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أنها لغة بنيتعلى نسق الشعر في إن اللغة الشاعرة هي اللغة العربية، ونقصد باللغة الشاعرة؛      
أصوله الفنية والموسيقية، وهذه الخاصية في اللغة العربية ظاهرة في تركيب حروفها على حدة، 

 إاى تركيب  مفرداتها، إلى تركيب قواعدها وعباراتها.
ةاألدب مرآة تصور وتعكس، وال يكون األدب أدبا حتى يصور حيااة النااس أو حيااة األدياب فاي 

، ومان ألاذ ذلاج يلاب أن يكاون األدب قالادا للحيااة، وأن يلتاءم األدباا  بمعاارج ألمم، أمة من ا
شعوبهم، وفي سبيذ ذلج يقّوم األدب على حسب المعتقد السياسي، فترلح كفة األديب ما دام أدبه 

 منسلما مع رؤيته األيدلولية.
لد اللفظ المعلماي إال ليادذ إن اللغة العربية هي وسيلة من وسالذ التفاهم بين الناس، وما و       

على شي  محدد ال يتخطاه إلى شي  آخر، أما في الشعر فااألمر لايس كاذلج؛ ألن األلفااظ يمكان 
 أن تتلاوء معناها المعلمي إلى معان أخرى أكثر اتساعا.

واللغااة فااي التعبياار الشااعرم تختلاال ماان عصاار إلااى عصاار، ماان خاا ذ اخاات ل األطاار والقاايم 
كذ عصر من العصور، وهي تتكيل بحكام ماا فاي طبيعتهاا مان طواعياة والظرول التي تحيط ب

ومرونة وفقا لكا فعذ ولكذ موقل، فتحماذ اللدياد مان الشاحنات التعبيرياة كلماا تلاددت األفعااذ 
تتميء لدى شاعب مان الشاعوب عان شاعب آخار تبعاا لتمياء الهماوم والمواقل، ولهذا فألفاظ اللغة 

وهاذا يضاع أيادينا علاى الوظيفاة الساحرية للكلناة، فاألدياب والقضايا والمشاكذ عند ذلج الشعب، 
المبدع يأتي إلى الكلمة وهي أداة عادية فيلعلها تدذ داللة غير مألوفة، وأوذ ما يللأ إليه ليلعاذ 
الكلمة العادية غير عادية هو أن يستعملها بارتباط غير مألول، فالمعنى يظذ خااطرا فاي الانفس 

وغه الماتكلم فاي كلماات يختارهاا ولماذ وعباارات ينظمهاا، أو أو مكنونا في الضامير حتاى يصا
 يؤلل بينها ليحاوذ نقذ فكرته من صدره إلى عقوذ وقلوب اآلخرين.

وعلى هذا فالنص الشعرم بطبيعته تركيب مكثل يحمذ من الدالالت أكبر مما تحملاه اللغاة      
أدبي آخار، وماا ال يقااذ فاي المستعملة في ملاالت أخرى، أو اللغة المألوفة في تركيب أى نص 

 القصيدة أكثر مما يقاذ.
ولعذ محنة الشعب الفلسطيني وهموماه وقضااياه ومشااكله قاد فرضات لغاة لديادة فاي عاالم      

 الشعر، وإن أهم ما يميء الشعر هو تفاعله مع روح الملتمع الذم يعيش فيه.
مان أم شاعرا  حتاى وهام  والشعرا  الفلسطينيون هم أكثر الشاعرا  حرياة، باذ هام أحارار أكثار

يقبعااون داخااذ الساالن الكبيرللمحتااذ، وقااد اسااتطاع الشاالعر الفلسااطيني أن يرتفااع إلااى مسااتوى 
المسلولية الثقافية المناطة به كشاعر ومثقل، فقد قاتلوا بالكلمة كأحد أدوات القتااذ ضادّ المحتاذ، 

لشاعر الفلساطيني هاو وكتبوا من المعركة ومان نارهاا، ولام يكتباوا عان المعركاة وعان نارهاا، فا
شعر مقاومة، فالشاعر الفلسطيني يقاوم بالشعر عندما تساكت البندقياة، ويللاأ السياسايون للبحا  

 عن تسويات غير ملدية.
إن وقااع آثااار الفعااذ المقاااوم فااي نطاقاتااه اللغرافيااة المحاادودة بحاادود فلسااطين المحتلااة، وال      

لى مديات أوسع ونطاقاات أكبار، تتلااوء إلاى تقتصر فحسب على الداخذ الفلسطيني، بذ تتعداه إ
حياا  أبعاااده امقليميااة وتاعربيااة وامساا مية والعالميااة اتشااكذ بااذلج مشااروعا نهضااويا ذا صاافة 
حضااارية ترتكااء عليااه آماااذ عااراة لوقاال عللااة التخلاال السياسااي والثقااافي وااللتماااعي فااي 

التي تستهدل طماس حضاارتها، األمة، وإص ح شلونها، بما يؤهلها لملابهة التحديات الخطيرة 
 ومسخ كيانها، وإغراقها في دوامة الذذ والتبعية إلى األبد.

إن الشعر العربي يتحد  عن ش ذ الدم الهادر، هو شعر يتعلق بقضيتنا وقضية كاذ عرباي      
وفااي ساابيذ  -أوال –وكااذ مساالم، هااو شااعر يتعلااق بنضاااذ شااعب مااا ءاذ يلاهااد فااي ساابيذ   

 وأرضه ووطنه، ليناذ حريته.استرلاع مقدساته 
إنه شعر يستمد قوته وسطوته من رلاذ سطروه من خ ذ إيمان راسخ باهلل وبرسوله، ثم بعدالة 

" إن مان الشاعر لساحرا، وإن مان  –صلى   علياه وسالم –قضيتهم ثانيا، يرفدهم قوذ الرسوذ 
 " اهلهم وروح القدس معج". –رضي   عنه  –البيان لحكمة"، وقوله لحسان 
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إن شعر المقاومة لام يكان إضاافة كمياة إلاى األدب العرباي، باذ هاو نساين وحاده، إناه شاعر      
مقاومة يتوشح بأردية الثورة، ويتشول الحرية، ويمارس دوره التحريضي في ولدان اللماهير 

لااة المقاومااة والتحرياار، العربياة المساالمة المتوثبااة الثاالرة، ويرساام م مااح المرحلااة المقبلاة؛ مرح
 وإقامة الدولة على كذ فلسطين من النهر إلى البحر.

