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انتقال المؤمن 1 

القبر مطرح ما ھیي جرة الفخار 
لصارت مقدسي ورجعت للغبار 
ما ھم غني فقیر شب او ختیار 
ما اتكبش بھا الدني متل الغني 

راح تحت االرض ووعي بقلب النار 

المؤمن حامل بقلبوا كل المواعید 
بالمسیح صار بعدھا انسان جدید 

الموت صار بوابي للسفر والعبور 
یوم موت القدیس صار الو یوم عید 

****** 
غزل2 

طلوا علینا صبحیي ضحكوا الوردات 
وراحوا من عنا ھدیي بعد العتمات 

انت الوردي الجوریي استحوا النجمات 
وصارو یجونا عصریي یرشوا ریاحین 

ھالي مبارح بكونا بعد االخبار 
لیش بعدك بتلومونا عا یلي صار 

ما عرفنا لیش تركونا وولعوا النار 
وهللا لح بجننونا  بنات الحلوین 

مبارح عا عین المیي سقیتینا قلنالك خي 
وصارت تحكي الجیري وبنات الحي 

وقعدنا شوي بالفیي شمسا في كي 
ما بتقولولي خطیي القلب بیلین 

 *****
صوت االنجیل 

اذا صار االنجیل  صوت وصدى 
وكتاب شرائع  وشوشي عا حدا 
قول وصل الخطر  ھیوا للرحیل 
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اكسوا عا الشرق ما في حدا 

االنجیل بیحمل نور وحریات 
سیف بیخرق كل المحرمات 
بیحملوه بقلبن كل المؤمنین 

وبیبطلوا قداموا كل ھا الخرافات 

انا بحزن لم بسمع  باالنھزام 
ومنصیر ندل عا زعیم واحد بینالم 
القصة ھي ثورا بالقلب والضمیر 
وھیدي حقیقا جارفي كل االصنام 

وبیحكوا كتیر باالقلیي واالحباط 
وما بینحكا عن الكالم لمن تحت الباط 
وشو قال الناصري بھاك االعصار 

شو ھا  الخوف والھزیمي واالنحطاط 

لعبوا بالوحل وطینوا  االثار وین مكان 
واطلقوا للسیف والكذب العنان 
والیوم   عن یتقاسموا جلد الدب 
حصرمي بعینن بعدا ارض لبنان 

 ****
مات الوما 4 

مات الوفا  ورمد الجمر بالنار 
والحب انطفى  بالقلوب شو صار 
ما في وفا  شو بیفضحوا اسرار 
بدن شفى  الدھر علیھن جار 

دقوا الجرس فلتوا علینا دیاب 
اندروا  لشربل وصلوا یا اصحاب 

ضووا شمع  وزیحوا  العدرا 
تا یرجعوا الختفیوا من اصحاب 

المحبي  بالفدا   فیھا اسرار 
متل الندى بالصیف بتنعش ازھار 
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حبة قمح بتموت تا ترمي بدار 
بتزرع رجا اكید بصدور االحرار 

 *****
دعا الى العدرا 5 

Ghattas Khoury لیش بعد نا للیوم ناطرین 
منك یا عدرا بسالمك موعودین 

ایفان لعنا جا حط فسحة امل 
بساحاتنا بعدن الشیاطین فالتین 

انتي بتزرعي سالم باالرھاب 
رسایل حیي جوات القلوب 
كتار عنا مسكرین البواب 
ال بتحید عنا وال بتوب 

الصلیب عند الھالكین محجوب 
من ھیك بعدا محجرا القلوب 

والبرقع بعدو مسكر عا العنین 
منھیك السالم ببالدنا مسلوب 

34 minutes ago · Like · 1 

36 minutes ago · Like 

Ghattas Khoury بتتذكري بنص ایلول شو صار 
السما انفتحت عنا بھاك المشوار 

كانوا تالت تیام بالفعل تجلي 
ورجعنا بعدھا للحدید والنار 

اجوا تاني یوم كل ھا الغربان 
لقوطوا الكلمات وحبات البدار 

مش فاضیین یكفوا البنیان 
سیدنا البطرك كان عندو مشوار 

كان عا الحارك لو انزرعت الكلمات 
كانوا عاشوا بقلوب كل الحاضرین 
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وكانت بعدھا اختفیت الكذبات 
واختفیت من ساحاتنا الشیاطین 

 
بشارة زكریا 6 

(لحن یا ام هللا كنز البركات) 
 

بالھیكل شو صار 
قالوا ولع نار 

صار یحرق بخور 
ربنا كشفلو اسرار 
هللا سمع ھا الختیار 
یوحنا اسم المولو د 
رحمة هللا بھا الموعود 

ویا هللا شو حلوي عنا ھیك خبار 
 2
 

عا المدبح بخور          طلع بعدو نور 
فرح وحبور 

من السما جایي ایي        تشرلنا الحكایي 
قلبو متل المرایي               یوحنا لعنا جایي 

تیبشر بدو یطلع نور 

 3
متل مار الیاس    في عندو احساس 
تیرد القلوب  ویداوي منھا المعطوب  

ویخبرنا شو المطلوب                ویذكرنا بالمحبوب 
یا سابق فاتحلو الدروب  لمخلص لكل الشعوب 

 
HHHHHH 

بعض الكلمات 7 
شو ھا الحال ضحك بعز العتمات 

شفافا صال لمعت من ھاك النجمات 
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لیش اجلى ھا اللیل مع الصبحیات 
والكون انتلى بخور من القلب غنیات 

وھودي اال من النجوم كل ھا الزینات 
 \

القلب شھق ٮندھش من بعد ھاك االنتظار 
قالوا الحبق زھي وعطر الجو بھاك النھار 
الفجر اندلق طلع نور فضح اسرار كتار 
والظلم بعو  اشتلق وصار من النھار یغار 

با بي طرق بعز اللیل مشربكي االحالم 
لیش ھا القلق تركوني احلم وخلوني نام 
والحلم صدق وفرحت بالحب واالیام 
وعطرا عبق ونا بعدني للیوم قلقان 

شو صار الیوم صح الحلم وھلق عشاق 
صح نحنا جوز بعد زغار بالحب عتاق 

 
ربنا زرع افراح بالبیت وبالقلوب حب وامان 

******* 

احلى بشارا 8 
نقزت ھا الصبیي من شو یلي نقال 

من السما الرب بعتلك مرسال 
افرحي الیوم  یا بنت صھیون 
حل هللا فیكي ناطرك من اجیال 

