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 زدیوآداهبا جبامعة  ةیاللغة العربيف قسم أستاذ مساعد . 2
 ازی شوآداهبا جبامعة  ةیاللغة العربيف قسم أستاذ . 3
 ازی شوآداهبا جبامعة  ةیيف اللغة العربتوراه كطالبة د . 4

 88/23/8931: البحث خ قبوليتار   44/28/8931: البحث خ استالميتار 

 صالملخ  
األديب  فمبَبَبَبَبایوتوظ ةیرَبَبَبَبيف إطَبَبَبَبار ط وسَبَبَبَبافا الر ا  ةیرَبَبَبَباالجتمَبَبَبَباعذ الَبَبَبَبهبا مَبَبَبَبررا هبَبَبَبَبا الت َبَبَبَبورراا الدالل تُعتَبَبَبَبلق ال مبَبَبَبَبوا شرابَبَبَبَبة ا  َبَبَبَبرو 

عَبَبل  ال یرَبَبال َبَباعر بُعَبَبدال دالل مبَبَبایع ی ثیَبَب  شیَبَبانَبَبة بَبَبارزا عرَبَبد درو كال مبَبَبوا ش تیَبَبل َبَبد   . ثیالعصَبَبر ا َبَبد یالعصَبَبر العرمَبَبا  إلَبَبمَب  
َبَبدجی. دیَبَبوال ایَبَبواجلغرا ، وا سَبَبا ، َب الصَبَببا كَبَبلمَبَباا  كمَبَب    ةیرَبَباللف اللغَبَبوا ومصَبَبا بتمبا  اقمبایسَبَب يف داخَبَب  " ةیرَبَب"ال مبَبَبوا العرب شیَبَبدرو  سر

 ةیرَبَبَبالوطر ةیرَبَبَباجلغرا يف إزا   ةیرَبَبَبوالواقع ةیر جتربتَبَبَبل ال َبَبَبعور  ضَبَبَبال یا َبَبَبفلوأ وأ یغَبَبَب فمبَبَبَبایعالقتمبمَبَبَبا وتوظ یمَبَبَبد یالَبَبَبرار ال َبَبَبعرا لإشَبَبَبارا إلَبَبَب
 ةیر ا اضَبَب اایر كالَبَبهب  ا یَبَبإل اخلصَبَببة  ةیرَبَبال َبَباعر مَبَب  ال مبَبَبوا بوملَبَبفمبا ا َبَبادرا الرر  سَبَبتلمبمی. ةیرَبَبانوأ والَبَبل الوجد ةیرَبَبواألرض والر ا َبَبة العرب

 َبَبَبَبهبا ا  َبَبَبَبان  سَبَبَبَبب ا َبَبَبَبرمب  اعتمَبَبَبَبد . واالسَبَبَبَبتعمار یأمَبَبَبَباذ الت َبَبَبَبررد والرفَبَبَبَب رَبَبَبَبا  یا  َبَبَبَباوذ الَبَبَبَبهبا  ينیوذاا الفلسَبَبَبَب  ةیرَبَبَبَباهلو  یَبَبَبَبنوتب
هبَبَبَبهبا ا َبَبَبورويب ال َبَبَبع  ضَبَبَبم   شیَبَبَبدرو  شیتعَبَبَبا یمتررَبَبَب  مَبَبَبد لَبَبَبيلل مبَبَبَبوا ومتعل افَبَبَبا ا ةیرَبَبَبدراسَبَبَبة أبعَبَبَباد دالل یعلَبَبَب لَبَبَبذالتحلی–الوملَبَبَبفذ

 .م  ال اعر اایر ریع یالوقوأ عل
دالالفَبا عَب  وتربَب   انَبلیكنَبب  ال َبعب ورو َبل و  نوبَب شیَبدرو  نأنر ال مبوا ت   جسرال راب َبال للتفاعَب  بَب یأو ت نتائ  الدراسة إل 
، ال َباعر عَب جی ثیَب ومرا ضَبة االسَبتعمار يف ظَب ر ا  ارنَبة  ةیرَبالعرب ةیرَباهلو  ا یَبوا اضر وا ست ب  إل ، تعلرق ال اعر با اضذ یمد

يف إطَبَبار  ا َبَببر و  ةیرَبَبواخللجانَبَباا الررو ، الَبَبدالالا الوطریَبَبة عَبَبل ال مبَبَبوا عَبَب  شیَبَبدرو   َبَب كی. ةیرَبَبخیجَبَبهبوره التار  یلَبَبإ ال یَبَبا اضَبَبر مرتم
عرصَبَبر مَبَب  كل َبَبر  ال مبَبَبوا بَبَب    ذكیالسَبَبكالان كَبَبا  یعلَبَب رحصَبَبریيف أشَبَبعاره ال یا  مبَبَب  یأنر توملَبَب نر بَبَبی ضَبَبال یال َبَبعرا وأ اقمبایسَبَب

 .ةیر ال وم تمبمیو و  رتاثمبموالرفسذ ال تماذ ال عب ب یعراملر الر د االجتماع
 .شیحممود درو ، ةیر ال مبوا العرب، ةیر الدالالا ا عرو ، ثیال عر العريب ا د: الكلمات الرئيسة

                                                                                                                                                       

ناتب ا سؤو كال             ir.ac.m@yazd salmani_ 
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 المقدمة
الي تدنر  ةیر ا فا یم الروستالوجو تتضمر  ال صیدا العربیرة اجلدیدا مریال مجالیرال إذا بُریت علی الرتايب 

 مبَبهبه الَبدالالا ا عرویرَبة تعتمَبد علَبی ؛ علی شتری دالالا تتعلرق بوجَبدان وانفعَبان وعاطفَبة األدیَبب
َبَبا تت َبَب یَبَبَبب كالسَبَبیاا ال َبَبعرا والرتا   بواسَبَب ة كمعَبَبانی األلفَبَباغ وتغیر َبَبا دون ملَبَبورفا اخلارجیرَبَبة أل ر

َبَبا تصَبَبر  ا فَبَبا یم الرمزیرَبَبة والوجودیرَبَبة إذ یصَبَبب  معرَبَبی كل لمَبَبة أو عبَبَبارا مَبَبا يف ال صَبَبائد ال َبَبعریرة شَبَبا أ ر
والسیاسة ، واجملتم ، َبا دیث ع  الر ا ةكمستجیبال   املد ا ؤل   ، لمة ذاا ا فا یم اجلدیداكال
رتايب بال َبَبَبَبعر العَبَبَبَبريب ا َبَبَبَبدیث عامرَبَبَبَبةل وال َبَبَبَبعر تتعلرَبَبَبَبق قضَبَبَبَبیرة الَبَبَبَبان القَبَبَبَبال مَبَبَبَب   َبَبَبَبهبه التصَبَبَبَبوراا  ...و

ت َباأ ا اضَبذ يف ضَبو  التفاعَب  مَب  كرتيب ال عرا  الفلسَب یریون باال كی»الفلس یين خاملةل  یث 
م مل ی، جتلیراا ا اضر ا ع   ك إ ر را آنیرة بَب  یتعررضَبون ضَبم  الَبرتايب كونوا ساردال للتاریخ أو معلر
 (.7: 1001، )منر موسی« ةا ریرة والر   وا داثكلل ضایا ا دیرة  

ال مبوا ومتعل افَبَبا تَبَبلز بوضَبَبو  يف شَبَبعر كَبَبان توظیَبَب  الَبَبرتايب ال َبَبع   كبرَبَبا ل علَبَبی  َبَبهبه ال ضَبَبایا أنر أشَبَب
وال مبَبَبوا الصَبَببا یرة وا سَبَبائیرة إلظمبَبَبار ، ورائحَبَبة ال مبَبَبوا، وا  مبَبَبی، درویَبَبش  یَبَبث یتعَبَبایش ال َبَباعر مَبَب  ال مبَبَبوا

ا  َبرو  األسَبود يف قصَبائده ال َبعریرة تعبَبیال عَب  الَبررو    مبو جیع   َبهبا؛ وا ست ب ، وا اضر، تعلر ل با اضذ
، فمل وغربَبَبة واضَبَب مباد  رضَبَبمبا اال َبَبتالن الصَبَبمبیو كَبَب ر مَبَبا  یمبَبَبا مَبَب  أ َبَبدايب   كَبَبالوطریرَبَبة وتفصَبَبیالا  یاتَبَبل ب

  ال َبَبَباعر مَبَبَب  خَبَبَبالن ال مبَبَبَبوا وسَبَبَبیاقمبا وداللتمبَبَبَبا اللغویرَبَبَبة عالقتَبَبَبل بَبَبَبالواق  ا عَبَبَبیش مفعمَبَبَبال كبعبَبَبارا أخَبَبَبری یسَبَبَبت
 إنرَبل یسَبتفید مَب   َبهبه ال ضَبایا  سَبیرال ه یر لمبَبا  ریرَبال عَبل ا  ارنَبة بَبن ، واالبتعاد ع  الوط  باالغرتا  والعزلة

 .األوضاع ا اضیرة وا اضرا لإنسان العريب
أدری  ضور ال عرا  يف ا  ا ذ إلَبی توظیَب  ال مبَبوا توظیفَبال  ریرَبال  یَبث تترفَبق مَب  التجربَبة ال َبعوریرة الَبي 

رتَبَبَبَبَبل ال ومیرَبَبَبَبَبة وضَبَبَبَبَبغوطاتل كریاتَبَبَبَبَبل ا اضَبَبَبَبَبیرة وأزماتَبَبَبَبَبل العاطفیرَبَبَبَبَبة وتبَبَبَبَبَبنر  كتتماشَبَبَبَبَبا مَبَبَبَبَب  األدیَبَبَبَبَبب يف توملَبَبَبَبَبی  ذ 
َبَبا ت َبَبتغ  يف جانَبَبب ال مبَبَبوا  یرَبَبزال وا َبَبرال يف سَبَببی  التیرَبَباراا السیاسَبَبیرة  یَبَبث ، السیاسَبَبیرة أملَبَببحت مرَبَبلال »أل ر

درویَبَبش   لَبَبهبا أنر  (.160: 1437، ) َبَبی  « للحَبَبواراا وتبَبَبادن ا را  بَبَبن األدبَبَبا  والر رَبَباد وا بَبَبدعن والفررَبَبانن
ان شَبر  ال مبَبوا ویصَب   ضَبوره  یَبل لإشَبارا كَبویتعَبایش مَب  م، یبحث يف ا  مبی ع  تارخیل و ویتَبل وذاتَبل

 .إلی مدی غربتل ومتزقاتل والبعد ع  وطرل  لس ن
یرة وا عجمیرَبَبَبة إلَبَبَبی كالسَبَبَبیكاالل داللیرَبَبَبة علَبَبَبی ال مبَبَبَبوا إذ خیرجمبَبَبَبا مَبَبَب  داللتمبَبَبَبا الكیضَبَبَبفذ درویَبَبَبش أشَبَبَب



 سييرئ اليل، رقادرييفضل اهلل م دي  سعلي سلماني مروست، محم د، شاورزيك مير ك  ( ةي  )دراسة دالل شيالقهوة في شعر محمود درو 

18 

الداللَبَبَبة اللغویرَبَبَبة  یَبَبَبث ت َبَبَبی إلَبَبَبی تعلرَبَبَبق ال َبَبَباعر بَبَبَباجملتم  وال ضَبَبَبایا ال ومیرَبَبَبة ومرا ضَبَبَبة االسَبَبَبتعمار وأیضَبَبَبال 
 َبَبإنر ال مبَبَبوا وسَبَبیاقمبا ال َبَبعرا المتتَبَباز عرَبَبد ، نفسَبَبیتل ا  َبَبحونة بالتمزقَبَباا الرو یرَبَبة واالضَبَب راباا الرفسَبَبیرة

ا اإلنسَبَبان العَبَبادا بَبَب  تصَبَبب  وسَبَبیلة للتعبَبَبی عَبَب  اهلویرَبَبة ال َبَباعر بَبَبالر را السَبَب حیرة الروتیریرَبَبة الَبَبي ی َبَبعر هبَبَب
ِمَبَب  ُ رَبَبا البَُبَبدر مَبَب  ال َبَبون أنر ال مبَبَبوا ومتعل افَبَبا ت لَبَبق م مبَبَبرال مَبَب  . ال ومیرَبَبة وا  اومَبَبة والَبَبد اع عَبَب  الَبَبوط 

و َبَبا كم َبَبا ر توظیَبَب  الَبَبرتايب يف سَبَببی  ی  َبَبة ال َبَبعب العَبَبريب وإعَبَبادا  َبَبویتمبم الزائلَبَبة  یَبَبث انت لَبَبت مَبَب   
مَبَب  خَبَبالن  ا َبَببر ا َبَبادرا الرریرَبَبة الَبَبي دمَبَب  الَبَبدالالا الوجدانیرَبَبة واخللجانَبَباا الرفسَبَبیرة و م َبَبروبال عادیَبَبال إلَبَبی 

إذ یع یمبَبَبا درویَبَبش إ َبَبدی ال َبَبرا اجلدیَبَبدا ، ت ورر َبَبا اللغَبَبوا و  وهلَبَبا الداللیرَبَبة يف داخَبَب  الَبَبرا ال َبَبعرا
جملتمَبَب  لر َبَبد اجملتمَبَب  العَبَبريب  یَبَبث جیسرَبَبد عل َبَبا ملَبَبورا الَبَبوط  مَبَب  ملَبَبورتل الررو یرَبَبة وقَبَبد تَبَبفثررا بف َبَبدايب ا

