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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

.ةايحلا يف ةّيساسألا تاهيجوتلا ضعب ذيمالتلل عوسي ىطعأ ،مويلا ايجروتيل ليجنإ يف
مامأ انعضت يتلا كلت ،انل اًرابتخا لّكشت يتلا كلت ،فقاوملا بعصأ ىلإ عوسي ّبّرلا راشأ
هذه يف .انيلإ اوئيسي نأ اًمئاد نولواحي نيذلا ،انيلع نيدقاحلا مامأو انؤادعأ مه نيذلا
دعبأ بهذي نأ ىلإ لب ،ةيهاركلاو ةزيرغلل مالستسالا مدع ىلإ عوسي ذيملت ىعدُي ،تالاحلا
،مكءادعَأ اوُّبِحَأ" :عوسي لاق .ةيهاركلا نم دعبأو ةزيرغلا نم دعبأ بهذي نأ .ريثكب كلذ نم
ْضِرْعاف َكِّدَخ ىلع َكَبَرَض نَم" :لاق رثكأ ةيعقاوب ىتحو .(27 ،6 اقول) "مُكيضِغبُم ىلِإ اونِسحَأو
اذاملو .ليحتسملا انم بلطي عوسي ّبّرلا ّنأ انل ودبي ،اذه عمسن امدنع .(29 ةيآلا) "رَخآلا هَل
له .ًالدع سيل اذهو ،مهملاظم رمتستسف ،نيدبتسملا مواقت مل نإ ؟ءادعألا ّبحن نأ انيلع
؟كلذك وه له ؟ةملاظ لب ةليحتسم ًءايشأ اًقح انم عوسي ّبّرلا بلطي له ؟كلذك اًقح رمألا

يف ركفنلو .“رخآلا دخلا ميدقت” يف هب رعشن يذلا ملظلاب ساسحإلا اذه يف ًالّوأ ركفنل
فيكو .سارحلا دحأ هعفص ،ةنهكلا سيئر مامأ ةملاظلا هتمكاحم يف ،همالآ لالخ :عوسي
نِإو .ةَءاسِإلا ِنِّيَبف ،مالَكلا يف ُتْأَسَأ ُتنُك نإ" :سراحلل لاق ،ال ،همتشي مل ؟عوسي فّرصت
دخلا ضرعن نأ ؟هعفص اذامل لأس .(23 ،18 انحوي) ؟ينُبِرضَت اذامِلف ،مالَكلا يف ُتنَسحَأ ُتنُك
ريغ وه امب دّدني هلاؤسب ،عوسي .ملظلل مالستسالاو ،تمص يف مالستسالا ينعي ال رخآلا
عزن دارأ لب ،شاقنلا ةراثإ دري مل .فطلب لب ،فنع نودبو بضغ نودب كلذ لعف هّنكل .لداع
اذه .بنذملا خألا َةداعتسا لواحنو ،اًعم ملظلاو ةيهاركلا دمخن نأ انيلع :مهم اذهو ،دقحلا ليتف



:رخآلا دخلا ميدقت وه اذه .هلثم لعفن نأ انل لاقو كلذ لعف عوسي نكل ،لهسلا رمألاب سيل
،رساخلا مازهنا ينعي ال رخآلا دخلا ميدقت .اهاقلت يتلا ةبرضلا نم ىوقأ باوج يه عوسي ةعادو
،ريخلاب رشلا بلغن نأ وه رخآلا دخلا ميدقت .ربكأ ةّوق هلخاد يف كلمي نم فّرصت وه لب
رخآلا دخلا ميدقت ،فّرصتلا اذهو .هدقح يف ةقامحلا عانق ليزنو ،ودعلا بلق يف ةرغث حتفنو
يه هذه ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .ةّبحملا لب دقحلا وأ تاباسحلا هيلمت اًكيتكت سيل
ةقيرط انبلق يف دلن نأ يهو عوسي نم اهانلن يتلا اهقحتسن ال يتلاو ةّيناجملا ةّبحملا
كب لعفأس ،يب اذه َتلعف دقل” :ماقتنالا ىلع اندّوعت .ماقتنا ّلك ضفرتو ،هب ةهيبش لمع
.ناسنإلا رّمديو ءيسي يذلا دقحلا ،انبولق يف دقحلا ىلع ظفاحن نأ وأ ،“لثملاب

