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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

نم ٌجراخ وه امنيب ،سواميطرب ىلإ رصبلا داعأ يذلا عوسي نع مويلا اّيجروتيل ليجنإ يوري
ًءاقل ناك .(52-46 ،10 سقرم عجار) قيرّطلا بناج ىلع سلجي ناك ىمعأ ٌذاّحش سواميطربو ،احيرأ
سواميطرب َدَقَف .حصفلا ديع لجأ نم ميلشروأ ىلإ عوسي ّبّرلا لوخد لبق ريخألا وهو ،اًّمهم
:حيصي ذخأ ،كانه نم اًّرام ناك عوسي ّنأ عمس امدنع ،عقاولا يف !هتوص سيل نكلو هرصب
نم عومجلاو ذيمالّتلا جعزنا .سواميطرب خرصو ،خرصو .(47 ةيآ) "!عوسَي اي ،دواد َنبٱ اي ،َكامْحُر"
عوسي هعمس .(48 ةيآ) "!دواد َنبٱ اي ،َكامْحُر" :حايص ّدشأ حاص هّنكل .تكسيل هورهتناو هخارص
لب ،سواميطرب توص نم اًدبأ جعزني الو ،ءارقفلا خارص اًمئاد عمسي هللا .روفلا ىلع فقوو
نم مغرلاب ،هللا بلق ىلع قرطي نأو ،حلي نأ ىشخي ال ناميإ وهو ،ناميإلاب ءيلم هّنأ كردأ
"َكَصَّلَخ َكُناميِإ" :عوسي هل لاق ،عقاولا يف .ةزجعملا لصأ نمكي انهو .بينأتلاو مهفلا ءوس
.(٥٢ ةيآ)

ّبّرلا اعد ،ةيادبلا يف .ةّيديلقتو ةلوجخ ةالص تسيل اهّنإ .هتالص يف سواميطرب ناميإ رهظ
همساب هادان ّمث .ملاعلا ىلإ يتآلا كلملاو ،حيسملا هّنأب فرتعا هّنإ يأ :“دواد َنبٱ” عوسي
هبلق نم حيصي ذخأ اذكهو .هنع هسفنب أني ملو ،هنم اًفئاخ نكي مل .“عوسي” :لاقف ةقثبو
هنم بلطي مل .“َكامْحُر” :طقف ةالّصلا هذه .“َكامْحُر” :هتاسأم ّلك اًضراع ،قيدَّصلا هللا ىلإ
ّلك هنم بلط ءيش ّلك لعفي نأ هنكمي نم ىلإ .ال .ةّراملا عم لعفي ناك امك دوقّنلا ضعب
ّلك هنم بلط ،ءيش ّلك لعفي نأ هنكمي يذلا عوسي نمو ،اًدوقن بلطي ناك سانلا نم .ءيش
ةمحر بلطف :هسفن مّدق لب ،ةمعن بلطي مل .“هيلع انأ ام ّلك ىلع َكامْحُر ،َكامْحُر” :لاقف ءيش
،ةقفّشلا يأ ،ةفأّرلا يعدتسي هّنأل ،ليمج هّنكلو ،اًريغص اًبلط سيل هّنإ .هتايحو ،هصخشل
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.هنانحو ،هللا ةمحرو

يتلا ،هللا ةّبحم ىلإ هسفن لكوأو ّيرهوج وه ام لاق .ةريثك تاملك سواميطرب مدختسي مل
مل اذهل .رشبلل ةبسّنلاب ليحتسم وه ام لمعب ىرخأ ةّرم رهدزت هتايح لعجت نأ اهنكمي
مدع نم رثكأ تناك يتلا هتاناعمو هامع :رهظأ .ءيش ّلك رهظأ لب ،عوسي ّبّرلا نم ًةقدص بلطي
لالذإو حارج تناك هبلق يف ّنأ دّكؤملا نم نكلو ،ضيف نم اًضيغ ناك هامع .ةيؤّرلا ىلع ةردقلا
عضن له ،ةمعن هللا نم بلطن امدنع ؟نحنو .هبلق يف يّلصي ناك .مدنو ءاطخأو ةمّطحم مالحأو
؟انتالص يف مدنلاو ءاطخألاو ةمطحملا مالحألاو تاناهإلاو حورجلاو ،صاخلا انخيرات

