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خاطرة العدد

ّصلي الأبانا
الله ي�
بني الذي على الأر�ض
يا ّ
ِ
املجرب
امل�ستوح�ش،
املهموم،
َّ
�أنا �أعرف ا�سمك جيداً
أقد�سه ،لأين �أحبك
و �ألفظه و � ّ
ل�ست لوحدك،
الَ ،
بل �أنا مقيم فيك
ومع ًا نبني هذا امللكوت
الذي �س ِرت ُثه �أنت
ي�رسين �أن ت�صنع م�شيئتي،
ّ
تكون �سعيداً،
فم�شيئتي هي �أن
َ
جمد اهلل
ل ّأن َ
هو �أن يحيا الإن�سان
علي
ا ّتكل دائم ًا ّ
كفاف يومك.
فيكون لك خب ُزك
َ
أطلب �إليك
تهتم؛ فقط � ُ
ال ّ
�أن تعرف كيف تتقا�سمه مع �إخوتك
تعرف �أنني �أغفر لك ك َّل �إهاناتك يل
قبل �أن تقرتفها
لذلك �أطلب �إليك
�أن ت�صنع ال�شيء نف�سه
مع الذين ُيهينونك
وحتى ال تقع �أبداً يف التجربة،
ب�شدة بيدي،
مت�سك ّ
ّ
ال�رش،
من
يك
جن
�
أ
و �أنا
ّ
ّ
ني واحلبيب
ني امل�سك َ
يا ُب ّ
*******
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كنت ال حتيا كابن،
قل «�أبانا» ،حتى لو َ
تتذكر �أن اهلل هو �أبوك.
ع ّلك ّ
قل «الذي يف ال�سموات» ،حتى لو كنت ال تف ّكر � ّإل يف الأر�ضيات،
ع ّل ذه َنك يرتفع �إىل ال�سموات.
ا�سمك �أنت،
قل
ا�سمك» ،حتى لو َ
ّ
«ليتقد�س ُ
كنت ُت ّجد َ
تتنبه �إىل �أن ا�سمك من دون اهلل ال مكانة له.
ع ّلك ّ
قل «لي� ِأت ملكوتك» ،حتى لو كنت ال تف ّكر � ّإل يف التم ّلك،
ملكوت اهلل.
ع ّلك ت�شتهي
َ
قل «لتكن م�شيئتك» ،حتى لو كنت ال تعمل � ّإل مب�شيئتك،
ع ّلك تعي �أن م�شيئة اهلل هي قدا�ستك.
قل «كما يف ال�سماء كذلك على الأر�ض»،حتى لو مل تكن تقبل �أن اهلل
يريدك �أن تعي�ش حيا َة فرح و�سالم
وتتغي.
ع ّلك تنظر �إىل ال�سماء
ّ
قل «خب َزنا ال�رضوري للحياة � ِ
أعطنا اليوم» ،حتى لو كنت ال تعطي خبزك،
يتحرر من الرتابيات.
ج�سدك
ع ّل َ
ّ
قل «واغفر لنا ذنوبنا» ،حتى لو كنت ال ت�سامح وال تغفر،
ع ّلك تدرك �أن املغفرة هي باب اىل ال�سماوات.
قل «كما نغفر نحن �أي�ض ًا للمذنبني �إلينا» ،حتى لو كنت تقنع نف�سك �أنك غفرت،
خداعه.
ع ّلك تدرك �أن اهلل عا ٌ
مل بكل �شيء وال ت�ستطيع َ
تعر�ض نف�سك للتجربة،
قل «ال تدخلنا يف جتربة» ،حتى لو كنت ّ
الرب واحلق.
ع ّلك ت�سري يف طريق ّ
قل «جننا من ال�رشير» ،حتى لو كنت ال تنوي � ّإل فعل ال�رش،
ع ّلك تعرف �أن اهلل هو خم ّل�صك الوحيد.
الب�رشية،
كنت من َع َب َد ِة ال�سلطة
لك املـُ َ
قل «ل ّأن َ
لك والقدر َة واملجد» ،حتى لو َ
ّ
حتدث مبجد اهلل
ع ّل َك ُ
تدرك � ّأن ال�سماوات ّ
والفلك ُي ْخرب بعمل يديه.
غري �أمني،
قل «�آمني» ،حتى لو كنت َ
العبد الأمني.
ع ّل
�ضمريك ي�ستيقظ فتكون ذاك َ
َ
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در�س الكتاب

