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 وليد موسىكلمة األب 

 خالل رفع الستارة عه وصة أوطوان شويري

          

          

 ٓا األصسلاءأٌّ

ّٔل يٍ شٓط آشاض األسثٕعيُص سُح، ٔفً  تصًد، :  ، غازضَا أَطٕاٌ شٌٕطياأل

 أطفؤ انمسض.  انفٍ، نى ٌُؼهٍ ضحٍهّ ٔنًؼحضجم اإلػالٌ .  فً سفٍط تؼٍس تٓسٔء، أغًط ػٍٍُّ

 .َٕض ػٍٍُّ، فشّؼد أظٕاء نّ فً انؼانى اَذط

إسًّ يحفٕض .  جايؼرُا، جايؼح سٍّسج انهٌٕعج، ذسطخ تغٍاتّ صسٌمًا كطًًٌا يؼطاء

ٔألسايّ .  خ انسًؼٍح ٔانثصطٌحًُشآػهى تؼط جسضاٌ انجايؼح، ٔال سًٍّا، فً يطكع ان

ض يٍ يسضسح اإلتساع، كثٍطًا، ذرّط َحٍ ػطفُاِ،.  يطسٕيح ػهى ططلاخ انجايؼح ٔيساضجٓا

ي إنى كم نثُاٌ، ٔحسٔز ٔيٍ جايؼح انرثطج ٔانرجطتح ٔانطًٕح، فئشا تّ ٌرجأظ حسٔز تشّط

 .  نثُاٌ إنى كم انؼانى

إَّ انًُٕشض انهثُاًَ فً انًغايطج ٔانُجاح، ْٕٔ انًصال انصي َمّسيّ انٍٕو نطاّلتُا نُمٕل 

لغ يطٌط، ال ذرافٕا يٍ انسٍاسح ال ذسرسهًٕا نٕا... يصم ْصا انطجم، َطٌسكى:  نٓى

ٌ كَٕٕا ػهى شمح، أَكى لازضٔ.  ضضاسهٕا ٔذٍؤسٕا ٔذٓجطٔا ْصِ األال ذرك  .ٔزْانٍعْا

 .تشجاػح لهٕتكى، تشطاضاخ ػمٕنكى، تُثم أذاللكى أٌ ذصهٕا إنى ذحمٍك أحاليكى ٔطًٕحاذكى

ْكصا فؼم .  ى فٕقيجُسكى انكثٍط، أٌ ذرجأظٔا انصؼٕتاخ ٔانؼطالٍم، ٔذراتؼٕا انططٌك إن

 .أَطٕاٌ شٌٕطي، ْٔكصا ػائهرّ ذراتغ انٍٕو، انططٌك

 : ْٔصا يا حفظُا نّ، فً ظٌاضذّ األذٍطج إنى انجايؼح، حٍس ذحّسز إنى انطاّلب لائاًل 

نمس حّممُا تؼط طًٕحاذُا ٔجّسسَا تؼط أحاليُا، ٔأفسحُا نكى ططٌك انؼًم  

أٌٍ أَرى؟  ياشا سرفؼهٌٕ؟  ٔكٍف ذؼًهٌٕ نرحمٍك أحاليكى؟  إَّّ ... انكطج فً يهؼثكى... ٔانُجاح

   .ػهى انًصاػة انرحّسي انصي ٌجة أٌ ٌكٌٕ ططٌمًا نالَرصاض
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، ٔنكُُا َركّطو تّ، َٔؤيٍ أَّّ يٍ ّ انٍٕويَكّط ْصا ْٕ انطجم انصيَؼى، أٌٓا األصسلاء، 

ُتُاج انحعاضج انهثُاٍَح، ٔنٓصا ٌُطّم ٔجّٓ، انٍٕو، تٍٍ ٔجِٕ ذانسج فً ذاضٌد نثُاٌ، نٍسرمّط 

انجايؼح، يغ جثطاٌ، ٔانطٌحاًَ، ٔياضٌٔ ػّثٕز ٔػاصً ٔيُصٕض ٔيً ػهى يسذم 

ْٓى ذانسًج، ٍَّطج، حٍّح، فً ػٌٍٕ د إسى نثُاٌ، فهرطذفغ ٔجٕأسًاء ضفؼ  .ٔنٍ أذاتغ...  ظٌازِ

 .أجٍانُا انجسٌسج

ذحٍّح نّ، ٔذحٍّح يحّثح إنى انسٍّسج ضٔظ، ٔإنى فشكطًا نصسٌمُا، أَطٕاٌ شٌٕطي، ٔ 

ٔذحٍّح ذمسٌط .  َحٍ سُثمى أصسلاء، ٌجًؼُا ٔجّ أَطٕاٌ ٔضٔحّ انطاْطج.  انؼائهح انكطًٌح

ٔنرسهى ٌساِ ٔلهثّ، ٔكم انًحّثح  حد انرًصال،َا انؼعٌع، األخ األسراش ضٔزي ضحًح،إنى فُّاَُا 

ّٔض ٔجٕظف ذهٍفح ػهى يا سٍمّسياٌ، ٔكّم االيرُاٌ نًٍ َّظى ْصا  نهؼعٌعٌٍ جٕياَا يس

ٌّ نثُاٌ نٍس سٍاسح ٔأحمازًا ٔزذاًَا، تم ْٕ حة ٔفٍ  اإلحرفال، ٔشمٕا، أٌٓا األصسلاء، أ

 .ش نثُاٌػاش أَطٕاٌ ٔػا     .ْٔصا ْٕ سّط أَطٕاٌ شٌٕطي.  ٔجًال


