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INTRODUCTION

ARA430 Arabic Lliterature in Mahjar is three-unit course available in the first semester of the
fourth year B.A. Arabic and Literature Degree programme. It exposes you to the history and
circumstances that led some Arab youth to vacate their hometowns most especially from
Lebanon, and embark on migration to North America and Latin America towards ending of
nineteen and early of twenty centuriees. It also exposes you to the intellectual and literary works
of North and South American Mahjar celebrities.

WHAT YOUWILL LEARN IN THIS COURSE

The general aim of this course is to expose you to the history and study of circumstances behind
traveling of Arab to North and South America. The study includes literary activities of Arab in
Mahjar, and their impacts and contributions to the development of modern Arabic Literature.

COURSE AIMS

There are sixteen units in this course and each unit has clearly stated objectives which must be
read before embarking upon studying it. Keep these objectives in mind as you go through the
units. However, the overall aims of this course include:

i. To introduce you to the history of Arab in Mahjar.
ii. To expose you to the literary texts of Marjah.
iii. To prepare you for further studies in Arabic literature inMahjar.
iv. To give you an insight into contribution of Mahjar Literature to the development of

Arabic Literature at large.

COURSE OBJECTIVES

Based on the general aims stated earlier, there are some objectives for this course that are set out.
Your success in this course depends on your meeting these objectives, because it is only then that
we can say that you have achieved the aims of the course. Therefore, on your successful
completion of this course, you should be able to:
a. Discuss the reasons behind Arab migration to America.
b. Explain the formation of the two famous literary associations in Mahjar, namely; ar-

Rabitah al-Qolamiyya and al-‘Usbah al-Andalusiyya.
c. Appraise the poetic and prosaic works of the two famous literary associations in Mahjar.
d. Evaluate the contribution ofMahjar literature on the Arabic literature at large.

WORKING THROUGH THIS COURSE

There are seventeen study units in this course broken into five modules. They are not too bulky.
You have to patiently work through these to benefit maximally from the course.

COURSE MATERIALS

Major components of this course are:
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1. Course Guide
2. Study Units
3. Textbooks
4. Assessments file
5. Presentation schedule.

Study Units الدراسية الوحدات
The breakdown of the 17 units is as follows:

Module 1
المهجر أدب مفهوم الولى: الوحدة

Unit 1: Concept of Adabul- Mahjar
والجنوبية الشمالية أمريكا إلى الهجرة أسباب الثانية: الوحدة

Unit 2: Reasons for Migration to North and South America

Module 2
الشمالي المريكي المهجر في القلمية الرابطة نشأة الولى: الوحدة

Unit 1: Formation Of ar-Rabitah al-Qolamiyya
الشمالي المريكي المهجر في الشعر موضوعات الثانية: الوحدة

Unit 2: Poetry Themes in Northern American Mahjar

الشمالي المريكي المهجر في الشعر مميزات الثالثة: الوحدة
Unit 3: Features of Poem in Northern Mahjar

الشمالي المريكي المهجر أشعار من نماذج الرابعة: الوحدة

Unit 4: Some Sample of Poems in North American Mahjar………………………...
الشمالي المريكي المهجر في الشعراء بعض تراجم الخامسة: الوحدة

Unit 5: Biograghical Notes of Some Poets in Northern Mahjar

Module 3
الجنوبي المريكي المهجر في الندلسية العصبة نشأة الولى: الوحدة

Unit 1: Formation Of Al-‘Usbah Al-Andalusiyya
الجنوبي المريكي المهجر في الشعر موضوعات الثانية: الوحدة

Unit 2: Poetry Themes of Northern American Mahjar

الجنوبي المريكي المهجر في الشعر مميزات الثالثة: الوحدة
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Unit 3: Features of Poem in Southern Mahjar ……………………………………
الجنوبي المريكي المهجر أشعار من نماذج الرابعة: الوحدة

Unit 4: Some Sample of Poems of South American Mahjar

الجنوبي المريكي المهجر في الشعراء بعض تراجم الخامسة: الوحدة
Unit 5: Biographical Notes of Some Poets in Southern

Module 4
المريكي المهجر شعر في عامة موضوعية خصائص الولى: الوحدة

Unit 1: Some General Themes of Mahjar Poetry

المريكي المهجر شعر في عامة أسلوبية خصائص الثانية: الوحدة
Unit 2: Some General Features of Style in Mahjar Poetry

Module 5
المريكي المهجر في النثر الولى: الوحدة

Unit 1: Prose in American Mahjar

المهجر في النثرية الكتب لبعض ملخص الثانية: الوحدة
Unit 2: Summary of Some prose works in

Mahjar

المريكي المهجر في النثر من نماذج الثالثة: الوحدة
Unit 3: Sample of Prose Texts on American Mahjar

TEXTBOOKS AND REFERENCES

Each unit of this course contains a list of references and further reading. The following textbooks
are among the useful references for Muslim life and literature in Spain:

المهجر: في العربي الشعر ،)1982( نجم، يوسف محمد ود. عباس إحسان د. -
الثالثة. الطبعة بيروت، صادر، دار الشمالية، أمريكا

جامعة مطبعة الحديث، العصر في الشعر حركات ،)1989( مريدن، عزيزة دة. -
دمشق.
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دار الحديث، العربي الدب في دراسات ،)1990( هدارة، مصطفى محمد د. -
الولى. الطبعة لبنان، بيروت، العربية، العلوم

اللوكة، شبكة الحديث، العربي الدب ،)2009( العطوي، عيد بن مسعد أ.د. -
الولى. الطبعة

Try to get these materials and many others. They are meant to deepen your knowledge of the
course.

TUTORMARKED ASSIGNMENTS (TMAs)

In this file, you will find all the details of the work you must submit to your tutor for marking.
The marks obtained from these assignments will count towards the final mark you obtain for this
course. Further information on assignments will be found in the assignment file itself.

PRESENTATION SCHEDULE

The presentation schedule gives you the important dates for the completion of tutor-marked
assignments and attending tutorials. Remember that you must submit your assignments on the
due dates. Guard against falling behind in your work.

FINAL EXAMINATION AND GRADING

At the end of the course, you will write a final examination which will constitute 70% of your
final grade. In the examination which shall last for two and half hours, you will be requested to
answer four questions out of at least five questions.

COURSE MAKING SCHEME

This table shows how the actual course making is broken down.
Assessment Marks
Assignments Four assignments, best three marks of

the four, counts at 30% of course
marks.

Final examination 70% of overall course marks.
Total 100% of course marks

HOW TO GET THEMOST FROM THIS COURSE

In distance learning, the study units replace the university lecture. This is one of the great
advantages of distance learning; you can read and work through specially designed study
materials at your own pace, and at a time and place that suits you best. Think of it as reading the
lecture instead of listening to the lecturer. In the same way a lecturer might give you some
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reading to do. The study units tell you when to read, and which are your text materials or set
books. Each of the study units follows a common format. The first item is an introduction to the
subject matter of the unit, and how a particular unit is integrated to the other units and the course
as a whole. Next to this is a set of learning objectives. These objectives let you know what you
should be able to do by the time you have completed the unit. These learning objectives are
meant to guide your study. The moment a unit is finished, you must go back and see whether you
have achieved the objectives. If this is made a habit, then you will significantly improve your
chances of passing the course. The same body of the unit guides you through the required
reading from other sources. This will usually be either from your set books or from a reading
section.

The following is a practical strategy for working through the course. If you run into any trouble,
telephone your tutor. Remember that your tutor’s job is to help you. When you need assistance,
do not hesitate to call and ask your tutor to provide it.

1. Read this course guide thoroughly, it is your first assignment.

2. Organize a study schedule. Design a ‘Course overview’ to guide you through the course.
Know the time you are expected to spend on each unit and the assignments relating to the units.
Important information, e.g. details of your tutorials, and the date of the first day of the semester
is available from the study centre. You need to gather all the information in one place, such as
diary or a wall calendar. Whatever method you choose to use, you should decide on and write in
your own dates and schedule of work for each unit.
3. Once you have created your own study schedule, do everything to stay faithful to it. The major
reason why students fail is because they get behind with their course work. If you get into
difficulty with your schedule, please, let your tutor know before it is too late for help.

4. Turn to unit 1, and read the introduction and the objectives for the unit.

5. Assemble the study materials. You will need your set books and the unit you are studying at a
point in time.

6. Work through the unit. As you work through the unit, you will know what sources to consult
for further information.

7. Keep in touch with your study centre. Up-to-date course information will be continuously
available there.

8. Well before the scheduled due dates (about 4 weeks before due dates), keep in mind that you
will learn a lot by doing the assignments carefully. They have been designed to help you meet
the objectives of the course and, therefore, will help you pass the examination. Submit all
assignments not later than the due dates.

9. Review the objectives for each study unit to confirm that you have achieved them. If you feel
unsure about any of the objectives, review the study materials or consult your tutor.
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10. When you are confident that you have achieved a unit’s objectives, you can start in the next
unit. Proceed unit by unit through the course and try to pace your study so that you keep yourself
on schedule.

11. When you have submitted an assignment to your tutor for marking, do not wait for its return
before starting on the next unit. Keep to your schedule. When the assignment is returned, pay
particular attention to you\r tutor’s comments, both on the tutor-marked assignment form and
also the written comments on the ordinary assignment.

12. After completing the last unit, review the course and prepare yourself for the final
examination. Check that you have achieved the unit objectives (listed at the beginning of each
unit) and the course objectives (listed in the course Guide).

Tutors and Tutorials

The dates, times and locations of these tutorials will be made available to you, together with the
name, telephone number and the address of your tutor. Each assignment will be marked by your
tutor. Pay close attention to the comments your tutor might make on your assignments. Reach
your tutor on or before the due date. Your tutorials are important. Therefore, try not to skip any.
It is an opportunity to meet your tutor and your fellow students. It is also an opportunity to get
the help of your tutor and discuss any difficulties encountered on your reading.

Summary

This course introduces you to the history and study of circumstances behind traveling of Arab to
North and South America. The study includes literary activities of Arab in Mahjar, and their
impacts and contributions to the development of modern Arabic Literature.

Wishing you a successful study.
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2.0 Objectives

3.0 Content

4.0 Conclusion

5.0 Summary

6.0 Tutor Marked Assignment

7.0 References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION
In this unit, you will learn the meaning of concept “mahjar”, literary works

in mahjar, and how it gained its value most especially in modern Arabic
literature.

2.0 OBJECTIVE
At the end of this unit, you should be able to:
 know the meaning of Mahjar in Arabic
 identify the reason behind given this concept to a particular group of

literalists.
 identify what can be counted as adabul mahjar and what cannot be.

3.0 CONTENT المضمون 3.0
العام

العربية اللغة في المهجر معنى 3.1
النتقال تم الذي المكان أي الهجرة، مكان العربية في )المهجر( كلمة تعني
أو بالتجارة أو بالسياسة أو بالدين علقة ذات أسباب الهجرة لهذه كان سواء إليها،
مكان من الطيور هجرة مثل الحية، الكائنات في طبيعية وهي الجتماعية. بالشئون
المدينة إلى مكة من والصحابة وسلم عليه ا صلى الرسول وهجرة آخر، إلى

المنورة.
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في واكتسب وعاداته، ودينه ثقافته معه صحب مكان، إلى النسان هاجر فكلما
وفي فيه، والتأثر التأثير معالم تظهر وبالتالي جديدة، ومعارف تقاليد الهجرة مكان

الشعراء. من كان إن وخاصة إنتاجاته، وفي تصرفاته،
SELF ASSIGNMENT 1 الذاتي التدريب

العربية؟ اللغة في الهجرة كلمة مفهوم ما

المهجر بأدب المقصود 3.2
من الكاتب سطره ما كل أن البعض يتوهم قد الحديث، من سبق ما على بناء
)أدب مصطلح مفهوم في يدخل وطنه؛ خارج شعر من الشاعر قرضه أو نثر
هاجروا أدباء هناك أن من الرغم فعلى كذلك، ليس المر أن الحقيقة ولكن المهجر(،
فهم المهجر، أدب مسمى تحت عملهم يدرج لم لكنه مثل، الندلس إلى الشرق من
إنتاجات فقط يشمل حديث فمصطلح المهجر أدب أما إل. وليس الندلس أدباء من
المتحدة الوليات في الشمالية أمريكا إلى العربية البلد من هاجروا الذين أولئك
خلل أخرى ومدن والرجنتين البرازيل في والجنوبية وغيرهما، وكندا المريكية،

الماضي. العشرين القرن
الشماليون أنشأه ما أشهرها لكن متعددة، أدبية نوادي المهجريون كون وقد
عند نت تكوو كما القلمية"، "الرابطة عليها أطلقوا نيوويورك في أدبية جمعية

الندلسية". "العصبة بالبرازيل بول سان في الجنوبيين المهجريين
SELF ASSIGNMENT 2 الذاتي التدريب

الحديث؟ الدب في المهجر بأدب المقصود ما

-44.0 CONCLUSION الخاتمة
Concept of Adabul mahjar is a modern term, and refers to literary

works of those who travelled from Middle East to northern or southern
America during twenty century.

-55.0 SUMMARY الخلصة
From this unit, you have learnt the meaning of mahjar and ‘adabul- mahjar’
terms. Adabul mahjar meant literary works of Arabic migrants to United
State of America and South America countries.
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-66.0 TUTOR MARKED المحاضر يصححه منزلي واجب
ASSIGNMENT

المهجر؟- أدب مفهوم ما
العربية.- اللغة في المهجر عرف

والمراجعة7- القراءة لمزيد المراجع
7.0 REFRENCES FOR FURTHER READING

المهجر: في العربي الشعر ،)1982( نجم، يوسف محمد ود. عباس إحسان د. -
الثالثة. الطبعة بيروت، صادر، دار الشمالية، أمريكا

جامعة مطبعة الحديث، العصر في الشعر حركات ،)1989( مريدن، عزيزة دة. -
دمشق.

دار الحديث، العربي الدب في دراسات ،)1990( هدارة، مصطفى محمد د. -
الولى. الطبعة لبنان، بيروت، العربية، العلوم

اللوكة، شبكة الحديث، العربي الدب ،)2009( العطوي، عيد بن مسعد أ.د. -
الولى. الطبعة

والجنوبية الشمالية أمريكا إلى الهجرة أسباب الثانية: الوحدة
UNIT 2: REASONS FOR MIGRANTION TO NORTH AND SOUTH
AMERICA

CONTENT:

1.0 Introduction

2.0 Objectives

3.0 Content
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4.0 Conclusion

5.0 Summary

6.0 Tutor Marked Assignment

7.0References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION

This unit shall focus on reasons behind migration of some Arab poets and
writers from their lands to America.

2.0 OBJECTIVE
At the end of this unit, you should be able to:
 discuss the condition of some Arabic countries, must especially Lebanon.
 know the reason behind migration of Lebanon citizens to America.
 identify what Lebanon migrants wish to articulate in embarking on living

their fathers land.

3.0 CONTENT المضمون 3.0
العام

وجنوبها أمريكا شمال إلى الهجرة أسباب 3.1

مجالت في تطورا الحديث العصر في العربية البلدان أقدم من الشام بلد كانت
إلى إضافة الجنبية، بالمم الحتكاك في سابقتها إلى ذلك سبب ويرجع عديدة،
معاناة التقدم هذا مع عانت ولكنها القديمة. النسانية الحضارات من الزاخر تراثها
بسبب ثم العثمانيين، حكم من الخيرة الونة في الوضاع تردي بسبب شديدة
من وأذنابه ومساعدوه هو ترك - العمران مجال في محاسنه رغم - الذي الستعمار
والعلماء. الدباء عامة منهم الذين المستضعفين، الناس حياة على سيئة آثارا الداخل
المهجرين إلى الشعراء بعض بهجرة دفعت التي المباشرة السباب تقسيم ومكن

ثلثة: إلى والجنوبي، الشمالي

من العقائد أصحاب بين عدة صراعات الشام بلد في ظهر المني: السبب :3.2
الوحدة وتفككت والستقرار، المن تردي ذلك من فنجم والنصارى، المسلمين
الفقير، الشعب معاناة على ذلك ليزيد الواحد، الوطن أبناء بين التعاون وضعف
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شعراء ألهمت التي هي الظاهرة هذه ولعل المن. لتوفير سبيل الهجرة فكانت
والوطنية. القومية إلى والدعوة الديان، على الثورة المهجر

القرن في ولكنها المنتشرة، الحرفة هي الزراعة كانت القتصادي: السبب :3.3
كثير أصبحت إذ طبيعية، وغير طبيعية لعوامل ظاهرا تخلفا تشهد أصبحت العشرين
مالي رأس من إليه يحتاج ما يجد ل الفلح وكان للزراعة، تصلح ل الراضي من
الزراعية، أراضيهم بيع إلى أحيانا فاضطروا اللزمة، الليات توفير في به يستعين
لم ثم ومن المنتجوجات، أرباح من الكثير تأخذ التي التثقيلة الضرائب هذه كانت ثم

حاجاتهم. لتلبية كافية تعد ولم كثيرا، عليهم تدر الفلحة تعد

وساد الموارد، فقلت الوظائف، لتوفير كافية تكن ولم محدودة؛ فهي المصانع أما
حاجات أبسط لنيل وسعيا والثراء، للرزق طلبا الكثير هاجر لذا والجهل، الفقر
المهجر، شعراء توجه في أثر أخرى عوامل جانب إلى الظاهرة لهذه وكان المعيشة.
إلى الطموح يملئوه الذي الرومانسي، التجاه إلى الشمالي، المهجر في وخاصة

الكريمة. الحياة

النظام يمارسون العثمانيين من الشام بلد ولة كان السياسي: السبب :3.4
خيرات توزع حيث الفساد، وانتشار المسئولية بضياع يتميز نظام وهو القطاعي،
لينالوا الضرائب ويفرضون الشعب يستغلوون الذين العليا، الطبقة بين الدولة

والنزوات. الملهي في باهظة أموال ويصرفوا حظوظهم،

الشام على الستيلء فرصة الوربية الستعمار لقوى السيئة الحالة هذه فتحت وقد
لم استقرار ولكنه والستقرار، المن وتوفير المعيشية، الوضاع إصلح بدعوى
على القمع ومارسوا البلد، اقتصاديات على استولوا حين جحيما، أصبحت أن يلبث
إلى وإما مصر إلى إما الهجرة إلى كثير فلجأ والكتاب، الشعراء من المثقفين حرية

البلدان. من غيرها أو أمريكا

حضاريا، ويتقدم فكريا، يتحرر فيه العالم بدأ عهد في الشعراء هالء أن ذلك ومعنى
لئقا مكانا بلدهم في يجدوا لم لنهم الهجرة، على أقدموا الحياة، بحاجات ويتنعم

فيه. ولدوا الذي المجتمع طبيعة لتغيير محاولتهم في وأخفقوا بأنفسهم،

المريكية المتحدة الوليات فيها بما الشمالية وخاصة أمريكا كانت المقابل وفي
وفرص الجتماعية، العدالة توفير أهمها حضارية، مجالت عدة في العالم تتزعم
جانب إلى السواء، حد على والمستوطنين للمواطنين والستقرار والمن العمل،
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اختيار في الرادة وقوة والتدين التعبير حرية للشعب تكفل التي للدمقراطية رعايتها
في المريكية الدول بعض في القتصادية الحالة أن إلى النظر بغض يحكمها، من

الشام. من حال أحسن ليست الجنوب

يتغنون الهجرة بعد أصبحوا ولذلك المهاجرين، هالء أغرت المور هذه كل
الحرية. عن ويعبرون الصناعة، بتوفر ويشيدون المريكية، بالديموقراطية

-44.0 CONCLUSION الخاتمة
There are some accumulated reasons behind migration of citizens of “Sham”
to America; those reasons could be trace to security, economic and political
issues.

-55.0 SUMMARY الخلصة
From this unit, you have learnt reasons led some poets from “Sham” Syria,
Lebanon and others to embark on migration to other places, most especially,
North and South America, also the unit illustrated how these situations shall
have its eco in their future literary works.

-66.0 TUTOR MARKED المحاضر يصححه منزلي واجب
ASSIGNMENT

الشام؟- بلد حال عن بإيجاز تحدث
في- القول فصل ثم والجنوبية، الشمالية أمريكا إلى الدباء هجرة أسباب اذكر

منها. واحد

والمراجعة7- القراءة لمزيد المراجع
7.0 REFRENCES FOR FURTHER READING
المهجر: في العربي الشعر ،)1982( نجم، يوسف محمد ود. عباس إحسان د. -

الثالثة. الطبعة بيروت، صادر، دار الشمالية، أمريكا
جامعة مطبعة الحديث، العصر في الشعر حركات ،)1989( مريدن، عزيزة دة. -

دمشق.
اللوكة، شبكة الحديث، العربي الدب ،)2009( العطوي، عيد بن مسعد أ.د. -

الولى. الطبعة
دار الحديث، العربي الدب في دراسات ،)1990( هدارة، مصطفى محمد د. -

الولى. الطبعة لبنان، بيروت، العربية، العلوم
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MODULE 2
الشمالي المريكي المهجر في القلمية الرابطة نشأة الولى: الوحدة

UNIT 1: FORMATION OF AR-RABITAH AL-QOLAMIYYA
CONTENT:
1.0 Introduction
2.0 Objectives
3.0 Content
4.0 Conclusion
5.0 Summary
6.0Tutor Marked Assignment
7.0 References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION
In this unit, you will learn how ar-Rabitah al-Qolamiyya was formed, its
vision, and founding members.

2.0 OBJECTIVE
At the end of this unit, you should be able to:
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 know when al Usbah al-Andalusiyyah was formed .
 identify its vision and aims.
 identify the some of its member.

3.0 CONTENT المضمون 3.0
العام

القلمية الرابطة 3.1
في وتحديدا العشرين، القرن من الثاني العقد إلى الجمعية هذه نشأة ترجع
في التجديد إلى يدعو صوت العربي العالم على أطبق حيث )20/أبريل/1920(،
أقصى من وإنما الجزيرة، أو الشام من ول العراق، أو مصر من ل يصدر أدبه
وكان جبران، خليل جبران برئاسة تكوينها تم حيث المريكية، المتحدة الوليات

آخرين. أعضاء جانب إلى خازنها، كاتسفليس ليم ووو مستشارها، نعيمة ميخائيل
آرائهم لنشر الولى البوابة عريضة نسيب يصدرها التي )الفنون( مجلة وتعد
الرابطة )مجموعة كانت ثم حداد، المسيح لعبد )السائح( جريدة ثم وأشعارهم،
من كبير اطلع فرصة وأتاحت والقصائد، المقالت من عددا نشرت التي القلمية(

القلمية. الرابطة أعضاء إبداعات على والنقاد الدباء
وفي والنتاجات المواهب في متفاوتون الشعراء هالء أن من الرغم وعلى
فكلهم الدبية، والنزعة الغاية في ومتشابهون متقاربون أنهم إل الثقافي، المستوى

الشعر. في الجديدة الروح بث إلى يطمحون
لما ثقافية تأثيرات من نابع توجه وهو الدبي، مذهبهم الرومانسي التجاه وكان
قبل بها مروا التي التجارب من تجمعت نفسية وأخرى الغرب، آداب من قرءوا

الوطن. عن وبعد وحزن، فقر من وبعدها هجرتهم
عن تعبيرا خاصة والشعر الدب يكون أن إلى يهدفون أنهم إلى الشارة ويمكن
تتلءم حيث الشعرية، التقاليد قيود من التحرر وإلى النسانية، والنفس الذات،

وموسيقاها. وخيالها ألفاظها في العصر مع إبداعاتهم
أبو وإيليا نعيمة، وميخائيل جبران، خليل جبران هم: المشهورون الرابطة وأعضاء
وأمين كاتسفليس، ووليم حداد، وندرة أيوب، ورشيد عريضة، ونسيب ماضي،

باحوط. ووديع حداد، المسيح وعبد الريحاني،
وتذكار نعيمة، لميخائيل الجفون وهمس خليل، لجبران المواكب دوواينهم: ومن
عريضة، لنسيب الحائرة والرواح ماضي، أبو ليليا وتراب وتبر الماضي،
لندرة الخريف وأوراق أيوب، لرشيد الدنيا وهي الدرويشر، وأغاني واليوبيات،
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الرومانسي، الدب في تصورهم عن تنبئ الدواوين هذه عناوين أن والملحظ حداد.
وحيرتهم. النسانية، ورايتهم الفلسفية، وعقليتهم

الذي جبران خليل جبران موت بسبب 1932 سنة القلمية الرابطة نشاط توقف وقد
الخرين، وفيات بتوالي ثم أعضائها، على كبير تأثير وذا للرابطة، روحيا أبا كان
يتضمن الذي )الغربال( كتاب وصاحب المستشار وهو لبنان، إلى ميخائيل وعودة

آرائهم. خلصة
نشاطهم النثر مجال في كثيرا نشطوا القلمية الرابطة أعضاء أن إلى التنبيه ويحسن

وخليل. جبران سيما ول الشعري، البداع في

4.0 CONCLUSION الخاتمة -4
Ar-Rabitah al-Qolamiyya was found in United States of America in 1920, under
the leadership of Jubran Khalil, with participation of other Arab poets residing in
North America, it contributed to the development of Arabic through its members’
published works.

