر عنه باللون األبيض 

بَِّة الخ ضراءأقب ل  التُّراب  واألحجار  » ِل الب يضاء/ اكت ب  في س هوِلها قصيد ة  المح  « والدِّم ن/ أقب ل  الي م ن/ ازر ع  في ِجباِلها ز هور  األم 
 (301م: 1986)المقالح، 

فهذا األمل أمل حّق وليس باطال ويريده الشاعر لوطنه ويحّبه فالحرّية والسعادة جمليتان كالزهور، وطاهرتان ليس فيهما ضرر 
 لشخص، فهو يزرع أمل الحرّية في قلوب الناس ويمأل الوطن به ألّن الشعب ال يصل إلی السعادة والكرامة إاّل بالحرّية. 

 ذ( الرموز التي تدّل علی الباطل
 اللون األسود:

معاني الرمزية تستخدم اللغات ألفاظ األلوان استخدامات مجازية قد يشيع بعضها ويجري مجری األمثال، كما أّنها عن طريق ال»
ال يفهم معناها بمجرد فهم مفرداتها إذ تصبح تركيبا موحدا ذا معنی   idiomsواإليحائية لأللوان تستخدم ألفاظها في تعبيرات لغوية 

( إن اللون األسود من أكثر األلوان استخداما رمزيا في شعر المقاومة، فشعراء المقاومة يرمزون بهذا 69م: 1997)عمر، «. خاّص 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=107
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يشير األسود فيزيائيا إلی فقدان اللون، لكّنه في منظور كثير من الثقافات داّل علی ما يستكره »ن للظلم والكبت والشقاوة واالحتالل، اللو 
( ورد هذا 100م: 2008)محمد حمدان، « ويتشاءم به، لهذا عبر الشعراء بهذا اللون من المعاناة وكّل ما هو سلبّي كاآلالم والعذاب

دَّْت و ج وه ه ْم أ كف  اللون في الق ا الَِّذين  اْسو  وٌه ف أ مَّ دُّ و ج  وٌه وت ْسو  اِنكْم ف ذ وق وا رآن الكريم للداللة علی معنی سلبي: ﴿ي ْوم  ت ْبي ضُّ و ج  ْرت ْم ب ْعد  ِإيم 
﴾ )آل عمران:  ون  ا كْنت ْم ت كف ر  فقد اعتاد الناس »مع وفي اعتقادات الناس، ( نشاهد اللون األسود بهذه الدالالت في المجت106اْلع ذ اب  ِبم 

لبس السواد عند الحزن فربطوا الّسواد بالموت وشاع بينهم الخوف من الظالم وما يحمله من مجهول فربطوا الخوف من المجهول 
قد جعل اللون ( وكّل هذه األسباب 201م: 1997)عمر، «. بالسواد، كما أن اللون األسود لم يربط في الّطبيعة بأّي شيء ذي بهجة

العزيز المقالح يرمز بهذا اللون إلی الباطل والخوف والظلم ويقول في قصيدة  األسود مرتبطا بالتشاؤم والشّر عند البشر. فالشاعر عبد
 «: الشمس تسقط في المغرب»

د ِسكين/ وكلِّ ق لب  أبي ض ط عين»  (254م: 1986)المقالح، « في كلِّ كفٍّ أسو 
لم والقتل في وطنه ويرمز باللون األسود لبطل الظالمين والمحتّلين ويرمز باللون األبيض إلی حّق شعبه ويشير الشاعر إلی الظ

وبراءتهم وطهارتهم. فيدّل اللون األسود هنا علی لبطالن والخوف والظلم، وهذا اللون مع اللون األبيض يخلقان صورة من مكافحة الحّق 
 والباطل في وطن الشاعر. 

 ي تدّل علی الثورةو( الرموز الت
استخدم الشاعر المقالح العناصر الطبيعية والظواهر ذات الحركة والدينامّية والقدرة والسرعة للتعبير عن الثورة فهو بهذه الرموز 

وتجب أن تكون يشير إلی قدرة شعبه أمام الظالمين والمحتّلين ويشير إلی ضرورة الثورة ويعتقد بأّن الثورة ألجل الحرّية والكرامة واجبة 
 سريعة، فنأتي ببض من هذه الرموز:

 الرعد:
في السماء عند سقوط األمطار أو قبله، وبسبب الرعد والبرق ينزل المطر ويسقي  البرقصوت يصدر مع لمعان إّن الرعد 

