


 األصل
اء يف
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ــق لقمــان ســليم »صديقتــي الشــريرة« ُمتحدثــًة  عــام ٢٠١٤ أطلَ

ــاِت  ــَر منّص ــداث عب ــِف األح ــى ُمختل ــًة عل ــانِه وُمَعلَِّق ــن لس ع

ــي. ــِل االجتماع التَّواص

ُمختاراٍت مّما نُِشَر بيَن عامي ٢٠١٤ و٢٠٢١.

ــُث  ــي ِمــْن حي ــِل الزمن ــى التسلس ــُد عل ــلَُة تعتم لِْس هــذه السِّ

الترتيــب.

الُكتَيِّب األوَّل
بيروت، ٢٠٢٢



»في الكتاِب أنَّ اللّه ال يَُحِمُل نفًسا فوَق 

 ُوسَعها، أّما كِتاُب تَاريخِ البشر في حياتِهم 

أفراًدا وجماعاٍت، فيَشهُد أنَّ بعًضا من 

َعبَْقِريِتهمـ  ِمْن َعبَْقريِة البشرـ  هو َما يتفنَّنوَن 

فيِه ِمْن تَحميِل أنُفِسِهم ومن تَحميِل بعِضهم 

البعض ما ال قُدرَة لهم على وْسعِه وإطاقِته«.



»ال أِحبُّ الَحرَْب التي تَبْدأ ِبُهْدنَة...«.

٦ آب ٢٠١٤



ذاَت يوٍم ـ َمضى على األرَْجح إلى َغيِْر

رَْجَعة ـ كاَن »التَّْوقيع بالِحبْر« لُْحَمَة 

»االلتزام الّسياسي« وَسداه...

٨ آب ٢٠١٤



»بَيُْت الَقصيِد لَيَْس كيَْف َدَخلَت 

"الَجماعات الُمَسلََّحة" إلى عرسال بل 

كَيَْف َخرََجت ِمْنها...«.

٨ آب ٢٠١٤



»وِمْن َعالماِت الّساَعِة أّن اللبنانييَن ال يَِجدوَن 

ما يَتَهاَدْونَُه، إبْداًء لُحْسِن نوايا البَْعِض ِمْنُهم 

تِلْقاَء البَْعِض اآلَخر، إاّل التَّْحذيَر الُمتَباَدَل ِمْن 

أنَّ "األْسوأ" آٍت آت...«.

١٦ آب ٢٠١٤



ِة الرّاِسخيَن في الِعلْم، عرسال،  »على ِذمَّ

باآلراميَّة، "َعرْش الله"!«.

٢٨ آب ٢٠١٤



َعْن جبران خليل جبران أو ما يُعاِدلُه:

»َويٌْل لـ"اللبنانيين" يَْوَم ال يَبقى لَُهم

ِمْن "سوريين"...«.

١٢ أيلول ٢٠١٤



ة...تَأدَّبوا!«. »رِثاُء األْحياِء َمَذمَّ

١٥ أيلول ٢٠١٤



»يَبْدو أنَّ بَْعَضُهم يَْخلُِط بَيَْن

"ِحْفظ األْمن" و"َحرْب العصابات"...«.

٢٦ تشرين األول ٢٠١٤



»أظنُّ أنَّ لبناَن يَحتاُج إلى ُمؤتمٍر 

تأسيسي ال يُشارُِك فيه اللبنانيون...«.

١٠ تشرين الثاني ٢٠١٤



»أحيانًا، "إلى الجحيم" و"إلى الِحوار" 

ِسيّان...«. )هذان ِسيّاِن = ِمثاْلن.

يقول الّشاِعر: فَـِسيّاِن َحرٌْب أَو تَبُوَء بِمثْلِِه 

ليُل الُمَسيَُّر(. يَْم الذَّ وقْد يَْقبَُل الضَّ

٢٧ تشرين الثاني ٢٠١٤



»اْسِتْسهاُل اللبنانِيّيَن "الِحوار" تِلَْو 

"الِحواِر"، َخيُْر َدليٍل على َوضاَعِة الَكالِم 

في ُحْسبانِِهم، وُسقوِط َمرْتَبَِته بَيَْنُهم...«.