ولذلج ي عد الشعر المقاوم وثيقة تاريخية تعكس وقالع تلربة نضاالية رالادة يساطر صافحاتها      
 شعب فلسطين بدمه ودموعه، بآالمه وآماله، بعقيدته الراسخة التي أفردت نموذلا لهاديا فذا.

إن أوذ ما ن حظ على شعر المقاومة أن المعاني صاادقة واضاحة بسايطة، لايس فيهاا تكلال وال 
ما حولاه فاي الاوطن إغراق في الخياذ، سوا  حين يتحد  الشاعر عن أحاسيسه أو حين يصور 

المحتذ، فهو ال يعرل المغاالة، وال المبالغة، فهو وليد التلربة الشعورية المحضة التاي انطلقات 
 أو وعي ال يعوق الحركة النفسية وتدفق المشاعر. –غالبا –ها اللفظي في عفوية في لبوس

ومن ألذ ذلج اخترت دراسة شاعر فلسطينيا عاش الهم الفلساطيني واكتاوى بنااره؛ إناه الشااعر 
 .صالح عمر فروانه

ومن خ ذ دراستي لشعره ولدت أن مصاادر التارا  التاي وظفهاا قاد تنوعات وتعاددت ماا      
 سطورية، ودينية، وتاريخية، وأدبية، وشعبية،وكان لها أثر في تعميق تلربته الشعورية.بينح أ

إن الترا  العرباي بكافاة أشاكاله وأنواعاه لاه أهمياة كبيارة، فهاو مااة األماة العرياق وأصاالتها 
المشاارقة، فقلمااا نلااد إنسااانا عربيااا أو مساالما يتخلااى عاان تراثااه وال يفتخاار بااه، فقااد اهااتم العاارب 

اهتماما كبيرا ووضعوه في ميءان حياتهم، وعملوا على توعياة األليااذ اللديادة بعراقاة  بالترا 
هذا الترا ، وكان من أهم وسالذ االهتمام باالترا  توظيفاه فاي األدبع شاعرا ونثارا، ولماا كاان 
الشعر له المكانة األبرء بين سالر ألاوان األدب األخارى فقاد حظاي الشاعر العرباي بشاتى أناواع 

وأصبحت القصايدة العربياة تتغناى باالترا  فاي أحضاان أبياتهاا، باذ إن لمااذ القصايدة الترا ، 
 على قدرته على استدعا  الترا . العربية أصبح يتوقل

والشعر الفلسطيني الذم هو لء  من الشعر العربي اعتنى بالترا  بشكذ عام، وعمذ علاى      
ي  فقاد أفاردت هاذه  الورقاة لشااعر توظيفه، ولما كنت أريد أن تكاون ورقتاي أكثار عمقاا وتفصا
 فلسطيني واحد هو الشاعر صالح فروانه، وليس بشكذ عام.

وتوظيل الترا  ليست عملية يسيرة، فهي تعتمد على اساتدعا  النصاوص التراثياة الغالباة،      
وتضمينها في بنية النص، ليحد  نوعا من الت حم بين ك  النصين، وهاذا يتوقال علاى اللاناب 

 ي والثقافي بالترا  من ناحية، ومدى امت ج الشاعر ألدوات التوظيل المختلفة.المعرف
وعلى هذا ف بدّ أن يتحقق في الشاعر شرط امحاطة بالرموء التراثية وتبين أصولها ومصادرها 
قبذ توظيفها في شكذ لديد حتى ال يسفر لهذ الشاعر بتلج األصوذ عن تشنن التوظيال، ومان 

 التوصيذ والتلقي معا.ثم إخفاق عمليتي 
إن الترا  الحضارم ألماة مان األمام عنصار مهام مان عناصار التطاور االلتمااعي، وبناا       

الااراهن الفكاارم لننسااان المعاصاار، لكونااه أضااحي ماادينا لالياااذ السااابقة التااي أورثتااه النماااذ  
ثاذ تراكماا ؛ ألن التارا  يمالتراثية التي مثلت وصاقلت وبلاورت شخصايته الحضاارية المتكاملاة

حضاااريا وثقافيااا عباار األلياااذ والقاارون لمضاامون العناصاار الماديااة والمعنويااة للحضااارة؛ مثااذ 
المعرفة والمعتقدات والفن واألخ ق والصناعات والحرل وقدرات امنسان، وكذ ما يكتسبه من 
ي الملتمع من سلءج متعلم قالم علاى الخبارة والتلاارب واألفكاار المتراكماة عبار العصاور، التا

 تنتقذ من ليذ إلى ليذ عبر اللغة والتقليد والمحاكاة.
إذن هااي عمليااة تااراكم عباار الماضااي ماارورا بالحاضاار، وتلاااوءا للمسااتقبذ، وال يمكاان ان      

يكون هناج قطع ءمني في هذه العمليةن فتلربة امنسان فاي الماضاي تصابح تلرباة لديادة فاي 
ا علينا أن نستفيد مان التارا  لتطاوير الحاضار الحاضر، وتستمر في المستقبذ، ولهذا يكون لءام

 وتلديده والعمذ من ألذ المستقبذ.
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إن التاارا  العربااي هااو لااء من التاارا  امنساااني العااام، فهااو حلقااة ماان سلساالة طويلااة ماان      
ألنااه أدى ويااؤدم دورا أساساايا ومهمااا فااي إغنااا  الحضااارة الحضااارات امنسااانية المتعاقبااة؛ 

 امنسانية وتطويرها.
وتوظيل الشاعر للترا  ال تعني نقله كما هو، بذ إعاادة صاياغته أو تقلياده،؛ ألن مثاذ هاذا      

العمذ ال قيمة له؛ ألنه يذكر بالماضي فقط، وال يقدم حلوال للمشك ت المعاصارة، وإنماا التعاماذ 
ا رمءيا الحقيقي مع الترا  يتمثذ في استخدام معطياته وعناصره استخداما فنيا إيحاليا، وتوظيفه

 لحمذ األبعاد المعاصرة للرؤية الشعرية.
وقد وردت كلمة )ترا ( بعاني مختلفة في المعالم العربياة، وإن كانات فاي النهاياة ال تبتعاد      

عاان معناهااا االصااط حي، فهاايع المياارا  وأصااله مااورا ، انقلباات الااواو يااا  لكساار مااا قبلهااا، 
، أِرث اه ، بالكسار فيهما،ِورثاا ثت الشي  مان أبايوالترا  أصذ التا  واو، تقوذع وِرثت أبي، وورِ 

