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١٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

ا  

z { | }  

 اموا  ا  ح ا ءدد واا و إذ 

دأ  ره   وا،و  ،و ، مو ر 

 ارسا أ  ر إذ اا ا اب إا  دل ان ا

ا،   ا ا أم ة ا  أ  ر أو 

  مو ا أ  ان نو اإ  ا ا و

  ا  ة ذ و " اا "   إذ  

 ا ا ورؤاه وا،ت ما و و   ، 

 مووا  ا  ه أ  ى؛  و  ت إذ

   واة ا ،   اااا خ 

ى  ه  ،   ادء   و ا ص 

و،د  افا ا اوا  ور   وى

ا، اوااه ؛او ا  ة و. . وا ا

 وواطو ،ار اا،  وا  ا  ما 

  رت ا و:  

       ط. ...   ر او موا ان ا   

    وأ-    ا  .. .ا وا :الفصل األول

   و ة  أت اااءة  :            الفصل الثانى

                                              ا  اا   

 طا-ع واا - ما - ا وا رة اا - ا 

  باو

 ا–  ا أ -ادر واا   

  



       
 

    

 
 
 
 
 

 

١٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

ط  

   ان

موا ا –ا ر   

     ا            مو  ر اء        رد ،                                          ادا  ط                                  

 ا          اا       ،  دا ا را آو ت ،                                                       وظ                  

                                                                                           اوم وإذا وم ن   اذج اة  واما              

  ا                        و       ت             .     أن  رة              و       م١٧٨٩             ا       ا          

  ذ  إذ    ،              ا                  ا ا ُ                                      ُ        دوا اا                               

ا ا                    ،  ا وا                     ،    ق اوا                    ،     ا اوا                      

                                                                          اوم  دة  ا اى أ  ز ا ا                   ه "

              ؤه  ا                                   " –       جا   ل د                                               ) ١(              

  اا  ا أر  ؤى اة واا ا                                                                                                

ا         . ...     دات و                   ،  او ُُ               ُ  ُ                                   ت ة  اا     و   ، 

  ا                اا   ة                                 ....      ى           ،          أر  راس و                                 

ا      ،    ر او            ؤى اا  ز دج ام                                         ؛        ات  ر                            

           ا  إ ا   وررة اا                                                                  راتا  إذ    ،                    إ   

                                                     و ا ام  اوم                          .  "                          ا   و ى      

        -   )٢ (                   ا اة                                             ر ز ا  ا ا وات

                   وأ                                                          اوم ا أ رو  م       :                            . ج  .        ل ف 

                                    از  ة ف              "         و    "           و   "       وون    " "         ورد زورث  "

                                              
١(     جا   د اوا موا                                              ٩                    

٢(     م ٩              ا       



       
 

    

 
 
 
 
 

 

١٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

                          و ان                                    ،       اد او و اات      "     ام  "          إ ر   

 ه      اس     و         "   د١ (–      ا(   وا    ا  د نم                    موا          .     

              ج  ذا   ع أن وأ                                                           ،                 م                           رُ و                ُ     

                         

 "       ح  أن ا   ن ن   ،                                                  و           أ موا                   

  "          د    "                                        ن  وراء ا ود وا                                           ا  أن   ان وأ      

                 و ة                                                                             ا ا  ادب اوم و  ات              

 دت        ا ا ا                  "  ا ة وطا مر ٢ (   "                                 و(     

  

     "       ه                                     ن ادب ت د أو ذا                                          و ظ ار اوم  ادب    

                         .  ..       د    )٣ (                       ن    ات                          أن امن اد ات    

                                        ء    ا                              ا                     ادب    ...        ء 

                                    اذج ا ااد      "                 " " "         اة   "            "                 م وح  

           إذ     ..  .            اوم       ه                                                و اد  ااو  ا         .   ه

  و د نموا                                 ..    د رة           .  .          دبا  ذا رت إ                                      

           وا                                       ر د ا  امق   "                "                         وا ور ر 

                                                                                وآرا ر ر و اا  أه  رات         

و ع                ا      ع      وا دا                                       .   

  

                                              
١(                     و ت دار ا ط   ا ا ا  و مو٨                                                                                                   ا   

١٩٦٢    .   

٢(     جا  اوا موا                                        ١٠    

٣(    ا ١٣             ا    



       
 

    

 
 
 
 
 

 

١٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

              "     ط      ذات                                               مت وأو او                                

     "   ) ١ (   

  

      ا   اا اات   "                                         و         "   "   د أو             "                                        

"   وى  "         اد إذ         اا ا                   إ   ا  ا  بن ا                                 ات  "       ما         "  

       ا                       وآرا             ...                . ..         ا                                        ن  إز  امج          

وا ام                    ق م         ،   إذ ا  ن و                                               "    أن ا                         

                                اى  دا                                    ،          امن دا ا امم      . ...        ا

  ا              ،           اط ا  دا                                           مإم  دا                              ر                  

ر   ا ل إب                           اا  ص٢ (  "   "                      أو م (           

  

 ك او                ا د ا                             أو  ا ا ب دا                                     و      دا              

موا         ،    ما                ،   ما وا                 ،   ا وا                 ،      م ات رو                       

 ا           ا       :     وح  ر   وا  عا   إذ                                                                      

  و                         م             ا  أر                            ،    إذ ما وا                                  

     أ                                ه                    لل واوا ا                       ،      و           

       ؛          ا     ا   إن                            إ رو اء                     ووء ا                  ،    

                 ن    ن                   أ ر و  م                                              ة            

          د                              رؤ                                و                             ا               اة أن

                                 ى   ا                                                                 مل وإ  ه ا  ول         

راو       .           

                                              
   ١٦                     اج                              /   اوم واا د ) ١ (

    ١٧            ا م ص   )   ٢ (



       
 

    

 
 
 
 
 

 

١٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

  ا ُ و        ُ        اء اأ  ن                        ،               ىا  اع اق اوآ                                                      

 ا                          

     ذا  ا   موا وا                                                            ،      م  وا                                      

     ،         ا ا     و                                        ،           لمغ ا                                         

    ة اا                                إ          ن اا  إر   أن ا                                                            

        م  أو ت ا و م  ج إ                                                                          و               

        سا د و  دة ت كإ  ذ                                                      موا ا                        

ا    عو   ا و  ١ (                                         س (     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                              
                                                      اج  أماع ا                                                    /              ب  اوم واا اض د            ( ) ١ (

 موا                  ٢٢    و             .     



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٢٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

  ان  -  اوم اهوأ   ا

 ا                   دبا  ا ا                          موا           ،   وأ دو  إذ                             ،   

                        وم  اوى                        ا   ،           اوم                             ت ة  إاع 

                        إذ  ا   ،                                رة ا ا                              إ  اا                   اى ون   

 اءة اوا ت    ،                              ااإ  وا ى ذو                                         "  رو    "       رو       "  

  "          ورد زورث   "          م                  "          "  د أورو               ،                            ود إؤ 

               ا وا          رل                ات ا                            و ا      .   ا

 "    أ ا   با  مو                                             مون  أ               ا   "    ا دوا إ                      

  ر و ام ا                                                             نا أوا  و                             

   ا                 "    ا  وا١ ( "                        ا (           دة  وا                                                  

  موا              م  و                  ،                             دا ام ا                                                       ،    

                                              أا  وا                                      وا ا أو                   و

         ةا  رن ومرات ا اض                                                                  را  ط                               

   وإ وا                              "     د ة  موا  إن ا                                                        

        ا                 ط              و             رت  ،                      ن ا         ة  

 ممه          اوا   لول                         أا  ار٢ (                 أ (     

                                     ااع اوم إذ أع                                   ن أا                                   ادء اومن      

" د   و     "      را ا                        ،   إذ          ا  رت اا                                            

ما       ،   وا ما  رت و عوا                                       ،       ت ا                          ،   

                 واع                                      ،     وه و أر ا     ا                              ا ار ء د    

                                              
) ١ (  ا ا  ض  د س طر                                                ٩٤٧           ٤٢    

    ١٨                     اج                            /    اوم واا د   )  ٢ (



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٢١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

                                   وم اة  ذا                          ،      زا  دون                                  ام   ا اع      

   ،       ا ا  دو  ا                                        ،         و اطا  إذ                                              "  

 د           و ط ن ا                                       ا            " ) ١ (  ن           وموا                     

 ا               ،     ا ط ة        :                      وااف ا  إ                               ،     أو إ               

         و  ،                  ا واح                         ة وا            ا     أو   ،                         ا واء

" ر آن        إد     "  ا  را                       موا          ،   

                  ى أ  نموا وأ                                                                   ا وا                      

         ،                                                                          واة  ا  ارة و  وا     "           ارىء 

    وا ا  ل                            وا          ت          ،         اا  ا                              ا        ،                   

  ا ارب ا                      ،      إذ                   ا ا   تر ث                                                 وا         ،    

              م درة                                        ا ا   أن        ،                             وإن   اف واد   

    د إراداتإ                         ،      اع عوو                      ه ا ماء أ                                              

   "     ا  "         ور      إس            أو        "      "    ت 

                     و ا             "         از     "                             و  ت                          اوم         اه             و د 

  ر        مو               "        وا  رة أو رة وا                                        ذى  أ  دة                                    

     ) ٢ (                   وى  ا                                      آة اد ا ى ر وى ده 

                   ان اح                    اء                      ء  أ                                             ر ادب اوم   ة       

ا   وا             ،   ة       ادة واا                                 ،         تا  س واا ز                                      

    ة ا ن                       وء     ،           و اب و                            ،       ا                                 

   ا   اء                        ن       ؛َُْ       َ  ْ  ُ      ا                  أ          دا  ا  و                                     

  ا ل أ ل                                      ى ودات              ا ا  ا                                       

وء     ،       ا  ب اا ام                                          رب اا  ىو                                ا ا                

                                              
) ١ (  مدب اا ر                     – نم ف               –   د ٢                   ت د       ٢٣٩           

    ٣٧                     اج                            /    اوم واا د   )  ٢ (



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٢٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

  اط              ق                  وا  ث                                      .       أم ن                         وا                  

   ،                               ة  ر         "                                                                  ا م  ل ذوا   د                

  وء  د                 ،   ر و                             ،    اام  ةم                      ،      ون و                    

                                      ان  اوم                     ،                               ظا ادة رزا ة امن 

              ء                                    ااد ا ظا               واة  ،                               اج 

         ) ١ (  -              ط                   ل –             ود ارة  ،              واع ا ،    ان

 و            ن اا                          ،     وا  ن ن ا أن و                                                 

 ا      ا ا            ،   ت ورؤى     وإ إ موا                               

 "      ا               " "       ا              "   ا           "   ت      "          اه  ا و ؛                                  و  

              دا ا  ء وا                              ا  ات      ا و            ب             و                           

          ،                         ا   ا                          ا ا        .  .           –ات   ،       اات       رج 

 أت ا                ا ط  دت ا                                                   دىر اا أ و                                

                                               وأن ا   أن زن إ از ا      .                                 اى دى ن ا  وه   

   و ا                                  و                           اف  ق أوا  أن                                                  

                      ى  ات       ،                            ك اى وا واد   ا             ون ا ا    ) ٢ (        ا

   ء اأ                        ،        ة واا  و                                    ،   ة واا              ،   وا           

    نا                  وط اج ا                                  ،      ر                            أوأم        

 ا ون أن ان او وا ا                                                 ا أ و                  

  

  

  

                                              
) ١ ( وا       ا ا ا  و                                     - وت ١٩٦٠                   دار ا          ٥٩          

) ٢  (                ز  ة موا وا ا ا  وا   ا ا ا                                                                                           

 وا  ا ا ا ا ٩٥                                                 أ    



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٢٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

 ر دباياو   

   ن اا أوا                            ،    ن اا وأوا                            ،         ادوا ن ا                                

                    مح ة              إ            واري             ام                   اب        ،                     ات ا        أه  

ا        أ  ا                       ُو ُ    ا إ وا ا                                 ،          أو ا   ر                              

   ز واا ة             ..  .                    ط ل ذو ن أ؛                                         و         ر اُُ إذ                  ُ  ُ           اي    

وا       أ وم ادوا                         وأ                ،   أدا وم             .   

  إ                            دةا        ،     وا                    ام إزاء                  ا       ا           

    ،        ا                           اا                –             - و             نا وو ا                           ،  و     

                                إذ                                    ء م اء،         إس                 د اوطن    ا         أن   

دا      ،   ع وو                   موط        ،       إ   ن د                                                       

                                         ا ام ا ذرا       ،                           أو اار إ ا           ،        أم          اماء  

 دو دا               ،                 ء اة أدم أن ا ذ إذ رأوا أن       ،                                                             وا                

       "              ةا ازب م سا إ ا   ر                                                                          ،          و                 

              وا   ،  ل                                    و   ا   ،                                    دوا ا وا وال   

ا         ،   ا وا ا ١ (   "                             إ (                   ا  ة در  امو                                               

    .       واح

         و  دة  ة ذاا م                                                 را               ا وا ا                               

                            وا         او                                                         م ا د اد، وإمذا م                     رزاق  

 ن ا                        مودب ااث او ا ا م   وب                                                                                   نو       

  اا ٢ (                         ا (   

  

                                              
                           اء ا د                 -   اد-         ان                                              ت ة  ر ا ومه    )  ١ (

  ووا ا١٧٤                    إ    ا ٢٠٠٨                      دار ا      

) ٢  (    داوود د أم ا   ٣٠                                    ا    وا  ار اا                                  

    



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٢٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

                                                   أا       ،                                ر  ا                              و دت ارة           

                     ان        "                    اا ا    "     ١٩٢ ٠   ٠                وا  ال                  وأر  م               آداب وآراء   

  و              و م                   ،     با و                    "       ما ١٩٣٢                      ا                   

 ف و                    ر و داود                .     

