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  إن الشعوب عظيمٌة

  ...بعظمِة إيماِنها 

  ...ها وجرأِة أقالِم

  .ومبادئ ُكتَّابها
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  شاعر مهاجر
مليء . شعر االغرتاب، عادة، شعر عاطفي، رقيق

تدور مواضيعه الرئيسية حول . بالوجدانيات والوطنيات
الوطن، واحلنني الى ربوعه، والهجرة ومآسيها، وذكريات 

وتزدحم فيه ... الضيعة، وتقاليد اآلباء واألجداد 
عواطف اإلنسانية كاملحبة، والكرم، والوفاء، واإلباء، ال

كما ال خيلو من التعبري الصادق  .والشهادة، والتضحية
  .عن اإلميان والرتاث املنتقلة جذوتهما إلى بقاع الدنيا

الشاعر جورج صليب، خيتزن يف شعره، كما يف قلبه، كّل 
يصوغها بألفاظ : ما يف شعر االغرتاب من هذه املواضيع

واضحة، بصوٍر غنية، بتعابري مألوفة،  ركاـجذلة، بأف
  .بأسلوب سهل، وببساطة التكّلف وال تعقيد



١٢ 
 

وبهذه، . وجريء ،إّنه يف مواقفه الوطنية، واضح، صريح
  :هو واضح حيث يقول

  )٣٤( "جنيس يف وطنيوطني والّتياسة الّتلرتُفضن س" 
 يينياسعد ما يكون عن خمادعة السوبوضوحه، هو أب

عال٣٤( "الّتشويه والكذِب"  م.(  
 لها يف لبنان وهو واضح أيضا يف رفضه هيمنَة بلدان

  :مطامع
  ).٣٤( "لن خنضعن جلاراٍت لها طمعٌ "

  :قال. نتدابإللك، فهو يطالب باجلالء، ويرفض افلذ
  ...نطالب باجلالء بال شروط"

  .)٤٢" (من قريٍب ونرفض انتدابًا  
اعر جورج مة لن تكون، يف رأي الشهذه املواقف احلاس
  :فقال. صليب، بدون معاناة

  نظمُت شعرًا "
    يصور ما نعاني؛ 

  ...فحزنُت 
  حزنُت 

  .)٢٠( "شعرُت مبا نعاني  ألّني
  :فقال. ون نضال وشهادةأو بد 
  



١٣ 
 

  َفْخـــر الرجـــال شـــجاعٌة وشـــهامٌة
   
  ُة ُتجــــدداوشـــــهادٌة فيهــــا احليــــ  

  

  واِطن َأن ميــــوَت بِعــــزٍةَفْخــــر املــــ
  

  

    ددـــَتوــدًا يقيم ــيش   )٥٨(. ال َأن يع
  

هادة، اّلهذه الشسها الشمن  اعر، ليست موتًاتي يقد
يادة ية الكاملة، والسجل احلرقيمة؛ بل هي من َأ ةـيجل َأَأ

اجزة، واالستقالل الّتامالن. دة يف  وهي ال تكون إالمتجس
  :من َأجلها قالشعب يستميت 

  ن الشهادة أصبحْتوتذّكروا َأ"
   دًة يف شعبنا تتجس٥٩( "حري(.  

هلهم يرزحون حتت ذين هاجروا، وتركوا وطنهم وَأواّل
ن وهيمنـة املزعـومني أَ   غباوة السشـّقاء، مل  قربـاء وأَ ياسـيي

  :هلهم إّال كرهًايهاجروا وطنهم وَأ

  ).٢٥( "هجرنا عنوة عنا    أحباء تنادينا"

فبسببهم، وبسببهم . عظمشّقاء واإلخوان َأوكيد اَأل
رض، وحماُة شباُل الوطن، وحراس اَألوحدهم، هجر َأ

ربة املاضي، وبناؤو البيوت والقصور، وفّالحون يشّقون الّت
خالق ساتذٌة ذوو َأوَأ وحكماٌء ،خور، وشيوٌخوالص
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  .)٢٥( .ورسالة

ــران  ــذا الهج ــن"يف ه ــذاب ال ــان وحر، )٢٦( "فسع م
حـالم  لَألاريخ، وذبـول  رض والتّـ عظيم، وانسالخ عن اَأل

  :إّنه احلرمان كّله. مانيواَأل

  )٢٦( مانينالنا فيها َأ  رضًا   ملاذا نرتك  َأ"  

حلنني إلى الوطن َأ. واحلنني يتبع الهجران حتما
ما يف الوطن، ولو كان حبَة  حنني إلى كلِّ. هل قّتالواَأل

و حّفًة من و حجرًا يف رجمة، َأ، َأو شجرًة يابسةتراب، َأ
ني املهملةيتون والّتحفايف جاللي كروم العنب والز:  

  ين أنِت يا بـالدي َأ"
  ريــــد العــــيش إّالال ُأ

ــي يومـــًا أَ    عـــودليتنـ
  

  حلـول االتفـاق ِمن...  
  يف بـــالدي مـــع رفـــاقي  
ــاقي   ــا انعتـ ــودًة فيهـ   "عـ

  )٤٦/٤٧( صفحة

عادة باإلمياشعر الش ماني ن، مليٌء باَألاعر املهاجر غني
و ورمبا، مل يكتبه كاتبه عن إلهام َأ... حالم واآلمال واَأل

 ة الشعر، كما يوهمنا بذلك معظممن رب وحي
جاد جورج وقد َأ. تب بإميانّنه َكاملستشعرين؛ غري َأ

  :فقال: وجزصليب مبا َأ
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   " كتبُت بإميان ... ١٩" (ال بإلهام.(  

م جاح َأالناس على شعره بالنم َكحوال فرق عنده، َأ
  :فقال. ّنه يعبر عن خوالج نفسه بصدقَأ ملهمَأ. بالفشل

  ...ة كتبُت بصراحة وجرَأ"   
  :بني يديكم كتبُت كتابًا  
  ..إن قيمتموه جناحًا  
  َلسررُت؛   
  ..وإن قيمتموه فشًال  
 ).٢٠/٢١( ..."لَقبلُت    

دبيٌة، مهجريٌة، َأ" نهضويٌة" يف احلالني، إّنها لعالمٌة 
تعاني من احلنني وآالم الغربة ما جيعُل قلب اجلبال يدمي، 

  ).٢٦( .زهار البساتني تبكيوَأ

ففيها احلّل . وبعد هذا كّله، ال بد من انتصار املحبة
ّلم من لوطن يعاني من احلرمان والهجران، ولقلوب تتَأ

. القيود لم وكبلتهااحلنني والفراق، ولعقول كبحها الّظ
رقى مراقيها، ففي املحبة فداء، ومصاحلة مسيحية ّمتت يف َأ

  :من على الصليب

  وحنتفل باملحبة ...تعاَل يا بني نصاحلهم"  
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  ).٥٣" (شرار ننتصرعلى اَأل

عة، رائعة، فيها من املحبة، والض" صالة"ويف اخلتام 
عرتاف بواقع احلال، ما جيعل من إلعف، واواإلقرار بالض

  :قال. مببادىء إميانه ملتزمًا اعر مؤمنًالشا

 حّطمْت يا رب قلبي "  
  ...املصائب والعذاب 

 واحتوتني ظلمٌة يف غربٍة،   
  .صدقاءوازدراني اَأل

 زدني يا رب إميانا،   
 وصمودا 
  .يف سبيل االرتقاء وجهادًا

 ! نَت يا رب السماءَأ
  .كن رفيقي يف طريقي

  ...كن معيني يف مصريي 
 ـبْت يف العقيدة، ث

  ... والعزمية واملحبة،
 ، بعد عني املصيبةَأ

  .)١٣٣/١٣٥( "واملضرة واملكيدة

ن ينتهي كلُّ شيٍء بصالة خاشعة، وبتواضع حسنا َأ
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. إّنها القمة يف إنسان يشعر ويعاني فيكتب... صادق 
على  ليب، الذي حيمُله يف اسمه، حيمله دائمًان الصلكَأ

عماله، يف حّله وترحاله، ها عالمته يف حياته وَأإن. كتفيه
  .يف وطنه ويف غربته

  جوزف قـزي. أ
  ١/٧/١٩٩٦يف  نسبيه، لبنان
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  توطئة
  

  ...بصراحٍة 
  وجرَأٍة
  .كَتبُت

  

  ...كَتبُت 
 ...ميان إب

  ...َنزَل علي  لهامإال ب
  .فنَظمُت

 

  ...نَظمُت 
  ، شعرًا
صما ُنعانيي رو  

  .َفحزْنُت
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  ...حزْنُت 
ـِّي شعرُت مبا ُنعاني،   َألن

  ،وال شيَء
  .َفعْلُت

  

  تَأخرُت يف الكتابة،
  ،ولكنني َأخريًا

  قد كَتبُت
  

  ...كَتبُت 
  .كتابًا بني يديكم

تموهمجناحًا إن قي،  
  لسررُت

  

  ...سررُت 
ـِّي بدأُت نهضًة   ،بيةَأد  َألن
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  ... وهذا 
  .ما َقصدُت

  

ـتموهمـَـي   وإن ق
   ...فشًال 

  ْلُتـِلَقب
  

  ...ْلُت ـَِقب
  رُت فيُكمثنِّي َأَأل

  هضويـًا،شعورًا َن
  ... وهذا 

  .ما َأردُت
  

  املؤلف
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  أسفي على شعب
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  بغري 
  

