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ثنا عشر ألف مختومإمن سبط أشير  

  ،وهذا هو السعيد الفرح المغبوط+ 

 لقد فرح بى أنا.  ،كل هذا بسبب قربه منى

 نزع منكم؟  ألم أعدك بفرح ال ي   ،وأنت

 أن تفرح بالرب؟  ببولس عبدى كم مرة أوصيتك

 أن تفرح فى كل حين ؟

 ألم يقل لك تلميذى بطرس عن فرح ال ينطق به ومجيد ؟

 

  ،تلميذاك قلت يا سيدى وقال بولس وبطرس -

 . اوأظلمت الرؤية تمام   ولكن أحزانى مألت قلبى

  ،أقرب إلى اليأس فى حزنى من الرجاء فى فرحى صرت  

 أحفظها وأرددها وأنصح بها آخرينرغم أنى أذكر كل وعودك! 

 ، وهويت رثاء ذاتى، يبدو أنى عشقت األحزانلكن 

 الرفاق لى.  وإشفاق

 فى أعماقى.  حزين  أنا فى النهاية 

 ولم أجِن ) أحصد ( من الرفاق شيئ ا، 

 حتى رثائى لذاتى لم يعد ينفع، احتقرها كثيرا كلما خلوت معها.
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  ،تع ولهوفى م  ، عنك ابحثت عن فرح فى العالم بعيد  

 فى صداقات تلهينى، ولكن هيهات

 وانطفأ مصباحى ،غاب عقلى فى صخب وضجيج

 نورى وفرحى، وأنت فأنت غائب عنى، كل هذا لم يبدد أحزانى

 ،أشتهى السعادةأنشد فرحا،  جئت ،أرجوك ساعدنى أفرح

 وأخشى أن أتسولها من مخلوق، 

ا. ا، ولن تنفع المحاولة مجدد    جربت  ففشلت  كثير 

 

 ،يا محبوب حتى هذا الفرح رحلة إلى  ولدى المسكين، + 

 أنا أنتظرك تطلبنى وتكمل ألمنحك إياه بحسب غناى، 

 هل تحمله ؟  ،اه صليب  أو يكون طريق   هل تقبل؟  ،ثمنه آالم لو

 

 أقبل وأحمل فأنا حزين بدونك.  -

 ،ومعك ستطرد عنى كل يأس ومرار

 . المسكين مسك يدى وفرح نفس عبدكإ

 ولو فى أحالمى بختم العز على جبهتى المنحنية الساقطة.

 

 + أعطيك إياه حقيقة لو تمسكت بى، 

 ،محققة فى تدبيرىأحالمك عندى حقيقة، وأمنياتك 

 ،لو تمسكت بفرحى وطلبتنى فوق كل األفراح

 ختم العز والفرح األبدى من نصيبك يكون.

       .أذكرنىغدا سبط آخر ورحلة الختم، ختم العز


