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ﻲ ﺻﺎح اﻟم اﻟﺎﻧﻲ ﻣ ﻠﺔ اﻟ أﻲ ﯾﻞ ﺣﺎﻣﺔ ﺗ ﻠﻰ ﺣﺎﺔ ﺷﺎﻛﻲ ،وﺗﺎﻛﻲ ﺻرﺗَﻬﺎ ﻲ ة ﻣ اﻟاب "ﺛﻼث أﻣﺎت ﻠﻰ ﺑاﺔ اﻟﺔ اﻟﯾة"..
ﻣة أﺧ ﻠﻰ ﺷﺎﻛﺎ ﺗﻲ
وﻻ ﺷﻲء ﺳ اﻟﺢ
وﺣﺎت ﻣ اﻟﻠﺞ
ﻠﻰ اﻟﻠ
وﺣن ﻣﻞ أﺳاق اﻟاق
...
 ﯾم ﺟﯾ ،وﻻ ﺟﯾ ﻪ  ،اﺧﻼل اﻟوﺗ .ﻟ ﻣ اً ﻟﻼﺔ ذﻲ ،وﻻ اﻟ ﻲ ﻣﺔ اﻟارب  دﺗ ﻣﺎﺑﻬ ،وﻻ داﻲ ﻟب اﻟﻬة ﻠﻰ ﻞ ،أو
ﻣاﺟﺔ اﻟﺳﺎﺋﻞ اﻟﺔ اﻟاردة إﻟﻰ ﺎﺗﻲ.
ﻟ ﻣ اﻟ ﻣﺎ ﻲ ﻹﺎل اﻟ واﻻﺳاق ﻲ ﻧﺔ اﺳﺎر ﻟﺎ ﻣﻰ ﻣ ﺟن وﺿﻰ ﺑدﺎ وﺎر اﻟ وروﺗ اﻟﺔ.
وﻟ ﻣ اﻟﻎ ﻣﺎ ﻲ ﻟ ﺧﻼﺎ اﻟاﻛة ،واﻟﻬوب ﻣ ﺣﺎر اﻟﺎﺻﻞ واﻷﺳﺎء اﻟﺎﺔ ﻟﺳﺎن اﻟﺣﻠﺔ.
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ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
ﻟ ﻣﺎً ﻲ ا اﻟﺎح ﺄﺧﺎر ﺻﺔ اﻟن ،وﻻ ﻲ إﻼﺎً ﻣﺎ ﻟﻪ دوﻧﺎﻟ ﺗاﻣ وﻣﺎ ﻠﻪ ﺟﺎر ﺷ أو ﺟن ﻼت.
ﻲ أن اﻟس ﻣﺎ زاﻟ ﺗﻠﻲ ،وأن اءﺎ ﻣﺎ زال ِ اً ﻲ رﺋﺎت اﻟاﺻ .وﻲ أن اﻟ ﻣﺎ زال ﺎك ﻣﺎً ﺎﻟﻠﻬﺔ وﻣوﺳﺎً ﺄﺷاق اﻟﺎﺋﯾ.
 ون اﻟ اﻵن ﻣﻠ ﺎﻟ وﺎ ﻞ ﺣﺎً ﻣ ذاﻛات اﻟﻟﺔ ﻲ اﻟت اﻟﺔ وﻲ اﻷزﺔ اﻟﻲ ﻟ ﻬﺎ اﻻﺣﻼل وﻻ أﺄ ﻧرﺎ اﻟ ،و ون اﻟﻊ
اﻵﺛ ،ون اﻟﺎن ﻠﻰ ﺧوج اﻟﻼد ﻣﻬ  أن أُﺧﺟا ﻣ اﻟﻼد.
أﺗ اﻟ ،وأﺳ ﻟﺔ اﻟر ﻲ  اﻟوج ﻣ اﻟﻼد ،وراﺋﺔ اﻟن اﻟﺎﻲ ﻠﻰ اﻟﯾ ﺎﻧا ﯾدن آﺧ ﺧﺎت اﻟ ﺎﻟﻣﻊ.
ﻛ ﻼً .وﻟ أﻛ   اﻟن إﻻ ﻲ ن ﻣ ودﻧﺎ ﻲ رﺣﻠﺔ اﻟوج ﻣ اﻟﻼد اﻟﻲ  ﻲ اﻟ اﻟﻼﺣﺔ أﻧﻬﺎ ﻟ ﻣد ﻼد ﺑﻞ و ..اﻪ ﺻ
وﺣرﻩ أﺻ.
اﻵن ،و ﻣﺎ ب ﻣ ﺳﺔ د ﻠﻰ ﻟﺔ وداع اﻟ ،أﺳ اﻟﻠﺔ ﻞ ﺗﺎﺻﻠﻬﺎ ،وأﺗ اﻷﻟاح اﻟﺔ اﻟﻠﻠﺔ اﻟﻲ ﺑﻲ ﺑﻬﺎ اﻟ ،وأذ أﻧﻬﺎ ﺎﻧ ﻣﻠﻟﺔ ،وﻻ
أف إن ﺎن اﻟﻠﻞ ﻣ ﻣﺎء اﻟﻬ أو دﻣع اﻟاﺣﻠ.
واﻵن أد إﻟﻰ ﻧﺎﺑﻠ ،وﻟﻰ ﺳﻬﺎ اﻟ ،وﻣ اﻟﺎﻼت اﻟﻲ ﺎﻧ ﺗﻞ اﻟاﺣﻠ إﻟﻰ اﻟﻬﺎﺟ ،وأذ  ﺗ واﻟ ﻣﺗ و  إﻟﻰ اﻟﺎﻠﺔ ،وﺄن ﻣﻪ ﺎﻧﺎ
ﺗﺎن اﻟد .وﺎ أﻧﺎ أﺳﺎ ﻣ ﻣﯾﺔ إﻟﻰ أﺧ وأﺟب اﻟﻼد ،وأف أن ﻣﻲ ﺗﺎن  وﺟﻬﺔ ﺻﺔ.
ﻻ ﺷﻲء أﺻق ﻣ أام اﻟﺟﺎل ،ﺣ ﺗوس ﻲ ﻞ اﻟاب وﺗﻞ ﺗ  اﻟ.
 ﺳﺔ د ﻣ اﻟﺣﻞ واﻟ ﺑ ﺛﻼث ﺎرات ،أف ﺄﻧﻲ ﻻ أﺳﻊ ﺗﯾ اﻟوج ﻣ اﻟﻼد ،وﻻ أﺳﻊ اﻟﻼص ﻣ ﺣﻠ اﻟدة.
وﺎ أﻧﺎ أ اﻟم اءة راﺋﺔ اﻟواﺋﻲ اﻟد  اﻟﺣ ﻣ" ﺣ ﺗﺎ اﻟ ،"وأﺣﻠ ر اﻟ ﻣة أﺧ ﻲ  اﻟﺟع ،ﺣﻰ ون ﺎن اﻟﺟع اﻷﺧ.
ﺗ اﻟﺎﻣﺔ  اﻟﻬﯾﻞ ،وﺎرت  ﺣﺎﺔ ﺷﺎﻛﻲ ،ﻟ ﻬﺎ ﻣﺎ زال ﺎ ،وﺳد إﻟﻪ  ﺳﺎﺔ أو  ﯾم أو  د ،ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻧﺔ ﻣﻠﻲ ﻠ اﻟدة.
) إﻟﻰ روح أﺧﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟ ﻣﺎت ﻲ اﻟ( 
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