مقدمات �إىل �أ�سفار العهد القدمي
(احللقة ال�ساد�سة والع�شرون)
مقدمة �إىل �سفر املراثي
(الق�س هادي غنطو�س)

مقدمة

ن�صل يف هذه احللقة من رحلتنا مع �أ�سفار العهد القدمي �إىل ال�سفر الثالث من �أ�سفار
الأنبياء الكبار يف العهد القدمي للكتاب املقد�س ،هو �سفر املراثي.
الرتتيب املوجود يف الن�سخة ال�سبعينية اليونانية للعهد القدمي حيث
يتبع العهد القدمي
َ
ينتمي �سفر املراثي �إىل �أ�سفار الأنبياء الكبار ،وي�أتي بعد �سفر �إرميا ،النبي الذي ين�سب �إليه
�سفر املراثي (هناك �سفر غري قانوين/قانوين ثانوي/قانوين ين�سب �أي�ض ًا �إىل �إرميا ي�أتي بني
ال�سفرين يف الن�سخة الكاثوليكية والأرثوذك�سية للعهد القدمي ،هو �سفر باروخ).
يف حني �أن ال�سفر ينتمي ،يف الن�سخة العربية من العهد القدمي (الكتاب املقد�س اليهودي)،
أحد الأ�سفار اخلم�سة التي تدعى «باملخطوطات»� ،أو «�أدراج
�إىل �أ�سفار «الكتابات» ،ويعترب � َ
الكتب» :ن�شيد الأن�شاد (الف�صح) ،راعوث (الأ�سابيع اخلم�سني) ،املراثي (التا�سع من �آب)،
اجلامعة (املظال) ،و�إ�ستري (البورمي) ،وتقر�أ يف الأعياد اليهودية اخلم�سة ،و�إن تنوعت �أماكن
متو�ضعه بني تلك الأ�سفار.
عنوان ال�سفر يف الن�سخة العربية هو �إيكا ،والذي يعني «كيف» ،وهي الكلمة الأوىل
يف ال�سفر؛ وذلك بح�سب الأ�سلوب امل�ستخدم يف ت�سمية الكثري من �أ�سفار العهد القدمي يف
الن�سخة العربية ،كما ذكرنا �سابق ًا .يف التقليد اليهودي ،ا�سم ال�سفر هو قينوت ،والذي يعني
«مراثي» ،كما هو احلال يف التلمود البابلي وغريِه من الكتابات التي تعود �إىل الفرتة ذاتها.
وتتفق الن�سخة اليونانية ،ومن بعدها الالتينية ،مع ت�سمية هذا ال�سفر ب�سفر املراثي (ثرينوي
باليوناين ،وثريني بالالتيني).
ويف مرحلة الحقة� ،أ�ضافت خمطوطات وترجمات كثرية �إىل ا�سم ال�سفر «املراثي» عبارة
«�إرميا» �أو «�إرميا النبي» ،لي�صبح ا�سم ال�سفر «مراثي �إرميا» �أو «مراثي �إرميا النبي»؛ الأمر
الذي يرتبط بالتقليد ال�شائع حول ن�سب ت�أليف ال�سفر للنبي �إرميا .و�سرنى يف �سياق هذه
الدرا�سة فيما بعد معاناة مثل ن�سب كهذا من �ضعف �شديد من الناحية التاريخية.
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نظرة تاريخية �إىل �سفر املراثي

