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استدعاء الرموز ودالالهتا يف الشعر الفلسطيين املقاوم املعاصر
(لطفي زغلول منوذج ًا)
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عاطي عبيات 0*5يحيى معروف

 .5أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة شهيد تشمران ،أهواز
 .6أستاذ مشارك ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة رازي ،كرمانشاه
(تاريخ االستالم 6253/2/45 :؛ تاريخ القبول)6253/1/66 :

امللخّص
يعترب توظيف الرمز يف القصيدة احلديثة ،كما يقال ،مسة مشتركة بني غالبية الشعراء على مستويات متفاوتة من
حيث الرمز البسيط إىل األعمق .وهكذا ومع أن الرمز أو الترميز يف األدب بعامة مسة أسلوبية وأحد العناصر النص
األديب اجلوهرية منذ القدم ،إال أننا نراه قد تنوع وتعمق وسيطر على لغة القصيدة احلديثة وتراكيبها وصورها وبنياهتا
املختلفة .ويف هذا املسار سجلّت تقنية الرمز حضوراً الفتاً وفاعالً يف أشعار شعراء فلسطني عامة وشعر "لطفي زغلول"
خاصةً؛ ملا فيه من قدرة على توجيه األفكار وتعميق الرؤية الفنية وإثراء النص وختصيبه ،فحملت بُعداً تعبريياً من
أبعاد جتربته يف نضاله ضد احملتل الصهيوين .فالقراءة اهلادئة والواعية يف جتربة "لطفي زغلول" الشعرية واملتمثلة
حىت اآلن بعشرة جمموعات شعرية ،تكشف لنا بوضوح تام عمق ومصداقية هذه التجربة ،كما تدلنا على معاناة شاعر
ريفي ،منذ بداياته األوىل ،هبموم شعبه وبقضايا أمته إىل حد يبدو معه ،وكأنه شاعر منذور لترمة تلك اهلموم
والقضايا .فهذا البحث عرب املنهج التوصيفي التحليلي بصدد اإلجابة والتفاعل مع السؤالني املطروحني:
أوالً :ما هو الرمز وما مدى فاعليته يف النص الشعري الفلسطيين؟ ثانياً :ما هي الرموز املستدعاة يف النص
الشعري "الزغلويل" وما مدى تأثريها يف توليد الدالالت اإلحيائية اليت ختدم القضية الفلسطينية؟

الكلمات الرئيسية
احلقول الداللية ،الرموز ،الشعر الفلسطيين املعاصر ،لطفي زغلول.
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* الكاتب املسؤول

Email: ati.abiat@yahoo.com
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مقدمة
يشك ل التراث العريب بالنسبة للفكر األديب العريب املعاصر امتداداً وحضوراً فاعالً،
ويتجلى هذا احلضور يف استفادة هذا الفكر من بنيات هذا التراث وجتسيدها يف أجناس
اخلطاب األديب ،سواء أكان شعراً أم قصة أم رواية أم مسرحاً .واألعمال األدبية اليت
استفادت من التراث العريب كثرية جداً ،ويصعب حصرها ،وقلما جند كاتباً أو شاعراً عربياً
إال واستفاد من بنية التراث العريب ،بأنساقه التارخيية واألسطورية واخلرافية .إال أنه من
املالحظ أن اخلطاب الشعري العريب احلديث واملعاصر كان أكثر األجناس األدبية استفادة
من الرمز األسطوري وإحياءاته وداللته .يعترب توظيف الرمز يف القصيدة احلديثة مسة
مشتركة بني غالبية الشعراء على مستويات متفاوتة من حيث الرمز البسيط إىل الرمز
العميق ،إىل الرمز األعمق.
وهكذا ومع أن الرمز أو الترميز يف األدب بعامة مسة أسلوبية واحد العناصر النص
األديب اجلوهرية منذ القدم «إال أننا نراه قد تنوع وتعمق وسيطر على لغة القصيدة احلديثة
وتراكيبها وصورها وبنياهتا املختلفة ،والرمز بشىت صوره اجملازية والبالغية واإلحيائية
تعميق للمعىن الشعري ،ومصدر لإلدهاش والتأثري وجتسيد جلماليات التشكيل الشعري ،وإذا
وظف الرمز بشكل مايل منسجم ،واتساق فكري دقيق مقنع ،فأنه يسهم يف االرتقاء
بشعرية القصيدة وعمق دالالهتا وشدة تأثريها يف املتلقي.
وغرف شعراء العرب املعاصرين من معني الرمز األسطوري والتارخيي والثقايف ..إىل غري
ذلك ..صوراً فنية دالة أغنت نصوصهم الشعرية وعمقتها فكرياً ومالياً .فأصبحت الرموز
بكافة مستوياهتا أمهية قصوى للشاعر الفلسطيين املعاصر ،حبيث غدا استدعاؤها أمراً يثري
املضمون الشعري ،ويكشف عن املعاين اليت يصعب احلديث عنها بطريقة مباشرة .فالرموز
التراثية ومعطياهتا هلا القدرة على اإلحياء مبشاعر وأحاسيس ال تنفد «حيث تعيش هذه
املعطيات يف وجدانات الناس وأعماقهم ،حتف هبا هالة من القداسة واإلكبار؛ ألنّها متثل
اجلذور األساسية لتكوينهم الفكري والوجداين والنفسي ،ومن مث فإنّ الشاعر حني يتوسل إىل
إيصال األبعاد النفسية والشعورية لرؤيته الشعورية عرب جسور من معطيات التراث وإفرازات
الرموز ،فإنّه يتوسل إىل ذلك بأكثر الوسائل فعالية وقدرة على التأثري والنفاد .هذا باإلضافة
إىل أنّ استخدام الرموز ومعطياهتا التراثية يضفي على العمل الشعري عراقةً وأصالةً وميثل
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نوعاً من امتداد املاضي باحلاضر ،وتغلغل جذور احلاضر يف تربة املاضي اخلصبة املعطاءة،
كما أنّه مينح الرؤية الشعرية نوعاً من الشمول والكلية ،حبيث جيعلها تتخطي حدود الزمان
واملكان ،ويتعانق يف إطارها املاضي مع احلاضر (حداد ،5112 ،ص.)23
بالتايل إنّ معطيات الرمز والتراث عامل مؤثر يف إغناء الصورة ويف رفد أبعادها أبعاداً
جديدة وآفاقاً متنوعة ،وكذلك فإنّ وجود الرمز يستحضر معه مفردات خاصة به ،وهذه
املفردات تؤدي إىل ختصيب الصورة وإغناء مناخاهتا فلم يكن هذا االجتاه الرمزي جديداً
يف الشعر العريب ،وإنّما سار الشعراء الفلسطينيون على خُطى إخواهنم العرب يف التعبري
عمّا مل يستطيعوا أن يبوحوا بِه ،فالظروف الصعبة واملناخ املظلم الذي عاش يف كنفه
الفلسطينيون ،حدا هبم اإلجتاه إىل لغة الرمز ومواصلة النضال الشعري بوجه احملتل؛ ألنّ
التصريح باألفكار واألحاسيس الكامنة ضد احملتل ربّما تقود صاحبها اىل االعتقال أو
السجن أو القتل من قبل االحتالل وهلذا السبب جلأ الكثري من شعراء فلسطني إىل الرمزية
واالستعانة بالتراث .فالشاعر لطفي زغلول عاش مهوم ومعاناة وطنه وعربّ عنها بصدق
وهلفة فجاءت لغته الشعرية واضحة جلية دون إهبام وغموض ،كما هنلت كثرياً لغته من
خصوبة التراث وثرى الرمز يف مسريهتا النضالية ،وكما قيل عنه إنّه كان فعالية ثقافية،
تتحرك بقوة يف حقول اإلبداع الشعري ويواصل إكتشافه ملناطق جديدة يف الشعر والكتابة
وإقامة تلك اجلسور اجملدولة بقوة بني مناطق اإلبداع والذوق السليم واخليال الواسع
والعواطف اجلياشة ،معرباً عن معطيات عامله احلضاري ،وحمركاً أذهان قومه وشعبه حنو
املستقبل ،ومذكراً بقصائده اليت حتدو بك التفكري يف ماهية الوطن واملعاناة وهي قصائد لن
تنسها أبداً؛ ألنّها كتبت بدموع سحت على قرطاسه وروحه الوثابة الوطنية.

لطفي زغلول سريت الذاتية والعملية
وُلد الشاعر يف مدينة نابلس عام  5141وهو النجل األكرب للشاعر الفلسطيين الراحل
"عبداللطيف زغلول" .حصل لطفي على شهادة البكالوريوس يف التاريخ السياسي ودبلوم
التربية العايل وماجستري يف العلوم التربوية ،شَغَلَ عدّة وظائف أكادميية ،منها مساعد عميد
كلية نابلس اجلامعية وحماضر يف جامعة النجاح الوطنية ،وعضو اهليئة اإلستشارية لالحتاد
العام للكتّاب الفلسطينيني وغريها .ويف مسريته حاز على العشرات من شهادات التقدير
والدروع وامليداليات العربية واألجنبية .فهو كان كاتباً وشاعراً فكتب الكثري من املقاالت
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وترجم العديد من الكتب ،كما أصدر  64ديواناً شعرياً ،ضمت أمل ما كتب يف احلب
واجلمال والوطن ،وغري ذلك ،ومنها :ديوان "هنا كنا وهنا سنكون" وديوان "مطر النار
واليامسني" و"موال يف الليل العريب" و"مدينة وقودها اإلنسان" و"وعشتار واملطر األخضر"
و"مدار النار والنوار" و"قصائد بلون احلب" و"أقول ..ال" و"مهس الروح "و "هيا ..نشدو للوطن"
وغريها من الدواوين واألناشيد الوطنية.

