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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

اّنحوي عجار) اّنم ٍدحاو ّلك نيبو عوسي ّبّرلا نيب ةقالعلا ىلع انمّلكي مويلا اّيجروتيل ليجنإ
يعاّرلا ةروص يه ،ةليمج ةروص ،ةفيطل ةروص عوسي مدختسا ،كلذ لعفي يكلو .(27-30 ،10
انَأو ،يتوَص ىلِإ يغْصُت يفارِخ َّنِإ" :عوسي لاق :لاعفأ ةثالث يف اهحرشو .هفارخ ىعري يذلا
.ةثالثلا لاعفألا هذه َرنل .عبتو ،فرعو ،ىغصأ :لاعفأ ةثالث .(27 ةيآ) "ينُعَبتَت يهو اهُفِرعَأ

ءيش ّلك أدبيو ،عوسي ّبّرلا نم اًمئاد ةردابملا يتأت .يعاّرلا توص ىلإ فارخلا يغصُت ،ًالّوأ
نإ اّمأ ،ءاغصإلا ىلع انحتفنا نإ ةكرّشلا هذه دلوتو .هعم ةكرّشلا ىلإ انوعدي يذلا وه :هتمعنب
ّنأل ءاغصإلا ىلع حاتفنالا .ةكرّشلا هذه انيطعي نأ عيطتسي نلف عمسن ال اًّمُص انيقب
.راوحلل اًتقو سّركن نأ ينعيو ،نيعيطم نوكن نأ ينعيو ،نيّدعتسم نوكن نأ ينعي ءاغصإلا
اًرمأ لعفن وأ لوقن نأ ىلإ اًمئاد نوّرطضم انّنأكف ،ةعرّسلاو مالكلا ىلإ ةجاحلا مويلا انفرجت
يف هعطاقيف ،هركف يهني ىتح رخآلا امهدحأ رظتني الو ناصخش ثّدحتي ةرم نم مك .ام
كانه نوكي نلف ،مالكلاب رخآلل حمسن مل نإ نكل ...هيلع باوجلاب ذخأيو ،همالك فصتنم
،ام اًرمأ لوقن نأ ديرن ،ةعرّسلاو مالكلا مويلا انفرجي .انرصع ئواسم نم ةئيس هذه .ءاغصإ
ىتح ضعب ىلإ انضعب يغصن نأ !بعص رمأ رخآلا ىلإ دحاولا ءاغصإلا .تمّصلا نم فاخنو
يفو ،ةلئاعلا يف كلذو ،هيلإ ءاغصإلا ّمتي نأو ،هسفن نع رّبعي رخآلا كرتن نأو ،ةياهنلا
هّنإ .يغصن نأ ًالّوأ بجي ،عوسي ّبّرلا عم ،كلذ عمو !ةسينكلا يف ىّتحو ،لمعلا يفو ،ةسردملا
يف يه يتلا هللا ةملك عم شيعي نأ ىلإ وعدم وهو ،ءاغصإلا نبا وه ّيحيسملاو ،بآلا ةملك
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لهو ،هللا ةملكل تقولا دجن لهو ،ءاغصإلا ءانبأ نحن له مويلا انسفنأ لأسنل .ديلا لوانتم
رّبعي نأ رخآلا عيطتسي ىتح يغصن فيك فرعن له .انتاوخأو انتوخإل اًمامتهاو ةحاسم يطعن
ىلإ يغصي نأ فرعي ،نيرخآلا ىلإ يغصي نم .همالك عطاقن نأ نود ،ةياهنلا ىتح هسفن نع
يغصي هسفن عوسي ّبّرلا ّنأ وهو ،اًّدج اًليمج اًرمأ ربتخيو .حيحص سكعلاو ،اًضيأ عوسي ّبّرلا
.هوعدن امدنعو ،هب قثن امدنعو ،هيلإ يّلصن امدنع انيلإ يغصي وه :هيلإ

