
  شعراء الفيحاء صورة زاهية للوطنية والعيش المشترك
  

  نزيه كبارة.      د          
  

فقد شهد النـصف األول  .    حفلت طرابلس الفيحاء بعدد كبير من الشعراء في القرن العشرين  

من القرن والدة أكثر من سبعة وعشرين شاعراً، باإلضافة الى سبعة شعراء كانت والدتهم في               

وهذا التعداد يشمل الشعراء الذين بقوا على قيد الحيـاة          .  القرن التاسع عشر   العقود األخيرة من  

  . في النصف الثاني من القرن العشرين

فقد نظموا في المديح وفي الرثاء،      :    لقد تنوعت أغراض الشعر التي نظم فيها شعراء الفيحاء        

ـ             اس، فـي الـدين     في الغزل والوجدانيات، في وصف الطبيعة وفي التأمالت في الحيـاة والن

  .والتصوف، كما نظموا في الموضوعات الوطنية والقومية

روح المدينة وضميرها، يعبـرون عـن آالمهـا             والالفت في شعراء الفيحاء أنهم يمثلون       

... وأحزانها، ويصدحون في أفراحها، ويترجمون عن مشاعرها الوطنية والقومية واإلنـسانية          

صداه شاعر أو أكثـر مـن       ي دنيا العروبة دوي إال ردد       فما من حدث كان له في المدينة أو ف        

  . الفيحاء

لمت بالمدينـة   أتناولوا في قصائدهم األحداث التي      : فشعراء النصف األول من القرن العشرين     

  : وبغيرها من البلدان العربية

يناشد العرب أن يهبوا من رقادهم وأن يثـوروا         ) 1932-1895(فعبد الحميد الرافعي     -

  . تحاد والترقي، وأن يجددوا مجد بني يعربضد عصبة اال

 : مطلعها) هبوا بني العرب(يقول من قصيدة طويلة بعنوان  -

 ما لم يِل األقوام أجناسها    ا ــما تصلح الدنيا وال ناسه

  اـوقد دها اآلماَل دهاته    هبوا بني العرب إالم الكرى 

  اـتوتر باإلفساد أقواسه    ٍة ـطلبتم اإلصالح من عصب

  س رأسهاواٍد لم يدحياتُ     هم عصبة الالديِن ويُل أمها

  هام والخدع أغراسغرتكُ    ــد لق) اتحاٍد وترٍق(باسم 

  

يشيد بمعركة ميـسلون وباستـشهاد البطـل        ) 1957-1892( والشاعر عبد الوهاب ساري      -

  يقول. يوسف العظمة

  تِدحفي نفوس الصيد ذكرى الم       ميسلون وحدها باعثةٌ

  ِدــل امرٍئ لم يجـه كـمثل      وفتاها، والظُبى المعةٌ
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  شِد الرقدان أهِله فُغاظَ      الى كأنلكن... ومضى

  بالدم الزاكي ألبطال الغِد     إنما شقّ طريقا واضحا 

 شبان الحمى يحثهم على الجهاد في       1936يحث في العام    ) 1992-1910( وعطفت شعبان    -

  ):جهاد(من ملحمة ) 1936فلسطين (ن يقول من قصيدة بعنوا. فلسطين 

قادايا شباب الحمى كفاكم ر    ــــ حفوربي هذا الرقادرام  

اًـ المقدس خسف البيتُأيسام    ــــ الظُّويدرس المحارمالم  

  امــــــفي ِحمانا كأننا أغن    اًـ قتال وذبحغير المويعيثُ

أين أينمن يعرٍب  الشباب     اإلسالم، وأين النصارى، يا قدس  

  ؟ منا، أين الملوك العظامالصيد     اةُـأين أين الحماةُ أين األب

  رامــعز المنايا أو نصرة وم    فاشرئبوا الى الوغى ففيها 

بالقنا يمض حقٌسترد  ــــفعلى القاعدين الم    ـاعالم...  