شاعرية لطفي زغلول
تأثر الشاعر بوالده كثرياً ،فكان والده شاعراً ولغوياً وأديباً فذّاً ،ففي مكتبة والده تفتحت
عيناه على دواوين الشعر للمتنيب والبحتري والبارودي وشوقي وغريهم من الشعراء الكبار.
كما كان ألسفاره ورحالته الكثرية إىل اخلارج دورٌ يف إغناء ثقافته ومعرفته على اآلداب
الغربية واآلداب املترمة إىل العربية .كما كان ألحداث نكبة عام  5131وما أعقبه من
أحداث جسيمة نتيجة احتالل فلسطني من قبل الصهاينة ،شكلّت األثر العميق يف انتاجه
الشعري واألديب ،انقطع عن كتابة الشعر حوايل عشرين عاماً إالّ ما ندر .لكنّه مع بداية
االنتفاضة األوىل عام  5112تفجرت شاعريته اليت كانت كامنة ،وكأنّها تنتظر منذ أمد
بعيد ،فجاءت كالبحر اهلادر اهلائج الذي ال يتوقف (زغلول ،6222 ،ص .)511شاعرنا طرق
أكثر من قالب وغرض شعري لبيان مهومه ومهوم وطنه احملتل ،فتنوعت األغراض الشعرية
لديه من شعر وطين وشعر سياسي وشعر غزيل امتزجت فيه احلبيبة والوطن معاً ،حبيث
أصبحت املرأة والوطن تشكالن امرأة واحدة يف شعره .وأيضاً تناول الشعر االجتماعي
والشعر الديين الصويف والرثاء واألناشيد؛ حبيث أصبح يف هذا اجملال ال يشق له غبار يف
عامل األناشيد حىت لقّب بشاعر األناشيد ،وغري ذلك من األشكال الشعرية.

اخللفية التارخيية
تناولت مخس دراسات جامعية جمموعاته الشعرية بالتحليل والدراسة ،وأكثر من عشرات
القراءات املختلفه واليت صبّت اهتمامها يف البحث والتقصي يف ماليات شعره (زغلول،6221 ،
صص )11-13ومنها :دراسة يف شعر لطفي زغلول ،للباحثة "منال شريف عبداهلل" بإشراف
الدكتور "حممد جواد النوري" جامعة القدس املفتوحة عام  5112واليت ضمت موضوعات عدّة،
كنشأة الشاعر وحياته وآثاره والعوامل األدبية اليت أسهمت يف تغذية شاعريته ،كما تناولت
أغراضه الشعرية ومعجمه الشعري ومزاياه الفنية ،ودراسة للباحثة "فاطمة زكي الفارس"،
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بإشراف الدكتور زهري إبراهيم آل سيف «املرأة يف شعر لطفي زغلول ،جامعة القدس املفتوحة
عام  .»6222فاشتملت الدراسة على حياة لطفي زغلول اجلامعية وأغراضه الشعرية وأسلوبه يف
تناوله للمرأة يف شعره ،كما تناولت قراءتان حتليليتان للدكتور "عبدالرمحن عباد" يف
جمموعتيه الشعريتني "للوطن نشدو هيا" و"اقرأ يف عينيك" والذي صبّ الكاتب جلّ اهتمامه
على اهلندسة الصوتية للغة الشاعر الشعرية وأسلوبه يف كيفية استخدام األفعال .وتناولت
قراءة حتليليه شعره الصويف «مهس الروح» للدكتور عبداملنعم خورشيد جامعة سوربون ،وقراءة
وصفية للمجموعته الشعريه "هنا كنا هنا سنكون" بقلم الدكتور عبداهلل ميمون ،والذي سعى
فيها الباحث على إخضاع املنهج الوصفي من خالل التعامل مع النص الشعري ،من حيث الكم
والشكل والتوزيع على األهداف واألغراض واالجتاهات ،والوقوف عند التقينات واألسس
املوظفة لبناء هذا النص الشعري .وقراءة حتليلية جملموعته الشعريه "مدار النار والنّوار" بقلم
عادل األسطه ،جامعة النجاح الوطنية .كما تناول الشاعر الفلسطيين علي اخلليلي "مدينة
وقودها انسان" وأيضاً تناول الشاعر الفلسطيين املعروف "فاروق مواسي" قصيدة هذا املدى
من ديوان "مدار النار ..والنوار" ،كما تناول العديد من الباحثني انتاجاته الشعرية األخرى.

الرموز وأمهيتها ومصادرها عند لطفي زغلول
الشك يف أن للرموز بكل أشكاهلا طاقات حضورية يف وجدان الشاعر العريب املعاصر،
وخاصة الشاعر الفلسطيين ،واستدعائها غالباً يدخل يف إطار سعيه الدائب حنو إجياد وسائل
جديدة وتقنيات حديثة يف األداء الشعري؛ حبيث شكلّت هذه الوسائل بنية فنية ومالية عميقة
الصلة بنسيج القصيدة وخيطوها بأبعادها الداللية .وقد شكل هذا االستدعاء للشاعر
الفلسطيين كـ"لطفي زغلول" منبعاً ثراً يفيض دوماً بأمسى القيم الروحية اإلنسانية ،القادرة
على رفد الشعر مبزيد من احليوية واألصالة ،وختليصه من العفوية الساذجة ،واالرتقاء بِه فنياً
ووجدانياً وفكرياً .فالشاعر يف جلوءه للرموز بكافة أنواعها كان يبحث عن وراء مضامني
وأشكال تعرب عن جتربته الشعرية ،كي تكون معادالً موضوعياً لواقعه وواقع قضيته .وقد تنوعت
مصادر الروافد اليت استقى منها الشاعر "لطفي زغلول" مابني :مصادر دينية ومصادر
تارخيية ومصادر طبيعية ،وكان هلذه املصادر أثر كبري يف تعميق جتربة الشاعر الشعورية
وإرهاف أدواته التعبريية.
قبل الدخول يف صلب املوضوع ميكن أن نقسم املصادر الرمزية اليت استقى منها الشاعر
يف تشكيل صورته الشعرية على ثالثة حماور.
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الرمز الديين
لقد دخلت الرموز الدينية وقصصهم يف الشعر الفلسطيين املقاوم وهي حمملة يف كثري
من األحيان بدالالت عدّة منها فكريه ومنها سيكولوجية عميقة ،بعد امتصاص دالالهتا
املوروثة مبا يتطلبه السياق الشعري .فكانت عودة الشاعر الفلسطيين إىل التراث ،عودة فنية
ال تقوم على أساس املتابعة والتقليد ،وال تدعو إىل املقاطعة واإلمهال ،وإمنا تستلهم ذلك
التراث يف نتاجات أدبية متميزة جتمع بني اإلصالة واملعاصرة ،ومتدُّ أواصر املاضي يف
احلاضر وتوجهها حنو املستقبل ،عرب آليات قوامها التلميح والترميز ولغتها اإلجياز والتكثيف
املشعة باإلحياء والظالل .فلم يكن الشعراء يف ذلك على مستوى واحد من التوظيف ،فقد
تنوعت طرائقهم يف استدعاء هذه الرموز ،ما بني استدعاء ناجح يتالئم مع السياق الداليل
وتوظيف غري ناجح ال مربّر حلضوره وال يستدعيه السياق ،وذلك تبعاً «الستحضار
"الشخصية القرآنية" من الذاكرة ،دون أن ختتمر لدى الشاعر تلك الكيفية اليت يستطيع هبا
عقد صلة بني السياق والرمز .وباملقابل ،تظهر بوادر الرمز قبل حضوره يف السياق ـ بداع
قرينة معينة أو لفتة مثرية ـ عند بعض الشعراء ،مما يؤكد على أن السياق الشعري إنّما
يستمد قوته وتدفقه ونكهته من هذا الرمز ،حىت وهو مايزال غري معلن عنه ،فيكون حضوره
بعد ذلك تأكيداً هلذه الدالالت وتعميقاً هلا يف الوقت نفسه (راجح ،5112 ،ص.)621
فقد عكف الشاعر الفلسطيين على امتصاص الثراء الداليل للموروث الديين من خالل
حماوراته لشخصياته ،واستمثار لقصصه ،ومواقفه النفسية واإلنسانية ،وإعادة كتابتها من جديد
يف نتاجه الفين بصورة تعرب عن قضاياه ورؤاه املعاصره .فاملوروث الديين على تنوع دالالته
وتشعباته واختالف مصادره شكل مصدراً إهلامياً وحموراً داللياً لكثري من املعاين واملضامني
اليت استوحاها الشاعر الفلسطيين ،حماوالً النفاذ من خالهلا لتصويره معاناته ،والتعبري عن
قضاياه ،ومواقفه ،وتعميق جتاربه ،فقد وجد هؤالء الشعراء يف الرمز التراثي الديين ـ سيما
مايتعلق بشخصيات األنبياء ـ ما يعينهم على تأكيد قضاياهم الفكرية وقيمهم الروحية ،وخباصة
فيما يتعلق بقضية االحتالل الصهيوين لألراضي الفلسطينية ،وتعميق تلك القضية املؤملة يف وعي
املتلقي ،ومنحها بعداً مشولياً ،لذلك عمد الشاعر املناضل الفلسطيين "لطفي زغلول" على
استدعاء املواقف الدينية ،اليت وقفت يف وجه الظلم والقهر والطغيان .لثرائها الداليل وقدرهتا
على محل أبعاد التجارب املعاصرة ،وقرهبا من معاناة ومهوم الشاعر املعاصر.
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قصة يوسف
وظّف الشاعر الفلسطيين التراث القرآين ،كوسيلة من وسائل التأثري واإلقناع واإلحياء على
املتلقي ،فاستخدم ما يتالئم مع جتربته الشعرية كاستحضار "لطفي زغلول" لقصة النيب
يوسف وإخوته الذين ختلوا عنه وتآمروا عليه وألقوه يف غياهب اجلب ،مشبهاً إياه حبال
الفلسطينيني بإخواهنم العرب ،فيغدو الفلسطيين هنا "يوسف" ،ويغدو العرب إخوانه الذين
اهتموا الذئب مبا اقترفته إيديهم .فاجلب هنا اكتسب داللة جديدة ،فهو يعين اخليانة واملؤامرة
والظلم وااللتفاف على حقوق اآلخرين ،إنّه داء العصر املستشري يف األمة العربية ،إنّه احلكام
والسلطة وميع من خذل الشعب وسلب كرامته وكربياءه .فإذا كان يوسف جنى من
حمنته من قبل السيارة ،وصار وزيراً وأمرياً ،فإنّ الفلسطيين مازال ،إىل اآلن يف اجلُب ،ينتظر
من يساعده (عبيات ،6254 ،ص .)14وهذا ما نصّت عليه كلمات الشاعر؛ حيث يقول:
ومير زمان بعد زمان /واملوتور احملكوم عليه باإلشجان /مازال بقاع اجلُب...
وما مرت /سيارة تُديل دلواً حىت اآلن (زغلول ،6224 ،ص)15

