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.(مالس ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ) وتوبوب ،وكيدناب :ابابلا

.(ةّوُخأ) وكيدنوب :ةعامجلا

.(ةّوُخأ) وكيدنوب :ابابلا

(حرف) وجنيسإ :ةعامجلا

Esengo، انتلعج - اًريثك ةظحللا هذه ىلإ تقتشا دقل :مكئاقلو مكتيؤرب ريبك حرف :حرف
!انه اندوجول اًركش ،-!ةنس ةدم رظتنن

اذه ّنأو ،حصفلا ةليل يف اًضيأ اًريبك ناك ذيمالّتلا حرف ّنإ ليلق لبق ليجنإلا انل لاق
،شاهدنالاو حرفلاب ءيلملا وجلا اذه يف .(20 ،20 اّنحوي) "ّبَّرلا ِمهِتَدَهاشُمِل" مهيف قّفدت حرفلا
:نيَتملك اًلّوأ مهل لاق ؟مهل لاق اذامو .هذيمالت ىلإ تاومألا نيب نم مئاقلا ّبّرلا مّلكت
،مالّسلا ّنأل .ةّيصو اهّنإ :ةّيحت دّرجم نم رثكأ اهّنكل ،ةّيحت اهّنإ .(19 ةيآلا) "!مكيَلع ُمالَّسلا"
دعو يذلا مالّسلاو ،(14 ،2 اقول عجار) محل تيب ةليل يف ةكئالملا هب رّشب يذلا مالّسلا كلذ
اًّيمسر عوسي هاطعأ ،ةّرم لّوألو ،نآلا ،(27 ،14 اّنحوي عجار) هذيمالتل هكرتي نأب عوسي
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عم ءاج ٌمالس :ّيحصف ٌمالس وه ،سادق ّلك يف اًضيأ انل ىطعُي يذلا ،عوسي مالس .ذيمالّتلل
ملاعلا حلاصي نأو ،توملاو ةئيطخلا ،انءادعأ مزهي نأ اًلّوأ عوسي ّبّرلا ىلع ناك هّنأل ،ةمايقلا
يف ميحجلا عاونأ ّلكب رمي نأو ،انلثم عيمجلا هكرتي نأو انتدحو ربتخي نأ هيلع ناك .بآلا عم
نأ درجمب ،نآلا .ءاجّرلا نعو ةايحلا نع انلصفت يتلا تافاسملا ليزيو قناعي نأو ،انتايح
.ذيمالّتلا ىلإ عوسي مالس يطعُأ ،ناسنإلاو هللا نيبو ،ضرألاو ءامّسلا نيب تافاسملا ىَغلأ

ّكشو ةرثعم ببسب ملألا ةياغ يف اوناك مويلا كلذ يف .مهبناج ىلإ انسفنأ عضنل كلذل
،ثادحألا ةمتاخ نم نيطبحمو ،اوبرهو عوسي اوكرت مهنأل مهلخاد يف نيحورجم اوناك ،بيلّصلا
...فوخلاو نزحلاو طابحإلاو بنذلاب روعش مهيف ناك .هلثم رمألا مهب يهتني نأ نم نيفئاخو
توملاب نورعشي مهو ةايحلا مهاطعأ ،ماطح مهبولق يفو ،مالّسلا ذيمالّتلا عوسي ىطعأ ،نذإ
دق ءيش ّلك ّنأ اهيف مهل ادب يتلا ةظحللا يف عوسي مالس ءاج ،ىرخأ تاملكب .مهلخاد يف
يف لمأ صيصب كانه نكي مل امدنع ،ةعقوتملا ريغو ةرظتنملا ريغ تاظحللا يفو ،ىهتنا
كشو ىلع نوكن امدنع انيلإ هدي ّدميو ،انشهدي هّنإ :عوسي ّبّرلا هعنصي ام اذه .مالّسلا
رصتني ال ّرّشلا ،عوسي عم ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .عاقلا ىلإ لصن امدنع انلشتنيو ،قرغلا
.اًمئاد رصتني همالسو (14 ،2 سسفأ) "انُمالَس هَّنِإ" .اًدبأ ةريخألا ةملكلا هل نوكت الو ،اًدبأ
الو ،انيلع بَّلغتي نأب نزحلل حمسن نأ اننكمي ال عوسي ىلإ يمتنن نيذلا نحن ،كلذل
انلوح عيمجلا سَّفنت ول .انيلإ برستت نأ ردقلاو مالستسالا ىوقل حمسن نأ اننكمي
ببسب طابحإلاب باصم ملاع يف :انل ةبسنلاب كلذك رمألا نوكي اّلأ يغبني ،اذه لثمب
"!مكيَلع ُمالَّسلا :ّحلأو هذيمالتل رّرك وه .عوسي عنص ام نوّيحيسملا عنصي ،برحلاو فنعلا
هذه ملاعلا ىلإ نلعنو ،انَءادن ءادّنلا اذه لعجن نأ ىلإ نوّوعدم نحنو ؛(21 .19 ،20 اّنحوي عجار)
.مالّسلا ىرشب ،ةّيوبنلاو ةعقوتملا ريغ عوسي ّبّرلا ىرشب ،اهسفن ىرشبلا

