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 فصلية، مجلة الجنعية اإليرانية للغة العربية وآدابها
ش/ . ىـ 1396 صيف، 43لـالعدد ا، محكنة ةيعلن

 65-86 م؛ صص 2017

النخل،  نيب ةي  ليوتحل ةي  دراسة إحصائ ش؛ياألشجار في شعر محنود درو  فيموت
 والةرتقال تون،يوالز 

 3يتنورحشبحامد  ،2ينيرو ب ليخل ،1روشنفكر یكةر 
 مدرس، طهران تيترب امعةجبالعربية وآداهبا  اللغةيف قسم  أستاذ مشارك. 1
 مدرس، طهران تيامعة تربجباللغة العربية وآداهبا يف قسم  أستاذ. 2
 رازي، كرمانشاوامعة يف اللغة العربية وآداهبا جب طالب دكتوراو. 3

 06/06/1396: الةحث خ قةوليتار     90/08/1394: الةحث خ استالميتار 

 صالنلخ  
يف  ریثریاللغروي  اظتت ذرن نسرقاد ػترد داد  يریوتطالرب برالتغ تهرا،ي  حقوعترا ومهه  عيتوسر یدراسة الصورة اظتعاصررة إلر یتسع

رر ال ررني  فيررمههررا اظتوت ة،ی  اظتا لررة يف اللغررة الشررعر  ریالترر   اتي ررويررم اسررتذدمت مرر  آل ةد ي رراليوخ ةد ياظتتلق ررم مرردركات  حس 
لتررردرك مررر  خولرررى رمررروز  ة  ری ت  خطررريف مواصرررٍات  وداا یت ل ررریو  ةي ررراألدب صالهصرررو  میعهصرررراد بهااي ررراد يف تقرررو  عترررری

 اءدیمع اإل شیيف شعر ػتمود درو  في. إن  دراسة اظتوتةي  نص ى اصتمال ةي  وحترز خوب دة،یاصتد ةی  الشاعر، وصورو الشعر 
ة وفرررر  رمررروز   الًرررة  ی  نصوصرررى الشرررعر  ليرررالرررداات والصرررور اليفامهرررة يف أشرررعارو أصرررً ت خطررروةد صرررااًةد يف حتل یإلررر

الًالغرة يف قصرااد  ترىي  فضرود عر  أم فيربر ن  اظتوت ی  لريالت ل - ی  اظتههج الوصٍ یويم تًوح معتمدةد عل ها،ياختٍت ف
أشرعارو وبهاءيرا،  ا ةيحتروم حوعترا صر ة  ی  نقطة  مركز  یإل ت و لیبى األفيفار اليفامهة و  ٍتحیاظتتلق م مٍتاحاد  هحدی شیدرو 
رررریرو يف أشررعا هرررةي  وجهررةن نٍرررر  مع لواقرررعالشررراعر يف ا هرراليل  رافرررقیاظتيفرررر رة بررالتيفرار ال رررني  ٍررراتياظتوت قیررعررر  طر  تمس 

ّ  راد نشر هرايوما وقع ف ةی  يواجسى الل ٍو  یاإلضتاح عل . إن  قهرايوتو  ةی رری والتعً ةی  جتاربرى الشرعور   یيف تيفرو  طاد يوكران مر
الرررثوث مههرررا ويرررم الهذرررل،  یعلررر زيررروالرتك شیررراألشررر ار يف شرررعر ػتمرررود درو  فيرررعررر  موت شيالً رررع بعرررد التٍتررر

 ری  الشراعر بردور  ميفرر ر  مثر  یردواو  عيريف رت ضطلعیم  ينو األش ار الثوث  اد ی  أن  أ یوالرتقال حصل عل تون،یوالز 
 نیبر اد ی رتيفرار  یتٍصرل بعضرها عر  ا خرر كشر رة الهذلرة ال ر  أشرغلت اظتيفانرة األولر نیصوراد، ورمروزاد، ومضرام ملحیو 

ة  عرر  العٍمررة،  ةي  والسررلً ةي ررابجیاإل نیت يف شررعرو بالصررًغتواصررطًغ الررثوثاألشرر ار  مسررتوعًةد لرمرروز  ولوحررات  معررر 
حتمرل رمروزاد آخرنةد يف  خ،یوالتر ر  هونرةيويم فضود ع  كوهنا عومرةد لليف تونیواألصالة، والثًات، مث  تل قها ش رة الز 
تررارةد وتررد خر يف  ة  ي  صرريصررور  تشذ یال رر  حتترروي علرر رتقرراليررم شرر رة ال ةری السرروم، وااخضرررار، والرسرروخ، مث  األخرر

 م  الثورة، والل وء، والوط . ةد ری  ذخريا اللغوي  داات  متغ
 .األش ار ؛ػتمود درویش ؛ اظتوتيف؛الشعر الٍلسطيين  اظتعاصر: الكلنات الرئيسة

                                                                                                                                                       

 ّو الک  poorheshmati@gmail.com              لاتب اظتس
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 النقدمة
ن اظتوتيف اعتيئرة، مث  دخلرت مر  الٍرنسري ة وأصرل اللٍٍرة هبرنو  «movere»م  اللغة الٍرنسري ة  1اخت 
م يف اللغرررة الٍرنسررري ة إلررری فيفررررة   األخرررر  العاظتي رررة إلررری اللغرررات مکترررب الدراسرررات ) موسررريقي ة  ويرررو تِررررجل

دراسة اظتيفام  يف ب یلت ق جدیداد  نقدی اد  مصطل اد ، ویعرف يف اإلنيفليزی ة (554م: 2004، والً روث
اظتوسريق،، والتصرویر، علروم نرر  اظتوتيرف إ  ا .(448 :2013، کادن) اظتيفر رة الشذصي ات والصور

 للعمرل اظتوسريقم  أو مرا جرويري   والرسم، والعمران، واله ت، واعتهدسة، ويو يف اظتوسريقی مووروع  
عمرررروري، ) متهاسرررق   م  موسررريق باإلیقررراءات واألصررروات يف خلرررق جرررو   خاص رررةد  دیيفررر  أن نعي هرررى متابعرررةد 

سرتذدم يف اظتهرا ر الطًيعيرة أو يف تِ  متيفرررةد  ویقصد هبا يف اظتعماری ة والزخرفة قطعاد  ،(123 :م2015
يف ویشررررمل اظتوتيررررف ة اإلبصرررار. مرررر  عملي رررر معي هرررة   قطررراع مرررر  اظتهٍرررر ال ررررني تدركررررى العرررنی يف لقطررررة  

لضروء، ، والهررات اظتوسريقي ة، ومعاملرة الشذصري ات، وای أو اظتيفر ر  ی الرسم اظتٍردو التصویر، اللون، 
 أو لٍٍررةد يف األدب  اظتوتيررف جیلرروليفرر  و  .(75 :ش1386إسررومم، ) والصرروت، وميفرران كررامریا و...

 تتًررد ل أشرريفالى ومركًاتررىولررو  اد عترراأساسرري   اد رافررد ویشررًىتتيفررر ر يف اإلنتاجررات األدبي ررة  أو صررورةد  فيفرررةد 
مررر  اضتاد رررة، والهٍرررام،  ضررررب  كتشرررغل الًرررال   علررری قضررري ة   اظتذررري م باإلضتررراح ليفه رررى یثًرررت ویوحررر 
ویوصررف  ألدب  الررها ا مسرراعدةد لت ليررل نقدی ررةد  دراسررةد  یعررد  واضتررق أن  اظتوتيررف  واإلشررارة، والصرري .

د معيهرراد إلدراك اظترردلول واألخررن ٍ موعررة  حثيثررة  مرر  العهاصررر السررردی ة اظتهسرر مة لتشرريفيل بهيررة  داا 
علررری ذلرررر بطریقرررة  خاص رررة  تهصرررب   ویت ق رررق (98ش: 1394روشرررهٍيفر وحورحشرررمتی، ) الرررها العميقرررة

 لروداطت یعلرقو ترى  بقيرت لألدیرب یيرعنٍعالي رة مر  اظتواقرف الناتي رة واا جانًراتعيفس  مغری ة   تيفاریر
بة عتما.العومة ورمز احملتو  أو جتربة  يفیت ل ی  بهاام   يف حياة األدب والٍ  كعهصر    رتالي ة خو 

یت رراوب مررع  كًررری    مشرهد   حیملهررا  ررو شررعر اظتقاومررة الٍلسرطيهي ةيف الشررعر واسري ما يف كرران اظتوتيرف إن  
مرررر  اظتشررررايد  غتموعررررة   قصرررريدة الشررراعربعرررردما كه رررا نٍيفررررر يف أن   مهسرررر مة   خررررر  وعلرررری فيفررررة  اظتشرررايد األ
داخرررل اظتٍررراير  واحررردة   حقيقرررة   علررری يف الواقرررع  صرررل عررر  طریقرررى، برررا خربعضرررها  ال ررر  ایررررتً  اظتهٍصرررلة
 .(166 :م1966إشتاعيرل، ) ى لهرانٍسرقرد م إليهرا ویّكرد تیمسرترت   ء  شری أن رى مرازال كرل يهيئرة     رس  يفو  اظتذتلٍة

                                                                                                                                                       

1. Motif 
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ٍلسررررطيهي ة هرررر اظتوتيررررف يف الشررررعر اظتقاومرررة ال يف موػتررررى اظتيفرررر رة یلررررول الررررنات يف كرررل  الرمرررروز والصررررور ال رررر   ٍی
ٍلسطيهي ة اطتضراء ال    ًيعة ال ٍاعود ومت اوباد مع عهاصر عدیدة كالط یستذدمهما شعراءيا كم مود درویش مت

