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تقديــــم ٥

تقديــــم

سائر  وعىل  محمد  نبينا  والسالم عىل  والصالة  العاملني.  رب  لله  الحمد 

يوم  إىل  بإحسان  تبعهم  ومن  وصحبهم  آلهم  وعىل  واملرسلني  األنبياء 

الدين، وبعد...

فنشكر الله سبحانه وتعاىل أن وفقنا وهدانا إىل إصدار هذه املجموعة. 

إن هذا الكتاب ليحقق رغبة القراء الذين يتشوقون ملعرفة عن الشعر 

العريب الحديث وشعرائه. وإن هذا الكتاب مشتمل عىل ٢٩ قصيدة.

اخرتنا  الذي  الحديث‘  العريب  الشعر  من  ’مختارات  الكتاب  تقديم 

األعزاء  والطلبة  العظام  األساتذة  إىل  العريب،  الشعر  عيون  نصوصه من 

بالجامعات الهندية وكلياتها واملعاهد العربية راجيا من الله تبارك وتعاىل 

أن يحيل هذا الجهد املتواضع بقبوله الكريم، ويوفق هذين العاجزين 

الضعيفني يف هذا املجال.
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تدرس اللغة العربية وآدابها يف كثري من الجامعات الهندية يف مراحل 

مختلفة. احتياجاتنا إىل اللغة العربية يف هذه األيام أكرث من كل العصور 

السابقة. كان املسلمون يعتربون اإلسالم واللغة العربية كالعينني للمرء. كان 

الهنود يرتبطون مع العرب ولغتهم من قديم وكانوا راغبني يف تعلم اللغة 

العربية. وكان لها نشاطات زاهرة يف هذا املجال.

إن للشعر العريب منزلة رفيعة بني سائر الفنون ومكانة عالية سامية 

بني فروع األدب. الشعر فن أديب جميل يختلف عن النرث مبا من كالم 

موقع عىل أوزان خاصة. ولكن الوزن ليس هو الرشط األسايس يف الشعر. 

الشعر أول مظهر من مظاهر الفن يف األدب. هو تعبري عن العواطف 

يشعر  الذي  هو  الشاعر  والشعور.  الخيال  لغة  الشعر  واالنفعاالت. 

وحزن.  وفرح  وبغض  حب  من  غريه  بعواطف  أو  الشخصية  بعواطفه 

العريب  الحديث قيمة أدبية ولغوية كبرية. فالشعر  العريب  الشعر  ميلك 

بحر عميق ال ساحل له، فليس من السهل الدخول يف هذا البحر الثائر.

وهذه املجموعة الشعرية التي بني أيديكم تحتوي عىل أشعار مختارة 

مع تراجم قصرية للشعراء ورشح األلفاظ الصعبة يف النصوص الشعرية. 

فهذه املحاولة املتواضعة تهدف إىل أن يطلع القارئ عىل الفنون الشعرية 

وإن وجد  العاملية.  الشعرية  بالحركات  وتأثرها  تطورها  الحديثة وعىل 

األساتذة العظام والطلبة الكرام فائدة تامة يف هذه املحاولة وإمنا اخرتنا 

الشعرية والكتب األخرى إىل  الدواوين  الكتاب من مختلف  مواد هذا 

جانب املصادر من شبكة اإلنرتنت.
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ندعو الله سبحانه وتعاىل أن يوفقنا يف أن نضيف إىل املكتبة العربية 

هذا الجهد بهذه الصورة املرشفة. ونبذل جهدنا يف خدمة اللغة العربية 

وثقافتها. كام أنه وفقنا أن نقدم هذه املجموعة الشاملة إىل قراء الشعر 

العريب الحديث بقلب صاف رحيب. والله ويل التوفيق.

املالك  عبد  د.  القسم  لرئيس  واالمتنان  الشكر  جزيل  نقدم  وأخريا 

الجديدة  بالكلية  وآدابها  العربية  اللغة  قسم  الكرام يف  زمالئنا  وجميع 

وجامعة كرياال. وهكذا نقدم جزيل الشكر لألستاذ د. نثار أحمد، رئيس 

قسم اللغة العربية، بجامعة مدراس. ملا بذلوا لنا من جهودهم لتحقيق 

واحد  كل  يجازي  أن  املنان  الكريم  الله  من  راجيا  النبيل.  الغرض  هذا 

العمل  هذا  يجعل  أن  تعاىل  سبحانه  الله  وندعو  الجزاء.  أجزل  منهم 

ذريعة لحصول رضاه ونافعا للراغبني بالعلم واألدب.

الدكتور ك.م.ع. أحمد زبري

الدكتور تاج الدين املناين
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الحان القرية
﴾ ﴿

مطبوع  عاطفي  شعره  الحديث،  العرص  يف  لبنان  شعراء  أبرز  من  هو 

ولّون  موضوعاته،  ونّوع  الشعر  أوازن  يف  جّدد  والسهولة.  الرقة  بطابع 

قصائده باللون املحيل. أشهر آثاره الشعرية: ’األلحان‘ و ’غلواء‘ و ’نداء 

القلب‘ و ’إىل األبد‘.

ــان ـــا ك ــا م ــن ـــــع ل ــانأرج ــن ــب ل يف  دهــــر  يـــا 

ــــــــت لــــنــــا ــــــــان ـــىك ـــن أحــــالمــــنــــا وامل

ــان ــزم ــُو ال وكـــان صــف

الهنى ــضــمــري  ال مـــن كــنــزنــا املــزمــنكـــان 

ـــــــة الــــوجــــدان ـــانوراح ـــان األم ــــان… ك وك

الجنى حلو  والعيش 

لنا ــــع  أرج دهــــر  يـــا 

لــبــنــان يف  ــــان  ك ـــا  م
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األحــــداق إىل  ــدأرجــــع  ــع ــب ـــا امل ـــه ـــاف ـــي أط

ـــايل الـــوجـــاق ـــي ـــل ــــــــــــدول ــــــــــــوق وامل

ــصــاج ــا ال ــن ــي ــــع إل ــــجــــرن واملــهــبــاجأرج وال

الــــرىب يف  ــا  ــن ــب ــص ــــرساجوخ ال يف  ونــــورنــــا 

ـــع الــكــهــربــا ـــرتج واس

ــغــنــى وكــــاذبــــات ال

لنا ــــع  أرج دهــــر  يـــا 

لــبــنــان يف  ــــان  ك ـــا  م

العتيق الــنــبــيــذ  ــــةذاك  ــــي ــــاب ــــخ ال يف 

ــــق ــــري ــــــــك اإلب ــــزاويــــةوذل ال يف  يـــهـــش 

املستفيق ـــرنجـــس  ــــــــةوال ــــــــي اآلن يف 

ــــح لـــص مــرق ــــري الــحــبــقوال رؤوس  ـــىل  ع

رسق مـــــا  كـــــأنـــــه 

ــى ـــــا جــن ــــه م ــــأن ك

لنا ــــع  أرج دهــــر  يـــا 

لــبــنــان يف  ــــان  ك ـــا  م

ـــــوادي ال إىل  ـــــع  ــــاديأرج ــــغ ــــه ال ــــالح ف

وطـــــــريه الــــشــــادي
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ـــوال ـــع ــالوالــــرفــــش وامل ــب ــق ـــــوســـــم امل وامل

ــأس ــب ال ــوب  ــل ــق ال ــجــاملإىل  ال ــون  ــي ــع ال إىل 

ــس ــف ــن ــل ـــانوعــــــــــزة ل ـــب ـــل وراحـــــــــــة ل

ــا وجــهــنــا ــن ـــــع ل أرج

لنا ــــع  أرج دهــــر  يـــا 

لــبــنــان يف  ــــان  ك ـــا  م
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الحان الشتاء
﴾ ﴿

ـــيص ــجــاملأمـــطـــري واصـــفـــي وارق ــي ال ــق ــل واعـــــزيف واخ

ـــال ـــي ـــخ ــــي ال ــــج ــــس وان

أعدالنا يف  قاللناالقمح  يف  ــت  ــزي الــســاللوال يف  ــني  ــت وال

جبالنا ــن  م حـــالل  وكــلــهــا 

وباح األرض  إىل  املــزن  الجبلعــادت  وبــالــثــلــج  ــاصــري  ــاألع ب

كفاح الجو  ويف  جهد  الرثى  ــا أمــــاين وأمــليف  ــي ــدن ـــىل ال وع

ــــوان مــا ــــش عسلفـــالـــشـــجـــر ن إال  الصبا  عنه  نفضت 

ـــســـام ـــــن ال ـــــر م ـــــط قـــبـــلوامل األرض  ـــــــىل  ع

أمـــــــطـــــــري عـــــطّـــــري

بــــــــالــــــــدم األخــــــــرض

ــــــزهــــــر ـــــــم ال ـــــــرع ب

ــــــــــــــألي الـــثـــمـــر وام
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ــة ــي ــاب ــخ ال يف  ـــا  ـــورن ـــم خ

ــــــروم الـــرابـــيـــة جـــنـــي ك

ــــرب ــــك ــــــا ال ــــــدن وعــــــن

والعافية والخفر  والــحــب 

جــراح الليل  مــن  ــربق  ال فجرىفجر  زالال  ــبــع  ــن ال ســقــت 

الرياح يف  عطر  الطفل  األخــرضاللربيع  الجنني  فيها  فارقبي 

وهنا دفٌء  النار  يف  واصطيل 

ـــى طــفــلــنــا ـــرع ــــلــــه ي وال

لنا والدنيا  والحب  يل  أنــت 

الخابية يف  الرابيةخمورنا  ــروم  ك ــربجنى  ــك ـــا ال ـــدن ـــن وع

والعافيــة والخفــر  والحــب 

أعدالنا يف  قاللناوالقمح  يف  ــت  ــزي الــســاللوال يف  ــني  ــت وال

جبالنا ــن  م حـــالل  وكــلــهــا 
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النرس ١٥

النرس
﴾ ﴿

دروسه  تلفى  وفيها  حلب  يف  نشأ  لبناين.  أصل  من  كبري  سوري  شاعر 

األولية. ثم التحق بالجامعة األمريكية يف بريوت فتثقف باآلداب الغربية. 

يف  الكتب  لدار  مديرا  فكان  وسياسية  إدارية  كربى  مناصب  يف  تقلب 

الهند وغريها. ومن  لبالده يف  السوري وسفريا  املجلس  ونائبا يف  حلب. 

