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ê‰‚ÏÚ<î×éÖ<< <
، مقيمةٌ ) الساحل السوري–صافيتا ( ١٩٤٦من مواليد عام .  سورية وكاتبةٌشاعرةٌ

 متَفَرغةٌ.  عديدةلها نحو ثالثين كتابا منشورا، وإسهاماتٌ ِصحافيةٌ. في حلب

جائزة : هات التي حازجوائزال آخر . من المخطوطاتوفي جعبتها الكثيرللكتابة، 

وابط اُألسةأنجليك باشا لتَمتين الر٢٠٠٨( ري(.  
 
 
 
  

، تَحكي واقعا، "ورودها المقدمِة من شَهيٍد إلى أمه"قدسي، في ليلى م

وتَروي أسطورةً؛ فيما همها اإلنسان، في يومه وغده، في روابطه مع 

أرضا، بطولةً، : أما، بذالً، تضحيةً، وشُعلِة الوطن: شُعلِة اُألسرة

. ، تعاضداحقا، عدالً: شهادةً؛ وطموحها وصوٌل إلى شُعلِة اإلنسانية

تدعو إلى ، من قَبُل، ة الحبيبة، الوالدأنجليك باشا، وكما اكأنِّي بهف

  .تَمتين الروابط اُألسرية، إلى حب الوطن، إلى حب اإلنسان

á^ÛÃÞ<êq^Þ< <



  

  

  

Łæ…æÍ†£]<<I<đßÚê<JJJäéÖc< <
  

  ويمضي الشَّهيد
  وجهه شعلةُ نور، كفُّه زهر نار

  أصابعه تراب وطن
ند العسليا ز  ...يتفتَّح :ل

  نجوم ...براعم
  وفلسطين لبنان :حول

  

  

Łl]…æĆÖ]<‚éã< <
  

İì…æ±æ_<< <
  : قال، جنوبيني طفٌلستوقفَإ

  من فجر طفولتي ...فق األخيرة الشَّذي وردةَخُ

  ي ألم...هديهاُأ ثالث وثالثون وردةً

  ...يأنا أصلِّ

  يمن أجل أم، من أجل أرضي، من أجل شعبي
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İì…æíéÞ^m<< <
جسدغاص ة اآلالم في لج...   

  ماد بين الرنطفأ المدى القزحيإ

سكنالبحر ا خاشع  

  هيدحد الشَّلَ ِل رياحينرندحةُ

  والوطن... جر الشَّ...تواسي

  

İì…æínÖ^m<< <
والتِّ... دمي بعبق البرتقالغتسَلإ -ي أم ين والزيتون، واألرز 

ترابداتُتنه ...على شهامة جبال الجنوب بال ماء عنفواني أينع ... 

  . قبري سكن...بال دمع

  

İì…æíÃe]…<< <
ي أم- عظامم األبرياء تُرج...اغر الغمام بعطر دم الوطنقَور ... 

هداء والشُّ...صدرك العراةي إلى ضم...جعد األلم األطفال أحالم ... 

  . أصفر كقمٍر أو تشع...راب تحت التّثي عن بقايا تئنبحإ

  

İì…æíŠÚ^}<< <
صغيٍرةُهناك جثَّ -ي أم حليٍبيها نقطةُ على شفتَ،ةٌ مرمي ست تيب... 

  .لمة شاردة في الظُّ وطٍنها نجمةَ دمنزفَ
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İì…æí‰^‰<< <
ي أم- أييسةتها القد ،اِبوالصةر...ترتدي األي امواد الس،ت  ذعر

البحرنوارس ،مهجورٍة إلى شواطَئ هي هاربةٌ...عةها متقطِّ أنفاس  

ى استتهجغاضبةٍةمي على شفاه بندقي .  

  
İì…æíÃe^‰<< <
ني يعط َأ... غمامة حنانك حولي ساهرة... بياضني زبدةَيعطَأ  :يأم

من تربة أرٍضزنبقة حب أنِت،يل حكمتك الخضراء اللَّ تسقي دمع  

  .الغائبة الحاضرة

  

İì…æíßÚ^m<< <
يأم:  عك  الفقدان على أصاب رهبةُ... االنتظار؟ك رجفةُأال تتعب

كأشواكقُتتمز ...  

   من خيوط الفجر سأشرقُ

من دوائر الجروح وأشعُللُّسأنس الخلود للجنوب شموع   

  

İì…æíÃ‰^i<< <
يأم:  يأم...امس حي بياسمين الحب...دمع دمعتي . رب رفاق الد

سقيها ا ... حزينة العاشقةَعي الفراشةَد ال تَ...ها بعيدة غربتُ،مسافرة

الجنوببنفسج ريحان ،ها ال يموت الجنوب، شقائق الوطن، عطر.  
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Ö]₣ì…ç<Ö]ì†^Ã< <
فُترفر -ي أمضر اهرة فوق الغابات الخُربة الطَّك في التّ روح

دماؤنا غارقة . بمنديل حنانك ألطفال فلسطينحي  لو،ومسافتنا الباكية

  . الكرامة غالية وبياض...في عشق وطن

  
İì…æì†Â<íè^u<< <
على عريشة الياسمين الطَّلم والقصفُ الظُّ صيفُهطَل -ي أم ةري... 

