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!ةنهكلاو ،ةفقاسألاو ،ةلداركلا ةداّسلا

،تارايز هيف تناك .اًبعص اًموي ناك هّنأ ةلكشملا نكل .اًقح رذتعأ :ريخأتلا نع رذتعأ ،اًلّوأ
هّنأل ،اهيف راظتنالا لهّسلا نم سيل ةعاس هذه ّنأ فرعأو .ريخأتلا اذه كلذل ...ةيروهمج اسيئر
.نذإ أدبنل ...كرحتلاب ةدعملا أدبت ةعاّسلا هذه لثم يف

نم اذه .اًعم ةنهكلا نم نوريثك ،نوريثك مكّنأل !سوريلكإلل لفاح روضح اذه :تيأر تلخد اّمل
.أدبنل .يرورس يعاود

 

لاؤس

ىلع لهّسلا نم .بابّشلا ةنهكلل يحوّرلا داشرإلا نأشب ةروشم بلطأ نأ ّدوأ ،سدقألا بألا اهّيأ
روط يف اولاز ام نيذلاو تابهارلاو نيّيناملعلل نيّيحور نيدشرم اونوكي نأ ةنهكلا
نم ّيحور داشرإ ىلع لوصحلل يعّسلا ةنهكلا ىلع بعّصلا نم ،ييأر يف ،نكل .ةئشنتلا
ةدعاسملا نوبلطي نيأ ،مهنم بابّشلا امّيس الو ،ةنهكلل كتحيصن يه ام .نيرخآلا مهئالمز
.اًركش ؟مهتئشنتل ةّيحوّرلا

http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/events/event.dir.html/content/vaticanevents/ar/2022/10/24/seminaristi-sacerdoti.html


 

سيسنرف ابابلا

بيجأس ،تقو انيدل ناك نإ !ةلئسأ ةسمخو نيتئم متددعأ دقل .مكمامتها ىلع مكركشأ اًلّوأ
!اًدج ةريثك اهّنأل ،اهنم ةرشع ىلع

،لقأ داشرإ هيف حلطصم مدختسي مويلا - ّيحوّرلا داشرإلا ةلكشم .كينيمود اًركش
سيل اذه ،ال ؟يرابجإ ةّيحوّرلا ةقفارملاو ّيحوّرلا داشرإلا له .- ينبجعيو ،ةّيحوّرلا “ةقفارملا”
ّمهملا نم .ءاضوض ثِدحُتسو ،عقت دق ،ريّسلا يف كدعاسي نم كل نكي مل نإ نكلو ،اًيمازلإ
نأ نكمي .فّرعملا نهاكلا نوكي نأ يرورّضلا نم سيلو ،يتايح فرعي دحأ ينقفاري نأ اًنايحأ
رّضحتو ،كاياطخ ةرفغم بلطل فّرعملا نهاكلا ىلإ بهذت .فلتخت دحاو ّلك ةَّمهم نكلو .وه نوكي
،ةّيحوّرلا تاكرحلا ،كبلق يف ثدحي اّمع هثِّدحتل ّيحوّرلا دشرملا ىلإ بهذتو .كلذل كسفن
عم سيلو طقف فّرعملا نهاكلا عم كتقالع تناك نإ .كلخاد يف ثدحي امو ،بضغلاو ،حارفألاو
عم ةقالعلا تناك نإو .اًئطاخ اًرمأ كانه نوكيس ،ومنت فيك فرعت نلف ،ّيحوّرلا دشرملا
ناتّمهم .أطخ اًضيأ اذه ،كاياطخب فارتعالل بهذت ملو ،قفارملا وأ ،طقف ّيحوّرلا دشرملا
سيّدقلا لوقي ،لاثملا ليبس ىلع ةّيعوسيلا ،تايناحوّرلا سرادم يف .ناتفلتخم
دشرملا وه رخآلاو فّرعملا نهاكلا وه امهدحأ ،امهنيب زييمّتلا لضفألا نم هّنإ سويطانغأ
.نافلتخم نارمأ امهّنكل ،اًنايحأ اًدحاو صخّشلا نوكي دق .ّيحوّرلا

نوموقي نيذلا ةنهكلا .ةّيدومعم ةبهوم هّنإ ،ةّيتونهك ةبهوم سيل ّيحوّرلا داشرإلا ،اًيناث
كانه ّنأ مَلعأ .نودمعُمو نوّيناملع سانأ مهّنأل لب ،ةنهك مهّنأل سيل كلذب نوموقي داشرإلاب
مِّلعت ،ةدّيج ةبهار دنع نودشرتسي ،مكنم ضعبلا امّبرو ،ةّيناموّرلا ايروكلا ءاضعأ نم اًضعب
اهّنإ .ةلكشم ال ،بهذا .ةّيحوّرلا ةدشرملا يهو ةدّيج اهّنإ .(Gregoriana) انايروغيرغلا ةعماجلا يف
وأ ،ميكح يناملع لجر تاكرحلا ضعب يف نوكي دق .دشرت فيك فرعت ةّيحور ةمكح تاذ ةأرما
،اًنهاك دشرملا نوكي دق .ةّيتونهك ةبهوم سيل داشرإلا ّنأل اذه لوقأ .ةميكح ةّيناملع ةأرما
ةجاحب وهف ،اًيحور اًدشرم دشرملا نوكيلو .طقف ةنهكلا نم نوكي نأ ّيرورّضلا نم سيل ،نكل
كل نوكي نأ بجي ،ءيش لك لبقو ،اًلّوأ :كلاؤس ىلع بيجأ ،ببسلا اذهل .ةصاخ ةحسم ىلإ
.ةجعزم “تايرطف” هسفن يف دلوتت ،ةايحلا يف قَفارملا ريغ صخّشلا .اًمئاد ،قفارم وأ دشرم
حيضوتل .قفارم ىلإ جاتحأ انأ .ةئيدر ةريثك ءايشأو ،ةئيسلا ةدحَولا ،ضارمألا ببست
ينم عوسي ّبّرلا ديري اذام ،اهمهفأ ىّتح ٌدحأ يندعاسيل ،ةّيحوّرلا رعاشملا يف ثحبلل .ءايشألا
نيب اوزّيمي نأ نوفرعي ال نيذلا توهاللا بالط ضعب تدجو ...انه ةبرجتلا نيأو ،لاحلا هذه يف
ّلك دشرملا ىلإ بهذت نأ اًيرورض سيل .ينقفاري صخش ىلإ ةجاحب انأ .ةبرجّتلاو ةمعنلا
ةدام كيدل نوكي امدنع ،نيرهش ّلك وأ ،رهّشلا يف ةّرم ّيحوّرلا دشرملا ىلإ بهذا ،ال .عوبسأ
.ةحضاو رومألا هذه نوكت نأ بجي نكل .اهعم وأ هعم اهيف ثيدحلل

...ضعبلا نم هنع تعمس وأ ،هثيدح ةقيرطب كبذجي اًصخش ىرت دق .اًرذح نك ؟اًدشرم دجت فيك
نهاكلا نيب زييمّتلا :ّمهم اذه دقتعأ ،كل هُتلق امل اًقفو نكل ،ّيحوّرلا دشرملا نع ثحبا
وأ ،نهاك اهب موقي نأ نكمي نكل ،ةّيناملع ةبهوم اهّنإ .ناتفلتخم ناتّمهم .دشرملاو فّرعملا
.ّيحوّرلا ماجسنالاو ،ةقّثلا كيف ثعبي يذلا صخّشلا نع ثحبا .يناملع لجر وأ ،ةأرما وأ ،فقسأ
.اًريثك دعاسي يذلا ماجسنالا اذه هينعي ام اًدّيج مهفت تنأ .اًّدج ّمهم اذه
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نآلا نم مكنم ّيأ نوكي ال ىّتح لقألا ىلع مدخي نآلا هلوقأ ام .ّمهم ءيش هّنإ .تبجأ له فرعأ ال
نع اذه لوقأ .اًميلس ُّوُمنلا نوكي نل ،داشرإ نود نم .ّيحور داشرإ وأ ةّيحور ةقفارم نودب اًدعاصف
.عباتنل .اًنسح ؟عيمجلل حضاو ؟اًنسح .ةربخ

 

لاؤس

ملاع نيب اًروسج انتمدخ يف نوكن نأ نكمي فيك اندعاست نأ كنكمي له ،سدقألا بألا اهّيأ
نيذلا نحن اهايإ انيطعت نأ نكمي يتلا ةّيلمعلا ةحيصنلا يه ام ؟ملِعلا ملاعو ناميإلا
سيل ديكأتلابو ،نيَلاجملا نيذه نيب راوحلاب مايقلا ةّيلوؤسم ،يوعّرلا انلمع يف ،لّمحتن
.اًركش .ةضراعملاب

 

