
أدب وثقافة الثــــورة ٠٦

ــالم إرث للجميع“  ــدم كتاب ”اإلس يق
الصادر عن مؤسسة الثقافة اإلسالمية 
ــن  للدي ــة  صحيح ــورة  ص ــد،  بمدري

اإلسالمي للذين يعيشون يف إسبانيا.
ــة  ــراً برتجم ــر مؤخ ــام األزه ق ــد  وق
ــاب يف إطار  ــذا الكت ــات ه ــرز محتوي أب
ــاول  تتن ــي  الت ــدارات  لإلص ــه  متابعت
ــة  الناطق ــدول  ال يف  ــلمني  املس ــا  قضاي
ــي تربز  ــك الت ــيما تل ــبانية، ال س باإلس
الجانَب الوسطي، وتنفي عن الحضارة 

اإلسالمية تهم الغزو واالحتالل.
ــايف  الثق ــرتاث  بال ــاب  الكت ــى  ويعن
ــبانيا؛  إس يف  ــالمي  اإلس ــاري  والحض
ــالق الفكري  ــاء عىل االنغ بهدف القض
ــرتام  اح ــز  وتعزي ــبقة،  املس ــكام  واألح
ــوم  مفه ــيخ  وترس ــة  التعددي ــة  ثقاف

التعايش واملواطنة.
ــن 144  م ــون  املك ــاب  الكت ــتمل  ويش
ــن النصوص  ــىل مجموعة م ــة ع صفح
ــة  ــاً للثقاف ــّد معرض ــي ُتَع ــور الت والص
ــو أقرب ما  ــبانيا، وه ــالمية يف إس اإلس
ــوي يهِدف  ــرشوٍع ثقايف ترب يكون إىل م

إىل التعايش وإزالة الفرَقة والتعصب. 
ــه نصوصاً  ــني دّفتي ــاب ب ــم الكت ويض
نة وفرية  تربوية وصوراً فوتوغرافية مَلَوّ
التقطها مصورون معروفون، ويتعرض 
ــالم والحضارة  ــب اإلس ــف جوان ملختل
ــالمية (الدين، والتاريخ، والرتفيه،  اإلس

والعادات الشعبية..).
ويتناول الكتاب فكرة تحقيق العدالة 
ــعر الجميع أنهم  ــث يش ــع، حي باملجتم
ــرار، مفيدون ومحرتمون؛  مواطنون أح

وهو أمر يجب أن يتم بتعاون الجميع. 
ــري  غ ــن  م ــه  فإن ــاب،  الكت ــب  وبحس
ــني ممن  ــاك املالي ــون هن ــول أن يك املقب
ــوع والحرمان يف عرص  ــون من الج يعان
ــباق الفضاء وتكنولوجيات  العوملة وس
ــذا األمر تتطّلب  ــال املتقّدمة، وه االتص

مواجهته تكاُتف الجميع. 
ــري الكتاب إىل أن التمييز بسبب  ويش
ــس مرفوض  ــد أو الجن ــون أو املعتَق الل
ــز ضد  ــيما التميي ــوال، ال س يف كل األح
ــوا يبحثون عن  ــن كان ــن الذي املهاجري
ــا، وبمرور  ــبِل عيٍش أفضل يف أوروب س
ــات التي يقطنون  الوقت أَثَروا املجتمع

بها بمساهمات إيجابية.
ــة هي أفضل  ــري إىل أن املعرف كما يش
ــا  ــز، وبه ــىل التحي ــاء ع ــٍة للقض طريق
ــبقة، خاصة يف  ــكام املس ــي األح تنمح
ــا يالقونه من  ــا يتعلق باملهاجرين وم م
يف  ــالموفوبيا“  ”إس ــاالت  وح ــة  كراهي

بعض األحيان.
ــالم يف  ــن اإلس ــاب ع الكت ــدث  ويتح
ــىل  ــوَء ع ــلط الض ــث يس ــبانيا؛ حي إس
ــالمي املوجود يف إسبانيا،  الرتاث اإلس
ــالمي  ــي كانت خاضعًة للحكم اإلس الت
ــذه  ــد أن ه ــرون. ويؤك ــة ق ــالل ثماني خ

ــر التقدم  ــة بَمظاه ــت حافل ــرتَة كان الف
ــبانيا  ــت فيه إس ــكل فاق ــة، بش والتنمي

