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  داءــــــــــھا�
  
  
  
  
  
  

  "ا�خضر " إلى لبنان 
  وأغناھا .. ق تجربتي الكتابية الذي عمّ 

  فكروال.. في بستانه المشبع بجمال الطبيعة 
  ..وعطاء اKنسان 

  
  
  
  
  

  مريم
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  مقدمة 
  ا�نسان والحياة

  
  
  
  
  

ولحظة , ويسبر أغوار ماضيه , بقدر ما يتأمل اKنسان داخل ذاته 
بقدر ما ينمو , بين حبل السرة ونور الحياة , ومكانھا المقدس .. و"دته 

بقدر ما , وزمانه .. وجغرافية مكانه .. وإنسانيته .. في عمق أرضه 
  .ومساحته المترامية .. في تربة الوطن , ويتجذر .. ينتشر 

  .والكون ومجراته .. وجھاتھا , وا�رض واتساعھا 
  أي ما تعني 

.. لتكون له ھوية , وثقافته .. وتراثه .. وتاريخه .. من مفردات واقعة 
  .وانتماء 

  .ھو إمتداد .. بل , فھو لم يأت من فراغ 
وتجديد .. لكل ماھو أصيل , إضافة .. تواصل .. ية إستمرار.. الحياة 

  .وإبداع 
  .وفن  .. وحب .. خلق , تواصل الحياة 

  .وعمل ثم عمل ثم عمل , وعمل .. واحترام .. تذوق .. الحياة 
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  الحياة وفاء
  
  
  
  
  

  ليست للنيام .. الحياة 
  والخائفين 

  الحياة للمستيقظين 
  .والمجتھدين 

  ت للمرتزقة ليس.. الحياة 
  والراكعين

  أو لbنانيين.. أبداً  ءليست للضعفا
  .أو الجاحدين .. والخائفين 

  
  وعطاء.. ھي الحياة كفاح 

  . وغناء.. وحب 
  وحكمة.. الحياة نعمة 

  ودمعة.. وفلسفة 
  .ورؤية 

  "فمن يأخذ عليه أن يعطي " 
  .تعلمنا الطبيعة .. وھكذا .. ھكذا يقال 

  لكن البعض يحب العطاء
  ثم العطاء .. لعطاء ا

  دون مقابل .. وحده العطاء 
                                                                                                                ,سعادتھم بالعطاء  

  فليس من قاموسھم , أما ا�خذ 
  .أو شعاراتھم 

  نرجع إلى الطبيعة فنرى 
  .....ليد الشمس النھار و.... 
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    والنمو .. طينا ويمنحنا الصحة والقوة يع
    أخذ من ا�رض النماء  توالشجرة 

              ...وو, والثمر .. لتعطينا الغذاء 
  وھكذا كل شيئ في الطبيعة   

  . ويعطي.. يأخذ      
  

  وتزودت  ..  كم أخذت ..
  من بلدتي صيدنايا 

  ؟.. عروسة وطني الكبير 
  ھذه البقعة السخية  .. كم أعطتني

  وتاريخھا .. وروحيتھا .. بمادتھا 
  ؟...بثقافتھا وأرضيتھا 

  وصوامعھا .. كم حملتني من مخازنھا 
  ؟..ودلتاتھا .. وضفافھا 
  ونھلت  .. وقد نھلت

  وخبأت  .. وخبأت
  وعقلي .. كل غذاء جسمي 

  وروحي 
  ..!وكنت أغني الغنيات في العالم 

  ت بھذا اKرث وأكثر المحفوظا..  ىوأوف
  ا�ثمن من الفيروز 

kلئ والذھب وال  
  .وكانت النعمة الكبرى 

  
  مني  ووفاءً 

   صغيراً  .. ي جزءا صغيراً طوفاء مني أن أع
  من بحر ما أخذت  ..  ونقطة

  ...وما اكتسبت 
  أعطي لبلدتي 
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  وصورة .. وكلمة .. حبا 
  , وتقرأ.. وتحفظ .. تعرض 

  في كل لغات العالم 
  ل مسارح العالم وترقص على ك

  على أنغام الفن الشرقي
  ...!والثقافة الجديدة .. وعصر المعلومات 

  
  
  
  
  

                                                                                                    1996-كسروان –لبنان 
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  ؟؟..لماذا صيدنايا 
  
  
  
  
  
  

  ط الرأس يبقى محور ا�ح*م �ن مسق
  فكيرتومحور ال

  .والخيال .. الصور  عومنب
  

  ..وتشتتنا .. مھما تغّربنا 
  واقتربنا.. وابتعدنا 

  يبقى ھو الساحة الجاذبة ا�قوى �ية مغناطيسية في العالم 
  " .. مكانا" ولما كانت صيدنايا 

  واKنسان " ينفصل عن المكان 
  أو على سطح النجوم . .المرء " يعيش في الفراغ 

  أو المجّرات 
  ومساحة ما, ھو يعيش في منطقة ما 

  مقدسة  مساحة..  والبقعة.. كانت ھذه المساحة 
  عندي

  والذاكراة .. والتكوين .. ارتبطت بالنشأة 
  الذاكرة النامية

  المشبعة بحس المكان والرؤية والمشھد الصورة
  

  وعيشه, نسان وھما أساس وجود اK.. المكان مرتبط بالزمان 
  وھذا إختصاصي في حقل التاريخ والجغرافيا والتربية 

  .. ونشاط إنساني) مكان وزمان (فالتاريخ والجغرافيا ھما  - .. 
  

  رسالة ممتعة .. إن دراسة التاريخ والجغرافيا 
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  وھي حكايا الشعوب .. �نھا لصيقة بالواقع والحياة 
  ..وأساس تواجد اKنسان وتطور المجتمع 

  
  أو با�حرى ھو الحس , مة أرى واجبا على ھذه المقدّ  من

  ويحفّزني .. والھاجس اليومي الذي يؤرقني 
  وقبلة .. وس*ماً .. �ن ألقي تحية 
  لbمكنة ا�ولى 

  ورّشة ك*م.. ونقطة دمع 
  والحب.. والعشق .. فيه بعض من الغزل 

  
  ووجودي.. فbنھا مساحة غالية على قلبي 

  وكتبي.. لى ورقي فسأھديھا مساحة ع
  لتقرأھا ا�جيال

  كما حفظتھا الصخور 
  وشاھدتھا.. وقرأتھا 

  والمؤمنين.. م*يين الناس 
  والحضاري.. في جغرافية الحقل الروحي 

  وتراثاً قديماً .. أثاراً 
  ..س في خوابي تاريخنا الشرقي المقدّ 

  
  وذاك .. �جل كل ھذا 

  وسأكتب .. كتبت 
   اً دائماً وأبد

  
  

  
  1993-لبنان 
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  صيدنايا
  
  
  
  
  
  

  قريتي ا�ولى 
  وا�لوان ..  دالسماء فيك لوحة دائمة التجدّ 

  صيدنايا قريتي 
  وأول خطوة المسيرة

  د أنت نبع التجدّ 
  ومدرسة ا�لوان 
  وكلمتي .. بسمتي 
  وملعبي .. ھويتي 

  والجديلة .. مدرستي 
  والعصفورة .. أنت ا�م 

  وقلمي .. أنت شعري 
  وبيدر الطفولة 

  وأغنية عرسي .. أنت شوقي 
  وا�صدقاء والعشيرة  .. وعز ا�ھل 

  
  فيك قرأت كتابي 

  وكتبت قصيدة عمري 
  فيك أحببت المناضل 

  ..!والثائر ..وشاركت السجين .. ! 
  

***  ***  ***  
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  اليوم
  
  
  
  
  
  

  ,اليوم 
  وحدك  اليوم تستحقي يا صيدنايا أن تكوني متحفاً 

   اليوم وليس غداً 
  وليس البارحة .. ا�مس  اليوم وليس

  ,د وأمجَ .. حترم ن  وأر  وأثمَ إنه اليوم الذي أقدَ 
  وعنك .. كل صورة قديمة فيك 

  .وحجر مقصوب .. كل صخرة منحوتة 
  وثوب شعبي .. كل أيقونة 

  ومحراب .. وقنطرة .. كل باب 
  .. ات ومعماري مبدع نشيط ان ونحَ ار فنَ مصنوع من يد نجَ               

  
  للنوافذ وا�بواب .. )الحنيات (وا�قواس .. والعقود .. للقناطر  نظرتي

  ج الزاد في المروج وخر.. للسروج .. للسيوف 
   ,ج اوالص...للطارة .. للخبازات والتنور 
المخازن  " فتحات " وطاقات.. ومرايا الخزائن  .. لصناديق الصدف

  الفنية 
  . .سية اوا�واني المزركشة النح.. �طباق القش 

  
  وصايات الجوخ والقصب  ,  والصداري) القذيفة (�ثواب المخمل 

  ,وأساور الذھب .. وشم*ت ا�غباني 
  والصبايا.. للعروس .. ة وزنار الفضَ , أقراط 
  ..والغناء والطرب ..  نَاءن في ليلة الحوالسيف المزيَ          
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.. ومغزل . .ونول .. وماكينة .. لbشغال اليدوية الفنية على كل طارة 
  وسنارة 

  والخشبية .. خ*يا النحل الطينية ) كوارات ( إلى 
وخمر الخوابي .. وعسل الجرود الشھير .. إلى خبز التنور المشھور 

  والجرار 
  

  من ف*حاتنا .. التي تبدع .. لbيادي الكادحة الخ*قة 
  ..ھاتنا وأم.. وعام*تنا .. ورعاتنا                                       

  
  .. فوق .. فستبقى يا بلدتي فوق , مھما وصفنا وكتبنا 
  مة من البلدات في الصفوف المتقدَ 

  افتك قوث.. بتاريخك 
  وا�بدع .. بالفن .. بالعمل .. والعلم .. بالوعي 

  .العريق .. ومسرحك القديم 
  وخام مصبوغ .. بكل خيط وغزل ونسيج 

  والتجارة .. بالمھن والحرف .. بالف*حة والزراعة 
  ..ومھارة .. وحركة .. بكل نشاط                            

  
  .. اليوم 

  العريق .. يحق لي أن أتذكر وأزور مسرحك القديم 
  اليوم يحق لي أن أنشر جھازك ا�ثري العتيق 

المصنوع بأزھار ا�نامل , اليوم يحق لي أن أنشر جھازك الربيعي 
  الريفية وورودنا البرية 

  ..!ى أثوابك أيتھا العروس الجبلية علقھا عل�
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  زھرة الشرق
  
  
  
  
  
  

  كلما سرت في الطريق الطويلة 
  وأصغر .. ا تفتحت براعم أصغر لمك

  .وأجمل .. أجمل 
  وكلما صعدت الشجرة الباسقة 

  في وھج الظھيرة 
  جديدة .. تفتحت أوراق جديدة 

  خضراء..  غضة
  واللون .. تحمل الثمر 
  .اب ا�حمر وخصب التر

  ھناك في أعلى الشجرة 
  "سحاب .. "ظ*ل 
  أو تلوث وفساد .. "غبار 

  أو أسوار .. و"جدار 
  .. ھناك ھناك 
  ائح إسمنت "أرى صف

  أو ناطحات 
  ست*ب و"حراب إ و"

  .أو أبواب 
  ھناك .. فقط 

  ھناك القوس والقزح 
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  بالسماء .. يربط ا�رض 
  يلون الفضاء 

  وحده  وءالض
  د المكان سي

  .والنقاء 
  ومنارة .. وقمة .. في كل زاوية .. الفضاءات المنيرة 

  والشمس ھناك 
  وحرارتھا .. تحيي بنورھا 

  ومولود ..كل مخلوق 
  ووطن .. وحي 

  كل ا�وطان تتبارك منھا 
  البعيدة والقريبة 

  "تميز بين أوطان وأخرى 
  من ھناك أرى الوطن 

  ..بكل مساحته .. أرى وطني .. 
  

  وأبعاده .. وروعته 
  وأھله .. أراه بكل عمقه 

  ويدخل الفرح إلى نافذتي 
  ومسامات جسدي 

  دون استئذان 
  ؤكد انتمائي لھذه ا�رض الطيبة لي

  يتجدد الدم في أوردتي المتجمدة 
  من اKقامة الجبرية 

  طوط "تمت لي بصلة خعلى 
  أو سياسية .. أو قرابة مناخية 

   و"بخط من الخطوط الطولية
  تشبھني أو تشبھك يا وطني 

  يا وطني المتوسط في ا�رض 
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  .. وقلبھا الحنون 
  يتدفق بردى 

  ويطل اKنسان على ضفافه 
  ويجر معه الحضارات 

  إلى شواطئ البحار المحيطة 
  لى أودية ا�نھار ا�خرى إو

  ) العروس (وتولد دمشق 
  زھرة الشرق 

  العاصمة ا�ولى في التاريخ 
  ..  ) الجنة القديمة(وفي غوطة ھي من 

  وتحميھا .. تحضنھا 
  والجفاف .. من الطوفان 

  والبحار .. وقراصنة الصحراء 
  والحرية .. من أعداء الحضارة 

  !!...من أعداء اKنسان 
  
  
  
  
  

  –بولونيا  – 1997- أول ربيع 
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  'ت  تأمّ 
  
  

     
  
  

  ئ جماله بدأ الصيف يخبّ 
  ة في شعاع الشمس الصبيّ 

  ھذا الكون الكبير  نحن جزء من
  .الكبير الفسيح 

  رة المتغيّ  ة نحن جزء من الطبيع
  .. والغنية , رة تطوّ مال

  
  وإنسانھا , ابتدأت الحياة          
  من إتجاه الطريق .. ل ر ويبدّ يغيّ          
  وخطوة يومه          

                 xخر باتجاه الفصل ا  
                         xخر والعصر ا  

  حو الجديد الجديد ن
  خطوة إثر خطوة           

  ؟!..يعد أخرى .. وحركة                   
  
  
  

  لبنان
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  ؟..له تاريخ ... يوم 
  
  
  
  
  

  يا حبيبتي ... وداعا 
  سمرتي ... يا حقول 

  .. وداعا 
  ب التين ايا شع

  والعنب 
  ,والملعب 

  كحلت عيوني 
  بوجوه أحبتي 

  دربي  ورفاق
  ورفاق 
  دربي 

  .حلنا وارت
  

  ..مbت سلة السفر 
  زينت دفتر العمر 

  بعشب الكرم 
  وغ*ل البيدر 

  والسھل 
  والجبل 

  .وارتحلنا 
  

ً ش    وورداً ...  وكا
  حملت بيدي 
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  وابتسامة .. دمعة 
  زرعت على وجھي وخدي 

  .وارتحلنا 
  

  حرقت كل بخوري 
  ... وارتحلنا 

  حرقت تقاعدي 
  ووظيفتي 
  شھاداتي 

  .. وكل رواتبي 
  وطاولتي .. ي مكتبت

  .وارتحلنا 
  دخلت كھوف الغربة 

  قافلة ال*جئين.. مع 
  والمبعدين 

  مع المھددين 
  والمنفيين 
  ,وارتحلنا 

  تشابكنا ... دخلنا 
  تجاورنا 

  والدموع .. مع الوجوه 
  ,والمعاناة 

  تناثرنا 
  .وارتحلنا 

  
  أوصدت باب بيتي 

  ونوافذ صدري 
  كتبي ... على 

  تحفي .. خبأت 
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  أحببتھا  وأشياء
  من يوم عرسي 

  وھدية جدتي 
  وأختي ... وأمي 

  وصديقتي 
  من صدر النحاس 

  ,إلى المعجن 
  ومن المزھرية 

  للشرشف 
  إلى اللوحة 

  . وارتحلنا 
  

  ... ضميتھا 
  في صناديق أثرية 

  صدفية  –خشبية 
  .. الصمت .. الصمت 
  !!..الصمت الصمت .. الصمت 

  خبأت أشيائي 
  .. ووجه أمي 

  وإخوتي .. والدي 
  وعمي 

  .وارتحلنا 
  

  ضميت أشغالي 
  وإبرتي .. وتطريزي 

  وجھاز عرسي 
  ,وارتحلنا 

  وجنى عمري وارتحلنا 
  وتعبي .. عرقي 
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  والدبس .. النبيذ 
  والزيتون .. وخوابي الطحين 