عمحي الدسبالدي إم  
ــا  ــوًة عن نــا ع   هجرن

  َأشــباٌل؟ لهجــرانِلــم ا
 األَرض جنودًا َتحـرس  
 ،ــإخالص ــاًء  ب نوب  

بي  ،طـني ِمـن وتاً، ليس  
 ،ـــان ــًا بإميـ   وَفالحـ

ِمن ِغالًال ليس  ،ـرقش  
ــا  ــرح فيه ــالًال َنْف   ِغ
  وَكهًال منِصفًا حقـاً 
 ،ــال ــتاذًا َألطف وُأس  
،يا قوم جراناله ِلم  

  َفال َتبكـي وَترثينـا    
  ُتنادينــــا َأحبــــاًء

  َألوطان تـرى فينـا  
  وَتحمي ِعز ماضينا
  ِليبني يف ضـواحينا 
ــا  ــورًا يف روابين ُقص  
  يشق اَألرض ُتعطينا
  وال ِمن َغرِب وادينا
  ِثمارًا ِمن َأراضينا،
  َقويم النصح يهدينا
ــا ــًا ال يحابين   َخلوق

  ن الهجـر يؤذينـا  إف
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ِذْكران ْفسالن ذابع  
  ٌل َقْلبها يـدمي، جبا

وَأزهـــار بب،ــــتانس  
ــان وَأْطـــالٌل   بِحرمـ

  ملاذا  َنْترك  َأرضـًا، 
  

ــلَأله ِتــففينــا َته  
ــواقينا  ــًا يف س   حنين

  اَتبكي، وَتبكين شذًا
ــا ــالم  ُتناجين وَأح  
  ؟لنا  فيها َأمانينـا 

  

*** 
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  در؟من غَ
  

ــن ور صــاُغوا ــالَقــوايف ِم   ربوٍد ِمــن ِع
  

  

ــداي    ــوا اله ـــِيِءزاُن ــدرر ا بالآلل   وال
.  

ــ   ـُهـَنـــُئوا ُأم احلي   اِة بـــعيِدها لي
.    

  ــر فــاني والِكبِة والتبعيــِد املـــح  
  

 ــم ــوا الش ــِدها حمُل ــًا يف عي   وع تَيمن
  

  

    ـر جح ِمـن ريحعلى ض ورهوا الزعضو  
.   

ــ ــا َلْلرْت يف َقَأثَفتـ ــا رَأْتبهـ   مـ
  

  

  اني ِمن هوان، ِمن ضـرر وَطنًا يع  
  

  َلـممـي العٍة َتحجاعشْت بدنَفـَتج  
  

  

      َكـرٍو مِمـن َغـز اَألوطان ررـُِتح ل
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    َطنالـو َفهـَاجموا قَْلـب اععالر َخاف
  

  

ــذاِئف كامل    ــاِزَل بالَق ــُفوا املَن ــَقص   ـََرط
.  

ـَرْت َأَفـَت   الؤها َفـوق اَجلبـلْ  شناث
  

  

  َفوق  ـجوالش وابي واَألزاهـِرالرر  
  

ــ َتـحُفوــر ــالم  ُأم َت َقْت َأحـقض  
  

  

  َأن    َكَفـر بـعْثماَنهـا شج ـُن   يدف
  

 ـهامياًة بالشْت حوالهــُدى  ِةعاش  
  

  

ََــ        رشونضاَلها رمـز الَكرامــِة للب
  

َفضـِقيِدها  ر   ْت بعزم َأن َتمـوَت بـ
  

  

  تُّـراِب اُملحــَتَقر  َتحَت ال ورقاِدها  
  

ـَْت ُطــوبى ُألم   يف اَحليــاِة تواضـَعــ
  

  

ُــ وَترفـعْت فـوق احلَـ       هرنصرام امل
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ُطــوبى ُألم  ضــْت َأرسَطوالــَقدن  
  

  عَفـر  َأرض وِدماؤها َتجري على  
  

ــ جــاتلوا ن ـــشر؛ َفَتق الب ــبش ٍةراس  
  

  

   ــالم الس ــوم ــوا ي ــر ِليحقِّق   اُملنَتَظ
  

ولي، َأيُت حـََظر   َأْفعـلُ  شـيءٍ  َفن
  

  

  نم ُأعاِقب عاً، أَمم؟  أَُأضيُء شرَغـد  
  

***  
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  رثُّ الثِّياب
  

 
  ، رثُّ الثِّياِب

ارُخش ْكلالش َغريب.  
  صٍب يمشي َكمْغـَت
رارِمد واجلرح،  
   ،ويُل احلضارِة

  :لو يـبـني ركاِئزها
   ،َأُخلنُث واللوُط

والعار اقحوالس.  
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  احنن هن
  

  ...جل العطاُء 
ـطينا بال مَللفَأع  

  اَألخالق روَة حتى بَلْغنا ُذ
  يف الرَتِب

  

 الكالم جاز...  
  فقالوا فينا َأمِثَلًة

يف الَفن  
والعمران  
  .والطِّــيِب

  

  ...جئنا هنا 
  ...ال لنعيش ِعبئًا على بلٍد 
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  ...حنن هنا 
  لنرتك آثارًا لنا

يف العلم،  
واَألخالق،  

  .واَألدِب
  

  ...حنن هنا 
،نا من عملزما َأجن لنذُكر  

هملعل!  
  يسجلون َأفعالنا

  .حبروٍف ِمن نوٍر وِمن َذهِب
  

َنقبلن َلن  
  ن تنهار سمعُتنا،َأ

نونرُفض  
  .لِّ والِعيِبحياَة الذُّ
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نبجوَنش  
  َتشويهًا جباليٍة،

نونرُفض  
ليلضَة التسياس   

  .والشَغِب
  

نـبسال َتح  
  َأن الظُّْلم ينهُكنا،

  إن اُملناِضَل،
  .ال يشكو ِمن التعِب

  

  ...حنن هنا 
  بالروح واَجلسِد،

  ...وقلوبنا 
  َتـنساب َأمياًال
  على السحِب،
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 نلرتُفض  
وطنيَة التسياس  

  والتجنيس يف وطني،
معاِلم نوحويِه وَتمشالت  

  .والَكِذِب
  

نعَنْخض َلن  
،عجلاراٍت لها َطم  
  وَلن ُنحكِّمـن سيفًا

  .إال يف الرَقِب
  

نفلتعَلم  
اَألرض عوبًة، شقاِطب  

لبناُننا وَطن  
ِب ُملقيمْغـَتروم.  
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  منتزه الضباب
  

ـني ِف   ريعـًال َأطـ  حـِلمـُت كَأن
  

  
ـَظــ نييراِفـــُق دًا، الوحــي      ـرين

  

  ٍبرقيـ  الاِء بق يف السمُأحـَلِّ
  

  
ـه يف السـماِء لنا سك     )١(ري جَأن

  

ــ   ني حرُت، بَأنـــعش طليـ رق  
  

  

  ريَأسـ  مـجاز، حيُثـما َأهــوى   
  

فـَأمعلى ه ُأريد ـنم حواياد  
  

  

ــ  يــهِ زكِّن يـو مـ جوَأهـ     ريقاَحل
  

  َأمــري  نابا مِـ شى عـِقَأْخ فال
  

  
ـَِئـني   ـُكاف ــ  وَأرُفض َأن ي   ريَأج

  

                                                        
  فيديق الصالص -سجري  -١
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  نًاُأساِفـر فـي اَملجـرِة  مستهي
  

  

ـَ إلى َأن جاَءنـي رجـٌل     ديرق
  

  اب،يــه  يـنادي بالعــداَلِة ال 
  
  

  

  شكِّويشي نم بجُكـه ـكريالن  
  

ـَرني بَأ ـْب   ـيا،ن الشعب حيفَأخ
  

  

  هـجقاِتب ل،ـل   الــن ـوهوذير  
  

 ــؤام م ـــن ـُحذِّر ِم ــ ــ ٍةري   اعلين
  

  
ـُجـ   ويْك     ـريشف ِسـر َأْتبـاع ت

  

م هُتعـاِقبـُعاِرض   المًاَك ان ي
  

  
  ـريوُتجـزي من يجازيـِه اَألمـ   

  

ـْنــان ن ِم   ارنـ َظـن اَألجواِء إث
  

  
  حرَأيم بعـس رومًانا الـشيري  

  

ـُخاِل   ن رعـاه ف مَقـطيعًا، ال ي
  

  
ـِبه الصـغ     ريويْخـشى َأن يعاق
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ـنا األَرض ِمـن قَ  عمْلـبٍ س  ـزينح  
  

  
  صــري ُتنادي كـي يحررهـا  نَ    

  

  يوَأرز الرب يصمـد يف َأعـال 
  

  
  ال ي ،ـــبالجحزحئـــهــزا زري  

  

  ناَفـَلـبـينا الـنداَء، وما وصْل
  

  
  ريإلى اَألبواِب َأوَقـَفنا الـَخف  

  

ـأَم مِـ   ـبَق َأش ،ـْكلالش ُغـرابٍ يح ن  
  

  
  جاسوس لـيُل الَقولـق سحري  

  

،ْقلث غَليظُ العنْبرش ِمن قم٢( َأح(    
ـَ ق،رحيب اَحلـ     طــري رثار َخث

  

    

