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 فصلية، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها
ش/ . ىـ 1395 شتاء، 41لـالعدد ا، محكمة ةيعلم

 61-82 م؛ صص 2017

 للتراث األدبي في شعر سميح القاسم الصورة الشعرية 
 2ناىيب گاللو حسين،  1يشوايي علويبمحسن 

 كردستافيف قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة   مساعدأستاذ . ٔ
 جبامعة كردستافيف اللغة العربية وآداهبا  ریماجست. ٕ

 20/05/1395: البحث خ قبوليتار     02/09/1392: البحث خ استالميتار 

 صالملخ  
 فاً يوذلػػم مسػػتع، دراسػػة الرػػ رة الةػػعرية للػػ اث اردمس يف اػػعر  ػػي  ال اسػػم، التاليلػػ ػ  يعػػاه اػػلا الباػػه بػػاصفي  ال  ػػ  

اإلضػااات الدلليػة للرػ رة الةػعرية ودوراػا يف  رػ ير الةػاعر وقمفػا بالشةػع عػن . ببعض الفماذج التطبي ية من أاػعار الةػاعر
للباػػػه بػػػظّف   رتيػػػع الػػػ اث اردمس يػػػفّم عػػػن العلقػػػة ال  يػػػدة بػػػ  ا الػػػة ال شريػػػة  ائ وأوحػػػع بعػػػض الفتػػػ. اصتل ػػػ  یون ليػػػا إلػػػ

وح ػػ ر ماضػػية ، يف اصاضػػ وكػػذ ذلػػم نػا   عػػن وعػػ  الةػػاعر   ػ ر  . الةػػاعر وبػ  كفػػ ز أّمتػػة اردبيػػة اص رو ػة یوالعرػرية لػػد
، والرػػ رة الةػػعرية للػػ اث ختػػر عػػن م ػػدرة أدبيػػة لةػػاعرنا يف اإلطػػاا وا ي يػػة والتطػػ ر. وحتميػػة اسػػتمرار  يف اصسػػت بذ، يف ا اضػػر

 والتفػػاقض بػػ  عفا ػػر الرػػ رة، والتشػػرار، والتةػػصي ، والرمػػ . وختتلػػع دتامػػاً عػػن الرػػ رة ال دئػػة يف فرائرػػيا ال فيػػة واردبيػػة
ودتػػازج الرػػ ر و ػػدافذ بع ػػيا بػػبعض مػػن التشفيشػػات اصسػػتصدمة عفػػد  ػػي  ال اسػػم يف ، والت رتيػػع الطػػردي واصتبػػاين، و ف عيػػا

 .استدعاا ال اث اردمس
 

 . ي  ال اسم؛ ال اث اردمس؛ الر رة الةعرية؛ الةعر العرمس اصعا ر: الكلمات الرئيسة
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 المقدمة. 1
«  ري ػػة میلػػی إلفػػراج اص ػػم ف إلػػی ال جػػ د عػػر اعتبػػارات ال ػػن ا ا ػػة»كانػػع الرػػ رة   فيػػة و

ف ػػػد ». والرػػػ رة الةػػػعرية ليسػػػع مرػػػطلااً جديػػػداً يف الف ػػػد اردمس العػػػرمس. (ٖٖٗ: ٕ٘ٓٓ، )العبػػػد
ولشػػن . ئيػػةالػػت  فطػػ ي علػػی مػػا نسػػّمييا الرػػ رة ا   ، عرفػػع مفػػل بػػدايات الشتابػػة الف ديػػة العربيػػة

العػػػ دة إلييػػػا يف الف ػػػد العػػػرمس اصعا ػػػر كانػػػع عػػػن  ريػػػل السػػػت ادة مػػػن الف ريػػػات الف ديػػػة الغربيػػػة 
ومما ل ام فية أف الر رة قمة . (ٙٔ: ٖٕٓٓ، )ذياب« ا ديیة وبارفّ  الرومفطي ية مفيا والرم ية

عا ي والتعرؼ علی فشرة إطاا اص   ستال دراسة مست ي ة لتبي  قدرة الةعر وقّ  ة يف، اهلـر البفائ 
، )الؿ« ج ا من التجربة»الؿ   والر رة الةعرية كما يرى حممد غفيم . الةاعر ورؤيتة فيما يرا 

عليػػة   جتسػػيد اصعػػو و  ضػػياة و  دئػػة بالشي يػػة الػػت   ػػ  ، الػػت يػػتم مػػن فلهلػػا، (ٓٔٗ: ٕٜٛٔ
الرػ رة ال فيػة  ري ػة »: ه ي ػ ؿوقد اع ؼ هبلا جػابر عرػ  ر حيػ. جانباً من ا ر  ية والتظ ری

معو مػن اصعػا ي   فارر أمهيتيا فيما حتد ة يف ، أو وجة من أوجة الدللة، فا ة من  رؽ التعبری
 .(ٖٕٖ: ٕٜٜٔ، )عر  ر« من فر  ية و ظ ری

سػ اااً يف فر  ػيتة التعبریيػة أو  ػ ر ة اص حيػة يف بفػاا ، ولل اث حّظ كبری يف العمذ الةػعري اصعا ػر
وعلقػػػػة الةػػػػاعر بػػػػال اث اػػػػ  وعيػػػػة   ػػػػ ر  يف اصاضػػػػ  وح ػػػػ ر ماضػػػػية يف ا اضػػػػر وحتميػػػػة . ال رػػػػيدة

حيػػػه هلمػػػا م ػػػدرة أدبيػػػة وففيػػػة جتعػػػذ ، واػػػ  والرػػػ رة الةػػػعرية بيفيمػػػا علقػػػة  فائيػػػة. اسػػػتمرار  يف اصسػػػت بذ
، وا ي يػػػة، اإلطػػػااوهبػػػلا  تبلػػػ ر  غليػػػة الرػػػ رة وقػػػدر ا يف . الةػػػاعر أف يسػػػتصدـ كػػػذ مفيمػػػا  دمػػػة ا فػػػر

ال  الف عػة الترػ يرية إلػی الػ اث وفا ػة الػ اث اردمس اػ  مػن نتػائ  التغيػری والتطػ ر يف اإلجتػا  . والفةاط
وباصعطيػػات ، ف ػػد أحػػش الةػػاعر اصعا ػػر اػػدی غفػػی الػػ اث و رائػػة باإلمشانػػات ال فيػػة. الةػػعري اصعا ػػر

 .(ٙٔ: ٜٜٚٔ، )زايد اقات  عبریية ل حدود هلا  والفماذج الت  ستطيع أف دتف  ال ريدة اصعا رة
حػػ  ، ويف اػػعر  ػػي  ال اسػػم فا ػػة، الةػػعر ال لسػػطيم عامػػة  وقػػد جتلّػػع رتػػاارة   رتيػػع الػػ اث يف

اسػتليم الػ اث والػ اث اردمس فا ػةكاصفبع الیػػر الػلي يفيػذ مفػة وورتّ ػة   رتي ػػاً يشةػع مػن فللػة أبعػػاد 
الةػػاعر متمػػاي اً عػػن   بػػریة والرػػ رة فييػا ذات قيمػػة ومشانػػة فا ػػة جتعػذفيػػ  يرسػػم بريةػتة ل حػػات ك. ال اقػع

 .وجتري كميداف فرب إلرتيار م در ة وما يفط ي فييا من ال اث اردمس، كیری من معا رية
حيػػه ، وأمػػا اػػلا اص ػػاؿ ف ػػد جػػاا للشةػػع عػػن اػػلا ا ػػ ا مػػن الرػػ رة يف اػػعر  ػػي  ال اسػػم
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، واص ػػام ، وارل ػػاظ، الةصرػػيات اردبيػػة ال دئػػةعرضػػفا مػػن فللػػة ملمػػ  ذلػػم يف   رتيػػع 
بترػ ير  ػ بػ  أنػ اع الػ اث ػوعفايػة اػا أنفػا فررػفا اص ػاؿ . والرػ ر الةػعرية ال دئػة، وارسػاليب

. غػػری مػػا ذكرنػػا  يف نػػ  اص ػػاؿ، مػػا وجػػدنا يف ديػػ اف الةػػاعر وػػاذج للرػػ ر ا  يػػة، الػػ اث اردمس
من فلؿ حماولة ن ديػة حتليليػة لفمػاذج رتػارة مػن جييب عفيا  أف  بعض ارسئلة يريد اص اؿوافاؾ 

 :وكانع من أام ارسئلة ا ، اعر  ي  ال اسم
 ما ا  م اار ال اث اردمس عفد  ي  ال اسم وما ا  أن اع   راا عفد ؟ 
 ما ا  ا رائ  ال فية واردبية لتلم الر ر عفد ؟ 
   الةعرية هللا الل ف من ال اث؟ما ا  إبداعات الةاعر يف   ر 

 خلفية البحث. 0
ودتّػػع دراسػػات كیػػریة حػػ ؿ ، ل اػػم أف أاػػعار  ػػي  ال اسػػم أ ػػباع حمػػ  ااتمػػاـ كیػػری مػػن البػػاحی 

م الػػػة رفشػػػرة اصػػػػ ت وأل انػػػة يف اػػػػعر  ػػػي  ال اسػػػػمر : مفيػػػػا، الةػػػاعر وج انػػػب معفائيػػػػة رتل ػػػة مػػػػن اػػػعر 
ذ گ تماف ااعار  ػي  ال اسػم بػر اسػاس رويشػرد بيفػا فػردير ورحتلي، (  امد  دق  ورس ؿ زارعٖٙٗٔ)
( ٜٖٓٔورراز مانػػػدگاري سػػػػرودااي پايػػػداري  ػػػي  ال اسػػػػمر )، پ ر وميفػػػػا بيغػػػامی ( لرقيػػػة رسػػػتمٜٖٓٔ)

ربررسػػ  اػػعر  ػػي  ال اسػػم بػػر اسػػاس ن ػػد فرماليسػػتر : ورسػػائذ. اهلل مریقػػادري وحسػػ  كيػػا ي لسػػيد ف ػػذ
ورسػيماي اسػا ریي انبيػاا در ديػ اف حممػ د درويػ  و ػػي  ، اهلل  ػ ري  ح( لعلػ  پػریا ي اػاؿ ورو ٜٖٗٔ)

ومػػن الدراسػػات الػػت  طرّقػػع م ضػػ ع الػػ اث . (  ميػػد ايػػدياف وفدجيػػة عػػرب  ػػا  ٜٖٓٔال اسػػمر )
والرػػػ رة الةػػػعرية يف اػػػعر اػػػلا الةػػػاعر اػػػ  م الػػػة رالػػػ اث الػػػديم يف اػػػعر  ػػػي  ال اسػػػم اػػػاعر اص اومػػػة 

ورسػالة ر رػ يرگري در اػعر م اومػع  ػي  ، ( حملمد فاقا ي إ  يا ي ومرمي جلئػ ٜٖٓٔال لسطيفيةر )
فػػػرغم كیػػرة الدراسػػػات اص جػػػ دة م نعیػػػر علػػػی م ػػػاؿ أو . (  سػػػ  سػػػيدي و يػػػة زرنػػػديٜٖٓٔال اسػػمر )

مػػع أنػػة احتػػذ ، وقػػد أمهػػذ اػػلا ا انػػب، رسػػالة مسػػت لة أفػػردت  ػػ رة الػػ اث اردمس يف اػػعر اػػلا الةػػاعر
 .مرم قة يف فشر الةاعر وطسب من أام فرائرة الةعريةمشانة 