  والقمح 
  في سلة القش 

  والطبق 
  لى رفوف الموقد عو

  نامت ألعاب أو"دي 
  .. فرح أكبادي 

  !...وارتحلنا 
  ..وانصھرنا 

  وانصھرنا في الدروب 
  !..لنا صما و

  
  .. في قريتي 

  في بلدتي الجبلية 
  ..ركعت 

  قبلت صليب نضالي وأتعابي 
  ولعب أطفالي 
  ھوايات أبنائي 

  وصليت 
  صليت في الدير 
  المجاور المطل 

  كالقلعة فوق الصخر
  كالسفينة في البحر 

  ودعت سوره 
  أجنحته .. أدراجه 

  طعم قربانه 
  .. وما سكرت 

  وتراتيل راھباته 
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  وأيتامه 
  –وما اكتفيت 

  تباركت 
  بأيقوناته العجائبية 

  الفضية .. ونذوره الذھبية 
  العتيقة .. أيقوناته القديمة 

  الزيتية 
  ..ا�ثرية 

  بكيت ..بكيت 
  وبكيت وبكيت 

  ومدرستي .. أدراجه 
  بيت جدتي 

  وجارتي .. صديقتي 
  وعمتي .. وخالتي .. أختي 

  وكنيستي .. جدي  مس
  وحريتي .. ملعبي 

  وطفولتي .. ذكرياتي 
  وارتحلنا 

  مس أح ومسحت جر
  المشتعل .. بزيت الكأس 

  بنار الحب 
  نار الوطن .. ونار الوطن 

  وارتحلنا 
  وارتحلنا 

  ؟!... ناوارتحل
  
  

    - 1993-لبنان 
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  الشجن سرّ 
  
  
  
  
  
  

  ,ھا عشقي لبلدي جعلني أدرك سرّ 
  .ميزاتھا الذاتية و , وجمالھا الحقيقي

  
  ,روح ھذه البلدة المقدسة , البحث عن الروح 

  ,ولوحھا .. أستطيع أن أقرأ سفرھا كي 
  ,كي أستطيع قراءة سفرھا 

  ,أن أدخل إلى روحھا  كان عليّ 
  ,ي السرّ , وعالمھا الداخلي 
  ,ودورھا  ) خصائصھا( Kبراز أمومتھا 

  ورسالتھا 
  ,وإشعاعھا           

  ,صباھا .. طفولتھا ..تھا عبر مراحل و"د
  ..وعصورھا الذھبية 

  مة دائوأعراسھا ال.. شبابھا 
  ة وزينتھا المستمرّ 

  وھمومھا .. أتراحھا 
  جمالھا .. موقعھا 

  قداستھا .. ص*بتھا             
  وھا محبّ                      

  !...والمؤمنون فيھا 
  

***  ***  ***  
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  نعمة المكان
  
  
  

  , متعة..  ةالكلمة الحلو
  .ونعمة .. غذاء 

  فرح روحي .. لكلمة ا
  وعقلي .. ونفسي 
  ..ونغمة 

  ھي كذلك
  .ونفسية .. نشوة روحية  

  
  ,وكذلك المكان 
  ز المميّ .. المكان الجميل 

  ھو معبر للروح 
  ھو نعمة 

  لbنسان الساكن فيه 
  

  .. المكان 
   أرضيّ .. ائي ضصوت ف

   لحن طبيعيّ ..نداء 
  .ة إنساني.. وأغنية حميمية 

  
  المكان 

  –وتربوية .. أغنية ثقافية 
  إنني أقف في ساحة الكون 

  ل شاھدة على نعمة مكاني ا�وّ 
  أقف في ساحة الكون             

  ..شاھدة على نعمة مكاني ا�ول                         
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  ت منكتعلمّ 
   
  
  
  
  

  ت منك تعلمّ 
  صغاء واK.. لغة الھدوء 

  والصفاء .. لغة السكون 
  و البكاء ..ل مّ ألغة الت

  .ت منك تعلمّ 
  ت تعلمّ 

  بتسام واK.. لغة السرور 
  والصمت .. لغة الفرح 
  والحب  ..المشاركة 

  ,لغة ا�حترام 
  تعلمت منك 

Kنسان لغة المؤمنيين با  
  والمصلوبيين 

  والسلطان , من جور الظلم 
   اّمومجابھة الحك

  ت منك تعلمّ 
  !... منك .. ت تعلمّ               
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  حصان أبيض.. بلدتي 
  
  
  
  
  

  
  بلدتي 
  جميلة  ..غابة 

  ظليلة .. بلدتي شجرة 
  وفتيلة .. سراج 

  للغرباء .. للساھرين 
  .وقبيلة .. للمنفيين من كل مكان 

  
  ودوار ا�حداث .. في ا�عاصير 
  وا�نھيارات 

  .وجديلة .. وقارب .. ميناء 
  

  وفارس مغوار .. حصان أبيض 
  الدو"ر  ووحوش.. للجم ا�شرار 

  ار في زمن أناني غدّ 
   .واKستكبار.. عصر الغطرسة 

  
  حصان أبيض وفارس مغوار للجم ا�شرار 

  ين الغضب وقطع رأس تنّ 
  والحقد ا�سود  , والجريمة

  ينتصر الحق ل
  لينتصر الحق وتوابعه 

  وأخته الحرية 
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  ومبادئ الديمقراطية 
  لينتصر الحق 

  والحب .. على رمح التضحية 
  وص*بة السنديان .. �رز وقوة ا

  ..والقصب .. وواحة الخيزران 
  
  
  

  لبنان     
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  ؟..إكتشاف 

  
  
  
  
  

  البقعة القديمة 
  العتيقة.. وا�رض العريقة 

  ومعانيھا .. ھرھا بجوا
  وتاريخھا.. موقعھا 

  بحاجة ليدين قويّتين 
  , والثقافة ..للتاريخ , والجمال .. فتح للحب وعقل مت

  ءووھذا الوجه المخب, ينبش ھذا الجمال 
  واKھمال .. بطبقة من النسيان 

  .وأمانة .. بحب .. ويبرزه للعالم 
  

  والغيم.. نحو الفضاء , ھذه ا�شجار العالية 
  الوھّاجة.. والشمس المشرقية 

  , ودفئاً .. وصحواً ..  ضوءاً 
  من يقلّمھالبحاجة 

  ويحميھا.. ويعشبّھا 
  سموموال.. من الذبول 

  , والمبيدات السامة
  بحاجة من يبعد عنھا

  ناطحات اKسمنت
  والجھل.. وضباب التخلّف 

  
**  **  **  
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  أجل 
  خوابي الذكريات تعتّقت كفاية 

  فھي بحاجة أن تبوح
  وتفشي سر الحب

  وأرضه..  اKنسانبين 
  وفنانيھا.. فا�مكنة بناسھا 

  ھي الشعوب, وا�وطان 
  والشعوب ھي التاريخ

  ..رية واKستمرا
  وأباؤنا يعيشون بفرح العطاء, لقد كان أجدادنا 

  والتضامن .. والھّمة .. والمشاركة 
  ..والنخوة العربية 

  
  فلنعش نحن أيضا

  فلنعش بفرح الكتابة
  , والعمل

  ونعلم.. فلنكتب ما نعرف 
  ونسّجل.. ونتذكر .. ونعلّم 

  وبھذا نكون أوفياء للbرض
  أوفياء لمن رحلوا عنھا

  أعمالھم و.. والھم تاركين أق
  وآثارھم الخالدة 

  !بناًء وإنتاجاً وكرامة 
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  وتنمو زھرات الطحالب

  
  
  
  

  ."صيدنايا " أما أنا فأيقونتي , قھا في صدره لكل إنسان أيقونة يعلّ 
  ينبع من حّب الموطن الصغير.. الحّب اKنساني الكبير 

دھا السنوي في إھداء إلى موطني الصغير صيدنايا الحبيبة بمناسبة عي
  :الثامن من أيلول 

  
  :يقولون  -1
  

  يقولون عن ثمارك
  وحبوبك

  " ...بعليّة " 
  أي سكريّة.. أي طبيعية 

  .ولذيذة .. طيّبة 
  من أمطار السماء

  , مرويّة
  نقيّة.. فأنت 
  وحلوة

  .ح*وة الطبيعة الريفية 
  

  أوديتك.. جبالك 
  ينابيعك.. ت*لك 

  رائحة أعشابك
  ,أزھارك 
  ,طيورك . .خمرك 
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  ,إنسانك 
  وقصائد.. كلّھا شعر 

  وأسرار .. حكمة 
  وأطياب.. كلھا طيبة 

  ...يقولون 
  
-2-  
  

  " زھرات الطحالب .. " وتنمو 
  

  أھتف إليك كل صباح 
  والب*بل.. ياصباح الطيور 
  ,ياصوت العنادل 

  ا�قبيةفي فيسمع من 
  ..والكھوف 

  وخلف القضبان
  ومحطّات المنافي
  صوتي المبحوح

  . *مي المخطوفك
  فتتكّسر الس*سل

  ,وا�قدار .. من براثن ا�شرار 
  ..لتشعل في داخلي الحرائق 

  .والقوافي 
  

  ,رصفة الغربة أأدعو كّل الناطرين على 
  ,الباھتة , م الحريّات اKسمية صوعوا

  ..في عتمة الظلم الطويل 
  .والقمع ا�طول .. والكذب الطويل 

  وأصرخ بإسمك .. أصرخ 
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  الكثيفة .. ابتي العميقة وسط غ
  إلى ) .. كدانسك (من ساحات 

  )وتيان إن من .. والكرملين .. الكونكورد (
  ووو........والمرجة .. لشھداء فساحة ا

  ," والمنشيّة " العين , وساحة البلدية 
  فتتشابك ساحة البلدة مع 

  ,وا�رض قاطبة .. ساحات العالم 
  :فيرّدد العالم إسمك 

  " مديةعلة السرالش" أيّتھا 
  .يا أيقونة الشرق العتيقة 

  
  ,والصدى يعلو ثم يعلو .. فيعلوا النداء 

  ,باب القداسة والرھبة .. ليطرق باب السماء 
  ..فترتّد موجات الصوت فوق النجوم 

  ..أحلى السيمفونيات 
  فتخفق ا�منيات في الصدور المتعبة

  ,في ا�ض*ع النازفة 
  حنايا الصدوروتستكين .. فيتجّدد الشباب 

  �ن حبّك كبير كبير فوق الخيال
  فوق ذرى الجبال

  .أو يغرقه موج البحور .. يعجز أن يسطّره القلم 
  

  فيرتوي ظمأ الشوق والحنين.. يأتي مطر نيسان 
  ..جمر الجوى و

  .وتفرغ الطرقات من ال*جئين والمنتظرين 
  تي تستيقظ من النومبفمحبو

  والھتاف والنداء.. تسمع الصراخ 
  والس*م.. والتحية 

  ,العاشقة الرقيق , تسمع صوت الطالبة 
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  ,الصوت النسائي  العتيق 
  ,الكاتبة الساھرة .. صوت الكادحة الصابرة 

  والبارود قادم, من رائحة الزيت 
  من رائحة المطابخ والصحف قادم

  ,والبحر قادم .. من رائحة المطر 
  من الغابات الكسروانية النديّة

  والقلوب العطشى .. ان ليسكن في اxذ
  ,والعاشقين مثلي .. إلى نداءات المحبّين 

  ويدخل النھار والوھج إلى صدرھا 
  وتنتعش برائحة الضوء .. فتتمّدد 

  . وزھر الطحالب الصخرية.. وأوراق الغار 
  

  ويتشابك العطر بالنشيد والموسيقى 
  بوھج الھالة وفرح الغناء 

  ..ة البلدة لتقف في ساح.. تتزيّن " العروس  "و
  إلى ساحة كدانسك والحمراء.. في ساحة قريتي 

  وقوس النصر والقدس والجمھورية والتحرير والشھداء 
  إلى ساحات البلدان ال*معة بالفكر والفنّ 

  واKنسان.. والعطر والثورة والتحرير 
  ال*معة بوھج الحضارات

  والموسيقى .. وا�زياء .. والثقافات 
  ..والفنون الجديدة 

  
  جميلتي , ياحبيبتي .. أغمرك كثيراً كثيراً 

  ..قرنفلتي البيضاء 
  وأطير معك.. وأصيح وأھتف 

  في خفة قلبك.. بين يديك 
  أھدابك.. ورقة رمشك 

  كفرحة سجين أطلق سراحه
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  كفرحة طالب في بشرى نجاحه
  كفرحة أّم في رجوع إبنھا من غياب طويل

  أو كفرحة مؤمن في كتاب ص*ته
  , و آذانأو رئة ناقوس أ

  كفرحة طفل على ثدي أمه ووجھھا الم*ئكي
  ..يفيض نورا ومحبّة 

  والوجه يغرف ويغرف ويغرف
  وجمالھا .. من وجھھا .. من أمه 

  وحبّھا.. من حليبھا وصدرھا 
  والعاطفة.. والغذاء .. يغرف الحّب 

  بةفوالعا.. يغرف الصّحة 
  ؟..!زھرات الطحالب .. وتنمو 

  فوق الصخور
  و جذوردون تراب أ

  فقط.. فقط 
  وندى .. وھواء .. شمس 

  ... !!السماء ء وما
  

  1996لبنان 
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  نبضات الكلمة.. سبقني إلى ھناك شذاك 
  
  
  
  
  
  

  عند يقظة الخلق ِت ولد
  في ندى الزھر 

  وسوف تخلطين الدرب 
  بالمعنى 

  وتعمدين القوافي 
  ولھجات ا�قوام 

  ولون .. بكل لون 
  وتت*قى ا�مم 

  قح فوق ت*لك الخضراء أبدا وتت*
  وتمتزج الدماء بالدماء 

Kبداع .. بداع واKبا  
  . بالحروب .. والحروب 

  
  وتبتعد .. تبتعد 

  وتھاجر .. وتسافر 
  وا�مواج .. وتعبر السواحل 

   لتعود مع المدّ 
  وا�ح*م .. الھدايا  لة بكلّ محمّ 

  إلى عتباتك المباركة
  رجعت 

  ألف أغنية وحكاية جديدة 
  ة شفھيّ .. ة نثرية ومليون شظيّ 
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  .سة وكتبا مقدّ 
  

  كانت وستبقى .. وھكذا 
  ل�نسان موھبة 

  ..ة ھديّ 
  ليحترق من جديد 

  x"م ويشعل طريق ا
  بشوك الخطوات 

  .و" ينتھي المشوار 
  

  أراك تركضين أمامي 
  مثل مجنونة 

  مثل راقصة أفريقية 
  ة نقيّ .. أو عاشقة عذراء 

  )جبران ( في كتب 
  قك يطوّ ..زھر البيلسان و

  م عنك يتكلّ .. والعالم 
  مثل ساحرة 

  ل اKع*م ئفي وسا
  .. و"أحد يراك 

  ك ومن يحبّ .. إ" أنا 
  في معبد الت*ل 

  حيث تسكنين 
  وحدك .. ھناك 

  ة جات السماويّ والمدرّ .. بين المساكب 
  

  لقد عبرت الفجر 
   , ولم يبكِ 
  ى الصباح معي تفھا قد أ
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  وشذاك 
  .. إلى ھناك  سبقني
  !...شذاك 
***  ***  **  