                                                        
فـالٍة   دفن ماله يف من حمق شرنبث انه -احمق من شرنبث   -٢

فلمـا عـاد    .واعلم موضع املال بظل سحابة كان ممتـدًا عليـه  
  .املكان وأضاع ماله ليأخذ املال كان الظّل قد اجنلى فضّل
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عش صار ـِنه   بًاكَأن الشـعب م
  

   ًال يـَد   ريســـَتعوِمنـه الــرب عــ
  

بالَفـد ـــققـُه   ادىم نــويـــِة ثــ
  

  

  ثــري ِرجاًال، شْكـُلهم ريبـًا يُـ   
  

  ٍبفـقادونا إلـى ِسـجن رهــي   
  

  

  )٣(فري يق َأوَقـَفنا العحقال َتب  
  

ـْنا َأن يحاِك   ضـاءٌ مـنا َقَطَلـب
  

  

  ريَلـعله يف الَقضـاِء لــنا َنصـ     
  

ـَق مســاًء، جــاَء ــ ــؤوٌل ي سوُلم  
  

  
  ريَكالمًا جـاِئـرًا، وهو  اُملجـ   

  

  عًاَغدًا سنْأُخـُذُكم جمـي: الوق
  

  
  ـفى كما َأمإلى اَملـنزيـرالو ر  

  
  

                                                        
  املعفَّر بالتراب  - عفري  -٣
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ـْري  : فُقـلــنا    اًءال  ُتحاِكــم َأبـ
  

  
  َأتانًا ال َتصري ،"ْ نوَتستـْأِتـ"  

  

 َتــب ـرعاُة الـشد ،ـسغيوال َتن  
  

  
ـُشــعورًا حاِقــدًا فيــن        ريثا تــ

  

ـْقى َخ ـَـب   مًا بــني اَأليـادي  اَتلن
  

  
ــدار و    ـــَأحكام ُن ــب   ـرَنسـَتـدي

  

  اكَفسـلِّـم للعـداَلــِة مــن رشـ   
  

  

  ريوَنـفِّـْذ مــا يـقــرره الضـم     
 

  ٍد يف حـروفٍ ِلـنْكـُتب ِمن جدي
  

  

  صـريا الببال َتعديل يحـَفُظـه  
  

  ًايـَل حــقّ  ق المَتـَذمـر ِمـن كَـ 
  

  

ـــِة يسـَت   قوببالـع دــد جـــريوه  
  

موزكالـن رعلى سحاٍبـج باح  
  

  

ـِِه الـب  ف   ـَد ِمـن حقارتـ   عــري َأزب
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  مصباحًا، جاَءنـا رجـٌل وســي 
  

  

  ـريسميح الوجـِه وضاح  مـنِـ   
  

  اجســـيفان وَتــَفـيـــِه علـى َكـتِ 
  

  
ـــِه َأمــٌل َكـــب     ريوفـــي َنـَظـراِت

  

  ُتها قـد َأَتــي : وصرح قـائًال
  

  
ــدي   ـــه الَق ـــر ال يـخـاِلُف بـَأمر  

  

  وعوِمن عـينيـِه إْنـهــمرْت دمـ  
  

  
  ريعلى َخدين َأْلـهـبـها الهـج  

  

ــ َف   اٍرـيـــَة إْنــــِتص حا َتحـيـانـ
  

  
ـَ   ـِها اَخلت   فـري ضايق ِمـن عالمت

  

ـــاحِ  ـــنا ش ِكـبنرـــني   اٍت َأربـع
  

  
  الوزيإلى املـنفى كما و ـدعر  

  

  اوِسـرنـا يف جبـال ليــس فيهـ   
  

  
ــؤنِ     سوى اَألْطـالَل ي ــري   سها األَث
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ـــا َأْق ـــَل الوَلم ــب ـــيُل ل   اعلين
  

  
  ريوَأصـبـحنا بال ضـوٍء نــَس   

  

  انا الَقـصـف ِمن شرق وغرٍبَأت
  

  
  ا اَحلـقـريإلى اَألعـداِء سلمـن  

  

ـْنا  ــ ــَفـحارب عودـَْتـص ـــاًا وان   رن
  

  
  ش َغـفـريإلى َأن جاَءهـم جي  

  

  الحًاا ســـنبَأعـــداٍد ُتــــضاهي 
  

  
  ا ُتغــري وحوش فـي َغـنـاِئمه  

  

حشــباب فال َتـر ًا َأو ُكــهوالً م  
  

  
  ـريوال َتْفـهـم مبا يعـني اَألسـ   

  

  ا شـبابــاً ُت يف منـامي يـ صرْخ
  

  
  )٤(زيــر  م ماٌل َنو من َغـرهوع  

  
  

                                                        
  قليل تافه   -  نزير  -٤
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  ْلـس فـباعوا َأرضــنا بربـيــع فِ  
  

  
ــري  عـى تُ وشـاروا مثلمـا األَف       )٥(ش

  

  ُثصحوُت ِمـن منـامي َأسَتــغي   
  

  
   وال ي خـافٍب ال يـعبش جــري  

  

ـِب باجلــَالِء بـال     روٍطشـ  ُنـطال
  

  
  ي نم بجـِوَنـش   ريعـُه الصغباي

  

فـُضَقــري   وَنـر ٍب،إْنـِتدابًا ِمـن  
  

  
  ريــر نـْأبى َأن يـراِقـبــنا ض و  

  

  ضـاالً ِلـنحـيـي ِمـن مــنائينا نِ 
  

  
   لنـا م يف النـِّضال هـ   صــري َألن

  

  
  
  

                                                        
  .أَخذ ما ليس له واجتناه  -شار    -٥
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  وامسحي دمع املآقي          أُعذُرينا يا بالدي 
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  الديب
  
ــال   ــا بــ ــُذرينا يــ   ديُأعــ

  

  
ــآقي      ــع املـ ــحي دمـ   وامسـ

  

  ــعوب ــأى شـ ــن يف اَملنـ   َنحـ
  

  
   ،فــــــاقبالو ال َنعــــــيش  

  

  َنْتبـــــع الـــــدوالر دينـــــًا
  

  
ــي فــــوق اَملراقــــي      يعتلــ

  

ــهِ   ــعى إليـــ ــا َنســـ   كلُّنـــ
  

  
ــراع إســــــِتباقي      يف ِصــــ

  

ــريدًا   يْتــــرك الشــــعب شــ
  

  
   ــــــباقيف الس ــــــَتِقرسي.  

  

ــِت   ــن َأنـ ــالدي َأيـ ــا بـ   يـ
  

  

   ـِّفاق ــ ــول اإلتــ ــن حلــ  ِمــ
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عمــد ــيدًا، َأذرف الـــ   َنشـــ
  

  

    ــِتياق ــِد اإلشــ ــن مزيــ  ِمــ
  

ــبِ  ـــُة الَقْلـ ــادي... دقـ   ُتنـ
  

  

  وابـــــــي اإلْفِتـــــــراقيف ر 
  

  يــــا بــــالدي  ُأذكرينــــا
  

  

 وامســــحي دمــــع اَملــــآقي  
  

ــدْنيا  ــِت الـ ــًا، َأمسـ   َظالمـ
  

  

     ــراق ــن بـ ــا ِمـ ــيس فيهـ  لـ
  

ــاَة ــعر َأن احليــــــ   َأشــــــ
  

  

 مـــــر اَملــــذاق  َطعمهــــا  
  

ــي ــاتي ليَتنــ ــُت حيــ   ِعشــ
  

  

   ،ــراق ــروٍب واحِتـــ  يف حـــ
  

مــي ــدي الَغــ ــًا، َأرَتــ   ثيابــ
  

  

  واقــــِكني حتــــَت الــــرسم 
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إال شــي   ال ُأريــــــد العــــ
  

  

ــالدي   ــاقي يف بــ ــع رفــ  مــ
  

  يومــــًا َأعــــود،  ليَتنــــي
  

  

ــودًة   ــا اْن عــ ــاقيفيهــ  .ِعتــ
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  أُمنية العيد
  

  *ما لي َأراك  
  !حزين القلِب يا ولدي

،عمتد والعني  
  واآلهاُت َتنصهر؟

  

  ... يا بني ْذخ
  هديًة إْفرح بها،

  فالعيد جاَء
ـ   .ام َتزدِهرواَألي

  

-  َأَخَذ سمري  
  !هديَة العيِد مْكَتـِئـبًا

  َنَظر مليًا
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  .العيِد  يفَتِكر" رِتَك"يف  
  

  َقرَأ التهاني 
،ِلعبصوٍت خاِفٍت ه  

  والدمع ساَل
رمنهي ينعلى اخلد  

  

  *مرييا س كما ب  
  كئيب النفس معَتِكفًا،

  ... َألـم ُتعجبك هديُة العيد
  يا ولدي؟

  

  كيف ُتريدين يا ُأماه  -
  ،َأن َأكون اليوم مبَتهجًا

اَألهل ِك وبنيبين واِحلْقد  
رينَفج كالربكان!  
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  *،ني يا سمريال ُتَذكِّر  
  ،خباِلك الَقِذِر

كموال بع،  
َأحَتِقر هذا الوْغد  

  

    ...عيد امليالِد   -
  !يا ُأماه

هواإلميان َنذُكر باُحلب،  
سامحبالت،  

ال باحلقِد نفَتِخر.  
  

  *ال يا سمري  
على شرٍف َلن ُأساِوم!  

  ولن ُأصالـح َأبدًا
  ...من بنا َغدروا
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-  جديد فجر العيد  
  ...يف مداِرِكنا 

  رمز التواضع واإلخالص
رَتبعي.  