  

ي راحت  الت" بعصبة العمل القومي  "يقول من قصيدة، يشيد     ) 1966-1909( ورشيد الشهال    -

  : وترسم علَم العروبة. تنادي بوحدة العرب

  مـ حتى تخضع األمكق كأمِسواخِف     بأوج العلى والمجد يا علمفْرفِر

  مـــ تنتقتحمي حماك ومن أعداك      ــةٌفإنما العصبة الغراء حارس

  كالجن إن حاربوا، كاألسِد إن هجموا     ا ـيتهفت" عصبة العمل القومي"و

  ...ممــوما العروبة إال المجد والش       يجري في عروقهمدم العروبة 

  

 عن قصائد شعراء الفيحاء مأساة فلـسطين،        رين لم تِغب   من القرن العش   ني وفي النصف الثا   -

التي انتصر فيها الشعب المـصري بقيـادة        ) 1956(وال أحداث الجزائر، وال حرب السويس       

، وال حرب تشرين من العـام       1967لعام  زعيمه جمال عبد الناصر، وال نكسة حزيران من ا        

كما لم يغب عن قصائدهم اإلشادة بالبطل الثـائر         ..  وعبور القناة وتحطيم خط بارليف     1973

ابن طرابلس فوزي باشا القاوقجي الذي قاتل في فلسطين، وال االعتزاز بالمقاومة الباسلة فـي               

فقد كان لكـل    ... وال فظائعها يون  الجنوب، كما لم ينسوا الحرب األهلية التي تعرض لها اللبنان         

هذه األحداث صداها في قصائدهم، وعبروا عن مشاعر الناس وعواطفهم، بحيث يصح القول             

  . فيهم إنهم فعالً، كانوا ضمير المدينة وروحها

  : يشيد بثورة الجزائر، يقول) 1901( فالشاعر نديم عبد الفتاح الرافعي -

    البشائرالحت مصابيح     ا جزائرــاهللا أكبر ي

لة والرجولِة     الورى لك بالبطوشهدوالعباقر    
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   رـ مغوار وثائالميداِن     في رارــ األبأبناؤِك

   والمغامر والمقاتُلضُل    اــفليهنأ الشعب المن

  :يقول.  ونديم الرافعي يشيد بمآتي الرئيس عبد الناصر وبتأميمه قناة السويس-

في أراضيكا     ا ــ ما أسمى مساعيكاهللا أكبر من اهللا فتح نصر  

  اـحييكفالنيُل والهرم العالي ي   ديكا  وامرحى جماُل لقد حررتَ

  من ردها لذويها غير أميريكا    ةً ـهذي القناة وقد عادت مكرم

  اـسنى أياديكعودا يسجل بالح   ةً ــ لمصٍر بحمد اهللا آمنعادتْ

   تمجيدا وتبريكا يهتفُوالشعب   في تيٍه وفي طرٍب تزهو وتختاُل

  :  وعطفت شعبان يحيي البطل القائد فوزي القاوقجي ويشيد بنضاله في فلسطين يقول-

  يالءها الخُ ترنح قدومشتْ     الفيحاء كسكِِرت بنشوة مجد

ـ سماتُزاِة الغُ العباقرِةوجهفشيمةٌأما الصفاتُ     ه عرباء   

عصفت ببحر إبائه األن    ر متوثب ـ القتال بثائخاضواء  

  عين المغير بضوئها عمياء    وثباته قامت على نور الهدى 

ــه ه ولقوِم الحياة لرِبنذر    ـ وف بذٌل والحياةُفالروحاء  

يشيد بالبطوالت والنصر الذي حققته القوات المصرية       ) 1994-1918(وأحمد عزمي خياط     -

يقـول مـن قـصيدة      . والسورية في حرب تشرين، وفيها يذكر اختراق خط بارليف وانهياره         

  )خرافة تنطوي أو حرب تشرين األول: (بعنوان

  الشجعاِنج القناة كتائبـلُ  ـا  به لوثبٍة عبرتْبتُ إن طِرأنا

  اِنــ الحياة بعزٍة وأمأمَل  ـه السليب وأهلحملت الى الشط 

   الحدثاِنحصناً يصد عوادي  ـد وهو مشي" برليف"وأنت على 

  ان ــومالذ أمٍن ثابت األرك   شاؤوه درعا في الخطوب ومنعةً

   على اإلرادة داِنصيأن الق    أبعد في المنال ومـا درواوهظنُّ

  ...في أرض سيناء وفي الجوالن    من هناك ومن هنا وإذا الجحافُل

باالستقالل الذي  ) 1993-1917( وبمناسبة ذكرى استقالل لبنان يشيد الشاعر كامل درويش          -

