
 

 

 

 

استدعاء الرموز ودالالهتا يف الشعر الفلسطيين املقاوم املعاصر 

 (لطفي زغلول منوذجًا)
 

 2يحيى معروف0 *5عاطي عبيات
 شهيد تشمران، أهوازللغة العربية وآداهبا جبامعة أستاذ مساعد، قسم ا. 5

 ، كرمانشاهرازي، قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة أستاذ مشارك .6

 (66/1/6253: ؛ تاريخ القبول 45/2/6253: تاريخ االستالم)

 

 امللخّص

مستويات متفاوتة من مسة مشتركة بني غالبية الشعراء على  ،كما يقال ،يعترب توظيف الرمز يف القصيدة احلديثة

وهكذا ومع أن الرمز أو الترميز يف األدب بعامة مسة أسلوبية وأحد العناصر النص . حيث الرمز البسيط إىل األعمق

إال أننا نراه قد تنوع وتعمق وسيطر على لغة القصيدة احلديثة وتراكيبها وصورها وبنياهتا  ،األديب اجلوهرية منذ القدم

 "لطفي زغلول" ار سجلّت تقنية الرمز حضوراًً الفتاً وفاعالً يف أشعار شعراء فلسطني عامة وشعرويف هذا املس .املختلفة

تعبريياً من  فحملت بُعداً ،توجيه األفكار وتعميق الرؤية الفنية وإثراء النص وختصيبه ىخاصةً؛ ملا فيه من قدرة عل

الشعرية واملتمثلة " لطفي زغلول"والواعية يف جتربة فالقراءة اهلادئة  .بعاد جتربته يف نضاله ضد احملتل الصهيوينأ

تكشف لنا بوضوح تام عمق ومصداقية هذه التجربة، كما تدلنا على معاناة شاعر  ،حىت اآلن بعشرة جمموعات شعرية

وكأنه شاعر منذور لترمة تلك اهلموم  ،ريفي، منذ بداياته األوىل، هبموم شعبه وبقضايا أمته إىل حد يبدو معه

 :فهذا البحث عرب املنهج التوصيفي التحليلي بصدد اإلجابة والتفاعل مع السؤالني املطروحني. ضاياوالق

هي الرموز املستدعاة يف النص  ما :فاعليته يف النص الشعري الفلسطيين؟ ثانياً ىالرمز وما مد هو ما: أوالً

  ختدم القضية الفلسطينية؟تأثريها يف توليد الدالالت اإلحيائية اليت ىوما مد" الزغلويل"الشعري 
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 ةمقدم

ل التراث العريب بالنسبة للفكر األديب العريب املعاصر امتداداً وحضوراً فاعالً، كشي

ويتجلى هذا احلضور يف استفادة هذا الفكر من بنيات هذا التراث وجتسيدها يف أجناس 

اليت واألعمال األدبية . اخلطاب األديب، سواء أكان شعراً أم قصة أم رواية أم مسرحاً

عربياً أو شاعراً  استفادت من التراث العريب كثرية جداً، ويصعب حصرها، وقلما جند كاتباً

إال أنه من . إال واستفاد من بنية التراث العريب، بأنساقه التارخيية واألسطورية واخلرافية

املالحظ أن اخلطاب الشعري العريب احلديث واملعاصر كان أكثر األجناس األدبية استفادة 

ثة مسة يدة احلديالقص ف الرمز يفيعترب توظي .من الرمز األسطوري وإحياءاته وداللته

ط إىل الرمز يث الرمز البسيات متفاوتة من حية الشعراء على مستوي غالبنيمشتركة ب

 .إىل الرمز األعمق ق،يالعم

ة واحد العناصر النص ياألدب بعامة مسة أسلوب ز يفيوهكذا ومع أن الرمز أو الترم

ثة يدة احلديطر على لغة القصيإال أننا نراه قد تنوع وتعمق وس» ة منذ القدمياجلوهر ألديبا

ة يائحية واإلية والبالغيوالرمز بشىت صوره اجملاز ،اهتا املختلفةيبها وصورها وبنيوتراك

وإذا  ،يل الشعريات التشكيد جلمالي وجتسريومصدر لإلدهاش والتأث ،يق للمعىن الشعريتعم

االرتقاء  سهم يفيفأنه  ،ق مقنعيدق يواتساق فكر ،منسجم ز بشكل مايلوظف الرم

 .ياملتلق ها يفريدة وعمق دالالهتا وشدة تأثية القصيبشعر

إىل غري .. وغرف شعراء العرب املعاصرين من معني الرمز األسطوري والتارخيي والثقايف

فأصبحت الرموز  .مالياًصوراً فنية دالة أغنت نصوصهم الشعرية وعمقتها فكرياً و.. ذلك

يثري  للشاعر الفلسطيين املعاصر، حبيث غدا استدعاؤها أمراً ىبكافة مستوياهتا أمهية قصو

فالرموز . املضمون الشعري، ويكشف عن املعاين اليت يصعب احلديث عنها بطريقة مباشرة

يش هذه حيث تع» تنفد اإلحياء مبشاعر وأحاسيس ال ىالتراثية ومعطياهتا هلا القدرة عل

ألنّها متثل  ؛املعطيات يف وجدانات الناس وأعماقهم، حتف هبا هالة من القداسة واإلكبار

ومن مث فإنّ الشاعر حني يتوسل إىل  ساسية لتكوينهم الفكري والوجداين والنفسي،اجلذور األ

جسور من معطيات التراث وإفرازات  إيصال األبعاد النفسية والشعورية لرؤيته الشعورية عرب

هذا باإلضافة  .التأثري والنفاد ىالوسائل فعالية وقدرة عل فإنّه يتوسل إىل ذلك بأكثر الرموز،

العمل الشعري عراقةً وأصالةً وميثل  ىستخدام الرموز ومعطياهتا التراثية يضفي علاإىل أنّ 
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 نوعاً من امتداد املاضي باحلاضر، وتغلغل جذور احلاضر يف تربة املاضي اخلصبة املعطاءة،

حبيث جيعلها تتخطي حدود الزمان  من الشمول والكلية، كما أنّه مينح الرؤية الشعرية نوعاً

 .(23ص، 5112 حداد،) واملكان، ويتعانق يف إطارها املاضي مع احلاضر

 ء الصورة ويف رفد أبعادها أبعاداًات الرمز والتراث عامل مؤثر يف إغنايإنّ معط بالتايل

وهذه يستحضر معه مفردات خاصة به، فإنّ وجود الرمز  كلذكو ،متنوعة يدة وآفاقاًجد

داً ين هذا االجتاه الرمزي جديكب الصورة وإغناء مناخاهتا فلم يختص إىلاملفردات تؤدي 

 ريإخواهنم العرب يف التعب ىخُط ىون علينيوإنّما سار الشعراء الفلسط، يف الشعر العريب

نفه كصعبة واملناخ املظلم الذي عاش يف ، فالظروف اليبوحوا بِهعوا أن يستطيعمّا مل 

ألنّ ؛ لغة الرمز ومواصلة النضال الشعري بوجه احملتل حدا هبم اإلجتاه إىل ،ونينيالفلسط

عتقال أو اال امنة ضد احملتل ربّما تقود صاحبها اىلكس اليار واألحاسكح باألفيالتصر

ة يالرمز  إىلنيشعراء فلسط من ريثكحتالل وهلذا السبب جلأ الالسجن أو القتل من قبل اال

لطفي زغلول عاش مهوم ومعاناة وطنه وعربّ عنها بصدق  فالشاعر. واالستعانة بالتراث

اً لغته من ريثكما هنلت ، كهبام وغموضإة دون ية واضحة جليوهلفة فجاءت لغته الشعر

ة، يفة ثقايان فعالكل عنه إنّه يما قكو، ةيهتا النضالريمس الرمز يف ىخصوبة التراث وثر

تابة كدة يف الشعر واليتشافه ملناطق جدكواصل إيبقوة يف حقول اإلبداع الشعري و كتتحر

ال الواسع يم واخلي مناطق اإلبداع والذوق السلنياجلسور اجملدولة بقوة ب كوإقامة تل

اً أذهان قومه وشعبه حنو كوحمر ات عامله احلضاري،يمعرباً عن معط اشة،يوالعواطف اجل

ة الوطن واملعاناة وهي قصائد لن ي يف ماهكريالتف كراً بقصائده اليت حتدو بكومذ املستقبل،

 .ةيقرطاسه وروحه الوثابة الوطن ىتبت بدموع سحت علكألنّها  ؛تنسها أبداً

 ةية والعمليت  الذاتريلطفي زغلول س

ين الراحل يرب للشاعر الفلسطكوهو النجل األ 5141نة نابلس عام ييف مد وُلد الشاعر

اسي ودبلوم يخ السييف التارالبكالوريوس شهادة  ىحصل لطفي عل ."ف زغلولياللطعبد"

د يمنها مساعد عم ،ةيميادكف أئشَغَلَ عدّة وظا ة،ييف العلوم التربو رية العايل وماجستيالترب

ة لالحتاد يئة اإلستشاريوعضو اهل ،ةية وحماضر يف جامعة النجاح الوطنية نابلس اجلامعيلك

ر يالعشرات من شهادات التقد ىته حاز علريويف مس .هاري وغينينيالفلسط تّابكالعام لل

 من املقاالت ريثكتب الكاتباً وشاعراً فكان كفهو . يةة واألجنبيات العربيداليوالدروع وامل
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، ضمت أمل ما كتب يف احلب شعرياً ديواناً 64 ما أصدركتب، كد من اليوترجم العد

مطر النار "وان يود" ونكنا وهنا سنكهنا "وان يد: هاومن، والوطن، وغري ذلك واجلمال

" وعشتار واملطر األخضر"و" نساننة وقودها اإليمد"و" ل العريبيموال يف الل"و" نيامسيوال

" نشدو للوطن ..ايه"و "مهس الروح "و" ال ..أقول"و" قصائد بلون احلب"و" مدار النار والنوار"و