ٍلسطيين  اظتهسال دموی ر ر  ع  الوط  ال ةد بل يم ناطقة  موحية  ك زء ایٍه اد يف مل تيف  لد  الشاعر جامدةد رتًي
ٍاجئات؛   معزولةد  وداات   يف شعر ػتمود درویش رموزاد  ملر اظتوتيفيفجثمانى النااب يف بوتقة األحداث واظت

یضح  م   هوومعانيى وبنی حقيقتى الناتي ة، وآراءو؛ ف الشاعر بنی صور وطيدةیوو ح الصلة الو  ع  اظتٍهوم السااد
عملية تلذيا الها ل مشًهاش هات تتصارع بنی أووعى  خول اظتوتيف ما یرتاكم يف ومریو ویثقل صدرو م 

ل  دالةد  حيع سي ةد  ٍی سها  د د  ػت تصدر م  انغماس الشاعر واستغراقى يف بعد   ٍن يفرة، ونر  يف ينو اضتالة أٍن م  اٍل
یقررتب  ب ن  شيئاحنی يف كل  شعریقع يف حياتها دون أن نعيشى؛ فه يف حياتى وقد طارئ واكب الشاعر يف شیء  ت

ًيعرة  مه ا إضتاحي اد ویضع الهقاط علی فيفرتها اظتسًقة  ويرم  الرثوث األشر اركواسي ما حنی یلوذ الشاعر بعهاصرر الط
ٍيت الهذل، والزیتون، والرتقال ال   ٍاظ علی يوی   قاومةيف جتسيد اظت بالغة   بقو ة   ح ٍلسطيهي ة. تىواضت   ال

 أسئلة الةحث
 ؟والزیتون، والرتقال( يف شعر ػتمود درویش إحصااياد ودالي اد الهذل، ) كيف یت ل ی موتيف األش ار

موتيٍرررات األشررر ار يف شرررعر ػتمرررود درویرررش ب لواهنرررا اظتدروسرررة مررر  الهذرررل،  كيرررف یرررتم  تقررردمی
 ؟رمزعلی قالب الٍيفرة، والصورة، وال والزیتون، والرتقال

 خلفي ة الةحث
 ال   دت ت حولى ، ليف   احملاوات األولیالدراسات القددیةومل یِطرنق يف فی األدب  جدید موووع   ٍا أن  اظتوتيف
ررن  ال رر  فرری امتمعررات األروبي ررة واسرري ما  ربي ررةمعٍمهررا  ررار عهصررراد بعررنی اا اظتوتيررف فيهرراأِخل فرری نقررد  نشرريطاد  عًت

ًلورجل  العهایات حول فاعلي تى ملليف  األعمال األدبي ة وحتليلها، و  أو ل م  قد كان ل .السهوات األخریة يف إا    تت
ٍات يف  إطار يفينو  ال ني ته صر ػتاولتىقام بالدراسة حول اظتوتيف "استيت تامسون" اإلمریيفم   مع م اظتوتي

ى " الحكاية الشعةي ةاألدب الشعيب  يف كتابى " إلی تصهيف اضتيفایات  ىم  خول يادفاد ، م1946سهة ال ني ألٍ 
ًي ة العاظتي ة يف بدایات القرن العشری مضـامين  اى الدراستان م  "اليزابت فرنزیرل" األظتاني رة يف كتابيهرل ق ، مث  تالشع
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 .(8 - 9 :ش1388تقوي وديقان، ؛ نقو ع  xv: 1988، 1سيهيورت) موتيف األدب العالني  و األدب العالني  
ٍلسطيهي ة، شعر  رمت إلی  تتوافر الدراسات ال   ال   تها رث حوعتا همر  باًل وث فاظتقاومة واسي ما اظتقاومة ال

ور  عينتونزید م  تركيزنا علی زاویة  علی اإلطوق  :التيفرار واظتوتيف، ويمٍ مود درویش وشعرو علی مٍه
. م4002سهة  التكرار في شعر محنود درويشبرموسومة كتًها فهد ناصر عاشور ويم   دراسة  

وحتد ث ع  ألوانى يف  ،ی واحملد نیتعتر دراسة حتليلي ة قام فيها الًاحع بتعریف التيفرار عهد القدام
تيفرار اضترف، واليفلمة، والعًارة، واظتقطع، وليف  یرتاء  أن  ما یرهقا عملرى كشعر ػتمود درویش  

مررا دیث رل بهمرروذج  يرو عردم عهایتررى اليفثرریة باألفيفررار والصرور اظتسررترتة وراء يرنو التيفررارات؛ فهررو بعرد
روف فيهرررا یهررتم  بررر  راض الشررراعر مثرررل شررعري مررر  قصرررااد ػتمررود درویرررش، ویشرررری إلررری تيفرررار اضتررر

الًاحرع لرى رؤیرة بو ي رة  الت كيد، والتضييق، واإلواءة، ومثل ينو اطتطوات ال  تصرل بهرا إلری أن  
  تيفررون أمي تهررا أكثررر مرر  ة الثانيررة ال رروليفرر  القضرري   یتررة فرری ووررع األيررداف حتررت إطررار شررامل،
 علی ينو التيفاریر. مهصب   إطار تهٍریي  السابق يم عدم تصرحیى بٍايرة اظتوتيف ك

ســرحان يشــرب القهــوة فــي الكافيتيريــار لنحنــود درويــش، ) أســاليا التكــرار فــي ديــوانرسررالة ماجسررتری 
م وانتذررب ػتمررود درویررش لتمي ررز شررعرو بٍررايرة 4004كتًهررا عًررد القررادر علررم زروقررم سررهة   مقاربــة أســلوبي ة

يف نتاجررى الشرعري ؛ لررنلر یطمررح الًاحرع إلرری رصررد  يام ررةد  أسرلوبي ةد  التيفررار بشررت ی أسرراليًى ويرم جتس ررد شتررةد 
 ع  خصااصها األسلوبي ة م  الهاحية الصوتي ة، والرتكيًي ة، والدالي ة. أساليب التيفرار يف ينو القصيدة یثاد 

سرررهة  زترررزةكتًرررى حسرررنی   معجـــل النوتيفـــات النركزي ـــة فـــي شـــعر محنـــود درويـــشعهوانرررى  كتررراب  
ع رررم مررر  رتيرررع العهاصرررر اظتيفرررر رة يف شرررعر ػتمرررود درویرررش دون أن ٍ تيرررانم وحررراول فيرررى اإل4004

موتيٍي تهررا. يررنا وبررالر م مرر  أن  اليفترراب یعتررر  تج  علررییتوس ررل بت ليلهررا، وصرروريا، وأفيفاريررا، وحیرر
ّل ف  ؛ تهراول بعضرها وأمرل ا خررأن رى  مر  اظتوتيٍرات يف قصرااد الشراعر  رریمع مراد کرامود بزعم اظت
م  التيفاریر وا اظتوتيٍات؛ ألن  ما دیي ز اظتوتيف ع   دراسة اليفاتب ٍع م   ل أن تسم یفم  اظتٍض  
 بررنكر العهایررةيف اظتوتيٍررات اغتررر د  الدیهامييفي ررة واألفيفررار اظتثررریة يررو اظتًررااة للصررور صرررفالتيفرررار ال

 الشاعر. أعمالالتيفاریر يف 
« رسنيح القاسل ومحنـود درويـش ننوذ ـا  ) النعاصر ي  تيفات النقاومو فی الشعر الفلسطينمو »

                                                                                                                                                       

1. Seigneuret 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/851741
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 دراسة أعمالش يف جامعة تربيت مدرس قااما فيها ب0932رسالة  ناقشها حامد حورحشم  سهة 
 يف أشرعارما ع  العهاصر اظتکر رة حول اظتقاومة للتٍتيش الشعراء الٍلسطيهينیعمالقة م   عموقنیال

 أزالو  موتيٍرات اظتقاومرةفکررة تو يرف  مشررتکة  وخاص رة  عهردما مث  برنی  فيهرا وتٍریعها إلی موتيٍرات  
طًعاد انتشررت مر   .م  خول ينو اظتوتيٍات ترسيمها هبا الشاعرانالستار ع  الصورة ال  یقصد 

يررل يف غتل ررة ج« موتيــف الحــا  والنــوت عنــد ســنيح القاســل»يررنو الرسررالة دراسررات أخررر  ويررم 
يف « موتيـف النخلـة والزيتونـة فـي شـعر سـنيح القاسـل»م و4002الدراسات األدبي رة والٍکری رة سرهة 

النوتيــف الرمــزل  للقــدس فــي »ق و0291غتل ررة إورراءات نقدی ررة يف األدبررنی العرررب  والٍارسررم  سررهة 
 .ش0932يف غتل ة دراسات األدب اظتعاصر عام « شعر محنود درويش؛ دراسة إحصائي ة وداللي ة

 موتيف األشجار
ستيفشرراف األسرررار اتٍررت ش عرر  العمررل اإلبررداعم  وتسرراعد علرری  ة  حتليلي رر إن  دراسررة اظتوتيررف وجهررة  

مسررتمد ة مرر  ؼتتلررف الصررور الٍيفری ررة واطتيالي ررة ال رر  تقرردر علرری توسرريع عاظتررى الشررعوري   وءوإدراك هبررا
يف تهميرة  برال    وقرع   ػتمرود درویرش فيها  ترعرع ة ال  عریقال ٍلسطيهي ةال طًيعةكان للولقد   والتعًریي .