  نبضات الكلمة
  أخاف أن أجرحك بقلمي

  في ماء الزھر.. فيذوب الجنى 
  للشفاء  .. مقطّراً زجاجات 

  وانتعاشا للقلب 
  .. وشرايين المجتمع 
  رات المدمن على المخدّ 

  والممنوعات 
  !.. وإفساد الذات 

  
   اً أراك رقيقة جدّ 

   جداً .. اسة حسّ 
  المساومات  جوّ رين "تعكّ 

  والتسويات 
  أو تكشفين بنوك وأرصدة الطبقات الجديدة 

  والشركات , والسلع 
  بات والمھرّ 

  الموجودة عندنا 
  ا الغريبة عنّ 

  . والعادات .. في البذخ والطعام 
  

  تقولين سوى الحقيقة "
  المشاعر المحترقة.. بصدق        

  المكبوتة 
   لتموتين بين يديّ 
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  بيضاء عروسة .. وتعودي 
  " ..ماوية الدمشقيّة "ك .. أو 

  ة زنوبيا التدمريّ "  وأ
  سيف القضية  ينتحمل

  المكان  يروتسوّ 
  ة وتبني قلعة صخريّ 

  Kيواء ا�حرار 
  .. ومزار 

  لكل من كتب كلمة 
  .وعمل من أجلك 

  
  عليك أ" تبكي 

  ..أستحلفك 
  أ" تبكي .. ي بأ" تھر.. ي أ" تفرّ 

  أو تذوبي 
  لب فأنت في الق

  !..واليدان مرساك 
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  اتمحطّ . زھر الشوك 
  
  
  
  
  

  ..زھر الشوك 
  وشوك .. زھر 

  وس*م .. حروب 
  وفرح .. ألم 
  ونھار .. ليل 

  وشروق .. غروب 
  وخير ..  شرّ 

  ونور .. ظ*م 
  ھي الحياة ضفيرة من المتضادات 

  .والوحدة .. والتناسق .. ليبقى التوازن 
  

  ربيع ففي الخريف يولد ال
  .ومن الموت تولد الحياة 

  
  ھو الشوك منثور في كل اتجاه 

  ا�قدام تدوسه 
  من أجسادنا وأقدامنا ء تسيل والدما

  والماء يغسل طين الدروب 
  يغسل خطايا البشر 

  بشاعة البشر 
  .الذنوب  وكلّ 

  
  انھمر .. إنھمر المطر 
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  فاضت السھول 
  جرفت أطنان السدود 

  ومعھا خبز الجياع 
  ع خبز الجياع ضاع ضا

  ت القصور إھتزّ 
  "وورق النمور " القصور 

  تخلخلت .. والكراسي تدحرجت 
  طفت ..  " حيوانات الجرّ  "و 

  فوق البحور 
  والعشيرة جثت .. وك*ب القبيلة 
  فوق الصخور 

  .فوق القبور 
  

  "تذھب بعيدا .. "" 
  يازھر الشوك 

  ك للربيع القادم تذرّ .. ة ح قويّ ريافال
  ة بريّ ة زھريّ 

  بنفسجيّة جميلة
  .ة البشريّ أمثولة للحياة  

  
  أجمل ما في الغربة 

  أجمل ما في ا�يام والمحن 
  ھي وخزات الشوك 

  وخزات ا�لم 
  !!..ّو"يراھا أحد .. ء تسيل اوالدم

  ة المحبّ  إنه سرّ 
  الجمال  وروعة سرّ 

  وغبطة العطاء 
  والوفاء 



 43

  ة اKحتمال وقوّ 
  ة لكيّ بنفسجية لي.. ة زھرة بريّ 
  وبرتقالية .. صفراء 

  
  وللشوك زھر رائع 

  وألوان ربيع 
  ..وريقاته ناعمة 

  كوجه طفل رضيع 
  ففي أعماق البحار 

  يعيش السمك الصغير 
  والkلئ البيضاء 

  !.. تعكس وجه السماء 
  

***  ***  ***  
  
  
  

  كدانسك  1998ربيع 
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  محطّات
  

  في غرفتنا صمت 
  صمت صمت .. تنا وطرقا.. في شوارعنا صمت 

  وصمت أموات , وخيا"ت .. أشباح 
  في غابتنا رياح 

  جراح .. وفي أجسادنا 
  نزف نسيان .. في عقولنا 

   . !وكساح .. وشرخ طويل 
  

  و" أھل .. و" أصدقاء و"جيران .. نا في حيّ 
  ة و" وجوه عربيّ .. و" ك*م عربي 

  و" قھوة الصباح 
  

  نسيت أن أقول .. فقط فقط 
  !.... و" تحية الصباح .. ى حت
  

  ..دخلت بيروت 
  والترقب واKنتظار .. محطة اKستراحة 

  ؟!والمنع 
  

  سنوات  6فكانت ست 
  والحنين .. وق شوال..  ل في أغواري الحبّ شتعي

  ..وتولد الكلمة 
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  رة مبكّ .. وتأتيني صيدنايا 
  الجبال  ةأمير

  صباح الخير  ت الجدول ا�ول في قائمةأميرة الجبال احتلّ 
  1995بيروت  -.      يا وطني 
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  كتبت في كل اللغات.. إنني إبنة ذاك التراب 
  رسالة إلى الوطن

  
  
  
  

  .. ات كتبت في كل اللغّ .. إنني إبنة ذاك التراب 
  

  وفي قلبي الص*ة .. في دمي يعيش بخور القدس 
  .انتفاضة ا�طفال ..وفي عقلي ووجداني 

  
  في جسدي عبق لبنان 

  ي من شذى الكفاح يتغذّ .. في داخلي " زال فرح النضال 
  كقطاف العنب وجني التفاح 

  والمنافي .. تعب السنين 
  .كوشم الجراح ,  حىمت"
  

  الوطن المترامي ا�طراف 
  حملته .. أحببته 
  وعلى ا�كتاف .. واليدّ .. بالفكر 

  سته علمته درّ .. زرعته 
  الصباح  أحببته في جدول

  ما أقدسه .. أروعه  ما.. ا أجمله م
  والشھداء .. منبت المناضلين 

  ورماح .. جذور أبطال 
  ما أغناه من تضاريس وألوان 

  وبطاح 
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  ,وغابات النجوم .. ة الضوء أنت ربؤ
  زھر الثلج أحلى 

  ,كل ما في العالم من مناظر 
  ." تدوم 

  
**  
  

  ,وسجني .. أحتمي بوحدتي 
  .ھو حصني 

  ھو جسدي .. ا الجبل ھذ
  .ي والتحدّ 

  
  المنير .. عالمي الكبير الكبير 

  الجريح .. الفسيح الفسيح 
   ؟!..المسيح 

  السرير ؟.. السرير  , أصبح الصغير الصغير
  ار ب* زوّ  , وغرف, وجدران 
  أو حوار 

  ؟!ب* نار , ب* حطب 
  

  و" أصل .. أمشي أمشي 
  و" جواب .. تب أكتب كأ

  ؟!و كتاب أ.. و" نشر 
  

  كتابي .. الوحدة 
  وصديقي .. وجليسي 
  ولوحتي .. قصيدتي 

  .ونشيد صمتي 
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  ى من مواد الوطن المفقود لبن عقلي تغذّ 
  الحرية والحوار من روائح 

  وفرح ا�حرار 
  في كل ا�فكار 

  .ل المشوار اطو
  
*  
  

  أنا الطالعة إليكم من بوتقة قلقي 
  ةأنا المسافرة في سفينة الغرب

   وي*ً ط..  طوي*
  " أھتم بالمسافات 

  الحھات ا�ربع أرھقتني 
  ات ا�ربع نثرتني القارّ 

  أكتب اKسم والجنسية 
  على بطاقة سفري 

  على إقامتي وجوازي 
  وأركع تحت سماء الكون 

  ي للتراب وأصلّ 
  .. لذاك التراب 

  .إنني إبنة ذاك التراب .. حقا 
  
*  
  

  ات كتبت في كل اللغّ 
  , والحبّ , وا�لم , دمع وال , لغة الدمّ 

  .والفرح قلي* قلي* 
  ,ة الشوك والزجاج والرصاص والبارود بلغّ .. كتبت 
  والنار 
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  والمطر , بالورد 
  ة الحبر ا�سود وا�خضر ولغّ 

  .وا�حمر 
  

***  ***  ***  
  

  السجن  " أحبّ 
  و" ا�سر

  و" الجمود والصمت 
  والشرنقة , أو البوتقة 

  ..الحرية  أحبّ .. بل 
  

  والزھور .. الحدائق .. أحب الفرح 
  والجبال .. الت*ل 

  والنور .. الفضاءات 
  .وضفاف ا�نھار .. السواحل 

  
  كرھت غرف الصقيع 

  واللغات الغريبة 
  وجوه وال*

  والفراغ 
  الصمت 

  ؟!...وا�موات bحياء ولبصلة  وكل ما يمتّ 
  

  ويسد ا�فواه .. كل من يقمع الناس 
  ,مع العدو في نظرته للمجتمع  وأنه يلتقي " بدّ 

  .يخدم العدو ومخططاته سواء من بعيد أو قريب 
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  ..شيئ مخيف مخيف 
  والقوة والس*ح , إمبراطورية المال والھيمنة والسلطة 

  ونقل الكلمة الھمسة والصورة , إمبراطورية المعلومات 
  والدو"ر 

  أمبراطورية العولمة سائدة حاكمة العالم 
  .والقديم ,  العالم الجديد

  وعظامھا , ستدخل خ*يا المجتمعات , ة أسنان ھذه اKمبراطورية سامّ 
  وتطورھا ؟, وتتخرھا من خ*ل آلة اKع*م 

  
***    

  
  على نار السجن , نضجت تجربتي وكتاباتي 

  .والرحيل .. ونار الغربة 
  ,في ھذه ا�ونة .. منزلي كتاباتي مغلق 

  ,ة إستراحة دافئ.. لديه عطلة شتوية 
  في الداخل 

  في الخارج ؟.. جامدة .. وباردة 
  

***    
  

  ة ومرّ .. ةعشت السفر مرّ 
  ,بل عشرين مرة 

  والحرقة .. والدمعة .. ة عشت الغصّ 
  ة ومرّ  ..ةألف مرّ 

  ,والمكان .. وداع اKنسان , ما أصعب الوداع 
  والحنين .. ما أصعب الشوق 

  ات الجسد والروح وتتصادم بكل شحن, الذكرى  تموجاعندما تتصاعد 
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  ؟!وتضغط على شبكة ضوء العيون 
  فتعقد مطر الذات , فتتجاوب سماء العيون 

  وينجلي ا�فق 
  ..تضئ الدروب 

  .والجذور  إلى وطن الحبّ  ,د للقلب السفرتمھّ 
  

  ھو وجه الشام .. طيف أمامي 
  وجمالھا , وألوانھا , بكل تفاصيلھا 

  ا نكھتھ ,  أزقتھا, أسواقھا , شوارعھا 
  وحجر .. وكل أثر فيھا 

  
  يزول كابوس اKغتراب 

  أتصالح مع الذات 
  دون خسائر , تھدأ العواصف الھائجة الثائرة 

  ..وتشرق شمس العيون 
  أمحي عشرون عاما ؟.. ومع الزمن 

  ويمضي العصر 
  ...    ويبتدئ عصر جديد 

  
  
  
  
  

  -2000ھولندا عام 
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  )1( وھدية ..باقة زھر ونثر .. لصيدنايا الصباح 
  
  
  
  

أقّدم ھذه ) .. سبتمبر –أيلول  8(بمناسبة عيد سيّدة صيدنايا السنوي 
  .المقطوعات النثرية ھدية إلى أھلنا وأصدقائنا 

  
  من كّل مكان.. والزّوار .. والحّجاج ... وم الفرح يھو 

  والص*ة واKيمان .. وا�غاني .. يوم الدبكات وا�ھازيج 
  والعراضات من كّل ا�وطان.. والزفات .. دي والنوا.. يوم الكّشافة 

  
  بلدتنا.. أسبوع من كّل عام 

  "تنام
  

  والزّوار من كل ب*د الشام.. وأھل القرية .. الباعة 
  في حركة وسھرات.. لي* نھارا 

  والساحات.. على أسطحة المنازل 
  وا�ديان.. من كل ا�طياف .. أفواجاً أفواجاً 
  ..تسّد الطرقات 

  ءولقا. ..موسم 
  ومضافة .. تصبح البلدة فيھا فندقا 

ً وعرس   " .المقام " و .. والدير .. ل�ستقبال  ا
  

  ..سقا هللا أيام زمان 
  يوم كنّا مع الرفاق والصديقات

  وس*م.. جوقة حب 
  إ".. "يقام عيد و" عرس و" إحتفال 

  .. !على الدوام .. وتعاوننا .. بنشاطنا 
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  صيدنايا .. صباح الخير 
  والرعاة .. لمراعي ل

  صباح الفرح
  لbجراس.. للمآذن 

  والبناة.. للمطاحن 
  صباح النور صيدنايا 

  اتوءأم المر
  ,ياأم الخير والتعاون 

  والص*ة.. صباح ا�ديرة 
  والساحات.. والمدارس 

  لbمھات تحيّة وس*م 
  اتوالجدّ .. للعذارى 

  للطيور والحمام.. لخ*يا النحل 
  للبيادر صباح

  والف*حين.. جل للمنا
  أم المؤمنين أنت

  .أّم كّل القّديسن .. أنت 
  

  صيدنايا
  والتفّاح .. ياسھول القمح 
  والزيتون.. وحقول الجوز 

  يا كل الحّصادين
  والنّحاتين.. صباح للمقالع 

  وشعاب التين.. وبساتين العنب 
  وعطرك الليلكي, صباح للحشائش 

  والشيح والزعرور.. ياروابي الخزامى 
  والزعبوب.. قول السّماق ياح

  .ياكّل الطيوب 
  



 54

  ..يطھّر أقدام جبالك " نبات الميرمي " 
  تمb سفوح ت*لك .. والزوفى 

  وتنقي ھواءك
  أصبحت وصفة شفاء للعليل

  يا أم البتول
  " ..أم البتول " ياقرية 

  يا ألف قبلة صباحية
  ورديّة المزار
  وعبق النھار

  يا أمسية صيفيّة 
  فوق سطح الدار

  والخبّاز.. لشرفات العطرة يا
  .كنت للعروس أبھى جھاز 

  
  

  " ..خالتي .. " ياتنور 
  والجرار .. والعيون 
  والصبايا

  وألعاب الصغار
  يارغيف الخبز 

  ونبيذ الخوابي
  .والجرار 

  فيك  تفتّحت عيوني
  وامتbت شراييني
  ورقصت طفولتي

  على أراجيح الحبّ 
  وا�عياد 

  في أبھى عرس
  ومي*د 
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  خير يا أبھى صباح ال
  ب*د 

  ..صيدنايا 
  عروسة فوق الجياد 

  والنور .. يغمرھا اKيمان 
  ...!ور العماد ويوشّحھا بخّ 

  
  
  

 ---------------------------------------------------------------------------  
  
  1995أيلول  26تاريخ  126شرت في صحيفة النھار اللبنانية العدد ن) 1(
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  ؟؟) اJيقونة  (.. الصورة 
  
  
  
  
  

  , ھي الناھضة بين الجبال
  الناھضة بين الجبال

  ..نحو هللا 
  والنجوم

  وحجارة التاريخ
 ً   تنثر ثلجا

  ونذوراً 
  ,وأساطيرا 

  إنھا الروضة الروحية
  والقنطرة

  ,ونسمات قمرة العلية 
  الدير.. الدرج 

  ..والصومعة الحجرية 
  بيوت الخشب

  والطين 
  ميدوالقر

  والحجر
  والحمامة البرية 

  )الغزالة الجبلية .. (أو 
  تغتسل بالحصى

  وماء الغدير 
  وزھر أشواك الجرود

  وتستلقي على أزھار الزيزفون
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  على موسيقى أغاني الرعاة
  .وفجر الف*حين

