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غازي عبدالرحمن القصيبي

م1940مارس 2

االحساء

البحرين

يعد من شعراء الخليج في العصر الحديث

أشعار من جزيرة اللؤلؤ، وقطرات من ظمأ، 

almومعركة بال راية، وأنت والرياض
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".أغنية الخليج"نص قصيدة 
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أغنية الخليج

نص أدبي شعري

فرحة الشاعر بعودته إلى أرض الخليج

من ديوان معركة بال راية

almجاءت عاطفة الشاعر معبرة عن الشوق والحنين وشدة الحب للخليج 
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والجزروالشطانالموجساحريا**القمرمعميعاديأرقبأتيت.1
سفريفيعانيتماكلحملتها**وقافيةشوقرعشتاهديتي.2
صغريهوىعنالقدامىذكرياتيعن**أنبشهالرملفوقأمرحأتيت.3
الوترعلىمشيناهااللياليعن**بأكؤسناأذبناهاالنجومعن.4
السمرإلىوأناديهبقبلة**فأوقظهالغافيبالشاطئأمر.5
والدررباألصدافيحلمأتاك**تذكره؟الولهانشاعرك:أقول.6
الضجرمرفأإالالشواطئله**فتحتفماالدنياذرعأنبعدمن.7
المطرفيالبيدبجنونأشواقه**فانطلقتالعينينأزرقياولحت.8
الخــدردافــىءصوتــاسمعتكإال**أذنيفيالمحارُ وشوشماخليج-9

السحرفيالغوصأغانيوضجتإال**بأغنيـــةُ مـــالحُ ترنــموال-10
فكريفيالصيدهواريومرتإال**أفقُ ضمهشراعــا ُرأيتوال-11
ذكريفيخلفتبماابتدرتإال**ثانية ُالشمسبناراحترقتوال-12
بصريإلىقلبيمنالشوقأصابع**تنقلهابيضاءموجةياخليج.13
الظفربسمةإالالعواصفرغم**مالمحهتغــزوأنوجهكأعيذ.14
التترشاطيءمنهاجرتبلكنة**فمهلوىماُ عربياعهدته.15
قدرعلىيركعلمالبيدمنكبر**جبهتهملءُ ُ عربياعهدته.16
والسورعجازاإللغةعلىإال**وصحاغفاماُ عربياعهدته.17

نصُالقصيدة
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:الفكرةُالعامة

وصفُعواطفُالشاعرُمشاعرُالحبُواإلعتذارُ
.والشوقُوالحنينُللخليج

alm
an
ah
j.c
om
/om

almanahj.com/om



ياُساحرُالموجُوالشطانُوالجزر**ُُُُُُأتيتُأرقبُميعاديُمعُالقمرُُُُُُُ.1
حملتهاُكلُماُعانيتُفيُسفري**ُُُُُهديتيُرعشتاُشوقُوقافيةُُُُُُُُُُ.2
عنُذكرياتيُالقدامىُعنُهوىُصغري**ُُُُُأتيتُأمرحُفوقُالرملُأنبشهُُُُُُُ.3
عنُاللياليُمشيناهاُعلىُالوتر**ُُُُُعنُالنجومُأذبناهاُبأكؤسناُُُُُُُُُ.4ُ
بقبلةُوأناديهُإلىُالسمرُ**ُُُُُُأمرُبالشاطئُالغافيُفأوقظهُُُُُُُ.5ُ
أتاكُيحلمُباألصدافُوالدررُ**ُُُُُُشاعركُالولهانُتذكره؟ُُُُُُ:ُأقول.6
لهُالشواطئُإالُمرفأُالضجرُ**ُُُُُمنُبعدُأنُذرعُالدنياُفماُفتحتُُُُ.7
أشواقهُبجنونُالبيدُفيُالمطرُ**ُُُُُولحتُياُأزرقُالعينينُفانطلقتُُُُ.8

:معانيُالمفردات
.أنتظرُبلهفةُوشوق:ُأرقب-1
.خفقانُالقلبُمنُشدةُالفرح:ُرعشتاُشوق-2

.يقصدُبهاُشعرُيعبرُعنُشوقة:ُقافية
.قاسيتُوتحملتُالمتاعب:ُعانيت

.أقلبهُوأبحثُفيه:ُأنبشه-3
.المرح:ُهوى

.اللهوُواللعبُوالطرب:ُالوتر-4
.النومُالخفيف:ُالغافي-5

.السهرُليال ُ:ُالسمر
.المتيمُمنُشدةُالشوق:ُالولهان-6

.صدفة،ُوهيُالمحاراتُعلىُالشاطئ:م.ج:ُاألصداف
.درة،ُوهيُالآلليُالتيُتستخرجُمنُالخليج:م.ج:ُالدرر

