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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ناتخأ امهو ،ميرمو اترم عم ةّيويحلاب اًئيلم اًيلئاع اًدهشم انل مّدقي دحألا اذه ايجروتيل ليجنإ
روفلا ىلع اترم تلمع .(42-38 ،10 اقول عجار) امهتيب يف عوسيل ةفايّضلا اتمّدق
ىلإ اترم تهّجوتف .هيلإ يغصت عوسي يَمدق دنع ميرم تسلج امنيب ،فويّضلا لابقتسال
نحنو .اهّلحم ريغ يف ودبت ال اترم ىوكش .اهدعاست نأب ميرمل لوقي نأ هنم تبلطو مّلعملا
عم ،ةَريثَك ٍرومُأِب ٍكابِتراو ٍّمَه يف ِكَّنِإ ،اترَم ،اترَم" :اهباجأ عوسي نكل .ّقح ىلع اهّنأ اًنايحأ رعشن
.(42-41 ،10 اقول) "اهنِم َعَزنُي نَلو ،لَضفألا َبيصَّنلا ُميرَم تَراتخا ِدقَف .دِحاو ٍرمَأ ىلِإ َةَجاحلا َّنَأ
لأسنل .ريكفتلا يف انتقيرط نايحألا نم ريثك يف بلقي عوسي .ئجافم ٌباوج هّنإ
.لضفألا وه ميرم فقوم ّنأ دّكؤي ،اهمركو اترم مامتهال هريدقت عم ،عوسي ّبّرلا اذامل انسفنأ

،عقاولا يف ،ةفايّضلا .ةحارلا ّمث ،بجاولا ميدقت اًلّوأ :يلاتلا وحنلا ىلع ودبت اترم “ةفسلف”
يرورض وه ام ّلكب لغشنت نأو ،دقاوملا نيب كدي عضت نأ بّلطتت لب ،ةدّيج تاملكب موقت ال
فرتعي ةقيقحلا يف وهو .اًدّيج كلذ مّلعي عوسي .لابقتسالا نسحب فيّضلا رعشي ىتح
نع فلتخي ،تاّيولوألا يف اًديدج اًبيترت كانه ّنأ مهفت نأ اهديري وهف ،كلذ عمو .اترم دوهجب
هلو ،“لَضفأ اًبيصَن” كانه ّنأ تمهف اهتهج نم ميرمو .نيحلا كلذ ىتح هتعبتا يذلا بيترّتلا
لأسنل .عبنلا نم قّفدتملا ءاملا رايت لثم ،هدعب يتأي رخآ ءيش ّلكو .ىلوألا ةناكملا
،ميرَم" :ليجنإلا لوقي .عوسي مالك ىلإ ءاغصإلا هّنإ ؟“لَضفألا َبيصَّنلا” اذه وه ام :انسفنأ
ىلع ةفقاو يهو عمست مل اهّنإ :ظحالن .(39 ةيآ) "هِمالَك ىلِإ ُعِمَتسَت ِّبَّرلا يَمَدَق َدنِع تَسَلَج
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سيل هّنأ تمهف دقل .عوسي يَمدق دنع ةسلاج تناك لب ،ىرخأ رومأب موقت امنيب ،اهلجرأ
ماعط ىلإ ةجاحب ناك هّنأل ،انم ذخأيل ءاج هّنأ انل ودبي ىلوألا ةلهولل .نيرخآلا لثم اًفيض
.هتملك لالخ نم هتاذ انيطعيل مّلعملا ءاج ،عقاولا يف نكل ،ىوأمو

نم اهرّرحيو ،اهرّيغيو ،اهنّوكيو ةايحلا ُّسمَي ٌميلعت هّنإ ،اًّيرظن وأ اًّيديرجت سيل عوسي مالك
يذلا كلذ ،لَضفألا ُبيصَّنلا وه عوسي مالك :لوزي ال يذلا حرفلا رشنيو قّقحيو ،ّرّشلا مالظ
رومألاو .تغصأو تفّقوتف :ىلوألا ةناكملا عوسي مالك تحنم يه بّبسلا اذهل .ميرم هتراتخا
يتأي اّلأ بجي كلذ عم ،ّيلمعلا مازتلالا ةميق نم صقتني ال اذه .اًقحال يتأتس ةّيقابلا
اّلإو .حورلاب اًئيلم نوكي نأ بجيو ،عوسي مالك ىلإ ءاغصإلا نم عبني نأ بجي ،لبق لمعلا
.اًميقع اًطاشن راصو ،ةريثك ءايشأ نيب اًيرارطضاو اًقلق لمعلا حبصأ

مويلا .عوسي ىلإ ءاغصإلاو فّقوتلل اذه ةلطعلا تقو نم دِفتسنل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ةبسنلاب .لّمأتلل نيغرفتم اهيف نوكن تاظحل دجن نأ ةبوعص رثكأ رمألا حبصأ
يكل ةنيمث ةرتف نوكت نأ نكمي فيّصلا ةرتف .ةكلهمو ةّينونج لمعلا ةريتو ،نيريثكلل
نم اًريغص اًعطقم أرقن ،موي ّلك ةدحاو ةرقف أرقن .عّرست نود ،ءطبب هأرقنو ليجنإلا حتفن
،انلأست ةّيليجنإلا ةحفصلا كلت كرتنل .عوسي عم ةايحلا ةّيمانيد يه هذه .ليجنإلا
مأ ،عوسي هلوقي ام عم مجسنت له ،يتايح ريست فيك ،انتايح ريست فيك انسفنأ لأسنل
رومألا يف ةرشابم يسفنب يقلأ له ،مويلا أدبأ امدنع :ةّصاخ انسفنأ لأسنل .اًريثك سيل
،ةيلآ ةروصب انمايأ اًنايحأ أدبن ؟هللا ةملك يف ماهلإ نع اًلّوأ ثحبأ مأ ،اهب مايقلا بجي يتلا
،همالك أرقنو ،عوسي ّبّرلا ىلإ ةرظنب اًلّوأ انمايأ أدبن نأ بجي .ال .جاجّدلا لثم ...لمعلاب أدبن
اننهذ يفو حابّصلا يف تيبلا انرداغ نإ .انمويل ماهلإ ردصم همالك لعجنو ،اًليلق اًئيش
ةردقلا هل يذلا ،مالكلا اذه رثأ نم ةمغن ديكأت ّلكب انموي بستكيس ،عوسي مالك نم ةملك
.اّنم عوسي ّبّرلا هديري امل اًقفو انلاعفأ هيجوت ىلع

