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 أبى سلمى شاعًرا ملتزًما، ومعنى الشعر لديه

 فاروق مىاس ي

ًؽل شفغ ؤبي ؾلمى امللتزم للضِخه الفلؿعُيُت، والغافض للؽلم املدُم بشفبه ؤبغػ ؤو 

"اوشغ ـلى لهب اللصُض" واهذ ـالمت  -غبــــىن الفــضجه بلى ملــوكصُ ؤشهغ ما في هخابخه،

فاعكت في شفغه، ملا فيها مً هلمت ـاعمت ـلى الخىىؿ الفغبي الظي جمشل بمىكف امللىن 

، فلض طهغ لىا الشاـغ ؤن هظه اللصُضة هخبذ بفض البُان 1936الفغب بفض زىعة ؾىت 

بللاء الؿالح اـخماًصا ـلى خؿً هىاًا خلُفتهم الظي ؤصضعه الحيام الفغب، ٌفلىىن فُه 

عاهُا  .1بٍغ

 حشحر هظه اللصُضة بلى عوخه الفاعمت، التي جىعلم مً فهم ملتزم، ٌؿاعي، خُث ظالفىا 

  

                                                 
1

 زلف، ـلي خؿً. )بـضاص(. -؛ واهؽغ هظلً 20. بحروث: صاع الفىصة، ص ديىان أبي سلمىؤبى ؾلمى.  - 

.  وفي خىاع مق ؤبي ؾلمى 136، 121ـيا: ميشىعاث ألاؾىاع، ص. ث.  ص زيتىنت فلسطين. –أبى سلمى 

ؤحغاه ًديى ًسلف ًلٌى الشاـغ: "للض ؤحهضىا الشىعة بةصضاع بُان امللىن الفغب صون ؤن جدلم 

الرمس  –أبى سلمى . شلحذ، ؤهعىن  :اهؽغ –خبذ كصُضة )بلى ملىن الفغب( ـىض طلً هؤهضافها، 

. مق طلً فلض ًيىن ما ؤوعصه الباخث ـبض الغخمً ًاغي 108، ص 1982صاع ؤبى ؾلمى،  .والقصيدة

 للىؽغ، وهى
ً
"ؤن اللصُضة هخبذ بفض مصغؿ فغخان الؿفضي الظي خىمذ ـلُه ؾلعاث  -مجاال

ت  ضام علم ججاوػه الؿبفحن مً ـمغه، وكض ؤعاصها ؤن جيىن ملضمت ؤو زاجمت مللحمت شفٍغ الاهخضاب باإـل

. اللاهغة: صاع ألادب الفلسطيني الحديثالفلؿعُيُت". )ًاغي، ـبض الغخمً.  طهغ ؤهه ًيشئها ـً الشىعة

، بحروث: حياة ألادب الفلسطيني(. وكض ؾبم ؤن وشغ طلً في هخابه 28، ص 1969الياجب الفغبي، 

ضام في 241املىخب الخجاعي للعباـت، ص.ث، ص  ، 27/11/1937. ًظهغ ؤن فغخان الؿفضي هفظ فُه إلـا

 . اهؽغ: 1936ؤظللىا الغصاص في زىعة ؾىت وهى ؤواثل مً 

    http://www.ebnmasr.net/forum/t39551.html. كبلىا كٌى الشاـغ بإهه هخب كصُضجه  وبطا

داث امللىن الفغب الضاـُت إلللاء الؿالح، فمفنى طلً ؤن ألابُاث املخفللت بفغخان  مباشغة بفض جصٍغ

 الؿفضي ؤضُفذ فُما بفض. 

 

 242-225 (،1433/2012) 6 املجمع
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ُت، وما لبث ؤن اهضم ليشاظاث ـصبت  2في ؾحرجه ؤهه وان ملغًبا مً الخىؽُماث الشُـى

اعًػا في هصىصه ب -م الشُىعيـؼ الفلـى عمـغ، وهـا اللىن ألاخمـظا عؤًىـل 3ني،ــغع الىظـخدال

ت، :  4الشفٍغ  ففي كصُضجه التي طهغتها ًلٌى

ـــــاص ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي الغصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــض ؤن ًدمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  املجـ

 

 

 5ـلـــــــــــــــــى املــــــــــــــــــضي خمــــــــــــــــــغ  البىــــــــــــــــــىص 

 ...... 

 

  

 والشـــــــــــــــــــــــــــىعة الحمـــــــــــــــــــــــــــغاء هعفمهـــــــــــــــــــــــــــا 

 

ــــىص  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــق الىبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــىص مـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الجؿـ

 
ت والىضاٌ، والىفاح والشىعة هي مً مفغصاث الفىغ   الشُىعي:والضـىة بلى الحٍغ

ــــضم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــان بالــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت إلاوؿــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  خٍغ

 

 

ىص   حشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتري ال بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـى

 ..... 

 

  

 ًـــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــً ٌفـــــــــــــــــــــــــــــؼون الحمـــــــــــــــــــــــــــــى 

 

 زــــــــــــــــــىعوا ـلــــــــــــــــــى الؽلــــــــــــــــــم املبُــــــــــــــــــض 

 بـــــــــــــــــــــــــــل خـــــــــــــــــــــــــــغعوه مـــــــــــــــــــــــــــً امللـــــــــــــــــــــــــــىن 

 

 وخــــــــــــــــــــــــــــــــــغعوه مــــــــــــــــــــــــــــــــــً الفبُــــــــــــــــــــــــــــــــــض 

زم بن جىحيهه الخعاب بلى )الغفاق( والحضًث ـنهم، مً صالثل هظا الخىحه الِؿاعي،     

 هدى:

                                                 
، خُفا: هاصي إلازاء، شعراء فلسطين العربيت في ثىرتها القىميتًغي ببغاهُم ـبض الؿخاع في هخابه  - 2

ت اشتراوي املبضؤوشاـغ الهىي وألاخالم بوؿاوي ": 40ص.ث، ص  خه الخدغعٍت الجـز .....بال ؤهه ًمخاػ بجـز

 ".ومظهبه الخلضمي
لٌى بمُل خبُبي: " ما مً 27ص  ديىان أبي سلمى،)زاظب الشاـغ في كصُضة له ـصبت ألاخغاع   - 3 (،  ٍو

مهغحان شفبي ـلضجه ـصبت الخدغع الىظني ؤو ماجمغ الفماٌ الفغب في فلؿعحن مً اللضؽ ختى خُفا 

فتز به" )اهؽغ: شلحذ،  ومً الىاصغة ختى ؤؾضوص بال ووكف فُه ؤبى ؾلمى شاـًغا  وزعًُبا ٌفتز بشفبه َو

اصة للشاـغ خىا ؤبى خىا طهغ لي  )في خضًث هاجفي (. وفي شه27ص أبى سلمى الرمس والقصيدة. ؤهعىن. 

ًضا لها. (30/12/2010ًىم  ا في الفصبت، بل وان مٍا ًُ  ؤن ؤبا ؾلمى لم ًىً ـضًىا عؾم
، الشىعة الحمغاء زحر مغشض 28ص  -، زعى خمغاء17ص  -،  آفاكً الحمغ14ص  -اهؽغ: جدُت خمغاء - 4

 ولحر طلً هشحر. 50 -، عاًاجىا الحمغ27ص  -
 .25-24، ص الديىانؤبى ؾلمى:  - 5
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 كـــــــــم وهـــــــــاص الغفـــــــــاق مـــــــــً وـــــــــل لـــــــــىن 

 

 

 ال عفـــــــــــاق ألاخؿـــــــــــاب وألاوؿـــــــــــاب 

 بـــــــــــل عفــــــــــــاق  الم والـــــــــــضم والــــــــــــضمق 

 

 6مــق عفــاق الضــنى عفــاق الفــظاب 

 
ت"، وهظلً إلاًمان  ىن"، "الخدغع"، "الحٍغ ًضاف بلى طلً حفابحر "املعاعق واملىاحل"، "ٌؿاٍع

 وؾإطهغ همىطًحا:  7بدخمُت الاهخصاع ؤو عئٍت الضىء في نهاًت الىفم املؽلم.

