
 
 
 
 
 

lebanese  
by the author 

 
 

 

łÚà< <
Ć…Ž‰^èØ< <
 

b{łÂ]‡< <
  ، اسكرعلَما بِتِضربِك زاعآ 

ما تُنْطُر عموِت ِتسصعد ر  
١٩٧٣  

   

łÚŽv^Ùæ< <
،رنُشْعِكلّْنا ماِعر،  ِشِفيما  و  

 ِولاِحمبس  ِفي

١٩٩٩  
 

Øłãÿq 
 ، اليما حدا بيعِرفْني ِمِتْل ما بعِرفْ ِح

ْلوهشْ ِبجيِحالي َأد 

١٩٧٣  



2                                                                             Naji Naaman 
 

łÚÿvđfê 
 للغَيرِبتْسبب ِفي وء ط سأبسر كُتذِْلمحبي إنَّو 

 إلَك غَيرلْبِيتْسبب ِفي  وءنْسا أكبر سوِت

١٩٩٧ 
 

è…ê 
  ، ذا ريشي ما ِنفِْعتْإ

 حرام ِيتْعذَِّب سيف

١٩٩٣ 
 

łÞđçŁfë 
 ، ان نَِبي إنِْسلِّْك

 ِبتْبلِِّش لْحِياة معو، ِوبِتنِتهي

١٩٨٨ 
 

ŽÃÿ‰^ë 
 :نادَأخَذا إ

ثَِن لِْنموي ،ِتراِم ألردود ِوضحلْج، 

ِموِيانِاِتناصْأ َألشَّرِق  د ،وِحاِنري، 

لِْنِمو هوِديي ،ثَِّباتؤيا ِور، 

سيِح لِْنِمومي، لْيبحح ِومتَِّسام، 

ِنِمورارِةِال إلسان، إليِمم، ح 

اِنلِمِع لِْنِمومتََّ، ينِْفتاح،ِإل ِوفَه 

اِنِسنْ ِإلِنِموي لَ، يع؛يحدلِوس 
 

  ِكلّْ هودي،ن ، ِميدا هلّْا كِِندَأخَذا إ

 بشَر لِْد أسعِمنِْصير

١٩٩٠  
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ĞÖÿçşà< <
هْأ يولِّي ِمنِْالِإي ِفيا اعريينا؛تْ حر  

  ،ونكَلْبتُوسع تَتِْلفِّ 

لْتناوخَيِبم تَِتنِْحِصر ِبتِْديء  
١٩٩٠  

  

*** 

  
^èłõć… 
 ...و سشَّيخحع اج، فَِدِمنِْإل ِةاِعِس بمتْجوِنلو حا طاِلبين واسرنَصيحتُو ِآلِخر م . 

  

َألُّن: 
  

ِلمفَضلي يلِّي تي بِعي ِلح لْفَِإيِر يتْهِد، ِبسبِع سنين، تي لَماإرادِمِتْل ما نْعتَْأتْ ِب يادِم لِْنمِعتُْأو نْ

ِيتْني ِلهطا؛  لِْنعع 

 تي؛ ءداصحبي لَ ب، ضحيتِْبسبطَعشَر ِسني، تي لَماإرادِمِتْل ما نْعتَْأتْ ِبغَرام  لِْنمنِْعتُْأو ِو

رح  ِنتْ كااتاِدِهيع شْجِم، وأََّفْتْ ِتِبسبعا وِعشرين، تي لَماإرادِمِتْل ما نْعتَْأتْ ِبِعلْم  لِْنمنِْعتُْأو ِو

  تَّواضع؛ لغُرور بدِلتْوصلْني ل

  وهم؛ ما ِهي إالَّ  شِّهراإنُّو عِرفْتْ، ِبسبعا وتْالتين، تي لَماإرادِمِتْل ما نْعتَْأتْ ِب اره شِِّنمنِْعتُْأو ِو

عِرفْتْ إنُّو الِزم ، ِبسبعا وأربعين، تي لَماإرادِمِتْل ما نْعتَْأتْ ِب ااورمتِّفتيش بَأضايا لْ ِنمِعتُْأو نِْو

 ؛ ِإيآحلْ ِلِإيآحلْإتْرك موضوِع 

 أكتَر عِرفْتْ ِكذْب، خَمسينِبسبعا و، تي لَماإرادِمِتْل ما نْعتَْأتْ ِب يخَبيث لْاِتاِعيجِتِمِإل ِنِعتُْأو منِْو

 ؛ يبشَِر لْتَّصرفاِت

ما ِإليتُو صِديء ، ِبسبعا وِستِّين ِمِتْل ما عِملْت، إذا،، بو ِتتْنَسكُو َأد ما فيكُنجرْاس، و نِِّنمِعتُْأو نِْو