قصة رؤية ملك مصر
لطفي زغلول يف إحدى حمطاته الشعرية رمز إىل قصة "رؤيا امللك" بتناص غري مباشر،
ك إِنِّي أَرى سْبع ب َقر ٍ
ات
واليت حدثت يف عهد يوسف
ونصّ عليها قوله تعاىلَ ﴿ :وقَ َ
الملِ ُ
ال َ
َ َ َََ

ِ
ِ ِ
ِ ٍ
ُخر يابِ ٍ
اف وسْبع سْنب ٍ
اي إِن
الت ُخ ْ
س َمان يَأْ ُكلُ ُه َّن َسْب ٌع ع َج ٌ َ َ َ ُ ُ
سات يَا أَيُّ َها َ
المألُ أَفْتُوني في ُرْؤيَ َ
ض ٍر َوأ َ َ َ َ
ُكنتُ ْم لِ ُّلرْؤيَا تَ ْعبُ ُرو َن﴾ (يوسف .)34/وما رافقها من تفسري معجز من قبل النيبّ يوسف ،

وسيلة إحيائية فاعلة للفت األنظار لقضيته العادلة (فلسطني)؛ حيث يقول:

أنا ال أؤمن بالتنجيم /وال شعوذة العرّافات /..وال تفسري األحالم /تلك العرافة..
قد صدقت /سبعة أعوام ..قد طويت /وتلتها سبعة أعوام /وأنا مازالت طريد جرادٍ
ينهشين /إنّي ماعدتُ أنا ..أنا /مل يترك منّي غري عظامي (زغلول ،6221 ،ص)34

فالشاعر هبذا الترميز ،قصد املفارقة للتفسري الذي جاء بِه يوسف ؛ ألنّ تفسري رؤيا
الشاعر مل تكن منطبقة متاماً ملا آلت إليه رؤيا امللك ،بل أصبحت سنني عجاف تتبعها سنني
عجاف وتتبعها تشريد وهتجري دون انقطاع ،عندما هاجم الشاعر «اجلراد /العدو األسرائيلي»
فظل العجاف والتشريد يالزمان الشاعر يف كل مكان وزمان .فاإلحياء باجلراد يدل على مدى
شراسة العدوّ الصهيوين يف التخريب وإحداث الدمار يف احلقول واملدن واألرض الفلسطينية.
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قصة إبراهيم
يعمد الشاعر الفلسطيين تارة إىل النص القرآين ،لبيان مواقفه الرافضة واملتمردة على
الواقع الذي يعيش فيه ،فيستلهم بعض نصوصه ،فيمزج صرخاته بالنص القرآين ،ممّا
يعطي صورة ثرية لإلنسان الفلسطيين املسامل وارتباطه بالرسل واألنبياء على مدى العصور.
فالشاعر "لطفي زغلول" يتخذ من اآلية الكرمية:
﴿قُلَْنا يَا نَ ُار ُكونِي بَ ْردا َو َس َالما َعلَى إِبْ َر ِاه َيم﴾ (األنبياء )21/ومن شخصية سيدنا إبراهيم
رمزاً للرفض والتمرد على الواقع األليم والتخلص من نري األستبداد واألستعباد.
أقول ال /..وألف ألف هلفة /تذوب يف جحيمها /تصري برداً وسالماً /حول
إبراهيمها /ويف لظى ضرامها /ومن حشا أرحامها /خترج عند الفجر لعنةٌ ..على
أصنامها (زغلول ،6225 ،ص)542

فالشاعر يف مفارقة غري مباشرة ،يرى يف كل داعٍ من دعاة احلق حمرِّراً ومنقذاً
كإبراهيم الذي ضحّى بنفسه يف حماربة فرعون زمانه"منرود" للتخليص البشرية من
عبادة األوثان إىل عبودية اهلل .فيدعو الشاعر اهلل بأن تكون نار الظلمة والطغاة على كل
منقذاً برداً وسالماً.
الشاعر الفلسطيين "لطفي زغلول" يف تناصه القرآين يعمد إىل إجياد مفارقة ما بني النص
الغائب ،والنص احلاضر وهذا ما رصدناه يف عتابه ولؤمه على األمة العربية والشارع العريب
املتشتت وأوضاعه املزرية ،نتيجة ختلفه وتقاعسه عن قضاياه املصريية ويف طليعتها فلسطني.
أيتها الالهية الساهية /..املشلولة الشعور واألحساس /رأسك كان شاخماً إىل
العال /فكيف هان اليوم هذا الرأس /أمل تكوين أنتِ خري أمةٍ /يف العاملني ..أخرجت
للناس /أخشى عليك أن تدمري /..وتنهاري من األساس /أخشى عليك بعد هذا
اليوم /..ذات ليلة ..أن تلفظي األنفاس (زغلول ،6223 ،ص)24

فاستحضار هذه اآلية القرآنية يف ثنايا النص وما حتمله من دالالت ،حيقق البعد املعريف
ت لِلن ِ
َّاس تَأ ُْم ُرو َن
للتناص؛ حيث ينقل القارئ إىل أجواء اآلية الكرمية ﴿ ُكْنتُ ْم َخْي َر أ َُّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
بِالْمعر ِ
وف َوتَ ْن َه ْو َن َع ِن ال ُْمْن َك ِر َوتُ ْؤِمنُو َن بِاللَّ ِه﴾ (آل عمران )552/لتبدو مرآة تنعكس علي سطحها
َ ُْ
صورة الواقع املفارق العريب بني ماضٍ جميد وعزٍ تليد وبني حاضر تعيس متخاذل جتاه
القضايا الوطنية ،بطريقة إحيائية غريمباشرة ،وهو ما يضفي إىل النص غين وماالً فنياً.
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قصة أصحاب الكهف
اختذ الشاعر الفلسطيين "لطفي زغلول" من قصة "أصحاب الكهف" وغياهبم الطويل
وانقطاعهم عن جمتمعهم آنذاك وتواريهم عن األنظار ،رمزاً ووسيلة لبيان غياب الشعب
العريب وصمته املطبق عمّا جيري يف فلسطني من قتل وهتجري .فالشاعر حتدث عن هذه
احلالة املزرية يف قصيدته "موال ..للشرف العريبّ" والذي وجهها إىل "جوليا بطرس" صاحبة
األغنية الشهرية "وين الشرف العريب وين املاليني" حيث يقول:
يا سيديت ..ياللعجب ياللعجب /هل أحد ال يعرف /..أين الشرف العريبّ /ال يعرف
أين املاليني ..الشعب العريب /يا سيديت ..يكفي يكفي /فلقد نام الشعب العريب/..
وأصبح من أهل الكهف /ال يوقظه أعىت القصف /ال يؤمله ضرب السيف /مخدت ما
بني جواحنه ..نار الغضب /الشعب العريب قد أختار ..سبيل العزلة واهلرب (زغلول،
 ،6223ص)23

اختذ الشاعر من القصة القرآنية يف مفارقة غري مباشرة ،وسيلة للنقد الألذع للشعب
العريب الغافل ،والذي فقد األحساس جتاه قضاياه الوطنية ،وعلى رأسها قضية فلسطني؛
فأصبح ال حيرك ساكناً يف املعادالت الدولية ،فتضاءل دوره فغدا معزوالً وهامشياً بعيداً عن
الشعوب الواعية واملتحررة.
قصة أصحاب الفيل
حاول لطفي زغلول بقدراته الفنية املعهودة يف أكثر من موضع توظيف إشارات تناصية أو
استخدام قصص قرآنية يف شعره ،أو إجياد حتوير يف النص الغائب املستخدم يف النص
احلاضر ،مع ما يتناسب مع جتربته ومع ما يرمي إليه .وهلذا الغرض وظّف الشاعر قصة
أصحاب الفيل وما آل إليه مصريهم ،مشبهاً حال الصهاينة احملتلني هبم؛ إذ يقول:
أطفايل ما عادوا خيشون الفيل /وال أصحاب الفيل /نار حجارهتم من سجيل
(زغلول ،6223 ،ص)15

يف املقطع الشعري مثة إشارة تناصية كامنة يف كلمات « أصحاب الفيل ،حجارهتم من
ف فَ َع َل
َم تَ َر َكْي َ
سجيل» اليت تشري إىل سورة "أصحاب الفيل" اليت قال اهلل عزوجل فيها﴿ :أَل ْ
تَ ْرِمي ِهم

ِ
َص َح ِ
ِ
ض ِل ٍ
اب ال ِْف ِ
يل
َم يَ ْج َع ْل َكْي َد ُه ْم فِي تَ ْ
َربُّ َ
ك بِأ ْ
يل  أَل ْ
يل َ وأ َْر َس َل َع َلْيه ْم طَْي را أَبَاب َ
صٍ
ف َّمأْ ُك ٍ
بِ ِح َج َارٍة ِّمن ِس ِّج ٍ
ول﴾ (الفيل )1-5/فالشاعر أجرى تعديالً وحتويراً
يل  فَ َج َع َل ُه ْم َك َع ْ
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بسيطاً يف النص الغائب "ترميهم حبجارة من سجيل" وحورها إىل "نار حجارهتم من سجيل"
يف إشارة واضحة النتفاضة احلجر وأطفاهلا ومدى فاعليتها يف مواجهة احملتل .فكل حجرٍ
يقذفه الطفل الفلسطيين يصبح ناراً حيرق احملتل وجنوده .فاستحضار النص القرآين هنا
جاء للتذكري مبصري احملتل وزواله .فإذا كان أبرهه وأصحابه وفيله ،هُزموا حبجارة من
سجيل قذفتها عليهم طيور األبابيل ،فإنّ احملتل الصهيوين وجنوده سيهزمون ويندحرون
حبجارة من نارٍ يقذفها عليهم أطفال فلسطني العُزل.

