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 :أبو القاسم الشابي

أذٛ جٌمحعُ جٌؾحذٟ; فخش جألدخ جٌؼشذٟ فٟ سذٛع ضٛٔظ جٌخنشجء، ٚ٘ٛ جٌؾحػش جٌزٞ  

َِٓ ضََؿٍَّص فٟ أؽؼحسٖ  ٠طٕفَّظ جٌمحسب فٟ أؽؼحسٖ سق١ك جٌٕفكحش جألٔذٌغ١س فٟ جٌؾؼش، ٚأذشص 
دَش دِحؤ٘ح فٟ ظح٘شز  ً جٌّطٛجص٠س فٟ جٌؾؼش، ٟٚ٘ ظح٘شز لذ٠ّس فٟ جٌطشجظ جٌؼشذٟ ُؾذِّ َّ جٌُؿ

 .رجوشز جٌطشجظ جٌؼشذٟ ق١ّٕح أُِٚدَػص فٟ أذ١حش جٌؾَّحذٟ

ذَ أذٛ جٌمحعُ ذٓ دمحم ذٓ أذٟ جٌمحعُ ذٓ ئذشج١ُ٘ جٌؾَّحذٟ ػحَ   ٌِ َ فٟ ذٍذز جٌؾَّحذس ١ٓ١ُٔٚ

والماضً دمحم بن الماسم الشابً الذي تخرج من  وهو ابن الشٌخ جٌطحذؼس ٌٛال٠س ضٛصس،
األزهر، ودرس فً جامعِ الزٌتونة فً تونس لُمّدةِ سنتٌن، ثم أصبح لاضٌاً شرعٌاً، ولد نشؤ 
أبو الماسم الشابً فً أسرةٍ ُمثمفٍة ومتدٌنٍة، وٌُعّد أحد أبناء المرن العشرٌن الذٌن كانت 

العالمٌّة الثّانٌة، وكان ٌرافك والده منذ طفولته  نشؤتهم بٌن الحرب العالمٌّة األولى والحرب
فً مختلِف تنمالته ورحالته بٌن الُمدِن التونسٌّة التً كان ٌعمل بها، وجعله ذلن ٌكتسب 
المعرفة بالعدٌِد من المناطك فً تونس، أّما وفاته فكانت فً التاسع من شهر تشرٌن 

عاماً،  22خم الملب وهو فً عمِر م؛ حٌث أُصٌَب بمرِض تض1334األّول/أكتوبر من عام 
ً بعد صراع مع مرض الملب، وكانت وفاته فً مدٌنة تونس  25وتوفً عن عمر  عاما

 العاصمة فً مستشفى الحبٌب ثامر الذي كان ٌُعرف بالمستشفى اإلٌطالً.

 دراسته:

َي جألِش، ئٌٝ ِذسعس   ّٚ طؼٍُّ جٌٍغح١ٔٓ جٌؼشذٟ ٚجٌفشٔغٟ ٌىٓ عشػحْ ١ٌأسعٍٗ ٚجٌذٖ، أ
ِح غ١ّش سأ٠ٗ ٚأٌكمٗ ذؼذ أعرٛػ١ٓ فمو ذحٌىطّحخ ٌمشجءز جٌمشآْ ٚقفظٗ جعطؼذجدج ٌالٌطكحق 

 ١س. ذحٌى١ٍّس جٌض٠طٛٔ

تعلّم من والده أصول اللغة  ؼس ِٓ ػّشٖ،ضى١ًّ قفع جٌمشآْ جٌىش٠ُ، فٟ جٌطحع ذؼذ 
ده إلى م عندما بلغ الثانٌة عشر من عمره أرسله وال1320وفً عام  العربٌّة وأصول الّدٌن،

العاصمة التونسٌّة لٌكمل تعلٌمه فً جامع الزٌتونة أو الكلٌة الزٌتونٌّة، إّّل أنه لم ٌكتِف 
بالتّعلٌِم الذي كان ٌتلماه فً الجامع، فكان ٌمرأ كثٌراً وٌُطالع لزٌادةِ معرفته، فمرأ األدب 

ِد على بعض العربً سواء المدٌم أو الحدٌث، كما اهتّم بمراءةِ األدب األوروبً باّلعتما
 الترجمات، ومن المكتبات الّتً كان ٌمصدها للمطالعِة مكتبة الصادلٌّة ومكتبة الخلدونٌّة.

م أرفع وأعلى شهادة تمنحها الكلٌة الزٌتونٌّة، 1321ُمنَِح أبو الماسم الشابً فً عام  



وهً شهادة ختم الدروس الثانوٌّة الّتً تُعرف باسم شهادة التّطوٌع، ثُم درس الحموق فً 
م، وخالل فترة دراسته فً العاصمِة 1330مدرسِة الحموق التونسٌّة وتخرج منها فً عام 

اع أن ٌرتاَد منتدٌات الفكر ومجالس األدب، كما أصبح عضواً فً النّادي التونسٌّة استط
ًّ بمدماِء الصادلٌة، وأّدى ذلن إلى بروز موهبته فً كتابِة المصائد، وإلماء  األدب

المحاضرات التً ٌُظهر فٌها مدى رغبته فً التّجدٌد وتجاوز كل ما هو مؤلوف، فواجه 
لرأ  رغم عن الكتب الممررة و الدراسات المإجبات .العدٌد من اّلنتمادات من المحافظٌن

التّراث العربً أثناء فترة دراسته فً العاصمة، ومن الكتب الّتً لرأها كتاب األغانً، 
وُصبح األعشى، والثل السائر، ونفح الّطٌب، وكتاب الكامل والعمدة، كما اهتم بمراءة 

، ومن أبرز الدواوٌن التً أُعجِ  ًّ َب بها دٌوان أبً العالء المعّري، دواوٌن الشعر العرب
 ودٌوان الّرومً، ودٌوان ابن الفارض.

 :شاعريته

كان أبو الماسم الشابً من الشعراء الذٌن نادوا بالتجدٌِد، وتغٌٌر كّل ما هو مؤلوف،  
فتعّرض لالنتمادات من الكثٌرٌن، فنادى بتحرٌِر الشعر من طبٌعته المدٌمة وشكله النمطً، 

بؤعالم الغرب فً جوانب الفكر والخٌال، وكان لد وّجه انتماداً واضحاً فً وأراد اّللتداء 
محاضرته ألولئن الّذٌن ٌمتلكون عملٌةً جامدة فٌما ٌتعلك بالثمافِة والسٌاسة، فرّكز فً انتماده 

على من ٌرفض فكرة اّلنفتاح وتطوٌر الشعر واألدب، وكانت ردود فعل األشخاص 
نهم دعوا لمماطعته، مّما أثر فٌه بطرٌمٍة سلبٌٍّة ظهرت آثارها جلٌة المحافظٌن الّذٌن انتمدهم أ

، ولد كان الشابً من  ًّ فً أشعاِرِه بالرغم من شهرته الواسعة التً حمّمها فً المجال األدب
م أي 1333شعراء مدرسة أبولو فً مدٌنِة الماهرة، ونشرت مجلة أبولو لصائد له فً عام 

ًّ لبل عاٍم واحٍد من وفاته، ول د أسفر ذلن عن شهرته فً أوساط األدب فً الشرِق العرب
 بؤكمله.

 ه:مؤلفات
ِٓ أؽٙش أػّحٌٗ د٠ٛجْ أغحٟٔ جٌك١حز، ٚجٌخ١حي جٌؾؼشٞ ػٕذ جٌؼشخ، ٚلذ وطد ؾضءج 

ِزوشجضٗ، ٌٚٗ ِمحالش أدذ١س ٚأؽؼحس ِطٕٛػس ٔؾش٘ح فٟ ِؿٍس "أذٌٛٛ" جٌّقش٠س جٌطٟ   ِٓ

 .ئٌٝ جٌؼحٌُ جٌؼشذٟ وحٔص ذحخ ؽٙشضٗ

  ابً فً لصٌدته "إرادة الحٌاة":وٌمول أبو الماسم الش

 فــال بدَّ أن ٌستجٌَب المَدرْ   إذا الشعُب ٌوًما أراَدالحٌــاةَ 

 وّل بُّد للمٌد أن ٌنكسـْر    وّل بُدَّ للٌِل أن ٌنجِلً 

هـا واندثـرْ   ومــن لْم ٌعانْمـهُ شـْوُق الحٌـاةِ  ـَر فـً جِوّ  تبخَّ

ًَ  كذلن   وحدَّثنً روُحها المستترْ   الكائنـاتُ لــالت ل



 

 

 أحمد زكي أبو شادي

أقّذ صوٟ أذٛ ؽحدٞ; ؽحػش ٚ هر١د ِقشٞ، َٚػٍَُ ِٓ أػالَ ِذسعس جٌّٙؿش جٌؾؼش٠س، 

جٌؾؼش٠س  ذ٠ع، ٚئ١ٌٗ ٠ُْؼَضٜ ضأع١ظ ِذسعس أذٌٍٛٛٚسجتذ قشوس جٌطؿذ٠ذ فٟ جٌؾؼش جٌؼشذٟ جٌك

َّّص ؽؼشجء جٌشِٚحٔغ١س جٌٛؾذج١ٔس فٟ جٌؼقش جٌكذ٠ع  .جٌطٟ م

ٌِذَ أقّذ صوٟ أذٛ ؽحدٞ ذكٟ ػحذذ٠ٓ ذحٌمح٘شز ػحَ  َ، وحْ أذٖٛ دمحم أذٛ ؽحدٞ ذه ٩١ُٕٔٚ

تلقي احمد زكي ابو شادي  جٌزٞ وحْ ٔم١رًح ٌٍّكح١ِٓ، ٚأقذ أػنحء قضخ جٌٛفذ جٌرحسص٠ٓ.

