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Ñøu<]<‚fÂ<š^è…<< <
درس . ١٩٤٠بع والعشرين من كانون األول  في الرا)سوريا(حلب ولد في 

، إدارةَ مجلَّة ١٩٦٢رِئس، عام . ٢٠٠١ و١٩٦٣درس العربيةَ بين ثم الحقوقَ 

آَل ، و١٩٣١ه عبد اهللا يوركي حالَّق عام التي أصدرها والداألدبية " الضاد"

رير مجلَّة رئيس تح. ، وما زال يصدرها إلى اآلن١٩٩٢عام امتيازها إليه 

 عديدة، والسيما جمعية  وخَيريٍة وفنِّيٍة ثقافيٍة؛ عضو جمعياٍت١٩٩٦منذ " الكلمة"

زيارة عدٍد كبيٍر إلى ؛ شارك في عدة مؤتمرات أدبية وفكرية، ودعي "العاديات"

 عب مجلس الشَُّأنتُخب عضو. خطوطات وم،كتب منشورةٌفي رصيده  من الدول؛

وريجائزةَ. )١٩٩٩-١٩٩١( لدورتَين الس فاع عن حازاألديب متري نعمان للد 

  .، من ضمن جوائز ناجي نعمان األدبية الهاِدفَة)٢٠٠٩(اللُّغة العربية وتطويرها 
 
 
 
 
 

بين ِمتري نَعمان وعبد اهللا يوركي حالَّق ما كان بينهما من صداقٍة 

ريشٍة ونَغَم؛ وبيني وبين رياض حالَّق ما وزمالِة يراعٍة وحب ضاٍد و

سبقَ، إلى الوفاء للوالدين؛ فال صداقةَ بال وفاء، ال، وال زمالةَ يراعٍة 

ومن يك وِفيا ينَْل كلَّ شيٍء، وإن ال شيء . وحب ضاٍد وريشٍة ونَغَم

  .يرافي يِده، فيما، أيا يبلُغْ ما في يِد الجاِحد، يبقَ فَقيرا فَق

á^ÛÃÞ<êq^Þ< <



  
 
  

  
  

íÚđ‚Ï¹_< 
حصاد "عندما فرغتُ من تالوة مخطوط هذا الديوان الموسوِم 

 واإلعالمي العربي المتميز بألخي وصديقي الشَّاعر واألدي" السنين

من أبيه عبد اهللا، " الضاد"األستاذ رياض عبد اهللا حالَّق، حامِل مجد 

حين أدركتُ ثقَل األمانة التي حرص يرياض على وضعها بين يد 

وضع مقدمة ديوانه، إذ ساورتني الخشيةُ من أن أجد شرفَني فكلَّفَني 

حلَلتُ ما لبثتُ أن و ؛نفسي في موقع المخَير بين الذَّاتية والموضوعية

اإلشكاَل بغير تردد، إذ تخيرتُ انتهاج الذَّاتية والموضوعية في آٍن 

امع.  

 معرفتي به، ال إن من يعرفُ الشَّاعر رياض عبد اهللا حالَّق

 ه منَّة، فإنصانعةٌ وال تمسا ال تَعتَريه ما صافيه حبإالَّ أن يحب يستطيع

فيه من المزايا والِقيم ما يبهرك ويدفعك إلى حدود اإلعجاب 

ته المفعمة بالود الخُلُق النَّبيل المتَماهي في شخصيمتناهي بلالَّا

  .والصدق ورقَّة المشاعر

 فإنَّه ليس في األرض منهج واحد من مناهج ،ومن هنا

الموضوعية يستطيع أن يعطَِّل علي منهجي الذَّاتي في التَّعبير عما 

  .أكنُّه لهذا الرجل األصيل الوفي من صِفي المشاعر وسِري المودات
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حصي لها عددا، أطلَّ علي رياض عبد اهللا منذ سنواٍت ال ُأ

، وبادرني وهو حالَّق في أولى زوراته لي قي مكتبي بوزارة الثَّقافة

سواء أتيتُك بموعٍد أم بغَير موعد، ": ايعرفُني جنانًا ولم يلتَِقني عيانً
فإن أوَل ما أوصاني به أبي وأنا أودعه في حلب أن أحرص على 

؛ فكانت مبادرتُه التّلقائية "اء صديقه القديم فوزي عطوي في بيروت

األخوية مثار ترحيبي واغتباطي، ومنذ ذلك الحين ونحن من أصفى 

  .قة واإلخاءما نكون من وشائج الصدا

لق

 اإلرادةُوتشاءةُ التي ال ماإللهي مجلَّة ر لها أن يرحَل عميد د

الشَّاعر عبد اهللا يوركي حالَّق إلى ذلك المشرق األبدي الذي " الضاد"

 حتَّى إذا احتفلِت الشَّقيقةُ سوريا بِذكراه في مهرجاٍن ؛ال يليه غروب

في جامعة حلب، وقع حاِشد ُأقيم نَظِّمي االحتفال على أدبيم اختيار 

وهناك تسنَّى لنا أن . شخصي المتواِضع كي ُألقي كلمةَ لبنان فيه

فو ،نا عبد اهللا نلتقي، أدباء وشعراء من جميع أقطار الوطن العربيدح

  .يوركي حالَّق في غيابه مثلما كان يوحدنا في حياته، طَيب اُهللا مثواه

، لغةً ومجلَّةً، هما كبيرا من هموم الشَّاعر "ادالض"لقد كانِت 

سرعان ما خطا رياض عبد اهللا حالَّق، صاحب هذا الديوان، و ؛الخاِلد

ة، أو عن التَّعثُّر بأي كبو" الضاد"خطوتَه الواثقة الجريئة التي نزهِت 

حباءه، التَّعرض ألي هفوة؛ ثم سرعان ما استقطبنا، نحن إخوانَه وأ

 ومضى بهمٍة ال ،"الضاد"في الهيئة االسِتشارية وفي هيئة تحرير 

  ألجل  ومعرضا صحتَه للنَّكسات، مضحيا بماله ووقته، تعرفُ الكَلَل،
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 ِئنَّةً بالتَّأكيد أنطمِئنَّةً في عليائها، مطمأبيه م اد"أن تبقى روحقد " الض

ها الماسيهو والشَّباببلغَت عيدةَ األلَق والزدوال تزاُل متجد ،!  

ولَِئن كان رياض عبد اهللا حالَّق قد حرص على انتهاج أسلوب 

ة، والتَّرويج لكلِّ فضيلة، وإحياء مكرمأبيه عبد اهللا في التَّرحيب بكلِّ 

 الطَّابع واء، إالَّ أنكلِّ مناسبة من مناسبات الفرح والحزن على الس

 ال أرغب في اسِتباق القارئ الكريم إلى الغالب على ديوانه الذي

 برجال  هو هذا االحِتفاء المشهوداف من شذى روضته الغنَّاء،فاالسِت

اإليمان والتَّقوى بين بني البشَر، على دفع مسيرة الدين المؤتَمنين 

فضالً عن حماسه المبارك للوحدة والتَّضامن والتَّراحم بين أبناء أديان 

 وعن تعلُّقه على األخص ،والوطني ماء، وعن شعره القوميالس

كرها، أنَّى توجه وأينما حلَّ في أربع التي كان ِذ" الشَّهباء"بمدينته 

  !ات األرض، وكأنَّه الرقيةُ على فم الساحرجه

لكنَّني أسمع، منذ اآلن، بعض همٍس قد يتناهى ممن ال يرون 

، في ما عنى أسلوب الكتابة الشِّعرية من الكأس سوى نصِفها الفارغ

التي تشيع في هذا الديوان، والمتَأتِّية حكما من قصائد المناسبات التي 

أخرى  لطالما وقفنا أحيانًا في المباشرة، وأحيانًا .عر والشَّاعرتقهر الشِّ

داوةَ الشِّعر في النَّثرية، ولطالما غلب جفافُ النَّظم في بعض األحوال نَ

وحالوتَه، وهي أمور نعرفُها نحن، ويعرفُها صاحب الديوان؛ ولكن، 

قًا ال يدركُه المنطقُ قاتََل اُهللا السرعةَ في تدبيج القصائد، فإن لها منط

  !في كثيٍر من األحيان
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على أنِّي أحسبني أظلم الشَّاعر إن توقَّفتُ صامتًا إزاء هذا 

مالهن يمت، ممتناهي، كما قدقصرون رؤيتَهم على النّصف س الم

الفارغ من الكأس؛ فالشِّعر الشِّعر ال يجوز أن يكون حبيس هيكٍل 

شكلي، إذ له من انطالقاٍت مضمونٍة ما يغطِّي على ِهنات الشَّكل 

ناتالهرياض عبد اهللا حالَّق أنَّه يقف، من خالل هذا . ي وحسب

يوان، وقفةَ الشَّاعر األصيل الجقالدلقُل وزنًا، وال سور الذي ال ي

يضعضع قافيةً، وال يزري بإيقاٍع موسيقي، في هذا الزمان الذي 

أصبحت فيه روح التِّجارة والتَّسويق تُحاوُل أن تجعَل من كلِّ تفاهٍة 

  !فنا فريدا ال يجارى

  