ــــؤهـ  ــ  بـــــفـ
ً
ـــــــــــال ــــــــمـــــــــــ ــ ــــــــاٌ الــــبـــ ـــــ ـــالص ــ ـــ ـــ  8اضدبـــً اؾـىن مـداعبـً ـــ

ــــــخم  ـــغ الصـ ــــــدــــ ـــعـــــاثف ؾـ ـــ ــــىـى بـــؽـبالل غوهاــ  ـضاــــىـبــضا فـ

ـــوال يهضي الىعي الفجغ زلف عوابهم  ـــغهـــ ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ــــــب ؤهـ ـــ ـــ  ضيـ

ــــــكال  ىن كلــ ـــىا ٌؿاٍع ـــذ ؤحلهـــــ ـــ ـــــــمـــــ م ــ ـــ  ــــــ
ً
ـــوم ال ـــ ـــبــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ضاــ

ـــوظ  ـــ ـــلـــــً ـــ ـــى ؤًــ ــــــهـــــضًــ ـــ ـــ ــــــق ألاًــــم نيـــــًج مـ ــــــام ؾــ ـــفـــ  ضاـــــ

ـــــــ لم ٌفغفىا هُف املباصت حشتري   ـــ ـــــــ ـــلــــــــوه ًضاـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ضاــــ

ـــؽـــــال ضـــهظي املعاعق واملىاحل جدص  ـــ ـــ م خــــ
ّ
ـــال ـــ ـــصـــــ  ضاــــ

ـــوجد  ـــ ـــان ختى ال جــغع إلاوؿــــ ــ ـــ ـــىــفي ال غي ــ ـــ ــــىن ــ ـــ ــــــبــ ـــ  9ضاــ

  

                                                 
وهظلً عزاء الياجب الشُىعي ـمغ الفازىعي بفىىان  ،27، وهماطج ؤزغي ص 62، ص ديىان أبي سلمى - 6

ش،  ص ً للخصىم وألاصحاِب". ،60"عفُم الخاٍع ش والشىعة الحمغاء م   وهى ًساظبه: " ًا عفُم الخاٍع
ففيها حفابحر: الغفاق،  19/5/1946)الاتحاد  حُفت اهؽغ كصُضة "مغخًبا بالغفاق" التي وشغث في ص - 7

ت الشفىب، خمغ الففاٌ، الشاثغون، حمفخىا مباصت، وهظلً كصُضجه التي ؤللاها  الشىعة، الاوفخاق، خٍغ

 (12/9/1947) الاتحادفي ماجمغ الفماٌ بُافا وؤـاصث وشغها 

. صمشم، صاع ظالؽ، ص الديىان آلاخر ألبي سلمىللشاـغ كصُضة ـً ؤٌو ؤًاع، اهؽغ: بُـلـخى، لاصة.  - 8

، وجلٌى بُلخى بن الشاـغ وشغ ـضًصا مً ؤبُاتها في صًىاهه 1947كض وشغتها في ؤًاع الاتحاد  ، وواهذ 118

، لىني لم ؤحض الىص في ظبفت صاع 1963، في صمشم ؾىت 40-38ص  ،بفىىان "وؿىع الضًاع" املشرد

اللصاثض املخفغكت التي ؤضافتها لاصة بُلخى جدذ ـىىان " اللصاثض  الفىصة لضًىان ؤبي ؾلمى، وال ضمً

 .170ص  ،الديىان آلاخر ألبي سلمى -املخفغكت"،  ولم جيشغ في صًىاهه اليامل
 .56، ص ديىان أبي سلمى - 9
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 10وفي ميان آزغ: 

ـــــغة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا خـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي ؤوظانهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــِ  فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  حفـــ

 

 

 وال جــــــــــــــــــغي ألابــــــــــــــــــُض وألاؾــــــــــــــــــىصا 

 الىـــــــــــــــــــاؽ بزـــــــــــــــــــىان ـلـــــــــــــــــــى ؤعضـــــــــــــــــــها 

 

ـــــُضا  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــض وال الؿـ ــ ــ ــ ــ ـــــغف الفبـــ ــ ــ ــ ــ  ال حفـــ

ـــــغ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــالم الحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــىظً الفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لىـ

 

ـــً الفــــــضا  ــــىظً ألاخــــــغاع  هدـــ  ًــــــا مــ

 
ٌشحر بىضىح بلى التزامه  الغدو الاتحاد -زم بن وشغ الشاـغ املخىاصل في صحُفتي الحؼب

لم ججغئ ؤًت صحُفت فلؿعُيُت ـلى وشغها، فلام  -بلى ملىن الفغب-الحؼبي، فلصُضة 

ت". ُىن بيشغها في مىاشحرهم الؿٍغ  11الشُـى

كض  1944ؤن حمُق كصاثض ؤبي ؾلمى مىظ الفام  الاتحادًلٌى بمُل خبُبي: "هما جفسغ 

 12".هزص بها هظه الصحُفت التي اـخبرها صاثًما وختى ؤًامه ألازحرة صحُفخه ومدبىبخ

ًدضزىا ؤبى ؾلمى في خىاع ؤحغاه مفه ًديى ًسلف ـً حمفُت "ـصبت الللم" في اللضؽ، 

 :  فُلٌى

"وان مً ؤـضاء الجمفُت عثُف زىعي، زلُل البضًغي، ـاعف الفؼووي، ؤبى ؾلمى، عحا 

  13ذ هظه الجمفُت في وشغ الشلافت الخلضمُت".خىعاوي، وكض ؾاهم

                                                 
 .66ص  ،ن.م - 10

 .27، ص أبى سلمى الرمس ولماث بمُل خبُبي". شلحذ، ؤهعىن. " - 11

بضًءا مً ؾىت   التي وان ًيشغ فيها -فلسطين ومً زالٌ مخابفتي ملا وشغه ؤبى ؾلمى في  صحُفت   ،ن.م - 12

ً هًصا، زم وحضث هصىًصا ؤزغي في الصحُفت هفؿها   -1943وختى ؾىت  1932 فلض وحضث  هدى ـشٍغ

في  ، مً هىا فلض صضق خبُبي في صـىاه، ولم ؤحض شفًغا ألبي ؾلمى1964وختى  1953بضًءا مً ؾىت 

 .1953، ؤو بفض ؾىت 1944بال كبل ؾىت   فلسطين صحُفت 
. ٌفلم خىا ؤبى خىا ـلى هظه الجمفُت 1978شباط  ،الفلؿعُيُت الكاتباهؽغ الحىاع في ـضص مجلت  - 13

ا بفلُضجه املاعهؿُت والضـىة بليها، وهظلً الضهخىع البضًغي الظي ؼل 
ً
بإن عثُف زىعي "وان مفغوف

ا لخلً الفلُضة  ًُ ضاء مىال مً هىا حظوع الغئٍت الؿُاؾُت ـىض ؤبي  ]...[بلى آزغ ـمغه، وهظلً بلُت ألـا

. الىاصغة: ميشىعاث مجلت ثالثت شعراءؾلمى وجإًُضه لفصبت الخدغع الىظني" اهؽغ، ؤبى خىا، خىا. 

 .186، ص 1995مىاكف، 
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ت ما  ُت باإلضافت بلى هظه الغفلت الِؿاٍع لفل الؿبب الظي صـا ؤبا ؾلمى بلى جإًُض الشُـى

خه الاؾخفماع، هما ؤن  صـذ بلُه ألاخىاٌ الؿُاؾُت وجإلم هجم الاجداص الؿىفُُتي في ملاـع

حمىؿ الفماٌ والفالخحن وان لها ؤزغها في الؽغوف الاحخماـُت والفلغ الظي وان ؾاثًضا بحن 

 14ؤن ًىاضل مفهم ولهم، وؤن جضـىه بلى صعب الِؿاع:

ـــــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــفب الىبُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا ؤيهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ًـ

 

 

ـــــذ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاع ؤمىــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــغ الفشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــً شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مــ

ـــبُل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــضي الؿــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــظي تهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذ الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ؤهــ

 

ـــاع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى الِؿــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــحن بلـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــً الُمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مــ

 كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغع مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحرن ؤهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ ال 

 

ـــــغاعمـــــــــــــــً ًبصـــــــــــــــمىن   ــ ــ ــ ــ ــــى اللــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـلـ

ـــــغاع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــبت ألاخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا ـصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ًــ