-55.0 SUMMARY الخلصة
From this unit, you have learnt how Ar-Rabitah al-Qolamiyya was found, its
vision and some of its member, famous among is, Jubran Khalil, Mikhail Na’ima,
Nasib ‘Ariido Iliya Abu Madi and others.

-66.0 TUTOR MARKED المحاضر يصححه منزلي واجب
ASSIGNMENT

القلمية؟- الرابطة نشأة عن تحدث
أعضائها؟- من خسمة اذكر

والمراجعة7- القراءة لمزيد المراجع
7.0 REFRENCES FOR FURTHER READING
المهجر: في العربي الشعر ،)1982( نجم، يوسف محمد ود. عباس إحسان د. -

الثالثة. الطبعة بيروت، صادر، دار الشمالية، أمريكا
جامعة مطبعة الحديث، العصر في الشعر حركات ،)1989( مريدن، عزيزة دة. -

دمشق.
دار الحديث، العربي الدب في دراسات ،)1990( هدارة، مصطفى محمد د. -

الولى. الطبعة لبنان، بيروت، العربية، العلوم
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اللوكة، شبكة الحديث، العربي الدب ،)2009( العطوي، عيد بن مسعد أ.د. -
الولى. الطبعة

الشمالي المريكي المهجر في الشعر موضوعات الثانية: الوحدة
UNIT 2: POETRY THEMES IN NORTHERN AMERICAN MAHJAR

CONTENT:

1.0 Introduction

2.0 Objectives

3.0 Content

4.0 Conclusion

5.0 Summary

6.0 Tutor Marked Assignment

7.0 References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION

In this unit, you will learn some themes; Northern Mahjar usually used and
pointed out in their poems.

2.0 OBJECTIVE
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At the end of this unit, you should be able to:
 know common themes in Northern Mahjar poems.
 understand contents of those poems.
 get familiar with views and visions of Northern Mahjar poets through their

poems.

3.0 CONTENT المضمون 3.0
العام

الشمالي المريكي المهجر في الشعر موضوعات من 3.1

المهجريين شعر في الهامة الموضوعات بعض عرض إلى الدرس هذا يسعى
يلي: ما حسب الشمالي

أعضاء عند الشعر به انطبع ما أبرز الموضوع هذا يكون ويكاد التأمل: :3.2
الكون وفي النسان، ماهية في فتأملوا جميعا، عندهم تجده بحيث القلمية، الرابطة
ماضي( )أبو ولعل أمور. حيال حيرتهم عن وعبروا الشك، وانتابهم والطبيعة،

الروح: عن قصيدته مطلع في يقول الذي وهو الموضوع، هذا في زعيمهم
وتمنع تعزز ذات ورقاء الرفع المحل من إليك هبطت

تتبرقع ولم سفرت التي وهي عارف مقلة كل عن محجوبة
قائل: جدوى دون الطبيعة وفي مكان كل في الحقيقة عن فتش أن بعد استمر ثم

موضعي وغيب وغيبني فوقي ضبابه القنوط نشر إذا حتى
تتقطع لم قبل من التي وهي بها آمالي أمراس وتقطعت
أدمعي في ولمستها فلمحتها أدمعا فسالت روحي السى عصرو
معي كانت ضيعتها التي أن الفتى يجدي ل العلم حين وعلمت

الطلسم: في قال كما أو
أتيت ولكنوي أين، من أعلم ل جئت،
فمشيت طريقا قدوامي أبصرت ولقد
أبيت أم هذا شئت إن ماشيا وسأبقى
طريقي؟ أبصرت كيف جئت؟ كيف

أدري! لست
الوجود هذا في أنا قديم أم أجديد

قيود في أسير أم طليق حرو أنا هل
مقود أم حياتي في نفسي قائد أنا هل
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ولكن… أدري أنوني أتمنوى
أدري! لست

قصير؟ أم أطويل طريقي؟ ما وطريقي،
وأغور فيه أهبط أم أصعد أنا هل

يسير الدورب أم الدورب في السوائر أأنا
يجري؟ والدوهر واقف كلونا أم

أدري! لست
المين الغيب عالم وأنا شعري ليت
دفين فيه أنوني أدري كنت أتراني
سأكون وبأنوي أبدو سوف وبأنوي
شيئا؟ أدرك ل كنت تراني أم

أدري! لست
يقول: حيث الوجود بوحدة يامن أن إلى التأمل ميخائيل وقاد

الدهور رحيق منها ونمتص القبور نحيي هلمي هلمي
الزهور الربــــــــيع منها يفتق العظاما رأينا ما إذا عسانا

قبـــــــــور الحيـــــــــاة وأن بقاء الفنـــــــــــــــــــاء بأن عرفنا
تدور

يدري ل سر النفس أن إلى ويذهب الرأي، هذا يخالف الرابطة في زميله ولكن
الخالق: إل حقيقته

معرفة بعضــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم ظنها
نكرة إل تك لم أخطئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

المقبرة بعد النفس مصير ما أبدعها من غير يدري ليس
في مظاهره، جميع في النساني بالسمو التغني وهي النسانية: النزعة :3.3
ذلك، وغير الغير واحترام والخوة، والحرية، والحق، والمن، السلم إلى الدعوة
يذكره المتكبرنو من يسخر وهو ماضي، أبو قول أعمالهم في ذلك نماذج ومن

بالطين: عنونها قصيدة في بأصله
وعربد تيها فصال حقير طين أنه ساعة الطين نسي

فتمرد كيسه المال وحوى فتباهى جسمه الجز وكما
فرقد أنت ول فحمة أنا ما عني بوجهك تمل ل أخي يا
تتقلد الذي واللالا تلبس الذي الحرير تصنع لم أنت

المنضد الجمان تشرب ول جعت إذا النضار تأكل ل أنت
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والصد التيه صاحبي يا فلماذا وإليه الثرى من مثلي أنت
له: بغضهم رغم بالحب الناس معاملته في نعيمة ويقول

لمبغضيا حبي قدمت
عليوا جنوا قد ما لقاء

مبغضيا من حظي فكان
إلييا بغضـــــــــــــــا حبي عاد أن

إلى مشتاقا القلب ظل حيث الغربة، في حياتهم ظروف يناسب وهذا الحنين: :3.4
الغربة، بشاعة ووصف وأزهاره، وأرضه بالوطن والتغني الطفولة، وأيام الهل

القدس: إلى جبران حنين في تجد ما مثل وحدتها، ورمز العروبة ومعالم
إرث في الضداد جامع على به ومن الشريف القدس على سلم

حبه
تربه بعض حباتها غدت قلوب تربه تحت الذي الطهر البلد على

دربــــــــه مشقات عن إليه يحج الذي يشغل والهوى إليه حججت
غنائم من عين كل إلى روائعا يهدي للرض ناهب على

نهبــــــــــــــــــه
مشبه كل عن التنزيه أوتي به كاه حسنا آتاه من فسبحان

بالخلود اتصال أشد جباله أعالي يرنو لمن تلوح
وربـــــــــــــــــــــــــــــه

وحمرة واديه وخضرة طوده سمرة بين جمال وأي
شعبـــــــــــه

بشعبــــــــــه وأكرم بيتا به فأعظم يامه من ساله ياتي البيت هو

4.0 CONCLUSION الخاتمة -4
Northern Mahjar poems contained many themes; among them is Meditation,
humanity feeling, nostalgia, and others.

-55.0 SUMMARY الخلصة
From this unit, you have learnt some themes, Northern Mahjar poems
usually contained, common among them is, Meditation, humanity feeling,
nostalgia, and others.

-66.0 TUTOR MARKED المحاضر يصححه منزلي واجب
ASSIGNMENT
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الشمالي؟- المهجر شعر في التأمل عن تحدث
ذلك- وضح النسانية، النزعة الشمالي المهجر في الشعر أغراض من

بالنماذج؟

والمراجعة7- القراءة لمزيد المراجع
7.0 REFRENCES FOR FURTHER READING

المهجر: في العربي الشعر ،)1982( نجم، يوسف محمد ود. عباس إحسان د. -
الثالثة. الطبعة بيروت، صادر، دار الشمالية، أمريكا

جامعة مطبعة الحديث، العصر في الشعر حركات ،)1989( مريدن، عزيزة دة. -
دمشق.

دار الحديث، العربي الدب في دراسات ،)1990( هدارة، مصطفى محمد د. -
الولى. الطبعة لبنان، بيروت، العربية، العلوم

اللوكة، شبكة الحديث، العربي الدب ،)2009( العطوي، عيد بن مسعد أ.د. -
الولى. الطبعة
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الشمالي المريكي المهجر في الشعر مميزات الثالثة: الوحدة
UNIT 3: FEATURES OF POEM IN NORTHERN MAHJAR

CONTENT:
1.0 Introduction
2.0 Objectives
3.0 Content
4.0 Conclusion
5.0 Summary
6.0Tutor Marked Assignment
7.0 References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION
In this unit, you will learn some features commonly visible in poems of
member of Northern American Mahjar.

2.0 OBJECTIVE
At the end of this unit, you should be able to:
 know some features of Poem in Northern American Mahjar.
 understand cause and the root of some features.
 trace those features in their poems

3.0 CONTENT المضمون 3.0
العام
المريكي المهجر شعر خصائص أهم على الدرس هذا في الوقوف يتم 3.1

: يلي كما الشمالي
على الرابطة شعراء يقتصر لم حيث الشعر: موضوعات في التوسع :3.2
جعلوا وإنما والرثاء، والمدح، الغزل، مثل العربي، الدب في القديمة الموضوعات
الحياة، تفاصيل في وتعمقوا أسرار، ومن دقائق من فيه وما للوجود يتسع الشعر
نفسي( يا أنت )من قصيدة وفي ماضي، أبو ليليا الطلسم في يرى ما نحو على

يقول: حيث نعيمة، لميخائيل
صداء رن قد فيو لحن أنت نفسي إيه

أراه ل خفي فنان يد وقعتك
بحر أنت موج، أنت ونسيم، ريح أنت

فجر أنت ليل، أنت رعد، أنت برق، أنت
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إله من فيض أنت
الثنائية العلقة أو المتضادين بين الصراع شيوع الوجود في التصور هذا من ونتج
والروح. والجسد والشر، والخير والموت، والحياة والقلب، العقل بين أشعارهم في

كثيرا أن المعلوم من الشرقية: والروحانية الغربية المادية بين المزاوجة :3.3
وسياسية، وأمنية اقتصادية لعوامل الشرق في بلدهم هاجروا الشعراء هالء من
فإنها الماضية، الحياة وسائل من فيها توفر ما رغم الجديدة البيئة أن وجدوا لكنهم
التسامح، إلى والدعوة الزهد، إلى النزعة عندهم ظهر ثم ومن روحيا، إحساسا تفقد

الطبيعة. ووصف الوطن، إلى والحنين
اللفاظ على واعتمدوا اللغوية، الزخرفة هجروا حيث السلوب: في التجديد :3.4
وكان القصصي، والسرد السلسلة، والتراكيب القريبة، والكلمات والعذبة، السهلة
عن فصلوا وقد يخفى، ل أثر والبساطة السهولة في المتمثلة الغربية بالحياة لتأثرهم

الغربال. في ورد ما حسب دستورهم في ذلك
الوزان في الصنم تحطيم إلى القلمية الرابطة شعراء دعا الوزن: في التجديد :3.5
بل المعروفة، الشعرية الوزان على إجمال يخرجوا لم الحقيقة في ولكنهم والقوافي،
الوزان ذلك جانب إلى وأحدثوا المجزءوات، واستعملوا القافية، وفي فيها، نوعوا
ومن المتحسرة. أنفسهم موجات مع تتناغم حتى والمشطورة، المجزوءة القصيرة
السريع، البحر على وهي الزمان(، سفر )من قصيدة في ميخائيل صنع ما نماذج

التالي" النحو على قافيته في وأبدع فيه، تفنن ولكنه
سنين وشابت شبوت فكم روحي!

حواشيك بانت أن قبل من
تطويك الدهر كف واليوم

تنشرين متى يدري ومن عنا
وخلينا روحي

هينا ل بالرض
أمانينا نرعى

واعوام أيام مرج في
دفين سر وهي وتمضي تأتي

عريضة: نسيب ويقول
البحار في يطوف شراع بل قلبي
السفار كثرة من التداعي قارب قد
السفين قي وغرو هبي عاصفات يا
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المين مرفأه قلبي يلق العمق في
لنسيب )النهاية( قصيدة في كما الحر الشعر في محاولت عندهم برزت كما

عريضة:
كفنوه
وادفنوه
أسكنوه

العميق اللحد هوة
شعب فهو تندبوه ل واذهبوا

يفيق ليس ميوت
عندما ولذلك التفاال، عليها يغلب رومانسية وهي بالرومانسية: التسام :3.6
تسود أن ينبغي التي المثالية الروح عن بها عبروا بأبعادها، النسانية القضايا تناولوا
المعاني تلك تشكيل في الطبيعية بالمظاهر واستعانوا البشرية، والنفوس العالم

نعيمة: ميخائيل يقول وتشخيصها،
والغريب القريب تسقي واحة قلبي اللهم واجعل

الطويل والصبر والحب فالرجا غرسها أما اليمان مااها
الجميل والحلم والصدق فالوفا شمسها أما الخلص جوها

4.0 CONCLUSION الخاتمة -4
Northern American Mahjar poems can be identified with some features, like:
exploration of new ideas, utilizing modern styles, reformation of classical
Arabic rhymes and Qofiya, and associating with Romantic approach in poem.

-55.0 SUMMARY الخلصة
From this unit, you have learnt as pointed out in the lesson, some common
features of Northern American Mahjar, namely Exploration of new ideas,
utilizing modern styles, reformation of classical Arabic rhymes and Qofiya,
and associating with Romantic approach in poem.

-66.0 TUTOR MARKED المحاضر يصححه منزلي واجب
ASSIGNMENT

الشمالي؟- المهجر في الشعر خصائص عن تعرف ما أهم اذكر
والقافية؟- الوزن في القلمية الربطة شعراء تجديد بإيجاز بين
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والمراجعة7- القراءة لمزيد المراجع
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الشمالي المريكي المهجر أشعار من نماذج الرابعة: الوحدة
UNIT 4: SOME SAMPLE OF POEMS IN NORTH AMERICAN MAHJAR

CONTENT:
1.0 Introduction
2.0 Objectives
3.0 Content
4.0 Conclusion
5.0 Summary
6.0 Tutor Marked Assignment
7.0References/Further Reading.
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1.0 INTRODUCTION
In this unit, you will learn same sample of poems written by poets from North
North American Mahjar, which shall assist you to familiarise with their styles
and thems through analyzing the contents.

2.0 OBJECTIVE
At the end of this unit, you should be able to:
 read some poetry texts of North American Mahjar.
 familirise and memorise the poem.
 understand the content of the text, and evaluate its meaning and style.

3.0 CONTENT المضمون 3.0
العام

على الشمالي، المريكي المهجر أشعار من نماذج عرض يتم الوحدة؛ هذه في
التالي: النحو

ماضي: أبو إيليا للشاعر شرا( عليك الزمان ألقى )إذا قصيدة :3.1

ا مرر دنياك في العيش وصار ا شرر عليـــــــــــــك الزمان ألقى إذا
ا عمرر الخيرات في أمضيت فكم تذكر بل لحالك تجزع فل
ا قهرر دنياك من تئنن وبتت ا يومر الرض عليك ضاقت وإن

ا يسرر العسر بعد أنو لتعلمي إل أبكـــــــــــــــاك ما الكون فربن
ا وأجرر توفيقرا مولك وسل فاصبر عليك الزمانن جار وإن

المكسوري قلبيك ويمل ا خيرر يجزيــــــــــــــــــــــــــك أن ا لعلت
ا صبرر

ا فجرر الليل ظلم من سيسلخ كريـــــــــمم ربب لي نفسن يا وقل
ا وهجرر بنعدرا بالوفا وقابيلي ا ظلمر عليك الصديق جار وإن
ا فخرر كفاك .. الوفيت كنتي فقد ا عزيزر وعش عليه تحزن فل
ا غدرر تأتيك بليوةة بت فيرن فاحذر عليك الحياة صفت وإن

يرتـــــدي فأصبح فيها بالمـــــــــــــــــــــــــــــــال مترفة من فكم
ا وفقرر ذلر

ا وبحرر ا برر الدننـــــــــــا ملكي وقد عظيمة لكة من ذو الناس في وكم
في ـــــــــــلي وأندخو المنايــــــــــــا وافتتهن العــــــــــــــــــــــــــزوو فبعد

ا قبرر الليل ظلم
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في لها تجعل ول إليها تركن فل الدنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هي
ا قدرر القلب

يردت لن ــــــــك فربـن ا دومر للرحمن يديــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ومدت
ا فرر صو يديك

التعليق 3.1.1
وتثبث واليأس، والكآبة السخطي النفس عن تذهب سامية، معاني البيات هذه تحمل
بين الشاعر فيها قابل وقد والمل. والنشراح الثقة القلب في
والذلة/العزة، والشر/الخير، والخيانة/الوفاء، العسر/اليسر، المتضادين)
العسر، جيوش تكالبت فمهما الشر، على الخير كفة غلب ولكنه والضيق/السعة(،
ونشر المل من الهادئ الصوت هذا اليسر. حليف يكون النهاية في النصر فإن
يثق إنسان، كل أذن في أصدااه تتردد أن على ماضي أبو حرص الذي هو الفضيلة

صفرا". يديك يرد لن "فربك تخطئه، ل مواهبه أن ويامن الكريم بخالقه
يرضخ لم الذي المل، الرومانسي الشاعر واتجاه تتلقى السجية النغمة وهذه

وغيرها. والنسانية الفلسفية قصائده في أماراته تظهر ظل بل للحزن،
SELF ASSESMENT الذاتي التدريب

بإيجاز؟ أدبيا تحليل وحللها الولى، السبعة البيات اقرأ

عريضة: وثيقية(لنسيب من غنربةة من ينن )فوليسطو قصيدة :.3.2

طبوقهت المن الكنربةو في ننراعيكو وثيقيهت من غنربةة من ينن فوليسطو
قيهت طرو من نا وأبصارن ـــــــــــــــو ونيهفـن الصندورن منوا وتهبنطن فيتيعلنو

قهت حرو المن بالديمعةو ننحيوويكو البعيدو و مو ضي الخو هذا خلفو ومن
ــــــــــــــــــــها تـن شيراري ت فطاري الننفوسو نادي زو أيورى هادنكو جو

قةت برو من
قهت رهو المن ةن القنوت بهو فضاقيت ـــــــــــينو الخافوقـي بهو ملتو هادم جو

أبنائـــــــــــــــــكو بأرواحو لـــــــــودو الخن في آياته وسيطترتو
زهيقهت المن

ــــــــــــــــــــةو البيليـت وبعضن بيننا قة آرو كم فلسطيـــــــــــــــــــــنن
قيه أيرت ما

أوثيقيه النيوى حبلي ولكنت ييتوقن فيكو المجدو ساحةو إلى
قهت ورو غري من والعيينن وينصبوحن شا الحي في ثيورةة على فينمسي
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خليولوقهت من المانين وتأسى مجــــــــــــــــــــــــــــروحةر روءةن المن ي وتبكو
خنيقهت المو على الصندورو وكيظمو اليتيمو و وأنمو اليتيمو لديمعو

قهت حري المن عيطيشن هو و لنجو ففي أوصياءن يا الديمعو من ذارو حي
قيهت ينغرو أن الديمعو من فنا ليخو أسطولنكم الديمعي صادفي ولو

نطيقهت مو في البيحرن لنا وكان عليـــــنا رتم جن البحرو ربتةو بيني
أعتيقهت من العبدي نن أيسترهو ــــــــــــدوا تيستيعبـو لو رتنمونا أيحرت
ليفتقهت قد بولــــــــــــــــــــفنوري لو عدة لوي ميلو الجي لءو الوي عهودي فيرتم خي
قهت خري مي من بولفوري وعدو ومن يـــــــاء رو من بووكم حن من ف

قهت سترزو لمن حماها أيبيحتم نا يحي وي يا فوليسطيني ذيبيحتم
نديقهت زي مواعيدننا وكانت كمةر حو واعيدنهم مي أكانت

المخلقهت الملطخة الــــــــــــنصال حطام ثيراها من فاجمعوا أل
قلوقيهت المن حقويقتيه ودنسنا الضعيف غلبنا قد بها وقولوا

ثوقيهت عن يننبوئكنمن الديهري سيلوا وا خن تشمي ل البحرو ربتة بيني
مليقهت الحي ــــــــــــــــــنن تنحسو فأعيننننا إولينا شيزرار الكونن نيظيري إذا

قيــــــــــــــــــــهت أحمي وما لوو ذو المن فيويلي ونا ذلو في العيسفن ييرغيبو وإون
أيبسيقيهت ما كان لنا جدار ومي نا أيــــــــامي أحيييتو فوليسطينن
وبوقهت المن من الفوداءي لوتيشري ياتو التيضحو ذبيحو مي الى رتو وسو
دهيقيهت من رعةر جي الثيرى سيقييتو الحياةو يعن نيجو وهوي وبالدتمو

لمجادنا فوداءر هراقةر من مائوــــــــــــــــــــك ليدو فيا
ــــــــــــــــهت قـي هري المن

قهت حري المن على عدار صي فوليسطينن المشنقة إلى سييرار فوليسطينن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــةة يـت و رو لحن فوداءر فيخرم فالموتن فوليسطين وتوي ومن

طليقهت من
القصيدة: أفكار 3.2.1

يلي: ما إلى القصيدة افكار تجزئة يمكن
البيات1- في الفكرة هذه وتظهر )11-1( المجروحة: فلسطين ببطولة الشادة

القهر، وجه في صمودها على أثنى عدد حيث الولى، )11( عشرة الحادية
الشعور النفوس في أحيى الذي المقدس وجهادها الظالم، على وانتفاضتها
أرض به اتصفت مما بشيء تتصف أن راجية تهفو القلوب فبدأت بالمجد،
ببعد معتذرا الخصال، بهذه يشيد البيات تلك في الشاعر مضى وقد المسرى.

