
 

 

 

 

 

 

 1953ــ  1898ناجي  إبراهيم
 

يل هددف  أةلدد شلقددفة ، و ونف ددت طشي ةا ادد  ،ددف  ، و  ةشددا ش اددولددا شلعددفي  اددة  ددف          

 ةشلمنصدرة، وةديدف  ارد ، مدي   ففد  ادة مايند   شألول( وا هدف ندفح  اد  شأل دم شلعفي )ماين  

ويلة محمرد ة   طشي ةا ا  وجمفل ير  فح بفلسف  وشلخ فل و وبهف شجرمع مع صفلح جرد، أيضف

 .رلر پوغ  ةم فحت لرشء أو ةشي  ش

) شد لة ( و)وةد  وبعكل خفص شال كل زي  وفأث  بعا شئهف مثدل  شألوةب  نفح مرأث ش بفلثقفا        

زوةث( و)ن رس( . نفح طش ةفبع ةق   و ثقفار  ةومف س   و واة ةذه شألجرشء شلافةف د  ندفح  د  

 قص ا، شألةمل. فا خفلا، منهشلعفي   اف مي  رع خفص و أ رج قصفئ

فج بر  شلافةف   و واعل  اد  شلدذظ  دل  إخففقاعل   فف  شلافةف   ل  أنث  مي يفمل اة  إح      

يرغنى ب  نل ،نة   فف  اطا ار  نف دت ةا اد  مف ةد  شدايا، شلعدففا   ومف ةد  شلحسف،د   و ا هدف 

عأ، ا هف صدقل وفهدذي  بد ي ب  رد  طشي و عأف  نف ت  نث   مي شال طرشء شلمقفو  و وشلح فء شلغفل  

ةفبع ةو ة يرشك أح يكدرح فصدرافو ولندذن  إح شلعدفي  لدم يكدي و،د مف بدل ندفح قصد  ش  د  ل 

د و وفحرهمدف ش دك نا د  و وشدفرفح ي يضدرفح و وشلجسم نا   شل أس و ي نفه وش،ارفح نث  فف شلعد 

 د  أح ندل طلدك  دم مع صري غ   وش ح شلنا شي و ومخفةج   وف غ   وش دح  شلمادفلم و غ

 دشخل  ةو ف ةمر   شايا، شلعففا   وقلاف نا  ش دشئم شلحن ي.

فجداه يلدى شله دأ، شلمحااد  لداس شلنسدفء و وندفح طلدك ارفف  ةاضر  أل هف لدم  إحيقرل أ ما ة كل     

،ااف بإ سف،  شلاشئم بفلح مفح فجفه نل شم أ، جم لد  . و دل ةدرشل   ففد  يادف ة مدي طلدك ويعدا  

 وفج ب  صفدق .  زينف   ولحنف   وش اكس طلك يلى شا ه و اكفح شج ف   بفلخ ا  و

ويسهم شبرافد شلعفي  يي وةن  لما، يع ، ،نرشي و اة ةاع شدا ه شلادفةفة بطدفبع شلحند ي و     

ش كلرد ش لاةش،د  شلطد  بادا ما ارد  بامقرد  برلدك  إلدىوشلداه  أة،دل  أحباا  شألولشبراا يي  ا   إط

 فبفلح مفح و وينام شإل سفسب ن  وب ي مسرقال  ولكي طلك قا يم  اة  فس  فحرل  أحشلفرف، خع   

و  بف رندفةه أ هدفوندفح يندي  شألولدشة  ا ارد   إلدىأنمل دةش،ر  ويدفد إلدى شةا شلدرةي و ،داى 

قصدفئاه شل ق قد  شلاذبد  و وةدة قصد ا،  أيندمفزوجت مي غ  ه و صا  وش عدا  إ هفو  ي ق ل ل  

   شلرة يقرل اشلارد، 

 ه الكعبة التي كنا طائفيها      والمصلين صباحا ومساء  هذ

 اءــهـــا       كيف باهلل رجعنا غربكــم سجدنـــا الــحب في

 
وةة شلقص ا، شلرة شجمع شلنقفد وشلاشة،رح يلى أ هف مي أاضل مف ق ل مي شلعا  شلافةفة اة 

  شلعا  شلا بة.
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 قك ديفة شلحا ا  : جا شلعفي  واة شلقص ا،  فسهف يسرغ ب مي مر    

 لجديداتلقى  يتنا         في جمود مثلمااحالمي وحبي لق دار                     

 يدــعمن ب إلينانكرتنا وهي ان كانت رأتنا     يضحك النور                      
 ل : ةلك شلايفيلر   فس  لخذل ف ونأ  و ر ج  لهذش شلرنك  يرسفءل شلعفي  يي ،ا  يردف  و      

 وألمنطوي الغرام       وفرغنا من حنين  أولملَِم عدنا 

 دمــوانتهينا لفرع كالع   الم      ــورضينا بسكون وس                      
و،د ل   شلقص ا، ةريل  فارما يلدى شلرصدري  شلقدفئم يلدى شاليحدفء و شلدذظ يرخدذ مدي شل مدز شلخف دك

 ةف   .لرجس ا شلمعفي  شلام ق  اة شلرج ب  شلاف

اااد   وباا شح أخف   فجة اة  اد  و  دفق طةيدف  بفلح دف، افشدراي ةمرمد  وشزدشدي أ زش د        

 يي   مف   و  في  اقفل :

 حان حرماني وناداني النذير       ما الذي اعددت لي قبل المسير

 رــــخياألزاد ــــكال األولي         زادي ـــزمني ضاع وما انصفتن               
 وفنمى لر يفد ةفم  : شألملبم شة، شلا ش و وشارةه بخ ا   إ سف، نمف جسا      

 بعدما اصبحت بالدنيا عليما         كل شيء صار مرا في فمي           

 ماويعيد الطفل والجهل القدي   ه           ــري كلـــآه من يأخذ عم        
ي شلمر سألرةمشلكرح و قفئ  شلرجرد و اأخذ ينفقش  بأ، شةشلرأمل  إلى  ق  مي شلح ف، داا      

 فعفؤم   : أاكفةوشلح ف، و اة  ل 

 اةــحيم          مهزلة الموت والـــذي العوالـــلت هـــمل                    

 ووصمة الذل في الحياة   وصورة القيد في المعاصم                         
و كث اة  شلقصفئا شلرة فنا نف يي فم ده وثرةف  يلى مي أ   و واة ديرشح شلعفي  نث   مي     

جففهدف بد ي فرد وش  مر إط و فقك مي ب ي ةذه شلنمفطج اة مرقع شلقمد   شألةملقص ا،  أح إال ا  و 

اة و واة للقضفء وشلقشلذظ يجساه شال،رسم  وشلخضرع  وشال خففاشالةفففع شلذظ يمثل  شلرم د و 

   :وةة شلح ي شإل سفحمف يقففل مي شجل   أثمييلى  ا  و ن  ويطل  جف   مي قص اف  يرم د 

 ما استبقيت شيئا أعطيت إننييدي           أطلقاعطني حريتي 

 يَ ــــعل ىــــأبقَم ابقيه وما ــآه من قيدك ادمى معصمي          لِ                 

 ديَ ـــا لـــــوالدني األسروآالم   ما احتفاظي بعهود لم تصنها                      
،رسم  شوةفلمف يا  يي ش،رسمم  للقضفء وشلقاة يلى ة يق  شلافجزيي شل فئس ي و وةر     

  ا ك يرال  شلعفي  ب  : أمليخرلط بعافع مي 

 يا حبيبي كل شيء بقضاء            ما بأيدينا خلقنا ضعفاء

 ما عز اللقاء ذات يوم بعد             اـــــدارنــــأقربما تجمعنا                    

 اءــــاء الغربــــقينا لقتلوا   ل خله          ـــخ كرــــأن إذاــــف                    

 ومضى كل الى غايته         ال تقل شئنا وقل ليض الحظ شاء
ه ادة نث د  وجدا فشةرم شا شء شبرلر شةرمفمف شاياش بفلطا ا  وةفمرش بهف اة شدا   دزيي و نمدف      

لح ريد  مدف ا هدف مدي صدرة شلجمدفل وش إلدىمنفة ةف ش، نف،ف لل ش د  و وي دف  إلىمي شلمرشقك يلجأ 

 وشل ق  وشلردشي  :

 في هدأة االظالم        أحيا مع االمواج

 أحيا على االنغام       من مائك الرجراج

 سحرية األطياف         األنوارذابت بك 
 

ةدة : صداق  يسدرخل  ثدمث مسدفئل ان د   أح فجة و يسدرط ع   شامي يق أ   مستوى فنه :

 شلافةف  و دق  شلصرة، و ةوي  شلمر، قى .
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ةدذه وةذه شلمسفئل يفةف  ةق ق  ال فحرمدل شلاندك وشدا شلضدغط  و نمدف يقدرل د. ةد   سد ي :  أول

ا قدرل  لد يحكم يلدى شدا ه ن أح إلىشلافةف  ينف د بهف شفي  ف ش ف شدش يج اف و ديت محما مناوة 

، ادة   شة، شلافةف  م دز،  دفة  أحشلقرل ) إلى)ش   قص ا، غ ش  ( . وديت محمرد  فما شرنت 

 شا   فجة( .

اَ  ينهف قا يف  نل فجفةب  شلرة ي أل  شوال  إح يفةف   فجة يفةف  صفدق  ووي س ش ما ة كل و 

 .سف    ،مح ةة يفةف  ش  وشخ  ش  أ س فجفةب  بكل ن ف   وقا  أل  و ثم ةة يفةف  معارب  و ثف  ف  

 ويصف  صايق  صفلح جرد، بأ   ) شفي  شل ق  شلافةف  ( .