سيسنرف ابابلا

.اًّدج ّمهمو .ّمهم اذه .ثاحبأب موقي يذلا ملِعلا ،مّدقتي يذلا ملِعلا ،ملِعلا رود راكنإ مدع ّمهملا نم
يف ْرِّكف ،صخش ّلك ،ةفيظولا مكحب نيثحاب اونوكي مل ولو ،نوسردي نيذلا صاخشألاو
:لوقأ نأ ّدوأ ،اًلّوأ .نيسرادلا بالطلا قلق ىلع نيحتفنم اًعيمج نوكن نأ بجي ،ةعماجلا بالط
فيك :كسفن لأست دق ،لكاشملا برد ىلع انرِس نإ .لكاشملا ىلع حاتفنالا ،ءاغصإلا
،اًموي مَدخَتسُت تناك يتلا تاباجإلا ىلإ أجلت الو .تارم ةدع كلذ كسفن لأسا ؟كلذ يننكمي
هذه .ناميإلا دض ،ةسينكلا هجاوت يتلا تابوعّصلا ّلك ىلع ةباجإلل تَّدِعأ يتلا بتكلا يف
يعماج بلاط ىوتسم ىلع تاباجإك اهميدقت اننكمي الو ،طقف ةّيرظن اهّنإ ،ةيدجم ريغ تاباجإ
اذه نأ دقتعأو ،ناسنإلاب قيلت ،ىوتسملا ىلع ةباجإ يطعن نأ بجي .صّصختلا اذه يف سردي
اذه ...رمألا يف ْرِّكف نكل .فرعأ ال” :لوقت نأ نكميو ...ةعساو ،اًّدج ةعساو قافآب رظنلا :اًّدج ّمهم
كنكميو ...دِشرأو اًمئاد حتفا .“ ...رظنا ،ةعساولا قافآلا هذه عوضوملا اذهل .ناميإلا نالعإ وه
،نهاك ،ةأرما ،لجر نع ،صخش نع ثحباو بهذا نكل ،بيجأ فيك فرعأ ال انأ” :لوقت نأ اضيأ
كوؤاج ول ىّتح .اًدبأ هقلغت ال .اًدبأ بابلا قلغت ال .“كل حرشي نأ هنكمي ،اذه يف صِّصختم
عطتست مل نإ .بجأ ،ةباجإلا عيطتست تنك نإ .قالخألا عم قفتت ال اهّنأ رعشت اياضقب
.“كلذ عم وأ ،اذه عم ثّدحتت نأ كنكمي اذه يف” :لقو ،بيجي نأ هنكمي صخش نع ثحبا ،ةباجإلا
حتفا .بابلا قلغيو راوحلا قلغي يعافدلا فقوملا نأل .اًحتفنم اًمئاد ،اًحتفنم اًمئاد نك نكلو
.“...مامتهالل ريثم اذه ،معن” :لقو

لبق نم بالط يتأي امدنع :ةحيصن كيطعأ .اهفرعن انّنأل ءايشألا مظعم ىلع ةباجإلا اننكمي
عاطق وه اذه نوكي امبر - بالطلا ،لاثملا ليبس ىلع ،رومألا ضعب يق ّكش مهيدلو ةعماجلا
يذلا هُّجوتلا سفنبو ،هبتنت تنأ اذكهو ،رخآ لاؤسو ّكشب بجأ ،رمألا كنكمأ نإ ،- ربكألا لمعلا
نكلو ،اًنسح ،اذه ينلأست” .ءيشلا ضعب هنيقي زتهيف ،هيلإ هب تنأ هَّجوتت ،هب كيتأي
هيف لاؤس ىلع .ليجنإلا يف ىرن امك ،اًريثك هلعفي عوسي ناك ،اذه .“؟اذه ىرت فيك تنأ
ّمهملا نم .هركف يف قيرّطلا فصتنم يف رواحملا كرتيو ،رخآ لاؤسب بيجي عوسي ناك ،ركم
هلاؤس ىلع درلا هنكمي صخش ىلإ لئاسلا هِّجو ،اًنكمم كلذ نكي مل نإ ،وأ ،ةقيرطلا هذهب درلا
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عيطتسأ ال امبر يذلاو ناميإلا عم ضراعتي هّنأ ودبي يذلا بناجلا ىلع امّيس ال ،ّيملعلا
ال - اًمئاد مكل ةحيصن هذه - نكل .ةباجإلا نكمي هّنأ دقتعأ ،تالاحلا مظعم يف .هيلع ةباجإلا
كيلع بعصي تنأ تنك نإ .لاؤّسلا اذه ينلأست يذلا تنأ ،كيلع بيجأ انأ” :“ءاوهلا يف” ْبِجُت
ىفشي ناك امدنع ،لاثملا ليبس ىلع .كلذ لمعي ناك عوسي .“اذه كل لوقأ انأف ،لاؤّسلا اذه
.(15 ،13 اقول عجار) “؟تبسلا موي ،اهيقستل كترقب دوقت اّلأ ،تنأو” :لوقي ناك ،تبسلا موي
،ةداج ةّيملع عيضاوملا نوكت امدنع .هسفن لاؤّسلا يف ضقانتلا ضرتعملل رهظي ناك
مهفي اًصخش لأست نأ بجي اذه يف” :لق .فرعت ال كّنإ لق وأ ،عيطتسن ام ْلُق ،انتردق قوفت
.ءيش ّلك ىلع باوجلا كيدل ّنأ ِعَّدت الو ،اًنمؤم نكو ،اًعضاوتم نك .“لاجملا اذه يف ينم رثكأ
،ناميإلا .نمزلا اهيلع افع ةقيرط اهّنإ ،ةيدجم ْدُعَت مل ناميإلا نع عافدلل ةميدقلا ةقيرّطلا
،ةريسم يف كّنأ رخآلا مهفي نأ بجيو .ةريسم يف نوكن نأ وه حيسملا عوسيب ناميإلا ةمعن
تناكو ،اًعئاش يعافدلا توهاللا ملع هيف ناك نمز ناك .لاؤس ّلك ىلع باوجلا كيدل سيل نأو
نع عافدلا ةقيرط يه هذه تناك ،اًريغص تنك امدنع .عافدلل ةبوجأو ةلئسأ اهيف بتك كانه
هذه ،الك .“تزفو ،كتبجأ ؟تيأرأ” عونلا نم اهضعبو ،دّيج اهضعب ةبوجأ كانه ناك .ناميإلا
ردقأ الو ،فرعأ ال :لوقن نأ فرعن نأ بجيو .اًمئاد حوتفم ملِعلا عم راوحلا .ةدّيج تسيل ةقيرطلا
بجيو .كنودعاسي امبر نيذلا صاخشألا ءالؤه ىلإ ،ءاملعلا ىلإ بهذت نأ بجي .كل حرشأ نأ
ةّيقيقحلا حوّرلا تسيل ،ةئّيس حور هذه .ناضقانتم ملِعلاو نيدلا ّنإ :لوقلا نم صّلختلا
.ناميإلا ىلع اًضيأ ظفاحيو ملِعلاب مّدقتي ّيرشبلا مّدقّتلا .ّيرشبلا مّدقتلل

 

لاؤس

انتمدخ شيعن نأ اننكمي فيك ،امور يف اذه دادعتسالا تقو يف ،سيسنرف ابابلا زيزعلا
.اًركش ؟ةّيتونهكلا انتمدخب ةّصاخلا “فارخلا ةحئار” دقفن نأ نود

 

سيسنرف ابابلا

الو ،اًدّيج سيل ،فئاظولا ضعب مهيدل وأ ةّيناموّرلا ايروكلا يف نولماعلا وأ ،مكنم نوسرادلا
لب ،حصنأ ،اذهل .يتونهك لاصتا ،سّدقملا هللا بعشب لاصتا مكل نوكي اّلأ ،اًّيحور ّيحص وه
يف ،دحألاو تبّسلا مايأ يف ةمدخلاب موقي ال ٌدحأ كانه له اورظني نأ رئاودلا ءاسؤرل لوقأ
هوملكيلو ،رذحلا بجي ،ةمدخلاب مقي مل نإو .ةمدخلاب موقيل ،هوهِّبنيل ،ناكم يأ يف وأ ةيعرلا
ةحسم هل ّنأل ،نيمألا هللا بعشب ،سانلاب لاصتالا ىلع ظفاحت نأ ّمهملا نم .رمألا يف
نوكتس ،مهنع تدعتبا نإ .فارخلا ةحئار دقفت نأ نكمي ،لوقت امكو ،فارخلا مهّنإ :ةّصاخ
ةردقلا تدقف كّنكل ،ءيش ّلك لمعت اًدج اًدّيج اًفظومو ،اًدّيج اًفوسليفو ،اًدّيج اًيتوهالو ،اًرّظنم
اذهل .فارخلا ةحئارل هّبنتت نأ ىلع ةردقلا تدقف دق كسفن نوكت لب .منغلا ةحئار مش ىلع
ةّيوعر ةربخ مكنم دحاو ّلكل نوكي نأ ،مازلإ وه لب ،يرورّضلا نم لب ،ّمهملا نم هّنأ دقتعأ
نكلو ،ناك امهم ،نينسملل وأ ،تانبلا وأ نينبلل راد يف ،ةّيعر يف .لقألا ىلع ةّيعوبسأ
ال :كلذب موقي ال نم كانه له اورظنا :رئاودلا ءاسؤرل لوقأو .هللا بعش عم لصاوّتلا
ةايحلا يف ةريبك ةّوق ،ةريبك ةّوق دقفي وهف ،ّمهم هّنأل ،رمألا يف هومّلكيل لب ،هوبقاعيل
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.ةّيتونهكلا

