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Abstract 
Symbolism is one of the technical techniques Which is used in contemporary Arabic poetry. 

Contemporary Arabic poetry and, in particular, poetry is endemic to symbolism And this is for many 
reasons. Like political thirst, to visualize and deepen the meanings and feelings and to share the 
audience in the poet's mind and feeling. After the occupation of the Arab countries by the West and 
the prosperity literature of the Arab poets and authors of the symbolism school, the use of the 
symbol in the Arabic literature in perseverance literature grew. This article examines the natural 
symbols in the poetry of sustainability of contemporary poet boland al-Haidari. In most of his poems, 
he speaks of his homeland, stability and resurrection against the occupiers and oppressors to achieve 
freedom and dignity. He uses natural elements as symbols for his purpose and covers meanings and 
emotions in the form of symbols and transfers the audience. He poses his perseverance on the main 
themes of sustainability: occupation, usurpation, oppression, uprising and freedom. He portrays 
negative elements such as wolf and cold as a symbol of usurpation and oppression, and positive 
elements such as spring and sun symbolize uprising and freedom. The poet brings new meanings and 
implications to these elements, in addition to implications and contractual implications And this keeps 
him from the danger of imprisonment and assassination. It also shares the audience with the poet's 
thoughts and feelings about the homeland. This research is based on a descriptive-analytic method. 

And examines the implications of symbols based on Islamic Arabic culture and the characteristics of 
natural elements. 
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 ّخصالمل
إّن من أبرز التقنيات الفنّية التي ي ستخدم في الشعر العربي الحديث هي الرمزّية، الشعر العربي الحديث وخاصة شعر المقاومة 

ر الشاعر كة المتلّقي في فكبت السياسي وتجسيد المعاني واألحاسيس وتعميقها ومشار كالكمملوء بالرموز وهذا يرجع إلی أسباب عديدة 
ثر كّتاب العرب علی المدرسة الرمزّية، كاحتالل البالد العربية علی يد الغرب وازدهار أدب المقاومة وتعّرف الشعراء والوأحاسيسه. بعد 

استخدام الرموز في أدب المقاومة في العالم العربي. هذا المقال يتطّرق إلی دراسة الرموز الطبيعّية في شعر المقاومة للشاعر المعاصر 
ثر أشعاره عن الوطن والمقاومة والثورة أمام المحتّلين والظالمين حّتی الوصول إلی الحرّية كّلم في أكالحيدري يتبلند الحيدري. بلند 

رامة. وهو يوّظف العناصر الطبيعّية رمزا لما يريد تعبيره فيغّطي المعاني والعواطف في ستار رموز الطبيعة وينقلها إلی المتّلقي. كوال
ل المضامين األصلية للمقاومة يعني االحتالل والغصب والظلم والثورة والحرّية. ويرمز بالعناصر السلبّية مثل فهو ينشد شعره المقاوم حو 

الذئب والبرد إلی الغصب والظلم وبالعناصر اإليجابّية مثل الربيع والشمس إلی الثورة والحرّية. يعطي الشاعر لهذه العناصر معاني 
ر الشاعر كّية فهذا يصونه من خطر السجن واالغتيال واألذی وأيضا يشارك المتلّقي في ما يفودالالت جديدة غير دالالتها المعجم

ويحّسه حول الوطن وآالمه. قد اعتمد هذا البحث علی المنهج الوصفي التحليلي ويحّلل دالالت الرموز وفقا للثقافة العربّية اإلسالمية 
 وسمات العناصر الطبيعية. 

 لحيدري، الرمزية، الطبيعة، المقاومة، الشعر الحديث.بلند المات الرئيسة: كال
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 مقدمةال
إّن المدرسة الرمزية العربية مذهب أدبي نشأ في الشعر العربي الحديث وتوّضحت معالمه في النصف الثاني من القرن »

)نشاوي، «. ة في األدب اإلنسانيالعشرين؛ عّبر عن تجارب إنسانية ومعاناة قومية أو وطنية أو اجتماعية أو نفسية.. وفتح آفاقا جديد
ام الظلم والفساد، قام الشعراء بالدفاع عن الوطن وحقوق كب بعض الحك( بعدما احتّلت الدول الغربية البالد العربية وارت469م: 1984

الحتالل. إن هذا شعبهم فتوّلد أدب جديد في األدب العربي، األدب الذي عرف بأدب المقاومة. فهو أدب يقاوم أمام الظلم والفساد وا
ثيرة كالمقال يتطرق إلی تحليل رموز الطبيعة في شعر المقاومة للشاعر العراقي المعاصر بلند الحيدري. بلند الحيدري قد أنشد قصائد 
بسبب حول الوطن واالحتالل وما يتعّلق بهما من الظلم والثورة والحرّية. ألّنه شاعر ملتزم وليس غافال عّما يجري في وطنه، والشاعر 

ّلم فيها عن المقاومة. كبت السياسي في وطنه وبسبب تجسيد المعنی واإلحساسات، قد استعمل تقنية الرمز في قصائده التي يتكوجود ال
ار. تعطي كلم عن الطبيعة وال يصفها بل يستخدم عناصر الطبيعة رمزا وأداة تعبير لما في خياله من األفكشاعر معاصر ال يتكهو 

ّل عنصر داللة خاصة وفقا لخصائصه. يستعمل كار واألحاسيس أمام عيون المتلّقي. لكدينامية وحيوّية، وتجّسد األف هذه الرموز شعره
الشاعر العناصر المخوفة والقبيحة لما مخوف وقبيح، والعناصر الجميلة والمحبوبة لما هو جميل ومحبوب، فمثال يرمز باألزهار إلی 

ار واألحاسيس ألّن الظرف السياسي ال يسمح للشاعر كالغاصب. وهذا أحسن طريق للتعبير عن األفالشهداء ويرمز بالذئب إلی العدّو 
لمات في داللتها المعجمية ال تستطيع أن تعّبر كأن يعّبر صريحا بما يريده ويهّدده باالعتقال والقتل والحبس. وكذلك يعلم الشاعر بأّن ال

 ضافة لهذا أغنت رموز الطبيعة شعر الحيدري عمقا وجماال. ار واإلحساسات. وا  كما في ذهنه وقلبه من األف
 أسئلة البحث

 ( ما هي داللة رموز الطبيعة في شعر المقاومة بلند الحيدري؟أ
 ب( ما هي أسباب استعمال رمز الطبيعة في شعر المقاومة بلند الحيدري؟

 فرضيات البحث
دّل علی الغصب والظلم من جهة وعلی الثورة والحرّية والمقاومة من جهة ثر رموز الطبيعة في شعر المقاومة بلند الحيدري يك( إن أأ

 أخری.
بت السياسي وتجسيد المعاني واإلحساسات وتبيينها، هي أسباب توظيف الرموز الطبيعية في شعر المقاومة لدی بلند كب( إن ال

 الحيدري.
 خلفّية البحث

رم كير إلی بعض هذه األبحاث. فهناك أطروحة الماجستير للطالبة اثيرة حول بلند الحيدري ونحن هنا نشكيجد أبحاث علمية 
من نتائج هذا البحث «. تحليل صور الخيال في شعر بلند الحيدري»ش. عنوان الرسالة 1395ردستان ايران. سنة كعبادي في جامعة 

للطالب « ليات الحداثة في شعر بلند الحيدريتج»توراه كنّية التخييلّية في شعر بلند الحيدري. أطروحة دكثرة وجود االستعارة المكهي 
م. ينتج هذه الرسالة بأّن الشاعر بلند الحيدري قد لجأ إلی بعض التقنيات 2011سالم مهدي رضيوي الموسوي في جامعة البصرة. سنة 

لحيدري، دراسة نقدية علی القناع األسطوري في شعر بلند ا»يل البصري وتقنية السرد. مقالة كالحداثية وهي تقنية الرمز وتقتية التش
ه. يتبّين 1435. 3. العدد 10ياني ومرضية فيروزپور. في مجلة اللغة العربية وآدابها. سنة كلحسين « أساس مدرسة التحليل النفسي

