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، منه رمز الطيور و احليوانات و لكل منه معناه اإلحيايي و            مز يف اشعاره  إىل استخدام الرم  دفعهم  السجن و التعذيب    
  . بيانهوا عما أراد هماملقنع لتعبري
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  مقدمة
 ظاهرة كثرية االستعمال يف الشعر الفلسطيين املقاوم حتت االحتالل باسم الرمز و هو              ینر

ك الشفتني بكالم غري مفهوم باللفظ مـن         باللسان كاهلمس و يكون حتري      خفيّ لغة تصويت 
غري إبانة بصوت إمنا هو اشارة بالشفتني، و قيل الرمز إشارة و إمياء بالعينني و احلـاجبني و                  

 أشرت إليه بيـد     ٔيالشفتني و الفم، و الرمز يف اللغة كل ما أشرت إليه مما يبان بلفظ بأي ش               
  . )١١٩م،ص١٩٩٧،إبن منظور( رمزاً - َيرُمُز-أوبعني، و رمز َيرِمُز

يتـيح لنـا أن     «و اصطالحاً تطلق على عمل أديب ميكن األديب أن يتكلم وراء النص و              
و . )٢٩٦ت،  .ادونيس،د(»  خفي و إحياء   ینتأمل شيئاً آخر وراء النص فالرمز قبل كل شيئ معن         

، الرمز جمازاً نوعاً ما، يسعف اإلنسان على فهم املثـال         «: قال شارل بودلري يف تعريف الرمز     
  .)٢٣م،ص١٩٨١محدان،(» باإلشارة إليه، و متثيله و متويهه يف آن واحد

الشعور بالعجز عـن التـصريح، أو       :   يستفيد الشعراء من الرمز ألسباب متعددة منها      
 من قبل احلكومة، أو الرغبة يف التحدث        ی التعرض لألذ  یاخلوف من التصريح الذي قد جير إل      

مض لكي حيّرض النفوس علی التفكري و التأمـل يف          بشكل مقنع و إنشاد شعر ذات طابع غا       
-٣٤٥م،صص٢٠٠٠ و شهاب،  ٣٩٩-٤١١ت،صص  .اجلندي،د( مراد الشاعر خلف تعابريه    یالوصول إل 

هـو رمـز    «و نرى بعض الشعراء يستفيدون من الرمز للثورة و هذا النوع من الرمز              . )٣٤٢
مز العريب جيب أن حيمل الرفض      ه كل من فيهم استعداد للثورة، أعين الر       يالنبوة الذي يلتقي عل   

 جانب معنی آخر و هو التحـريض        ی و مها إل   ،)٢٠١م،ص١٩٨٨أبوالشباب،(»...و البشری معاً  
. ، مثل الرمز يف الشعر الفلسطيين املقاوم حتت االحـتالل         )٤٧٤م،ص١٩٨٧حـوطش، (غري املباشر 

ذى و فالشاعر حتت ضغط شديد من جانب النظام اإلسرائيلي، و اخلوف من التعـرض لـأل           
فهو أخذ رموزه من األمور و األشـياء        .  استخدام الرمز  یالنفي و السجن و التعذيب جلأ إل      

و استخدام رمز احليوان باقسامه يف الشعر       ...     منها مظاهر الطبيعة و احليوانات و      :املتعددة
 الفلسطيين كانت ظاهرة لفتت نظر القارئ و السؤال هنا هو ملاذا استخدم الشاعر الفلسطيين             
هذا النوع من الرمز و بأي هدف استخدم احليوانات و الطيور يف اشعاره الرمزية ميكن القول                

 طبيعة هذه احليوانات و طبعها و خصائصها السباعية، فكل هذه یبأن الشاعر أراد أن يشري إل 
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الرموز تدل علی طبيعة صاحبها من جانب و مواصلة األمور عن جمراها الطبيعي و التأكيـد                
فندرس هذه الرمـوز    .  االحداث على طبيعتها يف فلسطني احملتلة من جانب آخر         علی جري 

  .لتبيني هذا املوضوع
  الثورة= احلصان . ١

و لكنه مااراد منه مستواه احلريف او       » احلصان«لقد استخدم الشاعر الفلسطيين يف اشعاره       
فمن هـؤالء   . الرمزيالداليل املباشر منه و هو الفرس النجيب بل قصد منه معناه اإلحيائي و              

  :حني جعلت احلصان رمزاً للثورة إذ تقول» لن أبكي«فدوی طوقان يف قصيدهتا باسم 
  أَََََََِحّبائي ِحصانُ الشعِب جاَوَز كَبَوةَ األمِس« 