رار َبا يف شَبعر ك لَبهبا أنر توظیَب  ال مبَبوا وبریتمبَبا ال َبعریرة وت، فَبا  وا ریرَبةكالعريب شا  یل م    دان رو  ال
  يف ملَبَبور إنسَبَبانیرة وأبعَبَباد داللیرَبَبة تَبَبدنر علَبَبی مَبَبدی كدرویَبَبش خیتلَبَب  عَبَب  ال َبَبعرا  ا خَبَبری   یَبَبث تت َبَب

 .ا تماذ ال اعر هبهبا ا ورويب ال ع 

 أسئلة البحث
بعَبَبَبد االست صَبَبَبا  والَبَبَبتفحرا يف الَبَبَبدواوی  ال َبَبَبعریرة امَبَبَبود درویَبَبَبش إلَبَبَبی اإلجابَبَبَبة عَبَبَب  فَبَبَبدأ  َبَبَبهبه الدراسَبَبَبة 

 :األسئلة ا تیرة
 ی  یتعایش درویش م  ال مبوا العربیرة يف قصائده ال عریرة؟ك 
 ما  ذ أ مر دالالا ال مبوا ومتعل افا يف شعر درویش؟ 
   الفلس یين يف شعر درویش؟ما  ذ أ مر التجلیراا الداللیرة بن ا  مبی والوط 

 خلفي ة البحث
ت ررقَبَبت الدراسَبَباا ا ةتلفَبَبَبة لر َبَبو  ال مبَبَبَبوا وا  َبَبا ذ يف اجملتمَبَب  العَبَبَبريب وتفررغَبَبت لَبَبَبدور ا  َبَبا ی يف إ َبَبَبدايب 

تَبَبب وا  َبَباالا الَبَبي تفررغَبَبت لر َبَبو  ال مبَبَبوا ك  َبَبد  ر العرَبَبور علَبَبی بعَبَب  ال، لوریرَبَبةكأنَبَبواع الر ا َبَباا العامرَبَبة والفل
 :جتماعیرة يف اجملتم  العريب  مبذوأبعاد ا الر ا یرة واال

 ی َبَبی إلَبَبی « آدا  وط َبَبوش شَبَبر  ال مبَبَبوا يف ال َبَبا را العرمانیرَبَبة»يف ( 2102ناملَبَبر )، أمحَبَبد ابَبَبرا یم
الوظَبَبائ  والَبَبدالالا الرمزیرَبَبة لل مبَبَبوا يف العصَبَبر العرمَبَبا   یَبَبث أنر ال مبَبَبوا تعَبَبرأ يف  َبَبهبه الدراسَبَبة بوملَبَب  
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 .العصور كا یاا االجتماعیرة والسیاسیرة يف تل   ع  م ا ر كعراملر الوجا ة والتمایز ال ب ذ وت
  عَبَباا التَبَباریخ الر َبَبايف « مَبَب  التَبَباریخ الر َبَبايف لل مبَبَبوا و ا  َبَبا ذ»يف م الَبَبة ( 2102حممرَبَبد )، األرنَبَباطو

وال َباذ ومتتَبدر دراسَبتل إلَبی البحَبث عَب  أ َبمر رسَبائ   ، ومصَبر، والَبیم ، لل مبوا يف البالد العربیرة خاملةل ا جاز
اممبَبَبَبا الف مبیرَبَبَبة لإشَبَبَبارا إلَبَبَبی مَبَبَبد  ال مبَبَبَبوا وذمرمبَبَبَبا وأیضَبَبَبال میَبَبَبزاا ا  َبَبَبا ذ كال مبَبَبَبوا وأ  تبَبَبَبت بالعربیرَبَبَبة  َبَبَبونك

 .وأمهیتمبا البالغة يف ت ورر أنواع األد  ال ع 
 یبَبَبادر إلَبَبی « ال مبَبَبوا يف الر ا َبَبة العربیرَبَبة وال َبَبعبیرة»يف ( 2101ملَبَبال  عبَبَبد السَبَبتار حممرَبَبد )، ال َبَبمباوا

العربیرَبة ویسَبَبترد البا َبث إلَبَبی ال َبَبوا د اللغویرَبة واألدبیرَبَبة الَبي تَبَبدنر علَبَبی دلیَب  التَبَباریخ الر َبايف لل مبَبَبوا يف الَبَببالد 
 .عمق وجتهبرر ال مبوا يف ا یاا الیومیرة العربیرة طوان العصور ا ةتلفة

 تَبَبَبَبَبفثی ا  َبَبَبَبَبا ذ العربیرَبَبَبَبَبة علَبَبَبَبَبی ن َبَبَبَبَبفا الصَبَبَبَبَبالوناا األدبیرَبَبَبَبَبة »يف م الَبَبَبَبَبة ( 2101أمحَبَبَبَبَبد )، ملَبَبَبَبَببیحاا
 َبَب  عَب  األملَبَبون الَبي ت لَبَبق علَبی أيَبَبا  ا  َبا ذ يف الَبَببالد كن ی َباون أ« والتحَبری  علَبَبی الرَبورا الفرنسَبَبیرة

انَبَبة ا  َبَبا ذ يف ن َبَبفا الصَبَبالوناا األدبیرَبَبة الَبَبي تلعَبَبب دورال  امَبَبال يف إ َبَبدايب التیرَبَبَباراا كالعربیرَبَبة وأیضَبَبال بَبَبنر م
 .ریرة يف أوروبا خاملةل الرورا الفرنسیرةكالف

  یبحَبَبث عَبَب  دور ا  َبَبا ذ يف «  راقمبَبَباوا األد  والفَبَب  يف ال َبَبا»يف ( 0990عبَبَبد ا َبَبرعم )، مشَبَبی
إ َبَبَبدايب التیرَبَبَباراا األدبیرَبَبَبة والفریرَبَبَبة يف ال َبَبَبا را  یَبَبَبث تعتمَبَبَبد  َبَبَبهبه الدراسَبَبَبة علَبَبَبی ا  َبَبَبا ر الفریرَبَبَبة واألدبیرَبَبَبة يف 

 . مبور ا وسی ا والغرا  وا ال م ال عبیرةكا  ا ذ  
 َبَبَبد طَبَبَبا ر بَبَبَب  عبَبَبَبد ال َبَبَبادر )، ذكَبَبَبردا ا كَبَبَبال « انال مبَبَبَبوا والَبَبَبدخ، أدبیَبَبَباا ال َبَبَباا»يف ( 0992حممر

یعاا تاریخ ا  َبا ذ يف الَببالد العربیرَبة ویَبفأل باألبیَباا ال َبعریرة الَبي تَبدنر علَبی  رمَبة ال مبَبوا وطری َبة شَبرهبا يف 
 .العمبد العرما 

 ی َبی يف الفصَب  « رسالة يف ال اا وال مبوا والَبدخان»يف ( ا. مجان الدی  )د، ال ايذ الدم  ذ
ة يف جسَبَبَبم اإلنسَبَبَبان هر یت َبَبَبررا البا َبَبَبث للتغیَبَبَبی ا عرَبَبَبوا الرَبَبَبا  إلَبَبَبی میَبَبَبزاا ال مبَبَبَبوا وخصائصَبَبَبمبا الفیزیولوجیرَبَبَب

لمة ال مبوا يف غضون الدولة العرمانیرة ویسترد إلی أ مر ال صائد الي تصَب  آرا  ا تصَبو ة والف مبَبا   َبون كل
 .ال مبوا م   یث مد مبا وذمرمبا

 ر الرصَبو  كا تمرت بهب « عرد حممود درویش، ع  ال مبوا»يف م التمبا ( ا. رمي )د، رجب
الَبَبي تَبَبدنر علَبَبی العالقَبَبة ا میمَبَبة بَبَبن درویَبَبش وال مبَبَبوا دون أن تترَبَباون دالالفَبَبا وسَبَبیاقمبا ال َبَبعرا يف 

 .أشعار ال اعر
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انة ال مبوا وا  مبی يف اجملتم  دون أن تَبدرش دالالا ال مبَبوا كالدراساا الساب ة قد تفررغت  
 خاملَبةل درویَبش  إنررَبا يف  َبهبه والرمزیرة والوجدانیرة يف شعر شاعر معنر ، ومفا یممبا ونزعافا الرفسیرة

   ع  أ مر دالالفا اللغویرة يف كا  مبی بغیة الكالدراسة ن وذ بدراساا داللیرة لل مبوا ومتعل افا  
 .قصائد ال اعر

 اإلطار النظري للبحث
 یعَبدر "حممَبود درویَبش" مَب  أبَبرز ال َبعرا  العَبر  ا عاملَبری  يف توظیَب  ا َبورويب ال َبع  عامَبةل وال مبَبوا العربیرَبة

علَبَبَبَبَبم الداللَبَبَبَبَبة » َبَبَبَبَبال مبوا تتجلرَبَبَبَبَبی يف قصَبَبَبَبَبائد ال َبَبَبَبَباعر عَبَبَبَبَبل دالالفَبَبَبَبَبا اللغویرَبَبَبَبَبة ويف  َبَبَبَبَبهبا الصَبَبَبَبَبدد أنر ؛ ةل خاملَبَبَبَبَب
(Semantics) لمة یَبو ذ بَبل سَبیاا لغَبوا واجتمَباعذ وبیئَبة جغرا یرَبة و َبرتا تارخییرَبة كع  معری معنر لل یبحث

مَبَبا يف ال صَبیدا إذ إنر السَبَبیاا لمَبة ك َبإنر علَبَبم الداللَبة یَبرتبس بالسَبَبیاا الَبداخلذ ل (.16: 1002، ) َبر« معیررَبة
لمَبَبة وخروجمبَبَبا عَبَب  داللتمبَبَبا ا عجمیرَبَبة مَبَب   یَبَبث اسَبَبتةداممبا يف السَبَبیاقاا كذ عَبَب  ا عرَبَبی ا  صَبَبود للكَبَبحی

علَبی »زال كَبا ةتلفة ودورهلا ع  معرا ا ا َبفلوأ علَبی أسَباش ا  َب  الَبدال  وقَبد یتوجرَبل إلَبی دراسَبة ا عرَبی مرت
لمَبَبة بواسَبَب ة كم  یَبَبث تتجسرَبَبد داللَبَبة الكَبَبری داخَبَب  نسَبَبق دال  حمالداللَبَبة اللف یرَبَبة ا رتاب َبَبة باأللفَبَباغ األخَبَب

نَبَبری الوجَبَبل البَبَبارز مَبَب  داللَبَبة ال مبَبَبوا اللغویرَبَبة يف سَبَبیاا  (.46و47: 1001، )عَبَبزوز« ألفَبَباغ تَبَبفأل قبلمبَبَبا وبعَبَبد ا
والصَبَببا  وا سَبَبا  ، واألذر ، واالغَبرتا  ا جَبَبرا، والَبَبدذ، والغَبَبرو ، والو َبَبدا، والغربَبة، اجلغرا یَبَباكالَبرا بفلفَبَباغ  

   ع  ا عا  الرمزیرة والوجودیرة والرفسَبیرة عرَبد درویَبش ومَبدی تعای َبل مَب   َبهبا ا َبورويب ال َبع  ك یث ت
 .يف ا  ارنة بن ا اضذ العريب وأوضاعمبم الرا رة

 َبفت عَب  ال َبوا ر اللغویرَبة لل مبَبوا ومتعل افَبا علَبی أسَباش دلیَب  قصَبائد كالدراسة الداللیرة هلهبا البحث  
 لَبهبا قَبدرذ درویَبش لل مبَبوا معرَبی جدیَبدال ،   وسَبیاقمبا اللغَبوا داخَب  الَبرار ال اعر مَب  خَبالن ا سَبتوی الَبدال

علَبَبی  سَبَبب  صَبَبیا داللتمبَبَبا وموضَبَبعمبا يف اجلملَبَبة لإشَبَبارا إلَبَبی مسَبَبایرفا يف ن َبَبد ال ضَبَبایا ا عاملَبَبرا ومَبَبا 
یسَبمرذ درویَبش عرَباوی  . تعررض لل ال عب العريب والفلس یين م    دان اال تماذ بَبالرتايب وال ومیرَبة والَبوط 

" باسَبَبَبَبم ال مبَبَبَبَبوا ا َبَبَبَببر م مبَبَبَبَبی ملَبَبَبَبغی  َبَبَبَبو كو"، "ا یرتیَبَبَبَباكسَبَبَبَبر ان ی َبَبَبَبر  ال مبَبَبَبَبوا يف ال"َب كَبَبَبَبشَبَبَبَبعاره  بعَبَبَبَب  أ
مَبَب   َبَبَبهبا . مبَبَبا مَبَبَب  الَبَبدالالا الوجدانیرَبَبة واهلویرَبَبَبة الهباتیرَبَبة وإعَبَبادا رو  الر َبَبد يف اجملتمَبَبَب  العَبَبريبومتعل افَبَبا شَبَبا  ی

ال َبَباعر والَبَبرتايب ال َبَبع  التحلیلَبَبذ إلیضَبَبا  العالقَبَبة بَبَبن  -ا ر لَبَبق یسَبَبعی  َبَبهبا ا  َبَبان عَبَبل ا َبَبرمب  الوملَبَبفذ 
 .   ع  م ا ر توظیفمبا عل الداللة اللغویرة ونس مبا يف داخ  الرار كا تجسرد بال مبوا وأیضال ال
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 محمود درويش والقهوة العربي ة
ا  سَبَبب مَبَبا ظ ال مبَبَبو  لفَبَب، تَبَبب ا عَبَباجم اللغویرَبَبةكرا يف  كَبَبذ و  معَبَبا  لتلفَبَبةت َبَبم  ال مبَبَبوا أبعَبَباد لغویرَبَبة دمَبَب  

