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!كرابم دحأ ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
َهبِش مهل كرت ،ريخألا ءاشعلا يف هذيمالت عوسي عّدو امدنع ،مويلا اّيجروتيل ليجنإ يف
فّقوتنل  14، 27).اّنحوي( "مكيطْعُأ يمالَس" :اًروف فاضأو ".مُكُعِدوَتسَأ َمالَّسلا" :لاق ،ةّيصو
.ةريصقلا لمجلا هذه دنع
كلذ لعف هّنكل ،نانئمطالاو ةدوملا نع رّبعت تاملكب عوسي مهكرت .مُكُعِدوَتسَأ َمالَّسلا ً،الّوأ
،هركني نأ كشو ىلع سرطب ناكو ،هنوخيل اذوهي جرخ ذإ .نانئمطا ةظحل طق نكت مل ةظحل يف
الو ،خّبوي ال وهف كلذ عمو ،كلذ ملعي عوسي ّبّرلا ناك :اًبيرقت عيمجلا هنع ىّلخت دقو
ىّتح اًعيدو ّلظ ،هَبارطضا رِهظُي نأ لدبو .ةدّدشتم تاباطخ يقلي الو ،ةيساق تاملك مدختسي
عوسيل ةريخألا تاعاّسلا تناك ،ةقيقحلا يف .شاع امك ناسنإلا تومي :لثملا لوقي .ةياهّنلا
مل .جاجتحالاو ءايتسالل اًلاجم كرتي مل هّنكل ،ملألاو فوخلاب رعش .اهّلك هتايح رهوج َلثِم
نم ىتأ مالس ،مالس يف ناك .رّجضتي ملو ،بضغلاو طخسلل ملستسي ملو ،ةرارملاب رعشي
ال هّنأل .عوسي انل هكرت يذلا مالّسلا عبني انه نمو .ةقّثلا هنكست يذلا ،عيدولا هبلق
حنمن نأ اننكمي الو .انلخاد يف مالّسلا نكي مل نإ نيرخآلل مالّسلا يطعن نأ اننكمي
.مالس يف نحن نكن مل نإ مالّسلا
،ديدحّتلاب ةظحل بعصأ يف اهدّسج دقل .ةنكمم ةعادولا ّنأ عوسي رهظأ :مُكُعِدوَتسَأ َمالَّسلا
،نيحتفنمو ،ءاعدُو نوكن نأ انديري .همالس ةثرو اننوك ،اًضيأ نحن اذكه فّرصتن نأ ديريو
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،عوسيل دهشن اذكه .ماجسنالا جسننو تافالخلا لِطبُن نأ ىلع نيرداقو ،ءاغصإلل نيرضاحو
نحن ،انسفنأ لأسنل .مالسلل دهشن نأ .ةريثك تاظعو ةملك فلأ نم رثكأ يواسي اذهو
لهو ،تارّتوتلا فّفخن له :اهيف شيعن يتلا نكامألا يف ،اذكه فّرصتن له ،عوسي ذيمالت
انّنإ مأ ،رجفننو ّ،درن نأل اًمئاد نوّدعتسمو ،ام ٍدحأ عم كاكتحا يف اًضيأ نحن له ؟تاعازّنلا دِمخُن
ٍدحاو ّلك لأسيل ؟فرصتأ فيك ؟مالس تاكرحب ّدرن فيك فرعنو ،فنع نود نم ّدرن فيك فرعن
.هسفن انم
لِطبُن ىّتح ،تايوتسملا ّلك ىلع ،هجاون بعّتلا نم مك :ةلهس تسيل ةعادولا هذه ،ديكأتلاب
انّنأ ملعَي عوسي .مكيطْعُأ يمالَس :يهو ،اندعاستل ةيناّثلا عوسي ةلمج يتأت انه !تافالخلا
،مالّسلا .ةّيطع ىلإ ،ةدعاسم ىلإ ةجاحب انّنأو ،مالّسلا ىلع ظفاحن نأ ىلع اندحو نيرداق ريغ
يمالَس" :عوسي لاق ،ةقيقحلا يف .هللا نم ةّيطع ءيش ّلك لبق وه ،انمازتلا وه يذلا
ملاعلا هفرعي ال يذلا مالّسلا اذه وه ام  ٢٧).ةيآ( "مَلاعلا يطْعُي امك انَأ يطْعُأ ال .مكيطْعُأ
هللا روضح هّنإ .هسفن عوسي حور ،سدقلا حوّرلا وه مالّسلا اذه ؟عوسي ّبّرلا هايإ انيطعيو
هألميو حالسلا نم بلقلا دّرجي يذلا ،سدقلا حوّرلا ،وه هّنإ .هللا “مالس ةّوق” هّنإو ،انيف
،وه هّنإ .نيرخآلا ىلع ءادتعالا ةبرجت ئفطيو دومجلا بّوذي يذلا ،سدقلا حوّرلا ،وه هّنإ .ءودهلاب
،سدقلا حوّرلا ،وه هّنإ .ءادعأو قئاوع ال ،تاوخأو ةوخإ انبناجب دجوي هّنأ انرّكذي يذلا ،سدقلا حوّرلا
ال نحن انتوقب انّنأل ،ديدج نم قلطننو ،ديدج نم أدبنو ،رفغن يكل ةّوقلا انحنمي يذلا
.مالَس َءاسنو َلاجر حبصن ،سدقلا حوّرلا عم ،هعمو .عيطتسن