أوروبا كَلّها آَنذاك.
ــد  ق ــالمي  اإلس ــم  العاَل أن  ــح  ويوض
ــة، وأن  ــورة للغاي ــارة متط ــأ حض أنش
ــلمني-  املس ــني عرفوا -بفضل  األوروبي
ــة  الكثري يف علم الَفَلك والطب والهندس
كان  ــا  كم ــا،  والتكنولوجي ــة  املعماري
ــن  م ــم  ه ــلمون  املس ــرس  والف ــرب  الع
ــات اليونانية عن  ــوا أوىل الدراس ترجم
ــي والطب، وهم  ــفة والعلم النبات الفلس
الذين صنعوا جزءاً كبرياً من املنتجات 
ــزال  ت ــا  م ــي  الت واألدوات  ــة  الغذائي

مستخَدمًة إىل اآلن.
ويقدم الكتاب نبَذة عن نشأة اإلسالم، 
ــّىل الله عليه  ــوِل محمد ص ــْدء الرس وَب
ــْرش تعاليِم  ــي الوحي، ون ــلم يف تَلّق وس
ــا يتعرض  ــاء العالم، كم ــن يف أرج الدي
ــن  وتكوي ــده،  بع ــن  م ــاء  الخلف ــم  لحك
ــا  حكمه ــّد  امت ــالمية  إس ــة  إمرباطوري
ــورة،  ــن املعم ــعة م ــًة واس ــمل بقع ليش
ــم  ــلمني تتس حيث كانت فرتة حكم املس
ــيل بقَيم العدل  ــب أوقاتها بالتح يف أغل
ــات  املؤسس ــرتام  واح ــامح،  والتس
السياسية والقانونية والدينية القائمة 

يف البلدان التي قاموا بفتحها.
ــني  ــاً ب ــاك َفرق ــاب أن هن ــد الكت ويؤك
ــاً ما يحدث  ــلمني؛ إذ غالب العرب واملس
ــني،  الوصف ــني  ب ــي  املتَلّق ــد  عن ــط  خل

ــلمني  ــث عدد املس ــة من حي ــرب دول فأك
ــي دولة  ــيا، وه ــم هي إندونيس يف العال
ليست عربية، تليها دول أخرى أمثال: 
ــات  ــتان وجمهوري ــتان وأفغانس باكس
ــل  ــابقة (مث ــوفييتي الس ــاد الس االتح
ودول  ــتان)،  وتركمانس ــتان  أوزبكس
ــن  ــًال ع ــني -فض ــد والص ــرى؛ كالهن أخ
الدول العربية- غري أن هؤالِء جميعهم، 
أي: املسلمني، يربطهم الديُن وَتحكمهم 

تعاليمه الّسمحة.
ــر عىل الكتاب،  ــاء يف تعليق األزه وج
ــة  املرتبط ــة  التاريخي ــق  الحقائ أن 
ال  ــبانيا  إس يف  ــالمي  اإلس ــود  بالوج
ــت أوروبا كّلها  ــا، فقد نِهل يمكن إنكاره
ــية التي أضاءت  من الحضارة األندلس
دروب العلم والفكر والثقافة، فضًال عن 

تَفوقها العمراني والفني وآثارها.

