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  القرية أحلان. ١
  ةشبك أبو إلياس

 جـدد . والسهولة الرقة بطابع مطبوع عاطفي شعره احلديث، العصر يف لبنان شعراء أبرز من هو
 و‘ األحلان: ’الشعرية آثاره أشهر. احمللي باللون قصائده ولون موضوعاته، ونوع الشعر أوازن يف
  ‘.األبد إىل’ و‘ القلب نداء’ و‘ غلواء’

  :املناسبة
 يتوهم الشاعر أن إذ‘. القرية أحلان’ القطعة هذه يف القرية ذكريات عن شبكة أبو الياس يتحدث

 القريـة  زينـة  شبكة أبو يراها اليت األشياء أما. حماسنها وسلبتها القرية على زحفت قد املدينة أن
  .وغريها واملعول والسراج واملهباج واجلرن والصاج واملوقدة الوجاق: فهي هلنائها وسببا

  لبنان يف دهر يا    كان ما لنا أرجع
  واملىن أحالمنا      لنا كانت

  الزمان صفو وكان    
  املزمن كرتنا من    اهلىن الضمري كان

  األمان كان... وكان    الوجدان وراحة
  اجلىن حلو والعيش    
  لنا أرجع دهر يا    
  لبنان يف كان ما    

  املبعد أطيافها    األحداق إىل أرجع
  واملوقد     الوجاق ولليايل
  واملهباج واجلرن    الصاج إلينا أرجع

  السراج يف ونورنا    الرىب يف وخصبنا
  الكهربا واسترجع    
  الغىن وكاذبات    
  لنا أرجع دهر يا    
  لبنان يف كان ما    
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  اخلابية يف    العتيق النبيذ ذاك
  الزاوية يف يهش    اإلبريق وذلك

  اآلنية يف    املستفيق والنرجس
  احلبق رؤوس على    مرق لص والريح

  سرق ما كأنه    
  ىنج ما كأنه    
  لنا أرجع دهر يا    
  لبنان يف كان ما    

  الغادي فالحه    الوادي إىل أرجع
  الشادي وطريه    
  املقبال واملوسم    واملعوال والرفش

  
  اجلمال العيون إىل    البأس القلوب إىل

  للبان وراحة    للنفس وعزة
  وجهنا لنا أرجع    
  لنا أرجع دهر يا    
  لبنان يف كان ما    
  والتعليقات احلواشي
 اآلمال  :    ىنامل .١
 القدمي  :    املزمن .٢
 القطاف  :    اجلىن .٣
 العيون املقصود  :   األحداق .٤
 النوم يف الطائفة اخلياالت  :    األطياف .٥
 املوقد  :    الوجاق .٦
 عليها خيرب حديد من قطعة  :    الصاج .٧
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 الكبرية املدقة  :    املهباج .٨
 والزيت اخلمر حلفظ آنية  :    اخلابية .٩
 حكيض  :    يهش .١٠
 الوعاء  :    اآلنية .١١
 القوة  :    البأس .١٢

  
  الشتاء أحلان. ٢

  شبكة أبو إلياس
  :املناسبة

 مع القمم يف اجلبليني بلسان الشتاء أحلان القصيدة هذه يف شبكة أبو إلياس الشاعر غىن
 قـد  دامـوا  ما الطبيعة بثورة يبالون وال املواقد أمام يصطلون والثلج والعواطف املطر
  .عدته الفصل هلذا أعدوا

  اجلمال واخلقي واعزيف    وارقصي واصفي أمطري
  اخليال وانسجي      

  السالل يف والتني  قاللنا يف والزيت    أعدالنا يف القمح
  جبالنا من حالل وكلها      

  اجلبل وبالثلج باألعاصري    وباح األرض إىل املزن عادت
  وأمل أماين الدنيا وعلى    كفاح اجلو ويف جهد الثرى يف

  عسل إال الصبا عنه نفضت      ما شوانن فالشجر
  قبل األرض على      السما من واملطر

  عطّري أمطري      
  األخضر بالدم      
  الزهر برعم      
  الثمر وامألي      
  اخلابية يف مخورنا      
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  الرابية كروم جين      
  الكرب وعندنا      
  والعافية واخلفر واحلب      

  فجرى زالال النبع سقت    جراح الليل من الربق فجر
  األخضرا اجلنني فيها فارقيب    الرياح يف عطر الطفل ربيعلل

  وهنا دفٌء النار يف واصطلي      
  طفلنا يرعى واهللا      
  لنا والدنيا واحلب يل أنت      

  الكرب وعندنا  الرابية كروم جىن  اخلابية يف مخورنا
  والعافية واخلفر واحلب      

  السالل يف والتني  قاللنا يف والزيت  أعدالنا يف والقمح
  جبالنا من حالل وكلها      
  والتعليقات احلواشي
 أصواا  :  الرياح عزف .١
 الكبري الكيس أي الغرارة وهو عدل مجع  :    أعدال .٢
 العظيمة اجلرة وهي قلة مجع  :    القالل .٣
 املمطر السحاب  :    املزن .٤
 الشرق جهة من ب ريح  :    الصبا .٥
 الضخمة اجلرة  :    اخلابية .٦
 ءاحليا  :    اخلفر .٧
 العذب الصايف املاء  :    الزالل .٨
 أمه بطن يف دام ما الولد شيئ كل من املستور  :    اجلنني .٩
  استدفأ  :  بالنار اصطلى .١٠
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  النسر. ٣
  ريشة أبو عمر

 باجلامعـة  التحق مث. األولية دروسه تلفى وفيها حلب يف نشأ. لبناين أصل من كبري سوري شاعر
 فكـان  وسياسـية  إدارية كربى مناصب يف تقلب. الغربية باآلداب فتثقف بريوت يف األمريكية

 ومـن . وغريهـا  اهلند يف لبالده وسفريا السوري الس يف ونائبا. حلب يف الكتب لدار مديرا
 املوسـيقي  باإلطـار  أو بالوزن القدمي من حيتفظ. الشعر يف واحلديث القدمي بني املزاوجة ميزاته

 مـن  عليه تشتمل وما القصيدة وبناء املوضوع يف حةواض جتديدات ذلك إىل ويضيف وبالصياغة
  .شعر: جمموعته أمهها من شعرية آثار له. وصور معان

  :املناسبة
 مـن  أمامـه  يراه مبا يترنح السفح إىل اجلبل ذروة يف كره من سقط نسر عن ريشة أبو يتحدث

 أن وجيـب  البار نهااب إنه. املهيض النسر هذا بيد تأخذ أن اجلبال الشاعر وينادي. احملقق املوت
 ذه عرب ريشة أبا أن. الذلة تلك نفسها عن وتدفع. فيه أصاا الذي اجلرح هلذا تثور بل. له تثور

 اذن األساسـي  الغـرض  فلـيس . الناس عظماء من غريه عند أو عنده نفسية حالة عن القصيدة
 ال يراهـا  الـيت  لساميةا اإلنسانية واملطالب املطامح تصوير الغرض وإمنا. ميتته يف النسر تصوير
  .تتحقق

  
  وثوري اجلبال ذرى يا فاغضيب    للنسور ملعبا السفح أصبح

  سعري فحيح الدىن مساع يف    فابعثيها صيحة للجرح إن
  السكري دهرك أقدام حتت  مدمى شلوا الكربياء واطرحي

  العصور صدور ا وارمي  النسر بقايا اجلبال ذرى يا مللمي
  املنثور بريشه تيها  مالنج جفن يكحل يعد مل إنه

  األخري الوداع من شيئ  عينيه وعلى ذاهال الوكر هجر
  جناحيه من طاويا السفح هبط      
  مقبور مطمح كل على      
  ما الطري عصائب فتبارت      
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  ونفور األذى من شرود بني      
  السفح جوابة تطريي ال      
  تطريي لن خربته ما إذا فالنسر      
  وأدمت خملبيه الوهن نسل      
  املقدور عواصف منكبيه      
  عليه يشيع الذي والوقار      
  الدهور سحيق من اإلرث فضلة      
  يتلوى جائعا النسر وقف      
  نثري الرمال على شلو فوق      

  القصري واجلناح الغض خملب    بال تدفعه البغاث وعجاف
  املقرور هزة واهتز كرب  ال جنون من رعشة فيه فسرت
  منخور هيكل قاضأن بر  األغ األفق على ساحبا ومضى

  األثري ضمري يف الظن مدى ز    واجتا الغياهب أتى ما وإذا
  املستطري وهجها من حرى فاق  اآل نشت زعفة منه جلجلت

  املهجور وكره خضن يف اء  الشم الذروة على جثة وهوى
  شعوري؟ أمات قد السفح أم ت  عد كما أعود هل النسر، أيها
  والتعليقات احلواشي

 ذروة مفردها القمم  :    الذرى .١
 احليوان أعضاء من العضو  :    الشلو .٢
 مجاعاته  :  الطري عصائب .٣
 وصغارها شرارها  :  الطري بغات .٤
 املهزولة  :  العجاف .٥
 الربد شدة من املرتعد  :    املقرور .٦
 البايل  :  املنخور .٧
 القدر على يغلي وهو املاء صوت يشبه صوت هلا مسع  :    نشت .٨
  شراملنت  :    املستطري .٩
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  طلل. ٤
  ريشة أبو عمر

  :املناسبة
 عجـز  وقد الفناء وأمام. الدهر سحقه وقد العامل جمد أمام الشاعر معه يقف ذاهل تأمل القصيدة

 عن يتحدث أن الظن غري يستطيع ال روماين بصرح الشاعر مر. كامال عجزا خصمه حتطيم عن
 إياهـا  داعيا. نفسه مبخاطبة دتهقصي الشاعر استهل. النظيف ترابه تألق انتباهه واسترعى. ماضيه

  .اخليال من آخر عامل إىل حيمله ألنه إحساسه عن فيه يغيب الذي املكان هذا حرم يف للوقوف
  حسه عن املرء به يغيب    املكان هذا إن!  قدمي فقى

  أسه عن تبحث أعاليه    هوت صرح وأنقاض رمال،
   .أمسه عن يومي أسأل       ذاهال به طريف أقلب

  ؟ أنسه على اجلفون وتغفو     احلياة عليه تسيل أكانت
  ؟ حنسه يف املقادير وجتري     سعده يف البالبل وتشدو

  ؟ رمسه من امليت وأستنهض     ناحتيه عن الصخر أأستنطق
   .بؤسه عن حتدث تكاد     املشت الزمان خيل حوافر

  رأسه يف البوم ينعب وال    صدره من الشوك يرضع فما
  حبسه من التفلّت يدتر     مذعورة العناكب وتلك

  ملسه أذى ختاف وباتت     الدمار كف منه تعبت لقد
   ! يأسه يف املوت وينتحر     أشباحه الوهم ينفض هنا

  والتعليقات احلواشي
 بارزة آثار  :    طلل .١
 رشده عن غائبا  :    ذاهال .٢
 قضاء من اهللا به حيكم ما  :    املقادير .٣
 قربه  :    رمسه .٤
 ونوائبه الدهر مصائب بذلك يريد  :  الزمان خيل حوافر .٥
 املفرق  :    املشت .٦
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 تصيد    خيوطا لعاا من تنسج صغرية دويبة عنكبوت، مجع  :            العناكب .٧
 طعامها ا

 الفناء اهلالك،  :              الدمار .٨
  

  اد عرس. ٥
  ريشة أبو عمر

  :املناسبة
 الـيت ‘ ميسـلون ’ معركـة  ذاكرا الفرنسيني جالء ذكرى يف القصيدة هذه ريشة أبو عمر أنشد

 الفرنسيني األعداد تفوق رغم وطنه عن دفاعا العظمة يوسف السوري العريب البطل فيها استشهد
 سـوريا  إىل زفّت اد هي العروس وكأن‘ اد عرس’ قصيدته الشاعر ويسمى. والعدد العدة يف
  .اخلالد‘ ميسلون’ يوم اجلالء يوم يف
  
 الشهبِ ذيولَ مغانينا يف    واسحيب تيهي اد عروس يا
 أيب حر بدما تعطَّر مل    فوقَها رملٍ حفنةََ تري لن

درج األربِ بلوغِ دونَ وهوى    حقبةً عليها البغي 
 املخلبِ كليلَ النابِ لين    دونها الّليايل كرب وارمتى

  بِاملُغتص قبضةُ عارضيه    لطمت مهما احلق ميوت ال
 موكب يف موكبا وادى    أكمامه اهلدى شق هنا من

 املنسكب عبقه من وانتشت    طربا فرقت الدنيا وأتى
 العريب فتاها يف عرفتها    اليت باملروءات وتغنت
 أرحب ألفق فأعدته    صحراؤه به ضاقت أصيد
 الكوكب جبني املهر حافر    حتته فأدمى للفتح هب

 الغيهب وذل الذل غيهب    من األرض انتفاض وأمانيه
  خمتضب بالثّرى جفن كل    يرتوي حىت النور وانطالق

  املطلب ونبل املسمى شرف      به جيرح ومل وىلّ حلم
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  والتعليقات احلواشي
 الكرب  :    التيه .١
 الرتهة الطيبة األماكن املغاين  :    مغانينا .٢
 الثوب من جير ما وهو ذيل مجيع  :    ذيول .٣
 الكف ملء  :    احلفنة .٤
 مشى  :    درج .٥
 هلا وقت ال اليت املدة  :    احلقبة .٦
 والغابة احلاجة  :    األرب .٧
 وجهه جانيب  :    عارضيه .٨
 الزهر براعم تغلف اليت اخلضراء األوراق  :    األكمام .٩
 شم  :    انتشى .١٠
 الطيبة رائحته  :    عبق .١١
 ملك أيب  :    أصيد .١٢
 أوسع  :    أرحب .١٣

 
  وطين. ٦
  ماضي أبو إيليا

 إىل هاجر مث. م١٨٨٩ سنة بلبنان‘ احمليدثة’ يف ولد. األمريكي املهجر يف الكبار لبنان شعراء من
 شـعره  ميتـاز . الشعر يف صيته وذاع والصحافة التجارة زاول. املتحدة الواليات إىل ومنها مصر

  ‘.اخلمائل’و‘ اجلداول’و‘ ماضي أيب ديوان: ’مؤلفاته ومن. والفكرية االجتماعية بالرتعة
  :املناسبة
 وطنـه  إىل يوم ذات ورجع. لبنان خارج يف حياته من طويلة برهة عاش ماضي أبو إيليا الشاعر
 لبنان صورة الشاعر ويصور. الصبا أيام ويستعد وطنه يناجي فراح الطفولة ذكريات عليه فهبت
  .طفولته يف براها كما
  أنا من أتذكر... حدق     هنا أنا...! النجوم وطن
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 ؟ أرعنا غريرا فىت    عيدالب املاضي يف أحملت
 مدندنا كالنسيم    حقولك يف ميرح جذالن
 املقتىن غري و      ملعبة اململوك أملقتين
 وىن ال و حيس    ضجرا ال األشجار يتسلّق

 قنا أو سيوفا    يربيها باألغصان يعود و
 متيمنا متهلّال    الشتا وحل يف خيوض و
 األلسنا خياف ال و      العيون شر يتقي ال
  " !تشيطنا" عنه القول يدور       كي تشيطن لكم و
 ! ههنا كانت دنياه       الذي الولد ذلك أنا
 سنا من جداول فاضت     قطرة مياهك من أنا
 مىن من مواكب ماجت      ذرة ترابك من أنا
 فاغتىن مبجدك غنى       بلبل طيورك من أنا

  للدىن ربوعك من شة    البشا و الطّالقة محل
  

 ؟ املنحىن يف وصفّقت    رباك روحي عانقت كم
 بالفنا و بالدهور و      بالرياح يهزأ لألرز
 متدنا و حضارة      بنوك ينشره للبحر
 مؤذّنا فيك للصبح      مصلّيا فيك لليل

 حتزنا ال كي ذراك    وداع يف تبطيء للشمس
 األعينا بالضياء    يكحل نيسان يف للبدر

 لينا لطيفا سحرا    املهى حدق يف فيذوب
 سوسنا أو زنبقا      لروائعا يرجتل للحقل
 اجلىن أثقله للغصن    الندى، أثقله للعشب

 مسكنا ينشد األرض يف    متشردا اجلمال عاش
 توطّنا و رحلة    فألقى له انكشفت حتى
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  األحسنا أنت فكنت    اجلبال الفن واستعرض
  والتعليقات احلواشي
 إليه النظر حدد  :  إليه حدق .١
 له ربةجت ال الذي الشاب  :    الغرير .٢
 األمحق األهوج،  :    األرعن .٣
 فرحان  :    جذالن .٤
 كالم منه يفهم ومل نغم  :    دندن .٥
 والتعب الضعف  :    الوىن .٦
 قناة: مفردها الرماح،  :    القنا .٧
 سبح  :    هلل .٨
 تشاءم ضد به، تربك  :  بكذا تيمن .٩
 وخافه حذره  :  فالنا اتقى .١٠
 البشاشة  :    الطالقة .١١
 املرتفع املكان وهي ذروة مجع  :    الذرى .١٢
 األعظم العني سواد وهي حدقة مجع  :    حدق .١٣
 يشبهون العرب وكان الوحشية البقرة وهي مهاة مجع  :    املها .١٤

 العينني حسن يف ا      
 حبسنه الناس يعجب الذي  :    الرائع .١٥
 الثمر من جيين ما  :    اجلىن .١٦
 طلبه عنه، وسأل نادى  :  الشيئ نشد .١٧
  أقام: رحله ألقى. كالسرج البعري ظهر على جيعل ما  :    الرحل .١٨

  
  
  

  الطني. ٧
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  ماضي أبو ايليا
  :املناسبة
 املسـاواة . اخليال بأصباغ امللونة بالعاطفة املمتزج بالتفكري يعرضها ماضي أبو إيليا الشاعر أفكار

  .القصيدة موضوع حوهلا يبدو الرئيسية الفكرة وهي البشر بني
 وعربد تيها فصال حقري    طني أنه ةساع الطني نسي

 فتمرد كيسه املال وحوى    فتباهى جسمه اخلز وكسا
 فرقد أنت وال فحمة أنا ما     عين بوجهك متل ال أخي يا

 تتقلد الذي واللؤلؤ   تلبس الذي احلرير تصنع مل أنت
  املنضد اجلمان تشرب وال   جعت اذا النضار تأكل ال أنت
  وتسعد تشقى الردمي كسائي يف    مثلي املوشاة الربدة يف أنت
 ممتد فوقك والظالم ورؤى    أمان النهار عامل يف لك

  جلمد غري فانه حسان    احالم لقلبك كما ولقليب
 عسجد من كلها وأمانيك     تراب من كلها أأماين
 املؤكد للخلود وأمانيك     للتالشي كلها وأماين

  ؟ سرمد شيء وأي كذويها    ومتضي تأيت وتلك فهذي ال
  ؟ تتنهد أال ؟ تشتكي أال    السقم مسك إذا املزدهي أيها
 ؟ تتوجد أال الذكرى ودعتك     جرٍ احلبيب راعك وإذا
  يكمد املصيبة حالة ويف   للنعمى وجهك يبش مثلي أنت

  ؟ سؤدد ونوحك ذلَّ وبكائي     شهد ودمعك خلَّ أدموعي
 اخلرد؟ الآليل وابتساماتك    فيه ري ال السراب وابتسامي

  أرمد وطرفك به طريف حار    كلينا يظل واحد فلك
والبناء الكوخ وعلى     علينا يطل َواحد قمر املوطد 

وعندما ختفى حني     أرها تراها اليت النجوم تتوقد  
  !أبعد لست خصاصيت مع وأنا     إليها غناك على أدىن لست
  والصد التيه صاحيب يا فلماذا    وإليه الثرى من مثلي أنت
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  أدرد كبرياً شيخاً أغدو حني  وتغدو طفال نتك إذ طفال كنت
 املشيد اجلدار حوله ومن  الشاكي احلرس دونه القصر ألك

 يتلبد أن والضباب فوقه،    رواقاً ميد أن الليل فامنع
 يطرد؟ ليس فماله إذناً،  اليطلب يدخل كيف النور وأنظر
 مرقد؟ للنور فيك كم أفتدري    منه نصيبك واحد مرقد
 أربد أقتم واجلو طاليب، يف    تعدو اصفوالعو عنه، ذدتين
 يرفد كالكلب واهلر وطعاماً،    مأوى فيه واجد الكلب بينما

  وجتحد تأىب ومنك أترجى،    مين تضحك احلياة فسمعت
 والند؟ واألزهار والطري املاء    فيها اجلميلة الروضة ألك

 يتأود إنه الروض، شجر    وتلوي ز أن الريح فازجر
 مبشهد وأنت إال يصفق ال    ومره يرالغد يف املاء واجلم

 غرد إن ؟ أنا أم أصغيت أنت    يبايل ليس األراك طري إن
  تتودد للغىن فيك وال    فقري من تسخر ليس واألزاهري

 مورد وللعصافري درب    الرطب للنسيم إنه النهر، ألك
 تتربد كأا ليالً  الصيف يف به تستحم للشهب وهو

 أويتجعد األشجار عروق يف    جيري بأمرك فهل تدعيه،
 واملد للجزر األرض يف باق وهو    جتيء،ومتضي أن قبل من كان
 والتتردد زهره من الشهد    جتين النحل ؟هذه احلقل ألك

 وبالكد فيه بالكدح بنته قد    كبرياً ملكاً للنمال وأرى
 فأفسد عليها جىن ولص  احلقل على دخيل شرعها يف أنت

  أسعد احلقل فراشة من تكن مل  طراً األرض يف احلقول ملكت لو
 أجود والأنت الشذا ذات    الوردة من أى ماأنت أمجيل؟

 املهند يديك ويف قوت،    خديك من وللبعوضة عزيز أم
 املبجد باحلباء القز دودة    لوال ختتال ؟هيهات غين أم
 يرتد جفونك عن والليل  يغشاك إذ النوم مر إذن ؟ قوي أم
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 اخلد يف النضارة ثتلب ومر    بفوديك يلم أن الشيب وامنع
 يولد؟ دنيا أي يف ليالً؟  يطرق الذي اخليال فما ؟ أعليم

 وحيمد؟ يذم الذي الزمان ما    وختفى؟ تبني اليت احلياة ما
 تتوسد أو تدوس تراب من    وأمسى أنقى لست الطني أيها
 ينقد سوف نسجته وثوباً    يندك، سوف مسكته قصراً إن
 معبد أصبح لحبل قليب إن    مأوى قلبك للخصام يكن ال
  ينفد ومال يبلى كساء من    وأحرى منك باحلب أوىل أنا

  والتعليقات احلواشي
 خلقه وساء غضب  :    عربد .١
 احلرير  :    اخلز .٢
 به يهتدى جنم  :    الفرقد .٣
 قالدة عنقك يف جتعله  :    تتقلد .٤
 والفضة الذهب  :    النضار .٥
 املرتب اللؤلؤ  :  املنضد اجلمان .٦
 ونقشه باأللوان حسنه  :  الثوب وشىت .٧
 البايل  :    الردمي .٨
 الصخر  :    اجللمد .٩
 والياقوت كالبدر اجلوهر  :            العسجد .١٠
 حزن  :    له توجد .١١
 السيادة الرفيع املنصب  :    السؤدد .١٢
 تثقب مل اليت اللؤلؤة. خريدة مجع  :    اخلرد .١٣
 يؤملها ما وكل العني هيجان  :    الرمد .١٤
 الفقر  :            صةاخلصا .١٥
 األسنان فاقد  :    األدرد .١٦
 سالحه يف وشوكة حدة ذو        : السالح شاكي رجل .١٧
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 وطرد دفع أي ذاد الفعل من  :    ذدتين .١٨
 مغيم اسود  :            أربد أقتم .١٩
 أعانه أعطاه،  :    رفده .٢٠
 به يتبخر عود  :    الند .٢١
 وينحين مييل  :    يتأود .٢٢
 شجر  :    راكاأل .٢٣
 إىل وامتداده مائه ارتفاع ومده. خلف إىل رجوعه: البحر جزر :  واملد اجلزر .٢٤

 الرب
 املخطط الثوب  :  املبجد احلباء .٢٥
 الصدغني أحد يكسو الذي الشعر  :    الفود .٢٦
 رفعه  :  الشيئ مسك .٢٧
٢٨. طوال قطعه شقه،  :            الشيئ قد 

  
  املساء. ٨
  ماضي أبو إيليا

  :اسبةاملن
 كـان  حيثمـا  فرد كل م سامية إنسانية معان عن فيتحدث ذاته الشاعر يتجاوز الشعر هذا يف

 هنـا  ذاتـه  ولكن. به حيس كما املوضوع فيعاجل. الذاتية جتربته عن باحلديث يبدأ الشاعر. مكانه
 كـل  فيهخا يشترك. مهمة وقضايا عامة جوانب عن فيتساءل. اإلنسانية الذات على لتدل تتسع
. لإلنسـان  رمزا‘ سلمى’ من يتخذ مفكر متأمل القصيدة هذه يف فالشاعر. البشري اجلنس أفراد
‘ سلمى’ فكأن. والتشاؤم التفاؤل فكرة فيها يعاجل أن حياول. احلياة من مشاهد عليها يعرض وهو

 الـدنيا  يداهم الذي املساء هذا ويف. اختفت اليت الطفولة أحالم يف تفكر الوجود هذا يف سامهت
 احليـاة  صـدر  على ثقيال الليل وجيثم. العصافري وتصمت اخلضر املروج فتختفي. وحشته بكآبته
 الشاعر ولكن. والقبح واجلمال واجلبال والسهول والقرى املدن الدامس ظالمه يف تتساوى. كلها
 ميستسل أال اإلنسان على إن يقول أن الشاعر يريد. اإلنسانية سلمى أمام األمل باب فيفتح يعود
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 لينتصـر  متفائال طموحا يظل أن جيب بل. احلياة يف قاسية وظروف صعبة فترات من به مير قد ملا
 تفكريه حبسن سعادته يصنع الذي هو اإلنسان فإن. سعيد حياته وليعيش. ومشاكله مصاعبه على

  .تصرفاته وحسن
  

 اخلائفني ركض الرحب الفضاء يف تركض السحب
 اجلبني عاصبة صفراء خلفها تبدو والشمس
 الزاهدين خشوع فيه صامت ساجٍ والبحر

 البعيد األفق يف باهتتان عيناك لكنما
 تفكرين؟ مباذا... سلمى
 حتلمني؟ مباذا... سلمى

 
 التخوم؟ خلف ختتفي الطفولة أحالم أرأيت

 الغيوم؟ يف الكهولة أشباح عيناك أبصرت أم
 النجوم؟ تأيت وال اجلاين الدّجى يأيت أن خفت أم

 إمنا املشاهد من تلمحني ما أرى ال أنا
 ناظريك يف أظالهلا

 عليك ، ياسلمى ، تنم
 

 الطريق عن ضل القفر يف كسائحٍ أراك إين
 الصديق القفر يف وأين ، الفالة يف صديقاً يرجو
 الربوق ختدعه وخياف ، وضوءها الربوق يهوى
 القتام حتت فارسٍ من حرية أعظم أنت بلْ

 االنتصار يستطيع ال
 االنكسار يطيق وال
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 مقلتيك يف مرسومة تكن مل اهلواجس هذي
 وجنتيك يف ورأيته الضحى يف رأيتك فلقد

 يديك يف رأسك وضعت املساء يف وجدتك لكن
 اكتئاب النفس ويف ، ألغاز عينيك يف وجلست

 العاشقني اكتئاب مثل
 تفكرين مباذا... سلمى

 
 هضباا؟ عن النور عروش هوت كيف باألرض

 جنباا؟ يف الصمت ساد اخلُضرِ وجباملر أم
 وكناا؟ إىل تعدو اليت بالعصافري أم

 كالقرى املدائن خيفي املسا إن باملسا؟ أم
 املكني كالقصر والكوخ

اليامسني مثلُ والشوك 
 

 واملستنقع النهر بني الليل عند فرق ال
 املتوجعِ كأدمع الطروب ابتسامات خيفي
 الربقعِ تحت القبح مثل يغيب اجلمالَ إن

 وللدجى النهار على جتزعني ملاذا لكن
 ورغائبه أحالمه
ه؟ ومساؤوكواكبه 

 
 ووعورها سهوهلا البالد ستر قد كان إن
 خريرها املياه وال األريج الزهر يسلب مل

 مسريها الفضاِء يف النسائم منع وال ، كال
 أنفاسها الصبا ويف احلفيف الورقِ يف زال ما
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 صداحه والعندليب
 وجناحه ظفره ال

 
 السفوح يف جاريات اجلداول صوت إىل فاصغي

 تفوح مادامت اجلنات يف األزهار واستنشقي
 تلوح مادامت األفالك يف بالشهب ومتتعي

 الدخان أو كالضباب زمان يأيت أن قبل من
 الغدير به تبصرين ال

 اخلرير لك يلذُّ وال
 

  طيبا مجيال أمال كلها حياتك لتكن
 والصىب الكهولة يف نفسك األحالم ولتمإل

 الرىب يف وكاألزهارِ السماِء يف الكواكبِ مثلُ
احلبِ بأمرِ ليكن كيف عالَماً قلب ذاته 

هتذبلُ ال أزهار 
هتأْفلُ ال وجنوم  

  
 مات كيف تقويل فال الصباح ابن النهار مات

 الفتاة إميان يزيد احلياة يف التأمل إن
 الفتاةْ مرح واسترجعي واألسى كآبةال فدعي

 متهلالً الضحى مثل الضحى يف وجهك كان قد
 والبهاْء البشاشة فيه
 املساْء يف كذلك ليكن

  والتعليقات احلواشي
 جتري: تركض .١
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 الواسع: الرحب .٢
 اجلبهة معصوبة: اجلبني عاصبة .٣
 هادئ ساكن: ساج .٤
 احلدود: التخوم .٥
 السحب: الغيوم .٦
 الليل سواد: الدجى .٧
 اآلثام: اجلاين .٨
 تدل: تنم .٩
 النساء قناع: الربقع .١٠
 اجلبل أسفل: السفوح .١١
 النجوم: الشهب .١٢
 الصغري النهر: الغدير .١٣
 تظهر: تلوم .١٤
 املاء صوت: اخلرير .١٥
 مشرقا: متهلل .١٦
 الفرح: البشاشة .١٧
 اجلمال: البهاء .١٨

  فلسطني. ٩
  ماضي أبو إيليا

  بةاملناس
 يقـره  ال الذي والظلم لإلنسانية، املنايف واالعتداء الشنيعة، املآسي من صورة القارئ أيها إليك

 قد الوحوش هذه بعض إن بل الضارية، الوحوش من الغابات سكان من إال يصدر وال منصف،
  .املستعمرين من طبعا وأكرم قلبا، وأرحم واإليذاء الشر عن ترفعا أكثر يكون

 بـأن  اإلسرائيلني من األفاقني املشردين وعدوا قد اإلستعمارية الغرب دول من نيالظامل هؤالء إن
 علـى  عزيـزة  عربية بالد إىل فاجتهوا إياهم، ويعطوا أهلها، من يغتصبوا أرض عن هلم يبحثوا
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 واسـتولوا  أهلها، وطردوا فاغتصبوها األفاقني، هلؤالء أبواا وفتحوا فلسطني، وهي مجيعا العرب
  .مشردين يهيمون وتركوهم وأراضيهم، يارهمد على

 ألهلها، فلسطني عادت إذا إال قلب للعرب يهدأ ولن االعتداء هذا تقر مل العربية األوطان ولكن
 هـذا  قصـة  إىل تشـري  اآلتية والقطعة. احلبيب وطنهم رحاب يف وعاشوا ديارهم إىل وعادوا

  .املعتدين املغتصبني طرد على التصميم وإىل االعتداء،
   

  حتزنا أن العرب على يشق    اهلنا وأرض السالم، ديار
  هينا العلى رزء كان وما  العلى خطب فلسطني فخطب
  ههنا بأكبادنا حتز     السيوف فكأن له سهرنا
  أعينا للردى حوهلا ترى     أعينا الكرى يزور وكيف
  املىن دروب عليهم تسد     لقوم احلياة تطيب وكيف
  للفنا عرضة متهموأ     للضياع عرضة بالدهم

  تذعنا أن فلسطني وتأىب     يصلبوها بأن اليهود يريد
  القنا وتأىب السيوف وتأىب     أهلها يف املروءة وتأىب
  السنا وذات اجلالل وذات       وآياته اخليال أأرض
  مكمنا لشذاذهم وتغدو     مسرحاً لغوغائهم تصري

  األردنا ذلك جاوروا ومن     السلسبيل" أردا" بنفسي
  حربنا حروم فكانت     احلمى دون أمس دافعوا لقد

  عندنا ما سنبذل وحنن     عندهم الذي بكل وجادوا
  املىن بروق خدعتكم لقد     وأشياعهم لليهود فقل
  لنا بالداً ال له بالداً     أعطاكم بلفور ليت أال

 " لندنا" إىل أحب وأنتم    " قدسنا" من أرحب فلندن
  حمسنا قومكم عوهويد     رشدهم قومكم أيسلب
  دينا معشراً وحيسبه     باألبرياء للموت ويدفع

 " واهلدسنا التاميز" العرب     على توغرون لكم عجباً ويا
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  التنا بضايف أحق وكانوا     الكالم بقبيح وترموم
  بيتنا تسرقوا ال     يقولون أم خطيئام وكل

  نايسك أن شاء ملن فتعطى     مشاعاً أرضاً فلسطني فليست
  القنا بطوال نردكم     القنا بسمر تطلبوها فإن
  جيبنا أو خياف أن سوى     األنام صفات العريب ففي
  لنا ملك فلسطني فإن     أوىل فذلك جروها وإن

  بعدنا ألحفادنا وتبقى     قبلنا ألجدادنا وكانت
  غىن بسواها لنا وليس     غىن بسواها لكم وإن
  موطنا لكم يوماً كت فلم     موطناً لكم حتسبوها فال

  األرعنا ذلك بليفور     وانبذوا فارعووا نصحناكم
  مدفنا ولكم وطناً لنا     أرضها من سنجعل فإنا

  ينظره أن أشجعكم يتقي     آمر ويطغى يبقى ال كيف
  هرره صارت اآلجام أسد إمنا     ليثاّ اهلر استحال ما

  ظفره فيه السنور أنشب     أظفاره وهت الليث وإذا
  األرزاء مهبط أمسيت كيف     األنبياء مطلع الوحي مهبط

  كالوباء أو كاجلراد زحفوا     حىت الترك مظامل كفتنا ما
  احلسناء ربوعنا من طردنا     فأرادوا ربوعهم من طردوا
  للجبناء والصمت وصمتنا     محانا وريع أحرارنا ضيم
  للعنقاء الوصول نبقى     نبغيه مبا أنا اخلائنون زعم

  السماء رب غري يبالون ال     قوم العرب إمنا ونيدر سوف
  السمراء األسنة وغري   اجلند سوى السهول تنبت ال يوم
  دماء من أحبر يف متشي   األشالء من جبال على متشي يوم
  الرياء أهل اخلاسرون إمنا     منا املراؤون يستشعر يوم
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  والتعليقات احلواشي
 وهو. طربية حبرية من يأخذ ر الصغري واألردن رببة،ط حبرية يف يصب ر: الكبري األردن .١

 ذلك بنفسي أفدي العذب،: والسلسبيل. مشدد غري الشعر يف جميئه ويكثر. النون مشدد
  .جبواره يسكنون الذين فلسطني أهل يريد – جبواره يسكن ومن النهر،

 عن العرب نيفلسط أهل دافع لقد. عليه وحيافظ عنه ويدافع اإلنسان حيميه ما: احلمى .٢
 املستعمرين لطرد وحماولة. العروبة بالد عن دفاعا حرم فكانت اليهود، وحاربوا بالدهم،

  .أبنائه بني والتفريق كله، العريب الشرق إلفساد جاءوا الذين اليهود
 اإلنسان يريده ما: واألمنية املنية. وشيع أشياع ومجعه وأنصاره، أتباعخ: الرجل شيعة .٣

 ومغرورون، خمدوعون أنتم. العرب على يناصرهم ومن لليهود قل. مىن معواجل ويتمناه،
  .فيها دولة لكم تكون أن ومتنيتم فلسطني، أرض على االستيالء أردمت حني

 أعطاكم بلفور ليت. م خاصا وطنا فلسطني تكون أن وعدا اليهود أعطى اجنليزي: بلفور .٤
 هذا حق من ليس أنه إىل يشري والشاعر وبة،العر بالد من جزءا أعطاكم أنه! بالده من جزءا

 لليهود عنها الرتول حق له وليس ميلكها، ال فهو العرب، بالد اليهود يعطي أن االجنليزي
  .لغريهم وال

  هلا صاحب ال: مشاعا .٥
  .بالقوة خنرجكم بالقوة عليها تستولوا أن قنا، مجعه الرمح،: القناة .٦
  .وألوالدنا لنا وستكون ألجدادنا فلسطني تكان. أوالده أوالد: الرجل أحفاد .٧
 جزء فهي عنها نستغين أن نستطيع ال ولكننا. عنها االستغناء تستطيعون أنتم: غريها سواها .٨

 بالدنا
 عربية فلسطني وإبقاه طردمت وهو – ونطلبه نريده الذي وليس طلبتم،: رمتم نطلبه،: نبتغيه .٩

 .منها سنخرجكم ألننا ممكن غري فهو فيها اليهود بقاء من تريدون مت أما. بعيدا –
  
  

  
  فكرة الغبطة. ١٠
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  ماضي أبو إيليا
  :املناسبة

 جانبـها  مـن  احليـاة  إىل ونظرته التفاؤل، إىل نزعته ماضي أبو إيليا شعر يف البارزة الظواهر من
 مـل التأ عمق عن عجزا أو وآالم مهوم من اإلنسانية يثقل عما غفلة إيليا تفاؤل يكن ومل. املشرق

 ترى ما حنو على املتفائلة لطبيعته انعكاسا كان ولكنه الوجود، وأسرار الكون وظواهر الطبيع يف
  .القصيدة هذه يف
  

 املسرة الناس يف ليس    ولكن ، العيد أقبل
 مكفهره كاحلات     وجوهاً إال أرى ال

 قطره املاتحِ يد    فيها تدع مل كالركايا
 زهره نكباُءال به تترك   مل الروضِ كمثيل أو

 املستحره األماين    فيها دنقت وعيوناً
 وتكره وى الذي يف    ذاهالت حريى فهي

 صفره اهلم كساها قد    باهيات وخدوداً
 مجره الضحك كأنَّ  الضحك حتذر وشفاهاً

 مستمره شكوى غري    حديثٌ للقوم ليس
 ومضره نفع لليأسِ     عندهم تساوى قد
 أمره جيهلُ كلهم   عراهم؟ ماذا تسل ال

اخلا كالطائر حائر    ع قد ئفوكره ضي 
فوقه واألشر ، البازي  يف اك وحفره جند 
 صدره السهم شك  الغرباء إىل حطَّ إن فهو
 وصقره اجلو قشعم    القى طار ما وإذا

 "بكره" شر وخيشى األمسِ على يبكي كلهم
إبره البحر يف ت    فقد عجوزٍ مثلُ فهم 
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 فكره الغبطةُ إنما    لليايلا الشاكي أيها
 كسره الكوخ يف وما خ    الكو استوطنت ربما

 املشمخره العاليات ر    القصو منها وخلت
 نضره الغصن يف فإذا  املعرى الغصن تلمس

 وخضره ماء استوى ر  القف على رفت وإذا
 دره فهي صقلتها    حصاة مست وإذا
 اره فوق وما ض  األر - لك دامت ما - لك
 ذره اليعدل كون    فال ضيعتها فإذا
 ثغره الدمع يسد ال     رويداً الباكي أيها
 أجره التقطيبِ على تعطى     لن العابس أيها
 مره الغري حياة عل  تج وال ، مراً تكن ال
 وقدره الضحك على حولٌ     له يبكي من إن

 صخره العابس فالفىت     وترمن فتهلَّل
 وغره منه فلةٌغ  وحانت الدهر سكن

إنه رس مثلُ عيد  ال وإن...  العيده العمر  
  والتعليقات احلواشي
 الشحوب فيه وبان عبس: الوجه كلح: كاحلات .١
 بشيئ فيه أثر فيه يرى ال كاحل منقبض: مكفهر وفالن وأغرب، الوجه أكفهر: مكفهرة .٢

 فرح وال
 وأصابه به أمل: واألمر الداء عراه .٣
 وبزاة بواز مجعه الصيد يف يستخدم الصقور من نوع: البازي .٤
 الصيد حبائل وهو شرك مجع: أشراق .٥
 األرض من املرتفع النجد: جند .٦
 النسور من املسن الضخم: اجلو قشعم .٧
 الغد مبعىن هنا مستعملة وهي الشمس، طلوع إىل النهار أول: البكرة .٨
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 مشمخر فهو تفاعه،ار الشتد: البناء أو اجلبل امشخر: املشمخرة .٩
  بيضاء كبقعة وترى البصر، مييزها ال كثرية، جنومها السماء يف منطقو: ارة .١٠

  
  سرنديب. ١١
  البارودي سامي حممود

 التحـق . وثـروة  جـاه  ذات شركسي أصل من أسرة يف م١٨٣٩ سنة مصر يف البارودي ولد
 يف اشـترك  وقـد . أبيه اكلةش على ضابطا فيها ليتخرج م١٨٥٠ سنة العربية باملدرسة البارودي
 اإلجنليـز  عليـه  قبض وقد. للوزراء رئيسا مث للحربية وزيرا البارودي أصبح قد. البلقان حروب
 علماء أحد للبارودي اهللا هيأ وقد. عنه عفي حىت سنوات فيها فقضى سرنديب جزيرة إىل ونفوه
 كان حيث‘ األدبية الوسيلة’ كتاب صاحب املرصفي حسني الشيخ وهو عصره يف واألدب اللغة

 العربية القصيدة جدد الذي احلديث العريب الشعر رائد البارودي يعترب. ملوهبته ومشجعا له موجها
 ‘.  والقلم السيف فارس’ باسم ولقب. ومضمونا شكال

  :املناسبة
 أو سـيالن  وهـي ( سـرنديب  جزيـرة  يف املنفى يف شعوره القصيدة هذه يف البارودي يصف

. مصـر  الوطن يف ذكرياته األبيات تلك يف ويستعيد. عاما عشر سبعة يهاف قضى وقد). سريلنكا
 إمنـا  الوطنية احلركة تلك يف مشاركته بأن حينا متعزيا عرايب، أمحد حركة يف دوره كان وكيف
  .اد إىل تطلعات إىل للضيم منه رفضا كانت

     
 العالئق ثياب عني ا نزعت    غربة سرنديب يف مبقامي كفى
نيل رام ومن املضايق واقتحام املنايا لقاء على    فليصطرب العز 
 الطوارق باخلطوب حدي وثلمن    مشريب رنقن األيام تكن فإن
 طرائقي عن خدعة حولتين وال    خليقيت عن حمنة غريتين فما

 أصادقي ويرضي أعدائي ويغضب    مايسرين على باقٍ ولكنين
 مماذق عدو عن بعدي كفرحة  مصادق حبيب عن بعدي فحسرة

 حاذق مكيدة والدنيا الناس، من    غنيمةْ والنجاة ذي فتلك
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 املفارق يف درة أنين يدر ومل    جبهله علي الزاري أيها أال
املناطق بلغو ليست العال فإنّ    واعتزل باللؤم العلياء عن تعز 
 مائق كلّ به يرضى مبا ويرضى    نفسه الضيم تقبل ممن أنا فما
 العواتق خدور يف كلُ وهو قضى    جمده فيه مبا نهضي مل املرء إذا

ءإن حياة وأياملناطق سيور يعقد مل احلال له    تنكرت المرى  
  غاسق كل عزمه جلّى هم إذا    ملاجد إالّ العز قذفات فما

 خالئقي من تكن مل صفات وتلك    خالعاً ثرت أنين أناس يقول
 احلقائق أهل هضتواستن اهللا رضا    طالباً بالعدل ناديت ولكنين
  اخلالئقِ رقاب يف حكم وذلك    منكراً وأنكّرت مبعروف أمرت

  والتعليقات احلواشي
 ابتغى  :    رام .١
 املوت وهي منية جمع  :    :املنايا .٢
 والشدائد الصعوبات  :    املضايق .٣
 كدر  :    رنق .٤
 كسر  :    ثلّم .٥
 العظيم األمر وهو خطب مجع  :            اخلطوب .٦
 ومنافق كاذب خملص، غري  :    مماذق .٧
 والعائب الالئم  :    الزاري .٨
 الشعر فيه يفرق الذي الرأس وسط وهو مفرق مجع  :    املفارق .٩
 منه فائدة ال الذي الكالم اللغو  :    لغو .١٠
 الكالم وهو منطق مجع  :    املناطق .١١
 الظلم  :    الضيم .١٢
 غيب أمحق  :    مائق .١٣
 عبئ  :    كلّ .١٤
 البكر أو تتزوج، مل اليت اجلارية وهي عاتق مجع  :    العواتق .١٥
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 سري مجع  :    سيور .١٦
 اخلاصرة يف يشد ما وهي منطقة مجع  :    املناطق .١٧
 الشرف وهو اد من  :    ماجد .١٨
١٩. عزم  :    هم 
 وضح  :    جلّى .٢٠
 مظلم  :    غاسق .٢١
  وطنهم يف احلق أصحاب من البالد محاة يريد  :  احلقائق أهل .٢٢

  
  سرنديب يف. ١٢
  البارودي سامي حممود

  :املناسبة
 باهلزميـة  الثورة هذه على قضى مث. قادا من قائدا وكان العرابية الثورة أحداث البارودي عاصر
 النفـي  حمنة. منفاه يف قاهلا اليت القصائد إحدى وهذه. بستها ال اليت واخليانة الغدر ظروف نتيجة
 هنا الشاعر. الوجدان مرهق احلس رقيق شاعر نفس على وطأة أشد وهي. إنسان كل على قاسية
 فرط من قلبه فريق. أبوته عواطف الفراق يستشري شاعر أب بوجدان‘ مسرية’ ابنته طيف إىل يرنو

 :ومطلعها شديدا تأثرا ا تأثرت ايضا اخرى قصيدة وله. طفلته على اللهفة
 ىف شعلة أية وأطرت    زناد أى قدحت املنون أيد

 فؤادى
  زوجته وفاه خرب إليه    نعي عندما منفاه من اقاهل

  
بأَوت فطَي نة« مريمس َ« ائرا     زمو فا إالَّ الطَّيم رِيهت راطوالْخ 
 حائر بِاألفقِ والنجم ، بِأرواقه     ضارِب واللَّيلُ الظَّلْماِء، َ سدفَة طَوى

 زاخر الْجنوبِي الْبحرِ من محيطٌ       ودونه أملَّ طيف من لك فيا
 وزاجر حاد الشوقِ نزوات سوى    له وما ، وجداً األرض َّ إىل تخطَّى

 الدياجِر علَي طَالَت ولَو أَقَام     وليته ، وسار ، يلبث ومل ، أملَّ
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 تخاطر ال به جادت بِمن وعهدى     مخاطراً الظالمِ أهوالَ تحملَ
 الستائر صفحتيها عن تنحِسر ومل   والسرى اللَّيلُ ما تدرِ لَم ٌ، خماسية

 الزواهر النجوم بالبدرِ دار كما     حولَها توالَين أترابٍ ُ عقيلَة
 شواعر مالْمل بالْخطْبِ هن وال     ٍ معيشة بؤس يعرِفْن ال غَوافلُ
 الْعناصر شيدته وبيت رحيمٍ   والد ظلِّ ىف العيشِ خفض تعودنَ

نفَه قُودنا، كَعيالثُّر أَلَّقَتت     هبي اُألفْقِ، يف كَواكفه رافوس 
 ناظر اَألرض من بعد علَى إلَيها     ،كأنىن لعيىن الذكرى تمثلُها
 السمادر مقْلَتي فَتغشى أهيم،     ً وتارة حقّاً، الظَّن إخالُ فَطَوراً

 ! الضمائر عليه التفَّت ما قُرب ويا    !  أحبىت وبني بيىن ما بعد فيا
 طائر ِ البسيطة فوق ىل طار ملا   حياتها وهي النفْسِ أَمانِي ولَوالَ
 صائر اللَّه إلَى يوماً ٍ امرِىء فَكُلُّ     بيننا فرقن األيام تكُنِ فإن
 عقائر إالَّ األجسام وما ، لديها   نهائب إالَّ اَألنفَاس ما الدار؛ هي
 جائر الناسِ علَى سيف فَإِحسانها   غد ضحى أساءت يوماً أحسنت إذا

ى الفىت، تربأ متَّ إذا حتمره     ،هتهكَما د بة رهِيمالْب َ ازِرج 
 واتر الْخلْق علَى تجين ما طُول علَى     هلا وما ّ، حى كلِّ ىف ٌ ترة هلا

 الْمعاشر الْقَرين يتوقَّاها بأَنْ    ٌ ملية الْوِداد، أَلْوان ُ كَثرية
 تقامر األنامِ بني هاأن درى    ناقد ِ بِحكمة الدنيا نظر فَمن

رتبعلى ص ما كُرهىن قَد لن   أصابجد مل وممندوحة ي ً فهو صابِر 
 قَادر والْمرُء كَالْحلْمِ بِمستحسنٍ   عاجِز واملرُء اخلطبِ عند احللم وما

 املَعاذر فيه فالصرب املُىن دواعى    وأعوزت ، النصري قلَّ إذا ولكن
 أُحاذر مما أَرجوه لما وصلْت   فلربما ، ىب األعداُء يشمت فَال
فَقَد يمقتسي راَألم دعب وِجاجِهاع  ضباملرِء وتنه اجلدود رالعواث 
 كاشر واخلَطب الظَن وجه ويشرِق     املُىن به حتيا اِهللا ىف أملٌ وىل

،يدطزِلُّ وي الْكَيد ،هني عقَضنة   وتداهجامِ ُ ماَألي وهو ثَابِرم 
 خاسر فَهو دهرِه من يحاذره  الَّذى ىف اِهللا إىل يركَن مل املرُء إذا



 

 
 

]٣٣[ 

 ناصر الْحق معرِضِ في لَه فَلَيس   أصابه ما على يصبِر لَم هو وإنْ
 نافر اللُّب طائش إالَّ هو فما     ومره الزمان حلو يذق مل ومن
 ثائر َ الفَضيلة يحو ولَم ، جبانٌ   يخب لَم ِ السيادة تكَاليف ولَوالَ
 مغامر وهو القلبِ مهوم وتقوى  ٌ ضعيفَة َ وهى النفسِ دواعى تقلُّ

وكَيف الفَضلُ يبني قصرى ىف والنكُن لَم إذا  الوت سالرِجالِ وم ر؟ املَآث 
 املفاخر أوجبته ألمرٍ ولكن    ٍ لزِينة الْكَمي السيف محلَ وما
 جابِر النفس يمسك زهيد فكلُّ  مطلب َ املعيشة إالَّ يكُن لَم إذا

 شاهر َّ اليماىن السيف شهر وال   نازِع السهم أَرسلَ ما الْعالَ فَلَوالَ
ة يرضى أن لعارِا منالدني َ قبلَ   ماجدوي كذوباملُىن م وهو صاغر 
 ضائر للنفْسِ الْكَون في الَّذي فَكُلُّ   الردى من شئ كلَّ ختشى كُنت إذا

 املَخاطر فاجأته ما أمنه ومن   سقْمه فيه ما اِإلنسان ِ صحة فمن
 املقادر عارضتىن إن ىل ذَنب وال     همستقر من العز طالب َّ على
 ظَافر ِ الترِيكَة محبوك كُلُّ والَ   خائب ِ الْعرِيكَة محلُولِ كُلُّ فَما

 ؟ وافر اجليبِ ناصح وعرضى ، َّ على   يتقولوا أن األعداُء عسى فماذا
 ذَاكر ِ بالْخيانة حياً نَشا إذَا    ٍ مغبة خير الْفَضلِ مراد في فَلي