ج بد  وشلح  شح  دفجة لدم يكدي شدفي ش  ةق د  شلافةفد  احسد و وش مدف ندفح يجسدا ةدذه شلافةفد  بفلر

  دفح شح شلصفدق  شلرة لم فف ا يل   و وش مف نف ت فناع مي ممفة،في شدي شل د  ادة نث د  مدي شال

 عفي  :حا  .وشي  يفةف  اة شلح  ةذه شلرة فجال صف اهف يح  نل شلنفس ؟ يقرل شليقع ص ياف ل

 احب الناس والدنيا جميعا   أن ذلك الحب الذي علمني         

 وعا .ــــما  ال دــوجال لي الكون في اعماقه      اعينا  تبكي دم                   
 لفن د ف و اقدا شجمادرش يلدى ةويد  صدرةف  شنمف شجمع شلاشة،رح يلدى صداق يفةفرد  و،دمرة     

فرج د  وة كدل ش هدف )   د   فبضد   فم د  يحسدي غفلادف مدزج شلرش هدف  ودقرهف و  رى قفل ينهدف ش مدا

 خطرةهف وف ن   ينفص ةف  و وةبمف نف ت شلصرة، يناه شةم و،فئل  شلراا  ي  ( .

 قرل  :وشول مف يلفت شلنن  اة صرةه ةر فعخ   شلماف ة فعخ صف   س ف  و ن

 ومن الشوق رسول بيننا        ونديم قدم الكأس لنا
وشلردة  ينفصد  شلصد فغ  شلعدا ي و إ داساهدة شلمر،د قى شلردة فعدكل آخ  شلمسفئل شلفن    أمف     

 يج  شح فرم ز بفال فافل شلذظ باو   يهاط شلعا  شلى مسررس شلنث ي  وشلرق ي ي  .

ي  دفجة و بف هدف مدي شلندرع شلدذظ يمردفز بفصدرشوقا  كم شلنفقدا مصدطفى شلسدح فة يلدى مر،د قى 

 شةفكفزي  و ا جمع ب ي شلنغمفي شلافل   وشلمنخفض  .

 ومي طلك قرل شلعفي  :

 اعطني حريتي اطلق يدي      انني اعطيت ما استبقيت شيء
 دا، شلدرزح وش د  ةجد   إالقلد م و  إال دفجة لدم يجداد ا هدف و  إحو االى شلد غم مدي  شألوزشح أمف    

لكدي   فاظ يل هف شا شء شلر فة شلمحفاظ و اقدا  ندم بادص قصدفئا ادة شنثد  مدي وزح وش دا و شلذظ

 :حهف بقرل  وز ف جاياش  نم ب  قص ا، )يفصف  شل و ( شلرة شاررشالةم مي ةذش مف ق ل مي شبراشي  

 اين شط  الرجاء       يا عباب الهموم 

 ونهاري غيوم       ليلتي انواء                                       

 زورقي غضبان       ال يهم الرياح                                    
 ةذش شلرزح مي  صك شلاح  شلمراشةك .

ف اة باص يل ه  فجة و يلى شل غم مي محفانر  إب شة مبفلنسا  للقفا   و اقا فح ة منهف  أمف    

فجةء و و مزدوج  و وش  ف ف فففة ةبفي   و اف  ف ف ف د  قصفئاه ولم يسلك ا هف ة يق  ما ن

لق  مرغ  ، اة ش  فح شخ س لكنهف اة نل  فل  نف ت منسجم  . وةة فاا   يي شخص ر  شلق

 شلمررف ، شلمرنقل  شلرة لم فثات يلى  فل .
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 م (9491 -1903علي محمود طه المهندس )

 
ن مدد  و ال اددة بلدداه و سدد  بددل اددة شلددرةي ، يرطفع اددة غضددرح يقددا وش ددا أح يالدد  شدده ش،دد     

شلدرةي  نف ت شه ، يلة محمرد اة طةوفهف و وشقال شافب شألةبا ن في أوشئلشلا بة شجمع و افة 

 اف  شلمغند ي ادة شلدرةي شلا بدة و اقدا وصدلت قصد أينمشلا بة يلى شا ه يق أو   بنهم ويغن   

 فنفزيهدف شده ، وش،دا  ال إلدىشلرةدفب و شلرة غنفةف محمدا يادا  شو )شلجناول( )شلغر اول( شلغنفئ  

 اة طلك شلرقت . أخ س أغن  أظ 

ةدذه  افبأ،دفااأ  فزك شلممئك  نرفبهف شلممرفز يي يلدة محمدرد ةد  شلمهنداس بسد د مدف فارقداه     

ة : جمدع ادخصدفئ  شدا ي  با نهدف ادة شدا ه : منهدف أ د   إلدىشلعه ، شلرش،ا  . اهة فازو طلدك 

  وال خ فلد  وشقا   وشلخ فل و ام وشقا ر  بلغت مسررس شلجففف وشلغلند  شا ه  ساف مرنف،ق  مي شلر

نف دت  فجاياشفد  ادة شدكل شلقصد ا، شلا ب د  أحطةو، شفةق  ال يصدلهف شلجمهدرة . ومنهدف  إلىصاا 

 ه نفح جمهرة يص ه و وشح شا إلىمف ا، و  وةي  و لكنهف لم فكي مرط ا  وال منف د، بفلنسا  

ي ، وشلمانى  دمي لد  ش رعدفةش بد ي صدفر، شلمثقفد ي مدي دوح شلرخلدة يديكعك يي يم  اة شلفك 

رندرع . مشلجمهرة شلق شء و وشح ةمزير  مارالد  بسد ط  ومر دري   إل  شلغنفئ   شلرة نف ت فجذب 

صد  ادة شدا ه و وبخف أحشيجفب د  وةدة  أخد سشلاق   شلذظ فرةده  فزك يرجفةل م دز،  ةذش شلرااشد

ا، ادة شداي إل د   ف فةش اة شلح ي  شلافةف   نف دت شلحفجد أةل   شلرفئ ( . ديرش   شلثف ة )ل فلة شلمم

 طلك شلرقت .

  شلرفئ   رى شلمم شألول  و لكن  لم ينع  ديرش    1918باأ يلة محمرد ة  بكرفب  شلعا  منذ      

،. صغ  رة، شل  و ينامف بل  شلثفلث  وشلثمث ي مي شلام  و اقا ولا و عأ اة ماين  شلمنص1934يف  

لدم  أل د   و شألدباة مجفل    ث شلرقى  فجة وشلهمع ظ وجردي و ويااو ش   لم ينل فال مف ش فا ف  

   .1924يكمل دةش،ر  شلثف ري  و بل شلرح  بماها انة فخ ج من  يف  

عد ف مدع ةو  شلهداوء وشلكببد  فم إلىشافب  و يم ل  أولويقفل ين  ش   نفح منطريف يلى  فس  اة    

لحد  شونفح شلقف،م شلمعر ك ب ي ج ل شلعافح اة طلك شلاص  ةر   مف هم مي  قهم ادة شلاص  . 

قهددم ج لدد  معددفي  شلح مددفح ةددذه وقل أبنددفءشلعددفي  نددفح يعددفةك  أح. ويادداو  شآلخدد ولقددفء شلجددنس 

 شلمم  شلرفئ  . شألولىشلافةفة و وقا يكست ةذش بعكل وش ح مجمرير  شلعا ي  

ف شلكببد  ي شلكبب  وشلحزح . افدة قصد ا، )قلادة( . مدثم فكثد  شوصدفجر م يخ م يلى ةذش شلايرشح  

 وشلغ ب  :

 وكأنه في سامر الشهب    منفردا      األفقمستوحشا في 

 بــرغتمدا         هو عنه ناٍء جَد ـــهذا الزحام حياله احتش                   
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لرفئدد ( وةددة طشي مقردد ب وثمدد  بحددث يددي شلمجهددرل يرضددح اددة قصدد اف  شل ئ سدد  )شلمددم  ش    

 مارال : ةم رفا زيق

 لم تطوي لجة الليل سراعا   المالح قم واطو الشراعا     أيها

 ا واندفاعاـقدم األيامموجة ـــا        ي , تاخذنــ, ياصاحب فغدا                    
  لمس فاطعف للح  وشلجمفل : شألب فيواة ةذه    

 ركأشعا منشدا اآلنارك         واعزف ــد قيثــعتمالشاعر ا أيها                  

 ود وبارك.وادُع ربَا  دعا الوج     واجعل الحب والجمال شعارك                     

  
صد  . وفد س نفح شخر فة ينرشح شلايرشح يمثل شالفجفه شل ومف سة ب ي شا شء شلثمث ن في ادة م    

 شألةم د غ  شلعفي  يي شلحق ق  . لكي طلك يغفل صف  بفلبحث  إلى شلانرشح يع   أح فزك شلممئك  

اد  منداوة شله وب مي يفلم شلرشقدع . ويا إلىشلمم  شلرفئ  بمضمر   شل ومف سة شلذظ يع    ل مز

 شلاحث يي شلمجهرل . إلىشلانرشح يع    إحيقرل :  إطيي شلمانى 

 دف شلمكادري يفةف ألو،دط شاد س لعدافب شلعد ق يلة محمرد ةد  ش دا شلمرنفسدفي شلك نفح شا     

طلدك مدي  وجنس ف و يمثل صرة، مي شلنعر، يرالقرح بهف و اااا شلقصفئا شلمع ب  بفلدامرع ادة غ د 

 اد  قريد  وشلعا  شل ومف سة و فقا  شلل فلة مجمرير  شلعا ي  شلثف    فاا د ش يدي ةو  م  د  مررث

 شلقر، شل جرل   : وفأن ابمف فضمن  مي ثق  بفلنفس 

 اء          ومجلس الشعر والغناءــــر والنســخمحلفت بال    

 اءــالوض أيامهاوسحر      ورحلة الصيف في اوروبا                           
جسا ماف و جمفل شل و  وشل شلم أ،نف ت شللذ، ينا محمرد ة  ف فاط بفلجمفل و ونفح يح  اة      