الرمز التارخيي وأحداث
يعترب التاريخ منبعاً ثرياً من منابع اإلهلام الشعري ،يعكس الشاعر من خالل االرتداد
إليه روح العصر ،ويعيدنا إىل املاضي وفق رؤية إنسانية معاصرة ،تكشف مهوم اإلنسان
ومعاناته وطموحه وأحالمه ،مما يعين أنّ املاضي يعيش يف احلاضر ،ويرتبط معه بعالقة
جدلية تعتمد على التأثري والتأثر ،حيث يستلهم الشاعر أوجه التشابه بني أحداث املاضي،
ووقائع العصر وظروفه ،سلباً أو إجياباً ،وهو يف هذا كله يطلق العنان خلياله ليكشف صدى
صوت اجلماعة ،وصدى نفسه يف إطار احلقيقة العامة اليت يبحث عنها ،أو املوضوعات
التارخيية الكربى اليت تشكل حضوراً بارزاً يف تاريخ األمة ،دون اخلوض يف جزئيات صغرية
(نصر ،5111 ،ص .)22فالشاعر يف توظيفه للرموز والتراث ،ال يسعى إىل االستعانة حبقائق
التاريخ ومضامينه ،بل يعتمد على املضامني األثيلة فيه ،فيمنحها زمخاً عاماً ،حبيث جيعلها
تتجاوز ماضيها وحقبتها ويوفر هلا قدراً من قوة التواصل املباشر مع الزمن الراهن ،لتظهر
بسماهتا وعناوينها املميزة كما كانت يف زمنها .فاستدعاء الشخصيات واحلوداث التارخيية
يف الشعر تدل على سعة الشاعر الثقافية ومعرفته بالتراث ،وهو ما يزود مقدرته الشعرية
وحىت العلمية مبا يف التراث من قيم فنية ،فال ضري إذا اشتدت أواصر الشاعر املسلم
بتراثه وتارخييه فهو أشد التصاقاً من غريه بتراثه ملا يرى فيه من جمد وعزّ ،ويف حاضره
من قهر وهزمية وختاذل وتقاعس ،فيستذكر ما كان لعله خيفف وطأة الواقع املرير الراهن
على نفسه ،كما أنّه جلأ إىل التراث التارخيي ليخبئ فيه ما مل يستطع اإلفصاح والتعبري عنه
صراحة .وتكون «معطيات التراث واستلهماته التارخيية صورة رامزة للواقع املستوفز هبموم
القضايا السياسية حيث خيبئ الشاعر يف لوحة التراث لون فكره وخطوط رأيه ،وتصبح
اللوحة التأثرية مزجياً أللوان ميتزج فيها املاضي باحلاضر (عيد ،6224 ،ص.)466
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صالح الدين األيويب
يعترب صالح الدين من أكثر الشخصيات التارخيية حضوراً على الساحة الشعرية
الفلسطينية ،مبا له من قوة وفاعلية وتأثري على املتلقي ،فتوظيف الرمز التارخيي هنا من
قبل الشاعر مل يكن من أجل التوظيف حلادثة مرت يف التاريخ ،وإمنا استغل هذا احلدث
ليعطيه بعداً داللياً ومالياً يف القصيدة .وهذا "لطفي زغلول" يف قصيدته "للقدس ..كالم
آخر" يصب جام غضبه على حكام العرب وحيملهم مأساة شعبه وشعوهبم وينعتهم بأشبع
األوصاف ،ويف خضم هذا وذاك يشكو مهّه إىل القدس األسرية ويعدها مبنقذ ماضيها
"صالح الدين" حيث يقول (زغلول ،6222 ،ص:)42
دول وأنظمة يقال بأنّها عربية ..أو دينها األسالم
وهلا جيوش التعد ..هلا دساتري ..هلا نظم ..هلا األعالم
وهلا من األموال واخلريات مل ..حتلم هبا أمم وال أقوام
حل اهلوان بأرضها وشعوهبا ودهي محاها الظلم والظالم
كانوا عظاماً ال يشق هلم غبار يف الوغي واليوم هم أقزام
أسدٌ علــى أوطـ ـاهنم وشعـ ـوهبم لكنّ ـهم حني الشداد نعـ ـام
يا قدس هذي حالنا ومآلنا عصفت بنا األحزان واآلالم
يا قدس من إالّ صالح الدين ..ث ـانية ليوم ـك قـ ـائد وإمام
البّد يومـ ـاً أن يعود لنا محـ ـاك ...وإن جتود مبثله األحـ ـارم

فالشاعر يصور تارةً مسجد األقصى وهو حزين وتارةً يصور القدس األسريباكية ،تندب
صاحبها وحمرّرها "صالح الدين" ومعركة حطني ،فيستدعي الشاعر الرمز التارخيي "صالح
الدين" علّه يستفز مشاعر حكام العرب ويذكي محاسهم وخنوهتم كي يكونوا على قلب رجلٍ
واحدٍ ملساندة القدس ودحر االحتالل عنها؛ إذ يقول:
وقفت واألقصى أمامي /مطرق حزين /أمسع يف أذانه اللوعة واألنني /والقدس
يف أكباهلا /تبكي على حطّني /على صالح الدين /القدس يف أصفادها /تسأل أين
اخليل /..واألسياف والفرسان (زغلول ،5113 ،ص)612

هك ذا تصبح الرموز التارخيية وسيلة لقراءة التاريخ من وجهة نظر الشاعر وليس من
وجهة نظر املؤرخ ،فالشاعر يقرأ اجلانب املضيء من األحداث ،عكس املؤرخ الذي يتتبع
األحداث ويتقصى فيها اهلزائم واالنتصارات.
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املعتصم وحادثة عموريا
التاريخ اإلسالمي والعريب شهد أروع مشهد يف حياته على يد اخلليفة العباسي (املعتصم)
الذي استجاب لنداء امراة عربية قد انتهكت حرمتها من قبل الرومان ،بينما فلسطني تئن من
جراحها ورغم صيحات الثكلى وأنني األطفال مل يتحرك أحد من حكام العرب لنجدهتن وجندة
فلسطني ،وأصبحت الصيحات بال جدوى ،والوطن شطب عن اخلارطة ،فالفارق بني الرمز
(املعتصم) واملرموز إليه (حكام العرب) غياب الغرية واحلمية والنخوة العربية ،فالشاعر من
خالل استدعاء احلدث يصور ماضي األمة وجمدها التليد املفعم بالعزة والكرامة ،ويقابله
بعصره الذي فقد حكامه النخوة والعزة ،فهذا الترميز التارخيي أيضاً يصب يف خانة السخرية
واالستهزاء من قادة العرب؛ حيث يقول:
وا معتصماه ..وا عرباه /..من يرجع يل وطناً /غالته يد النسيان /وطناً ما عاد
له يف خارطة الدنيا /إسمٌ أو شكلٌ أو عنوانٌ /أسقطه العرب من احلسبان /وا
معتصماه ..أتسمعين /أنا يف القدس /حياصرين ليل األحزان /وطين دامٍ يف كلِّ
مكانٍ /وا معتصماه ..طال الليل فال سيفٌ /صدئت أسياف بين قحطان /الخيلٌ..
تصهل يف امليدان /ساحات اجملد بال فرسان /وا معتصماه ..وا معتصماه /هل
تسمعين ..هل تسمعين /مازلت أردِّد ليل هنارا /..واعرباه /أنا جرحٌ دامٍ ..طال
مداه ...مل يبق جمريٌ يل حبماهُ ..إالّ اهلل (زغلول ،6223 ،ص)22

حاول الشاعر الفلسطيين الربط من خالل استدعاء شخصية املعتصم بني «غرية وشهامة»
احلاكم العريب املسؤول آنذاك وتقاعس وخذالن حكام العرب اليوم جتاه القضية الفلسطينية
العادلة .فالشاعر من خالل تكرار الرمز مباشرة ومناشدته لهُ أراد التقريع واللوم باحلاكم
العريب املعاصر الذي دار ظهره عن قضاياه وفرطّ فيها وقطع انتمائه باملاضي وعروبته.
تارة توظيف الرمز التارخيي "كاملعتصم" عند لطفي زغلول يراد منه استنهاض مهم
ومحاس حكام العرب والشعب العريب ،مع علم الشاعر بأنّ مناشدته هلم ،مل جتلب له سوى
اخليبة والقنوط.
أتساءل هل أنا بعد اآلن /..يتيم األمة والوطن /هل خرج العرب /..من التاريخ ..من
الزمن/وا معتصماه!! /..أين عيون املعتصم؟ هل يسمعين؟ /هل كانت تلك النخوة حلماً
يف حلم؟ /وا معتصماه!! /..وا عرباه!! /..وأعلم ..ليس سوى ربّي /..من يسمعين /أين
العربُ؟ أين العربُ؟ أساهلا ..لست أمد يديَّ هلم طلباً /فلكم خاب الطلب /ويعود
سؤايل ..رجع صدى /..ذهبوا ..ذهبوا ..ذهبوا ..ذهبوا (زغلول ،6222 ،ص)52
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التتر
أراد الشاعر الفلسطيين من خالل الترميز «بالتتر» ربط املآسي واجلرائم اليت ارتُكبت
من قبل تلك األقوام الوحشية يف املاضي وربطها باحلاضر املتمثل بالصهاينة وجرائمهم
البشعة اليت ارتكبوها حبق الشعب الفلسطيين األعزل.
صربتُ حىت ثار صربي وانفجر /محلتُ باسم الوطن املأسور /..باسم شعبه
املقهور ..يف يدي حجر /أمحي التراب والشجر /فلم تزل بقية من "التتر"/تعيث يف
ديار قطعاهنا /يسطو على ترابه قرصاهنا /أقسمت لن أبقى على فلوله ..ولن أذر/
أن ال يكون بعد هذا اليوم /..للغزاة يف محاهُ مستقر /وأن يعود الوطن السليب /أن
ال أستريح ساعة /حىت اخلالص املنتصر (زغلول ،6223 ،ص)65

رَمَزَ الشاعر املناضل "زغلول" إىل الصهاينة بأنّهم بقايا التتر اليت عاثت يف األرض
فساداً وتسلطت بالقوة والبطش على مقدرات الشعب الفلسطيين ،ورغم ذلك يقسم الشاعر
ويتوعد الغزاة بأنّه يف هناية املطاف سيقضي عليهم ويطردهم ،حىت يسترجع وطنه الذي
اغتصب من قبل تتار العصر "إسرائيل".