راح قلبا ونزاح من مطرحو 
كالم قوي ما بقدر اشرحو 
بنت عا قدي شو ھا السالم 
ھیدي بشارا تا قلبي افتحو 

هللا لیش نقا بنت من الجلیل 
تتكون من الیوم فخر اسرائیل 
لیش انا مختارا بین البنات 
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تا صیر یلي بیصیر عمانوئیل 

بتعرف انا صبیي ناطرا ھا الیوم 
ومعرفي خطبتي بین القوم 

صعبي كتیر احمل لخالق النور 
ھیدي لبنت طاھرا ما فیھا لوم 

انتي الطاھرة وردة الشارون 
ربنا نقاقي بحبو كتیر مجنون 
تیصیر  بین الناس المعذبین 
وھیك بعرفوا كیف هللا حنون 

انا هللا ھوي القدیر وجبار 
كتیر غیر وحبو الھب نار 
كیف بدي استقبل ھا االتون 

مسكیني انا جرة فخار 

ال تخافي یا بنت حني واكیم 
روح ربنا الخلق الكون العظیم 
ھوي بدو یرفرف ویحل علیك 
وكل نعم السما وحبو العمیم 

 
من مدة ست تشھور حط ربنا عالمي  
ختیارا بعمر متقدم مع صبي بالسالمي  
وبتعرفي الیصابات العاقر من القرایب  
اكید اكید انا متأكد من البشارا و كالمي  

 
وانت تذكري كیف ربنا حمي تابوت العھد  
وھیك انتي صرتي وفیك بیتحقق الوعد  
انت صرتي الیوم ام المسیح عمانوئیل  
وبدا كلمة هللا یصیر طفل بالمھد  

 
انا ربنا غمرني بنعم وعد من زمان  
وصار فیي جوا جمر متل شي بركان  
ما حدن غیر ھا الختیارا بتفھم الیوم علیي  
بدي روح شوف جنى كرم یابس من زمان  



Pa
ge
?8

 
انا خاممي كتواضعا شكرا بكل امتنان  

غمرني الھنا بمحبي كبیري وعطف وحنان  
وانا متأكدي كتیر من الرسالي والكالم  
 زاد فیي الفرح وقلبي ایمان كتیر ملیان

 ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ

حوار  9 
كل ظالم بھا الدني جبان 

والسالح بایدو مطلقلو العنان 
عندو بالقلب خوف قایین 

غدار ما بیرحم فاقد االمان 

ویلي بیتلطا ورا الفاس بوك 
كتار من اصحابك ضیعوك 

انتبھ ال تستغل سھولة االتصال 
ما عندك بالحریي مستوا في بلوك 

وشو في بقلبوا من حقد صوبنا بیدفعو 
ما بعرف ھا االنسا ن لیش بیصوب مدفعو 

ما بعرف لیش حب االذیي بیشو بینفعو 
جرح كل الناس وخرب حولنا الدیار 

و الطاقة لبیجي منا تیار ریح 
سد بیشي بلوك وھیك بتستریح 
تركني الیوم خلیني على حدا 

بھال فاسبوك بحب الفكر الصحیح 

یرحم بیو یلي فكر بھا االختراع 
انا للیوم ما شفت ھیك ابداع 

صار عندي مع اصدقائي منبر حر 
وبتعرفوا الحریي غالیي ما بتنباع 

یا جماعا لیش بدنا نسم البدن 
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مین بیمنع نسكر ھا الباب عا حدن 
سكر باب الشر وقعاد مرتاح 

وما ترد على بنحكى وحدو ردن 

 *****
 10

فستان قصیر 
وفي ست تالقیت فیھا  فستانھا قصیر 

ما تواخذني یا ابونا  قصیر الفستان كتیر 
انا یا بنتي ما جبرتك تختاري المودیل 

وال استشاروني وقت لي درجوا التنانیر 

بتقصر تنورا  ال حقا المودال 
وبتطیر التنورتا كیف ما الھوا مال 
منیح ما بتجي علیھا شي عاصفي 
بیتروح ھا البنت وكل راس المال 

 
وانا ما بیعنیلي ھا اللبس على كل حال 
مین بیقدر یرد عنا عنین من الرجال 
حلو تكون ھا البنت وردي مسیجي 

وال زنبقا عا الطریق عا الحارك بتنطال 
 

وبعرف انت ما بتحكي بھیك مجال 
غاضض النظر ما حدن بسألك سؤال 
كتار بیتقربوا من الستات عا المناولي  
شو موقفك من ھا الظرف بھیك احوال 

 *****
 11
كلمة حق 

انا ربنا بعتني تا خبر عن االنجیل  
   ما فیني احكي عن اللبس اھادا الجیل 
بتمنى تخرق كلمة هللا منتل شي سیف 
والروح بوقتا بالقلب بیصر لھن دلیل 

 
لمن بتخرق كلمة هللا متل السیف 

بیصیروا الكلمات متل الندي بالصیف 



Pa
ge
?10

بینتعش باالعماق قلوب ھا الشباب 
وبیعرفوا البنت قیمي كبیري مش للكیف 

 
والبنت بتعرف بشخصا حاملي من السما اسرار 
وربنا بقلبا جمر الھب ومحبي من نار 
بیصیر جسما الحلو ھیكل للروح القدس 
والفستان حلة المجد عطاھا العریس المختار 

 
انا بعید لمن تنین ببعضن كتیر مغرومین 
متل جوز عصافیر كتیر ھني مھضومین 
یا ریت ھا الجوز بیفتحوا قلبن للروح 

بالمحبي تیكملوا ھا الحب وبیبقوا فرحانین 

****** 
كالم البطرك سید الكالم12 

منحب یكون كالم البطرك سید الكالم 
ومنطلع لمركزو العالي كتیر  المقام 

من ھیك منحب یكون في دقة باالعالم 
ما تتقول الكلمات بحسب كل مرام 

في ناس بتقیس عا مواقف الزعیم 
الزم یرعرف كنوا البطرك معو بالصمیم 

وھیدي المصیبي بكل ھا السیاسیین 
ما عندن للمركز البطریركي احترام 

انا بقترح على البطرك یستعمل الغربال 
كل ما بیعلن الزم ینكتب بتأني ھا المقال 
ھیك بیقى سیدنا عاطول سید المواقف 

وبضل مقاموا رفیع بكل  تقدیر واجالل 

قصة رعیة اھدن زغرتا قصة المعاز 
عندو ساعور بالقوي بدو یعمل كراز 
ما دخل كل الموارني بھیك مشاكل 
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وبطرك الموارني قلبو لمین بینحاز 
 