 تعريف الصورة. 3
 عػػّدد ال اكيػػب ال  ػػ ية هلػػلا : ومػػن الرػػعب ال  ػػ ؿ إف  عريػػع اػػامذ عػػن الرػػ رة الةػػعرية رسػػباب أمهيػػا
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اردبية وافتلفيا وكللم  عّدد الجتااات ، كالر رة اردبية وال فية والبيانية واجملازية وا يالية،  اصرطل  و فّ عيا
إف الرػػ رة الةػػعرية »: إذ يتعػػّدى الفػػتلؼ إف أربػػاب الجّتػػا  ال احػػد  يػػه ئشػػن أف ن ػػ ؿ، بةػػظف الرػػ رة

 .(ٕ: ت. د، رض اف: ن ذ عن، ريتا ع ض)« أ باع حتمذ لشذ إنساٍف معًو رتل اً كظهنا  عم كذ ا ا
وقػػد  ػػّ ر فترػػّ ر و رػػّ رُت الةػػ ا ، وِ ػػَ رٌ وا مػػع ُ ػػَ ٌر ، الةػػشذ الرػػ رة يف »: مف ػػ ر قػػاؿ ابن
وقػاؿ ال ریوزآبػادي ، مادة ر  رر(: ٜٜٚٔ، )ابن مف  ر« والتراوير والتما يذ، فتر ر يل،   مهع   ر ة

كتابػة رالعمػدة يف حماسػن    راػيل يف  مث جعذ ابن. مادة ر  رر(، )ال ریوزآباديإهنا الةشذ واهليئة وا ِل ة 
، لتعريػػع الرػػ رة وقػػد رأی أهّنػػا قائمػػة علػػا العلقػػة بػػ  الل ػػظ واصعػػو معػػاً الةػػعرر جػػّذ غايتػػة وسػػيلة 

ي ػػعع ب ػػع ة ، وار با ػػة بػػة كار بػػاط الػػروح با سػػم، وروحػػة اصعػػو، الل ػػظ جسػػمٌ »: وو ػػ يا ب  لػػة
 .(ٕٗٔ: ٔ، ٜٔٛٔ، )ال ریوا ي« وي  ي ب   ة

 ف ذ إليفا ان عاؿ الةاعر وجتربتة الر رة الةعرية »يعت د ع الدين إ اعيذ بظف ، ومن اصعا رين
وليسػع الرػ رة الػت يش هنػا ، ولشفيا كللم قد  ف ذ إليفػا ال شػرة الػت ان عػذ هبػا الةػاعر؛ الةعرية

فيػػػػاؿ الةػػػػاعر إل وسػػػػيلة مػػػػن وسػػػػائلة يف اسػػػػتصداـ اللغػػػػة علػػػػا  ػػػػ  ي ػػػػمن بػػػػة انت ػػػػاؿ مةػػػػاعر  
وعبػػدال ادر ال ػػ  ي ػػدـ  عري ػػاً . (ٖٓٔ :ٕٜٛٔ، )إ اعيػػذ« وان عال ػػة وأفشػػار  إليفػػا علػػا  ػػ  مػػ  ر

إّف الر رة يف الةػعر اػ  الةػشذ »: حيه ي  ؿ، جيمع فية كذ ال سائذ التر يرية اصتاحة للةاعر
ليعػّر عػػن ؛ ال ػم الػلي  تصػػل  ارل ػاظ والعبػارات بعػػد أف يف ميػا الةػػاعر يف سػياؽ بيػا ي فػػال 

مسػػتصدماً  اقػػات اللغػػة وإمشانا ػػا يف ، جانػػب مػػن ج انػػب التجربػػة الةػػعرية الشاملػػة يف ال رػػيدة
الدللة وال كيب واإلي اع وا  ي ة واجملاز وال ادؼ والت اد واص ابلة والتجػانش وغریاػا مػن وسػائذ 

الر رة الةعرية بظهنا  الةاعر رازرا باوندر يعرؼ، ومن الغربي . (ٕ٘ٗ: ٜٙٛٔ، )ال   «التعبری ال م
 .(ٖٗٔ: ٕٚٓٓ، )ا اعيذ« ا  ية يف   ة من ال من لم الت   دـ  ركيبة ع لية وع»

 الصورة في النقد العربي القديم والحديث. 4
وهلػػا علقػػة . والاتمػػاـ هبػػا قػػدمي قػػدـ الةػػعر، م جػػ دة مفػػل ال ػػدمي، والرػػ رة مػػن حيػػه اػػ  وسػػيلة للتعبػػری

 .ا  رايفة  يا احي ية للعمذ ال م وإهنا بف سيا كمشانة ال لب يف جسم اردب وحياة أع اا اردب 
، ؽ( كػػظّوؿ ناقػػد اػػلا اصرػػطل  يف حديیػػة عػػن الل ػػظ واصعفػػی522 فػػاوؿ جػػاحظ )، يف اردب العػػرمس

وإوػػا الةػػظف ، يعرفيػػا العجمػػ  والعػػرمس والبػػدوي وال ػػروي واصػػد ي، واصعػػا ي مطروحػػة يف الطريػػل»: حيػػه قػػاؿ
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 «وجػفش مػن الترػ ير، عة وضػرب مػن الفسػ فإوػا الةػعر  ػفا. يف إقامة ال زف وختری الل ظ وسي لة اصصرج
وقػػػاؿ إف ، ؽ( متػػػظ راً بال لسػػػ ة الي نانيػػػة333وجػػػاا بعػػػد  قدامػػػة بػػػن جع ػػػر ). (ٛٓٗ: ٖ، ٜٜٓٔ، )ا ػػػاحظ

وجعليػا ، الر رة ذلم الةشذ احملس س اللي يلجػظ إليػة الةػاعر ليجسػد ارفشػار اجملػردة الػت  ػدرؾ بالع ػذ
إذا كانػع اصعػا ي »: حيػه قػاؿ، (ٕ٘: ٜٙٛٔ، )البسػتا ياصادة ارولية لرفاعة الةعر كما يف ب ية الرفاعات 

كمػا ي جػد يف كػذ  ػفاعة مػن أنػة لبػد فييػا مػن اػ ا ،  والةعر فييا كالر رة، للةعر اف لة اصادة اص ض عة
الف ػاد الػلين  لػ   فظاػاروا يف حػديیيم عػن و  .(ٛ: ٖٜٙٔ، )قدامػة بػن جع ػر« م ض ع ي بػذ  ػظ ری الرػ رة مفيػا

فميّػػ  ، ؽ(ٔٚٗوأمػػا إذا جػػاا عبػػدال اار ا رجػػا ي ). الرػػ رة إلػػی جانػػب مػػن ج انبيػػا كالتةػػبية والسػػتعارة
بعػػد أف ، وأعطػػی ا ػػ دة يف الةػػعر إلػػی الػػف م واحتػػاد اصبػػم واصعػػم، مفيجػػة يف دراسػػة الرػػ رة عػػن سػػاب ية

واعلػم أف ق لفػا )الرػ رة( إوػا اػ  دتیيػذ وقيػاس صػا »: فيػ  ي ػ ؿ، (ٕٔ: ٕٓٔٓ، )بلغيػهفرػذ سػاب    بيفيمػا 
فلمػا رأيفػا البيف نػة بػ  آحػاد ارجفػاس بمػیلً بػ  إنسػاف مػن إنسػاف ؛ نعلمة بع  لفا علی اللي نرا  بظبرػارنا

 .(ٙٙٗ: ٖٕٓٓ، )ا رجا ي« وفرس من فرس[  ش ف من جية الر رة
الرػػػ رة إف زاويػػػة اإلبػػػداع أو إف علقتيػػػا بالػػػلات اصبدعػػػة وعػػػدـ ربطيػػػا   يفوالف ػػػاد ال ػػػداما م يلت تػػػ ا 

متجػػاوزاً مػػػن ، اػػػػ(486وإذا جػػاا حػػػاـز ال ر ػػاجم )ت . واص اقػػػع الف سػػية للةػػػاعر، واصةػػاعر، بالن عػػاؿ
: ب  لػػػػة، ربػػػػ  الرػػػػ رة بالن عػػػػاؿ مػػػػن فػػػػلؿ  رػػػػ ر  لعمليػػػػة التصييػػػػذ الةػػػػعري، فيػػػػم الرػػػػ رة  سػػػػب    يف

فيالػة  ػ رة  و  ػـ  يف ، ييذ أف  تمیػذ للسػامع مػن ل ػظ الةػاعر اصصيّػذ أو معانيػة أو أسػل بة ون امػةوالتص»
 .(ٜٛ: ٜٙٛٔ، )ال ر اجم« أو   ر يف عذ لتصيّليا و ر راا

م قػػػع أنشػػػر وج داػػػا يف اردب العػػػرمس : وأمػػػا للرػػػ رة الةػػػعرية لػػػدی الف ػػػاد العػػػرب احملػػػد   فم ق ػػػاف
وم قػع ي ػ ؿ إهّنػا مرػطل  . ويری أهنا مرطل  جديد نةظ متظ راً بالف د الغرمس، ال دمي ا طلحاً وم ي ماً 
 .لشفة قدمي يف أ لة وم يُفَسب ال  ذ إف ا ديد وحد ، حديه بدلل ة ا ديدة

وير ب  ، الر رة من جية ا ياؿ علی اعتبار أنة ا  اللي يستدع  الر ر من يف ر إلیاصعا رين من و 
، باإلحساس من مرئياتا ياؿ يف استدعائة للر رة قد يشت   اجرد   ليد ما مر »: بظف قائلً ، باإلحساس

ف ػد . (ٜٛ: ٕٜٜٔ، )الػ واوي« فلل   ر ممشفة  ستمد عفا راا من اصرئيات الساب ة إلیوقد يتجاوز ذلم 
إلػػی دراسػػتة واجّتيػػ ا ، داً اجّتػػة الف ػػاد احملػػد  ف إلػػی دراسػػة اردب ك نػػة إنتاجػػاً وجػػدانياً ولػػيش إنتاجػػاً فشريػػاً  ػػر 

ومػػن مث أضػػاع الرػػ رة الػػت  ف ػػذ ال شػػر والعا  ػػة مػػن فػػلؿ ، دراسػػة دقي ػػة  عتمػػد علػػی التظمػػذ والتػػلوؽ
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إذاً فالف ػػد ا ػػديه يػػرفض الترػػ ر . (ٕٗ: ٕٕٔٓ، )فرػػي ي اصطػػریيالعمػػذ ال ػػم أكیػػر مػػا  تجػػة إليػػة ارن ػػار 
بػػذ يعتراػػا عمػػاد ؛ قا عػػا بظمهيػػة الرػػ رة يف الرػػياغة الةػػعريةويػػ من إئانػػا ، الت ليػػدي للرػػ رة رف ػػاً مطل ػػاً 

رتلػػػع اصػػػلااب   اػػػلؿ الػػػلي ا بػػػع اػػػل  ارداة بالسػػػت راا والدراسػػػة يف  فمامػػػد غفيمػػػ ، الةػػػعر وجػػػ ار 
ال سػػيلة ال فيػػة ا  اريػػة »اردبيػػة انتيػػا إف نتيجػػة م اداػػا أف  لػػم اصػػلااب علػػا افتلفيػػا جتمػػع علػػا أف 

واشلا  ت ل آراا ال ػدامی واحملػد   حػ ؿ م يػـ  الرػ رة . (ٕٕٗ: ٕٜٛٔ، الؿ )« الر رة  ا لف ذ التجربة 
،  سػت عب كػذ ا راا اصف  لػة، اليػـ  و ب ػ  الرػ رة الةػعرية إف، حياناً و تماي  يف  راا أحياناً أفریأ الةعرية
 .ي سر مرونتيا ومش لتيامما ، س ؼ   اؿوالت 

 القاسم وموقفو من التراث األدبي سميح. 5
لعائلػة درزيػة فلسػطيفية يف مديفػة ال رقػاا  1131ولد عاـ ، من أاير الةعراا اصعا رين،  ي  حممد ال اسم