  

  *يا سمري كعالم  
  ُتزكِّي اليوم فلسفًة،

  والكون َأجمع
َتِقرحللعادات ي  

  

  كيف ميكن يا ُأماه  -
 العيد يكون مفَخرًة َأن...  

   والشعب عبد َألهواٍء
  لها َنَذروا؟

  لن ُأشارك يف يوم العيِد
  ...َفرحتكم 
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ِمحراب والقلب  
ـَتـِترسي فيه احلقد!  

  

  *نييا ب ال حتزن  
  ...سوف ُأعيدهم 

،إرضاًء لك  
َأعتِذر ال للحق.  

  

  ...يا ُأماه  -
  لن َأرضى مصاحلًة،

  ضوالقلب ينب
ـَتـِعرسقاد يباَألح.  

  

  إن التسامح يف يوم العيد
 ...مغَفرٌة 

  والصْفح عدٌل
يزدِهر باإلميان.  
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  * وِرْكَت يا سمريب...  
ضعف فاحلقد،   

  !وكربياْء
فحوالص،  

   فضيلُة املؤمنني
  ...اَألتقياْء 

 نياَل يا بتع  
  ...ُنصاحلهم 

  وحنتفُل باملحبِة
  .ِصرَنـنـَت ،اَألشراِر على

*** 
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  جارية
  

  جاريٌة
 ...  هاـِيف قلب
،رجح  

  ...يف عقِلها 
  َخَلٌل،

  ...يف جسمها 
  .شَلُل

  

  ...جاريٌة 
  َأجهُل ِمن عقرٍب،

  ضحْت بإبرِتها،
  .يف َأمرها السَفُل فتحكمْت
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  ...جاريٌة 
  شمس ربيِعها َغربْت،

عدُل،ِم فَتصشكلها الُقب ٦( ن(  
  

   فَتجمَلْت بطالٍء،
،هَأفاعي الغاِب َتْفرز  

  ...ٍخيوَطه  وتَلْفَلفْت برداء
  وَكالؤها َغزلوا،

  

  ...جاريٌة 
ْت شيوَخ اَألرضزانيًة  استقَطب...  

  فَتمثَلْت يف َأعمالها
  .من بها زَلُل

  
                                                        

  سفح اجلبل -قُبلُ  -٦
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  اجليل الضائع
 

   ...جلسُت 
  غيب،والشمس عند امل

هبيتها الذة خيوطًا،ترسُل َأشع  
  تنسج على اجلبال وشاحًا،

  .ُلها بصمٍت واستكبارـيظلِّ
  

  ويف اُألفق البعيد،
  .ِمن الظُّلمة تتوارى اجلباُل وراَء ستاٍر

   ... والغيوم يف السماء
  َتَتقارب وتتعانق،

،عن قبالِتها رعيد فيصدر   
  ،يستلفُظ نارًا

ماء، مسارات ترسميف الس وميض  
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  تستدر الغيَث دموعًا،
والوديان،تغسُل الس فوح  

  ام،زرعته اَألي من رواسب عاٍر
  .ورسَخه اإلنسان

  

ت الربعاصفًة،وه ياح  
  وجه اجلبال، عتصَف

  وتهز َأشجار الوطن،
،اَألزهار فتتناَثر  

،ـواقي واَألنهارالس ـارحيمُلها تـي  
   ...يطاتإلى حم

ياع واإلنكارالض ِمن. 
*** 
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  باملوت نحيا
  
  ِحداِدها َلعْت ثكالى احلرِب ثوبَخ

  

  
ـنْت ل     مـد يِد حزنــًا َتكْ علوَتزي

  

  بروِحهـا  ـِداِدرفعْت فوق احلـ وَت
  

  

ــ   ــُت رى النضــالوبقَلْبهــا ِذْك   .دـخَلِّ
  

ـِنع يف ــ ــِد اسـِتقالل ـــَنا ي   رَذكَت
  

  

  مدوَنصِد رى الشهيوُنَقدس ِذْك  
  

ؤِمنٍب يشع ِشعار ضالِذْكرى الن  
  

  
  .مــدهادَة شــعَلٌة ال ُتْخَأن الشــ  

  

  َفْخر الرجال شجاعٌة وشـهامةٌ 
   

ــ   ـــهادٌة فيهــا احلي ــاوش ُة ُتجدد  
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  زٍةَفْخــر املــواِطن َأن ميــوَت بِعــ 
  

  
  يعــيش ـــَت ال َأن ــدًا ي قيمددو.  

  

  لمـوا شـهيِدنا وَتع  ريوا طريقس
  

  
   ـــي ــدس ومش   دَأن النضــاَل مَق

  
  

 ـبحَة َأصهادالش روا َأنْت وتَذك
  

  
   بــع ـًة يف شـ ــ ــحريـ   دنا َتَتجسـ

  

  َأسـوا وَتوحـدوا  َتْخضعوا، ال تَي ال
  

  
  نـدوا َأْنُتم عصامى، للنضال َجت  

  

ــن ــهادَة ُقدسالش روا َأناوتــَذك  
  

  
  ــتَ  والطِّْفُل َأصمـاردًا ي حبدرم.  

  

  نانوا قريبًا سوف يرحُل شعبَظ
  

  
  دويســـلِّم َأرضــًا ِلـَغـــزٍو يرُفــ  

  

  دناعقيـدَة عنـ  َلم يعَلمـوا َأن ال 
  

  
ـَبامل     .دحيا بالـدماِء ُنعمـ  وِت ن
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 ال يا جاريت، لن أعود إليك...ي أرى املوت يف عينيكألن 
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  جاريت
  

  ...يا جارتي اَحلسناَء 
ئامالو ؟َأين  

  ؟.َأين الوفاُء وحرمُة اَألبراِر
  

  باَألمس كنِت لطيَفًة
  ُتعاملني جارِك

  .باحلسن واإلحباِر
  

  هل َنسيِت يا جارتي
ـ   ...ام الصـباَأي

  هل َنسيِت عهدِك
  ؟.باُحلب واإلْكباِر

  

  ...هل تناسيِت ِعناقًا 
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  ،فوق الربى 
جومحتَت الن  

  جبانِب اَألنهاِر؟
  

  ...عهد الصداَقِة واُملنى  هل تناسيِت
  يف وجِه إعصاِر؟ عهد الصموِد

  

  ...ال تتكبري يا جارتي 
  فالكربياُء َغباٌء

  .ر على اَألحراِروعا
  

  ،يا جارتي ما َنَكْثُت بعهدي
  وما سامرُت فتاًة،
  .ِمن غري َأدياري

  

  !ملاذا َتنُكثني يا جارتي
  وُتغامرين شبابًا،
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  ؟.ِمن غري َأقطاري
  

  ِلم هذا التحوُل 
  ؟...يا جارتي 

  َأَطمع يف جسدي،
  َأم احتكار لقلبي 

  وَأفكاري؟
  

  ...ي َكرهُتِك يا جارت
،ُت نفسي َأْكـَثرهوكر  

ـِّي جارِك بفعل الطبيعِة   َألن
  .وحاِكم اَألقداِر

  

   ...ال يا جارتي 
  .لن َأعود إليِك

  .ألنِّي َأرى املوَت يف عينيِك
  ...لن َأعود إليِك 
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آِمن ِك مسكنوقلب  
  .للشـر واَألشراِر

  

شِدِك عودي الى ر  
  ...يا جارتي 
   ؤادِكوَطهري  ف

  .ِمن َأضغان  هزاِر
  

  ...ر يا جارتي َأنا ح
  يف اَألقطاِر  ُة االنسانـوحري

  َأفكاري،
  

  ...فعودي الى رشِدِك يا جارتي 
  ... ُأثـبَت  َنعشِك كيال

  .بآِخر ِمسماِر
 
***  
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  صوت الشعب
  

  ذارحان النضاُل، وصوُت الشعِب إْن
  

  
  بالعلِط دني  يـارِمع واإلْنصـاف ،ق  

  

 ـهمعَند ُت صوٌت، حننميص فكيف  
  

  

  رصوُت الهدى، له يف اَألقطاِر أَْنصا  
  

إع هريشَة والتغينـدوا ثاروا الضَتم  
  

  
  وب على التنكري َأْنكارحثُّوا الشع  

  

وُقـلْ    ص العزيـز لبنـان بـعأَيا ش حر:  
  

  
ــ   ــىالبن ــ ن يبق ــام  َتنه واُحلك ،ار  

  

  صرح وصارح، فصوُت اَحلق رائـدنا 
  

  
  ي ـــر ــ واُحل ه ــّالم ــا، والظُّ   ـزارحي

  

هلج نع لشبابًا ض وصاِلح ساِمح  
  

  
    اجلـار ـه راش نِسالحًا على م رهواش.  
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  رابس
  

  ...ُأْنُظر يا خليل *  
  ...زرق ُأنُظر بعيدًا إلى الفضاِء اَأل

  حدق مـلـيـًا
ماَألْنج باْنِسجام.  

  

  ؟...ماذا ترى 
  َأهذِه الكواكب

  َتدور يف مساراٍت
  ِمن العدم ؟

  

جومالن َأن َأم  
  ُتضيُء سماَءنا َلهوًا

 ـُْظم   ؟...َأم بتدبري دقيق اَألن
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 وكلُّ إنسان...  
فدله ه  

،مْلَتزعى إليِه غري ميس  
  

،جنح إن  
  يعيش املرُء محَرتمًا،

  وإن فشَل،
ممالر ًة ِمنيكون ِرم.  