لَكْتم قَابع لْكالْم يهة وها  ٌ كَِسريكرِها ىف وغادرتوهى و َ طائر 
 غَامر الْمال من قسطٌ لَصبحنِي     ٍ بِخيانة امرؤ رام ما رمت ولو

نولك تفِْسي أَبة نأَة ُ الْكَرِميوس ً  عابا، تبِه رهوالد يهف ايرالْمع 
 الْعشائر قراه تحمد لَم هو إِذَا     ربه ينفع املالَ حتسنب فال
فَقَد جِمتسالُ يالْم دجالْمو بغَائ   قَدكُونُ الَ والُ يالْم دجوالْم رحاض 
 اجرت باملالِ الفضلِ رب لكاثر   بالغىن ِ الِسيادة أسباب أنَّ ولَو
 حاسر وهو الْوغَى السيف يشهد فَقَد   عارِياً املكارِم حزت أن غَرو فال
 الْمفَاقر علَيه تعدو والَ نعيم،     العال درك عن يثنيه ال املرُء أنا

 فَواغر الْمناي وأَفْواه صئُولٌ     عوازِب الرجالِ وأَحالَم قَئُولٌ
 باسر الْعدم أَقْصانِي إِنْ أَنا والَ     باسم الْوجد أَدنانِي إِنْ أَنا الَفَ
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 ساتر الْمرُء يشرف لَم إِنْ الْمالُ والَ  فَاضح الْعرض يدنسِ لَم إِنْ الْفَقْر فَما
 ظاهر ربِاحل لَدى وصم فحيلته   ماضياً يك مل السيف ذُباب ما إذا
 وحاضر باد األهلِ ىف تقامسها   ٍ رزية فلَّ أصبحت قد كنت فإن
 الدوائر علَيه دارت سيد وكَم     شباته الزمانُ فَلَّ بطلٍ فكَم
 ؟ احلوافر تخنه مل جواد ُّ وأى    ٌ؟ كاللَة تصبه مل حسامٍ ُّ وأى

فوفَس بِنيي ماً الْحقورٍ ياظنبِعوراِء وترتو    ل احلُقود رائرالس 
 ناصر شاَء من واُهللا ، غيابتها    تنجلي ثُم ٌ، غَمرة إِالَّ هي وما
اطَين فَقَدسِ، ِ ظُلْمة يف حبا الْحمدبع   تامرت الْقُلُوبِ بأَفْالَذ اجِرنالْح 

 الْمرائر فيها تنفَت ٍ غَاية إِلَى     إِننافَ علَينا، الدنيا بنِي فَمهالً
 املآزِر فيها الساقنيِ ِ فَلكة على  وتلتوِى ، بهراً األنفاس بِها تطولُ
كناللُو هعي ،قالْح قالْحو حسفلُ   واضوي ورِ كَعبالز ، وروالز رعاث 
  آخر ويتلُوه إِالَّ أَولٌ فَما     هكُلُّ اَألمر ينتهِي قَليلٍ وعما

  :والتعليقات احلوامشي
 الشاعر ابنة: مسرية ليال، أتى: تأوب .١
 نومه يف باإلنسان يلم الذي اخليال: الطيف .٢
 بالبال خيطر ما: اخلواطر .٣
 واحلجاب الستر تشبه اليت الظلماء واملراد ويعجب، الشيئ به يستر ما: السدلة .٤
 الليل ظالم عن كناية: أوراقه الليل وضرب الستر، وهو روق مجع: راقواألو .٥

 .واستقراره
 اجلزيرة فيه تقع الذي اهلندي احمليط: اجلنويب البحر لك، عجبا: طيف من لك يا .٦

 ممتد واسع: زاخر ،‘سرنديب’
: اإلبل زجر من: زاجر بالغناء، السري على حثها أي اإلبل حدا دوافعه،: الشوق نزوات .٧

 ساقها
 الظالم اي دجيور واحدها: الدياجر .٨
 جانبا: صفحتاها ليال، السري: السري أشبار، مخسة طوهلا يعدو ال صغرية: مخاسية .٩
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 .وجهها
 .السن يف املماثل وهو ترب، مجع: أتراب مصونة، كرمية: عقيلة .١٠
 .كرمي واصل حسب ذو أي: العناصر شيدته بيت ومسته، لينه: امليش خفض .١١
 العنب مبنقود وجتمعها شكلها يف تشبه الكواكب من جمموعة: الثريا .١٢
 سافر مفردها مضيئة، مشرقة: سوافر .١٣
 البصر وضعف العني غشاوة وهو كعصفور، مسدور مجع: السمادر .١٤
 مسة: مندوحة .١٥
 عليه يقدر فلم إليه احتاج أي الشيئ وأعوزه حتقيقها تعسر: املىن أعوزت .١٦
 العذر وهي معذرة مجع: راملعاذ .١٧
 احلظ وهو جد مجع: اجلدود .١٨
 صاحبه يسعف ال متعثر أي عائر حظ: العوائر .١٩
 االفتراس غضبة غضب أي أنيابه عن األسد وكئر لإلفتراس، متهيئ: كائر .٢٠
 يضعفه وال منه ينال ال: عنه الكيد يزل ثابت،: وطيد .٢١
 شارد جزع: نافر التجربة، قليل العقل، خفيف: اللب طائش .٢٢

  
  الطائرة وصف. ١٣

  شوقي أمحد
 ولد‘. الشعراء أمري’ ب لقب حىت العشرين القرن من األول الربع يف صيته ذاع. كبري عريب شاعر

 نـال  حىت فيها فبقي دراسته، ليتم فرنسا، إىل سافر مث. مصر يف ودرس م١٨٦٨ سنة القاهرة يف
 جوانـب  إىل وتعـرف  أوربية، مدن بعض يف قلتن ذلك وبعد‘ مونبليه’ كلية من احلقوق شهادة

 سنة وتويف‘. بالطه شاعر’ وأصبح. عباس اخلديوي فصحب بالده، إىل عاد مث. وآداا حضارا
  .التعليمة وباألمثال باملسرح عىن وقد‘ الشوقيات’ باسم ضخم ديوان له. م١٩٣٢

  
  

  :املناسبة
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 اختراعـا  الوقت ذلك يف الناس دهاع وقد. سنة مخسني من أكثر حوايل منذ الطائرات اخترعت
 عـرب  املسـافرين  وتنقل الفضاء، يف تسبح الطائرة رأوا السنني مئات منذ القدماء أن ولو. عجيبا

  .املعجزات من ذلك لعدوا احمليطات،
 ومن الصناعية، األقمار ومن املختلفة، االختراعات من الطائرات بعد جد ما إىل نظرنا لو أننا على

 الطائرة اختراع إىل األفكار وجه الذي وإن. الفضاء بطريق اإلذاعة يف والصور األصوات إرسال
 أذناـا  وحترك. أخرى تارة وتطويهما تارة، جناحيها وتبسط الفضاء، يف تسبح اليت الطيور هو
 ميينـا  يوجهها الذي) الدفة( السفينة سكان مثل اهلبوط وعلى االرتفاع على ذلك يساعدها كي

  .متينة فوالذية مواد من هي وإمنا الريش من ليست وذنبها الطائرة حىجنا ولكن. ومشاال
 تتـهادى  قصـرية  مسـافة  األرض فوق تسري هبوطها يف استقرارها وعند ارتفاعها قبل والطائرة

 للطائرة وصفا التالية القطعة يف وترى عظيمة، سرعة يف اجلو وتشق صاعدة تدوى مث كالطاووس
  .ومنظرها وأجزائها

  
كَبرم لَو لَفس رهاَلد ى كَانَ    بهإحد اتجزعاْء ممالْقُد 
فُهنِص رطَي فنِصو رشا    بالَهى يداْء أَعاجيِبِ إِحالْقَض! 
 اجلُبناء قَبل الشجعان أَنفُس    واقفاً أَو مرتفعاً ، رائع

 وماْء نارٍ: لَه عنانني في    وجرى ريشاً الفُوالذَ حملَ
 سواْء مصقُولٍ النحلِ كَجناحِ    قَادمة ذي غَيرِ ، وجناحٍ
 مضاْء ذَا فَسهما جد فَإِذَا    ذَنبٍ ذَا كَوكَباً يتراَءى

 الْخيالْء ذَيلَ كَالطَاووسِ جر      للثرى الثُّريا جاز فَإذَا
 اَلْعراْء اَألرضِ يف اَلْجِن كَعزيف    دىوص صوتاً اَآلفاق يمأل

هلَتسأَر ضا األرهنراً عبخ    ي طَنف آذَان كَّانماْء سالس      
  
  

  والتعليقات احلواشي
 .املعجزات من لعدت املاضي الزمن يف الطاشرة وجدت لو  :  الدهرة سلف .١
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 .ادةالع يف أحد عمله على يقدر ال أمر  :    املعجزة .٢
 .ونزوهلا ارتفاعها يف اجلبناء قبل الشجعان ختيف الطائرة خميف،  :    رائع .٣
 . القوي الصلب احلديد  :     الفوالذ .٤
 اللجام  :      العنان .٥
 .الريش كبار وهي اجلناح مقدم يف اليت الريشات أي القوادم واحدة هي :    القادمة .٦
 ويرى يظهر  :     يتراءى .٧
 ذيل  :    ذنب .٨
٩. جأسرع  :    د 
 واندفاع سرعة  :    مضاء .١٠
 ترك  :     جاز .١١
 السماء يف الكواكب من جمموعة  :    الثريا .١٢
 األرض ويريد التراب  :    الثرى .١٣
 والعجب الكرب  :    اخليالء .١٤
 الصوت رجع  :             الصدى .١٥
 صوت  :    عزيف .١٦
 به يستتر ما كل من اخلالية  :    العراء .١٧
١٨. صوتاً أحدث  :    طَن 
 .البخار بقوة وتسري احلديد، من ريشها الطائرة الدابة، به ميسك الذي السري  :  اللجام عنان .١٩
 جدت وإذا ذنب، له الذي كالكوكب الطائرة هذه ترى  :  كوكبا يتراءى .٢٠

  يف
  .ماض سهم كأا ظهرت السري                                       

  
  املختار عمر. ١٤

  شوقي أمحد
  :املناسبة
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 قـبض  حـىت  بليبيـا  برقة إقليم يف اإليطاليني حيارب ظل الذي الشهري اللييب الزعيم املختار عمر
 يف غضـب  وثورة أسى رنة هذا لعلمهم فكان. م١٩٣١ سنة يف شنقا وأعدموه عليه اإليطاليون

ـ  البغضـاء  لنريان إشعال املختار لعمر شنقهم إن. اإلسالمية األقطار كل  قلـوب  يف ةوالكراهي
 أمحد استطاع. مجيعا املسلمني وبطل األفارقة بطل املختار عمر إن. اإلستعمار ضد مجيعا املسلمني

 أيـدي  علـى  املختار عمر استشهاد اختذ حني. مسلم وكل عريب كل أحاسيس ميس أن شوقي
 حببـه  عـرف  الشاعر ألن. احلديث العصر يف واإلسالمية العربية اليقظة لعودة رمزا املستعمرين
  .ألمته وإخالصه

  
 مساَء صباح الوادي يستنهض    لواَء الرمال يف رفاتك ركَزوا

 البغضاَء الغد جيل إِىل توحي    دمٍ من منارا نصبوا! ويحهم يا
 وإِخاَء؟ مودةً الشعوب بني    غد يف العالقَة جعلوا لو ضر ما

حرج صيحى، على يةٌ املديحوض  سةَ تتلماحلمراَء احلري 
 مضاَء الزمان على السيوف يكسو     بالفَال ارد السيف يأَيها
 بالَء العدو يف فأَحسن أَبلَى   مهند كلِّ غمد الصحارى تلك

ى وقبورتوشبابِ من م ةيهم    أُموا مل وكهولحأَحياَء يرب 
 اجلوزاَء أَبراجِها على دخلوا     لمعق منهم باجلوزاِء الذَ لو

 اخلضراَء فاستعمروا وتوغَّلوا،    وجبالَه سهولَه: الشمالَ فتحوا
 الشماَء وجِلَّق السالمِ، دار    ركنها فطَاولَ حضارتهم، وبنوا

تريخ ترتفاخ ى على املبيتنِ مل  الطَّوبا، تأَو جاه لُمثَراَء ت 
 املاَء تعب أَن البطولةُ ليس    الظَّما من متوت أَن لبطولةَا إِنَّ

 ونساَء أَراجالً عليك ضجت    ولَحدها اُألسود مهد إِفريقيا
  عزاَء املُصابِ مع ميلكون ال  ديارِهم اختالف على واملسلمون
  والفلحاء اخليل زيد يبكون    قبورهم وراء من واجلاهلية

   الصحراَء وسّد) بربقة( جسد  وحفظه الكرميِ اِهللا ذمّة يف
   دماَء الرِّماح تبقِ ومل تبلَى  أَعظُما الوقائع رحى منه تبقِ مل



 

 
 

]٣٩[ 

فاترٍ كَرسأَو ن ةّيقمٍ بغيوراَء باتا  ض افياتّباَء السه  
   اَألجواَء يركب يك ومل ،"تنك"  على يغزو يكن مل البداوة بطلُ
لٍ أَخو لكنيى خمها حواتهار  صاهليجاَء أَعرافها من وأَد   
   قَضاَء للسماِء إِالَّ ختْش مل  مبهجة أَمس اَألرضِ قضاَء لَبّى

وافاه فوعرقْراطُ  كأَنه اجلبنيِ مس ّرإِىل ج رِداَء القُضاة  
خيش مالَكت هّنمل س نم كالطفل  ينفجر قابِ خوفكاَء العب   
   الضّراَء فتوقَّع ّرت فتغي  سرّائها يف عاش أُمورٍ وأَخو
داُألس يف تزأَر ا السِّجنِ يف  ترى ولن احلديدغامرذاَء بكى ضختاس  
  رقْطاُء حيّةً يجرِّر أَسد  حديده ثقْلَ يجرّ اَألسري وأَتى

تّضع هالقُ بساقَيفلم يود ؤني  تشكله ومي نونفناَء الس  
   إِعياَء هضباته لترجّلَت شاهقٍ مناكب ركبت لو تسعونَ
تيفها وفات القاضي، عن خيبصرِفْق من ن دنالَء قادةً جبن   
ّوالسِّن فصعذَّبٍ قَلْبِ كُلَّ تهم فرع ،اجلُدود كاآلباَء وأَدر   
  اُألسراَء ويطلق اجلراح يأْسو  ماجدا أَغلَب اجلالَّد إِىل دفعوا

شاطراَألقرانَ وي رذُخ هالحس  فصلَ ّ ويووانِه حاَألعداَء خ   
   احلَوباَء حولَه يلفظ للَّيث  منيةً املَهني احلبلَ وختيّروا
  النّجالَء الطَّعنةَ يعطي كان من والقَنا الصّوارِم على املمات حرموا

   وبِناَء تارةً هدما ِّ باحلق  أُولعت احلضارة يد رأَيت إِين
تعشر قوقمِ أُباةَ إِالَّ أَوطانِهم يف الناسِ حيّفاَء الضعّوالض  

   رِثاَء؟ الشّهِيد عمر يف فأَصوغَ  أَسامع القريب الشعب أَيّها يا
   اِإلصغاَء؟ تخاطب حني أُذنيك وحرّمت اخلُطوب فاك أَلْجمت مأَ

   الزّعماَء واخترِ رِجالَك، فانقُد  خالد باقٍ وأَنت الزعيم ذهب
وأَرِح كمن شيوخ غَى تكاليفلْ  الومعلى واح يانِكتباَء فاَألع  

  والتعليقات احلواشي
 األرض يف غرزه  :            الرمح ركز .١



 

 
 

]٤٠[ 

 امليت عظام من يتبقى ما اجلنة، بقية هنا وهو احلطام،  :    الرفات .٢
 .املكسرة

 الشهيد تعين هنا  :     الضحية .٣
 املظلوم اإلنسان حيقق وال احلرية، عن يبحث أي ينشد أي: احلمراء احلرية تتلمس .٤

 .مكنية استعارة مراءاحل احلرية: قوله ويف. احلمراء الدماء وسفك باملقاومة إال حريته
 البارز الشيئ هو أو العلم  :    املثار .٥
 الغابة  :    املدى .٦
 الواسعة الصحراء وهي فالة مجع  :    الفال .٧
 .النجوم من جمموعة وهو السماء، يف برج السماء، وسط يف برج  :    اجلوزاء .٨
 ملجأ عن يبحث هارب  :    معقل .٩
 بغداد يعين  :  السالم دار .١٠
 دمشق أمساء من اسم  :    جلق .١١
 اجلوع  :    الطوى .١٢
 جتمع  :    تلم .١٣
  املمتازين شعرائها وأحد املشهورين اجلاهلية فرسان أحد  :    اخليل زيد .١٤

 .اخلري زيد وسلم عليه اهللا صلى الرسول وأمساه أسلم وقد                                      
 شداد بن لعنترة لقب  :    الفلحاء .١٥
 ليبيا يف مكان اسم  :     ةبرق .١٦
 املختار لعمر أي له الوسادة مثل الصحراء جعلت أي  :    وسد .١٧
 الفكني الواسع األسد  :     الضيغم .١٨
 املعركة  :     اهليجاء .١٩
 .تشبيه وهذا. يوناين فيلسوف اسم  :     سقراط .٢٠
 وذلّ خضع أي  :         استخذى .٢١
 وبيضاء سوداء عبق فيه لوا أي  :   الرقطاء احلية .٢٢
 السامل املذكر باجلمع ملحق مجع وهو. سنة مجع  :     السنون .٢٣



 

 
 

]٤١[ 

 .األرض على املنبسط اجلبل وهي هضبة مفردها  :     هضباته .٢٤
 اإلعدام عملية بتنفيذ يقوم من هو  :     اجلالد .٢٥
  هنا وهم إلخوانه، ونصف له نصف نصفني، ميلكه ما يقسم  :     يشاطر .٢٦

 التضحية صفيت عن كناية وفيه. ااهدون رفاقه أي: أقرانه                                         
 .والكرم
 النفس  :     احلوباء .٢٧
 القاطع السيف وهو صارم مجع  :     الصوارم .٢٨
  .الظلم يرفضون الذين أولئك أي. الظلم: والضيم. أيب مجع  :   أباة .٢٩

  
  لوالفي األرانب أمة. ١٥

  شوقي أمحد
‘. الشـعراء  أمري’ ب لقب حىت العشرين القرن من األول الربع يف صيته ذاع. كبري عريب شاعر
 حـىت  فيها فبقي دراسته، ليتم فرنسا، إىل سافر مث. مصر يف ودرس م١٨٦٨ سنة القاهرة يف ولد
 جوانب إىل وتعرف أوربية، مدن بعض يف تنقل ذلك وبعد‘ مونبليه’ كلية من احلقوق شهادة نال

 سنة وتويف‘. بالطه شاعر’ وأصبح. عباس اخلديوي فصحب بالده، إىل عاد مث. وآداا حضارا
 أمثالـه  ومن التعليمة، وباألمثال باملسرح عىن وقد‘ الشوقيات’ باسم ضخم ديوان له. م١٩٣٢
  :القطعة هذه لك اخترنا

  :املناسبة
 الشـاعر  جلـأ . واإلخبار السرد بطريقة شوقي أمحد الشاعر يرويها حادثة لنا يبدو كما القصيدة

 الشـاعر  قصـد  اخلرافة هذه ومن. واجلماد البهائم ألسنة على القصة وضع إىل عادة شوقي أمحد
  .الناس إىل واإلرشاد العربة

  جبانب الثرى من أخذت قد    األرانب أمة أن حيكون
  واحلرمي العيال وموئل  الكرمي بالوطن وابتهجت

  متزيقا أصحاا ممزقا    طريقا له الفيل فاختاره
  التجريب صوفه جلّ أذهب    لبيب أرنب فيهم وكان



 

 
 

]٤٢[ 

  وكاتب وشاعر عامل من  األرانب معشر يا: م نادى
  الضعاف قوةُ فاالحتاد  اجلايف العدو ضد اتحدوا
  رايه لالجتماعِ وعقدوا   رايه مستصوبني فأقبلوا

  حداثه وال راعوا، هرماً ال   ثالثه بينهم من وانتخبوا
  الفصل سن ذاك يف واعتربوا   العقلِ كمالِ إىل نظروا بل

  الصواب ذا الرأي إنّ:  فقال   للخطاب األولُ فنهض
  الغشوم أذى من نستريح كي  اخلرطومِ لذي األرض نترك أن

   األهوال أيب من أضر هذا  :  الغوايل األرانب فصاحت
إين:  فقال الثاين ووثب   لثعلبِا يف أعهد شيخ الفن  
  خدمته جزاَء اثننيِ ويأخذ     حبكمته ميدنا فلندعه
  بالعدو العدو يدفع ال   السمو صاحب يا ال:  فقيلَ

يا:  فقال   للكالمِ الثالثُ وانتدب األقوامِ معاشر  
  هوه الطريق على احفروا مث   قوه فاالجتماع اجتمعوا؛

  شروره من الدهر فنستريح   رورهم يف الفيلُ إليها يهوى
  الفيل عقلَ األرنب أكلَ قد   اجليلِ بعد اجليلُ يقولُ مث

  فأحسنوا فورهم، من وعملوا   واستحسنوا مقاله، فاستصوبوا
الفيلُ وهلك الرفيع انالش   ةُ فأمستأمان يف األم  
والسرير بالتاجِ ساعيةً   التدبري لصاحبِ وأقبلت  

  الثاين للمحلُّ حملِّي إنّ   األوطان بين يا المه:  فقال
فصاحب وتالص الغالبِ القوي  يا:  دعا قد من األرانب معشر  

  والتعليقات احلواشي
 الندي التراب  :    الثرى .١
 املأوى امللجأ،  :    املوئل .٢
 السن كبري ألنه شعره ذهب يريد التجربة،  :      التجريب .٣
 السن كرب  :    اهلرم .٤



 

 
 

]٤٣[ 

 الفيل  :  اخلرطوم ذو .٥
 كثريا يظلم الذي  :    الغشوم .٦

  
  
  
  
  

  غاندي. ١٦
  شوقي أمحد

  :املناسبة
 غانـدي  حيـاة  جوانب مجيع احلديث العريب األدب تناول وقد. اهلنود زعماء أحد وهو غاندي

 خصـما  العـرب  شعب فيه وجد شرقيا بطال غاندي كان لقد. والوطنية اإلنسانية عن وأفكاره
 املائـدة  مـؤمتر  إىل مبصـر  غاندي مرور إبان شوقي أمحد الشاعر نظمه ما. تعمرينللمس عنيدا

 اهلنـد  عظيم قدوم يف وجد إذ. بالده استقالل حول الربيطانية احلكومة ملفاوضة بلندن املستديرة
  .بيتا األربعني تناهز دالية بقصيدة اهلند رجل شوقي خص وقد. وتارخييا سياسيا حدثا مصر إىل
 اهلند بطل وحيوا    الغار رفعواا مصر، بىن

 الفرد العلم حقوق      واقضوا واجباً، وأدوا
 النكد املوقف وعرك      املقاساة يف أخوكم

 واجلهد املطلب، ويف    الكربى التضحية ويف
 املهد من النفي ويف    الدمع ويف اجلرح، ويف
 الوفد مرحلة ويف      للحق الرحلة ويف
 عدب ومن الفلك، على    قرب من حيوه قفوا

  بالورد البحر وغطوا      باآلس الرب وغطوا
                           *** 

 اد من متثال) ن      راجبوتا( إفريز على



 

 
 

]٤٤[ 

 العهد ذلك من أو ،)س      كونفشيو( مثل نيب
 املهدي املنتظر من      والفعل القول قريب
 الزهد ويف احلق، عن    الذود يف الرسل شيبه
 لقصدوبا وبالصرب،      باحلق علم لقد

 اللحد من فلباه    األقصى املشرق ونادى
 احلقد من فداواها    املرضى األنفس وجاء
 والود لأللفة م    واإلسال اهلندوس دعا

 غمد يف السيفني حوى    الروح قوى من بسحر
 األسد رائض يقوي      النفس من وسلطان
 السعد من وتيسري      اهللا من وتوفيق
 للخلد املخلوق سوى      يعطاه ليس وحظ

 اجلند وال الصول، وال      باحلول يؤخذ وال
 والكد بالكدح وال      واملال بالنسل وال

 للعبد -اهللا تعاىل-      املوىل هبة ولكن
                              *** 

 عندي من الزهر وهذا    غندي يا النيل سالم
 والربدي والكرنك، م،      األهرا من وإجالل

 داملر أشباله ومن      الوادي مشيخة ومن
 الربد غازل سالم      الشاة حالب سالم
 الشهد على يقبل ومل      امللح عن صد ومن
 السند إىل اهلند من      ساقيه تركب ومن
 اللبد ويف عرياناً، ت      صلي كلما سالم
 القيد سلسلة ويف      السجن زاوية ويف
 غندي يا حذرك خذ) ء      اخلضرا املائدة( من

  "داللور" ورق يف وما    "السري" ورق والحظ



 

 
 

]٤٥[ 

 والنرد بالشطرنج ب      يلع من أبرع وكن
 للند الند لقاء      العبقريني والقي

 !اهلند من احلاوي أتى      أفاعيكم هاتوا: وقل
 باحلمد تغتر ومل      الذام حتفل مل وعد
 النقد مهة إليه      ترقى ال النجم فهذا
  حد إىل حد من ة      لألم اهلند ورد
  

  والتعليقات احلواشي
 معذبة مؤملة، جتربة  :    مقاساة .١
                 اخلضرة، دائم ورقها اآلسيات فصيلة من نباتات جنس  :    اآلس .٢

 ولذيذة صغرية ومثارها أبيض، زهرها                                     
 الباخرة رصيف  :    إفريز .٣
 الباخرة اسم  :    راجبوتان .٤
 أدبيا امذهب أسس) ٥٥١ - ٤٧٩( صيين فيلسوف  :  كونفشيوس .٥

 .مثالية واالجتماعية عائلية حياة إىل يدعو      
  .اهلندوسية الديانة أتباع أحد – اهلندوكي  :    اهلندوس .٦

  
  شكسبري. ١٧

  شوقي أمحد
  :املناسبة

 وأتـى  غـريه  يعمـل  مل ما اإلجنليزي األدب يف عبقري) Shakespeare( شكسبري شاعر إن
 أحنـاء  يف مكـان  أي يف مثله شاعر ولد ما. الرائعة األدبية أعماله بسبب إلنكلترا واد بالفخر
 الشـاعر  عن شوقي أمحد الشاعر ميدح. املغردة الطيور غناء من أعلى. السمع لذيذ وشعره. العامل

  .القصيدة هذه يف وإنكلترا شكسبري
  مشاء باحلق دعامته وما    املاء كرسيه ما املمالك أعلى



 

 
 

]٤٦[ 

  آباء األبناء به يطوق مل ما     أبوتكم حالكم املنش جرية يا
  قعساء الشرق يف باذجة الغرب يف  عزته الشمس ملك يطاول ملك
  بناء األخالق من بناه ركن    إىل واحلقوق منه احلقيقة تأوي
  أجالء أشياخ الرأي حبائط    ونطقه العايل بالنظر أعاله

  أرزاء الروع يف ريب زهر السلم يف    مملكة فتيان بالقنا وحاطه
  عرباء الدهر يف عرب كأم  دمجن فضل وبرجى يستصرخون

  علياء فيه مداها وراء وال    سعة من الظن يراها ال ودولة
  قطعاه اإلنسان رحم وال فيها    مطرح الرمحن سبب ال علياء
  عنقاه الصيد لباغي وراءهن    ركنا حتتهم كانت اجلزائر تلك

  شاءوا كما وراعيهم للمسلمني    ونصرم الصايف ودهم وكان
  بيضاء هللا خلقه على يد  وشاعرهم الدنيا عجب دستورهم

  غناء الطري كرمي من منت وال  حاضرة شكسبري مثل أجنب ما
  جوزاء الكثر بالنجوم تنل مل ما    شرفا انكلترا وحده به نالت

  وأهواء حتصى ال سرائر هلا  بليت وال لواله النفس تكشف مل
  :والتعليقات احلواشي

 البالد مملك، مجع  :    املمالك .١
 ملكه مكان  :    رسيهك .٢
 عماد  :    دعامة .٣
 عالية  :    مشاء .٤
 وبريطانيا فرنسا بني يفصل الذي البحر اسم  :    املنش .٥
 جارا يسكن من جريان، مجع  :    جرية .٦
 يرتفع  :    يطاول .٧
 فاخرة  :    باذجة .٨
 عالية  :    قعساء .٩
 ترجع  :    تأوي .١٠



 

 
 

]٤٧[ 

 عماد  :    ركن .١١
 اخلاضرة حول يلبس يحل وهو النطاق، ألبس  :    نطق .١٢
 أعزاء  :    أجالء .١٣
 الرمح  :    القنا .١٤
 وبريطانيا فرنسا بني جرت حرب إسم  :  الزهرريب السلم .١٥
 فىت مجع  :    فتيان .١٦
 اخلوف  :    الروع .١٧
 عظيمة مصيبة  :    أرزاء .١٨
 عال بصوت يصيحون  :  يستصرخون .١٩
 النصرة  :    جمدة .٢٠
 العريب النسب خالص  :    عرباء .٢١
 وتوسيع وسعة  :    سعة .٢٢
 حد  :    مدا .٢٣
 متروك  :    مطرح .٢٤
 وقرابة صلة  :    رحم .٢٥
 ا البحر حييط منطقة هي جزيرة، مجع  :    اجلزائر .٢٦
 للمجال يقال له، وجود ال ومهي طائر اسم  :    عنقاء .٢٧
 مقطوع  :    قطعاء .٢٨
 وجزء عضوا  :    ركنا .٢٩
 طالب  :    باغي .٣٠
٣١. ود    :  حب 
 اخلالص  :    الصايف .٣٢
 رئيس  :    راعي .٣٣
 قاعدة  :    دستور .٣٤
 ولد ما  :       أجنب ما .٣٥



 

 
 

]٤٨[ 

 مدينة  :    حاضرة .٣٦
 يظهر ينمو، منى من  :    منت .٣٧
 املغىن الطائر  :  الطائر كرمي .٣٨
 للسمع لذيذ صوت  :    غناء .٣٩
 متراكمة الكثرية النجوم فيها النجوم، جمموعة اسم  :    جوزاء .٤٠
 كثري مجع  :     الكثر .٤١
 تصف مل  :  تكشف مل .٤٢
 هو يكن مل ان  :    لواله .٤٣
 هلكت  :    بليت .٤٤
 القلوب سريرة، مجع  :    سرائر .٤٥
  تعد ال  :     حتصى ال .٤٦

  
  إبراهيم حافظ. ١٨

  شوقي أمحد
  :املناسبة

 يشـهر . شوقي ألمحد زميال إبراهيم حافظ كان. إبراهيم حافظ النيل لشاعر مرثية القصيدة هذه
  .التعبري ذا إبراهيم حافظ موت يف أسفه شوقي شاعرال
  
قَد تكُن رثلَ أَنْ أُوقُويا     رِثَاْئي ت فصنتى ماملَو ناِْء مياَألح  

 بقضاء منية وكل قدر    سالمة طول وكل سبقت لكن
ى احلَقاْدن تبجتفَاس لَملْ وزت     قلُ بِالْححتف دناِْءنِ كُلِّ عد 

تيأَتراَْء وحاْمِ صاإلم بذُوت     نلِ منِ احلَنِنيِ طَواْكسحراِء لالص 
تاْرِ يف فَلَقَيالد اْماً اإلمدحميف     م ةرمارِ زرفَاِْء األبواحلُن  

 واإلفتاء التفسري مراشد و     جبينه كرمي على النعيم أثر
 تناْئي طُولِ بعد التداين طيب    وذُقْتما لقَديما الشوق فَشكَوتما
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 لقَاِْء دياْر اُألخرى فَالْسمحة    فُرقَة مناْزِلَ اُألولَى كَاْنت إِنْ
تددوو ي لَوأن اْكدف نى مدنَ   الروبنَ والكَاذاْئي املُرجِفُودف  
 األحياء على املوتى املوغرو     ىواهلو الضغينة عن الناطقون

ناْمٍ كُلِّ مده ينبوي هدجمِ     ماْئقَاْضِ بِكَرلَاِْء اَألنواَألش 
 اجلَوزِاِْء رفْرف يحطِّم ذَاْ من     حطِّموا بِك وإِنماْ حطَّموك ما

هأُنظُر  :تسِ فَأَنكَأَم كأْنش خاْذرقِ يف   بالش كوامس فَعاِء أرماألس  
  البيضاء كاليد حتفظ غراء     بقصيدة حليتين قد باألمس

  ووفائي موديت علمت وكما  بشكرها وقمت هلا احلسود غيظ
 لوائي السماء إىل رفعت ملا     به آمايل بشرت حمفل يف
 واهليجاء السلم يف ووليه    شبابه شرخ السودان مانح يا
 املاء نبع وراء البيان نبع    ثوى مخائله على نزلت ملا

 السمراء الصعدة كصدر قلما    وزدته احلسام السيف قلدته
جاء وال بفاحشة يوما  جرى فما الطوال احلقب جرى قلم 

 ثناء حبسن املوتى ويشيع    جاللة الكرام مبدحته يكسو
 والشعراء احلكماء ومخيلة     املاء عروس يا إسكندرية

 الزهراء بسمائك عرتوتر    مجيلة الفنون بشاطئك نشأت
 الغناء كالربوة فجمعتها     غرائبا الكرمي كالطري جاءتك

 الدأماء درة و للوافدين    الثرى زنبقة فصرت مجلوك قد
 احلمراء سنا يف قصورك وبنوا    بابل مخائل على رباك غرسوا

 املاء فجاج يف عيسى كسبيل     اهلدى منورة طرقا واستحدثوا
 النجباء بشبابك وجتملي    زينة الثقافة من كأمس فخذي

 اإلنشاء وعدة البناء حجر     فإا الكتاب لغة وتقلدي
 الفيحاء و بغداد يف للملك     ومهدت مرتني احلضارة بنت

 العلياء ذروة املمالك بني     فحلتا ومصر بقرطبة ومست
 وبكاء له حزن من وذخرت  "حلافظ" الدموع من حشدت ماذا
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 العظماء مصارع لبالءا ومن     بفقده البالء وقع من ووجدت
 اخلطباء خبيلة غري بالدمع     سخية وفيت قد يشهد اهللا

 األنباء طيب املآثر جم  ماجد مناحة من قسطا وأخذت
 البيداء يف البادون به وحدا     بشعره احلاضرون الرواة هتف
 صنعاء اىل الفيحا اىل حلب    من الضاد وتبكي يبكيه لبنان
 األجزاء مؤلف الصنوف بان     شاعر بذمة وفوا الوفاء عرب

 البلَغاِْء من نجلَت من وإماْم   مجدها وحاْرِس الفُصحى حاْفظَ يا
 القُدماِء أَماْنةَ حميت حتى     وفَضله بالْقَديمِ تهتف زِلْت ماْ

تددج بلُوأُس ديلالو هولَفْظ     تيأَتا ونيرِبِ للدالطائي سح 
 البؤساء بصاحب اقترنت حىت  املدى اىل اجلديد طلب يف وجريت

 اغضاء ومن كرمٍ ومن دعة  ومن سلوى من املوت وراء ماذا
 األشياء حقائق لشرح أهال   تزل ومل رأيت ما حقائق اشرح
 اآلراء شجاعة وأجلهن   جالئل الرجال يف الشجاعة رتب
 الضراء إىل بالشكوى وهتفت   وكيدها باحلياة ذرعا ضقت كم

 رجاء شعاع الوادي على واطلع     ساعة نفسك يأس فارق فهلم
 السراء من أسرته خلقت    ضاحك بوجه الدنيا اىل وأشر

 الفقراء حوائج إليك وهدى     بشاشة الندي مأل طاملا يا
 الداء عبء وألق السنني عبء    فاطرح احلوادث هادنت اليوم

 األبناء من اجياال كتوتر     خالدا بيانا الدنيا يف خلفت
 جزاِْء وحسن إنصاف للدهرِ   يزلْ ولَم الزماْنُ سيذْكرك وغَداً

  :والتعليقات احلواشي
 احلياة به املراد  :    األوىل .١
 اإلفتراق  :    فرقة .٢
 الفرصة  :            السمحة .٣
 أحببت  :    وددت .٤
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 الذليل  :    الردي .٥
 النمام  :            املرجفون .٦
 احلقد  :    الضغينة .٧
 احملرضون  :            املوغرون .٨
 يهدم من  :    هدام .٩
 القطعات  :            األنقاض .١٠
 قطعات  :    األشالء .١١
 أسقطوا  :    حطموا .١٢
 وازموا سقطوا مبعىن جمهول، صيغة  :    حطموا .١٣
 طبقات  :    رفرف .١٤
 كوكب اسم  :    اجلوزاء .١٥
 مرتفع  :    باذخ .١٦
 حلية ألبست  :    حليت .١٧
 املدح أبيات  :    قصيدة .١٨
 حسنة  :    غراء .١٩
 غضب  :    غيظ .٢٠
 حاسد مجع  :    احلسود .٢١
 أختار  :    أوثر .٢٢
 عادل  :    منصف .٢٣
 موت مجع  :    املوتى .٢٤
 أوال ذهبت  :    سبقت .٢٥
 املوت  :    املنية .٢٦
 تعاىل اهللا  :    احلق .٢٧
 تم  :    حتفل .٢٨
 مبصر فالة  :    صحراء .٢٩



 

 
 

]٥٢[ 

 عبده حممد اإلمام  :    اإلمام .٣٠
 تلني  :    تذوب .٣١
 الود  :    احلنني .٣٢
 طبقة  :    زمرة .٣٣
 الصاحلون بر، مجع  :    األبرار .٣٤
 عالمة  :    أثر .٣٥
 جبهة  :    جبني .٣٦
 هادي مبعىن مرشاد مجع  :    مراشد .٣٧
 شرعية بأحكام مشكلة حل وهو الفتوى إعطاء  :    اإلفتاء .٣٨
 احلب  :    الشوق .٣٩
 التقرب  :    التداين .٤٠
  احلق يف الثابت حنيف، مجع  :    احلنفاء .٤١

  
  قري وأيب املنتزه بني النخيل. ١٩

  شوقي أمحد
  :املناسبة
 قوله مثال اقرأ موضع، غري يف كتابه يف وتعاىل سبحانه اهللا ذكره املزايا، متعدد الفوائد جم النخيل
 متجـاوِرات  قطَع اَألرضِ وفي: "سبحانه قوله اقرأ أو" نضيد طَلْع لَّها سقَاتبا والنخلَ: "تعاىل

اتنجو نابٍ منأَع عرزيلٌ وخنانٌ وونص رغَيو انونقَى صساء يبِم داحلُ وفَضنا وهضعلَـى  بع 
 واَألعنـابِ  النخيـلِ  ثَمرات ومن: "قوله أو" يعقلُونَ لِّقَومٍ آياتلَ ذَلك في إِنَّ اُألكُلِ في بعضٍ

  ".يعقلُونَ لِّقَومٍ آليةً ذَلك في إِنَّ حسنا ورِزقًا سكَرا منه تتخذُونَ
 مع أو منفرة صورا يف مث وطلعها، بسوقها يف الشجرة هذه ذكر اهللا أن جتد الكلمات هذه اقرأ

 يتحـدث  القصيدة هذه ويف. رزقها وحسن طعمها حالوة يف مث أكلها، طعم واختالف غريها،
  .وجناه وامتداده النخيل فيصف الكرمية، اآليات هذه تناولته مما شيئ عن الشعراء أمري
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  وطوهلا النخلة امتداد) أ(
 عجب مبرأَى العنانَ وشق  احتجب السماء يف شجراً أرى
 شذب من درج ظواهرها    هناك أو هنا تقام مآذنُ
 الغرب عليها تصبح ولكن    الرجالُ فيها يؤذِّنُ وليس

 الكُثُب ظاللِ يف وربت نمت    الرمالِ بنات من ٍ وباسقة
 العبب وراَء كالفَنارِ أَو    ِ، كاملسلَّة أَو الفُلْك، ِ كسارية

  ذهب وأَ به جاَء الريح إذا    الكثيبِ خلف وتقصر تطولُ
 :وصفها) ب(

 اللهب عليها األصيلُ وجر    الضحى يف اتقدت إذا تخالُ
أو الصحوِ، من    النهارِ شعاع عليها وطاف السحب حواشي من 
  ترتقب ً واقفة القصر من    ٍ ساحة يف فرعونَ َ وصيفة

 الذهب بِشذورِ ً مفصلة    العقيقِ بفصوص اعتصبت قد
وناطت جانِ قالئدرالصدر، على    هام تحشب واتبالقَص 
تدها على وشراً ساقئْزم    للذنب رأسها من تعقَّد  

 :فائدا) ج(
 العزب؟ عروس احلقولِ، أَمري    الرياضِ ملك النخلُ هو أهذا
ى الفقريِ، طعاملووح ينالغ    ر وزادرِب؟ املسافتواملُغ 

 الترب خنالت قصرت وال    تبخلي مل الرملِ، َ خنلة فيا
طوى كيف: وأعجب العرب؟ شعراُء حيتفلْ ومل    ذكركن! 

 الكتب؟ وعطلُ وصفكن، من    القصائد خلو حراماً أليس
يف وأننت كأَنّ    الظِّاللُ اهلاجرات كُنيب أَعالبالع 
أخرى جبانبِ جناها    املعيلِ ُ شاة البيد يف وأننت حلب 
يف وأننت مى حسانُ    قصورِال عرصاتالد حب الزائناتالر 

املذاقِ شىت كالكرمِ جناكن    هدلون كل يف وكالش بحي  
  :والتعليقات احلواشي
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 مجيل ومنظره نراه، ال نكاد حىت يعلو النخل أرى السحاب،: العنان اختفى،: احتجب .١
 .عجيب

 علوها، يف املآذن شبهي النخيل هذا أن قشور،: شذب سالمل،: ودرج خارجها،: ظاهرها .٢
 .اجلريد أصول بقايا من سالمل هلا ولكن

 .غراب مجع: الغرب .٣
 مجع: الكثب وكربت، منت: ربت الرمال، يف تنبت: الرمال بنات من الطويلة،: الباسقة .٤

 .التالل أحضان يف وطالت الرمال يف النخلة هذه نبتت الرمل، من التل كثيب
 فأصبحت املوج،: العبب السفينة،: الفلك املركب، وسط يف الذي العمود يريد: السارية .٥

 .السفن يهدي الذي الفنار أو كاملسلة أو كالسارية
 الشمس أشعة عليها تنعكس عندما تظنها واملغرب، العصر بني ما: األصيل تظن،: ختال .٦

 .األصيل وقت احلر اشتداد وقت يف
 تنتظر: ترتقب ختدم، اليت اجلارية: الوصيفة .٧
 الصغرية القرى يريد): العزب( ملك،: ملك .٨
 .بالثمر جتود النخلة تنبت مكان أي يف التراب،: الترب .٩
 .قبة مجع: القبب ظهرا، الشديد احلر أوالت: اهلاجرات .١٠
 لنب وعلى مثرها على يعتمد العيال كثري العيال، كثري: املعيل). الصحراء( بيداء مجع: البيد .١١

 .الشاة
 مجع امليادين: الرحب حنوه، أو العاج من الصور دمية، مجع: الدمى وانب،اجل: جنبات .١٢

 .اجلمل بشكله القصور يزين والنخل رحبة،
 على حمبوب البلح العنب،: الكرم النحل، عسل: الشهد خمتلف،: شىت مثركن،: جناكن .١٣

  .أنواعه
  دمشق نكبة. ٢٠

  شوقي أمحد
  :املناسبة
 انتهاء وبعد. كاذبة وعودا باالستقالل ووعدوهم. األوىل امليةالع احلرب إبان العرب خلفاء خدع
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 على جبيوشها زحفت بل. متهلها مل فرنسا ولكن. م١٩٢٠ سنة االستقالل سورة أعلنت احلرب
 يقـاوم  السـوري  الشعب وظل. الفرنسي االنتداب حتت سورة ووصعت. الناشي العريب اجليش

. الثـورة  جتددت ١٩٢٥ سنة يوليو ويف. حشيةوو بعنف حريته خنق على يعمل الذي االستعمار
 دمشق دخلوا أن لبثوا ما الفرنسيني ولكن. كلها العربية األقطار يف الثورة هذه أبناء شاعت وقد
 من كثريا فتركوا. ساعة وعشرين أربعا باملدافع ضربوها أن بعد م١٩٢٥ سنة أكتوبر من ١٨ يف

 فروعت. آالف عشرة حنو السوري الشعب من لقتلىا عدد وبلغ. خرابا التارخيية ومعاملها مبانيها
 الوجـدان  عن فيها ويعرب القصيدة هذه نظم شوقي أمحد الشاعر. كله العريب الوطن أبناء النكبة
  .وأساه غضبته يف العريب

  
 دمشق يا يكفكف ال ودمع     أرق بردى صبا من سالم

 يدق وصف عن الرزء جالل    والقوايف الرياعة ومعذرة
 وخفق أبدا تلفت إليك    لقليب اطرهاخو عن وذكرى

 عمق القلب يف هلا جراحات    الليايل به رمتك مما ويب
 طلق القسمات ضاحك ووجهك            ائتالق له واألصيل دخلتك
 وورق أوراق رباك وملء    جتري األار جنانك وحتت
 وسبق غايات الفضل يف هلم    صباح غر فتية وحويل

 شدق خطباء أعطافهم ويف    لسن شعراء هلوام على
 خلق يرويه حملة بكل    لشعر فاعجب قصائدي رواة

 املدق واضطرم األسد أنوف            تلظت حىت إباءهم غمزت
 عتق فيه أمية من أيب    حر كل الشكيمة من وضج
 يشق مبا الويل مسع على    توالت أنباء اهللا حلاها

 برق اآلفاق إىل وجيملها    بريد الدنيا إىل يفصلها
 صدق وهي اخلرافة من ختال    فيها األحداث لروعة تكاد
 وحرق تلف أصاا وقيل    دكت التاريخ معامل وقيل

 تعق ال األبوة ومرضعة            ظئرا لإلسالم دمشق ألست
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 فرق منه بأزين يوسم ومل            جيمل مل تاجك الدين صالح
 عرق العلوي سرحك من هلا    طالت األرض يف حضارة وكل

 رق التاريخ حلى من وأرضك    كتاب املاضي حلى من مساؤك
 يشق ال حضارتيه غبار            وملكا الكربى الدولة بنيت

 تدق بأندلس بشائره    وعرس أعالم بالشام له
 أحق درست أا أحق    دهاها ما وحيك اخللد رباع
 نسق كأمس لنعيمهن وهل    منضدات اجلنان غرف وهل
 تشق وأستار مهتكة    حجال من املقاصر دمى وأين
 تزق أفراخ األيك وخلف    نار األيك نواحي ويف برزن

 طرق للموت دونه من أتت    طريق من السالمة رمن إذا
 وصعق خطف مسائه وراء              واملنايا للقذائف بليل
 أفق واسود جنباته على    أفق امحر احلديد عصف إذا

 فرق والصخر فؤاده أبني    وهن بعد غيدك راع من سلي
 ترق ال كاحلجارة قلوب    أالنوا وإن ستعمرينوللم
 ومحق صلف به حرب أخو    فرنسا ورمى بطيشه رماك
 وشقوا خرجوا عصابة يقول    حق طالب جاءه إذاما

 وحق نور أنه وتعلم              فرنسا تعرفه الثوار دم
 رزق وفيه السماء كمنهل     حياة فيه أرضها يف جرى
 ليبقوا قومهم ندو وزالوا    لتحيا فتيتها مات بالد

 تسترق قناها على فكيف    قناها على الشعوب وحررت
 ألقوا األحالم عنكم وألقوا    األماين اطرحوا سورية بين

 رق وهي اإلمارة بألقاب    تغروا أن السياسة خدع فمن
 عنق املصلوب من مالت كما            ذليل من لك بدا صيد وكم
 فتق فنيملختل ميضي وال    متضي مث حتدث امللك فتوق

 شرق اهلم يف كلنا ولكن    دارا خمتلفون وحنن نصحت
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 ونطق خمتلف غري بيان    بالد اختلفت إذا وجيمعنا
 فاشقوا الدهر نعيم رمتم فإن    حياة أو موت بني وقفتم

 مستحق ودين سلفت يد    حر كل دم يف ولألوطان
 ويسقوا يسقوا مل األحرار إذا    باملنايا ويشرب يسقى ومن
 حيق وال احلقوق يدين وال    كالضحايا الكاملم يبين وال
 وعتق هلم فدى األسرى ويف            حياة ألجيال القتلى ففي

 يدق مضرجة يد بكل              باب احلمراء وللحرية
 دمشق أوله الشرق وعز    دمشق بين اجلالل ذو جزاكم
 حق أخيه بنصر أخ وكل    أخاكم حمنته يوم نصرمت

 يستحقوا مل مبا أخذوا وإن     شر قبيل الدروز كان وما
 ورقوا خشنوا الصفا كينبوع    ضيف وقراة ذادة ولكن

 بلق اجلون السحاب يف موارد    شعاف له أشم جبل هلم
 ورشق غايته دون نضال    شبل ولكل لبوءة لكل
  وخلق شرف جهاته فكل    شيئا فيه السموأل من كأن

  :والتعليقات احلواشي
 رقيقة ريح  :    الصبا .١
 بالشام ر  :    بردي .٢
 جيف ال  :  يكفكف ال .٣
 القلم  :    الرباعة .٤
 املصيبة  :    الرزء .٥
 للغروب الشمس ميل وقت  :    األصيل .٦
 اللمعان  :            اإلئتالق .٧
 ضاحكه  :  الوجه طلق .٨
 البستان وهي جنة مجع  :    اجلنان .٩
 احلمامة وهي ورقاء مجع الواو بضم  :    الورق .١٠
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 اخلصال شريف الفعل كرمي وهو أغر،  :    غر .١١
 الوجه حسن وهو مسبوح مفرده  :    الصباح .١٢
 سقف أقصى يف احللق على املشرفة اللحمة وهي هلاة مجع  :    اللهوات .١٣

 الفم
 ايد الفصيح معناه ألسن، مجع  :    اللسن .١٤
 اجلانب وهو العني بكسر عطف مجع  :            األعطاف .١٥
 مسة يعدون العرب وكان الفم، سعوا وهو أشدق مجع  :    شدق .١٦

 الفم
 .ايد اخلطيب صفات من                                         

 مكان  :    جملة .١٧
 للضيم وآباءهم عزم أثار  :  آباءهم غمز .١٨
 التهبت  :    تلظت .١٩
 ناره أي ضراعه اشتد  :    اضطرم .٢٠
 اجلهاد طريق واملراد الفرسان أقدام فيه تدق الذي املوضع  :    املدق .٢١
 قيد ا واملراد ،)اللجام حديدة( الغرس فم يف توضح احلديدة  :             الشكيمة .٢٢

 االستعمار
 .والشرف واجلابة األصل نقاء  :    العتق .٢٣
 والصديق املوايل الويل لعنها،  :            اهللا حلاها .٢٤
 هدمت  :    دكت .٢٥
 ركنه القصر وظئر ولدها، لغري املرضعة  :    الظئر .٢٦
 الرب ضد األبوة، فضل جحود  :    العقوق .٢٧
 ا يعرف عالمة أي مسة، له جعل ومسه  :    يوسم .٢٨
 الرأس: هنا به واملراد الرأس، يف الشعر افتراق موضع  :    الفرق .٢٩
 م١١٨٧ يوليو من ٤( حطني معركة يف الصليبيني على املنتصر البطل  :  الدين صالح .٣٠

–  
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   على قدمي بركاين مرتفع حطني وتل). ه٥٨٣ سنة الثاين ربيع من ٢٥                                             
 ظربية مدينة من الغريب الشمال يف تقريبا أميال مخسة                                             