ة  اإلنساني من قلبك شعاعشعُلسُأ. حة كناي حزينةحمة مجر الرخيوطُ

 من  وأضيء...مة وطيبة، والبقاع المهدألطفال صور، وصيدا، وقانا،

  . وطنييك اسمنور عينَ

  

İì…æì†Â<íéÞ^m<< <
قطَّ -ي أمشامة"غيرة تي الص" .عنِّما تبحثُرب على غُي أو تتمر 

سريري، أو تقفزال تقولي لها... لي على حبال أرجوحتي وتموء ... 

ك صوتُ. م اآلتي بصفصاف الحلاعمها النَّحي شعرمسإ. ي غائبإنِّ

إ ...ياعش يغنِّالربين أجنحة شمس الوطنبني شهيد .  

  
İì…æì†Â<ínÖ^m<< <
ي أم– دقد تكون تبكي،"ريما"، تيمي ...ني القصفُ نسيتها حين هاجم 

   نسيت أن ما فيروز رب...ى تنامي لها حتَّغنِّ. دالية العنبمن قرب بال



  

<±c<ž‚éãÿ<àÚ<ğì…æ<áçmømæ<fipømäđÚ_JJJ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<MM<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 

ام، ة ياسمين الشَّت سلَّقر حين زارت قبري ورشَّي لجدائلها الشُّتغنِّ

  . على قبري،وأرز لبنان
  

İì…æì†Â<íÃe]…<< <
غاللةُحين تغرقُ -ي أم ور  دارنا في سكينة النُّ الغروب رخام

اجلسيالهيولي ،ري إلى غاللة نظُُأ. نافورة الماءمن قرب بال ةً عشي

السأنا حائر...ةماء الوردي ...ك اللُّ دمعؤلؤييلمع ؟ القمر أم دمع  
  

İì…æì†Â<íŠÚ^}<< <
خلَ إ-ي أمعي ثيابوداءك الس...قةً اتركيها ممزدات ريح حزٍن مع تنه 

هك أم وجه وطني مع وج كوهج الد شال البياض يهفهفُ،مسافرة

  .راثي الم ال أحب...ي ألنِّنني بالحبيكفِّ
  

İì…æì†Â<í‰^‰<< <
ي أم- تحزةُ مديالحزن الص أبي الوديعامتة صدر  .قال لي مالك 

 على جدراننا ه ما زال يرسمه المرتعشة ألنَّ امسكي يد...الوطن

لحيتُ. بة اسميالمخره سراجمن شموخه أنا نسجتُ. لمة في الظُّ تلمع 

  . بطلأسطورةَ
  

İì…æì†Â<íÃe^‰<< <
ي أم- ـ مإنال ... المالئكة أصدقائي، ارسمي على وجهك ابتسامةَر   
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مإ. ثيهم عن األمور العابرةتحدحلة ك كالنَّهم وقولي لهم إنَّحي أحزانَس

ة اخترِتكَِلالمأنقى الز ونذرِت...ها في أرض المقاومةعِتهور، وزر  

  .اهرةهادة الطَّعطري للشَّ

  
İì…æì†Â<íßÚ^m<< <
ال تَ -ي أمإ. اهرةنسي أن تزوري غادتي السعلى  محترقةٌسمي نار 

طي لعروسي خي.  كحلهامعحي دها البريء، امسسي جمالَلِمإ. شفاهها

 سوارةًإواستعيري من فيروز . عيه بغار الوطنها األبيض، رصشالَ

 ا دمي خاتم عقيقَ تركتُ،ابرة بقلوب الجنوب الصلمعصمها مغزولةً

  .صبعهاإل

  

İì…æì†Â<íÃ‰^i<< <
هل استيقظَ -ي أمج ه  وسبحتُ،ة األفكار على حافَّاًئِكي، أم ما زال متَّد

   حائرة؟ كنجوٍمترتجفُ

  نبيذَبشريِل.  من األرضط بشبٍر لم أفر...أنا على العهد: قولي له  

ادمي نخبلحر غاليةٍةي ...  

  

₣ì…çÖ]ŽÃÖ]<áæ†< <
هل عاد أخي -ي أم،أم ما زال يضم فُ أو يجفِّ، جراح سنابل الحقلد 

مهاِج طيوٍردمع ؟ةر...  



  

c<ž‚éãÿ<àÚ<ğì…æ<áçmømæ<fipømäđÚ_<±JJJ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<MO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 

 شتاقٌ م... لهشتاقٌ م. البابِحفتَي ِل،عبني التَّتوالَّ: قولي له

  . لمشاجراتنا العابرة...لذكرياتنا

  

İì…æáæ†Âæ<íè^u<< <
يأسال تبقي كتمثاِل -ي أم ...ض مسافرةك في أشرعٍةعي آالم  .

زيِفحتَإ. هداءاء أخوتي الشُّك بحنّني شعريعةلي مع دبكة الض... 

وطني محروقٌ غيمةُ...ديغِرز ها على شفتَ دمعي...  