  و َهبَّ الشَّهُم ُمنتفضاً وراَء النهْر
  ل واثَق النَّهَمْهأصيخوا، ها ِحصانُ الشعِب َيصَه

  ْهحِس و الَعتمَيفلُت من حصاِر النو 
  »و َيعدو َنحَو َمرِفئه، على الشمِس 

و هي صورت لنا ثورة الشعب الفلسطيين حنو حترر الشعب و ايـصاهلم ايل مأمنـهم و                 
موطنهم و حتطيم القيود اليت حددهتم يف سبيل احلرية و هذا احلصان يصهل و حيرر فارسه من                 

 ال  اذجانب مأمنه اي الـشمس،       یالظالل و الظلمة و حصار الظلم الصهيوين و يركض ال         
  .يوجد الظلمة و هي رمز حترير الوطن و الشعب من ظلم الصهاينة و حصارهم و قيودهم

و الشاعرة رمزت إلی الثورة باحلصان الذي يركض بسرعة و يتـرك خلفـه املوانـع و                 
 و الشاعرة هبـذا   .  مصدر النور و مأمنه    ی مطلوبه و يف النهايه يصل إل      یاحلواجز للوصول إل  

االستخدام ارادت ان تظهرلنا أن الثورة و امتدادها حىت النهاية امر طبيعي و طبيعـة الثـورة         
  ).١١٩م،ص٢٠٠٤البکار،(كطبيعة احلصان، فهو يتحرك حنو األمام و احلركة من طبعها

كذلك جند هذا النوع من الرمز للثورة باحلصان عند مسيح القاسم يف قـصيدته باسـم                
  : يقولحيث» الفصل قبل األخري«

  آنَ للمقتوِل أنْ َينسی قليالً« 
  من تفاصيِل اجلَرَميْه

  فأِعّدي للجواِد األبيِض املاَء
  أِعّدي من ُزهوِر اللّوِز و الرُّمانْ

   ِقالَدْه...يا أّمي
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  ِللجواِد االبيِض الّصاِعِد
  من وادي االساطِري املُعاَدْه
  َو ارِتقي يل ِمعطَفي البايل

  أرِتقي قلَيب، يا أّمي
  )١٦،ص٢م،ج٢٠٠٤القاسم،( »أشالَء ِبالدي و

و هذا اجلواد االبيض هو رمز للثورة اليت وسعت نطاقها و خرجت عن اطار األسطورة و                
  .وقعت يف اخلارج و االن حتتاج إىل محاية الناس و تزويدها من قبلهم اليصاهلا إىل مطلوهبا

  األمة العربية= الفرس الثكلی . ٢
 طوقان رمز لألمة العربية اليت فقدت قائدها مجال عبدالناصر           يف شعر فدوي   یالفرس الثكل 

  :و عربت عنه بفارسها و تقول
  آه ما آنَ له أن يَترجَّل« 

  وِالَتَوت فوَق أساها الفرُس الثَّكلی
  و تاَهت ُمقلَتاها

  يف اِخلِضمِّ اآلَدمي اهلادِر املَسُحوْق
  !؟من يفدي فتاها

  !؟لَْمن َيفُكُّ الفارَس الغايل املُكَبَّ
  ِمن إساِر املوِت، من َيرِجُعه

  العاشَق املدنَف ِللصَّهَوِة ِللّساَحْه
  َمن َيرِجُعه؟

  و ِالَتَوت فوَق أساها الفََرُس الثَّكلی
  وَعَرت ُحزَنها آهاً فَآها

  َمن َيفُكُّ الفاِرَس الغايل اِملكَبَّلْ
  »آه ما آنَ لَُه أن َيتَرجَّل 

سى الذي أصاب االمة العربية بفقد قائدها املبكر و         فالشاعرة تصورت مدی احلزن و اال     
عربت عن وّد االمة العربية يف سبيل إنقاذ القائد من إسار املوت لو كان ميكن هلم و االمـة                   
العربية اعتقدت بأنّ وفاته كانت مبكرة و هم حبثوا عن الشخص الذي استطاع انقاذ القائد               

، و  ١٢٤م،ص١٩٧٩أبوإصـبع، (المن يـد املـوت و يرجعـه ليقـودهم يف معركـة النـض              
  ).٨٨م،ص١٩٩٤الشيخ،



 71    رمز الطيور و احليوانات يف الشعر الفلسطيين املقاوم

 

