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 يا ريت باقي ْشَوي

 ّرهـا عــادْت تِِِِجي وال تلفنِِْت َمـــــــلعندي م

 وَتركْت بعمري احلـزين ْسنني مْصـَفـّره

 وعــا ُطول فيها حلمْت وْمشيْت فوق املّي

 تـــا ضـّم جسما اللي شفتو أمس مْتعّرى

 وْشفافها اللي كنْت إْدعـــــي هُلن باحلّي

 قول مْزهرَّهـا مّتي تـــا صار حـــانطبعو ع

 قال كلمة َخّي صـدرا اَعفّضه  وسِِلسال

 َبّرا انشَلْحع عــــا بالـو الصِّـدي لوال ْبيْطل

 ــّيــــوالشَّْعــــر كلما انفلش بريّد َمّيت َح

 ـا إيدي وعــا إيدي كان يْتدّرىــْتربَّى عـ

 وخْصر اللي بني البشر مـــا بيلتقالو َخّي

 ـو بنظرة عني حممّرهـــــــــــْتطّلعْت صـــَـوبــ

 أْي: ولو تــا قالت من وجعهاـــوشّديت َحــ

 ـا عاشق صيب، ال تْكسر اجلرَّهتوّقى ي

 ّيـــقدَّيش ضِِـــــعنا سوا بني الشمس والف

 ...طِِْرنا عــا َخيل الوقت، وتفرفطْت غّره

 َويي ْشــيا ريت بـاقمــن عطر خّدا النقي 

 ...ب، وإختـِــِرع ذّرها فّك سِِّرو الغريـــــــــتـ



6 
 

 ْخطـَْي: اس عنِّيلكْن وحيد وبيقولو الن

 ...و َشّراـــــــــــمتل احلديـــــد العتيق املا إلـُ

 رحي وال نـَصـْحين بــَّيـــال إّم حنِّت عا ج

 ...كلما التقيت حبياتي، بشوفها ُمــــّره

 ّيعليِّي كرمِيه متل حاتــم طــَ الكانت

 فيِّي شوفها مـن بعيد ومـا صـارت خبيلِِه

 .ْت إْتمرَّىــدا نهار وّجا احللو مـــــا عــوع
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 اْتركي خوفِِك َوراكي واحَلقيين

 ــــا ْلَقيْت َعقلــي ساْمحـيينــــــــــإذا مــــــ

 ْشربْت كـــاَسْين وْتكّلمْت صِِــــــيــين

 يـدِِهـــــحعـَـــــــــه وإنتِـِي َوــــــــــوشِِْفتِِك أرب

 ك تِِْقربيـــنـيــــــــتِِــــــمـــعِِـــــي بالبيت، ري

 ربـــــــــي؟ وليشِِك عنيده؟ــــــْهــــتـــليش ْب

 وبْتَضّحكيين؟الي بتِِْضحكي ـا حوع

 صـــــِرْك َعلَّمو صابيع إيديــــــــعــــــا َخ

 ــــَره مــــــن َعجينِِهــــــاْنسَحْبيت متل َشع

 ــيــــدِِهــــعـــــبـــْصَفنْت بـــْجــبــال ال وألنِّي

 ـصــــــــــا َرح تِِضْربينـيـــــــَعــــــكِِنيت بال

 ا فِِيِّي ْكتبْت عـــا ْقماشِِك َقصِِيـديمـ

 ...ـن إشاره تْفهمينـيـــــــْوال كِِـنـتـي مـــ

 ـا ْخسِِرْت بِِْمواقف َعــديــــدِِهـــــوبعد مـــ

 َدَره تــــــــــــا تِِْقَهرينــيــْــــــــنـــــــْمشييت غ

 رْت أرَخص مــن ْريـــــال امَلجِِيـديـــــــصِِ

 ي وَيميينـــوَضرْبين عاهَلّم عـــــــا ْشمال

 رحْت عــــــا ْبيادر َحصيديـْجمعْت وطـْ

 نِِـهــــــطِِـلْعلي الشوك والدمَعه الــَحـــــزي
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 ــارت َجريـدِِهــــــــيــــا حـَــــّوا، قِِّصيت ص

 وقـَـْيس ُأوعـــــــا ْتفّكريين ... افهميين

 ن الكـاس حـّتـى تسَتفيـدياشربي مــ

 اْحــــِرقينـي" اللوكــي"ومتل سيكارة 

 اف الَبليـدهــــــــــضـَـــــــروري تِِْقَلـعـي ْشف

ــَـــــروري عالـ  دا تِِستْعمرينـيـــــــَهـــــوضـ

 ي احلــرب امَلجيدِِهــحوتـــــا فيكي تِِْرَب

 ك وراكي واحَلقينـيــاتـــــِركي خوفِِـ

 زقِــِــــي التوب النبيديـــــــوإذا مــــا بتِِْخ

 ـا بْتصِِريي مْتر هِِندي عــــــا تِِـمِّيــــــومـ

 .ْرفـــــي، وال بَتعْرفينــــيــــــــال دِِيين بَتع
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 عم تقطفي من الورد

ــَــــــــع  قطفي من الورد والورده لِِنام تــ

 ل َدرز املاكِِنهــــونْظرات عينِِك مـــتــــ

 ليــا بنت َحـــوَّا تفضَّــيـــ: وكلما قلت

 غ شفافِِـك بلون الكسـتـناــــــتـــــا َدبِــّــ

 ن كـــالمـي بتزَعليبْتشارعيين، ومـ

 و اجلريان دغــــــري شو بِِــنـاــــــوبَيعرف

 وبـــــه إليــــــي وقال خمطنبيِّك وعــــْد

 ا بناــــــــوإنيت وأنـــــا كنَّا قــَـــرايب عـ

 ن َحـــــدا مــــا بتسأليـتاري عنيده وع

 ــح دقيقة َهناـــــــــومنِّك مــــــا فِِيِّي إربــ

 كي بالليل مــــــن َخيمة هـَـلِِـيْبَغنِّي لِِ

 غِِناـــا ريت َصيَّرني َغنِِي كـــْتر الــويــ

 ...ـا لقيْت عند الصيدليــَحــبِـّــة دوا م

 ه صــَــــوب الَفناـــــــحياتـَك راحَي: َقـلِّي

 ر عِِليالسكَّـ: السكَّريي َحكيم وقـّلِّ

 مــــن َويــن بدُّو يكون عالي، ومِِن سنِِه

 ـا متِّي أنا؟ــــــِريق احللو مـــــا فـــات عـ
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 فستان أزرق

 مـــــن بـَـيـروتفستان أزرق ُجـــوخ 

 ر كــتــيـر وْمكسَّرْعليِّي قـصـــيــ

 متلو مــــا فيها جتيب لــــو بِِْتُمـــوت

ــْر  .رقا أشهبـنـت احَلسودِِه، الشعـ

 

 قالبِِك غــالِِــب: ـــاط َقّليـــــاخلِِــــّيـــ

 جسمِِــك حِِـلــو، نِـِـّيـال َقلبو مِِـيــن؟

ــْـج  ـــــاوب؟ْبــقِِـّلـــو حبييب إنْت، وب

 َعــّذْبـــنـي حبييب سنني؟: وْبــقـــول

 

 فستان كــّلو زرار مـــن فِــِــّضـــــه

 ه من الصنياْرَكـممش القـَبِّه َرْفع 

 قّديش مـــن ضـــْرب اإلَبر َقـــّضـــى

 ــار يلَبق هيك عاحللـويـــن؟ـتــــا ص

 

 و بتشوفيــــا رْيـــت فستاني احللـــ

ــْ: وبتقول  ...وـــل شفافِِــك وَدْخلـــدخـ

 ني شال سيوفوق العــــــــف وكحل اللي

 ...ــــا مهلوـــازل قــتـل بالناس عــــــونـــ
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 ــيــإنْت مشغول عــــــن حـــــالـ لكْن

 ...طلَّـــعـتـْـــــّره بّس تِِــــــــــاستحليت َمـــ

 يــــــــــــوأليش َبـــــــــّدي ألبس الــغـالـــ

 تسَمــع؟تقَشع وال ْبـــا ْبـــــا زال مـــــم
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 فكرتي

                  زينــــريين بْشبه املالِِك َحــــــــــــال تفّك

 ي عالسنني املارقــيـــنـــــوْبضـــــّل إبك

 وْحـــياة عينِِك، َبعْدنـــي حبِِّب الَبنــاْت

 ـَورد، والياْسمنيِوْبُموت عا ْشفاف الـــ

ــَــّوا ْبحّب ــحـَــ كرمال  اتدِّم تْضحيقــ

 ـيـــــون ُسود مكحَّلنيــوبيسَحروني عــْ

 ر ذاتـــمـــن َهيك عِِندي فِـِـقــر َدّم وفْق

 .ـــري الَنْفَتلِِنيـــــــــوْبَجْيْبيت مـــــا ْلَقْيْت َغ

 

 رق تـا يصري عندي هلوساْتبِِْشرب َعــ

 ضــايعنيوَضيِّع طـَـريقي متل كـــّل ال

 ود أعـْـِرف َميِّز األربـع جِِهاتــــومـــــا ُع

 ــنــــوال كــلمة اللي ْبقولـهـا ْبمِِيزان ِزي

 و النوَّاس يْعمل ُمعجِـِــــزاتـــــأبـــ يْبَخلِّ

 حِِني ا ْيعود يِِْصحى بعدم ن َسْكرتوومِِ

 وُنقطه إذا مــا َضــّل بِِْخوابي احلــيــاة

 .ه اللي فيها باْنــزينْمنِِشَرب مِِــن امَلْطَر

 

 ــاتــــــــبـــَمنِّي أنــــا تلميذ عــنـد الــراهـ
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 و بكِِيس الطحنيأزْربـا فِِيِّي موَعقلي 

 مــن َبعد مِـِـدِّه ْبيذْكرو عّني الـــرُّواة

 ن غــري دِِيــــنإنِّي غريب، وفكرتي مـ

 اتــال ُتوْصفِِيلي ْحبوب مـــــــن َزين األت

 باعــــي اللي َمنُّن هاْدينيـيِّر ْطـا َغــــــتـــ

 اتَنـب ه ْشفاف اْلَطْعمهن سكَّـرَروإْك

 .ــا ُعـــــــود إتطّلْع ْشمال وال َيمنيــــــــوم

 

 :التَهيدي احلقيقه ْبقولـها بال ْمجاْمـ

 ّل جِِهَّه درابزينـــــْجنوني إلو عــــــــا ك

 املطلوب إنِّي ُكــون مــــن أهل الزَّوات

 ـع خاْلتو طـول السننيـومتل الصيب مـــ

 ا بالِِك صِـِـــيـــر جِِنِس ْمعلَّباْتـــَكنُّو ع

 ور وال َحننيومــا يكون عندي ال ُشعــ

 اْتيب ماْت، واإلحساس مــبيكون قل

 .ْر َحــــــّد املّيتنيـــــبــــُروحــي افتحِِيلي َق
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 هربان منها

 

 يـا َقّلـــــــم: امسعي، وبتقول: ْبــُقــــول

 ليلـــا حــبَّيـــْتـــهــا، وَيـــــــــــــــــــلي أنــــَيل

 ــنــامـتـْــا بِـِــــبتْحكي بنّص الليل، مــــ

 م ْتــَصـــّلــــيـــي وعـــــــــــــّيـــــوْبتنفعِِل هِِ

 ا بالد مـــــن أحــــالمـــــــــخِِْدتا معي عـ

 ـْم َضـّلــيـــــــــــــــلــْبــقــلــب احل: وقلتّلها

 ...ــّداْمـــــقِِــــــوحِِّبيْت مــعـــهــــا إفشخ ْلــ

 ــا َضـــّل فّيي روْحـــــْرجْعت ْلـــورا، ومــ

 .ــي طِِــْلـــعِِـــْت الَفلِّهـــــــــروحــــــــــلـمَّـا بِـِـ

 ـــاْمـــــــْعطْيتا ببيت الشِّعــــــر بيت ْرخــ

 ــون ال ْتـفـّلــيــــــن َهــــــــــــــــمـــ: هاوقلتّل

 ـّوا الشمس، والليل، واألنـــغــــامــــحــَـ

ــَـ  ـْر نيسان عالــتــّلـهـــــــطـــــــــــّوا عِـِــــحـ

 ـو الْقالمـــــّوا اللي فيها ْتَشْردُقــــــــــحــَ

 َحّليّر بْتـــاس الــــمـُـــــــــّوا اللي كــــَح

 ّف ْكالْمتـاري كــَـالمي كــان صـَــ

 ـا طّلعِِْت َغّلهـــــْسهـــول الــَحــكـــي مــ
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 ــا غـنَّجتها إيَّامـــــــــن بـَــعــــد مـــــــــومــــ

 ـهــا َحـــلِّهـــــــا لِـِــــــــــــَبخيله، ومـ طلعِِْت

 ـــــــامــــــــــــــْت فـيـهـا، لقْيتها أوهــأمَّلْتـ

 ي هلا بروازـــا فــــــــــصــُـورة مـَـــرا، مـــ

 .ــــو َطّلهـــي إلـــــــا فــــــــوإحساْسها مــــ

 

 ـداْمــــوحــــــياة َعيين، مِِْنَحَكــْم إعـــــ

 ـاد ُيوَصّليـــــــا عـــــــــــــــــَشّم اهلــَـــوا مــ

 :ــــــّداْما خِِــــروحــــو اسألو اللي عنده

 ـــم يـْطَلـــع ْمحلِّي؟ــــــــــليش القـهـــر عـ

 ـــو َتـــّمـــــامــــــــــع أبــــــــــْتغّزلْت فيها مــ

 ــا كـــــانت ْتَعّليـــــــــْمسافِِــــة شرب مـــ

 المإْن وليش تــــــــــــــــاان منها، ــهِـِــــرب

 َعديْت ْخواْتها اْنـا منـــــمـــن بــعـــد مــ

 ؟ــي مـَـــّي بالسَّلِّــهــــــّبـــــــوصـــفَّــْيـْت َعـ
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 يا ريت حّدي

 ـــن َبـــّدي جِِيب هّلق ُروحـــــــــــــن ويــمــ

 نّيالـي؟: ـــا جسمي وُقــــولـــــــــتِِْلبق عــ

 ــــوحـــــــتــــــفـــشّبــــاك بييت عالشِّيت مـ

 ...ـدا ياُخد شْغل باليــي َحـــــــــا فـــــوم

 

 روحقّطبْت جـــرحي، لقيْت عندي جــ

 ــُرج قبالـيــــي الفقري بيْعـــــــّظــــــــوَحـــ

 ي أَمــــل بيلوحـــا فــــــــــن جّهتِِك مــــــمــ

 .ــن حـاليــــوال َخّبروكــــي الناس عــ

 

 ـا سفينة ُنوحــــــــــحــــاولت َعربِِش عـــــ

 ــا كـــــان يهدا البْحــر كرماليــــمـــ

 ـره لَقيتين مشلوحـــــــــــْبأبــَعــد َجــــزيـــ

 ...ي الـضَجر، وْبرافق خياليْبحـــاكـ

 

 ــِرك البيفوحـــــــــيــــا َريت َحـــّدي عِِـطـ

 ـــا سياجــنـا العاليـــــــــمتل الــــورد عــ

 ـــا رْحيت القصب مبُحوحمـــن وقْت مـ

 ...ـن البالِِــهـــــــــم يلُبس مـــــــوالشِّعر عـ
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 ـــــم بينوحـــــــــاملزراب صـــْرلو شهر عــ

 ـــّواليــــي قـَمـــر بالليل َضـــــــا فــــــــومـ

 تـَعــا ْلعندي، تـــــا هّلق ُروح: وليـــــــقــُ

 ني متل الطَّريـــــْبَركِّـــــب إلــــي ْجناح

 .ر مــــع نسمِِة َهـــــــوا ْشماليــــيـــــوْبطِِ
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 رح تعقلي: كلما قلت

 م قّديش إنيت بتِِجَهليـــــــــــعــلِِِِــ عندي

 اد َعنِّي بتْسأليــــوبالك ُحـّبـي لكي

 وتبِـِْحكي معِِك بتجاوبيين بالسك

 .َعليمِِّني بتْز ـالنــزعــ  :وكــلما قلْت

 

 ي متل خْيط العنَكبوتصارت حياتـ

 ّد باب الصَّيَدليوحِِّطيت كـْرسي َح

 م ياكلو بالليل ُحوتشفْت القـَمر عــ

 .ــا لبسْت ربيع املخَمليـــــواألرض مـــــ

 

 عشرتوت :اس عنِّكــيللي بيقولـــو الــن

 ـــم تْتنّقليــــــــــونقلة حــجـَـــل صّنني عـ

 يوتلليل تــــا خـــْرطش ُبْبغِِّط القلم با

 ...ك إلين عندِِـبرْتجع ُبيوت الشعر مــ

 

 وتــُم أنا من الرْبدخايف والشيت  جايي

 ـي َرقيقه، والطــــريق ْمبّللِِهـــــــــتـــيــابــ

 وتـا قـدِِرْت ُفمْمسّكره و لقْيت املدينِِه

 .م تِِْنزليَفوق مش ع ن َقْصِرك الليمو
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 وتـفاف ُتم ْشْعَرح ُدوق َطـ ئيتمش هي

 ا بتِِتَمرَجلين كرت مموَضغطي عِِِِلي 

 وته لِِكي عاألرض بتهبِّـط بــيـدْعسِِ

 ْطــَلـع َغشيمرح تْعقلي بِِ: وكلما قلت

 .تِِعَقلي ا بدِّكـمن وقت مــا ْخلقيت مــ
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  يدبعْتت الرب