�سفر املراثي هو عبارة عن جمموعة من خم�س ق�صائد خمتلفة تدور حول دمار �أور�شليم على
يد البابليني يف �سنة  586ق.م.؛ وتلك الق�صائد اخلم�س ال تروي �أحداث �سقوط املدينة ،لكنها
تقدم �صوراً حي ًة للرعب والفو�ضى والأمل التي رافقت احل�صار وال�سقوط وما بعدهما ،وتت�أمل
يف �أ�سباب ح�صول ذلك احلدث اجللل ،وتت�رضع �إىل اهلل طالبة رحمته وغفرانه وملتم�سة �شفقته
على مدينته .ولهذا ،يف الليتورجيا اليهودية التي مت تطويرها يف مرحلة ما بعد ال�سبيُ ،و�ضع
�سفر املراثي يف التا�سع من ال�شهر اليهودي �آب؛ وهو التاريخ الذي خ�ص�ص لتذكر �أحداث دمار
ُ
خمتلفة يف اململكة واملدينة والهيكل .ويعتقد الباحثون �أن ممار�سة كهذه تعود �إىل مرحلة
مبكرة يف زمن ال�سبي ،كما يقرتح ك ٌل من �إرميا  5 :41وزكريا 5-7:3؛ .19 :8
ويتميز �سفر املراثي بعدم وجود �أدلة ت�ساعدنا على حتديد تاريخ كتابة ال�سفر �سوى �أن ال�سفر
يجب �أن يكون قد كتب بعد دمار �أور�شليم والهيكل على يد البابليني يف �سنة  586ق.م ،كما
ي�شري مو�ضوع الق�صائد اخلم�س التي يت�ألف منها ال�سفر .ومن املرجح �أن الق�صائد اخلم�س ك ّلها
ال تعود �إىل زمن مت�أخر جداً عن تاريخ �سقوط املدينة� ،إذ �أن �صور احل�صار والدمار والرعب الذي
رافقها هي �صور حية بقوة يف فكر ُن ّظام الق�صائد ،دون وجود �أي �إ�شارات لتحقق العودة وبدء
�إعادة البناء ،والتي مل تزل على م�ستوى الأمور املرجوة يف ال�سفر ،الأمر الذي يوحي بتاريخ بني
�سنة  586و�سنة  450ق.م ،الذي هو تاريخ �إعادة بناء الهيكل.
�أما فيما يتعلق بكاتب ال�سفر ،ف�إن املوقف التقليدي ين�سب ال�سفر �إىل �إرميا ،رغم عدم وجود
�أي �شيء يف ال�سفر ي�شري �إىل هذا� ،أو يدعمه .ومن الوا�ضح �أن هذا املوقف التقليدي ،والذي ينبع
مهمة يف حياة
من التوجه العام يف الكتاب املقد�س ل َن َ�س ِب الأ�سفار املختلفة �إىل �شخ�صيات ّ
�شعب اهلل ،كمو�سى وداود و�سليمان ،يعاين من �ضعف �شديد ،ويفتقر �إىل �أي اثبات �أو دليل .ومن
املثري لالهتمام �أن هذا املوقف التقليدي �إمنا يبنى على الإ�شارة �إىل بكاء �إرميا يف ال�سفر الذي
يحمل ا�سمه (�إر  ،)1 :9و�إىل رثائه ليو�شيا امللك (� 2أخ  .)25 :35وانطالق ًا من ذلك ،ت�ضيف
الن�سخة اليونانية ال�سبعينية العبارة التالية يف افتتاح �سفر املراثي...« :جل�س �إرميا يبكي ،و�أ ّلف
املراثي التالية عن �أور�شليم ،وقال ،»...وت�ضع ال�سفر �ضمن الأ�سفار املن�سوبة �إىل �إرميا ،بعد
�إرميا وباروخ.
�سفر املراثي مع �سفر �إرميا،
ولكن ،كما �أ�رشنا منذ قليل ،ال ت�ضع الن�سخة العربية للعهد القدمي َ
وبالتايل ي�شري �إىل عدم ن�سبه �أ�سا�س ًا �إىل �إرميا؛ الأمر الذي يتفق مع طبيعة ال�سفر ،والذي هو
بو�ضوح عبارة عن جتميع خلم�س ق�صائد رثاء خمتلفة ال حتمل �أي منها ا�سم ًا لكاتبها ،تتفق
جميعها يف �أمرين اثنني ،وهما :مو�ضوعها الذي يدور حول دمار املدينة والهيكل ،و�أ�سلوب
كتابتها املتميز ،والذي يتبع ب�أ�شكال خمتلفة ت�سل�سل الأبجدية العربية (.)acrostics
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يف كل الأحوال ،مل يواجه �سفر املراثي �صعوبة كبرية يف قبول قانونيته ،ولكن كان
هناك ،كما ر�أينا �أعاله ،تنوع واختالف كبري يف حتديد مو�ضعه بني الأ�سفار القانونية يف
العهد القدمي ،وذلك بح�سب التقاليد املختلفة املرتبطة بت�أليفه.