  

  ...فيَلسوَفٌة َأنِت بال َأدٍب   -
  قرويٌة ساِذجٌة،
إال منيال تفه  

جاِزم ربَأم...  
  

  َأَتجرئني على إلقاِء موِعَظٍة
  على رجل ِمن ربـِه

طشلطَة البس  
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عَة اُملَتز؟وقو م  
  

  ...هل َتناسيِت َتعهدًا 
  طاعِة الرجلإب

  ...زل ـوَأعمال املن
  واْلِتزامًا قاطعًا

 ممِت والصم؟...بالص  
  

  ...  جاحداٌت  العصرَأم َأن نساَء 
  ،ِهبالّل

واَألخالق  
م؟... والِقي  

  

  ...ال تِته يا خليل *  
  حنن َأبناُء احلياة

فلماذا تسري  
  يف طريق مْظِلم ؟
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  ...يا خليل 
  من فتح للسوِء

  ...بابًا 
،الِكرام اسالن نع هدَأبع  

  

  ومن جالس السَفهاَء
  ...يومًا 

عوبالش َأداَنته  
،خامبالس  

  

  ومن عاشر العَقالَء
  حيظى
بحب  ...  
  ...  ديرقوَت

ِترامواح.  
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  ...هذه صْفعٌة    -
ِكعلى يمناِك ُتَذكِّر  

،ماَألْكر الَقوي لجرتام الرباح  
  

  ...وهذه ُأخرى 
  على يسراِك ُتعلِّمِك
  يف ِمعصمي، َأن تكوني َكِسـواٍر

  

  ...وَلْكمٌة ُأخرى 
ـُِك   على َفكيِك ُتَأدب

على لسان مـْر   ... طويل َأب
  

  ال ُأريد العيش ... َأنا 
  ،ٍةمْلَتزمًا جباِهَل

  وَلن ُأشاِرك َأبدًا
مْت على الَقدداس نم!  
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   ...أَبكي حنيناً  ...يف وحديت          
  ...واحلَم بعطْف نادرِ                      
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  الْتماساً للدوالرِ
  

 سباَألم...  
  ُكنُت صبيًة،
بحب َلمَأح ،ثاِئر  

  

 َلمَأح...  
  ينعم ببيٍت

اِهرالز باَحلنان.  
  

 سباَألم...  
  ُكنُت َطموحًة،

،فاِخر ِعـزب عَأْطم  
 

  ...ِصرُت 
  ُأعاِنق لوعتي،
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  .واْترع بدمع هاِدِر
  

 اليوم...  
  ُأعايش مهجتي،

ساِفر لزوج عواْخض.  
  

  يف وحدتي 
  ...َأبكي حنينًا 

  .واحَلم بعْطٍف ناِدِر
  

َلتي يف عز...  
ـَسُت طيفي   آن

،ربقلٍب جلوٍد صاب  
  

 ْفسوالن...  
ـْـَفر َغورها،   َأق

ُطموح ِمن ...  
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  ناِضر، َأو شباٍب
  

 بـيوالش...  
َقيْفرم َخـط  

،باِكر يف زمان  
  

  وَأخاديد الُكهوَلِة
  تْظهر بني احلواجِب

واِفر روضيف ع.  
  

  ...هكذا ضاع شبابي 
   واحاٍت ِمن سراِب،يف

  َأْنشد فيها حياًة،
  .بإجالل واْفِتخاِر

  

 املصاِنع بني جدران...  
  َأقضي ساعات النهاِر
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  "الروباِت"َأعمُل مثل 
  ...! إْلِتماسًا للدوالِر

  

   !...َنْفسي 
  ُتريد َتهربًا

جاِئر مانز ِمن.  
***  
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زننحال ت  
  
ـام ُتنن َأل  َتحــزَنال   اهداِشــيــ

  

  
  لفالشـيُخ يحيا بَقْلٍب نابض َنب  

  

  كمـ إن  البياض وإن َخط معاِل
  

  
  للى جبـ اٍر عَتبقى َفتـيًا كَأزه  

  

سبـالً ال َتحجْت  عضسني مِلَخم ن  
  

  
  لاَألمـ ب وَتجلسـن َكئيبًا خائ  

  

  رهـا ظاهإن شاَخْت  مإن  الرجاَل و
  

  
  .لر جلِـ تأْبى الرضوَخ لشيٍب ظـاه   
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  لو خيروين
  
  راَخـيروني َأن َأعيش مساِم ول

  

  
  راَأو َأن َأموَت يف هـواِك مغـامِ   

  

  َلحَفرُت َقبري يف سـفوح ِرحابـكِ  
  

  
    قـابضـاِب ماله تِْلك ْلُت ِمنعجاور  

  

***  

  دًةوحيـ  َلو َخيروني َأن َأمـوتَ 
  

  

   سـايم واكيف ه َأعيش هَأو َأنر  
  

  تيَلحَفرُت َقربي يف شواطئ عزَل
  

  

   ــاب ــالَغرام مك ــع ب ــيال ُأطي   راك
  

***  

 ع َأواِمـرا إن ُقْلِت يومًا لن ُأطي
  

  
  شـرًا سـاحِ  َلريِك َخمكأس اْفُت ِمنر  
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  م الشفاِه مطـوالً وسِكرُت ِمن َلْث
  

  
         .رااِئـوَترْكُت َقْلبي يف هواِك ح  

*** 

  قال َتْظُلمن القلب َأنـَت مراهِـ  
  

  
  رافالقلب يأبى َأن يطيـع َأوامِـ    

  

  سإْذهب وَفتِّش عـن َفتـاٍة عـانِ   
  

  
  .راَترضى بمْثِلك يف احلياِة مهاِت  

  

***  

مُفضي هات قلٍب حاِلسال َترم  
  

  

  راَكبلــي حبــًا  َفتيــًا ثــائِ   وُت  
  

  يِلفِّـي يديِك وعـاِنقي وتَغنجـ  
  

  

ـي      .راراِمـِك سـاخِ  ش يف َغكيال َأع
  

*** 

  فلو َتعرضـن علـى الُفـؤاِد عواطـ    
  

  

     حـابم ـراعللي ـكْلُت َقلبعاَلجر  
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  ًاوَكَتبُت رْفضًا بالدماِء مَخطط
  

  

  .راعذاِب مشـاعِ وَأَخْذُت ِمن ذاك ال  
  

***  

  دًاذاِب مؤبعال َتحُكموني بال
  

  

ــ    ــًا قاِص ــًا َفتي ــاِربوا َقلب   راوُتح
  

ــ  عوَت بحــاَة م ــوا َأن احلي   ٌةلم
  

  

  راوالقلب ينبض بالَغرام مجـاهِ   
  

  اُقلوبنـ ني صلُّوا معي حتى َتل
  

  

ــًا طــاهِ    بــاَل ح ــنعلِّم اَألجي   رال
  

***  
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  تمهلي
  

َخَلْت عليد  
َتِسمَتب يوه، 

ـها َترنو إلى اللِعِب   .وكَأن
 

  وَتمايَلْت
،لهْفوًا على مع 

  .وَتظاهرْت باللُّْطِف واَألدِب
 

  : قالْت
ـُّ  ها الَكهُل،سالمًا َأي

  .وَتَفرعْت َتشكو ِمن اللهِب
 

  : ُقْلُت
   !يا سمراَء" َتحشـمي"
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  بَثوٍب واحَتِفظي
  ؟يليق بصدِرِك الرِحِب

 

  : قالْت
 َأعبيٌط أنَت َأم َكهٌل،

كـ   ؟َتشكو ِمن التعِب َأم َأن
 

  : ُقْلُت
 َتمهلي يا حسناُء واْنَتِظري،
  َفحصًا َأكيدًا غري مرَتَقِب،

 

ريصـِّي ح    ... إن
ـَدًا  يف الهوى َأب

   َأهوى َفتاًة 
  ...!محَتسبي دون

***  
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  حمروم
  

  جلسْت َأمامي
 ـٍة وحنانبرق...  

  غابر اَألزمان من كحوريـٍة
  

  ،نظرُت إليها
  والقلب يذوب حنانًا،

 عنه ـرـبع...   
  ...عِة اخلَفقانبسر

  

  ردْت علي نظرًة
  ...حبنانها املْغوائي 
  ُتعيد َكهًال َفتورًا

،الفتيان لعامل  



٨٨ 
 

  ... وَلمحْت 
فترجت بشفتني  

  وهي ُتالِمس باْغتواٍء
،َة الفنجانفح  

  

  وَترِشف الَقهوَة 
  ...بُفـُتوٍر يرِسُل 

َلِة الربكانعيف قلبي نارًا كش.  
  

  ...بَلٌة ِمنها ُق
  ... )٧( ُتطيُل الشفاه بوصًة

   ...والدم يْغلي 

يانرداِخَل الش  
ـْـبَلْت    ...إن َأق
ـَ   ...دي مرجرجٍةُتْظهر عن ث

                                                        
  سنتم ٢،٥٤تساوي  =اإلنش  =بوصة   -٧
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  َتهَتز ِعنفا،
 واندع رْظهيف م...  