،وبعد  

 أكون قد فأرجو أن أكون قد وفَّيتُ الذَّاتيةَ حقَّها، كما أرجو أالَّ

وحسب أخي . قصرتُ في تبيان ما تستوجب الموضوعيةُ تبيانَه

وصديقي الشَّاعر واألديب واإلعالمي الكبير األستاذ رياض عبد اهللا 

 يوسع في قلبه –" حلب "ومجد "الضاد" وهو الحاِمُل هم –حالَّق أنَّه 

  .خوانه وأصدقائه فيهالنَّاِبض بالمحبة مكانًا أثيرا ألرز لبنان وإل

  

><JëçŞÂ<ë‡çÊ>>>>>>>>>>>    ٢٠٠٥ أيلول ١٦بيروت، الجمعة  <
< << << << <<<<<<<<<<<<á^ßfÖ<»<íÊ^ÏĆnÖ]<†è‡æ<Ł…^jŠÚ< <
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ÿ‰ãéfu<^Þ†< <
  

ـا حبيبي وطـرنِهسالس ـهابـوط  رـاجي بضوء القمـن التَّابر  

  رـجون الشَّـت علينا غصـومالَ  وِرـهزـ ال بساطَبيعرـد الـوم

  المـذوٍل يسوقُ المـن عا ِمـفم

  

  رـع الخبـذيٍب يـن رقيـوما ِم

  رـحوِر قبيَل السـهزـوهمس ال  واقيـر الســأال تسمعين خري

  ردــن إلى المنحـ ولك،رـيسي  ـإع الخطـاٍء سريـَل مـالَّوش

  رـظ يسر النَّادرـازُل بـــغتُ  ماِءوم الســن نجــيبصرأال تُ

  رــأغ اووجه ادـجي ُلــقبتُ  وىـ الهورــي فإن ثغــتعال

  رـالمق ذاـبه ومــالهم ننسى  ي معيـوج كونةَ الزــأيا بدع

  رـجالض اـِه بقايـ فيرحـلنط  يـي إلى عالمــي تعالــتعال

  رـشَوتخشى الب ب الفضاءـتحاــور على أنسهــيإن الطُّـف
  

ÿÂféfu<ÿÝø[< <
  

ـعـ حبيبتي صالموه ـــجدر  ـصلُووهِد أحلىذاِق الشَّـِك من م  

  الـبِت حــعد قطَـصِل قإذا للو  اةٌـ حيادـب لي أبــوليس تطي
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  الـخ ب اليومود صارـفكيف الج  وٍدـِك ذاتُ جـدي فيِك أنَّـوعه

  الـالً وسهـأه: هدـولي عنـوق  بـليـهفق مــسي النَّبــإذا ه

  وأغلى ن روحيـ ملُّـوأنِت أج  سماِت روحيتُ في النَّـفقد أودع

  ىـيبل ِك في الجوانِح ليسـوحب  بصدري ٍةـجانح لُّـى كـوتبل

  والـأراه ح ِد عنِكـعوم البـوي  اِك موتٌـري دون أن ألقـوعم

  

łkÿÃş×ş< <
 

  ِمـن بأسهـوب العاشقيـتْ قلمفر  مغرمِِةَ ـ طلعالحمـاِمطَلَعتْ من 

  ِمــع في الفَــ تَرصأسنانُها در  اِن تحسده القنَاـ كغصِن البــدق

  ِمـبأعظ امـقلَ ـاتًيم تْـملو كلَّ  نىملك الس سنهار لحـاء خَـهيف

  ِمــم تتكلَّـ ولارــتْ كبـعنَّلتم  هاالُل وصالَـوراء لو رام الهـح

  ِمــسبادتْ يا أخي بتَـ ونـابرطَ  حادثتُها عـن حسنهـا فتمايلَـتْ

  يـمري فتكلَّ تصبَلـي ِع،يا حسن  قٌـخاف يب منِّــها، والقلفأجبتُ

  ِمرـحر مـد اِهللا غيـب عنـفالح  هائٍم ِكـبحب ـا على صبعطفً
 

áçéÃÖ]<Ł†vŽ‰ 
 

  هــــا بالجاذبيــد قلوبنـتش  هــون البابليـى العيـا تلقـهن

  هــصبي ا ياـد لنا ِصبانــتُعي  خمرا الجفِن رب من سوادـفنش

  هــه بقيـاح لـووصفي يا صب  ِك تقتضي وصفًا طويالًــعيونُ
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  وكم سهـم يـراشُ في الجفـون  عيونُـِك أي ِسحـٍر في العيـوِن

  َأغصن البــاِن أم ملك الغصون  دا رشيقًـاوقَـدِك يـا لـه قــ

  وِذكـراها تزعـرد في لحـوني  صبـاح إنَّهـا اللُّطفُ المصـفَّى
    

ِك يا بنتَ األوراِس عيــدوعيـد  عيـدس اءالذِّكــر وض نــيس  

حنـــون أم مرافــقُ  فـدومي ولتَــدها يالعيشُ خَطو غيدالر  

عيأودكُم ودمعــي فوق خــد  كــم وأشواقــي تزيـدوأذكر  

 
ÿ‰Ý^ÇÞù]<₣ì†Ó <

 

  األنغـام وعلى شفـاِهك تسكـر  مدام فُ ِسحـر واللّحـونزـالع

  ؟صهـباء فيها الوجـد واإللهـام  مـاذا بعثتَ مع اللّحـون؟ أخمرةً

  ا الِعـذار وهـامواِرفقًا بمن خلعو  وِسحِرِه هـام النَّـدامى بالغنـاِء

قد ألقـى إليك الفَـن هدر الفنـون  قَيـــادوألنـتَ في ص ِوسام  

  امـإم داةـللشُّ كــ فإنَّ"فخري"  ِعطفَنـا يرنِّـح َأسمعتَنا شَـدوا

 
Üévÿq 

 

  اـعلـم أنَّنـي أرجـو ِرضـاهوتَ  واهاـس حبـي ي علىـتُعـاتبن

  داهـاـتَجنَّـى جفنُـها وجنَـتْ ي  لـى ومماـن ليـفيـا لَلقَلـب م
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  علـى كُـرٍه فمـا أقسى هـواها  تصـد علـى وفـاٍء ثـم تَحنـو

هـا فتُمِعـنفي ِغـواها ـوها فتُسـِرفُوأجف  في عذابــي أعاتب  

  كَفَفْــتُ تأوهـتْ تَبغي سواهـا  وكم قبلـتُهــا قَسـرا ولمــا

  مداهـا ُأدِرك لم بعـد، ودنيـا،  أرى لـيـالي لغـزا، أي لغـٍز

  ومـا نـار الجحيـم سوى لظاها  مناها أن تـراني في جحيـــٍم

 
 

Ž}{Å]‚  
 

  ِك وأغلـىـكبريـائي أعـز من  ـوِك ذالال تقـولي هــواي يكس

  قد خَِبرتُ النِّساء هجرا ووصـال ي ـأهربي اليـوم من أمـامي، فإنِّ

  غريرا فلـم أعد بعد طفال القلِب  ن قَبُل في الهـوى جـاهَلـإن َأكُ

عقالةُـت لي الخيانــحين أبكَ  ون األمانيـوتُ من جنـوقد صح   

  ه الرجاُل حتَّى اضمحالــدنَّست  جمـاٍل اِرــسمن إ وتحـررتُ

  الـةُ ِقفـدونَه الكراه تْـأحكَم  رقي على القلب باباـِك ال تطـوي

ى ـوف يبلــوخلِّي رفـاتَه، س  الفرار، الفـرار، ال تنبشي األمس  

  لَّىـِك تجــأثر الغَـدر من يدي  ذاــ وه،ذي تطلبيـن منِّيـما ال

  تولَّى األثيـم الهوى فإن طيـ  راميـمنِّي غ نـأيـرامي، وغََأ

  يصيح رحماِك مهال كلُّ جـرٍح  أم فـؤادي وقـد نَـزفْتُ دمـائي

  بقلبـي إلـى هـواِك محــال  ال تطيلـي السؤاَل لن تَِجدي اليوم



  

<<<<<<<<<<<<<<<°ßđŠÖ]<^’u<àŽÚ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<MS<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 