الحضارة اإلسالمية واالندلسالحضارة اإلسالمية واالندلس

حدث يف عرسحدث يف عرس

ْد إباءك بالدماء مصمما  َعمِّ
تنظْر عدوك خائفاً متربما 

قل  للرفاق لنا الحياة شهادة 
ولغرينا ما مات عيشاً متخما 

يا أيها الثوري يف الجبهات يا 
قبض الزناد عىل العدو مسوما 

يا سحنة العربي يا بأس الردى 
يا خري من حمل السالح وأقدما 

حكمت ربك واصطربت عىل األذى 
ليظل نرصك باألخري محتما 

وغظظت طرفك صابرا متجلدا 
وأريته معنى الرجولة  يف الحمى 

حاولت .. قدمت التنازل آمًال 
منه العدول إىل الحوار عن الدما 

ناشدت فيه عرى األوارص عله 
سيعود من غي الضالل تندما 

أنى ألحمق  الحتمالك ظلمه 
رغم اقتدارك حينها أن يفهما  

ألجمته عذر التسامح كاظما  
غيظ انتقامك عادال متحمحما 

لكنه يف حمقه متمرتس 
حسب اصطبارك حرية وتأزُّما 

ورأى املروءة منك ضعف إرادة
من ثم مارس قصفه متوهما 

وأصم سمعا عند ذلك  حانفا 
وأرص عدوانا عليك  وأجرما  

****
لكأن دوالب الحكاية لم يزل 

نهجاً ينري  لنا دجانا املظلما 
فرح ابن ملجم  بعدها  لم يرتعد

ليظل يف التاريخ أقبح مجرما   
وإذا عيل بحكم رب امللك  قد  

أمر  الصحابة فيه  أال تظلما 
وبدا ابن ملجم بالفضيحة عائدا 

وعيل ينصف بالقضاء امللجما
وكأن رجع صداه يعلو رحمًة  

نعم املفاز بشارًة فتبسما  
لرناك حيدر بالوغى كرارها 

ونراه وجهاً  بالشهادة  كرما

ــة  الثقاف ــور  ــة لقص ــة املرصي الهيئ ــن  ــدر ع  ص
ــاب ”أرسار البالغة يف  ــرة طبعة جديدة من كت بالقاه

علم البيان“ لعبد القاهر الجرجاني.
ــيخ محمد رشيد رضا  ووفقاً ملا جاء يف تقديم الش
ــر يف القرن الخامس،  ــإن ضعف اللغة ظه للكتاب، ف
ــد ظواهر قوانني  ــرض ألّم بها الوقوف عن وكان أول م
ــل املركبة،  ــردة والجم ــول األلفاظ املف ــو، ومدل النح
ــاليب ومغازي الرتكيب،  ــرصاف عن معاني األس واالن
ــول ومناحيه ورضوب  ــدم االحتفال بترصيف الق وع
ــيخ عبد  ــا بعث الش ــه، وهذا م ــة في ــوز والكناي التج
ــة يف عرصه، إىل  ــام علوم اللغ ــي، إم ــر الجرجان القاه
ــة، ووضع قوانني للمعاني والبيان  تدوين علم البالغ
ــور الخطأ يف  ــد ظه ــني النحو عن ــت قوان ــا ُوضع كم

اإلعراب. 
ــة  فاتح ــذ  من ــد  يج ــارئ  الق أن  ــا  رض ــف  ويضي
ــد تحكمت يف عرص  ــاب أن دولة األلفاظ كانت ق الكت
ــتبدت عىل املعاني، وأن الجرجاني  الجرجاني، واس
يحاول بكتابه تأييد املعاني ونرصها، وتعزيز جانبها 

وشد أزرها.
ــم أن الكالم هو  ــه: ”اعل ــه املؤلف يف كتاب ــا كتب ومم
الذي يعطي العلوم منازلها، ويبني مراتبها، ويكشف 
ــدل عىل  ــا، وي ــوف ثمره ــي صن ــا، ويجن ــن صوره ع
ــا، وبه أبان الله تعاىل  رسائرها، ويربز مكنون ضمائره
ــىل عظم  ــوان، ونبه فيه ع ــائر الحي ــن س ــان م اإلنس
ــن علم القران،  ــال عز من قائل: (الرحم االمتنان، فق
ــان، علمه البيان)، فلواله لم تكن لتتعدى  خلق اإلنس
ــل أن يفتق عن  ــه، وال صح من العاق ــد العلم عامل فوائ
ــر  ــوى الخواط ــت ق ــه، ولتعطل ــل كمائم ــري العق أزاه
ــتوت القضية يف موجودها  واألفكار من معانيها، واس
ــة  ــاس يف مرتب ــي الحس ــع الح ــم، ولوق ــا، نع وفانيه
ــه من األضداد،  ــكان اإلدراك كالذي ينافي ــاد، ول الجم
ولبقيت القلوب مقفلة تتصون عىل ودائعها، واملعاني 
ــجونة يف مواضعها، ولصارت القرائح عن ترصفها  مس

معقولة، واألذهان عن سلطانها معزولة“.