                                                   

 ِرف حْيكيــــبعْتت الربيد ومـــا عِِ

 ـا زعلْت مِِنُّوــــــإّني مـــ: ويــــقـُـــــول

 م بْبكيـوإّني بـــــعــــد مـــا راح ع

 .وعــــم بِِْسأل ْشُهـــــور السنِِه َعـّنو

 ّلي؟اب ُشو َقـلــــّمــــا ترْكين وغـــ

 عــــَرين ومـــنِِـــْرَجشه... َشهر: قّلي

 ــا عــــــاد ُتوَصّليــــوا مــــنسمة َهــ

ــْــر الليَلكي يِـِْطلعومـ  .ا عــاد زهـ

 ـَرف َوينوــــعـــــــــا انـْـعنوان َبيُتو مـ

 ريحـَخلف ال .خلف الشِّيت تِِخمني

 ن َعينوــَره َبّس مــّدي شي َنــــظـــَب

 .يل ميشي، والضبابِِه تـِْزيحا اللتـ

 بــــاب، وامَلكتــوبـــد الـَدّق الربي

 مِِْتأخَّـــــــر: الـــكْتبو حبييب وقــــ

 ن القهر ميكن ُدوبمـ ارفمش ع

ــْـأوعــْمـري كـ  .زاز يْتكسَّرنُّو قـ
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 ما بتعْرفيين 

                                                        

 ــوت عـــالـهِِينِِِـِهــــــــــــــــــيين ُمــــال ترْتكــ

 ا ْبــعـــود أعــــِرف مينِِك، ومِِيينـــــــــــــم

 ري فوق الرِّيحا صِِــتـــــــــــل، اعطيين أَم

ــْــل، وْمــ  ــدينِِهـــــــــــوْيصـــري عنـدي خـَــي

 ...حـاريــــــــــــــع ْمجـامَلْشكل معِِك بيوقِّــ

 م بّس عِِـــيـريينــــــــــــــــقة تـَـفــــاهـــــُـْدقي

 حـــوَقف تنيناتنا عالــــزِّيــــــــــــــــا ُنـــــــتـــــ

 .ون فيكي، وال تــغـــْدريــنــيــــــــــال ُخـ

 

 ـــرفيين مليحـتــْعّد عِِْلمي ْبـا حـَـــــــــــــعـــ

 ...ـتــْعـــْرفيينبـْ ـاــــــــــــــوهّلق كـــأنِّك مـ

 ار الَعتب بيناتنا ْمــراجــــيــــحــــــــــــــــصــ

 ...ا سِِْفـــرتي اهْلمـوم دّزيــنِِـــهــــــــــــــــوعــــ

 ـــو تِِصليحــــــــــــــــعْقلِِــك َقـــديـــم والْزمــ

 ي الصيينــــوَحْكيِِك معي مـتـل احَلك

 ُبكــَره ْيصيح ا الديــكخــايف قبل مـــ

 .ـدا َعــنِّـي تِِنْكرينـيـــــان سألِِــك َحـــــــ

 

 ...ا بيزيحــــــــــــــــون، مَحـــّدي خيالِِك َه
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 روح عــاطيينــــــَكــومة غــــضب وجـْــــ

 ـــا معي مفاتيحــــْمقفَّل َعـــــا حــالـي ومـ

 ــــا إنسى الــَهــّمــوكــلما قلت بِِْشرب ت

 ,هــنِِــيـع ورا الـَمشــُروب َفـلِـّـــــــلـَـــــــــْبــــِــِـبِِ
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 تا مترقي

 ي عندي حكير والليل فــّد البحــــــــَقـ

 عشقْت بّكيت البكيول كيف ا ُقــــــت

 ار يركض باهلواـصالصفصاف َحّدي 

 .يــــــر الليَلكـــــوَنّتف شِِيت أيــلــــول زْه

 

 ارــــــــعدي صّفيْت دخنِِه بــعــد نــْقَمعـــا 

 ا مسعْت غري الصــَدىموينِِك؟ : وسألْت

 ارــصكيف كنْت وكـيف  ا بتسأليينم

 دى؟َمسع الـْرخيت وصزين وــــعْمري َح

 

 ا كان أكرت من َكالموْعـــدِِِِك إلي م

 شَجرال انــهربا دّخنْت ــــن كرت مــــومـ

 ـامـــــــُروح نــ: ت قّليّدو زيــــــوقنديـــل َبـــ

 ...ي القمرحم مْيجايي الرْبد، والغيم عـ

 

 :ن الغيابـــــوَعـصـفـور َقّلي بـعــد شهَريـ

 ...دا مــن الناس َخـــّبر َبّيهاـــميكن َحـــ

ــْبـــبيكون هّلق َقــّفـــل عليها الـــ  وابـــــــ

 ...ارَّاس ُطــول الليل َنـْطـرو حّيهـــــــــوُحـــ
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 ــم تْتعّذبيــــــــــوَقّلي َكــمــان ْكــتري َعــ

 ن َهيك واقِِف َهــون، وْبقليب َحريقـــــمِـِ

 ه تشَربــيان قهِوــــــــــوتــــا متْرقــي وفنج

 .ا َحـــْرف الطريقـع قهِوه لِِكي عّمرْت
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 خِـِدني

 بْتقول؟شــو  ،وبْتقول بتْحكي َحكي

 ــّيـــيـــــنــــيــــــْت عِِـــيـــــي وحـــّبــحـّبـيْتـنـ

 ــا ُطــولــــــــــيـــــا ريت فّيي صّدقك عــ

 ...ـــا ُقــــــول إّنو بتْكذب علّييــــــــومـــ

 ــد حّتى ْنــــــُروحــــاعطيين حبييب اإليـ

 ا بالد مــــــــــــا فيها َحـــدا يبكيـــــــع

 إنت الرُّوح: جرة َحورا شـبكُتب عـــــ

ــَ  .ــــوق جـــــوانح الضحكِِهـــــوْبطِِري فـ

 ي مَعك حتت الشتـــــي والليلـــــخِــِـدنـ

 ا ْنعود نتذّكــــــــــر أساميناــــــــــــــومــــ

 ــــا اخلْيـلــــــــــــوال يْبَعتو أهــلـــي ورانـــ

 ...ضيناـا نعيش ماــــــــحننا مـــــــا بدنـــ

 ـا َشعــــــري زنبق التاّلتــــْشلـَحلي عـــ

 ــوت اجلـــداول شالــــَخّيط إلـــــي صـَ

 ـــا شجـــــــرة ْعصافري وفـْراشاتـــــوع

 .ــــــة املّوالـــوحــــــــــرُجـــــــــَعّلق معي َم
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 ما قـْدِِرْت حِِبِّك

 ـا َبّديــــا قـْـــدرْت حِِبِّك متل مــــــــــــمــ

 ــن مِِـــــدِّهــــــــــفِِــيِّــي كنْت مشغول مـــ

 ْربـــــــان مِِدري لوينـــــــلقـَـْيت العمر ه

 ـــــّدهـــــــــــــي لقـَْيتها َحــــــوطعمة َزمــانـ

 ـــا إلــــي ْجناحنيـْمشّرد، وحيد، ومـــ

 ــا سافرْت عـَــم َصّديــومـــن كرت مــ

 ـن الـــفـــرن بالدَّْينــــتو ْمـخْبزي اشرتي

 ...ي وقَعد َحـــــــديــــــــــوالرْبد ساَيـــْرنـ

 

 ن كرت َما ْبكِِيتـــم، ما قدرت حِِبِّك

 ...ـــع لِِــفَّْيْت عالَبـْكــَرهـــــَخْيط الـدمـــ

 ا ْحكِِيتموْضربْت حــالي، ولـَْحــدا 

 ...ايِــِـــف ال شاعِِــر يْسُرق الفِِْكــَرهـخ

 ا هّلق إذا مــــــــــا جِِــيتــــــــــلعندِِك أنــ

 ...ار اهَلـوى ذِِكـــــرىــال تفّكري صـــ

 ـن مـــا ْغفِِيتــــمشغول بالي ومِــِـن زَمـ

 .ا يِِـجِِــي ُبـْكـرهوخـايف عــا ُبْكره م

 

 ـــا قـْــدرت حبِّك باخَلــريـف ْكتريــــم
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 ...ــر أساميناـــــــــبـَحـيـث الّشتـــي غـَــيَّـ

 ــا بكِّـيــرـــــــــراحــــْت َسفينة نـُــوح عــ

 ـا املِِيناـــــــــــــوإنــتــي وأنــــا ْخيالـَـني َعــ

 وق الــَمـــدينه الَغْيـم راسو ْكبريــــوفـَـ

 ه مــعـــقـــول تِِْمحيـنــاـــــــــــــــوالعاْصــفِِــ

 ّنا نْعمل ْمشاويــــرـــا كــــــــوَمطرح مــ

 ...ـاد فِــِـيـنــا نلتقي فيناـــــــا عـــــــــــــــمــ

 

 رـــّل عــنـدِِِِك شْهـــــــــــحّبيت إّني َضــــــ

ــْـقـَـيــتــوــــــــــــبالرُّوْزناَمـــه الشهر م  ـا ل

 ــول العمرــــــــال تــْنــْطـــري عالباب ُطــ

 ــــا َبيتوــــــــــــــالعصفور عتــــــــا يــْرجع 

ْت غري اجلمر ا ْقطفمـــر ْزرعت الشَج

 ول َودَّْيتوـــــي للُغـــــــبـــــي َصــــــانـــــْوجـــَـ

 ي الشِّعرــع عــــا بالطالـــ: وكلما قلت

 روحـــــــي مـــن قلب جمْبيِِْطلـَع َكــالمــ

 .ـر حبَّيتوــــــشِّعك الـــــيـــــَه: وْبـــــقــُــــول
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 حرب على ورق

 ا األرض الورْقــّر َعوَهاصفرِّت حياتي 

 ي انَسرقـافا شفواللون يللي كان َعــ

 ل بيناتنا مِِسك اخلِِتامــوصـــــــار الزََّع

 كلما بتِِجي عـــــا بيتنا ْبصفِّي َعـــرق

 َبّدي وقت تـــــــــا إْفتـح ْقناني الكالم

 ــار مــــن شهر امَلَرقـص وإْتذكَّر اللي

 ــــوم تْعطيين السالمـــــمتّنيت إّنك َيـــــ

 ا كّل موضوع انطرقومـا ْتلومين عـــ

 ــا إْرمي السالمـومّلا رحْت عالبيت تـــــ

 عم تِِشَرب عَرق شَتك مع النسوانْكَم

 الم؟ــون الشمس، وْبقليب َظُكـوبرتيد 

 ق؟اف الغَروبرتيد إقَطــع حبر، وْبخـــ

 عندي اهتمامَبقا مــا ينا ا زال فـــــــمــ

 ن قلب افتـرق؟ـشو َهـــّم لوال قلب عــــ

 َمنامشوف ْبـا ْبـــــُصـــورة أنــــا ويَّاك مـ

 ْحكي باهَلواه ْرجعت تِِرَّولوال شي َمــ

 .ــــار حِِرب ْعَلى َورقـــــَهــوانا ص: بقلَّك

 

 



19 
 

 عم تبعيت مكتوب

 ل مِِنِّك إلــــي مكُتوبـــــمبارح وصِِــــــ

 ـه بينِِك وبيينـــــــاري َمسافِِــــــــــــــــــتـــــ

 دمــــــــع َمكتوبــــــَمّنو بال... بالـحِِـبـر

 !ـا عيينــــــيــــ: ْفَتحتو ومـــــا فِِّيي قلت

 

 ــِرك؟ شو َبـــّعـــدِِك َعـّنـي؟ـــــــــشو َغــيَّـ

 ي َحــّديقْعدــْدتي تــــــمـــــــا عِِــ ْدقيقه

 ـَدر مِِّني؟ــــــــــقــُـولــي دخيلِِك شو صــَــ

 ...ــــا َبّديـــــــــضايع تـــــا إبَقى هيك مـ

 

 ـرــــــــَعـــــم تْبَعـيت مكـتـوب املسوَكــ

 ـْرت عِِـــيـــدّيــــهـــــــفّكرت َهيدا َكــــ

 رفـمتل الـــَهــــوا األصـ ْلَقيْت احَلكي

 .ع عليِّيـــــــوكـــان السطح رح ُيـــوَقــــ

 

 ــــل َشّب الليلـــــــاملـكـتـوب منِّـك مـــت

 ــي باللَُّغه الفْصحىــــــــــدمَّــــــر حــيــاتـ

 ــن كرت مــــــا مِِّنو َضرْبين الويلــــــوم

 .ـا قــدِِرْت إصحىغابب عا قليب، ومـ
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 ما فّيي غري حالي ُكون

 ـدَّيشـــــــــدَّيش فّيي إصـْـــبِِــــر وقــــــــــــــقـ

 ـي؟ــــن ذاتــــــــــَمطلوب إعــطــي بــْعــد مِـِـ

 ي َمعليشــْبتِِْغَلط مـَـعــ... بتْكُذب مـعــي

 ...ا ْبزّعَلك عــا حساب دمـعــاتــيــــــــــــمــ

 

 راــــــــــْعطيَتك َبــْحــر، وْعطيتين َصـــحــ

 ــر، وسقِِيتين األحــزانـــــمـــــسقِِيتك خــ

 ا شفْت واحَلسرهـــــــــــــغـــيـــر الـقـلـق مـــ

 .ا فـــي إلي عنوانـــــــــــوغــيــــر السَهر مـ

 

 ـي صـــــارـــــــــــْتَطّلــع حبييب وُشوف وجِّــ

 َدم، وبالد َمْهــُجــورهـــــــــــــــفــحِِـــة عـــَص

 ـارـــل بعيَنيك بنت الـــجــــــــــــــــح تــاُكــَر

 .ـــا شايـــف غـَـيــــر َتنُّورهـــــــــــــــــــومنها مـ

 

 ــر عينيكيــــــــــمـْــــــُحــ: قـَّلــي طـبـيـبــي

 ـِرك جمروحــــــــــــوخــاطــْــ... اهليئه عليلِِه

 ـر َلْيكيــــــــــعـــنـــدي َصـيب متل القــمــَ

 ...ـوحـــــــــتــــــــــنــْحـــنـــا زوات، وبيتنا مــف
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 ـا فّيي َغـــري حـــــالـي ُكونـــــــــــلكْن مـ

 ـروح َخـالَّنــيـــــــــــــــــَحـــــدَّك َعــــذاب الــ

 وز عــيــــونــــــــــــــــلـَـوال ْطلبْت بْعطِِيك َجـ

 .ــدا تانيـــــــــــــلعاَلــم َحــــومــــا ْبشوف با
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 خيالِِك

 عاملينـا... ا وراحـــــكــــنرامَلْركـــب تـــ

 ـــــل عـــــم نكُتب أساميناــــــوعالــــرم

 ـوج شو مكتوبّحي الــــَمــَمُبكرا بِِي

 .اــــوج مْيحينـــــــــــَمـــــومعقول حننا الـــ

 

 ا ْعرفـْت ذاتيـــــــــــا إنيت مــــــلوال مــــــ

 راغ ْبقلب كلــمــــاتيــــــــوكــــــان الف

 ــــي باهَلوا مشلـوحــــــــنــــــــال ترْتكـــــيــ

 .ـال َمأساتيــــــــصـــــارت ضَِِيع وْجـــبـــ

 

 ـوالي؟ـــــــكِِـــيف أحـ: عــــــم تسأليين

 ك تِِـــمـــــْرقي قباليـا بدِّــــــــــوإنيت مــــ

 رْت مهجورـــمـــــن وقت مــــا غبيت ص

 ...ـرج ْخياليـــــــوْبيْعــ... ـــاـُرج أنـــــــــبْعـــ

 

 َرحــــــــَصرلي عـــمــر عــــــم إمجع وإط

 القي للصلح مـــطـــَرح درْتــــــــمــــــا ق

 ـروحـبِـِعــيــــون ُسود الكان يْشفي ْجــ

 .ــار بُعيون السود عــــــْم جْيرحــــــــــــص
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 ع مــــن الشبَّاك لــــو َمـــــــّرهـــــــــــــــــُبوَق

 ــَرق، وانفلشت الـــُغـــــرَّهـــــــــيفِِك َمــَط

 ّد احليطــــــقــاعـــــد بقلب البيت َحـــــ

 ...ْلرّبا وعــــــــــــــم شوف قليب راكض

 

 دي بِـِــعـــّز الصَّيف بــردّيــهـــــــــــــــنــــعـ

 ل احلَطب صـــابـــيـــع إيدّييـــــــــتــــــوم

 ّل فّيي مــــن عـــذابِِك لونـــــــــــمـــــا َض

 ن َهــــونـوكلما خيالِِك بْكَحشو مــ

 .ـو ْبـصابيص عِِينيِّيـــــــُعـــــْبياُخـــــد َمــ
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 اهاطلْب