الرمز الطبيعي وأمهيت يف النص الشعري
يعد الرمز الطبيعي أحد أهم عناصر التصوير الرمزي ،وهو شكل يربز رؤية الشاعر اخلاصة
جتاه الوجود ،ويعمل على ختصيبها ،كما أنّه ميكن الشاعر من استبطان التجارب احلياتية،
ومينحه القدرة على استكناه املعاين استكناهاً عميقاً ،مما يضفي على إبداعه نوعاً من
اخلصوصية والتفرد« .فالشاعر إذ يستمد رموزه من الطبيعة ،خيلع عليها من عواطفه ويصبغ
عليها من ذاته ما جيعلها تنفث إشعاعات ومتوجات تضج باإلحياءات .فالشاعر ال ينظر إىل
الطبيعة على أنّها جمرد شيء مادي منفصالً عنه ،وإنّما يراها امتداداً لكيانه ،يتغذى من
جتربته .زيادة على ما تضفيه األبعاد النفسية على الرمز من خصوصية يلعب السياق أيضاً دوراً
أساسياً يف إذكاء إحيائيتهُ (رشيدة ،دون تا ،ص .)12تتميز الرموز الطبيعية بكون قيمها اجلمالية
متبدلة ومتطورة بشكل مستمر ،وهو ما جيعل تاريخ قراءهتا متواصالً ومتطوراً بشكل دائم.
إنّ الرمز الطبيعي يتميز بالدينامية واحليوية اليت تعطي للمبدع حرية التصرف الفين
يف هذا الرمز .ومع التأكيد على ذلك كما يقال ال نغفل أنّ لألشياء أمهيتها وتارخيها يف
الوعي االجتماعي ،وال ميكن للمبدع أن يهملها أو يتغاضى عنها ،غري أنّ تلك األمهية
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متواصلة النمو والتبدل والتغري ،تبعاً للتجربة االجتماعية املتبدلة واملتطورة هي األخرى.
إن هذه التعددية يف أطوار األشياء ،ويف احلاجات النفسية والتعبريية إليها ،واملواقف
االجتماعية منها ،تعكس تعددية هائلة يف الذات الفنية اليت هي األخرى هلا أطوارها
املختلفة املتعددة ،وهلذا فال غرو أن يكون الرمز الطبيعي ذو قيم مالية متباينة ومتناقضة
أحياناً يف النصوص الشعرية .اجلدير بالذكر على أن التعددية يف الرمز الطبيعي ال تعين
بأي شكل من األشكال ،الفوضي واالعتباطية ،حبيث يفتقر الرمز إىل اإلحالة اجلمالية ،كما
أن التالعب باللغة ال ينتج رمزاً فنياً أو بنية شعرية رمزية .إنّ شرعية الرمز أو الترميز تتأتى
أوالً من أصالة التمكن اجلمايل للظاهرة اليت هي موضوع اهلاجس الشعري؛ إلنّ الرمز هو
الذي ينقل اللغة الشعرية إىل فضاءات جديدة ويبعث يف مفرداهتا إحياءات متنوعة ،كونه
وليد رؤيا شفافة حدسية تضيء النص بلمعات خاطفة خلف الدالالت اليت تتموضع يف
التجربة الشاعرة املنطوية على نفسها وراء تقنيات الرمز والتشفري (عيد ،5111 ،ص .)55من
هنا فإنّ الرمز ال ضرورة له إذا مل تكن مثة حاجة فعلية إليه.
يعترب جلوء الشاعر إىل الرمز وسيلة فنية تثري جتربته الشعرية وتعكس إداركه لعامله
احمليط به ،عندما تعجز اللغة عن كشف مكنونات ذاته ،وهو ـ هبذا ـ ال يعد تعمية أو نبتة يف
اهلواء تتخلق بعيداً عن معاناة الشاعر ،فهو يقوم «على التشابه النفسي بني األشياء ،وهو
مثرة يقتطفها الشاعر من خالل إداركه احلدسي للعالقات العميقة واخلفية بني الظواهر
املادية وما خيتبئ ورائها من قوانني كونية ،مث يوظف الطاقة اإلحيائية املتولدة من التقاء
األشياء للكشف عن كنه تلك القوانني اليت يضغط يف ثناياها رائحة املعىن الذي يدعو إليه
(أبوسلطان ،6254 ،ص.)61
وعلى هذا األساس ،استدعى الشاعر الفلسطيين الرموز الطبيعية بكثرة يف شعره؛ ألنّ
الرمز بديل عن التعبري املباشر ،فاستخدام األشياء الطبيعية مثل( :األشجار والطري
واحلشرات واأللوان) هلا من أبعاد وإحياءات رمزية ،قد تساهم يف محل مهمة توليد
املشاركة الوجدانية بني الشاعر واملتلقي .ألنّ الطبيعة تستمد حيويتها وقيمتها من تعامل
اإلنسان معها ،وما يهمنا يف هذا البحث هو كيفية استخدام الشاعر الفلسطيين هلذا الرمز
ولألشياء اليت ال يستطيع أن يبوح هبا صراحة تامة أو بشكل مباشر .وهكذا فالعالقة بني
الرمز وما يشري إليه هي دائماً عالقة إحيائية.
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اجلدير بالذكر إن الشاعر الفلسطيين كان يرمي الستقطاب ميع عناصر الطبيعة
ملواجهة اخلطر الصهيوين واالستعانة برمزية تلك العناصر لبيان ما حيدث ألبناء فلسطني
من قتل وتشريد ومصادرة أراضيهم من قبل احملتل الصهيوين .وكأنّي بالشاعر الفلسطيين
أراد أن يدخل الطبيعة يف خضم هذا الصراع كي تلعب دوراً حمفزاً وحتريضياً جبانب
الرموز الدينية والتارخيية واالسطورية ضد احملتل وممارسته البشعة .ولذلك عكف على
توظيف الطبيعة باعتبارها مالذاً جيد فيها السكينة واهلدؤ ،كما جيد فيها من الرموز
والوسائل اليت تستطيع إيصال رسالته املشفرة إىل املتلقي أوالً :والتعبري عن حالته املوضوعية
املتمثلة بالبقاء والوجود والثوره واألمل بالتحرير؛ ثانياً :وبالتايل صموده األسطوري أمام آلة
القتل العدوّ اإلسرائيلية.
الريح
كان يهدف الشاعر الفلسطيين "لطفي زغلول" يف التعبري عن عناصر الطبيعة إىل الرفع
باللفظة الدالة على العنصر الطبيعي (الريح) من املدلول املعجمي املعروف إىل مستوى
الرمز ،ليعطي للفظة داللة شعورية خاصة بالشاعر .فالريح من املكونات الطبيعة الفاعلة،
اليت تدل على الفعل والتغيري ،فتنقل الطبيعة من حال إىل حال وختتلف صورة الريح
باختالف قوهتا ونتائجها فتنتقل من ريح هادئة إىل ريح عاصفة ،ومن ريح جالب لألمطار
والعشق واهلوى إىل ريح مدمرة .وختتلف معاين الرياح أيضاً بتنوع احلاجات الداللية يف
النص ،ومن هنا يتفاعل رمز الريح يف توظيفه مع سياقه لتوليد املعىن وتعضيده .فإذا كانت
الرياح يف املنظور القرآين حتمل بشرى وحياة ألرض اليباب ،فإنّها تعصف بأرض فلسطني
احلبلى بالويالت واألسى .وهلذا رمز "زغلول" بالريح السوداء لالحتالل اإلسرائيلي ومحّله
مباشرة مسؤولية االغتراب والتهجري القسري ،الذي تعرض له الشعب الفلسطيين.
أعرف أية ريح سوداء /محلتك ذات صباح /انتحرت مشسه /قبل أن تطلّ على
األفق /دمها سال عتمة على الطرقات /واملدى ظل عالقاً /...أعرف أية ريح سوداء/
ساقتك إىل هنا /أيها املتسلّل املسريل /باألغتراب والعتمة (زغلول ،6225 ،ص)15

تارة ّ الرياح يف شعر "زغلول" متثل البطش والتدمري والفساد ،كما جاء يف قوله:
أنا لست صيداً /وإن كانت الرّيح حني تثور /..تلوِّن وجه النّهارات قاراً /وتشعل
ناراً /...فيغدو املدى مثخناً يف مداه /..شريعة غاب ووكر ذئاب (زغلول 6221 ،أ ،ص)41
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وتارة ترمز إىل العدو الصهيوين الذي يريد اقتالع الفلسطيين من أرضه ،ولكن صمود اإلنسان
الفلسطيين يشيع عبقاً من التحدي والرفض يف فضاء النص ،يف وجه هذه الرياح العاتية.
سالمٌ عليك /محلناك بني اجلوانح وعداً /... /وإن غالت الريح /..أغصاهنا
اخلضر /تبق اجلذور (زغلول ،6226 ،ص)42