  : يقول. منه وتآخيهحققه الشعب اللبناني بتضا

  ِمــعد والنعـعلى حياة الهنا والس   ــذةًافــإنا فتحنا باالستقالل ن

  مـطآن والقمـحباً تواصل في الش   هــعلى الربيع يغني في حدائق

  إن ضاع منها فال يبقى سوى الرمم   والحب روح بالدي من والدتها 

عيسى لغيِر     إن التآخي في اإلسالم جوهره مــ لم يقُ الحبودين    
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فيقـول منـددا    . ولكن الشاعر يسوؤه ان تتفشى األحقاد واألضغان وتتالشى المحبة في لبنان          

  : يقول. بالحال الذي وصل اليها لبنان

  م ـــ في ضغٍن تصحو على نقتنام   هذي بالدي في األحقاد غارقةٌ..

  مــــ، بالقيباإلنسانباهللا، بالحق،     عندما كفرتْفالحب عنها تخلى 

  مـــ الظلم بالدس سموتمزج الكفُ   ــــةٌ  أفواه مشدقتلو المحبةَت

  مــال تسمعوني بها في اآلي والنغ    ا ـأين المحبة في لبنان أبصره

  مــــشبع األطفال بالوهقدورها تُ    ةٌـهل المحبة في األكواخ جائع

  مـــحتى تحول من أنٍس الى رح    غىأم المحبة في قصر القوي ط

  خذْ ما شئت واجترم": النهب "حريةُ   ي جهد الشعب تسعفهيمتص بالبق

  

عن الجنوب اللبناني وعن تـضحياته،      ) 1985-1920( ويتحدث الشاعر محمد علي منقارة       -

وعن الشهداء الذين قدمهم في سبيل قضية فلسطين والقضية الوطنية اللبنانية، فيقول بمناسـبة              

 اإلسرائيليي بتفجير نفسها في مصفحات العدو       العمل البطولي الذي أقدمت عليه سناء المحيدل      

  :1980في العام 

  وبــــع محجـلحبيٍب ممنّ    زفِّك المجد يا عروس الجنوب

  داٍء في الغيد بكٍر رهيب ــــف    جـــلخلوٍد مكوكٍب بأهازي

  دو الجليبــ في العمزق اللحم    ار مهيٍب ـإذ تشظيت في انفج

  د الخضيبـت فوق الصعيترام    الٍء ــحات كأشونثرت المصفَّ

  ل والتعذيبـ التقتياِةــــلطغ    زاٍء ـــ بعض جزاِةبدماء الغُ

  ذكريات الماضي العتيد الخصيب     أحيتْكنِت فينا أولى الشهيدات 

  أس المميتـ اليَلـــق ليـش    اءــسننت فينا فجرا جديدا ك

بية على الثورة   فيحث الشعوب العر  ) 1995-1927( أما الشاعر الدكتور محمود بصبوص       -

ويصف واقع األمة العربية فيقـول منـددا        .  بعد اتفاقيات كمب دايفيد    –على واقعها االنهزامي    

  : بزيارة السادات للقدس، وبانفراط عقد الوحدة يقول

  اـــتناطح بعضها حينا فحين  ـــــا دويالتٌ كقطعاٍن نراه

  اـــــسمعناهم به يتشدقون   ار ــشع) الوحدة الكبرى(نداء 

  اـــالى إجهاضها متسرعين  ــــــادوا فلما قام قائمها تن

  اــــبأصفاد الحديد مكبلين   ا ـها في السجن ظلموزج رجالُ

  الجبينا) ألمريكا( خفضوا لمن    فتوى شر) الكفانة(وشاعت في 

  اـه المستكبرينــلى أعدائإ    ل السالم يساق شعب ـأمن أج
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   اللعيناالخصم) بيغن (ويحضن    وراح كبيرهم للقدس يسعى 

اــــبرةً للخائنينوأضحى ِع     يداه  ما اقترفتْفقال جزاء  
  

يـصور فيهـا    ) 1942(الشعرية بأبيات للشاعر الدكتور خريستو نجم       واختم هذه الشواهد       

خوة في حرب عبثية    ى لبنان الذبيح، منددا باقتتال اإل     مآسي الحرب األهلية في لبنان متحسراً عل      

  : ويسمي األشياء بأسمائها يقولمجنونة، 

   اب يا مرتا والريح عويْلفاألرض خر... 