نظرة �أدبية �إىل �سفر املراثي

الأ�صحاح الأول هو عبارة عن ق�صيدة و�صف لال�ضطراب يف �صهيون على ل�سان الكاتب
يف البداية ( )11-1ومن ثم على ل�سان املدينة نف�سها ( .)22-12وتت�ضمن هذه الق�صيدة
موا�ضيع خمتلفة ،كال�رصاع مع فكرة تخلي اهلل عن مدينته وهيكله ،ورف�ض اهلل ل�شعبه،
وتفاعل الأفراد واجلماعة مع الأمل واملعاناة و�أ�سبابهما؛ وهذه املوا�ضيع هي املوا�ضيع
الرئي�سية لل�سفر ككل.
أ�صحاح الأول ،ولكن ي�سيطر عليه �إعالن الهوتي خطري
أ�صحاح الثاين ال
بدوره ي�شبه ال
ُ
َ
ت�سكب الدمع (.)18
ب�أن اهلل هو �سبب دمار مدينته ( ،)5التي يجب عليها بالتايل �أن
َ

� ّأما الأ�صحاح الثالث فيم ّثل قمة ال�سفر من الناحية الأدبية ،ويت�ضمن ق�صيدة ت�أتي على
ل�سان متكلم مفرد ،وتقدم تطوراً روحي ًا ،حيث ي�صل املت�أمل �إىل �إميان �صابر ( ،)39-1ويدعو
�شعبه للعودة معه �إىل اهلل ( ،)41-40قبل �أن يختم ب�صالة ت�رضع لأجل اجلماعة كلها (.)66-42
�أما الأ�صحاح الرابع فهو عودة لر�سم �صور الرعب املرتبطة بح�صار املدينة و�سقوطها،
مبا يظهر �أن التجدد الروحي الذي يقرتحه الأ�صحاح الثالث هو ،يف �سياق ال�سفر ،رجاء �أكرث
منه حقيقة واقعية لل�شعب املت�أمل.
ويف النهاية ميثل الأ�صحاح اخلام�س خامتة ليتورجية لل�سفر ب�أكلمه ،وتتميز الق�صيدة
ب�أنها تت�ضمن الكثري من ال�سمات امل�شرتكة مع املراثي اجلماعية املوجودة يف �سفر املزامري
قم َتها يف طلب تدخل اهلل وم�ساعدته.
(مز 44؛ 60؛ 74؛ 79؛ 80؛ 83؛  ،)89والتي تبلغ ّ
من جهة �أخرى ،الرتكيز الوا�ضح على ا�ستمرار املعاناة احلالية يجعل هذه الق�صيدة ت�شبه
الق�صائد الأربع الأخرى يف �سفر املراثي.
مر معنا ،يتميز �سفر املراثي ب�أن الق�صائد اخلم�س التي يت�ألف منها ال�سفر تتبع �أ�سلوب
وكما ّ
( ،)acrosticsالذي يتبع ت�سل�سل الأبجدية العربية يف ت�أليفها ب�أ�شكال خمتلفة .ولعله من املفيد
�أن نذكر هنا ب�أن ا ّتباع هذا الأ�سلوب كان يهدف �إىل ت�سهيل حفظ الق�صائد وتردادها.
الأ�صحاح اخلام�س هو مثال منوذجي لق�صيدة  acrosticsب�أب�سط �أ�شكالها ،حيث يت�ألف
من � 22شطر تتبع يف ت�سل�سلها الأبجدية العربية (�أبجد هوز حطي كلمن �سعف�ص قر�شت)،
فيبد�أ كل �شطر باحلرف الأبجدي املنا�سب� ،أي تبد�أ الكلمة الأوىل يف ال�شطر الأول بحرف «�أ»،
وتبد�أ الكلمة الأوىل يف ال�شطر الثاين بحرف «ب» ...وهكذا.
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� ّأما الق�صائد الأربع الأخرى فتتبع مناذج � acrosticsأكرث تعقيداً� ،إذ تت�ألف كل ق�صيدة
من الق�صيدتني املوجودتني يف الأ�صحاحني  1و 2من  22مقطع يت�ألف كل منها من 3
�شطور ،بحيث تبد�أ الكلمة الأوىل من ال�شطر الأول من املقطع الأول باحلرف «�أ» ،وتبد�أ الكملة
الأوىل من ال�شطر الأول من املقطع الثاين باحلرف «ب» ...وهكذا.
من جهتها ،تتبع الق�صيدة املوجودة يف الأ�صحاح الرابع النموذج ذا َته املوجود يف
الأ�صحاحني الأول والثاين ،مع فارق �أن مقاطعها تت�ألف من �شطرين عو�ض ًا عن ثالثة.
النموذج الأكرث تطوراً من
ويف النهايةُ ،تعترب الق�صيدة املوجودة يف الأ�صحاح الثالث،
َ
الناحية الأدبية يف ال�سفر� ،إذ تت�ألف من اثنني وع�رشين مقطع ًا ،يت�ضمن كل منها ثالثة �شطور،
يبد�أ كل �شطر منها باحلرف الأبجدي املنا�سب للمقطع ،فيبد�أ كل �شطر من ال�شطور الثالثة التي
ُت�شكل املقطع الأول بحرف «�أ» ،ويبد�أ كل �شطر من ال�شطور الثالثة التي ُت�شكل املقطع الثاين
بحرف «ب» ...وهكذا.
ولعله من املثري لالهتمام �أن ن�شري هنا �إىل �أن الق�صائد املوجودة يف الأ�صحاحات  2و3
و 4تتبع ت�سل�س ًال �أبجدي ًا معد ًال ب�شكل ب�سيط ،بحيث ي�أتي حرف ال «ف» قبل حرف ال «ع»،
وهو التعديل الذي جند �شبيه ًا له يف الق�صائد ال  acrosticsاملوجودة يف الن�سخة اليونانية
لأمثال  31ومزمور  .34وعليه ،فالباحثون يقرتحون �أن هذه الق�صائد املختلفة ت�شري �إىل
�أن هذا الت�سل�سل هو الت�سل�سل الأبجدي الأ�صلي يف الأبجدية العربية ،قبل �أن يتم تعديله يف
مرحلة الحقة مع �سيطرة الت�سل�سل الأبجدي الأوغاريتي والفينيقي.

