
دودح الب نطو ىلإ ةلاسر

ضهنإ .مق .

ينعبتاو كريرس لمحا
ةدحاجلا ضرألا هذهلو انل ام

ضرألا هذه ...

اهئانبا ثثج نتن بيطتست يتلا
اهدافحأ ّمدب يوترتو
اهدالوأ قرعو .

نيكسملا بعشلا اذهلو انل ام
ّتتشملا ،بولغملا بعشلا اذه
ّةينانألا ّالإ فرعي ال يذلا
ريغلل ّملزتلاو
فوجألا ةهاجولا ّبحو .

انل يقب اذام
ةرَّمدملا ندملا هذه يف
مالسلا فرعت ال يتلا
نيحتافلل ّالإ اهباوبأ حتفت ال يتلا   

نيرخآلل ...طيواطولل
اهلالت قوف نوضبري نيذلا
ًابونجو ًالامشو ًاقرش
اهدلجل ضرفلا نونّيحتي
ينطولا اهمازتلإ نم اهغارفإل
ءادرجلا مهيضارأ ىلإ اهنومضيف



الحق اهبصخ نوليحي  ً
ًاعقلب اهتيندمو .

ينطو اي
كولتق مهعيمج
رهاطلا كمد ىلع اوركسو
كولهأ ...كولهأ
ريغلا لاعن نولضفي نيذلا
حوبصلا كهجو ةضاضغ ىلع
ريغلا رجانخب نورخافيو
مهناوخأ باقر رحنت
ريغلا طاوسأ نوقشتمي
مهناوخأ روهظ اهب نوبهلي
ريغلا دي ىلع لذلاب نوزتعي
كزرأ َخومش أطي

كيدايأ ضيب ّدوسيو ...

كوبلص ينطو اي مهعيمج
اوعرتقا كبايث ىلعو
ًاديحو كوكرت مهعيمج
نوتيزلا ناتسب يف
ةقزترملا دونجلل كوملسأو
مهعباصأ اوعضو مهعيمج  

اوفقوو ...مهناذآ يف
ًايمع ...ًامكب ...ًامص
كبيحن اوعمسي ال يك ...



ةكئالملا سنج ليلحتب اوَّهلت
عادولا ةبطخ يقلت تنأو

حورلا ملستو ...

يمادلا كنيبج حسم دحأ نم ام
ةرصاخلا يف كونعط مهعيمج
دُحأ يفو ردب يف كورجهو
ءابرغلا مهدايسأ اوضُري يك
ةضفلاب مهبويج اووألميو

ةنايخلا نمث ...

ةشاغ ةلبق كوطعأ مهعيمج
نييسيرفلل كوملسأ
رصيق  طالب مامأ مهعم اوفقوو

هوبلصا ...هوبلصا":نيدانم ...

هوبلصأ ...اندعب نم اندالوأ ىلعو انيلع همدف ."

سابرب حارس قالطإب اودان مهعيمج
ديزي ةايحب
ىرسك شرعب اوناعتسا
راتتلا شويجب
وكالوه ركاسعب
ةنايخلاب تنأ كشيج اومهّتاو

ةرماؤملاب ،زجعلاب ...

ينطو اي ...تنأ .كدحو كبحب مزتلا ّهنأل .

خيراتلا ةمكحم نم نوبرهي فيكف .

ّقحلا ةعاس نم



مههوجو نوؤّبخي نيأو
؟ةمايقلا موي
بولصملا ينطو اي
خيراتلا قرتفم ىلع
ًابنذ تفرتقا ام ّكنأل
ّقحلا ريغ
ًانلع تّحرص ّكنأل

" هللا ريغ ّةبجلا يف ام "...

" ةفرايصو راجت مكعيمج
ّةينطولا لكيه يف "

ةؤبوملا مهرجانح تدلج كطوسبو كتوصب مهتبرض
دحألا هللاب نمؤملا تنأ

ناثوألاو ...مانصألا ةدبع مهو ...

نيطايشلاو ...

ردغلا رجنخب كونعط
كونعط مهعيمج
مهعم كنعط ستورب ّىتح
سطالب عم مهيديأ اولسغو
نيرمآتملاو ءابرغلا عمو
كتزانج يف اوشم
كشعن اولمح
حيسامتلا عومد اوفرذو .

ُدعبو ...

ينطو اي



ضرألا هذه نم انل يقب اذام  

تنأو انأ ...

ًادبأ ديرشلا انأ
كنطوو كضرأ يف بيرغلا تنأو ...

كرحب رحبلا الف ...

كزرأ زرألا الو ...

كلابج لابجلا الو ...

يعم رحباو لاعت
نيأ ىلإ انّمه ام ...

ىفنملا يف ةبرغلاف
نطولا يف ةبرغلا نم ةأطو ّلقأ .

ًانطو كنوقحتسي ال مه
لئابق اوماد ام  

ًاضعب اهضعب قزمت
اهيخأ ركب ىلع ريغت
اهاخأ ّالإ دجت مل اذإ .

ىدربلاب اوستكي نل
ةقلطملا ةيلهاجلاب نومعني اوماد ام
ىولسلاو ّنملا معط اوبيطتسي نلو
نؤرمتسي اوماد ام

ّرملا ةيلهاجلا رمت .

جاحلا الوقن جروج