 1168وفػػػلؿ دراسػػػتة وقعػػػع نشبػػػة .  علّػػػم يف مػػػدارس الرامػػػة والفا ػػػرة. (ٙٔٔ: ٜٛٙٔ، )كف ػػػا يبػػػارردف 
بػرزت ااتماما ػػة اردبيػػة . (ٕٗٗ: ٖٕٓٓ، )أب اػػاورو عػرض رلػػ اف الضػطياد مػػن قبػػذ السػلطات اإلسػػرائيلية 

 يػػػار معارضػػة للسػػػلطة الرػػيي نية العفرػػػرية  سػػػن مبشػػر إلػػػی أف  بلػػ رت م اايمػػػة الةػػعرية يف  والسياسػػية يف 
فطػػرد مػػن عملػػة وسػػجن . (ٕٔ: ٕٜٜٔ، )اػػلاعة العربيػػة والتعبػػری عػػن  م حػػات الةػػعب ال لسػػطيم وارمػػ
فت جػػة إلػػی الاػػتغاؿ يف اجملػػالت . (ٖ٘ٔ: ٕٓٓٓ، ) ػػّدوؽمػػرّات عديػػدة بسػػبب أاػػعار  وم اق ػػة السياسػػية 

وافػػع اصفيػػة اػػلا . اجملػػالت اردبيػػة وال فيػػة والی افيػػة  كمػػا ااػػتم بالشتابػػة يف،  التعليميػػة والرػػا ية والسياسػػية
، واصسػػػرحية، والفیػػػر، لػػػة أعمػػػاؿ كیػػػریة اػػػا فييػػػا الةػػػعر. 11/8/5116وارديػػػب اصبػػػدع يف الةػػػاعر الشبػػػری 

علػػػی    دمػػػ ، الػػػدروب أغػػػا ي ، م اكػػػب الةػػػمش: مػػػن أاػػػم  م عا ػػػة الةػػػعرية. وال مجػػػة، والباػػػه، والروايػػػة
، الػروحجيػات ، أحبػم كمػا يةػتي  اصػ ت، قػرآف اصػ ت واليػا  ، سػ  ط ارقفعػة، دفاف الراك ، ك  
 .و م عات أفری، ل أستظذف أحداً ، قراب 

ومػػن إحػػػدی .  ػػي  ال اسػػم كػػػظي اػػاعر فلسػػػطيم وعػػرمس لئشػػػن أف يشػػ ف افعػػػ ؿ عػػن  را ػػػة اردمس
جيػػػد ال ػػػارئ يف أعمػػػاؿ . اػػػ  رتػػػاارة   رتيػػػع الػػػ اث اردمس، اػػػعر  برػػػ ر رتل ػػػة ال ػػػ اار الػػػت  تجلػػػی يف 

 -فمػػرّة ي ػػّمن أبيا ػػاً اػػعرية كاملػػة ومػػرّة ي ػػّمن أ ػػااً لةصرػػيات أدبيػػة ؛ ال اسػم أنّػػة متػػظ ّر بػػال اث اردمس
ومػػػرّة يسػػػػتليم ، ول ركػػػا، وبػػػدر اػػػاكر السػػػياب، واصتفػػػػي، وعفػػػ ة العبسػػػ ، كالةػػػف ری  -عربيػػػة وغػػػری عربيػػػة

ال اقػػع وجيسػػد ، وبػػللم يغػػم أدبػػة بالی افػػة العربيػػة والعاصيػػة، أو اص ػػام  أو الرػػ ر الةػػعرية ال دئػػة، ارل ػػاظ
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 :  معتمداً علی معاصة العري ة، ال لسطيم اصرير وجيمع ب  ن ستا ية وحفيفة إلی اردب ال دمي
/  ُػػ رَةُ جَػػػدح مَرحػػ ـٍ وَِجػػدار/ مَػػػا دامَػػْع يف بػَلَػػػِدي كِلمػػاٌت عَرَبي ػػػة/ وَ یمَػػا دامَػػْع يل ِذكػػػَر 

  وَِحشايػػاُت عَفػػ ِة العَبَسػػ / وَحُػػروُب الػػد ع ِة يفأَغػػاٍف اَػػعِبي ةَ/ مَػػا دَامَػػْع َرطُ  َػػةُ أَاػػعَاِر/ 
ارَعػػػدَاِا/ أُعِلفُيػػػا حَربػػػػاً اَػػػعْ اا/ ِباسػػػػِم  ةِ وَجػػػ أَرِض الرُّومػػػاِف وَ يف أَرِض ال ُػػػرِس/ أُعِلفُيػػػا يف 

 اَرحرَاِر الةُّرَفاا
 (ٛٔٔ-ٚٔٔ: ٔ، ٕٜٜٔ، )ال اسم

 ألوان صورة التراث األدبي عند سميح القاسم. 6

 لصورة اإلشاريةا. 1-6
وا   رّ ر اصعفػی اصػراد بطري ػة م حيػة و ر  ػع بػة عػن ،  ُعّد الر رة اإلاارية من أبس  أن اع الر ر البلغية

اػػ  اربيػػات التاليػػة ، ومػػن وػػاذج اػػل  الرػػ رة عفػػد  ػػي  ال اسػػم. (ٕٔٓ: ٖٕٓٓ، )ذيػػابارسػػل ب اصبااػػر 
الػػػت اسػػػتليم فييػػػا الةػػػاعر الةصرػػػية ، الشربػػػ فرسػػػریة جليػػػاتر مػػػن سػػػربية ر الػػػه أكسػػػيد مػػػن قرػػػيدة ر

؛  وعػػن إحساسػػة بالغربػػة والتةػػرد بعػػد ضػػياع أرضػػة، ليعػػر هبػػا عػػن أبعػػاد جتربتػػة، اردبيػػة ال ا يػػة رامػػرأ ال ػػيشر
 :  میذ ما فللع ال بائذ اصلم ال ليذ، كما يعر هبا عن فللف ارمة العربية رالة ول  يتة

صػن أنػػع / »: يش يف باديػػة الةػاـ/ أوق ػػة غاضػباً و ػاح بػػةجليػػات بػامرئ ال ػ یكػاف أف الت ػ
/ و رم ػػااُ أالػػم بػػردٌ ، يػػا امػػرأ ال ػيش/ اػػذ  سػػتجری بفػار ارجانػػب؟/ أقرػػر لُعفػعَ  اٌ یملتجػ

ػم اػلا البعػری/  رج ػذ و ، عليم انتبةْ/ يا امرأ ال يِش/ ما ِمن  ػری سػ اي وإ ّي ُ ػریُْؾ/ فييػا ُ شح
 «حيحفا/ يستدير بعریُْؾ/ وإ ي ُ ریؾَ یع بيِة إل یيستدير عل /، یوس ؼ  ر ، أرِخ الرسافَ 

 (ٕٓٓ: ٗ، ٕٜٜٔ، )ال اسم
كفايػػًة عػػن عػػدـ ،  يف ررم ػػاا أالػػم بػػرد عليػػمر، واػػ   ػػ رة إاػػارية، ف يػػرت يف اػػل  اربيػػات رالشفايػػةر

رالرم ػػاار  عبػػریاً قػػد  بلػػ رت يف ل ػػظ ، ومجػػاؿ الرػػ رة وروعتيػػا. مسػػاعدة ال ػػـ  امػػرئ ال ػػيش و ػػردام إيّػػا 
مػع أف ل ػظ رالفػارر يف البيػع السػابل كفايػة عػن مسػاعد ة ، عػن يايػة ال ػـ  ومػدی دعميػم إلمػرئ ال ػيش

كمػػا ،  واصيػم أف ال ػػ ة اإلطائيػػة لل ػظ رالفػػارر أقػػذ مػن ال ػػ ة اإلطائيػػة لل ػظ رالرم ػػاار. مػن ناحيػػة ارجانػػب
یَذ
َ
فالةػاعر هبػلين الل  ػ  أراد مػدی ال ػرؽ بػ  يايػة . «استجار من الرم ػاا بالفػار»: يلحظ يف الا اص
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 .ال ـ  ومساعدة ارجانب إلمرئ ال يش
فيػػلا التػػ ا ر أعطػػی الرػػ رة حركػػة ، اربيػػات برػػ رة اإلسػػم وال عػػذ أربػػع مػػرات و ػػ ا َر ل ػػظ الػػػر ریر يف 

اسػػة يف العبػػارة التشػػرار يسػػل  ال ػػ ا علػػی ن طػػة حس»فيػػلا ، كمػػا أفاداػػا    يػػة و ظكيػػداً للمعفػػی،  وحي يػػة
وفَعػػػَذ . ومػػػف  ال رػػػيدة جػػػ اً عا  يػػػاً غام ػػػاً ، (ٕٕٗ: ٜٚٙٔ، )اصلئشػػػة« ويشةػػػع عػػػن ااتمػػػاـ اصػػػتشلم هبػػػا

اسػتصداـ الةػاعر ، ومن فرائ  أفری هلل  الرػ رة. يذ ا ركة وبعیيا يف الر رة، ذلم فعُذ ريستديرر
كمػػػا اسػػػتدعی الػػػػرجلياتر رمػػػ اً ،  انػػػبالعرػػػري الػػػلي اسػػػتجار بارج امػػػرئ ال ػػػيش رمػػػ اً لرنسػػػاف العػػػرمس 

 .ول بالتعبری اصباار الرري ، والرم ، والشفاية، والةاعر عّر عفيا باإلطاا. لل لسطيم اصعّلب

 المكثفةالصورة . 2-6
، دتتاز بتجمع عفا ػر متباعػدة يف اصشػاف ويف ال مػاف غايػة التباعػد ال  الر رة يف افتيار م ردا ا و ةشيليا

 .(ٔٙٔ: ٕٚٓٓ، )إ اعيذلشفيا سرعاف ما  ظ لع يف إ ار اع ري واحد 
حيػػه ، جػػاا اسػػتدعاا اصتفػػي يف قرػػيدة بعفػػ اف رمػػاذا حػػدث للمتفػػي حػػ  دفػػذ م يػػی يف اػػعب بػػ اف؟ر

 :  قاؿ ال اسم
يف ذ فطا  مػ دّداً/ فػدراً كميػرحب اصصػّدرات/ عشػش حركػة السػری/ ضػد  ال اقػع التػار  / ح لػة 

/ میػػػذ اػػػي رة ا اسػػػ س/ ، حػػػرؼ ال ػػػاد ی/ يتص ّػػػ، لغػػػات العػػػام/ ويف  ػػػدر  ال ػػػام  ػػػدر كػػػذّ 
 ناص عػػد الفػػائ  ويتار ػػ یال ريػػب/ يتليّػػع إلػ یاص يػ یأب الطيػػب اصتفػػي/ يتسػلّذ بظح انػػة إلػػ: إ ُػة

 يف الركن/ بيفة وب  جار  ال ريب/ سبعة   ر وسبع   ات
 (ٖٙ٘-ٖ٘٘: ٕ، ٕٜٜٔ، )ال اسم

يف ، يف اػػػل  اربيػػػات أف  ػػػي  ال اسػػػم قػػػاـ بتشیيػػػع أبعػػػاد زمانيػػػة ومشانيػػػة رتل ػػػة ومتباعػػػدة كمػػػا ي يػػػر
، واص يػا ال ريػب، فظ ی بشیری من العفا ر اصشانيػة اصتباعػدة كػػرالردر.  ةشيذ الر رة لي فراا ق ة ودتاسشاً 

اصةػرد   بة اإلنسػاف ال لسػطيمليب  حجم ما أ اب ، وألع بيفيا، و  اتر، و  ر، والركن، واص عد الفائ 
اػلا وأف العفا ػر . واللي يعي  وحيداً ح يفاً بل  ديل يػيم ومػ نش اػ يل، من العلاب وارم يف الغربة
والسػػػماار كليػػػا ف ػػػدت دللتيػػػا ا ارجيػػػة اصظل فػػػة ، والباػػػر، وا ػػػار، واص عػػػد، ال اقعيػػػة والطبيعيػػػة كػػػػراص يی