.هوُالميناءُأوُمرسىُالسفينة:ُمرفأ-7
.هوُالمللُواليأس:ُالضجر

.الحنين:ُأشواق-8
.بيداء،ُوهيُالصحراء:ُم.ج:ُالبيد

.ُُأيُمدُإليهاُذراعهُليصافحها:ُذرعُالدنيا

:شرحُالقصيدة
:المقطعُاألول

:الفكرةُالجزئية
وصفُعواطفُالشاعرُمنُالشوقُوالحنينُإلىُ(1-8ُ)

.الخليج

:الشرح
تحركتو،نفسهاهتزتعادفعندماغيابطولبعدالخليجلوطنهبعودتهالغامرةسعادتهعنالشاعريعبراألبياتهذهفي

لجمالواالسحرفيالقمريشبهالذيالوطنإلىالوصولموعدإلىشوقهخاللمنومشاعرهعواطفهعنيعبرفأخذأشواقه
كرياتهلذاسترجاعهخاللمن،وطنهفيمنهايتخلصأنويريد،غربتهفيقاهاالالتيبالهموممحمالجاءبأنهويخاطبه،

حسفيوالدررباألصدافليلعبمبكراالشاطئإلىوخروجه،النجوممعالسهروليالي،بالرماليلعبكانعندماالقديمة
.المطرإلىتشتاقصحراءفكأنها،غربتهفيالضجرمنمرحلةبعدبراحة

:الصورُالجمالية
.هديةُتقدمُلآلخرشبةُالشوقُوالشعرُب:ُهديتيُرعشتاُشوقُوقافية./استعارُمكنية،ُشبةُالقمرُبإنسانُي عد ُ:ُأرقبُميعاديُمعُالقمر

.استعارةُمكنية،ُشبةُالذكرياتُعنُشيءُثمينُمدفونُفيُالشاطئ:ُأنبشهُعنُذكرياتيُالقدامى
.استعارةُمكنية،ُشبهُالنجومُبشيءُماديُيذاب:ُعنُالنجومُأذبناهاُبأكؤسنا

.كنايةُعنُاللهوُوالمرح:ُعنُاللياليُمشيناهاُعلىُالوتر
.طباقُإيجابي(ُأوقظه–الغافيُ)وبينُ.ُاستعارةُمكنية،ُشبةُالشاطئُبالنائم:ُأمرُبالشاطئُالغافيُفأوقظهُبقبلة

.استعارةُمكنية،ُشبةُالشاطئُبإنسانُيتسامر:ُوأناديهُإلىُالسمر
.غرضةُالشوقُوالحنين(ُتذكره)كنايةُعنُشدةُالشوقُوالحنين،ُوفيهُاستفهامُمحذوفُاألداةُ:ُشاعركُالولهانُتذكره؟
.استعارةُمكنية،ُشبةُالدنياُبإنسانُيصافحه:ُمنُبعدُأنُذرعُالدنيا

.نةتوكيدُبالنفيُواالستثناء،ُوفيهُاستعارةُمكنيةُحيثُشبهُالضجرُبالسفي:ُفماُفتحتُلهُالشواطئُإالُمرفأُالضجر
.نداءُغرضهُالتحببُوفيهُتشبيهُالخليجُباإلنسان:ُولحتُياُأزرقُالعينين
لي؛ُحيثتشبيةُالصحراءُبإنسانُيجنُوهوُتعبيرُعنُشدةُشوقُالصحراءُللمطر،ُوفيهُتشبيهُتمثي:بجنونُالبيدُفيُالمطر

.شبهُشوقهُللخليجُبشوقُالصحراءُللمطر
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الخــدردافــىءصوتــاسمعتكإال**أذنيفيالمحارُ وشوشماخليج-9
السحرفيالغوصأغانيوضجتإال**بأغنيـــةُ مـــالحُ ترنــموال-10
فكريفيالصيدهواريومرتإال**أفقُ ضمهشراعــا ُرأيتوال-11
ذكريفيخلفتبماابتدرتإال**ثانية ُالشمسبناراحترقتوال-12
بصريإلىقلبيمنالشوقأصابع**تنقلهابيضاءموجةياخليج.13
الظفربسمةإالالعواصفرغم**مالمحهتغــزوأنوجهكأعيذ.14

:معانيُالمفردات

خفيفا ُ:ُوشوش-9  ُ .تكلمُكالما
.جمعُمحارة،ُوهيُالتيُتحويُاللؤلؤُداخلها:ُالمحار
.الفتورُواالسترخاءُبعدُالتعب:ُالخدر

.تغنىُبحار:ُترنمُمالحُ -10
(.آخرُالليل)الوقتُالذيُيسبقُالفجرُ:ُالسحر

.آفاق،ُوهوُالطبيعة:ُج.م:ُأفق-11
.شباكُالصيدُأوُسفنُالصيد:ُهواري

.أجعلُنفسيُباردا ُ:ُابتردت-12
.الحنين:ُالشوق-13

:شرحُالقصيدة
:المقطعُاللثاني

:الفكرةُالجزئية
.وصفُالخليجُبعناصرهُومالمحه(9-14ُ)

:الشرح
لخليجايمثلهوماالخليج،تجاهمشاعرهعنالشاعريعبرحيث،والوطننفسهبينالشاعريمزجاألبياتهذهفي