نوكت فيك” :انسفنأ لأسنلو .مويلا ةالّصلا هذه لصنل ."!عوسَي اي ،دواد َنبٱ اي ،َكامْحُر"
ةالص لثم ةّحلمو ،ةئيرج يه له .“؟يتالص نوكت فيك” :هسفن انم ّلك لأسيل .“؟يتالص
ًةّيحت هيّيحت نأب يفتكت اهّنإ مأ ،يمامأ ّراملا عوسي ّبّرلا “فقوُت” فيك فرعتو ،سواميطرب
نمو .قالطإلا ىلع دعاست ال ةرتافلا تاولصلا كلت ؟رّكذتأ امدنع ،رخآلاو نيحلا نيب ةّيمسر
مأ ؟يتايح هوجوو خيرات هل لمحأ له ؟عوسي ّبّرلا مامأ يبلق فشكتو ،“ةيرهوج” يتالص له :ّمث
،اًّيح ناميإلا نوكي امدنع ؟بلق الو ةفطاع نود نم سوقط ىلع ةمئاق ،ةّيحطسو ،ةليزه اهّنإ
،عوسي نم .ةّينآلا تاجايتحالا ىلع رصتقت الو ،اًدوقن يطعتست ال :ةقداص ةالّصلا نوكت
يذلا ،عوسي نم .اذه اوَسنت ال .ءيش ّلك بلطن نأ بجي ،ءيش ّلك لعفي نأ عيطتسي يذلا
بكسي نأ رظتني وه .همامأ حاحلإبو ،ءيش ّلك بلطن نأ بجي ،ءيش ّلك لعفي نأ عيطتسي
وأ لجخلا ببسب امبر ،نيديعب ىقبن نيذلا نحن ،فسألل نكلو ،انبولق يف هحرفو هتمعن
.ناميإلا مدع وأ لسكلا

كلت ركذتأ .ةزجعم عنصي نأ عيطتسي عوسي ّبّرلا ّنأ نمؤن ال ،يّلصن امدنع ،انم نوريثك
عست رمعلا نم ةغلابلا هتنبا ّنإ ءابطألا هل لاق يذلا بألا نع - اهتدهاش يتلا - ةصقلا
نيعبس بهذو ةلفاح لقتساف .ىفشتسملا يف ناك امدنع ،ةليللا َيِضقت نل تاونس
ليللا ىضمأو ،ةباوبلاب كسمتف اًقلغم رازملا ناك .ءارذعلا ميرم ةديسلا رازم ىلإ اًرتموليك
ميرم ةديسلا ىلإ يّلصي ناك .“!ةايحلا اهطعأ ،ّبر اي !اهذقنأ ،ّبر اي” :لوقيو ةالصلا يف هّلك
داع امدنع ،حابصلا يف ّمث .بلقلا نم خرصي ناك ،هللا ىلإ خرصي ناكو ليللا لاوط ءارذعلا
،مهفت ال تنأ” :هتجوز تلاقو .“تتام دق” هتنبا ّنأ نظف .يكبت هتجوز دجو ،ىفشتسملا ىلإ
ناك يذلا لجرلا كلذ ةخرص .“تيفُش دق اهّنأ ودبي ،بيرغ ءيش هّنإ ءابطألا لاق ،مهفت ال
يف اهتدهاش دقل :ةصق تسيل هذه .ءيش ّلك هاطعأ يذلا عوسي ّبّرلا اهعمس ءيش ّلك بلطي
،ءيش ّلك انيطعي نأ هنكمي نم ىلإ ؟ةالّصلا يف ةعاجشلا هذه انيدل له .ىرخألا ةيشربألا
ْنُكَيِل .ةالّصلا يف اًريبك اًملعم ،اًريبك اًملعم ناك يذلا ،سواميطرب لثم ،ءيش ّلك هلأسنل
نأ ،ءارذعلا ميرم انتدّيس انمّلعتلو .ءيرجلاو ّحِلُملاو ّيلمعلا هناميإب انل ًالاثم سواميطرب
.ةالص ّلك ىلإ ةيانعب يغصي عوسي ّنأ نيقثاو ،انبولق ّلكب هللا ىلإ أجلن
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!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

