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--ا--.عس--*!-*لم!ربوص!ط2ممىر!طع!ى

اللنبلفيالمثلمضوب-ذللكجانبالى-وكان،اشاموافلسطين-ا-

عصرهفبىالعربثعراءاحقمنكانواذا.اعدائهتجاهوالانسانيةيستعيئوسيلةبهماالاستشهاداوهعركةاو،رطلالىالتلميح

يجددواانالجومالشعراءحقمنفان،1()،بانتصارا؟"يشيدواانالتىاللشعورية1الطاؤةاغناءاهمهاءهـةاغراضلتحقيقافساعربها

بينالعربللصراعالعصريالاطارفيالهمممهباسويسننهـض"واً،دكرهاو،اليهالملمحءزالربهايقترنمعينةعرمشطواثارة،عنهايعبر

فلسظنفيا!صهيونيةوالمطامعاللعبربوبين،عامةرصورةواللغرب.سطسيةامكانتد-مية،.بهجلمصرا

خاصة.هـ-النمطلهـذاكثيرةرامثاليزخرالمعاعرالعبربيوشعرنا

فهمبهاستمشهدوااو،ا!يهلمحوااوتناوللوهاللذ/ناثعراءاماالىوتهدرنا،وسيالىهةدينءةدمواقفتتصلالاستمثهاداوالتلميح

العربية،الاقطارمختلفمنشعراءوبينهميثفملهـحصرانمناكثرهـسوفؤثوقي...رموزمنيستخدءونهاوقائلوهايؤئرءعا

شعريةومداهب،ينةقيدينيمةعقائداوسياسيةات!جاهاتيمثلونشاكروبدر،والفرعوفيكأالاسلاميةباستث-هاداته-خاصةبصورة-

ءحمدعامر-ا!نكامل-ارسلانشكيب-ابراهيمكحافظمختلغةالمحىبالاضلمفةاممي!ححيةااللصو!وبعضتموزياتهفيمغرقالسياب

خالد-جببريث!ف-الجارم7علي-البياتيهابالوعبد-بحيري!منيى-"فييرفتمصريكادالعيموسلإمان،اس!للاءية-عربيةرموز

-الجواهريمهديمحمد-جوادكاظم-الجندبمماعلي-الجرنوسيالبياتيالوهابعبدافقيسعبينما،ءر!يةاصوللحلىالبطولي

-اللخضريالغنيعبد-دارحزنها!اذنيمحمد-الحدادموسى.والقومي،تا،ديانمختلفمنمستمدةاساراتفيشمل

لدجيلمبى-االكريمعبد-الخوريسليمرثد-الخطيب*دوسفالمىاالس!ياسكحالشعرفيالاستشهاديتجهاًنالطبيع!ءومن

-ريادتوفيق-الرءطؤ!لأمعروف-رشيدهارون-دروثرمحمودالوصععلىضوءايلقي"ا!4يستمدالاولىبالدرجةالقومبىالتاريح

احمد-اكريرقيمحمد-الشبيبيرضامحمد-اسياباشاكربدرهـربارطالالى،راتالاشتتبرددانايرضاالطبي!عيو"ئ،المعاصر

صوايا-جورج-صادقهحمرمحمود-.افاللشوخالد-شوكي-منالروعبد،زيادبنوطارق،العاصبنوعمروالوليدبنكخالد

ص!قىعلي-اللحيعبده!مود-طوقانابرا!-!-صيدججورجالمطامعآثمارألى4كطالمرالوطن!يهاي!تعرضفترةفيوآخرينالداخل

ءحمدغريب-العقادهحمودءباس-لعطراانور-القادرعبد.)1(الهتواصلالفربيالهدوانوخطرالاستعمارية

ئزار-ا)قبانيا(،لميمعبد-اللقاسمسمي!ح-فرحاتالياس-عريباو،بيتمحلىالبطوقيبنماذجهاثساءرااستشمهاديقتصرولم

عبىر-الكاظوياالمحسنعبد-قتصلزكي-قنصلالياس-قبانيطويلىةقصائدالىالاحيانمنكثيبرفياستحالبل،ابياتبضعة

-مجديصالح-صالملممصطلىمحمد-(سلمى)اليوالكرميالكريم،التغصيلمنءبنسيولصجاياهماءمال!مو.زصف،الابطالتمإهـبسالة

الوؤأابو-النجميكمال-مردمعدناى-مردمخلإل-ممحراحمدفيريرثلآابيوءمر،الداخلالوصهنعبدفيشوفياصهدكقصدة

يوسف.سعدي-اللهاشميرشيد-فظيمرممزيمحمودزياد،بنطارقيفيالجكلديعلياوطهمحمودوعليالولليددنخالد

منالتل!حاتصفيراجانباالاتمثللاالقائمةهذهانفيشكولا،نوسليم،حطين"عركةاوببىالايواللدينصللاحفيارسنولفكيب

لىتتحلمكثيرةاخرىنماذجهنالكوان،لديناصلاحالىالشعبريرة.)؟(ا)ففاريذلمرابيفيالعيسى

يتصلشعرينتاجمن!دفييجمعماانغير،عبهاانوقوفالظروفالثءرفيوالمسلمينالعربالادطالكلكانةمنقواناناحاوواذا

است!خدامعنالمعالمواضحةصورةبئتكوعلىيهاء!نمااررينبصلاح*ظمايشحغل3911/!-)1138الايروبئنالدينصلاحانلوجدناالمعاصر

والعربي،.،الاسلامي:"تداخلةاطاراتثلاثةفبىللبطلاًللعربيالشاءرؤءسمبئاتمءيدايسةحقكبطلاليهالتلميحتكرارحيثمنلابارزا

والفلسطيني.العرل!يعانيهاالتيالمحنمنللخلاصكرءزءليهالطكيدحيثمنبل

-2-هذاالدين"صلاح"يكتىبانشيءفيأيغرابةمنويىسى.الليوم

الاسلا!بلإطارفيالدفىصلاحالرموقةبمكانتهيتميزانبالفرمن!)+انهكماالرمزيئمناللون

الاسمىاللثاعروهو-3291(-)1868شوقياحمدكانلقداكالدراساتاخرىمجالاتفيبل،قحسباًلثم!عرمجالفيلا

ب(،)4اوريئ"هـ"صلاجالدينيةبالدلالةالمصنيمينطليعةفي-المنحىللمطامعحداوضعالذيا!قائدكانؤقد.)3(الادبيةاوالتاريصءلآ

الاسهلامىبالبطلؤيهايشيد)5(اثاراتعدةشعرهفيوردتوقدفيحقوقهمللمسلمينواعاد،العربيالوطنمنمهمجزءفيالاوربية
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نس!يانفبىوالعالمونالدينبرصلملاحوقوفهنمبناماالتي"التيلواديفياوووادث)كبارقصيدتهفيجاءمااثدمها

والاكفانالعطامطبفويطيباالقبررادتقدكلماتلمهثةجنبف4مدصففيالمنعقداللمولياللشرقيالمؤ!رفيقالها

....الشماعرفيهايستعرض،الشهيرةمطولاتهمنواللقصدة.)6(،918

انالاصس!لذللك"اهلالدينكصلاحانهبرمىضمىقفال!-دمندءصر؟إريخفيالبارزةالاحداث-توانهايوحيما3-

دفعاج!/هـذكراهءلىوالحرص،ا!دينبصحا،عجطبوهذاالابياتمنلهددألابل2خصوقد،العتمأز!ا!ء،رصتىاوفرءوني

))الاندلس4ة!!تمنهااخرىءواضعفي4و-هادالاتالءلثوقياللدء-نبصلملأحءممششهدا،الاسلامءنالذودفيب-الت!مفمفالتي

وشبه،)1291(نهادرعلىالبلمغارانتصاربعدقالهاالصنياجديدة"ا.الافللامكحهس

ا!صليبية:بالحطلاتللعثمانجبينالمعاديةاد-!لاتفيهاوالاسراءالمسجدانهومنويدريصل!حمنالدينيعرف

....الاحتماءبهالذيوحماهحصناكاناللذيحصنهانه

و!لاموءص!ةار!المينفيوهـءلأر!ؤ-رر،عيىصماءوالنقومهالغربومشىوالحاءلموهالصليبساريوم

والانجامعصللضعافالهاناموأولااللماءسفاككنتما)تء-طءااليهافوروقلوبالاماشيفيهاتجولتفوس

جاؤابالحقالذينودبمنوايناسى"حقالدماريضمرون

،.!اً..و.البنس-اءباللقناثادماوا!.لبصانباليلأوةوير،دون
ؤمساممرتينباسممكببوموليروس!(ولايهكبالقبامةاف

واًلاعلام.الفرسانوتكافأوهاجهـم!الملودصيدهاجهكمءحبىبي!مصللد.بننصصد!عزاث!فتلقتهم

ز"اموالفتالء!داسلمواد!ؤاد!عد/بئفيا!فيلله"لاحالثانيغليوم(حبة"4جدزقصفيوردقالثانبةوالاشارة

()11فلملاموروء"الرلهه!عصائببااصليبيهتفوال!ومريار.ر"خلالظ"ومالامبراطورابر!اهءاترويالتي)7(الفببر"فيالدين

10100000011*.خا،-حاالقىوقد،الدوبئلصلاحواحتراماجلالمن8918لدمشق

ى!طريمهم!يسالطاللاهـينلصماليينللطيارينمرليتهو!كبما/ءنبهاءاشبلمدؤىموجودانيهـوريفييزيد))و*ه،قولهقء"جماء

قدسيى-قى"ثؤا!ماعلىيضفي،دحسقفيودفنا،1391له.ئة
:"الدينصللاح"فريحمنم!هننمدةقدوء"كانءن،وبسالةشجاعةدهرهوفريد،عصرهرجالاعظمكان

صلاحا:طلاوهوالاالآفاقفيءمجلجم!24.،ربكانتوالذي،مةانى،ها

نزإسلماحوانسثاوقبلءنالهـوىفيهادقعةنزلتمحتى:ؤةةالوهذهءلىمعل"اشوقبمقالهوءما.)8(ألايوبب"الدين

رور"ول)12(ور4ارتكا+حتىفوقها"يولف"صيحتوجلىعظءكلاكل--اكانواولوهمويندبا)*،امايببرمنالناسعظيم

،2691سنةفيقهلتا)ضيدطمصق")نكبةا(ث!ه"ورةوقصهـيدته

يتب)م!اكاجالهـينصللأحدهـقهـفاخرمنتذكرمابينتذكرهماهـام!االثرىفي!ر.0!هـ،!كمن4الارعاك

من4:بأزينلسواهاالغماماكنتبقبرهوؤهتفلمسطمااظطهانسياناارى

)13(فر!!4بأزينيوسمولميجهتللم-إجكالدإبئصللأععاماالتاريخفيالجيلؤركعقحضصىللةاسعهدهب،!ر

الد*!صلاحاستحواذءدىحلتوضبركفيماالاءملةهذهفيانأالسلااماز!ديمملمكوايحييسلطاناي(،دري

ىفاستدعاهوقمد،الاخلاقوءكارمللبطولةامثلى3وءزشموفيمحلىسلاماسكنوااداواشرفهمترباالارضاوولاجلمندءوت

.2691و8918بينالاقلءلىامتدتفيؤترةمتناثرةءنا!مباتمختلةةلمقتاءيرلملأق-!وهانتمودا3-مالوتذكرهبهوقفت

عص:،1اقدم،مثل6(91(-)9186اررر-لانكيبثالاع!رولعلااءالحص!ووكانحدائدهافكانواحىربجمعتهموكم