لعفلا وه اذه .انفرعي هّنأ اهب فشتكن يكل ةليسولا وه عوسي ىلإ ءاغصإلا حبصي ،اذكهو
رومألا نم ريثكلا فرعي هّنأ ينعي ال اذه .هفارخ فرعي هّنإ :حلاّصلا يعاّرلاب طبترملا يناّثلا
عوسي ّبّرلا ّنأ ينعي اذه .ّبحأ اًضيأ ينعي سّدقملا باتكلا بسحب فرع لعفلا :طقف اّنع
عوسي ّبّرلا ّنأ فشتكنس هيلإ انيغصأ اذإ .“انلخاد يف أرقي” امنيب اننيدي الو انّبحي
هعم انتقالع نوكت نل ٍذئدنع .هيلإ يغصن نأ وه عوسي ّبّرلا ةّبحم فاشتكال قيرطلا .انّبحي
نأ ديري .ةميمح ةقالعو ،ةقث نع ،ةئفاد ةقادص نع ثحبي عوسي .ةرهاظ وأ ةدراب وأ ،ةمهبم
.اندحو اًدبأ انكرتي نل يلاّتلابو ،اًمئاد انّبحي هّنأ فرعن نأ يهو ،ةبيجعو ةديدج ةفرعم انحنمي
وَلو يِّنِإ" :يهو ،رومزملا اهنع ثّدحتي يتلا ةربخلا شيعن نأ اننكمي ،حلاّصلا يعاّرلا عم اننوكو
يفو ،انمالآ يف اًصوصخ .(4 ،23 رومزم) "يعَم َكَّنَأل اًءوُس ُفاخَأ ال تاملّظلا يداو يف ُترِس
يف اًديدحتو ،اذكهو .انقفاريو اندنسي وه :مالظلا يف انلخدت يتلا انتامزأ يفو ،انتاقيِض
:نذإ انسفنأ لأسنل .انّبحيو انفرعي عوسي ّبّرلا ّنأ فشتكن نأ اننكمي ،ةبعّصلا فقاوملا
ٍتاّرم دعبو ؟هشيعأ ام هل لمحأو ،يتايح يف ةحاسم هيطعأ له ؟ينفرعي نأب عوسيل حمسأ له
بيرق عوسي ّبّرلا ؟عوسي ّبّرلا نع يتركف يه ام ،هنانحو هفطعو هبرق تربتخا اهيف ،ةديدع
.حلاص ٍعار عوسي ّبّرلاو

.اهيعار عبتت ،اهفرعي اهيعار ّنأ فشتكتو يغصُت يتلا فارخلا :عبت ،ثلاّثلا لعفلا ،اًريخأ
عبتي نمو .اهيعار وه يذلا عوسي بّرلا عبتتف اهفرعي عوسي ّبّرلا ّنأب رعشتو يغصت
عوسي .هسفن هاجّتالا يفو ،هسفن قيرّطلا ىلع ،وه بهذي ثيح بهذي ؟لعفي اذام ،حيسملا
يذلا ةلاحب ينتعيو ،ديعب وه نمب ّمتهيو ،(4 ،15 اقول عجار) لاّضلا نع ثحبي يكل بهذي
كرتأ له ؟انأو .هفتك ىلع هلمحيو ،رخآلل هدي ّدميو ،نيكابلا عم يكبي نأ فرعيو ،مّلأتي
؟هب ءادتقالاو هل اًضيأ انأ يّبح ىلإ يل وه هّبح نم لقتنأ مأ ،طقف ينّبحي عوسي