الرػػ رة  عطػػ  ، فيػػل  ارل ػػاظ هلػػا أبعػػاد  رػػ يرية رتل ػػة. ية البا فيػػةو ػػارت رمػػ زاً  ػػالت الةػػاعر الف سػػ
 .أكیر فربا وإطااً 
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فشلمػػػة . والرػػػ رة الةػػػعرية اص جػػػ دة  عشػػػش روافػػػد دلليػػػة ومعػػػاف ممتػػػدة ل   ترػػػر علػػػی دللػػػة واحػػػدة
: واػػ ، رةهلػػا دللت و ػػ ر رتل ػػة  تسػػع إطااا ػػا يف الرػػ  ، راصتفػػير بغػػض الف ػػر عػػن دللتيػػا ال ضػػعيّة

اصػ ح  ، ل ػظ راص يػار  ارمػر يف موكػلل. واصتصّ ػ ر، والةاعر ن سة، وال لسطيم اصةرّد، راصتفّي العرري
 مفللم يػػا دللػػة عرػػرية م يشػػن م جػػ داً يف زمػػن اصتفػػّي ا  ي ػػ  وكػػاف بػػديذ ذلػػ. إلػػی ال ػػلؿ والعلئػػل

اص يػػر يف را ػػرؼ ، اسػتدعاا رالرمػػ ر، الرػػ رةومػػن فرػائ  أفػػری هلػػل  . (ٕٕٔ: ٕٔٓٓ، )زيػػدافرا انػةر 
 اسػػتصداـ موكػػلل. واصت  يػػة ب عػػذ ريتسػػّلذر، وا ركػػة اصتبلػػ رة يف ريف ػػذ فطػػا ر. رمػػ اً للغػػة العربيػػة، ال ػػادر

والشلمػػات اصتفاق ػػة ، اصةػػار إلػػی حجػػم ا ػػ ف واليػػظس احملػػي  باإلنسػػاف ال لسػػطيم يف الغربػػة، لػػ ف ارسػػ د
الرػػػ امع اصيم سػػػة  و . اصر بطػػػة بتجربػػػة معيفػػػة أو حالػػػة ن سػػػية واعيػػػة أو ل واعيػػػة للةػػػاعر، ورتل ػػػة الدللػػػة

والػت   ػت  م سػي ااا أمػاـ ال ػارئ ل حػة مغطيػة بسػ  ، ااار اصتشػّررة فػلؿ اربيػات، ص، خ، ش، كػرس
 .قام مم وج بل ف اللعر وا  ؼ

 التعددية المتسلسلة الصورة. 3-6
 م عػػة كبػػریة مػػن الرػػ ر ا  ئيػػة والبسػػيطة أو  م عػػة مػػن الرػػ ر اصركبػػة  اػػ  الػػت  تػػبزر يف بفائيػػا

فيػػ   شػػ ف أكیػػر مشػػ ًل يف اص قػػع مػػن الرػػ رة . لتشػػ ين  ػػ رة اػػاملة ص قػػع عػػاـ أو فشػػرة عامػػة
 .(ٜٖٔ: ٖٕٓٓ، )أب ااوراصركبة 

ال اسػػػم  الػػػت ورتّػػػع فييػػػا  ػػػي ، اربيػػػات التاليػػػة مػػػن قرػػػيدة ر أنػػػدلشر، مػػػن جتليػػػات اػػػل  الرػػػ رة
وانت ػػػع هبػػػا ليرػػػّ ر لفػػػا اص قػػػع العػػػاـ لرنسػػػاف ال لسػػػطيم بعػػػد ، اصرػػػية الةػػػاعر ارندلسػػػ  رابػػػن زيػػػدوفر

ي ػ ؿ الةػاعر يف اص طػع . جتربتة يف ال  ن احملتذ حتع ا شم اإلسػرائيل  أو فػارج الػ  ن ويف الغربػة واصف ػی
 :  اروؿ من ال  ال ريدة

/ وابػػػن زيػػػدوف فابيػػػة عَتػ  َػػػْع  رَاػػػا ، ولػػػد م اػػػ ار العػػػدی/ بربػػػري أنػػػا.. م ألػػػد  ارقػػػاً ، بربػػػريّ أنػػػا
 ووَّلدةٌ/فسرْت عرضيا يف ملا  الةماؿ،  رفات السبايا

 (ٛٙ٘-ٚٙ٘: ٕ، ٕٜٜٔ، )ال اسم
ي ػػػ   عليػػػة ال اسػػػم دللت ، فتةػػػااد أف رابػػػن زيػػػدوفر اص  ػػػ ؼ ب  ػػػايا عا  يػػػة يف عمليتػػػة الةػػػعرية

ع الةصرػػية ال ا يػػة ايفػػا عػػن ملحميػػا ودلل ػػا ا ا ػػة وأ ػػباع رمػػ اً لشػػذ وختلّػػ. أفػػری غػػری عا  يػػة
عت تيػػا  ػػرفات العربيػػات السػػبايا بػػ  ، ابػػن زيػػدوف ب عػػاا  ػػر قدئػػة، ف ػػد اػػبة ال اسػػم. إنسػػاف فلسػػطيم
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وأمػا  ػ رة وّلدة فيػػ  . بػذ لممػة العربيػة كليػا، الػت اػ  رمػ  ل لسػط ، بػرا ن العػدو بعػد سػ  ط ارنػدلش
فالرػػ رة افػػا . (ٖٔ٘: ٕٜٜٔ، )فػػت  البػػابررمػػ ر للنتيازيػػة واإلجتػػار ب  ػػية فلسػػط  وكػػذ  ػػف ؼ السػػ  ط 

 :فإنة يستمر ق لة وي  ؿ. يف  م عيا  عبری عن بفاا ذام وروح  للةاعر
اػذ يف اصصاضػات ك كبػةٌ/ ـأ  ػری حمػض آؿ؟/ أنػلا قةػة ، يػا رنػ  السػفابم، يا  ييذ ارسػی

مػػن  ػػری؟/ جسػػػدي بػػ  بػػ / بلػػدي بػػػ  ..  ػػری مراػػػدي؟ )قةػػة(يف ميػػب ال ػػلؿ/ مػػن 
 ب / وغدي سشة يف الرماؿ

 (ٛٙ٘: ٕ، ٕٜٜٔ، )ال اسم
فيرػّ ر فػلؿ . وقد دتايذ اللان إلی الب ا وكظوا سشتع الررفات الت أ ل يا الةاعر مػن قبػذ

واّبة ن سة هبةيم . العربيةولرن  سفابم في هلم ، ن ستا ية ل احت  ارندلش،   ر ج ئية إطائية
الرمػاؿ   كمػا اػّبة مسػت بلة ال ػائع بسػشة  ل ػ  يف،  ميػب ال ػلؿ  وبػذ يف، لي اؿ يف ميب الػري 

فيا   الر ر   هلمػا أكیػر قػ ة إطائيػة و ػظ ریاً يف بيػاف اػع ر اإلنسػاف . ول يب ی هلا أ ر يف ال ج د
فشظنػػة ل ئلػػم أي افتيػػار ، ت بلة ال ػػائعال لسػػطيم ويف  رسػػيم قفػػ ط الةػػاعر ويظسػػة ارػػری  ومسػػ

فيػػل  ر ػػ رة . وررنػػ  السػػفابمر،  ػػييذ ارسػػیروعفرػػر الرػػ ت واإلي ػػاع رتيػػر يف ر. ذلػػم  يف
كمػػػا أّف عفرػػػر ا يػػػاؿ يفػػػبض ويػػػرب  بػػػ  عفا ػػػر . حي يػػػة وحركػػػة،  عيػػػةر  عطػػػ  الرػػػ رة اصركبػػػة

، والرماؿر، وسشة، وجسد، وقةة، وك كبة، ورن ، مفيا عفا ر حسية كػر ييذ؛ اصصتل ة للر رة
 : مث ي  ؿ. والغدر، وال لؿ، ومفيا غری حسية وجدانية كػرارسی

حػػ  فاجظنػػا عفػػػد مفاػػدر الػػلكريات لرػػػ ص الػػرؤی والػػػ اب/ م يشػػن معفػػا مػػػن عتػػاد سػػػ ی  
سػػ ی ، كسػرة مػػن  عػػاـ اصػبم ربػػػ اٍة/ يف كتػػاْب/ حػ  ضػػػ  اللرػػ ص السػشاری ذُ فػػا مجيعػػاً 

 ا الةعاب/ كرْت/ يلْع/ أبجبْع/ وأعدنا ا ساب  لٍة/ أن ل 
 (ٜٙ٘، ن سة اصردر)

فجػػػاات ارفعػػػاؿ كليػػػا . علػػػی ارفعػػػاؿ اصاضػػػية واضػػػ اعتمػػػاد الةػػػاعر و . ويسػػػ د حػػػرارة ارن ػػػاس الةػػػجية
، واػػلا اص قػػع اػػ  حمػػ ر ال رػػيدة. فيػػة باصاضػػ  ومػػا حػػدثإحساسػػاً عمي ػػاً الػػت  عطيفػػا ، برػػيغة اصاضػػ 

 .كلا ة ان عالية میارة حتاوؿ إعطاا م ق يايعتر  
، كػػػرمفادر الػػلكرياتر،  بالرػػ ر ا  ئيػػة ال جدانيػػة اإلطائيػػة، وجػػاا ال اسػػم فػػلؿ اػػل  الرػػ رة اصركبػػة

فعفا ػر اػل  الرػ ر وم ردا ػا اػ  كإاػارات ان عاليػة ختتػ ف يف دافليػا جتػارب . ورلر ص الرؤی والػ ابر
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أي ، ولشػن اسػت ااا ا فػر، ة الةػاعر إل ػارة اإلحسػاس بالتةػرد والغربػة شػ ف وسػيلكّليا ،  وم اقع متعددة
ومػػن فرػػائ  أفػػری هلػػل  الرػػ ر اػػ  لغػػة الةػػاعر . اصسػػت ی الف سػػ  الػػلي ييػػتّم بالسػػتغراؽ يف اإلطػػاا

ويف الرػػ رة ارفػػریة هلػػلا اص طػػع . والعا  ػػة ال احػػدة  ػػرب  بيفيػػا، الػػت أقػػرب وأاػػبة بلغػػة الف ػػذ يف ارحػػلـ
أاػػار الةػػاعر   ي ػػة ونتيجػػة ص ق ػػة واػػ  انترػػار ال لسػػطيفي  يف مشافاػػة العػػدو الرػػيي  ي الػػلي طػػاوؿ 

فالط لػة افػا رمػ  . ولشػن يريػد الَ ػَدر م ا ػلة نسػليم حػت يػدـو سػبيذ اص اومػة، التر ية العرقية ل لسطيفي 
 .رجياؿ ال لسطيفي  ال ادمة

 المركبة الصورة. 4-6
دتیػػذ م ق ػػاً معيفػػاً أو فشػػرة معيفػػة مػػن فػػلؿ  ػػبزر  م عػػة مػػن الرػػ ر ا  ئيػػة أو اػػ  الرػػ رة الػػت 

و ستيدؼ   دمي عا  ة أو فشرة أو م قع علی قدر من التع يد أكػر مػن أف  سػت عبة ، البسيطة
 .(ٜٖٓ-ٜٖٛ: ٖٕٓٓ، )أب ااور  رة بسيطة 