القديم  من  يحتفظ  الشعر.  يف  والحديث  القديم  بني  املزاوجة  ميزاته 

تجديدات  ذلك  إىل  ويضيف  وبالصياغة  املوسيقي  باإلطار  أو  بالوزن 

واضحة يف املوضوع وبناء القصيدة وما تشتمل عليه من معان وصور. له 

آثار شعرية من أهمها مجموعته: شعر

للنسور ملعبا  السفح  وثوريأصبح  الجبال  ذرى  يا  فاغضبي 

فابعثيها صيحة  للجرح  سعريإن  فحيح  الـــدىن  ــامع  س يف 

مدمى شلوا  الكربياء  السكريواطرحي  دهـــرك  ـــدام  أق تحت 

العصورمللمي يا ذرى الجبال بقايا النرس صـــدور  بها  ـــي  وارم

النجم جفن  يكّحل  يعد  مل  تــيــهــا بـــريـــشـــه املــنــثــورإنه 

عينيه وعىل  ذاهال  الوكر  ــئ مـــن الــــــوداع األخـــريهجر  ــي ش
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جناحيه من  طاويا  السفح  هبط 

ــح مــقــبــور ــم ــط ـــل م ـــىل ك ع

ــطــري ما ــارت عــصــائــب ال ــب ــت ف

ونفور األذى  مــن  رشود  ــني  ب

السفح ـــة  ـــّواب ج ــريي  ــط ت ال 

تطريي لن  خربته  ما  إذا  فالنرس 

وأدمــت مخلبيه  الوهن  نسل 

ــدور ــق امل عــواصــف  منكبيه 

عليه يشيع  ـــذي  ال والـــوقـــار 

الدهور سحيق  من  اإلرث  فضلة 

يتلوى جــائــعــا  ــرس  ــن ال وقـــف 

نثري ــال  ــرم ال ــىل  ع شلو  فــوق 

بال تدفعه  البغاث  القصريوعجاف  والجناح  الغض  مخلب 

ــرورفرست فيه رعشة من جنون ال ــق ـــزة امل كـــرب واهـــتـــز ه

األغ األفــق  عىل  ساحبا  منخورومــىض  هيكل  ــاض  ــق أن ــر  ب

واجتا الغياهب  أىت  ما  األثريوإذا  ضمري  يف  الظن  مــدى  ز 

اآل نّشت  زعفة  منه  املستطريجلجلت  وهجها  من  حّرى  فاق 

الشم الــذروة  عىل  جثة  املهجوروهوى  وكـــره  خضن  يف  اء 

عد كام  أعــود  هل  النرس،  ت أم السفح قد أمات شعوري؟أيها 
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طلل
﴾ ﴿

عمر أيب ريشة: 

املكان هــذا  إن   ! قدمي  حسهفقى  ــن  ع ـــرء  امل ــه  ب يغيب 

هوت رصح  ــاض  ــق وأن ـــال،  ــه تــبــحــث عـــن أّســـهرم ــي ــال أع

ــــال  ـــه ذاه ــــريف ب ــه. أقـــلـــب ط ــس ــي عـــن أم ــوم ــــأل ي أس

الحياة  عليه  تسيل  ؟ أكــانــت  أنسه  عىل  الجفون  وتغفو 

الــبــالبــل يف ســعــده  ــدو  ــش ؟ وت نحسه  يف  املقادير  وتجري 

ناحتيه  عن  الصخر  ؟ أأستنطق  رمسه  من  امليت  وأستنهض 

املشت  الــزمــان  خيل  ــه. حــوافــر  ــؤس ــدث عــن ب ــح ــاد ت ــك ت

صدره من  الشوك  يرضع  ــهفام  رأس يف  ــوم  ــب ال ينعب  وال 

ــورة  ــذع ــك الــعــنــاكــب م ــل حبسه وت ــن  م الــتــفــلّــت  ــد  ــري ت

الدمار  كف  منه  تعبت  ملسه لقد  أذى  ــخــاف  ت ــت  ــات وب

أشباحه  الــوهــم  ينفض  ! هنا  ــأســه  ي يف  ـــوت  امل وينتحر 
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٢٠ مختارات من الشعر العريب الحديث

أمة األرانب والفيل
﴾ ﴿

شاعر عريب كبري. ذاع صيته يف الربع األول من القرن العرشين حتى لقب 

ب ’أمري الشعراء‘. ولد يف القاهرة سنة ١٨٦٨م ودرس يف مرص. ثم سافر 

إىل فرنسا، ليتم دراسته، فبقي فيها حتى نال شهادة الحقوق من كلية 

جوانب  إىل  وتعرف  أوربية،  مدن  بعض  يف  تنقل  ذلك  وبعد  ’مونبليه‘ 

وأصبح  عباس.  الخديوي  فصحب  بالده،  إىل  عاد  ثم  وآدابها.  حضارتها 

’شاعر بالطه‘. وتويف سنة ١٩٣٢م. له ديوان ضخم باسم ’الشوقيات‘ وقد 

عنى باملرسح وباألمثال التعليمة، ومن أمثاله اخرتنا لك هذه القطعة:

األرانــــب ـــة  أم أن  بجانبيــحــكــون  ــرثى  ال من  أخــذت  قد 

الكريم بــالــوطــن  ــال والــحــريــموابتهجت  ــي ــع ومــوئــل ال

طريقا ــه  ل الــفــيــل  ــاره  ــاخــت ــا متــزيــقــاف ــه ــاب ــح ــا أص ــزق ــم م

لبيب ــــب  أرن فــيــهــم  التجريبوكــــان  صوفه  جــّل  أذهــب 

األرانــب معرش  يا  بهم:  ــادى  ــبن ــات مـــن عـــامل وشـــاعـــر وك

الجايف ــدوِّ  ــع ال ــدَّ  ض ــدوا  ــح ــعــاف اتَّ ــــّوُة الــضِّ فــاالتــحــاُد ق
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ـــْه  راي مستصوبني  ـــدوا لــالجــتــامِع رايـــه فــأقــبــلــوا  ـــق وع

ثالثه  بينهم  ــن  م حداثه وانــتــخــبــوا  وال  راعــــوا،  هــرمــاً  ال 

العقِل  كــامِل  إىل  نــظــروا  الفصل بــل  ســنَّ  ذاك  يف  واعــتــربوا 

لــلــخــِطــاب  األوُل  ــهــض  الصواب فــن ذا  ــرأَي  ال إّن   : فقال 

الخرطوِم  لذي  األرض  نرتَك  الغشوم أن  أذى  من  نسرتيَح  يك 

ــغــوايل:  ال ــــُب  األران ـــوال فصاحت  األه أيب  ــن  م أرضُّ  هـــذا 

إين   : ــال  ــق ف ــاين  ــث ال ــــَب  الفنِّ ووث شيَخ  الثعلِب  يف  أعهُد 

بحكمتْه  ميـــّدنـــا  خدمتِه فــلــنــدعــه  جـــزاَء  اثــنــنِي  ويــأخــذ 

السموِّ  صاحَب  يا  ال   : بــالــعــدوِّ فقيَل  الـــعـــدوُّ  يــدفــُع  ال 

ــُث لــلــكــالِم  ــال ــث ـــدَب ال ـــت ــاَرش األقــــواِم وان ــع ــا م فــقــال : ي

ــّوْه  ْه اجــتــمــعــوا؛ فــاالجــتــامع ق هوَّ الطريق  عىل  احفروا  ثم 

مــروره  يف  الفيُل  إليها  رشوره يهوى  مــن  الــدهــَر  فنسرتيُح 

الجيِل  بعَد  الجيُل  يقوُل  الفيل ثم  عقَل  األرنـــُب  ــَل  أك قد 

واستحسنوا  مقالُه،  فأحسنوا فاستصوبوا  فورهم،  من  وعملوا 

الّشاِن  الرفيُع  الفيُل  أمـــان وهلَك  يف  ـــــُة  األمَّ ــِت  ــس ــأم ف

التدبري  لــصــاحــِب  ــْت  ــل ــب ــر وأق ــرسي ــاِج وال ــت ــال ــًة ب ــي ــاع س

ــاِن  األوط بني  يا  مهال   : الــثــاين فقال  لــلــمــحــلُّ  ــيلِّ  ــح م إّن 

الغالِب القويِّ  الّصوِت  األرانبفصاحُب  معَرش  يا   : دعا  قد  مْن 
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غاندي
﴾ ﴿

الغار ارفــعــوا  مــرص،  ــل الــهــنــدبنى  ــط ـــوا ب ـــي وح

واقــضــوا واجــبــاً،  ــردوأدوا  ــف ــم ال ــل ــع ــوق ال ــق ح

ــاة ــاس ــق امل يف  ـــم  النكدأخـــوك ــف  ــوق امل وعــــرك 

الــكــربى التضحية  والجهدويف  املــطــلــب،  ويف 

الدمع ويف  ــجــرح،  ال املهدويف  مــن  ــنــفــي  ال ويف 

للحق ـــة  ـــرحـــل ال الـــوفـــدويف  مـــرحـــلـــة  ويف 

ــن قــرب ــوه م ــي ــوا ح ــف الــفــلــك، ومــن بعدق عــىل 

ــوردوغـــطـــوا الــــرب بـــاآلس ــال ــوا الــبــحــر ب ــط وغ

a

ــا ــوت املــجــدعــىل إفــريــز (راجــب مـــن  متــثــال  ن) 

(كونفشيو مــثــل  ــبــي  العهدن ذلــك  من  أو  س)، 

والفعل ــول  ــق ال ــديقــريــب  ــه ــظــر امل ــت مـــن املــن

الــذود يف  ــرســل  ال الــزهــدشيبه  ويف  ــق،  ــح ال ــن  ع
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ــق ــح ــال ـــم ب ـــل ـــد ع ـــق ــالــقــصــدل وبـــالـــصـــرب، وب

ــىص ـــرشق األق ــدونــــادى امل ــح ــل ــــن ال ـــبـــاه م فـــل

ــرىض ــس امل ــف الحقدوجــــاء األن مـــن  فـــداواهـــا 

ــهــنــدوس واإلســـال ــــــوددعـــا ال وال ـــة  ـــف ـــألل ل م 

ــروح ال ــوى  ق مــن  غمدبسحر  يف  السيفني  ــوى  ح

النفس مـــن  ــان  ــط ــل ـــدوس ـــــض األس يـــقـــوي رائ

ــه ــل ـــق مــــن ال ـــي ـــوف ـــن الــســعــدوت ــري م ــس ــي وت

للخلدوحــــظ لــيــس يــعــطــاه املــخــلــوق  ســـوى 

ــول ــح ــال ب ـــؤخـــذ  ي الجندوال  وال  ــول،  ــص ال وال 

ــــال وامل ــل  ــس ــن ــال ب ــدوال  ــك وال بـــالـــكـــدح  وال 

ـــن هـــبـــة املــــوىل ـــك للعبدول الـــلـــه-  -تـــعـــاىل 

a

غندي ــا  ي الــنــيــل  الــزهــر مــن عنديســـالم  ــذا  وه

ــــرا ـــن األه ـــربديوإجــــــالل م وال ــك،  ــرن ــك وال م، 

الـــوادي مشيخة  ـــردومـــن  ــــن أشـــبـــالـــه امل وم

ــاة ــش ــــالم حـــالـــب ال ــــربدس ســـــالم غـــــــازل ال

ـــن املــلــح الشهدومــــن صـــد ع ــىل  ع يقبل  ومل 

ــــن تـــركـــب ســاقــيــه السندوم إىل  الــهــنــد  ــن  م

ــيل ــــام ص ــــل ـــــــالم ك اللبدس ويف  ــاً،  ــان ــري ع ت 

الــســجــن ــــــة  زاوي ــقــيــدويف  ال ــة  ــســل ــل س ويف 
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ــخــرضا ـــدة ال ـــائ غنديمـــن (امل يــا  ــذرك  ح خــذ  ء) 