ر�سالة �سفر املراثي لنا اليوم

مهمة لنا يف حياتنا ،خ�صو�ص ًا ونحن نعي�ش
مما ال �شك فيه �أن �سفر املراثي يحمل ر�سالة ّ
ويهجر .فاملراثي تعلن
تدمر مد ُننا وكنائ�سنا ،ويقتل �شعبنا
يف ال�رشق الأو�سط اليوم ،حيث َّ
ّ
خمتلف
لنا �أن الدمار واملوت والأمل كانت وال زالت جزءاً ال يتجز�أ من حياتنا هذه ،واخترب ْته
ُ
ونعب
�شعوب الأر�ض على مر التاريخ .و�سفر املراثي يعلن لنا ب�أننا ن�ستطيع �أن ن�سكب قلوبناّ ،
عن حزننا ،ون�رصخ حمتجني يف وجه �إلهنا الذي يعرف جبلتنا واخترب �ضعفنا و�آالمنا،
ويقبل �رصخاتنا حتى بوجهه .ال بل �إن �سفر املراثي ُيظهر لنا �أن �إلهنا هو ال�شخ�ص املنا�سب
لكي ن�سكب قلوبنا �أمامه ،ون�ضع �آالمنا و�أحزاننا بني يديه .من جهة �أخرى� ،سفر املراثي يظهر
لنا �أن الأمل والدمار لي�سا النهاية؛ ف�أور�شليم املدمرة �أعيد بنا�ؤها ،والكلمة النهائية مل تكن
للمعاناة واحلزن واملوت؛ وبالتايل ،ونحن يف قلب �أحزاننا نبكي �أمل ًا ،نرثي مدننا و�شعبنا،
ون�رصخ احتجاج ًا يف وجه �إلهنا ،مدعوون لندرك ذلك ونعي�ش على �أ�سا�س ذلك ،متذكرين �أن
الن�رصة والكلمة الأخرية هي لإلهنا وللحياة التي يعلنها مبحبته ونعمته.
وبهذا ن�أتي �إىل ختام حلقتنا هذه يف �سل�سلة درا�ستنا لأ�سفار العهد القدمي،؛ ف�إىل اللقاء يف
احللقة القادمة مع �سفر نبوي �آخر ،هو �سفر حزقيال.
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هل نحن كني�سة خادمة
االبن الـــعائد �إىل �أبــيه
قوة القيامة
ّ
امل�سيح قام ...ح ًّقا قام
الـمحـــتاج
يوم ُ
الرب
ٌ
يوم �صنعه ّ