تقّنع من خالل البحث أن استعان بلند الحيدري بالالشعور الجمعي ونماذجه البدئية جعله يهتّم في استدعائه للشخصيات التراثية وال
بقناعها اهتماما بالغا بالشخصيات األسطورية، ذلك أنها وّفرت له فرصة المزج بين الحاضر والماضي وفرصة التوّحد بين تجربته الذاتية 
والتجربة الجماعية. كذلك يظهر أن الشاعر في تقّنعه بأقنعة الشخصيات األسطورية يختار قناعا يقرب من حاله )الالشعور الشخصي( 

لسيد فضل اهلل مير قادري ومرضية فيروزپور في « دراسة األنيمة في شعر بلند الحيدري»معه )الالشعور الجمعي(. المقالة وحال مجت
ه. والنتائج التي توّصل إليها البحث، هي أن أنيمة الشاعر تظهر عنده بوجهيها 1435. 2. العدد 10مجلة اللغة العربية وآدابها. سنة 
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هها السلبي أكثر ظهوًرا من وجهها اإليجابي، وهي معروفة لدى الشاعر وغير ثابتة، تحمل األسماء التي السلبي واأليجابي، لكن وج
 .تتناسب معها ولها تأثير وافر على الشاعر ورؤيته نحو الحياة

 بلند الحيدري
األدب العربي بشعره الجديد في انة رفيعة في كتسب مكبر الشعراء المعاصرين في العالم العربي، والذي اكإن بلند الحيدري من أ

أيلول  14رم الحيدري، ينتمي إلی األسرة الحيدرّية الشهيرة. ولد في بغداد في كشاعر الشباب العراقي المجّدد بلند أ»المعنی واألسلوب. 
بالرسم. تأّثر بأدب المهجر ، وذاق مرارة اليتم صغيرا. تعّرف إلی الفّنان جواد سليم فالتمس أن يقوم معه بتجربة فنّية تمزج الشعر 1926

لياس أبي شبكوعمر أبي شب وعمره ال « خفقة الطين»ة. ثّم اشتّق لنفسه نهجا خاّصا في الشعر. أصدر مجموعته الشعرية األولی كة وا 
لصفر، اد تجاوز العشرين. ثّم تبعها بمجموعات أخری: أغاني المدينة الميتة، جئتم مع الفجر، خطوات في الغربة، رحلة الحروف اكي

ان بلند شاعرا مجددا ك( »580-579،: 2م، ج1994)بصري، «. قصائد جديدة، أغاني الحارس المتعب، حوار عبر األبعاد الثالثة
تب القصيدة بأسلوب ساحر ولغة جميلة، أسهم في تطويرها وتجديدها. هو كان يجيدها، وهو يكمبدعا في سالسة شعره والصور التي 

( هو يعرف بالتجّدد في 98م: 2002)آل طعمة، « ب الماء. تأّثر في شعره بأساطير اليونانّية القديمةما يشر كينظم الشعر بسهولة 
ر السياب وعبدالوهاب البياتي، قد تطّرق الشاعر في شعره لقضايا كبدر شاكالشعر العربي الحديث ويعّد من أشهر الشعراء العراقيين 

مّر الخطاب الشعري لبلند الحيدري بثالث مراحل، المرحلة األولی »لعالم العربي. ل السياسية واالجتماعية في اكذلك للمشاكوطنه و 
مرحلة الحّب والتي يمّثلها ديوانه خفقة الطين، والمرحلة الثانية مرحلة االغتراب الوجودي حيث يغترب الشاعر في أشعاره عن المجتمع، 

لشاعر عن المجتمع والعشب واإلنسان العراقي والعربي والعالمي تعبيرا أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة االلتزام الصريح حيث يعّبر ا
 ( 9م: 2014)المصري، « صريحا فأشعاره في هذه المرحلة تدخل في إطار المدرسة الواقعية في األدب

 توظيف الرموز الطبيعية في شعر المقاومة لدی الشاعر
بت األفواه كبون أنواع الجرايم والظلم في هذه البالد من القمع و كيرتبيرة البالد الضعيفة، كبعدما يحتل المستعمرون والدول ال

تون أمامهم ويدعون الناس إلی الوعي والتضحية والثورة كّتاب ال يسكن العلماء والطاّلب والشعراء والكوالقتل والحبس والنهب والسرقة. ل
رامة. فهذه الموضوعات األربعة يعني االحتالل والظلم والثورة والحرّية قد تّجلت في شعر بلند الحيدري وهو كحّتی يصلوا إلی الحرّية وال

استعمل عناصر الطبيعة رمزا لهذه الموضوعات. فنحّلل هذه الرموز وداللتها ونأتيها وفقا لظهورهابمعنی أننا نأتي بالغصب واالحتالل 
 الحرّية رابعا.   أّوال والظلم ثانيا والثورة ثالثا و 

 الف( الرموز التي تدّل علی الغصب والغاصبين:
الخوف كوّظف الشاعر العناصر السلبية والقبيحة رمزا للغصب والغاصبين. فلذا ينتخب من الطبيعة ما له معنی سلبی وقبيح 

  والغدر والظلم والشقاء والبالء، ولهذا قد رمز بالذئب والجرادة والغراب للغصب والغاصبين. 
 الذئب:

انة خاّصة وهو مشهور بالغدر والظلم والحرص والخيانة. ويقال إّنه جائع دائمًا وال يشبع كإن للذئب في آداب األمم وثقافاتها م
ّل صفات الشّر من غدر وخيانة، وأن تتفق المجتمعات كمّما هو مثير حّقًا أن تلصق الذئب »أبدًا ولهذا هو حريص وال يقنع بأّي شيء. 

: 1م، ج1988رّي، ك)العس« أخون من الذئب»( جاء في األمثال العربّية: 104م: 2012)العّماري، «. ة علی هذه الّصفاتالبشريّ 
( والشاعر بلند الحيدري يستخدم هذا الحيوان الوحشي رمزا للغاصبين الذين قد احتّلوا 27: 2)نفسه، ج« أظلم من الّذئب»ذلك ك(، و 333

 الوطن العربي.
 «ديبتحية األ»قصيدة 
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ن  الظَّالم  » ب ت/ ِفي ق دِسنا/ /و  ق د د ج  بًا على آفاِقها/ ف ن ص  مَّع ت س ح  ق ف ت ت نط ر   ن صبًا ِمن  الب هتاِن/ وت ج  هم ة  ود خاِن/ و  بل ى/ ِبناِر ج  ح 
لم ل ت ّتى إذا س ق ط  النَّصيف  ت م  به ة  ِله واِن/ ح  مُّع نا/ و ه ٌن/ ف ن حِني ج  ٌة ِلِجراِدها/ أن ي ل مَّ ت ج  ليم  سمًا ِفي ف ِم الثُّعباِن/ ف إذا الرُّبوع  و  / ِذئبا / و 

/ ن هٌب ِلب راِثِن الِغربانِ   «:الطرد»( ويقول في قصيدة 464-463م: 1980)الحيدري، « والّدار 
/ك نت  أنا القاتِ  يا أيُّها الحاِضر  ِفي الِغياِب/ ك م م رَّة  يا د ِمي الم سفوح  ِللتُّراِب/» / ل  ، ك نت  الج رح  والذ باب   ك م م رَّة / و المقتول 
دت   / أوص  / وِنمت  ال ا حل م / ال أسأل  / أِلنَّني.../ ال ت قل ِقي/ دوِني الباب  واب  / وم رَّة  ثاِني ة/ ال أبح ث  ع ن ج  / س ت رِجع  الذِّئاب   س ت رِجع  الذِّئاب 
 (604-603م: 1980)الحيدري، « راِبع ة ثاِلث ة/

ل دماء الناس وحقوق المظلومين. وال رحم في قلوبهم وال صلة بينهم وبين اإلنسان. كالذئاب ال يشبعون من أكإّن الغاصبين 
نوا في الغابات والجبال. رمز الذئب استطاع أن ينقل إلی المتلقي وجهة النظر الشاعر كألّنهم حيوان وحشّی وعليهم أن يعيشوا ويس

حساسه عن الغاصبين، يعن  ی القتل والخوف والوحشية واألجنبية.  وا 
 الجراد:

ل األزهار واألوراق واألثمار. كإّن حشرة الجراد معروفة بضررها علی الزراعة ومحاصيلها، تهاجم هذه الحشرة علی المزارع وتأ
الجراد تصوير للبالء واآلفة. هم »ة. ثيرا. وأخذ معنی الهجوم والبالء وفقا لما يعمل في الطبيعكتجّلت الجرادة في اآلثار الدينية واألدبية 

