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 وطَن النجوِم: أنا ُهنا
 ْق، أتذكُر َمن أنا؟حد ِ 

 رٌّ فيَك، يا ِس  للِ 
 لبناُن، لم ُيعلْن لنا

 إيليا أبو ماضي
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 تنويه  

 شهاب غانم 

 
م، 2020أغسزززز س  4أنجززززز اززززبا الأعززززاب فززززي أعقززززاب ادن جززززار المريزززز  الززززبي حززززد  فززززي مرفزززز  بيززززروت فززززي 

دوليززززززا  وهززززززّمم لززززززق اشززززززر لززززززق ارخيصززززززا  ورقمززززززا  م، واسززززززعنر  النّ 2020أكعززززززوبر  20اشززززززر فززززززي م إلزززززز  النّ دّ وقززززززُ 
ا واععزززززبر مززززز خر ا، ونحزززززن غالفزززززا  جمزززززيال    ولأزززززن ًروفزززززا  جزززززّدت لزززززم اسزززززمح لزززززق تعزززززد الززززز  بنشزززززر الأعزززززاب ور يززززز 

، علززز  اي عزززق المعزززّدة للنشزززر فزززي الززز  اليزززوم ننشزززرر إلأعرونيزززا  فزززي موقززز   عزززب ألمنعزززد  شزززهاب غزززانم األدبزززيأل
 نشر. خر الّزمني في اللعّ سبب اوضيح نويق لعوجب العّ لبا  الع خير،

 شهاب غانم       

 م 2021يونيو  1
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 مقدمة 
 

 ساجدة الموسوي 
 

عر أاّم يا مودي   عندما س ل إمبراطور روما مسعشارر أرس و: أّيهما أاّم  الّشعُر أم الّعاريخ ؟ أجاتق أرس و: الشِّّ
 ألّنق ينعزل الّعاريخ ... 

أامّية الّدور اّلبي يض ل  تق الّشعر في الّععبير عن الّشعور الجمعي   شهاب غانم األدبيمنعد   وقد أدرك  
والعآلف الّروحي للعرب حين انعابهم  الملّمات، أوالهب مشاعرام قضّية مجعمعّية أو إنسانّية، فينبري لها الشعراء؛  

عل     اوثقافي    اأدبي    اق موقع  رغم  ون   -  (البا  انت مبادراق األدبّية في إهدار الأعب والّدواوين الّشعرّية )ور ي  
ثرَّ الع اء تالّضوء   اممعّد األثر خار  شاشعق ونهر    امبادرة  احسب لهبا المنعد  واجعل منق منبر    -الوااساب 

 والقرطاس ونبض ال  اد.
 لقد هدر عن المنعد  حّع  اآلن ثالثة  عب اي: 

 .2019عنوان    1001واإلنجليزية ضمن مبادرة )شموع اات ألوان( قصائد تاللغعين العربية  .1
 . 2019) إبداعات عربية في الّعسامح والّسالم( مجموعة مقادت، بدعم من ندوة الّثقافة والعلوم، دبي  .2
بي )مرف  الحكايات( قصص قصيرة .3  .2020، نب ي، أبًو

 ارثة ان جار ميناء بيروت وفيما  انت إدارة المنعد  منهمكة تالّعحضير إلهدارااها من الأعب الجديدة جاءت  
لع لم الّن وس وُاألِّم القلوب واهّيج المشاعر اجار عروس البحر    م(2020)  الماضي  أغس سات  من  ر الفي اليوم  

فاحعشدت   .. الجرح   وم ات  الشهداء  أالها عشرات  والمباني وسقط من  البيوت  فيها  العي احّ مت  بيروت 
عراء العرب اناولوا فيها ال  الحاد  الجلل وفي عين  ّل منهم  ه حة المنعد  تمقادت وقصائد الأّعاب والشّ 

 دمعة وفي  ّل قلٍب وجٌ  وحسرة.
م  الحد  في ديوان شعرّي.. وقد أوعز أسعاانا الجليل د.   اوهار الّرأي أن نجم  ما  عبق الّشعراء اضامن  

 من:  شهاب غانم رئيس المنعد  بعشكيل لجنة برئاسعي وعضوّية  لٍّ 
 عبد الحكيم الّزبيدي الّدكعور  •
 الّدكعور إياد عبد المجيد  •
 األسعااة إخالص فرنسيس  •
 األسعاا وائل الجشي  •
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ا(  27)يضّم ابا الّديوان   يوثقون ما جر  ويعّبرون عن الّعضامن    من أعضاء المنعد    اشاعرة  وشاعر    (20لز )  نص 
 األخوّي م  شعب لبنان العزيز.

الشعراء عل  سجّيعهم،   نعرك  أن  آثرنا  ال نية،  وقد  للجودة  مقاييس  الشعر    نصوههمفعنوعت  ولم نض   بين 
وبعد اسعشاراهم، إد في أضيق الحدود،  عصحيح  تالالعمودي والع عيلي وقصيدة النثر والناطرة ال نية، ولم نعدخل  

مس ول عن نّصق من الناحية اللغوية   او، و لٌ فما أقروا تق وغّيرور قبلنار، وما أهّروا عل  هحعق ار نار  ما 
 وقد ام ارايب النصوص حسب الحروف الهجائية دسم الأااب. .وال نية والعروضية

ويعّد ابا الّديوان أول ديوان اضامنّي تالّنسبة للّنعا  الّشعرّي العربّي الّراان واو واحد من الّدواوين الّشعرّية اّلعي  
عراء العرب تقضاياام، وفي الوقت ن سق يبّ رنا تما  عب الّشعراء العرب حول ما  اجسد تشكل عام العحام الشّ 

 ويحضرني منها ما قالق الّشاعر حافظ إبراهيم:   حلَّ ببعض البلدان العربّية من ملّمات أو  وار  ..
 إذا ألم ت بوادي النيِل نازلة  

اِم تضطربُ   باتت لها راسيات الش 
 األهراِم ذو ألم  وإن دعا في ثرى 

 أجابُه في ذرا لبناَن منتحُب ... 

 . يقول الّروائي اإلي الي أمبراو إيكو ألالببرة اي ال أرة  والأعاتة احّول المعرفة إل  احع ال دائمأل
وسنظل نحع ي تاألدب والّثقافة   ببرنا وسقينا ف ين  الزرع والثمر ..   شهاب غانم األدبيمنعد   واا نحن في  
 قناديَل اضيء ال أر وانير الّ ريق أمام األجيال.  والمعرفة لعأون 

 
 م 10/10/2020 
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 تقديم

 إخالص فرنسيس 
 

  ابا الديوان او ادية ألمنعد  الشعراء والأعابأل إل  بيروت الجريحة العي احعا  إل   ّل ق رة ضوء.
ها، واحَت   لقد عّبر المنعد  عن جمالِّ  الن وسِّ ونقائها من خاللِّ مدِّّ حبلِّ الودِّّ لجبرِّ  سرِّ بيروت، واضميدِّ جرحِّ

ق العي أثبعْت يوم  المِّظّلةِّ   تعد يوٍم أّنُق أٌب روحيٌّ لألِّّ ما او إنسانيٌّ   اد عور شهاب غانم اإلنسانّية، ومن روحِّ
 . موسويّ وجميل، حيث ابّن  مبادرَة الشاعرةِّ المبدعةِّ األديبةِّ ساجدة ال

اجرحني الألمات، وُاحرجني، ُاشعل فيَّ حرائَق مزمنة، فععأّسر مرايا البصر، وأنا أجول ببصيراي العي ار   
جريمة العصر عل  يد أوباش العصر، ُاسّجل ضّد مجهول بل ربما ضّدي وضّدك نحن أبناء ابا النراب البي  

 يسّم  الوطن. 
فااا،   للضوء، فغرت األرض  اخع اء  يمعّص اخضرار  هرخة  ال اجعة  تالنواجب عل  اوائها، وهرير  اعّض 

 عوداا. 
اراق     تالغيم،  م سااها  انّشف  الشهداء،  وعويل  الجرح   بنزف  البحر منّضبة  النارجة من معصم  بيروت 

 جرحها تإبر الصنوبر، واأعب تالدم  الدامي حكايعها العي لم انعقِّ، ولن.
 في فضاء األغنية.  انثرر تنور  اغمس ريشعها في دان الزيعون والعنب، وا

في ابا ال صل من العاريخ انعلف ال قوس ما بين ش ق منّضب فيق ُاحعأر بيروت، وحشرجة اخعناق ما   
 زالت الرئة حبل  بها، وباقة أحالم في عيون األحياء في فجر الغيب اآلاي. 

والدمار، طريدة ا سر الصّياد،  ما اي بيروت؟! حّبات من الل ل  والمحار، وجملة اععراضّية في وجق الموت  
وقبلة في بداية األس ار. اهمس في أان الريح أغنية الحياة، اي بيروت وليست أّي بيروت، اي الشروق في  
شرق القصيدة، والبدر المعّلق في  بة الم ر. اقرع طبول النار، اّعأئ إل  سعيراا، ود احعرق، ا ّض األتجدّية، 

 الوجدان، واح ر للسرمد أغنية، امّد اراعيها اجعّث الأراهية تمنجل الحرية.لععيد ار يبة القصائد، فعسكن 
يباب   ابّلل  القدر.  القدر بل اي  اا ق  ال عيان والشيوخ، د  ما  آٍت، ح راق أهات   في جعبعها رؤ  مسعقبل 

 الشرق، واوقظ  بوة الحلم عل  مّد العصور.
 كسير والبلسم. ية واإلز بيروت  بش محرقة األمم، قربان الرائحة ال 

إل  روح الضحايا األحياء واألموات اآلن بيروت اولد من أقالم عّشاقها، اق ز  األيائل زنبقة شامنة انعال بين  
 ا.قرينااها موسومة تعالمة الجوزاء، سوسنة األودية وزقزقة عندليب يشدو في فجر األّمة أمس واليوم وغد  
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 مها، اداوي نزفنا بنزفها.بيروت م و  الشعراء وال قراء ادف  ضريبة  ر 
 بيروت اولد تعد  ّل حريق، ولهبا د اموت.

 في قلوبنا وقوافينا، وفي ااكرانا الدامية. اوواقع   اد اموت مجاز  
 د بيروت تعد بيروت، د ههيل يليق تقامعها العي االمس النجوم. 

 من إيليا أبو ماضي: 
ْق،          وطَن النجوِم: أنا ُهنا   أتذكُر َمن أنا؟ حد 

 إل  محمود درويش: 
 بيروُت نجمُتنا

ا فإّن نجمعها د احعرق، وابا سّر قّواها البي د يسع ي   ا وحجر  ا وشجر  إل  ابر اللحظة العي احعرق بيروت تشر  
 الموت الوهول إليق. 

 قوة لبنان ليس في ضع ق بل في نورر البي يبّدد دياجير الحياة. 
 ام سرير بيروت العي احّب الشعر والشعراء. انا تاقة من الشعر اوض  أم

 عل  بيارقِّ بيروَت، وعل  الّرخامِّ ُيح ُر ربيُ  بيروَت..  األبيُض  ُيعلَُّق الوردُ 
 

 م 10/10/2020
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 إضاءة نقدية
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 إضاءة نقدية 

 ا خيمتنا األخيرة  .. سالم  

    
 هللا    د. إياد عبد المجيد العبد 

 
 ؟واي ل الما أثرانا برعاية اإلبداع الجديد والمبعأر،  لهم عليهاليردوا تعض الّدين  ؛  ال يكعب الشعراء لبيروت   

السادس ابا الأعاب  العي يضمها  القصائد  العربية ،  ..  الثقافة  ااريخ  العربية األجرأ في  للعاهمة  ،  اي احية 
ومساحة للحضور  ،  حنين الشعراء قديما وحديثا  ًلت مهو  ،  فالمدينة العي   نها خشبة للصراع األيديولوجي

الملي ة   المدينة  بيروت   .. بها  أحدقت  العي  المصاعب  فيها رغم  وبالحياة  إليها  تالشوق  يعغن   البي  الشعري 
والعغني تالجمال وا ريات الموت جراء الدمار المعأرر البي  ، وأبرزاا الجم  بين الح اوة تالحياة، تالمعناقضات 

  . ود يعشق الر ود والعأرار، ر  ما نعلم يكمن في العحودت شهداق .. والشع
ا  د أنق  لم اعد الرؤية  األحادية ، إن ابر المجموعة الشعرية العي احر ها بوهلة المنعد  الثقافية واألدبية  

المشار ون أحبوا بيروت  ما أحبها    ،يعوزعون عل  خارطة  الوطن العربي  العشرون فالشعراء  ،  احرك المنعد 
مآسيها  ،  وفراداها وحروبها،  وأرخوا لجمالها،  واغنوا بها،  او عبوا فيها شعر  ،   ثيرون ام البين أحبوا بيروت ،  غيرام

 خيارااهم الشعرية.،  شعراء يقرون بدور م صلي لبيروت في اجاربهم،  .. شعراء آخرون بيروت هنعت أسماءام
ال     عبر  بيروت  منيالاهمًلت  بها  يحاكوا  لأي  الشعراء  تقصيدة  فضاء  الجديدة  ،  زمن  واألفأار  فالحداثة 

 ، ومسارحها وهاداها العشكيلية،  وم اتعها ومكعبااها،  والجري ة  انت اعسك  في هح ها ومقاايها وشوارعها
ن سها في    وار  ،  مجموعة اعن س من اواء بيروت ،  في ابا الأعاب احضر بيروت ليعغن  بها شعراء المنعد 

وليس  ،  ا في ادنع افات والعبددت العميقة العي أحدثعها ابر المدينة في الشعر ن سقمرآاها .. فعمنحهم  ا ثير  
 . في حضور اسمها في الشعر حين  انت نق ة ادن الق نحو مشروع حضاري 

فأانت المسعقر للروائي  ، ن درة المدن العربية العي ألهمت الأثير من الأعاب المبدعي ، بيروت الناتضة تالحياة  
أي حزن    ،  اعحول فج ة إل  ر ام  ! ينيم السواد عليها  ،  العي ازدارت فيها،   انت فضاء الرومانسية،  والشاعر

يليق ببيروت اآلن ؟ وأي قصيدة اليق تجمالها المع ر برائحة العراب والرماد؟ بيروت البااخة في الع اء واآلالة 
بيروت  .  شامنة،  معجددة،  يافعة،  والعي يكرر فيها األعداء أن اظل جميلة،  بيروت العي نحب ،  تالم ارقات العجيبة

بيروت ال ينيق العصية عل  النونة ..  ،  ومنارة البحر،  ف  الحياةالعي يغازلها الشعراء في السلم والحرب .. مر 
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 لما عاود الشر أن ،  لن انأسر  ،  والعاريخ المجيد ،  وبيبلوس ال ينيقية ،  اعانق تحكايااها األساطير ،عشعروت 
 واي اعبر إل  عالم الحداثة والحضارة والجمال والعنوع ؟.  ، يزلزلها ..  م واجهت العحدي بعحد أكبر

ود الحروب نالت ،  ود الحرائق،  فال الزلزال،   للرقي منب اليونان والرومانبيروت ال ينيقية العي  انت مثاد     
اظل  .  منها ..  م مرة  نست أحزانها لععود من جديد ؟ .. ازعزع سهام الضالل والحقد تصوت أوجاعها الم عم

، ن يعرفون إيقاعها عبر الزمن .. في القوة أو الوانمرف  للحياة عل  إيقاعنا الجديد .. فالشعراء وحدام البي
 انهض من احت الرماد  لع ل علينا مع لقة ساطعة  !! 

يبدو أيضا العنوع الحاهل في ابا الأعاب الشعري فثمة شعر اقليدي ،  في ابا العنوع البي اعيشق بيروت     
   - خال نصين   -الحد  الم لم    اوالمقاربة في النصوص  ،  وبيروت هورة معنامية في الشكلين،  وآخر حديث 

الن ابية واألسلوبية ب رة احملق وسائ هم  ليشكل  الشعراء هدار  العاط ي ،  يلعقط  فيق اإلدراك  ،  يعجل  أحيانا 
وال ارق بين القديم والحديث يعمثل في الصور،  ،  واعحول الألمة الغاضبة ت عل وجوداا في سياق شعري إل  شعر

واخعالفها عن  ،  وهوراا البالغية،  فعشير تعض النصوص إل  لغعها العميقة،  الشاعرواألس لة العي ي رحها   
 . الساكن الم لوف

إا ااعم  ،  وإسقاطات روحية،  يشغل المكان )بيروت( مساحة واسعة في النصوص، ويحمل دددت إيحائية   
ورؤية  ،  ل قصائد الأعاب فددلة بيروت المكان حد  طارئ في ج،  معظم الشعراء ت تعادر وفسروا عنايعهم تق

فال مهرب من المكان إد  ،  والدينية والعارينية،  والوطنية والسياسية،  خاهة اجلت فيها األتعاد الن سية والعاطفية
حيث بيروت اعمعرس خلف  ،  وبصمة واضحة المعالم في القصائد ،  إل  المكان اااق .. فأان لق حضور  بير

ورغم العوج  عل  ماحد  من نهاية  .  زال أفقد األشياء معنااا ورونقهاحع  أن الزل،  األموا  والنيران والرياح
ليرسم لنا اشور الواق  المليء تالننوع  ،   ان هوت الشاعر يرامي عل  الض اف تجراحق وألمق،  دامية م جعة
 والنضوع.

لعرا  القديم للبنان  وا،  تاسعلهام هور العاريخ  احفي  وبدا تعض الشعراء  ،  ا في األشعارلقد  ان الع ريخ حاضر       
حع  لنجد في ا ر الع ريخ    تشكل مباشر أو غير مباشر.،  فينيق وددلعها األس ورية،  تعلب  وغيراا،  ومدنق
 . قرار لق ا عن حالة الي س واإلحباط العي أشعرت الشعراء أن الدنيا اهوي بهم في تحر داصوير  

ا  ارددت هعود  ،  أضحت دالعق أثيرة،  تقوة عند أغلب الشعراءا في قصائد الأعاب  أما البحر فقد  ان حاضر     
تعض  ،  ا ما  انت ددداق وإيحاءااق في الدمار البي لحق ببيروت أخير  ،  هواق وااجسق قوي ،  بين الشعراء

البي يحنو عل  األط ال وام يع ايرون في حضنق من اول ،  جعلعق المنقب من العباب ،  هور البحر مبعأرة
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فهل سعزفهم عرائس  ،  بي لحق تالمرف  .. وبباك ينل  الشعراء عل  البحر مشاعرام وأحاسيسهمالن ب ال ادح ال
فهم آللئ ما ضم قلب البحر يوما مثلها !!  وفي ابا الحضور البااخ للبحر في  ،  البحر في طراوة ال  ولة

 . واارة أخر  تالعمق، مجمل القصائد نجدر ااصف اارة تالمباشرة
وما حظيت تق  ،  وعالقعها تموضوع الأعاب واو )بيروت(،  احاول أن  احعأم إل  القصائد إن ابر اإلضاءة      

وقد ار ت   ،وحسبنا من القالدة ما أحاط من العنق،  من امر ز في النصوص دسيما حد  ادن جار األخير 
وابا مما ،  غعهاألن ال  يحعأم إل  أبنيعها وأسلوبها وبال؛  اائقعي في الععبير المعواض  د دور العقييم ال ني

واو جانب من إضاءات وإشراقات القصائد ،  اا معواضع  فني    أرجو أن اعكس اإلضاءة مسعو   ،  اعن  تق الدراسات 
   . وألق الحرف والنشيد العربي الموحد ، ن سها وشعرائها الم عونين ببيروت 

 
 قصائد الديوان: 

 إبراهيم السعافين: بيروت   .1
 
يعبسط الشاعر إبراهيم السعافين م  قارئق ت ل ة اعبر عنها ابر اللغة الرهينة والددلة ، في قصيداق )بيروت(  

ليعحد  لنا عن فداحة ؛  م  ُسمها البي يجعلق اسعهالد للنص   ،فيعبر عن هورة األفع  واي اعلو  ،  العميقة
،  وإحساسق القوي في فقدانها،  لغائبة ببيروت لبا عل  المعلقي أن يشعق من الصلة ا،  النسائر المجعلبة منها

لأنق ينر  عل  الرمزية لالسع ادة من ا اهيل ما  ،  وينر  بنا من رمزية األفع  إل  موازاة الواق  البي يعيشق
 :  فهبر القصيدة اات ال بيعة السردية القصيرة ابدأ،  يحد  لبيروت يوميا لأي يلنص لنا األلم البي اعانيق

 سي دتي في ُجحِر األفعىمن أدخَل 
 وارتاح طوياًل من ضجِر األي امْ 

 كيف يناُم السي ُد في َقْصِر األحالمْ 

 واألْفعى تتلو ى من ِغل  السمِ 
 على اأَلْحقاِد َتنامْ 

وقد ،  وابر السردية الشعرية اعمثل في المواجهة القاسية بين الداخل والنار ،  الشاعر يبدأ تصياغة سردية   
او يرفض دخول سيداق في جحر ،  فيبدأ تادسع هام،  ا لعوهيل ال أرة مناسب  في القص شكال    وجد السعافين

او يرفض ابا الوجود الزائف لبيروت العي وضعت في ابا الجحر .. إنق ي خبنا إل  الوجود النم ي ، األفع 



16 
 

،  ط في حالة القهر فعسق،  حيث ان صل المدينة عن اااها وإمكانعها الناهة،  المحاهر والغارق في ادبعبال
واي اعلو  من غل  )..  واصيح مهددة من أطراف عدة .. ود اشعر بوجوداا الحر،  ويعحول وجوداا إل  أزمة

الرؤية(  السم اسعشراف  عل   يعمل  البي  الوعي  القصيدة،  ابا  لععدفق  بنية مر زية  .  ويمضي  أو  ب رة  اناك 
 . هاك بيروت واي اعبير رمزي عن انع، ي ععحها الشاعر تاألفع ،  مهيمنة

وي لسف  ،  فهي احاول أن اعألم انا من خالل الوعي البي ي رح األس لة،  القصيدة ممعزجة تالواق  والمعنيل   
 : األشياء تااجار هورة ابا الواق  المرير

، َأْو َأْشباُح ُخرافات    مْن نحُن؟ ِخراف 
 ينسانا الن اُس على هاويِة العبثِ 

 المجنوِن؟ 
 َأْحزاِن مدينِتنا ُنسافُر في 

القصيدة اعأئ شعريعها عل  أل اظ ووقائ   ،  البي عاشعق بيروت واألمة،  يرسم  الشاعر حالة الواق  المر    
فالراوي الشاعر يحبرنا في البدء من  ،  وفضح الواق  المر،  ا لح في سرد الماضي،  وانزياحات مجازية،  حسية

أفعالها وه ااها تكل  الرمز  يعد ،  األفع   ال عل واو د  لأن   .. فيما او خار  عن وه ها  الظاار  خل في 
البدء(  اعلو  )المضارع   البي من خاللق  ،  المهيمن في  داخل ابر الصورة  يعدفق  البي  ال بيعي  الزمن  يمثل 

 فهل من قاال لها ؟!! ، ليكشف الراوي أنها  العابثة الحقودة السامة، انهض القصيدة
البسي ة    القصيدة  الحي  ،   لمات  النسغ  معرفة  من  يمنعنا  د  تسهولعق  المنادع  والنحوي  الصواي  وبناؤاا 

، ولوض  بيروت الم زوم في الحاضر،  القصيدة احليل للوعي،  فضال عن اللغة واإليقاع،  والصاعد في الحد  
 . وفق إيقاع الوزن ، روحوهورة لهبا الحاضر المععب .. اسيل الصور الشعرية سيالن الدم من قلب مج

ي ها إلغناء اللغة،  ورسم الصورة وانعقاء عناهر واقعية معينة،  لغة النص قائمة عل  العر يز     واسعندام  ،  واًو
والجيش ،  والسيل والعدو،  والزدزل،  والنيران،  في دءااق السعة واو يدف  عن المدينة ال وفان(  الراوي )الحوار  
 :  الزاحف

 قال الر اوي: 
قُ   ال طوفاَن ُيغر 
قُ   ال نيراَن ُتَحرِ 

قْ   ال زلزاَل ُيَدمِ ُر َأْو بركاَن ُيمز 
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 ال َسْيل  َيْهُدُر يجتاُح اأَلسواقْ 
 ال باغ  يعدو، ال ُعصبَة ُسر اقْ 

 ال جيش  يزحُف مْن كلِ  اآلفاقْ 
مِع الالذعِ    شِرَق الر اوي بالد 

 ثم بكى
 :  ال ثم ي  د الراوي الشاعر تعد  

 يا سادُة، نحُن الط وفاُن ونحُن الن ارُ 
 ونحُن دهاِقنُة الز لزالْ 

 نحُن األعداُء، وُسر اُق الفرحِة ِمنْ 
 ُمَقِل اأَلْطفالْ 

 َمْن دم ر كل  شوارِعنا
َب كل  حداِئِقنا  َمْن خر 

 .َمْن َأتلَف كل  مساِجدنا ومدارسنا وكنائسنا
 مْن شو ه وجَه شواطِئنا

امقُة على ِذمِة تاريخ  يا بيروُت   الس 
 ال َيْبلى  

إنها شكوك احعا   ،  ينع ف الن اب الشعري ليعنل  عن العقرير،  اا اسع هامي  في ابا المق   البي يشكل تعد    
إنها أس لة احمل  ل نيران وحرائق بيروت العي احعا  إل   ،  اموم اضج داخل الشاعر الراوي ،  إل  ا سير

من أالف ؟؟ اساؤدت اوحي تالحزن  ،  من خّرب ،  يست معزولة أو خاهة .. من دّمرإنها قضية وجودية ل،  إجاتة
 . ود المدارس سلمت من ابا ال وفان الزلزال، فال المساجد ود الأنائس، والعشاؤم

ا للحظة ان عالية اعنلق  ليس أسير  ،  اعبير عن فعالية الروح وحاجعها،  واو شااد عل  العصر،  إن لغة الراوي     
 فأم مرة بيروت عانت ؟؟! ، لقصيدة عل  ما اجس في ن سق .. إنها نعا  معاناة طويلةفيها ا

ليعمق  ،  او وجود محايد يسعب ن  لمات النص ويوالف بين عناهراا الداخلية،  إن وجود الراوي في النص   
مدن لقرهان  واسليم بيروت وغيراا من ال،  وال  بوجود األفع   ،  ال أرة ويجسداا من خالل األس لة المعواارة

 : البحر البي يسرح في األعماق
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ارحِ   أْسلمناِك لُقرصاِن الَبْحِر الس 
 في اأَلْعماِق، نراوُد كل  الحوري اتِ 

 ونحُن على أرصفِة الهم  صيامْ 
حيث يراود  ل الحوريات ! في األعماق .. أما  ،  اناك إان حيث جحر األفع  ينام السيد في قصر األحالم

 ابا الشعب المقهور يعضور الجوع عل  أره ة الهم .. يعيش  النراف عل  ااوية العبث المجنون !!  
للعسامي والعحرر   يسعبدل الشاعر الواقعي تالنيالي،  ثم ين عح الشاعر عل  األمل  في الناامة ليصالح اواانا    

وإن  ان يبدو حين يعود للوراء  ي يضعنا  ، القصيدة هاعد من األس ل إل  األعل  فااجار، من اول الصدمة
 :  وما اي إد، فبيروت اظل سامقة عل  امة الع ريخ المجيد ، في هورة اول ما حد  لبيروت 

 َأي ام ، وتعود البسمُة للوجِه األبهى 
 ويعوُد الُكحُل الفاتُن للعْيَنْينِ 

ل  الس   ْنيا بالد   احرِ ُتباهيَن الد 
 والقد  الممشوقِ 

 وملحمِة المجِد األْعلى 
،  نق شاعر ألال أرة أو الددلةأل و شاعر  ألالألمة الصادقةإفقد قيل عنق ، األمل والع اؤل حاضران عند الشاعر  

لعل ال  ،  فالع مت الجراح تعقد  لمااق ..أل  ،  فاقت  لمااق  ل اّم وجرح ينيم عل  الواق  الحي،  والهّم الجمعي
وابا او القدر البي يواجق الشاعر  ،  ود امعهان للأرامة،  فال ًلم،  يجد هد  واعغير الحال إل  غير الحال
 العربي ويحيط  ل آمالق ببنية الع اؤل .!