وأصداء هذه الداللة تكررت يف نص آخر عندما أكد الشاعر على حتديه ورفضه وعدم
انصياعه للرياح املدمرة املتمثلة بالكيان الصهيوين:
وحني أساق إليه /أعود كما ذات يوم /..ولدت عصياً /أنا لست إالّ أنا /لن
أكون سواي /وإن مزقت هذه الرياحُ /...قسراً ثيايب /وطالت عصور اغترايب
(زغلول ،6226 ،صص)32-41

الليل
يعترب الليل من أهم الرموز الطبيعية يف الشعر ،وذلك ملا حيمله من غىن دالالت يفتح آفاق
النص على معانٍ متعددة ومتنوعة ،تظهر قدرة الشاعر الفنية يف توظيف هذا الرمز .فالليل
غالباً ما يرتبط بالسكون واهلدوء املطبق ،لكن هذا السكون يعترب لدى اإلنسان الفلسطيين
هدوء قبل العاصفة؛ ألنّ أفعال احملتل الصهيوين دوماً ما تكسر هذا السكون ،فالشاعر
الفلسطيين الذي عاش حمنة االحتالل ومآسيه ،رسم صورة حالكة لليل الذي يعم وطنه يومياً،
فالليل الفلسطيين دوماً يلد ظالماً دامساً يفرز داللة القمع والكبت ،وهذا مانص عليه قول
الشاعر "لطفي زغلول":
يتقيأ هذا الليل /..ظالماً جيتاح األقمار /..يطاردها قمراً قمراً /يغتال الضحكة
يف أعينها /ال يتردد أن يقتلع القمر /..وينفيه جسداً تنهشه أنياب الغربة /..يف
صحراء التيه /هو يركض خلفي ..يتبعين /خيتبئ هناك ..وهنا /..يف كل مكان/
يتسلل ..كالربد املسعور إىل أوصايل /يسكنين رغماً عين /يطردوين من جنة ذايت/
من زمين احلاضر ..واآليت /لكنّي رغم خمالبه السوداء /..ورغم لياله اللّيالء/..
أعود ..ألحبث عين /عما أغتصبته يده منِّي (زغلول ،6226 ،ص)12

فاحملتل الصهيوين كالليل الدامس من أوجه عدّةً :فهو كالظالم متسلط وثقيل؛ ألنّ
الظالم الدامس حياول أن يغتال األنوار وأن يقلع األقمار ،واحملتل حياول أن يقتل النهار
املتمثل بفلسطني ،فالليل حيمل ميع صفات اجلربوت وما يضمه من عنصر املباغته،
ويتسلل إىل كل مكان ليطرد األنسان من مأواه ،فاحملتل وقناصته املدمنة على الدم متخفية
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كالليل تصبح كالطري الكاسر ،تنتهز الفرصة لتنقض على األنسان الفلسطيين .ورغم قتامة
الصورة الشعرية يتحدى الشاعر هذا االستبداد والطغيان ،ويعد نفسه واآلخرين املشردين
بأنّه سوف يعود ويأخذ ما سلبه احملتل منه.

الطيور واحلشرات والزواحف
البالبل
تارة الشاعر الفلسطيين يعتمد أسلوب التمثيل كخيار ناجع ومؤثر إليصال فكرته ،ومن
ذلك توظيف أمساء الطيور بصورة رامزة يف قصائده لتمثيل ما يعانيه ومنها "البالبل" وهي
رمز للفلسطيين الالجئ الذي هجر أيكه وترك إلفه وحيداً فتعاين البالبل املهجورة من فراق
أحبتها فتحن دوماً للرجوع إىل أوكارها اليت ترعرعت ومنت فيها .وهذا ما نلمسه يف قصيدة
"حنر الصمت أيامه" للشاعر لطفي زغلول:
مىت ستعود البالبل /تعمر أفنان هذا املدى /ضاق صدر فضاءاته /لوّن االغتراب
عباءاته /حنر الصمت أيامه /...وحبّة شدو البالبل /جتتّر يف أسرِّها األسر ليالً
وهناراً /مىت ستعود البالبل /ما عاد دوح األزاهري يصحو على بوحها /واألزاهري ما
عاد عشّاقها (ديوان ،6221 ،ص)61

فاملرموز إليه يف هذا النص هو االنسان الفلسطيين املشرد عن وطنه والآلجي يف الغربة،
املتأمل بالعوده إىل أرضه .فاالغتراب مل يكسر عزميته ،بل ظلت فكرة العودة تواقة حية يف
خميلة هذا اإلنسان املغترب.
اجلراد
اجلراد يف ثقافات األمم والشعوب ،رمزاً للخراب والدمار ،وكانت الشعوب تتخوف من
كثرة هذا الكائن؛ ألنّ كثرته وتواجده يف منطقة ما ،سيقضي على كل احملاصيل الزراعية،
فبالتايل يأيت باجملاعة والدمار ،فالشاعر الفلسطيين من هذا املنطلق اختذ من اجلراد رمزاً
للمحتل الصهيوين ،الذي أكتسح فلسطني وأكل األخضر واليابس من ربوعها وهنب خرياهتا
وعاث فيها فساداً.
كان جراد الصحراء يطاردين /جراد ذلك اخلريف /...سرق الكثري منّي /إالّ
أنه مل يستطع /..أن يسرق عشقاً /أوصدت عليه األبواب عشقاً /..ال يتسلّل إليه
اخلريف (زغلول ،6225 ،ص)34
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ولكن يف خضم هذا الشاعر يتحدى هذا الرمز وممارساته ،بأنّه ال يستطيع أن يسرق
حب فلسطني من قلبه وسيبقى هذا احلب عامراً آمناً دون أن يصل إليه خريفاً.
ويف حمطة أخرى من شعره ،يؤكد "زغلول" بأنّ املرموز إليه "اليهود الصهاينة" الذي نُفِي
إىل فلسطني ،ثكل أحالم ورؤى أبناء فلسطني ،وقتل احلياة برمتها ووأد أغصان الزيتون
"العشق القدمي" وأصبحت احلياة متوقفة متاماً ،مادام جامث على أرض فلسطني.
ثكلتُ الرؤى /..يوم عاد اجلراد الذي /كان ميضي سحابة منفاه /بني سراديب
أوكاره /..يوعاد ..توقّف نبض األزاهري /..وجه األفانني عاثت بِهِ صفرة املوت /ليل
سقيم ..هنار سقيم /..يوم عاد اجلرادُ /أطاح بأغصان عشق قدمي /ترى هل ميرُّ
مرور السحائب /أم أنّه عاد حىت يقيم (زغلول ،6221 ،صص)32-31

وهذا املعىن تكرر يف مقطع آخر عندما أقرّ الشاعر بأنّ غزو اجلراد سيقضي على أحالمه
وآماله اخلضراء ،فتعم الصفرة واملوت سفر حياته وحياة بالده ،فيبقى العجاف جامثاً على
ربوعه ووطنه.
ستجيء هناراتٌ تغزو فيها قطعان جرادٍ حمرايب /أحالمي اخلضراء ستغدو
حبر يباب وستسرق من عمري عمراً /وتكون عجافاً ..حىت آخر يوم ،باقي أيامي
(زغلول ،6221 ،ص)34

الثعابني
الثعابني من الزواحف اليت وردت كثرياً يف شعر شعراء فلسطني وراحت ترمز يف أدبياهتم،
إىل العدو الصهيوين اإلسرائيلي ،الذي استوىل على ما زرعه الفلسطينيون من غصن وقمح
وكرم ،وقام بتدمري حقوهلم وآبارهم وعاث فيها فساداً وأحرق احلرث والنسل .فالثعابني اليت
تكلم عنها "لطفي زغلول" هي ثعابني ذات عنجهيه وتبختر ترعرعت على عدم االرتواء من دماء
أبناء فلسطني ،فهي ماضية يف عطشها اجلنوين لالرتواء أكثر من دمائهم.
الثعابني ختتال زهواً وغروراً /تلوِّن بالنار أعراسها /يزنف العشق بني يديها/...
الثعابني ال تعرف االرتواء /جنون هو العطش األفعواين /حىت الثمالة ..حىت جتنِّ
الكؤوس /وحىت تغيب الرؤوس /وتنتحر أنفاسها /الثعابني ..ال شيء إالّ الثعابني /ال
شيء إالّ اجلحور (زغلول ،6221 ،ص)16

الفراشات
حياول الشاعر الفلسطيين يف نضاله مع العدو اإلسرائيلي قدر اإلمكان توظيف كل ما
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يدور حوله لبيان شراسة احملتل وفضاعته ،فالشاعر يف مقاومته الغري متكافئة ،يصف أشبال
فلسطني والذين يقتلون من قبل العدو الصهيوين ،بالفراشة ،اليت ترمز يف ثقافات الشعوب
إىل الرباءة واجلمال ،مما يشري إىل مدى قساوة وشراسة جنود احملتل وتعاملهم بال رمحة
مع أطفال وأشبال فلسطني.
أنت تصطاد هذي الفراشات ..يف دوحها /مثلما هو يصطادها /أنت جالّدها..
أنت سفّاحها /لِمَا تزهق يف مذبح احلقد أرواحها /أنتما صائد واحد حاقد /عاقد
العزم أن يستبيح /فراشات هذا املدى /أن يعرّيها من عباءاهتا /أن يطيح هبا من
فضاءاهتا /كؤوس الردى (زغلول ،6221 ،ص)21

