
الَحنَاُن  وَ  طفُ ا العَ هَ لؤُ ة مِ قَ دَ حَ  ، السََّماءُ يفٌ طِ لَ  وُّ الجَ 

رُ  ارُ األزهَ و َ رٌ أخضَ  اطٌ سَ بِ  األرضُ  وَ  اَحةُ تُعّطِ  الفَوَّ

 حرِ بسِ  ي األرضَ شِّ وَ ــتُ  ر وَ طِ ى العَ ذَ الشَّ بِ  اءَ األرجَ 

ات يقَ رَ الوُ  وقَ ت فَ رَّ قَ ى استَ دَ النَّ  اتُ حبَّ  ا وَ انهَ ألوَ 

 الفجِر.اع دَ وَ  ندَ عِ  يلُ ا اللَّ هَ بَ كَ وع سَ مُ دُ ة كَ رَ ِض نَّ ال
 



  

، هُ ورنُ  اءَ ضَ أَ  موْ ـيَ  نْ ـا عَ نً ـِ لـعْ مُ  حُ بْ ـالصُّ  جَ لَـ بَ انْ 

ي رِ سْ تَ فَ  ةَ ئَ افِ ا الدَّ هَ تَ عَّ شِ أَ  لُ سِ رْ تُ  ةٌ عَ اطِ سَ  سٌ مْ شَ 

َ تَ ــتَ  ن وَ وْ ي الكَ فِ  اةُ يَ الحَ   ةُ يَّ الحَ  اتُ نَ ائِ الكَ  بُ هَّ أ

  وِغــْبَطة.ة وَ شْ نَ بِ  هِ الِ بَ ــقْ ـتِ السْ 
 



 رُ ــكّ ـعَ يُ  ، الَ ةٌ ـيَ ـافصَ  ءُ اـــمَ ـ، السَّ وٌ ــحْ صَ  وُّ الجَ 

 رُ غمُ يَ  ليلٌ عَ  يمُ سِ ة، النَّ رَ ـابـة عَ ابَ حَ ـا سَ هَ وَ ـفـصَ 

 ةٌ حَ ادِ صَ  لُ بِ الَ ـ، البَ ادَ ؤَ ـالفُ  ويُـْنـِعـُش  لبَ ـــالقَ 

َ بِ   انُ ا األذَ هَ لَ  بُ رَ طْ ة تُ يَّ جِ ة شَ ـبَ ذْ ـعَ  دَ ـــيـــاشِ نَ أ

  .رِ ــغْ ـالثَّ  ةُ ــمَ ـــسِ ـتَ ــبْ ـمُ  ةُ عَ ــيــِ بــالطَّ  وَ 



 وفٍ يُ سُ كَ  عُ مَ لْ يَ  قُ رْ البَ  وَ  ةً رَ ادِ هَ  ةً ويَّ دَ مُ  فُ ِص قْ تَ  ودُ عُ الرُّ 

ا عً زَ عْ زَ  بُّ هُ تَ  احُ يَ الرِّ  وَ  اءُ مَ ـا السَّ هَ لُّـ تَ ـسْ ـر تَ اِ ـــالنَّ  نَ مِ 

الالَِّذعِ،  رّ ــلقَ  انَ مِ  اطٍ يَ ــسِ بِ  ادَ ـــسَ ـْ األج عُ سَ لْ تَ  ةً يَ ـاتِ ــعَ 

 إالَّ  عُ مَ سْ  تَ الَ ا فَ هَ انِ نَ أفْ  ضُ عْ بَ  رُ سَّ كَ تَ و تَ  ارُ جَ األشْ  فَتَتََمايَلُ 

 ةً يرَ زِ ــغَ  رُ ـالتِّي تَـْنـَهـمِ  اهِ يَ ــو المِ  اقِ رَ وْ األَ  فَ ـيــفِ ــحَ 

 ْدَراَرةً.ـــــمِ 



  

ا ا مَ يفً فِ ا خَ اذً ذَ رَ  ابِ حَ السَّ  وعُ مُ دُ  تْ احَ سَ 

 رُ مِ هَ نْ تَ  اهُ يَ ا المِ ذَ إِ فَ َي وقَوِ  دَّ تَ اشْ  نْ أَ  ثَ بِ لَ 

َ كَ  ةً ارَ رَ دْ مِ  ةً يرَ زِ غَ   اهِ وَ فْ ن أَ مِ  قُ فَّ دَ تَ ا تَ هَ نَّ أ

 .بِ رَ القِ 
  



 بلَ ة قَ رَ ـاتِ الفَ  بِ ورُ الغَ  ارُ وَ نْ أَ  تْ جَ لَ تَ اخْ 

 هِ ادِ وَ ـسَ ـبِ  نَ وْ ـالكَ  مُ الَ ـالظَّ  نَ ـقِ ـحْ يَ  أنْ 

 .ِس ـامِ الدَّ  هِ ـمِ الَ ـو ظَ  وفِ ـلُ أْـ المَ 
  

  



    : ةاقَ ا إشرَ هَ جهِ ي وَ فِ ة وَ سمَ بَ  ةيعَ بِ الطَّ  غرِ ي ثَ فِ 

اء فرَ ي صَ ا هِ إذَ مس فَ ة الشَّ عَّ ا أشِ تهَ نَ ضَ الحقول احتَ 

 ارِ مَ ة بالثِّ انَ ة مزدَ لَ دّ هَ ار متَ ونا واألشجَ لَ  بَ هَ ي الذَّ اكِ تحَ 

ار األزهَ  وَ  اتِ بَ اسَ ى المنَ ي إحدَ ت فِ دَ يس أوقِ انِ وَ ا فَ هَ أنَّ كَ 

يد زِ تَ ر فَ ّي األخضَ ندسِ اط السّ سَ البِ  ىلَ ثر عَ نتَ ة تَ يلَ مِ الجَ 

 اء.هَ ة وبَ وعَ رَ  رِ نظَ المَ  لَ امَ جَ 



ة، نيفَ عَ  احُ ة، الّريَ ثيفَ ـب كَ ـحُ ـبسُ  اءُ نَ ــكاء دَ ــمَ ــالسَّ 

ت دَّ ة امتَ اريَ ـعَ  ارُ جَ ـة واألشرَ ـجـمزَ مُ  ة وـولَ ـلوَ ـمُ 

 ةَ مَ ــــحالرَّ  بنَ ــلُـ طع يَ أذرُ اء كَ وَ ا في الهَ انهَ أغصَ 

ضا ـيــموَ  ومضُ يُ  رقُ البَ  وَ  القى الخَ إلَ  لنَ لَّ هَ تَ يَ وَ 

  .رَ اصَ ــاألب فُ ــطــخيَ  ادُ ــَ كيَ 
  