ــســري“ ”ال ورق  ــورد“والحـــظ  ــل ”ال ورق  يف  ومــا 

يلع ـــن  م أبـــــرع  ـــرندوكــــن  وال بــالــشــطــرنــج  ب 

ــني ــري ــق ــب ــع ــــــي ال ــنــدوالق ــل ــــد ل ــــن ــــقــــاء ال ل

أفاعيكم ــوا  ــات ه ـــل:  الهند!وق مــن  ــحــاوي  ال أىت 

ـــذام ال تــحــفــل  مل  ـــد  ــدوع ــحــم ــال ب ـــغـــرت  ت ومل 

ترقى ال  الــنــجــم  ــذا  ــه ــدف ــق ــن إلـــيـــه هـــمـــة ال

ـــألم ل ـــد  ـــن ـــه ال حــدورد  إىل  حــــد  مــــن  ة 
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وطني
﴾ ﴿

بلبنان  ’املحيدثة‘  يف  ولد  األمرييك.  املهجر  يف  الكبار  لبنان  شعراء  من 

زاول  املتحدة.  الواليات  إىل  ومنها  مرص  إىل  هاجر  ثم  ١٨٨٩م.  سنة 

التجارة والصحافة وذاع صيته يف الشعر. ميتاز شعره بالنزعة االجتامعية 

والفكرية. ومن مؤلفاته: ’ديوان أيب مايض‘ و’الجداول‘ و’الخامئل‘.

ــا هنا  أناوطــن الــنــجــوم...! أن ــن  ــر م ــذك أت ق...  حــــدِّ

البعيد املــايض  يف  ـــا ؟أملحت  ـــن ـــرا أرع ـــري ــى غ ــت ف

حقولك يف  ميــرح  كــالــنــســيــم مـــدنـــدنـــاجـــذالن 

ملعبة املــمــلــوك  ـــىأملقتني  ـــن ـــت ـــق امل ــــــري  غ و 

ضجرا ال  األشــجــار  وىنيتسلّق  ال  و  ـــــّس  ـــــح ي

يربيها باألغصان  يعود  قــنــاو  أو  ــــا  ــــوف ــــي س

الّشتا وحــل  يف  يخوض  ــاو  ــن ــّم ــي ــت ـــال م ـــلّ ـــه ـــت م

الــعــيــون ّرش  ــي  ــق ــتّ ي ــاال  ــن ــس األل ـــخـــاف  ي ال  و 

يك  ــن  ــط ــي ــش ت ـــكـــم  ل يدور القول عنه ”تشيطنا“ !و 
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ـــاه كـــانـــت هــهــنــا!أنـــا ذلـــك الـــولـــد الـــذي ـــي دن

قطرة ــاهــك  مــي مــن  ـــا  ـــداول مــن سناأن فــاضــت ج

ذرّة ـــك  ـــراب ت ـــن  م ــــا  منىأن مــن  مــواكــب  ماجت 

بلبل طـــيـــورك  مـــن  فاغتنىأنـــا  ــدك  ــج مب ــى  ــّن غ

البشا و  ــالقــة  ــطّ ال ــك لــلــّدىنحــمــل  ــوع ــن رب ــة م ش

ربــاك روحــي  عانقت  املنحنى؟كــم  يف  ــقــت  وصــّف

ــاح ــري ــال ـــــألرز يـــهـــزأ ب بالفنال و  بــالــدهــور  و 

ــوك ــن ـــنـــرشه ب ــحــر ي ــب ــل متـــّدنـــال و  حـــــضـــــارة 

ــا ــي ــك مـــؤّذنـــالــلــيــل فـــيـــك مــصــلّ ــي ــح ف ــصــب ــل ل

وداع يف  تبطيء  ــاللشمس  ــزن ــح ت ال  يك  ذراك 

يكّحل نيسان  يف  بـــالـــّضـــيـــاء األعـــيـــنـــاللبدر 

املهى حـــدق  يف  ــذوب  ــي ــاف ــن ــيّ ــا ل ــف ــي ــط ـــرا ل ـــح س

ــع ــّروائ ال يرتجل  ــاللحقل  ــن ــوس س أو  ـــا  ـــق ـــب زن

ــدى، ــّن ال أثــقــلــه  الجنىللعشب  ــه  ــقــل أث لــلــغــصــن 

ــرشّدا ــت ـــاش الـــجـــامل م مسكناع ينشد  األرض  يف 

فألقى له  انكشفت  ـــاحتّى  ـــن ـــوطّ ت و  رحــــلــــة 

الجبال الــفــّن  ــاواســتــعــرض  فــكــنــت أنــــت األحــســن
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الطني ٢٩

الطني
﴾ ﴿

ــيس الــطــني ســاعــة أنـــه طني ــال تــيــهــا وعــربــدن ــص حــقــري ف

فتباهى جسمه  الخز  فتمردوكسا  كيسه  ـــال  امل ـــوى  وح

عني  بوجهك  متــل  ال  أخــي  فرقديــا  ــت  أن وال  فحمة  ــا  أن مــا 

ـــؤ الــــــذي تــتــقــلــدأنت مل تصنع الحرير الذي تلبس  ـــؤل ـــل وال

جعت  اذا  النضار  تأكل  ال  املنضدأنت  ــامن  ــج ال تـــرشب  وال 

املــوشــاة مثيل الـــربدة  وتسعدأنــت يف  تشقى  الرديم  كسايئ  يف 

أمـــان ــار  ــه ــن ال ـــامل  ع ممتدلـــك يف  فوقك  ــظــالم  وال ورؤى 

ــالم اح لقلبك  ــام  ك جلمدولقلبي  ـــري  غ فـــانـــه  حـــســـان 

ـــراب  ـــن ت ــا م ــه ــل ــــــاين ك عسجدأأم ــن  م كلها  ــك  ــي ــان وأم

ــاليش  ــت ــل ــك لــلــخــلــود املــؤكــدوأمــــــــاين كــلــهــا ل ــي ــان وأم

ومتيض تــأيت  وتــلــك  فــهــذي  ؟ال  رسمـــد  يشء  وأي  كــذويــهــا 

السقم مسك  إذا  املزدهي  ؟أيها  تــتــنــهــْد  أال  ؟  تــشــتــيك  أال 

بهجٍر  الحبيُب  راعـــك  ؟وإذا  تتوجْد  أال  الــذكــرى  ودعتك 
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للنَّعمى  وجهك  يبش  مثيل  يكمْد أنت  املــصــيــبــة  ــة  ــال ح ويف 

ــلَّ ودمــعــك شهد  ــوعــي خ ــؤدد ؟أدم وبــكــايئ ذلَّ ونــوحــك س

فيه ري  ال  ــرساب  ال ـــآليل الــخــرد؟وابتسامي  وابــتــســامــاتــك ال

كلينا ــل  ــظ ي واحـــــد  ــك  ــل ــريف بــه وطــرفــك أرمــدف ــار ط ح

علينا  ــل  ــط ي ـــــد  َواح املوطْدقــمــّر  والبناء  الكوخ  وعــىل 

ــا  ــا أره ــراه ــي ت ــت ــوُم ال ــج ــن تتوقْدال وعــنــدمــا  تخفى  حــني 

إليها  غــنــاك  عــىل  أدىن  أبعد!لست  لست  خصاصتي  مع  وأنا 

وإليه الـــرثى  مــن  مثيل  ــت  والصدأن التيه  صاحبي  يا  فلامذا 

أدردكنت طفال إذ كنت طفال وتغدو كــبــرياً  شيخاً  ــدو  أغ حــني 

الشايك الحرس  دونه  القرص  املشيدألك  ــدار  ــج ال حــولــه  ومــن 

رواقـــاً ميــد  أن  الليل  يتلبدفامنع  أن  ــضــبــاب  وال ــه،  ــوق ف

ــه لــيــس يــطــرد؟وأنظر النور كيف يدخل اليطلب ــامل إذنـــــاً، ف

منه نصيبك  واحــــد  ــد  ــرق مرقد؟م للنور  فيك  كم  أفتدري 

تعدو والعواصف  عنه،  يف طـــاليب، والــجــو أقــتــم أربــدذدتني 

مأوى فيه  واجــد  الكلب  يرفدبينام  كالكلب  والهر  وطعاماً، 

مني تضحك  الحياة  وتجحدفسمعت  ــأىب  ت ومــنــك  ــرجــى،  أت

فيها الجميلة  ــروضــة  ال ــك  والند؟أل واألزهـــار  والطري  ــاء  امل

وتلوي تهز  أن  الريح  ــتــأودفازجر  ـــه ي ـــــروض، إن شــجــر ال

ومره الغدير  يف  ــاء  امل مبشهدوالجم  ـــت  وأن إال  يصفق  ال 

يبايل لــيــس  األراك  ــري  ط غردإن  إن  ؟  أنا  أم  أصغيت  أنت 



الطني ٣١

فقري تسخر من  ليس  ــوددواألزاهري  ــت ت ــلــغــنــى  ل ــك  ــي ف وال 

الرطب للنسيم  إنه  النهر،  ـــوردألك  م ــري  ــاف ــص ــع ــل ول درب 

ـــربدوهو للشهب تستحم به يف الصيف ـــت لـــــيـــــالً كــــأنــــهــــا ت

يجري ــرك  ــأم ب فهل  أويتجعدتــدعــيــه،  األشــجــار  عــروق  يف 

تجيء،ومتيض أن  قبل  من  واملدكان  للجزر  األرض  يف  باق  وهو 

تجني النحل  ؟هذه  الحقل  ـــرتددألك  ـــره والت ــن زه الــشــهــد م

كــبــرياً مــلــكــاً  لــلــنــامل  وبالكدوأرى  فيه  بالكدح  بنته  قد 

فأفسدأنت يف رشعها دخيل عىل الحقل عليها  جــنــى  ـــص  ول

أسعدلو ملكت الحقول يف األرض طراً الحقل  فراشة  تكن من  مل 

ــودأجميل؟ ماأنت أبهى من الوردة أج والأنــــت  ــذا  ــش ال ذات 

خديك من  وللبعوضة  عزيز  املــهــنــدأم  يــديــك  ويف  ــــوت،  ق

لوال تختال  ؟هيهات  غني  املبجدأم  بالحباء  الــقــز  دودة 

يرتدأم قوي ؟ إذن مر النوم إذ يغشاك جــفــونــك  ــن  ع ــل  ــي ــل وال

بفوديك يلم  أن  الشيب  الخدوامنع  يف  النضارة  تلبث  ومــر 

الذي يطرق الخيال  ــد؟أعليم ؟ فام  ــول ي ــا  ــي دن أي  يف  لـــيـــالً؟ 

وتخفى؟ تبني  التي  الحياة  ويحمد؟ما  يذم  الــذي  الزمان  ما 

وأسمى أنقى  لست  الطني  تتوسدأيها  أو  تــدوس  تــراب  مــن 

يندك، سوف  سمكته  قرصاً  ينقدإن  ســوف  نسجته  ــاً  ــوب وث

مأوى قلبك  للخصام  يكن  معبدال  أصبح  للحب  قلبي  إن 

وأحــرى منك  بالحب  أوىل  ينفدأنــا  ومـــال  يبىل  كــســاء  مــن 
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أوراق الخريف
﴾ ﴿

هو أديب لبناين معارص. ولد عام ١٨٨٩م وأتقن عدة لغات من خالل 

آدابها.  مختلف  عىل  ويطلع  بثقافتها  يتزود  الغربية.  البالد  إىل  أسفاره 

اشتهر بني كبار املفكرين العرب بتحليالته الدقيقة وأسلوبه اللبق. وهو 

غزير املادة، كرثت مؤلفاته واختلفت فيها األلوان. من هذه املؤلفات: 

’البيادر‘ و ’صوت العامل‘ و’لقاء‘ و ’همس الجفون‘.