معها. البطولة غمار خوض في الفعلية مشاركته عدم عن الدار
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يعرب2- مضادا، معنى السابق المعنى الشاعر ويقابل )22-12( بالوصياء: التنديد
الذين الفلسطينية، القضية مناصرة أدعياء به منيت الذي والخزي الخيانة عن فيه
خطواته ظلت الذي بلفور، بوعد خادع خائن حليف أمام وجههم ماء باعوا
من فلسطين أوصياء بحث التنديد هذا أنهى ثم الوراق. بطون حبيسة المرسومة
بها يرتدع التي الحرب آلت فلسطين رزق من يشتروا بأن العرب، حكام
عشرة الثانية البيات في تجده المعنى وهذا يفلح، بالحديد الحديد فإن المعتدي،

والعشرين. الثانية إلى
مآثر3- يعدد ،)8( الثامنة البيات في انطلق ثم )30-22( التليد: بالمجد العتداد

أعاد الذي فلسطين بصمود ويشيد بطولتهم، الكون عرف أباة، أنف فهم العرب،
المسرى أرض فلتبق الرجولة، روح نفوسهم في ونفثت المجد، ذكريات إليهم
في فالموت المجد، سبيل في الخيرة أنفاسها أهدرت ولو جروحها على صامدة

الذل. ربقة من وخير مفخرة الحرية سبيل
الشاعر روح ىل بعنوان: القلمية الرابطة ف

�ي زميله ف
�رري حداد ندرة 3.3.0

أ�وب: رشيد
نفيس يا ألقاه الذي س َ�ْحسي أميس عن ََ اليو س �حسليسي ل

؟ نيس
ت
ُ سطت إذا الخطوب أن شاعرٌة وأنت أأفتجهَليَ

س ْْ ََ ال همة ُظ س
�ي أميكمن ٌة رج س إنسي س �حسليسي ل

وبالهمس ْْر يت إن مع االحس جوانْه س
�ي كسعىم س

يميي
نس

ظ
أ س
و�ي زنن

�ت س
�ي نفست يا لنا ََ الرأي الذيكان ذهب

الشمس
َ
أشعة الرأاق �َلي هت فت ّس مَ الذيكانت غاب

الرأس راأَع يا درويَشنا ٌة أر جم
ل
وكه يحفقْهوَن

لْيس من اليوَ قٌْ كان ما أس ثوَب لْحتت
ظ
أ قد أرشيدت

الّؤس س
�ي وَب أيي س وجعهفسي أ�مهه لحتت ما س هَفسي �مي

رس الطط عل ل ا شعرر الخدط س
�ي أكفّجا ََ اليو دمويس هذي

الكسسس أسنا ْمفجا �طس جا بُُت أ�ي قدكنت س السي كسسس
أميس ذقفجا ما يس سفعيد جا خمُر منك إلكؤوس
والجس الَبط �َلي َلي

َ
ه خخ ا معر الَياٌ عشنا قد أرشيدت

الَسي أاقد أمينظَرك �جتفه وأنت الفؤاد إذن
الفهس عل الدنيا عل ضَكة أثالثنا �نا إذا كنا

؟ نَيس جسي أَ �ظك �حن من لنا الفراق هذا هٌ أدرس لم
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الرمس عل ّسي
ت
ُ و�ياُنا

ة
أانية ار الدي أجذي أاذهْب

والقسي زهَرَ �َلي اَن جري ُرى الْقاء دار س
�ي أجناك

العْيس الفارست وأمامجني مواكّجم س
�ي يحفقْهونك

التعليق 3.3.1

وشاعر بدرويش، الملقب - أيوب رشيد الشاعر زميله البيات هذه في الشاعر يرثي
المتوفى كان الصفاء، قمة على المحبة كانت وقت في فراقه على باكيا - الشكوى
ندرة أصبح ثم ومن معا. والكآبة الفرح ويتقاسمون الود، يتبادلون مشوا، إذا ثالثهم
يصعب وفعل لمصابه. التحمل عدم على له عتابها يتحمل ول نفسه، يملك ل حائرا
أنفع. الحالة هذه مثل في فهما العينين، بدموع التشفي إلى لجأ ولذلك الصبر؛ عليه
دار الدنيا هذه بأن متسليا والحيرة، الحزن تبعات بقيت وإن للقدر استسلم وأخيرا
زهير الخلدأمثال دار إلى سبقوه شعراء جهابذة مع اللقاء سيجمعه صديقه وأن فناء،

معهم. النس له وسيطيب العبسي، وعنترة وجبران

تتواف لم العاطفة الشحنة ولعل ضعيفة، التعبير حيث من القصيدة هذه أن والملحوظ
المتوفى. لصاحبه وفاء البيات هذه قرض على عزم حين الشاعر مع

4.0 CONCLUSION الخاتمة -4
This unit showcased poems composed by Iliya Abu Mahdi, Nasiib ‘Ariido and
Nudra Haddad, in order to memorize them, and to help you to have details of their
meaning.

-55.0 SUMMARY الخلصة
From this unit, you have read some poems of Iliya Abu Mahdi, Nasiib ‘Ariido
and Nudra Haddad, and learnt how to study the meaning and style of texts, and
this shall assit you to understand more the themes and styles of texts, more so you
are expected to memorize the poems.

-66.0 TUTOR MARKED المحاضر يصححه منزلي واجب
ASSIGNMENT

عريضة؟- لنسيب موثقة غربة من "فلسطين قصيدة من أبيات خمسة اذكر
ماضي؟- أبي ليليا شرا" عليك الزمان ألقى "إذا قصيدة مجمل شرحا اشرح

والمراجعة7- القراءة لمزيد المراجع
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UNIT 5: BIOGRAGHICAL NOTES OF SOME POETS IN NORTHERN
MAHJAR

CONTENT:
1.0 Introduction
2.0 Objectives
3.0 Content
4.0 Conclusion
7.0 Summary
8.0Tutor Marked Assignment
7.0 References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION
In this unit, you will learn biographical notes of some member of Northern
American Mahjar.

2.0 OBJECTIVE
At the end of this unit, you should be able to:
 discuss on some celebrities of Northern American Mahjar.
 explain their effluence in formation and development ar-Rabitah al-

Qolamiyya.
 understand biographical note of some poets in Northern American Mahjar.

3.0 CONTENT المضمون 3.0
العام

الشمالي المريكي المهجر في الشعراء لبعض تراجم 3.1
الشمالي، المريكي المهجر شعراء من ثلثة ترجمة على الدرس هذا سيقتصر

المهمة الجوانب على التركيز سيحاول أنه على للطلب، وتسهيل للقتصار، مراعاة
والماثرات أعمالهم بين الوطيدة العلقة الطالب يتفهم أن أجل من الدبية، حياتهم في

أبو وإيليا جبران، خليل جبران هم المختارون، الشعراء وهالء بهم. المحيطة
الريحاني. وأمين أيوب، ورشيد نعيمة، وميخائيل ماضي.

)1931-1883( جبران خليل جبران 3.1.1
أحفاد من بلبنان، 1883 يناير في ولد لبناني، وكاتب شاعر جبران خليل جبران
1895 عام وإخوته أمه مع صغره في هاجر البشعلني. الماروني جبران يوسف
وبدأت النجليزي، بالدب واضطلع والدب، الفن فيها درس حيث أمريكا، إلى
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عام بالنجليزية نشره الذي )النبي(، كتابه بسبب الغربي العالم في تنتشر شهرته
.1923

عقلية في بيون أثر له وكان القلمية، الرابطة زملئه مع جبران خليل جبران أسس
ويقود وتشجيعه، بعطفه أفرادها ويرعى المجاهل، لها يرود واتجاهها، الرابطة
مظهر أقوى ولعل الغربية، بالداب متأثرا العربية والموسيقى اللغة على ثورتهم

الرجل. موت بعد وسقوطها أمورها تشتت لذلك
بالحياة، الستمتاع إلى وبالميل الدين، عقائد على والثورة بالقوة أعماله اتسمت ولقد
الرسم. في براعة ذلك جانب إلى يجمع أنه ويروى المتفائلة، الرومانسية وبالروح

توزعت فقد والدبي، والعلمي التفكيري أفقه واتساع جبران، ثقافة لعمق ونظرا
والرواح وابتسامة، دمعة الولى: فمن والنجليزية، العربية اللغتين بين مالفاته
والطرائف،والمواكب. البدائع ورواية والعواصف، المتكسرة، والجنحة المتمردة،

الرض. وأرباب النبي، وحديقة والمجنون، النبي، فمنها النجليزية، مالفاته أما
لبنان. في ودفن السل، بداء 1931 عام نيويورك في وتوفي

شعره: من نماذج
سبيلت أي ومن نرجـوك كيف ** الزل منـذ حجبت بلدا يا
الدلـيلت منا ومن ـعالي الـ سـورها جبل أي دونها قفر أي

المستحيلت تتمنى نفـــوس في ** المل؟ أنت أم أنت أسراب
للجمال وصلوا الـحق عبدوا ** اللى مهد يا الفكـر بلد يا
رجال أو بخيل أو سفـن متن ** على أو بركب طلبناك ما

الشمال نحو أو الرض جنوب في ** ول الغرب ول الشرق في لست
الحرج الوعر ول السهل في لست ** البحار تحت ول الجو في لست

يختلج فااد صــدري في أنت ** ونار أنـوار الرواح في أنت
وغني(: النأي )أعطني قصيدة في أيضا ويقول

يفنى أن بعد يبقى الناي وأنين الخلود سر فالغناء وغنو النأيي أعطني
الوجود

تسلوقتي و السواقي فتتبوعتي القصور دوني منزلر مثلي الغابي تخذتي هل
الصخور؟

كاوسة في خمرا الفجر بتي وشرو بنور تنشوـفتي و بعطرة متي تحمو هل
أثير؟ من

يفنى أن بعد يبقى الناي وأنين الخلود سر فالغناء وغنو الناي أعطنى
الوجود
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الذهب كثريوات تدلوت والعناقيد العنب جفنات بين مثلي العصر جلست هل
قد ما ر ناسيا سيأتي ما في زاهدار الفضاء فتي تلحو و ليلر العنشبي فرشت هل

مضى؟
الذنوب تفنى أن بعد يبقى الناي وأنينن القلوب عدل فالغنا وغنو النأي أعطني

لكن كنتوبت سطورم الناس إنما ودواء داءر وانسي وغنو النأي أعطني
بماء

الوجود يفنى أن بعد يبقى الناي أنين و الخلود سر فالغناء وغنو النأيي أعطنى

)1957-1889( ماضي) أبو إيليا 3.1.2
الشمالي المتن في المحيدثية قرية في 1889م عام ماضي أبو ضاهر إيليا لد ون
ثم قريته، في الواقعة المدرسة في البتدائية المرحلة أنهى فقيرة، لعائلةة اللبناني
إلى عشرة الحادية السن في وهو وسافر الفاقة، بسبب الدراسة عن ذلك بعد انقطع
الدراسة من فاته عما د عوو ولكنه السجائر، بيع في عمه مع عمل حيث السكندرية،

والعراب. النحو سيما ول الكتب بقراءة المنهجية
عن راضيةر تكن لم التي السلطات قبل من ملحقته بعد أمريكا إلى أخيرا هاجر
مع نيايورك في القلمية( )الرابطة لجمعية تأسيسيا عضوا وكان السياسية، كتاباته
وقسوة إيليا معاناة من الرغم وعلى وآخرين، نعيمة وميخائيل جبران خليل جبران
ويرسم النسانية، النفوس في التفاال ينشر ظل بل المل، يفقد لم أنوه إلو عليه المور

البراقة. المل لوحات تأملته من
اتجاهه غيور ولكن العربي، الشعر عمود على يسير مفلقا شاعرا ماضي أبو كان
وهما والبساطة، بالوضوح شعره ويمتاز أمريكا، إلى الهجرة بعد الفني ونمطه
والفكرية، الجتماعية الحياة لمضامين اتساعها رغم أشعاره تفارقان ل خاصيتان
تحرير على أشرف حيث كذلك، النثر مجال في كبير جهد وله النفسية. والمشاكل
"مجلة إلى بالضافة الغرب"، "مرآة ومجلة العربية كالمجلة المجلت من مجموعة

يومية. إلى تحولت ثم أسبوعية كمجلةة بدأت التي السمير"،
من الستحقاق ووسام الرز وسام أبرزها: والوسمة، الجوائز من عديدا عديدا نال
عام السورية الحكومة من الممتاز الستحقاق ووسام ،1948 عام اللبنانية الحكومة

.1949
عن نعجز قصائدي مخلوفرا 1957 نوفمبر الثاني/ تشرين 23 في ماضي أبو إيليا توفي

نسيانها. أو حصرها
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"إيليا ديوان ،1911 عام أصدره له ديوان أول وهو الماضي" "تذكار دواوينه: ومن
عام "الخمائل" وديوان ،1927 عام "الجداول" وديوان ،1918 عام " ماضي أبو

النثرية. الكتب بعض على علوة ،1960 عام وتراب" "تبر وديوان ،1940
شعره: من نماذج

لبنان: إلى عودته عند يقول
أنا من أتذكر حـدق هنا أنا النجوم وطن
هنا ها كانت دنياه الذي الولد ذلك أنا

سنا من جداول فاضت قطرة مياهك من أنا
منى من كواكب ماجت ذرة ترابك من أنا

فاغتنى بمجدك غنى بلبـل طيورك من أنا
المنحنى في وصفقت ك ريا روحي عانقت كم

ويقول:
والنجم والسما ملكك والرض معدم إنك وتقول تشتكي كم

والبلبــــــــــــــل ونسيمها ونخيلها وزهرها الحقول ولك
المترنم

يتضرم عسجد فوقك والشمس رقراقة فضة حولك والماء
يهدم وحينا مزخرفة دورار الذرى وفي السفوح في يبني والنور

تتبسم؟ ل فعلم وتبسمت ر؟ واجما لك فما الدنيا لك هشت
تندنم اليك يرجعه هيهات مضى قد لعز ر مكتئبا كنت إن

تجهم تحل أن يمنع هيهات مصيبة حلول من تشفق كنت أو
يهرم ل فإنه الزمان شاخ تقل فل الشباب جاوزت كنت أو

تتكلم لحسنها تكاد صور الثرى من تطل زالت فما انظر
)هي(: بعنوان قصصية قصيدة في ويقول

وأفديها تفديني بالروح التي سر اشرب أجـل قال:
يمحوها الموت حتى شيء ل مطبوعة القلب في صورتها

وتمويـها كذبا تلثمني ول رياء تترضاني ل
راقيها عز قد نهاشة حية كمن منه فأجفلوا

تشويها المجلس شوه قد له أف الغادات وقالت
مبكروها الذان تسمع لم صامتا بيننا فيما ظل لو
حواشيها تبدو فأوشكت أسيافهم الفتيان وقلقل
فيها بمن الدار وماجت بالحانه الشادي وتعتع
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تسميها ل لومت سيديوصفتها يا الدار رب فصاح
تهوى؟! من باسم أتخجل

اسم؟! بغير أحسنـاء
مكـترث غير فأطرق
"أمي" خاشـعا وتمتم

)1988 -1889( نعيمة ميخائيل 3.1.3
قاصم وهو ،1889 عام لبنان في صنين جبل في ميخائيل الفيلسوف الشاعر ولد
أبوه كان كبير، وناقد الول، الطراز من مقالت وكاتب ومسرحي، وروائي،
النفوذ حب أمه عن وورث التأمل، إلى والميل والقناعة الصبر منه تعلم مزارعرا

والطموح.
إلى انتقل ومنها بسكنتة، في الفلسطينية الجمعية مدرسة في البتدائية دراسته أنهى
بولتافا إلى لتفوقه أوفد ثم بفلسطين، الناصرة مدينة في الروسية المعلمين دار
1911 و 1905 عامي بين جامعية سنوات خمس فيها فقضى الروسية، الوكرانية
بسبب الدراسة من نفسه أعفى أو أعفي وقد الرثوذوكسي، اللهوت علم لدراسة
هو توجه ثم لبنان، إلى إثرها عاد الروسية، فاريا السيدة وبين بينه غرام أحداث
القانون في دراسته أكمل حيث المريكية، المتحدة الوليات إلى نجيب وشقيقه
المريكية. الجنسية على خللها حصل عاما، عشرين فيها وقضى واشنطن، بجامعة
أتيح وقد جبران، خليل لجبران نائبا وكان القلمية، الرابطة إلى انضم أمريكا، وفي
الروسي الدب على والعميق الواسع بالطلع الدبية ملكاته ينمي أن لميخائيل
كاد جتى فكرته، مع بالسترسال المهجريين ذويه بين شعره وتميز ونثره، شعره
دون والتأمل النفس حديث على شعره وقصر النثر، طبيعة على شعره أكثر يجري

وغيرها. والتهنئة الوطنية من فيه خاضوا فيما يخوض أن
قرية في عمره أكثر فقضى الدبي، نشاطه واتسع 1932 عام بسكنتة إلى عاد
ومناظرها الساحرة بطبيعتها تتصف التي بسكنتة من قريبا الواقعة الجبلية الشخروب
وكان المعري، العلء أبي - المجال هذا في – كأستاذه والتأمل العزلة محبا الخلبة،
الكثيرة مالفاته كتابة في يفكر حيث الشلل من قريب مكان في ينعزل ما غالبا
الشخروب". ب"ناسك لقوب حتى وا، والنسان الطبيعة بين النسجام حول وفلسفته

عام. مائة العمر من بلغ وقد ،1988 عام بسكنتة بقريته توفي
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فتبلغ النثرية العمال أما الوحيد، ديوانه وهو الجفون، همس ديوان مالفاته: من
أن يعني مما ومسرحية، ورواية، وقصة، مقالة بين ما مالفا )22( وعشرين اثنين
كان ما كان ، البيادر المالفات: هذه ومن النثر، مجال في ثقيل وزنا لمخائيل
المعاد وزاد ،1936 جبران خليل وجبران ،1934 دروب والمراحل، ،1932
،1949 العالم وصوت )كتاب(1948، درب على وكرم ،1946 والبيادر ،1945
ومن موسكو من وأبعد ،1957 الريح مهبو وفي ،1953 والديجور والنور
الجديد الغربال وفي ،1972 وهوامش ،1965 الخير واليوم ،1963 واشنطن
من ومختارات ،1974 الغروب نجوى آدم، بن يا متفرقة، ومقالت ،1973
المسيح وحي ومن ورسائل، ،1974 الصحافة مع وأحاديث نعيمة، ميخائيل

وسبعون. والغربال، المجهول، الجندي وأمثال، شذور وومضات، ،1977
مجلدات. )8( ثماني والنثرية الشعرية أعماله مجموعة وبلغت

شعره: من نماذج
)أخي(: قصيدة في يقول

بأعمالوهت بويب غيرت الحربو بعدي جت ضي إنت ! أخي
أبطالوهت بيطتشي وعيظتمي ماتوا نت مي ري كت ذو وقيدتسي
انيا دي نت بومي تشمتت ول سادوا لمن تهزجت فل
دامة عة خاشو بقلبة مثلي ر صامتا اركعت بل

موتانا ظت حي لنبكي
لوطانوهت نديب جن الحربو بعدي عادي إنت ! أخي
لونوهت خو أحضانو في المنهوكي هن جسمي وألقى

للوطانو عندتتي ما إذا تطلبت فل
ر بيا حت صي لنا يتركت لم الجوعي لنت خلونيا

تيانا وت مي بياح أشت سوى نناجيهم
الفيلوحن هن أرضي يحرث عادي إنت ! أخي

فيعت دت المو هيدتهن ر ا كنوخي رو جت الهي طنولو بعدي ويبني عت يزري أو
انا أتوي مي الذولن هيدت وي اقوينا سيوي فتتت جي فقد

تيانا وت مي يياف أجت سوى ينا أراضو في ر سيا غيرت العداءن لنا يتركت ولم
ا تيمت ا مي نن نيحت أتهن نيشي لم لو ما تيمت قد ! أخي
ا عيمت ا مي نن نيحت نيا دت أيري ولو البلءن عيمت وقد

انيا وي لوشيكت ي غو تنصت ل الغير نذتن فأ تندبت فل
ل عتوي والمو بالرفتشو ر خندقا لنحفر اتبعني بل
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تيانيا وت مي فيه نواري
، نيا نومت إذا ارن جي ول أيهتلم ول طينم وي ل ؟ نحنن نت مي ! أخي

والعيارن ين زت الخو انيا دي رو نيا قنمت إذا
الدنيا بنا تت مت خي لقد
تيانيا وت بومي تت مت خي كما

وأتبعني فتشي الرو فهات
ييانيا أيحي فيه ي ارو ننوي ر آخي ر خندقا لنحفر

الخريف": "أوراق قصيدة في ويقول
العهودت وجددي الثرى حضن إلى عودي

يعودت لن كان ما ذوى قد جمال وانسيت
ورود ذوت وكم قبلك من أزهرت كم
القدرا تلومـي ول جرى ما تخـافي فل
اللحـود في يلقاه جوهرا أضاع قد من

الثرى حضن إلى عودي
التمني": "حبل قصيدة في ويقول

الكبير صفات ولي كبيرا كنت لو أطلب كنت قد فصغيرا
الصغير نعيم نفسي واستردوت صغيرا طفل عدت لو وكبيرا
حرا كنت لو الغرام وأسـير مضنى بالحب كنت لو وخليرا
درا أنطق كنت لو وسكوتـا سكوتا عيا كنت لو وفصيحا

فسرا سرا المكنون عرفت لو وغرا غرا، كنت لو وحكيما
وحدي كنت لو بالناس ومحاطا ناس حولي كان لو ووحيدا
بعدي دام أو طال لو وقريبا، أهلي بين ما كنت لو وغريبا
مجدي لي يكن لم لو ومجيدا مجد صاحب كنت لو ووضيعا

مالي ضعف لي كان لو وغنيا مال بحر لي كان لو وفقيرا
بالـي قرو بلوتـها إن قائـل إليها طمحت حالةة فلكم

3.1.4
)1941 -1872( أيوب رشيد
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العمر،سنة من العشرين دون وهو بلدته وهاجر لبنان(، قرى )من سبكتنا في ولد
وهو ذلك، نحو فأقام مانشستر إلى وانتقل سنوات، ثلث فأقام باريس، إلى 1889م،

أشهرار. فمكث قريته، إلى وعاد البضائع، تصدير يتعاطى

توفي، أن إلى واستمر المجلين، المهجر شعراء من فكان نيويورك، إلى وهاجر
من نظمه في ما لكثرة زالحنين، الحسرات بالشاعر ينعت كان بروكلن. في ودفن

الدهر. عنت شكوى

لبنان بيئة في سواء الطبيعة بمناظر وأعجب ، شرديد، غريب كدرويش عمره عاش
بجمالها، ينعم الحياة صروف يدعه لم التي المهجر بئئة في أم إليها، يعشق ظل التي

شعره في صدى الطبيعة لجمال كان ثم ومن
- الدرويش و)أغاني ،1916 سنة نشره نظمه، من ط( - )اليوبيات منها: مالفاته:

.1939 سنة ط( - الدنيا و)هي ،1928 سنة نشره ط(

بلنبنيانو أهلي ذكيرتني أشجاني هيوجتي قد ثلجن يا
العهد حرمةي يرعى زالي ما لخواني قنل عينوي بالو

الشوادي ه لوغيذيرو ر تا تينيصو من الوادي ذكورتني قد ثلجن يا
لدو الخن نوةو جي في فيكأنوني الهادي بحضنه ليستن جي قد كم

همتي في الليلي تقضي أيوامي ي أمو رتني ذكو قد ثلجن يا
البردو خافيةي مي عليو تحنو ي مو ضي في ارن تحي مشغوفةر

دو نننشو ولهن حي كننا أيامي الموقود ذكورتني قد ثلجن يا
هدو الزن في الننسواكن وكأنونيا د المسجو كأنوهن ليدييهو نعنو

ر الشاعو كطويوةو الباهرونقائهو بثوبكي أنتض ثلجن يا
بنعدو أيوما عنهم لبعدتي طاهر يا الناس تدري كنتي ليو
كالسنحبو المنهال دمعيي أو القلبو ة زفري من تذنب لم ليو
لحدي أركانها في وحفيرتن و الحبو هياكلي منكي لبينييتن
أشباحا الرض يكسو والثلج لحا إن النجم يلى أنحي ما يا