وِوراثةً؛ األلل منقلبة من الواو. لا  في مقااييس اللغاةع الاواو والارا  والثاا ع كلماة واحادة، هاي 
لقوم ثم يصير إلى آخرين بنسب أو سابب،  الور  والميرا ، أصله الواو، وهو أن يكون الشي 

رثني وياار  ماان آذ يعقااوب"، وقاااذ" إن األرة قاااذ تعااالىع"وور  سااليمان داوود"، وقاااذع"ي
يرثها عبادم الصالحون"، فوفقا لما لاا  فاي القارآن الماريم والمعاالم العربياة فا ن كلناة التارا  

 تدذ على انتقاذ شي  )ما( بأكمله إلى أحد أو قبيلة أو قوم أو شعب بصورة عامة.
، فاالترا  هاو ماا تاراكم مان ال يختلل التعريل اللغوم عان التعريال االصاط حي كثياراو     

خ ذ األءمنة من عادات وتقاليد وتلارب وخبرات وفنون وعلوم في شعب مان الشاعوب، وهاو 
 وامنساني والسياسي والتاريخي والخلقي.لء  أساسي من قوامه االلتماعي 

والمصااادر التااي ذكرناهااا للتاارا  ليساات دالمااا بهااذا التمااايء واالنفصاااذ، فاا ن بينهااا تشااابكا      
وتداخ  ال يمكن تلاهله، فأم شخصية دينية أو أدبية هي بالضرورة شخصاية تاريخياة، وكثيارا 

 من الشخصيات التاريخية أو الدينية انتقلت إلى الترا  الشعبي أو األسطورم.
وقد نهذ الشعرا  مان مصاادر التارا  المختلفاة، فمانهم مان اهاتم باالترا  الشاعبي باعتبااره      

ماضي األبا  واأللداد خير تمثياذ، ومانهم مان اهاتم باالترا  الاديني وخاصاة الترا  الذم يمثذ 
األساا مي باعتبااااره أساااس كااااّ أمااة مسااالمة، وماانهم مااان اهااتم باااالترا  التاااريخي بشاااكذ عاااام 
وبشخصياته على وله الخصوص، ومانهم مان لام يرغاب فاي الخارو  عان إطاار األدب، فااهتم 

 الشاعر صالح فروانه بأنواع الترا ، وهيعبالترا  األدبي وأهم أدباله، وقد اهتم 
 األسطورم. -
 التاريخي. -
 الديني. -
 األدبي. -
 الشعبي. -

 التراث الديني:
الدين هو كذ ما يتعلق باألديان السماوية، وإن كان الدين امسا مي أوفرهاا حظاا فاي قلاوب      

وعقااوذ األدبااا ، فقااد وظاال األدبااا  وخاصااة الشااعرا  الاادين امساا مي فااي شااعرهم وخاصااة 
النصااوص القرآنيااة، حياا  ي عااد القاارآن الكااريم المصاادر األوذ للتعاااليم امساا مية، فقااام الشااعرا  

صلى    –وص أو التلميح بمضامينه الدينية، كذلج اهتم الشعرا  بسيرة الرسوذ باستدعا  النص
 .-رضوان   عليهم –وصفاته وأحاديثه وكذلج صحابته  –عليه وسلم 

واستدعا  الترا  الديني لعذ الشعرا  يبتعدون عن التعبير التقليدم المباشر والخطاابي فاي      
الذم يكتنء برصيد روحاي يوساع مان دالارة امنتاا  الاداللي، أغلب األحيان إلى التعبير الموحي 

ويفتح على عوالم لديدة في التلرباة الشاعرية، كاذ ذلاج أدى إلاى إنتاا  شاعرم فلساطيني يفاوح 
 برالحة األديان السماوية من خ ذ التناص الديني.

عاله لاذلج الشاعر صالح فروانه اهاتم باالمورو  الاديني اهتماماا كبيارا، وقاد ناوع فاي اساتد     
 الترا ، فنلده يوظل النصوص القرآنية واألحادي  الشريفة والشخصيات امس مية واألحدا ،
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 :القرآن الكريم
ي عد القرآن الكريم مصدرا رليسيا بين المصادر التراثية األخرى فاي أشاعار صاالح فرواناه،      

فوظل الشاعر القرآن الكريم بأشكاذ مختلفة وطرق متنوعة، فهو يستعيره علاى مساتوى الكلماة 
، فتحتوم مقاطع أشعار صالح فرواناه -أحيانا أخرى  –وعلى اللملة واآلية  –أحيانا  –المفردة 
 ة اآليات، وهو ما يعرل بالتناص، قاذععلى بع

 وموت يفتش في كل بيت
 ذليل ذليل

 وصبر جميل
فيستحضر الشاعر آية من القرآن الكريم، وهي قوله تعاالىع" فصابر لمياذ وهاو المساتعان       

 ، فاقتبس الصبر اللميذ على الموت الذم يءور كذ بيت، وقاذع18على ما تصفون" يوسلع

 سألني محدثي
 وم يصدق فيهموهل من ق
 قوله تعالى:

 " وعباد الرحمن......"
حمن الرررذين يم رررون علرررى األرذ هونرررا وإذا  ررراطبهم الررررع"-تعاااالى  –اقتااابس قاااوذ        

"                ،فالشاعر يبح  عن هؤال  الذين يحلمون على النااس، باذ الجاهلون قالوا سالما
يتواضااعون لهاام، فاا  يااردون امسااا ة، بااذ إذا تعاادى علاايهم اللاااهلون فاا نهم ال يااردون امسااا ة 

 مفردة قرآنية ، قاذع –كذلج  –بمثلها، بذ يردون بكذ أدب ) الس م(، ويستدعي 
 قمر

 يفضح ليل الدهماء 
 يغسل عارا

  عل نارا من سجيل   ي  
مقر الكفار فاي اآلخارة، ووظفهاا لتكاون محرقاة ألعادا   0فاستعى )سليذ( التي هي اللحيم     

  في الدنيا، فيشعلها المقاوم الذم هو القمار الاذم يضاي  الظلماة فيفضاح المساتترون باالظ م، 
أعادا  المطان مان أعادا   ) المقاومة(، التي يشعلها من نار لهانم علاىويغسذ العار ب شعاذ النار

 ومن عم  األعدا ، ويقوذ في موضع آخرع
 أن يحتسب هللا رجال في عليين

 مقرا لنا لميعا، وخاصة الشهدا . -اسم ألعلى اللنة  –ونحن نرلو من   أن تكون عليين      
وهو في بطن الحوت، فوظل خرو   –عليه الس م  -واستدعى صالح فروانه قصة سيدنا يونس

سالما من بطن الحوت رمءا للفلسطيني الذم أ حتلت أرضه وتاه في ظ م  –عليه الس م –يونس 
الغربة ومحن السلن والتشريد، ثم عاد بعد ذلج ماردا ساالما يقاتاذ المحتاذ وياثخن فياه اللاراح، 

 يقوذع
 يونس ي رج من بطن الحوت

 صلبا كالطود
قاد خار  ساالما مان بطان الحاوت، فالفلساطيني خار  مان  –عليه السا م  –س ف ن كان يون     

 مأساة التهلير واالحت ذ والسلن والقتذ والتشريد صلبا يطالب بحقه المسلوب.