  
İì…æáæ†Âæ<íéÞ^m<< <
سي على رمل شاطئ صورجِل إ-ي أم...في ٍة ضفِّ أو صيدا، أو أي 

 ...اشعةي خ تجلِّيك مزامير عينَ صالةُ،خلة النَّي جذعهز. الجنوب

  .تانياِميك الدي لعينَ منِّ الماء قبلةٌرعشةُ

  

İì…æáæ†Âæ<ínÖ^m<< <
ي أم- هل أزهرى برتقاُل حيفا؟ وتدلَّ ليمونيافا؟ دوري الر ان م

في بقاع مهجراوحيد ...التُّ وعناقيد ُلوت تقبقانا الجريحة تراب .  

  

İì…æáæ†Âæ<íÃe]…<< <
تَأش -ي أمراب الحزين في غاباِت التّ رائحةَمولبنان فلسطين  .

تنزفُوالقدس وتغسُلا وجع وع األنبياءـا بدمـه جروح .غفا السالم   
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ز ذبَل... بال شموع وال بخور في معبٍداوحيد يتونطوبى -ة  المحب 

  - المعي السلصاِن

  

İì…æáæ†Âæ<íŠÚ^}<< <
هداء؟  حزنها برموش أوالدها الشُّ مغزَلنا تغزُلأما زالت جارتُ -ي أم

  ل صبرها؟ أن يتحم أحدأيستطيع. كبوت م صوتها أنينغرغرةُ

  

İì…æáæ†Âæ<í‰^‰<< <
لور"ك كيف  أن أسألَنسيتُ -ي أم"ة، فراشةُغير؟ أختي الصامنا  أي

وكحمامٍة، صالةمع زنابقَ الشَّ رحيقَ أما زالت تشعُل...افيةالص  

  ...؟المنا مريم عليها الس ألم...هال آيات االبِتُل ترتِّوديعٍة

  

İì…æáæ†Âæ<íÃe^‰<< <
يارا"،  مدرستيأما زالت رفيقةُ -ي أم"،بمرمر الطُّ تحلم فولة، وتمسح 

 ير دفترها السفي نا المهجورة؟ أم تكتببخيوط دمعها أرجوحتَ

 ةُ نسيت جوري- كزهرة بوذا ةٌها نقي أفكار؟ البوح الورديومضاِت

الحبدمي؟ت أم قطراتُ في دفتري، هي تيبس   

  

áæ†Âæ<íßÚ^m<ì…æ< <
ـج –ي أمارُل أما زال في خيمة االنتظار، يرتِّ... القريبنا الغريب   
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ة القدس  برشفة ماء من جر ويحلم... العودة إلى فلسطين؟مواويَل

؟ةالنقيرأيتٍُة آخر مر ه كان يقلبراب التّيهيُل.  مجد وحيده عظام .

س الكنائس، وآذان الفجر دعاء مع إيقاع أجراه المرتعشةُأصابع...  

  
İì…æáæ†Âæ<íÃ‰^i<< <
مي الغترابيال تتألَّ -ي أم .ك، وقرنفُل من مروج روِحرحلتي تزهر 

 جميلتي  أنِت...هات األمدةَ يا سي،يحين يسألونك عنِّ. قلبك وطني

رور  الس مهد أهز... أنا في روحك محارة ساهرة،كسعادة ضائعة

األبديألن ،قال المسيح  :  

  " ماوات... دعوا األطفال يأتون إليلهم ملكوت الس ألن."  
  

₣ì…çÖ]ĆnÖ]<áçmø< <
ي أم- أحجارمنقرببالمشي بهدوء إ ... فانية أجساٍد األرض وجع  

ذي زنبقة،  خُ...ةيرهور الس دمهم كالزهداء األبرار، عطرتربة الشُّ

صر بالنَّا في صدرك إيمانً تنبتُ...عيها فوق قبريازر.  

  

İì…æáçmømæ<íè^u<< <
أن أذكِّنسيتُ -ي أم فقيرةٌ هناك فتاةٌ:كر ها  يرجفُ،هولامة الذُّ في عو

  تراب ترشُّ... الفقد دمعها ال يروي عطشَُل شالَّ... يتيمهاخوفُ

  ة من ـاء الجميلـ األشيلي إليها كلَّـحِمإ. اـالجنوب على جسد أهله
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  ظّل...ميتي د...تيعطيها قطَّأخزانتي، أو عودي بها إلى دارنا، 

  .ريدةشفيف لفرح الشَّ

  
İì…æáçmømæ<íéÞ^m<< <
في من بستان جارنا شفقَقطُ ُأ-ي أممس جمر الشَّبح أو غسقَ الص .

ها  وجدِتم ذراعي المبتورة، إنجداره المتهدمن قرب بال تركتُ

لي بدمعك جِف ال تُأرجوِك.. .األعشاب الجريحةمن قرب بالعيها ازر

طيورالحب غَ المهي ترثي الشُّ...دةر بأغانيها الفريدةهداء .  

  

İì…æáçmømæ<ínÖ^m<< <
ي أم- وجهك شعاعسر يور، في ذاكرة وطٍنفي ذاكرة النُّ  يسبح 

ُأ. قهورمبسطي جناححريرحمة ظالَل الر ...صالة وتراويح ...قمر  

ور بين خواتم النُّاألنبياء يبتسم...والز يمون ينحني دى واللَّ والنَّهر

اوديععلى زيتون الس سنبلةَ لِك، تركتُالم والحب ني بها  قلبي، زي

دربي كانت رفيقةَفٍة ألي حمامٍةشفاه ...  