ـــري ـــاث ـــن ــــاثــــري ت ــــن ـــة الـــنـــظـــرت ـــج ـــه ـــاب ي

ــمــس ــّش ـــَص ال ـــرق ـــا م ـــا أرجـــوحـــة الــقــمــْري وي

ـــارة الــســحــريــــــاأرغــــــن الـــلـــيـــل ـــث ـــي ـــاق وي

ــر ــائ ــــز فـــكـــر ح ــــارم ثــائــري روح  ورســـــــم 

ــٍر ــاب ــــَر مــجــٍد غ ـــا ذك ــري ــج ــّش قـــد عـــافـــِك ال

تـــنـــاثـــري تـــنـــاثـــري
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ــىضتـــعـــانـَــقـــي وعـــانِـــقـــي ـــــا م ـــــاح م ـــــب أش

ــــارَك ــــظ أن ــضــاوزوِّدي  ــف مــــن طـــلـــعـــِة ال

هــيــهــات أن  ــات  ــه ــي انــقــىضه مـــا  يُـــعـــود  أْن 

ــي ــارق ــف ت أن  ـــد  ـــع ــقوب ــاب أتــــــراب عــهــد س

ــب خــافــق ــل ــق ــــريي ب ــاس ــض ــق ال مــــوكــــب  يف 

ــقــي ــانَ ــع تــعــانَــقــي ت

ــي ــب ــات ــع تُ وال  الـــعـــتـــاْبســـــريي  يـــنـــفـــُع  ال 

ــصــن ــُغ ال ــي  ــوم ــل ت ــحــاْبوال  والـــريـــاح والــسَّ

خــاطــبــِتــهــا إذا  ــي  ــه ـــجـــواْبف ال تُــحــســُن  ال 

العجائب ذو  ــر  ــده ـــبوال ـــوائ ـــن ــــث ال ــــاع وب

ـــب ـــرغـــائ ــــق ال ــــان ـــم الـــخـــطـــابوخ ـــه ـــف الي

ــبــي ــعــات تُ وال  ــــريي  س

ــرّثى ال حضن  إىل  ـــوْدعــودي  ـــه ـــُع دي ال وجــــــــدِّ

ـــوْدوانـــَيسْ جـــامالً قــد ذوى ـــُع ـــن ي ــــان ل ـــا ك م

قبلِك ــن  م أزهــــرْت  ــم  وُروْدك َذَوْت  ــــم  وك

ــرى ـــا ج ـــخـــايف م ـــال ت ـــقـــدراف ال تــلــومــي  وال 

ــد أضــــاع جــوهــرا ــن ق الــلــحــودم يف  يـــلـــقـــاه 

الــرّثى حضن  إىل  ــودي  ُع
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النهر املتجمد ٣٧

النهر املتجمد
﴾ ﴿

يا نهر؛ هل نضبت مياهك؛ فانقطعَت عن الخرير

املسري؟ عن  فانثنيَت  عزُمَك؛  وخار  َهرِْمَت؛  قد  أم 

والــزهــور، الحدائِق  بني  ــا؛  ً ــرمَنِّ ُم كنَت  بــاألمــِس 

الدهور. أحــاديــَث  فيها؛  ومــا  الدنيا  عىل  تتلو 

الطريق، يف  املوانَع  تخىش  ال  تسرُي؛  كنَت  باألمس 

العميق. اللحِد  سكينُة  عليَك  هبطْت؛  قد  واليوَم 

الطريق يف  املوانع  تخىش  ال  تسري  كنَت  باألمس 

العميق اللحد  سكينة  عليك  هبطت  قد  واليوم 

سلَّيْتَني، بــاكــيــاً؛  أتــيــتُــَك  إذا  كــنــَت  بــاألمــس 

أبكيتني. ضاحكاً؛  أتيتَُك  إذا  رصَت  ــوَم  ــي وال

ِعي؛ وتوجُّ تنهُِّدي؛  سمعَت  إذا  كنَت  باألمِس 

معي! تبيك  وال  وحـــدي؛  ــا  أن ــيك  أب ــا  وه تبيك، 

الصباح يف  تهزج  كنت  قد  بعدما  لك  جرى  ماذا 

والــنــواح نــديب  وسمعت  كآبتي  أجمدتك  هــل 
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املسا  يف  تنشد  كنت  قد  بعدما  لك  جــرى  مــاذا 

األىس  فأخرسك  مثيل  مصائب  داهمتك  هــل 

مــن جليد قــيــود  ــذي  أم ه ــان  ــف األك ــذه  مــا ه

الشديد العجز  يــد  بها  دللتك  و  كبلتك  قــد 

٢

جمـال، وال  عليِه  ورٌق  ال  الصفصاُف؛  حولك  ها 

َمـال. الشَّ ريـُح  بـِه  ــرَّْت  م كلام  كئيباً؛  يجثو 

أغصانَـُه؛ ناشـراً  رأِسـَك؛  فوق  يندُب  والــَحــْوُر 

ألحانَـُه. ــردِّداً  ـــ م فيـِه؛  ـوُن  الحسُّ يــرسح  ال 

الفَضـا؛ يف  تنعـُق  الغربـاِن؛  من  أرساٌب  تأتيه 

َمَضـى. قـد  حياتِـَك  من  شباباً  ــريِث  ت فكأنها؛ 

املسـاء؛ ويف  الصبـاِح  عنَد  بنعيبها؛  وكأنـها 

البقـاء. داِر  إىل  الصايف؛  جسَمـَك  يَُشيُِّع  جــوٌق 

٣

الربيـع؛ أيـــــاُم  وتعود  الشتا؛  سينرصف  لكن 

الصقيـع. يـُد  َمكََّنتُْه  ِعَقاٍل؛  من  جسمَك  فتفّك 

الِبَحـار، نحـَو  ُحـــرًَّة  النقيُة؛  موجتَُك  وتكّر 

النهـار. بأنـواِر  ـَْــَىل  مثـ الــدجــى،  بـــأرساِر  ُحبىل 

النسيم، الصايف  وجَهَك  يالطُف  إذ  تبسُم؛  وتعود 

البهيـم، الليِل  أنجُم  مياِهَك؛  يف  تسبُح  وتعود 

لَُجيْـن، من  سرتاً  عليَك  سامه؛  من  يبسُط  والبدُر 
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العاِريَيْـن، منكبَيْـَك  باألزاهِر؛  تسرتُ  والشمُس 

واملِـَحن، املصائـِب  من  اعــرتاُه؛  ما  ينىس  والَحْوُر 

الَفَنـن، ُمْخَضـرَّ  ومييس  أنُفُه؛  يشمخ  ويعود 

الشبـاب، أيــاُم  الشيِب؛  بعد  للصفصاِف  وتعود 

الغـراب. بــدَل  غصونِه؛  فوق  ـوُن  الحسُّ فيغرد 
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بيتـي
﴾ ﴿

هو شاعر من شعراء الطليعة املجددين يف األدب العريب املعارص. ولد 

استخدام  والعذوبة ومعرفة  بالرقة  أسلوبه  ميتاز  فيها.  ونشأ  يف دمشق 

عدة  له  والجامل.  بالحياة  قصيدته  يغني  استخداما  الدراجة  الكلامت 

مجموعات شعرية أهمها: ’أنت يل‘ و ’قصائد من نزار قباين‘.

١

اختفى منزلنا  سقف  شوحا  ــدروز  امل حربنا  يف 

وتصوفا فــانــزوى…  صنوبرات  خمس  حرسته 

معطفا ــع  ــزواب ال لبس  عــبــاءة…  الثلوج  نسج 

وتلفلفا اكــتــىس…  مغزله  ــزل  غ مــن  وبدخنة 

يعرفا ال  أن  ــد  ــري أت حـــدوده  بعض  الطيب 

رفرفا وجــنــح  عـــربت،  غيمة  بيتي…  وحـــدود 



بيتـي ٤١

٢

الوفا…  ــات  م فــال  بيتي  فــراشــة  ــف  أل حملته 

واكتفى… الجريحة  املــواويــل  حضن  قرميده 

أحرفا تجمد  ــوء  ض أرضـــه…  يف  الحىص  قطع 

ــفــا… ــوق ــه وت ــاب ــب ــاح ب ــب ــص ـــّر ال ـــرة م كـــم م

٣

ــل املــرشفــا ــط ــارق وامل ــف ــا مــجــده ! مــلــك امل ي

متفلسفا ضــارعــاً،  ــاً  ــاب وب ــًة  ومــدخــن ســقــفــاً، 

متعطفا الخطى  ســكــران  ـــدرب  ال إليه  يرقى 

..تخلفا الطريق  انتهت  وعندما  الطريق…  حاذى 

فتطرفا ســريهــا  يف  تــطــرفــت  ــنــجــوم  ال ورأى 

٤

متحفا عــنــدي  تظن  ــّيل  ع دخــلــت  نجمة  كــم 

منتفا الــحــريــر  ــال  ش حديقتي  بــســور  تــركــت 
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بطاقة هوية ٤٣

بطاقة هوية
﴾ ﴿

شاعر وأديب فلسطينـي مرموق. ولد عام ١٩٤١م. انتقل إىل لبنان ثم 

عاد إىل فلسطني مع عمه. له معرفة باللغة العربية واإلنجليزية والعربية. 

والتزم يف شعره بقضية وطنه بأبعادها السياسية واالجتامعية والفكرية 

آثاره  بإرسائيل عدة مرات. ومن  واإلنسانية وأدخل يف سجن  والقومية 

مجموعة شعرية ومن أبرزها ’أوراق الزيتون‘.

