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النلخص

تسعی دراسة الصورة اظتعاصررة إلری توسريع حقوعترا ومهه يتهرا ،وتطالرب برالتغيری اللغروي اظتتذرن نسرقاد ػتردداد یثرری يف
اظتتلقررم مرردركات حس ريةد وخيالي رةد ويررم اسررتذدمت م ر آلي رات الت ر ری اظتا لررة يف اللغررة الشررعریة ،مههررا اظتوتي رف الررني
یعت ررر عهصر رراد بهااير راد يف تق ررومی الهص رروص األدبير رة ویت ل ری يف مواص ررٍات وداات خطر رریة لت رردرك مر ر خول ررى رم رروز
الشاعر ،وصورو الشعریة اصتدیدة ،وحترز خوبية نصى اصتمالية .إن دراسة اظتوتيف يف شعر ػتمود درویش مع اإلدیاء
إل ری الررداات والصررور اليفامهررة يف أشررعارو أصررً ت خطررودة صررااًةد يف حتلي رل نصوصررى الشررعریة وفررر رمرروز الً ررة
اختٍت فيها ،ويم تًوح معتمدةد علی اظتههج الوصٍی  -الت ليلری بر ن اظتوتيرف فضرود عر أميترى الًالغرة يف قصرااد
درویش دیهح اظتتلقم مٍتاحاد یٍتح بى األفيفار اليفامهة ویت ول إلی نقطة مركزیة حتروم حوعترا صريا ة أشرعارو وبهاءيرا،
ليهررال الشرراعر يف الواقررع وجه رةن نٍررر معيهررة يف أشررعارو یتمسررر ع ر طری رق اظتوتيٍررات اظتيفررررة بررالتيفرار الررني یرافررق
اإلضتاح علی يواجسى الل ٍویة وما وقع فيهرا وكران مرّ راد نشريطاد يف تيفروی جتاربرى الشرعوریة والتعًرییرة وتو يقهرا .إن
الً ررع بع ررد التٍت ريش عر ر موتي رف األش ر ار يف ش ررعر ػتم ررود دروی رش والرتكي رز عل ری ال ررثوث مهه ررا وي ررم الهذ ررل،
والزیتون ،والرتقال حصل علی أن أیاد م ينو األش ار الثوث یضطلع يف رتيرع دواویر الشراعر بردور ميفررر مثرری
وحیمل صوراد ،ورمروزاد ،ومضرامنی تٍصرل بعضرها عر ا خرر كشر رة الهذلرة الر أشرغلت اظتيفانرة األولری تيفراریراد برنی
األش ر ار الررثوث واصررطًغت يف شررعرو بالصررًغتنی اإلجیابي رة والسررلًية مسررتوعًةد لرمرروز ولوحررات معرررة ع ر العٍمررة،
واألصالة ،والثًات ،مث تل قها ش رة الزیتون ويم فضود ع كوهنا عومرةد لليفيهونرة والتر ریخ ،حتمرل رمروزاد آخرن دة يف
السرروم ،وااخض ررار ،والرسرروخ ،مث األخ رریة يررم ش ر رة الرتقررال ال ر حتترروي عل ری صررور تشذيص رية تررارةد وترردخر يف
ذخريا اللغوي داات متغریةد م الثورة ،والل وء ،والوط .

الكلنات الرئيسة :الشعر الٍلسطيين اظتعاصر؛ اظتوتيف؛ ػتمود درویش؛ األش ار.

 الکاتب اظتسّول

poorheshmati@gmail.com
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النقدمة

اختن اظتوتيف 1م اللغة الٍرنسرية « »movereوأصرل اللٍٍرة هبرنو اعتيئرة ،مث دخلرت مر الٍرنسرية
إلرری اللغررات العاظتيررة األخررر ويررو تِر ل
ررجم يف اللغررة الٍرنسررية إلرری فيفرررة موسرريقية (مکتررب الدراسررات
والً روث2004 ،م ،)554 :ویعرف يف اإلنيفليزیة مصطل اد نقدیاد جدیداد یلت ق بدراسة اظتيفام يف
الشذصيات والصور اظتيفررة (کادن .)448 :2013 ،انرر اظتوتيرف إ علروم اظتوسريق ،،والتصرویر،
والرسم ،والعمران ،واله ت ،واعتهدسة ،ويو يف اظتوسريقی مووروع جرويري للعمرل اظتوسريقم أو مرا
دیيفر ر أن نعيه ررى متابعر رةد خاصر رةد باإلیق رراءات واألصر روات يف خل ررق ج ررو موس رريقم متهاس ررق (عم رروري،
2015م ،)123 :ویقصد هبا يف اظتعماریة والزخرفة قطعاد متيفررردة تِسرتذدم يف اظتهرا ر الطًيعيرة أو يف
قط رراع مر ر اظتهٍ ررر ال ررني تدرك ررى الع ررنی يف لقط ررة معيه ررة مر ر عملير رة اإلبص ررار .ویش ررمل اظتوتي ررف يف
التصویر ،اللون ،والرسم اظتٍردی أو اظتيفرری  ،والهررات اظتوسريقية ،ومعاملرة الشذصريات ،والضروء،
والصرروت ،وميفرران كررامریا و( ...إسررومم1386 ،ش .)75 :وليفر جیلررو اظتوتيررف يف األدب لٍٍرةد أو
فيفررردة أو صرروردة تتيفرررر يف اإلنتاجررات األدبيررة ویشررًى رافررداد أساسررياد عتررا ولررو تتًرردل أشرريفالى ومركًاتررى
ليفه ررى یثً ررت ویوح ر باإلضت رراح اظتذ رريم عل رری قض ررية تش ررغل الً ررال كض رررب م ر اضتاد ررة ،والهٍ ررام،
واإلشررارة ،والصرري  .واضتررق أن اظتوتيررف یعررد دراس رةد نقدی رةد مسرراعدةد لت ليررل الررها األدب ویوصررف
دااد معيه راد إلدراك اظترردلول واألخررن ٍ موعررة حثيثررة م ر العهاصررر السررردیة اظتهس ر مة لتشرريفيل بهيررة
الررها العميقررة (روشررهٍيفر وحورحشررمتی1394 ،ش )98 :ویت قررق ذلررر بطریقررة خاصررة تهصررب علرری
تيفاریر مغریة تعيفس جانًرا مر اظتواقرف الناتيرة واانٍعاليرة لألدیرب یيرع بقيرت قوترى علری اطتلرود
يف حياة األدب والٍ كعهصر بهاام یت لی يف العومة ورمز احملتو أو جتربة رتالية خوبة عتما.
اظتوتيرف إن كرران يف الشررعر واسريما يف شررعر اظتقاومررة الٍلسرطيهية حیملهررا ررو مشرهد كًررری یت رراوب مررع
اظتش ررايد األخ ررر وعل رری فيف رررة مهسر ر مة بع رردما كه ررا نٍيف ررر يف أن قص رريدة الش رراعر غتموع ررة مر ر اظتش ررايد
اظتهٍصررلة ال ر ای ررتً بعضررها بررا خر ،يف الواقررع صررل ع ر طریقررى علرری حقيقررة واحرردة داخررل اظتٍرراير
اظتذتلٍة و رس يف كرل يهيئرة أنرى مرازال شریء مسرترت یتقردم إليهرا ویّكرد نٍسرى لهرا (إشتاعيرل1966 ،م.)166 :
1. Motif
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یٍه ررر اظتوتي ررف يف الش ررعر اظتقاوم ررة الٍلس ررطيهية يف موػت ررى اظتيف ررررة یل ررول ال ررنات يف ك ررل الرم رروز والص ررور الر ر
یستذدمهما شعراءياكم مود درویش متٍاعود ومت اوباد مع عهاصر عدیدة كالطًيعة الٍلسطيهية اطتضراء ال
مل تيف لد الشاعر جامددة رتيًةد بل يم ناطقة موحية ك زء ایهٍر ع الوط الٍلسطيين اظتهسال دمویراد يف
جثمانى النااب يف بوتقة األحداث واظتٍاجئات؛ فيملر اظتوتيف يف شعر ػتمود درویش رمو ازد وداات معزولةد
ع اظتٍهوم السااد ویووح الصلة الوطيدة بنی صور الشاعر ومعانيى وبنی حقيقتى الناتية ،وآراءو؛ فهو یضح م
خول اظتوتيف ما یرتاكم يف ومریو ویثقل صدرو م ش هات تتصارع بنی أووعى مشًها لعملية تلذيا الها
حيع یٍل دالةد نٍسيةد تصدر م انغماس الشاعر واستغراقى يف بعد ػتدد م الٍيفرة ،ونر يف ينو اضتالة أنٍسها
تواكب الشاعر يف شیء طارئ يف حياتى وقد یقع يف حياتها دون أن نعيشى؛ فهشعر يفكل حنی ب ن شيئا یقررتب
مها إضتاحياد ویضع الهقاط علی فيفرتها اظتسًقة واسيما حنی یلوذ الشاعر بعهاصرر الطًيعرةكاألشر ار الرثوث ويرم
الهذل ،والزیتون ،والرتقال ال حٍيت بقوة بالغة يف جتسيد اظتقاومة واضتٍاظ علی يویتى الٍلسطيهية.
أسئلة الةحث
كيف یت لی موتيف األش ار (الهذل ،والزیتون ،والرتقال) يف شعر ػتمود درویش إحصااياد ودالياد؟
كيررف یررتم تقرردمی موتيٍررات األش ر ار يف شررعر ػتمررود درویررش ب لواهنررا اظتدروسررة م ر الهذررل،
والزیتون ،والرتقال علی قالب الٍيفرة ،والصورة ،والرمز؟
خلفية الةحث
طرق يف الدراسات القددیة ،ليف احملاوات األولی ال دتت حولى
ٍا أن اظتوتيف موووع جدید فی األدب ومل یِ ن
معٍمهررا ربيررة واسرريما فرری امتمعررات األروبيررة ال ر أ لِخررن فيهررا اظتوتيررف بعررنی ااعتًررار عهص ر ارد نشرريطاد فرری نقررد
األعمال األدبية وحتليلها ،وليف جل العهایات حول فاعليتى مل تتًلور إا يف السهوات األخریة .لقد كان أول م
قام بالدراسة حول اظتوتيف "استيت تامسون" اإلمریيفم الني ته صر ػتاولتى ينو يف إطار مع م اظتوتيٍات يف
األدب الشعيب يفكتابى "الحكاية الشعةية" الني ألٍى سهة 1946م ،يادفاد م خولى إلی تصهيف اضتيفایات