         روا د انا م وإذا                                                       طا  ا ا  تأ                                           

     ن   ) ١ (   "                      ا وان                        ارة وا و    "             وى                   ا آماك   

 ا            أ        ا       ا                                                                           ؛   ا      إذ                  

وط   ا                 مو ر إما                             اءم سم                       ) ٢ (                   

   ،                       ن أ وأى  ،                              وا ا                                    ن  ا ما      وإن

   ى اا ار  وف أم                                                   دى          ى     ارى اا                              

وا          ،   د ا                               ا أم أم إ                        ذ   ا                                    

             آق                                                            أط أ ا  ء ا ا ا          "     :                اب    / د

          د                                                                  وا ودوا أم ة و أ    ،                     ا وان

               ظ                                   .  ..        وأ  ن                                         ا اة أ                        ات  ه   

                              ر ا                                          ن  أمق  وأ         و د   د              اء اب   

       ا اط  ون ذوا دون إ                                                    "  اع   وا       "  اا ظو                 

        ع   ا                               ل ا وا و                                             ون  ا اا       ا

ة   وا     ) ٣ (                         

                           ا وا  أو     ان                                                    دء واد   و ا                و أض ا

وا إ            .  ..     

                                              
) ١  (  ب   طا ا  د وأ ار ا دب اا                                                         ٢٠٠٢        ٧٠      

) ٢ (    ر ا            ا ١٧٥               ا       م                                       

) ٣  (      دبص    ا ا ٧٠                 ا         



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٢٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

      ُ ام أن ا   وا       ُ                                َِ ِ   َ   ، ََُ أو     َ   َ  ُ     ،   ا إو ا وا                          

 ِْ      ْ  ِ،  َْ أو      ْ  َ   ن                 و و   ،                     إ اط ا                               ء اب اون     ،   

  طارات ا   ا                                      ا   ،    او ت ا و                                          

 ع وا           ،    وا            ده  ،       وب وروا               ،     ف ورن    ،                   واو              

    إ               ا    ل              وا  ،                            أوا ا و ن اط                                             ،   

           ا ا    ا  ء  و                                                  ا            ومد وآا اأن وط                                  

          أب                             ن إ ط     ) ١ (                    وى طم                          /       ل د       –        اد  

 وا ؤل   ،              اوا ؤا                    ،    ل واا                         ا ام  ث                               

ا      ،   ذ  ون               ب        اع   ،   راقة واا                        ،     

                                   ظوف  وام                      ة                                        و  اب وال ء ا     

اى       ،       إا م  و                                   داوا         " ن         واا ط  دب دا                               

   ت            ا           را   و م  مما                                                            ،   اأ ء                 و  

   ف ا  وا ر                                           نا ا نى                           ما ان اأ                                   

ز  ا    " ) ٢ (   

                  ى و  نش ا                                             ،  ا  ك                وأدى         دب        

    أو أ ة او                               أو ا م                              ع أا ن        ،                       إ ام                       

           أو ا ت اه ا ىت                                                     إا    ا     ؛                              أو و             

     درات اا  أ                                   ،    دوا               ،              اإ  واو                                           

  ة       ا ل               ،                      رفا  ط    موأ                                                                               

رو أد                    .   

                                              
     ٣١٦       ١   ط  ١     ٩٩٧                                     ام وآراء  ادب وادء ن  ) ١ (

) ٢  (    ا ٣١٩                ا     

  



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٢٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

                             ا أن ا  و                           ر أ                                               ،          

 ا                        ا  ت                        ا  هأ                     

  

                                       م اا أدى إ أدب                                     ا ه ات واداب   "                     

     ) ١ ( "                                  اق واب 

  

                    اى إ إاع                                اء ب ا ااء       ،                                    إن اطع  اداب اة اء     

                              أو                            ،              ره  ال                     أو   ا       ،              اد ه 

ار      ه م و رم                            .               

  

          دب اى            وا  . ...        و دب اة اُ  رزة                                        ُ               ،            

 ة وا                     إم  ا                         "        ى ادب اح ا                                                

 ت أد   د  ة ات اا                                                                                          

     ) ٢ (  "                                       ت أ أى أم أد ة 

  

         ا ن ىا ا   ا ا                                                                د  اث ا                                       

        ن اا                                  "   اا              ،       رام   ء  وظ                                

                 ،       ة ت ا م أن                                                            ا                 

 ا   أو                                            .   اا   أ                                  

  

                                              
         ١٧٤                           إا اوو  /    د           ت ة  )  ١ (

) ٢ (    ظ دب دا  ورواد أ                           ا دار ا                          ٣٥٩     



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٢٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

     ا  درا ا  عا                                             م ط                      دن ا                                 

١ ( "       و (             

 او             ا ر اع                    وةا               ا              ى   ،         

     ان رو اء ا ن م إن         "

وإ ا ن إ ى  واا إ اق او اة ،وأاره

وررف وا دة اا   ةا  ن٢( " و(            

                                       ،    ذا                اى                                         أ                      ذا اب                   

     ا أ أرد  نا                                             آة ذا  وم                          ؛          أى ا                 

وا      ،                    و ا             .   

           ا   د   ا                                        ا اد ا                        تا  ام                       

    ذو ط ان   "                     و اا             "  "     ا                  "     فزى ا                 ،   

"  زا ا              "     " وا       "        أ إ                         ،    "     ا وى    "                اا ا                   ،   

" اا ت   "           أ سرز "   ،             إا             "   زان م          .   

                                                                                      وإذا م  ا ظت  ا ن د اب أ ت                           

    "                  ن   "           ى   "      ااف "   ،       وى  "        ا          "   ك    ،             اة 

     .      د

  

   ،                                                                                       و اة ل  ر  د ا   اة            

 ا ور                  ،        و                                ا ا                              ،   وأرادوا           

     و م ا                                  ،    ا وا ات                          وا                   ما            ،   

                                              
     ١٧٧        ٢٠٠٠                                   ادب ن ل ر  اة   )  ١ (

         ١٧٦                  إا اوو       /    ، د             ت ة   ) ٢ (

  



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٢٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

                وض وا  ا                                         "         ورات  اا وزان  وا                                           

 أن ا  ة                     اورة ا   سدة                             وا١ (         وا (             

    ا إ                                       موا ا  رزة   ءن ا إذا                                                                           

     ،                                            د  اا  ق اذ                ن ا     ،         اء ا                         واى  

 ا ا إا أم رأى ا                                          

 "       ذا  ون                           ةا                   وآ او                              و                          

  أ  م                  ،    نة     ،                وا  نو                    ،          رت                        

                       نو   ا ل د    –                                                 ر                               

وو٢ (        ا (         

 ة ان    ..  .               اا رم              رأ  ة اا  إ                                    ،     و        

      إ م                       ،    أ       إذ   و     ا     ض وا  اع إ                          ،     وا           ورا          

     ت اا إ ذ                                     ،     اع                    ا ى واان اا                                    

   ذ  أن                                

     ،                                                                 ات اة  اا ذوا            ..... .              ان اات 

                ار                                                                         وار ا  ا اات وا وان را  رف            

ا         ،      ا   و  ن ا                                              و ار                    ،       ا سوام                 

ا    ر  ا   س امو ر  ن ا                                                                                        

         ..  .                           ور ام وماز        واطه 

                                و أرادوا                           إذ  ا    :                                          روم اؤى وا إ ال اى     

   اا                         ،   

                                              
) ١ (   م  ل٩٥                        ا      

         ١٧٦              ت ة   ) ٢ (



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٢٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

 سا                 اب     وا وا               دى  . ....     ا  ز                                        

   ،   ا                     مح اال  د                      أظ أ  ر       إذ          ......      اء     د 

     ا ا  لا                                لموا مم                          . ..    رو ا                   ،   ا ر              

اا         ،   ا          واا  ىوا ا ات                                     إا  ا  د                             ،   

اد       اا ض وا إ                                                      ة وإض ا                                 ،   و         

  ءإ                  مو              

  

       ا  دتأ دارس ان ا م ا ر و                                                                       وأ           

اما و               ، ا                  ..      

         دىءا                                  اعت ا               ،         را  نى                                وا                  

                               و ه وظ طا طر                        ،                                                 و     اا اى      

              ن     ؛ م اعا                                  ا                                          را                

             ا و       إ ذ  "         ى د               وا ا                           ،                  و ن  ا ط  ور      

                                 إ ا و               ورة  ،                    ا  م            و                ،     وده  

اا       ،         ر  أ                                     لوا ا   مإم                                       ،        س إى او                     

ا ة اا                          ،    ر  وآ                            ) ١ (                     

  

  

  

  

  

                                              
) ١  (    ا ارة دار ا   د ا   ٣٢                                                           ا      



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٣٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

  ا اول

وا ا     

١٩٣١ -١٨٨٣  

                                         و  اب  أا                               "           د و ا          ،     ا                     و  ر ن     

    ا دى ر                           ءرض واا                    ،    و                           ن ل ى                   

                                               ت ط أو ر  أو                  أو ا                               ط وم اار وا 

    لو ١ (                    إ (               ل                 ما ا                     ن         ،      ال ودل و                         

   امق أ  ر  د  ا   م لو                                                                                          

  ا ة و                   .                   ز  أ   وج اا  هووا                                                                                   

           أ              ،            ا   ،                                        ون واه د ااج   ،             أه س

                                    ش     ،                             وت إ      ،       م      ، م    ، س         وأءه

            ركم    ن                                                           ،          ا                   

موا         ،   

 ود ا                          و أ  شوت و ا ر ق                                                                            

         .  .       واى         ا       .  .           رؤ             اى         ذ     ،                 ارى  اد  

                       "      رى              "        ر أ   ف ر    ،                                         ا               

        "   ا         "   وج   "        وا ا            "   

                   را رى                                   ر  ل ا                             هو م                                

                   ،    ا  ةا و                                     ا  ت                  أ ا ،                   

ما       ،   ود إ                       رو              

  

                                              
) ١  (  أ    ظ د دب اا   ورواد                                        ٣٦٠         



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٣١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

 "   ا ا             ة      ) ١ (          ا                           دأ وا                         ،        ر وا                          

   ) ٢ (  "        اا    "     "        اا   "         اا      ه 

     ا  رك                           م                   ،      م                  ،     ما أ                   ،                        

         إذ ن    ،       د ا                            اة ا و  ا         و ا                                           ا ا ا ن  أ  ا

        أ  نا                                     بأ  ا                           "    ما وأرى أن   "                     ا        

  إ  أو   ذ                            ا ى اا                            لا              -   و          

  ى اأن ا                     دى ا                          ا           كا    اع                                         –   إذ   

                                 وه ان ا و                 . .        وه   ،     و                            ا اث     

   قا   أو                                   ....         م      رؤ               و                               

  رهرك او                               ،   ان ل  و                   :     

 "                     و          ،             ن واوا ا                                                         ،   و                        

   ،               ا                      وا       ،                                 ود   اق                                    مة   اب        

    ح اا   رةوإ                             .                                  د واوأ                          .   و        

   ،            ا                             و                                            .       و  ا ا        ء

  وا             ،      وا                        .  ..      و                      ،                       زا        

                                   وذا  أن  إ         .                                                    و   ر    أ     ،         ه

       ،  هأود ل إن                    وأ و ز  را                                                                    

           إ                   ء ،          ء ط  ز  ىاج  ال إن اأ                                                            

     .                                             أل إن أب ا   و            .  .                                     أل إن اة  ا إ اراء       ،

                                              
) ١  (             نو   و   ا    ان وف أنا                                                                                                       

    –           أ ورواد  _                             ام  اء ذ ادث 

) ٢  (            ا  ا  وا اا  ا ا  دا دار –                                                                               ا      

  ب اف-      ٦٧                ا     -  

        



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٣٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

      م م   لأ                                 ر                              ،    و                .  .     لأ           

 دوأ أ   و إ ا ا   دون                                                       إم      " ) ١ (     

            ا أ ا                                                                          رة      ؛ م                 

                  ره    "       ا                                                              "    ا  ة ت        

و           ا   اره                                      "    ن          "       ا و                 "    ا           "       وا                 

ما  ممم                        ا       ؛                                                  ا                      

وا      .            ما ا  و ا                                                  إ مما  أن                                

   ا  وا م                        ا          ،     ا ا  وظ                            ممع ا                 ًوآراء     ً           ،   

               ه اار              ذا اد    ،                          إم ة و ا                        "   أ اى زاده     

  –                   ان      –            ان             "        را                   و      ) ٢ (                        اء وااع      

              دا  ء  ة ووا  و ر واإط                                                                              هو            

             و                                                                                  امم  ر    د     

   ) ٣ ( "       اد 

  م         ان ا ة               دة                       ،           ا  ف                                            

 م رة            ذ  و   تة وم   ا                                                         .   

  

  

  

  

                                              
) ١ (   ارة   د ا   ٥٩-  ٥٨                                         ا  ١    ط  ا ١٩٥٧                   دار ا    -        

        ٣٦٢              ظ    /  د           أ ورواد   ) ٢ (

       ١٨٤                        إا اوو   /      د             ت ة  ) ٣ (



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٣٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

 ا  وأ  

           أ  مة اوا اا ؤوا ا  ان ز                                                                                    ور                        

و        و ة اا  ا                             ى د     ،         اد وا ن أ و                                                       

ا        ،    و            ا      ،   ا ان                 و   ا                             ،   و        

                         م ا ا                "                أم داوود    /                                               از     ا ل د           

 ا ا  ن –                               ا                –                فاء –          اا                  

 ا ت         ،               ااع ول ول و                                          .  .       ل أن إ                 "     م و              

               ا ا  ن ن وم    ه ا ست اط                                                                                     

    ت اا و                               ا  ء ا  أو زة ا  او                                                               

   ) ١ (        اى

      

  و     ان       ا            ا      ا                     –                    - موا             ،     تاإ وط                        

              تر وا                     ،       وا  اء                      ود                    ا                              

موا                ،      إم                                                  وا ى أو                                       

ااع     ... .      إإ       "   م        "     ما                ا                   ت     ، "          زاردا               موا            

ا     ،                        اع رو           ،         ، م ، ،ر                                     ،             ،   

  ،           داءا ام   أ ذ                                      و         "                           "      ىا       

    ا                         ،       م دب وأوا ا    ن  وود                                                                 

                       و                              وز ة وا                                            ،         ن   أراد وا              وار

و    اءة وا  ًن م                    ً       ،     تا  أن  و                            ْ ْ  ه         ،    رتوط          

اإ        ،  اة وا ت                                 وأ ت ااءات واه او                                                   

                                              
) ١  (    ار اداوود ا دأم ا   ا                                                         ٣٠           وا    



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٣٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

  توأ                         ،  ر            ة                         ؤلن واا                     . ..   و        

   ؤن واا                                  .....         ا ط ود  ن                                 .   ل         

                                                                                    ا إ  اات  ك  اس     :                     ان

  واخ ا                 .       ىا إ  ن  ة إاف اأط و                                                            

                    وا                    اارس       ..  .      م                             أ ا وا     .            ت ات 

ا وك ،               اب اا  اوا ا و                                          ،   

  ا ا   وا ا و                                                           ،         ا أ                     

 ١ (  "           و (          ا                                                وا        ،     و              ر          

 ور   ن                     واوا ما                 .   