سجل!

أنا عريب

ورقم بطاقتي خمسون ألف

وأطفايل مثانية

وتاسعهم... سيأيت بعد صيف

فهل تغضب؟

سجل!

أنا عريب
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وأعمل مع رفاق الكدح يف محجر

وأطفايل مثانية

أسّل لهم

رغيف الخبز

واألثواب

والدفرت

من الصخر

وال أتوسل الصدقات من بابك

وال أصغر أمام بالط أعتابك

من بابكم

فهل تغضب؟

سجل 

أنا عريب

أنا اسم بال لقب

صبور يف بالد كلُّ ما فيها

يعيش بفورة الغضب

جذوري

قبل ميالد الزمان رست

وقبل تفتح الحقب
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وقبل الرسو والزيتون

وقبل ترعرع العشب

أيب…

من أرسة املحراث

ال من سادة نجب

وجدي

كان فالحا

بال حسب… وال نسب

يعلمني شموخ الشمس

قبل قراءة الكتب

ويبتي…

كوخ ناطور

من األعواد والقصب

فهل ترضيك منزلتي؟

أنا اسم بال لقب!

سجل

أنا عريب

ولون الشعر… فحمي
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ولون العني… بُنـّي

وميزايت

عىل رأيس عقال فوق كوفية

وكفي صلبة كالصخر

تخمش من يالمسها

وأطيب ما أحب من الطعام

الزيت والزعرت

وعنواين

أنا من قربة عزالء… منسية

شوارعها بال أسامء

وكل رجالها…

يف الحقل واملحجر

يحبون الشيوعية

سجّل

أنا عريب

سلبت كروم أجدادي

وأرضا كنت أفلحها

أنا وجميع أوالدي

ومل ترتك لنا
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ولكل أحفادي

سوى هذه الصخور…

فهل ستأخذها

حكومتكم كام قيال

إذن

سجل برأس الصفحة األوىل!

أنا ال اكره الناس

وال أسطو عىل أحد

ولكني… إذا ما جعت

آكل لحم مغتصبي

حذار… حذار… من جوعي

ومن غضبي!!
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األمهات
﴾ ﴿

أديب لبناين معارص. انرصف يف مطلع حياته إىل الشعر فنرش مجموعة 

برقة  أسلوبه  ميتاز  الصحافة.  إىل  الشعر  ثم هجر  الرقيقة  القصائد  من 

األوىل  مجموعته  وهو  الربيع‘  ’أول  آثاره  ومن  اللفظ.  وأناقة  التعبري 

و’الربملان األمثل‘ وهو مقاالت نرثية.

باسمهنه ســألــتــك  لهّنهريب  الــدنــيــا  تــفــرَش  أن 

يداك سمحْت  إن  بعدهّنهبالورِد  وبــالــبــنــفــســج 

مبّنتني الــحــيــاِة  ــةحـــبُّ  ــّن ــري ِم ــغ وحـــبـــهـــّن ب

ــهــّن ــان ونــهــتــدي بــقــلــوبــهــّنــهمنـــيش عـــىل أجــف

ــّن ــؤســه ــــهفـــردوســـهـــّن وب ـــا وأنّ ـــّن ــٍة ِم ــم ــس ــب ب

الدنيا غــربــِة  يف  ــا  ــةســاّمرن ــّن وصــــفــــوة كـــــلِّ ج

وجــَه رحمة  سألتك  ــهريّب  ــّن ــه ــه ــــســــامِء ووج ال

ــهأمــنــتــهــن عـــىل الــحــيــاة ــن ــه أرواح يف  وكــنــت 

خفقات مـــن  صدرهنهوتـــركـــت  يف  خفقة  قلبك 



األمهات ٤٩

الــجــراح بأمنلك  ــةفامسح  ــّن األس أطـــــراف  ورّد 

الصباح يف  شمسك  مــطــمــئــنــةلتطّل  أمٍّ  وكــــــلُّ 
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من أغاين الرعاة
﴾ ﴿

الخامسة  يتجاوز  مل  وهو  ومات  ١٩٠٩م  عام  ولد  كبري.  تونيس  شاعر 

والعرشين من العمر. متيز شعره بالعاطفة القوية والخيال السامي املبتكر 

وامليل إىل التجديد يف املوضوعات واألوزان والقوايف. وقف قسام من شعره 

عىل بث روح الوعي واليقظة يف بالده. وجعل الباقي يف وصف الطبيعة 

واالحتفال مبظاهرها. له ديوان شعر مطبوع اسمه ’من أغاين الحياة‘

ــاة الــنــاعــســة ــحــي ــل ــح يــغــنــي ل ــب ــص أقــبــل ال

ــون املــائــســة ــص ــغ والـــــرىب تــحــلــم يف ظـــل ال

اليابسة ــور  ـــ ــزه ال أوراق  ــص  ــرق ت ــا  ــصــب وال

ــور يف تــلــك الــفــجــاج الــدامــســة ــن ــادى ال ــه وت

بهـاه األفــــق  ميــأل  ــالً  جــمــي الــصــبـــــح  ــل  ــب أق

ــاه ــي فــتــمــطــى الـــزهـــر والـــطـــري وأمــــــواج امل

للحياة وغــنــى  الــحــي  الـــعـــامل  ــــاق  أف قـــد 

ياشيـاه يل  واهـــرعـــي  ـــرايف،  ـــاخ ي فــأفــيــقــي 
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الطيور ــراب  ـــ أس ــني  ب ياشيـاهي  واتبعيني 

ــاً وحــبــور ـــ ــراح ــئــي الــــوادي ثــغـــــاء وم وامــل

الزهور عطر  وانشقي  السواقي،  همس  واسمعي 

املستنري الضباب  يغشيه  ــــوادي،  ال ــظــري  وان

الجديد ومرعاها  األرض،  عشب  من  واقطفـي 

النشيد مبعسول  تشـدو  شبّابتي  واسمعـي 

ـــورود ال كأنـفاس  قلبـي  مــن  يصعد  نغـٌم 

السعيد الــشــادي  كالبلبل  طـائراً  يسمـو  ثــم 

الشجـر وغــطــانـــــا  ــاِب  ــغ ال إىل  جئنـا  وإذا 

ومَثـَــر وزهــــٍر  عــشــٍب  ــن  م مــاشــئــت  فاقطفي 

القمر وغــــذاه  بــالــضــوء  الــشــمــس  أرضــعــتـــــه 

السحر ــت  وق الــطــل يف  قــطــرات  مــن  وارتـــوى 
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أمي ٥٣

أمي
﴾ ﴿

وهو كاتب متطلع جريء وشاعر لبناين مبدع. ولد يف زحلة سنة ١٩١٢م. 

اشتهر بالكتابة املتأنقة والذوق الحديث. من آثاره يف الشعر: ’بنت يفتاح‘، 

و ’قدموس‘ و ’ورنديل‘ و ’أجمل منك ال‘. ويف النرث ’لبنان إن حىك‘

أمي! يا ماليك

يا حبي الباقي إىل األبد

و ال تزل يداك

أرجوحتي وال أزل ولد

يرنو إّيل شهر

و ينطوي ربيع 

أمي، و أنت زهٌر

يف عطرِه أضيع
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و إذ أقوُل أمي

أفجن يب أطيب

يرفُّ فوق هّمي

جناُح عندليْب

 

أمَي يا نبض قلبي

نِداي إن َوِجْعْت

و قبلتي و حبي

أمي إن ولعت

 

عيناِك! ما عيناِك؟!

أجمل ما كوكَب يف الجلد 

أمَي، يا ماليك،

يا حبَي الباقي إىل األبد



أمي ٥٥
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٥٦ مختارات من الشعر العريب الحديث

نشيد الشجرة
﴾ ﴿

وهو شاعر وكاتب وأستاذ من أساتذة األدب العريب. ولد عام ١٩٢١م يف 

املغريية إحدى قرى ’الشوف‘ يف لبنان. له عدة مؤلفات أشهرها مجموعته 

الشعرية ’قصائد دافئة‘ و’أدب الرحالت عند العرب‘ و ’فّن القصة‘.

يا هنا للشجرة يا هنا أرضينا

للروى منترشه بيننا غصنا

نتشهى مثره

نتمىل صوره

يا هنا للشجره

من رآها يف ظالل البلد فننا

من رآها للطيور الرشد وطنا

موسم البهجة والعطر الندي والسنا

هي للزراع أشهى مورد وجنى

وهو يرعاها كرعي الولد باملنى



نشيد الشجرة ٥٧

وهي ترعى نظره

غضة مزدهره

يا هنا للشجره

شجريت يا رمز مجد الوطن يف العلم

وعال نهضتنا يف الزمن واألمم

أنت من لبنان حلم القنن بالشمم

أرزة شقت غبار املحن من قدم

وتحدت خربه

ورنت منتظره

يا هنا للشجره

إمنا الخصب ابتهاج الصور يف القرى

أيها الفالح كن للشجر مطرا

أنت إن مل تجنها يف الصغر مثرا

سوف تجنيها مدى يف النظر أخرضا

خرضة تخضب مد العمر زهرا

وحياة نرضه

وقلوبا عطره

يا هنا للشجره
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القرية ٥٩

القرية
﴾ ﴿

وهو شاعر لبناين واسع الشهرة ملقب بـ ’األخطل الصغري‘. ولد يف بريوت 

سنة ١٨٩٠م وفيها تلقى علومه. وما إن بلغ الثامنة عرشة حتى أسس 

جريدته ’الربق‘ التي غدت يف ما بعد سجال للحركات األدبية والفكرية 

يف  اللبناين  الصوت  كان  العرشين.  القرن  من  األول  الثلث  يف  لبنان  يف 

عدة مناسبات عربية، وواحدا من صفوف الطليعة التي مهدت للجديد 

وربطته بالقديم. جمع أكرث انتاجه يف ديوان ’الهوى والشباب‘ و ’ديوان 

األخطل الصغري‘.