.اًدبأ اّنم َعَزنُي نل يذلا ،لَضفألا َبيصَّنلا راتخن نأ ءارذعلا ميرم انمّلعتل

 

يكئالملا ريشبتلا ةالص

يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب

 

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

نيجنينيج بيليف انحوي ايناملأ يف (Ellwangen) نغنافلإ يف سمأ موي بيوطت ّمت
(Giovanni Filippo Jeningen)، فصنلا يف ايناملأ يف شاع ،ةّيعوسيلا ةّينابهرلا نم نهاك
غريبمتروف ةيقود يف فيرلا ناكس نيب هتمدخب ماق .رشع عباّسلا نرقلا نم يناثلا
(Ducato di Württemberg). ةقبط لك نم سانلا ىلإ لصوو ،للك الب ليجنإلل اًرّشبم ناك
.اًغلاب اًميركت ءارذعلا ميرم انتدّيس مِّركي ناكو ةريبك ةّيلوسر حورب اًمَعفُم ناك ،ةّيعامتجا
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قّفصنل .انتوخإ عم ليجنإلا ةكراشم حرفب رعشنل هتعافشب نهاكلا اذه لاثم اندعاسيل
!ديدجلا يوابوطلل

يف مكعم دحتأ ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .اكنال يرس بعش نم يبرق نع ىرخأ ةرم رّبعأ
ّدشأل امّيس الو ،ةّيلاحلا ةمزألل ّيملس ّلح داجيإل يعّسلا ىلع فارطألا عيمج ّثحأو ةالّصلا
عيمجلا ةدشانم يف نيّينيدلا ةداقلا ىلإ مضنأ ينّنإ .عيمجلا قوقح مارتحالو ،اًرقف سانلا
.ماعلا ريخلا لجأ نم راوح ةريسم يف عورّشلا يفو فنعلا لاكشأ عيمج نع داعتبالل

نوباصُي نيذلاو ،اًديدش اًباذع نوبذعتي نيذلا نيّيناركوألا ناكّسلا نم اًمئاد بيرق ينّنأ امك
بوعّشلا دعبُتو ،توملاو رامدلا اّلإ قلخت ال برحلا ّنأ مهفن ال فيك .فئاذقلا لباوب موي ّلك
نيّيلودلا نيلماعلا عيمج لمعي نأ لمآو يّلصأ ؟راوحلاو ةقيقحلا لتقتو ،ضعب نع اهضعب
.برحلا ةقامح ةيذغتل سيلو ،تاضوافملا فانئتسال دجب

عيمج ىلإ مالكلاب هّجوتأ نأ نآلا ّدوأ بّبسلا اذهل .ادنك ىلإ رداغأس ،هللا ءاش نإ ،مداقلا دحألا
ّلك لبق مكيلإ يتآس ،نوملعت امك ،ادنك يف ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .دلبلا كلذ ناكس
نوّيحيسملا مهاس ،ادنك يف ،فسألل .ةّيلصألا بوعّشلا قناعأو يقتلأل عوسي مساب ءيش
باعيتسالا تاسايس يف ،ةّينابهرلا تاّيعمجلا ءاضعأ ضعب كلذ يف امب ،نوريثكلا
اذهل .ةفلتخم قرطب ةّيلحملا تاعامجلاب ةميسج اًرارضأ ّيضاملا يف تقحلأ يتلا ّيفاقثلا
،ةّيلصألا بوعّشلا نع نيلثمم ،تاعومجملا ضعب ناكيتافلا يف اًرخؤم تلبقتسا ،بّبسلا
جح ةلحرب مايقلا كشو ىلع انأ نآلاو .هنم اوناع يذلا ّرّشلا مامأ ينماضتو يملأ نع مهل تبرعأ
مكرّكشأ .تأدب دق يتلا ةحلاصملاو ءافّشلا ةريسم يف مهاست نأ ،هللا لضفب ،لمآ ،ةبوتو
!اًعيمج مكل اًركش .يل هنومّدقتس يذلا لابقتسالا ىلعو ةّيريضحتلا لامعألا ّلك ىلع اًمدقم
.ةالّصلاب ينوقفارت نأ ،مكلضف نم ،مكنم بلطأو

يذلا ،Giffoni Film ناجرهم يف نوكراشملا بابّشلا يل اههجو يتلا ةّيحتلا لدابأ نأ يندعسي
نم نيدعبتسملاو نيذوبنملا صاخشألا يأ ،“نيّيئرملا ريغ” صاخشألل ماعلا اذه صّصُخ
.ةرهاطلا ميرم ءانبأ بابشلا يّيحأو امك !انيناهتو اًركش .ةّيعامتجالا ةايحلا

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