  استخبارات إسرائيل السرية= اخلفافيش . ٣
. اخلفاش طائر ليلي بشع ال خيرج إالّ يف الظالم و هو يدل على امر سرّي يف ظاهر األمر                 

لقد استخدم الشاعر الفلسطيين هذا الرمز يف أشعاره للتعبري عن هذا الشّر و االختناق الـذي                
و مسيح القاسم هو الذي حتدث      . لسطني يف هذه الفترة من جانب النظام الصهيوين       ساد يف ف  

  :و يقول» اخلفافيش«لنا عن هذه االوضاع يف قصيدته باسم 
  اخلَفافيُش علی ناِفذيت« 

  َتمتصُّ صويت
  اخلفافيُش على َمدخِل َبييت

  اخلفافيُش وراَء الصحِف يف بعِض الزَّوايا
  يت و الِتفاَتتقَّصی ُخطوايت

  و اخلفافيُش علی املَقعِد يف الشارِع َخلفي
  و علی واجهِة الكُتِب و سيقاِن الصبايا

  ...كيَف دارت نظرايت
  اخلفافيُش على شرفِة جاري
  ٌء يف ِجداِرو اخلفافيش ِجهاٌز ما، َخيب

  و اخلَفافيُش علی َوشِك انِتحاِر
  )١،٢٣٢ن،ج.القاسم،م( »إنَّين أِحفُر َدْريب ِللنَّهاِر

 فلسطني احملتلة من ضغط شديد من جانـب         القصيدة تدل علی الظروف السائدة يف     هذه  
السلطات اإلسرائيلية عن طريق املخربين السريني الذين يراقبون الناس و السـيما الفئـات              
الواعية يف كل حاالهتم و يف كل االماكن؛ لكن هذا االختناق و االضطهاد ال يـستطيع أن                 

  .يعوق دون متابعة النضال
و هـذه   . »اخلفـافيش «لشاعر رمز إلی اجلواسيس و أجهزة مكافحة التجسس بكلمة          فا

   ).١،٣٧٩م،ج١٩٩٧اجليوسي،( اخلفافيش سيطرت على حياة الناس و اعماهلم
فهي ذكرت اخلفافيش يف شـعره كأحـد        » عطاف جامن «وكذلك جند هذا الرمز عند      

  :الرموز السلبية و التستر يف الليل البهيم و تقول
   َيقرأُ الفُرقانَ و هنايبٌَّمن َص« 

  عن مساٍد ِلُحقوِل الُعنفُوِان 
  يو ِقداساِت االزراِر الَدمو
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   و ُضحاء..ِفي اتِّقاٍد و اتِّزاٍن
  َيسألُ االستاذُ عن ِسرِّ اخلَفافيِش

  )٣٥٤ن،.شهاب،م(  »يو عن َسيِف عل
جلواسـيس  فنری التستر و اخلفاء كان من طبيعة اخلفاش و هو يعيش هبذا الطريـق و ا               

االسرائيليني كذلك كان طبيعة أمورهم يف التستر و اخلفاء و االشراف على حياة الفلسطينني              
  .بصورة سرّية

   االسرائيليني-األفاعي و الثعابني. ٤
لقد استخدم الشاعر الفلسطيين األفاعي و الثعابني رمزاً لإلسرائيليني الذين غـصبوا ارض             

و تدمريهم، فسميح القاسم هو الذي عّبر عن هذه         فلسطني و لطخوها بسمومهم و قسوهتم       
  :حيث قال» القصيدة الناقصة«املعاين يف قصيدته باسم 

  و كانَ ذاَت يوٍم« 
  أَشأَُم ما ُيمكُن أن يكونَ ذات يوم

  شرذمةٌ من الصِّالل
  َتسرََّبْت َتحت ِخباِء ليلْ

  دوُحها يف ملتقي الّدروب.. . ِعشاٍشیإل
  ابواُبها ُمَشرََّعْه 

  )٧٨ن،ص.القاسم،م( »كلِّ طارٍق غَريْب ل
و هو  . فالشاعر صور لنا كيفية اعتداء اإلسرائيليني على الفلسطينني و اغتصاب اراضيهم          

و هو صورة رمزية لورود اإلسرائيليني فلسطني       » الصالل«عرب عن األفاعي و الثعابني بكلمة       
اإلسرائيليون يـضرون   بسمومهم و ظلمهم و كما سم األفاعي يضر بالذين تنهشهم كذلك            