٢٦ كانون األول ٢٠١٤



»ماذا يَْزَرعون في "َمزاِرع األَمل"؟«.

١٩ كانون الثاني ٢٠١٥



»ِصَفُة االْسِتْعماِل، )َسيّارَة ُمْستَْعَملَة، بَرّاد 

ُمْستَْعَمل(، ال تَِعفُّ عن َشْيٍء وال َعْن أَحد. 

َحتّى "البُطولَُة" ـ وُمتَرَتّباتُها ـ يَْجري

عليها االْسِتْعمال...«.

١٩ كانون الثاني ٢٠١٥



»ال أكْرَُه ِمْن أَحٍد كما أكْرَُه هذا الَمْعتوَه 

ريبة"...«. الذي َشبََّه "الَمْوت" بـ"الضَّ

٢٥ كانون الثاني ٢٠١٥



ِة لسان الَعرَب، "كََذَب يَْكِذُب كَِذبًا  »على ِذمَّ

ابًا، ]...[، وهو  وكِْذبًا وكِْذبًَة وكَْذبًَة وكِذابًا وكِذَّ

اٌب وتِِكّذاٌب وكذوٌب وكَذوبٌَة  كاِذٌب وكَذَّ

بُْذٌب وكَُذبٌَة  وكَْذباُن وكَيَْذباُن وكَيُْذباُن وكُذُّ

وَمْكُذباُن وَمْكَذبانٌَة وكُُذبُْذبان..."«.

٢٩ كانون الثاني ٢٠١٥



إلى صديٍق سوري:

ماء"، أولئك  »َشرٌّ ِمْن "َمّصاصي الدَّ

َم فاتِرًا، ويَْسَكروَن  الذين يَتَعاطوَن الدَّ

ِمْن فُتورُه ال ِمْن طَْعِمه...«.

٨ آذار ٢٠١٥



»لحسِن الحّظ أنَّ "يوم المرأة العالمي" 

َنة...«. يَْوٌم واِحٌد في السَّ

١١ آذار ٢٠١٥



»كأني بـ١3 نيسان قد تََحوََّل ِمَن 

اللبنانيين إلى "عيٍد" أْشبََه

َجرة"...«. بـ"عيد الشَّ

١١ نيسان ٢٠١٥



»أخباُر الّسياراِت الُمَفّخَخة، والغاراِت 

رَة،  التي تَْقتُُل األطفاَل، والزَّالزِِل الُمَدمِّ

ْمعِ ِمْن تصريحاِت "الّساَسة"  أَخفُّ على السَّ

اللبنانيين ـ رجااًل ونساًء وِولدانا...«.

٢٥ نيسان ٢٠١٥



 »يُريُد بَْعُض "اللبنانيين" أنَّ رستم غزالة 

ماَت/قُِتَل عن "أسرار" كثيرة. لََعلَّه أْن يكوَن 

كذلك أو أاّل يكون، ولكنَّ األمَر المؤكَّد 

أنَّ هؤالء "اللبنانيين" أنُْفَسُهم ينامون، أو 

يُحاِولوَن النَّوَم، على "أسرار" ال تَتََدنّى عن 

تلك التي ماَت/قُِتَل عنها غزالة...«.

٢٩ نيسان ٢٠١٥



في رواِج سوق »البُطولة« و»الّشهاَدة« 

وما يُعاِدلُُهما:

»قَبْضاُت ريٍح في طواحيِن هواء...«.

٥ أيار ٢٠١٥



في »لبناَن« و»اللبنانيين« و»اللبنانيات«:

»ِمَن النُّفاياِت وإلى النُّفاياِت 

تعودون...«.

١٥ تموز ٢٠١٥



»لماذا يُْستََقلُّ على "األبْطاِل" أْن 

"يُْستَْشَهدوا" في أْحضاِن عشيقاتِِهم؟«.