  .. !بعيداً عن أعين الجنود 
  

***  ***  ***  
  

  أتساءل.. أتساءل 
  وأسألك يابلدتي
  يامسقط رأسي

  :وعروستي
  رابية صخرية .. كيف استطاعت قمة أو 
  أن تحتضن قلب غزالة

  أو حمامة بيضاء
  ..وترسم خطاً أزرق 

  ودائرة خمرية
  .. لقمر 

  نصفه بخور 
  ونصفه نور
  ليشيّد المعبد

  ويرسم ا�يقونة
  ؟.. في جوف القمر 

  ويرسم ا�يقونة في جوف القمر
  ودمعاً .. ترشح زيتاً 

  وعطر روابي ا�كاسيا
  ,... والورود 

  وت*ل اللوز والشربين
  أيادي الف*حين.. زرعتھا 

  في صيدنايا القديمة 
  حباً لbرض والسنابل
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  والطھارة 
  وكرامة اKنسان

  لتزھر الجبال
  ...قوة 

  تشيد ا�ھداف النبيلة
  لطريق 
  ,طويل طويل .. طويل 

  إنھا السھول الخضراء
  الكريمة الكريمة

  ككف أمھاتنا
  وصدور جداتنا

  ادروقمح البي
  وخوابي الخمر 

  وبساتين الزيتون 
  والعنب

  مرسومة
  وأجدادنا... على وجه آبائنا 

  
***  ***  ***  

  ھناك.. ھناك 
  ..في البعيد البعيد 

  ينتظرني قبر 
  �زورهينتظرني قبر 

  .وأسقي أشجار اKنتماء 
  نذرت لرجوعي 

  نذرت لرجوعي أن أسير حافية القدمين
  لتلك التلة السمراء

  والحرف.. عرق المحفورة بال
  ودمعة ا�مھات
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  والقمح.. حباً بالتراب 
  ووجوه ا�حباب 
  ...!ورائحة الوطن 

  
***  ***  ***  

  
  قصتنا .. رويت �طفالنا 

  نضالنا.. وللشباب 
  وإذا نسيت مشھداً 

  لصيقاً بالذاكرة
  ..وعسل الخ*يا 

  أرجع إلى المنعطفات
  والكروم

  وعنباً .. �قطف لوزاً 
  ورمان 

  ك تأتي العصافير ھنا.. ھناك 
  وتنقر التين

  ) ..وخبز الزّوادة ( 
  وتحكي لصغارھا

  كيف وّدعتھا
  وودعت سقوف المنازل

  في قرية الحب 
  وعشق الطفولة
  ودفء الوطن

  
***  ***  ***  

  
  ذات صباح 
  أھديتھا قبلة
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  ودمعة فراق
  أودعتھا قلبي 

  وروحي 
  .......ومشيت 

  ذات صباح 
  أھديتھا قبلة ودمعة فراق

  ا قلبي وروحي أودعتھ
  ... !ومشيت .. ومشيت 

  
  
  

  
  
  

  1993لصيدنايا الصباح 
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  محطات.. ھمسات .. حكم  ..أقوال 

  
  
  
  
  

  ..كذلك , التضاريس ا�رضية تتسلل إلى النفوس البشرية 
  ,كما أن تضاريس قريتي تسللت إلى تكويني النفسي 

   . عميقاً  تأثيراً   وأثرت فيّ 
  

  ,والغابات .. والمدى.. ل باجالجوار مع ال
  .والجمال .. والعطاء .. والبساطة , يجذبك للتآمل 

  
  ,العيش بكنف الطبيعة يعطيك التفكير بعمق 

  ,ا بعد يوم يوم.. م فلسفة وحكمة الحياة وتتعلّ 
   –ة الكون والوجود وأزليّ 

  
  :قريتي 

  . مشيتھا ....اكتشفتھا , دا ت سيرتھا جيّ شع
  .قداستھا  –تاريخھا  –ھا أسطوريت –أحببت روحھا 

  
  ,إبنة الجبال والصخور .. أنا إبنة ھذه الطبيعة 

  ..والھواء النقي .. والثلج .. إبنة الشمس 
  

  بساطة , فرح .. القناعة 
  .وثقة بالنفس عالية ..راحة 

  
  . التخلف والھمجية ھي , والغيرة , الحسد 
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  ,نقص في التكوين الشخصي والنفسي والمعرفي 
  .الوعي اKنساني  وعدم نضوج

  
  ,وعدم اKبتكار واKبداع والمبادرة , التقليد 

  ,ھو خواء فكري وثقافي 
  .م التعلّ وة الم*حظة غني في قوّ .. اKبداع 

  ,ثراء في التجارب , ة ممارسة غنيّ 
  .والتعلم منھا 

  
  .والعطاء  ..والخير وحده , "نعيش إ"بالخير 

  ..ا ة وحدھة والمحبّ " بالمحبّ إ" نعيش 
  ؟!والفساد  , "يعيش أ" بالشرّ , وبعضنا أو البعض 

  
ً  , لنفسه اKنسان ليس ملكاً    .للمجتمع  , للجماعة بل ملكا

  .ھو الرأسمال البشري .. اKنسان 
  ا�نسان ھو قيمة بشرية للعطاء واKنتاج 

  ..ة وقيمة " يستھان بھا والجمال مھمّ 
  .لة اعوف.. قيمة مؤثرة 

  
  ,ء في المنافي القسرية طالما نحن أحيا

  ,والسجون والمعتق*ت ا�سدية 
  ونرفض , ونتظاھر , ح ضونف, د ونفنّ ,   نحتجّ  سنظلّ 

  والجريمة .. نظام القتلة 
  *قانون نظام القمع والفساد ودولة ال

  .*حرية وال..وال* عدالة 
  والقانون وشرعة حقوق اKنسان .. والحق .. نناضل بالكلمة  سنظلّ 

  ا�حرار والمناضلين الصامدين ولشرفاء مع كل ا
  في الداخل والخارج , في سورية الحبيبة 
  !..نصر الشعوب أنشاء هللا .. حتى يتحقق النصر 
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  ينثر الحبقلو.. خواطر  ..محطات 
  
  
  
  
  
  

  ة ة ونقيّ قويّ 
  من القلب ..من ھنا 

  إلى السماء 
  إلى الفضاء ا�على 

  أو بوليس .. دون رقيب 
  أو سياط 

  لة تسجيل أو آ
  .ة Kحصاء ا�نفاس البشريّ 

  
  تي ھنا حريّ 
  ي تھنا دمع

  ة ھنا ترتيلي المريميّ 
  ومساء .. صباح  كلّ 

  ..ة وفي ليلة قمريّ 
  امتbت غدران ا�ودية 

  بنبع الخير والزيتون 
  امتbت بطيور الماء 

  لتلعب الطفولة 
  مع الزوارق الورقية 
  من بركة إلى أخرى

  ومن بئر إلى آخر
  وجھھا البرئ لترى 
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  والنواطير .. قمرا يسھر مع الرعاة 
  وا�مل .. ليعطي الغذاء 

  ة على مزمار الموسيقى الصباحيّ 
  للعمل  نشيداً 

  للمعاول 
  للمناجل 

  ..ة ترسم بريشتھا الفضيّ .. وشمس الحقيقة 
  

  والجداول .. السفوح 
  والسواحل .. والشطآن والخلجان 

   يتلى في المدارس والكتب..  نشيداً 
  ومھرجانات الفرح 

  ) ..العونة ( و.. وا�عراس 
  ة طقوسا ريفيّ 
   وإرثا ثميناً 

  في قاموس تقاليدنا العريقة 
  ة الصيدناويّ 

  وأھدتنا , التي أعطتنا 
  ة والخير والتعاون جدائل المحبّ 

  وقادتنا .. دفعتنا 
  إلى طريق الكفاح الطويل 
  وطريق الوطن المصلوب 
  المتbلئ بنجوم التضحيات 

  والشھداء 
  وا�بطال  

  والمناضلين الشرفاء 
  والجھات ..  االزواي في كلّ 

  !.. ة والدوائر القاريّ 
**  
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  مع الفجر تنادينا 
  .. أصوات الطواحين 

  يف تشدونا صوفي ال
  خيام النواطير 

   ويأتينا الخريف غ*"ً 
  .بالقناطير 

  
***    

  
  "ولينثر الحبق " .. ھمسات 

  
  لقد حرقت نفسي 

  وحي مت رقدّ 
  مذبح الوطن .. أمام 

  شمعة عمري .. علت شأ
  أمام ھياكل الوطن 

  ..وأنت 
  وأنت يا صيدنايا 
  يا بلدتي العزيزة 

  ء من الوطن الحبيب جزأنت 
  شعلتي أمامك دعيني أحرق 

  في معبدك 
  وساحاتك 

  ر الحياة في جسمي ا بالذي فجّ حبّ 
  ... قلبيوالفرح في 

  ..والمحبّة في عواطفي 
  

  ولھيب ..  علةشأنا 
  ونجمة مضاءة 
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  في سماك 
  .ة الزرقاء يا سماء ب*دي البھيّ 

  
  أكتب إسمك دعيني 

  وكتبي .. على أوراقي 
   , وليسكن ا�سم أينما أحبّ 

  وليبذر القمح 
  سھل  في أيّ 

  مدينة  وليقرأ الك*م في أيّ 
  وليقرأالك*م في أي ميناء 

  وفي أي عاصمة 
  "الريحان " .. ولينثر الحبق 

  وطريق .. مدخل   أيّ في 
  ا�بواب ..فأنت ا�بواب 

  والمداخل والطرق 
  ية المؤدّ الطريق 
  !..والعشق .. للعبادة 

  
***  ***  ***  

  
  
  

  لبنان - 1995 
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  مھرجان الثلج
  
  
  

التي أثقلت ھامات .. كانت الطبيعة مسترخية منذ أسبوع تحت الثلوج 
  .لبيوت اKسمنتية وأسطحة ا.. وسقوف المنازل الطينية .. الشجر 

وينظف ھذاالثقل المائي المتجمد بلونه ا�بيض .. ويحدل .. الكل يجرف 
  .ولوحته الشتائية النقية , 

على بلدتي .. تنشر أثوابھا الشتائية  السميكة .. والس*م .. ألوان الطھر 
  .وروعة .. دھا بھاء وجما" يفتز -الجميلة الحلوة كالعروس 

.. وطرقاتھا عاصية على المارة .. القرية  شوارع -ملعب المدرسة 
  .والسيارات 

السكون  -ومنافذ البيوت , وكتل من الثلج تسد الطرقات .. كثبان 
  .أو با"حرى مؤجلة , باردة .. والحركة جامدة .. ومخيم .. مسيطر 
  -والھدوء ممنوع في القرية .. التوقف 

  ..التوقف يعني موتھا 
  .. !إعتقالھا .. يعني 

  .مھرجان الثلج القروي  ..  أنه
, بأناملھم الصغيرة .. أمام بيوتھم .. أطفال يحفرون مغاورا ثلجية 

يلقي جسمه على .. وبعضھم اxخر , يصنعون رجل الثلج .. وأطفال 
  سمه ھناك باستس*م لbرض والسماءالثلج باسطا يديه ليشكل ويحفر مج

فتحوا منافذا أمام يحملون الرفوش ليزيلوا الثلج وي.. شباب ورجال 
  .ليتصلوا باxخرين .. بيوتھم 

.. شابات ونساء . وأقدام تغور بالثلج , ضھم يمشي فوق الت*ل الثلجية بع
ويتحدين الصقيع والثلج , ن يغامر.. عيون الماء يحملن الجرار إلى 

من صنع , متدثرين بالملبوسات الصوفية , وحب .. الكثيف بنشاط 
  ..محلي يدوي أو آلي 

.. مع بعض الغيوم المتناثرة , ان الجو صحواً صباح ذلك اليوم ك
  .ودرجات الحرارة " نكترث بھا 
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, ليزيلوا الثلج بأدواتھم الخشبية المحلية .. ھرع الناس على ا�ساطيح 
.. مع الجيران .. ويتراشقون بكتل الثلج .. ويلعبون .. يجرفون , زحف ال

  .والمارة 
خيم على البلدة كلھا كأنھا في عرس شعبي والمرح والسمر ي.. المرح 

.. والحرية .. كأنھا طيور أفلتت من أقفاصھا للمدى .. و" أجمل 
  .. !والطبيعة 

.. وحركاتنا .. يغلي في عروقنا  -والفرح .. والحرارة .. كان الدفء 
  .وألعابنا 

  
  .اللذيذ ,, السويق ,, شربنا شراب .. وفي نھاية المھرجان الثلجي ھذا 

  . ھي أمي تطلھا
  ..متھا الوديعة اوأبتس.. تنتصب بقامتھا الرشيقة  ..ھا ھي أمي 

الدبس مع الليمون والثلج (صنع يديھا , حاملة كاسات الشراب الطيبة 
  .السويق ) المزرزر النظيف كالخرز ا�بيض 

واللعب على سطح منزلنا .. تقدم لكل فرد كان معنا وشاركنا العمل 
  ..!لجميل وسوره ا.. اKسمنتي 

اللوحة .. عندما ترسم الطبيعة لوحتھا بلون الطھارة .. إنھا أيام " تنسى 
  .يوم الرياضة الجماعية الريفية .. البيضاء 

  .وشتاء .. ويتكرر في كل شتاء .. يتكرر 
  ...!سقا هللا تلك ا�يام ... 

  إنه الريف 
  الفرح .. إنه الفرح 

  والمحبة .. منبع الخير 
  مادة ا�ياوزوّ 

  منبع الخير
  وخميرة الحياة
  ..!وبركة .. الفّوارة جما"ً 

1996  
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  زجاجة الطيب
  
  

  ينسكب الطيب " .. يندلق ... " 
  الزغاريد تعلو وا�ھازيج .. ينسكب الطيب ا�عراس أمواج 

.. يغمر الكون للناجحين في الحياة .. الحب والفرح , للصبايا والشباب 
  والمدارس

لتبديله نحو ا�رقى .. لتغيير الواقع .. ھول إقتحام المستحيل والمج
  ..وا�نظف للع*قات النبيلة 

  .في بيوتك العمر والطموح والعرق .. للبسطاء لكل الكادحين 
  الفردوس في عينيك يشدو

  ليس بعد الحب  بعد
  أحلى مجد وقبر ولحد.. والنضال .. والكتاب .. والقوس .. السيف 
  أغلى وعد.. أعلى 

  ..ا أحلى وعد ل�يمان والروح ي.. صيدنايا 
  ولو في عطر التراب , أرجعي الحق ولو في السحاب 

  ولو في فل الكتاب
  ..والھضاب .. وياسمين الدروب 

  
  وسجوناً .. روابينا وسھولنا زرعوھا حراباً 

  ,يباباً .. خرابا 
  �رى وأشاھد وجھك, أثواب الحق ,والبسي ا�ثواب .. فافتحي ا�بواب 

  والقلم العريق .. والعَز العميق .. لوثيق وجه العھد ا
  في رياض أطفالك 

  ومعاھد شبابك
  .وط*ّب الحقوق 

  �رى عينيك العسليَتين تنشران النور في الطريق
  ...!ياطول الطريق .. ياوسع الطريق 

  واغتيل الصواب.. ھرمنا في الغربة .. كبرنا 
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  ولَوث التراب.. واغتيل الحق 
  يانور صومعتي ..فاشرقي ياشمس بلدتي 

  وليغني العندليب, وغرفتي , وجنَتي 
  والحبيب.. صوت الرفيق 

  ولندخل الجزيرة.. البعيد .. الحبيب القريب     
  ,لتستقبلنا ا�ميرة 

  وغاباتھا.. بصولجانھا بعرباتھا وسيوفھا 
  ..وزھور ضوئھا ا�بيض 

  
  يادواء كل الموجوعين والمتألمين يركعون أمام مزارك

  والظلم.. مزارك ولتھدأ زوبعة الحقد واللؤم  يركعون أمام
  ليندثر لون الفحم والسواد

  طعم الدمع والسھاد
  ؟..!وا�شباه .. وعصر ا�شباح .. لتنتھي موجة كم ا�فواه 

  وسجنوا.. ليرجع الذين ھّجروا وأبعدوا 
  ..لترحل عصابات القتلة 

  
  لنصلي.. لنصلي .. لنصلي 

  كرامةوال.. للجمال .. لنصلي للحرية 
  الناطرة.. ونضئ قناديل قريتنا الحبيبة 

  الناطرة أبناءھا منذ زمن المحن
  والحقيقة فوق ا�سوار.. لتنتصر المحبة 
  وأعمدة الحقد.. فوق الصروح 