؛ ِفيو 

ا نَِّإلبي تْ ِكخَزْأتْ، وكَتيبيلْ، وأَّفِْت ِبسبعا وسبعين، تي لَماإرادِمِتْل ما نْعتَْأتْ ِب ِفكْر لِْنمِعتُْأو نِْو

  ؛ا طَّبيعِنتْني عمنَِع
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تْ

 
، لِْكاِمل ِمنُّو ِنكُاءِعِت نِْإجا وْأِتإذا تْكُونُو،  ا، حتَّنكُاتِْي حْل مراِحبِكلّْ، ِود ما ِفيكُنَأ جسد لِْنمِعتُْأو نِْو

 ... بيلِّي رح ِتتْعرفُو علَيِدماجنْيلِّي بتَِعرفُو، ِوِإلحياة  لِْن مءاِعِتالنِْعدين لَستِْملي، تِْم

١٩٩٩ 

  
 
 

łÚà< <
ĞÖŽÛłßłÃŽj` 
  
ĆÞłŠêÛ 
 )انوين زِمدِتان وِكمديد لْحقبَل ِت(
دخَلْتْ  احتَّم دور ضلَّيتْ عو. ال زمن، وأل، دودحما ِإلي كَون، عم دور ِبْل ، ِإليت ِحالي نَسميِو

 .ي ِمنَّاانِس إنْءزِصرت ِجتَر ألنِّي اة أكحِيلٍْبوْأتا، حسيت رضيع، ِريات ِطفْل 
١٩٩٥ 

 
àłvÖ 

     ) زِوال عن أرِض ستَرجِع حريتاوْأتْ(

ما ، وحريتاض رَألرجِعِت ستَ، فَآثارنما ِبقي ِمنُّن علَيا مخَبر، ِوتْهدِمتْ  ا حتَّضرَأعَأتَّْل بشَر تِْو

 وضِعال هوي تْوفَّْأ ِبمين، فَخاصتِْملِْبقي ِبذِّاكْرا إالَّ لَحن ِحِلم ِفي هوني عبقَري ِحاوِل يَأرب بيِن 

 بطَيرا وشَجرا،  ردِدتْوِكان إنُّو طَّبيعانين، طاحتِْمحين لْ طَّاميِنبِدر يوفِّأْْ هوي ِإلَّحن، وال 

 . يقُولْ ِو ذَّكاحِن لْبقاء، لَحِن، لَالوجداِو
  

 .تْنيدِدرا نَعم، طَّبيع
١٩٩٧  
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ĞÖ‚é’şÏë 
)نمز ِواءر ِفاف  عُلْغاڤالـض( 
 :ولُأِبتَْ ،راِعِشما ِإال  يصيدَأ، عب شَةِراكْتْني ِذِلِناَأتِْو

ا ،ي بِني  
ذا

ِل
َف

دم ر

ج ش

مز

 ،إ شَدِك لْحنين ِإلي  
 ،بعِد انِْدماجي بْموت  
 ؛عيشْ حِياتَك ِآلِخر نَس  
  وِتنِْدِمجِوب كورِيجي دب نلَم، 
  ، وح ع صومعتي، مطرح ما بِينِْدِمِج لْع ِولْوجود  
 ،ِبتِْالقيني، هوِنيك  
 ِمل َألَم وورآ، اِح  

ديد   ِي   عم فَتِّشْ عن 

  ١٩٩٧ 
 

]†~Ć‘ 
 ) غوبي بمنْغُلْياحرا ص-  حاِل ِفِكر من(
 ن حبوَأشُن، ونَيشْأََاضوري، ِعحِب، َألْتَلَما و. ، بشَرن َأبل، ِمما َأرب ِمنِّي، طَرشا اصخْرتْحولْتْ ِو

ر،  لْعجتْ حِشِصرِدي لَاهبَألثَرخ اري وِتح. 
١٩٩٥ 

 

ÛĆ• 
 )ِنضال ِلي بزمنِقاِإ(
  ِنضاِلِوبزِمن صبا، ِةِمثاليد ما ِفي ِبزمن َأ وع ميتِْعس، فَيلَنْفَرضتْ ع، ِو إنْسانيلَعنْفَرض ِو

،  حكَم- إلو ِكلْمي ارص، ووِعلِْيتْ مراتْبو،  ِرزء مصدريياسسبعد ما خْتاِر  - بسْ هوياب؛ شَِّب

ربِوتْج . 

لُوومعي ملِّي عِمل يعي مشْ عَألْتُو لَيا سلَمن صاِرِت ، ويلْوصاِرِمِثاليو ،ججو ،  نِّضال، تَحرِبأََه

 . ِوِصْل إلُوِإنُّو ِبدو يحاِفظْ ع يلِّي ، بلْغَير
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ر

 
ِكوتْ ِإِقالْتي انإنُّو تَم. 