٧ آب ٢٠١٥



١٦ أيلول ٢٠١٥

»يَُحقُّ لـ"الَمْحرومين" ما ال يَُحقُّ 

لغيرهم...«.

١٦ أيلول ٢٠١٥



 »وِمْنُهُم َمْن يُْقتَُل ليُرْثى فََقط ـ 

ال َحقيقَة، وال عدالََة، وال َمْن يَثْأرون...«.

٢٧ كانون األول ٢٠١٥



»...وِمْن فَضائِِل "الَقتِْل"، أْحيانًا، أنَُّه 

يُعيُد األموَر إلى َصواِبها، والّنقاَش إلى 

نِصاِبه...«.

١3 أيار ٢٠١٦



»َمديُح الَقتِْل ال يَتََجزَّأ...«

١٠ حزيران ٢٠١٦



»َوِمْن َمْكِر التّاريِخ أنَّ #ِحزَْب_الله

يخوُض في سوريا "الَحرَْب األْهلِيََّة" التي 

َف َعْن  بََنى َسرِْديَّتَُه "الُمقاِوَمَة" على أنَُّه تََعفَّ

َخْوِضها في لبنان...«.

٢٤ حزيران ٢٠١٦



في »تحرير« جرابلس:

»لُِكّل شيٍء قيمٌة شرائِيَّة، بما في ذلك 

"التّحرير". كُلُّ قيمٍة ِشرائِيٍَّة رَْهَن االنِْخفاِض، 

بما في ذلك قيَمُة "التَّحرير"...«.

٢٤ آب ٢٠١٦



»بَيُْت الَقصيِد، آِخُر بُيوِت الَقصيِد، أْن يَْجتَِرَح 

الواِحُد/الواِحَدُة لَِنْفِسِه/لَِنْفِسها

ُمعاَدلًَة تُتيُح لَُه/لَها أْن يَْقضي/تَْقضي بَْعَض 

يَْوِمِه/يَْوِمها "فَْوَق االْحِتالل"«.

3٠ أيلول ٢٠١٦



اًل ِمْن تُْهَمِة "الَعمالَة"، أْسمى اللبنانيون  »تََنصُّ

االْحِتالَل البَْعِثيَّ لِبَلَِدِهم ِوصايَة. تَقاُعًدا، 

اليَْوَم، َعن االنِْتصاِر ألبَْسِط الُموِجباِت 

األْخالِقيَِّة، يَْسُكُت َهؤالِء اللبنانيون، أنُْفُسُهم، 

عن ارْتِكاباِت البَْعِض ِمْنُهم، في لبناَن وسوريا 

وِسواهما، باْسِم "الُمقاَوَمة"...«.

٢ تشرين األول ٢٠١٦



 »يَبْدو أنَّ نِْشداَن "الِوصايَِة"،

)وما يُعاِدلُها(، حاَجٌة بيولوِجيٌَّة ِمْن 

حاجاِت "اللبنانيين"...«.

٧ تشرين الثاني ٢٠١٦



في تَزاُمِن التَّْهِنئَتَيْن »الّسوريّة« و»اإليرانيَّة« 

بانِْتخاِب #ميشال_عون للرّئاَسِة األولى:

ِة الُمتََنبّي: »على ِذمَّ

"إنّما التّْهِنئاُت لألكْفاِء"... 

وفي َشْرِح البرقوقي:

"إنّما يَُهّنُئ الرَُّجَل نُظراؤه"...«.

٨ تشرين الثاني ٢٠١٦



ُمَعلَّقًة على َعرِْض اآلليّاِت

الُمَدرََّعِة الذي نَظََّمه #حزب_الله

في #القصير:

بابََة"، »ال َغْرَو وال َعَجب... أليس أنَّ "الدَّ

)وأَخواتِها(، شارَُة "الُمْحتَّل"

وُعْنواُن بأِسه؟«.