áçéÃÖ]<Ł‹Ûÿ 
 

  هل لي إلى الـوجه الوسيِم رجوع  عـوجـه كما طلع الصبـاح بدي

تْ عليـرةً هـي صدفةٌ متْ، كحلٍم في  هنيهضباح ومالص يضيع  

أو العيون تعود هاتيك لي شَمس  ولها على وجهـي المشوِق طلوع  

  مرفوع اـاج بهائهــكالشَّمس ت  نَواِظري اءـا ضيبهرتْ مالحتُه

  ذا النَّقيِض أضيعـن هـاد مـفأك  عرضتْ مفاتنَها علي، وأعرضتْ

  الموضوع لها الــفتَبسمتْ وح  ٍةـودعاب ٍةــا بطرافــحدثتُه

  وعـإنَّه ممن: تْـم؟ قالَـما االس  الًــما متسائـتُ متَمــينَثم أث
 

 
 

ì…æ 
 

  ا الخضرةُــن على حيتــورفَّ  دتْ وردةُــا بـ العمر لماـزه

ــوجن بأنفاسهــبيالر تْــودلَّ  اــعوضِة على الر وضةُالر  

  ةُـوعن والرــا الحسـ لنوأنِت  اـناله ِتـأن بـيالطِّ لنا فأنِت

  ةُـلنا ديم دِبـالج ِعـ البلقوفي  ا زورقٌــِت لنـ أنــم اليففي

  ةُـرِك البسمـ في ثغرقُــوتُش  يـيال اللَّمـبوجهِك نج وحــيل

  تُـثُ ال يصمدــ يحانــلس  فُ خطاٍبــِك ألـ شفاهوخلفَ
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  ةُـه مسكَـــ وأنفاسجـــأري  هارـــري فأخبــ العنبوــه

  الكأس والخمرةُ  ليرِكـــوثغ  اـاحتسيه ال رــ لي والخموما

  ةُـالقبل طعمها  منرـــوتَسكَ  هاسلسالُ ذُبـــيع عـــينابي

  ورةُما الثَّ ،قُما العت ،وراِنــيث  رٍةـا زهـ أم برعمداكـــهونَ

تض  ةٌــه موجـت بـلَ شاِكـقميصــه موجـتْ بـ وحطَّـجه  

  ةُ؟ذَّـد لي لـعْل بـ ه،داِنــهنَ  يئاشتها مـاي حلــ دنيةُذَّــفلَ

  وردةُــال اـهر في ِسوتضحك  عـبيالر ذاـ هنــ مفاِتيـأغنِّ
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  ارىـ سكوبــا نشوةً قلـنسبح  ريد العقاراـن يـاوِل الكأس مـن

  راراـاضِط ما شربنَا الكؤوس إالَّ  أىـظم راشِفـالم اه إلىـوشف

  راراــاألس مــا لنكتـفي شقان  ادىـنتم اـبن ىـا حبيبي كفـي

   عاراــار أن نرى الحبما العإنَّ  ونهوى نحب ا في أنارـليس ع

  رااــا انتظـا سئمنـباألماني أم  هـم فيــوِم ونحن نحلــكّل ي

ـمن سوانا مالص حتَّن عالج ىبر  ـلم يعـقلب داراـباصِط يطيقُ ه  

  راراــتك سمعيم في ادهـِعوَأ  راراـا مـهلْ قُي للحب،ْل هلمِّـقُ



  

<<<<<<<<<<<<<<<°ßđŠÖ]<^’u<àŽÚ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<MU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 

  اــتيفَن شَـو مــناشَ الدـحوتَ  اريــقْ إلى ناظـَّحبيبي حدا ـي

  اـحمي تَ من شفاهيـقكيف لو ذُ  اظيـك لحـتحران رنَّـأنتَ سك

  اـ عليـاتَ اإلذعان صعبـأو رأي  ءاــاك إبـشتهاني عن مـنما ثَ

  اــيدي تُـرفع إذا ائيــودع  جوىنَ ضرعتُ ِلواي إنـج نَأنتَ

كان يكت  عيوني ناطقاِت تَـْل إذا شئـس ــعن فؤادي إنشَ ماـي  

  اـه العلويــك روحــوأرى في  اًــراني مالكـ أن تةُ الحبـآي

  راراــسمعي تكي مـا فدهـِعوَأ  راراـا مـهلْ قُي للحب،ْل هلمِّـقُ

    

وى وصاالًـ الهأتظنــج وهار  ـمـذقْن يي ـجه هدحلوــا ومار  

  طهرا زِنـالم رائِقـاٍف كـوعف  اٍنـحن فيض تَـالهوى لو علم

  راـر طيـياغي في أيكه الطَّـنوي  اقَ الغصن غصنًـالهوى أن يعان

  راـ عطوالهوى أن تشم في الحب  اطعم بـذوقَ للحـالهوى أن ت

  رىـاً بأخـمغرا لُّــهيما، كوتَ  اوح روحالر ازجـالهوى أن تم

  راـقتَ ِلــازداد شوقًــوستبقى ت  يـ في عيونهــالهوى ما قرأتَ

  راراــسمعي تكي مـا فدهـِعوَأ  راراـم هالْقُ ي للحب،ْل هلمِّـقُ

    

  اءــقبون والرــافُ العيـونخ  اءــحي اـضى إذا التقينفم نـِل

  داءـــا سعــن حبـا فيسنلَأو  ـا ظلمالحب ـاوةم نشكو شقـِل

  اءــبك َلــتستحي خشى أنتَأفَ  ك جذلىـ في عيوِنـبنشوةُ الح

تَإن ِجم ُأـي ولَـلنسفظلـب ـكم  جفــي هذا الحيـأن تسم ـاءاء  
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  اءــةً عميــاري محبـــجيِل  أعمى كـحب انـيا حبيبي ما ك

  اءـالحسن ار خودهـــكيف يخت  يدري ريِرةوالس ِقــحسن الخل

  راراــسمعي تكي مـا فدهـِعوَأ  راراـا مـهلْ قُي للحب،ْل هلمِّـقُ

    

ــعدمم العشَّـا يبثُّـك واقُـــشأا ـناجي لحاظَــنفتُ  اقُــه  

  اقُـطي ال ٍبـومطل راٍمـمن غ  ناجي ضجيجِت التَّـأين من صام

  راقُــوع تُــدم وال ىـتتلظَّ  قلوب ال رةُـ نظـورةُ الحـبث

إنــا تخطُّــ حبالعين هـطٍّلَّ خـك  محو ي األوراقُـــتضم ه  

  داقُـِمص دــشاه هــزكيال ي  مشوق نـم كم كتاٍب تحظى به

  راقُــف دنا أوــهال انقضاء لع  ـاارك حبـ نبالَّــيا حبيبي ه

  راراــسمعي تكي مـا فدهـِعوَأ  راراـها ملْقُ ي للحب،ْل هلمِّـقُ

    

  

  

…^¿ŽjÞc 
  

  ارــثستَم نـني حنيلهب يوأعيشُ  ارــظني حبيبي االنِتي يؤرقُـإنِّ

  رارـ بال قهــ يتيروٍمـ كمحإالَّ  !ن أنا أدري في غيابك مأنا لستُ

   للجداررـلُّ ينظـ بأضلعي ويظم  ناي ، فال الجريحفَل الطِّدهدـهوُأ
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  جار مع العتاب أو الشِّقاءلِّ الينتظر  بر بيتي، في احتراق الصدارـوج

  زارالم وأنا اعمري، سيأتي مؤمنً  هــن يشتاقُـ منإ  أقسملُّـوأظ

سيجيءفي نيسان ملء يد يه حب  بحضارع، كالص اءوض ـنالمار  

  الحوار طيب  عنثم اللَّكيف ناب   المواضير أجتَ ال زلتُ، هنا،وأنا

  ان على صدر البحارـمجذاف رب  مضجعيب ك إذ تجوسأنسيت كفَّ

  غارر الصــها، زقُّ العصافيكأنَّ  اهدينالت فوق النَّــوتوجع القب

  !ارــ ود االنتحمـفي سريري ث   عمريامـى نثم حتَّأسكرتني باللَّ

    

  ارـون بـله والهوى في صدرنا  اـبن اغترنا مهما تشدموعن الدحن

  ول المسارـها الحادي على طيجر   الحسانُلـمواوينحن األغاني وال

  ارـباالصِط ملهوفة، ملَّت دموعي  يـن فإنَّالفراقَ أحتمُل دتُـما ع

  ارـللقف هواها تْا، وروــهحنينَ  للمساء ةـاألنيق  وساداتيتْكَوشَ

  ارـا، يا حبيبي، أي عـقانما في لُ  باالص كأحالم  على صدريْلأقِب

  حرار اٍتلضم تـفي عريها، تاقَ  شتاقة مــاي أذرعــندِج تَْلأقِب

ليعودةـبليل ...الغرام اـن يجمع  حمومةم. .ناويضم. .لويا ح ..دار  

  دارـتُ أكواب يبوبه احتراق الطِّ  عتور تجمــفبمنزلي كلُّ الخم

  ارومن طول انتظ إشفتاي من ظم  تـقَتشقَّ... ِهـيا كلَّ إعطاء اإلل
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  ي دولـة اآلداب واألخــالقـف  م إن ِذكـرك بــاِقـْل للمعلِّـقُ