رمألا ناك نإ ؟هئادعأ ةّبحم ىلإ ناسنإلا لصوتي نأ نكمملا نم له :رخآلا ضارتعالا ىلإ يتأن
،ام اًئيش انم عوسي ّبّرلا بلطي امدنع هّنأ ركذتنل نكل .ليحتسم كلذف ،اندحو انيلع دمتعي
.لبق نم هيلع ةردقملا انطعي مل اًئيش اًدبأ انم بلطي ال عوسي ّبّرلا .هايإ انيطعي هّنإف
نل ةردقلا هذه نودب .كلذب مايقلا ىلع ةردقلا ينحنمي نأ ديري ،ءادعألا ّبحأ نأ يل لاق امدنع
ىّلص .ةّبحملا ىلع ةردقلا كحنميسو“ودعلا ّبحت نأ” كل لوقي هّنكل ،كلذ نم نكمتن
ام ينم ْبُلطاو بلطت ام ينطعأ" ،ّبر اي - ةالصلا هذه لمجأ ام اوغصأ - :لاق سُنيطسغأ سيّدقلا
نأ هللا ُّرُسي اذامو ؟هنم بلطت اذام .لبق نم هايإ ينتيطعأ كّنأل (10 ،تافارتعا) "!ديرت
،سدقلا حوّرلا يه ةّبحملا ةّوق .سدقلا حوّرلا يه لب ،اًئيش تسيل يتلا ،ةّبحملا ةّوق ؟انيطعي
.انل رشلا نوعنصي نيذلا ّبحن نأ اننكميو ،ريخلاب رشلا ىلع ّدرن نأ اننكمي عوسي حور عمو
مهنوكب نورختفي اًبوعش وأ اًصاخشأ ىرن امدنع نزحم وه مك .نوّيحيسملا فّرصتي اذكه
.نزحم ٌرمأ هّنإ !مهيلع بورحلا ّنش يف نورّكفيو ءادعأك نيرخآلا ىلإ نورظنيو نيّيحيسم

صخش يف ركفنل ؟عوسي انوعدي ام بسحب شيعن نأ لواحن له ،انسفنأ لأسنل نحنو
،ام صخش انيلإ ءيسي نأ يداع ٌرمأ هّنإ .صخش يف انم دحاو ّلك ركفيل .انيلإ ءاسأ يعقاو
عضنل ،دقحلا اذه بناج ىلإ .انلخاد يف دقحلا ضعب كانه امبر .صخشلا كلذ يف ركفنل
يف لمعي نأ سّدقلا حوّرلا نم بلطنل ّمث .ةعفصلا دعب هتمكاحم ءانثأ عيدولا عوسي ةروص
.(28 ،6 اقول عجار) انيلإ اوؤاسأ نيذلا لجأ نم يّلصن :صخشلا اذه لجأ نم ّلصنل ،اًريخأ .انبولق
.اياحض انّنأب رعشنو نيرخآلا ثّدحنو روفلا ىلع بهذن ،انيلإ ضعبلا ءيسي امدنع ،نحن
دقحلا روعش يفتخي اذكهو ،هدعاسيل صخشلا كلذ لجأ نم عوسي ّبّرلا ىلإ ّلصنلو فقوتنل
ميرم اندعاستل .ةالّصلا .ريخ ىلإ رشلا لّوحنل ءيش لّوأ وه انتلماعم ءاسأ نمل ةالّصلا .اذه
.مهّبحن الو اننوداعي نيذّلا هاجت ةصاخو ،عيمجلا هاجت مالس يعناص نوكن نأ ىلع ءارذعلا
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رّكفأو ،ةريخألا مايألا لالخ ةيعيبطلا ثراوكلا مهتبرض نيذلا ناكسلا نم يبرق نع ربعأ
ةقطنمو ،ريصاعألا نم ةلسلس هتبرض يذلا ،رقشغدم قرش بونجب صاخ لكشب
ّبّرلا لبقتسيل .ةّيضرألا تارايهنالاو تاناضيفلا اهترّمد يتلا ،ليزاربلا يف سيلوبورتب
.تادعاسملا نومدقي نيذلا دضعيو مهِرَسأ دارفأ يزعيو ،همالس يف ىتوملا عوسي

ءابطألا نم ديدعلا رّكذتن نأ انيلعو نيّيحصلا نيلماعلل ينطولا مويلاب مويلا لفتحُي
مهب نونتعي نيذلا ،ىضرملا نم نيبيرقلا نيعوطتملاو نيضرمملاو تاضرمملاو
ىلع جمانرب نيوانع دحأ ناك “هدحو صُلخي دحأ ال” .مهنودعاسيو ،نسحتب نورعشي مهنولعجيو
لاق .اندعاسيو انصِّلخي نمل جاتحن ضرملا يفو .هدحو صُلخي دحأ ال .“A Sua Immagine” هتروص
كسمأ” :هل لاقو انوروكلا سوريف نمز يف رضتحي ناك صخش نع حابصلا اذه بيبط يل
نمز يف ةلوطبلا هذه يلوطبلا يبطلا مقاطلا رهظأ دقل .“كيلإ جاتحأو رضتحأ انأ يديب
نيضرمملاو ءابطألل قِّفصُنل .موي ّلك ىقبت ةلوطبلا هذه نكلو انوروكلا سوريف
!ريبكلا انركش مهل مّدقنلو نيعوطتملاو تاضرمملاو

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