١3 تشرين الثاني ٢٠١٦



»لَيَْس ُصْدفًَة، على األرَْجح، أنَّ يَتَِّسَع 

أْسبوٌع واِحٌد لالْحِتفاِل بأكْرَِه ثالثٍَة 

ِعْندي: الَعلَم والتُّّفاح وفَيْروز...«.

٢١ تشرين الثاني ٢٠١٦



»في الحديث: "داُروا ُسَفهاءَكُم"...«.

3٠ تشرين الثاني ٢٠١٦



»ال إكْراَه في "ُحّب الَوطَن"...«.

٦ كانون األول ٢٠١٦



ـ َسالُم الَقتَلَة...«. الُم"ـ  »... "على األرِْض السَّ

٢٤ كانون األول ٢٠١٦



»الّناجي ِمَن الَمْوِت "بأْعجوبَة"

قَتيٌل فاِشل...«.

٩ أيار ٢٠١٧



في َمْشَهِد لبناَن واللبنانيين:

»َحبَّذا الَعيُْش تَْحَت "َخطِّ الَفْقِر"

أماَم الَعيِْش تَْحَت "َخّط الّسياَسة"...«.

١ حزيران ٢٠١٧



»أناُم ِملَء ُجفوني "َمَع" و/أو "ِبدوِن" 

قانوِن انتخاباٍت َجديد...«.

١٢ حزيران ٢٠١٧



»وِمّما يََقُع في َوْهِم بَْعِضِهم أنَّ "الِوصايََة"، 

)وصايَة #حزب_الله على لبناَن َمثاًَل(، "نِْصُف 

اْحِتالل" )أْو قُْل: اْحِتالٌل نِْصفي!(«.

٨ آب ٢٠١٧



 »... ويَبْدو، في ما يَبْدو، أْن َمْعرَكََة

"الجرود ٢" َسْوَف تَْنتَهي بانِْتصاَريِْن اثَْنيِْن 

ال بانِْتصاٍر واِحٍد: انِْتصاٍر لـ"الُمقاَوَمِة" 

وُجْمهورِها، وآَخَر لـ"الَجيِْش" وُجْمهورِه... أو 

قُْل: َسْوَف تَْنتَهي بانِْتصاٍر ذي "َصفاَريْن"! وال 

َعَجَب في َذلَِك وال َمْن يَْعَجبون: ألَيَْس أنَّ 

.»à la carte ِشعاَر الَمرَْحلَِة": أْصَفر"

١٩ آب ٢٠١٧



»أْستَْعِجُل اليَْوَم )الَقريَب( الذي َسْوَف 

يَْكتَِشُف فيِه َسريعو االنِْتشاِء ِمَن

اللبنانيين/اللبنانيّات أنَّ َمْعرَكََة "الجرود ٢"

لَْم تَُكْن ُمباراًة بين

ْولَة" و"َجيْش الِحزْب"...«. "َجيْش الدَّ

٢٢ آب ٢٠١٧



»... فَظيٌع فظاَعَة األرِْض األمِّ التي تَرْتَوي 

هداء"...  ِبِدماِء أبنائِها "الشُّ

... فَظيٌع فظاَعَة الَوطَِن األِب الذي يَرْتَوي

هداء"...«. ِبِدماِء أبنائِِه "الشُّ

٦ أيلول ٢٠١٧



»األْوطاُن، تَْعريًفا، كائِناٌت الِحَمة؛ 

ؤوبَُة آفَُة البَْعِض ِمْنها حاَجتُها الدَّ

إلى إْشهاِر قَرَِمها...«. 