 الورق ختراعا قبل الكتابة يف يستعمل كان رقيق جلد  :  العلوي السرح .٣١
 زينة مبعىن حلية مجع  :    احللى .٣٢
 عاصمتا، دمشق وكانت أمية، بين عصر يف العربية الدولة  :  الكربى الدولة .٣٣
 يباري وال يلحق ال  :  غباره يشق ال .٣٤
  .األندلس ويف الشرق يف العرب حضارة املراد         :             حضارتيه .٣٥

  
  
  
  

  باتره كليو مصرع. ٢١
  شوقي أمحد

  :املناسبة
 أربعة يف مسرحية وهي‘. باتره كليو مصرع’ من األول الفصل من األول املنظر من القصيدة هذه

 مـن  الرومانية لإلمراطورية كان عما حتدثت اليت التارخيية الروايات من أساس على تقوم فصول،
 هذه يف دور من باتره كليو للملكة كان وعما امليالد، قبل األول القرن يف املصرية بالسياسة صلة

 األجانـب،  والكتـاب  املؤرخون رمسها كما‘ باتره كليو’ صورة بني يوازن الذي ولكن. الصلة
 تلـك  ينصـف  أن حاول قد املؤلف أن يالحظ - املسرحية هذه يف شوقي يرمسها كما وصورا

 وأن هامصـاحل  على وحرص ملصر حب عن أعماهلا يف تصدر جيعلها وأن املظلومة املصرية امللكة
  .وعاطفتها سياستها وعن نفسها، عن دفاعا لساا على جيزي
 آثـار  مـن  أثـر  وهو‘ شوقي’ يقول كما الضاد، يف‘ مستحدث’ قصص الشعر من اللون هذا

 العـريب  األدب يف املسرحي الشعر رائد شوقي ويعد الغربية، والثقافة العربية الثقافة بني االتصال
 العـريب  التـاريخ  ةمـن  القـدمي  املصري التاريخ من واحين اختار من أول كان فقد: احلديث

 شكسـبري  هذا فعل ما نسق على الراقي الشعر من مشرحيات يف جديد من وعرضها اإلسالمي،
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 نـواحي  مـن  ناحية وسد افن، هذا طريق بعده من للشعراء عبد وبذلك مشرحياته، من كثري يف
  .العريب الشعر تطور يف النقص

  
      صنعي الصنع ذلك التاج ربة
  مكري املكر وذلك وحدي، أنا     صنعي الصنع ذلك التاج ربة

  يدري ليس من الظنون وظن ل  األقاوي أمس اإلياب يف كثرت
  وقصر كوخ كل وأمسعت ر  النص عن أذعت الذي فأذعت
  كثر لك عدا من وأشفقت هري    اجلما عليك خاطري يف خفت

  عذري دتمه فيه العذر يتعب     ذنب رب فيا ، جرأيت فاغفري
  وبر حنان من صيغ ملك     إال أنت فما اهدئي شرميون

  وصهر قرىب أهل امللمات يف     كأنا ولكن خادم، يل أنت
  ويسر عسر حال يف وأدىن ل    األه من الويف اخلادم إمنا

   صربي الشدائد يف كيف وانظري     بالئي كان كيف اآلن امسعي
  وأمري فيها القتال وأمر ب    احلر خري امسعوا السادة أيها

  جتري الدم على به واجلواري  يطفى والبحر العباب واقتحامي
  عصر كل يف يسري عبقري    يوم وأكتاف أنطونيو بني

  لشر واستدت احلرب أهبة    شراع ذات كل فيه أخذت
  مفر مكر مدبر مقبل    سبوح غري اال يف ترى ال

  بنسر شرا أراد كنسر ك    الفل مطاردة يف الفلك وترى
  يسري الليل ظلمة من جنحا جو    ال جنبات يف دخانال وحتال
ياح ودوياهلزبري صياح أو الرعد هزج    جلّ كلّ يف الر  
  قرب أحشاء ومنه لفريق    سرير عود منه املاء وترى
  ويربي احلياة من ويأسو ح  اجلر غسل من شر اجلرح يغسل
  بفكري واألمور احلرب أزن     جنودي وبني مركيب كنت
  شطر عداوة يف القوم من راً   شط فترى تصدعت روما قلت
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  وبر ببحر الوغى وشبا ش    واجلي الفلك تقامسا بطالها
  التجري الذئاب هارب علموا     اختالف الرعاة فرق وإذا

  وسكري صحوي أمر وتدبرت       ملياً حاليت فتأملت
  غريي فيه يسد مل البحر عن ت    زال إذا روما أن وتبينت
  إثري البوارج فانسلت منه  يشراع سللت عاصف، يف كنت

   وأسر دمار من السفن يلحق ومما     القتال رحى من خلصت
  غدر شر غدرته حىت يوس    وأنطون ونصرة اهلوى فنسيت

  وذخري وعوين صبييت وأبا    حبييب خذلت قد اهللا علم
 وقطر قطر بألف سبيلي يف    وضحى العروس ضيع والذي
  مصر ملكة وكنت مصر، بنت    فيه كنت العال يعجب موقف

  :والتعليقات احلواشي
 املرتفع املوج  :    العباب .١
 الناس بني أمر يديع شأن، ذو  :  عبقري يوم .٢
 البيت وبقية والسفينة سريها يف بيديها لسبحها الفرس،  :    السبوح .٣

  من
 معا مدبر مقبل مقر مكر: فرسه وصف يف القيس امرئ قول                                     

 صوته  :            الرعد هزج .٤
 يداوي  :    يأسو .٥
  احلرب نار أوقدا  :   الوغى شبا .٦

  
  العمال أيها. ٢٢

 شوقي أمحد
  :املناسبة

 اهللا عنـد  عملهم إتقان أثر ألن. عملهم يتقنوا أن القصيدة هذه يف شوقي أمحد الشعراء أمري نصح
 ألـم . العمـران  ودعـائم  لنهضةا أسس العمال جهود على تقوم رأيه ويف. كبري ثواب والناس
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 والقصـور  الديار ويشيدون واحلرب السلم يف احملتاجة املختلفة اآلالت ويصنعون السدود يقيمون
 ويعـود  الـرزق  لطلب صباحا يذهب الذي بالنحل العمال الشاعر شيد. العالية والشقق العالية
  .دأبا الواجب وجلعل برفق الرزق لطلب الشاعر ينصح. مساء

 
 واكتسابا كَداً عمر  ال أَفنوا العمالُ اأَيّه

 يبابا أَمست سعيكُم  فَلَوال اَألرض واعمروا
 وعتابا أَذنتم إِن  إِلَيكُم نصحاً يل إِنَّ
 تغاىب أَو فيه صح  النا غَبِي زمان يف

م أَينن أَنتم دودلَّدوا  جذا خرابا هالت 
قَلَّدوه املُع اَألثَر  جِز ّالفَنجابا والع 

وهكَسو ده أَبرِ  الد نيابا الفَخرِ مث 
 اغتصابا اخلُلد أَخذوا  حتى الصنعةَ أَتقَنوا

 ثَوابا والناسِ اللَه  عند للمتقنِ إِنَّ
 جنابا ويرفَعكُم ه  اللَ يحبِبكُم أَتقنوا

 خرابا الفَنِّ نم ر  مص ترى أَن أَرضيتم
عدت ما بماًء كانس  ناعاتلصغابا لو 
 قابا املَجلسِ من ت  صر لَقَد اجلَمع أَيّها
 انتخابا احلُرّ وكُنِ  اختياراً احلُرّ فَكُنِ

 ارتقابا تألوك لَيس  لَعيناً للقَومِ إِنَّ
 بانا العمالِ عنِ من   يقولوا أَن فَتوقَّع
ديراً بِاَألمرِ لَيسن كُلُّ  جطابا أَلقى مخ 

 وانتسابا جاهاً دم قَد أَو بِاملالِ سخا أَو
 اختالبا اجلَهلَ تلَب  فَاخ أُمّيّةً رأى أَو

 وشابا الصدقِ على ب  شب من كُلَّ فَتخيّر
 الصحابا تنس وال سِ  بِاَألم اَألنصار واذكُرِ
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ّح الغادونَ هاأَيياداً لِ  كَالنرتالبا اطو 
 وذَهابا مجيئاً قِ  للرِز الطَريِ بكورِ يف

 دابا الواجِب واجعلوا  بِرِفقٍ احلَقّ اطلُبوا
 فَبابا باباً لَكُم ه  اللَ يفتحِ واستقيموا

 الكتابا ترضوا أَو لَه ال تطيعوا اخلَمر اهجروا
 وتابا كَفّ لامرِئٍ  فَطوىب سرِج إِنّها

شرعن اَأليدي تمر وش يع ناعِ منخابا الص 
 حسابا للدهرِ علُ  يج من العاقلُ إِنّما

 الشبابا تبكونَ فيه  مشيبٍ يوم فَاذكُروا
 وعذابا تعلو حني  لَهماً للِسنِّ إِنَّ

 نِصابا والضعف للشيبِ  مالكُم من فَاجعلوا
 نابا السقم ما إِذا َء الدا الصحّة يف واذكُروا
 اغتصابا تلقَونَ فيه  ليومٍ املالَ وامجعوا

 فَأَصابا داعٍ ئَة اهلَي ذَنب دعاكُم قَد
يه ل طاووسهأَح و هنالذُناىب إِلّا س 
 

 والتعليقات احلواشي
 العمر أيام اقضوا    :              العمر أفنوا .١
 واحدا عمال    :      كدا .٢
 عملكم    :      سعيكم .٣
 خرابا    :      يبابا .٤
 وحيسنه عمله يتقن الذي    :      املتقن .٥
 وقدرا مرتلة    :      جنايا .٦
 النهار أول يف أعماهلم إىل الذاهبون    :      الغادون .٧
 للرزق طلبا    :      ارتيادا .٨
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 الصباح يف مبكرة خروجها    :    الطري بكور .٩
 دأبا وأصله مستمرة عادة    :      دابا .١٠
 تدخرونه املال من ونصيبا قسما    :      نصابا .١١
 املرض    :      السقم .١٢
 وأصابكم بكم حل    :      نابا .١٣
 وتعبا شدة    :              اعتصاب .١٤

  
  لبنان مهاجرو. ٢٣

  ابراهيم حافظ
 سـنة  وتـويف  م١٨٧١ سنة رةالقاه يف ولد". النيل شاعر" ب يعرف مشهور مصري شاعر هو

. واخليـال  االبتكـار  ضعف أحيانا ويشكو الصياغة ومتانة العاطفة بقوة أسلوبه ميتاز. م١٩٣٢
  .أجزاء ثالثة يف" احلافظ ديوان: "آثاره أشهر

  
  :املناسبة
 حـافظ  وميضـي . أبنائه هجرة ويصور. نسيمه عطر ويصف لبنان إبراهيم حافظ الشاعر يناجي
 جرة البالد انتفعت لقد. مهتهم وعلو طموحهم متثل اللبنانيني للمهاجرين صورة فريسم إبراهيم

  .أيضا األديب الكسب مشلت بل املادي الكسب على املنفعة هذه نقتصر ومل. املهاجرين
  منسكب حياك وكم الرياض من    عاطرة جادتك كم لبنان نسيم

  هلب ا وأكباد إليك فو  مسعرة أنفاس والغرب الشرق يف
  تعب العال لكن رياك، طيب من    بدال يبتغوا مل العال طالب لوال

  وثبوا ووثبوا ما اذا جياع اسد    غطارفة ابطال كوملب بارض
 النوب ورده حتامى مضاء سوى    عدد وال فيها علم حيمهم مل

 مغترب الرب يف عمل وجيشهم    مرحتل البحر يف امل اسطوهلم
 عجب كمسل طود كل ذرا ويف    ج مسرب خضم بكل هلم
 مرتقب الشام يف هلا وكان إال    منتجع أفق يف بارقة تبد مل
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 الشهب كانت مذ منثورة فالشهب  نثروا قد األرض يف أم عام ما
 مضطرب الكون يف له حي فكل    مناكبها يف سراء يضرهم ومل

 ركبوا صاعدا ركبا ارة إىل  وجدوا ولو الدنيا يف املناهل رادو
 وانتدبوا اجلو يف سببا هلا مدوا  منتجع للراجني الشمس يف قيل أو

 تكتسب السعي بذاك اللغات أم  فتئت وما حممودا الكسب إىل سعوا
 حيتجب ليس وفضل جديد عيش    هلا كان الشاميون كان فأين
  العرب بعضها تصافح فصافحوها  تصافحكم مصر بين عن يدي هذه

  والتعليقات احلواشي
 أشعلها النار سعر  :    مسعرة .١
 الطيبة الريح  :    رباال .٢
 أمريكية  :  كوملب أرض .٣
 السيد وهو غطريف مجع  :    غطارفة .٤
 عدته لألمر أخذ: يقال وسالح مال من للدهر أعدته ما. عدة مجع  :    عدد .٥
 العزمية يقصد وهنا. قطع مضاء السيف ومضى. مضى مصدر  :    مضاء .٦
  منه، االقتراب ورده. تتحاشى أي تتحامى ختفيف حتامى        :   النوب ورده حتامى .٧

 املصيبة وهي نوبة مجع: النوب                                       
 العظيم البحر  :    اخلضم .٨
 واضح طريق  :  ج مسرب .٩
 العظيم اجليل  :    الطود .١٠
 الشرب موضع طلبوا  :  املناهل رادو .١١
 البصر مييزها ال كثرية جنوم قوامها السماء يف منطقة  :    ارة .١٢

  فرياها
 .بيضاء كبقعة                                       

 ال أي سببه، تقطع ال. غريه إىل به يتوصل ما. اجلبل  :    السبب .١٣
  حترمه
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 .املعيشة أمر                                       
 عاهد أي ألمر انتدبه: ويقال به، للقيام أنفسهم دعوا  :    انتدبوا .١٤

  .فأجاب أي هو فانتدب                                       
  

  دنشواي حادثة. ٢٤
  إبراهيم حافظ

  :املناسبة
 منـهم  واحـد  وأصيب. للصيد‘ دنشواي’ قرية إىل ذهبوا الربيطاين اجليش ضباط من مجاعة إن

 غضب احلادثة ذهه فاستشارت القرية أهايل من كثريا فقتلوا ضربوه القرية أهل أن فظنوا بالشمس
 يف القصيدة هذه نظمت. م١٩٠٦ سنة يونيو ١٣ األربعاء يوم يف احلادثة هذه ووقعت. املصريني

  .السنة نفس يوليو ٣
  

 والوِدادا والََءنا نسيم هلْ    فينا بِاَألمرِ القَائمونَ أَيها
 البِالدا وجوبوا صيدكُم تغواواب            هنِيئاً وناموا جيشكُم خفِّظُوا

 العبادا فَصيدوا الربى تلْك بين   طَوقٍ ذَات أَعوزتكُم وإِذَا
  اَألجيادا أَطْواقُنا تغادر لَم   سواٌء واحلَمام نحن وإِنما

 الرشادا ضللنا إذا أرشدونا    ولكن العقوق بنا تظنوا ال
  صادا حني نفسه الشمس صادت    بقتيلٍ أمة من تقيدوا ال

 واشتدادا قسوة ضعفيه ضعف   وجئْتم بأمر جهالنا جاء
 كيادا أم أردمت أقصاصا    بعفوٍ ضننتم إن القتل أحسنوا
 مجادا أم أصبتم أنفوساً    بعفوٍ ضننتم إن القتل أحسنوا

  اعاد) نريون( عهد أم عادت  ) التفتيش حمكمة( أتلك شعري ليت
 القيادا إليه ألقى ضعيف من    التشفي القوي من حيلو كيف

  أندادا لغيظكم ولسنا     الغيظ عن تشف مثْلةَ إا
 اجلوادا اجلواد يكرم إمنا    كنتم حيث بأرضنا أكرمونا



 

 
 

]٦٧[ 

 متادى مهما السكونَ علمتنا    مخس بعد حجة عشرين إن
 ىتعاد ان وأشفقت رماها من    تعادي أن أكربت النيل أمة

 تتهادى حسرة بعد حسرة    وإال كالم إال فيها ليس
 املرادا بلغت فقد هذا بعض    مهالً العمومي املدعي أيها
 اإلسعادا لنجلك وضمنا    مبصرٍ القضاء لك ضمنا قد

 الفؤادا شفيت فقد) مصرٍ( عهد    فاذكر للحكم جلست ما فإذا
 اداج حيث احليا جادك وال )مصر(  يا نواحيك يف النيلُ الجرى

أنت تبذلك أَن بتيا الن )فأضحى  )مصر قتادا شوكاً عليك 
 واألكبادا القلوب فأدمى    باألمس قام ناعقاً أنبت أنت
 وشادا الزمان غفلة يف ساد    من ويا القضاء مدره يا أيه

 احلدادا يديك على لبسنا قد    أنا تنسى فال جالدنا أنت
  :والتعليقات احلواشي
 اللأغ  :    األطوق .١
 التنكيل  :    املثلة .٢
 وتبني تكشف  :    تشف .٣
 النظراء  :    األنداد .٤
 سنة  :    احلجة .٥
 مطر  :    احليا .٦
 شوكية شجرية  :    القتاد .٧
 الناس مجيع  :    الناعف .٨
  الغراب صياح  :    التعيف .٩

  
  يتصافحان ومصر لبنان. ٢٥

  إبراهيم حافظ
  :املناسية
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. مبصـر  املقيمني واللبنانيني املصريني بني اجلفاء بعض شبن يوم القصيدة هذه إبراهيم حافظ نظم
 فأراد واهية، ألسباب اللبنانيني إخوام على املصريني صدر أوغر قد األغراض ذوي بعض وكان

 الشـاعر  فيهـا  يعرض قومية وطنية إذن القصيدة. اجلفاء ذلك آثار النفوس من ميحو أن الشاعر
 التـآلف  هذا ويعزز. قلبيهما بني فتؤلف اآلخر إىل ومصر بنانل من كالّ تشد اليت املتينة للروابط
 فيناجي الشاعر ينربي املقدمة هذه وبعد. الشعور يف ووحدة النسب، يف ووحدة اللغة، يف وحدة
 طيـب  من بدال يبتغوا مل املعايل طلب لوال الذين أبنائه هجرة ويصور نسيمه، عطر ويصف لبنان

  .تعب العال ولكن أرضهم،
    

كم لُبنانَ نسيم كتة جادرياضِ من      ٌ عاطوكم الر اكيح بكسنم 
 لَهب ا وأكباد إليك تهفُو    ٌ مسعرة أنفاس والغربِ الشرقِ يف

 تعب العال لكن رياك طيبِ من      بدالً يبتغوا مل العال طالب لوال
 الطَّلَب به يرمي هلا أَليِف على      ٍ باكية الشأمِ بربوعِ ٍ غادة كم

 والذَّهب املَجد وحاله وينثَين      عزِميته إالّ ٌ حيلَة وال يمضي
كُري رفباً عنه اللَّيايل صنقَله      ممزع رِي ليسدي كيف بقَلني 

 وثَبوا ووثبوا ما إذا جِياع أسد      ٌ غَطارِفَة أَبطالٌ كُولُمب بِأَرضِ
 النوب وِرده تحامى مضاٍء سوى      عدد وال فيها علَم يحمهم لَم

ملٌ أسطُولُهحرِ يف أملٌ البحرتم      مهشيلٌ وجميف ع رالب رِبتغم 
 عجب مسلَك طَود كُلِّ ذُرى ويف      نهج مسرب خضم بكُلِّ هلم
لَم دعٍ أفْقِ يف ٌ بارِقَة ثَبجتنالشامِ يف هلا وكان إالّ      م بقرتم 
 الشهب كانت مذ ٌ منثُورة فالشهب    نثروا قد األرضِ يف انهم عابهم ما

ولَم مهرضاَء يربِها يف سناكفكلّ      م ييف له ح نالكَو بطَرضم 
 ركبوا صاعداً ركباً ِ املَجرة إىل    وجدوا ولو الدنيا يف املَناهلَ رادوا

 وانتدبوا اجلَو يف سبباً هلا مدوا    منتجع للراجِني الشمسِ يف قيلَ أو
 تكْتِسب السعي بذاك اللُّغات أم    فَتئَت وما محموداً الكَسبِ إىل سعوا
كان فأين يآمهلا كان ونَالش      شيع يددلٌ جوفَض ليس جِبتحي 
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 العرب بعضها تصافح فصافحوها    تصافحكُم مصرٍ بين عن يدي هذي
 نجب ٌ سادة بنِيها من ربوعها    على عاج الشام إالّ ُ الكنانة فما
 عتبوا وال ملُنا مالَ ومنهم منا      سياستهِم يف تغالَوا رِجالٌ لوال
  كَتبوا الذي الذَّنبِ يف الفَخر فإنما      مودتهم يف ذَنباً لي يكْتبوا إِنْ

  والتعليقات احلواشي
 أشعلها النار سعر  :    مسعرة .١
 الطيبة الريح  :    الريا .٢
 البعيد السفر إىل يدفعه  :  الطلب به يرمي .٣
 أمريكية  :  كولومب أرض .٤
 السيد وهو غطريف مجع  :    غطارفة .٥
  أخذ: يقال وسالح، مال من للدهر أعددته ما. عدة مجع  :    عدد .٦

 .عدته لألمر                                        
 يقصد وهنا قطع، مضاء السيف ومضى مضى، مصدر  :    مضاء .٧

 .العزمية
. منه االقتراب: ورده. تتحامى ختفيف حتامى             : النوب ورده حتامى .٨

  مجع: النوب
 .املصيبة وهي نوبة                                        

 العظيم البحر  :    اخلضم .٩
 واضح طريق  :  ج مسرب .١٠
 العظيم اجلبل  :    الطود .١١
 .للعشب طلبا الناس يقصده املكان  :    املنتجع .١٢
 الشرب مواضع طلبوا  :  املناهل رادو .١٣
١٤. البصر مييزها ال كثرية جنوم قوامها السماء يف منطقة  :    رةا 

  فرياها
 .بيضاء كبقعة                                        
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 ال أي سببه، تقطع ال. غريه إىل به يتوصل ما احلبل،  :    السبب .١٥
  حترمه

 .املعيشة أمر                                        
  دعاه أي ألمر انتدبه: ويقال به، للقيام أنفسهم عواد  :    انتدبوا .١٦

  .فأجاب أي هو فانتدب                                        
 

  ومصر سوريا. ٢٦
  إبراهيم حافظ

  :املناسبة
 العربيـة  البالد ويف. طويل زمن منذ وثيقة صلة ومصر، سورية: الشقيقني القطرين بني الصلة إن

 تـربط  اليت واملصاحل واملشاعر العربق واألصل املاضي والتاريخ اللغة بطروا جتمعها أخرى أقطار
 فالنيل العاطفي، التجاوب وذا الروابط ذه لتشهد األقطار هذه يف اليت األار وإن القلوب، بني

 الـود  ويـزداد  نسماا وتتجاوب تتصافح أن إىل ترنو كلها والعاصي واألردن والفرات وبردى
 األقطـار  هذه بني واإلخالص الوفاء دالئل من كثريا اآلتية القطعة يف وترى. هلهاأ بني واإلخاء
  .العربية

  
صروعِ أم ملبأمِ لرالش ِسبتننا      تال هالع ناكوه دا بواحلَس 

كْنانقِ ررال للش ما زالَتهوعبر               اللِ قَلْبعليها اهل قخاف جِبي 
أم رِ َ غَداة اللُّغاتما الفَخهوإنْ      أَم أَلْتاآلباِء عن س برفالع 

غَبانرى عن أَينما احلُسهنييف      وب عاتذلك املَعايل رائ بسالن 
 سبب؟ هلا يقْطَع لَم ُ القَرابة تلك      وبينهما بالقُرىب يمتان وال
 تضطَرِب الشأمِ راسيات هلا باتت      ٌ ازِلَةن النيلِ بوادي ألَمت إذا

  منتحب لُبنانَ ذُرا يف أَجابه               أَلَمٍ ذُو اَألهرامِ ثَري يف دعا وإنْ
كم لُبنانَ نسيم كتة جادرياضِ من      ٌ عاطوكم الر اكيح بكسنم 

 لَهب ا وأكباد إليك تهفُو    ٌ مسعرة أنفاس والغربِ الشرقِ يف



 

 
 

]٧١[ 

 والعشب األمواه منهما تصافَحت      ودمها واألردنُّ الِّنيلُ أَخلَص لو
 والدأَب اجلُود ناحيتيه يحف      مشيته الفَخر تمشى بالواديينِ

 بالقُض دونه مضاًء هذا وسالَ      ديم دونه سخاًء هذا فسالَ
  والتعليقات احلواشي
 واحد، ركن فهما كثرية، بروابط يربطان البلدان  :  ومصر سوريا .١

  إىل فانتسب
 .سواء واد العال يف وكالمها شئت، أيهما                                      

  أي للضاد خدر وهنا. البيت ناحية يف للمرأة يفرد كن  :    اخلدر .٢
 العربية اللغة محى                                      

  أنه: جيب اهلالل قلب ومعىن. وجب واملاضي يضطرب،  :     جيب .٣
 به يقصد واهلالل. عليهما حريص األمتني كلتا على مشفق                                     

  اإلسالم
  .العرب من واحد وأب اللغة، هي واحدة أم جتمعهما األمتان .٤
  أثر حادث مبصر وقع إذا جباهلا،: الشام راسيات نزلت،  :    أملت .٥

  .صالت من بينهما ملا الشام أهل يف                                      
 .مصر أرض به يريد: األهرام وثرى. األرض  :    الثرى .٦
 يف تأمل وإن ة،ذرو الواحدة. وجباله وأعاليه مرتفعاته  :             الشام ذرا .٧

  مصر
 .الشام أهل آالمه يف شاركه متأمل                                     

 الزهر، رائحة فيه وتنشر أرجيها، يفوح كثرية وبساتينه مبصايفه، مشهور عريب قطر لبنان .٨
 .البنات وتنمي األشجار، وتسقي الزرع تنبت اليت األمطار عليه وترتل

  لبنان حنني إىل يشري متيل، وفو. الشوق من ملتهبة  :     مسعرة .٩
 .للرزق طلبا األرض أحناء يف وطنهم عن النائني                                     

  واألخالق والعلم املال. ٢٧
  إبراهيم حافظ
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  :املناسبة
 من ومنهم املال، على للحصول دهرا يسعى من ومنهم العلم، سبيل يف جهده يبذل من الناس من

 هذه يف إبراهيم وحافظ. اجلمع على حيرص من ومنهم بديال، به يبغي ال الكرمي باخللق يستمسك
 وأن حيصـنه،  علم جبانبه كان إذا إال يغين ال املال أن – يرى فيما حق على وهو – يرى األبيات

  .ويتوجه يصونه خلق صحبه إذا إال جيدي ال العلم
  

  وتالقٍ بِأَوبة الغريبِ طَرب    كَرميةً اخلاللُ لَتطرِبين إِني
  املُشتاقِ هزةَ الشمائلِ بني    والندى املُروَءة ذكرى وتهزين

  وسباقِ تنافُسٍ بني والشرب    مزاجِها صفاِء يف البابِليةُ ما
مسالشبدو وفي الكُئوسِ يف تختتو  درالبو شرِقن يبنيِ مالساقي ج  

  اَألذواقِ سالمةُ مازجته قَد    طاهر كَرميٍ خلُقٍ من أَلَذَّبِ
  اَألرزاقِ مقَسم اصطَفاك فَقَد    محمودةً خليقَةً رزِقت فَإِذا

ذا فَالناسه ظُّهذا مالٌ حو    لمع ذاكو كارِماَألخالقِ م  
  اِإلمالقِ نِهايةَ كانَ بِالعلمِ    محصناً تدخره لَم إِن واملالُ
لمالعلَم إِن و نِفهكتلٌ تمائش    عليهةَ كانَ تيطاِإلخفاقِ م  

  بِخالقِ ربه يتوج لَم ما    وحده ينفَع العلم تحسبن ال
  والتعليقات احلواشي
 تسرين  :    تطربين .١
 اخلصلة وهي خلة، مجع  :    اخلالل .٢
  أسر كما الكرمية األخالق من ألسر إين ع،ورجو عودة  :    أوبة .٣

 .غربته من عاد قد صديقا أقابل حني                                        
 والكرم اجلود  :    الندى .٤
 الشمال: املفرد األخالق،  :            الشمائل .٥
 خلقا  :    خليقة .٦
 اختارك  :            اصطفاك .٧
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 نصيبه  :    حظه .٨
 منه فائدة فال علم املال مع يكن مل إن االفتقار،  :    قاألمال .٩
  الطيبة األخالق تصاحبه مل إن والعلم: املعىن به، حتيط  :    تكتنفه .١٠

 اإلخفاق إىل طريقا كان                                       
 .األخالق مبعىن هنا استعمله الشاعر ولكن النصيب،  :  اخلالق معىن .١١

  
  النساء تربية. ٢٨

  إبراهيم حافظ
  :املناسبة

 يرتعمها وكان حافظ، عاصرها اليت املرأة حترير حركة لنا تعكس اليت‘ النساء تربية’ القصيدة هذه
 ممن املطلوبة العلمية التربية يتربني ال بالده نساء ألن حافظ يتوجع. أمني قاسم االجتماعي املصلح
 وتصـرفاته  لغتـه  يف الناشئ يكتسبها اليت القواألخ العادات وإن. األجيال خبلق إليهن سيعهد

 يفسـرون  الذين إىل حافظ يتوجه مث. أمه من تلقاها اليت األوىل تربيته مثرة هي الناس مع وسلوكه
  .خاطئا تفسريا الدعوة هذه
  
  اإلخفاق ذلك علة الشرق يف    فإا النساء بتربية يل من
  األعراق طيب شعبا أعددت    أعددا إذا مدرسة األم
  إيراق أميا أورق بالسري    احليا تعهده إن روض األم
  اآلفاق مدى مآثرهم شغلت    األىل األساتذة أستاذ األم

 واق من وال رقبته حيذرن  وازع من ال أردن حيث يدرجن
 األحداق نواعس واجبات عن    لواهيا الرجال أفعال يفعلن

 واملزراق السيف رب كشؤون    كثرية شؤون دورهن يف
 بواق اجلمود على وهن دوالً    أدوارها يف زماناأل تتبدل

 واإلطالق التقييد يف فالشر    وأنصفوا احلالتني يف فتوسطوا
 وثاق خري هلن املوقفني يف    إا الفضيلة على البنات ربوا
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الباقي احلياء وعلى اهلدى نور    بناتكم تستبني أن وعليكم  
  والتعليقات احلواشي
 النجاح وعدم اخليبة  :                      األخفاق .١
 تربيتها أحسنت  :              أعددا .٢
 األصل عرق، مجع  :      األعراق .٣
 الراقي العنصر الكرمي الشعب  :  األعراق الطيب الشعب .٤
 الذين  :      األىل .٥
 مأثرة مفردها املكارم،  :      املآثر .٦
 ميشني  :      يدرجن .٧
 رزاج رادع،  :      وازع .٨
 مراقبته  :      رقبته .٩
 ومحاه صانه  :      وقاه .١٠
 معدن من الصغري الصندوق وهو حق مجع  :      األحقاق .١١

  تضع
 حليها فيه املرأة                                                     

 اخلاصة الغرفة خمدع، مجع  :      املخادع .١٢
 نةاخلزا هنا واملقصود طبقة، مجع  :      والطباق .١٣
 واألدوار العهود مبعىن هنا  :      الدول .١٤
 يتغرين ال ثابتات  :      بواق .١٥
  وثاق خري ومعىن. القيد وكسرها، الواو بفتح  :      الوثاق .١٦

 املوقفني يف وقوله وحافظ، ضامن خري: هنا                                                  
  يعين

 السراح وإطالق خدورهن، يف النساء حجز                                              
  .هلن
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  مصر صوت. ٢٩

  إبراهيم حافظ
  :املناسبة

 الوزارة رئيس‘ يكن عديل’ لتكرمي م١٩٢١ عام بالقاهرة أقيم حفل يف القصيدة هذه حافظ أنشد
ـ  أوربا من عودته تكرميه إىل دعت اليت املناسبة وكانت. الوقت ذلك يف املصرية  قطـع  أن دبع

  .الوزارة من االستقالة وإعالنه اإلجنليز مع مفاوضته
 وقـد . م١٩١٩ سـنة  الشعبية ثورا حبرارة ملتهب جو يف تعيش تزال ال ذاك إذ مصر وكانت
 الثورة آثار تصفية الواقع يف ا أرادوا مفاوضات طريق عن اللهب هذا يطفئوا أن اإلجنليز حاول
 اإلرادة حتـدي  علـى  جيرؤ فلك نواياهم، عديل وأدرك. ملصر الربيطاين االحتالل وضع بتسوية
 مـع  وائتمارها مصر يف البقاء على بريكانيا تصميم يعلم وهو احلكم، يف يبقى أن وكره الشعبية

 حـراب  حتت جرحية وحرية له، مضمون ال مزيف استقالل بإعالن الشعب بثورة فئاد السلطان
  . االحتالل

  
قَفو نظُرونَ اخلَلقي ميعاًج     أَبين كَيف دقَواع حدي املَجدو 
 التحدي عند الكَالم كَفَوين رِ     الده سالف يف اَألهرامِ وبناةُ

 عقدي فَرائد ودراته قِ    الشر مفرِقِ يف العالِء تاج أَنا
يٍء أَيربِ يف شقَد الغ رهالنا ب   ماالً سلَم جكُن وي نهن مديع 

 كَالفرِند مصقولَةٌ وسمائي    فُرات ونهري ترب فَترايب
 رند عند مدنرٍ زهرٍ عند    كَرمٍ عند جدولٌ سرت أَينما

 ومرد العيون ملِء كُهولٍ من    لَسادوا أَنصفوهم لَو ورِجايل
 قَصد كُلِّ يف ِءالذَكا معجِزات     لَأَبدوا مجاالً لَهم أَصابوا لَو

 وغمد ثَواِء من الدهرِ صدأُ     علَيها أَلَح كَالظُبا إِنهم
 مرد من لَه ما كَاملَوت كُن     جالها القَضاِء صيقَلُ فَإِذا
 بعدي الرأس يرفَع الشرق ترى ال ي    ممات اِإللَه قَدر إِن أَنا
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 جندي اللَه عنايةُ قَدميٍ من     ماًسلي وراح رامٍ رماين ما
 التعدي عقىب وتلك زالَت ثُم    وجارت علَي دولَةٌ بغت كَم
 قدي وقَطَّعت العدا رقىب رغم    قُيودي كَسرت حرةٌ إِنين

ماثَلتتفاِء ولشقَد لدا و     يتيين نأَ حيهو لَحدي القَوم 
 ولدي مآثر أَنكَروا ما مثلَ    قَومي مفاخر أَنكَروا لمن قُل
 جهدي بعض فَريتم يوماً برِ    اَألك اهلَرمِ بِقمة وقَفتم هل
 املُتحدي صنعة طَوق أَعجزت     اللَوايت النقوش تلك رأَيتم هل

 عهد طولُ لَونها مس وما د    العه قدمِ من النهارِ لَونُ حالَ
 بردي طَي مخبوَءة علومٍ من  عندي كانَ ما أَسرار فَهِمتم هل
ذاك فَن حنيطقَد الت ه غَلَبالد    أَبلى رالبِلى و زأَعجي ونِد 
 عقد أَولُ كانَ مصر فَفي نَ  فرعو عهد من العهود عقَدت قَد
 ومجدي أولَيايت مثلَ لَه من     عريق تاألولَيا يف مجدي إِنَّ
 حد كُلِّ يف اُألصولَ عني مانُ     الرو أَخذَ قَد التشريعِ أُم أَنا

دتصرو جومنذُ النماِء يف     أَضاَءت مجى سالد صدي فَأَحكَمتر 
 نجد عهد أَو اليونان عهد قَبلَ     ربوعي فَوق بنتئور وشدا
 بندي يحملن البِحار فَفَرقن    قَومي اَألساطيلَ بىن وقَدمياً

 نكد غَري وطالعي سرِياً يل    أُسطو كانَ نِلسنٍ أُسطولِ قَبلَ
 جردي مواقعِ عن البر وسلوا    سفيين بالِء عن البحر فَسلوا
 رشدي اليوم أَبلُغِ لَم مراسٍ يف ي    حيات طَويت وقَد أَتراين

عبٍ أَيش قي أَحنيشٍ مبِع    لِّ وارِفرِ الظأَخض اللَون غدر 
ندلِ أَمم العهرِدونَ أَنفواً ماَء    ال يأَن صو ركَدوِردي ي 
نأَم م احلَقهقونَ أَنطلال ي     م أُسدنهأَن مو دقَيأُسدي ت 

نِصف عاين ما    أُعاين قَليالً إِلّا قَرني هوانكُلُّ ه بدع 
ظَرن يل اللَه دوا ئي     أَبنا فَأَرشدال إِىل فَشالع أَي دش 
 هندي أَبيض كُلِّ من أَمضى يان    الدي قُوى من قُوةٌ احلَق إِنما
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 عديو اليوم فَأَجنزوا رِجايل من    أَبِي بِكُلِّ العال وعدت قَد
 ونقد عروضٍ من املَهر تسنأُ    عروس فَهي بِالروحِ أَمهِروها

 ودي املَجرة يف النجم يخطُب ى    حت العز مناهلَ يب ورِدوا
 يجدي لَيس وحده فَالعلم القِ    واَألخ العلمِ على دولَيت وارفَعوا

 مسد من لَه فَما قَوماً رق     فا إِن فَالصرب بِالصربِ وتواصوا
لُقربِ خالص هحدو رصالقَو ن    أَغىن منِ وراعٍ عختا دعو 

 ربد غَريِ وأَوجه صابِرات     بِنفوسٍ الوغى حومةَ شهِدوا
 اَألشد القَوِي على وأَحنى بِ    احلَر يف العلمِ آيةَ الصرب فَمحا

 بِسهد فيكُم اَألطماع كَحلَتها     راصدات أَعيناً الغربِ يف إِنَّ
 بعد كُلَّ شعاعه ويطوي كَم     خفايا يريها مجهر فَوقَها

 وكَد وسعيٍ العرا رثِّ غَريِ      وِئامٍ من بِجنة فَاتقوها
 عمد غَريِ لىع هفا هاف رب   منكُم كانَ من هنات عن واصفَحوا

حنن جتازفاً نوقم عثُرراُء    اآل ت ةُ فيهثرعأيِ وردي الرت 
عرينرباً اَألهواَء وواناً حن     عم الفخ اخلُلفعدي كَالِسلِّ وي 
ثرينلى الفَوضى وع يهجانِب     عيدبدي فيها اجلَهولُ فَييو 
ظُنيو وِيال أَن الغ قولُ     نِظاميو قَد القَوِي دي ججِد 
 املُستعد بِعزمة جانِبيه     وارموا احلَزمِ وقفَةَ فيه فَقفوا

 ووجد سهد بني قَطَعناه قَد    طَويلٍ لَيلٍ فَجرِ عند إِننا
 ومد جزرٍ بني واَألمانِي     فيه اَألهاويلِ سود غَمرتنا
 املُسترد لعهدي رمز وهو     لَأيٍ بعد ضياؤه وتجلّى

  للمجِد مخطوبةٌ فَاملَعايل     وجِدوا السبيلِ قَصد فَاستبينوا
  :والتعليقات احلواشي
 الفخر يف واملعارضة الغلبة يف املنازعة  :    التحدي .١
 الرأس وسط  :    املفرق .٢
 .هلا مثيل ال اليت النفيسة اهراجلو وهي فريدة مجع  :    الفرائد .٣
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 السيف: الفرند عذب،  :    قرأت .٤
 كالدنانري متأللئ مشرق  :    مدثر .٥
 الرائحة طيب شجر  :    الرند .٦
 حليته تنبت مل الشباب وهو أمرد مفرده  :    املرد .٧
 وحنومها والسنان السيف حد وهي ظبية مجع  :    الظبا .٨
 املكث طول  :    النواء .٩
 وجيلوها السيوف يثحد الذي  :    الصيقل .١٠
 اجللد من القيد القاف بكسر  :    القد .١١
 األعداء ترصد  :    العدا رقىب .١٢
 ممتد واسع  :    وارف ظل .١٣
 وقوة عزم يف مسرعني ساروا  :  العال إىل شدوا .١٤
 النقد غري املنقول املال وهو عرض، مجع العروض تبغضه،  :    املهر تشنأ .١٥
 يزاإلجنل أي  :    القوم .١٦
 الشيئ يف الكثرة العني بكسر  :    العد .١٧
 احلرب ساحة  :  الوغى حومة .١٨
 أربد مجع عابسة  :    ربد .١٩
 .أضعفه  :    عليه أحنى .٢٠
٢١.   

  العربية األمة. ٣٠
  مطران خليل

 مصـر  مساء يف امسه ظهر. قدير وصحفي ملهم وشاعر شهري كاتب مطران خليل القطرين شاعر
 الـذي  الوجـدان  شاعر وهو. والعام اخلاص باحترام فيها يتمتع حوأصب. مكان كل ويف ولبنان
 .  معا والشعور العقل شاعر فهو جمدد شاعر وهو. واهلدوء واحلنان اللطف من جو يغمره

 يد على فيها وخترج البطريريكية املدرسة يف ودرس بعلبك يف م١٨٧٤ سنة يف مطران خليل ولد
 إىل’ يسـمى  آخر وديوان. أجزاء بأربعة‘ اخلليل واندي’ باسم ديوان وله. اليازجي خليل الشيخ
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 األدب يف التجديد رواد من رائد مطران ويعترب. واألخالق احلكم يف أراجيز ديوان وهو‘ الشباب
  .الشرق وروحانية الغرب إيداع من مزجيا شعره كان فقد. العريب

  :املناسبة
 طويت وقد الظالم، عهود ضاءتأ اليت احلضارة مشاعل حيملون الوسطى العصور يف العرب كان
 أجمـادهم  إىل احلديثة العصور يف العرب التقت مث. الدهر من حينا الوضاءة املشرقة الصفحة هذه

 عـن  ويعرب العربية، الشعوب ضة حييي األبيات هذه يف والشاعر. عهودهم زاهر يعيدون وهبوا
  .نهوضلل يراها اليت الطريق العرب ألمة ويرسم العروبة، حنو عواطفه

  
 عالك اخلافقني يف فاستأنفي    دعاك اجلديد العهد إىل داع

 ومناك منيته الفخار أي  أمنا هي اليت العرب أمة يا
 هواك القلوب يف منا وهواك  أحداثه وتنقضي الزمان ميضي

 الفتاك بالصارم ال بالرأي  أحسابنا يف الدهر نقاضي إنا
 مالك ريخ األقوام لسعادة  فإنه الوفاء شيمتنا ومالك
 فداك الفداء يوم أشباحنا   أرواحنا آالمنا آمالنا
  ذكراك الورى يف نزكي وبه  جمدنا من انطوى ما ننشر بالعلم

  والتعليقات احلواشي
 ابتدأ  :    استأنف .١
 واملغرب املشرق  :    اخلافقان .٢
  إليك نسب الذي هذا فخار أي نسبك،:  مناك نسبته،  :     منيته .٣

 إليه ونسب                                           
  الزمن طال مهما يتبدل، وال يتغري ال قلوبنا يف حبك أي  : هواك القلوب يف منا هواك .٤

 .احلوادث وتتابعت                                          
 .منلك ما بكل العربية األمم أيتها نفديك. األشخاص  :    األشباح .٥
 ونعيد بالعلم، أمتنا شأن سنرفع أننا يريد. ننمي  :      نزكي .٦

  جمدنا،
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 .األمم بني حسنا ذكرا لبالدنا وجنعل                                          
  
  

  السجني والطائر الطفل. ٣١
  مطران خليل

  :املناسبة
 علـى  سيكافأ بأنه همربيت أخربته حينما والسرور الفرح أحس لطفل صغرية قصة القطعة هذه يف

 الرياضـة  إىل يـذهبون  حينمـا  واملرح السرور ليغمرهم األطفال وإن. جدته بزيارة سريه حسن
 وميوال طباعا األليفة وللحيوانات للطيور أن يتصورون األطفال وصغار. السرور أماكن يف والترته

  .نيالسج بالطائر القطعة هذه يف طفلنا عمله ما هو وهذا وميوهلم، طباعهم مثل
  

 أشهرا دوا أو عمره من    أربعا بالغ عم ابن ويل
 جوهرا حوى كرت وثغره    مذهب شعره احمليا طلق
 مستكربا الطفل أحب وما    مستكربا كاجلندي خيتال
 تؤجرا أن حق صربا أحسن    وقد يوما املرضع له قالت

 األفخرا ثوبك فالبس بين    يا اآلن جدتك نزر هيا
 مستبشرا جذالن رفتهغ    إىل يعدو الظيب مثل فراح
 مقفرا قفصا أودعوه قد    طائر الكوى إحدى يف وكان

 مستأسرا احلر يكون كما    موحشا صامتا فيه رآه
 ترى فخريا أحسنت وقال    مسرعا له الباب ففتح
  مبكرا وعد فاذهب تزورها    جدة إىل مشتاقا أراك

  
  والتعليقات احلواشي

  .هوجه على والسرور البشر يظهر  :  احمليا طلق .١
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 هذا. الذهب كلون مجيل أصفر شعره أن يريد بالذهب، مطلى  :  مذهب .٢
  الطفل

 .مجيلة وأسنانه أصفر شعره الوجه، ضاحك                                  
 .بنفسه معجبا ميشي  :  خيتال .٣
 املكافأة تستحق أنت  :   تؤجرا أن حق .٤
 جدتك إىل نذهب تعال  :    هيا .٥
 .اجلميل اجليد الغايل ثوبك يعين د،األجو  :  األفخر .٦
 .وجيري ويقفز يثب  :          يعدو .٧
 مسرور وهو حجرته إىل مسرعا فجرى فرح،  :  جذالن .٨
 يف حمبوس طائر على حجرته إىل سائر وهو ومر خاليا،  :            مقفرا .٩

 .قفص
  من يتأمل سحمبو ألنه يغرد، ال ساكنا الطائر هذا زكان أسريا، صار  :  مستأسرا .١٠

 .األسري يتأمل كما احلبس                                  
  القفص لك فتحت وهلذا مثلي املكافأة تستحق أيضا أنت  :  ترى فخريا أحسنت .١١

 .منه لتخرج                                   
  

  احلرية عن دفاع. ٣٢
  مطران خليل

  :املناسبة
 وخنـق . وقتلهم األحرار تشريدهم العربية بالد على املتسلطني نم مطران خليل الشاعر هال وقد

  .املصلح الثوري انتفاضة وتأخذه احلرية عم الشاعر يدافع. الفكر حرية
  

 فحرا حرا أحرارها واقتلوا    وحبرا برا أخيارها شردوا
 شرا الشر ويبقى الدهر آخر    صاحلا يبقى الصاحل إمنا

 صخرا تنقش أن يدياأل مينع    تكسريها هل األقالم كسروا
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 شزرا تنظر أن األعني مينع    تقطيعها هل األيدي قطعوا
 زفرا تصعد أن األنفاس مينع    أظفاؤها هل األعني أظفئوا
  فشكرا منا مناجتكم وبه    جهدكم هذا األنفاس أمخدوا

  والتعليقات احلواشي
 غضب أو أعراض مع عينه جبانب إليه نظر  :   الرجل شزر .١
 إياه مده مع نفسه خرجأ  :    الرجل زفر .٢
  واالستطاعة الطاقة  :    اجلهد .٣

  
  املساء. ٣٣
  مطران خليل

  :املناسبة
 القصـيدة  هـذه  ويف. واجلسد النفس آالم يصارع. حزينا مريضا عليال حياته مطران خليل عاش

. هوائـه  وطيـب . هدوئه يف الشفاء جيد عله البحر شاطئ إىل ذهب عندما مشاعره عن يتحدث
 فتـراءى . ونفيسته عواطفه مبنظار إليه وينظر. نفسه اضطراب إليه ويشكو. بحرال خياطب فجلس

 تفتـت  ومياهـه . نفسـه  هليجـان  صورة اهلوجاء فرباحه. وأحزانه مهموه يشاركه البحر أن له
 يف يبدو والشفق. األصيل عند مصرعها إىل تسعى والشمس. جسده السقر يفتت كما. الصخور

 ذلك كل يف والسماء. نفسه غروب يعين الشمس وغروب. ماءبالد خمضبة والسحب. حزين مأمت
  .ينتظره الذي املظلم املصري هو
  
 برحائي فَتضاعفَت صبوتي من    شفَائي فيه فَخلْت ألَم داٌء
 الضعفَاِء تحكُّمِ مثْلُ الظُّلْمِ في    وما بِي استبدا لَلضعيفَينِ يا

أَذَ قَلْبهتةُ اباببى الصوالْجالَلَةٌ    وغو ثَّتنِ راِء مواَألد 
حوالرا ومهنبي ِسيمن دهني    تف الَيوِيبِ حصالت اِء ودعالص 
 دمائي نضوب ويضعفُه كَدرِي   نوره يغشى كَاملصباحِ والعقْلُ

 وذَكَائي وحشاشتي أَضلُعي من    منيتي يا تهأَبقَي الَّذي هذَا



 

 
 

]٨٣[ 

 وبكَائي بِتأَسفي يجدرا لَم  أَنصفْتنِي لَو أَضعت فيك عمرينِ
رمى عالْفَانِي الْفَت رمعو لَّدخم    انِهبِبي الَكاِء يف لَوياَألح 

تودفغ لَم معي أَنكَذ لٍجه لَمو  مي أغْنقْلٍ كَذانَ عمقَاِء ضب 
 ورِياِء ضلَّة طَالع يهديه    بِضيائه يهتدي من كَوكَباً يا
 بِظَماِء يهلكُوا أَنْ إِىل ظَمأً    سرابه الورود يسقي مورِداً يا
 إِرعاِء بِالَ ناشقَها توتمي    حسنِها رواعي تحيِي زهرةً يا

 حسناِء هوى في سعد أَيرام    مخطيٌء أَني غَير عتابك هذا
اكاشلْ حب بقَاُء كُتلَى الشى عالْور  بالْحو لَم حربي بقَاِء أَحش 

مالَلَةُ نِعثُ الضيح نِسؤي تقْلَتم  اروأَن لْكت ةاِء الطَّلْعرهالز 
مفَاُء نِعإِذَا الش توِير فَةبِرش    ةكْذُوبم نمِ مهو املَاء ذَاك 
ماةُ نِعيإذا الْح تيقض قَةشبِن    نيبِ مط لكت ةضواِء الرنالغ 
 دوائي كُونُت قَالوا غُربة في    بِاملُنى التعلَّة على أَقَمت إِني
 هواِء طيب النريانَ أَيلَطَّف  هوائها طيب الْجِسم هذَا يشف إِنْ
أَو ِسكماَء يبوالْح نسا حهقَاملْ  مكَةٌ هسي مف دعاِء الببوللْح 

 اِءالستشفَ منفَاي علَّة في    وعلَّةٌ الْبِالَد في طَوافي عبثٌ
دفَرتي متاببد بِصفَرتي      متبِكَآب دفَرتي مائنعب 
رِ إِىل شاكحالب طَرابرِي اضاطونِي  خجِيبفَي هاحاِء بِرِيجاهلَو 
 الصماِء الصخرة كَهذي قَلْباً    لي ولَيت أَصم صخرٍ علَى ثاوٍ

 أَعضائي في كَالسقْمِ ويفُتها    مكَارِهي موجِكَ موج ينتابها
رحالبو فَّاقانِبِ خوالْج قائداً    ضرِي كَمدةَ كصاعاِء سساِإلم 
 أَحشائي من عيني إِىل صعدت    وكَأَنها كُدرةٌ الْبريةَ تغشى
اُألفْقو ركتعم قَرِيح فْنجي    هضغلَى يع اترماَألقْذَاِء الْغو 