  

İíÎ^eİì}_<ŽÔÖ<JJJ< <
ي أم-  مي من تراب دمي باقةًقدوالجنوب لفلسطين ...  

  ...ورهذه من فينيق النُّ.. .قولي

  ... الفاتحةإيقرإ
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   المالئكيالمي السو صلِّأ

 عيه أنِترص.. . الحياة لوطني بجواهر طفولتي المقتولة تاجغزلتُ

  ...بشرايين دمي

  

İíÖ^‰…đ†‰<Ćèí< <
ي أم- وردة يوٍمكّل.. . ورداتيأتُخب . ..تحت مخدة جحسن ي د

  للوطن ...له.. .ها بعطر موتي لك سطور ، مصبوغةٌنصر اهللا

أنا جنوبي...  

أنا فلسطيني...  

جريحأنا لبناني ...  

  .بين موتي وحياتي،  أكثر أو أقّل، وثالثون وردةًثالثٌ

بسالٍم: جيتوعلي ...  

يوملدت و  

أموتويوم   

بعثُ ُأويوما حي  

   بطولتيأسطورةَ

  

  

  

  



  

  

  

fipømğí×ËÞ†Î<áçmømæ<<I<đßÚê<JJJcÖéÜã< <
  

  قرنفلةً  وثالثونثالثٌ

  لتربة األبرياء
  

  زنبقةً  وثالثونثٌثال

  ...هداءلدم الشُّ
  

  أو أكثر،  وثالثونثالثٌ

  غار فراشاٍت

ألطفال فلسطين  

  ولبنان
  

  ...ليل ...نهار

  شواء عقنابُل

تركض وارعفي الشَّ لسوعةًم  

  رقاتوالطُّ، والمزارع

  غاضبة  عاصفٍةبرقُ

   األبرارصيفَ تحرقُ
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  بين األشجار األطفال  عيونتختبُئ

   جريحةًاألغصان وتتهاوى

فوق صدر أم تحفرالجنوب تراب   

وعناقيدمع الد ،انةًري  

واإلرهاب.. .ضحايا الغدر  جبهةَُلتُقب  

  طيور وتهاجر ...سنابل ترتمي

الحزينة إلى فلسطين  
  

رق الشَّجرح   

أليم.. .في لبنان  
  

فلسطينتبتسم ،  

تضمد في الجنوب  شهيٍد كلِّوجه  
  

يتخبط الوطن مارفي مجزرة الد  

   بال أسماءاألسماء ...تركوا

  ةي الحرعصفور تركوا

يرسمرفات على الشُّ صرالنَّ  ألوان  
  

هجناح... عشبأخضر   

  غبر مفي ضباٍب يرفرفُ
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  ةلتاع م أخٍتوحزن، هجورة م أمنظرةُ

  لمةفي الظُّ  األبصوتُ

وال يصرخ.. .جيتهد  
  

  ...هذا ابني ...هذا ابني

  هذا أنا رموز وطن

  ...وكرامة

  فالاألط شامات دم

قُتمز صدرة اإلنساني  

  ...معِت مفي تاريٍخ
  

  ...لهم ...يمنِّ

   حبزيتونةَ  وثالثونثالثٌ

  الم األبيض السغمام ...تهدل
  

ألرٍضا تعطي وجود   

  ...اتت آالف المرحِبذُ

   نهاركما في كلِّ

ينهض هافجر...  
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   جنوبيأنا طفٌل

   خشوعلحظةَ ...فِْق

  ا مهدوراصار دم ليبيح

وصدرأم دموعي بئر   
  

   قاناأنا طفُل

   لهبجمر أرجوحتي
  

بريئة أصابعي أغصان  

  تفَِصقُ لمبيد الظُّ
  

يأم...  

  هبفي قرية الشّ ختاُل تَ بالعزيا شجرةً

عليِكسالم  ،  

   وطنيفداء، ِكأمومتُ

  ...فقصتُ

  دوأخلُ
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  أنا طفٌل

طفولتي احةَ تفَّأقضم  

  بترت ين الحقِّبسكِّ

برعشة خوفي ...أمسح  

دمعميتي د  

  صغيرة مثلي

  بين رعب القسوة

دنتجم  

من لبنان ...جنوبي  

  ...صبايا الفرح ماتت في قانا

تينمر  

  مأتم.. .عرسي

  محروق

  اربعناقيد النَّ

موالد  

  

جسدي مشلوح  

دمتحت الر  

   القنابلتحت زخِّ

  تحت صليل األلم
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  أشالئي

تزحزحالوطن  جروح  

هب للشّاومض  

  ...نجمة الحقّ

  ...على وجهي محروقة

ةجمري...  

  كلون وطني

  أنا في فلكها

شعٌلملتهب م  

  

ل يا تاريخ  سج  

موتي المر...  