 .ةيد الوطنين واألناشيها من الدواوريوغ

 ة لطفي زغلوليشاعر

تبة والده تفتحت كففي م ،يباً فذّاًاً وأديان والده شاعراً ولغوكاً، فريثكتأثر الشاعر بوالده 

 .باركهم من الشعراء الرين الشعر للمتنيب والبحتري والبارودي وشوقي وغيدواو ىناه عليع

اآلداب  ىومعرفته علاخلارج دورٌ يف إغناء ثقافته إىل  ةريثكان ألسفاره ورحالته الكما ك

وما أعقبه من  5131 بة عامكان ألحداث نكما ك .ةيالعربإىل  ة واآلداب املترمةيالغرب

ق يف انتاجه يلّت األثر العمكش ،ينة من قبل الصهانيجة احتالل فلسطيمة نتيأحداث جس

ة يانّه مع بدكل .ندر الّ ماإن عاماً يعشر حوايل تابة الشعركنقطع عن ا الشعري واألديب،

أنّها تنتظر منذ أمد كو ،امنةكانت ك ته اليتيتفجرت شاعر 5112عام  االنتفاضة األوىل

شاعرنا طرق  .(511ص، 6222 زغلول،) توقفي اهلادر اهلائج الذي ال البحركد، فجاءت يبع

ة يان مهومه ومهوم وطنه احملتل، فتنوعت األغراض الشعريثر من قالب وغرض شعري لبكأ

ث يبة والوطن معاً، حبيه احلبيمتزجت فاوشعر غزيل  اسييوشعر سه من شعر وطين يلد

ضاً تناول الشعر االجتماعي يوأ. مرأة واحدة يف شعرهاالن كأصبحت املرأة والوطن تش

شق له غبار يف ي ال ث أصبح يف هذا اجملاليحب ؛دياألناشو ين الصويف والرثاءيوالشعر الد

 . ةيال الشعركشمن األ ك ذلريوغد، يبشاعر األناش لقّب د حىتيناشعامل األ

 ةيخية التارياخللف

وأكثر من عشرات  ،تناولت مخس دراسات جامعية جمموعاته الشعرية بالتحليل والدراسة

، 6221 زغلول،) القراءات املختلفه واليت صبّت اهتمامها يف البحث والتقصي يف ماليات شعره

بإشراف  "منال شريف عبداهلل"ة للباحث دراسة يف شعر لطفي زغلول،: ومنها (11-13صص

 ،واليت ضمت موضوعات عدّة 5112 جامعة القدس املفتوحة عام" حممد جواد النوري" الدكتور

كما تناولت  ،كنشأة الشاعر وحياته وآثاره والعوامل األدبية اليت أسهمت يف تغذية شاعريته

، "اطمة زكي الفارسف" ودراسة للباحثة ،أغراضه الشعرية ومعجمه الشعري ومزاياه الفنية
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جامعة القدس املفتوحة ، املرأة يف شعر لطفي زغلول» براهيم آل سيفإبإشراف الدكتور زهري 

سلوبه يف أحياة لطفي زغلول اجلامعية وأغراضه الشعرية و ىشتملت الدراسة علاف .«6222عام 

يف  "بادعبدالرمحن ع"تناوله للمرأة يف شعره، كما تناولت قراءتان حتليليتان للدكتور 

والذي صبّ الكاتب جلّ اهتمامه " اقرأ يف عينيك"و "للوطن نشدو هيا"جمموعتيه الشعريتني 

وتناولت  .سلوبه يف كيفية استخدام األفعالأاهلندسة الصوتية للغة الشاعر الشعرية و ىعل

ربون، وقراءة وللدكتور عبداملنعم خورشيد جامعة س« مهس الروح»قراءة حتليليه شعره الصويف 

 ىوالذي سع ،بقلم الدكتور عبداهلل ميمون "هنا كنا هنا سنكون" وصفية للمجموعته الشعريه

من حيث الكم  ،إخضاع املنهج الوصفي من خالل التعامل مع النص الشعري ىفيها الباحث عل

والوقوف عند التقينات واألسس  جتاهات،األهداف واألغراض واال ىوالشكل والتوزيع عل

بقلم  "والنّوار النار مدار"وقراءة حتليلية جملموعته الشعريه . النص الشعري املوظفة لبناء هذا

مدينة "كما تناول الشاعر الفلسطيين علي اخلليلي  .سطه، جامعة النجاح الوطنيةل األدعا

 ىقصيدة هذا املد" فاروق مواسي"وأيضاً تناول الشاعر الفلسطيين املعروف  "وقودها انسان

 .ى، كما تناول العديد من الباحثني انتاجاته الشعرية األخر"والنوار ..النار مدار"من ديوان 

 تها ومصادرها عند لطفي زغلوليمهأالرموز و

، الشك يف أن للرموز بكل أشكاهلا طاقات حضورية يف وجدان الشاعر العريب املعاصر

اد وسائل إجي واستدعائها غالباً يدخل يف إطار سعيه الدائب حنو ،وخاصة الشاعر الفلسطيين

حبيث شكلّت هذه الوسائل بنية فنية ومالية عميقة  ؛وتقنيات حديثة يف األداء الشعري جديدة

ستدعاء للشاعر وقد شكل هذا اال. الصلة بنسيج القصيدة وخيطوها بأبعادها الداللية

 ةالقيم الروحية اإلنسانية، القادر ىمنبعاً ثراً يفيض دوماً بأمس "لطفي زغلول"كـالفلسطيين 

 على رفد الشعر مبزيد من احليوية واألصالة، وختليصه من العفوية الساذجة، واالرتقاء بِه فنياً

فالشاعر يف جلوءه للرموز بكافة أنواعها كان يبحث عن وراء مضامني . ووجدانياً وفكرياً

 وقد تنوعت. كي تكون معادالً موضوعياً لواقعه وواقع قضيته ،وأشكال تعرب عن جتربته الشعرية

دينية ومصادر  مصادر: مابني" لطفي زغلول" منها الشاعر ىستقامصادر الروافد اليت 

وكان هلذه املصادر أثر كبري يف تعميق جتربة الشاعر الشعورية  ،طبيعية تارخيية ومصادر

 .وإرهاف أدواته التعبريية

شاعر منها ال ىستقا ة اليتين أن نقسم املصادر الرمزكميقبل الدخول يف صلب املوضوع 

 .ثالثة حماور ىة عليل صورته الشعركييف تش
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 الديينالرمز 
 ريثكين املقاوم وهي حمملة يف ية وقصصهم يف الشعر الفلسطينيلقد دخلت الرموز الد

قة، بعد امتصاص دالالهتا ية عميولوجكيه ومنها سيركدالالت عدّة منها فبان يمن األح

 ةيعودة فن ،التراثإىل  ينية الشاعر الفلسطانت عودكف. اق الشعرييتطلبه السي املوروثة مبا

 كاملقاطعة واإلمهال، وإمنا تستلهم ذلإىل  تدعو د، واليأساس املتابعة والتقل ىتقوم عل ال

ومتدُّ أواصر املاضي يف ،  اإلصالة واملعاصرةنيزة جتمع بية متميالتراث يف نتاجات أدب

 فيثكاز والتجيز ولغتها اإليح والترميلمات قوامها التياحلاضر وتوجهها حنو املستقبل، عرب آل

فقد ، فيواحد من التوظ ىمستو ىعل كن الشعراء يف ذليكفلم . اء والظاللحياملشعة باإل

اق الداليل يتالئم مع السيستدعاء ناجح ا نيب ستدعاء هذه الرموز، مااتنوعت طرائقهم يف 

ستحضار ال» تبعاًك وذل ،اقيه السيستدعي ر حلضوره والمربّ  ناجح الريف غيوتوظ

ع هبا يستطية اليت يفكيال كالشاعر تل ىرة، دون أن ختتمر لدكمن الذا" ةية القرآنيالشخص"

بداع  ــاق يحضوره يف الس تظهر بوادر الرمز قبل، وباملقابل .اق والرمزي السنيعقد صلة ب

ي إنّما اق الشعريأن الس ىد علكؤيمما ، عند بعض الشعراءــ  ةرينة أو لفتة مثينة معيقر

ون حضوره يك معلن عنه، فريزال غيما وهو هته من هذا الرمز، حىتكستمد قوته وتدفقه وني

 .(621، ص5112راجح، )هلا يف الوقت نفسه  يقاًهلذه الدالالت وتعم كيداًتأ كبعد ذل

امتصاص الثراء الداليل للموروث الديين من خالل  ىفقد عكف الشاعر الفلسطيين عل

، واستمثار لقصصه، ومواقفه النفسية واإلنسانية، وإعادة كتابتها من جديد حماوراته لشخصياته

تنوع دالالته  ىفاملوروث الديين عل. يف نتاجه الفين بصورة تعرب عن قضاياه ورؤاه املعاصره

وتشعباته واختالف مصادره شكل مصدراً إهلامياً وحموراً داللياً لكثري من املعاين واملضامني 

والتعبري عن  حماوالً النفاذ من خالهلا لتصويره معاناته، لشاعر الفلسطيين،اليت استوحاها ا

سيما ــ الء الشعراء يف الرمز التراثي الديين ؤقضاياه، ومواقفه، وتعميق جتاربه، فقد وجد ه

تأكيد قضاياهم الفكرية وقيمهم الروحية، وخباصة  ىما يعينهم علــ مايتعلق بشخصيات األنبياء 

حتالل الصهيوين لألراضي الفلسطينية، وتعميق تلك القضية املؤملة يف وعي قضية االفيما يتعلق ب

 ىعل "لطفي زغلول" املتلقي، ومنحها بعداً مشولياً، لذلك عمد الشاعر املناضل الفلسطيين

لثرائها الداليل وقدرهتا . املواقف الدينية، اليت وقفت يف وجه الظلم والقهر والطغيان ءاستدعا