 للرائي وعبرة للمستهامِ    عبرة من بِه وما لَلْغروبِ يا
سلَيعاً أَوزارِ نهلنةً لعرصسِ    وملشل نيمِ بآتاِء مواَألض 
سلَيساً أَونيِ طَمقلْيثاً لعبمو    كشلل نيلِ باِء غَالَئالظَّلْم 
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سلَيواً أَوحم ودجلْوإِىل ل دىةً    مادإبمِ والعماِء لياَألش 
 ذُكَاِء عود الْبعث شبه ويكونَ    لَها تجديداً النور يكُونَ حتى
لَقَدو كتذَكَر ارهالنو عدوم    الْقَلْبو نيب مةاباِء هجرو 

 إزائي السحابِ كَدامية كَلْمى    نواظرِي تجاه تبدو وخواطرِي
عمالدو نفْنِي مِسيلُ جعاً يشعشى  مناعِ بِسعارِبِ الشي الْغائراملُت 

سمالشي وفَقٍ فِسيلُ شي هارضن  قيقِ فَوقلى الْعع اِء ذُرىدوس 
ترالَلَ منِ خيتامراً غَمدحت    تقَطَّرتو ةعماِء كَالدراحلَم 
 لرِثَائي أَدمعي بِآخرِ مزِجت    قَد للْكَون دمعة آخر فَكَأَنَّ

  مسائي كَيف املرآة في فَرأَيت    زائالً يومي آنست وكأَننِي
  :والتعليقات اشياحلو

 شوقي  :    صبويت .١
 ومرضى آالمي شدة  :    برحائي .٢
 الثياب حتت يلبس شيئ  :    غاللة .٣
 املرض  :    التعلة .٤
 الشديدة  :    اهلوجاء .٥
 مقيم  :    تأو .٦
 مرة بعد مرة إليها يرجع  :  موج ا ينتا .٧
 مضطرب  :    خفاق .٨
  حزن  :    كمد .٩

  
  واملاضي حنن. ٣٤

  الرصايف معروف
 ونـاب  العثماين، العهد وعاصر بغداد، يف ولد. العريب الشرق يف األدبية النهضة شعراء من رشاع
 اليت اجلريثة ومبوافقه واالجتماعية الوطنية بقصائده اشتهر. باآلستانة‘ املبعوثان جملس’ يف وطنه عن

  .م١٩٤٥ عام تويف. والنفي االضطهاد أجلها من القى
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  :املناسبة
 حديشـا  نقصر أن علينا جيب. املنصفون ينكرها ال وحضارة باألجاد افلح سجيل العربية لألمة
  .القائمة احلضارات بناء يف جديد من نساهم أن علينا جيب. بأجمادها التياهي على وعملنا عليها
  يسودا أن حياول من مبطْمح    أوىل األيام مستقبل أرى
  سديدا نظراً غد يف يردد    ساع غري املقاصد بلغ فما
هفَوت وال    آت حنو عزمك وجه جلفجيدا املاضني إىل ت  

  سعيدا ماضينا بكون نسود    شقياً حاضرنا كان أن وهل
  الرغيدا العيش أمامك فإن    شوطاً العريب أيها تقدم

  التليدا اد واترك طريف    جمد كل بنائك يف وأسس
مول ذوو العاملني فشرم إذا    خاجلدودا ذكروا فاخر  

  جديدا حسباً لنفسه أقام    قدميٍ حسب ذو لناسا وخري
  الشهودا مكارمه له تقيم    فخراً الناس يف ادعى إذا تراه

  محيدا م القدمي الزمن مضى    قوم بأرض والفخار فدعين
  سودا فعبسن ورأيننا هلم    بيضاً الدهر وجوه ابتسمت قد

  العهودا رعايته يف أضعنا    ملك بتراث لنا عهدوا وقد
  عبيدا مواطننا يف وعشنا    أرض كل يف ادةس وعاشوا

  قرودا مِسخت اسودها رأيت    بالد يف خيم اجلهل ما إذا
  والتعليقات احلواشي
 املقصد املطلب،  :      املطمع .١
 سيدا يصبح أن إىل يسعى  :    يسود أن حياول .٢
 الصائب النظر  :    السديد النظر .٣
  املاضي إىل تنظر ال: اجيد املاضني إىل تلفت ال. العنق  :      اجليد .٤
 اهلنئ الطيب العيش  :    الرغيد العيش .٥
 "رف الطا" ومثله اجلديد؛  :      الطريف .٦
 "التالد" ومثله مي؛ القد  :      التليد .٧
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 وجمدا مفخرة تعده ما كل  :      احلسب .٨
 "عهد" مجع ثيق، املوا  :      العهود .٩
 وحتولت أبدلت  :      مسخت .١٠

  
  
  

  باملاضي الفاخر. ٣٥
  الرصايف عروفم

  :املناسبة
 املنصـفون،  ينكره ال اإلنسانية على وفضل التاريخ، سجلها وحضارة قدمي، جمد الشعوب لبعض
 أن جيب الفخر هذا ولكن الغابر، مبجدهم ويعتزوا مباضيهم يفخرا أن الشعوب هذه لساللة وحيق

 فضـلهم  هلـم  حيفظ املالع يزال ال الذين بالسابقني والتشبه الوطن، شأن لرفع جميد عمل يصحبه
 وباعثا والعمل، اجلد على حافزا لبالدك ايد املاضي تذكر من تتخذ أن التلميذ أيها بك وجدير

  .هذا كل إىل تشري اآلتية والقطعة. الصفات بنبيل التخلق على
  
  :واألجداد اآلباء ذكرى - ١

 النشيد تطارحنا ال لك فما     املُجيدا العرب شاعر عهِدتك
 فنستفيدا تفيد أن لك فهل     نصغي باالمساع إليك فنحن
 عقودا الدنيا بدائع جبيد     منه تنوط تزال ال بشعر

 فريدا دراً قَرطتها كأن     تاهت احلسناَء أنشدته إذا
 العبيدا احلَرار إىل رددت     عبيداً به قرعت إذا وأنت

 اسودا اهليجا لتقّحموا به     يوماً اجلبناء تستنهض ولو
 تعيدا بأن سامعوه ألقسم       ألفاً للقوم تهكرر ولو

 شرودا قافيةً قلت ما إذا     املعايل أعطاف تز وكم
 البعيدا العهد به تذكِّرنا     شعراً الفخر يف أنشدتنا فلو
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 املديدا الشرف تبوعوا وكيف     سادوا كيف األوائل تذكرنا
 االقصيد له ارجتلت إذ إيلّ     ارتياحاً أبدى وقد له فقلت
 ايدا اد فتسنموا علّوا     معد من القبائل أن أجل
 الثريدا هشم الذي هلا بناه     جمداً الدهر يف هلاشم وأن
 عمودا مكْرمة لكلّ أقام     فيهم اللّه عبد ابن قام ومذ

 قعودا قبلئذ عنه وكانوا     املُعلّى الشرف إىل وأضهم
 صلودا مقْدحه كان وقبالً     املعايل زند وارياً فأصبح

 اجلنودا معاركها يف وقادوا     ودوخوها البالد فتحوا فهم
 جودا وأعم جانباً وأمنع     بأساً الناس أشد كانوا وهم

  عودا الغمرات لدى وأصلبهم     حلوماً اجلُلّى لدى وأرجحهم
 :اجلديد اد – ٢

 مريدا يجدى ما لغري أراك     أني العريب أيها ولكن
  جديدا فخراً تفتخر مل إذا     باألوايل افتخارك جيدي وما
  يسودا أن حياول من مبطمح    أوىل األيام مستقبل أرى
 سديدا نظرا غد يف يردد    ساعٍ غري املقاصد بلغ فما
  :املستقبل إىل النظر – ٣

  الرغيدا العيش أمامك فإن    شوطا العريب أيها تقدم
 التليدا دا واترك طريف     جمد كل بنائك يف وأسس

  اجلدودا ذكروا فاخرم إذا     مخول ذوو العاملني فشر
 :واجلديد القدمي بني اجلمع – ٤

 جديدا حسبا لنفسه أقام    قدمي حسب ذو الناس وخري
  الشهودا مكارمه له تقيم    فخرا الناس يف ادعى إذا تراه

  محيدا م القدمي الزمن مضى    قوم مبجد والفخار فدعين
  قاتوالتعلي احلواشي
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 بالنشيد ويريد بعض على بعضهم للكالم املتحادثني إلقاء  :  الكالم يف املطارحة .١
 أنك العرب شاعر يا فيك عرفت: له ويقول خياطبه من هناك أن الشاعر ختيل – الشعر
 .شعرك من شيئا تنشدنا ال فلماذا الشعر، جتيد

 تعلق  :  تنوط .٢
 مجيال شعرا يريد العنق،  :  اجليد .٣
 فيهم أحيا العرب هؤالء يف النيب قام منذ أي ،)ص( حممد النيب هو  :اهللا دعب ابن .٤

 الكرمية األعمال
 عليها تغلبوا  :  دوخها .٥
 .وكرم وعزم قوة يف كانوا أحد، يغلبهم ال جانبا امنع. القوة  :  الباس .٦
 ينفع  :  جيدي .٧
 جديدا مالع أنت تعمل مل إذا: جديدا فخرا تفتخر مل إذا. األوائل  :  األوايل .٨

 شيئا أنت تعمل مل إذا باباء الفخر فائدة وما. به تفخر
 ينظر أن عليه. ويغلب يسود أن حياول من أن الشاعر يرى. مطلب  :  مطمع .٩

 .اد بناء يف يكفي فال املاضي عن احلديث أما: فيه آماله لتحقيق ويعمل املستقبل إىل
 تفكريهم يقصرون الذين أما. لغدا يف ويكفر وجيد يسعى شخص إال أمله حيقق ال .١٠

 .الفوز هلم يكتب لن متخلفون، فهم وحده املاضي على وحديثهم
 الطيب الواسع  :  الرغيد .١١
 واترك به، تفخر جديدا جمدا لتكون اعمل القدمي،: والتليد. اجلديد  :  الطريف .١٢

 .املاضي عن احلديث
 مههم كل وإمنا شيئا، ونيعمل ال الذين الناس شر له، مهة ال الذي  :  اخلامل .١٣

 .واجلدود اآلباء عن احلديث
 وأضاف قدمي جمد له من الناس خري املفاخر، من اإلنسان يعده ما  :  احلسب .١٤

 .عظيمة أعماال هو إليه
 .عظمته على تدل اليت أفعاله بذلك وشهدت هو أعماله عد افتحر فإذا .١٥
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 بأعمال قاموا وإن مضوا، الذين هؤالء مبجد الفخار اترك  :  والفخار دعين .١٦
 .به تفتخر ما أنت واعمل عظيمة،

  
  
  
  
  
  

  إخوان الوطن يف كلنا. ٣٦
  الرصايف معروف

  :املناسبة
 القضاء أو حموها القوة تستطيع ال اليت الرتعات من وهي. إنسان كل يف فطرية نزعة الوطن حب
 كصـحفي  لسياسـة ا غمـار  وخاض. بالده يف الوطنية احلركات يف شارك قد الشاعر أن عليها

  .الذميمة الطائفية ونبذ القلوب احتاد إىل ويدعو
  
 بنيان املؤاخاة أس على فيبىن  أضغان القوم من تنسى أن آن أما
  أوطان بالتناصر عزا فتكسب    جانبا التخاذل يرمى أن آن أما
 ؟ أديان تعدد أن علينا فماذا    وطنية وحدة مجعتنا اذا
 قطان وتأمن بلدان مرفتع    ديننا التعاون كان لو ضر وما
 إميان وباهللا وأوطان لسان    ثالثة أمور عمتهم القوم إذا

 قرآن قال كما إجنيل قال ا    أخوة من مانع اعتقاد فأي
  تان الديانة أصل يف فدعواه  مفرقا يدعو الدين باسم قام فمن

 خسران قوم يا الدين فأتباع أذن  سعادة وهو ، الدين بأمر أنشقى
 برهان يؤيده مل قول كل إىل    م طحا لنياجلاه جهل ولكن

 ألبان العمر مدى منها لكم تدر     كرمية أم قوم يا مواطنكم
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 وحتنان عليكم عطف قلبها ويف     ومباءة لكم مهد حضنها ففي
  إحسان؟ الكرمية لألم اإلبن على    وواجب حتسنون ال بالكم فما

  غريان؟ األم على شهم فيكم أما    يهينها العدو أمسى وقد أصربا
  !عنوان اد على فيها يكن مل إذا  نفوسكم احلياة تأىب إنكم أجل،

  والتعليقات احلواشي
 األحقاد  :    األضغان .١
 البناء أصل األساس،  :    األس .٢
 تتنوع تتعدد، أصلها  :    تعدد .٣
 بعقيدة التدين  :    االعتقاد .٤
 كذب  :    تان .٥
 اخلريات هنا باأللبان قصودوامل خريها، كثر  :أهلها على الدنيا درت .٦
 الكرمي الرجل  :    الشهم .٧
 واحلمية الغرية حتركه الذي  :    الغريان .٨
  باطنه على ظاهره من ذلك ما  :  الشيئ عنوان .٩

  
  وترف بطالة. ٣٧

  الرصايف معروف
  :املناسبة

 وطنـه  إىل بعدها وعاد خالهلا، ويف األوىل العاملية احلرب قبيل طويلة مدة تركيا يف الرصايف أقام
 عن العثماين النيايب الس وعضوية والتدريس بالصحافة اآلستانة يف إقامته أثناء عمل وقد. العراق

 الدولـة  ورجال السياسة جمرى من قرب على الرصايف كان اآلستانة ويف. بالعراق الناصرية لواء
 مـن  فيه هم ما لىع والبذخ الترف عيشة ويعيشون قاسيا، استبدادا حكميا البالد حيكمون الذين
 السـلطنة  آل حيياها اليت والبطالة الترف حياة التالية القصيدة يف صور وقد. ومحق وغرور جهل
 أبنـاء  مـن  املكافحة املاليني حتتها ترزح اليت األعباء صور كما احملكومة، الشعوب حساب على
  .املستضعفة األمم يف املستغلة والطبقات احلاكمة األسر حلياة مثاال الصورة هذه وتعد. األمة
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  مشاله قصور هلم وإناثا     ذكورا باملئات يعدون هم

  وجالله ورفعة ونعيم       وإماء ا أعبد وهلم
 عاله الرعية على وعاشوا يا  الدن يف والتكسب السعي تركوا
 البطاله نعيم من السعي أعني    فتبكي فيهم النعيم يتجلى

  خناله من سخينة أعوزم    قوم كد من اللبات يأكلون
 السالله تلك النعيم تنال كي     كداً يشقون األنام فكأن
 آله السالطني آل حمليا س    النا خلق قد اإلله وكأن
 أثقاله دوم من ومحلنا     عيشاً امللك غضارة يف نعموا
 صياله نرد للوغى دوم     خرجنا العدو صاول فإذا
 هاحلمال فيها تكون فعلينا     يوماً اجلرائر جروا هم وإذا
 والكفاله رضاعه فعلينا    وليد فيهم استهل ما وإذا
 حاله كل على لنا أظهروه     عتوا لوال بذاك رضينا قد
 اجلهاله يف رسوخهم إال قة    السو بين عن مييزهم ما م ما
 وحثاله نفاية لكانوا اس  الن غربل لو حيث الناس من هم

 همتثال الورى بني لكانوا ل     اجله صور لو حيث اجلهل ومن
 والكالله أصهارهم زادوا مث     عبء كل عيشهم من محلونا
 إباله على ضغثاً فكانوا ش    العي مئونة أصهارهم فكفينا

  العداله وتشمئز منها احلق    يقشعر حالة واهللا تلك
  وضاللة محاقة منا وهي      وشنار دناءة من هي
  احملالة األمور من إال ة  اإلشتراكي مذهب يف هذا ليس
  اجلاللة ذي بربنا كفر ضاء    اليب احلنيفية امللة يف وهو

  :والتعليقات احلواشي
 رفعه أي يشيله الشيئ شال: يقال مالية،  :    مشالة .١
 الشعب على ثقيل صبء أم واملراد والفاقة، الفقر العالة  :    عالة .٢
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 حيياها اليت الناعمة احلياة إىل ينظرون الشعب أبناء من الكادحني أن: املعىن العامل،
 .وسرة أملا دموعهم فتسيل املتبطلون ؤالءه

 يعيش احلاكم البيت أن واملعىن الدقيق، من يصنع الطعام من نوع  :  السخينة .٣
 .الدون الطعام جيد ال شعب كد من الطيبات على

 علينا العدو سطا إذا: واملعىن املال، وكثرة العيش طيب  :  امللك غضارة .٤
 .آمنون قعود وهم احلروب رممغا وحتملنا هجومه ورد حلربه خرجنا

 الذنب أو اجلناية وهي جريرة مجع  :    اجلرائر .٥
 إىل يؤدي إمثا ارتكبوا ما إذا أم واملعىن والغرامة، الدية  :    احلمالة .٦

 .ومغارمه تبعاته حنن حتملنا فساد
 وفرزه عزله  :  مييزه الشيئ ماز .٧
: واملعىن. وغريه الواحد على وتطلق الناس وعامة الرعية  :    السوقة .٨

 .والتفكري املعرفة يف يفوقوم الناس عامة أن حىت اجلهل يف راسخون أم
 غربلته عند احلب قشر من يسقط ما  :    احلثالة .٩
 األقارب من والوالد الولد عدا ما  :    الكاللة .١٠
 مثل‘ إبالة على ضغث’و واحلطب حشيش من قبضة  :    الضغث .١١

 .آخر أمرا عليه يزيد مث كروها،م أمرا غريه حيمل ملن يضرب
 .العيب وأقبح الدار الشنار  :    شنار .١٢

  
 اهللا قدرة. ٣٨

 الرصايف معروف
   :املناسبة
 ننظـر  أن األول البيت يف الشاعر منا يطلب الرصايف، للشاعر تعاىل اهللا خملوقات يف تفكر قصيدة
 الشـمس  حتتـوي . رةبالشر الشجرة تلك الشاعر ووصف. النضرة الغصون ذات الشجرة لتلك
 اإلنسان خلق الذي ومن لنا؟ القمر هذا فائدة وما القمر؟ أوجد الذي من يسأل مث. مشتعلة مجرة

 .وجل عز اهللا قدرة عن للتفكري حث هذا والفكر؟ العقل أعطاه
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 النضرة الغصون ذات     الشجرة لتلك انظر

  شجرة صارت وكيف     حبة من منت كيف
 الثمرة منها خيرج  الذي ذا من وقل فاحبث
 مستعرة جذوا  اليت الشمس إىل وانظر
  منتشرة حرارةٌ     وا ضياُء فيها
 الشررة مثل اجلو يف    أوجدها الذي ذا من

 قمره فيه أوجد    فمن الليل إىل انظر
 بصره فيه شق من    وقل املرء إىل انظر
 مبتكرة بقدرة    جهزه الذي ذا من
 قمره فيه أوجد    الذي اهللا هو ذاك

  املنتثرة كالدر     أجنمب وزانه
 منهمرة أنعمه    الذي اهللا هو ذاك
 مقتدرة وقدرة    بالغة حكمة ذو
 

  والتعليقات احلواشي
 اجلميلة اخلضراء  :    النضرة .١
 كربت  :    منت .٢
 مجرة  :    جذوة .٣
 مشتعلة  :    مستعرة .٤
 نور  :    ضياء .٥
 البصر فيه أوجد  :  بصره فيه شق .٦
  كثرية  :    منهمرة .٧

  
  للقمر صالة. ٣٩
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  املالئكة نازك
 إىل وسـافرت  العـراق  يف نشـأت . اـددين  العصر شعراء طليعة يف تعد كبرية عراقية شاعرة

. صـامتة  ذبيحـة  كآبة وبعض والطرافة باجلدة أسلوا ميتاز. املعرفة من للتزود املتحدة الواليات
  ‘.املوجة رارةق’ ،‘ورماد شظايا’ ،‘الليل عاشقة. ’اآلن حىت شعرية جمموعات ثالث نشرت
  :املناسبة
 ـا  تـأثر  لكـن  احلقيقـة  هي كما ال الطبيعة عن املنقولة الصور املالئكة نازك الشاعرة تصور

 يف املكـتمن  والرمـز  املوحيـة  بالعاطفة غنية ملونة فتانة صورا هلا تصور القمر هذا. أحساسها
  .العظيم الفن هو هذا. باللون العارف أو االتساق

 الصدف من سائل جدول أم    ترف مثلج حليب كأس
 السدف معطّر ليل خدود     على يسيل أبيض غسق أم
 مغترف لكل شهدا يقطر    خضل ملون عطر حق أم
 والسعف األعشاب فوق ينعس     أرج مزنبق خد أنت أم
 شغفي يا القدمي، حيب لون يا     لينة كالضياء فضة يا

 خفاياه تعي أن أرواحنا     عجزت عاملاً أنت كما إلبث
 مراياه أظلمت عامل يف    بقيته يا الشعر، ناسج يا

 حناياه يف الوزن نبضة يا    لذته الغناء منحت أنت
  واهللا واحلب، فيها، الشعر     أخيلةً احلياة وراء فابق

  منصهرة الظالم يف كواكبا    ويا الضياء دورق يا أنت؟ ما
  عظره ليلة يف مصفى شهدا    سكبت سوسنية قبال يا
  منعصره السماء يف زنبق من    زماح يا للجمال خمبأ يا

 النضرة العرائش وجه متسح    دنت الضياء من شفاها ويا
  منحدرة األفق يف فل سلة    يا والنعومة العطر بركة يا
  والكسل األحالم حبار عرب    حتملهم العاشقني زورق يا

  باألمل الغرام درب يفرش    يقظ مريش جناح على
  مقل من ألشواقا أرقته ما    على النعاس يسكب منبعا يا
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  مثل خمدر نوم نبع يا    روى الرقاق األعني ساقي يا
  والقبل األغنيات مبعثر    ويا اجلراح يلمس إصبعا يا

  والتباشري اللون فجرية    معلقة الدجى يف جزيرة
  مسحور للشاطئني مكوكب    عبق جدول فوق طافية
  بلور وكرت حرير نبع    شاطئها عند الضوء جتمد

  األسارير ناعم ملون    هوى عشرا يا القبح توبة يا
  واألعاصري الغيم كفارة    ويا والظالم الليل ندم يا

  فضة سطوحنا وأغمر الليل يف    وروي أشعة شظايا أذب
  الغضة الفراشة جناح لون  يسل الفضاء يف جناحيك وانفض
  البضه الزنابق كؤوس تربد    ومل الظالل ترقص مل لوالك
نا أحالمنا غزلتوأرضع    العذ ضياؤكومضةً ب ومضه 

  الروضه يف اليامسني مطعم يا    تعبٍ دجى يف الفجر كوة يا
  خفاياه تعي أن أرواحنا    عجزت عاملا أنت كما إلبث

  مراياه أظلمت عامل يف     بقيته يا الشعر ناسخ يا
  ثناياه؟ يف تفتر وأنت    فرحا ينبجس مل نشيد أي

  حناياه يف الوزن نبضة يا    لذته الغناء منحت أنت
  واهللا واحلب فيها الشعر    أخيلة احلياة وراء فابق

  :والتعليقات احلواشي
 متنعم مترف،  :    ترف .١
 الليل أول ظلمة  :    الغسق .٢
 واجلمع وغريه املطر من تقيه الباب على تكون سترة  :    السدفة .٣

 سدف
 حقاق اجلمع وعاؤه  :    العطر حق .٤
 خضل فهو وابتل ندي  :  الشيئ خضل .٥
 الطيبة الرائحة ذو  :    األرج .٦
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 سعفة والواحدة النخل جريد  :    السعف .٧
 احلب أقصى  :    الشغف .٨
 دوارق واجلمع له، بلبلة وال عروتان له الكبري اإلبريق  :    الدورق .٩
 ذاب  :  الشيئ انصهر .١٠
 أسهره  :    أرقه .١١
 األحالم رؤيا، مجع  :    الرؤى .١٢
 سكران  :    مثل .١٣
 والتوقد الربيق هنا ويقصد بيضاء نقطة بعينه لذيا األصل يف  :    املكوكب .١٤
 الوجه حماسن  :    األسارير .١٥
 الناعمة الطرية  :    الغضة .١٦
 .بض فهو مسن يف ناعمة اجللد رقيق كان بضاضة الشيئ بض  :    البضة .١٧
 حفظه وحواه مجعه  :  الشيئ وعى .١٨
 فجره  :    املاء جيس .١٩
 أسنانه أي اياهثن بدت حىت حسنا ضحكا ضحك  :    افتر .٢٠

  
  األمل إىل دعوة. ٤٠

  املالئكة نازك
  :املناسبة
 تدعو القطعة هذه يف الشاعرة. فاشلة عاطفية جتربة هلا كانت قاسية املالئكة نازك الشاعرة شعرت
  .جديد من احلياة واستقبال املاضي لنسيان‘ سها’ أختها

  وشعرا حبا الدجى خمتلج فالليل معي هيا
 وعطرا لونا دربنا تفرش األحالم وعرائس

 تغني آهلة نربات أعماقنا يف وهناك
 وحلن أغنية ألف إلينا تلقي وحنسها

 ابتسمت أنت إذا الدنيا تتبسم معي هيا
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 ؟ وأنت أنا ، نظلّ دمنا ما أساك يثري ماذا
 دجاه زرعت طاملا خطانا ، يعرفنا ألليل

 مقلتاه علينا سهرت فكم يذكرنا والنجم
 املسري حان فقد ىناليم كفّك هايت أختاه
 الكبري واحللم خطاك يستحث يصرخ أد

 جئت أنت إن الرؤى ختادعك أن ختايف ال ، ال
 وأنت أنا نظل معا وحنن يعرفنا فالليل
 دمانا يف يصخب اهول فتحرق معي سريي

 رؤانا عن غابت الصماء الغرفة تلك ، واألمس
 ؟ الشقيه احلزينات ليالينا هنا يشد ماذا
 خفيه شطآن ضباب البعيد األفق يف كوهنا

 جئت أنت إن أقدامنا على أجنمها ستريق
 وأنت أنا ، الوجود آفاق لنجوب وصحبتين
 الكاسفه الذكريات درب ونسيت وصحبتين

 زاحفه تلهث واحليات السود الصخور حيث
 عجل على اجلراح مللمنا مث اجنرحنا حيث

 أمل بال احلائرات خطاك تتبعين وضت
 بكيت قد ما سدى املاضي على تبكي ال أختاه

  وأنت أنا ، عليه حننا وإن املاضي يرجع لن
  :والتعليقات احلواشي
 منقبض  :    خمتلج .١
 الليل ظالم شدة  :    الدجى .٢
 طريقنا  :    دربنا .٣
 أصوات  :    نربات .٤
 يبعث  :    يثري .٥
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 عيناه  :    مقتاله .٦
 وقته جاء  :  املسري حان .٧
 يشجع  :    يستحب .٨
 ختدعك  :    ختادعك .٩
 صوته يعلو  :    يصخب .١٠
 سحاب  :    الضباب .١١
 ونسري نعرب  :    جنوب .١٢
 اهلول  :    الكاسفة .١٣
 حجارة  :    الصخور .١٤
 بالزحف تسرع  :    تلحث .١٥
 عاجلنا  :    مللمنا .١٦
 فائدة بدون  :    سدى .١٧
  احلزن عند الصوت رفع  :    النواح .١٨

  
  هوية بطاقة. ٤١

  درويش حممود
. عمـه  مع فلسطني إىل عاد مث لبنان إىل انتقل. م١٩٤١ عام ولد. مرموق فلسطيين وأديب شاعر

 السياسـية  بأبعادهـا  وطنـه  بقضية شعره يف والتزم. والعربية واإلجنليزية العربية باللغة معرفة له
 آثـاره  ومـن . مرات عدة بإسرائيل سجن يف وأدخل واإلنسانية والقومية والفكرية واالجتماعية

  ‘.الزيتون أوراق’ أبرزها ومن شعرية ةجمموع
  :املناسبة

 يعـيش  الفلسطيين إن. م١٩٤٨ عام منذ العسكري احلكم حتت يعيشون إسرائيل يف الفلسطينيون
 اليت الظلم ألوان بعض درويش حممود الشاعر ويصور. اليومي لإلضطهاد يتعرض احملتلة األرض يف

 مكاسـب  على احلصول أجل من الشاعر يكتب مل درويش ألن. احملتل الوطن يف العدد ميارسها
 حقوق على واحملافظة اإلنسانية عدو على للمهامجة الشعر يكتب أن بدأ وإما دولية ةشهرة مادية



 

 
 

]٩٩[ 

  .الفلسطني واستقالل اإلنسان
  !سجل

  عريب أنا
  ألف مخسون بطاقيت ورقم

  مثانية وأطفايل
  صيف بعد سيأيت... وتاسعهم

  تغضب؟ فهل
  !سجل

 عريب أنا
 حمجر يف الكدح رفاق مع ملوأع

 مثانية وأطفايل
  هلم أسلّ

  اخلبز رغيف
  واألثواب

 والدفتر
 الصخر من
 بابك من الصدقات أتوسل وال
  أعتابك بالط أمام أصغر وال
 بابكم من

  تغضب؟ فهل
  سجل

 عريب أنا
 لقب بال اسم أنا

 فيها ما كلُّ بالد يف صبور
  الغضب بفورة يعيش
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 جذوري
 رست الزمان ميالد قبل

 احلقب تفتح وقبل
 والزيتون السرو وقبل
  العشب ترعرع وقبل

  ...أيب
  احملراث أسرة من
 جنب سادة من ال

  وجدي
  فالحا كان
 نسب وال.. حسب بال

  الشمس مشوخ يعلمين
  الكتب قراءة قبل

  ....ويبيت
  ناطور كوخ

 والقصب األعواد من
  ؟ مرتليت ترضيك فهل
 ! لقب بال اسم أنا

  سجل
 عريب أنا

  فحمي... رالشع ولون
 بين... العني ولون

  وميزايت
 كوفية فوق عقال رأسي على

  كالصخر صلبة وكفي
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  يالمسها من ختمش
  الطعام من أحب ما وأطيب
  والزعتر الزيت

  وعنواين
 منسية… عزالء قربة من أنا

 أمساء بال شوارعها
  ..رجاهلا وكل

  واحملجر احلقل يف
  الشيوعية حيبون
  سجلّ

 عريب أنا
  ديأجدا كروم سلبت
 أفلحها كنت وأرضا

 أوالدي ومجيع أنا
  لنا تترك ومل

 أحفادي ولكل
 ..الصخور هذه سوى
  ستأخذها فهل

  قيال كما حكومتكم
 إذن

 !األوىل الصفحة برأس سجل
  الناس اكره ال أنا
 أحد على أسطو وال

  جعت ما إذا …ولكين
 مغتصيب حلم آكل
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  جوعي من …حذار…حذار
  !! غضيب ومن

  والتعليقات احلواشي
 جمموعة أو زمرة معناه – رفقة مجع  :    رفاق .١
 السروية وقبيلة الصنوبريات فصيلة من شجر جنس  :    السرو .٢
 عالية معناه – مشخ مجع  :    مشوخ .٣
 سقيفة معناه – أكواخ مجعه  :    كوخ .٤
 الرائحة وطيب الشفويات فصيلة من نبات  :  الصعتر أم السعتر أم الزعتر .٥

  الغربة إىل أبيض وزهره
  والربيع أطفالنا. ٤٢

  درويش حممود
  :املناسبة
 األرض يف الفلسـطيين  الشعب أبناء ميكثها اليت املفاسات من منظرا درويش حممود الشاعر يصور
 الضمري أثارت اليت الكربى الفواجع من فلسطني مأساة وكانت. اإلسرائيلية احلكومة حتت احملتلة
 واختـار . م احمللق باخلطر اإلحساس هو. دواح شعور على العرب شعوب ومجعت. كله العريب

  .وسالمة أمن يف يعيشوا أن ويريدون احلياة يستقبلون الذين األطفال منظر الشاعر
  السالل محلوا أطفالنا
  بالغالل ليعبؤها

  التالل فوق مربعم الربيع هذا
  !الشمس عند فرق ال

  !ضياء ترضعهم الناس كل
  !وضاء وأفراحا ومىن

  :ويسألون... بيعالر زهر وخياطبون،
  !الربيع زهر يا! أنت يا

  !الربيع زهر صديقنا
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  عيوننا؟ لون أنسيت أنسيتنا؟
  حنيننا؟ عمر أنسيت
  اخليام ليل من جئناك
  السالم بعض بالدنا ربيع من حتمل عساك

  السالم جواحننا من يرتع شيئ ال
  كالم فمها على حيبو... أرضنا من كتحية
  الظالم ولفلفها كانت حكاية
  ودار أرض لنا كانت
  ودار بنا الزمان ومضى
  النهار وانطمس وأار،

  بالدموع املغمس خيمتنا جو يف
  عليه وصام، صلى فم من بتنهدات
  الرجوع حرمان

  الصباح درب على حكايات ولنا
  بقلوبنا مشكوكة

  بوجينا ممزوجة
  الرياح أقدام صرعته الذي الورد بشتائل
  !القدمية؟ لعبتنا أنسيت أنسيتنا؟

  !الكرمية احلواكري عند
  اليتيمة احلريي التوتة جذع عند... العريشة حتت
  درانا نوافذ وعلى... السطوح وعلى

  تذكارنا يف الليل تعب أحجار بعض هي أنسيتها؟
  أفكارنا يف للفجر وتأهبا
  السالل تبكي أيديهم ويف عادوا، أطفالنا

  الغالل تلك هلم ليست ربيعهم، الربيع ليس
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  سعال..  دنيا..  أعشاشه مهجورة بستام
  والوبال والدم، الشوك، عليه يسطو
 طوال أعوام حرمان أحداقهم ويف عادوا،

 سؤال وأعينهم حافية، الطني يف أقدامهم
  طال الليل فإن غربتهم ليل يف موعد عن

  نعال بال املتشردون أطفالنا
  للضالل درب فكل الضائعون،
  هلزالا سوى ليس الذلّ، غري فليس املطفؤون،

  النضال تعلمت موعدهم أجل من أجلهم، من
  بالسالل يعودوا حىت ربيعهم يعود حىت

  الغالل أنواع كل من مآلنة
  واخليال واحلقيقة والغد لألطفال فالشمس
  :والتعليقات احلواشي
 مجيلة  :    وضاء .١
 خيرج  :    يرتع .٢
 نفوس  :    جوانح .٣
 يدنو  :    حيبو .٤
 حتول  :    دار .٥
 اختفى  :    انطمس .٦
 طريق  :    درب .٧
 غريسة شتلة، مجع  :    شتائل .٨
 األشجار لزرع حديقة احلاكورة، مجع  :    احلواكري .٩
 الكوخ  :    العريشة .١٠
 الكحة  :    السعال .١١
 خامدون  :    املطفؤون .١٢
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  الصمود عن. ٤٣

  درويش حممود
  :املناسبة

 املقاومـة  إىل دعـا  مث واقيا درعا اواختاذه حبكمتهم التمسك مث األجداد على بالبكاء الشاعر بدأ
. والتحـدي  الصـمود  علـى  أكـد  األخري البيت ويف واالستسالم اخلضوع وعدم واالستبسال

 احلـرة  احلياة يف الشرعي باحلق والتمسك. معتد كل ضد عنها والدفاع الوطن بأرض والتمسك
  .بذلة العيش ورفض عنه والدفاع الكرمية

  
  دمعا زيتال لصار غارسه الزيتون يذكر لو
  درعاً نعطيك حلمنا من لو االْجداد حكمة يا

   زرعاً الريح عبيد يعطي ال الريح سهل لكن
  قلعاً االْحزان و الشوك بالرموش سنقلع إنا

  يسعى والكون وصليبنا عارنا حنمل وإالم
  درعاً االْرض حول و خضرته الزيتون يف سنظل

  أكثر القمح حنب لكنا  ، الورد حنب إنا
  أطهر منه السنابل لكن  ، الورد عطر حنب و

  املسمر بالصدر اإلعصار من سنابلكم فامحوا
  يكسر؟ فكيف الصدور؛ من... الصدور من السياج هاتوا
  !خنجر عانقت مثلما السنابل عنق على إقبض

  ...تقهر كيف: يل قل  واإلصرار،  والفالح،  األرض،
  تقهر؟ كيف  الثالثة، األقاليم هذي

  )م١٩٦٤ الزيتون أوراق ديوان(
  :والتعليقات احلواشي
  .العني هدب وهو رمش، مجع  :     الرموش .١
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  صلبا ويكون النبات أو الشجر ينبته ما وهو شوكة، مجع  :     الشوك .٢
  .مكنية استعارة العبارة ويف. كاإلبر الرأس حمدد                                     

 قائمة، بزاوية متقاطعتني خشبيتني قطعتني هيئة على يكون  :     الصليب .٣
  وهو

 للمعاناة رمزا هنا يستعمله والشاعر. املسيحي الدين رمز                                        
  .واألمل
  الثابت هنا معناها  :     املسمر .٤
  .صدرة إىل حيبه من صدر الواحد ضم  :     عانق .٥
 االستعارة طريق عن رمزية ةعبار وهي. كالسكني حربية أداة  :     خنجر .٦

  .األرض على واحلفاظ العدو مقاومة سبيل يف واملعاناة األمل حتمل إىل معناها ويشري املكنية،
  

  املناديل. ٤٤
  درويش حممود

  :املناسبة
 املـوت  أن بوضوح نلمس فإننا واحلياة املوت ذكر من ختلو قصائده من قصيدة جند نكاد ال حنن
 بذكر غزل قصيدة افتتاح تصور لنا املمكن من يكون ال قد. وفكره شدروي عقيدة يف األصل هو

 اكتساب يف احلياة حمل حيل أنه على املوت ذكر هنا األهم لكن هذه،) املناديل( قصيدة قبل املقابر
 احلياة غريه ميارس كما املوت فعل ميارس هو بل األمر، وينتهي ميوت ال فالفلسطيين الدوام، صفة

 ويف. العاشـر  السـطر  يف اليـومي  موته تتعود أن حبيبته على فإن ولذا لمتواص يومي كطقس
 اخللق، من غريه هو كما ايته ليس الفلسطيين فموت وتتجلى، الفكرة تتضح األخريين السطرين

  .الفلسطيين الوجود يف األصل هو أو يوم، كل) معاد( يتكرر منطي فعل هو بل
  

  امتداد إىل الطريق و   صمتك الشهداء كمقابر
ويداك ...مان   طائرين أذكرفؤادي على حيو  
  بالسواد املعبأ لألفق    الربق خماص فدعي
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  زاد دون يوماً و   مدماةً قبالً توقّعي و
 !  البعاد أحزان و... مويت   يل دمت ما تعودي و

يف ريح خفق و    الوداع مناديل كفَن الرماد  
  واد أغوار يف   سال ودم إالّ لوحت، ما

  السندباد شراع يف   حنني ما، لصوت وبكى،
 .. ينادي مزماراً   املنديل شهقة سألتك، ردي،
  بعادي يف يكرب كان   وعداً ألقاك بأن فرحي

  معاد موت على   تبكي ال عينيك، سوى يل ما
  الوداد أناشيد   مناديلي من تستعريي ال

بالدي يف جرحٍ حول   ضماداً لفيها! أرجوك 
  )م١٩٦٦ فلسطني من عاشق ديوان( 

  :والتعليقات احلواشي
  .الدماء منها تسيل الشفاه أن هنا ومعناها دمى، من مفعول اسم  :   مدماة .١
  الريح حركة  : الريح خفق .٢
  . السفينة قالع وهي أشرعة، مفرد  :   شراع .٣
  .البحار يف الترحال كثرية وليلة، ليلة ألف حكايات ويف أسطورية، شخصية  :   السندباد .٤
  فيها ينفخ موسيقية آلة  :   املزمار .٥
٦. به ولفه اجلرح على الشاش وضع  : الضماد لف.  

  
  مفر ال. ٤٥
  درويش حممود

  :املناسبة
 القصـيدة  خطوات ويف. اخلليلية الشعرية األوزان يف للنظر الفتا موسيقيا تصرفا درويش يتصرف
 بوساطتها اليت القوة هو نصوصه أكثر يف احمللق درويش حممود وخيال ، هإيقاع على املعىن يتعرف
 الشاعر وإحساس أحاسيس، أو صور عدة على يهيمن أن واحد إحساس أو معينة صورة تستطيع
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 كمـا  والتماعاـا  القصيدة شظايا فجر الذي هو اإلحساس هذا والقهر بالظلم الشعور هو هنا
 يف مـداها  الديوان هذا يف الفنية شاعرنا جتربة بلغت قد. تعاداالب إىل واضح بشكل الشاعر يسعى

  .واخليال الواقع بني مازجاً واإلحياء الرمز فيها كثف اليت" مفر ال" قصيدته
 شفاهي فوق امللح و  أحجاره،  على يدي و أشجاره على مطر
  الالهي؟ الرصيف فوق نسمة من    اهلوى مجر يقي بشباك يل من

 !إله جراح يف قليب أوتار   ذوبت مغيو أم عيونك!  وطين
 آه مذلة من غريبا حيمي  الذي فسبحان يدي؟ تأخذن هل
  التياه األسى لسع من حتميه   عباءة الغريب على الغريب ظلّ
  مالهي بعض صار قرب أستار    تسويل عراء على تلقني هل

الساهي الربتقال عطر و.. مهدي    تنفّسوا الذين رائحة ألشم  
 جباه فوق يديك شقوق إالّ    أرى فال نكع أفتش! وطين
 شفاهي و يدي على ذاب فامللح   ؟ كوة اخلرائب يف أتفتح وطين
  ناه جرحك و.. موتانا ميناء  إىل جيرفين  اإلسفلت، على مطر

  )م١٩٦٧ الليل آخر ديوان( 
  :والتعليقات احلواشي
  .املشاة عليه يسري الذي الشارع طرف  :   الرصيف .١
 ويقصد. املكانية عالقته عقلي جماز العبارة ويف. واللعب اللهو من  :   الالهي .٢

  من
  .واللهو الصبا أيام ذكر ذلك                          

  .احلزن  :   األسى .٣
  .مكنية استعارة العبارة ويف. واملتجبر املسيطر  :  التياه .٤
  .لباسه من املتجرد أي العري، من  :   العراء .٥
  .وإخراجه الرئتني إىل اهلواء إدخال وهو: فَسالن من  :   تنفسوا .٦
 تسري اليت الشوارع تعبيد يف تستعمل اليت السوداء البترولية املادة  :   اإلسفلت .٧

  عليها
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  .الشوارع هنا ويقصد. السيارات                          
  

  الرعاة أغاين من. ٤٦
  الشايب القاسم أبو

 متيـز . العمر من والعشرين اخلامسة يتجاوز مل وهو اتوم م١٩٠٩ عام ولد. كبري تونسي شاعر
 واألوزان املوضـوعات  يف التجديـد  إىل وامليـل  املبتكر السامي واخليال القوية بالعاطفة شعره

 وصف يف الباقي وجعل. بالده يف واليقظة الوعي روح بث على شعره من قسما وقف. والقوايف
  ‘.احلياة أغاين من’ امسه مطبوع شعر ديوان له. مبظاهرها واالحتفال الطبيعة
  :املناسبة

 داعيـا . وأضواء ألوان من فيها وما الطبيعة واصفا. الصباح إطاللة مع يرددها الراعي أغنية هذه
  .باألطياب وتتمتع السواقي مهس تسمع هنالك. املراعي إىل وشياهه خرافه
  الناعسة للحياة يغين الصبح أقبل

 ةاملائس الغصون ظل يف حتلم والرىب
 اليابسة الزهور أوراق ترقص والصبا
  الدامسة الفجاج تلك يف النور وادى

 اه األفق ميأل مجيالً الصبح أقبل
 املياه وأمواج والطري الزهر فتمطى

 للحياة وغىن احلي العامل أفاق قد
  ياشياه يل واهرعي ياخرايف، فأفيقي

 الطيور أسراب بني ياشياهي واتبعيين
 وحبور مراحاًو ثغاء الوادي واملئي
 الزهور عطر وانشقي السواقي، مهس وامسعي
  املستنري الضباب يغشيه الوادي، وانظري
 اجلديد ومرعاها األرض، عشب من واقطفي
 النشيد مبعسول تشدو شبابيت وامسعي
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الورود كأنفاس قليب من يصعد نغم 
  السعيد الشادي كالبلبل طائراً يسمو مث

 لشجرا وغطانا الغابِ إىل جئنا وإذا
 وثَمر وزهرٍ عشبٍ من ماشئت فاقطفي
 القمر وغذاه بالضوء الشمس أرضعته
  السحر وقت يف الطل قطرات من وارتوى

  والتعليقات احلواشي
 التلة وهي ربوة مجع  :    الرىب .١
 املتمايلة  :    املائسة .٢
 العرب عند حمبوبة لطيفة ريح  :    الصبا .٣
 جبلني بني الواسع الطريق وهو فج مجع  :    الفجاج .٤
 السواد الشديدة املظلمة،  :    الدامسة .٥
 والظرف احلسن  :    البهاء .٦
 النعاج  :    الشياه .٧
 النعجة صوت  :    الثغاء .٨
 والفرح السرور  :    احلبور .٩
 يغطيه  :    يغشيه .١٠
 الراعي مزمار  :    الشبابة .١١
 تغين  :    تشدو .١٢
 الندى  :    الطلّ .١٣
  الفجر طلوع قبل  :    السحر .١٤

  
  العامل طغاة إىل. ٤٧
  الشايب القاسم أبو

  :املناسبة
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 هـذه . العرب صفوف لتفريق مصطنعة حدودا بينها وأقامتا العربية البالد وفرنسا انكلترا تقامست
  .البغيض اآلمث الفرنسي االستعمار ضد التونسي الشعب خاضه الذي الكفاح وحي من القصيدة

 احلياه عدو ظَّالمِ،ال حبيب    املستبد الظَّاملُ أيها أال
ترخس اتبٍ بأنعش عيفض    من ُ خمضوبة وكفُّك ماهد 
ترسه ووشت رحس الوجود    وتبدر يف األسى شوك باهر 
كيدوك ال! رخيدعن الربيع    وضوُء الفَضاِء، وصحو الصباح 

 الرياح صفوع الرعود، وقصف    الظالم هولُ الرحب األفُق ففي
 اجلراح يجنِ الشوك يبذُرِ ومن    اللهيب الرماد فتحت! حذارِ
 األملْ وزهور ، الورى رؤوس    حصدت أنى.. هنالك! تأملْ

 ثَملْ حتى الدمع، وأشربته    الترابِ قَلْب بالدم ورويت
العاص ويأكلُك   الدماء سيلُ السيلُ، سيجرفُكلْ فاملشتع  
  :والتعليقات احلواشي
 التوجع صوت وهي أنة مجع  :    أنات .١
 ملوثة  :    خمضوبة .٢
 احلزن  :    األسى .٣
 املرتع املكان ربوة  :    رباه .٤
 احذر واملراد متهل  :    رويدك .٥
 الواسع  :    الرحب .٦
  اخللق  :    الورى .٧

  
  واحلرية احلياة. ٤٨
  الشايب القاسم أبو

  :املناسبة
 ومجال احلياة مبباهج ننعم أحرارا نعيش أن وجيب أحرارا ولدنا فقد إنسان لكل طبيعي حق احلرية

 بالـذل  يرضـون  الـذين  وإن. وتغين تغرد طليقة حرة اجلو يف الساحبة الطيور تنعم كما الكون،
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 عـزائمهم  وخارت قلوم، ضعفت الذين أولئك هم إمنا االستعباد ويقبلون اهلوان، على ويقيمون
  .نفوسهم احلضيض إىل وهوت
 سـبيل  يف السـري  على القوي والعزم الدنيا، عن والترفع النفس، عزة فيها تتجلى اآلتية والقطعة

 به تنفع مما تظفر حىت عزميتك، وتقوي مهتك، لتحفز فاقرأها. والنشاط باجلد والتمسك النهوض،
  .وطنك به وختدم نفسك،

  
 اهمس يف الضحي كنور وحرا    النسيم كطيف طليقا خلقت

 االله وحي شاء مبا وتشدو    اندفعت اين كالطري تغرد
 تراه أىن بالنور وتنعم    الصباح ورود بني ومترح
 رباه يف الربا ورد وتقطف    املروج بني شئت كما ومتشي

 احلياة هذي الكون يف والقتك    الوجود ابن يا اهللا صاغك كذا
 اجلباه كبلوك ملن وحتين    القيود بذل ترضي فمالك

 صداه تغين ما اذا القوي ة  احليا صوت النفس يف وتسكت
 ضياه عذب والفجر الفجر عن     الناعسات اجفانك وتطبق
 االباء وأين النشيد فاين    الكهوف بني بالعيش وتقنع
 فضاه؟ يف السما نور أترهب    اجلميل السماء نشيد اختشي

 احلياة تنتظره مل نام فمن    احلياة سبيل يف وسر اض اال
  صباه يف الضحي اال مث فما    التالع وراء امم ختشي وال

  والتعليقات احلواشي
 حرا مقيد، غري  :  طليقا .١
 حرا خلقت. اجلميل اهلواء مرور: النسيم بطيف ويريد اخليال،  :  الطيف .٢

  تذهب
 .شيئ حيجبه ال الذي والنور أحد، مينعه ال الذي كاهلواء وجتيئ،                            

  تذهب مكان أي يف كالطري تغرد أن تستطيع. أيضا تغين:  تشدو تغين،  :  تغرد .٣
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 اهللا وهبك مبا وتستمتع اجلميلة، املناظر من ترى مبا سرورا وتغين إليه،                               
   من

 .ونعمة فضل                               
 مسرورا وتسري ده،جت مكان يأ يف: تراه إين. والفرح النشاط  :  املرح .٤

 نشيطا
 .تريده مكان أي يف بالنور، وتنعم األزهار بني                             

 .الدواب فيه ترعى املوضع:  املرج وأصل مرج، مجع  :  املروج .٥
 األزهار وتقطف. اجلميلة املزارع بني ومتشي. املرتفع املكان ربوة، مجع  :  الربا .٦

 .البديعة
 .متساوون مجيعا فالناس احلياة هذه يف حرا هللا خلقك هكذا .٧
 رأسك وحتىن باالستعباد ترضى فلماذا حرا اهللا خلقك قيدوك،  :  كبلوك .٨

  وتذل
 .الطغاة للمستعمرين                              

 .ا نفسك وحتدثك إليها متيل واليت عليها، خلقت اليت باحلرية مطالبا صوتك ترفع ال وملاذا .٩
 .مجيلة وهي احلرية تطلب وال احلرية، طلب عن عينيك تغمض وملاذا .١٠
 .ا؟ تطالب أن وختاف تسكت فكيف األديان، إليها تدعو احلرية .١١
 .يعيش أن ميكنه ال يعمل مل من ألن احلياة، هذه يف تطلب ما لتحقق تنهض أن جيب .١٢

  
  

  الشعوب إرادة. ٤٩
  الشايب القاسم أبو

  :املناسبة
 صـوتيهما  مـع  يرتفـع  وكان الشباب، محاسة تثري بصيحات يرتفع وحافظ شوقي وتص كان

: عـريب  إقليم كل يف تدوى الوطنية فالصيحات العربية، والبالد مصر يف كثريين شعراء أصوات
  .التونسي الشايب القاسم أيب قول ذلك ومن والشام، العراق يف تدوى كما تونس يف تدوي
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  :الشعب إرادة. ١
  القدر يستجيب أن بد فال    احلياة أراد يوما بالشع إذا
  ينكسر أن للقيد والبد    ينجلي أن لليل بد وال

  واندثر جوها يف تبخر    احلياة شوق يعانقه مل ومن
  املستتر روحها وحدثين     الكائنات يل قالت كذلك

  الشجر وحتت اجلبال وفوق     الفجاج بني الريح ودمدمت
 :األماين حتقيق إىل الطريق. ٢
  احلذر وخلعت املىن لبست     غاية إىل طمحت ما إذا
 املستعر اللهب كبة وال    الشعاب وعور أختوف ومل

  احلفر بني الدهر أبد يعش     اجلبال صعود حيب ال ومن
  املطر ووقع الرعود وقصف    الرياح لعزف أصغى وأطرقت

