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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ناك ام ىلإ عوسي رظن .ميلشروأ لكيه يف مويلا اّيجروتيل ليجنإ هفصو يذلا دهشملا َثَدَح
يشَملا نوُّبِحُي ةبتكلا ناك فيك ىأرو ،قالطإلا ىلع ناكم سدقأ وهو ،ناكملا اذه يف لصحي
فاضأو .فرشلا نكامأ اوذختي ىتحو ،مهولّجبُيو ةّيحّتلا مهيلع اوقلُيو ساّنلا مهاري ىّتح
يفو .(40 ،12 سقرم) "ةالَّصلا َنوليطُي مُهَّنَأ َنورِهظُي مهو ،لِمارَألا َتويُب َنولُكأي" مهّنأ عوسي
ءايوقألا ناك نيذلا ىدحإ ،ةريقف ةلمرأ حمل :رخآ اًدهشم هانيع تحمل ،هسفن تقولا
يف ْتَقلأ ،يلي ام ليجنإلا لاق .(44 ةيآ) "اهِقزِر َّلُك" لكيهلا ةنازخ يف ْتَقلأ دق ،مهنولغتسي
نع ضئافلا نم اوطعأ ءاينغألا :لهذملا ضقانتلا اذه ليجنإلا انل مّدقي .اهِقزِر َّلُك ةنازخلا
نازمر نافقوم .كلمت ام ّلك تطعأ ،رهظت نأ نود نمو ،ةريقفلا ةأرملاو ،اورهظي ىّتح مهتجاح
.ةيرشب فقاومل

رظنن نأ بجي” :هميلعت صِّخلي “َرَظَن” - ديدحّتلاب لعفلا اذهو .نيدهشملا ىلإ عوسي َرَظَن
لب ،مهلثم حبصن ال ىّتح ،ةبتكلا ءالؤه لثم ،ةّيجاودزاب ناميإلا نوشيعي نيذلا نم “رذحنو
نيئارملا نم رذحنو رظنن :اذه دنع فّقوتنل .اًلاثم انل نوكت ىّتح ةلمرألا ىلإ “رظنن” نأ بجي
.ةريقفلا ةلمرألا ىلإ رظننو

،رهاظملا ةدابع ىلع انتايح ينبن ال ىتح نيهبنتم ىقبن يأ ،نيئارملا نم رذحنو رظنن اًلّوأ
رّخسُن ال ىتح نيهبنتم ىقبن ،اًصوصخو .انتروصب دئازلا انمامتهاو ،ةّيجراخلا رومألاو
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اومدختسا ،كلذ نم أوسألاو ،هللا مساب لطابلا مهدجم ةبتكلا كئلوأ َرَتَس .انحلاصمل ناميإلا
فقوملا اذه ىرن انه .ءارقفلا اوّلغتساو مهتطلس اوّلغتساو ،ةصاخلا مهحلاصمل نيّدلا
طلستلا حور يفو ،ةريثك تالاحو ،ةريثك نكامأ يف اًضيأ مويلا هارن يذلاو ءيسلا
اذه .نولماك انّنأ رعشنو ،“مهيذؤنو” ،مهلغتسنو ،نيعضاوتملا قوف نوكن نأ يأ ،يكيريلكإلا
ةسينكلل ،عيمجللو تقو ّلكل ريذحت هّنإ .يكيريلكإلا طلستلا حور يف رشلا وه
مه نم باسح ىلع اًدبأ بسكت الو ،نيرخآلا قحس لجأ نم اًدبأ كبصنم ّلغتست ال :عمتجمللو
،رهاظملا ىلع زّكرن نأب انل ْثُدحَي الَو ،لطابلا دجملا يف اوعقت اّلأ ،اوهّبنتو !نوفعضألا
نأ ديرن له :انديفي لاؤسلا اذهو ،انسفنأ لأسنل .ةّيحطسلا يف شيعنو رهوجلا دقفنف
،انبيرقلو هلل ةمدخ مّدقن نأ ديرن مأ ،هلعفنو هلوقن ام يف ،اضرو ريدقت عضوم نوكن
هّنإ !سفّنلل ريطخ ضرم وه يذلا ،ءايّرلا ،بلقلا عادخ نم هّبنتنل ؟نيفعضألل ةّصاخو
ةقيرطب رهظي ،“نطبملا مكحلا” :اهسفن ةملكلا لوقت امك ،جودزم مكحو ،جودزم ريكفت
ةيجاودزاو ،ةجودزم سوفنب سانأ ،نوجودزم .رخآ ريكفت سفنلا يفو اًئيش لوقي يأ ،ةنطبم
.حوّرلا