اإلخوة صارخةٌ لو يسمعها قابيْلودماء   

صوت الهامة تسأل عن هابيْللو يسمع   

  عن يوسف في الجب رموه، عن هاجر

  واسماعيل

  عن أصغر طفل قنصوه، عن لعنة أي 

  قتيل

  في المتحف والشياح وخطّ الشام وسِن

  فيلال

  في المرفأ واألسواق، وحول النبعة والبربير

  في برج المر وفرن الشباك وكل نقاط 

  التفجير 

  في الموت الزاحف مجانا يمشطنا في كل 

  رصيف

  رن  الفُدامفي الموت األعمى يصرعنا قُ

رغيفْلقاء   

في األوتار المقطوعة من صوت األخوي  

  شريف

  في الجسر الواطي والعالي

  ا والواليوبجسر الباش

طويْلوالسرد   

يتعبني هذا العدتعبكم كحجاٍر تمطر وي  

  من سجيل
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  طرابلس بلد العيش المشترك

عندما نؤكد ان طرابلس مدينة العيش المشترك واالنفتاح، ومدينة التـآخي بـين أطيـاف                   

  : ففي طرابلس. المجتمع الطرابلسي، فإننا ال نغالي، وال نزور التاريخ

   والكنائس لتمجد اإلله الواحد األحدتتجاور المساجد

  وفيها تنعقد أطيب العالقات األخوية بين الجيران

  وفيها يتجاور في البناية الواحدة سكان من الطوائف المختلفة 

  وفيها تنمو العالقات االقتصادية والتجارية

لمون، ممـا ال    وفي نقاباتها المهنية الحرة يتناوب على رئاسة النقابة مداورةً، المسيحيون والمس          

  .نجده في غير نقابات طرابلس

زغرتا والكـورة والبتـرون ومـن بـشري         وإلى طرابلس يتردد أبناء المناطق المجاورة من        

أو للترفيه فـي    .. لإلقامة فيها شتاء، أو للعمل في مؤسساتها وشركاتها       ... وحصرون وبزغون 

مقاهيها ومنتزهاتها وصاالتها السينمائية، أو للتبضع من أسواقها، فطـرابلس أم الفقيـر كمـا               

  ..هاأو للتعلم في مدارسها ومعاهد... يطيب ألهل الجوار أن ينعتوها

 مفتي طرابلس الشيخ محمد رشيد      1860لن أتحدث عن موقف نبيل وطني رائع وقفَه في العام           

 تالميذه ومريديه وأوصاهم بالمحافظة والعناية بالمواطنين المـسيحيين         إليهجمع  "ميقاتي، يوم   

من عبث الجاهلين وأن ال يشغلهم شاغٌل عن االهتمام بهم ومالطفتهم، فصدعوا بأمره فصينت              

مما أهاب بفؤاد باشا مفوض الدولة العثماني فـي         "... بلس من الويالت التي حاقت بسواها     طرا

 طرابلس خصيصاً يشكر لها هدوءها وراحتها، وزار        إلىرأب الصدع ومجازاة األئمة أن يأتي       

  .)57نوفل ص... (مثنياً على فضله وغيرته الثناء الجم... الشيخ رشيد في داره

تي مدرسة بكفتين الداخلية التي أسستها الطائفة األرثوذكسية الكريمة          ولن أتناول في مداخل      

الشرفية ألسـقف    النشأة والعمدة، ورئاستها     أرثوذكسيةمع أنها كانت    "وتسامحها الديني، والتي    

أرثوذكسي، فإن روح التساهل الديني كان يرفرف بين جدرانها فكان المسلم يذهب للصالة مع              

له أن يصوم شهر رمضان، وهكذا المسيحي المـاروني كـان           شيخه، في غرفة مخصوصة، و    

  ).123نوفل ص..." (يذهب الستماع القداس في بعض الكنائس المجاورة

خوري، مالمح مـن الحركـات      " (مختلفو المذاهب والنحل  "وهي المدرسة التي كان معلموها      

  ).23الثقافية في طرابلس خالل القرن التاسع عشر، ص

 في 1948األديب المهجري حبيب مسعود ابن بشري عندما مر في العام           ولن أذكر ما قاله         

قضى : فسألت فقيل لي  "الحزينة المتقاطعة    منطقة القبة فسمع تنواقيس القبة تنشر النعي بدقاتها       