شدو الرو فاقدي اللويالي يقضي ا احي نيوو المسكين والشواعر
عسر في أنتي تعلمن كنتي أو يسرو في أنتي تجهلن كنتي إن
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جدو بل هزلم أدوارها العمرو روايةي أظننو ل أنا
العشوو في النعواب رازق يا العرشو صاحب نادي نفس يا
مدوو من زرو الجي بيعدي بدو ل امشي ثم برو بالصو عي وتدرو

ويقول:

وضعو مي في الشووقو يبن لهو اشي فيجي النوهر ىء شياطو عيلى أيوطياني تيذيكورتن
السروو

القيطرو بي نتيحو من فيو فيأمسى عيلييو ى النووي ييدن نيتهن جي قيد ر ديمعا أرسلتن وي
بالقيهرو العمري أقضيي أن اتوفقيا قيدو تي لوشقوي لكن البيدءو نذن من انو عيدنوو
في النواري تنطفوىءن اتي عيبيري ل وي عي أدمن فوفن تنجي صيدري في النوارن فيل

صيدري
زرو جي بول بوقيلبي دب مي أيبدار ليهن ائوبة صي مي بيحري بياتي يبي نيصو كيأنو

على الخنطوبن تيقوى أن هييهات وي تينوشني والخنطوبن بري صي أنكيتومن
صبري

ى وي سو أخشى ليستن بأني لويمم عي كيأنوهن دهري بوالهيجرو عنني وو ينري
الهيجرو

بو مضطرو غير يوا حي المن ضيحوك هيا جورو وي اللويالي دنهم ليدى وإني
الفوكرو

درو الخو ن مو زني بيري أبكارة ائس عيري ننحورها يياتة الو حي افي القيوي ُن أصنو
ةو وضي ري في الدرو منها تيسياقيطي تي قيريحي هيزو الشوقو يمن نوسو ا مي إوذا

الشوعرو
النوسرو على تعز باتيت مة قومي عيلى بنودها افوقياتة خي ر وجا بنرن بنوها
هرو والزو بو الكيواكو بين لينيا تيلوحن ينوها أ كي لييلر ارن النوي بها تضيءن

التوبرو من ثيابة في تجلى ائوس عري رة لشنياظو تبدنو الشمسن تها ليمحي إوذا
خافيةو المي بيني انشيني اهيا ذنري با داعو من تنونن الهي البرقن كي حو ضي وإون

والذوعرو
الثغرو باسم شامخة بنرجة كلوو على ر فا اصو عيوي غيضبى الهنوجن ياحن الري رو تيمن
القيفر ةو همي المي في تاهي الليالي وطرف قصيرةم عنهن الييتامو ييدي كأنت
في الناس خلتن الناس بها ت مهيري تيجي ييومي بالصبواي كيأنيي

شرو الحي موقفو
سرو الجو إولى ثقيلتة من فويها عن وترجو لئوقا خي ميلى الكارات بها وحن تيرن
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غديت قد فوقها من مثلها وكم هيا رو تيجن والكيهرباء هيا رو ضي وما
تجري

بالبشرو التهافنتي تلقى ت حي برو وما بوشيعبوها غيصوت كيفي لرضة بتن عجو
ساري ن مي البيطنو في ن مي ويحسدن بطنها ساري ن مي الظهر في ن مي فييحسدن

الظهرو في
درو الصو حي منشرو البيالو لويو خي ييبويتن وفوهو بوجي اتن ري القياطو رو تيمن ونهر
تيسري أ هي كيأفلكو ارة بوانوي لييهو عي رم اخو بيوي تسري الزرقاء القنبوةي كى حي

النوهرو في رن اخو للبيوي أيجابيتهن ر غيضنوبا هيا وو بوجي الهيتونن عدن الرو ليعليعي إوذا
ي ضرو د تعتمو ل عدن ري يا ليهن تقولن كيأنوها دنجاهن في ر اما اصطدو تخافن
القيبرو ةو ظنلمي كاني فناادار فيأحييا ها يمن نيسو هيبو غينواءي وضةة ري كيم وي

)1940 - 1876( الريحاني أمين 3.1.5
قضاء الفريكة بلدة في 1876 نوفمبر 23 في ولد البجاني، يوسف أنطون أمين هو
والده، بمنزله. المحيط الريحان شجر لكثرة بالريحاني ولقب لبنان، جبل في المتن

الحال، ميسور حرير تاجر فارس
في والده أرسله والفرنسية، العربية اللغة مبادئ الفريكة بلدته في الريحاني تلقى
مبادئ تعلم وفيها سنة، عشرة اثنتي عمره وكان أمريكا إلى عمه مع 1888 صيف
المحاسبة مهمة ليتسلم المدرسة ترك ثم المطالعة. إلى ميله وبرز النكليزية، اللغة

منهاتن. في عمه متجر في
أمثال والكتاب الشعراء أعمال على فاطلع نهار، ليل المطالعة إلى الريحاني اندفع
المعاصرين من وآخرين وكارليل وهاكسلي وسبنسر وهيجو شكسبير
أن قبل أشهر ثلثة معها فجال محلية، تمثيل بفرقة التحق 1895 عام والقدامى،وفي

يتركها.
عن انقطع ولكنه نيويورك، جامعة في الحقوق بمعهد التحق 1897 عام وفي
درس وهناك ،1898 عام لبنان إلى فعاد المرض، بسبب واحدة سنة بعد الدرساة
المقالت كتابة في وبدأ بالمقابل العربية اللغة وتعلم أكليريكية، مدرسة في النكليزية

العثمانية. الدولة على للهجوم منبرار اتخذها التي )الصلح( جريدة في
وكان الكتب إصدار في وبدأ والدب، بالتجارة فاشتغل أمريكا إلى الريحاني رجع ثم
شعر من مختارات النكليزية إلى ترجم كما الفرنسية(، الثورة عن )نبذة أولها

كثيرا. بأدبه أولع الذي المعري، العلء أبي الشاعر
مختلف في كتب حيث والمعرفة، العلم ثري المواهب، متعدد الريحاني كان
في ونشط والمسرحية، والرحلة، والقصة، السياسة، مثل ونثرا، شعرا الموضوعات
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من كثيرا زار أن ذلك نتيجة من وكان الجتماعي، الصلح إلى والدعوة الخطبة
رحلته في 1922 عام فانطلق أهلها، ووجهاء بزعمائها والتقى العربية، البلدان
وقابل )لحج( زار ثم علي، بن الحسين مكة شريف وقابل الحجاز فزار الشهيرة،
مانع، بن علي سلطانها قابل وفيها و)الحواشب( ، فضل الكريم عبد سلطانها
عبد سلطانها إلى اجتمع حيث ونجدار الدين، حميد يحيى إمامها التقى حيث وصنعاء
والبحرين الصباح، آل الجابر أحمد شيخها فيها فزار والكويت سعود، بن العزيز
فيصل الملك قابل حيث بغداد وأخيرار عيسى، بن أحمد شيخها إلى اجتمع وفيها
بالعربية والتاريخ الرحلت كتب من كبيرار عددار الرحلت هذه نتاج فكان الول...

والنجليزية.
جمعية في عضوار وكان بدمشق، العربي للمجمع مراسلر عضوار الريحاني أمين كان
المريكيين المالفين ونادي النيويوركية الصحافة منتدى وفي المريكيين الشعراء
المغرب في العربية الدراسات معهد اختاره كما المريكية، الشرقية والجمعية

له. شرف رئيس السباني
الول المعارف وسام ـ منها: أوسمة عدة ونشاطه لجهده تقديرا الريحاني أمين ومنح
الول اللبناني الستحقاق وسام ـ السباني للمغرب الول المعارف وسام ـ اليراني

المذهب.
دراجة عن سقوطه إثر ،1940 سبتمبر 13 يوم بيروت في الريحاني أمين توفي

الفريكة. بلدته حول الجبل طرقات على يركبها أن اعتاد
مالفاته

والدب السياسة في والنكليزية العربية في المالفات من العديد الريحاني ترك
الثلثية الريحانيات،المحالفة الشعراء، أنتم منها: والقتصاد، والفن، والتاريخ والشعر
والكاهن،والنكبات،وخارج القصى،والمكاري والمغرب الحيوانية، المملكة في
العرب، وملوك العراق، وقلب الول، التوبة،وفيصل وسجل الغور، وزبقة الحريم،

الزمان. ووفاء الندلس، ونور
شعره من نماذج

ورياح(: )بلبل في يقول
البلبل يغرد القفص في

الرياح تولول الودية وفي
الحقول في تموت أزاهر على أوراقها تنثر الشجار

الضباب يتصاعد اليموو من
السحاب تذيب رياح تسوقها أشجانرا الفاق قلب في فيثير
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نشيدها صدى الوادي فينسمعني نوين صو حول ثائرة أراها
صدى الحب فيسمعني الرياح صدور على الغاب أوراق وأرى

آمالها
بكاءها الليل فيسمعني الشتاء قبتلها وقد النوافذ زجاج وأرى

أسرارها دموع الفجر ويريني
سويتان أعاصيره وليل ليله السكينة ليوم إنه

من سكينته ليوم إنه شبيهان فيه البشير وصوت النتعي وصوت
القبور

الديجور قلب أعماق من وصراخه
والجبال السهول وفي والحراج الودية في

آمالها نول في الطبيعة أنامل تتقطتع
جمالها مذبح على قلبها ويذوب

البلبل د يغروو القفص في
الرياح تولول الودية وفي

ونجوم": "رماد قصيدة في ويقول
النجوم وفوق الرماد تحت
تدوم حياة من ينرى مال

ح والتبجن الفخر أذيالي تجرو فضيلةم
والقداسة الورع وأروقة الرياء أزقة في

والكتمان السكون ظلمات في حياتها تقضي رذيلةم
والنسيان الخمول ستار وراء

فاادي الثانية إلى وحنو نفسي الولى كرهتت
والغلل القيود من انطلقت إذا تكبر نفسم الصعلوك في

والجلل البهة هات تنرو من دت رو جن إذا تصغر نفسم لتك المن وفي
الذلء الفقراء عن نا وجهي ننميل إلمي

والمراء الغنياء أمام ونعفوره
تحبون ومن تكرهون من احذروا

تجلوون ومن تحتقرون من
أدناهم القوم لتية عو لعل

فتعبدون الحق تعرفون إذا
النجوم وفوق الرماد تحت
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تدوم حياة من ينرى مال

4.0 CONCLUSION الخاتمة -4
Northern American Mahjar was blessed with many famous poets, who
contributed a lot to development of modern Arabic literature, among them
are, Jubran Khalil Jubran, Iliya Abu Maadi, Mikhail Na’ima, Rashid Ayub,
and Amin ar-Raihani.

-55.0 SUMMARY الخلصة
From this unit, you have learnt biographical notes of some literary figures in
Northern American Mahjar, who had great impact and contribution to
emergence and development of ar-Rabitah al-Qolamiyya particularly and
modern Arabic literature in general, among them are, Jubran Khalil Jubran,
Iliya Abu Maadi, Mikhail Na’ima, Rashid Ayub, and Amin ar-Raihani.

-66.0 TUTOR MARKED المحاضر يصححه منزلي واجب
ASSIGNMENT

ماضي؟- أبو إيليا عن مختصرة ترجمة اكتب
شعره؟- به يمتاز ما مبينا جبران خليل جبران عن تحدث

والمراجعة7- القراءة لمزيد المراجع
7.0 REFRENCES FOR FURTHER READING
المهجر: في العربي الشعر ،)1982( نجم، يوسف محمد ود. عباس إحسان د. -

الثالثة. الطبعة بيروت، صادر، دار الشمالية، أمريكا
جامعة مطبعة الحديث، العصر في الشعر حركات ،)1989( مريدن، عزيزة دة. -

دمشق.
دار الحديث، العربي الدب في دراسات ،)1990( هدارة، مصطفى محمد د. -

الولى. الطبعة لبنان، بيروت، العربية، العلوم
اللوكة، شبكة الحديث، العربي الدب ،)2009( العطوي، عيد بن مسعد أ.د. -

الولى. الطبعة
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MODULE 3
الجنوبي المريكي المهجر في الندلسية العصبة نشأة الولى: الوحدة

UNIT 1: FORMATION OF AL-‘USBAH AL-ANDALUSIYYA
CONTENT:
1.0 Introduction
2.0 Objectives
3.0 Content
4.0 Conclusion
5.0Summary
6.0 Tutor Marked Assignment
7.0 References/Further Reading.

3.0 INTRODUCTION
In this unit, you will learn how al Usbah al-Andalusiyyah was formed, its
vision, and founding members.

4.0 OBJECTIVE
At the end of this unit, you should be able to:
 know when al Usbah al-Andalusiyyah was formed .
 identify its vision and aims.
 identify the some of its member.

3.0 CONTENT المضمون 3.0
العام

الندلسية: العصبة 3.1
سقوط بعد 1933م عام يناير من الول اليوم إلى الدبية الجمعية هذه تأسيس يرجع
ميشال رئاسة تحت ببرازيل، سانبول مدينة في مقرها وكان القلمية، الرابطة
عليها أطلق أدبية مجلة أنشأت وقد له. خلفا القروي رشيد عيون توفي ولما معلوف،
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الدب. ميدان في عظيمة إنجازات من الندلس حققته بما تيمنا الندلسية، العصبة
بموت نشاطها توقف ضعف حيث سنة، عشرين لمدة الجمعية هذه عمر وامتد
القلمية. للرابطة حصل ما مثل تماما العربي، الوطن إلى أكثرهم وعودة أعضائها،

تحسين على ويتعاونوا بينهم فيما يتكاتفوا أن الندلسية العصبة أهداف من أن ويذكر
تبادل من كان ما ذلك نتيجة وكان والدبية، والمعيشية الجتماعية أوضاعهم
الندوات طريق عن بعضهم عند وجد الذي التعليمي القصور جبر ومحاولة المعارف
كما موتهم بعد أو حياتهم في سواء بعضهم دواوين نشر وكذلك الراء، ومطارحة
أبى، ولكنه القروي، للشاعر بيتا يبنوا أن هموا وكما سمعان، نصر للشاعر صنعوا
بها يتمتع التي والدبية الخوية الروح هذه قنصل زكي وهو أحدهم وصف وقد

بقوله: العصبة أفراد
وصلح هدى العقولعلى فيه وتلتقي القلوب له تحج ناد

وصفاح بأسنـــــــــــــــــــة ل بالرأي، حلباته في الفرسان يتصاول
ثقافــــــــــــــــــــــــــــــة رفاق فهمن وعشيرة أب من يكونوا لم إن

وكفاح
لفراد توجد وأشعارهم، آراءهم تحتضن التي الندلسية العصبة مجلة جانب وإلى
مجلة أولى وهي الجر، ا لشكر الجديدة( )الندلس كمجلة ومجلت، صحف منهم
ستمائة يبلغ كتابا فيهم صيدح جورج وألف الجمعية، مجلة إنشاء قبل أعمالهم نشرت

عامين. بيته في بقيت الرجنتين، في خاصة رابطة أنشأ كما صفحة، )600(
)رئيس مسعود وحبيب الجمعية(، رئيس )نائب شكور دااود شعرائها؛ أشهر ومن
ورشيد معلوف، ميشال وخاله معلوف، شفيق وأخوه معلوف، فوزي المجلة(، تحرير
وزكي سمعان، ونصر صيدح، وجورج القرروي، بالشاعر المشهور الخوري

وغيرهم. الجر ا وشكر فرحات، وإلياس فيصل،
الراعي وأحلم الجر، ا لشكر الفجر وزنابق الروافد الشعرية، دواوينهم ومن
لشفيق عبير زهرة ولكل وعبقر، للقروي، والزمازم والبواكير فرحات، للياس
قبل من نشرها تم الدواوين هذه من كثيرا أن بالذكر والجدير وغيرها، معلوف،

الجمعية.
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4.0 CONCLUSION الخاتمة -4
Al-Usbah al-Andalusiyyah was found in Brazil in 1933, under the leadership
of Michel Ma’luf, with participation of other poets residing in South
America, it contributed to the development of Arabic through some works
published in its famous journal.

-55.0 SUMMARY الخلصة
From this unit, you have learnt how Al-Usbah al-Andalusiyyah was found,
its vision and some of its member, famous among is, al-Qorowi, Michel
Ma’luf, Nasr Sam’an and others.

-66.0 TUTOR MARKED المحاضر يصححه منزلي واجب
ASSIGNMENT

الندلسية؟- العصبة نشأة عن تحدث
شعرائها؟- وأهم أهدافها، بعض اذكر

والمراجعة7- القراءة لمزيد المراجع
7.0 REFRENCES FOR FURTHER READING
المهجر: في العربي الشعر ،)1982( نجم، يوسف محمد ود. عباس إحسان د. -

الثالثة. الطبعة بيروت، صادر، دار الشمالية، أمريكا
جامعة مطبعة الحديث، العصر في الشعر حركات ،)1989( مريدن، عزيزة دة. -

دمشق.
دار الحديث، العربي الدب في دراسات ،)1990( هدارة، مصطفى محمد د. -

الولى. الطبعة لبنان، بيروت، العربية، العلوم
اللوكة، شبكة الحديث، العربي الدب ،)2009( العطوي، عيد بن مسعد أ.د. -

الولى. الطبعة
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الجنوبي المريكي المهجر في الشعر موضوعات الثانية: الوحدة
UNIT 2: POETRY THEMES OF NORTHERN AMERICAN MAHJAR

CONTENT:

1.0 Introduction

2.0 Objectives

3.0Content

4.0 Conclusion

5.0 Summary

6.0 Tutor Marked Assignment

7.0 References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION

In this unit, you will learn some themes; Southen Mahjar usually used and
pointed out in their poems.

2.0 OBJECTIVE

At the end of this unit, you should be able to:
 know common themes in Southern Mahjar poems.
 understand contents of those poems.
 get familiar with views and visions of Southern Mahjar poets through their

poems.

3.0 CONTENT المضمون 3.0
العام

الجنوبي: المريكي المهجر في الشعر موضوعات 3.1

الجنوبيين، المهجريين أشعار بها تحفل التي الموضوعات بعض الدرس هذا يتناول
لذلك: بيان يلي وفيما
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التي الحداث من لكثير حافل سجل شعرهم أصبح حيث المناسبات: شعر :3.1.1
الديوان، ومدرسة الشمالي المهجر في إخوانهم دعوة يخالف ما وهو حولهم، تقع
يوسف تمثال بتدشين الحتفال مهرجان في فرحات إلياس قول ذلك نماذج ومن

العظمة:
أمه تاريخ في الفخر منار قل جاهل ميسلون ما يقل إن

مســـــــــــــــــتحمه منا الحرار بدم للعل زفت عذراء حرة
قمـــــــــــــه أرفع على السهل شرفارفع نالت السهل في بقعة

لعمه الكـــــــــــــــــــــــــــــون على ونثرناه تربتها من المجد أخذنا لو
ردااه: احترق حين قال كما أو

اتفق الجديد لبســــــــــــــــــــت رآني لما النار مع الهواء كأن
فـــــــــــــــــــــــوقه القطارونثرها دخان من بها فجاء

فاحتــــــــــــــــــــــــــــــرق
النفق كبــــــــــاب وهو الحرق إلى مشيرا ربي أعاتب فقلت
الورق ثياب الغصون وتكسو بثوب عليو تضن إلهي،

انطلق الريــــــــــــــــــــــــــــــح ما إذا حتى لجددته غصنا كنت ولو
العرق وسيول السى شقاء تجديده دون أرى ولكن

وأوطانهم العربية أمتهم قضايا مع يتجاوبون كانوا والوطنيات: القوميات :3.1.2
وما الهجرة على أجبرتهم التي التخلف بمظاهر وينددون وأحزانها، أفراحها في
القضية نالت ولقد وشعبها، البلد لتلك طموحاتهم عن ويعبرون وطأتها، زالت

المعنى: هذا معمقا فرحات إلياس يقول الكبير. اهتمامهم الفلسطينية
للعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب فقلوبنا دريارنا الشآم تكن إن إنا

بالجمال
ورمال حصى من الجزيرة أرض على ورافديه العراق نهوى

نيلها بســـــــــــــــــــــــــــائغ نروي خلتنا الكنانة لنا ذكرت وإذا
السلسال

وحــــــــلوة الســــــــــــــــــى مر أهلها نشاطر زلنا وما بنا
المـــــــــــــــــــــــــــال

القروي: رشيد ويقول
الفرد يفتقد الجمع هلك أبعد فقد له يحس أن منا المرء كفى

دمعة مقلة في بقيت وهل فتى على يناح فلسطين أبعد
بعـــــــــــــــــد
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الصلد والحجر النار إل أنا فما أدمعي أنضب المليون على بكائي
جزه الذي بالبحر فأبكي أستمدها لجئ من دمعة أل

المـــــــــــــــــــــد
الشعرية، واللغة والقافية الوزن في القديمة العربية التقاليد على بمحافظتها وتتميز
الرابطة من التجديدية، النزعة في وثورة حدة وأقلو الوطني، بالتجاه تأخذ أنها كما

القلمية
بينهم النوى فرق الذين الشعراء هالء في طبيعي وهو الوطن: إلى الحنين :3.1.3
هذا بمثل يتشفون إذ أعمالهم، في كبيرة مساحة وجد ولذلك الصلية،، ومواطنهم
الستعمار، لقوات مستباحة بلدهم خيرات لراية واللم بالحسرة الممزوج الشعر
أو الب، أو الم إلى الحنين النوع هذا يشمل وأحيانا الحرار، أبنائها على ومحرمة
معلوف: رياض قول مثل الحبيبة، أو الطفولة، مرحلة أو القرية، أو الخوة أو البن

الرحيب الجو في الصداح طيرك من ريشة أنا
الغضوب بالموج الصخاب نهرك من قطرة بل

بالقلـــــــــــــــــــوب المفدى العلم أرزك من قطعة أنا
الديــــــــــــــــــــب بلد يا لـــــــــــــــــــــــبنان يا منك بي ما كل أنا

الحببـــــــــــــــــــــــــيب عين من إلي أحب عيني في لبنان
القروي: وقول

قائمه أمرهم على وأم القطا كفراخ إخوة إلى
باسمــــــه أبدا لهم وجههاتظل في الدهر عبس إذا
سالمـــــه هم أمو لهم وأبقو الفراخ بتلك رفقا رب فيا

يتبادلون التي البيات الطار هذا في ويندرج والمباسطات: المزاح شعر :3.1.4
الحرف لصحاب وتشجيعا تسلية قرضوها التي تلك وكذلك بينهم، المزاح بها
ولزكي العوام، لستهانة يتعرضون ما غالبا إذ احترامهم؛ إلى دعوة أو المتواضعة،
أن يروى ما الول النوع نماذج ومن الموضوع. هذا في شعرية مجموعة قنصل
صاحبه فأهدى الحذية، مصنع صاحب قازان نعمة صديقه زار ضعون توفيق

التاليان: البيتان معه حذاء الزائر
عليه؟! وما الحاسدون: فقال حذاء توفيقا أهديت لقد
إليه؟! منجــــذب الشيء شبيه يوما العربي الفتى قال أما

بقوله: شكره توفيق فشفع
فيها وما الدنيا أسألك لكنت قيمته النسان إلى يهدى كان لو
مهديها مقدار على الهدايا أن معتقـــدا النعل هذا تقبلت لكن



60

البريد: لساعي معلوف شفيق وصف فمنه الثاني؛ النوع أما
منو بل الشفاه على توزعها بابتسامات ساعيا يا

وترديــــــــــــــــــــــــد
لتجعيــــــــــد فيه أثر من تبق لم له برزت إن عجوز أم وجه كم

والجيد النحر بين باليد شدته يدها يصب إن كتابا إليها تلقي
مردود الم تلك صدر إلى لبن ملتحف منك غلف كل كأن

4.0 CONCLUSION الخاتمة -4
Southern Mahjar poems contained many themes; among them are patriotism,
joking, nostalgia, event poem, and others.

