هذا هو لبناني
كيف أعرف وطني ؟
حباً ؟
كيف أعرفو و أنا اليائمة بو ّ
ىممت أن أعرفك يا وطني
فازددت شغفاً بك.
وتغنيت بجمال طبيعتك،
قرأت كتباً وقصائد ،وثقت بقيمتكّ ،
ُ
لبنان جما ٌل
خّلبة .لبنان ىو بيتنا الكبير الّذي يجمعنا شعباً واحداً
ماء عذب ،وىواء عميل ،وطبيعة ّ
ساحر ،و ٌ
ٌ

وعائمة واحدة.

قت ،و عمى
أحب وطني ّ
ّ
بت ،من ىوائو تن ّش ُ
ألنني فيو ولدت ،وعمى أرضو نشأت وترعرعت؛ من مياىو شر ُ
لعبت.
أرضو الخصبة
ُ

بأنني أعمل في سبيل استقّللو وحماية
بأنني من أبنائو ،و ّ
أحب وطني لبنان الّذي أفتخر ّ
من أجل ك ّل ذلك ّ
حرّية ت اربو.
ّ
خيرة.
طيبون ،لبنان أرضو ّ
لبنان ناسو ّ
الروح ،لبنان رائحة عطرة من أراضيك تفوح.
لبنان نسيم عميل ينعش ّ

وجدت روعة ألوانك ،تنقمت في بساتينك ،وأذىمني عطر أزىارك.
لت في أريافك وأحيائك،
ُ
تجو ُ
ّ
نظرت إلى سمائك فعرفت ّأنني أنظر إليك ...إليك يا لبنان !
ُ

حرّية ترابك؛ يتسابقون لحفظ استقّللك!
وكم جمي ٌل أن أرى جنودك يتسابقون لتحقيق نصرك ،تحقيق ّ
ٍ
بدىشة " :ىذا يا ابنتي لبناني القديم  ،لقد أعدتني إلى زماني".
غنيت بو ،فقال
سمع أبي كمماتي وما ت ّ

إلي بطرف عينو وقال ":ىناك فرق كبير
كنت في مثل ّ
"ىذا ىو لبناني الّذي ّ
تغنيت بو عندما ُ
سنك ".ثم نظر ّ
حقيقي بنظر رجالنا ،بنظر ح ّكامنا!"
بين لبناني القديم و لبنانك الحاضر .فمبناني
ّ

شوىوا سحر لبنان ،وتعامموا معو باستغّلل
إننا كنا الوالء و العدل والنظام و ّ
السمم و األمان لمبنانّ .
أما اآلن فقد ّ
واىمال  ،لم يكونوا صادقين معو ،لم يخمصوا لو و لم يفوا بعيدىم لو  .تركوه بجمالو وبيائو وسحره دون ٍ
عدل
وسّلم وأمان".
لبناني ،اليوم أعاىدك بأن تكون األول واألخير في مسمسل حبي لك .أنتظر منك والدة جديدة وحياة نابضة .
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