 

تأمل وكلمات 13 

مصیبة البشر مكبلین بعبودیات 
وبینحكى كتیر كمان عن الحریات 
ھدا كبت حاملینوا كتار من زمان 
في شي بھا الدني غیر  االزمات؟ 

ھیك كان وضع ایوب قدام  المصایب 
عن بیفتش بلكي بینشفى بعجایب 

في یوم جرب  یتحدى  ربو الخالق 
ویتجنب كالم مرتو مع القرایب 

االنسان ما انشلح كیف مكان بھا الكون 
رفاع عینیك عن حالك وتطلع منیح الھون 

ما شفت شوفي عجایب ورا  الغیوم 
وما تأملت بالنجوم وقوص القدح كم لون 

تذكر  بعدك محدود مھما علیت باالفكار 
عقلك كتیر دیق شو بیعرف بكل االسرار 
وال بتقدر تعرف كیف ربك مسیر الكون 
تطلع شوي بالنحلي شو بتعمل بالزرار 

بسأل سؤال كیف بالموت بیتقل للمجد 
ھدا سر رایحین تا نحتفل نھار الحد 

كیف یسوع الناصري بدل كل العقول 
وحط للشر حدود والصلیب عاطول الحد 

 
 888888

المرا بتعرف تحب 14 
ورا كل عظیم مرا بتحب 

بتعلم طفلھا لغة القلب 
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بتخفف الوجعات بعین سھراني 
وبطعمي والدھا بعیون فرحاني 

قالل من االمات بیكونوا شاردین 
اذا استعملوا بالقسا شریعة الدین 

العبودیي القاسیي بتضغط عا الدماغ 
وبیطلعوا اھل البیت تحت ایدا معطوبین 

ربنا تركني قالت بالبي  مرا اسرائیل 
ربنا انجرح شعورو  من ھا القال وقیل 
ما في ام بتنسا رحمھا  ھیك انا بحبك 

والعالمي صرت طفل زغیر وھدا الدلي 

 888888
 15

الراعي الصالح 

معزي وسواعیر 
غنم وقراقیر 

والقومي بكیر 
بدو یسھر عا الغنمات 
وینطنط ورا العنزات 
ویفتش عا العوایي 

یلي علقت بالشوكات 
وینتبھ عا الخطر جایي 

راعي اسرائیل 
ھویي عمانوئیل 
ظھر بالجلیل 

سمعنا صوتو باالنجیل 
الكنیسي ھیي الدلیل 
سلمھا كنوز االیمان 
صارت قلعة االمان 
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ونورت ھا الدرب الطویل 

 ^^^^^^^

 16
ھبت عنا بارضنا مع الصبح ریح 
قلت خیر انشاهللا ما رح استریح 
خفت من حالي من جنون الھوى 

دب الھلع بفیي ال صییر شیح بریح 

صح لخفت منو طرت بھاك النھار 
عا جوانح متل نسر بعید المجال 
بس بقلبي ولع جمر وھبت نار 

نشكر هللا طلع حلم وشطخة حیال 

مین ما بیذكر سفینة النبي جبران 
لمن شافھا ولغت شوق وحنین 
عا بشري عا االرز عا الدیمان 

عا لبنان شط بیروت وطلة صنین 

ولعت بقلبي كل الذكریات و الحنین 
من زمان كنا زغار بالحقول فالتین 
متل العصافیر فالتین بین الصخور 
وما نسینا ھاك الحج عا دیر قنوبین 

 
 
 

شویة ذكریات17 
ما نسینا بقنات ھاك التینات 
سطي علیھن ھا الشماس 
غافلنا بھاك العصریات 
ماترك غیر القشرات 

وھاك العصفور لغل بالشوكات 
ما خال بھاك الجم وال شمول 
نقور شمامیل ھا العلیقات 
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وصار عا عرایشنا یجول 

ھا العرقات من الكركي 
عملو بالراس حركي 
ضیفناھن ببكركي 
ارنجوا لبیزورونا 

ھا العرقات من الكركي 
ضیفناھن ببكركي 
بلشنا نحكي تركي 
ما فھمنا عا سیدنا 

عصرنا عنبات الشركي 
وضیفنھن ببكركي 

وصرنا نحكي تركي 
ما فھمنا عا سیدنا 

****** 

عا الناصرا 18 

عا الناصرا الیوم بدنا نطیر 
تا نذكر  شو صار من زمان 
تا ننحني للعدرا مع البیشیر 
ونقللھا  غطي بتوبك لبنان 

وبدنا نحمل معنا شویة ورود 
ونقلھا ھودي باقة من الودیان 

تعطروا بندى من ارض الجدود 
معن شویة بخور وخلطة ریحان 

ولیش ارضنا صارت وادي الدموع 
بعد ما الدیاب عن بتغافل اللوالد 

ولو یا عدرا حني عا الجمال بالربوع 
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وساعدي اللوالد تیعیدوا المیالد 

الیوم یا عدرا نحنا  عن ضویي شموع 
اھلنا متروكین الرعیان بعدن ملھیین 
ما بتذكري باالشرفیي ھاك القطوع 
ما انتبھوا كیف مرقت جوقة شیاطین 

انتي یا عدرا ارزي من ارض بالدنا 
علیك اتكلنا وصرنا كبار مع والدنا 
وھونیك باالرض  بعدھا القلوب 
حمیھا یاعدرا تا تكون الحفادنا 

 
 

****** 

ما بتعرفي 19 
ما بتعرفي یا حلوتي العصفور 
لبنقر العنقود  جنسو عابور 

ھدا من النوع لمافي وفا 
انتبھي بدو للقلب ناطور 

ما ھم بالقلب بالنقد شو صار 
شو مسم كان ھاك المنقار 

جرح ھاك القلب  وفتح جروح 
سألنا وین ساكن قالوا طار 

بدي ازرع علیق عا دربو 
وبدي اصلي دبق تا عذبو 

عبالي الیوم  اخد تار 
وقلبي عا كتر الجفا حطبو 

بدي اتصیدو بطلق نار 
المنافق فضح اسرار 
بدي اشلحو بالمھوار 
یا معترا  متلو كتار 
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مبارح حكي كلمات شو دار 
لبسي عوینات ھو ایلي القمار 

