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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

نم ةفلتخم تاعومجم انل مّدقي ،ءيجملا نمز نم ثلاّثلا دحألا يف ،مويلا اّيجروتيل ليجنإ
اذام" :هولأسف ،نادمعملا اّنحوي ظعوب اورّثأت نيذلا – دونجلاو نيراّشعلاو دوشحلا – صاخشألا
.لاؤّسلا اذه دنع فّقوتنل .هوحرط يذلا لاؤسلا وه اذه؟لمعن اذام .(10 ،3 اقول) "؟لَمعَن

ّبّرلا هسمل يذلا مهبلق ،لب ،اولأسي نأ مهيلع بجاو هّنأب مهساسحإ نم لاؤّسلا اذه ِتأي مل
عوسي ّبّرلا” :انحوي لاق ؟لمعن اذام :اولوقي نأ ىلإ مهاعفد ناذللا امه هئيجمل مهسامحو ،عوسي
نحنو .انترايزل يتأيس انيلع اًزيزع اًصخش ّنأ رّكفنل :ًالاثم ذخأنل  “؟لمعن اذام” - “بيرق
،تيبلا فيظنتب موقنس ،قئال لكشب هلبقتسن ىّتحو .ربص غرافبو حرفب هرظتنن
عم لاحلا وه اذه .اًدّيج ّدعتسنس ،راصتخاب ...اًضيأ ةّيده امّبرو ،نكمم ماعط لضفأ رّضحنسو
ىلعأ ىلإ لاؤّسلا اذه عفر هللا نكل ؟لمعن اذام :لوقن انلعجي هئيجمل انحرف ،عوسي ّبّرلا
؟ينايك َّلك قّقحي اذامو ؟وعدم انأ اذام ىلإو ؟يتايح يف لمعأ اذام :ىًوتسم

.انيلع بجاو ةايحلا يف .انل ةّمهم ةايحلا :وهو مهم ٍرمأب انرِّكذي ،لاؤّسلا اذه هحرط يف ،ليجنإلا
لوقي وهو عوسي ّبّرلا اهاّيإ انحنم ةّيطع اهّنإ !ال .ةفدّصلل ةكورتم تسيلو ،ىنعم الب تسيل
ةلاسر وه اّنم ٍدحاو ّلك ّنأ َسنن ال !كتايح وه يذلا ملحلا قّقحت نأ دهتجاو ،تنأ نم فشتكا :انل
لاؤّسلا اذه هيلع حرطنل ؟لمعأ اذام :عوسي ّبّرلا لأسن نأ ْفَخن ال ،كلذل .اهقيقحت بجي
ضعب ناك ،لسّرلا لامعأ رفس يف :سّدقملا باتكلا يف اًضيأ لاؤّسلا اذه رهظو .رارمتساب
تَرَّطَفَتف" ،تاومألا نيب نم عوسي ةمايق نلعي وهو سرطب ىلإ نوعمتسي صاخشألا
اذام :اًضيأ نحن انسفنأ لأسنل .(37 ،2) "لَمعَن اذام :لُسُّرلا ِرِئاسِلو َسُرطُبِل اولاقف ،مهُبولُق
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؟عمتجملا ريخو ةسينكلا ريخ يف مهاسأ نأ يننكمي فيكو ؟يتوخإلو يل لمعأ نأ ُنسحي
داليملا ديعل دّعتسن فيك انسفنأ لأسنو فّقوتن نأ وهو :اذه يف ءيجملا نمز اندعاسي
لأسنل نكلو ،يضمت يتلا رومألابو ايادهلابو ،تاريضحّتلاب نولوغشم نحن .ديجملا
؟لمعن نأ بجي اذام !نيرخآللو عوسيل لمعن اذام :انسفنأ

ىلإ ةعومجم نم ةفلتخم ،ليجنإلا يف ،نادمعملا اّنحوي تاباجإ تءاج ،"؟لَمعَن اذام" لاؤّسلا ىلع
نيراّشعللو ،هل صيمق ال نَم عم مساقتي نأ ناصيمق هل نَم اّنحوي ىصوأ ،عقاولا يف .ىرخأ
ال" :دونجللو ؛(13 ،3 اقول) "مكَل َضِرُف اَّمِم َرَثكَأ اوبْجَت ال" :مهل لاق ،ةيزجلا نوذخأي اوناك نيذلا
ةدّدحم ةملك ٍدحاو ّلكل هّجو .(14 ةيآ) "مكِبِتاوَرِب اوعَنقٱو ،اًدَحَأ اومُلظَت الو ٍدَحَأ ىلع اولماحَتَت
دّسجتي ناميإلا ّنأ :وهو اًنيمث اًميلعت مالكلا اذه انل مّدق .هتايحل يقيقحلا عضولاب قّلعتت
،ال ،ةماع ةيرظن ،ةدرجم ةيرظن سيل ناميإلا.ةدّرجم ةّيرظن ناميإلا سيل .ةّيلمعلا ةايحلا يف
:يناميإ ،انأ .انناميإل يلمعلا عباطلا يف ركفنل .دحاو ّلك ةايح رّيغيو دسجلا سمي ناميإلا
؟ةدعاسملا يفو ،نيرخآلا ةمدخ يف يناميإب مّدقتأ له ؟يلمع مأ درجم ءيش وه له

