ثقافة وفنون

السنة السابعة  /االثنني  22 /حزيران  / 2015العــدد 1812
Seventh year / Monday / 22 June 2015 / Issue No. 1812

م�سرحية «لي�ش هيك؟» في مترو المدينة� ...صرخة طفولة ترف�ض التمييز

لمى ن ّوام
لرفض العنف والتمييز اجتمعوا ،وهتفوا
بالصوت العالي« :غ ّنوا معنا لطفولتنا يا أطفال
العالم ،لطفولتنا وطفولتكم يا أطفال العالم،
إننا من وطن الحرية ونناديكم للحرية ،يا أطفال
العالم .»...وأطلقوا صرخة طفولة على خشبة
مسرح مترو المدينة ـ الحمرا في وجه الظلم
والتمييز والعنصرية ،وأسالوا عَ برات الحزن
على وجوهنا نحن الجمهور ال��ذي تفاعل مع
رسالتهم بشكل كبير.
تساءل األطفال الالجئون في مخيم صبرا:
تهجرنا ...ليش هيك الظلم ...ليش
«ليش هيك ّ
هيك التمييز ...ليش ضاعت فلسطين ...ليش
هيك عم نلعب لعبة أكبر من عمرنا ...ليش هيك
أختي تج ّوزت هي وصغيرة ...ليش هيك أخي
بالسجن..؟».
«ليش هيك» ،مسرحية عرضت األسبوع
الماضي على مسرح مترو المدينة ضمن
حفل غنائي ومسرحي قدّمه األطفال الالجئون
في مخيم صبرا ،من تنظيم «جمعية السعادة
ألطفالنا» ،وبالتعاون مع «مركز بكرا أحلى»
في مخيم صبرا وجمعية «أس بي أوفرسيز»
البلجيكية .تخلّل الحفل م��ع��رض لرسوم
األط��ف��ال ،وم��ع��رض أش��غ��ال ي��دوي��ة وسحب
تومبوال.
اعتلى منصة المسرح ثالثون صب ّيا ً وفتاة،
ناقشوا مواضيع تصادفهم في حياتهم اليومية،
على رغم أ ّنهم ال يُع َتبرون من محترفي التمثيل
وال��غ��ن��اء .وج���اءت المسرحية ف��ي إط��ار عمل
«جمعية السعادة ألطفالنا» على برنامج العالج
بالفن ،بالتعاون مع «مركز بكرا أحلى» في
مخيم صبرا التابع لجمعية «أس بي أوفرسيز»
البلجيكية .تناولت المسرحية ،العدوانية
المكبوتة لدى األطفال التي الحظها المد ّربون
أثناء التمارين التي كانوا يقومون بها .وأطلقوا
عليها اسم «ليش هيك؟» ،لتكون المسرحية
وسيلة لإلجابة عن بعض تساؤالتهم ،من ج ّراء
ما يتع ّرضون له من تمييز عنصريّ وكبت في
حياتهم االجتماعية والمدرسية .وليف ّرغوا كل
طاقاتهم العدوانية المكبوتة في دواخلهم.