 
 قصائد في بيروت  ثالث  إخالص فرنسيس:   .2

 
ت واأعيكات درامية لمقصدية أرادت منها الشاعرة اعزيز قدرااها  اعشكل قصيدة الشاعرة إخالص ت ساليب وآليا  

فهي انعقل من حاسة درامية من هواها العقريري إل  ،  وإض اء جماليات عل  القصيدة،  اإلبداعية من ناحية
ا اج ف ينابي  الحياة  فينر  الموت من دم األط ال نار  (  أكمام البحر)ابدأ تانزياح في  ،  أهوات المشهد مباشرة

يصير الماضي  ،  ا من الماضيللموت البي يصبح حضورر جزء  (  خر ).. اسعندم الشاعرة ال عل الماضي  
 : ا عند الحديث عن بيروت ا ساطع  حضور  



19 
 

 من ٔاكماِم 
 البحرِ  

 خرَج الموتُ 
  ناًرا تحرُق األرَض 

ُف ينابيَع الحياةِ   ُتجفِ 
ماَء بأشالءِ   تمألُ الس 

  القمِح المجبولِ 
 األطفالِ من دِم 

 وعرائُس البحار  
األفعال المضارعة عل  اشكيل     انقلب الرؤيا إل  الحاضر،  فع غ  ،  عند حضور الموت المعمثل تالماضي   

اغص ..( و  ني تالشاعرة أنها د اريد لعل  الصورة أن ان  ئ  ،  اعض ،  امأل،  اج ف  احرق،)هورة ال  الباكرة  
ألوانها  ،  مقاومة لهبا ادن جار المرعب .. فبيروت أفرغت من بلور شواط ها،  بل اظل حية ناتضة،  في وجدانها

اق ر  ،  من يسلخ عنها رماداا،  من يقشر عنها وجعها،  الدم ينعحب فيها ... وامضي في انزياحااها،  مشلولة
ا في ابر مشاعل الش ق ..  انزياحات لغوية أو بالغية اأعظ القصيدة به ،  اشعل ط ال،  اازرع قمر  ،  دم  األزاار

والبناء  ،  الصور العي ازدحم بها قصائداا الثال  واي ارابط تالنص القائيا تالشكل البي أطلت عل  المعلقي تق
 :  فالليل ال ويل ينقش ، لعحمل لنا ا اؤلها الأبير؛ البي يحكم عالقات عناهراا الداخلية والنارجية

  فوَق مسقِط الموتِ 
رة  بالن ارِ    ُتحملُق في أرض  مطه 

 تقطُر دمَع األزهارِ 
  تزرُع قمًرا، وتشتُل طفاًل 

 وتسيُل نحَو ٔارِض أجدادي 
جى  ينحسُر الدُّ

 والليُل الطويُل ينقشعُ  
 ال تموتُ 

 ال تحترُق بيروتُ 
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 تشعُّ عاشقًة مشتعلةً  
 في البدِء كاَنْت بيروتُ 

 وستبقى   
اعرشح عن واق  عاشعق الشاعرة فهي ابنة لبنان المعوارة  ،  القصيدة انهض عل  اجربة إنسانية ممضة وحقيقية  

 : مما يعزز قوة القصائد وجاابيعها، ومناخق الألي، المرا ة أيضا  ل ابا يش  من ثنايا النص ، المن علة
 أريُد أن أبكي، 

  دمعي أكبُر من ي
 ال سريَر فأرتمي عليهِ 

  لطفولتي الممز قةِ ال مهدَ 
 قالْت زهرة  باكية  

 تغِمُس في األسى أريَجها  
  زمهرير  هائج  في جسدي 

  ها أنا أضم  إلى قلبي
 أشالَء روحي

حايا   أشالَء الض 
 في البرِ  والبحر  والجو  

 وفي قلبي  
ثم اعود  ،  دمهاالشاعرة يغرق موجق في    وبحراا البي اخعار،  بيروت العي امسح جمراا فوق مشاعل الش ق    

ال أطعمق جسدي ؟ ودموعها أكبر  : واي اس ل أمها بيروت ، لصيغة األمر في مق   آخر ت سلوب ادسع هام
   ما أن قلبها يعس  ألشالء الضحايا في البر والجو والبحر.. ، منها
لق   ال جيعة  اقدم ننب  أن  المعلقي  إثارة  الشاعرة من خالل  الس،  واحاول  ُق   حبلها  العي  تالنارفهي  ، ري 

،  إنق الحد  الوجداني الحار البي يرابط تالهم الوطني واإلنساني ،  الجمر،  وانداحت هرخعها إل  آخر البحر
وادنأسار الناص تالشاعرة واي اسع  إل  مناجاة بيروت .. اقف البات انا مقهورة اريد من األشياء العي  

، انع ضي ،  اواجي،  مد ،  غمس) لب مناطبة بيروت  فعنثال علينا ت فعال ال،  حولها أن اشارك بيروت ال جيعة
 .انثر ..(، لملم، اكعب 
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 : اقول
 غم سي هواَءِك في دمي 

 ُمد  يا أْرُز أغصاَنكَ 
 توه جي يا سماءُ 

 انتفضي من تحِت رماِدكِ 
 يا موُج ُرد  أشالَءهمْ 

  اكتْب أسماَءهم
 يا غيُم اسكْب مطَركَ 
 لملْم يا تراُب عطَرهمْ 

 بنفسُج حزَنَك، انثْر يا 
 سرت ،  ود ار  سو  ًلها البعيد   ،  فأل ما حولها دشيء،  وبعد ال  احدق الشاعرة في األشياء العي حولها   

ثم اعرك س الها م عوحا في نهاية القصيدة قائلة ألول    ،  سحبت الحياة من أبناء بيروت ،  وخنقت األجنة،  روحها
ألداموت /  :  ال أغ ر لأم ؟! وقبل ال   انت اش  ببارقة األمل:  قائلة،  البين أشاعوا النراب والدمار والموت 

 .ألد احعرق بيروت / اش  عاشقة مشععلة / في البدء  انت بيروت / وسعبق 
،  قادرة عل  جلب انعبار المعلقي واشويقق،  وفضاء أرحب ،  وببل  اوفر القصائد في مجملها حيوية أكثر معرات ة   

غير أن بيروت ،  ونحيب وانعحاب دم،  مشلولة،  فثمة أم ثأل  سرق من قلبها الدفء،  والمرارةفي جو من األلم  
 تا ية. 

حاولت الشاعرة أن ارسم غضبها  ،  اددلي    اععلق تعضها البعض القصائد الثال  العي يضمها موضوع واحد    
ببلت أقص  طاقعها في انعقاء   ،واصور حال مدينعها واي اسعن ر اللغة والبالغة في مقاط   ثي ة نامية معرات ة

والعغيير    ،  مععمدة العصوير اارة،  لعبععد عن العقريرية المباشرة  وبناء الجملة،،  الم ردة واإلحساس تاللغة واإليقاع
وقد برعت في انوي   ،  ا عل  انشدادرلعجعل القارئ محافظ    ؛  ا لرااتة ممكنة في النص في المقاط  واألسلوب  سر  

عل  الرغم من أن الصوت العالي في  ،  حيوية المقاط  مدفوعة بهاجس العنوي  الجباب   القافية مما عزز من
، ومحاولة مشار عق ابا الن اب من خالل الدم ، الحزن ،  واسع زاز حواسق،  لجمهورااسعدرا     القصيدة او

الشاعرة مشار عها لأللم وال اجعة حع   ،  وادسع هام،  وأفعال األمر،  األشالء القارئ ير  في  وقد أكدت  لأ ن 
، فثمة اوأمة بين القصائد وبين الشاعرة في العناهر الداخلية للنصوص ،  بيروت الشاعرة وفي الشاعرة بيروت 
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، فالقصيدة اشير إل  ما يق  خارجها من أحدا  ،  وقد لمسنا ال  من وسائل الع ثير في المعلقي وحواسق ومشاعرر
فعوقظ  الباكرة الوجدانية والجمالية للمعلقي ليعيش  ،  لحظات القاسيةوعاشت ال،  وما ان عح عليق الشاعرة مما رأت 

   . ويعماا  معها، الحد  والحالة ويعيش ال  في النصوص 
                    

 أكرم َجميل ُقْنُبس : ِلَبْيروَت فينيُقها،  ُرؤى ُلبنان  .3
 

القصيدة    شكل  عل   ُقنبس  الشاعر  العقليدية  ،يحافظ  ال نية  مهعم    ،والصياغة  العام  البوق  بعجديد يساير  ا 
 . المضمون الشعري في معانيق وأخيلعق

ا في إثراء اللغة البي يمثل عامال مهم    ،لبيروت فينيقها( إل  عنصر العقديم والع خير)  ،يحيلنا م ل  قصيداق 
ويبعث لد  القارئ    ،مما يجعلق أكثر حيويةوإغناء العحودت اإلسنادية العر يبية في النص الشعري    ،الشعرية
قدم شبق الجملة النبرية    (إل  دانة)  ،ا عل  مداومة النظر في العر يب تغية الوهول إل  الدددت الأامنةحره  

وأخر    ،، فهو اارة رمش لعيون حبيبعق(البحر)ويكثف هورة    ،الشاعر ملهمعق بيروت   ثم يصور  ،عل  المبعدأ
ثم    ،لها ددداها النعل ة  ، وببل  يضعنا أمام هور مععددة ومزدوجة  ،ايعود ليصورر زند  و   ،واارة أخر  أب   ،أم

الحرية   ،عنداا اهز  نشيداا الوطني للشمس  (األرز)اصحو بيروت الحبيبة من نومها لععانق رمز لبنان وشعارر  
وببل     (األرز  ،البحر  ،الشمس)ويسعقي منها الشاعر هورر:    ،والضوء .. وببل  احضر ال بيعة في النص 

 وما يليق من بيعين:  ،يسعهل من ابر الصور م لعق
 ِإلى داَنة  ِمْن ِبالِد الَعَربْ  

 َلها الَبْحُر ِرْمش  َوُأمٌّ َوَأبْ 
 َتناُم على َزْنِدِه تاَرةً 

 َوَتصحو ُتعاِنُق َأْرَز اأَلَربْ 
ْمِس َمو اَلها   َوَتْهَزُج ِللشَّ

 َوَتْنُفُض َعْنها ِسنيَن التََّعْب  
ويبني في نصق مجموعة من العالقات   ،لغعة شعريعها الرمزية  يمضي الشاعر في األبيات األخر  ليسعمد من    

يشكلها وفق أحاسيسق ومشاعرر لي جر طاقااها ال نية حين يبععد من ددداها المباشرة ومعنااا الشائ     ،الجديدة
ا من خالل أسلوبق وقد بدا ابا واضح   ،ق ال نية المعميزةعورؤي ،يدة يغنيها خيالق النصب إل  معان ودددت جد 
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فيععمد    ،مما حّل بروحق ون سق مما آلت إليق بيروت في المرف   ،المباشر البي عكس مد  ضجرر وحسراق وألمق
واي اات الرموز العي سنجداا اعأرر عند تعض    (فينيق  ،عشعار)ُقنبس  عل  اسعحضار الرموز األس ورية  

وثب عليها    ،أي هورة الغدر والموت   ،والبئب   ،فالمرف  ينعحب   ،مع ثرين تما عانعق بيروت   ،شعراء ابا الأعاب 
فصارت    (البحر)حيث اسلل الغدر إل  رمشها    ،واي العي لم اأ أف دموعها منب نصف قرن   ،وقد اغعالها
في ايروشيما العي   بها او اات ما حلّ  و  ن ما حلّ  ، ع  ارب األمان من مرف هاح ،ا أسود ا و رب  اعيش ًالم  

ويب رنا الشاعر تمنيم شاايال البي حدثت فيق المبتحة العي ن بت عل  يد مجموعات    ،اوزعت فيهما األشالء
مان يهرب من  واأل  ،زال يعسلل  فاألحزان اعأرر عل  اإلنسان والغدر ما  ،وخل ت وراءاا آدف القعل   ، انعزالية
طال األب واألخ حع  شاب منق ومن اولق   ،والقلوب اصدعت جدرانها ومات السرور، المصاب جلل ،بيروت 
  :الرضي 

 ُهنا "هيروشيما" ِبَبْيروِتنا 
 ُتَوزِ ُع َأشالَءها في الِحَقبْ 

 َو"شاتيال" مازاَل َشرياُنها 
 َيذوُق َلظى َمْن َطغى، واغَتَصبْ 

 َبْيروُت َلمْ َفِمْن ِنصِف َقْرن  وَ 
 ُتَكْفِكْف َأسًى في الِبالِد انَسَكبْ 

 َتَسلََّل َغْدر  ِإلى ِرْمِشها 
 َوَأْجرى ِبِه كاِلحاِت الُكَربْ 

 على َمرَفِأ الَمْوِت َبيروُت باَتْت 
 ُتَهرِوُل َخْلَف َأمان  َهَرْب   

لعل فينيق يزيل    ،ويع اءل الشاعر بعضامن األمة حين ير  ابعها لنجدة لبنان؛ فاألمة د انشد غير السالم   
د يغّني إد للمحبة يعيش    ،المحب للحياة والحرية  ،وشعب لبنان المسالم   ،ليه ل الم ر  ،عنها رماد السنين

  نق يغني م  الحمام في اديلق يرف  لبيروت    عنداا ينعم قصيداق   ،ويرال م  األمة آيات المجد   ،الصبر ألجلها
 نياتة عن  ل حزين وهابر حع  يعود مجد العرب:   ،أسم  آيات الود والعحية

 َوَهبَّْت ِبَنْجداِتها ُأمَّتي 
 ِلَترَفَع ِمْن َشْمِسها ما احَتَجبْ 
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الِم َنشيد    َففي َشعِبها ِللس 
 َوفي َصبِرها ِخصُبنا الُمرَتَقبْ 

 َبْحِر الَغراِم َسَتبقى َحماَمةَ 
  ُتَرتِ ُل ما شاَء َمْجُد الَعَربْ 

 َسالمي ِلفينيِق َبْيروَت َيْجلو 
ُحبْ  ماِد ِلَتْهمي السُّ  ِسنيَن الرَّ

في ابا النص نجد رواتط ان عالية اسع  للأشف عن العواطف واألحاسيس وادن عادت الأامنة في قلب   
  ( الباء الساكنة )اجعلق اارة يلج  إل  ادسععمال المجازي ليكسب ار يبق قوة ورهانة مسعندما حرف    ،الشاعر

ا؛ ا أو ع و  وقد شاع ال عل المضارع في النص واو اأرار مقصود لم ي ت عرض    ،واو حرف روي واس  الألمات 
  ، اوزع   ،ان ض   ،اهز   ،اصحو  ،انام)بل جاء لي ي ت غراض الشاعر الددلية والن سية لزيادة ادسعمرارية  ما في  

 (. ارال ،سعبق  ،اصدع ،اهرول ،اأ أف ،ابوق 
  ،وزند البحر  ،هدر بيروت ) فقد حرك مشاعرنا هوب    ،ليةلقد شكل ادنزياح عند الشاعر  يمة جمالية دد   

المجازي العميق؛ لينقلنا    يسعبدل المعن  الحقيقي أو الس حي لل ظة تالمعن  ومن البديهي أن    (ورمش البحر
  ، من المعن  الم هوم إل  المعن  ادن عالي  ،أو  ما يقول جان  وان  ،من المعن  األول إل  المعن  الثاني

الشاعر يناطب القلب والعين واألان؛ ألنهم يراب ون    (والبحر لها رمش انام عل  زندر بددل  ،دانة)فبيروت  
 . اعانق ..( ، اهز  ،انام)تالهو  والعشق 

يع ور إل  وض  م ساوي    ،المدللة  (الدانة)واو يمهد لحبيبعق    ،ابا الن اب المجازي البي نرار من بداية النص   
فالشاعر لم يعد    ،فقد أسهم ادنزياح في منح النص طرافة وغراتة  ،مض رب تسبب حالة الحب العي يعيشها

األشياء عل  حقيقعها لبيروت   ، ير   يرااا من خالل حبق  إل    ،وإنما  العادي  ادن عال  ينر  من  نجدر  حع  
في   األس ورية  وفينيق) اللحظات  ف  (،عشعار  الشعر  وقد ًهرت  في  المكررة  ادنزياحات  القصيدة  أنياب )ي 

 تعد ادن جار بهبر الحبيبة المدللة من دمار وانريب.  لي  د ما حلّ  (شاب الرضي  .. ،تحر الغرام ،الموت 
 
فلبنان البي اهيم تق القلوب    ،فإنها افيض عاط ة مكسوة تجمال وأناقة الل ظة  (رؤ  لبنان)أما قصيداق الثانية    

   (:الجبال والهواء والماء الزدل) : اجعم  فيق هور الجمال  ما يرااا في ،ليومتاألمس وا
 ُلبناُن كاَن، وما َيزالْ 
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اللْ   ِعشقًا َيهيُم ِبِه الدَّ
 َفَجماُلُه َوِجباُلهُ 

ْحُر الَحاللْ   َوَهواؤُه السِ 
امضي الصور   ،واغعالت الماء الزدل  ،فقد دارت عل  لبنان رح  األحزان  ،احمل القصيدة ثنائية الحب والحزن  

ي رخق    ،ويع اءل الشاعر في أن مجد لبنان تاق  ( ال جر  ،يجيئ  ال ينيق  ،جروا ايول النزي )في انزياح دفت  
حال  ويظل واحة ُاشّد لها الر   ،واا او طائر ال ينيق يعلن عن ميالد فجر جديد يكعسح الضالل  ،نضال شعبها

    :دوما
ؤى   َسَيظلُّ ُلبناُن الر 

ُخُه النِ ضالْ     َمْجدًا يؤرِ 
 َوَيجْيُء كالفينيِق َأوْ 

الْل   كالَفْجِر َيكَتِسُح الضَّ
ير ال جر .. وإل   غونبضها الروحي فهي ارفض  الننوع ود ار     ،وببل  يكشف الشاعر عن إشراقة بيروت   

يقف الجانب اإليقاعي في موسيقا داخلية وخارجية ناتعة من إيقاع    ،العصويري جانب ابا الع اؤل والمسعو   
اااها القصيدة  الساكنة  ،حروف  المد والالم  والقافية تحرف  الروي  إيقاع  لن ثات    و  نّ   ،ومن  امعداد  المد  ابا 

مسعويات  وببل  اعضافر    ، مشاعر الشاعر المحعدمة العي يبحث فيها عن المنقب فال يجد سو  طائر ال ينيق
 . إلينا (ال أرة)لعحقق وهول الرؤ   ،ال أرية والعصويرية واإليقاعية ،النص الثالثة

 
يإياد عبد المجيد:  .4 يبيروت بنا  ُشدِ    ُشدِ 

 
ي)البيت ادفععاحي  فعل األمر    يح ز  ،   ل شيئ فيها يحعرق ،  اي بيروت اشد عل  أوجاعنا      ( فينا  ل  ُشدِّّ

بثقل ددلي تاعثق األلم،  والعغيير قوة من أجل العمرد   فهل يعيد القلب الموج  ابا  ،  في شحنة مباشرة اح ل 
 النراب والدمار ؟!  

ا تعبارات قصيرة مكث ة مشحونة ت اقات من  كز  ا مرّ يحاول الشاعر مقاربة األحدا  والوقائ  فيعبر عنها اعبير    
ال ثمة اواط  ؟  النيران  ،  يعربد تقوة  شيء ل  ،  بيروت احعرق بنيران الحقد ،  فهل يالمس فيها الواق ،  الرؤ  
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،  وال يحرك ااجسا في داخلق مما يعانيق ،  الموت يحصد األرواح  ،  والحزن يوغل في بيروت أو في تغداد،  اأعظ
 :  وداخل الجمهور

يعلى الجرِح   ُشدِ ي  ..  ُشدِ 
  الحقُد األسوُد ُيدميَنا

 .. ُيعرِبد فينا
 المرفأ مفتوح  
  والداُر ُمباحة

  وسماؤِك مألى باألرواح
  نيران  تكتظ

  تزلزُل كل  مساِكننا
 والحزُن الالهُب، 

   يوِغل، يحصُد أرواحا
يظل الشاعر يشكو ابا اإلعصار الممعد  ،  ضاعت  ل األشياء،  موت وجوع وأنين،  ليس سو  نار ور ام    

فليس من يلع ت    ؛  يوقف ابا العدم ؟  يصرخمن  :  ويض  اساؤلق،  يشكو من المحنة،  من تغداد إل  بيروت 
أو شهادة اغيظ  ،  يعنازل عن ثوابعق ومبادئق إما حياة تعز  واو حين يدعو للمواجهة د،  لمعاناة األمة وأبنائها

  : العد 
 من ُيوقُف هذا العدَم الممقوت ؟ 

يبيروُت بنا  ُشدِ ي   .. ُشدِ 
  كي نوقَف هذا الُجرحَ 
 فإم ا أن نحيا في عز  
  أو شهداَء نموت ..

يبيروُت لنا  ُشدِ ي   ُشدِ 
  فالُحزُن كبير..