 ؟ البشر تكرهني هل أم يا   :تسألت ملا األرض يل وقالت
  اخلطر ركوب يستلذ ومن    الطموح أهل اسالن يف أبارك
  احلجر عيش بالعيش، ويقنع     الزمان مياشي ال من وألعن

 املندثر امليت وحيتقر     احلياة حيب حي الكون هو
  الزهر ميت يلثم النحل وال    الطيور ميت حيضن األفق فال

  املنتظر العدم لعنة من ة    احليا تشفه مل ملن فويل
  

  والتعليقات احلواشي
  يريد ما إىل يصل أن بد فال احلرية حياة الشعب أراد إذا. ينكشف  :  ينجلى .١

  .باحلرية ويستمتع الظلم عنه وينكشف                             
 وضاع فىن ويعمل باحلياة يتمسك مل ومن. فىن  :  اندثر .٢
 .غاضبه انقضت  :  دمدمت .٣
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 الطرق، بني متر اليت الريح وحدثتين الكائنات يل قالت الطريق،: فج مجع  :  الفجاج .٤
 التغلب وحياول الصعاب يقابل أن بد ال احلياة يريد الذي أن الشجر وحتت اجلبال وفوق
 .عليها

 تطلعت يريد  :طمحت .٥
 األماين: املىن .٦
  نبذت غرض حتقيق وأرادت غاية، إىل تطلعت ما إذا اخلوف،  :  احلذر .٧

 .أحققه حىت العمل إىل األمل ودفعين ف،اخلو                             
 .السهل ضد وهو وعر، مجع  :  وعور .٨
 .اجلبل يف الطريق وهو شعب، مجع  :  الشعاب .٩
 الشديدة السقطة  :  الكبة .١٠
 .تعترضين اليت الشدة وال تقابلين اليت الصعاب أخاف وال بشدة، املتقد  :املستعمر .١١
 أمانيه قيقحت إىل يصل ال املشقات حيتمل ال من .١٢
 صوا  :  الرياح عزف .١٣
 صوته اشتد  :  الرعد قصف .١٤
 .حجرة مجع واحلجر واالستكانة، الذل عيش يريد  :  احلجر عيش .١٥
 .الذابلة األزهار ميتص ال والنحل ويرمي ينبذ ولكنه العش، به حيتفظ ال الطيور ميت .١٦
  .احلياة حيب ال ملن اهلالك هالك،  :    ويل .١٧

  
  
  
  

  الطفولة ءةهنا. ٥٠
  الشايب القاسم أبو

  :املناسبة
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 املباهج تتفتح الناضرة، كاألزهار وهم طاهرة ونفوسهم السرور إىل ومييلون اللعب حيبون األطفال
 وراءه جـروا  يطـري  الفـراش  ورأوا حديقـة  دخلوا فإذا. متاعبها من شيئا يدركون وال احلياة،

 اخلبز قطع له قذفوا املاء يف تعوم والوز البطّ وجدوا وإذا اخلاصة، بشباكهم أو بأيديهم ليمسكوه
 مـن  قطعـا  أو الرمال من كومة رأوا إذا األطفال وصغار. مسرورين إليه ينظرون وهم فيلتقمها

م واخلشب القشحيـبنب  والبنـات . يتخيلون وما حيبون ما حسب على أشكاال منها يبنون فإ 
 وبنـات  بنني من لألطفال األلعاب وهذه. دواتهوأ املرتل أثاث متثل اليت واللعب بالعرائس اللعب
 .هذا من كثريا توضح اآلتية والقطعة. واالبتهاج بالفرح تقترن

  
 والطهور والسذاجة، لة    الطفو زمن لفي إنا

 والزهور واجلداول بل،    البال حتيا كما حنيا،
 تدور ال او بأهلها،    تدور الدنيا حنفل ال

 الصغري الوادى جانب ىف    عذبة مباهج من كم
 الطيور أغاريد ومن    الزهور من ارق تبدو

 السرور مرح سوى دنيا  ال من نعرف ال حنن إذ
 الطيور أعشاش حتت لة    الطفو اكواخ وبناء
 نثور وال نضج فال ح،    الريا فتهدمها نبىن،

 والغدير للزنابق، و ج،  للمرو نضحك ونعود
 املنري الوادى ىف ترف ى  وه االصداء، وخناطب

 املستطري الفراش راب  اس خلف ضنرك ونظل
 احلبور و للحياة بل  كالبال نرقص و نشدو،

 الفتور يدركنا وليس  اجلميل اهلوى نسأم ال
  

  والتعليقات احلواشي



 

 
 

]١١٧[ 

 إال مهنا يعرف وال ظاهرها، احلياة من يأخذ زمن يف أنه يريد  :  السذاجة .١
 ما كل لطفولةا زمن أن يريد: الطهور. معربة كلمة وهي. الواضح البسيط وجهها
 .الشر عن بعيد فيه يعمل

 .والسرور الفرح إال الدنيا من الطفل يعرف ال الفرح،  :    املرح .٢
 شباك فيه وليس القصب من يبىن بيت اخلص، مثل  :    الكوخ .٣
 .الناضرة املزارع:  يريد الدواب، فيه ترعى املوضع أصله نارج .٤
 ورد  :    الزنبق .٥
 يرى حني يسر إنه: يقول. السيل بعد تمعجي املاء أصله  :     الغدير .٦

 .املتجمعة واملياه اجلميلة، واألزهار الناضرة، املزارع
 األصوات ونتخيل آخر، لصوت ترديدا تسمعه الصوت  :    الصدى .٧

 الوادي يف نسمعها حني ختاطبنا ناسا
 جنري  :    يركض .٨
 اجلماعات  :    األسراب .٩
 به ونلهو وجنمعه نصطاده لفراشا خلف وجنري املنتشر،  :    املستطري .١٠
 مسرورون وحنن كالبالبل نلعب: نغين السرور، احلبور .١١
  دأ وال نتعب وال اللعب نسام ال والسكون، اهلدوء  :    الفتور .١٢

  
  احملجوبة البالد. ٥١

  جربان خليل جربان
 مث األمريكية، ةاملتحد فالواليات فرنسا إىل رحل مث. ببريوت احلكمة مدرسة يف وتعلم بلبنان، ولد

 فيها فقضى أمريكا إىل وعاد التصوير يف إجازة على حصل حيث باريس إىل م١٩٠٨ سنة رجع
 أكثـر  النثر يف األدبية جربان وآثار. وشعره نثره واألدب الرسم يف الفنية رسالته يؤدي حياته بقية
 يف التأمليـة  النظـرة  هأدب يف وتغلب ظاهرا، اعتماذا علىاخليال يعتمد جمنح ونثره الشعر، يف منها

  .وأسعد أكمل حياة إىل والتطلع القلق من ظالل حتت واحلياة والكون الطبيعة
 واألسلوب، اللغة يف البساطة إىل ودعوا التجديد، راية محلوا الذين املهجر أدب رواد من وجربان
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 منها لعدد ةحديث ترمجة ظهرت باإلجنليزية، كتب عدة وله. القدمية الشعرية القوالب من والتحرر
) بشـرى ( بلدته إىل جثمانه ونقل يورك نيو يف جربان تويف وقد‘. عكاشة ثروت’ الدكتور بقلم

  .األدبية ومكانته لفضله تقديرا نفسها السنة يف بلبنان
  :املناسبة
 اخلاصة جتربته عن ويتحرك. ومهوم متاعب من فيه قاسى مبا وطنه من هجرته يربر جربان الشاعر

  .مكان فيها له يعد ومل. غريبا فيها أمسى إىل وأصغى. آبائه أرض يف ةباحليا ضاق حني
 صديق فيها لَنا ما ديارٍ عن     ننصرِف فَقُومي الفَجر هوذا

 وشقيق ورد كُلِّ عن زهره     خيتلف نبات يرجو عسى ما
ديدجى القَلبِ ولف أَنأتتيق فيها ما كُلُّ قُلوب مع     يع 

 خطواته نقتفي وهلمي     فَامسعي ينادي لصبحا هوذا
 آياته من الصبحِ نور أَنّ     يدعي مساء من كَفانا قَد
 اهلُموم خياالت ضلعيه بني     تسري واد يف العمر أَقَمنا قَد

 وبوم كَعقبان متنيه فَوق     تطري أَسراباً اليأس وشهِدنا
 الكُروم فَج من السم وأَكَلنا    الغدير ماء من قمالس وشربنا
 بِالرماد نتردى فَغدونا     فالتهب ثَوباً الصرب ولَبِسنا

شناهرفتانقَلَب وِساداً وما     فَاندشيماً نِمنا عقتاد هو 
 سبيل أَي ومن نرجوك كَيف     اَألزل منذُ حجِبت بِالداً يا
 الدليل منا ومن العايل سورها     جبل أَي دونها قَفرٍ يأَ

أَسراب أَم أَنت ل أَنتفوسٍ يف     اَألمى نمنتحيل تاملُست 
نامهادى أَمتيقَظَت ما فَإِذا     القُلوب يف يستلّى ااملَنام و 

 الظَّالم بحر يف يغرقن أَن قَبلَ   الغروب شمس يف طُفن غُيوم أَم
 للجمال وصلّوا احلَق عبدوا     اُألىل مهد يا الفكر بِالد يا
 ورحال بِخيلٍ أَو سفنٍ منتِ     على أَو بِركبٍ طَلَبناك ما

رقِ يف لَستال الشربِ وال الغأَو اَألرض جنوبِ يف   و حومال نالش 
يف لَست ال اجلَوو حتالبِحار ت   هلِا يف لَستال لسعرِ واحلَرج الو 
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اَألرواحِ يف أَنت نار أَنوارو     دري يف أَنتلج فُؤادي صختي  
  :والتعليقات احلواشي
 سوداء، ينقط منقط أمحر زهره نبت النعمان شقائق  :    شقيق .١

  مفرده
 .جتوز فيه هنا) شقيق( لفظة واستعمال شقيقه                                     

 االستبعاد يف) اىن( تستعمل ما وأكثر يأتلف، كيف  :    يأتلف اىن .٢
  ومجعه صوره، من واملنام اليقظة يف لك تشبه وما الطيف  :    اخليال .٣

 )خياالت( ال) أخيلة(                                     
 الثمر من ينضج مل ما الفاء بكسر  :    الفج .٤
  سقط، اهلوة يف وتردى ارتدى، رواملشهو لبسه، بالرداء  :    تردى .٥

 األول املعىن البيت يف واملراد                                      
 كاإلبر شوك له سلب شجر  :    القتاد .٦
 املخيف واملكان الصلب املكان  :    الوعر .٧
 الضيق  :    احلرج .٨
 يعد شيئ وكل للركوب، البعري ظهر على يوضح ما  :    الرحل .٩

  للرحيل
  .رحال ومجعه وغريه، للمتاع وعاء من                                     

  
  الغدير محامات. ٥٢

  طوقان إبراهيم
‘ نابلس’ يف ولد. شعريا روحا أكثرهم ومن ديباجة فلسطني شعراء أرق من فلسطيين شاعر وهو
 جمموعـة  آثاره من. عاطفة تتدفق اليت الوطنية بقصائده ميتاز. م١٩٤١ سنة وتويف م١٩٠٦ سنة

  ‘.إبراهيم ديوان’ بعنوان بريوت يف أخريا طبعت شعرية
  :املناسبة

. وفخرهـا  احلمـائم  نغمات طوقان إبراهيم الشاعر يردد. محائم عن الوصف شعر من قطعة هذه
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 روحـه  من فيها ينفخ ما مبقدار الشاعر يوفق. والسالمة الوداعة إىل اخللق بدء منذ احلمائم يرمز
  .هعواطف من ويفجر
  سجعهنه أردد أين  حسبهنه احلمائم بيض
 هنه اخللق بدء منذ مة    السال الوداعة و رمز
 أنه هلن القطوف نية    دا فوق روض كل يف

 بروضهنه النسيم خطر    ما األغصان و وميلن
 غديرهنه حنو هبنب     اهلجري صالهن فاذا

  نه تدري ال الوحي ل  مث احلوم بعد يهبطن
 أسرانه تبتتر  الغدير على وقعن فإذا

 بوقوفهنه تعرجا    الضفتني طول صفني
  شرنه ساعة املاء يف    رأسها تقبل كل

 صدورهنه بغمسهن  جسومهن حر يطفئن
 دهنه لنحو اللئا انتفضن    اذا الرشاش يقع

 مهودهنه الغصون إىل     أالبتراد بعد يطرن و
  سرورهنه كان كيف ق    تصف أجنحة تنبيك
 يشهنهبر جثمن اذا    عبثهن عينك ويقر

 ليلهنه يقبل حني    رؤوس بال وختاهلن
 جفونه ملء ومنن    اجلناح حتت أخفينها

  فديتهنه اهلديل  عنهن ورويت هجنين كم
  والتعليقات احلواشي
 ا نغما الشاعر يردد ان فخرا احلمائم يكفي هي.  يكفيهنه  :      حسبهنه .١
 صوا رددت  :  احلمامة سجعت .٢
 بالثمر مثقلة ة شجر  :    القطوف دانية .٣
 والتغريد اللحن هنا وهو‘ األنني’ من  :    أنة  .٤
٥. نن  :    صالأصا باحلر 
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 احلر شدة  :    اهلجري .٦
 وغريه الطري من القطيع  :    السراب .٧
 الصدر أعلى وهو حنر مجع  :    النحور .٨
 وهزل لعب  :  ) يعبث( عبث .٩
 مكانه لزم وقف،  :  الطائر جثم .١٠
 هظن  :  الشيئ خال .١١
 وحرك أثار  :    هاج .١٢
  احلمام صوت  :    اهلديل .١٣

  
  الشهيد. ٥٣

  طوقان إبراهيم
  :املناسبة

 الفاجعـة،  ذروا يشهد حىت يعيش أن له يقدر مل ولكن فلسطني، مأساة صميم يف الشاعر عاش
 اخليام يف وينبذون ديارهم، من اخلروج على يكرهون أهله يشهد فلك شبابه، يف املوت رمحه بل

 احلمـى  اغتصـاب  من السرائيل مكنت اليت اخلبيثة املؤامرة يشهد ومل مقهرين، الجئني اءبالعر
 النشـيد  تلو النشيد يرسل فظل املرهف، حبسه اإلعصار ونذر النكبة بوادر ملح أنه غري. املستباح

‘ الشـهيد ’ وقصيدته. واجلهاد احلمية بواعث فيهم ومستشريا بعيد، من له يتراءى مبا لقومه نذيرا
 اليهـود  مع املعركة خاضوا الذين إخوانه، من الفدائيني يتمثل وهو نظمها وقد املأساة، وحي نم
 إنسـاين  أفق يف بشاعريته حيلق أن استطاع - املناسبة خصوصية - مع ونراه. األوىل جوالا يف

  .رحيب
  

  فاقتحم اهلول طغى و  فابتسم اخلطب عبس
   القدم و القلب ثابت    النهى و النفس رابط

 األمل طارئ يثنه    ومل األذى، يبال مل
  اهلمم دوا ومجت    مهة طوع نفسه
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  واحلمم باألعاصري    مزاجها يف تلتقي
  األشم الراسخ إىل    اخلضم اهلائج جتمع
  الكرم جوهر ومن  الفداء عنصر من وهي
  األمم حرر لفحها    جذوة احلق ومن
  مرتال اخللد يطرق   العلي منهج يف سار

  جمدال أم ناله    بالمك، يبايل ال
  عزم مبا رهن فهو    

   مرن بالسجن وهو    الردى غاله رمبا
  سكن وال حبيب من    بدمعة يشيع مل

 الكفن من سليبا ب    الترا أدرج رمبا
   القنن أم غيبته    بطاحها تدري لست

 الزمن فم يف وامسه  جسمه؟ أين: تقل ال
  احملن غيهب يف الح    اهلدى كوكب إنه

  الوسن تعرف فما ن،    العيو يف النور أرسل
  الضغن تعرف فما  القلوب، يف النار ورمي

   مقبال املوت يرد    لال وجه أي
  املال ينشد حلنه    مرسال الروح يسعد

  والوطن هللا أنا    
  :والتعليقات احلواشي
 أطالق ويكثر بالنار احترق ما كل وهي محمه مجع  :    احلمم .١

 احلمم
 .امللتهب جوفها من النائرة الرباكني تقذفه ما على                                       

 العظيم البحر  :    اخلضم .٢
 العايل الثابت اجلبل  :  األشم الراسخ .٣
 اجلمر من القطعة  :    اجلذوة .٤
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 أحرقته أي:  النار لفحته يقال حرها،  :    لفحها .٥
 صرعة: جندله الصريح،: اندل لقيد،ا: والكبل املقيد،  :    املكيل .٦
 حمبوس: مرن املوت،: الردى أهلكه،  :    غاله .٧
 فيه دفن أي التراب الشهيد وأدرج ولفه، طواه الثوب  :    أدرج .٨
 اجلبل ذروة وهي االلنون وتشديد القاف بضم قنة مجع  :    القنن .٩
 ظلمة  :    غيهب .١٠
 نومال يسبق الذي والفتور النعاس  :    الوسن .١١
  .يشرب كشرب ضغن فعله  :    الضغن .١٢

  
  اإلنسان أخي. ٥٤
  الناعوري إبراهيم عيسى

 منه املهجري وخباصة ونقده، األدب دراسة يف آثار عدة وأنتج بالتدريس اشتغل أردين كاتب هو
  .القصيدة هذه غري الشعر من له يعرف مل

  :املناسبة
 التفرقـة  مأسـاة . والسـاملة  األمن إىل اماألعو الشاعر يدعو. اإلنساين الشعر من القصيدة هذه

 ألن احلرب إثارة ينكر الشاعر. العامل يف اإلنسانية تزدهر البشري بالتعاون إنسانية جرمية العنصرية
  .شرها من ينجو لن مثريها
  واملشرق املغرب يف    الواسع العامل يف أخي
 املطلق جوهرك يف    االسود و األبيض أخي
 خيفق ا يبقل جتد      فصافحها يدي أمد

 اإلنسان أخي يا حببك    
 جنسك أو لونك إىل      نظر ما دون أحبك
 نفسك ويف نفسي يف    احلقد يبث من وأكره
 بؤسك يف أرقص وكي    بؤسي يف أنت لترقص

 اإلنسان أخي يا ونشقى    
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 أيدينا صنع من إال      ليست مأساتنا أخي
 ليالينا سودنا    الشعواء أطماعنا فمن
 أمانينا هدمنا      العمياء أحقادنا ومن

 اإلنسان أخي يا فرفقا    
 إخوانا لنعيش معا،    الدنيا إىل جئنا لقد

 أعوانا و أحباء    معا باحلياة ونسعد
 دنيانا الفردوس جنة     أحلنا شئنا ولو

 اإلنسان أخي يا فهيا    
 العمران لنرفع و معا    حضارات نقم تعال

 األلوان حلوة مباهج    لنا احلياة يف وخنلق
 اطمئنان يف و دعة يف    ميناي يف كمينا وضع

  اإلنسان أخي يا لنسعد    
  

  شانا هلا جتعل ال  واألحقاد األطماع دع
  بنيانا ترفع او    باالطماع تسعد فلن
  سطانا دنياك يف    االحقاد متنحك ولن

 .االنسان اخي يا فدعها    
  

 احلرب؟ يف أنت ستنجو  هل يل قل احلرب تثري
 ذنب؟ ام دون بنارك    أفىن أن يشقيك أال

 قليب؟ أو احلر ضمريي    تفىن إذ يرتاح، وهل
 اإلنسان أخي يا رويدك    

 
 دريب الدنا يف ودربك    بييت أخي يا فبيتك
 حيب أخي يا وحبك    عزي من هلو وعزك
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 قليب سهامه تصيب    ضيم من تلقاه وما
  اإلنسان أخي يا فيدمى    

  
  حتدونا واآلمال  األشواق نعرف كالنا
  يغرينا ينفك ال  واحلسن نشتهي كالنا
  ونبلونا نبلوها ر    األسرا نعرف كالنا

  اإلنسان أخي يا فمهال    
  

  موعد بال الدنيا يف م  اليو التقينا حنن! أخي
  خيلد لن طال مهما  احللم مثل العمر ودرب

  األوحد مصرينا وذاك    جئنا مثلما سنمضي
  اإلنسان أخي يا سالما    

  
  والتعليقات شي احلوا

 بشيء املقيدة غري يغتكطب  :    املطلق جوهرك .١
 ينشر  :    يبث .٢
 الشديدة  :    الشعواء .٣
 جعلنا  :    أحلنا .٤
 سكينة يف  :    دعة يف .٥
 تسوقنا  :    حتدونا .٦
  جتربنا  :    تبلونا .٧

  
  شبايب. ٥٥

  الناعوري إبراهيم عيسى
  :املناسبة
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 البامسـة،  اآلمـال و املتوثبة، واهلمة املتدفق النشاط عصر فهي. احلياة أيام أزهى هي الشباب أيام
 يقـوم  أن سـيتطيع  العروبة شباب من فرد لكل وإن. باخلري اململوء السعيد املستقبل إىل والتطلع
 وقويـت  العزائم صحت إذا للعاملني متسع العمل ميدان ويف. األعمال جالئل من عظيم بنصيب

  .اهلمم
 احملتاجني وملساعدة ألمته، خري كل لتحقيق واستعداده اغتباطه عن يعرب التالية القطعة يف والشاعر

 وطّـن  قد شاب كل أن شك وال. احلياة ضروريات من كثريا وحرمهم الدهر عليهم قسا الذين
  .واإلسعاد الرقي للوطن حيقق أن على نفسه

  
  أميت مين فيه أحقق    أستطيع ال كنت إذا شبايب
  القمة اىل فيه ألمسو    الصعاب أستهني ال كنت وإن
 قويت وال زهوي كان وال    العقيم الشباب هذا كان فال
 عزة بال أحيا كنت إذا    احلياة حليف يوما كنت وال

 الغالية أميت وأجماد    األيب لشعيب شبايب وهبت
  أيامية كل ووحدا    العاملني يف العروبة د

  والتعليقات احلواشي
 مىن واجلمع اإلنسان، يتمناه ما  :    املنية .١
 النافع غري  :    العقيم .٢
 الفخر  :    زهوال .٣
 احلياة مستحقا يريد  :  احلياة حليف .٤
 الذل يقبل ال الذي  :    أىب .٥
 ووحدم، جمدهم للعرب يتحقق أن يريد إنه: يقول  :    أيامه كل .٦

  ويدوم
  .ويستمر ذلك                                     

 
  اخلريف أوراق. ٥٦
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  نعيمة ميخائيل
. الغربية البالد إىل أسفاره خالل من لغات عدة وأتقن م١٨٨٩ عام ولد. معاصر لبناين أديب هو

 الدقيقـة  بتحليالتـه  العـرب  املفكرين كبار بني اشتهر. آداا خمتلف على ويطلع بثقافتها يتزود
: املؤلفـات  هـذه  مـن . األلوان فيها واختلفت مؤلفاته كثرت املادة، غزير وهو. اللبق وأسلوبه

  ‘.اجلفون مهس’ و‘ قاءل’و‘ العامل صوت’ و‘ البيادر’
  :املناسبة
 يف الشـاعر  يـنجح . وسـقوطها  اخلريف أوراق القصيدة هذه يف نعيمة ميخائيل الشاعر يناجي

  .ملعانيه مالئمة ألفاظه جاءت إذا قصيدته
 النظر ياجة      تناثري تناثري

 القمر أرجوحة ويا      الشمس مرقص يا
 السحر وياقيثارة      الليل ياأرغن
 ثائر روح ورسم      ائرح فكر يارمز

  الشجر عافك قد      غابرٍ جمد ذكر يا
 تناثري تناثري    

 مضى ما أشباح      وعانِقي تعانقي
 الفضا طلعة من      أنظارك وزوِّدي
 انقضى ما يعود أنْ      هيهات أن هيهات

 سابق عهد أتراب      تفارقي أن وبعد
 القضا موكب يف      خافق بقلب سريي

 تعانقي تعانقي    
 العتاب ينفع ال      تعاتيب وال يسري
 والسّحاب والرياح      الغصن تلومي وال
 اجلواب تحسن ال      خاطبتها إذا فهي

 النوائب وباعث      العجائب ذو والدهر
 اخلطاب اليفهم      الرغائب وخانق
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 تعاتيب وال سريي    
 العهود وجدّدي    الثّرى حضن إىل عودي
يلن كان ما    ذوى قد مجاالً وانس وديع 

  ورود ذَوت وكم    قبلك من أزهرت كم
  القدرا تلومي وال      جرى ما ختايف فال
 اللحود يف يلقاه      جوهرا أضاع قد من

    الثّرى حضن إىل عودي    
  والتعليقات احلواشي
 متفرقا تساقط  :  الشيئ تناثر .١
 هوائية طرب آلة  :    األرغن .٢
 رأوتا ذات طرب آلة  :    القيثارية .٣
 القدمي اد  :  الغابر اد .٤
 بعد مبعىن ماض فعل اسم  :    هيهات .٥
 معك ولد من أو صديقك هو وتربك ترب مجع  :    أتراب .٦
  ذبل  :    ذوى .٧

  
  املتجمد النهر. ٥٧

  نعيمة ميخائيل
  :املناسبة

ـ  واآلخر للموت أحدمها مشهدين، نعيمة ميخائيل الشاعر فيها يرسم لوحة القصيدة هذه . اةللحي
 ابتلـي  عزيـز  من موقفه النهر من الشاعر يقف. مجاد ال حية نفس أنه على النهر الشاعر خياطب
  .أوردها كثرية ذكريات االفتقاد هذا فيه فأشار بفقده

 اخلرير عن فانقطعت مياهك؛ نضبت هل ر؛ يا
 .؟ املسري عن فانثنيت عزمك؛ وخار هرِمت؛ قد أم

 والزهور، احلدائقِ بني مرنما؛ كنت باألمسِ
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 .الدهور أحاديثَ فيها؛ وما الدنيا على تتلو
 الطريق، يف املوانع ختشى ال تسري؛ كنت باألمس
؛ قد واليومهبطت سكينةُ عليك العميق اللحد. 

  الطريق يف املوانع ختشى ال تسري كنت باألمس
  العميق اللحد سكينة عليك هبطت قد واليوم

 سلَّيتين، باكياً؛ تيتكأ إذا كنت باألمس
واليوم إذا صرت كأبكيتين ضاحكاً؛ أتيت. 

 وتوجعي؛ تنهدي؛ مسعت إذا كنت باألمسِ
  ! معي تبكي وال وحدي؛ أنا أبكي وها تبكي،

  الصباح يف زج كنت قد بعدما لك جرى ماذا
  والنواح نديب ومسعت كآبيت أمجدتك هل
  املسا يف دتنش كنت قد بعدما لك جرى ماذا
  األسى فأخرسك مثلي مصائب دامهتك هل
 جليد من قيود هذي أم األكفان هذه ما
  الشديد العجز يد ا دللتك و كبلتك قد

      ٢  
 مجال، وال عليه ورق ال الصفصاف؛ حولك ها

 .الشمال ريح به مرت كلما كئيباً؛ جيثو
رواحلَو ؛ فوق يندبك؛ ناشراً رأسهأغصان 

 .أحلانه مردداً فيه؛ احلسونُ يسرح ال
  الفضا؛ يف تنعق الغربان؛ من أسراب تأتيه

 . مضى قد حياتك من شباباً ترثي فكأا؛
 املساء؛ ويف الصباحِ عند بنعيبها؛ وكأا
جوق عيشي كالبقاء دارِ إىل الصايف؛ جسم .  

      ٣  
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 بيع؛الر أيام وتعود الشتا؛ سينصرف لكن
فتفك قَالٍ؛ من جسمكع هتكَّنم الصقيع يد . 
وتكر كةً النقيةُ؛ موجترح ار، حنوالبِح 
 . النهار بأنوارِ ثَملَى الدجى، بأسرارِ حبلى
 النسيم، الصايف وجهك يالطف إذ تبسم؛ وتعود
 البهيم، الليلِ أجنم مياهك؛ يف تسبح وتعود
ه؛مسا من يبسطُ والبدر ن، من ستراً عليكيلُج 

والشمس باألزاهرِ؛ تستر كين، منكبيالعارِي 
ر؛ ما ينسى واحلَون، املصائبِ من اعتراهحوامل 
 الفَنن، مخضر ومييس أنفُه؛ يشمخ ويعود
 الشباب، أيام الشيبِ؛ بعد للصفصاف وتعود
  .الغراب بدلَ غصونه؛ فوق احلسونُ فيغرد

  والتعليقات ياحلواش
 األرض يف غار  :    املاء نضب .١
 عن انصرف  :      عن انثىن .٢
 وطرب ترمن  :      هزج .٣
 قيده  :      كبله .٤
 احليوان أو الطري من القطيع وهو سرب مجع  :      األسراب .٥
 جنازته يف مشى  :    امليت شيع .٦
 عموما الرباط مبعىن هنا  :      العقال .٧
 الشراب فيه أثر  :      مثال مثل .٨
 األسود الليل  :    البهيم الليل .٩
 الفضة  :      اللجني .١٠
 النهر جانب وهنا بالعضد، الكتف رأس جمتمع  :      املنكب .١١
 تبخر متايل،  :    ميسا ماس .١٢
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 .منه تشعب ما وقيل الغصن  :      الفنت .١٣
  
  

  أفريقية نشيد. ٥٨
  الفيتوري حممد

 يف تعلمـه  أـى . مصـرية  وأم ينسودا أب من. م١٩٣٠ سنة ولد. معاصر سوداين شاعر وهو
 وحتـرر  القيود حتطيم إىل يدعو هنا هو وها. الثورية واحلمية العاطفي بالدفق شعره متيز. القاهرة
  .واخلضوع العبودية من أفريقية
  :املناسبة

 بقـوة  الشاعر هذا عنها يعرب واملستعمرين االستعمار تناهض حركات واألفريقية العريب الشرق يف
  .العريب ألخيه ائهند يف وإميان

  وطن كل ىف ، األرض ىف أخي يا  سكن كل يف الشرق يف أخي يا
  احملن رغم..  أعرفه أخا يا    ؟ تعرفىن فهل..  أدعوك أنا

  الوهن جدران هدمت إنىن    الدجى أكفان مزقت إنين
  الدمن تبكى ساقية أعد مل    البلى حتكى مقربة أعد مل
   الزمن قضبان مرغ حر أنا     الردى رغم خالد حى أنا
 
  لقينا ما أذاه من ولقينا   سنينا الشوك على سرنا نكن إن
  بائسينا حفاة عشنا نكن أو     جائعينا عراة بتنا نكن إن
 الظاملينا نتحدى فوقفنا   قوانا الفأس أوهنت قد نكن إن
   سجونا ألمانينا فبنينا     جالدنا سخرنا نكن إن

 فينا لذلةا وصمة وحمونا     أنفسنا على ثرنا فلقد
 صداها؟ األفق مأل تراها ما    كراها من أفاقت املاليني

  وتاها األرض على تاهت أن بعد     تارخيها عن تبحث خرجت
 ..! قراها وأغوار روابيها من     واحندرت أفؤسها محلت
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  اجلباها جيتاح البعث وصياح    أعينها ىف اإلصرار فانظر
  لتاهامق واكفهرت شفتاها     ومجت أرض كل ىف اخى يا
  مومياها أو أعجوبتها لست     األسى توابيت من حترر قم

  إهلا الشعب أصبح قد أخي يا    ومساها ضحاها فوق انطلق
  والتعليقات احلواشي

 حمنة املفرد. واملصائب الباليا  :      احملن .١
 الضعف: الوهن. الظالم  :      الدجى .٢
 القدم  :      البلى .٣
 ديارال آثار وهي دمنة، مجع  :      الدمن .٤
 أضعفت  :      أوهنت .٥
 لنغلبه ننازعه  :    الظامل نتحدى .٦
 عذاب من بنا يرتل ملا أخفيناها  :    سجونا ألمانينا بنينا .٧
 األماين إظهار على محلناها  :    أنفسنا على ثرنا .٨
 النوم  :      الكرى .٩
 التاريخ يسطره جمدا هلا تنشئ أو جمدها تعيد  :تارخيها عن تبحث خرجت .١٠
 املنخفض املكان وهو غور مجع  :      غواراأل .١١
 والوجوه اجلباه على يظهر  :    اجلباه جيتاح .١٢
 الكالم عن وأسكتها حزا اشتد  :      ومجت .١٣
 عينها يف احلزن ظهر املراد  :     مقلتاها اكفهرت .١٤
 على احملنط، اجلسد: واملومياء. مومياءها أصلها  :      مومياها .١٥

 .وعظمائهم ملوكهم أجساد حتنيط يف املصريني اءقدم اتبعها اليت الطريقة
  إله وكأنه قدره يكتب أصبح أنه أي  :    إهلا الشعب أصبح .١٦

  
  أفريقية. ٥٩
  الفيتوري حممد
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  :املناسبة
 ونشـأ  أرضه، فوق شبوا الذي وطنهم فهي ا، أحق وأهلها اخلريات، كثرية عظيمة قارة إفريقية

 نبـات  مـن  الوطن هذا يف مما عليهم اهللا أفاء مما تمتعوني آمنني وعاشوا وأجدادهم، آباؤهم فيه
 ال معاملـة  ويعـاملوهم . بالدهم املستعمرون دخل حىت طويلة أزمانا كذلك واستمروا وحيوان،

 ويطـالبون  يكـافحون  وهبوا اإلفريقيون، تنبه وأخريا. العدالة تقرها وال اإلنسانية، عنها ترضى
 مـن  كـثري  وظفـر  بالنجاح، كفاحهم اهللا كلل وقد ،حريتهم يستردوا أن وحياولون حبقوقهم،

 أوطـام  يف يعيشـوا  أن على وتصميمهم وثبام تضامنهم وبفضل باإلستقالل، إفريقية شعوب
 بالوطن، االعتزاز من إفريقي كل خباطر جيول عما الشاعر فيها يعرب التالية والقطعة. أعزاء أحرارا
  .الدخيل املستعمر يطردوا وأن. أحرارا مأوطا يف اإلفريقيون يعيش أن على والعزم

  
  جسدي من تربتها شربت  اليت أرضي ويل فالح أنا
  ولدي من ثروة أغلى وهي    حرييت ويل إنسان أنا
  البلد مستقبل وسأبقى    البلد مستقل حر أنا

 كفنا ثراها اختاروا وهم  هنا أجدادي واريت ههنا
 بعدنا من ولدي وسيقضى  أيب بعد من أنا وسأقضي

  غرينا لقوم كانت ما فهي  لنا أفريقيا أرض تبقىوس
  عظمنا بثراها ومزجنا  دمنا عليها أهرقنا حنن

  وقنا سيوفا وزرعناها  مدنا فكانت وشققناها
 الزمنا عليها وحتدينا    أعالمنا فوقها وركزنا

  مثلنا عالها وسيحمون  أحفادنا إىل وسنعطيها
  لنا اإفريقي أرض يا واسلمي  لنا إفريقيا أرض يا فاسلمي
  والتعليقات احلواشي
  وسقاها وبللها عرقي فسأل فيها العمل من تعبت  :جسدي من تربيتها شربت .١
  دفنت يريد أخفيت،  :    واريت .٢
 األرض  :    الثرى .٣
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 سأموت  :    سأقضي .٤
 هؤالء من لغرينا بالدا وليست حنن، بالدنا ألا  :  لنا إفريقية ستكون .٥

 املستعمرين
 وأسلنا أرقنا  :    أهرقنا .٦
  وحنن دماؤهنا وسألت عنها دافعنا إفريقية أرض التراب،  :    الثرى .٧

 .أرضها يف شهداؤنا ودفن حتريرها، سبيل يف حنارب                                     
 خرياا من وأخرجنا أرضها يف عملنا الرمح، قناة، مجع  :    القنا .٨

  ما
 بقوتنا عنها ودافعنا األرض هذه ومحينا املدن إنشاء على ساعدنا                                   
  ليعرف األرض هذه فوق أعالمنا ورفعنا ورفعنا، ثبتنا  :    ركزنا  .٩

  .فيها باإلقامة ألحد نسمح لن وأننا أرضنا، أا وغريهم املستعمرون                                   
  

  الريف. ٦٠
  حمرم أمحد

 من الشركسي، اهللا عبد حسن ابن حمرم أمحد الكامل امسه شركسية أصول من مصري شاعر وهو
 اإلسالمية اجلامعة دعاة من كان وأنه سيما وال كله، شعره حمور وكانت واإلسالم شعراءالقومية

 إبيـا  قرية يف ولد. يةالوطن والوحدة االجتماعي اإلصالح دعاة من كان. العثمانية اخلالفة وعودة
 مـن  حمرم أمحد ويعد. ملتزما حرا شاعرا كان. م١٨٧٧ عام مبصر البحرية حملافظة التابعة احلمراء
  .العريب الشعر يف واإلحياء البعث مدرسة شعراء

  :املناسبة
 وساكنوه الوادعة، والطبيعة اخلضراء واألرض الصافية والسماء الشامل، اهلدوء فيه مجيل، الريف
 مجـال  يصـف  القصيدة هذه يف والشاعر. وجلد صرب يف الدائم والكدح الرضي باخللق واامتاز

. إليه يعودوا أن املترفني األغنياء من عنه نزحوا مبن ويهيب ساكنيه، نضال عن ويتحدث الريف،
  .للشعر العربية اللغة جممع أقامها مسابقة يف األوىل باجلائزة تلك قصيدته فازت وقد
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  :نضال) ١
  اإلصباح فالق لربك واسجد      وصالح هدى على صالةلل قم

 األلُى مرياث اعطاك من سبحانه      االصباح فالق لربك واسجد
 أمره متلك يديك بني النيل    )فتاح( وعهد) رعٍ( زمان شهدوا
 وليها أنت - أنت أرضك واألرض      للفالح يدين كيف وتريه

 نجاحب مؤذن فسعيك خرياً    وارتقب ضرعك وارع زرعك فاسق قم
 كفاح كل عند جنودك فهم      وأمهم والبنني بناتك واحشد

  متاح يديك على البالد لبىن       واسع ورزق واف غىت من كم
 :وجد مجال) ٢

  الوضاح مجاهلا نور ويريك      سبيلها للحياة يشرع الريف
 جبناح جاهه من وأظلها     القرى انتظم االخضر اجلمال هذا
  ومراح متعة من اتشتهىم      لنفسه يريد ملن احلياة تلك

  مساح السمات غر مبنازل      القرى من النازلني عيش العيش
  ومزاح جمانة ناس والناس      أوطام يف اجلد حياة ألفوا
  الكداح العامل فضل والفضل      دائم وكدح ملل، بال عمل

  والتعليقات احلواشي
  الضياء خلق الذي لربك واسجد للصالة قم شاق،  :    فالق .١

 .الظلمة بعد وأوجده والصباح                                       
 : بنجاح مؤذن سعيك احليوانات، هنا بالضرع املقصود  :  ضرعك أرع .٢

 .اخلري فيه سيكون عملك                                       
 امجع  :    احشد .٣
 وعمل جهاد  :    كفاح .٤
 بالدال ألهل اخلري يأيت يديك على .٥
 ويفتح يسن  :    يشرع .٦
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 يفتح الرزق وأسباب اخلري من فيه ما الريف الطريق،  :    السبيل .٧
 .احلقيقي اجلمال يريهم مظاهر من فيه مبا وهو احلياة طريق للناس

 .جانب كل من ا حميط القرى كل يف عام اجلمال هذا عم  :    انتظم .٨
 وفرح متتع  :  رمراح متعة .٩
 مشهور: أغر مجع  :    غر .١٠
 العالمة: مسة مجع  :    السمات .١١
  يف يعيشون الذين هؤالء حياة هي الطيبة احلياة كرم،  :    مساح .١٢

 .مجيلة كرمية حياة القرى                                        
  الذي الوقت يف واجلد العمل حياة حييون. ودعابة هلو  :  ومزاح جمانة .١٣

 .والعبث اللهو عيشة غريهم يعيش                                       
  سأم  :    ملل .١٤

  
  الغاصبني عميد إىل. ٦١

  حمرم أمحد
  :املناسبة

 جـورج ’ الربيطـاين  العميد مبصر حل عندما م١٩٢٥ سنة أكتوبر يف القصيدة هذه الشاعر نظم
 جديـدة  سياسة من اجلديد العميد حيمل ناع املتسائلون تساءل وقد‘ ألنيب’ للمرشال خلفا‘ لويد

. السياسـي  املسرح على دورها لتعرف‘ الدوبارة قصر’ إىل األحزاب وفود وسارعت للمستعمر،
 فارتدى اهلنود، خيدع أن وحاول لربيطانيا، ممثال باهلند أقام قد ملصر، جميئه قبل لويد جورج وكان

 االستسـالم  ميىن وهو بالسالم، مبشرا نيابواأل املخالب وراءه وأخفى السالم، عليه املسيح زي
  .االستعمار لذل واخلضوع الربيطاين للنفوذ
 جديد هلا الرماة عند وهل    العميد محل ما مصر أتسأل

 الوئيد الشعب وقعه وجرب    قدما عرفته الذي السهم هو
 تستزيد الرمية تزل ومل    معيد وطغى مبدئ مترد

 اهلنود خضع نإ عليك يشق    شعبا مبصر إن اهلند مسيح
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 شهود وهم احلديث اطرد إذا  فيها القوم واعص مصر فأنصف
 تريد ما املساوم عرف وال    تبغي أين املسامل نظر فما
 الرشيد الشعب بغريه يدين     لدينا هلم إن الزعماء دع
 يكيد من الكنانة ا يكيد     دعوى فهي الزعامة ذكروا إذا
 يستفيد زعامةال يبغى مبن    أصيبت إذا البالد تبقى وما
 واجلنود الصوافن وأسراب    املواضي والشعب الشعب غزاة
 العنيد اخلصم رمى ما بقية     منه السهم فنال به رموه
 يعود فما اجلواء يف تفرق    شعاعا إال ترى هل تأمل
 ركود لعاصفها ما دوائب     سراعا به الذاريات تطري
 مثود أو عاد اهللا قضاء     عليهم جرى حني القوم كأن

 والرعود الصواعق هذي وما     شىت األحزاب تتألب نمل
 الشهيد الوطن أيديهمو على     صريعا فهوى للوغى تداعوا
 عيد األقوام لدى فمأمته    إليهم تزجى أسالبه مضت
 املشيد الناعي مبصابه دعا     ما إذا فرحا مجوعهم تضج
 وجود هلا فليس أضاعوها     أناس من الكنانة إىل برئت
 اجلهود وأخففت مذاهبنا     فضاقت نشدهان الدهر قضينا
 الوعود وفت لو النفس حلسب     األماين تعد ما إن لعمرك
 تبيد وال الغاصبون يبيد    أرضا نزلت الغاصبني عميد
 يذود من جنودك قهرت إذا    عنها القهار الواحد يذود

 الشديد البطش لكرومر وإذ    أرادوا ما لقومك إذ أتذكر
 تصيد ما احلمائم سرب منو    منا فتصيد جنوده تطوف
 متيد بأهليها جوانبها    كادت وكيف دنشواي أتذكر
 حميد وال العذاب غري إىل    سبيل وال العذاب من تضج

 صعود يقضى وال ا يزول     هبوط هلا يتاح ال أقامت
 بعيد مدى النسور بني هلا     ألمست بأجنحة ظفرت ولو
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 حلقودا به تستبد قضاء     املنايا القوم على ا يدير
 مخود هلا ليس العدوان من     حربا الضعفاء على أقاموها

 اجللود وال السياط تفىن وال     بالضحايا املشانق تعيا فما
 الوليد وال اجلنني أمن فما     منها والشيخ الفىت فزع لئن

 حدود وال القضاء به يقام     كتاب وال اجلناة يعاقبنا
 السديد الرأي كرومر ورأي     حق كل مظهر اجلند سيوف
 الوعيد مقالته يف ويهدر     فيطغى نعاتبه إذ أتذكر
 الكبود واشتفت فزال عليه       أحلت بقارعة أخذناه
 واحلديد أمجع الصخر وذاب     يهوي فانقض ركنه صدعنا
 مشيد صرح لألذى وزلزل    عال العدوان من جبل هوى
 القعود القوم استسلم ما إذا     مصر حبق القائمون وحنن
 جنود بأنفسنا ولكنا     العوادي عدت إن مبصر نضن
 لويد أو كرومر يبغي فما     والعهود املصونة الذمم هي
 عبيد أو لقومك جالوزة     أنا نبئت هل السكسون أخا
 مستقيد اهلضيمة يبغي ملن    فينا فليس عليك كذبوا لقد
 الوفود لك تقول ما عواقب    فاحذر إليك الوفود سعت إذا
 مجود أو جنب بالشعب وما     مصر أمر مبالك أجد فما

 القيود وحتتقر ا تذم     دنيا وتلك القيود دنيا مضت
 واللحود املقابر لنا تقام     موتى حنن أم ديارنا أتلك
 اجلدود وللنيل لنا وصان     قدما اآلباء محى ما محينا
 اخللود معدا اآلثار من     وباقيات تباع ما بالد

 والوقود املؤجج اللهب هم     قوم مصر يف صيحيت أيسمع
 الودود النصح ذو القوم وشر     املداجي عندهم الناس أبر

 ايد شاعرها ولألحداث     فزاغوا شاعرهم برهان رأوا
 جحود وال الوجوه رمت إذا     ارتياب ال بالزواجر رماهم
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 سود الدهر خطوب من صحائف     يديه يف الدياجر مع متوج
 نشيد له يقال البلوى من     جديد آونة كل يف له
 السعود وللقوم مواطنها     منا تصيب النحوس منه لنا
 اجلدود وا بنا عثرت لقد     مصر لغري والناهضني أما
  يسود شعب ترى ما فأعوز     أناس يف التخاذل ساد إذا
  

  :والتعليقات احلواشي
 مصر يف بريطانيا ممثل على يطلق كان لقب  :    العميد .١
 هدفا ليصيب السهم رمى من وهو رام مجع  :    الرماة .٢
 قدميا  :    قدما .٣
 التراب يف حيا واملدفون باإلمحال املنقل سريه يف البطئ  :    الوثيد .٤
 مصر، إىل اهلند من نقل الذي الربيطاين املعتمد إىل إشارة  :  اهلند مسيح .٥

 وحكمه قياده عليك يصعب: عليك يشق اهلنود أسكات بدمائه استطاع وقد
 مصر  :    الكنانة .٦
 خمتلفة متفرقة: شىت. وحتتشد تتجمع  :  األحزاب تألبت .٧
 بعضا بعضهم دعا  :    تداعوا .٨
 للحرب  :    للوغى .٩
 األرض على املطروح  :    الصريح .١٠
 املعركة بعد املهزوم من ويؤخذ يسلب ما وهو سلب مجع األسالب  :    أسالبه .١١
 إليهم تساق  :  إليهم تزجى .١٢
 ينصره ملو بعضا بعضهم خذل  :    ختاذلوا .١٣
 عليه وصعب أعجزه املطلوب أعوزه  :  ترى ما أعوز .١٤
 وحيميه عنه يدافع  :    عنه يدود .١٥
  بعد ونقل طويلة، مدة مبصر ظل بريطاين مندوب اسم  :    كرومر .١٦

 .متغرطسا جبارا وكان دنشواي حادثة                                       
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  وقتل بأهلها االستعمار مشل وقد ،املنوفية قرى من قرية  :    دنشواي .١٧
 املشهورة احلادثة يف بعضهم                                       

  وتسقط وي  :    متيد .١٨
  
  
  

  الكرة مالعب. ٦٢
  اجلارم علي

 الـدواوين  بني تنوعت واليت املؤلفات من بالعديد األدبية املكتبة أثرى مصري، وشاعر أديب وهو
 لـه  كانـت  كمـا  املدرسـية،  الكتب من لعدد باإلضافة والتارخيية، األدبية والروايات الشعرية

 ولـد  واألدب، واللغة الدين على بغريته اشتهر حيث العربية اللغة على احملافظة يف فعالة مسامهات
 رشيد، مبدينة االبتدائي تعليمه علي تلقى. م١٨٨١ عام رشيد مبدينة اجلارم الفتاح عبد صاحل علي

 دار بكليـة  ذلـك  بعد التحق مث الشريف، باألزهر التحق حيث بالقاهرة الثانوي تعليمه وواصل
 النحـو " منـها  النحو يف املدرسية الكتب من عدد بتأليف اجلارم وقام القاهرة، جامعة – العلوم

  .والثانوية املتوسطة باملدارس يدرس وكان أمني مصطفى مع" الواضح
  :املناسبة
 يف والفـوز  فيهـا  بالرباعـة  السرور ومقدار اللعبة، ذه شغفال مقدار يعرف القدم كرة العب
 أو احلـظ  بـه  جييء ما وتقبل العدالة، روح وتنمية اجلسم، تربية وسائل من اللعبة وهذه. ميداا
 مجيـع  يف شـائعة  وهـي  البدنية، بالرياضة املهتمني من كانوا الرجال عظماء من وكثري. املهارة

  .اجلسمية التربية على وحث لالعبني، وصف القطعة هذه ويف. املدارس مجيع ويف الشعوب،
  الالعبني وصف) ١
  امليدان حبومة يتجادلون    شاهدم وقد موقفهم أنس مل

  يصطرعان اهليجاء يف أسدان     فكأمنا قرنه يغالب كل
  العقبان كحائم تطري كرة     ومهارة حبكمة يتلقفون

  ظانيق حاذق بضربة صعدا    ترتقي حىت االرض متس إن ما
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  اجلرذان سانح يرصد كالقط     متربص مترقب هلا كل
  األضغان من خلو وقلوم     بينهم فيما الفوز يتنازعون

  اللعب آثار) ٢
 الفتيان خنبة تنبت للعرب    إا املالعب تلك حبذا يا

  األبدان بقوة احلياة عمروا    للورى أخرجتهم رجال من كم
   اجلسمان بسطة ةالسعاد أس    فإمنا الكفاح، على اجلسوم ربوا

 الشأن علو اىل السبيل وهي  بدوا الشعوب ترقى ان هيهات
 بأمان غمارة القوي خاض    زاخر خضم حبر فحياتنا

 للجاين يانعاً املعارف مثر  النهى اطلعت األجسام صحت إن
  بالعرفان حيظ مل علة ذا  يكن فمن السليم يف إال العقل ما

  باحلرمان يبوء الضعيف أن  حاكم أعدل وهي الطبيعة، قضت
  اليونان ألمة الرقى ج  الذي ما وانظر التاريخ إىل ارجع

  العمران ذلك دعائم كانت    ا ولعوا اليت‘ الرياضات’ جتد
  والتعليقات احلواشي
 وحومة اللعب، يريد وهو احلرب، مكان:  امليدان يتضاربون،  :  يتجالدون .١

 كل حياول امللعب يف شاهدم حني موقفهم أنس مل. فيه مكان وأشد وسطه: القتال
 .غريه يغلب أن منهم

 اآلخر يصرع أن منهما كل يريد:  يصطرعان احلرب،  :    اهليجاء .٢
 فكأما. اآلخر الفريق يغلب أن حياول فريق كل الشجاعة، يف املماثل:  القرن. ويغبه

 .يتقاتالن أسدان
 .تصيد اليت يورالط من عقاب، مجع: العقبان طريانه، يف دار  :  الطائر حام .٣
  يضربوا إليها فيسرعون األرض إىل الكرة تصل املاهر،  :    احلاذق .٤

 أعلى إىل ترتفع: صعدا ترتقي. اجلو يف فترتفع                                       
 وينتظر يترقب  :    يرصد .٥
 الفريان  :    اجلرذان .٦
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 عرضا املار  :    السانح .٧
 ولكنهم يفوز أن يريد منهم كل أضعان، ومجعه احلقد،  :    الضغن .٨

