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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
امنيب عوسي لوح عومجلا تعّمجت .ليلجلا ةريحب ئطاوش ىلإ مويلا اّيجروتيل ليجنإ انذخأي
ةليل دعب مهكابش نولسغي ،سرطب ناعمس مهيف نمب ،نيطبحُملا نيداّيصلا ضعب ناك
ضرُع يف ريسي نأ ىلإ هاعد ّمث ،ديدحّتلاب ناعمس ةنيفس عوسي بكرو .ةقفوم ريغ ديص
امهب ماق نيذّللا نيلعفلا نيذه دنع فّقوتنل  5، 1-4).اقول( ىرخأ ةّرم كابّشلا يمريو ةريحبلا
تناك .ةريحبلا ضرُع يف ريسي نأ ىلإ هاعد يناثلاو ،ةنيفّسلا بكر لّوألا لعفلا :عوسي
.ةريحبلا ضرُع يف راسو قثو ناعمس نكل ،كمس ال ،ةقفوم ريغ ةليل
،ديدحّتلاب ةنيفّسلا كلت بلط .مّلعيل ؟اذام لعفيل .ناعمس ةنيفس عوسي بكر ،اًلّوأ
ةبيخو بعّتلا نم ةليل دعب ،ةغراف ئطاّشلا ىلإ تعجر لب ،كمّسلاب ةئيلم نكت مل يتلا
راحب لخدتل انتيب ئطاوش موي ّلك رداغت انتايح ةنيفس .اًضيأ انل ةليمج ةروص اهّنإ .لمألا
قّقحن نأو ،انمالحأ يّمنن نأو “،رحبلا ضرُع يف داطصن” نأ موي ّلك لواحنو ،ةّيمويلا انتطشنأ
كابّشلا ةليل” ،سرطب لثم ،اًبلاغ شيعن اننكلو .انتاقالع يف ّبحلا شيعن نأو ،انعيراشم
جئاتنلا ىرن نأ نود نم ،ةريثكلا اندوهج دعب لمألا ةبيخو -،ةغرافلا كابشلا ةليل – “ةغرافلا
ىقبن ةّرم مك  5).ةيآ( "اًئيَش ْبِصُن مَلو ِليَّللا َلاوَط انْبِعَت" :ناعمس لاق امك لوقنف ةّوجرملا
ناتسوس .ةرارملاو لمألا ةبيخ انبولق يف أشنت امنيب ،ةميزهلاب انساسحإ عم اًضيأ نحن
.ةياغلل ناتريطخ
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نلعُي نأ ديري اهنمو .ديدحّتلاب انتنيفس بكري نأ راتخي هّنإ ؟عوسي ّبّرلا ذئنيح لعف اذام
“يسرك” حبصت ،انتردق مدع زمر يه يتلاو ،ديدحّتلاب ةغرافلا ةنيفّسلا كلت .ليجنإلا
هلإ وه عوسي ّبّرلا  -اذه لعفي نأ ّبحي عوسي ّبّرلا .ةملكلا نلعي هنم يذلا ربنِملاو ،عوسي
همّدقن ام انيدل نوكي ال امدنع انتايح ةنيفس بكري نأ  -:تآجافملاب بئاجعلاو تائجافملا
نلعيل انسؤبو ،هاَنِغ نلعيل انرقف مدختسي نأو ،هروضحب اهألميو انتاغارف لخدي نأو ،هل
“،ةككفم” ةريقف ةنيفس هيفكت لب ،ةّيحايس ةنيفس ديري ال هللا :اذه رّكذتنل .هتمحر
نأ مهملا ،ةنيفس يأ يف مهي الو ،هلبقتسن نأو ،معن لوق .اهيف هلبقتسن نأ مهملا
ليلقلا هتمدخ يف عضن لهو ؟انتايح ةنيفس بكري هعدن له :لءاستأ ينكل .هلبقتسن