 

 بن الحـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــً هـــــــــــــــــــىع  وهـــــــــــــــــــاع 

لحر ؤن ؤبا ؾلمى بفض الىىبت وبفض عخُله بلى صمشم ابخفض ـً اليشاط الِؿاعي باملفهىم  

الشُىعي، ولم هجض له كصُضة واخضة جؽهغ مُىله التي طهغهاها، بل وان ملتزًما بىىؿ آزغ مً 

ملتزًما لفغوبخه ولىظىه فلؿعحن، فلصاثضه ؤزظث جضـى بلى الىخضة الفغبُت، وبلى  -الالتزام

 الهم الفلؿعُني، وبلى جظمغه مً ؾىء  مفاملت ألازىة الفغب للفلؿعُيُحن: ببغاػ 

ـــــغب ـــً الفـ ــ ـــــض مـ ــــىم ال وفـ ـــا الُــ ــ ـــــا لىـ  مـ

 

 

 ولــــــــــــــــــــــاب الخإهُــــــــــــــــــــــل والخىصٌـــــــــــــــــــــــق 

 ؤهىغجىــــــــــا الؿــــــــــماء وألاع  وألاهــــــــــل 

 

 فهــــــــــــــل هىــــــــــــــظا ًيــــــــــــــىن الصـــــــــــــــيُق 

ــــاث  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا صامُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذ ؤشالئهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وجغامــ

 

 15وخـــــــــــــــــــــــال ل خبـــــــــــــــــــــــــت الخلعُـــــــــــــــــــــــق 

 
: لٌى  ٍو

ـــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــحن ملـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــجىىا الالح ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عؤوهــــــــــــــــــمسـ

 

 

 ال ًؼالــــــــــــــىن ًعلبــــــــــــــىن الحؿــــــــــــــاما 

 ؼلمــــــــــــىهم فىُــــــــــــف ٌمفــــــــــــىن ًىًمــــــــــــا 

 

ـــــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــغؿ ألابىابــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعحن جلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  16وفلؿـ

 

                                                 
 .48، ص ديىان أبي سلمى  - 14
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ضا ؤهلي ـلى ؤهلي طثابا، سجىىا ؤهلي..... 243، واهؽغ هظلً ص 237ص  ،ن.م - 16 : ـو  خُث ًلٌى



 أبى سلمى شاعًرا ملتزًما، ومعنى الشعر لديه 

 230 ،تصفد، (2012) 6 املجمق، الفضص

وان مً العبُعي بػاء هظه "املالخلاث" ؤن ٌمحر  الشاـغ هىا وهىان بما ًخىافم والجى 

  –الؿُاس ي الؿاثض، فلض الخؽىا 
ً
ؤحغي   املشردؤن الشاـغ في ظباـخه لضًىان   -مشال

لظي حغي ـلى كصُضة حمُحراث ـلى كصاثضه ألاولى، ولِـ ؤصٌ ـلى طلً مً الخمُحر ا

)وشغث اللصُضة كبل طلً في صًىان  56، ص ديىان أبي سلمى -ماجمغ الفماٌ في ًافا""

كلذ ؤحلهم ـمال  17شيىعيىن (، وخؿبىا ؤن هالخؾ البِذ: "كالىا 32-30)ص  املشرد

، فةطا بهظا البِذ  1963الصاصع في صمشم ؾىت املشرد ومبضا...."، بط خظف البِذ مً صًىان 

 ًخمحر في ظبفت صاع الفىصة لضًىان ؤبي ؾلمي، بمفنى حضًض:

 ومبضا "
ً
ىن كلذ ؤحلهم ـمال  18"كالىا  ٌؿاٍع

حاث "ألاخمغ"، جبًفا لخمُحر املىكق، وبؿبب الؽغوف الجضًضة ومخعلباتها لضث مصعل 

  –و"الغفاق" جدمل صالالتها املباشغة، فاألخمغ  ،"الشىعة"
ً
م  -مشال

 
ًغجبغ بالضم ال بالفل

حن:   الشُىعي، فها هى ًساظب الشىاع الجؼاثٍغ

 ًـــــــــــــــــــا عفـــــــــــــــــــا ي املـــــــــــــــــــغابعحن تهـــــــــــــــــــاصًخم

 

 

 هجىًمـــــــــــــــــــــــــــــــــا ج ـــــــــــــــــــــــــــــــــ يء ل بـــــــــــــــــــــــــــــــــاص 

 ًـــــــــــــا عفــــــــــــــا ي الــــــــــــــظًً ػهــــــــــــــخم شــــــــــــــباب 

 

 19الخلـــض هىـــخم ظالجـــق اؾدشـــهاص 

 
 : لٌى  ٍو

ـــــا ــ ــ ــ ــ  عفــــــــــــــاق الفىـــــــــــــــغ ؤـُاهــــــــــــــا الؿـــــــــــــــغي  ًـ

 

 

ىــــــــــــــــــــــــــــــــــاها صعوًبـــــــــــــــــــــــــــــــــا وبعاخــــــــــــــــــــــــــــــــــا   وظٍى

ــــى  ــ ــ ــ ــ ــ ــــىظخحن امللخلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي المــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاحفلىا فــ ــ ــ ــ ــ ــ  فــ

 

 20واعهؼوا فىق الظعي الشم الغماخا 

 
                                                 

هىظا ؾمفتها ـشغاث املغاث في احخماـاث الحؼب الشُىعي، هما ؾمفتها ـلى لؿان خىا ؤبى خىا،  - 17

، ص أبى سلمى الرمس والقصيدةوسجلها ؤًًضا مفحن بؿِؿى في جإبِىه ألبي ؾلمى، اهؽغ شلحذ، ؤهعىن. 

48. 

نظرة جديدة على الشعر الفلسطيني في ملالخؽت حمُحراث ؤو حفضًالث ؤزغي عاحق: حبران، ؾلُمان.  - 18

 .125، ص 2006. خُفا: ؾلؿلت ميشىعاث الىغمل، عهد الانتداب
 .222، ص ديىان أبي سلمى - 19

 .227ص  ،ن.م - 20
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:  زم ما ًلبث ؤن ًلٌى

ــــــه ــــــظه الحـ ــ ـــٍغـ ـــت الــ ـــدــ ــ ـــ  ما ـغفذ بال فلؿعحن مغاخا        غاء ـــــمـــــــ

ال حش ي بالفىغ الشُىعي ومصعلحاجه، بل هي ؤلفاػ عصص مشلها ؤًًضا في وبالعبق فةن املفاوي 

 عزاثه الىظني الؿىعي صبري الفؿلي الظي خاعب الفغوؿُحن:

 مــــــــــً ٌفــــــــــؼي الؿــــــــــاح مــــــــــً بفــــــــــضهم

 

 

 والؿــُىف الحمـــغ والخُـــل الِفغابـــا 

 هُـــــف جيلــــــ ى الشــــــىعة الحمــــــغاء مــــــً 

 

 كــــــــضمىا ؤعواخهــــــــم فيهــــــــا اخدؿــــــــابا 

ـــــبا ًــــــــــا فتــــــــــى الشــــــــــىعة زضــــــــــبذ  ــ ــ  الصـ

 

ــــابا  ــ ــــذ الخضـ ــ ُـ ــــالبعىالث فإلل ــ  21بـ

 
غ الفغب ال  غي ؤن جدٍغ اهخلل الشاـغ للخمني بالفغوبت، لىىه وان صاثًما ًظهغ بفلؿعحن، ٍو

غ وظىه:  ًخم بال بخدٍغ

 مـــــــــــــــً خماهـــــــــــــــا الفغوبـــــــــــــــت اهعللـــــــــــــــذ

 

 وشىي فىُف ًىـىغ  الِح  في الشغق  

 وـــــل شــــــبر مـــــً ؤعضــــــىا هدـــــً عوٍىــــــاه 

 

ـــــضاح قبالضمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــضم املىـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  والــ

 هــــل جىبــــذ الخعــــىاث شــــفغي  لُــــذ 

 

ـــاح  ــ ــ ــ ـــــؼة وظمــ ــ ــ ـــــغاؽ ـــ ــ ــ ـــــغ  ؤلــ ــ ــ  22الحمــ