هل نحن كني�سة خادمة
(�أعمال الر�سل )7-1 :6

(الق�سي�سة جنال ق�صاب)
ّ

عام  1992احتلت �رشكة  Word perfectاملكانة الأوىل يف عامل الكومبيوتر� ،إذ
ا�ستخدم حوايل  7ماليني م�شرتك هذا الربنامج؛ مل يح�صل هذا ب�سبب �سعر ،Word perfect
�أو ب�سبب القدرات التي كانت عند هذه ال�رشكة .لقد كانت  Word perfectالأوىل والأقوى
ب�سبب اخلدمة التي كانت تقدمها للزبائن.
فقد كان لل�رشكة �سبع ماية وخم�سون موظف ًا ،ثلثهم مدربون فقط لتلبية حاجات الزبائن.
قدمت هذه ال�رشكة � 11ساعة يومي ًا من اخلدمات املجانية ،وكانت مكاملات الزبائن ت�صل
�إىل 16000مكاملة يومي ًا.
بعد �سنوات عدة �أ�صبحت �رشكة  Microsoft wordالأهم ،وذلك لأن �إدارة جديدة
ا�ستلمت  word perfectومل تعر اخلدمات � َّأي اهتمام .وهكذا انتهت �رشكة Word perfect
مع انتهاء اخلدمات فيه.
�إذا كانت اخلدمة مهمة بالن�سبة لعامل الأ�شغال والتجارة ،فماذا بالن�سبة للكني�سة� ،أو
جماعة الإميان؟
يتناول الن�ص يف �أعمال  7-1 :6مو�ضوع اخلدمة� :إذ يبدو يف �أعمال  7-1 :6ظهور �أول
�إ�شكال� ،أو حتد ،يف حياة الكني�سة الفتية .واجهت جماعة الإميان م�شكلة تذمر من اليونانيني
على العربانيني �أن �أرامل اليونانيني كن ُيغفل عنهن يف اخلدمة اليومية – ال نعلم تفا�صيل
هذه امل�شكلة وكيف مت �إغفال خدمة الأرامل  -لكننا نعلم ب�أنه كان هناك �رصاع بني يهود
�أور�شليم  -الذين كانوا يتكلمون الآرامية وكانوا يفاخرون �أنهم مل يختلطوا ب�أحد ،واليهود
الذين قدموا من �أماكن �أخرى وبقوا يف �أور�شليم  -ه�ؤالء عا�شوا خارج فل�سطني �أجيا ًال
طويلة فن�سوا لغتهم العربية وتكلموا اليونانية وقد كان اليهود الأ�صليون يحتقرونهم لأنهم
�أجنبيون.
ظهر هذا التحييز حتديداً عند توزيع ال�صدقات اليومية ،فقد قامت جماعة الإميان بجمع
التربعات املالية والطبية ،وكانوا يوزعونها على الفقراء واملحتاجني .و�سط تكاثر منو عدد
التالميذ يف �أور�شليم «وجمهور من الكهنة كانوا يطيعون الإميان» ،ظهر حتدي اخلدمة،
مما جعل الر�سل َي ُعون احلاجة تنظيم العمل ،فعلى ما يبدو �أن الر�سل كانوا يقومون �أنف�سهم
بتوزيع احلاجات� ،إذ يقول الن�ص.
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«وي�ضعونها عند �أرجل الر�سل ،فكان يوزع على كل �أحد كما يكون له احتياج» (�أع )35 :4
تنبه الر�سل �إىل �أهمية و�ضع الأمور يف �أماكنها ال�صحيحة؛ «فدعى االثنا ع�رش جمهور
التالميذ وقالوا :ال ير�ضى �أن نرتك نحن خدمة كلمة اهلل ونخدم موائد»؛ ولذا اقرتح الر�سل
تنظيم اخلدمات :اختاروا �سبعة رجال م�شهوداً لهم ،مملوئني من الروح القد�س واحلكمة؛
ف�أ�س�سوا خدمة املوائد «دياكونيا»  -خدمة اجل�سد  -خدمة حاجات النا�س.
ما معنى خدمة اجل�سد؟ قد تبدو هذه اخلدمة للوهلة الأوىل خدمة �أقل من اخلدمات
الأخرى (يخدم الطاوالت  -غار�سون)� ،إال �أن  ،John Collinsيف كتابه Diakonea
 ،Reinterpreting Ancient Resourcesيلقي ال�ضوء على معنى  Diakoneaيف الأدب
اليوناين ليقول ب�أنها ال تعني �أبدا خدمة �أقل �ش�أن ًا ،ولكنها تقرتن مبعان ثالث:
 Messageتعنى �شخ�ص يخدم الآخر كناقل ر�سالة
 Agencyوكيل يقوم بخدمة و�سيط
 Attendantم�رشف يهتم بالقيام باخلدمة
لذا ف�إن خدمة اجل�سد هي ب�أهمية خدمة ال�صالة وخدمة الكلمة ،لذلك اختاروا �سبع رجال
مملوئني من الإميان والروح القد�س وو�ضعوا الأيدي عليهم .اختار الر�سل �أ�شخا�ص ًا بامل�ؤهالت
نف�سها ،من «االمتالء بالروح القد�س» كما الر�سل حتى يقوموا بخدمة اجل�سد ،يقومون بخدمة
اجل�سد حتى يطابقوا خدمة الروح ،وكالء ميثلون ،ي�رشفون ،يرا�سلون ،يطابقون خدمة الروح،
وال�صالة وخدمة الكلمة.
وجد الر�سل �أن خدمة الروح ال تطابق خدمة اجل�سد  -بالعربي الدارج «منحكي �شي
ونعي�ش �شي �آخر» .فالتحدي الذي قام به الر�سل هو تنظيم جماعة الإميان حتى يتطابق ما
تعلمه جماعة الإميان مع طريقة عي�شها.
ما قام به الر�سل لي�س تنظيم مهام� ،أو �إيجاد مراكز ومواقع؛ ما قام به الر�سل هو ت�صحيح
حتي جماعة الإميان ما كانت تعلمه.
م�سار �إذ مل َ