 من بغداَد إلى بيروت ..!!
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حيث  ،  تعد  شف الواق  في األبيات الساتقة،  المق   األخير يندر  تسيا ية واضحة ليعبر عن فداحة الن ب   
لينعم قصيداق  ،  ير  دون فعل،  وألمفهو د يريد أن يظل في اعر  ،  وضعنا أمام ثوابعق العي يسعمد منها قواق

 ود يوقف نزيف ابر الجراح إد المواجهة ..، إن الحزن  بير
  

حي   .5   ح : بيروت في ربيعها المحروق جاسم الص 
 
ا تالدددت لما يمكن أن يحققق  ا غني   عن  ونق رمز  فضال  ،  ا عل  الصعيد المعرفيا ار يبي  يعد العنوان م هوم    

قصد ،  المبدع لعالمق .. فهو الم عاح البي نسع ي  الولو  من خاللق إل  أغوار النص العميقةعل  هعيد رؤية  
البي يمع     (بيروت في ربيعها المحروق )فعل  الرغم من ادنزياح القائم في ش رة العنوان  ،  اسعن اقها وا ويلها

بيروت( العي  ) أرة األساسية واي  يحيل إل  اساؤدت عدة مراب ة تال ،  ا ما بين الص ة والموهوفددلي    ثراء  
، اعمل عل  إبهار القارئ، فقراءة النص سع سس إل  فأرة )الربي ( البي لم ي ارق المدينة عل  الرغم من احعراقها

 لعبق  عصية عل  األعداء.
يلعب الّصحيح عل  العداعيات العي امثل اراتط نصق ال ويل تالوجود العب اري وال  من خالل اسععادة      

انعمائها إل  القصيدة الأالسيكية،  مكان .. ف ول ما يل ت في القصيدة ابا اداساق اإليقاعيال ،  فضال عن 
ويمنح اإليقاع قوة حية اربط بين  .  المهموس الشديد في القافية البي يساعد عل  المد (  القاف)واععماد حرف  
مما يزيد من العشاكل الصواي ؛  رف الواوواارة تح،  واو حرف شديد الوق  قرنق اارة تحرف الياء،  البات واآلخر

، وادحعراق المهيمن عل  بيروت ،  ا يشعرنا تعظم األحدا  ا معوازن  ا موسيقي  مما أكسب القصيدة جو  ،  والنغمي
إن حضور الموت ي سر حزن الشاعر وألمق البي جعلق ين عح تقوة فعل األمر المعأرر في    .  والرمز األس وري 

وفعل األمر انا جاء  ،  يدعو معشوقعق المبعثرة واو الضائ  بدونها،  وارقبي(،  لملمي، )ش ري البيت المصرع
الرجاء لمعشوقعق عل  سبيل  العاشق  لغة ش افة ر يقة،  دلعماس  العرق  ويعبر   ،في  بليغة  تعداا عن  بوددة  ب 

العي اشير الميثولوجيا األغريقية إل  ابا ال ائر العجيب البي يجدد ن سق ااايا تشكل  (  ال ينيق)يسعلهمها من
  .  ما يرمز إل  البعث تعد الموت مثل بيروت اليوم، فهو يولد من رماد احعراق جسدر، معأرر

 ُلمِ ي رماَدِك فـ)ـالمخاُض( حريقُ 
 َد( الفينيقُ وَتَرقَّبي أْن )ُيولَ 

 يا َجنََّة الشرِق القديمَة.. لم نزلْ 



28 
 

 رغَم الدخان، َنُشمُّها ونذوُق  
حيث اأعنز ااكراق تصور شعرية ومشااد اعمل عل   ،  تعداا ين عح الشاعر عل  اسعب ار ماضي بيروت   

ا نوعية واسعب ار  شعرية امثل قراءة  ،  ورسم هوراها ومنحها القدرة ليمنح قصيداق شعريعها الناهة،  اشكيل رؤيعق
 :  يعانقها ألنق خلق لعناقها، فصورة البحر اعأرر عل  مالمح بيروت  ، امشرق  

 )بيروُت( حيث البحُر ماَل ذراُعهُ  
 فكأنَُّه لعناِقها مخلوُق! 

 لوال اْسُمها في األبجديَِّة غيمة  
 ما ُبلَّ في َحْلِق القصائِد ِريُق  

يد بيروت العي يعنيلها أنث    عقيق ..  ل ابا ،  زمرد ،  وجبينها ألق،  ممشوق ،  فهو تحر ي ول ميااق،  أما جِّ
 .  فقد حمل اإلغريق مراكبهم إليها، العشبيق يحيل المعلقي إل  عالم بيروت العاريني واألس وري 

واو ما يمنح النص القدر األكبر  ،  الشاعر يحرك معلقيق من الداخل )النص( إل  النار  )العالم( إل  الع ريخ    
يجم  لنا الصور  ،  من الحيوية عبر اوجيق المعلقي إل  مناطق الع ثير الن سي )واي الملم رماداا في المناض(

النبيب ،  وأخر  للحاضر امهيدا للصورة المعبرة .. فهي عاهمة الزاور،  وير بها في مشااد اارة انعمي للماضي
 :  واء اعمزق في آفاقهاواألض، هنوبراا مقدس، حضارة

 ُأنَثى ترائُبها الجباُل، وجيُدها
 بحر  بطوِل مياهِه، ممشوقُ 

 وجبيُنها َأَلُق الهضاِب َتَفتََّحْت 
د  وعقيقُ   عبر المدى فُزُمرُّ

 هذي )ِبِريُتوُس( العراقِة طالما
 (حملوا مراكَبُهْم لها، )اإلغريقُ 

 فُهنا النبيُذ حضارة ، وُهنا الهوى 
 َيُضمُّ العالميَن، عريقُ َنَسب  

 )بيروُت( عاصمُة الزهوِر، ولم َيُخنْ 
 بالعطِر أنَّ ربيَعها محروقُ 

 )بيروُت( عاصمُة الزهوِر، فيا َترى 
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 َمْن راح يسفُح عطَرها وُيريُق؟!   
،  العي يعمل عل  ارسينها في اان المعلقي،   ل ابر الصور المععاتعة ا اي امهيدا للصورة الواقعية اآلن   

 مما جعلها احمل فوااير الحياة لعدف  الثمن تااظا !!، فباب بيروت م روق أبدا
 َحَمَلْت فواتيَر الحياِة، فـباُبها 

 َأَبًدا بقبضِة َعصِرها، مطروقُ 
 تيمِة لم تزلْ في حارِة اليأِس الع

 !تمشي، فهل لالحتماِل ُشروُق ؟
 ..يا سائَق اإلسعاِف دون خرائط  

 !غيَر الَمَداِفِن ما ُهناَك طريقُ 
 ُصبِ ي نبيَذِك يا مدينَة ُبْؤِسنا

 فُهنا نبيُذ البائسيَن عتيقُ 
 ودعي لنا التحديَق في صمِت األسى

 فلقد يطوُل بَصمِتنا، التحديقُ 
وسائق  ،  فالي س يمشي في الحارة،  ح اقديمق للمكان تمنعلف اجليااق في ضوء الواق  المريرحيّ ويواهل الّص     

أما عاهمة الزار فلم  .  اونبيب المدينة المععق هار ب س  ،  أينما ااجق ثمة قعيل أو جريح،  اإلسعاف دون خرائط
فالحب ابا اليوم ،   وزمن الحب ولّ ،  معشوق(عز  العاشق ال)ومواعيد العاشقين ماات و،  يعد في زاراا رحيق

وقد س حت عل  المعبد الحقائق والحقوق .. والمرف  في ، يلبس ساعة ثأل  ! والعاشقون نيام .. والحانات انوح
والدماء غزيرة .. حع  ماء البحر هار  ،  جحيم ..  يف د ؟ واي الساعة الثأل  العي ان عح للقيامة بوقعها

  : امصعوق  
 الثكَلى تشيُر لشاعر   والساعةُ 

 لم يكتمْل بمجازِِه، التحليقُ 
 الساعُة الثكَلى تشيُر لحانة  
 فيها ينوُح الكأُس واإلبريقُ 

 الساعُة الثكَلى تشيُر لمعبد  
 ُسِفَحْت عليِه حقائق  وحقوقُ 
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 الساعُة الثكَلى تشيُر لموعد  
 ما عاَد بين ُضلوِعِه،  تشويقُ 

 لنورس  الساعُة الثكَلى تشيُر 
 أضَحى، وريُش جناِحِه مسروقُ 

 والساعُة الثكَلى تشيُر لمرفأ  
 ُهَو في جحيِم ُحطاِمِه مسحوقُ 

 ..كادْت تقوُم بِه قيامُة َأهِلهِ 
 كادْت..، ولكنَّ المماَت َسِحيُق! 

،  ومدينة ال رح،  مدينة الحزن ،  ومدينة الحياة،  مدينة الموت ،  مدينة الحلم،  إنها بيروت في أسااا ومحنعها   
،  العي يبق  الغزل قليال أمام جمالها !! فهو اليوم د يصدق ما يرار ،  المرأة الجميلة المدللة في عيني الشاعر

،  ار   مندّ ويحبر بيروت الحبيبة العي يقف أمامها خجال  ،  اح وليس ثم أنأيدوفنلف الغيب ح رة ينام فيها وّض 
وأسواق  ، لصوص الحضارة، سبات .. إنق ينش  عليها من األغراب لعل في ابا العندير ما يجعلها ا يق تعد 

وأكف الأرماء تاات د اعرف سو  العص يق .. ويظل  لما  ،  وأحداق الصقور خافعة،  فالنيول مععبة،  النناسة
 :  ليبكيها حزنا اليوم؛  عبر عن ألمق يعود ألمسها الرقيق البي يلهث داخلق

 أنا لم أشقَّ عليِك جيَب قصيدتي 
  جيَب َتَجلُّدي مشقوقُ لكنَّ 

 ما زلُت أنسُج من عزائِك معطًفا
يقُ   لم َيتَِّسْع حتَّى اعتراني الضِ 

ا ا عظيم  يشير إل  بلوغ الشاعر مبلغ    وابا ما(  مااا ؟،  الهمزة،  أين)يلعب ادسع هام في النص تعدة أدوات     
 :  من الحزن 

 ماذا جَرى ؟! ويكاُد يلهُث داخلي
  المخنوقُ َحدَّ المماِت، سؤاليَ 

 والُحزُن يعبُر من خاللَي.. إنَّني 
 باب  بـحائِط َصبرِِه، موثوقُ 

قي   ُحزُن الُقرى ُحزني عليِك، فَحدِ 
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 في الُحزِن، كْم ُهَو هائل  وعميُق!!  
واو يكرر الحزن تعد ابا الس ال ،  بل ألن الحزن فاق اإلجاتة في قلبق،  والس ال انا ليس ألنق د يعرف اإلجاتة 

فال ًل في داخلق لننل السكينة .. (  فحدقي،  حزني علي ،  حزن القر  )فحزنق يعبر من خاللق ..،  بوج  جلي
 : ابا البكاء والحزن الداخلي يعحول حزنا د ي يدر العجلد والصبر

 ما زلُت أنسُج من عزائِك معطًفا 
يُق    لم َيتَِّسْع حتَّى اعتراني الضِ 

فقد رسم لنا هورة حية للوج  من  .  لنا قلبق لنض  أيدينا عل  جرحق النازف  ابا األلم البي ي عح الشاعر     
،  أنسج،  يعبر من خاللي،  يلهث ،  يكاد ) خالل اعاقب األفعال المضارعة للحاضر أو الجزم المنقلب للماضي   

 مجروحة في هدر الشاعر ! ، لم يعس ( لعبق  ال  الصور جارحة لصدر المعلقي، لم أشق علي 
  الُحزِن لسُت بـشاعر  فأنا أماَم 

  لكنَّ ُحزِنَي شاعر  مرموقُ   
وادفععان تالصورة، وبين الموت والمدينة  ،  ابر .. اجم  بين رومانسية واضحة في النيال  الّصحّيح    قصيدة     

 .  الثأل  .. فالشاعر يرينا اداعيات األلم المرهودة في مسعهل القصيدة إل  الحزن الأبير في خاامعها
    

 جميل داري: بيروت، وعيناك بيروت  .6
 

،  س ال في الحيرة والوجود،  والعحريض عليق لعأريس حالة اإلدااش،  من أام قضايا الشعر او هن  الس ال     
 والزمن عند الشاعر. ، فالس ال في الشعر او مساحة الععبير عن القلق إزاء الوجود 

والشاعر العربي يعيش  ،   يف د ،  ف س لة الشعر د انعهي،  ان عح قصيداق األول  عل  الس ال البي يباغعنا  
فهل ابر البات قادرة عل  أن اض  إجاتة  ، س ال البات العي أنعجت النص ( إل  مع  ؟)ا زمق البي د ينعهي 

وليس ثمة  ،  وجبال الصبر العي اق عت ،  دموالموت وال،  واو من ضع ق د يمل  إد ادنعهاكات ،  أو رؤية جديدة
 : إد رماد من األحالم والظالم 

 إلى متى وربيُع القلِب ُينتهكُ  
 والموُت مْع دِمنا المسفوِك يشتبكُ 
بِر قد ُقطَعْت   إلى متى وحباُل الص 
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 لم يبَق إال  رماُد الحلِم والَحلُك  
وأغنية العشاق مدينة البهجة  ،  هي عاهمة األحالمف،  وعشاقها،  وبعد اشععال الس ال يب رنا ت مس بيروت     

المدينة ،  بيروت فضاء الحرية،  وماهية الوجود د احققها ال ائفية،  وأغنية العشاق،  وادسعجمام تالليل والنهار
إنما  ،  هارت اليوم اعيش احت وط ة إكرااات عقائدية  ..  ل ابا داعرفق بيروت تاألمس البعيد ،  المعسامحة

 :  فالنص الشعري او المحعو  األكبر لهبا الوجود ، وببل  يحقق النص ماهية الوجود ، رأر نيّ اي حضارة وف
 من نصِف قرن  وهذا الموُت يحصُدها

 ويشتهي بعدها أن ُيقتَل المِلُك؟  
 عاَث الفساُد بها، والفاسدوَن بها

 فالط ائفي ُة إْن ولَّْت فقْد هلكوا
 بيروُت عاصمُة األحالِم صادقةً 

 وكلُّ َمن ناصبوها الغدَر قد أِفكوا 
اِق عاليةً   بيروُت أغنيُة العش 

ركُ   وال يليُق بها في شأِوها الد 
 بيروُت فيروَز ال بيروُت شانِئها
انُئ األبتُر المذموُم مرتبُك   فالش 

ي  في القصيدة ا يشا وإنساني  حع  يغدو اّما  شعري  ،  ا عن احليقات النص الددلية وال نيةر  ويبق  الس ال معبّ    
جوعوا الناس  ،  يقودون مسيراها ! يعاجرون تاألديان،  خصوبة معوالدة ..األقزام بر وا مثل البعير عل  بيروت 

 : لأن بيروت  لن انحني أبدا، اساعدام  ورونا اليوم
 قد جو عوا الناَس، كورونا يساعُدهم 

  وما اكتفْوا فعلى أنقاِضها نسكوا
 انحَنْت مدن  بيروُت لن تنحني مهما 

 فاألرُز راسخة   مهما بها فتكوا    
ببيروت     الشاعر اغزلق  الثاني يواهل  النص  الشاعر من حجر د اساوي شي   ،  في  ،  افالمدائن في عيني 

وجهها بوهلعق  ،   يف ينأراا واي حبيبعق،  أرضعت ًم ر،  المدينة العي  انت قواق،  وبيروت وحداا الياقواة
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اقودر إد   اي اليوم منأوبة يدمراا  ،  د ينأر أفضالها،  العي اشعل أجنحعق رغم الموت ،  إل  عينيهاالعي د 
 : ال واغيت 

 فكيَف أنسى التي قد أرضَعْت ظمئي 
 ال ُينكُر الُعرَف إال  الجاحُد الحوتُ 

عل  عن اللغة العي اعساكن واع ا فضال  ،  إا يمعد الزمان والمكان في  ل نص ،  يشكل حضوراا في النصين قوة   
المدلودت  فيق  اعحرك  البي  الددلي  الشعر  فضاء  والنير ،  م   للحب  الحاضن  ال ضاء  العي  انت  ،  بيروت 

ا  تعد أن بنااا وهار العيش فيها مقلق  ،  يسعشهد اليوم في فضائها الأثير ألنهم رفضوا ال واغيت ووهايعهم
وأغنيعق  ،  لبيروت العي  انت مالا قوافيق وأحالمقثم يمضي الشاعر يسّكن جراحق  ،  الجهاببة األل  وأقاموا عزاا

   : فوجهها بوهلعق إل  عينيها، اظل حبيبعق اآلسرة،  م  العشاق  البين امزقت أشرععهم 
 ك نَّ م سااِّها مرثاُة أشرعةٍ 

 تمزََّقْت فاعتذاُر البحِر ممقوتُ 
 حبيبتي أنِت، هذا الوجُه بوصلتي 

 غًدا طريقي إلى عينيِك بيروتُ 
أرضعت ،  منب مسغبعي)ا في النص  فقد  ان حاضر  ،  مشحونة تاسعمرار تشظايا األنا ،  غة جميل داري إن ل   

ابر اللغة ان لق من ااريخ الشاعر م  المدينة  (  أر  أمامي،  أجنحعي،  طريقي إل  عيني ،  بوهلعي،  ًم ي
(  ورونا،  ال ائفية،  الحضارة،  ثم الع ريخ،  الحلم والعشق والصبر)  ويق  احت أسر،  اوقظ اواجسق،  ووفائق لها

حع  انعهي القصيدة  عند هيمنة األمل البي يشي  في ،  فيسعجيب لضغ ها  الععبيري والددلي تشكل واضح
 البيت األخير ف ريقق يش  من عيني بيروت حبيبعق !! 

 
 حسن شهاب الدين: طفل الجنوب   .7

 
، فهو بوهلة الحنين، الحقيقة الماثلة المسعقرة،  شكل الواق، اائم األر ان، ا حلمي الرؤيااشكل ال  ولة تعد     

حيث اعأسر الصورة عل  هالتة الواق  وقسوة الزمن في اااق ..  ،  واعبدل الصورة لينزف إليق الرحيل،  والعمر
،  حع  انداح لغعق دون وعي إل  الواق  البي يضغط تقوة عل  حاضرر،  وما أن اعبد  دفقعق الشعرية ال  ولة
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لبنان  فالعاريخ  ي يدور في فلأها  قاهد  اق العيح م مجرّ  يصافح ،  يبشرر بوددة اضيء لق ال رقات (  قانا)ا 
   : فيقول، الينرجق من شيبعق إل  ط ولعق سريع  ، ويقدم لهم إكليال من ورد دمائهم، الشهداء في طرقااها

 لبناُن .. 
تي   ها أنا قد َحطـَْمُت َمَجرَّ

 ألدوَر حولكِ 
 كوكبا مذهوال 

 "قانا".. 
ُرني بساعِة مولدي  ُتبشِ 

 ويضيُئني نيساُنها
 قنديال 

 صافْحُت ..
 في ُطرقاِتها شهداَءها

 وضفرتُ 
 ورَد دماِئهْم إكليال 
 طفُل الجنوِب..أنا

 أخبِـ ُئ َشْيَبتي 
 وأكوُن لألنهاِر فيك ..

 خليال
فينزاح تصورة شيبعق العي  ،  الباايةمن خالل محاولة الشاعر بثق في اجربعق  ،  ا الرؤياربما ي اي العحول خادم    

إل  ط ل جنوبي يسعشعر من خاللها مكامن قواق وهالبعق .. تمع  ق  الل    يحييها  الجبال  يزيد ،  عب يدس 
،  أما الشرفات فيمنحها وجور أحبعق،  ليزرعها في المقل حقود  ،  اويضيء النجوم شموع  ،  اأتجدية اللغات سموق  

،  اا أمير   ما أرادر الشاعر او حلمق البي جعلق شاعر  ،  . ابا ال  ل المعجزةينظر إليها  ي ي يل في وداعها .
ليكون في  ،    .. بل يرار أكبر من ال ويكون لدمعهم بديال  ،  أو ااك البي يمنح األط ال حالوة هواق،  أو يمامة

المع ائل د يسلم    أو   مق البعول  .. أليس او الجميل البي ولد جميال !! ابا الموقف،  اا شاعر  العيون مسيح  
 ا اع ق  تالع اء ..سعي لعجاوز المحنة  فيها يجد ن سق أنهار  ،  العودة لل  ولة في الحلم،  األط ال إل   الضياع
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وببل  ي خب العحول شكل الم ارقة أو الم اج ة النصية العي يبعدعها الشاعر  ،  إنق احول من النوف إل  الجرأة 
ا ليسمو النص ويعحول إل  إضافة نوعية اشف عن احعدام  ا وإدااش  ناع  وإق،  لجعل الحد  الم ارق أكثر غراتة

 .  فنحن نجد في نصق  ل ااكرانا وآدمنا وآمالنا في حضور إيقاعي معناغم، وحرقة د ين يها المجاز
 

 ساجدة الموسوي: بيروت يا وجعي  .8
 
المعلقي بوق  ابا األلم البي اشظ  إل  احاول الشاعرة الموسوي إيقاظ ااكرة  ،    واساؤلب واوجّ بين اعجّ   

حع  أنها اعجاوز الددلة المععادة لي خب فعل النب  الم ج  في بيروت احعراقات للن س  ،  وثقب قلبها،  قلبها ورئعيها
 : الداخلية وعباتات البات فانزاحت تالشاعرة إل  وهف ألم ال اجعة البي مزق البات اإلنسانية

نيا ت  طحُن قمَح عظامي منذ سنيَن ورحى الدُّ
 .وتروِ عْ 

 زادتني فاجعُة الميناِء وتدميُر بيوِتِك ُحزناً 
 .فدموعي تجري أربَع أربعْ 

 ما أبشَع أخباَر الحربِ 
اَر الحربِ   وما أبشَع ُتج 

 .وما أشنعْ 
 ما ذنُبِك يا بيروتُ 

عْ  ض   .وما ذنُب األطفاِل الرُّ
 ما ذنُب قتيل  ليلَة ُعرس  وعروس  

    .النَّاِر ُتقط عْ بسيوِف 
ا خب ادنزياحات العصويرية مدااا في هورة بالغية اات تعد ب ري ومضمر فينزاح بناء الصورة في النص     

رح  الدنيا  ،  في وه ها منب سنين،  اعغير هورة البناء بعغير ااعمامات الشاعرة ونظراها لألشياء،  تانزياح الرؤيا
  ( قمح عظامي،  ا حن)القهر البي اعيشق الشاعرة المععبة تاألحزان  ا حن قمح عظامي .. انحراف ددلي ل عل  

وببل  يكون ادنزياح  ،  !! ابا القهر ينعرق ال ضاء الزمني(  منب سنين)ا  .. ف اجعة الميناء زادت أحزانها أحزان  
 خادم رؤيا الشاعرة في الععبير عن الوج  البي انعزنق وشراسة الوج  البي اعيشق. 
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حيث جعلعق يعناسب وإدراك وج  بيروت العي  ،  ي خب ادنزياح دور اعليل وج  اإلنسان العربي عند الشاعرة   
 زادت فاجعة الميناء وادمير البيوت األحزان حزنا عل  حزن.

وب سلوب  ،  اعيد الشاعرة احت وط ة اداعي المعاني تادنزياح اارة،   ل مق   في القصيدة ا ريغ واضح للحزن   
 : ليعأرر تعدر الس ال والعوج ، جب اارةالعع

 ما ذنُب البحِر يفيُض دماً 
 يا ما كان لبيروَت حبيب  من ُزرقِتهِ 

 .األعيُن ال تشبعْ 
 ما ذنُب غواليِك ُيشي عن دالَل الُعمرِ 

 ويلبسن الُحزَن طواَل الُعمرِ 
 فذاك شهيد  راح بغيِر وداع  

 راَح  ولن يرجْع  
ا ا تعد أن  ان أزرق اادئ  تحر يفيض دم  ،  ثمة عرس وعروس قعل ،  الميناءاسعحضر الشاعرة مشهد فاجعة   

 ما وطنها  ،  بين شهيد وجريح .. إنها األمة ت سراا،  غواليق يلبسن الحزن  ل العمر  د اشب  من رؤيعق العيون،
واي ا عش عن البات ،  الم زوماحاول إيقاظ الباكرة في الواق  العربي  ،  يجعلها اعيش جراحااها المعأررة،  المببوح

 :  ف يها األعمق ؟ !  غير أنها ما البث أن اغرق في ابا النضم الزاخر من الوج ، في خضم ابر األحزان
 آه  يا بيروُت فال أدري أيُّ األحزانِ 

 .بأم ِتنا أعمقْ 
 إني  يا بيروتُ 
 بدمعي أغرقْ 

! أم أنق الحزن عل  بيروت فجعلها مثقلة تاألحزان  ال ابا الغرق إمعان في الععبير عن النيبة وفقد األمل    
لأننا ن هم الددلة  ،  ا يوهلها إل  الغرق حد القاعا  بير  العي اغرقها نحو القرار .. إنها تعد أن اصل الم ساة تعد  

، اد  ا واحإننا ننعج حزن  ،  العي أرادت الشاعرة اوهيلها  قارئين لشعريعها ومناخااها المععددة لعقول في النهاية
 اعيدنا الموسوي  إل  تكائيااها عل  العراق .. فبيروت اليوم  ما العراق اما في اات الجرح.