المعالجة النفسية ل��وم��ا أم��ه��ز تحدّثت
لـ«البناء» قائلة :تعاونت مع سهى الشعار من
«جمعية السعادة ألطفالنا» في هذا الحدث.
الفكرة انطلقت على صعيد شخصي ،ألننا
كجمعية ال مركز لدينا ،فوجدنا أنه من الضروري
أن نقوم بأي نشاط مع األوالد .بصراحة ،األطفال
رائعون ،لقد قاموا بمساعدتنا وأعطونا شيئا ً من
واقعهم وحياتهم اليومية ،وددنا في البداية أن
نس ّمي الحدث «غ ّنوا معنا» ،لكنّ شخصا ً اسمه
كارلو جوليان ،وهو يعمل مع الجمعيات ،وكان
ي��و ّد تنظيم ورش��ة عمل ،نصحنا بفكرة «ليش
هيك؟» .وخال تدريب األوالد ،طرحت عليهم بكل
عفوية سؤال «ليش هيك؟» ،وأعطونا أجوبة،
وعلى نسق أجوبتهم ول��دت مسرحية «ليش
هيك؟».
بداي ًة ،لم نكن نو ّد أن نظهر أن هناك عنصرية،
كما وددنا أن نظهر أنهم متعاونون مع بعضهم،
ولم نكن نريد أن نظهر الصورة السلبية التي
يراها الناس حتى اليوم ،كما شاركنا أشخاص
من عائلتنا ،ابن شقيقي لبناني ،ابنة شقيقتي
سهى فلسطينية» .وتابعت :وق��ع اختيارنا
على المخيّم ألكثر من سبب ،أ ّوال ً ألن مركز
«بكرا أحلى» موجود هناك ،وهو فتح لنا هذا
الباب .و 70في المئة من األطفال المشاركين من
سورية.
ور ّدا ً على سؤال كيف ترى كمعالجة نفسية،
الفروق في نفسيات األطفال :السوري واللبناني
والفلسطيني أجابت أمهز :الفرق كبير ج��داً،
وبرأيي الخاص ،حتى الطفل اللبناني يعاني
في مكان .ألن الطفل اللبناني يحتاج إلى وققت
ليتأقلم مع طفل ن��ازح من بلد آخ��ر .من خالل
تواجدي مع األطفال في بداية األمر الحظت أن
هناك بعض الحساسيات في التعامل .وبعد
تحسن الوضع.
ورش��ة العمل وال��ت��دري��ب��ات
ّ
وبرأيي ،يعود األمر لألهل ،وبحسب تربيتهم
للطفل ،والبيئة التي نشأ فيها ،أكيد وجدنا لدى
بعض األوالد هذه النزعة العنصرية ،ال يمكنني
إنكار ذلك ،إنما بعد التدريبات ،تكاتف األوالد
وتضامنوا وتقبّلوا بعضهم أكثر ألنهم أرادوا
أن يعكسوا ص��ورة أكثر إيجابيّة على عكس
المجتمع الراشد .لقد اجترحنا عمالً
ّ
مصغرا ً لنبرز

أننا ال نريد هذه العنصرية وال هذا التمييز.
وأضافت أمهز أن العمل استغرق شهرين
من التحضير والتدريب ،األطفال بعد التدريب
أصبحوا أصدقاء وتغيرت نظراتهم إلى بعض.
وبالنسبة إلى الناحية النفسية لدى األطفال،
ف ّرغ األوالد طاقاتهم المكبوتة ،كانوا يملكون
عدوانية مكبوتة ،وعملوا بمساعدتنا على
تفريغها .كان لديهم شيء ما أرادوا أن يعبّروا
عنه كونهم أتوا من بيئة معينة فيها قمع وكبت
وحرب ودمار وصدمات تع ّرضوا لها في حياتهم،
منعتهم من التعبير ع ّما يدور في دواخلهم.
وعن النشاطات الالّحقة قالت أمهز :نحن
نف ّكر بزيارات وجلسات توعية ودع��م نفسي
اجتماعي.
وقالت سهى الشعّ ار السكرتيرة التنفيذية في
«جمعية السعادة ألطفالنا» ،واالختصاصية
في العمل االجتماعي :عملت مع لوما مع األطفال
في مسرحية «ليش هيك؟» ،وبدأنا التحضيرات
منذ شهرين .لم تكن الفكرة قد تبلورت حينذاك
لتكون مسرحية ،كانت فقط فكرة نشاطات
نو ّد القيام بها ،وعندما اكتملت التحضيرات،
اختمرت الفكرة فقدّمنا المسرحية.
بدوري كاختصاصية اجتماعية ،أر ّكز على
الطفل وبيئته وعائلته ومحيطه بشكل أكبر،
األوالد السوريون لم يتقبلوا في ب��ادئ األمر
الطفل اللبناني والطفل الفلسطيني .حين
قلنا لألطفال أن أط��ف��اال ً من لبنان وفلسطين
سيشاركونكم التمثيل في المسرحية ،شعرنا أن
لديهم انزعاجا ً من الفكرة .وحين بدأنا العمل،
تأقلموا مع الموضوع.
العمل الذي قدّمناه ليس عمالً مسرحيا ً أو
فنيا ً أو إبداعياً ،نحن عملنا على توعية األطفال
حول موضوع ما .بعد هذه المسرحية الحظنا
أن األطفال أصبحوا أكثر إدراك��اً ،ووعيا حول
العنف وخطورته.
وأض��اف��ت ال��ش��عّ ��ار :أخ��ب��رن��ا األط��ف��ال عن
أشخاص لبنانيين في صبرا فقراء ومه ّمشين،
وهم بحاجة إلى مساعدة .وأخبرونا عن ج ّو
التعنيف الحاصل بين األطفال في هذه المنطقة،
خصوصا ً بين األطفال من جنسيات مختلفة
لدى عودتهم من المدرسة إلى المنازل .فأصبح