 شمف للنقفء وللسمر شل و ة :فرج  شلعفي  للمرا  شلجساي  ينه  ا   ش ر  إال أح

 ا بنت ماء وطينــبنت السماء           ولكنه اآلدميةوما 

 جينفيقعدها جسم عبد س    النجوم     أفقيريد لها الفن                      
 نمف يعمل شدش   شللذ، شلحس   :

 هذي الدمى           وصورة حسٍن عزيز المنال أميرةوكنت 

 الـــجمن ال للــــك للفـــوكنت نموذج فن ِ الجمال         احب                  
 ويف ق بعا، ب ي شلح  ولذشئذ شلجسا :   

 عيموتبقى  أبقى أنوكان              نأثمالحب فلم  أبىلكن                   
 ويصك شلح  يلى ش   قر، ةفئل  :    

 دــفورها ينـــتذوب وال ن     الجوهر الفرد ال ماستي     أنا                 

 
لد  فقدر  قصد ا، ةري أل د ( . نفح محفول  للرجايا و وأشاف   أصاة نرفب  )أةوش  1942يف        

جرد و. ويلى ةغم  وأ،فة  ةفيلى محفوة، ب ي ياد مي شلعخص في شلمخرفة، مي ففةيخ شل ر فح 

جهدل  مدف يكندا محمدا منداوة و يدينث   مي شلمقفةع شلج ا، اأح شلقص ا، فنل مركلفد  و وفكعدك ن

رشي و وشلعده شإلغدرشءشلممدل يدي  شلرة فافلجهدف و نمدف فضدم نث د ش مدي شلحدايث بفأل،فة  ملحر  

 غ شئز .ووشل

  ه ي مجمري  قصفئا بانرشح )زة  وخم  ( . يرصك ةذش شلايرشح برسدطح 1943واة يف      

 ئ س يدي شلخمد  وشلنسدفء يلدة محمدرد ةد  قدا ششد ف يلدى ش،درهمك مر دري  شلد أح إلىيع   

 وشلغنفء .

قدر  ف( . وةدر يادفة، يدي مسد      شألةبدعشل يدف   أغن    صاة نرفب  )1943يف   أوشخ اة     

شلاةشمة  ش   ل س بفلامل إالا ير    قايم  ف جمهف ةجل ديي ا  سة ش،م  طةشيري و  أغن فييلى 

 شلح  .
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  يدي شلافئدا( . يرسدم باحدث مفادم بفلكببد هد  ديدرشح جايدا باندرشح )شلعدرق  1945وادة يدف       

 مسطحف . شأل،لربشافب شلعفي  شلضفئع و ويااو ا   

اف ادة ياكس شلايرشح ش همفنف وةن ف وش،د  . 1947)ش ق وغ ب( . يف   شألخ  صاة ديرش        

لر دا، بف إيمف د شلح ف، شلا ب   و نمف ندفح شدا ه يد ة  بنمدر شلقرم د  شلا ب د  ادة مصد  و وندفح 

  شلس ف،دد  بفإل دداشث شألصدد لش عددغفل   إلددىب دد  و وقلقدد  شلعددايا يلددى السددط ي .وةددة فعدد   شلا 

 .شألخ  ،وشلرةن   اة ،نرشف  

 .  شألدشءومي شلخصفئ  شلعا ي  شل ئ س  ينا يلة محمرد ة  مزي  شلر ر  اة      

لرة نفح   ششةء مي شل مز اة باص قصفئاه و لكنهف ال فعا  شل مزي إدخفلوقا  فول شلعفي       

ح يطاد  ندف أل د نث د ،  أخطفءيقرل بهف شا شء لانفح اة طلك شلرقت . وقا وجا اة ةمزي  شلعفي  

فح يل هددف قرشيددا شلماة،دد  شل مزيدد  شلرددة شزدةدد ي اددة ا  سددف اددة شلقدد ح شلرف،ددع يعدد  و وشلرددة ندد

 ويلدة محمدرد ةمزيد  شلمر درع  وشل مزيد  يندايحفول فطا قهف اة لانفح ،دا ا يقدل وآخد وح . 

 . وأخ ساك ، فر وش  اة شلراق ا ب ي قص ا،  إلى  ث ف مز شلقص ا، 

  

 عمر ابو ريشة :
   

 اوظ أة،ل بوشبي أم    يحارح شلعا  . نفح وشلاه شفي ش   أا شدةف عف أبر ةيع  اة أ، ، جم ع     

ت طشي نف د و وياداو ش هدف شألصدلشلاثمف  رح شلى ش،رنارل للاةش،  و ونف ت شم  السط ن   و ن يمد  

ث ةددف ششثدد  نا دد  اددة شبنهددف و ويقددفل شح وشلددا، شبددة ةيعدد  نف ددت فحفددظ شلكث دد  مددي شلعددا  و وينهدد  

ممكي شلحض ظ يلى شبنهف اة فخلص  شا ش وشخص   مي أظ شث  للخعر   شلااوي  شلرة نفح مي شل

 . أب  بهف بحكم خلف ر  شلمافش ، مي  ف     يرأث  أح

ادة  للاةش،د  أة،دليندامف  شألجنادة  وشةمي  يلدى شلعدا  ةيع  ا ص  لمرشصل  فال م أبر ل ف  

جددا مف عسددر  و ويلددى شلدد غم مددي شح مر ددري  يرالدد  بفلصددنا  و شال ش دد  ش،ددرطفع نمددف يادداو شح ي

لدذظ ا ص  لاةش،  شلعا  شال كل زظ و وبخفص  شا  شكسا   وشلة ون رس و وقدا اد ش لادردل   ش

 نفح شفي ه شلمفضل .

  مر ددري ي اددة شلعددا  شلحددايث وةمددف شلرةن دد أةددمةيعدد   أبددرشخرددفة  شألدب دد اددة مطلددع   ففدد    

 وشلم ش،.

  لد  فااو اة شا  شبة ةيعد    يد  مدي  درع جايدا ادة مجدفل يمقد  شل جدل بدفلم ش، . وقدا شفدف   

بدد  يرحدداث يددي فجفة شنثدد  فحدد ةش يددي شلح ددف، شلافةف دد  شطشلرغ دد  اددة ةو  دد  شلاصدد   حددر فاا دد  

ة ةشيد  افلم ش، شلط ا  ادقا مقفم  وش ر شم  اة شي ي شلجمهرة .شلعخص   مي دوح خرف مي شح يف

، و و شلاد شء و لايهف جم ع شلصففي شلرقل اي  شلرة فط يهدف ثقفاد  شلعدا  شلا بدة شلمررشةثد  : شلخجدل

 نا يفء شلخل  و شلنقفء و وةر ينصحهف بفح فحفاظ يلى ةذه شلصففي :

 ترى خمرك في كاس حبيب  أن              تــأبر ــــكبرياء الفتنة البك

 ب ــاذن الواشي وال عين الرقي      فاحملي الشوق فما تدري به      

 ب ــــر وطيــــفي نهديك من خم   واسفحيه رعشة تنضح ما قر       
 

 ة ا  يلقفةف نمف يلقى شلممك ممنف شخ  : شم أ، اإ مف يح ش    إطشوةر 

 ما تعدت ثورة الشوق الشفاها ا         ــــــكمالكين اذا ما التقي

 ا ــــونبقي في فم الطهر شذاه   ريا بالمنى        الكأسفنعب 
  

ةيعد  و اقدا ندفح  ردفج يرشمدل يايدا، : شدارة يم د  بفلمسدكول    أبدةشلعدا  شلقدرمة يندا  أمف    

 شلافم  و ومرقك ا و،ة  حرةف و  و وف ب   ش،مم   يم قد  شلجدذوة وجهدت ةؤيدفه شلعدا ي   حدر

شلعايا شالفصفل بفلرفرق شلحضفةظ شلا بة و نفح شبر ةيع  شايا شلرففيل  شإل،ممةشلرفةيخ  أمجفد
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مدددع شلقضدددفيف شلس ف،ددد   شلردددة شدددغلت يصددد ه و ونف دددت ةؤشه شلرةن ددد  وش،دددا  و فادددف   شلمف دددة 

وشلحف   وشلمسرقال ويلى شل غم ممف نفح ياررةه مي مخفوف ش  ف ف و نف ت ةو د  بعدكل يدف  و 

  صلا  و يقرل ةشااف صرف  بنا ،  ارئ   ل اا  يمدف ندفح ياداو ما اد  مقا،د  ماصدرم  مدي مرففئل

 شلعك :

 ال يموت الحق مهما لطمت         عارضيه قبضة المغتصب 
 ومثل طلك قرل  :

 شرف الوثبة ان ترضى العلى     غلب الواثب ام لم يغلب 
 وقرل  :

  رداه في ثعبانه جولةُ  فدعيه              رَب حاوٍ ان للظلم 
 ي و طندد  وقددا نثدد  ش،ددرامفل  للطدد ق شلرقل ايدد  شلرددة يكثدد  مددي ش،ددرافمفلهف شغلدد  شلعددا شء شلرقل دداي

 ا، شلا ب:شلارشصم شلا ب   شلمخرلف  وش،مفء شالمفني شلمعهرة، اة شلرةي شلا بة ناالل  يلى و 

 النبي يا رؤى عيسى على جفن         يا روابي القدس يا مجلي السنا       

 ــــربوى يثـــداد نجـــــٍق                 واذا بغـــلَ ــــي جِ ــــفاذا مصر اغان
 

 مستوى شعره الفني :
 

 ي  و م زشفد  شلعدا أيندمةيع  قر، صرةه شلعا ي  و ويااوح طلدك  أبةيي شا   شلكرفبيكنا     

 ة   ريدد  ملمر،دد  الجايددا، ة يفدد  . واددة شلاةجدد  شلثف  دد  ةددة صددر شألولددىاهدة صددرة، بفلاةجدد  

 يمق  لهف بفلصرة شلرج ياي  و ومثفل طلك قرل  اة صرةف  شلمعهرة، :

 شح للنلم جرل  ااي         ُةَب  فٍو ةدشه اة ثااف   

 وقرل  :

 مَر بالعمر مَر اجنحة الطير          احست بمكمن الصياد 
   

فنامج وشلطا ا  فسرخا  يفةف ف  اأش فءثم  صف  مهم  شخ س اة صرةه وةة يمئقهف شلافةف   و 

 اة فج ب  شلعفي  ام يكرح ش،رخاشمهف ،طح ف محضف :

 هـــــــو تائــتدمي اقدامه وه        األنيابوالصخور الجسام ناتئة 

 هــــــورؤوس االشواك ترتد عنه           وعليها ممزق من ردائ

 ائه.نازعات الى امتصاص دم      تفح من كل صوب      واألفاعي

 
فعدكل مرجرد، اة يمق  طشي مغزس مع شلفنفح و بطل شلقص ا، . و ةوشألافيافلصخرة وشالشرشك 

 يقافي وشخطفة اة ة يق  .