فهتفت بداهةً كما هتف    .. اليوم وجيه مسلم في القبة عرف بفضله واشتهر بمكرماته ونبالِة خُلقه          

وجدت ما كنت أتمناه وأحلم به فوجدتُ ما دعوتُ         " قد وجدتها ! قد وجدتها : "أرخميدس من قبل  
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وتـشارك المـسلمين فـي      هذه نواقيس النصارى تُقرع حزنا على محمدي،        ... إليه وما أدعو  

رزئهم، وتنعى لمعاشر النصارى رجال صالحا عبد اإلله ذاته الذي يعبدون، ولكـن بأسـلوب               

 تعـدِد المـذاهب إذا      كلها تؤدي الى المطحنة؟ وما ضر     ب إذا كانت    وما ضر كثرة الدر   . آخر

ساسـه اإلخـاء وأركانـه      أما معنى الدين إن لم يكن       ... كانت كلها متفقة على جوهر واحد؟       

ته المحبة وشرعته التسامح؟ نَّالتسامي؟ وما شأن الدين إن لم تكن س  

طرسبرج الروسية عـن     ما أوردته مجلة الجامعة لفرح أنطون نقال عن جريدة ب          ولن أذكر    

ء كتابات المـسيو دي نوفـل ال        اان قر : "اإلسالمسليم دي نوفل، من تقريظ حول كتاباته عن         

يقرأون في كتبه أقوال مستشرق من الدرجة األولى وعالٍم متضلع بالفلسفة والالهـوت فقـط،               

دي نوفل  إن سعادة سليم    : ولكنهم يقرأون أيضاً كتابة رجل يجري في عروقه دم عربي، ثم قال           

قد أوضح لألوروبيين مشكالت الفقه اإلسالمي، وهو يثني في كتاباته علـى العـرب وعلـى                

 ).121التراجم، ص.." (روحهم العظيمة

   لكنني سأتناول في مداخلتي العالقات األخوية التي كانت تربط بـين مثقفيهـا مـن أدبـاء                 

  .اوشعراء ومفكرين، مقيما الشواهد على سمو هذه العالقات ونبله

  . بمناسبة يوبيله الذهبي1929 وأبدأ بتكريم الساعر عبد الحميد الرافعي في العام – 1

 الشيخ محمد الجسر وضمت فـي       – آنذاك   –كانت لجنة التكريم برئاسة رئيس مجلس النواب        

سابا زريق   –جرجي يني المؤرخ    : من المسيحيين نذكر  . عضويتها أدباء مسيحيين  ومسلمين    

 عبـد اهللا نوفـل      – يعقوب الـصراف     –" الحوادث"ف اهللا خالط صاحب      لط –شاعر الفيحاء   

وموسى نحـاس، والـدكتور ميـشال رحمـه         ) صاحب كتاب تراجم علماء طرابلس وأدبائها     (

  ".الرقيب"والصحافي يوسف نصر صاحب 

 – عبد الحميد كرامـي  – سامي صادق   –قاضي الشرع الشيخ أمين عز الدين       : ومن المسلمين 

 الدكتور حـسن    – هاشم الذوق    – الشيخ نديم الجسر     –صطفى عادل الهندي     م –كاظم ميقاتي   

  . والدكتور رشاد حجه–رعد 

  : ومن الشعراء الذين كرموه. وقد تبارى الشعراء في مديح الشاعر المكرم وتقريظ شعره

 – فؤاد المالح وعبد الستار السلطي       – نديم المالح    – الشيخ اسماعيل الحافظ     – سابا زريق    -

  . المالحجمال

  يقول :    ونكتفي ببعض أبيات من قصيدة الشيخ اسماعيل الحافظ

   واإلعظام اإلعجابوأحاطه    ت إليه الهاملمن القريض صف

  امـــ أم إلهنفكر يجود به    ِهـ آي طالئعلم أدِر حين بدتْ

   الهدى أعالمي أعالِممن هد    ــهيتألق اإلبداع فيه وفوق

  .بيتاً 76والقصيدة طويلة في 
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تراجم علماء طرابلس وأدبائها، وترجم فيه لماية       ( وعندما أصدر عبد اهللا نوفل كتابه المرجع         -