الشعًية العاظتية يف بدایات القرن العشری  ،مث تل قى الدراستان م "اليزابت فرنزیرل" األظتانيرة يف كتابيهرا مضـامين
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األدب العالني وموتيف األدب العالني (سيهيورتxv :1988 ،1؛ نقو ع تقوي وديقان1388 ،ش.)8 - 9 :
تتوافر الدراسات ال رمت إلی شعر اظتقاومة واسيما اظتقاومة الٍلسطيهية ،فهمر بالً وث ال تها رث حوعتا
علی اإلطوق ونزید م تركيزنا علی ازویة تعين ٍ مود درویش وشعرو علی مهٍور التيفرار واظتوتيف ،ويم:
دراسة كتًها فهد ناصر عاشور ويم موسومة برالتكرار في شعر محنود درويش سهة 4002م.
تعتر دراسة حتليلية قام فيها الًاحع بتعریف التيفرار عهد القدامی واحملد نی ،وحتدث ع ألوانى يف
شعر ػتمود درویش كتيفرار اضترف ،واليفلمة ،والعًارة ،واظتقطع ،وليف یرتاء أن ما یرهقا عملرى
يرو عردم عهایتررى اليفثرریة باألفيفررار والصرور اظتسررترتة وراء يرنو التيفررارات؛ فهررو بعرد مررا دیثرل بهمرروذج
شررعري م ر قصررااد ػتمررود درویررش ،ویشررری إلرری تيف ررار اضت رروف فيهررا یهررتم ب ر راض الشرراعر مثررل
الت كيد ،والتضييق ،واإلواءة ،ومثل ينو اطتطوات ال تصرل بهرا إلری أن الًاحرع لرى رؤیرة بو يرة
یتررة فرری ووررع األيررداف حتررت إطررار شررامل ،وليف ر القضررية الثانيررة ال ر تيفررون أميتهررا أكثررر م ر
السابق يم عدم تصرحیى بٍايرة اظتوتيف كإطار تهٍریي مهصب علی ينو التيفاریر.
رسررالة ماجسررتری أســاليا التك ـرار فــي دي ـوان (ســرحان يشــرب القهــوة فــي الكافيتيريــار لنحنــود درويــش،
مقاربــة أســلوبية كتًهررا عًررد القررادر علررم زروقررم سررهة 4004م وانتذررب ػتمررود درویررش لتميررز شررعرو بٍررايرة
التيفررار بشررتی أسرراليًى ويرم جتسررد شترةد أسرلوبيةد يامرةد يف نتاجررى الشرعري؛ لررنلر یطمررح الًاحرع إلرری رصررد
أساليب التيفرار يف ينو القصيدة یثاد ع خصااصها األسلوبية م الهاحية الصوتية ،والرتكيًية ،والدالية.
كترراب عهوانررى معج ــل النوتيفــات النركزيــة ف ــي شــعر محنــود دروي ــش كتًررى حسررنی زتررزة سررهة
4004م وحرراول فيررى اإلتيرران ٍع ررم م ر رتيررع العهاصررر اظتيفررررة يف شررعر ػتمررود درویررش دون أن
یتوسررل بت ليلهررا ،وصرروريا ،وأفيفاريررا ،وحیرتج علرری موتيٍيتهررا .يررنا وبررالر م مر أن اليفترراب یعتررر
بزعم اظتّلف مع مراد کرامود مر اظتوتيٍرات يف قصرااد الشراعر رری أنرى تهراول بعضرها وأمرل ا خرر؛
فم اظتٍضل أن تسمی دراسة اليفاتب ٍع م م التيفاریر وا اظتوتيٍات؛ ألن ما دیيز اظتوتيف ع
التيف ررار الصرررف يررو اظتًررااة للصررور اظتثررریة واألفيفررار الدیهامييفيررة يف اظتوتيٍررات اغترررد العهایررة بررنكر
التيفاریر يف أعمال الشاعر.
«موتيفات النقاومو فی الشعر الفلسطيني النعاصر (سنيح القاسل ومحنـود درويـش ننوذ ـار»

1. Seigneuret
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رسالة ناقشها حامد حورحشم سهة 0932ش يف جامعة تربيت مدرس قااما فيها بدراسة أعمال
العموقنی م عمالقة الشعراء الٍلسطيهينی للتٍتيش ع العهاصر اظتکررة حول اظتقاومة يف أشرعارما
وتٍریعها إلی موتيٍرات مشررتکة وخاصرة عهردما مث برنی فيهرا فکررة تو يرف موتيٍرات اظتقاومرة وأزال
الستار ع الصورة ال یقصد هبا الشاعران ترسيمها م خول ينو اظتوتيٍات .طًعاد انتشررت مر
يررنو الرسررالة دراسررات أخررر ويررم «موتيــف الحــا والنــوت عنــد ســنيح القاســل» يف غتلررة جيررل
الدراسات األدبيرة والٍکریرة سرهة 4002م و«موتيـف النخلـة والزيتونـة فـي شـعر سـنيح القاسـل» يف
غتلررة إورراءات نقدیررة يف األدبررنی العرررب والٍارسررم سررهة 0291ق و«النوتيــف الرمــزل للقــدس فــي
شعر محنود درويش؛ دراسة إحصائية وداللية» يف غتلة دراسات األدب اظتعاصر عام 0932ش.
موتيف األشجار
إن دراسررة اظتوتيررف وجهررة حتليلي رة تٍررتش ع ر العمررل اإلبررداعم وتسرراعد علرری استيفشرراف األس ررار
وإدراك هبرراءو مسررتمدة مر ؼتتلررف الصررور الٍيفریررة واطتياليررة الر تقرردر علرری توسرريع عاظتررى الشررعوري
والتعًریي .ولقد كان للطًيعة الٍلسطيهية العریقة ال ترعرع فيها ػتمرود درویرش وقرع برال يف تهميرة
شذصرريتى الشررعریة وأعمالررى العاظتيررة؛ ف صررً ت قصرراادو أشررد اقرتابراد م ر نررًی اضتيرراة اليوميررة فع رود
وفاعليةد ع طریق الت ر بالطًيعة ،ولو مل ی ت الشاعر بالصورة الواقعرة يف سراحة اطتيرال علری قردر
مررا یسرررد ع ر واقررع ملمرروس یعررایش كررل جزاياتررى (سررقریق1993 ،م)23 :؛ فو رررو أن تقررو صررورة
الش رراعر باتص رراعتا بالطًيع ررة الٍلس ررطيهية وميفوناهت ررا اضتي ررة والثابت ررة ،وتيف ررون ش رردیدة لي رران ،و ررورة،
وفاعلية يف النود ع األرض الني اخیتلف ع صيانة النات.
لقد كانت األش ار وميفوناهتا يف شعر ػتمرود درویرش مر العهاصرر اظتيفرررة الر تصرهع موتيٍرى
اللغرروي يف القصررااد وتيفشررف عر الرمررز الرتا ررم الررني یهررال دورو الررو يٍم الهشرري وبِعر نردو اصتمررا
اطترراص ،علرری األخررا حررنی حیتض ر دالي راد جترب رةن الشرراعر أو رؤیرراو أو تطلاعاتررى ،وی ر تركيًي راد يف
سياق یربطى برموز األلٍاظ .و الًاد ما یيفثر فيى اارتيفاز علی التيفرار ،واإلضتاح ،وفيضان الشر هة
احملوریرَّرة يف قصرراادو .ويررنو
العاطٍيَّررة ال ر رتيعهررا م ر بواعررع تيفررون رمزیررة اظتوتيٍررات علرری ترسرريخ الٍيفرررة ن
األش ار يف شرعر درویرش ألٍا هرا فضٍاورة متٍاعلرة بٍهيترى النكيرة ومعتمردة علری اظتوتيٍرات الر تٍ رر يف
قلًررى یهررابيع الرقررة واصتمررال ،وت ررب بيهررى وبررنی طًيعتررى اظتعرررة بشرريفل أو بررفخر ع ر مومررى ويواجسررى الٍيفریررة
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والش ررعوریة؛ فتته رراول دراس ررتها ب ررنی كاف ررة موتيٍ ررات األشر ر ار يف ش ررعر دروی ررش ال ررثوث مهه ررا وي ررم الهذ ررل،
والزیتون ،والرتقال لتغطم جانًاد ؽتا یوجد يف األلٍاظ الطًيعية الصامتة م رموز ،وصور ،وأفيفار.
موتيف النخلة
ش رة الهذلة م أرتل األش ار الٍلسطيهية وإن كان قروم یعرز إليهرا فهرم العررب إطوقراد ،وليفر
مهٍري را يف اضتقررول الٍلسررطيهية م ر أرتررل اظتهررا ر؛ إذ إهنررا ش ر رة اضتيرراة وم ر أقرردم األش ر ار ال ر
عرفها الًشر مهن القدمی وعمل علی زرعهرا (عًيرات ومطروري2014 ،م ،)268 :یيرع مل حتر شر رة
يف تاریخ اضتضرارة الًشرریة علری قردر مرا حٍيرت برى شر رة الهذلرة مر قيمرة وميفانرة ،ومل یيفررم مر
الهًات مثلما كرمرت؛ لقرد عرين العررب قرددیاد وحردیثاد بالهذلرة واعترويرا يامرةد حتری أهنرا قدسرت يف
اصتايلية وعًدت؛ ألن اضتياة الدیهية يف جزیرة العرب قد تعر بعدة أطوار تيفون اظترحلة األولی فيها
مرحلة للتقدیس أي تقدیس األش ار ،واليفهوف ،واظتراء ،ومرا یهرم الًردوي؛ فوع رب أن تقردس
الهذلرة الر كانررت يف عررامل الهًاترات كررالٍرس واصتمررل يف عررامل اضتيروان وأیضراد الوصررف الررني جررر
عهررى يف الشررعر الع ررب قررد جیعلهررا حًيًررة الشرراعر أو عيهررة العشرريقة أو اظت ررأة ٍررا فيهررا م ر اضتيویررة
والطاقررة اظتذصررًة (معررروف وعًيررات1390 ،ش ،)140 :وليف ر يررنا الوصررف لرريس عررابراد سررط ياد بررل
حتسًاد للمعرفة الدقيقة عهها ،یقوم علی معایشة الشعراء عتا وجتربتهم الغرامية معها واسيما الشعراء
رف ع ررارف خً ررری اعتهر روا فيه ررا جبمي ررع
الٍلس ررطيهينی ال ررنی وص ررٍوا الهذلر رة ،وشر ر رهتا ،وذتارير را وص ر ن
اصتزايات وتعرض مهها صور فهانة اتقلل جودهتا بالوصف.
أما ش رة الهذلة وموتيٍها يف شعر درویش فتهال ميفانرة مل و رة وتتسرم ٍيسرم فریرد یٍصرلها
عر ریيرا مر األشر ار ويررم ميررزة لعًررت أحيانراد دوراد إجیابيراد نشررايدو مر الشر رة علرری اإلطرروق
وليف ترتسم وم الرموز والصور اظتًتيفرة ال ترفع ميفانة الش رة كرمزيا للعٍمة واصترول وذلرر
حررنی یصررف الشرراعر جوعتررا وروعتهررا يف الًررال مش رریاد إلرری أنررى ایقرردر شررمء علرری كسررريا حترری
العاص ررٍة ،واضتطر رراب ،ووحر رروش الغاب ررة (درویر ررش2005 ،م ،ج 92 :1و ،)91ورمزير ررا لألصر ررالة حر ررنی
تصًح ميفانا یه در مهى أصل الشراعر (السرابق ،)146 :ويرم قرد تضريع وتغيرب عر عيرون الشراعر
إلی أن فقداهنا یثمر رمزاد لضياع الثًات وسقوط اظتثابرة (السابق ،ج ،)71 :2وقد یٍل تواجديا رمزاد
لل هنی (السابق ،ج .)273 :3ينا وقد یوجد بنی ينو اضتسهات والصور اإلجیابية م ش رة الهذلة
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قليل م الشعور بالتشاؤم وااستياء عهها يف الشاعر یيرع تتغرری صرورهتا اظتع ًرة لرى إلری دواع مر
الٍتون واطتدیعة ،وذلر ایت قق إا يف مواقف تصًح يف بعضها الهذلة آلةد خاوعةد بيد الصهایهة
ليغردروا هبررا الشررعب الٍلسررطيين علری أن كررل شررمء يف فلسررطنی احملتلررة مرازال علرری مررا یررام ومل دیررس
حضوريم بطًيعتها الرااعة (السابق ،)366 :أو تغردو الهذلرة ياربرة مر أصرالتها (السرابق ،ج،)78 :2
وكلها ميفونات دالية ميفررة ذات إحیاء واسع للذروج م نِطِقها اظت لوفة إلی مد دیيف اليفشف
عههررا يف حهایررا الرتكيررز علرری رمزیررة الهذل رة يف مركًررات جدیرردة یورديررا الشرراعر ليهتشررل مهه را رو راد
اجتماعياد مع الطاقة التعًرییة الٍاعلة؛ فت لو إحصرااية مر األلٍراظ اظتيفرررة عر لٍٍرة الهذلرة ويرم
یًلر عرردديا  00مرررة يف جررل الرردواوی ویزیررد ٍررا فيررى مر الثقررة بتيفراریرة اللٍٍررة الر تعررد الشرریطة
األولی علی حتقيق موتيٍيتها يف شعر ػتمود درویش:

عدد التواتر في الدواوين

آخر الليل

عاشق م فلسطنی

أزيار الليل

أ هيات إلی الوط

العصافری دتوت يف اصتليل

حًيً تههی م نومها

ػتاولة رقم 7

أحًک أو ا أحًک

تلک صورهتا وينا انت ار العاشق

أعراس

مدیح الٍل العا

حصار ظتدااح الً ر

ورد أقل

يم أ هية ،يم أ هية

أر ما أرید

أحد عشر کوکًا

أ ر الٍراشة

ا أرید عتنو القصيدة أن تهتهم

کزير اللوز أو أبعد

سریر الغریًة

اتعتنر عما فعلت

ظتاذا ترکت اضتصان

14
12
10
8
6
4
2
0

یٍهر دیوان "أحد عشر كوكًرا" مر أكثرر الردواوی تو يٍراد للٍٍرة الهذلرة حيرع بلر تيفراريرا إ هر
عشررة مررة ،مث یليرى دیوانرا "أ ررر الٍراشرة" و"سرریر الغریًرة" اللررنان یتسراویان يف عردد الترواتر؛ فيتيفرررر
كومررا سررًع مرررات؛ ويف اظتواصررلة یراعرری الرتتيررب مر جدیررد يف عرردد الترواترات بعرردما یر دی روان
"أعراس" اظتيفرر ست مرات وتنكر دواوی "العصافری دتوت يف اصتليل" ،و"ورد أقل" ،و"ظتاذا تركت
اضتصرران" ٍررا فيهررا مر اشررتاكات الررًعی مررع ا خررر يف ترواتر یًلر ستررس مرررات؛ ف ررنی نهٍررر إلرری
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ساار الدواوی نهتًى إلی أهنا ت خن يف تهاقا التيفرار وتتقلا نسًتها.
أما ش رة الهذلة م مهٍار دا وحتليلم فيملر موتيٍهرا يف شرعر ػتمرود درویرش إشرعاعات
ودتوجات تضٍم علی إبداعى ورباد م اطتصوصية واانٍراد؛ إذ تهتمم إلی مواويع كوطهرى احملترل،
وعرقى العرب ،وترا ى الت رخیم ،وكل ما یسوقى أن خیرج م مضموهنا واقعاد م ساویاد لٍلسطنی احملتلة؛
فل رريس م ر اظت ررديش أن ن ررر الهذل رة يف ش ررعرو ش رریيفةد مثيل رةد يف ال ررداات الرمزی ررة م ررع عدی ررد م ر
اظتوتيٍررات األخررر الر خیلررع الشرراعر عليهررا التسرراوي بررنی اللٍٍررة اظتوتيٍيررة ووطر الشرراعر إلرری حررد
اطتل ر واامت رزاج ،كمررا یقررع يررنا اظتررزج لش ر رة الهذل رة ،یربطهررا درویررش يف قصرريدتى اظتعهونررة باسررم
"علی ح ر كهعاين" ب رحیا ویزاوج فيها بنی الوط والهذل؛ فيقول:

ددیة ،نمل لأجد /أحداد یرهاز سریريا :يدنأت قوافلِهم ل
نخلتها القن ل
نامت أرحیا نحتت ِ
فهامم (السابق ،ج)314 :3
ن ن ِ ن نن ن
ن
ِ
ن

جیعررل الشرراعر يف يررنا اظتقطررع أرحیررا ناام رةد حتررت ليلهررا يف ررل ااحررتول؛ فٍلررت الهذلررة يف يررنا
اظتقط ررع الش ررعري شر ر ردة معط رراء ذات ف ررروع طویل ررة توس ررع حض ررهها كسر رریرة للمدیه ررة الر ر احتل ررت
وس مت م الٍووی والض ات لتًعديا عما سلب سيفيهتها األولی؛ فلم تستيق اظتدیهة بهٍسها
م نومها وایيقٍهرا أحرد حتری قوافرل الت ریرر الر دترر هبرا ،يف الواقرع یتعراطف الشراعر مرع اظتدیهرة
وجیعلهررا أفضررل مرروذ وم ر و لش ررید أجهرردو السررٍر ليصررور هبررنو الطریقررة حال رةد منوذجي رةد م ر ٍلررة
الرروط العرررب ،وصررمتى ،وانتٍررارو حتررت شراسررة احملتررل ويررم تشررًى حالررة الهرروم اطتالررد الررني یت رراوز
مًلغى و اظتوت؛ فاستٍاد الشاعر يها م ش رة الهذلة ليذول هبرا إلری صرورتى بعرداد داليراد أعمرق
م األلٍاظ ال خترج م و يٍتها الدالية األولی كالهذيل الني حتول يها بيفونى سریراد للهوم إلری
رمررز مسرراعد علرری الغٍلررة لننسرران الٍلسررطيين الررني دیثررل يف حسررًان الشرراعر دور مدیهررة أرحیررا .يف
إلقاء نٍرة الشاعر اظتتشاؤمة إلی شر رة الهذلرة وتًيرنی الواقرع اظت سراوي للروط هبرا ایيفتٍری برنلر
بل قد تتسلل فيها بعی بصمات سلًية تدل علی تواين الش رة وفتوريا (السابق ،ج .)210 :2ری
أن الصورة اظتهًوذة م الش رة يف شعر درویش اتدوم أكثرر مر يرنا برل يرم تضر ل وتغيرب شريئاد
فشيئاد وتهتقل إلی صورة إجیابية ؽتتزجة بالسلًيات یيع یزیل الشاعر ع اصتانب ا خر م ميفانة
الهذلة وصورهتا مشریاد إلی خدعتها علی قالب صورة تشذيصية:
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ل
الرصاصنة /.أنىِ أخٍنی
ب النَّخيل عنليى .أشهندِ أنىِ ونجندن َّ
وأرید أن أتقما األسوارن /:قند كن ن
الرصاصنةن /أنى قنطنعن اظتسافةن بننین مندخن لل جِ لرحلى وناإلنٍ ا لر (السابق.)203 :
َّ