]الالِحم: الذي يُْكِثُر أكَْل اللَّحم؛

ْهَوِة إلى اللَّحم[ الَقرَم: اْشِتداُد الشَّ

٨ أيلول ٢٠١٧



فاراِت على التَّْحذيِر ِمْن  »إْجماُع َعَدٍد ِمَن السِّ

َخطٍَر أْمِنيٍّ ُمْحِدٍق يُْغري بأْن يَُؤوََّل في َمَحلِّ 

ولَِة" بأْن يَتَواَضَع شيئًا  النَّصيَحِة لـ"لُبناَن الدَّ

ما في االْغِتراِر ِبـ"انِْتصاِر الُجروِد"، )شقيِق 

َر  "(، وبأْن يَتَبَصَّ الّروِح ِمَن "االنِْتصاِر  اإللهيِّ

باألْضراِر الجانِِبيَِّة لـ"األْمِن االْسِتباقي". َمقولُُه: 

هذا اإلْجماُع أْولى بأْن يُقَرأ ِبَوْصِفِه "َمْوِقًفا 

ِسياِسيًّا" ِمْنُه بأْن يُْقَرأَ نَفيرًا أْمِنيَّا...«.

١٥ أيلول ٢٠١٧



َمَع ِبدايَِة العاِم الثّاني ِمْن َعْهِد رَئيِس 

الُجْمهوِريَّة #ميشال_عون:

»"اللَُّهمَّ ال نَْسألَُك رَدَّ الَقضاِء ولِكْن نَْسألَُك 

اللُّطَْف فيه"...«.

3٠ تشرين األول ٢٠١٧



»يبدو لي، أْحيانًا، أنَّ نَْقَمَة الّناِقميَن 

على #وعد_بلفور، الّساِبقيَن ِمْنُهم

والاّلحقين، َمأْتاها أنَُّه #وعد_صاِدق!«.

٢ تشرين الثاني ٢٠١٧



الَح" أقَلُّ َعتاِد  »... ِعلًْما أنَّ "السِّ

#حزب_الله بأًسا وُخطورًَة«.

١ كانون األول ٢٠١٧



»يُْكتَُب لِلْبَياِن الّصاِدِر اليَْوَم عن َمْجلِِس 

الوَزراِء أنَُّه َحطََّم رَقًْما ِقياِسيًّا في الرَّثاثَِة 

والرَّكاكِة وِقلَِّة الَخيال...«.

٥ كانون األول ٢٠١٧



»الَحماقَُة، أْحيانًا كَثيرَة، "ُمظاَهرٌَة 

َشْعِبيَّة حاِشَدة"...«.

١٠ كانون األول ٢٠١٧



 »... وإن ُخيِّرُت أْن أُْهدى 

"تحريَر #تِْهراَن" أْو "تَْحريِر #الُقْدس"، 

لَما تَرَدَّْدُت في اْخِتياِر تِْهران...«.

3٠ كانون األول ٢٠١٧



 »#الُعبوِديَّة_الطَّْوِعيَّة َخطَأٌ 

بََشِريٌّ شائِع...«.

٢ كانون الثاني ٢٠١٨



ُة" إلى  ياُت العامَّ »في بَلٍَد تََحوَّلَْت فيِه "الُحرِّ

ِهوايٍَة يَتَعاطاها البَْعُض في أْوقاِت "الَفراِغ 

ِة"  ياِت العامَّ "، ال َمَحلَّ لِرِثاِء "الُحرِّ ياِسيِّ السِّ

وال َمأْثَرََة في َذلَك...«.

٢٤ شباط ٢٠١٨



»تَْهريج... واآلتي أْهزَل...«.

١3 آذار ٢٠١٨



 »... ولَْو أْمطََر نِظاُم #األَسِد #دوما،

)أو ِسواها(، ِبماء الَورِْد لَُقلُْت: 

"قاتِل"...«.

٨ نيسان ٢٠١٨



ِبال تَرَدٍُّد وال تَلَْجلُج:

" في لُبْناَن ِبُشروِط  لُْم األْهلِيُّ  »"السِّ

ه أبَْهُظ أثْمانًا ِمْن أيِّ نِزاٍع أْهلِيٍّ  #حزب_اللًـّ

أو َغيِْر أْهلِّي...«

١3 نيسان ٢٠١٨



م"، )كائٌِن َمْن كاَن صاِحُب هذا  »"الَوفاء للدَّ

م(، اْسٌم آَخُر ِمْن أْسماِء االبِْتزاز«. الدَّ

١٥ نيسان ٢٠١٨



»ُمرَْهَفٌة وبَليَغٌة في آٍن َمًعا "ُخطوُط 

التَّماس" التي يَرُْسُمها، هذِه اللَّيلََة، انِْتشاُر 

َوْحداِت الَجيِْش بَيَْن أْحياِء بَيْروَت الَغْرِبيَّة 

وَدساكِرِها...«.

