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 ثنا عشر ألف مختومإمن سبط رأوبين 

  ،ابن الرؤيا+ 

 أنظر إلى المتذللين ألعزيهم ،أنا أرى المذلة

 ،المنتفخين المرتفعين فال نصيب لهم من عزائىأما 

 منعوه هم عنهم.

 كلى تعب. ،ى ياربنأنا كلى مذلة صدق -

 أكثر من " ليئة" المكروهة، التى لم تكن فى خيال يعقوب، 

 صرت  أنا!

 إحساسى أنى على هامش الحياة، 

 خارج دوائر االهتمام، حتى من السماء،

 ال جمال لدى، ال قيمة لنفسى فى نظر نفسى، 

 ضعيف ومرذول،  كبير بال قيمة، 

 والصغار من حولى ينطلقون إلى العز.

 + وهل تركت أنا ليئة يا صغيرى؟

 ألم أعطها بكر يعقوب رأوبين؟

 ألم تلد له يهوذا سبط الملوك، ومن نسله أتيت متجسًدا؟
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 أنا أعرف أنك فعلت كل هذا يا سيد -

 وربما مشكلة كثيرين فى معاناتهم وحرماناتهم،لكنها مشكلتى، 

 بينما هو يشخص حالنا.نظر لكتابك كأنه تاريخ، ن

 ، ولكن ها أنا افهم،وهذا ما أوقعنى كثيرا فى التعب

 أفهم أننى قد أكون فى ليئة أو راحيل 

 أو ربما زلفة أو بلهة الجاريتين،

 وأفهم أنك هناك لم تترك هذه أو تلك

 ولن تتركنى. ولم

  أشكرك.

 + لى أوقاتى يا ولدى، وفى سلطانى األزمنة كلها، 

      .تربح كثيراوتؤمن حسنا، وتصرخ حسنا، نتظرنى ت الم

 أنت تعرفنى أكثر من نفسى يا رب، وبالتأكيد تلتمس لى عذًرا، -

 جًدا عن رفقائى وأقرانى، امتأخرً  ،اأكون قد ذكرتك مؤخرً  ربما

 ،أكون قد ظلمتك أو جدفت عليك فى مذلتى أو

 ؛تعاندنى وتحرمنى. ولكن اك قاسيً ونظرت  اربما نفذ صبرى يومً 

 : أبى مع داود اصارخً  ا أنا أعوده

 لى أنك أذللتنى حتى أتعلم حقوقك.  خير  

 ،هبنى مثله يارب أن أسلك برؤية حقيقية لك ولعملك

 خى يصل ألذنيك،حتى لو أذللتنى، يكفينى أنك فى المشهد، وصرا

 حتى ال يضيع رجائى. دربنى أنمو فى هذا المسار

 فأستحق ختم العز مع المختارين.

 غدا مع سبط آخر وختمه المفرح