 الحديث ال ريف:
صلى    –ومن خ ذ استدعا  الترا  يستدعي الشلعر صالح فروانه أحادي  عن الرسوذ      

 ، قاذع-عليه وسلم 
 تل دون العرذ  هيدمن يق

 من يقتل دون األرذ  هيد
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أن من مات دون عرضه أو أرضاه  –صلى   عليه وسلم  –استدعاً  لحدي  عن الرسوذ      
أو ماله أو داره فهو شهيد، وهذا فياه ماا فياه مان اساتثارة الحمياة والحماساة لللهااد والادفاع عان 

 األرة والعرة، وقاذع
 علمنا الدين بأن نحيا 

 أكرم نفسفي 
 نتأسى برسول الرحمة
 يقول حديثا ما معناه
 كونوا كالجسد الواحد

 يتداعى للعضو المحموم
أن المؤمنين في توادهم وترراحمهم " –صلى   عليه وسلم  –فقد استدعى حدي  الرسوذ      

"، وفيه استدعا  كالجسد الواحد إذا ا تكى منه عضو تداعى له سائر األعضاء بالسهر والحمى
 لحمة و التعاطل بين المسلمين، وأن يساعد بعضهم بعضا في الشدالد، وقاذعل

 الرائد ال يكذب أهله
 حتى لو جاء من المريخ
 والرائد فينا يكذب أهله
 ويروغ ويفسد من حوله
 فهل اهترأت قيم التاريخ

أن الرالد ال يكذب أهلاه، والرالاد هاو  –صلى   عليه وسلم  –مستدعيا حديثا عن الرسوذ      
القالد الحاكم الملج األمير، الذم يكذب على أهله في عصرنا الحالي الذم امتا بالمصالب والذذ 

ألن الحكااام يكااذب أهلااه كااي يسااتمر فااي الحكاام، وهااذا يخااالل قاايم التاااريخ وخاصااة  ؛والمهانااة
 .امس مي

 ال  صيات اإلسالمية:
التاارا ، يسااتدعي الشاااعر صااالح فروانااه شخصاايات تتميااء بااالعءة  وماان خاا ذ اسااتدعا       

صالى    –واألنفة والكرامة وكذ معااني امباا  والرلولاة الحقاة، مان ذلاج صاحابة رساوذ   
 قاذع –رضي   عنهم  -؛ حمءة، وعلي وابن رواحة-عليه وسلم 

 تلتف حواليه جموع من  هداء اإلسالم
 حمزة وعلي وابن رواحه

 قسامية وطيور
فقاااد اساااتدعي شاااهدا  امسااا م؛ حماااءة وعلاااي وابااان رواحاااه، وهااام مااان الشاااهدا  األبطااااذ      

المشهورين، وربطهم بأبطاذ شهدا  في العصر الحاالي، وهام شاهدا  القساام، وصافهم باالطيور؛ 
 ألن الشهدا  تكون أرواحهم في حواصذ طيور خضرا ، وقاذع

 رجل من زمن التاريخ الم رق
 للقائد
 لعاص وعز الدين و الدكابن ا

 يرفع مجد الثورة
 ولواء القسام

فقد استدعى القديم من الرلاذ الملاهدين ومءلهم بالرلااذ الملاهادين المعاصارين، ليقاوذ      
إن هؤال  كهؤال ، وأن التاريخ يعيد نفسه، فعء الدين القسام كابن العاص وخالد في رفعهم للوا  

، أما ب ذ الحبشي فهو مان الصاحابة -حديثا–، والمحتذ -ماقدي –الحق؛ لوا  الثورة ضد الشرج 
الااذين تعرضااوا ألفظااع ألااوان التعااذيب، ومااع ذلااج صاامد علااى المباادأ، وصاابر علااى الظااام الااذم 

 تعرة له في سبيذ  ، قاذع
 ويمد عقيرته بالصوت بالل

 أحد أحد
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 يقول بالل
 والكلمة تتعثر تحت لهيب ال مس

 العاريوثقل الص رة فوق الصدر 
 واللعنات

 يتوق ل ربة ماء
 يدفع ثمنا

 عينيه الغائرتين
 ويظل يردد: أحد، أحد

فب ذ المعذب والاذم تناءذ علاى رأساه اللعناات هاو الفلساطيني المعاذب والمقتاوذ والمشارد      
، وعاادم التناااءذ عاان المباادأ واللااريح، إال أن امثنااين يشااتركان فااي الثبااات والصاامود والصاابر
، باذ تمساكه بالمقاوماة -حاديثا –والعقيدة عند ب ذ، وعدم التناءذ عن الوطن وحاق العاودة إلياه 

 السترداد حقه المسلوب.
فهااو رمااء لغاار العاارب والمساالمين الااذين تركااوا  –رضااي   عنااه  –أمااا عثمااان باان عفااان      

 ، قاذعفلسطين وأهلها نهبا للمحتذ دون مساعدة أو دعم
 يتملكني إحساس بالغربة

 وجيوش الردة تفتك بالطاهر عثمان
 0وماان اسااتدعا  الشخصاايات اسااتدعا  أقااوالهم، م ذلااج اسااتدعا  قااوذ لعماار اباان الخطاااب      

 قاذع –رضي   عنه 
 يا كل ال رفاء أفيقوا
 ال نامت أعين للجبناء
 ال نامت لل ائن عين

وما في لسده إال عندما أشرل على الموت  – عنه رضي   –حين قاذ عمر بن الخطاب      
ضربة برمح أوسيل، ومع ذلج مات على فراش الموت، فقاذع ال نامت أعين اللبنا ، وهذا فياه 
 طعن في الذين يتركون اللهاد والمقاومة، وقد وصفهم بالخونة الذين ال يستحقون إال الموت.