     :         ل ان  

ُ               ُ            و  ا ؟                               اع                          ) ٢ (     

     ا را ر ا ن ر                                           مما                     "          ا  وا                                 

 ا             ،             اء أ و                                               س وا                     ،   ن ط             

   ؤ  ىن أ                          ،    و و                                           ز  ،                    ةو         

ا   ، ا  ٣ (  "                   وا (   

     أت ءب اأ                                ،      عوا و ا وآب إ                                ،      إ ر أو                    

            "         ار إ   إن ا                                                      ،  ه         و             "  ) ٤ (               

                 ط  ءأ   ن أن ه و                                                                          "       إ ت مو                     

            ا إ  ا                                    ،   ن أن                             وا                      ،   

                                              
) ١ (   ان  ان دةرواح ا١٢٣                                   ا   .     

) ٢ (   ا ١١٢                  ا     

) ٣  (   ا د وا  ان                              ٥٤  ما ار اا ما ا                                               

) ٤  (    ا ٣٤                ا          



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٣٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

 أ       أ                       ، و وط  ى إ و                                          ،  ن ا               

        أم                               ،            ارا  ن                                   و                  ،       و                 

  بوا  ء١ (  "                          ا (     

 و  ة وا   ن أن و                                                      :     

 "              م  ىا أن ذا  م  ةا                                                                "       ر                     

  ؤل وأ                  "    ت أا    أن ن                                                إن ا                     

   . "     اة

            تد واأ   ء اا و                                                                  أم           داو                      

 آن اا              ،  وا         ،     ا وا                ،            ا  ا  وأ                                                

ط أ                   .   

      إذ                                   و إا ت            ؛                  واؤى اة    ،                             وا ا اا ر     

 اى إء             م           ؛ ا                 ه                      ى                           .     و        

 از ا            :          دىاء اا                                               ران أ انا ور                                                      

                ا   ر م     أو أم                                                                                        .  ..   

         ، ارواح     ١٩٠٦                  ا اوج  ،    ١٩٠٥            ا               ر . .                  وااء اى

   ،    ١٩٠٨        ادة 

وا ن    ١٩٠٩                   د١٩١٨        ،ا     اارات     ..     ١٩١٩           ، اا  و                        

  اوإ ر  دا                                 ،         ك ن وإذا                            نرا أ ت ط                              ،   

اء      وطا             ،    وأ           رة اذا                   أو  أو ا                   ا         ان   ؛ ن             

     ت  ا                            ،              ا  دو  ا و                                                               

   ف واا    ش                                                ،  د   ى      اوا ا ا                                  

 وا اوا                 .  ...        ش                .  ..       وة واا و  أ                                 ،            

                                              
) ١ (    ا د وا  ان                                ٥٩          



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٣٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

                أم          ود                           وأ  طل ا              ااض                  و أن                      ر ادة    

                                                   و ا م  أ  ا          ،                                   زوج    إأة واة        " 

 ا       ودة اوح اوى وا١ (  "                             ا (   

  

 ر ١٩٢٠            وأر     م                                "  و وزم  ا ا                          " ) ٢ (   

   ،                         اق        ،                                  ت ا وات ا                ط         و ا     

                 ر ل وراء  ول ره و ء   أ                                                                                "     ا         

                                   ا    ا                 ،                                                اد

        " ) ان    ) ٣ إ                              هو أدا  ا                                     موأ                           

                               اومت  ااق ن

                                                         "     ة اا   ك روح                                 " ) ٤ (     

  

              رهأ  ى  ان                                     ج إذ                   ذاب                                                    

  ن ا               ،        نم          ن  ،       اما  وا                         إ                          

  وا             وا و ن وامة ووا و                                         م  ىى أن        ) ٥ ( "             أ                

 نما           اف اأط                             .  .         –        – ل –        م        -و     ا             

  ا موا ة ا                                               رة  ل ا                                       م        "   إن   

                                              
       ٩       ٥                                 وت   ا ا ب   /                   أل ا د          روا ان  )  ١ (

) ٢  (  ا د وا  ان                           ما ا                            ٣٢    

) ٣    (      ل ا٤٣                  ا    

) ٤  (   ا دار ا    ا ١٩٨٠   ١                                          ا        ٢٥١     

) ٥  (   ورواد ٣٦٢             أ     



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٣٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

 مة او              ا  ن وا                        ا              ،     ا                 لوا ا                  ،           

  أأ           ور  جإم   ١ (  "                               ظ (         

                                     وم  رو و    ،                          م                                      :    ز من   و

  دود                   .  ن ان                ا        ا  ر راو             ،   

         ا  حأ  سا ل ودة ا                                                            ا و  دة                            و          

       م                    وا ل إ     ،                     رات وات                ا وا         ووا                      ،    ار واان   

                                                    ا وا    ؛                                             أو اب أو ااء   

 رات اوا ان                                 ا   رارة  ؛                            ا  ف                        ذا          

    ة عوا                          را                              ٢ ( "         ذا (          ال م ح و                                   

               ان ا                         د إ                     ان  ؟ م  ذا                                       

               زل اا إ رة                          و  ى رى  ،                             ات أو                    ،   

     ل اا  اهم                                                      إذ أن         "     ء                                     

ا     :     روأز م مأ                                           ،   روط                    ،   ة ح                    

ول ا   ا       م ر وازى                            وا      "          ا  إ  اولر    ،                                      ازوا             

           ) ٣ (                 اادى                   وا                    ،     ار

     ُ   ان     ُ                ُ ُ   إذ   ش                      "        أم أ                     ر                        

            ا                                                                            اام   اة    ،     اة

 ا   ىا                              "  ) ٤ (         

  

                                              
) ١ (   ن  ا ا                        مدار ا ط                                 ٥٨        

) ٢ (    ل ا٤٤                  ا         

) ٣ (    ا ٤٧                ا         

) ٤ (    ورواد ٣٦٢              أ           



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٣٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

   و م: ان آراء وأر

     ا  ا ا ان                                          م   ع أنا                                             أد                  

   دة ا            وا ا   ت                            ،   ا  و                        و و                          

             و آراء  .                                         ا ا  ادب وا                                م ا  ا     إذ ا

             و                               ة  و مه  اة 

 "   اوا ا١ (  "  "                 ا (       و        رهوأ آرا                       .    ا آرا و                        ت                   

            زان      م                               "  أدء واد  إن                                              ات ا ورت  ل      

"     أ                     ان إذ ل إ    م                                                                 اا                    

 ٢ (  "         ا (   

                                 زاد  ذ  ،                         وا ط و          اي            إن ا             : ل ان

وا     ،   وأ     ك          ،        و                           ) ٣ (        ا  ان عا                                 

 و ا                 ،    و                ،     ا را و                               رم   إ                            

ا     ،      أوزام  وأن                      و           اطا أ    ت   ،                                 ما و                  ،   

ا ا و                     .   

                 انرك             و    "   د ا  ا   ا ب ا                                                                  ،   

  ا ا  وجدون ا ا أ و                                                               ،     ن أد و                        

           ) ٤ ( "                      ار 

   اا  و ران وم ان أ و                                                  ،   

  

                                              
) ١ (    ورواد ٣٦٢              أ         

) ٢ (   ط ا ارة  دار ا   د ا   ١                                                            ا     ٥٦       

) ٣ (   ر ا   ن اا  با                                               ٥١   

) ٤ (    ا    ان ا                      ٢       ١٥٦     



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٣٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

                                   ال                                              إن ارء  ا واب                  "   ل ان 

      "  ) و  ) ١                  ا ا                            ا                     ،        رى و                          ،   

  راة      وا         ،    أم زه                     إوإ   را                                               ل      :  "     إن     أ            

  ا  صا                      ،          أ                                                     ا ا                                

                دا              ؛                                          ا    ة       ،                      ا ا    ت        اى  

                                                         أع دات ة                                 .     م و ا   ال   

  ة تة وا                                      ٢ ( "        ا (       ى و   ن ا                                        

 و و               ع اوا  دو                                           عا ا و                              

  "                                                                     ا وا إ أ  إذ   ا ان اى        "          واس  

  و                 "  وا ا  ا و                                       .  ..   و       ان                               

                   و ا    ) ٣ (  "                                                               ان وا  ا                          و  ا  

                                                                                    ار ة ا  ه ود إ ا  اا                   ان

                                ا             ن                                          إن ط ى  أ وأم          "         وا  

     ان ر ذ                                  .  .   ا            ...          وراء  ا ا                                       

   وراء ا  دةورا         ،                       ا  وراء ا                                       ة ء  ل          ،                     ء                       

      و  و  ر            .  .                             وم إ ور   تم  ف                                                

   ة ك ن ٤ (  "                                        ا (    ىا ة ا رتو                                           

                                                    ورة ه و و ا ا أن  ا                  "     ان  و   

                                              
    ٣٤                    ا ا ان   ) ١ (

) ٢ (  ا ٣٤              ا    

) ٣ (  م ٣٥            ا   

) ٤ (  ا            ٢     ١٤٣       و                



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٤٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

                                                                     أن ن م   ا                         ون    ،               ا اة 

وو و ط                      . .....       

    .. .      ظ        و    ر  ا   و ء  را  ا        ض       و              

     دون ادإ إ أ                                                  د       ؛ا  ةرأى ا  إذ                                       

                                            و ن  ا وا   ،                   ب اى ا                 ا اد           وادء 

                                               ح ادب ا                                                      ن  ل                 ،        وامء

    .. .                               وا اة  ح ادب اى

      د  ل                       :    "           ا  ض ىا ا ر        .                                         إما إ د و                           

    ا ا                                    أ   ى و ا موا  و ا                                                                             

         ) ١ (   " .                         وت  ا واد

 زة إن               ت ا ان                       ،   دبا     واط                                               

                   ه                         وث اى  ظ ا                                             إ ا و ظه ر 

     .                                  وراة وت طر و ا  .  .      اى

                                                       مدى  ور  اد و ذا       "                   ا     د               ل                 

              ارة م  اإ  فت واوراء ا اءه وامره    ،                                                                             وأ وأ                 

                                      ون ر ا  د  ا       ) ٢ (  "                                          ة  ا وا وار  

                        ا   ان       اب 

     ا أ                      :     أط               ا  ان                                            ل ا ا و                                       

                     و ط      ،                               واع   ا                                     ام ا                            ا ا        ه

 دأن م                       إ             ةمفء ا   أداء د دور                                                                

                                              
) ١ (     ه دوم ا  ل                                ٣       رف    ٢٩٢دار ا             

) ٢ (        اءا و روا   ا  ا ا ا رف   ٣                                                                                   ادار ا                

     ص   ١٢٣



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٤١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

              ،                                 اى   ال                        "                             واوف أن  ادب       ) ١ (      واق

   رةا                      قط  ظ اأ                                        ،   ا  اءا                                  

   ء ووا                       ىا ا    ا ا إ ا ا                                                                    

 ا  ٢ (                  ط (   

                                        و ان   د درس ا                                "         ل من ا  ان                      

       در  ة أة                               واأ          وأ وا ا                      ،    أد                                            

    ت ا اا                                          دا ا ا ا قآ إ أو وا                                                              

  ى ام               اما م ر وا أ                               ) ٣ (   

                و       "        ا          "                                   و ج     ،                             أ ر ادة     

    أن                  "       ت م              "    ت                    ه  ن و إ                                     "    ان       

             "     

  

  

  

  

  

  

  

                                                

                                              
) ١ (     وأ ار ا دب اا                                         ٧٢    

                                                                                       ارة ا    ر  ح    ا ااف  د ان        ) ٢ (

 ل اا                   ١٩٨٠       ةا  دابا                              ١٢٢    

) ٣ (   ل ا٤٣               ا        



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٤٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

ما ا  

      اا ا    اة ا  

  اءة ة

                               وا  اس   وإن وا                                              ا  اس ع إذا وا 

وأ       تس آا                            ا أ                           

   ا                                ا ذاك ا  و                          

   ن سا                                    ة وت ا                           

                   و  ا                                  ات راع 

 و                                ا ر                 

 ا سا                               عا  ى                 

    ذا                               ر ا ا                 

                       ال                               اى و  أ

 ى أا وأم                                 وذ                

                     اد ا        أ                                و اة ى م اوده 

                        ن  اح              ه                     وا  ا ن ا

  ا ر ا  ر                                واا   ن أز                          

                             ورت ظ اي رت  ا                               ن   ر و ر 

                   و  ا                               ات ن 

م  ذا                             ا                    

 ا و                 و                ا                     

 ي وا أ                               ا                  

  ىا وأم                                  ا  أن                    

  ةا   رضا  و                                ا   و ا                             



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٤٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

 ة إا ا م  اك                                 روا  اإذا ط اب وأ                               

                                ر اى و ا  وا                         إن ا وا م        س 

                       أى وذ                                  ا  إن  وذاك إذا 

 رة وا رض                            وا وا    و                              

    أ ن رأ                               ؟    ا                          

  تا                                       ا ل أو             

   ا                                ا أ                 

              و م                                إ ا ى 

                  ا  ا                                ذا ا وا

 ي وا اب                             أا                    

  ىا ب        وأما  أن   

  سا  وا ر   وط زر   وا   

  ا  أ      رف ا ل و  

  و ااب ا وا      ر      ب ا  وا 

   ب ا    وا اا أو أا رإن واظ  

ت دا          ا و  ا   

  ذا ا        ا ا    

  سا وح        إن دو ظ   

 رض دا       وا ط   

ي وا أ         ةا    

  ىا ة        وأما  أن   

  وا  اس   وإن وا   ا  اس ع إذا وا 

  تس آا وأ        ا أ                           



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٤٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

   ا      ا ذاك ا  و  

   ن سا        ة وت ا  

  

   "         ا           "  ى و                           إذ    ا ا                         ات اا ة ة  

   إذ                ا               ما ام                           ؛     طا            –  ع اا                      –  

  مر   –        اوا         -     ت ام                       –   رة اا                     –   ا ا                  –  ا          

              واب 

   ،                                    ا وا ن  ا امم                     ا  أن                        اة    

                    م                                   ا   أ  ،                د                     ا ع     وأن 

م        ، ر ا               و                       – ا  تآ  سا وأن أ                                               ،    

    ا    و                             ، -               و   ا او    -                                            و            إذن    

                             ك و ل  اس                                                         أن م اب  دمم  ا أ  ذا         

 ما                       ،            و                                                       و اون و            ،   

                       وأ اس  ن 

)           (    ت  ن                   ةا      ،              اا  ا   و                                                     

ا   ا     مم                                    ة دا و                           .     