١٩٩٧   
 

ÄŽq]Ć… 
 )محْل ما ما في ِتحديد لَمِكان أو ِتدوين لَزِمان(
 ...بِينْحس وال بِينْعرفْ ال ان، أو زِمانمِكما ِإلي ، رِجعتْ لَُألويِو

١٩٩٧ 

*** 
 

Ìè†Ć 
 ...تْ لْاِمِحووموْل حعموشَّريف ِة ص ،ْسا  لَبخ ِدِريمشَّيياِة هنُّو، ِبتَفاِصيل حع دعِلِكِن . ب

 ...  نِّداموت لْبالَ، فَتا ِيِجي لِْعنْدو موت لْنَدِه... شَّريف

ِمِتْل ما ِعِمْل يلِّي سبقُو وِمِتْل ما رح  اامِم، تَِوتْفاعلُو مع بعضن تَفاعل كَوني، اطَّبيعِب ليلج لْانْدمِجِو

يلِّي ِكان عطُوْل ِيسعا تا  ِإيآح لِْن مءزكَوني، جاج لْنِْدِمِإل، ِبصار، ويعِمْل يلِّي رح ِيجو ِمن بعدو

 ...يعِرفا

و كَضْلروشَأه عتا ِيُألو ب اير ألِختَِّحيِلبيِركْ ع بلْ صاِرالد، وعضب ِْشمعِب، يمويِحة، راص 

 ِن م، فَيضِبعيونُو يلِّي رح ِياِكلُِن دود، و يشُوفْوبعض ِتاني، وِيدعي لَِتْأديِس شَّريف، وربخُّ

 .لْجديد  نَّبيِمسِإبي وِيدعي لَدعِو، صومعا ِذاتا ِنمطاِلع وار ألنْ
  

 : موجوِدين لْمِعمسعإِِِري يلِّي ِفيا ، وِجدو ةيِص وتَحفَِبكِْر فَ لْأما ِبكِْر

ِمِتْل ما إنُّو  اامِم، تَإنُّو ما حدا أفْضْل ِمنْكُن، اأبد واميا، ِدتْذَكَّروو، ِوربعِت ِوْأروواتي، فَيِْصاتي وحِي"

 ِمنِْدمجين ولِْمنِْعتِْإين لْأوِلممِكن كُون . ياد ِعانِسإنْأما أنا فَمنِّي إالَّ . حدان  ِمْلضأفْما حدا ِمنْكُن 

 وال ِبلِْفعلجين منِْدِم لْال أوِللَكَوني منِّي  ِمتْطَمننِّي مِع لِْعلْم إ، نِخرإنُّو ما كُون ِآ أملي؛ وِبلِْفكر

 . نِخرِأ

"ا يأمحيلي مور  ِصيرلِْباج ِدِمنْإل يِدِعفَخَلُّو ياِء لْنِعِتِإلإيآ ِوحريحي، فَكَوا ضكونني؛ وأمخَلُّو ي 

تي، ع؛ وأما صومضادي ألخِْو لْمِنان إنِسبيِنام  وِنه: دتواِهِش عكْتُبو، ِوط، بسيِذاتاتي صومعِب

راِدِت  إذا اتَّ، ححسينِت أو رميمر ِت غَين، ِمالاِحعتِْركُووا، ِهيي، ، ِوح، مفتويادِعلِْمتِْل ، فَتِْركُو ِبابا

 .تِْركُووا تُوَأعيا، ِفيلِّي بطَّبيعا إنَّا تُوَأع 
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بِيبآ لِْمشْ ، اند ما يطوِل زِمَأ أوسع، وانمِكِمشْ لْبِيبآ ، انمِكلْإلنُّو، َأد ما ِيتِِّسِع  ، فْرحولي،حِبايبي"

بِيبآ وجود،  لْامدد ما يكون َأدر، وْأ َأسوسمحبِيبآ لِْمش سوس، محلْد ما تْكون ِإدِرِة َأ أطول، وانزِم

 ".مدا لِْمش موجود أطول

١٩٩٦ار ِإي 

  

  
łÚà< <
ĞÖŽÛłßł‚sŽÚ 
  
ŽÖłÛđjşË 
 ...ِيتْخَبطْ ِبِحالْتُو وركْتُتْ، ِوبهدلْتُو، فََألطُّو، ِبلَّيل، بعد ما تْسلَّْل تَيفَتِّشْ ِببراميل ِلزِبالي -

ِصرت ُأنْطُر ، وشْتا حِضرتَكأنا كَفِّيتْ مِهمة ِلمِراَأبي يلِّي بلَّ؟ بِتعِتِبر ِحالَك ضمير يا هنَّاإِِص -

أوِآت وِمن بعدا بِكلّْ وأْْت ِمن ، ِحيي بعد صبِحييصبوبعدين ، ييل لَعد بييل، لَمجِيةْ هلْمسكين