مرأة المسلمة الصلبرة الملاهدة التاي تضاحي أما الخنسا  فهي ترا  أدبي أو ديني، وهي رمء لل
 بالغالي والنفيس من ألذ امس م، ومن ألذ فلسطين، قاذع

 يا  نساء
 نادي عرب الصمت

 قولي: إن المأل ليأتمرون
 إن المأل ليأتمرون       

 لو عاش أبناؤك يا  نساء
 زمن القطب األوحد

 لدعتهم أمريكيا إرهابيين
رت  أخاها صخرا عندما مات في اللاهلية، فأبكت لميع من سمعها، شخصية الخنسا  التي      

ثم لما استشهد أبناؤها األربعة لم ترثهم ببيت واحاد وقالات قولتهاا المشاهورة، ولام تاذرل علايهم 
 دمعة واحدة.

وعلاى ذلاج لام فالخنساا  هاي رماء للمارأة الفلساطينيةالملاهدة، يصافها األعادا  بامرهابياة،      
وأوالدهااا مولااودين فااي ءمننااا لوصاافوا بامرهااابيين، وهااذا مااا يحااد  اآلن فااي  كاناات الخنسااا 

وصل المقاومة والمقاومين بامرهاب وامرهابيين، ويتبعهم في ذلج بعة العرب ممن يسيرون 
 على نهن الغربيين في ذلج.

 ، قاذع-مصلى   عليه وسل -ومن الترا  الديني ذكر الحمد هلل، كذلج بيعة المسلمي للرسوذ     
 لتداوي رايات اإليمان
 فالحمد لرب محمد
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 وليصحو مارد
 يتجذر في صحراء الكفر كما الطوفان

 والبيعة تتجدد
    عاش محمد

فالحمد هلل سمة المسلم الذم يحمد   في السرا  والضرا ، وهنا يحمده على صاحوة الماارد      
كانات قاديما ماا ءالات تتلادد لنسا م  امس مي، الذم يحارب الظلم في كذ مكان، والبيعاة التاي
 قمه ليعيد أملاد امس م من لديد.على يد هذا الليذ المسلم؛ وهو المرد الذم خر  من قم

أما الخليفة المعتصم باهلل فهو رماء للحااكم المسالم الاذم يغاار علاى أعاراة المسالمين، هاو      
 رمء للنخوة والشلاعة، قاذع

 لن يأتي أحد
 يحمل سيف النجدة
 فاألم العربية عقرت

 مات المعتصم
 في العقل العربي الحاكم

نعم، ماتت الشلاعة والنخوة عند الحكام العرب، فتركوا فلسطين للمحتاذ دون أن يفعلاوا ماا      
 فعذ المعتصم من ردّ األعدا  وتحرير األسرى.

 أما حطين، فهي رمء للكرامة والنتصار وتوحيد األمة، قاذع     
 لم تمت حطين

 يقتلوا الحياة في يقينها لم
، ويتسالذ في موضع آخرعن حطاين فما ءلنا نحاوذ أن نعيد حطين التي لم تمت في أذهاننا     

 من نصر في مقابذ ما يحد  في )مدريد( من استس م، قاذع
 أي نصر يا مدريد فينا
 أ رافةً حطين كانت

 أم كذبة بيضاء يا يرموك كنت
رمااوج وال حطااين كاناات كذبااة أو خرافااة، بااذ هااي حقيقااة، لكنااه اسااتنكارم فاا  الي فالسااؤاذ     

موج يسااتنكر فااي هااذا التساااؤذ أن تكااون مدريااد الهءيمااة والستساا م ماان أحفاااد ماان قاااموا بااالير
 وحطين.
 أما كرب   فهي رمء للظام الذم أصاب بعة المسلمين من مسلمين آخرين، قاذع     

 جنين يا بوابة الرجاء
 الوليدعلى أعتاب فجرك 

 تعود كربالء من جديد
 لكنما )يزيدها(

 ع رون أو يزيد
فما حد  في كرب   مثله ما حد  في مخيم لناين التاي أوغاذ فيهاا العادو الصاهيوني القتاذ      

 والتخريب، لكن كرب   يءيدها واحد، أما لنين فأكثر من عشرين، داللة على وحشية المحتذ.
 اليقين، قاذعواستعى من المعاني امس مية؛ 

 تسعى بيقين
   لمالقاة هللا    

 وكذلج يستعي من المعاني امس مية م لكة الرحمة، قاذع     
 أ عر حين تناديني

 وكأني بمالئكة الرحمة 
 تحملني أجنحة نورانية

 والدعا  قبذ طلوع الفلر، وص ة التهلد، قاذع     
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 وينام األقزام
 يطرق سمعي دعواتك قبل طلوع الفجر

 وحين يطير الطير أعرف صوتك من بين ماليين األصوات
 ينساب كترتيل المتهجد

 ويرتبط الدعا  قبذ طلوع الفلر مع ص ة التهلد، وقاذع     
 ال ي  ى حتى الذئب 

 على غنمه
 ثقة ويقينا

وهذا فيه رمء للعدذ الذم أرسااه عمار بان عباد العءياء، حاين كاان الراعاي ال يخشاى علاى      
 فلما مات عمر ما دذ الناس على موته في البادية إال هلوم الذلب على الغنم. غنمه الذلب،

 التراث األسطوري:ثانيا:

األسااااطير تعناااي األباطياااذ واألحدوثاااة، فواحاااد األسااااطير؛ أساااطورة، كماااا قاااالواع أحدوثاااة      
 وأحادي .
وأسااطور، وهااي أحادياا  ال نظااام لهااا ، واحاادتها إسااطار، وإسااطارة، وأسااطير، وأسااطيرة،      

وأسطورة، فهي قصص قديمة تارتبط ارتباطاا وثيقاا بالمعتقادات الدينياة، فهاي البعاد القاولي عماا 
 يمارس عمليا في الطقوس القبلية.

رة ال مؤلال لهاا، ويتعاين أن يكاون أصالها غامضاا إلاى حادّ )ماا(، وتتمياء بعمقهاا واألسطو     
 الفلسفي والفكرين وشخوصها آلهة أو نصل آلهة.

