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ملخص: 
الو�صائل االإيحائية "كالرمز والرتاث" من الو�صائل التي كرث توظيفهما يف ال�صعر العربي 
املعا�رصعامًة، وال�صعر الفل�صطيني خا�صًة، وهي من التقنيات التي يعتمدها ال�صاعر لالإيحاء 
والتاأثري بداًل من املبا�رصة و الت�رصيح، فتنقل املتلقي من امل�صتوي املبا�رص للق�صيدة اإىل 
املبا�رصة  الكلمات  تعجز  ما  با�صتكمال  تقوم  كما  الن�ص،  وراء  الكامنة  والدالالت  املعاين 
عن بيانه، فالتعبري بالرمز ومعطيات الرتاث تعطي زخمًا وغنًى وخ�صوبًة للن�ص ال�صعري، 
واأ�صالًة الأدب االأديب، وهذا ما داأب عليه �صعراء العرب املعا�رصين عامًة. ومنذ النكبة عام 
للذود  ال�صهيوين، جتّند كثرٌي من �صعراء فل�صطني  الكيان  1948 واحتالل فل�صطني من قبل 
عنها مبا ميتلكون من قدرات فكرية وفنية ومنهم ال�صاعر "لطفي زغلول" الذي حمل الق�صية 
الفل�صطينية على عاتقه، فاتخذ من ال�صعر و�صيلة حتري�صية و�صالحًا فتاكًا �صّد املحتل، ولكي 
يكون ل�صالحه ال�صعرّي فاعلية اأقوى يف التوا�صل مع ال�صعب واأمته يف الكفاح وبث احلما�ص 
يف نفو�ص املنا�صلني، عكف على توظيف العنا�رص الرمزية والرتاثية ملا فيها من قدرة على 
توجيه االأفكار وتعميق الروؤية الفنية واإثراء الن�ص وتخ�صيبه. ويف خ�صم هذا وذاك نطرح 

�صوؤالن اثنن يف هذا املقال 
�صعر . 1 يف  فاعليتهما  مدى  وما  والرتاث  بالرمز  التعبري  من  الفائده  ما  اأواًل: 

"زغلول"؟ 
وما . 2 التقنيات،  تلك  لتوظيف  املحتله  االأر�ص  ال�صاعريف  جلوء  اأ�صباب  ما  ثانيًا: 

م�صوِّغاته؟ 
الطبيعة،  ال�صعراملقاوم،  فل�صطني،  الرتاث،  الرمز،  زغلول،  لطفي  املحورية:  الكلمات 

االألوان 
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Abstract: 
Decoding means such as symbols and heritage are techniques commonly 

used in contemporary Arabic poetry and in Palestinian poetry in particular. 
These means help the poet express what he wants implicitly instead of 
explicitly expressing his meaning. This helps the recipient go under the 
surface to get the deep meaning of the text. This way of expression gives 
the text creativity and great impact. This is the method usually followed by 
contemporary poets. Thus a big number of Palestinian poets have dedicated 
their poetry for defending the Palestinian issue since the occupation of 
Palestine since 1948. 

Lutfi Zaghloul is one of these poets who used his poetry as a tool against 
the Israeli occupation. Furthermore, he used cultural and symbolic aspects to 
give his poetry more impact, richness, and affectiveness. Therefore, the study 
poses two important questions: 

1. What is the advantage of using symbols and heritage and what is their 
affectiveness?

2. What are the reasons which made the poet resort to these means?
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مقدمة: 
يتجهوا  مل  ال�صعراء  اأّن  التعني  الفل�صطيني،  االأدب  على  الواقعي  االجتاه  �صيطرة  اإّن 
اإّن  الرمزية.  بالو�صائل  عنه  عرّبوا  �رصاحًة  التعبريعنه  ي�صتطيعوا  مل  فما  اأخرى،  اجتاهات 
ال�صعراء الرمزيني تركوا خليالهم العنان يف التعبري عن احل�ص اجلمايل، وابتعدوا عن الواقع 
لي�صوروا عامل االأحالم، وليعربوا عن رغبات مكبوتة من ال�صعادة والن�صوة واجلمال، ح�صبهم 

يف ذلك ال�صعور باللذة النف�صية التي تولدها فيهم اأمزجة خيالية غام�صة )1( . 
فاأ�صبحت الرموز مب�صتوياتها كافة ذات اأهمية ق�صوى لل�صاعر الفل�صطيني املعا�رص، 
ي�صعب  التي  املعاين  عن  ويك�صف  ال�صعري،  امل�صمون  يرثي  اأمراَ  ا�صتدعاوؤها  غدا  بحيث 
احلديث عنها بطريقة مبا�رصة. فالرموز الرتاثية ومعطياتها لها القدرة على االإيحاء مب�صاعر 
واأحا�صي�ص التنفد»حيث تعي�ص هذه املعطيات يف وجدانات النا�ص واأعماقهم، حتف بها هالة 
والنف�صي،  والوجداين  الفكري  لتكوينهم  االأ�صا�صية  اجلذور  الأّنها متثل  واالإكبار  القدا�صة  من 
ومن ثم فاإّن ال�صاعر حني يتو�صل اإىل اإي�صال االأبعاد النف�صية وال�صعورية لروؤيته ال�صعورية 
عرب ج�صور من معطيات الرتاث واإفرازات الرموز، فاإّنه يتو�صل اإىل ذلك باأكرثالو�صائل فعالية 
الرتاثية  ومعطياتها  الرموز  ا�صتخدام  اأّن  اإىل  باالإ�صافة  هذا  والنفاد،  التاأثري  على  وقدرة 
باحلا�رص،  املا�صي  امتداد  من  نوعًا  وميثل  واأ�صالًة،  عراقًة  ال�صعري  العمل  على  ي�صفي 
ال�صعرية  الروؤية  اأّنه مينح  وتغلغل جذور احلا�رص يف تربة املا�صي اخل�صبة املعطاء، كما 
يف  ويتعانق  واملكان،  الزمان  حدود  تتخّطى  يجعلها  بحيث  والكلية،  ال�صمول  من  نوعَا 
اإطارها املا�صي مع احلا�رص )2( ، بالتايل اإّن معطيات الرمز والرتاث عامل موؤثر يف اإغناء 
ال�صورة، ويف رفد اأبعادها اأبعاداَ جديدًة واآفاقَا متنوعًة، وكذلك فاإّن وجود الرمز ي�صتح�رص 
معه مفردات خا�صة بِه، وهذه املفردات توؤدي اإىل تخ�صيب ال�صورة، واإغناء مناخاتها فلم 
على  الفل�صطينيون  ال�صعراء  �صار  واإمّنا  العربي،  ال�صعر  يف  جديداً  الرمزي  االجتاه  هذا  يكن 
ُخطى اإخوانهم العرب يف التعبريعّما مل ي�صتطيعوا اأن يبوحوا ِبِه، فالظروف ال�صعبة واملناخ 
املظلم الذي عا�ص يف كنفه الفل�صطينيون، حدا بهم االجتاه اإىل لغة الرمز وموا�صلة الن�صال 
ال�صعري بوجه املحتل، الأّن الت�رصيح باالأفكار واالأحا�صي�ص الكامنة �صد املحتل، رمّبا تقود 
�صاحبها اإىل االعتقال اأو ال�صجن اأو القتل من قبل املحتل، ولهذا ال�صبب جلاأ كثري من �صعراء 
فل�صطني اإىل الرمزية واال�صتعانة بالرتاث. ال�صاعر لطفي زغلول عا�ص هموم وطنه ومعاناته، 
كما  وغمو�ص،  اإبهام  دون  جلية  وا�صحة  ال�صعرية  لغته  فجاءت  ولهفة،  ب�صدق  وعرّبعنها 
الن�صالية، وكما يقال عنه  الرمز يف م�صريتها  الرتاث وثراء  لغته كثرياً من خ�صوبة  نهلت 
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اإّنه كان فعالية ثقافية، تتحرك بقوة يف حقول االإبداع ال�صعري ويوا�صل اكت�صافه ملناطق 
والذوق  االإبداع  بقوة بني مناطق  املجدولة  اجل�صور  تلك  واإقامة  ال�صعروالكتابة  جديدة يف 
ال�صليم واخليال الوا�صع والعواطف اجليا�صة، معرباً عن معطيات عامله احل�صاري، وحمركًا 
اأذهان قومه و�صعبه نحو امل�صتقبل، ومذكراً بق�صائده التي حتدو بك اإىل التفكري يف ماهية 
قرطا�صه  على  �صحت  بدموع  ُكتبت  الأّنها  اأبداً؛  تن�صاها  لن  ق�صائد  وهي  واملعاناة،  الوطن 

وروحه الوثابة الوطنية. 

لطفي زغلول سريته الذاتية والعملية: 
ُولد ال�صاعريف مدينة نابل�ص عام 1938، وهو النجل االأكرب لل�صاعر الفل�صطيني الراحل 
ودبلوم  ال�صيا�صي  التاريخ  يف  اللي�صان�ص  �صهادة  على  لطفي  ح�صل  زغلول"  "عبداللطيف 
م�صاعد  ومنها  عدة  اأكادميية  وظايف  �َصَغَل  الرتبوية،  العلوم  وماج�صترييف  العايل  الرتبية 
عميد كلية نابل�ص اجلامعية، وحما�رص يف جامعة النجاح الوطنية وع�صو الهيئة اال�صت�صارية 
لالحتاد العام للكّتاب الفل�صطينيني وغريها، ويف م�صريته حاز على الع�رصات من �صهادات 
من  كثرياً  كتب  و�صاعراً،  كاتبًا  كان  فقد  واالأجنبية.  العربية  وامليداليات  والدروع  التقدير 
املقاالت وترجم العديد من الكتب، كما اأ�صدر23 ديوانًا �صعريًا، �صمت اأجمل ما كتب، يف 
"مطر  وديوان  احلب واجلمال، والوطن، وغري ذلك ومنها: ديوان: "هنا كنا وهنا �صنكون"؛ 
النار واليا�صمني" و"موال يف الليل العربي" و"مدينة وقودها االن�صان" و "وع�صتار واملطر 
الروح"؛  و"هم�ص  ال"؛  النار والنوار"؛ و"ق�صائد بلون احلب"؛ و"اأقول..  "مدار  و  االأخ�رص"؛ 

