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هنيًئا لِك يا جّنَة �لفر^�¨، %�ُّ شرٍ� عظيٍم هذ� �ّلذ� حّل فيِك على مرً%¡ من �لّسما�...؟
قـومي %ّيتها �جلّنُة �ִדّيِأ�، فإّ? على باِبِك }جاًال ُ�جـها�، عاهد�� �هللا على �لّصِ� ��لوفا�، 
ِ̧ �جلامِع �لكب;، �سجاجيُد �لّصالِ! ترضُع من ^ماِئهم %َنَفًة �@با�، حّتى سقطو� قتلى على %}

�هـم ُينِشـد�? %ناشـيَد �لّصـِ� ��لوفـا�.

فاضت ^ماُ�هم �لّزكّيُة تسقي بقايا كر�مِة �إلنسا?،  � بالٍ̂ تنّكرD للكر�مِة �تنّكرD للوفا� �تنّكرD ُحلرمة �إلنسا?...

±ِ¥ يا باكستا?! يا قاتلَة �ألبريـاِ� ��أل�فيـا�، لقد عَقْقِت �ليَد �ّل« َ}َعتِك، ��نتشلتِك َجمرً! ��بلًة من �سِط �لّرما^،
ْ�ِ� ��لّنو}، فكاَ? َطْبُعـِك �لَغـْد}...   كيما تستـرّ̂� ِلذ�ِتِك صفـاDِ �لدِّ

"�كـلُّ �مـِرøٍ عـائـٌد يـوًما لِشـيـَمِتِه              �@? ´ـّل�َق %خـالًقا @< ِحـيـِن"

�@ّ? هذ¥ �لّدمـاَ� �لّزكّيـَة �ّل« سالـت � سهل "�ملُلتا?" �خلصـيب،
قد تبّخرD ِمْسـًكا �َسَلكت طريَقها @< }حاِ� با}يها ±منًة ُمطمئّنة...

:��%ّمـا %نـِت يا "الهــو}"! فـلِك نقـو

تّبـت يد� "الهـوَ}"، ��نتفـَض �ملد¡
يـا �Üَُهـم! سـفكو� ^مـاَ� %ئّمـٍة
تضرًُّعـا �لّسـماَ�  ُيناجـو?   cٌقـو
ُمِلمَّـٍة ُكلَّ  َ�َكَفـْوِ� يـا "الهـوُ}" 
ُمعلِّـٍم كـفَّ  �َضَربـِت  َفَعَقْقِتِهـم 

اتـًة كربـالَ�  @ّال  كنـِت  هـل 

تعمُّـد� �لّشـهيِد   cُ^ ُ%}يـَق  %ّنـى 
تعبُّـد� �لّصـالِ!  مبحـر�ِ�  �قفـو� 
�لِفـد�ِ� تشـهُّد� تسـمو ֲדـم }�ُ¢ 
ُمشـيَّد� لِْلَفخـاِ}  َصْرًحـا  َ�َهُبـوِ� 
%ْسـد¡ @ليـِك علـى �لّزماِ? تـوُّ̂^�
^�؟ �^cُ �ُحلسـني علـى ثـر�ِ� تبـدَّ

موسى %سعد عو^! - �لكباب;
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التقوى

�ُأل< يذُكُرِ�  َ�ْيَحِك! كيـفَ  "الهوُ}" 
�{ً ـناُ�" حتـدُّ ¤ـر� بو�^يـِك "�لشَّ
بو�ِسـٌل %َتـْوِ�   �ْ@ Ëـِدِ�  �ُحمـاُ! 
Óضـا}ٍ! Øـا  هنـا  �لَغْزَنـِو�ُّ 
%ِبّيـة ��نتَصبـِت  فخـًر�،   Dَِفَعْلـو
َ̂هاِ� �ليـوcَ يـا "�بنـَة عامٍر" مـا�� 
جامـٌح فيـِك شـرٌّ  �جلهالـُة  فـإ�� 

 

تفـرُّ^� �لبـالِ̂  عاصمـَة  َجَعلـوِ� 
ُمَغـرِّ^� �خلصيـَب  �لّسـهَل  فُيعانـُق 
َنَصُبـو� علـى %ُُفـِق �لزَّماِ? َشـو�ِهد�
َنَقَشـت على َنْصـِل �لّسـيوِ� %��ِبد�
ُيقتـد¡ َْ̂}ًبـا  للّد�جـَني   Dَِنـْر%�
حـّل �لّظـالcُ عليـِك ليـًال %سـَو^�
مـوِ}^� �جلرميـِة  غـَ;  يرتضـي  ال 