ل!وثبى،عندلاح!اهءماتفصبلملاأكئر1بصورةا!دينص؟لأحتناولءعاصرلىلالاشارةغير"نبطل3ايدإبئ"للاحص"ءنيرتحدثهناونىؤقي

؟-غا!تي)2.91("حطينواقعةاثطببرية"بحبرة4قضصبفيوذرك،تالابيفيجاامعا،دافعهاللدين3،نوان،ب!واة"منا)دينيالجانب

رونما3النقادمنءهـديهاعااثنىوؤد،)15(بيضاا"43"ابياتهارودونبل،الحءر؟ؤفيقىبطولءنيئاللدصلاح!رؤ?نء،الاخيرةالثلائة

موضوعفيقيلء(خيرتكنلمانفصائدهابلغ)1اعت*وهماالذيعبودكانومااوواق4نفوسفياثراورهبةمنتركهوما،السلمفيةرة

.)16("كهذاست!فل،ذللكالىوبالاض،فة.اجلملألىمن-ذاكنتيجمة-يلافيه

صهسءءنزر*و!-المقتطففيف!،حسب-واللقصبةءن-فو!هيدءلى!اًلمارسهداًل!-4ماالىلج!مجالمناسبةالشاعر

التىالطببعةاثا!روصفا58(-)1ممهاالاولالطانالجزأماجزا?"-نيرج!ذكرأهتجديدفيل!فل(1؟نو!ص!ما،ياننمىاو،اهمال

التصالحركاتلمحبماالباررةاه!،للم1وءرضما،طبر/قىرتيرةتحيط4تعلبةفيالمقصدهدا:*وقيوصحوقد.لمةبرءخصوء!الىيمفب

وحاضر،كلزدهرصصبماضب!ينسريعقىلآوءقار،المنطقةبهاافترنتقاقلملأ)9918(لؤ،داف!المنثم!ورالد:نوصلاحالفالحمحمدعلىالنثري

قوله:الىينءه!صتىقفرايكونيكاد)9(:لدرورشرالسانعاى

فسروالوراتهمموور.ىوقومشريرعت4هناءيسىعلم-!لاحوء2زحالفامرمدمنا!ضلالراشدإنالخلفاءبعدليسى"

مضرنمتالذيديناعلامرو.تقدمايباللهحروبوفيوسبف-"،وحماهوعرب4ووقاهالاسلامفررعالايوبيفأ"ا.11!دين

ي!ستعبرضالشاءروف!814(-)95اثلمالالجزءذللىبور!ي!بدأوفىلم"6ءب،وصءا"،البرمالبللاء،كفاهال!ممنةنجاهازخضاهاللذي

4-فوضخورمنآنذاكلممونالمسيعانيكانومالصيى"باالفزواولاالحاضر،يئ،المكتاباع-بواني...د،"اعانفوسةكبماارهب!،ماة*يه

ديارهم:مناحرىاجزاءالىيمتدكاداللذ!الحطرت!جاهء-!ذلكوفي...ذكرهـماتجديدءنغفلواكيفالمعاصرينوأبشعراء

ينكسركانماشأنافرنجالأمنحطظتكمح!نيومياالتعاق"الىويدعو...الاممهذههـواتوبرجيبى،م!ال،5راقديوفظ

قدردهمبراثسقيكنفلمكايجرادالغربمنهبوا:يقولصتى."..ايرجالبممثماهيرالنمئ!بهعلىوي!مل،لالامابكبيبر

حضرولابرلموعلي!ميعصولما:لملأدواالقدسواسفتواؤ:،عرصىجاهلءناعش.،دنا-سى*"زالؤماالمسلمينءعاش!رنحن))اما

و"ورتموفي-4ءلمبدعاوكمالحراماممهجداوهددواءرةالثانيظيومالتفازةالىشوقيوعاد.."الدإنصلاحمنغاءوم

الحر-راصابنسمامماورفىدمافيس"الهيزابإبكيوكادةيهليرحبابهاتءهـةفنكل،ا3.9ًعاممصر41نهزارعندمااخرى

ا)ذعربهاعمهـمقدبهماءداهي!صةالمسلمينونابتابيهوقفةووذكر،).1("عظيملضيفتحية"آنذاكالماني!اعهـدبوني

!لموراصاب-4!زموكلش!لاصابهاكففكلمجدر"ز-""رمسيسمن/بئفانالىويدمموه،اهـإناص!لاحمحييا

زنكياللدإنكعملمد-والامراءالولاةبعضدورالىثانيايتطر!ثم.كللذلاهلفهو..ا"لدينصلاحمنابيه،وقف-مصر
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وفى،الكلامسياسةفيوالتمادي،الايجابيالعملميرانفيفى-"3وهثر")اديناصلاحوءم،(ا)ثطم)ينا!اونورل(اوء)ا

كهولله:اخرورى-،قفيبؤواممهاخعررة!اهداإؤيد"ابةمهالقين:الدصلاحعلىذالمثبعدالاصواءز3ليمالصلميبي!نهجماتمقاومة

العفصال!ذرفيهتسرح!بسطالبحرينبينوالةورسرسروجسهالاوليصخلة!اجاءهايروبابن!

الميرفاضتؤلسطينعلىعملارىالوايدي4كلقتلوتفتخروهـيمصرببوط.-ففازقلبتالمصزدارم!د

ينحسريكادانماوالآنشرهطءاب-واا!اواكانم!صرالغى،برفوانجرقيبيبقوامالامورلهاورمتقا*تا،

لا-/رواوالديالدرنقريطلبلجب4)-جحفلفيأفبل

ءعاصراسلامياطارفياللدين"))ء.لملاحالىار!-لملاناا،مريلجأوللمعوكةفاوءا(اع-)82ةجدالل!صمنالرابعالجزءويسحوي

ليحذرالارر،ءإزقىف!"الدين"صلاحءسرحبة"مثيلفرصةينن!عئدما،والصليبيبنال!،بئصلاحصءقنىبن)1187(حط-نفيوؤمتالتي

اللىتطلعهعنمعبوا،العثمانيالكيانءلىاللغربكلؤا*رةمنؤوء4ءنلأسراهال!ينء-الاح"عاءلمةوحسز،ا-هموانت!ه"لممينالمسود-الة

الح!رباندلاعقبلالقاهـ،قصبدةفيوذلك،ينالدكصلاحقائدؤصى:تا)-ذي6)ارناط(!برنو-ازداكال*ركاءهرر،ستث:(ءالاءراًء

.)91()1391(بسنةالاولىالعا،ء"ان؟ووتل""مالق!الىالدينء.لملاحدفع*اصنتىءقيالوالاعمالمنالليه

،ء،دلهداومن4اعادي!ؤوس54لذكو"!نوالد/بئع!،لاحقهن.)17(اًللرواة،بئولكما،يدهؤىوؤ!

....رر-قر-،كلئ!-ى!؟-ال".يجأءإ"ظ-تواا)جه!--ان؟نلافىير-وم

منا!لمهبالرحاماحيطتبعصرللحطةالحزمتنتركلاوطنيفياالظةر4ا/ء-داؤ-ر،-نا(ءزان-بوازغههـولأ-انالجلإلملأؤ-ىر!وم

باطلهاللحق4إشبل*للامولالمكي!صدةتس!ت!عملايقظاوكنهـالمطدوتء"-صنلبللأادبنء-لملأحاصءتطقبم،--مؤأ"طر

!ائلهالاءضيعنله"ه!ولكن!ءصوبقبلالاتراكعلىوك!بدجدراللة:الهاحصونشمثبف-صاوقدقومنىصاكأنما

تفنصرللغه-!ونز!،زع1وثبوادوؤ-قو"ناماقي

علىالث،اعرةيدقص،"الدينعهلملاح"بر-اللخ،صةالقصائدو"نالتإرهمالردىبص:فو!ملأقائهسةدالجهالىو!كأن

لتجسب-درءةبامحاولةنامسوفيها،)02(حطين""بطل:ديالج

،ا،خللاقو"كادمابىطوقىعناصرتجهعلوصةفيالدينصلاحسيبرةموته-صرللبرا!ربكلمطكىلآصلاح،عصريو!عف

الاجنببى.الفزواماماووجنوحقو!يئالدءنالدقاعي"وقفهولؤكدالزهـصا،كأللأثقحياؤهد!أء!صموو2،اصبج

سم!تيعرضرانهوالقصبدةءفنمحؤيامشاحكلراله8وووماواولوهـ"ه--درعفاذوءف"صرعسمالاو-إءرر4ابى

باناقولاالىءنهاليخلص،قلاصقةفنبقىصرب،تالمحيالب،رزةالبطلعروالوض-،ق!لطالسورمقيواخرجص!م!4عقرا

النفس.وشرفادطولةلملأحمفىينطويينال!صلاحانتح!،رسر

ان!اؤهزهرهوشيكللتةى5رذق!-ةل!تيل---ىرقء-،اثطعرايلخص143(-)116واًلاخيرالخا"سالقسموفي

ءرؤ!ءاويهدد،اعربالسيالىةالالربميدة4!ةهزمنحطين"ببته
لقىصحاؤهاروالنهى!لىوالك-5ء!ن ...-/لااصمرؤالحه-،مسطا

!وراؤهدىالرمخل!وفىالحانيال!،المءتؤء-اةفالحوعف،فىلو!بقو"4بئلا"طر3ردمنخلفوماثر!منإلدينصل!حبه

.ء.......رلار---4مىغلبومالا"براطدربووولأكشودبىمت،!اع!للهلدى

رداوهحواه،!االن!بليوسفولكنالجماليو!فيركنلماساهءنانصرعنمم!لمقولالدبنء.للاحاانؤجمهءواشطاو/ؤك!.لد"ثءق

....ف-،مواشه،الصا.ءجةالحملاتتاريحفيحاسمهاعتبرتواقعةفي

اوهدو-علي!منةبلا-4ءتيأت!ي!موو،اعدائمهداءوان،ءهـماردوأمن،جناهالمسح!و!ضردالىو،منةرداًالاعداءبو!