ا.. ن�صدو للوطن"؛ وغريها من الدواوين واالأنا�صيد الوطنية.  و"هيَّ

شاعرية لطفي زغلول: 
والده  مكتبة  ففي  فّذاً،  واأديبًا  ولغويًا  �صاعراً  والده  فكان  كثرياً،  بوالده  ال�صاعر  تاأثر 
تفتحت عيناه على دواوين ال�صعر للمتنبي والبحرتي والبارودي و�صوقي وغريهم من ال�صعراء 
ومعرفته  ثقافته  اإغناء  يف  دوٌر  اخلارج  اإىل  الكثرية  ورحالته  الأ�صفاره  كان  كما  الكبار، 
باالآداب الغربية واالآداب املرتجمة اإىل العربية، كما كان الأحداث النكبة عام 1948، وما 
اأعقبه من اأحداث ج�صيمة نتيجة احتالل فل�صطني من قبل ال�صهاينة، �صكّلت االأثر العميق يف 
لكّنه مع  ااّل ماندر،  ال�صعرحوايل ع�رصين عامًا  انقطع عن كتابة  واالأدبي،  ال�صعري  اإنتاجه 
بداية االنتفا�صة االأوىل عام 1987 تفجرت �صاعريته التي كانت كامنة وكاأّنها تنتظر منذ 

اأمد بعيد، فجاءت كالبحرالهادر الهائج الذي اليتوقف )3( . 
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املحتل،  وطنه  وهموم  همومه  لبيان  �صعري  وغر�ص  قالب  من  اأكرث  �صاعرنا  طرق 
ال�صعرية لديه من �صعر وطني و�صعر �صيا�صي و�صعر غزيل، امتزجت فيه  االأغرا�ص  فتنوعت 
احلبيبة والوطن معًا، بحيث اأ�صبحت املراأة والوطن ت�صكالن امراأة واحدة يف �صعره. واأي�صًا 
اأ�صبح يف هذا  الديني ال�صويف والرثاء و االأنا�صيد بحيث  ال�صعر االجتماعي وال�صعر  تناول 
املجال، الي�صق له غبار يف عامل االأنا�صيد حتى لّقب ب�صاعر االأنا�صيد، وغري ذلك من االأ�صكال 

ال�صعرية. 

اخللفية التارخيية: 

من  واأكرث  والدرا�صة  بالتحليل  ال�صعرية  جمموعاته  جامعية  درا�صات  خم�ص  تناولت 
ع�رصات القراءات املختلفه التي �صّبت اهتمامها يف البحث والتق�صي يف جماليات �صعره)4( 
الدكتور  باإ�رصاف  اهلل«  عبد  �رصيف  »منال  للباحثة  زغلول،  لطفي  �صعر  يف  درا�صة  ومنها: 
القد�ص املفتوحة عام1997 والتي �صمت مو�صوعات عّدة:  النوري« جامعة  »حممد جواد 
ن�صاأة ال�صاعر وحياته واآثاره والعوامل االأدبية التي اأ�صهمت يف تغذية �صاعريته كما تناولت 
اأغرا�صه ال�صعرية ومعجمه ال�صعري ومزاياه الفنية ودرا�صة للباحثة »فاطمة زكي الفار�ص«، 
القد�ص  جامعة  زغلول-  لطفي  �صعر  يف  »املراأة  �صيف  اآل  ابراهيم  زهري  الدكتور  باإ�رصاف 
واأغرا�صه  اجلامعية  زغلول  لطفي  حياة  على  الدرا�صة  فا�صتملت   »2000 عام  املفتوحة 
للدكتور  حتليليتني  قراءتني  تناولت  كما  �صعره،  يف  للمراأة  تناوله  يف  واُ�صلوبه  ال�صعرية 
عينيك« حيث  –اأقراأ يف  هيا  ن�صدو  »للوطن  ال�صعريتني  عباد« يف جمموعتيه  »عبدالرحمن 
�صّب الكاتب جّل اهتمامه على الهند�صة ال�صوتية للغة ال�صاعر ال�صعرية واُ�صلوبه يف كيفية 
ا�صتخدام االأفعال، وتناولت قراءة حتليلية �صعره ال�صويف »هم�ص الروح« للدكتور عبداملنعم 
خور�صيد من جامعة �صوربون، وقراءة و�صفية للمجموعته ال�صعريه: » هنا كنا هنا �صنكون« 
بقلم الدكتور عبداهلل ميمون الذي �صعى فيها اإىل اإخ�صاع املنهج الو�صفي من خالل التعامل 
مع الن�ص ال�صعري من حيث الكم وال�صكل والتوزيع على االأهداف واالأغرا�ص واالجتاهات، 
والوقوف عند التقينات واالأ�ص�ص املوظفة لبناء هذا الن�ص ال�صعري. وقراءة حتليلية ملجموعته 
تناول  الوطنية، كما  النجاح  االأ�صطة، من جامعة  بقلم عادل  والّنوار«  »مدارالنار  ال�صعريه 
ال�صاعر الفل�صطيني على اخلليلي »مدينة وقودها اإن�صان«، واأي�صًا تناول ال�صاعر الفل�صطيني 
املعروف »فاروق موا�صي« ق�صيدة هذا املدى من ديوان »مدارالنار. . والنوار«، كما تناول 

العديد من الباحثني اإنتاجاته ال�صعرية االأُخرى. 
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الرتاث الديين: 

العطاء القرآني: 

والزاخر  الدائم  الينبوع  هو  لل�صاعر  بالن�صبة  الع�صور  كل  القراآين يف  العطاء  كان  لقد 
لتفجري القيم النبيله، فال�صاعر دائمَا يف بحث عن اأر�ص �صلبة حتي يقف عليها ليبني فوقها 
حا�رصه ال�صعري عندما تع�صف به االأعا�صري كي متنحه قدراً من االأمن واال�صتقرار.. فالدين 
مبا ميلكه من �صلطة ونفوذ يف م�صاعر النا�ص يعد من اأهم املكونات احل�صارية التي ت�صكل 
احلديث  ال�صعرالعربي  وا�صعة يف  م�صاحة  احتل  الكرمي  فالقراآن  وفكراأفراده.  املجتمع  وعي 
و�صيما ال�صعرالفل�صطيني، فال�صاعرعندما ي�صتدعي عطاء القراآن الكرمي »اإمنا ي�صتدعيه بو�صفه 
جزءاَ من البنية الداللية للن�ص ال�صعري، فاالإ�صارات القراآنية ترتبط مع الن�ص ال�صعري ع�صويَا 
وبنيويَا ودالليَا، وهذا تنويع جديد على نف�ص املوقف، ويوؤكد اأّن العملية لي�صت مطلقا عملية 
اقتبا�ص، واإمّنا هي عملية تفجر لطاقات كامنة يف الن�ص ي�صتك�صفها �صاعر بعد اآخر، وكل 
م�صادراالإلهام  من  �صخيًا  م�صدراً  كان  الديني  فالرتاث   .  )5( الراهن  ال�صعري  موقفه  ح�صب 
»واذا  قوله:  يف  زايد  ع�رصي  اأكده  ما  وهذا  وغريهم.  امل�صلمني  �صعراء  معظم  لدي  ال�صعري 
كان الكتاب املقد�ص هوامل�صدر االأ�صا�صي الذي ا�صتمد منه االأدباء االأوربيون �صخ�صياتهم 
القراآن  مقدمتها  ويف  االإ�صالمية،  امل�صادر  ببع�ص  تاأثر  منهم  كبرياً  عدداً  فاإّن  ومناذجهم، 
الكرمي، حيث ا�صتمدوا من هذه امل�صادر االإ�صالمية كثرياً من املو�صوعات وال�صخ�صيات التي 

كانت حموراً الأعمال اأدبية عظيمة )6( «. 

قصة يوسف عليه السالم: 

ال�صاعرالفل�صطيني وّظف الرتاث القراآين، كو�صيلة من و�صائل التاأثري واالإقناع واالإيحاء 
 " زغلول  لطفي   " كا�صتح�صار  ال�صعرية  جتربته  مع  يتالءم  ما  فا�صتخدم  املتلقي،  على 
يف  واألقوه  عليه،  وتاآمروا  عنه  تخلوه  الذين  واإخوته  ال�صالم"  عليه  "يو�صف  النبي  لق�صة 
هنا  الفل�صطيني  فيغدو  العرب،  باإخوانهم  الفل�صطينيني  بحال  اإياه  م�صبهًا  اجلب،  غياهب 
"يو�صف"، ويغدو العرب اإخوانه الذين اتهموا الذئب مبا اقرتفته اإيديهم. فاجلب هنا اكت�صب 
داللة جديدة، فهو يعني اخليانة و املوؤامرة و الظلم و االلتفاف على حقوق االآخرين، اإّنه 
ال�صعب  خذل  من  وجميع  وال�صلطة  احلكام  اإّنه  العربية،  االأمة  يف  امل�صت�رصي  الع�رص  داء 
و�صلب كرامته وكربياءه فاإذا كان »يو�صف عليه ال�صالم« جنا من حمنته من قبل ال�صيارة، 
و�صار وزيراً واأمرياً، فاإّن الفل�صطيني مازال، اإىل اإالن يف اجُلب، ينتظر من ي�صاعده. وهذا 
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مان�صت عليه كلمات ال�صاعر اإذ يقول: 
ومير زمان بعد زمان

واملوتور املحكوم عليه باالأ�صجان
ما زال بقاع اجُلب... وما مرت

�صيارة ُتديل دلواً حتي االآن )7( 

قصة أصحاب الفيل: 

اإ�صارات  توظيف  مو�صع،  من  اأكرث  يف  املعهودة  الفنية  بقدراته  زغلول  لطفي  حاول 
تنا�صية اأوا�صتخدام ق�ص�ص قراآنية يف �صعره، اأو اإيجاد حتوير يف الن�ص الغائب امل�صتخدم 
يف الن�ص احلا�رص، مع ما يتنا�صب مع جتربته ومع مايرمي اإليه. ولهذا الغر�ص وّظف ال�صاعر 

ق�صة اأ�صحاب الفيل، وما اآل اليه م�صريهم، م�صبهًا حال ال�صهاينة املحتلني بهم اإذ يقول: 
اأطفايل ما عادوا يخ�صون الفيل

وال اأ�صحاب الفيل
نار حجارتهم من �صجيل )8( 

يف املقطع ال�صعري ثمة اإ�صارة تنا�صية كامنًة يف كلمات » اأ�صحاب الفيل، حجارتهم 
َتَر  {اأمل  فيها:  عزوجل  اهلل  قال  الفيل" التي  "اأ�صحاب  �صورة  اإىل  ت�صري  التي  �صجيل«  من 
واأر�صل عليهم طراً  اأمل يجعل كيدهم يف ت�صليل*  الفيل*  كيف فعل ربك باأ�صحاب 
اأبابيل* ترميهم بحجارٍة من �صجيٍل* فجعلهم كع�صٍف ماأكول )9(}. فال�صاعراأجرى 
تعدياًل وحتويراً ب�صيطًا يف الن�ص الغائب »ترميهم بحجارة من �صجيل«، وحورها اإىل » نار 
فاعليتها يف  واأطفالها ومدى  وا�صحة النتفا�صة احلجر  اإ�صارة  �صجيل« يف  حجارتهم من 
وجنوده.  املحتل  يحرق  ناراً  ي�صبح  الفل�صطيني  الطفل  يقذفه  حجٍر  فكل  املحتل،  مواجهة 
اأبرهة  كان  فاذا  وزواله.  املحتل  مب�صري  للتذكري  جاء  هنا  القراآين  الن�ص  فا�صتح�صار 
واأ�صحابه، ُهزموا بحجارة من �صجيل قذفتها عليهم طيوراالأبابيل، فاإّن املحتل ال�صهيوين 

وجنوده �صيهزمون ويندحرون بحجارة من ناٍر يقذفها عليهم اأطفال فل�صطني الُعزل. 