علَبی شَبر  ال مبَبوا وأقمبَبی  " شعرَبی داذأقمبَبی  َبالنَبَبَب "ك قمبیأ –ا مفخوذ م  قمب» جا  يف "ا عجم الوسیس"
نرَبَبل أل ا مبَبَبو ال، اخلمَبَبر ذيرَبَب (.1633: 1121، )مصَبَب فی وآخَبَبرون« هامترَبَب  مرَبَبل ومل یَبَبردشعرَبَبی   َبَبالن عَبَب  ال عَبَباذ

 مبَبَبهبا یعَبَبين أنر إطَبَبالا للسَبَببب التَبَبارخیذ ت َبَبورر معرَبَبی ال مبَبَبوا »، هب ب شَبَبمبوتلیَبَب ا مبَبَبذ شَبَباربل عَبَب  ال عَبَباذ أی
ًر ومعرَبَبی ال مبَبَبوا ال د َبَبة عَبَبل  ر  َبَبازال قَبَبد ن َبَبف بعَبَبد  صَبَبون الَبَبربس ا عرَبَبوا بَبَبن تَبَبفثی الَبَب ًُ لفَبَبظ ال مبَبَبوا علَبَبی الَبَب

ا مفَبَبَبا یم وأغَبَبَبراض ال مبَبَبَبوا يف العمبَبَبَبد العرمَبَبَبا   (.01: 2102، وعرمَبَبَبان خَبَبوراض: )راجَبَبَب « الفَبَبَبرتا التارخییرَبَبَبة ال ویلَبَبَبة تغَبَبَبیر
ًر كَبَبوأملَبَببحت شعرَبَبی ال   یَبَبث دخلَبَبت يف مضَبَبمار اجلَبَبدن الف مبَبَبذ وأدرا  َبَبهبه ا راق َبَباا ايف أو شَبَبرا  الَبَب

َبَبا تضَبَبمررت  جالا ال َبَبعریرة وقَبَبد حیلرَبَب  ابا سَبَب»إلَبَبی إظمبَبَبار أوملَبَباأ ال مبَبَبوا يف شَبَبعر ا تصَبَبو ة والف مبَبَبا  شَبَبا إ ر
 (.10: 1011، )األرناطو « شر  ال مبوا  ئة  و د مبا و ئة أخری حیررممبا وحیم  علیمبا

، وا  مبَبَبَبَبی إلَبَبَبَبی اجلمبَبَبَبَبة الد  راطیرَبَبَبَبة ون َبَبَبَبد اجملتمَبَبَبَب  يف العصَبَبَبَبر ا َبَبَبَبدیثحیَبَبَبَباون درویَبَبَبَبش اسَبَبَبَبتیعا  ال مبَبَبَبَبوا 
ی  التیرَبَبَبَباراا كب الصَبَبَبح  واجلمعیَبَبَباا الوطریرَبَبَبة لتَبَبَبی رظ الررَبَبَباش وملَبَبَبحوفم وت َبَبَبكَبَبَب الال َبَبَبت أنر ا  َبَبَبا ذ توا 

عر دورال بَبارزال يف ال َب، شَبعبیال  تراثَبال  ریرة والسیاسَبیرة ويف اجلمبَبة األخَبری أنر ال مبَبوا ومتعل افَبا تلعَبب بوملَبفمباكالف
العَبَبَبريب ا َبَبَبدیث عامرَبَبَبةل وشَبَبَبعر درویَبَبَبش خاملَبَبَبةل  مبَبَبَبو یتعامَبَبَب  مَبَبَب  ال مبَبَبَبوا وا  مبَبَبَبی ألنر ا  َبَبَبا ذ تعتَبَبَبل إ َبَبَبدی 
العراملَبَبَبر الر ا یرَبَبَبة الَبَبَبي دمَبَبَب  الَبَبَبدالالا الرمزیرَبَبَبة واالعتباریرَبَبَبة وتعَبَبَبلر عَبَبَب  عراملَبَبَبر الوجا َبَبَبة والتمَبَبَبایز ال ب َبَبَبذ يف 

تُعتَبَبَبلق . وذاتَبَبَبل يف العصَبَبَبر ا َبَبَبدیث را ال َبَبَباعر جتَبَبَباه الَبَبَبوط  و ویتَبَبَبلكَبَبَب َبَبَب  السَبَبَبتار عَبَبَب   كالعمبَبَبَبد العرمَبَبَبا  وت
رَبیال مَب  الَبدالالا والرمَبوز كان تعای َبل مَب  اجملتمَب   یَبث اختزلَبت  كالل م  أشكا  ا ذ يف شعر درویش ش

َبَبَبَبا  را  تَبَبَبَبی عر َبَبَبَبت ا  َبَبَبَبا ذ كَبَبَبَبز األساسَبَبَبَبیرة لت َبَبَبَبورر رو  الر َبَبَبَبد والترَبَبَبَبا   الفكَبَبَبَبتعتَبَبَبَبل وا َبَبَبَبدال مَبَبَبَب  ا را »شَبَبَبَبا أ ر
 یَبث ی َبان إنر ا  مبَبی طَبورر رو   ت َبورر التیرَباراا األدبیرَبة واالجتماعیرَبةمَبة" ألمهیتمبَبا البالغَبة يف كبَبَب"مدرسة ا 

انَبَبَبال للب َبَبَبا  وإزجَبَبَبا  ك َبَبَبا ال ظ أنر ا  مبَبَبَبی مل یعَبَبَبد م (.413: 1010، )ملَبَبَببیحاا« الر َبَبَبد يف العصَبَبَبر ا َبَبَبدیث
ذ يف شَبعر درویَبش وأملَبب  عرصَبرال مَب  عراملَبر البریَبة ا ضَباریرة  یَبث كالسَبیكوقت الفراغ بَب  ت َبورر دوره ال

ون شَبر ال أل والَبل  مَب  خاللَبل یوجرَبل ال َباعر رسَبالةل كَبیتجَبزأ مَب  ذاا ال َباعر ونفسَبیرتل وطمو اتَبل وقَبد یال 
 .الت ررد واالبتعاد ع  الوط  وا رفی والس كإلی ا خری  ع  ا فساا الفلس یریرة  

ارا إنر درویش یوظر  ال مبَبوا بوملَبفمبا ا َبادرا اخلصَببة يف تبیَبن الَبرتايب ون َبد اجملتمَب  ا َبدیث  یَبث ملَب
 ر التحورالا الَبي یعَبیش  یمبَبا ال َباعر بالتَبفثرر والتَبفثی ودتَب ر داللتمبَبا ا سَبا اا الواسَبعة يف كال مبوا مالزمةل ل
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َبَبا دصَبَبیكتوملَبَبی  األ َبَبوان ال ةصَبَبیرة وخلجاناتَبَبل الرفسَبَبیرة   وسَبَبیلة إجیابیَبَبة لیسَبَبت ك» الو َبَبدا والعزلَبَبة شَبَبا أ ر
بَبَبَب  ت َبَبَبوذ بَبَبَبدور  عرَبَبَبان يف عملیرَبَبَبة التواملَبَبَب   اإلنسَبَبَبانة عرَبَبَبد ی وا َبَبَباالا الفیزیولوجیرَبَبَبكَبَبَب  َبَبَبس يف تر َبَبَبیس التف

برَبَبا ل علَبَبی  َبَبهبا أنر ال َبَباعر جیعَبَب   (.76: 1010، )ال َبَبمباوا« االجتمَبَباعذ واألبعَبَباد الرفسَبَبیرة يف اجملتمَبَب  العَبَبريب
ال مبَبَبوا شرابَبَبة ا َبَبادرا ال َبَبعریرة الَبَبي تتحَبَبديب عَبَب  الَبَبوط  واالسَبَبتعمار ونفسَبَبانیتل وقَبَبد تَبَبرتبس شفَبَبا یم وتیرَبَباراا مل 

أملَببحت ال مبَبوا عرَبد . یرة الت ورر االجتماعذ شَبا  یمبَبا ا ریرَبة وا را ضَبة وتربیَبت اهلویرَبة الهباتیرَبةترفص  ع  قض
ری  األملَبَبالة كَبَبدرویَبَبش ذاا وظیفَبَبة إنسَبَبانیرة وقَبَبد وظرفمبَبَبا يف داخَبَب  الَبَبرا ال َبَبعرا لتمریَبَب  م َبَبا ر ا یَبَباا وت

َبَبَبا تعَبَبَبدرا عرَبَبَبد ال َبَبَباعر مَبَبَب  ا المَبَبَب  الرروتیریرَبَبَبة والسَبَبَب حیرة إلَبَبَبی دالالا تَبَبَبدنر علَبَبَبی عالقَبَبَبة  واهلویرَبَبَبة العربیرَبَبَبة أل ر
 .ال اعر باجملتم  والوط  وال عب

 القهوة ودالالتها في شعر محمود درويش
، یلمبا اإلحیَبائذ لَبدی درویَبشكيف ت َب لت ال مبوا ضم  السیاا ال عرا الهبا ترد  یل داللة لغویرة  امرَبةكش

بتوظیَبَب  الَبَبرتايب وعراملَبَبره  » مبَبَبو جیعَبَب  ال مبَبَبوا تتعلرَبَبق بال ضَبَبایا الواقعیرَبَبة والرفسَبَبانیرة ألنرَبَبل یمبَبَبتمر ا تمامَبَبال بالغَبَبال 
الرتايب الَبَبدیين وال َبَبع  وال َبَبومذ ألنر الَبَبرتايب أسَبَبمبم سَبَبَبمبمال بَبَبارزال يف ا فَبَباغ علَبَبی انتمَبَبا  ال َبَبعب لتارخیَبَبَبل كَبَب

وال مبَبَبَبَبوا الصَبَبَبَببا یرة ، وا  مبَبَبَبَبی، رائحَبَبَبَبة ال مبَبَبَبَبواكتلعَبَبَبَبب ال مبَبَبَبَبوا ومتعل افَبَبَبَبا   (.71: 1006، )الرربیحَبَبَبَباا« و ویتَبَبَبَبل
ی  الصَبورا التعبییرَبة وا و یَبة وإظمبَبار العالقَبة الررائیرَبة بَبن ال َباعر واألرض  یَبث أنر كوا سائیرة دورال بارزال لت َب

ا سَبا  والصَببا  والیَبد واجلغرا یَبا واألذر  ا صَبا بة كلمَباا  كال اعر یوظر  ال مبَبوا عَبل ا صَبا بة اللف یرَبة مَب   
لمَبَباا أخَبَبری يف ددیَبَبد داللتمبَبَبا كلمَبَبة دالالا متعَبَبددا تعَبَبرأ تضَبَبامرمبا وتصَبَبا بمبا مَبَب   كتع َبَبذ ال»یرَبَبة اللف 

 الواضَبَب  أنر ال مبَبَبوا تر َبَبوا علَبَبی  (.24: 1017، )مَبَبیزاا ا سَبَبیين وا خَبَبرون« والوملَبَبون إلَبَبی الغَبَبرض ا  صَبَبود
جانَبَبب مَبَب  العراملَبَبر الر ا َبَبة العربیرَبَبة وال َبَبعبیرة الَبَبي دتَبَبوا علَبَبی جوانَبَبب الَبَبرتايب يف شَبَبعر ال َبَباعر  یَبَبث متررَبَب  

البریَبة األساسَبیرة الَبي یتعَبایش معمبَبا ال َباعر للبحَبث عَب  ذاتَبل كمَبدی تعلر َبل با اضَبذ وا َبان وا سَبت ب  وتعَبدر  
 .و ویتل ا ف ودا

يف عرَبَباوی   عر "درویَبَبش" بر َبَبد قضَبَبایا اجملتمَبَب  وأ والَبَبل الررو یرَبَبة  یَبَبث خیتار َبَبا ال َبَباعرمتتَبَباز ال مبَبَبوا يف شَبَب
َبَبر اُن یق َبَبُرُ  ال قمبَبواق يف الكا یتییَبَبا" و"إلَبَبی أمَبَبذ" الَبَبي " ا َبَببر م مبَبَبا ملَبغیو  َبَبو »"كَبَبَب دواویرَبل وقصَبَبائده   و"سق

« والتجَبَبدرد لل َبَبمبدا واالنبعَبَبايب  ا َبَببر قَبَبد مجعَبَبت بَبَبن رو  ا كایَبَبة ال َبَبعبیة ورو  ال َبَبار والبرَبَبا  ا لحمَبَبذ و 
فنرَبَبَبل ال كفَبَبَبا   كوظرَبَبَب  درویَبَبَبش ال مبَبَبَبوا يف مضَبَبَبمار مفَبَبَبا یم ا  اومَبَبَبة وال (.133و12: 1114، درویَبَبَبش: )راجَبَبَب 
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 فمرَبَبَبا ؛ ریاا ا اضَبَبَبیة وبا رَبَبَبال عَبَبَب   ویتَبَبَبل ا ف َبَبَبودا يف األرض ا غتصَبَبَببةكیبَبَبا  بَبَبَبال مبوا إالر م البَبَبَبال بتجدیَبَبَبد الَبَبَبهب 
 :سیاقمبا ال عرا  یما یلذ هبه ا ادرا ال عریرة  تةتار بدالالا لغویرة ضم  

 الداللة علی الوطن( أ
یتعَبررض درویَبَبش  فَبَبا یم الَبوط  عَبَبل ال مبَبَبوا  مبَبو یر َبَبد إزالَبَبة رو  ا را ضَبة وا  اومَبَبة بَبَبن ال َبعب العَبَبريب ویَبَبردر 

ریاا ا اضَبیرة ك لَبی  الَبوط  عرَبد ال َباعر إالر إ یَبا  الَبهب ؛ علی اض مباد واغتصا  العدور الصمبیو  يف وطرَبل
ا یرتیَبا" إلَبی داللَبة ال مبَبوا العربیرَبة شرابَبة ك مبو ی ی يف قصیدا "سَبر ان ی َبر  ال مبَبوا بال؛ الفلس یریةواهلویرة 