 .بعاد التجارب املعاصرة، وقرهبا من معاناة ومهوم الشاعر املعاصرمحل أ ىعل
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 وسفيقصة 

 ىكوسيلة من وسائل التأثري واإلقناع واإلحياء عل وظّف الشاعر الفلسطيين التراث القرآين، 

لقصة النيب " زغلوللطفي "فاستخدم ما يتالئم مع جتربته الشعرية كاستحضار  املتلقي،

مروا عليه وألقوه يف غياهب اجلب، مشبهاً إياه حبال آعنه وت الووإخوته الذين خت يوسف

، ويغدو العرب إخوانه الذين "يوسف"فيغدو الفلسطيين هنا  الفلسطينيني بإخواهنم العرب،

 فاجلب هنا اكتسب داللة جديدة، فهو يعين اخليانة واملؤامرة. اهتموا الذئب مبا اقترفته إيديهم

إنّه احلكام  اآلخرين، إنّه داء العصر املستشري يف األمة العربية،والظلم وااللتفاف على حقوق 

من  ىجن فإذا كان يوسف .والسلطة وميع من خذل الشعب وسلب كرامته وكربياءه

ن يف اجلُب، ينتظر آلاحمنته من قبل السيارة، وصار وزيراً وأمرياً، فإنّ الفلسطيين مازال، إىل 

 : حيث يقول ؛ت عليه كلمات الشاعرنصّ ذا ماوه. (14ص، 6254 عبيات،) من يساعده

... مازال بقاع اجلُب/ شجانواملوتور احملكوم عليه باإل/ ومير زمان بعد زمان

 (15، ص6224زغلول، )سيارة تُديل دلواً حىت اآلن / مرت وما

 مصر كة مليقصة رؤ

 اشر، مبريبتناص غ "كا املليرؤ"قصة إىل  ة رمزيحمطاته الشعر ىلطفي زغلول يف إحد

ِإنِّي َأَرى َسْبَع بَ َقَراٍت  َوَقاَل الَمِلكُ ﴿: ها قوله تعاىليونصّ عل يوسفواليت حدثت يف عهد 
ُتوِني ِفي ُرْؤيَاَي ِإن   ِسَماٍن يَْأُكُلُهنَّ  َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسْنُبالٍت ُخْضٍر َوُأَخَر يَاِبَساٍت يَا َأي َُّها الَمأُل َأف ْ
، وسفي معجز من قبل النيبّ ريرافقها من تفس وما .(34/يوسف) ﴾ْعبُ ُرونَ ُكنُتْم لِلرُّْؤيَا ت َ 

 : قوليث يح؛ (نيفلسط)ته العادلة ية فاعلة للفت األنظار لقضيائحيلة إيوس

.. تلك العرافة/ وال تفسري األحالم../ وال شعوذة العرّافات/ ؤمن بالتنجيمأأنا ال 

وأنا مازالت طريد جرادٍ / ة أعواموتلتها سبع/ قد طويت.. سبعة أعوام/ قد صدقت

 (34، ص6221زغلول، )مل يترك منّي غري عظامي / أنا.. إنّي ماعدتُ أنا/ ينهشين

ألنّ تفسري رؤيا  ؛قصد املفارقة للتفسري الذي جاء بِه يوسف ،فالشاعر هبذا الترميز

تتبعها سنني الشاعر مل تكن منطبقة متاماً ملا آلت إليه رؤيا امللك، بل أصبحت سنني عجاف 

« العدو األسرائيلي /اجلراد»عندما هاجم الشاعر  ،عجاف وتتبعها تشريد وهتجري دون انقطاع

 ىمد ىفاإلحياء باجلراد يدل عل. فظل العجاف والتشريد يالزمان الشاعر يف كل مكان وزمان

 .يةشراسة العدوّ الصهيوين يف التخريب وإحداث الدمار يف احلقول واملدن واألرض الفلسطين
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 ميقصة إبراه

 ىعل ةاملتمردو ان مواقفه الرافضةيلب ،النص القرآينإىل تارة ين يالشاعر الفلسطيعمد 

ممّا  ،يمزج صرخاته بالنص القرآينستلهم بعض نصوصه، فيه، فيش فيعيالواقع الذي 

. العصور ىمد ىاء عليين املسامل وارتباطه بالرسل واألنبية لإلنسان الفلسطيعطي صورة ثري

 : ةميركة اليتخذ من اآلي" لطفي زغلول"لشاعر فا

 راهيمبإومن شخصية سيدنا  (21/األنبياء) ﴾قُ ْلَنا يَا نَاُر ُكونِي بَ ْردا  َوَساَلما  َعَلى ِإبْ َراِهيمَ ﴿

 . األستبداد واألستعبادريم والتخلص من نيالواقع األل ىرمزاً للرفض والتمرد عل

حول / تصري برداً وسالماً/ مهاتذوب يف جحي/ ألف هلفةوألف  ../أقول ال

 ىعل ..خترج عند الفجر لعنةٌ/ ومن حشا أرحامها/ ضرامها ىويف لظ/ مهاإبراهي

 (542، ص6225زغلول، )أصنامها 

ومنقذاً  ل داعٍ من دعاة احلق حمرِّراًكيف  ىري ،مباشرة ري مفارقة غفالشاعر يف

ة من يص البشريللتخل "منرود"بنفسه يف حماربة فرعون زمانه ىالذي ضحّ يمإبراهك

ل ك ىون نار الظلمة والطغاة علكدعو الشاعر اهلل بأن تيف. ية اهللعبودإىل  عبادة األوثان

 .منقذاً برداً وسالماً

بني النص  يف تناصه القرآين يعمد إىل إجياد مفارقة ما" لطفي زغلول"لسطيين الشاعر الف

والشارع العريب  ةاألمة العربي ىرصدناه يف عتابه ولؤمه عل الغائب، والنص احلاضر وهذا ما

 .ويف طليعتها فلسطني ةنتيجة ختلفه وتقاعسه عن قضاياه املصريي ،املتشتت وأوضاعه املزرية

رأسك كان شاخماً إىل / املشلولة الشعور واألحساس../ اهيةأيتها الالهية الس

أخرجت .. يف العاملني/ أمل تكوين أنتِ خري أمةٍ/ فكيف هان اليوم هذا الرأس/ العال

أخشى عليك بعد هذا / وتنهاري من األساس../ أخشى عليك أن تدمري/ للناس

 (24، ص6223زغلول، )أن تلفظي األنفاس .. ذات ليلة../ اليوم

قق البعد املعريف حي ،ا النص وما حتمله من دالالتييف ثنا ةيالقرآن ةياآل ستحضار هذهفا

َر ُأمَّةٍ ﴿ة ميركة اليأجواء اآلإىل  نقل القارئيث يح ؛للتناص ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن  ُكْنُتْم َخي ْ
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن بِاللَّهِ  سطحها  يس علكلتبدو مرآة تنع (552/آل عمران) ﴾بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ

س متخاذل جتاه ي حاضر تعنيد وبيد وعزٍ تلي ماضٍ جمنيصورة الواقع املفارق العريب ب

  .اًيوماالً فن النص غينإىل  ضفييمباشرة، وهو ما رية غيائحيقة إية، بطريا الوطنيالقضا

http://www.daawa-info.net/NewThelal.php?versnumber=69&suraname=21&nameofsora=%C7%E1%C3%E4%C8%ED%C7%C1
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 هفكقصة أصحاب ال

ل ياهبم الطويوغ "هفكأصحاب ال"ن قصة م" لطفي زغلول"يين الشاعر الفلسطختذ ا

اب الشعب يان غيلة لبيووس رمزاً، هم عن األنظاريوتوار كوانقطاعهم عن جمتمعهم آنذا

فالشاعر حتدث عن هذه  .ري من قتل وهتجنيري يف فلسطجيالعريب وصمته املطبق عمّا 

صاحبة " ا بطرسيجول"إىل  وجهها والذي "للشرف العريبّ ..موال"يدته ة يف قصياحلالة املزر

 : قوليث يح "ينين املاليو ن الشرف العريبيو"ة ريالشه ةياألغن

يعرف  ال /أين الشرف العريبّ ../يعرف هل أحد ال /ياللعجب ياللعجب.. سيديت يا

 ../فلقد نام الشعب العريب /يكفي يكفي ..سيديت يا /الشعب العريب ..أين املاليني

 مخدت ما /يؤمله ضرب السيف ال /القصف يوقظه أعىت ال /وأصبح من أهل الكهف

 زغلول،)سبيل العزلة واهلرب  ..الشعب العريب قد أختار /نار الغضب.. بني جواحنه

 (23ص، 6223

لة للنقد الألذع للشعب يوس ،مباشرة رييف مفارقة غ ةيالشاعر من القصة القرآن اختذ

 ؛نية فلسطيرأسها قض ىوعل ،ةياه الوطنيوالذي فقد األحساس جتاه قضا ،العريب الغافل

داً عن ياً بعيل دوره فغدا معزوالً وهامشءفتضا ،ةيناً يف املعادالت الدولكسا كرحي فأصبح ال

 .ةة واملتحرريالشعوب الواع

 ليقصة أصحاب الف

ة أو يف إشارات تناصيثر من موضع توظكة املعهودة يف أيلطفي زغلول بقدراته الفنحاول 

يف النص الغائب املستخدم يف النص  رياد حتوجيأو إ ة يف شعره،ياستخدام قصص قرآن

وهلذا الغرض وظّف الشاعر قصة . هيرمي إلي تناسب مع جتربته ومع مايمع ما  ،احلاضر

 : يقولإذ  ؛ هبمنينة احملتليهم، مشبهاً حال الصهاريه مصيلإل وما آل يأصحاب الف

م من سجيل حجارهت نار /لوال أصحاب الفي /عادوا خيشون الفيل أطفايل ما

 (15، ص6223زغلول، )