 ّتكالا اهلل اإلاْطلِِْبها وعــ: قالـــو إلي

 اس حْكيو، وألُبـــوهــــا َخّبروي نــــف

 مـــن بــعـد مــا كنتو ضحّية قِِيل قال

 ...ــّوزوا، وتْتدّبروـــــــــــالزم َبــــقــــا تْتج

 ي املتل فـــرسان اخَليالرحت ألُبوكـ

 َفــرو مش البس البس جاكـــيت سبور

 الــــما مّجعْت م: و عنَدك؟ قلتش: قّلي

 ّبروــعندي قصــايــــد عالُوجـــــود ْتك

 تــــاللـــــــوق الــــْبيوت املعّنى رفعتها ف

 ل متلي مـــــا فيُهن َعّمروْملوك الــدَو

 ملكة َجمـــال... و شفتهاوْجنينيت لــــ

 ـــا غصونها رفـــوف البالبل َطّيروــعـــ

 وق سياجها َمـــْربى الداللـــــوالورد فــ

 ...ــــوان فيها الـعــاشقــيـن ْتَحّيروـــــــــأل

 ـو خِِدْتها بْتعيش عـالـــبْنَتك ُهـــدى لــ

 وْوالدنـــا ُبكرا عـــــا غفلِِــــه بيكَبرو

 :ــا يِِْطـــرح سؤالـقّلي أُبوكي قبل مـــ

 ـــّل األمور ْتفّسروـْسمعَتك أنــــا، وك
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 الا قّلك عاهلدا وبلسان حـت حلياْسَم

 ...ي إَلك عِِّنا نصيبـمــا ف: بنيت وأنـــا

 .ـال يِـِْقَطع َمْنظــروــــــاملِِْتَلك َفقري احَلــ
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 فْرد عصفور

 ا سِِيديـــــــــــــابي وكنْت مشغول يب ادقِّت َع

 اوي، قّبتو نـْـبــيــديــــــــــــــــالفستان أزرق مس

 ن تّفاحــــــــــــينني َخْيل العرب، وْشفاف مــوعِِ

 ...ر بيقِِّص َقرميـدهـــــــوالكْحــل سيف اْنشَه

 ــا قابض األرواحــــــــجمرم إنْت، ي ـاــيـ: قالت

 ْبتِِْحفظ َمواعيـدي ...يـــــــا كنْت َمّره َوفِـِــــم

 ـاحــــــــا تِِْجمع األربــــــــــــــبالسُّوق بعْت اهلوى ت

 ري تنهيدي؟ــــــــن تـَْجرَتك شو طِِلْعلي غـــــــومِِــ

 ملَّــــــــاحــا تكتب شعـــر ــــمش كنت عنِّي أنـ

 "دي؟ـالَفراهِِي ـرــــــــابتدا عـصكِِي في: "وتقول

 حينيك يــا سّفاا َغريي ْضربْت عِِـــــــــــوهّلق ع

 بيَّن َتجـــاعيديي الكَبر ـــــــا وجِّـــــــــــــــمّلا عـ

 ا عاد َقْطرو ساحـــــمتل الدَهب م وَكْرمي اللي

 ...ر َخريف العمر َطعمة َعناقيديــــــــْرَمــــــوَم

 ا يِـِْهدا بالِِك ويرتــــاحــــــــــــــــــامسعيين ت: قلْت

 رْحـيت وعِِيديــــــــــــي فــــــوْحياة اهلل َهـــواك

 ا كلما َخــصـْـــر َلّواحـــــــــــلكْن شو بعمل أن

 ا ْمطارح ْجديده؟ـــــــــــوابي ورحْت عــطّير َص



17 
 

 ــا الزم جْتَرحي بْسالحـــــــــــحّبيْت غرِيك، مــ

 ــا وإْقين فـَـرد عصفـور؟ــــــــــــــمعقول غلِّط أن

 .ار من إيـديـــــــــَبركي شي َمّره غَدرني وط
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 تا إفهمِِك

ِــِــــــة َبْيلساْني، مـّر وجِّــــمِِْصف   تل ورقـ

 ني فِِيِّي َبْعد إشُعــر باألمــان؟ـــــْع مِِـــــمــ

 اـدـــراْيتـي، واالَّ حـَــا عــــــا ْمـــــهيدا أن

 ـــرْت فيها َبْهَلوان؟ــوص هـــاــمِِنِّي َسرقـْـ

 َبْحـــِرك َغَمْرني عاهَلدا، اـــــن َبعْد مـم

 اْنـــْملـُوْك َجــ ميناـِره حاْكْبجزيْنْت ْسَك

دى ــــِـِع ْبغابِـِة َصــــــيْت حالي ضـَــايولـَْقـ

 اْنمي الزــــْخـوابعِِْطشان قلبـي وفاْضيِِه 

 ت ُسدىــي كِِّلها راحــقِِصِّــة َحـــيـــاتـــ

 ري َدمعِِة شِِمْعـداْنـــا ضـَـــّل منها غـــــمـــ

دا ـوتِـِـي بالِوـريوح صـَـي ْوبـــبِـِْصُرْخ لِِك

 انــالسيف عامِِل مهَرج ّدـَحَعا  وُجرحي

ِــِـــــك: ّل إسأْلوْبَض  ـداـــيف صفَّينا عــ

 ؟ا املكانـــا كّنا نْقعد ْهَجرنــومطَرح م

 دا بْيناتنا، وشو اللي َبداــوشو اللي َعـ

 دـــــــتا صار وجِّـك أسَود، وقلبِِك َحديـ

 ان؟ـــّدي تـــرْجمــــوتا إفهمِِك صّفيت َبــ
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 غري الشِّيت ما لقيت بعيوني

 ا لقيْت بْعيونيــــــــــــَغـــيــــر الشِّيت مــــ

 ـــم يِـِْشَبه ْجنونيـــــــــــوا عـــوصــار الـَه

 ــدا مهجورــــــــــــْتطّلعْت بِـِْمـرايــــة َحـــــ

 ـــهـــا ْخــيــال زْيتونِـِــــــــــمتل العشب َعــ

 ـَدم وقصوْرـمبارح كنت عـــنــــدي َخـ

 ...ـو القبايل َخْيل يــْعـطـونـيــــــوكاُنـــ

 ن الباُبـــورـــــوهّلق صـــرْت أرخص مـــ

 .ـــادو يشتـْرونــيـــــــــــــوق مــــــا عـبالسُّ

 

 بيت الشِّعر مـــــا انقال صْرلو شهـــور

 ــــة ظنونـيـــــــــــــمعلَّق مصريو ْبـــدرفِِــــ

 ـم والــنُـّـورـــــــــــاب الــَعــتـــــــوْمغـَبََّره تـْيـ

 ـا َضـّل عندي حــَّق صـــــابــــونِِهــــــــــوم

 ــــم ياكـــلـو العصفـورــعمري قمح ع

 ـَور بالَعني صابونــيــــــــــــــــتـــــــــــاري نـَ

 ـي حْيرقـــو َبخُّـــورا بابـــــــــالكانو َعــ

 .كِِـــْرهو الصَّـــال، ومــا عــاد َحبُّوني

 

 ـــورــُحــــــــــــعــنـوان بيتـي خلف سبع ْبـ
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 ـــــو يستفقُدوني؟ـــــــــَويـن اللــي كــانـ

 ـا حـــالي يْشَهدو بالزُّورـــــــصـــــارو َعــ

 !يونيــاس نِِْســــــــْبلحَظه مـــــا فـيـهـا نـ

 ـَور مش َهيْئتـي رح ُزورــــــغــيــر الصُّـــ

 ...ريــــــــــات املا ْبيذْكرونيــــــوالذك

 رت َمّني بعيشيت مـقـهـورــــــــمــــــــن ك

 .اُحــــــــــــونِِهـــــــــَرم دوالب طــــَدمعـي َبـ

 

 ــا الدرب ناطـــــوْرـــــواقِِف ُسؤالي َعــــ

 ـــا األحباب َهْجرونيــــــْت مـــمِِـــــن وق

 ت زرعْت َحـقـلِِـة بـــــُــــورـــــــــّكري رْحَب

 ع َكومة ْديونيـــــــــمــــــــــا قدرْت إدفــَ

 ــار الوقت غِِّزال َفـــــــــوق السُّورــــــــص

 ـــــــاد حِِْملونيــــــــا عــــــــــوْجواحني مـــ

 "...ــــَرك مكسوراْطخـ: "َقللي طبييب

 ــــا عندو ْحبوب راحـــة بالــــــتاري مـــ

 .م نَعس مــــــــا لقيْت جْلُفـونيــــــوَمْرَه
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 صورة ضبابِـِه

 ن َمطَرح اإلنتِِي، بعْد مــــــا صــاْرـــعـــ

 جِِسمِِِِك َحــطـــب، وْجنينتِِك إعصـــاْر

 ْتـــا ْعــــرفْت ردَّيـــَحالي سألنـي، مــــ

 ـــزِّق املِِشواْرــل بيخـَــــــــــــــــإنُّـــــو الزَعـ

 ا التقى لي بيْتبيتـي، ومـ اْعزمتِِك َع

 بـــاب َعشر ْمتارـــكان الـــتَــّـلج َعـا ال

 ــا شجــــــرة التا ُدوْقـهـا صلَّيْتــــــــــــيــــ

 ـارـــــمــــــــا ْقَطْفْت منها غري مجر، ونـ

 ـــن الــزيتـــــــــــا نبعة اللي أْروق ميـــــــ

 ــع ْجــــــرارــــمبوسِِم عَطش عبَّيت دمــْ

 ـا يكــون عندي ْكنوز شو ْتمنَّيْتوتـ

 ارار الدهب فخَّــــــْكَمْشت الدهب، ص

 ـا السطــــح غنَّيتــــــــــع "ـتـابــــاَع"ا وملَّ

 ع، وتفرَكشو األوتارـــــوتي وَقــــــصــَ

 حــــــــــــزن أوَّل بيتـــب يغصَّْيت فيكِِ

 رَدْب كالمي عــــــــا طـريق ْغبـارــوَح

 ا ْقـــدرْت مدَّيتخصِرك مـــــ اإيدِِي َع

 ــــرِِِك َمـــديــنِِـــه ْمقفَّله بِـِْزرارــــــصـــــَخ
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 "حبَّيْت: "ـــوم اللــي قلتــــــــضِِيعـــان يــ

 ــــو ْبقلِّة الـدبَّارــِوجُّــــــ ـاــــــــــْضَربتو َعـ

 ــــار امَلـواسِِم شْلتها وحطَّيْتــــــمـــــــغـْــ

 ـــاري العشب عـــــــا َبيدري قنطارــــــتـ

 تــا َمقَعدي صفَّيـــــَصفـِْوة عـَــــــدم عـ

 ـوق احَلْيططلَّعت فيكِِي، لـْقـَيـْت َفْت

 .ارــــــــه مِبسمُصـــــــــــورة َضبابِـِه ْمعلَّق
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 شو صار؟

 ــدت راضيــــــهِِربـــــان مّني؟ ومــــا عـ

 ـار تـــــا ْتــجـــافـي؟ــــــــــــبيناتنا شو صــ

 ـــا الفاضـــيــــــــــعـــــم متــْرق اإلّيام عـ

 ...يــا َبقا صـــافـــــــــوقلَبك يـــا قليب مــ

 

 ونـْــُهـــكـي َسـوا بِـِـتنْحميكــْن إذا م

 ...ـّدــــــــــــــتلفِِن إذا بْتريـــــد يــــوم الـَحــ

 ا يكـــونــــــــَريت الــزعـَــل بيناتنا مـــــ

ــْ  ...ـج العاْطفِِه َهلقّدـــومــا تكــون َتـــل

 

 ـا حــاَكيتـمبارح عــــا درب العني مــ

 رت خــرب للكــانــاـــــــــوامَلرَحــبـــــا ص

 ...ـا رّديـــتــــــشو بـــاك؟ مــ: وَلّما قلت

 .ــا بــْتــرّد عالنسوانـــــــــــــوَبـــعـْـِرف أنــ

 

 ـا مصــَفـــّر؟ـــــمِِْصفــــّر مّني، وليش تـ

 ...ـادي َهيك صــّفـيـنـاــــــــــــمــتــل األعــ

 حـــر وَبـــّرـا بني بــــــــــــــــضِِعنا سوا مـــ

 ...زو ْعليناـــم يتـغــاَمــــــــــــــــوالناس عــ
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 روح؟ــــــــــهــــربـــان مّني؟ لويــن فيك ت

 ـّدهــــــــــــــــرح تـــْرجـَــــع لعندي بــعـد مِِــ

 ا حبييب الـــــروحــــــــــــــبــتــروح مِِنَّك يــ

 .ن َحـــــّديــــــــــــــلوال غبت يــوَمــيــن مـ
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 ويكون َمْحبوبي فقري احلال

 ال الدنــي، شو َخّص فينا الــمــال؟مـ

 ...اعـــبنِِْنـــا وال ْمــــــــــال ْمنِِنَشرى نـحـْــنـ

 ــالــــــحـَـــــويكــون َمْحُبوبي فقري الــــ

 .ر، وْجـنـيـنـتو بْتساعـــــــــــَبــيــتــو قـَْصــ

 

 ــاري ْكتريــك َمــصيللي َغــنــي وعنَد

 ا بريــد إّنو تدّق عـــا بــــــــابيــــــــــــــــمــ

 ــــّد البريــــــــــمـوعـــد حبييب الــيــوم َح

 ...ــا لبِّق تــيــابيـــــــــــــــّدي وقت تــــــوَبــ

 

 ...ــيـا إْلُبس ْبـــَديِّـــــــــــجـــايب َدهب تــ

 ـوع ْتقيلـــــــــــــــوإسوارة الــيـــاقــُــوت نـَـ

 ...ـود الـــْهــدّيهـــــــــــــــوحياة أهَلـــك خــُـ

 .ــال وقِِـــيلــــــوال ْيصري بني الــنـاس قـ

 

 ...َوردِِهـــــــــــبـنــت الــفــقـيـره بتْعشق الــ

 ـا ْحساباـوكـــّل الـعـطـــر بيكون عــ

 ــن أصـــل جــــرديـــــــــومِِـتـْـال َحبيبا م

 ...ّول ْغــياباــــــــوال طـَـــــــــبــيــمــُـوت لــــ
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 ـار عــنـدو شغــْـــل عالبِِيكارــــــــنـــّجـــ

 دوـــــــن تـَـَعــب إيــــــــــمـ عمَّر َمــــــــدينِِه

 ـدارــا باب الــــــــواملقعد األخضــَــر عــ

 ...دِِيــــدوــــــــــكـــلما عِِتِِق بيلّبسو ْجـــــ

 

 رت مـــــــن امَلوجاتـــــــــــْبحّبو أنـــــا أك

 ...رب مــــــــن الغيم الــعـا تّلتناـــــــــــوأك

 وديــــان والغابــــــاتـــــــــوأغمق مـــن ال

 .ـــري حقلتناـــــــــــوأحلى مــــن عصــــافــ
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 كُحّب

 ــا فّيي أوْصـفـــــو ْبكِِلمِِهـــــــّبك مـــــُح

 ـّد الــبــحــر؟ـليش احَلـكـي بيساع قـَـ

 ـهــــــــــرّقـــــــــــة النسمِِـــــــك َرقــيـق بحّب

 .ي ورحْليت عالـَجــمـــرــــــوحّبك َعــذاب

 

 ــهـــــــــــابِِــــغــــحّبك نـــغـــــَـــم شاّلل بالــ

 ـــــارـــــــــــــحّبك َرفِِــيـــف فراشتـيـن زغ

 ـــــا كـــتابيــــــني مكتوبني عـحــــرَف

 .ــارــــــــــــرّقة األزهـــــْبلــون السمـــا وْبـــ

 

 ـــا دربــيـــــــــــــــحّبك َقـــمــــر بالليل عــ

 ...ـا ْبيِـِغفاـــــت مــــــا ْبضــيـع إاّل وقـــمـــ

 ربِِــهــــــــــغـــحّبك سبْقين بـــرْحـــلِـِــــة ال

 .ـح والـمـنـفىــــريـــــــــــــحّبك مـعـي بالــ

 

 دني وراح مِِــــدري لـويـنــــــــحّبك أخـــ

 ــر شاطـــرــــــــمـــــا عـْـرفْت إّنو بالسح

 ــنيناَحـــور جْبــــــكن أنــــا عــصــفـمْي

 ...رـــــــكــلما شلْحين بالـــَهـــوا ْبسافِِــ
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 وحّبك َحـــريق كبري، عجقه ونـــاس

 وـــــــــــــوْجــــروح طـُــول العمر مـــــا راق

 ا بالكاسا وَحـّطـههالكِِينا َعــصــْر

 .ــــوـــــــــّر مــــا داقـــــــــويــــا ويل َهّلي امُل
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 عدبل والَبَقلا إنيت

 والسّر الكبري إنــتـي الَقبل والــَبــعــد

 ـوــــــــوْعـيـونِِــك احللويــن فّيي ْبيْجـَرح

 ـا التقينا كــنت بالعامل فقريــلــــو مــ

 .ـوـــــبييت َطريـق املا فِِــيــا دقيقة َصـح

 

 ي غيم، ودروبي هشريـصـــاير زمــــانـ

 ش عم إفتحون الناس مــموبابي حَلدا 

 ُعودي إلي تــــا ُكون أغنى مـــن أمري

 .ن غيابِِك إشَلحوالـم ي الغميقـوجـْرحـ

 

 :وتـي بقلب بريــريوح صََوب كيبْصُرخ لِِ

 رحو؟يْفم ع َحـّبو كتري مشليش اللي 

 ـريرن السوق تّنورة حـَكي مـجايب لِِ

 .عليها قــمـَــر، وجنـوم فيها بيَسرحــو

 

 زغـريوخ الّي بالُكْشوطِِّلي تا حْنكي 

 هــدا بيتوّضحوـَبــركـي القضايا عالـ

 ـــة عـــبريــــــــَمــرجــوح قْتجْبنينيت علَّ

 .ــا نْلَمحوـــتـــا نطري فيها، والزعل مـــ
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 ـال صِِـيـرـــمعقول إّني َهيك متل ْخــيــ