امنيب ،مايألا هذه يف ؟اًّيلمع لعفأ نأ يننكمي اذام :انسفنأ لأسنل ،ماتخلا يف ،اذكهو
ولو ،اًّيلمع اًمازتلا ذخأنل ؟يرودب موقأ نأ يننكمي فيك ،ديجملا داليملا ديع نم برتقن
داليملا ديعل انسفنأ رّضحن ىّتح هققحنلو ،انتايح عضو عم فّيكتي نأ نكميو ،اًريغص
كلذ وأ ّنسملا كلذ روزأ وأ ،ديحولا صخّشلا اذه فتاهُأ نأ يننكمي :لاثملا ليبس ىلع .ديجملا
وأ ،رفغأ نأ وأ ةرفغملا بلطأ نأ ّيلع امّبر اًضيأو .جاتحم وأ ،ريقف ةمدخل ام اًرمأ لعفأ وأ ،ضيرملا
نآ ،ليوط تقو دعبو ،ةالّصلا تلمهأ امّبرو .هُدِّدَسُأ ٌنيد َّيلع وأ ،هّلحأ نأ بجي قلاع فالخ كانه
!هلمعنو اًّيلمع اًرمأ دجنل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .عوسي ّبّرلا نم ةرفغملا بلط نم وندأ نأ ناوألا
.اهئاشحأ يف هلإلا دّسجت يتلا ،ءارذعلا ميرم انتدّيس اندعاستلو

 

يكئالملا ريشبتلا ةالص

يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب

 

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

اهبعشو ةينيدلا اهتاعامجو اهسئانك عيمجلو ،ةزيزعلا ايناركوأل يتالص دكؤأ نأ يف بغرأ
ينملؤي .حالسلاب سيلو داجلا يلودلا راوحلا لالخ نم اهلوح تارتوتلا ّلح ّمتي يكل ،هرسأب
.يضاملا ماعلا نم رثكأ ةحلسأ عنص ماعلا اذه ّمت هّنأ ،ءاصحإ رخآ ،هتأرق يذلا ءاصحإلا اًريثك
!ايناركوأل مالّسلا اذه عوسي ّبّرلا داليم ديع لمحيل .قيرطلا يه تسيل ةحلسألا

ةدحتملا تايالولا نم ىرخأ ءازجأو يكاتنك برض يذلا راصعإلا اياحض لجأ نم اًضيأ يّلصأو
.ةيكيرمألا
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اهداليم ديعب لفتحت يتلا ،ةيلودلا ساتيراكلا ةمظنمل يتاينمت بيطأ اًضيأ هّجوأ
يه ساتيراكلا ةمظنم َّنإ !ةّوق دادزتو دتشتو ومنت نأ اهيلع ،ةريغص ةاتف اّهنإ .نيعبسلا
.مهيف حيسملا دجوي نيذلا ءافعضلاو ءارقفلل ةبحُملا ةسينكلا دي ملاعلا ءاحنأ عيمج يف
يكلو ،ًاشيمهت سانلا رثكأ ىلإ اولِصَت يكل عادبإو عضاوتب مكتمدخ اولصاوت يكل مكوعدأ
صاخ لكشب عجشأو .ةالابماللاو ءاصقإلا ةفاقث ّدض قايرتك ةلماكتملا ةيمنتلا اوزّزعت
ةيانعلا زيزعت يف تاعامجلا ةّوق ىلع موقت يتلا ،“Together We” ةيملاعلا مكتلمح
ىلع ةيواسأم ٌراثآ اهل كرتشملا انتيبب تقحل يتلا حارجلا َّنإ .ءارقفلاو ةقيلخلاب
مكوعدأ اذهل .يرورضلا يجولوكيإلا دادترالا يف مهاست نأ تاعامجلل نكمي نكلو ،نيريخألا
ساتيراكلا ةمظنم يف ءاّزعألا ءاقدصألا اهّيأ متنأو !ةيلودلا ساتيراكلا ةلمح ىلإ مامضنالل
ىلإ لب ةمظنملا ىلإ لاومألا بهذت اليكل ةمظنملا لمع ريسيت يف مكلمع اولصاو ،ةيلودلا
.ديج لكشب ةمظنملا هذه لمع اورّسي .ءارقفلا

مكلافطأ عم متئج نيذلا ةباشلا جاوزألا متنأ ةصاخ .جاجحلاو امور ناكس متنأ اًعيمج مكيّيحأو
Oratoriزكرم ركشأ .راغصلا لافطألا عيمج كرابأس ةياهنلا يف .ةكربلا يقلتل راغصلا
Romani، مكئابحأ عيمج ىلإو مكدادجأ ىلإ ديجم داليم ديعب يتاينمت اولمحت نأ مكنم بلطأو.

تشاع” :يبولاداوغ ةديس ميرم ءارذعلا ىرخأ ةرم يّيحنل .اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىّنمتأو
ًءادغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف نمو .“يبولاداوغ ةديس ءارذعلا ميرم انتديس
!ءاقللا ىلإو اًئينه
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