ل، حجارهتم من يأصحاب الف» لمات كامنة يف كة ييف املقطع الشعري مثة إشارة تناص

فَ َعَل  َكْيفَ  َأَلْم تَ رَ ﴿: هاياليت قال اهلل عزوجل ف" ليأصحاب الف"سورة إىل  رياليت تش« ليسج
ر ا َأبَاِبيلَ   ي َتْضِليلٍ َأَلْم َيْجَعْل َكْيَدُهْم فِ   بَِأْصَحاِب اْلِفيلِ  رَبُّكَ  تَ ْرِميِهم   َوَأْرَسَل َعَلْيِهْم طَي ْ

يلٍ  راً يالً وحتويتعد ىأجر فالشاعر (1-5/الفيل) ﴾َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف مَّْأُكولٍ   ِبِحَجاَرٍة مِّن ِسجِّ
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 "لينار حجارهتم من سج"إىل  وحورها "ليهم حبجارة من سجيترم"طاً يف النص الغائب يبس

ل حجرٍ كف .تها يف مواجهة احملتليفاعل ىطفاهلا ومدأنتفاضة احلجر وشارة واضحة اليف إ

فاستحضار النص القرآين هنا . رق احملتل وجنودهحيصبح ناراً يين يقذفه الطفل الفلسطي

هُزموا حبجارة من ، لهيان أبرهه وأصحابه وفكذا إف. ري احملتل وزواله مبصكريجاء للتذ

ندحرون يهزمون ويوين وجنوده سيل، فإنّ احملتل الصهير األبابويهم طيل قذفتها عليسج

 . العُزلنيهم أطفال فلسطيعل قذفهايحبجارة من نارٍ 

 الرمز التارخيي وأحداث 

س الشاعر من خالل االرتداد كعي ،من منابع اإلهلام الشعري اًيخ منبعاً ثريالتار تربعي 

شف مهوم اإلنسان كة معاصرة، تينسانة إياملاضي وفق رؤإىل  دنايعيه روح العصر، ويإل

رتبط معه بعالقة يش يف احلاضر، ويعيعين أنّ املاضي ي ومعاناته وطموحه وأحالمه، مما

 أحداث املاضي، نيستلهم الشاعر أوجه التشابه بيث يح  والتأثر،ريالتأث ىة تعتمد عليجدل

 ىشف صديكاله لينان خلطلق العيله كاباً، وهو يف هذا جيووقائع العصر وظروفه، سلباً أو إ

أو املوضوعات  بحث عنها،يقة العامة اليت ينفسه يف إطار احلق ىصوت اجلماعة، وصد

ة ريات صغيخ األمة، دون اخلوض يف جزئيل حضوراً بارزاً يف تاركاليت تش ىربكة اليخيالتار

ائق االستعانة حبقإىل  ىسعي ال ،والتراث للرموز فهيفالشاعر يف توظ .(22ص ،5111 نصر،)

علها جيث يحب ،منحها زمخاً عاماًيف، هيلة في األثنياملضام ىعتمد علينه، بل يمضامو خيالتار

قوة التواصل املباشر مع الزمن الراهن، لتظهر  وفر هلا قدراً منيوحقبتها و هايتتجاوز ماض

ة يخيات واحلوداث التاريستدعاء الشخصاف. كانت يف زمنهاما كزة ياملم نهايبسماهتا وعناو

ة يزود مقدرته الشعري ما وهو ،ة ومعرفته بالتراثيسعة الشاعر الثقاف ىيف الشعر تدل عل

 إذا اشتدت أواصر الشاعر املسلم ريفال ض ،يةم فنيالتراث من ق ة مبا يفيالعلم وحىت

ويف حاضره  ،ه من جمد وعزّيف ىريملا  ه بتراثهريه فهو أشد التصاقاً من غيخيبتراثه وتار

الراهن  ريفف وطأة الواقع املرخيان لعله ك ر ماكستذيف ،وختاذل وتقاعسة ميمن قهر وهز

 عنه ريستطع اإلفصاح والتعبيمل  ه مايخبئ فيي لخيالتراث التارإىل  ما أنّه جلأكنفسه،  ىعل

ة صورة رامزة للواقع املستوفز هبموم يخيات التراث واستلهماته التاريمعط»ون كوت .صراحة

ه، وتصبح يره وخطوط رأكبئ الشاعر يف لوحة التراث لون فخيث ية حياسيا السيالقضا

 .(466ص ،6224، عيد)ها املاضي باحلاضر يتزج فمياً أللوان جية مزياللوحة التأثر
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 ويب ين األيصالح الد

ة يالساحة الشعر ىة حضوراً عليخيات التاريثر الشخصكن من أيصالح الد عتربي

فتوظيف الرمز التارخيي هنا من ، املتلقي ى علرية وتأثيمبا له من قوة وفاعل ،ةينيالفلسط

وإمنا استغل هذا احلدث  ،قبل الشاعر مل يكن من أجل التوظيف حلادثة مرت يف التاريخ

الم ك.. للقدس"دته ييف قص "لطفي زغلول" وهذا .يف القصيدة ومالياً داللياً ليعطيه بعداً

نعتهم بأشبع يو به وشعوهبمملهم مأساة شعحيام العرب وكح ىصب جام غضبه علي "آخر

ها يعدها مبنقذ ماضية وريالقدس األسإىل  و مهّهكشي كويف خضم هذا وذا ،األوصاف

 :(42ص ،6222 زغلول،)قول يث يح" نيصالح الد"

 نها األسالمأو دي ..نظمة يقال بأنّها عربيةأدول و

  هلا األعالم ..هلا نظم ..هلا دساتري ..وهلا جيوش التعد

 حتلم هبا أمم وال أقوام ..ات ملال واخلريوهلا من األمو

 حل اهلوان بأرضها وشعوهبا ودهي محاها الظلم والظالم

 يشق هلم غبار يف الوغي واليوم هم أقزام كانوا عظاماً ال

امـــهم حني الشداد نعــلكنّ وهبمـــاهنم وشعـــأوط ىــأسدٌ عل  

 عصفت بنا األحزان واآلالمقدس هذي حالنا ومآلنا  يا

ائد وإمامـــك قــانية ليومــث.. قدس من إالّ صالح الدين يا  

 ارمـــوإن جتود مبثله األح... اكـــاً أن يعود لنا محـــالبّد يوم

 تندب ة،كيباريالقدس األس صورين وتارةً يوهو حز ىمسجد األقص تارةً صوريفالشاعر 

صالح "ي خيمز التارستدعي الشاعر الريف، نية حطكومعر" نيصالح الد"صاحبها وحمرّرها 

قلب رجلٍ  ىونوا عليكي كي محاسهم وخنوهتم كذيام العرب وكستفز مشاعر حيعلّه " نيالد

 :إذ يقول ؛حتالل عنهاساندة القدس ودحر االواحدٍ مل

والقدس / أمسع يف أذانه اللوعة واألنني/ مطرق حزين/ أمامي ىوقفت واألقص

تسأل أين / القدس يف أصفادها/ نصالح الدي ىعل/ حطّني ىتبكي عل/ باهلايف أك

  (612ص، 5113 زغلول،)واألسياف والفرسان ../ لاخلي

ذا تصبح الرموز التارخيية وسيلة لقراءة التاريخ من وجهة نظر الشاعر وليس من كه

فالشاعر يقرأ اجلانب املضيء من األحداث، عكس املؤرخ الذي يتتبع  وجهة نظر املؤرخ،

 .االنتصاراتو ماألحداث ويتقصى فيها اهلزائ
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  ايوحادثة عمور املعتصم

( املعتصم) يد اخلليفة العباسي ىسالمي والعريب شهد أروع مشهد يف حياته علالتاريخ اإل

بينما فلسطني تئن من  ،انتهكت حرمتها من قبل الرومان مراة عربية قداالذي استجاب لنداء 

حكام العرب لنجدهتن وجندة  طفال مل يتحرك أحد منوأنني األ ىجراحها ورغم صيحات الثكل

 فالفارق بني الرمز ، والوطن شطب عن اخلارطة،ىوأصبحت الصيحات بال جدو ،فلسطني

غياب الغرية واحلمية والنخوة العربية، فالشاعر من ( حكام العرب)ليه إواملرموز ( املعتصم)

ويقابله  ،خالل استدعاء احلدث يصور ماضي األمة وجمدها التليد املفعم بالعزة والكرامة

يضاً يصب يف خانة السخرية أبعصره الذي فقد حكامه النخوة والعزة، فهذا الترميز التارخيي 

 :حيث يقول ؛ستهزاء من قادة العربواال

عاد  وطناً ما/ انغالته يد النسي/ رجع يل وطناًمن ي../ عرباه وا ..معتصماه وا

 وا/ عرب من احلسبانأسقطه ال/ لٌ أو عنوانٌإسمٌ أو شك/ اله يف خارطة الدني

وطين دامٍ يف كلِّ / ل األحزانحياصرين لي/ أنا يف القدس/ أتسمعين ..معتصماه

.. الخيلٌ/ اف بين قحطانصدئت أسي/ فٌسي طال الليل فال ..معتصماه وا/ مكانٍ

هل / معتصماه وا.. معتصماه وا/ ساحات اجملد بال فرسان/ دانتصهل يف املي

طال .. أنا جرحٌ دامٍ/ واعرباه../ ل هناراأردِّد ليمازلت / هل تسمعين ..تسمعين

 (22ص ،6223 زغلول،)إالّ اهلل  .. يل حبماهُمل يبق جمريٌ ...مداه

« غرية وشهامة»حاول الشاعر الفلسطيين الربط من خالل استدعاء شخصية املعتصم بني 

ة الفلسطينية احلاكم العريب املسؤول آنذاك وتقاعس وخذالن حكام العرب اليوم جتاه القضي

فالشاعر من خالل تكرار الرمز مباشرة ومناشدته لهُ أراد التقريع واللوم باحلاكم . العادلة