الػت اسػتليم فييػا ، صػاذا قتلتػم؟ر إهل  إهل اربيات التالية من قريدة ر الا الفم  من التر ير رتير يف
والةصرػػػية . فػػػدريش  غارسػػػيا ل ركػػػارر، الةػػػاعر اإلسػػػبا ي الیػػػائر، الةصرػػػية ال ا يػػػة العاصيػػػة،  ػػػي  ال اسػػػم

وػػػا إواػػػ  أف ارحػػػرار والةػػػعراا ارحػػػرار فا ػػػة ل ئ  ػػػ ف و ، ن سػػػيا  رػػػ ر اص قػػػع العػػػاـ لسػػػمي  ال اسػػػم
 :  إلی اربدفلكرام وذكراام حٌ  . سفة الفاس يف كذ مشافيعية ف يف قرائدام الت   دد علی أل

عر غابات ال يت ف الرمادية اصسػبدة/ يعطػ  قائػد ا ػرس ال ػ م  ااػار ة اصعروفػة/ أن ػروا اليػة/ أييػا 
رألُليػػةر/ فػػدريش  طلػػلُ إلػػی الػػ اب/ .. الفػػاس أن ػػروا/ اػػا اػػ  فػػدريش  غارسػػيا ل ركػػا/ ُطلػػل عاليػػاً 

أييػػا الط ػػذ ال ا ػػذ/ يػػا حبػػل الةػػرفات .. دم عيػػا واػػاهُلا ارسػػ د/ فػػدريش و  غػػرد أمػػ /   غػػرد 
، ارندلسػػية )العائمػػة يف مشػػش ا ليػػذ(/ فػػاهنض مػػن ضػػري  العةػػب ودافػػع عػػن ابتسػػامتم/ وأنػػا

 ل أريد عفدليب اراييفم/ أريد الرياة ارفریة يف م ديلت اص ت
 (ٛ٘ٔ-ٚ٘ٔ: ٗ، ٕٜٜٔ، )ال اسم

ف ػػ  ر  غػػرد دم عيػػا واػػاهلا . وا ركػػة دتػػ ج يف وجػػ د  فػػاقض بػػ  عفا ػػر الرػػ رةكمػػا  لحػػظ أف ا ي يػػة 
سػػ ی  لػػم العلقػػة الػػت يػػ ح  هبػػا ، ارسػػ در ليسػػع علقػػة ح ي يػػة ومفط يػػة بػػ  انرػػباب الػػدمع وال غػػردة

يف حػػػ  أف . واللػػػ ف ارسػػ د يف الةػػػاؿ ي كػػد علػػػی ذلػػم، وسػػيلف الػػػدمع يعػػّر عػػػن ارم وا ػػ ف. الةػػاعر
واسػػتصداـ فعػػذ رال غػػردةر . واػػ  مػػن أعمػػاؿ الفسػػاا يف الُعػػرس والػػ واج، ردة مػػن ملمػػ  السػػرور وال ػػرحال غػػ

. و لل   رة جديدة وبديعة   جد يف ن  سفا اصعا ي العمي ػة الػت ييػدؼ هبػا الةػاعر إ ػارة اصتل ػ ، للدم ع
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سػػبة مػػع اص يػػـ  واص قػػع العػػاـ ليسػػع هلػػا مفا،  فػػاقض آفػػر، اصصا ػػب هبػػا ل ركػػا، ويف رأييػػا الط ػػذ ال ا ػػذر
اػػػ  فيػػػاؿ ، فالةػػػ ا ال حيػػػد الػػػلي يػػػرب  بػػػ  اػػػل  العفا ػػػر اصتبايفػػػة يف اإلطػػػاا واص يػػػـ . للرػػػ رة الشليػػػة
 .الةاعر وم ق ة

والةاعر أعطی الدم ع والةاؿ   ات وأفعاؿ . ومن فرائ  أفری لل حة ا  رالتةصي ر
اصتجلػػػ  يف رالةػػػاؿر ورالرماديػػػةر الػػػت حتمػػػذ انسػػػانية واسػػػت اد مػػػن عفرػػػر راللػػػ فر واػػػ  ارسػػػ د 

يرفػع الةػعر مػن مسػت ی البسػا ة ، وا ياؿ فيما ذكرنا  غفية و ريػة. الةع ر باليظس وا  ؼ وال لل
فل ػظ رفػػدريش ر رمػ  للاريػػة اصتجسػدة يف كػػذ إنسػاف حػػّر ويف كػػذ . إلػی مسػػت ی ا مػاؿ والطرافػػة

، احملشيػػػػاف عػػػػن اإلضػػػػافة التةػػػػبييية، لعةػػػػبرورعفػػػػدليب الةػػػػراي ر ورضػػػػري  ا. فلسػػػػطيم  ااػػػػد
اصةػػػبة ل ػػػظ بسػػػي  دوف أي كةػػػع وجػػػدا ي ، ف ػػػ  اػػػا   الرػػ ر  . يفتييػػاف إلػػػی  ػػػ رة جديػػػدة

فلػيش افػاؾ يف ا  ي ػة عفػدليب ول .  فتي  إف  ػ رة جديػدة، بة إلية  ولشن إضافة اصةبة، جديد
ل ف رذ عن مةيد دافل  ، بديعةفف  ؿ إف ال  الر رة ناجاة و . اراي  ول ضري  ول عةب

 .يدركة الةاعر  ّسة وطش  عن ل ف من الت شری ا س  يف ذلم اصةيد

 الصورة التوقيعية. 5-6
فػإف ال رػيدة   ػدـ فشػرة ، بفاا الر رة الشلية من فلؿ  ػ رة واحػدة ونتيجػة هلػا»إف الر رة الت قيعية ا  

، في   عتمػد علػی الترػ ير ا ػا ع السػريع؛ (ٜٙ: ٜٜٚٔ، )أب إ بع« أو انطباعاً أو   رة باقت اب اديد
 .(ٜٖٙ: ٖٕٓٓ، )أب ااورإذ عادة ما ي ـ  الةاعر بإعطاا   رة كلية يف عدد حمدد من الشلمات 

فيػػ  يف قرػػيدة رارنػػدلشر ، واختػػل  ػػي  ال اسػػم مػػن الػػ اث اردمس ماّد ػػة للتعبػػری عػػن واقعػػة ا اضػػر
، اضر واستةرافاً للمست بذ من فػلؿ  م عػة مػن ا ػ ادث واص اقػعإس ا اً علا ا ، ورّتع رم ز اصاض 

كمػػا ،  (ٛٓ٘: ٕٜٜٔ، )فػػت  البػػابف ّجػػر هبػػا الرؤيػػا   جػػریاً ، وسػػّل  علييػػا أدوا ػػة الف سػػية وال فيػػة الشااػػ ة
 :  يلحظ يف ال طعة التالية من قريدة رأندلشر

 واصدی م  د باصدی، ك اريت/ م جَتُ ْ ،  يا زمن ال  ذ/ وال رذ، ل جادؾ الغيه، جادؾ الغَيْه
 (ٚٙ٘: ٕ، ٕٜٜٔ، )ال اسم

فييػػا   ليػد و ف يػػع معا ػػر عػن اص اػػ  ارندلسػػ  الةػػيری ، اػل  مػػن ارنغػػاـ ارندلسػية ال لسػػطيفية الةػػاجية
 :  الةاعر الغرنا  ، الدين بن ا طيب للساف 



 ناىيب گاللو حسين،  يشوايي علويبمحسن  للتراث األدبي في شعر سميح القاسم الصورة الشعرية 

66 

 

 جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادؾ الغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه إذا الغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه مهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػی
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ال  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ بارنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدلش 
 
 

 م يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلم إل حلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 يف الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري أو فلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اصصتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػش 
 (ٕٜٚ: ٕ، ٜٜٛٔ، )ا طيب 

واسػػتعار  الةػػاعر إي ػػاحاً  بّػػة عػػن ، إّف  عبػػری ريػػا زَمػػَن ال  ػػذر اػػ   عبػػری أندلسػػ  مػػن اص اػػاات اصعروفػػة
 ػػػػّ ر هبػػػا ارزمػػػػة و ، (ٖٓٙ: ٕٜٜٔ، )عرايػػػدياص اػػػاات ارندلسػػػية ومي لػػػػة ا  يػػػة للتعػػػػابری ال دئػػػة ا الػػػػدة 

معتمػػداً علػػی اإلطػػاا لترػػ ير ، فالرػػ رة افػػا ال جدانيػػة. ال اجعػػة وارغػػلؿ الػػت ل  بلػػی ول حتػػ  هلػػا هنايػػة
و ػػ ح  بػػا  ف واإللتيػػاع مػػن فػػلؿ ، ارحاسػػيش الدافليػػة الػػت  فبػػع مػػن ارعمػػاؽ ومػػن الشػػ امن الةػػع رية

فاػػاوؿ الةػػاعر أف جيعػػذ أنغػػاـ ا ػػروؼ واي اعػػات . واهلجػػرةر، واصػػدی، وال رػػذ، رالغيػػه: عفا ػػراا واػػ 
 .وا اضر، وعبیية اصاض ، واليظس، الشلمات وا مذ مفسجمة مع ا   العاـ للر رة يف إل اا الرفض
جعلتيػػػا أقػػػرب مػػػن اهلمػػػش بال يػػػاس إلػػػی ، إف اص سػػػي ی والرػػػ امع ومػػػا فييػػػا مػػػن فرػػػائ   ػػػ  ية

واللغة فية بفيع علػی  فاق ػات  عطػ  ، ة  ست عب ال شروالسياؽ دّؿ علی لغة ح اري. ار  ات اجملي رة
فشلمػػة رالغيػػهر يف الػػ اث  ػػدّؿ . وانت عػػع الشلمػػات عػػن اسػػتعماهلا اصعجمػػ . إطػػااات ودللت متبايفػػة

ولشفيػػػا لػػػدى ال اسػػػم  غػػػریت دللتيػػػا وجعلػػػع رمػػػ اً ، ابػػػن ا طيػػػب علػػػا ا رػػػب وال  ػػػذ كمػػػا يف قػػػ ؿ 
أي بػػ  الدللػػة ؛ اػػ  الت رتيػػع اصتبػػاين، فظسػػل ب   رتيػػع الػػ اث افػػا. ریللنت ػػار والبعػػه والتجػػدد والتغيػػ

ومػن وػاذج أفػری هلػل  . وا ياؿ بسي  وليش فية  ع يد وحركػة جػداً . اصعا رة للغيه ومدل لة ال ا    باين
 :  قريدة رل  آذنع ببيفيار  ق لة يف، الر رة عفد  ي  ال اسم

وارجفاػػػة ا  ػػػراا/ ، الػػػدم ع وا فّػػػاا/ حتػػػ ؽ اراػػػجارلػػػ  آذَنَػػػْع ببيفيػػػا أ ػػػاا/ يػػػا سػػػادة 
  س   يف وكالة ارنباا/ ويس   ال ارس عن  ي  ِة/ رل اً ورااَ ُ/ دوائراً يف اصاا

 (ٖٖٙ: ٔ، ٕٜٜٔ، )ال اسم
 :  اللي ي  ؿ، كما يةااد أنة استعار مطلع معلّ ة رحارث بن حل ّةر

 آذَنػَتْفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِببيِفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااُ 
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍو ُئَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذُّ مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةُ الی ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ااُ رُب   
 
 

 (ٔٗٔ: ٔ، ؽٕ٘ٗٔ، )البستا ي
الػػػ  ن الػػػلي أُرغمػػػع أبفػػػاؤ  علػػػا اهلجػػػرة ؛  ػػػ رة فا  ػػػة ل  فػػػة، ويرسػػػم  ػػػي  ال اسػػػم يف   قيعيتػػػة اػػػل 