انا بسحر عینیكي  مغروم 
ما تخلیني عایش محتار 

رجعت عا البیت وانا بالویل 
ما بقا تخلص یا ھا اللیل 
ما غمضضت لي جفون 
محتارا  بالحب كان مولع 

اكتشفت بالحب كان مشلع 
وعینین عن تذرف دموع 
ما عرفت كیف كان مقنع 
ویاما عنیتو ولعت شموع 

شو عملتوا بحالكن یا مساكین 
اسمحوا یستعملوا جفوتن الصیادین 
ھدا عابور علیكن عا ارضكن مولع 
تاني یوم المسكین من عداد المقتولین  

 
 
 
 

****** 
ختیر االسد 20 

االسد ختیر ما بقا الو سنان 
المسكین انزوا متل تعلب جبان 
وھیك صار ینطر تا یجي اللیل 
یفتش شونسي التعلب بالبستان 
9 hours ago · Like · 2 

 (خلّي سبع أحسن ؛

Louisa Moussa 
األسد لو ختیر وجار علیھ الزمان 
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بیبقى ملك وسید الغابة كمان 
ومھما الثعالب یحوربو حول العرین 
من زأرة صوتو بیھرب ھاك الجبان 
لكن األسد لي بتقصدو انت حزین 
ناطر حلیفو یرجع لبیتو األمان 

7 hours ago · Like 

Ghattas Khoury 
لقبوا باالسد كونو من المجرمین 
ما خصوا بسباع الغاب االصیلین 

والتعلب یلي عا صیدو متكل 
ارنج الغابات وكل البساتین 

والتعلب یلي عا صیدو متكل 
عا باریس بعدو بدو ینتقل 

ما بقا یفیدو سالح المقاومي 
وال بیشتفي من شي بطل ینقتل 

Louisa Moussa 
 ھیدا األسد كلو سوا حقد وضرر 
بین األوادم عیب اسمو ینذكر 
حاجي بقا یتمرجل ویقدح زناد 
ما في وال ظالم بآخرتو انتصر 
یا سید وحوش البراري والوھاد 

ارحل...عن اصلك وفصلك معنا كل الخبر 
7 hours ago · Unlike · 1 

Ghattas Khoury راحت ایام العز وكل المرجالت 
وبتجي ایام بیشتھي العضا بالخبزات 

ویلي فلت لسانو تشقیع ومرجلي 
ما بقا ینفع التھدید وال االورنجات 

7 hours ago · Like · 1 

Ghattas Khoury ال ال ھیدا المرض اسمو جنون 
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بدو عالج ما بیمشي علیھ قانون 
ال بقسحیا بستقبلوه الرھبان 

وال بكركي بتعالج ھا المسكون 
7 hours ago · Like · 1 

Louisa Moussa مجنون وحط عینو عالبالد 
وداوى جنونو من عالج المغربي 

قلبو جحیم لحد ھلق ما برد 
ولسانو مطعم بسم العقربي 

 See More...طمع فینا فكرنا قالل العدد

Ghattas Khoury 
لسنو فالت علینا یا ستار 
وسمات من العقربي كتار 
ما بینفعو منجم مغربي 

بدو مقسم بقزحیا تاقن الكار 
7 hours ago · Like · 1 

Louisa Moussa 
 ھھھھھ منیحا یا محترم 

مار مطانیوس وجنازیرو ما قدرو فھمو دینو 
كل مقسمین العالم عجھنم مووداینو 

صلو ورش ماي كتیر ما قدرو عشیاطینو 

Ghattas Khoury ھدا فلت من ارض الجرجسین 
لكان فیھ جوقة شیاطین 
كتر ما كان فیھ معبایین 

غرق قطیع خنازیر مساكین 

UUUUU 

 ارزنا 21 
وینك یا ارزنا لما بتنطال 
شایفك فوق بروس الجبال 

عالي راسك فوق الغیم 
والدرب علیك ما بتوصال 
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بدك تقصدني وتعملي زیارا 
تا تفتش بعبي عن سر لبنان 

قطعت تالل ودیان ورجم حجارا 
وارض الوعر  وشوك وحرزمان 

من بعد ھاك النھار الخافل باالفكار 
طل علینا واقف   حاضر متل المردان 

ونقزت قدام  اشجار حاملي اسرار 
تطمنت وسمعت صدا  جوات االرز كان 
ھودي الضماني للناس االبطال االحرار 

ارض برحلیون یا ارض المغانم 
انا من ویكسبري فیكي حالم 

قدیش انا مشتاك تا بوس حجارك 
واتمتع بارضك وزور كل المعالم 

بونا غطاس صحراء اریزونا 

Fr. Hanna Karam 
ھیدي بالدي والمروج 

وموج األخضر عم بیموج 
الشوق تفجر بزیادي 
وقلب لخافق لجوج 

Ghattas Khoury 
الشوق تفجر بزیادي 

ودوني عا ارض بالدي 
تا شم ریحة الطیون 

وھیدي لى ارض معادي 

تا شم ریحة الطیون 
بارضك یا برحلیون 

وریحة الزعتر بالودیان 
وسیاج الشوك والزیزفون 
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Fr. Hanna Karam 
الزعتر أریجو بفوح 
الكرز تكا عالشلوح 
اللوز زھر والوزال 

عا كتف الوادي مشلوح 

اللوز زھر والوزال 
والمشمش بتعبي عدال 

التفاح بیشقع حمال 
وشو رح قلك عالزیتون 

Ghattas Khoury  
 بحكي عن زعتر وزیتون 

وصنوبر ومعو معو طیون 
تركلي التفاح والنجاص 
والجوز بكروم الطاحون 

والكرزات بعین سمعان 
وشكافا وتعمیر حیطان 
والكرم لتحت الدبشي 

وصار البیدر والصیران 

Fffffff 

كردینال 
عتبانین الكردینال شو قال 

وفیھن مبسوطین یلي نقال كتیر عال 
تبلدوا عنا الشیاطین ومشوارن طال 
المھم ھا الوكر بالوطن منو ینشال 

Monday 

قصة الجیون 22 
ھونیك حد البحر بقعة الجرجسیین 
بھاك المطرح فلتت جوقة شیاطین 
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وھیك انتشر الفقر باالرض والتعتیر 
مین بدو یخلص ھا الناس المساكین 

انتوا الیوم تطلعوا شو صار بلبنان 
ما شفتوا الشیاطین عندن شو عاملین 
والراعي عن القطیع عاطول غفالن 