یشعرنا درویش يف ينو اظتقطوعة بيفنب الهذلة ويم اتيفنب بلسان اظتعيار ،ولغة الهثر ،وا بلغة
التعقل واظتعرفة بل كان كنهبا بلسان خیرا شر راد مثمرراد للتمرر .انتًرى إلری أن الشراعر وإن یًردو قرد
رسم يها يف جتسيد الهذلة ،صورةد م اطتوف وااستسوم ،وليف تغلرب علری يرنو الصرورة وررب
مر الرت ٍ يف إ هرار اظتعانراة والوجرع اظتيفهرون الرني ت لمرت مهرى الشر رة بهٍسرها ومل تره ل حتررت
أ قالى .تطویر الش رة للواقع الٍلسطيين اظتریر وحتویل اليفوارث ال انتاهبا واحداد تلرو ا خرر اورطر
الشاعر إلی موقف م الشهادة علی أهنا أدركت الرصاصة وأخٍتها ،يف الواقع استمد درویش عر
طریق جرح الهذلة وانٍ اريا الصامت بٍضل آلية التشذيا وإ هار أحاسيسها اظتعهویة يف قالب
صورة حسية بشریة نابضة ،كما یوح أهنا تستمر وتهمو لتًِهی مر الشر رة صرورة مثاليرة انتٍريرا
الشاعر م الش رة الٍلسطيهية؛ إذن تتطور صورة الهذلة يف شعر درویش وتصًح كهزاد ميفهوناد مر
تراث ت رخیم اجیب إصابتى سواء كانرت مهتميرةد إلری مسرق رأس الشاعر/فلسرطنی أو برود أخرر
مثل العراق ال كانت أول موط عتا ،أِصيًت بههب م ی یهسًى الشاعر إلی قوم التتار النی مل
یرتكروا شريئاد مر اليفهروز العربيررة ،ليفههرا فاتررت عرههم أن اليفهروز اضتقيقيررة لرد الشررعوب العربيرة يررم
الهذيل الني خلد أشتاءيم ويویتهم العربية:

مه ر ِن ع رراد التت ررار علنرری ل
رعاب ل
خيله ررا .والتت ررار اصت رردِد /نجیِر ارو نن أشتاءن ررا خلٍنهِررم ليف لش ر ل
اصتً ر لرال،
ن ِ ن
ن ِ ِ
ِ
ن
ل
ل
ل
ونینهسنوننها /ونینهسنو نن فيها نَخيال وننهنرنی  :ینهسنو نن فيها العرا نق (السابق ،ج)922 :9

یت دث الشاعر يها ع الثوث م اليفهوز الرتا ية ال ابد أن حیتٍ هبرا أي الهذيرل ،والههرری ،
والعراق ،وعلی الر م م أهنرا اخترا برودو فلسرطنی وليفر عترا وجهرة عربيرة شراملة تيفتسرح رتيرع
الًلرردان العربيررة وتشررًى مررا يف فلسررطنی احملتلررة؛ فيفرران مر ميرزات الشرراعر الٍلسررطيين أنرى یت رراوز يف
شعرو اظتساحة اصتغرافية احملددة لألماك ویتهاول شتی صور م األميفهة والعامل وفقاد لهٍررة جدیردة
(رسرتم حرور مليفرم وشررریزادو1391 ،ش )60 :بيرد أن مرا یٍيررد الهذيرل يرو أن الشرراعر یعردو ترا راد ت رخیيراد
للشررعوب العربيررة ك رالههری  ،وصترروء الشرراعر إلرری بعرری اإلرياصررات األخررر یزیررد م ر عمررق دالتررى
الت رخیيرة ويررم تشرًى لٍٍررة "التتررار" الدالرة علرری قرروم ي مروا علرری العرراق وعصرٍوا هبویتهررا وأصررالتها
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اظتشردودة وليفر نسروا أن اليفهررز ا خرر يررو "شر رة الهذلرة" حيرع مررا برحرت مثرراا خالردا لرردیهم.
لقد أتی درویش بلٍٍة "التتار" ليذلق رمزاد لههب اليفيان الصهيوين الٍاشل يف الًلدان العربية علی
اسررتغول الغهرراام واظتمتليفررات العربيررة؛ واظتس ر ة األخررر ال ر تررها علرری حالررة م ر أمرران الش ر رة
وخلودي ررا متزامه رةد م ررع عوقته ررا بالعص ررر اضت رردیع ،ي ررم ع ررودة اله ررايًنی عل رری خي ررول الع رررب وب ررنل
جهديم علی جر األشتراء واعتویرة ألبهراء الشراعرٍ ،را فيهرا تزیرد مر ترا يرة اظتضرمون العرام وتطابقهرا
مع الزم الراي علی و ینيب باظتهراخ الشرعري إلری حيرز مر آات الههرب ،واظتغرارة ،وميفوناهترا
بنی الزمهنی القدمی واضتاور ليدل هبا علی مد ااوطهاد الني یيفابدو الٍلسطيين اظتلهوف.
موتيف الزيتونة
1

ش رة الزیتونة ش رة مثمرة عتا عدة فوااد يف مستو السيفر يف الدم ووقایة اصتسم م السرطانات (عصٍر ،اتا:

 ،)281ويم م األش ار اظتًاركة؛ ألهنا كانت أول ش رة نًتت فی العامل ،واسريما رسرت بعرد طوفران نروح
(ع) وورد ذكريا فی اليفتب السماویة عدة مرات ،ری أهنا يف شعر درویش م أبررز األشر ار حضرو ارد ليفوهنرا
م األش ار اظتقدسة أليل فلسطنی وم جیاوروهنا ،وليف مًعع عهایرة الشراعر بالزیتونرة یعرود إلری أنرى ولرد يف
قریررة باسررم "الررروة" ال ر تهتشررر فيهررا أش ر اريا بيفثافررة وتيفرراد تيفررون ز ارع رةد جويری رةد لسرريفاهنا (الهقرراش1971 ،م:
)186؛ فامتأل وجدان الشراعر برالتعلق واإلع راب بشر رة الزیتونرة؛ ألنرى صرادقها زمهراد طرویود ویشرعر هبرا شرعو ارد
وجرردانياد عميق راد باعتًاريررا مٍه ر ارد طًيعي راد یتسررم برراطتلود والًقرراء؛ فاختاريررا درویررش رم ر ازد وعهوان راد مهاسررًاد ألشررعارو،
واخیصررى يررنا ااختيررار بررل يررو عمررل سررااد جررر عهررد معٍررم شررعراء الرروط والسياسررة يف العصررر اضترردیع،
یهتذًون لدواویههم عهاوی مقتًسةد م الطًيعة الساحرة ال یعيشون فيها ك اجة إنسانية وشعریة خالصة ضتهنی
ی رربطهم هبررا (عًررد ربررى2012 ،م ،)57 :واضتررق أن درویررش كرران ناج راد إلرری حررد بعيررد يف التغيررری الرردا للزیتون رة
وتکثيررف و ااٍهررا؛ إذ يررو مل یًرردعتا يف شررعرو إلرری دیيفررور معلررق وإمنررا ي رم توصررلت إلرری حالررة ارحررت تعررایش
يواجس الشاعر وأروى ،وتشاركى يف شدة ت رو باألحداث ال كانت الزیتونة خاوعةد عتا اؽتهدة.
اتقرروم الزیتون رة يف شررعر درویررش علرری وعررم الشرراعر اصتامررد كمررا مل یيف ر ذلررر لًقيررة عهاصررر
الطًيعررة يف شررعرو (الرردیر2003 ،م)3 :؛ فتتميررز ش ر رهتا يف شررعرو ع ر ریيررا مهررن برردایات أعمالررى
1. Olea Europaea.L
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سب يف القداسة ال ختصها معٍم الصرور الشرعریة برل تررتً دالتهرا أكثرر
وليس سًب دتيزيا ف ِ
ف كثر باشتهار األرض الٍلسطيهية هبرا ،واضترق أن يرنو الشر رة دتثرل الروط بيفرل أبعرادو ،وتررز يف
شعر درویش عومة طتلود اليفيهونة والت ریخ؛ في الشاعر ٍع م م تيفرار لٍٍة الزیتونة يف حهایا
أعمالررى مر العهروان الشررعري إلرری داخررل الررها .مر العهرراوی الر انتذًهررا ػتمررود درویررش لدواویهررى
وقصاادو حاویةد لٍٍة الزیتونرة فيهرا ،دیروان "أوراق الزیترون" الرني طًرع سرهة 0392م وصتر يف يرنا
الدیوان اظترتتب علی نٍام التٍعيلة إ استعمال التعابری اظتّ رة ،اظتوحية ،والقریًة م ذي الشعب،
واألخررر قصرريدة "ش ر رة الزیتونررة الثانيررة" يف دی روان "أ ررر الٍراشررة" ،وقصرريدة "زیتونترران" يف دی روان
"اتعتنر عما فعلت" .وعياد بنلر یوح بوووح تواتر موتيف الزیتونة يف غتموعاتى الشعریة كمرا
بل عدد تيفراريا  72مرةد یيع تّید ص تى اإلحصااية التالية:

عدد التواتر في الدواوين

أوراق الزیتون

عاشق م فلسطنی

آخر الليل

أزيار الليل

حًيً تههی م نومها

العصافری دتوت يف اصتليل

أحًک أو ا أحًک

أعراس

تلک صورهتا وينا انت ار…

حاات وفواصل

يم أ هية ،يم أ هية

ورد أقل

أر ما أرید

أحد عشر کوکًا

أ ر الٍراشة

ا أرید عتنو القصيدة أن تهتهم

کزير اللوز أو أبعد

اتعتنر عما فعلت

سریر الغریًة

ظتاذا ترکت اضتسان

10
8
6
4
2
0

یت دث درویش ع موتيف "الزیتون" يف شعرو كٍيفرة شااعة عر فلسرطنی وم سراهتا ،كمرا یتضرح
يف الرسم أن دیوان "ظتاذا تركت اضتصان" شق ًار أندادو بتواتر لٍٍة الزیتونة فيى ذتاين مرات علی
و متتابع ظتا فيى أكثر قردرة علری اللٍرت انتًراو اظتتلقرم وتركيرز الدالرة يف ذيهرى حيرع یيفرون يرنا
التيف ررار فرراعود يف توجيررى الدالررة ودتاسررر مقرراطع الررها ،مث یل قررى دیوانررا "أوراق الزیتررون" و"أ ررر
الٍراشررة" سررًع مرررات والرردواوی األخررر ك ر "آخررر الليررل ،أر مررا أریررد ،ا أریررد عتررنو القصرريدة أن
تهتهررم" تيفرررر كررل مههررا ستررس مرررات ،مر ا ن فصرراعداد نشررايد التسرراوي يف معٍررم الرردواوی الر
یرتاوح تواتريا بنی وث مررات أو مررتنی أو مررةد واحردةد ،فيعرود حرافز يرنا اظتًلر مر عهایرة الشراعر
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بشر رة الزیتونررة إلری أهنررا مر األشر ار القليلرة الر حتٍری يف وجرردان الشراعر اإلنسرراين ٍعران رمزیررة
كًریة وداات ریة ،كرمزيا للسروم الشرامل ليفرل انسران علری األرض وليفرل حررب وحيراة مرافقرة
للذراب والدمار ،ودالتها علی القداسة ال تٍهر يف صوهنا (درویش2005 ،م ،ج )33 :1ورمزيا
لل يویررة يف الطًيعررة وحيرراة الًشررر حيررع یسررتعری الشرراعر مههررا اطتضرررة والدیهامييفيررة (السررابق،)49 :
ورمزي را للرسرروخ ،واطتلررود الررني یتصررف هبررا ویعرررتي الشرراعر (السررابق ،ج)113 :3؛ فيفلهررا داات
تضمها الش رة ویٍهريا درویش يف أشعارو وم اظتواقف ال ختدم اإلضتاح والت كيد الني یسعی
إليررى الشرراعر علرری رفررع ميفانررة الشر رة واإلشررادة بررى موتيٍيراد .فضرود عر ذلررر یعررد التمسررر بالزیتونرة يف
شررعر درویررش موقٍ راد إنسررانياد ووطهي راد ررری معررزول ع ر االت رزام القررومم؛ فه رم دت رهح الشرراعر يوی رةد ومهم رةد
واو ة اظتعامل وتوجى جهدو و صيانة حقوق شعًى ال دحضها ااحتول أو یرید طمسها:
1
سر ل أنرنرا عررربا /أنرنرا اسررم لبررو لنقنررب /... /ج ر ِنولري/ ..قنًررل لمر ل
ريود َّ ل
ِ
ن
نن
الزمرران رنسرنرت  /وقًررلن
ن
ل
ِ
الزيتون (درویش2005 ،م ،ج)81 :1
تٍت لح اضتقن لب /ونقًلن السَّرلو ون َّ

یستٍيد الشاعر يف ينو السطور الشعریة م أواصر ری مهٍيفة عتا دالة واور ة يف إشرعار اظتغرز
الش ررعري كالص ررلة الر ر یقيمه ررا ب ررنی شر ر ر الزیت ررون والس رررو وج ررنورو العربي ررة ،وي ررم عوق ررة مغری ررة
یستدعيها درویش ليوحم هبا رمزاد دااد علی الت نر يف األرض العربية واألصالة؛ فاظتدقق يف الزیتونة
یيفشرف أهنرا رمرز یررتً بالعروبررة والهذروة أو بعًررارة أخررر يرم جرررس إنررنار یرنكر جبنریررة فلسررطنی
احملتلة ،وينا اظتيل إلی العروبة وااستعانة بعهاصر الطًيعة علی دتسيفى جبنور الشاعر العربية العميقة
ب رردا حرب ررى إل رری ح رررب اعتوی ررة (دی ررب الس ررلطان)160 :2002 ،؛ فم ررع أن الزیتون رة كس رراار األشر ر ار
رست ورست جنوريا بعد خلقة اإلنسان یيع توبة آدم (ع) عهد ينو الش رة – بعد مرا ِهنلرم
م ر ش ر رة السررهًلة  -تّیررد مرررور زم ر طویررل علرری وجوديررا (إب ر كثررری ،اتررا ،ج ،)235 :1ررری أن
الشاعر جعل اإلنسان العرب یسًقها ليصً قدم العروبة أطول مر الشر رة ،اضترق أن يرنا اظتشرهد
دیلررر صررورة وإن تقلررل م ر ش ر ن الش ر رة وليف ر جیعلهررا أسررٍل ميفانررة م ر العروبررة ال ر تغمريررا يف
غتموعتها .ی تی درویش يها بش رة أخر جتاور الزیتونة وتقابلها يف جنوعها ومنويا ويرم السررو؛
 .1رسی یرسو :یرسخ ویثًت
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فإهنا دتتد جنوريا يف األرض أفقيةد خوفاد لش رة الزیتونة ال دتتد جنوعها عمودیةد ،يف الواقع حتل
يف ؼتل ررد الش رراعر أن ي رراتنی الشر ر رتنی جب ررنوعها الض ررذمة وج ررنورما اظتلتوی ررة تهوب رران عر ر رتي ررع األشر ر ار
الٍلسررطيهية يف األصررالة القددیررة حترری قًلمررا یت قررق مرريود الررزم و قًررل أن تتٍررتح اضتقررب ،وليفر مررع ذلررر
عروبة الشاعر تتقدم علی كل ما ی صل وحیٍی هبویة واربة يف األرض ایة التقدم.
قد دتثل الزیتونة عوقة الشراعر الو يقرة برالرتاث الردیين وتوزترى معرى ليسرتذرج مههرا عومرة للرجراء واألمرل يف
مستقًل زاير وذلر بتو يٍها يف قصة تلمي ية إلی سٍيهة نوح (ع) الًاحع ع ميفان لنرساء:

ل
ل
یررا نرِروحِ /ينًر لرين ِص ر ن زيتــون /ونوالرردل  ..زتام رةن /إنررا صرنرهنعها جنهرةد /كانرنرت هنایتِهنررا صرنرهادیقِ
1
القِمامِة (درویش2005 ،م ،ج 125 :1و)124

یطلب درویش يف ينا الها الشعري اضتياة واألم لهٍسى م نوح (ع) بالزیتون القادر علری مرهح
األمل لوالدتى الٍلسطيهية الثيفلی علی جهاح اضتمامة اضتاملة خر اضتياة اصتدیدة ،كما أشارت إليها
الترروراة «أن زتامررة تركررت سررٍيهة نرروح مث عررادت حتمررل يف فمهررا صررون زیتررون» (سررامل2006 ،م :موقررع
إشراق)؛ فریسل الهيب اضتمامة م عهدو لت د ميفاناد للمعيشة وبعد سًعة أیام تعود إليى حاملة لورقرة
الزیتونة يف فمها ،ف حيت هبنو العومة األمل بنی ركاب السٍيهة؛ إذن یيفرتث درویش عتنو القصرة
تهاصررياد حترری یٍهررر ميفانررة الزیتون رة يف بررع السرررور واضتررافز بررنی شررعًى؛ فيًررين اإلنسرران الٍلسررطيين
بالزیتون رة جهررة أروررى ال ر بشررر هبررا الشرراعر ،ليف ر الههایررة تسررٍر ع ر الضررياع والتهویررد ،وتتوشرری
أحومى وتنيب أدراج الریاح وتصل إلی سرول القمامرة؛ فتٍقرد الزیتونرة رمزیتهرا وفاعليتهرا يف رؤیرة
الشاعر ال يم منبنبة و ری مستقرة يف ذاتى .اتقتصر قدسية الزیتونرة يف شرعر درویرش يف التروراة
بررل تتسرررب يف شرریعتى اإلسررومية واليفترراب اظتقرردس للمسررلمنی الررنی یطلقررون عليهررا شر رة الهررور
كما جیلب الشاعر منوذجى يف شعرو:

ل
ل
رت ،نحی لمررلِ زَيتونــة /عِمرِيررا ألر ِ
ونلأب نحت ن
رف عررام /فرنرو يرمن شنررقية /ونا يررمن نربيررة /رٍررا ینسر نررتیحِ
لم ل
الٍاحتنین /ون نحیهِو عنلمَّ قنليود /ون نجیمعِ سِوسهاد (درویش ،اتا)683 :
ن