خدمة اجل�سد هي نف�سها خدمة الروح ،وال�صالة ،وخدمة الكلمة .لذا انتقوا �أنا�س ًا م�شهوداً
لهم ،بل �إنهم اختاروا يونانيني � -أجنبني  -مكروهني  -حتى يقوموا هم بخدمة اجل�سد.
يحكى �أن �إحدى امللكات قامت برحلة يف الغابات؛ ويف و�سط النزهة هطلت الأمطار
بغزارة ،فلج�أت �إىل �إحدى البيوت القريبة وطلبت �أن ت�ستعري �شم�سية .مل تعرفها ربة املنزل -
فتوجهت �إىل غرفة و�أعطتها �شم�سية مثقوبة  -ومك�سورة؛ �أخذتها امللكة �شاكرة.
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وبعد يومني جاء �شخ�ص من ق�رص امللكة  -وقدم مكتوب �شكر لل�سيدة من امللكة .انده�شت
املر�أة ومتنت لو �أنها قدمت لها الأف�ضل.
 -1حتدي اخلدمة �أمامنا هو� ،أو ًال هل خدمة اجل�سد يف حياتنا تطابق خدمة الروح؟ (هل نخدم)
 -2ب�أي روح نخدم؟ هل نقدم الأف�ضل بدون متييز؟ (كيف نخدم)
قال

 Richard Fosterيف كتابهCelebration of discipline: the discipline of« :

�« :»serviceإن هناك فرق ًا بني خدمة الرب الذاتي واخلدمة احلقيقية:
 +خدمة الرب الذاتي تتحقق بوا�سطة جهود الب�رش؛
اخلدمة احلقيقية تتحقق بوا�سطة عالقة مع اهلل.
 +خدمة الرب الذاتي تتجه حول كل ما يبهرBig deal؛
اخلدمة احلقيقية ال متيز بني �صغري وكبري.
 +خدمة الرب الذاتي تتوقع مكاف�آت؛
اخلدمة احلقيقية تكتفي بكل ما هو خمب�أ.
 +خدمة الرب الذاتي تهتم كثرياً بالنتائج؛
اخلدمة احلقيقية ال ت�رصف الوقت باحت�ساب النتائج.
 +خدمة الرب الذاتي تختار من تخدم؛
اخلدمة احلقيقية ال متييز يف خدمتها.
 +خدمة الرب الذاتي م�ؤقتة؛
اخلدمة احلقيقية هي منط حياة».