-55.0 SUMMARY الخلصة
From this unit, you have learnt some themes, Southern Marjar poems usually
contained, common among them is, patriots, joking, nostalgia, event poem,
and others.

-66.0 TUTOR MARKED المحاضر يصححه منزلي واجب
ASSIGNMENT

الجنوبي؟- المهجر شعر في والمباسطات المزاح عن تحدث
الموضوع؟- ناقش الندلسية، العصبة شعر في مساحة للقوميات

والمراجعة7- القراءة لمزيد المراجع
7.0 REFRENCES FOR FURTHER READING

المهجر: في العربي الشعر ،)1982( نجم، يوسف محمد ود. عباس إحسان د. -
الثالثة. الطبعة بيروت، صادر، دار الشمالية، أمريكا

جامعة مطبعة الحديث، العصر في الشعر حركات ،)1989( مريدن، عزيزة دة. -
دمشق.

دار الحديث، العربي الدب في دراسات ،)1990( هدارة، مصطفى محمد د. -
الولى. الطبعة لبنان، بيروت، العربية، العلوم

اللوكة، شبكة الحديث، العربي الدب ،)2009( العطوي، عيد بن مسعد أ.د. -
الولى. الطبعة
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الجنوبي المريكي المهجر في الشعر مميزات الثالثة: الوحدة
UNIT 3: FEATURES OF POEM IN SOUTHERN MAHJAR

CONTENT:
1.0 Introduction
2.0 Objectives
3.0 Content
4.0 Conclusion
6.0 Summary
7.0Tutor Marked Assignment
7.0 References/Further Reading.
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1.0 INTRODUCTION
In this unit, you will learn some features commonly visible in poems of
member of Southern American Mahjar.

2.0 OBJECTIVE
At the end of this unit, you should be able to:
 know some features of Poem in Southern American Mahjar.
 understand cause and the root of some features.
 trace those features in their poems.

3.0 CONTENT المضمون 3.0
العام
في الندلسية العصبة شعر يميز ما بعض إلى الشارة الدرس هذا يحاول 3.1

التالية: النقاط في ذلك وستيضح الجنوبي، المهجر

العواطف، إثارة في استغللها أحسنوا ولقد والمناسبات: الحداث استغلل :3.1.1
في معاناتهم عن العراب وفي بل والنسان، الحياة في تصورهم عن والتعبير
العودة في يطمح جعلهم مما بعضهم، وجوه في باسمة تكن لم التي الغربة، أرض
كبير حد إلى أغناهم ما والمناسبات الحداث في وجدوا ولعلهم رأسهم. مسقط إلى

والغزل. النسيب عن
الجنوبيين المهجريين شعر أغلب كان السلوب: في القديم على المحافظة :3.1.2
ومراعاة اللفظ، بجزالة أعمالهم تتسم حيث الشرق، في المحافظين سنة على يسير
إخوانهم فعل كما وقواعدها العربية يضحواباللغة فلم البلغية، والنماط اللغة قواعد

القلمية. الرابطة في
الموسيقي النظام على يقوم شعرهم أكثر كان والقافية: بالوزن اللتزام :3.1.3
وجعلوا ذاتهم، عن وعبروا المضمون، في جددوا وإن فهم الموروث، العربي
المتولدة بنغماته اليقاعي القالب أن يرون فإنهم إبداعهم، في فسيحا مكانا لواقعهم
بها يحتفل التي الصاخبة والمشاعر المعاني تلك استيعاب على قادر التفعيلت من

العموم. على المهجري الشعر
الجنوبيين المهجريين حرص تاكد النقطة هذه لعل الموشحات: استعمال :3.1.4
إل القالب، ذلك على الثورة من امتناعهم رغم فإنهم القديم، العروضي القالب على
أن منهم إيمانا الندلسية، الموشحة إلى الحديث العصر في حسنة التفاتة أحدثوا أنهم
بالذات المساس دون التجديد يريد من لكل سديدة انطلقة العربي الموروث في
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و الموشح قيدت التي الغلل بعض بتحطيم قاموا ثم ومن الفنية، وقيمتها العربية
في تأملت ويحتضن عامة، موضوعات يستوعب الحديثة الشكال من شكل أبرزوه
للموشح الفنية السمات بعض في تغييرات فأحدثوا النسان، وقضايا والوطن الوجود
والقافية الوزن قيود من للتخفيف وسيلة واتخذوه خرجة، و وغصن سمط من القديم
الملئكة نازك الناقدة الشاعرة أثنت وقد العامة، الموشح بخطوط مكتفين الموحدة،
و المعاصرة الساليب من ثوبا وإلباسه الموشح إحياء في الطيبة الخطوة هذه على

الحديثة. الفكار
فيها: يقول التي فرحات للياس " عيناك "عيناك موشح ذلك في ورد ما أروع ومن

تشاء كما خلتاني قد غزالي يا عيناك عيناك
السماء استنجد ولهان الليالي استعطف سهران

أعانـــــــــــي بتها ليلة كم
يطاق ل هو و الجوى حر
ران وهو البدر إلى أرنو

اتفاق على كأنا حتى
اللسان و الثغر حلوة يا
المذاق مرة النوى كأس

الباء يعبد من إذلل تبالي لم و جرعتنيها
النساء الغواني عند الغوالي النفس أرخص ما

يقول: حيث ،" نعود ترى يا هل " معلوف رياض موشح كذلك ذلك ومن
لبنـــــان يا إليك نعود ترى يا هل
الزمان ويسمح الوعود فتصدق
اللـــوان منوع العنقـود فنقطف
لبنـــان يا إليك نعود ترى يا هل

4.0 CONCLUSION الخاتمة -4
Southern American Mahjar poems can be identified with some features, like:
dependence on classical method in rhemes, effluence of socio-events on the
themes, utilizing of muwasha, and compliance with guidance of classical
measurements and Qofiya.

-55.0 SUMMARY الخلصة
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From this unit, you have learnt as pointed out in the lesson, some common
features of Southern American Mahjar, namely dependence on classical
method in rhemes, effluence of socio-events on the themes, utilizing of
muwasha, and compliance with guidance of classical measurements and
Qofiya.

-66.0 TUTOR MARKED المحاضر يصححه منزلي واجب
ASSIGNMENT

الجنوبي؟- المهجر في الشعر خصائص عن تعرف ما أهم اذكر
الجنوبي؟- المهجر شعراء عند الموشح استعمال بإيجاز بين

والمراجعة7- القراءة لمزيد المراجع
7.0 REFRENCES FOR FURTHER READING
المهجر: في العربي الشعر ،)1982( نجم، يوسف محمد ود. عباس إحسان د. -

الثالثة. الطبعة بيروت، صادر، دار الشمالية، أمريكا
جامعة مطبعة الحديث، العصر في الشعر حركات ،)1989( مريدن، عزيزة دة. -

دمشق.
دار الحديث، العربي الدب في دراسات ،)1990( هدارة، مصطفى محمد د. -

الولى. الطبعة لبنان، بيروت، العربية، العلوم
اللوكة، شبكة الحديث، العربي الدب ،)2009( العطوي، عيد بن مسعد أ.د. -

الولى. الطبعة
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الجنوبي المريكي المهجر أشعار من نماذج الرابعة: الوحدة
UNIT 4: SOME SAMPLE OF POEMS OF SOUTH AMERICAN MAHJAR

CONTENT:

1.0 Introduction
2.0 Objectives
3.0 Content
4.0Conclusion
5.0Summary
6.0 Tutor Marked Assignment
7.0 References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION
In this unit, you will learn same sample of poems written by poets from South
American Mahjar, which shall assist you to familiarise with their styles and
thems through analyzing the contents.

2.0 OBJECTIVE

At the end of this unit, you should be able to:
 read some poetry texts of South American Mahjar.
 familirise and memorise the poem.
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 understand the content of the text, and evaluate its meaning and style.

3.0 CONTENT المضمون 3.0
العام

على الجنوبي، المريكي المهجر أشعار من نماذج عرض يتم الوحدة؛ هذه في
التالي: النحو

معلوف: رياض للشاعر )التـــــــســــــــــــامـــــــــــــح( قصيدة :3.1
تحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ل قلـــــــــــــــب يا سألتك

المقتــــــــــــــــــــــدي قدوة كن بحبك
ورد كبرعـــــــــــــــم رقيــــــــــــقآ سمحـــــــا قلب يا عرفتك

نــــــــــــــــــــــــــــــدي طري
إذا كبحــــــــــــر تبـــــــــــــــــدت فيك السماحة وكـــــــــل

يبتـــــــــدي انتهى ما
بعيــــــــــش يرضى شــــــــــــــــــيء ل المحبـــــــــــة ولول

أنكــــد الضنى كثيـــــــــــــر
مضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء نور المحبة وإن

السود دنــــــــــا حقـا ليل دجــــــــى
حقود لكـــــــــل وبـــــــــر دواء خيـــــــــر الصفح هو

ردي مـــــــــــــــــــــــــــسيء
ل صاح يا الذنــــب عن فصفحــا النـــــــام تجنــــــــــى ومهــــــــــما

تحـــقد
من وذلـــــــك كـــــــــــبيـــــــــر فذاك صفحت ما إذا

السيــــــــــد شيــــــــــــــــــــــــــمة
كـــــــرم بل النبل هو ولكن ضعفـا التسامح وليس

المحتـــــــــــــــــــــــــــــــــد

التعليق 3.1.1
حيث إليه، والدعوة الخير، حب من الشاعر قلب به امتل ما البيات هذه في يظهر
حيث الخيال، خلق في بالطبيعة يتغذى واضح رصين تعبير في السماحة معنى صاُ
مضيء، بنور المحبة شبه كما ببحر، وحينا طري، ورد ببرعم حينا السماحة شبوه



67

به يشعر ما وهما والراحة، الرفاهية معنى طياتها في تحمل مجتمعة الصور وهذه
المتسامح. المحب

من مجموعتين بروز يجد النص؛ في الدللي الحقل على نظرة القارئ يلقي وعندما
حقود – حقادنا – السود – أنكد – الضنى )كثير في: أولهما حصر يمكن اللفاظ،
تتكون بينما الساءة، دللة تحمل وهي الذنب(، – تجنى – ردي – سيء –
- المحبة – السماحة – رقيقا – سمحا – –بحبك تحقد )ل من: الثانية المجموعة
وهي كرم( – النبل – التسامح – صفحت – تحقد ل – صفحا – الصفح – يرضى
ليظهر الولى، علىى غلبت العدد في الثانية المجموعة أن وواضح التسامح. تحمل
البشر حياة في والغلبة السيطرة له يكون أن ينبغي الشاعر إليه يدعو كما التسامح أن
أخذ حين الشاعر شعور على تخيم الذي المعنى هو هذا وأن ، والكراهية الحقد على
منح فمن القصيدة؛ في الخيالية بالصور اللفاظ دللة تلتقي وبهذا؛ شعره. يقرض

باله. استراح والسماحة الحب نفسه

SELF الذاتي التدريب
ASSESMENT

بعبارتك؟ البيات تلك اشرح
سمعان: لنصر الردى( عيون في قذى )وأنت قصيدة :3.2.0

يخلدا أن الحزن على فحتم الردى عيون في قذى وأنت
المعزي تعـــــــــــــــــــــــــــازي وكل الماني مصاب المصاب وهذا

سدى
الندى وقطر الغمــــام، بدمع الرياض بكتك الرياض هزاز

حز الجوانح يحـــــــــــــــــــــــــــــــز حنين إل الشعر من لي وما
المدى

النكدا أجرع أن ا قضى ولكن الزمان بنكد قنعت
موردا السى حوض غير أبى وقلبي عليك قلبي أصبور

أن قوافيــــــــــــــــــــــــــــــــه فتأبى القوافي جم الشعر وأستنجد
تنجدا

الندى وقلب المعالي عيون ففاضت المعاني عيون وغاضت
الجـــودا الطيب فأسمعك بياني تحيي منك نفحة أل



68

مفردا روضه في كنت كما مفرد خطبه في الشعر أسى
الفدا العزيز الرفيق حضنت المشرقين درة يا أبيروت

أسودا بعــــــــــــده من يك ولم عليك أطل صباح فأي
الصدى الخضم وشل نعوه لما ع المروو وثوبي وثبتت
المدى للنــــــــــــــــــاديات وأطلق أمواجه أهازيج تلشت

الصيدا شبلها لها وردي البقاع لعروس رحمة أل
شردا آمـــــــــــــــــــــــــــــالها وغادر الزاهيات أعراسها الخطب محا

الهمدا الرمــــــــــــــــــــم بإعوالها تثير فكادت عليه وناحت
مغمدا قلبها في الدهر على يظل سيف الحزن من كفاها

سجدا أبراجها فحيتك السماء ضيف وأصبحت سموت
وهبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بأطيابه النعيم وهبو

غردا ملئكه
يــــــــــــــــــــــــــــــدا الخلود ومد إليك يدا فمد "فوزي" وأقبل

فرقدا العل سماء تصدرت الضريح ظلم في غائبا فيا
الردى عيون في قذى وأنت الخلود عيون في سنا فأنت

القصيدة: أفكار 3.2.1

صاحبه وفاة إثر وكآبة حزن من به ألمو ما ر يصوو سمعان نصر الشاعر مضى
إذ الماني؛ مصاب اعتبره الذي الجلل، المصاب هذا تصوير في وتنوع )فوزي(،
طريقا الشاعر ير لم ثم ومن نيلها، يبتغي التي الطموحات صاحبه على الموت قطع
في عزته والندى والغمام فالرياض الطبيعة، إلى اللجوء إل حزنه عن للتعبير موفقا

النكراء. مصيبته
كقوله: البلغية، ذخيرته بتوظيف مغرم معلوف نصر أن القصيدة هذه في ويتجلى
بكتك الرياض و"هزاز المعاني، عيون ففاضت – المعاني عيون فغاضت
في قذى وأنت الخلود عيون في سنا "فأنت أبى" وقلبي عليك قلبي الرياض"أصبر
يدع ل ما وهو والجناس، والمقابلة الطباق أساليب من كثير وغيرها الردى" غيون
البياني، قاموسه على واعتماده القديم، العربي بالشعر تأثر الشاعر أن في شكا
القصيدة أكسبت الظاهرة تلك كانت وإن التكلف، عن ينمو كبيرا إسرافا وإسرافه

الصوات. تقارب من تولد عذبا إيقاعا
صيدح لجورج المهاجر قصيدة 3.3.0
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هت عنرامي يستوحي للبحر فمشى السلمهت ظلوو في السلم عيشي ملت
أمامه الموتي واجترفي ر، مركبا فاستسهلها الخطاري ركب

هامه الجي أثداء بالكفو عاصرار الحيا يستلن ب السنحت هام جي من
ه طعامي الغابي يستنجزن أسدار رأى المفازاتو في رآه من

النعامه وأطرافن ، الرزقن نيفيري إذا النسر أجنحةن وله
أقامه؟ دن، هت الجي أقعده كلما الحمى وتذكار يرتاح، كيف
ه شآمي البين على استعدى وكمو لنبتنانيه ر مستصرخا هذيى كم

الندامه سروو من الدمعن أباح ما سترتت بالليالي وتأستى
ه خيامي بالروح يقطن إنه يقطنه؟ من ، العاجين ه برجن

وتهامه نجدة أشباحي ليرى ناظره عن المجدي ويزيح
الوسامه عربيواتو ماتة بوسو ه دبتجي حازه نصرة كلن

للعظامه عصامة نفسي تت حفزي جدوه عن سيرةر ورواها
سلمه مالة بل يأبى مى فالحو مى للحو ا سلمر المالي يبعث

هامه؟ ي طأطأ قبليه هل ر، عجبا باستقلله الهامةي رفع
سنامه القصر في الحكوامن ركتزي قيبتليما دهرار البيرقي عانق
ه غرامي و اللندو أعدائه من إن غربته في يحميه لمن قل

غمامه منآه جوت ر تنعكوو لم قومه عن بالدنا تسلتى لو
الكرامه شرعو على تبنتتتهن قد بقعةة في لبودار هن تلمت ل
بالزعامه فيها يستأثر كاد ثانيةم أندلــــــــــــــسم إنها

مقامه المن الوطنن وتناسى ر وطنا فحبيتـــــــــــــــــــته قدترتته
دعامه الغرب حائط في أصبحتت انتفتت الشرق من أحجارة بت رن

ظامه عو إل ه دارن تلقي لن النوى دار في شاب وعظيمة
كلمه يستوفي المهجر نتبيري مو فاعتلى فاهن، الوطان تو كيمت

التعليق 3.3.1
غانما، سالما الوطن إلى العودة وحنين الغربة، آلم البيات هذه في الشاعر يصور
من يتكبدونه ما واصفا الحبيبة، أوطانهم هجرة إلى الكثيرين ألجأ ما بعرض فبدأ
المصاب، عليهم ن ويهوو يشدهم، الظفر في المل ولكن وعدابه، السفر تحديات
ولكن والخنوع، للذلة وإبائه عزته من شيئا ليستعيد الغراء قومه أيام أسفا مستذكرا
الذي الغرب، من الحماية يجد أنه ولو فيه، باسه رغم بلده ينسى أن هيهات المهاجر
الشاعر انطلق ثم العربية. البلدان في والتشريد الضطراب سبب الحقيقة في هو
ثانية، أندلس إلى الغربة أراضي سيحولون بأنهم المهاجرين لئمي على يرد متسليا
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جهدهم، تقدر لم بلدهم كانت وإن للعرب، السيادة فيها وتصبح المور، فيها تتعرب
الوفاة. بعد إل بفضلهم تعترف ولم

4.0 CONCLUSION الخاتمة -4
This unit showcase poems composed by Michel Ma’luf, Nasr Sam’an and Jorj
Soidah, in order to memorize them, and to help you to have details of their
meaning.

-55.0 SUMMARY الخلصة
From this unit, you have read some poems of Michel Ma’luf, Nasr Sam’an and
Jorj Soidah, and learnt how to study the meaning and style of texts, and this shall
assit you to understand more the themes and styles of texts, more so you are
expected to memorize the poems.

-66.0 TUTOR MARKED المحاضر يصححه منزلي واجب
ASSIGNMENT

عريضة؟- لنسيب موثقة غربة من "فلسطين قصيدة من أبيات خمسة اذكر
ماضي؟- أبي ليليا شرا" عليك الزمان ألقى "إذا قصيدة مجمل شرحا اشرح

والمراجعة7- القراءة لمزيد المراجع
7.0 REFRENCES FOR FURTHER READING
المهجر: في العربي الشعر ،)1982( نجم، يوسف محمد ود. عباس إحسان د. -

الثالثة. الطبعة بيروت، صادر، دار الشمالية، أمريكا
جامعة مطبعة الحديث، العصر في الشعر حركات ،)1989( مريدن، عزيزة دة. -

دمشق.
دار الحديث، العربي الدب في دراسات ،)1990( هدارة، مصطفى محمد د. -

الولى. الطبعة لبنان، بيروت، العربية، العلوم
اللوكة، شبكة الحديث، العربي الدب ،)2009( العطوي، عيد بن مسعد أ.د. -

الولى. الطبعة
:www.almoajam.org من نقل ديوانه، سمعان، نصر -

http://www.almoajam.org
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الجنوبي المريكي المهجر في الشعراء بعض تراجم الخامسة: الوحدة
UNIT 5: BIOGRAGHICAL NOTES OF SOME POETS IN SOUTHERN
MAHJAR

CONTENT:
1.0 Introduction
2.0 Objectives
3.0 Content
4.0 Conclusion
8.0 Summary
9.0Tutor Marked Assignment
7.0 References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION
In this unit, you will learn biographical notes of some member of Southern
American Mahjar.

2.0 OBJECTIVE
At the end of this unit, you should be able to:
 discuss on some celebrities of Southern American Mahjar.
 explain their effluence on ‘Usbah al-andalusiyya.
 understand biographical note of some poets in Southern American Mahjar.

3.0 CONTENT المضمون 3.0
العام

الجنوبي المريكي المهجر في الشعراء لبعض تراجم 3.1
اتجاه عن يعبرون الذين الشعراء من طويلة بقائمة يحفل الجنوبي المهجر لن نظرا
وهم فحسب، شعراء لثلثة ترجمة على يقتصر الدرس هذا فإن الندلسية؛ العصبة

القروي. والشاعر فرحات، وإلياس معلوف، ميشال
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)1942 -1889( معلوف نعمان ميشال 3.1.1
محطة أولى البتدائية زحلة مدارس كانت لبنان(، )شرقي زحلة مدينة في ولد
عيسى صهره على يدرس كان كما الكاثوليكية، الشرقية بالكلية التحق ثم له، تعليمية

المعلوف. إسكندر
الثراء مع لكنه لبنان، في عديدة بقاع له وكانت طائلة، أموال الزراعة من جنى
مصنعا وأنشأ باولو(، )سان في تاجرا فاستقر ،1910 عام البرازيل إلى هاجر
"العصبة أعمال تسهيل في سواء الندلسية، العصبة أعضاء بغناه ساعد وقد للنسيج،

السعيد. العيش حتاج ما ببعض أعضائها إمداد أو الندلسية"
التي الندلسية، العصبة إنشاء في - البرازيل في المهجر أدباء من عدد مع - أسهم

سنوات. ست لمدة رئاستها تولى
أن بعد وذلك رأسه، مسقط بـ"زحلة" ودفن عضال، بمرض متأثرا 1942 توفي
الحرب بسبب -1938 عام وطنه زار لما - البرازيل إلى العودة وبين بينه حيل

الثانية. العالمية
هيكل »في كتاب: ضمن قصائده من مجموعة الندلسية العصبة في زملاه جمع

الظلم«. »سجين بعنوان مخطوطة شعرية مسرحية له أن كما الذكرى«،
الصبا، أيام وتذكر الوطن، إلى والحنين الغربة حول قصائده موضوعات وتدور
والخمر. الغزل في كذلك وله والحيرة، القلق حالة تأملته وتعكس الشباب، وذكريات

أشعاره: من نماذج
الحيرة

دو المجهي التائه لجفن لحت الضنحى بسمات إل الغيدن ما
إلى عذبة موردة من ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتها بجنـو الفكر ينتقل

مـــــــــــورد
الملحد الفتى إيمــــــــــــان يأسهاوهنو في النفس عزاء هنت

سادد إلى نطمح ولم مجدم شاقنا ما الغيد عيونن لول
د تسهي نيكة منضت جسمة آلمي شاكيرا أنمت إن بعينة لي من

المفسد الحاسد قول صحت إن حسرتي ويا ويحي ويا مين
يهتد فلم الحــــــــــــــــــــــبن أضلوه عاشقم له أمو ما وخاب

موصد للهوى قلبة وذاتي رحمةة بل مين يا وكنتو

)1976-1893( فرحات إلياس 3.1.2
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بالمدرسة العلمية رحلته وبدأ بلبنان، شيما" "كفر بقرية 1903 نوفمبر في ولد
مقاطعة إلى اليد ضيق أعوزه إذ طويل، بها يستمرو أن يستطع لم لكنه البتدائية،
وراء سعيا البرازيل إلى لبنان مغادرة 1915إلى عام أخيرا فاضطر الدراسة،

الرزق.
تظهر بدأت الشعرية الموهبة بوادر ولكن ضئيلة، العلمية بضاعته أن الرغم وعلى
لينمي الجنوبي المهجر بيئة له تهيأت وقد بالعامية، أشعار فكانت الهجرة، قبل فيه
ينظمها التي الدروس طريق عن العلمي محصوله بتثقيف وحظي الموهبة، هذه
العربية في وثقافاتهم بعضهم معارف من والستفادة الذاتي للتطوير العضاء