ول ػػظ رأ ػػاار  عبػػری عػػن . بيفمػػا ذكريػػا م  ب ػػا فيػػة إف اربػػد كػػدوائر الػػت  ب ػػا علػػا اصػػاا، والبتعػػاد عفػػة
اػ  رؤيػة الةػاعراف إلػػی ، والعلقػة بػ  اػل  و لػم. معل ػة حػارث بػن حلػ ة حبيبػة الةػاعر يف  واػ ، الػ  ن
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 .ويف معل ة حارث يف   رة اصرأة، حيه أهنا يف اعر الةاعر جتلع يف   رة ال  ن؛ حبيبتيما
لتيػػا امت جػػع دل، ورا  ػػراار اص حيػػة عػػن ا يػػاة والف ػػارة. واللػػ ف يلعػػب دوراً اامػػاً يف حي يػػة الرػػ رة

واػػلا المتػػ اج  ػػّ ر عمػػل أزمػػة ال لسػػطيفي  وغايػػة إحسػػاس الةػػاعر . بدللػػة رحتػػ ؽر واػػ  اإلبػػادة وال فػػاا
ورسػػػ  ط . وكػػػظّف مػػػا أ ػػػاب ب لسػػػطيفي  ق ػػػی علػػػی كػػػذ م ػػػاار ا يػػػاة وا مػػػاؿ يف فلسػػػط ، بالشار ػػػة

  فا ركػػػػة يف، عيػػػػة ا ركػػػػةوافتلفيمػػػػا يف ن  ؛ ال ػػػػارسر وررتيػػػػ ر دوائػػػػر يف اصػػػػاار مػػػػن عفا ػػػػر ا ركػػػػة وال ػػػػ ة
ل  ت قػع بعػد ، بيفمػا يف الػدوائر الػت   يػر علػی اصػاا، الس  ط حركػة قرػریة رهنػا حتػدث فجػظة مث  ت قػع

 .بذ  ستمر زمفاً غری قليذ، حدو ة فجظة
حيػػه يرػػ ر رتػػاارة رحيػػذ ، ووػػ ذج آفػػر هلػػلا الفػػ ع مػػن الرػػ رة قػػ ؿ الةػػاعر يف قرػػيد ة رالرػػاراار

 :  أاذ ال  ن

سػعاةُ الريػد ئػروف يف كػذ  ػبٍ / ومػا مػن حػر/ ومػن كػذح جػرٍح/ يفػ ُّ ال َػجَْر/ «/ ن آِؿ نػُعٍْم؟أ مِ »
 ول رنُعمَر يف البيد/ ل غيَد يف الغيِد/يا ليَع قلي اعتََلرْ 

 (ٕٛٗ-ٕٚٗ: ٗ، ٕٜٜٔ، )ال اسم
 : العةل ال دمي عفد عمر بن أمس ربيعة كما  رى أنة است اد من م  يع الل عة يف 

 أِمػػػػػػػػػػػػػػػػػنْ آِؿ نػُعْػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم أنػػػػػػػػػػػػػػػػػَع غػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍد فَمُبشػػػػػػػػػػػػػػػػػرُ 
 

ْ رَاِئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٌ فَمَُيجحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُ ، غَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداةَ غَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ    ؟ـأ
 
 

 (٘ٓٔ: ٜٜٛٔ، )أمس ربيعة
إلػػی الترػػ ير اإلطػػائ  ، واػػ   رػػ ير رتػػاارة رحيػػذ أاػػذ الػػ  ن، والةػػاعر انت ػػذ مػػن الترػػ ير ا سػػ  اصبااػػر

ررحيػذ آؿ نعػمر هلػا أكیػر وأعمػل  فرػ رة. من فػلؿ اسػتصدامة الطاقػات العا  يػة يف  ػ رة الةػعر ال ػدمي
واػػ  ، افػػا ورتّػػع  ػػي  ال اسػػم دللػػة رنعػػمر واص رػػ د الرػػاراا. إطػػااً مػػن  ػػ رة ررحيػػذ أاػػذ فلسػػط ر

والعلقػػة ، ورآؿ نعػػمر اسػػتعارة عػػن ال لسػػطيفي . وفلسػػط ، واررض اصسػػل بة، دللػػة إطائيػػة علػػی الػػ  ن
كػذ . البيػدر، ال ػجر، ا رح، رآؿ نعم: العفا ر اللعبة ا و . ب  الدللت  ا  الف وح والرحيذ اإلجباري

 يػػه أنػػة يةػػعر بػػللم ا ػػش الػػلي يةػػعر بػػة الةػػاعر مػػن ، اصتل ػػ   مجػػاؿ الرػػ رة و ظ ریاػػا يف  اػػل    ػػيع
واػػلا ئفػػع . يفػػّ رو، ئػػروفواػػ  متبلػػ رة يف ر، وا ركػػة مسػػتمرة يف الرػػ رة. والنت ػػار، واليػػظس، مةػػاعر ا ػػ ف
 .الل حة الةعرية  طش ا م د والرك د يفاصتل   أف 

 الصورة المنقولة. 6-6
 ةػػابة ، والةػػاعر يسػػتعریاا ك الػػب للتعبػػری عػػن واقعػػة أفػػری، واػػ   ػػ رة وضػػعع للتعبػػری عػػن واقعػػة فا ػػة
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وريلػػة اصتل ػػ  ؛ وختتلػػع عفيػػا يف ماايتيػػا وفرائرػػيا وكي يػػة وق عيػػا، ال اقعػػة السػػاب ة يف ال ػػاار والرػػ رة
اػػػل  رتيػػرت يف أبيػػػات مػػػن . (ٕٔٔ: ٜٚٛٔ، )عبػػػ د اػػرّادلشةػػػع والػػرب  بػػػ  اػػػا   الرػػ ر    سػػاام يف ا

 :  سربيّة رإهل  إهل  صاذا قتلتم؟ر
يا الت كانػع مفػازؿ بي ػاا وسػفاج دوافػ / يػا مرابػع أالػ  اص  ػرة/ يػا أ ػلؿ ف لػة/ يػا بػاق  ال اػم 

 اررض يف  م
 (ٖٙٔ: ٗ، ٕٜٜٔ، )ال اسم

 : حيه ي  ؿ، يعيد يف ذاكر فا مطلع معل ة  رفة بن العبد، ورباق  ال امرورأ لؿ ف لةر 
   لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٌؿ برقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

 
  لػػػػػػػػػػػػػػػ ح كبػػػػػػػػػػػػػػػاق  ال اػػػػػػػػػػػػػػػم يف رتػػػػػػػػػػػػػػػاار اليػػػػػػػػػػػػػػػد 

 
 

 (ٚ٘: ٔ، ٕ٘ٗٔ، )البستا ي
بػػػرزت آ اراػػػا كال اػػػم يف   ارن ػػػاض الػػػت؛  ػػػدؿ أ ػػػلؿ ف لػػػة يف الػػػف  علػػػا أن ػػػاض وب ايػػػا و ػػػن ال اسػػػم

واػل  دتامػاً میلمػا فعلػع . والةاعر يست قع أ اابة ليیری فػييم العا  ػة ا يّااػة.  ل لً اررض وأ باع 
وإف  ، وال اػمر، وأ ػلؿ، ومرابػع، وسػفاج دوافػ ، وعفا ػر اإل ػارة كػػرمفازؿ. أ لؿ ف لػة بطرفػة بػن العبػد

الػػلي وقػػع كانػػع حسػػية لشػػن معفااػػا يف الل حػػة م يشػػن حسػػية حتمػػذ علػػی ال ػػارئ معل مػػات جتػػا  ال اقػػع 
، وإوػػا اػػ   ػػ رة اػػعرية اعتمػػدت علػػی اصش نػػات ا سػػية إل ػػارة م قػػع ان عػػايل، فيػػة الةػػعب ال لسػػطيم

والرػػػ رة . وذلػػػم مػػػن فػػػلؿ مػػػا  یػػػری  اػػػل  ال كيبػػػات ا سػػػية مػػػن اػػػافات ان عاليػػػة كامفػػػة يف كػػػذ مفيػػػا
وعفا ػػراا حسػػية ، ردة بسػػيطةاػػ   ػػ رة م ػػ، التةػػبييية صفػػازؿ ال لسػػطيفي  اص  ػػرة وآ اراػػا الباقيػػة كال اػػم

والتةػػػبية يف . ولشػػػن دللتيػػا إطائيػػػة حتمػػذ ا سػػػاعاً ومشػػػ لً يف م اق يػػا وم اايميػػػا ووقعيػػا العػػػا   ، برػػرية
 .بذ حسياً بسيطاً ، وا ياؿ فية ليش إطائياً وواسعاً ، ر م اررضر إضايف

ال اسػػم عػػن مظسػػاة  حيػػه يتاػػدث فييػػا  ػػي ، وي جػػد میػػذ اػػل  الرػػ رة يف قرػػيدة راػػيداا ا ػػبر
ويف فلهلػػا يرػػع فيانػػة بعػػض الػػدوؿ العربيػػة ورتلميػػا يف ، وأنرػػار  يف كػػربلا )ع(اػػيادة اإلمػػاـ ا سػػ  

 :  وا  أاد إيلماً هلم من ا روح الت أ ابتيم من قبذ العدو الريي  ي، حل ال لسطيفي 

 يف ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر دارؾ جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرـو نا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيت
 

 وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاوزت فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيليم أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اب حطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنِ  
 
 

 لشػػػػػػػػػػػػػػػن  رتلػػػػػػػػػػػػػػػم ذوي ال ُربػػػػػػػػػػػػػػػی أاػػػػػػػػػػػػػػػدُّ علػػػػػػػػػػػػػػػی
 

 روحػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا رطػػػػػػػػػػػػػػػػػِة مػػػػػػػػػػػػػػػػن رتلػػػػػػػػػػػػػػػػٍم ي ػػػػػػػػػػػػػػػػاويمَ 
 (ٜٖٗ-ٖٜٖ: ٕ، ٕٜٜٔ، )ال اسم 
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 :  والبيع الیا ي يعيد يف ذاكر فا بيتاً من معل ة  رفة بن العبد وا 
 ورتُلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمُ ذَوي ال ُربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػی أَاَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّ مَ اضَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً 

 
 علػػػػػػػػػػػػػی اصػػػػػػػػػػػػػرِا ِمػػػػػػػػػػػػػن وَقْػػػػػػػػػػػػػِع ا ُسػػػػػػػػػػػػػاـِ اصيف ػػػػػػػػػػػػػػدِ  

 
 

 (٘ٙ: ٕ٘ٗٔ، )البستا ي
ومظسػػاة ، ومجػع الةػػاعر بػ  مظسػػاة  رفػػة بػن العبػػد ومػػا ل ػی مػػن ذوي قربػا  مػػن اضػػطياد يف دراميػة ا ػػدث

مث أ ػػل اػػػا   ا ػػالت  علػػػی ال لسػػػطيم ، وأنرػػػار  يف كػػربلا براعػػػة وسلسػػػة)ع( اػػيادة اإلمػػػاـ ا سػػ  
عما بف سة وإاػارة إلػی الرػ رة الػت    ا الةاعر إلی الشفاية  عبریاً ، ومن فرائ  أفری للر رة. اصعلب

ر كفايػػػة عػػػن الرػػػيايفة. يريػػػد عرضػػػيا ، وال مػػػع، كمػػػا ق لػػػة رجػػػّ  الػػػرـو نا ػػػيتر كفايػػػة عػػػن ال لػػػم؛  فػػػػرالرـو
ورذوي ال ربػػػیر كفايػػػة عػػػن . والعػػػلاب اص ػػػروض علػػػی الةػػػاعر وال لسػػػطيفي  مػػػن جانػػػب العػػػدو الرػػػيي  ي