 
 سعيد الصقالوي:  بيروت  .9
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رمزي يحلّ    فضاء  في  الصقالوي  قصيداق  ،  ق  يشكل  ما  أول  تالعشاؤم  (  بيروت )وال   ارابط  البي  فالغراب 

،  واحوم حولق القيم اإلنسانية المنهارة، الدددت اللغوية والمعانييحمل معق ، والسوداوية  تسبب هواق المميز
الوجود  في  القسوة  المعوحش.  ومالمح  اإلنسان  إل   احيلنا  الغراب  رمزية  يف  اًو النمط  ،  إن  عل   والعمرد 

  أما هورة البئب الرمزية فععبر عن .  فعل  اإلنسان أن يواجق مصيرر بن سق،  ادسعهالكي البي قعل روح اإلنسان
فالشاعر يسع  إل  ا عيل قدرااق الع ثيرية بنعيق  ،  وان عاداق الوجدانية،  وحالعق الن سية،  رؤية الشاعر النأدية

ا  وبعد  ،  ي يمنح عملية العلقي فاعلية نصية؛ ليمارس من ادسعهالل العصعيد الشعري ؛ وعواء البئبان، الغربان
 :  وعواهف عااية، ائبان اعوي ، ا .. غربان انعقا واضح  ا ويلي  

  ِغربان  تنعُق ذئبان  تعوي 
  وعواصُف عاتيًة غضبى َتْدوي 

  وكبوُد أفئدة  حر ى تذوي 
  ونفوس  في الوحِل األحمِر تهوي 

  بيروْت !
 بيروْت !  

ا إيحائية انر  النص الشعري من ليض ي من خاللها روح    ؛  فالمق   تما يحملق من رموز اعد أدوات الشاعر  
تعد  ،  المباشرة جمالي  وامنحق  دددت ا  من  يضفيق  تما  األحمر،  ااوية،  فاألف دة حر  :  ا  الوحل  في  ،  والن وس 

!  ابحث   أبيحت ،  ماات !  اروي ال رقات تالدماء،  اوبيروت العي  انت ام ر حب  ،  والصرخات احت األنقاض 
األحزان شالل ي ور  ..  ،  ااألط ال مهدور  هار دم  ،  انزف تجراحها تعد أن  انت اضم عاشقيها،  عن  رامعها

ويرعااا العدل .. الحب في بيروت هلل ،  وحياة العسامح والعآلف العي عاشعها بين م بنة و نيسة اوجهها الحرية
ألن الحب د ينحني لل غاة والعابثين .. الحب أغنية هدااا بيروت العي يرااا الشاعر شجرة  ؛  في  ل مكان

اوفر لق جملة من الصور المعرعة تاأللم الأبير وفيوض المعاني  ،  مثقلة تالرؤ  والدددت   ، أحل  أغنية  ،  سامقة  
 .. بيروت العي ادخل في فأر الشاعر في عالقة اماٍر موجعة .. فهي واحدة من ًواار الواق  العربي المدان ! 

تالشكو         مشحونة  ا اعل  قصيداق عالقة  الشاعر  أع    عالي  ،  لقد  ا  مسعندم  ،  اض  محرّ ،  او ان هواق 
 :  وسائل الع ثير البالغية واألسلوبية والصواية في انزياحات فاعلة

  بيروْت !
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  الُحبُّ ببسمِتِك الخضراِء يموْت 
  دُمُه يروي ُكلَّ الطُّرقاْت 

هِل وفي الهضباْت    يتطايُر أشالًء .. ُنُتفًا في السَّ
ُتنا ومحبتُّنا   وعروبُتنا وأخو 

  ِعز ُة نهدْيهاقد بيحت 
  تتداعى ُمثقلَة الخطواْت 

  َمْن ِمنكم يرفُع عنها عاَر المأساْة ؟
ُد دْيجوَر الُكرباْت                                                                       وُيبد 

هيمنت الصورة عل   و ،  وقد خف المجاز في النص ،  ا عل  بنية القصيدةا واضح  إن الن اب الملعهب ارك أثر     
 .  فحققت الصلة الوجدانية بينها وبين المعلقي؛ األداء

 
 شهاب غانم: في ربى األرز  .10

  
بيروت اح ز الشعراء    ،ليغبيق تالحنان وواج البات ؛  قصيدة يندمج فيها المناخ الوجداني  (في رب  األرز) ت ًلّ   

 ما عبر عن ال  الشاعر  ،  وم نرة األمراء،  ومرضعة المدن،  فهي أرومة الحياة،  عل  الأعاتة منب فجر العاريخ 
  . فأم غنااا من الشعراء وهدحت لها الحناجر، اقديم  ( ننوس)اليوناني 

اصور  ،  عليها عاط ة جياشة  اغلب ، في قصيدة رومانسية،  ايعحرر غانم  من القيود إليصال فأراق سريع       
د انلو من أس  عل  ماض  ،  وإغراق في العبوبة،  الب ريات واألماني العي اهادت عل  رب  لبنان وحدائقق

 :  في يب اللقاء تالنالن، تعد سنوات ،  وأمل ل جر جديد .. يغيب الشاعر ثم يعود إل  لبنان، جميل
  يا رفـاقــي قـد هي جت أشجـانـــي 

   ذكريــــات  كـانــت هنــا وأمـــاني
ا(   خطـــــرت فــــي دروِب )أنفــا( و)َشك 

  وتهــادت علـى ُربـى لبنــانِ 
 بيـــــن لـــوز  يغيــب فــي كـأِس ورد  

  وهـزار  يضيـع في سنديـــانِ 
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 وكــروم  تمتـد  خلــف كروم  
 تفيــض بـاأللـوانِ وزهـور  

 ثـم غـابـت سفينتـي خلف أفـق  
نـى كمـا هـو شـانـي        آخـر  في الـدُّ

واجربة الشاعر اجنح إل  الن اب  .  القصيدة ضمن إطار الشعر الوجداني يرابط تمنظومة من القيم والص ات   
، نمو نحو اقليد القصيدة الغنائيةفالقصيدة ا،  الرومانسي العامر بروح العاط ة البي ير  في بيروت جمال الوجود 
ويع ثر تق في بريق  بيروت  ،  يح زر الجمال،  حيث ضربات العود وأنين الناي البي يمعز  م  ال بيعة السم ونية

 :  اصدح الموسيقا، ف ي )حانة البسعان(، وأضوائها
 والتقينــا من غيــِر سابــِق ميعــاد   

 الُبستــانِ مســاًء فـي حـانـِة 
 حـولنـا يصـدُح البيـانــو بـرفـق  

 ويميــُد الهواُء بـاأللحــانِ 
 وكـؤوس  تفيـُض بعـد كؤوس  

 وِدنـان  ُتفــضُّ بعـد ِدنـانِ 
 وأنــا عــازف  فليــس لــراح  

 ُمنذ أن كنُت مــركـب  فـي بنـاني  
يشير  ،  ا في ن سقا تالغ  الب ريات إل  بيروت أثر  وقد ار ت اجربة الس ر و ،  اا مرا   اس  ا حسّ يبدو الشاعر ر يق    

فالمجد العربي في تابل أو  ،  وانعقاء الألمات والحروف، ا اإليقاع الشجي في قافية القصيدةمععمد  ،  إل  اارينها
 : وقد أا  عل  ا ر العاريخ ، مجد اإلغريق والرومان، فينيقيا أو آشور قبل

ـت  ِمن هنا أولُّ السفــائــِن شق 
 صفحاِت الِبحاِر والِخلجـانِ 

 وأنــارت حضــارة  بعد أخــرى 
 لعيــوِن الــورى دروَب الز مــانِ 

 بــابـــل  أو فينيقيــا أو أشــور  
ومانِ   قبل مجِد اإلغريِق والر 
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 وِلد الحـــــرُف هــا هنا يـا رفـاقــــي 
 وتجل ـت إشراقـُة اإلنســانِ 

 وتـالقت في ُألفــة  وصفــاء                                                                                                 
فالقارئ لنصق د يجد  ،  يقدم لنا هورة ش افة معأاملة عن بيروت ،  جمالية شعرر في إيغالق في الصدق والحياة

يزاو  بين  ،  ا يعود تق إل  الحياة ن سهااس  ا حسّ بل يجد مشهد  ،  الل ظي  ا من اانية الأعاتة وادسععراض ضرب  
ا القارئ ي خب النص  ما  اار   ،  ماار في هيد الصور والم ارقات الناهة دون األف وعناء،  الشعور والمعرفة

 يريد ..
ميار من النب  يسعرسل تما يشبق انسياب ال،  القصيدة م عمة تالب ريات الجميلة عن بيروت العي عاش فيها   

ليرسم لنا لوحات اعبيرية عن ماهية الزمن واللحظات العي عاشها  ؛  واو يعود إل  المنب   لما غاب عنق،  مباشرة
 والباكرة الناهة تق .. 

ا في خب القارئ في  ن  وليّ ،    عبوبة ا ريااقا جميال  فينزل النص عبت  ،  ومما يحسب لغانم او امسكق تالقافية    
وما يععريها من حكايات وطرائف ووهف ومشاادات بلغة  ،  المثير في نصق او اجلي مظاار الحياة.  وضوح

د اصور الحد  البي أات قصائد الأعاب  ، مملوءة تالعاطفية والحميمية .. القصيدة لبيروت وا ريات الشاعر
 ا ر  واارينا وعاط ة ..!  ، وحسبها قدمت رؤية الشاعر عنها، عليق

 
 بيروت )تطريز شعري(  طالل الجنيبي: .11

 
،  فالع ريز فن من ال نون العي ابعدعها شعراء العصور المع خرة  ،  ا ريز شعري ()يع نن الجنيبي في قصيداق     

( بيروت )وقد جعل الشاعر حروف  ،  شجيرا اسم العّ وأسلوب  للععبير عن حادت اإلحساس ي لق عليق أحيان  
هورر الشعرية المسعوحاة من المدينة وفق اقنية مراب ة تحساسيعق  ا الع ريز لعأثيف  مًو   ؛  في أوائل األبيات 
الحد   اناول  أبيات ،  في  خمسة  الشاعر  حصيلة  بيروت ،  و انت  ماضي  فيها  وحضاراها  ،  يعب ر  ومجداا 

فانعكست أحرف البدايات عل  بناء النص .. فاللغة اي الراجحة عل  العالقة المشعبكة في ابر  ،  واارينها
والواو ،  والراء رعب الحقيقة،  اي أرض الحضارة  ،والياء.  جريحة  امثل حيراق في رؤيعق لها،  البدايات فالباء

وينعم القصيدة برفض المروءة أن يسكت  الضمير العربي واإلنساني عل   ،  فضائح ادن جار األسود تمرف ها
 : معسائال عن الوفاء، ما حّل فيها
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  ئح  )و( ومضى بمرفأِك انفجاُر فضا 
  سوداَء ُتعمينا لكي ننساكِ 

  )ت( تأبى المروءُة أْن تناَم ضمائر   
 فالمجُد أْرز  والوفاُء هواِك 

الحيرة   يعيش  األمان،  الشاعر  فقدت  العي  المدينة  يواجق  السود ،   يف  وال ضائح  ادن جارات  فيها  وعاثت 
ا ب  المروءة أن انام  : )ابا ادن عال في قولقينبثق عنها  ،  فالقصيدة رغم اععماداا عل  الأد الباني،  المعمية

 . ليجدد الوفاء إليها( ضمائر ...
أن   تجراحها م   اأعظ  ب ر  اعوزع عل   فإنها  القصيدة  الرغم من قصر  ب ر   وعل    .. يمناااأل  ألالنصل في 

أل اشكل ابر ال،  ننساكِّ ،  يمناكِّ ،  الن اب البي يسعقر عند القافية في ابر المناجاة ألأراكِّ  أاف المسبوقة  اواكِّ
تحرف المد وس ا غنائيا انبثق منق الصور العي اجسد حر ة المناجاة وفق خمسة أحرف اي البدايات الموحية  

 في ابا الع ريز.
 

 بيدي: باقة ورد إلى بيروت زُّ عبد الحكيم ال .12
  

يسعوق نا  .  ةواو أسلوب ينبئ ت ريقة احسرية ععابية حار ،  بيدي قصيداق بنداء يعأرر عشر مرات يسعهل الز     
، فاسعندام حرف النداء )يا( المعأرر ي يد العصاق الشاعر تحبيبعق بيروت ؛  المق   األول في اشكيل الن اب 

ا اوارااق  ا مسعثمِّر  من انا ابرز أامية النداء وبناهة في ادسعهالل هياغة وابليغ  .  وليس الغرض منق العو يد 
 :  وإيحاءااق الددلية

  بيروت ! 
  أمان  للخائِف ..يا حضَن 

  يا مرتَع غزالن  ..
 .يا مأوى الُحسِن وِسحر  من نفثِة هاروت.

سِم المنحوت. عِر وأرَض الموسيقى والرَّ  يا أرَض الشِ 
يتوِن وأرَض التُّوت.  يا أرَض التُّفاِح وأرَض التِ يِن وأرَض الزَّ

  يا جنََّة ُدنيانا
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 المبهوت. يا ُسندَس أنهاِر ومروج  ُخضر  للرائي 
ا  وال ن هوا  ،  والأعاتات النالدة،  والعلم،  فبيروت بلد األوزاعي،  تعداا يعأئ الشاعر عل  العرا  واسعب ارر  

 : وببل  يلعقي م  الشاعر سعيد الصقالوي في أن بيروت مدينة العسامح الديني، وهورة
  يا بلَد األوزاعي

 . يا مسجَد إيمان  يا ديَر الالهوت
نيا بكتابات  خالدة  يا من نشر    الِعلَم على الدُّ

   . وروايات  بالصورِة والصوت
أو يدفعق إل  المشار ة في هن  الحد  الشعري عل   ،  يوحي ادسع هام تإشراك المعلقي،  وفي المق   العالي 

لس ال بز ف ي ابا المق   يعأرر ا،  ا من العوار والحيرة وادسعغراب ويعكس في الوقت ن سق جانب  ،  هعيد الع ويل
ا ا ددلي  الدالة عل  الحال دور    (كيف)وا دي  ،  لعأون مشوبة تادن عال الحاد البي يصب في العهويل(  كيف)

،  يف  ،كيف احولت )ا في اوجيق المعن  نحو الحالة الن سية العي ا  داا األفعال الالحقة ألداة ادسع هام   مهم  
 :  يف غدت(، اسعبدلت 

لِت اليوم إلى ُلغم  موقوت ؟   كيف تحوَّ
 كيف استبدلِت بأفراِحِك هذا الُحزَن المكبوت ؟ 

 كيف غدت شطآُنِك ِحمًما يتطايُر منها الباروت ؟ 
 ا ما يحد :مسعنأر  ،  اي ادسع هام لي دي دور الوسيط العر يبي للددلة عل  الس ال عن ال اعل وبعداا ي 

دِك التابوت؟   َمن أشعل فيِك الناَر ووس 
  َمن يرغُب أن يقتَل فيِك البسمةَ 

  أن يخنَق فيِك الفرحةَ 
 أن ينشَر فيِك الموت ؟   

إن ابر النبرة المشعبكة .  وضرب من العهويل،  ادسعنأاري ليعحول إل  حيرةويعظم الس ال  ،  انا انأشف الددلة  
، يماشي عالمق الداخلي، ساني البي يعمق الحزن عند الشاعر نفي شكلها الععبيري اسعمد قواها من الباعث اإل

لنا المق   النعامي حالة ادسعدراك؛  وما ارشحق اواجسق من ألم وحنين يكعظ في داخلق وت فبير ،  ليكشف 
 : ارااا شامنة، سعظل رغم  يد األعداء أبه  الملأات 

  لكْن بيروت !
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  ستظلُّ على رغِم األعداِء ورغِم مكائِدهم
  أبهى الملكاتِ 

رِ  وبالياقوت َع بالدُّ  . ُيزي ُنها تاج  ُرصِ 
  ستظلُّ ُذراها شامخةً 

 لن تستسلَم للنَّكباِت ولن تحني للذِ لِة هاًما 
 .لن يبلعها الحوت

 . ستظل أميرُتنا بيروت
لِم وحرًبا للظُّلِم وللجبروت  .نبًعا للُحبِ  وللسِ 

 .لن يهزمها الطاغوت
مسعندما سين  ،  ثال  مرات (  سعظل)إن ابر النبرة المعرعة تالنبل اهيئ حواس المعلقي من خالل اأرار     

تالدرر والياقوت ... فالشاعر في قمة  يزينها اا  مره  ،  مثيرة هورة األميرة،  ألنق مسكون تاألمل؛ ادسعقبال
الداخلي بيروت منأسرة،  ال راوة والدفء  يريد أن ير   إل  ،  د  يحيلق  البي  الشعري  الحوت .. وأفقق  يبلعها 

 ا تالددلة والرؤ  !!المسعقبل يظل مزحوم  
 

 عبد الحميد القائد: آه يا بيروت، هايكو إلى بيروت   .13
 
مما جعل الشعراء يسعمدون منق هور ،  وما يعصل تق في المنيلة،  اغلغل ل ظ البحر في القصيدة العربية  

والبراعة وا رقهم عمن  ،  الظالم،  النوف،  العشق،  الأرم،  المهارة  األحبة  ابعل   العي  الشاسعة  المسافات  رمز 
 يحبون.

يعني  ، ثمة اراباط تالبحر، بب بد للا محمد السّ يجاري فيها الشاعر القائد هديقق عفي قصيداق األول  العي     
البي راحت األط ال من اول  ،  حضنق غير الحنون ،  شعور عام بعل  الظلمة الأامنة في أغوارر ،  النوف والرهبة

وبانت الوجور ،  وال  اي ال جيعة الأبر  .. أنسن القائد البحر تعد أن وقعت الواقعة،  ادن جار اع اير نحور
واح م  ،  في وط ة األلم،  يبكي عل  أموا  ال جيعة واي العهم األط ال المع ايرين في حضنق   فجعلق،  الأااتة

وقد الظت  ،  فهو يبعل  في جوفق ال  ولة الغالية،  ا للجنون والمشار ة في العدوانيصبح البحر رمز  ،  أحالم وآمال
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الماء لعغرق وفي السماء يعلو  شهوة الموت حع  في األط ال الوادعين !! والمدينة بيروت اهاجر  لها إل   
 : الدخان ليمحو النضرة تسوادر

  كان الَبحُر َيبكي على أمواِج الَفِجيعةِ  
 حين تطايَر األطفاُل في حضنِه غيَر الَحنون 

  حيَن َهاجرت الَمدينُة إلى الَماء
  لتكتَب موَتها على ُزرقتِه دوَن دم

خان   وماذا قالت النوارُس للدُّ
  ماواِت بيروتحين التَقيا في سَ 

ُد ليدفَن البسمات   واالخِضراُر يسو 
أنق رمز للثورة والبر ان الهادر .. أما أن يبكي فهي  ،  ا من الصور العقليدية للبحر العي نسجها الشعراء أحيان      

لق حسراق ووجعق ..  م او وادع وجميل ومراف ..  ،  يح ل تالضحايا في غير حنو،  ه ة مغايرة ابر المرة
ا من  لأنق د ينعظر جوات  ؛  حع  ينبري تاألس لة ،  والجم  بين المعناقضات ،  ة بين الشاعر والبحر العشاتقفالعالق

،  إنق يعجز عن احديد وضعها ،  ال اعل مجهول ! والواقعة اقف عل  أهاتعها،  ألن الم امرة منب ة في القاع؛  أحد 
 : وال خ معالمها الجميلةوطغيان ال ساد بوجق بيروت ، ويعبر عن ألمق لعشور الواق 

  إن ه زمُن األسئلة
  فاألجوبُة َغاَصت في ِجراِح الَقتلى
ماِء التي َحاورت اإلسَفلت   وفي الدِ 

  فيا أي ها السادُة اصُمتوا ِحداًدا
  على رحيِل الَبراءِة الى ُمدِن النَّجيع

  أو اقذفوا بأنفسكم في اليمِ 
  فربما تروَن ُخطوَط المؤامرةِ 

 َمرسومًة في الَقاع
 فهي الواقعُة الواقفُة على أَصابعها

،  قلما أضي ت إليق ،  أخب الشاعر في ه ة أخر  للبحر،  اكبا اعوزع الدددت بين السعة وادنبساط والحر ة  
البكاء البكاء محسوس  ،  إلصاق ه ة  الموا  من األط ال .. والشاعر يجعل ابا  المعنيين  ،  اواحعضان  رغم 
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بينهما في اشكيل لوحعق اللبين يربط  فنية حيث  ،  المعناقضين  إبداعق فيها  صورة  إل   وابر الصورة اضاف 
ا  تحث    فالصمت أحق تالسادة ! أو أن يقبفوا ت ن سهم في قاع البحر،  وينس  ن سق،  يعماا  الشاعر م  األشياء

لعنع ي لديق  ،  اواو يض  تعد األس لة جوات  ،  دو  عن خ وط الم امرة .. فواهل يععلق بينها الشاعر دون ج
 ال واهل بين األمور في حالة العباس وعدم وضوح في الرؤية.

فالشعر ،  والع ويل والواقعية،  يجد القارئ أن الشاعر يجنح نحو الأثافة وادخعصار،  اايكو إل  بيروت()في       
ارب من بيروت  ،  موت، الضوء يعانق البحراععر  لل،  بيروت  عاب ،  عندر مبادرة للبحث في عمق الوجود 

ا في النص البي ير  شجرة  ا سوريالي  فنجد ا رف  ،  الهايكو بنظر الشاعر انا نبضة منعشة لعبوق اللحظة،  الواج
،  وحرق أعداء العصر قلب بيروت ،  ي ر منها الضوء تعد أن نأبها اللصوص ،    نها طيور ميعة(  لبنان)األرز  

 : ثم ين عح عل  مساحة األمل
  لبناُن فضاُء الفراشات

  قصيدة  تتطايُر في الوقت
 رسالُة عشق  قادم 

، والنرو  من الحشو،  من خالل  ثافة ال أرة والمعن ،  عدسة الشاعر العي نجحت في اأبير واضنيم المشهد  
نعرفها  فبيروت قصيدة عشق  ما  ،  العقت المقاط  في وحداها المعنوية،  منحت النص انسيابية جميلة اادفة

 .  و ما نريداا في قادم األيام
 

 عبد هللا بو خمسين: بيروت  .14
 
؛  يسعحضر العاريخ،  تعد أن يقدم بوخمسين لقصيداق عن حقد وغدر الحاقدين عل  بيروت وهرحها الشامخ  

األهيل  واي الع ريخ  ،  للسقموش اء  ،  لبيان البعد الثقافي والمعرفي والعراثي لبيروت .. فهي أول بلسم للجراح
 يف د ؟  ،  العي اأعنز تالعرا  والحضارة(  تعلب ،  هور،  جبيل: )يسعحضر مدنها،  والماضي الزاخر،  الحاضر

ي ة ن سيةالعي يقدمها لنا مععمد    ،وغرامق الم عون بها،  واي معشوقعق وقدراها ،  أو معنوية،  ا الصورة العي اقدم ًو
يحضر  ،  فإزاء حضور المدن،  ا عن اإليغال في األخيلةتعيد  ،  واإليحاء في البات المعلقية،  عل  الأشف واإلثراء
 (:  ودي ، فيروز، إيليا، جبران)الشعراء وال نانون 

  حاضر   أصيل   تاريخ   لبنانُ 
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   وقديِم بحاضر    بعلبك   من
 حضارة   تراثِ  في  كنز   وُجبيل

  عظيِم هناك كم ماض   ولصورَ 
 وصبابتي   يامعشوقتي لبنانُ 
   لنعيِم متي م   كل   وغرامَ 
  ترى  لكي أفقت قد هال   جبرانُ 
 المهمومِ  عبرةَ  صارت لبنانَ 
   التي لبنانَ  هزَّ  قد!!! أفق إيليا

رتها  كريِم لكل    كرًما صو 
، موطن الشعراء،  فهي الحياة،  المكلوم لما حّل بها،  او البي يوداا،  ا  ا وفن  ا واارين  فالشاعر يحاكي بيروت واقع  

واحعشد ،  اويقدمها لنا في ابا النص تصياغة اعبيرية اعمثل فيها الحر ة أحيان  ،  لن اثنيها الأوار  ،  الرفي واألدب  
 أن يح ظها للا من  ل محنة وبالء.، ينععمق تالدعاء لها، فيها معاني الحياة وواقعيعها

 
 عبد هللا محمد السبب: قصائد .. ومصائد  .15

  
 . في حضور فلس ين وبغداد في قصائدام، العقي قصائد الشاعر السبب م  نصر بدوان وإياد عبد المجيد    
البوح   عل   السبب  عند  األول  النص  المكمم،  ين عح  القلب  من  الشاعر  أن عان   الجبل،  تعد  ، واض راب 

حول الصورة العي يل ها عدم  ويشرع إزاء ابر الضبابية ومصادرة الألمة لعع،  وانصراف الصبر،  وهرامة الصمت 
، ا إل  اسعحضار األس لة عن العراق وبيروت وفلس ين  والرفاق في العراق والبيوت في بيروت الوضوح سريع  

ود قمر يضيئ األرض  ،  اهدم اإلنسان والبناء وال ين وليس ثمة إد هراخ ورياح اعربد ،  وال ين في فلس ين
 تعد ال  يقول: ، المحروقة

 ثم ة أسئلة، 
 على قيِد الحياة: 

 هل ثم ة رفاق  في العراق..؟!
 هل ثم ة بيوت  في بيروت..؟!
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 هل ثم ة طين  في فلسطين..؟!
 ......   ..... 