ؼ ؽحػشٔح فٟ سقحخ جٌؼٍُ قطٝ جٌطكك ذّذسعس جٌطد  ٚ تعليمه في المدارس المصرية ضذسَّ

َ عحفش ئٌٝ ئٔؿٍطشج ١ٌذسط جٌطد، ٚضؼٍَُّ جٌٍغس جإلٔؿ١ٍض٠س ١ٖٔٔفٟ لقش جٌؼ١ٕٟ، ٚفٟ ػحَ 

قطٝ فحس ِحً٘شج ذٙح، ٚجهٍَََّغ ػٍٝ آدجذٙح، غُ ضخقَّـ فٟ جٌرىطش٠ٌٛٛؾ١ح قطٝ فحس ٚو١اًل 

ي َّٛ أٔؾأ ٔحدٞ جٌٕكً جٌذٌٟٚ، وّح أعظ ؾّؼ١س آدجخ جٌٍغس ئٌٝ جٌَِّٕكحٌس ٚ ٌى١ٍس جٌطد، غُ ضك

َٟ ِز٘رُٗ جٌطؿذ٠ذٞ فٟ جٌؾؼش ذقفؼحٍش ِٓ  ِٕ ُِ جٌؼشذ١س، ٌٚىٓ ٌُ ٠َُشْق ٌٗ جٌّمحَ فٟ ِقش ق١ع 

ً ١ٗٙٔجٌٕمذ ٚجٌٙؿَٛ؛ فٙحؾش ئٌٝ ٠ٛ١ٔٛسن ػحَ  ِّ َ، ٚوطد فٟ ذؼل فكفٙح جٌؼشذ١س، ٚػ

ٚلذ « ١ِٕشفح»طسً أدذ١س أَهٍَك ػ١ٍٙح سجذطس فٟ جٌطؿحسز ٚجإلرجػس، ٚأٌَّف فٟ ٠ٛ١ٔٛسن سجذ

ص جٌشجذطس ػذدًج ِٓ جألدذحء ٚجٌّفِىّش٠ٓ جٌؼشخ ٚجألِش٠ى١١ٓ، وّح لحَ ذطذس٠ظ جٌؼشذ١س فٟ  َّّ م

 .ِؼٙذ آع١ح ذ٠ٛ١ٕٛسن

ح، ٚفذَس ٌٗ ػذد ور١ش ِٓ  ًّ ٚلذ َخٍَّف أقّذ صوٟ أذٛ ؽحدٞ ١ٌٍّذجْ جألدذٟ ئسغًح أدذ١ًّح مخ

فٛق »، ٚ«جٌؾؼٍس»، ٚ«أؽؼس جٌظالي»، ٚ«ئقغحْ»، ٚ«ك جٌرحوٟجٌؾف»جٌذٚج٠ٚٓ ِٕٙح; 

فشػْٛ »، ٚ«ئخٕحضْٛ»، ٚ«ِغشق١س ج٢ٌٙس»ٌٚٗ ِإٌفحش ِغشق١س ضّػ١ٍ١س ِٕٙح; «. جٌؼُرَحخ

ٚفٟ جٌكمً جٌؼٍّٟ أفذس ػذدًج ِٓ جٌّؿالش جٌذجػّس ٌٙزج ج١ٌّذجْ؛ فأفذس ِؿٍس «. ِقش

، ٚفَّٕف وطحخ جٌطر١د ٚجٌّؼًّ فٟ «جٌقٕحػحش جٌذسجع١س»، ٚأفذس ِؿٍس «ٍِّىس جٌٕكً»

 .١َِ٘٘ٔؿٍٍذ مخُ. ٚلذ ٚجفطٗ ج١ٌّٕس فٟ ٚجؽٕطٓ ػحَ 



ٚ لنٟ جذٛ ؽحدٞ جغٕٟ ػؾش ػحِحً فٟ جٔؿٍطشج جفذس ف١ٙح ِؿٍس " ٍِّىس جٌٕكً " وّح أ٘طُ 

 2:33ذطشذ١س جٌذؾحؼ ٚأفذس ِؿٍس ِطخققس فٟ ٘زج جٌّؿحي ٚػٕذ ػٛدضٗ جٌٟ ِقش ػحَ 

فذس وطحذحً مخّحً ػٕٛجٔٗ " جٌطر١د ٚجٌّؼًّ " ٚجٔؾأ ِؿٍس " جذٌٛٛ ػًّ فٟ ػذز ٚظحتف ٚج

" فىحٔص جٌّؿٍس جٌؾؼش٠س جٌٛق١ذز فٟ جٌؼحٌُ جٌؼشذٟ جٌطٟ ٔؿكص فٟ ضخش٠ؽ ؾ١ً وحًِ ِٓ 

جٌؾؼشجء جٌز٠ٓ جٔنّٛج ج١ٌٙح ٚقٍّٛج جٌشج٠س ذؼذ سق١ً ؽٛلٟ ٚقحفع ِٚطشجْ ذحالمحفس جٌٟ 

ؼحٌُ جٌؼشذٟ ٚجٌّٙحؾش جالِش٠ى١س، ٚ جٔٗ عحُ٘ جٌٟ ٔؿحـ جٌّؿٍس فٟ جٌطٛجفً ِغ ؽؼشجء جٌ

ِؼظُ فْٕٛ جٌىطحذس ٚجٌطكش٠ش ٚجٌطشؾّس فٟ ١ِحد٠ٓ جالدخ ٚجٌطحس٠خ ٚجالؾطّحع ٚجٌذ٠ٓ 

ٚجٌفٍغفس ػذج ِح جٔطؿٗ ِٓ ِغشق١حش ؽؼش٠س ٚجٚذش٠طحش ِٚح ضشؾّٗ ِٓ سذحػ١حش ػّش جٌخ١حَ 

 ٚعٛجٖ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :جٌشِٚحٔط١م١س فٟ جٌؾؼش جٌؼشذٟ

 ٚفٟ ِطٍغ جٌمشْ جٌؼؾش٠ٓ ظٙش جٌّز٘د جٌشِٚحٔط١مٟ فٟ جألدخ جٌؼشذٟ جٌكذ٠ع خالي أػّحي

 جٌىالع١ى١س،خ١ًٍ ِطشجْ فٟ ِقش ٚؾرشجْ خ١ًٍ ؾرشجْ فٟ جٌّٙؿش. وحٔص ٘زٖ جٌكشوس غٛسز ػٍٝ 

 جٌفشق ذ١ٓ جٌىالع١ى١س ٚجٌشِٚحٔط١م١س ٠ٛمف فٟ ٔٛجـ ػذ٠ذز، ِٕٙح; أْ جٌىالع١ى١س ضكىُ جٌؼمً

 ٚجٌّٕطك ٚجٌشِٚحٔط١م١س ضكىُ جٌؼحهفس ٚجٌكذط، ٚجٌىالع١ى١س ضم١ُ ٚصٔح ور١شج ٌٍؾىً

 .ٚجٌشِٚحه١م١س ضفنً جٌّنّْٛ ػٍٝ جٌؾىً

 ؼٙح، ٚأْ جٌفشد ؾذ٠ش ذحٌؼٕح٠س فٟ جألدخ،ضؼطرش جٌشِٚحٔط١م١س أْ جإلٔغحْ ِٕرغ جٌم١ُ ؾ١ّ

 ٌٚزن ج٘طُ أفكحخ جٌشِٚحٔط١م١س ذّؾحػش جٌفشد جٌخحفس، ٟٚ٘ ِز٘د ٠طقف ذحٌكش٠س جٌطٟ ضفطف

 ِؿحال ٚجعؼح أِحَ جألفحٌس ٚجإلذذجع. ٚجٌشِٚحٔط١مٟ قغحط ٠طأغش ٠ٕٚفؼً ذأدٔٝ جٌّإغشجش. جخطشع ٘زج

 ٌكحالش جٌٛؾذج١ٔس جٌطٟ ِح ػحدش جٌمٛجٌد جٌمذ٠ّسجٌّز٘د ٔخرس ِٓ جٌفٕح١ٔٓ ٚجألدذحء العط١ؼحخ ج

 ضغطٛػرٙح ذؼذ ضطٛسجش ِٓ فٕحػس ٚػٍُ ِٚذْ، ٚجٔكطحه ِغطٜٛ جألفشجد. ٠ٕؼىظ فٟ ٚفف

 جٌطر١ؼس خٍؿحش ٔفٛط جٌشِٚحٔط١مٟ، فؼحٌؿٛج جٌطحس٠خ ٚجألعحه١ش ٚج٘طّٛج ذحٌطفٌٛس ٚجٌكد. ٚفٟ

