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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

عجار) تاباصيلأل ميرم َةرايز انل يوري ،ءيجملا نمز نم عباّرلا ِدحألا ،مويلا اّيجروتيل ليجنإ
ديعتو رّكفتل ،تيبلا يف ءارذعلا ميرم َقبت مل ،كالملا ةراشب تّقلت نأ دعب .(45-39 ،1 اقول
ّنأل .كش الب ةديدعلا ،تآجافملاو لكاشملا يف رظنتلو اهعم لصح يذلاب ريكفتلا
مهفت مل ...نمزلا كلذ ةفاقث عم ،هتقلت يذلا ربخلا اذهب لعفت اذام فرعت مل ةنيكسملا
عم لماعتت نأ نم ًالدب :ةجاحب مه نيذلا يف ًالّوأ ترّكف ،سكعلا ىلع ...لمعت نأ اهيلع اذام
يف تمّدقت يتلا ،تاباصيلأ اهتبيرق يف ترّكف ،ةجاحب مه نيذلا يف ترّكف ،اهلكاشم
نم فاخت نأ نود ،ءاخسب اهتريسم يف ميرم تقلطنا .ريثمو بيرغ رمأ اذهو .اًلماح تناكو نّسلا
نأو تاباصيلأ نم ةبيرق نوكت نأ ىلإ اهاعد اهلخاد يف عفادل تباجتساو ،ةريسملا تابوعص
ةلفاح كانه نكت ملو ،تارتموليكو تارتموليك ،ةليوط قيرطلا تناك .ةدعاسملا اهل مّدقت
تطعأ .اهتحرف كراشتلو ةدعاسم مّدقتل تجرخ .مادقألا ىلع ريست نأ اهيلع ناك :اهب قلطنت
تنلعأو اهيلإ تبهذ .اهئاشحأ يفو اهبلق يف هلمحت تناك اًحرف ،عوسي حرف تاباصيلأل ميرم
ّنإ صنلا لوقي .اًعيمج اهفرعن يتلا ،“مظعت” ةالص اذه رعاشملا نالعإ حبصأ دقو ،اهرعاشم نع
.(39 ةيآ) "ًةَعِرسُم تَضَمف تَماق" ءارذعلا ميرم

موقن نأ .نيلعفلا نيذه يف لمأتنل ،ءيجملا نمز ةريسم نم ريخألا ءزجلا يف .تَضَمف تَماق
ةبسانم يف اًضيأ امهب موقن نأ ىلإ انوعدت يهو ،ميرم امهب تماق ناتكرح :ةعرسب يضمنو
ةبعص ةرتف قفألا يف حولت تناك ،كالملا ةراشب دعب .موقن نأ ،ًالّوأ .ديجملا داليملا ديع
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كلذ يف امب ،اًضيأ ةديدش تابوقع ىلإو هُمهف ءاسُي نأ ىلإ ئجافملا اهُلمح اهضّرع ذإ :ءارذعلل
مل ،كلذ عمو !اهْتَلخاد تابارطضالاو راكفألا نم مك لّيختنل .نمزلا كلذ ةفاقث يف ،مجرلا
،ىلُعلا ىلإ لب ،لكاشملا وحن ،لفسألا ىلإ رظنت مل .تماق لب ،فعضت ملو ،اهتميزع دقفت
يف اًمئاد تركف .ةدعاسملا مّدقت نَم ىلإ لب ،ةدعاسملا بلطت نمِم رّكفت ملو ،هللا وحن
يف هسفن ءيشلا لعفتس .نيرخآلا تاجايتحا يف ركفت اًمئاد تناك ،ميرم يه اذكه :نيرخآلا
،نيرخآ صاخشأ ةلكشم .تدفن دق رمخلا ّنأ تكردأ امدنع ،اناق يف سرعلا يف ،اًضيأ دعب ام
ركفت تناكو ،نيرخآلا يف اًمئاد ركفت ميرم تناك .لح داجيإل تثحبو رمألا يف تركف اهّنكل
.اًضيأ انيف