 هل ثم ة درب،  
 عاطلة  عن القتل..؟! 

 هل ثم ة حرب، 
 محن طة  في المتاحف..؟! 

 هل ثم ة بحر، 
صاص..؟!  خال  من الر 

 هل ثم ة حبر، 
 يواري األحمر، 

 الحياة..؟! عن علبة 
 هل ثم ة مدن،

 على قيِد الحياة..؟! 
 هل ثم ة آه..؟! 

يمعلئ تالرهاص .. ود حبر يحجب الدم ..   البحر،  والحرب لم اعوقف،  اا اي الدروب ازدحم تالقعل     
ثم ي خبنا الشاعر تعد ابا الحس ال اج  والن اب الحزين إل  تارقة أمل في  ،  حع  اآلاات قعلت ،  المدن ماات 

يعنيلهما  ،  اند أحالم الشاعر في تغداد وبيروت ،  ن الثالثة المحعرقة العي يهيمن الموت عل  الشعوراألوطا
،  لعل في القدس تارقة أمل ،  يعانقان القدس،  يشعد بهما الصبر والبشارة،  امرأاين اغعسالن تماء الصحو والعزيمة

 : يحمل النصر القريب ، م ر
 "بيروُت" و"بغداد

 سيدتان،
ْوء والنزيف من بالِد   الضَّ

 ، "الُقْدُس "
 أرجوحُة الخريف

 غدًا ... نصُرنا العفيف



48 
 

 ثيرة الثيمات الدالة عل   ،  تعد أن  ان لبنان الثقافة وال ن،  اضعنا الععبة عند  لبنان المبعثر،  في النص الثاني 
ة الجرح العربي  فهي اليوم عاهم،  والمسرح،  وال نون ،  ولبنان النشر،  في العراق وفلس ين،  النراب والنسارة

في حالة من حادت الأشف ،  ا لقصيداقومرثية المعلقات .. ثم ين عح الشاعر عل  العاريخ البي يشكل مسرح  
 :  ا لس ال م ادرفي اي النص جوات  ، والعجلي

 لماذا تستهدف لبنان ؟!  
 ألن  لبنان  

 توأُم الن زيِف الفلسطيني 
 وتعويذُة العراِق الحزين

 ألن ه كذلك 
 وألن ه لقمة  ُمر ة في فِم المغيب

قاء   وألن  الصابرين قو امون على الش 
 وألن  القادمين شماالً 

 نحو بيادِر الُحلم
 على مرمى 

ميِة الحارقة    من الر 
اعداخل عواطف الشاعرين  ،  للشاعر عبد الحميد القائد   يجاري الشاعر قصيدة )آر يا بيروت(،  في النص الثالث   

يعمل الرمز عل  خلقها في وجداننا ،  قصيدة  ل منهما عن طريق إيماءات شعورية ودشعوريةواعشات  م  نسيج  
األمة ،  البيدر،  البيت :  يصرخ مناديا بيروت العي اي،  في حر ة دؤوب منسجمة م  النداء لبيروت المبعثرة

 لدة ..  معن  الأمال .. واي الراسنة في الباكرة والحكايات النا، منزل السالم، القلب ، الحبل 
 يا )ب، ي، ر، و، ت(

عر  يا براءَة الش 
مت   يا يمامَة الص 
 يا رسالَة البياض
 يا وسادَة األسئلة 

 يا ُتربَة األْرِز الُمرتكز 
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 في األناقة 
 من الجغرافيا

 والتواريِخ الر ابضة
 في الدفاتِر الذ اكرة 

لينثر  ،  لنداء هوت الشاعر الحالمويعشكل في ابا ا،  لينعهي تاآلاات ،  واي المبعثرة،  ينادي الشاعر بيروت   
اللغة العي ي وع م ردااها ليجعل من عباراق الشعرية سهلة المبن ،  المعاني الجميلة في  ل ش ر ،  واسمو 

ي ة جمالية تارزة،  تااخة الددلة يعات   ،  اثنعا عشرة مرة(  فبعد اأرار حرف النداء )يا،  في دي النداء في النص ًو
العواريخ الراتضة في الدفاار ،  األرز المراأز في األناقة من الجغرافية: )الم عوحة عل  الع ويل فيالقارئ المعاني  

رسالة البياض  ..(  يعأرر ابا ،  يمامة الصمت ،  براءة الشعر: )فضال عن ه ات المناد  المععددة(  الباكرة
 .   دافقة من المعانيت ريقة احسرية ودية اعضمن جمال  ، النداء تصورر الجميلة الظاارة والمضمرة

 
 عدنان قداحة: أحالم مسروقة   .16

 
أم عن ط ولعق ؟ ال  ان   ط ال بالدر ينحت  ،  ال يكعب قداحة في أحالمق المسروقة عن ال  ولة في العالم   

 في الصنر ت ناملق اللينة ال رية ؟ ال  عب معهم  عاب النلق والنليقة والشعر وحكايات القهر؟  
،  لمالقاة المعلقي واو يغعرف من ااكرة ال  ولة المشعر ة،  ة تالم ععح الشعري محاولة الشاعرربما  انت العناي   

 : وحين نع مل المق   األول نجد أنق يسع  إل  إقامة الصلة الوجدانية بين القصيدة وجمهوراا
   في بالدي، يولُد األطفالُ 

عِ  عِر الُمرصَّ  في بيوت  من الش 
 ساطعِة البريقبماسات  من اآلماِل 

 وكباقي أطفاِل األرضِ 
 يحملون في المآقي ُحلًما زاهًيا

ون بعزم  الر حاَل للطريق   ويشد 
وبالععلم من ناحية أخر   ،  العي ارابط تالباكرة من ناحية،  يلعقي الشاعر م  وائل الجشي في ا ريات ال  ولة  

، افإنها المنزون األوفر حظ  ،  للنبرات والعجارب الحياايةفال  ولة اي المهد األول  ،  البي يشغل الحيز األكبر
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يدف  الشاعر إل  الععبير  ،  يانح ولعل اسعنباط العجربة ال  ولية في  ثير من األ،  واألكثر سعة للباكرة  اإلنسانية
 .من خالل عن اجربعق  البااية

ال  ولية حين يكون احت وط ة الواق  المقلق  اي اسعدعاء لباكرة الشاعر  ،  إن أحالم مسروقة             
يبحث من خاللها عن ادأاها وإعادة اوازنها فع اي المقارنة  ،  ا وثورة في الن سا وضيق  الم لم البي يشكل أرق  

 :  النصية بين زمنين
   في بالدي، يولُد األطفالُ 

عِ  عِر الُمرصَّ  في بيوت  من الش 
 بماسات  من اآلماِل ساطعِة البريق

 قي أطفاِل األرضِ وكبا
 يحملون في المآقي ُحلًما زاهًيا

ون بعزم  الر حاَل للطريق   ويشد 
إد أنق لم يحقق مرادر  ، فيلج  للحلم مرات ومرات ، اسعدعاء هورة ال  ولة حاجة يعوضها في حضور الباكرة  

ومهربق إل  الحياة ،  الواق ليجد فيها منرجق من ابا  ؛  فيسعهدي للعودة إل  ال  ولة،  في لملمة اااق المعشظية
يرسمون لوحااهم ليبلغ نضالهم حّد  ،  حكايااهم ر يقة،  ألنهم بريق عين الأون ؛  يكعبون النليقة،  تشكل فنعازي 

 :  ونزف الدم شعر، فبرف الدم  شعر  ، القصيدة
 وبسذاجِة األطفاِل يكتبون الخليقة 

 ما كانوا يدرون أن هم في عيِن الكوِن بريُقه 
عرَ     حكاياِت قهر  كتبوا الشِ 

 صفحاِت موت  وآياِت نضال 
مِع  ِشعر   وما كانوا يدرون أن  ذرَف الد 

ِم ِشعر   وأن  نزَف الد 
 وأن  الن ضاَل الذي يبلغ حد  القصيدة

 وحَده، وحَده، ُكنُه الحقيقة  
. فقد يمكن إعادة ابر الرؤيا إل  طموح الشاعر البي د يحدر حدود حين اعرض مرف  بيروت لالن جار .   

وببل  اعحول القصيدة إل  منلص أو ملج  ي وي إليق المبدع .. وحين  ،  عاد إل  ال  ولة يبحث فيها عن حلول
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د يسم  هرخات األط ال  .. ا اي الباكرة في ،  أهم،  يعلظ ،  ااارب  ،  اا خائب  رأ  الشاعر ما  عبور عالم  ،  كعبوا
فرؤ  األط ال  .  وإن  انت في ًااراا بري ة اادئة،  دحعماداهافاضحة   ،  أحيان  ثيرة  اش ة عن بواطن الن س

فيًو هما تادسم    ،  ونص قداحة يشف عن احعدام وحرقة اجعلق يلج  إل  عشعار وقدموس،  ا عن حد الممات 
ألن عشعار  ؛ ويبني من خاللهما عالقة جوارية، ا تالقيم ال قوسيةوينسب لهما األط ال ليجعل من نصق ممعل   

إل  الس لي  عادت  العالم  إل   الس ر  تعد  الشعري ،  األرض  النص  اندم  انا  أخير  ،  فالعودة  يبحث  ا عن  فهو 
 :  وقدموس البي اخُع  ت أخعق ااب دسععاداها، النالص فعشعار سععيد للحياة بهجعها

  إنهم أطفاُل ِعشتار 
 عرفوا هللا وأهدوه ُحًبا وسالًما للخليقة

  إنهم أطفاُل قدموس
  لتكون "الكلمة" التي كانت في الِبدءْ ابتدعوا الحرفَ 

 وباقي الحقيقة .... 
األول   ،  يقف الشاعر فيها أمام مرآاين معقابلعين  ،اكبا يعضافر الحلم وال  ولة واألس ورة في إنعا  حالة شعرية 

أو ينحو  ،  البشريةوالولو  إل  المالمح الحقيقية للن س  ،  والنأوص إل  عوالم ال  ولة،  مرآة الهروب من الواق 
وملأااق الداخلية الدفينة في عالم بريء مليء تالسعادة وال رح واألحالم الوردية المرسومة ،  إليها عقلق الباطن

،  زمن الحرف والحقيقة،  ام زمن الألمة،  وقدموس  ما يحلم بهم  ف ط ال عشعار،  تحبر اآلمال وطباشير السباجة
 ويعض بنواجبر القوية عل  وجدانق !!  ، الواق  المر البي يعيشقأما  الوجق اآلخر في المرآة فهو خلفية 

 
 عزيز ثابت سعيد:  لعينيك يا بيروت   .17

 
فالقصيداان د اصوران الحد  األخير ببيروت تقدر ما اسعحضران  ،  م  قصيدة شهاب   عزيزيلعقي نص    

 يعيش عل  هدار م  أهحاب  رام.،  ا جميال  يسعحضر الشاعر ماضي  .  هورا رومانسية لزيارة أو وداع لبيروت 
ويعمن  لقااا  ،  يعيش الشاعر الباكرة،   عل  وجوداا في البناءداد  ،  العنوان او الم شر والم طر لبيروت     

 ن ست عنق معانااق، ،  اي عشقق البي اجبر،  واأ أف دموعق،   يف د ؟ واي العي الملم قلبق المبعثر؛  من جديد 
 :  قوفيها ابنر امّ 

 يروُت ُكل ي ُهموم  أَتْيُتِك ب
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رْ   َفنف سِت عن ي، وهم ي َتبخ 
 إلهي َأُروُم لقاها ِمراراً 

 فبيروُت عشق  نقي  َتَجذ رْ 
العي اأشف اسعب انات داخلية عاشها الشاعر فيها فشكلت ال  العموض  عبر    (الب رة)وببا اأون  بيروت      

 ألنها عشقق المعجبر ! ، اعو للا أن يلقااا مرار  فهو يد ، العي اصور الحزن والبكاء عل  بيروت ، ال أرة المكثقة
  . في شجن يدغدغ الحواس، يقعرب الشاعر من الماضي، لغة القصيدة اأعظ تالش افية  
 

 نايف عبد هللا الهريس: شرار االنفجار   .18
 

وإاا  ان اسعندام الشاعر لألل اظ الغريبة  ،  ارابط األل اظ والألمات تالمعاني تما يعناسب والعجربة الشعرية   
فإنها ببات الوقت ا دي إل  غراتة المعن  حع  وإن جاء تالصور  ، والجافة يبين قدراق عل  العالعب تالألمات 

 .  االعي احاول  سر الحدة أحيان  
، انالبّ   ولغعق اأدّ ،  فقصيداق زائغة مراوغة،  ويغامر في الوزن واللغة،  نص  بض الريحيحاول الهريس أن يقع   

يقدم لنا جمالها وثراءاا لأنق  ،  ا عن جوار ما ! يغوص في األشياءربما تحث  ،  وهورر اعحول إل  اجليات أخر  
 ين ب من دائرة الضوء إل  جهة الع ب.

فالناس ابكي  ، ني بيروت العي الونت تالدماء في يوم ادن جارين عح عل  البكاء في عي ،  في الم ل  المصّرع  
  : الجمال

ْنــــُس في إْنــَســـــاِن َبـــــــْيُروِتي    َبــــَكى اأُل
  ِدَمـــــــاًء َقـــــَنـــــــْت في َيـــــــْوِم َمــــــْوُقـــــــوِت 

  ِبـــَتـــْفـــِجـــــــيِر ِمـــيــــَنــــــــا الــَحـــــــَيــــــــاِة ِبـــَهـــــا
 ِبـــُجــــْرم  َجـــــَرى في َأَمــــــــِر َطـــــــاُغــــــوِت 

فالع جير من فعل ال واغيت العي لبست سوار الحقد في ،  الموقف والرؤية مما حصلويمضي النص ي لسف     
 فسق ت عنهم ورقة العوت وفضحت عورااهم وحقدام األسود. ، اإليباء

فنشعر تالنار الُمّعقدة الباعثة ل ائر ال ينيق  ،  ا عل  الحاقدين األعداءغير أن لبنان   ائر ال ينيق يظل عصي     
ا، وآخر ين ق معرفة مس ولة، ا ُمعجّدد  م البي ُيحّلق تجناَحي النيال والس ال، جناٌح ين ق خلق  ألابا النسر العظي
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يحّلق فوق الي س واأللم، ين لت من الزمان والمكان، ُينّ ط حياة جديدة، مدااا أوس  من المد ، ويرسم ُمثال   
،  م لن ُينّيب الظن طالما فيق شباب نشام ُعليا بديعة ُاغّير م هوم العالقة تالنالق واإلنسان والوجود...أل نع

والقصيدة  اوهل للمعلقي ت اقعها الشعرية موقف الشاعر من فعل ال واغيت ضمن  . يعصدون لشرار ادن جار
وشمس النير ،  افال جر فعل يعحقق لغد أفضل أخير  ،  والعداعي غير المقيد ،  فضاء يسعوعب ادسعرسال اللغوي 

 :  عجاوزون المحنةزاهية في رجال لبنان البين ي 
ــَس في     َوِلْلَفـْجــِر ِفـْعــُل الَخــْيِر ُشمِ 

 ُشُخوص  ِبِصْدِق الَقْوِل َمـْنـُعوت 
 ا َتــــَحـــَيـــــــا ِفـــِنــــيـــَقـــــُتـــــــهُ َكــــَمــــا َطـــــــاِئــــرً 

ْمــــــــِد فـي ِفـــْعــــِل    َمــــْبــــُتـــــوتِ ِمـــَن الــــرَّ
 َفـَمــا َخــاَب ُلْبـَنـان  َوِفيِه َجَدى

 ِمْن َعْظِم َبْيروِت  ارِ َنَشامى الدَّ 
،  اا تائس  ا جريح   ت وراءاا الموت والعار وشعب  و)اللبننة( العي خلّ ،  والدم المباح،  ويمضي الهريس ي رخ لالن جار

 . بهم عزم د يكل يداوون الجراح ليعود األلق إل  بيروت ،  النشام يقابل ابا أن ،  بال قوت وأط اد  
الناهة    وموسيقااا  تعروضها  الأعاب  قصائد  تاقي  عن  القصيدة  أسلوب  الألمات  ،  اميز  تعض  وشاعت 

قلّ  العي  الحوشية  أو  الصورةالصعبة  مثل،  لت في مواض  من جمالية  الغريبة  الألمات  ، مسبوت : )واعددت 
ال ينيق مراين،  مثبوت(،  لقرد نات ان خن،  مننوت  فِّززززززنِّزززززززززيزززززززززقِّزززززززززيٍّ )   : ما اأررت اإلشارة إل  طائر  ،  َكززززززَ زززززززززززْيٍر 

في المرة    لم يضف حيوية،  الأن وجودر  ان ساكن  ،  اا  ل ظي  وقد أع   ابا الوجود اأرار  (  اَززززَحزززَيزززززززا فِّزززنِّززززيزززَقزززززعُزززززززقُ 
لأن القصيدة اظل    ،  فرمز ال ائر احققت فاعليعق في المرة األول  وضع ت في الثانية،  الثانية أو رمزية معجددة
احعا  إل  أكثر من قراءة  ،  اسع  إل  ااجس العوهيل للمعلقي رغم  ثافة األل اظ،  مشحونة تشكو  الشاعر

  المععددة ..!!  وفضاءااق، من خالل اوسيعات الشاعر للغعق وإيقاعااق
 

  نصر بدوان:  بيروت قومي .19
 

  م فيه يحاور الشاعر  .   ل واحد مقدمة لما تعدر،  عضمن ثالثة مقاط  نصيةيي  ب نصر بدوان ال  نص في     
 :  فهو يبكيها تمليون قصيدة وأكثر !! ليعساءل تعداا( من الوريد إل  الوريد )ا بيروت العي اتحت مرار  
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 وكم مرَّة  ذبحوكِ  
 وكم مرَّة  قتلوكِ 

وِك رمادًا وقمتِ   ذرُّ
 طائُر الفينيِق أنتِ 

هود   ونحُن الش 
لب    منذ قرن  وأنِت على خشِب الصَّ

 والنّص ،   ما او الي س من الواق ،  ثم يمضي هوت الشاعر وقد سي رت عليق عقد ال قد والي س من اآلاي
ا بواق  األمة والسالم البي  ا وثيق  ا اراباط  ضاد البي يجعل بناءر مراب   كما او في مقاطعق قائم عل  الم ارقة والع

؛ واي من سنوات عل  خشب الصلب ،  اموبغداد الرشيد والشّ ،  واوأم القدس،  فبيروت أخت يافا وحي ا،  اهار يعيم  
 :  لأنها امشي إل  غد 

  لعل  غًدا يأتي بوجه  جديد
 وُيلب ي ما نريد 

 سنبكيِك أجل سوف نبكي 
 فما أكثرنا عند البكاء 

 وما أصغرنا عند الن داء  
ويظل بدوان يبث  ،  بيروت من أوج  قلب  أوجعنا()واظل بيروت مراب ة تالوجود العربي في المق   الثاني  

ق البي اهيمن عليق حالة من اععصارات البات .. وقد المعناقضات والم ارقات ليعأئ عليها في اشكيل نّص 
 : روحقب الوان إل  اسرّ 

مير   فمن يا ُترى قتَل الض 
 َمن طعَن الوردَة في القلب

 وَمن أغمَد سيَف الغدِر في الظ هر
 َمن يا بيروت َمن؟ 
 وِلْم خان المؤتمن 

 ِلْم يا بيروُت خان المؤتمن 
 وَمن َأمََّن الخائن 
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تالعساؤدت والحنين والنيبة ومعاابة البات     الثاني  يا  )والالفت أن الشاعر يباشر مق عق  إنا قعلناك فقومي 
م  انويعات في مادة الصورة ومصادراا وادوء في نبرة  ،  و يد داء إل  العّ وانا يعحول الن اب من النّ ،  بيروت(

 :  ا إد أن يقول  أخير  فال يعمال، هوت الشاعر تعد أن اعراكم األشياء أمام عينيق 
  إنا قتلناِك فقومي

بِق قومي   يا مهرَة الس 
 أسمعينا الصهيل 

 وُهز ي عروَش الطُّغاةْ 
،  ماحوقد اأالبت عليها الرّ ،  أمعن فيها السلب والنهب ،  عارية،  بيروت العي احعرقت فيها ال رقات والسماوات      

اشهدر بيروت ليغبي الشاعر ااكرانا تالمشهد الدموي البي   واعناص الم ارقة م  العحول البي  ،  اعشظ  اليوم
 الشام. ، وبغداد، القدس، حل أيضا ت خوااها يافا

العي  ،  وهيجان اللغة،  وادحعدام،  قق يعجسد في اعات  الصور وادن عادت المنعل ةإن ان عادت الشاعر وامزّ   
ا م  د  ،  بينهما ويجمعهما ابا األس  المشعرك  لأن ما يوّحد ،  اناسب المرارة ال افحة في الوطن العربي  لق

ا في  وغمد الغادرون سيف الغدر أخير  ،  وخان الم امن، النسارات المعالحقة تعد أن اأالب األعداء عل  األمة
 وأرجعونا إل  شريعة الغاب ..!  ، ًهر بيروت 

 
 ي:  بيروتنا معذرة وائل الجش   .20

 
د خيبعق  ويجسّ ،  يب رر بها واي الم نرة والجوارة الغالية،  المحنةي عل  بيروت تحضور معبر عن  ي س  الجشّ   

ثم ي طر  ،  أال ودم  الثّ ،  لأنها اععال  فوق ابر الجراح،  افي دماء الضحايا العي جرت أنهار  ،  تعد ادسعهالل
نّص  الرومانسيةالشاعر  تاألطر  ال  ولة،  ق  مهد  الباكرة،  فبيروت  رعشة  موجودات ،  وحلواا  تعداا  ويسععير 

العي امدر تمنزون هوري  ،  اي مهد ط ولعق،  فالشاعر يسععين بباكراق،  ال بيعة العي اهب حياة داخل النص 
فهو بين الماضي وال  ولة  ،  ولقصوراا هد ،  رزاا عزّ أو ،  اا اي جبالها شمّ ،  يعيش عل  وق  أحداثق،  وفير

اضج بها دماء الضحايا من  ،  اق  المر المبعهجة العي رسنت في الباكرة ابر المعالم فراح يسعب راا تعد ابا الو 
 : جسداا المهع  وقلبها المغدور

       دماُء الضحايا جرت أنُهًرا 
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  وفجُر الحياِة دعا أنُهَرهْ 
      ودمُع الثَّكالى َهما كسحاب  

  سقى ذابالت  غدت ُمزِهَرةْ 
        وهزَّ أنيُنِك عطَر النُّفوسِ 

 فجاءتِك أطياُبها َمبَخَرة    
تعد  ،  وليس لها غير الدعاء،  وحلمها،  وادععبار إل  بيروت مهد ال  ولة،  وليس لق تعد ال  سو  الحنين    

فحال بيروت د  ،  وا ريات األمس البعيد ،  ليس غير الشوق اأسرر اللوعة،  أن اغعال يد الب ش  ل جميل فيها
 : ي وي عباءاق ولم يبق من حلور  سو  رعشة من الب ريات  ونهار، ي ضي إد إل  لوعة إثر لوعة

       سقى هللُا مهَد الطفولِة فيكِ 
  ويا ُحلَوها رعشُة الذَّاكَرةْ 

         جباُلِك ُشمٌّ وأْرُزِك ِعزٌّ 
  وشوقي لُتربِك ما أكبَرهْ 

     وصوُت القصوِر ُيدو ي صداهُ 
ُد: بيروَتنا معِذَرة     ُيردِ 

ومبعث ،  فال  ولة مهد األحالم،  م   ثير من قصائد ابا الأعاب ،  لقد العقت القصيدة في حضور ال  ولة   
مسعقبلق  ،  وما لإلنسان قدرة عل  العيش بدون ال  الباكرة ال  ولية في مجملها،  وب رة الحياة السعيدة ،  اآلمال

 .  وواق  حيااق
يشبق حروف  (  واو حرف في القوافي )مهعوت   ،  ة حرف الهاءعن اععبارر الهادئ في قافي  رعبّ   إن  الشاعر     
ا سي رت ا موسيقي  اء أع   هوا  اء المعحرك البي سبق الهاء وقد جاءت  موهولة تالرّ غير أن حرف الرّ ،  العلة

، أكبرر،  ميسرر،  مثمرر،  مبحرر،  مزارر،  جوارر)وال عل  الثبوت وادسعقرار في قافية الشاعر  فيق األسماء واي الدّ 
لأن قلب بيروت أقو  من ،  واو فعل يدل عل  العجدد (  أن يعمرر)عدا بيت واحد انعهت قافيعق تقولق  (  معبرر