 مٟ دجتّح ٠غ١ش خالفح ٌٍّؿطّغ ئِح غحتشج ػ١ٍٗؽؼشُ٘ ٔغّس جٌؼزجخ جٌكٍٛ ٚجألٌُ جٌز٠ز، ٚجٌشِٚحٔط١

 .ٚئِح ِٕرٛرج ِٕٗ، ٠ٚىْٛ ِؾذٚدج ئٌٝ جٌّحمٟ

 ٠غطخذَ جٌشِٚحٔط١مٟ جٌٍغس جٌرغ١طس ٚجألٌفحظ جٌّأٌٛفس، ٚؾحء ذػٛسز ِٓ جٌقٛس

 ٚجالعطؼحسجش ٚجٌطؾر١ٙحش ؾحِكس جٌخ١حي، ِٚحي جٌؾؼش ِغ جٌخ١حي ئٌٝ جألقالَ ٚجٌنرحذ١س جٌطٟ ضٙذد٘ح

 ٠ٚغطشخٟ ٌٙح جٌؼمً ذٍزز، ٚلحَ أضرحػٙح ذط٠ٕٛغ جٌمٛجفٟ ٚجألٚصجْ. ٌمذ ظٙش ٘زج جٌّز٘دِٛع١مٝ 

 جألدذٟ ٚجٌفٕٟ فٟ أػنحء ِذسعس جٌّٙؿش ِٚذسعس جٌذ٠ٛجْ ٚؾّحػس أذٌٛٛ ٚػقرس جٌؼؾشز ٚغ١ش٘ح،

 .ٚوحْ خ١ًٍ ِطشجْ ئِحَ ٘زج جٌّز٘د فٟ جٌؾؼش جٌؼشذٟ جٌكذ٠ع
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 :ِذسعس جٌذ٠ٛجْ

 ِٚٓ جٌّذجسط جٌطٟ ػ١ٕص ذحٌشِٚحٔط١م١س ِذسعس جٌذ٠ٛجْ، ظٙشش ٘زٖ جٌّذسعس عٕس



 فٟ ِقش ذم١حدز جٌػحٌٛظ ػرحط ِكّٛد جٌؼمحد ٚػرذ جٌشقّٓ ؽىشٞ ٚئذشج١ُ٘ ػرذ جٌمحدس 1921

 ،"ٞ. أفذس ٘إالء وطحذح ٔمذ٠ح ذحعُ "جٌذ٠ٛجْجٌّحصٟٔ، ٚوحْ ٘إالء جٌػالغس ِطأغش٠ٓ ذحألدخ جإلٔؿ١ٍض

 ٚ٘حؾّٛج ف١ٗ ػٍٝ ؽٛلٟ ٚقحفع ٚجٌّٕفٍٛهٟ ذال ٘ٛجدز، ٚؾغذٚج ف١ٗ خالفس جٌفٍغفس جٌؾؼش٠س، غُ

 جوطفٝ وً ِٓ جٌّحصٔٝ ٚؽىشٞ ذٙزٖ جٌّؾحسوس جٌؾؼش٠س ٚجٔقشفح ئٌٝ ج٘طّحِحش أخشٜ، ضفىىص ٘زٖ

 زٚج ِٓ جألدخ جٌغشذٟ أٌٛجْ جإلذذجع جإلٔغحٟٔ،جٌّذسعس عش٠ؼح. ِٚٓ خقحتـ ٘زٖ جٌكشوس أُٔٙ أخ

 ِٚغ رٌه جعطٛقٛج ِٓ جٌطشجظ جٌؼشذٟ، ٚ٘زج جالصدٚجؼ جٌػمحفٟ أػحُٔٙ ػٍٝ ِٛجفٍس جٌشقٍس ٚئقالي

 .جٌرذ٠ً فٟ قشوس جٌؾؼش جٌّؼحفش

 ( جٌذػٛز ئٌٝ ضخ١ٍـ جٌؾؼش ِٓ فخد جٌك١حز ٚمؿ١ؿٙح ٚجٌطؼر١ش2ِٚٓ ِرحدب ٘زٖ جٌكشوس; 

 ( جٌذػٛز ئٌٝ ض٠ٕٛغ4ذػٛز ئٌٝ جٌٛقذز جٌؼن٠ٛس ٌٍمق١ذز ذك١ع ضىْٛ ػّال ف١ٕح ضحِح. ( ج3ٌػٓ جٌزجش. 

 ( ضق٠ٛش6( جٌؼٕح٠س ذحٌّؼٕٝ ٚئدخحي جألفىحس جٌفٍغف١س ٚجٌطأًِ فٟ جٌمق١ذز. 5جٌمٛجفٟ أٚ ئسعحٌٙح. 

 ( جٌطمحء8( ضق٠ٛش جٌطر١ؼس ئٌٝ ِح ٚسجء ظح٘ش٘ح. 7ٌرحخ جألؽ١حء ٚؾٛ٘ش٘ح ٚجٌرؼذ ػٓ جألػشجك. 

 .جألؽ١حء جٌرغ١طس جٌؼحذشز ٚجٌطؼر١ش ػٕٙح ضؼر١شج ف١ٕح ؾ١ّال ٠رؼع ف١ٙح جٌك١حز

 ػٍّص جٌكشوس ِٕز ٔؾٛتٙح ػٍٝ جٌطّشد فٟ ٚؾٗ جٌمق١ذز جٌؼشذ١س ؽىال ِٚنّٛٔح ٚذٕحء ٌٚغس،

 ٚذزٌه قحٌٚٛج ٌطؼق١ش جٌمق١ذز جٌؼشذ١س، ٌٚىٓ ٘زٖ جٌكشوس جٌؿحسفس جٌطٟ صٌضٌص عىْٛ جٌك١حز

 -ِغ وُٛٔٙ ؽؼشجء -، ٚئْ جعططحػص جٌطأف١ً جٌٕظشٞ ٌٍمق١ذز، ٌُ ٠غططغ أفكحذٙح جٌفىش٠س ٚجٌف١ٕس

 ضؿغ١ذ ٘زٖ جٌّرحدب فٟ ٚجلغ ؽؼشٞ ِّطحص ٠غشٞ ذّطحذؼطٙح أٚ جٌطؾ١غ ٌٙح. فأفركص دػٛضُٙ دػٛز

 .ٔمذ٠س ٘حتٍس قطٝ جعطمشش وأعحط سجعخ ِٓ أعظ ل١ُ جٌؼشخ جٌٕمذ٠س، فؾؼشُ٘ لق١ش ػٓ فىشُ٘

 :ؾّحػس أذٌٛٛ

 ٔط١ؿس ػٓ ضالهُ قشوس جٌطم١ٍذ ٚقشوس جٌذ٠ٛجْ 2:43حٔص ٚالدز ؾّحػس أذٌٛٛ عٕس ٚو

 ٚجٌٕضػس جٌشِٚحٔط١م١س. ٚفٟ جٌكم١مس وحٔص ٘زٖ جٌؿّحػس ِكطس الخطاله جٌّؾحسخ ٚجٌّزج٘د

 جٌؾؼش٠س ِٓ جٌىالع١ى١س ٚجٌشِٚحٔط١م١س غُ جٌٛجلؼ١س. ٚوحْ سجتذ ٘زج جٌط١حس أقّذ صوٟ أذٛ ؽحدٞ، ٌمذ

 ( جٌغّٛ ذحٌؾؼش جٌؼشذٟ ٚضٛؾ١ٗ ؾٙٛد جٌؾؼشجء ضٛؾ١ٙح2حدٞ أغشجك ٘زٖ جٌؿّحػس، ٟٚ٘; قذد أذٛ ؽ

 ( ضشل١س ِغطٜٛ جٌؾؼشجء أدذ١ح ٚجؾطّحػ١ح4( ِٕحفشز جٌٕٙنحش جٌف١ٕس فٟ ػحٌُ جٌؾؼش. 3ؽش٠فح. 