المقاومة هذه الظاهرة الطبيعّية استخداما رمزيا في شعرهم، هم يرمزون بالمطر للحرّية ونحن نعلم بأّن أسباب  شعراءيستخدم األرض. قد 
، فالشعراء يجعلونها رمزا للثورة والحرّية ألّن الثورة تالزم الحرّية، والناس ال يكتسبونها الحرّية ولوازمها هي العاصفة والرعد والبرق والغيوم

 «:الشاعر»بالثورة واالنتفاضة، والشاعر المقالح يقول في قصيدة  إاّل 
 (398م: 1986)المقالح، « أصب حت  أعش ق  كلَّ عاِصف ة / ت نام  ِبق لبي الّظامیء م اليين  الرُّعود»

ين كالعاصفة والرعد، فالشاعر عطشان للحرّية وقلبه مملوء من حّب الثورة وهو يريد أن يقوم شعبه ويهّدم وجود الظالمين والمحتلّ 
 الحرّية. ويأتي بهذه الثورة الحرّية والسعادة،  ثّم أّن كلمة الماليين هنا يدّل علی لكثرة فالمقالح اليريد شيئا واليتمّني إاّل الثورة ألجل

 اللون األحمر:
قد أثبتت الدراسات النفسية »ة وإّن اللون األحمر لون كثير من األشياء والظواهر في الطبيعة فهو يستخدم رمزا في أدب المقاوم

بأّن اللون األحمر يثير روح الهجوم والغزو واالفتنان والشجاعة والثأر ويخلق في اإلنسان نوعا من التوتر العضلي ويرفع من حرارة 
ر والشهادة كما ( نحن نشاهد في تحليل شعر المقاومة بأّن هذا اللون يدّل علی لثورة واالنتفاضة واإليثا154م: 1997)عمر، « الجسم

 «:تنهيدية يمانّية علی جسر النهر الجافّ »أّنه لون الدم ويرتبط بالشهادة، يقول المقالح في قصيدة 
ر/ ت رِضع  أشجارًا  -ه ناك-ه ل ي جيء  الف جر؟/ الّطين  » بل ی.../ ت ِلد  الّصلصال  األحم ر  واألخض  ف تاٌة ت حل م  ِبم جيِء الف جر/ ح 

مراء    (573-572م: 1986)المقالح، « / ل ت جيء ع صافير  الف جر...وو رودًا ح 
فيرمز الشاعر بالفجر للحرّية وبالعصافير للمجاهدين والمشّردين وأيضا يرمز باللون األحمر للثورة والشهادة وسفك الدماء في 

 سبيل الكرامة والحرّية.
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%82
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 الزلزال:
هي هّزة أرضّية طبيعّية تنشأ تحت سطح األرض، »والخوف في المجتمع، إّن الزلزال من أعظم الظواهر الطبيعّية ويسّبب للهدم 

لزل  يكون بمعنی: أزعج   سببها تحّرر الضغط المتراكم عبر الشقوق الجيولوجّية نتيجة لنشاط بركاني أو تزحزح في الصخور، وفعل ز 
 «:عتاب»ن الثورة واالنتفاضة ويقول في قصيدة م: ماّدة زلزل( يعّبر الشاعر المقالح بهذه الظاهرة ع2008)عمر، « وخّوف  وحّذر

ميري ز الِزٌل في ِدمائي      ث ور ٌة عال ميَّة  االنِتماء )المقالح،   (422م: 1986في ض 
فنراه امتأل قلبه من حّب الثورة ويكون هذا الحّب واإلرادة مزيجا بجسمه ووجوده، هو محزون وغضبان من الظلم ومن الصمت 

 يثور عليه ويدّمر بناء الظلم والفساد بالسرعة والقدرة وهو يشّبه قدرة شعبه لقدرة الزلزال وييقن للظفر علی العدّو.أمامه فيريد أن 
 الُبركان:
البركان هو فتحة في القشرة األرضّية في جبل. يكون في الغالب مخروطّي الشكل وينتهي بفوهة تخرج منها مواّد منصهرة »

م: مادة بركان( إذا ألقينا نظرة علی البركان نظرة أدبية، نقدر أن نقول بأّن البركان هو غضب 2008)عمر، « وغازات وأبخرة ودخان
زالة كّل ما فيها، وعدم الصمت أمام الظلم والكبت. يستخدم شعراء المقاومة البركان رمزا للثورة واالنتفاضة،  األرض من الظلم وا 

 «:يا ليل»ويقوموا أمام الظلم واالحتالل. يقول المقالح في قصيدة ويعتقدون أّن أبناء الشعب يجب عليهم أن يثوروا 
بح  الشِّرار/ ي ت غ سَّل  اإلع» زين ة  ت صن ع  الصُّ د  الشَّمس  الح  لف  ِجراِحنا وه موِمنا ي صحو النَّهار/ ت ت م رَّ صار  والب ركان  في الدَّمِع يا ل يل  خ 

