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!ريخلا حابص ،كرابم دحأ ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
اذه انذخأي  15، 11-32).اقول عجار( لاّضلا نبالا لثمب ىمسي ام دحألا اذه اّيجروتيل ليجنإ يوري
بعتن نيذلا نحن ،اًمئاد رفغي هللا .اًمئاد ،نانحو ةفأرب اًمئاد رفغي يذلا ،هللا بلق ىلإ لثملا
لبقتسي الو ٌ،بأ وه هللا ّنإ لثملا انل لوقي .اًمئاد انل رفغيف وه اّمأ .ةرفغملا بلط نم
لاضلا نبالا كلذ .هلاومأ ّلك َرّذب نأ دعب تيبلا ىلإ عجر يذلا هنباب لفتحيو حرفي لب ،طقف
.اًمئاد انرظتني هّنأو بآلا انّبحي مك رّكفن نأ رّثؤملا نمو ،نحن وه
نحن انعضي نأ نكميو .بألا اذه مامأ ٍةمزأب َّرم يذلا ،ربكألا نبالا دجن اًضيأ هسفن لثملا يف
،هعم قافّتالا ىلإ ليمنو ،ربكألا نبالا اذه دجوي اًضيأ انلخاد يف ،عقاولا يف .اًضيأ ٍةمزأ يف
قناعي بألا ىأر امدنع بضغ اذهل ،تيبلا رداغي ملو ،هبجاوب اًمئاد ماق دقل :اًّيئزج لقألا ىلع
امنيب ّ"،طَق اًرمَأ َكَل ُتيَصَع امو ،لاوِط َنينِس ُذنُم َكُمُدخَأ" :لاقو َّجتحا .فّرصتلا ءاسأ يذلا َخألا
ربكألا نبالا “.كمهفأ ال” :هيبأل لوقي هّنأك  29-30).تايآلا( !هل تملوأو هتلبقتسا "اذه َكنبا"
.ءاتسم
نأ طقف ربكألا نبالا ىأر ،بألا عم هتقالع يف .ربكألا نبالا ةلكشم رهظت تاملكلا هذه نم
نأ نكمي .بجاولاب ساسحإلا ىلعو ،ةّيفافشب رومألا ىلع ةظفاحملا ىلع ءيش ّلك سّسؤي
ٌ،بأ هللا ّنأ ىسنن انّنإ يأ :هللا عمو ضعب عم انضعب انتلكشم ،انتلكشم اًضيأ هذه نوكت
اذه نمو .تامّرحملا نع داعتبالاو تابجاولا ىلع ةظفاحملا نم نّوكتي ،ديعب ٍنّيدت يف شيعنف
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،لثملا يف ،عقاولا يف .اًخأ هارن ال يذلا بيرقلا عم اندّدشت أشني بأ وه يذلا هللا نع دعُبلا
ةياهّنلا يفو .يخأ سيل هّنإ :لوقي هّنأك ،كنبا لاق لب ،ال ،يخأ بألل ربكألا نبالا لُقَي مل
ناك رخآلا خألا ّنأل  28).ةيآلا( "لُخدَي نَأ ىبَأ" ّ:صّنلا لاق ،عقاولا يفو .تيبلا جراخ يقبو وه رماغ
.تيبلا يف
وُهف يل وه ام ُعيمَجو ،اًدبَأ اًمئاد يعَم َتنَأ َّ،يَنُب اي" :لاق ،لخدي نأ هلأسيل جرخ ،اذه بألا ىأر امدنع
نودلاولا فرعي .اهّلك هتايح وه هل ةبسّنلاب ٍنبا ّلك ّنأ مهفي هلعجي نأ لواح  31).ةيآلا( "َكَل
امل" :لاق ،تاياورلا ىدحإ يف ءابآلا دحأ هلاق ام ٌليمج .هللا رعاشم نم اًّدج نوبيرق مهف ،اًدّيج اذه
ةلحرملا هذه يف " (H. de Balzac, Il padre Goriot, Milano 2004, 112).هللا وه ام تمهف ،اًبأ ُترص
امه لب ،نيَرمأ اسيلو ،امهديري نيَئيش نع هل رّبعو ربكألا نبالل هبلق بألا حتف ،لثملا نم