الجنوبيون. المهجريون وضعها التي التعاون سبل من ذلك وغير والنجليزية
أرض في الفقر من وقاسى شديدة، معاناة المهجر في فرحات إلياس عانى وقد
التجربة، هذه في الوحيد يكن ولم المين، بلده تاركا أجله من فرو ما بعض الغربة
بعد أخيرا تحسنت أحواله ولكن البائسين، المهاجرين هالء من كبيرة مجموعة فمعه
بين الوحدة بعد 1959مصر عام وزار سنة، عشرين من أكثر المهجر في قضى أن
ويشيد والوحدة، بالعروبة يتغنى حياته طول وظل المناظر، فأعجبته وسوريا، مصر

والحب. والتسامح بالحرية
بالبرازيل. 1976 عام العمر من الثمانين جاوز أن بعد إلياس توفي

شعره: من نماذج
بفلسطين: ومشيدا بالعروبة، معتزا قال

النسب معصومة يا عدنان بنت يا العرب ريحانة لبيك لبيك
بالنشب الحلي بعد نبيعك فلن عاطلة بالرواح اشتريناك إنا

الشهب على تياه مجدك نور من قبس قلبه في فتى كل يفديك
حلب في الصمان يسمعها القدس في زأرته الدين صلح نداء لبى

القلب في الردن مع والرافدين ليشتركا والعاصي يزحف النيل
وسلم: عليه ا صلى الرسول مولد في ويقول

علوه الشمس تدرك لم كوكب النبوة بأنوار الرض غمر
للنور مكة في فتحت دامس ظلم الكون بينما

كــــــــــــــــــــــــــــــــــوره
يقول: الشعرية بموهبته اعتزازه وفي

بالنفير دعاني البين عندما أهديتنيها التي الشعر خصلة
الخير اليوم إلى وسأتلوها فيها الحب سطور أتلو أزل لم
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)1984 - 1887( بالقروي الملقب الخوري سليم رشيد 3.1.3
الخوري رشيد واكتسب ،"1887 عام بلبنان البربارة قرية في الخوري سليم ولد
ما يرقه لم الذي الحداد"، "قسطنطين الناقد به انتقصه وصف من )القروي( لقب
لكن "المادب" جريدة في ينقده لفترة فظل أشعار، من الرشيديات ديوان احتواه
لقبا وأصبح به، التشبث على فأصرت اللقب هذا وجذبه التسمية هذه استهوته الشاعر

الدباء. بين به اشتهر
ألجأت التي والمنية والسياسية المعيشية للسباب تبعا البرازيل، إلى لبنان من هاجر
قيصر أخيه برفقة 1913 عام ذلك وكان الفترة، تلك في المريكيتين إلى أمثاله
طلبا برازيل مدن بين متنقل ظل رشيدا ولكن إسكندر، بعمه ليلتقيا المدني، الشاعر
في كبير فضل لها التي )سانبول(، مدينة في المقام به استقر أن إلى العيش لسعة
العربية الجاليات فيها تعقيد لما الشعري، إبداعه وتهذيب للعروبة الثائرة نفسه إذكاء
والوحدة للعروبة، أنفسهم وهبوا الذين للشعراء فريدا نموذجا فأصبح ندوات.، من
عن يغب فلم خاص؛ بشكل الوطنية والقضية عام، بشكل القومية وللقضايا العربية،
الوحدة ويس بـ"قدو لقب حتى بأصله؛ والمهتم بتراثه المعجب الصوت هذا أعماله

العربية".
وفاة بعد ،1958 عام رئاستها تولوى ثم الندلسية، العصبة في بارزا عضوا وكان
حيث ر؛ عاما وأربعين خمسةة مدوة المهجر في القروي الشاعر مكث معلوف، ميشال
بين الوحدة عهد في وذلك - سنة وعشرين ثلثة فيه قضى الذي - وطنه إلى عاد
الثنين صباح "البربارة" قريته إلى متجه وهو توفي .1958 عام ومصر سوريا

1984م. عام من 27
عام طبعت له شعرية مجموعة أول "الرشيديات" منها: كثيرة دواوين وله
صدر قومي شعر وهو العاصير"، و" 1916م، عام طبع 1916م،و"القرويات"
و"الزمازم": ، 1952م عام مرة لول صدر "القروي" و"ديوان 1933م، عام

1962م. عام طبعت حماسية مختارات
شعره: من نماذج

بنكي صي اليومي كي زاري سيلمن البيليلي البيحرو يم نيسو يا
تيهـــــــــــــــــــــامن ست المن

قامن السوو بت حو المن غييتري فقدت العنذترن فيليكي فتتيني عيري ما تيكننت إنت
نيسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن يا ـــــي إننـو شيدار ري الغنلمي تيذتكنرن ل أيوي

الغلمن ذاكي
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ـــــلن الليــــــــــــــ انتتيصيفي إذا تيني رت زن طاليما
نويــــامن والينامن بولنبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني

ــــــــــــــــــــــــكي حو زت بومي ستتت يحي فأ قليلر عنوي طاءي الغو فيعتتي وري
اليقــــــــدامن

لوقـــــــــــــــاكي إلى فيهو شــــــــــــــــــــــبت رار دت صي لكي ر فاتوحا تن وتينيبتهت
رامن ضو

إليها فو تيهت ر لوطافــــــــــــــــــــــــــــــــــا ر أينفاسا اليضالوعو في فيتيغيلتغيلتتي
ظامن العو

لوثـــــــــــامن الثنغــــــــــــــــــــوري بي جت حي ولكيمت لوثغرة ثيغترار الفناادي تي وليثيمت
النتسامن عندينا رو البيحت لو ساحو في هكذا ما حيطو المن نسيمي يا

قــــــام اليست هو ظامو عو في غيلتغيليتت ر صيحيحا نامو المي في تي رت زن إن أنتي
قامن المن فيكو لي طابي ما ر فيضا لي الما عليت تو أيفيضت لو بيرازيلن يا

التتمامن؟ أين ، للن الهو أيني ، الــــــــــــــــشتمسن وأيني فيكو الننجومو هرن زي أيني
عينتكو تاءو للــــــــــــــــــــــــــــــــشوو ما أيو شباطم فيكو الشنهورو أجميعن

رامن انتصو
فيكو نــــــــــــــــــــــــــاءي الهي أينت غيري وجودار بار خصت البولدن نوعمي أنتو

رامن حي
أيضا: ويقول

منــــــي استحليت الذي المنو ول شهدي الشهد هذا ليس عدوي
لبان أرضعتــــــــــــــــــــني حنـــــــــــــــون أم فلـــــــــــــــــي

أحـــــــــنو صـــــــــدر من الحب
ومن عيني فتوحـــــــــــــــت بسماتهـــــــــــــــــــا على

ســــــــــــــــــنــي يـــــــــــــت روو لثمــــــــــــــــــــاتها
وما أناغي تنـــــاغيــــــــــــــــني كانــــــــــــــــــــت كما

أغنـــــــــــــــي تغنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــني كانــــــــت
الورى على ففاض احتيـــــــاجي حـــــــــبهافــــــــوق سقاني

مني فاض ما
)1967 -1896( زيتون نظير 3.1.4

انتقل ثم الرثوذكسية، والكلية الروسية المدرسة في تعليمه وتلقى حمص، في ولد
من وشيئرا والتركية النكليزية اللغات درس وفيها الوطنية النجيلية المدرسة إلى
لم ولما للرزق، طلبرا 1914 عام البرازيل إلى زيتون نظير الديب هاجر الفرنسية.
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قلة من الرغم على الصحافة، في العمل إلى انصرف التجارية، أعماله في يوفق
حتى ذاته، وتثقيف والدرس القراءة على نفسه الوقت في وعكف آنذاك، الثقافي زاده

والسبانية. البرتغالية اللغتين معها وأتقن العربية، لغته استقامت
قوميا ومناضل الغور، عميق وباحثا وناقدا ها، مفوو خطيبا زيتون عيسى نظير وكان
على عربيته وصقل المهارة على والعلم الصحافة في مهنته ساعدته ولسانه، بقلمه

بلدته. هاجر حين فيها زاده قلة من الرغم
رشيد للشيخ اليومية لبنان« »فتى جريدة منها المجلت، من لعدد محررا عمل
في اشترك إليها،كذلك انضم حين 1932 عام الندلسية العصبة ومجلة عطية،.
اللغة تدريس أهدافه من كان الذي المدينة في البرازيلي العربية الثقافة مجمع تأسيس
في أخرى أعمال في وأسهم البرازيل، في العربي الدب ونشر جامعتها، في العربية
الوطنية الحركات ودعم والمحاضرات، الخطب وإلقاء والدب الجمعيات حقول
في العربية الجالية توجيه في التأثير كبير الحجة، قوي خطيبرا وكان والقومية.

الضيقة. والقليمية الطائفية النعرات عن بها والنأي البرازيل،

عنه غاب أن بعد ،1950 عام في الم الوطن إلى العودة زيتون نظير الديب قرر
في النثر لجنة في ا عضور فانتخب رأسه، مسقط في واستقر ا، عامر وثلثين ستة
في مراسلر ا وعضور الجتماعية، والعلوم والداب الفنون لرعاية العلى المجلس
ا ماثرر والتأليف، والكتابة المطالعة على عاكفرا وظل بدمشق، العربية اللغة مجمع
حمص، في ودفن بحياته، أودى الذي اليرقان بمرض أصيب أن إلى الزواج، عدم
أديبرا عشر تسعة فيه تكلم هناك، الخوية« »الرابطة نادي في تأبيني حفل لـه وأقيم

والردن. ومصر ولبنان سورية من ا وشاعرر

البرازيل استقلل في ورسالة اجتماعية(، )رواية الباء، ذنوب أعماله:
الروسية، المبراطورية وسقوط تاريخية(، )أطروحة الولى، والمبراطورية
والصحافة العربية اللغة وفقيد البرازيل(، في ألقاها خطب )مجموعة والشعلة،
المسيح(، لعصر )دراسة الكبير، وهيرودوس عطية، رشيد الشيخ القومية المهجرية
العربي الدب وعناصر منشورة(، )غير الجديد، العالم في المغتربين مع وأحاديث
منشورة( )غير وسجعاته، سباته في القروي والشاعر منشورة(، )غير البرازيل، في

وغيرها.

شعره من نماذج
التلء:( )يوَ بعنوان يقول
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ٌْ وسل وبروقن رعودن ضوضاء الأَ س
�ي زمزمت

ٌْ الْطا ي أفجري َيْدوي منكرة زئَرة الرض وعل
التنٌا مْحوط الويٌ غداف اٌ نشيدم الغاب في ليس

ورمٌا الروضسيوفة إنما هزارم الرض في ليس
القٌا �ٌو هدهده ٌة أم وُوارى

ر
ا �ييي النتم خْا قد

والٌ سلَن ى بري َ المُرىي الَنون الفتر ذلك
؟ الصٌْا أين مصْا�ه، س

�ي الَب زيت غاض
وقاح العين فاجرةن عاتية ظلمةم

الحفٌا �نت يا الطغيان ُهمة يا ارقيس
مستباح مجدة أشلء على تيهرا ارقصي

�رٌا عار من شئت ما س وامززي
؟ نٌا جت من هٌ عربدي، أو س شي ا�ي ثم ، س شي وا�ي

وروٌا غدوو والدهر الدهر هزل
الكفٌا جْار استيقظ إذا الواٌ، َب

َ
ه خت أَذارس

الترٌا أنات الصدر س
�ي لجا عَلية ُنم لم

االنٌْا َعاَوى
َ
ُ ضيمن عل عَلي ُنم لم

ووشٌا و لس
�ت المتد لجا عَلية ُنم لم

اٌا الغدر ما إذا ر
ك
الْك غضبفجا س

�ي الَ عَلي يس
وايٌا ٌن واهي ٌن اجي �َلي �حنجا، يا نجضْت
الرٌا الََ إي وُجديجا ُناديجا الَمر والرؤى

وافٌا َمَضاءة النور إنما ا، مرهفر
ر
سيفا لهنور دي جرط

سٌا اعد ا سا�ر َلي الرضخ س واْخضسي ا
ر
عيون س

القاشي دمك من ري أتط
ونوٌا نضالة الدرب س

و�ي الدرب، عل ا
ر
قربان الكْاد ي وانرث

ونفٌا وقهوب ودماءن ٍع دمو من ا
مجرر الزهراء لهَرية إن

أصٌا آياتن لهعز دي
ل
ول ا، ودمر ا دمعر الكْاد أاجْلس

ذاٌا من ن يكوي لم جنَلي س
�ي اغيفجا، من الَ ُنال لن

اٌْا من َن �ري س
�ي ، ٍع عتا من �جيمن س

�ي القنا، ٌُ س
�ي االمتد ٌة َْ �َ

سمٌا زغاريدن س
�ي زئَر، س

�ي الحنا قربان االمتد ٌة َْ �َ
لٌ النتم وهذا ُجوى، ما غَر عل يطوى لن االمتد، ٌة َْ �َ
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وألٌ ٌة نتا الصري ومع ام وعت ا، العريرر اعد إن
الطمٌا َمْتسي يا العز، بشَر يا طهعفه، يا المولود، أارقّوا

أيضا: ويقول
سورية نداء قصيدة:

العلمو مسرح اللهامو هيكل
الصباحت الغرو ها أحلمن سيفيرتت ساهره عينم النجمي ناجتو
بالصداحت فجاشت الوجدن هاجها شاعره ا روحر تغمرن والراى

لي والحن بالسنا كلوولي سما يا
محرابن للعنل منجابن وطنرا

طروبرا »العاصي« ر نوت الشآمو في يبرا وطو ا نورر الصبا ريح همهمتت
بالمدامو ولعوبرا،

الحنونت الم هاجسة مرسلر القصبت أنت وقد النايي اسمعي
البنونت تناساها ا أمر فاذكروا الربت أكوان الهجران حطم

لي والحن بالسنا كلوولي سما يا
محرابت للعل منجابت وطنرا

البعيدت الشطت إلى عنها نزحتت أكبدرا تنادي سوريتا إن
وتليدت طريفرا المجدن لكم أعلمكم زهتت العاصي فتيةي

النضيدت بالدرو التاريخ نيوا دوو لمن تسبيحم البلبل صدحةن

)1977 -1905( معلوف شفيق 3.1.5
في المعلوف شفيق الديب ونشأ اللبنانية. العربية الجمهورية في زحلة منطقة في ولد
العربية اللغة ع مجمو أعضاء أحد كان الذي معلوف، إسكند عيسى العلمة والده كنف

زحلة. في الشرقية الكلية في ودرس السورية، العربية بالجمهورية دمشق في
من الشخاص، من العديد برفقة وذلك البرازيل، إلى معلوف شفيق الديب هاجر
في فيها عمل كما المهجر شعراء من جميعهم كانوا الذين وأخواله أخوانه أبرزهم

والعمال. التجارة جانب
شفيق معلوف، ورياض معلوف فوزي أمثال: من شعراء كذلك إخوته بعض كان
العصبة أعضاء شعراء أبرز أحد ينعدو الذي والشاعر الديب المعلوف، عيسى
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باء( )ألف جريدة في الزوايا من العديد تحرير وتولوى الجنوبي. المهجر في الندلسية
التمام. على سنوات ثلث لمدة فيها عمل التي

.1977 سنة والسبعين الثنتين ناهز عمر عن المعلوف شفيق الديب وتوفوى
مالفاته: أهم

)شعر عبقر م(، )شعر١٩٥٢ المجاذيف ونداء ١٩٥١م(، شعر ( عبير زهرة لكل
وعلى ١٩٢٦م(، شعر ( والحلم ١٩٦٠م(، شعر ( غوث دار وسنابل م(، ١٩٣٦
في آراء ( زمرد وحبات ،) )ديوان العنادل ومجامر ،) مخطوطة ( الخيل سندان

،) )مخطوطة الضباب في وشموع ١٩٦٦م(، والدب الشعر
وشرارة ،) ١٩٦١م شعر ( مهرجان وعيناكو ١٩٧٥م(، ونثر )شعر الهودج وستائر

.) )مخطوطة الخيلية ليلى ورواية ١٩٦٤م،(، قصصية )مجموعة
شعره: من نماذج

للكبادو الكباد دعاء من التنادي غداة أدعى صوتة أين
نادو من الضلوع في لبنان باسم ونادى للياب الشوقن ط نشو
ماد الرت خلل من الجمري ننفضن فعدنا الزمان ة ذمت صدقت

متهادو هودجم والشوقو موجو ال بين فلينقلتكي الشطن بي قرن
الوادي ضفاف على ذكرياتي لملم قلب فيا با، الصوو ملهى هاك

صادو رقةو بحن فمي عنه عاد إل دكي رت وو رشفت ما موطني،
الجعادو الجباه على حملوها جراحم المغربين قلوب في

هادو العزمو سوى دهم ييهت ولم بو بالغر الشرق سواحل ديقنوا يوم
وقتادو بكوكبة منهم أفقن ال شعت المجاديف احتكتت كلتما
الهادي النسيم يدن جمعتهم فهلو ياح الرو كفن عتهم وزت

الولدو خفارة في ممم ذو إلو هي ما هات المت غنصيصن
الجهادو طولو بعد الفتح علمي ويطووا الشراع يخنقوا أن حان

أيضا: ويقول
أنفتقا الفق خلف يرود وراح عننتقا الموج فوق مدو شراعم

طيلتقا الوجهي عنه فأشاح له ا جهمر الشطن تبدتى فترى ينقولو
وشوقا تحنانرا إليه تذوب ا أنمت الشط صخر عند وغادر

رقا عو البحر في لعينها كأن دموعم لمقلتها نضبت فما
يبقى الشطو وصخر وتنبعدها رياحم تندنيها المواج ترى
ويلقى لغربته تلقى بما يبالي فما السنوني بها تمرو
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شقوا منهنت ه أمو ويكسو الليالي قمصاني يداه تشقو
رزقا؟ ا عند إله أبت أمو يجنيه بما قنعتت وهل
قا؟ ونيشت تقبيلر بعته تنشت ولم شراعم سفرة من آب هل تنرى

ملقى؟ الكتوان على ا فمر رأيتي إل الترحال على أشفى وهل
تبقتى بما للرياح ويعهد شيئرا يبثو الشراع أنذن إلى

4.0 CONCLUSION الخاتمة -4
Southern American Mahjar was blessed with many famous poets, who
contributed a lot to development of modern Arabic literature, among them
are, Michel Ma’luf, Ilyas Farhaat, Rasheed Salim al-Qorawi, Nazir Zaitun
and Shafiq Ma’luf.

-55.0 SUMMARY الخلصة
From this unit, you have learnt biographical notes of some literary figures in
Southern American Mahjar, who had great impact and contribution to
emergence of ‘Usbah al-Andalusiyya with collaboration with their
colleagues, among them are, Michel Ma’luf, Ilyas Farhaat, Rasheed Salim
al-Qorawi, Nazir Zaitun and Shafiq Ma’luf.

-66.0 TUTOR MARKED المحاضر يصححه منزلي واجب
ASSIGNMENT

الجنوبي؟- المهجر في الشعر خصائص عن تعرف ما أهم اذكر
الجنوبي؟- المهجر شعراء عند الموشح استعمال بإيجاز بين

والمراجعة7- القراءة لمزيد المراجع
7.0 REFRENCES FOR FURTHER READING
المهجر: في العربي الشعر ،)1982( نجم، يوسف محمد ود. عباس إحسان د. -

الثالثة. الطبعة بيروت، صادر، دار الشمالية، أمريكا
جامعة مطبعة الحديث، العصر في الشعر حركات ،)1989( مريدن، عزيزة دة. -

دمشق.
دار الحديث، العربي الدب في دراسات ،)1990( هدارة، مصطفى محمد د. -

الولى. الطبعة لبنان، بيروت، العربية، العلوم
اللوكة، شبكة الحديث، العربي الدب ،)2009( العطوي، عيد بن مسعد أ.د. -

الولى. الطبعة
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MODULE 4

المريكي المهجر شعر في عامة فكرية خصائص الولى: الوحدة
UNIT 1: SOME GENERAL FEATURES OF ISSUES IN MAHJAR POETRY

CONTENT:

1.0 Introduction

2.0 Objectives

3.0 Content

4.0 Conclusion

5.0 Summary

6.0Tutor Marked Assignment
7.0References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION

In this unit, you will learn the major features related to issues discussed in
Mahjar poetry work, which shall give you a clear understating of what their
work stands for.