ال لسػطيفي  الػلين و  ػ ا ا  حػات الرػيايفة ومةػاريعيم أو انةػغل ا بعض الػدوؿ العربيػة أو بعػض ال عمػاا 
 .بدلً من انةغاهلم ارلاة البلد، اراك ام ال يادية ومرا يم الةصرية

 الصورة النفسية المتحركة. 7-6
ن عاليػة فترب  اللغة فييػا لغػة عا  يػة ا، إهنا   رة ان عالية ن سية  ل هنا دف ة الةع ر الت  سيطر علا ا لم

ومػػػن أاػػػم فرائرػػػيا افت ػػػاا ال ػػػ اار الطبيعيػػػة احملايػػػدة وحت هلػػػا إف رمػػػ ز  ػػػالت . (ٖ٘ٔ: ٜٗٛٔ، )الػػ رق 
وبجػػاح الةػػػاعر يف رسػػػم ملمػػػ  اػػػل  الرػػػ رة . (ن سػػػة اصرػػػدر)ن سػػية با فيػػػة فاليػػػة مػػػن كػػػذ حتديػػد مشػػػا ي 

اربيػػات التاليػػة مػػن ، الرػػ رةومػػن وػػاذج اػػل  . يتجلػػی يف مػػدی قدر ػػة علػػی   ليػػد الن عػػاؿ لػػدی اصتل ػػ 
 :الت ي ير فييا استلياـ الةاعر الر ر اردبية ال دئة وبعض م اميفيا، قريدة ربابذر

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَی أ لهُلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اافرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٌ 
 

  ت َػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ی غائبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً أبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الغيابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري ي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػری أجػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا يا
 

 أف  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِذ جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً  تغابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػی 
 و م. ..م نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػذُ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػنُ .. .يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قرانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 نغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر اررض الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارت يبابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 

 فربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر يف أعماقفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 وِ لبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا، و وحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً ، أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراً  
 والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلری  ةمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يف أن سفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةً حتتطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبُ البغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  احتطابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلداً بلّلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدی
 

 و  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدااا م يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردْ إل سرابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلدي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن مازلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

 
 قَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ال ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً و ار  ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػلديً قبػػػػػػػػػػػػػػػػػذ ميعػػػػػػػػػػػػػػػػػاد ال اػػػػػػػػػػػػػػػػػػی
 

 م عػػػػػػػػػػػػػػػػػٌد يف ػػػػػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػػػػػن الفػػػػػػػػػػػػػػػػ ر حجابػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 (ٗٗ-ٖٗ: ٔ، ٕٜٜٔ، )ال اسم 
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كمػػا يلحػػظ أف ارل ػػاظ وال اكيػػب اص جػػ دة يف البيتػػ  ارولػػ   ػػ ح  بػػظم الةػػاعر وح نػػة ومػػا حػػّذ ببلػػد  
مسػػتعيفاً بالن عػاؿ الف سػػ  ، ح يفػاً ، بلػد  وير ػ  قػػرا  ومدنػة متظصػػاً  اػػ  يبشػ  علػػی. وسػشانة مػن اػػدة وحمفػة

كليػا . واليبػابر، ا ػراح،  ػری ارجػداث، البشػاا، الغػائب ف، واػ  رأ ػلؿ، اصراحب ص اار ا ػ ف وارم
أاػعار  میذ ال  التراوير واص ام  ا  يفة ل ػراؽ ارحبػة بشیػرة يفنری . من اص اار اصراف ة  ركة ال ريدة
حماف ػاً علػػی مػػدی ا  ػار الف سػػية الػػت ، ويسػػتمر رسػم الرػػ رة وحركتيػػا. ال ػدماا وفا ػػة الةػعراا ا ػػاالي 

فتتغػرّی الرػ رة بالفسػبة إلػی التغيػری الػلي طػدث ، إلی أف ي كػ  الن عػاؿ الف سػ  عفػد الةػاعر ن سػة،   كيا
عػػػػن أملػػػػة وعػػػػن أمػػػػذ ال لسػػػػػطيفي   عفدئػػػػل يػػػػ ؾ ا ػػػػ ف واليػػػػظس ويفةػػػػد. يف إحسػػػػاس الةػػػػاعر وعا  تػػػػة

، وحيػاً ، أمػلً حػراً ، والعفا ػر الػت  رػ ر اػل  ارحاسػيش و  كػد علييػا اػ  را رػب. وع  م، و م دام
، البيػػع ا فػػر  ويتاػػدث عػػن ح نػػة وحتسػػر  يف، ولشػػن م يلبػػه أف  تغػػری عا  ػػة الةػػاعر. وعػػ ًة ر،  لبػػاً 

دللػػة الرػػ رة مػػرة أفػػری و ػػّ ر  ػػي  ال اسػػم اػػعبة وإئػػاهنم مث حتػػ ؿ . رف  ػػدی بػػلد  م يػػرد إل سػػراباً 
 .بالنترار وع دة اص ا ف  وارحباا

إنسػػاف حػػّدؽ ، كػػظّف ار ػػلؿ،  والةػػاعر اعتمػػد علػػی رالتةػػصي ر يف رأ لهلػػا اافرػػة  ت ػػّری غائبػػار
فرػػػبيا  والتةػػػصي  ن سػػػة م جػػػ د يف  ػػػ ر أفػػػری كػػػػر. ن ػػػر  إلػػػی البعيػػػد وار  ػػػب عػػػ دة أحبائػػػة الغػػػائب 

فيفسب الةاعر ارفعاؿ اإلنسػانية إلػی العفا ػر اصاديػة . وبلد بلّلعر، وع ة حتتطبُ ، واللری  ةم ، ييدر
اصػػ ا ف  بعػػ دة  يف الدللػػة علػػی أمػػذهلػػا أكیػػر إاػػارة وقػػ ة ، واإلطػػاا اص جػػ دة يف رالفػػ ر وال ػػایر. واجملػػردة

. تعمذ الةػػاعر عفرػػر اللػػ ف برػػ رة غػػری مبااػػرةفاسػػ. كمػػا فييمػػا الدللػػة علػػی اللػػ ف. وانترػػارام ال ريػػب
و شػرار . رمػ اً لممػذ والنترػار،  ت ػدـ أمػاـ العػ  بل هنػا اربػيض وال ااػر، فر رة رميعاد ال ػایر ورالفػ رر
وان عالػػػة ، ودتسػػػشة بظرضػػػة، ي كػػػد إحسػػػاس الةػػػاعر بانتمائػػػة إلػػػی و فػػػة، الفػػػداا يف ريػػػا قػػػریر وريػػػا بػػػلدير

مليا   رة إطائية   ح  بالتػدفل الف سػ  العػا    الػلي يلػ ف أحػداث ال رػيدة فالر رة يف  . الف س  لة
وكػػظف الةػػاعر مػػن فػػلؿ ذلػػم ال  ػػع يريػػد أف يف ػػذ ، مػػن فػػلؿ اإلحسػػاس العػػاـ للةػػعب ال لسػػطيم

 .ان عالة الدافل  و  جری  الف س  إلی كذ قارئ وكذ سامع

 الصورة التقليدية القديمة. 8-6
، البلغػػة العربيػػة ال دئػػة كالتةػػبية وعلػػی ألػػ اف البيػػاف يف ،  عتمػػد غالبػػاً علػػی ا يػػاؿ ا سػ واػ  الرػػ رة الػػت 

 :ومن واذج ذلم ق ؿ ال اسم يف قريدة رمداـر. (ٖٓٛ: ٖٕٓٓ، )أب ااورواجملاز ، والشفاية، واإلستعارة
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ولشػن/ لةػ ا  .. قرمس الیغػر والعيػ ف ا ميلػةْ/ واسػشي يل مػن اصػدـا ار ػيلةْ/ رتمئػ  لػيش للشػ وس
 الي ا   ف الشس لةْ .. وحسي/ يف الفدامی، رم رة معس لةْ/ أنا حسي يف ا مر  غر

 (ٚٚ: ٔ، ٕٜٜٔ، )ال اسم 
والرػ رة مػن أبسػ  أنػ اع الرػ ر و لػيش . ول د قرأنا بشیری میذ ال  الرػ رة وم ػاميفيا يف دواويػن ال ػدماا

والةػػػاعر بػػػدأ بفػػػاا . كتجػػػارب متفػػػا رة لػػػدی الةػػػعراا ال ػػػدامیوإوػػػا اػػػ   ، فييػػػا أي ابػػػداع ول أيػػػة  ػػػة عاليػػػة
وهلػػػلا نسػػػػتطيع أف . م كػػػداً ملحميػػػػا ا ارجيػػػة، الرػػػ رة مػػػن ال  ػػػػع ا ػػػارج   بيبتػػػة ا  ي يػػػػة أو ا ياليػػػة

،  رّف ن ػػرة الةػػاعر ون عتػػة إلػػی اراػػياا ن عػػة فارجيػػة؛ (ٖٙ: ٖٜٖٔ، )فتػػ ح نسػػمييا بػػػرالر رة السػػطايةر 
ويف . (ن سػػػة اصرػػػدر)بةػػػ ا حسػػػ  آفػػػر يشػػػ ف يف أدنػػػی مسػػػت ی اإلدراؾ ا سػػػ   كتةػػػبية اػػػ ا حسػػػ 

كمػػا اػػبّة ج  هنػػا ،  راػػ ا  رمػػ رة معسػػ لةر اػػبّة الةػػاعر  غػػر حمب بتػػة يف حلو ػػا وسػػشر ا بالعسػػذ وا مػػر
. والر رة حسية مباارة  ت قع عفد مسػت ی اللسػاف والعلقػة ا سػية بػ  الشلمػات. با مر  ةبيياً ضمفياً 

و ػػيغة ارمػػر . وا يػػاؿ حسػػ  ودور الرػػ رة الةػػعرية الػػت  ت لػػد مفػػة يفارػػر يف حليػػة   ضػػ  اصعفػػی وي ّكػػد 
واػل  الرػ رة . كانع متف ساً ي ػرغ فيػة الةػاعر مةػاعر  اصلتيبػة،  اص جة إلی حبيبة الةاعر يف بداية ال ريدة

 .ذات أفل حمدود وم قع ج ئ  وهلا ضعع فّم ملا ظ

 النتيجة
 :من أمهيا، فرجع الدراسة بعدة نتائ ، ما مّ عرضة وحتليلةمن فلؿ 

 وعفرػػراً بفائيػػاً للتعبػػری عػػن ق ػػايا ، وجعلػػة ركيػػ ة اامػػة يف اػػعر ، اسػػتليم  ػػي  ال اسػػم الػػ اث اردمس
ومػػن افػػا   رتي ػػة  ػ رة ذلػػم الػػ اث م يشػػن عمليػػة عةػ ائية بػػذ عمليػػة واعيػػة حتشػػ  عػػن . و فيػة وإنسػػانية
خبػػػروج مع ميػػػا مػػػن  ػػػاؿ اص ضػػػ عات الةػػػاعرية اللا يػػػة إف احملتػػػ ى و ّتسػػػم ، عػػػاد ح ػػػاريةأ ػػػالة ففيػػػة وأب
وم اكبتػػػة ، كمػػػا  ػػػدّؿ علػػػا إبػػػداع الةػػػاعر ومػػػدى قدر ػػػة علػػػا رسػػػم معانيػػػة بػػػظل اف رتل ػػػة. اإلنسػػػا ي العػػػاـ

 .الر رة الةعرية ا ديیة  ملم  التط ر والتجديد يف
  وأمهيػػا ال لسػػط ، و ػػ ح  بػػدللت عديػػدة، مػػ زاً متعػػددةوالرػػ رة الةػػعرية لػػدی الةػػاعر حتمػػذ ر ،