قصة أصحاب الكهف: 

اتخذ ال�صاعر الفل�صطيني " لطفي زغلول" من ق�صة "اأ�صحاب الكهف وغيابهم الطويل 
ال�صعب  غياب  لبيان  وو�صيلة  رمزاً  االأنظار،  عن  وتواريهم  اآنذاك  جمتمعهم  عن  وانقطاعهم 
العربي و�صمته املطبق عّما يجري يف فل�صطني من قتل وتهجري. فال�صاعر حتدث عن هذه 
"جوليا بطر�ص"  احلالة املزرية يف ق�صيدته: »موال. . لل�رصف العربي ّ« والذي وجهها اإىل 
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�صاحبة االأغنية ال�صهرية »وين ال�رصف العربي وين املاليني« حيث يقول: 
يا�صيدتي.. ياللعجب ياللعجب

هل اأحد ال يعرف.. 
اأين ال�رضف العربيرّ

ال يعرف اأين املاين.. ال�صعب العربي
يا�صيدتي. . يكفي يكفي

فلقد نام ال�صعب العربي.. 
واأ�صبح من اأهل الكهف 
ال يوقظه اأعتي الق�صف
ال يوؤمله �رضب ال�صيف

خمدت مابن جوانحه.. نار الغ�صب
ال�صعب العربي قد اأختار.. �صبيل العزلة والهرب )10( 

ال�صاعراتخذ من الق�صة القراآنية يف مفارقة غري مبا�رصة و�صيلة، للنقد الالأذع لل�صعب 
فل�صطني  ق�صية  راأ�صها  وعلى  الوطنية  ق�صاياه  جتاه  االأح�صا�ص  فقد  والذي  الغافل  العربي 
فاأ�صبح ال يحرك �صاكنًا يف املعادالت الدولية، فت�صاءل دوره فغدا معزواًل وهام�صيًا بعيداً 

عن ال�صعوب الواعية واملتحررة. 

قصة رؤية ملك مصر: 

روؤيا   « اإىل ق�صة  بتنا�ص غري مبا�رص  ال�صعرية رمز  اإحدى حمطاته  لطفي زغلول يف 
امللك«، التي حدثت يف عهد يو�صف عليه ال�صالم و ن�ّص عليها قوله تعاىل: » وقال امللك اإيّن 
اأيها  واأَُخَر ياب�صاتٍ  يا  ياأكلُهّن �صبٌع ِعجاٌف و�صبَع �ُصنبالت خ�رٍص  �ِصماٍن  اأرى �صبع بقراٍت 
املاُل اأفتوين يف روؤياي اإن كنتم للّروؤيا تعربون« )11( . ومارافقها من تف�صري معجز من قبل 
النبّي يو�صف عليه ال�صالم، و�صيلة اإيحائية فاعلة للفت االأنظار لق�صيته العادلة )فل�صطني( ، 

حيث يقول: 
اأنا ال اُوؤمن بالتنجيم

وال �صعوذة العررّافات.. 
وال تف�صر االأحام 

تلك العرافة.. قد �صدقت
�صبعة اأعوام. . قد طويت

وتلتها �صبعة اأعوام
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واأنا ما زلت طريد جراٍد ينه�صني
اإينرّ ما عدُت اأنا.. اأنا

مل يرتك منرّي غر عظامي )12( . 
تف�صري  الأّن   ، ِبِه يو�صف )ع(  الذي جاء  للتف�صري  املفارقة  الرتميز ق�صد  فال�صاعر بهذا 
روؤيا ال�صاعر مل تكن منطبقة متامًا ملا اآلت اإليه روؤيا امللك، بل اأ�صبحت �صنني عجاف تتبعها 
�صنني عجاف، ويتتبعها ت�رصيد وتهجري دون انقطاع، عندما هاجم ال�صاعر »اجلراد/ العدو 
فاالإيحاء  وزمان.  مكان  كل  يف  ال�صاعر  يالزمان  والت�رصيد  العجاف  فظل  االأ�رصائيلي«، 
احلقول  يف  الدمار  واإحداث  التخريب  يف  ال�صهيوين  العدّو  �رصا�صة  مدى  على  يدل  باجلراد 

واملدن واالأر�ص الفل�صطينية. 

قصة إبراهيم عليه السالم: 

واملتمرده  الراف�صة  مواقفه  لبيان  القراآين  الن�ص  اإىل  يعمد  تارًة  الفل�صطيني  ال�صاعر 
القراآين،  بالن�ص  فيمزج �رصخاته  ن�صو�صه،  بع�ص  في�صتلهم  فيه،  يعي�ص  الذي  الواقع  على 
مّما يعطي �صورة ثرية لالإن�صان الفل�صطيني امل�صامل وارتباطه بالر�صل واالأنبياء على مدى 
الع�صور. فال�صاعر "لطفي زغلول" يتخذ من االآية الكرمية: » قلنا يا ناُر كوين برداً و�صالمًا 
على اإبراهيم« ومن �صخ�صية �صيدنا ابراهيم عليه ال�صالم رمزاً للرف�ص والتمرد على الواقع 

االأليم والتخل�ص من نري االأ�صتبداد واالأ�صتعباد. 
اأقول ال.. 

واألف األف لهفة
تذوب يف جحيمها
ت�صر برداً و�صاماً

حول اإبراهيمها
ويف لظي �رضامها 
ومن ح�صا اأرحامها

تخرج عند الفجر لعنٌة.. 
على اأ�صنامها )13( . 

ومنقذاً  حمرِّراً  احلق  دعاة  من  داٍع  كل  يف  يرى  غريمبا�رصة،  مفارقة  يف  فال�صاعر 
لتخلي�ص  "منرود"  زمانه  فرعون  حماربة  يف  بنف�صه  �صّحي  الذي  ال�صالم  عليه  كاإبراهيم 
الب�رصية من عبادة االأوثان اإىل عبودية اهلل. فيدعو ال�صاعر اهلل باأن تكون نار الظلمة والطغاة 

على كل منقذ برداً و�صالمًا. 
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اإيجاد مفارقة بني  اإىل  القراآين  "لطفي زغلول" يف تنا�صه  الفل�صطيني  ال�صاعر  ويعمد 
العربيه  االأمة  على  ولومه  عتابه  يف  مار�صدناه  وهذا  احلا�رص،  والن�ص  الغائب،  الن�ص 
وال�صارع العربي املت�صتت واأو�صاعه املزرية نتيجة تخلفه و تقاع�صه عن ق�صاياه امل�صريية 

ويف طليعتها فل�صطني. 
اأيتها الاهية ال�صاهية.. 

امل�صلولة ال�صعور واالأح�صا�س 
راأ�صك كان �صاخماً اإىل العا 
فكيف هان اليوم هذا الراأ�س 

اأمل تكوين اأنِت خر اأمٍة 
يف العاملن.. اأخرجت للنا�س 

ري. .  اأخ�صى عليِك اأن ُتدمَّ
وتنهاري من االأ�صا�س 

اأخ�صي عليك بعد هذا اليوم.. 
ذات ليلة. . 

اأن تلفظي االأنفا�س )14( . 
البعد  يحقق  دالالت  من  حتمله  وما  الن�ص  ثنايا  يف  القراآنية  االآية  هذه  فا�صتح�صار 
املعريف للتنا�ص، حيث ينقل القارئ اإىل اأجواء االآية الكرمية » كنتم خرياأّمٍة اأخرجت للنا�ص 
تاأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتوؤمنون باهلل« )15( لتبدو مراآة تنعك�ص على �صطحها 
�صورة الواقع املفارق العربي بني ما�ٍص جميد وعٍز تليد وبني حا�رص تعي�ص متخاذل جتاه 
غنى وجمااًل  الن�ص  على  ي�صفي  ما  وهو  اإيحائية غريمبا�رصة،  بطريقة  الوطنية،  الق�صايا 

فنيًا. 

الشخصيات واألحداث التارخيية: 

يعد التاريخ منبعًا ثريًا، من منابع االإلهام ال�صعري، يعك�ص ال�صاعر من خالل االرتداد 
اإليه روح الع�رص، ويعيدنا اإىل املا�صي وفق روؤية اإن�صانية معا�رصة، تك�صف هموم االإن�صان 
ومعاناته وطموحه واأحالمه، ممايعني اأّن املا�صي يعي�ص يف احلا�رص، ويرتبط معه بعالقة 
جدلية تعتمد على التاأثري والتاأثر، حيث ي�صتلهم ال�صاعر اأوجه الت�صابه بني اأحداث املا�صي، و 
وقائع الع�رص وظروفه، �صلبًا اأو اإيجابًا، وهو يف هذا كله يطلق العنان خلياله ليك�صف �صدى 
اأو املو�صوعات  التي يبحث عنها،  العامة  اإطار احلقيقة  �صوت اجلماعة، و�صدى نف�صه يف 
جزئيات  يف  اخلو�ص  دون  االأمة،  تاريخ  يف  بارزاً  ح�صوراً  ت�صكل  التي  الكربي  التاريخية 
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�صغرية. )16( فال�صاعر يف توظيفه للرموز والرتاث الي�صعى اإىل اال�صتعانة بحقائق التاريخ 
يجعلها  بحيث  عامًا  زخمًا  فيمنحها  فيه،  االأثيلة  امل�صامني  على  يعتمد  بل  م�صامينه،  و 
الراهن،  الزمن  مع  املبا�رص  التوا�صل  قوة  من  قدراً  لها  ويوفر  وحقبتها  ما�صيها  تتجاوز 
لتظهر ب�صماتها وعناوينها املميزة كما كانت يف زمنها. فا�صتدعاء ال�صخ�صيات واحلوداث 
التاريخية يف ال�صعر تدل على �صعة ال�صاعر الثقافية ومعرفته بالرتاث، وهوما يزود مقدرته 
ال�صاعر  اأوا�رص  ا�صتدت  اإذا  فنية، فال �صري  الرتاث من قيم  العلمية مبا يف  ال�صعرية، وحتى 
امل�صلم برتاثه وتاريخه، فهو اأ�صدالت�صاقًا من غريه برتاثه ملا يرى فيه من جمد وعّز ويف 
الواقع  وطاأة  يخفف  لعله  كان  ما  في�صتذكر  وتقاع�ص  وتخاذل  وهزمية  قهر  من  حا�رصه 
املريرالراهن على نف�صه، كما اأّنه جلاأ اإىل الرتاث التاريخي ليخبئ فيه مامل ي�صتطع االإف�صاح 
والتعبري عنه �رصاحة. وتكون »معطيات الرتاث وا�صتلهماته التاريخية �صورة رامزة للواقع 
امل�صتوفز بهموم الق�صايا ال�صيا�صية، حيث يخبئ ال�صاعر يف لوحة الرتاث لون فكره وخطوط 

راأيه، وت�صبح اللوحة التاأثرية مزيجًا الألوان ميتزج فيها املا�صي باحلا�رص )17( . 