ذش ةيعد  وةدة شح قصدفئاه بافمد  فنمدر بفلرداةج  حدر شلدذةو، و وةد أبةاة شا   أخ سوثم  صف  

ري  ادة رش بالدر  و دا، يضدةيعد  ش دا شلعدا شء شالوشئدل شلدذيي  جحد أبدف إحش جفز االة و وشلرشقع 

 شلقص ا، .

 صد ا، بندفءةيع  يلمس ب شي  شلعدفي  وقاةفد  شلافل د  ادة بندفء شلق أبر شلقفةظء لعا  يم  أح     

  و يضريف مر شبطف و فرح  ا   شلر ا، شلاضدري  و اهدر بدفةع ادة شال رقدفل مدي مر درع شلدى شخد

 ددفي ، ل نرقددل بكددل ب شيدد  بدد ي لر  ددث يجاددل مددي شالول ،ددااف لمخدد  و شو يسددرغل منف،ددا  شلقصدد ا

  غنى و وشثدمخرلف  و ومي طلك قص اف  )ةكذش( . شلرة يافلج ا هف مر ريف شجرمفي ف وةر شلفق  وشل

 :طلك يلى صف ا  اة شلجف   شالجرمفية و ا قرل 

 واستعَر الكأُس  وضَج المضجُع          صاح يا عبُد فرَف الطيُب     

 ع ُــــل البلقــــرى بالسلسبيـوج           ه ُ ــــبدوُي اورق الصخُر ل

 عـــــرٌح موجـــام جــترُف االي        فاذا النخوةُ والكبُر على        
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 وانطوت تلك السيوف القطَعُ        هانُت الخيل على فرسانها      

 عــي مولــــا بالغوالـــكالنـــفشئت اطلب           قال يا حسناء ما 
شلفقد شء ةذه شلقص ا، مر ريف شجرمفي ف و ويس   بففجفة ي يرال  بفصدحفب شالمدرشل و يافلج اة  

 وويصرة شلامق  شلقفئم  ب نهمف وةة يمق   اي  وفقر  يلى ش،فس شلس فد، وشلاا ا.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 شعر المهجر
 

 : بواعث الهجرة وظروف النشاة 
ا ي   و فسدد   و وةددذه شلارشيددث قددا فنددفشلهجدد ، برشيددث شقرصددفدي  و، ف،دد   وشجرمفي ددوةشء      

جد ، لهدم  د وف شلهندف   ي وشلسدرةي ي ممدي فه دأي ايلى ةج ، شلم في مي شلل باضهف أوجم اهف 

ش يغدفدةو أح إلىشلارشمل شلرة داات بفلمهج ي ي  أولشلقفةشي شلاا ا، . نفح شلافمل شالقرصفدظ  إلى

لرف،دع يعد  ششلا ب   ادة شلقد ح  شألقطفة  اتأصوياف رش شلم شلف شق و فالي شلغ ب  و اقا  أوةف هم

  و بسدا  بضاك شقرصفدظ و  ر ج  فاةرة شالقرصفدي  وشلس ف،   شلرة يف ت منهف شلاولد  شلاثمف  د

،درغمل شلزةشيدة و داك ش شإل رفجيل هف و وقا فمثل ةذش شلضاك بقل   شألوةبةفكفل  شال،رامفة 

ه مددي و وممددف ،ددمار أ ددرشلهمفحسدد ي  إلددى ا ف  مغددفدة، شلددامد ،دد إلددىو ممددف داددع شلكث دد يي  شألةا

 للرشاايي يل هف . شألم يك  ش،رقافل شلقفة، 

شدا وش ويف رش ارة وصرلهم شلقدفة، شلجايدا، شلح مدفح وشلفقد  و ارمزقدت  فدرس شلكث د يي مدنهم    

ف و بج   ن شمرهم و وفمندى باضدهم لدر لدم يقدا  يلدى شلهجد ، .  وال دت لهدم صدرة لاندفح وجافلهد

 وبمدةددم وياكددس   ددففهم شلصدداا  شلجايددا،  إلددىو بمددف يجسددا  ن ددنهم  وأ هفةةددفةيف وخضدد ، ،ددر

   شلمضن   مي   ف، شلمهفج يي بقرل  :أب في مسارد ،مف   و فلك شل  لوفصرة 

 وحملي          فوق ظهري يكاد يقصم ظهري كم طويت القفار مشيا  

 رِ ـــل وحـــفص رِ ـــــالل وقـــــبك            غير مبالٍ  األبوابكم قرعت 

 كم توسدت صخرة وذراعي            تحت راسي وخنجري فوق راسي

 

 النشاط االدبي :
ولقدا فمثدل  وشلنقدا . شألدبمندفة    ند  شلرجايدا ادة  أةموشلنقاي  مي  شألدب  شلاةش،في نف ت      

اددى لشلرددة   شألدب ددشلجما ددفي  فأ،دد سشلمهجدد  وشددا شؤه مددي  أدبددفء إل دد ةددذش شلنعددفة و ا مددف ،دداى 

م اددة بفل شبطدد  شلقلم دد  فاكددس  عددفةه اددإطششلعددمفل   و  أم يكددفنرنادد  مددي شلعددا شء اددة  فأ، سددهف

وأبددر مف ددة و سدد   ي يضدد  شلراليددفي شلمرحددا، ممثلدد  بمجمريدد  يرصدداةةف جادد شح و ا مدد  

 .وغ  ةم

   و ويرقددامهف م عددفل مالددرف وشددف شأل السدد  وفقددر  اددة شلمهجدد  شلجنددربة جمفيدد  شلاصددا       

 شلمالرف وشلعفي  شلق وظ وشل فس ا  في وغ  ةم .
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 رأ،د سل. وقدا شقد وش جم ادف شد وةف ما ند   1920يف   شألم  أولاة  شألدب  شل شبط   فأ،ست    

 مجل 1921شلجمفي  ،ن   وأصاةي. وشإل سف    شألدب   أةاشاهفشل شبط  و ادوش 

  يض  وغ  ةم .ح ي ةف جا شح و ا م  وي) شل شبط  شلقلم   ( .وششر ك اة ف

 أدبيدي  و فكرد   شألدب دةش ت شلجمفي  فنع  شلقصفئا و وفكر  شلمقدفالي شلنقايد  وشلاةش،دفي     

 شلغ ب . ألدبشلع ق وفر جم 

مدد  و و اننمددرش شلعددا  وشبددايرش اددة  ن أدبددةشفسددع  عددفة شل شبطدد  شلقلم دد  لكددل شفجددفه شددا ظ واددي 

لا بدة ش شألدبمدف ي اد   أجدردادة شلقصد  مدي  ونرارش  ث ش يفةف ف وفصري يف وشجرمفي ف و ونرارش

يرم دز  مف ة و ا م  و س   وأبةجا شح  أدباكفح اة اي شلقص  و و هج شغلاهم شلنهج شلفلسفة و

 بنزير  شلفلسف   شل و    شو شالجرمفي   .

 دبدفءشألمجمريد  مدي  1933( يدف   شأل السد  اة شلمهجد  شلجندربة اقدا فعدكلت )شلاصدا   أمف     

 عفةف   أنثا مف باا شا شء  إل هف. اة ةل ارهم م عفل مالرف وشدوشةد شكرة و وش ضم  وشلعا شء

الددرف وشلعددفي  شلقدد وظ ةشدد ا ،ددل م شلخددرةظ و امدد  قددفزشح وشل ددفس مشددف   شل أمثددفلوشدده ، و 

يلدى  شلردة شفسدات للفندرح شلعدا ي  وشالدب د  شألدب د شلجمفيد  مجلرهدف  وأ،سدتا  في وغ د ةم . 

 شلا بة . شألدباة نرفب  شلمقفالي شلنقاي  و وف جم   شلسرشء .نمف  عطت

شلنعددددددفة شلصددددددحفة مددددددي طلددددددك مجل )شلهدددددداس(  إلددددددىنمددددددف فجددددددفوزي شلاصددددددا  وشل شبطدددددد   

 و)شلا فح(و)شلسم  (و)شلسفئح(.