 امنِْتِظر يِماِرسا ِبصا، بِدال ما يعِمال بِإسِتحا ِمِتْل ِبِبِداِياتو، وتْعود شَِغلْتُونا بصاِحفَظَّاِهر إنُّو هار، نّْ

 .أنا يلِّي خِْجلْتْ، بحيث إنُّو، لَما ِوِإع نَظَرو علَي، بِآِخر ِلقاء بيِناتْنا، بِمهِنيِو
١٩٩٩ 

*** 

 
ł‚łÞŽÚt^ 
 الِزم يُأول يلِّي ِكانان يوِت دصما ِكاِن نْسمع بعد ، ووفاع من ِداعدِف، ِوواُئ دِعِندعا ِمإل انْتَه

 . ِحكْمو

ان، يد، ِب لْفَتْحا، عبِرإلتْعرف دعاني صمت، وسِجن ِومتَنَفَّسلْيلِّي ِكاِنِت  لْفَتْحا ِن م نُور مظِْلمْأنْبثَِو

   ِراِيي مـامـ وفَجـآ، عيوني مغَمضا،ِو تْطَلَّعـتْ،ِو ،ربتْ ِمن دون ما إتْحركَأفَ ؛إسمع ِحكموو
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ة
 

عِرفْتْ إنِّي ؛ فَبراء: ةلِمِكما بيعِرفْ إالَّ  انيِسكِْم ضمير إنِْحبِتلفُظْ ، ِوتْفَبرِكتْ بعد ِبتْعرفْني عديان

 . اج تَمِْدِمنِْإلتْ، ِواِلات ِزتْناءِضِم لْوإنُّ، وِذاتي ِإدام

،  ِذاتُومصيرلْألنُّو لِْكلّْ إلُن ي، ِف وي،محبلْ-نْدمجتْ، معن وِفين، مع أالَّيا، ِوِقألشْيا ِوِبألنْلْتََأيِت ِو

رِجعتْ ع إلِِدرا ِو. اليبألِستْنَوِعِة ِملِْمِش رِواِدِع ، اني إلنِْسِنازتَِّو ِبكَفيللْضمير، وحدو، هوي لِْو

عدجود لْ- اردأكتَر ِمن هيك، ِصرتْ أنا إلِِ يلِّي بعدني ما تَركْتُو؛ ودعدجلْ، ِويلِّي بعدني ِجزء ِمنَّا

 . ألنُّو، بعِد لْموت، ما في ِجزِئيات، ااتِذ

١٩٩٨ 

*** 
  

  

ĞÖŽÛĞŞłßłþŽ{ 
جني بدعنينبْأتْ، لَحرِكنْتْ م ا ِباني إنِْسولْتي، وإنِإي ِفيَأل، علّْ ما ِكنْت ِعاِيشض رحم . 

وعم سوح ، ِميِشان هيك، بعدني بجولْتي؛ بتي بعد هلْمرآاِثبعدا ، وعيشي ساِبق نعي، ِماتي مِيرِذكْ

 .وددحِمن دون ان، زمِكِب

 ءفَومحلّْ ما ِفي جديد ومحّل ما هوي  عم ِإنْطِْْإل، وِكلِّيحإيآ لْلْ ِوآلَمطْ لْيفرلْمع ِصرتْ ِبن ِكنْتوإ

 :عيهمي مبِيبآ ، بكرايوم و لْبشَِر
  

مِيِب ي إلنْسانهواتُحوي يمه ،لُو وومتَْأبي ِمسمتُو؛ هِعادسح ويتُور . 

وِتنِتأمياة ِولِْإنُّو اجي فَا ست، ِولْحوميا ارِإلدِوجعِر، لْبِإيآلْ ِوفيمح ، ما إلُنعانمسانال إلنْ لَو . 

ا سشالي فَِؤوأمِعلَِكان، لَيها اِد، سِة إلنِْسان بستَحيليض ألر؟م 

 ينا؟حِسِت ممِكن هْل؟ وواتُحِيةْ شُو ِقص، بسْ، ألنِّي ِفياان، ِس إلنِْةاِيِهِنأنا ِمتْطَمن لَ

بيِصير ، ِوبسْ بِيشْبِع لْجوِعان ِوطَّميعموت لِْب همي، وانإلنِْس. ِساِعد رِدِمشْ ِآ، وانهمي إلنِْس

 .لِْكلّْ يِنباة اومِسلِْبتِْحلِّ ، و ِعندن إدراكجاِهللْعاِلم ِولِْو،  ِعندن ِحِلمهورتِْملْاني ِوِفِمتْلْ

ن، كَولْ ِوانإلنِْسوبعدين، ان؛  وال مِكانزِمبسْ أنا نْدمجتْ، وما ِعاد ِعندي ال ... انهمي إلنِْس