بضو ؤن ؾُاؾت شفغه لم جىً جسغج ـً ؾُاؾت الحيام في صمشم، ولم ًجض الشاـغ   ٍو

الغاخت مق الؿلعاث الؿىعٍت، زاصت في الؿىىاث ألاولى مً بكامخه، فلض اـترف ؤبى ؾلمى 

لم  1953ختى  1948في للاء حغي مق ؾالم حبران في صىفُا بما ًلي: " جصىعوا مً ؾىت 

ؾىعي. ملاطا؟ لم ًىً باإلميان ؤن ؤجغن ؾىعٍا. ملفي في  ؤجمىً مً الحصٌى ـلى باؾبىعث

املسابغاث الؿىعٍت، وفُه وسخت مً كصُضة )اوشغ ـلى لهب اللصُض( مىخىب بجاهبها: ـبض 

م الىغمي فلؿعُني، مفاص ل مت الفغبُت حمفاء...  ن علم ول ش يء... ـىضما ًعلب  الىٍغ
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ي ؤن ؤحشاوع مق خيىمت بالصي مفؿًغا ـل -مني ؤي مؿاوٌ ـغبي ؤمًغا ؤحُبه ـلى الفىع 

غ الفلؿعُيُت". -اللصض   23مىؽمت الخدٍغ

بضو ؤن فترة عوىص واهذ كض ؾاصث في الحغهت اللىمُت الفلؿعُيُت، ألامغ الظي كلل مً  24ٍو

مجابهاث الشاـغ، فجفلخه ًخجه بلى الخلغب ؤهثر مً الؿلعت اللاثمت، فلغؤها له امخضاًخا 

 لضمشم وؾىعٍت: 

 م عؾـــــــــــــالت الفـــــــــــــغبخملـــــــــــــذ صمشـــــــــــــ

 

 

ـــــب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاف واليؿـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عـ ــــت ألـا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ؤمٍى

 شــــــــــــــــاب الؼمــــــــــــــــان ـلــــــــــــــــى مشــــــــــــــــاعفها 

 

ـــم حشــــــب  ـــان لـــ فـــ ـــي الَغ ـــم فـــ  وصمشـــ

ش لغتهـــــــــــــــــــــــــا   كــــــــــــــــــــــــض حمــــــــــــــــــــــــل الخــــــــــــــــــــــــاٍع

 

ـــــغب  ــ ـــا الفــ ــ ــ ـــى ؤجغابهـ ــ ــ ـــــمذ ـلـ ــ  25فؿـ

 
الم  بل بهه ًىعص فىغة "ؾىعٍت الىبري" التي هشحًرا ما جترصص في ؤصبُاث خؼب البفث وإلـا

 حؼء مً ؾىعٍت:الؿىعي، ملمًدا بلى ؤن فلؿعحن هي 

                                                 
. 44. ص الرمس والقصيدة –أبى سلمى اهؽغ ملالت ؾالم حبران في جإبحن الشاـغ: شلحذ، ؤهعىن.  - 23

 .82، ص ()ن.م توكض طهغ اللصت هظلً فُا  فُا  في ولمخه الخإبُـيُ

ًظهغ فىػي ـبض هللا في صعاؾت له ـً ؤبي ؾلمى ؤهه وان هىان حفخُم بـالمي ـلى الشاـغ، فهى ًلٌى 

الم  الؿىعي اـخبره ـضو ألامت الفغبُت عكم واخض"، ؤي ؤهه اكخبـ اـتراف ؤبي ؾلمى، ووان مً "بن إلـا

فضي الجماهحر فخدىلها بلى لاضبت زاثغة ـلى  -في عؤًه-هخاثج طلً 
ُ
"الخفخُم ـلى كصاثض هظا الشاثغ التي ح

ماء الفالم  الفغبي" مها وفي ملضمتهم ـػ
ّ
لصحافت املدلُت لظلً ًغي ؤن  شفغه لم ًىً ًيشغ في ا ،ؼال

ُت ا ـلى هظا الخفخُم امللصىص، اهؽغ: املىاهب.  -)الشُـى . الىاصغة: معبفت لهب القصيدف( حغًٍ

الخؽذ ؤن املجلت ؤفغصث صفدت  الجديد. ولضي مغاحفتي في ؤـضاص مجلت 41 -40، ص 1984النهضت، 

ا )
ً
ف بالشاـغ الفلُض خضًش ضاص الؿابلت ولم ؤحض ف ،(1980، 10-9، الفضصان الجديدللخفٍغ ي ألـا

والالخلت ؤًت صعاؾت ـىه، ؤو ؤي كصُضة ؤـُض وشغها  له، وبالعبق فغبما ًيىن الؿبب ؤن الشاـغ لم 

 ًىً ًيشغ كصاثضه في الصحف، ؤو ؤن ما وان ًيشغه لم ًىً ًصل بلُىا.

 -سلمى أبى  جدضر بمُل جىما ـً هظه الفترة في ولمخه الخإبُيُت ألبي ؾلمى، اهؽغ: شلحذ، ؤهعىن. - 24

 .37، ص الرمس والقصيدة
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ـــــت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام ؤحىدــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــض الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــى جمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  فمتـ

 

 

ىـــــــــا الخُضــــــــــب   وجـــــــــغف فــــــــــىق عبـى

ـــــب  ــ ــ ــ ـــي خلــ ــ ــ ــ ــ ــــىج فــ ــ ــ ــ ــ ـــــاح ًمـ ــ ــ ــ ـــــظا الجىــ ــ ــ ــ  هــ

 

ـــــب  ــ ــ ــــى الىلـ ــ ــ ـــــاوي ـلــ ــ ــ ـــا الشـ ــ ــ ــ  وحىاخهـ

ـــحرتها  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــام ؾــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــض الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــى حفُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ومتـ

 

 ومتــــــــــــى جمــــــــــــؼق خالــــــــــــً ال جــــــــــــب 

 ومتـــــــــــــــــــــى ًعـــــــــــــــــــــل الفجـــــــــــــــــــــغ ماجلًلـــــــــــــــــــــا 

 

 

 وجــــــــغي بــــــــالصي الىــــــــىع ـــــــــً هشــــــــب 

 هــــــــــــــــــــــــــــــظي فلؿــــــــــــــــــــــــــــــعحن الفغوبــــــــــــــــــــــــــــــِت  

 

ــــت   ــ ــ ــ ــ ـــــا خٍغ ــ ــ ــ غهـ ــــي جدٍغ ــ ــ ــ ـــــغبفــ ــ ــ ــ  26الفـ

 
وؾىاء وان الشاـغ ًىعلم مً مفهىم ماعهل ي ؤو كىمي فلض ؼل ملتزًما ٌمني لىظىه، ووان 

 مق الىظً، فها هى ًدؿاءٌ:
ً
 ًغي ؤن الشفغ ًجب ؤن ًيىن مخفاـال

ذ؟  ”"ؤي كُمت للشاـغ بطا وان ال ًجلى شفغه صىع وظىه الجٍغ

شفغه هفاح شفبه وحهض فالخُه ؤي كُمت للشاـغ بطا لم ًىً فغًصا مً مجخمفه، ً  يء في 

ماله ومأس ي مشغصًه وآماٌ الح ُه؟  ـو

ؤي كُمت للشفغ بطا وان الشاـغ ال ًصف صباًا الحي، وكض خملً ؾمغة التربت الفلؿعُيُت 

داهىا غق  ...وجإوص ٍع وما ؤللى الشفغ الظي جتركغق به صمىؿ ألاًخام وصماء الشهضاء ـو

 املجاهضًً!

سى  مفهم مفغهت بن الشاـغ هى زاظغة شفبه،  وعاثض ؤهله، والغاثض ال ًىظب ؤهله، ٍو

ت والىظً والشفب... ع ولمخه، ًضافق باليلمت امللاجلت ـً الحٍغ ـهض 
ُ
 الحُاة، يهضع صمه كبل ؤن ج

، ثمً جالٌ فلؿعحن هغي اليىن، مً ؾماء فلؿعحن وهجىمها هخفغف بلى هجىم ول الؿماوا

ؤظفاٌ الفالم، ومً صماء شهضاثىا جخضفم  مً ـُىن ؤظفالىا املشغصًً هخعلق بلى ـُىن 

ت. وخُىما جغجفق ًض إلاوؿان الفلؿعُني  شالالث ألانهاع جىصب في انهاع صماء ول شهضاء الحٍغ

دىا  للضفاؿ ـً خله بهما جصافذ ًض ول بوؿان في الضهُا ًضافق ـً الحم، وفي ؤلاوي كٍغ
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ج ول كغي الفالم، والشفغ الفلؿعُني م ً ؤحل طلً... جخجاوب فُه جخال ى ؤلاوي وؤهاٍػ

 27ؤومام الشفغ اللىمي والفالمي".