،عوسي ّبّرلا هّبحي ال ٌرذُع اذهو .ةأطخ انّنأل هّقحتسن ال انّنأب اًنايحأ رعشن دق ؟انيدل يذلا
نأ ديري لب ،دّدشتملا لامكلا ىلإ ىعسي الو ،نانحلاو ةمحرلاو برُقلا ُهلإ وهف !اّنع ُهدِعبُي هّنأل
ّ،بر اي ،نكل” لوقت دقو – “كتايح ةنيفس بكرأ ينعد” :اًضيأ كل لوقي وهو .هلبقتسن
.كلذ يف ركفنل “.يه امك ،كتنيفس ىلإ دعصأ ينعد” :كيلع ّدري وهو – “...رظنا
لاق همالك ىهنأ نأ دعبو ،هتنيفس بكر .سرطب ىلإ ةقّثلا عوسي ّبّرلا داعأ ةقيرطلا هذهب
نكل ،راهنلا طسو يف ناك ،ديّصلل اًبسانم تقولا نكي مل  4).ةيآ( "ضْرُعلا يف ْرِس" :هل
سرطب اهفرعي ناك يتلا ،نيداّيصلا تاّيجيتارتسا ىلع دمتعي مل .عوسيب قثو سرطب
هلاق ام لعفيل هتعفد يتلا يه ةشهدلا كلت .عوسي يف ديدج وه ام ّلك ىلع زكترا لب ،اًدّيج
نأ اننكمي ،انتنيفس يف عوسي ّبّرلا انفضتسا نإ :انل ةبسّنلاب اًضيأ اذكهو .عوسي هل
نأ نود نمو ،فوخ نود نم ةايحلا رحب يف عوسي عم رحبُن نأ اننكمي .رحبلا ضرُع يف ريسَن
ءيش كانه دعي مل” ةركفل ملستسن نأ نود نمو ،اًئيش داطصن ال امدنع لمأ ةبيخ يف عقن
ليمج ءيش اًمئاد كانه ،عمتجملاو ةسينكلا يفو ةّيصخشلا ةايحلا يف ،اًمئاد “.هلعفن
نأ ىلإ اًمئاد عوسي ّبّرلا انوعديو ،ديدج نم أدبن نأ اًمئاد اننكمي .هلعفن نأ اننكمي عاجشو
مدعو مؤاشّتلا درطنلو :ةوعّدلا لبقنل .ةديدج تاّيناكمإ انمامأ حتفي هّنأل انسفنأ عجارن
اًديص دهشتس اًضيأ ةغرافلا ةريغّصلا انتنيفس !عوسي عم رحبلا ضرُع يف رِسَنلو ةقّثلا
.اًبيجع
،هتايح ةنيفس يف عوسي ّبّرلا اهلثم ٌدحأ لبقتسي مل يتلا ،ءارذعلا ميرم لأسنلو ِّلصنل
.انل َعّفشتتو انَعّجشتل

يكئالملا ريشبتلا ةالص
يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ةثالث يلاوح كانه .ةيوثنألا ةيلسانتلا ءاضعألا رتب ةضهانمل يملاعلا مويلا وه مويلا
هذه .نهتحص ىلع اًدج ةرطخ فورظ يف اًبلاغو ،ةنس ّلك ةحارجلا هذهل نعضخي ةاتف نييالم
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يدتعتو ةأرملا ةمارك نيهت ،ملاعلا نم ةفلتخم قطانم يف فسألل ةرشتنملا ةسرامملا
.ةيدسجلا اهتمالس مامت ىلع ريطخ لكشب
لفتحُيسو  Giuseppina Bakhita،اتيخب انيبيزوج ةسيدقلا راكذت وه لبقملا ءاثالثلا موي
ثحبلا هببس ،قيمع حرج اذه .رشبلاب راجتالا ةضهانمل لمأتلاو ةالّصلل يملاعلا مويلاب
يف مهارن  -تايتفلا نم ديدعلا .ناسنإلل مارتحا يأ نود ةّيداصتقالا حلاصملا نع لجخملا