 :  وللكوأناسل وأم اره  ، ويائل، اجلغرا یا الوطریرة الفلس یریرة بفرضل
ًِّ رائحةُ   جغرا یاال

ًِّ یقد  رائحةُ ال
ًِّ رائحةُ   ویقفخهبُ .... ملقواو یُراِداال

ًِّ  راِئحةُ    (  تَبقعُودُ  یوذ   ذااُ ) مئهبنةو و  ملقواو ال
ًِّ راِئحةُ   ناا تُزغرِدُ  یل ِمیاهُ ا زاریِب ال

 )808: 8008، درویش(
 ذ0999عاذ  یرة واإلسرائیلیرةكمرشر  الرئاسة اإلمری "ریداكروبرا  " لس یين األمل  اغتان  شا  سر ان

 ين شَبربت قمبَبوال ألنرَب،  مَبذلغسَب  ثكم دعو  قبَب  أن أ َبدر »: قائالل   للیمبود ملرر  یرما الستمبانتل بال مبوا العربیرة 
)أبَبو  «وأملالي و َبویي م  أج  بلدا  هبا لتُ عق  َبق : عردما أطلق سر ان الرار علیل ملرخ قائالل  . قب  قلی    عربیةق 
ًر الي   (.11: 1142، إملب  ررر ا كل د علر درویش ع  انتما ه إلی وطرل وموروثل ال ع  بواس ة عبارا رائحة ال

والیَبَبد والصَبَبوا ومَبَبدی اشَبَبتیاقل وتعصَبَببل إلَبَبی وطرَبَبل ،  یب مبَبَبا ال َبَباعر بَبَبَباجلغرا یا، سَبَبب  مَبَبرراا يف  َبَبهبه ال صَبَبیدا
ًر" علَبی ا الَبة الرفسَبیة ا تفزمرَبة الَبي یعتمد .  لس ن د علَبا م َباعر األمل كَبیعی َبمبا ال َباعر ویؤ تكرار "رائحة ال

ذ  موعَبَبة دالالا   التكراریَبَبة تتمحَبَبور يف قصَبَبیدا درویَبَبش لت َبَبدر أنر األمنَبَبا»واألسَبَبا عرَبَبد درویَبَبش  یَبَبث ی َبَبان 
 (.133: 1007، )أبو العدوش« وإحیا اا تسترد إىل إس اطاا ذ ریة ونفسیة واجتماعیة لدى ال اعر

والسَبَب  ، ان الرتمیزیرَبَبة شَبَبا  یمبَبَبا مَبَب  مفَبَبا یم الغربَبَبةكعلَبَبی األشَبَبتعتمَبَبد البریَبَبة اللغویرَبَبة لل مبَبَبوا يف  َبَبهبا الَبَبرا 
بَبَبَبن أرض الَبَبَبوط  وال مبَبَبَبوا  كر واالبتعَبَبَباد  یَبَبَبث أنر ال َبَبَباعر یرَبَبَبا   الَبَبَبهبی  اغتصَبَبَببوا أرضَبَبَبل و ویتَبَبَبل  إنرَبَبَبل الیفَبَبَب

یبَبَبدو أنر . فنر ال مبَبَبوا ورائحتمبَبَبا دیَبَبذ  ویتَبَبل وأمرَبَبل وموطرَبَبل واللح َبَباا الَبَبي عاشَبَبمبا بالسَبَبلوان والررا َبَبةكَبَبالعربیرَبَبة  
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والیَبَبد والصَبَبوا والرَبَباا دیَبَبذ عرَبَبد ال َبَباعر ، اجلغرا یَبَباكلمَبَباا  كالواقعیرَبَبة يف ترسَبَبیم ال مبَبَبوا والصَبَباقمبا ب الصَبَبور
دالالا ضم   دود الوط  بفرضل ويائَبل وأناسَبل وأم َباره بواسَب ة التجربَبة ا سَبیرة والواقعیرَبة  یَبث تتحَبورن 

با یَباا السیاسَبیرة واالجتماعیرَبة لل َباعر ال مبوا م  م رو  الضیا ة العربیرة إلی الداللة الوجودیرة الي ارتب ت 
حبمولَبة » لَبهبا أنر رائحَبة ال مبَبوا اقرتنَبت عرَبد ال َباعر؛ علی أسَباش تعلر َبل هبَبهبا ا  َبرو  ومَبدی اسَبتلمبامل مرَبل

ومَبَب  جمبَبَبة أخَبَبرى لغَبَبة  اطَبَبب بَبَبن ال َبَباعر ،  مبَبَبذ مَبَب  جمبَبَبة لغَبَبة  اطَبَبب بَبَبن ال َبَباعر وأرضَبَبل، داللیَبَبة كبَبَبیا
مرر ال َباعر يف  َبهبه ال صَبیدا ویصَب  سَبر ان وأ والَبل  یَبث ال یسَبت (.111: 1011، )علَبذ زروقَبذ« وطفولتل

 :  وللكمصی لل إالر التضحیرة يف سبی  الوط  وإعادا  ویتل وذاتل  
 نقِسیتمبا وأی ق؟.....  ر سر انق قق راُ دذ  تفترُش ع  جُررة  كل

 ولقسُت شقمبیدال ..... ولقسُت شقریدال 
ًِّ جُغراِ یا  وراِئحةُ ال

 ویقِضی ُ ...... ققمبوتقل یق ر ُ  وِسر انُ 
 ) 808: 8008، درویش)

یعتَبَبل شرابَبَبة اإلنسَبَبان ا رَبَبت م وا رَبَبا   الَبَبهبا  ریَبَبدا  مبَبَبو لَبَبی  شَبَبمبیدال ومت َبَبردال بَبَب كسَبَبر ان قتَبَب    ی َبَبررر
َبَبا اجلغرا یَبَبا الوطریرَبَبة ك؛  ر ال َبَباعر شَبَبر  ال مبَبَبوا عرَبَبد سَبَبر ان ومَبَبدی عالقتَبَبل هبَبَباكهر یَبَبهب ، یَبَبدا   عَبَب  أرضَبَبل ف ر

(  ر  یاتَبَبل للحفَبَباغ علیمبَبَبا )ال مبَبَبواكَبَبتضَبَبیر  سَبَبر ان يف عا َبَبل الَبَبداخلذ وعا َبَبل اخلَبَبارجذ  یَبَبث یبَبَبدرد سَبَبر ان  
ا ت لق ا ورويب ال ع  للعر  و   .یانل و ویتل الدائمةكأل ر

ال َبَباعر یسَبَبتوق  ا تفمَبَب  يف توظیَبَب  ال مبَبَبوا ومتعل افَبَبا يف  َبَبهبه الرصَبَبو  بالرزعَبَباا األدبیرَبَبة وقَبَبد یرسَبَبم 
اتَبب كرمي ال ی "كَبوقَبد ی َبی "؛ والواق ، والهباا، ونكبواس تمبا جتربتل ال عوریرة والواقعیرة يف ظ ر م ا ر ال

 َبَبإنر ال َبَباعر ، یرونَبَبة ال َبَباعركمغَبَبريب يف ملَبَبحیفة ال َبَبدش العَبَبريب إلَبَبی األبعَبَباد الوجودیرَبَبة لل مبَبَبوا الَبَبي ارتب َبَبت ب
برَبا ل . العاطفذ الهبا خنر نفسَبیتل ا مزرقَبة وا ت َب یرة هبَبا یانل بال مبوا وعورض هبا الفراغكیبادن م اعره وحمبتل و 
« الرزعَبَبَبة الوجودیرَبَبَبة تر َبَبَبوا علَبَبَبی االلتَبَبَبزاذ وا ریرَبَبَبة واإلرادا وال َبَبَبدرا علَبَبَبی ددیَبَبَبد ا صَبَبَبی»علَبَبَبی  َبَبَبهبا البعَبَبَبد أنر 

واجلغرا یَبَبَبا ، والَبَبَبوط ،   َبَبَبد جسرَبَبَبدا ال مبَبَبَبوا رو  االلتَبَبَبزاذ والت َبَبَببرث بَبَبَباألرض (.14: 1011، )بایزیَبَبَبدی وآخَبَبَبرون
فَبا  كوشرابَبة ااَبررض ا  ی َبذ لَبدعوا شَبعبل إلَبی ال، جعَب  ال َباعر یرنَبو إلیمبَبا لبرَبا  الَبوط  الفلسَب یين  مبهبا ما

والصَبَبَبراع وأیضَبَبَبال ت َبَبَبتم  ال مبَبَبَبوا يف  َبَبَبهبه الرصَبَبَبو  علَبَبَبَبی "الرزعَبَبَبة الرمزیرَبَبَبة"  یَبَبَبث حیرز َبَبَبا درویَبَبَبش بواسَبَبَبَب ة 
ری  اهلویرَبة كَبوت، ا الَبرتايبوإعَباد، الوط كَبإلی ا فا یم الرمزیرَبة  ( خروجمبا م  ا عری ا فلوأ )ال را  األسود
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رذ كَبَبتتجَبَباوز داللَبَبة ال مبَبَبوا عرَبَبد درویَبَبش مَبَب  الداللَبَبة الروتیریرَبَبة شعرَبَبی ال. عَبَبل   وهلَبَبا الداللیرَبَبة يف داخَبَب  الَبَبرار 
 یث أنرَبل ال یر َبر إلَبی ، تسب أبعادال موضوعیرةكإلی الداللة اإلحیائیرة يف بع  أشعار ال اعر وت»والضیا ة 

َبَبا ا  َبَبرو  العَبَبريب  یانَبَبل وشةصَبَبیتل و ل َبَبة الوملَبَب  بَبَبن ا اضَبَبذ ك حسَبَبب بَبَب  تَبَبراه امتَبَبدادال للال مبَبَبوا علَبَبی أ ر
 ر مَبَبا ورثَبَبل مَبَب  ط وسَبَباا كَبَبوا اضَبَبر وا سَبَبت ب   یحَبَباون أن جیسرَبَبد الصَبَبفة ال ومیرَبَبة والوطریرَبَبة العربیرَبَبة مَبَب  مَبَبا  

 (.11: 1001، )منر موسی« یاا ال مبواكوسلو 
یرت َبر بَبن ثرایَبا ال صَبیدا للداللَبة علَبی تعلرَبق رار لفَبظ ال مبَبوا كَب ت، راركَبتعتمد الرزعة الررمزیرة علَبی بریَبة الت

 ال َبَباعر ال یسَبَبتةدذ ال مبَبَبوا شرابَبَبة ال َبَبذ  ا َبَبادا ا رفصَبَب  ، ریاتَبَبل ا اضَبَبیرة ا لَبَبواكال َبَباعر بفرضَبَبل ووطرَبَبل وذ 
امرَبة الَبي كیانل ونفسیتل وی    هبا ا ورويب ال ع  لإشارا إلَبی ا عَبا  الكع  ذاتل ب  یرا ا امتدادال لوجوده و 

 .االغتصا  والت ررد وا رفیكایا الرا رة لوطرل  لس ن  ترتبس بال ض
ذ كَبأمریاتَبل الَبي دخیاطَبب ال َباعر قصیدا "سرونو التتار" مَب  دیَبوان " َباذا تركَبت ا صَبان و یَبدال" ويف 

 :  ریاا ا اضیرة الي ان ضت يف الوط كرائحة ال مبوا العربیرة و ذ لیست إالر الهب 
 أن  رَّ اهلقوا : لقرا  لمو وا دو  

 ویر رُ رائحة ال مبوا العربیرة، ملدی ال 
 )881: 8008، درویش(

واإلشَبَبارا إلیمبَبَبا ت َبَبوذ علَبَبی أملَبَبالة و ویرَبَبة ال َبَبعب الفلسَبَب یين يف ، دمَبَب  ال مبَبَبوا جَبَبز ال مَبَب  التَبَباریخ الفلسَبَب یين
 َب  تصَبب  ال مبَبوا ، یستمر إغراا م َباعره وأ زانَبل يف أجَبوا  ال مبَبوا» یث أنر ال اعر ؛ الد اع ع  الوط 

 (.131: 1011، )علَبذ زروقَبذ «اجلغرا یا و ذ الید ا راضلة و ذ الصوا الَبهبا یرَبادا بَبالعودا إىل الَبوط  ذ 
؛ تظر بَبَبالفر كَبَبیتحَبَبدريب ال َبَباعر عَبَب  ال مبَبَبوا الصَبَببا یرة ومَبَبدی تفثی َبَبا يف الرفَبَبوش للداللَبَبة علَبَبی وطرَبَبل و َبَبو م

 :   ی ون يف قصیدا "نزن علا البحر" م  دیوان " ذ أغریة"
یا قق   ال ِل ذ   ، لیالل ونُریُد أن َنق

 بق  ِلرر ق ق ِم  جقدید  
 رَّا نُریدُ كال ِل ذ   م  أقسالِ را ِ یرا ول

 ِبالدق ققمبوِترا الصَّبا یرةِ 
 ونُریُد راِئحةق الرقباتاِا البقدائیرةِ 

  (.881: 8008، )درویش
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بتَباریخ ،  لسَب ن" ورائحَبة نباتَباا، "شَبر  ال مبَبوا يف الصَببا  يف بَبالده رتيب ال اعر عل ا  َب  الَبدال كی 
ریاا ا اضَبیرة والغَبور يف أیَباذ را تَبل كبلده ویص  اإلنسان الفلسَب یين الَبهبا یسَبعی للوملَبون إلَبی جتدیَبد الَبهب 