اسراؤهضيوفهمنالندى1جما9وعريق،ض!يوفهوالاسارى4را"!مولالاء!اءديارالىالوطقحد،دتجاوزقدبهالناساعجاب

اراؤهالاب!صاقبلوابلتسجاباءامبالعواخلفايدته.و!لميرأ!ةهن

!لصراؤكلسصاالبطولاتبر.ثناعللامالخ!لانإطوىبرفالثصرهفاماخيرفانهرطلوالوفالحلمم-بامحيبان

بر:اوهثماانق!بل-هوىالضفسلىعيدرعلمغاركلالقصربر،ء-4شانيكنلم!انرجلهـ-ىالاناةاطولشانما

النثررهحدماءفيكالسيفجلدوفيرقةفيكارقد

ا!ن،واالبإنصللأحب!المواج،ةالىذللكبعدويتقلكدرشابهاهاحلمغمرةوهلشابهاماباسجمرة

المس!ي!حببراءةويوحي،كديرنلللمسيح!يةخصومةايرةالل!طلعنفيضي

ائتواضعلور!صه"فروالويأ"اررخر،ىحةر""نمته-"وزيثوطلبافيال!ي!ي!متالمتبايىش"8رلتيهـ-ولأدفي.ذكرأن..لهالعدوحر!مندأن

غملربا،التجيراالغرورايئ!ذهلمابطلانالىماهحاالاباءنخراعظموهو"بباد-واقفةالملوكعكلامتغدو

ا!صارههـجزة!نم!تحجراض!بجاناباعلىرأسقيربض4حاسراوينحني

إستترليسكالشمسوالحقملخصم!منهمشهادة

خصهـاؤهغىالوإومحا*لوهوللكنخه.ماللمصليبيكنلمغيمء!تولوبقىواللذكرصاحبهبعدمنيحياوالفضل

اوليسإؤهيستلهاسيوفمنبريءوالممصيحأ)مسيهفثه،روا،رل4"لاحا)دينلال،"ءريدته?-ده.ر*تفا!مكفو!بمجنوارط

مضاوهاياجافييخزيهلبس!ام-الضابتحت-فأتاهمكبماؤ-ونشرهاالةرنسه"الىالظاهرلابنهالبطلوصايااحدىترجم

هـاؤهة!-ماوالس5هـراروأ)هـأسانه،جاءحةوا،ا)ت-ققبة-4ءموضفيوءسح،لهرن!يةبااوربافييرصدرهاكالىالتبمءجلته

-علاؤءاًا-مماكطاولءخهـمورفيعكل!طح!ئيوملان"الفرفب-ةالىاكلهاالدينصلاح!-رةترجهةينوكطانهاخر

هؤااتالاثيمالمعتديصارعبر-صاعتصرليسالبغي!كذا!-ذه:هاكسىبالتكحنوادرهونررهاولكن!مبأخلاقهمه!ونالاؤرنج

اوهلوا)مصحابؤه--قىءلص"خف-الاراحواناخاث-ء-وا؟!تي-تلبباؤصبهـ"اخضضمالشاعرانذكرهي!جدرو"ما.)18(الثهرة"

حي!ؤهظافرمنوجميىل!طفاالمخي!ةلهنرلحلم.ات!لي

علىمبنيةللبطلالمثلىالصورةالادهـ،نالىاللشاعرويعيدوالم!"اللحديثالابقللموداداًككلبعد"نونحن

والسلمالحربفيب!ضلهالاعداءشهادةلتقادسباقادتهماوالمسل!،اتهامالىذلكمنيهدفكانوا*له
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مفضالمطاويكفيث!لينهضفانعدعابنايوبقبرحنانيكيااكفارهاللفتىفضلويدريالشر!فارسراعهالغربفارس

-مغتالفهوالعلىقلببهااصيبمميبةنشكوالدينصلاحاليكرجاره3يخيبلاواالحرالسلمرامحينرجاءهتخيببم

صال3وكالحاىغدوات.بها.كشابهتتىالاياموقطبتا!راوهبرفضلهتا!رءنوبفانفساالفالحيناشولى

آبالالمعادينسرجمنفترعاهلوفهالاللامتنتابوامسىحمىتروا(-صلقادطورؤبر-!صريعفتالتيالاخرىاقصائدأومن

قهذافيسة،العرييالاطارافيالدينصلاح!اسنتدعلىوالامثلة-فبىحمةوالرالبطولة"االلجرنوسيخالدالنإعرق!صيدةالدينصلاج

ا!دين""صلاحغيريجدلا-مثر"القروي"الكبيرالمهجرشاعر،ابطلاانسالي-ةعلىتأكباالقاريءفيهاويجدج()21الاشلام"

اندلاععندالفرنسيينعلىهجومهفيالاطرشسلطانبطولةبهيشبها؟خاءءعا)خ!إءلفيوضر،وتهمللاعداءمعاملته!منبينومقارنة

:فيقول"التنك"باصماشهيرةاالحادثةفي291عالسوريةالثورة.المحتللأالارص

(!

يتحمسولاسلطانبحمصاممنسامعوهل"سلطان"وحسامالدهراالدينقدقهرملاحفكانواتجمعواالاوللوناًلمم!لممونهو

المحبسطالعليهالصبيمللتمثوقاالرقابالىالقرابملكرىولاعليهاعالقيصرولااسيافخالدالىالاسلاماعادوا1

نسواقدهم2رلماضربر6دهفيالدينصلاجيذكرهمفنضاهستراعفوهمنالارواءعلىوولمقطورحمةرفقالأمالالىمنينوب

)24(نفسالاتسيلمهندهفعلىلقائهعندالاثفاستجمدانيسيرامنقضيتهاسراوصيرترضالهفتهابدلتصليبية

بقياميتبحرانصواياجورجالدكتورالمهجرجمماالث!اعرارادواذاىحرمهجةولاطفلادحموافماالقرىاهلهاالغازونوراحرقواوها

يتصورانمنبدايرىلافانهإ(ل.29سورافيمستقلعربيكيانلهامماثلةاخرىنماذجهنالكانفيشكولا-الامثلةهذ.ان

فيصل:الملكشخصفي،دمشقفى،جديدمنيبعث"الدين"صلاحفىوليس،الدينعنبدفاعهالبعلاقترانعلىتوكد-الاتجاهفبم

..4الديف-اللطبيعةاولهمااساسيينلشببين،غرابةمنالنحىهذا
مجد!الهرمبمياالحلىولازعبمتحميلالالحقحاهرىامتييا

....السعراء1د!عتالتىاهـيني!ةاالروحوثانيهما،ذاتهااللصليببنلمعارك

وهنتقميمنقدلظلملظلمهمفليقحم)صلاحقلكدنهتصصلحهـهبيقالىالئل!فسىالدإنء!لاحاستلمهامالىوعيرهماللانوارلىكشوكيانفسهم

ينالذلوالشمم)25(الحدب5فىحدبمماحتهامسنلالعرب!فيصل،4العثمانيا)!وللةا!برسبقتاهمباةضةافيخاص"اسلامياطار

جعلءماالجديدالاوربيالغزوفيا!هشتاًلتر!االصلب!يةالروحاو

يرسم-4591(-)1877محرئماحمدالمصريالمثناعرانغيرسوبلل!كامتدادالغربيالاستعه(رالىنظرونالحربالمفكرين

فيهايوحيساخرةمناقضةصورةالدينبصلاحفبصلالملكلاق!تبرانب(211ثصلس"ؤا

،الاسلامارواءجانبالىلوقوفهالبطلاهانةموضعكانفيصلابان*هـلا

ضي!اعبعدالقاهرةفيالملكنزولعندقالهاقصيدةفيوذلك-3-

لم:)26عرفالفلسطينى-االعوبىئلاطارا!ل!الدينصلاح

ثزيلا؟العاليببابكألمملكاتركتكي!فا)نيلنزيلالاولىالمالميةالحرببعدقيلاللذيالشعرفىنلاحظانناغير

طولا؟اللجوزاءهامةفبصدعدمتشقفييرؤعالتاجوايالاسلامىألاطارمنا)ديبن""صلاجبالاستشهادفيتحولاهناللكان

....اووهـلالاي!مللمالتحولهذاولكن،اللفالسطيني-العبربيا!طارالى

الرحيلمرولاالمقامترضفلمضيفا"صلاحالدين"نزلثغالىاع"لمبتالتيالاولىالرحلةفىلاسيما،بالاسلاماءطلاعلاقةتاما

النبيلا!والمكا)شعبوكنتفيهاالتاجربكأتاحقاللصراعاث(عرارؤيلألانوذل&،الصمانيةالدو)"مطاًلوبانفصال

كألاواعزجانثاواءنعءلموراجلانتالنعهـاندعالنز!لمءنأمزيجتعكسى-تزالولا-طوبلاظلت،الغربى-اًلعوبي

موكب-القدامىامثهعراءاطريرقةعلى-يد!و،صبحوجورج.ا،ووراك!بالاولىكانوانالدينيةوالروحالعلماذيةالقومب4

ململاحمقلأمتهم"وفي،ار!دباًبطالهـصرعنداجللالاالوقوفالىالجلاءةقصبوالاسلامايعروبةتمازجفيهانلمسالتيا!قصلمئدطليعةوفي

علىاللسيراووميةالىواضحتلميجلرعوةاهذهوفي)26("الدينالتىوبعداد""دمشئ6591(-).918الشبيبيرصأمحمدالشاعر

الجديد.العربينالكببر:اءفيالابطالاًولئكتطويرللالالاتمقاوعاسوريالمحطالاولالعرجمطالحيان!اربعدقالها

،ءعاصرةعربب!لاماساةتعالجا)تطالقصي!دةهذ.ففي.الفر!سي
فى"اللإبنصلملاح"الىارةالالش!يهاتتردداحرىامثلةيديناو

إرفررص!يث-دءثقاوسوريااوالعربيالوطنبامجاداًلتغني.باللعقووالعربئ.وبتهم،والاسلا"جةالصب!ةالامجادالشبيب!قيستجد

2691)بالسيارشاكرلبد،كقوالتخصيصوجه-ءلىخامحربطل"صلاومالرباكياعهلاعماهمناًجدادووـموماخل!بهقام؟زاء11

4وبفىبرطولضهامصورا"سصربور"الراورؤ!مبر4و!بما(6491والتمداز-صومراد"!مد":العثمانيبنوالفاتحين"الدين

)28(:ا!جدداًلصليعيين.)22(وغيرهم

)مراد(و)م!مد(والفالحانمحهددينصلاحالصلاحرزيء

ا:ظر؟واالظنمنهالمغيرينكي!يوردهاايديكفيالتارسددمنوجهاددائمجداللهفيب!هابهملنامضىالذاهبون

واستبممالكالثمر؟منهجانبفييزرعهاالاحقابقلبهفيواحتازالاولادتستنجبهكذاماوعهدهماللفاؤحينذمامخنا

ام!بر؟ايدينصلاحاهذا؟يسعىمشهكاداثمرقحتىاننفرواسىالاجدادونهمتارنونبئسىجنوافيماوهمئجنيومااشا

.:قنشزاللياساشادةاو.ر"-ادالاحوينونارناراصوليت(انليعربحفائظكانت

لنشداد?ضت!رووالغنياترالشهاءصةيذكرنياني
ظوامطالد"اءشرب،الىءصبتلإمعتيومالدينصلاحاًسال

هـ-ى5؟91(-)1875الرصافيم!روفالازجاههداويماتل
(2)السممامائخصالللا!اءكرمفيا(عربيمنهماالفرنجة

!رجاءمافيهااسمتكروقدالمدبة"عصرفيالتهصب)مظاهرقصيدته

الحاضر"والماضىبيندءياط"قصبتهفياءيعبدامحمودوقولصلاحب"م!م!نغي!ثأ،صلبيةنغمةمنغوروالفرنس!القائدخطابفي

بههـ(1771عام)الديئصلاحزارهاافتيتلك،.دمياطمدينتهمخاطبااللجديد)23(.الغربيالغزوتحتءـهانةقو"مناصابماهـ""الدين
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آهـ!انما."المتررةالفكرة"اوالملحمةبنأفيبارزاعئصراةالشط"ممنألظافرةطودته

اتخذتوقد.اللفنيةاوالادبيةوالانجاهاتالاعمالبعضبهاتتسمالتي

الوقوفا!هامختلفةقوالب"الصلاحية"الفكرةاو"اللازمة))هذهالمتديوردالترهـ-زمفوف"منالذياللحرا!لثرى

المعركةبتربةالتبركالىوالعحيوة،لاستهاض4البطلفبومحلىالتقليديم!يخمدلمسنادميحاطارضالى.1للنصر(حلإن)ربي"ن

مانوالا،الغاصرالعربينكينءعنوالبحث،"حظنن"الحاسمة..