 .ظهره عن قضاياه وفرطّ فيها وقطع انتمائه باملاضي وعروبته العريب املعاصر الذي دار

راد منه استنهاض مهم يعند لطفي زغلول " املعتصمك"ي خيف الرمز التاريتارة توظ

 ىمع علم الشاعر بأنّ مناشدته هلم، مل جتلب له سو، والشعب العريب ام العربكح ومحاس

 .بة والقنوطياخل

 من.. من التاريخ../ هل خرج العرب/ يتيم األمة والوطن../ نأتساءل هل أنا بعد اآل

هل كانت تلك النخوة حلماً / أين عيون املعتصم؟ هل يسمعين؟!!../ معتصماه وا/الزمن

أين / من يسمعين../ ربّي ىليس سو ..وأعلم!!../ عرباه وا!!../ معتصماه وا/ يف حلم؟

ويعود / فلكم خاب الطلب/ لست أمد يديَّ هلم طلباً.. العربُ؟ أين العربُ؟ أساهلا

 (52ص ،6222 زغلول،)ذهبوا .. ذهبوا.. ذهبوا ..ذهبوا../ ىرجع صد ..سؤايل
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 التتر

بت كرتُاربط املآسي واجلرائم اليت  «التترب» زيين من خالل الترميالشاعر الفلسطأراد 

نة وجرائمهم يوربطها باحلاضر املتمثل بالصها يف املاضي ةياألقوام الوحش كمن قبل تل

 .ين األعزليبوها حبق الشعب الفلسطكالبشعة اليت ارت

سم شعبه اب ../سم الوطن املأسوراب محلتُ/ صربي وانفجر ثار صربتُ حىت

تعيث يف /"التتر"ة من فلم تزل بقي/ محي التراب والشجرأ /دي حجريف ي ..املقهور

/ ولن أذر ..فلوله ىعل ىأقسمت لن أبق/ ترابه قرصاهنا ىيسطو عل/ ار قطعاهنادي

أن / وأن يعود الوطن السليب/ للغزاة يف محاهُ مستقر ../وميكون بعد هذا الي أن ال

 (65ص ،6223 ،زغلول)اخلالص املنتصر  حىت /ح ساعةال أستري

ا التتر اليت عاثت يف األرض ينة بأنّهم بقايالصهاإىل  "زغلول"الشاعر املناضل مَزَ رَ

قسم الشاعر ي كورغم ذل، ينيمقدرات الشعب الفلسط ىفساداً وتسلطت بالقوة والبطش عل

سترجع وطنه الذي ي طردهم، حىتيهم ويقضي علية املطاف سيتوعد الغزاة بأنّه يف هنايو

  ."ليسرائإ" صرغتصب من قبل تتار العا

 ت  يف النص الشعرييعي وأمهيالرمز الطب

اخلاصة  شكل يربز رؤية الشاعر وهو الرمزي، يعد الرمز الطبيعي أحد أهم عناصر التصوير

من استبطان التجارب احلياتية،  كما أنّه ميكن الشاعر ،ختصيبها ىجتاه الوجود، ويعمل عل

إبداعه نوعاً من  ىعميقاً، مما يضفي عل استكناه املعاين استكناهاً ىومينحه القدرة عل

إذ يستمد رموزه من الطبيعة، خيلع عليها من عواطفه ويصبغ  فالشاعر». اخلصوصية والتفرد

ينظر إىل  فالشاعر ال. عليها من ذاته ما جيعلها تنفث إشعاعات ومتوجات تضج باإلحياءات

من  ىيتغذ ،ها امتداداً لكيانهنّما يراإو ،أنّها جمرد شيء مادي منفصالً عنه ىالطبيعة عل

من خصوصية يلعب السياق أيضاً دوراً  الرمز ىبعاد النفسية علتضفيه األ ما ىزيادة عل. جتربته

تتميز الرموز الطبيعية بكون قيمها اجلمالية . (12ص ،دون تا رشيدة،)أساسياً يف إذكاء إحيائيتهُ 

 . هتا متواصالً ومتطوراً بشكل دائمجيعل تاريخ قراء وهو ما متبدلة ومتطورة بشكل مستمر،

ة التصرف الفين ية اليت تعطي للمبدع حريوية واحليناميز بالديتميعي يإنّ الرمز الطب

ها يف خيتها وتارياء أمهيفل أنّ لألشغن قال اليما ك كذل ىد علكيأومع الت. يف هذا الرمز

ة ياألمه كأنّ تل ريعنها، غ ىتغاضيهملها أو ين للمبدع أن كمي جتماعي، والالوعي اال
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 .ىة املتبدلة واملتطورة هي األخريجتماعللتجربة اال تبعاً ،ريمتواصلة النمو والتبدل والتغ

ها، واملواقف ية إليرية والتعبياء، ويف احلاجات النفسية يف أطوار األشيإن هذه التعدد

أطوارها هلا  ىة اليت هي األخرية هائلة يف الذات الفنيس تعددكتع ة منها،يجتماعاال

نة ومتناقضة ية متبايم ماليعي ذو قيون الرمز الطبيكغرو أن  املختلفة املتعددة، وهلذا فال

تعين  عي الية يف الرمز الطبيأن التعدد ىر علكر بالذياجلد. ةييف النصوص الشعر ياناًأح

ما كة، ياإلحالة اجلمالإىل  فتقر الرمزيث يحب ة،يعتباطواال يال، الفوضكل من األشكبأي ش

 ىيز تتأتالترم ة الرمز أويإنّ شرع. ةية رمزية شعريأو بن ياًفن ينتج رمزاً أن التالعب باللغة ال

إلنّ الرمز هو  ؛ن اجلمايل للظاهرة اليت هي موضوع اهلاجس الشعريكمن أصالة التم أوالً

ونه ك اءات متنوعة،حيبعث يف مفرداهتا إيو دةيفضاءات جدإىل  ةينقل اللغة الشعريالذي 

ة تضيء النص بلمعات خاطفة خلف الدالالت اليت تتموضع يف يا شفافة حدسيد رؤيول

من . (55ص، 5111 عيد،) ريات الرمز والتشفينفسها وراء تقن ىة عليالتجربة الشاعرة املنطو

 .هية إلين مثة حاجة فعلكضرورة له إذا مل ت هنا فإنّ الرمز ال

ه لعامله كإدار وتعكس ةيالشعر جتربته ريتث ةيفن لةيوس الرمز إىل الشاعر جلوء عتربي

يف  نبتة أو ةيتعم عدي الــ  هبذاــ  وهو ذاته، مكنونات كشف عن اللغة تعجز عندما به، طياحمل

 وهو اء،ياألش نيب النفسي التشابه على» قومي فهو الشاعر، معاناة عن داًيبع تتخلق اهلواء

 الظواهر نيب ةيواخلف قةيالعم قاتللعال احلدسي هكإدار خالل من الشاعر قتطفهايمثرة 

 التقاء من املتولدة ةيائحياإل الطاقة وظفي مث ة،يكون نيقوان من ورائها تبئخي وما ةياملاد

 هيإل دعوي الذي املعىن رائحة اهايثنا يف ضغطي اليت نيالقوان تلك كنه للكشف عن اءياألش

 .(61ص، 6254أبوسلطان، )

نّ أل ؛ثرة يف شعرهكة بيعيين الرموز الطبيالفلسطالشاعر  ىاستدع ،هذا األساس ىوعل

األشجار والطري ) :م األشياء الطبيعية مثلستخدااف  املباشر،ريل عن التعبيالرمز بد

د يتساهم يف محل مهمة تول قد ة،ياءات رمزحيهلا من أبعاد وإ (واحلشرات واأللوان

متها من تعامل يتها وقيويد حعة تستميألنّ الطب . الشاعر واملتلقينية بية الوجدانكاملشار

 ين هلذا الرمزيستخدام الشاعر الفلسطاة يفكيهمنا يف هذا البحث هو ياإلنسان معها، وما 

 نيذا فالعالقة بكوه. ل مباشركبوح هبا صراحة تامة أو بشيع أن يستطي اء اليت اليشولأل

 .ةيائحيعالقة إ يه هي دائماًإل ريشي الرمز وما
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عة يع عناصر الطبيستقطاب مرمي اليان كين يعر الفلسطر إن الشاكبالذ رياجلد

 نيبناء فلسطدث ألحي ان مايالعناصر لب كة تليستعانة برمزوين وااليملواجهة اخلطر الصه

ين يالفلسط أنّي بالشاعركو. وينيهم من قبل احملتل الصهيد ومصادرة أراضيمن قتل وتشر

جبانب  ياًضيوحتر حمفزاً دوراً كي تلعب عة يف خضم هذا الصراعيدخل الطبيأراد أن 

 ىف علكع كولذل. ة ضد احملتل وممارسته البشعةيسطورة وااليخية والتارينيالرموز الد

من الرموز  هايد فجيما ك ،نة واهلدؤكيها السيد فجيعتبارها مالذاً اعة بيف الطبيتوظ

ة يعن حالته املوضوع ريوالتعب :املتلقي أوالًإىل  صال رسالته املشفرةيع إيوالوسائل اليت تستط

م آلة وبالتايل صموده األسطوري أما: اًيثان؛ رياملتمثلة بالبقاء والوجود والثوره واألمل بالتحر

 .القتل العدوّ اإلسرائيلية

 ح يالر

يف التعبري عن عناصر الطبيعة إىل الرفع " لطفي زغلول"يين الشاعر الفلسطكان يهدف 

من املدلول املعجمي املعروف إىل مستوى  (الريح) باللفظة الدالة على العنصر الطبيعي

 ،الفاعلة عةيونات الطبكح من امليفالر .ليعطي للفظة داللة شعورية خاصة بالشاعر الرمز،

ح يوختتلف صورة الر حالإىل  عة من حالي، فتنقل الطبيريالفعل والتغ ىاليت تدل عل

ح جالب لألمطار يومن ر، فةح عاصيرإىل  ح هادئةيباختالف قوهتا ونتائجها فتنتقل من ر

ة يف يضاً بتنوع احلاجات الداللياح أيوختتلف معاين الر. ح مدمرةيرى إىل والعشق واهلو