امدنع ةّصاخ ،موقن نأ :وهو ،فّرصّتلا يف بولسألا اذه ءارذعلا ميرم انتديس نم مّلعتنل
يف غلابن ،لكاشملا يف نيقراغ ىقبن ال ىّتح ،موقن نأ .انقحست نأ تابوعّصلا لواحت
هللا ّنأل ؟موقن نأ انيلع اذامل نكلو .انّلشي يذلا نزحلا يف عقنو انتاذ ىلع ةقفّشلا
،ةّيبلّسلا انراكفأ هيدي نيب ِقلنل ،كلذل .هيلإ انيديأ انددم نإ انميقي نأ ّدعتسمو ريبك
رظننل :ميرم لثم لعفنل ّمث .اًمدق يضمن نأ نم انعنمتو عافدنا ّلك قيعت يتلا انفواخمو
ضعب هل مّدقأ نأ يننكمي هفرعأ ّنسم دجوي له !هدعاسن نأ اننكمي صخش نع ثحبنلو انلوح
نأ وأ ،هفطالأ نأ وأ ،ام صخشل ةمدخ مّدقأ نأ وأ .كلذ يف عيمجلا ركفيل .ةقفارملاو ةدعاسملا
.تابوعّصلا ىلع بّلغتنل انسفنأ دعاسن ،نيرخآلل انتدعاسمب ؟فتاهلا ىلع همّلكأ

،ال .سفّنلل ةدهجم ةقيرطبو ،رّتوتب أدبن نأ ينعي ال .ةعرسب يضمن نأ يه ةيناّثلا ةكرحلا
نأ نود نم ،ةقثب مامألا ىلإ رظننو ،نوحرف نحنو انماّيأب ريسن نأ وه رمألا لب .كلذ ينعأ ال
انّنأل ،نيريثكلا ةايح رمدت يتلا ىوكشلا هذه – ىوكشلا نم رِثكُنو ،انيف ةبغر الب أطابتن
يقلُت صخش نع ثحبلا ىلع اًمئاد كلمحت ىوكشلاو .ةايحلا راهنتو ،وكشنو وكشنف أدبن
هُبلق نَم َلثم ،ةعيرس ىطخب تبهذ ،تاباصيلأ تيب ىلإ ميرم تبهذ اّمل .ةمالملا هيلع
مدقتأ ؟ريسأ فيك :انتعفنم لجأ نم ،اًذإ انسفنأ لأسنل .هحرفبو ،هللاب نائيلم هتايحو
يكبأل فّقوتأ مأ ءاجرلا ينألمي اًمدق يضمأ له ؟نزحلاو ةبآكلا يف اًسمغنم أطابتأ مأ اًعرسم
بلجنس لب ،دحأ ىلإ هللا لِّصوُن نلف ،ةرثرثلاو رّمذتلاب ةكهنم ىطخب انرس اذإ ؟يلاح ىلع
،اًلثم ،لعفي ناك امك ،ةميلس ةباعُد حور انيف يّمنُن نأ انديفي كلذل .مالظلاو ةرارملا طقف
هذه هللا نم بلطن نأ اًضيأ اننكمي .يرين سبيليف سيّدقلا وأ روم ساموت سيّدقلا
نأ اننكمي ةّبحم لمع لّوأ ّنأ َسنن ال .اًريثك ديفت اهّنإ .ةميلسلا ةباعُدلا حور ةمعن ،ةمعنلا
تلعف امك ،عوسي حرف هيلإ لمحن نأو .اًمستبمو اًئداه اًهجو هل مّدقن نأ وه انبيرقل هب موقن
.تاباصيلأ عم ميرم

.ديجملا داليملا ديع وحن ةعرسب يضمنو موقنل اندعاستلو ،انديب هللا ّمأ ْذخأتل
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!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

لمحيل .نكاسملا نم ديدعلا رمد يوق راصعإ هبرض يذلا نيبيليفلا بعش نم يبرق نع ربعأ
،ةدشلا يف شيعت يتلا تالئاعلا ىلإ ءاجرلاو ةيزعتلا (il Santo Niño) عوسي لفطلا
ةدعاسم ّلكو ةالّصلا يه ةّيلمع ةدعاسم لّوأو !ةيلمع ةقيرطب دعاسن يكل اًعيمج انمهليلو
.ىرخأ

انّدعُي يذلا ءيجملا نمز نم ريخألا ءزجلا اذه يف ةحلاص ةريسمو اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىنمتأو
ميرم ةقفرب ،يّلصنو وجرن ،ءاجر نمز :نواعتو راظتنا نمز اًعيمج انل نكيل .عوسي داليمل
!ءاقللا ىلإو اًئينه ًءادغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف نمو .راظتنالا ةديس ،ءارذعلا
!اًليمج اًئيش فزعت يتلا ةيقيسوملا ةقرفلا رود نآلاو
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