 مرر  نررًی اضتيرراة اليومي ررة فعررود  قصرراادو أشررد  اقرتابرراد  ف صررً تشذصرري تى الشررعری ة وأعمالررى العاظتي ررة؛ 
 قردرعلری الصورة الواقعرة يف سراحة اطتيرال بالشاعر  لو مل ی ت، و ع  طریق الت  ر بالطًيعة وفاعلي ةد 

أن تقررو  صررورة ؛ فو رررو (23 :م1993سررقریق، ) زاي اتررىیعررایش كررل ج ملمرروس   مررا یسرررد عرر  واقررع  
، ، و رررورة  ، وتيفرررون شررردیدة  ليررران  اضتي رررة والثابترررة وميفو ناهترررا طًيعرررة الٍلسرررطيهي ةصررراعتا بالت  االشررراعر ب
 النات. صيانةال ني اخیتلف ع   ع  األرض نوديف ال وفاعلي ة  

العهاصرر اظتيفرر رة ال ر  تصرهع موتيٍرى لقد كانت األش ار وميفو ناهتا يف شعر ػتمرود درویرش مر  
 عرر  الرمررز الرتا ررم  ال ررني یهررال دورو الررو يٍم  الهشرري  وبِعرردنو اصتمررا    اللغرروي  يف القصررااد وتيفشررف

، علررری األخرررا    يفحرررنی حیتضررر  دالي ررراد جتربرررةن الشررراعر أو رؤیررراو أو تطلاعاترررى، ویررر   تركيًيررراد اطتررراص 
الشر هة فيضان ، و ضتاحرتيفاز علی التيفرار، واإلا یيفثر فيى اا. و الًاد ملٍاظسياق  یربطى برموز األ

قصررراادو. ويرررنو ترسررريخ الٍيفررررة احملونریَّرررة يف  تيفرررو ن رمزی رررة اظتوتيٍرررات علررری بواعرررعهرررا مررر  رتيعال ررر   العاطٍيَّرررة
متٍاعلرة بٍه يترى النكي رة ومعتمردة علری اظتوتيٍرات ال ر  تٍ  رر يف األش ار يف شرعر درویرش ألٍا هرا فضٍاورة 

ة بشرريفل  أو بررفخر عرر  مومررى ويواجسررى الٍيفری ررة ق لًررى یهررابيع الرق ررة واصتمررال، وترررب  بيهررى وبررنی طًيعتررى اظتعررر 
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والشرررعوری ة؛ فتتهررراول دراسرررتها برررنی كاف رررة موتيٍرررات األشررر ار يف شرررعر درویرررش الرررثوث مههرررا ويرررم الهذرررل، 
 ار .صامتة م  رموز ، وصور ، وأفيفوالزیتون، والرتقال لتغط م جانًاد ؽت ا یوجد يف األلٍاظ الطًيعي ة ال

 ةالنخلموتيف 
، وليفر  م  أرتل األش ار الٍلسطيهي ة وإن كان قروم یعرز  إليهرا فهرم العررب إطوقراد  ةالهذلش رة 
ررا شرر رة اضتيررراة ومرر  أقرردم األشرر ار ال ررر  يف اضتقررول الٍلسررطيهي ة مرر  أرترررل اظتهررا ر امهٍريرر ؛ إذ إهن 

 مل حتر  شر رة  ، یيرع (268م: 2014عًيرات ومطروري، ) زرعهراعرفها الًشر مهن القدمی وعمل علی 
، ومل یيفررم مر  ة مر  قيمرة وميفانرةمرا حٍيرت برى شر رة الهذلر علری قردريف تاریخ اضتضرارة الًشرریة 

را قدسرت يف  يام رةد واعترويرا  بالهذلرة وحردیثاد  العررب قرددیاد  لقرد عرينالهًات مثلما كرمرت؛  حت ری أهن 
الدیهي ة يف جزیرة العرب قد تعر بعد ة أطوار تيفون اظترحلة األولی فيها  ألن  اضتياة؛ اصتايلي ة وعًدت

قرد س تأن  ع ربمرحلة للتقدیس أي تقدیس األش ار، واليفهوف، واظتراء، ومرا یهرم  الًردوي؛ فو
  الوصررف ال ررني جررر  وأیضرراد  كررالٍرس واصتمررل يف عررامل اضتيرروان  اتيف عررامل الهًاترر ال رر  كانررت ةالهذلرر

قرررد جیعلهرررا حًيًرررة الشررراعر أو  عيهرررة العشررريقة أو اظتررررأة ٍرررا فيهرررا مررر  اضتيوی رررة  رب  عهرررى يف الشرررعر العررر
بررل  سررط ي اد  لرريس عررابراد  ، وليفرر  يررنا الوصررف(140ش: 1390معررروف وعًيررات، ) والطاقررة اظتذصررًة

واسي ما الشعراء  ا وجتربتهم الغرامي ة معهایقوم علی معایشة الشعراء عت ،للمعرفة الدقيقة عهها حتس ًاد 
ميررررع جب اعتهرررروا فيهررررا خًررررری   عررررارف   وصررررفن  ا، وذتاريررررا، وشرررر رهتةالٍلسررررطيهي نی ال ررررنی  وصررررٍوا الهذلرررر

 الوصف.ب هتاجود لاتقل   فه انةصور  وتعرض مهها اصتزاي ات
 اٍصرلهی فریرد   يسرم  ت سرم ٍتميفانرة مل و رة و  تهاليف شعر درویش ف ش رة الهذلة وموتيٍهاأم ا 
علرری اإلطرروق  الشرر رة نشررايدو مرر  لعًررت أحيانرراد دوراد إجیابي رراد  ويررم ميررزة   ا مرر  األشرر ارعرر   ریيرر
لعٍمة واصترول وذلرر لرمزيا كوم  الرموز والصور اظتًتيفرة ال   ترفع ميفانة الش رة  ترتسم وليف  

إلررری أن رررى ایقررردر شرررمء علررری كسرررريا حت ررری  يف الًرررال مشرررریاد  وروعتهرررا حرررنی یصرررف الشررراعر جوعترررا
، ورمزيررررا لألصررررالة حررررنی (91و 92 :1م، ج2005درویررررش، ) ابررررةالعاصررررٍة، واضتط رررراب، ووحرررروش الغ

يرم قرد تضريع وتغيرب عر  عيرون الشراعر ، و (146 :السرابق) تصًح ميفانا یه در مهى أصل الشراعر
 اد رمز قد یٍل  تواجديا ، و (71 :2، جالسابق) لضياع الثًات وسقوط اظتثابرة فقداهنا یثمر رمزاد إلی أن  
 والصور اإلجیابي ة م  ش رة الهذلة یوجد بنی ينو اضتسهاتينا وقد  .(273: 3، جالسابق) لل هنی
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 دواع  مر  عهها يف الشاعر یيرع تتغرری  صرورهتا اظتع ًرة لرى إلری تشاؤم وااستياءالبشعور الم   قليل  
بيد الصهایهة  خاوعةد  آلةد  يف بعضها الهذلة تصًح وذلر ایت ق ق إا  يف مواقف ،الٍتون واطتدیعة

دیررس   علری أن  كررل  شررمء  يف فلسررطنی احملتل ررة مرازال علرری مررا یرررام ومل ليغردروا هبررا الشررعب الٍلسررطيين  
، (78 :2، جالسرابق) ياربرة مر  أصرالتها تغردو الهذلرة، أو (366 :السابق) حضوريم بطًيعتها الرااعة

دیيف  اليفشف  طِقها اظت لوفة إلی مد ميفر رة  ذات إحیاء  واسع  للذروج م  نِ  ميفو نات  دالي ة  وكل ها 
  رورراد  اهررمه هتشررليل الشرراعر ورديررای مركًررات  جدیرردة  يف  ةعههررا يف حهایررا الرتكيررز علرری رمزی ررة الهذلرر

ويرم  ةلٍراظ اظتيفرر رة عر  لٍٍرة الهذلرمر  األإحصرااي ة  لو تف مع الطاقة التعًریی ة الٍاعلة؛ اد اجتماعي  
ة اللٍٍررة ال رر  تعررد  الشررریطة مرر  الثقررة بتيفراری رر ٍررا فيررى ویزیررد جررل  الرردواوی يف مررر ة  00یًلرر  عرردديا 

 يف شعر ػتمود درویش: األولی علی حتقيق موتيٍي تها

 

إ هر   احيرع بلر  تيفرارير للٍٍرة الهذلرة مر  أكثرر الردواوی  تو يٍراد  ""أحد عشر كوكًرا دیوانیٍهر 
عشررة مرر ة، مث  یليرى دیوانرا "أ ررر الٍراشرة" و"سرریر الغریًرة" اللررنان یتسراویان يف عردد الترواتر؛ فيتيفررر ر  

دیرروان  بعرردما یرر   اتيف عرردد التررواتر مرر  جدیررد یراعرری الرتتيررب  ظتواصررلة؛ ويف اكومررا سررًع مررر ات  
ظتاذا تركت "، و"ورد أقل  "، و"العصافری دتوت يف اصتليل"دواوی  وتنكر  اظتيفر ر ست  مر ات   "أعراس"

؛ ف ررنی نهٍررر إلرری ستررس مررر ات   یًلرر  يف تررواتر خرررمررع ا  ٍررا فيهررا مرر  اشرررتاكات الررًعی "اضتصرران
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ا ت خن يف تهاقا   . وتتقل ا نسًتها تيفرارالساار الدواوی  نهتًى إلی أهن 
إشرعاعات  ػتمرود درویرش  يف شرعر أم ا ش رة الهذلة م  مهٍار  دا   وحتليلم  فيملر موتيٍهرا
وطهرى احملترل ، ك مواويع تهتمم إلی ودتو جات  تضٍم علی إبداعى ورباد م  اطتصوصي ة واانٍراد؛ إذ