 ا.الي س البي د ي لح أن ينال منق الي س أبد  
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 صوصالن
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 بيروت 
 

 األردن  /إبراهيم الّسعافين

 
 األفع   حرِّ سّيداي في جُ  من أدخلَ 

 األّيامْ  وارااح طويال  من ضجرِّ 
 كيف يناُم السّيُد في َقْصرِّ األحالمْ 

 ّل السمِّ واألْفع  اعلّو  من غِّ 
 عل  اأَلْحقادِّ َانامْ 

 والّعاريخِّ  يا بيروَت الحاضرِّ 
  بال َثَمنٍ 
 لُقرهانِّ الَبْحرِّ الّسارحِّ  أْسلمناكِّ 

، نراودُ    لّ  الحورّياتِّ  في اأَلْعماقِّ
 الهّم هيامْ  ونحُن عل  أره ةِّ 

راٌف، َأْو َأْشباُح ُخرافاتٍ مْن   نحُن؟ خِّ
 ينسانا الّناُس عل  ااويةِّ العبثِّ 

؟   المجنونِّ
 ُنسافُر في َأْحزانِّ مدينعِّنا 

 
 :قال الّراوي 
 غّرقُ يُ   د طوفانَ 

 د نيراَن ُاَحرِّقُ 
ُر َأْو بر اَن ُيمّزقْ   د زلزاَل ُيَدمِّّ

 اأَلسواقْ  حُ د َسْيٌل َيْهُدُر يجعا
 ُسّراقْ  ُعصبةَ د تاٍغ يعدو، د 

 د جيٌش يزحُف مْن  لِّّ اآلفاقْ 
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  الالاعِّ  الّراوي تالّدم ِّ  قَ شرِّ 
 :ثم تك 

 يا سادُة، نحُن الّ وفاُن ونحُن الّنارُ 
 نُة الّزلزالْ ونحُن دااقِّ 

 نْ ّراُق ال رحةِّ مِّ نحُن األعداُء، وسُ 
 ُمَقلِّ اأَلْط الْ 

نا مَ   ْن دّمر  ّل شوارعِّ
 حدائِّقِّنا  ْن خّرَب  لّ مَ 
دنا ومدارسنا و نائسنامَ   .ْن َأالَف  ّل مساجِّ

 مْن شّور وجَق شواط ِّنا 
مةِّ ااريخٍ   يا بيروُت الّسامقُة عل  اِّ

 د َيْبل  
 َأّياٌم، واعود البسمُة للوجقِّ األبه  

 ويعوُد الُأحُل ال ااُن للعْيَنْينِّ 
 ّل الّساحرِّ ُاباايَن الّدْنيا تالدّ 
 والقّد الممشوقِّ 

 المجدِّ األْعل  وملحمةِّ 
 يا بيروت العاليُة، سالم ا،

رقِّ   أْنتِّ منارُة ابا الشَّ
 . وأْنتِّ مدينعق اأَلغل 

 
5/8/2020 
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 قصائد في بيروت ثالث

 لبنان  / خالص فرنسيسإ

 
 من ٔاكمامِّ 

 البحرِّ  
 خرَ  الموتُ 

 احرُق األرَض   انار  
 ج ُِّف ينابيَ  الحياةِّ اُ 

 ت شالءِّ  امأُل الّسماءَ 
 القمحِّ المجبولِّ  
 من دمِّ األط الِّ 
 وعرائُس البحارِّ  
 اعساقُط  المرمرِّ 

 رّياتِّ الغيمِّ الملّونةِّ من ثُ 
 ا مم  الصريُر يعدّفُق حِّ 

 اشوي األجساَد العاريةَ 
 اسحُب األرواَح منها 

 يقعسمون ثوَب األرجوانِّ 
 زِّ يلقوَن قرعة  وعل  األرْ 

 هوٌر اعض  عل  الش قِّ  
 ألنيُن  شّققها ا  اغص  ت سماءٍ 

 أفرغوا الّشواطَئ من بلورِّاا 
 زرعواا تكاَء ٔامٍّ ثأل  

 سرقوا الدفَء من قلبِّها 
 ونرجٌس من وجٍ  حوَلق يرقُص 

 مبعورٌة ال راشاُت،
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 مشلولٌة ألواُنها
 وعصافيرُ 

 كان المد  ملعَبها 
 نحيٌب يقرُض فرَحها

 هرخُة جرحٍ 
 وانعحاُب دمٍ 

 قّشُر عنها وجَعها ن يُ مَ 
 عنها رماَداا ن يسلُخ مَ 

 عل  األره ةِّ وعل  زوايا الّشوارعِّ 
 شيٌخ يجمُ  ا رياتِّ الحبقِّ 
 وفوَق الغمامِّ وجوٌر شاردةٌ 

 ا ل   
 فوَق مسقطِّ الموتِّ 

 حملُق في أرٍض م ّهرٍة تالّنارِّ اُ 
 اق ُر دمَ  األزاارِّ 

   ، واشعُل ط ال  اازرُع قمر  
 واسيُل نحَو ٔارضِّ أجدادي 

 ج  ينحسُر الد  
 والليُل ال ويُل ينقش ُ  

 د اموتُ 
 د احعرُق بيروتُ 

 اش   عاشقة  مشععلة   
 في البدءِّ  اَنْت بيروتُ 

 وسعبق  
**** 



62 
 

 يشق    ني األبيُض 
 انّهد قلب  

 نجمٌة اشعُل خاليا روحي 
 دمعة أخعي 

 اداْد نعشي أبي 
 ألناَم قريرَة العينِّ 

 أّمي اعض  األرَض عل  يدي
 لملمي ًّلي

 حولي البراعَ لّ ي 
 البرُد ينهُش أطرافي 

 امسحي الغباَر عن عينيّ 
 اخعارني البحرُ 

 يا أّمي 
 يغرُق موُجق القارُس في دمي 

 ال أطعُمق جسدي؟ 
 ُل وحيديزرُد الّريحِّ يكبّ 

 زنِّ فوَق الحُ  امسافر  
 يحرُس القمَح في السنابلِّ 

 بيروُت امسُح الجمَر فوَق مشاعلِّ الّش قِّ 
 الّدم ِّ ا لُق أسراَب 

 ،امالح   العح َر عل  النّدينِّ قبر   
 ابةِّ المساءِّ امعّد النلوُد برُ 

 يعّلُق الورَد األبيَض عل  بيارقِّ بيروتَ 
 خامِّ يح ُر ربيَ  بيروتَ وعل  الر  

 نازفة.وأسماَءاا ال
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 ****** 

 نقُبني من  وابيسِّ الوج ِّ من يُ 
 يمّزق الّدمُ  ابعسامعي  
 ينعهي أناملي في مناٍض د 

 دمي ي ّن في دمي 
 يكعُمُق تكاُء ط ٍل لم ُيأعَرْ  ت حالمِّقِّ  

 عم  مجبوٌل من هلصال اليُ 
 أتنرٌة انبثُق من قبرِّرِّ األزرقِّ   

 وهوٌت  الّصد 
 لعروٍس اشد  عل  يدِّ البحرِّ 

 اسعن ُق الموَ   
 وعل  مرأ  الّنجومِّ 

 أشعَلْت شمعة  بلونِّ الغيابِّ 
 ومَضْت 

 األلمَ فراشة  امضُغ 
 الم  أجزاَءاا المبعثرَة   
 زني من ُيععقني من أسرِّ حُ 

 ي رُش الم َر عل  يبابي 
 عص وٌر يحملُق في وجهي 

 يروي لي ااريَخ بيروَت الّدامي
 ا يرشُقني تالّريحِّ ساخر  

 يحمُل إلّي محنَة األرواحِّ 
 حيُث الموُت منحةٌ 

 وهوُت ليٍل د ينعهي 
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 ونزُف ناٍي تعيد 
 أريُد أن أتكي، 

 ي أكبُر مّني  دمع
 د سريَر ف رامي عليقِّ 

 د مهَد ل  ولعي الممّزقةِّ 
 قالْت زارٌة تاكيةٌ 

 اغمُِّس في األس  أريَجها 
 زمهريٌر اائٌج في جسدي 

 اا أنا أضّم إل  قلبي  
 أشالَء روحي

 أشالَء الّضحايا 
 في البرِّ والبحّر والجوّ 

 وفي قلبي
 تس ُت قلبي أمامي 
 ُأهغي إل  ا ريااي 

 هوَت أرٍض فاغرٍة فااا أسم  
 اس ُ  دَم أبنائِّها 

 لل جيعةِّ  انب  نُ 
 وامسُح برمادِّ الغيمِّ ضميَراا 

 بيروتُ 
 اليوم ق عوا

 تالّنار حبلَي السّريّ 
 مااا أقوُل يا بيروتُ 

 انداُح هرخعي حع  آخرِّ البحرِّ 
 حع  آخرِّ الجمرِّ 
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 غّمسي اواَءكِّ في دمي
 ُز أغصاَن َ ّد يا أرْ مُ 

 سماءُ اوّاجي يا 
 انع ضي من احتِّ رمادِّكِّ 

 ّد أشالَءامْ يا موُ  رُ 
 اكعْب أسماَءام  

 يا غيُم اسكْب م َركَ 
 لملْم يا اراُب ع َرامْ 
 انثْر يا بن سُج حزَنَ ، 
 أحّدُق في األره ةِّ 

 أحّدُق في البحرِّ 
 في الال شيءِّ 

 د أر  سو  ًّلَي البعيدَ 
 ال أغ ُر لأم 

 يا من سحبُعم مّنا الحياةَ 
 تقرُام أحالَمنا يا من  

 وخنقعُم األجّنةَ 
 مالِّ رفّيَة عل  الجَ وأعلنعُم األحكاَم العُ 

 بيروتُ 
 أر ُض في شوارعِّ ِّ مجنونة  

 اعساقُط األبراُ   الّريحانِّ 
 بيروتُ 

 الحرائقِّ ُ حل ِّ 
 وأساطيُر اللعنةِّ ا ارُدكِّ 

 اشهْد أيها البحُر وال يُر والهواءُ 



66 
 

 اشهْد عل  من  سَر ًهَراا وروحي 
  الموَت تسناءٍ وّزع َ 

 بيروتُ 
 أتكي علي ِّ 
 أتكي عليّ 

 فدمعي آخُر ما أمل ُ 
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 ِلبَْيروَت فينيقُها 

                            

 سورية /أكرم َجميل قُْنبُس

 

 إِّل  داَنٍة مِّْن بِّالدِّ الَعَرْب 
 َلها الَبْحُر رِّْمٌش َوُأمٌّ َوَأْب 

رِّ ااَرة    َاناُم عل  َزْندِّ
 ُاعانُِّق َأْرَز اأَلَرْب َوَاصحو  

ْمسِّ َمّواَلها  َوَاْهَزُ  لِّلشَّ
نيَن العََّعْب   َوَاْنُ ُض َعْنها سِّ

ْشعاُرأل ابا الّزمانِّ   َفَبْيروُت ألعِّ
ْب   َوفي َهدرِّاا َمرَفٌ  َيْنَعحِّ
 تَِّ نياتِّقِّ الَمْوُت َقْد غاَلها 

رِّ َقْد َوَثْب  ْئٍب عل  َهْيدِّ  َكبِّ
 ُانا ألايروشيماأل بَِّبْيرواِّنا 

َقْب   ُاَوزُِّع َأشالَءاا في الحِّ
 َوألشاايالأل مازاَل َشرياُنها 

 َيبوُق َلظ  َمْن َطغ ، واغَعَصْب 
 َفمِّْن نِّصفِّ َقْرٍن َوَبْيروُت َلمْ 

 ُاَأْ أِّْف َأس   في البِّالدِّ انَسَكْب 
ها   َاَسلََّل َغْدٌر إِّل  رِّْمشِّ

 َوَأْجر  تِّقِّ  الِّحاتِّ الُأَرْب 
 الَمْوتِّ َبيروُت تاَاْت عل  َمرَف ِّ 

ُل َخْلَف َأماٍن َاَرْب   ُاَهروِّ
داُر الُقلوبِّ  َع فيها جِّ  َاَصدَّ
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ْب  رورِّ اللَّعِّ  َوغاَدَر َنْبُض الس 
 تَِّ ْقدِّ َأٍب َأْو َأٍخ َأْو َهباحٍ 

 َوشاَب الرَّضيُ  لَِّهْوٍل َنَشْب 
 َوَابَّْت بَِّنْجدااِّها ُأمَّعي 

ها ما احَعَجْب   لَِّعرَفَ  مِّْن َشْمسِّ
 َف ي َشعبِّها لِّلّسالمِّ َنشيدٌ 

 َوفي َهبرِّاا خِّصُبنا الُمرَاَقْب 
 َسَعبق  َحماَمَة َتْحرِّ الَغرامِّ 
 ُاَراُِّّل ما شاَء َمْجُد الَعَرْب 

 َسالمي لِّ ينيقِّ َبْيروَت َيْجلو 
ُحْب  نيَن الرَّمادِّ لَِّعْهمي الس   سِّ
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 ُرؤى لُبنان

            
 سوريا  /أكرم َجميل قُْنبُس

 
 ُلبناُن  اَن، وما َيزالْ 
شقا  َيهيُم تِّقِّ الدَّدلْ   عِّ

باُلقُ   َفَجماُلُق َوجِّ
ْحُر الَحاللْ   َوَاواؤُر السِّّ

 داَرْت َعليقِّ َرح  اأَلس  
 واغعاَلتِّ الماَء الز دلْ 
 َوَدَجْت رياُح َزمانِّقِّ 

 َفَعناَثَرْت دوَن الَمنالْ 
 َوعل  الَمد  أَعداُؤرُ 

روا َمياديَن   النِّّزالْ َخسِّ
 َجّروا ايوَل النِّزيِّ مِّنْ 

 َبْبٍل َاَ تََّ ُق الرِّجالْ 
 َسَيظل  ُلبناُن الّرؤ  

 َمْجدا  ي رُِّخُق النِّّضالْ 
 َوَيجْيُء  ال ينيقِّ َأوْ 

اللْ  ُح الضَّ  كالَ ْجرِّ َيأَعسِّ
ني   َوَيظل  واَحَة َمْوطِّ
 َحّع  َنُشدَّ َلُق الرِّحالْ 
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ي  على الُجرح .. ُشد ِي  ...  ُشد ِ
 

 العراق  /إياد عبد المجيد

 
ي  ..   دِّّيشُ عل  الجرح  ُشدِّّ

 الحقد األسود يدمينا  
 يعربد فينا 

  الحقُد األسوُد ُيدميَنا
 .. ُيعربِّد فينا

 المرف  م عوحٌ 
  باحةوالداُر مُ 
  مأل  تاألرواح وسماؤكِّ 

  نيراٌن اأعظ
  ازلزُل  ّل مساكِّننا
 والحزُن الالاُب،  

   أرواحال، يحصُد يوغِّ 
    سموم ليس سو  ريحِّ 

  ، وجراحموتٌ 
 ..  أحمر ليلٌ 
 ..  ور ام نارٌ 

 واجمة،   ووجورٌ 
 ..  ُاشبعنا آدما

  ا، وأنيناُجوع  
 .. بيروت  ُشدِّّي

 ..  ارعمن المرف   للشّ 
  من البيتِّ إل  البحر
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 .. هبط خلَف دموعِّ غمامٍ  أسود يَ وجٌ  
 .. خانموا  ودُ 

 ..األشياء ضاعت  ل  
  اُر لنا داراما عاَد الدّ 

  أو عاَد المرف  يسعقبُل أحباتا
  ما عاد الليُل ُيسامرنا

  َاشهُق تالُجرح  ما عادت أفوارٌ 
يبنا  بيروتُ  ُشدِّّي  .. ُشدِّّ

 : يا بيروت   من قلٍب مببوٍح أهرخُ 
 ُف ابا الوجَ  اآلن  ؟َمن ُيوقِّ 

   من ُيوقُف ابا اإلعصار
 .. ثأل عن أمّ ٍ 

 .. بيٍت يعهدم
 !..؟ أحالأمٍس 

 ابا العدَم الممقوت ؟ من ُيوقفُ 
يبنا  بيروتُ  ُشدِّّي  .. ُشدِّّ

  رحَ كي نوقَف ابا الجُ 
 ا أن نحيا في عزٍ فإمّ 

 .. أو شهداَء نموت 
يلنا  بيروتُ  ُشدِّّي   ُشدِّّ
 .. زُن  بيرفالحُ 

 !!.. من تغداَد إل  بيروت 
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 المحروق )بيروُت( في ربيعها 
 

 السعودية /جاسم الّصحّيح

 
 ُلمِّّي رماَدكِّ فز)زالمناُض( حريقُ 

 وَاَرقَّبي أْن )ُيوَلَد( ال ينيقُ 
 يا َجنََّة الشرقِّ القديمَة.. لم نزلْ 

 رغَم الدخان، َنُشم ها ونبوقُ 
 ماَل اراُعقُ  )بيروُت( حيث البحرُ 
 فأ نَُّق لعناقِّها منلوُق!

 األتجديَّةِّ غيمةٌ لود اْسُمها في 
 ما ُبلَّ في َحْلقِّ القصائدِّ رِّيقُ 
 ُأنَث  ارائُبها الجباُل، وجيُداا 
 تحٌر ت ولِّ ميااقِّ، ممشوقُ 

 وجبيُنها َأَلُق الهضابِّ َاَ عََّحْت 
ٌد وعقيقُ   عبر المد  فُزُمر 

 ابي )بِّرِّيُعوُس( العراقةِّ طالما
 حملوا مراكَبُهْم لها، )اإلغريُق(

 ارٌة، وُانا الهو  فُهنا النبيُب حض
 َنَسٌب َيُضم  العالميَن، عريقُ 

، ولم َيُننْ  )بيروُت( عاهمةُ   الزاورِّ
 تالع رِّ أنَّ ربيَعها محروقُ 

، فيا َار   )بيروُت( عاهمةُ   الزاورِّ
 َمْن راح يس ُح ع َراا وُيريُق؟!

ْت للشزراعِّ َأُك َّها   َغرَِّقْت فَمدَّ
 فع اج ْت أنَّ الشراَع غريُق! 

 هنوبُراا المقدَّس عالقٌ وإاا 
، وَأْرُزاا مشنوُق !!  َنْهَب ال  وسِّ
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 َاَعَمزَُّق األضواُء في آفاقِّها 
 َيُصم ها العَّمزيُق!  حعَّ  يكادُ 

 َحَمَلْت فواايَر الحياةِّ، فزباُبها 
ا تقبضةِّ َعصرِّاا، م روقُ   َأَبد 
 في حارةِّ الي سِّ الععيمةِّ لم ازلْ 

 ُشروُق ؟!امشي، فهل لالحعمالِّ 
 يا سائَق اإلسعافِّ دون خرائٍط..

 غيَر الَمَدافِّنِّ ما ُاناَك طريُق!

 *** 
نا   ُهبِّّي نبيَبكِّ يا مدينَة ُبْ سِّ

 فُهنا نبيُب البائسيَن ععيقُ 
 ودعي لنا العحديَق في همتِّ األس  

 فلقد ي وُل تَصمعِّنا، العحديقُ 
، فلم يعدْ  َبْت فراشاُت الن وسِّ  َكبِّ

.. َزاْ  .. رحيقُ في الزَّْارِّ  رِّ األمنياتِّ
 ناَح الغراُم عل  المواعيدِّ العي

 مااْت، وعزَّ  العاشَق المعشوقُ 
 والُحب  ابا اليوَم يلبُس بدلة  

 سوداَء ما اْنَ أَّْت عليقِّ اضيقُ 
، ود الهو   ل   د موعُد النجو  ُي ِّ

 يزاو، ود غصُن الوفاءِّ وريقُ 
 الُحب  ابا اليوَم يلبُس ساعة  

قِّيَن: َأفيُقوا!   ثأَل ، ويدعو العاشِّ
 َوْلَعدُخُلوا في الُحزنِّ من أبواتِّقِّ؛

 إنَّ النوافَب د اأاُد ُا يُق! 
 والساعُة الثأَل  اشيُر لشاعرٍ 

 لم يكعمْل تمجازِّرِّ، العحليقُ 
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 الساعُة الثأَل  اشيُر لحانةٍ 
 فيها ينوُح الأ ُس واإلبريقُ 
 الساعُة الثأَل  اشيُر لمعبدٍ 

 ْت عليقِّ حقائٌق وحقوقُ ُس ِّحَ 
 الساعُة الثأَل  اشيُر لموعدٍ 

قِّ،  اشويقُ   ما عاَد بين ُضلوعِّ
 الساعُة الثأَل  اشيُر لنورسٍ 

قِّ مسروقُ   أضَح ، وريُش جناحِّ
 والساعُة الثأَل  اشيُر لمرف ٍ 

 ُاَو في جحيمِّ ُح امِّقِّ مسحوقُ 
 كادْت اقوُم تقِّ  يامُة أَالِّقِّ.. 

يُق!كادْت..، ولأنَّ   المماَت َسحِّ
 من أيَن يلعقُط الَمَد  أن اَسقُ 
 َأَمال  ؟!، فُينَ ُخ للقيامةِّ ُبوقُ 

 *** 
 مااا جَر  ؟! إنَّ الدماَء غزيرةٌ 
 و عاُب ُجرحِّ ِّ ما لُق اوثيُق ! 
 أُاَر  )َاَجلَّ ( للُا من عليائِّقِّ 

، فماؤُر )مصعوُق( ؟!  للبحرِّ في ِّ
ُل ما أرارُ، فال   أر  إنِّّي ُأَؤوِّ

يُق( -َعْبَر الن بوءةِّ  - دِّّ  ما رأ  )الصِّّ
 ما ثَزمَّ خلف الغيبِّ إد ُح َرةٌ 

ندوُق(! اُح( و)الص   يثوي بها )َوضَّ
 وجُق المدينةِّ في ِّ وجُق اميمةٍ 

ٌا زنديقُ   مِّمَّا ينط  ُمَشْعوِّ
وحِّ الجريحةِّ واععبي..   َغنِّّي عل  الر 

 إنَّ )الَععاتا( في َأَساكِّ اليقُ 



75 
 

 وَاَهيَّ ي للُجرحِّ َوحَدكِّ طالما 
 ما ثَزمَّ )أنأيدو( لدي ِّ هديقُ 

(؛ د َاثِّقي بها   وس ينُة )األغرابِّ
 لو في الس ينةِّ ُسنُبٌل ودقيُق !

، فإنَّما   وَاَبيَّني أْن يسرقوكِّ
 لِّص  الحضارةِّ ُمْعَرٌف وأنيُق!  