  ورايات التعَدد.. لترفع أع*م الحرية 
  .والحوار .. والوجه اxخر .. والرأي اxخر 

  
  وأصلي حتى الصباح.. عندھا سأصلي وأصلي 

  بدموع اللقاء أصلي
  بدموع الشوق أصلي
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  ..أصلي حتى الصباح أصلي , بحبَات اKيمان أصلي 
  وطيَب ونقي.. لكل ما ھو جميل 

  ..ووطني .. ووفي        
  

  أصلي, والفَل .. والثلج .. أصلي مع الزنبق 
  والكنيسة لتضئ أصلي.. للبيت والكوخ النظيف 

  سع أركعالوا.. وأضئ الشموع في بيت الرب الواسع 
  يا أم النور والمؤمنين.. ياأمنا الجميلة البھية 

  ياست الكل وست الجھات.. يا أم ا�مھات 
  وعذراء العذارى.. ياسيدة البحار .. ياأم المراحم 

  نصلي.. لكي تحمي أبناءنا وأطفالنا وشبابنا وأجيالنا 
  

  أصلي,والحدود .. كي تنقي القلوب وتفتح الدروب .. نصلي �وطاننا 
  أصلي, وا�حقاد .. كي تكَسري ا�س*ك والجدران ل

  أصلي وأصلي لتفتحي الحدود أمام المنفيين المنتظرين الناطرين
  ,الصابرين المقيَدين 

  
  ..وتظھر حمامة الروح في ا�عالي 

  والكلمة المصلوبة.. تمَجد الحق 
  على مفترق طرق.. المصلوبة على خشبة 

  وخطأ.. لخالية من كل عيب ا, المغتسلة بنھر الحياة الكريمة 
  وجريمة .. وحقد وظلم 

  ..كالغيم ا�بيض .. يدين طاھرتين كالثلج 
  
  " وآثار القدم الھمجية .. إغسل يانھر ا�ردن آثار العدوان " 

  وقرانا .. من حقولنا , البربرية .. التترية 
  ..وسھولنا الغنيَة 

  ..!ووطننا المنكوب بحّكامه 
  1995-لبنان 
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  حنحّمالون ن

  

  

  ...حمالون نحن 
  والطعام .. حملت الزاد 
  وجرار الماء

  .والقش والحطب 
  والحجارة .. حملت الحصى 
  والخبز .. . حملت العجين 

  والحبوب .. . والثمار 
  والعنب .. وس*ل التين 

  والحشائش .. حملت الورود 
  والصحية من ا�عشاب .. وأزھار البرية 

  .ات واKخوة وا�خو.. وباقات القبل 
  ..ونسيت 

  إنني حملت اللعب 
  ) المدللة ( منذ طفولتي المبكرة 
  والھوايات .. وأشغالي وتطريزي 

  وا�حفاد .. ت ا�بناء حمل
  والكتب 

  والصور ... الدفاتر و
  وا�يقونات 

  حملت الشھادات 
  واKمتحانات... وأوراق التصحيح 

  . والع*مات 
  

  والشموع .. حملت الھدايا 
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  والنذور) ... رون المي( حملت 
  حملت أوراقي اليومية 

  وكتبي .. أق*مي 
  وھويتي.. وتقويم حياتي 

  مئات الحقائب .. حملت الحقائب 
  )وظھورنا .. لى روؤسنا وأكتافنا نتعب حاملين بأيدينا وع( 

  ,ومطارات العالم.. وموانئ .. وعواصم .. في ومن وإلى مدن 
  حملت ذكرياتي وبقايا وطن 

  والمستقبل المفقود المجھول .. لناس حملت ھموم ا
  .. واKقامات العديدة 

  ..!في جوازات السفر 
  ..وحملت أيضا وأيضا 

  .والتعب .. ا�وجاع 
  حملت الدمع والفرح 
  ..ووجع اKنسانية كلھا 

  وأيضا .. أيضا 
  والعواطف.. حملت الرسائل 

  وزاد السجون .. وأشواق المنافي 
  .والغضب 

  
  في أعباءأعباء .. حياتنا 

  تضم أتعاب .. وأتعاب 
  وامت*ء.. وفراغ .. وأفراح 

  وأحزان .. ومسرات 
  حملنا صليبنا مذ تعمدنا 

  ,ومشينا .. ووعينا 
  ھكذا تعاش الحياة عن جدارة 

  ..والمسؤولية .. في عمق التفاعل 
  والدأب .. والعمل .. والحركة 
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  . في عمق الحضارة 
  ..فنحن فعلة ماھرون
  بسخاء ..  حمالون مخلصون
  حمالون صالحون 
  أمناء.. حمالون صامتون 

  ..ومتعبون 
  فرحون بالتعب 

  وا�ثقال .. وا�حمال 
  –والنضال 

  حريتي حريتي ... وأھم ما حملته 
  ,طوبى لحاملي ا�ثقال اليومية 

  ) طوبى للمتعبين على ا�رض فإن لھم ملكوت السماء ( 
  الدم لمن كان لھم أياد كادحة بالعرق و.. طوبى 

  ..!يخ الشعوب إنھم خالدون في تار

***     
  :كلمات متفرقة 
  !!إسمه الغربة .. خر آموت من نوع 

  
  –لم أستطع ھضم الغربة  – 2

  وحر .. فطعمھا مر 
  يدمع العيون 

  .ويجرح وينخر العظم 
  
  ؟..!" تسلني ما الغربة يا فتى  – 3

  ع بوالبعد عن المر.. ھي 
  إنھا الموت البطئ

  ..!ومربع .. مكعب .. لث مث.. موت 
 ھولندا  –        .................  



 75

  2-تأم'ت 
  

  

  

   -تفسد الص*ة . كثرة التمجيد 
  فوق الجماجم  يا جالساً 

  " تقترب 
  , كقبور التدمريين , أرضنا مقّدسة 

  .. وقبور القديّسين 
  زھرات الحرية .. من عندنا 

  إ"ّ لھا .. علم  و"
  ..والشھداء 

  
***  ***  ***  

  
  بلدتي .. يا طاھرة 

  برموش النور .. ساھرة 
  .. ترنو للبعيد 

  والخزامى " .. شربين " وقمر 
  , شموع العذارى تحيط بأقدامك 

  منكم" تدعوا الوحش يقترب 
  غريب .. فالسجن غريب 

  رة " يمّس الطھا
  .. !ونشيد الس*م الم*ئكي 
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  النقاء من عندنا 
  .. وا�مھات تماثيل 

  من عسل  أيديھن شموع
  ينسكب الدمع منھا 

  وزيت الحنطة السمراء 
  ..! وشموخھن .. يا لسيرتھن 

  
***  ***  ***   

  
  ؟.. !مخيف مخيف .. ھذا الزمن 

  ھذا الزمن الماّدي 
  ا�ناني 
  النفعي 
  . مخيف .. مخيف 

  
  إنسانه منتفخ 

  " مبالي , ضائع .. أناني 
  ؟ !وسخيف 

  
  يدّمر , كوكبنا المدّور الجميل 

  ّوه يش
  والدم .. يصبغ بالرماد 

  .. وحبر اKضطھاد 
  يسرق .. يفقد .. يحرق الرغيف 

  ؟ !ھوذا الزمن المخيف 
  

***  ***  ***  
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*  

  باطن ا�رض يثور 
  لينشئ بركانا 

  تتلبّد .. غيوم السماء تتجّمع 
  . لتعطي أمطارا .. لتصنع 

  ورمال الصحارى 
  تتكّوم .. تتجّمع 

  . لتشّكل كثبانا 
تتقارب تت*قح .. ر ا�زھار والنباتات تنمو تتكاثر ا�شجا

  تت*مس تتاّخى 
ً ومروج.. حات اوو.. لتكّون غابات    وحدائق  ا
  .. ومعامل عطر 

  الينابيع والسواقي وا�نھار تتدفق 
  . ومحيطات ..  لتصنع بحاراً .. تتجّمع لتؤلّف 

  
  ؟ .. واKنسان 

  يشترك .. يجتمع .. أما اKنسان 
  وتجّمعات .. سرا ّحد لينشئ أُ يتجاور يتو

   وأحزاباً , نوادي , نقابات , إتحادات , منظّمات , جمعيّات 
  .. ھي من طبيعة الحياة 

  يعمل .. يبني .. يتضامن .. اKنسان يجتمع 
  لينشئ الحضارة والتقّدم .. ليعطي ويكّون 

  لتتكّون اKنسانية .. والحضارة وا�مم تجتمع 
  ..في تناغم جميل 

  والكون .. التناغم البشري مع الطبيعة وا�رض والفضاء ھوذا 

***  ***  ***  
  من الجزء .. فالكل " يتألّف و" يتكّون إ"ّ 

  من الصغير .. والكبير 
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  كل في موقعه ووزنه وحجمه ومكّوناته .. ھكذا الحياة 
  له تأثير وعمل بنائي تشكيلي يخدم المجموع واللوحة الكلية 

  وا�سرار .. ئقة الجمال الفائقة التصّور وفا
  ما أروع الوجود 
  ما أروع الحياة 

  ...! وخطوطھا الكبيرة والصغيرة .. بتفاصيلھا 
  

  

  

  

 2007/ 5/  7/ "ھاي 
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  في الليل تركع اJشجار.. نعمة الحب 

  
  
  
  

  
  

  نعمة الحبّ 
  

  غالية وثمينة .. كم ھي نعمة 
  تلك التي زّودنا هللا بھا 

  الحّب ؟  ..أ" وھي 
  . وقانونھا , الحّب الذي ھو أساس الحياة 

  ھذا العشق الطاھر 
  , العاطفة النبيلة ا�صيلة , ھذه الع*قة المقّدسة 

  , التي تربط اKنسان بأخيه اKنسان 
  , بأرضه ووطنه وترابه المعطّر 

  . وشعبه الطيّب , ببيئته 
  

  , الحّس الشفّاف .. إنه الحّس الرھيف 
  , ويتغّذى , ي يحيا المرء به الحميم الذ

  . ونفسيا .. وعقليا , روحيّا 
  

  ذاك الغذاء اليومي للنشاط .. إنه 
  والطاقة .. والفرح والحيوية

  والشباب .. غذاء الصّحة 
  . والعّز .. الطموح 
  و" يقّدره , " يدركه 
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  واKغتراب .. إ" من عاش الغربة 
  والعذاب , والمنفى 

  , ات التراب والشوق لذرّ , والبعد 
  ونكھة شذاھا .. وطينھا .. ترابھا 

  والمواسم .. في صباح ا�عياد 
  وأعراس الصبايا .. وا�فراح 

  . ومھرجانات الحقول 
  

  وا�لوان .. إنه الجمال 
  والمزركشات .. كل ا�لوان 

  " الوطن قتّال : " وحقيقة كما يقال 
  ا نمشي �نه جنّتنا التي نعتّز بھا عندم

  وشوارعھا .. مھا فوق أدي
  نشعر بأننا نملك العالم 

  . والشمس كلّھا 
  اKمبراطورياّت كلّھا 

  , " درب التبّانة " و .. والنجوم لنا .. الكون 
  الكون والنجوم لنا والقمر 

  ودرب التبّانة ونجمة الشمال 
  ..! الزھرة ونجمة الصباح  -
  
  
  
  

   1994 –لبنان 
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  المعلّمة اJولى... ھمسات 

  
  
  

  
  تجوب طيور ا�رض 

  , جبالھا و.. ھضابھا 
  وصحاريھا .. رمالھا 

  , حدية أمواج البحر مت
  . تراتيلھا اليومية للخالق 

  
  في الليل أو في الفجر 

  والموسيقى .. تزرع الفرح 
  , والوداعة 

  على أھداب الشجر 
  لتعلّم اKنسان 
  والس*م .. معاني الحريّة 

  والنقاء . .ء فتسبح الروح في بحر الصفا
  ..! وعشق الكون 

  
  .. لكِ  -

  
  .. كلمات الحّب كلّھا لك 

  , لروابيك .. أزھار الخزامى 
  لجنائنك .. زھر الرّمان 
  .لنوافذ بيوتك .. وشذى الحبق 

  �طفالك .. منثور البنفسج 
  , لفتيانك ..وزنابق الوادي 
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  , فھي لشبابك .. أّما زجاجات الطيب 
  لقديّسيك .. وقمم الجبال 
  ومناضليك 

  وزھر التفّاح 
  وبراعم الورد 

  ورجالك .. لنسائك 
  ..وأبنائك الطيّبين 

  
  

  خواطر 
  

  فيك ا�ّولون الراقدون 
  . وا�حياء 

  
  لن تضيعي منّي .. " 
  وعقليلن تھربي من ذاكرتي .. " 

  , الوجوه الحبيبة 
  المقّدسة .. ا�مكنة الجميلة 
  دة وا�وابد الخال.. ا�مكنة المميّزة 
  . والروح , والعقل , في تماس القلب 

  وتختزن ,  بين ضلوعي يءتختب
  تروي ظمأ القلم 

  . وطريقي .. تسبقني على دربي 
  في كل شبر وزاوية 

  ت*حقني 
  تتأبّط حقيبتي 

  وأثوابي .. تتمّسك في أذيالي 
  وتحتمي بظلّي 

  البعيد .. وتعطي المدى البعيد 
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  . والبصر .. للعين 
   ..متغيّرات 

  
  وإذا بالبلدة التي كانت تختبئ خلف تلك الھضاب 

  , في سفح الت*ل 
  , من ثوبھا الريفي , تخرج فجأة 

  ؟ ..وتزحف " ... وق*ّيتھا الصخريّة " 
  

  , وأوديتھا .. وسھولھا .. تزحف باتّجاه ت*لھا 
  , مشرفة على المدى .. لتربض في ا�عالي 

  . والقرى المجاورة 
  ) . مزارنا ( البعيدة تؤطّر والجبال القريبة و

  
  , " بفي*ّتھا " والد"ل , وتنظر بعين الغنج ... 