شوفوا البشر بھا الشر مشربكین 

وتطلعوا بمصر بعد ما حكمھا االخوان 
بتعرفوا عندن شیاطین كتیر فالتین 
ھونیك حد البحر بقعة الجرجسیین 
بھاك المطرح فلتت جوقة شیاطین 

وھیك انتشر الفقر باالرض والتعتیر 
مین بدو یخلص ھا الناس المساكین 

انتوا الیوم تطلعوا شو صار بلبنان 
ما شفتوا الشیاطین عندن شو عاملین 
والراعي عن القطیع عاطول غفالن 

شوفوا البشر بھا الشر مشربكین 

وتطلعوا بمصر بعد ما حكمھا االخوان 
بتعرفوا عندن شیاطین كتیر فالتین 

وكیف تشوھت صورت المرا واالنسان 
وھیك كانوا الجماعة ببقعة الجرجسیین 

خدتوا فكرا كیف بلد الجرجسین كان 
وكیف كان مشربك ھاك االنسان 

وكیف باالخر تجمعوا وكانوا معبایین 
وھیك كان داقق رزي باالض ھا الشیطان 

وكیف وصل لھونیك یسوع ابن االنسان 
وكانوا بھاك االخوت فیھ معربطین 
اشتلق یسوع من البحر مطنجر كان 
تاري من صیتو بالجلیل كانوا خایفین 

ال قاه ھا االخوت عا الشط سھران 
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ایش جایي تعمل ببالد الممسوكین 
سد بوزك شو عامل بھا الزلمي العدمان 

اسمي ال جیون النو كانوا كتیرین 

عا القلیلي الف روح نجس بالمجنون كان 
تركنا ما تھلكنا فلتنا بقطیع الخنازیر 

هللا یكسر قوتھن فلتوا من ھاك العدمان 
وصاروا الخنازیر ینطوا من فوق الشیر 

شو مساكین كیف انتحروا ھا الخنازیر 
وارتعبوا بساعتھا وھربوا ھاك الرعیان 
وتحرر المجنون لكان بالشیاطین اسیر 
ورجع لطبیعتوا ودیع كتیر ھا االنسان 

بدل ما یعزموا یسوع تا یحرر كل الدیار 
ما تخربط عقولنا اسمحلنا ما تكمل المشوار 
نحنا راضیین نعیش عاطول بھیك تعتیر 

شو منستفید اذا كل ھا الشعب احرار 

وبتعرفوا وقفوا بوجھ یسوع وھیك صار 
عرف قیمة الحریي ھاك االنسان االسیر 

فرح واجا لعند یسوح من الفرح عن بیطیر 
انا بحب اتبعك وین ما بترید باللیل بلنھار 

خلیك ببالدك تیعرفوا وبأمنوا فیي كتار 
ولیعرفوا لكان وارع فلتان بكل الدیار 
تحرر من شیاطین اسم السبغ صلبان 
وبقي مش متل الخنازیر لجرفن التیار 

&&&&&& 
 23

الیوم العاشر 

خلص وقت الصال وكان یوم الحد 
كسروا الخبز وشكروا بھاك النھار 
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شو قولكن من السما كان الرد 
جات عیھن عاصفي ولسانات نار 

تذكروا كیف كانوا قبل ملبكین 
وشو قالوا لیسوع باول نھار 

المجد السرائیل والملك ایمتین 
قلن تركوا لبیي بیعرف باالسرار 

بالعلیي صلوا وانطروا كل الواعید 
ما عرفوا شو كان ناطرھن بالتأكید 
تفاجؤوا بھاك الحد عندن شو صار 
ما عرفنا بالضبط شو صار بالتحدید 

شرقطت بھاك الكاس جمرة نار 
كانوا عن بیقدموا الخبز والخمر تذكار 

قولكن كانوا عارفین قیمة االسرار 
شعروا من داخلھن مجاري انھار 

وكل یلي قالوا برواق سلیمان 
مین عطشان عندي مجاري انھار 
كیف عرق دم لطخ ارض البستان 
قولكن یسوع لحكاه ھوایة اشعار؟ 

بیوم العاشر تسلموا كل االمانات 
تا تنتشر الكنیسي بكل االقطار 

تركوا السیاسي الدیقة والشعارت 
وحملوا البشارا ونشروا بالدني االیمان 

&&&&& 

Monday  
 زیارة العدرا

عا عین كارم جات 
تا تشوف لیصابات 

حاملتال الھبات 
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كل كنوز السماوت 
تا تغییر كل القلوب 
وتا تفتح كل الدروب 
وتخبر عن المحبوب 
وتشرح للكاھن ایات 

عا العتبي شو صار 
بالبیت الخبر طار 
سمعتھا صابات 

عرفت بالحشا الفادي 
وتحرك فیھا الجنین 

بحضور فادي العالمین 
عرفت وعد هللا امین 

عن بیزور كل للي ناطرین 

ایمانا كان كبیر 
انتكلت عا القدیر 

الختیارا فرحت كتیر 
عرفت امو لعمانوئیل 
والصبي اسمو یوحنا 

هللا جایي لعنا 
توزع نعم من القدیر 
ھوي موعد اسرائیل 

&&&&& 
 زیارة24 العدرا

ܙ)'ܪܬ ܐ%$#ܪܐ

ام یسوع  یا حاملي االنجیل 
صرت بھاك النھار ام عمانوئیل 
بلش الرجا یزھر بھاك المشوار 

حملتي معك رجا لشعب اسرائیل 
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یا عدرا من بعد ھاك البشارا 
شرفي عا بیتنا بشس زیارا 
فرحتي قلب كاھن ابكم 

وفرحتي بحضورك الحتیارا 

الیوم متلك عا المذبح نار 
من الجمرا الحاملي اسرار 
ما بعرف كنو انتبھنا للجمر 
یما بعدوا ھا الخبز تذكار 

من زمان لبیعرفوا شو صار  
الرسل وام یسوع وتالمیذ كتار 
وحكي لوقا شو صار بھاك النھار 

وھیك بھاك المشور فھم ھاك الختیار 

جمرا كانت ولعت ھاك النار الروح 
تذكروا یسوع الحمل المذبوح 

من جنبوا طلع ھاك الدم واالسرار 
وبالعنصرا لیش صارت نار 

 
لمن سمع صوت بنت من الجلیل  
الصبي فرح بالحشا وھدا اكبر دلیل  
البرقع سقط عن قلب ھاك الختیار  

 و
فھم الكلمات لحكاھا المالك جبرائیل 
حضور الروح شو بیعمل تغییر 
اسمعوا كلمات الیصابات اكبر دلیل 
بحضور كل النعم تحرر االسیر 