تبارى األدباء والشعراء والعلماء في تقريظه والثنـاء        ... وخمسين شاعرا وناثرا وعالما جليال    

  .على الجهد الكبير الذي بذله مؤلفه

 –فندي الجسر رئيس المجلس النيابي اللبنـاني        الشيخ محمد يمن أ   :    من الذين قرظوا الكتاب   

 العـالم الجليـل   –الشيخ اسماعيل افندي الحافظ مفتش المحاكم الشرعية في حكومة فلـسطين   

 األلمعي والكاتـب    –والفاضل النبيل عبد اللطيف أفندي سلطان مدير تحريرات طرابلس سابقا           

 شـاعر  –لسورية في الواليات المتحدة     الضليع الخواجة وليم كاتسفليس من كبار أدباء الجالية ا        

 – الشاعر المجيد الرقيق جميـل افنـدي زريـق           –ريد االستاذ سابا أفندي زريق      الفيحاء الغ 

 الشاعر الناثر األديب انطونيـوس      –الشاعر المتفنن المطبوع الحاج محمد فؤاد أفندي المالح         

  ).295 – 286التراجم ص(أفندي بركات 

  : سر في تقريظه، وبه يختم رسالته الى عبد اهللا نوفلومما قاله الشيخ محمد الج

فأشـعر بثقـل    " مباحثـك " على ذكرهم في     تيتولقد كنت اتتبع تراجم العلماء واألدباء الذين أ       "

المسؤولية األدبية التي حملتها على منكبيك، وألمس ما كنت تعانيه من المتاعب والمشاق فـي               

  . على يديكسبيل الحصول على ما وصلت إليه وتم تحقيقه

لقـد  . أخذ اهللا بيدك في عملك، وأيدك بروح من عنده، وحفظك للتاريخ والوطن ذخرا ونصيرا             

  )289التراجم، ص". (تعبت كثيرا فحق لك الحمد وخيرا والثناء كبيرا

نشر في رثائه شاعر الفيحاء سـابا زريـق قـصيدة           :  وعندما توفي عبد الحميد الرافعي     – 3

  : مطلعها

  فما زلت حيا تستحث القوافيا     أجيئك راثيا عماد القوافي ال

لـذلك ال   . وكان سابا زريق على عالقة وثيقة بالكثير من رصفائه شعراء المدينة وأعالمهـا            

نستغرب أن ينطلق لسانه، وال سيما بالرثاء، فقد رثي الشيخ محمد الجسر في الحفلة التأبينيـة                

 بيتـاً  65فـي  ) مـا مـات  (يدة عنوانها الكبرى التي أقيمت في كلية المقاصد في بيروت بقص   

  : مطلعها

  طود هوى فأعلَّ األرز مهواه    في ذمة اهللا والتاريخ ذكراه

ورثى كذلك الدكتور عبد اللطيف البيسار الذي كانت له أياد بيضاء على مدينته بقـصيدة مـن           

  :  بيتا، مطلعها45

  لو كان يدري ما األسى أو يعي    مصيبةٌ حلّت على المبضع 

  : ثى كذلك الشاعر عبد الستار السلطي بقصيدة مطلعهاكما ر

  وأطايب األخالق من أطيابه    ولّى وخوفُ الحق ملء إهابه 

  :ولسابا زريق موقفان ال بد من تسجيلهما، وقد سجلهما شعرا
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  قصيدة شارك فيها في عيد المولد النبوي الشريف، مطلعها : الموقف األول

  باب في األجواءعرابيا كال           نور مذهب الألالِء  فاضى

  : وفيها يقول

  اءـــسماء ما فوقها من سم    عـه اهللا اليتيم األمي يرف

طفل يثرب فافج النور اءــنشقَّ حجاب الغواية العمي     ر  

  ...شرعة العدل والهدى والمضاء     ين ِصراطاقوجالها للخاف

سلمين في عيـد المـيالد لمطرانيـة الـروم          إشادته بزيارة وفد كبير من الم     : والموقف الثاني 

  : يقول. األرثوذكس

  تكذّب في الشرق ذاك المحاْل    قوموا انظروا ثم أعجوبةً

  الْلـ المسيح بقلب الهصليب      ، وبي دهشةٌفإني رأيتُ

ومن األمانة أن نلفت على ن الشاعر سابا زريق لم يكن طائفياً وال مذهبياً اسمعه يقـول مـن                   