؛ احملتل ة لٍلسطنی م ساوی اد  واقعاد  اوعرقى العرب ، وترا ى الت رخیم ، وكل  ما یسوقى أن خیرج م  مضموهن
مررر   الرمزی رررة مرررع عدیرررد   تيف الرررداا مثيلرررةد  ةد يف شرررعرو شرررریيف ةفلررريس مررر  اظترررديش أن نرررر  الهذلررر

 التسرراوي بررنی اللٍٍررة اظتوتيٍي ررة ووطرر  الشرراعر إلرری حررد   خیلررع الشرراعر عليهرراال رر   األخررر  اظتوتيٍررات
یربطهررا درویررش يف قصرريدتى اظتعهونررة باسرررم  ة،متررزاج، كمررا یقررع يررنا اظتررزج لشررر رة الهذلرراااطتلرر  و 

 نی الوط  والهذل؛ فيقول:"علی ح ر كهعاين" ب رحیا ویزاوج فيها ب
تن  د نخلِتهانامنت أرحیا حتن م یرنهِزا سنریرن  أحنداد / القنددیةل، ملن أجل  (314 :3، جالسابق) ينا: يندنأت قوافلِهِم فهامل

يف يررنا  ٍل ررت الهذلررةحررتول؛ فحتررت ليلهررا يف  ررل  اا جیعررل الشرراعر يف يررنا اظتقطررع أرحیررا ناامررةد 
ال رررر  احتل ررررت  سررررریرة للمدیهررررةذات فررررروع  طویلررررة  توس ررررع حضررررهها كاظتقطررررع الشررررعري  شرررر رةد معطرررراء 
؛ فلم تستيق  اظتدیهة بهٍسها سلب سيفيهتها األولیًعديا عم ا تل وس مت م  الٍووی والض  ات

یتعراطف الشراعر مرع اظتدیهرة حت ری قوافرل الت ریرر الر  دترر  هبرا، يف الواقرع  م  نومها وایيقٍهرا أحرد  
مرر   ٍلررة  منوذجي ررةد  حالررةد و  لشرررید  أجهرردو السررٍر ليصررو ر هبررنو الطریقررة وجیعلهررا أفضررل مرروذ  ومرر 

یت رراوز  ال ررني الرردحالررة الهرروم اطتويررم تشررًى الرروط  العرررب ، وصررمتى، وانتٍررارو حتررت شراسررة احملتررل  
أعمرق  دالي راد  ى بعرداد هبرا إلری صرورتليذو ل م  ش رة الهذلة  اظتوت؛ فاستٍاد الشاعر يها مًلغى  و

للهوم إلری  الهذيل ال ني حتو ل يها بيفونى سریراد كاألولی   لدالي ةم  األلٍاظ ال  خترج م  و يٍتها ا
يف  دور مدیهررة أرحیررا. يف حسررًان الشرراعرعلرری الغٍلررة لننسرران الٍلسررطيين  ال ررني دیث ررل  مسرراعدرمررز 
ایيفتٍری برنلر  ي  للروط  هبراة وتًيرنی الواقرع اظت سراو الهذلرشر رة إلی  اظتتشاؤمة نٍرة الشاعر إلقاء

 ری  .(210 :2، جالسابق) تدل  علی تواين الش رة وفتوريا سلًي ة   بصمات  تتسل ل فيها بعی بل قد 
أن  الصورة اظتهًوذة م  الش رة يف شعر درویش اتدوم أكثرر مر  يرنا برل يرم تضر ل وتغيرب شريئاد 

ع  اصتانب ا خر م  ميفانة  الشاعر زیلی يعفشيئاد وتهتقل إلی صورة  إجیابي ة  ؽتتزجة  بالسلًي ات ی
 :تشذيصي ة   صورة   مشریاد إلی خدعتها علی قالبالهذلة وصورهتا 
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بن وأرید أن أتقم ا األسوارن:/  ٍنی ./ أأشهنِد أن ىِ ونجندن الرَّصاصنة .عنليى النَّخيل  قند كنل ن ىِ أخ
ىل / أالرَّصاصنةن   .(203 السابق:) وناإلنٍ ارل ن ى قنطنعن اظتسافةن بننین مندخنلل جِرحل

وا بلغة  ،ولغة الهثر ،يفنب بلسان اظتعيارتا موي ةیشعرنا درویش يف ينو اظتقطوعة بيفنب الهذل
انتًرى إلری أن  الشراعر وإن یًردو قرد للتمرر.  مثمرراد  ا  شر راد خیر لسان  ب االتعق ل واظتعرفة بل كان كنهب

، وليف  تغل رب علری يرنو الصرورة وررب  ومسستم  اطتوف واا صورةد  ة،الهذل يف جتسيدرسم يها 
مر  الرت ٍ   يف إ هرار اظتعانراة والوجرع اظتيفهرون ال رني ت ل مرت مهرى الشر رة بهٍسرها ومل تره  ل حتررت 

اورطر   أ قالى. تطویر الش رة للواقع الٍلسطيين اظتریر وحتویل اليفوارث ال   انتاهبا واحداد تلرو ا خرر
ا أدركت الرصاصة وأخٍتها، يف الواقع استمد  درویش عر  أعلی  الشهادة الشاعر إلی موقف  م  هن 

طریق جرح الهذلة وانٍ اريا الصامت بٍضل آلي ة التشذيا وإ هار أحاسيسها اظتعهوی ة يف قالب 
ا تستمر  وتهمو لِتًهی مر  الشر رة صرورة  مثالي رة  انتٍريرا  صورة  حس ي ة  بشری ة  نابضة ، كما یوح  أهن 

 وتصًح كهزاد ميفهوناد مر يف شعر درویش الٍلسطيهي ة؛ إذن تتطو ر صورة الهذلة الشاعر م  الش رة 
أخرر   فلسرطنی أو برود  مسرق  رأس الشاعر/إلری  ةد مهتميرت اجیب إصابتى سواء كانر رخیم   ت راث  ت

ال نی  مل ِأصيًت بههب م ی  یهسًى الشاعر إلی قوم التتار  عتا،مثل العراق ال   كانت أو ل موط  
وا شريئاد مرر  اليفهروز العربي ررة، ليفه هرا فاتررت عرههم أن  اليفهروز اضتقيقي ررة لرد  الشررعوب العربي رة يررم یرتكر

 :الهذيل ال ني خل د أشتاءيم ويوی تهم العربي ة
هرررا. ونالتتررراِر اصتِرررِدد ِررر/ مِهرررِن عرررادن التتررراِر عنلنررری خيلل ، جین رررعابل اصتلًرررالل ٍنهِرررم يفل شل راونن أشتاءننرررا خل

يها ونینهسن / ونینهسنوننها راقن  نَخيال  ونن فل يها العل رنی : ینهسنونن فل  (922 :9، جالسابق) ونهنن
، والههرری  ،الهذيرل أيابد  أن حیتٍ  هبرا   ال   يفهوز الرتا ي ةالالثوث م  یت د ث الشاعر يها ع  

را اوالعراق تيفتسرح رتيرع  ة  شرامل ة  عربي ر وجهرة  و فلسرطنی وليفر  عترا ودبر خترا  ، وعلی الر م م  أهن 
یت رراوز يف  ىفيفرران مرر  ميررزات الشرراعر الٍلسررطيين  أن رر احملتل ررة؛ شررًى مررا يف فلسررطنیتو  الًلرردان العربي ررة

 جدیردة   لهٍررة   اد األميفهة والعامل وفقشت ی صور  م  شعرو اظتساحة اصتغرافي ة احملد دة لألماك  ویتهاول 
 ت رخیي رراد  ترا راد  والشرراعر یعرد   مرا یٍيررد الهذيرل يرو أن  بيرد أن   (60 :ش1391رسرتم حرور مليفرم وشررریزادو، )

زیررد مرر  عمررق دالتررى ی رياصررات األخررر بعرری اإل صترروء الشرراعر إلرریو  ،الههری كررللشررعوب العربي ررة  
ي مروا علرری العررراق وعصرٍوا هبوی تهررا وأصررالتها  لٍٍررة "التتررار" الدال رة علرری قرروم   تشرًىالت رخیي رة ويررم 
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ة" حيرع مررا برحرت مثرراا خالردا لرردیهم. وليفرر  نسروا أن  اليفهررز ا خرر يررو "شر رة الهذلرراظتشردودة 
الًلدان العربي ة علی يف  الٍاشل لههب اليفيان الصهيوين   رمزاد  ليذلقبلٍٍة "التتار"  لقد أتی درویش

سرر ة األخررر  ال رر  تررها  علرری حالررة مرر  أمرران الشرر رة ؛ واظتاسررتغول الغهرراام واظتمتليفررات العربي ررة
يرررم عرررودة الهرررايًنی علررری خيرررول العررررب وبرررنل  ،وخلوديرررا متزامهرررةد مرررع عوقتهرررا بالعصرررر اضتررردیع

وتطابقهرا زیرد مر  ترا ي رة اظتضرمون العرام  جهديم علی جر  األشتراء واعتوی رة ألبهراء الشراعر، ٍرا فيهرا ت
علی  و ینيب باظتهراخ الشرعري  إلری حي رز مر  آات الههرب، واظتغرارة، وميفو ناهترا  مع الزم  الراي 

 . هبا علی مد  ااوطهاد ال ني یيفابدو الٍلسطيين  اظتلهوف بنی الزمهنی القدمی واضتاور ليدل  

 ةالزيتونموتيف 
عصٍر، اتا: ) ش رة  مثمرة  عتا عد ة فوااد يف مستو  السيفر يف الدم ووقایة اصتسم م  السرطانات1ةالزیتون ش رة
ًاركة؛م  ، ويم (281 ا   األش ار اظت ًتت فی العامل، كانت ألهن   بعرد طوفران نروح  رسرت واسري ماأو ل ش رة ن
 ليفوهنرا حضروراد  األشر ار بررزم  أ يفتب السماوی ة عد ة مر ات،  ری أهن ا يف شعر درویشع( وورد ذكريا فی ال)