عيباني ةثالث انل نّيبي هسفن وه ؟هيمننو عوسي مالس ىلع ظفاحن فيك ،لءاستن دقو
.ةلاسّرلاو ةعامجلاو ةرفغملا يه .هتيذغت ةلصاومل عيباني ةثالث ،مالّسلل

ةيآلا) "مهَل ُرَفغُت مهاياطَخ مهَل مُترَفَغ نَم" :هتّصاخل عوسي لاق .ةرفغملا :لّوألا عوبنيلا َرَنِل
وهو ،ةمالعب لب ،تاملكلاب سيل .مهل َرَفَغ ،ةرفغملا ناطلس لسّرلا يطعي نأ لبق نكلو .(23
.(20 ةيآلا) "هَبنَجو ِهْيَدَي مهارَأ" :ليجنإلا لوقي .مهمامأ تاومألا نيب نم مئاقلا ّبّرلا هّمتأ ام لّوأ
اًرثأ حارجلا كرتت ال امدنع ُدَلوُت .حارجلا نم ُدَلوُت ةرفغملا ّنأل ،مهل اهمّدقو ،حارجلا مهل نّيب يأ
ريصي ّمث .مهفعض لوبقو نيرخآلل لاجملا ءاطعإ ّمتي هيف اًناكم ريصت لب ،ةيهاركلل
نأكو انفلخ ءيش ّلك كرتب مالّسلا ّمتي ال .مالّسلا قيرط ريصت ةرفغملاو ةصرف فعّضلا
نيذلا سؤب مامأ :عوسي هعنص ام اذه .ّبحلاب نيرخآلل بلقلا حتفب لب ،ثدحي مل اًئيش
حتف لب ،ةريثك تاملك مدختسي مل .ةمحّرلا عوبني مهل حتفو هحارج مهارأ ،هنع اوّلختو هوركنأ
.انلجأ نم ّبحلاب حورجم اًمئاد هّنإ انل لوقيل حورجملا هبلق

فرعن ،رومألا ريست ال امدنعو ،نزحلاو بنذلاب روعّشلا انيلع لقثي امدنع ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
فرعي وه .يهانتماللاو حورجملا هّبحب انل رفغي نأ دعّتسملا ،عوسي حارج ىلإ رظنن :رظنن نيأ
ةيهاركلا رارمتساب اهُمِّمَسُت ،ىَّظلتت ٌحارج !مكضرأو مكبعشو مكدالب حارج فرعيو مكحارج
مّلأتي عوسي ،يتخأو يخأ .اًدبأ ناحجني ال ءاجّرلا مسلبو لدعلا ءاود ّنأ ودبي امنيب ،فنعلاو
هبلق كل مّدقي نأو ،كيفشيو كيزعي نأ ديريو كلخاد يف اهلمحت يتلا حارجلا ىريو ،كعم
هيفْشَأس" :ايعشأ ّيبنلا ناسل ىلع مويلا اهلاق يتلا تاملكلا كبلقل رّركي هللا .حورجملا
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.(18 ،57 ايعشأ) "هَل َءازَعلا ُّدُرَأو ،هيدْهَأو