 الشعر واتجاهاته:
  جملهف بمف يلة : أحشفج  شا  شلمهج  شفجفةفي يايا، و يمكي    

 شبدي أثدفةاقا  وشلفلسفة جايا اة شا  ف شلا بة و شلرأملةلعا  ل ش ش:  النفسي التأملياالتجاه ـ  1

 وقضفيف اك ي  . فأمل  شلامء اة شا ةم مسفئل  وأبرفمف  وشلمرناة  وأبرشل ومة 

 يعددكل  ددفة ، يفمدد  افقددت نددل خددرشة ةم أصدداحينددا شددا شء شلمهجدد  و  شلرددأملةشالفجددفه  أح إال

اد وح يدي ا ش رش يا ااف اة ب وز ةذش شالفجفه .شلعا ي  .ونف ت شلن وف شلقف،   شلرة وشجهرهم ،

وغندى واقد  وغندى  وةمأ  ند بفلماف ة شلمرنفقضد  مدي يقد ي وشدك وة دف و،دخط وقلد  مف،ففهم 

ا ادرزظ وو دا، شلرجدرد . وفمثدل قصدفئ شألديدفحبر ا،  شإليمفح إلىوفعفؤ  . وةبمف ش رهى باضهم 

فئل ( و ف ة اة ديرش   )شلجاشول وشلخمم وأبةشلمالرف اة مطرل )بسفة شل يح وشال  شلاذشب( و 

 هف :شلح ف، وينفقع يرأملةذش شلمنطل  شلفك ظ .يقرل جا شح ممثم ةذش شلنس  شلفك ظ شلذظ 

  رــيأتممن بمراد النفس  أحالم          راوده     ـــوم تــــوى نـــوما الحياة س

 ترـــيست راحــألففباى ــفان تول           والسر في النفس حزن النفس يشهره  

 جاوزت ظل الذي حازت به الفكر           در    ــن كـــد وعـــفان ترفعت عن رغ

ا دا يدي ،لس بس ط ب بأ،لربوفمثل قص اف  )شلامد شلمحجرب (ةذش شلرفك   شلام   شلذظ يا  ين  

ف ةرمدف  بقضدفيالشلفلسدف   . ةدر ش شلرأمل د لرلدك شلنزيد   شأل،ف،دةشلمحدرة  إحشلراق ا و فا ي شلقص ا، 

مثدفلة  و  وشلسافد، و ولر يي ة يد  شلحلدم بادفلم خ د  شألميو وشلاحث يي نل مف يقا  ل   شإل سفح

 يقرل ا هف :

 لـــالسبي أينكيف نرجوك ومن       ذ االزل      ــــــيا بالدا حجبت من

 ل ـــالدلي أينسورها العالي ومن   ل          ـــــا أي جبــر دونهـــأي قف

 لــيـــى المستحـــفي نفوس تتمن           ـــــلاألم أنت أم أنت ــــرابأت

 لست في السهل وال الوعر الحرج          لست في البر وال تحت البحار 

 ج ــؤاد يختلـــدري فــفي ص أنت       ار    ــون أنوار األمواجفي  أنت

 . إل هفاحث ينهف و ويساى شلرة نفح ي قل )شل رفرب ف( أوفلك ةة ماين  جا شح 

 شإل سفح أةمفعشل رفرب ف شلرة ال فلاث شح فص   با ا، شلرحق  . بسا   أيضفمف ة ةة  أبةوغفي  

 وش ه ودمفةه :

 ا ــفيه أحببتهاوال التي      ال غابتي اليوم كعهدي بها    

  واغتصب الطير مآويها           أطوارها اإلنسانقد بدل 
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 أحنقرةدف اة شا  شلمهج  و اك ، و ا، شلرجدرد شلردة يد س مار شلرأملةشالفجفه  مي ششا منفة     

فد واة ندل وشلح رشح واة شلنافي وشلجم شإل سفحهللا ،احف   وفافلى يرجلى اة نل شةء خلق  و اة 

 شلرجرد و يقرل شلعفي  شك  هللا :

 ا ـــد حجب عنـــهللا ق نإول ـــالم القــوع

 ىــي الغصن تثنوفي النهر وفي الحقل وف

 وهو في البحر وفي الريح وفي الغابة عنى

 ناـــنذ كــمذ كانت وفينا م األكوانهو في 

ة ينهد  شلرة ةشودي شدا شء شلمهجد  و دمنرةف شدا ةم و اكد ،) شلثنفئ د  ( و شلرد شألاكفةومي     

إال ةددر  مددفو نفلرنددفقص بدد ي شلخ دد  وشلعدد  وشلجمددفل وشلقدداح و و شإل سددف   ا هددف شلرنددفقص اددة شلددنفس 

و ةشئدا  شإل سدف   شارةةم باذشب شلنفس و وفجس ا لقلقهم يلى شلمصد   شلمدكلم شلدذظ ينردفب شلدنفس 

 قصفئاه : إ اسةذه شلفك ، اة شلعا  شلمهج ظ م خفئ ل  ا م  يقرل اة  هفي  

 في الناس خير وشر      في البحر مد وجزر 

هم مي شلنفس رلفف و يررقك يلى شخرمف مرشقفوقا فنفول شا شء شلمهج  مسفل  شلخلرد فنفوال مخ    

فل  شلمنطق دد  اددة مسددفل  شلخلددرد و و سدد   ي يضدد  يضددع مسدد شألدلدد و اجادد شح يسددرخا   شإل سددف   

 يهرك  س   ي يض  بفلمري قفئم : شلخلرد اة مر ع شلحقفئ  شلثفبر  .

 نـــرقي السنيـــي        وفــات هبــا عاصفـــــي

  نـــــاألميرفاه ـــم ي      ــي العمق يلقي قلبــف

 شلنفسة اة شلعا  شلمهج ظ . شلرأملةطلكم ةر شالفجفه 

 

خدر، اة شلعا  شلمهج ظ  هد ي  زيد  ش سدف    وش دح و فداير شلدى شال:  اإلنسانياالتجاه ـ  2

 لنزي  مندذشقا ففصلت ةذه وشلمحا   و وشلر ا، ب ي شلنفس و وف اص شلنلم وشلك شة   وشلرف ق  و و

و لندفس شلح مفح و لدذلك لهجدرش بحد  ش أ، سو وشا وش بفلمهف   و ووقارش  أوةف هميي  لرش شح ة

مدف نف دت وقا شكل ةذش شلرجفه اة ديرش ة )شلخمفئل ( و)شلجاشول( البة مف ة  فة ، بفةز، و وةب

 (لم خفئ ل  ا م  خ   دل ل يلى مف نف ت فطفح ب   فس شلعفي  : أخةقص ا، )

 واحة تسقي القريب والغريب    واجعل اللهم قلبي    

لرقفل ددا شلثددرة، يلدى ش إلدىومدي شلماددف ة شلردة فضددمنرهف ةدذه شلنزيدد  ادة شددا  شلمهجد  و شلدداير،    

 و  ير  وةفقر  . شإل سفحشالجرمفي   شلرة فحا مي   ن  

حاد  و و فسدرده شلم إ سدف ةيسدرد مجرمدع  أحوشلاغة و مدي شجدل  شألطسومي شلماف ة شيضف فحمل    

 ي ينزيرح ةذش شلمنزع :يشلذ إخرش   إلى ايث   جا شح مرجهف   يقرل

  اأحالمنر ـــغي هـــإلي بٌ نذ    ا         ـــلن إنا ــــا ومــــامن يعادينـــي

 بالخصام أيامناوسادروا            لوموا وسبوا والعنوا واسخروا  

 ال يضام فالروح فينا جوهر        وا       ـــوا وجوروا واصلبــوابغ

 

د ش ددرفظ شددا  شلمهجدد ي ي بعددا   ددخم يحرفددل بفلدداافع يددي شلددام:  وال  وطني االتج  اه الق  وميـ   3

اا و وش،رنهفا شلرةي و ومقفوم  شلراص  شلطدفئفة وشل  درل للمحردل وشال،دركف   للحدفنم شلمسدر

ذظ يلددى ةددذه شلماددف ة شلعددفي  شلقدد وظ شلدد وشل  ددى بددفلفق  وشلددذل و ومددي ششددا شلعددا شء ففن دداش  

لطفئف د  ،رنهص شلرةي و وةفجم شلحقدا وشلاغضدفء ادة قصد اف  )شلداشء شلا دفء( و نمدف ةدفجم ا هدف شش

ظ ديى اة شلذود يي شلرةي شلعفي  )شل فس قنصل( و شلذ أ،همرشوشلراص  و ومي شلعا شء شلذيي 

 شلى شمرعفق شلس ك دافيف يي شلرةي و يقرل وشصفف شبنفء وةن  :

 واــم يتالبــــر ولــــمرشد ح إلى   وا     ــــلم يتوفق اآلنحتى   وأهلوه

 واـــوا وعذبـــاروا واستذلـــــفب   ره       ــــوني لألجنبيوقد رضخوا 

 وقد سكتوا والظلم يطفوا ويرسب      الرضا   إلىجانحين  أراهمومالي 
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ة اددشلعدمفلة   صدف مدي شدا شء شلمهجد   أنثدد شدا شء شلمهجد  شلجندربة و ندف رش  أحويلحدظ        

لانص  بف أصحفبهف أغ يالمرهم . وةبمف نفح للا    شلعمفل   شلرة  شلكعك يي شلانص  شلحضفةظ

 شلمفدظ دخل اة ةذش . 

رشةفهم مي ششا شلنرشة  شلعا ي  صل  بنزيرهم شلقرم   و  فة ، شلحند ي شلردة فجسداي ا هدف يد   

 أبندفءا، وطويهدم و و  صدهم يلدى و د مأةلهدومرشقفهم شلنا لد  فجدفه  شإل سف    وأ ف، سهمشلرةن   

ئهدف ويردرق شلدى لقف وشأل ادفبو وةذش ةر  امد  شلحدفج يااد  يدي  سد ف  يلدى اد شق شلدرةي  أمرهم

 قفئم:

 وقد طال شوقي للحمى وبعاديا    في النوى وبالديا          أهليتذكرت 

 اويا حبذا تلك الربوع الزواهي            اـــوأهلهتذكرت هاتيك الربوع 

 ويمسي لها دمعي على الخد جاريا   تطير لها نفسي من الوجد والجوى    

لدى   دف، ةق   يرغلك بغمل  ةمزي  خف فد  و فداير ش بأ،لربشلرةي قا ،    إلىشلحن ي  أح م ظ 

 شلغفب وشلارد، شلى شلطا ا  .