  ال
 .شرا أو حقدا حيملون                                       

 للبالد الشباب خري ترىب املالعب هذه املالعب، تلك أمدح: املالعب تلك حبذا يا .٩
 أقوياء رجاال املالعب هذه أخرجت قد اخللق،  :    الورى .١٠
 والكمال الطول: اجلسم يف طهوالبس اجلسم،  :  اجلسمان .١١
 .أجسامهم وبسطة الشباب قوة بغري وتعلو وتتقدم الشعوب ترقى أن يبعد .١٢
 كثري فيها حياتنا غمار، ومجعه الكثري املاء الغمر املاء، مرتفع:  زاخر عظيم،: خضم حبر .١٣

 .القوى إال ا العيش يستطيع ال املتاعب من
 يقطف، أن استحق ناضجا  :  يانعا ،العقل وهي) ية مجع(  :  النهي .١٤

 .العلم حتصيل على قادرا سليما العقل كان اجلسم صح إذا
 والعلم املعرفة  :  العرفان .١٥
 احلياة يف ما كل من حمروم فهو شيئ على حيصل ال الضعيف .١٦
 والعلم بالقوة قدميا عرفت اليونان وأمة فيه، وساعد له مهد: الرقى ج .١٧
  به وتعلق حبهأ: بالشيئ ولع .١٨
 قوم سبب الرياضة كانت  :  أعمدة أركان،  :  دعائم .١٩

  .وحضارم
  

  العرب وحدة. ٦٣
  اجلارم علي

  :املناسبة
 يف: العـريب  اخللـيج  إىل األطلسي احمليط من العرب وطن وميتد جميدة، عريقة عظيمة أمة العرب
 والكويـت  واليمن السعودية لعربيةا واململكة والعراق ولبنان، مصر ويف وليبيا اجلزائر ويف املغرب

  .والقومية واللغة العروبة جامعة جتمعها اليت األوطان من ذلك وغري وفلسطني
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 على فضلها كان حضارة وهلم والفن، واألدب بالعلم غىن وباألجماد، بالعزة حافل تاريخ وللعرب
. متعـاونني  ساندينمت متحدين كانوا حني الشأن رفيعة مكانة هلم كانت وقد. عظيما اإلنسانية

 بالتفريق إال العربية األمة على للتغلب وسيلة جيد ومل وحيله، خداعه استخدم قد االستعمار ولكن
  .ومفاخرهم العرب بأجماد تنويها اآلتية األبيات يف وجتد متاسكها، وإضعاف عناصرها بني
 إنسان األرض يف يفرقنا فال    جيمعنا اهللا إن العروبة بىن
  وأوطان مسافات تناءت إذا    به نلوذ حر وطن ا لنا

 وقرآن إجنيل القوم ومجع    توحدنا يف هالال الصليب غدا
 عدنان أوغسان غسان عدنان    أمما شتنت فروقا نبال ومل

 إخوان الشرق رحاب ىف وكلنا    جتمعنا والتاريخ الدم أواصر
  وسلطان الفصحى لبىن ودولة  أوائله كانت مذ الدهر على جمد

  ليقاتوالتع احلواشي
 .فيه ونعيش إليه نلجأ  :    به نلوذ .١
 يف مجيعا نعيش وطننا هي العروبة هذه. وتفرقت بعدت،  :    تناءت .٢

 .األوطان واختلفت بيننا، املسافات بعدت مهما ظله
 أصل من فنحن بيننا، فرقت اليت واحلدود بالفروق تم مل  :    نبال مل .٣

 .العرب قبائل من وغسان عدنان. واحد
 مجيعا فنحن األصل، بيننا جيمع والصالت، الروابط  :    واصراأل .٤

 أن على تدل واليت املاضية األيام يف كانت اليت األحداث بيننا جتمع كما عرب،
 هذه تربطنا إخوانا الشرق يف نعيش كله ذلك إىل وحنن لنا، اخلري فيه واحتادنا اجتماعنا

 .األرض من البقعة
 قدمية يتناومدن عظمتنا  :  الدهر على جمد .٥
 العرب  :  الفصحى بنو .٦
 .القدم منذ كانت وسلطام العرب دولة  :قدمي العروبة جمد .٧

  
  احملراث. ٦٤
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  غنيم حممود
 مـن " غنيم حممود" كان. مبصر املنوفية حملافظة التابعة مليج قرية يف ولد مصري شاعر غنيم حممود

 أو صـغرية  وأحـداث  وكائنات، ءأشيا من حوهلم ما بكل يتأثرون الذين احلس مرهفي الشعراء
 حممـود " مجـع  مشاعره، وهزت نفسه حركت جتربة أا الشاعر يرى نفسية مؤثرات أو كبرية،

 عـام " واد يف صـرخة " وهـو  األول ديوانـه  مجع قد وكان دواوين، يف ونشرها أشعاره" غنيم
. األوىل باجلـائزة  فازف بالقاهرة العربية اللغة جممع يعدها شعرية مسابقة ألول به وتقدم م،١٩٤٧

 واالت الصحف يف ينشره مماكان مجعه وقد ،"الثورة ظالل يف: "بعنوان فكان الثاين ديوانه أما
  .م١٩٦٣ عام التشجيعية الدولة جائزة عنه ونال املتعددة، املناسبات يف

  :املناسبة
 خطوطـا  هاوخيطط األرض يقلب وهو. والزرع للبذر األرض يعد لكي احملراث الفالح يستخدم
 اكتسـبها  الـيت  مهارتـه  علـى  يعتمد ولكنه غريها أو مسطرة يستعمل أن دون متقنة، منتظمة

 هـذه  يف الـزرع  ينبت وحينما. يريد الذي االجتاه يف ويوجههما الثورين يسوق حني بالتمرين،
 خلـري  منبـع  هو الفالح به يقوم الذي العمل هذا وإن املنظر، مجيلة خمضرة األرض ترى اخلطوط

  .ظيمع
  

 فنان كف يف ريشة كأنه    وإتقان نظم يف األرض خيطط
 بألوان ازدانت زرعها منا فإن    يلوا ال لكن األرض خيطط

  وبرهان دعوى على تقوم ليست  هندسة احلرث بعد احلقل يف شاهدت
 ثوران باحملراث األرض صفحة يف  ينقشها بات سطور السطور تلك

 وأوزان تقطيع ذات قصيدة  ينظمها واحملراث األرض أمجل ما
 ربان كف يف سكاا كالفلك    توجهه كف خلفه ومن ميشي

 الباين اهلادم هلذا فاعجب ضعفني    غلتها زاد إال األرض قلقل ما
 ومرجان يواقيت كنوز فيها  انفتحت شقها ما إذا سالح له

  جان ظهرها من مثرا جىن وال    باطنها باخلريات جاد ما لواله
  والتعليقات احلواشي
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 املصور بريشة احملراث يشبه نظام  :    نظم .١
 كرب  :    زرعها منا .٢
 تزينت  :    ازدانت .٣
 يف نظاما شاهدت. بالفرض اهلندسي االصطالح يف يسمى ما  :اهلندسة يف الدعوى .٤

 اليت كاهلندسة ليست فهي. وظهورها لوضوحها عليها دليل إىل حتتاج ال دقيقة خطوط
 .عليها نالربها إىل دائما وحنتاج ندرسها

 .يوجهها الذي اجلزء وهو ذنبها،:السفينة سكان السفينة،  :    الفلك .٥
 يريدها اليت اجلهة إىل ويوجهه الفالح خلفه ميشي القائد،  :    الربان .٦

 .يريدها اليت اجلهة إىل ويوجهها بدقتها ميسك الذي السفينة مالح كأنه
 فنستفيد األرض رجهخت ما الغلة. قلبها فيها وضرب حركها  :  األرض قلقل .٧

 .منه
 قلبها األرض حرث إذا ألنه احملراث،  :  الباين اهلادم .٨
  وبذر األرض احملراث شق إذا. الثمن الغالية األحجار من  :  واملرجان الياقوت .٩

 .الكثري اخلري أخرجت احلب فيها                                        
 شيئا أحد منها جىن وال تانبا األرض أخرجت ما احملراث لوال .١٠

  
  قويا كن. ٦٥

  غنيم حممود
  :املناسبة

 اللـهم  ويقول الرزق طلب عن يقعد ملن والحظ النجاح، أساس والسعي والعمل كفاح، احلياة
 ويستحث املعىن، هذا يوضح القطعة هذه يف والشاعر. فضة وال ذهبا متطر ال السماء فإن ارزقين،

 مـن  العروبـة  إليه وصلت ما إىل ويشري احلياة، يف له الحظ ضعيفال أن مبينا العربية، األمة مهم
 العامل قادة كانوا أن بعد وديارهم، أرضهم الدخالء واستعمار احلديثة، احلضارة ركب عن ختلف
  .األمم وسادة

  مساع احلياة بل بالذكريات    ألمة حياة ال يعرب، أبناء
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  تاعمر وال قلبا واجب ال    مغامر وثب األهداف إىل فثبوا
  أشياع من احلول للضعيف ما    ضائعا حقا بالضعف تطلبوا ال

  املصراع جانب حطم ليديه    يلن ومل العصي الباب عاجل من
  مشاع غري احلر الكرمي وطن   آخر شرك األوطان يف الشرك

  إبداع أميا فأبدع عدن    جنيت من أرضكم صور اهللا
  مذاع الكتاب يف وفضل قدس    برسالة عنده من وحباكم

  والتعليقات واشياحل
 باد بالفخر ال والعمل واجلهاد بالكفاح إال األمة حتيا ال: العرب يعرب بابناء يريد .١

 واألجداد اآلباء وعمل القدمي
 اضطرب  :    قلبه وجب .٢
 .وقوة شجاعة يف آمالكم لتحقيق فاضوا اخلائف،  :    املرتاع .٣
 والقوة احليلة  :    احلول .٤
 ضعاف، وأنتم اآلمال حتققوا أن تستطيعون ال أنصار،  :    أشباع .٥

  ألن
 .يساعده وال أحد ينصره ال الضعيف                                     

 حيافظ احلر فالكرمي وطنكم لرفعة فاعملوا باهللا، شرك كأنه الوطن حبقوق القيام عدم .٦
 .دخيل أو مستعمر أو مستغل يدخله ال حىت وطنه على

 طاكمأع  :    حباكم .٧
  منهم، النيب جعل بأن ميزهم اهللا أن يريد -  مطهرة  :    قدس .٨

 .فيهم كتابه وأنزل                                    
  

  بييت. ٦٦
  قباين نزار

 ميتـاز . فيها ونشأ دمشق يف ولد. املعاصر العريب األدب يف اددين الطليعة شعراء من شاعر هو
 باحليـاة  قصـيدته  يغـين  استخداما الدراجة الكلمات استخدام ومعرفة والعذوبة بالرقة أسلوبه
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  ‘.قباين نزار من قصائد’ و‘ يل أنت: ’أمهها شعرية جمموعات عدة له. واجلمال
  :املناسبة
 بيـت  أن على القصيدة هذه من نعرف. الشاعر بيت أي قباين نزار بيت وهو القصيدة موضوع
  .الفراشات ورف للضياء بابه ويفتح الطبيعة حيتضن شاهق مكان يف وحده يقوم الشاعر

      ١  
  اختفى مرتلنا سقف شوحا املدروز حربنا يف

 وتصوفا … فانزوى صنوبرات مخس حرسته
 معطفا الزوابع لبس..  عباءة الثلوج نسج

  وتلفلفا … اكتسى مغزله غزل من وبدخنة
 يعرفا ال أن أتريد حدوده بعض الطيب
  رفرفا وجنح ، عربت غيمة … بييت وحدود

      ٢ 
 ..  الوفا مات فال بييت فراشة ألف محلته

 .. واكتفى اجلرحية املواويل حضن قرميده
  أحرفا جتمد ضوء..  أرضه يف احلصى قطع
  ... وتوقفا ببابه الصباح مر مرة كم

      ٣  
 املشرفا واملطل املفارق ملك!  جمده يا

 ،متفلسفا ضارعاً وباباً ً ومدخنة ، سقفاً
 متعطفا اخلطى سكران الدرب إليه يرقى

 ختلفا.. الطريق انتهت وعندما..  الطريق حاذى
  فتطرفا سريها يف تطرفت النجوم ورأى

      ٤  
 متحفا عندي تظن علي دخلت جنمة كم

  منتفا احلرير شال حديقيت بسور تركت



 

 
 

]١٤٨[ 

  والتعليقات احلواشي
 للضرورة الراء الشاعر سكن وقد األشجار الكثري املكان  :    احلرج .١
 متلززة خياطة خاطه  :  الثوب درز .٢
 معروف شجر  :    الشوح .٣
 للعبادة واعتزل الدنيا عن مال  :    تصوف .٤
 كالدخان سواد، يف أكدر لونه صار  :  دخنة دخن .٥
 كله جسمه على وأداره به اشتمل  :  ثوبه يف تلفف .٦
 اجلناح هنا يقصد وهو والناحية الكنف  :    اجلنح .٧
 به يتغنون كانوا الشعر من نوع وهو املواليا أصلها  :    املواويل .٨

 موالّ تقول والعامة. سادام إىل إشارة) مواليا يا( منه صوت كل آخر يف ويقولون
 .مواويل ومجعه

 ضارع فهو وتذلل خضع  :    ضرع .٩
 يصعد  :    يرقي .١٠
 ومال احنىن  :    تعطف .١١
 بإزائه كان  :    حاذاه .١٢
 تأخر  :    ختلف .١٣
 طرفا صار  :  الشيء تطرف .١٤
 الثمينة األشياء وهي التحف مكان  :    املتحف .١٥
 املدينة أو باحلديقة حييط حائط  :    سور .١٦
 الصوف من حمبوكة قطعة: ومعناها عربت أجنبية كلمة  :    شال .١٧

 ‘.مشلح’ وبالعامية األكتاف، على توضع
  

  األمهات. ٦٧
  املعلوف رشدي

 هجر مث الرقيقة القصائد من جمموعة نشرف الشعر إىل حياته مطلع يف انصرف. معاصر لبناين أديب
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 جمموعته وهو‘ الربيع أول’ آثاره ومن. اللفظ وأناقة التعبري برقة أسلوبه ميتاز. الصحافة إىل الشعر
  .نثرية مقاالت وهو‘ األمثل الربملان’و األوىل

  :املناسبة
 أن قصـيدة ال هـذه  تصبح. األمها عيد مناسبة يف املعلوف رشدي الشاعر نظمها القصيدة هذه

 عـن  الشاعر ا يعرب العاطفة ورقة احلنان نظمات من نغمة القصيدة. ألمه ولد كل صالة تكون
  .املعاين تناسب بألفاظ نفسه
 هلنه الدنيا تفرش أن    بامسهنه سألتك ريب

إن بالورد ه وبالبنفسج  يداك مسحتبعدهن 
حب تني احلياةمبن    ة بغري وحبهننم 
 بقلونه وتدي    نأجفا على منشي

فردوسهن وبؤسهن    ا ببسمةنه موأن 
 جنة كلِّ وصفوة    الدنيا غربة يف مسارنا
 ووجههنه السماِء  وجه رمحة سألتك ربي

  أرواحهنه يف وكنت    احلياة على أمنتهن
 صدرهنه يف خفقة قلبك    خفقات من وتركت
 األسنة أطراف ورد  اجلراح بأمنلك فامسح
  مطمئنة أم وكلُّ  الصباح يف سكمش لتطلّ

  والتعليقات احلواشي
 عليه أنعم: عليه من اإلحسان،  :    املنه .١
 فراديس اجلمع النعيم، معناها وهنا البستان، اجلنة،  :    الفردوس .٢
 الشقاء  :    البؤس .٣
 وتأوه بأمل صوت أي أنينا أنّ من  :    األنة .٤
 ليال املتحدث أي املتسامر عىنمب هنا والسامر سامر، مجع  :    السمار .٥
 الشاعر عند ورد كما أمنل ال أنامل مجعها اإلصبع، رأس  :    األمنلة .٦
 حديدته أي الرمح نصل ومعناها سنان مجع  :    أسنة .٧
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  أمي. ٦٨
  عقل سعيد

 بالكتابـة  اشـتهر . م١٩١٢ سـنة  زحلة يف ولد. مبدع لبناين وشاعر جريء متطلع كاتب وهو
 أمجـل ’ و‘ ورنديل’ و‘ قدموس’ و ،‘يفتاح بنت: ’الشعر يف آثاره من. ديثاحل والذوق املتأنقة
  ‘.حكى إن لبنان’ النثر ويف‘. ال منك

  :املناسبة
 وصـف . التعابري وأبدع األلفاظ أرق يف عقل سعيد الشاعر جيسدها بنوي حب عاطفة القصيدة
  .قصيدةال هذه يف مرارا أمه اسم الشاعر كرر. الصفات من مبجموعة أمه الشاعر

  مالكي يا! أمي
 األبد إىل الباقي حيب يا
  يداك تزل ال و

 ولد أزل وال أرجوحيت
  شهر إيلّ يرنو

  ربيع ينطوي و
  زهر أنت و أمي،

 أضيع عطره يف
  أمي أقولُ إذ و

 أطيب يب أفجن
مهّي فوق يرف  
جناح عندليب 

 قليب نبض يا أمي  
 وجِعت إن نِداي

  حيب و قبليت و
 ولعت إن أمي
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 ؟ ما! عيناكعيناك!  
  اجللد يف كوكب ما أمجل
،مالكي، يا أمي  

  األبد إىل الباقي حيب يا
  والتعليقات احلواشي
 وحنان بعطف النظر يدمي  :    يرنو .١
 ينتهي  :    ينطوي .٢
 الطيبة الرائحة  :    العطر .٣
 الصوت حسن طائر  :    العندليب .٤
 ندائي  :    نداي .٥
 شديدا حبا أحببت  :    ولعت .٦
 ملع  :    كوكب .٧
 السماء  :    اجللد .٨

  
  الشجرة نشيد. ٦٩

  سعد أبو أمحد
 قـرى  إحدى املغريية يف م١٩٢١ عام ولد. العريب األدب أساتذة من وأستاذ وكاتب شاعر وهو

 الـرحالت  أدب’و‘ دافئة قصائد’ الشعرية جمموعته أشهرها مؤلفات عدة له. لبنان يف‘ الشوف’
  ‘.القصة فن’ و‘ العرب عند

  :ملناسبةا
 سـعد  أبـو  أمحـد  الشاعر يتمثلها اليت باألحالم وتوحي لبنان أرض تكسو اليت للشجرة أغنية القصيدة
 فائـدة  املواطن تفيد الشجرة. للظل ومنبع للطيور وطن الشجرة. بصورها ويتمتع مثارها يشتهي أغصانا

  .مزدوجة
  أرضينا هنا يا للشجرة هنا يا

  غصنا بيننا منتشره للروى
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  رهمث نتشهى
  صوره نتملى

  للشجره هنا يا
  فننا البلد ظالل يف رآها من
  وطنا الشرد للطيور رآها من

  والسنا الندي والعطر البهجة موسم
  وجىن مورد أشهى للزراع هي
  باملىن الولد كرعي يرعاها وهو
  نظره ترعى وهي
  مزدهره غضة

  للشجره هنا يا
  العلم يف الوطن جمد رمز يا شجريت

  واألمم زمنال يف ضتنا وعال
  بالشمم القنن حلم لبنان من أنت
  قدم من احملن غبار شقت أرزة

  خربه وحتدت
  منتظره ورنت

  للشجره هنا يا
  القرى يف الصور ابتهاج اخلصب إمنا
  مطرا للشجر كن الفالح أيها
  مثرا الصغر يف جتنها مل إن أنت

  أخضرا النظر يف مدى جتنيها سوف
  زهرا العمر مد ختضب خضرة
  رهنض وحياة
  عطره وقلوبا
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  للشجره هنا يا
  والتعليقات احلواشي
 األحالم  :    الرؤى .١
 ا نتمتع  :  صوره نتملى .٢
 الشجرة غصن  :    الفنن .٣
 ناعمة طرية  :    غضة .٤
 الصغري اجلبل وهي قنة مجع  :    القنن .٥
 الشموخ القدر، ارتفاع  :    الشمم .٦
 املصائب على تغلبت  :  احملن غبار شقت .٧
 النظر أدام  :    رنا .٨
٩. العمر طول  :    العمر مد 
 املخضرة احلسنة احلياة  :  النضرة احلياة .١٠

  القرية. ٧٠
  اخلوري بشارة

 وفيها م١٨٩٠ سنة بريوت يف ولد‘. الصغري األخطل’ ب ملقب الشهرة واسع لبناين شاعر وهو
 سـجال  بعد ما يف غدت اليت‘ الربق’ جريدته أسس حىت عشرة الثامنة بلغ إن وما. علومه تلقى

 يف اللبناين الصوت كان. العشرين القرن من األول الثلث يف لبنان يف والفكرية األدبية للحركات
 أكثر مجع. بالقدمي وربطته للجديد مهدت اليت الطليعة صفوف من وواحدا عربية، مناسبات عدة

  ‘.الصغري األخطل ديوان’ و‘ والشباب اهلوى’ ديوان يف انتاجه
  :املناسبة

 يصور لبنان من قرية اخلوري بشارة الصغري األخطل الشاعر ا يصف الوصف أشعار من عةالقط
 الشمس نور املبيضة والغيوم. اجلداول وأنغام والبالبل السفح: فيها الطبيعة مظاهر ويرسم. فتنتها

  .املمدود الساكن والليل العسجدي
  جديرة ملك بتاج أنت        الصغرية الفتانة أيتها
  احللية فكنت السفح وعطل    القرية اسم لك تقوااش القرى من
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 االنغام دو اجلدول وعودك      االهلام دو البلبل شاعرك
 جبة احلرير من كأا      القبة مثل البيضاء والغيمة

 ومبسم شفة اال فليس      وتلثم الرىب أعناق تضم
 بالعسجد جبهته فمسحت       املشهد هلذا مشس طربت كم
 املسودا جناحه الورى على      ومدا سجا الليل ادا حىت

 مطارد من الغفلة يغتنم      الصائد مثل البدر اليه مشى
 كالكلوم فسلن الدجى صدر       النجوم جنردق رمى حىت
 الكأس و الصفا عندها يدار        أعراس لكنها مآمث

 وأمل خيال العيش وارواح       اجلبل رأس يف القرية ا توحي
 احلقول لبالقب تغمره      مفتول الضحى من وساعد

 نفس نفس لكل كفه يف       الشمس لدعته مما أمسر
 اخلالئق على الرزق فيغدق      اخلالق مقام األرض يف يقوم
  قبله متوتوا ان يقضي العدل        قتله حياولون ملن فقل

  والتعليقات احلواشي
 للضيف يقدم ما  :    القرى .١
 زينة بال ترك  :  السفح عطل .٢
 التقبيل  :    اللثم .٣
 اجلوهر الذهب،  :    العسجد .٤
 وهدا سكن  :  الليل سجا .٥
 الليل  :    الدجى .٦
 اجلروح  :    الكلوم .٧
 يكثره  :  الزرق يعدق .٨

  
  العرب انتفاضة. ٧١

  حربي شفيق
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 صار حىت الوظائف يف تقلب خترجه وبعد الفرنسية، باملدارس وتعلم بدمشق، ١٨٩٨ سنة ولد
 بدمشقثم العريب العلمي بامع عضوا انتخب مث هلا عميدا مث م١٩٢٨ سنة اآلداب بكلية أستاذا
 العربية املكتبة أغىن وقد وعلماءئها، وشعرائها سورية أدباء طليعة يف جربي شفيق وبعد. له رئيسا

 العرب سياسة يف النفسية العوامل - والصحراء البحر بني: مؤلفاته من ونذكر اخلصب، بالتاجه
 البحوث وعدا كتبه، من ينشر مل ما عدا هذا. والنثر أنا - والشعر أنا - األصفاهاين الفرج أبو -

  .األدبية االت يف نشرت اليت واملقاالت
  :املناسبة

 واسـتعادة  حتررهـا  سـبيل  يف واسعة انتقال مرحلة التاريخ من الفترة هذه يف العربية األمة جتتاز
 إىل العروبـة  أبنـاء  من واملثقفني األدباء عناية وتتجه كلمتها، واجتماع أهدافها، ووحدة جمدها،

 ويف. العـام  العريب الشعور وتعبئة األهداف، وتوضيح للتقارب املهرجانات وإقامة املؤمترات، عقد
‘ جربي شفيق’ الشاعر األستاذ شارك م١٩٥٩ سنة مارس يف بدمشق عقد الذي الشعر مهرجان

  .القصيدة ذه
  
  ملتئم بالعر انتفاض بعد اجلرج    أمل وال جرح ال اجلرح دامي يا

  مبتسم األيام على ثغر فكل  موائجها ماجت إن دموعك امسح
  وجم؟ أصدائها من الليل كأمنا    راعبة الليل سواد يف صيحة ما
  واألجم األطواد فزلزل دوي  مضر من الصوت هذا أكرب، اهللا

  عرم أعدائهم على يفيض سيل    أعينهم نصب واألعادي كأم
  ومقتحم؟ زحف هلم فج كل يف  ضوا إغفائهم من العرب ترى أما

  أمم عيننا من جمدهم فاليوم    أمم من التاريخ بعثوا كأمنا
  والقزم العمالق يستوي ان هيهات  تساندهم والدنيا العماليق كانوا
  القدم آثاره على يعفى فما    ناطقة واآلثار محدان ابن هذا

  والعلم السيف منها يشرق وكان    رويت قد الروم دماء من سيوفه
  ومجوا وإن خافوا إن اخلوف وتلمس  صرخوا إن الروم صوت عتسم تكاد

  منهزم العرب سيوف من سامل أو    أضلعه األرض تواري قتيل إما
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  عدموا؟ وما منها طمسوا ما فأين  راسخة كاألهرام البطوالت تلك
  تلتهم والعني مصفية األذن    آيتها الدين صالح ورتل اض
  عصموا وال صانوا فما املسيح قرب    به يعصمون جبيش إليك جاؤوا

  زعموا ما هيهات التقى؟ ويزعمون    تربته صهيون بين أمينحون
  حرم أهله من له قلب كل يف  حرمته اإلسالم يف مرمي بن عيسى

  وعموا؟ له إنكارا الشرع عن صموا    فهل السالم إال شريعته يف ما
  ودم هلم عظم رابية كل يف    تكتمهم األرض وبطون حموم
  والسلم والقيصوم الشيح فاخضوضر    منابتها نهمم غذيت قد حطني

  :والتعليقات احلواشي
  من: اجلرح يدامي واملراد يسيل، وال الدم منه خيرج الذي  :  الدامي اجلرح .١

  الظلم من وأمل حسرة بنفسه                                       
 شفي اجلرح التأم  :    ملتئم .٢
 رهموحتر يقظتهم  :  العرب انتفاض .٣
 املتحرية الدمعة واملراد ارتفعت،  :    ماجت .٤
 مفرعة خميفة  :    راعبة .٥
 التكلم عن وعجز سكت  :   جيم وجم .٦
 النبوي النسب سلسلة يف جد عدنان، بن معد بن نزار ابن هو  :    مضر .٧
 العظيم اجلبل وهو طود مجع  :    األطواد .٨
 األسد نوموط امللتف الكثري الشجر وهي أمجة مجع  :    األجم .٩
 اخلفيف النوم  :    األغفاء .١٠
  مصدر ومقتحم بشدة، إليه اندفع واألمر، املكان اقتحم  :    مقتحم .١١

 الشديد اهلجوم مبعىن ميمي                                       
 واملدة، واحلني واحد، أصل من الناس مجاعة هي أمة مجع  :    أمم .١٢

: أمم ،"يحبِسه؟ ما لَّيقُولُن معدودة أُمة إِلَى الْعذَاب عنهم خرناأَ ولَئن: " تعاىل قوله ومنه
 .الشيئ ومقابل القريب األمم
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 قدميا، األرض يف تفرق شامي شعب وهم عمالق مجع  :    العماليق .١٣
 عدب مبعىن ماض فعل اسم هيهات العظماء، هنا م ويراد الفخامة، يف املثل م ويضرب

 احلقري الدنئ على ويطلق اجلسم صغري  :    القزم .١٤
 حلب، يف احلمدانية الدولة أمري محدان بن الدولة سيف  :  محدان ابن .١٥

 العرب، بالد عن لريدهم البالء، خري فيه أبلي وقد الروم مع صراع عصر عهده وكان
 املتنيب وأشهرهم عصره شعراء مدحه وقد

 ميحو  :    يعفى .١٦
 امتأل بالدم اجلرح شرق  :    يشرق .١٧
 ختفى  :    تواري .١٨
 ثابتة   :    راسخة .١٩
 حموا  :    طمسوا .٢٠
 وحيمون حيفظون  :    يعصمون .٢١
 املسيح قرب تربة أي  :    تربته .٢٢
 فيها التفريط أو انتهاكها حيرم اليت مكانته  :    حرمته .٢٣
  بةالكع على علما كان أطلق وإذا أهله، يأمن الذي املكان  :    احلرم .٢٤

 "احلرام اهللا بيت"                                       
  والعمى الصمم أصام  :  ومهوا صموا .٢٥

  
  الطفل. ٧٢

  شكري الرمحن عبد
 م١٩٠٩ سـنة  العليا املعلمني مبدرسة دراسته وأمت مدارسها يف وتعلم م١٨٨٦ باالسكندرية ولد

 إلىاملعاش أحيل أن إىل والتعليم التربية وظائف يف تقلب عاد أن وبعد اجنلترا، إىل بعثة يف وسافر
 يف اإلجنليزي باألدب وتأثر األدبية علىاآلثار باإلطالع حداثته منذ شكري وشغف. ١٩٤٥ سنة
 يف ينشـرها  وكـان  والنقديـة،  األدبية املقاالت وكتب الشعر، وأنشأ والشعورية الفكرية أفاقه

  .األدباء شباب ألالم ميدانا كانت كما كذا إذ التجديد راية حتمل كانت اليت‘ اجلريدة’
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 سـتة  ذلـك  ذلـك  بعد أخرج مث‘ الفجر ضوء’ باسم) م١٩٠٩( له شعري ديوان أول وأخرج
. حـديثا  طبع شخم جملد يف وفاته بعد شعره ومجع). م١٩١٩‘ (اخلريف أوراق’ آخرها دواوين

 يف والتأمـل  أمجعـه ب الكون هو عنده الشعر جمال فكان التجديد إىل شعره يف شكري اجته وقد
 العقلـي  الطـابع  شعره يف ووضح وشر خري من عليه طبعت وما اإلنسانية والنفس احلياة، أسرار

 مبـا  التـأثر  شـديد  احلس، مرعف كان إذ إلىالتشاؤم، نزعة شعره يف وضحت كما والتأملي،
 نـق خي كان ضيق من االحتالل ظل يف البالد على خيم ومبا ومكر، شرور من حوله احلياة يشوب
 وزمياله شكري وبعد. آمال من صدورهم يف جييش ما حتقيق وبني بينهم وحيول الشباب، طموح
  .احلديث الشعر يف التجديد دعاة طالئع مر واملازين العقاد

  :املناسبة
 اتسمت اليت الشعرية تأمالته من منوذجا إليك تقدم‘ شكري الرمحن عبد’ شعر من القصيدة هذه

 مبـهورا  متأمال الشاعر يقف. بيئته الشعر لثقافة أثرا التشاؤم وظل ضالغمو من شيئ مع بالعمق
 الروح عامل من حنني وهو احلياة يتلقى الوليد هذا يرى إذ. الطفل يف تتجلى كما اخللف آية أمام

  .العدم غيابة يف مطويا كان الذي جسمه يتكون أن قبل. األبدي
  العدم جسمه ييطو باألمس وكان  والقدم اخللد وهو الروح عامل من
  الظلم به مهت فكر عن تطويه  برحت ما املوت وسر احلياة، سر

  كلم له ترصد مل التفهم معىن    يزاوله معىن عينه من يطل
  فينكتم خب ال العني من صفو    يبزها اللب، بعض هي وحرية
  ندم وال شر ال العني رنق ما  بشر رأى ما أى الغرارة صفو
  والشيم واألفكار اللحظ له يدجو    مبا احلياة حتاريب تشبه ومل

  يتهم؟ ليس كضعف احلنان نبع  مبتعث القلب يف وهل الوليد، ضعف
  الفهم - األشيب بزعم - حباه وما    مبسمه؟ يفتر بدا أمر ألي

  يظطرم حريان هلا املسن قلب    بادرة للشر بدرت وكلما
  أمم أمره وليدا يعود لو أن    مكتهل العقل رجيح كل يود

  واهلرم اهلم إليه منه يعود    مقتبل الشر أن يبصر وليس
  شبم ماؤه وعيش الصفاء حيث    ينشدها للقلب مهلة لكنها
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  جرم وال غدر، وال حقود، وال    حيل وال مكر، وال عداء، فال
  احلرم املعبد وهي الطفولة لدى    طاهرة اهللا كبيت احلياة حيث

  وجمترم عجز ذو جتاور وما     لساكنها إمث ال اخللد جنة أو
  عمم طهره فيها واحلسن صنوان  اجتمعا ما واألطفال األزهار إن

  مغتنم واخلري ا يعود حىت  دنس من بالنفس ما يطهر مرأى
  ويبتسم يرنو إذ الضغائن من    عادية الطفل منه سل ناقم كم
  حيم؟ به رائيه الطفل مبصراع  شبه أمن يذوي، إذ الزهر حيزن قد
  ومسوا ما وكاألطفال الرجال اخلقو  خلقوا الورى أن لو الفقد أعظم ما
  رمحوا وال حنوا، وال أحبوا، وال    فقدوا ما طهر أناس متلى ملا

  :والتعليقات احلواشي
 العقل  :    اللب .١
 اخلاء بفتح خيب خب فعله اخلداع، اللئيم: وكسرها اخلاء يفتح  :    اخلب .٢

 فيهم
 وبراءة سداجة من يصحبها وما السن حداثة  :    الغرارة .٣
 كدر املاء رنق  :    رنق .٤
 احلياة التجاريب أن واملراد أظلم، أي دجا مضارع  :    يدجو .٥

 وأخالقه أفكاره يف وال نظرته يف ظلمتها تنعكس ومل الطفل، يف بعد تؤثر مل وكدرها
 تالل الربق وافتر ضحك،  :  اإلنسان افتر .٦
 بفتح والفهم. العطية احلاء بكسر واحلباء أعطاه أي حباه  :    حبا .٧

 الطفل أن واملواد. واإلدراك املعرفة ومعناه اهلاء لسكون كالفهم يفهم فهم مصدر اءاهل
 .الضحك أسباب يدرك ال - الكبار رأي يف -

 التناول القريب اليسري  :    األمم .٨
 العطش غلة يشغى بارد أي شبم ماء  :    شبم .٩
 ارتكبه أي الذئب اجترم من  :    جمترم .١٠
 شامل تام  :    عمم .١١
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 يذبل  :    ذريي .١٢
 خوف أو غيظ أو حزن من التكلم عن عجز  :  حيم - وجم .١٣
 بطهر االستماع واملراد ما، استمع وعيشه عصره متلى  :    متلى .١٤

  ومجاهلا الطفولة
  العودة. ٧٣

  ناجي إبراهيم
 علـى  اإلطـالع  واسـع  وكان. صغره منذ بالشعر وتعلق. الطب كلية يف وخترج بالقاهرة، ولد

 وكـيال  كـان  مث اإلجنليزية عن األدبية اآلثار بعض وترجم والفرنسية اإلجنليزية: يةالغرب اآلداب
 وقـد . امسهـا  حتمل جملة يف وشعرها حبوثها ونشرت العريب، الشعر يف جددت أبولواليت جلماعة
 الغربية واألخيلة الصور وأثر. حببه فيهما تغين‘ القاهرة ليايل من’و ،‘الغمام وراء: ’ديوانني أخرج

  .شعره يف ضحوا
  : املناسبة
 أن وتستطيع. ا عهده تغري أن بعد أحبابه، ديار أمام عاطفي شاعر موقف عن تعرب العودة قصيدة
 للتعبري الشاعر فيه يفرغ‘ رومانسي’ نزوع من القصيدة هذه يف تراه ما‘ ناجي’ شعر كل يف تلمح
  .ذاتيته أعماق يف التأمل ويستغرقه حزين، بنغم وجدانه عن
  

  ومساء صباحا واملصلني    طائفيها كنا الكعبة هذه
 غرباَء رجعنا باهللا كيف  فيها احلسن وعبدنا سجدنا كم

 اتئد قلب يا أهف وأنا     كالذبيح جبنيب القلب رفرف
  نعد مل أنا ليت عدنا ملَ    اجلريح واملاضي الدمع فيجيب

  وأمل حنني من وفرغنا     الغرام نطو مل أو عدنا مل
  كالعدم لفراغ وانتهينا     وسالم بسكون ورضينا

  أنت العابس هذالطلل أو     بنا الدهر صنع مما آه
  وبت الضنك على بتنا ما شد     لنا الرأس املطرق واخليال

  وندامى بساطا أهلوك أين     السمر وأين ناديك أين
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  وغاما عيىن اىل الدمع وثب     تنظر عيىن أرسلت كلما
 جوه يف أنفاسه سرت و     السأم فيه ثوى احلسن موطن

 وه يف اشباحه وجرت    جثم و فيه الليل أناخ و
 ؟!!العنكبوت تنسجان ويداه    العيان رأي أبصرته البلى و

 !!!ميوووت ال حي فيه شيء كل  مكان يف تبدو وحيك يا! صحت
  شجي و يج من الليايل و    حزن و سرور من شيء كل
 لدرجا فوق الوحدة وخطى     الزمن أقدام امسع وأنا

  الطليح للعاىن اخللد وظالل     الشفيق ومغناى احلاىن ركىن
  أستريح كيما جئتك وانا     الطريق طال لقد اهللا علم

  احملن وادى من آب كغريب     جعبىت ألقى بابك وعلى
  الوطن أرض على رحلى ورسا     غربىت عىن اهللا كف أفيك
  بؤسى عامل ىف النفى أبدى     طريد ولكىن أنت وطىن
  كأسى أفرغ بعدما أمضى مث     أعود فللنجوى عدت فاذا

  :والتعليقات احلواشي
 فيه عاش الذي البيت هنا واملراد مبكة، احلرام البيت  :    الكعبة .١

 وقداسة حرمة له كالكعبة نظره يف وكان له، مثابة كان والذي أحبابه
 وخفقانك اضطرابك من وخفف متهل  :    اتئد .٢
 به أقام  :  فيه وثوى باملكان ثوي .٣
 وخيمت باملكان حلت الوحشة أن واملراد وأقام، نزل  :    أناخ .٤

 عليه
 يقال عاين، مصدر العني بكسر العيان، ولصق باألرض ظالمه تلبد  :  الليل جثم .٥

 رؤيته يف شكا تدع ال مشاهدة أي عيانا رآه
 بدار البلى فعل من والتعجب التوجع على تدل كلمة  :    ويح .٦

 أحبابه
 رسا  :    يج .٧
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  البال املشغول احلزين: الياء بتشديد والشجي ومعىن، وزنا حيون كحزن يشجي شجى .٨
  

  النكبة بعد. ٧٤
  سلمى أبو

 يف طـولكرم  مبدينـة  ولد. معاصر فلسطيين عريب شاعر سلمى بأيب املعروف الكرمي الكرمي عبد
 والثانوية، تدائيةاإلب: املرحلتني يف دراسته تلقى الفيحاء دمشق مدراس ويف م،١٩١٧ سنة فلسطني

 واشـتغل  فلسـطني  على الربيطاين االنتداب أيام العالية دراسته تلقى بالقدس احلقوق كلية ويف
 وحـني . م١٩٤٨ عـام  حىت حماميا يعمل ظل وقد لعمله، مقرا‘ حيفا’ مدينة من متخذا باحملاماة
 ولـه . ـا  ويـة الثان املدارس بإحدى العربية للغة مدرسا وأصبح دمشق إىل هاجر النكبة وقعت

  ‘.بالدي أغنيات’و‘ املشرد: ’عما مطبوعان ديوانان
  :املناسبة
 كان حني النكبة، قبل فلسطني مأساة وحي من قصيدة طوقان إلبراهيم‘ الشهيد’ نشيد يف قرأت

  .أرضهم عن دفاعا املعركة خيوضون يزالون ال أبنائها من الفدائيون
 القُبلُ تنتشى توراح باك والقلب    باكية وهي أرضي ألثم زحفت
 والرسلُ األجداد التقت ظلّه ىف  هوى التراب عطْر من أنشق وعدت

 والعذَل العذْر يتساوى حبهم ىف  جراحهم تدميىن الدهر على أهلى
 تبتهل الدمع وراء من ودورهم   معولةٌ الريح مهب ىف خيامهم
 واملللُ األهل ربوع وأنكرم    داميةً العمر دروب تقاذفتهم

 ذُللُ معشر مساء كل وحتت    مشردة شظاياهم أرض كل ىف
  طَللُ واحلمى ثارٍ طيف كأنىن    نكبتهم سرت أىن أمحلُ أطوف
  ؟ رحلوا ومن غابوا من األحباَء تبكى  تربتها أشجتك هل فلسطني هذى
  ؟ قتلوا من عاهدت وقد اجلُناة أيدى  تسفحه املطلول الدم شجاك وهل
  واَألسل البيض للجهاد احنخت وما    غدائرها مرخاةً املروءات تبكى
  البطل الفارس الذيول تلك حيم مل    مطهرة الً وأذيا العذارى تبكى
 فعلوا وما ماقالوا األذالء ليت    دياركم حنمى غداً:  امللوك قال
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 العلل هم اجلُلّى ساعة مهو إذا    نرتهلا اد بسالح وعلَّلونا
 ؟ رجل أيهم قلنا الرجولة قالوا  ؟ صاحبها أين قلنا الكرامة قالوا
 تشتعل الدوالر على تراها أما    ضمائرهم فلتهنأ فلسطني باعوا
 ؟ يكتمل السمراء جباهكم على    أملٌ هل املسلوب الوطن يافتية
 تتصل باألياد هى كأمنا    رفرفها واخللد أجماده تبنون

  الشعل أيديكم وىف نضلّ ولن    مظلمةٌ العلياء إىل الطريق إن
 :والتعليقات احلواشي
 ‘فرح’ باب من مشها  :  الرائحة نشق .١
 ‘ضرب’و‘ نصر’ باب من عدل فعله اللوم  :    العدل .٢
 والبكاء، بالصياح صوته رفع أي أعول، من فاعل اسم  :    معولة .٣

 وتضرع دعا: اهللا إىل ابتهل
 يتجاذم ملا خيضعون أم واملراد املنقاد، وهو ذلول مجع  :    ذلل .٤

 األحداث من
 الديار آثار من بقي ما الطلل  :    طلل .٥
  .وتسلسل سهال جريا جرى املاء وترقرق رقيقا، صبا صبه  :وغريه املاء وقوف .٦

  
  اجلزائر. ٧٥
  الرفاعي هاشم

 بالزقازيق، الديين باملعهد مث القرية، يف وتعلم الشرقية حمافظة يف أنشاص ببلدة الرفاعي هاشم ولد
 نشـأ  وقـد . ا دراسته يتم أن قبل عاجلته املنية ولكن م١٩٥٦ سنة لعلوما دار بكلية التحق مث

 أسـرة  ويف االحـتالل  ومآمث األقطاع لكظامل معاناة أكثر كانت منطقة يف ريفية بيئة يف هاشم
 فنية موهبة وأويت. الدينية الفضائل على الناس ورياضة اهللا إىل والدعوة والتصوف بالتدين عرفت
 ومـات  األداء قوية املشاعر أصلية بأحلان يشدو فانطلق شبابه مطلع منذ ابواكريه ظهرت خصبة

 مـن  ٢٧ ويف. نضـجها  غاية موهبته تبلغ أن قبل بقليل، عمره من والعشرين الرابعة حاوز وقد
 لتأبينـه  حفال اإلجتماعية والعلوم واآلداب الفنون لرعاية األعلى الس أقام م١٩٥٩ سنة أكتوبر
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  .لنبوغه تقديرا القاهرة جبامعة الكربى االحتفاالت بقاعة
  :املناسبة
 اجلزائـر  شـعب  وضمائرهم بوجدام شاركوا الذين الشعراء أناشيد العريب الوطن آفاق رجعت

 للشـاعر  قصـيدة  وهذه. طوال سنني سبع من أكثر استغرقت اليت الباسلة معركته خيوض وهو
  .القاهرة يف الشرقيني الطلبة بنادي م١٩٥٨ عام ألقاها الشاب املصري

  
  جزائر يا تربك فوق بالدم واك
  ثائر كل حشاشة من وينبع جيري

  اازر سفح على امللقى بشهيدك
  احلناجر ويف القلوب يف يغلي بالسخط

 القمم على بالرابضني
 الظلم على الثائرين
 الدياجر تلك من األضواء سنفجر
  املقابر على احلياة أفراح وتسيل

  فرنسا جزائر لبطش نستكني لن
  يأسا األضالع يف اآلمال تعرف لن

  بأسا اآلكام على نبذره والصبح
  غرسا نألوه ال الصخر بني واحلتف

  اهلضاب ذرا تعود حىت
  بالرقاب تنبت محراء
  غادر أشالء على يطفو احلصا ونرى

  اجلزائر موعده املوت، لتلقى جاءت
  بالرصاص اجلوانب متقد السفح

  بالقصاص يصرخ املسفوح الدم فيه
  اخلالص طرق يف محراء كمعامل
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  خصاص من حيدق كهف يف واملوت
  قنبله متزق يده

  املقبله احلشود فوق
  األظافر خمضوب الطرقات وخيلف
  اجلزائر أعداء هامات على ميشي

  التالل فوق ببأسه املدل هذا
  االحتالل مرارة فمه على ساغت
  النعال انطباعات جببهته علقت

  الالرج بأس من األملان وطأة من
  صاغره حتين باريس

  الداعره اون رأس
  قاهر أغالل أعناقها يف وترن
  اجلزائر شعب على تعدو اليت تلك

  غاب أحضان يف امللقاة القرية
  الشباب أغاريد ا تطوف كانت

  الذئاب‘ طوايري’ إال ماراعها
  باب كل حتطم األظفار جمنونة

  القافلة خلف وتضيع
  اآلفلة السالم مشس
  ناضر الزيتون من نغض الثرى وعلى

  اجلزائر فوق به محامته سقطت
  جمرمه أرجل حتت ملقى الطفل
  دمه من تدفق ما حيسر والرمل

  فمه على الرجاء أناشيد قتلوا
  تبسمه نور الصحراء على وحبا
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  اجلراح فوق احننت وقد
  السالح على تعض أم

  الضمائر حلد حلده جبانب شقوا
  اجلزائر جالد جنب من مرتوعة

  اجلبل على القائمات عالقال هذي
  البطل صدر يف املذعور ورصاصها

  األمل وجه يف األبواب توصد لن
  األجل زحف حنوها يزحف فالبعث

  الدمار أجنحة ويقص
  القفار على العاديات

  البشائر دق صوا سيخنق وغدا
  اجلزائر انتصارات علىالدنيا ميلي

  للرابية املىن أحلان ستعود
  ةالزاهي احلياة بأصباغ نشوى
  الراعية نشيد الوادي يف ويرن
  داميه حروب عن املالحم تروي

  احلبيب التل ثرى روت
  اخلصيب املرعى على وأتت

  سامر كل حكاية وقائعها وغدت
  اجلزائر أرض على دارت أن بعد من

  :والتعليقات احلواشي
 الظالم وهو دجيور مجع  :    الدياجر .١
 : اإلنسان أشالءو العضو وهو الشني، بكسر شلو مجع  :    أجالء .٢

 والتفرق البلى بعد أعضاءه                                      
 فعل ما مبثل اجلاين ومعاقبة الذئب على اجلزاء  :    القصاص .٣
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 غريه أو باب يف اخلرق أو الفرجة وهي خصاصة مجع اخلاء بفتح  :    اخلصاص .٤
  قوتهو بنفسه الثقة يف أفرط أي أدل من فال اسم  :    املدل .٥

  
  بالدي. ٧٦
  اهلرادي حممد

 مث بالربـاط،  اإلنسـانية  والعلوم اآلداب بكلية دراسته وحصل١٩٤٧ سنة يف اهلرادي حممد ولد
 مبجموعة نصوصه نشر. التربوي والتخطيط التوجيه مبركز كأستاذ اشتغل.املفتشني مبدرسة التحق

 أقالم، آفاق، الوطين، الكفاح م،العل االشتراكي، االحتاد احملرر، التحرير،: واالت الصحف من
  …)مصر( إبداع العراقية، األقالم
  :املناسبة
 احلنني هذا ويزداد وطنه، إىل وحنينه شوقه ازداد ثانية بالد يف أسريا كان وإذا احلرية، يتمىن األسري
 هـذا  تصـور  القطعة وهذه. قيوده يف مكبل وهو طليقة حرة الفضاء يف تسبح الطيور يرى حني

 لـبالده  الفـوز  ومتىن هلا، بالدعاء لسانه فانطلق ببالده، احلرة الطيور مناظر ذكرته وقد األسري،
 تتمتـع  الـيت  الطيـور  الشاعر خاطب لقد. السابقة العصور يف احلضارة منار رفعت اليت العزيزة
  .باحلرية
 املغىن االسار يف اهللا فدعا    يتغىن مطلقا الطري أبصر
 مهناّ اجلناح مطلق رطائ    أسريا الوثاق يف هاج ما شد
سجنا الروض بدا ان الروض واهجر    حرا فضائك يف طري يا غن 

 رهنا الطوق يف وبت طليقا، ت    كن اذا حلي وهو الطوق وانزع
 وزنا النفائس، ال النفس، يعدل    متاع النفوس حرية إن
  وعينا الزمان على نفسا طبت    عيين قرة وأنت بالدي يا

  تأنى أو باملىن الدهر جلع    الليايل أنف رغم ستفوزين
  ركنا احلضارة من رفعنا كم    قدميا الفخار لنا قوم حنن
  وميىن يسرى باحلياة حولنا    ميشي والدهر اجلمود نطيق ال
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  :والتعليقات احلواشي
  

 ويروح يغدو الطري رأى ملا: واملعىن املتعب،: املعىن األسر،: األسار أسريا، ليس: مطلقا .١
  .احلبس من فيه هو مما خيلصه أن يدعوه اهللا إىل ألسريا ذلك اجته يغرد حرا

 ما كثريا: املعىن فرح،: مهنا بريده، مكان أي يف يطري: اجلناح مطلق به، يربط ما: الوثاق .٢
  .بقيمتها وعرفهم حبريتهم الناس احلر الطائر ذكر

  .حريتك نم حتد قيودا فيها رأيت أن املناظر أمجل واترك طري يا غن احلدائق،: الروض .٣
 من قفص يف حبيسا صرت أي: رهنا الطوق يف وبت. ويزينه بالعنق حييط ما: الطوق .٤

 وأبعدها عنها فاستغن حريتك دون حتول عنقك حول اليت احللية كانت وإذا ذهب،
  .عنك

  .غاليا يكن مهما شيئ يسازيها وال احلياة تساوي احلرية إن. يساوي: يعدل .٥
  .الزمن طول باخلري لبالده يدعو. وامتناه إليه طمعأ ما أنت: عيسى قرة أنت .٦
  .النهاية يف حتما احلرية يف أملك سيستحق .٧
 وغرينا متأخرين نكون أن نقبل ال قوم وحنن تتقدم، كلها الدنيا التأخر، يريد: اجلمود .٨

 .العال إىل يسري
  

  
  

  السد قصة. ٧٧
  أباظة عزيز

 بعـد  الشـعرية  املسرحية احلركة رائد يعد مصري شاعر هو ،)م١٩٧٣ - ١٨٩٨( أباظة عزيز
 يف االبتـدائي  تعليمـه  وتلقـى  ١٨٩٨ عام الشرقية حمافظة يف القمح منيا يف ولد. شوقي أمحد

 التوفيقية املدرسة مث اإلسكندرية يف فيكتوريا كلية يف دراسته وأكمل االبتدائية، الناصرية املدرسة
  .م١٩٢٣ عام بالقاهرة احلقوق كلية من جوختر القانون درس. السعيدية املدرسة مث بشربا
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 ١٩٣٨ عام للقليوبية ومديراً ،١٩٣٥ عام البحرية ملديرية وكيالً منها إدارية مناصب بعدة اشتغل
 ومنها ،١٩٤٢ عام عسكرياً وحاكماً لبورسعيد حمافظاً عني مث للبحرية، مديراً مث للفيوم مديراً مث