،ديدج نم أدبن نأو انل هللا رفغي نأل ةّيناكمإلا اًمئاد دجوت عوسي عم هّنأ مويلا نمؤن اًعم
نأ :اذه ديري حيسملا !خيراتللو نيرخآللو انسفنأل ،اًضيأ نحن رفغنل ةّوقلا اًضيأ دجوتو
اًحلص مّمتنل ةعاجّشلاو ،انرودب رفغنل ةعاجّشلاو مالّسلا انيطعيل هترفغمب انحسمي
!دقحو ةنيغض ّلك نمو ،مدّنلاو ،بضغلا نم انبولق رهّطن نأ انديفي مك .بلقلا نم اًريبك
ةظحللا نكتل !عوسي ةرفغم شيعو لوبقل ةمعّنلا ةظحل مويلا نكتل ،ءاّزعألا اهّيأ
دوعتل كنع عفرُي نأ ىلإ جاتحتو كبلق ىلع اًليقث اًئبع لمحت يذلا تنأ ،كل ةبسانملا
،ّيحيسم كنإ لوقت يذلا دلبلا اذه يف تنأ ،كل ةبسانملا ةظحللا نكتلو .ديدج نم سّفنتت
ىحرجلا عيمجلو .“ةمحّرلا قناعو ،كتحلسأ عض” :عوسي ّبّرلا لوقي ،كل ؛فنعلا بكترتو
.“يملأ يف مكملأو ،يحورج يف مكحارج اوعضت نأ اوفاخت ال” :لوقي بعّشلا اذه يف نيمولظملاو
نأو ،مكبويج نمو مكقانعأ نم بولصملا ذخأ نم اوفاخت ال .تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ كلذ لعفنل
.عوسي حارج يف مكحارجب اوكراشتل مكبلق نم برقلاب هوعضت نأو مكيديأ نيب هوكسمت
ةصرف حيسملا ِطعنل .هوقناعو هايإ مكيدل يذلا بولصملا اوذخ ،مكتويب ىلإ متدع ىتمو
باوبأ حتفن نأ لمجأ ام .قيضو فوخ ّلك ِقلنل ،يضاملا هيلع ِقلنلو ،انبولق يِفشيل
جراخو ،مكسبالم ىلعو ،مكفرغ يف هتاملك نوبتكت ال اذاملو !همالسل تيبلا باوبأو انبلق
عوسي ّبّرلا ةكربو ،نطولل ةءوبن نوكتس ،تاملكلا هذه اورهظأ !مكيَلع ُمالَّسلا :مكتويب
رفغن نأبو انل هللا رفغي نأب انسفنأل حمسنل :!مكيَلع ُمالَّسلا .هب نوقتلت نم ّلك ىلع
!ضعبل انضعب نحن