4)37(.تالححثبعقمالاحساس،اواليهاللطلعوخيعة،المتغائللوحودهلص--لمد"-نا-"شسيدادضهضآمنشعبنحن
...الفود!ننلالحربادبقدممنالعداءلممنانحك

فلمسصب-شاعرالبطلقبرعلىالوقوفلمجلمنخيرو!ل).3(!ى!لبالارر()ريهـاردوعنهفمىلاوعضها!ين(سل)صلاحا

تقريباعامااربعينقبلاعداللذي(ا،!ا-.91ع)طوقانابراهيم

مسننهدفا،فلىظينزيارةشوفياعزامبمناسبة"حطين"قصيدته:(6؟91)"دورق4في"فيلثوفيقالهمااو

اللغربرلميةالاطماعضدالوبمعركةفياشعرياالاسامالىشوفياثارةفرف-،ء:"بر(زينيوسموللملإجمامتاجكالدينصلملاح

فلعطين0في

ور......بة.!!-ءية"(2291-1871)ابراهيمحافلنقصدةفيجاءمااو

يدعوه-دمسقلكبهفي!الهبماسو!ييذكرانبمعد-الساءر
ال!طل:واستلهام،صلاخالد*نآثارفياولتأ"لالى)31(،()9291بنيروتالاميريةالجامعةفيانفهاالتي"الشام

كمفخرةمطرانوخليل،كماالماضلامجادكرمز"ينلداصلاح"الىمشيرا

شجاتيماقلبكيمشجواخشعحطينعلىجعر:اليوآالثام

الم!انفيآثار)يوسف(ترىهلهناللكوانظر
الي!اف-صوالمىيفالتساجر!(صلاخالد")ا!ظنيسانشهرفياحياءكمؤدغشء،ثلةالؤدوس"نشهداىآرامن

رهطران-تيهااحسساوهـاوتاه!اتربتا)هـينصلاحبقببرزاهت
الهبس---انالحسلايوبب-"شعرأءومثيرها

علىانزلهوما،أقداممنجيننصهبهعرلىعاالاذهانالىيعيدثم،هـبطمصربح!المشيداارثوافخالدالشاعوقالهماوايروا

ذلكمنلببخلص،)38(انتصارهالىادت2حاسمةضرباتمنالغزاة:المحتلجلاءسبيل

ن!اءوالترددوالتخاذلالهوانبملامحنتميزمعامرةمورةالىكلهعن!-ف)!لاح()22(هـمرياز!ةبفلاا)تنرفىعلىالخربزحف

.والاستممارالصهيوني!ةاخطار

نجدنماذجان،د"شنفيالديئصلاحو"ثوى،الإجعكبمامنوكان

ر!،نالج!دفياءثاللهابفصماصوحدهـت،الدينرصلأحواعتؤازهللد"شهقتمبمهبناشا!راؤههايربطفية

فا.يقععر!بعلىالمغ!ط!ف!ع!عليدهمالدلمصلإن"اج!لىويروهما،ابرا!يموحافظلشموفيذكرنا!االتيالا*نلافيلاحظناكما

.:"دءمثق"قصدةءن(91ع9-ع!18)برلمكمردمخايلقولفياو

ونئدبىفحمطمىوهسارشالباالثمعمبلدصرلعخللطرسلمحيفيهنا)33(لليورثبمخلايمضننش،!،ذلاتكدو/نلداصلاحونحدا

بالاءصانيالتعللطولعزمهايقتلوالخفس24(ردأ(أالولفوسايارفتاق"(6491س!188)العقاد"وقعلى

بدومم،اووالهـ،نالدنيامفاخرمنجمعتهلماد"ثقف!هايمجداتيا

صلاحلرمابينالواسعالبونالىاث،رقد"طوقان"كانواذا:العرر!ه!وابناديناصلاحوالخوؤطكعا!كالب!دقينقائضمن

،فأنافكبةحاولقبلالعرنج!اوالفلسإتيضعالوومساويم!ء،ار!ين!بدءعلىاللهلان!!صورةعلىالارض!بمادووق

برمد،مماثلةمقادنةالىلجماالجواهريمهديهحمدالدبيرالشاعرسدهوهـناغنىلنعةير-ثميهـاضوانالرمنفيها

ا)نتأعر،دورا!ارنةةلا،يرنا!صلاخالروحتاركا،1891مماس!اةحلولض--دهالىآل.وء-الجمأسهـحذي،لو"-ودبندزص(

الوسادلقةالاحداثمنهبتالدبنصلاحمنوروحزهـدهفيا)هـء!ومحيدهاءجدهفيصلاحاورينلاذ

أانفرأدعلىاتاهماضخامهاندولانتهل:تساءلتو!ممى"برماتزدء!مالتيمردموونانقصائدبحضفيجاءوما

أتلادعلىالطبريفاللقى!ماقديمعلىالحديثاضفىوماءضفائلةلؤيةمنهايشلهم،الماض!اصور"ن"بردى"او"دمسق"

؟مستقادبثاراخذومنانتقاممن"الدهاة"عندومالتحقبقولههورالسيفهاًوبالا"التخفقوهبماريناصلاحلالوية.

دآدبهانهفتبدأهيهذراعاكثووهمضافواوهللا:)5!("بردى"قصيدةمنكقوله.جديدةمكارم

باتئادوساروا،مواثمها.فطابتع!لابطبهامشيتتجاذبرصهبآمالخفقتالوية(ايوبل"نوكأن

اعاديم!ومن"المشقل"وكنتتبيصاعادواومنكانوابلى؟واضبهلمكرمةثىوتكثبعنالدينصلاحوادى

اعتدادمنالمنفوسخلتاذااةحىتجديوماومعضدا،)36(((دورق"في!ولهاو

اللعربية:الجيوشتحية"الجواهري!دةمنا!ةهذهوفياللفس!طلامامف!!ا.!ختال!ساحاتهافيالدينصلاحرى؟2

البطلموففالى-نفسهالشاعرقالكما-تلميح)!2("فلسظينضاكبو/5تض!ءشهبوسبوقهحلةمحتنسبجشاحا!لامه

التكشاركؤي"االصليببكأالحروبمنقلس!طينحمايةفيصلاحالدين
،**

لمالتيالعربيةبالحكوماتوتعريض.الاوروبيةالدولمنرودآنذاك

الحماية.تلكتحقيق-مجتمعةوهيستشطع-4-

عنتارةمعربة"صللاحالد!ن)تستنهضالتيالاخرىالامثلةومن

فولالانطار،بمرارةموحيةواخ!ى،مث!دهبطلبظهورالشماعرئقةوؤلمسممطينالدينصلاح

).؟("ولمفوروور"قصيدتهفي"ارقروي"

-هرواو"ضاماناروءةاتمابىقمالديناصلاحلشمبكيدعود:الكببرىادر/بةللقةمميةالشاءرمهالجةالىانتقلناماواذا

يذكروااليهمفعدحيلالرقبلعلمتهمهـا-ونالصلبنسيثءرفي"لازمة"الىليستحب"اهـينا!لملإح))اننلاحظفاننا،فلسطيئ

3891()عام)41("فلسطينجهاد"فيصيدحجورجوقولتمئنلالتي7"هملولطالصيغة"بنشبههاانيصحمهمة
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يثربهطهوتهـفوءرش-ة4لمعراج-حنمنهرمعنألاسواررددتجيشوكمقهرتعازكمافلسطينؤاها

ا!ضبالاسدانتفضما3(صل!ح)الحهوفبينجالهض،علمبرللأجنه،وطنبلاشعب-الل!سوارلابركفلطمتحتى

وؤوفهعلىفيفانه،العراقيمن،الخضويعبدالغنيالتنبغاماكا!م؟/احربأخلففيلهامايردصمصلملأحاللدينيىيففأين

ال*نب""نانباءاصدقيالسيف))تمامالييدحكه-كأيهتدي"حلإن"ؤ-يالعربنباتقتحهعن(9(91-1881)اللجادمعليويعبر

الممامةبءلملأحالنف!خداعءناكفوا،رهامالاللز)1الىقو"ويدعو-صطين!ىفيميراثهـمفيازرايجدواانبدلاالمعتدينمعصراعهم

العاجز::)2((قولهفيجاءكما

الخطياواتركياللقوافينظمافخلىعلجزةوالاملامللسففالحق

ااذرصارمبعضبقض"ت-!وكمم!،ربنطالفرابالخطبنقضلموهتانخفاقيفلىطهيئذكرىخطرتكلسإدءوعبموفيضقلبي

الاطوادواللو!،هاصدفينسةقفاقدالىيا!،عنحطبنفالحتوحطوؤإن)دشردهاوط!اخرىاندلساالتاريخب!ااعادبقد

القصالاقتلمط1)ت،ر4كأنشمنب!تىا()صلملأحالدينلمجهمذهب؟وحركللمنيتمنهايئضاوهل؟"ضىينافتىصطنن!!ه!اميراثن،

النث!اأ7((ءناف"،رهالخصمفيحسبالهيجاصوارمهفقفييسللث!انامرنافيلهـماولاب4صلىةمالكمادينماتراثردوا

.للميح4فبااث،عرىلعنىبوصوح"دلذكرنجلهاا)"شالامثلةان:)3،("فلسطين")قصيدةمندولهوفي

لم?"ء--ةؤوء""أذير،!ءلىكلافيل،يمتهدؤء(لهـينصلاحا)الىرناء:،والفصحىبنيلمجدكانتءخلدةء-لوارمناسور-رو

،ا&ومء*ركة!كحتجد*هـهاالىوالدءوة،ء،ض-كاأ*-ن!ترهـةبطولةءطت-اايامءنايىطوالآدم4بقانترب"حطي!ها(ف!قبلوا

را-قصدؤ،ديم!طابء،وإه-جهعلى!ضةكال4أحدأهـذاءضد/مفلاانهغيبرميبضااوفي!االمى"داع-نغطليةألارواحبها،بذلنارض

:جانبهنذاتوظيفقىلمؤدي""دلصلاحهالفكرة"اناي،الاعداءبه

/.!أبفةافيفع!ص.لمرت4ادآلتبماالهدووتهـد.!د،ال!مما!ضثارةيجدلا،(()؟"الحرببطولات"جبرينتفيقيستعرضوحينما

ءمىحةءلميهانغاب،ءوءنةددغةا-هدشدا!ذاا!شاءريصوغوبلاميبحماهااكالارة!ءنليردينصلاحا)!ضاستنهاامنمفرا

ءالوافي!بهلماتهـويلاو،التفاؤلفياسراورطءنلسخاوولا،الميخطاب!ة:سوءمنأليومبهايرادما

)8((عوادحسن"ءمدالم!وديالصغ.لأعرقول3،الانتص،رعواملءنهدمواو!اء:هاطمسوا"،فأينرالىخةكالاهرامالبطولاتتلك

ءوفلهـودةبابيل2اللبفي،!في-يروهـالا!رإ.ث-وكسعيد2/لممتهـموالعبنمصيسةالادنلمآينرالد*نصلاحورتلانهض

اهـنئس-لء-سزوي!برزشنىعشساصراي!ض!""طين"يوماوءممواولاابيح!و،صادوااقبربهروص!ونبجيننىاليكجاؤا

-ظلهواذربقى!،م"ل!ودتهـاالمسبحفب!رهمهـمكانلو

-!:)94"هرلحااحر!:،))قصيدة!جاسهالممىابربهـ!لاوزعموالتفى،هـءهاتماايزمحمونو.بردضهصهي!وندت-جم!ايم!حون

-وروأنفصهفهـور"-لنادتقلىطص-صجينسااتحريصجينىان.....