  ؟لَِكانن كَولْان ِوِس إلنْهم همي، وشُو؛ فَبزمِن لْحِياة ِمِتْل ما بِزمِن لْموت، ِمنِْدمِجين
 

أنا ؛ يتُودوِدمح ودويوِبْأِفكْر،  لْنْعتَْأتْ مِن، ْإلنْطِِْمأنا ؛ لُو وأحرفُواْئوِسب، ْأتْ مِن تَّعبيرانْعتَ، ْإلنْطِِْمأنا 

  ؛ ءنِْعتالَإل ي دعِونْعتَْأتْ مِن، ْإلنْطِِْمأنا  ؛ِبْأمورا ِومِشاِكال، ياِن إلنِسنْعتَْأتْ مِن، ْإلنْطِِْم
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 نكَو لِْإِلِهن؛ كَو لِْهِل ِإنِمنْعتَْأ ، ْإلنْطِِْمإلنِْسان . لِّيِكآ لْيِإحلْ ِوآمطْلَ لْيمعِرف لْنْعتَْأتْ مِن، ْإلنْطِِْمأنا 

 .انِس إلنِْنمنْعتَْأ ، ْإلنْطِِْم
 

 .ْإلنْطِِْمِإِلِه لْكَون ، ْإلنْطِِْمإلنِْسان ، ْإلنْطِِْمأنا 

 .ْأيطَِلِإِلِه لْكَون ، ْأيِلطَإلنِْسان ، ْأيطَِلأنا 
١٩٩٩  

 
 
 

łÚà< <
ĞÖŽvÜŽÖ^ 
  

Ž}ù 
 ...لَبِيِظحِواِلمِح لْ، فَكَِّرييرألِخ واتُات ح ستَنْتَج: 

ِوِإنُّو أالَّ فَكَّر ِلدو  ِْشاخ شَبوِبو ِهِرمشَر لِْلوُأعشَري ظَنُّو إنُّو  :بلُو بلِّي ِعمي ِدفَِفي ِناس ِمنجَأو 

 ِن عبشَر لْفَتَِّشلَما ،  إنُّوستَنْتَجِو. سيو يعيشُوحتَّا ِنوِفي ِناس ِخافُو ِمنُّو  ؛ولَهتْ، فَبسْ تاِيتْلَها انإلنِْس

  لْبشَرِنسيعدم، و وجودين وان، وضاع بِكملْان ِوزِمِب، نه إِلاخ، ِشنتُصوِرو عرسمبعد ما ه، ِلِإل

ِشي عم ِبيفَتّّْشُو علَي، ِوبِكلّْ  لِّْك ِببِينِْدمجوعدم، ِولْ ِوجودولْان، ِوِكملْ ِوانِمز بِيتْخَطُّوموت، لْ، ِبإنُّن

 .ِشي ِمشْ عم بيفَتّّْشُو علَي كَِمان

ووت، بيفَكِّر وان، إلنُّإلنِْسو ِإنُّ فَكَّرِرفْ ِبلْمعيك، ِوبير،تَأكِبيِخاف ِمنُّو ، لْهونُّإل وم فَكِّرتَنِْبط،  وسم

ان  إلنِْسالِزِم إنُّو ستَنْتَجكَون؛ ِولْ ِوطَّبيعا ن عناصِر ِمويرغَِمِتْل ما بِينِْعِتْأ  يهولسما بِيْأِدر ِينِْعِتْأ ِب

 .مفهومينمِن جديد تاِيتْوصْل لَهْل  روِفكستَخِْدم ِي

ولو  اس نِّإنُّو فَكَّرِيأمِيِببلْحِي لْعِداة ما بااة، ِوحبيعيشُوو ملِّي عِياة يا ِمتِْل لْحووروِيتْصِدبي، وأب؛ ي

. رح تْكون مِملِّي، وإالَّ  هلْموت ما قَبْلاةحِي لْموت ِمِتْل ما بعِدإنُّو ما ِبيجوز تْكون حِياة  ستَنْتَجِو

 ؟هِل ِإليلِّي بيعِرفا، ِمش ِبيِصير هوياة حِي لْعِدصير ما بملَمن رح ِيدِرك ان، ِس إلنْإنُّوكما 
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فَوو اس،  نِّإنُّو كَّرعِيس معنإليمان، لَِهنِّي وعضب ندو عِتعِيبواضيع، ِوبلُو لَميوصِخالِفب ي ،

، ِذاتُون ِملَيشْ ما ِبيَأرب ن، فَْأِمإنُّو يسان إلنْ لَعن جد،،  ما ِفي بد، إذا كانإنُّو ستَنْتَجوِصراِعات؛ ِو

 ؟يميزملْبِإيما  ِو،ياِنِسنْباِإلْأِمن بي، ِوِفيا يْأِمنبفَ

وِبفَكَّر ِوانإليِم كَمان ،تَنْتَجِلنَّظَري  إليماِنإنُّو سق لَ أسهينما أكيد، ِمشْ خَالص طُّرلْب عِمن  لم