 و؟ـي َمـُحتـْصّف وكّل السنني املاضيِِه

 اتي زمَهريـرن وقــت مـــا غِِبيت َحيـــمــ

 .ور الشمس ممنوع أعرف مطَرحوونـُ
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 عيشة فقر

 وم زْعــــالنـــِــِهـــــــــــبالبيت كـنت الــيــ

 ا شارعــــت واحتّديتـــــمــن كــرت مـــ

 بـــانيخْرــرْت واحـــــد مِِــــــــــاهليئة صــ

 .ـدا عندو غضب مـــا لَقيتومتَلك حــَ

 

 ه ْزغِـِــريـان نتفِِــــر قبَضك كـهالشهــ

 ربـــــــا ْدفعناــــــبالكاد َحــــــّق الـكـهـ

 ه دّزينة ْفـــواتـــيـــرـــــــاولِِـــــــطـــــــوعالـــ

 ...ــا مـعـنـاـــــروش مــــوبالبنك عشر ْقـ

 

 :ـــوـــــــَرّدو الصيب ْمــن املدرسه وقـــالـ

 ــا أكــرتـشهر مـ... مـــا دفعْت قِِْسطو

 ــوــــــــسوط ُهـــّوي ومـــــا انشغل بالـْبَم

 .تــرــــــــــوحتت الــعـَـريشه َخـــّزق الـدف

 

 رم العنب والتنيـــــــواللــي فــلـــَح كـَـــ

 قــــــا عالبيت وْتــَخــّلـــــــــــــمـبـارح إجــــ

 ـّذابنيكِِــ: ـــالـــــــــحـــــاولت إشرح قــ

 ...ـو هّلقــــــــــعــــــهــاري ْبتِِْدفـــإْجـــــرة ن
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 ــرب مــفــتــــاحـــــــْتصّبر حبييب، والــص

 ...ُقولـْهـا، ويـَـلال" يــا اهلل"ة ـــمـــوكـلـ

 ــي َحــــدا مرتاحــحتت الشمس مــــا ف

 .وحلظـــة ِرضـى بتسوى الدِّني كِِـــالَّ
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 احللم بيضّلب

 

 ر كيف حاكانـــيكبقيْت أْذ اـــــمـ

 مْدري عـــــا درب العني، مدري ويـــن

 ــر وّدانـــيــــــــــــعــــا بـــالد خلف الـبـح

 .ـل العيننيـــــلـــّمـــا ضــحـْكلي، ودبَّـــ

 

 ـــن ضيعتناــــــــــــُهــــّوي ابـ ــا ْبظـــّنــمــ

 ـهـــتو الــصُّـــدفِِـــاْبجـميكن َغـــريب و

 ــا قـهــوتناــــــــــــــتين ْعزمتو عـــيــــــا ري

 .ـعــــد نـتـفِِــهـــيونو بــَرت بْعـــــــــــوسافـــ

 

 :تغّزل بَشعري، وعــن شفافــي قـــــال

 وّقـــــي النحــل ال يلَحقِِك عالبيتــــْتـــ

 ار مـّنـي الشالــــــــــــوملَّا غمْزنــــي وطـــ

 .ـا حّسيتــإحساس مـتــل الــكـهــربـــ

 

 ا عطيتو مـَـجـــــال كتريمـتكّبرْت، 

 ّرهـاد شفُتو بعْدهـــا َمـــــــــــعـــ ـــاــــــــوم

 ميكن مـــــا يْرجع، والــزمـــان يصري

 .ـــات مصَفــّرهـــــــابـــــعـتــم وشيت وغـــ
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فستان بركــي َطـــــّل ـــم خّيط الــــــعـَ

 ـــــَرق خْبيال إّيامـــــيــــــــــــي َمـــوبرك

 َضّلل ُهـــــّوي بالـحـلـم بيـــا زاـــــــــومــ

 .ــــا وحبّب أحـــالمـــيــــــــــــــــْبـحـّبـو أنــ
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 تعلَّمت إكتب شِِعر كرماَلك

 ــاَلـــكتب شِِعـــر كــرمـــــــْتعلَّمت إك

 ـك حبييب تقَشع ْبــحـــاَلـــكـــــــــــقَّـــــَحـ

 ع زالزل، يــْهـــدر الطـُـوفـانـــــــــــُتــوَقـــ

 .ـــا َبدِّي يــفــارق خياَلــكــــــــــيالي مـْخ

 

 ـا والطــيـر، شو ْبــقِِــلُّــو؟ــــحْبكي أنــ

 ـوـــــــــــــــــــبــقِِــلُّـــو حـبـيـبـي إنْت، وْبــدِِلُّ

 ـوق حتَّى ْيـــروحــــــــــعــــا بيَتك اللي فــ

 .ــلُّوـــــــــــُمــل إلك َشوق الـعـمـر كيــْح

 

 ــر نيسان بـْتـذكَّــــــرــــــــــــَشهولــمَّـــا ْب

 ـرـــــكـــيــف التقينا والشَجــر أخــضــ

 ـــَفـــّيـا َسوا بـيـن الشمس والــــــضِِـعـنـ

 .ـــار الـــمــدى بيناتنا يْزَغــــرـــــــــــــوصـ

 

 ــقــَعـــد األزرقوا عالــَمـــّب الـــهــــــــــــَه

 ــا كـــــان ْمفتَّح الزنبقـــــــــطـــرح مــَم

 اف كتريـوكنت خا قدرت إحكي م

 .ــور وْتَسرَّقــــــــــــبركــي مـــَرق نـــاطــ
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 ــيـــــــــــا أغلى مـــــن دهب غالحببَّك ي

 ـن جبل عالـــيـــــــــيــــا جبني أعلــى مــ

 ــي معك، لــو كنت عنِّـــي بعيدـروحـ

 .وحاَلك مـــا فيِّي عرفْت مـــن حالــي
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 حِِّب امَلرا

                                  حِِّب امَلرا 

                    َطرهبامَلْسْمسطَّره  الكحلة ُعيونا

                      رها را اللي َخْصحِِّب امَل

                   اه ْبيِِْنَقرمتل القصيدِِ

  ... صابيعها بريشِِة دافنشي ْمَصوََّرهاْل

                                 وحها للي ُرا   

         رق واحمْلَبره من ْحدود الَوأبعد 

           :هاطفل زغري حّتى ْتقِِّل جاعوْر

                  حمتاج نظره من العيوْن

                              ننوعالصدر احَل وحمتاج حلظه نام

                     َحدا  يا ريت فـي غرِيك

                    ...َبوسِِه ْزغيَّره َعت إلي من ْبعيديبب

                  مغبَّره والطريق  ضّيعْت بييت 

                              وعمري سبقين

                                           وصار عم مْيشي ْلَورا

        نا                                أ شاعر 

       وف اجلمال يون تا ُشاهلل خلقلي ْع

 .ّب املراحِِتا  عطاني قلباهلل و
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 رقيرقص ش

 ريرــــــــعـم ترقصي وفستانِِك األبيض َح

 بيوّعو الضمري ـا ْجَرين ُطول احَلــورـــــعـ

 ن الكاس أو عم إشربِِكوعـم إشرب مـ

 ؟ـريـــرْفتح عيون الـضَّويسكي عتيقه بتِِ

 

 ـع اللحن القديمـــوَشعِرك َدهب طايــر مـ

 ـمـــن ْهـبــوب النسيـــــــــــــوغّنّية األروق مــ

 جابولي احلكيم ا َهــّزـــجسمِِك وقت م

 .ارق بظرف اخلطريـــــوعــرفْت حالـي مــ

 

 يــكاألرض مش حلـِوه لِِ رمشي إمشي َع

 ود الليلكيــــــــخـصـــر املتل ُعـــِـِوميلي بـ

 يــــَضّلي اغمــزيين عـالـــَهـــدا وْتضّحك

 ...روح عقلي، وعقل تاني إستعريــــــْتــا يــ

 

 ــن دعسة َمــــرا؟ــــــــــالدنـي بتـِْرّج مـ ليش

 ــم بيزيح مرتيــن ْلــــورا؟ــــــــــــــواحَليط عـ

 وحي املن زمــــان ْمشعََّرهــا ُرـــــــــــْتوّقي عـ

 ...رـــــــــــوضّيعتها بـقلب العتم والـزمـَهــريـ
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 ـــا حــلــــونــة العاشِِّفتِِك َلــْوــــــــــــاحـــــّفـــــت

 ـم يتَمرَجلوــــــــــــوعِِينني ُسود ْكـــبـــار عـ

 ــوات مــــا بْتحّملوـــــــــــــــمنِّك ضـــرْبين خ

 .زاف القصريـوَكهرب حياتي كّلها الــ

 

 احــــــي شي نتفِِه وَحّدثيين دقيقتنيـــــارت

 ا بالد مش معروف وينـوروحي معي عـــ

 كي قنِّينتنياتـــح لِِــــــــــــْسَكري فتـــــا تِِ

 .ـع النسوان مــــا بْشَرب َعصريـــحالف مـ
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 شغل بالي

 مع حالي ا كنْتمـــمشتِِك معي وْك

 يـــــــوَعّض الرْبد عـــــا شفـــاف مــــوَّال

 ّم جديدـــــــا بــــال َهوكنت طلعْت عــ

 نِِّيالـــي: لتَقينا وقلتــا اـــــــــو مـــــــــــَلــــ

 ـــن بــعــيـدــــــوَّح إلي فسانِِك مــــــــــوَلـــ

 ر عاليـــــــــــشربين ُطـــــولـــــــو واخلص

 ـــدـــْت إحكي بغري ملسة إيـعرفمــــــا 

 ...هـــــــــــوصفَّيت متلِِـك حـــــاليت حــــالِِ

 

 العِِيدايـــي ـــفكَّــــرْت قــبـــل العيد ج

 ـيـــــــدّييت منِّك دَهــــب غــــالــــــــــــوْهــ

 ـــة ْمـــواعـيدــــــــــــــبلَّشْت إفتح َخـــــزنـــ

 ـع ْمــتــلَّـــج قباليـــــــيــــــــــــلَقيْت الـــــربـ

 ليدْقـــاري احلقيقه كــّلــهـــا تِِـــــــــــتــــ

 ـــن البالِِهـــــــمـ وحـــظِّــــي اشرتى تيابو

 ـــزان والتنهيدـــــع األحـــــــــــــــبْقُعد مــــ

 لفيكي ما عندي شغـ: وكلما قلت

ــْـــــل باليـــــــْبالق  .ي مــعــي موسم شغـ
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 بيناتنا مسافات

 :سنِِه ا غابْتــــــــــن بعد مــــــقالت إلي م

 ...اِرف شو بِـِينــــــــــاشتقتلَّك ويا ريت ع

 نــــــــــزيــــــصفَّيت بعَدك بْشَبه املالِِك َح

 ...ي وخْتَير العيش اهَلينـــــــــــْتشوَّه َجمال

ــَـــــل ْتـــــــراح: قلتّلها  ي العاشقنيـــالــــــيـ

 تحَزني؟زال صرنا هْيك ليش ْب اـــــــــــوم

 رار احلننيــــدَّام عْيين تكسَّرو ْجــــــــق

 ّل مشس، وال حديقه ملوَّنِِهـــــــا ضـــــمو

ِــِــــــا مـــْعَطيتِِك أن  ن ُحّب متل الياَسمنيـ

 ول العمر وْبعْطرو َغينـُـــــا طـــــــمفتَّح ع

 ن ُجروحي طالعنيــوكانوا القصايد م

 ي، وتتحنَّينتِِفَهمنيت ـــا كــــــــــوإنيت م

 هّدمنيان بييت ْمــــــــي حِِيطــــْتَركيت إل

 م بْتصيح متل املطَحنِِهــــــــح عـــــــــــوالري

 ا صرت مش معروف مِِنيــــوهّلق بعد م

 ...جعيا حياتي تْرـــــــــريد إنِّك عا ْبـــــــم

 .بـَيناتنا ْمسافات أوَسع مــــــــــــــن دِِنــــــي
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 وراق صفرا

 ا فكَّرْت بالليل الطــويــــلفِِيكي أنــ

 غصَّيْت بالصرب اجلميلن بعد مــا مـــ

 ا لقيْت غري احَليط عــم يْقعد معيمـــ

 ا وجُّو بَصفوةِِ العمر البخيلضرْبتو ع

 ْطلعيوبِِّصـــرت بالفنجان بركــــي بتِِ

 ي بعد ُطــول الرحيلــن رغوة ْشفافمــ

 م تْقشعـــيوإنيت َخيال بعيد، مش عـ

 كيف انَتـحــر نيسان وانبّح الــَهـــديل

 رفَّعيْتا ريت فيكي عالزَعــــــل تِِــــــيــ

 ـال وبني قِِيلـــــومـــــا تشلحيين بني قــ

 ـرَّه حتت إيدي بُتوَقعيـــــويـــــا ريتَ مــ

 ر النحيلـعاخلصوَقع غضب َنريون وُي

 ـا ريت فيِّي عالـــَهـــدا بتْتطلَّعيــــــــويــــ

 ...وبتعْزميين لسكـــرة ْعــيــار التقيل

 أنـــا عــــم عِِيش حلم ْبال َوعـــيلكْن 

 ن خابية َحظِّي القليلم وإروي العطش

 يــمــــــا َضــــّل عندي َصوت حتَّى إدِّع

 ي تـْــردَّي اجَلميلـي وبَتعرفــــإنِّك مــعــ
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 ـــا تشَبعيـضِِيعان قمح اللي انــــزرع تـ

 ن بيَدِرك مــا قدرْت شِِيلحبِّة أَمل عــ

 يــــَتعِِ: ــه مــــــا قلت فيهاباعِِت رسالِِـــ

 م مستحيلـوالــتــفــاُهـ... افرتقنا: قلت

 را َمطَلعيْفعا وراق َص كِِيلِِوكاتب 

 ن كرت مــا نازل شِِيت عا ْحروفهاومـ

 .ـــل الغسيلــْبني عـــــا َحـــــنشَّْرتها يوَم
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 مسريه

 شِِهر والرْبد كّماــــــــــان الشَجمصفّر ك

 ياشيا فّرخو ْرـــــــــــا موعصفور ُدوري أنـــ

 يتا عندو َبـــر ميب دايـــَصال :وتقول إمِّـي

 !و نـْكاشِِهـــــــــــّديش راسو عنيد والْزمـقـ

 وزيت اريـــــــــــصاحَلّي عِِّنا َنَور َشْحدو َموب

 ْممّثلة شاشِِه أنَــّـــاــَـــــريه كــــــــــوبنُتن مس

 ـا ُبوسها ْتمنَّيتـا تـــــــــــــَطويلِِه وأنــــ َسمرا

 ا يْعرف الواشيـــــــــــوُنوَقع سوا باهلوى وم

 شو َسّويت؟ ؟شو عملْت: ا سألــأُبوه  ولوال

 دا إنِّي عملْت مــــا شيـــــحْبلف بِِِـِرمحة َح

 ه إّنك انغّشيتدِِــــــــــــيــــأك :وْبصــــري قِِِِّلو

 ...ن ناس غِِّشاشِِهــــــــل إَلك مأخبار واصِـِــ

 درب واْنَخّضيتــمزْت مسريه إلي عالـــوَغ

 ــاري ضـَــربين الغرام، ونّتف قماشيــــــتــ

 َورا الطاحون عالسِّكَّيتوْمشيت َخلفا ْلـ

 ياشـــــها، وأنـــا َمّني وَلد غَبْعرف شو َبْد

 يتي وباهَلوا َفّزــــوْسمعْت إمِّـــي َورايــــ... 