برقلا ؟يّلصت له :هللا نم برقلا .“ةعبرألا براقّتلا قرط” نع ةنهكلا عم اوثّدحتي نأ ينّرسي
:كراعش مأ فقسألا ىلع نورثرثي نيذلا نم تنأ له ؟فقسألا نم كبرق ىدم ام :فقسألا نم
برقلا :اًثلاث ؟هعم رومألا ةشقانمل بهذتو فقسألا نم بيرق كّنأ مأ “؟عيطتست ام ردق دعبأ”
:ةنهكلا يفو ةّيكيريلكإلا دهاعملا يف ةدوجوملا رومألا دحأ هّنإ .رظنلل تفلم رمأ هّنإ .مكنيب
دعب مهّنكل ،ةضيرع ةماستباب ،مهّلك ،معَن .ةنهكلا نيب ّيقيقحلا ّيوخألا براقّتلا مدع وهو
اذه ،اًبراقت سيل اذه .ضعبلا مهضعب بويع “اودنفيل” ةريغص تاعومجم يف نوبهذي كلذ
تنأف ،هللا بعش نم برق كانه نكي مل نإ ،هللا بعش نم برقلا :عبارلاو .ةّوخألا يف صقن
هذه يف ،ةّيعوبسألا ةّيوعّرلا ةمدخلاب هيلع ظَفاحيو ىَّذغُي برقلا اذهو .اًحلاص اًنهاك تسل
.ةلاحلا

 

لاؤس

هذه ،فسألل ،كلذ عمو .رشبلل هللا ةّبحم ةمالع وه نهاكلا .سدقألا بألا اهّيأ ،ريخلا حابص
دجن فيك ،ةسادقلا بحاص .انصئاقن ببسب نايحألا نم ريثك يف ةهَّوشم ودبت ةمالعلا
شيعل هلذبن نأ بجي يذلا دهجلا نيبو ،انريصقتل هللا نم ةمحّرلا بلط نيب نزاوّتلا
نيعب اهذخأ بجي يتلا ،ةّحِلُملا بناوجلا كيأر يف يه ام ؟ةسادقلا ىلإ لوصولاو ةليضفلا
اًضيأ نكلو ،مويلا ةّيكيريلكإلا دهاعملا يف ةئشنّتلا لحارم يف ،اهيلع زيكرّتلاو رابتعالا
؟هللا ةوعدل ةباجتسالا نم نهاكلا نكمتي يكل ،اًدغ

 

سيسنرف ابابلا

دقل ،كمولأ ال - اهّبحأ ال ةملك تمدختسا اًلّوأ .هَتلق ام يف نافلتخم نائيش كانه .اًركش
تسيل اهّنإ ،ءازعألا اهّيأ ،اًنزاوت تسيل ةايحلا .“نزاوت” ةملك :- اهّبحأ ال ينكل ،اهتمدختسا
وه نزاوّتلا ّنأل !ءيش ال تنأ :هل لوقأ ،“لماك نزاوت يف انأ” :رّكفي اًصخش تدجو نإو .اًنزاوت
.نزاوّتلا عنصي وه ،ءايشألا كلت وه لمعي ،كلذ لعفي وه .كريسلا يف بعاللا هعنصي يذلا
دجت .تابوعص دجت نأو ،دجت نأو ريست نأ يه ةايحلا ّنأل ،رّمتسم نزاوت مدع يه ةايحلا نكل
ناك اذإ ،عقاولا يف .كيف نزاوت مدع ىلإ يّدؤت اًمئاد هذهو ،مامألا ىلإ كعفدت ةليمج ءايشأ
نكل .اهب مايقلل نزاوت ىلإ ةجاحب تنأ ،حيحص اذه ،اهب موقت نأ بجي يتلا لامعألا ضعب كيدل
:لوقتف ،رخآ وأ بناج ىلع كعضي اذهو .ريبعّتلا زاج اذإ ،يفطاعلا نزاوّتلا اًضيأ بيغي اّلأ بجي
ةرفغم ةبرجت عم نزاوّتلا اًضيأ وه ةايحلا يف نزاوّتلا نكل .“بناجلا اذه ىلع ينأ رعشأ انأ”
ّلك باهذلل ةجاحب انّنأل هللا ركشنل ،يزيزع اي ،ةأطخ انّنأل هللا ركشنلو .ةمحّرلاو ةئيطخلا
.انل رفغيل فِّرعملا نهاكلا ىلإ - نيعوبسأ ّلك كلذ لعفأ انأ – اًموي رشع ةسمخ ّلك وأ عوبسأ
ةرّمتسم ةريسم يه ةّيحيسملا ةايحلا .عضاوّتلا ىلإ كدوقي هّنأل ريبك نزاوت مدع اذهو
يف ،عبطلاب .ّينمز لودج دجوي ال :نيرخآلا عم اًليلقو ،اندحو اًليلق ريسن .ضوهنو طوقسو
.ومنلا ىلع كدعاست ءايشأو ،ةالصلل حئاصن انه ،نكل .بهذتو يلآلا حالملا عضت ،ةرايّسلا
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ال ؟يمويلا نزاوّتلا مدع عم ،نزاوّتلا مدع عم شيعن فيك :سكعلا لوقأ لب .نزاوّتلا مدع وه اذه
نأ عيطتسي ال نزاوتم صخش .اوزّيم ،نزاوّتلا مدع يفو .رشب نحن :نزاوّتلا مدع نم اوفاخت
ءيش ىلإ كوعدت هللا نم عفاود كانه نزاوّتلا مدع ةلاح يف .حوّرلا عفاود هيف سيل هّنأل ،زِّيمي
ةلاح يف شيعن فيك فرعن نأ ...ةئيطخلا يف عوقولا دعب ضوهنلاو ،ريخلا لمع ةدارإ ىلإ ،ام
انأ عيطتسأ ال يذلاو ،يكيمانيدلا نزاوّتلا هيمسأ ،فلتخم نزاوت ّمتي انه :نزاوّتلا مدع
.نزاوّتلا مدعو نزاوّتلا نع اذه .حوّرلا ةحسمب ،مامألا ىلإ كعفديو .هب مكحتي ّبّرلا .هب مكحّتلا

سيئر] لانيدراكلا ّنأ انه دقتعأ .ةّيكيريلكإلا دهاعملا يف ةئشنّتلا :يناثلا عوضوملا ّمث
دجوي هّنأل ،ةّيكيريلكإلا دهاعملا نع ينم لضفأ لكشب ثّدحتلا هنكمي [سوريلكإلا ةرئاد
نم دّيج ددع دهعملا يف نوكي نأ بجي :لوقلاب أدبأ ،لاثملا ليبس ىلع .نوُّصتخم ةرئادلا يف
اًدهعم سيل اذه :“ةّيشربألا يف ةسمخ نحن ،ال” .“ةعامج” اًعم اونِّوكيل نيّيكيريلكإلا
،200 ددعلا ناك اذإ .لدتعم ددع .30 – 25 نيب ددعلا لدعم نوكي نأ بجي .ةيوعر ةكرح ذه ،اًّيكريلكإ
تايكريلكإلا .ّمهم رمأ اذهف .ةعامجلاو ،ةعومجملا يف لوقعم ددع :ةريغص تاعامج ىلإ مَسقُي
ةريغص تاعامج ،ال .ىضم نمز يف تناك دادعأ هذه .بسانم ريغ اذه – اًعم مهّلك ،300 - ىربكلا
.ربكأ ةعامج نمض ةريغص تاعامجو ،لمعي ّلكلا ثيح