١ أيار ٢٠١٨



»الَقِضيَِّة الكاِذِبة، )الُمقاَوَمة َمثاًَل(، أَغلَُب من 

ْعوى الّصاِدقَة، )االْعِتدال َمثاًَل(...   الدَّ

وَعلَيِْهما ِقس...«.

٢٠ أيار ٢٠١٨



في َمديِح »الَفســاد اللُّبناني«:

»إْن فََسَد الِملُْح فَِبماذا يَُملَّح؟«.

٦ حزيران ٢٠١٨



»ال َغْرَو: ِشبُْه بَلٍَد، لبناُن َمثاًَل، 

سات"...«. ال يَْحتاُج إاّل إلى ِشبِْه "ُمؤسَّ

3٠ حزيران ٢٠١٨



يْخوَخُة الُمبِْكرَُة داُء "الَحرَكاِت  »الشَّ

الثَّْوِريَِّة" التَّْكويِنيُّ ـ #حزب_اللَّه ِمثاٌل 

يْخوَخة!«. بالِغ. الُعْمُر الَمديُد رَفيُق الشَّ

٦ آب ٢٠١٨



»ِمِن اآلِخر«:

ـُه َوما لَْم يُْخلَِق »وَكُلُّ ما قَْد َخلََق اللَـّ

تي ُمْحتََقٌر في ِهمَّ

كََشْعرٍَة في َمْفرِقي«.

]الُمتََنبّي[

١٧ آب ٢٠١٨



»ُعْنواُن المقالَِة التي لَْم أُطالِْعها َصباَح 

اليَوِم ألنَّها لَْم تُْكتَْب فَتُْنَشر: "هذا اإللَُه 

ذو األيْدي الُملَطََّخِة ِبِدماِء الَخليَقة..."«.

٢٨ آب ٢٠١٨



في تَْوقيِف رَئيِس َمْكتَِب ُمكافََحِة 

عارَِة وِحمايَِتها: عارَِة ِبُجرِْم تَْسهيِل الدَّ الدَّ

»"َهيْدا َجّونا"...«.

٢٩ آب ٢٠١٨



في َمراِسِم عاشوراَء ٢٠١٨:

ِة، وفَرُْض حالَِة  »إْعالُن التَّْعِبئَِة )األْمِنيَِّة( العامَّ

الطَّواِرىِء، وإْجراُء األْحكاِم الُعرِْفيَِّة على أيْدي 

ُمراِهقيَن، لَيَْس ِمَن الِحداِد في َشيء«.

١٧ أيلول ٢٠١٨



في أشياَء وأشياء:

»أّما أنا، قَْواًل واِحًدا، فََمَع َمْشروِع 

الَمجنون...«

٩ تموز ٢٠١٩



»يَبْدو، في ما يَبْدو، أنَّ الَحماقََة 

ر...«. تاُلِحُق صاِحبَها كالَقَدِر الُمَقدَّ

١٠ آب ٢٠١٩



في »الَمْسؤولِيَِّة« َعْن نََكباِت لبنان

]ِمْن أْمثال الَعرَب[:

»"البَْعرَُة تَُدلُّ على البَعير"...«.

٤ تشرين األول ٢٠١٩



»أيُّ بُْقَعٍة ِمْن بَُقعِ الّساَحِة تَْخلو ِمِن

اْخِتالٍط َجْنَدِريٍّ ِهَي بُْقَعٌة "َمْشبوَهة"«.