 .ِٚحد٠ح، ٚجٌذفحع ػٓ وشجِطُٙ



 ػ١ً ٚػرذ هللاٚوحْ سجتذ ض١حس أذٌٛٛ أقّذ صوٝ أذٛ ؽحدٜ، جؾطّغ ِؼٗ ِكّٛد قغٓ ئعّح

 ذىشٞ ٚػرذ جٌمحدس ػحؽٛس ٚغ١شُ٘. ٚضشأط جٌؿّحػس فٟ جٌرذج٠س أقّذ ؽٛلٟ ٚجعطؿحخ جٌؼمحد أ٠نح

 ٌذػٛضُٙ، ٚوحْ خ١ًٍ ِطشجْ ست١غٙح جٌػحٔٝ. ٚذزٌه ٔالقع أْ جٌؿّؼ١س وحٔص ِطأٌفس ِٓ ِخطٍف

 .جالضؿح٘حش ٚجٌّزج٘د ٚجألِضؾس
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 ِٚٓ جٌّالقع أْ ض١حس جٌطؿذ٠ذ ؾشٜ فٟ دجخً ٘زٖ جٌؿّؼ١س ٚهغٝ ػ١ٍٙح ٚض١ّض ذطحذغ خحؿ

 ٚعّحش ِكذدز قغد ِمطنٝ ظشٚف جٌك١حز ٚجٌػمحفس جألدذ١س ِٚضجؾُٙ جٌؾؼشٞ. ٚلذ ض١ّضش ٘زٖ

 ٚٔضػس ضأ١ٍِس ٚٔضػس( جٌطؼر١ش جٌشِضٞ ِغ ٔضػس ػحهف١س 3( جٌٛؾذجْ جٌزجضٟ، 2جٌؿّحػس ذؾ١ث١ٓ، ّ٘ح ; 

 ٚفف١س ٚٔضػس جؾطّحػ١س ٚٔضػس ئٔغح١ٔس. ٚوحٔص ٘زٖ جٌٕضػحش وٍٙح ضشفذ ؽؼش جٌؿّحػس ِغ ضؿذ٠ذ فٟ

 جألٌفحظ ذا٠شجد أٌفحظ وػ١شز ِرطىشز ضكًّ دالالش ِخطٍفس ػٓ دالٌطٙح جٌمذ٠ّس ِغ جعطؼّحي جٌطؼر١ش

 جٌخٛجهش جٌّزػٛسز. ٠ٚٛؾذ فٟجٌشِضٞ ذأٌفحظ سؽ١مس ضّطٍة ذحأله١حف ٚجٌظالي ٚجٌؾفك جٌغكشٞ ٚ

 ؽؼشُ٘ وٍّحش أػؿ١ّس ِطؼذدز ٚأٚصجْ ؾذ٠ذز الػٙذ ذٙح ٌٍؼشٚم١١ٓ، ٚضكشسٚج ِٓ جٌمحف١س جٌّٛقذز

 ئٌٝ جٌؾؼش جٌّشعً، ٚخحمٛج أق١حٔح فٟ جٌؾؼش جٌكش، قطٝ ٔظّٛج جٌؾؼش جٌّٕػٛس جٌزٞ ١ٌظ ٌٗ ٚصْ

 .ٚال لحف١س وّح أٌفٛج جٌؾؼش جٌمققٟ ٚجٌؾؼش جٌطّػ١ٍٝ ٚغ١ش٘ح

 وحٔص ؾّحػس أذٌٛٛ ض١حسج ٚؾذج١ٔح ػحهف١ح ٠رحٌغ فٟ ضق٠ٛش جٌطؿحسخ جٌزجض١س ٚجالٔطٛجء ٚٚفف

 جٌٙٛجؾظ جٌٕفغ١س ٚجٌٕرنحش جٌؼحهف١س فٟ أعٍٛخ دجفك ذحٌكشجسز ٚجٌك١حز. ٚئرج وحْ جالضؿحٖ

 جٌٛؾذجٟٔ ٚجٌشِضٞ لذ غٍد ػٍٝ ؽؼشجء أذٌٛٛ ئال أُٔٙ ٌُ ٠كحٌٚٛج ٠ِٛح أْ ٠ؿؼً ِٓ ٘زج جالضؿحٖ

 ِز٘رح ٠مَٛ ػٍٝ أعظ ٔظش٠س، ذً ٌُ ضىٓ ٌذ٠ُٙ فىشز جٌطّز٘د ٚجٌخنٛع ٌٕظش٠س ؽؼش٠س أٚ فىش٠س

 ذزجضٙح. ٚضفىىص ٘زٖ جٌؿّؼ١س عش٠ؼح ألعرحخ ع١حع١س ق١ع جمّكٍص جٌؿّحػس قطٝ غحذص عٕس

1935 َ. 

 :أدخ جٌّٙؿش

 ٟ فٟ جٌرالدأدخ جٌّٙؿش ٔٛع خحؿ ِٓ جألدخ جٌؼشذٟ جٌكذ٠ع، ٌٗ هحذغ ٠خطٍف ػٓ جألدخ جٌؼشذ

 جٌؼشذ١س. ِٕز أٚجخش جٌمشْ جٌطحعغ ػؾش ذذأش ضٕضـ ئٌٝ ذالد أِش٠ىح جٌؾّح١ٌس ٚجٌؿٕٛذ١س ؾّحػحش ِٓ



 أذٕحء جٌرالد جٌؼشذ١س ٚالع١ّح ِٓ ٌرٕحْ ٚعٛس٠س ألعرحخ جؾطّحػ١س ٚع١حع١س. ٚوحْ ذ١ٓ جٌّٙحؾش٠ٓ فثس

 ئٌٝ ضٍه جٌرٍذجْ جٌمحف١س، فأفذسٚجِٓ جٌؾرحخ جٌّػمف جٌٛجػٟ، فٕمٍٛج جٌٍغس جٌؼشذ١س ٚجألدخ جٌؼشذٟ 

 ٕ٘حن ِؿالش ٚؾشجتذ فٟ ٌغطُٙ جألَ، ٚضأغشٚج ذحألدخ جٌغشذٟ جإلٔؿ١ٍضٞ فرذأٚج أْ ٠ٕمً ٘زٖ

 جٌخقحتـ جألدذ١س ئٌٝ جٌٍغس جٌؼشذ١س ٚآدجذٙح. فٌٛذ أدخ ؾذ٠ذ فٟ جألدخ جٌؼشذٟ. ٚلذ جٔمغُ ٘إالء

 ٞ جٌٛال٠حش جٌّطكذز جألِش٠ى١س ٚفثس جٌّٙؿشجألدذحء جٌّٙؿش٠ْٛ ئٌٝ فثط١ٓ; فثس جٌّٙؿش جٌؾّحٌٟ أ

 .جٌؿٕٛذٟ أٞ جألِش٠ىح جٌؿٕٛذ١س ٚػٍٝ جالخطقحؿ جٌرشجص٠ً ٚجألسؾٕط١ٓ ٚفٕض٠ال

 ٌمذ مشخ أدذحء جٌّٙؿش جٌؾّحٌٟ فٟ أوػش جٌفْٕٛ جألدذ١س، ٚؾحؤٚج ف١ٙح ذأفح١ٔٓ ػؿحخ، ٚوحْ

 ٠ؾطشن ف١ٗ جألدخ جٌّٙؿشٞ ئؾّحال ٘ٛأدذُٙ أوػش فؼح١ٌس ِٓ جألدخ جٌؿٕٛذٟ. ٚوحْ جٌّز٘د جألدذٟ 

 جٌّز٘د جٌشِٚحٔط١مٟ، غُ جٌّز٘د جٌٛجلؼٟ ٚجٌمِٟٛ. ٌٚىٓ غٍرص جٌشِٚحٔغ١س ػٍٝ ؽؼشجء جٌؾّحي

 .ٚجٌىالع١ى١س جٌّططٛسز ػٍٝ ؽؼشجء جٌؿٕٛخ. ٚوحٔص أعح١ٌرُٙ جٌر١ح١ٔس غح٠س فٟ جٌؿّحي ٚجٌرغحهس

 جٌؾؼش دْٚ جٌٕػش، ٚفٟ ٘زج جٌؾؼش ٠ٛؾذ جٌؾؼشٚأِح جٌّٙؿش جٌؿٕٛذٟ فىحْ أؽٙش ِح رجع ِٕٗ ػٍٝ 
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 جٌمِٟٛ ٚجٌٛؾذجٟٔ ٚجألعطٛسٞ ٚجالؾطّحػٟ، ٚذؼذ ق١ٓ ِٓ جٌٛلص جٔقشف جٌّٙؿش٠ْٛ ػٓ جٌىطحذس

 .ذحٌؼشذ١س ئٌٝ جٌطأ١ٌف ذحألعرح١ٔس ٚجٌرشضغح١ٌس ٚجإلٔؿ١ٍض٠س

 ( جٌك4ٓ١ٕ( جٌطحذغ جٌؾخقٟ. 3( جٌطكشس ِٓ ل١ٛد جٌمذ٠ُ. 2تـ جألدخ جٌّٙؿشٞ; ِٚٓ خقح

 ( جٌرغحهس فٟ جٌطؼر١ش ٚجٌشلس8( قد جٌطر١ؼس. 7( جٌٕضػس جإلٔغح١ٔس. 6( جٌطأًِ. 5ئٌٝ جٌٛهٓ. 

 .( جٌٛفف ٚجٌطق٠ٛش:( جٌكش٠س جٌذ١ٕ٠س. 9جٌغٕحت١س. 