  )دين اإلخاء(قصيدة عنوانها 

  هـــــإن فُسرت معتلةً آياتُ    ال الدين يرضيني وال دعواته 

  هـــعندي وكل فتى له نظراتُ    تلك الشريعة ال شريعة فوقها 

  هـــاتأصٌل نمت من طينٍة ذر    م ــوالناس عائلةٌ يؤلف بينه

  هـــبسوى اإلخاء متينةً حلقاتُ     قلوبهم الدين ال يسطيع ربطَ

  ه على ابن عقيدتي وزناتُرجحتْ    هعندي غداة وزنتُكم مسلٍم 

  هـــ بناتُفالدين أن تبني اإلخاء    الدين للديان، أما في الثرى 

الطرابلسية يهنئ الشيخ أمين عـز الـدين بمناسـبة      " األجيال"وناصيف طربيه صاحب جريدة     

  :يقول من قصيدة. تعيينه قاضياً شرعياً في طرابلس

  ه في كل معضلة شؤونـل    حاء ساٍم مقام الشرع في الفي

  ه األحكام في فقه تدينــل    فكيف وقد عاله اليوم شهم 

  )يلديوان الشعر الشما(وفي متن القضا رأي مبين     ـام له في الدين والدنيا مق

  :ويقول في رثاء عبد الحميد الرافعي من قصيدة مطلعها

  )2009ديوان (اء في قطر سوريا وفي البيد    خطف الِحمام حياة كبر شاعر 

  

ويرثي الشاعر عبد الكريم شنينة األديبة والشاعرة ابنة طرابلس ناديا نصار، فيقول من قصيدة              

  : مطلعها)  بيتا60ً(طويلة 

   عن شموع الحروف واأللواِن      األحزاِنال تسلني عشيةَ

  :وفيها 
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  ، أم أنين كماِن، يا أختُأنِت    ــداٍء ناديا، ناديا، أرجع ن

  انــفي تقاسيم ريشِة العج    هرٍة تفاوح لحنا أم صدى ز

  : ويصف سقمها وأوجاعها فيقول

  اِنــدير بأرزائها وبالحدث    ــاهدِك السقم وابتلتك المق

  اِنـوتناثرت ضوعاً من بي    صوٍن هيطالً من غُفتماسكِت

إنها روحفي سطور القلوب والديواِن     تهاوت ك الطهور  

  

 ضمت أدبـاء    1938 الرابطة األدبية الشمالية التي أسست في العام         وأختم باإلشارة الى ان      

فإلى المؤسس جورج اسحق    .. تقرأ أسماء " األفكار"من طرابلس وأقضية الشمال، وفي مجلتها       

 – يوسف مـراد     – أحمد الصافي النجفي     –س   يوسف الخوري يون   – حسيب غالب    –الخوري  

 ضـياء   – ضياء الدين عـارف      – شحادة    عبد اهللا  – انطون عيسى الخوري     –أسعد السبعلي   

 محمد علي   – ثريا صوفي    – الشيخ علي مطرجي     – جيهان غزاوي    – أكرم الصوفي    –فكري  

  .الخ... صالح الدين جمال – علي شلق – مظهر علم الدين – وجيه األيوبي –منقارة 

  

 أدبـاء    كـان مؤسـسوه    1970سس في العام    أكما ان المجلس الثقافي للبنان الشمالي الذي           

فقـد ورد فـي     .  مسيحيين ومسلمين، من طرابلس وأقضية محافظة الـشمال        وفنانين وشعراء 

  : محضر الجلسة األولى أسماء الذين حضروا االجتماع األول التأسيسي وهم السادة

 – حـسن الحجـة      – األب بطرس ضـو      – يوسف الخوري    – يوحنا قمير    –طه الصابونجي   

 – فريد نجار    – صالح مطر    – فوزي غازي    –رفاعي   فضيلة   – نجدة هاجر    –جبران جبور   

 – شفيق جحـا     – الفرد خوري    – نسيم نصر    – حسيب غالب    – جورج ديب    –ادوار بستاني   

 29المحضر مؤرخ فـي     ( يوسف سعد اهللا الخوري      – ميشال بصبوص    –عبد المجيد نعنعي    

   ).واالجتماع انعقد في قاعة بلدية طرابلس. 1969حزيران 
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