 ا شِِفْت دشداشِِه؟معنداَبك ـشو ص: قالْت
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 ـا ْترّبيتـــــــم ...َمْنزوع إنْت: وقالت مسريه

 ماشي ورايي وما بْتفّكر شو بـَّدو ْيصــري

 .ـــــع خاْلتو مـاشيــــمتل الكأنَّك َصيب م
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 أطرش بزفِّه

 ـة قـَصـب ال تِِــنـْـدري الـعِِــفِـّهــــــــيمـْبَخ

 ـــا ْنَصفِّيــصبِّي َعـــــَرق بالكــاس تـــ

 ح الـَمـمـنـوعــــــــــَخــلِـّي قميصِِــك يْشلــ

 بيكفِّي" ـرام عَلـيــكـــــــَحـــ"كــلــمـة 

 ا إشَرح الــمـوضــوعــاعطيين وقــت تــ

 كفِّيِـِب... ومي الـمـفـهــمش بالــحـكـ

 طَّالعِِني طـْـلـــوعْوز احَلـمـَــام الـــــــــــَجـــ

 ـــم َلـــفِّـــيــــــــــــمش عارفني ْطــيــور ع

 ـَورد مـجــمـــوعـــــــــــــوتــنُـّـورة الفيها الـ

 ــــا رفـــرفْت رفِّــــــهــــــــــــــَهّب الــَهـوا م

 ـم أصُرخ، وَمــوجـــوعــَصرلي عمْر عــ

 َرش ْبــزفِّــهـــــــــــــوإنتـي َكــأنِــّك أطــْــ

 ــن جّهتِِك مقطـــوعــــــــــحتَّى الــهـــوا م

 ك تتشفِّـي؟ــــيــــــــي َهــــــيِّـــَمــعــقــول فِِ

 ـن حبر كلُّو دمـــــوعـــــرّدي الـهـوى مـ

 ...َعه وْمضيَّعه الــدَّفِّـــهـا ضــــاْيــــــــــــيـــ

 ــــوعــ وْشمالــفــاتـــح لِِكي معَبد َصـــ

 يــــــّفـــــــَحـــــــفكِّـي بِـِـقــلــبــو زرار وْتـ



67 
 

 ال يوم اجلوعـــــــــــبـْــدِّي بـــعـــد مـــا ط

 اتمقـو الكلـْعـَرِــِحبييب، ويِِ: يقـولـتـْ

 .ــــا مـــن شِِّفــتِِــك َشفِّـهـــــــــــوإشرب أن
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 ودمش َهْيئيت َرح ُع

 م َضيِّق تـْيابيــــــــــَصــْرلـــي َشهـر عــَــــ

 ...ـا بابيعـــــ" ونـــــــَمّني َه"وَمكتوب 

ــْـــــن الُعوْدـــــــــــــــَصــابيع َديِّي أرَف  ــَع مـ

 ا َمفَرق ْغيابيـــــــــصــَــــــــاُرو ُتَحْف َعــ

ـود ــــا القَصب والعـُــــــحـــاولْت غنِّي ع

 ـاع بالغابِـِـهــــصـَــــوتي َهَجْرني، وَضـــ

 وعــــــــود،ـوكنت ْبَدهب إسوارتِِك َمـ

 يابيدي مـــــــــا لـْقـَيْت جْبـــــــغري الصِّـ

 ــا مش َهْيئيت َرح ُعـــــــودــــــلعندِِك أنــ

 تابيا َضـــّل بْكـــوصـُـــــوَره لِِكي مـ

 ْشرب مخرة العنقودِـِـــا بــــوَحــــدِّك مــ

 ربْت البحــــر والليلـــــا ْشــــن بعد مــم

 .ي ِِمــــــن ْعذابيـكر يْبَجوصـــــار احَل
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 موعد

 

 وعـــــد ُحّب َعْزُمونــيــــا َمــــْعُيونِِك َعـــ

 ا أكِّــد ْجُنونــــــــيــــــــــْسَبقـْت اهَلوا تــ

 ن َجــّدــــــقدَّيش َصـــْرلي نــــاطـِْرك عـ

 ...ـــا ْتكـــونـيــــتــــا تِِْجهلي، ومِِتلي أن

 ّدـــاللــي ْمَفصَّله عالـــقــَــورة ــــّنــــــــــــــَتـ

 ـا َحيَّدو عـــن زاْفها ْعيـــــونــيــــــــــــمــــ

 ـَرز مِِْسَوّدـــوْشفاف مــــن خِِْصلة كـَــــ

 لونـــيــا وأهـْــــــال استقْبــــــــــبـــــبامَلْرَحـ

 ـــّدوق الـــَحــــــار فـَــــــــــوالطْيش ملَّا صـ

 ـــا َضّل عندي مــن الصَّرب ُمـونِِـهـــــومــ

 ...َصعب هلـقــّد: "ـَورا وقِِليتـْرجِِعيت لـْ

 "نـيو ْبيِـِقـْربوــــــــفــــْرـــــــأهـــلــي إذا عِــِ

 ّدـــــــحِِّسيْت ِريـــقـــي صــــــار طْعمو َح

 هــونِِــــــــمتل الكــأنِّي ْبلعْت صـَـــــــــابــ

  ّدـن السبت للَحـــــوضلَّيْت َوْحــــــدي ْم

 إضحك َعــــا حالي مـــن قلب جمروح

 .ــهـــــــليِّي ْخيال طـَــاُحــــونِِـيْضحك َعو
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 َلو شفْت بالَعني

 ــا بـِــِْقــَنـــــع ْبكاني َوال مــانيـــــــــــــــمـ

 ــيـــــــــــــــيلِّلي َمــعِِـــك ضـيَّـعْت عــنــوانـ

 ــا ريت فيِّي ْعــرفــْت كنيت َويـــنــــــيـ

 ـا لسانـــيـــــــومـــا ْيعود يِـِْطلع َشعر عــ

 مني اللي عندِِك كــــان مــن َيــومْين؟

 ...دا تـــانيــــــــدري َحــــــا، مِِدري أنــمِِ

 ـوب الـَعـنيــــــِرْحـــتــو سوا مشوار َصـــ

 ـدِّك َقـــَعــــد حتت السنديـــانِِهـــــــــوَحــ

 ـع زرَّيــــنـــــــــْمــن ْبلوزتِِك يِِمكِِــن وَقــ

 ـــيــــــــوشال الـــَهـــوا الشال األرْجـــوان

 ي إُلــو ْجناَحنيـــــــي فـصـــايِــِـر سؤالـــ

 ـا فضَّيْت الْقنانـــيــــــــــــمــــن َبـــْعــد مــ

 ذار منِّك بْشتِِــري بالــدَّيــــنـــــــــــوأْعــــ

 ...ي َبــقـَـا َمـطَرح باخْلزانِِــهـا فـــــــــومـــ

ــْ  ــدي احلِِــَجــج بتطّلعيها ْمَنني؟ــــــَهـــي

 ...ــن إنــتـــاج لبنانــيـــــــــــــم مـــالـــــأفــــ

 ي ْتـنـيـنــــعاألرض متلِِك صــعـَـب القِِـ

 ...دِّك خمْربانيــدا َقــــــــومــــا فــي َحــ



70 
 

 ــو شفـْت بــالــَعــيـــنـــــــــبِِتكّذبِِيين لـــ

 في ْحكايـــاتْتأّلِـِـا بــومــــن كْتر مـــ

 .انــــيـــبـين رحـْـَوـــــــــرتِِــــك األْخـــكَّفِِ
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 كيف اخرتعْت السحر؟

 ا َصيب؟ــــاك ساكِِت يـــــــــــــبشو : قالت إلي

 اة اهلل والنيبــــــــــــــــــيــــــــقليب انـْـقــَطـع، وحـْ

 ــــــالن منِّي وصــــــــــار أسلوَبــــــك عنيفزعـــــ

ــَـــي عندك ـف ظّنْبــــا ومــــــــ  ...ا طيِّبِِهــــــــــواينـ

 يـفــضــَـعـ قليوع ــم إشربـــــــــــــــــــع: قلتّلها

 ش َمطَليبَدل ُمـــــــــــــــــوكــرت الشريَعه واجل

 دا ُجنوني عاخَلفيفر؟ َهـيـــــــــــــــشِِْفيت الَبح

 َمـهـمـــا تِِِِْتعيب ــا ْبُتوَصــلي عالشّطـــــــــــــــــــــمـ

 ـريفـــــــل اخلــــــــصشِِيت فـَوَهيدا الشِّيت َمنُّو 

 ف ُمـْرعبِِهـــــواصـــــَهبِّت عــَ ،فِِْكري اشتَغل

 د عالرصيفــــــــــــــان قـــاعـــــــوالليل يللي ك

 ار َعْبد مَبوكـــيبـــــــــــــــْسحْبتو ورايـي، وص

 ــم يْشَحــد رغيفــــــان عـــــــــوالشِّعر يللي ك

 د َمْرَكبِِهِــِـايِِــــن ْغــمـار احلصـــــــــــْعَطيتو مـ

 ني الـَكـفيـفـــه، ْفتْحـت عينــــــــأّول َعـجـيـبِِـ

 وَكيبّوا الكواكِِــب كـــــــــــــــوالتانيِِه َضــ

 كيف اخرتعْت السحر؟ مش معروف كـيف

 ال َبـقـا تتعّذبي... ـيــر َغْيريــــــــــــا صِِــــــــــــــوتـ
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 ع واحد َسخيفــــــــمـ يـــا دِِلِّي، ْعلِِقْت: قالْت

 ا طلِِِــِـع مِِنُّو َنــــوىـــــــــــــــــــــمــ ...ْعَطيتو حياتي

 .وِّي غـَبــيــــــــــــــــبيقول إنُـّــو مش َغيب، وُهــو
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 ما بدِّي ترجعي

 

 ـــن َعينِِيــــــك بعّز الصــــــيف مــسقيتِِ

ــَـــرِّة عذاب شربْت، يـــ  ـــا َعيينـــــــوجـ

 ي بالسؤال، ودابـــــغطَّـيـــت حــــالـــــ

 لَتْيينوة األحـــــزان تِِـــــــــــــــــمـــــع رغـْــــ

 ــدْت الـــربـيــع بضحكة العّنابــوعـَـــ

 ينمّني غــــيـــر جْرَحْيـــا شاف ــــــــــمـــ

 ـــود خلف الــبـابــــــصّفيت متل الـــــُعـ

 ـــا ريت إنيت بتعْرفـــــي َويـنـيـــــــــــــويـــ

 ا بيوت شِِعري نــــازل السرسابـــعــــــ

 ...بينِِك وبيين ومــــــــــــــــا فــــــي تفاُهم

 ــّره إلنتصاري حسابـــمـــــا عملْت َمــ

 َديينــــري ورحمِِك ْرـــــــــــرْمــحــــي قـَص

 ا ساع متلو كتابـــْعطيتِِك َوفــــــا مــ

 ـا َبدِّك تِـِـدَفعي َديينـــــــــــــتـــــــاري مــــ

 من النَّّق َشعري شاب: ْبقلِّك أنــــــــــــــا

 ـــــــوعــوضـــــُوكلما التقينا بتْفَتحي َم

 .ا بْييت مـــــــــــا إلي َدْيـنـِــِهـــوبِـِرَجع عــــ
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 كبريه

 

 ــوديغلى مــــن ْوجـاألَهيدي امَلرا 

 ــوديـــــّنيت عـــــا ُعـــوْلــُعــودهــا غِِ

 عيونها حلويـن... ـويلِِهمســـرا، طــ

 روديــــــــبو ْفْبيْسَح كلما التقْينا

 ا بْعرف منيمضايع فيا، وحالي 

 ن حـْــــدوديا مرف ْحــــدودْعوال َب

 ـــا زال حننا َهــيــــك مّتفقنيـــومـــ

 ومتل القِِشر بتحّن عــــــا ُعــــــودي

 ليش البشر َهــلـــقــــّد زعالنــيــن؟

 ا بَعني حمسودِِه؟وليش انـْــضـرْبــن

 ا حّبيتها مــــــن سننيكبرِيه، وأن

 الروح موعودِِه... ا ضــَـــّل ُشوفاوتـ

 وَجْهليت ْبال دِِين... يــمن عْمـر إّم

 ا ْبسلِّة النجماتراكِـِـــض وراهـــ

 .ها ْعُقودِِها حِِّطهن عــــا َصـــدْرتـــ
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 هموم ما بتِِنزاح

 ا بـــــو الزلف مـا بقْيت غنِّيلوــــــــــعالعني ي

 وضّليت ناديلو ـين ومِِشيـْــــــــــي تـركهلل

 به التّفاحا كان بيْشي مـــــــــــمــن بعد وّج

 .ّر منديلوــــــــــى واصفامنَحـو احلقيقي نَلو

 

 ا ريت عندي متل طري السنونو ْجناحــــــــــي

 كيلون اللي صار إْحـــــــــــا روح صوبو وعت

 ـي والقلب يرتاحــــــــــالممعقول يسمع كـ

 .ليلوان حْتــــــــــومعقول يبقى متل مـــــا ك

 

 ـا إمجع األرباحـــــأمل تــ يــــبالسوق مـــا ف

 حاصيلودِِبلِِْت َم رْطقلْرمي اللي متل اـــك

 رف من مشعة الزّياحَعاد جسمي اْنــمـــا ع

 .ح ْجميلوا إرَبــــــــالدوا ت شْرباد ــومـــــا ف

 

 اهلوى بيعّذب األرواح: ـــواــــــــــقّديش قــالـ

 يلوكِِوال اليوم بْش ي إُلومـا كنت إشكِِ

 زاحا بتْنمصدري هموم  رْكلي َعلكْن َت

 .ل يلّلي انــَطــفــا النُـّور بَقناديلوـــــــــــيــــوالل
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 َحّد النهر

 

 معقول مـا القيك... ّد النهرـــــــــبالقيْك حـَ

 رق، وشفاف مقلوبِِه؟ـَوــــــــياب مـتــل الـــبْت

 ا فِِّيي بالَوما حاكيكتأخَّرْت ساعه، وم

 ...ا بالبيت مصلوبِِهـــــ، وأنـي نــــاس عِِّناـف

 ـور عـا شبابيكــــــــهّلق بيصري العتم ناطـــ

 روبِِهواعـــيــد مْضـــــــــوبيصري زّخ الشيت ْم

 انطرني حبييب، كـرز لبنان رح َطْعميك

 ــا نصري هْللوبِِهـــــــــــــــويهّب فينا الــهــَوى تــ

 ا إْغريكتــ" النفان"ي ْبعطر ـــــــّشيت حالِر

 "لعُّوبِِه: "ا انسَحرت ْبجمالي ْتقولــوكـلم

ــْومـــن بعد أخ  خّليك بعْد: د وَعطا قِِّلكـــــ

 ع عاألرض َكْبُكوبِِهـوَوق اْنَكرِّت قميصي

 ي فيكــــــمــن كرت ُحبِّي إلك ضّيعت حال

 ...كون ُأْعـجـوبِِهو َضـــّل فيِّي وعي بْتـــــول

 ال إعطيكـــوكـّل احَل حّب نبقى سواشو ْب

 رق معي مهما حبياتي صارعود تْفــا ْتــــوم

 .فاف حمبوبيـا ْشـمي قْطر عولو داب جْس
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 لقيتِِك َغريبِِه

 

 ول كـيـف ْعشقْت بّكيت البِِكيتا ُق

 وم َبدلِِـــه ْمَجعَلكِِهــــــــــولبَّسْت آخـــر يــ

 ا َحـــداــــــــوعــا ْمرايتِِك إنيت كأنِّك مــ

 .رف شو بِِكييِّي كــنت أعويا ريت ف

 

 تا التقى بالسوق زْيــمْطـفـي ومالقنديل 

 ا شفْت عـنـوان بيتــوحتت الضبــابِِه مــ

 ــا تذّكــرْت بيتــــحــاولت قلِّك شعر م

 .كيِـِْدمـوع والـمـْعـنـى ب تــاري الكالم

 

 ــّنا حنّبها ورّف الَيمامــالــغـابِِــه اللي ك

 ر نّشف بالقالمـــا احلــْبـــــهِِْربــو وقْت م

 ـا كــّنا نْقعد رميت السالمــومطــرح مـ

 ا إبـقــى لِِكي؟لقيتِِك غريبِِه، وليش تــ

 

 ــاــــــــــــــمتل الــخـَـريــف ملّبك ْبـَحـالي أن

 ـوت امليَجناوح صــــْبغّني لكي، وَمبُحـــ

 ـــا عشت حلظـــة َهــنــاـــــميكن ألّني م

 .ا َبدِّك تِِْضحكيـيت موإني م تْضَحكَع

 

 شي ْلـَوراْمِـِمـا ب: ْترْكتِِك وحيدِِه وقلت
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 ؟ـن اللي جــَـــرىــــــــوأليش َبــّدي إزَعل م

 ا كنيت َحديقه ْمزّهـــرهــــــومـــن بعد مـ

 .ـود الليلكيُعرْت َسكرهْت العطر وْك
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  من بعد سفَره

                           

 روق قدرْت حلظها مضحِِكيت إلي و

 ا عــــــاشق ومـعشوقـــفكَّرت صِِـــــرن

 ربانـــــــــتـــــاري حلم، تـــــاري أمـــل ه

 ...قـــا التقى بالسوــــــوحــيـاة عينِِك مــ

 انــــــــحلقتِِك قبل مــــــا ينَعسو الــوديــ

 اب عــــــــــا ميفوقـــــــركَّــــــــبسيَّارة ال

 "ـا جهالنـــــــي"مـــــــا مسعْت منِّك غري 

ِــِــــــابـــــــومــــــــا شفت إالَّ ب  .ــك املغلوقـ

 ـج لبنانـــلــــــــــــــــا تـــــحبَّيت صيِّف عـــ

 وقــــــملشقـا شَهــــْق فستانِِك اـــــمَّـــــــلــَـ

 انـــومــــــن َبــعـد َسْفره علقْت باحلرم

 ـــدرْت شِِّم وال طِِــلــْعــلــي ُدوقـــــــــال قـْ

 ـــــزانــــضلَّيْت وْحــــــدي َسْوكِِر األح

 دِّك املمشوقـــــــقــــــــــنِّي عـَـتــابـــا لـوَغ

 ان وكانـومــــن بعد مـــــا كان الزم

 أسود مـــــن الليل ِــِهـابـــــضــبـدخلْت ْبــ

 .ـــروقـــــــوصــــار اهلوا رحية قلب مـَـح
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 لوال ما إنيت

 

 ر نـَبـــاتطعمة شفافِِك طعمة السكَّ

 زاتجُِِمع ـيـون السود عملْتوكحلة ُع

  اهَلمس احللـو ا عشرتوت الشعـــر وــيـــ

 َمركب َنجـاة ا التقىمَبحِرك أخدني و

    ّللـي َبكَّـلـــو؟ َهــدِرك مني ِزّر العا صِِــ

 وَنشَّف ْعـروق احَلـيـــــاة خيَّب ظنوني

 صفــــورين ُدوري يْزَعلــوـــان َعــــــضِِيع

 .ـن أربـــع جِِهـاتــويِِطـْبق عليهن ليل م

 

