
  

الثائر ا$صلب
 في ا/وقع ا$صعب

 .صوت يلهث من قاع الوادي، احرفه تلهث مشبعة بالحقد تحاول ان تتقمص رائحة ا*رزولون يسوع

من هذا القادم نحو القمة يحضن اغصان ا*رز واغصان الزيتون؟ من هذا اQتسربل بوشاح الثــورة وهو-
القادم من قلب يسوع و*سمه رنة قديس؟

 القمة،اQوقع صن`، وابو خالد جورج يصعد نحو

من ينتظرون .. يعرف ان الرد على اQتآمرين يكون هنالك في القمة في قمة حن`، ويعرف ايضـاً ان هنالك
الفرج من مؤتمرات القمة.

الصهيوني اQتناثرسwما بل سيفا ان *بناء ا*فاعي انياب تحقن بالسملجرحي لون الثلج، وما جئت nلقي
فوق صليبي..

 يا اعداء الوطن.. واعدائي،

 لون يهودا ا*سخريوطي قبلتكم جفت: فيكم اQح

ا*يدي اQمدودة لتقسم لبنان.يصهرها عشق الثوار، وصليبي اصبح سيفا يقطع كل والفضة
اللون ا*بيض ينساب بريئا ممتزجـاً

 بطموحات أبي خالد جورج، كانت للقدس ظwل،

فيها نافذة تحتضن ا*قصى وقيامة عيسى والهيكل كانت نافذة فلسط`.وله
خرج افذة ـي يرى ـن كان  الك  صن`، فهـن مة  ضاء كـق حة اـلشمس و* تلفحـها ا*يام بنرجـسة بـي ها راـئ قدس ـل اـل

مة شمس والـق لون اـل رسم  نور لـي ها اـل ها ا*يدي اQرتجـفة او مـن صل الـي ها ا*قدام اQنحـرفة، * ـت صل الـي * ـت
اQنشغلة بتجميع الغنائم، فالقمة دوما للعطاء مكان.

وهلعا من بردها كان صقور العاصفة يصعدون. وعندما كان الثلج يتدحرج من القمة خوفا
بـعيونهم دربا وهلعا من ـبردها كان صقور الـعاصفة ـيشقون ـلها وـعندما كان الثلج ـيتدحرج من الـقمة ـخوفا

ويحفرون لها في قلوبهم مكانـاً للدفء.
ويسكبونها في وتصديع الصخور، كان الصقور يصهرون لحومهم وعندما كانت الز*زل تحاول شرخ القمة
عود اللحـمة لـلصخور، غرة لـت شق او ـث روبةكل  رسم ـع رواسخ لـت اوتاد  ظامهم  رسون ـع ؤكد وكانوا يـغ نان وـت لـب

وحدتة..
تودع ية  سرية الطwـب كانت اـل مرة  كل  في وفي  جد  Qالى اـ صن`  من  اصفة، ـيشمخ  من الـع ا*عالي،صقرا 

في هرب ليـباع  من ان ـي صن`  بديل فحمـاية  عن اـل هث باحـثة  صعبة تـل زاد كمـصنوعات كانت اQـواقع اـل Qا
اجنبية مستــوردة مهمة قومية صعبة،
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ضواء من ان تـصبح نـافذته العربـية ا* صن`  الى وحمـاية  صباغ وباللكـنات الغربـية تحـتاج  مغـمــورة با*
 العزائم الصلبة،

اQوقع ا*صعب.وهكذا كان الثائر ا*صلب في
جورج الد  ابو ـخ اطل  صن`  مة  ومن ـق نان تـتسع وـهكذا  فرأى ـخارطة فـلسط` ولـب زعتر،  تل اـل وتبـتسم ـعلى 

 مرتدية لونا واحدا،

قد ودع الـحاج نـقول ا قد ادرك مـنذ البـداية معـنى انكان  وكان  ساعات  اسماء قـبل  صن`  ترتـفع عـلى 
 القديس`،

 ومارون وجورج. نقو* وطوني،

حماد حيدر وجمال القرى مع دم طوني النمس. وكان يدرك ايضا معنى ان يمتزج دم
اريخ هالت صفعات الـت ية وكان يرى ـكيف اـن تاجرة ـباسم الدين وـباسم ا*قليـم Qفمـحمد شبارو ـعلى ا*وجه اـ

في قمة صن` تقسم الوان تمتزج لترسم خارطة الوطن العربي معلقةوايمن عبد ا� وحسن` والحاج نقو*
شامخة لذري اQجد وتعبر عمق الوحدة.. وان هنالك في القمة سلسلة صقور تصعدان طريق العودة.. طريق

صلبة جذورا  طويw ا*رض   wس ربي مسـل الوطن الـع سفوح  كل  لى  شر ـع مة الجـبلتنـت من ـق ساب  جميw يـن
ويشمخ في ا*عالي، هكذا ملك الصقور كل ا*تجاهات. ويعبر الى عمق ا*رض

 وكانت دائما ا*تجاهات ا*صعب،

صقور سائمفاـل مع الـن عرف ان تطـير  زوابع.. بحـكم وزن طموحـها * ـت كانت تخـتار اـل رياح،  مع اـل حتى  و* 
 تتناثر بالرصاص، والعواصف، كانت عظامها الفو*ذية اصلب من ان

 وجهها.وح` كانت الطبيعة تهرب من

 اما الصقور فظلت صامدة.

جورج الد  عودا وابو ـخ صمودا.. وا*صعب  ظل ا*كثر  صن`  وقع  طو*ت ا*خوةقائد ـم سيل ـب رته  وفي ذاـك
 الصعب. ومعاني الدرب

تب في مـك قى  ني ان يـب ماذا يـع ساءل..  يه ان ا*ولى يـت شعر ـف وقت ـي في  كل العwقات الخارجـية  بذل  ان ـي
قات الداخلـية وأن wاجل الع من  حم ابـناء فـتح ولخـلق الحـياة الجـهد  wفـهوم الـثوري لتQالداخلـية يـكرس ا

 السليمة،

 بك` ان مكانه الطبيعي في قمة صن`، لقد ادرك مبكرا منذ ان غادر

اQوقع ا*صعب للثائر ا*صلب. حيث
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