  

ـَـرْت    ...وإن َأدب
  ...ُتْظهر عن ساق مهْفهَفٍة 

  .ليمِة اَألغصانكشجرٍة َق
  

ـِّي َأرى   ...إن
  ...يف َغوائها الوحشاِء 

  لطفل يتوق دعوَة عطٍف
ـانـِّـِه اَحلـن   .لنهِد ُأم

  

جونمس دهوالن  
  ...يريد َتحررًا 

  ... ِمن ثياٍب
دانهضاَقْت بها الن.  
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املظاِهر ِشيوح ،  
،ضروم غري  

 ــدي ما ملسته ...  
  . شَفتانوال

  

كجواٍد َأصيل  
،فارس تطاهما ام  

  ...يِقف تَأهبًا 
ِة اإلنسانلرؤي.  

  

  ...هـا َأنـا 
  َأمام ساق مليسـٍة،

  ...َتشرئب عنادًا 
تانِة الُفسفتح ِمن  

  

  ...بَتمعن  َأنُظر إليها َتعمدًا



٩١ 
 

   حتى اَألجمِة
رانالُغد عبنيف م...  

  

ِصرآنـمـاِئـِه الظُت كالـت  
   َأحبُث جاِهدًا،

  ...عن واحٍة 
هذا املكان يف َقْفر.  

  

ريدهذا الش ـَلوم   َأت
  إذا ما استأنس يف واحٍة
  ِمن اَألزهاِر والرحيان؟

  

َفَتيش ـَلوم   َأت
  ...إذا ما هَتَفْت 

  بعد اَملشقِة
؟ وطيلِة اِحلرمان 

  



٩٢ 
 

قراءش  
  

ـِّي هنـ شْقراُء   ا، ال َتتجاهلي َأن
  

  
  ج ِمن شِْئِت أَْقُطف َت ناِكإننـى اُملج  

  

ــاوٍ ال َتْخدعي َلمسـ    ٍدمنشِـ  اِت غ
  

  
  حاُملن فوحاحلياِة على س نـى ِسر  

  

  بري، إن الهوىحسناُء، ال َتَتَك
  

  
  .نىعند اَألِحبِة ال ينـاُل  بـاملُ    

  

 فـوق بـ  طريي معي َنَتعاَنقىالر  
  

  
    اله نا طيـفسـارم جومَت الننـا َتح  

  

  ِفِك عاِشقًا ال يعـرف ُخذي بعط
  

  
  ناسبر التولُّج بـني َطيـاِت السـ     

  



٩٣ 
 

  ُظتَْلِفضــمي حبيبــكِ، عِناقُنــا  يســ
  

  

  ب، ال زِنـى روحًا تكـون ِثمـار حـ     
  

  الال َتْخجلي، َثمر العِنـاق ِمـن عـ   
  

  
  دنىيبقى لنا متعاليـًا َفـوق الـ     

  

َت إنجللم ــر ــيم ينُظـ ــىاُملَتـ   نـ
  

  
  .وا هناِذْكرى هوى، َألِحبٍة كان  

  

***  
 
 

  
  
  
  
  

  
  
  



٩٤ 
 

  يا كبيت
  

  يا ِكبتي، يا كبتـي 
  أَنِت الهدى فيِك اُملنى
  يا ِكبتي، يا كبتـي 
  فيها الِكباب َتنـزلُ 

  حِدُثِعند السُقوِط ُت
والرفصفيها َتع يح  

ــاِوًال ــي َأن مح   َأتق
 ــدر ــي ال َأْقـ   َلِكننـ
ــةٍ  ــا يف ِخفـ   َترْكُتهـ
  رحيًا َخفيفـًا آِسـناً  
  يا ليَتني يا ِمعدتي
  فالعْقُل صار جاِمدًا

  

  َأنِت منايا وبهجتـي   
  ِمنِك ُأَغذِّي ِفْكرتـي 
  فيِك ُأسـلِّي ِمعـدتي  
  يمْلُفوَفـــًة يف ُلْقمتـــ

  َتَفجــرًا يف مهجتــي 
  زمجارًة يف حشـوتي 
  ضْغطًا يُفوق ُقـدرتي 
  فالضْغُط َأدمى مْقَلتي
  َتنساب دون َلحَظتي
  مَقلًِّال ِمـن ِحشـمتي  

  ْقُت َطعم الِكبـةِ ما ِذ
  َأضحى ِمهنتي واَألْكُل



٩٥ 
 

  سـمراء
  

  لـي ني َتقبنسمراُء ِحنـي، واحلَـ  
  

  
ــ   ــؤاِد َفَقفاُحلـ ــيب زاد للُفـ   بلـ

  

  ون وحـاِولي ال َتْظُلمي َقْلبي اَحلن
  

  
  لـي عْطفًا علـي ِمـن  عذابـِه َقلِّ     

  

 ــؤج ــري وت ــناُء ال َتَتَكب سليح  
  

  
  َتاسجِك سملي َقْلبي إلسجليع  

  

ــحـــتى إذا  ْت بُقربــر ــم   ٌةِه غاَن
  

  
  وليشرعًا َأقوُل عن طريِقـِه حـ    

  

  دينامي على باِب اَحلبيِب وعاهِـ 
  

  

  ليَتَفضـ : وَتضرعي حتى يُقوَل  
  

ــ  هًة وَتعــاع ــي س ــودي إل ديع  
  

  

ــِك دلِّ    ــيم يف حناِن ــي يت ــيَقْلب   ل



٩٦ 
 

  

  قيفوق اجلبال وحلِّريي معي ط
  

  

  لـي لي حتـَت النجـوم وهلِّ  دلوَت  
  

  ـديِك وعـاِنقي وَتَغنجـي لفِّي ي  
  

  

  لِّوَتروح اَحلــرام عــي فــوقلــيف  
  

  لمي لصدِرِك عاِشـقًا يـَتع  ـمض
  

  

ــِه وطــ    ــفاِه فعاِنقي الش ــْثم   وليَل
  

  يمـاً ِشْئُت يومًا َأن َأعيش مَت  ما
  

  

  .لـي ي َطليق يف ِحباِلـِك َكب ْلبَق  
  

***  

  
  
  
  



٩٧ 
 

احلي هيدالش  
  

ــ ــا  اّل ــُتَأن نَط ذي آمــييف و   ن
  

  

ــ ضـــورَف     لُت َتْقبـــيًال ُملنَتِحـ
  

  ًاَخاف الرعاع َفهـاجموا وَطنـ  
  

  

ــفُ     ــى س ــُفًال عل روا ســآم   لوت
  

  واَقصــُفوا اَملبــاني، بيَتنــا هــدم
  

  

ــ   ــ َذبَقـ ــرِب مْفَتِعـ   لاِئٍف يف حـ
  

ــَقَط ــ ُف ــن براِعمه  ا،وا ورودًا ِم
  

  

 لًة ِمــن َقْلــِب مشــَتعِ  وَلــوطف  
  

  منيقــًا َظهــري يــؤِلُت معارِصــ
  

  

  مـل علـى الع  وىجلسم ال يْقوا  
  



٩٨ 
 

  ًابطيئـــًا نـــاِقًال َقـــدمي َأمشـــ
  

  

ــاعِ مَترنِّ   ــًا كالشـ ــحـ   لر الثمـ
  

ــ  ــيًال، ُثـ ــف َقلـ ــ مَأِقـ   ُلَأْنَتِقـ
  

  

  ــ ب هــى م ــو عل ــعوبٍة، َأْخُط صل  
  

  نيْخـُذلُ جسمي ي ًالِصرُت َنحي
  

  

  ــَأن ــو َكـ ــني َأدنـ ــ نِمـ   لاَألجـ
  

  نهُكنـي والضـعف ي  وْقٌت مضى
  

  

ــ     لوالســاق ال َتْخلــو ِمــن الِعَل
  

  ديسماِت ِمن  َكبـ ْلِقُط النَأسَت
  

  

  ــواجل ــ  س ــن اَخلَل ــوٌل ِم   لم معُل
  

ــ ــَل ِفَلــم  َأْكَت والش زجبــالعل  
  

  

ــِك واَملَلـــ    ــعوبِة التحريـ   لوصـ
  

    



٩٩ 
 

  ْتاَألْقـدار فاْقَتطعـ  بْل شـاَءِت  
  

ــإع   ــاَنـ ــ ًة عنـ ــال وجـ   لي بـ
  

ــ ــي يف وَطا اَأن ــهيد اَحل ــيلش   ن
  

  

  َألزلَأنـــا الشـــهيد اَحلـــي ِلـــ  
  

ــ    ــاِلكًا َأب ــا شــريفًا س   دًاَأحي
  

  

  سـ  بوالعم َل العطاِء بـالقولل.  
  

*** 
 
 

  
  
  
  



١٠٠ 
 

  عيد اَألبطال
  

ــالي  ــدَفع الغـ ــود َتـ  جنـ
  

  
  ــينا ِلَتح ـــز ماضـ ــي ِعـ  مـ

  

ـــــــباٌل باميـــــــانوَأش  
  

  
 وَأحـــــــالم ُتنادينـــــــا  

  

ــاً   ــدعموا جيش ــم ال َت   ِل
  

  
 :ف فينــــاوشـــعبًا يهِتــــ   

  

 دادــز ــدِر َتـ ــود الَغـ   جنـ
  

  
ـــل َأراضـــــينا     لـَتحـَتـــ

  

  ـــَتدــرِب تش ــار احلـ   ونـ
  

  
ــا    ــحاب ُتحابينـــ      وَأصـــ



١٠١ 
 

ــوزاً  ــرز فــ ــن ُنحــ   وحنــ
  

  
ــد    ــى اَألعـ ــاعلـ  اِء يعلينـ

  

 ــيش ــوف يف ج ــا اخل   زرعن
  

  
 بَأعــــــداٍد يضــــــاهينا   

  

  صـــمدنا مثـــَل َأجـــداٍد
  

  
ــا    ــا َأعادينــــ  وحاربنــــ

  

واحــَأر ـــينا بـــ   وضحـــ
  

  
ــا    ــى يف َأعالينــــ  لنبقــــ

  

ــالي  ــنا الغ ــا جيش   َأَال ي
  

  
ــ    ــاك الّلــ ــاحمــ  ه بارينــ

  

ــاالً   ــك َأبطـ ــا فيـ   عرْفنـ
  

  
 ينـــاِمـــن اَألعـــداِء حتم   

  

ــدادي  ــرر َأرز َأجــ   َفحــ
  

  
ــينا     ــرح ماض ص ـِّد ــ   .وشي

  
  
  



١٠٣ 
 

  

  
 ينيا ب... ال تطْل غيابك...  