 (88م: 1986)المقالح، « المثار
عر بمساعدة العناصر والظواهر الطبيعّية صورة لمكافحة الحّق والباطل في وطنه ويجّسد هذا المعنی فإّن النهار قد خلق الشا

ّن اإلعصار والبركان رمز الثورة، ففي عقيدة الشاعر أّن الظالمين  والشمس والصبح رموز للحرّية والليل رمز الظلم واالحتالل وا 
 قدرة الشعب كما أّنه ال يقدر أحد أن يبقی أمام البركان.    والمحتّلين ال يقدرون أن يقاموا أمام
 ر( الرموز التي تدّل علی الغاصبين

إّن الغاصب والمحتّل هو الذي يملك حقوق اآلخرين ويأخذها باإلكراه والقدرة والظلم. شعراء المقاومة يتطّرقون إلی الغاصبين 
 شاعر المقالح ببعض العناصر الطبيعّية إليهم فنذكرها ونحّلل دالالتها:والمحتّلين ويصفون أعمالهم كالقتل والنهب، ويرمز ال

 العاصفة: 
إّن العاصفة واإلعصار من الرياح الشديدة والقوّية التي يصحبهما مطر غزير أو ثلج أو برد. هما تعتبران من الكوارث الطبيعّية 

د ك ْم أ ن ﴿( 2)المرسالت،  ﴾ف اْلع اِصف اِت ع ْصًفا﴿لة سلبية: كالسيل والبركان حيث جاءت هاتان الظاهرتان في القرآن الكريم بدال دُّ أ ح  أ ي و 
اب   نٌَّة مِّن نَِّخيل  و أ ْعن اب  ت ْجِري ِمن ت ْحِته ا اأْل ْنه ار  ل ه  ِفيه ا ِمن ك لِّ الثَّم ر اِت و أ ص  اب ه ات ك ون  ل ه  ج  ع ف اء  ف أ ص  يٌَّة ض  ل ه  ذ رِّ اٌر ِفيِه  ه  اْلِكب ر  و  ِإْعص 

ون   ِلك  ي ب يِّن  اللَّه  ل ك م  اآْلي اِت ل ع لَّك ْم ت ت ف كَّر  ق ْت ك ذ َٰ يستخدم الشعراء واألدباء المعاصرون هاتين الظاهرتين في ( 266)البقرة،  ﴾ن اٌر ف اْحت ر 
المقالح يرمز بالعاصفة للغاصبين الذين ينهبون أموال الشعب وثرواته  عبد العزيزآثارهم استخداما رمزيا وفي دالالت جديدة. والشاعر 
 «:مواجيد مغترب»ويدّمرون الوطن كالعاصفة، فيقول الشاعر في قصيدة 

بدِ    ع دٌن"    ت ناديني وت سـأ ل ني  ها      م حم وم ة      الزَّ  أمواج 
ـدِ  وم س ـحت  و جه      ِلــم  التـ عـ ود ؟ غ س ـلت  شاِطئ ها م   اللَّـيـِل والرَّ
قتـ ها ِبـي ـدي    أ ك ـل ـت ِميـاِهي ك ـلُّ  عاِصـف ـة  س ـفـن   الغـريـِب س ح 

 (457-456م: 1986)المقالح، 
إّن الشاعر قد خلق صورة جميلة باألمواج والزبد والشاطئ والمياه والسفن والعاصفة وصّور مكافحة وطنه وشعبه للمحتّلين 

خراجهم من الوطن، كما يقاوم أمام العواصف باألمواج، والمياه والغاصبين. والشع ب اليمني يثور عليهم حّتی الوصول إلی الحرّية وا 
 والبحر هنا رمزا الوطن، والليل والزبد رمزا االحتالل، والعاصفة والسفن الغريب رمزا الغاصبين والمحتّلين.
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 التمساح: 
يختفي في الماء ويهاجم الصيد فجأة ويمّزقه، هذا الحيوان ي ری »ويأكل اللحم،  هو حيوان قوّي ووحشي، يعيش في البّر والبحر

 عبد العزيز( فالشاعر 555-554: 4ش، ج1387)شواليه، « دون أن ي شاهد، هو رمز شيطان خبيث وطبيعة شرور والموت والقساوة
 «: في انِتظار عود ة الشَّهيد»المقالح يرمز بالتمساح للغاصبين ويقول في قصيدة 