انت كذا إف. دهيوتعض د املعىنياقه لتوليفه مع سيح يف توظيتفاعل رمز الريومن هنا ، النص

 نيبأرض فلسطفإنّها تعصف  ،بابياة ألرض اليوح ىاح يف املنظور القرآين حتمل بشريالر

ه لومحّ لييحتالل اإلسرائح السوداء لاليبالر "زغلول"وهلذا رمز  .ىالت واألسيبالو ىاحلبل

 .ينيالذي تعرض له الشعب الفلسط،  القسريرية االغتراب والتهجيمباشرة مسؤول

 ىقبل أن تطلّ عل/ انتحرت مشسه/ محلتك ذات صباح/ ية ريح سوداءأأعرف 

/ ية ريح سوداءأأعرف .../ ظل عالقاً ىواملد/ الطرقات ىدمها سال عتمة عل/ األفق

 (15، ص6225زغلول، )باألغتراب والعتمة / أيها املتسلّل املسريل/ ساقتك إىل هنا

 : كما جاء يف قوله  والفساد،ريالبطش والتدممتثل " زغلول" الرياح يف شعر تارة ّ

وتشعل / النّهارات قاراًتلوِّن وجه ../ وإن كانت الرّيح حني تثور/ أنا لست صيداً

 (41ص ،أ 6221زغلول، )ذئاب  شريعة غاب ووكر../ مثخناً يف مداه ىفيغدو املد .../ناراً
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 نسانوتارة ترمز إىل العدو الصهيوين الذي يريد اقتالع الفلسطيين من أرضه، ولكن صمود اإل

 .ح العاتيةيف وجه هذه الريا من التحدي والرفض يف فضاء النص، الفلسطيين يشيع عبقاً

أغصاهنا ../ وإن غالت الريح/ .../ محلناك بني اجلوانح وعداً/ عليك سالمٌ

  (42، ص6226زغلول، )تبق اجلذور / اخلضر

ه ورفضه وعدم يحتدى د الشاعر علكررت يف نص آخر عندما أكوأصداء هذه الداللة ت

 :وينيان الصهكياح املدمرة املتمثلة بالياعه للريانص

لن / أنا لست إالّ أنا/ اًولدت عصي../ ومأعود كما ذات ي /هليإوحني أساق 

 غترايباوطالت عصور / ايبقسراً ثي.../ احُوإن مزقت هذه الري/ ون سوايأك

 (32-41صص ،6226زغلول، )

 الليل

دالالت يفتح آفاق  يعترب الليل من أهم الرموز الطبيعية يف الشعر، وذلك ملا حيمله من غىن

فالليل . ومتنوعة، تظهر قدرة الشاعر الفنية يف توظيف هذا الرمز معانٍ متعددة ىالنص عل

نسان الفلسطيين اإل ىغالباً ما يرتبط بالسكون واهلدوء املطبق، لكن هذا السكون يعترب لد

فعال احملتل الصهيوين دوماً ما تكسر هذا السكون، فالشاعر أألنّ  ؛هدوء قبل العاصفة

سيه، رسم صورة حالكة لليل الذي يعم وطنه يومياً، آومحتالل الفلسطيين الذي عاش حمنة اال

وهذا مانص عليه قول  ،فالليل الفلسطيين دوماً يلد ظالماً دامساً يفرز داللة القمع والكبت

 ":لطفي زغلول"الشاعر 

يغتال الضحكة / يطاردها قمراً قمراً../ ظالماً جيتاح األقمار../ يتقيأ هذا الليل

يف ../ وينفيه جسداً تنهشه أنياب الغربة../ يقتلع القمريتردد أن  ال/ يف أعينها

/ يف كل مكان../ وهنا.. خيتبئ هناك/ يتبعين ..يركض خلفي هو/ صحراء التيه

/ يطردوين من جنة ذايت/ يسكنين رغماً عين/ كالربد املسعور إىل أوصايل ..يتسلل

../ اله اللّيالءورغم لي../ لكنّي رغم خمالبه السوداء/ واآليت.. من زمين احلاضر

 (12ص ،6226زغلول، )عما أغتصبته يده منِّي / ألحبث عين ..أعود

ألنّ  ؛ليالظالم متسلط وثقكفهو  :يل الدامس من أوجه عدّةًاللكوين يفاحملتل الصه

قتل النهار ياول أن حيقلع األقمار، واحملتل يغتال األنوار وأن ياول أن حيالظالم الدامس 

 ،ضمه من عنصر املباغتهي ع صفات اجلربوت ومايمل محيل يفالل، نياملتمثل بفلسط

ة يالدم متخف ىفاحملتل وقناصته املدمنة عل ،يطرد األنسان من مأواهان لكل مإىل ك تسلليو
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ورغم قتامة . ينياألنسان الفلسط ىتنتهز الفرصة لتنقض عل، اسرك الريالطك ل تصبحياللك

ن ين املشرديعد نفسه واآلخريو ،انيد والطغهذا االستبدا الشاعر ىتحدية يالصورة الشعر

 .أخذ ما سلبه احملتل منهيعود ويبأنّه سوف 

 ور واحلشرات والزواحفيالط

 البالبل

رته، ومن كصال فيار ناجع ومؤثر إليخكل يعتمد أسلوب التمثيين يالفلسط تارة الشاعر

وهي " البالبل"ها ه ومنيعاني ل مايور بصورة رامزة يف قصائده لتمثيف أمساء الطيتوظ كذل

داً فتعاين البالبل املهجورة من فراق يإلفه وح كه وتريكالذي هجر أ ئين الالجيرمز للفلسط

يدة نلمسه يف قص وهذا ما. هايليت ترعرعت ومنت فاارها كأوإىل  أحبتها فتحن دوماً للرجوع

 : ي زغلولللشاعر لطف "امهيأحنر الصمت "

غتراب لوّن اال/ ضاق صدر فضاءاته/ ىاملدتعمر أفنان هذا / ستعود البالبل مىت

جتتّر يف أسرِّها األسر ليالً / وحبّة شدو البالبل.../ حنر الصمت أيامه/ عباءاته

 واألزاهري ما/ بوحها ىما عاد دوح األزاهري يصحو عل/ ستعود البالبل مىت/ وهناراً

 (61ص ،6221 ديوان،)عاد عشّاقها 

 يف الغربة، يوالآلج ين املشرد عن وطنهيسان الفلسطه يف هذا النص هو االنيفاملرموز إل

ة يف يتواقة ح رة العودةكته، بل ظلت فميسر عزيكفاالغتراب مل  .أرضهإىل  املتأمل بالعوده

 .نسان املغتربلة هذا اإليخم

 اجلراد

انت الشعوب تتخوف من كو، للخراب والدمار د يف ثقافات األمم والشعوب، رمزاًاجلرا

ة، يل الزراعيل احملاصك ىقضي عليثرته وتواجده يف منطقة ما، سكنّ أل؛ نائكثرة هذا الك

ين من هذا املنطلق اختذ من اجلراد رمزاً يأيت باجملاعة والدمار، فالشاعر الفلسطيفبالتايل 

اهتا ريابس من ربوعها وهنب خيل األخضر والك وأنيتسح فلسطكوين، الذي أيللمحتل الصه

 . ها فساداًيوعاث ف

إالّ / سرق الكثري منّي.../ جراد ذلك اخلريف/ اد الصحراء يطاردينكان جر

يتسلّل إليه  ال../ أوصدت عليه األبواب عشقاً/ أن يسرق عشقاً../ أنه مل يستطع

 (34ص ،6225زغلول، ) اخلريف
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سرق يع أن يستطي بأنّه ال ،هذا الرمز وممارساته ىتحدين يف خضم هذا الشاعر كول

 .فاًيه خريصل إليهذا احلب عامراً آمناً دون أن  ىبقي من قلبه وسنيحب فلسط

 الذي نُفِي "نةيهود الصهايال"ه يبأنّ املرموز إل" زغلول"د كؤي ،من شعره ىويف حمطة أخر

 تونياة برمتها ووأد أغصان الزي، وقتل احلنيأبناء فلسط ىل أحالم ورؤك، ثنيفلسطإىل 

 .نيأرض فلسط ىجامث عل مادام اة متوقفة متاماً،يوأصبحت احل "ميالعشق القد"

بني سراديب  /كان ميضي سحابة منفاه /يوم عاد اجلراد الذي ./.ىثكلتُ الرؤ

ليل  /وجه األفانني عاثت بِهِ صفرة املوت ../توقّف نبض األزاهري ..يوعاد ../أوكاره

هل ميرُّ  ىتر /أطاح بأغصان عشق قدمي /يوم عاد اجلرادُ ../سقيم هنار.. مسقي

 (32-31صص ،6221زغلول، )يقيم  أم أنّه عاد حىت /حائبمرور الس

 أحالمه ىالشاعر بأنّ غزو اجلراد سيقضي عل تكرر يف مقطع آخر عندما أقرّ وهذا املعىن

 ىجامثاً عل العجاف ىبقياة بالده، فياته وحيفتعم الصفرة واملوت سفر ح ،وآماله اخلضراء

 .وطنهوربوعه 

أحالمي اخلضراء ستغدو / رادٍ حمرايبجستجيء هناراتٌ تغزو فيها قطعان 

 آخر يوم، باقي أيامي حىت.. ون عجافاًوتك/ باب وستسرق من عمري عمراًحبر ي

 (34ص ،6221زغلول، )

 نيالثعاب

 الثعابني من الزواحف اليت وردت كثرياً يف شعر شعراء فلسطني وراحت ترمز يف أدبياهتم،

زرعه الفلسطينيون من غصن وقمح  ما ىعل الذي استوىل سرائيلي،العدو الصهيوين اإل ىلإ

فالثعابني اليت  .وقام بتدمري حقوهلم وآبارهم وعاث فيها فساداً وأحرق احلرث والنسل وكرم،