أهلدوءهساكناهادئاصوتاإاليسمعفالأذنهإلىصدفةيرفععندمابأنهالخليجيناديفأخذللشاعر،بالنسبة
التييدالصشباكالشاعريتذكروكذلكالسحر،فيللغوصيخرجعندمايغنيالذيالصيادأغنياتوكذلكالخليج،
لوحةيجفالخلاأللم،ذلكتنسيهالباردةالذكرياتفإنالشمسبحرارةالشاعريشعروعندمااألسماك،لصيديرميها
غيراتالتهذهوسطالعربيةمالمحهتتغيرأاليرجوفهوقلبه،منوالحنينالشوقبشدةمفعمةناظريهأمامجميلة
.الكثيرة

:الصورُالجمالية
ُفيُأذنيُإالُسمعتك-9 إنسانُ،ُوفيهُاستعارةُمكنية،ُشبهُالمحارُب(إال)واالستثناءُ(ُما)توكيدُبالنفيُ:ُماُوشوشُالمحار 

.يتكلمُبصوتُخفيف
ُإالُوضجتُأغانيُالغوص-10 ُبأغنيـــة  .لوُالصوت،ُوفيهُكنايةُعنُع(إال)واالستثناءُ(ُال)توكيدُبالنفيُ:ُوالُترنــمُمـــالح 
ُإالُومرتُهواري-11 ضمهُأفق  .مرُفيهُالسفن،وفيهُتشبيهُالفكرُببحرُت(إال)واالستثناءُ(ُال)توكيدُبالنفيُ:ُوالُرأيتُشراعــاُ 
يوضح(ُابتردت–احترقتُ)،وفيهُطباقُبينُ(إال)واالستثناءُ(ُال)توكيدُبالنفيُ:ُوالُاحترقتُبنارُالشمسُثانية ُإالُابتدرتُ-12

.المعنى
أسلوبُإنشائيُطلبي،ُنداءُمحذوفُاألداةُللقربُمنُالقلب،ُواألصل:ُخليجُياُموجةُبيضاءُتنقلهاُأصابعُالشوق-13

.وفيهُاستعارةُمكنيةُشبهُالشوقُبإنسانُلهُأصابع(:ُياُخليج)
.كنايةُعنُاألملُوالتفاؤلُوفيهُتشبيهُالخليجُبإنسانُلهُوجه:ُإالُبسمةُالظفر-14
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بلكنةُهاجرتُمنُشاطيءُالتترُ**ُُُُُُُُعهدتهُعربياُ ُماُلوىُفمهُُُُُُُُُُ.15
ُجبهتهُُُُُُُُُ.16ُ كبرُمنُالبيدُلمُيركعُعلىُقدر**ُُُُُُُُعهدتهُعربياُ ُملء 
إالُعلىُلغةُاإلُعجازُوالسور**ُُُُُُُُعهدتهُعربياُ ُماُغفاُوصحاُُُُُُُ.17

:معانيُالمفردات

.غيرُلهجته:ُلوىُفمه-15
،ُوهيُعدمُالقدرةُعلىُ:ُجمعهامفرد:ُلكنة لكن 

.التحدثُبالفصحىُلألعجمي
.نسبةُإلىُالتتار،ُأيُالغرب:ُالتتر

.لمُيخضعُألحد:ُلمُيركعُعلىُقدر-16

.نام:ُغفا-17

:شرحُالقصيدة
:المقطعُاللثاني

:الفكرةُالجزئية
.أصالةُالخليجُومحافظتهُعلىُعروبته(15-17ُ)

:الشرح
الدبمنالقادمةاليائسةالتغريبمحاوالتكلأمامصمدالذيالخليج،أصالةعلىالشاعريؤكداألبياتهذهفي

لحياةامنالمأخوذالبدويبأصلهمتفاخرشامخازالماوالخليجالفصحى،العربيةبلغتهزالمافالخليجالغرب،
تمسكامسظلوالخليجعادته،علىمحافظلكنهوالتحضر،التقدميسايرفهوأحد،ألينفسهيذلولمالصحراوية،

.النبويةوالسنةالكريمالقرآنمنالمنبثقةاإلسالميةبالتعاليم

:الصورُالجمالية
.كنايةُعنُفصاحةُاللغة:ُماُلوىُفمهُبلكنة-15

.استعارةُمكنية،ُشبهُاللكنةُبإنسانُيهاجر:ُهاجرتُمنُشاطيءُالتتر
ُجبهتهُكبرُمنُالبيد-16 .كنايةُعنُالعزةُوالكرامة:ُملء 

.أسلوبُنفيُوفيهُكنايةُعنُالعزة:ُلمُيركعُعلىُقدر
alm.طباقُيوضحُالمعنى:ُ(صحا–غفاُ)-17
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:الواجبُالمنزلي

:اشرحيُالبيتُالتالي

من بعد أن ذرع الدنيا فما فتحت                له الشواطئ إال مرفأ الضجر
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