  .قد ال َنعيش للَغِد      ؟... من يعَلم  ،ٌلوهحنن ُك
 



١٠٥ 
 

  الوداع
  
  ...يا ولدي  -

،موالِقي باَألخالق ال جتازف  
  َأنَت تنس منوال 

ـَـِد   .الى اَألب
  

 ِعش ...  
  َخلوقًا مؤِمنًا، كما َنشأَت

  مسـَتـبـعدًا عن كلِّ شيٍء
  .مفِسِد

  

  ِسر درب الهدى،
  مسـَتـنـِشدًا مرمى َأٍب،

  ،ًا كُأمشهم



١٠٦ 
 

  .عمرها مل َتجحِد
 
- ـ   ...اه ال ختايف يا ُأم

طريقي قويم ...  
  ؟ ...كيف ال 

  اُملرِشِد، يماصنا ابن ذاك الِعوَأ
  

،العهود لن َأنقض   
ـِّي    ...طاملا َأن

  نشأُت يف بيٍت،
  .نشَأَة الـمـَتـعـبِد

  

 معيف الدال َتْذر...  
  .إن الدمع يؤُملني

َأسري ِثقي بَأنــِّي، َلـن  
  .يف طريق ملِحِد



١٠٧ 
 

  ...َأنا ابن احلياة 
   سَأسري للهدى،

  بوالٍد مقتديًا
  قويم النصح والرشِد

 
-  ينيا ب...  

 ال تطْل غيابك...  
  ،ٌلوهحنن ُك
 نمَلمع؟ي  

  .قد ال َنعيش للَغِد
  

   ...فراُقِك يا ُأماه -
ـِمني    ...يؤل

   والَفْقر مهاَنٌة
  .ِدلإلنسان يف البَل

  



١٠٨ 
 

  ...قريبًا َأعود إليكم
 َة اُملنَتِصرعود...  

  حالم،َأعود بَأ
  .حقْقتها باملال واَجلـَلـِد

  

  ...سَأعود إليِك يا ُأمـاه 
وفري مبال سَأعود،   
  يضمن العيش لنا

  .بالعز والرغِد
  

  ...يا ولدي  -
 يعس العيش...   
  ...واحلياُة كرامٌة 

مرير عذاب والهجر  
  .للنـْفس واجلسِد

  



١٠٩ 
 

ينيا ب!  
  ...ُكن حريصًا 

    الغربِة ضياعيف
  للحسِب والنسِب،

،وارتقاٌء سريع  
باَألخالق ُألناس  

  ...! َتسِدمل
  

ـاه -   !يا ُأم
  ال َتشكِّي بإخالصي،

   ... عاداتي
  سوف َأحفُظها،

  ... وَأْنُقُلها َألوالدي
ـَ   .ِدمدى اَألم

  



١١٠ 
 

  رعاك الله يا ولدي، -
من الش وحماكِد رواحلس.  

  

  ...صالتي 
  ِه َأرفعها،الّل الى

  ِلَترجع ساملًا
  ).سندي(يا 
  
  
  
  
  
  

  



١١١ 
 

  لبنان
  

  َتِشفَنْك دنا إلى اَألجواِءقالوا صِع
 

 

  رجديدًا ِلسكان بهـا ضـج  جرمًا 
 

َملْلنا على اَألبصناواِب َأوَقفا و  
 

 

  شـر هنا لبنان يا ب: شْخص يقوُل 
 

ــلب ــروم ِعن حللم ـــع جر انــز   هَت
 

 

 ِهردَتز َة باَألْخالقجاعطى الشَأع  
 

  شرن ِمن شاطيِء اَألحالم إْنَتللَكو
 

 

  ربحرف الهجاِء وِعْلـم الَفـن والعِـ    
 

اَنب ـ  عواديــِه إنَفج ِة ِمنارَحلضر  
 

 

  ضـر ُأمثوَلًة يْقَتدي يف درِسـها احلَ  
  

***  



١١٢ 
 

  تركْتين
  

  ...ني ترْكـَت
لمَت للعبوَذه  

  ...وحيدًة 
  يف منزل رِهِب

  

  ... شعرُت 
  َأبدًا يف عزَلٍة

  !حزينًة َأرنو إلى اللِعِب
  

  ...جَلسُت 
  َكئيـبًة َخْلف طاِوَلٍة

  .كاللهِب َأسَتْلِقُط اآلهاِت
  



١١٣ 
 

 قلبي حزين...  
  ينبض َأملًا،
  !شِبالبِة اَخلصـِمسَتأِنسًا ب

  

   ...يا حسرًة 
  ما ِزْلُت َأذُكرها

  .ليًال، نهارًا دون محَتسبي
  

ـ   ...ام يف حُلم َأَتَذكر اَألي
  ـرِبَأشكو ِمن الَك يف وحدتي

  

ـ ـام ما عرَفْت كَأن   ...ها اَألي
 .يومًا جميًال غري مْكـَتـِئِب
***  

  
  
  
  
  
  



١١٤ 
 

  ...خلَقْتين 
  

  ... َخَلْقـَتني
،نديف ع بيا ر  

  رجًال َقوميًا غري منحرِف
  

  ...وضعَتني 
  يف جنِة اُخلُلِد،

  !َأحيا وحيدًا غري مؤَتِلِف
  

ج ْلُت اَحلداِئق...   
  ...باِحثًا عبثًا

  .عن زهرٍة يف سْفح منعِطِف
 

  غري مْكـَترٍث، ِعشُت زمانًا



١١٥ 
 

اُحلب ِطفـَتـعَأس  
  !ِمن زهر وِمن سـعِف

  

  لـمـا رَأيـَتني
  َأحيا منَفردًا

   ...حزينًا
  !ِفَأدنـو ِمن التل

  

  ...شرعًا 
  رفيَقًة حمَلْت َخَلْقَت

  ِسر احلياِة
  !يف َقْلِب محَترِف

  

***  

  
  



١١٦ 
 

هاجِرم  
  

  
  : قالوا لي

،غاِمـرسوٌل ومَأنَت ر  
  

  "بطُّوطه"َأبناُء 
  فيك املعارف  رأوا

واخلماِئـر...  
  

  : وقالوا
  ،َأنَت للِعْلم رسوٌل

فتهي ْأ كي ُتساِفـر...  
  

  وتزرع اَألرض ِثمارًا
وَأزاِهـر...  



١١٧ 
 

  وُتـَلـقِّـن اَألجياَل 
  ،ِعْلمًا وُتراثًا
  .رـِـُتكاب َألجداٍد ال

  

  ،َأنَت للخري رسوٌل
 غاِمـروم...  

  

 َأنَت حبر...   
  ...ْلم  َأنَت ِع

ـِ َأنَت زاد   ...ر ـللمحاب
  

  فتهيـْأ يا رسوٌل 
 كي ُتغاِدر...  

  

  : قلت
  إتركوني 



١١٨ 
 

  " َأشاِوسَة اَألشاِوس"يا 
 عيفني رجٌل ضإن  
ـرُأهاج َأن ال ُأريد!  

  

  ،َأن ُأَلقِّن الشعب علومًاكيف لي 
   ،وُتراثـًا

  ؟فاِخـروُأ
  

 فُت الِعْلمريومًاوَأنا ما ع!  
وُأحاِضـر كي ُأعلِّم!  

  

   صدقوني
 يا َأباِطرَة املظاِهـر...  
ـني رجٌل بسيٌط    إن

  ناِشدًا حقًا
ـِ   ...ر وثـائ



١١٩ 
 

   إرحموني
ـِ   !ريا مشاهري املناب
ـني رجٌل بسيٌط   إن

 ُأساِفـر َأن ال ُأريد...  
 َأو ُأغاِمـر...  
 ـرَأو ُأهاج...  

  

حر العيش ًا يف بالدي بْل ُأريد  
  ،كًال ُخبزًا وزيتونًا آ

  .روشاِكـ
  

لومع وني ِمنمرح،   
 قوقح دوني ِمنجر  

  :ثــم قالوا
قوقوالـح لومالع  

  َألبناِء املشايْخ



١٢٠ 
 

ـِ   .رواَألكاب
  

 زارعوم َأنَت فقري...  
  فاَألرض ليست حباجٍة

 ومساِطـر لقرطاس...  
  

  ... َأنَت عامْل 
َأنت خادم ...  

 عماِء رقمَأنَت للز...   
ـِ   ...ر ال يغاي

  

  إتركوني 
عماَء العشاِئـريا ز.  
 املكاِسب ال ُأريد  

 والغناِئـم...  
ـِ   !ـرواملجالس يف مقاماِت اَألكاب



١٢١ 
 

ـني رجٌل بسيٌط   إن
ـرُأهاج َأن ال ُأريد!  