: 5ش، ج1387)شواليه، « تاب المقدس فسِّر بهجوم تاريخي أو ألم وتعذيب من الشيطانكجيش من المهاجمين والمدّمرين. في شروح 
قصيدة  لون حقوق الناس. يقول فيكالجراد علی وطنه ويأك( جعل الشاعر بلند الحيدري الجراد رمزا للغاصبين. وهم يهاجمون 295

 «:تحية األديب»
ن  الظَّالم  » ب ت/ ِفي ق دِسنا/ /و  ق د د ج  بًا عًلى آفاِقها/ ف ن ص  مَّع ت س ح  ق ف ت ت نط ر   ن صبًا ِمن  الب هتاِن/ وت ج  هم ة  ود خاِن/ و  بل ى/ ِبناِر ج  ح 

ّتى إذا س ق ط  ال به ة  ِله واِن/ ح  مُّع نا / و ه ٌن/ ف ن حِني ج  ٌة ِلِجراِدها/ أن ي ل مَّ ت ج  ليم  سمًا ِفي ف ِم الثُّعباِن/ ف إذا الرُّبوع  و  ل ت/ ِذئبا / و  لم  نَّصيف  ت م 
/ ن هٌب ِلب راِثِن الِغربانِ   (464-463م: 1980)الحيدري، « والّدار 

ذا الرمز ما يخرج الفاّلح الجراد من المزرعة. والشاعر بهكفيجب علی الشعب العربي أن يطرد العدّو الغاصب من القدس 
 ره وشعوره دون أن يقع في مخلب العدّو وخطره. كاستطاع أن يعّبر ف

 الغراب:
في التعبير النفسي رؤية الغراب في النوم، عالمة النحوسة »يعر ف الغراب بالنحوسة والشؤم ويوّظف في األدب بهذا المفهوم، 

أخدع من »لعربية أخذ المعاني السلبية ويقال في المثل ( هذا الطير في الثقافة ا581: 4ش، ج1387)شواليه، « والشقاء والخوف
( نحن نری حضور الغراب بهذا المفهوم في األدب المقاوم 324: 1م، ج1994)عجينة، « الغراب، أشأم من الغراب، أزهی من الغراب

 يقول:« تحية األديب»ي في قصيدة ويوّظفه شعراء المقاومة رمزا للعدّو الغاصب والمحتّلين ألّنهم سبب الشقاوة والخوف. بلند الحيدر 
ن  الظَّالم  » ب ت/ ِفي ق دِسنا/ /و  ق د د ج  بًا عًلى آفاِقها/ ف ن ص  مَّع ت س ح  ق ف ت ت نط ر   ن صبًا ِمن  الب هتاِن/ وت ج  هم ة  ود خاِن/ و  بل ى/ ِبناِر ج  ح 

ّتى إذا  به ة  ِله واِن/ ح  مُّع نا / و ه ٌن/ ف ن حِني ج  ٌة ِلِجراِدها/ أن ي ل مَّ ت ج  ليم  سمًا ِفي ف ِم الثُّعباِن/ ف إذا الرُّبوع  و  ل ت/ ِذئبا / و  لم  س ق ط  النَّصيف  ت م 
/ ن هٌب ِلب راِثِن الِغربانِ   (464-463م: 1980)الحيدري، « والّدار 

ل حقوق الناس المظلومين. فيجب علی الشعب العربي واألّمة اإلسالمية أن كغربان تنهب القدس وتأكيری الشاعر الصهاينة 
 رامتهم ووطنهم.كيقاموا أمام هذا العدّو الغاصب ويدافعوا عن 
 ب( الرموز التي تدّل علی الظلم والظالمين:

عله الغاصبون الظالمون في ثيرا حول ما يفكّلمون كّتاب يتكإن أحد المضامين األصلية ألدب المقاومة هو الظلم، فالشعراء وال
ثيرة تدّل علی الظلم والظالمين. رموز الطبيعة التي قد كوطنهم من القمع واالضطهاد والسجن واالغتيال. نری في األدب المقاوم رموزا 

 البرد والثلج والعاصفة. كاستخدم في هذا المجال هي الحيوانات الوحشية والخطرة والظواهر الخشنة 
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 الثعبان:
ثيرما يخاف الناس من الثعبان ألّنه عدّو قاتل لإلنسان كبيرا في الثقافات المختلفة. فكاسا كان أو الحية أو األفعی انعإن للثعب

ثيرة لإلنسان. وعلماء الطّب يصنعون منه دواء كيفّر منه دائما ويجعله رمزا للخوف والعداوة. وأيضا يوجد في سّم الثعبان فوائد  كولذل
م الثعبان في األدب المقاوم رمزا لألعداء الغاصبين، الشاعر بلند الحيدري في بعض قصائده التي يتطّرق فيها بعض األمراض. ي ستخد

 «:في الليل»إلی لمحتّلين الظالمين، يجعل الثعبان واألفعی رمزا لهم فيقول في قصيدة 
/ عاد وا ِمثل ما كل  » ل ه م ِباألرِض ث عبانكنَّما الّناس  مِت م آسيها/ ِمن ان وا/ ي ش دُّ أرج  )الحيدري، « لِّ ما فيهاك/ واألرض  ت نس ج  في ص 
 (  300م: 1980

 «: أريد  أن»و في قصيدة 
رَّم هكا ريد  أن أ ز حِزح  اللَّيل  ف ال ت خِتل  ت حت  ِظلِِّه/ أفعًی/ و ال ت سع ی/ و راء  ِرجِلِه/ ت نف ثُّ ألف  فِ » -377م: 1980)الحيدري، « ر ة  م ح 

378  ) 
فالشاعر يرمز بالثعبان واألفعی للمحتّلين والغاصبين. وبهذا الرمز يجّسد وحشية العدّو وأعماله غير اإلنسانّية أمام عيون 

بوا أقبح األعمال كيرتوت أمامهم أن كالمتلّقي. يقول يجب علينا أن نمحو ليل االحتالل ونخرج الغاصبين من أراضينا ويسبب الس
 والمحّرمات. 

 البرد:
س في األدب حامال كثيرا لجسم اإلنسان والمحاصيل الزراعّية وله أثر سلبّي في الطبيعة، قد انعكما أن البرد يسبب ضررا ك

 ثيرا.كالذين يظلمون الناس  ام والمحتّلينكالمعاني السلبّية. يستخدم هذه الظاهرة الطبيعية في شعر المقاومة رمزا للظلم والظالمين أي الح
 «: ليل وبرد وحّراس»فهو يقول في قصيدة 

ّراِس/ واللَّيل  ط ويٌل يا ح  » / ه ل مات وا؟/ ت ج وس  اللَّيل  خ ط ى الح  بِح األموات  / ل ن ت نه ض  ِفي الصُّ باح  / والب رد  ش ديٌد/ س ي ِطلُّ الصَّ ّراس 
ّراس    (539م: 1980)الحيدري، « والثَّأر  م ريٌر يا ح 

فالشاعر ينتظر صباح الحرّية ويريد الخروج من الليل الطويل وبرده الشديد، هو يرمز بالليل والبرد لالحتالل والظلم في وطنه 
ن  راهة كان طويال، فالحيدري بهذه الرمزية يجّسد جمال الحرّية و كويرمز بالصبح للحرّية، الحرّية التي تأتي بعد ليل الظلم واالحتالل وا 

 لم واالحتالل ويخبر المتلّقي بمجيء الحرّية والسعادة بعد الظلم حتما.الظ
 الشتاء:

ل والصعوبات ويغّطي كإّن الشتاء أبرد فصول السنة. تملؤ  الطبيعة بالثلج والبرودة في هذا الفصل وتواجه الحياة بعضا من المشا
عماال رمزيا ويعطونه دالالت جديدة غير داللته المعجمّية وفقا الثلج والجليد صعيد األرض. يستخدم الشعراء هذا الفصل في شعرهم است

لما يفعل في الطبيعة والحياة من التأثيرات. نحن نری الشتاء في شعر المقاومة رمزا للظلم والظالمين وأعمالهم السيئة. يرمز الحيدري 
 «:مسيرة خطايا السبع»بالشتاء إلی الظلم الذي طال في وطنه فهو يقول في قصيدة 