صالح الدين األيوبي: 

ال�صعرية  ال�صاحة  على  ح�صوراً  التاريخية  ال�صخ�صيات  اأكرث  من  الدين  �صالح  يعّد 
هنا  التاريخي  الرمز  فتوظيف  املتلقي،  على  وتاأثري  وفاعلية  قوة  من  له  مبا  الفل�صطينية، 
من قبل ال�صاعر مل يكن من اأجل التوظيف حلادثة مرت يف التاريخ، واإمنا ا�صتغل هذا احلدث 
ليعطيه بعداً دالليًا وجماليًا يف الق�صيدة. وهذا" لطفي زغلول" يف ق�صيدته: »للقد�ص.. كالم 
اآخر« ي�صب جام غ�صبه على حّكام العرب ويحملهم ماأ�صاة �صعبه و�صعوبهم وينعتهم باأ�صبع 
ما�صيها  مبنقذ  ويعدها  االأ�صرية  القد�ص  اإىل  هّمه  ي�صكو  وذاك  هذا  خ�صم  ويف  االأو�صاف، 

"�صالح الدين" حيث يقول )18( : 
االأ���ص��ام دينها  اأو  عربية..   – باأنرّها  يقال  واأنظمة  دول 
االأع��ام لها   . نظم.  لها  د�صاتر..  لها  التعد..  جيو�س  ولها 

اأق��وام  وال  اأمم  بها  حتلم   . مل.  واخل��رات  االأم���وال  من  ولها 
والظام الظلم  حماها  ودها  و�صعوبها-  باأر�صها  الهوان  حل 
اأقزام هم  واليوم  الوغى  يف  غبار  لهم  الي�صق  عظاماً  كانوا 
نعام ال�صداد  حن  لكنرّهم  و�صعوبهم-  اأوطانهم  على  اأ�صٌد 
واالآالم االأح��زان  بنا  ع�صفت   – وماآلنا  حالنا  هذي  ياقد�س 
واإم��ام قائد  ليومك  ثانية  ال��دي��ن..  �صاح  اإالرّ  من  ياقد�س 
االأح��ام  مبثله  جتود  واإن   . حماِك..  لنا  يعود  اأن  يوماً  ��د  البرّ
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االأ�صريباكية،  ي�صورالقد�ص  وتارًة  حزين  وهو  االأق�صي  امل�صجد  ي�صور  تارًة  فال�صاعر 
تندب �صاحبها وحمّررها "�صالح الدين" ومعركة حطني، في�صتدعي ال�صاعر الرمزالتاريخي 
العرب ويذكي حما�صهم ونخوتهم كي يكونوا على  الدين" عّله ي�صتفز م�صاعرحّكام  "�صالح 

قلب رجٍل واحٍد مل�صاندة القد�ص ودحر االحتالل عنها. 
وقفت واالأق�صى اأمامي

 مطرق حزين
اأ�صمع يف اأذانه اللوعة واالأنن

والقد�س يف اأكبالها
ن  تبكي على حطرّ
على �صاح الدين 

القد�س يف اأ�صفادها 
ت�صاأل اأين اخليل. . 

واالأ�صياف والفر�صان )19( . 
هكذا ت�صبح الرموز التاريخية و�صيلة لقراءة التاريخ من وجهة نظر ال�صاعر، ولي�ص من 
وجهة نظر املوؤرخ، فال�صاعر يقراأ اجلانب امل�صيء من االأحداث، عك�ص املوؤرخ الذي يتتبع 

االأحداث، ويتق�صى فيها الهزائم و االنت�صارات. 

املعتصم وحادثة عموريا: 

العبا�صي  اخلليفة  يد  على  حياته  يف  م�صهد  اأروع  �صهد  والعربي  اال�صالمي  التاريخ 
حرمتها من قبل الرومان بينما  انتهكت  قد  عربية  امراة  لنداء  ا�صتجاب  "املعت�صم" الذي 
فل�صطني تئن من جراحها، ورغم �صيحات الثكلى واأنني االطفال فلم يتحرك اأحد من حكام 
العرب لنجدتهن وجندة فل�صطني واأ�صبحت ال�صيحات بال جدوي، والوطن �صطب عن اخلارطة، 
فالفارق بني الرمز"املعت�صم" واملرموز اليه "حكام العرب" غياب الغرية واحلمية والنخوة 
املفعم  التليد  وجمدها  االأمة  ما�صي  ي�صور  احلدث  ا�صتدعاء  خالل  من  فال�صاعر  العربية، 
بالعزة والكرامة ويقابله بع�رصه الذي فقد حكامه النخوة والعزة، فهذا الرتميز التاريخي 

اإي�صًا ي�صب يف خانة ال�صخرية واال�صتهزاء من قادة العرب، حيث يقول: 
وامعت�صماه. . واعرباه.. 

من يرجع يل وطناً 
غالته يد الن�صيان 

وطناً ماعاد له يف خارطة الدنيا 
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ا�صٌم اأو �صكٌل اأو عنواٌن 
اأ�صقطه العرب من احل�صبان 
وامعت�صماه. . اأت�صمعني 

اأنا يف القد�س 
يحا�رضين ليل االأحزان 
وطني داٍم يف كلِّ مكاٍن

وامعت�صماه. . طال الليل فا �صيٌف 
�صدئت اأ�صياف بني قحطان 
الخيٌل.. ت�صهل يف امليدان
�صاحات املجد با فر�صان 
وامعت�صماه. . وامعت�صماه 

هل ت�صمعني. . هل ت�صمعني 
د ليل نهاراٌ..  مازلت اأردِّ

واعرباه 
اأنا جرٌح داٍم. . طال مداه. .. مل يبق جمرٌ يل بحماُه. . اإالرّ الل )20( . 

»غرية  بني  الربط  حاول  املعت�صم  �صخ�صية  ا�صتدعاء  خالل  من  الفل�صطيني  ال�صاعر 
جتاه  اليوم  وخذالنهم  العرب  حكام  وتقاع�ص  اآنذاك،  امل�صوؤول  العربي  احلاكم  و�صهامة« 
اأراد  لُه  ومنا�صدته  مبا�رصة  الرمز  تكرار  خالل  من  فال�صاعر  العادلة.  الفل�صطينية  الق�صية 
وقطع  فيها  وفرّط  ق�صاياه  عن  دارظهره  الذي  املعا�رص  العربي  باحلاكم  واللوم  التقريع 

انتمائه باملا�صي وعروبته. 
تارًة توظيف الرمز التاريخي "كاملعت�صم" عند لطفي زغلول يراد منه ا�صتنها�ص همم 
له  باأّن منا�صدته لهم، مل جتلب  ال�صاعر  العربي وحما�صهما، مع علم  العرب وال�صعب  حكام 

�صوى اخليبة والقنوط. 
اأت�صاءل هل اأنا بعد االن.. 

يتيم االأمة والوطن
هل خرج العرب.. 

من التاريخ.. من الزمن 
وامعت�صماه!! .. 

اأين عيون املعت�صم؟ هل ي�صمعني؟ 
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هل كانت تلك النخوة حلماً يف حلم؟ 
وامعت�صماه!! .. 

واعرباه!! .. 
واأعلم. . لي�س �صوى ربرّي. . 

من ي�صمعني
اأين العرُب؟ اأين العرُب؟ اأ�صالها.. ل�صت اأمد يديَّ لهم طلباً

فلكم خاب الطلب 
ويعود �صوؤايل.. رجع �صدي.. 

ذهبوا.. ذهبوا.. ذهبوا.. ذهبوا )21( .. 

التتار: 

ال�صاعر الفل�صطيني اأراد من خالل الرتميز»بالترت«ربط املاآ�صي واجلرائم التي اُرتكبت 
من قبل تلك االأقوام الوح�صية يف املا�صي وربطها باحلا�رص املتمثل بال�صهاينة وجرائمهم 

الب�صعة التي ارتكبوها بحق ال�صعب الفل�صطيني االأعزل. 
�صربُت حتي ثار �صربي وانفجر
حملت ُباإ�صم الوطن املاأ�صور.. 

با�صم �صعبه املقهور.. يف يدي حجر 
اأحمي الرتاب وال�صجر

فلم تزل بقية من "الترت" 
تعيث يف ديار قطعانها 
ي�صطو على ترابه قر�صانها

اأق�صمت لن اأبقي على فلوله.. ولن اأذر 
اأن اليكون بعد هذا اليوم. . 
للغزاة يف حماُه م�صتقر 
واأن يعود الوطن ال�صليب
اأن ال اأ�صرتيح �صاعة 

حتى اخلا�س املنت�رض)22(. 
ال�صاعر املنا�صل "زغلول" رمز اإىل ال�صهاينة باأّنهم بقايا التتار التي عاثت يف االأر�ص 
ف�صاداً، وت�صلطت بالقوة والبط�ص على مقدرات ال�صعب الفل�صطيني، ورغم ذلك يق�صم ال�صاعر 
ويتوعد الغزاة باأّنه يف نهاية املطاف �صيق�صي عليهم ويطردهم، حتي ي�صرتجع وطنه الذي 

اُغُت�صب من قبل تتار الع�رص"ا�رصائيل". 
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الشخصيات األدبية: 

�صخ�صية  زغلول"  "لطفي  الفل�صطيني  ال�صاعر  معها  تعامل  التي  االأدبية  الرموز  من 
للعرب  والذع  �صاخر  لنقد  فاعلة  و�صيلة  املتنبي  تراث  من  اتخذ  فال�صاعر  وتراثه،  املتنبي 
ال�صعب  له  يتعرَّ�ص  ما  جتاه  عربية  ونخوة  ان�صانية  عاطفة  اأية  من  وعّراهم  وحكامهم، 
والعزة  بالكرامة  االأح�صا�ص  فقدان  اإىل  اإ�صارة  يف  باالأ�صنام  وو�صفهم  االأعزل،  الفل�صطيني 
نتيجة قبولهم للذلة والهوان، وهذا مان�ص عليه، الن�ص الغائب للمتنبي: » فما جلرح مبيت 

اإيالم؟ « بتحويرب�صيط، املتج�صد يف الن�ص احلا�رص، حيث يقول "زغلول": 
يرى باد العرب.. 
يعتدي عليها. . 