  تَ ليَل الجهل باإلشــراِقـوبدل  ىــأنشأتَ جيـالً للثقـافة والنّه

  اِقــ السبفي نَشِئهـا المتوثِّـِب  لـوالك ما اتَّقَدتْ مـواِهب أمـٍة

وضمائـر شاعـرم حموالً على  لـو أنصفَتْكوتَ ماألعنـاِق لَغَـد  
  

  

]Ü×Ã¹< <
  

  وُلـإن المعلِّـم مصِلـح ورسـ  تقـول الحـقُّ يشهـد والحيـاةُ

  ُلــر قليـحـظُّ من يعطي الكثي  ولكن يعطي زاَل وما الكثير أعطى

  ُلــيسي اءـت الضيـدمعها تح  و الضياءإن المعلِّم شمعةٌ تعطي 

  وُلــر عقـا تستنيـفتذوب كيم  اـاد يشع في ِمحرابهـلَهب الِجه

  ُلـان بخيـذُل والزمـيسخو ويب  رــمرحى لِمحساٍن دؤوٍب صاب

  ُلـاإلكلي ويضفر اءــيتلى الثَّن  هـه ولمثلـرس يمينـم غَـلالِع

  ُلــرآن واإلنجيـه القــودليلُ  شَأناأن يربي نَي ـب المربـحس

  ُلـأصي اِتـرغم انِتشار الموبق  اـراسياِت وخُلقُنــا كالـإيمانُن
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  ما زاَل يسعى والطَّـريقُ طويـُل  ضالـههذا المعلِّـم في اكتمـال ن

  والتَّبجيــُل يهـدى إليه الحـب  هذا األديـب الحـر في تكريمـه

  

Žâ]æ<^èÿgćßÖ]<…ç< <
  

  يـماِن الفاند رغم الزــ خاِلهو  انــيجالتِّ م أنفَسـ للمعلِّغْـِص

ـ المعلِّإناِنـنٍة وحــ لطاف كلِّاُلــومث  ٌلـموِئ روءةــللم م  

فُّعالض ميِر عن الصـنَغار مهز  ــهاِلتَماِنــ في خدمِة األوطك  

  اِنـهذيب والعرفل التَّــنه ممن  يـستقنَواَل ِلـه الطِّــ ليالييفني

  اِنـاإلمك في لِمو الظُّـ أن محلو  وتشتهي ياء شمعةٌ تعطي الضهو

  اِنـيح الرةُـالورود ونغم قُـعب  رهـكْام وِذـِه فيض الغمـ كفِّفي

المكرماِت تَإن نبع ِلـاإلنجي  في راه غاضـ فيرآِنـالق وفي ااض  

  اِنـاإليم ومنارةُ دىـ الهصرح   عليهماامـ لإلصالِح قانــركن

  اِنـــوالمرج رـب بالتّهـتمثالَ  دواـ شيماس المعلِّـ أنصفَ النَّلو

  

íÊ^ÏnÖ]æ<Łh^jÓÖ]< <
  

  هـل يستَـوي العلمـاء والجهالء  القـراء أعـالم الهـدىِإقـرأ ف

  عـالم وضـاء" اقـرأ"وأطلَّ بـ   وتْـإقرأ وزلزلِت الجهالةُ، وانط
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 كَِلـم الكتـاِب هـواُؤه والمــاء   ارٍئـكق ودـالخل نِإقرأ فما ضِم

  ِضيـاء وللقلـوِب هـو للعقـوِل  ليس الكتـاب بأحـرٍف منقوشَـٍة

في مـا دام هنُِعـز يـِدنا الكتاب  مـاِن بقـاءفلنـا على طـول الز  

ـٍة وإذا الكتـابأيدي أم تْهطـو  فلها انطـوى في العالَميـنِلـواء   

  أصــداء حضــارٍة لهـم بكلِّ  الحرفُ آيــةُ كلِّ قــوٍم رددتْ

 َأبِشر"حرٍف  فكلُّ)١("حبيب  نْتَهمنه في شفـِة  ص هـوِر لكالد ثنـاء  

  رضيتْ عليه وباركَتــه السمـاء  يـده الكتـاب كطفِلـِه من دلَلَتْ

  ثـراء الكتـاب للقـوِم من تبـر  ماإنَّ بتبـر، والقــوم لن يثروا

  العلمــاء بها هي أحـرفٌ يبنى  ليسـتْ حضارتُنـا سيوفًـا، إنَّما

ـهراعباليميـن ي مسكي ن راحم  ال سيفَه دانَـتْ لــه األرجــاء  

  فلنا الكتـــاب محجـةٌ بيضـاء  حضارةً األنام إن نحن فاخَـرنا

تجلَّى في ب توِنــهاكتـبديع م  محــاءسما، وعقيـدةٌ س ِفكــر  

  وِبخَيِلـها تَعنــو لنا الجــوزاء  العلـى أفـِق إلى هذه معاِرجنا

  وإخــاء وتــودد وتسامــح  ومحبــةٌ هذه الثقافــةُ رحمةٌ

  الغربــاء فكاكَهــا ال يستطيع  هذي الثقافــةُ وحـدةٌ وطنيـةٌ

  وتضم مريـم فاطـم الزهــراء  قُــه النَّبي محمــدعيسى يعان

  رداء الصليِب ومن الهـالِل على  مظلَّةٌ الهالل ومن الصليب على

  ما القــدس إالَّ مكَّـةٌ وحــراء  عيسى وأحمــد واحـد، وبقلبنا

  ــاءوبـه البــالد حدائـقٌ غَنَّ  يا روعـةَ الدينَيـن دينًا واحـدا
  

  .إشارة إلى كلِّ أديٍب يصون الحرفَ والكتاب )١( 



  

NT<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ñøu<š^è…<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 

  وطـِن الجميِع المؤمنـون سـواء  كـلٌّ له ديـن يخَص بـه، وفـي

  ما صبـِت الســراء والضـراء  ن أكوابـهوطـن الجميع نعـب م

  الغـــراء آياتُــها به وسمتْ  نسجتْ بيارقَــه مصاحفُ ربنـا

  وعليه صلَّـتْ مريـم العــذراء  وسقـاه إنجيـُل المسيح عطـوره

  وِعـداء أذًى لـم يـرِمـه منَّـا  ويرِمنـا بالعـداء من لم يرمنـا

  شوك ألهـل األرض أو إيــذاء  مـا لنا ى ربيع السلِم نَجنَـح،وإل

  ولنا بباطنهــا يــدوم ثَــواء  عيشُنـا وفيهـا األرض منبتُنـا

آدم ـن فيهـا أبوهــمم وجميع  اءهـم حـوالفخــاِر وأم عنـد  
  

  

ð]†ÃćÖ]<₣íÖ^‰…< <
  

  وداـماِن خُلزـنشد في الكنتَ تُإن   داـصيقَ صيِدك للقَـع صالَتَـرفَِإ

  وداـمنض اًؤـعليِه لؤل دـواصطَ  ؤىالر انعِر ريواركب ِشراع الشِّ

  داـمصي صيدبالقَ ْل سهاهاـجعوا  رودهاـماِء تَك للسـح جناحـوافتَ

  وداـٍب عنقـمخِْص رٍمـمن كلِّ ك  وىواجِن على اله عِرالشِّ ربيع ُأدخُْل

  وداـونُج.. .اأباطح الِدــالب كلُّ  وىعِر تَمنَحك الهفْ بجنِد الشِّازحو

  داـوحي ِرـميعِر النّمن الشِّشرعا   ذِْخواتَّ رائِعرقْ ضالالِت الشَّـواح

  داـدتْ تخليــد خُلِّــإالَّ القصاِئ  اــرهاِء مصيـارِق للفنـكلُّ البي

  ادــري وواعض أضاِلـريمنك القَ  بـِلان إذا لم يستَـتَ إنسـا أنـم
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  وداـ وزناِد جوانحـصيدى القَـبن  ْلم تشتِعـان إذا لـا أنتَ إنسـم

