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يـاح لصاعـقٌ     ق  ربْ لـم  ن ـيْ ـَ قـفي الخافِ  ه  ـ  قـريـحَ و  نْعٌي كـَعاِصفـَِة الـرِّ

 ق           ـيَْصعَ ـَ ل ليب  ـيا فِ  كَ الِ ـقتِ ـْـان ي  عْ ـَ ن  ـدٌ ـعِ رْ ـم  لـَ ن ِيْ ـمَ ـَـعالـفي ال ه  ـ  وي   ودَ  

قاِدكـ ْم ذا الغـَْرب  َمكلـ وًما يَـئِْن       ق   بر  ـعـا يَتـََحرَّ ـتـَفـَجِّ  ن   وَشـرقــ نا م 

ـموٌع ِمن َرَعـاياكـ ْم أتـَتْ   ـطـْرق     هـوذا ج  ه ْم َوجـِـٌم َحـزيٌن م   وَجمـيع 

اِعي الـَمهـيــــــــِب تـَوافــََدْت  بـِـَمـَحـبٍَّة تـَتـََد فــَّق    فود  لَِمأتـَم ِ الرَّ  هذي الو 

ـزْ   ـوِه وَدْمع هوالح  ج   ِمـْن فـَْرِط  آالم ِ الـفِـَراق ِلـَيَْد فـ ق     ان  باٍد في الو 

ل    يَــْبـ  ًرا يـتـََشـــدَّق     كي لـِلـْـفِـراق ِ تـَأثـُّراوالكــ  ــقـَـدِّ  وبما فـَـَعـلـَْت م 

ـْعَجـبًا طَلـَْق   بـَِعـظـيم ِ إنـْجاَزاتِـكـ ْم  كـ ل  ٌ ي َحـدْ   َوفـَّق  اللـِّسان ِِدث  م        م 

ـَضـح   ٍللـِْخـراِف َحـياتـَكم          ع       راع ٍ م  ق  نِـْعـَم الـرِّ َحقـَـّ هَا لـَم    ــايَة   أْجـر 

ًداـس   كَ ـموخِ هَد  في ش  صنين  يشْ           وق  ـَّ طـم   فـيهِ  تَ ـْ ًدا أنـجْ ـواألرز  مَ         ؤد 

وِرق   ةِ ـبَّ ـحَ مَ ـبال ةَ َايَ ــعـرِّ ـإنَّ ال  َشــــْعــبَه   عـلـِّم  ي الم  اعِ رَّ ـيا أيها ال   تــ 

ْونـَق   تْ ـَ قوَّ ـَ ـَـفتفـَ   هاـَ توَرَعـْيـ  تْ قـَ رَّ وَ تـَ ها فـَ ـتـَ ـبْ ـبَ أحْ    وبـِها يَـبـيـن  الرَّ

 رق  يه  المشــتـَ ي م  ـ  كـَشْخصِ ذا بِ ـَ وك  مْ ـ  كـبوغِ ـنا بنـ  ب  بًا َغـرْ ـجْ ـتال  ع  ـخْ يَ  

ــاَجــةٍ ٍة ـــــــــعَّ بأشِ   رقٌ ـشْ ـَم  هاِرلـَّ َضَح النْم وَ ـ  كونـ بوغ      ق  ــَ ـ  ـتـألـي َوهَـّ
هور  تَـفـَ ـيــِه الف ـتْ ـتاٌن َزهَ ـسْ ـب    مالـألْنـَت باألعْ فَ    ق  ـَ ـبنـْ اً والزَّ حً ـتـُّ زُّ

  ق  شَ ـْ نـَ تنى يسْ دُّ ـال مَّ ـعَ  ه  ـ  كـسـح ومِ     مان فا    ــمع اإلي  م  ـ  لكـفع ب  وـيـطو 

 َرْقَرق   ـَ ضـــــان ه   يَتـِه فَــيَ ِعـلـْمِ وبـ  ـهِ طائِ ـبـَِعـ ـقٌ ـــٌر دافِ ـــهْ ـنـَت نألو 

َ لـَ خـتَ ـَ دى تـتى تظَلَّ على اله  ح  ظاتـِهـِمِه وِعـلـْ ـيروي النفـوَس بعِ   ـ     ق  ـ

 ـِرق  ـبْ ي   ِة دايَ ـِ هــِه د رُّ الـِ قـمْ ــِمْن ع   رٌ ـــــزاخِ  لآللياـٌر بــحْ ــَ وألنـَْت ب 

لى    َحلـِّق  في الع  ْحمَن َحـْيـث  تـ َحلـِّق   يا أيُّها الـنـَّْسـر  الم    تـَْستـَلـْهـِم  الرَّ

 ق  ـَـّقـحَ ـ  َن تـالَم حيـَع األحْ دما  أْبـ الَمه  ـــــا  أْحــً ـقـِّ قـحَ ـا  وم  مً ـِ يا حالَ  

ْسـت  بْ قـَ   هِ دِ ــــعْ ــب  ـل  لِ ـيـحـَ الم   ق  ــسِّ نـَ ـ  َن تـيـما أقرَب األْبـعاَد  ح ـتـَه  ــرَّ

ناأنطاِكـيا في   ـْسـتـَقـْبـٌَل ال يَغـِْسـق    َعـْهـِدكـ ْم ب ِعـثـَْت هـ  نا  م   ولـَها هـ 

ق    تـََشـوَّ سـتـَقـْبَل  الم   أنطاكيا الالهوت  والـتاريـخ  والتـْــــــــــتـَبـْـشــير  والم 

ف    ويَْخـ  أنطاكـيا  تـبكي  ابـْـنـَها لـِكـــنـهـا  و بـِِه َعـلـًَما يَر   فـ ق  تـَْزهـ 

ـْسـتـَها في الدنى نوزٌ ـكـ  ـ ْم تـِلـْك  لوِدكـ ْم أألْســبَ لِ  ِهَي في السـما  أسَّ  ق  خ 

َق  هـذي لِـِذكـْرَك َسـيِّدي ِهَي بَاقـَتِي        فـَلـََعـلـَّها  ِمثـَْل الـوروِد  تـ َعــبِـّ

ـه    ـِ نأ بـفاهْ   لـْد َك ذوك خـ لـٍْد في النـَّعيم ِ تـَعـيش  َوثـَّق  الَورى  فياك خ   لـَم 
 