"الهـوُ}" َ�ْيَحـِك! ما َ̂هـاِ� �ما َبد�
�ُأل< �أل#دّيـني  Ëـَد  %ْغَفْلـِت 

تعمُّـد� �لّشـهيِد   cَ^ %َ}ْقـِت  حّتـى 
فَتَخلَّـد� للُعلـى  ِ�ثاَقـِك   �� َشـدُّ

ْ�لّية،  ; 3ّمد ظـفر �هللا خـا? }#ه �هللا، }فع لـو�َ� باكستاَ? �لفتّيِة � Iيع �ملحـافل �لدَّ �لسِّ
حّتى هـابـُه Iـيُع �لّسيـاسّيني � �لعـا·... فأيـن هي مـهابـُة باكسـتاَ? �ليـوc؟!

�أل#ـدّيو? جـاُ��� @ليـهم �ـائـز! نوبل � ِعلـم �لفـيزيـا� �لّذ}ِّّيـة،
 بوسـاطِة �لعاِلم �أل#ـدّ� �لفّذ �ل��فـسو} 3ّمد عبـد �لّسـالc }#ه �هللا... 
فهـل هنا� باكستاّ� ±خُر حـصل على جائـز! نوبل � %�ِّ مـجا� كـا?؟!

�ُأل< �أل#دّيـني  ِ�ْكـَر  %ْغَفْلـِت 
  

َعَقـُد�� لـو�َ� �لِعلـِم فوَقـِك فرَقـد�
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ّمتت بعو7 �هللا

* @�� حّلت �حلرُ� ^يا} بعض �لّنا¨، جئتهم بالّطعاc �ملبا}� �لكث;.. فطابو� مو}^�.
َنَزَ_: َحّل. / �لنِّز�ُ_: �حلر�. /  3نَزْلَتُهم: %حَلْلَتُهم؛ جعلتهم Üّلو? عند�. /  ُنُزًال: �لنُُّز�: �لطعاc �� �ل�كة.

   

سـخّيٌة َعليـِك  %يا^يِهـم  هـِذ� 
غاضـٌب فوَقـكِ  "الهـوُ}"  يـا  �ُهللا 

%َفـال يكـوُ? Iيـُل طبِعِك }�ِشـد�
%ْ� يسـتقيَم بـِك �لّضمـُ; فَيْرُشـد�؟

ها Ñـُن يا "الهـوُ}" ننهُض ��ألسـى
ِمدَفًعـا �جلرميـِة   � عزُمـِك  كاَ?   ?ْ@
تصبُّـًر� �لبـالَ�  ضمائُرنـا  %عَيـْت 
َمالُ�نـا �لّسـماِ�  عاطفـِة  �ِبـِدْ�ِ� 
^فاتـٌر  ��لنِّـز�ِ  cَيـو ُ̂نـا  َ�َعتا
فا �لصَّ َ�جـه  علـى  ُطهـٌر  �َصالُتنـا 

د� ِ̂ ُمضمَّ �لفـؤ� ُجـرٌ¢، يظـلُّ مـع 
فُدعاُ�نـا �لّزلـز�ُ� َيْرِجـُف َجْلَمـد�
�^َّ{�َ �لَبَنفَسـِج  ُعـوُ̂  �ِبسـاِحنا 
ال نرَتضـي غـَ; �لّسـماِ� لنـا َيـد�
pُُمـرُّ^� ِبِهـّن   Dْ�َضـا %شـعاُ}نا 
�على حريِر نفوِسـنا �سـترخى �لّند¡

Àّنـ@ %#ـَد  �ملسـر�َ}  يـا سـّيد� 
حتّيـًة  cُمـا�ُ� �لبطـُل  %يُّهـا  يـا 
َمنـاpًِال  ��لنِّـز�ُ  �نـَزَ  ��@ َمـن  يـا 
هـذ� بياُنـَك يـا �بـَن %#ـَد ±يـٌة
سـيظلُّ � �ألكـو�ِ? عزُمـكَ غالًِبـا

قـد ِجئـُت باَبَك للمـكاِ}cِ ُمنِشـد�
مـن قلـِب َصـبٍّ ِبالَوَفـاِ� َتَعهَّـد�
* َمـْوِ}^�  فطابـو�  ُنـُزًال  %نَزْلَتُهـم 
شـقَّت ِحجاَ� �جلهِل فاجنـاَ� �ُ�د¡
مؤيَّد�. �لّسـماِ�   � �يظـلُّ صوُتـَك 