الغربان
تكررت مفردتا "الغربان" و"غربان الليل" يف أكثر من موضع يف شعر "لطفي زغلول" فهما
من أكثر املفردات تردداً يف ملفه الشعري ،نظراً ملا حيمله الرمز «الغربان» يف طياته من معان
سلبية ومنها إنّ الغراب يف ثقافة العرب واملسلمني وبعض الثقافات األخرى ،نذير للشؤوم
والنفور والتبختر ،فالشاعر أردف هلذا الرمز مفردة «الليل» اليت تعين اخلوف والرعب
واحلزن ،فضالً عن معناه اإلجيايبّ «السبات والسكون» الذي أراده اهلل ،لكن يف فلسطني
اجلرحية ،مل يبق هلذا املعىن اإلجيايبّ شيئاً .فالتركيب الرمزي "غربان الليل" هلذه العبارة
يكشف عن مدى كره اإلنسان الفلسطيين هلذا الطائر الشؤوم الذي دمّر البالد وقتل العباد ،يف
إشارة غري مباشرة للعدو الصهيوين الذي احتل فلسطني وقتل أصحاهبا وشرّد أبنائها ،وغدا
يصول وجيول يف عرض البالد.
أنا مازلتُ بال وطن /يعصف يب العشق ..يبعثرين /حيناً ...ويعود يلملمين /والليل
يطول يطول يطول /ومازالت غربان الليل ..تصول وجتول (زغلول ،6221 ،ص)54

ويف مقطع آخر ،يرمز الشاعر بالغربان إىل احملتل اإلسرائيلي الذي جاء من أقصى
الدنيا واحتلت وطنه.
يوم أغتالت وطين /غربان جاءت من أقصى أطراف الدّنيا /هاجرت إىل لغيت
(زغلول ،6221 ،ص)12

ويف حمطة أخرى ،يرى الشاعر بأنّ هذا الرمز ال حيمل سوى التكرب والزهو والقذراة
والظلمات ،واستباحة املقدرات للشعب احملتل .فيتحداهُ ويطالبه بالرحيل قبل بزوغ الفجر:
ذلك الطائر املتدثر بالكرب /من أيِّ جُحرٍ تسلّل /رائحة الوحل تقطر من جلدِهِ/
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ليل عينيه حبرٌ من الظلمات /ذلك الطائر املتعايل على سربهِ /يستبيح الغصون/..
يكابر ليالً هناراً /يعربدُ سرّاً جِهاراً /...من أية أوكارٍ وجحور /جاء إىل هذا الفنن
املسكون /بأشواق العشاق ..وأحالم السمّار /هذا فنين /فننُ األطيار ..ترتّل آناء
األسحار .. /فليترجّل عن صهوة هذا الكرب /الزائف واألصرار /ولريحل قبل طلوع
الشمس /فليس له يف هذا الدوح هنار (زغلول ،6221 ،ص)31

األلوان ودالالهتا
تعترب األلوان من أكثر األشياء ماالً وخصوبة يف حياة االنسان ،فاأللوان ليست خطوط ًا
أو مسحات شكلية خالية من دالالت مالية وتعبريية ورمزية ،أو إنّها صور تعرب عن
موضوعات احلياة وانفعاالت األديب هبا ،بل هي بسطوهتا على الصورة الشعرية وعالقاته
الوطيدة مع الرؤية الفنية متيط اللثام عن إحساس الشاعر كي يدخل يف النسج الصورة
الفنية واليت تشمل على دالالت عدّة ،منها نفسية واجتماعية ورمزية .فاأللوان يف الشعر
املقاوم الفلسطيين وسيما "لطفي زغلول" ،دالالهتا نابعة بالدرجة األوىل من مفاهيم فلسفية
وروحية وعقائدية تستمد ركائزها من اإلسالم وتعاليمه ،فلذلك تنوعت مدلوالهتا لدى
الشاعر الفلسطيين (عبيات ،6253 ،ص.)42
اللون األسود
اللون األسود منذ األزل شكل نقطة نفور وخوف يف املوروث البشري وارتبط بدالالت عدّة،
منها :الظالم والشرّ واملوت والغم والوهم ..فاألسود «لون يثري احلزن والتشاؤم واخلوف من
اجملهول ،الرتباطه بأشياء منفّرة يف الطبيعة دون سائر األلوان ،فهو مرتبط بالليل والظالم،
والزفت والسخام ،واهلباب والرماد املتخلف عن احلريق» (عمر ،5116 ،صص )623-626وكان
«شعار العباسيني يف أحزاهنم ومصائبهم وشعار أغلب الدول العربية يتضمنها اللون األسود،
تأثراً ببيت الشعر املعروف «سودٌ وقائعنا محرٌ مواضينا» (أياد ،6252 ،ص.)522
هذا اللون يف العصر احلديث ،اكتسب دالالت وإحياءات أخرى ،منها التعتيم والكبت
والكآبة واخلطيئة والتعسف ،وغري ذلك من اإلحياءات .والشعر الفلسطيين املقاوم استلهم
الكثري من تلك الدالالت ،وراح يرمز هلذا اللون بعبارات ومعاين شىت ،ومنها:
أ) النكبة واحتالل إسرائيل لفلسطني عام  :5131الشاعر الفلسطيين رمز الحتالل
إسرائيل لفلسطني عام  ،5131باليوم األسود والعاصفة السوداء ،مما يشري هذا اللون وهذا
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الوصف إىل فداحة احلدث وهول الصدمة.
وذات يوم أسود /ليس من أجندة تاريخ اإلنسانية /اقتعلتين عاصفة سوداء/...
رمتين يف جحيم املنفي /..بال أرض ..بال دار ..بال حُبِّ /..بال أمل( ..زغلول،
 6222ب ،ص)12

ب) بيان القمع واالضطهاد والكبت :وظّف الشاعر "لطفي زغلول" اللون األسود ،لبيان
القمع واالضطهاد والتعسف الذي مرّ وميرّ به الشعب الفلسطيين نتيجة االحتالل اإلسرائيلي.
وملّح إىل تلك املقولة بعبارة (ليلة سوداء):
بليلة سوداء /..ال جنم فيها /..وال حىت قمر /رجع اخلطر ..هجموا التتر/
سرقوا البالد /قتلوا العباد /واستوطنوا ..وحتصنوا /...ليلك على أرضي طويل/
ليلك أسى ..ليلك عويل (زغلول 6222 ،ب ،ص)34

ج) بيان الكراهية ومدى قساوة جنود االحتالل يف تعلملهم مع أطفال فلسطني :تار ًة
الشاعر الفلسطيين ميزج احلقد باللون األسود ،ليبني مدى ضغينة وكره اجلندي اإلسرائيلي
على الطفولة الفلسطينية املتسمة بالرباءة والطهر ،وإنّ هذا احلقد ،دفني يف نفسية اجلندي
اإلسرائيلي؛ حبيث نزع منه كل مشاعر اآلدمية ،فأصبح قلبه حاقداً أسوداً.
ذاك اجلنديّ القابع يف برجٍ عالٍ/..يتدثَّر باحلقد األسود /..هو من قتل الطفل
حممد /مَن لوّن بالدم ثوب طفولته العذراء (زغلول ،6223 ،ص)32

اللون االمحر
يعترب اللون األمحر من أوائل األلوان اليت عرفها البشر يف الطبيعة ،فهو «من األلوان
الساخنة املستمدة من وهج الشمس ،واشتعال النار واحلرارة الشديدة ،وهو من أطول
املوجات الضوئية» (عمر ،5116 ،ص .)555كما يعترب أغىن األلوان وأكثرها تضارباً ،فهو «لون
البهجة واحلزن ،وهو لون الثقة بالنفس والتردّد والشك ،وهو لون العنف واملرح ،إىل غري
ذلك من الدالالت اجلزئية املتداخلة واملتباينة يف آنِ واحد (عمر ،5116 ،صص .)653-656هذا
اللون كان من أكثر األلوان استعماالً يف الشعر املقاوم الفلسطيين ،فراح يرمز إىل دالالت
وإحياءات عدّة ،ولعلّ أبرز مسة لألمحر يف الشعر الفلسطيين ،ارتباطه بالدم ،ممّا جعله
لوناً خمفياً ومقدساً يف وقت واحد ،ممّا حنى يف كثري من دالالته منحى التحدي والثورة
والصمود والفرح والسعادة .ومن بني شعراء فلسطني الذي استخدم هذا اللون باملعىن
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املتعارف عليه ،الشهادة والتضحية ،الشاعر املناضل الفلسطيين "لطفي زغلول" حيث يقول:
يا وطين الشامخ يف أصفاده /أبيت أن تذلَّ يف األصفاد /يا حادي احلرية
احلمراء /من /...إالّك يف ساح اجلهاد حادِ /أنت الشديد البأس مل تركع (زغلول،
 ،6223ص)35

فالشاعر يرى أنّ حترير وطنه سيتم عرب الصمود والتضحية باألمحر ،فاحلرية اليت
ينشدها الفلسطينيني ،ال حتقق إالّ بالدماء ،ووصف الشاعر وطنه حبادي احلرية احلمراء،
الذي مل يستسلم ومل يركع ألحدٍ غري اهلل.
وتكرر هذا املعىن يف أكثر من موضع عند "لطفي زغلول" الذي جزم بأنّ حترير البالد
ولو شرب واحد ،ال يتم إالّ بواسطة الدم.
تظمأ األوطان يوماً /وبغري الدم ...شرب واحد ال يتحرر /فتقدم هاتفاً :اللّه
أكرب (فتحي ،5111 ،ص)34

وتارة دم الشهيد هو الذي يروي اجملد واحلرية احلمراء املنشودة.
صباح اجملد واحلرية احلمراء ..يرويها دم الشهداء (زغلول ،6223 ،ص)12

