
    [ 1 ]           عريس يستحق احلب كله/ 8           مصاعد روحية

 القمص يعقوب حنا       فى محضر الرب    

 0202يونيه     

 متى تنهزم الظالل؟

 عريس يستحق احلب كله/ 8

 أخى، باألمس ختم المرنم انفعاالته بالوعد لربنا:

 يا ربيقينًا سأغنى وسأرنم وسأفرح * 

 يوم يواصل بهجته ومدحه للحبيب:وال

 حبيبى فتى مثل أرز لبنان

 ساقاه عمودا رخام                                        

 بديُع الجمال وحلُو اللسان

 ويُدعى رئيُس السالم                                     

 كيف استطاعت العروس أن تصفك هكذا؟

 كلماتها مشاعرىوكيف فهم المرنم وأضاف على 

 بديع الجمال.... 

 ياه يارب انه روحك الجميل والوديع الهادئ
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 + إنها قصة يا ولدى

 رواية حب بدأ فى األزل ولن ينتهى أبدا

 عشق سرمدى ال يفهمه إال من أحبنى والتصق بى

 أحببتكم به وأحضرتكم إلى الوجود

 ولما عصيتم فى آدم، 

 طاردتكم بنفس الحب حتى خلصتكم

 العروس وكل عروس، هربت منى واختبأتوهذه 

 فى اختبارات مريرة ألقت بنفسها

 مثلما تهرب أنت منى وتختبئ كثيرا

 وتظن أن نفسك عروٌس لى

 ولما وجدُت العروس مهمومة وموهومة

 بشتاء ومطر وجمود

 ،ا على التاللا على الجبال وقافزً سعيت إليها طافرً 

 لمة، اقتحمت شعاب جبالها ومتاهات وديانها المظ

 وصرخت في قلبها صرخة الحبيب المتلهف

 أرينى وجهك أسمعينى صوتك
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 ولما سمعتنى أسرعت وانزوت فى ركن من واقعها

 مسكينة تظننى ال أراها!

 اختبأت باألكثر فى ليٍل صنعته لنفسها

 فهمست فى أذنيها:

 صوتك لطيف ووجهك جميل

 .أنت لست قبيحة هكذا كما ترين نفسك

 

 أنا هذه العروس * ياه يا رب.. إنه

 أتظاهر بأنى أعرفك وأدعوك تسمعنى صوتك

 بينما أصم أنا آذانى فال أسمعك.

 ا إليك،أتصور نفسى ناظرً 

 بينما أنا أعطيك ظهرى... قفاى ال وجهى.

 يا لشقاوتى... كم من جدران بنيتها واختبأت خلفها

 ها هى تخنقنى وتقتل رجائى

وأنت تقف خارجا تهمس توصوص تدعونى فى 

 رجاء ألقوم
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 أنت فتى الجليل الحلو رائع الجمال وحلو اللسان

 فتاة المجدل مريم، 

 تغيرها فتلتصق بك حتى النهاية وما بعدها

 وأنا، حضورك فى حياتى معجزات، وأهرب منك!

 يا لخسارتى

 ألهبنى ربى أرجوك فأسرع إليك

 ضع فى قلبى حبك، اجعل أعماقى تحن إليك فأنشد:

 الجلوس  حبيبى اشتهيت   فى ظل  
ليه حن                   الفؤاد وا 

      لتعابى معزى النفوسامريح   
 ويرثى لضعف العباد          

 صديقى، هذا هتاف وتأمل الغد

 