الطفل يتع ّرض لروتين حياتي يتك ّرر معه يومياً،
ويضطره إل��ى السكوت والشعور باالنكسار
واالذالل .وإذا الطفل سكت عن هذا الموضوع
سيسكت عن مواضيع أكثر وأكبر في حياته.
المهم أن يدافع الطفل عن نفسه ،إنما يجب أال
يعتاد على م ّد يده لضرب اآلخر وأذيّته.
وقال حمزة الحاج عبد الله ( 11سنة) طفل
من «مركز بكرا أحلى» :نحن نداوم في المركز
كدراسة .وأتت لوما وسهى وتعاونا مع المركز.
فبدأنا النشاطات معهما .ك ّنا نرسم ونغ ّني
ون��ت��د ّرب خ�لال التحضيرات وك ّنا سعداء وال
أحد أزعجنا .لقد رسموا البسمة على وجوهنا،
وأشكر اآلنسة سهى واآلنسة لوما.
وعن مشهده المسرحي ق��ال :دوري مه ّرب
حشيشة يسرق المال من أهله للتجارة.
وقالت مهى الشيخ فتوح ،وهي طفلة سورية
من حمص ،وتقوم بدور حكواتي المسرحية:
ت��ح �دّث��ت ع��ن األط��ف��ال ال��س��وري��ي��ن األب��ري��اء
المظلومين في هذا المجتمع .هناك أشخاص
كثيرون تط ّوعوا لتقديم المساعدة لنا ،نقدّم
الشكر لهم ألنهم جعلونا نعبّر ع ّما يجول في
داخلنا .ونشكر الدولة اللبنانية على تقديم
ملجأ لنا بعد تهجيرنا من بلدنا بسبب الحرب.
وقالت رئيسة الهندي مسؤولة األشغال
اليدوية في «مركز بكرا أحلى» :لدينا حقائب
م��ط� ّرزة وش��االت وش��ع��ارات لجمعيات ،نحن
تابعين لجمعية «أس بي أوف��رس��ي��ز» ،وهي
جمعية بلجيكية لمساعدة السوريين في صبرا.
في المركز مشغل خياطة ن��د ّرب فيه سيّدات
س��ور ّي��ات على الخياطة لكي يعتمدن على
أنفسهن ويصبحن منتجات .لدينا حاليا ً 150
امرأة نقوم بتدريبهن ،وخ ّرجنا  150امرأة تعلّمن
الخياطة ،ولدينا مدرسة ،إضافة إلى نشاطات
للطالب ،وشاركنا في هذا النشاط بالتنسيق مع
«جمعية السعادة ألطفالنا» ،د ّربنا األطفال على
المسرح ،األشغال اليدوية اشتغلها األطفال،
واألشغال األكثر حِ رفية أنجزتها السيّدات.
«ليش هيك؟» ،عمل مسرحي يحاكي واقعَ
مجتمع يعاني خ��ل�لاً ف��ي بنتيته وت��وازن��ه،
مجتمع ظالم غير قادر على إنتاج جيل صحي
ومتوازن.

