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،سيئرلا دّيّسلا

،ّيسامولبدلا كلّسلاو ةموكحلا ءاضعأ

،نيمرتحملا ةّينيدلاو ةّيندملا تاطلّسلا

،يتداس يتاديس

 

ةباينلاب اًضيأو ،ّيلإ اهتهّجو يتلا بيحرتلا تاملك ىلع افوتوباش انازوس ةسيئّرلل ركشأ
اًّجاح تئج .ايكافولس يف يدوجول يتداعس نع مكل رّبعأو ،اًعيمج مكيّيحأ .بعشلا نعو مكنع
يف اًقح انأ .اّبوروأ بلق يف ةقيمعلا اهروذج ّدتمت ضرأ يف ،ميدق هخيرات َّنكل باش دلب ىلإ
تناكو ةّينامورلا ةّيروطاربمإلل اًدودح يضارألا هذه تناك .نيريثك نيرباع تدهش "طسو ضرأ"
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،ايراجنه ةكلمم ىلإ ىربكلا ايفاروم نم ،ةّيقرشلاو ةّيبرغلا ةّيحيسملا اهيف تلعافت اًناكم
نأو اوجمدنت نأ ،ةريثك دئادش نيب متفرع ،مويلا ىلإ ايكافولسوكيشت ةّيروهمج نم
ةدالوب ملاعلا بِجعُأ ،ةنس نيرشعو ينامث لبق :ةّيملس اهساسأ يف تناك ةقيرطب اوزّيمتت
.عارص نود نيتّلقتسم نيتلود

هب يحوي ام اذه .اّبوروأ بلق يف مالس ةلاسر نوكت نأ ىلإ ايكافولس وعدي خيراتلا اذه
نحن .ةّيفالسلا بوعشلا نيب ةّوخألا ىلإ زمري يذلا ،مكملع يف ضيرعلا قرزألا طيرشلا
تقولا يف ،نآلا ٌّحِلُم رمأ هّنإ .ديازتم لكشب يرورض لماكتو جامدنا زيزعتل ةّوخألا ىلإ ةجاحب
ةديدج ةقالطنا تأدب ،ةريثك تابوعص ىلإ ةفاضإلابو ،ةحئاجلا نم ةيساق رهشأ دعب ،يذلا
كانهف ،كلذ عمو .يّبوروألا داحّتالا لبق نم شاعتنا ططخ اهدنست ،اهراظتنا لاط ةّيداصتقا
عنصت ،ةرباع ةوشن ىلإ يّدؤي امم ،حبرلا ءارغإبو ةعرسلاب فرجنن انسفنأ كرتن نأ رطخ
هيف طبارتن ملاع يف يفكي ال هدحو يداصتقالا شاعتنالا ّنإ مث .ديحوتلا لدب ماسقنالا
ىلع ةدايّسلا لجأ نم لاضنلا رمتسي اميف .طسو ةقطنم يف اًعيمج شيعن ثيح ،اًعيمج
اّبوروأ زّيمتتلو ،مالّسلاو جامدنالاب ةّصاخلا هتلاسر دلبلا اذه دّكؤيل ،ةفلتخم تاهبج
.خيراتلا زكرم ىلإ اهديعي نأ نكميو دودحلا زواجتي يذلا نماضتلاب

ةّيعيبط ةقيرطب كلذ دعاسي نأ لمآ .ىحمي ال لكشب ناميإلاب يكافولسلا خيراتلا مسّتي
نيَوخألل ةّيماسلا ةايحلا نم اهوُّدمتست نأ نكمي .ةّوخألا رعاشمو دصاقم ةيذغت يف
.نيدحّتم ةّراقلا وّيحيسم ناك امدنع ليجنإلا ارشن دقف .سويدوثيمو سّلريك نيَسيدقلا
ةكرشلا ىلإ ايعسو ،عيمجلل امهّنأ امهسفنأ افرع .ضرألا هذه فئاوط نيب ناعمجي مويلا امهو
.ّيوفع حاتفنا ىلإ مهناميإ ةبالص تّدأ اذكهو .نيتاللاو نيّينانويلاو فالّسلا :عيمجلا عم
.اًضيأ نمزلا اذه يف ٍةدحَو َةمالع اونوكتل ،تقولا اذه يف ثارتلا اذه لوبقل نوّوعدم متنأو

اًمئاد َقبَتلف لب ،ةّوخألا ىلإ ةوعدلا مكبولق نم اًدبأ بيغت نأب اوحمست ال ،ءاّزعألا يئاقدصأ
:ةفايضلل اًريبك اًمامتها اولوت نأ نوفرعت متنأ .مكزّيمي يذلا يعيبطلا مكفطل عم مكيف
نومّدقتف ،ةيفالّسلا ةفايضلا نع رّبعت يتلا مكب ةّصاخلا ةقيرطلا ينتشهدأ دقلو
ةنيمّثلاو ةطيسبلا مداقّتلا هذه نع ثّدحتأو ديفتسأ نأ ّدوأ نآلاو .حلملاو زبخلا نيرئاّزلل
.ليجنإلاب ةعبشملا