أن رى ولرد يف  یعرود إلری ةعهایرة الشراعر بالزیتونر مًععا، وليف  وهنأليل فلسطنی وم  جیاور  قد سةم  األش ار اظت
 :م1971الهق رراش، ) لسرريفاهنا جويری ررةد  بيفثافررة وتيفرراد تيفررون زراعررةد  ياقریررة باسررم "الررروة" ال رر  تهتشررر فيهررا أشرر ار 

 ویشرعر هبرا شرعوراد  طرویود زمهراد ؛ ألن رى صرادقها ةبشر رة الزیتونر واإلع راب ؛ فامتأل وجدان الشراعر برالتعل ق(186
ًاريررا مٍهررراد  عميقرراد  وجررداني اد  ًيعي رراد  باعت قرراء یت سررم برراطتلود ط ًاد  وعهوانرراد  ؛ فاختاريررا درویررش رمررزاد واًل ألشررعارو،  مهاسرر

شررعراء الرروط  والسياسررة يف العصررر اضترردیع، معٍررم جررر  عهررد  سررااد   عمررل   يررو بررل ااختيررارواخیص ررى يررنا 
سةد  عهاوی لدواویههم  هتذًونی ًيع مقًت ضتهنی  خالصة   وشعری ة   نساني ة  إ   یعيشون فيها ك اجة  ال   ة الساحرةم  الط

ة لزیتونررل التغيررری الرردا   إلرری حررد  بعيررد يف  ، واضتررق  أن  درویررش كرران ناج رراد (57 :م2012عًررد رب ررى، ) یررربطهم هبررا
هررا؛ إذ يررو  ررد عتا يف شررعرو إلرری دیيفررور  وتکثيررف و اٍا ررا يرر معل ررق مل ًی عررایش ت راحررت حالررةإلرری  توص ررلت موإمن 

 .ةعتا اؽته د خاوعةد  ةالزیتونكانت  شد ة ت   رو باألحداث ال  شاركى يف تو  ،الشاعر وأروى يواجس
يف شررعر درویررش علررری وعررم الشرراعر اصتامررد كمرررا مل یيفرر  ذلررر لًقيررة عهاصرررر  ةقرروم الزیتونررتا

يف شررعرو عرر   ریيررا مهررن برردایات أعمالرررى  اتتمي ررز شرر رهتف ؛(3 :م2003الرردیر، ) الطًيعررة يف شررعرو
                                                                                                                                                       

1. Olea Europaea.L 



 ي، حامد پورحشنتينيپرو  ليروشنفكر، خل یكةر   ...شياألشجار في شعر محنود درو  فيموت

66 

 

برل تررتً  دالتهرا أكثرر  ال   ختص ها معٍم الصرور الشرعری ة ةاسيف القد ف سبِ وليس سًب دتي زيا 
يف  رزف كثر باشتهار األرض الٍلسطيهي ة هبرا، واضترق  أن  يرنو الشر رة دتث رل الروط  بيفرل  أبعرادو، وتر

 حهایايف  ة  تيفرار لٍٍة الزیتونم شعر درویش عومة طتلود اليفيهونة والت ریخ؛ في   الشاعر ٍع م  
لدواویهررى ػتمررود درویررش العهرراوی  ال رر  انتذًهررا   مررلعهرروان الشررعري  إلرری داخررل الررها. مرر  ا عمالررىأ

صتر  يف يرنا و  م0392دیروان "أوراق الزیترون" ال رني طًرع سرهة  حاویةد لٍٍة الزیتونرة فيهرا،وقصاادو 
ّ رة، اظتوحية، والقریًة م  ذي  إالدیوان اظترتت ب علی نٍام التٍعيلة  ، الشعب  استعمال التعابری اظت

األخررر  قصرريدة "شرر رة الزیتونررة الثانيررة" يف دیرروان "أ ررر الٍراشررة"، وقصرريدة "زیتونترران" يف دیرروان و 
كمرا يف غتموعاتى الشعری ة   ةموتيف الزیتون تواتر بنلر یوح  بوووح   وعياد  "اتعتنر عم ا فعلت".

ّی د ص ت ى اإلحصااي ة التالية 72بل  عدد تيفراريا   :مر ةد یيع ت

مرا یتض رح كعر  فلسرطنی وم سراهتا،   شااعة   درویش ع  موتيف "الزیتون" يف شعرو كٍيفرة   یت د ث
علی  ذتاين مر ات لٍٍة الزیتونة فيى و بتواترأنداد"ظتاذا تركت اضتصان" شق   ًار  أن  دیوان الرسميف 

ع یيفرون يرنا  و متتابع  ظتا فيى أكثر قردرة علری اللٍرت انتًراو اظتتلق رم وتركيرز الدالرة يف ذيهرى حير
، مث  یل قرررى دیوانرررا "أوراق الزیترررون" و"أ رررر التيفررررار فررراعود يف توجيرررى الدالرررة ودتاسرررر مقررراطع الرررها

أریررد عتررنو القصرريدة أن  آخررر الليررل، أر  مررا أریررد، ا"الٍراشررة" سررًع مررر ات والرردواوی  األخررر  كررر 
معٍررم الرردواوی  ال رر   نشررايد التسرراوي يف فصرراعداد  ا نمرر   ،تيفررر ر كررل  مههررا ستررس مررر ات   "تهتهررم

، فيعرود حرافز يرنا اظتًلر  مر  عهایرة الشراعر واحردةد  أو مررتنی أو مرر ةد  یرتاوح تواتريا بنی  وث مرر ات  
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ررابشر رة الزیتونررة إلری    رمزی ررة   وجرردان الشراعر اإلنسرراين  ٍعران  يف مر  األشرر ار القليلرة ال رر  حتٍری  أهن 
 مرافقرة   وحيراة   علری األرض وليفرل  حررب   ليفرل  انسران   الشرامل للسروم ارمزيك،  وداات   ری ة   كًریة  

 اورمزي (33 :1م، ج2005درویش، ) ال   تٍهر يف  صوهنا ةاسلقدعلی ا اهدالتللذراب والدمار، و 
، (49 :السررابق) حيررع یسررتعری الشرراعر مههررا اطتضرررة والدیهامييفي ررة يف الطًيعررة وحيرراة الًشررر  يوی ررةلل

 داات  ؛ فيفل هررا (113 :3، جالسررابق) یت صررف هبررا ویعرررتي الشرراعرال ررني  للرسرروخ، واطتلررود اورمزيرر
وم  اظتواقف ال   ختدم اإلضتاح والت كيد ال ني یسعی  ها الش رة ویٍهريا درویش يف أشعاروتضم  

يف  ةالتمس ررر بالزیتونرر إليررى الشرراعر علرری رفررع ميفانررة الشرر رة واإلشررادة بررى موتيٍي رراد. فضررود عرر  ذلررر یعررد  
رررةد  هح الشررراعر يوی ررةد دترر مهرررف ؛لترررزام القررومم  عرر  اا  ررری معرررزول   اد ووطهي ررر اد نسرراني  إ اد شررعر درویررش موقٍررر ومهم 

 یرید طمسها: وأحتول حقوق شعًى ال   دحضها اا  و صيانةجهدو وتوج ى عامل اظتواو ة 
رريودل الزَّمررانل /جِررِنورلي.. / .../ لنقنررب   أننررا اسررم  بلررو/ سنرر  ل أننررا عنرررنبا  ررلن مل رنسنررتقًن

وقًررلن / 1
 (81 :1م، ج2005درویش، ) الزَّيتونِ ونقًلن السَّرول ون / تٍت حل اضتلقنبل 

يف إشرعار اظتغرز   واور ة   عتا دالة   أواصر  ری مهٍيفة  م   السطور الشعری ةیستٍيد الشاعر يف ينو 
 غریرررة  يرررم عوقرررة  مو  وجرررنورو العربي رررة، سررررووالزیترررون ال كالصرررلة ال ررر  یقيمهرررا برررنی شررر ر الشرررعري   

د علی الت ن ر يف األرض العربي ة واألصالة  ة؛ فاظتدق ق يف الزیتونیستدعيها درویش ليوحم هبا رمزاد داا 
رر یرنكر جبنری ررة فلسررطنی  جرررس إنررنار   مأخررر  ير أو بعًررارة  والهذروة  رمرز  یرررتً  بالعروبررة ایيفشرف أهن 

وينا اظتيل إلی العروبة وااستعانة بعهاصر الطًيعة علی دتس يفى جبنور الشاعر العربي ة العميقة  احملتل ة،
 كسررراار األشررر ار ةالزیتونررر ؛ فمرررع أن  (160: 2002دیرررب السرررلطان، ) برررد ا حربرررى إلررری حررررب اعتوی رررة

 بعد مرا هنِلرم –ع( عهد ينو الش رة ) یيع توبة آدم اإلنسان بعد خلقة ت ورست جنوريا رس
ّی رررد مررررور زمررر   طویرررل  علررری وجوديرررا -مررر  شررر رة السرررهًلة  أن    رررری ،(235: 1إبررر  كثرررری، اترررا، ج) ت
ا ليصً  قدم العروبة أطول مر  الشر رة، اضترق  أن  يرنا اظتشرهد یسًقه العرب   الشاعر جعل اإلنسان

يف  دیلررر صررورة وإن تقل ررل مرر  شرر ن الشرر رة وليفرر  جیعلهررا أسررٍل ميفانررة مرر  العروبررة ال رر  تغمريررا
ويرم السررو؛  منو ياجنوعها و  يفة وتقابلها أخر  جتاور الزیتون ی تی درویش يها بش رة   غتموعتها.

