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غاو كاذ نوفيق مين 

َكرخو, َوطعين صليبيه 

 عال َكتفيه, ِويثكاناش

 عيبرويوثو, دَنبَخيون

ليه بَحنَغتو, قويمو 

إيميه مين روحقو, 

وعامو كولهين 

يودوعيه, وأخ يَْونو 

َشريات نوهمو, 

بحاشور ابو وَكريوثو, 

ر ألَيكو ألَيكو بي

حابيب, ألَيكو دوبرين 

لوخ وزين, لمونوك اي 

أَشليمت نَفشوخ, بيذاي 

ُويلي عامو طولومو, 

ُويلي حابيْب , بير 

مونو گدشوخ يَْومونو, 

بريك حاشوخ دَهوو 

حلوفَين, وموكوخوخ 

 ميطولوثان.

Kad nofeq men gau 
kacho, wat'in slibe 
'al katfe, 
wethkanash 
'ebroyoth, 
danbachyon le 
bahnagto, qoimo 
eme men ruhqo, 
w'amo kulhen 
yodu'e, wach yauno 
sharyat nohmo, 
bhasho rabo 
wkaryutho, laiko ber 
laiko habib, laiko 
dobrin loch wozin, 
lmono kai ashlemt 
nafshoch, bidai 'amo 
tolomo, woili ber 
woili habib, mono 
gadshoch yaumono, 
brich hashoch 
dahwo hlofain, 
wmokochoch 
metulothan 

,  متنهدات عليه ّيبكين ّوكن العبرانيات اجتمعت,  المحلة من ًخارجا كتفه على صليبه حمل عندما
 إألى:  هكذا تقول وهي تتنهد ابتدأت حمامة ومثل,  معارفها وكل والشعب بعيد من ٌواقفة أمه كانت

 يا ويلي,  الظالم الشعب بأيدي نفسك أسلمت لماذا ؟ ويذهبون يأخذونك حبيبي يا أين إلى أبني يا أين
 . أجلنا من وتواضعك عوضنا صارت التي آالمك مباركة ؟ اليوم بك جرى ماذا حبيبي يا ويلي أبني



 

 

 وا حبيبي

 
 هـــــــــــــــــــــــــــ*واَحِبيِب واَحِبيِب، َأيُّ حاٍل َأْنَت ِفي

ه                         ــــــــــــــــــــــــَأيَّ َذْنٍب َقْد صنْعَت َأْو َكرِياي َحِبيِب 

بِْنَت ِصْهيوَن اْنظُرِيِِن غارًِقا يف ذي اللَُّجْج                          -

َرْج                           ــــــــــــــــــــال َصديٌق ال َوال ِمْن َأْنِسباِئي َقْد خَ 

نْي                   ـــــــــــــقد رُِبْطُت َوُضرِْبُت ِمْثَل َأْدََن اْلُمْرَذلِ –

نْي                         ــــــــــــــــُكلُّ َهَذا ِمْن َجَراُكم، َكْي َتُكونُوا آِمن

جاْم                 ــــــــــاي َيسوُع َأْجِر ِفيَنا َسْيَل َدْمٍع ِِبْنسِ –

 تِـرامْ ــــــــــــــــــــــــــــــــطااَي َجرََّحْتـَك، بُِعـقوٍق َواجْ لَِ 

ْك                       ـــــــــــــواَحبيِب واَحبيِب ُسلِ َم اْلَمْوُت إلَي-

ْك                       ــــــــُكلُّ َمْيٍت عاَد َحيًّا واْلتَـَقى اْلُكلُّ َلَدي

يْب                    ــــاَن ِمْثَل هذا يف َحبأيُّ ُحبٍ  َقْد تَف-

عوْب                         ــــــــــــَدْهَشًة َبنْيَ اْلََبااي َعَجًبا ِعْنَد الشُّ 

بُّ ِإََلَّ فـَتَـَقلَّْدَت الصَّل- يْب                            ـــــــــــقاَدَك اْلُْ

َتِن أْقضي َحيايت ُأْهِرُق الْ   ُعْمَر َسكيبْ لَيـْ

ه                            ــــَمن َشَجاَك َمْن َمناَك، ِإْبُن َمْن َهَذا السَِّفي

َفا                       ـــــــــــــــــــَأْنَت ََمْهوٌد َجرِيٌح لَْيَس ِفيَك ِمْن شِ 

                         دي َولَْ ــــــــــــــــــــــَقْد تُرِْكُت َوُخِذْلُت، َواْلَبال َكبْ 

تَ  ، َوُيَسلِ ي اْلُمبـْ َلى                     ــــــــــــــــــــَكي يَذوَد العاَر َعِنِ 

نْي                ــــــــــــــِبِسياٍط َقْد ُجِلْدُت، ِمْثَل َشرِ  اْلُمْجرِمِ 

َرى                    ي اْلوَ ــــــفَاْنظُروِن َهْل رََأيـُْتْم ِمْثَل ُسْقِمي ف

اْم                           ــــــــــــــــــــــيـَْلَتِظي اْلَقْلُب بِناٍر َشبَّها ُحْزٌن ُعظ

تَـَنا طُوَل اللَّياَل َنَدماً ََنِْمي ال َما                             ــــــــــــــــــــــــــلَيـْ دِ 

ْك                                  ـــــــــــــــــــــــــاِت يََديفـََتَسلَّْمنا َحياًة ِمن ِجراح

اة                            ـــــــــــــــــــــــــــــيـَْوَم َأْبطَْلَت اْلَمنااي ِبَواعيِد اْْلَي

        يْب                    ـــــــــــــأيُّ َربٍ  َقْد ََتَل ى ََمُْدُه فـَْوَق الصَّل

الٌم َوِلقاْء                       ــــــــــــــــــــــــــــــــَوْهَو يف اْلبيَعِة َحقٌّ َوسَ 

يْب                           ـــــــَوََتَمَّْلَت ألْجلي َغصََّة اْلَمْوِت الر ه

                           داء     ـــــــــــــــــــيف َوصاايَك َوَأْحيا َبنْيَ َأْسراِر اْلفِ 

 
 