 كان من طبعها كمـا ظلـم اإلسـرائيليني و           یو سم االفع  . بالفسطينيني مبكرهم و حيلهم   
  )٣٢٥م،ص٢٠٠٣أبوشاور،.(اعتداءهم كان من طبعهم

  الفلسطيين=  اهلزار الباكي .٥
الشاعر الفلسطيين استفاد من أمساء الطيور بصورة رامزة يف قصائده منها اهلزار الذي هو              

ويعاين اهلزار املهجور عن فراق حبيبه و       . لسطيين الذي هجر أيكه و ترك إلفه وحيداً       رمز للف 
» اهلـزار البـاكي  «يبكي يكاد حزينا لطول الفراق و هذا النوع من الرمز كان يف قـصيدة       
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  :جلورج جنيب خليل حيث يقول
  

ــسَمعي  ــجيٌّ َرنَّ يف َمــ ــوٌت َشــ  َصــ
ــهُ   ــٌر إلفَـــ ــزاٌر ذاكـــ  ذاَك َهـــ

  حقـــوَق اهلَـــویَولّـــی و لَـــم َيـــْرَع
 ألَــــم َيكُــــْن يعــــِرف أنَّ النَّــــوی
 َخديُنــــه ِنــــضَو َمهــــُني اِجلنــــاح
 مل َيبــــَق فيــــه َموضــــٌع ِللِجــــراْح
 يف بيِتـــه أمـــسي غَريـــَب الـــدِّيارْ   
 فَلَتعـــــذَروُه، إنّ قلـــــَب اهلَـــــزاْر
ــاءْ  ــولَ اجلَفـ ــائُر طـ ــا طـ ــِك يـ  فَلَتْبـ

  

 فَترَجَمــــْت َتــــأثُريُه اَْدُمعــــي     
ــَك و مل َير  ــَر االيــ ــعإذ هَجــ  ِجــ

 فاســـَتعَرت يف القلـــِب نـــاَر اجلـــوي
 َرزيَّـــــةٌ َتفُـــــتُّ يف األضـــــلُِع
ــالنَّواحِ   ــُشدوُه كَـ ــدا فـ ــا َشـ  أمـ
ــسَجعِ   ــَو مل َيــ ــصادٌق إنْ هــ  فَــ
 خالَفَــــه عنــــه بعيــــَد املَــــزاْر
 أرقُّ ِمـــن طَـــلٍّ علـــی َنْعَنـــعِ   
ــاءْ    ــادٌق ِللَوفـ ــٌز صـ ــذاَك َرمـ  فَـ

  

و هذا رمـز    . ور ينتظر عودة احملبوب   فهو يبكي لغربته يف بيته و وحدته فيه فاهلزار املهج         
إن الفلسطيين الذي ترك وطنه البد أن يعود إليه إذا اصبحت الظروف            : لفكرة الشاعر و هي   

مناسبة، و اهلزار املهجور كذلك هو رمز للفسطيين املقاوم الذي مل خيضع لليهود و مل يتـرك                 
 من فراق األحبة    ی وهو عان  .وطنه بل ناضل العدو ببقائه يف وطنه و اثبات وجوده يف فلسطني           

و أقاربه حيث اليهود فّرق بني االقارب و بني أفراد األسرة فبعضهم بـاقون يف الـوطن و                  
و داخل االراضي احملتلـة     . بعضهم اجربوا على ترك الوطن و بقاءهم وراء األسالك الشائكة         

 اهلزار املهجور   إثر ضغط االسرائيلي الشديد للفلسطينني أهنم أحسوا بالغربة يف وطنهم و هذا           
ن، . أبوإصـبع، م  ( . الـوطن  یرمز لكل فلسطيين بقي يف الوطن احملتل و انتظر عودة أحبائه إل           

  )١٦٨-١٦٩صص

  السالم و اخلري=  الطري .٦
جاء رمز الطري يف الشعر الفلسطيين املقاوم رمزاً للسالم و اخلري و هو يشمل الطيور القوية                

 قد استخدمت فدوي طوقان هـذا الرمـز يف قـصيدهتا            .اجلارحة و الطيور الوادعة املساملة    
  :حيث تقول» الطوفان و الشجرة«

  يوُم اإلعصاِر الشيطاين طَغی و امَتدَّ« 
  يوُم الطوفاِن األسَود لَفظَتُه َسواحل َهَمِجيَّْه

  »...ِلالرِض الطَّيَبِة اخلَضراِء
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  : أن تقولیإل
   مل َتبِق األنواُء و اِجلذِع الطَّوِد َتَحطَّم،. .َهَوت الشجَرْه« 

  » َهَوت الشجرْه. .باِغيةً َتحياها الشجَرْه
  :و يف مقطع آخر تقول

  َستقوُم الَشجرْه  « 
   ستقوُم الشجرةُ و األغصانُ
   ستنُمو يف الشمِس و ختضرُّ
   وستوِرُق ضحكاُت الشجَرْه

  يف َوجِه الشمِس
  ..وَسيأيت الطُري، الُبّد سيأيت الطُري... 