               رظ  ا  وا ا  و  ك أن  و                                                                                         

                                                     أم   ن أ ا وام                        ،               ة ا اة   (           و و   

      ،    فن واا                        ،             ءا  ر ا  ن                                                         .  ..     أ      

      ل  فا                                          ا ت اا  طا                                                       

 سأ               ،   دا  و ر ا                                     ة .   

                      ُ                       أن اف ُ     .                                                      وان  م أى   ال           

  اف   ن أم  ا                                                  .     



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٤٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

                                                             م ة أ اا ات وإن ا                                         وا واف ن    

        اا ر          ،                                  طا  ا ا                                                       

   ،                رة              و ا     ،                                    اب  رة ة وا ات                    وام  ا  

             ا   ورة ن وا  ن  ا ا                                                                           .    نو             

             ،          ءا   يا ا اج      أ                                                 وا  و                    و ،        

   د اا ا                         ،          ا ف واا أو  ا و                                                        

 وا ا              ،           اوا  أو  ن                                               ،  و             نا                    

 ا       وام  ره                            اده و                             أ                                          

       . ) ١ (                                         و ف  ط ا اة   ،                    ما ة ود

                      ؤى اب ا ا و روا اا ا و                                                                                                 

أدق وأ   ت إا                              

    و  ا    ات راع 

 و        ا ر   

  ى  اع                             اس ا 

     ذا                             ر ا  ا                 

 ى وا ل       أا    

 ى أا وأم             وذ   

                                         ان  اا                     و      ؛                                 ر ان   امن      

       ا  ن واه ا   ى تا                                                                    و                      "  

   أم  ا  ء ى وم   م ه و أ                                                                                             

    ن ا ا وا اوا                                            م  ى  دا                                                       

                                              
     ١٢٣             ١٩٣٨                            ا                                  إرون إدن        )           وامن –        ان     ( ) ١ (

–  ١٢٤    .       



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٤٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

أ              ،    ه وا   ل د–                                  أو                                     -) ١ (         

   ا ة                   و              نمة ا                  و ا                 أ              دهو                  و                   ،   

   ا إ              ل او ا                             ا               د       اا                  ،    و          

ا           د وأ             ، و             .         

                     م  عا  هو  و ا ا  سأن ا وا                                                                                              ،   

    .          ذ ا أ                 وإذا أراد أو ء 

                              اب  ازت                             أن اء        ،                    اي و                 ل أ 

   ا  ت ااأن   و   ،                              وا         أ و                ا ارق          أه ا  دا                                     

                     .  .                                                          و ج   ا و ان اى   ،         واب

 ارا ء و  ا                            ،      ا    ءا                                              ،    ء                     

   أو               ،         را  ء إذ ءا إ                                             ،     ا و                  ،             ا            

ن      ام ا                         ،         ارق ك و م  ءوا                                                   

   .     

  أ  اد ا       و اة ى م اوده 

  ن  اح     وا  ا ن ا ه 

  ا ر ا  ر    واا   ن أز  

  ورت ظ اي رت  ا                  ر و ر ن 

  

 ة اة            :                واا   ث                          و     ؛ م أ             وإم    ا  ك                             

   اه وا وأ                     ؛        م أن ان  "                   وم        "         ا ا  ا                                     

                             ة  إ ات واوات              ث ات ر

    "            ا وا   "                                       و أظ ا  اح  ة  

                                              
) ١  (   ا ا ا  ت١٤١                                درا    رف ط٢                دار ا   



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٤٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

                     م روم وق      ...  .                                 إذ أن ا واء و اح  

   ُ ا  و    ُ                و                  ،         احرة اه و نرة ا                                  ،   ةوا           

                   و   ،                                       و  ا ا و اات        ،                أان وأاح   ،         ر ور 

           روا ا  نما    أم ا ا  ا ا                                                                                   

  و  ا                    .            ف أو ا   و                                                ،        ا  و                               

را     .                                       ة اوا دة وااح وا                                                   .                 را        

                                          ا                ،         و ا       ا          وا و  –                 ان    

      ما ا ب  و                                            ،   و          نم ى اد                                    

   وم وا                عا             روا ا                         ،    ا   ون                             وم      .     

و    ر  نما  ذ                                 

    ا  و      ات ن 

م  ذا     ا     

    ا    و ا و 

 ي وا أ    ا    

  ىا وأم    ا  أن   

  

   اا ا ق          :                     وء واا ار إج واا ا إ                                                            ،     و      

      ب ذ                          ا                            ل إا  ن     ،               م                  

  و                    ،       د  ن ومق ا                                  ،    نا  اجإ                           

                                                     اي  ه ذا  ا               ؛                        و  ا ا      ،       واور

  ا                 ،    ا ا                            ا    تا ء إ إذا                                                   

ا      .  ..            رق يا و ن وأرم د                                             :   إ    ن ا              

ا                   وا ؛                   ا     و                  فوا    ن                                    ءا          ،       



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٤٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

    ا  د إ                         ...     أرق               آ و    ا و                                          ،       و                       

ا ر          . ت وا                       ة و            .     

               ا ر ت  ان د  ىأ  ةه او                                                                                 و       

ا وم                   .    

   .                              م واات   ا  ا   إذ         ا              و  ااج 

  رو                ر  ان                                  إ  تا                                            ى                  

 ار            ال ا                       ل             ا  ق                      ؛         وا                               ة    

                            ا                                                                          اؤ ا ا  ل ار       

ة     ،            ا اا ؤ                                   ةا  ة                            ،    نا و                   

 اض اوا                 ،               و                                       و ا                             اثا            ،    

   اق او                                                         ا         .            تة و                                        

                                  أو   ا      ،            أ               ا أو      ،                                   ء ااط ن أو اح      

   ا               موا         ،     

                 م  ان ى                    .  .    نس –      اا        .  .             ا               ا                                

 مون ا م                     "  ا  و ط ن ا د                                              ) ١ (   

    ةى                     واا ت ا                                   ا   او                                               

   م                     "        أو  أو    ا ا م د ىإن ا                                                                 

                   ر ا                            ،        ل أ أو ،اث ا نا و                                                        

 ا ا  د ىا                          – ا م إ                 –م ا               ) ٢ (   

                                              
) ١  (    د ن تم ف مدب اأ ر                                              ٢       ٢٣٩       

) ١  )  ٢   ما  ىد رر ا إ ١٩٨٤    ٢٣                                         ا      



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٤٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

                                                                                        ا  ا  إ و      ره  ن                        

   ،             ا                        ا إذ      ..  .                اخ وم                 ،   س وؤل    ،                و     ،     وور

  م وو                       

                             ا  و   ا     ارض   اة و

 ة إا ا م  اك  روا  اإذا ط اب وأ  

 م وا ا س إن    وا  ا ى وا ر  

    أى وذ    ا  إن  وذاك إذا 

  

  ا ا و                 :     و   ةا   أن ا  ض                                                          

                       ،            ا    وا                                                     م                                           

 ي          ا بأ  ا ا ت     ،                                          وأا   مو                                –  

و       :    إ اة اا ا م                                        وازداد و  ابأ                                           ،   

              م يا ا ا   رواوات وت واا  و                                                                                       

                                                                وأم إن ا ا ا ازدادوا دة وم ر ي      .              ن    وو

ا     ،   وا ا  ه نو                                     

          ذ  د                     ذات ط                         ا           ،       ء وما                              

                          وا ب اس       ،                                   اك إذا أي و                         .  ...             اة واة   

  أ  ا ا                                 – رة رضه ا و                                  وا                 ،   

     اا وامر  واوا                               ،             إذا رأ و                                     ن رأ             . ..           

   ا                    ؟                               .          و و  ف زوال إ م                                            

ا م  م                         ف واا  و                      .   

  



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٥٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

 رة وا رض    وا وا    و  

     أ ن رأ                               ؟    ا   

    تا       ا ل أو   

   ا        ا أ   

  و م         إ ا ى 

  ا  ا         ذا ا وا

 ي وا اب        أا    

  ىا ب        وأما  أن   

  

   ،                               ا  ا ا                                  ا ة   :                       و ا ادس 

   ء أ ى                           ،            ة رق و إ ا                                                             

                 ذا ن        ،       اة                       وا                                                     ،         إذ را  اة و ا          

ا           ةت اأ  ء                                                   ى أم إ                                    "       وا                 

  ءا                 إ   أن                          ا         ،     ا   ل                                       

             ،   ح             ووا اء ا                              ،      ل إ                                     

                                   وأرن ا  ا                     .       ا ا أو ا                                إ وا ت     

       ) ١ (            اء    و                       إاء ا ا     ن                        وازن وار وات 

      و  رى و أو ا  ي  م   ا د إ                                                                                        

 اب وأ          ،         ا ا ه ا مو                                        ا          اع و                          قم      ،   

   موا ا  و                             ...          ا ن إموا  إذ                                    ،         ر أن                      

         ون     ،                                                               وأن اار إ ا اة  ام ام  ا             ،    اص

                                              
) ١  (         دواو  ةء ا                                   را ا    راةد ر  ا ا                                                          

     ٤٣٨        ١٩٩٥                               د  اوى د  ر    



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٥١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

     قوا واا                        "          ا رب ذا ل  ن ذ و                                                  

وا       ،      ا  اا  ن اوم                                                    ا ن اا                       

                                                             ا أو و  ء و إ ا                            اى   إ "

         وا                                                                 ،     او ا ن  وم رون طل         ) ١ ( "       ال  

      ا     ا و مه ا أي أن  ى                                                                         و          

  ةا                  .     

   ..  .                                    ه او وا         ن و      و     ن                                      ذا ا  ا وا      

                                                      ا امم و  وة                       ق                  وال 

ا     ،      ن وزما  ه                            و                       ا  د إو                                           .  ..   

                                                ور ا ا ا   زوال          ،                       ء   ااب                       و ا وا    آ

 ب اا          ا              ،  دة اوا                  وا               ا راإم   ا                                       ،  إذ       

  –                                   و ار اات ا  .       و                                 ً            اومت أ  وأ ًء  أن

                           . ...     اى و   ا :               وار                       د             اء –         اء 

        م                  "   ك أ  .           اا                                                       ا و ه  ا  اج 

                                                      ظل م ا  أو                                           ا ر أن ن ك ت 

 أ و أ  ترب ا أن ٢ (  "                                      ا (       

ر   سا  وا    وط زر   وا   

  ا  أ      ف ل و را  

                             ر  و ااب ا وا     ب ا  وا 

   ب ا         وا اا أو أا رإن واظ  

                                              
) ١  (   جا   د اوا موا                                             ٢٤      

) ٢  (                د  افإ   ا راة مد ر د درا  أ إ                                                                                             

ا  زى ، د                 را          ١٩٩٠        



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٥٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

  ا ا و                  :             زرا     ل إن ا                                                      ا أو                

      أم  ما                                           وا ا              ،     ا  و                         

                        س  اب       ،                         ف ار واب  ،                   و         ،             و ا 

   ،  ا                   اة  وا 

                        ن ا ا رة         و                                                   ،   دة ف ون  ااب وه وا                     

                       ة ا         إم      ان                                   وا   م                              .        ا وارة    

 ا  و ا                             ا   إذ                        

   ،                                    اء ا و  ا                                           أن و ا ا  ط        وا

              ا و د ا  ا وا او ا ا     ،                                                                             وارمو          

      ا  ا ا و                                             نو  ق ا                                   .   و        أن      

            ا إ  د وررج ا  ا واا  ن ا ذ                                                                               .          

    ءا أن ذ                              با        

ت دا       ا ا و   

  ذا ا    ا ا    

 سا إن د     وحو ظ   

 رض دا       وا ط   

 ي وا ة    أا    

  ىا ة    وأما  أن   

  

ا د         :            اوا ا  ا د إ                                     

               ا ا و  ا   تا                                                                             ،        ه   أي أم                            

ا ا  و  رةا                                   ،   



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٥٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

  و     ا     و                       ي أا ا ا  أ آ د  ك ن                                                                    

 ة اى         ا      س اب اأ                             ى    تى وا                  .  ن      أا و              

وم وا                 ،   

   ذا ا              .....              اب قا أم و                                .     

                م   او  وح و    ظ  سا إن د                                                                                      

        وا ا    ك د  ان                                                       ،           أن و و                         

   :          ا ل

 أ         ،    وآب       . ..   إ و        ا                 .  ...      ن   و                     ة                أن             

   .                               وم  ام ا وا              .   ه اة

  ا          "  ان          "      اا  ة اا   ت                                                       ،    فوا             

  ه وا                    ،   هطو دة     ،               أ ت  و                            ،       ا                

   ،          و                 ه                                                           وب  ا  ان و م                اى  

               ذا دا ووب إ ه                                                      ،            و ما وإ                                          ،   و        

                                                        ب  و  إ              ، .                       و                                         ز و ب    

      مد                      إما           ،        ن إذ موا                                       ،         دق او                              

 د         وأرادا م           ،    

                                                ق  ل ا اوى               و                                     إمت ذا       إذ

                                 ل ا اوى      ان 

     د               ا                                                  د   ان       

       ) ١ (                      ا  اد   م أ                             ا اد ء             إ

  

                                              
    ٥٤                     دان ا اوى ص  )  ١ (



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٥٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

  اا و  واي اومادب ت 

  

     ات ا  ث                        اون وأر     ..  .                   ا          رة      . .   ىب أو                ،   

 و        إ   تأ                                     موا ر                          ا                   

   ى أو  ،ا ر                                     ة  ى                           " اا      "        ا     .  ..    أن        رأ   

          إذ رأ    ،                             ال  ل أ                     ات و       ه          أث             أب أن   

   ا   ار                        أن ذا  و                                       رل ا                   

   .                       وى  ذ  ات

 مل د ا                    :    "       ذى ا ان إ  ىم اة ا                                                            

 ا اا                ،           ة                              تأ و                          ،     ارا  و                        

            ،  أو           ،  ت أ                       ،   ب ا ث                               

   ة واا  و  .                           ا    ذ  ة تءت ا                           ،  ة ا                 ،   

   ا   اء       ،                   ون أ ان ط  ن و أمه                                          و     ا               

     ا                  تر             ،              أ  إ ذ                                                         

                                أ ات ا  ت       .                                               ء  ا ث ات   أت        

  ا            ا  د ى راحا                            ،        و     ردوده زو                                                  

            ه ا  ب                              أنا   دو                                          ،             د  م                         اا إ                  

م١   ( " .          وا (         ه اا                        و ءا دب ال اظ                                                  

ة           ... .     ا ا ا  ث  ك إذ                                                   ،              رد                     

    ا  وء  تأ                          ،    ا                     ،        ىا                   –                –    إ            .   