إن الصورة ال ارتسمت يها م خوذة تهاصية م قولى تعالی «یوقد م ش رة مًاركة زیتونة اشرقية وا ربية»
 .1صهدوق القمامة :وعاء صتمع األقنار اظتهزلية.
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(الهور ،)35 /وينو القداسة يف شعر درویش تهمو مع الزم حتی إن األرض تستعریيا م الزیتونة؛ فهر طریقة
إ هررارو عتررنو ااسررتعارة رااعررة وذلررر حيهمررا یقصررد الشرراعر التعًررری عر ختلررم أي ميفرران وسرراحة عر الزیتونررة
وجولتها؛ ألهنا ش رة ا دیيف أن یعثر علی مثيلها يف الشرق وا يف الغرب .إوافةد إلی ذلر أصرًح عمرر
الزیتونة یهم الشاعر ويو حدیع ایصل إلی حد اظتًالغة؛ ألن ش رة الزیتونة معمرة یعدل منويرا بطيئراد ويرم
قادرة علی الصمود يف بيئة قاسية ،ليف ما جیدر بالعهایة مقابلة الزیتونة لزيرة سوس ال يم زيررة أع ميرة
بستانية تتذن يف اصتهات ،والعراص ،والًسراتنی ضتسر مهٍريرا وهباءيرا (الغسراين)271 :1990 ،؛ فترّدي يهرا
الزیتونة رمزاد للًلد العریق الهاعم باألصالة القددیة ويو فلسرطنی الر شردت أزليتهرا بالزیتونرة ،ويف اظتقابرل تٍيرد
وردة السوس رمزاد لألمل الني یهشرو فاتح م الٍاحتنی الٍلسطيهينی ظتستقًل ينو الًود وأجياعتا ،وكلها يف
نطاق صورة دراماتييفية ترتاوح وتتًادل بنی شذصي "األب والٍاتح" ونًا "الزیتونة والسوس ".
موتيف الةرتقال

یع ررد الرتق ررال مر ر و ررروب اضتمض رريات وم ر األش ر ار الر ر تيف ررون ذتاري ررا القلوی ررات يف األنسر ر ة
وحتتروي علری ذتانيرة وعشرری عهصرراد رنااياد یقررم اإلنسران مر أمرراض كزیرادة الروزن ،وجتاعيرد اصتلررد
(خبش رری زادو ،)43 :1380 ،وس ررًب تس ررميتها یع ررود إل رری بل ررد یق ررع يف جه رروب الق ررارة األروبي ررة وي ررو
الرتغال ،وليف نقلت ينو الٍاكهة ألول مرة م موطهرى الررايس ويرو الصرنی الر كانرت فيهرا رمرزاد
للسر ررعادة .ش ر ر رة الرتقر ررال م ر ر األش ر ر ار ال ر ر تشر ررتهر فلس ر ررطنی بزراعتهر ررا ،ودخل ر رت يف األدب
الٍلسررطيين كسرراار األش ر ار بوصررٍها ش ر رةد موحي رةد ظتقاومررة ااحررتول؛ وذلررر م ر عررادة الشرراعر
حيهمررا جیمررع اظتواورريع ال ر ای رتميف م ر قوعتررا بص رراحة؛ یلت ررل إلرری مٍررردات تًرردعها لررى ؼتيلررة
اصتمايری يف احتيفاكها ومواجهتها للم تل؛ ف صً ت ش رة الرتقال أیضاد ػتاولةد لت سيس الرؤیرة
اإلبداعية لألفق الٍلسطيين الني امتزج بالناكرة الغااصة يف اظت ساة (كهٍراين1987 ،م )8 :أو تتمثل
أذتاريا يف مقام قهًلة مدمرة للشعب الٍلسطيين اظتقاتل (كوب2005 ،م.)76 :
لقرد اكتسررًت شر رة الرتقررال مسر ةد أساسرريةد يف شرعر درویررش كهٍااريرا مر الزیترون ،والهذررل ،وذلررر أن
«الدرویش ایٍتح عوقتى بالوط إا م خول أش ارو وطيورو وكافة تضاریسى» (زتزة2012 ،م ،)153 :ویًدو
أن عهایتى ٍوتيف الرتقال ته م ع تسمية فلسطنی بى تاردة یيع تدل بالتهاوب علی رؤیة الشاعر اطتاصة ری
التقليدیة والعابثة ع ينو الٍاكهى وما فيها م صدق الصورة الشعریة وأصالتها؛ فيستلهم الشاعر جتربتى اظتتميرزة
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ال تٍصلى ع مثيلى وحتيلرى إلری اضتهرنی الرني یزیرل عر ربترى؛ لرنلر یو رل شر رة الرتقرال يف لقطرات ؼتتلٍرة
كرالثورة الر ت كرل اخضررار شرًاب الشرراعر لتذلرد (درویرش2005 ،م ،ج ،)297 :2أو كوهنررا م مهراد یسررت ار إليررى
أ هاء ت زم الووع وتٍاقمى (السابق .)403 :م مث یقتضم الروعم ٍغرز موتيرف الرتقرال العثرور علری مومرح مر
لٍٍترى يف دواویر الشرراعر وذلررر خطروة دتهيدیررة لل صررول علرری و يٍررة الشر رة اظتکررررة مث الولرروج إلرری اظتقتضرری
الشررعري والرتاكيررب ال ر حتترراج إليه را موتيٍي رةد لتوطيررد اظتعهرری ونقلررى اظتثررری إلرری اظتتلقررم ،فتقسررم لٍٍررة الرتقررال يف
غتموعاتى الشعریة  29مردة قاامةد علی تيفرار مغر تهم عهى اإلحصااية التالية:

عدد التواتر في الدواوين

أوراق الزیتون

عاشق م فلسطنی

أزيار الدم

أ هيات إلی الوط

حًيً تههی م نومها

العصافری دتوت يف اصتليل

ػتاولة رقم 7

أحًک أو ا أحًک

أعراس

تلک صورهتا وينا انت ار…

مدیح الٍل العا

حصار ظتدااح الً ر

ورد أقل

يم أ هية ،يم أ هية

أحد عشر کوکًا

ا أرید عتنو القصيدة أن تهتهم

أ ر الٍراشة

کزير اللوز أو أبعد

سریر الغریًة

اتعتنر عما فعلت

ظتاذا ترکت اضتصان

10
8
6
4
2
0

وفق راد لنحصررااية حیٍرری دیوانررا "أع رراس" و"كزيررر اللرروز أو أبعررد" بهسررًة عددیررة متسرراویة مع راد يف
تو يف لٍٍة الرتقرال يف كليهمرا تسرع مررات ،مث یليهمرا دیروان "العصرافری دتروت يف اصتليرل" الرني
حیمررل سررت مرررات م ر تيفراريررا ودی روان "حصررار ظترردااح الً ررر" ال رني تيفررررت لٍٍتررى فيررى ستررس
مرات .م ا ن فصاعداد یتضاءل ویتقلا عدد التيفرار عتا يف الدواوی األخر حيع یقسم شيئاد
فشيئاد إلی وث مرات يف أي م دواوی "عاشق م فلسطنی ،أزيار الدم ،أحًر أو اأحًر"،
وإلی مرتنی يف "أوراق الزیتون ،ػتاولة رقم  ،1أحد عشر كوكًا ،اتعتنر عما فعلت" .أما القصااد
الر اصرًغت بصرًغة الرتقرال وشتيرت برى فتهطروي علری قصريدة "الرتقاليرة" يف دیروان "كزيرر اللرروز"
ويم بشيفل ری مًاشر .لقد استذدم درویش موتيف الرتقال بوصرٍى رمرزاد مر الرمروز الٍلسرطيهية
ألول مرة سهة 0392م يف دیوانى الثاين "أوراق الزیتون" حتی أصرً ت بوابرة مر بوابرات فلسرطنی
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الشعریة ويم هرت جبوء يف دیوان "ورد أقل" واسيما يف قصيدتى "اتصدق فراشاتها"؛ فللتردرج
مع فيفرة اظتوتيرف ورمزیترى يف شرعر درویرش منشرم هبردوء ونًردأ بدیوانرى الثراين يف قصريدة "رباعيرات"
ال یت دث فيها الشاعر ع عوقة الرتقال مع الس نی احملًوس الني اظتراد بى يو نٍس الشاعر:

يت عِيو نن الةرت ِ
لم رِقِ ل
حيب /فنإذا اش َّ
قال /ونلعها نق الًن لر وناألفقن َّ
رتد سرنوادِ
وب الس ل اقن ِ
الر ن
1
لل
ًييب (السابق ،ج)73 :1
اضتِزن يف إحدن اللنيال  /أترنعنز جبنمال َّالليل  ،نيف شنع لر حن ن