٢٥ تشرين األول ٢٠١٩



في #3١_تشرين_األوَّل،

ِذكْرى انِْتخاِب #ميشال_عون

رَئيًسا للجمهوِريَّة:

»بَيَْن تِْشريَن وتِْشرين َربيٌع ثان...«.

3١ تشرين األول ٢٠١٩



»... ويُْفرُِحني، في ما يُْفرُِحني، أْن 

يُتََّهَم اللبنانيّوَن )والعراقيّوَن( ِبَنْسِج 

ّجاد...«. الُمؤَاَمراِت على نَّساجي السَّ

3 تشرين الثاني ٢٠١٩



»... َوِبناًء َعلَيِْه، أرى أْن يُضيَف االْحِتجاُج

ْعِبيُّ إلى َمطالِِبِه، َمطْلََب إْدراِج  الشَّ

#١٧_تشرين_األول إلى روزناَمِة األْعياِد

الَوطَِنيَِّة تَْحَت اْسم #عيد_المؤامرة...«.

٧ تشرين الثاني ٢٠١٩



»... َوِمْن أظْرَِف ما يَْجري أنَّ الثَّْورََة َحوَّلَْت 

ياَسِة اللبنانييَن ونِساَءها ِمْن  رِجاَل السِّ

»كائِناٍت تاريِخيَّة« إلى »أْولِياِء أمور«، َمْغلوٍب 

 على أْمرِِهم، يَتََمرَُّد َعلَيِْهم 

أبْناؤُهم والبَنات...«.

٧ تشرين الثاني ٢٠١٩



»لَطالَما تََمنَّيُْت لَُه أْن يَْسُقَط... لَْم 

يَْخطُْر لي أنَّ ُسقوطَُه َسيَكوُن َجمياًل 

إلى هذا الَحّد...«.

٢٥ تشرين الثاني ٢٠١٩



»#تحصيل_حاصل: القاتِل يَْقتُل...«.

٧ كانون األول ٢٠١٩



»... وِمْن َدواعي ُسروري أْن يَْدلَِف #لبناُن 

إلى #الِمئَِويَِّة_الثّانِيَِة ِسياِسيًّا ِبَوْصِفِه #دولًَة_

 مارِقًَة، واقِْتصاِديًّا ِصْفَر اليََديْن...

ر...«. #طاَلٌق ِبال ُمؤَخَّ

3١ كانون األول ٢٠١٩



في فرار #كارلوس_غصن من #اليابان

يِّد غصن  إلى #لبنان: »هل َمقولُُه أنَّ السَّ

#طاِفٌر َشْهٌم، وأنَّ لبناَن هو #الجرد الذي 

يَْعتَِصُم ِبِه؟«.

3١ كانون األول ٢٠١٩



 »أاَل ِمْن ُمْحِسٍن يَْهِمُس في أُْذِن 

اللُّبنانِيّين/اللُّبنانيّاِت أنَُّهم يَعيشوَن تَْحَت َخطِّ 

ياَسِة، وأنَّ الَفْقَر ـ َحتّى الَفْقُر ـ  كَثيٌر على  السِّ

َمْن يَرتَضي الَعيَْش تَْحَت هذا الَخّط؟«.

٢٤ أيار ٢٠٢٠



في قَتَلَة #هشام_الهاشمي:

»سيماُهم في ُجبِْنِهم...«.

٦ تموز ٢٠٢٠



»َغًدا َمزيٌد ِمَن الَعتََمة 

َو"لَِئْن َشَكرْتُْم أَلَِزيَدنَُّكْم"...«.

٢٩ تموز ٢٠٢٠



#أريد_لجنة_تحقيق_دولية

٤ آب ٢٠٢٠



في اْغِتيال #رهام_يعقوب

)#البصرة، ١٩ آب ٢٠(:

»#الَقتُْل لَُهْم #عاَدة...«.

٢٠ آب ٢٠٢٠



»قَلَّ َمْن يَْستَِحقُّ أْن يُْشتََم 

باالْســـــــــم!«.