 

مف  أولوج  و ويقصا بهذش شالفجفه وصك شلطا ا  شلرة وصفهف شا شء شلمه:  االتجاه الوصفيـ  4

  فرجلدى واة وصفهم للطا ا شلغفب( ويطفلانف مي شلمنفة  شلطا ا   شلرة وصفهف شا شء شلمهج  )

 نل مف  رلهم . إلى شلرأمل  يناةم ةو  شلرفك   شلفلسفة وشلنن ، 

اد  شلاحد  اجاد شح مدثم ياج مف لفت  ن  شدا شء شلمهجد  شلدى شلطا اد  و شلل دل وشلاحد  و وأول     

ي و ويعدا   حدره بفاللفد  وشلصداشق  و وشبدر مف دة يحد أ،د شةها  ويسرعك مكنر في ويرجفوب م

 شلل ل و وينفغة  ا ار  اة  مم . إلى

 جددفح ةو ويقددفةح بدد ي  شألشدد فءاددة  شلمرأمددلويخفةدد  م خفئ ددل  ا مدد  شلاحدد  بلسددفح شلف لسددرف     

  ايث يي شلاح مف ة  أبةشلاح  وش ط شب  و ومف يمرج اة  فس  مي ش ط شب و واة ةم،م 

  فس شلعفي  قا فففيلت مع شلاح : ونأ مفومع شلاح  و يحس قفةئ  

 م اسرك ــآه ما  اعظ    ير       ـــر اسـانت يا بح

 ركـــــك امـــال تمتل       انت مثلي ايها الجبار   

 وحكى عذري عذرك     اشبهت حالك حالي       

صدرل ء شلمهج  بفلزمي و اكفح اصل شلخ يك شق ب اينا شا ش وقا شةفاطت منفة  شلطا ا      

ي يدداددة ةددذش شلفصددل و وفمدد  بفردد ، ،ددافي با ددا،  شألشددجفة أوةشقفسددقط  إط فر،ددهم و  إلددىشلسددن  

ل  داهم واعد آمدفلهمشلح ري  وشلنعفة و وقا ش،رر ى شلعا شء شل ومف ر ك رح طبرل  فر،دهم وخ اد  

  ف ( ةذش شالفجفه شط يقرل :وفجسا قص ا، ةش ا شيرب )ةة شلا مي ةذش شلفصل و 

 اـالصب نـــأيع قلت ــقالوا ربي

 ورــالطي نــوأيالفراشات  أين

 اـا حافيـــخلفه دوــأع امــأي

 وكيفما في الحقل دارت ادور.

 

 الصياغة الشعرية :

 
مدفلرش  شلعدا  شلقدايم و اقدا أوزشحوقك شدا شء شلمهجد  مرقفدف صدااف مدي :  والقوافي األوزان_  1

ي اددولددرج  إلددىلهددم شلط يدد   أو شلمجددزوء، و ممددف ة ددأشلاحددرة شلقصدد  ،  إلددىرة شلطريلدد  يددي شلاحدد

ندا  داود ولم يقك شدا شء شلمهجد  ي شلمرشح و لمف ا   مي يذوب  مر، ق   و ولمف ا   مي بسفة  .

ايمد  و شط شخدذ  سد   ي يضد  بدفلمزج بد ي بادص شلاحدرة شلعدا ي  شلق شأل السد  فقل ا شلمرشدحفي 

 مزجف ممئمف اة فرشا  فف  . شأل السةوب ي شلمرشح 
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  دا ةدذش شلفدي ةدر شلر أح،ا  ينفي  شدا شء شلمهجد  بفلمرشدحفي وشلدننم يلدى غ شةةدف و ةدر     

لدى شلاحدرة شلفن   شلردة نف دت مندذ شلقدا  خ وجدف يشلذظ ش،رسلم لمرقفهم مي شلاحرة و وشح مقفي س  

،د قى شلاحدرة مدي شجدل شلرنريدع ادة مر ادة فغ  د  فلدك أةداشاهمو وةة شلردة ش سدجمت مدع  شلمألرا 

 شلقص ا، .

قد شئح  فحطد م شلقفا د  لمدف وجدا ا هدف مدي ق دا يحدا مدي إلدىواة ةذش شلمجدفل ديدى م خفئ دل  ا مد   

  جرةف بلدرح فولرش شلرجايا ا هف ل خخمسفي و شلرة مشلعا شء و نمف نرارش يلى  نف  شلم بافي وشل

 . شلمألرا جايا با اش يي ة يقر  

 زشحبددفألومددي شلددذيي فمسددكرش  آلخدد ييش شلرحدد ة شلددذظ ،ددلك  نث دد  مددي شلعددا شء و لددم يدد ق ةددذ     

  شء   مي شلعاوشلقرشاة شالير فدي  ووةبمف يقك شا شء شلمهج  شلجنربة اة مقام  ةذه شلف  شلمألرا 

و  ادة شللغد  شأل،دفسشللفند  ةدة  جد   أح: فدرخى شدا شء شلمهجد  وبفيرادفة  ـ اللغة واالس لوب2

افم   شل شأللفف  ش،رامفل إلىةاارش  أ همشلسفئغ  شلسهل  و وةذش ال يانة  وشأللفف ي شلمر    و شلكلمف

 شأللفدف  لدىإقدا ةداارش  أ هدم إالو مدي ةدذش شلقا دل  ألفف وشلاافةشي شلهفبط  و االى شل غم مي وجرد 

 . شلسهل  وشلاافةشي شلاس ط  و يلى غ شة مف قام  شلاقفد اة ديرش   )يفب  ،ا ل(

شديدر( شألشدا  (و)شل مثدل ) شألجنا د  شأللفدف ش،درخاش  بادص  أل فسدهموقا ،در  بادص شلعدا شء    

خامهف ادة و)شلق ثفة، (. وال مف ع مي ششرقفق شلعفي  لدااص شلكلمدفي ويسدر(شلكمنج  و)شلاوالة(و)

ل شددا ه برصددفهف فجايدداش و ومددي شمثددفل طلددك ش،ددرخاش  شيل ددف شبددة مف ددة لكلمدد  )شلغ شب دد  ( بددا

 ح(.)غ بف

ر دفي شلعا  شلمهج ظ و ش،رخاش  شل مز شلذظ صفة و،د ل  للراا د  يدي مكن بأ،لربوومف ل  صل  

 و ويرضدح طلدك ادة شدا  جاد شح  دفة ، مرم دز، ادة مقطريرد  شلمعدهرة، ) فدفة فر،هم شلحفلم  

 (و )شلقاي  شلطمر  (. شإلب ي شلقارة( و والبة مف ة اة قصفئا)شلر ن  شلحمقفء( و)

 

لر دا، شمدي شةدم شلمسدفئل شلفن د  شلردة  ققهدف شدا شء شلمهجد  ادة شدا ةم و :  لعضويةـ الوحدة ا 3

ا  شلاضدري  و اقدا فحداث ينهدف م خفئ ددل  ا مد  ادة )غ بفلد ( و ولكددي شلحد  يقرضدة شح  دذن  بسدد

و و شط جمفي  شلايرشح شل هف و وقا  قد  شدا شء شلمهجد  مدف ياد ف بدـ )و دا، شلمجمريد  شلعدا ي  (

اح لد  يضم ةفئف  مي قصفئا طشي ةفبع ما ي يكفد يكرح معر نف ب نهف و وشصدشصاح ديرشح شلعا  

 ش،م يمت بصل  شلى ةذش شلطفبع .

قلدرح شيرما شا شء شلمهج  شلراا   بفلصرة، يدي ويدة وبصد  ،و اهدم ينر : ـ الصورة الشعرية 5

مكدي شح يمدف مي شلصرة، شلجزئ   شلى شلكل   و شلرة فصرة معهاش نل دف و شو فر دح شد  فمر شبطف ا 

ر دا، و م سم   لر  و وينرقلرح مي شللر   شلى و ا، شلقص ا، ب مرهف   ي فارا  شلقص ا، صدرة، 

 ووفارمددا شللر دد  بدداوةةف يلددى مجمريدد  مددي شلصددرة شلجزئ دد  و شلرددة فرددبزة يلددى ة،ددم مافلمهددف 

 ويرجلى ةذش شلنرع اة قرل م خفئ ل  ا م  مخفةاف  فس  :

 ن النجوماني رايت القمر يمشي خلسة بي

 ويوشي جنة الليل المولي بالرسوم

 يسمع الفجر ابتهاال صاعدا منك اليه
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 جماعة ابولو
 النشأةظروف 

 

 و بحسددم شإل  ددفءلددم فنردد  شلخصددرم  شلرددة بدداي بدد ي جمفيدد  شلددايرشح وجمفيدد         

فندرح يحر  دفءشإل اقا بقة شدا شء  شألدبة لصفلح ش ا شلر فةيي شلمرخفصم ي وشلمرقك 

ي و و ل جمهرة شلعا  يرغنى بعا  زي مد  شدرقة و يلدى شلد غم مد شألدب  بمكف رهم 

 . شألدبةمحفوالي جمفي  شلايرشح شلرة ش،رهاات فقريص مجاه 

يد  مدي شلرة فصدفةع ا هدف شلر دفةشح شلمخرلفدفح و ندفح ةندفك مجمر شألجرشءاة ةذه      

ومددف  و ددفدي بدد  مددي آةشء  قايدد  جايددا،  شلعددا شء و وقددا ش،ددرهرفهف ديددر، شلددايرشح و بمددف

اددة  ةلاددت بدد  يلددى شلنددفس مددي قصددفئا طشف دد  و فنحددر منحددى  يفةف ددف  جايدداش  و أو فسددلك

 يخفلك مف ج ي يل   قصفئا شلعا  شلا بة  رى طلكم شلاص  .مسلكف   أ،لربهف

 شددفدظ و شلددذظ نددفح قددا يددفد مددي أبددرشلعددا شء  ددرل ش مددا زنددة  أول ددكوقددا شلرددك      

 . وشإل سف   وفأث  بفلعا  شل ومف سة و زيفف  شلافةف   شلذشف    ش كلر ش

لدك طو ونردفب شلغ بدفل شلدذظ فدمه بادا  1921ونفح نرفب شلدايرشح شلدذظ ةادع يدف      

 ممهدمأ و بمثفب  شلحفاز شلذظ ياغا  وشا شء شلمهج   شلايرشحبسنر ي وقصفئا شا شء 

 أمدف  صداا  وملرريد  و نمدف نف دت مهمأمدفشلكا  ، اة شلعا  و هج  و ولم فكي شلط ي  

 جمفي  شلايرشح .