2.0 OBJECTIVE
At the end of this unit, you should be able to:
 know major issues discussed in Mahjar poems.
 identify the reason behind those views and issues.
 trace those issues in Mahjar poem.
 identify the major features of Mahjar poem, most especial what has to do

with the issues and views.
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3.0 CONTENT المضمون 3.0
العام

الهامة الفكرية الخصائص 3.1
التالية: النقاط خلل من المهجر شعر في الفكرية الخصائص بعض ذكر يمكن

الوطن إلى الحنين :3.1.1
الظلم، من فيه عانى وإن حتى إليه، بالحنين بلده عن المغترب يشعر ما دائما
نجاحهم، من فبالرغم هذا، على دليل خير المهجر شعراء وكان والجوع، والباس،
ما على متحسرين ، أوطانهم إلى بالحنين يشعرون أنهم إل والشرف، المال، وجنيهم

سوريا: أوضاع من زيتون نظير يتحسر ما نحو على الظروف، إليه آلت
العلمو مسرح اللهامو هيكل

الصباحت الغرو ها أحلمن سيفيرتت ساهره عينم النجمي ناجتو
بالصداحت فجاشت الوجدن هاجها شاعره ا روحر تغمرن والراى

لي والحن بالسنا كلوولي سما يا
محرابن للعنل منجابن وطنرا

طروبرا »العاصي« ر نوت الشآمو في يبرا وطو ا نورر الصبا ريح همهمتت
بالمدامو ولعوبرا،

الحنونت الم هاجسة مرسلر القصبت أنت وقد النايي اسمعي
البنونت تناساها ا أمر فاذكروا الربت أكوان الهجران حطم

لي والحن بالسنا كلوولي سما يا
محرابت للعل منجابت وطنرا

البعيدت الشطت إلى عنها نزحتت أكبدرا تنادي سوريتا إن
وتليدت طريفرا المجدن لكم أعلمكم زهتت العاصي فتيةي

بصدق والممزوج لوطانهم، اللمحدود حنينهم المهجرين، شعر في ويتضح
، المهجر شعراء عند للوطن الحنين شعر أمثلة ومن والعذوبة، والبداع، المشاعر،

: حمص مدينته إلى حنينه في ، عريضة نسيب قول
متعبد ساجد دونك لبنان * السادد لديك العاصي جارة يا

وارحمتا * مـــــــــــورد له دمعه من عاشق هو
مصفود لمتيـــــــــــــــــــــــــــــــــم

زيتون: نظير قول ذلك ومن
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التأمل :3.1.2
سابقة وغيرهما والمعري فللمتنبي العربي، الشعر في جديدا التأمل شعر ليس
الظروف وكانت المهجريين، عند عامة ظاهرة أصبح التأمل أن إل التوجه، هذا في
وأهلهم أوطانهم غادروا إذ التوجه؛ هذا في واضحة آثار واجهتهم التي القاسية
صعبة،فراحوا ونفسية اقتصادية فيهاظروفا يواجهون غريبة أرض إلى وأحباءهم
كما وخلود. وفناء وشك، ويقين وسخط، رضى من المتناقضة بالمعاني عنها يعبرون
إيليا شعر ذلك ومن الكائنات، من حولهم وما ذواتهم، في النظر المهجر شعراء أطال

: الطلسم في يقول حيث ، التأملي ماضي أبي
أتيت ولكني أين من أعلم ل جئت

فمشيت ، طريقا قدماي أبصرت ولقد
أبيت أم هذا شئت إن سائرا وسأبقى

أدري! لست طريقي؟ أبصرت كيف جئت؟ كيف
جبران: ويقول

ومن نرجوك كيف ** الزل منـــــــــــــــــــــــــــــــذ حجبت بلدا يا
سبيلت أي

منا ومن ـــــــــــــــعالي الـ ســــــــــــــــورها جبل أي دونها قفر أي
الدلــــــــــــــــــــــــــــــيلت

تتمنى نفوس في ** المل؟ أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــت أم أنت أسراب
المستحيلت

عبدوا ** اللى مهد يا الفكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بلد يا
للجمال وصلوا الحق

متن ** على أو بركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب طلبناك ما
رجال أو بخيل أو سفــــــــــــــــــــــن

الشمال نحو أو الرض جنوب في ** ول الغرب ول الشرق في لست
الحرج الوعر ول السهل في لست ** البحار تحت ول الجو في لست
في أنت ** ونار أنـــــــــــــــــــــــــــــوار الرواح في أنت

يختلج فااد صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري
ويحلم والجمال، الحق فيها يتحقق أن يود أرضا تأمليا جبران فيها يصور أبيات فهذه

يعايشه. الذي المرير الواقع هذا عن بديلة كانت أنها لو
يرى التي الوجود، وحدة فكرة من أشعارهم في يرد ما المهجريين تأملت باب ومن
الخالق النسان يرى أن فيمكن مخلوقاته، في يتجلى وتعالى سبحانه ا أن معتنقوها
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وهي مخلوقاته، من موجود شيء كل في بل وجماد ونبات حيوان من مخلوقاته في
الجر: ا شكر الشاعر قول إلى ولنستمع المتصوفين، عند أصالتها لها فكرة

عنا ب جو حن قد ا إن القول وعلمي
تثنى الغصن وفي الحقل وفي النهر في هو
غنى الغابة وفي الريح وفي البحر في هو

كنا مذ وفينا كان، الكوان في هو
النسانية النزعة :3.1.3

أسمى حمل حيث النسانية، النزعة هي؛ المهجر شعراء ميزت التي المور ومن
هدفها وكان والمحبة، والرحمة، والمبادئ، العليا، المثل نشر من النسانية المعاني

: ” ابتسم ” قصيدته في ماضي أبو إيليا يقول ذلك ومن البشرية، سعادة

معدما الحبة من ولست حيا، ** تزل لم أنك يكفيك ابتسم، قلت:

العلقما جرعت ولئن ابتسم : قلت ** علقما جرعتني الليالي : قال

طرح ** مترنــــــــــما رآك إن غيرك فلعل
وترنما الكآبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجانبا

مغنما؟ بالبشاشة تخسر أنت أم ** درهما بالتبرم تغنم أتراك

يتحطما أن والوجه تتلثما، ** أن شفتيك على خطر ل صاح، يا

أنجما نحب ولذا متلطمم، ** والدجى تضحك الشهب فإن فاضحك

الطبيعة حب :3.1.4
الطبيعة بمظاهر إعجابهم من نابع وهذا الطبيعة، عشاق من المهجر شعراء كان
إليها هاجروا التي الجديدة وبيئتهم الشام في الصلية بيئتهم بها تمتلئ التي الخلبة
أن الملحظ ومن الشماليين. المهجريين سيما ل الرومانسي وبميلهم أمريكا، في
وحزن، وشوق، ألم، من الشاعر به يشعر ما كل عن يعبر عندهم الطبيعة شعر

الجديدة": "الولدة قصيدته في القروي الشاعر يقول وهموم،

موطنا رأى الغريب هتاف هتفت لحت أم يا الشمس إذا
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غرتها وقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلت
الهنا بالساعدين وطوقت بالبنان

النار إلى يدي أمد كنــــــــــــــــــــــــــــــــــت كذلك
أنا؟ أطفل طفل،

أجفانها وتسكب السمــــــــــــــــــــــــــاء جبين يكفهر وإن
طل الدمع

ظل السحابة غير أرض لم المظلت الرءوس فوق وتنشر
حداد: ندرة ويقول

يجري بالقرب كان قد صغير غدير إلى
بخدر فتاة أهوى وكأني هويته
دهري تقلب على مستعينا أزوره

فقري وأطرح به همي اغسل فكنت

الدينية الحرية :3.1.5
معاني عن بالتعبير الشعراء هالء عني إذ المهجري، الشعر به يمتاز مما وهي
اختلف من بالرغم المعتقدات، مختلف في الحرية إلى والدعوة الدين، في التسامح
في الديانة، حرية من أمريكا في وجدوه لما انعكاس وهذا الدينية. الشعراء مذاهب

الدينية. العصبية بنار تحترق بالشام بلدهم أن حين

خليل جبران الدين، في الصريح رأيهم لهم كان الذين المهجريين الشعراء ومن
: فيقول ، ماضي أبو وإيليا ، جبران

منسل اللص سوى فيه يكن لم ولو * بالشذا يعبق الروض كدين فديني
إليه وآوى * والندى والنور للنسام هش فكم

والنمال والذر الطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

أحلى وما الغدير اختار ما حسن ويا * لنفسه الغدير اختار الذي وديني
4.0 CONCLUSION الخاتمة -4
Mahjar poems are very rich in terms of views; meanwhile this unit discussed
those issues and traced them to some poems.
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-55.0 SUMMARY الخلصة
From this unit, you have learnt major issues contained in mahjar poetry work,
which include nostalgic of the nation, love of nature, humanity, and freedom
of religion.

-66.0 TUTOR MARKED المحاضر يصححه منزلي واجب
ASSIGNMENT

المريكي؟- المهجر أدب في الدينية الحرية شعر عن تحدث
المريكي؟- المهجر شعراء ونفسيات الطبيعة حب بين تربط كيف

والمراجعة7- القراءة لمزيد المراجع
7.0 REFRENCES FOR FURTHER READING

المهجر: في العربي الشعر ،)1982( نجم، يوسف محمد ود. عباس إحسان د. -
الثالثة. الطبعة بيروت، صادر، دار الشمالية، أمريكا

جامعة مطبعة الحديث، العصر في الشعر حركات ،)1989( مريدن، عزيزة دة. -
دمشق.

دار الحديث، العربي الدب في دراسات ،)1990( هدارة، مصطفى محمد د. -
الولى. الطبعة لبنان، بيروت، العربية، العلوم

اللوكة، شبكة الحديث، العربي الدب ،)2009( العطوي، عيد بن مسعد أ.د. -
الولى. الطبعة

المريكي المهجر شعر في عامة أسلوبية خصائص الثانية: الوحدة
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UNIT 1: SOME GENERAL FEATURES OF STYLE IN MAHJAR POETRY

CONTENT:

1.0 Introduction

2.0 Objectives

3.0 Content

4.0 Conclusion

5.0 Summary

6.0 Tutor Marked Assignment

7.0References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION

In this unit, you will learn the major features related to style of Mahjar poetry
work, which shall make you familiar with their way of composing poem.

2.0 OBJECTIVE
At the end of this unit, you should be able to:
 know major style used by Mahjar in their poems, regardless its contents in

terms of issues or views.
 familiarise with way mahjar poets composed their work.
 identify the major features of Mahjar poem, most especial what has to do

with the styles.

3.0 CONTENT المضمون 3.0
العام

المريكي المهجر شعر في السلوبية الخصائص بعض يلي فيما 3.1
والتصوير الوصف براعة : 3.1.1

والرقة، باللطف، تتميز والتي المهجري، الشعر مميزات من ميزة أنها حيث
العاطفة بين المهجر شعراء جمع فلقد عميقة، آثار النفس في وتترك والجمال،
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أبو قول الجميلة الصور هذه ومن والخيال، التجربة، وعمق الموجه، والفكر الجياشة
: ماضي

الثرى فوق طاهر ملك أم * النظرا تغري حسناء دمية

جوهرا وأنقى الروض زهرة * من أطهر ساذجة طفلة

منظرا وراقت نفسا، وارتقت * عنصرا وطابت أصال شرفت

الغنائية والرقة التعبير في البساطة :3.1.2
في الملموسة والصور اللغة، تكلف وعدم ألفاظه، برقة المهجري الشعر تميز لقد
لم هذا أن بالذكر وجدير والرقة، البساطة، على اعتماده كان حيث الحيان، أكثر
فن الشعر أن ، المهجريين عقول في راسخا كان وإنما الشعر، تكاليف من هربا يكن
في ساهم مما الشعر، أصل هي والعناية والبساطة، الرقة، وأن الحياة، عن تعبيري
له قصيدة في ماضي أبو قول ، هذا أمثلة ومن الناس، كافة إلى شعرهم إيصال

: ” الشهور شاعر ” بعنوان

الدهور في الحب وبسمة الشهور شاعر يا آيار،

الزهور في العطر وخالق الروابي في الزهر وخالق

البيات: تلحم :3.1.3
ساعدهم وقد العضوية، بالوحدة واتصافها أجزائها، بتلحم المهجريين شعر يمتاز
دون من طواعية العواطف معها تنساب التي النسانية موضوعاتهم طابع ذلك في
والتعبير بالحوار بعضها واتسام بعينه، غرض على قصائدهم واحتواء تكلف،
القارئ يجد ما نحو على بعضا، بعضها يستدعي الفكار كانت ثم ومن القصصي،

التالية: البيات في
القراب في حسامه يتلظى غمارالصعاب خائضا فمضى
الروابي رءوس في للعين لح سراب من شرابه ستوخى

يتلمع
والحنينا أشواقيه يتناسى سنينا الطويل دربه في سار
سخينا دمعا تسيل فتاة عن التنينـا يدافع أن يبتغي

تتضرع
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الخطابي: السلوب من التخلص :3.1.4
في نظموا أنهم من الرغم وعلى أشعارهم، في الذاتية النزعة مع يتناسب ما وهو
أو شوقي عند تجد ما مثل عليها تهيمن لم الخطابية النبرة ولكن والوطنية، القوميات

العربي. المشرق في المحافظين الشعرء من وغيرهما حافظ

اللغوي: الضعف ظهور :3.1.5
فكانوا أمريكا، إلى هجرتهم قبل العربية بالثقافة الكثيرين تضلع عدم من ناتج وهو
المستوى إلى أحيانا وينحطون المعنى، بسلمة للستيفاء اللغوي بالبناء يضحون
أبي كإيليا شعرائهم كبار عند حتى أحيانا القارئ به يشعر ما وهو الرديء، النثري

ماضي.
العربية اللغوية التقاليد كل على المهجريين ثورة يفسرون النقاد بعض كان وقد

صحيح. غير ولكنه الضعف، على التستر بمحاولة
4.0 CONCLUSION الخاتمة -4
Mahjar poems can be somehow differentiated from Arabic old school in
some stylist approach, which gave their poetry work a lot of significance.

-55.0 SUMMARY الخلصة
From this unit, you have learnt major styles of mahjar poetry work, which
include using common words and imaginations, abandonment of oratory
expression, and insert of new dimension into classical Arabic rhymes.

-66.0 TUTOR MARKED المحاضر يصححه منزلي واجب
ASSIGNMENT

المريكي؟- المهجر شعر في وترابطها البيات تلحم عن تحدث
المريكي؟- المهجر شعراء عند اللغوي الضعف تبين كيف

والمراجعة7- القراءة لمزيد المراجع
7.0 REFRENCES FOR FURTHER READING
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المهجر: في العربي الشعر ،)1982( نجم، يوسف محمد ود. عباس إحسان د. -
الثالثة. الطبعة بيروت، صادر، دار الشمالية، أمريكا

جامعة مطبعة الحديث، العصر في الشعر حركات ،)1989( مريدن، عزيزة دة. -
دمشق.

دار الحديث، العربي الدب في دراسات ،)1990( هدارة، مصطفى محمد د. -
الولى. الطبعة لبنان، بيروت، العربية، العلوم

اللوكة، شبكة الحديث، العربي الدب ،)2009( العطوي، عيد بن مسعد أ.د. -
الولى. الطبعة

MODULE 5

المريكي المهجر في النثر الولى: الوحدة
UNIT 1: PROSE IN AMERICAN MAHJAR

CONTENT:

1.0 Introduction

2.0 Objectives

3.0 Content

3.0Conclusion

5.0 Summary

6.0 Tutor Marked Assignment
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7.0 References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION

In this unit, you will learn some modern styles of prose and its features in
American Mahjar, and also you will know names of those active writers, who
have contributed to the development of prose not only in Mahjar, but also in
Arabic nation.

2.0 OBJECTIVE
At the end of this unit, you should be able to:
 know major styles of prose used by Arab in American Mahjar .
 familiarise with the names of some writers in American Mahjar.
 identify the major features of Mahjar prose.

3.0 CONTENT المضمون 3.0
العام

المريكيين المهجريين أعمال في وفنونه النثر 3.1
يحمل أو المريكيين، المهجريين عن البداع مظاهر يمثل ما وحده الشعر يكن لم
تلك من ناصعة جملة النثر يحتضن بل والنسان، والكون، الحياة في تصورهم
من عددا هناك أن نعلم عندما خاصة المتعددة، مجالته في نشطوا إذ الراء؛
من أول ولعل والجنوبي، الشمالي المهجريين في أنشئت التي والصحف المجالت
بعد اهتماماته جلو صرف الذي جبران خليل جبران هو الناحية هذه في إليه يشار
نعيمة، ميخائيل معه ويصطفو النثرية، الكتابات إلى القملية الرابطة تكوين

القادمة. السطور في يتضح ما نحو على وغيرهما
ونظرتهم توجههم عن الخرى هي تعبور النثرية الكتابات تلك أن إلى الشارة وتجدر
ما إل قصائدهم بها اتسمت التي السلوبية بالسمات وتنطبع أشعارهم، مثل تماما
الطبيعة، إلى ميلها في رومانسية - الغالب في - فكانت فن، كل طبيعة اقتضته
بالواقعية يتسم ما منها لكن خيالها، وعصرية أسلوبها، وسلسة النسانية، والنزعة

والرمزية.
المهجريين: عند النثرية للفنون إجمالي عرض يلي وفيما

المجالت1.1.3 من عديدا هناك أن سيما ل بكثرة، متوفرة وهي المقالت:
ومنها: مقالتهم، من مجموعة تحتضن التي والسبوعية، اليومية والصحف
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والفنون، الجديدة، القلمية،والندلس والرابطة والسميرة، الندلسية، العصبة
مقالتهم تشمل التي الكتب بعض على علوة وغيرها، والمهاجر والسائح،

لجبران. وابتسامة دمعة كتاب مثل
أو والخطار التهاني لتبادل القديمة الليات من فهي الخوانية: الرسائل 3.1.2
من عدد مع تتبادلها رسائلها نعيمة ولميخائيل والتعارف، الحوال، عن الستفسار
الجاحظ رسائل أمثال عن بعضها محتوى يختلف ول به، والمعجبين الدباء زملئه
الدبية الكتب لنا حفظت وقد الدبية. بالمقالة وصفها يمكن التي العميد وابن

الرسائل. تلك بعض والتاريخية
أدباء بأن القول يمكن والمسرحية(: والرواية )القصة السردية الفنون 3.1.3
العربي الدب في ومسرحيات وأقاصيص قصص وضع في نجحوا من أول المهجر
"زينب" قصة قبل 1906 إلى لهم رواية أول صدور تاريخ يرجع إذ الحديث؛

.1910 صدرت التي هيكل لحسين
والرواح المروج، عرائس المجال: هذا في المريكي المهجر مالفات ومن
خليل، لجبران وكلها المتكسرة، والجنحة العواصف، ورواية والتائه، المتمردة،
وكلها أقاصيص، خمس تجمع وهي التوبة: وسجل الحريم، وخارج الغور، وزنبقة
رواية وهي مرداد، وكتاب ،"1948 عام "لقاء نعيمة ولميخائيل الريحاني، لمين
قصصية: ومجموعات أيوب، ومسرحية والبنون، الباء ومسرحية رمزية، فلسفية
الباء، ذنوب مثل وروايات، قصص زيتون ولنظير بطة، وأبو وأكابر، كان، ما كان

المصلوب. ويسوع البيض، والنبي
القرن في حولها الحياة ظروف تستدعيها أدبية حاجة وهي الخطابة: 3.1.4
حظا الفلسطينيةمنها القضية ونالت أوطانهم، أحداث مع يتفاعلون حيث العشرين،

المهجر. خطباء أشهر من معلوف حسون وجورج زيتون، نظير ويعد وافرا.

4.0 CONCLUSION الخاتمة -4
Prose has a heavy weight in American Mahjar literature, it showcased their
views, and contained many themes similar to what was known in the Mahjar
poetry.

-55.0 SUMMARY الخلصة
From this unit, you have learnt some modern styles of prose and its features in
American Mahjar, and also you knew names of those active writers, who have
contributed to the development of prose not only in Mahjar, but also in Arabic
nation.
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-66.0 TUTOR MARKED المحاضر يصححه منزلي واجب
ASSIGNMENT

المالفات- ذكر مع المريكي المهجر أدب في النثرية الفنون بعض اذكر
فن؟ كل في الشهيرة

المريكي؟- المهجر أدب في المقالة عن تحدث

والمراجعة7- القراءة لمزيد المراجع
7.0 REFRENCES FOR FURTHER READING

المهجر: في العربي الشعر ،)1982( نجم، يوسف محمد ود. عباس إحسان د. -
الثالثة. الطبعة بيروت، صادر، دار الشمالية، أمريكا

جامعة مطبعة الحديث، العصر في الشعر حركات ،)1989( مريدن، عزيزة دة. -
دمشق.

دار الحديث، العربي الدب في دراسات ،)1990( هدارة، مصطفى محمد د. -
الولى. الطبعة لبنان، بيروت، العربية، العلوم

اللوكة، شبكة الحديث، العربي الدب ،)2009( العطوي، عيد بن مسعد أ.د. -
الولى. الطبعة
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المهجر في النثرية الكتب لبعض ملخص الثانية: الوحدة
Unit 2: Summary of Some prose works in

Mahja

CONTENT:

1.0 Introduction

2.0 Objectives

3.0 Content

4.0 Conclusion

4.0 Summary

6.0 Tutor Marked Assignment

7.0 References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION

In this unit, you will learn and be introduced to content of some prose works
of Mahjar, in order to help you to have an idea about them, and to let you able
to compare themes of Prose and Poem in Mahjar.

2.0 OBJECTIVE
At the end of this unit, you should be able to:



95

 know content of some Mahjar prose.
 understand similarity between between Mahjar prose and poem.
 know how to compare themes of Mahjar prose and poem.

3.0 CONTENT المضمون 3.0
العام

للمهجريين: النثرية المؤلفات لبعض ملخص 3.1
الشماليين، المهجريين كتابات في ثقله له نقدي كتاب وهو "الغربال": كتاب أول:
يتضمن أنه على علوة الشعر، في وآرائهم أفكارهم خلصة ضمنه ميخائيل لن
وبين النقد، في منهجيته يحوي الول قسمين: في وجعله القليمة. الرابطة دستور
وكان الجديدة، بالمقاييس عرفت التي مقالته ضمنه كما عصره في الدب واقع

الول. الفصل في المذكورة النقدية للمقاييس تطبيقرا الثاني القسم

ميخائيل فيها يجسد فصول، أربعة من تمثيلية رواية وهو والبنون": "الباء ثانيا:
الدينية، والموروثات بالتقاليد الباء يتشبث حيث والبناء، الباء بين الصراع
ثقافتهم مع يتماشى ل لنه ذلك، فيعارضون حرفيا، الولد بها يلزموا أن ويحاولون
في الحكيمة الطريقة إلى المور أولياء يوجه أن الكاتب هدف وكان المعاصرة.

الثقافة. في عنهم يختلفون الذين أولدهم مع التعامل
وكان مختلفة، ا قصصر تت وي حي لميخائيل قصصية مجموعة وهو كان": ما "كان ثالثا:

يأتي. فيما عنها الحديث يتم التي العاقر قصة تضمنتها التي القصص من

عن وفاء ميخائيل فيها تحدث غيريوة سيرة كتاب وهو جبران": خليل "جبران رابعا:
بجبران. يتعلق ما دقة تناول حيث شعره، وعن جبران، خليل جبران صديقه حياة

عن تحدث حيث وعقيدته، فكره فيها ميخائيل لخص رواية وهي "لقاء": خامسا:
توجد فكرة وهي والتناسخ، الوجود وحدة إلى أصولها تعود صوفية فلسفية فكرة

ميخائيل. أشعار في لمحاتها

فيه تحدث ذاتية سيرة كتاب ويعدن أجزاء، ثلثة من كتاب وهو "سبعون": سادسا:
تاريخ عن تحدث حيث المة، ومعاناة تجاربه ومختصر حياته عن نعيمة ميخائيل

المهجر. في اللبنانيين حياة عن اللمحات وبعض لبنان
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عن مختلفة مواضيع عن تتحدث مقالت، مجموعة هو والديجور": "النور سابعا:
والخير الحق من واحات وهو والسلم، الحب إلى دعوته مختصرها الحياة، تجارب
في تجلت كما الحياة في فلسفته تصور وهي القاحلة، المعيشة صحاري في والجمال

الخرى. كتاباته
المجموعة ضمن من وهي نعيمة لميخائيل الولى القصة العاقر": "قصة ثامنا:
عزيز يدعى ورجل جميلة تدعى فتاة عن القصة وتتحدث كان(، ما )كان القصصية
كانا حيث حال، بأفضل الزوجية حياتهما فتبدأ المقدسة، الزواج رابطة تربطهما
موضوع طرح أن إلى شيء كل على يتفقان وكانا البعض، بعضهما حب في واقعين
منها يطلب فل يكفيه معه ووجودها لزوجها حبها أن جميلة ظنت الولد. إنجاب
لم فقط، بالنجاب مرتبطرا لها حبه كان فقد المر، واقع هذا يكن لم ولكن المزيد،
دون ولكن الشعبية الطرق بكل وحاول طفلر ينجبا أن البداية في الزوجان يستطع
فظنوا الطرق كل تنجح ولم إليه، جميلة أخذت إل مكانرا الحماة تدع لم حيث جدوى،
حياة من نصيب اسمها من لها كان التي الفتاة جميلة حياة فتحولت عاقر، جميلة أن
حيث وعذاب، جحيم إلى زوجها بيت في حياتها وأول أبيها بيت في ورفاهية عز
كانت وهي "قرقورتي"، ب يناديها كان أن بعد سيئرا رجلر وأصبح معها زوجها تغير
أعمال بكل تقوم فجعلتها سيئة لها حماتها معاملة وأصبحت "قرقوري"، تناديه
زوجها أن تظن كانت التي جميلة أمل فخاب مدللة، وزوجة فتاة كانت أن بعد المنزل
دفعها حتى فيها، الجميلة الزهور وذبلت غربة، حياة تعيش أصبحت لشخصها يحبها
ذكر كما الديرة من دير في الفاحشة ارتكاب إلى وزوجها وأمها حماتها ظلم
التي الطريق يعلموا أن دون يريدون بما جاءت وبهذا قصته، في نعيمة ميخائيل
وعاد زوجها ففرح لت، حن قد وزوجها مشكلتها أن ظانين حاملر لتصبح سلكتها
فرحت كما ويدللها، الهدايا لها ويحضر جيدرا بها يهتم وعاد سابقرا كان كما يعاملها
عن راضية تكن لم جميلة أن إل عليه. كانت ما إلى حياتها وعادت والجميع حماتها
نفسها، عن التهمة لتبعد اقترفته الذي الذنب وعن نفسها عن راضية تكن ولم حياتها،
العاقر هو أنه فيها وتخبره فعلته، بما فيها تخبره لزوجها رسالة تاركة فانتحرت

هي. وليس

وحدها ليست المرأة أن للمجتمع يبين أن نعيمة ميخائيل يريد القصة هذه وفي
الكاتب فيصور العاقر، هو زوجها يكون أن الممكن من وأن النجاب، عن المساولة
ومعاملة بيدها، المر وكأن تنجب ل عندما لها واضطهاده للمرأة المجتمع ظلم

