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ـــن ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــض وء  ثغِر البس  الوضوِء و  ور  ـ ــــمشٌس جتلَّت  من جالِل الطّل ع        ِة ـمــ ــ ــ ــــ ــ ـــ  ةِ ـ
ـــأج هش ت  ببكائهِت الّسماء  و بك   ــ ــ ــ ـــــ ــاألر ض  تو     ا ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتاق ت  لــ ــ ــ  هةِ ــالِق اجلب  ـ

ــــيف مس   ــــ ـــِجِد اإلمياِن أســ ــ ـــــ ــ ــ ــاملو              ه  ـلم  روح  ــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ دةِ ــون  بســـرء  أقرب  ما يكـ  ج 
ــالّليلب ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــكأنّ ِة الّزهراِء راح   ـ ـــــ ـــــ ــ ــ ــ ــي                  ه  ــــ ــ ــ ِطر  من  مثـــ ــــدنو ليـ ف  ــاِر اجلنَّ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ةِ ـــ
ــا الب  ــأيّه يا ــ ــــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــب    هِ ــشُّ الودود  حبز مـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاحلقِّ ال ختشــ ــ ـــــمالمة  لومى ــ  ةِ ــ
ــر ح ل  و  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــت  عنّا بْي   ط اّلٍب ج ث  ـــ ــ ــ ــــــ اـ ــللعل             و  ــالع لمِم و ـــــ ــ ــ ــ ــ ــــاء  إر ث  نـ ب  ـ ـــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ  وَّةِ ـ

ــــع ت  مالئكة  الّسماِء جناح هوض   ــ ــ ــــ ـــ ــاحلو     اـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوت  أســ  اِر حِب يـ ر ةِ ــرع  يف البحــ
ــــروح ــ  ن  فــ

ــــد و ك  بروِحهِ ــي الفداء  مل ــ ــي           م  ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــا سـ ــ ــ ــ ــ ــ  ّيدي واهلِل أنت  بأّمةِ ــ
 

******* 
 

ــزِج  م   ــ ــ ــ ــ ــــــت  دمـ ــ ــاؤك  باملِداِد كرامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــلي س    ة  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ـــطسّ ر  الــــطِّر  احلبــ ــ ــ يــ ـــور  مب د  ــ  ةِ ــــــــــ
ــــي  و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاملططَّ خامتة  ـ ــ ــ ــاِف سعــ ــــــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــرس     ادة  ـــــ ــــــ ــ ــــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـ  ةِ ــك  اخلت مـمس  م  اخلتام ففاح  ـ

ــــــــحف  احملضون  حتت  ضلوعِ ـــص  م  ـــال ــ ــ ــالقو      هِ ــــ ــ ــل  ــ ـــ ــــب  يل هج  يف بيــ ــ ـــــاِن السّ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ورةِ ــــ
ــآِل ِعمن  ـم ــ ــ ــران  الشّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــواهد  أيَّ ــ ــ ــ ــــ ــأنَّ السّ      د ت  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهيش عيد  ـ ــ ــ ــ ــ ــد  شـ ــ ــ ـــ ــــرِح اآليـــ  ةِ ــ

ــييكف ــ ــ ــ ــــك  إن  قام  األنــ ــ ــ ــ ــام  حبش  ـ ـــــ ــ ــــحيي     رِهم  ــــــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــــى احلصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــور  رفيق كـ رةِ ــ  م  بالنـّف 
ــلو  ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــواء  أمحد  حـ ــ ــ ــ ــ ــــول  كوثـ ــــرِه ارتقــ ــيا ربُّ م        ىـــــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنَّ على اجلميــ ــ ــ ــ ــ ــِع بش  ــ  ر بةِ ــ

ــالعو  باحل بِّ  ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل ِم املؤيَِّد سـ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ـــ ــــحسو       ابقٌ ـ ــــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ  بغي ظةِ ات  ـــود ك  املغرور  مـ
ــمّ ـل ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــأى أ ن  ا ر ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــطي ب  س  املقاِم و ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــدالئو       ه  ـ ـــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـــل  العزِّ احملــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاِط هبي بــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ  ةِ ـ

ــفرِح   يا م ن   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت  األمـ ـــآج      م صابِناس  عند  ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال نا حمتومــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــٌة مبنيَّ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ  ةِ ـ
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ــأنت  باجلنّ  هل   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاِت صــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلت ص        ر ت  م وّكال  ـ ــ ــــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــــدَّ عنها م ن  تشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاء  مب ن يــ ــ ــ ــ  ةِ ـ
ــالقيام يو م   ــ ــ ــ ــِة سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـ ــــوف  حيك م  بيـ ن نــــ ـــــ ــ ــع      اـ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ٌل حكيـ ــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــٌم فانتظـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  للو ق فةِ  ر  ـ

ــتقول  إذا ش اذاـم ــ ــ ــ ــ ــ ــــــِهد ت  لواء هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاخلاسو       م  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــر  اجلانــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي ينوء  حب س  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  رةِ ـ
ــأب شر  شهي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد  الشّ ـ ــاِم أنــ ــ ــ ــ ــ فع  عن  حي     طٌ ت  م رابــــــ ـــما زل ت  تد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاِض املِلَّ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــــ ـ ــ ـ  ةِ ــ

ـــــبش ــ ــ ــ ــا الّصالِة على احلبيذـ ــ ـــــ ــلي        ِب اجملتىبـ ــــ ــــس  الشّ ـ ــ ــ ــ ــ ــهيد  بغـ ــٍب أو  ميِّ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــــ ــ ـــ  تِ ـ
ـــولس ــ ــ ــ ــ ــ ــو ف  تبقى داعيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــيزه     ا  من  منبٍ ـــ ــ ــــــ ــيفرح  من  سو و ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــروِر اجلِيـ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ  رةِ ــ

ـيوب كطو  ــ ــ ــ ــ ـــم  يف كلِّ أرٍض أع ل ن  ــ ــــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفاز  السّ     ت  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعيد  هبا و ربِّ الكع بـ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ  ةِ ـ