                                           و  رد  ات ار            ،           ة                          وا                  وء اد   

                                              
) ١  (   ا د وا  ان                              ٥٢    



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٥٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

 وا         ا أ                                    " أ  "        دوج ان ا                                                 

     .     زا  دوجا ا ار                                    وت      ،           أو ا أن ا                                  

      ا  إ  ىا                                  ا إ  ا                            .     و            ن ا           

     :          ادوج                   اول  ا اول 

ى وا أ                  

                               ا اول  ا ام      ون

 ى أا وأم                  

  د اا و                 ،       م ب اا ا                                 ،              رده ا                                           

                                    وار                ،                                           وك  م             ،              دوت 

                   وار ذ                                             .      اع  ان   ا              ...                      أو    ،       ء

                            و أى اة                    اق ار                                          اف ا وه                 ادوج  

ُ      ُ    ،                                و ت   اع                                                           ة ا                       

ذ  اا                  دوج           .   

 اا                              ة            "    ا        "  و  "  ا       "    ا          .      دوجء ا                    

  –       ا                .  .     ا                                                   أن اء راع ل وأن أم اى أ     . ...            ة

 ا         

                            ى وا أ                                                                                  لا              

                              ى أا وأم                                                                             وذ              

    ا و         ا ا أ  ث ة ا                                                             ،   لود وز                  

            وا     ان

                                          ى وا أ                                                        ا                      

                                                       ىا وأم                           ا  أن                                        



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٥٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

    ا  ث ا ا و                                               – ا         – ل         –   أ       – ا           –  

    - ء         

         ادوج       

                                              ى وا أ                                            ابا                 

       ب               أن  ا                                            وأم اى                                    

  اا ا            :    وا ط  د  أن و ا  ث                                             

         وادوج          

                                                ى وا أ                           ةا                   

                                              ىا ة                                  وأما  أن                      

ة اوب    :               وا  لة ا                       إذ   ا ا ط                 

         وادوج              

                                          ى وا أ                                                  بل ا               

                                       ىا ب                                          وأمما  أن                      

                 وا ء                              و ا ا ث  اة

           ادوج             

                                      أ              ى وا                        دا                     

                                                 ىا س                            وأما  أن                      

ا ف وا  ث                               ، ا  ءت                    

                                                ى وا أ                           ا                    

                                      ا وأم                    ى                  ا ُ أن            ُ              

          و                                              ،    ث ات اول  ان            ،                                   إ  ة           

 د وا  تز   "                              إن اا ز           "   وا ا                                   

                                             ى وا أ                       أ                   



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٥٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

                                                 ىا وأم                        و زم                 

    ة اا  و                              ،       س أت او  ء                                            و زم                    ،   

                       أن                                                                        وا     م  و ك     

               . ..      د أو ن                                              . ..    ار ن               ،     ث                 

  وا دأو ا ا                                      ،    ل داأن ا و                                      ارى                      

ام      ، ع ا            .   

     ى وا أ      دا    

    و           وأم اى 

                                          ث  امر اى  ط                                            ،         وادر من وا  اى     

         امر 

  وأم ظ اء      و      أ اى 

  رى        إ ا س        

  ر اا               دوجا  م               ة ول            ،   ا                       با        

   ومر مر          اى و         أ

  ر ام ا      وأم اى ق           

                                                ث ا  ات      ،                         ر ادوج                         ف 

 دة  ما             –     ،  ىى –       ادوج    ) ١ (        اء ا             

ى وا أ                وروح  

        ى أا ح      وأمق و   

       ،                                       ا وا  اب    

        ى وا أ          

                                              
) ١  (                           ا  ،  د ا  إ  د                                                                                                               

 ا اأ                     .    



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٥٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

        ى أا ل      وأمخ وم   

    .. .                       ات واء

     ى وا أ       ا د  

   أن  اد             وأم اى 

  لا  دوج أ ا ا                                            ة و                  

 ا  ى وا                و   وأم  

    م            إ ا ء       

                      ف ذ أ  ف  ،                                  ث  ا امن  ان

     ى وا داء ودواء      أ وأم  

    ء      إ اس ر     

                                                                                                ا ا  امن  

                                        اا   ت ا اى            و ل    .... .

 ا ول           ....                ا أ  ىا ا ن اا                                                            

     ا ا                              ُ ا دا  ة اوا           ُ                ا            ا ا   "                              

 ا  ىان ا  ر اا                                                     ،  ا ا  و                                   

 رو١ ( "        ا (     و     ا        

 وا    ر   سا     ا        ُ   وط زر   ُ                

 ا    ا  ا                                  أ       

       و                              ورا                ،               أ أ ا        "                   و أال ان    

          ، وحا  وا ء دأ وأم م                                   ) ٢ (         

                                              
    ١٢٣                                             ا    ا د   ارة  )  ١ (

) ٢  (  ا     ا           /   ١٢٤         م    



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٥٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

                                    م ادة          ،                                                                ق اط ا م   ة             

        ق   ،     وا ا  ان                         ،    ا إ ا ود                             ا        ،     و        

   ،                                  و أى ا ا  ،                              أم  و ا              "     ا           ادة  

ا  وأ                    ،    زوا وأ               ،   ا ا أ إم                                        ،   

 ا ا ١ ( "                و (         

                                                   أدب  اداب ا  و         ) ٢ (   :                         ل د ز رك   

ا  مدب ااف                           ا    ا              ،    ان ا                   روح  ا                        

ء   ان ا              .  ..            ج إ  رىأو ا من اا و                                                    ،     و         

اأ              إ د  اك و  اك  ر ن                                                               ،       ءل               

 وا ا                 ،    وا دن ،                     واف وااب     ،              واإ  ا                                 

    "                 ااط وان 

 مما إ   ..  .                ا    ام ر اءأ  ةا  ذ                                      م   ،    اط                     

         ت اه ا                                            .  ..     ر وا                     ا                   

                                                                   "   ا  م اد  ال ا                                        رة

م       وا دة اا                                 ،      و روة طم                                        ر                       

    ،   احا            .   

                                           ،     ا امم ا                               أ ا و                         إذ ن ان        

     و ط                                         ، أدران      أ   ممء ا  رواح                                         

دا      .        ا   دبوا                               "         "          دهه و  نره                                   اوط         

وم امو              "   ) ٣ (   

                                              
         ١٩٤٢                ا  -   ١٢٦                                            ا    ا د   ارة   )  ١ (

) ٢  (  ا ا                ٨٨       

) ٣  (  ا ا                  ٩٥      



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٦٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

                   ذا  ممان ا ا                                                                          اا           

                  إ أن اة   –                ااء                                    وم    اد  –                     ا  اأة 

ب اا  زت                    ،   

         ا           .  ...      ن         ان         ه              اء       ا                                            "    ةزا        

ا  طا  اد                   ،            ده اه وا ١ (                                   ا (        إ وا           

     ا ا   ض نوطا                                     ،        ن اءوا                          ،       ا                          "  

                               ى م  ا                                                إ ه ا   اة                    ن ج   

 امو                 "   ا ا أن إ                            اء ا    ر                                              

      را و ط س اا اء      "                                                         ا ا م                          

   ا م ج ا                              ،            و طا   ا وا                                                        

  أن                 ، دوا ر ا  ٢ (                            و   (                                               

ا         بت ا  ردون ا   

    اا              را و  

 ا م         .  .       اا                 ا                     ،    و      ا                                       

ا          ،      م               د                   فزى ا ل                       

                                 ةا  أ                                                             ا     م  إ                   

                          ا و أ                                                           اا   ه اة إذ            ن 

ا    .  ...     و ا                          

                                       ا  و              با                                                  

                                        ا                    إن  ا ماة                                            

                                              
) ١  (   ا   ٩٥                       ا   

) ٢  (   ا ا                 ٩٦    



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٦١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

ر اات       .....  .                   ان اأو ا                      "    ذات و  ان                                   

     د م ات وإنز و أم    ،                                        أ إ             مإم                     ،       إ ا و                       

 إ   د                 ى وأا ل ا                        داء واأ                         "   

  أم أ                      ا ى اأم و  

     اوف اا  رة ةا و                                       ،       ا  إذ                    ا            دا إ وم                    

   ر إ  ب           ،                   مأ  ن                                   ا ن    –                   اا                 –  

 ا رؤ ا                 ون اا  ت اراا                                   لمت وا            م    .                               

      



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٦٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

ا  عا  

ا   ام                              , و وزم  جه ا ؛                                       إذ                    

طد اوي واا                    ،             ر و  ا م                             ،   دوا            

ا  ا                    ،    و                         رمس اأ  ةا                                      

ء    ادي ال اذج ا                          اءة ا            ا        

 

      ا ق إ ا ما                                             ،      رة                       اا ة   ،                دا            

            ىة أ إ                                ، ا او             و   لم                               ،           

 ا            ط اظ  ث طا                                                          )  بء –        اا           -  

رض  ا  -ء   –        اا         -  ف  –         اا            –  ا          – ا         (   ة      ون ا            

      ع ك ارا                                          .  .          ىم                       وا د               ا       ،    و          

         ا وا ا  و                                                          ا                        .  ..        و              

           ىة أ ا مارى أ                                                   ا               طا         ،          رةا  إذ                               

   ا طا إ ا    ،                       ا ار          و          ت ا ان إذ                     ،     م                

    موا ة ا                                     ور وم                                             ،        دة ك ر                          

            ا               ؛      ا اا م إ دا                              ا و ور                           .          

  –          ال  –          ا  –         ا  –      ا   –        اس  (          مم  إ             ر ت          ن ك 

     )       اوح–       ا –      ا –     ات 

           اا                                                     اظ ا ذات ا                                            و ظة ل  و أم     

  إ                                 ا أ                               ءموا ا                      ،           

                ن م ا  ا ازم                                                                 ر           ره ا                        

    ا ا              يا وا                    ،     ى اوا                        ز  -          اا         –  

                                  اار اا اي                      د      ..  .         اار-       اق     -          ارة



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٦٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

 رمل ا  دة واا  ا                                            و اا  سا                                  

ا         - دوا اع-                   اا        .  

              ا   ات  سك إ                                                              . ..          -          – ر          –  

        –         ذا                         رهو وإ                    اءا ةا أ ذ                               

ا     ،    ا  ا و دان ا م وأو                                                  ا  ر                     .     

  

  



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٦٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

 ء اا  

  

ا               دىر اطا   ء اا                                                       رط                           زتا و                                 

 د        اى        ا   دة  ،          ا أ ى ادى  .  .                              و ء             . ..   ووب إذ           

 ا إ ا ى  .  .                             ا ء               . ...    "    ت ا   و                                    ا    

         ءت ا  مء وطوا ١ (  "                                                            وا (   ء وإذ    ..  .                و   

           تو اا  ام ظ  ت ةا أ                                                                                        

 ووا ا   ت                                   " ) ٢ (   

          و                               ؛ إذ ى م                                ب  ات    ..  .                ء ا ا

ا      .  ...                       وء ا و ا  و وزم  ان إذ زاوج                                                                              ،  

 عم           فة أ  وياء    "                 اا        - ا       - ء  -       اا          "  ،                      

             وا   "        ا         -  وا         "   ا              ،      ا ده موا                            

را     او         ،    و       ان ن             ذج يا ا  و                                       

    ،                                              مو  ا وا  اا         ،           امخ     دون     ؛       ال 

  .                                             ا اا  ااع اي                                               ام  ار  إ   

                        د                    :                                                    و  ا   م اة ا ل  

  اا         "        ا ا  ا  ر ىا أ                                                           ،   و          

           رق و    و ممة اع اوأو ا  ر                                                                                              

ل    ..  . ،    و         ...                       ر ان  إ  ر اوه او                                                                            

   أ إ ا أم                           بل واا                                       ز                                     

                                              
) ١  (    ا  دواو  ةء ا                                    ٤٣٦     

) ٢  (  ا     ا              ٤٣٦     



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٦٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

 وط ا                    "   ) ١ (   ا ا د اا ات ا و                                                         – ا          

 ما       –ا ا                

       دا   ث                          " اا       "            و د م ا رؤ  ُُ                                             ُُ  

         اوأن و  عاء وا ؤىف ارأى                                                            أن ا و و                                ظ د             

                        "        دب اا  ورواد ى         ) ٢ (                               أ ار اأن ا                                     

          وا   ،                               وث  اا وار     ،                         أول   ا              ،      وب  

              ى ذح ووا وا وا ل واا  هاط ا                                                                                ؛  

 ا س ول ا                                     .     

ا  ت ام                                        ،    د إزاء رئ ما  أن                                           

      ا ما   ات اا                                                      ان إ ا                                    ،  

   اا  ا ط   ولا ا                                                    ،        سر ا و                             

                      ا                               ي  م إ                  ا ا    ،                      ت ورت 

  ،              ر                                                                                 ا اي م  اوا        ،       ار

 هأ                   و            أ            ،     سال ا ا  أن  وو                                          

 اا ذ               ،  إ            أن     م                                                          ن         

                                                   ر وارة  ا   ا         ا                وا إرادة          داا   ،      ال 

 وا       ،  أ  ت رواو                        ر  ،      اما   دا  أو                                 .     