ــة الــصــغــرية ــان ــت ــف ــا ال ــه ــت ــرةأي ــدي ــك ج ــل أنــــت بــتــاج م

الحليةمن القرى اشتقوا لك اسم القرية فكنت  السفح  وعطل 

االلــهــام دو  البلبل  االنغامشــاعــرك  دو  الــجــدول  وعــودك 

القبة مثل  البيضاء  جبةوالغيمة  ــر  ــري ــح ال مـــن  ــا  ــه ــأن ك

وتلثم الــــرىب  ــاق  ــن أع ومــبــســمتــضــم  ــة  ــف ش اال  ــيــس  فــل

املشهد  لهذا  شمس  طربت  بالعسجدكم  جبهته  فمسحت 
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ــّدا وم سجا  الليل  ادا  املسوداحتى  جناحه  ـــورى  ال عــىل 

الصائد مثل  البدر  اليه  مــطــاردمىش  ــن  م الغفلة  يغتنم 

النجوم  ــجــردق  ن ــى  رم كالكلومحتى  فسلن  الدجى  صــدر 

ــا أعـــــراس ــه ــن ــك الكأسمــــآثــــم ل و  الصفا  عندها  ــدار  ي

وأمــلتوحي بها القرية يف رأس الجبل  خيال  العيش  وارواح 

مفتول الضحى  مــن  ــقــبــل الــحــقــولوســاعــد  ــال ــره ب ــم ــغ ت

الشمس  لــدعــتــه  ــام  م نفسأســمــر  ــفــس  ن ــكــل  ل ــفــه  ك يف 

الخالق مقام  األرض  يف  الخالئقيقوم  عىل  الــرزق  فيغدق 

قتله ــون  ــاول ــح ي ملـــن  قبلهفــقــل  متوتوا  ان  يقيض  العدل 
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صوت شجرة ٦١

صوت شجرة
﴾ ﴿

وهو شاعر لبناين ولد يف ’الشويفات‘ عام ١٩٢٥م. نشأ يف بريوت وتلفى 

علومه يف مدارسها ثم يف ’دار املعلمني‘ حيث نال شهادتها. اشتغل مدة 

الحنني  أن  غري  التجارة  يف  وعمل  ’فنزويال‘  إىل  هاجر  ثم  التدريس  يف 

إىل الوطن واألصحاب شده إىل العودة فرجع بعد اغرتاب سبع سنوات. 

الزيتون‘ مجموعته  ’غابة  الياسمني‘ ديوانه األول و  من مؤلفاته ’سوار 

األلفاظ  يتميز أسلوبه بعذوبة مذهلة يف  الريفية وبعض املخطوطات. 

وحسٍّ عارٍم بجامل الطبيعة.

رويدك أيها القايس

ودع فأسك

وال تكفر بتحناين

أما كنت لك الظال

بيوم الهب الحر

وأنساما بليالت
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تعطر بالشذا نفسك

وتنغش قلبك العاين

حرام أيها الجاين

أنا أحيا

كام تحيا

وألقي مثل ما تلقي

فيل أحالمي الثمىل

كأحالمك

ويل آالمي الجىل

كآالمك!

أنا أشقى 

كام تشقى

وأزفر ذوب إحسايس

بأنفايس!

دمايئ النسغ إذا يرسي

ودمعي لؤلؤ الفجر

ووجدي الطيب يف زهري

وأغصاين!

أنا أعطيك من ذايت

ليك تنعم



صوت شجرة ٦٣

فمني الزهر والثمر

ومني الخمر تعترص

ومن أنفايس املطر

ومن ظأمي الينابيع!

ومني مهدك األول

يهدهد حلمك األجمل

ومني الكوخ واملغزل

وزند الخصب للمعول

وقيثار الهوى يشجيك

وعند سكينة الغسق

ويف رحلتك الكربى…

إذا تقيض

وإذا مييض

بك األهل إىل القرب

وأظل وفية العهد

من املهد

إىل اللحد

فأحضن جسمك الفاين!!
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لبنان ٦٥

لبنان
﴾ ﴿

ولد يف ’بتديّن اللقش‘ قضاء جزئني عام ١٩٠٢م. درس يف ’الحكمة‘ ونال 

شهادة الحقوق من «الجامعة اليسوعية « يف بريوت .ثم دخل القضاء 

والتعأليف  املطالعة  إىل  فانرصف  املرض،  بعدها  أقعده  فيه مدة  وظل 

وجعل من آالمه وسيلة لنشاطه الفكري والفي. متيز أسلوبه بقوة العبارة 

’حديث  و  الغدير‘  ’عيد  مؤلفاته:  من  معانيها.  ورقة  وقعها  وحالوة 

العشية‘ و’مذكرات جريح‘ و’الرصا ع يف الوجود‘.

السحابا واحتل  األنجم  باباجــاور  ــردوس  ــف ــل ل مــهــد  ــٌل  جــب

مفرقه يف  الشمس  واغــرتابــاتستحم  فــقــرسا  غــابــت  وإذا 

وقد للّدنيا  ـــواء  األض الخضاباتحمل  لبنان  جفن  عن  نقلت 

أكنافه يف  الــعــنــقــود  ذاباضــحــك  والكوثر  التفاح  ــى  وازده

الهواى عننته  الطري  وعتاباساجعات  شجوآ  ــدوح  ال فــرواهــا 

آكــامــه  الــفــجــر يف  ــان  ــب إهابا وســت مخضال  ـــال  األذي أشقر 

جبهته  ــن  م األنــــداء  ومــالبــاتقطر  وشــيــحــا  آســـا  عبقت 



٦٦ مختارات من الشعر العريب الحديث

السنى ــاب  وه األنـــوار  أخــا  وهضابايا  ـــاء  وم ــا  ــاق آف طبت 

املنتهى ســدر  الــتــيــاه  ماباأرزك  الــخــلــد  جــنــة  يف  خلته 

الرىب تــاج  يا  النجم  شقيق  ـــزّا وطــالبــايا  ــنــرس ع ومــحــط ال

أفياجا سهال  لألضياف  غاباكنت  لــآلســاد  كنت  قــد  مثلام 

ــان أخ ــن ــب ــل ــف ب ــي ــض وصحاباإمنــــا ال وقــومــا  ــال  أه يلتقي 

ــه طــرفــه ــي ــب ف ــل ــفــام ق ــي رحاباك ــا  ــالق وأخ أكــنــافــا  شــام 

املنحنى عند  لبنان  ــرى  ق الحجابايــا  الليل  وجنة  عن  مزقت 

مثلام فــيــه  األنـــــوار  واضطراباتخفق  شوقا  العاشق  يخفق 

إىل الـــجـــّو  ــم  ســل يف  ــت  ــي ركابارق تحدوها  الخلد  ــوت  رب
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٦٨ مختارات من الشعر العريب الحديث

بالدي
﴾ ﴿

وهو شاعر لبناين من شعراء النهضة الحديثة. اشتغل يف املحاماة وكتب يف 

السياسة. ولد يف بعبادات سنة ١٩٠٦م وتويف سنة ١٩٥٥م. ميتاز أسلوبه 

بعذوبة التعبري وحرارة العاطفة. من آثاره ’أرجوحة القمر‘ و’مواعيد‘ و 

’سأم‘.

ــثــغــور ال يف  ــة  ــي ــن أغ حبورأحــبــك  ورهــــج  ــاء  ــن ه ــم  ــل وح

ــى ــن ـــة تـــتـــعـــرى امل ـــي ـــن الصغريوأم كحلم  صــغــارا  لديها 

تكتسني أســطــورة  العصوروأهــــواك  وجالل  املدى  انتفاض 

ائتالق منك  الدهر  مفرق  نورعىل  أفــيــاء  الشهب  مقل  ويف 

املنقيض الـــزمـــن  عـــىل  خطريأكــــّر  ـــر  أم ــل  ك يف  ــاك  ــق ــأل ف

العصور يف  ســطــا  ـــه  إل ــريوأي  أم وأي  ــك  ــن م ـــك  ي ومل 

البعيد الزمان  خــالل  من  صورأرى  شــّظ  ــن  م متتد  ــل  ــواف ق

الحداة هينامت  عىل  ــرسي  الطيوروت زقــزقــات  عــىل  وتــغــدو 

ويزهو تيها  الــكــون  ــوثــريفريتقص  ويــرفــل بـــاألرجـــوان ال



بالدي ٦٩

أفق كل  يف  الكواكب  العطوروتغفو  بهمس  نشاوى  بعيد 

ـــــة جـــاريـــات ـــــرص أرشع األثـــريوأب ــة يف  ــاع ــم مل ــي ال عـــىل 

ــيض ــه ومت ــت ـــا حــمــل ــل مب ــي القديرمت ــات  ــرك ب ــىل  ع خفافا 

الشطـ فـــإذا  أفــيــاؤهــا  ــريومتــتــد  ــل قــــدس وف ــاك ــي ـــــوط ه

ــــت يف ــك وزع ــت ــدي ــــالدي ف بخورب نــجــوى  ـــؤادك  ف ــا  ــرباي ال

عنه وكوفيت  السخاء  وزوررشعــت  بعق  املجتهدين  ــن  م

وقومي عنك  الذل  فانفيض  النفريأال  زغــــردات  عــىل  ـــالدي  ب
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حاممات الغدير ٧١

حاممات الغدير
﴾ ﴿

وهو شاعر فلسطيني من أرق شعراء فلسطني ديباجة ومن أكرثهم روحا 

شعريا. ولد يف ’نابلس‘ سنة ١٩٠٦م وتويف سنة ١٩٤١م. ميتاز بقصائده 

الوطنية التي تتدفق عاطفة. من آثاره مجموعة شعرية طبعت أخريا يف 

بريوت بعنوان ’ديوان إبراهيم‘.

ســجعهنهبيــض الحامئــم حســبهنه أردد  أين 

السال الـــوداعـــة  و  هنهرمـــز  الخلق  بدء  منذ  مة 

دا ـــوق  ف روض  كــل  أنهيف  لهن  الــقــطــوف  نية 

ما األغـــصـــان  و  ــن  ــل بروضهنهومي النسيم  خطر 

الهجري  ــن  ــاله ص ــــاذا  ــحــو غــديــرهــنــهف ــنب ن هــب

مثـ الــحــوم  بعد  بهنهيهبطن  ــدري  ت ال  الوحي  ل 

الغدير عىل  وقعن  ــإذا  ـــهف ـــن ـــه ـــت أرساب ـــب ـــرت ت

الضفتني ـــول  ط ــهصــفــني  ــن ــه ــوف ــوق تـــعـــرجـــا ب

ـــا ـــه ــــل تـــقـــبـــل رأس رشبهنهك ســاعــة  ـــاء  امل يف 
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جسومهن حــر  ــهيــطــفــنئ  صــدورهــن بغمسهن 

اذا الــــرشــــاش  دهنهيـــقـــع  لنحو  اللئا  انتفضن 

أالبـــرتاد  بــعــد  ــطــرن  ي مهودهنهو  الغصون  إىل 

تصفـ ــحــة  أجــن رسورهنهتــنــبــيــك  ــان  ك كيف  ق 

عبثهن ــنــك  عــي بريشهنهويــقــر  جــثــمــن  اذا 

رؤوس بـــال  ــن  ــه ــال ــخ ــل لــيــلــهــنــهوت ــب ــق حــــني ي

الجناح تحت  جفونهنهأخفينها  ـــلء  م ـــن  ومن

عنهن ورويت  هجنني  ــهــنــهكم  ــت ـــل فــدي ـــدي ـــه ال
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٧٤ مختارات من الشعر العريب الحديث

فراشة
﴾ ﴿

وهو شاعر وأديب لبناين مرموق له يف الكتابة أسلوب خاص يتفرد به. 