مل تاومألا نيب نم مئاقلا عوسي .ةعامجلا :وهو ،مالّسلل يناّثلا عوبنيلا ىلإ نآلا رظننل
،عمجلا ةغيصب مهعم مّلكتو :اًعم مهب ىقتلا لب ،ةَدِح ىلع ّلك ذيمالّتلا ىلإ همالك هّجوي
نود نم مالس دجوي ال امك ،ةعامج نود نم ةّيحيسم دجوت ال .ىلوألا ةعامجلا ىلإ همالس ىطعأو
ىلإ ىرخأ ةّرم رظننل ؟مالّسلا دجتل بهذت نيأ ىلإو ،ريست نأ بجي نيأ ىلإ ،ةعامجلا نكل .ةّوخأ
ةقيرطب نورّكفي اولاز ام اوناك مهّنكل ،عوسي نوعبتي اوناك ،حصفلا لبق .ذيمالّتلا
،تازجعملاو بئاجعلا عنصيو ،مهءادعأ درطي اًرصتنم اًحيسم نوّنمتي اوناك :ةدئاز ةّيناسنإ
تعزن لب ،ةغراف ٍديأب مهتكرت ةّيويندلا تابغّرلا هذه نكل .مهحاجنو مهرابتعا نم ديزيو
انل ةبسّنلاب .(24 ،22 ؛46 ،9 اقول عجار) تاضراعمو تاشقانم تقلخو ،ةعامجلا نم مالّسلا
يفو ،عمتجملا يف ثحبنو ،انَدحَو مّدقتن نكلو اًعم نوكن نأ :وهو ،رطخلا اذه دجوي ،اًضيأ
ةّصاخلا انألا عبتن ،ةقيرّطلا هذهب ...تاحومّطلاو ،بصانملاو ،ةطلُّسلا نع ،اًضيأ ةسينكلا
ىلع نيقلغنُم :ذيمالّتلا ءالؤه لثم رمألا انب يهتنيو ،يقيقحلا هلإلا عبتن نأ لدب ،انب
يف مهّنكل .لمألا ةبيخو فوخلا نم نيئلتممو ءاجّرلا نم نيلاخو ،تيبلا يف انسفنأ
"سُدُقلا َحوُّرلا اوذُخ" :لاقو مهيف خفن يذلا ،عوسي عم مالّسلا قيرط ديدج نم اودجو حصفلا
،مهدّحوي ام ىلإ لب ،مهنيب قّرفي ام ىلإ نآلا دعب اورظني نل سدقلا حوّرلا عمو .(22 ،20 اّنحوي)
نم لب ،اوُرَهظَي نأ لجأ نم سيلو ،نيرخآلا لجأ نم لب ،مهسفنأ لجأ نم ال ملاعلا ىلإ نوبهذيس
لجأ نم حرفب مهتايح اولذبيل لب ،مهحلاصل عامجإلا قيقحتل سيلو ،ءاجّرلا اوطعُي نأ لجأ
.نيرخآلاو عوسي ّبّرلا

قيرّطلا وه امو .حيسملا حور عبتن نأ لدب ملاعلا حور عبتن نأ وه رطخلا ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
حور تاءارغإلو ،تاماسقنالل ملستسن ال يكو ،لاملاو ةطلُّسلا خاخِف يف عقن ال يك
؟اهنمضَت يتلا ةفئاّزلا ةذوعّشلاو ةعتُملا ماهوألو ،ةعامجلا دِسفُت يتلا ّيفيظولا طّلسّتلا

3



ِقِحَسنُملا عم انأ" :لاق يذلا يبّنلا ايعشأ ناسل ىلع ىرخأ ةّرم عوسي ّبّرلا انيلع حرتقي
.(15 ،57 ايعشأ) "نيقِحَسنُملا َبولُق َيِيحُأو ،نيعِضاوتملا َحاوْرَأ ييحُأل ،حوُّرلا ِعِضاوَتُملاو
،انميسقتل ةبرجّتلا ّدض لضفألا ّيويحلا ّداضُملا وه اذه :ءارقفلا عم ةكراشملا وه قيرّطلا
مهّنأل ،مهيلإ عمتسنو ءارقفلا ىلإ رظنن يكل عّجشتن نأ انيلع .ملاعلا حورب انئالتماو
حتفن نأ انيلع .انريمض نمو انرظن نم مهليزن نأ نكمي الف ،ءابرُغ ال ،انتعامج يف ءاضعأ
نم قلطننل .ّصاخلا انرورغ ىلع وأ ةّصاخلا انلكاشم ىلع هقلغن نأ لدب ،نيرخآلل انبلق
حور ىلإ ةجاحب انّلك انّنأو ،يلخاّدلا رقفلا كراشتن انّلك انّنأ فشتكنسو ءارقفلا عم ديدج
ىَنِغلا يه ةّوخألاو ّيحيسملا ةمظع وه عضاوّتلا ّنأ فرعنو ،ملاعلا حور نم رّرحتن يكل هللا
ةئيلم ،ملاعلا حور نم ةيلاخ ةسينك ِنْبَنِل ،هللا ةنوعمبو ،ةعامجلاب نمؤنل .ّيقيقحلا
!ةّيوخألا ةّبحملاب ةئلتممو اهسفن لجأ نم ىَنِغلا نم ةرّرحتمو ،سدقلا حوّرلاب