  ما ا اءة    ،                     و                   تا  دا  ا                                     ،             

     ا   ،                راع و ل         وا                          ء        ا ر  و                                   ،           

ا ا                         دى     م ذ           ا         ،    ره وا               سا أ               

   أم               ،  ا ام ا أن                            عا  ي                   

                                              
) ١  (  ه طوم ا  ل                      ٣  رف٩٢               دار ا    

) ٢  (   ا ٢   ج   ٣٦٥                   دار ا      



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٦٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

   ةا زا أ                          ،  ا   م                      ا ي           ا  ا             

  وا اا                     ،        رج ذ ءا ة إا                                                ضا ا                  

ف اط          ،     

                     ا نس وا         إ إ  ا رؤ                                                                                              

             ا    ج  دإ و  و  ا                                                                                 

  اث                      اا ء وإا إ ر إم     ر                                                                                 

      يا ا    او م                                                            .    ر                   ،   

           .                           ول ا   وه

                                      ي وا ل                          اا                      . .     

                                                             ال ا و             .  ..                اى               ان أ      

                 ل و سال اإن أ  ةا   و                                                                                       

                                             ب  ا          .. .                      إ أن أم اى        ..  . ،            ذل و    ،    ول

رور واا                    .   

                                        طت ر  ،                                   و ات   او                    

                    ا   ا روا اا ا م ا                                                                                           "             

                                       أم  ا           ،                           و  و وح     ،                      ط وم رو ق   

 ام  ط ا أو                                 ، ا  اإ  د و                               د  .  " ..     ) ١ (     

                                                                                      ف  ان  م ا اي ر ء  ا     و

  ،                                                   إذ ار ا ااري   اات         ؛                          أ                  ااد 

 ذ                 ا  وا اا                             ،      ود إ ر ذا ل                                 

  ا ا                    ما ما           م   .   

                                              
      .  ٤          ١٩٨١         –    ع  ١                       ل  ا اد ج   ) ١ (

  



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٦٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

                        ا إ ووا ا  مما  ط ان                                                                                       

    ط ىا ا                       "                  من إ أن  د  مما طا ا                                                                  

                                                                                             وأ   إ إطر ى د  ا   ل د                     

 ١ (    أم (   

    ذ  ر                      )    ل                 ا ا                          ،                      اا           

                                              ،                 م ال اا اي د                   ،    رة م وة 

  ،                                   إ                                                  ،                ا  ب  ا ل    

دا         ف                       با   ظ دي إ أن                                                   ،    و         

  ا ان إ                     لا ط ا  ا اا                                                         ،    و          

  ن أن              ،   ن           ا               ز                     ،     د إ                  ر   ا         

   ،                       وا  اي 

                                            ب  ا ل اط دون و ظره            ل ا ء     ا    ن

مم و  أو                                ( )   ٢ (    .      

     ه  ة ا  أن رئ إا                                                                           مى ا                  

 وا         ،       و ذا   وز                                      ،      مإم   ه                          إ       

 ا        ،   ا   يا موه اا                                              ،     ل ا                     

    ا   ر ا                                 ا       ،      و طاءة و                                       ر                

ا  ا                    .    

  

  

                                              
     ٢٧٥                       ا   ا ص   ) ١ (

  –      ٢٠٠٦          من –     ٤٢٠                                                                            ا اد ا ا د اب اب د      )  ٢   (

 مإم        



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٦٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

 ذ                  ا وظ ر اوا وا ل ا                                                                   

 ورؤ                       أ   ا وا   ى                                               ا ،              

 ًءذه وو ا   ا    ً                                       ،   

                  رة د   .                                                                    أ ا ا  ى ا   وه                     

   ر اس واوا ب واوا                                                                  ة          ،   و         

                                     و رة  ط ر         ،                                              ا   اب اى ء وء      

       لموف أو ا لا                                     ا  إ ا                             ،        دةأوإ                     

                                                                                           ط  ات اة  ا ا   ر از                 

 رة واوا وا ا                                       "  ) ١ (           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                              
                                                                                                 ارة ا    ر  ح    ا إاف د ان               )  ١ (

                                                             ال ا  اداب  اة ا   د 



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٦٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

اة ا  

                              مة وم                                                             اة ا   ا إ اة  مة دة   

     اس وأ ا  م  ة                                                          ف أن                 مما ا                   

    دا  ادا                             ،         وا ا  اع أز  و                                        ،     و         

                   و أ              إ ا    و ن وما  إ                                                                  

  ممء  اا                    ،              مر وأ و و    و                                                   ،        وا ا و                     

 و  نما وح أموا وا                                                ،      ان  ان  و                                        

  ى         ا               ا طء اأ  وا ا و  ي ذاعوا ا                                                                               

رو      ،   

  ا إ وظ                         ء وادر اأم  ه                                     ن   دبا ودار                                 

                                                            من و    رة                    وا                                     ،   و ن       

ا     رئا  وا ا                               ره     ،   

                                   ا  ض يا ا ة و ر ب  ان                                                                                ،     و      

    ا  ا ا  را إ د                                                       ،      و ا موا  و                                         

     ،                                        ي   أ وت  ا واد

               ا ا  ا  ر يا ا  اة او                                                                               

                                                                                              و ر  ا وأوع اة امم و    رق 

     ة وو طو و و و ء                                                   ودة وس أن   ،                وا دا                     

                   و طة واا  ب واا ة إا    وا                                                                                             

 أ   ى د وة او إ                                        .          ىا  ء إ و                                             

              أم  م   ءا ا                                                            ،           ة رهأ  ودا                                    

و    وا   ا  وا وا                                     أ  م     



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٧٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

      ة                                                 ه ا    ) ١ (                                                  /     ل د   –

) اا        (   ل اا                     –  وا طوا                       –    ا را  جم                                       

   و ا    نم وا ما و ا                                                                                   ،   

و رام                    و            –  ا  س  ان    او                                                               

                                      ه اد ا ذات امن        )             اد ا  (                           ال اا  ة     

ا اا            .   

ان ا   ا                           :      ت  م  ا ا                                                

  ن                      ، ا                       سا وا وز ة وإ                                                      ،     

                                                                                و   م ان  روا طل ا  ى             

        ونو و ر ا وا                                                    ،      ع إن ا و                       

                       ا إذا ا 

  ن اوا و  باب واا ا و أو                                                                  رة           ،      و                    

          رضا   و    ا أ  ا خ ا                                                                                    

 ون ادا                    .      ا  وم                       "       ا وا ا ا                                                 

        ٢ ( "       وأ (     

         ه د       و                                                          ،     ا اي  أه وإن زا اب ا        ه         وى ذ 

             وا ا ط  اه      م  ذه إ                                                                                     

    يا                    أو         . ..    

                         ء   أم  وم ن أروإم أ  و                                                                                     

د اوا س واا                             .   

                                              
       ٣               دار ارف     ٢٩٢                                     /     ل  ا ومه د  ) ١ (

) ٢  (  ه ا  ا ا ب                                 ا ا                 ١٩٨٥          ٤٧       



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٧١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

 اان   " اا"  

                                ان إ اد ا      ،                 ال ا                ه  ى         ا م

ا   ا                    َ َ َ َ دون  ،   ل   ْ اْو        اب أو اا ح إ                                 ،      ام               

                            :    وا      ،                 ا ا                                  اة ا    ا دة

   و                "     ) ١ (    ا إ                                 هو ا ط  دات                                         

  ا ا                    ،      ا إ  دو                              س ان    ،                   ا              

           ا إ  ا  تاد                                                                   وا ا                      ،    

اما  ا  ا  ا  ط ا و                                                                ،   

                                      ا ا أ                     إذ ع  داءق اات وط                                     ضا                ،   

            وإد      ،                ا ا                                                    ا ل  ااره  اد         

            ا ا ت ام ة ت ب  ،                                                            وء-         اا          - 

                 ار      -             ا     –     ا–          اف –         ا   -           اء   –          ا   -    ارض

           اس  "  ،        اا        – ا      – ا       – ل –        ات  –        اا         –  ا        –  

 وح–     اا           

                                            موا ا  ل                                                ،        مما ا وا                                  

                     ،   ار ا                              ا                   و و ان  ذ         ,   أى

         إذ                                     ،     اس وات واء       ،           ا                  ا أ                  اره 

      و    ..  .        واات   ..  .          وا   ..  .        اا         ،  ه                                   از ا اي  

 ا ان  ا ة اا                                        .     

  

                                              
         ١٩٦٩          اة  ١        ٤٠٩            د    /                        ادب ا  ا د   )  ١ (



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٧٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

)  رئ أا ان   ،                   و ا               ا                 اا                     ،     ا ر                

  ي                           ،                ا  ب اا                            ،       او              

  ام ارة إم                     ،        ا   ا                               ا        ،          عغ واا  م                                       

 أ         ،  أو      و  ل اا   ا ما ا                                                                                

ا          ،  ن          ا و    با                                           ،      وا ا                        ،   إ   

  ا ا                            ا                                ،     ن أن                                          

أو ا ١ ( )                  ا (   

    م   أن                                 ) اا      (  او وأ                                  

  -     أو را                      إ                   -    طح وا  ءت                                             

  أر ود ي رأي أن           ،                  اا مف اا ل م  مو                                                           "  

               يا ا  ا  س ا  ا ن   "                                                                             رو     

ا    ر   ا                                       ل و                                       "        "     

                                                                           اس ر   اة واد              "      :    م              ادب   

 ه ا دي يا  دبوا ا ا لو                                                      "    ) ٢ (     

                                           د ب رأ  رو إ  ون نمو                                                                              

 إ    "    ا  ذتو ا                                             ا  ا طن ا                                   

  ا ؤى وت واوا    ،                                    وا ا  وا                                ا                   

ا وا               ، ذ واا وح اوا                         ا  اء٣ (  "                 م ( .     

  

                                              
      .         إمم                               – ل  ا ا دب  ) ١ (

) ٢  (       دبرة ا                          ٢٦    ةرف ا٢                       دار ا        ١٩٨٦    .     

   .                         اار ا ام    ١٥٥               ا                          /               اس ا اد ا د   )  ٣ (

    



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٧٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

  

     ب وا  ا ان           ...  .                                  و  ا                     –      ز                     –            

  ا  ي      ،                 إوا ا ا  ةا                                                 ،                   

        ا إ ة ول او                                               ،             دا وا رئ رؤف ا                                               

    اا ى وا؛                          ا        يا             طا ووا ا                                          وا          ،     و      

   ذا     أو ا اا   ت                                                          إ                                    

               ا   يا ل اان وإء اوإذ ا                                                                                      

    ،                             اوح واس  ا و                           ا ا وا واه 

                     ه اة             و               ا ا  ب وأا  ة م ا                                                                     ،          

   و و  رة                            أ     ،   ًء ة أ ة إوًء                         ً واو  ً      ،                    

                                               ومدي أب ا اه اري            ،                                     اوب  ا واات واد     

      موا ة إوا د ا  ه            ،                                                ا  صا  وا                                 

                ء إ                                             واة إ ام  ا وا        ،                               اة ا   اوب    

       ب                              ،       ا  ا دا ا مو                                                             

دل    .            واو  ات  ا   ا ط                                                                       

  ن د  دا                               ا و وا ا                         .     

                   ا          إذا ن                        و  اص و      ،                                 وا ة ا  ان    

   :   ل

     ه  د اأ       ا  ا  ذا ا )١(  

   ،            وات ،                            اا  :             و                    :   )               ،  ن ان ل 

   ،                                           و ااة   مس     ،       اذن                              و       ،         وات

       ... .              ا وأام             اس  أ              واو أ

                                              
) ١  (    وف ا انة  ١                      دا ا  ص د                             .  



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٧٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

   ا                         ،  نوا          ،  وا         ،      م   ب    ة                      وا                      ،   

   ق واا   ود                                    ا ا   ا                                                  ،  و     

           ،                                              و ا وراق ار واف       ،                                     اي ور اى       

 وا ا                      ا  تامه ا وراء  ١ (     :                                      و ( .   

        يري اا  ان  ا   ه                                                                                      

   ا  وا اا                           ،             و رو   و   وإ                                                           

 اموو إ               ،                     ا طا  اءا                                                                                      

 ةل وف از                      .     

   ،             ط ا ا          وم                                                               ،   أداة ا واط و اان  

                                                                                               وف أم  ز دى  ط وا  ا  ت ار                  

   و اا                   )               ن  ن ءز إ                                                                  

                                        ء إذا  ما أدء         .                 ع أا                  ا                ون     ،            مس ار 

                                                                                       م و    أن وا أ   و أن وا              

     س مم  ر ام                               ،                    أد  ن  دب اا   إذ                                                                      

  إ    ا  ا                                                        وإ  ب إ و                                        

ا وإم ر وإ ا  ا   دب أا                                                                 ( :   ) ٢ (           

    طو   أن ر         ؛                                       ومل ا  و    ن                                                      

ل ا ا  مع و٣ (   :                                 وا (       

  اعا ب اد                               وأر ا  ن  ى

                                              
           ١٩٦٩          اة  ١        ٢٠٩            د    /                          ادب ا  ا د  ) ١ (

        ب                         ا ا ا   ٧١                   ا                                .      ا  ا اي د   )  ٢ (

) ٣ (     ًا  وف ا اند     ً                             



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٧٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

          ا      و                        ا              ،     م ه    "                                        م اى ول ا أن       

                    واى ن  ،                                أن   اى                            ره ا إ إء   

     ا ة اا   ا دات اا                                                                  مووا               "          

        ا   أن   ا ا ا أ                                                                 ،      أ وإ                 

                   ا  م  درة                                     " ) ١  (       ا  ان عا و                                      

ا       ،            إ ا را و  و ؛                                                                    و              رم    

    أوزام   وإن ا                          ،     مت                       وا و اطا أ                                                  ،   

ا ا و                     .   

                                                                         ب ا   ا  د ا و          "                 وان رك  

 ا        ا ا  وجدون ا ا                                 ،  ن أد و                            

  يى اوا ا    ة ان ا  ة                                                                               إن        

                                                  اا ض  ا ااء  و  اان

  ) اا        (     ا   اءة  ه وا                                                                    دا        

) ا     (  ،  د    و                   ح وا    ء                                ت         ،         

               ادأ  اس اط  ث ل ا  قا                                                                       ،  ن      و              

 ر ا                    را   س دج ل                                        ،       ة  ن أ                            

                                                         ا ن  ا         و  ،                           ا  ة اد    

          ع                   أ ا                   ن  أو                                             ان ارة   ا اي    

ا     .  ..   ا  و وا و ل   ،                        وم                ….    وزن  وا                   

 ما                                   ،  تن اا  ن ا                                       ،    م               

 ا      ،    م             ا    و  ن                           ح     ،            لا        

   .  ..           اا   عد أو ا انا  ا  وا   ،                                                               و         

                                              
                             ا ا ا ب  ٧١                   ا                                .      ا  ا اي د   )  ١ (



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٧٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

  وت أن                 م            ،     ن أو                  ودرا  اء ا                              

    ا  ا                  ،         دو  فا  ان ا                                                     

 أ              عق      ،                       اا  اا                               ،              

       ا                 :      ل أ                          ...     ر  أ امد                 ذ اع ل

 ا       ،                           ض ا  ا ات ا                                                    

   را                   .    