الائب-راللجناحف-زةوعلىجناحأمالشىد!روجنا!51ودمل،معضةراب-كلفيل!م!حالارضوبرطونمحوتهم

ال"--ذور!ودىأنآنومد-ومالءيزحف--ض.:-انحطبصيهاسلماللقيصوموأماخضوضرالثيخوبت!امنلممن"مغذيتقدحظين

الت-ك!5()."واللظرلوترا))اللشوافخال!قصبدةفيجاءمااو

ال!قشم:الرارص!وررولقلل!اا!-ىيئحزطلع"المقدسبت"ذفيءردمعدنان"ناجاةوفبم

الجريح:المديمة4فيااشلعر،ررينته،هاواارسحط!ن

اعس-دافدصلملاحاانهننفتبرطلعليهى،جىالك!ا

انوبداأدصىالصبحاخلفلنجرىفرااجداءوطنياوارتقبلم!بر--ا!-!ةموب-للتذ!،!غفحوتاكنت

جد/!اءاداذياا)خصرعرسامجادها!ي)!طين(وردلار-ودقهـحىربسع(حطين)مناثج!-اكو!ل

إبىنراءهاناوصنإب!ثالهـين()!لاحبئنالساعر،نوايم"لسسقنم!ت،ل"-الىوبصةشاف-كوهل

سبقتالتيألاحداثواكهتامثلةفيبتثررالعربيالوطنارجاءفبموآف-طقدهـ!ع!ىوابلى-4زالهـصادم

اذعالنمفيواضيحاذلك-بدوكماقصيرةبفترةاقيلاسرخلقتبعتاوبا!!اقثض.-روكااضلموهوجمتاراك

لتالية:ابماع!طفىاتصسزازور!بعثهكشحشإناهـلم

افىلفحمىرب-اكاضحتانشهكوهـل
ا)مثهـبءلىتياهمجدكنورمنقبسقلبهفيفتىكليفديكأف!!ثذاذب4لمحفتلمرب!ابت

يم!معهاالممانفيصلمبالقدسفيزأر"-4لديناصلاحنداءلبىوأفىهـ!نويىسا!ذمارحميق!بهوليس

)51(دلسطين(يخاطبفرحاتلياس1إ1

نت:-ولاللضودتحتوتحؤتسبازهاعميقمنالعروقيصهحتمتفائلىدنمىاؤل،بهتحهطوالطام!ة،قصد""الشاعرووحتتم

جليماالصىدورفييرءجرثارصف!صهووحدالجلىجمعتهمصتعلىنىء-ن،الخطاجمالاساوبان5خايى-"بله!ةفيهيبث

و/ص-ولاش،فهمفيويجولفيا/رادهمالدينصلملاحيرهو:حطينهـق

)52(("اسلاماخرافة"قصيدةفيقنصل)زكياشىوافكما(بدالععفكالكللماءاسائلوقفت

-نهرالوحيبونمنعادلدرمتار!هان!ورطنأروتمستافىللصسنيتف-عسشانور(حطبناص51

وابىكرالاء-اءولةجر14ليعنوشفقآفاقهافيالشهادةدم)ء4(برانئراق"،ر!!جوأهل!،عابرفلوءط

غرراضوائهامنالدهرفزانتتذعلمت!-،الدينصإلأح4ءةامدا

ا-،!واثابالوالاءلح!برلصهازؤ،الوافين4هجعصقهاء،ء-"م)اقدسصهر.ز-رياء:دءماثلا!وقظالضواف!ا!خاو/قف

ينة:المدتراتمنءشرقةمعا)-م،قلةتانى،يرىوووو،)6؟(4591

-73الصلأءةعل!الاننهلآ-"صحبمناكبرموجبريلأحمدقدماوثتهنا

22



.زلاحفص!دنا!مالتيصلابرغمددئيصداءهم!دطو!آ!عغياصولطاإيفدممعطيني،أ--س--3ىالايويهي3الدينا*صلاح،--ء

اصرلأر!ى،6791لكعهبعداحرىمرءلعسهالساعرويعير

واذارة،كيانهءحوبهيرادحلاوزساومكلرفضعلى

-؟؟أالمصف!علىالمنتندودتتهةس

ا!تحرير:معركةفيازرهيشدمامنه521(ا!عررية(حدةوالو!ممطين:الشريفي)مح!د

اذنيوفيفلىطينيمرةولاول

الطواحينا!داءالاوجمطهالدين)صلاخبعوتاحمسست

تلصضبموهيسصنيناصوتكفي

..."الازهار3ذاتكلماتكفي
ينيتغدو..سحمه!بمو

حلعلىتساومنيشؤاءكنجوم

قوطين.وؤ!!ني(مواطناطيو!)مئةايديفيءت،قط

تهدردائماوباسميالنوراودقي،اعيننا1ف!قبلها

الميادينكلفيالروخابواب،اصلعناو!انقها

فلس!خيولكني(الدين)صهلاحخيولححمةخطودفي

ونكوين!عرفيانا)51("(العظمى"اكعروبة:اللقادرعبدصدقي)عليء

..اديناصلاحنهـ-بشعبهيحلمايشهدشدماا!ثقةهذءالشاعري!فقدولا

يناد!ني..اءمافيا!يا!فيفلىطين""صورةيرىانالاويا،ى،اصرارالغتهتزدادبل.نكبات

لل!أوعروبمبموكليتجلىكما،ايجديدناريخهممنهايبدأو،ظافرينالعرباليهايعود

تدعونيللتحريراهداهااتياللفجر"ظ!يرة"فيجوادكاظمالشاعر!صيدةفيدلن

طويتاننيوراياتيالص!يوفح!الجيثسقنكويومطبريايومالمالكيءدنان"جيشالى

(ى)57حطبنردواتعلى.)55(لا(العزالابرياءالوحث!جمبعشرات

.:الصا"!ينا!جنودواغنية،اللوتىورفافنا

الاحمحماليمرارةمنتسلملاالمؤءخهالمتفائلةاللغةهذءانغيرالطيوباتحةحيثالبحيرةماءعلى!طفو

الاحص.،سمنالوناوهذا.الدينصلاحمقاميقوملمنافنطلعبرخيبةيلونرؤياتشعالشذيالموجعاىليلا

،.صإؤلصيفةفي،لهخلففىالبحثاولاهامختلقةصرايخذالزمانملحمةترنبثحطبئ"يا"سنعود

:ميدحجورجكاؤلالضض!ىاوالحثبهووررقد(طجدمنزحف11حطين"منتريخلويجلجل

كا!م؟العربفيخلفلهامارردعهما!/!اصلاحسيففأينتصدانالكسيحةالاباطيلليليابدلا

فولفيوردكمامضقذ41اللطويلالماساويم!بالانتظارالايحاءاوالرءلمناغنيةترنحيث"حطينياسنعود"

:ع()8البعانيجدلما(منابدأحلإن"منالتاريخويردد

الفبخنام-فيالارضفقراءيمجدرأيتالعرريةالرأةاماميضعالحداد"ولصىالمهجريالنئ!اعرقولاو

ا!،مسب:اللاجث!!اموفيبقومهاحلممابالرغمالكفاحمواصلةعلىلهجثهاالم،ضيصورلم!ض

يناررصلملاحنجرهـظرا:تخاذلمنالحكامللدىتلمسهوما،تشريدمن

حطينفيافرساناوعب!ةالمللأ!وا!-دكأ:راواذكرىهـبيوالعروبةالمجدابنةيا

مصدرهاغضبيورةاًوذءرحمالةعن!مربا)ثافيةأوار!ورةارمالخضالججموشؤلها!ئيا!جمأاصللاحبصماوورسىذ!يول

ك!،فطلإظا!راو،الحكاملدىبطوليلاموقفمنالشاعر!حصهما3ا-وااثبهاللاجئينجديسر"حياللطرفوانظربم!فيالبوادي

رو؟ل3ذانية)مصلحةلب-لىفيالدينصلاجروحخذلاناوالمنقذبمور-)56(اال!اء"!فيباجقياع!مسدىلاهولىاثارامنلممام!و،موا

"ا!لم!صطينب-االحهـل!فخائجعناورؤوا-بئعلىحاق!دافر!اتا!اسالى،المحتلةالارضفيالمقاومةشصاءاحد،زيادقتوفهويالبئ

)95(:81(91)57("الر،كر"السقصيدز24في.موداللهرموزمنكرمز"حطينصعخرة"

فلسطين:فيهافي،جيالتي

ر:ص!االمتحكصينهـاداتامىنايجلالةذوييقيتواذاالمما-اةهاهناخلفتنيابرنكانا

غمىقلإ-لكصاحبهخ!،ولفبذيوكلمؤا!م!وذويلهكينتحتعنقا

وضنىاسىهزلتوكراء"سمنتل!-باللقابفاهزأاثوداحفيف2علىايمثى

ادرنااالانوهـاستثقواشم!االيهودبأقدامدي!تزرروني!باتفي
بنى)ءه!لاح(ماالكرإهة!مدخاضهمهـ-وءأءهد!--ن

(ب)95:ا:يالياقولاومغتصبيوجهوادمي

الدينصلاحب!ا!واكا!سكاسنب!شعر

وحصانه،عهدر!واباظ!ريدىالركم!روان

ث!الاجاقبورعواباصوانةمكانهوضمت

ف--لالىآت"انادرويحئىمحمودقصيدةفيجاء53،اوحطينص!رمن

.6791بعدعاقصائدمنوهي-).6("عينيكباانص!سايمانهءنرشببدهارونالاجيءااث!اعرأعربما3

ر!غهرجرحنايكنللم!كذدوا:المرتقب

ءث:ر!به!السيوفباع..حطينباع..باعهطذيانتضاءبالكونترعدغهفيوثبصةاراهافلسطسنيا

اسياللكزمجدنحووارفواءانتفاضاالبغييرجم4فيلففيالدينوصلاح

تآعينيكظلالىآتاناووفاءحباتلفا.زحفتفرحتهامنحطينوارى
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حالينفيعنهوتبحثآتاحاذيبغبارمن

الاغرابيزلزلعساهاتالاساطيرقشهورمن

صخابهادررصوت))اغنيةرسيدهارونقصيدةاعتبرناانالصوادطنعدولاولعلنا

كانقدبمايذكرهمالناجحةالقليلةا"حاولاتمن3؟ا(-135الغضب)سفينةصلييإقى"

هناوأنتالعربيالاحهاسيجمىداطارااللصلاحية"الفكرة"استعمالمي

اللديرنصلاحءلىاعتماده1اللشماعرنجاحفياسهمومما،6791حزيرانفيبالخيبة

دإاللجدرانالقبرسجينساهـ-رمناـجدداالصلميبيإنمخيلةفييدورانيمكنء،تخهلي

السانياالدينصلملأحمنقبرتضماللتيضالا!اغ!عابالىعادواوقد،والزهوالانق!ار

ا،نسانمكرمنويااوالربقلوبهطصمفييدخلمايجدوايإهـانمن،بالامسحماها

عدنالقد!ذاانفيش!كولا.وذكراهاديناصلاحالبطلاسمسوىرود!م

كناكماالخطابيةا-للهجةمنوفاعليهإنجاحااكثرالمباشرغيرالايحائيالاسلوب

الايمانرايةنمزطإعلىالنقمةاوالا-ىمشاعرونقل،اهزيماوفع؟صويرفيالصء،رخة

الطغإيانيةراونرفع!.الحاضرة!نإتهمالىاللعربقإادمن

عدناقدالدينصلاحعدنالقد

الموتىءضاجعنقضالدبئصلاح

الاعداءحوفعنتفصحسطورا"لنإمصدإخاتمةا)ثهاءرويختارعدناقد

هـصنغمبالر،ايعدوبانليوحيذلكتعمإدولعله،البطلاسممنوجدإدفا

ناو،الهـيئصلملاحكأكبطولرطول"يلقى-انرنجتن!ىزالما،انتصارءاللغزوليمالي

."بردايلمالخوؤ!لوذاكاناذاأ"ايرقررواان!لعربجم!نا

الصمتفجاحفيوسرناالدينصإلاح

يسقيئويربإ:،تسمعلو

هبنافيديذكرنماخطانا

فيناروء4يقإىتقرعانها

اسإ.اطإنخافإطضريحطك-

كانانىتهجعحيثما

.ومدفونامكنوبا.لترإوبم!