ِلدت  في ل يِل ِشتائي ط ويِل المد ی/ ف  » د ی/ كان  أن س د دت  باب  غ رف تي/ أغل قت  ش ّباكأنا امر أ ٌة/ و  ل ی الّرياِح والنُّجوِم والصَّ ي ع 
 (697-696م: 1980)الحيدري، « لَّ ل حظ ة  في م وت  كي أول د  كف صار  ب يتي ِمدف أه/ وِنمت  

عوبة التي يذوق الشاعر ووطنه من الغصب واالحتالل ألن الغاصبين والمحتلين احتلوا وغصبوا لمة الشتاء هنا يشير إلی الصك
 ما يملؤ الشتاء الطبيعة بالثلج والبرودة. كوطن الشاعر ومألوه بالظلم والصعوبة 

 اللون األسود:
ا أّنها عن طريق المعاني الرمزية مكتستخدم اللغات ألفاظ األلوان استخدامات مجازية قد يشيع بعضها ويجري مجری األمثال، »

يبا موحدا ذا معنی كال يفهم معناها بمجرد فهم مفرداتها إذ تصبح تر   idiomsواإليحائية لأللوان تستخدم ألفاظها في تعبيرات لغوية 
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المقاومة يرمزون بهذا ثر األلوان استخداما رمزيا في شعر المقاومة، فشعراء ك( إن اللون األسود من أ69م: 1997)عمر، «. خاّص 
ره كثير من الثقافات داّل علی ما يستكّنه في منظور كيشير األسود فيزيائيا إلی فقدان اللون، ل»بت والشقاوة واالحتالل، كاللون للظلم وال

( هذا اللون 100م: 2008)محمد حمدان، « اآلالم والعذابكّل ما هو سلبّي كويتشاءم به، لهذا عبر الشعراء بهذا اللون من المعاناة و 
دَّْت و ج وه ه ْم أ  كقد جاء في القرآن ال ا الَِّذين  اْسو  وٌه ف أ مَّ دُّ و ج  وٌه وت ْسو  انِ كريم لداللة علی معنی سلبي: ﴿ي ْوم  ت ْبي ضُّ و ج  ْم ف ذ وق وا كف ْرت ْم ب ْعد  ِإيم 

ا  ﴾ )سورة آل عمران: كْنت ْم ت  كاْلع ذ اب  ِبم  ون  فقد اعتاد »ون األسود بهذه الدالالت في المجتمع وفي اعتقادات الناس، ( نشاهد الل106ف ر 
الناس لبس السواد عند الحزن فربطوا الّسواد بالموت وشاع بينهم الخوف من الظالم وما يحمله من مجهول فربطوا الخوف من المجهول 

ّل هذه األسباب قد جعل اللون ك( و 201م: 1997ر، )عم«. ما أن اللون األسود لم يربط في الّطبيعة بأّي شيء ذي بهجةكبالسواد، 
في »ذا جعل بلند الحيدري اللون األسود رمزا للظلم والظالمين ويقول في قصيدة كاألسود مرتبطا بالتشاؤم والشّر عند البشر وه

 «:األربعين
د / ا بع ِدي/ يا انِت، يا م ن مين/ ِحقد  األماني الماِئتاِت ع  كاأيق ضت  في األشواِك ِمن ع طِشي الم هين/ ِحقِدي ال» ل ی ط ريق  أسو 

/ ِبالف جرِ   (  420-419م: 1980)الحيدري، « ت حل مين 
 «:رحلة الحروف الصفر»و في قصيدة 

وب ك م/ ت عِرف ها ذ ن وب ك م ِفي الق   و  تار ًة/» )الحيدري، « ري ِة الك ئيب ةِ ك نيس ٌة في و حش ِة الِجباِل/ وتار ًة م شاِنق  س وداء / أو ِحباٌل/ ت عِرف ها د ر 
 (543م: 1980

فهنا يدّل األسود علی الظلم والحزن والمصيبة والخوف الذي انتشر في البالد بسبب وجود الظلم. ونحن نری المفهوم المتشائم 
 ل الجهات خوفا وبالء. كفي هذا اللون، والظلم قد غّطی وطنه الليل باللون األسود ومأل 

 الريح:
ة وعدم الوقفة، تسّبب أن يرمز كالقدرة والحر كثيرا ألن خصائص الريح كء الرمزيون الريح في شعرهم الثوري يوّظف الشعرا

ّنها تدّل علی معنيين اثنين متناقضين فهي تدّل علی كالريح رمز القّوة والسلطان ول»الشاعر به للثورة والقيام أمام المحتّلين والظالمين، 
« انت دبوراً كالخصب والرزق والنصر والظفر والبشارات، إذا ساقت السحاب مثقال بالمطر ورّبما دّلت علی الجوائح واآلفات إذا 

غصن وصحراء »صيدة ( قد وّظف الحيدري الريح بداللة سلبّية وجعل رمزا للظلم والغصب. قد جاء في ق272م: 1994)عجينة، 
 «:ومظفر

...؟!» رُّ حيٌح... يا م ظ فَّر/ إنَّ ذاك الغ صن  ر غم  الب رِد/ ر غم  الّريِح/ أ خض   (482م: 1980)الحيدري، « أ ص 
 «:داء الخطاياء السبع»و في قصيدة 

قر الجاِئع/ والّريِح الم لعون ة والّليِل الّداجي/» س د  العاري، ر غم  الصَّ ل  أرضًا خ ضراء   و  ر أينا الج  وَّ « ر غم  الِمسماِر والّناِر ي ت ح 
 (714-713م: 1980)الحيدري، 

هو يرمز باللون األخضر إلی الحرّية والسعادة ويقول بأّن الحرّية ال يبقی مع وجود الغصب والظلم واالحتالل ويرمز بالريح 
ريم كما قد جاء في القرآن الكيهلك النباتات والثمرات والحيوانات ثيرة و كللظلم والغصب ألّن بعض الرياح تهب بشّدة وببرودة أو حرارة 

اِتي ة  ﴿وتدّل للهالك ويقول:  ر  ع  ْرص  اٌد ف أ ْهِلك وا ِبِريح  ص   (6)الحاقة،  ﴾و أ مَّا ع 
 الوحش:

بين األطفال الوحوش اليرحمون أحدا ويفّرقون كيرمز بلند الحيدري بالوحش إلی الظالمين الذين يدوسون حقوق الشعب. وهم 
 «: توبة يهونا»بار، ويظلمون في حقوق جميع الناس، فيقول في قصيدة كوال

قوق ه /  كل  الِحقد  عروق ه / كأنا أدِري/ أنَّ ش عِبي ي أ» ر  ِبي الو حش  اّلذي داس  ح  ر  ِبي الل يل  الّذي س دَّ ط ريق ه / أنا كلَّما أبص  لَّما أبص 
/ أيُّ   (365م: 1980)الحيدري، « ل يل  أدِري/ أيُّ و حش 
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تون أمام غصب وطنهم واحتالله. برأي الشاعر أّن الظالم عنيٌف ومتحجر  الفؤاد كمأل قلوب الناس من الحقد والغضب وهم ال يس
بون كم يرتوقلبه خال من الرحم والمحبة فهو يرمز إليه بالوحوش ويشير بأّن الظالمين ال يفعلون فعل اإلنسان أو الحيوان األهلي بل ه

 أعمال الوحوش وال صلة بينهم وبين اإلنسان.  
 الظلمة:

إّن اإلنسان يخاف من الظلمة وال يقدر أن يشاهد األشياء ويواصل طريقه محايدا ال يعتني بما يشاهد من السلبيات واإليجابيات 
فر، نشاهد كالظلمة في القرآن بمعنی الشقاوة والمنها، ولهذا السبب تستخدم الظلمة في النصوص األدبية والدينية بمعانی سلبية. جاءت 

اب  النَّارِ ﴿هذا األمر في سورة البقرة  اِت أ ول ِئك  أ ْصح  ون ه ْم ِمن  النُّوِر ِإل ى الظُّل م  وا أ ْوِلي اؤ ه م  الطَّاغ وت  ي ْخِرج  اِلد ون  و الَِّذين  ك ف ر   ﴾ ه ْم ِفيه ا خ 
 الظلم والفقر واالحتالل والجهل.  كاستعمل بدالالت مختلفة سلبية  ( وفي األدب المقاوم قد257)البقرة، 