  . وأبنيتھا العالية اKسمنتيّة .. وقصورھا الفخمة 
  واKقتصادي , إنھا تحكي لbجيال قّصة النشاط المالي 

  ؟ ..!لممزوج بالغيرة الصينايّة والطموح ا
  

   حريّة ا�ختيار
  

  , نا للموسيقى كعشق.. عشقنا للحريّة 
  . والغناء كذلك 

  أفراحنا .. أنغامنا .. "تنا آھي .. عريقة 
  . أعراسنا 

  ألحاننا .. خالدة 
  , باقية أغانينا .. مع تقاليدنا 

  ومستقبلنا , مع حاضرنا 
  . أغانينا .. باقية 

  



 84

  , والكاردينيا , كأغمار الورد .. حملناھا معنا 
  والنردينا .. وأزھار البيلسان 

  دواء للصدر , نحفظھا , نجفّفھا , معھا نج
  . وا�عصاب .. والقلب 

  وفلسفتھا .. إنھا الحياة 
  ..! وإبداعاتھا .. إكتشافاتھا 

  
  

  أبجديّتي 
  

  أبجديتي .. بلدتي 
  حتّى الياء , من اKلف 
  حتّى المحراب , من الباب 

  . حتّى الشباب , من الطفولة 
  بلدتي 

  . ب وأجراس القبا.. صوت المئذنة 
  بلدتي 

  وردة اللب*ب 
  , حملتھا 

  في ضلع الصدر حجاب 
  حفظتھا 

  في امتحاناتي كتاب 
  , قّدمتھا 

  في سؤال وجواب 
  . وجواب .. تھا في سؤال قدمّ 
*  *  
  

  ؟ .." يرتفع اKنسان إ"ّ على صليب 
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  وثقيل .. الصليب كبير 
  وأوقات الصلب مريرة 

  . وطويلة 
  , ة الحقيقيّة معيار لبلوغ الحيا, الصليب 

  والسيطرة عليھا 
  لينھض اKنسان من جديد 

  . جديدا بكل المعاني وا�بعاد 
  

  , اKنسان يرفض ا�لم 
  يكره ا�لم 

  , وا�لم معيار لجدارة الحياة 
  . وبلوغ قّمتھا 

  
  الرھبة مسيطرة 
  , والصمت يتكلّم 
  بلّغته الداخلية .. يتكلّم الصمت 

  يا والخ*.. باتّجاه ا�عصاب 
  . ومراجل اKحتراق الدموية 

  , وأعمق , الرسم يصبح أبلغ 
  والقلم يجري 

  بقّوة غير مرئيّة 
  بين شحنات نواة النار 

  ..الوطنية .. ومنارة اKحتراق الذاتية 
  

  نعيش الواقع .. ھكذا 
  , ونرسم التمّزق 

 ً    وحروفاً ..  وتلويناً ..  نحتا
  وقصائدا ..  وقصصاً ..  شعراً 

  .. لوحات و.. كلمات 
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  . كلمات ولوحات 
  

  , اKيمان يطرد الخوف 
  " يھاب ".. المؤمن " يخاف " 

  والمحبّة تعلو .. الثقة تعلو 
  نرى ا�شياء وا�حداث 

  ودمھا , بلحمھا 
  ونتائجھا , بأسبابھا 
  وإيجابيّاتھا , بسلبيّاتھا 

  ..! وأبعادھا .. بكل معطياتھا 
  
  
  

                                               
  
  
  

  1995-لبنان 
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  ترنيمة
  

  
  على ورق الكتابة .. نركع لك أيھا الوطن 

  .. ونحن في معبد الحب نصلّي 
  نصلّي 

  والعشيّة .. ص*ة المساء 
  وسّجادة الوحدة .. في غرفة الصمت 

  ملّونة .. مطّرزة 
  بخمر كرومنا 

  وخيوط أعصابنا 
  .. وصوف مواشينا الجبلية 

  
  مع لوحة الغروب الغنيّة 

  .. بألوان البحر الساحلية 
  نتلو نشيد الوطن 

  نشيد العائلة 
  نشيد ا�طفال 

  والشوق 
  والم*ئكة 

  .مع صغار عصافير المساء الخريفية 
  

  وحدنا على الشرفات .. وحدنا 
  اتنا الشفھية وكلم.. نتلو أمنياتنا 

  , قويّة , على نار اKغتراب 
  عالي وعلى ا"رض الس*م المجد � في ا�" 

  , " المسّرة وKنساننا الفرح و
  .Kنساننا الحرية 
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  الخوف نافذة في الجدار
  
  
  
  
  
  

  :نافذة في الجدار 
  فتح الباب على مصراعيه

  ...تكنولوجيا المواص*ت 
  والمعلومات

  كسرت القفل القاري
  وأسرار القارات

  المحيطات.. مخرت 
  المضائق.. عت وسّ 

  مع محيطات اKع*م.. ور الك*م ت*قت بح
  ن آوخطر ب.. حرية 

  . فلنتعلم فن السباحة
  وصيد أسماك المعرفة

  لنتناول وجبة الصباح مشبعا
  وحديد الفكر المحّصن...لشھية فسفورية 

  بمناعة العدوى بأمراض العصر القاتلة
  واستھتاراً ... ميوعة 

  في جسم المطبخ  وتلوثاً ...  اً وانصھار
  الجديد ؟ -العالمي   -اKمبريالي

xن فلنستعد من ا  
  ودون إبطاء أو تأخير للخطة

  في ھذه اللحظة 
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   وأمھات المستقبل.. لتستعد ربات البيوت
  وا�جيال 
  والفنانة لكل أسرار الغذاء. ..الماھرة 

  ,والجسدي .. الغذاء الفكري 
  ...خر آوإلى لقاء 

  .وا�لوان .. أيتھا المبدعة في خلط المواد 
  تعد الكوادر فلتس

  ن فصاعداً من اx... الشابة الجديدة 
  في تحضير طعامنا الثقافي اليومي

  بكل ما نملك من جذور مفيدة وصحية وضرورية
  والحياة.. كسير ا�رض إغنية ب

  وعصرھا.. ونبضھا وشبابھا 
  مع اKستعانة بتجاربنا الثرية

  هلياتآوبتطور العصر وتقنياته و
ً ... الحد يثة     ورقياً  وفناً  علما

  في التصنيع واKع*ن
  ورسم الكلمة بزھر الحب

  الخير  وينتصر
  ...وھواء الحرية 

  ..."وصباح جديد  "..وإلى حرية 
  
  
  
  
  

  1999 - غدانسك 
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  انتھى عھد السجون
  
  
  
  

وفي بلد تي المقدسة ,  لذين بنوا السجون في وطني الحبيبدعوى على ا
  ". صيدنايا

  
  .....نيدة الصخورع....x جواءنقية الھواء وا

  
دافعين عن الحق م.....قوياء أھا ؤوابنا....ينابيعھا من الجرود 

   ....والحرية ....
  

  .اغنية فرح وص*ة ...وماضيھا.....خھا شرف وعز ةيتار
  

  ؟؟؟؟.......فوق تلتھا الجنوبيه السمراء......عطاكم رخصة البناءأمن 
  

شوھتم  ....جواءه أوثتم ل ....بساط للخير والمراعى  ....ر خضأسھلھا 
  –صفاءه 

  
  .... !والجغرافية.....يا له من افتراس صارخ للبيئة والتاريخ

  
تشويه لموسيقى اْ"جراس , وا"نسان في كل مكان ....اغتصاب للمكان 

  .وآھات المعذبين بصراخ الضحايا ....ذن والتراتيلوالمآ
  

في بناء سجن ......ھل اخذتم آراء اھل اْ"رض ؟ موافقة أھل البلدة
  ؟؟؟....في أجمل بقعة مطلة ......اباسمھ

  
وثقافتھا  ..في آثارھا وأديرتھا ..تاريخية في مصيفھا وھوائھا  ....بلدتي 
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بشعبھا الذي بناھا بحب  كل حجر فيھا مقدس ومبارك –ررھا وتح
  .ومھارة ....وكرامة 

  
  ؟؟؟...اكمةألم تكفيكم سرقة آثارھا وبيعھا بالم*يين لجيوب اْ"سرة الح

  
وتسطح  ,وتھجر  ,ر ونھب ودفن وھجِّ  ,ألم يكفيكم ما قتل وسجن 

  وتھمش ؟؟؟, وتھجن 
  

 -لتقولوا للشعب في سوريا الرافضة ھل لديكم تلك الجرأة السياسية 
حان لنا أن نرحل وأن نستقيل من , ...الذي سلبتم رأيه أربعة عقود

  ؟؟Kعادة الحكم للشعب ؟..نھاء المھزلة إالكرسي و
  

 ً , والسلطة والسلطان , للحكم والحكومة  واغتصاباً  وظلماً  قھراً  كفانا
  ؟؟ والحرية..والخبز, للخزينة والقرار , والجيش والدفاع 

  
وسنقيم انتخابات , اننا نضع أنفسنا تحت حكم العدالة .....قولوا بجرأة 

وكل ما اغتصبنا طيلة حكم الفرد والطائفة , حرة وحريات عامة 
  ؟؟؟....!!والوريث ...شيرة والع...
  

وأطلقتم  ,مزرعة طائفية عشائرية  وبعد تحويلكم سوريا الحضارة إلى
  مشفى ا�سد: –سد ا�سد (على كل معالمھا إسم ا�سد 

  
  .....!!!سوريا ا�سد......وبالتالي) وووو.جامعة ا�سد -غابة ا�سد

  
 )سجون ا�سد(كل السجون التي بنيت في عھدكم  وافا�جدر بكم أن تسمّ 

  !!!!؟؟...فھو سيد السجون والسجانين
  

أن , وأبناء الوطن كله , إنني أطالب جميع أحرار البلدة وشرفائھا 
�ن التاريخ ,البلدة في أقرب وقت  أرض بإلغاء ھذا السجن من وايطالب
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وإط*ق سراح جميع المعتقلين  , وأن يغلق فوراً , طمس و" يُ , " يرحم 
  لسجون العديدةفيه وفي غيره من ا

  
دافع (تسمى باسم الشعب  لى مدرسة أو جامعة أو مشفىإوأن يتحول 

  �ن البلد تفتقر الى الصحة والتربية والعلم) الثمن
  

  .وليس الى السجون والمعتق*ت , والمأوى والعمل 
  

  ,....تي النظيفة الجميلةّشوه اسم بلد......فسجن صيدنايا
  

  ....بلدة الكروم... ذوالنبي..... قرية النحل والعسل 
  

  الشرفاء  والمناضلين
  

  .وإلي صباح الحرية ب* سجون ومعتق*ت 
  
  
  

                         
  

  2004-ھولندا                                                                    
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  ..أحبِّك 
  
  
  

  وأمام العالم.. أتباھى بِك أمام اxخرين 
  لم قائم بذاته�نك عا

  وم*محه.. وميّزاته .. فريد بخصائصه 
  ..في الماضي القريب ؟ وأنت .. كيف " 

  وبيدر.. وتنورحقل 
  ومغزل.. نول   
  ومصنع .. معمل     
  ومرعى .. وبستان .. حظيرة       
  ..ومقلع                
  ومعصرة.. ومنطرة .. مطحنة 
  ومدرسة.. وملعب .. ورشة 

  ..ة ومصطب.. ومقعد .. روضة 
  ..وبالتالي 

  سوقاً تجارياً منتعشاً ومتحركاً عن سواك -كنتِ 
  .وحولك من بلدات وأصقاع 

  
  النّحاتون .. صيدنايا البناؤون 

  الحّصادون الف*حون المزارعون         
  والحطّابون                  
  ..صيدنايا 
  والنّحالون.. الصيّادون .. الرعاة 
  صيدنايا

  الفنانون.. المثقفون 
  والمتعلّمون.. المبدعون       

  صيدنايا الصناعيون والسائقون والتّجار
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  والعّمال.. وا�عمال 
  ..وحّراس الوطن . والجنود

  
  المواشي والخيرات.. صيدنايا 
  الكروم الثمار الحبوب ا�شجار والبذور     

  والسھرات.. النشاط .. العطاء .. الكدح 
  

  المناضلون.. صيدنايا المعلمون 
  والشھداء..  ا�بطال
  ..والجمعيات .. النوادي 

  
  .. !أحبّك يابلدتي .. أحبّك .. أحبّك 
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  .. وارــــــــــح
  
  
  
  
  
  

  ولن تعرفني قريتي .. أخاف أ ن أعود 
  أضحت مدينة .. بلدتي .. ضيعتي 

  , شوارع جديدة .. حارات .. عوالم 
  أناس كبروا 

  وأناس رحلوا 
   حوا شباباً أض, أطفال الماضي 

  ؟ ...اليوم  شيوخ, وشباب الماضي 
  

  كل شئ كبر وشاخ 
  والمعلوم .. وفاض المجھول 

  .. ! ربما " أعرف شيئا 
  أخاف أن أعود لتلك البيوت المھجورة 

  والحانيات الخربة 
  . ة ثوالسقوف الر

  أخاف ان تصيح في وجھي 
  ماذا تريدين مني 

  ؟ يا أنتِ .. ماذا تريدين 
  ؟ ؟  ...من أنت 

  
  .!اليوم .. " أحد يعرفك ھنا 

  ... ! " أحد يعرفك , اليوم 
  " ا�رصفة والساحات 
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  و" البيوت والطرقات 
  " الشوارع و" المؤّسسات والجمعيّات 

  ت وا�بنية والفي*
  . والروضات .. وا�طفال 

  وا�ثقال وا�تعاب .. الحقائب تعرفك 
  والقطارات 

  والمطارات , فقط 
  والطائرات .. م تحضنك العواص
  .. فقط لكِ .. الغريبة وا�رصفة .. الموانئ 

  . وسواحل الجزر والقاّرات .. تعرفك المدن البعيدة 
  , تأويك .. ا�سواق والمكتبات 

  واللّغات  , والغرف الصامتة الغريبة 
  بعيدة عن فھمنا والقرارات 
  تحيط بك من كل الجوانب 

  .. تمنعك 
   من قطاف س*ل السفر

  والعمر .. وجنى الزمن 
  .. وتطّور العصر  

  
  تسكنين .. فأنت مع الغرباء 

  فين تصن.. ومع المشّردين 
  مع ال*جئين والمھدّدين 

  والمنفييّن 
  .. تعيشين .. مع الموّزعين 
  في قائمة , في لوح , مكتوب إسمك 

  المحرومين من حقوق اKنسان 
  ! ؟؟ .... أ" تدرين 

  " يعرفك أحد 
  ھنا .. عرفك أصحاب القصور " ي
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  والشركات 
  والمافيات .. وتّجار الوطن 

  والنفوذ .. و" أصحاب القرار 
  ومن باعوا أرضك و" من باع الذمم 

  ؟ ... !أو اشترى كراسي الدّم , و" من عشق 
  

  ماذا تريدين يا ابنتي ؟ 
  ؟ .. ولما أتيت بعد ھذا الغياب 
  .. لم يبق سوى أثار خطوات 

  وقيم .. ومبادئ 
  واّثار أدراج .. واّثار بيوت 

  , وكروم .. ومزارع 
  -وساحات تعرفك .. وصدى مدارس 

  و بقايا رفيقات , صدى واّثار دبكات وأھازيج 
  أعراس وأفراح واجتماعات 

  .. ومھرجانات 
  ياابنتي .. رك تتذك ..تعرفك 

  .... ! !يا ابنتي 
  
  

  يا حبيبتي .. " يا بلدتي .. " " 
  قرنفلتي .. ا بلدتي قيثارتي "" ي

  و قبلتي .. أغنيتي نشيدي ندائي 
  ..زھرتي البريّة أنت 

  " تقولي ذلك يا حبيبتي 
  , فأنا ما زلت إبنتك 

  .. " تقولي ھكذا 
  فأنا إبنة ھذه ا�رض 

  إبنة ھذه القلعة 
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  إبنة ھذه التربة 
  . والبقعة 

  سأظّل أصرخ وأصرخ وأصرخ 
  وحة الطرقات المفتوأنادي في 
  ...نحو المدى 

  ھنا بيتي .. ھنا بيتي .. ھنا ھنا 
  وصوتي .. وخطوتي .. ھنا بيتي 

  وحريّتي .. وكفاحي ونضالي 
  وأرضي.. وعرقي .. ھنا دمعتي 
  وشبابي , طفولتي , ھنا و"دتي 

  وابتسامتي .. وفرحي .. حزني 
  : ھنا .... ھنا 

  وجدران .. سيظّل لي بيت 
  وإخوان .. سيظّل لي حّب 

  وأحباب .. سيظّل لي وجوه 
  ومكان , وساحة , سيظّل لي شمس 

  سيظّل لي قبلة وأمان 
  سيبقى لي قبر وأموات 

  وجيران .. ط*ّب ورفاق 
  وإنسان .. رمز 

  قنديل .. صورة .. أيقونة 
  وسراج , مصباح , فانوس 

  وشموع في كل مكان 
  ! ؟...... في كل مكان 

  
  تعرفني وأعرفھا بلدتي 

  وأحبّھا .. ني بلدتي تحبّ 
  وأحضنھا .. تحضنني 

  وتقبّلني .. أقبّلھا 



 99

  .. وأنام 
  بس*م سأنام 

  سأنام .. بس*م 
  واطمئنان سأنام .. وفرح .. بحّب 

  كطفل وديع سأنام 
  بدفء وحب وفرح 

  نجومه .. سيضئ الليل مصابيحه 
  على صدرھا سأنام 

  سأنام سأنام 
  ... ! سأنام 

  
  
  
  
  

  1995 –لبنان  )فبراير (بعد سھر طويل شباط  فجر ا�حد           
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  ؟.. !ننتظر فجراً ما 
  
  
  
  
  
  