دمو        ا        أ   ر إ                     ن      ض أو ا و                                  ،   ام         

                                                        ن ق ا إ   ات  ف         ،               د ا               إءات 

                    اا ا                                      :     أن ن م      إ               ،  أو ا 

                   اا            :  ن مل  ،                          مع ا وزم                                 وإ  اي د 

ا        .       و ة آا دا مه ا ا ن وا ز وا                                                                                    

ا     .  ...                  اا ا ال ا  عا ص أن                                                                   و             

                 ا ا إ ا ا   ر ا ا                                                                                               

 ا  ا  ط  ىا ا                                               

      ى وا ا                 

  

 و        ا إ  ا مغ ا                                               ،   د   را                                       

 ام          ،    و إ ا  م ا دات ا م                                                                 

  ت           ،        اا  ا  اق و دون                                              ،          د أن                                   

                                              و  أن ل إ اط وا وااول              ،    ا      و         ا أو

  ة اا                                       ،                ه  ه ام                                                               ،    أم        

                 ا                ر  ا   ،                              ا ر  وام وو                     ى ارة

ع واا                 ، و       و  دفي اداء اا  ا                                          .   



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٧٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

      إذ       ،         إ                                                   ا وط م                         و                           اره ذاك   

                                                          ،       ا  ا ذات ا اا                              ر اار

ا ا ا                           حدون ا ا   ام                                        ،     أ         

و   ان  ان                                 دا  ؟  !!                      ا   

   ا    ا و                                        ير اة ا  ه                                            

          إ أم                              ،      ارودي و     ،                                              واء    م ص  اداء         

                رئ اا  يا ض أ                                             ،          ا  عو أ                                    

ط        ،      ه واط  ت ر                               ،   ه وم ذ  ي                      ه    -  

           -  ك       ان ان ود  ان                         "    اا          "        رة  و                  

  تظ  ة                     ١٩١٨    ،         موا   ان  أن                                                  ،  

                                          وا وزت ا ا  ا      ،        وان                          إ د   اة

 ل أم                      ،   اتا وإ                         .    سأو ا طا                                               

          ر    ،                              ا  اة ا أو ا                         ،              ا ادي

ادي واا ا  و                                        ما ا   مما                                         

  وا  ،        ا            نا   ذا                                                  ،       ط ا  ل                             

  ةا                          ،       ا داو                         ا       -   س     -        اة  –         اا               ا       -  

  -         ا–             ا اء -          ادة -                 ا  ا   -            ا   -          ا   -      ان  

   .       ال-         اء -       ا -        اوح -       ا -              ا  ات -       ااع 



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٧٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

 اةا  :  

  

     ة وا ات اا                               وا          م                ت  ة إذ                                     ،        

                                      و    دة أو م                                                   ن ان أن ا                            

       ا ا  روا ا  دا                                               ،         وا ا   ا                                     

و       ،         ع اا   ا    ة ذات                                                                            ع      

   .                                                                أن    ر  ه أو   ورؤاه

                                                                                   ر  ا ا  اء ا وما ن  ذ اض دب                (

                                                                              وا ا  ا ا وا   ا                     ،                    ن رة ة   

  أ مون رط                    ،         روإظ ا  ر                                    وا   اعه                       ا  و           ،   

                   ا ا  ي رانا د واا  اء ا  و                                                                                         

                                           ار  ا و  ا        ،                              و  ا ا          ،          ار 

                    دوام ر وأ  اء ا   ن ام توا                                                                                        

                                                                            رة  اد اي ن  ا   و                                   ،       وار

                                                      أع  اء ا  إاث رب               ،                             وارودى و  ااء   

  .  .                                                                             ارئ  ل ان واة وروا     أر    

       ) ١ (   )                                  م اذج ا    أر

  

                                              
                              ا  ا      .                                                       ا اد  ا ا  اا وا د          )  ١ (

١٠٢    ب ا٢٠٠٥                   دار ا     .     



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٧٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

ا  ارةا   

  

                      ا ا   ذ    ان أن                                                                                                    

ا ا                                             ، ذ   يا  ء                                            ا ع         إ  

                         اط وار    –            ال     ،               وا                                     و  ة وا  ا     

                       وا م                                               ،         ا ا ن  اة                              دات ا        و -

                     و             اس اا إ ر ق                                    ،      ء لوا                 

   ا ط  ا                                       رل ا  ا وا   ا                                                                   

       ةا      ا ط ه                                                                                 ا           

 ا وا  رة دوات اا                                                ،    ا  ة ا                                     

                                              و رك ان  ان ب ا                                ،            ل  اان و اة    

                                                                                        ا   ا  د ا و ا ا دون اوج                

  ا ا                 ،        أد م و                               ة                 ؛ ءت ار وا                                                

             ال                                                                             اا ذات أمق  و  اء     

                                               -          وة                              واس ا        ،     اداء

        م       و                 ا        وا                                                ،      ان ت و ده زاد اء ول      

                                       واء إ ا ا          ،                                   ا  ااض ا ارو                ان  

     و  ا ا                                       ل و          )       اء واا اض اأ                                             

 وا ا               ،                 ا  ت و  ءر     و                                                                  ،       و                   

    ماء وا                                       ا              (   ) ١ (  .    

                                              
                  اا     ١٣٩              وى طم                                /   رات اة  ا اد د ا  )  ١ (



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٨٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

   أن  م  ان اهى أار اا                                                           ت ا م                              

ا      ،     م              ال و  نا                 د       ن       ت اؤى ووا                  ،     و      

 اري     وء ا ره                     .   

    )     دااري اء ا ان را و                                                 د                  ات اا               ر إ            

       ،    ا  ةء اإ  ر                                                  ا            ،      وزا                 

               ا              ،                                                          اء اف  اة ذات ات ادي  

                                                              ل ذ ار اا ااول  ا ا         ،              ا اد 

         ،        اعا  لا                                          ا  د وك ا ة                                    

اا           ،    مما ذات ا ما ا  نما                                                                      ،           

  -                                                 :   ل أل   ذ اه        ،        ا                      ا  ااد 

     - ر             -      (   ) ١ ( .   

                ت ا                          م أ ا                                                ،     رئ أن أ اة ة أى       و

 اوا ا  دا                                   ،    ا   إ وا ون ا                                             

                               أو   ت ا     ،                                    امت ا  ام  ا     ء

ر      اوا       ،     أن                                  عاءات ود ا                                             ،  

            ان ا                   ،           ا ر ا ر  دا                                                             

 ا        ،   اء         وقن اى ا                    ،     ا ى ا  أو                               

   .               وإ وا

                                 ا ا                 ا  ن أن                             ،          هو  تد ا                                 

         و ةه ا ى و                                                                          ا ا                       

                  ر اام إ ن ا ءا   أو  إ أ                                                                                                      ،   أو     

                    .  ..     ك دة اا   اوا                                                              

                                              
) ١ (   اث واا  ا ا  دا ١٠٣                                                 ا    .          



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٨١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

                و إن م     ،                                                                    و ا  ل ا واو  اداء اي     

                                                                      ط إ أن   وظ  اظ وال وار ا                        ا  

       ر دة أو مز   ظ                                                –     ة مو ط                                      

        ؛             ل وا  م إن و                                                    أم إ ذا  ل                                  

 ل روا  ا  و طار                                                   ى   "   ) ١ (   :   

 

را طر :اادوج ا  ر ا  ، د  

ت ا كا ط ، و ا ط دة كو  

 و و،   ور و د و  ازق،ك ا

م ان  ن و. ... ل ا ا وا،ام اة

   د            .  

          ءت ا  ق"ءت    م ة ا و                         

  و      رأ   ل و   وا  موإ                                        . قوا  ى 

 رم  إذا  ط طا و ا زن اا ر   عا

 وا ل ط: أرى  س اءا      أن 

   إ  ،مت أ وطر  د ازن وا إذا 

 أم  درو   د ام أن إ ه ا   "

 ط و ل وا   ةاع وا د٢(" ا(  

    رهو ذا   ا م ا ان و نو                                                            زن أو

–  – رىق ا  ا                          أن  ءا     

    وا ا ا،   ا  وأ وه

                                              
      .     ٢٠٠٦        من –     ٤٢٠                                                         ا اد ا ا د اب اب د  ) ١ (

      ١٢٥                         ا  ا   د ة   )  ٢ (



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٨٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

  زن أو)ى )١ا ا   طه .. .وا  ا– 

      - ة ا   ر  ا و ع ا

     تو و أن أن اا ان أ. . دة

أم    

 "  اا  " و   اءة ، رو  و وا 

اات اا ...   جة وا ر ان ا 

 و .     ن اب رة  ن ا وأى 

 ا ر أن   دىن " اما "  ا  و  " إن

  إ دا   قا  ة أو عوا س ا، 

   ه و                                                   ن ر اس   إع و ا 

دا و  بت ا ( ) ٢(  

  

ا و  إ و وب ا ب ط و  

                            واار  م   ر ا ور ارة "   إ أداء 

 ت اوب ا  ن إ  ا ا ونو  وو                                                             

   را   )٣(  

  

 ا ا             . ...               أو ا ا ة  رؤ  ةه ا                                                           ما إذ                 ؤ     

                                                                                            رؤ ا   إن ا  ان واة   ذ       "    أن 

  

                                              
) ١ (  د   ا ا  دب ا                      /    د            ٤٠٩        ة  ١١٩٦٩          ا          

) ٢ (    موى ط دأ ا  ةرات ا٤٠٣                                              ا    ١     ط  ا               ١٩٦٣       

) ٣ (    ا ٤٠٣                ا            



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٨٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

            ع١ ( "       ا (   و               ه ا  ان عأ                            ،       دو  ؤ                          

ة    ظ   طو           ،                ا  داا ر ا                                                       :     يو               ،   

    وا ا أدوا                                                   ي رإط                                                            ا        ي   

    هأ            –       و                           –      ا  ي اا ء       ..  .                                     وا                

             اب دون اا ا د ا ا إ                                                                   ،         وا                  

 نور ا   ت                                   . ا  ور   ن                               ذن   .     

                  انأ                                 و                  زوا ا                             رةوا            

  ق واأو     ،                       وا ما ا  اقا ء إدون ا                                                      ا           

    ف           ،              ا إ اي اره اا   ا                                                                            

    .                       اغ و اع

    ا   فا                              ،     م زا                          قوا                   ،      ر             

   ا   ز     ،                           ظا ر                                          ا                 

                                               ا إ  اة                                ،   إطر ا اوم          امن 

    ا   ذا  س   "                                     امت        اآ      -      ا  ا أ                                 -  

ا            -و  لا                    :                                         

   سل  ا إن ُ           َ ُ           إن  رأ  ا ذاب.....             ْ    

        ا  قا ر                                         ،        دا ؤ                               ،      ل                        

ا            ا     –  ا      -           – ذ         –        –      -               -     وا                          

                                                       و ا ان  اظ  ع ى            "    ح    او  -      ا      –  وا  –

                                            أاع ا وى ذ                "                              اة وإدرا   ارة      

                                         و إم و ا  ا        ،                                             رد  ا ا إ ارة وال      

  و          ا روا ا ا ا                                                    ) ٢ (   

 ر  ان عأ ر اءت ا و                                     ،                       موا رؤ                     

 و ا                ارؤاه و  ا                                         ىا ا                           ...   وا            

                                              
) ١  (           أ اإ ذ با ا  وا ى اب اا و                                                                                                  

    ٣١      داب ص                  ارزم   ا

) ٢  (  ا     رة اا                                      ج      



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٨٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

ا   ا ى            .         ةا ر                                               . ...    وا           ا رة ا                     

       ....                    ا ان ة

               اارى                                     ز   ااث                          وة                            إذ ور ل اة     

    ...  .        ا                           ول ا ا       إذ                                  واؤ اة ة م                     ااة    

                            ة ا وة  اب

م ذا ام              رب وا رما  

     )١( واارب           مت وإذ  

 ة واا ت إذ أنان م ر  ا   

       م وا   ا س إن                 ُ   ر اى و ا  وا                    

     إ                                ا إ                         

   ا أو ل                  ات                            

 مت رو و                           ءو ا                        وأ أ  ل                          

                واى ء ر                               ى ء دى                                                                

                   واى ز                                    واا ز دى                                                      

       دو   وا                                          موا  ن ا اا     "        إذ                                                و                 

 و                          أو   م  ور                              ور    ) ٢ (   

   "     د اا                             اا                      –      ما ا                      –      ا ه    "                       او       

   ا   دا                                     ات ار ا ل ور ا اا                                                           

   إ                   ا  ر ة وا  وبا                                             –                       –  أ          

  

  

                                              
                 ا ى–              ا اى   )  ١ (

                                     ارة ا    ا ج   )  ٢ (



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٨٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

         ) ١ ( "            أن ق 

                ا وا   إذ ا ق ام                                                             اا ا  و                                     

                              و  ه                                                             وم آ  ا ا       ،           إ ادة 

       د م                       ،       ا و                                 ه إ م ا  ض                                                

   أر ب             أا             ،       ا وا                              س ا ة اا                                        

  أ إ                               

"          ا د وة ات وإ                                          ا                          ا ا و                          

                                    ا اء                "         ادى                                            إمج  ا  ء      

  م           أم                 .  .               وا وأ ة وا رهأ  ودا                                                               

 وأم   ا                         " ) ٢ (         

   ان ل                              رها                                            "       ا                            ا                     

   وا                                                  ة و زا                                          ا                 

   أ                 .  .              وزر     م م  إن                                                            " ) ٣ (                       

       و ا ا إم                                       ا  و ذا  ء                                         ذ أ                     

        م                            ،    إ  ا                     أو  ل                            ،   اا        ل  

   ا و                              ،     ت ا                             ات  ا ا                                  

     ،      دات وأ                  ،      ظأن ا  ل                                 رة ا ا                          ،    إ      

                               ن وإ          إ  ،         ئ                                           ا ااد ر ار  

                                                              وا اء  ار س ي ص                                ان   ده 

               ا ا دي أدا أن     أو اإ  دى ا                                                                                     

 ها            .     
 