 «:غ دًا ه نا»يقول في قصيدة 
د ًا/ ه نا/ س ي سأ ل  الّتاريخ  ع ّني/ أنا/ ع ن ب يِتنا الغاِرِق في الظُّلم ةِ »  (  382م: 1980)الحيدري، « غ 

ة، الوطن الذی غرق في ظلمة االحتالل والظلم، فيعتقد بأّن فالشاعر يری نفسه ومواطنيه مسؤوال أمام وطنه ومسائله السياسي
 وت أمام الظلم ونهب الوطن يسبب شقاوة األجيال الحاضرين والقادمين.كالثورة واجبة ألّن الس

 الليل:
لوحشّية ال يقدر اإلنسان في الليل أن يستمّر عيشه بسهولة النهار، ويصير العيش ودفع الخطر واإلنقاذ من الموت والحيوانات ا

ّلمون عن ميزاتها كثيرا في األدب. نشاهد عند القدماء بأّن الشعراء يصفونه في آثارهم ويتكصعبا بسبب عدم وجود النور فالليل يستعمل 
ن فی األدب المعاصر والمقاوم يستعمل في دالالت كويحزنون منه بسبب االبتعاد من المعشوق، وينتظرون قدومه مع بزوغ الشمس. ول

الظلم واالحتالل والغصب والفقر والجهل.فنری هذه الرمزّية في كل والمسائل السلبّية كر معجمية فهو يدّل علی المصائب والمشاجديدة غي
 «: ذشيج»شعر بلند الحيدري حيث يقول في قصيدة 

ه / يا د مع تي/» يَّم ت أشباح  ّليني إلى و حد تي/ ِلّلِه/ في غ رف تي البالي ة/ الل يل  ق د خ   /ثُّ ِللشَّمع ِة أشجاِني ه/ ف ش مع ِتي شاِعر ٌة طال ماأب   خ 
 (100م: 1980)الحيدري، « غ نَّت ِلي النُّور  ِبأجواِئي ه
 «:سرّ »و في قصيدة 

طيُل اللَّيُل ولَن َتقُتلَنِي/ َسَتُدوُس علَى أدِري/ َسَتُعوُد لَِتحِرَق لِي ِشعِري/ َسَتُعوُد لَِتقلََع لِي َظفِري/ لَن َتقُتلَنِي/ َسَتُشدُّ الَحبُل ولَن َتقُتلَنِي/ َستَ »

 (354م: 1980)الحيدری، « َصدِري
نه يعلم بأّن هذا الليل لن يدوم كي وطنه ونشر الخوف والصعوبة فيه ولالليل أشباحه فكيری الشاعر بأّن الظلم والغصب قد خّيم  

 ولن يستطيع أن يهزم الشعب والمجاهدين. 
 العاصفة واإلعصار:

وارث الطبيعّية كإّن العاصفة واإلعصار من الرياح الشديدة والقوّية التي يصحبهما مطر غزير أو ثلج أو برد. هما تعتبران من ال
﴿أََيَودُّ أََحُدُكْم أَن َتُكوَن ( 2)المرسالت،  ﴾ف اْلع اِصف اِت ع ْصًفا﴿ريم بداللة سلبية: كيث جاءت هاتان الظاهرتان في القرآن الان حكالسيل والبر ك

َمَراِت َوأََصاَبُه اْلكِ  ِخيل  َوأَْعَناب  َتْجِري ِمن َتْحتَِها اأْلَْنَهاُر لَُه فِيَها ِمن ُكلِّ الثَّ ن نَّ لَِك بَ لَُه َجنَّة  مِّ يَّة  ُضَعَفاُء َفأََصاَبَها إِْعَصار  فِيِه َنار  َفاْحَتَرَقْت َكَذَٰ ُر َولَُه ُذرِّ

ُروَن﴾ )البقرة،  ُ لَُكُم اآْلَياِت لََعلَُّكْم َتَتَفكَّ يستخدم الشعراء واألدباء المعاصرون هاتين الظاهرتين في آثارهم استخداما رمزيا وفي ( 266ُيَبيُِّن هللاَّ
يدة. تدّل العاصفة واإلعصار في أدب المقاومة للغصب واالحتالل والظلم فجعلهما الحيدري رمزين للظلم والظالمين، ويقول دالالت جد
 «: انتظار»في قصيدة 
راِح/ وم ح ت ي د  الصَّ » ل ی ن زِف الج  / والف جر  ي ول د  م رًَّة أ خر ی ع  باح  ميِل د ج ی هذا السِّراج  ق د انت ه ت أحالم ه / ود نا الصَّ فِو الج 

ياحِ   ( 152م: 1980)الحيدري، « الع واِصِف والرِّ
 «:األشرعة المنتظرة»و في قصيدة 
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/ ِلشاِطئ  ال ل ؤل  » / ت نت ِظر  اال بحار  ِهي/ أ شِرع ًة/ ت نت ِظر  الّرياح  / أ لف يت ِني أ حِمل  ك لَّ أوج  باح  / ال ش يء / ل و ع دت  يا ص  ؤ  فيِه وال م حار 
وِع واإلعصارِ  غ ير    (518م: 1980)الحيدري، « الج 

اإلعصار والعاصفة يهدم كيشارك المتلّقي بهذين الرمزين في إحساس الشاعر حول الظلم بحّق وطنه ويلمس ما يقوله فالظلم 
اره كين ويبّين أفن من أن يصون نفسه من خطر الظالمكالوطن ويقتل الناس ويجعل الحياة مّرا وصعبا. فباإلضافة إلی هذه فالشاعر تم

حساسه.  وا 
 النسر:

طائر من الجوارح ينتمي إلی فصيلة النسريات حاّد البصر له »إّن النسر من الطيور التي يستخدم رمزا في أدب المقاومة فهو 
ماّدة م: 2008)عمر، « بيران، يتغّذی بالجيفكمنقار معقوف مذبب ذو جوانب مزّودة بقواطع حاّدة، مخالبه قصيرة ضعيفة، جناحاه 

نسر( يجعله شعراء المقاومة بعض األحيان رمزا للشهداء والمجاهدين وبعض األحيان رمزا للعدّو الظالم والغاصب والشاعر بلند الحيدري 
 ، جعله رمزا للظالمين الذين ينهشون صدور الشعب المظلوم فيقول:«وحدتي»في قصيده 
 ( 280م: 1980)الحيدري، « دري/ أنا م وِتييني/ أنا ِلّلناِس/ وِلّلن سِر الذي ي نه ش  ص  كأ تر  »

رامة وفي عقيدة الشاعر حرّية الوطن كفهو يفّدي نفسه في سبيل حرّية الوطن ويقّدمه حّتی يعيش شعبه ووطنه في السعادة وال
ّلم كالموجود في وطنه يتبت كّل شيء وليست للحياة قيمة بدون الحرّية. في هذه القصيدة الشاعر بسبب الكرامته، أغلی من كوالشعب و 

حساسه للمتلّقي بهذا التقنية.  كعن الظالمين والغاصبين بأسلوب الرمز وينقل ف  ره وا 
 ج( الرموز التي تدّل علی الثورة:

 المطر:
ّل مخلوق حّی من النباتات كإّن الماء هو سبب الحياة وأصلها، وال حيَّ  يقدر أن يعيش ويواصل حياته بدونه، فيحتاج  

ائنات الحّية، وهو اآلخر ماء هائجًا مائجا كفهو األّول، أصاًل لجميع ال -هو لدی جميع شعوب العالم»والحيوانات واإلنسان الی الماء. 
ذن فال عجب أن كّل شيء ولكوطوفانا تعاقب به البشرية وفيأتي علی  نه في آن  ينبئ بتجّدد الحياة علی وجه األرض وبخلق جديد. وا 

)عجينة، « ال رمًزا من الرموز البشرّية الحبلی بالدالالتكل في جمع األشكتلته التي تحتمل التشكتلك الّصفات وب ان بما له منك
رار والشمول والمساواة، فاّتخذ في الشعر المعاصر كون نزوله بالتكذلك يك( وبما أّن المطر يغّير الطبيعة ويجّددها و 252: 1م، ج1994