 .خَالصلْأكيد ِفيو ، ي األنْسِنأجل

فَكَّوحاان، ِسنْ ِإلإنُّو رِبارِكم ،ِيان ا ِك ِمرتَ أكاطَّبيع ِبتََأثَّرانمي  اريا، ِفَأثِّرينما صوم، بلْي ، يا ِفِبيَأثِّر

 بفَتِرة وجودو عوإن كان ِإِدر يحاِفظْان، ِسنْ ِإلإنُّو ستَنْتَجستَباحا؛ ِو ي، ال بْلِفِبتَْأثِّر ما  ِمرتَأك

 .يلَ عْل بإنُّو ِيأْْضي كَفيع ِكانِساِرتِْم لْعاِصرم ِلخُواريِتبطيء، فَ لْألديِم واريخُِت

ِشيِآ، ِشافو مِكن نُّإلِّي، صار ِكِتخِْب، وِخرِيو ِمشْ مْتَِمرشَسب ر  ُأنِبيفَرو ءلُِعرغا وأرض وعدَأتَم 

ون إالَّ ، وييدِإععمِيجشَع، لْما بيو جعد ما ِنسِنبيألنْس. 
٢٠٠٠ 

*** 

  

  

łÚà<ŽÞù‚é^ 
  

  

  
 

  U< < 
 ، افَت، أنا لْوليدأنا لْ  

 امد، أنا لْعجوزأنا لْ  

 ، ضنا أنا لْبيْ،أنا   

 اجن، أنا لْمْإلأنا   
  

 

 راك، جِماد، أنا ِلحأنا لْ  

 صادح، أنا ِلزرعأنا   

 عطا، ، أنا لْخَيرأنا لْ  

 شَّقا، أنا شَّرأنا   
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 ، بيحم، أنا لْبْحأنا لْ

 كَدر، أنا لْبغْضأنا لْ  

 ،رجا، أنا لألمأنا   

 َألدر، أنا ظّْحأنا لْ  
  

 

 ، أّْح، أنا لِْفكرأنا لْ  

 امبتَغ، لْيدِإيعأنا لْ  

 ، اما يرلْ، ِوايرأنا لْ  

  ِب ما لِّْكوما سراس 
  

 

 موت، ، أنا لْاةحِيأنا لْ  

 عدموجود، أنا لْأنا لْ  

 خُلود، ، أنا لْأالَّأنا   

 لْما ِشي، ِوي شِّلِّأنا ِك  
  

 

 انِسنْأنا ِإل  

  ٢٠٠٠ 

 

  MM 
 ل؛ ُأوسمأنا ، لَِكان، وجودمأنا   

 ؛ ُأولسمإنتَ ، لَِكان، وجودمإنتَ   

 ن؛ يوِلُأسمِنحنا ، لَِكانن، يوجودمِنحنا   

 ن، يطبِتر، ِماحن، ِنيسبِبِب  

  ِبومتَّعاضلزن؛يد م 

 ، ِبلِْحزن ِولْفَرح، ِبشَّر ِولْخَير  

 نيِدتْعاضِم  
  ٢٠٠٠ 
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łÚà< <
łÌŽÖù<ë 

  

łÚà<ØŽu]Ć… 
 

łèĆş_ 
عيل،تْضِبْأم مْأتْ عو   

 ؛لَبوسي مِن صِبي، عم إتْشَوْأ

 ، َأديشْ ضيعتْ وْأتْ عم ِبحلَم

 ؛عم إتْوهم، بإنِساِني بها لْحِياة

  َأديشْ ضيعتْ وْأتْ ِبلْبحر،

 ن سما؛رجا ِمعَأمْل ، ضرِبَأل
 

 ،خ، آخآ

 ، مِن جديدتْأولْ بضيع ، لَوخآ

 !بضيْعو هيك
٢٠٠٢ 

 

łðë†şŞłe< <
 اة،حِين ِمشْوار لِْمرِجعتي 

 ، تافَهمتِْوهيدي يلِّي تِْفاعلْتْ معا، 

 ا؛فَلْسفْت، واحلَّلْتهيدي يلِّي 

 اة،حِين ِمشْوار لِْمبطَِريء رِجعتي 

 لَياأجِوبتي ع ِزيدتْعنَّا ِبلتي أسِئعِرفْتْ إنُّو 

٢٠٠٢ 



An-Najiyyat – Lebanese version                                                  13 
 

Žał†Ž} 
 ؛رحيل  دمِعهيدا:  نْهمرِنعي لْدمِع

 ؟ ن وسخي، حزياءِرفْلََأولْكُن ِبيكون 

 ؟ح وشَجي، فَِراءِعِتنْإل وأ
 

 :  نْهمرِنعي لْ دمِعرِآِخ

 مِمتِْل شِّالِّلِيع جكْر، 

 مِفِيعإلبحار،  لَشْنيد 

دو وعما ب حفَرتْ برحاني َأبححيفَر! 
 