ستدعي صاالح فرواناه مان التارا  األساطورم فاي قصايدة) يولاد ميتاا(، أساطورة حارب وي     
طروادة، ليعبر من خ لها عن الوطن الضالع) فلسطين(، وتخلي العرب عن هذه البقعة المغلوبة 

 على أمرها، يقوذع
 وحصان   بي

 يمضي في زفة موت
 في حفل تأبيني

 يتسع لجيش من طرواده
 في أرذ بور
 غيَرذئاب ال تسمع فيها

إن احاات ذ فلسااطين ومااا أدت إليااه ماان نتااالن ماان تشااريد وتهلياار وتقتيااذ أصااابت العاارب      
والفلسطينيين بصدمة عنيفة، وخاصة الشعرا  والمفكرينفي ظذ صامت عرباي رهياب، ويصال 

باذ ‘ صالح فروانه حالة الموات التي أصابت العرب بءفة الموت السالرة في أرة ال بشار فيهاا
يهااا غياار عااوا  الااذلاب، ففلسااطين هااي طااروادة التااي ال تاارى فيهااا وحولهااا أال ذلاااب ال تساامع ف

المحتلين، وهو يبح  كغيره عمن يركب الحصان ليفتح ويحررفلسطين مان الاذلاب التاي تحتلهاا 
 وتحاصرها.

 وفي قصيدة أخرى يستدعى الرمء األسطورم)طروادة( في قصيدة) حالة مرة عرضية(ع     
 حتى من يثرب

 أتي أحدلن ي
 يحمل سيف النجدة

 يتسلق بوابة طروادة
فيثرب رمء للعرب والمسلمين الذين توقفوا عن نصرة فلسطين، وفلسطين هي طروادة التي      

 يعلء العرب والمسلمين عن تحريرها.
واستدعى  صالح فروانه شخصية أسطورية مخيفة )دراكوال(؛ مصاص الادما ، الاذم هاو)      

في صبرا وشاتي ، والمحتذ الذم يأكذ لحمنا، ويشرب من دمالنا، ومع  شارون( مصاص الدما 
 ذلج ف ن الشعب الفلسطيني أعلن التحدمع
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 علمناهم أن ي تبئوا كالفئران
 ويذوقوا طعم األحزان
 علمناهم درسا ال ي نسى
 أنا ال ن  ى دراكوال

 سفاح  اتيال
 سفاح  اتيال يتعذب

حشيته إال أن الشعب الفلسطيني لم يخل مناه باذ أثخان وعلى الرغم من شراسة دراكوال وو     
 فيه اللراح، فذاق مرارة الحءن وفر مذعورا.

 ويستدعيه في قصيدة أخرى، يقوذع 
 تاريخ مفتوح

 جبل ما اهتز بريح
 حتى لو جاءت من أوسلو
 أو من عاصمة )دراكوال(

عاصاامة مصاصااي  فالشااعب الااذم ال يهتااء بااريح، ريااح الساا م المءعااوم ماان أوساالو أو ماان     
 الدما .
فاستخدام الشاعر لدراكوال إنما أراد فياه أن ينفاي عان الفلساطيني خوفاه مان المحتاذ أو مان      

 يساعده في سفج دما  الفلسطينيين الذم يرمء له بدراكوال.

 : التراث التاري ي:ثالثا
دالالتهاا الشامولية عبر التاريخ مان وقاالع وأحادا  تاريخياة لهاا  وهو كذ ما يتعلق بامنسان     

 الباقية للتلدد، وهي صالحة ألن تتكرر من خ ذ مواقل لديدة.
 فداللااااااااااااااة النصاااااااااااااار فااااااااااااااي معركااااااااااااااة معينااااااااااااااة، او البطولااااااااااااااة فااااااااااااااي قالااااااااااااااد 

 ألن تتكرر من خ ذ مواقل لديدة وأحدا  لديدة. ؛)ما(، تظذ باقية، وصالحة
ق بينهماا، فقاد يكاون ويخاتلط األساطورم بالتااريخي فا  نساتطيع فاي بعاة األحياان التفريا     

 األسطورم تاريخي والعكس صحيح.
ومن خ ذ شعر صالح فروانه نرى أنه يساتدعي المنغاوذ، وهام رماء مان رماوء االحات ذ      

 الوحشي المدمر، ورمء للتخلل العقليع
 في عصر العولمة الواعد
 كتبونا في ذيل الكراس

 مع مجموعة دول منغولية
 والمنغولية

 هافي أيسر حالت إعاقت
 تحتاج لتأهيل  اص

 يتناسب مع حجم العاهة
فقد استدعى هذه الصفة الدونية، لدوذ متخلفة تحتا  لرعاية خاصة، مع أننا من الادوذ التاي      

 لها حضارة كبيرة، وهذا فيه ما فيه من اعتداد بالنفس.
الساحرم ومن الشخصيات التاريخياة التاي ارتبطات بالخيااذ واألحا م مان خا ذ المصاباح      

 الذم يخدمه اللن؛ ع   الدين؛ وهم رمء االتكالية والقعود من الوالبع
 فأنا ما عدت عالء الدين
 أتسلق جدران الصبار

فالشاعر والشعب الفلسطيني يعيش الواقع وال يتعلق باألوهام واألح م، ف باد مان أن يكاون      
 التحرير بأيدينا وأن ال ننتظر النصر من اآلخرين.

الناقم والحاقد على الفلسطيني، الذم أ عطي قوة  يستدعي صالح فروانه )شمشون( اليهودمو     
 لبارة أستخدمها ضد الشعب الفلسطينيع
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 ملك ال يبة  م ون
 أتانا عنصريا

 كان زنديقا  قيا
  بقا للدم العربي

 وح ا تتريا
ية شاديدة، فقتلات فشمشوم هو دولة االحت ذ العنصارية التاي ولغات فاي الادم العرباي بوحشا     

الرلاذ والنسا  واألطفاذ، بذ إنهاا بقارت بطاون الحواماذ، لام تختلال عان التتاار الاذين أشااعوا 
األرهاب والخول في غءوهم لب د المسلمين، لكان الشااعر حاين يساتدعي شمشاون مارة أخارى 
وصل من أمامه من الشعب الفلسطيني غير مستسلم بذ عصيا علاى الكسار، فمهماا بلام المحتاذ 

 من بطش وليروت، لن يستطيع أن يهءم إرادة الشعب الفلسطيني كما فعذ شمشون األوذع
 ورأى ال عب عصيا

 عمقه
 ع رون ألف ) فاء(

 في ارتفاع
 طول جرزيم

فالشعب الذم أراده المحتذ خالفا مهلنا، استطاع أن يصمد أمام هذه القوة الغاشمة، ليطااوذ      
 لبذ لرءيم شلاعة وقوة، فيقل في وله المحتذ، يطالب بحقه المغتصب.