 مً زالٌ هظا الخىصُف ـً ـالكت الشفغ بالىاكق هسلص بلى ما ًلي:

-.  ؤهه شاـغ ملتزم ظغح عئٍت واضحت املفالم لها بفض وظني بوؿاوي، وهى ًظهغ ؤلفاػ 1

 غ الفغبي.الفماٌ وألاظفاٌ والشفب، وهي مً الخفابحر املؿخجضة في كامىؽ الشف

هظا إلاوؿان الظي ٌفاوي مً الضم والضمىؿ  -.  ؤهه شاـغ ًبدث ـً ؾفاصة إلاوؿان2

 والفغق.

التي جخجه بلى  -ً هؽغوا بفحن الغئٍت إلاوؿاهُت. ؤهه مً الشفغاء الفلؿعُيُحن اللالثل الظ3ً

 مفهىم الشمىلُت ؤو اليىهُت: 

 صًً هخعلق بلى ـُىن ؤظفاٌ الفالم.""مً جالٌ فلؿعحن هغي اليىن، مً ـُىن ؤظفالىا املشغ 

.  ؤهه مً الشفغاء اللالثل الظًً عبعىا بحن الفغص واملجخمق، والشاـغ هى الفغص الغاثض، 4

ـغ بلى إلاوؿاهُت، واملفّبـغ ـً آالم الجماهح وآمالها،  ر امللتزم الظي له وؼُفت وصوع، هى املفب 

ت والىظً والشفب  ؽ.هظا الشالىر امللض -بهه ابً الحٍغ

 ؤهه مً ؤواثل الشفغاء الظي هؽغ بلى هظا املؼج بحن ألاع  والحبِبت: .5

ؤي كُمت للشفغاء بطا وان الشاـغ ال ًصف صباًا الحي وكض خملً ؾمغة التربت "

داهىا؟"، وهظا ا املؼج بحن ألاع  والحبِبت في ـضص  الفلؿعُيُت وجإوص ٍع ًُ اللٌى ٌفىـ ـمل

 مً كصاثضه، فةطا ما جدضر ـً خبُبخه حفل الىظً بفًضا مً وؿُج خبه: 

ــــــــــذ
ّ
 ؾـــــــــإٌ الفجــــــــــغ: ؤًــــــــــً زىلــــــــــت فانهل

 

 

، وجمخمــــــــذ هُــــــــف حؿــــــــإٌ ؟   ظُــــــــىبت

 هـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــي وـــــــــــــــــل ػهـــــــــــــــــغة فـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــالصي 

 

 ـبــــــــــــــــــــــمت فـــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــمُمىا ًخملمـــــــــــــــــــــل 

ـــــتبنهـــــــــــــــا مـــــــــــــــً مـــــــــــــــغوج ـيـــــــــــــــاء   ــ ــ ــ ــ  والغملــ

 

ـــــض  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   واللـ
ت
ـــــلوشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جدىلــ

ــــــــت ألاهــــــــضاء   مــــــــً هــــــــغوم الجلُــــــــل زمٍغ

 

 وشــــــــــــــــــىي ومــــــــــــــــــً هــــــــــــــــــغوم املجــــــــــــــــــضٌ 
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ـــــان ــ ــ ــــاؽ بِؿــ ــ ــ ــ ـــان ؤهفـ ــ ــ ــ ـــــظ وــ ــ ــ ـــــا مــ ــ ــ  ـعغهــ

 

 

 وعلـــــــــــــــــــــــم الؼمـــــــــــــــــــــــان لـــــــــــــــــــــــم ًدبـــــــــــــــــــــــضٌ 

 خفىت العُـب مـً زـغي الـىظً المـالي 

 

ـــــــــــــــــــــــــل  لب  ًُ  وآه ـلـــــــــــــــــــــــــى الثـــــــــــــــــــــــــري لـــــــــــــــــــــــــى 

 زعــغث والشـــمىر مــً حبـــل الجغمـــم 

 

ـــــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــــعل فيهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــفاف اللؿـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــً شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ومــ

 ...... 

 

  

ــــذ ال   ــ ــ  الغبُــــــــــُق ؤخلــــــــــى وال الخمــــــــــغؤكبلــ

 

 

ـــــل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــباح بإحمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ى وال الصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بإشـــ

ـــــا  ــ ــ ـــهب منهــ ــ ــ ــ ـــاع الشــ ــ ــ ــ ـــهبُت وحمــ ــ ــ ــ ـــا ؤشــ ــ ــ ــ  بنهــ

 

ـــــلوؾـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهب الىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــىع   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ًخجــ

 ؤلــــف هجــــم ً ــــ يء مــــً زلــــف ـُىيهــــا 

 

ـــــل  ــ ــ ــ ــــف منهـ ــ ــ ــ ـــا ؤلــ ــ ــ ــ ـــف سمغهـــ ــ ــ ــ ـــــً زلـــ ــ ــ  ومـــ

 ...... 

 

  

ــــعحن  ــ ــ ـــا فلؿـ ــ ــ ـــضما حلتهــ ــ ــ ـــف ال؟ بفــ ــ ــ  هُــ

 

 

  ٌ  ضـــــــــــــــــــــــــُاًء مـــــــــــــــــــــــــً الؿـــــــــــــــــــــــــماء جــــــــــــــــــــــــــجّز

عــــــــــــــغ   وتهــــــــــــــاصث مــــــــــــــا بــــــــــــــحن شــــــــــــــىق ـو

 

ـــــباب   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــــلوشـ
ّ
 28وبــــــــــــــــــحن مجــــــــــــــــــض ماز

 
شًلا له ال ؤكل:  فللائه مق الحبِبت ًجفل مىه حىلت في عبىؿ الىظً ـو

ــــىاله ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــفغ لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي الشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــىلخلي فـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ؾــ

 

 

ـــــفلي  ـــم حشــ ــ ـــــان ولــ ــق ـُىــ ــ ـــم حشـــ ــ  لــ

ـــــغصث  ــ ــ ــ ــ ــ ـــي شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــُماث التـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي اليؿـ ــ ــ ــ ــ ــ  وفــ

 

 مــــــــً عبــــــــىاث اللــــــــضؽ والجغمــــــــم 

 ؾـــــــــــىلخلي مـــــــــــا فـــــــــــىق ؤع  الحمـــــــــــى 

 

ــــي  ــ ــ ــ ـــــا بلـ ــ ــ ـــىا مــ ــ ــ ــ ـــــً ؤهفاؾــ ــ ــ ـــــغ مــ ــ ــ  هيشــ

 الىـــــــىي فـــــــي الىغمـــــــل املدـــــــؼون بفـــــــض  

 

 29ـلــــــــــــى عمــــــــــــاٌ الشـــــــــــــاظ  ألاػعق 

 بهه ًدب خبُبخه ولً ًيؿاها، وملاطا فاإلحابت خاصلت:  

ــــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذ التــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــان وؤهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــف ؤوؿـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وهُـ

 

 

ـــــا  ــــفب واملىظىــ ــــً الشـــ ــــذ فُـــ  ؤخببـــ

 وتهمـــــــــــــــ ألاػهــــــــــــــاع ـىــــــــــــــض الللــــــــــــــا .... 