نأ بجي ،انتميزع طّبثي نأ بجي ،دقح الو ،لشف الو ،ةئيطخ ال ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
،برطضم انبلق ّنأ انرعش امّلك .مالّسلا انحنمي يذلا سدقلا حوّرلا ةّيطع رارصإب بلطن
مالّسلا حور بلط يف دادزن نأ انيلع ،بضغلاو رجّضلاو ةّيبصعلاب انلخاد يف انرعش امّلكو
اهّنإ “.سدقلا حوّرلا ينطعأو ،كمالس ينطعأ ّ،بر اي ” :موي ّلك لوقن نأ مّلعتنل .عوسي ّبّرلا نم
،اًديج مكعمسأ مل “.سدقلا حوّرلا ينطعأو ،كمالس ينطعأ ّ،بر اي” ؟اًعم اهلوقن له .ةليمج ةالص
نمل اًضيأ هبلطنلو “.سدقلا حوّرلا ينطعأو ،كمالس ينطعأ ّ،بر اي” :ىرخأ ةرم اهرّركنل
.لوّدلا يلوؤسم لجأ نمو ،موي ّلك مهب يقتلن نملو ،انبرقب نوشيعي
.مالس عاَّنُص نوكن ىّتح سدقلا حوّرلا لبقتسن يكل ءارذعلا ميرم انتدّيس اندعاستل

"ءامسلا ةكلم اي يحرفإ" ةالص
"ءامسلا ةكلم اي يحرفإ" ةالص دعب

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
،ناميإلا رشن ةّيعمج ةسسؤم ، Paolina Maria Jaricot،نويل يف ،مويلا رهظ دعب بّوطُتس
نرقلا نم لّوألا فصنلا يف تشاع يتلا ،ةّيناملعلا ةنمؤملا هذه .تايلاسرإلل اهمعدل
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ةلاسرل ةلماش ةيؤر اهلو رصعلا تارّيغتل ةهّبنتم ،ةعاجش ةأرما تناك ،رشع عساتلا
راشتنا يف ،ةّبحملاو ةالّصلاب ،ةكراشملا يف ةبغرلا عيمجلا يف اهلاثم مِرضُيل .ةسينكلا
!ةديدجلا ةّيوابوطلل قفصنل .ملاعلا يف ليجنإلا
عفدننف ،ضرألا ةخرص ىلإ ربكأ ةيانعب ءاغصإلل “ Laudato Siاًحّبسم نك” عوبسأ مويلا أدبي
ةلماكتملا ةّيرشبلا ةّيمنتلا ةمدخل ةرئادلا ركشأ .كرتشملا انتيب ةياعر يف اًعم لمعلل
.ةكراشملا ىلإ عيمجلا وعدأو ،ءاضعألا تائيهلا نم ديدعلاو
لفتحَي يتلا ،نيّيحيسملا ةنوعم ،ءارذعلا ميرم انتدّيس ىركذ مداقلا ءاثالثلا موي ييحن
نيّيحيسملا ةنوعم ءارذعلا ميرم نومّركي نيذلا ،نيصلا يف صاخ لكشب كيلوثاكلا اهب
.مهتويب يفو مهدالب سئانك نم ديدعلا يفو ،ياهغنش يف ناشيش رازم يف ،مهل ًةعيفش
عباتأو ،مهنم يحورلا يبرق ديكأت مهل دّدجأل ةصرفلا يل حيتت ةديعسلا ةبسانملا هذه
.موي ّلك مهلجأ نم يّلصأو ،ةاعرلاو نينمؤملل ةدقعملا ثادحألاو ةايحلا يف ةكراشمو مامتهاب
،نيصلا يف شيعت نأ نم ةسينكلا نكمتت يكل ،ةالّصلا هذه ىلإ مامضنالا ىلإ مكوعدأ
نالعإ يف اهتلاسر شيعت نأ نمو ،ةعماجلا ةسينكلا عم ةلاعف ةكرش ،ةنينأمطو ةيرحب
.يداملاو يحورلا عمتجملا مّدقت يف ةيباجيإ ةروصب مهسُتو ،عيمجلل ليجنإلا
ىلع مكركشأ .امور يف “ةايحلا راتخن” ةّينطولا ةرهاظملا يف اوكراش نيذلا عيمج ييحأ
نم دحلا ىلإ راصُي ام اًريثك يتلا ،ريمضلا ةضراعم نع عافدللو ةايحلا حلاصل مكمازتلا
ليمن نحن مويلاو ،ةريخألا تاونسلا لالخ ةماعلا ةّينهذلا يف رييغت ثدح ،فسألل .اهتسرامم
نأ راتخن نأ اننكميو ،لماكلا انفرصت تحت ريخ يه ةايحلا نأب داقتعالا ىلإ ديازتم لكشب
.يدرفلا انرايخ ىلع اًّيرصح فقوتم كلذ نأو ،انل ولحي امك َتيمُنو دِّلونف اهب بعالتن
اننكمي الو ،كاهتنالل ةلباق ريغو ةسّدقم ماودلا ىلع يهو !هللا نم ةبه يه ةايحلا ّنأ ركذتنل
.ريمضلا توص َتِكسن نأ
ىلإو اًئينه ًءادغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اوَسنت ال ،مكلضف نمو .اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىّنمتأ
!ءاقللا
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