ىلإ بهاذ انأ” .ةدّيج ةّيحور ةئشنت نييكيريلكإلل َرَّفوُي نأ بجي :نيّيكيريلكإلا ةئشنت
ةّيحور ةئشنت ،اًلّوأ ؟حوّرلا نع اذام ،نكلو معَن .“...توهاللاو ،ةفسلفلا مّلعتأل ةّيكيريلكإلا
زييمتلل يكيريلكإلا بيردت :وه مويلا اهنم ضرغلا .ىلوألا ليهأتلا ةنس يف ىّتح .ةدّيج
مهّنأ ينعي ال اذه .ّداج يركف بيردت :اًيناثو .حوّرلا مولع ،ملِعللو ،ةّيحوّرلا ةئشنّتلا ،يحوّرلا
انأ ،كلذب .يساسألا توهاللا ملِع نوفرعيو ،نورّكفي فيك نوفرعي لب ،ال .ركفلا ةذتاسأ
عم ،نكلو .كلذ اوفرعي نأ بجي .تاونس عبرأ ّيساسألا توهاللا ملِع قرغتسيو .نئمطم
ةريغص ةّيكيريلكإ تاعومجم عيمجت نايحألا ضعب يف ّيرورّضلا نم اذهل .ةدّيج ةّيحور ةئشنت
.يركفو يحور :تلق .نيلَّهؤم نيِّيرمو ةذتاسأ ريفوت نكمملا نم نوكيف ،ةدحاو ةعامج يف
ةايحلا اومّلعتي نأ بجي ،ةّيعامج ةايح نكل ،معن ،ةريغص تاعومجم يف .ةعامجلا حور :نآلاو
بجي اذه .اذه ّلكو ،تونهكلا لخاد “بازحأ” يف ،ضعبلا مهضعب داقتنا يف اوعقي اّلأو ،ةّيعامجلا
بيردّتلا يف اهدئاوع اهل ةّيكيريلكإ ّلك .ةّيلوسّرلا ةايحلا ،ّمث .ةّيكيريلكإلا يف هميلعت
ةايحلا نأل ،اًّدج ّمهم اذه :عوبسألا ةياهن يف ةّيعرلا ىلإ نوبهذي ةداع .ةّيلوسّرلا ةايحلا ىلع
ىلع ةردقلا كحنمتو .اهيلع َتمّلكت يتلا “فارخلا ةحئار” ،ةردقلا هذه اًضيأ حنمت ةّيلوسّرلا
اهيف ةّيعر ىلإ وأ ،يبصع ةّيعر نهاك دنع بهذت نأ كيلع امبرو .عقاولا يف كسفن خيسرت
اًنايحأ كنوفرعي اهيلإ بهذت يتلا ةّيعرلا ءانبأو .اذه عم لماعتت فيك مّلعتتس ،لكاشم
سامّشلا ةبتر ىلإ ام صخش ةيقرتل تامولعم بلطأ تنك امدنع :يتبرجت .كئاسؤر نم لضفأ
،مهريغ نيريثكو ،نيدعاسملا نابهّرلا ةوخإلا لأسأ تنك ،اًيعوسي تنك امدنع ،تونهكلا وأ
:ةذتاسألا نم ينتأت مل تامولعملا لضفأو .ةّيعرلا ءانبأو ،نيدعاسملا ةوخإلا اًمئاد نكل
:بيرغلا نم .اياعرلا ءاسن نمو ،نيدعاسملا ةوخإلا نم ينيتأي ناك لضفألا نكل ،ةدّيج تناك
.اًدّيج كلذ رّكذتأ ،اًسامش مسرُي نأ بجي ناك ،يكذو ،دّيج باش ةلاح رّكذتأ .مّشلا ةساح مهيدل
هيف نكل ،تافّصلا ّلك هيدل ،دّيج هّنأل ،اًليلق رظتنا ،ييأر يف” :ةّيعرلا نم ةأرما يل تلاق
اذه .ماع ةدم رظتني هلعجا ،ِتبأ” :دعاسم بهار اًضيأ يل لاقو .اذهب تيفتكا .“ينعنقي ال ءيش
:هتدارإب كرت رهشأ ةعبرأ دعبو .قيرّطلا اذه تعبتا .طقف حيدم ،نيقابلا ّلك نمو .“هَّرضي نل
:ءايشأ ةعبرأ ةّيكيريلكإلا ةئشنّتلا يف كلذل .اًدّيج كمهفي هللا بعش .ّمهم اذه .ةمزأب َّرم
باتكلاب يفتكت ال ،ةقيمع ةّيركف ةئشنتو ،نيتم ّيحور داشرإو ،ةّداج ةّيحور ةئشنت
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ةايحلا ىلع ةئشنتو ،نيّيكيريلكإلا نيب ةّيعامجلا ةايحلا ىلع ةئشنتو ،يسردملا
.ةّيلوسّرلا

 

لاؤس

لئاسوو يمقّرلا ملاعلا يف سمغنم نيّيكيريلكإلاو ةنهكلا نم مويلا ليج ،سدقألا بألا اهّيأ
ةكراشمل ةصرف اهلعجنف تاودألا هذه مادختسا مّلعتن نأ اننكمي فيك .يعامتجالا لصاوّتلا
نأ وأ ،رطاخملل انسفنأ ضِّرعن نأ نودو ،انتيوه ىسنن نأ نود ،نيّيحيسم اننوكب انحرف
.اًركش ؟نيسرطغتم نوكن

 

سيسنرف ابابلا

يف مّدقتلل ةمدخ يدؤت يهو ،ملِعلا يف ٌمُّدقت اهّنأل ،ءايشألا هذه مادختسا بجي هّنأ دقتعأ
،اًماع 30 لبق ،اًفقسأ تمسُر امدنع .اذه نوفرعت ،اًرخأتم تلصو ينّنأل ،اهمدختسأ ال انأ .ةايحلا
.“همدختسأ نأ فرعأ ال ،ال” ،تلق ؟كلذك سيلأ ،مجحلا اذهب ،ءاذح لثم ناك ،اًلومحم اًفتاه ينودهأ
.“رخآ اًئيش ينوطعأ” .هتدعأ ّمث ،اهيلع ُتْمَّلسو ،يتخأب تلصتا .“ةملاكم يرجأس” ،تلق اًريخأو
.اًلوسك تنك وأ ،هعم ةمجسنم ريغ يتيسفن تناك  .اذامل فرعأ ال .همادختسا نم نكمتأ مل
هتيرتشا ،طقف دحاو رطس ،ةركاذ عم Olivetti زاهج وه همادختسا نم تنكمت يذلا ديحولا ءيّشلا
ىّتح هتمدختسا ،سريآ سنيوب يف يقبو ،يندعاس .ءيش ال ،كرام 59 ،اًضْرَع ناك .ايناملأ يف
،اذهل طقف اهومدختست نأ مكيلع ،اهومدختست نأ مكيلع نكل .رومألا هذه يف مهفا ال .نآلا
نأ ،رطاخملا نع انه ثدحتأ نأ اّلإ ينعسي ال نكل .دّيج اذه :لصاوتللو ،مّدقتلا يف مكدعاستل
جمانربلا اذه دهاشت وأ .ناكم ّلك يفو كانهو ،كانهو انه رابخألا دهاشت تنأو كراهن ّلك يضقت
هذه ىلإ عمتسأ وأ ...ديلا لوانتم يف ءيش ّلك كيدل ّنأل ،هريغ وأ كمامتها ريثي يذلا
اهنومدختست فيك اوفرعت نأ مكيلع ...لمعلا نم ينعنمت يتلاو ينمهت يتلا ىقيسوملا
.ديدش حوضوب اذه لوقأ .ةّيمقرلا ةّيحابإلا داوملا :اًدّيج هنوفرعت رخآ ءيش اًضيأ كانهو .اًدّيج
ّلك رّكفيل نكل .اذه لوقأ نل ،“لقألا ىلع ةدحاو ةّرم كلذ مترتبخا اذإ ،مكيديأ اوعفرا” :لوقأ نل
ةليذر اهّنإ .يمقرلا ملاعلا يف ةّيحابإلا داوملا ءارغإ ةبرجتب ّرم وأ ،ةربخلا هذهب َّرم له مكنم دحاو
.انه نم لخدي ناطيّشلا .تابهارو ةنهك كلذكو ،تاّيناملعو نوريثك نوّيناملع .نيريثكلا دنع
ءادتعالا ىرت تنأ ،لافطألا ىلع ءادتعالا لثم ةّيمارجإلا ةّيحابإلا داوملا نع طقف ثّدحتأ الو
،ءازعألا ةوخإلا اهّيأ .“ةيداعلا” ةّيحابإلا داوملا اًضيأ نكل .طاطحنا اًلعف اذه :ةّيح ةروص كمامأ
هذه لَّبقتي نأ هنكمي ال ،موي ّلك عوسي لبقتسي يذلا ،يقنلا بلقلا .اذه ىلإ اوهبتنا
،هفذحاف ،لومحملا كفتاه نم اذه فذح كناكمإب ناك نإ .يداع رمأ مويلا اذهو .ةّيحابإلا تامولعملا
ال ىّتح ،اًدّيج كسفن نع عفاد ،اهئاغلإ نم نكمتت مل نإو .كنم ةبيرق ةبرجتلا نوكت ال ىتح
،انه نم لخدي ناطيّشلاو .سفنلا فعضُت اهّنإ .سفنلا فعضُت رومأ هذه مكل لوقأ .عقت
اذه نكل ،ةّيحابإلا داوملا نع ليصافّتلا هذه ىلإ تلزن نإ ًةرذعم .يتونهكلا بلقلا فعضُيو
.اًنسح ؟متمهف له .ةسّركملا سوفنلاو تابهارلاو نيّيكيريلكإلاو ةنهكلا سمي عقاو :عقاو
.ّمهم اذه