 

ـــــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا بُيىـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــغف مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا حفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  هإنهـ

ـــــاصها  ــ ــ ــ ــ ــ ـــا شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــغاء مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت الخضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الجىـ

 

ـــــا  ــ ــ ــ ـــم بال لىـــ ــ ــ ــ ــ ـــق العلــ ــ ــ ــ ــ ـــــظا الغبُــ ــ ــ ــ  30هــ
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ــــوؼ        ضعهاــًا مً لفا الىجم ـلى ص  ــــى خالم ًسفـــــــل  وهـــ  مـــ



 أبى سلمى شاعًرا ملتزًما، ومعنى الشعر لديه 

 236 ،تصفد، (2012) 6 املجمق، الفضص

ؿإٌ الشاـغ خبُبخه:   َو

 هـــــل ؾـــــغكذ الفخـــــىن مـــــً كؿـــــماث

 

 

 اللــضؽ ؤو فجغهــا الحبِــب ألاشــلغ 

 لؿـــــــــــــــــــــذ ؤصعي ؤحملخـــــــــــــــــــــً بـــــــــــــــــــــالصي 

 

ـــــغ  ــ ـــل مىؽــ ــ ــ ــــي وــ ــ ــ ــــذ فـ ــ ــ ــــذ ؤهـ ــ  31ؤم جمشلـــ

 
 فما ؤعوؿ ظلت الفجغ مً ـُني خبُبخه، ففيهما ًخجلى الىظً:

 لــهـا ؤعي ؼـــــي في ـىـــغبـــ  المـــاظـــشـــىج الــــوم ؤعي فيهما زُاٌ اللض والىغمل والغمله

 32للض خملذ لي الفُىان ما لم ؤؾخعق خملــه ؤعي في ؤفلها وظني فإظبفه ـلى كبلـــه

 33ومً حهت ؤزغي بطا جدضر ـً الىظً ؤلفُخه وهإهه ًخلمؿها مفشىكت خبِبت:

 ولمــــــــــا خاعبــــــذ مــــــً ؤحلــــــً ؤخببخــــــً ؤهثــــــر

 

 

 حشهض الؿمغة فـي زـضًً ؤن الحؿـً ؤؾـمغ 

 ؤكـــــــغؤ فـــــــي ـُيُـــــــً ؤوشــــــــىصة ـبلـــــــغلـــــــم ؤٌػ  

 

ــــــــــــــــا جخىؿـــــــــــــــغ  لـــــــــــــــى شـــــــــــــــعيهما ؤمـــــــــــــــىاج ـىـ  ـو

 ... 

 

 

  

                                                                                                                        

ــــؤمً ؾ  ـــــب ؤم مىظـــــــماء الحـــ ــــــىلي زىبـــــــباهلل ك نيــ  ً ألاػعقـ

 (.173، ص الديىان آلاخر)بُلخى.                                                                                        
 . ًظهغها البِذ الشاوي ببِذ هشّحر ـؼة وهى ًغي ول ميان وكض اهعبفذ فُه صىعة ـؼة:165ص   ،ن.م - 31

ض ألول ى طهغها فىإهما   بيل ؾبُل جمشل لي لُلى         ؤٍع

 وكٌى حمُل بشِىت في عجؼ البِذ: جمشل لي لُلى ـلى ول مغكب. 

. في هظا الؿُاق خغي ؤن ؤطهغ ؤن هاؼم خىمذ ؾبم ؤن حفل هظا املؼج بحن الحبِبت 247ن. م، ص  - 32

حمُله/ ففي ابدؿامخً  وؤطهغ مً طلً كصُضة له ًلٌى فيها: "هم ؤهذ حمُلت ًا بل ي، هم اهذ ،والىظً

هىاء بؾخيبٌى ومائها/ وفي هؽغجً صباباث مضًىتي/  بًه ًا ؾلعاهتي ًا  مىالحي / لى ؤهً ؾمدذ ولى 

لبل بؾخيبٌى ـلى زضن"  –مُىه، خىا. هاؼم خىمذ  ،ججغؤ ـبضن هاؼم/ فؿُيىن همً ًخيشم ٍو

 .66، ص 1983 -3. بحروث: صاع  صاب، ط املرأة. الحياة .السجن
هاصغ الضًً ألاؾض بلى هظا الخفاـل: "هظا الخفاـل املخضازل املخجاوب في هفـ شاـغها بم ؤن ؤشاع ؾ - 33

غه
ّ
غه به ًظه

ّ
ولظلً  ،بها، وول حماٌ فيها حماٌ فُه... ووحضاهه بحن خبه لفخاجه وخبه لىظىه، فيل ما ًظه

دبيت الحديةت في فلسطين الحياة ألا ألاؾض، هاصغ الضًً.   -ال عجب ؤن جيىن كصُضجه لؼلُت وظىُت مفا"

 .222، ص 1961 . اللاهغة: حامفت الضٌو الفغبُت،وألاردن
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 ًــــــــا فلؿــــــــعحن وال ؤللــــــــى وال ؤخلــــــــى وؤظهــــــــغ

 
 34ولمــــــا خاعبـــــــذ مــــــً ؤحلـــــــً ؤخببخــــــً ؤهثـــــــر 

 
شت )هىاًت ؤو عمؼ، وكض ًيىن  بن الظاث الشاـغة  املدبت جخماػج مق جفاصُل الىظً، فالَغ

، واللىافي هي مً ؤشظاء بغجلاٌ 35فلؿعحن الحبِبتطلً بؿبب ـالكت الَغشت باليؿغ( مً 

 ًافا، ومفاهيها مً ؾهل ظىلىغم خُث ولض الشاـغ:

شـــــتي ومـــــً الغملـــــت  مـــــً فلؿـــــعحن َع

 

 

ـــــاوي  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــغ ألالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمذ خمـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــض صــ ــ ــ ــ ــ ــ  واللـ

ـــــا  ــ ــ ـــا كىافيهـ ــ ــ ــ ـــاٌ ًافـ ــ ــ ــ ـــــظا بغجلـ ــ ــ ـــً شـ ــ ــ ــ  مـ

 

ـــــاوي  ــ ــ ــ ــــىلىغم املفــ ــ ــ ــ ــ ـــهل ظـ ــ ــ ــ ــ ـــً ؾــ ــ ــ ــ ــ  ومــ

 ؤخغفــــــي مــــــً كعــــــاؿ لــــــؼة والشــــــاظِ   

 

 ألاعصان 
 
 جمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبىلت

شـــــــــتي وحىاخاهـــــــــا   مــــــــً فلؿـــــــــعحن َع

 

 بلــــــــــــــى ـــــــــــــــالم الجــــــــــــــىي الضــــــــــــــفخان 

 ومــــــــــــــــــــــً ألاعصن الحبِــــــــــــــــــــــب ؤعّويهــــــــــــــــــــــا 

 

 

 ألالحـــــــــــــــــــــــــــــان 
 
 لخىـــــــــــــــــــــــــــــضي  ـــــــــــــــــــــــــــــجُت

 
مً هظه الغئٍت للىظً واهذ ولماث الشاـغ مدمىص صعوَ  ًىم ؤن هغمىا ؤبا ؾلمى 

 لحصىله ـلى حاثؼة اللىحـ:

املمؿً بىاصُت الظاهغة بُض، فُا ؤيها  ... "ؤـعني ًضن ألعي البُضع الظي هىذ ؤلفب فُه 

ا ومىاو  وكمًدـا وصُاصي ؤؾمان 
ً
وبظاعؿ املؿخلبل بُض، ؤـعني ًضن ألهؼها فدّؿاكغ مضهـ

 36ألعي زاعظت الىظً الفغبي الجضًض".

 وفي  جلضًغي ؤن ولماث صعوَ  هي جلخُص لهظه الفىاصغ الخمؿت التي ؤشغث بليها:

                                                 
 .299ص  ،ن.م - 34
  :ًلٌى الشاـغ في كصُضجه "اليؿغ الفغبي" - 35

 ًا ؤيها اليؿغ اهعلم في الظعا

 

 

 ؤض ئ صعوب الىجم باملشفل 

 واهخب بَغ  مً حىاخًُ 

 

سىا ـً زىعة الجحفل في   جاٍع

 التي ؤظلفذوزىعة الشفب  

 

 

 مً هاعها ؤهىاع مؿخلبل 

 (.331ص  ،)ن.م  
 .30 -29، صأبى سلمى زلف، ـلي. - 36
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بحن إلاوؿان وألاع ، وهىا ما جدمله هاصُت  فهىا الغئٍت إلاوؿاهُت الىاضحت، وهىا املؼج

وهىا طعاؿ املؿخلبل الظي ٌؿمم  الظاهغة مً املاض ي املشبق بالضم والضمىؿ والفغق،

ا... وهىا الشاـغ ؤبى ؾلمى في زضمت 
ً
ا، وليل اليىن مضًهـا وكمدـ ًُ والىسلت حّؿاكغ عظًبا حى

  37الجمق خُث هغاه عاثًضا، والغاثض ال ًىظب ؤهله.