لسج... لم الظُّزمن  

  

  ...أرضي.. .قانا

  ...شعبي.. .أهلي

  ة أبيةٌصبي.. .قانا

  تينمر ماتت في عرسها

  ا فينيقينبعثُأو

  صرعلى هامة النَّ
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   هوجاءعاصفةٌ 

  نيها ساِكعتود... قرى

   االغتراب ترمي حنانبيوتٌ

  ...وتنهار ...على جيرانها
  

  ... وأمطفٌل.. .هنا

    من حبقعائلةٌ

  ان رمشجرةُ ...واألب
  

   جريحةمامةٌي.. .هنا

  الم السخابيةَ تسقي من دمها
  

كسرتْ  عاتيةريحيها جناح  

   وطناسم ها المبحوحصوتُ

   تحنو على الجراحراحوالج
  

غريبكموٍج  ريشهازغب   

  على صدر البحر ه مذبوحةٌزرقتُ
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هيد الشَّشريان   

  محارة أرجوان

قيترفَّ  قانايا جلنار  

  بغمام الورد

طيبةويا ريحان   

  معفي الداذِر

  

جسريتكس على جسدر   

  تقطع األوصال

تَيركو...  

على دربدرب   

   خرابوارعوالشَّ

  

  ارعلى أشجار النَّ مامةُ اليكُئتتَّ

  ...وحيدة

  ها حكايتَ الموتُصاغَ

  

حيب النَّجمر  

   األرزتسقي حقوَل دماء

   البياض ويجفُل
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تنتفضحتترنَّ، مامة الي  

   األبرياءحقوُل

  ...فقراء

من يقرع؟القدس  أجراس  

صوٍتوبأي خنوٍق م شرقُي اآلذان؟فجر   

  

تتلومامةى الي  

  ...الخضرة

زف النَّتبكي آالم  

  ...ضفاف

  الجنوب

روي ال تَجراح مالالر...  

  

دهشة هر القَصحراء...  

  ة اإلنسانإنساني يستهدي غريب.. . ضاّلكّل

   مذبوحةكقرنفلٍة مامةُ الينهضِت

لتتأم...  

   يفترسجوع،  الموتمائدةُ

واألطفال، ساءوالنِّ، حاياالض  

  لمبنشوة الظُّ  يثمُلالموالظَّ
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  ةلاالعد نحنى صفصافُإ

  ...حاضرة ...غائبة

  بين موت وموت

يهامحروق خد  

مارصيف الد  

هيد الشَّلملمت قميص  

  جناح

  ...طارت

ار النَّ فينيقَتنادم  

وتفتح لفيروز  

  هار النَّشرفةَ

  

اسجد الهدوء خاشع...  

نا   إلى حيا يومعسنرج
ر

اف

سنرجعني العندليب خب  
سنرجعمهما يمر مان الز  
  وتنأى

ات   ...المس
  ما بيننا 
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  ...ني طفلستوقفَإ

  فولة الطُّت ألوانماتَ :قال

  ...مقتولة

  يور الطُّنواح، لم الظُّشرفاتُ

الكرز الخَدم مري  

   على صدر الوطنيحرقُ

   البراءةفراشاِت
  

  ي أم ترابمتَألش ...ذينيخُ

   أختيأرجوحةُ

شقائقَتهز تيمي ي  

   أبيض نبألجس ...ذينيخُ

بمنديل الوجعأمسح   

أخيوجه   
  

   مدفعفوهةُ ...دمعتي

هارفي وجه النَّ  دمييلمع  
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بت رجليتر  

  على جدار بيتي زأتعكَّ

حأترنَّ ...جريح  

   شامي توٍتةَحب رابسقاني التّ

على شفتي   الفقدرغيفُ رطب  

  

مهجرالحب   

  حروق م في عطش صيف

يا زهوريناِم يتون الز  

   وديعسالم  دمعينحيُل

  وعنب  زيٍتنهر  الخضرةقناديُل

   القرنفلبتُجمر تع

  على جسدي

  

   أميالعنقاء ...ذينيخُ

   الجنوبدروب ...أخطُّ

نوبربأعشاب الص  

  وزيزفون صالتي

  األرز مهجور بياض ...ذينيخُ

غَجى تَفي دبير  
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  ...لرفاقي.. .لمدرستي ...مشتاقٌ

  دفاتري

  كرامة عنفوان

  وطن  حقيبتي شقائق

  

  شعبي، صوتي، ضيبهذا نَ

أنا جنوبي...  

  

بشَ  المدىأكسررتير قو  

  ...وأمضي

  

  ... يتيمي على كتفيثقُل

وجهي  وطنيلون  

  

   ...يقالوا عنِّ

  هداء الشُّي أصغرإنِّ

   ...هم عرفوايتَلَ

  ، أكبر يإنِّ

أكبر ،  

  صرزيمة النَّبع
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تكتب  حزنيأصابع  

  راب األخضرألجل التّ

  ...ألجل الجنوب

  ... الوطنألجل طفل يطارد فراشةَ

ةألجل طفلة تطير أحالمها الوردي  

   فلسطين ولبنانجروح 

  د تعمٍس مقدبدٍم

  ألجل وطن مذبوح بقنابل العنقود

  ...دتتشر.. .األبرياء

  ...رم تتدثَّ بتربة الدهداءوالشُّ

  
  رق لبنانعروس الشَّ

   البحر األزرقترتدي شاَل

ها تيجان لؤلؤ األرزرأس  

أصابعوصور وقانا.. .د صيداها زمر  

اهتزفي البقاع الهودج ...  