7



 

لاؤس

نم ةعومجمب متهن انك ،يل ليمز نهاكو انأ ،امور يف ةريخألا تاونّسلا يف ،سيسنارف ابابلا
له” :اًموي باش يل لاق .ىرخأ نادلب نم انالك .ةبيرق ةيعر يف انه ،تيبثّتلا دعب بابّشلا
كيدي مدختست تنأ ،كلذ لباقم ؟كنم لضفأ ةّيلاطيإلاب مّلكتي ،كليمز ّنأ تهبتنا
يف دّيج لكشب مالكلا ّنأ تمهف ،باّشلا اذه ةظحالم نم .“هنم لضفأ ةقيرطب كتاكرحو
ةبسنلاب .اًضيأ تاكرحلاو ،ّمهم مالكلا .هقفارت يتلا تاكرحلا اًضيأ ّمهمو ،ّمهم رمأ ،ةراشبلا
ليهأّتلاو ةئشنّتلا يف .تاملكلل قفارت يتلا تاكرحلا وه ّمهألا لعل ،نيّيلاطيإلل
،دّيج لكشب مالكلاو تاملكلا مدختسن فيكو ،مّلكتن فيك اًريثك اننومّلعي ،تونهكلل
يف ةدّيج ةظع يقلنو ،سدقملا باتكلا رّسفن فيكو ،اًكسامتم اًّيفسلف اًباطخ ُّدِعُن فيك
،ّيلمعلا نانحلاو ،لامعألاو ،تاكرحلا ةّيمهأ انل ترهظأ ،سدقألا بألا اهّيأ ،تنأ ،نكل .ةسينكلا
لعفأ نأ ّدوأ مكو ،نيمّلأتملا قناعت فيك ىرأ .ةغيلب انتاكرح نوكت مك ،تاكرحلا ةّوق ىدمو
سملت فيك ىرأ .اًضيأ انأ كلذ لعفأ نأ ّدوأ مكو ،ىضرملا لِّبقت فيك ىرأ .اًضيأ انأ كلذ
انأو ،اهاحضو ةيشع نيب اهمّلعتن ال تاكرحلا ّنأ ملعأ .اًضيأ انأ كلذ يف بغرأ مكو ،نيجاتحملا
تمّلعت فيك .مويلا ذنم تاكرحلا ةغل مّلعتأ مل نإ ،اًدّيج ظعي اًنهاك اًدبأ نوكأ نل ينّنأ مَلعأ
فيك ،ةّيكيريلكإلا يف اهيلإ لصن نأ اًضيأ نحن اننكمي فيك ؟هذه ةمحّرلا تاكرح تنأ
؟اًّدج ةّمهملا ةغللا هذه مّلعتن

 

سيسنرف ابابلا

ءيش ،لاثملا ليبس ىلع .اهيإ كمّلعت ةايحلا ،تاكرحلا ...؟تاكرحلا تمّلعت نيأ .اًركش
.اًريثك مَّلكتت اّلأ بجي ،ضيرم ةرايزل بهذت امدنع هّنأ وهو ةّيصخّشلا ةبرجّتلا نم هتمّلعت
ثيح ،يل اهورجأ يتلا ةحارجلا يف .اذكه قباو ،نيَتملك لقو ،هينيع يف رظناو ،هديب كسمأ
،تامعلاو تالاخلاو ،يئاقدصأ عيمج ءاج ،ةنس 21 يرمع ناك امدنع ةئّرلا نم اًءزج اولصأتسا
يّنكل ،كلذ ينبجعأ .“...بعللا ىلإ دوعتسو مّلكتتس ،ىفاعتتس” :نومّلكتي عيمجلاو
ةأرما ،سيرولود تخألا ،ىلوألا ةلوانملل ينتّدعأ يتلا ةبهارلا اًموي تءاج .تمئسو هنم تعبش
،“عوسيب يدتقت تنأ” :تلاقو ينيع يف ترظنو ،يديب تكسمأ ،ةحلاص ،نّسلا يف ةمّدقتم
هوعبشُت ال ،ضيرم ىلإ نوبهذت امدنع ،مكلضف نم .كلذ ينازع دقل .رخآ اًئيش لقت ملو
.تاملكلا نم غلبأ روضحلا .مالك هدحو برقلا .لبقتسملا دوعوبو تاليلحّتلاب

،نيّنسملا عم اهمّلعتت نانحلا تاكرح .اهمّلعتتس تاكرحلا .اهتمّلعت فيك كل تلق ةكرح هذه
،تاّرم ثالث وأ نيتّرم دعب ّمث .دعب نع مهيلع مِّلَسُت ،ىلوألا ةرايزلا .نيّنسملا اوروز
.لماكلا ريّبعتلا ىلإ لصت ىّتح ،رّبعت نأ كسفنل حمسا ،كرتا ّمث .نيّنسملا ،مهفطالت
داحآلا مايأ يف اًنايحأ ،دحأ موي ناك - “؟مكلاح فيك” .يخأ ةنباب اًموي تلصتا .ةظعلا يف ىّتح
يجوز عم انبهذ ،اًليلق للملاب رعشأ نكل ،اًنسح ،اًنسح” .“؟كلاح فيك” - يتخأب لصتا
اًيفسلف اًريسفت ،ةظعلا تعمسو ،ةّيداعلا ريغ ،ةّيعرلا كلت يف ،سادقلا ىلإ لافطألاو
كلذك ،تاكرحلا يف اًناسنإ نكت مل نإ .“!هللا ةملك نع ءيش ال نكل ،ةقيقد 40 ةدم اًليمج
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ضعبلا لواحيسو .دحأ اهمهفي ال ةدّرجم ءايشأ ةظعلا يف لوقتسو ،اًضيأ اًقيض ريصي نهذلا
ةغل :ناسنإلا جضن كل نِّيبت تاغل ثالث كانه ...ةداع ثدحي امك ،عجريو ةراجيس نخديل جرخي نأ
تاغللا هذهب انسفنأ نع رّبعن فيك مّلعتن نأ بجيو .نيديلا ةغلو بلقلا ةغلو ،ركفلا
هب رعشأ ام لمعأو ،هلمعأو هيف ركفأ امب رعشأو ،هلمعأ اميفو هب رعشأ اميف رّكفأ نأ :ثالثلا
كّنأ رعشت نايحألا ضعب يف .ءايشألا هذه نيب نزاوّتلا :نزاوت ةملك مدختسأ انه .هيف ركفأو
.نيديلاو بلقلاو ركفلاو ةكرحلا عم نكتل ...نكلو ،ام اًصخش حزامت نأ ديرت

 ىضرم لافطأ - “لافطألا مّلأتي مك” - ىضرم اًلافطأ ىرأ امدنع :يكسفيوتسود لاق
ماهتالا اذه دِعبأ ،ال ،ال ؟لافطألا هاجت يسنجلا ذوذّشلاب ضعبلا كمهتي نأ نكمي ...مهوفطال
يف اًريثك بهذأ تنك ينّنأ رّكذتأ ...ةفطالم ىلإ نوجاتحي نيذلا نّسلا رابك لثم .لمتحملا
،نوّيرقبع نوّنسملا .كانه سادقلا ميقأ تنك اًنايحأو ،نيّنسملا رود ىلإ سريآ سنيوب
ةدعو .ّرمأو “؟لوانتي نأ ديري مكنم نم” :لوقأ تنك سادقلا يفو ...ةدقعم ةلئسأ كنولأسي
نأ ديري نم” :لوقأو عباتأ تنكو .اصعلا عم نوريسي ،نوُّنِسم ،اوشمي نأ نوردقي ال ،تاّرم
،اًركش” :تلاقو ،يديب تكسمأف ،ةدّيس تلوان ...مهيديأ عيمجلا عفر .“هدي عفريل ؟لوانتي
نّسلا رابك  .“يمتهت ال ،اًضيأ اًيدوهي ناك هايإ كتيطعأ يذلا” :اهل تلق .“ةّيدوهي انأ ،ِتبأ
،مهنمز نع نوثّدحتي مهلعجت نأ كنوديري ،مهيلإ عمتست نأ نوديري ،مهفطالت نأ نوديري
.ريثكلا مّلعتتسو

 

رفس يف كلذ لوقي هسفن وه .برقلا وه هللا بولسأ .هللا جهن يف لخدن انه .نانحلا
بولسأ وه برقلا .(7 ،4 ةّينثت) "؟انهلإ ّبّرلاك اهنم ةبيرق ةهلآ اهل ةميظع ةّمأ ةّيأ" :ةّينثتلا
هّنأل ،ةمحرو برق نكل .برقلا اًمئاد .انم بيرق هّنإ .حيسملا دّسجت يف انم اًبيرق راص ،هللا
ةليمج ةاتف ةفطالم ديكأتلاب .نونحو فوطع ،بيرق حلاّصلا نهاكلا .نانحبو ،اًمئاد رفغي
،دادضألا يف هنع رَّبعُيو ومني نانحلا نكل - !نيرذح اونوك انه – زوجع ةدّيس ةفطالم نم لضفأ
...مّلعتتس ...نكل .نيّنسملا وأ ،كنوداني نيذلا راغّصلا لافطألا وأ لافطألا يف ءاوس