الدثنصلاخإ،نخافك-حنإدها

فيناراسإخاخوؤاتشبع

اشاءداثورةفتحمل،بالخيبمالللاطإ،ساثةإاالتاالصورةاماواطإكالأيت

ص-يكالةالخلفةإبئلاروورؤف"،قوء4س!لموكفي1،صيا!حكمءاىالاروع

ؤصيإدةذللكعلىنإطويكما،الدإنءصلملاحا"لقدءمهاوفيالامسبامجادمهااما،ظل

)61("الميلاد"ا)قالم!مسميحيلمع

كبرهافيخضع
3وهولانعالبرحتالملقاةكطإالا..

اهله.الىؤردولماالمردودفردوسء،وبييركع

الصلإميإنخيلولاالدينصلاح

...عدظقد

حظينجنبلناصلالمجهوللدفيولاالدينصلاح

للمنفى،للانقاض.خطايتشدتسمعلو

:هـقولانالىوقسماؤللهم،بالعودةزهوهمالفزأةصوتيكررالفانحة،هذءوبمد

تغضبفلابتئب،موطنه!اراضاحتلا!"مسرعةائيويشير،الدبنصلاحمن

تفبولا،كو!هعلىحقدءنيضمرونهبماويوحي،ت!ببلاوأ.نياتتعدلا

الامسىبوجهاروابياغلقتاذا.ماردهمتح!قيقسبيل!ىنعريرةاساليبمنيتبعونهوما

اوومسالرحابوغادرت،اثوأبطإابدلثالمااوريئصإلأخ

ازهاريودعإتوانممرجئ!نا

الر"-رإنصبقبلتوانالشامجنإنا

الرسنصباءموافيمرةلآخرالايامخطىمنبئسرع

عصدتأملات"ولىفبمديقصيدةمن!-عتثفانيصكمااو!!و

/لم!حيث،67!احزيرانهزيمةبعإدقلهاا!تى)62(عكلا"اسوارالابوابفتقنح

ت،التس!منافن!خلصيريدمن.علىالدينإ?لاحالهماطللا!الىلن!ا

برماساته:المقترنةالاعتابوتصفق

11لموءلغلاباجطثإمنايهدرو
زبإووؤدفيرزيراإبىتحرفىقد،لنارارإن

البغض-اناومنالصلينإيينبرايات

الحبي!نحههااعظمالد-نصلاح،نتسال
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صلاح!هـيعلىدتيمننالتمهكماالخلاصقنال،ماثلا5ردعايديهءكااسوارعاىوررايلىجفكماآرهت

ثا)!إه!اللجمبءوكزهت

ررمفاص--اداءولوالنكبئاولدالذياللق!حنسغجمالاياالئجيعفي"قاتيحتىءكسى!ت

)ملاحا(671(فلسطبنتدعوكروم!لضك--نبهصركأت!الولاسيوها،اسم،ؤ!احرقت

اناءساوءبدوء-لملأح(1)دإنؤلممصطين:الضلاثيهالرابرطةهـذهو.لتكررجعاللجمادعى...ا!دينضلاحادءى

تهقصبمنعريبءتمدءريباكطءركقولاخرىشعريةنمادجفي***

:الديئ(حصلأ"الناصر-5-

ءخرباوق"شرحدبكلمنؤ!ءه،روا-معلبوااصدببباسم!االمعاصرالعرييوا&طلالد،،يئصلاح

وت!--بفمااهابةغاءج،ؤا--،انمر-راءءخ!ملكنه
احديث،انىعرنافيالصلاحيماال!كرةاوالص-مةصوانبومن

لنص--بليسالهز"!ورحربجمحوملننقبتوايروسف()دخرجت

المتوثبا:،مراعبدكل"خصفيبيت-،حيفأنتافتقددلنبه!ن!صافكانت!واء،الينبصلاحءماصرة4برطولء.وتف:-4

)68(الطيب.لمرلمعفيئراهاوالل!،رؤلمبهاابكنتوقفيالقد*ىبرطولتهماصبحت"!بدينخاصباءاوعربيبلدفيا)تكمرمامرملك

الاءضلةومن.تحدلمبمنغيمعامةإبئجماهبهبربطولةاو،اثلامضرب

:1،ص!ا"ء"طةىاءهدفاسىطهبئ""فصيدةفيجاءوماالذيؤ:صلزكياشطعراقولالع،"ةلبطولةباالدينء،لملأح19ءرانعلى

اودب-دنجاف!هـةديتفكبماءتراسرتانىالاؤقفيارى:،سادةاليهاشرنا

)96(زبوراحردا:هاث)جماق(ووو--ذااوقدهـ،ادينالاحءشبولافيودت!تو.حفزتسباتهاهميقمن11،روبةصءت

:ا691(!،كل"دإفا!?-!ائرز!ارة"ذف!هاش!عرا!بدةايصولواله.ياة،مفبىويجولابراد!مفيالدينء"لاحرزهـو

الا!لام!اهـ-سلآورا)عربطل!دامالمفل!تىباتي!ك!دمي،طبرديكلفيمجى"دااديناصلاحبرؤ/ةالتفاؤلذا5و،ماثل

!ارونا)ثاعرفصبدةفيجاءما،فهضكلنفبا)عربصقءنيدا!ع

!اامالاصهلهدالءزمنا-ؤ"صر!ؤعهدلمضعاقدءكاف!ففياصلدجرنوهذلعتصنمركبصهربمفير،ر"والمالحنودانعلى"وكداككبمااا(ء"ير"))انهرلشهد

0،001ل:(2؟-22ب!ضا"ثةلى)ا!76
)07موالاصالاعلالو"حطممعيا4دواادبناصلاحهذا

واحدكلكانود
الد)نصلاحزيارةدكرى!اعس!رجالننصاءراناللظنواظب

ء---نع،د،"رمد"،فت4اسهطولا"ء،!دا1771!املدمططاكاريرخهةالد!!صلاخمم!

.......اخوةاحبة

.الش!ام

وروحهاصراره

،ءشىالرءنلتج*-كثبرةماذجربرمه!هـ،ر؟نشعرفيونجدنالمكبوعزمه

يؤويرد،.فلمسطبنأإ"ءرالىئيا)عري!قوداذياالقائداك،صرعبدص!رهفيوكل

انىاءر:كقولخاصيوجهحطيناىابا)ءلميحمقترزلماسمهبعة.هاالدالنثأر"ه

ا---!مارعاوءالمظر"وهـدالمصاءوءد.-ت-داحطهـنانا"جادهأ،ريرخهإ

()71رمالححول)قدساروابيفي،نجى-،راراؤ--عوجمالءطينفيخطاه

:ف!مصم""!ءع-دةمن4قولاوبرثعخع!،احدداغيرالامترانلهـذآعرضضاهااخرىنماذجو!،للك

ال:ض!-الؤممءلىموروناصطينفيسيكون،ال-يابشاكروبدرا)ثواؤطخارد:انتمعراءاقصائدفيوردتكما

لملالالضص:ع"،،جتث،واحدكبيرجت!يردطأ)قروياقنماعراانكيفلاحظئاوؤد.ا!ادرء:دصدفيوعلي

)72!ج،،لبفل؟-س!ه)!هـثرا؟،ت"صغا!ةالاهثلةاما.ا)!ينوصلاح،الاطرشكسلط،نءماصربربيدطلن،ر

الءالي:تلميعهاوباوفصاصرالنبدالرئبس"تصمانهابااعركامبرالحتتصلالتي

بداء-ا؟وص-!وف!-بر-العرا:،صرا!مبسدام،ءص--سيام،عربرجميسيماقفيلثفيكا!!مواء،)63(نكل-يب

.الل...قالها-العرودة"جيثىفي"ببريمحمدعاممراشارة":ها،!لسطب!ماا

173بوأ)ءاءولمرصاءوء!ن*!-وهـء)؟6(91(ع)9العربيارجيشأحاداذكرىفي

رضنوالرالدير-نصلاح!هبئالعلاؤ"!ذهعلىالطبردءبرأعوللقدالءواضرامالباهـتينكلا،البئهنولمحاهـرة،العلىد"شهقبا

الى-امهناكاءل-(لماث،عل"مجموعةصاحبدفعحدأالناصرعبدناصر!فيا!الداءروح،الدينوصلاحخالد!دجددت.

كأواف!وألىضعم،لها،ا،لأبوبي(الدين)جمال:ء:هاتصرتسميةنحتم.....اًاً.بة

!!7(ولاكدأوص!دءوضند..التصىاهربية"االامه"!صيدتهفي)!جيلبماكريمعبدودول

...:5891عامبغدادفياشاطيءابنت/كريمحفلةفىفيلمت

الةقيديربرع*ثامال()جمابرروحغب:ة.ندهداهـيرن(الملاح)ءرج.تيض،هىلاإجيادافيديىلابءالعربؤت-نجمالايا

"رالقييطولمل(عانئى)برما!-!وروحهاك-امقبدفي!مهطوى6(لضاهـ()عمنصلاحالد)ن!حوداات-بااشرؤهـصاتالولىلي

س1)ت-4را)رمرزنسرجمالونسره)طلاح(منفوفيزالفما

ؤررط-ن""قص.دتهفيطارا)5انورا)ثاءرتلمميحدللكءنوؤريب

!صلاحرءزاكان19ت-سانالىالاضا):ءت!بمااًلنتاعرويامح)66(:.691ءامبد!قاينئانياشعراموج،نفيالقا!األضي

.11،تتدةالعربيئفياثورةارءرالليومهوءماالدين

اض،رافية"لملأحياءا"الةكرةاولاص-خةالهس!عصناعراهـذاانقربعلىمناال!يرنصلملأحكانجهادنافجرحط-ن""علىيرؤط

ج-دما!ههابال!با1!هدةالتنمول4فلنعيلمدلاثاحداا!ربياورربس!وأشا!همبماالسؤ!شادماوؤدعدلصلات،باً)عرجمالألليس

اخيىة،،5نكل.وهدىعا-لدراس4ااءداداثن،ء-ؤوؤءاوااستطاءتيثه-ر"،اجمجد)5691(اثلاثياانالهدواف!النئهوخالدينتهرو

تطاءب-لتجنبيوإ":ها،ءمادقوء*هودكالكاظمياثعراءامناللعدددورمنبهقاموها،ا)عربية،ياالقكلخدهةفيالن،صرء:دئيسالر

ماوبء:هاقبهضهاءلىاحكاماصداراوؤ:،بزحليلاالهصوصمنكنهرعا--ىتهتظرفلسط!ن2بأناليهإوحيو،ءصرعلىالمعت!ينردعفي
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حديد:أبوفريد"حمدأ،أ9ع9!)الهـقاهرةالايود!أندينطلأحألابراش!:هـن!منمنألالك3انغيبر.الناججا(فنيالهملمقوماتالىيقن!ر