رثكأ اًمئاد هفرعنو ،حيسملا ىلإ يغصن يكل ةسيّدقلا ءارذعلا ميرم انتدّيس اندعاستل
.هعبتنو هفرعنو هيلإ يغصن .ةمدخلا قيرط يف هعبتنو ،رثكأف
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María Agostina) زيبول سافير انيتسوغأ ايرام (وريب) نومار ناس يف سمأ موي بيوطت ّمت
Rivas López)، اتيشوغأ مساب ةفورعملا (Aguchita)، يعارلل ةّبحملا ةدّيس ةعامج نم ةبهار يهو
نم مغّرلا ىلع ،ةلطبلا ةرشبملا هذه .1990 ماع يف ناميإلا ةيهارك عفادب تلتُق ،حلاصلا
ءاسنلا اميّس الو ،ءارقفلا نم ةبيرق اًمئاد تّلظ ،اهتايحب رطاخت تناك اهّنأ اهتفرعم
ريثي نأ ىسع .مالّسلاو لدعلا ليجنإ ىلع ةداهش تمّدقو ،تاحالفلاو دلبلا لهأ نم تايلحملا
.ةديدجلا ةّيوابوطلل قفصنل .ةعاجشو ةنامأب حيسملا ةمدخ يف ةبغرلا عيمجلا يف اهلاثم

ةرسألا ءانب ىلإ نووعدم" هعوضومو تاوعدلا لجأ نم ةالّصلل يملاعلا مويلاب مويلا لفتحُي
انحنمي نأ لجأ نم عوسي ّبّرلا ىلإ عرضتت ةيحيسملا تاعامجلا ،ةراق ّلك يف ."ةّيرشبلا
رعشن يذلا مويلا وه اذه .جاوزللو تايلاسرإلا يف لمعللو ةسّركملا ةايحللو تونهكلل تاوعد
هب يدتقنو ،مَعَن هل لوقنو ،عوسي عبتن نأ ىلإ نووعدم انّنأ ،نيدمعم اننوكب ،اًعيمج هب
نع برعأ نأ ّدوأ ،قايسلا اذه يف .عافدناب ليجنإلا ةمدخ حرفو ةايحلا ءاطعإ حرف فشتكنل
اكيليزاب يف مويلا حابص اومِسُر نيذلا ،امور ةّيشربأل دّدجلا ةنهكلل ةبيطلا يتاينمت
.نارتاللا يف انحوي سيّدقلا

اوهجويل ،يبموب رازم يف ميرم ةروص لوح نوديدعلا نونمؤملا عّمجتي ،تاذلاب ةعاسلا هذه يف
ُثجنل .(Beato Bartolo Longo) وغنول ولوتراب يوابوطلا بلق نم قثبنا يذلا لاهتبالا اهيلإ
يتلا ،مالّسلا يف ةديدعلا بوعشلا ةبغر اهيلإ لكوُنْلو ،ءارذعلا ميرم انتدّيس مامأ حوّرلاب
ةسيّدقلا ىلإ مّدقأ .اهل ىنعم ال يتلا برحلا ةاسأم نم ملاعلا نم ةفلتخم ءازجأ يف مّلأتت
،مكلضف نم ،برحلا نونج مامأ .يناركوألا بعّشلا عومدو مالآ صاخ لكشب ءارذعلا ميرم
ّيلوؤسم لجأ نم ّلصنلو .مالّسلا لجأ نم ةّيدرولا ةحبسملا ةالص يف موي ّلك رمتسنل
يتأت نل ةحلسألا ّنأ اًّديج فرعتو مالّسلا ديرت يتلا ،“بوعّشلا ةدارإ” اوسني ال ىتح ،مّمألا
.هب

.انافاه ابوك ةمصاع يف ريبك قدنف يف عقو يذلا راجفنالا اياحض لجأ نم اًضيأ ّلصنل
.مهتالئاعل ةيزعتلا حنميلو بآلا تيب ىلإ تاومألا نيب نم مئاقلا حيسملا مهلمحيل

- تاهمألل قّفصنل - انتاهمأ ونحب رّكذتنل .مألا ديعب لفتحُي ،نادلبلا نم ديدعلا يف ،مويلا
عيمجل .انبولق يف نشعي نهّنكل ،ضرألا هذه ىلع انه انعم ندُعي مل يتاوللا كئلوأ ىتح
.انيناهتو ،انتّبحمو ،انتالص مّدقن ،تاهمألا

ىلإو اًئينه ًءادغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اوَسنت ال ،مكلضف نمو .اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىّنمتأ
!ءاقللا
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