  وداـك الجلمرى، ويحرلثَّي اـيحي  وحِهِه ببـــعر من نفِس اإللالشِّ

  داـيالغر رـاعالشَّ هــد بلَّغَتْـق  منَزٌل ِهـِب اإللـر من كُتُـعالشِّ

  برودا خوِر من الحياِةري الصـع  ي بمساسِهـر تكتسـر سحـعالشِّ

  ريداـغم لم يعِرِف التَّـهن لم يـم  مـتوائ اتُـا واألغنيـو حبنَـه

  وداـوصع ةًــاِء هدايــكاألنبي  راِء في هذا الورىـعةُ الشُّورسال

ـما وحاألقوام في د ـٍر يهـوت  نيا سوىالدبه زى ـمدوداـوق نُه  

  ؤوداـفرُئ المـَل ويبـلييشفي الع  شاعر داهـش دـب بيٍت قرـولَ

  داــ نشياءـفالشِّ أو حلَّ في دمِه  ـةٌنغم شَفَتْه دـم من عليٍل قـك

ـخاف نبضةُ وتدومماِل عبيـا أهـأمسى له  ةٌــٍق عذريداـُل الج  

  وداـوكب للورى قَـخواِف تْسكنَ  ِق عباءةًـلَِبستْ من الحرِف األني

  وداــد المعبـيِه الســاإلل بعد  دٍةـقصي بكلِّ تَرى ارقاتُـوالب

  وداـماِن رقِر الزـوتصير في قب  لىفَ تَهوي في الِبكلُّ البدائِع سو

  وداـقٌ موجــا دام رب خالـم  دـوِد قصائـوتظلُّ في هذا الوج

***  

  

  وداـدى ويسـ للمـاون ملْكًـليك  ؤىرٍد صافي الرـتُ كلَّ مغَـبايع

  دى وتَحيداـاه عن الهـخط ىتنَأ  فهواه لن ىهو عن إن كان ينطقُ

  دوداـالمم خيره ِث يرسُلـكالغي  رـب طاهـان قلـر الفنَّـاعوالشَّ

  دوداــشم هـقَلْب يبقى والحسِن  اـقِّ في علياِئهـوإلى عروِس الح
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  ِم ودوداــوِك األليـراه للشَّـوت  صفتْ بِهيِح إن عر للرـو غافـه

  وداـو األنبياِء حقـا كان ِصنْـم  ِهـفي أضالِع ادـال تسكن األحق

  دوداــه في صدرِه ُأخــشَفْراتُ   حفرتْ لهــم ِخنْجراكم راح يلث

الد ملـوعساك  ةٌـةَ ساسـنيا الجهولَما أصلح حديـر داـؤوا البالد  

ال ي صلحهاــنيا سوى شعراِئالد  فَعرفي العالَ واـفلين مينوداــب  

***  
  

  عيدا تُ َأنشدـجئ قد مـكُمن شاِم  ىـِم والعقيدِة والمندـوةَ الـيا إخ

  آم وروداـَل الشَّــارِه حمــمنق  ور علىـاِم عصفالشَّ بالِد أنا من

  داةَ بعيداــا الغَ عنهـــمأك فيك  مــ ولـاي حلبـأنا لم أودع ِقبلَت

  وداـحماحب الميني الصد بعـوأج  ا وأجد َأخًـاأب دـأج تُّـأنَّى التفَ

  داــليوو أتى ةًـمعاوي ىــتلق  ِهـجناِح فوقَ ويـي أنا اُألمـإنِّ

  داـوتلي ـاطارفً يــالقواف رب  ى شذً)١(نياالد ُئوعلى شفاهي ماِل

  عقودا نـجيدِه رـمرم نـويزي  ب بأحرفيـيص وأبو العالِء عالً

كُـأبو ف ومعي األميرراٍس جاءـوت  مــ يهاروب زـلبداــيالً ِغر  

  ديداـج مـالقدي رـع الشِّقد ألبس  الذي وِرالص  أبو)٢(عمر وبريشتي

  وداـ ونُهاراُل ضفاِئـمدو الرـتغ   في مساكِب شعِرِه)٣(زارومعي ِن

  
  .المتنبي، مالئ الدنيا وشاغُل النَّاسإشارة إلى  )١(
  . عمر أبو ريشة)٢(
  . نزار قباني)٣(
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  )٤(وداـداةُ حشبِه الشُّ خصٍب يقوم  ٍتـلمنِْب ِر جئتُـعمن منِْبٍت للشِّ

  وداـجقد استعاد و اظُـكِه عـوب  ربدــِم دِه تجدـٍل فيـفي محِف

  داــ ولبيــا صادحارـإالَّ جري  رىـروبِة ال ترِه الطَّـفعلى مناب

  داــجديراِقِه التَّــحملوا إلى أع  مـصيد بأنَّهزعم اُأللى هدموا القَ

ا تبقَّوم.. .هدموا العمودإن ـالحدي هدموا له باسم  ى منهموداـِث ع  

  دوداـ وجاْل أبـنجه من نحن إن  اجدودن ِنوده إرثُ القروــوعم

  وداـ وجلادـمن نحن إن نخسر ي  اـوده يدنــا ولون جلوِدنـوعم

***  

  

  داوــِج زنــ الخليأن تلتقي شطَّ  ىــا أنـ األطلسي أمٍه أشطَّـإي

  دوداــا وحـ لناـأعالم هِردـلل  اـو بنـا تشكـلى متى أقطارنفإ

لَـمدِة جاِمـِة والعقيـ العروبعداــبعيتَ والتَّــشتيِر التَّـفلنهج  ع  

وح نحن نـإنــا البدالد نل  ةًمحب ريداــوش ـاقَ منَّا الجًئــلم  

  داـتوحي حىَألَِق الض لىإ فاسعوا  اـرى سفين نجاِتنـدةُ الكبـالوح

  
  .موريتانيا، بلِد المليون شاعرإشارة إلى  )٤(

  

  
  

ُألِقيت هذه القصيدة في مهرجان الشِّعر العالمي الذي ُأقيم في مدينة نواكشواط، : ملحوظة

وقد مثََّل الشَّاعر شعراء العرب في كلمة . ٢٠٠٦عاصمة موريتانيا، في كانون الثَّاني 

  .رجانافتتاح المه



  

ON<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ñøu<š^è…<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 

løćÚ`i< <
  

ـهوالتَّـ الحنيد ـزنهأو اـهرتنيـواعتَ  دقلب ـا اآلالمداــ وكَب  

  دافي استب والبؤس  نفسِي،وـِصن  تْـلوِع فأمسـ بين الضتْوتمشَّ
    

   يتحدىادـ صاِمِبـ في القلعاشَ  ،يـ رفيق، البؤس مذْ ولدتُدـوِل

  داـ ووقْاجمر اهـلظ من مهجتي  ويصلي ؤاِدـالف في ار النَّيشعُل
    

  داـهتَِل جفوني عن َلـي اللَّتمسح  سلوى فاِق أنشدرـ نحو الرحتُ

بينهم  ىـي سألقـ نفسي بأنَّيــنِّوُأمــبال ـا روضهورز عماد  

  ادــوحق ـاور لؤمـ تمونفوٍس  كذٍب وزيٍف غير د فيهمـ أجلم

  ادح هـمن واـأدرك  ماواغتياٍب  ه الحناياـمن نــئ تَاٍءئــوِر
    

  داـِة عبــذالن أضحى للنَّ معند  ا غريبا اإلخالص أمردتُـووج

  ادـخ فيه رواـوصع دوهــبع  ـاهالوضيع إل رهمدـ الداـوغ
    

  داــععس سُل التَّوِّـ يحزاءـوع  ـاواج حالُّ مريحزـ التُـننَوظَ

  داــونك فكري،  يشلُّا همالعمر  وأقضي ، بي في األسر أحيافإذا

  اد ورخــذًااء َأــ المسلُّـويح  مشكالٍت ح حامالًـب الصُلـيقب
    

  صلْدا ِرـخ األشجان كالصحولته   بقلٍبروبري، كيفَ اله شعليتَ

  داــقنَ رـويكث اه،ـني ديشتكي  ِهــن ألتقي ملُّـ أنأى، وكنـأي
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هــتي إذ أثقلَـ قلبإنالشَّ زاـوغَ  اــزاي الريب وتَ قي،فِْرمـحىد  

  داــح ولَادـ نعيشَ العذاب مهأن  البرايا سر اة،ـ الحيزــ لغذاك

  ارد هر،الد لها، مدى استطعنا ما  اــفيهقتَةٌ نَـوِن سنَّـ في الكتلك
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  ارـع كأنَّ يكف ِةــشر الهزيم  ا دوالرــبيُل عليك يذَ الســُأخ

  ارـحاِء ِبـمفي صفحتَيك من الد  وقُدتَها... عوِبنظَّمت مجزرةَ الشُّ

  دارــرفُ األقـيِه تُصفي قبضتَ  !ك رب عصٍر فاجرـوزعمتَ أنَّ

  ارـْؤخذُ ثـوي... ةًـقَتنقض ماِح  ازعازع عليك اآلتي رـت! مهالً

  ارـتج ةٌـك ساسـا بـأصحابه  كأنَّماف !رىشتَ وتُ...اعـبم تُـمِذ

تَـيوعلى يد نْقَكتْ وتَلَبصتْخَور  الخيانِةـزم الواستُ.. .ر ـبيحارد  

  رارـن فُِضحتْ لهم أسـيا ذلَّ م  اء وأنتَ سر نضوبِهـنضب الحي

  والردـال اـهسبيلَ دتُ أنـفوج  الورى في الجرائِم سبِل عن وبحثتُ
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  ِبـاِم الشُّهـوقَ هـاحي فـفجن  يـا ملعبـنيد نـأي: مـإن سألتُ