                                                                                                                                                       

 رسی یرسو: یرسخ ویثًت .1
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ا دتتد  جنوريا يف األرض أفقي   يف الواقع حتل  ، ةد لش رة الزیتونة ال   دتتد  جنوعها عمودی   خوفاد  ةد فإهن 
ظتلتویرررة تهوبررران عررر  رتيرررع األشررر ار يف ؼتل رررد الشررراعر أن يررراتنی الشررر رتنی جبرررنوعها الضرررذمة وجرررنورما ا

الٍلسررطيهي ة يف األصررالة القددیررة حت رری قًلمررا یت ق ررق مرريود الررزم  و قًررل أن تتٍررت ح اضتقررب، وليفرر  مررع ذلررر 
 ة واربة يف األرض  ایة التقد م.عروبة الشاعر تتقد م علی كل  ما ی صل وحیٍی هبوی  

ة عوقة الشراعر الو يقرة برالرتاث الردیين  وتوزترى معرى ليسرتذرج مههرا عومرة للرجراء واألمرل يف ث ل الزیتوندت قد
 :لنرساء ع( الًاحع ع  ميفان  ) إلی سٍيهة نوح تلمي ي ة   يف قص ة   هاوذلر بتو يٍمستقًل  زاير  
ررينل ِ صرر ن / یررا نِرروحِ  .. زتامررةن / زيتــون  يًن ایتِهنررا صنررهادیِق كاننررت / إن ررا صنررهنعها جنه ررةد / ونوالرردل ل هنل
 (124و 125 :1م، ج2005درویش، ) 1الِقمامِة

ع( بالزیتون القادر علری مرهح ) اضتياة واألم  لهٍسى م  نوح ينا الها الشعري  یطلب درویش يف 
كما أشارت إليها خر اضتياة اصتدیدة،   اضتاملةى الٍلسطيهي ة الثيفلی علی جهاح اضتمامة والدتاألمل ل
موقررع  :م2006سررامل، ) «زتامررة تركررت سررٍيهة نرروح مث عررادت حتمررل يف فمهررا  صررون زیتررونأن »الترروراة 

للمعيشة وبعد سًعة أی ام تعود إليى حاملة لورقرة  اضتمامة م  عهدو لت د ميفاناد  الهيب فریسل (؛إشراق
الزیتونة يف فمها، ف حيت هبنو العومة األمل بنی ركاب السٍيهة؛ إذن یيفرتث درویش عتنو القص رة 

فيًررين اإلنسرران الٍلسررطيين   ؛شررعًى بررنیيف بررع  السرررور واضتررافز  ةحت رری یٍهررر ميفانررة الزیتونرر تهاصرري اد 
توشررری تو  ،جه رررة أرورررى ال ررر  بش رررر هبرررا الشررراعر، ليفررر   الههایرررة تسرررٍر عررر  الضرررياع والتهویرررد ةبالزیتونررر

يف رؤیرة  اعلي تهروفا ارمزی تهر ةٍقرد الزیتونرتأحومى وتنيب أدراج الریاح وتصل إلی سرول القمامرة؛ ف
يف شرعر درویرش يف التروراة  ةقدسي ة الزیتونر يف ذاتى. اتقتصر  ری مستقر ة  منبنبة  و الشاعر ال   يم 

  شرر رة الهرروريهررا عل ال ررنی  یطلقررونشررریعتى اإلسررومي ة واليفترراب اظتقررد س للمسررلمنی  تسررر ب يفبررل ت
 ما جیلب الشاعر منوذجى يف شعرو:ك

ررلِ  مل رتن، حین رمن شنرررقي ة  / عِمرِيررا ألررِف عررام  / زَيتونــة  ونأبل حتن ررمن  نربي ررة  / فنررو يل / رٍ ررا ینسرررتنیحِ ونا يل
معِ   سِوسهاد  هِو عنلمَّ قنليود/ ونجین نین/ ونحین  (683 :درویش، اتا) مل ن الٍاحتل

 «وا ربي ة   شرقي ة  ا زیتونة   مًاركة   یوقد م  ش رة  »م  قولى تعالی  تهاصي ة يها م خوذة   ارتسمتإن  الصورة ال  
                                                                                                                                                       

 صهدوق القمامة: وعاء صتمع األقنار اظتهزلي ة. .1
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؛ فهر  طریقة ةم  الزیتون يان  األرض تستعری إة يف شعر درویش تهمو مع الزم  حت ی اس(، وينو القد35 /الهور)
 الزیتونررةعرر   وسرراحة   ميفرران  أي  عرر  ختل ررم  التعًررری قصررد الشرراعرحيهمررا یوذلررر سررتعارة رااعررة إ هررارو عتررنو اا

ا ش رة  ا دیيف  أن یعثروجولت ح عمرر  ها؛ ألهن  علی مثيلها يف الشرق وا يف الغرب. إوافةد إلی ذلر أصًر
الزیتونة یهم  الشاعر ويو حدیع  ایصل إلی حد  اظتًالغة؛ ألن  ش رة الزیتونة معمر ة یعد ل منو يرا بطيئراد ويرم 

زيررة  أع مي رة  قادرة  علی الصمود يف بيئة  قاسية ، ليف  ما جیدر بالعهایة مقابلة الزیتونة لزيرة سوس  ال   يم 
ّد ي يهرا (271: 1990الغسراين، ) بستاني ة  تت ذن يف اصته ات، والعراص، والًسراتنی ضتسر  مهٍريرا وهباءيرا ؛ فتر

الزیتونة رمزاد للًلد العریق الهاعم باألصالة القددیة ويو فلسرطنی ال ر  شرد ت أزلي تهرا بالزیتونرة، ويف اظتقابرل تٍيرد 
یهشرو فاتح  م  الٍاحتنی الٍلسطيهينی ظتستقًل ينو الًود وأجياعتا، وكل ها يف وردة السوس  رمزاد لألمل ال ني 

 نطاق صورة  دراماتييفي ة  ترتاوح وتتًادل بنی شذصي   "األب والٍاتح" ونًا  "الزیتونة والسوس ".

 الةرتقالموتيف 
القلویرررات يف األنسررر ة  ذتاريرررا تيفرررو ن األشررر ار ال ررر یعرررد  الرتقرررال مررر  ورررروب اضتمضررري ات ومررر  

 ، وجتاعيرد اصتلرردزیرادة الروزنك  یقررم اإلنسران مر  أمرراض  رنااي اد  تروي علری ذتانيرة وعشرری  عهصرراد حتو 
يررررو و یعررررود إلرررری بلررررد یقررررع يف جهرررروب القررررارة األروبي ررررة  اوسررررًب تسررررميته ،(43: 1380خبشرررری زادو، )

 رمرزاد كانرت فيهرا الصرنی ال ر    يروو  رايسم  موطهرى الر نقلت ينو الٍاكهة ألو ل مر ة   وليف  ،الرتغال
يف األدب  تمررررر  األشررررر ار ال ررررر  تشرررررتهر فلسرررررطنی بزراعتهرررررا، ودخلررررر شررررر رة الرتقرررررال .للسرررررعادة
مرر  عررادة الشرراعر وذلررر  ؛حررتولظتقاومررة اا كسرراار األشرر ار بوصررٍها شرر رةد موحيررةد   الٍلسررطيين  

ؼتي لرررة لرررى تًررردعها  مٍرررردات  ؛ یلت رررل إلررری قوعترررا بصرررراحة   تميف  مررر ایررر جیمرررع اظتواوررريع ال ررر  حيهمرررا
؛ ف صً ت ش رة الرتقال أیضاد ػتاولةد لت سيس الرؤیرة اصتمايری يف احتيفاكها ومواجهتها للم تل  

أو تتمث ل  (8م: 1987كهٍراين، ) اإلبداعي ة لألفق الٍلسطيين  ال ني امتزج بالناكرة الغااصة يف اظت ساة
 .(76 :م2005كوب، )  اظتقاتلقهًلة  مدم رة  للشعب الٍلسطيين أذتاريا يف مقام

ت شر رة ٍااريرا مرر  يف شرعر درویررش   ةد أساسرري   مسر ةد الرتقررال  لقرد اكتسرًر وذلررر أن  ، الزیترون، والهذررلكه
ٍتح عوقتى بالوط  إا  م  خول أش ارو وطيورو وكاف ة تضاریسى» دو (153 :م2012، زتزة) «الدرویش ای ، وًی

اص ة  ری اطت الشاعر رؤیةتدل  بالتهاوب علی  یيع تارةد  تسمي ة فلسطنی بىرتقال ته م ع  وتيف الأن  عهایتى ٍ
ٍاكهىينو ع   العابثةتقليدی ة و ال جتربتى اظتتمي رزة  الشاعر صدق الصورة الشعری ة وأصالتها؛ فيستلهم وما فيها م  ال
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صلى ع   رة لقطراترتقرال يف الشر رة یو رل لرنلر  ؛ى وحتيلرى إلری اضتهرنی ال رني یزیرل عر   ربترىمثيلال   ٍت  ؼتتٍل
ًابكرا كوهنررا م مهراد یسررت ار إليررى ، أو  (297 :2م، ج2005درویرش، ) لتذلرد الشرراعر لثورة ال رر  ت كرل اخضرررار شر

ٍاقمى غرز  موتيرف الرتقرال العثرور علری مومرح مر  ٍ الروعم. م  مث  یقتضم (403 السابق:) أ هاء ت ز م الووع وت
ٍترى يف دواویرر  الشرراعر وذلررر ررة الشر رة علرری لل صررول خطروة دتهيدی ررة ٍل اظتقتضرری  اظتکررر رة مث  الولرروج إلرری و ٍي