رتواء من دماء عدم اال ىهي ثعابني ذات عنجهيه وتبختر ترعرعت عل" لطفي زغلول"تكلم عنها 

 . ثر من دمائهمرتواء أكأبناء فلسطني، فهي ماضية يف عطشها اجلنوين لال

.../ يزنف العشق بني يديها/ تلوِّن بالنار أعراسها/ الثعابني ختتال زهواً وغروراً

جتنِّ  حىت.. الثمالة حىت/ جنون هو العطش األفعواين/ رتواءالثعابني ال تعرف اال

 ال/ الثعابني الّإشيء  ال.. الثعابني/ وتنتحر أنفاسها/ تغيب الرؤوس وحىت/ الكؤوس

 (16ص ،6221زغلول، )اجلحور الّ إشيء 

 الفراشات

ل ما كف يان توظكمإلالي قدر يسرائين يف نضاله مع العدو اإليالفلسط الشاعرحياول 



  759 (لطفي زغلول نموذجا  ) استدعاء الرموز ودالالتها في الشعر الفلسطيني المقاوم المعاصر

 

صف أشبال ي ،كافئةمت ريان شراسة احملتل وفضاعته، فالشاعر يف مقاومته الغيحوله لب دوري

 يف ثقافات الشعوب وين، بالفراشة، اليت ترمزيقتلون من قبل العدو الصهين ي والذنيفلسط

بال رمحة  وتعاملهم جنود احملتل قساوة وشراسة ىمدإىل  ريشيمما  ،الرباءة واجلمالإىل 

 . نيمع أطفال وأشبال فلسط

.. أنت جالّدها/ مثلما هو يصطادها/ يف دوحها ..أنت تصطاد هذي الفراشات

عاقد / قدأنتما صائد واحد حا/ لِمَا تزهق يف مذبح احلقد أرواحها/ أنت سفّاحها

أن يطيح هبا من / أن يعرّيها من عباءاهتا/ ىفراشات هذا املد/ العزم أن يستبيح

 (21، ص6221زغلول، ) ىكؤوس الرد/ فضاءاهتا

 الغربان

فهما  "لطفي زغلول" يف أكثر من موضع يف شعر" غربان الليل"و" الغربان"تكررت مفردتا 

يف طياته من معان « الغربان»ملا حيمله الرمز من أكثر املفردات تردداً يف ملفه الشعري، نظراً 

، نذير للشؤوم ىسلبية ومنها إنّ الغراب يف ثقافة العرب واملسلمني وبعض الثقافات األخر

اليت تعين اخلوف والرعب « الليل»والنفور والتبختر، فالشاعر أردف هلذا الرمز مفردة 

ذي أراده اهلل، لكن يف فلسطني ال« السبات والسكون»فضالً عن معناه اإلجيايبّ  ،واحلزن

هلذه العبارة " غربان الليل"فالتركيب الرمزي . اإلجيايبّ شيئاً اجلرحية، مل يبق هلذا املعىن

يف  ،كره اإلنسان الفلسطيين هلذا الطائر الشؤوم الذي دمّر البالد وقتل العباد ىيكشف عن مد

وغدا  ،أصحاهبا وشرّد أبنائها إشارة غري مباشرة للعدو الصهيوين الذي احتل فلسطني وقتل

 .يصول وجيول يف عرض البالد

والليل / ويعود يلملمين ...حيناً/ يبعثرين ..يعصف يب العشق/ أنا مازلتُ بال وطن

 (54ص ،6221زغلول، )تصول وجتول  ..ومازالت غربان الليل/ يطول يطول يطول

 ىالذي جاء من أقص يليسرائاحملتل اإلإىل  رمز الشاعر بالغرباني ويف مقطع آخر،

 .ا واحتلت وطنهيالدن

 هاجرت إىل لغيت/ أطراف الدّنيا ىغربان جاءت من أقص/ يوم أغتالت وطين

 (12، ص6221، زغلول)

رب والزهو والقذراة كالت ىمل سوحي ال الشاعر بأنّ هذا الرمز ىري ى،ويف حمطة أخر

 :ل قبل بزوغ الفجريبالرح طالبهيتحداهُ ويف. واستباحة املقدرات للشعب احملتل والظلمات،

/ رائحة الوحل تقطر من جلدِهِ/ من أيِّ جُحرٍ تسلّل/ ذلك الطائر املتدثر بالكرب
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../ يستبيح الغصون/ سربهِ ىذلك الطائر املتعايل عل/ ليل عينيه حبرٌ من الظلمات

فنن جاء إىل هذا ال/ من أية أوكارٍ وجحور.../ يعربدُ سرّاً جِهاراً/ يكابر ليالً هناراً

ترتّل آناء  ..فننُ األطيار/ هذا فنين/ وأحالم السمّار ..بأشواق العشاق/ املسكون

ولريحل قبل طلوع / الزائف واألصرار/ فليترجّل عن صهوة هذا الكرب/ .. األسحار

  (31ص، 6221 زغلول،) فليس له يف هذا الدوح هنار/ الشمس

 األلوان ودالالهتا 

ست خطوطاً ياة االنسان، فاأللوان ليماالً وخصوبة يف حاء يثر األشكاأللوان من أ تعترب

أو إنّها صور تعرب عن ، ةية ورمزيرية وتعبية من دالالت مالية خاليلكأو مسحات ش

وعالقاته  ةيالصورة الشعر ىبسطوهتا عل بل هي، ب هباياة وانفعاالت األديموضوعات احل

دخل يف النسج الصورة يي كاعر ط اللثام عن إحساس الشية متية الفنيدة مع الرؤيالوط

فاأللوان يف الشعر . يةة ورمزية واجتماعيمنها نفس ،دالالت عدّة ىة واليت تشمل عليالفن

ة يم فلسفيمن مفاه دالالهتا نابعة بالدرجة األوىل، "لطفي زغلول"يما ين وسياملقاوم الفلسط

 ىت مدلوالهتا لدتنوع كمه، فلذليوتعال سالمائزها من اإلكة تستمد رية وعقائديوروح

 .(42، ص6253 عبيات،) يينالشاعر الفلسط

 سوداللون األ

 ،سود منذ األزل شكل نقطة نفور وخوف يف املوروث البشري وارتبط بدالالت عدّةاللون األ

لون يثري احلزن والتشاؤم واخلوف من » فاألسود.. الظالم والشرّ واملوت والغم والوهم: منها

مرتبط بالليل والظالم،  لوان، فهومنفّرة يف الطبيعة دون سائر األ الرتباطه بأشياء ،اجملهول

وكان ( 623-626صص، 5116 عمر،)« والزفت والسخام، واهلباب والرماد املتخلف عن احلريق

 ،العباسيني يف أحزاهنم ومصائبهم وشعار أغلب الدول العربية يتضمنها اللون األسود شعار»

 .(522ص ،6252، أياد) «وقائعنا محرٌ مواضينا سودٌ»تأثراً ببيت الشعر املعروف 

منها التعتيم والكبت  ى،خرأحياءات إاكتسب دالالت و هذا اللون يف العصر احلديث،

والشعر الفلسطيين املقاوم استلهم . ذلك من اإلحياءات وغري ،والكآبة واخلطيئة والتعسف

 : ومنها ،ين شىتوراح يرمز هلذا اللون بعبارات ومعا ،الكثري من تلك الدالالت

حتالل ين رمز اليالفلسط الشاعر: 5131  عامنيل لفلسطيسرائإواحتالل  بةكالن (أ

 هذا اللون وهذا ريشيوم األسود والعاصفة السوداء، مما ي، بال5131 عام نيل لفلسطيسرائإ
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 .فداحة احلدث وهول الصدمةإىل  الوصف

.../ تين عاصفة سوداءقتعلا/ ليس من أجندة تاريخ اإلنسانية/ وذات يوم أسود

 زغلول،).. بال أمل../ بال حُبِّ ..بال دار ..بال أرض../ رمتين يف جحيم املنفي

 (12صب،  6222

ان يلب سود،اللون األ" لطفي زغلول" وظّف الشاعر: بتكان القمع واالضطهاد واليب (ب

. لييسرائل اإلجة االحتاليين نتيرّ به الشعب الفلسطميمرّ و القمع واالضطهاد والتعسف الذي

 : (يلة سوداءل)املقولة بعبارة  كتلإىل  وملّح

/ هجموا التتر ..رجع اخلطر /قمر حىت وال../ هاجنم في ال../ بليلة سوداء

/ لأرضي طوي ىليلك عل.../ وحتصنوا.. واستوطنوا/ قتلوا العباد/ سرقوا البالد

 (34ص ،ب 6222زغلول، )ليلك عويل  ..ىليلك أس

تارةً : نيطفال فلسطأحتالل يف تعلملهم مع اال جنود قساوة ىومد ةيراهكان اليب (ج

 لييسرائره اجلندي اإلكنة ويضغ ى مدنيبيل ،زج احلقد باللون األسودمي ينيالشاعر الفلسط

ة اجلندي ي يف نفسنيدف ،وإنّ هذا احلقد ،ة املتسمة بالرباءة والطهرينيالطفولة الفلسط ىعل

 .فأصبح قلبه حاقداً أسوداً، ةيشاعر اآلدمل مكث نزع منه يحب ؛لييسرائاإل

هو من قتل الطفل  ../يتدثَّر باحلقد األسود../ذاك اجلنديّ القابع يف برجٍ عالٍ

 (32ص ،6223 زغلول،)مَن لوّن بالدم ثوب طفولته العذراء / حممد

 اللون االمحر

من األلوان »عة، فهو ياليت عرفها البشر يف الطب عترب اللون األمحر من أوائل األلواني

دة، وهو من أطول يالساخنة املستمدة من وهج الشمس، واشتعال النار واحلرارة الشد

لون »فهو  ،ثرها تضارباًكاأللوان وأ عترب أغىنيكما  .(555ص، 5116 عمر،) «ةياملوجات الضوئ