 لمبهبا جید ال اعر عالقة وثی ة بن أیراذ رغَبده يف وطرَبل  لسَب ن و عَب  ال مبَبوا الصَببا یرة يف جسَبم ، وسلوانل
ل داللَبَبة "ال مبَبَبوا الصَبَببا یرة" و"الرباتَبَباا الفلسَبَب یریرة"  الواضَبَب  أنر ال َبَباعر عَبَب، ة والسَبَبلوانكَبَباإلنسَبَبان مَبَب  ا ر 

مَبَبَب  أنر  َبَبَبویتمبم وذافَبَبَبم قَبَبَبد وطَبَبَبفا بواسَبَبَب ة ، یت َبَبَبررا لر َبَبَبو  رو  ا میرَبَبَبة بَبَبَبن ال َبَبَبعب العَبَبَبريب والفلسَبَبَب یين
 .ررل حیلم بالعودا إلی ا اضذ مرتمیال إلی التاریخ الفلس یينكاال تالن الصمبیو  ل

تر َبَبف مَبَب  اللعَبَبب يف ا تراقضَبَباا إذ »ا إلَبَبی ا فارقَبَبة اللف یرَبَبة ان آخَبَبر ی َبَبی درویَبَبش بواسَبَب ة ال مبَبَبو كَبَبيف م
جرَبَبَبَبدا حیلَبَبَبَبم بالزنَبَبَبَبابق البیضَبَبَبَبا " إلَبَبَبَبی زَبَبَبَبة إشَبَبَبَباریرة يف لفَبَبَبَبظ "الزنَبَبَبَبابق البیضَبَبَبَبا " ی َبَبَبَبی ال َبَبَبَباعر يف ال صَبَبَبَبیدا "

رمَبَبز السَبَبالذ وال مبَبَبوا الَبَبي تعتَبَبل رمَبَبزال  ذان حیلَبَبم "جرَبَبدا حمتَبَب ر ملَبَبمبیو " بالزنَبَبابق البیضَبَبا   مبَبَبكَبَبو"ال مبَبَبوا" إذ  
رتيب درویَبش شفمبَبوذ الَبوط  عرَبد  َبهبا اجلرَبدا كَب مبرَبا ی (.66-61: 1016، )ب  ملاحل« وال ومیرة العربیرةللمبویرة 
 :  وللكالیمبودا  
 أنَّ الوط ق  -قانق  -یفمبمُ ... 
 أقن أ تقِسذق ققمبواق أُمِّذ  
 أن أقعُودق يف ا سا ِ  

  (.888: 8888، )درویش
الَبَبهبا حیلَبَبم حبدی َبَبة مَبَب  الزنَبَبابق البیضَبَبا  وأیضَبَبال رطیَبَبة أمرَبَبل یتحَبَبدريب ال َبَباعر عَبَب  أوملَبَباأ اجلرَبَبدا اإلسَبَبرائیلذ 

یسَبَبَبتفید . آلَبَبَبة يف اجلَبَبَبیش اإلسَبَبَبرائیلذ لَبَبَبدمار ال َبَبَبعب الفلسَبَبَب یين ذررمبَبَبَبا يف واقَبَبَب  األمَبَبَبر  َبَبَبكوشَبَبَبر  قمبوفَبَبَبا ل
لمَبَبَبة ال مبَبَبوا  یَبَبَبث أنر اجلرَبَبدا اإلسَبَبَبرائیلذ ی َبَبر  ال مبَبَبَبوا العربیرَبَبَبة كال َبَباعر مَبَبَب  ا فارقَبَبة اللف یرَبَبَبة يف توظیَبَب   

ال حیسرَبَبل وال یعر َبَبل جبلَبَبده ونبضَبَبل ويف ا  ی َبَبة یبَبَبادر ال َبَباعر إلَبَبی الَبَبرتايب ال َبَبع  العَبَبريب وحیلَبَبم بوطرَبَبل الَبَبهبا 
 .وا ساعذ الصمبیونیرة إلزالة معا مبم التارخییرة م   لس ن وأیضا تعلرق ال مبوا العربیرة بالعر  دون الصمبایرة

،  یَبَبَبل عَبَبَب  ماضَبَبَبیلیعَبَبَبدر ا  مبَبَبَبی يف جانَبَبَبب ال مبَبَبَبوا مَبَبَب  األمَبَبَباك  الَبَبَبي ا َبَبَبتمر هبَبَبَبا ال رَبَبَباعر  یَبَبَبث یبحَبَبَبث 
ال َبَبَبَباعر  اجلَبَبَبَبدیر أنر ، وم َبَبَباعره الهباتیَبَبَبَبة والوطریَبَبَبَبة وا ریَبَبَبَبة، وتارخیَبَبَبَبل، ریاتَبَبَبَبل ا ف َبَبَبَبوداكومسَبَبَبَبت بلل وذ ، و اضَبَبَبره

انَبَبال لتصَبَبری  الفَبَبراغ ومَبَب  كم»ان كَبَبیصَبَب  ا  مبَبَبی لبَبَبثر رطیتَبَبل وتعبَبَبیه عَبَب  الواقَبَب   غَبَبیر  ضَبَبا ه الرتاثَبَبذ وقَبَبد  
توملَبَبی  م َبَبا ر الَبَبوط  وأ داثَبَبل   إلَبَبی (.410: 1010، )ملَبَببیحاا« إمَبَبداد الفَبَبرد  واجمبَبَبة رتابَبَبة ا یَبَباا الیومیرَبَبة

قصَبَبیدا "أغل َبَبوا ا  َبَبمبد شَبمبادا مَبَب  برتولَبَبت برخیَبَبت أمَبَباذ وجمبَبل البَبَبارز يف نَبَبری  ا ر  والغربَبَبة وا رفَبَبی  مبرَبَباكَب
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 :  وللكحمكمة عسكریة" م   ضا  ا  مبی وقد خیرمت علیل ا  ا ر ا تراقضة  
 سقیِِّدا ال اِضذ
 أقنا لقسُت جبُردا  

؟ قماذا   تق لُبونق ا نق ِمينر
 مةُ كأنا ال شقفنق   يف ما تَبق ُوُن اا

 ذق قبت ا اِضذ إلی ا اِضذ سریعال 
 لمةل كدُونق أن یقسم ق مينر  

 مقضقت ا قرُ  إلی ا  مبی ِلرتتا ق 
  (.888: 8888، )درویش

 َبید ا  مبَبا بَبا عری السَبل  یر ضذ الزمان بسرعة يف سیاا ال صَبیدا  یرمَبا یَبهبكر ال َباعر ال مبَبوا أو ا  مبَبا 
و"ا  مبَبَبَبا"  رَبَبَبا مكَبَبَبان « ... مضَبَبَبت ا َبَبَبر  إىل ا  مبَبَبَبا لرتتَبَبَبا »:   ا فارقَبَبَبة الفریرَبَبَبة  یَبَبَبث ی َبَبَبونكعلَبَبَبی شَبَبَب

للحَبَبر   َبَبال یوظرفَبَبل ال َبَباعر بواسَبَب ة لفَبَبظ "لرتتَبَبا " للمعرَبَبی ا َبَبفلوأ بَبَب  یسَبَبتعملل للداللَبَبة علَبَبی خیبَبَبة أملَبَبل 
 الواضَبَبَب  أنر ا  مبَبَبَبا يف  َبَبَبهبه الرصَبَبَبو  لَبَبَبی  . مارویفسَبَبَبل  رَبَبَبا آلَبَبَبت الیَبَبَبل األوضَبَبَباع يف وطرَبَبَبل مَبَبَب  ال تَبَبَب  والَبَبَبد

بَبَبَب  جیعلَبَبل ال َبَبَباعر مكانَبَبَبال للغربَبَبا  الَبَبَبهبی  مزقَبَبَبت ، تَبَبب التارخییرَبَبَبةكمكانَبَبال للفَبَبَبر  وان ضَبَبا  األیرَبَبَباذ كمَبَبَبا ورد يف ال
بوضَبَبو  يف  ركَبَبة ا َبَبر  إىل ا  مبَبَبا وإزالَبَبة السَبَبلوان والفَبَبر   كمَبَبا یَبَبلز ذلَبَبك؛  مشلمبَبَبم ا َبَبر  والغربَبَبة وال لَبَبم

 ولَبل يف قصَبیدا كالل َبعب الفلسَب یين   انَبال لسَب كا رفی ومكَبوأیضال ی ی ال َباعر إلَبی أنر ا  مبَبی ملَبار  ، مرل
 : "كان یر صرا  اضر"

 لُّمباكلُّمبا  ك.... و مق مبقی مقواِعیدُنا
 تقسعقُد ِلتُصب ق مقرفی ِإذا

 !طقِیبن  ك قلرق 
  (.888: 8888، )درویش

رتيب ال َبَبَباعر بَبَبا عری ال َبَبَبدمي للم مبَبَبی وقَبَبَبد كَبَبعرَبَبد ال َبَبَباعر  یَبَبث یة داللیرَبَبَبة يف توظیَبَب  ا  مبَبَبَبی ك مفارقَبَب رَبَبا
انَبال للمرفَبی والسَب  م َبیال إلَبی أنر أملَبحا  ك  ا ن ملَبار مكَبجیتم   یل أ َب  األد  وا ر فَبن والع رَباا ول

یُسَبترت  مَب  خَبالن  َبهبه ا فَبا یم أنر . السیاسة واألد  لی  لدیمبم ا ریرة بَب  یعی َبون يف عزلَبة عَب  اجملتمَب 
انت َبَبار رائحتمبَبَبا وال مبَبَبوا الصَبَببا یرة وا سَبَبائیرة عرَبَبد درویَبَبش متررَبَب  أ َبَبدايب كداللَبَبة توظیَبَب  ال مبَبَبوا ومتعل افَبَبا  
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 َبَبَبإنر ال َبَبَباعر یسَبَبَبتةدذ ال مبَبَبَبوا يف ضَبَبَبم  ا  َبَبَب  الَبَبَبدال  يف ، وطرَبَبَبل  لسَبَبَب ن وقَبَبَبد  رضَبَبَبمبا العَبَبَبدور الصَبَبَبمبیو 
، واجلغرا یا العربیرة إل یا   ویتَبل العربیرَبة يف  لسَب ن، والصوا ،الیدكلماا  كالرار ال عرا  یث یرب مبا ب

الت َبَبَبرد وا َبَبر  والرفَبَبذ مسَبَبایرال داللتَبَبَبل ك َبَبا  مبی لَبَبی  عرَبَبد ال َبَبَباعر إالر جتسَبَبیم ا فسَبَباا الفلسَبَب یریرة   كهبلكَبَبو 
ان یتحَبَبدريب الررَبَباش  یَبَبل كَبَبإلَبَبی م، الفر  والسَبَبلوانكَبَببرَبَبوع مَبَب  ا فارقَبَبة اللف یرَبَبة  یَبَبث دَبَبورن مَبَب  معرَبَباه ا َبَبفلوأ  

 .ع  ضیاعمبم ویفسمبم إثر ا ر  واال تالن

 خلجانات النفسي ةالالداللة علی ( ب
أنر  َبَبَبهبه ا عَبَبَبا   كر إرتب َبَبت ال مبَبَبَبوا عرَبَبَبد "حممَبَبَبود درویَبَبَبش" بالعزلَبَبَبة والو َبَبَبدا واالغَبَبَبرتا  عَبَبَب  اجملتمَبَبَب   َبَبَبال شَبَبَب

يف االضَبَب راباا الوجودیرَبَبة الَبَبي واجمبمبَبَبا ال َبَباعر  تتراسَبَبب مَبَب  الصَبَبفاا الرفسَبَبیرة والررو یرَبَبة الَبَبي ن َبَبفا إثَبَبر
شَبَبعرنا ا عاملَبَبر استفاضَبَبت نغمَبَبةُ ا َبَبزن  یَبَبل  َبَب  »مَبَبا ی َبَبی "عَبَبز الَبَبدی  إياعیَبَب " إلَبَبی أنر ك،  غضَبَبون  یاتَبَبل

بَبَبَب   كَبَبَب  أن ی َبَبَبان إن ا َبَبَبزن قَبَبَبد ملَبَبَبار حمَبَبَبورال أساسَبَبَبیرال يف مع َبَبَبم مَبَبَبا یكتَبَبَبب ، ملَبَبَبارا ظَبَبَبا را تلفَبَبَبت الر َبَبَبر
د ال َبَبَبَبعریرة امَبَبَبَبود لَبَبَبَبو سَبَبَبَبلنا يف ال صَبَبَبَبائ (.311: ا. د، )إياعیَبَبَبَب « ال َبَبَبَبعرا  ا عاملَبَبَبَبرون مَبَبَبَب  قصَبَبَبَبائد نفسَبَبَبَبیرة

ت َبَبَبةل بَبَبَبا زن كدرویَبَبش لوقفرَبَبَبا علَبَبَبی لف َبَبة ال مبَبَبَبوا الَبَبَبي تَبَبَبدنر علَبَبی خلجانَبَبَباا ال َبَبَباعر الَبَبَبي تَبَبرتبس بوجدانَبَبَبل م
 :  فنرل ی ون يف قصیدا "أغریرة"كوال لق والو دا  

  نق أقعُودُ ِللبیِت 
 و یدال  ارغال إالر ِم  الوق داِ 

 ...یداا بغی أمتعة  وققلِ  دُومنا ورده
 (. 88: 8888، )درویش

 :  وإلی أن ی ون
 و یدال أقملرق ُ ال قمبواق 
 و یدال أقشرقُ  ال قمبواق 

 ذفاِ  ك   یاأل مِ    ق مِ  رُ  فخسق 
 (. 88: المصدر نفسه)