الروح یلي حول بالفعل الحضار 
شو في الكالم لنحكى بقلب الدار 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شو بدنا اكتر من ھیك برھان 
وھیك انتشر االنجیل بكل االقطار 

نیالك یا بنتي نسیت انا العار 
والصبي اكتر من مفتاح للدار 
هللا رخم شعب بیت اسرائیل 

وھوي لعنا جایي قبل عمانوئیل 

ھا الكاھن الختیار العایش بالتقلید  
ما قدر یفھم عالمات من العھد الجدید  
كان المنطق ما كفى یسمع غیر معقول  

****** 
25 یوسف كرم 

 

لما فھموا على البطل كانوا كتار 
یا ما تعب وضحى  وانكوى بالنار 

قالوا من سبع دول جایي حلول 
تركوا باخر وقت للھزیمي واالنكسار 

والتاریخ عنا بعدو عن بیعید 
بسیاسة الشقلبي مش باالید 

بعدن للیوم ھن بیراھنوا عا بشار 
نسیوا یلي نرسم قبل بالتحدید 

عن راھن عا نظام شارف لالنھیار 
بعدن عن بیراھنوا عا عبایة بشار 
یا جماعة ختیر من زمان النظام 
بیكفي مراھنات وفشل وانكسار 

بدنا نتمسك بالحق ولو شو ما صار 
ھیك بدو فؤاد باشا ولبیراھنوا كتار 

خلصت من زمان عصور بني عثمان 
وحتى انتھت الثورا وضباط االحرار 

الول مرا بالشرق بیحكوا بالحریات 
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من مدي قصیري كانت من المحرمات 
ومین احرص عاا لحریي من بیت مارون 
ما بقا بیجوز لنا  نراھن على العصابات 

ویلي بعدو للسیاسي العتیقا مرھون 
ھدا بعدوا بالشر قلبو حاقد ومسكون 

منترجاه الیوم یفك النیر وكل ھا الرھان 
احسن متصیر حالتو متل ھاك المجنون 

***** 
حزب هللا من اھل البیت 25 

بعد زیارة حزب هللا الى الفاتیكان 
صاروا من اھل البیت 

جاین تا نفتش عا قاعدة لتمثال 
الزم مار مارون من مطرح ینشال 
ومنبدلوا بالسید نصرهللا یا قباري 

اكید بیوافق معنا مار بشارا والجنیرال 

انا عن قدر بالفكر شو جال 
تنقطع ایدو لبیدق بالتمثال 

عن یحلموا تا یقبعوا بیت مارون 
بالدني قطعان رایح الجنیرال 

الرابیي ارنجت ویبس السندیان 
وین ما بیروح بیخلولوا المكان 
یا ناس ھربوا الیوم عنا جنون 

بسرعة الناس بتنرعب منو كمان 

Rona Nicolas Ayache فشرو ابونا .. بس تقرف منن األرض و تبلعھم بدھم 
 یشتھو یقعدو بحضن هللا مع جبران و بیار و بشیر و رینیة ..و كل لبناني قتلو..مین

 بقول سوریا لفتكت و خطفت و قتلت شبابنا
بتتحول لجھنم و ھني الجیش األسود جایین نھار 
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Ghattas Khoury 
انا من عشرین سني ربحت الرھان 
ما في غیر القدیسین بیخلصو لبنان 
كل یلي انعمل تعریك بالوحالت 

ما بیربحوا بالنھایي اال اھل االیمان 

كل یلي بیمشي مع القدیسین 
ھني بالنھایي كل یلي مخلصین 

كتار عن بیسوقوا بضاعا كاسدي 
ما بیبقا عا ارض لبنان غیر االصیلین 

كتار شرفوا لعنا كانوا كذابین 
من عروبیین وقضیة فلسطین 

ھودي عا صخورنا بلشوا باالنتحار 
االرض بتبقى بس لكل الودیعین 

***** 
 27

ھدایا من الیوم 

طلت علینا الیوم الكوانین 
عز الشتي ونحنا بردانین 
یا ریت بیكتروا الشتوات 

وما نصیر بالصیف عطشانین 

ما ننسا نزین لعید المیالد 
ونضوي اللیالي باالنوار 

ونولف للمحبین ھدایا جداد 
معلیش یبابا واجباتنا كتار 

 
انا بدي اي باود ا فون واي باد  
بدك یا بابا تستعد للطفر وتعتاد  
ما حكینا بعد عا ھدایا للقرایب  
وال بعد لبسنا السني تیاب جداد  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ما ننسى ورق الزیني شغل برا 
ھودي لبیعملوھن ببرج حمود بالمرا 
انا ما بدي یضحكو علینا الجیران 

و كمان نوصي من الیوم عا سمكي حرا 
 

ما تنسوا بعد بوش دونوال ودیك الحبش 
جربنا نعمل واحد بالبیت تجرصنا انفلش 
بقا منھلق انا عن حضر لیستة المعازیم 
وعا فیقا شخص الماجوس عمنول انطبش 

 
  بعد في عا فیقا بدنا نحضر المغلي والنقوالت 

 بدنا نولف االراكیل والسندیان بیكونوا الفحمات 
وبدنا نوصي من الیوم عا االفندي والبقدونس 
وما تنسا تمرق عا الدكان تجیب البرغالت 

 
وانا عبركرا بدي روح على بیروت 
ھونیك بالدون تون بشوف اخر مودالت 
في محل ما بعرف اسموا عا المظبوت 
جایب من باریس الیوم احلى سكربینات 

وما تنسا كمان بدي قصة لشعري اال مود 
في حالق مھضوم قالوا كتییر مھضوم 
ومحل الكبابیت في عندو بكرا سولد 

ما توخذني یارجال شوي لح تكون مظلوم 
 

كلن اجوا باللیستا ونسینا الناس المغبونین 
لنظلموا بالحبس وكتار منھن مظلومین 
وھا الوالد لصاروا یتامى بالحرب بالبالد 
ما بیسوا نساعد الیوم منعرف نیالدن حزین 

 
والكنیسي یلي بتحتضن كل ھا المعترین 
ما منحسب حساب صینیة حلو للمغلوبین 
وشي قرشین زیادي بمغلف كرمل ھا العید 
تتساعد ھا الناس لنجرحوا وبقیوا مستورین 

