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 إلٌاس فرحات

 هاجر إلى ، و وفش ؽ١ّب اٌٍجٕب١ٔخ ، ولد فً لرٌة شاعر مهجري (1976 - 1893)الٌاس 

. تلمى دروسه األولى فً مدرسة المرٌة، ثم ما لبث أن تركها وهو فً العاشرة من  البرازٌل

ٚفٝ فزشاد فشاغٗ وبْ ٠مٛي  عله ٌجد فٌها طرٌك النجاح.لعمره ٌتدرب على المهن الٌدوٌة 

ط اٌٝ اٌؾؼش اٌؼشثٟ، ٚثٙزٖ اٌجعبػخ اٌجغ١طخ ِٓ  اٌؾؼش اٌؼبِٟ، ِٚٓ اٌؾؼش اٌؼبِٟ رذسَّ

ٍُْ ٔضػ ِٓ ٌجٕبْ هاجر إلى البرازٌل  9191فً سنة ف. اٌٝ اٌجشاص٠ً عؼ١بً ٚساء اٌشصق اٌِؼ

حٌث مارس شتى األعمال محاوالً أن ٌماوم لساوة الحٌاة ومصاعبها، ولم ٌمنعه ذلن من 

انصرافه فً أولات الفراغ إلى المطالعة والتمكن من لواعد الكتابة والنظم التً لم ٌكن حظه 

 .منها إال ضئٌالً آنذان

ٚػبػ ا١ٌبط فٟ ِٙغشٖ ؽ١بح وفبػ ِٚؾمخ، فىبْ ٠صٕغ األغؼّخ اٌؾشل١خ ٠ٚزغش ف١ٙب، فٍُ 

٠صبدف سٚاعبً ٚأخ١شاً ؽًّ اٌىؾخ )ٚ٘ٝ صٕذٚق ِٓ اٌضٔه( ػٍٝ ظٙشٖ، ٚأخز ٠طٛف 

ثبٌمشٜ ٠ج١غ ِغبغش اٌزغبس ٌؾغبثُٙ، ٚظً ٌّذح ػؾش٠ٓ ػبِبً فٟ ٘زا اٌىفبػ اٌّش٠ش، ٠غٛع 

ؽٍَّذ ثٗ  9191شح، ٚ٘ٛ ال ٠ٍّه اال صٛثبً ثغ١طبً. ٚفٝ عٕخ ٠ٚؼشٜ ٠ٚؼ١ؼ فٟ غشفخ ؽم١

إٌىجخ اٌىجشٜ ثبؽزشاق غشف صٛثٗ ٚارفك أصؾبثٗ ػٍٝ ؽشاء ثذٌخ ٌٗ ثبألعً ١ٌغزط١غ 

االٔزمبي ث١ٓ ِخزٍف ٚال٠بد اٌجشاص٠ً، ثبػزجبسٖ ِّضالً ٌّغٍخ اٌذ١ًٌ فٟ اٌؼبصّخ. ٌٚىٓ الصِٗ 

ُّ سدائٗ اٌغذ٠ذ، اٌ  .زٞ أؽشلزٗ ؽشاسح ِٓ ِذخٕخ اٌمطبس لجً اٌّؾطخ عٛء ؽظٗ فبؽزشق ُو

 

، التً تمت بصلة لرابة باألدٌب جبران ىتزوج من السٌدة جولٌا بشارة جبران من بشر

خلٌل جبران، ورزق منها بأربعة أوالد هم لٌلى، خالد، عصام وسعاد. ألام فً بلدة بٌلو 



ً إصدار مجلة الجدٌد اشترن مع توفٌك ضعون ف 9191هورٌزونت البرازٌلٌة وفً سنة 

ثم فً تحرٌر جرٌدة الممرعة التً أنشأها سلٌم لبكً. ساهم مع الشاعر شكر هللا الحر 

واألدٌب مٌشال معلوف فً تأسٌس العصبة األندلسٌة فً أمٌركا الجنوبٌة على منوال 

  الرابطة الملمٌة فً المهجر الشمالً. عرف شعره بنزعته الوطنٌة والمومٌة.