 جْ خ١ًٍ ؾرشجْ ٚئ١ٍ٠ح أذِٛحمِٟٚٓ أوحذش جألدذحء جٌّٙؿش١٠ٓ فٟ جٌؾّحي جٌّٙؿشٞ ؾرش

 ١ِٚخحت١ً ٔؼ١ّس ٚٔغ١د ػش٠نس ٚػرذ جٌّغ١ف قذجد ٚأ١ِٓ جٌش٠كحٔٝ ٚسؽ١ذ أ٠ٛخ ٚٔذسز قذجد

 ٚغ١شُ٘. ِٚٓ جألدذحء فٟ جٌؿٕٛخ ١ِؾحي ِؼٍٛف ٚدجٚٚد ؽىٛس ٚفٛصٞ ِؼٍٛف، ٚؽف١ك ِؼٍٛف

 .ٚسؽ١ذ ع١ٍُ جٌخٛسٞ ٚف١قً جٌخٛسٞ ٚئ١ٌحط فشقحش ٚؾٛسؼ أٔطْٛ

 جألدخ جٌّٙؿشٞ ٌؼذز أعرحخ. ألْ ٘زٖ جٌفثس ٌُ ضغططغ جٌقّٛد ٌأل٠حَ ه٠ٛال،ٌمذ جٔفشه 

 فحٌز٠ٓ ضٛفٛج ٌُ ٠كً ِكٍُٙ ِٓ ٠غطط١غ أْ ٠كطفع ٌألدخ جٌؼشذٟ فٟ د٠حس جٌغشذس ذض٘ٛضٗ ٚٔنشضٗ



 ٚلٛضٗ. ففٟ جٌؾّحي جمّكً جألدخ جٌؼشذٟ ذٛفحز ؾرشجْ ٚٔغ١د ػش٠نس ٚئ١ٍ٠ح أذٛ ِحمٟ وّح مؼف

 ٕٛذٟ وػ١شج ذٛفحز فٛصٞ ِؼٍٛف ١ِٚؾحي ِؼٍٛف ٚػمً جٌؿش ٚغ١شُ٘. أمف ئٌٝأدخ جٌّٙؿش جٌؿ

 رٌه أْ ذؼل جألدذحء ػحدٚج ئٌٝ ذالدُ٘ أِػحي ١ِخحت١ً ٔؼ١ّس ٚؾٛسؼ ف١ذـ ٚس٠حك ِؼٍٛف ٚؽىش

 .هللا جٌؿش ٚغ١شُ٘

 ِٚؼٕٝ ٘زج أْ جألدخ جٌّٙؿشٞ أدخ فطشز لق١شز، ٌٚىٕٙح فطشز ِٓ أغٕٝ أدٚجسٖ ٚأه١حذٙح غّشج،

 ذٕحء جٌّٙؿش١٠ٓ جٔقشفٛج ئٌٝ آدجخ جٌٍغحش جألؾٕر١س ِػً جإلٔؿ١ٍض٠س ٚجٌرشضغح١ٌس ٚجألعرح١ٔس ٚغ١ش٘ح،فأ

 .ٚذذأ جإلٔطحؼ ذحٌؼشذ١س ٠نّكً قطٝ ٌُ ٠ؼذ ٌذٜ جألدذحء جٌؿذد ِح ٠شذطُٙ ذحٌٍغس جٌؼشذ١س

 2:31جٌشجذطس جٌم١ٍّس )  - 1931):

 دخ جٌؼشذٟ. ففٟ جٌؼؾش٠ٓ ِٓ ١ٔغحْ ػحَٚوحٔص ٚالدز جٌشجذطس جٌم١ٍّس ذذجفغ جٌغ١شز ػٍٝ جأل

 َ جٔؼمذ ِؿٍظ ِٓ جٌؾرحخ جٌٍرٕحٟٔ ٚجٌغٛسٞ، فىً وحٔٛج ٠شؾْٛ ئخحٌس جٌؼػشز ٚجٌؿّٛد ػٓ 1920

 .جألدخ جٌؼشذٟ. فحضفمٛج ػٍٝ جٌفىشز ٚجٌؼًّ ٌطكم١ك جٌفىشز، ٚذؼذ أعرٛع ظٙشش جٌشجذطس ئٌٝ جٌٛؾٛد

 ١ِخحت١ً ٔؼ١ّس ٚخحصٔٙح ١ٌُٚ وحضغف١ٍظ،ٚوحْ ست١غٙح ؾرشجْ خ١ًٍ ؾرشجْ ِٚغطؾحس٘ح 

 ٠ٚؼًّ ضكص ٌٛجتٙح عرؼس آخشْٚ ٠كٍّْٛ جعُ جٌؼّحي. ُٚ٘ ئ١ٍ٠ح أذٛ ِحمٟ ٚٔغ١د ػش٠نس ٚػرذ

 جٌّغ١ف قذجد ٚسؽ١ذ أ٠ٛخ ٚٔذسز قذجد ٚٚد٠غ ذحقٛه ٚئ١ٌحط ػطح هللا. ٚوحْ ِمش ٘زٖ جٌشجذطس

 فٟ ٍِه ػرذ جٌّغ١ف قذجد. ٚفٟ ِؿٍس‘ حتفجٌغ’ِذ٠ٕس ٠ٛ١ٔٛسن. وحٔص ضٕؾش ئٔطحؼ أػنحتٙح فٟ ؾش٠ذز 

 جٌطٝ ٠ٍّىٙح ٔغ١د ػش٠نس، ٚفٟ فذس وً ػحَ وحٔص ضقذس ػذدج ِّطحصج وحْ ٠طٍغ ػٍٝ جألدخ‘ جٌفْٕٛ’

 جٌؼشذٟ وكذظ خط١ش. ٘ىزج جٔطؾش جعُ جٌشجذطس جٌم١ٍّس فٟ جٌؼحٌُ جٌؼشذٟ وّح جؽطٙش وً ِٙحؾش

 .١ٍّس" ضكًّ ػذدج ٚجفشج ِٓ جٌّمحالش ٚجٌمقحتذظٙشش "ِؿّٛػس جٌشجذطس جٌم 2:32جٌؼشخ. ٚفٟ ػحَ 
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 ، غُ ذذش 2:42ئٌٝ  2:31عٕس ِٓ  22ظٍص جٌشجذطس جٌم١ٍّس ق١س ذأػنحتٙح جٌؼؾشز ٔكٛ 

 ٠نس غُ ٔذسز قذجدضنّكً فمذ ِحش ػ١ّذ٘ح ؾرشجْ غُ ضالٖ سؽ١ذ أ٠ٛخ ٚئ١ٌحط ػطح هللا ٚٔغ١د ػش

 َ 2:57ف٠ٍُٛ وحضغف١ٍظ فٛد٠غ ذحقٛه ٚأخ١شج أذٛ ِحمٟ، ٚػحد ١ِخحت١ً ٔؼ١ّس ئٌٝ ٌرٕحْ، ٚفٟ ػحَ 

 .ٌُ ٠ىٓ ٕ٘حن أغش ٌٍشجذطس جٌم١ٍّس غ١ش ئ١ٍ٠ح أذٛ ِحمٟ ٚٔذسز قذجد



 2:43جٌؼقرس جألٔذٌغ١س )  - 1947):

 ٌؿٕٛذ١س، ٚوحْ ذ١ُٕٙ وػ١ش ِٓٚلذ ٔضقص فثس ِٓ جٌؾرحخ جٌٍرٕحٟٔ ٚجٌغٛسٞ ئٌٝ جألِش٠ىح ج

 رٚٞ جٌّٛج٘د. وحْ أدذُٙ فٟ جٌّٙؿش ِؼطّذج ػٍٝ ئٔؾحء جٌقكف ٌالسضضجق، ٚفٟ جٌشذغ جٌػحٟٔ ِٓ

 جٌمشْ جٌؼؾش٠ٓ قحٚي ٘إالء جٌؼشخ أْ ٠شفغ ِغطٜٛ جألدخ فٟ جٌّٙؿش جٌؿٕٛذٟ. ٚوحٔص ٘زٖ

 ّ٘ح ٌٍؾحػش ١ِؾحي ِؼٍٛف،جٌّكحٌٚس ِفطمشز ئٌٝ جٌرزي جٌغخٟ ٚجٌشػح٠س جٌىش٠ّس، ٚلذ جؾطّغ وال

 فحعططحع ذزٌه أْ ٠خذَ جألدخ فٟ جٌّٙؿش، ٚلشس ِغ ذؼل جٌشفحق أْ ٠ؼًّ ػّال قحعّح فٟ ضٛؾ١ٗ

 فٟ‘ جألٔذٌظ جٌؿذ٠ذز’جألدخ ٚجٌغّٛ ذٗ، ٚجضفك ِؼٗ فٟ ٘زٖ جٌفىشز ؽىش هللا جٌؿش فحقد ِؿٍس 

 .س٠ٛدٞ ؾح١ٔشٚج، فغحفش ئٌٝ عحْ ذٌٛٛ

 َ. ٚوحٔص ضطأٌف ق١ٓ ضأع١غٙح 2:43فٟ ِطٍغ وحْٔٛ جٌػحٟٔ ػحَ  ٚلذ ٌٚذش جٌؼقرس جألٔذٌغ١س

 ِٓ ١ِؾحي ِؼٍٛف ست١غح ٚدجٚٚد ؽىٛس ٔحتد ست١ظ ٚٔظ١ش ص٠طْٛ أ١ِٕح ٌٍغش ٠ٚٛعف جٌرؼ١ٕٟ أ١ِٕح

 ٌٍقٕذٚق ٚؾٛسؼ قغْٛ ِؼٍٛف خط١رح ٚغ١شُ٘ ِٓ جألػنحء جٌىػ١شز. ع١ّص ٘زٖ جٌشجذطس ذحعُ

 ، ٚوحْ ِمش٘ح فٟ عحْ ذٌٛٛ. غُ سؾغ ١ِؾحي ئٌٝ ذٍذٖ‘جٌؼقرس’ٙح ٚوحْ جعُ ِؿٍط‘ جٌؼقرس جألٔذٌغ١س’