أسرار البالغةأسرار البالغة

مواكب اإلباء مواكب اإلباء 

ــاف  ــا الّزف ــك أّيه ــني حناني ــن ب م
ــة  الفرق ــك  تل ــتوقف  تس ــون   امليم
ــدي زوجها ذلك الذي  الغنائية  لته
ــّرشف (ككّل  ال ــات  ــا يف جبه يؤمنن
رجال الله ) لنعيش يف سكينة وأمن  
ــم ، تهدي تلك  ــن ال عدوان عليه كم
ــه زامال   ــن ليوث الل ــا م ــة  ليث الّرائع
ــود الحيدرّية  ــداء لكّل األس كأّنه إه
ــث فيبدل  ــوت عيىس اللي ــع ص ليلم
ــتفتح  تراخي الّنفوس عنفوانا ويس
ــاعر مغوار  ــمها ش ــري معركة رس س
بخط املجد الخالد ليخالج نبضات 
قلوب الحارضات فإذا بَمن مع الحّق 
وَمن تجامله يرتاقصن يف وجدانهن 
جميعا  تلك األلحان الحماسّية ملن 
زلزل  بالّزامل وبصوته وخامة ذلك 
ــامع  إال  ــمعه س الّصوت الذي ال يس
ــرث ، ليس  ــه األك ــمع من وأراد أن يس
ــن الحّق  ــة تبحث ع ــرة برشّي إال فط
ــس  ولي  ، ــة  الحقيق ــم  لفه ــل  وتمي
ــذود عن  ــدا ي ــا مجاه ــا وفّن إال تمّكن
ــع  ــن ال تتاب ــرض ؛  فَم األرض والع
وكّل   ( ــارضات  الح ــن  (م ــرية  املس
ــم تراب   ــن الّناطقة باس قنوات اليم
ــة  الّنابع ــة  الّطّيب ــدة  البل ــدة  وعقي
ــح وتالحق  ــق حقيقة  تفض ــن عم م
ــرص  ــا فينت ــدوان  إعالمّي ــول الع فل
ــاحات  س يف  ــوار  املغ ــل  البط ــك  ذل
ــرضب مدّرعة بوّالعة  الّرشف حني ي
ــن  م ــا  طالب ــة  بقنبل ــي  يرم ــني  وح
ــماوات واألرض أن تفتك  ــار الّس قّه
ــا  ــرى فتحيله ــة أخ ــه بمدرع قنبلت
ــاً وقد احرتقت  هيكال حديدّيا أجوف
ــقطوا  ــن احرتقوا فس ــاؤها كم أحش
ــروا عىل  ــم حني تآم ــقطت قيمه وس
ــة الّذّلة وترّزقوا  وطنهم وأحّبوا لقم
بدماء أهلهم، أهل اإليمان، وما دقت 
ــانيتهم ويمانيتهم  طبول حرب إنس
ــل مضوا  ــل، ب ــدي املحت ــىل املعت ع
ــني  ومبندق ــني  متخندق ــدون  يتجّن
ــني يف صّف املحتل األخرق  ومصطف
يؤيدون قصف األطفال وسفك دماء 
ــت اليمن  ــالت وتلّون البرش حتى س
ــر القاني ليكتب الله ألولئك  باألحم
املنافقني واملرتزقة والخونة الخزي 
ــارة يف الّدنيا  ــة والحق ــار والّذّل والع
ــم وبئس القرار  ــإذن الله إىل جهن وب
ــع وتاِجر تاَجر  ــرة، فكّل بائ يف اآلخ
ــه وعرضه  ــه وأرض ــه وعقيدت بقيم
فهو خائن لله ورسوله وأّمة رسوله 
ــرب، الذي  ــعث األغ ــا ذلك األش ، وأّم
حمل رفيق دربه الجريح عىل ظهره 
ــات الخيانة تحّدق به ريب  ورصاص
ــمى  ــك البطل الذي س ــون ، وذل املن
رفيقه شهيدا ولم يكن سواهما والّله 
ــد فلول ذئاب  معهما وقد  طارد كأس
ــرص عليهم مفردا وهم  املرتزقة فانت
ــاقطون  كنعاج الرباري يفّرون ويتس
ــال الّله  ــّطر رج ــا منهزمة  ليس جثث
ثباتا وبسالة أسطورية ما كانت ولن 
ــتحّق  ــىل مدى الّتاريخ ليس تكون ع
أولئك املرابطون أن يسكنوا ويحّلوا 
يف أرواحنا وألرواحنا رشف سكنهم 

فيها ..