نبلجي مل اذإو ،لمعلا ىلإ نهنولسري نيذلا ،رشبلا راجتل ديبع لب ،رارحأ ريغ ّنهو – عراوشلا
.ةيدجب رمألا يف رّكفنل .انندم يف مويلا اذه ثدحي .نهوبرضي ،لاملا
اًّلُك عنمل مسحب فرصتلل ةيلوؤسملا باحصأ ثحأو يملأ نع رّبعأ ،ةّيناسنإلا تافآلا هذه مامأ
.صاخ لكشب راغصلا تانبلاو ءاسنلاب لحت يتلا ةنيهملا تاسرامملاو ،لالغتسالا نم
ءادنلا اذه “.ةايح ّلك ىلع ةظفاحملا” ناونع تحت ةايحلا مويب اًضيأ ايلاطيإ يف مويلا لفتحُي
لافطألا ىتحو ،ىضرملاو ،نّسلا يف رابكلا :نيفعضألا ةئفل امّيس الو ،عيمجلل حلاص
اًدر ةايحلا ةفاقثل جيورتلا يف نيّيلاطيإلا ةفقاسألا ىلإ مضنأ .ةدالولا نم نوعنمُي نيذلا
!ةايح ّلك ىلع ةظفاحملا اًمئاد بجي .يفارغوميدلا رادحنالل اًجالعو ءاصقإلا قطنم ىلع
،ةئيسلا رابخألاو ،ةئيسلا ةريثكلا رومألا ،مالعإلا لئاسو يف أرقنو ،ىرن نأ اندتعا دقل
،برغملا يف ،لّوألا .نيَليمج نيَرمأ ركذأ نأ ّدوأ مويلا نكل .ةريثك رومأ ...تالايتغالاو ،ثداوحلاو
!لفطلا ذاقنإل نولمعي كانه سانلا ّلك ناك .ناير لفطلا ذاقنإل هرسأب بعش ثبشت ثيح
يف أرقأ تنك مويلا  -لاثملا اذه نكل .كلذ يف اوقفوتي مل فسألل .مهيدل ام ّلك هوطعأ دقل
...لفط ذاقنإل رظتني ،كانه ،بعشل ةيفارغوتوفلا روصلا كلت  Messaggero -لا ةفيحص
!ةداهشلا هذه ىلعو بعشلا اذهل اًركش
نم رجاهم وهو ،انحوي :وتاريفنوم يف .فحصلا يف رهظي ملو ايلاطيإ يف انه ثدح رخآلا رمألاو
،نيرجاهملا نم ديدعلا هيناعي ام ّلك نم ىناع انه ىلإ لصي ىتح ،اًماع  25رمعلا نم غلبي اناغ
.رمخ عنصم يف ،هلبقتسم عنصيل ،لمعي أدبو ،وتاريفنوم يف فاطملا ةياهن يف رقتساو
نأ ديري يذلا ام :هولأسو ،ةقيقحلا هل اولاق امدنعو .رضتحي وهو ،بيهر ناطرسب بيصأ مث
يف رّكف ،رضتحي ناك امنيب “.تومأ نأ لبق يِدلاو قناعأل يتيب ىلإ دوعأ نأ” ]:باجأ[ ،هلعفي
ىلع هوعضوو نيفروملا هوطعأو ،روفلا ىلع لاملا سانلا عمج وتاريفنوم ةدلب يفو .هِدلاو
هّنأ انل حّضوي اذه .هدلاو ناضحأ نيب توميل هولسرأو هقفاري قيفر هعمو وه ةرئاطلا نتم
سانلا نيب نوسيّدق” دجوي ،ةديج رومأ دجوت ،ةئيسلا رابخألا نم ريثكلا طسو يف ،مويلا
.انل ناتديفم امّهنإ ،نيَتداهشلا نيَتاه ىلع اًركش “.انراوج يف نوشيعي نيذلا
ىلإو اًئينه ًءادغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف نم .اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىّنمتأو
!ءاقللا
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