رامة والسعادة. والحيدري يرمز بالمطر إلی الثورة كالحرّية الشاملة، الدائمة التي تغّير الحياة وصوال الی الوالشعر المقاوم خاّصًة مدلول 
 أمام المحتّلين والظالمين فيقول:

ًا أو أسع د/ م حمودًا أو يا ناس  ه ب وني ِاسمًا/ ِاسمًا ي حِمل ني و عدًا/ ر عدًا/ غ يمًا/ م ط رًا ق د ي وِعد  ِبالنَّعي/ ِسم وني اسمًا... م سع ود»
د  (686-685م: 1980)الحيدري، « أحم 

ذا ال يثور شعب أمام الظالمين كو في رأيه يجب علينا أن نلتزم بالثورة في سبيل الحّق دئما، حّتی نصل إلی الحّرية وال رامة. وا 
والجهاد، عندما نريد الحرّية فيجب علينا أن نمأل  رامة والحرّية هو الثورةكريما أبدا وطريق الوصول إلی الكوالغاصبين لن يعيش سعيدا و 

 ما أن المطر ينبت الشجرة والزهرة والنبات.كجسمنا وروحنا بالثورة والجهاد ال نتوّقف، هذه الرمزّية يشير بأّن الثورة تنبت الحرّية 
 ان:كالبر 

وينتهي بفوهة تخرج منها مواّد منهصرة ل كون في الغالب مخروطّي الشكان هو فتحة في القشرة األرضّية في جبل. يكالبر »
ان هو غضب كان نظرة أدبية، نقدر أن نقول بأّن البر كان( إذا ألقينا نظرة علی البر كم: مادة بر 2008)عمر، « وغازات وأبخرة ودخان

زالة  لثورة واالنتفاضة، ان رمزا لكبت. يستخدم شعراء المقاومة البر كّل ما فيها، وعدم الصمت أمام الظلم والكاألرض من الظلم وا 
 «:تحية األديب»ويعتقدون أّن الشعب يجب عليهم أن يثوروا ويقوموا أمام الظلم واالحتالل، والشاعر بلند الحيدري يقول في قصيدة 
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/ هاِدرًا/ ِفي ك لِّ ِشبِر  وت ك  ِمن خ ط ى أوطاِني/ ِفي ع يِن يا شاِمخًا/ ما طال ه  ن سٌر/ وال دان ت ذ راه  م ساِلك  الِعقباِن/ ِاّني أكاد  أم سُّ ص 
ّما ت ق ول  األرض  ِفي الب ركان    (461م: 1980)الحيدري، « ثاِئر ة / ي لوح  ِحكايًة ع 

تون أمام الظلم والشاعر بهذه كان وال يسكان إلی الثورة والدفاع عن الحّق، ويفعل الشهداء والمجاهدون فعل البر كفهو يشير بالبر 
ما الشيء كبأّن الظالمين والغاصبين والمحتّلين ال يقدرون أن يبقوا ويسلموا عندما يثور الشعب والمجاهدون  الرمزّية، في الحقيقة يقول
 ان.  كقادٌر أن يبقی أمام البر 

 د( الرموز التي تدّل علی الحرّية:
 النور:

الصواب من الخطأ والحسن من ل الثقافات ألّنه يساعد اإلنسان علی أن يمّيز كإّن النور والضياء محبوب عند جميع الناس و 
ريم الذي يقول: كالقبح. ولهذا جاء النور في النصوص األدبّية والدينّية رمزا للخير والعطاء والسعادة والحرّية. فمثال نشاهد في القرآن ال

ُ َولِيُّ الَّذيَن ﴿ لُماِت إِلَي النُّورِ هللاَّ ثر كلمة ترتبط بالّنور والضياء، تدّل في أكل كونری في األدب أّن  (257)البقرة:  ﴾آَمُنوا ُيْخِرُجهُْم ِمَن الظُّ
األحيان علی الخير ولها معنی إيجابّية. فبين الشمس والصباح والنهار والنجم والقمر والفجر والّسحر وبين الخير صلة في النصوص 
ر األدبّية. فالشاعر في قلبه أمل بالحرّية ويری وطنه غارقا في الحزن واأللم ودماء الشهداء والظلم. وهو يرمز بالنور للحرّية التي ينش

 «:ال شيء هنا»ضياءها علی هذا الوطن فيقول في قصيدة 
فق ة  ال» ی ي نِسج  ِمن ِتلك الدِّما/ خ  زِن ت غّني ِباألل ِم/ وم ض  لهام  الظُّلمِ م دين ة  الح   ( 114م: 1980)الحيدري، « نُّوِر وا 

افحون الظلم حّتی يصلوا كبالظلم واأللم والحزن، والشعب يضّحون دماءهم في سبيل الحرية ويمليء فالشاعر يتعتقد بأّن وطنه 
لمة النور، فعنوان كبل يرمز إليها بّلم عن الحرّية بصراحة كرامة والحرّية. فهو بسبب وجود االختناق ال يقدر أن يتكإلی نور السعادة وال

ون مرتبطا بهذه الرمزية والشاعر يشير إلی أهمّية الحرّية فدون نور الحرية ال فائدة ألّي شيء في كالقصيدة يعني ال شيء هنا ي
 المجتمع.  

 النبع:
قداسة النبع عالمّية ألّن نمو »س. ون النبع مقدسا عند الناكإّن النبع هو منبع الماء ونحن ال نقدر استمرار الحياة إال به، في

)شواليه، « ّل الوجودكة والسعادة ومبدأ الحياة و كنا. النبع رمز األمية والملك والقدرة والبر كالحيوان واإلنسان وخصوبتهما دونه ليس مم
 ( وبلند الحيدري جعل النبع رمزا للثورة أمام الظالمين والغاصبين. ويقول:526-523: 2ش، ج1387

حي» ل ی الدَّرِب/ الم ع فَّ أ  ص  ر/ آه ل و ت دِري ع طشانا ع  ر/ إنَّ في ٌح/ إنَّ ش مسًا ت جم ع  الصَّحراء  في ع يني؟/ م ظ فَّر!/ ن بع  ماء  ي ت ف جَّ
ر حراِئك ن بعًا ي ت ف جَّ  (484م: 1980)الحيدري، « أعماِق ص 

يعيش كريما وسعيدا بدون التمتع بالحرّية كما أنه ال يستطيع أن  فالنبع منبع الماء والثورة منبع الحرّية، واإلنسان ال يستطيع أن
 يعيش دون الماء، فالشاعر يتمّنی لوطنه ثورة يتفّجر كالنبع حّتی أغرقه في الحرّية وذهب بالظلم والدم.

 الربيع:
صائص خاّصة. بينما نری ل من الفصول األربعة يعني الّربيع والصيف والخريف والّشتاء خكر في الطبيعة نری أنه لكعندما نف

ثر الناس ألّنه أحسن من الفصول األخری جّوًا وطبيعة وجمااًل. في الربيع تخضّر الطبيعة بعد الشتاء كأن الربيع هو محبوب عند ا
لجميلة الناس من بيوتهم إلى أحضان الطبيعة وينظرون إلی المناظر ا القارس والبرودة الشديدة وتمأل األرض بالبهجة والسرور. فيخرج 

ثر شعوب األرض تحتفل بإشراقة الربيع والربيع بهذا األسباب قد صار رمزا كهة اللذيذة ويتمتعون بالجّو الرائع ولهذا أكلون الفواكويأ
لشتاء والشعراء الرمزيون يجعلون الربيع رمزا للحرّية وتجدد الحياة بعد الظلم والفساد والكبت. كما أّن ا لتجدد الحياة والحرّية في األدب.

 «:النسر»هو رمز للظلم والكبت واالختناق. ويقول الحيدري في هذا المجال في قصيدة 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=257
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/ وف جر ك ل ن ي سير  إ» / ِبأن ي بق ی الطَّريق / ط ريق  ف جر  بيٌع وت ق سَّم  ِباسِم خاِبي ة / وراح  :/ غ دي ر  )الحيدري، « لی أرواح  ف س نب ل ٌة ت قول 
 (453م: 1980

 «:رون ألف قتيل.. خبٌر عتيقعش»و في قصيده 
بيع»  (349م: 1980)الحيدري، «  و حدي/ ر أسي ه نا/ ِرجلي ه ناك/ وي دي ت ش دُّ عل ی ي دي/ ال ٌم ف ظيٌع/ وا ِحسُّ بي ش وق  الرَّ

الظلم والصعوبة و قد أغرق شتاء الظلم وطن الشاعر في الثلج والبرودة والصعوبة فيتمّني مجيء  الربيع والحرّية حّتی يدّمر  بناء 
 وتتفتح األزهار واألثمار في وطنه. 