ت�صتباح.. تغت�صب 
جرائم بحقها.. يف كل اآن ترتكب 

وي�صاأل ال�صائل: اأين ما ي�صمى بالعرب؟ 
هل ماتت اجلراح يف اأج�صادهم. . 

» فما جلرح ميت اإيام «؟ 
اأم اأنرّهم يف �صمتهم اأ�صنام 

م�صنوعة من حجر.. اأو من خ�صب؟ 
 يف ذمة الل العرب )23( 

اإن تتبعنا ن�ص ال�صاعر الفل�صطيني جند باأن ال�صاعر يحمل حرقة الذل واملهانة التي و�صل 
اليها االإن�صان العربي املعا�رصعلى حكام العرب، واي�صًا �صمت ال�صعوب العربية التي �صلمت 
اأمرها للواقع املهني، دون اأي حترك يذكر منها يف �صبيل تغيري واقعهم املر، والتفافهم حول 
ال�صعري  العربية وا�صتغالله للموروث  ق�صاياهم امل�صريية. وهكذا كان ا�صرتجاعه للذاكرة 
فنقلها  قدميا،  العربي  االإن�صان  يحملها  كان  التي  القيم  عن  للتعبري  و�صيلة  القدمي  العربي 
وح�صورها يف اأعمال ال�صعراء املعا�رصين تكون انعكا�صًا لنف�صياتهم الثائرة و املتمردة، يف 

اإ�صارة اإىل اخلمول، وموت ال�صمري العربي الذي اعتاد على اال�صتكانة و االنبطاح. 

الرموز احلديثة: 

اجلامعة العربية: 

التي  ال�صيت،  ال�صيئة  العربية  اجلامعة  يحّمل  زغلول"  "لطفي  الفل�صطيني  ال�صاعر 
واأو�صاعها  فل�صطني  احتالل  تبعات  ثدييه،  من  ور�صعت  اال�صتعمار  كنف  يف  ترعرعت 
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قوله  وي�صعف  وتدمري،  �صياع  من  تعر�صت  مبا  مبا�رصة  امل�صوؤولية  ويحملها  املاأ�صاوية، 
بتنا�ص غريمبا�رص بق�صة "اأ�صحاب الفيل" وقول "عبداملطلب" ال�صهري: اأنا رّب االإبل وللبيت 
رّب يحميه، الذي قاله "الأبرهه"-- زعيم اأ�صحاب الفيل-- الذي اأراد هدم الكعبة، و�صدى 
هذا القول راح يرتدد بني اأو�صاط اجلامعة العربية كمخرج ومهرب للتن�صل من م�صوؤوليتها 
االأخالقيه والقومية، تاركة ال�صعب الفل�صطيني وحيداً يدافع عن اأر�صه ومقد�صات امل�صلمني 

يف معركة غري متكافئة. 
تلك اجلامعة العربية 
ما كانت يوماً مر�صية 
قد كانت ج�صداً لي�س له 

روح �صماء عروبية 
تلك اجلامعة العربية 

خرجت من رحم اال�صتعمار 
ر�صعت من ثدي اال�صتعمار
قد كانت منذ طفولتها 
حتى اأيام كهولتها 

مبحرة يف عك�س التيار 
ًة  كانت يف القيد ُم�صرَّ

وت�صر باإمرة �صيدها وم�صيدها. .. 
تتهرب كي التعرف �صيئا ما �صار
حجتها اإنرّ الوطن له ربرّ يحميه. .. 

تلك اجلامعة العربية 
يف عهد �صيادتها وفخامتها 

قد ُهزم العرب على اأيدي اأ�صحاب الفيل 
اإ�صم فل�صطن حتول يف خارطة االأر�س 

اإىل ا�رضائيل 
. . فلتدفْن اأو حترْق اأو تغرْق جثتها 

حتى ال يبقى اأثر منها اأو طلل بن االأطال )24( . 
ويف مقطع اآخر ي�صب جام غ�صبه على حكام العرب وجامعتهم ويهجوهم هجاء ُمّراً 
دون ت�صمية مبا�رصة لهم، بل رمز اليهم بعبارة » عبيد الغربان القتلة« اأي عبيد ال�صهاينة 
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واالآمريكان ويترباأ منهم. اإذ يقول: 
اأترباأ منكم

اأعلن اأينرّ ل�صت اأمت لكم ب�صلة 
اأترباأ منكم يا�صفلة 

ما اأنتم اإالرّ ذليلون وماأجورون 
عبيد الغربان القتلة )25( . 

األمم املتحدة: 
من الرموز احلديثة التي وّظفها ال�صاعر "لطفي زغلول " رمزية االأمم املتحدة، املوؤ�ص�صة 
لل�صعوب امل�صطهدة،  وال�صالم واحلرية  واالأمن  العدل  اأن جتلب  املفرو�ص  التي من  الدولية 
اأ�صبحت بف�صل رجاالتها ال�صفاحني، و�صيلة للرعب واالبتزاز فعدلت عن م�صارها، وغدت بيد 
ع�صابة يتحكمون فيها، ت�صن احلروب على االإ�صالم بحجة االإرهاب نا�صية نف�صها باأّنها هي 

م�صدر الرعب واالإرهاب وعدم اال�صتقرار، اإذ يقول فيها ال�صاعر: 
�صحقاً. . لاأمم املتحدة 
من طغمة �رضرّ مت�صدة 

�صحقاً �صحقاً. . 
 للدول الكربى.. . 

يحكمها قر�صان �صفرّاح.. وع�صابة 
ال تفهم اإالرّ لغة املدفع. . 

والطيارة والدبابة.. 
�صحقاً لاأمم املتحدة 

هي وكر وحو�س وذئاب 
هي مدر�صة يف االإرهاب 

العامل حتت مظلتها 
قد اأ�صبح اأ�صبه بالغاب. .. 
اأعلنت احلرب على االإ�صام 

على اأ�صحاب القراآن 
اأزرت بحقوق االإن�صان 

قد �رضقت من �صعب فل�صطن. .. 
الوطن. .. 

فهم يتيم الدار.. 
با وطن )26( 
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الطبيعة: 
روؤية  يربز  وهو�صكل  الت�صويرالرمزي،  عنا�رص  اأهم  اأحد  يعّد  الطبيعي  الرمز 
ا�صتبطان  ال�صاعرمن  ميّكن  اأّنه  كما  تخ�صيبها،  على  ويعمل  الوجود،  جتاه  ال�صاعراخلا�صة 
التجارب احلياتية، ومينحه القدرة على ا�صتكناه املعاين ا�صتكناهًا عميقًا، مما ي�صفي على 
"فال�صاعراإذ ي�صتمد رموزه من الطبيعة، يخلع عليها  اإبداعه نوعًا من اخل�صو�صية والتفرد. 
من عواطفه وي�صبغ عليها من ذاته ما يجعلها تنفث اإ�صعاعات ومتوجات ت�صج باالإيحاءات. 
فال�صاعر الينظر اإىل الطبيعة على اأّنها جمرد �صيء مادي منف�صٍل عنه، واإمّنا يراها امتداداً 
لكيانه تتغذي من جتربته. زيادًة على مات�صفيه االأبعاد النف�صية على الرمزمن خ�صو�صيًة، 

يوؤدي ال�صياق اأي�صًا دوراً اأ�صا�صيًا يف اإذكاء اإيحائيته )27( . 
الريح: 

الطبيعة  عنا�رص  عن  التعبري  خالل  من  زغلول"  لطفي   " الفل�صطيني  ال�صاعر  يهدف 
املعروف  املعجمي  املدلول  من  )الريح(  الطبيعي  العن�رص  على  الدالة  باللفظة  الرفعة  اإىل 
املكونات  فالريح من  بال�صاعر،  �صعوريًة خا�صًة  داللًة  للمفردة  ليعطي  الرمز،  م�صتوى  اإىل 
الطبيعة الفاعلة، التي تدل على الفعل والتغيري، فتنقل الطبيعة من حال اإىل حال، وتختلف 
ومن  عا�صفة،  ريح  اإىل  هادئة  ريح  من  فتنتقل  ونتائجها  قوتها  باختالف  الريح  �صورة 
اأي�صًا بتنوع  الرياح  اإىل ريح مدمرة. وتختلف معاين  ريح جالب لالأمطار والع�صق والهوى 
لتوليد  �صياقه  مع  توظيفه  يف  الريح  رمز  يتفاعل  هنا  ومن  الن�ص،  يف  الداللية  احلاجات 
املعني وتع�صيده. فاإذا كانت الرياح يف املنظور القراآين حتمل ب�رصى وحياة الأر�ص اليباب، 
فاإّنها تع�صف باأر�ص فل�صطني احلبلى بالويالت واالأ�صي دون هواده، ولهذا رمز " زغلول " 
بالريح ال�صوداء للمحتل االإ�رصائيلي، وحمّله مبا�رصة م�صوؤولية االغرتاب والتهجري الق�رصي، 

الذي تعر�ص له ال�صعب الفل�صطيني. 
اأعرف اية ريح �صوداء
حملتك ذات �صباح 

انتحرت �صم�صه 
قبل اأن تطلرّ على االأفق 

دمها �صال عتمة على الطرقات
واملدى ظل عالقاً. .. 
اأعرف اأية ريح �صوداء 

�صاقتك اإىل هنا 
اأيها املت�صلرّل امل�رضيل 

باالإغرتاب والعتمة )28( . 
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تارة ّ الرياح يف �صعر"زغلول" متثل البط�ص والتدمري والف�صاد، كما جاء يف قوله: 
اأنا ل�صت �صيداً 

واإن كانت الررّيح حن تثور.. 
تلوِّن وجه النرّهارات قاراً 

وت�صعل ناراً. .. 
فيغدو املدى مثخناً يف مداه.. 
�رضيعة غاب ووكر ذئاب )29( 

وتارة ترمز اإىل العدو ال�صهيوين الذي يريد اقتالع الفل�صطيني من اأر�صه، ولكن �صمود 
االن�صان الفل�صطيني ي�صيع عبقًا من التحدي والرف�ص يف ف�صاء الن�ص، يف وجه هذه الرياح 

العاتية. 
�صام ٌعليك

حملناك بن اجلوانح وعداً
واإن غالت الريح
اأغ�صانها اخل�رض
تبق اجلذور )30( 

فاأ�صداء هذه الداللة تكررت يف ن�ص اآخر عندما اأكد ال�صاعر على حتديه ورف�صه وعدم 
ان�صياعه للرياح املدمرة املتمثلة بالكيان ال�صهيوين. 
وحن اأ�صاق اإليه 

اأعود كما ذات يوم. . 
ولدت ع�صياً 

اأنا ل�صت اإالرّ اأنا 
لن اأكون �صواي 

واإن مزقت هذه الرياُح. .. 
ق�رضاً ثيابي 

وطالت ع�صور اغرتابي )31( . 