 صوع الشاـغ هما جصىعه ؤبى ؾلمى، وهظه هي عؾالخه.      هظا هى 

 ًلٌى ؤبى ؾلمى في مىضق آزغ:

"هدً الشفغاء الفلؿعُيُحن وشإها لغاًؾا في فلؿعحن، ـغبُت التربت والجظوع، بوؿاهُت  

ت  ىضما هسى  مق شفبىا الفغبي الفلؿعُني مفغهت الحُاة والحٍغ ألالصان والؽالٌ، ـو

ىضما هداعب الاؾخفماع والخبز، بهما هسى  هظ ه املفاعن مق شفىب الضهُا ولها، ـو

 .38والصهُىهُت والؽلم والجهل واللهغ فةهما هداعب هظه ألاوب ت في ول ميان"

 بظلً ـلى مىكفه  -هظا املىكف مً شفغه ؤـاله
ً
سجله ؤًًضا شفًغا في كصاثضه املخفغكت صالا

 امللتزم بلضِخه وبشفبه:

ــــه  ــــى وحهـ ــــفغ ٌفلـ ــــى الشــ  الخجــــــلؤحـــــل هـ

 

 

ـــــل  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــغاع واملشـــ ــ ــ ــ ــ ـــل ألاخــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــف ال جخجــ ــ ــ ــ ــ ــ  فىُــ

 هـل ًؼصهــي الشـفغ فــي ؾـىق الغكُــم بطا 

 

ــــــــذ ـلُــــــــه الُحـــــــــلى والىشــــــــ ي والحلــــــــل 
ّ
 عف

ـــــــــــاح الىــــــــــىع حّىدــــــــــه   مــــــــــا الشــــــــــفغ بال وشـ

 

ـــــل  ــــفب ؤو ؤمـــ ــــي الشـــ ـــم فـــ ــ ـــــضي ؤلـــ ــــى املــ  ـلـــ

 مــــا الشــــفغ بن لــــم ًلــــ  فُــــه ؾــــىا وظـــــً 

 

ـــــل  ـــهل والجبـــ ــ ــ ــــه الؿــــ ــ ـــــغه مىــ ـــم ٌفعـــ ــ  39ولـــ

ا فُه، الشفغ بطن   ًُ جب ؤن ًيىن الىظً مخجل ال ًيىن بال بطا اعجبغ بأالم الشفب وبأماله، ٍو

 زم ما ًلبث ؤن ًاهض في بِذ آزغ ؤن حهاص الشفىب هى الظي ًسلض الشفغ:

                                                 
فني ؤن الغاثض هى الظي ًخلضم اللىم لعلب املاء والى  لهم، فةن هظبهم ؤفؿض  - 37 مشل كالخه الفغب، َو

 ؤمغهم، وؤمغ  هفؿه مفهم.

، 156، ص 130.  هظه الغوح وهظه اليلماث ٌفبر ـنها في ص أبى سلمى زيتىنت فلسطينزلف، ـلي.  - 38

 .172، 160ص 
 .215، ص ديىان أبي سلمى  - 39
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 40احــــــفىب في ول ؾــــحهاص الش        فغ هظا الظي لم ًسلضه  ـــؤي ش

وبال فهى جافه ال ًدمل كُمت، فالشفغ ًغجبغ بمشاـغ الىاؽ، ًجؿض ؤماوي فلؿعحن، 

فدغاعجه حؿخمض مً خغاعة الىاكق، وشغفه ؤن ًظوص ـً الحم، فهظا هى صوعه، وهما ؤن 

وبفضه  زغ  ،الىاؽ منهم الحغ ومنهم الظلُل فهىظا خاٌ الشفغ، فبفضه ًغ ى بلى الىغامت

 ًخمغك في الخىاء. ًلٌى الشاـغ:

خـاب ًخجل الشفغ خـحن ٌمفـى ـلـى  ألـا

 

 

 وــــــــــــــــــــــــــــــــان بن ـــــــــــــــــــــــــــــــــضاه الشــــــــــــــــــــــــــــــــفىع  ال  

ـــــً  ــ ــــ ُـ ــــاوي فلؿع ــ ـــــض ؤمـ ــ ـــم ًدشـــ ــ ــــى بن لــ ــ  هـ

 

 وآالمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًى وكشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىع  

ـــــم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ يء ظٍغ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــغ ً ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــغف خـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل خـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وـ

 

ـــحر  ــ ــ ــ ــ ـــاص ٌشــ ــ ــ ــ ـــــُف للجهــ ــ ــ ــــفب والؿــ ــ ــ ــ  الشـ

ـــاؿ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت والخُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــفغ خغكـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  الشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وهــ

 

ــــــــــــــــــــغ  ـــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــظّهبت وخٍغ  41لــــــــــــــــــــِـ فُـــ

 : لٌى  ٍو

 بهـــــــــه الشـــــــــفغ واألهاســـــــــ ي فـــــــــي اليـــــــــىن 

 

 

 فدــــــــــــــــــــــغف خــــــــــــــــــــــغ  وخــــــــــــــــــــــغف طلُــــــــــــــــــــــل 

ـــــغف  ــ ــ ــ ــ ـــــً شــ ــ ــ ــ ــ ـــــظوص ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــغف ؤن ًــ ــ ــ ــ ــ  الحــ

 

 الحــــــم، فــــــةن عمــــــخم امللــــــاٌ فلىلــــــىا 

 وؤضــــــــــــــِ ىا بــــــــــــــاللؽى لُبــــــــــــــث الىــــــــــــــىع  

 

  ٌ  42فاللُـــــــــــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــــــــــــالم مجهـــــــــــــــــــــــــــــــــى

ضٌ ـلى التزامه ما طهغه هثًرا وشفًغا بضغوعة الالخدام بىظىه وبشفبه،  ،الشاـغ بطن ملتزم  ٍو

ت الؽلم وما ًىُضون له ولىحىصه، فهى ـاشم الىظً، ًىعلم مً طاجه  وبضغوعة ملاـع

ساظب وظىه وهإهه ًساظب خبُبخه التي يهىي، لظا فةن  لُفاهم خبُبخه فحري الىظً فيها، ٍو

ي هصىصه لهظا الالتزام، ولهظي املشاـغ الجُاشت في الخطحُت ومفغصاتها واهذ مفخاًخا ف

                                                 
: 258ص  ،ن.م - 40  . وبالعبق فالشاـغ في كصاثضه المؼلُت له مىكف آزغ، فهى ًلٌى

 ـُىان ـىضي بإلف شاـغ      ما الشفغ لىالن وألالاوي   

: ؤهذ لىالن ما الحُاة وما الشفغ وما المىا )ن.م، ص59صالديىان آلاخر، )بُلخى.  لٌى  (.67(، ٍو

 .303ص  ،ن.م - 41
 .286ص  ،ن.م - 42
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الظوص ـً وظىه، فما ؤهثر ؤلفاػ الخطحُت والضماء، والخدضي، والشهاصة، والخلىص، 

ت التي لها زمً، ًلٌى ؤبى ؾلمى:  والخعهحر بالىاع  والحٍغ

 هدـــــً بطا لـــــم هدتـــــرق هُـــــف الؿـــــىا

 

 

ـــــب  ــ ـــل عهـ ــ ــ ـــــضي وـ ــ ــــضهُا ويهـ ــ ـــ  الــ ــ ــ  ًمـ

ــــضها  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــظي وخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــغ الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــضم الحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  والـ

 

ش فـــــــــي ؤعوؿ هخـــــــــب   43زلـــــــــض الخـــــــــاٍع

 
ا، فهى ًجفل ؤوهالخؾ في بُان الشاـغ    ًُ ت شىاله هه ؤلفل طهغ املفغصة ووؼُفتها الشفٍغ

. ولىً التزامه ؤًًضا وان للمت، فهى ال ٌفضو الىه  اللمىي الغصحن، الظي 
ً
 وكبال

ً
املضمىن ؤوال

فمض بلى املخذ مً الترار، ال لؿبب  ش كىمه ؾلىه الشفغاء اللضامى، َو بال ألهه ًخصل بخاٍع