ّبّرلا نادأ .ةريقفلا ةلمرألا ىلإ رظنن نأ ىلإ عوسي اناعد ،ضرملا اذه نم ىفشن نأ لجأ نمو
ىّتح اهعم َقبي ملو اهتيب ىلإ تداع ،ةّيطع مّدقت نأ لجأ نم يتلاو ،ةأرملا هذه لالغتسا عوسي
يف لْبَق نم عوسي لاق !لاملاب اهتقالع نم تاسّدقملا رّرحن نأ ّمهم وه مك .اهقزر نم ليلقلا
،“ناطيشلا امإ” لوقيس هّنأ نظن دقو – هللا مدخن نأ اّمإ .نيَديس مدخن نأ نكمي ال :رخآ ناكم
تقولا يف ،نكلو .همدخن اّلأ بجي انّنإ عوسي لاقو ،دّيس لاملا .لاملا وأ هللا :لاق – الك
اهل َّقبتي مل .كلمت ام ّلك ةنازخلا يف تقلأ يتلا ةلمرألا لعف ىلع عوسي ىنثأ ،هسفن
تقثو اهّنأل ،اهقزر ّلك رسخت نأ شخت مل .اهتاذ َّلك ،ءيش َّلك هللا يف تدجو اهّنكلو ،ءيش
ىلع انلمحي اذهو .نوطعي نيذلا حرف فعاضت هللاب ةريبكلا ةقثلا هذهو ،هللاب اًريثك
زبخ فيغر رخآ عنصت نأ كشو ىلع تناك يتلا ،ايليإ يبنلا ةلمرأ ،ىرخأ ةلمرأ يف ريكفتلا
ملو ،هتطعأف “لكآ نأ ينطعأ” :اهل لوقي ايليإ يبنلا اهءاجو .تيزو نيحط نم اهيدل ىقبت امب
،مركأ هللا ،سانلا مرك مامأ .(16-9 ،17 كولم 1 عجار) ةزجعملا تثدحو ،طق نيحطلا صقني
ةمّلعم اهّنأ ىلع ةلمرألا عوسي مّدق ،اذهل .انلخبب نحن سيلو ،هللا ،وه اذه .سانلا مرك زواجتيو
الو ،سانلا اهاري يكل ّلصت ملو ،اهريمض ةئربتل لكيهلا ىلإ بهذت مل يهف ،ناميإلل
اياطع نم لمجأ ىًدص اهْيَسْلِفِل ناك .اًناّجمو ءاخسبو ،اهبلق نم تطعأ لب ،اهناميإب ىهابتت
،رهاظملاب شيعي ال ناميإو ،صالخإب هلل ةسّركم ةايح نع نارّبعي امهّنأل ،ةريبكلا ءاينغألا
ناميإ لب ،ةّيجراخ فراخز نود نم ناميإ :اذه اهنم مّلعتنل .طرش وأ ديق نود نم ةلماك ةقّثب لب
.ةوخإللو هلل ٍةعضاوتم ٍةّبحم ىلع مئاق ناميإو ،لخاّدلا يف ٌقداص

ءاطع ،ّيقنلاو عضاوتملا اهبلقب ،اهّلك اهتايح تلعج يتلاو ،ميرم ءارذعلا ىلإ نآلا هّجوتنل
.هبعشلو هلل
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!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

يتلا ،ايبويثإ نم امّيسالو ،يقيرفألا نرقلا ةقطنم نم لصت يتلا رابخألا قلقب عباتأ
ةيناسنإ ةمزأو نيريثكلا اياحضلا عوقو يف ببستيو ماع نم رثكأ ذنم رمتسم عارص اهزهي
يكل يئادن دّدجأو ،ةدشب نحتمُت يتلا بوعشلا كلت لجأ نم اوّلصت نأ عيمجلا وعدأ .ةريطخ
.راوحلل يملسلا بردلاو يوخألا مائولا دوسي

،نواتيرف يحاوض يف دوقولا راجفنا بقعأ يذلا قيرحلا اياحض لجأ نم اًضيأ يتالص دكؤأ
.نويلاريس ةمصاع

ىلإ نومتني ،ناميإلل ءادهش ةثالث بيوطت ،اينابسإ يف ،اسيرنام يف سمأ موي نلعأ
Benet de Santa Coloma de Gramenet, Josep Oriol de) رغاصألا نييشوبكلا ةوخإلا ةّينابهر
Barcelona e Domènech de Sant Pere de Riudebitlles). ينيدلا داهطضالا ةرتف يف اولتُق دقل
مهلاثم دعاسيل .حيسملل ناعجشو ءاعدو دوهش مهّنأ اورهظأو ،يضاملا نرقلا يف اينابسإ يف
ءالؤهل قّفصنل .نحملا تاظحل يف ىتح ،مهتوعدل ءانمأ اوقبي يكل مويلا ييحيسم
.دّدجلا نييوابوطلا

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