من مميزات أسلوبه الطالوة والدفق الشعري واملتانة القامئة عىل الجزالة 

واإليجاز والكلمة النابضة املوحية. آثاره كثرية مل تطبع ولكنها منشورة يف 

املجالت والصحف.

صـــدى رف  ووجــــهــــك هــــف عــبــريجـــنـــاحـــك 

نضريوعـــيـــنـــك حــــب نـــدى ــو  ــح ص ــة  ــج ــه وب

ــأت خــب ـــا  م ــك  ــي ف ــع الــوثــريويف  ــي ــرب ــوب ال ــي ج

ــا ــت ــف ــف ــرورجـــــــــــالك ل ــري ــح ــال وطـــــرزتـــــا ب

ــضــحــى ـــني عــــرب ال ـــرف القصريت الــلــقــاء  كطيف 

ــئ غـــصـــون املــنــى القريركــفــي ــحــب  امل بجفن 

ــــــذىل عــىل ــــني ج ــــرف ـــرىب والــغــديــرت حــفــاف ال

ــــو حــدث ـــودج زه ـــه الــقــفــريب ــا  ــاي ــب ص رواه 

ـــت، أيــن ــا أخ ـــري؟فــراشــة، ي ــع األخ ــي ــرب ـــه ال وج



فراشة ٧٥

ــأت خــوف ــبّ ــخ ــــن ت ــريوأي ــغ بــــرد الـــشـــتـــاء امل

وعنك  عــنــي  ــه  ــل ال العسريلــحــا  ـــان  ـــزم ال هـــذا 

ــى ــن ــريــعــكــر صـــفـــو امل ــهــدي بـــأريـــاحـــه… وال


    
     
   
   
    
  
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   



٧٦ مختارات من الشعر العريب الحديث

نحن واملايض
﴾ ﴿

شاعر من شعراء النهضة األدبية يف الرشق العريب. ولد يف بغداد، وعارص 

العهد العثامين، وناب عن وطنه يف ’مجلس املبعوثان‘ باآلستانة. اشتهر 

أجلها  من  القى  التي  الجريثة  ومبوافقه  واالجتامعية  الوطنية  بقصائده 

االضطهاد والنفي. تويف عام ١٩٤٥م.

أوىل ــــام  األي مستقبل  يسوداأرى  أن  يحاول  من  مبَطَْمح 

ــام بــلــغ املــقــاصــد غـــرُي ســاع ــراً ســديــداف ــظ ــــرّدد يف غـــٍد ن ي

آت نحو  عزمك  ــه  وج ــه  ــَوجِّ جيدافَ املــاضــني  إىل  تَلِفت  وال 

شقيّاً حــارضنــا  ــان  ك أن  ــل  سعيداوه ماضينا  بــكــون  نــســود 

ــا الـــعـــريّب شــوطــاً ــه ــّدم أي ــق الرغيدات العيش  أمــامــك  ــإن  ف

مجٍد ــل  ك بــنــائــك  يف  التليداوأّســــس  املجد  ـــرك  وات طريف 

ُخــمــول ذوو  ــعــاملــني  ال ـــّرش  الجدوداف ذكــروا  فاخرتهم  إذا 

قديٍم حسب  ذو  الناس  جــديــداوخــري  حــســبــاً  لنفسه  ـــام  أق

فخراً الناس  يف  ادعــى  إذا  الــشــهــوداتــراه  ــه  مــكــارُم ــه  ل تقيم 



نحن واملايض ٧٧

قوم بــأرض  والــفــخــاَر  حميدافدعني  بهم  القديم  الزمن  مىض 

بيضاً الدهر  وجوه  ابتسمت  ســوداقد  فعبسن  ــا  ــن ــن ورأي لهم 

ملك ـــرتاث  ب لنا  عــهــدوا  الــعــهــوداوقــد  ــتــه  رعــاي أضــعــنــا يف 

أرض ــل  ك يف  ـــادة  س عبيداوعــاشــوا  مــواطــنــنــا  يف  وعــشــنــا 

بالد يف  خــيّــم  الجهل  ــا  م قروداإذا  ُمِسَخت  اسودها  رأيــت 
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٧٨ مختارات من الشعر العريب الحديث

أخي اإلنسان
﴾ ﴿

األدب  دراسة  يف  آثار  عدة  وأنتج  بالتدريس  اشتغل  أردين  كاتب  هو 

ونقده، وبخاصة املهجري منه مل يعرف له من الشعر غري هذه القصيدة.

الـــواســـع ـــامل  ـــع ال يف  ــــــرشقأخــــي  وامل املـــــغـــــرب  يف 

ــــود االس و  ـــض  ـــي األب ــــي  املـــطـــلـــقأخ ـــــرك  ـــــوه ج يف 

ــا ــه ــح ــاف ــص يخفقأمــــــد يــــــدي ف بــهــا  ــي  ــب ــل ق تــجــد 

ـــا أخــــي اإلنـــســـان ــحــبــك ي ب

نــظــر ــــا  م دون  جــنــســكأحــــبــــك  أو  لــــونــــك  إىل 

ــث الــحــقــد ــب ـــن ي ــفــســكوأكـــــره م ن ويف  ـــيس  ـــف ن يف 

ـــؤيس ب يف  ـــــت  أن بــؤســكلـــرتقـــص  يف  أرقـــــــص  ويك 

ــان ــس ـــي اإلن ونــشــقــى يــا أخ
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أيـــديـــنـــاأخـــــي مـــأســـاتـــنـــا لــيــســت ـــع  صـــن ــــن  م إال 

ــواء ــع ــش ــن أطــامعــنــا ال ــم ـــاف ـــن ـــي ـــال ـــي ـــــــا ل ســـــــودن

هـــــدمـــــنـــــا أمــــانــــيــــنــــاومــــن أحـــقـــادنـــا الــعــمــيــاء

ــــي اإلنـــســـان ـــا أخ ــا ي ــق ــرف ف

ــا ــي ــدن ال إىل  ــا  ــن ــئ ج ـــالـــقـــد  ـــوان ــش إخ ــي ــع ــن ـــا، ل ـــع م

ـــــاونـــســـعـــد بـــالـــحـــيـــاة مــعــا ـــــوان أع و  ــــــاء  أحــــــب

ـــا  ـــن ــاولــــــــو شـــئـــنـــا أحـــل ــان ــي ــــردوس دن ــــف ــة ال ــن ج

ـــان ـــس ــا يــــا أخـــــي اإلن ــي ــه ف

ـــم حــــضــــارات ـــق ــرانتــــعــــال ن ــم ــع ال لـــرنفـــع  و  ــا  ــع م

لنا الـــحـــيـــاة  يف  ـــوة األلـــــوانونــخــلــق  مــبــاهــج حـــل

ــاي ــن مي يف  ـــاك  ـــن مي ـــــع  ــانوض ــن اطــمــئ يف  و  ــــة  دع يف 

ـــا أخــــي اإلنــســان لــنــســعــد ي

واألحــــقــــاد األطـــــــامع  شـــانـــادع  ـــا  ـــه ل ـــجـــعـــل  ت ال 

ـــافـــلـــن تــســعــد بـــاالطـــامع ـــان ـــي ـــن ب ـــــع  ـــــرف ت او 

ـــــن متــنــحــك االحـــقـــاد ـــاول ســـطـــان ــــــاك  ــــــي دن يف 

ــا يـــا اخـــي االنـــســـان. ــه ــدع ف
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هل يل  ـــل  ق ـــرب  ـــح ال ــري  ــث ــرب؟ت ــح ال يف  ـــت  أن ســتــنــجــو 

ــى ــن أف أن  ــك  ــي ــق ــش ي ذنـــب؟أال  مـــا  دون  بـــنـــارك 

تفنى إذ  يــــرتــــاح،  ــــل  قــلــبــي؟وه أو  الــحــر  ضــمــريي 

ـــا أخــــي اإلنــســان ـــــدك ي روي

ــك يــــا أخـــــي بــيــتــي ــت ــي ــب دريبف الـــدنـــا  يف  ــــــك  ودرب

ــــن عـــزي ـــو م ـــه ـــــي حــبــيوعــــــزك ل ــــا أخ وحـــبـــك ي

ــــن ضــيــم ـــقـــاه م ـــل ـــــا ت تــصــيــب ســـهـــامـــه قــلــبــيوم

ـــا أخــــي اإلنــســان ــى ي ــدم ــي ف

ـــرف األشــــــواق ـــع ـــا ن ـــالن واآلمـــــــــــــال تــــحــــدونــــاك

ــحــســن ــهــي وال ـــاكـــالنـــا نــشــت ـــن ـــغـــري ي يــــنــــفــــك  ال 

األرسا ــــرف  ــــع ن ــــا  ــــالن ونـــبـــلـــونـــاك ـــوهـــا  ـــل ـــب ن ر 

ــــي اإلنـــســـان ـــا أخ ــال ي ــه ــم ف

اليو الــتــقــيــنــا  نــحــن  مــوعــدأخــــي!  بــــال  الــدنــيــا  يف  م 

الحلم مــثــل  الــعــمــر  ــــن يــخــلــدودرب  ـــــال ل ـــام ط ـــه م

ــا ــن األوحـــــدســـنـــمـــيض مـــثـــلـــام جــئ مـــصـــرينـــا  وذاك 

ـــســـان ــــي اإلن ـــا أخ ســـالمـــا ي
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٨٢ مختارات من الشعر العريب الحديث

مهاجرو لبنان
﴾ ﴿

هو شاعر مرصي مشهور يعرف بـ «شاعر النيل». ولد يف القاهرة سنة 

١٨٧١م وتويف سنة ١٩٣٢م. ميتاز أسلوبه بقوة العاطفة ومتانة الصياغة 

ويشكو أحيانا ضعف االبتكار والخيال. أشهر آثاره: «ديوان الحافظ» يف 

ثالثة أجزاء.