 أخَش  علي ِّ من النِّّناسةِّ تعدما
ْت ت نواعِّ السبايا، الس    وقُ َغصَّ

، ولم يعدْ   لم َيبَق عزٌم في النيولِّ
، بريقُ   ما بين أحداقِّ الصقورِّ

 والُجوُد َجفَّ من اأَلُكفِّّ فَ ْقَ َرْت 
اا، العَّص يُق !  واليوَم أقَص  ُجودِّ

 *** 
 طالما َنَزَفْت تقِّ  )بيروُت(؛ واْسُم ِّ 

، م اهٌل وعروقُ  نِّّي علي ِّ  مِّ
رِّ  ، داويتِّ الهو  تقصيدِّ  تاألمسِّ

 غزاٌل في مداكِّ طليقُ فإاا 
، واكبا   وَأَخْباِّنا َأْخَب الرقيقِّ

بَّةِّ دافٌئ ورقيقُ   َأْخُب اأَلحِّ
 مااا جَر  ؟! ويكاُد يلهُث داخلي

، س الَي المننوقُ   َحدَّ المماتِّ
 والُحزُن يعبُر من خاللَي.. إنَّني 

 تاٌب بزحائطِّ َهبرِّرِّ، موثوقُ 
قي ، فَحدِّّ  ُحزُن الُقر  ُحزني علي ِّ

،  ْم ُاَو اائٌل وعميُق !!في الُحز   نِّ
 أحنو عل  ننلِّ السكينةِّ داخلي

لَّ فيقِّ، ود عليقِّ عبوقُ  ًِّ  د 
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 أنا لم أشقَّ علي ِّ جيَب قصيداي
 لأنَّ جيَب َاَجل دي مشقوقُ 

 ما زلُت أنسُج من عزائ ِّ مع   ا 
يقُ  ْ  حعَّ  اععراني الضِّّ  لم َيعَّسِّ
 ف نا أماَم الُحزنِّ لسُت بزشاعرٍ 

 نَِّي شاعٌر مرموقُ لأنَّ ُحز 
 م 2020أغسطس 
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 بيروتُ 

 سورية  /جميل داري

 
 إل  مع  وربيُ  القلبِّ ُينعه ُ 

نا المس وكِّ يشعب ُ   والموُت مْ  دمِّ
 إل  مع  وحباُل الّصبرِّ قد ُق َعْت 

 ل ُ لم يبَق إّد رماُد الحلمِّ والحَ 
 جَدْت ب وُ بيروُت  انْت مالَا القلبِّ مُ 

 واليوَم شيَّعها األمواُ  والّسم ُ 
 اا دِّ كانْت مالَا القوافي في اشر  

 ولم ُادْر ًهَراا فالّصدُر مععركُ 
 من نصفِّ قرٍن وابا الموُت يحصُداا 

 ويشعهي تعداا أن ُيقعَل الملُِّ ؟  
 أرمدة  ولم اصْر ابرِّ العنقاُء 

 ألّنها سرَّ ابي الّنارِّ امعل ُ 
 ا لها وبَكواعّشاُق بيروَت  م ناُحو 
 أواتَ إّد زعامُعها في عقرِّاا دَ 

 عاَ  ال ساُد بها، وال اسدوَن بها 
 فالّ ائفّيُة إْن ولَّْت فقْد الأوا

 بيروُت عاهمُة األحالمِّ هادقة  
 أوا و ل  َمن ناهبواا الغدَر قد أفِّ 

 بيروُت أغنيُة العّشاقِّ عالية  
 ود يليُق بها في ش وِّاا الّدركُ 

 فيروَز د بيروُت شان ِّهابيروُت 
 فالّشانُئ األبعُر المبموُم مرابُ  

 بيروُت أقزاُمها قادوا مسيرَاها 



78 
 

ها بر وا  مثَل البعيرِّ عل  أن اسِّ
 ألبيروُت من اعٍب، بيروُت من اابٍ 

 كل  الوهايا، وهايا للاِّ ارابُ أل
 دةٍ يعاجروَن ت دياٍن وأجنِّ 

 و ل  طائ ٍة تالّربحِّ اشعركُ 
 اسع ثروا تالمد  الّسمكيِّّ قاطبة  

  ُ سَ و اَد من جشٍ  ُيسع ثُر الحَ 
 ليسوا اماسيَح حّع ، أيَن دمُعهمُ 

 حع  ليضحُ  من سيمااُم الّضح ُ 
 ُابن  الحضارُة تاألفأارِّ نيِّّرة  

 ركُ د الّ ائفّيُة ابنيها ود الدَّ 
 تعُض المدائنِّ نبُض القلبِّ مسكُنها 

 س أوا لم يس أوا دَم بيروٍت.. دمي
 قد طّوبوا تاسمِّهم لبناَن مزرعة  

 حع  الرقاُب رقاَب الّشارعِّ امعلأوا
 قد جّوعوا الناَس،  ورونا يساعُدام 
ها نسكوا   وما اكع ْوا فعل  أنقاضِّ

 بيروُت لن انحني مهما انحَنْت مدنٌ 
 فاألرُز راسنٌة  مهما بها فعأوا
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 عيناِك وبيروتُ 

 
 سورية  /جميل داري

 
 ألنَّ عيني ِّ في األحزانِّ بيروتُ 
 فأل  شيٍء سو  عيني ِّ ممقوتُ 

 إّني اهّشمني أحزاُن قافيعي 
 ٌم في الّصنرِّ منحوتُ لُ ك ّنني حُ 

 كل  المدائنِّ في عينيَّ من حجرٍ 
 ووحَداا في مرايا القلبِّ ياقوتُ 

 منأوبٌة ابرِّ الّشّماُء، جائعةٌ 
 اَي القوتُ  الأبر  ومنُب مسغبعي 

 فأيَف أنس  العي قد أرضَعْت ًم ي 
 د ُينأُر الُعرَف إّد الجاحُد الحوتُ 

 بن  محامَداا قوٌم جهاببةٌ 
 واا يدّمُراا قوٌم طواغيتُ 

 عيناكِّ وحَداما إشعاُل أجنحعي
  في قلبي العوابيتُ  اأّدَس مهما 

 أر  أمامي ًاللي اآلَن مّيعة  
 يَععها هاحْت بنا: مواواك نَّ مِّ 
 أشرعةٍ  ها مرثاةُ م سااِّ  ك نَّ 

 امزََّقْت فاععباُر البحرِّ ممقوتُ 
، ابا الوجُق بوهلعي   حبيبعي أنتِّ

 ا طريقي إل  عيني ِّ بيروُت غد  
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 طفُل الجنوب 
   مصر / حسن شهاب الدين

 

 ابعأارِّكِّ منب ُ 
  ة ..أْرزَ 
 واديال 

 وأنا انعظاٌر يرفُض الععليال 
 ..لبنانُ 

ني   بوهلةُ الحنينِّ اُشد 
 ..والُعْمرُ 

..  رحيال  ينزفزُني إلي ِّ
 ُمب  اَن هوازُ ِّ 

نبويَّة  ً دمعة  
 اعوضزَّ ُ القرآَن واإلنجيال 

 ..الَمْرَيميَّاتُ 
 اغعسلَن تضوئِّها 

 ولَمْحَن في مِّشكااِّها 
 جبريال 

 كانْت بالُد للاِّ 
ْرَب حمائم  ٍ سِّ
 ..يصعْدَن في ِّ 

 سماَءانَّ األول  
 ..عيناكِّ 

 اراجالنِّ خارطةَ المد   
 ..وُخ اكِّ 

..  رسود ازُبَعُث في الجهاتِّ
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 ..تْسَملتِّ 
 فانهمَر الجنوَب مآانا 

 رَح ِّ لإللقِّ يرفْعَن جُ 
 جليال

 ..زنٍ قرآَن حُ 
 د ض اَف لصمعِّق 

 كاَن الجنوُب نبيَّق المجهود 
  زَنق المصلوبَ يا حُ 

نا   فوق ش ااِّ
 .. أنزْل شهيَدك لحظة  

 ألقود 
 الجنوبُ   ءَ ًم

 و ل  غيٍم ياتٌس 
 وأايُت أحمُل في يديَّ 

 النيال 
 ..د أتجديَّةَ لي

 رُح ِّ نازفٌ وجُ 
 إنَّ اكعمالَز ِّ يبعغي العنزيال 

 ..لبنانُ 
 اا أنا قد َح زَْمُت َمَجرَّاي 

 ألدوَر حول ِّ 
 ا مباود كو ب  

 .."قانا"
ُرني تساعةِّ مولدياُ   بشِّّ

 ..ويضيُ ني نيساُنها
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 قنديال
 ..هافْحتُ 

 في ُطرقااِّها شهداَءاا 
 ..وض رتُ 

 ورَد دمائِّهْم إكليال 
..أنا   ط ُل الجنوبِّ

 أخبزُِّّئ َشْيَبعي 
 ..وأكوُن لألنهارِّ في 

 خليال
 ..وأدس  

  -كاللز َعبِّ  -
 الجباَل تمع  ي 

 ..وأزيدُ 
 ..أتجدةَ اللغاتِّ 

 ننيال 
 ..كل  النجومِّ 

 أنا أض ُت شموَعها 
 ..وزرععزُها في مقلعي ِّ 

 حقود 
 ..رفاتِّ ومنحُت للش  
 وجقَ أحبعي 

  لن يلَ 
 من وقتِّ الوداعِّ قليال

 ُحلُم الأليمِّ ال  لِّ 
 ً كاَن قصيدة
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 ..فنما
لزِّّيال وأهبَح شاعر    ا ضِّ
 ..واآلَن يحلمُ 

 ً أْن يكوَن يمامة
 اهمي علي ِّ 

 .ً. ط ولة
 واديال

 ..أْن يمنَح األط الَ 
 حلو  هواِّق 
 وب ْن يكونَ 
هْم..  منديال لَدْمعِّ

 َ أْن اعبري المِّْرآة 
 في أحداقِّق

 ..لعريْ 
 ا ا شاعر  مسيح  
 وبعود 

 أْن اشبقَ الألماتُ 
 وسامعي  في ..

 ف نا أراني 
 ..منبُ ج تُ 

 .جميال
 2012إبريل                                
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 وجعي بيروت .. يا 
 

 العراق  /ساجدة الموسوي

 
 األول  في رأسي 
 واألخر  في رئعي 

 وشظيُة ناٍر ثقبت قلبي 
   هرع هرُت أدوُر   ّنَي 

 . ج ْ تالنب  المُ 
 عظامي   قمحَ  نيا ا حنُ ورح  الد   منب سنينَ 

 .عْ واروِّ 
 ا زن  حُ   ِّ بيواِّ  وادميرُ  الميناءِّ  زاداني فاجعةُ 

 . فدموعي اجري أربَ  أرب ْ 
 الحربِّ  أخبارَ  ما أتش َ 
 الحربِّ  ارَ جّ اُ  وما أتش َ 
 . وما أشن ْ 

 يا بيروتُ   ِّ ما انبُ 
 . ّض ْ الر   األط الِّ  وما انبُ 

 رٍس وعروسٍ عُ   ما انُب قعيٍل ليلةَ 
 . ُاقّ  ْ   ارِّ النَّ  تسيوفِّ 
 ا البحرِّ يفيُض دم   ما انبُ 

 قِّ رقعِّ من زُ  حبيبٌ  يا ما  ان لبيروتَ 
 . األعيُن د اشب ْ 

 مرِّ العُ  عن ددلَ شيّ يُ  غوالي ِّ ما انُب 
 مرِّ العُ  زَن طوالَ ويلبسن الحُ 

 وداعٍ  فباك شهيٌد راح تغيرِّ 
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 . ولن يرج ْ   راحَ 
 حرقَ أن اُ   ِّ أرزاقِّ  س ائنِّ  ما انبُ 
 .قْ ُامزَّ   لمِّ تالظ    ِّ عدلِّ   وشرائ ِّ 

 األحزانِّ  آٍر يا بيروتُ  فال أدري أي  
 .نا أعمقْ عِّ ت مّ 
 يا بيروتُ  إنيّ 

 . بدمعي أغرقْ 
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 بيروت 

 ُعمان   /سعيد الصقالوي

 
  اعوي   ائبانٌ  انعقُ  ربانٌ غِّ 

  وي دْ اَ   غضب   عااية    و عواهفُ 
    ابوي حرّ  أف دةٍ  و  بودُ 
  اهوي  األحمرِّ  في الوحلِّ  و ن وٌس 
 ! بيروْت 
 ! ْت بيرو 

  ي دوّ اُ  األنقاضِّ  من احتِّ  هرخاتٌ 
   !بيروْت 
   !بيروْت 

  يموْت  النضراءِّ   ِّ ببسمعِّ  ب  الحُ 
  رقاْت ال    لَّ يروي  ُ  قُ دمُ 

  وفي الهضباْت  هلِّ في السَّ  ا   عُ نُ  .. أشالء   يع ايرُ 
  نانا ومحبع  اُ نا وأخوّ وعروبعُ 

   هانهديْ  ةُ زّ عِّ  قد بيحت 
  الن واْت  ثقلةَ اعداع  مُ 

   ؟الم ساةْ  عنها عارَ   نأم يرف ُ مِّ  نْ مَ 
  رباْت الأُ  جورَ ديْ  دُ بدّ ويُ  
 

 ! بيروْت 
 ! بيروْت 

  هورْ وشُ  قةٌ خانِّ  أيامٌ ومضت 
  ادورْ  ورح  الم ساةِّ 

  روات الهَ ق لُ ا كُ   للاِّ  ناد  تاسمِّ  نْ مَ 
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  لقاْت ال َّ  قُ قُ مزّ اُ  يا لبنانُ    ِّ تقلبِّ  بَّ أرس  الحُ  نْ مَ 
  العرباْت  قُ عُ  عِّّ اُ   عل  ش عي ِّ  حرَ السِّّ  ااكَ  رَ هوَّ  نْ مَ 
 
  روات الهَ اا رُ أسِّ يَ  نْ مَ 
       لقاْت ال َّ  يبكمها نْ مَ 

      العرباْت  ويحجراا
  مْ الهَ  نأم يا أبناءَ مِّ  نْ مَ 
 مْ الدَّ  طوفانَ  نأم يوقفُ مِّ  نْ مَ 
  

 ! بيروْت 
 ! بيروْت 

  وشهورْ   افرةٌ  ومضت أيامٌ 
  بها مهدورْ   م األط الِّ ودُ 

  ي ورْ   ..ح   ِّ يَ  زنِّ الحُ  لُ شاّل 
  امورْ  واألرُض 
  نادياُ  تالحقِّّ   شامنةٌ  ومآانُ 

  نادييُ   يسوعُ   فيها تاإلنجيلِّ  و نائُس 
  ةيّ رّ سو  الحُ  سو  العدلِّ  شيءد 

  ةعربيّ   سامقة   سو  لبنانَ  يءَ د ش
  ةأغنيّ  أحل سو   شيءد 

 ! بيروْت 
 ! بيروْت 
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 بــى األرز في رُ 

 اإلمارات /شهاب غانم

 

 جت أشجزانزززي يا رفزاقززي قزد هيّ 
    زانززت انززا وأمزززاني  ا ريززززاتٌ 

  (اكّ شَ )و  (أن ززا) خ زززززرت فززززي دروبِّ 
  بز  لبنززانِّ واهززادت علز  رُ 

 وردٍ   يغيززب فززي  ز سِّ  بيزززززن لزززوزٍ 
  يضيز  في سنديزززانِّ  واززارٍ 
 خلززف  رومٍ  امعزدّ  و ززرومٍ 
 ا يززض بزاأللزوانِّ   وزازورٍ 

 ثزم غزابزت س ينعزي خلف أفزقٍ 
 نز   مزا ازو شزانزيفي الزد   آخزرٍ 

 أق ز  العمزرَ  وآخززرٍ  بيزن شزطٍ 
 لززألمانِّ  ولأزن د شاطززز ءٌ 

 أعزززززوامٍ  ةِّ زدّ تعزد عِّ  ولقزد عزدتُ 
 النِّ تالنززِّ  ف زاب اللقزاءُ 

 ***** 
 ميعززادٍ  سابززقِّ  والعقينززا من غيززرِّ 

 سعززانِّ البُ  فزي حزانزةِّ  مسززاء  
 البيزانززو بزرفزقٍ  حزولنزا يصزدحُ 

 بزاأللحززانِّ  الهواءُ  ويميززدُ 
 تعزد   وسٍ  ا يزُض  و ز وٌس 

 نزانِّ تعزد دِّ   ززض  اُ  نزانٌ ودِّ 
 فليززس لززراحٍ  وأنززا عززازفٌ 

 فزي بنزاني مززر زبٌ  نب أن  نتُ مُ 
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 بيززروتُ   زحِّ في السّ  جزا ِّ ووراء الزز  
 مززانِّ وجُ  مزن لز لز ٍ  بززريزقٌ 

 أضزواؤازا مثزل ألمزاسٍ اعزراء  
 سزانِّ الحِّ  سزودِّ   فززي جيززدِّ رٍّ ودُ 

 ؟؟ مززن أي أرضٍ  من أنزتَ  :س لعنزي
 يماني نصزلٌ  يزوفِّ أنزا بيزن السّ 

 و م فزلّ   وبَ النُ  كزم و زم قارعَ 
 نزانِّ السّ  ولأزن مزا زال عضزبَ 

  زنّ وي ويهُ   زارَ القِّ  كم سزر  يق  ُ 
 وداني قزاصٍ  ا مزن  زلّ وثبز  

 زا ولأزن وجززدودي  انوا ملو   
 يجزانِّ والعّ  العروشِّ  فزوق شز وِّ 

 ال اريزن بوجهي زِّ األرْ  ابنزةيزا 
 أسزوانِّ  مزا تقلبزي من شزاعزرٍ 

 رأسزي   ةِّ لمّ  ازل ازريزن اشععالَ 
 يعزانِّ وشبابي مزا زال فزي الرّ 

 لما بيزن  عزي انعكاٌس ازو في لمّ 
 انِّ ال نزّ  ضلزوعزي مزن لوعةِّ 
 مزوٍّ لسُ  يبزةٌ وازو عندي ضزر 

 نزانِّ فزوق القِّ  شز   اَ  كثلزو ٍ 
 ن اأونيزن ؟ من أيمَ  :واساءلتُ 

 ؟ نزانِّ ن بيزن ازبي الجِّ مِّ  مكزانٍ 
 خزدودي  .. ووردُ  انةٍ مّ رُ زن بِّ مِّ 

 ّمزانِّ والر    زاحِّ العّ  كشهزيّ 
  قزد ارعرعتُ  وبحصزرونَ 



90 
 

 ديانِّ بال والوِّ بيزن الجِّ  بيةِّ كالظّ 
 ززا طيب   لبنزانَ  وش ززاازي  كززرزِّ 

 يحززانِّ والرّ  ززلّ وعبيززري  ال ُ 
 وجزارٍ  علزمٍ  ااتُ  وأنزا تعززدُ 
 وحنزانِّ  ززةٍ قّ ورِّ  وددلٍ 

 **** 
 زت شقّ  الس ززائززنِّ  ن انا أول  مِّ 

 لجزانِّ والنِّ  حارِّ البِّ  ه حاتِّ 
 تعد أخززر   وأنززارت حضززارةٌ 

 مززانِّ الزّ  الززور  دروبَ  لعيززونِّ 
 أو فينيقيززا أو أشززورٌ  بززابزززلٌ 

 ومانِّ والرّ  اإلغريقِّ  قبل مجدِّ 
 اززا انا يزا رفزاقززززي د الحزززززرفُ ولِّ 

 اإلنسززانِّ  زت إشراقزةُ واجلّ 
 وه ززاءٍ  ل ززةٍ وازالقت في أُ 

 تاألديززانِّ  وابززي األديزانُ في الزرّ 
 ززالفٌ وخِّ  ززفٌ مااا؟ .. انلزّ  ثززززززززمّ 

 لزإلخزوانِّ  اإلخزززوانِّ  وقعززالُ 
 .. ودمززوعٌ  جززرةٌ .. واِّ  وضيززاعٌ 
 زززدرانِّ اسيززل  الغُ  ودمززاءٌ 
 قريززززززبٌ  الجديززدَ  ال جززرَ  فلعززلّ 
 فززانِّ   ززدَ الم بزّ  الليزززلَ  ولعززلّ 

 ***** 
 عرَ الشّ   اكززبا أسكززبُ  زِّ األرْ  يززا ابنززةَ 

  يززاني عزززورِّ إاا فزززاض تالشّ 
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 قصيززدي  ف هينزززي إاا الوتُ 
 نزانِّ عِّ  فالقززوافي اجززري تغيزرِّ 

 عنزي زِّ األرْ  ولعقزولزي لزربزوةِّ 
 ولسززاني قٌ دلزّ قلبززي مُ  إنّ 

 زراحي جِّ  فهززي تعُض  إن اجنيززتُ 
 فهززي من أوطانزي يزززتُ أو اغنّ 

 
 هامش:

 أن ا وشّكا ضيععان في شمال لبنان  *
 

 1978لبنان     
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 )تطريز شعري(بيروت 
 

 اإلمارات /طالل الجنيبي 

 
 

  )ب( بيروُت حاَر الشعُر  يَف أراكِّ 
  مكلومة  والنصُل في ُيمناكِّ 

 
  )ي( يا أرَض فينيق الحضارةِّ ويحنا

  عل  ش ا دنياكِّ  بيَ  األمانُ 
 

  )ر( رعُب الحقيقةِّ قال ما د ينبغي
  أْن يسعجيَر تمهجٍة اْحياكِّ 

 
  فضائحٍ )و( ومض  تمرف كِّ ان جاُر  

  عمينا لأي ننساكِّ اُ  سوداءَ 
 

  )ت( ا ب  المروءُة أْن اناَم ضمائرٌ 
 ٌز والوفاُء اواكِّ فالمجُد أرْ 
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 اقة ورد إلى بيروتب

 
 اإلمارات /بيديعبد الحكيم الز  

 
 بيروت ! 

 يا حضَن أماٍن للنائفِّ ... 
 يا مراَ  غزدٍن ... 

حٍر من ن ثةِّ ااروت.   يا م و  الُحسنِّ وسِّ
عرِّ وأرَض الموسيق  والرَّسمِّ المنحوت. يا   أرَض الشِّّ

 يا أرَض الع  احِّ وأرَض العِّّينِّ وأرَض الزَّيعونِّ وأرَض الع وت. 
 يا جنََّة ُدنيانا ... 

 يا ُسندَس أنهارِّ ومروٍ  ُخضٍر للرائي المبهوت. 
 يا بلَد األوزاعي ...  

 يا مسجَد إيماٍن يا ديَر الالاوت. 
لَم عل نيا تكعاتاٍت خالدٍة ... يا من نشر العِّ    الد 

 ورواياٍت تالصورةِّ والصوت. 
 بيروت ! 

لتِّ اليوم إل  ُلغٍم موقوت ؟   كيف احوَّ
 كيف اسعبدلتِّ ت فراحِّ ِّ ابا الُحزَن المكبوت ؟ 

ا يع ايُر منها الباروت ؟  مم   كيف غدت ش آُن ِّ حِّ
 َمن روََّع غيَدكِّ ... 

 َمن أشعل في ِّ الناَر ووّسدكِّ العابوت؟ 
 يرغُب أن يقعَل في ِّ البسمَة ...   َمن
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 أن يننَق في ِّ ال رحَة ... 
 أن ينشَر في ِّ الموت ؟ 
 أي ا  ان فلن ُي لْح ... 

 سيبوء تإثمِّ الغدرِّ وخزي العارِّ ولعنِّ الملأوت. 
 لأْن بيروت ! 

ام ..   سعظل  عل  رغمِّ األعداءِّ ورغمِّ مكائدِّ
 أبه  الملأاتِّ ... 
   َ رِّ وبالياقوت.ُيزّيُنها ااٌ  ُرهِّ  تالد 

 سعظل  ُارااا شامنة  ... 
لةِّ اام ا ...   لن اسعسلَم للنَّأباتِّ ولن احني للبِّّ

 لن يبلعها الحوت. 
 سعظل أميرُانا بيروت. 

لمِّ وحرب ا للظ لمِّ وللجبروت.  ا للُحبِّّ وللسِّّ  نبع 
 لن يهزمها ال اغوت. 