 ، سمعوني عم تَمِتم نَشيد

 ؛بسْ أنا ما ألَّفْتُو أبدا، يو هنَشيد رحيل

 ، سمعوني عم تَمتْمو ِآلِخر مرا

ُأوِْبتْخونِّي ِآلو ماتي عر؛ِخر م 

  ، بعدني عم تَمتْمو

 ؛بروح، لَما ِبنِْتهي ِمنُّو، نْشَالَِّو

  ،بعدني عم تَمتْمو

واني راِيححي ، 

  عم ِإعبرحفَريحاني ِب

٢٠٠٢ 

*** 

  

łÚà<ĞÖłÛŽv …æ^
 

Ža°è 
، خََألكما  عدب، ووتُيلْخَمِبان، ِس إلنْ أو خَالِّك خَيكَأتَلْت؟  فيكاننِْسِإلشُو ِعِمِل ، أو ينِيِآ، شو عِملْت

   وَأنْكَر ِإلو، حبكو كاتَرفَض تَْأِدِمو تو،اِدِمَأتَ ِبْلِإفَ ك،نَّابيَل ع ِهميز إذا ِكان صحيح ِإنُّو رب لُو؟تْْأِت
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لَعك، يبك تَع طيكِكن َأعمابألسِبم تََّخْفيِفيِملْتو علِّي عحدود لْاِئنِكنتَ لْإ، يِرات تِّفكير ما . ِوِإلدأم

 .فَما ِكنْتْ بحياتي ِبغِْفرلوك، لَتَْأ خاص، ِبن عطفِمياه رب  ومنَح مع يلِّي، ابيل ِهمِآلَو 
٢٠٠٢ 

 
ĞÖđfÿvÿÛê 
 .  صليب ععلَّآ، مِإليتا هوِنيكِو

 .عم ِبتْضحي بِحاال للْغَير، عم ِتفْنا تَيحإِِّإ لْغَير ِذاتُو، ِإليتا هونيك
  

 .تِْساكَنَّا، حِكيتا وال ِحكِْيتْنيال 
٢٠٠٢ 

 
Ğ°u]ç 

هوي وراِكض ت،  رسينَنْو فَرسضهر، عدن كيخوِتهإالَّ وما ِإليتْ َنِْتس، ڤ، ِسركْتيرلَيك  عفَتَّشْتْ

أْْتْ ، وواحينطْعوبألِمفُْأواِرم نْتْشو، عرين سهضكُض خَلْفو، ومار حِير مع. 

 إالَّ هيدا ِشي منيح ألنِّي ما ِبتْصوركو. مخَيلْتُن ِونَّاس وِلُأعِبزيزي ميِغل، ، ع دن كيخوِتهخَلَّدتْ

  . عم تْنَبشْ عِن مغامرا جديدي لَبطَلَك يلِّي هوي إنْت
  

 ؟  شُو ناِطرسنْتْشو،  و مع دن كيخوِتهفْستَكْشِِِنيالَّ نِْغاِمر سوا، يالَّ 

٢٠٠٢ 

 
łÉÿ 
ِلبالد يلِّي ما ،  سويدِن ِمإجيتْ. لْد، همرشُِمتِّحديلْم م ُألِةظَِّمنَم لَيعام لْيتَولِّي ألمانتَّاِني ِب نِْتِك

، ِمِتْل ما الِزمك اجبِومتَ ِبِإ. د ما فيكَأ للِعالَم تْجيِب سالم كمْتَِهم، ِووْأتْ طَويل ن ِمربحلِْعرِفِت 

 يمِطيصاِرتْ ِلمنَظَّمي  ِبزمنك الَِتمشْتَْأنا َأل يثح، بكْتير ، فَنَجحتْيظَّمنَم لِْةيِلِالْأ السِتيتِْعسِو

 .يحد الِوُألوياحد ِولرأي الِول
٢٠٠٢ 
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Ž÷łæ 
إنتَ يلِّي ، دكوِال؛ ييريِكألِم يحدتِِّم لْاِتالِيِو لْحررمإنتَ يلِّي ِكنتْ ، جرج واِشنْطُن، وِالدك

ِزاهانَاشتَغَلِْت بأفْاننِْس ِإميِشانصاف إنْ و ل، ضنِفي تْطَلَّعب ،َأ دعغْرنَين عو ك، وِيابرد ما تْطَوعب

، ثِتتْلَو اوفيرض لْرَألِتاركين ميِة ي، م لِْرصاِدن معتَيفَتّْشُو ِفي الً، تَ مريخملْعِم يطاردو ، كْتير

اِت ولِْميِالمظّْلَّْأَأل ِنيين مِالدن  ِم حنْ ِجوِعطِْشاِنين، نس! 
 