  يا بلدتي.. ذراعّي  يطّوقانك 
  والنور ھّدية

  والبخور.. تھرب الغابات إليك 
  أمل لمستقبل في وھج اKيمان

  ..ثم يعلو .. يعلو 
  

  ,والھياكل .. كلمتي سكنت الجبال 
  اليأس مطرود عندنا

  والخائفين.. ان للخائفين " مك
  .أصنام 

  
  الوطن مساحة الزمن 

  والتاريخ رؤانا 
  فجراً ما.. ما .. ننتظر فجراً 

  حتى تتدحرج طيّات صخور اKستبداد 
  ؟؟... !وا�لقاب 

  
  بالشّر والفساد.. عّمروا القصور 

  والكراسي بالمشانق
  في عقود وعصور.. عّمروا القصور 

  ؟.. !أو يخجلوا .. ولم يتعبوا ولم يرحلوا 
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  والمحبة واKنسان أبعد ما يحلمون
  ..والكراھية .. ماشيّدوا ھو السراب 

  
  والنعرات مسيطرة حتى في ا�وسمة , الطائفية 

  وحيطان الوظائف.. والتسريح 
  ,والتأخير .. أو التقديم 

  ؟.. !!وا�لوان .. يالقذارة اللوحة 
  

  سوف: ترنيمة 
  "تغلقي بابك

  "تشيحي وجھك
  وف أرسمكس

  ومئذنة... قبّة 
  وجواداً جبلياً .. وسيفاً 

  لفارس أسمر
  ينشد ألواح الحياة

  وتراتيل الفجر القادم
  ..من بين الغيوم   

*  
  ..سوف 

  تاريخك.. سوف أرسم حروفك 
  ووجھك
  مع بيوت هللا  
  ونجوم الكون    

  رمزاً سحرياً 
  تقرأه نواطير ا�رض

  وحراسھا    
  عندما تكون في حالة عشق

  جّرات الوجودمع م  
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  .. وأف*كھا 
  ..وأبراجھا 

  
  شعراء وفناني كوكبنا, يغنيھا , سوف ينشدھا 

  كتابھا.. وف*سفتھا 
  نشيداً أبدياً   
  وتكون بداية ا�شياء    
  ..!لنكمل اKضافات       

  
  
  
  
  
  

  1998/بولونيا 
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  توھجي ياشمس الظھيرة
  
  
  
  

  توھجي ياشمس الظھيرة    
  وألق ضوأك    
  قممنا.. تلتنا  على    
  ,الغافية , بلدتنا الخادرة     
  ,ويستفيق العنفوان .. لينھض النشاط     
  لتتشابك الدبكات    
  وترقص السيوف    
  ,في ساحات العّز     
  ولتزيّن الجياد    

  من كل بيت) 1(" والخلعات ... " والمباخر 
  وسواعد العّمال الطيّبين, لتتبارك أكف 

  ,والمنتجين المبدعين 
  .." رك حجارة البيت اتتب" 

  والعتبات
  وخوابي الخمر والزيت

  .والع*قات 
  توھّجي ياشمس الظھيرة
  وارسمي على المدارس

  ,والشرفات 
  وساحاتنا

  ومنازلنا.. وضفاف ينابيعنا 
  وإيمان.. حّب .. دفء 

  ش*"ت ش*"ت
  وفنون.. وإبداع 
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  ..وعمارات 
  ,رّشيھا 

  والليمون.. برائحة الزعتر 
  ,يلسان والحبق والب

  في ب*دنا فالشمس " تنام
  ...والحّب كذلك 

  وا�غاني
  الحكاياتو

  ...!والرايات 
  
  
  
  
  

  1996-لبنان 
  
  
  

 -------------------------------------  
وھي الھدايا التي تقّدم للعروسين يوم الزفاف على , جمع خلعة : الخلعات ) 1(

أو أثناء مرور موكب , دقاء وا�ص, من قبل ا�ھل وا�قارب , صينية مزينّة 
  .مع رش العطر على الموكب وتقديم الضيافة , أمام أھل القرية  العرس
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  ..ھناك 
  
  
  
  

  ھناك .. ھناك 
  تنمو .. تتزاحم 

  والمعرفة.. القراءة  ) تعجّ (
  .وا�ستكشافات ا�ولية 

  
  ..ھناك 

  والحجر .. تفوح رائحة التراب 
  والرخام 

  .وا�عشاب 
  

  ھناك 
  وا�ناشيد القديمة .. صداء الترانيم أ

  ,ا�نغام البيزنطية 
  ..السريانية الساحرة 

  مختبئة في تجاويف الصخور
  ,والقناطر 

 ً   وسكينة ..  صمتا
   وضوءاً .. طھارة 

  "يحرك صمتھا 
  ذان واx.. سوى أصوات ا�جراس 

  تصعد إلى الفضاء اKلھي الرحب .. تصدح 
   وا�نغام.. فتت*شى الموسيقى 

  والترتيل 
  مع رنة الساعة الكبيرة في برجھا العالي 
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  . والصمت.. فيعود الھدوء 
  .إلى ا�ماكن العالية العالية 

  الساكنة للص*ة 
  ,والراھبات 

            !.. "ا�فخارستية " والذبيحة اKلھية 
  
  
  
  

  لبنان 
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  Yتلوميني
  
  
  
  
  

  ,حبيبتي .. "تلوميني 
  از كثيرا إنني أنح

  إلى جسدك الجغرافي 
  .واKنساني 

  
  عن الثابت , إنني أكتب 

  ,فيك  تغيّروالم
  والجديد  ..عن القديم 

  والحداثة .. التراث 
  د يوالتجد ..ر وّ طعن الت

  والفلكلور " ا�نتيكا " 
  والبناء .. ا�ساسات 

  والقلب .. عن الجوھر 
  .. وشرايين الحياة فيك 

  
  عن الخلية ا�ولى 

  والقطرة .. النقطة و
  والروح .. والفطرة 

  وسر النشوء             
  .. والتكوين                      

***  ***  ***  
  

  1993لبنان 
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  رسالة
  

  الوقت غروب 
  والشمس ترسم لوحتھا ا�خيرة 

  فوق مسبحھا المائي الفسيح 
  بين يدّي .. وبلدتي 

  في لون برتقالة 
  ووشاح من نار 

  بع أقبضھا بين ا�صا
  أضعھا في بستان ا�بجدية 

   ..أو بشذى طبقات الورد 
  وإبريق الشاي المفّضل 

  أمامي 
  والشرشف المطّرز 

  . يغطي طاولتي 
  وبلدتي .. فالشاي 

   الممّزق.. ينعشان القلب المتعب 
  . ويرطّبان ظمأ الحّب السّكري 

  .. أكتب رسالة 
  بألوان الغروب البحرية 

  أطويھا 
  أرسلھا 

  . الجبلية .. ر المساء مع عصافي
  الكتاب رفيقي 

  والمذياع صديقي 
  والقلم أداتي 

  وريشتي 
  ...! ووحدتي 

  لبنان - كسروان                                               
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  لك قطاف الس'م
  
  
  
  

  
  لك الشمس 
  ولك الندى 

  ,وساحات الفرح 
  ما أبھاك .. ما أروعك 

   ويداً .. معو" 
 ً ً وقل..  كتفا   .ومشاركة ..  با

  
  والبيوت .. ن القلوب فلتتزيّ 

  .. بزنبق مريم 
  ق ا�روقة بوح

  ..وزھر اللوز 
  

  أنا يا حبيبتي 
  يا قندي* مضاء 

xن وإلى ا�بد من ا  
  البعيديا مينائي البري 

  بين الصخور ولدت 
  والبيت .. ومنك الحجر 

  أغمض عيني على ترابك 
  .. وأنتقل إلى البعيد البعيد 

   والبريد .. القلم  عبر
  .. أنت أفقي 

  والغرب .. الشرق 
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  وبقية الجھات 
  وأمه مريم .. ويسوع ھناك 

  .. سان في المعبد القديم يتقدّ 
  

  أتيتك كل يوم 
  , على صفحات الورق 

  ," يطاق  ..اKنتظار صعب صعب 
  ,أخاف أن "أراك 

  سحات الغربة ففزرعتك في 
  مشت* لbح*م 

   والك*م.. والنثر 
  فلك قطاف الس*م 

  قطاف الس*م 
  والغرام .. وباكورة العشق 

  عليك الس*م .. لك الس*م 
  ..عليك الس*م                    

  
  
  
  
  

  1995/ بلدة غبالة / لبنان 
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  ..أغنيتي 
  
  
  
  

  القلب أغنيتي لك من 
  ."ينتھي .. ونشيدي 
  أغرسك في قلبي 

  وردة بيضاء 
  النقاء و.. كالطھر 

  أفتح نوافذي كلھا في الصباح 
  الشذى  �شمّ 

  .النداء .. �سمع النداء 
  لم أترك نافذة مغلقة 

   , فتحتھا لكِ  إ"
  ولم أترك صوت عصفور حولي 

  ,ته أ" ضميّ 
  في رسائلي , أرسلته 
  .ة اليوميّ .. الشفھية 

  
  ,في الياسمين  لم أترك كح*ً 

  وجمعته لعينيك , " إ
  .أليك .. ليأخذ الفجر  

  في جبال كسروان  لم أترك لوناً 
  ,وطرزته وفصلته , ورسمته , إ" 

  وشا"ت .. وأثوابا .. شرائطا 
  " .القلمونية " ة ة لعروستنا القرويّ لعروستنا الصبيّ 
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  لم أترك دمعة في عيوني 
  ,أ" 

  ,وسقيتھا .. وذرفتھا 
  وسھولك .. وحقولك .. لبساتينك 
  , وأرضك

  لعرس العودة 
  ..نفا"ت اللقاء وكر

  ...ة ھديّ 
  ,أغنيتي لك 
  من القلب 

  ,ونشيدي "ينتھي 
  أغرسك في قلبي 

  والنقاء .. وردة الطھر 
  وردة بيضاء 

  أفتح نوافذي كلھا 
  في الصباح 

  ..الشذى  �شمّ 
  ...!�سمع النداء 

   
  
  

   1996 -لبنان  -كسروان 
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  خواطر
  

  .لھم أبواب السماء  فإن, للمعذبين في سبيل الكلمة .. طوبي 
  .فإن لھا الخلود .. ملين في الكلمة االع , اليّ ھنيئا يان, طوبي 

  
*  

  مني دمعة  صباح لكِ  كلّ 
  مني شمعة  لكِ .. وكل يوم 

  نجمة , أقطف لك من السماء ..وفي الليل 
  لي بسمة .. لتبقى طوال النھار 
  فأنت لي يا وطني 

  وجمرة  .. ونور .. نار 
   والحبّ .. ب الحبي.. أنت لي 
  ..!والنظرة .. والعين 

  
  في المنافي .. المبعدون 

  المبعدون في ال* مكان 
  ن ط*ولا.......في 
  ؟..!رار *إستقلوا.. ة *ھويّ لفي ا

  
  يعني نزف .. صمت 
  ؟!... يعني دمّ 

  جمال .. النقاء 
  جمال .. النظافة 

   . فرح.. النظافة والنقاء 
*  

  راxxم تطھّ 
 xفوق كل طھارة ,  م"طھارة ا,  

xكالغمام .. م "طھارة ا  
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  )) المشغل: القرية (( 
  
  
  
  

  
  :في قريتي .. ضمغ أشجار اللوز 

  وإنتاج أطفالنا .. من جمع 
  ات من كروم البلدة وإنتاج ا�مھَ ..شراب الحصرم في خزائنھا 

  في أحواش وجنائن البلدة , والتوت الشامي, أشجار التوت الحلو
  ...ات وحدائق الجدَ                                               

  
  وأختي .. في خوابي خالتي ..وكشك ألبان صيدنايا 

  ..والخا"ت                                                     
  )1(اللذيذ " الضرف " ولبن 

  ,والجارات .. في مخازن عمتي 
  للشتاء ..وعلف المواشي والحيوانات 

  ..وا�قرباء .. الحي  وأھل.. جارتي  في علية
  
  

  "الذھبي الحريري  " والدبس ا�شقر
  

   والجّدات.. بأيدي الشيوخ , ومصنوع , أ معبَ 
  .وجرار بلدتي .. في صفائح 

  عجنته خبزته صنعته صديقتي  ,والتنور الرقيق, وخبز الصاج 
  ..وكل نساء بلدتي .. وخالتي 

  ة يبوالحلويات الشعبية الصيدناوية الط
  ..تي وجدَ .. من إنتاج وصنع صديقتي 
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  "الشھير  "يذ أما عسل النحل اللذ
  زين والبارعين المتميَ ..  " المعلمية" صنعته وأنتجته 
  ..من أبناء قريتي 

  ..النحل الطينية في شرفاتھا  )كوارات(من أقراص و ..وشمع العسل 
  وزجاجات الخل..بيذ النوجرار 

  ..وأقبية ضيعتي , في ع*لي 
  
   ,والشعير, أو القمح " دقيق الحنطة " الطحين 

محفوظة في براميل الحديد والعنابر , ص البرغل والعدس والحمّ 
   )2(" الكندوش " الطينية أو الخشبية 

  عند عمي , في المخازن والمطابخ 
  ..وخالي وجاري وكل أھل بلدتي 

  
  البلدة  وفواكه, والورد , العنب الخوخ , والمشمش , ات التين مربيَ 

  فوق رفوف مطبخي ..  وا�واني الزجاجية, في العلب 
  )3( "النملية الخشبية " أو في 

  
  وأزھار الربى والحقول

  والجمال .. ة والصحَ ..  للدواء 
  في كل زاوية من بيتي .. مخبأ 

  ..وصيدليتي .. وخزانتي .. ات أثوابي ومنثورة في طيَ 
  

  ما أغناك .. ما أح*ك 
  يا بلدتي 

  ھذا الجني ما ل
  ؟؟!..وھذا الغنى 

  ..في ا�قتصاد المنزلي 
.......................................  
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, ھو اللبن والحليب الذي يوضع ويصفى بجلد الخروف الكامل : لبن الضرف  -1 
المميز العادي ا�بيض وليس بكيس الخام  -بعد تجفيفه وصنعه بطريقة خاصة 

  .له طعم خاص ولذيذ  "  الزكرة " ج يسمى لبنوھذا اللبن النات -التقليدي 
رتفاعه إ. ھو صندوق خشبي متوازي المستطي*ت بشكل عامودي : الكندوش -2

أمتار له فتحة من ا�على لوضع الحبوب داخله وفتحة صغيرة ثانية من  3حوالي 
  .ا�سفل �خذ الحبوب منه حسب الحاجة 

أبوابھا . الطعام اليومي أو السنوي  خزانة خشبية لحفظ –ة تعبير شعبي النمليَ  -3
كانت تستعمل في كل بيت قبل . العليا من الشبك الحديدي الناعم المفتوح للتھوية

  . وجود البرادات والث*جات والفريزر 
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  تراتيل
  
  

  بلدتي جزء من قصيدة الوطن 
  ,ھنا  من..  يبتدئ العالم
  .من قريتي 

  عطر من خزامتي يبتدئ ال
  والجنائن المعلقة 

*  
  تي وجدّ .. ي وأبي من وجه أمّ 

  ,تبتدئ اKنسانية 
  وتبتدئ اللوحات 
  .وتولد المتاحف 

  
  تبتدئ الجداول.. من نبعھا 
  .والبحيرات .. وا�نھار 

  من حجرھا ا�ول 
  والصروح.. تقام ا�ضرحة 

  ..وا�ھرامات 
  .وأسوار الذات 

  
  بلدتي 

  ن طجزء من قصيدة الو
  من جديلة الرأس .. ة وضفير

  لسورية الشعب  - الرأس المرتفع 
  !..نحو السماء .. أبدا نحو العلى 
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  :ة وصيّ 
   
  
  