 فٟ ٌرٕحْ، ٌٚىٓ جٌؼقرس جؽطٙشش ٚرجػص ؽٙشضٙح فأوػشِٓ ػذد أػنحتٙح ِٓ جٌىرحس جٌؾؼشجء ُِٕٙ

 ؽف١ك ِؼٍٛف، جٌمشٚٞ سؽ١ذ ع١ٍُ جٌخٛسٞ، ل١قش جٌخٛسٞ، ئ١ٌحط فشقحش، ؾٛسؼ أٔطْٛ، س٠حك

 جٌؼقرس جألٔذٌغ١س سجذطس ػظ١ّس جأل١ّ٘س ألدذحء جٌؼشخِؼٍٛف ٚغ١شُ٘ وػ١شْٚ. ٘ىزج أفركص 

 .جٌّٙحؾش٠ٓ

 َ ٌٚىٓ 2:52ٚظً ٠ؼًّ ف١ٙح قطٝ عٕس ‘ جٌؼقرس’وحْ قر١د ِغؼٛد ست١ظ جٌطكش٠ش ٌّؿٍس 

 ست١ظ ؾّٙٛس٠س جٌرشجص٠ً أفذس أِشج ٠كظش ئفذجس أٞ ِٕؾٛس فٟ غ١ش ٌغس جٌرالد جٌشع١ّس، فطٛفمص

 .ِٓ ؾذ٠ذ ذرزي ؽف١ك ِؼٍٛف ٌٚىٕٙح ضٛلفص عش٠ؼح ػحدش ضؼًّ 2:58ٚفٟ عٕس ‘. جٌؼقرس’

 أِح ستحعس جٌؼقرس فمذ ضغٍّٙح ذؼذ ١ِؾحي ِؼٍٛف سؽ١ذ ع١ٍُ جٌخٛسٞ ِٚٓ ذؼذٖ ؽف١ك

 ِؼٍٛف، ٌٚىٓ فمذش جٌؼقرس وػ١شج ِٓ أػنحتٙح ذطٛجٌٟ جأل٠حَ ذحٌّٛش ٚجالٔفنحك ػٓ جٌشجذطس

 ٌغحش أؾٕر١س وحألعرح١ٔس ٚجٌرشضغح١ٌسٚجٌؼٛدز ئٌٝ جٌؾشق. ٚأِح أذٕحء جٌّٙحؾش٠ٓ فحٔقشفٛج ئٌٝ 

 .ٚغ١ش٘ح

 
 



  29:5-2:68-ئ١ٍ٠ح أذِٛحمٟ  

 ق١حضٗ ;جٌؾحػش ئ١ٍ٠ح أذِٛحمٟ ٌٚذ فٟ لش٠س جٌّك١ذغس فٟ ٌرٕحْ ِٓ أعشز فالق١س فم١شز عٕس

 ضٍمٟ جٌؼٍَٛ جإلذطذجت١س ِٓ ٕ٘حن ئخطالف فٟ ضحس٠خ ٌِٛذٖ, ٚوحٔص أعشضٗ ِىٛٔس ِٓ غّح١ٔس أفشجد. 1894

 َ. ق١ع جؽطغً 2:13جٌمش٠س. ٚذمٍس جٌّٛجسد ٚؽظف جٌؼ١ؼ جمطش ئٌٝ أْ ٘حؾش ئٌٝ ِقش ػحَ 

 أٔٗ عحفش ئٌٝ أِش٠ىح 2:23ذحٌطؿحسز فٟ جٌغؿحتش, ِٚغ رٌه وحْ ٠طٍغ جٌىطد ٠ٕٚظُ جٌؾؼش. ٚفٟ ػحَ 

 أخ١ٗ ِشجد أذِٛحمٝ. أغٕحء رٌه ئٔٗ جٌؾّح١ٌس فألحَ فٟ ِذ٠ٕس عٕغٕحضٟ أٚ٘ح٠ٛ ٚجؽطغً فٟ جٌطؿحسز ِغ

 أهٍغ ئٌٝ جألدخ جإلٔؿ١ٍضٞ فأخز ػٕٗ. غُ غحدس عٕغٕحضٝ ئٌٝ ٠ٛ١ٔٛسن ٚجضقٍّغ ؾرشجْ خ١ًٍ ؾرشجْ

 ١ِٚخحت١ً ٔؼ١ّس ٚغ١شّ٘ح ِٓ أفؿحخ جٌشجذطس جٌم١ٍّس. ٚؽحسوُٙ فٟ ضأع١ظ جٌشجذطس جٌم١ٍّس. ٚػًّ

 "شأز جٌغشخ" قطٝ أفذس ِؿٍس خحفس ٌٗ "جٌغ١ّشفٟ جٌقكحتف ٚجٌؿشجتذ أِػحي "جٌّؿٍس جٌؼشذ١س" ٚ"ِ

 جٌطٝ أفركص ؾش٠ذز ١ِٛ٠س ف١ّح ذؼذ. ٚذزٌه وٍٗ أفرف ِؼشٚفح فٟ أٚجعو جٌػمحفس. ٚصجس ذالدٖ ٌرٕحْ

 َ. ٚذّٛضٗ جٔطٙص 2:68ٚعٛس٠ح ػذز ِشجش. ٚوحْ ٠ؼًّ فٟ جٌقكحفس ٠ٚفشك جٌؾؼش ئٌٝ أْ ِحش عٕس 

 .ِذسعس جٌّٙؿشسع١ّح

 "د٠ٛجْ ئ١ٍ٠ح مح٘ش أذِٛحمٝ" ؾضء٠ٓ غُ "ضزوحس 2:21جألٚي ػحَ  آغحسٖ ; أفذس د٠ٛجٔٗ

, ٚذؼذ ٚفحضٗ  2:57"جٌخّحتً"  2:38, ٚفٟ جٌّٙؿش أفذس "جٌؿذجٚي"  2:22جٌّحمٟ" فٟ ِقش 

 أفذس

 ""جٌغ١ّش" "سقٍس جٌفطحز’, ِشآز جٌغشخ‘ضرش ٚضشجخ". جؽطغً فٟ ؾش٠ذز "

 فٟ د٠ٛجٔٗ جٌؿذجٚي، وحْ ِمٍذج فٟ أٌٚٗؽحػش٠طٗ ; جوطٍّص ضؿشذس ئ١ٍ٠ح أذِٛحمٟ جٌؾؼش٠س 

 جٌؾؼش جٌؼرحعٟ غُ عحس فٟ هش٠ك جٌرحسٚدٞ ٚؽٛلٟ , غُ جعطمً ِٓ جٌطم١ٍذ ٚذذش فٍغفطٗ جٌخحفس

 ٚٔظشجضٗ جالعطمال١ٌس ئٌٝ جٌك١حز ِخطٍفس ػٓ ِذسعس جٌّٙؿش. لٍذ ػّش جٌخ١حَ فٟ لق١ذضٗ جٌشذحػ١حش

 ؾضء ِٓ ئقغحعٗ، ٚفٛس ِح لحعحٖ ِٓ ِطحػد فٟ "جٌطالعُ". ٚلذ أقد جٌطر١ؼس ٠ٕحؾ١ٙح ٠ٚشج٘ح

 جٌٙؿشز ٚجٌؼٕحء. ٌٚٗ ؽؼش فٟ جٌغضي وّحٌٗ فٟ جٌخّش٠حش أؽؼحس، ٚ٘ٛ ٠إِٓ ذشٚق١س جٌؾشق ٚذحألخٛز

 جإلٔغح١ٔس. ٚفٟ ؽؼشٖ ٔؿذ جٌطفحؤي ٚجإللرحي ػٍٝ جٌك١حز ػٍٝ ؽىً ٌُ ٠ؼشفٗ ؽؼش جٌّٙحؾشز ِٓ لرً،

 س فٟ جٌؾؼش جٌؼشذٟ ٚغّشز ٌٙح. ٚف١ٗ ٔؿذ ضأغشٖ ذحٌّطٕر٠ٟؼذ أذِٛحمٟ فٛسز فحدلس ٌٍّذسعس جٌّٙؿش٠

 ٚجٌّؼشٞ فٟ جٌؾه ٚجٌطؾحؤَ غُ ٠كٛي ئٌٝ جٌطفحؤي ػٍٝ ؽحوٍس أذٟ ٔٛجط، ِطأغشج ذحٌشجذطس جٌم١ٍّس فٟ

 .ٔظش٠حضٙح ضشن جٌطحذغ جٌىالع١ىٟ جٌمذ٠ُ جٌزٞ ٠ٙطُ ذحألٌفحظ ٚجألٚصجْ أوػش ِٓ جٌّؼحٔٝ ٚجألفىحس



 ر١ؼس ٚجٌكد ٚجٌؿّحي. ٚأذشص خقحتـ ؽؼش أذٟ ِحمٟ ٘ٛ ؽؼش جٌؾهؽغف أذِٛحمٟ ذؾؼش جٌط

 .ٚجٌطفحؤي آخزج ِٓ ػّش جٌخ١حَ جٌطّطغ ذحٌك١حز لرً غشٚذٙح

 ٚألذٟ ِحمٟ غالظ ِطٛالش ؽؼش٠س ٟ٘ جٌطالعُ ٚجٌكىح٠س جألص١ٌس ٚجٌغٍطحْ جٌؿحتش. ٚفٟ

 ػحتُٙ ٌٚىٓ جٌك١حز ال ضطكٛيجٌكىح٠س جألص١ٌس ٠قٛس جإلٔغح١ٔس ضؾىٛ ئٌٝ هللا فٟ قحٌُٙ ف١غّغ هللا د