ي عالــَهـــدا ْبيتَغزَّلــــو ــــالشعَّـــار فيكِِ

 عّلقاتــال عينِِك َعلَّقو املـــــــوكِـِـرمـــــ

 مـا أْجملو: ـا خصر املن قَصبقالو ع

 !اتالشمس والَفّي عندو ْمشاغــب بني

 ـوـو، ومــــا قدرْت أوَصـل إلـمقهور مِِنُّ

 بـــاتمْرَك هـا ريت عندي عاجملرَّـويــ

 ّحلوَكـّط العريض ْتــــوعيونـِــِك بــخـَــ

 .رَجلو بالسيف عـــــــا أهل الزواتَموْت

 

 وــــــا أطولـــــــــــــــملي موالبنطلون املخ
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 ـارو ْمعلَّباتـْجَرين ص ـــاــا أْضيقو َعومــ

      ون ْتسلَّلوــــــن، ال الـــُعــيـــاج بيَّــــــــــال عـــ

 ـن ْمَقّبالتـــــَعــــا ِرْكبة اللـي أطيب ْمــ

 ـم تْتبتَّلو؟ــــــــــيــــا جِِنس َحـــــّوا، ليش عـ

 اتــــــــــا حننا، وال إنتو راْهـــبــرهبان مـ

 ـوكنتـو تبَخلــــ: بيقولو الناس راــــــبك

 .ـاتـــــبـــــومناح مــــــا كِِنتو بِِعْمل الواْج

 

 ـــوـــروف ْتبدَّلـــــــين، والظـــَعقلي ترْك

 ن اهَللـَوساتـــــكيم ْيشيلين ْمـــَبــدِّي َح

ــْـا قـــــقيقه مــــغيابِِك َد  درْت إحَتمَّلوــــــــ

 ْزل الَبناتـــــُعودي إلي وُكـوني متل غـَ

و ـــع ْبأوَّلــــــي، والــربــيــــــــعــــــيــــإنيت رب

 رياتــــــيِــِــه والذْكوإنيت السنني الغالـْـ

 ـا فِِّيي إْقَبلوــودِِك مــودي َبال ْوجـــُـــــْوجــُ

 النُّور فيِّي بينطِِفي. ..ــا إنيتــــــــولوال مـــ

 .اتــــــم واإلحساس شِّعرال كّلوبيكون 
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      َحّد القَمر    

 يـّرفـــــصتْت يــــبتعرف اــــــــــم معي يللي

 بتتَكّتفي بوسِِك اـــــــــــت رحْت وكلما

 َشرىتِِْن مــع مش بالُسوق حِِجج وعندِِك

 يـالَصرَيف عند تصريف هلا يـف اـــــــوم

 عنرَته قايل اــــــــــــم متلو رــــــــشِِع لِّكبق

 منّشفِِه الشعور نـــــم عبله اــــــــي وإنيت

 متكّبره كــــبْعرفِِ اــــــــــــوم متكّبره،

 بتتأّسفي اـــــــــــم موجوع :قلت والــــــول

 مغّبره ريقــــوالط خيالِِك رـــــــــــاطـــــــــن

 ...لِِفي اــــم طريقي اـــــع خيالِِك لكْن

 ْمشعَّره حياتي ارتــــــــص زاهلا اــــــــــــم

 صِِفي عاود اــــم واحلّب الوفا وكاس

 َراــــــــَم رّجىإْت اليوم بعد ريدْب اـــــــــــــم

 معِرفه باحلقيقه عندك يكون اــــــــوت

 مشغَره نـــــــم رــــــــــمــــَق :غّنتلي فريوز

 .ُتوَقفي إنِّك ممنوع رـــَمــــالق ّدــــــــــــوَح

 

 



81 
 

 أعشق جّربت

 نـــــزيــــــحَََََ وقليب شارد :عّني ولـقـْبت

 السنني ُطول هغايبِــِ ّنيَع اللي وهّيي

 عتَّرهْم بنت حّبيت بْعدهـــــــــــــــــا مِــِــن

 مقّفلني ،ديدَح نمـ صدرا العا رارْز

 رهـــــــَرثــــــَثـــــبال تهيْلتِِ اـــــــــــم :قلتّلها

 اليامسني بريَع نـــــامل  بريَع اعطيين

 ّمرهَحْم ونيُك ُطول اــــــــــع :وقلتّلها

 طاْلعني جهّنم نـــــــِـِامل الشفاف حّبْب

 رهـَطاملْس متل لْحالكِِ وفُش حّبوْب

 َرنني وَصوتِِك َجدَول، َشْعرك حّبوْب

 رهـــــَتـــنــع لةقبي نــــــــاملِِ مشِر حّبوْب

 وميني مشال اـع رسوتِِ سيفِـِب يلعبْب

 ...هررَّــــــــمتح كـــــــــإقشعِِ إّني وحبّب

 َبنات عِِّنا مــــــا الشوم عيب يا :قالت

 .مهّذبني حننا ...العادات وــــفـــــبيخاْل

 

 زغّيره بقوضه هّلق اـــــــــــــــــــأن قاعد

 السجني متل هوقدِِوامَل أنــــــا حْبكي
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 لورا شيمْت عم األرض كأّنو وحاسِِس

 ياْبسني عمري، امــــــإّي طباحل متلو   

 شّعرهْم حياتي ،غابْت اـــــم وقت من

 ننيَح يعطيين ساالن من حدا يـف وما

 َجري اللي إنسى كتري إّني ّربتــــج

 عاشقني كّنا كيف إنسى قدرت ما

 صّورهْم ورهُص حيتْم رياتيذْك ومن

 ...ْمــــوّرمني اللي دودهاوْخ أنـــا هافي

 راَم يِّةمِِ عَم وحُر :قالت حيث نــــــوم

 الكالم وطِِيع اـهغرْي شقإْع ّربْتجِِ

 .نيصاْلحِِ مْنُهن سواننِِ اــــــع عّرفْتْت
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 الليل بنّص

 يــــــزارون الليل بنّص كــــــونِِـــــــيـــْع

 ْعيوني قّلقووْت ي،ـعـَم وـــــــيــــْكـــحِِ

 للدفَتر لــــــكْح نتفِِة شي اعطيين

 أصَفر عرالشِّ حيتِر ما وقت نــــــــم

 .ْبَيعرفوني اـــــــــــم يـــــالقوافـ وقالو

 حقونيلِِ الليل بنّص  كـــــــــــافِِـــــشف

ــَـــــــع والريح  جمنونِِه ...بتصيح مــــــــ

 وْتمّنى ولـــــــُــــق ك؟بدَّ شو :وــــــــقال

 متهّنى عيش اــــــــــــــــــــــت قلْت وسِِهَب

 .ونِِهُم َرزالَك نـــــم مِّيتِِ عا كوْرَت

 ّعونيَو الليل بنّص كــــــــــــــروفِِــــــْح

ــْطـــَع بريّن دهب كمشِِة  يــــونــــيــــ

 شيْمتِِ مــــــــع احلروف ورا فتِِكوشِِ

 كمشه مشتوْك دي،ـــــإي ّديْتَم

ــَــــــفــــال لقيْت  .ْظنوني وخيبة راغ،ـــ

 يـــــــونـــــقْرَس الليل نـــــــْم صابيعِِك

 ّدونيَو دــــــيـــعـــْب اللي بيتِِك اـــــــــوع
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 وناطور مقفَّلِِه وابـــــــــــبـــــــال تشِِف

 طيور ّفَر بقلب ريــطِِِِ قدرت اـــــــوم

 .يقْتلوني أهلِِك ال ــانفِِـــــــــــزعــــــــــو

 حونيشْل ليل بِـِآخــــــــر وشِِكــــــــــمْر

 ونيــــــــــــــرُكــَت والرْبد أنـــــا خبيمِِه

 املزراب يكِِِـِوب غّني رتــــص "حبّبك"

 الغاب نـم لعويْط العواصف وخفت

 .وحيملوني اخليمِِه ملوحْي اـــــــــــــــــت

 ونيحاُك ليلال نــــــــــــم وهمساتِِك

 عيوني ْحلِِقَب اــــــــــــــــت العتم تشلْح

 ْمواعيد لِِكي اــــــــــوم غريبه تاري

 بعيد عّني حوالصْب ،أنا ديـــــــــــْحَو

 .فونيْج اــــــــــع ّزالالغِِ وَقعُي مــــــوَع
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 ونيكَه

 

 ــــا أنــــا تربَّيتــــــــــــَهونيك مطَرح مــــ

 اـــي معّلقا بـْـــُروحــــــــــــــــــُروحـــالَّت تـَ

 ا الشري عالسّكيتحِِــمِِــْلــه وَضـيـعـَه

 ات عــــا ْسُطــوحـاـــــوْبيسهرو الـنـجـمـ

 البيت بــــــابـــوق ــــَبــْعـــدا الَعريشِِه فـَ

 ــا كتاف نسمِِة ريـح مشلوحـــــــهـــــعـ

ــَـــــب قِِ  ّدامــهـــا غّنيتـــــــــوخيمـة قصـ

 ...ه بتضـّل مفتــوَحــــهــول السنِِــــــــــُطــ

 ي الــَعـــَرق والزيـتــــــوبتذّكر خــْــواب

 ـــاج ملقوَحــهــــــــــومنقوشة الــعــالــصــ

 ـا حّبيتـــــــــــواليامسيـنِـِـه الـــعــطـــرهــ

 ـــهـــَطــــرحة عــرس عاألرض مطروَح

 ـــــا ريتــــــا ريت فّيي برْتجعي يــــــــيـــــ

 ...روح جْمروحـهــــيــــا ْسنني حاجِِــه ال

 ــا والعاْصـفِِه تالقيتــــــــــَهـــونــي أنـــــ

 ـوع شرِّع لـلـفـــَرح شِِّبــاكـــــــــــنـــــمــــَمــ

ــْوَعّلق بِِخي  .ـــَهـط الشمس َمـــرجــُـوحــ
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 عن األّممقاطع 

 

 دِِه ْبعيدِِك وعِِيديـــــــأجـــمـَــل قصـــيـــ

 بعّز تنهيدي "ـا إّمــــيـــــــــــيــ"  كــــلمة

 ــور إّيامــــنــــا احللوينـــــــــــوأحلى ُصـــ

 ـــا ْجــــديدِِهــــــــــصــــوَره عتيَقه وبْعدهـ

 راننيـــــــــفيها تـَــعب، وعــــيـــــون سهــ

 ن َسمــا ْبعيدِِهـــــــــــازل مـــــــــوالتلج نـــــ

 ــر تشريـــــنــــــــــــمـَــــــــوغنِّيِّة الفيهـا قـ

 ـّز، بْتعيديـــــــكــــلما السريـــــر انـْـهـ

 ا سنني َجــــّرو سننيـــــــوهّلق بـعـد مــــ

 ــــديـــــة َمــــواعـــيـــــــــــــــوتغيَِّرت ساعـ

 ي صــــرت باخلمسنيِــّـــميـــــا إ: بقلِّك

 ــريــــــــــــــوبْتَغّنجيين مــــتـــــل طفل زغِِــ

 .ـــدِِيـوفـَـــــوق الرصيف بتِِمسكي إيـ

 

 ــن بـَـّدي جــــيب عيديِّهــــــــــــــن ويـــمــــ

 ــــّل ْجميلِِك ْعـلـّيــي؟ـــــــــــــــتــــــا رّد ك

 ـــن اإلّيــامـــــــوحـُبـّـــي لِِـكـي أوسع مــ

 ــن الصُـّـوره اخَليالّيهـــــــــــوأغـــمــــق مـ

 ن ْرخـــــامــــــــــلـــوال َمدينِِه ْعطيتِِك ْمـــ
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 ــــديِّهـــــــْعـلـيـكـي قليلِِه ْكــتــيـر الـْه

 رتيت الــعـطـــر واألنغـــاموال اْشـــــــــولــ

 ــوردِِه املستـحــيِّــــهــــــــــــشمس والــــوال

 ر وَبْكرة اإللــهـــامــــــــوقِِطعة حـَــــريـــ

 ط ْبــُلــوِزه ربيعيِّـــهــــــــــــــــــا َخــيِّـــــــــــتـــ

 ـــا ريش نعامـــــــــــوخّليتِِك ْتـــنــــامي عـ

 ...ـــــان غنِّيِّهــــــــــــــــــوغطَّــيــتِِــك بألــــح

 ّف كالمــْبشوف الـــَهـــدايا متل َصـــــ

 ـــــا كـــلـــمــة احلّب السماويِّهـــــــــــــيـــ

 ـــالمــــــــــقـَلــبـــي لِِكي وّديـــت باألحـــ

 ـــــــا تِِْقشعي دربِِك بِـِعـتم الليلــــــــــــوتــ

 .ــــور عينّييـــن نـُــــــــْفــَرشت الدرب مـ

 

 ـــا إّمــــي َنـــوَّرو ْشموعيــــــــــْبعيدِِك يــ

 ــن ْركوعيـــوصـــــار احلَجر يْعرق مـ

 تذّكــــرت كـــــيف بتْصربي عالقْهر

 ـا ُتوعـــــيـــــــــــــوبتِِْتعيب مـــــن َوقت مـــ

 ــرـــــــــوفستانِِك املن كـــــــّل حقلِِة زه

 ــا كــــــّل قْطبِِه معّلقه ْدموعيـــــــوعـــ

 ـدِِه وعِِينني مـــتــــل اجلمرــــــــــــواملوَقـــ
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 ــز العا َديكي ْملزَّق ْبُجـــوعـيـــوخــْبــ

 ــن الــبــحـــرـــــــــــــْتطّلع مــِـِوَهـّلــق إذا ب

 َره ْرجوعيـــــــشوفِِــك يــــــا إمِّــي ناطْب

 ول الُعمرـــه عـــا ُطــوإنيت مــعـي دخرِي

 ــــا ْبعيشـــــــبني الضلـــــوع ْحملتها ومـ

 .رس ْضلوعيــــــــــإاّل مـــــا هِِّيي تـــــْحـــ

 

 ورـطعْت سبع ْبُحْبـــرْمـــت الدنــي، وْق

 ــا لَقيْت إاّل َلــهــْفــتـــي َليكيـــــــــــمـــــ

 ي ْجنينِِة املنتورـــــــــــــْبتْخطر عـــــا بالــ

 ال عينيكيــــــيللي انــــــزرع كــــْرمــ

 ــن مخس شهورـــــبـــإوبْشتاق إرجــَـــع 

 ـا َديكيــورفِرف متل عصــفــــور عــــ

 ـــا حتت الشِّيت مــهــجـــورـــــلكْن أنـــ

 ـــف بسّلم عليكي؟ــــبالعِِـــيـــد كــــيـ

 مكسوراطـري عمري َحـــــزين، وخـ

 و َحواَليكيــــــوإنيت الـــفـــــَرح كـــــّل

 ــــــاد رح يْطلع َصبـاح النورــــــــــمـــــا ع

 ــــا يــــْرَجــــع يسكن املقهورـــــــــإاّل مـ

 .ي حتت إْجـــريكيــــــــبالــجـــنِّـــة اللــ

 



91 
 

 حه حتت الـقمرواملْسَب شفْت الـقـمـَـر

 ـــا غـصـون الشَجــروجبينك التّفاح ع

 صـار الـيـامسني وفّكرت إنيت َهون

 ــَورـيـبـعت إلـــي مكاتيب مليانِِـــه ُصـ

 ار احلـنـيـنَمالك مسعتها ص وَدعسة

 رن قليب الـضـجـممعي ويشيل حْيكي 

 وصوتِِك متل موسيقة الـــنـاي احلزين

 رْكين، الرُّوح بتصفِّي َحَجكلما تر

 نام عــا ُطـول السننيا َعني مـــا بتــــيـــ

 مـــوم البَشرــــيــا مـرَيم اللي حاْملِِه ْهــ

 ال ومينيمْش اوقت اخلطر بيكون َع

 ْبتِِرمـي يـــا إّمي حالِِــك ْبقلب احَلريق

 .را ْتخّلصي الوالد مـن حتت اخَلطـتـــ

 

 :ــوتِِـــك إلــي مـْــن ْبعيد بيناديـــــــــــصـ

 ع بْعياديوـوي مشـــــــارجعلي تـــا إْضــ"

 ا عطشانـــــــــصــّفا يـــــا إبين تــرابــنـــ

 ــــاديــــــــــــــــوامليَجـــنــا عــــم تْلبس ْرمـ

 ـــوانــــــــــنــــعــمعقول َهــيـك ْتضـيِّع الـــ

 "ر الـــــوادي؟ــــــــــــوالبيت يّللي نــــاطِِــــ
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 انــــــــــــــتني ْزمـــوحـْــيـــاة عينِِـــك مجْع

 ــا أرض أجــداديـــــــــوبْرجــــع أنـــا عــ

 ـام عـــا ْمخّدة زهـــر نيسانـــــــــــتــــا نــ

 ـا الشاديــــــوإمســع نــغــم عـصــفــورن

 ...ــانـــــــالسَفــر بيَعّلــــم النسي: قـــالـــو

 :لــبـــي ْتننيـّوات قـــــــــلكْن بِِـــقــي ُجــ

 .ـي وأرزة ْبالديــــــا إّمــــــــــــــــإنــتـــي يــ
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 استقاللنا

   ي حفل عيد استقالل لبنان ـألقيت ف

           بدعوة من سعادة قنصل لبنان العام 

 4102األستاذ جورج البيطار غامن،

 