باتكلا انوعدي .يساسأ رصنع وه ،اننيب اًرضاح هسفن لعجيل هللا هراتخا يذلا زبخلا
اًمئاد وه ليجنإلا هنع ثدحتي يذلا زبخلا .ريغلا عم همساقت ىلإ لب ،هعيمجت مدع ىلإ سّدقملا
موقي ال يقيقحلا ىنغلا ّنإ انل لوقي هّنإ :ةكرتشملا انتايحل ةّيوق ةلاسر هّنإ .رَسكُي زبخ
ةركف لمحي رّسكتي يذلا ،زبخلا .انلوح نم عم يواستلاب همساقتب لب ،انيدل ام ريثكتب
ّيأ ضّرعتي نأب حمسن الف .نيفعضألاب ءانتعالا ىلإ صوصخلا هجو ىلع انوعديو ،فعضلا
،ةلكشم وأ اًئبع فاعضلا يف ىرت ال ةّيحيسملا ةرظنلا .ةقرفتلل وأ لزعلاو مصولل صخش
.مهتيامحو مهتقفارم بجي تاوخأو ةوخإ مهيف ىرت لب

ةصرفلا دحاو ّلك ءاطعإ ةّيمهأو ،لدعلا ةّيمهأ ىلإ ريشي يواستلاب عزوملاو روسكملا زبخلا
عيمجلا ىلع نيناوقلا هيف قَّبطُت لبقتسم ءانبل دوهجلا لذب بجي .هسفن قيقحتل
لب ،ةدّرجم ةركف لدعلا ىقبي ال ىّتحو .اًدبأ (ىَرشُي الو) عابُي ال لدع ساسأ ىلع ،يواستلاب
ةّيعرشلا رشن بجيو ،داسفلل ةّداج ةحفاكمب مايقلا بجي ،زبخلا لثم اًسوملم اًئيش نوكي
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.ءيش ّلك لبق اهزيزعتو

ّلك زبخ .ّيموي زبخ ،(11 ،6 ىتم عجار) ّيمويلا :ةفصلاب اًقيثو اًطابترا اًضيأ زبخلا طبتري
نودب ةمارك دجوت ال ،زبخ نودب ءاذغ دجوي ال هّنأ امك .راهنلا مظعم لغشي يذلا لمعلا وه موي
ال ىتح ،لمعلا زبخ ىلع دحاو ّلك لصحي نأ يف ّقحلا دجوي ،ّيوخأو لداع عمتجم ساسأ يف .لمع
.رثكأ لام نع اًثحب ةّيلصألا هضرأو هتلئاع كرت ىلإ رطضي الو شيمهتلاب دحأ رعشي

،هّنإ .هذيمالت ميلعت يف عوسي همدختسي زمر لّوأ وه حلملا .(13 ،5 ىتم) "ضرألا حلم متنأ"
ّلظت اهنودب يتلا ةهكنلا يف ريكفتلا ىلإ وعديو ،ماعطلل اًمعط يطعي ،ءيش ّلك لبق
اًعم سانلا شيع نوكي ىتح ةلاّعفو ةمظنم تاّيلكيه يفكت ال ،عقاولا يف .معط الب ةايحلا
امدنع طقف ةهكن حلملا يطعُي املثمو .نماضتلا ةهكن ىلإ جاتحن ،ةهكن ىلإ ةجاحب نحن .اًديج
نولذبي نيذلا نم يناجملا ءاطعلا لالخ نم ةايحلا ىنعم عمتجملا ديعتسي كلذك .بوذي
،كلذ ىلإ مهعفدي ام ،صوصخلا هجو ىلع ،بابشلا دجي نأ ليمجلا نم .نيرخآلا لجأ نم مهسفنأ
،نونْغُيو ،هب نوكّسمتيف ،مهدلب لبقتسم نوعنصي نيذلا مه مهّنأب اورعشي ىّتح
اًرارم نوعدخني مهّنكل .بابش نودب ديدجت دجوي ال .مهقبس يذلا خيراتلا ،مهعادبإو مهمالحأب
مهسفنأ نوُّرُجي اّبوروأ يف اًدج نوريثك ،نوريثك .ةايحلا ىلإ توملا لمحت ةّيكالهتسا حورب
زفاوحلا نودجي نيأ نوري الو ،ةمومحملا ةايحلا طمن ببسب نيرّتوتمو ،نيطبحمو نيبعتم
يطعي ام صخش هاجت ةّيلوؤسملاب روعّشلا .نيرخآلاب مامتهالا وه دوقفملا رصنعلا .لمألاو
.انسفنأل عقاولا يف هيطعن امّنإ ،هيطعن ام ّنأ فشتكن هبو ،اًمعط ةايحلا