  

ON<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ê‰‚ÏÚ<î×éÖ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 

سقط الفرحا مرمي ،صار العرسا مأتم  

  ...يل األسودودمع اللَّ ...هارفي وضح النَّ

  ...وقنابل القصف ترعد، يغسل وجهها

  

فلسطينقلب . ..رق األخضر الشَّقلب  

قٌممزحة وبأكتاف مجر...  

  ...رفع األبطار قامة العروس

  تقاوم، في خدرها شامخة

  وال تضعف .. .ال تتخاذل

  

  ألجل فلسطين ...ألجل لبنان

يمونواللَّ.. . البرتقالبستانين  

ها تبكيأشجار  

تتكسرهداءويتهاوى الشُّ، راب التّ أوجاع...  

  

   ...عر الشّأوراقُ

تسافرعلى مراكب التَّمٍض كو دشر  

   الكلماتُترفُّ

  ...حمامة حزينة

  هبحة بدم الشّحروف مجر واإليقاع
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  ألجل جنوٍب

ضحايا مجزرة القتليبارك   

   نطفة ماء شهيٍدويسقي كلَّ

  ...من عيون الوطن

  

قلبها  صيفُ محروقٌألجل أم   

  ...تحت خيوط دم المطر

  ...صغير.. . شهيدباركتَ

كان يرضع.. .يهاعلى ثدي  

  رابتهيل التّ

نى يودع وخفق الض  

  وحيدها 

  منديلها

  فراشات دم بريئة

  هول في غيبوبة الذّتغطُّ

أصابعنارها زهر   

لهب صمتُوالقلب   

  رريح الص للرثورةٌ

  زمهرير

  ...جمر القنابل
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  فلسطين الجريحة.. .أيقظ

صوتها فيروزينين الر  

"ا مدينةَ.. .ا قدسيي  الم الس
ن

ر

ي

   يوم كلَّترحُل.. .ا إليِكعيونُ
وقة المعابدتدور    في أ
   القديمة الكنائستعانقُ
وتمسحعن المساجد الحزن   

  ...ا زهرة المدائن
  ... في المغارةفُلالطِّ
ه مريم وجهان يبكيانوأم  

ن تَألجل مدواشر...  
   بال منازلألجل أطفاٍل
واستشهدالم الس  

  "في وطن السالم
  

  ..وتنحني فيروز 

  والبخور.. . الحبقترشُّ

  على األعشاب الكسيحة
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  ...قانا

األحزانيا حزن   

  ...حذبتُ ة اإلنسانيضراعةُ

ك ينزفصدر  

عنقاء ها قرنفٌلأصابعان ري  

  من دم األبطال
  

  ...قانا

المسيححزن   

   السالمأغصان ...يكسر

  حاياوالض على األشالء

  في لبنان
  

أصبحالعرس   

   الموت للموتزفافَ

تغزوزوابع   

كروميتون الز  
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  يمونواللَّ،  البرتقالوحقوَل

  ...تهجر فولة الطُّحدائقُ

ار النَّوزهر جمرينابيع   

  جرفي مرايا الشَّ

  

  وذاكرة، ما بين مسافة

هاتُأمنى الض  

فلذاتها موتَتعلن   

  ا وديعانعشً وتهدُل

رابها التّصدر  

وتسترحمماء الس  

يمةًيت، هيد الشَّ وردةُتجوع  

  على شفاه مريم

   شمعةنحيب الةُ الصصارِت

بخورودم   

يتضرللعالع   

األطفالخبز   

  تتفتَّ

ماءفي نافورة الد  

  أرز البياض
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  األفق.. .يكسو

ادوبأكفان الس  

  

ه صوتُ غاٍببحر  

األلمغص   

الموجنبض   

  نعوة ريح

  واطئوأنين الشَّ

  يشهق

   تتشرد

  ...الم السبجعاتُ

  ائعةرقة الضفي الز تغرق

هاترثي نفس ماربنشيد الد  

  ورجفة طير مذبوح

  ...يحتمي بغبار أرض

  الحنان... 

  

  ...قانا

المسيحخشع   

الميبكي الس  
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  يبكي األطفال

  هات  األميسأُل

  ...عن مريم

يبارك  

بإكليلاعروس   

دالقنابل تغم  

  وقصف العناقيد

حناجر  

عب تجرحبالر  

مريموجه   

حتَيضالعذابر   

بالضدنى يتجع  

  

  تها األملوعةُ

بها أحدال يحس ...  

مقطوفةأصابع   

  فقمن الشَّ

وتبارك،  األكفانطُتتأب...  

  رابة تزيح التّجثَّ

  ...ها أحدلم يبِك
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  ...هي قانا

من جسد القتلتخرج   

  سوداء. ..حمراء

  ...خضراء

  ...هي قانا

تسكبة على مرايا اإلنساني  

  ... صوركلَّ

  ماروالد.. .القتل

  

  ...هي قانا

أبالخرائبينبشُ لتاع م   

غُيمروجه ثكوله الم  

ماءينبوع الد...  

بأصابع راعشة ...سيتلم  

اوجه...  