 إلدىير، وقا ةشا  ةذه شلاير، شلعا ي  شلنقاي  فح ة شجرمفية اك ظ يرمثل اة شلدا    

 فح ة شلم أ، .

ل فف  و مسدكو أيادفءو وفحمل شفدظ مه أ لهذش شلاوة ومي ةنف  مل لرشءه  أبرونفح      

ثلد  افب و يكمنرح بمف يدكمي و ويرطلادرح مجرشةه مجمري  مي شلعا شء شلع إلىونفح 

ل ادرهم : وفرحقد  لد  آمفلد  وفطلاففد  و وادة ةمي ق رده و  شإل سفحيفلم يرح ة ا    إلى

  ددفجة و محمددرد ةدد  شلمهندداس و وياددا شللط ددك شلنعددفة و ومخرددفة شلرن ددل و إبدد شة م

 وصفلح جرد، .

 : األدبيةطبيعة الجماعة وآفاقها   
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م وفر  دا شلاقفد وشلمفز ة شث  اة فحايا مدنهجه أصاةهايرشح( شلذظ نفح لكرفب )شل     

ذه ةدمرشقفهم و مي ةندف اقدا جمادرهم و دا، شلفكد  وشلمدنهج وشلثقفاد  و ادة  د ي  دافت 

 ضدروش شوفافيي شلثقفاد  ونثد ، يداد شلدذيي  شألمزج  فالخرمشلر ا، لاس جمفي  شبرلر 

 فحت لرشء شلجمفي  .

فسد  لدم اف   ةدر   أةاشاهفشفدظ _ بعفح  أبري م شلجمفي  _ز أيلن ويلى شل غم ممف    

ة شفجفه ثفبت ماد ي و اقدا جمدع بد ي شلعدا  شلقصصدة وشلداةشم أويكي ل  مذة  محاد 

سدفة و شل  إلدىوةر اة شا ه يمرا مي شل م ي  وشلافةفة وشلرصفة وشلفلسفة وشلرأملة و

يندا  ةشألدبم يقك  عفة  ول ومي شلريظ وشل شفد شلى شلفي للفي و أ،فل إلى أيلىومي 

 د  وقَدك نثو شلنث  وشلنقا وشلالر  وشلطا ا  و وشلافيرلرج د  و إلى ا شلعا  بل فجفوزه 

عدا ي  ينفيرد  بفلر جمد  شل وأولدىشلجما دفي شلالم د  وةيفيرهدف و  إ عفءمي جهاه يلى 

 ادة ا شثد قشألدب   و عفةفف  شلفك ي  وشلالم   وغ   شلعا ي  و وةذش شلرنرع اة جهرده 

 شفدظ ةر شلزي م شلحق قة لهف . أبفةا ا  شلجمفي  الح 

  شدفدظ _ شلدذظ فدفث أبدريقرل شرقة اة  كم  يلدى ةشئدا شلجمفيد  _ش مدا زندة       

مدي   خ د شا ه  مدفطج ال  صد  لهدف و و وإطشبنمفطج شل ومف ر ك  ي وشل مزي ي : " .... 

ا اد  اا نمدف يسد ح ادة شلط شلذظ يعدا  شدا ه باوشويند  شلكث د ، و دشئد ، مادفةف شدا ي 

سدرر ة وي شأللد و وب نمدف يارلدة جادفل وشلمرشلدا  شأل،درشق إلدىبد  يندزل  إطشوشلسمفء و 

بدد  يسددرر ة شلم ناددفي وةدد ق شلمرشصددمي  إطش شإلغ يق دد  وشأل،ددفة  شلم ثرلرج ددف 

افيدد  اددة بدد  يرحدداث يددي شل إطششلحايثدد  و وب نمددف يرحدداث اددة ففةيخنددف وآثفة ددف شلقايمدد  و 

 يفلم دف   أو بد  يرجد  شفجفةدف ا ديدف و إطشو وب نمدف يرجد  شفجفةدف وةن دف وقرم دف و  شأل،رشق

ررةش  نددفح شلاشة،دددرح يادداوح نرددفب شلدددايرشح للاقددفد وشلمددفز ة د،ددد وإطش ...... شلددخ " .

و فمثددل د،ددررة ةددذه  1932يددف   فأ،سددتللجمفيدد  و اقددا نف ددت مجلدد  "شبرلددر" شلرددة 

لد  يندا و قفدةف و ولدم فقدك ينفيد  شلمج بفئهفوأد عفة شا شئهف  ش رضنتشلجمفي  شلرة 

قدا أدبدة واكد ظ و وو بل شفسات لرعدغل ندل  عدفة  وشألبحفث ع  شلقصفئا وشلمقفالي 

و نمدددف ين دددت شلمجلددد  بنعددد  شلقصددد  شلعدددا ي   شألوةبدددة جمددد  شلعدددا  ين دددت بر

 . قص ا، " م مد شفي " لالة محمرد ة  شلمهناس أمثفلوشلمطرالي شلفلسف    مي 

ةددر وشددا  ف شلا بددة مددي قاددل  يألفدد مددي شلعددا  لددم  و عدد ي شلمجلدد   دد بف  جايدداش        

 هدف شلفن د  و وفجسدا مدف ا "شا  شلرصري " وةر   رع مي شلقصفئا شلرة فصك شللر في

اددة شلصددح شء " و وقددا  عدد ي مددي ةددذش شلضدد ب قصدد ا، " شلمددفء  وأاكددفة  مددي ماددفحٍ 

 لرش   " . شوقص ا، "اة شلمااا " و"اة 

يلددة و جم لدد  شلام أمثددفلوشلعددفي ، مددي  شألدب دد شلمجلدد   عددفة شلمدد أ،  تفاندد قدداو      

 وزين  ،ل م و و،ه   شلقلمفوظ .

وبددذلك يكددرح للمجلدد  دوة شل يف،دد  اددة مددا شلجسددرة بدد ي شلعدد ق وشلغدد ب واددة      

 وشلفك  . وشألدبش رضفح شلجايا مي شلعا  

 

 اتجاهاتها الشعرية :  
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افئقددد  بمضدددمرح شلقصددد ا، و وفجلدددت ةدددذه شلانفيددد  ادددة يندددة شدددا شء شبرلدددر ينفيددد      

بفإل سددفح و وفصددري  يرشةفدد   و شلانفيدد   إلددىمجمريدد  مددي شالفجفةددفي شلرددة فهدداف 

وفجسدد ا معددفي ه و ويسددرط ع شلدداشةس لعددا  ةددكالء شح يضددع يدداه يلددى مجمريدد  مددي 

 : وأةمهفشالفجفةفي شلعا ي  

ةفد  طشي شلعدفي  وفجسد ا يرش شلراا د  يدي إلدىفهاف قصدفئاه  ـ االتجاه العاطفي : 1

 وشلاكددفء يلدى مددف  ددفع منهددف شأل ددم ادة شلحدد  و وشددارةه بفلضد فع و وشلسدداة وةشء 

 وفاث  .

لحدزح ش إلدى أ،دلمر شلضفئا  شلردة  أل مم و ايث شلعفي  يي  فس  وشال،رسم        

 شال طرشء وشله وب ووصك شلهرشجس شلنفس   . إلىوشلرعفؤ  وش رهت ب   وشل أس

 حإبدف ةبدفأوفقر ب قصفئا ةذش شالفجفه مي شالفجفه شل ومف سة شلحفلم شلذظ شفع اة و    

 شلق ح شلرف،ع يع  .

فر،دهم شلرجاش ة اة شا ةم لم يسدرنفذ مدف ادة   أوشلمضمرح شل ومف سة  أحويااو      

شلراا دد  شل مددزظ ل عددال لهددم شلمنددفة   إلددىو ندد ي وةمددر  و الجددأوش  وألددممددي  ددزح 

ادف ة شلقدفة  بمدف ا هدف مدي شلم إلدىوةم يسا وح غرةةف ل ر درش م و نلم  اة  فر،همشل

 . وشإليحفءيي ة ي  شل مز  إال إدةشنهفشلرة ال يمكي 

وةكددذش ةش  شبددر شددفدظ و سددي نفمددل شلصدد  اة وغ دد ةم ي ناددرح صددافب ةددذش      

ظ " شال،لرب ل عكل اة شا ةم  فة ، مي ششا شلنفة  شلفن   . ولال قص ا، شبدة شدفد

 فء" فسرط ع شح فكنا ةذه شلنفة ، يقرل :بح  شلسم

 ةرفت بَة شال رشء اف،ر قنت مي               رمة يلى قل  مي شال رشء 

 شال  ايث شلمرج وشألمفء                و ن ي اة شا  شلسمفء الم شجا

 شلسح  فج ظ اة شصطحفب شلمرج شال       ف  ى بهف لحن  لناشئة

 شء.نرلفت شالة فف للعا                           فديرهف و ارلفرت و لكن    

ال شك شح شلعدفي  ادة ةدذش شلدن  قصدا شلدى فصدري   فلرد  شلنفسد   مدي خدمل شل مدز 

لدذظ ششلذظ ش فى ةق ص وجمفال  وجمفال و،ح ش  يل   و خصرصف  اة مف  قق  شاليقفع 

ي و ددا، صددنار  مجمريدد  مددي شلااددفةشي شلمر  دد  شلمعددا  و وا مددف  ققردد  شالب ددفي مدد

 يضري  .

