
  

 ... الزمان صيدا

 ...ا0كان معروف سعد

جاء يحـرسه نور لكـنه  ترى اـل ست ان  قد يـئ شمس  كانت اـل حوان.  عبر ا=ـق صيدا ـت تدأت  اسمه اـب  .ـب
 . .الصيادون برموش العيون. وتوقف الزمان توقفت صيدا عن الجوع وانتشر الفرح وترافصت ا=سماك وقد
صاريح الحـرية وا=ستقVل شباك ا=مل ـت ^ ا=ستغVل واعـطى ـل حر بروـت لع الـب تان وابـت غزو الحـي  . .تحـطم 
الدين صVح  ية  من انطاـك غرب  dجزائر واـ وتونس واـل يا  وسوريا وفـلسط^ وـمصر وليـب نان  ساحل لـب  .ووحدة 
حتى جبل طارق بن زياد ، بحر ابيض ، يتوسط كي يتحد العالم بالعالم. كي تصل اللقمة افواه الصيادين

 . .بشرف وطمأنينة وامان ولكي تنسحق الى ا=بد اساطيل العدوان

زحف شظايا وـي لم ـعصر اـل رايا تلـم dامواجه. واـ حر  سر الـب حوان ـك تــزرع ا=ـق صيدا  تدأت  اسمه اـب ـب
الى بردى  من  مدد  له يـت في الخـريف. ذـي زرعت  رأسه فجـلة  رضة  فة منـق لون طاـئ شحا ـب اصور مـت  . " "الديـن
ها اـناشيد ـعشق وصيدا ـتوحد انـفاسها. وينـتشر ثواني ـعلى بـعضها ـيعبر الدهر فـي  .الردى تـجمع صيدا اـل
 .. . ..الغزو ب^ التVميذ احجية... ثم اغنية تحمل ال ار بي جبهات تلتهم ا=نقراض تعلقه في سماء اdدينة

 . :رمز اندحار التعدي على الناس ويأتي مع اdوج سيل القوافي نصب القصائد في بحر صيدا اناشيد

صيدا بك النشوه
كاللؤلؤ اdكنون

في عينك الحلوه
يزهر الزيتون
اعمارنا فدوه

بصدرك الحنون
خيارنا القدوه

 ..نكون او نكون

غزو وجاء  غزو  اوهامه وراح  حر  في ـب غزو  غرق اـل عد ان  حر ـب صيدا ـتحرس الـب نا وـظلت  نا ومازـل  ... ... .. ..وـك
 . .وتسلل ا=لم مزيفـاً متشحـاً بامل ثم اطل السدى يلبس تاج ا=سد

طلعنا عليهم طلوع اdنون
 .. .. " " .فصاروا هباء وصاروا اسد

الى: عدوان يقـولون ان نـظام ا=سد سيـشق الطـريق  قاموس اـل صفقة  في  واحدة  جو=ن ولبـنان قافـية   ..اـل
بدأ من ـمسيحة وـت يل لـيحرر اـلصليب  سVم الجـل وشارون ـيشق ـطريق  صليبه.  من  لة لـيحرر اـdسيح   .الجلـج

 .الصفقة

= خوف او= من انتشار اdوت في اdخيمات.-
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 .= خوف ثانيـاً من اقتتال شلل اdنظمات-

 .= خوف ثالثا من تأكيد سVمة الجليل-

 .= خوف رابعا من تدمير فلسط^ لتحيا اسرائيل-

 .=خوف خامسـاً من تقسيم لبنان-

 .= خوف سادسـاً من ضم الجو=ن-

 .= خوف سابعـاً من عصر الطوائف-

 =خوف ثامنا من أي نظام خائف-

 .. .وتاسعا وعاشراً والف-

 .. .. .= خوف = خوف = خوف-

 ... .فقد نوحد اdخرز مع الكف

 .. ..الجو=ن ولبنان قافية واحده في صفقة قاموس العدوان.

مساك^...
 ... اكبر عيب في قاموس العدوان النسيان:

 .ينسون ان مخيم اليرموك في دمشق-

وان وحدة اdقاتل^ تلفظ اdخابرات.-
 ( ) وان ال جراد = يطلب ا=ذن حتى يزور الجليل-

 .وان طمس الشمس بالغربال مستحيل-

 . وان لبنان = يمكن ان يباع بالجو=ن-

 .وان صفقة الكف مع اdخرز-

 .راحت مع السادات

 .وان كل من يحاول اdساس باdحرمات في صيدا-

ً  . .يصبح في شباكها صيدا

 معروف سعد

 . :الجبل الذي على قمته تربعت صيدا تطل على الشمس وتتكىء على العرش وتحكي القصة

 ...يارب

هاهم اعداؤك يأتون يجمعهم ابليس على البغض ويحقنهم بسموم الردة.
 . .. .يأتون كما جاءوا من قبل بتصاريح مزورة تحمل كل تواقيع الدول العظمى والدول الصغرى يتشحون
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 ... .بكل ا=لوان وكل ا=عVم

ً  .ورائحة النفط مضمخة بهدير البخور والدائرة يمينا ويسارا

 ويساراً ويمينـاً

لكن غيوم النفط تحاول ان تحجبني عن شمس الحرية باسم التجار. و صهيب الرومي" =تعرف كيف تدور
 . .يحاول ان يرشدني ابن علي.. وابو ذر يلتحفان ا=رض ويحتضنان القرآن"

في قب  سفيان يـن ابو  وكان  يه  اريخ عـل ساط جـلس الـت قراء ـب ثــورة والـف وابو ذر واـل لي   .. .. ... ... " "ومحـمد.. وـع
ركع يل لتـعطش ـمصر فـي غداد ويـمتص الـن في اـلشام، وـب خوته  جار. وـيفرض  بتز الـت فط وـي عن الـن اـلصحراء 
عمر بن العاص على اعتاب معاوية. يا زمن القحط سنهرس كالسفاح العباسي عظام العصر لنعبر جسر

 .العودة

يارب
 اصابعنا تتحول في الكف مخارز تفتح في ع^ العدوان دروب الحرية نحو فلسط^.

 يارب

 ...في شاتيV يحكون عن الجوع وعن ابراهيم واسماعيل وكيف فداه ا� بكبش من يأكل لحم حبيبته ؟ من
 . ... ..يأكل من في شاتيV ؟ والخمر اdتعفن يغمر كل خVيا الحكام و= تمطر أي سماء غير بيانات وتصاريح

 ... ...ووصايا اصمدوا اصمدوا.

 .. .صبراً ال ياسر فإن موعدكم الجنة

Vء شاتيVوتغمرنا صرخة بنت الحس^ على كرب.. 

سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري واصبر حتى يحكم ا� في امري واصبر حتى يعلم الصبر انني"
صبرت عل امر امر من الصبر"

 .. .. ولكنهم لن يمروا وان عبروا لن يمروا فالعظام ارتدت لحمها

والشموع استعادت بخار الضياء
وبحر الندامة يغرق فيه الرجال..

وهذا زمان يطل به الحسم
اين اdفر؟ اجنحة تحجب الشمس

فان ا=يادي التي قطعت
وان الشموع التي اطفئت
 تحمل اليوم سيف القدر

و=بد ان تنتصر
 و=بد ان ننتصر 
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