 
باسموا عن تنور كل ھا الدني باالنوار 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ولیش مكربجین بقیود من بعد ما كنا احرار 
العید بیذكرنا تا تنور كل القلوب باالفراح 
ولد یسوع تا یحرر البشر من الھموم الكتار 

 
باسموا عن نتبادل القبالت وكل ھا الھدایا 
لطینا ورا البروتوكوالت وكركبة قضایا 
كیف فراح بھاك اللیل الرعاة المساكین 

وتذكروا كیف هللا صار معنا اجمل العطایا 

****** 

 عملوا معمل للف الصندویشات 
سودا االلوان غربان ھا الستات 
من زمان كانوا باالسود یتجمعوا 
تا یندبوا میت ویعملوا منا حات 

والیوم انكسر وا ببالدنا االمیركان 
وتراجع الشفر من شیك وجیالت 
وخسروا بضاعتھن بارض ایران 

ما بقا في بیع كلسات نیلون وكرافاتات 
3 hours ago · Edited · Like · 3 

والیوم بالثورا زادوا الشتائم والسبات 
وكالب جعاریي بھبھب حسب الطلبات 

في نكھ وفي عسل بضاعة خلیجیي 
وفي حجار وغبار حسب الطلبیات 

انا عن بكتب بدل صور كریكاتوریات 
ما بحب اجرح شعور الناس والمقامات 

بس لمن منشوف شو عن بیصیر 
الساكت شیطان اخرس بالظلمات 

عا جھنم الحمرا  حاصیلین القیقان 
بكفي لصار بافغانستان وابایران 
  والیوم امتد وا الغربان عا مصر
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ابوا الھول بدو یتحجب كمان 

وقح قاعد ناطر من زمان 
عن یتطلع على نفر تیتي كمان 

اسوا الیوم بدنا نقطعوا 
المنافق عن براقب النسوان 

*****یا ریت بیرجع وھج ھا االحرار 
ویرجع صیت لبنان المع باالقطار 
  كل عمرو كان یشرقط نور

لیش عا ھا الوطن الدھر جار 

یوسف كرم بعز الفحم والشحتار 
وقف مع رجالوا ما خافوا وھج النار 

كان بالقلب االیمان اقو ى سالح 
صمد متل الصخر قدام اعدا كتار 

 ******
لحن فیوستو زیارة العدرا 

ھالیلویا  
شو بدي خبر شو صار       بھك البیت العتیق 

قالوا كاھن ولع  نار       ظھر هللا قلبو رقیق     
طلع بعدا اخرس الختیار    وانتشرت بعدا ھا االخبار  
        وتحقق ھا الوعد االمین    وفرخ رجا للمؤمینین 

 
ھالیلویا 
 

سمعت صوت الختیار     طلع من عتبة الدار 
مریم حملت للبشارا      یا احال واجمل اخبار 
كانت الختیارا مفتكرا       ربنا محا بس العار 

صار الخبار متل النار    شوفوا الفرح قلبا كیف صار 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ھالیلویا 
ایمانك كتیر قوي     جایي من ارض الجلیل 
عا شفافك حاملي بشرى         وبحشاكي عمانوئیل 
ربنا القادر نقاكي       یاحال صبیي بھا الجیل 
نعم كتیري عطاكي        انتي رجا اسرائیل 

 
ھالیلویا 

نفسي الرب تعظم          قالت بنت صھیون 
حاملي تقدیر كل االجیال   انتي عطیتي راجا للكون 
ومن الیوم وعاطول االیام       بتباركك كل الشعوب 
وصرتي ھاك العلیقا     لحملت رجا للقلوب 

 *******
  

كلن بیحكوا عن ثورا وحریات 
ھیدي كلھا اوھام وخبریات 
ما في غیر ثورة مار مارون 

بتغیر مصیر ھا الشرق یلي مات 
التوره الحقیقیھ 

ثورة مار مارون ھي ثورة االعماق 
بلشت بیشخص ووسعت االفاق 

وتجمعوا حول المطرح ناس كتار 
وبفضل ھا الثورا لبنان صار عمالق 

والیوم عا نیحوا بثورا وبیثوار 
ما طلع بعدا اال دخان وغبار 
وكالم قاسي بوسایل االعالم 

وكتر حكي متل ردات الحجار 
8 hours ago · Like · 2 

Charl Yaqub Richa كل القصھ وما فبھا  
مار مارون بیحویھا 
دین وحب وعباده 
هللا ویسوع حامیھا 
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لوال ھا الحلم بیصیر 
لبنان بیوفر دم كتیر 

ولكان تحكم فینا الغول 
وما كنا عرفنا التعتیر 

 ****

االصالي ما راحت باقیي بلبنان 
طینوا بالوحل وانطمرت مع الزمان 

متل الدھب لمن بیشوف النور 
ما تخافي 

االرز عنا باقي عالمة امان 

Angel Al Arz ما اروعك یا زغلول الجرد 
· 1 

ا عصفور الشوك بالودیان 
الھب بقلبي الشوق من زمان 

یا مین یاخدني عا ارض المرج 
واعمل طاحون بزھرة اقحوان 

ھونیك كان نحر نحنا وزغار 
اسرح مع الساعور بالحرزمان 
ما كنا نعرف كیف یروح النھار 
كنا باللیل نسرح بالجرد بامان 

وبھاك  
 بدن سیف مار الیاس متل ھیك بشر 1
متل ما قعر البعل من االرض انقشر 

ھیك بدو السیف یقطع ھا الروس 
متل شي بطل مع جوقة دیاب نحشر 

 ربنا عطانا الكلمي المسیح سیف الروح 
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كلمة الحق معك  مطرح ما بدك روح 
والروح یلي قام من الموت یلي انصلب 
كسر الموت واالرھاب وضمد جروح 

ولیش نحنا  بعدنا عا السالح غافلین 
صرنا ضحایا الغدر اغبیا مش داریین 

مشینا بسیاسة االحباط والتخویف 
صدقنا كم واحد مصلحجي من الكذابین 

ما بتذكر عبد الناصر ویاسر عرفات 
كیف مرقوا بلبنان ھاك الكذبات 

حكیوا عن شرف العروبي والجھاد 
تبینت من بعدھا كانت خرافات 

 
 