بدعوة من حكومتها وألام فٌها  صاس ِصش ثؼذ اٌٛؽذح ث١ٓ ِصش ٚعٛس٠ب، 9191ٚفٝ ػبَ  

ٚرغٕٝ ثبٌؼشٚثخ  وفً لبنان فترة من الزمن اللى فٌها كل تمدٌر وإكرام ثم عاد إلى البرازٌل

ٚاٌٛؽذح. ٚلبي ِزؤصشاً: " ِب فبسلذ ٘زٖ اٌجالد لػ، فمذ ؽٍّزٙب ِؼٟ اٌٝ اٌّٙغش ". ٚلذ لبي 

 :فٟ ٌِٛذ اٌشعٛي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

  وٛوت ٌُ رذسن اٌؾّظ ػٍٖٛ       غّش األسض ثؤٔٛاس إٌجٛح         

 

  ٌٍٕٛس وٛح  ِىخ  فٟ  فزؾذ         ظالَ داِظ  ث١ّٕب اٌىْٛ        

 :ٚ٘ٛ ٠ؼزض ثؼشٚثزٗ ف١مٛي

ـبي  ٌٍؼُـْشة  فمٍٛثٕب        د٠بسٔب  أّـب ٚاْ رىٓ اٌؾآَ           َّ   ثبإلْع

 

  أسض اٌغض٠شح ِٓ ؽصٝ ٚسِبي       ٜٔٙٛ اٌؼشاق ٚسافذ٠ٗ ِٚب ػٍٝ         

 

  اٌغٍغبي  ١ٍٔٙب   ثغبئغ  ٔشٜٚ        خٍزٕب  اٌىٕبٔخ  ٚارا روشد ٌٕب        

ظً ا١ٌبط فشؽبد ٠زغٕٝ ثبٌؾت ٚاٌؾش٠خ ٚاٌؼشٚثخ ٚاٌزغبِؼ ؽزٝ سؽً ػٓ اٌؾ١بح فٟ  ٚ

 .فٟ ِٙغشٖ ثبٌجشاص٠ً 9191ػبَ 

وبْ ا١ٌبط فشؽبد ِٓ اٌؾؼشاء اٌز٠ٓ ػؾمٛا األدة ٚاٌؾؼش، ٚلذ أٌّف دٚا٠ٚٓ ػذح اخزبس 

 ػٕب٠ٕٚٙب ِٓ أعّبء اٌفصٛي األسثؼخ، ٚ ٟ٘:

 د٠ٛاْ اٌشث١غ 

 د٠ٛاْ اٌص١ف 

 د٠ٛاْ اٌخش٠ف 

 د٠ٛاْ ِطٍغ اٌؾزبء  

 فٛا وٗ سعؼ١خ 

 اٌشثبػ١بد 



 أؽالَ اٌشاػٟ ٚ ػٛدح اٌغبئت. 

 

ٚ ٠ز١ّض ؽؼشٖ ثؾغٗ اٌٛغٕٟ اٌؼبٌٟ، ٚ ثبٌزّشد ػٍٝ اٌؼبداد ٚ اٌزمب١ٌذ اٌجب١ٌخ، وّب وبْ 

ٚ ثبٌؾؼشاء اٌؼشة ٠جغط اٌطبئف١خ ثؾىً وج١ش. ٚ ٔغذٖ ِزؤصشا ثبٌؾؼشاء اٌؼصش اٌغبٍٟ٘ 

اٌز٠ٓ وبٔٛا ٠ٕؾؤْٚ فٟ اٌّذْ صُ ّ ٠خشعْٛ اٌٟ اٌجبد٠خ ٌزٍمٟ اٌٍغخ  ِٓ اٌؼصش اٌؼجبعٟ اٌمذِبء

١ت اٌجالغخ ٚاٌج١بْ، ِؾبفٙخ ِٓ اٌغٕخ  األػشاة. ٚرٌه ؽزٟ رغزم١ُ أٌغٕزُٙ ٚرخٍص ٚأعبٌ

ِٓ اٌٍؾٓ، ٚرمٛٞ أعب١ٌجُٙ، رغضي أٌفبظُٙ ؽؼش اٌؾؼشاء اٌز٠ٓ لعٛا فزشح ِٓ ؽ١برُٙ فٟ 

اٌجبد٠خ. ٚلذ عبػذٖ فٟ ؽفع  اٌؾؼش اٌزٞ وبْ ٠مشإٖ رٍه اٌزاوشح اٌم٠ٛخ اٌزٟ ٚ٘جٙب هللاا ٌٗ... 

بع أْ ٠زغٕت األخطبء اٌٍغ٠ٛخ ٚإٌؾ٠ٛخ ٚاٌؼشٚظ١خ، ٠ٚفُٙ اٌمٛاػذ وٍٙب ٚ٘ىزا اعزط

 ثبٌغ١ٍمخ، ِؼزّذاًػٍٟ أرٔٗ اٌزٟ رٍمذ آالف األث١بد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :رشيد سليم الخوري

 

م فً لرٌة 7881ولد الشاعر المروي شاعر العروبة رشٌد سلٌم الخوري عام  

و  أحد شعراء العرب الذٌن ظهروا فً المرن العشرٌن وٌعتبر .بارة. وهوشاعر عربًالبر

 .رفعوا أصواتهم ضد الظلم و العدوان و دعوا العرب إلى المومٌة العربٌة

عمل فً التعلٌم وطاف بعدة مدارس فً لبنان ولم ٌكن سعٌدا بعمله وال لانعا به لذا  

اشتغل بعدة مهن مختلفة . فمردودها المالً لعائلته الكبٌرة التعلٌم و لعدم كفاٌة هجر مهنة