  َسيأيت الطّري
  )٦٥٥م،ص١٩٩٨عطوات،( »سيأيت الطري

 رمز االحـتالل    -الطوفان األسود «يف هذه القصيدة استخدمت الشاعرة عدة رموز منها         
  .» رمز السالم و اخلري-الطري«و »  رمز األمة العربية-الشجرة«، و »الصهيوين

الكيـان  «متهد الشاعرة هلذا الطوفان بيوم اعصار كبري طاغ تلفظـه سـواحل مهجيـة     
على اقامة فلـسطني    : وحيطم جذوع الشجرة ولكن يف مواصلتها للقصيدة تؤكد       » وينالصهي

من جديد بيد الفلسطينيني واحالل السالم و اخلري يف فلسطني احملتلـة إثـر إزالـة الكيـان        
 و مبا أنّ الطري حر و يطري        ،)األغصان(و اجليل الفلسطيين اجلديد اجنز هذه املهمة        . الصهيوين

 وال يستطيع احٌد ان حيدده يف مكان خاص او مينعه من الـدخول يف اي                يف كل مكان اراده   
 و هـو  -مكان فالسالم كان مثله سيدخل فلسطني ولن يستطيع العدو الصهيوين دون حلوله      

  )٢٤ن،ص.البکار،م.(مصدر اخلري و األمن للفلسطيين
ـ يف أشعار نزيه خري رمزاً و هو رمز للفلسطيين الالجئ الذي س    » الطائر «یونر  یيعود ال

  :وطنه بعد حتمل املشاق و املعاناة الكثرية و املواجهة مع املصائب و الشدائد فهي تقول
  فََموعدي« 

  و ُرغَم مولِد الرَّبيْع
  َيحسُّ أنّ طائراً

  َيعوُد من ُمهاجِر الصَّقيْع
  َيغلُّ يف اجلروِح موِسماً
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  »َيضيْع . .و ألُف موسٍم
غري أوانه و هو بعيد عن الوطن مدة زمنية طويلة و           و هذا الفلسطيين سيعود إىل وطنه يف        

ن، . أبوإصـبع، م ( ضاع عمره يف الغربة فهو حتمل املشاق و املصائب يف سبيل العودة اىل الوطن            
  .)١٢١ص

  االعداء=  النمل .٧
النمل هو حيوان يتغذى من مثالة املآكل و هو يف الشعر الفلسطيين رمز لألعداء الـذين                

و هذا النوع من الرمز ظهر يف       . لفلسطينيني و يشربوهنا فيبقوهنا هيكل أمة     يتغلغلون يف دماء ا   
  :شعر حممود درويش إذ يقول

  و لَْسنا ُنحاِرُب« 
  لكنَّنا َنطُرُد النملَ حّتی الثُّمالَْه

  لَسنا ُنحارُب
  »لكّننا َنقَتفي أثََر النَّبِض فينا

لذين تغلغلوا يف كياننا و امتـصوا       ا) النمل(فهو يقول إننا ال حنارب و إمنا نطرد األعداء          
لكننا «دماءنا حىت اصبحنا بالروح و بالحياة، و هذه احلرب هي إعادة احلياة إلينا من جديد                

  .»نقتفي اثر النبض فينا
و هذا الرمز يدل على هدوء اإلسرائيليني يف عملية قبض حياة الفلـسطينني و مـؤامرة                

رة ببطء و هدوء كحركة النمل و هو بطـيء يف           فهم اجنزوا هذه املؤام   . ازالتهم عن فلسطني  
و هذه احلركة اهلادئة اتاحت هلم الفرصة الزالة الفلسطيين بصورة كاملة عن فلسطني؛             . عمله

 ن،.م( لكن الفلسطيين حاول يف سبيل اعادة حياته من جديد فعمل يف سبيل طـرد األعـداء               
  .)١٢٥-١٢٧ص

  االنتداب الربيطاين=  الدجاجة .٨
رمز الدجاجة يف الشعر الفلسطيين للتعبري عن أم املصائب و هی بريطانيـا و   لقد استخدم   