11/8/2020 
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 آه ...يا بيروت 

 
 البحرين /القائد الحميد عبد

 
 اا قد َوَقعت الَواقعة 

 َفَضحت الوجوَر الأااتة
يعةِّ    كان الَبحُر َيبكي عل  أموا ِّ الَ جِّ

 الَحنون  األط اُل في حضنقِّ غيرِّ  حين ا ايرَ 
 ل  الَماء إحيَن َااجرت الَمدينُة 

 ها عل  ُزرقعقِّ دوَن دم  لعأعَب مواَ 
 خان ومااا قالت النوارُس للد  

 حين العَقيا في َسماواتِّ بيروت 
راُر يسّوُد ليدفنَ واد  البسمات  خضِّ

 سع هامِّ اععال   وَعالماُت اد
 حور  لعععّر  األسراُر المنب ُة في الجُ 

 و ُحور أ فماد َعاَد ُاناك أنغاٌم 
 ق زمُن األس لة  نّ إ

 الَقعل    فاألجوبُة َغاَهت في جِّراحِّ 
 سَ لت ماءِّ العي َحاورت اإلوفي الدِّّ 
ا فيا أيّ  داد   ها السادُة اهُمعوا حِّ

 جي   ال  ُمدنِّ النَّ  عل  رحيلِّ الَبراءةِّ 
 و اقبفوا ت ن سكم في اليمِّ  أ

 فربما اروَن ُخ وَط الم امرةِّ  
 َمرسومة  في الَقاع 

 فهي الواقعُة الواق ُة عل  أَهاتعها 
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 هايكو الى بيروت 

 
 البحرين /القائد الحميد عبد

 
(1) 

  عاٌب   بيروتُ 
  الضوُء يعانُق البحرَ 

دين   حريُق الَ اسِّ
 

(2) 
 جوارٌة بيروت 

 ّشاقِّ األنبياء  ساحٌة للعُ 
 تكاُء الَغريب 

 
(3) 

 بيروُت اععّر  للموت 
 خاُن يحاوُر المدينة  الدّ 

 ار حديُث النّ 
 

(4) 
 عة طيوٌر ميّ  زِّ شجرُة األرْ 

 ج اَ ارَب منها الوَ 
 نأبُة اللصوص  

 
(5) 

 لبنان  بِّّ قلُب الحُ 
 موٌت يحعرُق في الهواء 

 أعداُء الَعصر
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(6) 

 نصبوا ل ِّ مقصلة   
 ية  ليبتحوا عنَق الحرّ 

 ن جاُر ضوٍء أنتِّ ا
 

(7) 
 الليُل عل  أكعاف ِّ  كيف يقفُ 

 ُين ي أسراَر الماء
  بّ مناديُل الحُ 

 
(8) 

 لبناُن فضاُء ال راشات  
 قصيدٌة اع ايُر في الوقت 

 رسالُة عشٍق قادم  
 

(9) 
 ألٌق في ألق

 القلُب د ي عرق 
 نبضاُت األرز 

 
(10) 

 اموُت الزارةُ 
 اصحو فج ة  َخضراء 
 أيقونُة األملِّ بيروت 
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 ....بيروت 

 السعودية   /عبدهللا محمد بوخمسين

 
  علي ِّ تكل حقٍد جائرٍ  اوو واَ 
   ل يمِّ   لّ  حضنِّ   في ارامي كي

   غزازة    اسيل  لبنانٍ  ودماءُ 
   ععيمِّ العّ  سياسةِّ  هرِّ لعُ  ارفض  

  شامخٌ  هرحٌ  أنتِّ  الٌّ  ايهات 
   أديمِّ  تكل  وااريخٌ  مجدٌ 
  تاسمٍ  وجقٍ  غير  اأوني لن د

 غشومِّ   لِّّ  وجق في معراقصٍ 
 عروسةٌ   فيق وأنتِّ  الزمانُ  كان

  م زومِّ  حاقدٍ  من ياغدرر
  فاخري  الحضارةِّ  يارمزَ  لبنانُ 

   رنيمِّ والعّ  للحبِّ  قبلة   يا
 ولولي الثقافةِّ  أمَّ  يا لبنانُ 

 فهيمِّ  لألّ   انت   حرَّة   يا
   نالد    لِّّ  من عراءِّ الشّ  موطنَ  يا
   عليمِّ والعّ  ثقيفِّ العّ  مهبط يا

   مع ملٍ  معيمٍ   ل   يهواكِّ 
   محرومِّ   مععثرٍ  مع لمٍ 
 عي محبّ  جنانَ  يا أفيقي مهال
 و لومي  موداي اعلمين ال
  انعهي د  وارثا   سمعتُ  أن مب 

 وغيومِّ  فعنةٍ  من وسحاتة  
؟ مااا  بلسمٍ  لَ أوّ   ألستِّ  دااكِّ
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 سقيمِّ  لألّ  أمراضٍ  وش اءَ 
   حاضرٌ  أهيلٌ  ااريخٌ  لبنانُ 
   وقديمِّ  تحاضرٍ   تعلب ّ  من

 حضارةٍ  ارا ِّ  في  نزٌ  وُجبيل
   عظيمِّ   اناك ماضٍ  م  ولصورَ 
 وهبابعي  معشوقعي يا لبنانُ 
   لنعيمِّ  مٍ معيّ   لّ  وغرامَ 
   ار   لأي أفقت  قد  ااّل  جبرانُ 
 المهمومِّ  عبرةَ  هارت  لبنانَ 
  العي لبنانَ  ازَّ  قد !!! أفق إيليا
  ريمِّ  لألّ   ا رم   راهاهوّ 

  مثلما كشعرِّ   لِّّ  في هاوح ظعَ 
   رنيمِّ العّ  قداسةَ  اإللقُ  ح ظ

 اسمعي هيا ري اععثّ  د بيروتُ 
 المكلومِّ  هرخةَ  ت غنّ  فيروزَ 
   ااائم   عشق ا غّناكقد  وودي ُ 
 وامومي  دياوجّ   يثير لحنا  

   مقلبك  أهابت  قد  اا معثراُاأ 
   المظلومِّ  ةِّ تعزّ  الحياةُ  أنتِّ 
 انثني  والشدائدُ   ِّ أنّ  أنَس  لم

 المحمومِّ  هاوقعِّ  في أات  طوعا  
 محنةٍ  في مالئ ٌ  علي ِّ  ْت هلّ 

 ومِّ   وش بليةٍ   لّ  فوقع ِّ 
 12/8/2020 الدمام في
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 قصائد .. ومصائد

 
 اإلمارات /ببمحمد الس  عبدهللا 

 
 .. أو،( وتد  1)

 الس ال تمحاااةِّ  او البوحُ 
 

 م، أمّ مُ  فيما القلبُ 
 واجمة.. والغيمةُ 

 ، مض ربٌ  فيما الجبلُ 
 فواة..  واألرُض 

 هارم،  فيما الصمتُ 
 منصرفٌ  والصبرُ 
 ق.. إل  ي سِّ 

 مشرعة  فيما األشرعةُ 
 ها األخير في هراخِّ 

 عربد في الميار.. اُ  والرياحُ 
 
 أس لة، ة ثمّ 

 الحياة:  عل  قيدِّ 
 

 في العراق..؟!  ة رفاقٌ ال ثمّ 
 في بيروت..؟! ة بيوتٌ ال ثمّ 
 في فلس ين..؟! ة طينٌ ال ثمّ 

 
 ة عراء، ال ثمّ 

 عاٍر من العراء..؟!
 ة قمر، ال ثمّ 
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 ضوئية، حيي أمسية  يُ 
 المحروقةأل..؟! عل  ألاألرضِّ 

 ة درب،ال ثمّ 
 عن القعل..؟!   عاطلةٌ 
 ة حرب،ال ثمّ 
 في المعاحف..؟!   ةٌ محنّ 

 ة تحر، ال ثمّ 
 هاص..؟!خاٍل من الرّ 

 ة حبر، ال ثمّ 
 يواري األحمر،

 عن علبة الحياة..؟! 
 ة مدن، ال ثمّ 

 الحياة..؟!  عل  قيدِّ 
 ة آر..؟! ال ثمّ 

 
 ونار، فقط، اثنعان من م رٍ 

 والبشارة.. برُ اما الّص نشيدُ 
 

 يعان، ثاقبعان، ُمْشبععان.. امرأاان، ندّ 
 الصحو والعزيمة.. اغعسالن، تماءِّ 

 امرأاان، في مقعبل العافية 
 اعدثران.. 

 حيب!! اشععالن تالنّ 
 

 امرأاان .. أميراان 
 ، اأعببهنَّ هبر  

 أأنثهنَّ شجرة.. 
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 فقط،

 امرأاان،
 ونار..  من م رٍ 

 
 أل وألتغدادألألبيروتُ 
 سيداان،
ْوء والنزيف من بالدِّ   الضَّ
 ألالُقْدُسأل،
 النريف أرجوحةُ 

 العفيف نا ... نصرُ  اغد  
 

 ( ل. ب. ن. ا. ن. 2)
 

 لبنان  ألنّ 
 العربي الأبير  شرِّ دار النّ 

 العشكيلي الغزير ال نّ  ومعرُض 
 الرواة الباسلين  ومسرحُ 

 
 لبنان  وألنّ 
 

 العربي  الجرحِّ  عاهمةُ 
 وحواشيها  العشرِّ  المعلقاتِّ  ومرئيةُ 

 
 لبنان  ألنّ 
 

 ال لس يني  زيفِّ النّ  اوأمُ 
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 الحزين  العراقِّ  واعويبةُ 
 
  بل  ق ألنّ 
 المغيب  ّرة في فمِّ مُ  ق لقمةٌ وألنّ 
 قاءالصابرين قّوامون عل  الشّ  وألنّ 
 القادمين شماد   وألنّ 

 لمالحُ  نحو بيادرِّ 
 عل  مرم  

 الحارقة ميةِّ من الرّ 
 
 ق  بل  ألنّ 

 والعراق  وفلس ينَ  لبنانَ  وألنّ 
 والصهيل  الصحوِّ  عل  أهبةِّ 

 
 المثول:  أمكن للبوحِّ 

 ا زال مسعمر    ما العحليقُ 
 ا مسعمر   زال العحليقُ  ما
 

 اموا   وعاشت الحربُ 
 المغيب  في فمِّ 

 
 ( آه ... يا بيت البيوت 3)

 الحميد القائد(  للشاعر )عبد  مجاراة لقصيدة )آر ... يا بيروت(
 

 البيوت  يا بيتَ 
 الأعب  يا بيدرَ 
 بل  حُ  يا أّمة  
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 الوثيق  تالحبلِّ 
 بّ الحُ  وحبوِّ 

 القصيد  في أوردةِّ 
 لالقابِّ  والقلبِّ 
 سافرالمُ  للهمسِّ 

 في فضاءات 
 وإضاءات
 و ...... 

 
 يا )ب، ي، ر، و، ت( 

 
 عرالشّ  يا براءةَ 
 مت الّص  يا يمامةَ 
 البياض  يا رسالةَ 
 األس لة  يا وسادةَ 

 راأز المُ  زِّ األرْ  ربةَ يا اُ 
 في األناقة 

 من الجغرافيا 
 اتضة الرّ  والعواريخِّ 

  اكرةالبّ  الدفاارِّ في 
 للصداقات
 والصادقات

 الصريحات  باحاتِّ من الّص 
 السائالت والمساءاتِّ 
 الحامالت  في األحالمِّ 
 زيلة النّ  للحكاياتِّ 

 األزمنة في خالداتِّ 
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 آر ... يا بيروت 

 
 البيوت  يا بيتَ 
 الم السّ  يا منزلَ 
 الأامل  الأالمِّ  يا منزلةَ 

 ديدةالسّ  في القواميسِّ 
 

 آر ... يا بيروت 
 

 م2020أغسطس  7الرمس: 
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 ة أحالم مسروق

                                                                                                                                                
 لبنان ة/ عدنان  قداح 

 
    األط الُ  في بالدي، يولدُ 

  ِّ رهَّ المُ  عرِّ من الشّ  في بيوتٍ 
 البريق  ساطعةِّ  من اآلمالِّ  تماساتٍ 

 األرضِّ  و باقي أط الِّ 
 اا زاهي  لم  يحملون في المآقي حُ 

 لل ريق...  حالَ الرّ  ويشّدون تعزمٍ 
 

 األرضِّ   في جغرافيةِّ  خَ يدرسون العاري 
 المساء عل  أزاارِّ   مِّ بند  الدّ  يةِّ المروّ  

 ،، عل  الزارِّ ، عل  النهرِّ ثم  يكعبونق عل  الصنرِّ 
 للسماء... ، مرسلة  آياٍت مع رة  

 
 اكبا  عبوا ...
 اآلاي  ا في فضاءِّ وما  عبور عبث  

 ....ةالبشريّ  ا ولدت منق عباداتُ كان رحم  
   نرِّ وما ان ّ  أط ال بالدي ينحعون في الّص 

   القاامِّ  لمِّ الحُ  وأفقِّ  القادمِّ  األملِّ  خَ ااري 
 ...ةريال ّ  هم اللينةِّ لِّ ت نامِّ 

 
 كعبوا...

    يدرون وما  انوا 
  لقَ  عبوا النَ  األط الِّ  ةِّ ءهم ببراأنّ 

 يكعبون النليقة...   األط الِّ  وبسباجةِّ 



107 
 

 ق... بريقُ  الأونِّ  هم في عينِّ ما  انوا يدرون أنّ 
   قهرٍ  حكاياتِّ  عرَ كعبوا الشِّّ 
 نضال وآياتِّ  موتٍ  ه حاتِّ 

 عر شِّ   م ِّ الدّ  ارفَ  وما  انوا يدرون أنّ 
 عرشِّ  مِّ الدّ  نزفَ  وأنّ 
 البي يبلغ حّد القصيدة  ضالَ النّ  وأنّ 
 الحقيقة...  نقُ ر،  ُ ر، وحدَ وحدَ 

 
 كعبوا ...

 ا ا خائب  ما رأوا، عالم   وا، رأيتُ بوإا  ع
   وراء الألمات ظا يعلاارب  
   الصرخات..   د يسم  حعّ األانين حعّ  أهمّ 

 من رؤ  األط ال  لأن حبارِّ 
 بين ال لوات ... دُ اشرّ 

   الممات...حعّ  ردي ... ا عنُ فعُ  في القلبِّ  ا عنُ 
 

 هم،حِّ في اس ّ  لم يدرك البشرُ 
 ةاكر البّ  فيهم م  ضياعِّ  العقلِّ  قِّ في ارقّ 

  احرة...السّ   في العيونِّ   جُ ياه إا  البراكينِّ  فعلِّ 
 فيها   ما أدر وا مد  اآلفاقِّ 

 رة اا حائِّ في تحارِّ  ود األشرعةَ 
 أن الق  لها مرس           بال  أملٍ 
   ة.الجائر  ياحِّ وسط الرّ 

 
 يق ...لن ي ول العّ 
 البشر    جنسِّ  ن اخعيروا من غيرِّ مّ فهم ليسوا  مِّ 

 ا  طوطم   اإللقمسنوا  ود امُ 
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 ا من حجر ب  ُص أو جعلور نُ 
 شعار  عِّ   إنهم أط الُ 

 ة ا للنليقا وسالم  ب  عرفوا للا وأادور حُ 
 قدموس   إنهم أط الُ 

 ءْ د لعأون ألالألمةأل العي  انت في البَ  ابعدعوا الحرفَ 
 .....ةوباقي الحقيق
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 لعينيك يا بيروت
 اليمن  / عزيز ثابت سعيد

 
 2019ابر األبيات  عبعها وأنا أغادر بيروت تعد زيارة عمل ل رع الجامعة العربية الم عوحة في سبعمبر 

 
 رْ ا َاحدّ ُأك أُف دمع   تكفٍّ 

 ا ابعثرْ وُأخر  ُالْملُم قلب  
 

 أغادُر بيروَت والقلُب يهبي
   ارِّ َيْسَعرْ  النّ  صدريَ ت ووجدٌ 

 
 دنا تُِّصحبةِّ قوٍم  رامٍ عِّ سَ 

 َكعِّْبٍر مص    ومِّْسٍ  وَعنبرْ 
 

 لهم في ف ادَي عرٌش وثيرٌ 
 وفي مقلعيَّ جماٌل ومظهرْ 

 
 ي ُامومٌ ُ لّ   ِّ بيروتُ أَاْيعُ 

 ي َابّنرْ ي، وامّ َفنّ ستِّ عنّ 
 

 ا رار  إلهي َأُروُم لقااا مِّ 
 َاَجّبرْ   عشٌق نقيٌّ  فبيروتُ 
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 نــفـجــار  ـــرار االشَ   

       
 اإلمارات /نايف عبدهللا الهريس

 
  َبززززَأ  األُْنززززُس في إْنززَسزززززانِّ َبزززززززْيُرواِّي 

َمزززززززاء  َقزززززَنزززززززْت في َيزززززززْومِّ َمززززززْوُقزززززززوتِّ    دِّ
زززيززززَنززززززززا الززَحزززززززَيززززززززاةِّ بِّزززَهزززززا   زززززززيرِّ مِّ  بِّزززعَزززْ زززجِّ

 بِّزززُجززززْرٍم َجزززززَر  في َأَمززززززززرِّ َطزززززززاُغززززززوتِّ 
ز زْعزَصززُمززززَهززززا بِّزززَ ْيزززززززٍد سِّ ززْقزززززدِّ مِّ  ززَواُر الزحِّ

ْن َ زززْيززززدِّ  زَنززْت مِّ   داوايَوَقززْد ُل ِّّ
 ابِّزززززقِّ ُخززْلززززُق َنزْغززززٍل َشزززاَط ُمززْجززَعرَِّمزززز  

 َفزَجززززاَء الزززززرََّد  في ُعززْهززززرِّ َمزْمزُقززززوتِّ 
ززززيَّززززززعَززززززززززززقُ  َقززززااِّززززززززال  َفززَيزززززززا    َعزززززززززَّ  َضزززحِّ

 َوَأْخززززَ   الززززرََّد  في َوْرَقزززززززةِّ الززززعَّزززززوت
زززير َشززْهززَواُزززززقُ   َبززززَ  الزُجزززْرُم بِّزالزززعَّزززدمِّ

   (1)في اَزززْدبِّزززززززززيرِّ َمززْسزززُبزززززززوتِّ  ززةٌ مبلي
 َعل  َهززْ ززَقزززززةِّ اأَلْوَغزززادِّ َعزززززرَّ بِّزززَهززززززا 

  بِّززززُعزززززززْهزززززززززٍر لِّززززَمززززْغزززززززززروٍر َوَمززززززْأزززززززُبززززززززززوتِّ 
زززززُلززهزززززززا   عل  َ زززززفِّّ َعْ زززريززززٍت ُيزززَ ززصِّّ

 بِّزُسزززْحززززٍق َطزززززَغ  في ُروحِّ َبزززْيزززعُزززززززوتِّ 
ززَمززززز    اَوفي َخزْنززَنزززَنززززاتِّ الزززقِّزززززْردِّ ُمززعَّززهِّ

 َاوي الزززززُبْرءِّ َ ي َيزززْنززززَ   بِّزَمززْثزززُبززززززوتِّ 
ْعزبِّ في ُلزْبززَنززاَن َاْعززرُِّفززقُ    ُنزززه  الشَّ

 زززَوغ  في ُعززززززْرسِّ َيزاُقزززززوتِّ َطززززغ  تِّالز
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زززززَر اإليززززززَمزززاَن في َعززَلزززززمٍ   َلزززَقززززززْد َ زززز َّ
 َبزززززززريٍء بِّزززززَدْعززززززززم الزلَّززززززززززززقِّ َمززْبززُنزززززوتِّ  

  بِّزززززززززقِّ الزززززَعززززْزُم َبززززززنَّززززززززززاٌء بِّزززززززززال َ ززززَلززززززلٍ 
 ززززْيروتِّ َكززززززَ زززززززززززْيٍر فِّززززززنِّزززززززززيزززززززززقِّزززززززززيٍّ بِّزززززززَبزززززززززز 

 إَاا َقززززززاَل َمزززاَ  الَبزززْحززُر َنْنزززَواَزززززُق  
 َكزززززَصزززيَّززززززادِّ َيزززززززززمٍّ َهززززززززاَد َ زززالززززُحزززززوتِّ 

َمززقُ  ززَن اأَلْرزِّ ُغْصُن األْرضِّ َقزوَّ  مِّ
زززَد  في َحزززززدِّّ اَززاُبزززوتِّ   َيزززُصززززززد  الززعِّ

يَن َدَمْت  ُمداوٍ  ْعبِّ حِّ راَح الشَّ  جِّ
 بِّززززززَنزززززززززاٍس َوأْطززززززَ زززززززززال بِّزززززززززززززال ُقززززززززززوتِّ 

ززَس في   َولِّْلَ زْجززرِّ فِّزْعززُل الَنززْيرِّ ُشمِّّ
ْدقِّ الَقْولِّ َمزْنزُعوتِّ   ُشُنوٍص تِّصِّ

 زا فِّزززنِّززززيزززَقزززززعُزززززززقُ اَززززَحزززَيزززززز اَكززززَمززززا َطزززززززائِّززززر  
ْمززززززززدِّ فزي فِّزززْعززززلِّ َمززززْبززززعُزززززوتِّ  زززَن الززززرَّ  مِّ

 
 َوَجززززبَّززززززززاُرُازززززززززْم َبزززززززنَّزززززززززا بِّزززززززززززال َ زززززززززَلزززززززلٍ 

 َمزْنززززُحزوتِّ َأَقزززاَم الززُعزززال من َهززْنرِّ 
ززززْش َيا َعززززيززززززِّي في ُمزَراوَحزززةٍ   َفزعِّ

 بِّزززززُروٍح اُزززَمزززاري ُجززززْهززززززززَد َمززْبزززُهززززززوتِّ 
  أَنا َلزززْسززت في َشزززززٍ  بِّزززَلزززْبززَنززززَنززززززةِّ 

يزززتِّ   اَأَشزززززاَدْت ُحززززَ زززاَمزز    َبزْعززَد اَزْمززوِّ
 َفزَمززا َخززاَب ُلْبزَنزاٌن َوفِّيقِّ َجَد  

ْن َعْظمِّ َبْيروتِّ  ارِّ الدَّ َنَشام    مِّ
      

 
 

  



112 
 

 بيروت قومي 
 األردن  /نصر بدوان

 
1 

 ةسنبكي ِّ ت لف قصيدٍة وقصيد 
   ةبل تمليون قصيدٍة وقصيد 

 بل أكثر 
 كلما ورُدكِّ يا بيروُت أزار 

 واحنّيتِّ تُجرٍح جديد 
 الوريد ُاتحتِّ من الوريد إل  

 اتحوكِّ  و م مرَّةٍ 
 قعلوكِّ  و م مرَّةٍ 

وكِّ رماد    وقمتِّ  اار 
 طائُر ال ينيقِّ أنتِّ 

 ونحُن الّشهود 
لب   منب قرٍن وأنتِّ عل  خشبِّ الصَّ

 يا بيروت 
 كلما دّقوا المساميَر تكفّي ِّ ارّجلتِّ 

 ومشيتِّ إل  غٍد مشيتِّ 
ا ي اي بوجٍق جديد    لعّل غد 

 وُيلّبي ما نريد 
 سوف نبكي سنبكي ِّ أجل 

 فما أكثرنا عند البكاء 
 وما أهغرنا عند الّنداء

 غثاٌء غثاٌء وزبدْ 
 عدد الّرمال ود أحدْ 



113 
 

2 
 بيروُت َمن أوجَ  قلب ِّ أوجعنا

 من أتكاكِّ  أتكانا وأدَمعنا 
رعة الغابِّ أرَجعنا   إل  شِّ

 وموتِّ الّضميرْ 
 فمن يا ُار  قعَل الّضمير 
 َمن طعَن الوردَة في القلب 

 أغمَد سيَف الغدرِّ في الّظهروَمن 
 َمن يا بيروت َمن؟ 
 ولِّْم خان الم امن 

 لِّْم يا بيروُت خان الم امن 
 وَمن َأمََّن النائن  
 َمن أمَّن النائن  

 يا بيروُت حع  طعنْ 
 بيروتُ 

 يا أرزَة للا 
 َمن أشعَل الّنار في قلب  

 َمن نثر الُح ام 
 وَمن قّص أجنحة الَحمام 

 أفق ِّ  تعد اآلنْ فلن يرِّّف عل  
 ولن يدرَ  في مرف  ِّ المنأوب 

 بيروُت لم يبَق في األاراءِّ ُحبوب 
 فاألاراُء  احعرقت 
 واألكباُد احعرقت 

 الّرمُل البحُر الّشجُر البيوت 
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3 
 الُ رقات  

 األرُض الّسمواُت احعرقت
 والّسالم 

 يا بيروت   اهار  يعيم  
 وال اسدون الم سدون 
 ما زالوا يلو ون الماء

 يبيعون الواَم لشعب ِّ المصلوب 
 العاري 

 من ورقِّ العوت  
 فَمن عّراكِّ يا بيروت 

 َمن أدماكِّ و ان بال قلب 
 َمن أمعن في ِّ الّسلَب والنهب
 من ألقاكِّ عل  قارعةِّ الّدرب 

 مثننة  تالجراحِّ وباألنين 
 بليٍل تعيدِّ الّصباح 

 علي ِّ اأالبت الّرماح 
 وحشد ال اعنين  

 بيروُت قومي
 أيقونَة الّشرقِّ قومييا 

 يا أخَت يافا وحي ا 
 يا اوأَم القدس 
 وبغدادِّ الّرشيد  

 الشآم  
 ويا زّناَر الجليل 
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4 
 بيروت 

 يا رّبة العشقِّ قومي   
 يا فينوَس الّشرقِّ قومي

 إّنا عشقناكِّ فقومي  
 إنا قعلناكِّ فقومي  

 يا مهرَة الّسبقِّ قومي 
 أسمعينا الصهيل 

 غاةْ ال    ي عروَش زّ واُ 
 بيروت 

 يا بيروت 
 يا بيروت 

 يا لِّدَة الحياةْ 
 

   2020/ 11/8 دبي 
  



116 
 

 بيروتنا معذرة

 لبنان  /يوائل الجشّ 

 
          ةْ يا م نرَ  بيروتُ  للاُ  ل ِّ 

 ةْ ن  جوارَ الد   اظلين ملءَ 
        ك فوق الجراحِّ اعال  ف ادُ 

   رْ رَ أن يعمُ  وما أفلح الي ُس 
 ا      ر  الضحايا جرت أنهُ  دماءُ 
   رْ رَ دعا أنهُ  الحياةِّ  وفجرُ 
      أال  َاما  سحابٍ الثَّ  ودم ُ 

   ةْ غدت ُمزاِّرَ  سق  اابالتٍ 
         وسِّ الن   ع رَ    ِّ أنينُ  وازَّ 

    ةْ ها َمبَنرَ أطيابُ  فجاءا ِّ 
        أقاهي البالدِّ  فمالت إلي ِّ 

   ةْ رَ ثمِّ دنت مُ  حنانٍ   غصونَ 
          تعيدٌ  قريبٌ  هديقٌ  شقيقٌ 
   ةْ رَ يسَ مَ  قِّ وفي   ِّ  أااكِّ 

 في ِّ       ال  ولةِّ  مهدَ  سق  للاُ 
   ةْ اكرَ البَّ  اا رعشةُ لوَ ويا حُ 
         زٌّ عِّ  كِّ زُ وأرْ  مٌّ شُ   ِّ جبالُ 

   رْ ما أكبرَ  رب ِّ وشوقي لعُ 
     ي هدارُ دوّ يُ  القصورِّ  وهوتُ 

     ةْ رَ نا معبِّ : بيرواَ دُ ردِّّ يُ 
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