  كوني وصلة .. كوني ھمزة 
  ,كوني شدة .. ة كوني مدّ 

  "تكوني كسرة 
  ,وفتحة .. ة بل ضمّ 

  وحصوة 
  تسندي خابية البيت .. حصوة 
  .يرفع سقف البيت ..  وعاموداً 

*  
  شيد ا�بدي صيدنايا الن

  ,نكھة صباحھا قدسي 
  وجھھا وجه مشرقي 

  في صفحة التاريخ 
  .أثري 

  ترحل عيوننا كل يوم
  ..إليك  
  .مك الفطري رَ رف من كَ غن
  

  ..عند صخورك ...ھمسات 
  

  خلعت حذائي ..عند صخورك 
  .علقت وشاحي .. وعلى أغصانك 

  أت أسراري خبّ .. في كھوفك 
  .لملمت أزھاري .. ومن حقولك 

  ت جبيني طھرّ .. زيتك  من
  .عصرت نبيذي .. ومن كرومك 
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  ت حروفي تعلمّ .. في مدارسك 
  .عمقت إيماني .. وفي كنائسك 
  .أخذت نقائي .. ومن جبالك 

  
  جائي رعليت .. من معابدك 

  . جائي رت صعدّ .. ومن ھدوئك 
  

                                                 
  

  لبنان  
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  صيدنايا لوح السماء
  
  
  
  
  

  وغدير الماء .. يامملكة الطفولة 
  وفيك .. نبع العمل منك 

  اء وعشق الطبيعة الغنَ 
  مدرستي ا�ولى كنت لي 

  .ولوح السماء                    
  اء لون الحنَ .. تبقي أمام ناظري س

  زة ياع*مة مميَ 
  .في عالم ا�زياء                   

  
  ادين ستبقي أغاني الحصَ 

  ا�وفياء .. وصدى الرعاة 
  مع الصديقات .. ستبقى أكوام العشب 

  وصحبة الحقول في العونات 
  .ومساء .. كل صباح                     

  
  ني في أذ يرنَ ..  ونغماً  سحراً 

  وا�عياد .. في ا�حزان 
  وأنغام ا�جراس 

  .اء وليلة الحنَ .. وحف*ت ا�عراس 
  
  ين ومناضلين مثقف.. متعلمين نتجت أ

  )1(* ومخترعين 
  شرفاء .. منتجين .. مبدعين 
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  )2(* أبطال .. مقاتلين 
  )3(*  وشھداء             

  أنقياء .. أوفياء .. أحرار 
  .أذكياء .. عاملين .. كادحين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ---------------------------------------  
ة في الو"يات المتحدة ئل علماء الذرَ من أوا: فليب لطفي  - )1*(

  - كوكب لطفي , وھو ابن عم والدة زوجي  -ا�مريكية 
أبطال في حرب فلسطين  -ميخائيل كاترينا  -عازار جرموش  -)2*(

  . 1973واللواء عبدة كاترينا من أبطال حرب تشرين .  1948
 -عبدهللا الخوري  -نقو" مراد : 1948شھداء حرب فلسطين  -) 3*(

عقل  -ة حسن سريَ  -براھيم قزما إ: شھداء حرب تشرين وما بعدھا 
  - وجورج سابا  -سرحان ع*م  - اف عسَ 
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  ؟..عشقنا قديم 
  
  
  

  ..عشقنا للطبيعة قديم 
  .وتقاليدنا .. أصيلة ھي عاداتنا 

  مناجلنا .. عريقة 
  وأكياس حشائشنا 

  ومساطيحنا .. وس*لنا 
  ..وأساطيحنا                   

  
  وحصادنا .. بيادرنا 

   وأطباق القشَ 
  وخوابي الزيت والزيتون .. وجرار النبيذ 

  .وع*لينا .. في أقبيتنا 
  

  ح الدبس ئكثيرة ھي صفا
  وجرار الكشك والبرغل 

  والزبيب .. وصناديق التين 
  والطحين .. ھي عنابر القمح .. وفيرة 

  .. والحبوب                         
  .وحطب الكروم                          

  
  قديم .. عشقنا للعمل 

  والرغيف .. قدم التنور 
  وأشغال الصوف .. قدم النول 

  قدم الحجر المقصوب 
  ,والسيف .. والرمح             
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  قديم قديم .. عشقنا للتعب 
  وعتيق .. عريق .. نتاج ول�
  قديم ووفي .. عشقنا للعمل    
  كعشقنا لbغنية    
  لحب النقي وا   

  !..والطيوب .. والشذى 
  
  

  ؟..بلدتي 
  
  

  والمعارك .. بلدتي جعلتني أقف أمام ا�حداث 
  ,والحروب 

  كمحاربة .. مناضلة .. كفارسة 
  ,كأمرأة شرقية 

  تزھو بالكرامة والعزة 
  نز الصبر والھدوء والحكمة تأك

  والتجارب .. أمام المتاعب 
   والرواسب .وا�مراض .. أمام المصاعب 

  .وشعرھا .. ني قصيدتھا لقد ھذبتَ 
  أرھفتني .. تني ربَ .. علمتني 

  ا وجعلتني أكثر رقيَ , لتني جمَ 
  ..وكرامة  وحباً 

  صلبتني .. قريتي 
  سلحتني بالحرية 

  والعنفوان .. والثقة بالنفس 
  واليدين النظيفتين 

  والصدق والوضوح 
  .الطيب المفتوح , والقلب        
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  المستحي*ت جعلتني بلدتي أجابه 
  والظلمات 

  ھادات طوكافة اKض
  وأتسلق ا�سوار المنيعة 

  والتجارب 
  تي بحبي.. بلدتي 
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  ! ھاتل\مَ .. طوبى 
  

  نھار ا�مھات قصير 
  ,طويل .. وليل ا�مھات 
  عملھن مبارك 

  سة وقلوبھن مقدّ 
  والرضى .. مفتوحة  للدعاء 

  .والعطاء .. والحنان .. للحب 
  

  شموعھن مضاءة 
  مزھرة .. وحقولھن 

  في العيد ) ا�ثواب (خرز الفساتين  عرقھنَ 
  ودموعھن نجوم السماء في ليل تشرين 

  .وندى السماء للياسمين .. 
ً .. صلواتھن    للجراح  بلسما

  .. وتفاح ..  وغذاءً .. دواء  وحبھنَ 
  قلوبھن من قلب هللا 

  ..من روح هللا                   
                       ً   وفداء .. وصفاء  حبا

  
  بات ھات الطيَ ا�مَ ..  إنھنَ 
  الصابرات .. المؤمنات .. ات النقيَ 

  ھات المتعبات  المرھقات إنھن ا�مَ 
  ..المضطھدات ا�مھات الكادحات 

*  
  على وطني .. الصباح على بلدتي  سيطلَ 

  سيأتي النسر بجناحيه 
  ..سيعلوفي السماء 

  - وقوياً ..  خفيفاً  .. حراً 
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  وسريعا سيأتي النسر 
  يحمل الرسالة 
  والبشارة .. يحمل ا�خبار 

Kنتصار وا..  
  والھزائم .. ي الخوف حمسي

  .والعار .. والذل 
  ح ا�مھات على ھذه ا�رضستفر

  سيزھر الحقل ويقطف الغار
  ن الشرفات ستزيَ  

  تضئ الدار .. الدار  شوتفر
  تضئ القناديل 

  ر ويرقص الصغا
  بعد غياب وغربة وانتظار 

  ؟!إرھاق وأسفار 
  

  ات طوبى لbمھَ 
  طوبى لbرض التي تحمل أقدامھن الطاھرات 

  
  ! ..ھات طوبى لbمَ 
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  ..التي Y تنتھي  ةصيدنايا القصيد
  
  
  
  

  ..صيدنايا 
  ومشاعري .. المسكونة في خيالي 
  مسكونة في سفري 

  .وترحالي .. وغربتي 
  

  ة الفطرية صيدنايا القبل
  ,ا�ولى 

  وطيبة .. وبراءة ..  تشع ناراً 
  في رحيق ا�شياء 

  الحياة  ةوعصار
  عرق ا�يام ھي 

  .وخبز ا�وفياء               
  

  ا�ول وا�خير.. ي فيك نما حبَ 
  معنى ا�لوان الحقيقية .. تعلمت فيك 

  ,وحب الفقير 
  والتراب .. السماء 

  خور صوال.. ا�شجار 
  .والزھور 

  
   بالفرح السريَ .. تني غذيَ 

  بالس*م الداخلي .. ومbتني 
  والصفاء .. ات الحب بمقومَ .. تني زودَ 

  ,والنقاء .. البساطة والجمال 



 128

  دخلت في تكويني الشخصي ,  اتمقومَ 
  لطفولتي المبكرة .. الست ا�ولى 

  
  ھي المصاطب الخضراء 

  في جداول النھر .. ا�ولى 
   " زالت تتدفق في الحياة

  ..والسير المستقيم 
  -حتى اليوم 

  بكل ما تختزن من رؤى 
  وعطاء .. وقوة .. وطموح 

  والنظرة لbشياء 
  يا أمبراطورية المؤمنين 

  ...ّوا�وفياء                         
  
  
  

   1995/ لبنان
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  ؟..إليھا أكتب 
  
  
  

  والبيادر .. صيدنايا الحصاد 
  وا�غاني 

  والمساطيح .. الكروم 
  وا�راجيح .. الطفولة 

  خيمة اKستقرار 
  وقوة الشخصية 

  ..والقرار 
  صيدنايا 
  وا�غنية الشعبية .. ا�نشودة 

  ومولد الحكاية .. الرقص .. اللعبة 
  -وصيدنايا .. والصبايا .. الصديقة 

  وتسلق الجبال .. أعطتني ھدوء الوادي 
  والتحدي .. استراحة السھل 

  ,وا�مل 
  ؟!يف أنساھا ك

  وعلمتني معنى الصباح .. وھي التي أعطتني 
  وشمس الصحة والحقيقة .. وفجر النھار 

  ولوحات الجمال ا�ولى .. ومخزون الذاكرة 
  .والحياة .. واKنسان .. لbرض 

  علمتني معنى الحرية 
  وأھمية الحرف والشعرواللعب 

  ,والغناء 
  اKعتماد على الذات والثقة بالنفس 

  راء ؟؟واx, بالحق , اد والعن
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  والشباب .. الطفولة .. فھي المي*د 
  التربية .. العلم .. النضال 

  .والمعرفة ا�ولى 
  والينابيع الثرة .. ھي كل ھذه الجذور العميقة 

  التي ماتزال تتدفق بالخصب والصفاء 
  ,وتعطيني قوة اKستمرار 

  . والمناعة والص*بة.. ا فيھا من فيتامين الحياة بم
  :د وأقول أردَ .. دائما 

  لو لم أكن إبنة تلك الجبال والصخور والطرقات الوعرة 
  والھواء النقي .. إبنة الثلوج 

  تلك البقعة والمنطقة التي إسمھا 
  ؟!ن لما صمدت حتى اx )صيدنايا(
  

  غذائي وزادي .. فھي قوتي 
  والعاطفي .. والمعنوي .. زادي المادي 

  .والروحي .. الفكري 
  زادي الذي "ينضب ھي 

  وعصارة ا�ريج .. من فيتامين الحقول 
  والبراري .. وت*ل الدروب 

   شبراً  مشيتھا شبراً التي 
  .والثمار .. بس*ل الزاد واKنتاج والحصاد 
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  لنكمل المشوار
  
  
  
  
  

  كنت مخازن المؤونة
  *ل غال.. وأقبية 

  والمواشي .. والطيور 
  وزاد .. لھا بيوت 
  . كوقوت في
  :يقولون 

  "ونبيذھا .. عسل صيدنايا " 
  واللوز .. وح*وة الجوز 

  وخبز التنور 
  صدق من قال 

  ك والح*وات فيبات فالطيَ 
  .والمأكو"ت .. وقواميس الغذاء .. والفن 

  
  سفة أن ھذا الجيل يتنكر للماضي آ

  ويخجل العمل في ا�راضي 
  ,والكروم .. 

  ر في البراري والسي.. يخاف التعب 
  ..والطرقات 

  !!السيارات  ات فالسيار
  ات والشابَ .. والشباب .. أصبحت حلم ا�جيال 

  ,وشعار المرحلة 
  تأتي الشمس .. ونسوا أن من ھناك 

  نتماء واKعتزاز باK.. ة والقوَ 
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  .والطاقات 
  

  موجع ھذا التراجع , إنه لموجع 
  والمظاھر .. القشور  نحو عبادة
  والغرور 

  ا�صالة والتراث . .فلنزرع ا�صالة 
  الجميل .. ونكشف القديم 

  والنظيف
  الطرقات دفلنعبَ  

  .. ولنكمل المشوار 
  
  
  
  

   1994/ لبنان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 133

  الفھرس
  
  
  
  
  

  6:.........................................................................................ا�ھداء 
  7.....................................................................:اKنسان والحياة . مقدمة 

  10-8:...............................................................................الحياة وفاء 
  12-11.: ........................................................................لماذا صيدنايا 

  13: .....................................................................................صيدنايا 
  15-14:....................................................................................اليوم 

  18 -16...............................: .........................................زھرة الشرق 
  19: ......................................................................................تأم*ت 

  24 -20: ........................................................................يوم له تاريخ 
  25...................................................................: ..............ّسر الشجن 

  26: ................................................................................نعمة المكان 
  27....: ............................................................................تعلّمت منك 

  29 -28: .............................................................حصان أبيض .. بلدتي 
  31 -30: .........................................................................؟ .. إكتشاف 

  36-32................: ............................................وتنمو زھرات الطحالب 
  40-37: ........................................نبضات الكلمة .. سبقني إلى ھناك شذاك 

  43-41....: .........................................................محطات . زھر الشوك 
  45-44........................: .......................................................محطات 

  51-46: ...................................كتبت في كل اللغات .. إنني إبنة ذاك التراب 
  55-52: ...................................وھدية .. باقة زھر ونثر .. لصيدنايا الصباح 

  60 -56............................: ..............................؟؟ ) ا�يقونة.. (الصورة 
  62-61: ..............................................محطات .. ھمسات .. حكم .. أقوال 

  66-63: ..............................................ولينثر الحبق .. خواطر .. محطات 
   68-67................................... : ....................................مھرجان الثلج 
  71-69: .......................................................................زجاجة الطيب 
  74-72: .........................................................................حّمالون نحن 



 134

   78-75..........................................................: ................. 2-تأم*ت 
  80 -79: ..........................................في الليل تركع ا�شجار .. نعمة الحب 

  86 -81: .........................................................المعلمة ا�ولى .. ھمسات 
  87................................................................................: ......ترنيمة 

  89 -88: .......................................................... نافذة في الجدار الخوف 
  92 -90: ................................................................انتھى عھد السجون 

  94-93: ..................................................................................أحبِّك 
  99 -95: .................................................................................حوار 

  102 -100.........................: ..................................؟ .. !ننتظر فجراً ما 
  104 -103: ......................................................توھجي ياشمس الظھيرة 

  106 -105.. : ......................................................................... ھناك 
  107................................................: ..............................." تلوميني 

  108: .....................................................................................رسالة 
  110 -109: .............................................................. لك قطاف الس*م 

  112 -111................................................................. : .........أغنيتي 
  113: .................................................................................. خواطر 

  116 -114)) : ........................................................ المشغل : القرية (( 
  117: ................................................................................... تراتيل 
  119-118: ............................................................................ وصيّة 

  121 -120................. : .......................................لوح السماء . صيدنايا 
  124 -122: ................................................................ ؟ .. عشقنا قديم 

  126 - 125! : ........................................................... لbمھات .. طوبى
  128 -127............................. .. : .............صيدنايا القصيدة التي " تنتھي 

  130 -129: ................................................................. ؟ .. إليھا أكتب 
  132 -131: ................................................................. لنكمل المشوار 

  
  
  

  
  
  
  
  



 135

  :صدر للمؤلفة 
  
  
  

-غدانسك  -إلى أطفال ثورة الحجارة  -عربية  خواطر أم -1
  . 1994-بولونيا 

 .دار نشر وتوزيع  –ألمانية  -مدارات الكلمة  -2
"ف المقا"ت والدراسات المختلفة منشورة في الصحف آ -3

 .والمج*ت ومواقع ا�نترنيت 
  
    
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