  يــأب رِبـالع ةُه أمـتْرمـك  ي؟ والذيـو جناحـكيفَ ال يزه

  يـدوي يعربــي وحـأنتَ مثل  ديـول اـي :يـال أبـا قـأوم

  ربـر لـه من طـهقَ الدـصفَّ  ــا رائعادـاغَ قصيـا صـأوم

]ــعع بيــرربي الفخـول  ربيــع بهــي ذا النَّـرِبـس[  

  يـبالنَّ عراجب القدس ِمــوأح  دىـاله آيات اهــمني تْـحمل

  ٍبـعن مذه ـامذهب قْلم يفـر  ــا صادقًــاحب مـلِّعاشَ للك

  ِبــاه الحقُـ في ِشفـاي حبن  تْدـالفصحى غَ هـألفاظُ ذِهـه

  رِبــرِق والمغْتـبين أهِل الشَّ  الًموِص اجسر ]ادالض[د باع ـم

  ون األدِبـ وصـِة الحـقِِّخدم  وىـِغ سـبم يـ لومشى للحـقِّ

والقلــح ويـدحـعِش  ـاِب والفكِر معـقَ الوـدةَ مص بيذ كان  

  ِبــعنوِف التَّالً كلَّ صــحاِم  رهـمى عـأفن] ادالض [في سبيل

  األرِب لُّـك ذُ اآلنـمن يـوه  يـتنْيم ىـستبق ]ادالض[ا ـمإنَّ
  

 ُألِقيتْ في حفل تكريم عبد اهللا يوركي حالَّق، والِد الشَّاعر، يوم منحه الرئيس حافظ )*( 

  .يد الدكتورة نجاح العطَّاراألسد وسام االسِتحقاق السوري على 
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  رِبــٍد في صفوِف العـمن حدي  ىوِع قوفي الر ]ادالض[ تغدو سوفَ

  ِبـقَهل النَّو سـا، نحـو حيفـنح  ــاقدم ونمشي ي،ـنضرب البغ

  ِبــِصغتَللم ِفـيالس  دـح إن  اـهِبغاِص من دسـد القــونعي

  يــ األبــِظ الحـربوساِم الحاف  ،يــأ يا أبـ تهنَّ،ي الغاليـيا أب
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  ِم واألخالق واألدِبـليا كعبةَ الِع  أهفو إليِك وخفقُ القلِب يعصفُ بي

  ِبـهكاللَّ العشقُ فيه دـلكن توقَّ  صبابتِه عن قلبي يبوما نهى الشَّ

  ين في قلبي وفي هدبيةَ الصمحب  اِك ظامي القلِب محتضنًــلذا أتيتُ
    

  ِبـخم يا نخبةَ النُّـكروحي، فجئتُ  تْـاء فابتهجـقَ الحلم الوضـتحقَّ

  ِبجي مشهٍد عما فوالبدر ملء الس  نييصحب وقُوالشَّ الفضا متن ركبتُ

  هِببالشُّ المفروشَ الواسع الفضا هذا  امقتِحيار موى الطَّـكم ألِف ميٍل ط

  بيلَالح راِئالز ييحتُ ،اشرتفيض ب  هنا وهـحتى وصلتُ، فألفيتُ الوج
    

  بيسفي نَ والعز قيوالحب في خاِف  اب من بلديـطيألُل اـكم أحمأتيتُ

هبالد بهاــ الفخاشَذه عـكم منها شذاـوف  ار األدبي اـتاريخه اح  

عندنامقام مِسكالشَّ كم مـوضعه  نوم الشَّ خبئي مِس بالحجب؟قرص  
  
)*( الشَّاعر عيد تْ في ِبكِّين، يومل  ُألِقيين في تشرين األو١٩٩١لزيارة الص.  
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  )بـحمس بالسر ذيُل الشَّـولو تدثَّ  مس في أوجها تبقى مشعشعةًالشَّ(

أختٌ لنايالص حبانا وكم   مفخرٍةكلِّ في ـن ارقي هبيالذَّ اـهعصر  

ِش يا  أغنيةٌ اريخالتَّ ِمـا في فَـهوذكرعر ْل،تِّر وعبمدى عن ر عبيج  

  ِبِصغتَمع ِللم تخض الحضارات أم  ةًـيِن قاطبالص الدـي بيحي ُأإنِّ

  يِن والعرِبت بين أهل الصدقد وح  اـهِدتاريخ موِل  منإن الحضارةَ
  

  

áæ†Žq^ã₣¹]< <
  

  راِتــوا في زوارق العبـومض  ـاوط قلوبـطد الشُّـوا في يـفخلَّ

  اِتـِر الموجــر أشواٍق ثائـبح  اـدهم حملوهــأرضهم تحت جل

وا في العيونــأخب ــوأخض  ا،ـوذراه  سماها صفواالْرزاِت ر  

اِتــسموالنَّ واء العليل،ــواله  وهـحمل اـوديانه دى فيـوالص  

  واِتـلي في الصــقكخشوع التَّ  وعٍٍــا بخشــم يذكرونهــفه

  الِتــل القبــ بوابوهــغرقأ  راهاـم ثــراءى لهم كريـلو ت

  اِتـكريالذِّ مــروه، بأنجوــن   عليهمانــمزـم الــوإذا أظل

  اِتـه واألمبـحتركوا فيها الص  مـتهأنجب ةًــأم ونـكيف ينس

  اتـــباآله  ِنـ الخافقي غمروا  ـر بضمانزــا الــفإذا مسه

  اتـــالفرح من اأكوانً رواعم  ىــذراها تغنَّ في رـوإذا الِبش

غ  اــاء، ما هدمتهــ الوففجسورنــر ـمع أٍيـمنواتاوُل الس  
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ـمنحوا الضـ صهاداةــحياِء الـذرها بمـوسقوا ج  ـاوةً وجناح  

  اتـفحوالنَّ اسـاإلحس يـعرب  ر شعٍرـارهم غيــد قيثرـلم يغ

  غماِتي النَّـرِب صافـر العـوت  وا في عجمة الغرب، إالَّـلم يكون
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  رـكمن األشواق والذّ على جناح  يـيحملن والحب  من حلب،أتيتُ

  هر األنجم الزِب وزهوَل القلوـنب  عرفتُ بهم اء،ـأحب اءـأرجو لق

  رـاألرض للمط اؤكم كحنينـلق  كم مجلسم، أشتاقُـك رؤيتَاقُـأشت

  كم من روحه العطر يمنحرقُوالشَّ  ق الغرب ساطعةـبأفُ ومـأنتم نج

  هروالز الورد رياض أضمومةً من  ني تغزلُ واألشواقُيا إخوتي، جئتُ

وأنتم الثَّ  هــومهجتُ يـالغال فأنتم الوطنالِم مررـجفي الشَّ عطاء  

  رــ األثمـه دائـ لدي الحنينيبقَ  هـمرابع حيبر إن رـيوأنتم الطَّ

  فرى ويحدوني إلى السي المصفَّحب  يـهباء يحملنُالشَّ حلب من أتيتُ

  رـار والوتـ إليكم، إلى القيثشوقٌ  همهباء كلُّفي الشَّ حبوالص واألهُل

  رـوط إلى مسرتُ أليس من وطٍر  جوانحكم في احب  "ادالض" محملتُ

  ربم والِعــلو كما شئتم بالِعـتزه  مخلصة "ادبالض" كم جئتُومـوالي

خُطا العمر طالت ْوإن المشيب رغم  دةـام خالـلسوف تبقى مدى األي  

  مر عن الثَّ طالها وال تسأْلفاشرب  ةـعر صافيإذا لمحت كؤوس الشِّ
  

  .١٩٩٨عام ) ِِنزِوالَّڤ( في حفل تكريم الشَّاعر في كراكَس  ُألِقيتْ(*)
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  زاراـاِة مــإن شئتَ أرمينيا األب  ك واخِفِض األبصاراـعالع ِنـخلَِإ