 ـة أرز عـــــا تاللناـــــاستقاللنا َشمـــخــ

 ...ــــــــا مّوالناـــــــــــة علم بيلوح عـــــــــرفِّ

 ــــان جدودناــْخيول األصايِِل مـــــن َزم

 ن بالناــالبعُدن ُصــــَور مــــا بتنَمحى م

 ــدودناـــــــقّديش وْقفو بالرْبد عـــــا ْحـــ

 ـا السيف كْتــبـو ملَحمة أجيالنا؟وعـ

 ان جــرودنوش الغريبه انسحبت مْجي

 ق رجالناـــــــريــــــــولـْفوق مِِشيو عالــط

 ودناــــــــوعنفوان جن... قـــصِّــــــة وطننا

 ـا فينا غري نقشع حالنامنِِحكي، وم

 وبالرغم إنُّـــو الريح كسرت ُعــــودنا

 ـــّد النجــــومـــحننا الَقوايا، وبيتنا َحـــ

 .لناّز جباـــــــي َحـــــدا بيطال عِِـا فومـــ

 ا سطوح راشّيا احلمام الطايريـــنعـــ

 ن هـــاك السننيْبيتذّكرو األبطال مـ
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 والليل انكسر ارو الزوايا ْشموعــــص

 ــات الرجـــــــال العالينيـامـــــــقــــّدام ق

 ا بدنا نعيش خبيام الضجر،القالو م

 ـي مش راضـيـيــنـواإلنتداب األجــنــبـ

 رجالش ونمن ل ،نا وطن من مشسبد

 ر امُللَهمنيـــــمــــن حبر أزرق متل شِِعـــ

 وا بريوت، وْطلوع الَقمرــــــبــدنـــا َهـــــ

 ي واليامسنيــــبـــدنــــا َعــبـيــر الليلك

 البشر ا يْقروـون اخرتعنا احلرف تَه

 اريــــخ إْلـــنــا، والبالد بالدنـــــاـــــتـــــال

ِــِــرمــــــاهلا  .واقفنيحننا وْنموت م وكـ

 ـــر الندىـــال تْهُرب الغابات مـــــن َقـط

 ول امَلدىــــــوال يْتعب البّحــــار مــــن ُط

 ونعيد احلكي د؟ـعونْنطر شو فيها بـَ

 ه ذاتها اإللـــهــــا َصـــــدىــــواالسطوانِِ

 م يشتكيبَعْبدا حزينِِه، والشعب عـ

 ...ارخ، بريوح صوتو بالِودوكلما َصــ

 ـا جِِرحو تِـِـكيوسهل البقاع اليوم ع

 ــــداوخلف السؤال الناس مشيو عاهَل

 ــّدو طبيب وال ذكيـــــواحلّل مــــــا َبــ



96 
 

 رب واملبتداـــــــــــتـــــا ينعَرف ويــــــن اخل

 يــكــّتـــــى يِـِقـَْلــع تياب البِِـــلبنان حـَـ

 سارـيــن وال َيــمــفــروض منشي ال يـَم

 .َغريو ما َحدا: منشي مـــعــــو، ونقول

 ـن قبل الدنيـــيا ناطــريـــن األرض مــ

 ـد والزمهريرودعساتكن فــوق الرع

 ا حِِينــيا جيش متل الريح سيفو مـــــــ

 ...ا بتنام مـن كرت اهلديرـيا عيون مــــ

 ـا راس السنهـــــيـــــا ريت فّيي ُروح عـــ

 ا احلريرــل وْهــــدايوآُخــــد معي قندي

 ده بالــخـَيـــال معنونِِهـــــــوَغــّنـــي قصي

 وشِِّم اهلوا اللي صـــــار مرجوحة عبري

 ـــا إنتو يّبس الكَـْرم الَغــنـــيـــــلوال مـ

 وق دروبنا غري اهلشريـــــومـــــا َضـــّل ف

 ـــا اإلّيـام والعيش الــَهـنـيـــــــنــــرجِّع لِِــ

 ا جيش مــا بينطال وسالحك شرفي

 .ـة شعب لبنان الكبريك كرامَِِدْحَو
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 ماشي عا حّد السيف

          ي حفل ـالقصيدة اليت ألقيت ف

مجعية بطل لبنان يوسف بك كرم 

 ۲۰۲2 أيلول ۲٧  الزغرتاوية،

    ْرح اإلهدنيجا َحــّد السيف ماشي ع

  ا ُطــول السنِِه ـــأمحر كــــأنُّو ورد عـــ

 ا كانو يْنَزلو رجــال الْطوالمَمطرح 

                                  دود السلطنِِهه، وتِِْزغـــَر ُحـكِِعاملعر

                                دِِن البسِِه من العِِطر شال تا ْتضّل إهـ

ــْـضـــّل بالـتـاريـ   ــخ قلَعه ْمَحّصنه ــــــــوتـ

ــا جيش االحــتِِـــالل ــــخِِّياهلا ْتــمـرَّد ع

      ى تـــا رايِِـــة شْعبنا مـــا تِِْنحين ــــوضّح

  بـــال ـــــَبيِّي َترْكــلي هـــَـــون تِِّفاح اجل

      هــوَّنــــــــــــــلـْــوْجنينة الـفـيـها ُطـــيـــور م

                             الدي بالْشمـنّدي؟ بيت عمِِـني اللي َق

                                ارتـي، وشعيب عظيم َسْيدة زغرتـا ج

        .دنيي ُشوف حالـي عالــمــن َهيك فيِّ

         ـول الـزمـاني ناس غِِْلطو حبّقنا ُطــــف

 اقلنيعوال هِِّني  ِـِْسمـعـو الكلمِِهال بي
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 ه والَبيانـــعّنا الفِِكر والشاْعــــــــريِــّــ

 ال وَيمنيـــــإلبداع عـــــــــا ْشموالَفّن وا

 ا بإهدن كان َبطرك إسطفانلو مـــــ

ف الْقرايه جاهلني ركانو البَشر َحـــ

  ن اـــــّواد بولس سيِّد التاريخ كــــوجـــ

                                  ا َمّر السنني حِِِِْبرو دَهب، مــا باخ عـــــ

  ـوَربـــــــه والُعنُفوان ر احَلــــــيــــــوعِِّنا أم

وق َرّد الفاحتني ــــــعــــــن أرزة اللي فــَـ

ــَــال يو   سف َبيك عاملوت اجَلبان وْرجـ

                                     ن امَلدافـع خايفنيما كانو مدْعسو و

ـــّر متل الَبيَلسان ـــــداُود بــــاشا اصـْـفــ

 يل سُُود، ْمجّرحــني واخَليل مـــتـــل الل

ـوان ـــولـَـمـّـا األرض بْتريد تلُبس أرجـــُ

   ْمفّتحني  يـــــبيلّبسوها ْعــــروقــْـنـــا الل

                              ا السندياننجسر عالشمس، حن نِِحنا

لياْسمــني حننا عِــِطـــــر لبنان، حننا ا

                                : ن شاهِِـد عـيانمذكور بالتاريخ عــــ

 ـــَمـــى   ــــدن وفِِيِّه وأهلها نسور احلِِإهــــ

 .ه عايشنيوللكرامِــِـــ... للمْجد خْلقو
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ــد ـــــن جـــديــــــرْجعــو بَشر للجاْهليِّه مـــ

ـدرب البعيد ــــــــوالليل متل الـــُغـــول عالـ

                              احلِِوارا َبقى ْيفيد مـو الضحايا وــــَصْرخ

                                      د روف الكالم ْتَجّمدو وصارو َقديــــْح

     ا حاملني ْسيوف عـــــا ْوالد الزغـــارـــــــي

   يا جـــاْهلني الفـكــر وْبيوت الَقصـــيد

ر ـاـومتل َغــ... ون انزرْعنا متل أْرزــــــــَهـــ

ي إْلنا شهيد ــــّل َمفرق بيت فــــوعــــا ك

ُروحـــــو اسألو قــّديش فِـِرسان الكبار 

ـل احَلصيد ـــــوْقـعـو حتت دْعساتـنـــا مـت

ـو اسألو قّديش قاَوْمنا الـحِِــصـار ـــروحـ

   ــر الَعنيد ــــــوْتحّطموا رايـــــــات عالصخ

ـر التتار ــن عْصـــــــيــا حاْملني سيوف مـ

 ـيد ــــــصـْــر الـَمـجــــحنـنا لنا امليدان والن

ـار ـــــــــعـــــا ساحِِة زغرتـا إذا البارود طــ

وت بْكتاب الصَّــال الَبْطرك بريّد الــمــَـ

     .دديـــوسف َكرم بالسيف بيقِِّص احَلوي

دى شهــريـــن ـــــــــــــرين بـهـا املــــــيــا ناطـ

 ــم بيصيحــــــوق السهل عــــــــــد َفــوالرعـ

 ـض العيننيــــــّمــــــــوسالْحكن مــــــا غـَ
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 ـــــّو راسم زيــــــــحــــــــــــبني الَعتم والض

 ر ألفنيـــــــمـــن الَوع... مــــن َفوق نزلو

 حــــــــــــــمـــــا عـــــاد منهن غري اجملـــاري

 ـــا عاألرض َصّفنيــــيــصــــــاروا َضحا

 ــيـــحـــــوَشْمالت َسودا ْمعّلقه ْمــــراجــ

 يا صّف عسكر مــــــن بالدي ويـــــن

 ــــــدا واقف بـــــِوّج الريح؟ـــــــــــمتلك َح

 وق الشمس جبناحــيـــــنــــــــلبنان َفــــــ

 ـــن أبطالـــــومــــــا زال عندو جيش مـ

 .ـــا بيزيحـــــم... ـــوق الشمسبيضّل فـــ

 

 مقطع من قصيدة عن إهدن

 

 ــــّدام أّيــــــا بيت مــــــا بتْقشعـــــــــــــــقِِــــ

 ــرَّع؟ــــــشجــــــرة ُبطولـــه غصْنها ْمـــفـ

 د والنارــومــــا بتِِسَمع ْصـــــوات الرعــ

 ا بتِِلمع؟ـــهـــــــونـــيـــــواخَلـــيــــل يللي ْعـ

 ار سركيس شي مشوارَحـــوِّل عـا م

 ا تِِشبعْشراب، مــــ ـيمـــــن نْبع صــاف

 ـاربح قنطـــالصمـــن اني أغوَحــــوِّش 

 دن ُسوح وْتــَمــّتـــعــــــــــــــوْبـحــرش إهــ
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 ـارــــوعــــــا تالهلا اللي مسيَّجـــه بالـــغـ

 ـــور، وْتَطلَّعـــــــــــــــَحـــــدِّق بـِــِوّج الــــَحــ

 ن أخـبــارـتـــــا تشوف شو مكتوب مـ

 ـعــــــــــــعــــن إهـــــدن التاريــــخ وامَلرجــ

 ارــــــبالسيـــف كــانت تـنـحـت األشعـ

 ـعــــــــــــولـْــغــيـــر اهلل بّس مـــــــا برتَكـ

 ــرارـــــــَهــــون األصـــــالِِه ومقَلع األحــــ

 ــــعـــــــومــــن َهــــون قدِّيسني شو ْتــرفَّـ

 ارــــــــــوهّلق إذا جــــــار الــزمــــان وصــ

 ـح يْتشلَّـــعـــــــــــــود األرز بالــــريـــــــُعــــــ

 ــوَّارــــــــــــالــمــيـــدان كِِـــلُّــــو بيْنتِِلي ثـ

 ـار جِِـــِرس بيفيقمِـِرم بــُيــــوسف كـــ

 .ــوت وْبــيِـِـْطــَلـــعــــــــــبِِـيـكسِّر الـــتـــاب
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 تسألوناوْب

                                                    

  اـــــــــا منْعطِِيـــــــــــــــــــا ليش حننـــــــــوبتسألون

 ّل غْدر منْحمِِياـــــــــن كـــــــــــــــــأرواحنا، وم

 ي عندا مكانـففوق وق الــــــــهيدي اللي ف

 ...ن ْحفافِِياـــــــــــــــــالع مـــــــــــوَبّخور مريم ط

 وانــــــــــــخ لبست أرجــــــــــــن أّول التاريـــــــــم

 ...اـــــــــــس، واألنبِـِيِـِا لبــــــــــــــو مــــــداود متل

 ا حّد السيف عا ُطول الزمانــــــــــــمِِشيْت ع

 ال األوفياـــــــــــا دروْبها مشيو الرجـــــــــــــــوع

 د والعنفوانــــــــــــها اجملى إْلــــــــــــللي انعطه

 م تنكَتب عن ماضِِياـــــــــــــهللي الكُتب ع

 ...انـــــزروع متل السنديــــــــــا مـــــــــــــفيها أن

 ت لبنان احللوـــــــــــــركـــــــــولوال جبسمي ت

 .ي، وبعدني ساكن فِِياـــــــــــــــونيك روحـَه
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 إىل املغرتبني فـي ملبورن

 

 ّد النظرــا َمــــــــيا سنديان اجلــــــــرد ع

 ...ي وُصورـــيا جبالنا اللي كّلها غنان

 ا شطـــوط الدنيـــــيا ناطرين البحر ع

 القمر ا ضّوــــــعم تكتبو مكاتيب ع

 ان وراح عهد الولدنيــــــــــــّر الزمــــــــــم

 ّد الغيم عالغيم انكسرـــــــــوشِّباك َح

 هو شهور السنـــــاللي كنتو تْزرع إنتو

 ...ا غصون الشجرــــــــو التّفاح علّونوت

 ا باني وبينـع ؟نــلوي ركبتو السفينه

 ...ا جبني اخلطرـكتبتو إسم لبنان ع

 ا بتنحينـــــــــــــقامات حتت العاْصفِِه م

 بُيوَقع اجملد الكبريا إنتو ـــــــــــولوال م

 .ني وحجرالدني بتكون من طِِ وكّل

 

 ا عانق ُخلودـــــــلوال ما إنتو الفكر مو

 ان العبري متّلج بقلب الورودــــــــــــــــوك

 ي قصيدة شعر كان بتنقراـا فــــــــــــم

 وبيوت كانو تكسَّرو حتت الرعــــود

 ق مسّكرهــــــــريــــــــطــــــوال الـبيناتنا ل
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 وددا إقطع ُحــــــبرّكب إلي ْجناحني ت

 سور مسّورهِـِوال السما كانت بـــــــــــول

 ا َوّفي الوعودـــــــــــــي خيالي هلون تدِّبو

 ي منّورهللبريوت َه نكـــوهـــــا وجــــع

 ون، وْتراب اجلدودــــــوالشرق كّلو َه

 العا اجلبال مشرَشره اك الضياعــوه

 وفيكن بتِِكَبر عالـــــــــدِّني وزغيَّره،

                                        .الوجود إلـــــــو معنى، ما إنتوولوال ما 
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 4102حفلة عيد اجليش 

 

من التلج كانوا ينزلو                          

 ...من َفوق

 من بني التالْل

 قامات متل الزْنبق البيلوح

 ...مع ريح الشماْل

 حرَّاس هنِّي للمدى

 واللي اعتدى

 ...ا َضّل من َصوتو صدىم

 حننا لنا عسكر بيْسكر بالقتال

 دايا جيشنا رمز الفِِ

 ال قبلك وبعَدك حدا

 .ي أرز باقي عاجلبالـولوالك ما ف

 

 ْبحيِّيك يا حامي احلِِمى

 ...يا ْسيوف أعلى من السما

 ْبَحّيي شعب لبنان

 هالشعب الكبري

 يللي إذا دّق النفري

 بيصري كلُّو جيش
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 ...بالظرف اخلطري

 حننا ما بدنا نعيش إال واقفني

 حننا ما بدنا منوت إال واقفني

 واللي دَعس عا حدودنا

 ...رح تدَعسو ْخيول اهَلدير

 لبنان احللو وبيضّل

 اهُلّوي لِِنا ونِِحنا إلو

 .مارد بِوّج العاْصفه والزمهرير

 

 نيين أّيا كتاب دِِيا جاهلني الدِّ

 بيقول الزم تْدَبحو بالناس

 ؟عا مشال وميني

 وبيقول الزم تِِِهْدمو البيوت

 عا روس الشيوخ العاجزين؟

 ْشياطني إْنتو بالليالي فالتني

 وَرح تْرجعو عا جهّنم احلمرا

 اللي منها طالعني

 وحننا اللي عِِشنا عالصخر

 من َقبل ما تكون السنني

 بالصخر بدنا نضّل

 ...بالعطر بدنا نضّل
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 واألرز عالي مطرحو،

 دوسِِر جْمينكِِما ْب

 .َجبنيْبيحين َوال 

 

 يا جيش ال ترمي السالح

 خّليك بامليدان

 نسر الغيم ما بيْكسر ْجناح

 خّلي عا إجَرك يْركع املوت اجلبان

 خّلي السيوف ْتصري لونا أرجوان

 :وَعّلي بصوَتك كل ما هدِرت ِرياح

 يوسف كرم جايي عا خيل العنفوان

 وقّدام فخر الدين بريّج الزماْن

 رسالوالعسكري اللي واقف بع

 مي الكيانتا حْي

 حو علم لبنان غّطىجْر

 .ساحه مهرجان وصار جْرحو بكّل

 بّيي راح مع العسكر

 خّيي راح مع العسكر

 وابين راح مع العسكر

 ومش رح يبقى واحد خاين
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 و أصفرمش رح يبقى الوجُّ

 وَوْحدك يا جيش اللبناني

                                    باقي ... باقي

 ج املا ْبيتكّسرمتل الرب

 لوال الدّم اإلنت ْسكْبتو

 ...ما عِِنَّا قنديل منّور

 ي عّنا ساَحهْ بتِِْضويـما ف

 وال عيد

 ...وال غصن ْمَزّهر

 تْسلم يا جيش اللبناني

 هّني زغار

 وإنت األكرب

 إنت األكرب

 .إنت األكرب
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 قصيدة للبطريرك الراعي