يف اًضيأ بتكلا نم ديدعلا رشن دقو ،اًريهش اًّيحور اًدشرم ناك ،ةفسلفلا يف يذاتسأ
نع ةرضاحم اًموي ىقلأ - وتيرويف بألا همسا ،ةّيلاطيإلا ىلإ تمجرتو ،ةّيحوّرلا تاضايرلا
هحرطأ اًلاؤس لأس .ةّيحوّرلا ةايحلا ىلإ اًعيرس لَّوحت هّنكل ،ةّيفسلفلا سّسألاو تاّيكولّسلا
عم اوبعلت نأ نوفرعت له ؟لافطألا عم نوبعلت له :نيّيتوهالو نيّيكيريلكإ ،اًعيمج مكيلع
،لغّشلا نم نودوعت امدنع ،مألا تنأو ،بألا تنأ” :لهألا ىلع اًرارم لاؤّسلا اذه حرطي ناك ؟لافطألا
رابك داعبإ يه ةداعلا .نيّنسملا عمو لافطألا عم نانحلا مّلعتت .“؟مكلافطأ عم نوبعلت له
اًمئاد وه ،اوسنت ال ،هللا بولسأ .نانحلا رداصم دحأ نع اندعبي اذهو ،اننوجعزي مهّنأل نّسلا
نانحلا .حيحّصلا قيرّطلا ىلع تنأف ،اًنونحو اًميحرو اًبيرق تنك نإو ،نانحلاو ةمحّرلاو برقلا
ىلإ قلزنت كلعجي ،لزانّتلا نم ريثك نايحألا ضعب يف ،ةكوحضأ ريصت ىّتح لزانّتلا سيل
.هتلق ام وه نانحلا .الك .ةقامحلا

 

لاؤس
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ةسينكلا يف نْيَماه نْيَثدح ىلع ًءانب يلاؤس حرطأ نأ ّدوأ .سدقألا بألا اهّيأ ،ريخلا حابص
ةفقاسألا سدونيس ّمث ،ةراشبلاو تالاسّرلا ةمدخ يف “ناميإلا رشن” نم ةنس 400 :ةعماجلا
نأ بابّشلا نييكيريلكإلا نحن اننكمي فيك .“ةلاسّرلاو ةكراشملاو ةكرّشلا” هعوضوم يذلا
بابّشلا نحن اههجاون يتلا تاّيدحّتلا يه ام ؟نيرخآلا بابّشلا رّشبنل “انتحار” نم جرخن
.اًركش ؟مويلا ملاع يف ةنهك حبصن نأ يف نيبغارلا

 

سيسنرف ابابلا

،نهاكلا جعزت ال ،يأ .“ةحارلا” ،ةّياغلل “ةّيكيريلكإ” ةملك مدختست تنأ .كلذل ةقيرط دجوت ال
نم لبقتسأ :ةّصاخلا هتحار نع ثحبلا ىلإ تاّرم ةدع ةنهكلا دوقت ةحارلا .لوغشم نهاكلا
ينبي نأ ديري هّنإ ءايحألا دحأ يف ،حلاص ةّيعر نهاك اًموي يل لاق ...اذك ةعاّسلا ىلإ اذك ةعاّسلا
اوناك مهّنأل ،ةذفانلا ىلع نوقديو ةعاس ّلك يف نوتأي اوناك سانلا ّنأل ،ةذفانلا فلخ اًرادج
ال ،ال” :لاق “؟ةذفانلا فلخ طئاحلا تينب لهو” :تلقو ...سادق ،ةالص ،اذكو اذك ىلإ ةجاحب
ةّيصخش كانه .ةحارلا !ةديدس .ةديدس ةباجإ .“اًنهاك تسل سانلا نودب ،تبأ اي ،عيطتسأ
،ةّيسنرفلا تاطالبلا يف ”Monsieur l’abbé“ لثم ائيش ،حيرتسملا نهاكلا ،اًمئاد ينتمدص
شيعي .فظوملا نهاكلا - !مكرذح اوذخ ،ةّيناموّرلا ايروكلا يف نولمعت نيذلا متنأ - فظوم
اذهو ،يصاصتخا نم اذهو .ةدّدحم لمع تاعاسب .حيرم رمأ .ةفيظو هّنأكو تونهكلا فظوملا نهاكلا
،مكرذخ اوذخ .موي ّلك يبصعو ،هدئاوع هلو سووهم لثم ،“سناع” ىلإ لوحتي رمعلا عم اذكهو ...ال
يه اهيف لمع ىمسأو ،هلل ةسّدقم ةمدخ تونهكلا .مكتحار اوبلطت ال .اذه نم مكرذح اوذخ
عم مّلكت ،كلذب موقت نأ ردقت ال تنك اذإ .عمتجملل ةمدخ اًضيأ يه ّمث ،ايتسراخفإلا
ةحارلا يه هذه .نيفظوم اونوكت ال ،مكلضف نم ،نكل .اًدّيج ةلئاع َّبر نوكت امبر .فقسألا
.اهنع ثّدحتت يتلا

،“نوقِّلستملا” ةنهكلا ،“ةّيلوصولا” وهو ،ةحارلا ىلإ ةعزنلا هذه قفاري رخآ ءيش كانه
يف ...نورهظي ةّياهنلا يف مهّنأ دقتعأ .بصنم ىلإ اولصي نأ نوديري نيذلا ،نوّيلوصولا
نأ ديرت امدنع ...رخآ ناكم يف كلذ ثدحي نكل !ايروكلا يف كلذ ثدحي ال ،ال ةّيناموّرلا ايروكلا
يف “قّلستملا” ّنأل .اوفقوت ،اوفقوت مكلضف نم ...“قّلستملا” رهظي ،كاذإ ،اًرييغت يرجت
ناك .نيرخآلل اًئيش لعفي الو ،ةّصاخلا هتحلصم بلطي وهف .اًمداخ سيلو ،نئاخ وه ةّياهنلا
نورجاهملا ،تقولا رورم عم ،نورجاهملاو ةرجاهم تناك .“يحيسملا ميلعّتلا” انمّلعت ةّدج يل
نوبريو ،تيبلا نونبي هسفن تقولا يف اوناكو ،اكيرمأ ىلإ نورجاهي اوناك ،نوّيلاطيإلا
عض ،روفلا ىلع ّيأ ،“مّدقتت نأ بجي ةايحلا يف” :انل لوقتو انمِّلعت ةّدجلا تاكو ...مهءانبأ
اورذحا نكل .كلذ انتمّلع .ةلئاعو ،ةناكم كل نكتلو ،مّدقتو ،تيبلا ِنباو ،ضرألا رتشاو ،بوُطلا
،قّلستيو قّلستيو قّلستي نم وه قّلستملا ّنأل ،قّلستلاو مّدقتلا نيب طلخلا نم
كل رِهظُيو ،كلذك وه .كلذ كل رِهظُي !ةملكلا لوقت ةّدجلا تناكو ...رِهظُي ،قوف نوكي امدنعو
دقل .ةكوحضأ مه .ةكوحضأ نوريصي مهّنأ وه نوقّلستملا هلعفي يذلا ديحولا ءيّشلا .كلذك
ةرئاد يف تنأ - ةفقاسألا رايتخال تامولعملا يتأت امدنع ،عقاولا يف .ةايحلا يف اذه يندافأ
هّنإ ،“قّلستم” هّنإ :ءالمزلا نم تامولعملا اًروف يتأت – رومألا ريست فيك فرعتو ةفقاسألا
ناك اًّباش تنك امدنع .بصنم نع ثحبلاو ،قّلستلاو ةحارلا .مكرذح اوذخ ...بصنم نع ثحبي
راتخا دقل :ةّيلاطيإلا ةغللاب ةرابعلا لمعتسُت له فرعأ ال ،ةّينابسإلا ةغللاب لاقي
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دمحلاو .مَدخَتسُت ال ةرابعلا هذه مويلا ...يماحملاو بيبطلا ةنهم لثم .ةّيتونهكلا “ةنهملا”
اذه نم قيفر مكل ناك نإو .مكرذح اوذخ ،اورذحا .بصنم ىنع ثحبي قّلستملا نكل .هلل
قّلستملاو .هيف ام أوسأ رهظُيس ،ةّياهنلا يف هّنأل ،قّلستلا نع فّقوتيل هودعاس ،ليبقلا
.اًدبأ اًيضار نوكي ال