  

 عبَأنا الش...  
 َأنا اَألرض...  

  ... َأنا املاُء والهواُء
 َأنا اإلسم...  

  ...وَأنا الِفعُل 
  !يه َأنُتم ِفعُل الضماِئـروف
  

  :فحزْنُت لـمـا قالوا
  ضاَقِت اَألرض علينا،
   ال جماَل كي ُتجاِدْل

ـرَأو ُتشاج...  
  

   واحد ِمنـا سيبقى



١٢٢ 
 

،ساِمـروي  
  وآخر حَكموا عليه

ـرهاجكي ي!  
  

  ،ا حْتمًا سَأبقىفَأن
  ،ْكمنفِِّذ اُحل وَأنَت

وساِفـر!  
  

 ال ُتخالف...  
 َأو ُتعارض...  
  َأنَت رسوٌل 

غاِمـروم!  
  

  فتهيـْأ يا عبيٌط
ـركي ُتهاج!  

  



١٢٣ 
 

فرتكُت اَألرض   
  ...ـرًا سَق

   وهجرُت اَألهَل
  ...ُظْلمًا 

 يُت احلدودوختط  
ـِ   ...ر واملعاب

  

شيُت العدوَقص   
  ...بـحـثًا 

  شارق يف امل
 واملغارب...  

  !وعلي َأطلقوا
 ـمإس"رهاجالـم"!  

  

  إرحموني 
ـِـر   !يا نواطري املقاب



١٢٤ 
 

ـني َأهوى بالدي   إن
 ُأساِفـر َأن ال ُأريد...  

 َأو ُأخاِطـر...  
  

  !"جماعه"صدقوني يا 
  ما هجرُت اَألرض ِفعًال

غاِمـرَأو م سولكر!  
  

ني رجٌل فقريـ   إن
  !جبروني كي ُأهاجـرَأ

***  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



١٢٥ 
 

  ميثاق الكتاب
 

 ِه واإلنســان والِقــيمآمنــُت بالّلــ
  

  
  والَقَلم والُقرطاس آمنُت بالعلم 

  

 معاجمنا آمنُت بالنـْثر، كنزًا يف
  

  
 عبري عـن حُلـم  ِنعم الوسائَل للّت  

  

ــ بنافيــِه ُنعشــاِعرم ــنــًال ع ِفع ر 
  

  
 ُنعاني ِمـن الســراِء واألَلـم    َلما  

  

موسيقى بال وَتر ،رعآمنُت بالش 
  

  
     َغمالـن أوتـارًا، ِمـن كرحفينا ي 

  

ــا   ــو اَملراي ــا ألَفه ــالم ُتراِودن ح 
  

  
  ى ساعَة الهـرم منُذ الطُّفوَلِة، حّت  

  

 آمنُت فيُكم، شعبًا صاِمدًا سمحًا
  

  
  فيُكم لبنان    ـماُألم يبقـى، راِئـد 

  



١٢٦ 
 

 حرف الهجاِء أصًال ِمن حضارِتنا
  

  
  الَكِلم ْخزونًا ِمنطى اخلليَقَة مأع 

  

 اخرتعوا ناجداداألُلى أ احلروفلوال 
  

  
 .على األسياِف بالَقَلم َلما انَتصرنا  

  

*** 
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  



١٢٧ 
 

  الةـص
  

  ال َأعَلم يا رب السماْء
  يَنصيب إن كان

  َأن َأعيش بعذاٍب 
  ...وشقاْء 

  

  حطمْت يا رب قلبي
 املصائب  
 ذابوالع...  

  واحتوْتني ُظْلمٌة
ـَـٍة   يف ُغرب

  !وازدراني اَألصدقاْء
  

كيف لي يا رب  



١٢٨ 
 

  ؟صرفَأن َأَت
َتعنيَأس كيف لي َأن  

  ؟بُأناس ُغرباْء
  

  بي يا إلهيعذاو
 ـرم هماَطعَملذاق!  

  ِزدني يا رب إميانًا
  وصمودًا
  وجهادًا

  .يف سبيل اإلرتقاْء
  

  ... َأعِطني
  قلبًا رحومًا

  ... َأعِطني
  عْقًال حكيما

  كي َأعيش يف حياتي



١٢٩ 
 

 بسالم  
 وَأمان...  

  

  كي َأعيش كل عمري
  بِعزٍة 

  .وكربياْء
 

  َأنَت يا رب السماْء
  ُكن رفيقي
  ...يف َطريقي 
  ُكن معيني
  ...يف مصريي 

  

  َثـبْت يف العقيدْة
  واَملحبْة
  .والعزميْة



١٣٠ 
 

  َأبِعد عني اَملصيبْة
  واَملضرْة
  واَملكيدْة

  كي ُأحقِّق يف حياتي
  ما ُأريد ...  

  .!ِمن عطاْء
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



١٣١ 
 

we’ll encounter for ever 
leakage from Septic sewerage 
polluted every river 
 
if your baby showed a sign      
of lack of concentration  
your “kindy” could’ve been built 
on a toxic location   
 
Hang on a minute or so 
There is more horror to tell 
The nuclear wastes in neighbourhood  
Would turn your life into hell 
 
Mother Nature pleads with us 
to find a better solution 
stop abusing planet earth 
and reduce pollution. 
 
 
 

 
 
 



١٣٢ 
 

and very elusive to treat. 
 
A visit to your doctor 
will confirm your suspicion. 
The lead residue in your blood 
due to exhausts’ emission. 
 
Don’t you think we’re stopping here? 
And everything is safe and sound 
considering the food we eat 
how much toxin can be found 
 
Preservatives they add to food 
To last longer I suppose 
Your corpse will need to take 
Few more weeks to decompose. 
 
flavouring and colouring  
smartly added to your food 
they gave it a coded name 
so it cannot be understood 
 
E coli is hazardous 



١٣٣ 
 

If you trust them at all 
and swim in a dirty beach. 
If your stomach starts to ache 
or your skin begins to bleach. 
 
They tell you this is algae 
the raw sewage is not to blame 
stop being bloody whingy 
nothing will remain the same. 
 
Kyoto we will not sign 
you can forget this motion 
we can’t get any richer 
without extra pollution. 
 
Carbon dioxide you breathe 
and acid in the water 
and the mercury in the fish 
will make your life bit shorter. 

 
Do not forget the Cortisone 
and Antibiotics in your meat, 
the super bugs became immune 



��� 

Greed 
 

Once a man chopped a tree 
to warm his coldest night 
and to build his humble hut, 
he thought it was his lawful right. 
 
Then a greedy man foresees 
the potential of a trade 
chipping a few more trees 
huge profit can be made 
 
The greenies strongly object 
but the forests disappeared. 
And governments took no action 
corporate hostility they feared. 
 
Greenhouse gases have gone wild 
as we polluted the air 
the ozone hole’s getting bigger 
but no one seems to care 
 



١٣٥ 
 

Tears of my soul 
 
I want to cry with you,  
and shed a tear or two,  
but my tears could be seen  
a sign of weakness too. 
 
Men should not cry, 
my father told me so. 
He said we should be 
as strong as can be, 
but do not let them see 
the tears of your soul. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٣٦ 
 

I love them all 
 

They are my people,  
no matter what they think,  
no matter what they do,  
whether they are orange, red or blue. 
 
Whether they are right or wrong, 
whether they are oppressors, 
or the oppressed, 
they are all my people, 
my brothers and my sisters, 
and equally,  
I love them all. 
 
I will protect them with my body. 
I will redeem them with my blood. 
I will teach them love,  
tolerance and forgiveness. 
They are all my people. 
And equally,  
I love them all.  



١٣٧ 
 

  الفهرس
  

ــة    ١١                                                       مقدم
ــة    ١٩                                                      توطئـ

  ٢٣                                        أســفي علــى شــعب
  ٢٥                                                       غريـــب

ــن ــدر م   ٢٧                                                  غ
ــاب   ٣٠                                                   رث الثي

  ٣١                                                 حنــن هنــا 
  ٣٥                                              تزه الضـباب ـمن

ــالدي   ٤٥                                                     بـ
  ٤٨                                              امنيــة العيــد 

  ٥٤                                                      جاريـــة 
ــائع  ــل الض   ٥٦                                              اجلي

ــا ــاملوت حني   ٥٨                                                 ب
  ٦٣                                                       جـــاريت

ــعب ــوت الش   ٦٧                                             ص
ــراب    ٦٨                                                    سـ

ــدوالر ــا لل   ٧٥                                           التماس



١٣٨ 
 

ــزنن    ٧٩                                                   ال حتـ
ــريوين   ــو خ   ٨٠                                              ل

  ٨٣                                                        هلـــيمت
  ٨٧                                                       حمــروم 
  ٩٢                                                      شـــقراء 

ــبيت  ــا ك   ٩٤                                                   ي
ــرا   ٩٥                                                       ءمسـ

  ٩٧                                            الشــهيد احلــي 
ــال ــد االبط   ١٠٠                                             عي

  ١٠٥                                                    الــوداع 
ــان    ١١١                                                       لبن

  ١١٢                                                    تــركتين 
ــتين   ١١٤                                                     خلق
  ١١٦                                                     مهــاجر

ــاب      ــاق الكت    ١٢٥                                      ميث
ــالة                             ١٢٧                              ص

                                                 The Greed ١٣٤  
Tears of my soul                                      ١٣٥  

I love them all                                        ١٣٦  
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