ٍي ررةد إليهرر حتترراجالشررعري  والرتاكيررب ال رر   ٍررة الرتقررال يف  قس ررمإلرری اظتتلق ررم، فت اظتثررری اظتعهرری ونقلررى وطيرردتل ا موتي ٍل
 :ليةقاامةد علی تيفرار  مغر  تهم  عهى اإلحصااي ة التا مر ةد  29غتموعاتى الشعری ة 

يف  معررراد  متسررراویة   هسرررًة  عددی رررة  "أعرررراس" و"كزيرررر اللررروز أو أبعرررد" ب لنحصرررااي ة حیٍررری دیوانرررا وفقررراد 
، مث  یليهمرا دیروان "العصرافری دتروت يف اصتليرل" ال رني تسرع مرر ات   كليهمراالرتقرال يف   تو يف لٍٍة

سترررس  فيرررى لٍٍترررى ني تيفرررر رتال ررر "حصرررار ظتررردااح الً رررر"ودیررروان  مررر  تيفراريرررا سرررت  مرررر ات   حیمرررل
شيئاد یقس م حيع يف الدواوی  األخر   عتا عدد التيفرار تضاءل ویتقل ای ا ن فصاعداد . م  مر ات  
، "عاشق م  فلسطنی، أزيار الدم، أحً ر أو اأحً ر"دواوی  أي  م  يف  إلی  وث مر ات   فشيئاد 

أم ا القصااد ". عتنر عما فعلت، أحد عشر كوكًا، ات1أوراق الزیتون، ػتاولة رقم "إلی مر تنی يف و 
فتهطروي علری قصريدة "الرتقاليرة" يف دیروان "كزيرر اللرروز"  وشت يرت برى الرتقرالاصرًغت بصرًغة ال ر  
مر  الرمروز الٍلسرطيهي ة  الرتقال بوصرٍى رمرزاد موتيف  استذدم درویشلقد .  ری مًاشر   بشيفل   ويم

ابرات فلسرطنی ابرة مر  بو  بو   حت ی أصرً ت تون"م يف دیوانى الثاين "أوراق الزی0392سهة  ألو ل مر ة  

0
2
4
6
8
10

تون
 الزی
راق
أو

 
طنی

فلس
م  

شق 
عا

 
لدم
ار ا
أزي

 
ط 
 الو
إلی
ت 

 هيا
أ

 
ليل
 اصت
 يف
وت

ری دت
صاف

الع
مها 

 نو
 م 

ی
 تهه

يً 
حً

 
ک
أحً 
 ا 

 أو
ک
أحً 

 
رقم 

ولة 
ػتا

7  
ار 
نت 
نا ا
 وي
ورهتا

 ص
ک
تل

… 
راس

أع
 

عا 
ل ال

الٍ
یح 
مد

 ر 
ح الً

ظتداا
ار 
حص

 هية 
م أ
، ي
 هية

م أ
ي

 
أقل  
ورد 

 
وکًا

ر ک
عش
حد 

أ
 

هم
 تهت
 أن
يدة
قص
و ال
 عتن

رید
ا أ

 
شة
لٍرا
 ر ا
أ

 
بعد
و أ
وز أ

 الل
زير
ک

لت 
 فع
عما

نر 
اتعت

 
ریًة
 الغ
سریر

 
صان

 اضت
کت
ا تر
ظتاذ

 

 عدد التواتر في الدواوين



 1396 صيف، 43العدد الـ  محكنة ةيعلنفصلية ، مجلة الجنعية اإليرانية للغة العربية وآدابها 

77 

 

يف قصيدتى "اتصدق فراشاتها"؛ فللتردر ج  اسي ما هرت جبوء يف دیوان "ورد أقل " و يم الشعری ة و 
ونًردأ بدیوانرى الثراين يف قصريدة "رباعيرات"  يف شرعر درویرش منشرم هبردوء   فيفرة اظتوتيرف ورمز یترىمع 

 :ال ني اظتراد بى يو نٍس الشاعرال   یت د ث فيها الشاعر ع  عوقة الرتقال مع الس نی احملًوس 
ًن رل وناألفقن الرَّحيبن / الة رت قاِل مل   ِرِقوبل الس   ل اقنيِت عِيونن  هاقن ال  فنإذا اشرتدَّ سنروادِ / ونعل

ييبن  ، يفن 1أترنعنز   جبنمال اللَّيل/ اضتِزنل يفل إحدن  اللنيا ل    (73 :1، جالسابق) شنعرل حًن
ألو ل مر ة يف حياتى يف أصعب األیام ال    وفقا للقراا  أن  الشاعر ینكر يف ينا القطاع لقاءو بش رة الرتقال

، حنی ی تيرى أيلرى ووالدترى مرههم وحیملرون لرى ا فی الس  م  خوعتم ألقل اعتِقل و  ة ال  زمهاأليم و  ،ياأمضا
األدب »أدب الس   يرو ألن  ؛ الرتقال یيع أ  ر رتيع ذكریاهتا يف نٍرة الشاعر وصورومعهم أ هاء الزیارة 

ان اضتدیدی ر ة، وخررج مر  رحرم اانساين  القترا   ال رني ولرد يف عتمرة و روم األقًيرة، والزنرازی ، وخلرف القضًر
آام التهيفيل، وموم األسری وتوقرى الوجع اليومم ، واظتعاناة الهٍسية، والقهر النا   واظتعر  ع  مرارة التعنیب، و 

افة، والصررررور لهررررور اضتری ررررة وخيرررروط الشررررمس... ویتمي رررر ز بصرررردق الت ربررررة و هايررررا، وبالعٍویررررة، والرمزی ررررة الشرررٍر
صردق يهرا ؛ في لرو موقرع بيرت فلسرطنی للشرعر( :م2011حسرنی، ) «اظتستلهمة، وسوسة اللغة، وطووة التعرابری

جعلررى  مصررقول   وخيررال   فياو رة   بعاطٍررة   الشرراعر يف شررعر درویرش عرر  الرتقررال حيهمررا دیزجرى اظت سرراوی ة الت ربرة
رن لرىمهى  تشذيصي ةد  یرسم صورةد  نقطرة أمرل  للشراعر  ويرم"عيرون الرتقرال"  كمرا یقرول  عيونراد  وذلر حرنی اخت 

 شعر درویش حت ی شيفلها يف صورة اطتيالية م  الرتقالحتٍ  الالٍلسطيين  الغااا يف صت ة الي س والش  . 
مازالرت آخر م  "عيون الرتقال" إلی "عيرون الشرتاء"، ليفر   العوقرة اظتتماسريفة بيههمرا  وقف  يف م تهتقل اهن  أ

يف شررعر  غمومررةد م شرر رة الرتقررال دتلررر ذكریررات  كمررا مرر  الواوررح أن    .(89 :1م، ج2005درویررش، ) قاامررة
  ة :ومضطرب ة  حزیه حًيفة  إلی سوقها بشٍق الشمس ال ني ی اتشًيههمهها  یيع أ  رت يف تشًيهاتى، درویش

م ًِها جنسمل ًن رل / كالتقاءل اضتِلمل بلالينقٍةل / رتيلة  / ال   ینطلل م إلنی ال بزي  / كالشَّمسل ال   دتنضل
 (307 السابق:) 2الة رت قالةِ 

 العوقررررة هرررررت يرررنو الشرررمس، و مررر   معقررررودةد بلوحرررة یعرورررها الشرررراعر الرتقرررال صرررورة لقرررد تقرررد مت يهررررا

                                                                                                                                                       

 أتعز   جبمال الليل: أتسل ی بى. .1
 اللًاس ،رتعى أزیاء :الز    .2
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يهي ة ، ويررو خیلررق يررنو العوقررة أ هرراء اليفرروم عرر  والشررمس بيههمررا يف اللررون ال ررني یصرردر مرر  الٍاكهررى التشرًر
ًرد   رامرى وحاجترى عترا، مث  یو  رتيلةد  یصف الشاعر يف مستهل  القطاع امرأةد ؛ يف الواقع يف سدوم رتيلة   امرأة  

يهات ،عرر  مررد  يررنا الغرررام للتعًررری اظتتعاقًررة ال رر  جانًهررا األو ل یعررود إلرری الشرراعر والثرراين إلرری  یرر   بالتشرًر
ي اليقٍرة ال ر  تطلرب أاألولی تشً ى حاجة الشاعر إلی العشريقة بررر "التقراء اضتلرم باليقٍرة"  لوحةاظترأة؛ فٍم ال

يررو اإلتيرران باظتشررً ى بررى ال ررني یصررهع  شرر رتهاخیررا   جررنورو اتهتهررم وليفرر  مررا عميررق   ختييررل  اضتلررم، وذلررر 
ق يف  ،وتت رررر ك إلررری الً رررر برتقالي ررراد  مررر  الشرررمس ال ررر  ارتررردت لًاسررراد  صرررورةد  ويرررم صرررورة ترررنكرنا یالرررة الشررٍر

يف  ایتوق ررف يهررا نا التمررازج بررنی الرتقررال والشررمستهاسررب حالررة الشرراعر الغرامي ررة ويرر حزیهررة   الشرمس، حالررة  
 السررابق:) عتررا بالشررمس مشررً هاد ة الرتقررال حيهمررا یصررف حً رر مواقررف أخررر يف  یيفثرررث عترراشررعر درویررش بررل 

ررا ليسررت صررورةد  .(108 الصررورة اضتزیهررة مرر  شرر رة الرتقررال سرريطرت علرری خيررال الشرراعر وأحاسيسررى  ررری أهن 
غة اظترجئررة وذلررر حررنی یهقررل الرتقررال  أحادی ررة اصتانررب مرر  الشرر رة بررل قررد تت ررو ل الصررورة وتصررطً  بالصرًر