وفقا للقراا أن الشاعر ینكر يف ينا القطاع لقاءو بش رة الرتقال ألول مرة يف حياتى يف أصعب األیام ال
أمضايا ،ويم األزمهة ال اعتقل و ل
ألقم م خوعتا فی الس  ،حنی ی تيرى أيلرى ووالدترى مرههم وحیملرون لرى
ِ
معهم أ هاء الزیارة الرتقال یيع أ ر رتيع ذكریاهتا يف نٍرة الشاعر وصورو؛ ألن أدب الس يرو «األدب
اانساين القترا الرني ولرد يف عتمرة و روم األقًيرة ،والزنرازی  ،وخلرف القضرًان اضتدیدیرة ،وخررج مر رحرم
الوجع اليومم ،واظتعاناة الهٍسية ،والقهر النا واظتعر ع مرارة التعنیب ،وآام التهيفيل ،وموم األسری وتوقرى
له ررور اضتری ررة وخي رروط الش ررمس ...ویتمير رز بص رردق الت رب ررة و هاي ررا ،وبالعٍوی ررة ،والرمزی ررة الش ررٍافة ،والص ررور
اظتستلهمة ،وسوسة اللغة ،وطووة التعرابری» (حسرنی2011 ،م :موقرع بيرت فلسرطنی للشرعر)؛ في لرو يهرا صردق
الت ربرة اظت سرراویة يف شررعر درویرش عر الرتقررال حيهمررا دیزجرى الشرراعر بعاطٍررة فياورة وخيررال مصررقول جعلررى
یرسم صوردة تشذيصيةد مهى وذلر حرنی اخترن لرى عيونرادكمرا یقرول "عيرون الرتقرال" ويرم نقطرة أمرل للشراعر
الٍلسطيين الغااا يف صتة الي س والش  .حتٍ الصورة اطتيالية م الرتقال شيفلها يف شعر درویش حتی
أهنا تهتقل يف موقف آخر م "عيون الرتقال" إلی "عيرون الشرتاء" ،ليفر العوقرة اظتتماسريفة بيههمرا مازالرت
قاامررة (درویررش2005 ،م ،ج .)89 :1كمررا م ر الواوررح أن ش ر رة الرتقررال دتلررر ذكریررات مغموم رةد يف شررعر
درویش یيع أ رت يف تشًيهاتى ،مهها تشًيهها بشٍق الشمس الني یسوقها إلی حًيفة حزیهة ومضطربة:

ل
ل
كالتقاء اضت للم لبالي ل
طلًها ج ل
قٍة /كالش ل
َّمس ال ندت لضم إلنی الًن لر /بزي
سمم /رتيلة/
ِ ن
ال ین ِ ن
ِ2
قالة (السابق)307 :
الةرت

لق ررد تق رردمت يه ررا ص ررورة الرتق ررال معق ررودةد بلوح ررة یعرو ررها الش رراعر مر ر الش ررمس ،و ه رررت ي ررنو العوق ررة
 .1أتعز جبمال الليل :أتسلی بى.
 .2الز  :رتعى أزیاء ،اللًاس
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التشررًيهية بيههمررا يف اللررون الررني یصرردر م ر الٍاكهررى والشررمس ،ويررو خیلررق يررنو العوقررة أ هرراء اليفرروم ع ر
امرأة رتيلة يف سدوم؛ يف الواقع یصف الشاعر يف مستهل القطاع امرأ دة رتيلةد ویًرد رامرى وحاجترى عترا ،مث
للتعًررری ع ر مررد يررنا الغ ررام ،ی ر بالتشررًيهات اظتتعاقًررة ال ر جانًهررا األول یعررود إلرری الشرراعر والثرراين إلرری
اظترأة؛ فٍم اللوحة األولی تشًى حاجة الشاعر إلی العشريقة ب ر "التقراء اضتلرم باليقٍرة" أي اليقٍرة الر تطلرب
اضتلررم ،وذلررر ختييررل عميررق جررنورو اتهتهررم وليف ر مررا خیررا ش ر رتها يررو اإلتيرران باظتشررًى بررى الررني یصررهع
صرروردة م ر الشررمس ال ر ارترردت لًاس راد برتقالي راد وتت رررك إلرری الً ررر ،ويررم صررورة تررنكرنا یالررة الشررٍق يف
الشرمس ،حالررة حزیهررة تهاسررب حالررة الشرراعر الغراميررة ويرنا التمررازج بررنی الرتقررال والشررمس ایتوقررف يهررا يف
شررعر درویررش بررل یيفثرررث عتررا يف مواقررف أخررر حيهمررا یصررف حً رة الرتقررال مشررًهاد عتررا بالشررمس (السررابق:
 .)108الصررورة اضتزیهررة مر شر رة الرتقررال سرريطرت علرری خيررال الشرراعر وأحاسيسررى ررری أهنررا ليسررت صررورةد
أحادیررة اصتانررب م ر الش ر رة بررل قررد تت ررول الصررورة وتصررطً بالصررًغة اظترجئررة وذلررر حررنی یهقررل الرتقررال
خبلودو الداام إلی اظتتلقم أ راد م األمل واضتياة اصتدیدة ال يم نٍس حالة الت دد مع الثًات كما یلم:
مال (السابق)222 :
یف دینِار ليف نضتلمم لجهازةن برتقال /..قنمنراد ِ اسياد تٍِتتِىِ اضتن نارةِ وِالر ِ
كا نن اطتنر ِ
1

یقدم يها ػتمود درویش م نٍسى نٍرةد فلسٍيةد تلت م مع الرؤیة الدیهية وذلر حنی یًدأ كومى بوصف
اطتریف الني یتصف بالتعریة وتساق األرواق .فویٍهم رض الشاعر م اصتمع بنی اطتریف والرتقال إا
باظتعرفة الص ي ة عتنا الٍصل؛ فتصری أوراق األش ار فی الٍصل صٍراء وتتساق وتًدو عاریةد مهها ،ويم
حالة توحم خبلع ش رة الرتقال زیٍاد ملتصقاد هبا لتيفشف حقيقتها ،ك نى عملية بدایة للههایة وهنایة للًدایة.
فصل اطتریف ر م مرورو  -ولو كان اظترور جهازاياد  -ایّ ر علی الشراعر تر ریاد سرلًياد ،مر مث یشرًى درویرش
ينا اظترور ٍا یقع لش رة الرتقال؛ فإن أوراقها وفواكهها تسقطان لتت دد وتعود إلی حالتها األولی.
النتيجة
لقرد دتسرر ػتمرود درویرش بالطًيعرة الٍلسرطيهية الرااعررة مسرتعيهاد ب شر اريا علری الت ردي صتميرع مر حیرراول
طمس ت رخیى ويویة شعًى؛ فٍلت األشر ار والتطرورات الر طررأت عليهرا موقرف العهایرة للشراعر ليسرتذرج
 .1تٍتتى :دیزقى ویکسرو
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مهها رموزاد وداات بعضها ػتسوسة أو خيالية ،واألخر متٍاالة أو متشاامة یتوخی ٍوتيٍها الغایة اصتمالية
ويررم إ ررارة اظتذاطررب وإحالتررى إلرری قضررية أحاطررت بررى؛ مر مث التٍترريش عر الصررور الشررعریة حررول موتيٍررات
األش ار يف شعر درویش یثمر اليفشرف عر فيفررة اظتقاومرة ٍرا یسرتعنی فيهرا الشراعر متتاليراد باطتيرال والرمروز
الشررعریة ليعمررق ٍوتيٍيررة األش ر ار الدالررة يف ذي ر اظتتلقررم .حیٍرری موتيررف الهذلررة ٍعٍررم عرردد الت رواتر بررنی
األش ار الثوث يف جل الدواوی الشعریة حملمود درویش بعددو الًال  00مرةد وتل قى الزیتونة بر  14مرةد ويف
الههایة الرتقال  29مردة ،كما تًنی اإلحصااية التالية نسًة التواتر بنی كل الثوث مهها:
نسًة التواتر بنی األش ار الثوث
٪76 ٪77
٪76
الةرتقال  56مرة

الزيتونة  72مرة

النخلة  80مرة

یتسم موتيف الهذلة يف شعر درویش ٍومح فریدة وإجیابية یو ل معٍمهرا الشراعر يف حهایرا الرمروز والصرور
ال دتت بصلة عتنو الش رة كرمزيا للعٍمة ،واألصالة ،والثًات ،واظتثابرة ،ری أهنا  -ر م م حيازهتا معٍم
الصرور اظتتٍاالرة يف شرعر درویرش ر قرد دتلرر صرورةد متشراامةد مهًروذةد لرد الشراعر واسريما حرنی تصرًح آلرةد
ألعوبيةد يف ید الصهایهة ليستمدوا هبا علی تطًيع األرض الٍلسطيهية والتغطية علی هنًهم واحتوعتم.
یتمسرر ػتمررود درویررش ٍوتيررف الزیتونرة؛ إذ يرو مهصررب علرری موقررف الشرراعر اإلنسرراين والرروطين الررني
ليس ٍعزل ع االتزام القومم وإمنا يو یزید م يویة الشاعر الدیهية وأصالتى القومية ،وحیمل رموزاد وداات
كامهةد فيىكالقدسية والوط بيفل أبعاديا إلی جانب السوم ،واطتضرة ،والرسوخ ،واليفيهونة ،والت ریخ ،ليف
معٍم عوماتى ترتً برتاث دیين احتٍی بى درویش مهن توجيى اليفوم إلی ينو الش رة.
یررهعم موتيررف الرتقررال يف شررعر درویررش بصرردق الصررورة الشررعریة واألصررالة ،ویضررم ا رتابررات مسررتلهمةد
لت ربرة الشرراعر اظتّظتررة كررالثورة والتشرررد اللررنی مررين هبمررا الشرراعر يف وطهررى أو يف اظتهٍرری ،يررنا وقررد صررهع درامراد
تشذيصيةد مهًثقةد ع خيال الشاعر الصقيل الغاار يف عامل التشًيهات وااسرتعارات كمرا جعلرى یهسرق برنی
الرتقال والشمس ليذلق مهاخاد مهموماد ومضطرباد ویهقلى إلی متلقيى أو ؼتاطًى اظتشارك لى يف األمل.
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النصادر
الفر عربي
کتا
القرآن اليفرمی

إب كثری (اتا) :تفسير القرآن الكريل ،حتقيق سامم ب ػتمد السومة ،ج ،1انا.
اسومی ،غتيد (0909ش) :مفاىيل نقد فيلل ،هتران :نشرنی.
إشتاعيل ،عزالدی (0399م) :الشعرالعربي النعاصر قضاياه وظواىره الفنية والنعنوية ،ط ،9بریوت :دار الٍيفر العرب.
زتزة ،حسنی (4004م) :معجل النوتيفات النركزية في شعر محنود درويش ،ط ،0حيٍا :غتمع اللغة العربية.
درویش ،ػتمود (2005م) :محنود درويش الديوان /األعنال األولی 1و  2و ،3ط ،1بریوت :ریاض الرايس لليفتب والهشر.
( .............اتا) :محنود درويش األعنال الكاملة ،إعداد علی موة ،مهتد ميفتًة اإلسيفهدریة.
سقریق ،طلعت (0339م) :الشعر الٍلسطيين اظتقاوم يف جيلى الثاين؛ م قصيدة الثًات إلی قصيدة اإلنتٍاوة يف الوط
احملتل ،دمشق :إحتاد اليفتاب العرب.
عصٍر ،مصطٍی ػتمد حسنی (اتا) :التغذية والغذاء في الصحة والعالج ،ميفة :جامعة أم القر .
الغساين ،أبو القاسم ب ػتمد ب ابراييم الغساين (0330م) :حديقة األزىار في ماىية العشا والعقار ،حتقيق ػتمد
العرب اطتطاب ،ط ،4بریوت :دار الغرب اإلسومم.
كهٍاين ،صان (1978م) :أرض الةرتقال الحزين ،ط ،4بریوت :مّسسة األیاث العربية.
الهقاش ،رجاء (0310م) :محنود درويش شاعر األرض النحتلة ،ط ،4القايرة :دار اعتول.