َرَنِل  32).ةيآ( "شاعف اًتيَم َناك اذه َكاخَأ َّنَأل ،حَرفَنو َمَّعَنَتَن نَأ َبَجَو دق" :لاق ،هبلق يف ناتجاح
.حرفنو مّعنتن نأ :انبلق يف نيَتجاحلا نيَتاه اضيأ نحن لمحن له
وأ ةمزأ يف وه نَمِلو ،ةبوّتلا ىلإ هقيرط يف وه وأ بات نَمِل انبرق نّيبُن نأ يأ ،مّعنتن نأ ًالّوأ
طابحإلاو فوخلا ىلع بّلغتلا ىلع دعاسي اذه ّنأل ؟اذكه فّرصتن نأ بجي اذامل .اًديعب نوكي
هسفن هبلق ّنأ اًبلاغ رعشي ًأطخ بكترا يذلا .اناياطخل انرّكذت نم يتأي نأ نكمي يذلا
لبقتسن نأ بجي ،بآلا بسحب ،كلذل .دعاست ال ةّداحلا تاملكلاو ةالابماللاو دعبلاف .هبّنؤي
“!“:اهداز” ،غلاب دقل ،يبأ اي نكل” ٌ:لئاق لوقي دق .اًمدُق ّيضملا ىلع مهعّجشي ،اًّراح اًلابقتسا
ميقن نأ يف بغرن لهو ،ديعب وه نَّمع ثحبن له ؟فّرصتن فيك ،نحن  -؟ةرارحب هلبقتسنو
نأ .ةفاّفش ةماستباو ّ،يقيقح ءاغصإو ،حتفنم بلق هلعفي نأ نكمي ريخلا نم مك ؟اًديع هل
،ينب اي اًنسح :لوقي نأ بألل نكمي ناك .انئايتساب هرعشن نأ سيلو ،هعمو هل ديعلا ميقن
كلذ ناكو !لمعلا ىلإ بهذاو ،كرومأ بّترو ،كتفرغ ىلإ بهذاو ،لمعلا ىلإ دعو ،تيبلا ىلإ دع
،لفتحي بألاو !لافتحا نودب رفغي نأ فرعي ال هللا !ال نكل .ةدّيج ةرفغم ةباثمب نوكيس
.هنبا ةدوعب َحِرَف هسفن وه هّنأل
اًناسنإ ىري امدنع حرفي هللا بلق عم اًمجسنم هبلق ناك نم .حرفن نأ بجي ،بآلا بسحب ّ،مث
هعبصإ هّجوي الو ،ءاطخألا دنع فّقوتي الو .هل حرفي هّنإ .ةميسج هؤاطخأ تناك امهم ،بوتي ام
ىلإ رظنن نأ فرعن له ،نحنو !اًضيأ انأ يريخ وه رخآلا ريخ ّنأل ،ريخلاب حرفي لب ّ،رّشلا ىلإ
؟ةقيرطلا هذهب ريغلا
عبرأ وأ ثالث لبق  pop،ةصق .بألا بلق رهظُت اهّنكل ةيلايخ ةصق يورأ نأب يسفنل حمسأ
دوعي نأ نبالا كلذ رّرق امدنع ،ةياهنلا يفو .ةلماكلا ةصقلا ،لاضلا نبالا اهعوضوم ،تاونس
هحصنو “.يل رفغي اّلأو ،يدلاو ينضفري نأ ىشخأ ،ملعت له” :هل لاقو اًقيدص هجاو ،هيبأ ىلإ
ىلإ ةدوعلا ديرأ ،تبُت دقل ،يبأ” :هل لقو كدلاو ىلإ ةريصق ةلاسر لسرأ” :هل لاقو هقيدص
،كلضف نم ،ينلبقتست نأ ديرت تنك نإ .اًديعس نوكأس له اًدكأتم تسل يّنكل ،تيبلا
تناكو ،هتيب نم اًبيرق ناك امدنعو .ةلحرلا تأدب مث “.ةذفانلا ىلع َضيبأ اًليدنم عض
تيبلا ناك :اًليدنم َري مل ؟ىأر اذامو .تيبلا مامأ هسفن دجو ،ريخألا فطعنملا دنع هقيرط
الابقتسا ،بآلا انلبقتسي اذكه !ناكم ّلك يفو ،ذفاونلا ىلع ،ءاضيبلا ليدانملاب اًئيلم
!انوبأ وه اذه .حرفب ،اًضئاف
انل حبصتل ،هللا ةمحر لبقتسن نأ ءارذعلا ميرم انمّلعتل .نيرخآلا عم حرفن نأ مّلعتنل