نعم : ملع بارق صوتك يا -  عيىس 
ــة  ــك الجهادي ــربة صوت ــث  - بن اللي
ــن مواضع  ــهام ورماح تتمكن م كس
ــعراء الحّق من  األضغان بكلمات ش
ــم، فكلماتهم  ــوا العالم بثورته أذهل
ــهل الهنّي عىل  ــس بالّس ــا لي ووقعه
ــي  ــدة الت ــة الحاق ــوس املريض الّنف
ــن ؛  فاتحاد  ــبهت نفوس املعتدي ش
ــاب  أصح ــه،  الّل ــال  رج ــات  كلم
ــاعر واملعّرب عن قضّية  ــان الّش اللس
ــع لحن امللحن  ــة وطنهم م مظلومّي
ــاح  رم ــو  ه ــل   الّزام ــي  فنان وأداء 
ــن أمثال  ــوب املرجفني م تصيب قل
ــبيل الّله  من توانوا عن القتال يف س
وتثاقلوا وتباطأوا وتهاونوا وكرهوا 
ــلمني خانعني  لقاء العدو إال مستس
ــم تلك  ــال فتذّكره ــباه رج وهم أش
ــه فّضل  ــة بأّن الل ــامخة الّنبيل الّش
املجاهدين واملقاتلني يف سبيله عىل 

القاعدين درجة.
ــك الّدرجة   ــه أعلم بعظمة تل والل
ــم لرجال  ــمو به ــة تس ــي درج ؛ فه
ــه عليه وهم  ــا عاهدوا الل ــوا م صدق
ــات للجهاد  ــم عظيم ــال دفعته رج
ــّزواج  ال ــة  حديث ــروس  الع ــك  كتل
والتي لم يمِض عىل عرسها الّشهر 
والّنصف إال وزوجها يعاوده شوقه 
ــتأذن قلبها  ــاحات الّرشف فيس لس
ــأن يميض  ــري املؤمن ب ــّب الّصغ املح
للقتال يف سبيل الله  صونا لألرض 
ــاعرها وتقاوم  والعرض فتكابد مش
ــاوز  وتتج ــا  حّبه ــم  وتكت ــا  دمعاته
ــا  ــهد رجله ــن أن يستش ــا م خوفه
ــربه : أن امِض  ــا البطل فتخ وزوجه
ــه فما ولن  ــبيل الل ــا وّيل الله يف س ي
ــرث وأنت  ــقك أك ــك من أن أعش أمنع
ــاعدك  س ــىل  ع ــك  بندقيت ــل  تحم
ــات عيني  ــك دمع ــمر ولن أري األس
ــن الّرجال  ــواك م ــا رأت س ــي م الت

ــني كنَت من  ــد اخرتتك خاّصة ح فق
ــُت كثريا  ــه ورفضُت وترك ــال الل رج
ــة  العلمّي ــهاداتهم  بش ــي  خطبون
ــم املادّية وفّضلتك  وإغراءات آبائه
 / ــجاع  الّش ــد  القائ ــال  رج ــن  م
ــن الحوثي وقد  ــدر الّدي عبدامللك ب
ــىل الوالء لله  ــك  وعاهدُتك ع واليت

ورسوله وقائدنا الّشجاع.
ــا الذي   ــك هو زوجه ــم كان ذل نع
ــامة  ــى أو لوس ــس لغن ــه لي اختارت
ــرب  ــه ع ــا وبين ــّب بينه ــة ح أو لقّص
ــات الفيس والواتس ،ال والله  شاش
ــا   ــن كان حّبا طاهرا نقّيا مقّدس ولك
فهي لم تعرفه يوما ولم تقابله يوما 
ــوم عقد قرانها به  ولم تره إال قبل ي
ــا بني  ــا لرؤيته ــتأذن أهله ــني اس ح
ــة تمّثل جرس  ــرة رشعي ــا كنظ أهله

رضا وقناعة ..
ــنئ األرواح املخلصة  ــا تطم بعده
ــجم  فتنس ــا   ببعضه ــتأنس  وتس
وتخلص يف صدق اختيارها فيكون 
زوجها هو كّل حياتها التي تصونها 

بأمر رّب العاملني فقد قالت له :
ــه مقاتال وكم  ــبيل الل ــِض يف س ام
ــدرّي  الحي ــا  أّيه ــك  ب ــورة  فخ ــا  أن
ــع العدو وتقنص  وأنت تقتحم مواق