  بين أفواه المدافع

  نبضه يلمع

   األسودوالموتُ

  ...ويحصد ...يزمجر

دحما ال يص  
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ينا المسيحع  

مبلون الد  

  بلون الوجع

الم المنتحببلون الس  

هأصابع...  

ورودته محب  

  هار عطماتَ

  في قلب وطن

  والفراشات هاربة

  

  ا جريحانلبنلتوى إ

  سكن حزنه

   فلسطين الحزينةأجنحةَ

  ق ممزكقمٍر

  

أرضقة ممز  

  ، وجوع، دمار

دوتشر  

تسقي حزٍنوينابيع  ةاإلنساني  

  س مقدمن خوابي دٍم



  

äđÚ_<±c<ž‚éãÿ<àÚ<ğì…æ<áçmømæ<fipømJJJ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<PM<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 

  ...موتى ...جثث

  نساء، أطفال

ة كالجوع في العراءمرمي  

  يرى العالم

  ما ال يرى

  

   الكرامةضي يا تربةَنهإ

ولبنانفي فلسطين   

  هامةني بزنبق الشَّكفِّ

الوطنأبناء   

  

ي سريرهزالم الس  

  بصوت غناء األطفال

  فولة الباكيةالطُّ

  عبتغفو على نخل التَّ

  في الغد تنهض
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  ...رقلزهرة الشَّ ...يسأصلِّ

  غمام األرز، لبنان

  ...لطفل، رنيم زرقة

  في حقل القمح

  احترق
  

الةمن غابة الص السرةي  

  قلب حنان ... مريمصوتُ

  المجد هللا في العلى"
الموعلى األرض الس"  

  

  ةشَ راِعٍةمن ضفَّ

   الماء وردترشُّ ظراتُالنَّ

  ...وثكالى، وجرحى، موتى

  ور عطر النُّةُرقَّ  أصابعهازنابقُ

   من برقألجساٍد

   من عشبألنفاٍس
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ي تصلِّ قلٍببأي ضنى أم...  

جريح؟ةَأنَّ تسقي  داٍم قرباٍنبأي ...  

  

  راب التّيحفر هيدسقط الشَّ

  طرس  الحزنودبيب،  الوطن حبلغةُ

  بشرايين تسمو عوب الشُّذاكرةُ

  مسمرايا الشَّ فوق

  

قلبييخرج  من مع الحزنخد  

  ...معها.. .يأصلِّ ...يسأصلِّ

  

  ...طفل يرجفه  هدب شيخلكلِّ

  ...وأم، وشهيد

  اروالنَّ مادبين الر ...يأصلِّ

  دمعي للوطن

  ...والموت

   وخبز وطن...سالم

  الم السأواقرإ

  ومرايا نور،  أخضرعشب هداء الشُّتربةُ

  ربالوطن تتزنَّ
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موا فوقر  

  دروب الحزن

  بهدوء

  بخشوع

  

   شهيدهنا رفاتُ

رضيعهنا عظام   

   أممنديُل.. .هنا

   تنضح أٍبكفُّ ...هناك

مبالد  

  

  عوشعوا النُّرفَإ

  رعاف قناديل

  ورالنُّ

  خر الصسُليغ

دمعياحين الر  
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ذبولأريج   

   المحترقةنابَلالس يرشقُ

  

  بر الصملح  البحرفَجفَّ

  فضفاض  الموجمنديُل

  مالد هدبألوان شَ

  

  خائفة األطفال  أعينتُتتلفَّ

  في سرير اليتم ...وتغوص

   الحب حليبجفَّ

  ل في صدر أمترم ...أو

  

  بمنديل الحرف.. .أمسح

  ...بعض الحزن

معبعض الد  

   مذعورةنظراتٌ

بال ماءفي عيوٍن قتحد   

   من قسوةعيوٍن

الجثثَ تتركم ةرمي  

  في رئة الخراب
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بال أسماءشوارع   

   تنطوي علىبيوتٌ

  الجراح

مادكومة الر...  

تصدحأنفاس   

  ...حيث ال يوجد أحد

البطل يخرج  

  مسمن ضحكة الشَّ

  

أصابعوطنه خبز   

دملآلخرينه يعجن   

  ، ارغيفً

   من شهباونبيذً

  

  العشقيمشي في قاعة 

يمزهق قلب  

صر للنَّاتاج  

  ويستشهد
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  ... من وردغاباتٌ

األرجوانوجراح   

  ...رعاف

  ...هداءدم الشُّ

  

   الجنوبخاطَ

  عروات القنابل

  ...اأغصانً

  بلون الغيم األخضر

  بلون زرقة األزل

  

اصارت نجوممرص ةع  

  باسم وطن

   سنىأو شرانقَ

  لجراح األبطال
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  الجراح  من خيوطأنسُل

  نحيل حرفي

  برعاف الكلمة ...أغسُل

   طفلحيرةَ

ووجهأم   

   على كتف الوجعتزفُّ

   القرنفلدمعةَ

  

الجوري نزفُينهمر   

  دمع يدأو أخاد، ٍد فقَلشالَّ

الحجرتحفر   

  