 حالة الت د د مع الثًات كما یلم:نٍس اة اصتدیدة ال   يم األمل واضتي أ راد م اظتتلق م إلی خبلودو الداام 
هازةن  م جل  (222 السابق:) اضتن نارةِ وِالر مالِ  1تٍِت تِىِ  ِ اسي اد  قنمنراد / ..ب رت قال  كانن اطتنریِف دینِرا يفل ضتنمل

تلت م مع الرؤیة الدیهية وذلر حنی یًدأ كومى بوصف  فلسٍي ةد  درویش م  نٍسى نٍرةد ػتمود یقد م يها 
فویٍهم  رض الشاعر م  اصتمع بنی اطتریف والرتقال إا   وتساق  األرواق. اطتریف ال ني یت صف بالتعریة
مهها، ويم  فتصری أوراق األش ار فی الٍصل صٍراء وتتساق  وتًدو عاریةد  ؛باظتعرفة الص ي ة عتنا الٍصل

للههایة وهنایة للًدایة.  هبا لتيفشف حقيقتها، ك ن ى عملي ة بدایة   ملتصقاد  لع ش رة الرتقال زیٍاد توحم خب حالة  
ّ  ر علی الشراعر تر  ریاد  - ولو كان اظترور جهازاي اد  -فصل اطتریف ر م مرورو  ، مر  مث  یشرً ى درویرش سرلًي اد  ای

  د د وتعود إلی حالتها األولی.تسقطان لتتينا اظترور ٍا یقع لش رة الرتقال؛ فإن  أوراقها وفواكهها 

 النتيجة
لقرد دتس رر ػتمرود درویرش بالطًيعرة الٍلسرطيهي ة الرااعررة مسرتعيهاد ب شر اريا علری الت رد ي صتميرع مر  حیرراول 
طمس ت رخیى ويوی ة شعًى؛ فٍل ت األشر ار والتطرو رات ال ر  طررأت عليهرا موقرف العهایرة للشراعر ليسرتذرج 

                                                                                                                                                       

 تٍت تى: دیز قى ویکس رو .1
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الغایة اصتمالي ة  وتيٍهایتوخ ی ٍت  بعضها ػتسوسة  أو خيالي ة ، واألخر  متٍاالة  أو متشاامة  مهها رموزاد وداا
بررى؛ مرر  مث  التٍترريش عرر  الصررور الشررعری ة حررول موتيٍررات  أحاطررتيررم إ ررارة اظتذاطررب وإحالتررى إلرری قضررية و 

 زو اطتيرال والرمرب تاليراد الشراعر مت فيهرااألش ار يف شعر درویش یثمر اليفشرف عر  فيفررة اظتقاومرة ٍرا یسرتعنی 
حیٍرری موتيررف الهذلررة ٍعٍررم عرردد التررواتر بررنی  الدالررة يف ذيرر  اظتتلق ررم. وتيٍيررة األشرر ارليعم ررق ٍ الشررعری ة

مر ةد ويف  14 بررمر ةد وتل قى الزیتونة  00األش ار الثوث يف جل  الدواوی  الشعری ة حملمود درویش بعددو الًال  
 كما تًنی  اإلحصااي ة التالية نسًة التواتر بنی كل  الثوث مهها: مر ةد،   29الههایة الرتقال 

 
يف حهایرا الرمروز والصرور  و ل معٍمهرا الشراعری وإجیابي ة   يف شعر درویش ٍومح فریدة   ةالهذلموتيف یت سم 
معٍم  ار م م  حيازهت - اأهن   للعٍمة، واألصالة، والثًات، واظتثابرة،  ری ارمزيك دتت  بصلة عتنو الش رةال   

ح آلرةد  متشراامةد مهًروذةد لرد  الشراعر لرر صرورةد دت قرد رالصرور اظتتٍاالرة يف شرعر درویرش  واسري ما حرنی تصًر
  .ألعوبي ةد يف ید الصهایهة ليستمد وا هبا علی تطًيع األرض الٍلسطيهية والتغطية علی هنًهم واحتوعتم

ال ررني  والرروطين   و مهصررب  علرری موقررف الشرراعر اإلنسرراين  ؛ إذ يررةزیتونرروتيررف الیتمس رر ػتمررود درویررش ٍ
وداات    وحیمل رموزاد قومي ة، ال تىدیهي ة وأصالال الشاعر يوی ة یزید م  وإمن ا يو لتزام القومم  ع  اا ليس ٍعزل

والت ریخ، ليف    ،ليفيهونة، واوالرسوخ ضرة،واطت ،لسوما إلی جانب االقدسي ة والوط  بيفل  أبعاديى كفي كامهةد 
 الش رة. ينو اليفوم إلی  توجيىبى درویش مهن  عوماتى ترتً  برتاث  دیين  احتٍیمعٍم 

 مسررتلهمةد ا رتابررات   ضررم  يف شررعر درویررش بصرردق الصررورة الشررعری ة واألصررالة، وی الرتقررالموتيررف یررهعم 
 درامرراد  يررنا وقررد صررهع، أو يف اظتهٍرری والتشررر د اللررنی  مررين هبمررا الشرراعر يف وطهررىلثورة ظتررة كررالت ربرة الشرراعر اظت

یهس رق برنی جعلرى  كمرا الغاار يف عامل التشًيهات وااسرتعاراتع  خيال الشاعر الصقيل  مهًثقةد  تشذيصي ةد 
  .ویهقلى إلی متلق يى أو ؼتاطًى اظتشارك لى يف األمل ومضطرباد  مهموماد  مهاخاد  يذلقل الشمسو  الرتقال

77٪ 

76٪ 

76٪ 

 نسًة التواتر بنی األش ار الثوث

 مر ة  56الةرتقال  مر ة 72الزيتونة  مر ة 80النخلة 
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  ش؛یدرختان در شعر محمود درو فیموت

 و پرتقال تونینخل، ز انیم یلیو تحل یآمار یبررس
3تیمحامذ پورحش، 2خلیل پروینی، 1كبری روشنفكر

 

 هذرس، تْراى ت٘ترثداًطگبُ  ٖزثبى ٍ ادث٘بت عرث گرٍُ داًط٘بر. 7

 هذرس، تْراى ت٘ترثداًطگبُ  ٖزثبى ٍ ادث٘بت عرث گرٍُ استبد. 7

 كرهبًطبُ ،ٕرازداًطگبُ  ٖزثبى ٍ ادث٘بت عرث داًطجَٕ دكترٕ. 7

 ذهیكچ
ٖ  آى قٗ  از طر است كِ ذٗعصر جذ ٖرضٌبسٗتصَ از عٌبصر هْنهَت٘ف  ث ِ ًوبدّ ب ٍ    ت َاى  ه 

 صٗدر ضعر هحوَد درٍ ف٘هَتدر اٗي هقبلِ ثِ ثررسٖ . بفتٗضبعر دست  عٗثذ ٕضعر رٗتصبٍ

 ٖف٘ثر رٍش تَص ٍِ٘ ثب تك ًْٕفتِ در اضعبر ٍ رٍٗ تصبٍ ن٘ثب اضبرُ ثِ هفبّ ضَد ٍ پرداختِ هٖ

ِ  هَجَد در  ّٕب رهسگبىكَض٘ن  هٖ ٖلٍ٘ تحل ٖ ٍاال ت٘  اّو اضعبر درٍٗ ص را ك   ل٘  در تحل ٗ 

دّ ٘ن.  ق رار  هخبطت  بر٘در اخت ست،ًْبى اٍ ّٕب طِٗدرك اًذ ٕثرا ٕذ٘كل بٗداضتِ  ٕقصبئذ ٍ

ثر س ِ درخ ت ًخ ل،     ٍِ٘ تك صٗدرختبى در ضعر هحوَد درٍ ف٘هَت ٖپس از ثررس رٍ ازاٗي

ِ  ٍٕ ّٕ ب  َاىٗ  در د ٕا ٍ پرتقبل كِ ّر كذام ًقص تكرارضًَذُ تَىٗز ٍ    داض ت  ر،ٗاً ذ، ث ِ تص ب

آى درخت  ًٔوًَ ؛است سٗتوبه ٕگرٗد ازكِ ّر كذام از آًْب  ٘نبفتٗ ستد ٌّٖ٘ب ٍ هضبه رهسگبى

 ٓس ِ درخ ت ث َدُ ٍ درثردارً ذ     يٗ  ا بى٘  ًخست ه ٔتجر حبئسضبعر  يًٗخل است كِ در دٍاٍ

س سس   اس ت؛ در خ َد   ٖهثجت ٍ هٌف ّٕب ٍ ًطبًِ ٕذارٗپب ،ّٖوچَى صلح، خره ّٖٗب رهسگبى

حبه ل   ت،ٗثط ر  خٍٗ تبر ٖاست كِ عالٍُ ثر داللت آى ثر ّست تَىٗپس از آى ًَثت درخت ز

جبم درخت پرتق بل ك ِ   است ٍ سراً ٖستبدگٗاز جولِ جالل، اصبلت ٍ ا ٖٗرّبًٗوبدّب ٍ تصَ

ٍ ٍط ي   ٖاز اًقالة ٍ پٌبٌّ ذگ  ّٖٗب داللت ٍٖ گبّ بًِٗگرا ٍ اًسبى ٖص٘تطخ ٕرٗتصبٍ ٖگبّ

 دارد. رُ٘خَد رخ ٍٖاشگبً ٌِ٘الطبعر در گٌج

 .درختبى ؛صٗهحوَد درٍ ؛ف٘هَت ؛ي٘ضعر هعبصر فلسط: ها لیذواژهك
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