  داراــبين مدتْ لشمِس الطيـوغ  ٍةـلكلِّ فضيل ادار دتْـأرض غ

  راراـأح مـماِن كِمثلهزـطوَل ال  األرمن األحرار هل عرفَ المدى

ا فكانواـنينُِثروا على الد اراـنه اِتـيالي الحالكوا اللَّـجعل  ـاأنجم  

  واراـن ِسـعالَميدي الـأمسوا ألي  اـتاِجه ُؤـؤلـول نيام زينةُ الده

ـتِهمن أبجديـأعي تـُأضيَئ مـوالك  نأصبح واراـاألن  يرتديون  

ـتِهمن أبجديإذْ م وا بصحراِء المدىـأج  تداعى الِخصباراـاألنه ر  

م  وِم وأسرجواـالعل فتحوا بها بابـالكوك اِتــللمبهب الساراـي  

  اراـجى األستوجِه الد ورموا على  حىالض وجِه عن يِلاللَّ حجاب هتكوا

  اراــن منــالعالَمي دوا لكلِّـفغ  الحرِف في أيديِهمور ـونُومشَوا 

  اراــ تُجـانوابغً الِدــن البـبي  ح الخزائِن إذْ مضواـحازوا مفاتي

ـوينَّدا صلتْ تحلَّ حيثُ ـااعالتّ  حو ـراِب جـبؤسونُضارااواهر   

وا فيوضكماأجر الماِل في يدِهم   تُجري الساألمطارا ودهاـبج ماء  

  اراــاألبص يخْطَفُ اءــ ضيإالَّ  ب لم يكنــاألرمني كما الكواك

  اراـاألزه رـ قد أسكىوـمنها ه  حلٍب وفي قلبي لكم من تُـقد جئ

لو تستطيع سارتْالس ك يرـنحوـمن شوقها حل  مثَر اراـ وحجىب  
  

  المجازر في حقِّ عاما على٩٥ان، عاصمة أرمينيا، ِلمناسبة مرور ڤ ُألِقيتْ في ِيِر)(*

  .٢٠٠٥ نيسان ٢٤في األرمن، 
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  ارىـا جميع المسلمين نصــوبه  ةًــون محبـصارى مسلمفيها النَّ

ففإذا الصشكا ج هـل أمسى الهالُل  ولِهـافَ حقـليب ـاحدراراـِم ي  

  اراـِب ِدثـليه دفء الصـأمسى ل  ِهـاطَ شتائـالُل شكا ِسيـوإذا اله

  اراــَل األذكـليب ورتَّحمَل الص  رقَ في وطِن المحبِة بين منـال ف

***  
  

  اراـأنص واـابتلَ ومـا لهم يـكنَّ  مـر نحن، ونحن هاألرمن األحرا

  داراــ وجازـِة حاجـحببين األ  رىـت ِة الالمحب هم نحن في وطِن

  وإزارا ـامعاطفً اِءـوفَ الفنـخ  اـبن الذُوا إذْ ُلـا لهم من قَبـكنَّ

  اارـخور الصم واألحجأبكى الص  اـح نابهـعصفتْ بهم باألمِس ري

ـحاق ـاسيفً وا المأساةَـعفتجراراــواألبك ر األشياخَــما وفَّ  اد  

  دارا ضيٍف وب لكلِّــا القلـمنَّ  فأصبحتْ ياِر، في الداحلُّوا ضيوفً

  اراـال جبـ للعـاون صرحـيعلُ  وا في كلِّ سفٍح عندناــ ارتقَمـث

لَجـوا مياديـوهاـالبن نوا  واراـأن وا وانجلَـوأعلَوا ـفبنَ  اِء جميع

  واـياسِة واجتنَوا بساتين السـدخل  اراـوثم أشجارها على ارـزه

  اراــُأم واـمنها إلى أن أصبح  ِة، فارتقَواـناعوا ممالك للصـوأتَ

  اراـا المزمـى غدوا في حيهحتَّ  ارِة فاغتنَواـجاِن التِّـومشَوا بِودي

  اراــوتر القلوِب وأطربوا السم  فحركوا ،حوِنعزفوا على وتِر اللّ

  اراــأزه اـبالر تلك تْفتخايلَ  فيِع يراعهما األدِب الرـوسقى رب

  !اراــه األنظــأو صيدلي نب  دٍسـٍب منهم ومهنـن طبيـكم ِم
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تَبقد سما ر قائ  دــ وقـاكم عسكري ــجلَّى وأصبحواراــ ِمغاد!  

  زاراــوه ةًـانـفتَّ ةًـاجـصنَّ  مـله رىـت اِءـفي كلِّ ساٍح للغن

   ليس تُجارىنـفي الف مـريشاتُه  مـعن ريشاِته نـال تسألوا في الف

  اراـاد واألوضــال تحمُل األحق  اـصفاُؤه ِرـوب كالغديـولهم قل

األرِض َلـأه لو أن اكانوا أشهر  وا همـأمس م آذاراــن ِطيبهـم  

  ارارنا بشَّـادقَ فخـص" روبرتُ"  مـا وعاشَ رئيسكعاشتْ صداقتُنـ
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  ديلء يِم يبوالطِّ قيخاِف في والحب  ديـوق في كبـكم ولهيب الشَّأتيتُ

  ديـ من بلواقَـ األشأحمُل أتيتكم  هـأرشفُ ـبللح ــاًئكم ظاِمأتيتُ

  غير حبّ العرب في خلدي يدر ولم  صغري من ادالض عشقتُ قد امرؤ يإنِّ

  وح والجسِدرـذل الـولن أضن بب  نهضتها أعتاب بذلتُ جهدي على

  دِدــارنا الجـآث عن يـلنِسفال تَ  هـ روعتُخَـاريـ التَّشُتراثنا تده

  ِدـاف مجتهـام إالَّ على أكتـما ق  هـز مطلبـ عٍرـ عسيٍرـفكلُّ أم

الشآم ـيظلُّ فيها فَخ  مـالذُ العرِب أجمعهـ مإنرالع ِدــ لألبِبار  
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  رــضِما ُأـ عميلفضفي عيدك ا  رـون تعبـوني، فالعيـرأ عيـقِإ

  رـة أخضوعلى فمي غصن المحب  مك هاِئـوض حبر في رـأنا طائ

  رـ من فؤادي الود فهو معطذْـخُ  يث عطفك ترتويغَ من أنا زهرةٌ

  رــ وتؤِثن تحبئ مـ هنِّيا قلب  ٍئــ مهنِّكلِّ رـغثَ أنا بسمةٌ في

ـيرن زال ما أنا شاعرــط  ىـلو للعوتاور ــارةً يتعثـ يسيرر  

  رــتفت ال ةٌـم يصوُل، وهمـقل  تيوعد دـٍجالم عيس في سأظلُّ

  رـنسف اعم رـعبيالتَّ هي تحسن  اـ فللزهور رموزههور الزهاِت

ـب كالنَّاصافح يدينِّإأعطى الكثير، وقال    عطاؤهاع فاض ـقصمر  

  

ـ الجكم بلسمـ األليرحقَـولكم تدفَّ  هـ بعطفمــه الكوثـي من يدر  

  رـة يسهـعير الرـي على خَراٍع  هرفُطَ ةـعي الرقِّـ عن حامـما ن

مفي إحسانــائشبِه الطَّن ي وتطوى في  هـي ،خلدـعصألا مداها ير  

كد ـلَّ عيـمٍد للرالشِّ  ــاهانًئ ِةـعيعرــ تَفخروءةُـشدو والم ير  

  
ناوفيطوس إدلبي ِلمناسبة  نادي حلب خالل حفل تكريم العالَّمة الِمطران  ُألِقيتْ في(*)

  .١٩٨٧ شباط ٢٢يوبيله الفضي في 
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  ماالوهاِد، وأنت نسر في الس أنا في  اــأتكلَّم منك كي ةًـ البالغهاِت

دةَـتَ المجراألنجمـيى لمستَ براحتَتَّح  هىاِل وبالنّـ بالخير اــك  

شدوتَ مرنَِّـكَباسِم المسيح لَ  اـنأيِك الً كنتَ بلبَلـذْ كنتَ طفم اـمم  

وقضيتَ  قىدرب التُّ في سرتَ طفالً كنتَ ذْمالشَّـ أي علِّباماــمـاِب م  

  اـــمــا متقديجيالً واِع وبنيتَ  ةًوِب محبـ القل في كلِّتَـوزرع

ـهذا محيالص ـبياكح ــنَمرما بأجلِّ  و ونَـبوشَّى الص احاـمنَم  

بالذَّـعيونُ تْـشع كاِءك ـيشفتَ  في والحك مــبيلطفٌ كالراـِع تبس  

  اــم األكروعرفتُ فيك األريحي  ــا حازمـاك ألمعيـي عرفتُإنِّ

  اـمن كان مثلَك لن يخيب ويحجم  م العلىــغٌ قمـوعلمتُ أنك بال

ـهذا صليبــحملتَ باليمين كوبكفِّـ  هـحمل اليسرى كتَ البمالس  
    

الهدى كنِف في خشعتُ وعظتَ الم  ووددوالفَص تُـلتُ لو قب اـموتَك  

  اــمد أن تتكلَّـيري إليك وـرني  ِهــفرسان إلى انيرـر الـالمنب

  ىـما هـغيثُ الهناء على مرابعن  حيأحالمي، وقلتُ لها افر ناجيتُ

  اـمسلِّ مبـحيالر كـوأتيتُ نادي  ـاًئمهنِّ تُـوجئ اليـعانقتُ آم

  مى الِح، يا فخر حبيب الكلِّبك، يا  اــهئ نفسـ لكي تهنَِّتكحلب أتَ

عرِش على فاجلس الحالص َّـوبنعمِة الب  امؤزرنعاــماري العظيم م  
 

 حفل تنصيب الِمطران بطرس مراياتي على أبرشية حلب لألرمن الكاثوليك  ُألِقيتْ في(*)