غ  األرواح/ س ي خت في ِتمساح/ وي ست وي عل ی ظ هوِرنا ِتم» رع ، ي مض  « ساحس وف  ت مت لي الطَّريق  ِباألشباح/ س ي أكل  الظَّالم  الزَّ
 (274م: 1986)المقالح، 

يَّعنا الو ط ن»قصيدة  ويقول في يِف ض   «:في الصَّ
لِت أن ت عب ر ي ِضفَّة  المست ح» ند  ق ليل/ وكلُّ التَّماسيح كان ت ه ناك/ ت ع دُّ الق ي ود  ِلكفَّيك يا ِطفل تيت ذ كرت  أنَِّك حاو  « يل/ ِبزاد  ق ليل/ وج 
 (449م: 1986)المقالح، 

إّن الغاصبين يأكلون حقوق الناس وثروات الوطن ويحكمون الناس، هم يستفيدون من الظلم والفساد كفّخ، كما أّن التمساح 
ون علی أحد، فيجب علی الشعب أن يكونوا أذكياء ويطردونهم من الوطن ألّنهم أسباب الشّر والخباثة والموت يستفيد من الماء واليرحم

 والقساوة. 
 الحّية:

إن للثعبان أو الحية أو األفعی انعكاسا كبيرا في الثقافات المختلفة فكثيرا ما يخاف الناس من الثعبان ألّنه عدّو قاتل لإلنسان 
ما ويجعله رمزا للخوف والعداوة. وأيضا يوجد في سّم الثعبان فوائد كثيرة لإلنسان حيث بأّن علماء الطّب يصنعون منه ولذلك يفّر منه دائ

دواء لبعض األمراض. ي ستخدم الثعبان في األدب المقاوم رمزا لألعداء الغاصبين، والشاعر المقالح في بعض قصائده التي يتطّرق فيها 
 : «إلی الّسالح.. أّيها المواطنون» ن واألفعی رمزا لهم فيقول في قصيدةإلی الظالمين، يجعل الثعبا

/ إن ل م ن ِقف عل ی األبواِب، في الِجباِل، في المداِخل/ ن قط ع» ، والسُّجون/ س ي رِجعون  ، واإلرهاب  يَّة   س ي رِجع  الف ساد / اللَّيل  ر أس  كلِّ ح 
 ( 203م: 1986)المقالح، «  عل ی حدوِدنا
الشاعر هنا يشير إلی المقاومة والدفاع عن الوطن أمام المحتّلين ويرمز بالليل للظلم والغصب ويرمز بالحّية للغاصبين إّن 

ب والمحتّلين، فيدعو مواطنيه إلی الجهاد والحماية عن وطنهم وبتشبيه الغاصبين للحّية يشير إلی الدّقة في المقاومة، ألّن العدّو الغاص
 ا كما تنفذ الحّية من أصغر الثقب، وال يرحم علی أحد.ينفذ إلی الوطن سريع

 النتيجة
 المقالح يحتوي علی رموز طبيعية ذات دالالت غير معجمّية كثيرة.  عبد العزيزإّن شعر المقاومة لدی  -1
يستخدم المقالح رموز الطبيعة في شعره المقاوم ألسباب مخلتفة كالخوف من السجن واالغتيال واألذی من قبل الحكام الظالمين  -2

والغاصبين من جهة ولتعميق المعنی واإلحساس والمشاركة المتلّقي فيهما من جهة أخری، عالوة علی تجسيد المعاني 
 واألحاسيس. 

 يتطّرق الشاعر بهذه الرموز إلی المقاومة وما يتعّلق بها كاالحتالل والظلم والثورة والحرّية والحّق والباطل والشهداء والمشّردين.  -3
يوّظف الشاعر أكثر عناصر الطبيعة كالحيوانات والنباتات والليل والنهار وغيرها حيث تحمل هذه الرموز دالالت معينة وفقا  -4

 لميزاتهم. 
لعاصفة والتمساح والحّية إلی الغصب، وبالذئب والكلب إلی الظلم، وبالربيع والشمس إلی الحرّية، ويرمز بالزلزال والب ركان يرمز با -5

 إلی الثورة، وباللون األسود إلی الباطل، وباللون األبيض إلی الحّق، وبالعصفورة والحمامة إلی الشهداء والمشّردين. 
عري ونری بأن هذه الرموز قد استطاعت أن يعطي شعره جماال وعمقا وتأثيرا، وأغنته حيوّية يفهم هذه الدالالت في السياق الش -6

حساسا.    وا 
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يصون الشاعر بهذه الرموز نفسه من خطر الكبت ويؤّثر في المتلّقي ويجعل فكره وشعوره في قضية الوطن، ملموسا ومحسوسا  -7
 أمام عيون المتلّقي.  
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