 الزيتون:
ثيرا كثيرة، شجرة الزيتون جميلة ودائمة الخضرة. يوظف الزيتون كبر نعم اهلل لإلنسان وله فوائد صحّية وغذائّية كإن الزيتون من أ

« ية والقدرة والفوز والجزاءكوالخصوبة والتز الزيتون رمز الصلح »في األدب المقاوم وهو يستخدم مع دالالت غير معجمّية متعددة. 
َماَواِت واأْلَْرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاة  ة. كريم وهو شجرة مبار ك( قد جاء هذه الشجرة في القرآن ال490: 3ش، ج1387)شواليه،  ُ ُنوُر السَّ ﴿هللاَّ

َها كَ  َجاَجُة َكأَنَّ ة  َيَكاُد َزْيُتَها ُيِضيُء وَ فِيَها ِمْصَباح  اْلِمْصَباُح فِي ُزَجاَجة  الزُّ ة  َواَل َغْربِيَّ َباَرَكة  َزْيُتوَنة  الَّ َشْرقِيَّ يٌّ ُيوَقُد ِمن َشَجَرة  مُّ لَْو لَْم َتْمَسْسُه ْوَكب  ُدرِّ

 ُ ُ اأْلَْمَثاَل لِلنَّاِس َوهللاَّ ُ لُِنوِرِه َمن َيَشاُء وَيْضِرُب هللاَّ شاعر رمزي ك( فجعل بلند الحيدري 35)النور،   بُِكلِّ َشْيء  َعلِيم  ﴾َنار  نُّور  َعلَىَٰ ُنور   َيْهِدي هللاَّ
 «:غصن وصحراء ومظفر»ما أّن الحرّية دون السالم متعّذر فيقول في قصيدة كالزيتون، رمزا للسالم والحرّية 

حاري ك لُّ ما فيها م نون/ ك  » / ك يف  ي حي ا إنَّ الب رد  في ص حراك م لعون/ ف ل ن ت حي ا غ ص ون/ في ص  غير  يت ون  ص  يف  ي حيا غ صن  ز 
 / بيع  م وِعد  / ِلر   (482م: 1980)الحيدري، « ون؟كيف  ي  كوي صير 

صحراء بال نبات وزهر، فشجرة الصلح والحرّية أي الزيتون ال تقدر أن تحيا كفهناك برد الظلم في وطن الشاعر فجعله الشاعر 
في هذه الصحراء. فهو ينتظر ربيع الحرّية والصلح حّتی يزدهر الزيتون ويثمر فيشير بالزيتون إلی جمال الحرّية وفوائدها ويريد حرّية 

 ون أخضر دائما. كما أن الزيتون يكدائمّية 
 الثمرة:

ثيرة باإلضافة إلی جمالها كات واألشجار تحمل البذرة وتحميها، والثمرة غذاء لذيذ لإلنسان والحيوان ولها فوائد إن ثمرة النبات
اثر. وقد أخذت الثمرة في األدب والثقافة دالالت رمزية كوعطرها والثمرة تحمي البذرة وبهذا الطريق يسبب إلی الوالدة األخری والت

( 376ش: 1387، 5)شواليه، ج« الوجود ومصدره ورغبة إلی الهوی ورغبة إلی الخلود ورمز السعادة ثرة ومبدأكو هي رمز ال»مختلفة. 
جيل والثمرة في أدب المقاومة تحمل داللة الحرّية والسعادة، وهي نتيجة دماء الشهداء والمجاهدين. وبوجود الحرّية يستمّر الحياة ويولد ال

 «:رعة المنتظرةاألش»القادم. يقول بلند الحيدري في قصيدة 
لف  اللَّيِل والنَّهاِر/ ك أنَّها ت ريد  أن/ ت نِبت  ِمن ع  » تَّى الم وِت ِفي األوحاِل/ ت غ ور خ  ل  الرِّجاِل/ ت غ ور  ح  ذور  و  أرج  روِقها الج 

/ والثِّمار    (519م: 1980)الحيدري، « واألغصان 
افحون الظلم والغصب حّتی يسقوا شجرة الحرّية بدمائهم كالظالمين ويفالشاعر يعتقد بأّن المجاهدين يقاومون أمام المحتّلين و 

رامة، ويشير إلی اإليثار كويدافعوا عنها لتثمر وينتفع الجيل القادم من ثمرها. فيجدر بنا أن نضّحي أنفسنا في سبيل الحرّية وال
 تسب الحرّية إاّل بالمجاهدة والشجاعة. كواالنتفاضة والمجاهدة، فالشعب ال ي

 لصباح:ا
إن الصباح هو أّول النهار، ووقت رؤية الشمس وبزوغه، ووقت ذهاب الليل والظلمة، ونشر النور الجميل في الطبيعة والحياة. 

الصباح رمز الزمن الذي النور فيه صاف وخالص ووقت االبتداء ووقت ليس فيه ناجس وفضيح ومنحرف. ورمز الخلوص والبيعة، »
ثيرا في ك( يوّظف األدباء والشعراء الصباح 138-137: 4ش، ج1387)شواليه، « للنفس واآلخرينهو زمن الحياة الجنّية وزمن الثقة 
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الحرّية والسعادة والعلم والوعي. يحمل الصباح في شعر بلند الحيدري داللة الحرّية والسعادة. كآثارهم رمزا للمفاهيم اإليجابّية والجميلة
 «:سأم»فيقول في قصيده 

باح/ » زنًا/  ون شيٌج/ م غل ٌف ِبب قايا ِمن ف ؤاد  ي ذوب  ي أسًا وي فن یكال ش يء  ِمنه / غ ير  ذِ أين  ذاك  الصَّ )الحيدري، «. رًی ت زيد  ق لِبي ح 
 ( 130م: 1980

 «:الحجر الناتیءكإلی مدينة.. »و في قصيدة 
/ وس ت عِبر  ِبي م رمِ » بح  ط ِني/ س ي ِجيء  الصُّ لف  األسواِر/ ول ِكنيا و جه  ِامر أ ة  أقس ى ِمن و  لف  األسواِر/ وم دِميًا خ  ل ن ت عِرف ِني/ … يًا خ 

وٌّ ِفي ِظّلي  (637م: 1980)الحيدري، « ِظّلي ال ي ذك ر  ش يئًا ع ّني/ ل ن ت عِرفِني… ل ن ت عِرف ِني/ ف أن ا م مح 
وستّمحي ظلمات االحتالل والغصب والحرّية  إن الشاعر ينتظر الحرّية ويحزن في غيابها، وهو يعلم بأّنها سيجيء وال شك فيها،

 ون العيش دونها صعبا. كالصباح محبوبة وجميلة ومفيدة عند الناس ويك
 الشمس:
ثيرا. يتعلق حياة اإلنسان والحيوان بالشمس وجعل بعض األقوام الشمس في كانة رفيعة عند الناس ألّنها تنفعهم كون للشمس مكي

ان يؤديها اإلنسان لألحجار كعبادات القديمة المتطورة إذا ما قيست بالعبادات البدائّية األخری التي عبادة الشمس من ال»مقام اإلله. 
ان لتأثيرها المادي علی اإلنسان والحيوان والنبات أثر في لفت كوالنباتات وغيرها من الطواطم المعروفة. فهي أول األجرام السماوية التي 

َهاُر ريم كما جاء في القرآن الك( 20ق: 1436لها المعابد. )بالوي ومهتدي، أنظار البشر أليها. فعبدوها وبنوا  ﴿َو ِمْن آَياتِِه اللَّْيُل والنَّ