تُبَبَبَبنر  َبَبَبهبه ال صَبَبَبائد مَبَبَبدی تعلرَبَبَبق ال َبَبَباعر بالو َبَبَبدا واالعتَبَبَبزان واالغَبَبَبرتا  عَبَبَب  اجملتمَبَبَب  بسَبَبَببب   َبَبَبدان  
ًر ر یَبَبق ال َبَباعر والع َبَبار ا مبَبَبدس الَبَبهبا یتمسَبَبك ال َبَباعر بَبَبل لتمبمَبَبیش ومَبَب  هَّ یصَبَبب  ؛ فَبَبا  وا را ضَبَبةكال الَبَب
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متتاز ال مبَبوا يف  َبهبه األشَبعار بالرزعَبة الرفسَبیة  َبإنر درویَبش ال یسَبت ی  أن یبَبدع يف . نفسل ع  الواق  ا عاش
التحلیَب  » ألنر ، تمزرقاا الرو یرة والضغو  الرفسَبیرة الَبي ترتَبدر إلَبی ذاتَبلوالجتاربل الرفسیرة دون األد  والرتايب 

   یرزال واسعال يف الرتايب ال ع   مبهبا ی ی إلَبی نفَب  ا ؤلَب  وخلجانافَبا الررو یَبة والرفسَبیة يف كالرفسذ ی 
تر َبوا  (.136-137: 1017، )مخَبوذ و لَبوز« رونافَبا وتعای َبمبا مَب  اجملتمَب كوریرَبة وتفسَبی مكظ ر ا فا یم الفل

ی َبر  ال مبَبوا و یَبدال وجیلَب  يف البیَبت حمزونَبال بسَببب ال مبوا علی االض راباا الررو یرة امود درویش  مبَبو 
الَبَبَبي  فسَبَبَبیرة إنر ال مبَبَبَبوا ودالالفَبَبَبا علَبَبَبی اخللجانَبَبَباا الر. فَبَبَبا  والتضَبَبَبحیرة وا را ضَبَبَبة يف اجملتمَبَبَب ك  َبَبَبدان رو  ال

و َبَبذ ( و)و یَبَبدال أشَبَبرهبا( )و یَبَبدال أملَبَبر  ال مبَبَبوا: َبَبَبَبَبَبَبك  بوضَبَبو  يف  َبَبهبه التعَبَبابی  كبرلَبَبت رو  ال َبَباعر تَبَبرعك
فَبَبَبا  ضَبَبَبدر كإضَبَبَبا ة إلَبَبَبی مَبَبَبدی متزقاتَبَبَبل الررو یرَبَبَبة الَبَبَبي تربَبَبَب  مَبَبَب  خسَبَبَبران ال، ال َبَبَباعر وو دتَبَبَبلتَبَبَبدنر علَبَبَبی عزلَبَبَبة 

ی َبَبَبی درویَبَبَبش يف ». االسَبَبَبتعمار واألجانَبَبَبب  مبَبَبَبو یَبَبَبرجِّ  الو َبَبَبدا واالبتعَبَبَباد عَبَبَب  الررَبَبَباش با ضَبَبَبور يف اجملتمَبَبَب 
ری ال َبَبَباعر الفلسَبَبَب یين "راشَبَبَبد  سَبَبَبن"إلی كَبَبَبيف ذ  وقَبَبَبد أن َبَبَبد ا ال َبَبَباعر ون"كَبَبَب ر مَبَبَبا سَبَبَبوأ یكَبَبَبقصَبَبَبیدا "
الیومیرَبَبَبة الَبَبَبي ال ی َبَبا د  یمبَبَبَبا الترَبَبَبورع والسرَبَبَبلوان  مبَبَبو یَبَبَبرتدرد بَبَبَبن ا  َبَبَبا ذ للبحَبَبث عَبَبَب  الررا َبَبَبة والسَبَبَبلوان   یاتَبَبل

« ك یسَبَبتةدذ ال َبَباعر ت ریرَبَبة ا َبَبوار الَبَبي یعتمَبَبد ا السَبَبتر اا  یَبَباا ا رفَبَبی ومتزقاتَبَبل الوجودیرَبَبة بَبَبن اهلرَبَبا واهلرَبَبا
التةلر  واهلمَبَبوذ مَبَب  أجَبَب  كَبَبفنرَبَبل ال یَبَبری مَبَب  ا یَبَباا إالر الصَبَبفاا السَبَبلبیرة  ك (.121: 1012، بَبَبو جر: )راجَبَب 

 :   وللكاالبتعاد ع  الرتايب  
ق مبی  أُریُد اللغةق اأُلخری. وم  ا  مبی إلی ا 

 ریكوالهبر  الررارِ  بن الفراق  أُریدُ 
 (. 808: 8888، درویش)

لمَبة ال مبَبوا ویصَب  كاره الَبي تترصَب  بالت َباطذ والسَبلبیاا عَبل  كَبیتحدريب ال اعر يف موض  آخر ع  أ 
 :   وللكيف الرمبایة إلی االغرتا  وا سرا علا األملالة واهلویرة العربیرة إذ وطفا يف ا اضر  

 مل یق ِر  م  ال قمبوِا إالر لو قا
 ... مل یَبقرق ا صراَّ يف ِمصرق 

 ا قجقرار  االغرتا ُ  األقبقداُّ  السؤانُ  نقاداهُ  ه
 (.808: 8888، )درویش

جیَبَبَبَبد أنر اسَبَبَبتةداذ ت ریرَبَبَبَبة ا َبَبَبوار مَبَبَبَب  جانَبَبَبب ال َبَبَبَباعر تَبَبَبدنر علَبَبَبَبی مَبَبَبَبدی  الرصَبَبَبو  َبَبَبا ال ظ يف  َبَبَبَبهبه 
 یَبَبَبرتدرد ال َبَبَباعر يف ا  مبَبَبَبی لتجریَبَبَبب الرطیَبَبَبة اجلدیَبَبَبدا والتسَبَبَبلرذ مَبَبَب  ، التمزرقَبَبَباا الوجودیرَبَبَبة والررو یرَبَبَبة يف وجدانَبَبَبل
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ر ال َبَبَباعر لفَبَبَبظ ال مبَبَبَبوا واملَبَبَبفال لو َبَبَبا األسَبَبَبود ی َبَبَبی  یرمبَبَبَبا إلَبَبَبی مرضَبَبَبل الررو َبَبَبذ  كآالمَبَبَبل الررو یرَبَبَبة  عرَبَبَبدما یَبَبَبهب 
يف قصَبَبیدا "مَبَب  رومیَبَباا أيب روناتَبَبل الرفسَبَبیرة كیصَبَب  ال َبَباعر أیضَبَبال م. االغرتا  عَبَب  اجملتمَبَب  عَبَبل ال مبَبَبواكَبَب

 :   راش ا مدا " عل الداللة اللغویرة لل مبوا  یث ی ون

 دال زِنزانقِي ملُورقأل ملق أقِجد  قوهلقا أق ق 
 يِن ققمبوقأل يف الصَّبا  وال مق عقدال كیُ اِر 
 مق مبقدال  وال ا سا ِ  يف  عُزلقِي  ينكیُ ِار 

 (.888: 8008، درویش)

كالرفذ والررائیَباا الضَبدیرة والهباتیرَبة »مت  هبه األشعار علی غلبة داللة األبریة اللغویة عرد درویش كترا 
، وأیضَبَبا یوجَبَبد ا  َبَب  الَبَبدال  ا َبَبزی  الغریَبَبب كالسَبَبج  (.131: 1011، )إياعیَبَب  عمَبَبایرا« والعبَبَباراا ال صَبَبیا

حیصَبر ال َباعر نفسَبل . وا سا  لإشارا إلی نفسَبیتل الَبي  لرَبت هبَبا الو َبدا والعزلَبة، والصدى والعزلة، والزنزانة
 یَبَبَبث أنر مَبَبَب  العَبَبَبادا أن جیتمَبَبَب  ؛ يف سَبَبَبج  اجلسَبَبَبم والَبَبَبرو  دون ر َبَبَباا رغَبَبَبم السَبَبَبر  ا فلو َبَبَبة ل َبَبَبر  ال مبَبَبَبوا

 َبَبَبهبه األغَبَبَبا   َبَبَبرو مَبَبَب  ال لَبَبَبو  اجلرحیَبَبَبة الَبَبَبي  رقتمبَبَبَبا » َبَبَبا ال ظ  رَبَبَبا أنر ؛  ا جبَبَبَبهبن و َبَبَبر وی َبَبَبربو ، الر َبَبَباا
و َبو يف ا رفَبا بعیَبد عَب   رَبان وطرَبل ، لی  لل ر یَبق غَبی شَبعره، ویص  يف قصائده  یاتل يف ا رفا، الغربة

بل يف ا رفَبی بَب  یصَبورر العَبهبا  ا لحَبق بفبرَبا  شَبع، ولكرل الیكتفَبذ بَبالتعبی عَب  نفسَبل  حسَبب، وربی  عیریل
 (.13-11: 1171، الر راش: )راج « م  االغرتا  واال ساش بضیاع اهلویة

بَبَبَباهلرو  مَبَبَب  أ َبَبَبدايب زمانَبَبَبل  یَبَبَبث یَبَبَبهبكر ال َبَبَباعر  درویَبَبَبشتترصَبَبَب  يف نصَبَبَبو  أنر ال مبَبَبَبوا  الواضَبَبَب  
ویبحَبث مَب  خالهلَبا ، ریاتل ا اضیة ا لوا لتحریر نفسل م  واق   یاتل ا ریرا الَبي التفمبَبم عَب  ا ریرَبة شَبیئال كذ 

الو َبَبَبدا واالضَبَبَب را  الرفسَبَبَبذ عَبَبَبل كعَبَب  اخللَبَبَبود باسَبَبَبتةداذ شَبَبَبعوره الرومانسَبَبَبذ الَبَبَبهبا حیمَبَب  متزقاتَبَبَبل الررو یرَبَبَبة  
 .ال مبوا الي متتاز با یاا والفر  والر وا يف ا اضذ واألترا  يف ا اضر

ا سَبَبَبا  یوظرَبَبَب  درویَبَبَبش ال مبَبَبَبوا ا سَبَبَبائیرة لإشَبَبَبارا إلَبَبَبی نفسَبَبَبیتل  یَبَبَبث یصَبَبَب  ا تسَبَبَبا  ال مبَبَبَبوا يف وقَبَبَبت 
 َبإنر ال َباعر یرسَبم عَبل ال مبَبوا ، آبَبةكا فعمَبة بَبا زن وال رتل الوجدانیرَبةك  نوستالوجیا ال اعر و كحبدی ة تع

 :  ی ون "ُغر ةو يف  ردا" م  دیوان " ذ أغریةو"و ا َن  نرا ا يف قصیدا . ا سائیرة غربتل
 غُر ةو يف  ُردِا 
ذ ُ  ا ُبر سقالذو عقلی   یقوذق جیق
 ویقوذق یُغیر أقملحقابقل يف الفقراِدِا ، ویقوذق  قواُ 
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سرُ   شقیئال؟ سقرق رقُ  ققمبوقترا يف مقساِ  ا قِدی قةِ  ا ُبر  ق  خیق
 نقرِوا أق اِدیثق غُربقِترا يف العق ا ِ 

ثق  نُتاِب ق  ِكذ  ُجرا   إىل ومنقِضذ  .... قرانِ  ِم  لقیلة   عق  الغقریبن حبق
 (.888: 8008، )درویش

َب"ا سا " و"غربترَبَبَبا" كَبَبَبلمَبَبَباا  كآبتَبَبَبل بواسَبَبَب ة دالالا ال مبَبَبَبوا  یَبَبَبث یَبَبَبفأل بكیرسَبَبَبم لرَبَبَبا ال َبَبَباعر  زنَبَبَبل و  
و"الع َبَبَبا " و" جَبَبَبرا" و"الغَبَبَبریبن" و"لیلَبَبَبة"يف داخَبَبَب  الَبَبَبرار ال َبَبَبعرا لتَبَبَبو رر الصَبَبَبورا الرتاجیدیَبَبَبة  َبَبَبن یف َبَبَبد 

لَبهبا واجمبَبت ال مبَبوا ، والو  َبةتظر بَباهلموذ كَبحیَببر مَب  ا ریرَبة والسَبلوان والفَبر  يف  َبهبا الفضَبا  ا  ال اعر مَبا
وا  مبی عرد درویش ا صا بة اللف یرة  یث تغیر معرا ا ا َبفلوأ إلَبی اللغَبة الرمزیرَبة م َبوبةل برَبوع  مَب  الداللَبة 

َبَبَبا جتَبَبَباوزا أوملَبَبَبا مبا الواقعیرَبَبَبة للداللَبَبَبة علَبَبَبی م رونَبَبَباا ال َبَبَباعر شَبَبَبا  یمبَبَبَبا مَبَبَب  كاللغویرَبَبَبة والسَبَبَبیاا ال َبَبَبعرا شَبَبَبا أ ر
   داللتمبا ع  م ا ر االغَبرتا   یَبث یصَبعب علَبی ال َباعر كوأیضال ت، ملالو دا واالغرتا  وا زن واأل

َبَبَبا تَبَبَب، أن  تَبَبَبزو بالررَبَبَباش مَبَبَب  أجَبَبَب  أ اسیسَبَبَبل ا مزوجَبَبَبة بالیَبَبَبفش والضَبَبَبیاع والتَبَبَبهبمرر تفضَبَبَبی  العزلَبَبَبة  ؤدرا إلَبَبَبی إ ر
 .ون بدیالل ع   ضوره  یلكوالتمبمیش ع  اجملتم  لت

 الُحب  الداللة علی ( ج
 یَبث أنر ا َببر ال ی َب  يف ظَب ر ا رَبن إلَبی اإلنَبايب ، وال مبَبوا العربیرَبة ا َببر ذ یبلور ال اعر العالقة بن مفمبو 