  هيدعفت ابتسامة الشَّ

  ...غمامة حلم

   بريئةريح.. .لتهلَّ

مٍشعلى ررِسنكَ م  

هيد الشَّصار وجه  

   عقيقنجمةَ

هصارت أصابع  

اخاتم مبذهب الوطناحفور   
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لنارالجنوبفيا ج   

  والحقول

  والمروج

   األرضصعتَريا 

تولالب  

  

صر النَّةُغر  

  مش الجنوب على رترفرفُ

  هبكالشّ

وفلسطينتهدب األمل ربيع   

  تحترق على جسد أعشاٍب

القهرتصهر   

  ...فق للشَّاسالفً
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تأتزربالجروح  الجروح  

  على تعب الحجر ...كئأو تتَّ

  

  هجورة مضفافٌ

   سمراءورماٌل

فيهاتهوم  الغضبنار   
  

  رقه ي شعٍبوجه ...لبنان

  ... صيفأمطار ...لبنان

ةقَحِرم  

  ... الحقولحنطةُ

لهبنابُلوالس   

  ...رتتكو ...أجساد

  واألنقاض بين الخرائب

   ...أجساد

هاتسقي دم  

  حب تنتَلتربٍة
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دمع الحجرفوار   

ار النَّمعطفَ قُيمز...  

  يل اللَّشفاه ويشعُل

  ببياض الفجر

  

  مقابر ...مجزرةٌ

  بال ورود، بال نعوش

   شموعبال غمغماِت

  رابيرغو التّ

هاتبرضاب األم  

  هائمة  الحزنغالئُل

ةعلى شفاه اإلنساني  

أو تسكبمع الد  

على خدماء الس  

  

مذعورةعصافير   

  ض الغصنبعلى نَ ترصفُ

الوداع وجع   

  في بحيرة الوجع أو تسقطُ

يتوهجاها شفيفً دم  
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األرضعلى خد  القسوة مطر  

  ... في الجسد خرائطُ...

  محفورة مبحبر الد فولة الطُّمحارقُ

  اروِضخضم، رىوالثَّ

  بشريان الجرح
  

  وصمت،  خشوع لحظةَفِْق

والعصافير الجريحةداع   

مشهدأحزان من كلِّ أعظم   

  األرض

  وصالة  صمت لحظةَفِْق

وهداء الشُّداع  

جد مهجور وعرس  

وكؤوساح دماء الر  
  

  ... روحمحارقُ  الحرفوردةُ

  ...لنعناع الوطن.. .سالم

  جريحة لريحان عصافير ...سالم
  

  هامستَ ملغاٍر ...سالم

يستوسن بطلأجفان   
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   جراحه نهرضلوع.. .وطن

دخان، محارقُ.. .هجسدودمار وخرائب   

الحزنيا ناي ...  

في وجع القلبك ينفُلخرير   

  عر في سبحة الشِّ الحروفَِدفأفِر

  ي؟أم يصلِّ.. .أيبكي

غارورقةُ.. . زيتونةُحب ...  

   في المدار تسترحموقرنفلةٌ

خرزات الكلماتتشبك   

  ...هداءرة بدم الشُّمعطَّ

  بحبر الوطن، بحبر الوجع ...فأكتب

   وبطل جريٍحبحبر كلِّ

  ولبنان.. .لفلسطين

  ينبوع الحبرمن رب بالق  طفٍلغرغرةُ

عزلة صمتيتكسر ...  

   الجنوبيا طفَل.. .منَ
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  ...يا صغيري.. .منَ

  لمين الظُّ بقسوة سكِّك مذبوحةٌمناغاتُ

  منَ.. .يا صغيري.. .منَ

مرمرجسدك البريء م سىج  

فوق تراب اليتم، مفوق شرايين الد  

  

  يكاح خد على تفَّوردي مع الدلؤلُؤ

   آذان الفجرشجن ...يرعش

   جرس الكنائسأنين ...ويوجع

  

  عاء الدقناديَل الةل ببخور الصأشِع

  اق برلهب هداءدم الشُّ.. .شعاع

  

   تنبض بالحقلشموخ أرٍض.. .طوبى

  ...عب الشَّكرامةَ اريخ في حقول التَّر سطَّلجنوٍب.. .وبىط

  مار والدألصابع محترقة بالنَّ.. .طوبى

  ...هيدوشَ  وأمطفٍل.. .بعزيمة صر النَّنور ...تشعُل

مأسطورةً.. .تح  

  بغلَال تُ
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  ٧..... ............................................إليه...  منِّي–ورود الحرف 

  ١٨....... ................................إليهم...  منِّي–ثالثٌ وثالثون قرنفلةً 

   ٢١...... .........................................................طفٌل من قانا

  ٢٤..... ...........................................يمامةٌ جريحة، وأنِت وطني

  ٢٨...... ................................................يا وطني... صغير أنا

  ٣١...... ...............................................ألجل الجنوب األخضر

  ٣٥..... .................................................. قانا–سيدة األحزان 

  ٤٢...... ............................................... حزينة–زهرةُ الشَّرق 

وطن... سالم ٤٤...... .................................................وخُبز  

  ٤٧. ................................................... سنى–عروات الجراح 

  ٥٠..... ............................................................لبنان وحيد

  ٥٣.. ..................................................... تبكي–قرنفلةُ حرف 
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