هتيامحو ماعطلا ظفحل مدختسُي ناك ،اًمعط يطعي هّنأ ىلإ ةفاضإلاب ،حيسملا نمز يف حلملا
ةرطعلا تاهكنلا رِّمدي يداملا بسكلاو كالهتسالا ةّيحطس وعَدت اّلأ مكل ىنمتأ .نُّفعتلا نم
ةليلق دوقع لبق ام ىلإ ،يضارألا هذه يف .يجولويديألا رامعتسالا الو .مكديلاقت لضفأل
ةدوعلاب ،اهانعم نم اهغِّرفي رخآ دحاو ركف كانه ،مويلاو .ةّيرحلا عنمي دحاو ركف كانه ناك ،تلخ
لثم مويلا .طقف ةّيدرف تاجايتحا يه قوقحلا ّنإو بسكلا وه مّدقتلا ّنإ لوقي رابتعا ىلإ
بورحلا ّنشل ةسامحلا يف نمكي ال وهف ،ملاعلا بسحب اًباوج سيل ،ناميإلا حلم ،سمأ
.ةّبحملا ةداهش يف ءيش ّلك لبقو ،هللا توكلمل رباصلاو فيطللا عرزلا يف لب ،ةّيفاقثلا
،سويدوثيمو سّلريك نيَسيّدقلا ثارت ىلع ةلودلا اونبت نأ نوديرت مكّنأ مكروتسد ركذي
عقاو اودَّلوف ،ليجنإلاب ةفاقثلا باصخإب اوماق ،هاركإ نودبو ضرف نودب ،مهّنإ .اّبوروأ ءاعفش
قيرطلا نكلو ،ةرطيسلاو تاحاسملا وزغ لجأ نم لاضنلا سيل :قيرطلا وه اذه .ةعفنمو ريخ
ةّيؤرلا قثبنت ،تابيوطتلا نم ،انه نم .تابيوطتلا قيرط ،نوسيّدقلا اهيلإ راشأ يتلا
.عمتجملل ةّيحيسملا

،يضاملا راركت ينعي ال ريخلا ىلع ةظفاحملا ّنأ اًضيأ سويدوثيمو سّلريك ناسيّدقلا رهظأ
لاجرو ءارعشو باّتُك مكخيرات يف دجوي .روذجلا عالتقا نود نم ديدجتلا ىلع حاتفنالا لب
نم ريثك يف مهتايح تّرم كلذك ،حارجلا قرحي حلملا ّنأ امبو .دالبلا حلم اوناك نوريثك ةفاقث
،مهلخاد يف اًرارحأ اوّلظو ،نوجسلا يف اوُقلُأ ةعماللا تاّيصخشلا نم مك .مّلألا ةقتوبب نايحألا
حلم اذه .اورفغ ،ءيش ّلك لبقو !ملظلا ةمواقمو ماجسنالاو ةعاجشلا يف ةعطاس ةلثمأ اومّدقو
.مكضرأ

نأو ضعب نع انضعب لصفنن نأ لهس وه مك انل ترهظأ دقو .ةحئاجلا يهف انرصع ةنحم اّمأ
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أدبنل ،كلذ نم اًلدب .هسفن عضولا يف انك ولو ىّتح ،طقف هسفن يف دحاو ّلك رّكفي
ال ،هسفن لزعي نأ عيطتسي دحأ ال .نيرخآلا ىلإ ةجاحبو ءافعض اًعيمج انّنأب فارتعالاب
بيلاسأ يف ريكفتلا ةداعإل ةوعد" اهربتعنلو ةدّشلا هذه لبقنل .بوعشلا الو دارفألا
نم يّكشتلا انديفي ال .(Fratelli tutti ، 33 "ةوخإ انلك" ،ةماع ةيوباب ةلاسر عجار) "انتايح
كلذ اولعفت نأ مكل ىّنمتأ .اًعم لبقتسملا ءانبل اندعاوس نع رّمشن نأ انيلع ،يضاملا
نيب ،كانه .ارتات لابج ،ةعئارلا مكلابج ىلإ نورظنت متنك ول امك ،ىلُعلا ىلإ هجّتم مكرظنو
يذلا تيبلا اهّنأكو ةقيلخلا رهظتو برقأ هللا ودبي ،ءامسلا وحن ةقلطنملا ممقلاو تاباغلا
تاّرمملاو ممقلا مكلابج طبرت .نورقلا ّرم ىلع ةريثك اًلايجأ فاضتسا يذلاو ،(رامد) هّسمي مل
بوعشلا نيب عمجتل ةلودلا دودح ىّطختتو ،ةدحاو ةلسلس يف ةعونتملا ةّيعيبطلا
اًدهجو اًربص اذه بّلطتي .ّلكلا عمجي يذلا لامجلا ،لامجلا اذه ىلع اوظفاح .لامجلا يف ةفلتخملا
مككراب .ءامسلا هكرابت يذلا يرشبلا لمعلا وه اذه نكل .اًعادبإو اًعافدناو ،ةكراشمو ةعاجشو
.اًركش .[!ايكافولس هللا كراب] !Nech Boh žehná Slovensko .ضرألا هذه هللا كراب ،هللا
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