ص!لاحكتابهوانظر2791(ة)اللقاهرةوعمرهالايوبيالدينصلاحدلصتلقد.العرض!ذااستهدفهاالتييلفكرةالبارزةالم!اللمتحديد

5891(،)1!اهرة:الغربعلىانتصراللعربياللذيالبطلاللايوبيالدينؤ-دأ4الدينلصلاحالفنأعراستخدامانعلىاثمريةالنماذج

الايوبيةوالدوللةالدينصلاح:الخالدابنطلةالاباريابراهياللىوامتد،لملانوار!شوفيعندلاحظض،ءكما"لملأمبمالالىالديناطار

الايوبىاللدبس!صلاححياة:بيلياحملى،6291()القاهرةاكأ!فل!معطينمأساةهع!لاحمااصحثم،)ء7(العربيةاللقضايا

؟:)القاهرة/للدينصلاحالناصر:جاماتيحبيب،2691(:للقاهرةالدهيجرلم!استخدامه"جالاتافلملافولكلن،اخرىمشكلةاثةمن

3791(اقاهرة:)احطينبطلالدينصلاح:حمزةاللطيفعبد،6291(الثعراءمنوولغيبرعددظلىبل،ا!ديف"دلالته"تاماتاجمريدا

وسولىبأءصر-سلطابئ:الد!نصلاح:ذلكب!داخرجهماانص4علىاش!ريةارؤيتهمفييعتمدوناللذيناولئكلاسهيماايىهايلمحون

احمد،5891(:)القاهرةحطينبطلالدينوعلاح،(91(:)القاهرة.مردموعدنانافاللنتوأوخالدالماحيمصطفىكهحم!والعروبرلمةالاسلام

بلا:)اللقاهرةحطين"وفعةبطلةالايوبيالديئصللاح:خلصةعليمواضعفيالبطلذكرىالشاعريستعيدانالطبيعيمقكانوقي

،0691(:)ارقاهرةالايوبيالدينصلاح:الدهان1سامي،(تاريخفصبهاقنرنتالتيالمدناوخاضهاالتيكالمعاركتاريخياعاشها

،ع!1(8:)القاهرةالايوبياديناصلاخ:الدومياللجوادعبداحمدلبعن،كانوانودءياطوعكاودمشقواللقدسكحطينرموتهحياته

يوم):العربيالعسكرجم!التاريخروائعمن:الرساويممامحمدمحمودفدالشاعركانواذا.بابطلالاشنن!.هادامثلةامنالاكبرالنصيب

بلأ:)اللقاهرةحطينبطل:رضمامحمد،؟6291(:لالقاهرةحطينالخلقيا!جانبيغفلللمفانه،اكغنيهركيزةالدينصلاحبطولةاتخذ

5891(،و.)اللقاهرةالايوبي!نا!صلاحا:الرماديالد!نجمال،تاريخ(ءنالدنايا"رفعمنعنهيروىوماوانسانيهتهكتسامحهالبطلسوكمن

91(،ع6)القاهرة:اللدينصلاحآايا!رجيتر:س!داويحساننظيرانالىالتلميحيهملامالشساعرانكماالثصخصءاالمجدفيوزهد

راهيم31،ا(619:)بيروتالدينصلاحايامةالاهلسيمداللعزيزعبدصياشم!مضدبلخصومهد/نضد"وجهايكنلمالدينصلاحجهاد

6891(،:)اللقاهرةالقدسوتحرررالدينصلاحا)ناصر:طرخانعليمىدىكذ)نالىراسةهذءوضحتوقد.فلسطينفيومطامعهم

،691(ع؟ة)القاهرةا!دينصلاحالناصر:عاشورا!لفاحعبدسعيدم!قدات!ا!لا!ءلىونصكر"زبهلأا!اصرينالشعراءاهتمام

:-)القاهرةالعربيةوالقو!يةالايوبيا(للدينصلاحع!يدالقادرعبدهـصر،لرغمسا!سينصلملاحاناي،ةالسياسيوا"جاهاتهمالدينية

التاريخوجهعيررجلةالايوبيالديئصلملاح:دذلعجيمدري،6191(ءعيف،اسلاءياهذ!باايثارهاوالقومياصلمهحولا!تاريخ6الجدل1

قص!قى:الايوبيالدينصلاح:كتابهوانظر،5691(:ابروت2طيسموالذيال:طوليالرهؤالعربيللشاعربالنسيكأاصبح-اخرءلى

ماجدةالمنصم!عبد،6691(:)بيروتاواللغربالشر!بينالصراع،غراقيمنذللكفيوليى،اسياسيةااوالدينيةالاعننبارال!!على

منضحة2طو8ء91(:)القاهرةاطالاوجماالدينصلاحالناصراوالهارس!الالىالايجابيةخصالهبفضلقبلمناست!الفقد

الدبنصلاخا!ناصر:موسىعزتومحممود،6791(:)بيروت/الايطاليةلذكرباواخص،الاوربيةالآدابفيءتهايمجدالذىا!بطل0

الدينوصلاحاللصليبيونةالنجارالطيباوورحمد،91(ع8)اللقاهرةثىعرارزءاهنماممنيلقىاوللقيالمااهلانهميثكولا.والقرنسية

الدينصلملأحاألدالخاابطل:النشاشيبياسعاف!6291(:لمالقا!وةوردتكما-بهالتم!فةطرانيخر،معاصرة!قضاياللجتهـممعلفي

:لالوكبوممطفى3691()الفدسضموفياحمدا!الىوا!شاعرانت،عررؤىهأفيالسلبيةالجوانببعض.لكمشف-الاامثلةمنكثيركل

صلاحانبااـذكرالجديرومن.3891(ة)اللقاهرةالا!وبيالدينصلاح،ارفردال:طلمعجزةالىالمتفائلالتطلغفياسرافهاهمهاالعربي

سليماننجيبكمسرحيةاخرىاًدبيةلاعمالوحيمصدركانالدينهـنا):-"ثفي،اثعبياوا)جماعي4،لاساساهتماميررغيرمن

فرحومسرحية،8918(:)الال!كندريهالايوبرءاا!دينصلاح:الحداد"مىبدأالثسا!انويبدو.اللحاليةاللعربمحنةمنايخنلاصطريق

فىونشرت91؟اعامنمنبتالتيالدينصلاحنالسلط:انطونعلىدليلانتخذانلنماجازانا،6791حربب!سابخنطلعهذاسلبية

الدببئصلاحالتاري!ةزيدانجرجيورواية،2391القاهرةالعزوفالىميلمنالايخرةا!لاثاررواتنماذجفيوددماذ!ن

المفدسيانيسوحوارية1291/1391(:)القاهرةالحشالبنلينوصكائد.ا(لدينبصلملاحمعينعربيقائدتىجميهءن

بلا:)بيروتالنورمواكبفي"النبيلةابطولةمثالردين(1))صلاح

221-215تاريغاً!عظمةجوادصالح

الدينصلاحفيلمجلماتتناولارنيالحديثةالمراجممن1()،

3شوالادبالنق!من:يليمانذكرالايوبيالعصرفيشعر!نوتعليقاتمراجع

صلاح:كتابهوانظر،بدويم!احمدلاحمدا-(791ع؟691(:)القاهرة

وعبد-،0691(:)االقاهرةوس،بهعصرهشعراءبينالايوببماللديناحمهـمح!لى:كتابربفيالم8بعظماء19فسعراءاثادةسثلاانظر)1(

ومحم!8؟!ا(:)القاهرةاللصليبيةا!ووبادب:حمزةاللطيف65!ا(اقاهرة:)1الحديثا)نئمعرفيوا)ناريخالثقافةوحدة.الحوفي

و"حى!6891(:)القاهرةالايوب!طايصرفيالادب:مسلازغلولالقومىالاتجاه.دفا!كلهر:الاشادةلهـذءالقوميةوالدلالة،ع6س42

"صر!لعربياالادبفيوالرهالميبيةاللصالحبروب:كيلانيسيد.92-ا619193(:)القاهرةالمعاصرالشرفي

.9191(:لاللقاهرةوالثا!رءحماهـيناسعد:انظرالمطولاتبعغيعلىللوفوف)2(

الفن!وةفيالدينصلاحالىلمحشاعرباولنىوفيليسإ،ب(6491()القاهرة:الحديثالمصريفيالشعرادينيااللعارو:الجيزاوي

اولد،االمصري،مجديصما)ـعكالشاعرآخرونسبقهدقد،ا!ديثةثالحدوالثعرو-!الراتراثا:محمهـالحوفيواصهدهـ،52.2-ا

صن!د!لصلاحببطو!ةاشادالذي1881(-182)ع،الاصلالمكيفىالعرديةاقومي!ةا:لىلامرغلولومحمد!3-669146(:لا)القاهرة

لمقاوء"المصر!.ن!هماسختارةبرهاارادقه"ءدةفي/4إضشبهانوتمنىالالوهـصاًهدينوجمال69-9579!1(:)اللقاهرةثالحدثالادب

فيالوطنيةالالجاهات:حسينمحمدمحمدراجع.الاجنبيالن!ذ2691(!الاوللمنون3)4اجمد(دية()1الاؤللام"الملاحمشعراو))المطولات

6291137138(:)القاهرةاجللمعامرالادب،،3-،

9591(:)ا!اهرةالاسلاميشعره:ثسىفي:ق!مبئحسنءاهر)5(اديناصهلملاحنالهاالننيالاهميةريقدانافاريءايسنطيع)2(

صلاحشوؤ!افيهاذكرمواضعثلاثةالىالمؤلفاشارلقد012ا91ًصدرمابملاحظة،اسراثيلخلقبعدلالم!يماالحديثةدراساتنافي

كقصيدة،قصائدهفيوردتاخرىاشاراتوأهمل،الايوبيالدينعطيةمحمد:يرليماالمثالسبيلعلىونوردبهولخامةالبحوثمن
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للذرنفيحفمبركالاممقهريييثلوحالذيئغؤر؟لضبل!هؤلاء:يقولحيث،"اللبحر.الابيظأي(

)اقياهرة:ييحديثالمغرببمالادإأعنيحادبث:كابهانكرامشريفن(اذذرىمانكاءوراو،علي()صلاح(منثناكمالماءسيد

.26-7؟(691(ثلشمهيرة"4وقصإب،باشلعليومحمدالدينءملاجالىمشيوا

يوسف،33!3.(91(:و!اهرة)1اشبيبيبد،وان)22(فلآفيهايشبهالتي"الجديدة"الاندلسولصيدته،دمشقنكبةفي

،13لاص67/6891(:3)بغدادالحديثالعبربيالادبفي:الدينءزءظيم"للضيفو)أن!كأ،الصليبءنبحملة91()؟اادرلههلىالبلفار

2391(:وداهرة)1جبد!ماالعرقرمرا!فياطصريبلادب:!طبمورفافإأ:)الياهرةاجصبريمحمدالمجهولةا)مذموقيوت:فيوردتالتن

.118-0.3116-ا.لأ6191(

يرى.431-6391432(:)1)قاهرة6ظاالرصافيد!ان)23(وردماوانظر،ا-6191733(:)القاهرة!االشوقيات1)6(

صقذىالراطك()صالديواإأمقسةفيالمغربيالثادرعبدالاستاذاحينا:ناصفالنجديوعنأ،اءللأهفيالمذرورؤيمبميتاجفيبشانها

،المقدسبيتلياكنبي"ا))الجرراللعلهماييرفأالانبييستنهض.923-1؟2(691(:)اللاهـرة2طضوثيث"مرفيوألاحلا!