ودم. لحم من وبشر ورحمة ومودة سكن ل للنجاب آلة أنها على للمرأة المجتمع



97

صاحب بين بحوار الرقش مذكرات رواية بدأت الرقش": مذكرات "كتاب تاسعا:
الحوار هو الرواية معظم على طغى الذي الحوار نوع ولكن نفسه، والراوي المقهى
الحياة عن نفسه، وبين بينه حوارات يجري أن ينفضول الرقش كان حيثن النفسي،
الصمت وعن والسلم الحروب وعن وطمعه النسان جشع وعن والعمل، والموت

أحد. مع للحديث فضل لديه يكون أن دون حوله، يدور ما كل وعن والكلم
الرواية: هذه شخصيات ومن

تدور التي الرواية بطل وهو لبناني، أصل من مثقف أرجنتيني شابو الرقش:
في سمعان شكيب اسمه أن ويتبين وراءه، تركها التي المذكرات وفق أحداثها
شين: خلواته. في ويراقبها معه، تعيش كانت التي وهي الرقش: قطة النهاية.
فقط. المال جمع يحب رجل وهو الرقش، فيه يعمل الذي المقهى صاحب
اسمه ولكن بالود، تجاهه الرقش يشعر الذين المقهى رواد أحد وهو سنحاريب:
نفسه الكاتب أو الراوي وهو الكاتب: الرقش. حبيبة شقيق حاريب سمعان الحقيقي

وينشرها. مذكراته ويأخذ الرقش، بقصة ويسمع المقهى يزور الذي
كثيرة، آراء حولها دارت فقد الرقش؛ مذكرات لرواية والفكرية الفنية وللقيمة
الفلسفية والفكار بالحكم مليئة فهي والفلسفية، النفسية الدراسات من بالكثير وحظيت
التلطم أنت إلى الراء من العديد أشارت وقد بعيد. حد إلى النفس علم في والخوض
روايات شخصيات كبيرة درجة إلى يشبه الرقش شخصية في السيكولوجي
قبل من وقعت التي فالجريمة الجريمة، أسباب في اختلف مع ولكن دوستويفسكي،
تتناسب ل عالة لمستوى محبوبته يرفع جعلته الكبيرة الحب فدرجة انعتاق، الرقش
ويطهرها ويقتلها عليها ينحافظ أن فآثر النسان، في الموجودة الدنيئة الشهوات معه

البد. إلى الجسد رغبات من

والقصص المقالت من مجموعة عن عبارة هو وابتسامة": دمعة "كتاب عاشرا:
ما »المهاجر« لجريدة جبران كتبها النثرية، القصائد وبعض والرمزية، الوعظية
عام في واحد كتاب في مرة لول وننشرت معت وجن 1908م، – 1903م عامي بين

1914م.
والمهجر وسوريا مصر في والشعراء الكنتاب كان وابتسامة دمعة ظهرت عندما
الشعور من خالية بليدة عقيمة وقصائد ورسائل بمقالت والمجلت الصحف يملاون
ولغته السهل، جبران بأسلوب وابتسامة دمعة نشرت عندما لكن و القلب، عن بعيدة
الناس غير نصوصه، من نص عن يغيب ل الذي الموسيقي واليقاع المتحررة
بأصابعه يضرب الذي هو الحقيقي الشاعر أن الولى للمرة وعلموا أفكارهم



98

في أرواحهم تسمعه ما اليقظة في مسامعهم على ويعيد قلوبهم، أوتار على السحرية
مواضيع في جبران خليل جبران يبحث وابتسامة دمعة كتاب خلل ومن المنام.

والوجود. والحب، والطبيعة، المجتمع،

المتمردة الرواح كتاب عشر: حادي
ويضم نيويورك، بمدينة 1908م، عام في مرة لول المتمردة الرواح كتاب صدر

وهي: قصص أربع الكتاب
الذي1- نعمان بك رشيد زوجها عن تخلت التي المرأة قصة وهي الهاني: وردة

بخليلها. لتلتقي مشاعر، اي له تكن لم
من2- ظالم عالم في العدل مفهوم جبران يتناول القصة هذه في القبور: صراخ

قلة بإرادة ا محصورر مازال العدل أن وكيف والشرائع، المير ظلم قصة خلل
البصيرة. من خالية النسانية، من مجردة آثمة،

بازدهار3- الفكر وموت التقاليد غباوة الكاتب فيها يسرد قصة العروس: مضجع
كنف في حقيقيرا ا جحيمر تكون أن للحياة يمكن وكيف للسابقين، العمياء التبعية

والقال. القيل سوى يعرف ل ظالم، مجتمع
على4- الخضوع لفرض كأداة واستخدامه الدين فساد تحكي قصة الكافر: خليل

أتباعه.
والشرائع والتقاليد العادات على الرواح هذه تتمرد كيف القصص هذه وتوضح
وأفعاله، فكره من وتحد النسان، حرية بها لتكبت السلطة تفرضها التي والقوانين

أخرى. حساب على الناس من لفئة حقوقيا امتيازا تفرض الوقت نفس وفي
والمظلوم بالمطيع، والمتمرد بالعاقل، المجنون الكتاب هذا في جبران ويجمع
عواطف خلله من يرسم عذب موسيقي بأسلوب وذلك بالفاضلة، والساقطة بالظالم،

القديس. إلى الملحد ومن الغني، إلى الشحاذ من المتفاوتة، الناس طبقات

المتكسرة الجنحة كتاب عشر: ثاني
وفتاة، فتى بين طاهر روحي حب قصة المتكسرة، الجنحة كتاب في جبران يروي
من تنخطب الفتاة تلك ولكن الشهوانية، تشوبه ل بريء حب الجسد، متعة يتجاوز
هذا في جبران ويتأرجح المشاكل، وتحدث والدها ثروة في يطمع غني آخر شخص
ويجعل الروح فيقدس المادة«، - »الروح المعهودة الرومانسية الثنائية بين العمل
الجسد عبودية من التحرر قمة أن جبران يرى لذلك الجسد؛ لتجاوز ا مخرجر منها
أغلل لتتجاوز المفارقة مرجعيتها إلى الروح تنصرف حيث الموت، فكرة في تتمثل

المادي. العالم
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العواصف عشر:كتاب ثالث
السلوب في جديدرا بابرا العواصف كتاب في جبران يطرق رواية، هي العواصف
على هنا التجديد يقتصر ول النثرية؛ والقصيدة الرمزية القصة باب هو الدبي
مع تتباين قد لجبران جديدة آراء "العواصف" ففي القلب؛ إلى يتخطاه بل القالب
"العواصف" في منتقديه، على بها يرد وأخرى يستحدثها، وأخرى السابقة، آرائه

اختمرت. التي فلسفته من المزيد هناك
مزدانة فلسفية بمنطقية والحب، والموت الحياة عن الكتاب هذا في جبران يتحدث
خللها من يفصح لكي والشجار الزهار السنة بفلسفته يستنطق فهو أدبية، بديباجة

أسرار. من الكون هذا في عما
تمثيل في الشخاص لدور وفقا العبودية كلمة الكتاب هذا في جبران قسم وقد
في وجسدهم الشرقيين حال وصف كما النسانية، الحياة مسرح على العبودية
العلل تناوبته الذي المريض بأنه الشرق واصفا وتخاذلهم، خنوعهم تظهر صورة
الحالة هذه من للخروج جبران ويدعو اللم، وألف السقم تعود حتى الوبئة وتداولته
النسياق من بدل الفرادة بروح والتحلي التمرد لقيم تمجيده خلل من الحضارية

أعمى. بشكل التقاليد وراء

العرب ملوك عشر: رابع
حياة الريحاني فارس أمين المالف فيه تناول .1924 عام في الكتاب هذا صدر
بن حسين الملك الول الجزء في وهم قرب، من عليهم وتعرف زارهم الذين الملوك

عسير. حاكم الدريسي والسيد اليمن، ملك الدين حميد بن يحيى والمام علي،

سعود، آل عبدالعزيز الملك حياة من جوانب أيضار فيه تناول الثاني الجزء وفي
وآل عربستان، حاكم خان خزعل والشيخ الكويت، حاكم الصباح الجابر وأحمد

العراق. ملك الول فيصل والملك البحرين، حكام خليفة

الريحاني لمين الحديث نجد تاريخ عشر: خامس

آل فيصل آل الرحمن عبد العزيز لعبد وسيرةر لنجد الحديث التأريخ الكتاب يضم
الكتاب مادة جمع في الريحاني أمين اعتمد وقد وملحقاتها. ونجد الحجاز ملك سعود
البسام ا عبد والشيخ العربية، البلد بجغرافية الملقب العزيز، عبد السلطان على
العزيز عبد لمسيرة سرده في مرجعه فهما المدققين، العرافين من أنه فيه قيل الذي
من اكتسبها والتي بحوزته التي الضافرة المعلومات على علوة سعود، آل فيصل آل
ذوي بلقاء العليا مصادرها من الخبار استقاء له فتسنى الحجاز، إلى رحلتيه خلل



100

الرائع بأسلوبه ذلك كل والدبي الجتماعي والعالم المارخ الريحاني يسرد العرفان.
السير. تلك لمتابعة القارئ شغف من يزيد الذي الشيق

4.0 CONCLUSION الخاتمة -4
Prose has a heavy weight in American Mahjar literature; therefore it’s good
to know contents of some those works, which are some similar in terms of
ideas and themes to Mhajar poem.

-55.0 SUMMARY الخلصة
From this unit, you have learnt content of some prose works of Mahjar, in
order to help you to have an idea about them, and to let you able to compare
themes of Prose and Poem in Mahjar.

-66.0 TUTOR MARKED المحاضر يصححه منزلي واجب
ASSIGNMENT

المتكسرة(؟- )الجنحة محتوى بإيجاز أعرض
النصوص- في تتردد التي الموضوعات أو الفكار بين تقارن أن يمكن كيف

؟ المهجريين عند والشعرية النثرية

والمراجعة7- القراءة لمزيد المراجع
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الولى. الطبعة
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المريكي المهجر في النثر من نماذج الثالثة: الوحدة
UNIT 3: SAMPLE OF PROSE TEXTS IN AMERICAN MAHJAR

CONTENT:

1.0 Introduction

2.0 Objectives

3.0 Content

4.0 Conclusion

5.0 Summary

6.0 Tutor Marked Assignment

7.0 References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION

In this unit, you will learn some modern styles of prose and its features in
American Mahjar, and also you will know names of those active writers, who
have contributed to the development of prose not only in Mahjar, but also in
Arabic nation.

2.0 OBJECTIVE
At the end of this unit, you should be able to:
 know major styles of prose used by Arab in American Mahjar .
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 familiarise with the names of some writers in American Mahjar.
 identify the major features of Mahjar prose.

3.0 CONTENT المضمون 3.0
العام

المريكي المهجر أدب في النثر من نماذج 3.1
إبداعات من مقتطفة النثرية النصوص من متعددة نماذج عرض الدرس هذا في يتم
التالية. النقاط في يتجلى كما والرحلة والقصة، والمقالة، الرسالة، في المهجريين،

الرسالة في نماذج 3.1.1
الشتر الكريم عبد الناقد إلى نعيمة ميخائيل رسالة أول:

لبنان، بسكنتا
،1958 ت 28

السلم. أطيب مني عليك الكريم، عبد السيد عزيزي
تلقينا دون تحول لبنان في للحداث ا كثيرر وأسفت اللطيفة، رسالتك تلقيت فقد وبعد،
عن أقعدني آب أواخر في لي وقع حادثرا أن بلة الطين في يزيد ومما الصيف. في
برد من ا ماخرر هربت قد الحادث، ذلك بسبب وتراني، شهور. ثلثة نحو العمل
كانون من الرابع – الخميس نهار فيها أراك أن وسيسرني بيروت. دفء إلى بسكنتا

ا. صباحر العاشرة الساعة نحو – الول
.2 رقم مسكن – لبابيدي بناية – بيروت رأس – المقدسي شارع عنواني: وإليك
يجدك وأن إبطاء، بغير الجواب هذا يصلك أن أرجو .37398 البناية: تلفون ورقم

ا. شاء إن اللقاء وإلى حال. أحسن في
نعيمه ميخائيل المخلص

شغفت التي الباحثة ثريا السيدة مع الكثيرة نعيمة ميخائيل مراسلت أولى ثانيا:
هم ول أعرفهم ل أناسار مالفاتي صفحات على أخاطب عندما "فأنا نعيمة: بكتابات
أو القارئ، هذا نفس في تلك أو الكلمة هذه وقع سيكون ماذا أدري لستن يعرفونني،
قلمي عن المنزلقة الكلمات تكون أن على أبدرا أحرص أنني إلو القارئة، هاتيك
أن لي كبيرةم لتعزيةم وإنوها . الحقو أفهم كما والحقو والخلص، بالصدق، مشحونة
ثانيةر راسلته ثنمو لهم«. أقدومه ما في النور وبعض التعزية بعض ائي قرو من الكثير يجد
بعنايةة منتقاة هديوةم منها أتتتهن بل خاصوة، تقدير سة ليمت يستشفن رسالة كلو ومع وثالثةر،
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في بها يليق مكانرا هديتك »ستحتلن البيت: في نت مي وتقدير وتقديره إعجابه انتتزعت قد
النبيلة". لعواطفك التقدير أجمل إليها، نظرت كنلوما نفسي، في وستبعث بيتي،

سعادة، أنطوان رسالة على القروي بها رد رسالة ثالثا:

1939/9/20م "في
لتأخر العذر إقامة وفيه مثلك، الصدقاء غير يهم ل ما لك أمري من بسطت لقد
انتصار رجائك ومدى أخبارك معرفة في الرغبة شديد كنت أني أكتمك ول جوابي.
عليها لقف نظرياتها، كل بصواب أقتنع لم أنني شديدا أسفا أسفت التي قضيتك
القديم الحميم الصديق لجانب بالعمل نفسي وأرضي والروحي، الدبي جهدي
واحتمالي برباطتي أتعزى السف هذا مع ولكني بالزعامة. الخليق البيو السوري
ول كنت وإني الحزب، كتواب بعض جانب من المباشرة وغير المباشرة الوخزات
الحرب إشهار عن الخاء بدالة ومنعهم الناقمين الرفاق بعض تهدئة أحاول أزال
نقصد حيث من فنضر خطئه، من أكثر صوابه يكون أن من خوفا الحزب؛ على
السياسية المذاهب وتشعب المور اختلط سبب إلى هو التردد هذا ومرجع النفع.

البابلية. اليام هذه في الحالة استقرار م وعد
كان إذا وخصوصا أديب، كل نحو واجبي غير أفعل لم إليك كتابي بإهدائي إني
ظني حسن على بناء لك فأشكره شعري؛ في الفكرية النقط بعض نقدك وأما صدييقا،
هذا في القول مجال ليستع أخرى مرة الجتماع لنا يتاح أن وعسى بعنايتك،

ا. بإذن الصديق أيها اللقاء فإلى وسواه، الموضوع
المخلص، أخوك

الخوري". رشيد سليم

المقالة: في نماذج 3.1.2

معلوف" ميشال المهجر: "شعراء بعنوان: الجر ا شكر مقالة من مقتطف أول:
شواطئها، من شاطئ أجمل وعلى جنيرو، ريو الزرقاء( )الغمائم مدينة في "هناك
واقفا زال وما بالسنين، عهده لطول ملمحه تجمدت البيضاء، كالزنبقة قصر يقوم
ويراقب قبابه، رفع الذي الشاعر ذلك بينهم يرى لعله أمامه العابرين مواكب يراقب

فيها... العائدين مع عائد صاحبه لعل البحر عرض في المقبلة المراكب
الغيوم وراء يعيش الخلد منازل في أصبح يعود...لنه لن بناه من أن هيهات ولكن
على وقفت ما أني ا ويشهد أحلمه... أنس عن الجنة مقاصير في يدغدُ والنجوم
أمام طويلة وقفة إلى وتقودني بأذيالي، تتشبث بيدة شعرت إل مرة "كوباكاباتا" شاطئ
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وقصر معلوف، يسكن كان حيث "كونتيننتال" قصر هما عزيزين، قصرين
عقل". أخي يسكن كان حيث "يوتنجي"

ساجدار أحبوك أحبوك، وأنا أخي "أنت خليل: لجبران وابتسامة دمعة :كتاب من ثانيا:
واحد دين أبناء وأنا فأنت كنيستك، في ر ومصلويا هيكلك في ر وراكعا جامعك، في
كمال إلی المشيرة اللوهية يد في ملتقية أصابع الدين هذا فروع وزعماء هوالروح،

النفس".
للرز الريحاني مناجاة من ثالثا:

آمل؛ حامدا، ورعا، فقبلته فمي، إلى الطريق حجارة من حجرا رفعت لبنان: أرز
العزلة هذه عزلته؛ حرمة لمتهاني الرز واستغفرت القدسية، الظلل دخلت أن قبل

الفاق. حجب وراء النسور، وكر فوق الجبال، أعالي في الفريدة
ربة إيه سره.. مكنون أستكشف جئت كعبته، ستار أشق جئت لني الرز، استغفرت
الصخور هذه بين الخضراء أعلمك الرافعة أنت الجبار، الجبل وسيدة الشجار،
علياء إلى بي وارفعي وعلميني، حدثيني، القمرين، وأخت الجديدين، بنت الدكناء،

والحكمة. القوة العالي ينبوعك من مستمدا جئت فقد إيمانك؛
الريحاني وصية من رابعا:

والسيادة، الثروة أولى حياة ول ل، والحمد والولياء، القديسين حياة حياتي تكن لم
تأبطت الدامعة الحياة خلل غربته اللمعة الحياة فاتني ما إن ل؛ الحمد ثم والحمد
أن وحاولت الدوام، على الوحشة كتاب جيبي في حملت سنة، ثلثين اللم كتاب

استسلمت. وما فأخفقت، الحاجة كتاب وأمزق الثم، كتاب أحرق
شرقا السواء على والسود والصفر البيض : النسانية في إخواني إليكم أوصى

وغربا:
أينما سبيله، في بالجهاد فأوصيكم مقدس، لحق مصيره تقرير في الشعب حق إن

كان.
باطل. على وهي الكبيرة المة من لعظم حق على وهي الصغيرة المة إن

مقيدة مستضعفة أمم العالم في مازال وقوتها حريتها تستحق ل الحرة القوية المة إن

القصة في نماذج 3.1.3

القاصيص من وهي الحميد" عبد سجن "أقصوصة من مقتطف حواري نص أول:
الريحاني: لمين التوبة( )سجل تضمنها التي الخمس
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بين كالفرق هو مولك وبين بينك الفرق إن الغليظ: الرض أيها لك قلت "محمود:
ندامة أصابعه ويأكل صغيرا، إثما مرة يقترف ومن يوم، كل ويذبح ا يذكر من

كالجبان.
كي الباشوات من مائة واحد يوم في لقتلن غدا السجن من خرجت إذا وا سليمان:

صغير". مجرم إنني عني يقال ل

جبران: خليل لجبران المتكسرة" "الجنحة من مقتطف نص ثانيا:
ولمس السحرية، بأشعته عينيت الحب فتح عندما عمري من عشرة الثامنة في كنت "
أيقظت التي الولى المرأة كرامة سلمى وكانت النارية. بأصابعه مرة لول نفسي
كالحلم اليام تمر حيث العلوية العواطف جنة إلى أمامي ومشت لمحاسنها، روحي
بجمالها، الجمال عبادة علمتني التي هي كرامة سلمى كالعراس. الليالي وتنقضي
قصيدة من بيت أول مسمعي على أنشدت التي وهي بانعطافها، الحب خفايا وأرتني

المعنوية. الحياة
ر شعريا معنى لنفراده وتجعل حياته. ربيع في غفلة حين على تظهر سلمى فتى كل
الطبيعة تأثيرات بين حائرار كنت بالنغام. لياليه وسكينة بالنس، أيامه وحشة وتبدل
نفسي، آذان في سلمى بشفتي يهمس الحب سمعت عندما والسفار الكتب وموحيات
سلمى رأيت عندما الفردوس في آدم بسبات شبيهة باردة مقفرة خالية حياتي وكانت
بالسرار المملوء القلب هذا حواء هي كرامة فسلمى النور، كعمود أمامي منتصبة
حواء الشباح. هذه أمام كالمرآة وأوقفته الوجود هذا كنه أفهمته التي هي والعجائب،
جنة إلى فأدخلتني سلمى أما وانقياده، بإرادتها الفردوس من آدم أخرجت الولى
أصابني، قد الول النسان أصاب ما ولكن واستعدادي، بحلوتها والطهر الحب

. ".… أخافني الذي كالسيف هو الفردوس من طرده الذي الناري والسيف

الرقش( )مذكرات من مقتطفات ثالثا:

حلت لقد الوان، فات لقد نفسك على تبكو ل الجحيم، من رسالة أرقش يا "ذكرياتك
ينطف... لن الذي جحيمك حل لقد ساعتك،

الحكمة ختمت فلغاية والرضع البكم أما فمتكلمون. بقي وما الساكت النسانية قسم أنا
أدركت وقد بيدي. فمي على ختمت أني حين في يتكلمون، فل أفواهم على الزلية

يتكلمون... والناس سكتن لذاك الكلم مرارة المتكلمون يدرك ولم السكوت حلوة
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فأنت الوحوش. بين التنسك هوله من أين الناس بين والتنسك الناس. بين ناسك أنا
وغضب أخفقت وإن والمحبة. بالين ألفته تكسب وأن الوحش جانب تأمن أن تستطيع
منك والمحبة اللين فيحسبون الناس أما جسدك. غير منك يمزق ل فهو عليك الوحش
حين في سنوها. قوانين من خوفرا الفاني بجسدك ضرر أقل إلحاق ويتحاشون ر، ضعفا
محكمة. ول يصدهم قانون ول والوارد. للشارد ر مشاعا البدي روحك جعل يستحلون

بالسكوت... روحي وسيجت للسنتهم مشاعرا جسدي تركت لذلك
انقسم وما ووثني، وبوذي ومسيحي عبراني إلى قسموه لما ا عرفوا البشر أن لو
بلغاتهم يحد ل الذي ا فحددوا المستحيل حاولوا لنهم إل ونحلر، مللر البشر

أرضية". بشرية بمقاييس يقاس ل ما وقاسوا المحدودة،

4.0 CONCLUSION الخاتمة -4
Prose has a heavy weight in American Mahjar literature; it showcased their
views, and contained many themes similar to what was known in the Mahjar
poetry.

-85.0 SUMMARY الخلصة
From this unit, you have learnt some modern styles of prose and its features in
American Mahjar, and also you knew names of those active writers, who have
contributed to the development of prose not only in Mahjar, but also in Arabic
nation.

-66.0 TUTORMARKED ASSIGNMENT المحاضر يصححه منزلي واجب
المالفات- ذكر مع المريكي المهجر أدب في النثرية الفنون بعض اذكر

فن؟ كل في الشهيرة
المريكي؟- المهجر أدب في المقالة عن تحدث

والمراجعة7- القراءة لمزيد المراجع
7.0 REFRENCES FOR FURTHER READING

المهجر: في العربي الشعر ،)1982( نجم، يوسف محمد ود. عباس إحسان د. -
الثالثة. الطبعة بيروت، صادر، دار الشمالية، أمريكا

جامعة مطبعة الحديث، العصر في الشعر حركات ،)1989( مريدن، عزيزة دة. -
دمشق.
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دار الحديث، العربي الدب في دراسات ،)1990( هدارة، مصطفى محمد د. -
الولى. الطبعة لبنان، بيروت، العربية، العلوم

اللوكة، شبكة الحديث، العربي الدب ،)2009( العطوي، عيد بن مسعد أ.د. -
الولى. الطبعة
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