الفنانة الت�شكيلية ديمة مق�صود� :أجد نف�سي بلوحة
فيها وجه �أنثى �أو ج�سدها عندما �أريد البوح �أكثر
بشرى سليمان
حلّقت اللوحة بالفنانة التشكيلية ديمة مقصود إلى أماكن
مختلفة وإلى فضاءات أخرى .فاللوحة بالنسبة إليها تحمل في
طيّاتها الكثير من المغامرة ،فهي ميدان للفن والجمال واكتشاف
اللون ،وتساعد في خلق مساحات واسعة للخيال واألفكار.
وتم ّر اللوحة الفنية بمراحل مختلفة عند الفنانة مقصود ،لكنها
دائما ً تخضع لمنهج التجريب والبحث الفني .فهي في كل يوم
تقوم بمجموعة من األبحاث والدراسات وكل لوحة تعتبر بحثا ً
ّ
تسطر فيها مشاعر وحاالت اجتماعية عاشتها
مستقالً بح ّد ذاته
أو عاشها بعض من حولها تترجم بلوحتها.
وقالت مقصود« :ألجأ إلى التعبيرية ألرسم المرأة بشخوص
مختلفة ومتن ّوعة ومتعدّدة ،فالمرأة في لوحاتي غاضبة وحزينة.
وفي أحيان تكبر على ألمها أو تتم ّرد على واقعها .وم ّرات تتخلى
عن كثير من مكنوناتها النفسية».
وتشير مقصود إلى أن معاناة المرأة وآالمها وواقعها وصراعها
في مجتمعها تتكرر بشكل كبير في لوحاتها الن المرأة محور مهم
في كل المجتمعات وباألخص مجتمعاتنا العربية التي فرضت
عليها أعباء إضافية وقيودا ً وع��ادات وتقاليد .وعلى رغم أن
مقصود ترسم الطبيعة في أحيان اخرى ،إال أنها حين تريد أن
تتحدث أو تبوح أكثر ،تجد نفسها بلوحة فيها وجه أنثى أو جسد
امرأة.
والفنانة مقصود كسرت القيود الكثيرة التي يلتزم بها واقعها
ومجتمعها الذي تعيش فيه .فهي ترسم األنثى المتحررة التي
تريد أن تخلق مجتمعا ً آخر يتوافق مع تطورها وحبها الشديد
للحرية التي تعني التحرر من القيود ،والحلم بمجتمع يؤمن
بالفرد المبدع ،ويؤمن بعقل الجماعة الح ّر النيّر والخيّر.
وتقول مقصود إنها استعانت بعلوم الطاقة والروحانيات
ومدلوالتها في صناعة وتلوين اللوحة لذلك ال تستطيع ان
تصنع لوحة ال تحتوي على مجموعة كبيرة من االلوان .فاللون

البنفسجي مثالً لون الروح وسم ّوها ،واللون الفيروزي لون طاقة
الحب والقلب ،وتضع هاالت في المساحات التي لم ترسم بها
ّ
لتضيف فيها لونا ً ّ
يدل على طاقة روحية معينة ،كما نجد في
لوحتها إسقاطات ل ُف َسح صوفية بالتزامن مع جوانب مادية.
ّ
وحول ممارستها فنها في ظل الوضع الحالي تقول :جاء فني
مرافقا ً لتغيّرات سياسية كبيرة بالمنطقة ،وولد مع االزمات،
وكان وليد لحظة غضب .وأنا أبني ثقافة الحياة على نظريات
الموت الكثيرة .وما أريد قوله عن الحرب واألزم��ة رسمته في
اللوحة .والحل هو الهروب إلى الفن ألتم ّرد على واقعي وأصرخ
في لوحتي عبر ألوان وشخوص.
وتابعت« :تلك هي نتائج الحروب قد تؤثر على مجتمعات
معينة فتتولد حركات ثقافية وفنية كأنواع جديدة من الموسيقى
والفن التشكيلي تتناسب مع ظروفها التي جاءت منها .وأنا اآلن
أرس��م في ظل الحرب على سورية وكأني مراسلة صحافية
حربية.
والفنانة ديمة مقصود غزيرة االنتاج ،لكنها قليلة المعارض.
فهي تعلن عن انتهاء مرحلة أو حقبة فنية معينة بمعرض فردي
يحمل عنوانا ً ّ
يدل على ماهية هذه المرحلة ويت ّوجها ،ويعلن
انتهاءها .وقد ينتقل المعرض من مكان إلى آخر .وهذا ما تنتهجه
في عملها الفني ألن آخر ما يهمها رسم شخصية واحدة تكررها
في جميع المعارض.
والفنانة مقصود ترسم باالكريليك والباستيل الزيتي ،لكنها
تميل أكثر إلى الرسم باألكريليك ألنه يجف سريعاً ،ويتطلب
إنهاء اللوحة بسرعة ،وهي تحب إنهاء لوحتها ورؤيتها خالل
فترة قصيرة ألن إحساس الفنان يختلف من ي��وم إل��ى آخر.
وطالما تعيش مقصود حالة معينة ،فإنها تسقط إحساسها على
اللوحة ألنّ مشروعها في داخلها جاهز ،ولكنه يحتاج إلى إطالق
العنان.
ونساؤها في اللوحة بائسات ،فلم تستطع حتى اآلن رسم
االبتسامة عند االنثى ألنها بحسب تعبيرها تص ّور الواقع