كانت،الاسهتفزازية"ءورو"تصريحاتانعلىيدلىا!قه!!ةوسيا!.619156(:اقاهرة)ابراالش!وقبت)7(

.إئ()31رغم-علىفنافيذوروتصريح،حظ.ا(شاقرهدط.2؟أصكلايوبيالح!مصلاجالن،مر:الدهاظسقميمحمح)8(

الجنوبالمهجرلةءمروىوالانسانيةلقوميةا:مروبىنعزيزة)،2(ءلمنتبههاوماالالتظتةهذهالىاشارتهفيالدهانالاستادذكرإقد

حيجر!شصفيالتجديد:داودوذنس192ص6691(:)الضهرلإكسيرذ؟رلمواكنه،لضهرائن!امشاءراثارتثنهاللاحترامهرمظلم

337ص6791(:)ا!قاهرة؟.ئموقي

صدسي:انيسو،267-268المذكورالمصرر:هريدن2()ء183-ا/؟18ثلأالمجهوالضوقيات:صبريمرهد)9(

6391(:ت4)م-!ر3طالعديثصابوبياماضافيمةالادالامجاهات1.3-003نف!"المصدر).1(

:(15عي1/(23الشو!ات)11(

احهد:7والاسلامالعروبحشاعر:الجيوشيابراهيمءحمد)26(اآ3/9الثموقيات)12(

.132ص6191(:ة)القاإيمحرمذ)ضقبقلالهما،اخرإأبصيغة،هنثيثرروشوفي)213!

مغاربحكثية:ديوانهقي(،قلحرية"جلوةقه-جمدتهثقرأ)7؟(ضملهث"فوالله:"الدروفي"محاورهلسسانعلىثليرة!سنواق

.503صمريلأببكتاصفيمنهاوهقتضفات.691(:)بيووتا"جهـو)-4اضوقياتاانظر.ايدينن!ن(حرللأحيابمثلكالمسلميظيريخ

اخرومثق.ا-069129391(:)ببيروتالمطرانشمودة)28(لم.1/183

قصهدةمندارخزنهلشاذلبمامحمدآلتوذصيالهأعرقولذلكعل!اخرىمواضيعفيالدصنيبرصلاحاع!زازهعنكلثوفيعبرلقد)14(

:"إم(."النيلوواديو"الربريمثلاعءض""ثلبحرقصرتيفياليهلاشارنله

تبجيلااولتهمذالغرآثارءا!ةخاا!بناصلملأحا&مريهذاكت!ابفيكذلكوثرت،226-232)2091(7؟المقضطف)15(

عليلاالعربتاجيكللمماالذهبيؤارإخنافيلخلدوكمامبر.الئوباصبمدا-5راًجع.وديوانهحطئموقعةذكرىلشاعر:

تأهيلاالحاؤمروفحاهـلتنامانسمجوامنوقلهمعلىالذإونحنامشرباصاذير.88؟ص6391(:أثاهرة)1قجرسلان1ثكيبللبيان

)الضهرة:تونسمبىوابفكريةالادبيقالحركلأ1:ذتقبملحقاضروخهممبنبمقئةثلمددحددتما،بيتاواربرعونمائةابيماتهاروان

.701ص5691(لملاكارعشكيبا،ميرعن"حاضرات.الدءـ،نسامياًلاستاذرواية!بم

6591،:)بريروتالمهجرشررفيالعروبه:جحاوويد.)92(80ء91(لالملقاهرة

.،7ص91(ع2:)بيروتالحديثمةاقنهفةرواد:عبودمادون16(ل

الاعلىالمجلى!:)الهاهرةالرابرعالسنويالث-عريكويم)03(.113س

.63ء62916(،الفنونلرعايئءلمىن!مهادسللانقتعلبفيذلنبمعمأنجاءماراجع)17(

وهصراتغئنب،!فيا!ينالاعصالىالعديثةالاشاراتومن3691(:اقاهرة)1ضةلىربع!بن11ءمداقةأوشوقي:كنابه!!لقصيدة

االصغير""قلحذاءبرهامقلعزيزعبدالدوتورثصيحةفيجاءمل954-(2/25جاًاشرباصيوكأب،.19112

.995صالنرباصي)18(

والل!ندلموا!حكامالي!ليكجاسادد/ن(كمفاخا،لصلفرد!ليسيورلط"حاضراق:ارهانا،ا-12113النهضةرواد:عبودمارون)91( عديرجم?:صد..المزال

71-78.

عبد"وقصب98صي-،691(:ابثمعراًبأالحبأممبىخا)إمد!!بمرةالعليم!رلقبمان!االوافب!ةالمإياللعة:بكنافياوثوراكصعلىاءتمدت؟()0

.-...ا؟3-691.323(:)،القاهرة3جوآخرونآعلا!دي

وانمص-غفابالهررحولهومناواءهايحمىا)دينصلأحعدها6391(:اقاهرة)ااسلملاميةقهءص:الجرنوسيا!خا"؟)1

و-ح!مرترءىالاحلا!بهنسمامتظالم-ا(الغرجقسرف"ااذثودين؟9-9

-تواًا!ةولاتوىاللعولء،يهديفهالقدسفييبنالغرب:ولثتانهـصاللداءحهـذاالىكأوناللهبا،سهتاذالىإرأقدب()21

وتب!رتجبصثإ"لوهـاال9ابروصو!يعةوالثر!!ماحودير:قائلاكماالمغر1اللعربياث!فيالديفةالنزممةعناللحديث!رض

ا؟ص6691(:)الثاهوةقوميةاًشمعأرثمجموعتهانظرا.ظلاة-صالىممرهموجهـهيمثإأفانهثلحينوترعلىافرإئااما

69-1/09(591(:)اللاهرةابراهيمحافأنديوا)31(و-!--(يرووينملوالمثلتيالمقضيللمثرإبفيالاودبي!!ستعمار

المضواف"صاللدشعرفيوالمراق!صر"كفاجطبانهبر!وي)32(عنبعهدةتكنلمنظروجهةوهي،اللصليبلآللحروباستمراراأ

.9ص6491(اًف.ط!س6/)7301؟2اللرررطلة""يىقىالعاالحرببعددمثقىدحلى،،غورواجئرالالقلالم.له!واًب

الادب9:اكيابى/اوسامي5؟ص؟.691(:دمش!ق1الديوان)33(؟هنانع!ن!الدينصلاح:ألبينصلاحثبرعلىواًقفوهوأولى

.26ع!ي9691(:)اًلقاهرةسوريرلأفيوالغومية:المذكورةال!وباثاءالقدسدخلىحينيقلالمالانببىاللوردكذافى

هـا-691،215(:)القاهقةا،ولا!مرإفيينرج)31(مندينصلأغيرةباقلإيمسواادباءناان؟الصليبيقايحرإئانتهت!ن
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.ا-691.75917(:)برجروتدكرىصةحةبلمثمردمعدنانوديوان،81-83نف"أصدر11)5!(

:الييروتالامير!بهيةالمهاجرفيوادباؤنادبناا:حصيدجورج)56(61(61!1:)القا!رة

.153ص6491(هـن!خذاخرى،داتالةو!نالن.3؟صذكبرىصفحة)36(

صعتعببرهافيالدإنصلملاحاليتامحا)قيالاخرىا،"ثلةمنالقهءائدف!كطوردتكالءي،،و!ورءصربينالملاوامرر"زااهـ./بئاء"للأع

خلاءرضءت)الوالحطيبإوسفقصيدةفيجاءمابالخيبةالاحم!.،س"،ريج(.لارة)القيا!ت"رياالر:نظأبمرءريإتهودتءبئ((":ارتا)-ة

/نزاروؤصيدة،اً.ا-(30ا((6!:)رجروتالجحب!واحطادفى"913صا!؟629:لهاهـوة)11اضاءلاا"ينكللكاو)ءد"ث.ق"،171ص

.اإص6891(:)ديرولطالمحتاقىالارضاءلفعر:قبانيؤوميىةانةعار:ني)ورباامالعلبلل!د(المخح!قبيةأعرا،بئو))الجمهـوو

23-(2إخ(.لارلملأ4:)بيروتي!كمايدعلىاف:زيادفوفيقا()98.57ص

ا-112؟6891(:للكويت)الغضباله-فيتة:رنتء!هارونب()67.757-(5591)بريروت:اطا!جمبراانيرود:طو!انما!تيا؟ر)37(

ا6891+!ا)بيبروت:الحءاةفياوت11الباؤ*:لو!أبابىد)58(ا)د/بئء"لاحاوقفوضبعةصورة.ؤ*كصالتيالا؟-ءأتمن381(

0691801()د"عفق:النكبةلهعرفي:ترالالنصصاللحأ()95:يايمانقتظف

6!-691،37(:)بيروتوال*لماتلنارا:ياآكبماالبب()95-،نالجن!رصباالاخطارعلىخطماركلفي

9691(و:)ب*بروتنومهامنن!ض+حبب-ءئي:دروإش"ءهود).6(اللطهحطندركفياوتاقىودادر!محلاات

.5758الخافرصان4تنصاهدبيرنكرليس،كيوحطين

29!-عتارر!أ،برلا:)بيروتكفيعلىدءي:اووأسصماور"مبج)61(السى،رالى1السع!،لىمنؤ-"ايمالاروننطابر

.17ص6791(19/ايلولاعالآداب)62(العصانءر"وقوالنصرالوغىرهـجحنىا.!لى

-انمهرنسفيلوائ4-تتا)دينعصلملاحوأمشى

ااتاءهـء11ءبئبطالرغيوتننناولالتي4التمفبهاءثاقىمن)63االاذاننترؤء.لكببصرهورجعتا،ذانسلا4و

الةء!هاىبرلميالعراللحكمقيامعهدء*واياجورج11،وورىالفاءرقاله

..هـ؟7-97ص9191(:)دخداداجالجواهريدإوان)913
لهءوريا.كا

0691(:)بيروتاللقروياثاعرا:آرةثساللمطيفءب(().

)كملمقا!ؤ!منالشامفلهة-مويحهمالدينصلاحفيناقامقد.187-.182

ا"حف-االثعرهركبالو،فئمممظننانضفبراًحصينحيبرديإ(؟أمر:الاشللحوصل3.32-91ور3المذ.!رالمه:يدن،روزةعر4(1) :0691)..1-101

.0691011(:)د"نت!الن*.ةشعر!ي

.276المعاصر

ابثسلحاالشعرافيبرءقىأعراالةوءهقى:وفيالحمحمداحمد4()2

.!عص(6191:لقاهرة)الثانياًا)ثءرءهرجان661(لشصعرا:يهءزاابورةبزلى-5الف،رةوانظر692صإغ(تاربللأ:لقاهرة)ا

اشواؤ"(اخالد!.عرفي!افطالىو"صر)+فاح:؟"انةودوي)67(والثانيةالاولىلعاا.ت.ناالحرببنرجمناثء،موا"صرف!االلقوءكبماالعربي

08؟6!1(اغ!طصى6و7301)؟2))البرء،،اة((.78-97"،دإخ(برلاث)القا!رة

.6(!6391:لقاهرة)ابعالإراالمضعرء،رجان)68(

689173(:)القاهـرةالماحينديوا:ا"حي*صطغئ?رر)96(،1-؟2؟6191(:)اللقا!رةالخبال!بحات:ارمالجءلمي)43(
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