وياربط الشاااعر صااالح فرواناه بااين مااا يحاد  فااي فلسااطين، وباين مااا يحااد  فاي الاادوذ العربيااة 
ر، ودوذ التحالل التاي هالمات العاراق باالمغوذ الاذين هالماا األخرى وخاصة العراق من تدمي

 ، قاذع -قديما  –بغداد 
 يا عرب الصمت

 مغل العصر
 يحاصر لؤلؤة الدنيا

هااو الهمليااة والبربريااة فااي قتااذ كااذ مااا يماات  –قااديا وحااديثا  –والمشااترج بااين المغااوذ      
لننسانية، مع ادعا  الغرب ابحاقد التحضار، وماع ذكاره بغاداد ف ناه يساتدعي شخصايات عربياة 

 تتميء بالقوة والنخوة والشلاعةع
 وإبليس يعبث في الذاكرة
 ليهدم صرح تراث تليد

 وقصر الوليد
 ويبكي الر يد على أمة 
 أعز  صائصها يستباح

ليد والرشيد رمء للعءة والقوة والمنعة هؤال  الذين أشادوا حضاارة عظيماة، أماا الهناود فالو     
 الحمر فهم رمء الشعب األصلي، رمء ألهذ الوطنع

 من يسكن بغداد اليوم
 ليسوا بهنود حمر

فماان يحكاام بغااداد هااو االحاات  ولاايس هااو صاااحب األرة والااوطن، حتااى لاام تحااد  باللغااة     
 تذ أو عميذ المحتذ.العربية، ألنه إما مح

إن توظيل صاالح فرواناه للتارا  األساطورم أو التااريخي الاذم يتاداخذ فاي أحياان كثيارة      
ليادذ داللااة واضااحة علااى عمااق فكاره الثقااافي، فقااد اختااار ماان التارا  مااا يوافااق طبيعااة األفكااار 

إحبااط وخيباة والهموم التي يريد أن ينقلها للمتلقي، ومن ثم انعكست على مشااعره بماا فيهاا مان 
أمذ في الكثيار مماا كانات تأماذ فياه الخيار، وسايطرة بعاة القاوى اللاالرةعلى بعاة مقادرات 

 الدوذ العربية، وذاقت بعة الهءالم التي حاقت بها رغم عدالة قضيتها.
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بذ يضفي عليها طابعاا لماالي، فاساتقى  –فقط –وهو في كذ ذلج ال يقوم بالسرد التاريخي      
عبر عن الظلم والحقد؛ شمشون، التتار، ةشخصيات ترماء إلاى العاءة والملاد من الترا  نماذ  ت

واالنتصار؛ الوليد الرشيد، وهذا يشير إلى عمق قرا ة شااعرنا وقدرتاه علاى اساتغ ذ عناصاره 
 ومعطياته التي من شأنها أن تمنح القصيدة فضاً  شعريا واسعا عنيا بالدالالت وامشارات.

 التراث األدبي:رابعا:
اعتاءاء فاي يمثذ الترا  األدبي الرصيد الفكرم والفني ألمة من األمم لما لهاذا التارا  مان      

قلوب الشعوب، فوظفه الشعرا  في قصالدهم باستدعا  الترا  األدبي مع الترا  التاريخي، كما 
 كتن في قصةليلى والملنون، فهي تلرا  أدبي وتاريخي، قاذع

 آه........ ليلى..........
 ذا يزاحمني فيك قيسلما

 ألف قيس يزاحمني فيك ليلى
فليلى هي فلساطين، ويءاحماه فاي حاب فلساطين ألال قايس، داللاة علاى كثارة المحباين لهاا،      

وكذلج مان التارا  األدباي اساتدعا  األمااكن التاي كانات تقااذ فيهاا قصاالد الشاعر، وهاي بمثاباة 
 الصالونات األدبية حاليا، قاذع

 لىتنطفيء الكلمات الثك
 ما عادت تحلم بعكاظ

فعكاااظ هااي رمااء لسااماع مااا نريااد أن نقولااه، إال أننااا اآلن ال نلااد ماان يساامع لكلماتنااا، فقااد      
وبامضااافة لااذلج يسااتدعي شخصااية شااعرية أصاابحت ثكلااى ال أب لهااا ليساامعها وينفااذ مااا فيهااا، 

 مشهورة هي رمء للشاعر الثالر الذم يأخذ حق الفقرا  من األغنيا ، قاذع
 واألرذ ستبقى األرذ 

 وتظل الكلمات الثكلى
 حائرة تتأبط  را

 وتعود لتحلم بالمربد
 وتعود لتحلم بعكاظ

فالحقالق هي نفسها لن تتغير، ستظذ األرة هي االرة ويظذ الحق المسلوب، والكلماات      
تظذ تبح  عمن يحققها، وعان تاأبط شارا يحملهاا ويادافع بهاا عان الظلام، وعان مكاان تقااذ فياه 

 المربد وعاظ يسمعها فيه كذ الناس.ك
 ين كلمات من بيت شعرم قديم، أو أبيات شعرية، قاذعنومن ذلج تضم     

 بكيت كثيرا بسقط اللوى  
 وما عاد ي ف غليلي بكاء 
 وحرقني ال وق في الحومل
 ال من مجيب يلبي النداء

 د ص روتحجر قلبي كجلم
 رم  القيسعميستدعي صالح فروانه افتتاحية معلقة ا     

 قفا نبك منذكرى حبيب ومنزل          بسقط اللوى بين الد ول فحومل
فما أن ينطق الشاعر)سقط اللوى( و)حومذ( حتاى نسمعصاوت اماى  القايس مان بعياد يقال      

التااي ساالبت، وش اارد أهلهااا واسااتوطنها  علااى أطاا ذ محبوبتهااالتي درساات فااب مقابااذ األوطااان
 الغربا .

األصلي يبكي فراق األحباة وغياابهم، أماذ الشااعر فرواناه فيبكاي فاراق  صوامرؤ القيس في الن
 األحبة وغيابهم، وما فيه من ذذ ومهانة.