School of Distance Education 

Reading Modern Arabic Poetry Page 69 

 ػٍٝ أ٠س قحي. ٚفٟ جٌطالعُ ٔؿذ ضأِال ِططٍؼس ئٌٝ جٌركع ػٓ جٌكم١مس ٠شعٍٙح ػمً ور١ش ال ٠مٕغ

 ٚجٌخٛجهشذحٌٛلٛف ػٕذ جٌظٛج٘ش ٚجٌمؾٛس، ٠رذؤ٘ح ذحٌطغحؤي ػٓ جٌٛؾٛد ٠غأي ػٓ ِقذس جألفىحس 

 ."وً ِح ٠أخز ػ١ٍٗ ػ١ٕحٖ. ٚأذ١حضٗ ضٕطٟٙ فٟ وً أسذؼس ذىٍّس "ٌغص أدسٞ

 ِٓ أؽٙش ِٓ ذشع فٟ جٌمقس جٌؾؼش٠س ال ع١ّح جألعطٛس٠س ِٕٙح ئ١ٍ٠ح أذِٛحمٟ فمذ جِطألش

 دٚج٠ٕٚٗ ذٙزج جٌٍْٛ. ٚوحٔص ذؼل لقحتذٖ ه٠ٍٛس ِطٕٛػس جٌمٛجفٟ ٚجألٚصجْ. ٚفٟ وً لققٗ جٌؾؼش٠س

 ّٙح أذِٛحمٟ ٚٔؿذ ِغ جٌؼرشز جذذجػح فٟ جٌق١حغس جٌؾؼش٠س ِٚمذسز فحتمس فٟ جخنحعٔؿذ ػرشز ٠ٕظ

 جٌٍغس ٌٍّؼحٔٝ جإلٔغح١ٔس جٌؿ١ٍٍس ٌٚألٚفحف جٌطر١ؼس جٌّذ٘ؾس.ٚفٟ د٠ٛجْ "ضزوحس جٌّحمٟ" ٠ؼحٌؽ أذٛ

 ِحمٟ ِغأٌس جٌظٍُ جٌّطؼٍمس ذحٌٛهٓ. ٠ٚشٞ ف١ٗ ٚقذز جٌؼشخ. ٚفٟ د٠ٛجٔٗ جٌػحٟٔ ِضؼ ذ١ٓ جٌػمحفس

 .جٌؾشل١س ٚجٌغشذ١س ضٕحٚي ف١ٙح جٌكد ٚجٌفٍغفس ٚجألٚمحع جالؾطّحػ١س ٚجٌٛه١ٕس ِغ جٌظٛج٘ش جٌطر١ؼس

 ٚفٟ جٌؿذجٚي ئٔٗ ذٍغ لّس جٌفٓ ٔؿذ ف١ٙح جٌمقحتذ جٌشجتؼس جٌغ١ٕس ذؾؼٛس جإلٔغحْ. ٚ٘زج جٌذ٠ٛجْ

 ذ ف١ٗ أٞ أغشٚجٌزٞ ضالٖ جٌخّحتً ِّطٍة ذمققٗ جٌؾؼش٠س. ٚلذ أؾحد أعٍٛذٗ فٟ ٘زج جٌذ٠ٛجْ ال ضؿ

 ٌٍطم١ٍذ. ٚوحْ ؾٛسؼ ف١ذـ لحتّح ذؼرة ئفذجس ضرش ٚضشجخ ذؼذ ٚفحز أذٟ ِحمٟ. ٚ٘ٛ ِٓ أورش ؽؼشجء

 .جٌّطفحت١ٍٓ فٟ جٌؼقش جٌكذ٠ع

 جألعثٍس ٌٍّشجؾؼس

 أؾد فٟ ؾٍّس أٚ ؾٍّط١ٓ

 

 أ٠ٓ ٌٚذ أذٛ ِحمٟ ِٚطٝ؟  (1)1

 ئٌٝ أٞ قشوس أدذ١س ٠ٕطّٟ أذٛ ِحمٟ؟ (2)  



 ِحمٟ ذؾحػش جٌطفحؤي؟ٌّحرج عّٟ أذٛ ( 3)

 ِح ٟ٘ أُ٘ دٚج٠ٚٓ أذٟ ِحمٟ؟( 4)

 أػذ ِمحٌس ػٓ ج٢ض١س

 ئ١ٍ٠ح أذٛ ِحمٟ ٚؽؼشٖ (1

 جٌطفحؤ ي فٟ ؽؼش أذٟ ِحمٟ (2

 جعطخشؼ ػٕحفش جٌطفحؤي فٟ لق١ذز فٍغفس جٌك١حز (3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بدر شاكر السياب

 حياته:

م فيً لرٌية "جٌكيور" فيً أبيً الخصيٌب فيً جنيوبً 6291بدر شاكر السٌاب عام  لد ولد الشاعر 

البصيرة". وعيياي أٌيام طفولتييه فييً رعاٌية أمييه وأبٌيه مؤمونييا ومسييروراً، غٌير أن أمهييا "كرٌمية" لييم تعييي 

وهً كانت ّل تيزال فتٌية فيً الثالثية والعشيرٌن مين عمرهيا.  ،م أثناء المخاض6299طوٌال إذ توفٌت عام 

لحييزٌن ٌتسيياءل عيين األلربيياء عيين أمييه التييً غابييت فجييؤة، فكييان الجييواب الوحٌييد: سييتعود غييدا. وبييدأ بييدر ا

وانمصرت آماله بمرور األٌام وازدادت حزنه وكآبته حٌنميا تيزوج أبيوه مين اميرأة أخيرى ورحيل بهيا إليى 

 دار جدٌد تاركا بدراً وأخوٌه عند جده فً لرٌة أمها "جٌكور".

فً مدرسة "باب سلٌمان" اّلبتدائٌة ثم فً المدرسة المحمودٌية فيً  دخل السٌاب لتعلٌمه اّلبتدائً 

أبيً الخصيٌب، فكانييت هيذه المدرسيية ونواحٌهيا ملعبييه ومسيكنه ومعهييده للتعليٌم والتربٌيية والرٌاضية لولييت 

طوٌل حتى أنه انتمل لدراسته الثانوٌة إلى البصرة حٌث التحيك بمسيم األدب العربيً بيدار المعلميٌن العالٌية 

وسيبب انتماليه منيه  م.6291، ولضى سنتٌن فٌيه ثيم انتميل إليى اللغية األنكلٌزٌية فتخيرج منيه عيام فً بغداد

رغبتييه فييً دراسيية أعمييال مشيياهٌر أدبيياء اإلنجلٌييز مباشييرة وخاصيية شييٌلً وكٌييتس ووردز ورث  كانييت

سية والشعراء الرومانسٌٌن اآلخرٌن. وتخرج السٌاب من هذا المسم وعٌن مدرسا للغية اإلنجلٌزٌية فيً مدر

ثانوٌيية فييً مدٌنيية الرمييادي، ولكيين اشييتغاله بالتييدرٌس لييم تسييتمر إّل بضييعة أشييهر وذليين ألسييباب سٌاسييٌة 

 فاستغل باألعمال الحرة والوظائف غٌر رسمٌة فً مكاتب مختلفة.

وأصٌب فً أواخر عمره بالشيلل فرحيل إليى المستشيفى األمٌيري فيً الكوٌيت للعيالج. ولكين هيذا  

ما فٌوما حتى توفً فً عمر مبكر لم ٌتجياوز عليى األربعيٌن "فيً الكوٌيت كان بال جدوى، زاد مرضه ٌو

 م حٌث نملت جثته إلى البصرة ودفن فً ممبرة الحسن البصري فً لضاء زبٌر".6219عام 

م لدراسييته اللٌسييانس كانييت الحييرب العالمٌيية علييى أشييدها فييً 6299وعنييدما جيياء بييدر بغييداد سيينة  

ا إلييى معسييكرٌن فبعضييهم كييانوا مإٌييدٌن للنظييام الييدٌمولراطً الييدمار والخييراب، وكييان العييراق منمسييم

وبعضهم كانوا مع هتلر وٌمجدون النازٌة. ولكين بيدر فيً البداٌية كيان شيابا وطنٌيا منعيزّل عين أي حيزب 

سٌاسً وما كان منحازا إليى فلسيفة سٌاسيٌة. ٌكتيب األسيتاذ محميود العبطية عين حٌاتيه الدراسيٌة وانعزاليه 

 نشاطاتها كما ٌلً:عن األحزاب السٌاسٌة و



"وكييان هادئييا ودٌعييا ولييم ٌرتفييع صييوته فييً هييذه األٌييام عنييدما كنييا نتراشييك ونتالسيين وننمسييم إلييى  

معكسييرٌن: منييا ميين ٌإٌييد الحلفيياء ومعسييكر الدٌمولراطٌيية، ومنييا ميين ٌمجييد النازٌيية وهتليير. وإذا مييا احتييدم 

 من الدار تاركاً النزاع وأهله."النزاع ـ وكثٌرا ما ٌحتدم ـ ٌستؤذن فً الذهاب إلى المسم الداخلً 

ولكن لٌس معنى هذا أنيه كيان غيافال عين اّلضيطرابات السٌاسيٌة والحادثيات العالمٌية التيً كانيت  

 .تمع وتحدث كل ٌوم فً العالم واإلصدامات الفكرٌة بٌن الٌسارٌة والٌمانٌة

 :بدر كشاعر 

لحير وواحيد مين الشيعراء اليذٌن بدأ السٌاب، الشاعر الرومانسيً العظيٌم ورائيد مين رواد الشيعر ا 

لاموا بالتجدٌد فً شكل المصائد وموضوعاتها فً األدب المعاصر، ٌنظم الشعر باللهجة العرالٌة الدارجية 

فً وصف الطبٌعة أو فً السخرٌة من زمالئه، فً عمر مبكر حٌنما كيان هيو طالبيا فيً مرحلية الثانوٌية. 