 ، واِشنْطُن؟    هيك ِكان بدك وِالدك يكونُو

٢٠٠٢ 

  
  

łÚà< <
]†ĞÒđƒ 

  

ŽÚà<łÛĞÖêÚĆ ş̀ 
 

 ، يا بِني
 

د عدرا يك ِدايمِكان ِجدسعي مإنُّومِبِلتُوتََأ آم ألر ،عنُّو إ انممإلداري لوعم ،لِّي عنُتْ يمِموض نم، آِِ أر

نَعِن وميابِكِت لْم . 

 اتلَِّفَأمِب يعني حطَّيتا، لُّومحِبغَير  ي حطَّيتْ َأغْلَباتْني ألنَّ َأتَِليلِّيي يرف ِه ألحنُّو إبُألَّكأما أنا فَ

 ِنتْني عشَغَِلبسْ ، خَلِّتْني إكْسب عيشي، وتير مِن نَّاس وعجِبتُنتْ كَِْفاِدصحيح ، يِب أدكْتيري ِمشْ

 .خَلْق لِْزِنخِْتِتب، وحدا، يلِّي يِبألد يابِتِكلْ
 

 ، ءاالنِْعِتعي ايا ِس

 .ااتاِجرمي اعِوِجوِياتا، حسِنِبشَرط إنُّو ِياخُد ، شُو ما ِكاِنتْ، ِفيا فْخَر ِيإنُّو يلَ عذور ج بشَريلِّْكلَ
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ذورا جي  فَكأمِهيبيضار َأبليا ِوِب ألنِْضرسيِسِإل ِوردن ين، ووني هعروفين ِملْما ِبعنُّمْسب ن ،

 ني كَِمانيا ِوِبألنِْبعلريِسِإل ِوسلُو ين دلِّي ِحميافثَِّقم ِوِعلْلْيَأ يتونساِن ِإاشان ِعلّْ إنِسِك، و ما ِإِدر د

  .وانِمفا زِرِعيلِّي  ياِنِسنْل ِإلِيفضالِْبحسِب 
 

ذورِني، كجشِْرْأ، َألِْبِب، يا بالَمِع لْالم : 

 . د إيل معبماِد ِخ هويانعِمِن، فَوصلُولَك إسم عيلْتَك، لِْواِحد هِإلِل إيل، يلِّي كْتَشَفُو، اِميآلر

بع  سوالُِتِسغْليشَع ِب َأنَّبيِد يِإسيح، عم لْبِل قَتَّاِسع ِبَألرنبرص،  لِْن ميِفِش فَ سورياِنعِمد ِنِآلِيأما 

اتمهِرنَِب رألر ا و. ندآلراِملُّغا أملِْحكي ِفيا  فَيِذاتوسيحم . 

تْ غْتَِنيلِّي ، ولَوْأت طَويل وتُملَكِْبما حتَفَِظتْ ِكان  وإن ،فرحلْيلِّي ِخِإلِت  نِعانِك-ْأيا فينيبنإنتَ إو

  . ضيِعتْ هِويتاغَير، وإن  لْاِتِربحضا

  .نَوا ما ِعاد ْألِيامتو ا حتَّن ِعز انْدفَنِن ِعزْ، وإاتِْفْأو ِإلُن انِللْحقّ فِكلْعرب يلِّي نْتَصرو  بِنإنتَ إو
 . سبب ِتجارا بِكلّْ ِشي، ِويلِّي عطا ِبلْمفَرق وما عطا ِبلِْجملي  لبنانبنإنتَ إو

  .ِيجيلَما ِبيرنِّم والدا، أالَّ ب، لَو كاِنتْ ِمنِْقسمياريخ، وتِِّب ذّْراجتْ ِمي مشِرِقينيِس كْبنإنتَ إو
 

بس تْذَكَّر عطُول، وَأبْل ِكلّْ  فِْتِخر، يا بِني، ِمن ِكلّْ هيدا، بيلِّي إلَك، وما ِتهرب ِمن يلِّي علَيك؛فَ

 .  ِكالَّياِنِسنِْإل بنإ، و لَّحظابِنِشي، إنَّك إ

مل ألشْسع ِو ألوامعنلْ، ِبمظْلُ ِي مااننِْسِإلكفي إنُّو بِي، ِو وِالدو إنُّو ِيِظلْموعودت ما تْيببعدين إنْتَ إبن 

ما تْحمْلو ظاِلم إنتَ ، ومظلوم إنتَ وِبلْحبسضميرك ريح فَ. واِنيتِسنْعيش ِإيحتَّا ،  ظِّلْمِفعِللَ

  ...وِبلْحريي
١٩٩٨ 
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