وتنقل ما تراه في المجتمع بصدق فهي ترسم بحالة الالشعور
وبنفسيتها وعقليتها الروحية .وتطمح إلى أن يأتي يوم ترسم
وجوها ً لنساء مبتسمات وضاحكات ،وعند ذلك تكون قد انتقلت
بف ّنها إلى مرحلة أخرى.
وتتحدث مقصود عن تقلص النشاط الفني المحلي حاليا ً
بسبب الظروف والحرب على سورية ألن الفن التشكيلي تأثر
بالحرب واالزم��ة كحال غيره من أن��واع الفنون األخ��رى .كما
بات يعتبر بالنسبة إلى الشريحة الواسعة من الناس رفاهية.
ووضع الفنان أصبح صعبا ً جدا ً من الناحية المادية ،واللوحة
أصبحت مكلفة ج ّدا ً وال تتوفر المواد األولية الالزمة لصناعة
ف ّنه ،وإن توفرت فهي غالية الثمن أو بنوعية وكمية محدودة،
وهناك قلة ممن يهتمون باقتناء اللوحة .إلاّ أن مقصود تؤكد أن
الفنان السوري ال يستسلم وال يقنط ،فهو يرسم ويبدع ويقيم
المعارض.
على رغم أنّ الفنانة مقصود تستخدم المدرسة التعبيرية ،فهي
تقوم بكسر القواعد الفنية التي ترسمها في هذه المدرسة ،وهي
من خالل كسرها القواعد الفنية في بعض االماكن كأنها تعود إلى
الحركة الدادائية ـ «حركة فنية ترفض الحرب» ـ وتعتبر نفسها
رائدة هذه الحركة بسورية وتشرح الواقع بكسرها هذه القواعد.
وحول رأيها بصاالت العرض في محافظة الالذقية أوضحت
مقصود أن جميع االماكن ملك للفنان ،ويجب اال يقتصر عرض
الفنان للوحاته في الصاالت ،إنما في جميع األماكن .حتى في
الشارع يجد الفنان من يتابع لوحاته ويقرأها ويحللها ويقدّم
الدعم المعنوي للفنان.
يذكر أن الفنانة ديمة مقصود من مواليد عام  1977في مدينة
جبلة ،خ ّريجة علم نفس في جامعة دمشق ،وشاركت بمعارض
جماعية داخل سورية وخارجها وأقامت معرضا ً فردياً ،واقتنت
وزارة الثقافة اللبنانية عمالً فنيا ً لها على هامش مشاركة فنية
في لبنان ،وهي خ ّريجة «معهد وليد عزت للفنون التطبيقية» في
دمشق ـ اختصاص الخزف.