****** 

تطلعوا شوفوا ھدا المختار 
ابن هللا القادر القوي الجبار 

حمل ودیع بالمعلف فوق التبنات 
لیش عمل ھیك شو ھا االحتقار؟ 

اذا شي یوم دق مسكین عا البواب 
هللا یبعتلك شي حدن یھتم فیك 

بیكون باعتوا یسوع یا اصحاب 
انتبھ مع ھا الشحاد ربنا عاطیك 

كتار بیفوتوا علین فرص بالمیالد 
بیلتھوا بالھدایا ومعن تیاب جداد 
وبینسوا كیف ابن هللا حمل ودیع 
وبعدن باالیمان واقفین عا حیاد 

كیف یعني بالدیاني عا حیاد 
كتار بیستغلوا ھیك عیاد 

یا بغرقوا بالھدایا معن الواجبات 
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وبیتركوا یسوع الزفیر یلھي لوالد 

عن یلبسوا ویتقلوا التیاب المساكین 
ومش عارفین بعدن عاطول بردانین 
یا ریتن بقربوا حد ھا المعلف الحفیر 
  تا یاخدوا حرارا من الحب ھا المعترین

— with É 

اورانج 

ھلق انتي جنتي 
من عند كتار فلیتي 

كنت عن اعملك صیت 
من سباتي اھتریتي 

كنت عم بعملك صیت 
التھیت كتیر بالعییط 
وانا بحزب هللا لطیت 

وتحت جنا حي تخبیتي 

ما عاد خلصت السبات 
ومن بعدا كم واحد مات 
من ایران كم واحد فات 

لوال مني نعصرتي 

هللا یلعن اللیمون 
من االرانج ما حدا منون 
یار یتني خلقت طیون 
ھا المجنون عذبني 

نكایي ما بقا لھن سقایي 
وال لھن حق الرعایي 

هللا یلعن ھا الدایي 
لشتا من زمان سمیتني 
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بیصیدا یبسوا البساتین 
خیموا تحتن الجنوبیین 

ویا قباري معن االیرانیین 
وانا ھلق یا شحاري 

 
 *****

تطلعوا شوفوا ھدا المختار 
ابن هللا القادر القوي الجبار 

حمل ودیع بالمعلف فوق التبنات 
لیش عمل ھیك شو ھا االحتقار؟ 

اذا شي یوم دق مسكین عا البواب 
هللا یبعتلك شي حدن یھتم فیك 

بیكون باعتوا یسوع یا اصحاب 
انتبھ مع ھا الشحاد ربنا عاطیك 

كتار بیفوتوا علین فرص بالمیالد 
بیلتھوا بالھدایا ومعن تیاب جداد 
وبینسوا كیف ابن هللا حمل ودیع 
وبعدن باالیمان واقفین عا حیاد 

كیف یعني بالدیاني عا حیاد 
كتار بیستغلوا ھیك عیاد 

یا بغرقوا بالھدایا معن الواجبات 
وبیتركوا یسوع الزفیر یلھي لوالد 

عن یلبسوا ویتقلوا التیاب المساكین 
ومش عارفین بعدن عاطول بردانین 
یا ریتن بقربوا حد ھا المعلف الحفیر 
  تا یاخدوا حرارا من الحب ھا المعترین

 88888888
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ھدا ھا الشعر الجایي نفحة بخور 
معطر باالرز العالي بنغم مسحور 
طل علینا بانغامو یرش المنتور 

بلكي قلوبن بیلینوا ویوعوا مجانین 
Angel Al Arz الللھ شو ح 

لو ھالحكي یسعد مساك وصباحك 

1 

بدنا نصرخ ونغني فوق المعقول 
وندق عابواب الجني ونصرخ ونقول 
انتبھوا عا هللا لھني مجانین عاطول 

ھا الطني ورني جواق شیاطین 

 &&&&&

ما تستخفوا ابدا بھا الحمار 
حمل یسوع وھربو من االخطار 
كان راضي بیطیع مار یوسف 
وكان بایام الصحو یرعا بالنھار 

وھدا الحمار كان مربوط بالتبان 
نقلوه تا یوسع مطرح لسوع 
یسوع حدوه كان نایم بامان 

والتور حد المھد كان مسبوع 

وابن ھل الحمار لكان بالشعانین 

لحمل یسوع واستقبلوه المحتفلین 
ھا الحمار ما طول بھاك االحتفال 
رجع انربط عا معلفو المسكین 

یمكن ستو كانت حمارة بلعام 
طویلي السلسلي من الف عام 
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حكیت ھاك الحمارا متل بني ادمین 
دافعت عن بني اسرائیل باالعالم 

 ******

انا مع ثورة مار مارون 

  نبیل إسبر
 إنشاj...تثور ثورة مار مارون...ھي الثورة الصحیحة التي ستكون آخر ثورة ف تأریخ

 .اإلنسانیة
ر فرنسا الجزائریّین خالل ١٣١ سنة؟؟؟  الأعرف لماذا لم تنصِّ

الحل الوحید ھو ثورة المحبة أحبو بعضكم بعضا 

انا مع ھا الثورا لبلشت من زمان 
وزرعت بدار فرخ ارز بارض لبنان 

ما منقبل نكون تحت ھاك النیر 
منتذكر كیف صمد ابطالنا المردان 

 
 ھیدي ثورا وعیت من اربع قرون 

ابطالھا الدویھي وعمیرا وابن نمرون 
فتحوا الدرب عا الغرب لفخر الدین 
وھیك تجدد ھا البیت السمو مارون 

  نبیل إسبر
 .صمدوا بظل ظروف معینة

العصر تغیر والسلفیون إجتاحوا المنطقة العربیة...وإن نجحوا في إختراق سوریا إنتھى 
كل شیىء وسیذبح كل من لیس منھم 

Ghattas Khoury 
 ھودي بال دماغ وین ماكان فالتین 
ما بیخوفوا متل بسینات منفشین 

بستعملوا االرھاب تیخوفوا االبطال 
وابطالنا عا ھیك اشكال موعودین 

4 hours ago · Like · 2 
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Fr. Hanna Karam ومانك مع ثورة جماعتو? 
about an hour ago · Like 

Ghattas Khoury ثورة جماعتو  
هللا یكسر قوتو 
هللا عندو حزب 

و هللا طاروا عقالتو 

 ***
بالمشبرح 

بعدنا ناطرین السلم من زمان 
قولكن بیرجع یستریح بربوع لبنان 
قالوا خلولوا بالجبل مرقد عنزي 
طلعت اشاعة باعوه للشیطان 

مین قولك كانوا السماسرا والبیاعین 
طلع كم واحد خاین من االسخریوتین 
وكم واحد زعموا  خوتان ومجانیین 
وكتار بعقول اللبنانیي مستخفین 

 
 

عععععععع 