ينَلَسرَأ امك" :هذيمالتل عوسي لاق .ةلاسّرلا :وهو ،مالّسلل ثلاّثلا عوبنيلا ىلإ اًريخأ يتأن
ىلإ بآلا هلسرأ فيكو .بآلا هلسرأ امك انلسري هّنإ .(21 ،20 اّنحوي) "اًضيَأ انَأ مكُلِسرُأ بآلا
رهظُي يكلو ،(45 ،10 سقرم عجار) ةّيرشبلا لجأ نم هتايح لذبي يكلو مدخيل هلسرأ ؟ملاعلا
،ةدحاو ةملكب .(13 ،9 ىّتم عجار) نيديعبلا نع ثحبي يكلو ،(15 اقول عجار) دحاو ّلكل هتمحر
دّدرتي ،ىنعملا اذهب .عيمجلا لجأ نم لب ،راربألا لجأ نم طقف سيل :عيمجلا لجأ نم هلسرأ
.(19 ،57 ايعشأ) "ُّبَّرلا َلاق - بيرَقلِلو ِديعَبلِل َمالَّسلا َمالَّسلا" :لاق يذلا ،ايعشأ تاملك ىدَص
.عيمجلل لب ،“اننوّصُخَي” نيذلل طقف سيل :بيرقللو ،ءيش ّلك لبقو اًلّوأ ،ديعبلل

رايخ هّنإ .مالّسلا انحنمي ام اذه ،مالس يِلَسرُم نوكن نأ ىلإ نوّوعدم نحن ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ةّيقرعلا تافالتخالا ّنأب نمؤن نأو ،انبلق يف عيمجلل اًناكم حسفن نأ :وهو ،هذختن
مه نيرخآلا ّنأو ،قئاوع تسيل يهو اًقحال يتأت ةّيفاقّثلاو ةّينيّدلاو ةّيعامتجالاو ةّيميلقإلاو
هب ىتأ يذلا مالّسلا فده وه ٍدحاو ّلك ّنأو ،اهسفن ةّيرشبلا ةعامجلا يف ءاضعأو ،تاوخأو ةوخإ
رسكن نأو ،عيمجلا عم نواعتن نأ ىلإ نوّوعدم نيّيحيسملا نحن انّنأ نمؤن نحن .ملاعلل عوسي
مُه ،حيسملا مهلسرأ نيذلا نوّيحيسملا ،معن .ةيهاركلا تارماؤم كّكفن نأو ،فنعلا ةرئاد
رئامض طقف سيل :ملاعلا ِمالس َريمض اونوكي نأ ىلإ ،مهفيرعتو مهمسا مكحب ،نوّوعدم
يهو ،ليجنإلا قوقحب لب ،ةّصاخلا قوقحلاب ةبلاطملل الو ،ةّبحم دوهش اونوكيل لب ،دقتنت
نيِلسرُم اونوكيل لب ،ةّصاخلا حلاصملا نع نيثحاب اونوكيل الو ،ةرفغملاو ةّبحملاو ،ةّوخألا
.ناسنإ ّلك ّبحيو ،اهب انّبحي يتلا ةّينونجلا ةّبحملل

اذه يف ةنيدمو يَحو ،ةّيقرع ةعومجمو ،ةعامجو ،ةلئاع ّلكل مويلا عوسي لوقي ،!مكيَلع ُمالَّسلا
.تمصب ،انبولق يف اهادص دّدرتي عوسي انّبر تاملك ْعَدَنِل :!مكيَلع ُمالَّسلا .ريبكلا دلبلا
نوكنو ،انتعامج نحن عنصن ،ةرفغملل اًدوهش نوكن نأ ْرَتْخَنْلو ،انيلإ ًةهَّجوم اهب ْرُعْشَنْلو
.ملاعلا يف مالس يلَسرُم

 

Moto azalí na matói ma koyóka - R/Ayoka

عَمسَيْلَف (:ةعامجلا) - ِناعَمْسَت ِنانُذُأ هل َناك نَم
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Moto azalí na motéma mwa kondima - R/Andima

قِفاَوُيْلَف (:ةعامجلا) - قِفاَوُي ٌبلَق هل َناك نَم
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