كػػػذ اػػػل   فاوهلػػػا الةػػػاعر  . والبعػػػه، والنت ػػػار، وارمػػػذ، وا ريػػػة، واص اومػػػة، وال لسػػػطيم اص ػػػاـو أو اصةػػػرّد
 .للنت اؿ من التر ير ا س  اصباار إف التر ير اإلطائ ك سيلة 
  عديػػدة وحيفػػاً متبايفػػة قػػد  شػػ ف ططػػم  ػػي  ال اسػػم الرػػ رة الت ليديػػة ويشّ هنػػا يف اػػعر  مػػن عفا ػػر
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واػػػ  يف كیػػری مػػػن ارحيػػػاف حلػػػم يتمػػػرد علػػی مػػػا  ػػػرا  العػػػ  أو طػػػدد  ؛ غػػری مفسػػػجمة إل يف فيػػػاؿ مبػػػدع
 .ويرب  اللوع  مردراً لتةشيذ الر ر، الع ذ
  وا ركة، والل ف، واردوات التر يرية اصصتل ة كالر ت، والعفا ر، يةاست اد الةاعر من الت فيّات التعبری ،

وهلػا دور اػـا يف إطائيػة . الػبعض للػدللت اص رػ دة  و دافذ الر ر ودتازج بع يا يف، والتشرار، والتةصي 
مباار  وا ركة بطريل غری، والل ف، كما رتيرت عفا ر الر ت. وفروجيا من ا م د والرك د، وحتركيا، الر ر
 .معا ي الشلمات ودلل ا ويف حفايا  عبریية للّغة  وا    ير يف. كیری من الر ر   يف

 وكػػللم ال ضػػ ح والبعػػد ، واسػتصدـا الشلمػػات يف دللت رتل ػػة وحيفػػاً بعيػػدة ويف  راكيػػب جديػػدة
للعمليػػػة ذلػػػم مػػػن مميػػػ ات أفػػػری ، عػػػن الغمػػػ ض يف   رتيػػػع الػػػ اث اردمس وا مػػػع بػػػ  التجربػػػة اصعا ػػػرة

 .التر يرية عفد الةاعر
 اػػػ  الت رتيػػػع الطػػػرديّ ، ارسػػػل ب الةػػػائع يف   رتيػػػع ملمػػػ  الػػػ اث اردمس عفػػػد  ػػػي  ال اسػػػم ،

 .اعفی التعبری هبا عن جتربة معا رة  ت افل دللتيا ال ا ية

 صادرالم

 العربية
 .دار  ادر: بریوت، اجمللد الرابع، لسان العرب، (ٜٜٚٔالدين أب  ال  ذ ) مجاؿ ، ابن مف  ر

 .اص سسة العربية للدراسات و الفةر: بریوت، الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة، (ٜٜٚٔ احل )، أب إ بع

 .اص سسة العربية للدراسات والفةر: بریوت، تطو ر االت جاه الوطني  في الشعر الفلسطيني  المعاصر، (ٖٕٓٓسعدي )، أب ااور

 .م سسة ارعلم  للمطب عات: بریوت، ديوان، (1118عمر )، أمس ربيعة

 .دار ال شر العرمس: ال اارة، 8ط، األدب و فنونو، (1185ع الدين )، إ اعيذ

 .دار الع دة: بریوت، قضاياه و ظواىره الفنيو و المعنوية، الشعر العربي المعاصر، (5113)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػ

 .دار ال شر اللبفا ي: بریوت، 1ط، األصول والفروع، الصورة الشعرية في الكتابة الفنية، (1184 با  )، البستا ي

ـ )، البستا ي  .دار ال  ة للطباعة و الفةر، اجملّلد اروؿ، المجاني الحديثة، ؽ(ٕ٘ٗٔف اد افرا

 .دار اهللؿ: بریوت، ٕط، ٖج،  ط  الةام: حت يل، الحيوان، (ٜٜٓٔأب  عیماف عمرو بن  ر )، ا احظ
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 .اصشتبة العررية: بریوت، دالئل اإلعجاز، (ٖٕٓٓؽ /ٕٗٗٔعبدال اار )، ا رجا ي

 .دار الی افة، اجملّلد الیا ي، ديوان، (1181لساف الّدين )، ا طيب

 .وزارة الی افة: عماف، الصورة الفنية في شعر الش م اخ، (ٖٕٓٓحممد عل  )، ذياب

 .الجاىلية و اإلسالم  الصورة الشعرية عند شعراء الصنعة في، ت(. عبدا سيب )دياسر ، رض اف

 .دار ال شر العرمس: ال اارة، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، (1113عل  عةري )، زايد

 .الةركة اصررية للفةر، مشتبة لبفاف، 1ط، الصورة الفنية عند النابغة الذبياني، (1115فالد حممد )، ال واوي

 .دار ا يذ: بریوت، دائرة النقد سميح القاسم في ، سميح القاسم من الغضب الثوري إلی النبوءة الثورية، (1115أنط اف )، الاع

 .اص سسة العربية للدراسات و الفةر: بریوت، القرن العشرين  شعراء فلسطين في، (5111راض  )،  ّدوؽ

 .اركادئية ا ديیة للشتاب ا امع : ال اارة، والخطاب واإلتصال النص، (ٕ٘ٓٓحممد )، العبد

 .دار اصعرفة: دمةل، ٔط، أثر القرآن في الشعر العربي الحديث، (ٜٚٛٔالتاغ )، عب د ارّاد

 .دار ا يذ: بریوت، دائرة النقد سميح القاسم في ، «دراسات في شعر سميح القاسم»، (1115نعيم )، عرايدي

 .العرمس اصرك  الی ايف : بریوت، 3ط، التراث النقدي والبالغي عند العرب الصورة الفنية في ، (1115)جابر ، عر  ر

 .دار ا يذ: بریوت، دائرة النقد سميح القاسم في ، «أندلس الشاعر سميح القاسم»، (ٕٜٜٔحسن )، فت  الباب

 .دار الشتب العلمية: بریوت، القاموس المحيط، ت(.  د الدين حممدبن يع  ب )د، ال ریوزآبادي

 .دار ا يذ: بریوت، اجملّلد اروؿ، شعر، (1115 ي  )،  ال اسم

 .دار ا يذ: بریوت، اجملّلد الیا ي، شعر، (1115)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .دار ا يذ: بریوت، اجملّلد الرابع، أعمال سميح القاسم الكاملة، السربيات، (1115)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .مطبعة السعادة: ال اارة، كماؿ الدين مرط ی: حت يل، نقد الشعر، (1143أب  ال رج )، قدامة بن جع ر

ـ )، ال ر اجم  .دار الغرب اإلسلم : بریوت، حممد ا بيب بن ا  جة: حت يل، منهاج البلغاء وسراج األدباء، (1184حاز

 .مشتبة الةباب: ال اارة، االتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، (ٜٙٛٔعبدال ادر )، ال  

، ا  ا اروؿ، حمي  الدين عبدا ميد: حت يل، ونقده، وآدابو، العمدة في محاسن الشعر، (1181أب عل  ا سن بن رايل )، ال ریوا ي
 .دار ا يذ: بریوت، الطبعة ا امسة

 .م سسة الدراسات ال لسطيفية: بریوت، المقاوم تحت االحتالل  األدب الفلسطيني، (1148غساف )، كف ا ي



 ناىيب گاللو حسين،  يشوايي علويبمحسن  للتراث األدبي في شعر سميح القاسم الصورة الشعرية 
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 .الفي ةمفة رات مشتبة ، الطبعة الیالیة، قضايا الشعر المعاصر، (ٜٚٙٔنازؾ )، اصلئشة

 .دار الفي ة العربية للطباعة و الفةر: بریوت، ٖط، لغة الشعر العربي الحديث، (ٜٗٛٔالسعيد )، ال رق 

 .دار الع دة: بریوت، النقد األدبي الحديث، (1185حممد غفيم  )، الؿ

 الفارسية
 .سخي: تْزاى، چبپ سَم، بالغت تصوير، (6666هحوَد )، فتَحي

 الرسائل
 .جامعة ب زريعة، رسالة ماجستری، تجربة الشاعر عزالدين ميهوبي دراسة أسلوبية  الصورة الشعرية في، (ٕٓٔٓ) عبدالرزاؽ، بلغيه

 .جامعة الةرؽ اروس ، رسالة ماجستری، الصورة الفنية في شعر صقر الشبيب، (ٕٕٔٓ) حامد حممد، فري ي اصطریي

 جامعة الفجاح ال  فية، فلسط ، رسالة ماجستری، التغي ر الداللي في شعر سميح القاسم، (ٕٔٓٓرقية )، زيداف
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 تصوير شعري ميراث ادبي در شعر سميح القاسم
 2پناهي گالله حسين، 1محسن پيشوايي علوي

طگبُ  يسببى ٍ ادبيبت عزبگزٍُ استبدیبر . 6  كزدستبىدًا

طگبُ  يسببى ٍ ادبيبت عزب كبرضٌبسي ارضذ. 6  كزدستبىدًا

 دهيچک
صيفيایي هقبِل بب رٍش  َیز ضی زي هيیزاب ادبیي در ضی ز سیويم القبسین         ، تحليلي   َت ِب بزرسیي توی

ًَِ، در خالل ایي بزرسي. پزداسد هي و  ً وَدّبي ایي هيزاب در ض ز ایي ضیبعز   ِب ّبي هٌطبق بب هظبّز ًٍ 

قیص نى  ًطبى دادى جلَُ. ضَد پزداختِ هي َیز ض زي ًٍ  َیز سیبسي ضیبعز ٍ      ّبي داللتي تو ّیب در توی

ًتقبل  جبم ضذُ در ایي هقبِل است، ّب ِب هخبطب نىا ذاف ٍ كبرّبي ًا ًتبیج پژٍّص حیبكي اس  . اس دیگز ّا

ِ  ، نى است كِ بكبرگيزي هيزاب ادبي در ض ز سويم القبسن ًَیذ ٍ رابطی گز پي ي قیَي ٍ عويیق هيیبى     بيًب

ِ، افكبر ضبعز ٍ ضزایط عوز ٍ سهبى ٍا سیت  بب گٌجٌي بضیي اس  . ي هيزاب ادبي هلت ٍا نگیبّي ٍ   ٍ اییيً 

سبت ِب حضَر ه ٌَي ص ضبعزً  ٍ قط يت اسیتوزار نى در  ، ٍ حضَر گذضتِ در حبل، اش در گذضتِ بٌي

ذُ است َیز ض زي ًا كبس یبفتِ در هيزاب. نٌی ٌّذُ ًطبى، تو ي ٍ     د بیي ادبي ضیبعز در القیبي ه یًب ًَا ي ت

ّين َیب، هفب ٍیز سًذُ ٍ پ َع ٍ تبسگي است، خلق توب ٍیز اس لحیب       عالٍُ بز نى. ٍ ایجبد ٌت كیِ اییي تویب

ي ٍ ادبي ٍیز هَجَد در اض بر گذضتگبى اسیت ، خوَصيبت ٌف تطیخي  ٍ  ، رهیش . كبهالً هتفبٍت اس توب

یَع نى   ، تكزار، بخطي جبى َیز ٍ ٌت بقض هيبى عٌبصیز توی َافیق ٍ     ، ّیب  ٌت بكیبرگيزي الگَّیبي هيزا یي ه

ظز ضبعز ٍ یب هخبلف ٍ هتفبٍت بب نى بسب بب هفَْم هَردً  َیزّب ٍ تذا، هٌت اس جولیِ هْوتیزیي   ، خل توی

ٌيك زُ ّبي هَرد استفبدُ تك ي نى در ضی ز خیَد       ي سويم القبسن در ْب ًَا گيزي اس هيیزاب ادبیي ٍ فزاخی

 .است

َیز ض زي؛ ض ز عزبي ه بصز: ها کليدواژه  .سويم القبسن؛ هيزاب ادبي؛ تو
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