3٠ أيلول ٢٠٢٠



»#قَتُْل #التِّنِّيِن لَيَْس #َجِريَمة...«.

١ تشرين األول ٢٠٢٠



»الَمْجُد لـ#سالم #األنابيب...«.

٦ تشرين األول ٢٠٢٠



»يَْشَرُح َصْدري أْن ال ُمَخلَِّص،

، وال َمْنجاة...«. وال ُمْنِقَذ، وال َمَفرَّ

١١ تشرين األول ٢٠٢٠



»العبرة،

ّكين« لَيَْس َحْكـرًا على أَحـد؛  )١( »َمديـح السِّ

)٢( لـ#الَقتْل أنْساٌب رَفيَعٌة ُمتَداِخلٌَة ُمتَشاِبَكة؛ 

ــما ضاقَِت الِعبـــاَرة، اتََّســـَع الَقـتْل«. )3( كُلَـّ

3٠ تشرين األول ٢٠٢٠



»يللّي بَْعدو...«.

٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٠



ياَسة فيه: في #لُبناَن وَمْوِت #السِّ

»#الَقاتِل يَْقتُُل،

#الكاِذب يَـْكِذُب،

#الّساِرق يَْسرُِق

#الّساكُِت_َعِن_الَحقِّ

ساكٌِت َعِن الَحّق إلى آِخرِه...«.

١٧ كانون األول ٢٠٢٠



»... وال ُهروَب إاّل إلى األمام...«.

٢3 كانون األول ٢٠٢٠



في َمْشـــهد #بيـــروت:

»َغابَُة #الَمْوِت

ال تُواريها أْشجاُر #الميالد...«.

٢٤ كانون األول ٢٠٢٠



في #انْفجار_الَمرْفأ:

»... وبالُمناَسبَِة، ال أْغِفُر

للبنانيّين/للبنانيّات الذين أَصّموا آذانَُهم َعِن 

تَْفجيِر مئاِت أطْناِن #نيترات_األمونيوم على 

ْعب_الّسوِري...«. َرأِْس #الشَّ

3١ كانون األول ٢٠٢٠



َهداِء #ِصناَعة،  »إنْتاُج #الشُّ

تَْدويرُُهم #ِصناَعة_ثَقيلَة...«.

٢ كانون الثاني ٢٠٢١



في األُفُِق الُمْكَفِهّر:

ماُء تُْغِمُض َعيَْنيْها...«. »السَّ

١3 كانون الثاني ٢٠٢١



»نَْوُم اللبنانيّين ثَِقيل. ال #الَمْوُت_قَتاًْل،

)بـ#نيترات_األمونيوم وأَخواتِه(،

أفْلََح في إيقاِظِهم، وال #الَمْوُت_َصبْرًا، 

)بـ#كورونا( يُْفلِح...«.

د( عن قَتِْل َشيٍء ِمَن  ]»نََهى )النَِّبّي ُمَحمَّ

وابِّ َصبْرًا؛ قيل: ُهَو أْن يُْمَسَك الطَّائُر  الدَّ

أْو َغيْرُُه ِمْن َذواِت الرُّوِح يُْصبَُر َحيًّا ثُمَّ 

بِْر  يُرَْمى ِبَشْيٍء حتَّى يُْقتَل؛ قال: وأَصُل الصَّ

الَحبْس...«، لَِسان الَعرَب[.

١٧ كانون الثاني ٢٠٢١



ِه!«. َة_اللَـّ »ما أْوَسَع #ِذمَّ

==========================

- ما: اسم تعجب مبني على الّسكون في 

محل رفع مبتدأ. 

- أْوَسَع: فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل 

ضمير مستتر وجوبًا تقديره هو، والجملة 

الفعليَّة في محل رفع خبر. 

َة: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة. - ِذمَّ

ِه: مضاف إليه مجرور وعالمة جره  - اللَـّ

الكسرة الظاهرة على آخره.

٢١ كانون الثاني ٢٠٢١



3 - ٤ شباط ٢٠٢١



 األصل
اء يف

بيض