 العربيـة  اللغة مبجمع عضواً أصبح. ١٩٤٧ عام شيوخال جملس يف عضواً عني مث. ألسيوط مديراً
 عـني  كمـا  واآلداب الفنون لرعاية األعلى بالس الشعر للجنة ورئيساً ١٩٥٩ سنة القاهرة يف

 لـه .١٩٦٥ عـام  اآلداب يف التقديرية الدولة جائزة على حصل. العراقي العلمي بامع عضواً
  .م١٩٤٣ عام نشره" حائرة أنات" بعنوان شعر ديوان

  :املناسبة
 يظـن  كان اليت الضخمة اهلندسية املشروعات من السد وهذا العايل، السد تبىن مصر شرعت قد

 تثبـت  بل الصعاب، أمام تتقهقر ال العظيمة القوية اهلمم ولكن. التنفيذ صعبة أا الناس من كثري
 تصمم مث مةفقا، حال حلها إىل تدي حىت الصعاب هذه دراسة يف عميقا تفكريا وتفكر أمامها،

  .تريد ما بتحقيق تظفر حىت وعزم مة وتسري التنفيذ، على
 ملصـر  كـثري  خـري  منبـع  وسيكون قليلة، سنوات بعد وسيتم العايل، السد يف العمل بدأ وقد

 ويف اآلالت مـن  كثري إدارة يف يستخدم كهريب تيار على واحلصول األراضي، ري يف وللسودان
 السـد  هذا قيمة إىل تشري اآلتية والقطعة. وأهلها البالد جتنيها اليت فوائدال من ذلك وغري اإلضاءة

  .الكثرية فوائده وإىل
  

  خياال ال حقيقة أضحى مث    فاحتالما فخاطرا حلما كان
  ارجتاال جنئه ومل بعلم،    جئناه العقل روائع من عمل

  األجياال بيومه وباهوا د    السد مولد فاقبوا السد إنه
  ومشاال أرضنا يف جنوبا ب    فينسا سد وهو الرزق يفتح
  مجاال حباكم أن اهللا فامحدوا    مجال عزم املعجزات حقق

  نضاال فاض وذاك تربا سال    هذا السد، واهبا والنيل هو
  القناال فاسترد وباحلق،    باهللا، واعتز بانيه إين: قال
  أعماال أقواله فكانت    الشعب أفئدة صميم من قاهلا
  اجلباال لنيلهن شقت ت    الغايا إىل الشعوب هبت وإذا
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  والتعليقات احلواشي

 كانت صار،: أضحى فكرة، أو رأي من العقل يف مير ما: اخلاطر النائم، يراه ما: احللم .١
 حقيقة الثورة رجال بفضل وأصبحت الناس أمنية السد فكرة

 اعداد، ريغ من به قام الشيئ ارجتل اجلبارة، العقول فيه فكرت عظيم عمل: العقل روائع .٢
 .واعداد حبث بعد تنفيده على أقدمنا عظيم عمل السد هذا

 الناس على به وافتخروا العظيم، املشروع هذا انتظروا انتظروا،: ارقبوا افتخر،: به باهى .٣
 .مجيعا

 اخلري وسيكثر والزراع، العمال من لكثري الرزق أبواب فتح يف سببا سيكون ولكنه سد، انه .٤
 .دنابال يف امتامه بعد

 املشروعات وتنفذ العبقات، تذلل أن استطاعت الناصر عبد مجال عزمية أعطاكم،: حباكم .٥
 الزعيم هذا لنا هيأ الذي اهللا حنمد أن فعلينا متعذرة، أو مستحيلة مضى فيما كانت اليت

 .العظيم
 تغلب حىت وجاهد ناضل فجمال السد، هذا إجياد يف سببا كانا والنيل مجال الذهب،: الترب .٦

 واخلري الزرع خيرج النيل وماء العظيم، املشروع هذا تنفيذ تعترض كانت اليت الصعاب على
 .السد هذا امتام يف به نستعني الذي الذهب على فنحصل األرض، من

 فأعلن السد، هذا بناء يف مساعدتنا عن امتنعوا حني املستعمرين من كان ما إىل بذلك يشري .٧
 .السد بناء يف بإيرادها ليستعني السويس قناة شركة تأميم

 ما كل وذللت وأشقها، األعمال بأصعب قامت وغاياا آماهلا حتقيق الشعوب أرادت إذا .٨
 .عقبات من يعترضها

  الفرات ر. ٧٨
  البصري مهدي حممد

 يف االسـتقالل  حـرس  حزب مؤسسي وأحد. احللة مدينة يف ١٨٩٥ عام ولد عراقي شاعر هو
 لقـب  حـىت  العشرين القرن بداية يف صيته ذاع. العراقي الوطين احلزب يف عضوا أصبح.العراق
 جامعـة  يف درس.  الوطنيـة  العراق قضايا كل ويف فيها شعر من قدمه ملا العشرين ثورة بشاعر
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 عمـل . الفرنسـي  األدب يف الدكتوراه شهادة على وحصل ١٩٣٧  ١٩٣١ فرنسا يف مونبلييه
 يف تـويف .  العشرين القرن ستينات يف تقاعد حىت بغداد امعةج يف العالية املعلمني دار يف أستاذ
  .١٩٧٤ عام بغداد

  :املناسبة
 النـهران  وهذان الفرات، ور بغداد، مدينة وعليه دجلة ر مها عظيمان، ران العراق بالد يف

. العـريب  اخللـيج  يف ويصـب  العرب، شط يسمى واحدا را ويكونان مصبهما قرب يتحدان
 الصـايف  واملاء. اجليدة اخلصبة األراضي من وهي اجلزيرة، تسمى النهرين هذين بني اليت واألرض

 وخنيل، أشجار من بالنهر حييط ما ذلك جانب وإىل املتموجة، كاملرآة يبدو الفرات ر يف الرائق
 السـرور  يبعـث  ممتعـا  مجـيال  املنظر جيعل هذا كل - طيور من وحقوله حدائقه يف يغرد وما

  .رالصد وانشراح
 املنظر كان األصيل وقت الغروب حمو احندارها حني الشمس أشعة انعكاس ذلك إىل أضيف وإذا

 للـنفس  متعـة  من به توحى وما مناظر، من تصوره ما وختيل اآلتية، القطعة فاقرأ. خالبا بديعا
  .للفؤاد ومسرة

  صايف املوارد عذب به ماء    وحبذا الفرات ر حبذا يا
  ضايف السكينة من عليه ثوب     هلاظال كأنّ باسقة والنخلُ
 األرياف مناظر بسحر كلفت     كأنها الغناء دائمة والطري
هرخريره كأنّ حلمٍ يف والن    يردده نفس غاف وليد  
  وخوايف قوادم فكأن  صغارها     فيه املوج كبار وعلت

  قواف غر فيه الشواطئ فمن  قصيدة الوجود سفر يف راق إن
  :والتعليقات احلواشي

 الصايف العذب باملاء يفيض فهو العظيمة، األار من الفرات ر مدح، فعل حبذا .١
 يغطيه، كثري ظل له النهر هذا ضفيت على النخل الظويل، الصايف الثوب عالية،: باسقة .٢

 .حتته ما يغطي طويل ثوب النخيل هذا فكأن
 النهر هذا شاطئ على دائما نغين والطري رغبتها، وكثرت حبها واشتد أولعت،: كلفت .٣

 .اجلميل الريف مبنظر لسرورها



 

 
 

]١٧٢[ 

 وال سريه يف هادئ النهر صغري، مولود: وليد نائم،: غاف سريه، يف هادئ: حلم يف النهر .٤
 .نائم وهو الصغري الطفل نفس صوت كأنه ضعيف خرير إال له يسمع

 ومل خفيت جناحيه الطائر ضم إذا ريشات: اخلوايف اجلناح، مقدم يف الذي الريش: القوادم .٥
 .ويستره الصغري خيفى منها والكبري صغري، وبعضها كبري بعضها النهر هذا أمواج تظهر،

  
  اجلميلة بالدي. ٧٩

  اجلندي علي األستاذ
 ١٩٠٠ عـام  بالقـاهرة  ولد.  واآلداب الفنون وجملس اللغوي امع أعضاء من مصري شاعر
 دار بكلية وخترج)  مصر صعيد(  بسوهاج سندويل يف نشأ.  ١٩٧٣ عام مايو ٣٠ يف ا وتويف
 ٣٠ وحنو شعرية دواوين مخسة له.  ١٩٥٠ عام هلا عميداً وأصبح ١٩٢٥ عام القاهرة يف العلوم
 و" احلـرب  شعر" و" الليل ترانيم" و" األصيل أحلان" و" السحر أغاريد: " منها األدب يف مؤلفاً

 البالغـة " و" النسـاء  سياسة" و" الفيحاء قدمش يف أيام مخسة" و" الربيع أدب" و" التشبيه فن"
  ".الشعر وإنشاد الشعراء" و" الفتية

  :املناسبة
 سـكاا  به يتمتع ما وصف وفيها. وشعرها مصر يف البالد طبيعة عن حديثا القطعة هذه تتضمن

 السـماء  صفاء وفيها األخرى، البالد يف املدن تدمر اليت واألعاصري الزالزل من وأمان هدوء من
 يـأيت  اليت اخلالدة القدمية اآلثار تلك هذا وفوق الندي، الذكي ونسيمه وخضرته الريف الومج

  .شادوها مبن واإلعجاب ملشاهدا عام كل السائحون
 ولـني  ووداعتـه  وكرمه لبأسه وصفا القطعة يف جتد فإنك املتحدة العربية اجلمهورية شعب أما

 مـن  فاختـذ  شعبك، هو وهذا بالدك، هي هذه نهخاش ملن وخماشنته سامله، ملن ومساملته مشائله،
  .تعبريك يف لك مرشدا القطعة هذه معاين

  
  حتليها كواكبها    عجب فوقها مساء
  تاليها التم فبدر    غربت مشسها ما إذا

  األخضر ربيعها وروض    الدنيا جنة بالدي
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  الكوثر حتتها وأجري    باركها اهللا تعايل
  واخلاطر العني يروق    فيها ما كل مجال
  القادر ربك وكرب    حماسنها يف تأمل

  منسوب الفردوس إىل    نضر مونق وريف
  والقدم اد جالل    ا حيف وآثار
  األمم سادة بأنا    شاهدة األيام على

 صبار األهوال علي    حر مؤمن وشعب
  والنار املاء ففيه    كرم أخو بأس أخو
  واديه فوق عزيز    مشائله يف وديع
  يعاديه من ويردي    يسامله من يسامل
  تدانيها أو بالد    تشبهها ليس بالدي
  فيها ومن فيها مما    املأوى جنة بالدي
  وراعيها وحارسها    حاميها اخللق ورب

  :والتعليقات احلواشي
  النهر: الكوثر .١
 فيها الشمس تشرق صافية، مساؤها ضياؤه، وقوى كمل الذي القمر أي التمام،: التم بدر .٢

  .مجيل جوها أن على ويدل حماسنها، من وهذا ،ليال والكواكب والقمر ارا،
  .اجلنة من قطعة كأنه مجيل وريفها معجب،: مونق .٣
 الذي بالنيات دائما مكسوة ألا أخضر، بساط كأا أرضها الصايف، اخلالص: الرحيق .٤

  .مطار أو الفرات أو النيل مباء يروي
 .أحد عليه يعتدي عندما يسكت ال قوى ولكنه كرمي، متسامح شعبها .٥
  .ويهلك يقتل: يردي .٦
  .الشهداء أرواح إليها تأوي أو املتقون، إليها يصري اليت: املأوى جنة .٧

  
  عشه إىل العصفور ارجع. ٨٠
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  الطرابلسي أجمد الدكتور
 الثقافـة  رموز أحد يعترب ووزير، جامعي وأستاذ وحمقق وباحث شاعر الطرابلسي حسين ابن أجمد
 القـرن  مـن  الستينات مطلع املغربية اململكة يف اجلامعي التعليم ؤسسيم وأحد العريب الوطين يف

 يف مث العثمـاين  اجلـيش  يف ضابطا والده كان ١٩١٦ عام بدمشق سرجية باب يف ولد. املاضي
 مـن  فرنسا إىل أوفد ١٩٣٨ عام أواخر يف.لألدب وحمباً واألملانية بالفرنسة ملما الفيصلي اجليش

  .١٩٤٥ عام لدكتوراه شهادة على فحصل األدب، يف صصللتخ السورية احلكومة قبل
 مصـر  يف العاىل للتعليم وزيرا الطرابلسي أجمد عني ومصر سورية بني الوحدة على االتفاق بعد

 أجمد الدكتور كان ١٩٦٠ عام املوحد العربية اللغة جممع تأسيس ومع. الناصر عبد مجال برئاسة
  .مبارك وحممد فيصل شكري مع فيه عضوا الطرابلسي

  :املناسبة
 طال وإذا أصدقائك، وإىل أهلك إىل باحلنني تشعر فإنك أسرتك عن وبعدت وطنك فارقت إذا

  .مشاعرك وعلى نفسك على يستوىل أملا وأحسست شوقك ازداد الفراق
 العـش  فهذا اإلنسان، يتأمل كما عشها فارقت إذا كذلك تتأمل الطيور أن تتذكر أن بك فيجدر

  .وارا ليال يوم كل رحابه يف بط حني باإلطمئنان وتشعر إليه، حتن الذي وطنها هو
 موطنـها،  عـن  ويبعدوا الصغرية العصافري فيمسكون هذا عن يغفلون قد األطفال بعض وإن

 لغـة  األطفال هؤالء عرف ولو. وحناا أمهاا عطف الصغار هذه حيرمون بذلك أم وينسون
  .أطفاهلن لفراق األمهات تتأمل كما عنها لبعده تتأمل غريالص العصفور أم أن لعلموا العصافري

 إىل تعود طليقة حرة واتركوها الصغرية، الطيور هلذه والرأفة بالرمحة الصغار أيها قلوبكم فاملئوا
 بأن فانصحوه عصفورا ميسك طفال وجدمت وإذا. وحناا بعطفها ونأ بأمهاا وتسعد موطنها،

  .رورامس عشه إىل يعود لكي يطلقه
  :ذلك لك تبني اآلتية والقطعة

  والرءوم ولألم يل    الغا للوطن به عد
  يتيم من عيشا عب  أص فمن اليتم وارحم

  فطيم غري جائع    حزين طفل يا هو
  البهيم الليل دجى يف    تبكي طفل يا أمه
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  الكروم وعناقيد    عنه األزهار تسأل
  والرءوم ولألم يل    الغا للوطن به عد
  الرحيم القلب ذو سان    اإلن إمنا رمحا كن
  

  والتعليقات احلواشي
 حتبه اليت أمه إىل به وارجع حيبه، الذي عشه إىل بالطائر عد. واحلب العطف كثرية:  الرءوم .١

  .عليه وتعطف
 اليتيم فحياة أمه عن بعد الذي العصفور هذا وارحم. أمه فقد من: اآلدميني غري من اليتيم .٢

  .املتاعب كثرية صعبة
 أمه، عن يستغىن ال صفر: فطيم غري وفطيم، مفطوم وهو الرضاع، عنه منع: لطفلا فطم .٣

  .أمه إىل حاجة يف جائع حزين وهو
  .جتده العش إىل تأيت حني الليل يف عليه تبكي أمه الظالم، شديد: البهيم ظالم،: دجى .٤
 اقيدوعن األزهار بني – جتده ال حني – أمه عنه تبحث العنب، وهو كرم مجع: كروم .٥

  .العنب
  

  ثوريت. ٨١
  الشناوي مأمون

 كـان  إذ الـرواد،  جيل من مصر يف األغنية شعراء أبرز أحد هو. م١٩١٤ سنة يف الشناوي ولد
 لـه  أن كمـا  بقلمه، األذواق كافة يرضي أن واستطاع يكتب، حني مبفرده متكاملة مملكة مبثابة

 املؤلـف  أخ وهو. املصرية الفلكورية الشعبية واألغنيات الفالحني أغاين صياغة إعادة يف الفضل
  ".أنساك" أغنية كلثوم أم غنتها اليت الشناوي مأمون أغنيات أشهر ومن. الشناوي كامل

  
  :املناسبة

 الناس يسلب ظامل عدو وهو بالشعوب فتكا أشد هو بل األجسام يضر الذي الداء مثل االستعمار
 والنفس املال وببذل وبالتضحية بالقوة يكون إمنا عليه التغلب وإن. ثروم على ويستوىل حريتهم
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 عـن  تعبريا اآلتية القطعة يف وترى. احلاسم والتصميم الصادقة بالعزمية املقرون والكفاح وباالحتاد
  .عزميتك وتقوى مهتك حتفز اليت املعاين هذه
  
  الظالم على النور وانتصر    زمامي يدي يف ملكت إين

  زمامي ييد يف ملكت اين    السالم محامة وغردت
 يفديها من أحب أحبها    امحيها الذي انا حرييت

  .والسالم للحب الذي انا    فيها للطامعني الردى انا
  اجلو يف أو البحر يف أو الرب يف    عدوي يا املوت إال مالك
  انتقامي وقصة بطوليت    ثرويت سألت أبنائك دماء
  اجلبل فإنين الريح هبت إن    العمل إىل عاليا البناء إىل

  أحالمي حققت قد وثرويت    أمل أغلى وحده انتفاضي كان
  والتعليقات احلواشي
 ختلصت أن بعد – يستطيع أنه: هنا ويريد اجلمل، به تقود الذي احلبل  :  الزمام .١

 االستعباد على احلرية وانتصرت حريته، استعاد فقد يشاء، ما يعمل أن – االستعمار من البالد
 واالستعمار

 عنها يدافع من وجيب احلرية، حيب وهو عنها، ويدافع عليها وحيافظ هحريت حيمي الذي هو .٢
 .سبيلها يف ويضحى

 بيين وحيول بالدي، ويستعمر يف يطمع من كل قاتل أنا واملوت، اهلالك  :  الردى .٣
 .واحلرية السالم أحب ألين احلرية، وبني

 وكرهي ديجبها تشهد بالدنا يف سألت ودماؤهم. جنودهم وقتلت األعداء حاربت .٤
 .األعداء هلؤالء وكفاحي لالستعمار،

  .شيئ يضعفها ال قوية عزميتنا تكون أن وجيب حتررنا، أن بعد وطننا لبناء مجيعا نعمل أن جيب .٥
  

  والغراب الثعلب. ٨٢
  صربي إمساعيل
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 وعـرف  فرنسا يف تعلم قد وهو. متوسطة ألسرة م١٨٥٤ سنة يف القاهرة يف صربي امساعيل ولد
 أبياته بعض منها استوحى فرنسية وعبارات أمثال بعض إىل إشارات ديوانه ويف. رنسيةالف األداب

 هـو  بـل . صـميم  مصري فهو. فرنسا إىل بعثته قبل مبكرا الشعرية حياته بدأ وقد. ومقطوعاته
  .وشاعريته مؤلفاته يف اخلالصة املصرية القاهرية الروح ميثل قاهري،
  :املناسبة
 هـذه  بيان حول كلها تدور مشهورة قصص وله والدهاء، باملكر اتاحليوان بني مشهور الثعلب
 الغـراب  علـى  احتال وكيف ودهاءه، الثعلب مكر الشاعر جيلى القصيدة هذه ويف فيه، الصفة
  .فمه يف كانت جنب قطعة ليسلبه
 غناء روضة يف   نضري    غصن على الغراب الثعلب أبصر
 البيضاء بالفضة تزري      اجلبنة  من بفيه قطعة  ورأى
 اهلواء لصوص مأكل من    ختطف  ما وأطيب تنتقي  ما خري

 الغرباء  ثعالب  أنكرتين      يل تكن مل إن وقال فاشتهاها
 السماء يف اليت اجلبنة ترتيل       مل إن املكر قوة يا ارفعيين

 الثناء بعض األشراك  وشر      شراكاً وينصب يثين أنشأ مث
 مساء وكل صادحاً صائحاً      صبح كل عم أمري يا قائالً
 العنقاء بين  من أنت من    موالي يا بقدرك علماً زدنا هات

 العالء أهل الغربان  بفضل      آمنا اهللا تبارك أغراب
 الفضالء أبا يا الفن يف      غلمانك البالبل على درساً ألق

 الورقاء على يفض ما      حلقك على أفاض مبن وترمن
 اخليالء  نم  مس فاعتراه      إليها الغيب أصغى كلمات

 الشعراء أشعر  فخ يف      ألقاه مبا  حيس فلم وتغىن
 بكاء حني والت فبكاها      وي  الشهية اجلبنة رأى بل

 الغناء يف زاهداً احلال يف      واستأذن  الغنيمة  اللص وتلقى
  غدائي  وقت  حان قد غريي غن      الندامى  مغين يا  طبت قائالً
  التراعي ويحك األبطالِ من      شعاعاً طارت وقد هلا أقولُ
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كلو فأن لِ على       يومٍ بقاِء سأْلتالذي األج طاعي مل لَكت  
  مبستطَاعِ اخلًلود نيلً فما       صرباً املوت مجالِ يف فصبراً
   داعِ األرضِ ألهلِ وداعيةٌ       حي كلَّ غايةً املوت سبيلً
  انقطاع إىل نونامل وتسلمه      ويسأم يهرم يعتبط مل ومن
  املَتاعِ سقَط من عدّ ما إذا       حياة يف خري للمرِء وما

  والتعليقات احلواشي
 وزنت إذا حقريا شيئا البيضاء الفضة تعد أي حتقرها،  :  بالفضة تزري .١

 .اجلنب من القطعة ذه
 مل إن:  الثعلب قال الشجر، الكثرية األرض أو األرض،  :    الغرباء .٢

 الثعالب من أكون أن أستحق فال القطعة هذه خذأ استطع
 حيلة يدبر ابتدأ. ليصطاده للطري ينصب ما شرك، مجع  :    أشراكا .٣

 ويعمي يغر ألنه األشراك، شر والثناء القطعة هذه ألخذ
 .ومساء صباح كل بالنعمة له يدعو: مساء وكل صبح، كل عم .٤
 املغرد املغين،  :    الصادح .٥
. الزمان قدمي يف انقرض أنه ويزعمون وأقواها، الطيور أعظم كان إنه اليق طائر العنقاء .٦

 .العظيم؟ الطائر أيها أنت فمن مرتلتك، عرفنا
 العلو  :    العالء .٧
 .اجلميل بصوته معروف والبلبل الفناء، فن يف يريد  :    الفن يف .٨
 من أحسن صوتك جعل الذي ربك وأشكر احلمامة،  :    الورقاء .٩

 احلمام صوت
 .الثعلب فيه أوقعه مبا حيس مل. حبديثه فيه أثر أله الثعلب، الشعراء بأشعر يريد .١٠
 بكاء، وقت الوقت ليس أي:  بكاء حني والت تسقط،  :    وي .١١

 بعد جاءا وندمه بكاءه ولكن عليها حزنا فبكى فيه من تسقط الشهية اجلبنة رأى واملعىن
 .األوان فوات

 السرور جملس يف ونيشترك الذين  :    الندامى .١٢
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 اب ال شجاعا تكون أن جيب وهلذا ممكن، غري فيها واخللود احلياة، هذه يف البقاء .١٣
 .والقتال احلرب من رب وال املوت

 على من وكل ميوت أن بد ال حي كل. خملوق كل اية  :  حي كل غاية .١٤
 .ميوت األرض

 .وعلة مرض غري من املوت  :    االعتباط .١٥
 ويكره ميل  :    يسأم .١٦
 يكرب أن بعد ومات سنه كربت شابا ميت مل من املوت،  :    املنون .١٧

 .وتعب مرض من فيها ملا احلياة، ويكره
  .فيه نفع ال إنسان حياة يف خري ال املتاع، من الردئ  :  املتاع سقط .١٨

  
  اجلديد الكوكب. ٨٣

  املاحي مصطفى حممد
 الـس  يف عضـوا  كان. والعراق مصر يف حياته قضى. القاهرة يف وتويف دمياط، مدينة يف ولد

 يف سـار  »املاحي ديوان« بعنوان مطبوع ديوان له االجتماعية، والعلوم واآلداب للفنون األعلى
 القوميـة  بالقضايا واهتمامه الوطين حسه تظهر قصائد وله املوضوع، بوحدة فاهتم التجديد اجتاه

 والتفات تنوع وجدانياته ويف مغتصبيها، من بالثأر ألخذا إىل وتدعو القدس مبكانة وتذكّر العربية،
 الـذنوب،  مـن  التطهر يف الرغبة تؤكد الدينية وقصائده ، الذكريات واستعادة احلنني معاين إىل

 فجيعتـه  تصور ابنته رثاء يف قصيدة مراثيه ومن الغفران، بطلب املشفوعة اإلميانية بالطاقة وتشع
 ملـك  غـازي  امللك من بإنعام العراقي الرافدين وسام على حصل. اصادقً مؤثرا إنسانيا تصويرا
  .العراق

  
  

  :املناسبة
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 يف روسـيا  أطلقـه  الـذي  الصناعي القمر ذلك وأعجبها، احلديثة العلمية اإلختراعات أهم من
 الشـمس  هلـب  يف ويسري قليل، زمن يف الشاسعة املسافات ويقطع األرض، حول يدور الفضاء،

  .احلرارة درجات الفباخت يتأثر أن دون
 هـذا  يف كشفه ميكن ما وكشف اجلو وطبقات الفضاء أسرار ملعرفة القمر يستخدمون والعلماء

 إىل أو الطبيعـي،  القمر إىل الوصول اإلمكان يف يكون أن يتوقعون والباحثون. حقائق من العامل
 مـن  سـتقبل امل يف – العلم إليه سيصل ما وسنرى األرض، من القريبة األخرى الكواكب بعض

  .وغرائب عجائب
 القمـر  ودار الـدنيا،  أقطار يف العجب الكشف هذا أثار الصناعي قمرها روسيا أطلقت وعندما

 هذا الشاعر تناول وقد مهمة، مبعلومات العلماء وأمد مرة، تسعمائة حنو األرض حول وصاروخه
  .اآلتية باألبيات القمر
  أريب عقلو جبار بطش له    بكوكب الفضاء أجواز العلم غزا

  وذهوب جيئة يف ويذرعه    دائبا األفق يف الشمس مسري يسري
  لغوب دون املرات من مئات    له فلك يف األرض حول دار وكم

  مذيب كاجلحيم شواظ هليب    حماذر غري الشمس شعاع ويغزو
  وجنوب مشأل من يطالعها      عيونه حتت األرض بقاع وكل

  برقيب هصوت من فيفجوها      سريه ترقب األبصار وترتفع
  عجيب كل واهول الغيب من      كاشفا الطبيعة بأسرار فيفضى

  والتعليقات احلواشي
 أجواز واجلمع ومعظمه، وسطه  :  شيئ كل جوز .١
 الصناعي القمر به املراد  :    الكوكب .٢
  جهات إىل يصل أن اإلنسان استطاع وبالعلم عاقل،  :    أريب .٣

 .فاهم وعقل شديدة قوة وله وسرعة، نظام يف الفضاء                                       
 جادا  :    دائبا .٤
 يقطعه يريد  :    يذرعه .٥
 ذهاب  :    ذهوب .٦
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  يف املرات مئات األرض حول الكوكب هذا يسري تعب،  :    لغوب .٧
 .بيتع أن دون مداره                                        

 الشمس حرارة  :  هنا الشواظ .٨
 تذيب اليت الشديدة الشمس حرارة خيشى أن غري من شديدا علوا الكوكب هذا ويعلو .٩

 .الصلبة األجسام – لشدا –
 فيها ما ويعرف عليها يطلع يطالعها، يراها،  :  عيونه حتت .١٠
 األصوات هوهذ. منه تنبعث بأصوات فيفاجثها سريه، لترقب األنظار إليه تتطلع .١١

  .اختراعه قبل جيهلوا كانوا أشياء للناس وتبني الطبيعة، مظاهر من كثري عن تكتشف
  

  املفقود الفردوس. ٨٤
  حمجوب أمحد حممد

 مث م١٩٢٩ عـام  اهلندسة قسم يف وخترج. السودان يف م١٩٠٨ سنة يف حمجوب أمحد حممد ولد
 وهـو  النواب، جملس يف بارزا واعذ وصار الصحافة يف واشتغل م١٩٣٨ سنة احلقوق إجازة نال

  ".وجتارب قلب" باسم ديوان وله. مرموق وشاعر مكافح سياسي
  :املناسبة

 صورا وشاهد وإشبيلية وقرطبة غرناطة مثل األندليسة املدن بعض حمجوب أمحد حممد الشاعر زار
  .قصيدةال هذه يكتب فبدأ وجدانه وهزت اإلسالمية، اآلثار من العربية األجماد تلك من كثرية

  
 إخوانا و وأحباباً وشوقاً داراً      سامره ضل غريباً فيك وسرت

 كانا وما كنا كما الزمان وال      نعرفه العرب لسان اللسان فال
 يلقانا الطل سقاه النخيل وال      بالبلها تشجينا اخلمائل وال
 ريانا اهللا صوت العشيات مع      مآذا ىف يسعى املساجد وال
 وشطآنا وديانا اخليل وأورد    شرعته دا أوىف فيك فارس كم

 دانا وما الدنيا لسطوته دانت      مؤثلة أجماداً للعرب وشاد
 وأحلانا أطيافاً الروض وفجر      مقاطعه زفزافاً الشعر وهلهل
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 قربانا الروح ميد وللجمال      ورعاً حمرابه ىف اهللا إىل يسعى
 نالنجوا أصغت هوى دار وغري      تؤرقنا ذكرى سوى منك يبق مل

 لقيانا طيب متىن الرقيب من      واجفة مهس فيها أمسع أكاد
 وأجفانا أعطافاً يضحك ريان      أعرفه احلسن هذا أكرب اهللا
 هيمانا النيل وادى وأذكر عفَّاً      أكتمها كنت شجوناً ىفَّ أثار

 البانا يفضح إباء وللقدود      قدر سحره مجال فللعيون
 أزمانا اهلجر بعد تكلقي أخىت      كللها الشعر سواد دعد فتلك
 أشقانا البعد فهذا السالفات ىف      سامرنا أين لكن لقيتك أخىت
 حيانا القرب بعد تباعد فقد      تعرفىن ليس ولكن لقيت أخىت
 مروانا آثار وعن اجلدود عن      نسأهلا الفيحاء بقرطبة طفنا
 وعرفانا تسبيحاً السحب تعانق      منائرها طالت قد املساجد عن

 بستانا كن حسن مسارح وعن    قدساً للهوى كانت مالعب وعن
 وأشجانا نرياناً الشوق وأجج      مرابعها ىف تغىن أبوالوليد

 نشوانا الدل خبمر حبيباً وال      مرحنةً أعطافاً السجن ينسه مل
 وهلانا احلب بذاك ظل والقلب      ديارهم عن إال تغرب فما

 نشوانا دلال خبمر حبيباً وال      شرقاً اهلوى أيام تذكر فكم
 وهلانا احلب بذاك ظل والقلب      شجناً والدة هوى منه هاج قد

 وأردانا أعطافاً تذكر وكم      عطراً باهلوى شعراً الكون فأمسع
 وحتنانا وتغريداً شوقاً و برحاً    وله ىف احلسن يرعى للحسن وعاش
 أحيانا وبالعلياء حيناً باحلب      جنملها كناها السموات تلك

 عنوانا لإلسالم كان بعدما من    روعته اخللف ضاعأ جمد فردوس
 وجدرانا أحجاراً تناوح وقد      تالدنا ضاع أعنى الوليد أبا

 وأحزانا أخرى أندلساً تكون    دول والوغى كادت فلسطني هذى
 عبدانا الشرك ألهل صرنا واليوم      وحدتنا الكون ختيف سراة كنا

 فرسانا اهللا زبحل كنا وحنن      مفرقة أحزاباً الذل على نغدو
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 عبدانا الشرك ألهل صرنا واليوم    مشرعة الشمس جبني ىف رماحنا
 وبرهانا ميعاداً الثأر غمرة ىف      لنا إن العزم عقدنا الوليد أبا

 ووجدانا إرادات فيه للنصر      مجعنا والثأر وحدنا اجلرح
 وأبدانا أرواحاً قدس يا نفديك    دامية البأساء ىف القدس على هلفى

 شيطانا اهللا يراه باغ وجه ىف      نفجره بركاناً ألرضا سنجعل
  اآلنا جمدها تبىن العروبة أن    فنرى الضحى رأد ىف العار وينمحى
  :والتعليقات احلواشي
 الواسعة الفسيحة  :    القيحاء .١
 األموي حكم بن مروان  :    مروان .٢
 مأذا  :    منائرها .٣
 طهرا  :    قدسا .٤
 زيدون ابن دلسياألن الشاعر  :    الوليد أبو .٥
 اجلميلة األماكن  :    مرابح .٦
 أشعل  :    أجج .٧
 الثياب - ردن مجع  :    أردان .٨
 زيدون ابن حمجوبة  :    والدة .٩
 جهرا  :    برحا .١٠
 حنينا  :    حتنانا .١١
 القدمي جمدنا  :    تالدنا .١٢
  تقابل  :    تناوح .١٣

  
  
  
  

  أخي. ٨٥
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  طه حممود علي
 الرومانسـي  االجتاه أعالم أبرز طه حممود علي الشاعر يعدو. الرومانسية أعالم من مصري شاعر

 أسـس  أرسـت  اليت أبولو مدرسة أعالم من طه حممود علي املعاصر، العريب الشعر يف العاطفي
 يف األربعينيـات  شعراء بني مرموقة مكانة طه حممود علي احتل وقد العريب، الشعر يف الرومانسية

 سـنة  أغسـطس  من الثالث يف طه حممود علي ولد ،"لتائها املالح" األول ديوانه صدر منذ مصر
 حصـل . صباه فيها وقضى الوسطى الطبقة من ألسرة الدقهلية عاصمة املنصورة مبدينة م١٩٠١

 تؤهلـه  شـهادة  حامالً م١٩٢٤ سنة التطبيقية الفنون مدرسة يف وخترج االبتدائية الشهادة على
  .املباين هندسة مهنة ملزاولة
 وأشـباح  وأرواح التائـه  املالح وليايل اخلالد والوحي الشاعر وميالد التائه الحامل: أعماله أشهر

  .العائد والشوق الرياح وأغنية ومخر وزهر وغرب وشرق
  :املناسبة

 استسـالما  األهـايل  من جيدون داموا ما حيتلوا اليت البالد يتركون ال والغاصبني املستعمرين إن
 إال يعترفـون  ال وهـم  ظلما وهم وظلما، عتوا ازدادوا لبالدا يف الزمن م امتد وكلما ومهانة،
 وبالكفـاح  املختلفة وطبقاته الشعب أفراد مجيع يف يتجلى الذي وبالتصميم تصدهم، اليت بالقوة
  .الدخيل مع التعاون وعدم واملقاومة املسلح

ـ  وينـهبون  عليهـا،  يسيطرون املستعمرون كان اليت الشعوب من كثري استيقظت وقد ا،خريا 
 طـرد  يف عظـيم  أثـر  للـدخالء  ومقاومتهم الشعوب لكفاح وكان. مواردها يف ويتحكمون
 أخـاه  وخياطب اهلمم يستحث التالية القطعة يف والشاعر. واالستقالل باحلرية والظفر املستعمرين

  .والظاملني الظلم من ومحايته املستعمرين من العريب الوطن لتخليص العروبة، ويف الوطنية يف
  

 الفدى وحق اجلهاد، فحق    املدى الظاملون جاوز أخي
مروبةَ يغصبونَ أنتركهجمد    الع ةوالسؤددا؟ األبو  
  صدىِ أو لنا صوتا يجيبونَ    السيوف صليلِ بِغيرِ وليسوا
دفجر كمن حسام هفليس    غمد ،له ،غمدا أن بعدي  
 الغدا ال دناموع اليوم أرى     األيب العريب أيها أخي،
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  اهلُدى وتحيي الضالل ترد    أمة يف الشرق أقبل أخي،
  املُدى الذاحبون هلا أعد    لنا أختا القدسِ يف إنّ أخي،
  مرصدا قدرا لَهم وكنا    قادرينا غدرِهم على صربنا
  سدى وصاروا هباًء، فطاروا    املنون طلوع عليهم طلعنا
  مرعدا لظى و قانيا دما    َ مارالغ نشق إليها قُم أخي،
  املُصعدا الدم شباها فأورد    السيوف للقتال ظمئت أخي،
  موقدا ا الضرام وشب   دمي ثراها يف جرى إن أخي،
على ففتش ة مهجةرح    تأن أب رمدا عليها يالع  
  الندى مناها و الوغَى، جالها    قبضة من احلق راية وخذْ
ا لوقباستشهدا و اهللا بامسها دعا    أرضها على شهيد  

يفدي فلسطني ماكح املُفتدى و الفدائي وجلّ    الشباب  
  الردى إما و احلياة فإما    الصدور منا حتميك فلسطني
  والتعليقات احلواشي
 لنقضي والتضحية اجلهاد علينا فوجب ظلمهم، يف احلد الظاملون جاوز الغابة املدى .١

 .واستبدادهم ظلمهم من ونتخلص همعلي
 على يقضون الظاملني هؤالء انترك والسيادة، الشرق  :    السؤدد .٢

 .نستسلم وال نستكني إال الواجب إن ال، وسيادتنا، وحريتنا أجمادنا
 .ا الضرب عند صوا  :  السيوف صليل .٣
 أن ويريد فيه، الصوت ترديد عند املكان من يسمع ما  :    الصدى .٤

 .أقوياء كنا إذا إال أحرارا يتركونا لن الظاملني ءهؤال
 هؤالء وقاتل غمده، من سيفك أخرج. السيف  :    احلسام .٥

 .منهم كان ما بعد السكوت يصح فال املستعمرين،
 .املستعمرين حماربة على واإلقدام التواين، وعدم املبادرة إىل العرب يدعو .٦
 .املقدس بيت فيه بفلسطني بلد  :    القدس .٧
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 أن يريدون املستعمرين أن يريد السكني، - مدية مجع  :    املدى .٨
 لقتلها العدة، هلا أعدوا وقد العروبة، يف أختنا وهي فلسطني، يف العرب أمة على يقضوا
 .وابادا

 السيوف اجعل: شباها أورد. السيف حد – شباة مجع  :    الشبا .٩
 قتال أن حنس أننا. ضرم عند يليس الذي الدم املصعد بالدم ويريد دمائهم، من تشرب
 .دمائهم من السيوف تشرب حت فاضرم منه بد ال أمر الظاملني هؤالء

  
  الثورة حتية. ٨٦
  شادي أبو زكي أمحد

 التحق األساسية الدراسات تكميل بعد. القاهرة مدينة يف م١٨٩٢ سنة يف شادي زكي أمحد ولد
 م١٩٢٢ إىل ١٩١٢ سنة من ا وظل. جنلتراإ إىل وسافر. واحدة سنة فيها ومكث الطب مبدرسة
 اجلو له وفرت أمريكا إىل هجرته قبيل حىت حياته من طويلة فترة رافقته إنكليزية سيدة من وتزوج
 .  ومؤلفاته ديوانه خالله انتج الذي املالئم

. ونقده للشعر متخصصة كانت اليت‘ أبولو’ جملة وأصدر‘ أبولو’ مجاعة أنشأ م١٩٤١ عام ويف
 والعاطفة الوصف يف ونظم‘ والواقعي والرمزي الرومانسي’ الفنون خمتلف يف الشعر ظمن وقد

 عدة وله. شعرية موسوعة شادي زكي أمحد وكان. واألوبرات القصصي الشعر وأنشد والفلسفة
  ‘.ورنني أنني’و‘ مصريات’و‘ زينب’و‘ الفجر أنداء: ’أمهها شعرية جمموعات

  :املناسبة
 إليه، واحلنني الشوق يكون ذلك وعند عنه، اغتربت إذا مكانة من ماله حتس وإنك عزيز، الوطن

 هـذه  يف شـادي  أبو زكي أمحد والشاعر. وجماليه ومسائه أرضه إىل حتن كما فيه، أهلك إىل حتن
 بالود مليئة حتية وهي أمريكا، يف مغترب حتية م،١٩٥٢ سنة) متوز( يوليو ٢٣ ثورة حييي القصيدة
  .احلبيب الغايل الوطنب واالعتزاز والوطنية

  
 حبيبا القلوب كلّ ويف مسحا     حمررا العزيز ياوطين بوركت

 الترحيبا بشعري أزيد حتى  دمي من شعري كتبت أستطيع لو
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 طيبا املنور بالشعري وبعثت     مخيلة كلّ سألت أستطيع لو
 قريبا أعز قربانا ليكون     مالك أنا ما زففت أستطيع لو
 عجيبا اخللود يف تكرر عمرا     افحمك كلّ وهبت أستطيع لو

 ووجيبا رأت أحالما لتقص   مضت أعواما أعدت لوأستطيع
 التعذيبا إيثاري يف محلت   الّذي أضعاف بذلت أستطيع لو
 تطييبا رششتها و مبدامعي   دوركم ساحة غسلت أستطيع لو
  قشيبا الشباب يف) أرفل( ورجعت   شيخوخيت من هربت أستطيع لو

  ليقاتوالتع احلواشي
 قد رآه حني والربكة باخلري لوطنه الشاعر يدعو اجلواد  :    السمح .١

 .واخلالف العداء وزال والود، احلب فيه وشاع. خبريه أهله وانتفع حريته، نال
 كل يف أجلس أن استطيع لو الكثيف، اتمع الشجر  :    اخلميلة .٢

 الوطن حمرري إىل أقدمه شعرا أصوغها ايت اجلميلة املعاين منها استوحى اجلميلة األماكن
 .لفعلت

 ما كل أقدم أن استطيع لو تعاىل، اهللا إىل به نتقرب ما  :    القربان .٣
 .لفعلت هلم أملك

 .خالدين ليكونوا الوطن حرروا الذين هؤالء عمر يف أمد أن استطيع لو .٤
 أماين من نفسه يف جيول كان ما تقص أا يريد القلب، خفقان  :  الوجيب .٥
 حني بذلت مما أكثر لبذلت أضحى أن أستطيع لو فضله،  :    رهأث .٦

 .فيه اإلقامة وحرمت الوطن عن البعد أمل احتملت
 مجيله طيبه رائحتها لتكون  :    تطييبا .٧
 متبخترا وجرها أطاهلا  :  ثيابه يف رفل .٨
  .وطين حنو واجيب ألؤدي الشباب عهد إىل أعود ليتين اجلديد،  :  القشيب .٩
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  والسحر اجلمال مدينة. ٨٧
  النجفي الصايف أمحد

 قواعـد  يدرس أخذ. م١٨٩٧ النجف مدينة يف" النجفي الصايف أمحد" الكبري العراق شاعر ولد
 يف املرموقني االساتذة يد على الفقه من وشيئا واألصول والبيان واملعاين الكالم وعلم واملنطق اللغة

 عن حبثا البصرة إىل النجف من انتقل األوىل يةالعامل احلرب وابان العشرين سن بلوغه عند. النجف
 ضـد  النجف ثورة يف األكرب اخيه مع شارك الوفاض، خايل قليله أشهر بعد للنجف عاد. العمل

 وعمـل  الفارسـية  اللغة دراسة على هناك وعكف إيران إىل اهلرب به انتهى. الربيطاين االحتالل
 بالترمجـة  واشتغل التدريس ترك عامني بعد. انطهر يف الثانوية املدارس يف العريب لالدب مدرسا

 إىل الفارسـية  اللغـة  من واملؤلفات الكتب من العديد بترمجة قام. اإليرانية الصحف يف والتحرير
 اخليام عمر"  الفارسي الشاعر لرباعيات الرائعة ترمجته اال هذا يف النادرة أثاره من. العربية اللغة

 واالغـوار  ملونـة  واشعة االمواج: الشعرية مؤلفاته ومن. لبنانيةال النشر دور يف طبعت واليت" 
  .وشرار اللهيب واحلان
  :املناسبة

 احلـدائق  اجلمـال  منابع أهم ومن. وجة مجاال تزيدها اليت الطبيعية باملناظر املدن من كثري متتاز
 وتشرح واإلطمئنان وءاهلد النفس يف تبعث رؤيتها فإن الترع، أو األار يف اجلارية واملياه اخلضراء
 فيصري املاء صفحة على مساء النجوم صورة وانعكاس اجلو صفاء مجاال املناظر هذه ويزيد. الصدر
 ويصـطدم  تتحـرك  كأا النجوم صورة فيه تبدو املاء يتموج وحني السماء، كمنظر املاء منظر

  .البلور كقطع فتكون وتتكسر ببعض، بعضها
 مـن  كـثري  وعليـه  العاصي، ر وهو وسطها يف جيري ر ففيها ر،املناظ ذا غنية محاة ومدينة
 ويف دوراـا  يف صـوت  النـواعري  وهلذه احلدائق، ا وتسقي النهر من املياه حتمل اليت النواعري
 النـواعري  هذه وتبدو موسيقية، نغمات كأنه منتظما سريا الصوت هذا ويسري منها، املاء انصباب

  .املناظر هلذه وصفا جتد التالية القطعة ويف. السماء فلك كأا تدور حني
  مسحور جبماهلا امرؤ وأنا    سحرية مدينة محاة هذى

 وشعور كلها شعر ومحاة    بوصفها أقول ما شعري ليت يا
 أطري كلهن املناظر وعلى    طائرا فيها كنت أين ليت يا
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 معمور كلها الطبيعة فمن    تعمريها يف اإلنسان قصر إن
 وجسور فأر سرت أين أو    ائلومخ فجنة مشيت أين

 قصور البهي السامي جلالهلا    كأا تلوح خرائبها حىت
 أطري كلهن املناظر وعلى    طائرا فيها كنت أين ليت يا
 وثغور أعني كلي وودت    للثمتها كلها أبصر كنت لو

 تدور اجلميل بصاحبها نزلت  الدجى ا جن األفق شهب وكأن
 حبور فعمهن السماء شهب     به رقصت ماؤه متوج وإذا

 البلور يتكسر كما قطعا  وتكسرت تصادمت النجوم وترى
  وغور أوجه متازح حىت    ثانيا يلثم راح جنما وكأن

  تدور السماء افالك ابصرت    أبصرا مىت نواعري وا
  غدير إليه شوقاً فريدها  علت إذا السماء مصافحة تبغي

  املنثور ؤاللؤل منها فيسيل  وتعتلي اجلميل النهر يف وتغوص
  والتعليقات احلواشي
 شعره يف مجاهلا عن التعبري يستطيع أن يتمىن  :  شعري ليت .١
 الشجر الكثري املوضع  :    اخلميلة .٢
 أي يف. عليه يعرب الذي: اجلسر: والروضة احلديقة يريد  :    اجلنة .٣

 والقناطر واألار واألشجار احلدائق ترى فيه متشي مكان
 استمرار يف تدور اليت النواعري وحبماة. الساقية: بالدوال  :    الناعورة .٤

 .السماء جنوم كأا
 املاء، مصافحة تبغي وكأا دوراا، يف تعلو. املاء جمتمع  :    الغدير .٥

 .الغدير إىل الشتياقها دارت قد وكأا أسفل إىل ترتل مث
  الصايف املاء: املنشور اللؤلؤ .٦
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  الشاكرة السمكة. ٨٨
  القروي اخلوري سليم رشيد

 شاطئ على الرببارة قرية يف م١٨٨٧ عام‘ القروي الشاعر’ ب املعروف اخلوري سليم رشيد ولد
 سـبع  ملـدة  التدريس يف اشتغل. وحنلة وطرابلس بريوت يف تعلم. لبنان يف األبيض البحر البحر

 وشـاعر  ربيـة الع القومية شاعر وهو. الربازيل إىل سافر. فهاجر بلده يف الوزق جيد ومل. سنوات
 يعانقهـا  الشـجرة  علـى  انعطـف  حىت وعشقها الطبيعة أحب الوطنية وشاعر السياسة الثروة

‘ الرشـيديات ’ منـها  شعرية دواوين سبعة القروي أصدر وقد. يناغيها الزهرة يضمها والصخرة
  ‘.الالميات’و‘ األعاصري’و‘ القرويات’و

  :املناسبة
 إذا ولكنـه . وحييا يتغذى مواد من املاء يف جيده ومما ،يتنفس فمنه املاء، يف بقائه يف السمك حياة
 ولذا. لإلنسان لذيذ شهي غذاء الطازج والسمك. احلياة وفارق تنفسه اضطرب اهلواء إىل خرج
 فينفـذ  اللتهامه، فتقبل الطعم فيه هلا يوضع بالشص السمكة ولصيد خمتلفة، بطرق صيده حياول
  .اخلالص تستطيع وال شدقها، يف طرفه

  
 املتصدق ونعمة الكرمي فضل    ترجتي السفينة بأحناء فتطا

 أزرق ليل وسط احلباب ملع    لوامع احمليط حتت بزعانف
 األعمق للقرار لغاصت بشرا    درت ولو املياه سطح اىل برزت

  الربق الشصوص بأنياب رميا    يصطادوا الغلمان فتسابق
 احملدق البالء عن ن غفلت    وقد جائعة، األطعام تتلقف
 املتعلق املستشهد كترجح  وترجحت فاعتلت بشص علقت

  املترقرق لدمعها يتضاحكون    حوهلا السفينة وسط فتزامحوا
 مطبق باملنية حبر غمرات    يف وهي باع، قيد منها البحر

 املوثق األسري حماولة تبدي  خناقها النسيم شد وقد جحظت
 ينطق مل وان يفهمه الشعر    ناطق لسان عينيها وكأن



 

 
 

]١٩١[ 

 املترفق بقلبك أعوذ إين    الورى دون يب اتفتانه عينان
 الشقي القلب بينها قلب فأرق    محاسة القلوب تفاضلت واذا

 وحترق بلهفة فصحت شنقا    مائت أين فشعرت عاينتها
 املتمزق صدرها عن أنفاسكم    واحبسوا الربيئة اىل احلياة ردوا

  قاملطل اهلواء يف طريا أطلقت  كما فانسرحت البحر يف وطرحتها
 تغرقي أالّ عليك اخاف إين    واغرقي غوصي األمواج أربيبة
 فاستنشقي نسيمه الفساد عرف    ما االرجاء واسع فضاؤك هذا

  فاتقي حبرك حيتان له تعنو    به حوت فكم برا التقريب
  نلتقي بأال يرجو الذي ذاك  واذكري ربك، بركات على سريي

  والتعليقات احلواشي
  مما تأكله ما جتد أن ترجو السفينة حول سمكةال هذه دارت ترجو،  :  ترجتي .١

 ركاا يلقيه                             
 الظالم يف يلمع النار شرر تشبه المعة زعانف ا النار، شرر  :  احلباحب .٢
  على ظهرت ملا صيدها جيب دائما اإلنسان أن علمت لو علمت،  :  درت .٣

 .ءاملا وجه                             
 السمك ا يصاد حديدة – شص مجع  :  الشصوص .٤
  ا حييط ما إىل تتنبه ومل الشص من الطعام تلقت ا، احمليط  :  احملدق .٥

 الشر من وينتظرها                             
 واضطربت متايلت  :  ترجحت .٦
 متأملة وهو يضحكون الغلمان حوهلا اجتمع السائل،  :باملترقرق يريد .٧
 املوت: املنية  :املنية. باع قيد .٨
 يف غرقت ولكنها جناا، وفيه منها، قريب البحر: واملعىن – حميط  :  مطبق .٩

  حبر
 منه النجاة تستطيع ال الذي املوت وهو ا حميط آخر                            

 عظمت أو مقتلها برزت  :العني جحظت .١٠
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 خينقها اهلواء ألن متوت، أن أوشكت اءامل من خرجت ملا املربوط  :  املوثق .١١
 من يتخلص أن األسري حياول كما صائدها من التخلص فحاولت املاء، عن لبعدها
 .األسر