انتداهبا يف فلسطني الذي كان متهيداً لالحتالل الصهيوين بيد اليهود و جند هذا الرمـز عنـد               
  :حممود الدسوقي حني يقول

  َبيضةٌ َوضَعتها« 
  َخلسةً يوماً َدجاجةُ
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  ما لَنا فيها و ال يف َبيِضها
  اجةٌو احلقُّ ح

  ذلك البيُض أتانا
  بالكَتاكيِت اللّعيَنة

  َتمأل الكَونَ َضجيجاً
  دأُبها وقَت الّسكيَنة

  َتتلفَّ األزهاُر يف ِحقلي
  واشجاري الثَّمينِة

  وَمحاصيلي إذا الَحت هلا
  باَتت َسجينةٌ
  يا ِرفاقي

  ما لنا يف البيِض حاجةٌ
  يا رفاقي.. إَمسعوين

  »أُخُرسوا صوَت الّدجاَجِة
دجاجة كانت رمزاً لالنتداب الربيطاين الذي تبّنى وجود اليهود و رعى هجـرهتم             هذه ال 

إىل فلسطني وكثرة اليهود الذي عرب الشاعر عنه بالكتاكيت افسدت احلياة على اصـحاب              
 و اتلفت االزهار و االشجار و احملاصيل باجلملة، مع أن اصحاب البلـد مل               - العرب -البلد

فاالحتالل الصهيوين هو بيض للدجاجة اليت هي االنتداب        . دجاجةحيتاجوا إىل البيض و إىل ال     
الربيطاين و هذا الكيان الصهيوين الدخيل الذي جاء به االنتداب الربيطاين ورعاه يف فلسطني              

  )١٧٠ن،ص.م( .إمنا هو وجود مفسد ال حاجة للفلسطيين به
  العدو الصهيوين=  كالب .٩

صهيوين من العنف و تكسري االيدي و االرجـل و          االعمال البشعة اليت ارتكبها العدو ال     
 یفنر. هتشيم العظام دفع الشاعر الفلسطيين إىل التعبري عنه بكلب تعرض للفلسطيين بوحشية           

  :عطاف جامن تستفيد من هذا الرمز حيث تقول
  فَحاَرْت ِكالُب املدينِة، هذي البواِسل تأِنُف أن َنمَتطيها .. «

  اَء احلياِة ِبفيهاو كُل الشَُّجرياِت َتكسُب م
  َنقصُّ اجلذوَع و ُنمِعن يف قَصِّها؟! ِانقِطع سيقاَنها قبلَ أن َتنمَو؟

  َيهوُم يف األفِق كلََّ حٍني. .اًإنّ لكلّ قتيٍل قرين: لقد قيل
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  :إىل أن تقول
  »..لكلّ اجلُذوِر اليت َتلَتقي، َتتناسُخ يف قّوٍة و ائِتالِف

ي كلما اشتد عنفه و تعذيبه و تكسريه أليـدي و           فالشاعرة تعرب عن العدو بالكلب الذ     
و فعل هذا الكلب الحيـول دون       . أْرجل الفلسطينيني تنامت هذه االشجار وطالت وأمثرت      

ــشراسة و   ــسعور ال ــب امل ــة الكل ــن طبيع ــان م ــلته و إن ك ــسطيين و مناض الفل
  )٣٦٥ن،ص.شهاب،م(.الوحشية

  النتيجة 
 و نظـام    ، و التعذيب و القهر يعم اجملتمع      ملا رأى الشاعر الفلسطيين الظلم و االضطهاد      

األمن اإلسرائيلي يصطدم بالفلسطيين بصورة عنيفة و عدائية، فهو للوقاية عن التعرض مـن              
و هـذا   . جانب هذا النظام إضطر إىل استخدام الرمز يف أشعاره منه رمز الطيور و احليوانات             

 من طبيعة النظام الصهيوين مـن       االستخدام كان لإلمياء إىل طبيعة هذه احليوانات كما كان        
  . جانب و الوقاية عن التعذيب الصهيوين باستخدام الكلمات الرامزة من جانب آخر

و يف بعض األحيان رمز احليوان يدل على حركة طبيعية لالحداث و عـدم اسـتطاعة                
ـ      . الكيان الصهيوين للمقابلة مع الفلسطينيني و نضاهلم       ر فسنرى انتصار الفلسطينيني و هو أم

  .طبيعي البد من وقوعه
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