شا یتج رم اإلنسَبان مَب  أمل الفَبراا البتعاد َبا عرَبل بَب   تَباز با فَبا یم الوطریرَبة واألخالقیرَبة وال ضَبایا الوجدانیرَبة 
يف  ا َببر ال َباعر إلَبی مفمبَبوذ ی َبی .  یث یصَب  ال َباعر رب َبل ومَبدی تعلر َبل بَبالوط  واألرض الفلسَب یریة

بَبَبَبن شَبَبَبعوره الَبَبَبهبراأل واألمكرَبَبَبة عرَبَبَبد إقامَبَبَبة عالقَبَبَبة »"  یَبَبَبث ربَبَبَبس ال رَبَبَباعر ا َبَبَببر قصَبَبَبیدا"كم مبا ملَبَبَبغی  َبَبَبو 
) امَبَبد «  َبَبفداا الت َبَببیل تُوظرَبَب  بالغیرَبَبال لَبَبربس عَبَبا ن  متغَبَبایری ، وا  مبَبَبا" ا َبَببر ت َبَبابل بَبَبن اجملَبَبرد وااسَبَبوش "

 :   وللك( 27: 1014، عویضة
 علا شقارِع الغُربا ِ  ی  كمق مبا ملقغ

  یأقبوابقل ِللجم فت ُ یق ... ا ُبر  ُوق 
 :  و  ق ا راخ رُ اُ یق و  دُ یز یق كقمق مبا 

 ، إذا  ق ق  ا  رُ ازدقادق رُورادُهُ 
 ، إذا  ق ق  ا  رُ ازدقادق رُورادُهُ 
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 وٕاذا اعتقدقنق اجلوُّ قَبقلُّوا ومقلروا
 (.613: 1001، شی)درو     يف الرُّكِ  أجِل ُ  َبَبَبَبَب بةُ یغر  ای َبَبَبَبأنا  مبرا 

 :ویرسم دلیلل لرا " امد عویضة" ب ك  مجی   یث ی ون
حُمَبَبدردال مكَبَبان "ا  مبَبَبا" "علَبَبا شَبَبارع  ا َبَببر إنر ال رَبَباعر ی َبَبیم عالقَبَبة ت َبَبابل بَبَبن  ا  مبَبَبا و »

العالقَبَبَبة حُمَبَبَبِدثال تالمحَبَبَبال بَبَبَبن  طَبَبَبريف  الت َبَبَببیل لیرَبَبَبی التسَبَبَباطن يف ا تل َبَبَبذ عَبَبَب  ما یرَبَبَبة ؛ الغربَبَبَبا "
وإنر ا َباری  ال  كرَبون يف ر َبا  ا  مبَبا سَبوى بُر َبة زمانیرَبة هر یغادرونَبَبل ... اجلامعَبة بیرمبمَبا

وشَبا ... دون أن یت برث شذ  بهباكرفم سَبوى بضَب    َباا خاطفَبة سَبرعان مَبا تتالشَبا
لَبدى درویَبش یفت َبد أواملَبره  ا َببر أنر ا  برل ال بَبدر أن  یكتسَبب يَباا ا  َببرل بَبل َّبد أنر 

 فخَبَبَبَبهب  َبَبَبَبرر بلمحَبَبَبَبة ، ود َبَبَبَبفه وقدرتَبَبَبَبل علَبَبَبَبا أن یب َبَبَبَبا مغروسَبَبَبَبال يف الَبَبَبَبهباكرا والوجَبَبَبَبدان ا تیرَبَبَبَبة
عَبوض الترَبو ر  والَبدأ  ،  تستوط  الَبلودا واجلفَبا  واخلَبهبالن العَباطفذر ال لَبو ... عجلا

 (.22و  27: 1104، ) امد عویضة« ال رعورار الوجدا ر العهب 
 َبَبَبإنر الَبَبَبوط  قَبیرَبَبَبدا خیوطَبَبَبل يف  ، ال َبَبَباعر  بیبتَبَبَبل ترحصَبَبَبر يف ظَبَبَب ر مفَبَبَبا یم الَبَبَبوط  طبَبَبَبةیبَبَبَبدو أنر لا

ال َبَبعرق یعترَبَبق الَبَبوط  يف  عرَبَبدما یر َبَبد ال َبَباعر  ر ال َبَباعر االنفصَبَبان عرمبَبَبادكلمَبَباا ال َبَباعر حبیَبَبث ال ی َبَب
 سَبَبَبتوق  ال َبَبَباعر ا  مبَبَبَبی وال مبَبَبَبوا لرتسَبَبَبیم مفَبَبَبا یم الَبَبَبوط ی.  ضَبَبَب  كلماتَبَبَبل وجَبَبَبو ر ذاتَبَبَبل وجتربتَبَبَبل الفریرَبَبَبة

ويف ، بَبَبا رن والعَبَبودا إلیَبَبل إ ساسَبَبل یعَبَبزرز و َبَبا األ َبَبالذ يف إلَبَبی ت َبَبررده  َبَبا یوجَبَبب البحَبَبث عرَبَبلولإشَبَبارا 
رتيب باأل اسَبَبی  واخللجانَباا الرفسَبَبیرة الَبي تَبَبؤثرر كَبت ا َببر  َبهبا الصَبدد  َبَبفنر دالالا ال مبَبوا يف مضَبَبمار 

فنَبل یسَبَبرد وك، عباراتَبل ال صَبیا ا ت  عَبة تَبو ذ ب صَبر نفَب  ال ائَب أنر » یَبث نَبری  علَبی عبَباراا درویَبش
وعَبَبامل أقَبَبر  إىل التفكَبَبك وعَبَبدذ ، بَبَبلود واقعَبَبال جا َبَبال بعیَبَبدال كَبَب  البعَبَبد عَبَب  التماسَبَبك والَبَبتال م واالنسَبَبجاذ

 (.131: 1011، )إياعی  عمایرا« التآزر
، َب "ا َبَبَبرتوكَبَبَبيف أمَبَبَباك  و  َبَبَباا عَبَبَبابرا قَبَبَبد  لَبَبَبو مَبَبَب  االسَبَبَبت رار واألمَبَبَب  واهلَبَبَبدو    ا َبَبَببر یرجَبَبَبو ال َبَبَباعر 

ریَبَباا كذ  ا َبَببر یتضَبَبمر  ؛ سَبَبفر ووداع تَبَبلز  یمبَبَبا الغربَبَبة والعزلَبَبة والفرقَبَبة والَبَبوداعواللیَبَبد"  مبَبَبذ أمَبَباك  ، وا  مبَبَبا
الَبَبرتايب الر َبَبايف العَبَبريب  یَبَبث ی َبَبی حممَبَبود درویَبَبش يف قصَبَبیدا "إلَبَبی أمرَبَبذ" إلَبَبی اشَبَبتیاقل و برَبَبل لل مبَبَبوا بواسَبَب ة 
 ا لَبَبَبَبم واالسَبَبَبَبرتجاع أو التَبَبَبَبهبكر  امضَبَبَبَبی ویوظرَبَبَبَب  ت ریَبَبَبَبة التیرَبَبَبَبار الَبَبَبَبوعذ  َبَبَبَبن یرفعَبَبَبَب  شَبَبَبَبا حیَبَبَبَبديب أمامَبَبَبَبل مَبَبَبَب 

 مبَبهبه تَبدنر علَبی تعلرَبق واشَبتیاا ال َباعر ؛ االنفعاالا عردما ال یسَبت ی  أن یفصَب  عرمبَبا إالر بواسَب ة ال مبَبوا
 :   وللكإلی ا ورويب الر ايف  
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 أق  ُّ إلی خُبِز أُمرذ
 وققمبوِا أمِّذ ولقمسِة أمرذ

 ُلُ يفَّ ال قفولةُ كوتق 
 یومال عقلقی ملقدِر یقوذ

 مُتُّ أقخجق ُ ِم  دقمِ  أُمِّذ!وأقع ققُ عُمِرا أل ِّ ِإذا 
 .(88: م8888، درویش)

يف الداللَبَبة ، لمكا سَبَبرد إلَبَبی الضَبَبمی ا َبَبت( یبَبَبدأ ال َبَباعر قصَبَبیدتل بالفعَبَب  ا ضَبَبارع )أِ َبَب ُّ »
األمل الَبَبهبا یعی َبَبل والغربَبَبة والو  َبَبة الَبَبي یعَبَبا  مرمبَبَبا و َبَبو لإشَبَبارا إلَبَبی اإلحیائیرَبَبة للمتل َبَبذ 

يف شَبَبعر درویَبَبش یسَبَبتری ( الَبَبداخلذ لضَبَبمی )أنَبَبا السَبَبیاا  بعیَبَبد عَبَب  أ لَبَبل وأملَبَبحابل وذویَبَبل
 ر عواطفَبَبَبل وم َبَبَباعره لیسَبَبَبتجمعمبا وی َبَبَبعر شَبَبَبا ی َبَبَبعر بَبَبَبل ال َبَبَباعر يف كَبَبَبا تل َبَبَبذ ویستحضَبَبَبر  

، )بَبَبو  جَبَبر «ل اإلنسَبانكَبَبذ حُیَبَب َّ و یَُبَبی   بَبَبفنر الَبوط  أعَبَبزُّ مَبَبا  لكَبرسَبالة مرَبَبل إلَبَبی ا خَبَبر ل
1012 :77-76.) 

إالر يف إطَبَبَبار الَبَبَبوط   ا َبَبَببر  إنرَبَبَبل ال یبحَبَبَبث عَبَبَب  ، یانَبَبَبلكإخَبَبَبتلس ُ َبَبَببر  لسَبَبَب ن بَبَبَبدذ درویَبَبَبش وبرو َبَبَبل و 
ریاتَبل ا اضَبیرة  ت َب  كَب  سَبة أمرَبذ وقمبَبوا أمَبذ وخَبل أمرَبذ لتجدیَبد ذ كیستفید م  األشیا  اجملرردا   ونراه، وأ داثل

ترَبَب  ك مبَبَبو یَبَبدنر علَبَبی ا رَبَبان الَبَبهبا ی«  سَبَبة أمَبَبذ»َب كَبَبال مبَبَبوا يف  َبَبهبه ال صَبَبیدا يف جانَبَبب األمَبَبر ااسَبَبوش  
ئلتَبَبَبل وأیضَبَبَبال  ویتَبَبَبل وأملَبَبَبالتل وإ یَبَبَبا   برَبَبَبل ا ف َبَبَبود وقَبَبَبد زان بواسَبَبَب ة الت َبَبَبرید والغربَبَبَبة اإلنسَبَبَبان بَبَبَبن أعضَبَبَبا  عا

استو  َبَبل ا رَبَبن وال َبَبوا إلَبَبی أرضَبَبل وآ َبَبل الفَبَبراا ویبعَبَبده عَبَب   بَبَبل يف سَبَببی  الَبَبوط  »ألنر ال َبَباعر، وا رفَبَبی
 .(72: 1012بو جر، ) «أنرل  ين ُ لم الرجوع إلی الوط   كول

  عل َبَبَبا كال مبَبَبَبوا متتَبَبَباز بوملَبَبَبفمبا إ َبَبَبدی وسَبَبَبائ  الَبَبَبرتايب يف شَبَبَبعر درویَبَبَبش و َبَبَبذ الَبَبَبي تت َبَبَب أنر  ریواجلَبَبَبد
ار يف ذ رَبَبل  رَبَبراه ال كَبَبأ اسیسَبَبل الوطریرَبَبة والوجدانیرَبَبة  یَبَبث أنر  َبَبهبا ا  َبَبرو  األسَبَبود یرَبَبی التسَبَباطالا واأل 

 ا َببر   بفوقاا  راغل ب  یسَبتعملل ال َباعر للداللَبة اجلدیَبدا شَبا  یمبَبا مَب ترص یم رو  عادا كیستفید مرل  
یَبَبان كلفَبَبظ یتراسَبَبب مَبَب  ذاا و ك َبَبإنر  َبَبهبه الداللَبَبة تسَبَبتعم   . واالشَبَبتیاا وا رَبَبن إلَبَبی الَبَبوط  و ویتَبَبل العربیرَبَبة

 .ریاا ا اضیرةكال اعر ویصب  وسیلة یستفید مرمبا ال اعر إلظمبار عالقتل بالوط  والهب 
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 النتيجة
 :م  أ مر الرتائ  الي توملرلت إلیمبا  هبه الدراسة  ذ

   لَبَبَبذ  كرذ إلَبَبَبی ا عرَبَبَبی الكَبَبَبالضَبَبَبیا ة والكواجمبَبَبَبت ال مبَبَبَبوا نَبَبَبوع مَبَبَب  التحَبَبَبورن الَبَبَبدال  مَبَبَب  ا عرَبَبَبی اجلزئَبَبَبذ
وال ومیرَبَبة واخللجانَباا الررو یرَبة عرَبَبد درویَبش علَبَبی أسَباش داللتمبَبا اللغویرَبَبة وسَبیاقمبا يف داخَبَب   ا َببر الوط  و كَب

 تصَبب  ،  عَبا  غَبی ا فلو َبةمبا باأللفاغ الي  رجمبا م  داللتمبَبا ا عجمیرَبة إلَبی اكالرا ال عرا ومدی متاس
روناتَبَبل الرفسَبَبیرة ومَبَبدی تَبَبفثرره بال بیعَبَبة كیرونَبَبة ال َبَباعر ومك َبَب  عَبَب   كذاا ملَبَببغة رمزیرَبَبة ووجودیرَبَبة ونفسَبَبیرة ت