 مً هظا الحفاػ ـلى هظه اللمت الىالؾُىُت التي هي معجمُت
ً
ؤي ؤن  -وبإصبه، ووؿىق مشال

 اللاعت ًضعغ في بفضها بلى البدث ـنها في املفاحم:

 شفذ ـلى الؿُىف الحضاصف         ًا بلاًا الؿُىف ماحذ بها الىاع 

ـــجــٌى وألاهــــهــؿــلفــىق ا         ألاضىاء غثـــجفجم ـــىـــغاخاجـــمً ح ــ ــــــــ  44اصـــــ

وبالعبق، فاأللفاػ في البِخحن املظوىعًٍ مؿخلاة مً الفصُدت التي ـغفها الشفغاء 

ش ألاصب الفغبي، وختى في شفغه الغوماهتي فةهه ًدافؾ ـلى مشل هظه  املشهىعون في جاٍع

                                                 
ا مق ما  وؿب بلى هاؼم خىمذ الِؿاعي التروي، خُث 156ن.م، ص  - 43

ً
بضو ؤن هىان مفنى مشترو ، ٍو

: "بطا لم ؤخترق ؤها وجدترق ؤهذ فمً طا الظي ًىحر الؽلماث" زاهُت في شفغ ؤبي  ووعصث الفىغة ،ًلٌى

 ؾلمى: 

م ًىدشغ الىىع      (.220ص  ،ولً نهخضي بمحر  وكىص )ن.م        بالىكىص الىٍغ

 وكض ؤوعصها  في كصُضجه املشهىعة "اوشغ ـلى لهب اللصُض"، فلاٌ:  

 ووكىصها ؤهل الىغامت

 

 

 مً جحاجحت وصُـــض 

 ًا هاع ال جخؽلمي 

 

 وجلبلي شغف الىكىص 

 (.25ص  ،)ن.م      

 211ص  ،ن.م - 44
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وعصث في الترار هلصت حؼاء ؾىماع، املفغصاث املعجمُت، بل هىان جىاصاث مق كصص 

 وكصت الغحل الظي طبذ العحر ووان ًترخم ـلُه: 

 صعب الصــــــــــــــــــــــــــــــباًا لـــــــــــــــــــــــــــــــى جىىعجـــــــــــــــــــــــــــــــه

 

 

 مهـــــــــــــــــــــىي  صـــــــــــــــــــــباباث  وؤؾـــــــــــــــــــــغاع 

 .... 

 

 

  

 صاعي وفـــــــــــــــــي ـُنـــــــــــــــــّي بفـــــــــــــــــض الىـــــــــــــــــىي  

 

 ؤال جـــــــــــــــــــــــــغي زُالهـــــــــــــــــــــــــا الؿـــــــــــــــــــــــــاعي  

ـــــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم بإلىاهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــبه الحلـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  زضــ

 

 فسضـــــــــــــــــبذ بالـــــــــــــــــضمق ؤشـــــــــــــــــفاعي  

ـــــت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم فخىـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــً وهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــحُت الحؿـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ضـ

 

 

ــــي  ــ ــ ــ ــ ـــاع ججنــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــىاء مفعـ ــ ــ ــ ــــى خؿـــ ــ ــ ــ ــ  ـلــ

 حــــــــــــــــــــــــــاع  ـلهــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــضؿ بــــــــــــــــــــــــــالهىي  

 

 حــــــــــــىع ـــــــــــــضو فــــــــــــي الحمــــــــــــى ضــــــــــــاع 

ـــمه  ــ ـــــاهم باؾــ ـــــً خـ ـــم مــ ــ ـــفب هـ ــ  والشـ

 

ـــــماع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم ؾىــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه ؼلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ًؽلمــ

ـــان  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت بـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه صمفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي ـُىـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  فــ

 

 45وفــــــــــــــي عاخخـــــــــــــــه ؾـــــــــــــــىحن حـــــــــــــــؼاع 

 
التزام باللمت وؤؾالُبها، وبالخالي ف ي في زضمت املخللي، ولخىصُل  -هىؿ آزغ بهه التزام مً

الغؾالت بلُه. وختى في كصُضجه املشهىعة "اوشغ ـلى لهب اللصُض" اؾخسضم الشاـغ 

ض مً  ألاؾلىب الخعابي: اوشغ، ـغج، واـعف، وفي طلً صـىة خمُمت صاصكت، ومىكف ًٍغ

زعاب لىفؿه ؤًًضا، جماًما والشاـغ الظي ًعالب ؤن املخللي ؤن ًلفه مفه، وبالخالي فهى 

ًلف الؿامق ـلى الحرمىن، وؤن ًلغؤ الؿالم وؤن ًيلمه وؤن.... وما هظا الخعاب بال بىح 

 46مىه وبلُه وبلى ؾىاه.

ت والتهىم:   جخىغع ؤففاٌ ألامغ في الىص، لىىه ما ًلبث ؤن ًجفلها بمفنى السخٍغ

                                                 
 .161ص   ،ن. م - 45
 ؤهِـ امللضس ي في كصُضجه ـلى الحرمىن:هى  - 46

 ـلى الحرمىن كف واكغا الؿالما

 

 

 وولمه بطا فهم الىالما 

 وكل ًا نهغ هل هاحخً طهغي  

 

  جذ كلبي وهُجذ المغاما 

 
 -411، ص 2010، باكت المغبُت: مجمق اللاؾمي، نبض املحار)للخىؾق اهؽغ صعاؾتي لللصُضة في هخابي  

418). 
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 بلخ ـعف، واهضب، زل الخالفت...اكفض، واخىم، صؿ ؾبدت الخضلُل، وا

وبالعبق فةهه ًفخذ ؤبىاب الهجاء والشدُمت، وهظه مما جإلفه ألاطن الفغبُت ؤًًضا ؤؾىة 

ت، فالخفابحر "صولت ألاصىام"، "مملىت اللغوص"، "ٌفِ  في صهُا زمىص"، "لى  بالخعابُت واملىبًر

ا"، ولها مً هظه الخفابحر التي جىم ـً لضبه  وعفضه. وان عبي بهجلحزًً

 :وأخيًرا

ًؽل شفغ ؤبي ؾلمى امللتزم بلضِخه الفلؿعُيُت، والغافض للؽلم املدُم بشفبه ؤبغػ ما في 

ُت، خُث جمشل  هخابخه، وبطا وان في مغاخله ألاولى كض اججه هدى الِؿاع، بل هدى الشُـى

  -بفض الترابه–طلً في حفابحر ومفغصاث خؼبُت مإلىفت، فةهه ما لبث ؤن حفل التزامه 

ا وان ألامغ  ًً لفلؿعحن ولفغوبخه، فخمحرث مضالُل ألالفاػ واملفغصاث، لؿبب ؤو آلزغ، وؤ

فالشاـغ ملتزم بشفبه ووظىه، وواهذ كضِخه شمله الشالل. وكض وكفذ ـلى وحىه هظا 

ت ألبي ؾلمى لخىضُذ طلً. ، وؤؾبابه، وكضمذ هماطج شفٍغ  الخدٌى

ت بما ًىافم عئٍخه  -جبًفا لظلً  -جىاولذ الضعاؾت  ت والىثًر داث الشاـغ الشفٍغ جصٍغ

امللتزمت، فغهؼث ـلى هظا املؼج بحن الحبُـبت والىظً، فةطا طهغ وظىه ؤلفُخه ٌؿخسضم صىًعا 

 لؼلُت، وبطا حمٌؼ بدبُبخه عؤًذ الىظً في وؿُج هصه.

ت التي ظبفتها صاع الفىص خه الشفٍغ ة، ؤزلص بلى اللٌى بن الشاـغ وان هما وصف مجمـى

فىخب في امللضمت: "بنها ؤشفاع صاصكت ملتزمت بلضاًا شفبي الفلؿعُني والفغبي، وهي حؼء 

ش وظني الضامي" ، فلض حفل هفؿه ضمً الشفغاء الظًً هم التزمىا باليلمت 47مً جاٍع

 املىكف، والتزمىا باللضُت وألاع  والشىعة والشفب. 
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