عمر الف ّرا ...وداع ًا

غيّب الموت أمس الشاعر الكبير عمر الف ّرا عن عمر ناهز
 66سنة ،على إثر نوبة قلبية أل ّمت به ظهر أمس ،وذلك في
منزله الكائن في دمشق.
يشيّع جثمان الراحل اليوم اإلثنين بعد صالة العصر،
من مستشفى دمشق المجتهد ،ويصلّى على جثمانه في
جامع بدر الدين الحسني ،وي��وارى في الثرى في مقبرة
باب الصغير.
عُ رف الف ّرا بنشاطه الثقافي الذي تجلّى بمشاركته في
غالبية المهرجانات المحلية والعربية ،إذ امتلك نزوعا ً
إنسانيا ً تف ّرعت عنه ال��روح الوطنية العالية ومحبة
اإلنسان ،والتعبير عن قضاياه .إضافة إلى تمسكه بمبدأ
المقاومة والدفاع عن األرض .كما أنه اهتم بالشعر الشعبي
أكثر من الشعر الفصيح ،وتمكن من رص��د مكنوناته
وأحاسيسه خالله حتى اعتبر فيه من أهم شعراء اللهجة
الشعبية على مستوى العالم العربي.
وقال رئيس اتحاد الك ّتاب العرب الدكتور حسين جمعة:
«فقدت األسرة السورية واألدبية اليوم شاعرا ً ذاع صيته
في آفاق السموات واألرض ليس فقط بشعره البدوي أو
العامي الذي جاب البالد العربية ،إنما بصوته الذي كان
يؤدّي نغمة وصلت إلى قلوب جميع الناس» .مضيفاً« :إن
رحيل الشاعر الف ّرا اليوم َلهو َفقد لألسرة األدبية السورية
خصوصاً ،وفي طليعتها اتحاد الكتاب العرب ،ولألسرة
األدبية العربية».
وأوضح جمعة أن الراحل الف ّرا كان يحكي آالم الناس
ويعبّر عن مشاعرهم ،وفي الوقت نفسه ال يترك قضية
اجتماعية تالمس قلوب الناس إال وتحدّث عنها ،محاوال ً
أن يقوم بعملية تنوير اجتماعي لبناء مجتمع صحيح.
مشيرا ً إلى مواقفه من رجال المقاومة ووقوفه إلى جانبهم،
إذ أنشد قصائد كثيرة لهم وشاركهم في مهرجاناتهم.
ب��دوره ،قال الدكتور ن��زار بني المرجة رئيس تحرير
«جريدة األسبوع األدب��ي» :منذ ديوانه «حديث الهيل»،
عرفنا في عمر ال��ف� ّرا ش��اع��را ً أصيالً اب��ن بيئته يتحدّث
بوضوح عن مشاعر وعادات وتقاليد يض ّمنها في بعض
سلبي في تلك
الحاالت نقدا ً يتطلّع إل��ى تجاوز ما هو
ّ
العادات والتقاليد كما في قصيدته «حمدة» .فيما تابعنا
بعد ذلك النجاحات الشعرية للمبدع الف ّرا في القصيدة
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المحكية والفصيحة والتي ت ّوجها بديوانه «جند الله»
الذي تحدّث فيه عن أبطال المقاومة الوطنية اللبنانية
وشهدائها ،إذ أعطى صورة رائعة عن نموذج فريد في شعر
المقاومة.
من ناحيته ،أوضح الشاعر عبد الناصر الحمد أن الف ّرا
يعتبر من الوجوه األدبية السورية التي أثبتت وجودها
على الساحة العربية ،وكان ميّاال ً إلى الشعر الشعبي
أكثر من الفصيح ،حتى أنه تف ّرغ في آواخر حياته للشعر
فقط .إذ شارك في عدد من المهرجانات العربية في األردن
والسودان والكويت وليبيا .وكانت القصيدة الشعبية
السورية قد وصلت في عهده إلى تلك الدول ،فهو يعتبر
بحق من الشعراء الذين لهم الفضل في نقل القصيدة
الشعبية الشعرية إلى العالم ،ال سيما في سورية.
من جانبه قال اإلعالمي سيف عمر الفرا ،إن والده توفي
اليوم على إثر أزمة قلبية مفاجئة من دون أن يعاني أي
مرض .إال أنه في اآلون��ة األخيرة كان حزينا ً لما يحصل
في بلده ،خصوصا ً مدرج بصرى الذي أقام عليه أجمل
أمسياته ولقاءاته الشعرية.
ُتقبل التعازي بالراحل الف ّرا في صالة نقابة األطباء في
دمشق ولمدة ثالثة أيام.
يذكر أن الشاعر عمر الف ّرا من مواليد تدمر عام ،1949
درس في مدينة حمص وبدأ كتابة الشعر الشعبي منذ عمر
الثالثة عشرة ،واشتهر بطريقة القائه المميزة السلسة،
وبكلماته المعبّرة القوية .فهو شاعر كبير متم ّكن يع ّد من
أهم الشعراء العرب .عمل في التدريس في مدينة حمص
لمدة  17سنة ،ث ّم تف ّرغ لألعمال الشعرية واألدبية ،وكانت
معظم قصائده بالعامية البدوية بلهجة بسيطة تتالءم مع
كل البيئات الشعبية ،إضافة إلى قصائده بالفصحى التي
تن ّوعت وشملت القضايا االجتماعية واألحداث التاريخية
واألساطير.
وللشاعر ال��راح��ل ع��دد م��ن المؤلفات منها« :قصة
حمدة» ،و«األرض إلنا» ،و«حديث الهيل» ،و«ك ّل ليلة»،
و«الغريب» ،و«رجال الله» .ومن أشهر قصائده« :حديث
الهيل»« ،ع���رار»« ،الياسمينة»« ،ع���روس الجنوب»،
«قصيدة وطن» ،وغيرها الكثير.