                                              
) ١  (     جا  د اوا موا                                              ٢١   

) ٢  (   در اا  د ا ا  امه ا٢٣٣                                                   ا   ا           ب     

                  ا     ١٣٩              وى طم   /                                   ارات اة  ا اد د ) ٣ (



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٨٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

                       ازن اي د                                ا                                          داة ا             ار ا  (

  ا  ة                   ،       ط  م ا                                            ا أدا                 

  داة إذا أه ا ت اما                                          ت         ،   ه د  و                     

ما   اض أوا  ض  ت ا١ (   )                                                  ا (     

  

                         إذ  اة                          . ..    ا وامب                              ء  ال ى           اة    و

                           اة       ،            امب         "   ه                       ع ا                     ................. .     اى

ت   ،      اا ء                       وا  و ا ة ادة ذات اا                                                                :   

                        در        ، و                م   ،              امء و             وارة         ا   و         ات  

         اد واما  دة ا                                                        ع ات ا                               

      ةا ه وو ر ا                                      ،           ع    ص إا                                           

     دىء             ب        "  ) ٢ (                أم إ  ات  ةا    إذ                                                                   

إم  ا                         وط        اد ب اأ                                        ،  أو       قإر             

 ا                    ،  د ذ ور                         وا داب اا                                             ،   

  دب اا  ةا اا      إذ    ،                                        وطا              ا  وا أن                               

     م  ا                                 ا   ل  امأ                                                        ت    "         و                   

                     را                                                 أدب اد ا  ن أول  ر                     ادب اى   

    وا  ت اا                                          ،         تا   ا                                          

                                              
                                                    – ر ا ا ا ب        /                                             ا درا  ااث اى د          )  ١ (

  ت أد٣٠٢                درا    .      

) ٢  (              ا   راةد ر ا ا  دواو                                                                             وىا  اف دإ                               

         ١٠٤          ١٩٩٥             د  ر 

  



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٨٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

    ا ا ا  رو                                     ا ا                      ،   و ع أن                       با              

د ار           اأم  و                  ١ (           و (       "   

     ...      ان        ) ٢ (                                                                  وارة ا  اا ذات طت ة  اء                              

                            ه  ااع از         إذ        ؛                                                ارة   ش طه

      ا                      ا س وآى ا                       ،      ثده ا ا ر                         .  .    ا        

                                    م وا ام وا ا ا

      ا إ                                       "           ا  إ  ا وا ا                                                         

 وأ     ا ا               "  ) ٣ (     

    موا  ن و انو                                              ون أن ا ا مون ا م                                                           

                          ن اوا      ،           اة              ار إ ا             ا                           ص   ن   

  قوا                 "   ا إ رب ذا ل  ن ذ و                                                                       

وا         ،         ن اا ا  اا  ن اوم                                                                                 

ا      ،           ا  إ   ىا                                                         ا إ ء و  و أو                                              

         ) ٤ (  "              ال 

و         اا    را                                                    إذ                                       إذ ا   

  غ إذ ا  رة ا ى رة                                                                     "    م                  

  ة       ان            ،     واة واا  ا   رة         ،                                                     وأن ا                        

                                              
) ١  (                     اا ا ا أ ز  ة وا   ا ا ا                                                                                                      

 وا                  ١١٤    

) ٢  (             ناف اإ ا    ح  ر    رة اا                                                                                           

ل اا               ج    ١٩٨٠ ا         

) ٣  (             ناف اإ ا    ح  ر    رة اا                                                                                           

 ل اج     ١٩٨٠              ا ا           

) ٤  (    جا   د اوا موا                                              ٢٤   



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٨٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

     ا  إ                                      ،         وبا  أن                                  و  طا                         

     ا  ا رةا                              ا  اوا ا                                       وم  ت                                 

 ا                                           نو دن وم اء ك دا هأ                                                               

         ) ١ (          ا ااع

  رة ا   انو                                    اد وا  رة                        .   

   ا  ز و      وأ   س ألوا  ا

   ا  رة  و                                               اوج    "         اة ا  ىا                                   

و   ا وو دا ا  س اا                                                               

                                                         أو  ات اة ا         ات        ث         وا      " 

   ا    درة                                            رى    ١                                             وا      "  

 رة اوا                                او  ة ا اا                                                                         

      ا  واإذ إ أم                                          إذ إم  اوا                                              م                                   

    ورو               "        ا  ا                               رت          طو مط إ                             

   ت م ر ونو                                     ،     وا                                  وإن ء وا                  

                ا اء

      و موا ا  ر ر و ا  ا او                                                                                         

                         ا اى ا                             ان ا  أ ورد زورث 

  

  

  

  

                                              
) ١  (    جا   د اوا موا                                              ٢٤       



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٨٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

وا ا  

 موا                     ن اا ا  دات اا  رداء ا                                                                      

   ،        رو                              ون ط ن                                      وا ل ا إ                                                  

   إن  "            ط                           وا اوم   ،            أا                                وت  اات  

 ا  ا   موا                                          ذا         اوا اس ا                        " 
) ١ ( 

  

   موا  ا                                   أم و                                                 تا                            

   إ                      ت اا   ا إ                                                         موزان اا                  

  وا           ا ر واأ                        ،    ا ر مو                            ارس اا أ                            

 إذ         و موا رت ا                                               وأ م  ان                                           

  و اًء و موا                         ً                     ى ذو                               اا                               

   .      "       اا " و

                اان ت                            ان ا  ت و      ...                           زء ار ا          ان  

         ا ور  ، ره اأ                                                   ،    ا و                ،          او مو                         

ا         موا             ،    و         رهأ                ره ارؤاه  و ،                                        أ       

ى   ،     وأره ا                 ،   ا ى   ،                 وإرا و                  ،         رؤ اإ  و                             

                         ا أد ة       "                  اة ا               م        "                             اد  ى أن ادب    

         و                                        ود   ا ا           ،       واع                        ا وأب      ،      ا  وا

    ا ا ا                              ىازن اث ا   ؛                                           وزن                     

                         از واس                                     وز ان اف      "                             أ ا ر   

و         ،   و                     ت أا                                     ء أندد أ                           ،   

                                              
) ١  (     ان إد                  أ           –     ١٧٧             ط          وت ما دار ا  ر رج                                                    ١   

     ٢٠٠٤      .      



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٩٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

اوا ا  ر .                                   وا   ة                            إما اا                     ،         

       ) ١ (              ان  ،                         رات   اس

 موا و                     رم                              ن      ؛ وإذا                   اأ  بد واا                                      

  و د  ت    ؛                                     اآ              ذ  ر       ....  .                     اإط              

   ى اا ذج اة        ...                              ا تأ                           "    اه    "          ا إذ أن            

    دة اا                            ا ل ا                   ت ا ى إذ                   ه ا                   

 ا                وا                 ،   وأدب      ا     ا                                   وا           

اا      :          ار                           وو   ا                                              روا                           

                                 و  ا م                        ،       اه   و                             اام إذ أك ان     

                            و أ                        ،                                               ا     رت ر ا           ى

   ،       ى وا وا                         ع أو اا                        ،     و                         ة ا                  

 اء ا ل                ،  ةا   ُ  ةإذ ا                      ُ                       إذ أن  .                    

                                  اى ب                             اة  امم                        وك ارات     ،                   وره  

    ،       ابر ا                    ،      طا إ د     ،                      اارة ا س؛                            ا      

            او                 وا                        ا إذ أم                 ب                           ون  أرض ا    

    ،            إ                                  بوأ أ  ن اوا  ر                                                              

 مأوط         .           ون إ إذ   أ  دل                                                                                         

        رة ا اأو ا اا                                                         ،                     "        رة                       

     اءة اراء ورض ان                                         اى ام      ن                                                        

   ) ٢ ( "      اب 

                                              
) ١ (   ح ن ا                          ١٠٥    .  – ا و ا  ان                             ص   ٤٣    

) ٢  (    اوا موا                            ٢٤       



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٩١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

 أن  و                 م         ات  اا     ا ا                                                                        

  ة واا وأداًء        ،                           ا ا اإ  م         ً                               وام و                ...              

    ر                          ،    ءوا                 ذ و                    ا اا                               .     

  "                                                 طن   ا       ،         واا                                وك ازن  ال    

                              ت  ا                                                       ،         رؤ ا أك م                   ا   ا

    ا م ه                       دة ال او                           م                                ل  د                       

     اص ىإ ن إمة                               اوا                                ،     ان ن وإذ               

    ور ا  ر                            ؛     د  إذ رأى                      ،     ا م  و                                    

                  رؤ وا                                       رة ر                                   م أرى أن ه ات              إ إ    .. .     اب

                   ،          ا                "     أ           "         ا                        "    اعد    "         او        

             سا                               ،                راع   ن  اعأم إذ     ،                                                           و      

    -         وا                            ااد -                                         ا                آماك ن 

   اا وا                     وآ وذ                              ،     هو ى                        وطا         ود         د           

       .                                          ا  اى و  إ أ ار



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٩٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

   وااادر

   ٢                                              أدب ا د ظ  دارا ا              أ ورواد  - ١

٢ -       دواو  ةء ا                                       را ا    ا ا                                                           

  وى دا  اف در                               إ    ١٩٩٥      

٣ -   مدب اأ ر                   –  د ن تم ف                             ٢     

٤ -  ا ا ر ا                      ا     د                                        

٥   -   ارة  د ا   ١٩٥٧   ١                                       ا    ا دار ا                    

٧ -  موى ط د دا ا  ةرات اا                                                ا              

      ٢٠٠٦                               د  ادر ا  اب         ا                  اام  ا       اه   - ٨

  ٩   –   ة طرف ادار ا    دبرة ا                                             ١٩٨٦   ٢      

١٠    -ا  ءدا   رهان وأ                                           

١١  - ار اا ما ا  د ا د وا  ان                                                                                       

  ما             

                                                                      ا  ا اى د  ا   ا ا ب   -  ١٢

١٣  -   موا ا                      و أورو                                       ا ا ا د                                                ا  

      ١٩٦٢         م  ٦٥                    ار ا ع 

١٤  -   اة          اا  ان  ان                           ١٩٢٣      

                                 دار ا ام وت                                                        أ  ط  ج ر                 دان إ   -  ١٥

٢٠٠٤      

        ١٩٥٢                              ر  ارى ط ن و                     دان ا اوى-  ١٦

١٧  - وف ا انوت                      د ا                      

١٨  - ا  تدرا                   رفدار ا ا ٢                          ا  د                     

                                 وت   ا ا ب  د           ا      ل     أ–             روا ان -  ١٩



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٩٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

                  ان  ان                أرواح ادة    –    ٢٠

٢١  -               ا ا ا   و  مودار                                                                   ا ط                          

        ١٩٦٢             ا وت 

٢٢    –           ه دوم ا  ل                                      رف      ١٣دار ا                    

٢٣    -     ا  دواو                                  افإ ا   راةد ر ا                                                                    

      ١٩٩٥                          اوى د  ر د

٢٤  -  ج دارا   د اوا موا                                                                 

      ٢٠٠٥                                   ادب ن ل ر  اة   -  ٢٥

        ١٩٣٨                      ت                               ان وامن إرون إدن   -  ٢٥  

      ١٩٩٧                    د وى طم ن                             ام وآراء  ادب وادء   -  ٢٦

      ١٩٨٠   ١                                          ا  د دار ا ا  ا  -  ٢٧

٢٨  -               ا ا  وا   ا ا ا                                                                         موا وا                       

           وا  ا ا ا ا أ ز  ة                                                                           

  ٥ ٩   

٩ ٢ -       ا  ا ا                                             وا  ام  ا                                                               

١٩٥٥      

٣٠  -  ح  ر    رة اا                                                                       ا                 

ا  ناف د اإ                       ل    ةا  دابا  ا                                      

  ٣١  -   ا   ار                             اداود ا د أم                وا  ا                          

                 ا ا                      ا ى د       د          ت                                         دىء ا   رج ود          -  ٣٢

      ٢٠٠١      ب

٣٣  -          ر  ة ت                            ان  هومد   –                     اا              –      ر اء                 

 ووا اإ  ا                           ا دار ا                    



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٩٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

٣٤  -  اث اا  درا ا                                 ب ا ر ا  ى د                                        

٣٥  -              ار اا  ا   د ا دا ارس ا                                                                               

ما           

٣٦  -           اا وط ا  ا ا ا                                                                      را د ا                    

      ١٩٩٤   ٣                   ا ط ا        دار 

    ٩٦  ١٩                د اة      د                  دب ا  ا ا  -  ٣٥

٣٦  - ا دا ا                            ب عب اد ا٢٠٠٦-     ٤٢٠                    إ      

٣٧  -   ما  ىد رر ا إ ١٩٨٤                                      ا      

٣٨  -           اا  ا ا  دا ا                                                    د وا اا                                   

 ب ادار ا ا  ٢٠٠٥                                 ا      

٣٩    –ا ا          مدار ا ط   ن ت د                                             

  

  

  

  



       
 

    

 
 
 
 
 

 

٩٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامنملجلد ا

 جربان  خليل جربان  شعر يف التجربة اإلبداعية 

   املوضوعاتفهرس

   الصفحة  وع ـــــــاملوض

                                                        ١٥      ا  

 موا ان ا  ط–     ا ر     ١٦  

    ى ودب اا ر  ٢٣  

   األولالفصل

    الشاعر والتجربة         
ا  وأ                           ٣٣  

وم ر مان آراء وأ                           ٣٨  

  الفصل الثاىن      

  عناصر التجربة اإلبداعية  ىف قصيدة املواكب 
  اا  ى ووا مودب ات ا  ٥٤  

                    ا  ع٦٢  ا  

            ء ا٦٤  ا  

                                                                 اة ا    ٦٩  

  ٧١  "      اا  " ا   ان   

  ٧٨  ا   اة             

  ٧٩                          اار  اة                                        

 ا-    ٨٩    ا  

ادر وا٩٢  ا  

  