 ۲۰۲2 أثناء زيارته إىل أسرتاليا،

 د الكبريـــــبطِرَيرك الشرق واجملا ــــــي

 يا صوت متل السيف بالظرف اخلطري

 ا لنا غرَيك َحداـــــــــــعليك اّتكلنا، وم

 ا للعتم والزمَهريرـــــــــايـــــــــــحننا الضح

 ي عاهَلداــــــــــــــــــصرلو عمر لبنان باك

 و غميق وصاْلبينو ْبال ضمريـــــــــــــرحُج

     و بالِوداــــــــالسياسِِه َويــــن؟ َضاع أهــــل

                                   د َضرير د أْخرس وواحـــا بني واحــــــم 

      ْبَعبدا حــزينِِه ال َكـــالم، وال صـَـــدى

                                َقصر الشعب عـم يِِْطلع هشري ابا بعو

  مـــن عِِــّنا ابتدا ... نانون مـــن لبـــــوالَك

                                ر ـحننا اخرتعنا البْحر وْشطوط الـهــديـ

   ـــدىـــعتنا احَلرف عــا أبـعـد َموحننا الَب

   ن إبداعنا لْبست حـَــريــــر ـــــــواألرض مـ

 شو اللي َعـدا وحـيــاة اهلل وشو َبــــدا؟

                                           رسي ْلَحداقي كِِا بِـِمرسي وكرمال كِِ

 .د عاحَلصـريُعومعقول ُبْكرا ْنصِِري نِِقـْ
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   يــــا َبطرَيرك الشرق، لـو جاُرو السنني 

فني ـــــمــــا يفّكرونا ْضــعــــاف واالَّ خاي

ا ْتَرفَّــعـو ــــــــــــــّنـــــــــــقـــّديش قِِدِّيسني عِِـ

يـــار أعلى ْمـن الكواكـــب واقفني وأد

  ـر كانـــــو يْزرعـــو ـــــــــــــوجدودنا بالوعـ

    ــد عالشمـــال وعالَيمنيــــــقمح وقصـــاي

  ا كانــو لغري اهلل يركـعــو ــــــــماتو ومــ

    ــر والرعــد بِـِْقيو شاخمني ـــومتل الصخ

ـــو ـــاحلبيب ْترّبعراس يـوحّنا ـــــــــيـــا ْجـــ

 ــا ُمـــرَسلني ـــــــــوامَلسَبحه َضّلــو امحِِلو ي

ـو ــعــــــا َبــــّدو حيّبنا اهلل مـَـــــــــــواللي مـــ

                                ُمش ساْءلــيـن  يِِْشرب ُمحـيط األطلسي

     ـــو للغـريب ْبيسمــعـــو ـــــــــواللي بِِيُكونــ

                                     ا ْبيِِقدروا ْيكــونـو لوطنُهن ُمخلصني مـ

    ـر َمعقـول يِـِْمشي ونْتبعو ــــواللي افـتـَكـ

                                        شعب َيسوع امَلسيــح : ــيــــــــقِِلُّو يـــا راعـ

 .ن مــــــاشينيـــــــــــــــــإاّل ورا َيسوع َمــنــُهــ

    ـن باني وبينــــــجـــابــــو لِِنا اإلرهـــاب مـ  

حلَجــر تـــــا اجلاهلّيه تـْـُعــود والفِِكر ا

   ـا ُطـــول السنِِه خّضات شِِفنا كتري عـــــ
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                                    ن نـــاس مْحلو سالح واحتْقرو البشر مــ

 ياطــني هْجمو عالــدِّنـــي ة شــــجْمموعــــ

                               ون الشجردْبحو القـَمر والشمس وْغصـ

َهـــْدمـــو الكنايس والــبــيـوت اآلمِـِنـه 

... ـــوق الدمـار ْتصّورو، وَبعتو ُصَورـــــوف

شعب لبنان دِِغــْــري بيْنحين : ــــوـــــوقال

   اخلــطـر  وعــــرسال فينا ْنحّطها حتت

       َصّف العساكــــر صـــــار فيُهن يعتِِين

      متل احَلصيد تـْفّرقـو، وصـــــارو خَبر 

        لــــو كـــان عنُدن متل جيش السْلطنِِه 

                                 ان انكَسر كه جِِحدودنا اللي مسّي َع

ـــة ملّونـــه ـــــحــــــفــــــَلبنان بالـتــاريـــخ ص

                         الص جيشنا ُهـّوي الــَخـ: مكتوب فيها

 .ارب وانتصروالشعب خلف اجليش حــ

 ـن جبال العنفوانـــــــــأهــــــال بِِبطَرك مــ

                                     ة الكِِاّل عبريْبكلمة َصال، باملسبَحــ 

ر والسنديان ــــــــبالَفجـْببخُّور َمـــريــــم، 

ــّد الغديـــر ــــــبالزنبَقة اللي ْمَعْمشقه َحــ

   ـــان ــــــــــــــطّلة اللي كــّلـــهـــا ُحّب وأمـوْل

وم القصري ــــــــــــميِّة َهـــال منقول بالــــيـــ
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كبري َبطرك إسطفان : ــالــالتاريخ قــــ

 .ي الكبريــعالبطرك الرا: وُبكرا بيقول
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حفلة مجعية بطل لبنان يوسف بك كرم 

 (۲۰۲۲)الزغرتاوّية 

 

 دمـَدْعسة حِِصانك فـوق َصخر املا اْنــهـ

 ديـر الليل، وبتكتب حِِكمْبتمحي َهـــ

 اـــــالسمَحـــــــــّد واإلْهدنيِّي مـــــــن َجبـَل 

 تَسمـا أمـري اللي ابـــــــــمِِـــرداْن خلَفك يـــ

 ىـــــاحلِِمـ ّج ــوَض دن زلَغطوهسوان إونِِ

 رمـوارس بْيكنا يوسف كــــــــــْجعو فر

 ــروح ودِِمـــــاـــــواخليل كانت البسِِه جـْ

 ...رب أسود بالقَلمـــــــسودا متل مــــــا احل

 ...دار يْفهم بالومــــــــاــــــــَصعبِِه َغريب ال

 ـــــــا انَهزمْحكِِينا َمعو بالسيف يّللي مـ

 ن طعنة اخليَّال داود احــتــَمــى،ــــــــــــــم

 ـا البالدــوحننا اللي كّنا قالل حـــّررنــ

 .وعا َصخـــــــرة اللي فوق شّكينا العَلم

 

 ـــــر البعيدـخــــصــــــمتثال َمنَّك إنْت عال

 دــــديــــديـــــد تياَبك ولنَّك َحـــــــن َحــوَلنُّ

 ودي بَشراحَلور َحوَلك مش شَجر، َهـو
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 ل مـارد عنيدـك ْخياالت جـــدِّي وجِِـــّد

 ــار وَشررــواألرض حتَتك معركِِه، ونــ

 ـــان مــن َديـْـن العبيدـــــــــيا حمرِّر األوطـ

 ــا َمـــــّد النظرــــــــامليدان إلنا، وخيل عــ

 ــدـــــــوالشمس إلنا والَبيــادر واحَلــصيـــ

 ...ــَـرــــــيا َبْيك َخلِّي َصـوَتك ْيقّص احَلج

 ر يهْدرو متل الرعيـــــــدــــــوخلِّي احلواف

 اكـــي، والشعــب قلبو انكسرلبنان ب

ــَـــلــــــــِزيح الْقزاز الفوق جسمك ي  ـا بطـ

 .ديـــدـــــــتا يِِْرجع اإلنسان يِِْخَلق مِِــــن ْج

 

ين  ا حِِــــــــــسِِك مــــــاج راْزغرتا األبيِّه تـــ

 ن َفضلِِك َغـينَشعبِِك َغين والكون مـــ

    ا ُطول الزمانـــــسْيدة احلاره َهــــون عـــ

 ح َدنـــيـــــــاتــــــــن لبنان كــــل فــبِِرتّد ع

    ا تالل مار سركيس أرز وسنديانـــوع

 ونـَبع اللي متل القْطر عــــا ُطول السنِِه

رَّم إسطفان ـــــــــّنــــا الَبطـاِرك واملكوعِـِ

 بينوت القداسِِه بتْنـــوعـــــا ْكتافـنــا ْبي

 وبدّمنا كتبنا البالغــــــــــــــه والبيــــــــان 
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 ا صـــار عشب األرض صفحه ملّونِِهــتــــ

ان ــوهّلق زغرتــــا ْحدودهــــا ألبعد مك

 د الكبريــــجــــــوالناس بيقولــو عـــن امل

 .بـــن الشُّمـــــوخ اإلهدنيإد ــــــهيدا اجمل

 

 ـا يوسف بْيك رجَّعين احلننيــلعنَدك يـــ

 ...انو عالينيـــــــتا بـَوِّس ْرمـــــاح اللي ك

 وق الرعوداللي كانو يدعسو فوشوف 

 ن قِِرنة السْودا عــــا إهـــــدن نازلنيـــــــم

 الــوجــــود ابالكتبو إسم لبنان بكـتــ

 دورُهـــــن رّدو الــعِِـدا والفاحتنيـــــْصِـِالب

 ـن ُورودــــــــــوالـــنـــاس عاملِِيدان عطيوُهـ

 ال بالرجــــال الغالينيـــــــــيـــــا أه: وقالو

 ــا َفيلق جنودــــــْنزْلتو متل مــــا السيل ع

 ــا بِـِقي غري األننيـــــِرْمــيــو السالح، وم

 ودخُللــا، واملرجلِِه، وإنتو اـــــــوفــإنتو ال

 ــوت بالبري الغميـقــــــــيللي َشلحتو الـــَمــ

 .ــّل بالتاريخ نِِحنـا عايشنيــــــــــتـــــا ْنضــ
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 هنِّي زاُتن

 َبعدن هّني هنِّي زاُتن

 هلِّي عم حْنلف وْحياُتن

 من وقت اللي ْخلقنا ونِِحنا

 ُتنما منْسمع غري خطابا

 ما منقـْدر ناكل أو نشرب

 ...إالَّ ما حنقِّق رْغباُتن

 َخيّْ ارحتنا: وكلما قلنا

 ْمنطلع ال جينا وال رحنا

 ...وْمنِِتالقى بهنِّي زاُتن

 

 ْهربنا عالغابِِه شافـُونا

 طـْلعنا ْبطّياره لِِْحقونا

 ...ومّشينا ِرحية َكلـْساُتن

 متل الساحِِر بيحاكونا

 ناولو سافرنا ما ْبيِـِْنسو

 ...بيودُّوا لـْعّنا خياالُتن

 مِِتـْنا وبْعُدن بيحّبونا

 فاتو عالقرب وشالونا
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 ...هِِنِّي زاُتن واحتقرونا

 

 ما بْدنا ياُهن ما بدنا

 بدنا نسَمع َحكياُتنوال 

 َبْعدو املشهد ما بيتغيَّر

 ختياريِّه بصّف العسكر

 َعم يِـِتـْباهو بْسالحاُتن

 ضِِيعانو الشعب املتحضَّر

 شعب ْمعتَّر: قولوَعّنو ْي

 َبعدو من عهد اإلسكندر

 .هنِّي زاُتن... الحِِق هِِنِّي

 

 ...هجَّرنا َع ْبالد الَبّراْت

 تاري َسْبقتنا دْعساُتن

 عِِيشِِتنا ُمّره: قلناُلن

 خـَّلونا نتنفَّس َمرَّه

 َضْربونا ْبقنبلـْة الزّره

 .وطْمرونا حتت مسّباُتن

 عالشاشِِه طِِلـُْعو احلِِشَّاشي

 ...عبِِه ْنعِـِّد ْشهاداُتناللي ص



008 
 

 واحد الحق حنَّا املاشي

 وواحد تاني متل الغاشي

 جمعو مِِصرّياُتن؟اْن كيفو

 يو ْبضاَعه وشو باعوشو اشرْت

 تا نـْقلُّن تسلم َدّياُتن؟

 شواالُتن ما عادو ْيساعو

 ...ومال الدولِِه بْشواالُتن

 

 يا عايش من مال السرَقه

 ...وعم بتُسوق البورش الزرقا

 قىموتو الناس وما بيْببي

 .من بعُدن غري ْحكاياُتن

 

 ْكبار وعالكرسي بيضّلو

 ّف األّول ما َحلُّووعن َص

 بيُصومو كتري وبيَصّلو

 ...واهلل ما بُدو هيئاُتن

 

 َضربو عليِّي طـَوق وظّنو

 ...إنِّي خايِِف من طعناُتن

 شاعر إمسي، وهيدا رمسي
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 وإمياني أقوى من خواُتن

 النسمِِهحتت ْجناحي ْبجيب 

 ...وهنِّي ما بيعلو جناحاُتن

 

 باسوني بوسة يوضاس

 ...وَبعِرف شو بتِِْعين َبوساُتن

 َهودي الناس األبشع ناس

 وكلما بْشرب مّر الكاس

 ...حـْواليِّي بْسمع ضحكاُتن

 

 َبْعُدن هنِّي هنِّي زاُتن

 مهما الواحد مِِنُهن يْكَبر

 ...بعيوني مش رح يتغّير

 رمن وقت اللي كنت زغيَّ

 .ما بتعجبين موديالُتن
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 بِـِْحَلم

 

 حْبلم ببالدي تتغيَّر

 حبلم شوف البحر مَهفهْف

 ال ْكياس، وال قزاز ْمَشعَّْر

 حبلم إّني شوف التاكسي

 ...عم يوَقف عالضّو األمحر

 وعم إحلم

 إّنو أحالمي

 ...َلنُّو شي مّره تتفّسْر

 

 حْبلم ُشوف الفِِقرا ْغنايا

 وما يْبقى إنسان معّتْر

 حبلم ُشوف رغيف اخلبز كبرْي

 ومش عم يِـِْزغر، يِـِْزغر

 حْبلم ُشوف اللمَبه عندي

 عم تِِْضوي،

 تا يِِْحال املنَظر

 حْبلم إنُّو حْتُكم فِِيِّي

 دولِِه كِِالَّ إنسانيِّه،

 وما تِِْحرمين من احلرِّيِّه
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 بالدي من غري احلرِّيِّه موت

 .وباحلرِّيِّه بتِِْعَمْر

 عم إحلم بالشارع أنضف

 ...البستان اليابس أخضرو

 وما يْهُدر صوت الدبَّابه

 بقلب الغابه

 ...العم تتَدمَّْر

 عم حبلم َمّي املقطوعه

 تِِمشي،

 وما ُتوَقف بالقسطر

 والتاجر ما يْطلع صوتو،

 ...ويشارْعين بقلب املخفر

 عم حبلم احْلكومه تكون

 ملصلحيت، وما بدِّي أكرت

 والساسِِه يكونو خِِّدامي

 .ضغط، وسكَّْروما ْيجيبولي 

 بِِْحَلم إّنو مّلا ْتشّتي

 ما تِِغـْرق بالشارع سِِّتي

 ...وما نعرف َوْينا، ونتحّزْر
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 والسّياره الَبدها دفشِِه

 ما يبلْعها النهر األصفْر

 عم حبلم بالزفت ْجديد

 ...وما عِِّنا زاروب حمّفْر

 عم إحلم ما ْنكّب ْزبالِِه

 عا ْدروب احلالِِتها حالِِه

 ...سّكْروما فيها برميل ْم

 

 عم إحلم شوفري الباص

 يفتِّح عْينو، وما يْتهوَّْر

 وما ْيَسّكر كيلومِِْتراجو

 من بريوت ْلضْهر البيدر

 وما يِِْشلح كعب السيكاره

 ...من شِِّباكو حبرش ْصنوَبر

 عم إْحلم إّنو يوصِّلين،

 ...وما ْيسابق مع َخيُّو اسكندْر

 عم إحلم ما ْيُروح ْفرامو،

 ونِِْنَزل دادي

 الوادي صوب

 ...وْنَطوِّل حتت، ونتأّخر
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 وعم إحلم جملس نّوابي

 ما ْيَشلِّحين حق تيابي

 وْيَشحِّدني ملح، وزعرت

 والنايب ما حيمل كرسي

 ...ويهامْجين متل الرببر

 واللي عم حيكي عالشاشِِه

 وهوِّي أصاًل واحِِد غاشي

 ...عم إحلم إّنو يتبّخْر

 عم إحلم يا شعيب اخلايف

 ...طـْوايِِفما نتفرَّق بني 

 تا نبقى للشرق ْمرايِِه

 .ونبقى اجملد املا ْبيتكّسْر

 

 عم إحلم يا ليل ْتصفِّي

 ...جبوِّ بالدي فجر منّور

 حاجِِه فينا تضيع الدفِّه

 ونبكي عاملاضي، ونتحسَّْر

 وعم إترجَّى عدل احلاكم

 وْمحاكمنا تصري حماكم

 :تا القاضي يصرخ بالظالِِم
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 أوعا تتمرجل عا شعَبك

 .شعبْك هِِّني األكرباهلل و

 

 عم إحلم غيِّر، وبغيِّْر

 ...ما بدِّي سيف، وال َخنَجر

 بدِّي احلاضِِر ميحي املاضي

 وخَيزِّق تاريخ مزوَّر

 ...بّدي إْطلع فوق جبالي

 تا َصوِّر مشس، وإتصّور

 وبّدي إْشَلْح طقم البالي

 عن حالي، تا يِِْفضى بالي

 طيور احلور العالي  تلوم

 .ّرررفرف باجلّو وإحت
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