الليل: 

اأهم الرموز الطبيعية يف ال�صعر، وذلك ملا يحمله من غنى يف الدالالت  يعّد الليل من 
اآفاق الن�ص على معاٍن متعددة ومتنوعة، تظهر قدرة ال�صاعر الفنية يف توظيف هذا  تفتح 
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الرمز. فالليل غالبًا ما يرتبط بال�صكون والهدوء املطبق، لكن هذا ال�صكون يعّد لدى االإن�صان 
الفل�صطيني هدوءاً قبل العا�صفة، الأّن افعال املحتل ال�صهيوين دومًا ما تك�رص هذا ال�صكون، 
الذي  لليل  حالكة  �صورة  ر�صم  وماآ�صيه،  االحتالل  حمنة  عا�ص  الذي  الفل�صطيني  فال�صاعر 
يعم وطنه يوميًا، فالليل الفل�صطيني دومًا يلد ظالمًا دام�صًا يفرز داللة القمع والكبت، وهذا 

مان�ص عليه قول ال�صاعر "لطفي زغلول": 
يتقياأُ هذا الليل. . 

ظاماً يجتاح االأقمار.. 
يطاردها قمراً قمراً 

يغتال ال�صحكة يف اأعينها 
اليرتدد اأن يقتلع القمر.. 

وينفيه ج�صداً تنه�صه اأنياب الغربة.. 
يف �صحراء التيه 

هو يرك�س خلفي. . يتبعني 
يختبئ هناك.. وهنا. . 

يف كل مكان 
يت�صلل. . كالربد امل�صعور اإىل اأو�صايل 

ي�صكنني رغماً عني 
يطردوين من جنة ذاتي 

من زمني احلا�رض.. واالآتي 
لكنرّي رغم خمالبه ال�صوداء. . 

ورغم لياليه اللرّياء.. 
اأعود.. الأبحث عني 

عما اغت�صبته يده منِّي )32( . 
الأّن  اأوجه عّدًة: فهو كالظالم مت�صلط وثقيل،  الدام�ص من  ال�صهيوين كالليل  فاملحتل 
الظالم الدام�ص يحاول اأن يغتال االأنوار واأن يقلع االأقمار، واملحتل يحاول اأن يقتل النهار 
املباغته  عن�رص  من  وماي�صمه  اجلربوت  �صفات  جميع  يحمل  فالليل  بفل�صطني،  املتمثل 
الدم  على  املدمنني  وقنا�صته  فاملحتل  ماأواه،  من  االإن�صان  ليطرد  مكان  كل  اإىل  ويت�صلل 
االإن�صان  على  لينق�صوا  الفر�صة  ينتهزون  الكا�رصة  كالطيور  ي�صبحون  كالليل،  متخفني 
الفل�صطيني. ورغم قتامة ال�صورة ال�صعرية فاإن ال�صاعر يتحدى هذا اال�صتبداد والطغيان ويعد 

نف�صه واالآخرين امل�رصدين باأّنه �صوف يعود، وياأخذ ما �صلبه املحتل منه. 
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الطيور واحلشرات والزواحف: 

البالبل: 
ال�صاعرالفل�صطيني تارًة يعتمد اُ�صلوب التمثيل كخيار ناجع وموؤثر الإي�صال فكرته، ومن 
"البالبل"  الطيور ب�صورة رامزة يف ق�صائده لتمثيل مايعانيه، ومنها  اأ�صماء  ذلك توظيف 
وهي رمز للفل�صطيني الالجيء الذي هجر اأيكه وترك اإلفه وحيداً فتعاين البالبل املهجورة 
من فراق اأحبتها فتحن دومًا للرجوع اإىل اأوكارها التي ترعرعت ومنت فيها. وهذا مانلم�صه 

يف ق�صيدة » نحر ال�صمت اأيامه« لل�صاعر: 
متي �صتعود البابل 

تعمر اأفنان هذا املدى 
�صاق �صدر ف�صاءاته 
لورّن االغرتاب عباءاته 
نحر ال�صمت اأيامه. .. 
ة �صدو البابل  وبحرّ

جترترّ يف �رضِّها االأ�رض لياً ونهاراً 
متي �صتعود البابل 

ما عاد دوح االأزاهر ي�صحو على بوحها 
اقها )33( .  واالأزاهر ماعاد ع�صرّ

الفل�صطيني امل�رصد عن وطنه والالآجي يف  االإن�صان  الن�ص هو  اإليه يف هذا  فاملرموز 
الغربة، املتاأمل بالعوده اإىل اأر�صه، فاالغرتاب مل يك�رص عزميته، بل ظلت فكرة العودة تواقة 

حية يف خميلة هذا االإن�صان املغرتب. 
اجلراد: 

اجلراد يف ثقافات االأمم وال�صعوب، رمز للخراب والدمار وكانت ال�صعوب تتخوف من 
كرثة هذا الكائن، الإّن كرثته وتواجده يف منطقة ما، �صيق�صي على كل املحا�صيل الزراعية، 
اجلراد  من  اتخذ  املنطلق  هذا  من  الفل�صطيني  فال�صاعر  والدمار،  باملجاعة  ياأتي  وبالتايل 
ونهب  ربوعها  والياب�ص من  االأخ�رص  واأكل  فل�صطني  اكت�صح  الذي  ال�صهيوين،  للمحتل  رمزاً 

خرياتها وعاث فيها ف�صاداً. 
كان جراد ال�صحراء يطاردين 

جراد ذلك اخلريف. .. 
�رضق الكثر منرّي 
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اإالرّ اأنه مل ي�صتطع. . 
اأن ي�رضق ع�صقاً 

اأو�صدت عليه االأبواب ع�صقاً. . 
ال يت�صلرّل اإليه اخلريف )34( . 

ولكن يف خ�صم هذا ال�صاعر يتحدي هذا الرمز وممار�صاته، باأّنه الي�صتطيع اأن ي�رصق 
حب فل�صطني من قلبه، و�صيبقي هذا احلب عامراً اآمنًا دون اأن ي�صل اإليه خريفًا. 

ويف حمطة اأخري من �صعره يوؤكد "زغلول" اأّن املرموز اإليه »اليهود ال�صهاينة« الذي 
اأغ�صان  وواأد  برمتها،  احلياة  وقتل  فل�صطني،  اأبناء  وروؤى  اأحالم  ثكل  فل�صطني،  اإىل  ُنِفي 
الزيتون» الع�صق القدمي« واأ�صبحت احلياة متوقفة متامًا، مادام جاثمًا على اأر�ص فل�صطني. 

ثكلُت الروؤي. . 
يوم عاد اجلراد الذي 

كان مي�صي �صحابة منفاه 
بن �رضاديب اأوكاره. .. 

يوعاد.. توقرّف نب�س االأزاهر. .. 
وجه االأفانن عاثت ِبِه �صفرة املوت 

ليل �صقيم. . نهار�صقيم. .. 
يوم عاد اجلراُد 

اأطاح باأغ�صان ع�صق قدمي
ترى هل ميرُّ مرور ال�صحائب 
اأم اأنرّه عاد حتي يقيم )35( . 

على  �صيق�صي  اجلراد  غزو  باأّن  ال�صاعر  اأقّر  عندما  اآخر  مقطع  يف  تكرر  املعنى  وهذا 
العجاف  فيبقى  �صفر حياته وحياة بالده،  ال�صفرة واملوت  واآماله اخل�رصاء فتعم  اأحالمه 

جاثمًا على ربوعه وطنه. 
�صتجيء نهارات ٌ تغزو فيها قطعان جراد مرابي 

اأحامي اخل�رضاء �صتغدو بحر يباب و�صت�رضق من عمري عمراً 
وتكون عجافاً. . حتى اآخر يوم، باقي اأيامي )36( . 

الثعابني: 

يف  ترمز  وراحت  فل�صطني  �صعراء  �صعر  يف  كثرياً  وردت  التي  الزواحف  من  الثعابني 
الفل�صطينيون من غ�صن وقمح  اإىل العدو ال�صهيوين، الذي ا�صتوىل على ما زرعه  اأدبياتهم، 
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واأحرق احلرث والن�صل.، فالثعابني التي  َر حقولهم واآبارهم، وعاث فيها ف�صاداً  وكرم، ودمَّ
تكلم عنها "لطفي زغلول" هي ثعابني ذات عنجهيه وتبخرت، ترعرعت على عدم االرتواء من 

دماء اأبناء فل�صطني، فهي ما�صية يف عط�صها اجلنوين لالرتواء اأكرث من دمائهم. 
الثعابن تختال زهواً وغروراً 

تلوِّن بالنار اأعرا�صها 
ينزف الع�صق بن يديها.. . 
الثعابن ال تعرف االرتواء 
جنون هو العط�س االأفعواين 

حتى الثمالة. . حتي جتنِّ الكوؤو�س 
وحتي تغيب الروؤو�س 

وتنتحر اأنفا�صها 
الثعابن. . ال�صيء االإرّ الثعابن 

ال�صيء االرّ اجلحور )37( . 