 وفي البيت األخير يستدعي فروانه قوذ امرئ القيسع     
 مكر مفر مقبل مدبر معا           كجلمود ص ر حطه السيل من عل
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الماضااي، والااذذ والهااوان المعاصاار أصاابح قلبااه قاساايا فمااع كثاارة البكااا  علااى الملااد التليااد      
 د صخر.ومتحلرا كللم

وفي استدعا  الشاعر المرئ القيس، إنما يستدعي رمءا من رموء الثورة والمقاومة، إذ إنه      
 كان شاعرا سكيرا الهيا، لكنه لما علم بمقتذ والده قاذع

 اليوم  مر، وغدا أمر
 اليوم قحاف، وغدا نقاف

أوفى بماا وعاد، وظاذ يطلاب ثاأر أبياه حتاى ماات، فمان لناا مثاذ هاؤال  الاذين يثاورون وقد      
 لكرامتهم والستعادة الملد السليب، والدما  المسكوبة.
 ومن خ ذ استعا  الشاعر للترا ، يستعي اللغة، يقوذع

 قالوا في الليل الحالك يفتقد البدر
 فلتحضرني كل أساليب التوكيد

 بلغة الضاد
 جاءأن الفارس 

 من  لف العتمة يحتضن غاللة
 فيها رسم ال ينسى 

ففي خ ذ حديثه عن الفرسان الاذين لاا وا مان رحام الغياب فاي غاءة هاشام فاي االنتفاضاة      
 األولى ستحضر بيت الشعرع

 سيذكرني قومي إذا جد جدهم                   وفي الليلة الظلماء ي فتقد البدر
كثيارا علاى فلساطين وشاعبها، لاا  الفاارس المنقاذ المتمثاذ فاي أطفااذ فبعد أن خيم الظا م       

 الحلارة الذين خرلوا من رحم العتمة ليضيلوا مشاعذ الحرية.
 وهو يستدعي كذ أسليب التوكيد في اللغة العربية ليؤكد ذلج.

 راث ال عبي:الت امسا: 
ماورو  مان تمثياذ العاادات والترا  الشعبيمن أهم مصادر الترا  عند الشعوب، لما لهذا ال     

والتقاليااد األصاايلة آلبااا  وألااداد الشااعوب وهااو يشاامذع الشااعر الشااعبي واألغاااني والحكايااات 
 واألمثاذ.
والفرق بين الشعبي واألسطورم واضح، فالحكاية الشعبية ال تحمذ في طياتها القداسة، أماا      

بطريقااة واقعيااة، وأشخاصااها ، كمااا أن الحكايااة الشااعبية ت صااور األسااطورة فهااي تحمااذ معتقاادات
أناس مثلنا، أما األسطورة فأشخاصها ال يصورون بطريقة واقعية، وصالح فروانه يبدأ اساتدعا  
التاارا  الشااعبي فااي قصاايدة بعنوان)حكايااات لاادتي(، يسااتدعي فبهااا الشاااطر حساان؛ وهااو رمااء 

 للشلاعة والنخوة والقوة وامقدام، يقوذع
 جدتي كانت تدور كل حكايا
 فارس صغير حول أمير
         ا تار  

 أن يعيش بين  عبه 
 يأكل من طعامهم
 ويكتوي بنارهم
 وقد أ اع الحّب 

 واألمان في النفوس 
 كأنما احتوى بقلبه الكبير
 مجامع القلوب والعقول
  كان اسمه ال اطر حسن
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نعااني، في عصارنا؛ عان القالاد الهمامالاذم يعااني مثلماا  إذن نحن نبح  عن الشاطر حسن     
ويحمذ مان الهماوم ماا نحماذ، فيلماع حولاه القلاوب ليحارر األوطاان، كماا حارر الشااطر حسان 

 أميرته الحسنا .

 ال اتمة:
ي عد الشاعر صالح فروانه واحدا من الشعرا الفلسطينيين الذين حملوا القضية الفلسطينية بين      

ة الوثيقة بين الشاعر والتارا  ضلوعه وفي قلبه وعلى أكتافهن ويتضح من خ ذ الدراسة الع ق
الذم كان مصدر إلهام وإيحا  مهم،ولن تكن هذه الع قاة قالماة علاى التقليادأو المحاكااة باذ علاى 

 التفاعذ العميق معه، وتوظيفه فنيا للتعبير عن تلاربه الشعرية الخاصة.
ي والشعبي، وقد وظل شاعرنا لميع أنواع الترا ع األسطورم والتاريخي ووالديني واألدب     

 واسندعى من هذا الترا  شخوصه ورموءه.
معظم الشخصيات التي استدهاها هي من الشخصايات الثاالرةالمتمردة الرافضاة التاي نحان و     

 في حالة إلى أمثالها. 
وقد الحظنا أن الترا  الديني كان هو األكثر استخداما في شعر صالح فروانه، حي  لالت       

طياتهاا التاارا  الاديني؛ ألن الشااعر ذو تولهاات إسا مية، وكااذلج اذ  أغلاب أشاعاره تحناذ غاي
ننسى الترا  األسطورم والتاريخي الذم يحتذ مكانة بارءة في استخدامه الشعرم، أماا التارا  
األدبي والشعبي فبأتي في المرحلة الدنيا في أشعاره؛ ألن هناج تداخ  باين األدباي واألساطورم 

 والشعبي.
ن نقوذ إن فروانه استخدم الترا  ةاستفاد منه وبرع فياه بكافاة مصاادره، وعماذ ونستطيع أ     

على صهر المورو  الغالب في النص الحاضر من خ ذ قدرته على توظيل األلفاظ والت عب 
 بها في سياق سعرم لذاب.

، كتب قصالده مدافعا عن قضية شعبه، وهو في ذلج رفة إن صالح فروانه شاعر من غءة     
االنفصاااذ عاان تاارا  شااعبه فأخااذ ينهااذ ماان هااذا التاارا  ويوظفااه فااي شااعره فوظاال األساااطير 

النصاوص القرآنياة واألحاديا  الشاريفة فضامنها داخاذ  والتاريخ بشخوصاه وأحداثاه، واساتدعى
الاانص الشااعرم، كمااا وظاال الشخصاايات امساا مية واألدبيااة التااي تمثااذ اللانااب المضااي  فااي 
التاااريخ العربااي امساا مي ، وهااذا ياادذ علااى قدرتااه علااى اسااتدعا  النصااوص الغالبااة وربطهااا 

     بالنص الشعرم. 
     

          
 
 
 
 
 
 
     

                         