عرو�س الجنوب
 ...فدوى لكل ذرة رمل
فدوى لكل دمعة طفل
فدوى لكل أرض العرب
كانت عروس من الجنوب
تتزيّن بليلة عرسها
وتنتظر وعد العريس
تحرق وراق المراحل
تختصر كل المشاوير الطويلة
وتختصر كل المسائل
تختصر كل سياسات السوالف
وتختصر كل صراعات الطوايف
وتختصر كل الدروب
كانت عروس من الجنوب
ما خبرت جيرانها بليل الفرح
وال لبست أسواره جميلة
وال زغاريد القبيلة
وال خبرتنا وال درينا
كانت وحدها
العاشقة عيون الوطن
ال يا سناء إبعثي
قبل الوعد طارش علينا
نفرح بليل الفرح
ونحني إيدينا
نشعل الدرب بمشاعل
تهتدي بيها السفينة
ال يا سناء إنتِ قصة من البطولة
والشرف والكبرياء
إنتِ علمتينا يوم الشدّة كل معنى العطاء
إنتِ نجمة ن ّورت ظلمة سمانا
ر ّفت على شفاف الحزانى
إنتِ عطيتينا فرحة من عقب دمعة عزانا
إنتِ أ ّمة من البطولة للمجد رفعت لوانا
ال يا سناء ما درينا بليلة الز ّفة الجميلة
ما درينا بليلة من أحلى الليالي
وأغلى ليلة لودرينا
كانت الز ّفة العظيمة

تبتدي من أ َّول الدنيا آلخرها
على روس السياسات اللئيمة
إنتِ معذورة يا روحي
وحدها كانت سناء العاشقة عيون الوطن
وحدها حبّت سناء
ضحت سناء
ووحدها ّ
ووحدها عاشت سناء
ذ ّكرتنا بطيف «أبي ذر الغفاري»
ذ ّكرتنا بليلة النصر المبين
بمعركة «ذات الصواري»
وذ ّكرتنا وذ ّكرتنا
وحدها كانت سناء العاشقة عيون الوطن
بلحظة وحدة بدّلت كل المكان
بلحظة وحدة غيّرت وجه الزمان
فجرت كل السدود
بلحظة وحدة ّ
بلحظة وحدة زلزلت كل الحدود
بلحظة وحدة عبّدت كل الدروب
كل شي اختفى كل شي انطفى!
كل شي اختفى كل شي انطفى!
وظلت سناء محيدلي
أحلى عروس من الجنوب

ثور
ثور...
تح ّزم ...واشعل الت ّنور
ثور
من حيفا ...لذرى الجوالن
ومن غزة ...لوادي الغور
ثور
وصلها ...لعين الشمس
ّ
ثورة من الجحيم تفور
ثور
الشهاده بالوطن
تعني بدايتنا
بطريق النور
ثور
اجبر عالكسر يجبر
بعون الله الكسر مجبور
فجر كل شرايينك
ّ
وال تمضي العمر ناطور
تج ّذر باألرض شجرة
وال تبقى جنح عصفور
الموت أهون ألف نوبة
من العيشة بوطن مقهور

خسارة للّي ما يدري
بأي لحظة لزوم يثور
زلزلها ته ّز القاع
ود ّمر كل حديد السور
تعلّمنا بتواريخ البشر كلهم
العصابة تنتهي بجولة
وعلى طول الشعب منصور
ثور ...ثور ...ثور!
يا مستعمر أرض بالدي
كل شي تغيّر كل شي تح ّول
ال تحلم برجوع الماضي
غير الطلقة ال تتأمل
أرض بالدي ملك أوالدي
ملك الحنطة وملك المنجل
غلط وجودك فوق ترابي
غلطك تاريخي من األول
جيتك ...ترى جيتك
أنا جيتك ما تعرفني شلون
بأيّ شكل بأيّ لون
نوبة تلقاني بسيارة
ونوبة تلقاني بطيارة

ونوبة ج ّني بوسط البحر
البحارة
تزيّا من زيّ
ّ
ونوبة تلقاني بالسوق
تعاود تلقاني بالحارة
بصفارة إنذار أطلعلك
بالز ّمور بض ّو الشارة
أطلعلك من تحت فراشك
أطلعلك من بين اضراسك
أطلعلك من وردة جوري
من شوكة بتين الصبّارة
من المركب من رمل بالدي
من حمولة ته ّرب أمجادي
من تلّة من سفح الوادي
من شجرة وسط البيّارة
هذي حلولي فكر بيها
ّ
خطط واسرح روح تأمل
حلّلها ف ّكر على مهلك
يا تقبلها أو ما تقبل
قصتنا الزم ننهيها
ّ
ولو تشلع قلبك ما نرحل

