
-22- 

 

 الدكتور كضال الصالحاألستاذ كؾؿة 

 معاون وزيرة الثؼافة

 

ــــريبَغِ » ت َشؾَّؿـا،وَغ  َجـاحفــــا لـــــَؿَّ

 

 

ـٌ جــارَ    الُغْصـــا ُه يســلُل وَوصـقَش ُغصــ

 الُغصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

كا  َغــــريبغ هنــــٌر مـــــ شـــــغ يشــــدُّ

 

  الصــؿِت حتــك ُيـؽــَر الــقتُر الؾحـــاإػ 

 هـــةٌ ٓت إُهـــا فـــقق هـــذا اجلــذِع مـــرَّ  

 

ـــدكابّ وألؼـــت ظـــذ َصـــ   ابتل مهســـفا الؾَّ

ـــسٍ   ـــِس أوَل دف ـــُؾ إم ـــا خـــطَّ ضػ  ُهـ

 

ــــِف احلَ  ْي وَشــــبََّح ذم َخــــدَّ    «ْســـــارفقؼت

 
 

ا قدة أبدً ير الشامل السقري. ادقلشـرهل الـعرية إذن.. الغادة العربقة ادستؾؼقة ظذ 

مـ تاريخ ٓ يـتسب إػ غر العروبة والعـرب. الـعريـة: ادقلـد، والـشـلة إوػ، والػتــة 

البؽر باحلرف، وآكتامء إػ جذر باذخ إصالة، وإصالة التل تتـػس هقاءهـا مــ وضــ 

 أبدع اإلبداع، وأبدظف الشعراء، فؽان قاب حرفغ أو أدكك مـ السامء.

الطػؾ شؾقامن الذي تبـارك بـف الضـقء، ذات ظـتٍؿ، مــ شــة  وهق أكَت إذن.. ذلؽ

، ِمـ غبطـٍة بـَؽ، صـلقَص صجُر حارة بساتغ العاايـ وتسعؿئة وألػ، فسشـرإحدى وظ

ـ صجرة التقت وتعطرْت  ـقَ ذم باحة الدار بنيؼـاع السُّ ؾ وحتػـظ، ر وأيـات التـل كــت ترتِّ

ؽ أمحد مدرشتُ  ُخ شـقال ق إذن إُب ؼك ادعؾؼات وقصائد ادتـبل، وأكت تـشد. وهشـقوبؿق

إوػ، ومـفا، ومـ الؽتاب، كتاب إب كػسف، شتؽقن شـباحتؽ البـدء ذم هنـر ادعرفـة. 

ة، مـ العؿر،شتغقيؽ جـّقاُت الشعر بُحسـفا، فتفرع صـروهل، إذن، التاشعة،أو كحق العا

ادتعبـغ بـزاِد يـقمفؿ ا بـالػؼراء وأول ديقان لؽ، مفؿقمً  «البفاء»إلقفا،لتؽتب ظذ قاما ا 

 وهقيتفؿ ومعـك اكتامئفؿ إػ أرٍض ظربقِة القجف، والقد، والؾسان.
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ضػاًل ذم كحق الثاكقة والتسعغ مـ العؿر. ذم  ضـكالطػؾ الذي كان. الطػؾ الذي م

ة، وذم مدرشـة العّػـان، كـاَن أول خطـقك ذم ضريـؼ الدراشـة، صــركطاكقة، وذم الرابع مباأ

 الشغقر. سـرا إػ جسـرا قالؾقاَء مغسبً ومـ أكطاكقة شتغادر 

قبؾ ما يزيد ظذ شـتغ أكؽ مررت هبا قبؾ مـا ٓ  الشغقر لق كاكت ذكرْت  سـرجَلِ يا 

 يزيد ظذ  امكغ شـة .

دار  إػ محاة، فالالذققـة، فدمشـؼ ذم  اكقيـة التجفقـز إوػ، فبغـداد ذم سـرومـ اجل

 ادعؾؿغ العالقة، فحؾب.

َك ذم صارع فقصـؾ الـذي كـان يػـقض بادـاء كؾـام شـؽبت السـامء قِ بْ وقَ  حَلََؾَب يا 

ا، ، إذ تشـؽق شـاخرً ســكٓ تـ وأكـَت  لَؽ  دمعفا ظذ أمة تـاهبفا/يتـاهبفا القباس، ويا

 آٓم هذه إمة:

 باختصار، شؽـاَي قبٌق ظؿقٌؼ.. مثؾ آٓم أمتل العربقة

قفـا، وذم السـتقـقات، ادثخـة أن بحراب الظـالم، وكاكـت، حـغ كــت ف حَلؾَب يا 

 ا مـ إكقار.ا ورحياكً ا وزظسً غارً 

، ذم حؾـب/حؾبل ســغالصادر، شــة ا ـتـغ و  «مع الػجر»مـ بديعؽ إول:

التــل احتضـــتؽ أوَل لســعة مجــر ذم أتــقن آغــساب جســدا، إػ صــاظر بــغ اجلــدران، 

الـد  »و، «قـةقصـائد عرب»، و«شـىرمال عط»و ، ذم السالشؾ، و ائر مـ غػارُ صـروأظا

ــط شــاص »و، «ضـــروالـجــو  اخ ، «اعضـــقأزهــار ال»و، «رســائل مقرقــة»و، «أمــواب ب

 الؽتابـة  »و ،«عـ  صريـا العؿـر»، وسـواها حتـى «أغـقات صـغةة»، و«كؾامت مؼاتؾة»و

ؽ ومتَعـ ضـركـَت، طؾؾَت، تغـل، م ،«ثامٓت»، و«الـعةية قريتي»، و«بؼاء   ٌب جٌة روحُـ

كسان /اإلكسان.. العرب/ العرب.. العروبـة/ العروبـة، وكــَت، إلق إػ اقْ حزك، بالتَّ 
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جـرح فقفـا  صـك/ مهفا مـ أق فاشدو لؾطػقلة، ولألمة التل محؾَت مهَّ لا باوطؾؾَت، مسفً 

 مؾح ذم جرحفا. سـكإػ أق

ويا أبتاه، الذي يتقّشُد أن شاظَد إبد.. أهيا الشاظُر الشاظُر، كلين أراك تـفض أن 

خ رشالن.. كلن ادبدظغ الذيـ شبؼقك ذم الرحقؾ.. كلن ادبـدظغ إحقـاء.. شـقال ذم مؼزة

 كلن دمشؼ أن.. كلن حؾَب.. كلن شقرية كؾفا أن.. تردد ما كـت أكشدت ذات يقم:

 يا إهلل.. يا إهلل.. يا جمقب الدظقاِت 

 جعؾ الققَم شعقدًا، وكثَر الزكاِت اِ 

 ور احلاد اِت صـربالدي... مـ  ؿِ ـا واْح وامْحِ 

  الدكقا شالمًا... صاماًل كؾَّ اجلفاِت.أَل مْ او

 

     
 
 