 داعيتان  :  هاتفتان .١٢
 اخللق  :  الورى .١٣
 .أخلصها أن يب تتوسل أا إليها النظر من فهمت وأحتمي التجئ  :  أعوذ .١٤
 رمحة القلوب أكثر املتاعب وعرفت الشقاء أحست اليت القلوب .١٥
 للموت مقدم هو من أمل تأملت رأيتها ملا غيظ: حترق. رأيتها  :  عاينتها .١٦

 .يتركوها أن منهم وطلبت فيهم فصحت
 اسرعت يريد  :  انسرحت .١٧
 ألا الغرق عدم عليها خاف. األمواج يف وعاشت تربت اليت  :األمواج ربيبة .١٨

  متوت
 .املاء من خرجت إذا                            

 من خال البحر. الفساد نسيمه يعرف مل  :  نسيمه الفساد عرف ما .١٩
 .منه حياتك به ما واستنشفى فيه، فعيشى واالستبداد والظلم الفساد

 ختضع  :  تعنو .٢٠
 عنه فابعدى احليتان من أقوى هو ما الرب يف خاىف،  :  اتقى .٢١
 الشاعر هو  :  لقائها عدم ويرج الذي .٢٢

  
  شجرة صوت. ٨٩

  اخلشن فؤاد
 مث مدارسها يف علومه وتلفى بريوت يف نشأ. م١٩٢٥ عام‘ الشويفات’ يف ولد لبناين شاعر وهو

 يف وعمـل ‘ فرتويال’ إىل هاجر مث التدريس يف مدة اشتغل. شهادا نال حيث‘ املعلمني دار’ يف
. سـنوات  سبع اغتراب بعد فرجع العودة إىل شده صحابواأل الوطن إىل احلنني أن غري التجارة

. املخطوطـات  وبعض الريفية جمموعته‘ الزيتون غابة’ و األول ديوانه‘ اليامسني سوار’ مؤلفاته من



 

 
 

]١٩٣[ 

  .الطبيعة جبمال عارمٍ وحس األلفاظ يف مذهلة بعذوبة أسلوبه يتميز
  :املناسبة
 بأحلـان  نفيض باحلياة نباضة موحية عبارة اخلشن فؤاد الشاعر صبها رقيقة أغنية - شجرة صوت
. البشـر  بين مع وحياا الشجرة متثل الواقع من بصور ذك على مستعينا. العاطفة بذوب وتغرق
  .قطعها بدل وزرعها باألشجار الرأفة يعلمنا أن إىل قطعته من الشاعر هدف
  القاسي أيها رويدك

  فأسك ودع
  بتحناين تكفر وال
  الظال لك كنت أما

  احلر الهب بيوم
  بليالت وأنساما

  نفسك بالشذا تعطر
  العاين قلبك وتنغش
 اجلاين أيها حرام

 أحيا أنا
 حتيا كما

 تلقي ما مثل وألقي
 الثملى أحالمي فلي

 كأحالمك
 اجللى آالمي ويل

  !كآالمك
  أشقى أنا

 تشقى كما
 إحساسي ذوب وأزفر

  !بأنفاسي
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 يسري إذا النسغ دمائي
 الفجر لؤلؤ ودمعي

 زهري يف بالطي ووجدي
  !وأغصاين

 ذايت من أعطيك أنا
 تنعم لكي
 والثمر الزهر فمين
 تعتصر اخلمر ومين
 املطر أنفاسي ومن
  !الينابيع ظمأي ومن
 األول مهدك ومين

 األمجل حلمك يهدهد
 واملغزل الكوخ ومين
 للمعول اخلصب وزند
 يشجيك اهلوى وقيثار
  الغسق سكينة وعند
 ...الكربى رحلتك ويف
 تقضي إذا
 ميضي اوإذ
 القرب إىل األهل بك

 العهد وفية وأظل
 املهد من
 اللحد إىل

  !!الفاين جسمك فأحضن
  والتعليقات احلواشي
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 الرمحة  :    التحنان .١
 القوية الطيبة الرائحة  :    الشذا .٢
 املفهوم املشغول،  :    العاين .٣
 السكر أو الشراب فيها اآلخذ  :    الثملى .٤
٥. لّاألج مؤنث. العظيمة  :    اجللي 
 وأمده النفس أُخرِج  :    أزفر .٦
 قطعت إذا الشجرة من خيرج ماء  :    النسغ .٧
 الشديد احلب  :    الوجد .٨
 الطفل سرير  :    املهد .٩
 لينام الصيب حتريك  :    اهلدهدة .١٠
 الليل أول ظلمة  :    الغسق .١١
 متوت  :    تقضي .١٢

  
  لبنان. ٩٠
  سالمه بولس

 مـن  احلقوق شهادة ونال‘ احلكمة’ يف درس. م١٩٠٢ معا جزئني قضاء‘ اللقش بتدين’ يف ولد
 إىل فانصرف املرض، بعدها أقعده مدة فيه وظل القضاء دخل مث. بريوت يف"  اليسوعية اجلامعة"

 العبـارة  بقـوة  أسـلوبه  متيز. والفي الفكري لنشاطه وسيلة آالمه من وجعل والتعأليف املطالعة
‘ جـريح  مذكرات’و‘ العشية حديث’ و‘ الغدير عيد’: مؤلفاته من. معانيها ورقة وقعها وحالوة

  ‘.الوجود يف ع الصرا’و
  :املناسبة

. الثمر ومنبت الشمس ونزهة السين مالعب جباله الشاعر يصور. سالمه بولس للشاعر جنة لبنان
 هلـم  أهـال  الغرباء فيه يلقي مضيافا به وتباهي. للنسور وحمطا لألجنم وشقيقا لألنوار أخا وجعله
  .  الغمام بذيول معلقة جنائن فهي فيه القرى ماأ. سهال
  بابا للفردوس مهد جبلٌ    السحابا واحتل األجنم جاور
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  واغترابا فقسرا غابت وإذا    مفرقه يف الشمس تستحم
  اخلضابا لبنان جفن عن نقلت    وقد للدنيا األضواء حتمل

 ذابا والكوثر التفاح وازدهى    أكنافه يف العنقود ضحك
  وعتابا شجوآ الدوح فرواها    اهلواى ننتهع الطري ساجعات

   إهابا خمضال األذيال أشقر     آكامه يف الفجر وستبان
  ومالبا وشيحا آسا عبقت     جبهته من األنداء تقطر

  وهضابا وماء آفاقا طبت    السىن وهاب األنوار أخا يا
  مابا اخللد جنة يف خلته    املنتهى سدر التياه أرزك

  وطالبا عزا النسر وحمط    الرىب تاج يا النجم شقيق يا
  غابا لآلساد كنت قد مثلما    أفياجا سهال لألضياف كنت

  وصحابا وقوما أهال يلتقي    أخ بلبنان الضيف إمنا
  رحابا وأخالقا أكنافا شام    طرفه فيه قلب كيفما

  احلجابا الليل وجنة عن مزقت    املنحىن عند لبنان قرى يا
  واضطرابا شوقا العاشق خيفق    مثلما فيه األنوار ختفق
  ركابا حتدوها اخللد ربوت    إىل اجلو سلم يف رقيت

  والتعليقات احلواشي
 فراديس مجعها اجلنة،  :    الفردوس .١
 الشيئ على اإلكراه  :    القسر  .٢
 نباته وطلع اخضر  :  املكان أو الشجر خضب .٣
 الظالل اجلوانب،  :      األكناف .٤
 الصايف العذب املاء  :      الكوثر .٥
 حبنني الصوت تردد اليت وهي ساجعة مجع  :    اجعاتالس .٦
 العظيمة الشجرة وهي دوحة مجع  :      الدوح .٧
 احلزن اهلم،  :      الشجو .٨
 اجللد: واإلهاب. الندي املبتل  :      املخضل .٩
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 الرائحة طيبة نباتات  :  واملالب والشيح اآلس .١٠
 الضياء  :      السىن .١١
 عن الكائنة النبق شجرة وهي سدرة الواحدة  :    املنتهى سدر  .١٢

  ميني
 اإلهلي العرش 

 إىل العودة معناها وهنا الرجوع األصل يف  :      املآب .١٣
 اآلخرة

 املنبسط الفسيح  :      األفيح .١٤
 رأى نظر،  :      شام .١٥
 تدفعها  :      حتدوها .١٦

  
  بالدي. ٩١

  لبكي صالح
 يف ولـد . السياسـة  يف وكتـب  اةاحملام يف اشتغل. احلديثة النهضة شعراء من لبناين شاعر وهو

 آثاره من. العاطفة وحرارة التعبري بعذوبة أسلوبه ميتاز. م١٩٥٥ سنة وتويف م١٩٠٦ سنة بعبادات
  ‘.سأم’ و‘ مواعيد’و‘ القمر أرجوحة’

  :املناسبة
 ويفخـر  بـبالده  فيـتغىن  الوطن موضوع على صاحبها فيها يدور النجوى شعر من القطعة هذه

 وقوة التعبري ومجال العاطفة حرارة من فيه ما مبقدار الشعر جيود. طبيعتها حماسن ويصف بأجمادها
  .النغم ورشاقة والتصوير اخليال
  حبور ورهج هناء وحلم    الثغور يف أغنية أحبك
  الصغري كحلم صغارا لديها      املىن تتعرى وأمنية

  العصور وجالل املدى انتفاض    تكتسني أسطورة وأهواك
  نور أفياء الشهب مقل ويف    ئتالقا منك الدهر مفرق على
خطري أمر كل يف فألقاك    املنقضي الزمن على أكر  
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  أمري وأي منك يك ومل    العصور يف سطا إله وأي
  صور شظّ من متتد قوافل    البعيد الزمان خالل من أرى

  الطيور زقزقات على وتغدو    احلداة هينمات على وتسري
  الوثري انباألرجو ويرفل    ويزهو تيها الكون فريتقص

  العطور مس نشاوى بعيد    أفق كل يف الكواكب وتغفو
  األثري يف ملاعة اليم على    جاريات أشرعة وأبصر

  القدير بركات على خفافا      ومتضي محلته مبا متيل
  وفري قدس هياكل وط    الشط فإذا أفياؤها ومتتد

  خبور جنوى فؤادك الربايا    يف وزعت فديتك بالدي
  وزور بعق اتهدين من    عنه وكوفيت السخاء شرعت

  النفري زغردات على بالدي    وقومي عنك الذل فانفضي أال
  والتعليقات احلواشي
 السرور  :    احلبور .١
 يصدق ال الذي العجيب احلديث  :    األسطورة .٢
 ملعان  :    ائتالق .٣
 الكواكب عيون  :  الشهب مقل .٤
٥. رجع  :    كر 
 ليال سار  :    سرى .٦
 اخلفية األصوات  :    اهلينمات .٧
 هلا ويغين اجلمال يسوق الذي وهو حاد، مجع  :    احلداة .٨
 جتوز ال وهي رقص مبعىن هنا مستعملة  :    ارتقص .٩
 تكرب تاه، مصدر  :    التيه .١٠
 وتبختر ذيله جر  :    رفل .١١
 محر ثياب. أمحر صبغ  :    األرجوان .١٢
 اللّين  :    الوثري .١٣
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 رانالسك وهو نشوان مجع  :    نشاوى .١٤
 شراع مجع  :    أشرعة .١٥
١٦. البحر  :    اليم 
 امتداد ويكون األجسام تتخلل الوزن حتت تقع ال مادة  :    األثري .١٧

 الفضاء: هنا واملقصود. متوجاا بواسطة واحلرارة الصوت
 أسرع ومعناه‘ خف’ فعل من  :    خفافا .١٨
 املخلوقات  :    الربايا .١٩
 قانونا شريعة، سن  :    شرع .٢٠
 حاجة سأله  :  فالنا اجتدى .٢١
 به واستخف عصاه  :    أباه عق .٢٢
 الباطل الكذب،  :    الزور .٢٣
 فيه ينفَخ البوق  :    النفري .٢٤

 
  فراشة. ٩٢
  زخريا خليل إلياس

 أسـلوبه  مميـزات  مـن . به يتفرد خاص أسلوب الكتابة يف له مرموق لبناين وأديب شاعر وهو
 كثرية آثاره. املوحية النابضة والكلمة واإلجياز اجلزالة على مةالقائ واملتانة الشعري والدفق الطالوة

  .والصحف االت يف منشورة ولكنها تطبع مل
  :املناسبة

 والبهجـة  النضـارة  فصـل . الربيع مبقدم إبذان واحلقول اخلمائل يف وظهورها الفراشات رف
 ـا  يناجي القصيدة ذهه إبداع إىل الشاعر حدا ما هذا. بالطيب املضمخ بالندى املبلل والصحو

  .الفراشات إحدى
  عبري هف ووجهك    صدى رف جناحك
  نضري صحو وجة    ندى حب وعينك

  الوثري الربيع جيوب    خبأت ما فيك ويف
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  باحلرير وطرزتا    لففتا ورجالك
  القصري اللقاء كطيف    الضحى عرب ترفني
  القرير احملب جبفن    املىن غصون كفيئ
  والغدير الرىب حفاف    على جذىل ترفني
  القفري صبايا رواه    حدث زهو ودج
  األخري؟ الربيع وجه  أين أخت، يا فراشة،

  املغري الشتاء برد    خوف ختبأت وأين
  العسري الزمان هذا     وعنك عين اهللا حلا

  واهلدير...  بأرياحه    املىن صفو يعكر
  والتعليقات احلواشي

١. الصدى رف )وتألأل اهتز  :    )يرف 
٢. العبري هف    :  هبوبه صوت فسمع هب 
 خمضر  :      نضري .٣
 اللّني  :      الوثري .٤
 والرسوم امللونة باخليوط زينه  :    الثوب طرز .٥
 خالله: الضحى وعرب. وناحيته شاطئه  :  الوادي من والعرب العرب .٦
 الشمس تشرق حني  :      الضحى .٧
 النوم يف الطائف اخليال  :      الطيف .٨
 إليه متشوقة كانت ما ينهع رأت الذي  :      القرير .٩
 مفردة واللفظة. اجلانب  :      احلفاف .١٠
 فيه تركب النساء كانت قبة له حممل  :      اهلودج .١١
 االختيال والكرب التيه. الفخر  :      الزهو .١٢
 له وغىن ساقه  :      حداه .١٣
 املنام يف تراه ما. رؤيا مجع  :      الرؤى .١٤
 النحل خلية  :      القفري .١٥
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 بشدة هجم أي أغار من فاعل اسم  :      املغري .١٦
 ولعنه قبحه  :    فالنا اهللا حلا .١٧

 
  اجلبل هذا. ٩٣

  عقل وديع
 يف علومـه  وتلقـى ) م١٨٨٣( الـدامور  يف ولد. شعره يف كثريا وغناه وطنه أحب لبناين شاعر

 مث ومن. األوىل العاملية احلرب أثناء معارف مفتش منصب شغل. شهوان وقرنة احلكومة مدرسيت
 انتخـب . الراصـد  جريدة مث. مالط شبلي الشاعر مع‘ الوطن’ جريدة فأنشأ. الصحافة يف عمل
 متيز وقد. مطبوع شعر ديوان له. لبنان جبل عن الربملان يف ونائبا اللبناين، العلمي للمجمع رئيسا
  .م١٩٣٣ عام تويف. الوطنية وبرتعته والقوة باملتانة شعره

  :املناسبة
 تطمـع  أو توهنـها  أن عن الدهر نوائب تعجز جببال وخصه. احلسن عليه اهللا أفاض وطن لبنان

 ويطلـب . لبنان يف الرتول إىل املرض أسقمه من دعوة إىل الشاعر ينتقل الوصف هذا بعد. بزواهلا
  .حاالته مجيع على وطنه الشاعر حيب. اآلباء رفات هو لبنان تراب ألن حافيا ميشي أن منه
  مجاله أخص األعلى فردوسه    من لبنان على أجرى الذي إن

  بزواله مطمع ال ما وحباه    دونه الدواهي ن ما أعطاه
 جباله بايار إال تنهار    فال رواسيه يف رواسخ نعم

 سرباله على منفجراً البلور    قميصه شق كيف إليه فانظر
 وضالله املنحىن ضال بني ما    الضىن ثوب خالعاً عليه وانزل
 رجاله رفات لبنان فتراب    هتراب دوس قبل نعالك واخلع

 اجياله ثرى على املتراميات    غاباته من الربكات وتلمس
 ظالله بغري عظمي يدفنوا ان  ارتضي ال الذي اجلبل فدى روحي
 زالله خرير يؤنسين وأبيت    نسيمه بليل يلمسين ألظل
اشباله على وقضى بأسوده    الردى عبث ولو به قنعت وطن 

 آله من وحشة يف وأحبه    مأنوسةٌ ودياره أحببته
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 أطالله من إيلّ أحب مغىن    أرى فال الديار منه عفت وإذا
 باستبداله رضاي علي نفسي   ألنكرت اجلنان يف خريوين أو
 شالله من واعز ورده من    منهالً اطيب الفردوس كوثر ال

  والتعليقات احلواشي
 أفاض  :    أجرى .١
 جنة  :    فردوس .٢
 تضعف  :    ن .٣
 املصيبة أو اخلطب وهي داهية مجع  :    هيالدوا .٤
 أعطاه منحه،  :    حباه .٥
 موضعها يف ثابتة أي راسخة مفردها  :    رواسخ .٦
 الثابتة اجلبال  :    الرواسي .٧
 تتهدم تسقط،  :    تنهار .٨
 ثوب قميص،  :    سربال .٩
 املرض  :    الضىن .١٠
 الشجر من نوع  :    الضال .١١
 احللق يف عاسري مير صاف عذب ماء  :    زالل .١٢
 اندرست احمت،  :    عفت .١٣
 مرتل   :    مغىن .١٤
 خرائب بقايا، آثار،  :    أطالل .١٥
 .اجلنة يف ر  :    الكوثر .١٦

  
  مهاجر عودة. ٩٤

  املعلوف شفيق
 إىل انتقـل  حىت شب إن وما. م١٩٠٥ عام زحلة يف ولد. املهجر يف الكبار لبنان شعراء أحد هو

 حيركهـا  فاضت أن لبثت ما أبيه عن ورثها اليت الشاعرية ولكن التجارة، مارس وهناك الربازيل،
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 شـأا  هلا كان اليت القصائد من بعدد فأحتفنا بالده، تربة إىل واحلنني. وطنه إىل الشوق عامل فيه
 لكـل ’ وديوانـان ‘ عبقر’ ملحمته: آثاره من. العربية البالد سائر ويف املهاجر ويف هنا الشعر يف

 وتنـبض  رقـة  تفـيض  مذهلة وعذوبة صداحة، بغنائية شعره متيز‘. اذيفا نداء’و‘ عبري زهرة
  .املوسيقى باإليقاع
  :املناسبة
 بامسه ناداه. االغتراب طول وحرقه الشوق به برح أن بعد وطنه إىل عاد مهاجرا تصور القصيدة
  .املعمورة أقطار يف منشورون وهم للمغتربني صورة الشاعر يرسم. فلباه املنادي

  لألكباد األكباد نداء من    التنادي غداة أدعى صوت أي
  الرماد خالل من اجلمر ننفض    فعدنا الزمان ذمة صدقت

 الوادي ضفاف على ذكريايت    مللم قلب فيا الصبا ملهى هاك
  مناد الضلوع يف لبنان باسم    ونادى لإلياب الشوق نشط
  متهادي هودج والشوق موج    ال بني فليقلّك الشط قرب
  بوادي الصباح غزة على    لبنان أعالم ءالقضا يف هذه
  اإلزباد صاخب اللج هائج    حبرا األفق على صدعت قمم

  بالدي جديد من البحر ولد    فهال منه اجلبال تشرئب
 صادي حبرقة فمي عنه عاد     إال وِردك رشفت ما موطين،

  اجلعاد اجلباه على محلوها     جراح املغربني قلوب يف
  ميعاد على العلى وعذارى     كانوا هجرك فيوم تلمهم ال

  هادي العزم سوى يهدهم ومل  بالغرب الشرق سواحل دقوا يوم
 وقَّاد بكوكبٍ منهم أفق  ال شع ااذيف احتكت كلما

 اهلادي النسيم يد مجعتهم    فهالّ الرياح كف وزعتهم
صهات غُصإالّ هي ما األم    ممخفارة يف ذ األوالد 

  اجلهاد طولِ بعد الفتح علم    ويطووا الشراع خينقوا أن حان
  والتعليقات احلواشي
 أوجب  :    أدعي .١
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 صبيحة  :    غداة .٢
 بالعودة الدهر من  :  الزمان ذمة صدقت .٣
 حيمل  :    يقلّ .٤
 الرجوع العودة،  :    االياب .٥
 اجلمل ظهر على املرأة مركب  :    هودج .٦
 متمايل  :    متهاد .٧
 طلعته  :  الصباح غرة .٨
 املاء معظم  :    اللج .٩
 املاء تعلو اليت الرغوة أي الزبد، كثرة  :    اإلزباد .١٠
 بزهو مرتفعة تنتفض رؤوسها، تطلع  :    تشرئب .١١
 شرب ل،  :    رشف .١٢
 .للشرب يقصد أي يورد، الدي املاء  :    الورد .١٣
 الظمآن العطيش،  :    الصادي .١٤
 حراسة رعاية،  :    خفارة .١٥

  

  جلديدا للعام صالة. ٩٥
  طوقان فدوى

. األوىل العامليـة  احلرب بعد‘ نابلس’ مدينة يف ولدت. احلديث العصر من فلسطينية شاعرة وهي
 آثارها ومن. األجنبية اللغات إىل أشعارها ترمجت وقد. طوقان إبراهيم للشاعر شقيقة أختا كانت

 سـلطان  جائزة’ نالت. م١٩٦٩ عام‘ والفرسان الليل’ بعنوان بريوت يف طبعت شعرية جمموعة
  .م١٩٨٩ عام املتحدة العربية باإلمارات‘ العويس
  :املناسبة
 أشـواق  يعمـل  اجلديـد  العام. احلب يعطيها أن اجلديد العام من طوقان فدوى الشاعرة تطلب
  .اجلديد العام من أيضا اخلري كنوز الشاعرة تطلب. ومثرمة جديدة

  جديدة أشواق لك يدينا يف
  فريدة نوأحلا تسابيح، مآقينا يف
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  يديك يف غناء قرابني نزجيها سوف
  الورود عذب أمالً مطالً يا
  والوعود باألماين غنياً يا
 لديك؟ ماذا أجلنا، من حتمله الذي ما

  تتفجر فينا اخلري كنوز فباحلب حباً، أعطنا
  وتزهر احلب على ستخضر وأغانينا
  وخصوبه وثراًء عطاًء وستنهلّ

 جديد من فينا املنهار العامل فنبين حبا أعطنا
  اجلديبه لدنيانا اخلصب فرحة ونعيد
  الصعود أفق ا نفتح أجنحة أعطنا
 احلديد جدران عزلة من... احملصور كهفنا من ننطلق
  املدهلمة الظلمات يشق نوراً أعطنا
 سناه دفق على نوراً أعطنا
  قمة ذروة نعتلى
  احلياة انتصارات منها جنتين

  توالتعليقا احلواشي
 العني من الدمع جمرى وهو موق مجع  :  املآقي .١
 برفق ودفع ساق  :  أزجى .٢
 وغريها ذبيحة من تعاىل اهللا إىل به يتقرب ما كل وهو قربان مجع  :  قرابني .٣
 الظلمة الشديدة  :  املدهلمة .٤

  

 مسلمون. ٩٦
 القرضاوي يوسف

 إحـدى  الـدين  أصـول  ةكلي يف وخترج درس، وا مبصر، ولد القرضاوي، اهللا عبد يوسف هو
 بليغ، وشاعر مشهور وكاتب مصقع خطيب وهو. لغوي ديين عامل وهو. الشريف األزهر كليات
  .م١٣٨٠ سنة منذ الدوحة يف الثانوي الديين للمعهد مديرا يعمل
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  :املناسبة
 القيصر جتاه املسلمون حصلها اليت املسلمني وجناة املسلمني أحوال القرضاوي يوسف األستاذ يبني
 أن يـدعي  وهو. واد العدل أهل كانوا املسلمني بأن ويبني. السابق العصر يف وغريهم سرىوك

  .الدنيوية احلياة يبالون ال املوت يتوقعون ألم إميام بسبب فقط للمسلمني النجاة
  نكون والعدل احلق كان حيث       مسلمون مسلمون مسلمون
 املنون أحلىما اهللا سبيل يف      ون من ونأىب املوت نرتضي

  مسلمني ومنوت نعيش من      اليمني وأقسمنا صممنا حنن
  املبطلني ضالل متحدين       املبني احلق على مستقيمني
 مسلمون مسلمون مسلمون        املسلمون يسود من جاهدين

  وقيصر كسرى بامسه وحكمنا        معشر خري كنا باإلسالم حنن
 )  أكرب اهللا(  الورى يف ونشرنا       فأمثر الدنيا يف العدل وزرعنا
 مسلمون مسلمون مسلمون        تعلمون ال كنتمو إن فاسألوا
  ؟ ضيعا فقري حق محى من        ماوعى عنا التاريخ سائلوا

  ؟ معا والدنيا الدين أقام من       ؟ أرفعا صرحا للعلم بىن من
 مسلمون مسلمون مسلمون      املسلمون:  سيجيب ، سائلوه

  الشعوب حررنا باإلسالم حنن    .....  قلوبال أحيينا باإلميان حنن
  واجلنوب الشمال يف وانطلقنا    .....  العيوب قومنا بالقرآن حنن

  مسلمون مسلمون مسلمون        هون كل ومنحو النور ننشر
  اجلباه أعلينا بالتوحيد حنن       احلياة نورنا باألخالق حنن
  ورعاه دعاة للحق حنن        الطغاة أدبنا بالبتار حنن

 مسلمون مسلمون مسلمون        سائلون يا تارخينا ذلكم
  يب أنت ، مين أنت ، منك أنا      املغرب يف أو اهلند يف أخي يا
  وأيب أمي اإلسالم إنه      نسيب عن عنصري عن تسل ال

  مسلمون مسلمون مسلمون        مؤتلفون به حنن إخوة
  فاحتنيال األباة جمد نصل قم        الراشدين اهلداة عدل نعد قم
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  للعاملني رمحة فلنعدها        دين دون بدنيا الناس شقي
 مسلمون مسلمون مسلمون      مسلمون فإنا ؟ كيف:  التقل

  األوان آن قد القيد نفك قم        مكان كل يف اإلسالم أخا يا
  الزمان دستور املصحف وارفع        باألذان واهتف الربوة واصعد
  مسلمون مسلمون لمونمس        مسلمون إنا:  اآلفاق وامأل

  والتعليقات احلواشي
 نذل    :    ون .١
 املوت    :    املنون .٢
 قوم    :    معشر .٣
 الفرس ملك    :    كسرى .٤
 الروم ملك    :    قيصر .٥
 الناس    :    ورى .٦
 حفظ    :    وعى .٧
 العايل البناء    :    الصرح .٨
 اخلزيط    :    اهلون .٩
 جبهة مجع    :    اجلباه .١٠
 السيف يعين طعالقا    :    البتار .١١
 الظامل يعين طاغية مجع    :    الطغاة .١٢
 متحابون    :    مؤتلفون .١٣

  
  النفس مجال. ٩٧

  الزبيدي يكرب معد بن عمرو
. املذكورة الغارات وصاحب اليمن، فارس. الزبيدي اهللا عبد بن ربيعة بن كرب معدي بن عمرو
 صـلى  النيب تويف وملا. وعادوا ا،وأسلمو فأسلم زبيد، بين من عشرة يف ه،٩ سنة املدينة على وفد
 فشـهد  الشـام،  إىل بكـر  أبو فبعثه اإلسالم، إىل رجع مث. اليمن يف عمرو ارتد وسلم عليه اهللا
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 النفس، عصي وكان. القادسية فشهد العراق، إىل عمر وبعثه. عينيه إحدى فيها وذهبت الريموك،
 اليت قصيدته أشهره جيد شعر له. كثرية شجاعته وأخبار. ثور أبا يكىن اجلاهلية، قسوة فيه أبيها،
: وقيل. الري من مقربة على تويف تستطيع ما إىل وجاوزه=  فدعه شيئاً تستطع مل إذا: فيها يقول
 معديكرب بن عمرو ديوان( يف شعره من به ظفر ما الطعان هاشم مجع. القادسية يوم عطشاً قتل
  .الطرابيشي مطاع صنع ومثله) ط -

  :املناسبة
 إنّ الشـاعر  يقول. ١٧ أبياا وعدد الكامل، جمزوء حبر من املخضرمني، عصر من لقصيدةا هذه

 القيمـة  هلـا  وحقيقتـه،  روحه مبثابة هي باطنة، معنوية وحقيقة ظاهرة، حسية صورة للجمال
 الطيبـة  أصـوله  يف اإلنسان يف النفس مجال: يقول وهو. املعول األمر حقيقة يف وعليها الكربى،
  .والشرف اد تورث اليت الكرمية وأفعاله

 بردا رديت وإن فاعلم    مبئزرٍ اجلمالُ ليس
 مجدا أَورثن ومناقب    معادنٌ اجلمالَ إِنّ

أَعددت ثانداًء بغةً  سا للحدعلَندى وع 
 قَدا واألبدانَ البيض    يقُد شطَبٍ وذا نهداً

ي وعلمتأن ذا يوم    نازِلٌ كهدا كعباً منو 
وا إذا قوماحلدي لَبِس    وا درمنلَقا تا حدوق 
 استعدا مبا اهلياجِ يوم    إىل جيري امرئٍ كلُّ
 شدا باملَعزاِء يفحصن    نساَءنا رأيت ملّا

 تبدى إذا السماِء بدر    كَأَنها لَميس وبدت
 جِدا مراأل وكان تخفَى    اليت حماسنها وبدت
نازلت مهومل كَبش    ا الكبش نِزالِ من أردب 

 أَشدا بأن لقيت إِن ذُر    وأن دمي ينذُرونَ هم
 لَحدا بيدي بوأته    صاحلٍ يلَ أخٍ من كم
 زندا بكاي يرد وال ت  هلع وال جزِعت إِن ما

هه أَلبستأَثواب    لقتوخ يوم قتللدا خج 
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 عدا لَألعداِء أُعد     الذاهبني غَناء أُغين
بهم الذين ذَهبأُح    مثلَ وبقيت فَردا السيف  

  
  والتعليقات احلواشي

  
 اإلزار    :    املئزر .١
 ألبست    :    رديت .٢
 خمطط ثوب    :    البرد .٣
 معدن مجع    :    معادن .٤
 النوائب    :    احلدثان .٥
 واسعة    :  سابغة درع .٦
 اجلري املثري الفرس    :    اءالعد .٧
 شديد    :    علندى .٨
 الضخم اجلميل الفرس    :    النهد .٩
 السيف يعين خطوط صاحب    :    شطب ذو .١٠
 طوال يشق    :    يقد .١١
 بيضة مجع    :    البيض .١٢
 الدرع يعين بدن مجع    :    األبدان .١٣
 أفعاهلم يف بالنمر تشبهوا    :    تنمروا .١٤
 خاصة الدرع أو عامة السالح ينيع حلقة مجع    :    احللق .١٥
 اجللد من الدرع    :    القد .١٦
 القوم سيد    :    الكبش .١٧
 أنزل    :    بوأ .١٨
 القرب حفرة    :    اللحد .١٩
 حزن    :    وهلع جزع .٢٠
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 القليل الشيئ    :    الزند .٢١
 الشديد القوي    :    اجللد .٢٢
  العشرية من مضوا الذين مثل أنفع  :  الذاهبني غناء أغين .٢٣

  الفخر يف. ٩٨
  التيمورية عائشة

. تيمـور  حممد بن إمساعيل بنت عصمة امسها م١٨٤٠/  هـ١٢٥٦ عام التيمورية عائشة ولدت
 ونشـرت  األدب درست. والتركية بالعربية الشعر تنظم كانت مصر نوابغ من أدبية شاعرة وهي

 املشـهور  املؤرخ رتيمو أمحد شقيقة وهو’ الطراز حلية‘ يسمى شعر ديوان وهلا مقاالا الصحف
  .فتاة كل به تفتخر أن ينبغي مبا تفتخر شاعرة وهي. م١٩٠٢/  هـ١٣٢٠ سنة وتوفيت
  :املناسبة

 مـا  بسبب الفتاة؟ تتخر كيف تسأل وهي قط تفتخر أن الفتاة تستطيع ال التيمورية عائشة تبني
 ألسـرا  وما هاوحسب جباهها أم ومتاع مالبس من عندها ما بكثرة أم ومال مجال من اهللا وهبها

 وتدينـها  وحيائها عفافها بسبب تفتخر أن للفتاة تستطيع نعم، تقول وهي. اتمع يف مكانة من
 تربية وجتيد الشريعة يف كما الزوج ملعاملة وحتسن البيت ربة تكون ألن وإعدادها تربيتها وحسن
 طبيبـة  أو مدرسـة  – مثال – تكون بأن جمتمعها خدمة يف وتسهم املرتل إدارة يف ومتهر األوالد
  .جنسها لبنات

  
 أَترايب على أَمسو وِبِعصميت     حجايب عز أَصون العفاف بيد

 آدايب كَملَت قَد نقادة      وقَرحية وقادة وبِفكرة
 واالحساب اخلُدور ذَوات قَبلى   معشر شيمة الشعر نظَمت ولَقَد

 وكتاب منطق بالغَة يهوى    ناطق االفكاهة قُلته ما
 خطايب فَصل أَعطي وبِفطنيت    قُدويت ولَيلى املهدى فَبِنِية
لَّهب در لسج    منواهلا كَواعال نوانِس العععاب لكو 

 صعاب وجوب صخر يف خنساء  ال وحامت الثَمني بِالدر وخصصت
 خضايب دادامل نقش من وجعلَت   دفاتري جبني مرآتى فَجعلَت
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 شباب أَواهاب خط بعذار   أَمنلى طرسى وجنات زخرفَت كم
 االحباب روضة قَوىل بِعبريِ     وتضوعت الذكا شمع زها ولَكُم

 وغيايب حضريت يف يغبطها    بِمناطق الَيها ربات منطقت
 االنساب ذو ما شعائر عرفت     ذَوائبا الشعور نادى يف وحلَّلَت
 حجاب وحرز غَرا بِتميمة     بالغَيت فُنون فكري من عوذت

 االلباب زهرة يكوىن اال     تعلُّمي وحسن أَديب ضرين ما
 رحايب واعتزاز ثَويب وطَراز   عصابيت وعقد خدري ساَءين ما
 ونِقايب بِلميت اخلمار سدل     وال العليا عن حجلي عاقَين ما
ضمار طي نعهان مذا الركَت اشتعب   االرِكاب مطامح الِسياق ص 

 مآب لخري أَسعى ما حسنِ يف     وتفرسى راحيت يف صولَيت بل
صون سر من ناهيكه مت    كنهه شاعتغراب لَدى غَراباال 

سكختوم كَاملرج من بِدزائضوع    خيو طيب الب طيبِهبِم 
 الطالب يد شلت مسها عن     لُؤلُؤ جواهر حوت ركَالبِحا أَو
 عذاب فَصل الغواس كابِد كَم    ومنالُها نوالها لشوق در

 كتاب بِكُل تتلى وشؤنه     صونها وافَق املَشهود والعنبر
رتصباح فَأَنم ةراعالب هينح     يل واال م ب لَهواههاب مالو  

  ليقاتوالتع احلواشي
 جيمل وال حيل ال ما اجتناب  :      العفاف .١
 أحفظ  :      أصون .٢
 ستري  :      حجايب .٣
 حفظ  :      عصمة .٤
 سين ومثيالت قرينايت على أرتفع  :    أترايب على أمسو .٥
 ماضية مستنرية  :      وقادة .٦
 والكتابة الشعر إجادة على ا يقتدر قوة  :      القرحية .٧
 لألمور مميزة  :      نقادة .٨
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 العقول  :      األلباب .٩
 منعين  :      عاقين .١٠
 احلياء شدة من ناتج اضطراب  :      اخلجل .١١
 اخلمار إرسال  :    اخلمار سدل .١٢
 ووجهها املرأة رأس تغطي ما  :      اخلمار .١٣
 والوجه اآلذان على يسترسل الذي الشعر  :      اللمة .١٤
 املرأة وجه على يوضع الذي الربقع  :      النقاب .١٥
 التنافس ميدان اجتياز  :    الرهان مضمار يط .١٦
 البصر إليه ميتد ما غاية وهو مطمح مجع  :      مطامح .١٧
 امليدان يف واإلقدام واملنافسة اجلولة  :      الصولة .١٨
 مهارة  :      تفرس .١٩
 .اخلري ميدان يف منافسيت يعين عاقبة،  :      مآب .٢٠

 
  يسرا العسر مع إن. ٩٩
  )ر( طالب أيب بن علي اإلمام

 إنه. الراشدين اخللفاء ورابع السالم عليه الرسول عم ابن عنه اهللا رضي طالب أيب بن علي اإلمام
 الشـدائد  علـى  والصرب واملسلمني اإلسالم محى عن والذود والكرم النادرة بالشجاعة معروف
 يبـا خط كـان  كما وشعرا نثرا القول وفصاحة البالغة من وافرا حظا اهللا أتاه. الدنيا يف والزهد
  .ومفوها مصقعا
  :املناسبة
 عليـه  فضـاقت  ومشـكلة  مصيبة أي به حلت إذا اإلنسان نفوس على واخلوف اجلزع يستويل
 النـاس  يـأمر  اهللا ولكن. واألهوال اهلموم تركبه بل أعينه أمام الدنيا وتسود. رحبت مبا األرض
  .العسر بعد يسرا هلم جيعل بل صربوا ما على األجر هلم اهللا فيثيب. الشدائد على بالصرب

 اجلَميلِ بالصبرِ جِواك وداوِ     اجلَليلِ احلَدث على فَاصبِر أَالَ
 الطويل الزمن يف أيسرت فقد     يوما أَعسرت وإِنْ تجزع والَ
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 قليلِ من يغنِي اللَه لَعلَّ     كُفْر اليأْس فإِنَّ تيأَس وال
 باجلميل أُولَى اللَه فَإِنَّ     خيرٍ غري بِربك تظْنن وال
 قيل كل أصدق اهللا وقول     يسار يتبعه العسر وأن
 العقول ذَوي عند الرزق لكان     رزقا جتر العقُولَ أَنَّ فَلَو

  سلسبيل رحيق من سريوي     يوما جاع قَد مؤمنٍ من وكم
  والتعليقات احلواشي

  
 املصيبة  :    احلدث .١
 العظيم  :    اجلليل .٢
 حزنك  :    جواك .٣
 شدة أصابتك  :    أعسرت .٤
 غىن يف كنت  :    أيسرت .٥
 كالم  :    قيل .٦
 الصايف اخلمر  :    رحيق .٧
 اجلنة يف عني  :  السلسبيل .٨

  
  واألصل األسحار يف الظعن سائق يا. ١٠٠

  القاضي بن املقتدر عبد القاضي
. بالعربية اهلند شعراء من قاض. الدين منهاج دي،الكن الشرحيي سليمان بن حممود بن املقتدر عبد
 العلـوم  علـى  مقتدرا عاملا كان. دهلي يف وعاش ونشأ. وقضاء علم بيت يف’ انيسر‘ يف ولد

 وأفـاض  والتدريس العلم دولة وأقام الطريقة عنه وأخذ الدهويل الدين نصري الشيخ بايع الكثرية
 علـى  احملافظ وهو. خلفائه وأكثر شيخه طريقة وكان التقديس أنوار عليه واملشتغلني الطلبة على
 الشـريعة  من واحدة مسألة يف الفكر: يقول وكان الدينية العلوم بدرس واالشتغال الشريعة سنن

 ومثـانون  مثان وعمره ،٧٩١ سنة يف القاضي تويف. والرياء بالعجب مشوبة ركعة ألف من أفضل
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 تلـك  بصدد وحنن طويلة المية قصيدة وله ليده يف الواقع الشمسي احلوض من قريبا ودفن سنة
  .القصيدة
  :املناسبة

  .وسلم عليه اهللا صلى – النيب مدح يف وهي. البسيط حبر من اململوكي، العصر من القصيدة هذه
  
  سل مث وأبك سلمى دار على سلم  واألصل األسحار يف الظعن سائق يا

  والنجل لالد حبسن األسود صيد   أبداً داا من اليت الظباء عن
  الطلل شاهد عنهم جييبك حىت  قدداً مضوا قد كرام ملوك وعن

  مقل بال أجفان مثل أطالهلا كواعبها عنها بعدت إذا أضحت
  حول بال معموراً القلب من بيتاً  سكنت أعرابية فؤادي فدى
  الرجل يف البخل مثل اخلود يف واجلود  ا املستهام بوصال خبيلة
  والكفل الساق بعظم جلياً فرقاً  بينهما لكن ظبية كأا
  الوجل اخلائف عند األمن من أحلى  زيارا يهوي من عند خياهلا
  اجلبل ذرى أعلى يف والسمر بالبيض حفظت أن بعد إليها السبيل كيف

  شغل يف والقول كسل يف والذئب  جدل يف والليل فجأة طرقتها
  لالذب كالعسالة براثن له أسد من خفت هال الويل لك قالت
  وعل ومن ظيب من غريي وصيد  أسد صيده مليك إين فقلت
  والعمل القول عفيف فإين كال هلا قلت منع ال تبتغي فما قالت
  زحل على والتقوى التبتل ذيل  سحبوا معشر من رجل وإنين

  اهلطل كالعارض ملكوا ما إعطاء  ديدم كان ولكن يطمعون ال
  ملل بال أعطوا فرحوا إذا قوم  عدوهم أفنوا سخطوا إذا أسد

  إبلي تستبح مل مازن من كنت لو  لواحدهم يوماً قائلهم قال ما
  والشعل النريان حفرة شفا على غداً تكون الدنيا يف اجلاه طالب يا
  األمل كثرة فيها تنفعك هل عمل بال العقىب يف العز طالب يا
  الطفل إىل مالت قد عمرك ومشس أمل يف الطفل أنت الطفل أيها يا



 

 
 

]٢١٥[ 

  والطول العيش وخفض القصور على معتمدا البنيان يف تطاول من يا
  الطول مستحكم يده ويف يعدو  أثر يف واملوت غفلة يف ألنت
  يزل مل عنك كرت القناعة إن ملكاً وكن باألدىن العيش من اقنع

  والعلل األمراض سطوة من قواك ضعفت أن قبل من فرصة اغتنم مث
  األزل يف القسام قسم مبا عواقن  مضطرباً الرزق ملزيد تكن وال
  وهل على منها فكن بر عز من  ا فإن الدنيا يف أنت تغترر ال

  باحليل جاء من قتلت حيالة  ولدت ما كاهلر أكلت أكالة
  والقلل الداماء إىل منه فررت  وإن العزيز اهللا من مناص وال
  كالظلل واهللا أوقاتكم وإن  سفر يف العمر إن الناس أيها يا
  والكسل واملني املىن يف وأنتم  آلتية شك بال يااملنا إن
  مكتفل اهللا بفضل خصاص وذي  أبداً مالك فقري در هللا

  بالدول واألعراب األعاجم أعىي  من بعزة إال فخره يكن ومل
  مثل وعن مثل عن جل الذي هو  قاطبة اهللا خلق خري حممد

  بدل وال من بال العطايا له  شبه وال نقص بال املزايا له
  البطل قنا من أمضى العزائم له  دجى جنوم من أى املكارم هل

  العسل جين من أحلى الشمائل له كسرت عصا من أجدى الفضائل له
  يل ذلك ليت يا أال قالت إليه نظرت قد الشمس ما إذا اجلمال له

  مرحتل غري محاه عن كالمها  خادمه والفتح قادمه النصر
  ومنتعل حاف من اخللق موأكر ومعتمر حاج من الناس أعظم يا

  السبل ناسخ بسبيل وجئتنا  منفعة جل بكتاب أتيتنا
  وامللل األديان سائر ا عفا   راسخة البيضاء بامللة بعثت

  واجلدل اجلد أهل بالسيف جادلت  كما بالكتاب بليغ كل أفحمت
  واحلمل امليزان عن غنيت وقد أبداً الضحى بالشمس طلوعك أضحى

  احلمل مع عقر يف وهي أرجعتها  سائلة كجاءت إذا التمين أم
  السبل ندى من أدىن أدناه لكن  أبداً ينتهي ال أكثره نداك



 

 
 

]٢١٦[ 

  للجعل الورد مثل الشهر مسرية  ضائرة للكفار طيبك وعرف
  يزل مل الزهراء أمتك وفضل  أبداً فضلهم باق الغر لصحبك

  وحل وعن رجس عن الطهارة أهل  نزلت رمحة فينا بيتك وأهل
  وجل ضارع لعبيد شفاعة  أدم املكرمني املرسلني سيد يا

  والتعليقات احلواشي
  قائد    -    سائق
  احلبيبة به املراد    -    الظبأ
  عادة    -    دأب
  الغنج    -    الدل

  العظيم العني به املراد الكبري اجلرح    -    النجل
  خمتلف    -    قدد

  الباكرات    -    كواعب
  العني يف سوداء نقطة    -    مقل
  القلب    -    فؤاد

  مسكون    -    معمور
  ا يهوي الذي    -  ا املستهام

  الشابة املرأة    -    اخلود
  والركبة الكعب بني ما    -    الساق
  باللحم مشحون فخذ به املراد العجز    -    الكفل
  والوهم الظن    -    خيال
  ألذّ    -    أحلى

  اخلوف    -    الوجل
  السيوف    -    البيض
  الرمح    -    السمر
  وجأ أو قمة أي ذروة مجع    -    ذرى
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  وجة سرور    -    جذل
  نوم    -    كسل
  املخالب كثيفة    -    براثني

  وبر    -    العسالة
  اجلاف    -    الذبل
  اجلبال يف تسكن اليت الشاة من نوع    -    ظيب
  بقر    -    وعل

  متورع أو زاهد    -    عفيف
  جروا    -    سحبوا
  التقطيع    -    التبتل
  مرتفع مكان    -    زحل
  عادة    -    ديدن

  املطر كثري السحاب    -    العارض
  الضعيف املطر    -    اهلطل
  العيش رغد    -  العيش خفض
  إليك ويسرع جيري    -    يعدو

  املتني اجلبل    -    الطول
  القوة    -    سطوة
  املرض    -    العلل

  قلقا    -    مضطربا
وهلك انتشر    -    بز  

  وحيلة حذر    -    وهل
  مكر    -    حيل
  مفر    -    منص

  البحر    -    الداماء
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  اجلبل قمة    -    القلل
  العيش كذب    -    املني
  تناول    -    جنا

  ضعيف    -    ضارع
  
  
  

 
 زبري أمحد. ع.م.ك الدكتور

 يف واألدبية العلمية األوساط يف طيبة مسعة هلم الذين اجلديدة الكلية من البارعني ذةتااألس أحد هو
 أمحد ولد ،ولةوالشم العرض ودقة باألصالة وأحباثه العلمية أعماله تتميز ،وخارجها نادو تامل والية
 تكميل بعد. العشرين القرن من السبعينات أواخر يف نادو تامل عاصمة وهي شنائي مدينة يف زبري

 أن الباري عبد والده أحب حيث ،اجلديدة بالكلية التحق والثانوية األساسية االبتدائية الدراسات
  ،اجلديدة الكلية يف فأدخله تأديبا ورجال عربيا أديبا ابنه يكون
 اجلديدة، بالكلية وآداا العربية اللغة قسم يف املساعد األسناذ -زبري أمحد. ع.م.ك تورالدك

 الفيزياء علم يف البكلوريوس شهاديت على حائز وهو اهلندية، نادو تامل والية عاصمة -تشنائي
 الدكتوراه شهادة على وحصل وآداا، العربية اللغة يف املاجستري شهادة نال أنه إىل باإلضافة والتربية

 الذين والدولية اهلندية للمجالت املسامهني الكتاب من وهو العريب، األدب يف مدراس جامعة من
 يف عضو وهو اهلند، جنوب من ومؤلفام اإلسالمية والشخصيات وثقافتهم املسلمني حول يكتبون

 األدبية معيةاجل يف تنفيذي عضو وهو مدارس، جبامعة سابقا والفارسية العربية الدراسات جلنة
 وله) International Islamic Literary Society-IILS( الدولية اإلسالمية

 يف صدرت البحوث من مئات له والدولية، احمللية واألدبية العلمية والندوات املؤمترات يف مشاركات
 يف ضوع وهو وثقافية، وأدبية علمية موضوعات حتت والصحائف واجلرائد والدولية  اهلندية االت
  .اهلندية االت لبعض الشوري جملس
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 خبلق يتسم الروح، خفيف متزن، هادئ، جمد، جمتهد دؤوب شخصه يف زبري أمحد.ع.م.ك والدكتور
 بني ومرضي طالبه بني حمبب موفق معلم العكس، وعلى التاملية إىل العربية بالترمجة قدير حسن،
  .وكتاباته حماضراته يف ذلك كل يتجلى زمالئه،

  :أعماله ومن
  )التاملية باللعة( القاهري أبا اهللا صدقة اإلمام اإلسالمي العامل .١
  )التاملية باللغة( احلديث العريب الشعر قصائد .٢
  )التاملية باللغة( احلديث العريب النثر .٣
  )التاملية باللغة( املعاصر العريب الشعر قصائد .٤
  )التاملية باللغة( السهلة العربية اللغة تقدم .٥
 )املناين الدين تاج.د مع /العربية باللغة( احلديث العريب الشعر من خمتارات .٦
 )املناين الدين تاج.د مع /العربية باللغة( املعاصر العريب الشعر من منتخبات .٧

 املناين الدين تاج. د
 مبقاطعة توناكل قرب بوينغود هـ١٣٩٩ اآلخرة مجادى ٢٧/ م١٩٧٩) أيار( مايو ٢٥ يف ولد
 التعليم على وحصل. بيوي سليخة وأمه الوهاب عبد أبوه. اهلند كرياال، والية من اندرامترف

 شهادة مع م٢٠٠٣ عام املنانية جامعة يف فتخرج اإلسالمية الشريعة تعلم وابتدأ. قريته يف االبتدائي
 كرياال ةجامع يف مث البكالوريا بشهادة بترفاندرام اجلامعة كلية يف السنة نفس يف وخترج. الفاضل
  . م٢٠٠٥ عام املاجستري بشهادة
 يف املاجستري شهادة على فحصل األدب يف العليا للدراسات بنيودهلي رو جوهرالل جبامعة والتحق
 الدهلوي اهللا ويل الشاه أعمال يف‘ األخالقيات’ :املوضوع[ م٢٠٠٧ يف) M.Phil( الفلسفة
 دراسة: املوضوع[ م٢٠١١ يف) Ph.D( ةالدكتورا وشهادة‘] البالغة اهللا حجة’ على بالتركيز
 ضيفًا وكان‘]. والعشرين عشر التاسع’ القرنني يف العربية الدراسات يف نادو تامل علماء مسامهة
 احلكومية املدرسة يف كمدرس يعمل كان مث. م٢٠١١ إىل ٢٠١٠ من كرياال جامعة يف حماضرا
  .كرياال جبامعة العربية اللغة قسم يف مساعد كأستاذ يعمل هو اآلن. وترفاندرام كوالم مبقاطعة

  :أعماله ومن
 )احلديث العريب الشعر من خمتارات( البتالت .١
 )زبري أمحد. ع. م. ك. د مع( احلديث العريب الشعر من خمتارات .٢
 البالغة اهللا وحجة الدهلوي اهللا ويل الشاه .٣
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 )زبري أمحد. ع. م. ك. د مع( املعاصر العريب الشعر من منتخبات .٤
 دار عن صدر والعشرين، عشر التاسع القرنني يف نادو تاميل يف العربية اللغة .٥

  .العراق بغداد، - والتوزيع للنشر الفراهيدي
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