الّطامعني لحقوق غريهم،  امِض .
ــاحات  س يف  ــال  للقت ــه  وتدفع
ــا وروحها له  ــة  فيحّن قلبه البطول
فما أن جاء فرح  صديقتها لتحرضه 
ــي لن تنأى  ــا) فه ( وإن كان غنائي
ــه ،لكّنها  ــن تعتزل ــع ول ــن املجتم ع
ستوّثق خطى زوجها وتحكي قّصة 
ــال الله من خالل  جهاده وبقّية رج
ــه له  ــل  تهدي ــاص لزام ــا الخ طلبه
ــتوقف اآلالت  وهو  املغوار وهنا تس
ــات الغزل  ــيقّية وُتخجل كلم املوس
ــرام لتوّجه ذلك الغرام  والحب والغ
ــه  ــة فتحيل ــة روحانّي ــده دفع وتزي

عشقا لرجال الله ..
ــا بها   ــي فرح ــع عين ــف أدم موق
ــت  أخرَج ــد  فق ــاء  وانتش ــرا  وفخ
ــّيدات  ــرية القرآنية فتيات كس املس
ــت   أخرج ــا  كم  ، ــني  العامل ــاء  نس
ــم األنبياء  ــاال كآل البيت وقبله رج

واملرسلني .
ــي  دمعات ــر  آم أن  ــتطع  أس ــم  ل
ــرة  فقد تركت لها العنان ألن  باملكاب
تنهمر وأنا أسمع ذلك اإلهداء حني 

قال قائد الفرقة الغنائية :
ــن "......." إىل  ــذا طلب خاص م ه
ــات الّرشف  ــا "......." يف جبه زوجه
ــمعنا إال عيىس الليث يلمع  ، فما س
ــل   ــا فينهم ــه يف أرواحن ــارق نبض ب
ــوت بها  ــر حقيقّية ارت ــات مط كّزّخ
ــاعر  ــا وأدمعت أعيننا بمش أرواحن
ــال الّله  ــق لرج ــة، فهو عش مختلط
وهو فخر بمدرسة املسرية القرآنّية 
وهو   اعتزاز بتلك املجاهدة صغرية 

ــن حديثة الزواج التي أشعلت  الّس
ــىل املعتدين  ــارضات ثورة ع يف الح
ــرية وال  ــت املس ــاء ليس ــا نس فرأين
ــم  وثباته ــم  وقتاله ــه  الل ــال  رج
قضيتهن ومع ذلك  كان وقع الّزامل 
ــن  ــن م ــا  أخرجه ــهن مم يف  نفوس
تقوقعهن واتهاماتهن لألنصار حني  
ــن يؤدين رقّصة  ــّدة وقم صّفقن بش

عىل زامل الليث .
ــدث ، وحينها لم   ــك  ما ح ــم كان ذل نع
نجد أرواحنا وأفواهنا إال ترصخ بشعار :
ــوت ألمريكا  -املوت  الّله أكرب - امل
ــود -  ــىل اليه ــة ع ــل - اللعن إلرسائي

الّنرص لإلسالم....
ــدة من  ــى األرواح  املجاه لتتداع
ــن جديد  ــل م ــب  زوام ــد فُتطل جدي
وتحيا االنتصارات ورجالها يف تلك 
ــري  ــل التي تقتفي وتحكي س الّزوام
وقصص انتصار الحّق عىل الباطل.

ــد  ــي للمج ــو الّتداع ــك ه كان ذل
ــة  الّرصخ ــت  كان ــل  زام كّل  ــد  وبع
ــما وترجمان عشق سبيل الّله  بلس
ورجال الّله ، ذلك العشق األسمى، 
ــون  يبذل ــه  الّل ــال  رج أّن  ــا  فكم
ــن أجل  ــا م ــم ويرخصونه أرواحه
ــم ودينهم وصونا  ــم وقيمه عقيدته
اليمانيات  كّل  ألعراضهم وأعراض 
ــاء ورّد الجميل  ــن باب الوف ؛ فإّن م
ــت  ــا تثبي ــاء وأّم ــم بالدع أن نثّبته
ــبقتنا إليه  قلوبهم وعقولهم فقد س
ــاؤهم مثل تلك الّصغرية الّنبيلة  نس
ــارضات  ملاذا ومن  ــي عّلمت الح الت

يستحق  أن ُيعشق ؟
ــمى الذي يجب  وما العشق األس

أن يكون ؟
والّسالم
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