م ـ 6299م إلييى 6291ثمييانً سيينوات ـ ميين  ثييم مييال إلييى الفصييحى وصييدر لييه خمسيية دواوٌيين فييً مييدة

م 6299م و"حفييار المبييور" 6291و"أسيياطٌر"  6291وعنيياوٌن هييذه الييدواوٌن كمييا ٌلييً: "أزهييار ذابليية" 

 .6299م و"األسلحة واألطفال" 6299و"المومس العمٌاء" 

بها فيً كان السٌاب منذ بداٌته ٌشعر بالظلم والطغٌان واستغالل الموي الضعٌف ودائما كان ٌغنً  

أشعاره، وكانت طبٌعته الرومانسٌة تصور ليه مجتمعيا مثالٌيا ٌعيٌي فٌيه النياس متسياوٌٌن ٌتعياون بعضيهم 

 سالم.بعضا بالسكون وال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 فٟ ذٛس عؼ١ذ. ضؼٍُ فٟ جإلعىٕذس٠س ٚضخشؼ فٟ 2997ق١حضٗ ; ٌٚذ ػرذ جٌشقّٓ ؽىشٞ ػحَ 

 جٌٕٙحت١س فٟ, عحفش ئٌٝ ؾحِؼس ؽف١ٍذ ذحٔؿٍطشج. ققً ػٍٝ جٌذسؾس  :2:1ِذسعس جٌّؼ١ٍّٓ جٌؼ١ٍح 

 . جؽطغً فٟ جٌٛظحتف جٌّخطٍفس، فٟ ِؿحي جٌطذس٠ظ ٔحظشج ِٚفطؾح قطٝ جػطضي 2:23ج٢دجخ ٚجٌطحس٠خ 

 فحٔطمً ئٌٝ 2:64ػحِح، ٚأف١د ذٙح ذفحٌؽ  28. غُ سقً ئٌٝ ذٛس عؼ١ذ فؼحػ ذٙح  2:39ػٓ جٌٛظ١فس 

 سز جٌؼشجذ١س. ٚ٘زٖٚوحْ أذٖٛ دمحم ؽىشٞ ِطؼحٚٔح ِغ جٌػٛ 2:69جإلعىٕذس٠س ٚضٛفٟ فٟ د٠غّرش 

 ألٔٗ 2:17جٌٕضػس وحٔص ظح٘شز فٟ ػرذ جٌشقّٓ ؽىشٞ أ٠نح. فقً ؽىشٞ ِٓ ِذسعس جٌكمٛق ػحَ 

 أ٠ذ قشوس ِقطفٝ وحًِ ذمق١ذضٗ.

 ( أٔحؽ١ذ4( ٢ٌٟ جألفىحس 3( مٛء جٌفؿش 2آغحسٖ ; أفذس ػرذ جٌشقّٓ ؽىشٞ عرؼس دٚج٠ٚٓ. 

 أص٘حس جٌخش٠ف. ٚلذ لحَ ٔمٛال ٠ٛعف ذطرغ ٘زٖ( 8( جألفٕحْ 7( جٌخطشجش 6( ص٘ش جٌشذ١غ 5جٌقرح 

 جٌذٚج٠ٚٓ وٍٙح ِغ د٠ٛجْ غحِٓ ؾّؼٗ ِٓ جٌقكف ٚجٌّؿحالش. هرغ فٟ ِؿٍذ ٚجقذ ذحعُ "د٠ٛجْ ػرذ

 جٌشقّٓ ؽىشٞ" . ِٚٓ وطرٗ; جٌػّشجش ٚقذ٠ع ئذ١ٍظ، جالػطشجفحش، ٚلقطٗ ; جٌكالق جٌّؿْٕٛ. ٌٚٗ

 فكحتف ِٚمحالش ػذ٠ذز.

 ػرذ جٌشقّٓ ؽىشٞ ؽحػش وحْ جٌؾؼش أورش ّ٘ٗ فٟ جٌفطشز جألٌٚٝ. ؽحػش٠س ؽىشٞ ٚضؿذ٠ذٖ ;

 ضٛلف ػٓ جٌطقذٞ ٌٍؾؼش ٚجػطضي جٌك١حز 2:29ٔظُ ِٕز ِطحٌغ ق١حضٗ ذؼذ أْ أفذس آخش د٠ٛجٔٗ عٕس 

 جٌفىش٠س عٕٛجش ه٠ٍٛس. غُ ػحٚد ٔؾش ذؼل لقحتذٖ ِٚمحالضٗ فٟ جٌقكف ػٍٝ فطشجش ِطفشلس ٚػٍٝ

 ( جٌذػٛز ئٌٝ ٚقذز جٌمق١ذز , فمحي ل١ّس جٌر١ص فٟ جٌقٍس جٌط2ٝشٖ ; جعطك١حء. ِٚٓ أذشص ِؼحٌُ ؽؼ
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 ذ١ٓ ِؼٕحٖ ٚذ١ٓ ِٛمٛع جٌمق١ذز، ألْ جٌر١ص ؾضء ِىًّ ٚال ٠قف أْ ٠ىْٛ جٌر١ص ؽحرج خحسؾح ػٓ

 5( ٔظُ جٌؾؼش جٌؼحهفٟ ٚدػح ئ١ٌٗ 4ٔظُ ؽؼش جٌطر١ؼس ( 3) ِىحٔٗ فٟ جٌمق١ذز ذؼ١ذج ػٓ ِٛمٛػٙح 

 ( جٌػٛسز ػٍٝ جٌمحف١س ٚٔظ6ُجٌطكشس ِٓ عٍطحْ جألعٍٛخ جٌمذ٠ُ قطٝ ٚفف ؽؼشٖ ذأٔٗ ٔـ فكفٟ 

 8( جٌؼٕح٠س ذحٌؿحٔد جٌفىشٞ جٌطأٍِٝ 7) جٌؾؼش جٌّشعً ٚجٌشذحػ١حش قطٝ ػذ ِٓ سٚجد جٌؾؼش جٌّشعً 

 ٚجٌّنّْٛ ٚلحَ ذحالٔطمحي ِٓ جألٌٛجْ جٌطم١ٍذ٠س ئٌٝ جٌطؿحسخجٌذػٛز ئٌٝ ضكشس جٌؾؼش فٟ جألعٍٛخ 



 جٌزجض١س ٚجالٔفؼحالش جٌخحفس.

 وحْ ؽحػشج ِطؾحتّح أؽذ جٌطؾحتُ قطٝ ٌؼً ِقش ٌُ ضؼشف فٟ ػقٛس٘ح جٌّخطٍفس ؽحػشج

 ِطؾحتّح محق ذىً ِح قٌٛٗ قطٝ ذٕفغٗ وّح ػشفص ِقش فٟ ػرذ جٌشقّٓ ؽىشٞ. ٚعرد رٌه عإَ

 ـ. ٌؼً ؽىشٞ أٚي ِٓ أدخً جٌؾؼش جٌّشعً فٟ جٌؾؼش جٌؼشذٟ فٟ ِقش.ٚقضْ ٚضفى١ش ٚضمٍ

 جألعثٍس ٌٍّشجؾؼس

 أؾد فٟ ؾٍّس أٚ ؾٍّط١ٓ;

 

 ( ئٌٝ أٞ قشوس ضٕطّٟ ػرذ جٌشقّٓ ؽىشٞ؟2

 ( ِح ٟ٘ جٌّإٌفحش جٌؾؼش٠س ٌؼرذ جٌشقّٓ ؽىشٞ؟3

 ( ِح ٟ٘ جٌّإٌفحش جٌٕػش٠س ٌؾىشٞ؟4

 (ِحٟ٘ أذشص ِؼحٌُ ؽؼش ػرذ جٌشقّٓ ؽىشٞ 5

 أػذ ِمحٌس ػٓ ج٢ض١س;

 ( جٌذٚس جٌزٞ لحَ ذٗ ػرذ جٌشقُ ؽىشٞ فٟ ضط٠ٛش جٌؾؼش جٌؼشذٟ جٌكذ٠ع6

 ( جعطخشؼ ػٕحفش جٌشِٚحٔغ١س ٚجٌطؾحؤَ فٟ لق١ذز ِٕحؾحز7

 