الفراشة: 

ما  كل  توظيف  اإالمكان  قدر  يحاول  املحتل  العدو  مع  ن�صاله  يف  ال�صاعرالفل�صطيني 
يدور حوله لبيان �رصا�صة املحتل وف�صاعته، فال�صاعر يف مقاومته غري املتكافئة، ي�صف 
ثقافات  يف  ترمز  التي  بالفرا�صة،  ال�صهيوين  العدو  قبل  من  يقتلون  الذين  فل�صطني  اأ�صبال 
ال�صعوب اإىل الرباءة واجلمال، مما ي�صري اإىل مدى ق�صوة جنود املحتل و�رصا�صتهم وتعاملهم 

بال رحمة مع اأطفال فل�صطني واأ�صبالها. 
اأنت ت�صطاد هذي الفرا�صات. . يف دوحها 

مثلما هو ي�صطادها 
اأنت جارّدها. . اأنت �صفرّاحها 

مِلَا تزهق يف مذبح احلقد اأرواحها 
اأنتما �صائد واحد حاقد 
عاقد العزم اأن ي�صتبيح 

فرا�صات هذا املدى 
اأن يعررّيها من عباء اتها 

اأن يطيح بها من ف�صاءاتها 
كوؤو�س الردى )38( . 
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الغربان: 

تكررت مفردتا " الغربان " و" غربان الليل" يف اأكرث من مو�صع يف �صعر" لطفي زغلول 
"فهما من اأكرث املفردات تردداً يف ملفه ال�صعري، نظراً ملا يحمله الرمز »الغربان« يف طياته 
اإّن الغراب يف ثقافة العرب وامل�صلمني وبع�ص الثقافات االأخرى،  من معان �صلبية ومنها: 
نذير لل�صوؤم والنفور والتبخرت، فال�صاعر اأردف لهذا الرمز مفردة » الليل« التي تعني اخلوف 
يف  لكن  اهلل،  اأراده  الذي  وال�صكون«  »ال�صبات  االإيجابّي  معناه  عن  ف�صاًل  واحلزن  والرعب 
 " الليل  "غربان  الرمزي  االإيجابّي �صيء. فالرتكيب  لهذا املعنى  فل�صطني اجلريحة، مل يبق 
لهذه العبارة يك�صف عن مدى كره االإن�صان الفل�صطيني لهذا الطائر امل�صوؤوم الذي دّمر البالد، 
اأ�صحابها  الذي احتل فل�صطني وقتل  ال�صهيوين  للعدو  اإ�صارة غري مبا�رصة  العباد يف  وقتل 

و�رّصد اأبناءها وغدا ي�صول ويجول يف عر�ص البالد. 
اأنا مازلت ُ با وطن 

يع�صف بي الع�صق. . يبعرثين 
حيناً. .. ويعود يلملمني 
والليل يطول يطول يطول 

ومازالت غربان الليل. . ت�صول وجتول )39( 
ويف مقطع اآخر، يرمز ال�صاعر بالغربان اإىل املحتل االإ�رصائيلي الذي جاء من اأق�صى 

الدنيا ليحتل وطنه. 
يوم اأغتالت وطني 

غربان جاءت من اأق�صى اأطراف الدرّنيا 
هاجرت اإىل لغتي )40( 

والقذراة  والزهو  التكرب  �صوى  الرمزاليحمل  هذا  اأّن  ال�صاعر  يرى  اأخرى  حمطة  ويف 
بزوغ  قبل  بالرحيل  ويطالبه  فيتحداُه  املحتل.  لل�صعب  املقدرات  وا�صتباحة  والظلمات، 

الفجر. 
ذلك الطائر املتدثر بالكرب 

من اأيِّ ُجحٍر ت�صلرّل 
رائحة الوحل تقطر من جلِدِه 
ليل عينيه بحرٌ من الظلمات 

ذلك الطائر املتعايل على �رضبِه 
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ي�صتبيح الغ�صون.. 
يكابر لياً نهاراً 

يعربُد �رضرّاً ِجهاراً. .. 
من اأية اأوكاٍر وجحور 

جاء اإىل هذا الفنن امل�صكون 
ار  باأ�صواق الع�صاق.. و اأحام ال�صمرّ

هذا فنني 
فنُن االأطيار. . ترترّل اآناء االأ�صحار 
ل عن �صهوة هذا الكرب  . . فليرتجرّ

الزائف واالإ�رضار 
ولرحل قبل طلوع ال�صم�س 

فلي�س له يف هذا الدوح نهار )41( . 
االألوان ودالالتها: 

لي�صت  فاالألوان  االإن�صان،  حياة  يف  وخ�صوبة  جمااًل  االأ�صياء  اأكرث  من  االألوان  تعدُّ 
�صور  اإّنها  اأو  ورمزية،  وتعبريية  جمالية  دالالت  من  خالية  �صكلية  م�صاحات  اأو  خطوطًا 
تعرب عن مو�صوعات احلياة وانفعاالت االأديب بها، بل هي ب�صطوتها على ال�صورة ال�صعرية 
ال�صاعر كي يدخل يف ن�صيج  اإح�صا�ص  اللثام عن  الروؤية الفنية متيط  وعالقاته الوطيدة مع 
ال�صورة الفنية التي ت�صتمل على دالالت عّدة منها نف�صية واجتماعية ورمزية. فاالألوان يف 
ال�صعر املقاوم الفل�صطيني، وال �صيما » لطفي زغلول«، لها دالالتها النابعة بالدرجة االأوىل 
من مفاهيم فل�صفية وروحية وعقائدية ت�صتمد ركائزها من اال�صالم وتعاليمه، فلذلك تنوعت 

مدلوالتها لدى ال�صاعر الفل�صطيني. 

اللون االسود: 

اللون اال�صود منذ االأزل �صّكل نقطة نفور وخوف يف املوروث الب�رصي وارتبط بدالالت 
والت�صاوؤم  احلزن  يرثي  »لون  فاالأ�صود  والوهم..  والغم  واملوت  وال�رّص  الظالم  منها:  عّدة 
االألوان، فهومرتبط  �صائر  الطبيعة دون  باأ�صياء منّفرة يف  واخلوف من املجهول الرتباطه 
وكان   »  )42( احلريق  عن  املتخلف  والرماد  والهباب  وال�صخام،  والزفت  والظالم،  بالليل 
�صعارالعبا�صيني يف اأحزانهم وم�صائبهم و�صعار اأغلب الدول العربية يت�صمنها اللون االأ�صود 
تاأثراً ببيت ال�صعر املعروف » �صوٌد وقائعنا حمٌر موا�صينا )43( «هذا اللون يف الع�رص احلديث، 
اكت�صب دالالت وايحاءات اُخرى منها التعتيم والكبت والكاآبة واخلطيئة والتع�صف وغري ذلك 
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من االإيحاءات. وال�صعر الفل�صطيني املقاوم ا�صتلهم كثرياً من تلك الدالالت وراح يرمز لهذا 
اللون بعبارات ومعاٍن �صتى ومنها: 

اأ. النكبة واحتال ا�رضائيل لفل�صطن عام1948: 
االأ�صود  باليوم   ،1948 عام  لفل�صطني  اإ�رصائيل  الحتالل  رمز  ال�صاعرالفل�صطيني 

والعا�صفة ال�صوداء، مما ي�صري هذا اللون وهذا الو�صف اإىل فداحة احلدث وهول ال�صدمة. 
وذات يوم اأ�صود 

لي�س من اأجندة تاريخ االإن�صانية 
اقتعلتني عا�صفة �صوداء. .. 
رمتني يف جحيم املنفي.. 

 .. با اأر�س. . با دار.. با ُحبِّ
با اأمل )44( 

 ب. بيان القمع واال�صطهاد والكبت: 
وّظف ال�صاعر"لطفي زغلول" اللون االأ�صود، لبيان القمع واال�صطهاد والتع�صف الذي مّر 
وميّر به ال�صعب الفل�صطيني نتيجة االحتالل اال�رصائيلي، فلّمح اإىل تلك املقولة بعبارة "ليلة 

�صوداء": 
بليلة �صوداء.. 
ال جنم فيها. . 
وال حتى قمر 

رجع اخلطر. . هجموا الترت 
�رضقوا الباد 
قتلوا العباد 

وا�صتوطنوا. . وحت�صنوا. .. 
ليلُك على اأر�صي طويل 

ليلُك اأ�صى. . ليلُك عويل )45( . 
ج. بيان الكراهية ومدي ق�صوة جنوداالأحتال يف تعاملهم مع اأطفال فل�صطن: 

اجلندي  �صغينة  مدى  ليبني  االأ�صود  باللون  تارة  احلقد  الفل�صطيني  ال�صاعر  مزج 
االأ�رصائيلي وحقده على الطفولة الفل�صطينية املت�صمة بالرباءة والطهر، واإّن هذا احلقد دفني 
قلبه حاقداً  فاأ�صبح  االآدمية،  م�صاعر  كل  منه  ُنزعت  بحيث  االأ�رصائيلي  اجلندي  نف�صية  يف 

اأ�صود. 
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 ذاك اجلنديرّ القابع يف برٍج عاٍل.. 
ر باحلقد االأ�صود..  يتدثَّ

هو من قتل الطفل ممد 
َمن لورّن بالدم ثوب طفولته العذراء )46( 

اللون األمحر: 

االألوان  من  فهو  الطبيعة،  الب�رص يف  عرفها  التي  االألوان  اأوائل  من  االأحمر  اللون  يعدُّ 
اأطول  من  وهو  ال�صديدة،  واحلرارة  النار  وا�صتعال  ال�صم�ص،  وهج  من  امل�صتمدة  ال�صاخنة 
واحلزن،  البهجة  لون  فهو  ت�صاربًا  واأكرثها  االألوان  اأغني  ويعدُّ   )47( ال�صوئية  املوجات 
وهو لون الثقة بالنف�ص والرتّدد وال�صك، وهو لون العنف واملرح، اإىل غري ذلك من الدالالت 
اجلزئية املتداخلة واملتباينة يف اآِن )48( هذا اللون كان من اأكرث االألوان ا�صتعمااًل يف ال�صعر 
املقاوم الفل�صطيني، فراح يرمز اإىل دالالت واإيحاءات عّدة، ولعّل اأبرز �صمة لالأحمر يف ال�صعر 
الفل�صطيني، ارتباطه بالدم، مّما جعله لونًا خمفيًا ومقد�صًا يف وقت واحد مّما نحا يف كثري 
فل�صطني  �صعراء  وال�صعادة. ومن بني  والفرح  وال�صمود  والثورة  التحدي  من دالالته منحى 
ال�صاعراملنا�صل  والت�صحية،  ال�صهادة  عليه،  املتعارف  باملعني  اللون  هذا  ا�صتخدم  الذين 