:ايبيل يف ةيامحلا ىلإ نوجاتحي نمم مهريغو نيئجاللاو نيرجاهملا فالآ نم يبرق نع رّبعأ
ءاسنلاو لاجرلا ءالؤه نم ديدعلا ضرعتي .مكلجأ نم يّلصأو مكخارص عمسأ ،اًدبأ مكاسنأ نل
نع ثحبلاب اهدوعوب يفت نأ ةّيلودلا ةعامجلا نم ىرخأ ةرم بلطأ .يناسنإال فنعل لافطألاو
رحبلا ءاحنأ عيمج يفو ايبيل يف ةرجهلا تاقفدت ةرادإل ةمئادو ةيلمعو ةكرتشم لولح
نم .كانه ةيقيقح لاقتعا تاركسعم اهّنإ !نوذوبنملا ءالؤه ملأتي مك .طسوتملا ضيبألا
حاورألا ذاقنإل ةيولوألا ءاطعإو ةنمآ ريغ نادلب ىلإ نيرجاهملا ةدوعل دح عضو يرورضلا
ةميرك ةيشيعم فورظ نامضو نفسلا نم لوزنو ذاقنإ ةزهجأ ةطساوب رحبلا يف ةيرشبلا
اًعيمج رعشنل .ءوجللا تاءارجإ ىلع لوصحلاو ةيماظن ةرجه تاراسمو زاجتحالل لئادبو مهل
عضولا اذهل اياحض ةديدع تاونس ذنم نوشيعي نيذلا تاوخألاو ةوخإلا ءالؤه هاجت ةيلوؤسملاب
.تمص يف مهلجأ نم ِّلصُنل .ريطخلا

Ancelle” تابهار نم ةبهار يهو ،“Lucia dell’Immacolata” تخألا ،ايشيرب يف ،سمأ موي بيوطت مت
della Carità“. اًماع نيعبرأو ةسمخ زهاني رمع نع ١٩٥٤ ماع تيفوتو ،ةفايضمو ةعيدو ةأرما تناك،
.اهحور سيل نكلو اهدسج فعضأ دق ضرملا ناك امدنع ىتح نيرخآلا ةمدخ يف اهتضمأ ةايح دعب
تيّفوت يتلا ،ينيتاباس اردناس بطلا ةبلاط بيوطت نالعإ متيس ،ينيمير يف مويلاو
ةريبك ةبحم اهتكّرح ذإ ،ةحرم ةاتف تناك .ةرايس ثداح يف اهرمع نم نيرشعلاو ةيناثلا يف
مداخ ةبهوم ىطخ ىلع اًفعض سانلا ِّدشأ ةمدخل سامحب اهسفن تسرك دقو ،ةيمويلا ةالّصلاو
.اًعيمج .نيَتَّيوابوطلل قفصنل .يزنيب يتسيروأ بألا هللا

نيتدهاشلا نيَتديدجلا نيَتَّيوابوطلا نيتاه ىلإ ،يملاعلا تالاسرلا موي يف ،مويلا رظننل
نيلسرملا نم ديدعلا ىلإ يتايحت هجوأ ٍركشبو .امهتايحب ليجنإلا اتنلعأ نيتللا
يف مهتاقاط نولذبي نيذلا – نيّيناملع نينمؤمو ٍتابهارو اًنابهرو ًةنهك – تالسرملاو
.مهتداهش نمث – لاغ نمثب اًنايحأو - اًّيصخش نوعفديو ،ةسينكلا ةمدخ يف ىلوألا طوطخلا
ال يتلا يضارألا يف مهتايح يف ليجنإلل اودهشيل لب ،عابتأ نع ثحبلل ال كلذب نوموقيو
ييكيريلكإ يّيحأ امك !اًعيمج ،اًضيأ مهل قفصنل !نيلسرملل اًليزج اًركش .عوسي فرعت
.Urbano ةيلك

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