بر الرسائل الجامعية
عًدربى ،ليانة عًد الرحيمكمال (2012م) :النكان وتحوالت الهوية عند محنود درويش ،رسالة ماجستری ،جامعة بریزیت ،فلسطنی.
كوب ،رتيل ابراييم أزتد (2005م) :الرمز في القصة الفلسطينية القصيرة في األرض النحتلة ،رسالة ماجستری ،اصتامعة اإلسومية ،زة.

جر النجالت
خبشی زادو ،فرشتى (0900ش)« :حرتقال ،شاوميوو زمستان» ،مجلة عروس ىنر ،ش ،3صا .29-29
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تقوي ،ػتمد ،إعتام ديقان (1388ش)« :موتيف چيست و چگونى شيفل میگرید» ،فصلنامو تخصصي نقد ادبي
دانشگاو فردوسی مشهد ،ش ،8صا.7-32
دانشور ،علی ،سهيو امامی (0902ش)« :یادداشتی بر ب مایىيا تصویر (موتيف) در شعر صدا حا آب سهراب

سپهر » ،مجلة ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،مشارو ،0صا .001-090

ادیب السلطان ،ػتمد فّاد (2002م)« :صورة الهيفًة يف شعر ػتمود درویش» ،مجلة الجامعة اإلسالمية ،جامعة
األقصی ،م ،10ع ،1صا.153-193
رستمحور مليفی ،رقية ،فاطمة شریزادو (1391ش)« :التقاطب اظتيفاين يف قصااد ػتمود درویش اضتدیثة» ،مجلة دراسات

في اللغة العربية وآدابها ،جامعة شتهان ،ع ،9صا.53-76

روشهٍکر ،کر ؛ خليل حرویين؛ حامد حورحشمتی (2015م)« :موتيف اضتب واظتوت عهد شتيح القاسم» ،غتلة جيل
الدرسات األدبية والٍکریة ،لًهان ،س ،2ع ،10صا .175-188
روشهٍيفر ،كر ؛ حامد حورحشمتی (1394ش)« :موتيف الهذلة والزیتونة يف شعر شتيح القاسم» ،إضاءات نقدية ،س،5
ع ،20صا .97-118
0932( ...............................ش)« :اظتوتيف الرمزي للقدس يف شعر ػتمود درویش؛ دراسة إحصااية

ودالية» ،مجلة دراسات األدب النعاصر ،س ،9ع ،90صا .12-03

صادق زادو ،ػتمود (0903ش)« :بررسی ؼتتصات سًيفی و موتيف حرداز در زليات كليم كاشانی» ،پژوىشنامو
فرىنگ وادب ،دورو  ،9مشارو  ،00صا .413-431
عًيات ،عاطم؛ علی مطوري (2014م)« :الهذلة ودااهتا يف الشعر الٍلسطيين اظتعاصر» ،آداب الكوفة ،ع،18

صا.263-288

عموري ،نعيم (4002م)« :موتيف شذصية نوح (ع) يف شعر أدیبكمال الدی » ،مجلة آداب الكوفة ،ع ،40صا .003-090
معروف ،حیيی؛ عاطم عًيات (1390ش)« :رتاليات التغزل بالرموز األنثویة يف الشعر اصتايلم» ،فصلية النقد واألدب
النقارن (بحوث في اللغة العربية وآدابهار ،ع ،4صا.129-151

حر النصادر األ نةية
Burean des etudes et recherches (2004): Dictionnaire general, Linguistique
Technique et scientifique, Beirut: Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg.
Cuddon, j.a. (2013): Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. Fifth
edition.Wiley-blackwell.
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Seigneuret, Jean- Charles. (1988): Dictionary of Literary Themes and
Motifs. New York: Greenwood press.

خر النواقع اإللكترونية

،» «الهًات الرتا ية ورموزيا عهد ػتمود درویش:)م2011(  أزتد سليمان سعيد،بشارات
https://scholar.najah.edu/sites/default/files/conference-paper/lnbt-ltrthyw-wrmwzhnd-mhmwd-drwysh.pdf.

، موقع بيت فلسطنی للشعر، قراءة عا لة في أدب السجون:)م2011(  شاكر فرید،حسنی
http://www.ppbait.org/index.php?option=com_content&view=article&id=981:201104-25-09-00-19&Itemid=65.

،»درویش

ػتمود

شعر

يف

«الطًيعة

:)م4009(

ساري

نادي

،الدیر

http://sudaneseonline.com/cgibin/sdb/4bb.cgi?seq=msg&board=4&msg=0023910242&rn=0

، ملتقی الٍيفر اظتستهری، موقع إشراق، الزيتون في التوراة واإلنجيل والقرآن:)م2006(  ؼتتار،سامل
http://archive.is/l2H85.
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موتیف درختان در شعر محمود درویش؛
بررسی آماری و تحلیلی میان نخل ،زیتون و پرتقال
3

كبری روشنفكر ،1خلیل پروینی ،2حامذ پورحشمتی

 .7داًط٘بر گرٍُ زثبى ٍ ادث٘بت عرثٖ داًطگبُ ترث٘ت هذرس ،تْراى
 .7استبد گرٍُ زثبى ٍ ادث٘بت عرثٖ داًطگبُ ترث٘ت هذرس ،تْراى
 .7داًطجَٕ دكترٕ زثبى ٍ ادث٘بت عرثٖ داًطگبُ رازٕ ،كرهبًطبُ

چكیذه
هَت٘ف از عٌبصر هْن تصَٗرضٌبسٖ عصر جذٗذ است كِ از طرٗ ق آى ه ٖت َاى ث ِ ًوبدّ ب ٍ
تصبٍٗر ضعرٕ ثذٗع ضبعر دست ٗبفت .در اٗي هقبلِ ثِ ثررسٖ هَت٘ف در ضعر هحوَد درٍٗص
پرداختِ هٖضَد ٍ ثب اضبرُ ثِ هفبّ٘ن ٍ تصبٍٗر ًْفتِ در اضعبر ٍٕ ٍ ثب تكِ٘ ثر رٍش تَص٘فٖ
ٍ تحل٘لٖ هٖكَض٘ن رهسگبىّبٕ هَجَد در اضعبر درٍٗ ص را ك ِ اّو٘ ت ٍاالٗ ٖ در تحل٘ ل
قصبئذ ٍٕ داضتِ ٗب كل٘ذٕ ثرإ درك اًذٗطِّبٕ ًْبى اٍست ،در اخت٘بر هخبطت ق رار دّ ٘ن.
ازاٗيرٍ پس از ثررسٖ هَت٘ف درختبى در ضعر هحوَد درٍٗص ٍ تكِ٘ ثر س ِ درخ ت ًخ ل،
زٗتَى ٍ پرتقبل كِ ّر كذام ًقص تكرارضًَذُإ در دٗ َاىّ بٕ ٍٕ داض تِاً ذ ،ث ِ تص بٍٗر،
رهسگبىّب ٍ هضبهٌٖ٘ دست ٗبفت٘ن كِ ّر كذام از آًْب از دٗگرٕ هتوبٗس است؛ ًؤًَ آى درخت
ًخل است كِ در دٍاٍٗي ضبعر حبئس رتجٔ ًخست ه٘ بى اٗ ي س ِ درخ ت ث َدُ ٍ درثردارً ذٓ
رهسگبىّبٖٗ ّوچَى صلح ،خرهٖ ،پبٗذارٕ ٍ ًطبًِّبٕ هثجت ٍ هٌفٖ در خ َد اس ت؛ س سس
پس از آى ًَثت درخت زٗتَى است كِ عالٍُ ثر داللت آى ثر ّستٖ ٍ تبرٗخ ثط رٗت ،حبه ل
ًوبدّب ٍ تصَٗرّبٖٗ از جولِ جالل ،اصبلت ٍ اٗستبدگٖ است ٍ سراًجبم درخت پرتق بل ك ِ
گبّٖ تصبٍٗرٕ تطخ٘صٖ ٍ اًسبىگراٗبًِ ٍ گبّٖ داللتّبٖٗ از اًقالة ٍ پٌبٌّ ذگٖ ٍ ٍط ي
الطبعر در گٌجٌِ٘ ٍاشگبًٖ خَد رخ٘رُ دارد.
كلیذواژهها :ضعر هعبصر فلسط٘ي؛ هَت٘ف؛ هحوَد درٍٗص؛ درختبى.
ًَٗسٌذٓ هسئَل9
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