عاطرة جادتك  كم  لبنان  الرياض وكم حياك منسكبنسيم  من 

لهبيف الرشق والغرب أنفاس مسعرة بها  وأكــبــاد  إليك  تهفو 

بدال يبتغوا  مل  العال  طالب  من طيب رياك، لكن العال تعبلوال 

غطارفة ابطال  كوملب  ــارض  وثبوا ب ووثبوا  ما  اذا  جياع  اسد 

عدد وال  فيها  علم  يحمهم  النوبمل  ورده  تحامى  مضاء  سوى 

مرتحل البحر  يف  امل  مغرتباسطولهم  الرب  يف  عمل  وجيشهم 

نهج ــرسب  م خضم  بكل  عجبلهم  مسلك  طود  كل  ذرا  ويف 

منتجع ــق  أف يف  بــارقــة  تبد  مرتقبمل  الشام  يف  لها  وكــان  إال 

فالشهب منثورة مذ كانت الشهبما عابهم أنهم يف األرض قد نرثوا
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مناكبها يف  رساء  يرضهم  الكون مضطربومل  له يف  فكل حي 

ركبوارادو املناهل يف الدنيا ولو وجدوا صاعدا  ركبا  املجرة  إىل 

وانتدبواأو قيل يف الشمس للراجني منتجع الجو  يف  سببا  لها  مدوا 

أم اللغات بذاك السعي تكتسبسعوا إىل الكسب محمودا وما فتئت

لها كــان  الشاميون  كــان  عيش جديد وفضل ليس يحتجبفأين 

فصافحوها تصافح بعضها العربهذه يدي عن بني مرص تصافحكم
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هذا الجبل ٨٥

هذا الجبل
﴾ ﴿

شاعر لبناين أحب وطنه وغناه كثريا يف شعره. ولد يف الدامور (١٨٨٣م) 

وتلقى علومه يف مدرستي الحكومة وقرنة شهوان. شغل منصب مفتش 

فأنشأ  الصحافة.  ثم عمل يف  األوىل. ومن  العاملية  الحرب  أثناء  معارف 

جريدة ’الوطن‘ مع الشاعر شبيل مالط. ثم جريدة الراصد. انتخب رئيسا 

ديوان  له  لبنان.  جبل  عن  الربملان  يف  ونائبا  اللبناين،  العلمي  للمجمع 

شعر مطبوع. وقد متيز شعره باملتانة والقوة وبنزعته الوطنية. تويف عام 

١٩٣٣م.

من لبنان  عىل  أجرى  الذي  ــىل أخــص جاملهإن  فــردوســه األع

دونه الدواهي  تهن  ما  بــزوالــهأعطاه  مطمع  ال  مــا  ــاه  وحــب

فال ــه  رواســي يف  رواســـُخ  جبالهنعم  ــانــهــيــار  ب إال  ــنــهــار  ت

قميصه شق  كيف  إليه  رسبالهفانظر  عــىل  منفجراً  البلور 

الضنى ثوب  خالعاً  عليه  وضاللهوانزل  املنحنى  ضــال  بني  ما 

ترابه دوس  قبل  نعالك  رجالهواخلع  ـــاُت  رف لــبــنــاٍن  ـــرتاب  ف
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غاباته مــن  الــربكــات  اجيالهوتلمس  ــرى  ث عــىل  املــرتامــيــات 

ظاللهروحي فدى الجبل الذي ال ارتيض بغري  عظمي  يدفنوا  ان 

نسيمه بليل  يلمسني  زاللــهألظــل  خرير  يؤنسني  وأبــيــت 

اشبالهوطٌن قنعت به ولو عبث الردى عــىل  ــىض  وق ــوده  ــأس ب

ــوســٌة ـــــاره مــأن ــن آلــهأحــبــبــتــه ودي ــة م ــش ــه يف وح ــب وأح

أرى فال  الديار  منه  عفت  أطاللهوإذا  مــن  إّيل  أحــب  مغنًى 

ألنكرت الجنان  يف  خــريوين  باستبدالهأو  ــاي  رض عــيلَّ  نفيس 

منهالً اطيب  الفردوس  كوثر  شاللهال  ــن  م واعـــزُّ  ورده  ــن  م
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عودة مهاجر
﴾ ﴿

هو أحد شعراء لبنان الكبار يف املهجر. ولد يف زحلة عام ١٩٠٥م. وما إن 

شب حتى انتقل إىل الربازيل، وهناك مارس التجارة، ولكن الشاعرية التي 

ورثها عن أبيه ما لبثت أن فاضت يحركها فيه عامل الشوق إىل وطنه. 

والحنني إىل تربة بالده، فأتحفنا بعدد من القصائد التي كان لها شأنها يف 

الشعر هنا ويف املهاجر ويف سائر البالد العربية. من آثاره: ملحمته ’عبقر‘ 

وديوانان ’لكل زهرة عبري‘ و’نداء املجاذيف‘. متيز شعره بغنائية صداحة، 

وعذوبة مذهلة تفيض رقة وتنبض باإليقاع املوسيقى.

التنادي غداة  أدعى  صوت  مــن نــــداء األكـــبـــاد لــألكــبــادأي 

فعدنا ــان  ــزم ال ــة  ذم الرمادصــدقــت  خالل  من  الجمر  ننفض 

مللم قلب  فيا  الصبا  ملهى  ــواديهاك  ال ضفاف  عــىل  ذكــريــايت 

ــادى ون لــإليــاب  الــشــوق  منادنشط  الضلوع  يف  لبنان  باسم 

الـ بــني  فليقلّك  الشط  ــرب  متهاديق هــودج  والشوق  موج 

لبنان ــالم  أع القضاء  يف  ـــواديهــذه  ــاح ب ــب ــص ـــزة ال عـــىل غ
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بحرا األفــق  عىل  صدعت  ـــادقمم  هــائــج الــلــج صــاخــب اإلزب

فهال مــنــه  ــال  ــب ــج ال ــب  ــرشئ بــالديت جديد  مــن  البحر  ــد  ول

إال  ِورْدَك  رشفت  ما  صــاِديموطني،  بُحرقِة  فمي  عنه  عــاد 

ـــراٌح  ج ــني  ــرب ــغ امل ــوب  ــل ق الجعاِديف  الجباه  عىل  حملوها 

كانـوا  هجرك  فيوم  تلمهم  ميعـادال  عـىل  العىل  ـــذارى  وع

هادييوم دقوا سواحل الرشق بالغرب العزم  سوى  يهدهم  ومل 

الـ شع  املجاذيف  احتكت  ـــاِدكلام  وقَّ بــكــوكــٍب  منهم  ـــُق  أف

فهالّ الــّريــاح  كــفُّ  الهاديوزَّعــتــهــم  النسيم  يــُد  جمعتهم 

ــات مــا هــي إالّ ــه ــُص األمَّ ــَص األوالِدُغ خـــفـــارة  يف  ـــــٌم  ِذم

ويطووا الرشاع  يخنقوا  أن  الجهاِدحان  طــوِل  بعد  الفتح  علَم 
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صالة للعام الجديد
﴾ ﴿

’نابلس‘  الحديث. ولدت يف مدينة  العرص  فلسطينية من  وهي شاعرة 

بعد الحرب العاملية األوىل. كانت أختا شقيقة للشاعر إبراهيم طوقان. 

وقد ترجمت أشعارها إىل اللغات األجنبية. ومن آثارها مجموعة شعرية 

’جائزة  نالت  ١٩٦٩م.  عام  والفرسان‘  ’الليل  بعنوان  بريوت  يف  طبعت 

سلطان العويس‘ باإلمارات العربية املتحدة عام ١٩٨٩م.

جـــديـــدة ـــــــــواق  أش ـــــك  ل يـــديـــنـــا  يف 

ــدة  ــري ف وألـــحـــان  ــح،  ــي ــاب ــس ت ــا  ــن ــي ــآق م يف 

يــديــك  ـــني غــنــاء يف  ـــراب ــا ق ــه ــزجــي ن ســــوف 

ــــــــورود  ــــالً أمــــــــالً عــــــذب ال ــــط ـــــا م ي

ـــــود  ـــــوع ــــــاين وال ــــــاألم ـــــا غــــنــــيــــاً ب ي

لــديــك؟ ـــاذا  م أجــلــنــا،  ــن  م تحمله  ـــذي  ال ــا  م

تتفّجر  فينا  الخري  كنوز  فبالحب  حباً،  أعطنا 

ــزهــر  ــخــّرض عـــىل الـــحـــّب وت ــت ــا س ــن ــي ــان وأغ
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ــه ــوب ــص ــــــــراًء وخ وســـتـــنـــهـــّل عــــطــــاًء وث

جديد من  فينا  املنهار  العامل  فنبني  حبا  أعطنا 

الجديبه لــدنــيــانــا  الــخــصــب  ــرحــة  ف ونــعــيــد 

ـــق الــصــعــود  ــهــا أف ــا أجــنــحــة نــفــتــح ب أعــطــن

ننطلق من كهفنا املحصور... من عزلة جدران الحديد

ــامت املــدلــهــّمــة  ــل ــظ ــّق ال ــش ــا نــــوراً ي أعــطــن

ــــــق ســـنـــاه ـــــــــوراً عـــــىل دف أعـــطـــنـــا ن

ــــة  ــــم ق ذروة  نـــــــعـــــــتـــــــىل 

ــــصــــارات الــحــيــاة ــــت ــي مــنــهــا ان ــن ــت ــج ن
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نشيد أفريقية
﴾ ﴿

وهو شاعر سوداين معارص. ولد سنة ١٩٣٠م. من أب سوداين وأم مرصية. 

أنهى تعلمه يف القاهرة. متيز شعره بالدفق العاطفي والحمية الثورية. 

العبودية  من  أفريقية  وتحرر  القيود  تحطيم  إىل  يدعو  هنا  هو  وها 

والخضوع.

سكن كل  يف  الــرشق  يف  أخي  كل وطن يا  ، ىف  األرض  أخي ىف  يا 

؟ تعرفنى  فهل   .. أدعــوك  املحن أنــا  ــم  رغ  .. أعــرفــه  ــا  أخ يــا 

الدجى أكــفــان  مــزقــت  الوهن إنــنــي  جـــدران  هدمت  إننى 

البىل تــحــىك  ــربة  ــق م ـــد  أع الدمن مل  تبىك  ساقية  أعــد  مل 

ــد رغـــم الـــردى  ــى خــال الزمن أنـــا ح قضبان  رغــم  حــر  أنــا 

سنينا  الشوك  عىل  رسنا  نكن  لقينا إن  ــا  م أذاه  ــن  م ولــقــيــنــا 

جائعينا  عـــراة  بتنا  نكن  بائسينا إن  حفاة  عشنا  نكن  أو 

قوانا  الفأس  أوهنت  الظامليناإن نكن قد  نــتــحــدى  فــوقــفــنــا 
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ــا  ــالدن ج ــا  ــرن ــخ س ــن  ــك ن ــا ســجــونــا إن  ــن ــي ــان فــبــنــيــنــا ألم

ـــىل أنــفــســنــا  ــقــد ثـــرنـــا ع ــل فيناف ــة  ــذل ال وصــمــة  ومــحــونــا 

ــن كــراهــا ــت م ــاق ــني أف ــالي ــق صداها؟امل األف مــأل  تــراهــا  مــا 

تاريخها  عــن  تبحث  بعد أن تاهت عىل األرض وتاها خرجت 

ــدرت  ــح وان أفــؤســهــا  قــراهــا..! حملت  وأغـــوار  روابيها  مــن 

أعينها ىف  اإلرصار  الجباها فــانــظــر  يجتاح  البعث  وصياح 

وجمت أرض  كــل  ىف  ــى  اخ مقلتاها يــا  واكفهرت  شفتاها   

األىس  توابيت  مــن  تحرر  مومياهاقــم  أو  أعجوبتها  لست 

ومساها ضحاها  فــوق  إلهاانطلق  الشعب  أصبح  قد  أخي  يا 
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