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.بيرقلا ىلإ رظنن هب ،اًرون هتمحر

يكئالملا ريشبتلا ةالص
يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
اهل ىنعم ال يتلا ةيشحولا برحلا هذه ةيادب ذنم ،ايناركوأ وزغ ءدب ىلع رهش نم رثكأ ىضم
نفدَي ثيح توملا ناكم اهّنإ ،برحلا ذَبنُت نأ بجي .برح ّلك لثم ،اًعيمج انل ةميزه يه يتلاو
ررقي ثيحو ،مهوأر دق اونوكي نأ نود مهتوخإ رشبلا لتقي ثيحو ،مهءانبأ تاهمألاو ءابآلا
.ءارقفلا توميو ءايوقألا
ىلع ًالفط ّنأ تأرق دقل .عمتجملا لبقتسم اًضيأ رّمدت لب ،بسحف رضاحلا رّمدت ال برحلا
بّبستلاو ،لبقتسملا ريمدت ينعي اذه .ايناركوأ ىلع موجهلا ءدب ذنم دالبلا نم حزن نينثا
ٌّيجمه لمع يهف ،برحلا ةّيشحو يه هذه .اننيب ءايربألاو راغصلا يف ةّيواسأم تامدص يف
!سيندتو
لّوحتي نأ بجي لب !برحلا ىلع داتعن اّلأ بجي :هنم رفم ال اًرمأ نوكت نأ برحلل نكمي ال
،قباسلا يف انك امك فورظلا هذه نم انجرخ اذإ هّنأل .دغلا يف انل مازتلا ىلإ مويلا انطخس
ناح دق تقولا ّنأ كردت ةّيرشبلا ،تاذلا ريمدت رطخ مامأ .ام ةقيرطب نيبنذم اًعيمج نوكنس
.خيراتلا نم ناسنإلا يه وحمت نأ لبق ةّيرشبلا خيرات نم اهوحمو ،برحلا ءاغلإل
ىلإ رظنلاب مهفيو !هب مزتليو ،رمألا اذه يف رّكفي يكل ّيسايس لوؤسم ّلك لجأ نم يّلصُأ
،ىفك :يئادن دّدجأ كلذل .برحلا مايأ نم موي ّلك يف اًءوس دادزي عضولا ّنأ ،ةبذعملا ايناركوأ
نود ،ىرخأ ةرم ّلصنل !مالّسلا لجأ نم ةّيدجب ضوافتلا َّمتيلو ،ةحلسألا تكستل ،اوفقوت
ةكراشمب ،ايناركوأو ايسور امّيسالو ،ةّيرشبلا اهيلإ انسّرك يتّلا ،مالّسلا ةكلمل ،للك
...ميرم اي كيلع مالّسلا .اًعم ّلصنل .اًعيمج مكركشأ اذه ىلعو .ةعساوو ةريبك
كراش  ”Athletica Vaticana“،نم ةردابمبو ،ةنسلا هذه !امور نوثارام يف نيكراشملا يّيحأ
!مكئنهأ .ةنيدملا يف نيجاتحملا صاخشألا عم نماضتلا تاردابم يف نوريثكلا نويضايرلا
مويلاو .ةحئاجلا ةياهن لجأ نم انلاهتبا انعفر ،ةحاسلا هذه نم ،نيتنس لبق ديّدحتلاب
مكيلع ضرعُيس ،ةحاسلا نم جورخلا دنع .ايناركوأ يف برحلا ةياهن لجأ نم ديدج نم لهتبن
مكتوعدل ،ةّيناكيتافلا تالاصتالا ةرئاد عم  Covid-19ناكيتافلا ةنجل جاتنإ نم ،ةيده ،باتك
.هللاب اًمئاد ناميإلاو ،فوخ نود ،ةبعّصلا تاقوألا يف ةالّصلل
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ىلإو اًئينه ًءادغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف نمو .اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىّنمتأو
!ءاقللا
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