تنك نإو .كريغ يف رّكفت تنأف ةكرّشلا شيعت تنك نإ ،معن .ةلاسّرلاو ةكراشملاو ةكرّشلا
اًمئاد ،ةمدخلا .كريغ يف رّكفت تنأف ةلاسر لمحت تنك نإو ،كريغ عم مساقتت تنأف كراشت
َّيدل سيل دقتعأ .تاذلا ةحار سيلو ،نيرخآلا ةمدخل .ةمدخ اًضيأ يه ةّيجروتيللا ةمدخلا .ةمدخلا
،ةّصاخلا ةنينأمّطلاو ،ةّصاخلا ةعتملا نع ثحبلا رطخ حوضوب متمهف .عوضوملا اذه يف ديزملا
نم .بصانملا نع نوثحبي نيذلا نم ديدعلا ،كلذ عم كانه ،فسأللو ؟قّلستلا رطخو
.فّقوتتل ةحيصنلا بلطاو ،فّقوت ،ءارغإلا اذه مكدحأ يف ناك نإ ،مكلضف

 

لاؤس

ةريسم .كعم نوكن نأل ةليمجلا ةصرفلا هذهل اًليزج اًركش .سدقألا بألا اهّيأ ،ريخلا حابص
هفرعأ امو ،يتربخ نم .هتوعد ةفرعمل ،زييمتل ةمئاد ةريسم يه ّيكيريلكإلا بلاطلل ةوعدلا
رعشيو ،هفعض طاقن بلاطلا ىري ،نايحألا رثكأ يف وأ ،نايحألا ضعب يف ،نيرخآلا ةربخ نم
نوكي نل هّنأ اًضيأ فاخيو ،ةّيتونهكلا ةوعدلا تابلطتم ةيبلت ىلع ةردقلا مدع نم فوخلاب
ضعبب لب ،اًلّوأ هللا ةّبحمب بذجني ال هّنأ اًضيأ رعشي دقو .ةّيتونهكلا ةمدخلا يف اًديعس
،تقولا سفن يف رعشي ،كلذ عمو .كلذ ىلإ امو ،تونهكلا يف ةّيمهأ لقألا ىرخألا ليصافّتلا
هذه لثم يف .هتريسم اهب تمستا يتلا فورظلاب هرّثأتبو ،هلخاد يف هللا ةوعد ةّوقب
يف ّيكيريلكإلا هكلسي نأ نكمي يذلا حيحّصلا قيرّطلا وه ام ،ابابلا ةسادق ،فقاوملا
اهّيأ ،اًليزج اًركش ؟حيحّصلا زييمّتلا موقي َمِب :ّمعأ ةروصبو ؟هتوعد ةفرعمو هزييمت ةّيلمع
.سدقألا بألا

 

سيسنرف ابابلا

اذه .اذه سيل ،الك ،نزاوّتلاب موقي ال - مكل لوقأ اًلّوأ - حيحّصلا زييمّتلا ّنإ .اًركش            
،نزاوتم ريغ اًئيش كانه ّنأ ينعي زييمّتلا .نازيملا هلعفي نزاوّتلا .سيياقملا لعفي
مأ ةهجلا هذه نم ،كيلع رطيست رعاشملا :نزاوت مدع هيف زّيمت نأ بجي يذلا عضولا ،ةرذعملا
،هللا ىلإ قيرّطلا فاشتكا ةّيفيك نع ثحبلا وه حيحّصلا زييمّتلا ...رخآ بناج نم وأ ،كلت نم
،ىلعأ ىوتسم ىلع اًمئاد هّلح دجي نزاوّتلا مدع ّنأل ،نزاوّتلا فاشتكا ال ،اذه نزاوتلا مدع يف
مدع عم هللا مامأ بهذا .ةّيحوّرلا ةربخلا ةمعن ،ةالّصلا ةمعن هذهو .ىوتسملا سفن ىلع سيلو
ّلح ىلإ كدوقي هللا ةئيشم نع ثحبلاو ،ةالّصلاو ،تئش نإ ،خأ ةدعاسمب ،كيف يذلا نزاوّتلا
مدع ضقانت نم كجرخيو ،مامألا ىلإ اًمئاد كعفدي هّنإ .رخآ ىوتسم ىلع نكل ،نزاوّتلا مدع
مدع .مامألا ىلإ ةوطخ كذخأيو - ّيناسنإ ضقانت هّنإ ،اًيضاير اًضقانت سيل وهو - نزاوّتلا
ةقفارملا ةمعن يه هذهو .اًديدج اًعضو دحاو ّلك ذختي .ال ،طقف دحاو فرط عم ّلحي ال نزاوّتلا
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.نزاوّتلا مدع ّلحل ةقيرّطلا هذه داجيإ ىلع اندعاست يتلا ةّيحوّرلا

يف ّيكيريلكإلا هكلسي نأ نكمي يذلا حيحّصلا راسملا وه ام ،فقاوملا هذه لثم يف”            
ناك ءاوس ،كقفاري يذلا صخّشلا عم راوحلاو ةالّصلا .زييمّتلا نع هتلُق ام .“؟هزييمت ةّيلمع
.راوحلاو ةالّصلا .ناك اًّيأ مأ ،اًيناملع مأ ،ةبهار مأ ،اًقيدص مأ ،اًنهاك

ةجيتنلا ّنأ ينعي ال حيحّصلا زييمّتلا .“؟حيحّصلا زييمّتلا موقي اذامب ،ّمعأ لكشب”            
ءيش نزاوّتلا .“نزاوتم” ال ،مجسنم رارقلا .دعب اميف هارت حيحّصلا زييمّتلا .نزاوّتلا يه
ءيش ماجسنالاو .ّيئايزيفو ّيضاير ءيش نزاوّتلا .ةفلتخم ءايشأ اهّنإ .رخآ ءيش ماجسنالاو
.طسو ّلح دوجوو نيَفرط نيب ةنراقم ءارجإ وه نزاوّتلا .اذكه لوقت نأ تدرأ نإ ،لامجلا ليِبَق نم
وه ماجسنالا قيقحت هنكمي يذلا ديحولا :سدقلا حوّرلا نم ةبه وه ،زييمّتلا يف ،ماجسنالا
ماجسنالا وه” هّنإ لاق سدقلا حوّرلا سويليساب سيّدقلا فّرع .ةبه هّنإ .سدقلا حوّرلا
نأ كنكمي ال .انلخاد يف سدقلا حوّرلا عم زييمّتلا يف لعفلاب لخدن .ماجسنالا وه .“هسفن
لخديو ،انتالص نم ءزج وه نزاوّتلا مدع اذهلو .سدقلا حوّرلا نودب ّيحيسملا زييمّتلاب موقت
عضو يف لوخدلا كنكمي كلذ دعبو .مجسنم ديدج عضو ىلإ كدوقيو ،سدقلا حوّرلا قيرط يف
،اًيدام اًئيش سيل هّنإ .كلذ نم دعبأ ىلإ كذخأيس يذلا وه حوّرلا نوكيسو ،مجسنم ريغ رخآ
.ماجسنالا وه اذه ،سدقلا حوّرلا لوبق ةمعن اهّنإ :اًيفطاع اًئيش سيلو ،اًيركف اًئيش سيلو
لق .لاؤّسلا اذه ىلع اًدّيج ُتبجأ له فرعأ ال .حوّرلا يف ماجسنالا مهف ةمعن ىلإ لصن ةالّصلاب
هّنكل ،ال .نازيملا نزاوت لثم نزاوت ىلإ لّصوّتلا سيل زييمّتلا نم فدهلا ؟تمهف له :يل
.انلخاد يف هتاكرح عم مامألا ىلإ ريسي حوّرلا كرتت نأو ،مّدقتو ،ةالص

،ماجسنالا كحنمي امدنع ،سدقلا حوّرلا .ةّيحوّرلا ةّيزعّتلا ؟حيحّصلا زييمّتلا ةجيتن يه ام ّمث
.ّمغ ةلاح يف تنأ لب ،ةّيزعت ةلاح يف تسل تنأف ،ةلكشم يف تنك نإ اّمأ .ةّيزعّتلا كحنمي
اذهو ،ينديفي رمأ اذه :ّمغلاو ةّيزعّتلا ،حوّرلا تاكرح انتايح يف مدختسن فيك مّلعتن نأ بجي
؟ناطيّشلا لعفي اذامو يبلق يف ّبّرلا لعفي اذام ...مالّسلا ينمرحي رمأ اذهو ،يندعسي رمأ
رطخلا هّنإ .هسرتفي نم دجيل ،روديو ،رودي هّنإ سرطب سيّدقلا لوقي !دوجوم ناطيّشلا ّنأل
.سدقلا حوّرلا عابتا :قيرّطلا يه هذهو .دشرملا وه حوّرلا نكل .اندّدهي يذلا

بيجأ نأ ّدوأ .[(Lazzaro You Heung-sik) كيس غنويه وي سورازال لانيدراكلا ىلإ هَّجوم مالكلا]
.يناعي هنطوو ،ايناركوأ نم باش نم هّنأل ،اًضيأ رشاعلا لاؤّسلا ىلع

 

