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التقوى

لند�ئـي    áُملبيـ �لصديـق  جـا£ 
قـد ��عـه 
& نظمـت قصائـد�

يَت مـن �لشـيوó "�"�هم� �rمـا
منـا"ٌ�  §ُ�Nلـ�" ميـٌني  خّطـت 
لـو ينطـق �لقلـم �حلزيـن ألنبأْ�
لو تـد�� �لصحـُف �ل�يئـة |فكهم

نـه "ُيدعـى   bتـاJ كل  مـن 
ك�هـم مـن  مكتظـة  "قلوֲדـم 
قـد حّولـو� �ين �لسـال[ كنيسـة
فكأÍـا �ينهـم   Äمعـا ُ�مسـت 
µ "َهـدَّ �لشـقا�   ��r بـه   ¤�"

حتسـر� �لعبـا�   Yجفـا
 تبكيـه 
مصائـٌب  óلشـيو� مـن   Äّ
 "بـه 

برجـاِ£  µفـؤ��  zّ| يهـو¤ 
مـن بعـد طـوb تقّطـع "جفاِ£

يـَت مذهـب سـيد �لنبـال£ ؟�

باإلمـالِ£  Uلنـا�  bضـال يـأ� 
�لعلمـاِ£ ôقـيقـة  كلمـاُتـه 
�مـاِ£  Nبغـ صحـٌف  لتمزقـت 
�لفقهـاِ£ كأكـ�  للمسـلمني 
سوسـاِ£ �خامة  كمثـل  فهـو� 
سـكنت عليـه عناكـب �لصحر�ِ£
�َجلْمـالِ£   بر
سـه  
طيـح ُ جسـٌد 
�لعلمـاِ£ ِسـفلة  �ل�ّيـة  َخشـُر 
�خلنسـاِ£ مر�ثـي  عليـه  حتيـا 
�هْنـاِ£ كَمْتَيهـة  تنـتهـي  ال 

¤Nمد �لزهJ &ها
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* هذ� �لشطر مقتبس من شعر �ملسيح �ملوعو� �

�حلربـاِ£ كـطبـيعـة   Yمـتلـو
|يـاَ� �لشـمس باألÔـاِ£ حجبـت 
صفـر�ِ£ �الـة  شـر  جلمعـت 
�لعجمـاِ£  {|  ä��� ُقدمـت  لـو 
�لطليـاِ£ كالنـاقـة  
فـهامهـم 
بغضـاِ£  ±  Yإلميـا� ֲדـا  شـنقت 
�ملتر�ئـي "�الـه  حسـنه  مـن 
حتيـا قلـو� �لنـاU بعـد خـو�ِ£

خطـاِ£ بـال  منّسـقًة  ُبنيـت 
لإلصغـاِ£  Uلنـا� قلـو�  يدعـو 
�ْخيـاِ£ ليلـة   ± جئتكـم  قـد 
بعـد�ِ£ سـهامهم  |ليـه  
لقـو� 
يبغـوY صلـب مسـيحهم بدهـاِ£
�عائـي تعـُني  قـد�  ليلـ²   "

كـي يسـتبني �حلـق بعـد خفـاِ£
مسـاِ£  Nبغـ �لدنيـا  تظلـم  ال 
لضال%ـم مـا �مـت ± �ألحيـاِ£
جـز�ِ£ شـر  �هللا  يـو[  فهنـا� 

"مـد�هـن متـحايـل  "لسـاÍم 
ُنشـر� ظـالُ[ علومهـم فظال%ـا
كتبهـم  ± عقائـد�  �لـت   �r|"
�نتفعـَت ֲדـا "غايـُة حظها  �rمـا
غد�  òعقو%ـم حـ  Y"يسـتحقر
كذباִדـم حاكـت نسـيَج حبائـٍل
�"
نزb �ملسـيح من �لسـما£ فمـا �
كلماتـه �لـذ�  �لوحـي  يسـتقبل 
"بـه صـر"Î �لديـن عـا� ֲדاðها
مـترّفًقـا مـتـو�ًِّ��  ُمتحـّنًنـا 
مـا جئتكم ± غـN "قـت عابثا *
بنفحـة �ملليـك  جـا�  كلمـا   "

"�لـُر�  ��" بـكل   Yيتـقلـبـو
متضـّرٍ§ ُمسـبٍح  
لـف   øحتـا�
�بنـا مـن  سـنة  �لتد�فـع   Y|
كرفقـة  bلضـال�" �ملشـايخ   Y|
مؤيِّـد�  Yتكـو  Y
 
عيـذ� ُ  &|
يـا صاحـý ال حتطبــنَّ ôبلهـم