اللون األخضر
يعترب اللون األخضر من األلوان املفضلة واحملببة لدى اإلنسان ،وحيمل يف طياته معانِ
سامية عدّة ،فهو من أكثر األلوان استقراراً ووضوحاً يف الداللة ،فهو «لون اخلصب والنعيم،
والنماء والزمرد الزبرجد» (عمر ،5116 ،ص .)621وأيضاً «قرين الشجرة رمز احلياة والتجدّد،
وهو مرتبط باحلقول واحلدائق وهدوء األعصاب» (عجينة ،5111 ،صص .)616-615وقد أقترن
اللون األخضر ملا ميثله من اخللود والتجدّد ،بإحياءات ،كاألمل والتفاؤل والعطاء والفرح
والبهجة والرفاهية ،والنعيم ...حىت وصف اهلل ثياب أهل اجلنّة ومقاعدهم هبذا اللون ،نظراً
ضرا ِّمن ُسن ُد ٍ
س
سو َن ثِيَابا ُخ ْ
لرمزيته اخلاصة؛ حيث قال ربّ العزة يف حمكم كتابهَ ﴿ :ويَلْبَ ُ
َّكئِين َعلَى رفْر ٍ
ِ
ٍ
ض ٍر َو َعْب َق ِر ٍّي ِح َس ٍان﴾ (الرمحن.)22/
ف ُخ ْ
َوإِ ْسَتْب َرق﴾ (الكهف )45/وأيضاً قولهُ :
﴿مت َ
ََ
فالرمزية اليت يتمتع هبا هذا اللون ،جعلته يتبوأ الرتبة األوىل يف الشعر الفلسطيين بني
األلوان ،حيث درج شعراء األرض احملتله على توظيفه ،وكاد أن ال جتد قصيدة واحدة إآلّ وأن
جتد له أثراً فيها .ومن هذا املنطلق تنوعت دالالت وإحياءات هذا اللون يف شعر "لطفي زغلول"
ومن أبرزها:
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أ) جتدد احلياة واالنبعاث رغم احملن:
فلقد آمنت بأنّ غداً آتٍ /...حتمله أجنحةُ التغيري /وبأنّ األحالم اخلضراء/..
ستزهر رغم ضباب الرؤية والتفسري (زغلول 6222 ،أ ،ص)24

وهذا املعىن تكرر يف أكثر من موضع؛ حيث اختذ الشاعر من دم الشهيد رمزاً لألمل
املنشود ،األمل الذي امتزج باللون األخضر ،ليعطي احلياة مزيداً من البعث والنماء
واالزدهار ،رغم اجلراح واألسى.
بالدم األوطان تسقى /أنت باق أمالً أخضر فينا ..وستبقى /يورق اجلرح سنابل/
يلد اجلرح حقوالً وجداول /...سيظل املرج ..مهما اشتد ليل اجلدب أخضر (زغلول،
 6222أ ،ص)525

ب) جتدد الوعد والعهد:
حني تالمس بسمتك اخلضراء /روافد إحساس احلُلمُ الغافـي /تصحو واعدة..
تتجلى (زغلول ،6252 ،ص)11

ج) التفاعل برجوع الذكريات رغم التشتت والضياع:
قدرٌ جاء هبا /..ما أصغر الدنيا /إذا شاء طواها /فالتقى كل شتيتٍ بشتيتٍ/
بعدما ضاع وتاها /خالصة حلوة من وطين الساكن عينيها /بإطاللتها ختضوضر
الذكرى /وتسترجع أيام /الرّؤى اخلضر صباها (زغلول ،5113 ،ص)1

يتفاعل الشاعر رغم حمنة الزمن ومآسيه برجوع الذكريات والرؤى،اليت طبعها باللون
األخضر ،كي يؤكد ترعرعها ونضارهتا رغم التشريد واالغتراب.

النتيجة
 .5استطاع "لطفي زغلول" حتويل اللغة الشعرية إىل لغة رامزة تستمد قدرهتا اإلحيائية
من جتاوزها الواقع ،فجاءت الرموز الدينية منسجمة مع واقع جتربة الشاعر ،حىت غدت
وسيلة تعبري وإحياء مهمة يف نصوصه الشعرية .فكان هلا دورها يف تأكيد جانب الشعرية
فيه ،ومدّ آفاقه الداللية مما ساهم يف جعل النص أكثر ثراء وخصوبة ،وقدرة على إثارة
املتلقي وتفعيل دوره ،ليصبح مشاركاً منتجاً ،بدل أن يكون مستهلكاً فحسب.
 .6استطاع "زغلول" أن حيول كل رمز واستعارة اليت وظّفها إىل رموز حتدٍ ونضال.
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 .4مل تكن استحضار الشخصية الدينية يف شعر "زغلول" جملرد حشد رموز أو تزيني فضاء
النص ،بل كانت إلثراء النص بطاقاهتا املوحية .فشكلّت شخصية األنبياء مصدراً معنوياً مهماً
يستمد منها املقاوم الفلسطيين عزميته وشخذ مهمه يف مقارعة احملتل الصهيوين.
 .3استحضار الشاعر للرموز التارخيية اإلجيابية كان يهدف إىل إثارة الذهن وشخذها
حنو التحمس والدفاع بينما كانت استحضار الشخصيات التارخيية السلبية يرمي للتنديد
هبا ومقارنتها مع احملتل الصهيوين وممارساته يف العصر احلديث.
 .1عكف "زعلول" على توظيف الرموز الطبيعية ،يف حماولة منه الستثمار أبعادها وإثراء
جتربته املعاصرة .فدالالت الريح يف الشعر الفلسطيين عامة وشعر زغلول خاصةً جتاوزت
املعىن املعجمي ،فأخذت دالالت حديثة مرة تتسم بالطابع السليب ممثلة بالقوة التدمريية
واالجتياح ،ومرة اتسمت بالطابع اإلجيايب املمثل باملقاومة والنضال ،والثورة ،كما جتلت
الدالالت السلبية املقيتة يف (الليل والثعابني واخلفافيش واجلراد) وكلها ترمز للمحتل
الصهيوين وممارساته البشعة ،بينما كانت البالبل والفراشات ترمز إىل اإلنسان الفلسطيين
يف الشتات وأشبال فلسطني الذين يقتلون يومياً على يد الصهاينة.
 .2استخدم الطبيعة لتلوين الصورة الشعرية يف إطار الترميز إىل أصالة وعراقة
الفلسطيين يف أرضه ،وتصوير صموده وثباته رغم حماوالت العدو لطمس هويته وتارخيه.
 .2خروج اللون األمحر من دائرته الشمولية وتوظيفه يف بؤرة واحدة ،جعلته يصب يف
خانة التضحية والشهادة والثورة والتمرد والثأر واحلركة الصاخبة؛ وكأنّه رمزاً للحرية
والتحرر من نري احملتل الغاصب.
 .1وظّف الشاعر "لطفي زغلول" اللون األسود وما يتعلق به من مفاهيم ،لبيان املآسي
والكوارث اليت حلّت بِالشعب الفلسطيين من قبل احملتل ،وبيان إفرازات هذا اللون على نفسية
املواطن يف أرض الرباط .واستخدام اللون األخضر ورمزيته بكثافة من قبل الشاعر ارتبط
مبفاهيم دينية ودالالت أسطورية ،ممّا جعله يرمز إىل االنبعاث واحلياة واألمل يف مقابل املوت
والتقتيل والقنوط.
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املصادر واملراجع
.5
.6
.4
.3
.1
.2
.2
.1
.1
.52
.55
.56
.54
.53
.51
.52

القرآن الكرمي
إمساعيل ،عزالدين ( .)6222الشعر العريب املعاصر قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية.
بريوت :دار العودة.
إقبال ،رشيدة ( .)6221الرمز الشعري لدى حممود درويش :الرمز الطبيعي منوذجاً .جملة
عالمات ،العدد  ،62جملة النادي الثقايف ،جدة.
حداد ،علي ( .)5112أثر التراث يف الشعر العراقي .بغداد :دار اآلفاق.
راجح ،عبداهلل ( .)5112القصيدة العربية املعاصرة .املغرب :دار البيضاء.
زايد ،علي ( .)5121استدعاء الشخصيات التراثية يف الشعر العريب املعاصر .طرابلس.
زغلول ،لطفي ( .)5112ديوان ال حبّاً إال أنت .نابلس :الشركة العاملية للطباعة والنشر.
ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ (  .)6226هنا كنا ..هنا سنكون .القدس :احتاد كتاب فلسطني.
ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ( .)6224مدار النار والنّوار .فلسطني :القدس.
ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ( .)6223موال يف الليل العريب .القدس :احتاد كتّاب فلسطني.
ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ( 6221أ) .مدينة وقودها اإلنسان .القدس :دار ناشري للنشر االلكتروين.
ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ( 6221ب) .مطر النار واليامسني .القدس :دار ناشري للنشر االلكتروين.
ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ (6222ب) .نقوش على جدران الغضب .مكتبة رمي االلكترونية للنشر.
ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ( 6222أ) .شاعر احلب والوطن .القدس :دار ناشري للنشر االلكتروين.
ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ( .)6221ديوان مرافئ السراب .فلسطني :دار ناشري.
ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ( .)6252تقاسيم قصائد بالحدود .نابلس :احتاد كتّاب فلسطني.
صقر ،أياد حممد ( .)6252فلسفة األلوان .عمّان :األهليه للنشر والتوزيع.

 .52عبيات ،عاطي؛ معروف ،حيىي ( .)6254استدعاء الرمز الديين وتطوره الداليل يف الشعر
الفلسطيين املعاصر .جملة الكلية اإلسالمية ،النجف األشرف ،العدد  ،64صص.15-31
 .51عبيات عاطي؛ مطوري ،علي ( .)6253الرمز اللوين وتطوره الداليل يف شعر عزالدين
مناصرة .جملة حولية املنتدي للدراسات اإلنسانية ،النجف األشرف ،العدد  ،2صص.13-62
 .51عجينة ،حممد ( .)5111موسوعة أساطري العرب .بريوت :دار فارايب.
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 .62عمر ،أمحد خمتار ( .)5116اللغة واللون .القاهرة :عامل الكتاب.
 .65عيد ،رجاء ( .)6224لغة الشعر قراءة يف الشعر العريب املعاصر .االسكندرية :منشأة معارف.
 .66فتحي ،خضر ( .)5111اللغة العربية .نابلس :جامعة النجاح الوطنية.
 .64قميحة ،مفيد حممد ( .)5116االجتاه اإلنساين يف الشعر العريب املعاصر .بريوت.
 .63نصر ،عاطف جوده ( .)5111الرمز الشعري عند الصوفية .القاهرة.