لاؤس

نم ديدعلا كانه ّنأ فيك مويلا ىرن .ايناركوأ نم نهاك انأ ،معن ،سيسنرف ابابلا ةسادق
:كلأسأ نأ ّدوأ .ايناركوأ يف برحلا امّيس الو ،رصاعملا ملاعلا يف ةحّلسملا تاعارّصلاو بورحلا
،بورحلا نم ةرّرضتملا قطانملا يف ةّيكيلوثاكلا ةسينكلا هبعلت نأ بجي يذلا رودلا وه ام
.اًركش ؟قطانملا كلت يف ةنهكلا ةّمهم يه امو
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سيسنرف ابابلا

.بوعّشلا عيمج ّمأ يه - ةسّدقملا ةسينكلا انُّمأ ،ةسينكلا - ةّيكيلوثاكلا ةسينكلا .اًركش
رّمدت بورحلا ّنأل ،بورحلا مامأ ةسينكلا مّلأتت نأ بجي .اهؤانبأ لتاقتي امدنع مّلأتت ٌّمأ يهو
- اًضعب مهضعب نومّلكي الو نومّصاختيو اهؤانبأ قفتي ال امدنع ٌّمأ مّلأتت امك .اهءانبأ
،كدلب يف يتلا برحلا لثم برح مامأ مألا ةسينكلا ،ةسينكلا - ةريغّصلا ةّيتيبلا بورحلا
،ةميخو بقاوع نم اوناع نيذلا صاخشألا دعاست نأ بجي .يّلصتو يكبتو مّلأتت نأ بجي
نأ وه ءيش ّلك لبق اهبجاوو ،ٌّمأ ةسينكلا ...اولِتُق وأ برحلا يف اوحِرُج وأ مهلزانم اودقف نيذلاو
.مألا لثم يه ،مألا اهّنإ .نومّلأتي نيذلا سانلا نم ةبيرق نوكت

هذه يف ...ةدّدحم تاقوأ يف مالّسلا عنصت نأ لواحت اهّنإ :مالّسلا عنصت ٌّمأ اًضيأ يه ّمث
نولخدت ال نيّيحيسملا متنأ ...حوتفم مألا ةسينكلا بلق نكل ،اًلهس رمألا سيل ،ةلاحلا
:كلذ نم دعبأ ىلإ بهذنل نكلو .هنع عافدلا بجيو ،حيحص اذه ،نطولا هّنأ حيحص .رمألا اذه يف
.اياحّضلا عيمج نمو عيمجلا نم ةبيرق مألا ةسينكلا نوكت نأ بجيو .ةّيلومش رثكأ ّبح ىلإ
له :َّينطاوم لتقيو ينطو رّمديل يتأي يذلا اذهل لجأ نم ،نيدتعملا ةئيطخ لجأ نم يّلصت لب
اوّلص نكل .هنم بيرق انأ ،مَلعأ ،كبعش ،اًريثك يناعت تنأ .يحيسم فقوم اذه ؟هلجأ نم يّلصأ
يف اهنم نوناعي يتلا حورجلا ىرت ال تنأ .مكلثم اياحض اًضيأ مه مهّنأل نيمجاهملا لجأ نم
.ّمهم اذه .مالّسلا َّلِحُيو لزانتي ىتحو ،ّبّرلا مهيدهي نأ لجأ نم اوّلص ،اوّلص نكل ،مهحاورأ

 

لاؤس

يف “ةّيساسألا ئدابملا” انرّكذت .اًركشو ريخلا حابص ،سدقألا بألا اهّيأ .ريخلا حابص
يف .ةّيتونهكلا ةّوُخألا وه ةمئادلا ةئشنّتلا هيف ّمتت لاجم لّوأ ّنأ ةّيكيريلكإلا ةئشنّتلا
نوكراشيو ،مهحارفأب اًعم نولفتحيو مهفقسأ عمو مهنيب اميف نيدِحَّتملا ةنهكلا ّنإ ،عقاولا
ةئشنتلل اًناكم ةّيتونهكلا ةعامجلا نولعجي ءالؤه ،مهتابوعص يف اًضعب مهضعب
قلخ لجأ نم ،ٍعارك كتربخ ىلع ًءانب ،انل اهمّدقت نأ نكمي يتلا ةحيصنلا يه ام .ةكرّشلاو
؟رضاحلا تقولا تاّيدحت ةهّجاوم ىلع اندعاست يتلا ،ةنهكلا نيب تاقالعلا يف ةّوُخُألا نم ديزم
.كتسادق ،اًركش

 

سيسنرف ابابلا

:ةفقاسألل لوقأ .دعابّتلا مدعو ،ضعب عم انضعب ثّدحتلاو برقلا ،اًلّوأ .ةريثك ءايشأ كانه
:يل لوقي اًنهاك عمسأ” :مهل لوقأ .ةنهكلا نم نيبيرق اونوك ،لّوألا مكبيرق مه ةنهكلا
اذه يف ديعاوملا ّنإ ،ةريتركّسلا يل تلاقو ،فقسألا عم ثّدحتلل ةّيفقسألا رادب تلصتا
ىلع .برقلا .ةنهكلا رّمدي فقسألا اذه ّنأ دقتعأ .“...لبقملا رهّشلا امبر ،ةئيلم رهّشلا
يصخّشلا هفتاه مقر ىطعأ ؟لعف اذام ،اًثيدح نّيعملا يلوبان ةفقاسأ سيئر ،لاثملا ليبس
نوجاتحي امدنع نكلو ،ال ،ال” - “؟كنوقياضي له” .- يلوبان يف فلأ نم رثكأ - ةنهكلا عيمجل
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كلذكو ،فقسألاو نهاكلا نيب ةقالعلا دعاسي برقلا اذه .“ةرشابم يب نوّلصتي مهّنإف ،َّيلإ
،ثدحي يدلب يف نكل ،انه ثدحي اذه له فرعأ ال ،ّمث .نيرخآلا عم هتاقالع يف نهاكلا دعاسي
...كانه ءالؤهو انه ءالؤهو ،راسيو نيمي كانهو ،نيرخآلا ىلع نورثرثي ةنهكلا نم تاعومجم كانه
كيدل نكي مل اذإو .ةنهكلا نيب ةدحَولا .ّيتونهكلا مسجلا لتقت ةسوس .مُس .لتاق مُس اذه
كسفن نع جّرفتل بهذت ال .كيف ام علباف ،ينعملا صخّشلا هجو يف ءايشألا لوقتل ةأرجلا
.بحبو ةّدومب .يه امك ءايشألا لوقيو بهذي لجرلا .لاجر لمع سيل اذه .ال .نهاكلا كيخأ داقتناب
كدنع ام لقو بهذا ،ءيشلا ضعب فينع رخآلا ّنأل كيدل ام لوقت نأ عيطتست ال تنك نإو
رَّمدُي ال ىّتح ،يرورض برقلا اذه .نيرخآلا ّلكل ْلُقَت ال نكل .عيمجلل ٌبأ وه يذلا فقسألل
ريغ هتافص” هل فقسألا نوكي اًنايحأ .ةلدابتم ةدناسم ،فقسألا عمو .يتونهكلا مسجلا
تناك ةصقب ،فقسألا عم لماعّتلا بجي فيك يف ،اذهب يهناو .ناسنإ اًضيأ وهف ،“ةبحتسملا
،نّسلا يف مّدقت مهعم شيعي ناك يذلا ّدجلا نكل ،اًّدج ةفيطل ةلئاع كانه تناك .يتَّدِج اهيورت
دغلا نم” :ةلئاعلل اًموي بألا لاق .هسفن خِّسويو لكأي وهو لزني هباعل أدبو ،اًريثك ربكو
نأ اننكمي اذكهو ،كانه ىلإ ّدجلا بهذيسو ،ةليمج ةدئام هل تعنص دقل .خبطملا يف ّدجلا لكأي
نم غلابلا هنبا ىأرو ،لغّشلا نم بألا داعو ،مايألا تّرمو .“هدحو نوكيس وهو ،سانلا ضعب وعدن
،كل  “؟اذاملو” - “!يبأ ،ةلواط” - “؟لعفت اذام” ...بشخلاو ريماسملاب لغتشي تاونس تس رمعلا
اورظنت نأ اولواح ،مكلضف نم .اًبناج نوعَضوي نوّنِسملا ،اذكهو .“!اًريبك ريصت امدنع ،يبأ
،بأ هّنإ .بأل لاقُت امك ،هل اهلُقَيلف ،هبويع هل لوقي نأ دحأ عاطتسا نإو .بأك فقسألا ىلإ
.ةكرّشلا ريدم الو ،اًّودع سيلو

.اًعيمج اندعاستل ءارذعلا ميرم انتدّيس ىلإ ِّلصنل نآلاو !اًليزج اًركش ،ءاّزعألا اهّيأ

 

[...ّبّرلا كالم]

[ةكربلا]

 

.ةيقابلا اًلاؤس 198 يف رظننس ،ةمداقلا ةّرملا يف امّبرو

 

***********

2022 ناكيتافلا ةرضاح – ةظوفحم قوقحلا عيمج ©

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

14