، وجد درویَبش يف رمَبوز ال مبَبوا مَبا یعَبلر عَب  الَبهباا الفلسَب یریرة أوالل وعَب  الَبهباا الدروی َبیرة ثانیَبال . وعراملر ا
یز َبَبَبا علَبَبَبی أسَبَبَباش دریَبَبَبر الَبَبَبوط  مَبَبَب  كعتَبَبَبل عرصَبَبَبرال ن َبَبَبدیرال أیَبَبَبدئولوجیرال يف تر ألنر ال مبَبَبَبوا شرابَبَبَبة الَبَبَبرتايب ال َبَبَبع  تُ 

 .اال تالن الصمبیو  وا  اومة  إنر  هبا األمر ال یرفص  ع  التمرریاا الهباتیرة لل اعر
  ریراا ا اضَبَبیرة يف وطرَبل وجلسَباا السَبَبمر كر الَبهب كیع َبذ ال َباعر مَب  خَبَبالن ال مبَبوا رمَبزال حییلَبَبل إلَبی تَبهب

واألملدقا  وأیضال یرسم بواس تمبا جتسَبید العالقَبة بَبن ا اضَبذ وا اضَبر مبریرَبال علَبی التعَبارض  واأل   واأل برة
وال ومیرَبة والَبررو   ا َببر بن ا اضذ العريب شا  یل م  األملَبالة واهلویرَبة وا اضَبر الَبهبا یترصَب  بف َبدان ا ریرَبة و 

وعراملَبَبَبر ال بیعَبَبَبة وبَبَبَبن ا اضَبَبَبذ حیَبَبَباون ال َبَبَباعر مَبَبَب  خَبَبَبالن ال مبَبَبَبوا أن یوجَبَبَبد ا زاوجَبَبَبة بَبَبَبن الَبَبَبهباا . الوطریرَبَبَبة
تظر هبمَبوذ ال َبعب الفلسَب یين وضَبیاعمبم يف كَبوالرتايب وبن األوضاع ا عاملرا خللق الفضا  ال عرا الهبا ی

وقَبد ، انَبال واقعیرَبال إلعَباده اهلویرَبة العربیرَبةكظ ر الوط  وأیضا توجد عالقَبة وطیَبدا بَبن ا  مبَبی ودرویَبش بوملَبفل م
ة وجتربتَبَبل ال َبَبعریرة عَبَب  طریَبَبق للتعبَبَبی عَبَب   التَبَبل الرفسَبَبیر فارقَبَبة اللف یرَبَبة یسَبَبتفید درویَبَبش مَبَب  ا  مبَبَبی يف سَبَببی  ا 

ذ خیلَبق د  َبة كَبَب "مضَبت ا َبر  لرتتَبا " و"مواعیَبدنا يف ا  مبَبی تصَبب  ا رفَبی" لكَبلمَباا  كالتعَبارض بَبن ال
 .واستغرا  يف ذ   ا تل ذ م  أوضاع وطرل شا  یل م  اال تالن الصمبیو  و  دان ا ریرة والررو  ال ومیرة

 َب  عَب  نفسَبانیرة درویَبش والتعَبررأ علَبی ع ائَبده كت وذ ال مبوا بالدور ا یوا الفعرَبان يف ال 
ا تتعدری الر َبرا ا سَبیرة الَبي یتفاعَب  معمبَبا اإلنسَبان يف أوقَباا الفَبراغ ، ریرة يف ال عركوجمبتل الف  إ ر
د والسَبَب  ومَبَبا ف َبَبدايب الَبَبوط  والت رَبَبر كالعالمَبَبة الداللیرَبَبة الَبَبي تربَبَب  مَبَب  ا فسَبَباا الفلسَبَب یریرة  كلتصَبَبب   

وو دتَبَبَبل ویفسَبَبَبل وت َبَبَبفومل واغرتابَبَبَبل عَبَبَب  اجملتمَبَبَب  مَبَبَب  جمبَبَبَبة ،  رضَبَبَبمبا اال َبَبَبتالن الصَبَبَبمبیو  مَبَبَب  جمبَبَبَبة
 یث الت وذ ، لهبا  فنر درویش یتعایش م  ال مبوا العربیرة بوملفمبا م رو  ذا مجان أديب. أخری

داخَبَب  الَبَبرار ز علَبَبی الوظیفَبَبة ال َبَبعوریرة والر ا یرَبَبة يف كَبَبال مبَبَبوا بالوظیفَبَبة االجتماعیرَبَبة  حسَبَبب بَبَب  ترت
 مَبَب   َبَبهبا ا ر لَبَبق ی َبَبم  توظیَبَب  ال مبَبَبوا يف ال صَبَبائد ال َبَبعریرة لَبَبدرویش وملَبَب  رائحتمبَبَبا . ال َبَبعرا
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ولو ا وا تسا  ا يف الصبا  وا سا   ن تص بغ بالصبغة الداللیرة الي ترجَب  إلَبی عمَبق إ سَباش 
 .ووجدان ال اعر يف سبی  دورن معرا ا ا فلوأ إلی مسایرا ال ضایا ا عاملرا

 درالمصا
 تبكال( أ

، بیوا، 0  -8493حتی8441ة الشعري ة في فلسطين المحتلة منذ عام كالحر (: ذ0929)، ملاحل، أبو إملب 
 .موسسة العربیرة للدراساا والر ر

 .دار ا سیا للر ر والتوزی ، عمان، 0 ، األسلوبي ة والر وي ة والتطبيق(: ذ2111)، یوس ، أبو العدوش

 .ز الدراساا و الر ركمر ، لبران، من التاريخ الثقافي للقهوة والمقاهي(: ذ2102)، حممد، األرناطو 

 .دار الفكر العريب، 2  ، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(: ا. )د، عز الدی ، إياعی 

، (جربة محمود درويشجماليات المفارقة في الشعر العربي المعاصر )دراسة نقدي ة في ت(: ذ2109)، نوان، ب  ملاحل
 .دار الر ا ة العلمیرة، ال ا را

 .دارالعودا، بیوا، 02  ، 0و ، ديوان محمود درويش(: ذ0992)، حممود، درویش

 .دارالعودا، بیوا، 0 ، 2و ، الديوان(: ذ2112)، حممود، درویش

 .الیازورا عملیرة للر ر والتوزی  دار، األردن. األثر التوراتي في شعر محمود درويش(: ذ2119)، عمر أمحد، الرربیحاا

اد ال، دم ق، أصول تراثي ة في الحقول الداللي ة(: ذ2112)، أمحد، عزوز  .ترا كادر

 .دارالدعوا، إس انبون، 2و ، المعجم الوسيط(: ذ0999)، إبرا یم وا خرون، مص فی

 .دار اهلالن، انكبال م، 2 ، محمود درويش شاعر األرض المحتل ة(: 0910)، رجا ، الر اش

صوت التراث والهوي ة "دراسة في أشمال الموروث الشعبي في الشعر الفلسطيني (: ذ2110)، إبرا یم، منر موسی
 .دار اهلدی لل باعة والر ر، فر قرعك،  المعاصر

 .دار األم  للر ر، األردن، 0 ، علم الداللة التطبيقي في التراث العربي(: ذ2119)،  ادا،  ر

 الجامعي ةالرسائل ( ب
، اجلزایر، توراهكأطرو ة د ، «التجربة الشعري ة عند محمود درويش مقاربة في جمالي ة التَّلقي»(: ذ2109)، حممرد، بو جر

 لیرة ا دا  واللغاا والفرونك،  جامعة اجلیال  الیاب 

 نموذجاً دراسة ..أبعد أو اللوز درويش "كزهر محمود شعر في الش عري النص   بنية»(: ذ2102)، مجانة،  امد عویضة
 .جامعة اخللی ، رسالة ماجسرت، «تحليلي ة
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رسالة ، «اي ة الشعبي ة نماذج مختارة من الوطن العربيكالبعد النفسي للح»(: ذ2101)، ملفا  ووساذ لوز، مخوذ
 .لیرة ا دا  واللغااك،  جامعة العريب ب  ممبیدا أذ البواقذ، اجلزائر، ماجستی

لمة العربي ة في المعرب والدخيل والمولد في مختارات كالتطو ر اللغوي لل»(: ذ2102)، يیل و س  عرمان، خوراض
 .قسم اللغة العربیرة وآداهبا، لیرة الدراساا العلیاك،  رولوجیاكجامعة السودان للعلوذ الت، رسالة ماجسرت، «البارودي

رب القهوة في الكافيتيريا" لمحمود أساليب التكرار في ديوان "سرحان يش»(: ذ2102)، عبد ال ادر، علذ زروقذ
 .باترة، جامعة ا او خلضر، اجلزائر، رسالة ما ستی، «درويش

 الدوريات( ج
 الجامعة مجلة، «منوذجا ال عر السیرا  ودرویش يف لألسلو  اللغویة الدالالا»(: ذ2102)،  ران، عمایرا إياعی 

 .022-022ملا ، 0 العدد، 22 اجمللد، اإلنسانية للبحوث اإلسالمية

دراسة يف أملابعرا الي درتا لسمبی  -ا ریرة الوجودیرة يف الرروایرة العربیرة ا عاملرا»(: ذ2102)،  ید وآخرون، بایزیدا
 .9-29ملا ، 09العدد ، 2السرة ، فصيلة إضاءات نقدي ة، «إدری 

مجلة جامعة ، «مود درویشأشكان التعبی ع  دالالا الت  ذ والغیا  يف شعر حم»(: ذ2102)، ناملر،  س  یع و 
 .291-212ملا (، 0+2العدد )، 29اجمللد ، دمشق

فصلي ة علمي ة متخص صة للثقافة ، «ال مبوا يف الر ا ة العربیرة وال عبیرة»(: ذ2101)، ملال  عبد السترار حممرد، ال مباوا
 .12-99ملا، 00العدد ، 2السرة ، الشعبي ة

، «العربیرة علی ن فا الصالوناا األدبیرة والتحری  علی الرورا الفرنسیرةتفثی ا  ا ذ »(: ذ2101)، أ الذ، ملبیحاا
 .292-212ملا، 2العدد ، 21اجمللرد ، دراسات العلوم اإلنساني ة واالجتماعي ة

، 01العدد ، مجلة اللغة واألدب، «الداللة الوظیفة.. الفضا .. ا  ا ذ ال عبیرة»(: ا. ه0221)، عبد ال ادر،  ی  
 .022-092ملا

مجلة الجمعي ة ، «دراسة داللیرة؛ ا صا بة اللف یرة يف شعر ز ی ب  أيب سلمی»(: ذ2101)، میزاا ا سیين وآخرون
 .92-012ملا ، ش. ه0292شتا  ، 20العدد ، اإليراني ة للغة العربي ة وآدابها
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 (یمعناشناس ی)بررس شیقهوه در شعر محمود درو
 4سییرئ الیل، 3رقادرییاهلل مفضل دیس، 2مروست یسلمان یمحمدعل، 1یشاورزك میرك

 زدیدانشگاه  یعرب اتیزبان و ادب یتراكد یدانشجو. 8

 زدیدانشگاه  یعرب اتیگروه زبان و ادب اریاستاد. 8

 رازیدانشگاه ش یعرب اتیاستاد گروه زبان و ادب. 8

 رازیشدانشگاه  یعرب اتیزبان و ادب یتراكد یدانشجو. 8

 دهیكچ
دساتوو    ییمعناا  هاای تنون از نظار دللا  كتاا  یعثمان ةاز دور یاجتماع یدنینوش كی عنوانقهوه به 

داده اسات.   یرو یاربرد ادبا كو  یرسوم فرهنگ و ارچوب آدابهدر چ هایدگرگون نیشده و ا یراتییتغ

 صاب،،  لیا باز ق یلماات كناار  كشعر در  اقیدارد و در س ایهژیو گاهیجا شیواژه در شعر محمود درو نیا

 انیا باه ب  «یقهوه عرب»ارگرفتن كاست. شاعر با بهبه خود گرفته یدیجد یو دست، معنا ایغروب، جغراف

پاردازد و  یخااررات گششاته ما    ییبازنماا  زیو ن شیخو یاحساسات و احوال درون ایو  یتجارب واقع

 یرا بارا  ینیلسا  ف تیا هو نی. او همچنا شاد كیما  ریرا به تصو یو فرهنگ عرب نیورن، سرزم میمفاه

 و استعمار است. دیو تبع یمبارزه با آوارگ ریه درگك ندكیم میخواننده ترس

اشاعار محماود    یاز برخا  یرگیا هتا با بهار  وشدكمی یلیتحلی ا  فیحاضر بر اساس رو  توص پژوهش

باا   شاعر یستهمزی هاهواژ نیند. اكمربوط به آن را بازگو  هایهقهوه و واژ یمعناشناس هایهجنب ش،یدرو

شااعر و   انیا م یباار نشان داده  قهوه همچاون پال ارت   جی. نتاشندكیم رتصوی به را پسندهتود راثیم نیا

 تهویا  و كناد یرا ترسایم ما   ناده یمربوط به آن، تعلق شاعر به گششته و حاال و آ  میملت است و مفاه

 دادن باه  وناد یبر آن است تا زماان حاضار را باا پ    شی. درودهدیو مبارزه او با استعمار را نشان م یعرب

 ،یای گرایازجمله ملا  یخود به موارد یرشع اقیقهوه، در س ةواس ند. او بهك یبازساز یویتار هایهشیر

 یاجتمااع نقاد   یاز ابزارهاا  یكی خانههه امروزه قهوكدارد و معتقد است  و عشق اشاره یدرون هایشتن

 .خواندیفرام شیخو یقوم تیو هو راثیاز م یه مردم را به پاسداركاست 

 .شیمحمود درو ؛یعرب ةقهو ؛ییمعنا هایتدلل ؛شعر معاصر عرب: هالیدواژهك
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