لضً  و .م للبرازٌل مهاجراً برفمة أخاه لٌصر7171إنتمل فً سنة  ثم .بجانب انصرافه

م لبلدته التً مكث بها لرابة ثالثة 7148سنة فً المهجرثم عاد سنة  54سلٌم خوري لرابة 

وعشرون عاماً من عمره ولد كانت عودته تلن فً ظل الوحدة العربٌة التً جمعت بٌن 

  .صر وسورٌام

منها: رئاسة تحرٌر مجلة "الرابطة" والتً  ،ولد شغل سلٌم خوري عدة مناصب 

م أصبح رئٌسا للعصبة األندلسٌة خلفاً لرئٌسها 7148إستمر فٌها لثالثة أعوام. وفً سنة 

  .السابك مٌشال معلوف

  

 ولىنشبت الحرب العالمٌه األ وم 9191تران فً عام ثار العرب ضد األو حٌنما  

وعد و بٌن الدولة العثمانٌة والمانٌا من جهة والحلفاء من جهة اخرى  9191 فً عام

وبعد انتهاء الحرب لم ٌفً الحلفاء  .االنكلٌز العرب باالستمالل ان اصبحوا بجانبهم

بوعودهم للعرب بل عملوا على تمسٌم البالد العربٌه بٌن االنكلٌز وبٌن الفرنسٌن والطلٌان 

ٌكس بٌكو (( المشهوره فاستعمرت برٌطانٌا كل مصر والسودان بموجب معاهدة ))سا

والعراق والسعودٌة واالردن وفلسطٌن والمغرب وحصة فرنسا كانت لبنان وسورٌا وتونس 

 .والجزائر وحصة اٌطالٌا كانت لٌبٌا

ثٍفٛس اٌغٟء اٌص١ذ اٌزٞ ثّٛعجٗ  ػالْ ٚػذبٔى١ٍض رٛعٛا اعزؼّبسُ٘ ثْ اإلاُ ص 
ْ فٍغط١ٓ ٚغٕب ل١ِٛب ١ٌٍٙٛد ػٍٝ اؽالء ػشة فٍغط١ٓ ٚاِٛاٌُٙ ٚػٍّٛا ػٍٝ ر٠ٛٙذ أػٍٕٛا أ

٘زا اٌٛػذ فٟ اػالْ اصذسٖ اٌّذْ اٌفٍغط١ٕ١خ ثؾذ٠ش ٠طٛي ١ٌٚظ ٘زا ِىبٔٗ ٚلذ عبء 

 .)ثٍفٛس( ٚص٠ش خبسع١خ أغٍزشا 

ٚلذ اػٍٓ اٌؼشة اعزٕىبسُ٘ ِٚمبِٚزُٙ ٌٙزا اٌٛػذ اٌّؾئَٚ ٚوبْ ٌٍؾبػش ثبع غ٠ًٛ  

 ( ػٍٝ اإلٔغ١ٍض ٚ ؽٍفبئُٙ. ٠مٛي اٌؾبػش:فٟ لص١ذح ثؼٕٛاْ) ٚػذ ثٍفٛ ٚ ٠ٕزمذ .فٟ رٌه
 



 اٌؾُك ِٕه َِٚٓ ٚػٛدن َ أوجشُ 
 فؤؽغت ؽغبة اٌؾك ٠ب ِزغجشُ 

 رؼذُ اٌٛػٛدَ ٚرمزعٟ أغبص٘ب
شُ  ِّ غزَؼ ُِ  ِٙظ َ اٌؼجبِد؟َخِغئَذ ٠ب 

َِ ٌُ رىٓ ًِ اٌّىبس  ٌٛ ُوَٕذ ِٓ أ٘
ْؾِغًٕب ُِ  ٠ب ثٍفُشُ  ِٓ ع١ِت غ١شَن 

ْٓ رؾبء ثّب رؾبُء فبّٔب  ِػذ ِ
 دػٛاٖ خبعشحُ ٚٚػذَُن أخَغشُ 

ُٓ أظؼُف أِخٍ   فٍمذ ٔفُٛص ٚٔؾ
 ٚرئٚة ِغٍٛثبً ٚأٔذ األلذسُ 

 فٍىُ ٚلٝ ِزٛاظؼب اغشالٗ
 ٚوجب ثفعً سدائٗ اٌّزىجشُ 

 شاعريته:

العرب الذٌن وهبوا أنفسهم للعروبة، والوحدة  هو من الشعراء"رشٌد سلٌم الخوري"  

العربٌة، وللمضاٌا المومٌة بشكل عام، والمضٌة الوطنٌة بشكل خاص؛ بالرغم من أن "رشٌد 

الخوري" لم ٌكن بجسده داخل الوطن العربً، وإنما بروحه، أما الجسد فمد هاجر به ونأى 

ْذ كان الشاعر "رشٌد الخوري" الملمب به بعٌداً، مستمراً فً المهجر، وبالتحدٌد "البرازٌل" إ

ب"المروي" أحد شعراء وكتاب "المهجر الجنوبً" وتولّى رئاسة تحرٌر مجلة "الرابطة" 

 ، فكان رئٌسها الثانً بعد9191عام  العصبة األندلسية" "لمدة ثالث سنوات، ثم رئاسة

الذي  -وطنه ، وظل فً المهجر مّدة خمسٍة وأربعٌن عاماً؛ حٌث عاد إلى "مٌشال معلوف

  .9191عام  الوحدة بٌن سورٌا و مصر دهوذلن فً ع -ٌه ثالثة وعشرٌن سنة لضى ف

عن ثمافة المروي ٌمول الكاتب بأنها " لم تكن واسعةً ألنه انصرف إلى تحصٌل لممة  

العٌش" والشاعر نفسه من خالل دٌوانه ٌعترف بأنه لٌس من العلم من شيًء "ولكننيً أمٌيل 

بار العلمٌة لبل أٌية لصيٌدة ".. ٌميول الكاتيب" وبيالرغم مين هيذا االعتيراف إلى مطالعة األخ

تييرجم لصييٌدة "أطييل" عيين البرتغالٌيية، بتصييرف ونمييل عيين األنكٌرٌيية مميياطع ميين لصييٌدة 

"أجيراس العٌيد".. في ذا كيان الكاتييب ٌميول بيأن الشياعر انصيرف إلييى لممية العيٌش أكثير ميين 

 :"رويانصرافه للعلم فبماذا نفسر لول الشاعر "الم

 صرفت شبابً أطلب العمل ثروةً "

 "فمالوا جنوٌن والجنون الذي لالوا

 شمٌت ألنً بٌنكم غٌر جاهلٍ 

 "فما بالكم لو كان لً حظ عالم



ٚؽؼش اٌمشٚٞ رٚ ٔضػخ ٚغ١ٕخ ٚل١ِٛخ ال ِض١ً ٌٙب فٟ اٌؾؼش اٌؾذ٠ش، ٚلذ وبْ ٘زا 

االعزّشاس ٚإٌصش؛ ٌٚزٌه وبٔذ اٌؾبػش ِئِٕبً ا٠ّبٔبً و١ٍّبً ثبٌؼٕصش اٌؼشثٟ ٚلذسرٗ ػٍٝ 
دػٛرٗ اٌٝ اٌٛؽذح اٌؼشث١خ الؽذٚد ٌٙب، ثً وبْ ٠ّّغذ اإلعالَ فٟ أػ١بد اٌفطش ٚاألظؾٝ 

ّٞ اٌؾش٠ف ؽزٝ أّٗ أٚصٝ ثؤْ ٠صٍّٟ ػٍٝ عضّبٔٗ وب٘ٓ ٚؽ١خ فٟ آْ ٚاؽذ،  ٚاٌٌّٛذ إٌجٛ

اٌم١ِٛخ ِٓ ٚأْ ٠ٛظغ ػٍٝ ظش٠ؾٗ اٌص١ٍت ٚاٌٙالي، فبإلعالَ لذ ؽّٝ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚ
 االٔذصبس، فمبي فٟ اؽذٜ لصبئذٖ:

 ً       ِػْؼ ٌٍؼشٚثِخ ٘برفب

 ثؾ١برٙب ٚدٚاِٙــب

َٓ اٌؾّتِ ٠ب      ٚاِذْد ١ّ٠

 ٌجٕبَٔٙب ٌؾآِٙــب

     أظش اٌٝ آصبس٘ــب

ْٕجِئَْه ػٓ أ٠بِٙـب  رُ

ْؼـ ُِ     ٘زا اٌزشاُس ٠ّذُّ 

ُٗ اٌٝ اعالِٙب ُّ  ـَظ

 ٚلبٌٛا: أٗ أعٍُ.

 

 ثؼذ غ١بة غ٠ًٛ؛ ١ٌٕؾذ ٌذِؾك: 9191اٌٛغٓ ػبَ صُ ػبد اٌٝ 

       ثَٕذ اٌؼشٚثِخ ١ّ٘ئٟ وفٕٟ

 أٔب ػبئذٌ ألَِٛد فٟ ٚغٕٟ

 

 

 