اهُ  ِ الَِّذي َخلََقُهنَّ إِن ُكنُتْم إِيَّ بأّن الحيدري يرمز بالشمس  ( نری37)فصلت،  َتْعُبُدوَن﴾َوالشَّْمُس واْلَقَمُر اَل َتْسُجُدوا لِلشَّْمِس واَل لِْلَقَمِر واْسُجُدوا ّلِِلَّ
 «:وحدتي»ثيرة، فيقول في قصيده كإلی الحرّية ويريدها لوطنه حّتی تنّوره وينتفع الناس من حرارتها ومنافعها ال

تي ت غرق  في السَّ كو  م م رُّ في د روّب الشَّمِس أعم ی/ لي ض ح» حو  نوني/ وِبب يتي/ ص  )الحيدري، «  ِر/ وت مت صُّ ِسنينيكي/ وج 
 ( 280م: 1980

 «: وجه أختي.. وجه أمتي»و يقول في قصيدة 
/ ِمن ن بِض ق لِبِك وه و  … يا أ ختاه/ ِمثل  الم وِت » م وت  لِكن/ ل م ت م وِتي/ ول ن ت م وِتي/ ف غ ِدي س ي بع ث  ِمنِك يا أ ختاه/ ِمن د ِمِك الصَّ

/ في السُّكوِت/ ال يث  ي مع ن  دل م ت م وِتي/ ول ن … ي صر خ  ح  ر  ي وِمي وش مس  ت ول د / مادام  في الدُّنيا غ  )الحيدري، «  ت م وِتي/ مادام  ح رف  أخض 
 (437-436م: 1980

ستجيء شمس الحرّية وينتفع الوطن بها ويخرج من ظلمة االحتالل والظلم وال ريب فيها والشاعر بهذا الرمز ينبت شجرة األمل 
 ما أن الشمس تجيء بعد الظلمة والليل. كی في أذهانهم، والحرّية تجيء بعد الظلم والرجاء في قلوب مواطنيه ويخلق هذا المعن

 الفجر:
م: 2008)عمر، « شاف ظلمة الليل عن نور الصبح قبيل شروق الشمس. وهو اسم سورة من سور القرآنكالفجر هو وقت ان»

ليلة ، وينتهي بطلوعه و الصوم الصالةكبيرة عند المسلمين ألّنه يتعّلق به وقت العبادة، كجمال الفجر له أهمية  باإلضافة إلىمادة فجر(. 

ّل الثقافات والحضارات رمز كهو في »يستخدم الفجر رمزا في النصوص األدبية والدينّية ويحمل دالالت غير معجمّية مختلفة  .القدر
( الفجر في أدب المقاومة رمز للحرّية والسعادة بعد الظلم واالحتالل 534: 3ش، ج1387يه، )شوال« سكللوعي المفّرح في النور المنع

 «:جئتم مع الفجر»ذلك الشاعر بلند الحيدري يجعله رمزا للحرّية ويقول في قصيدة كوالصعوبة و 
/ أ ت حكِجئت م م ع  الف جِر/ و » نا/ أِلنَّنا ن حل م  ِبالف جرِ ّنا ه نا/ ن قت ل  في ص مت  وال ن دري/ أ ي صل ب  اإلنسان  / ب ي وت نا/ ِصغار  « ِرق  النِّيران 

 (369م: 1980)الحيدري، 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1
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 اللون األخضر:
اللون األبيض  بيد أّنه استمّد معانيه المحبوبة من ارتباطه كإّن اللون األخضر ِمن األلوان المحبوبة ذات اإليحاءات المبهجة »

الزمّرد والزبرجد ثّم جاءت المعتقدات الدينية للتعّمق من هذه اإليحاءات كريمة كوبعض األحجار ال النباتاتكبأشياء مبهجة في الطبيعة 
: ﴿أ ول ِئك 31هف آية ك( يقول الرحمن تعالی في سورة ال26م: 2010)المرازقة، « حين استخدمت اللون األخضر في الخصب والرزق

نَّات  ع ْدن  ت ْجِری ِمْن ت ْحِتِهم  األ ْست ْبر ق  م تَّ ل ه ْم ج  ْضًرا ِمْن س ْند س  واِ  لَّْون  ِفيه ا ِمْن أ س اِور  ِمْن ذ ه ب  وي ْلب س ون  ِثي اًبا خ  ل ى كْنه ار  ي ح  ِئين  ِفيه ا ع 
س ن ْت م ْرت ف ًقا﴾. لذلك جاء هذا اللون في األدب رمزًا للمفاهيم اإليجابّية  لون »رّية والتجّدد، وهو السعادة والحكاألر اِئك ِنْعم  الثَّو اب  وح 

ذلك قد ذهب ك(. و 93م: 2013)عبيد، « ونيًا الغصون الصغيرة الخضراءكاألمل، القّوة، طول العمر، هو لون الخلود الذي ترمز إليه 
 «: غ دًا ه نا»هذا اللون بالمعاني المحبوبة واإليجابية في شعر المقاومة. فجعله بلند الحيدري رمزا للحرّية ويقول في قصيدة 

د ًا/ ه نا/ ي لع ن ك  الع صر  وفي الِقمَّه/ س ي  كو  أنت  يا حِ » «  ت ب  الّتاريخ  ع نِّي/ أنا/ ع ن خ ضر ة  جاء ت ِبها/ غ يم هكاي ة  الذُّنوِب/ غ 
 (   383م: 1980)الحيدری، 

 «:إلی مدينتي»و في قصيدة 
:/ إنَّ ب يت نا » :/ إنَّ الّناس  في م دين تي/ ق د ج فَّ في أعي ِنها اللَّهكي قال  ت ه  الذُّنوب/ ي قال  ر  ش ت خ ض  :/ إنَّ د رب نا/ ق د أوح  « يبئيٌب/ ي قال 

 (  421م: 1980)الحيدري، 
لحرّية. فيحسب نری بأّن الشاعر علی حسب الثقافة اإلسالمّية والعربّية يرمز باللون األخضر إلی مفهوم إيجابّی ومحبوب يعني ا

الشاعر دماء الشهداء ماء تنبت به أزهار الحرّية، فهذا الرمز يشير إلی محبوبّية الحرّية عند الشاعر ومواطنيه ويشير إلی لزوم الجهد 
 رامة والسعادة. كفي سبيلها حّتی يصلوا إلی ال

 النتائج
 ثيرة. كمّية في شعر المقاومة لبلند الحيدري نری رموز الطبيعة ذات دالالت غير معج -1
الخوف من السجن كالشعراء العرب المعاصرين اآلخرين يستعمل الرموز في شعر المقاومة بأسباب مخلتفة كالحيدري  -2

ة المتلّقي فيهما. وأيضا كام الظالمين والغاصبين. وبسبب تعميق المعنی واإلحساس والمشار كواالغتيال واألذی من قبل الح
 تجسيد المعاني واألحاسيس. 

 الشاعر يتطّرق بهذه الرموز إلی المقاومة ومسائلها الهاّمة يعني اإلحتالل والظلم والثورة والحرّية بعدها.  -3
هو يستعمل العناصر المخيفة والسلبية رمزا للمفاهيم والموضوعات المخيفة والسلبية. ويتستعمل العناصر الجميلة والمحبوبة  -4

 محبوبة وااليجابية. وااليجابية رمزا الی الفاهيم والموضوعات ال
الحيوانات والنباتات والبّر والبحر والليل والنهار وغيرها. تحمل هذه الرموز دالالت معينة كثر عناصر الطبيعة كهو يوّظف أ -5

 وفقا لميزاتهم. 
ريح والليل الحيدري يرمز بالذئب والجراد والغراب للغصب واإلحتالل والغاصبين. وبالثعبان والبرد والشتاء واللون األسود وال -6

ان للثورة أمام المحتّلين والظالمين. وفي اآلخر يرمز بااللنور والنبع كوالوحش والعاصفة والنسر للظلم والظالمين. وبالمطر والبر 
 والربيع والزيتون والثمر والصباح والشمس والفجر واللون األخضر للحرّية. 

قد استطاعت أن يعطي شعر الحيدري جماال وعمقا واثرا. وأغنته  يفهم هذه الدالالت في السياق الشعري ونری بأن هذه الرموز -7
حساسا.   حيوّية وا 

ره وشعوره في قضية الوطن، ملموسا ومحسوسا كويأّثر في المتلّقي ويجعل ف االختناقالشاعر بهذه الرموز يصون من خطر  -8
 أمام عيون المتلّقي.  
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