 ريغإىل  ، وهو لون العنف واملرح،كالبهجة واحلزن، وهو لون الثقة بالنفس والتردّد والش

هذا  .(653-656صص ،5116عمر، ) نة يف آنِ واحدية املتداخلة واملتبايمن الدالالت اجلزئ كذل

دالالت إىل  رمزيفراح  ،يينثر األلوان استعماالً يف الشعر املقاوم الفلسطكان من أكاللون 

ين، ارتباطه بالدم، ممّا جعله يولعلّ أبرز مسة لألمحر يف الشعر الفلسط، اءات عدّةحيوإ

التحدي والثورة  ىمنح  من دالالتهريثكيف  ىممّا حن ،اً ومقدساً يف وقت واحديخمفلوناً 

  الذي استخدم هذا اللون باملعىنني شعراء فلسطنيومن ب .والصمود والفرح والسعادة
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 :يقولث يح" لطفي زغلول"ين ياملناضل الفلسط الشاعر ،يةالشهادة والتضح، هياملتعارف عل

حادي احلرية  يا/ أبيت أن تذلَّ يف األصفاد /هوطين الشامخ يف أصفاد يا

 زغلول،)أنت الشديد البأس مل تركع / إالّك يف ساح اجلهاد حادِ.../ من/ احلمراء

 (35ص ،6223

ليت اة يمحر، فاحلرباأل ةيالصمود والتضح تم عربيس ر وطنهيأنّ حتر ىريفالشاعر 

، ة احلمراءير وطنه حبادي احلرووصف الشاع ،الّ بالدماءإحتقق  ، الينينينشدها الفلسطي

 .  اهللريع ألحدٍ غكريستسلم ومل يالذي مل 

ر البالد يالذي جزم بأنّ حتر "لطفي زغلول" ثر من موضع عندكيف أ رر هذا املعىنكوت 

 .الّ بواسطة الدمإتم ي ال ،ولو شرب واحد

لّه ال: فتقدم هاتفاً/ تحرري شرب واحد ال... وبغري الدم/ وماًتظمأ األوطان ي

 (34ص ،5111 فتحي،)أكرب 

 . ة احلمراء املنشودةيروي اجملد واحلري الذي هو وتارة دم الشهيد

 (12ص ،6223 زغلول،)ها دم الشهداء يروي.. ة احلمراءصباح اجملد واحلري

 اللون األخضر

اإلنسان، وحيمل يف طياته معانِ  ىاللون األخضر من األلوان املفضلة واحملببة لد يعترب

لون اخلصب والنعيم، » فهو فهو من أكثر األلوان استقراراً ووضوحاً يف الداللة، ،دّةسامية ع

قرين الشجرة رمز احلياة والتجدّد، » يضاًأو .(621ص ،5116 عمر،)« والنماء والزمرد الزبرجد

وقد أقترن  .(616-615ص، ص5111عجينة، )« مرتبط باحلقول واحلدائق وهدوء األعصاب وهو

كاألمل والتفاؤل والعطاء والفرح  ،حياءاتإب ،ا ميثله من اخللود والتجدّداللون األخضر مل

نظراً  ،هل اجلنّة ومقاعدهم هبذا اللونأوصف اهلل ثياب  حىت ...والبهجة والرفاهية، والنعيم

مِّن ُسنُدٍس  َويَ ْلَبُسوَن ثَِياب ا ُخْضر ا﴿: حيث قال ربّ العزة يف حمكم كتابه ؛لرمزيته اخلاصة
َرٍق﴾َوِإسْ   .(22/الرمحن) ﴿ُمتَِّكِئيَن َعَلى رَفْ َرٍف ُخْضٍر َوَعب َْقِريٍّ ِحَساٍن﴾: يضاً قولهأو (45/الكهف) َتب ْ

يف الشعر الفلسطيين بني  جعلته يتبوأ الرتبة األوىل فالرمزية اليت يتمتع هبا هذا اللون،

آلّ وأن إيدة واحدة جتد قص وكاد أن ال ،توظيفه ىحيث درج شعراء األرض احملتله عل األلوان،

" لطفي زغلول"حياءات هذا اللون يف شعر إومن هذا املنطلق تنوعت دالالت و. جتد له أثراً فيها

 : ومن أبرزها
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 : اة واالنبعاث رغم احملنيجتدد احل (أ

../ حالم اخلضراءوبأنّ األ/ حتمله أجنحةُ التغيري.../ فلقد آمنت بأنّ غداً آتٍ

 (24ص أ، 6222 زغلول،)تفسري ستزهر رغم ضباب الرؤية وال

د رمزاً لألمل يث اختذ الشاعر من دم الشهيح ؛ثر من موضعكرر يف أكت وهذا املعىن

داً من البعث والنماء ياة مزيعطي احليل ،املنشود، األمل الذي امتزج باللون األخضر

 .ىرغم اجلراح واألس ،واالزدهار

/ يورق اجلرح سنابل/ ىوستبق.. أنت باق أمالً أخضر فينا/ ىبالدم األوطان تسق

زغلول، ) مهما اشتد ليل اجلدب أخضر ..سيظل املرج.../ يلد اجلرح حقوالً وجداول

 (525ص ،أ 6222

 :والعهد جتدد الوعد (ب

 ..تصحو واعدة/ يـروافد إحساس احلُلمُ الغاف/ حني تالمس بسمتك اخلضراء

 (11ص ،6252 زغلول،) تتجلى

 :اعيم التشتت والضات رغيركالتفاعل برجوع الذ (ج

/ تٍكل شتيتٍ بشتي ىفالتق/ ذا شاء طواهاإ/ اما أصغر الدني../ قدرٌ جاء هبا

بإطاللتها ختضوضر / خالصة حلوة من وطين الساكن عينيها /بعدما ضاع وتاها

 (1ص ،5113 زغلول،) اخلضر صباها ىالرّؤ/ وتسترجع أيام/ ىالذكر

،اليت طبعها باللون ىات والرؤيركع الذه برجويالشاعر رغم حمنة الزمن ومآسيتفاعل 

 . غترابد وااليونضارهتا رغم التشر د ترعرعهاكؤي يك األخضر،

 

 يجةنتال

ة يائحيتستمد قدرهتا اإل ةلغة رامزإىل  ةيل اللغة الشعريحتو "لطفي زغلول"استطاع . 5

دت غ حىت، ة منسجمة مع واقع جتربة الشاعرينيمن جتاوزها الواقع، فجاءت الرموز الد

د جانب الشعرية كيان هلا دورها يف تأكف .ةينصوصه الشعر يف اء مهمةحي وإريلة تعبيوس

إثارة  ىثر ثراء وخصوبة، وقدرة علكة مما ساهم يف جعل النص أيومدّ آفاقه الدالل ه،يف

 .اً فحسبكون مستهليكبدل أن  اً منتجاً،كصبح مشاريل دوره، لياملتلقي وتفع

 .رموز حتدٍ ونضالإىل  ل رمز واستعارة اليت وظّفهاكل وحيأن " زغلول"استطاع . 6
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جملرد حشد رموز أو تزيني فضاء  "زغلول"تكن استحضار الشخصية الدينية يف شعر  مل. 4

فشكلّت شخصية األنبياء مصدراً معنوياً مهماً  .بل كانت إلثراء النص بطاقاهتا املوحية ،النص

 .مهمه يف مقارعة احملتل الصهيوين يستمد منها املقاوم الفلسطيين عزميته وشخذ

استحضار الشاعر للرموز التارخيية اإلجيابية كان يهدف إىل إثارة الذهن وشخذها . 3

حنو التحمس والدفاع بينما كانت استحضار الشخصيات التارخيية السلبية يرمي للتنديد 

 .هبا ومقارنتها مع احملتل الصهيوين وممارساته يف العصر احلديث

أبعادها وإثراء ستثمار يف حماولة منه ال ،ةيعيالطب ف الرموزيتوظ ىعل "زعلول"ف كع. 1

جتاوزت  عامة وشعر زغلول خاصةً ينيح يف الشعر الفلسطيفدالالت الر .جتربته املعاصرة

ة يريثلة بالقوة التدمممثة مرة تتسم بالطابع السليب يفأخذت دالالت حد ،املعجمي املعىن

جتلت  ماك ،ايب املمثل باملقاومة والنضال، والثورةجيالطابع اإلتسمت باومرة  ،احيجتواال

وكلها ترمز للمحتل ( الليل والثعابني واخلفافيش واجلراد)تة يف يالدالالت السلبية املق

بينما كانت البالبل والفراشات ترمز إىل اإلنسان الفلسطيين  ،الصهيوين وممارساته البشعة

 .يد الصهاينة ىقتلون يومياً عليف الشتات وأشبال فلسطني الذين ي

أصالة وعراقة إىل  زية يف إطار الترمين الصورة الشعريعة لتلوياستخدم الطب. 2

 . خيهته وتارير صموده وثباته رغم حماوالت العدو لطمس هويين يف أرضه، وتصويالفلسط

 صب يفيجعلته ، فه يف بؤرة واحدةية وتوظيخروج اللون األمحر من دائرته الشمول .2

ة يأنّه رمزاً للحركو ؛ة الصاخبةكة والشهادة والثورة والتمرد والثأر واحلريخانة التضح

 .  احملتل الغاصبريوالتحرر من ن

يتعلق به من مفاهيم، لبيان املآسي  اللون األسود وما" لطفي زغلول" وظّف الشاعر. 1

نفسية  ىت هذا اللون علاوبيان إفراز ،والكوارث اليت حلّت بِالشعب الفلسطيين من قبل احملتل

استخدام اللون األخضر ورمزيته بكثافة من قبل الشاعر ارتبط و. املواطن يف أرض الرباط

ممّا جعله يرمز إىل االنبعاث واحلياة واألمل يف مقابل املوت  ،مبفاهيم دينية ودالالت أسطورية

 .والتقتيل والقنوط
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