  وقددا قصددا شلعددفي  مددي ةددذش شاليهددف  شل مددزظ شح يددر ة شلددى شلقفةئاحفلردد  شلنفسدد   

 د  يدي اهدم قصداوش شل مدز للراابكل مف ياف    مي فمزق و شلمحطم  و ول عا  شلمرلقة 

ي يدقفدة،  مكنر في  فر،هم شلرة شنرري بنفة شلح  و شط ةأوش شح شللغ  شلمافش ، لم فاا

 ش في قلربهم شلرة شدمرهف فجفةبهم شلففشل  و نر هم شلافث ، .شلراا   يي ج 

لحايثدد  وشلددذظ يهمنددف مددي ةددذش شل مددز شل مددز ةددر ش دد  قددا مثَددل اددة شلقصدد ا، شلا ب دد  ش    

ن دد  ف ددفةشص جايدداش  و بمددف  ققدد  مددي ش،ددرخاشمفي جايددا، اددة شاللفددف  وشلااددفةي وشلر ش

غ  ةدف ز وشال،درافة، وشلكنفيد  ووشلصرة و وبمف ةَرةه  مي يمقفي شاللفف  ادة شلمجدف

 مي صرة شلامغ  .

 م يسدرطعنفح ال،رخاش  شبرلر ش،لرب شل مز و قا شغنى لغ  شلعا  و وفصري ه بمف ل    

 شح يحقق   رى شا شء شلايرشح .
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ة ـدد شالفجددفه شلرددأملة : يلددى شلدد غم مددي أح شلرأمددل بفلعددا  قددا شددفع ينددا شلادد ب ادد2 

شكل  فة ، ملحر د  ادة شدا  جمفيد  شلدايرشح  يصرةةم شلمرقام   خفص  و وأ   قا

وشا  شدا شء شلمهجد  و شل أ د  قدا  قد  ادة شدا  جمفيد  شبرلدر  دفة ، ال فخلدر مدي 

لدذظ ششلجففف شلاقلة و وةبمف نفح للرداا  شلادفةفة شلدذظ الز  شدا  ةدذه شلجمفيد  ةدر 

 خفك مي ةذش شلجففف شلذظ شلمحنف شل   .

،ددهم و وفم ددز بفلرعددفؤ  . ويادد  يددي   دد ،  فروقددا فلددرح شددا ةم شلرددأملة بفلقرفمدد     

مد  . وفم دةم يلى شلح ف، ويلدى شلمجرمدع و وةبمدف قدفدةم شلدى شال،رسدم  ادة آخد  شال

اهذش ةر محما يادا شلماطدة شلهمعد ظ و يااد  يدي    فد  وف هد  ادة صدح شء شلح دف، 

 ا قرل :

 ش مف  حي نرن   ل اة       ف   صح شء مقر  ففئه ي 

 نفح لنف           وف ننف اة غا مف ، كرح . لقا  س نف نل مف

 وينرهة شلرفك   بفلمري بفلعفي  صفلح جرد، شلى شلح  ، ثم شلعك :

 قا   ي  اة شلمري واة شم ه    ومف زدشه هللا اة ، ه

 الم يقرل شلنفس مفي شم ؤ           شح ةفج  لاينف شلى قا ه ؟

 شلطا اد وأملهم شلفلسدفة و شزشء شلخلد  ةبمف نفح شلسا  اة ةذش و اضرلهم شلاقلة وفد   

ئقهدف وشللرح ومف يرصل بهدف مدي   دف، ومدري و ممدف ال يسدرط ارح لهدف اهمدف شو شلدى  قف

 .لرش،دا  وصرال  . ويرزشمي مع ةذش شلرفمل و خ ا  شمفلهم شلعدايا، و و د فع ش ممهدم ش

  رى ينرهة بهم طلك شلى ش اف  وشارة بفلملل وشل أس .

 

س شدا شء ةبمف يكرح ةذش شالفجفه مي ششا شالفجفةفي ش ريف  لداصفة :  ـ شالفجفه شلر 3

 برلددك شبرلددر ال دد  يمثددل اددة شلعددا  شل ومددف ر كة شلاددفلة نلدد  شفجفةددف  مرم ددزش  ملحر ددف  

لدر قدا شالصفل  . وشا  شلطا ا  اة شالدب شلا بدة قدايم قدا  شالدب مفسد  و شدا شء شبر

ش ش،درر ر بد ي مندفة  شلطا اد  وبد ي  فر،دهم فنفولره فنفوال  جاياش  و   ي  ققرش شلصل 

 ا اد  شالةذه شلمندفة  فاا د ش  يدي  دفالفهم شلنفسد   شلمخرلفد  و بدل ش هدم مدف وصدفرش شلط

لغندفء لكة ياا وش يدي  دفالفهم ومرشقفد  . شط ال يكدفد يخلدر شدا  وش دا مدنهم مدي طلدك ش

س  دزشح شلدنفشل و ة شلخفل  للطا اد  و شلردة فكدرح ادة نث د  مدي شال  دفح مرنفسدف ال

 وفاريضف يي اعل اة شلرك ك مع وشقدع شلح دف، وصد شيفي شلمجرمدع و وخ د  مدف يمثدل

 د ش  ةذش شلغنفء شل و دة شلخدفل  قصد ا ، )شبد شة م  دفجة( و شلدذظ ش،درر ى شلاحد  فاا

ح دف، . شلممزقد  و وفجسد اش لعدارةه بفلضد فع و وش سف،دف برففةد  شليي  فلرد   شلنفسد   

 يقرل :

 قفت مسفء       نم شةلت شلرقرف وشالصغفء قلت للاح  شطش و

 ش مف يعا  شلعا   شا هف       شيهف شلاح   حي لسنف ،رشء

 ش ت يفي و حي   ب لل فلة      مزقرنف وص  فنف ةافء

 

 منفة  شلرجايا اة شلعكل :  
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امد  وادة صد فغرهف و لشول منه  مي منفة  شلرجايا نفح اة فطريع شللفن  وشلاافة، 

  شلمر  دد بركددفة شاللفددف ة لددم فرسددع لهددف شللغدد  شلمافشدد ، . لددذلك ،ددارش شلددى شفجددفةبهم شلردد

 و شلرة فخرلك اة دالالفهف يي شلاالالي شلسفبق  . لل   وشلصرة شلن

ايدا واة مجفل شلاحرة مضى شا شء شبرلر وةشء مي ،اقرةم و فر، اف لندرشة  شلرج   

شلمجدفل  عد   شلدى اة شلا وا .  رى صفةي فعكل اة شدا ةم  دفة ، و وادة ةدذش 

 ومددزجهم شلاحددرة شلمخرلفدد  اددة لاقصددد ا، شلرش ددا، و وفحدد ةوش مددي شلقفا دد  شلمر دددا، 

 وشلرزمرش شلعا  شلم ،ل و و سجرش يلى غ شة شلمرشحفي .

 هدف شو ويقك شبر شفدظ اة مقام  شلذيي جادوش اة بحرة شلقص ا، و ،رشء ادة وز       

  اددة اددة ش،ددرامفل شلرففي ددل و شط ش،ددرخافا رهددف شو  رددى اددة ة يقدد  نرفبرهددف و وفغنددى ق

 ا، نلهدفقصفئاه ففا ل  وش ا، اة شلعط  شالول ومثلهف اة شلعط  شلثدف ة ثدم بندى شلقصد 

 يلى ةذش شلرزح :

 لـــشم يف شمل        يف

 يف ةرس      مي يمل

 لــــللاط    يف  لى   

 يف قرظ     اة شلجلل 

مخرلفد  يلدى ة يد  شلعدا  وفخلدرش وقا بنى جمفي  شبرلر بادص قصدفئاةم مدي بحدرة 

 اف  اددة ةددذه شلقصددفئا يددي شلقفا دد  شل ف ادد  و شمددف شبددر شلقف،ددم شلعددفبة و اقددا  نددم قصدد

 شلمعهرة، شلرة يقرل ا هف :

 ش،كنة يف ج ش          وش،كنة يفشجرح 

 مفي يها شلنرش         وةمفح شلجنرح 

 ص ا، شلمرشح  .يلى غ شة شلمرشحفي و والب شة م  فجة محفوالي ممفثل  للق

برلدر شمف شلعا  شلم ،ل و شلذظ ،ا  شل   شدا شء جمفيد  شلدايرشح و اقدا ،داى جمفيد  ش

 شلى شلننم ا   وخفص  ش ما زنة شبر شفدظ.

ي ولقا ش دااع ةدكالء شلعدا شء ادة ة يد  فجايدا يد وا شلقصد ا، وقفا رهدف شنثد  ممد  

  ف ش،ددمره ) بفلعددا،دداقرةم و  رددى وصددلرش شلددى  ددا شلرخلددة ينهمددف و ل نددرنم شلدد هم مدد

 شلم ،ل( .

 

 

 