 ١٩٩٠عام.  
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عتَجمفي قلبك الس النَّ  رباـريان والع يا أكرماــ إذا انتسبااس أجداد  

ِإخوةً، ـاعشنا مع فالحب ـوال  نايجمعود لبسياـــه القشبـنا أثواب  

يلقَ الذَّم ن يأِت ناديكفي  اوق منسجم منتداكاـ الخصب ويلقَ المربع  

ـعأندى الرإذا كتبــنشإاس وأبلغ النَّ   مكرمة، في كلِّااة يد اــاء  

الهمام الذي لم يعرف التَّأنتَ  ةــناعم انـ واألجفيَل اللَّيساهر اـبع  

  اـبِه عجــوكم سمعت له من آي  هـبمنطق ااه مشدودـقي لُكم رمتُ

  اـا خطبــر يدعونهثغره در في  هـتعرف داه وعذارى الضـعرفتُ

  "اــهبحملت عاطفة، لم أحمل الذَّ   قلبي على قلميد جئتكم حامالًـق"

  اــحملت األنجم الشّهب قدرت ولو  اء نفحتهاـهبة الشَّـحملت من أيك

  اـأل اآلفاق والحقبـه تموارــأن   فانتشرتانـمن شرقنا بزغ اإليم

اـن واألدبالفدا والفّ وناــمقد علَّ  مـمحتدهب أنتم، أكرم اــنأجداد  

  اـكبالعطر وانس ِإذا ذكرنا تهادى  حضارتنا من بعض الغرِب حضارةُ

  

  

  

  
ِلمناسبة عيد الِمطران ثاوفيلوس جورج صليبا، أسقِف السريان األرثوذُكس في  ُألِقيتْ (*)

  .١٩٩٣جبل لبنان، 
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  اِءـليد العــِه يــا بــتوجتْه  اِءـهبالشَّ رِقــاٍج بمفــأي ت

  وزاِءـب الجـكواك ارتْـمنه غ  ىعلى الكوِن حتَّ هـانجم الـعفَ

  الءــالِد في خُيـن البـك بيـب   تمضييهوتَ فخرها، ـحلب أن

بدع نَــاليس ـ غصنديمـامى في أيكــقد تن   كريماءـة الكُر  

اليس بدع أن ي الغصن زهراورد  ه كان طيــجاألنــذْر داِءـب  

  اءـِة اآلبـدوح عن اورــي زه   والهدور والنُّيوبتَ الطُّـقد ورثْ

  اِءـٍة بيضـفُ راحـحى ألكالض  اــٍة في ِحمانـ ساحلك في كلِّ

  اِءـعميٍة ــ بقعلِّــفكْر في ك  الـ تَـفي الحياِة فكن قد تعددتَ

  واِءـغاِب واألهم الرـــن كري  ــيالجناح رـح راعالي ألنتَفَ

بيــشيوألنتَ الب ـرالد اـيانن  ـاِت مسيحي اِءـــ لإلخـاداعي  

  اِءـمحس ٍةــعروب يــينَعِت ِب  ن الحضاراـيُل بـوألنتَ األصي

  راِءـالغب مــعواص ادٍح فيـص   حقٍّالمـأع الم،ـورفَعتَ األع

  الِءـالب وبــك اليوم من نيـكفُّ  اــأنقذَتْه ٍةـم من جماعـكَولَ

  اِءـعفللض ـاحالجن مـــن، ونع   فوق المساكيـتَ الجناحـوفرشْ

ــوغَ   نفٍسلِّــي ك فتَ اآلماَلـوسقيتَ الرــجدوراِءـللفق اء  
   

 ِلمناسبة، خالَل حفل تكريم الِمطران يوحنَّا جنبرت ٢٠٠٠ شباط عام ٢٣في  ُألِقيتْ (*)

ين الكاثوليك في أورلَكيوم الما ألبناء الرا رسوليـاپتعيينه زاِئر.  
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ـَفي   الِءــالع ي صروحـند تَبتَــوي  راح وتشفيـ الجدـد تَضمـ

النَّرضي اسالـ وكلُّ عن خطاك   سِلـراِءـــن واألنبيـيسي والقد  

  راِءـخضال لــماِئالشَّ ورـبعط  ـًا وغربـا شرقً القلوبتَـوملكْ

  والِءـب ٍرـطَّعم اءــن وفــم  عروشٌ وبـ في القلومـ اليكفلَ

  اِءـضى والهنوفورةَ الرــراء م  هـالز  )ةُسوليالر(رك ـقبلَتْ ثغ

  اِءـات واألتقيــقر الثِّـي لغَحـنَ  ـتُم ِع لمـبةُ النَّـةٌ بابويــرتب

أيـاِئها الزالر رـتَ  ـكـبوِر سوليشُعاعاً يحمي شُعاع اِءـم الس  

  اِءــهبوالشَّ آمـالشَّ ارــفخ ـِر  هـ الزكـبأعماِل )ايوحنَّ(أنتَ يا 

  راِءـظان من نُـاألوط ه فيـن ل  اـوطن األسود وما ك من مأنتَ

  اِءــور الوفــِه زهـ بٍدـصيقَ  بها ويا رذْصيد خُمن عيون القَ

  اِءــنـت بالثَّأتَ دـ قومـمثلي الي  اتـشِرقم اجهأو الهاـأحي ما
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  ٩...................... ........بقلَم الدكتور فوزي عطوي/قدمةألُم
  

  ١١....................................... ............ألنغامسكرةُ ا

 ِسحر –) ١٤( طَلَعتْ –) ١٣( عالم حبيبتي؟ –) ١٣(سِهرنا حبيبي 

 –) ١٦( ِخداع –) ١٥( جحيم –) ١٥( سكرةُ األنغام –) ١٤(العيون 

 إنِتظار –) ١٨( هلُمي للحب –) ١٧( وردة –) ١٧(شمس العيون 

)٢٠.(  
  

  ٢٣................. ................................لشُّعراء ارسالةُ

 الكتاب –) ٢٦( يا واِهب النُّور – )٢٥(المعلِّم  –) ٢٥(قُْل للمعلِّم 

 الدوالر –) ٣٢( تأمالت –) ٢٨( رسالةُ الشُّعراء –) ٢٦(والثَّقافة 

)٣٣.(  
  

  ٣٥.......... ........................................أنا في الصين

 حلب –) ٣٩( المهاجرون –) ٣٨( أنا في الصين –) ٣٧(إلى والدي 

  ) .٤٣( أتيتُكم –) ٤١(األرمن األحرار  –) ٤٠(الشَّهباء 
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  ٤٧......................... ...........................عيوني ِإقرأ

 –) ٤٩( الراعي الهمام –) ٤٨( رجُل الصالح –) ٤٧(ِإقرأ عيوني 

  ).٥٠(يا فخار بالدي 
  

  ٥٣ .....................................................ألمحتويات
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Riyadh Hallaq 
Né à Alep (Syrie) en 1940, il suit des études de droit et enseigne l'arabe de 
1963 à 2001. Directeur en 1962 de "Adh-Dhadh" (revue littéraire fondée en 
1931 par son père feu 'Abdallah Yorgi Hallaq), il en devient le propriétaire en 
1992 et continue sa publication jusqu'à cette date. Rédacteur en chef de la 
revue "Al Kalima" depuis 1996, et membre du parlement syrien entre 1991 et 
1999, il est lauréat du Prix Mitri Naaman pour la Défense et l'évolution de la 
langue arabe (2009). 
Born in Aleppo (Syria) in 1940, he followed law studies and teached Arabic 
from 1963 to 2001. Director of "Adh-Dhadh" (literary journal founded in 1931 
by his father late 'Abdallah Yorgi Hallaq) since 1962, he became the 
proprietor of the said journal in 1992, and still publishing it. Editor of "Al 
Kalima" magazine since 1996, and member of the Syrian parliament from 
1991 to 1999, he is laureate of Mitri Naaman's Prize for the defense and the 
advance of Arabic language (2009). 
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   وما زاَل يشرفُ عليها١٩٩١ عام ناجي نعمانسلسلة كتب أدبية مجانية أسسها 
Ath-Thaqafa bil Majjan  

Série littéraire gratuite établie et dirigée depuis 1991 par 
Free of charge literary series established and directed since 1991 by 

Serie literaria gratuita establecida y dirigida desde 1991 por  
Naji Naaman 
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