الفل�صطيني »لطفي زغلول« حيث يقول: 
ياوطني ال�صامخ يف اأ�صفاده 

اأبيت اأن تذلَّ يف االأ�صفاد 
يا حادي احلرية احلمراء 

من. .. 
اإالرّك يف �صاح اجلهاد حاِد 

اأنت ال�صديد الباأ�س مل تركع. )49( 
التي  �صيتم عربال�صمود والت�صحية باالأحمر، فاحلرية  اأّن حترير وطنه  فال�صاعر يرى 
احلمراء،  احلرية  بحادي  وطنه  ال�صاعر  وو�صف  بالدماء  ااّل  الفل�صطينيون، الحتقق  ين�صدها 
الذي مل ي�صت�صلم، ومل يركع الأحٍد غري اهلل. وتكرر هذا املعنى يف اأكرث من مو�صع عند "لطفي 

زغلول" الذي جزم باأّن حترير البالد، ولو �صرب واحد اليتم ااّل بوا�صطة الدم. 
تظماأ االأوطان يوماً 

وبغر الدم. .. �صرب واحد ال يتحرر 
فتقدم هاتفاً: اللرّ اأكرب )50( 

وتارة دم ال�صهيد هوالذي يروي املجد واحلرية احلمراء املن�صودة. 
�صباح املجد واحلرية احلمراء. . يرويها دم ال�صهداء )51( 
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اللون األخضر: 

االإن�صان، ويحمل يف طياته  لدى  املف�صلة واملحببة  االألوان  االأخ�رص من  اللون  يعّد 
معاين �صامية عّدة فهو من اأكرث االألوان ا�صتقراراً وو�صوحًا يف الداللة، فهو »لون اخل�صب 
والتجّدد،  احلياة  رمز  ال�صجرة  قرين  واأي�صًا«  الزبرجد)52(  والزمرد  والنماء  والنعيم، 
اللون االأخ�رص مبا ميثله  االأع�صاب )53( وقد اقرتن  وهومرتبط باحلقول واحلدائق وهدوء 
والرفاهة،  والبهجة  والفرح  والعطاء  والتفاوؤل  كاالأمل  بايحاءات  والتجّدد  اخللود  من 
والنعيم... حتى و�صف اهلل ثياب اأهل اجلّنة ومقاعدهم بهذا اللون نظراً لرمزيته اخلا�صة، 
 )54( واإ�صتربٍق  �صند�ص  من  ُخ�رصاً  ثيابًا  »ويلب�صون  كتابه:  حمكم  يف  العزة  رّب  قال  حيث 
واأي�صًا قوله تعاىل: {متكئن على رفرٍف ُخ�رٍض وعبقري ِح�صان} )55( فالرمزية التي 
الفل�صطيني بني االألوان، حيث  ال�صعر  الرتبة االأويل يف  اللون، جعلته يتبواأ  يتمتع بها هذا 
اأن جتد له  االآّ  اأن جتد ق�صيدة واحدة  االأر�ص املحتله على توظيفه، وال تكاد  درج �صعراء 
"لطفي  واإيحاءاته  �صعر  اللون يف  هذا  دالالت  تنوعت  املنطلق  هذا  ومن  فيها.  اأثراً 

زغلول"، ومن اأبرزها: 
اأ. جتدد احلياة واالنبعاث رغم املحن: 

فلقد اآمنت باأنرّ غداً اآٍت.. . 
حتمله اأجنحُة التغير

وباأنرّ االحام اخل�رضاء.. 
�صتزهر رغم �صباب الروؤية والتف�صر )56( 

وهذا املعنى تكرر يف اأكرث من مو�صع حيث اتخذ ال�صاعر من دم ال�صهيد رمزاً لالأمل 
املن�صود، االأمل الذي امتزج باللون االأخ�رص ليعطي احلياة مزيداً من البعث والنماء واالزدهار 

رغم اجلراح واالأ�صى. 
بالدم االأوطان ت�صقى 

اأنت باق اأماً اأخ�رض فينا. . و�صتبقى 
يورق اجلرح �صنابل 

يلد اجلرح حقوالً وجداول. .. 
�صيظل املرج. . مهما ا�صتد ليل اجلدب اأخ�رض. )57( 
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ب. جتدد الوعد والعهد: 
حن تام�س ب�صمتك اخل�رضاء 
روافد اإح�صا�س احُللُم الغايف 
 ت�صحو واعدة.. تتجلي. )58( 

ج: التفاعل برجوع الذكريات رغم الت�صتت وال�صياع: 
قدٌر جاء بها. . 
ما اأ�صغر الدنيا 
اإذا �صاء طواها 

فالتقى كل �صتيٍت ب�صتيٍت
بعدما �صاع وتاها 

خا�صة حلوة من وطني ال�صاكن عينيها 
باإطالتها تخ�صو�رض الذكرى

وت�صرتجع اأيام 
الررّوؤى اخل�رض �صباها. )59( 

طبعها  التي  والروؤي،  الذكريات  برجوع  يتفاعل  وماآ�صيه  الزمن  حمنة  رغم  ال�صاعر 
باللون االأخ�رص، كي يوؤكد ترعرعها ون�صارتها رغم الت�رصيد واالغرتاب. 

خالصة البحث: 
باأ�صكاالها  الفل�صطيني  املقاوم  ال�صعر  يف  واال�صتعارات  الرموز  توظيف  تقنية  غدت 
كافة من االأ�صاليب التي ا�صتهوت كثرياً منهم، فتنوعت اأ�صباب وجلوئهم هم لهذه التقينة 

وعلله ومن هذه االأ�صباب: 
على . 1 الباهرة  وقدرته  الفنية  ورموزه  الرتاث  من  الن�ص  الإثراء  احلاجة  من  تنبع 

االإيحاء والتاأثري على املتلقي. 
اأح�صان . 2 اإىل  النك�صات  من  االأمة،  متربه  الذي  والعجز  التعي�ص  احلا�رص  من  هربًا 

املا�صي امل�رصق وا�صتنها�ص الهمم بوا�صطة الرموز امل�صتخدمة واأثارة البعد القومي. 
العالقات احل�صية . 3 ال�صعري، وا�صتك�صاف  الن�ص  توليد دالالت واإيحاءات حديثة يف 

التي تربط ال�صيء بغريه من اال�صياء. 
ا�صتدعاء الرموز يف ال�صعر تدل على �صعة ال�صاعرالثقافية ومعرفته بالرتاث وقيمه . 4
الفنية. 
اخلوف من بط�ص �صلطة االحتالل والتعر�ص لالعتقال والتنكيل. . 5
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نتائج الدراسة: 
قدرتها . 1 ت�صتمد  رامزه  لغة  اإىل  ال�صعرية  اللغة  حتويل  زغلول"  "لطفي  ا�صتطاع 

االإيحائية من جتاوزها الواقع
فهما اإىل رموز حتٍد ون�صال. . 2 ا�صتطاع "زغلول" اأن يحول كل رمز وا�صتعارة وظَّ
واإما . 3 الهمم،  لتحفيز  اإما  التاريخية  والرموز  القراآين،  الن�ص  يوظف  اأن  ا�صتطاع 

لل�صرب والن�صال، واإما للمفارقة، واإما لبيان الو�صع اله�ص واملوقف الهزيل لالأمة العربية 
االآلة  بوجه  الفل�صطيني  لل�صعب  اخلنوع  وعدم  والرف�ص،  التمرد  لبيان  واإما  واالإ�صالمية، 

القمعية للعدو ال�صهيوين. 
وعراقة . 4 اأ�صالة  اإىل  الرتميز  اإطار  يف  ال�صعرية  ال�صورة  لتلوين  الطبيعة  ا�صتخدم 

هويته  لطم�ص  العدو  حماوالت  رغم  وثباته  �صموده  وت�صوير  اأر�صه،  يف  الفل�صطيني 
وتاريخه. 

خروج اللون االأحمر من دائرته ال�صمولية وتوظيفه يف بوؤرة واحدة، جعلته ي�صب . 5
يف خانة الت�صحية وال�صهادة والثورة والتمرد والثاأر واحلركة ال�صاخبة، وكاأّنه رمٌز للحرية 

والتحرر من نري املحتل. 
وّظف ال�صاعر"لطفي زغلول" اللون االأ�صود ومايتعلق به من مفاهيم، لبيان املاآ�صي . 6

والكوارث التي حّلت ِبال�صعب الفل�صطيني من قبل املحتل وبيان اإفرازت هذا اللون على نف�صية 
املواطن يف اأر�ص الرباط. 

دينية . 7 مبفاهيم  ارتبط  ال�صاعر  قبل  من  بكثافة  ورمزيته  االأخ�رص  اللون  ا�صتخدام 
والتقتيل  املوت  مقابل  واالأمل  واحلياة  االنبعاث  اإىل  يرمز  جعله  مّما  اأ�صطورية،  دالالت  و 

والقنوط. 
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مفيد، حممد1982�ص101.. 1
حداد، 1986�ص74.. 2
�صاعر احلب والوطن، 2006�ص159.. 3
زغلول، 2009�ص�ص94- 95.. 4
ا�صماعيل2007، �ص36.. 5
ع�رصي زايد، 1997�ص75.. 6
زغلول، 2003�ص51.. 7
امل�صدرنف�صه، 91 .. 8
�صورة الفيل/ 1- 5.. 9

زغلول، 2004�ص74.. 10
يو�صف/ 43.. 11
زغلول2009، �ص43.. 12
زغلول، 2001، 136.. 13
زغلول، 2004�ص73.. 14
اآل عمران/ 110.. 15
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املصادر واملراجع: 
القراآن الكرمي.. 1
ا�صماعيل، عزالدين )2007( : ال�صعرالعربي املعا�رص ق�صاياه وظواهره الفنية واملعنوية، . 2

بريوت، دارالعوده. 
اقبال، ر�صيدة، )2008( »الرمز ال�صعري لدي حممود دروي�ص- الرمز الطبيعي منوذجًا« . 3

جملة عالمات، العدد26جملة النادي الثقايف جدة. 
حداد، على )1986( : اأثر الرتاث يف ال�صعر العراقي، بغداد، دار االآفاق. . 4
املعا�رص، . 5 العربي  ال�صعر  يف  الرتاثية  ال�صخ�صيات  ا�صتدعاء   :  )1978( على  زايد، 

طرابل�ص. 
للطباعة . 6 العاملية  ال�رصكة  نابل�ص،  اأنت،  اإال  الحّبًا  ديوان،   :  )1996( لطفي  زغلول، 

والن�رص.  
------------ )2003( : مدار النار والّنوار، فل�صطني، القد�ص. . 7
------------ )2004( : موال يف الليل العربي، القد�ص، احتاد كّتاب فل�صطني. . 8
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