اخلدمة احلقيقية تنمو
يقول الن�ص:

«وكانت كلمة اهلل تنمو وعدد التالميذ يتكاثر»� .إذا كان لنا خدمة حقيقية ت�شبه ي�سوع،
يجب �أن ننمو � -إذا تطابق ما نعلمه مع ما نعي�شه ف�سوف ننمو ونثمر.
نت�ساءل �أحيان ًا كثري ًة عن �سبب تراجع منو الكني�سة .ولو دققنا يف ذلك جند ال�سبب
الأ�سا�سي هو تراجع خدمة اجل�سد� .إذ �أننا نركز على التعليم الروحي ونغفل خدمة احتياجات
النا�س ،خدمة مالقاة حاجات النا�س.
لقد كانت بداية كني�ستنا مرتبطة بخدمة الإن�سان ،ولذا فقد منت كنائ�سنا وعرفت يف ذلك
الوقت ككني�سة تخدم الإن�سان .فقد كان ثقل خدمتنا الروحية هو خدمة الإن�سان ،فكان عندنا
املدر�سة ،واجلامعة ،وامل�شفى ،وامليتم .وبالرغم من �أن مرات عدة ا�ستغل البع�ض الكني�سة،
124

عظات وت�أمالت

لكن بقيت الكني�سة ت�شهد ب�إميانها من خالل خدمة الإن�سان .وقد �صنعت الكني�سة فرق ًا يف
تعرف عدد كبري على حمبة امل�سيح.
حياة كثريين ،ومن خالل خدمة الإن�سان ّ
اليوم نقف �أمام منوذج كني�سة �أعمال الر�سل ُلي�س�أل كل واحد منا عن �أي
نقوم بها؟

Diakonea

هل نتغنى باخلدمة الروحية فح�سب� ،أم �أننا نخدم الإن�سان �أي�ض ًا؟ نت�ساءل هل نحن
كني�سة خدمات /هل نهتم باالن�سان؟
فاج�أتني �إحدى ال�سيدات عندما �س�ألتها ملاذا ال نراها يف الكني�سة ،فقالت �إنها تذهب اىل
كني�سة �أخرى .قلت لها :وما يفرحك يف تلك الكني�سة؟ فقالت :ت�صوري �أنهم ي�س�ألون عني يف
كل مرة �أغيب فيها ،وخا�صة عندما �أمر�ض .ارتاحت هناك لأنها �شعرت �أنها كني�سة خدمة.
�أن نعي�ش  Diakoneaخدمة اجل�سد ،يعني �أن يبد�أ كل واحد بتعهد �شخ�صي يف خدمة
الإن�سان ،فهاك عجزة ال يقدرون �أن ي�أتوا �إىل الكني�سة؛ وجمرد جلبهم �إىل الكني�سة ي�ؤكد
حمبة اهلل لهم � .أو قد �أ�شارك غداء نهار الأحد مع �ضيف يتناول غداءه كل �أحد لوحده وي�شعر
بالوحدة.
خويف �أننا �سقطنا من كني�سة اخلدمات �إىل كني�سة تكتفي بخدمة الكلمة ال اجل�سد؛ واليوم
هو فر�صة جديدة لكل واحد فينا هنا ال يتطلب قرار وال اجتماع عمدة ،وال هي م�س�ؤولية
الراعي وحده �أو ال�شيوخ� ،إنها م�س�ؤولية كل م�ؤمن يف ج�سد امل�سيح.
�أين �أنت من خدمة اجل�سد؟ �أين نحن من خدمة الإن�سان؟
يحكى �أن عازف الكمان ال�شهري  - Nicolo Paganiniكتب بو�صيته �أن يعطي كمانه
يعرف �أحد عليه .وهكذا ابتد�أ هذا الكمان بالت�آكل
للمدينة جنوى التي ولد فيها ب�رشط �أن ال ّ
 داخل علبته اجلميلة .كتب عليه ا�سم  - Paganiniكمان  Paganiniالذي فيه تاريخ من العزف؛ لكن ال ن�سمع
حلنه اليوم -خويف �أن نكون قد حتولنا مثل كمان باغانيني ،ا�سم عريق  -دون حلن ،دون
خدمة بدون منو.
الرب يعطينا �أن نعي�ش � ،Diakoneaأن نعي�ش فرح اخلدمة ،خدمة املوائد  -خدمة الكلمة
 خدمة فيها حلن؛ ن�سمعه اليوم.من �أقوال هتلر:
ٍ
باب غرفة مظلمة ،لن تعرف �أبداً ما الذي �سيح�صل عند فتح هذا الباب.
احلرب هي كفتح ِ
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االبن الـــعائد �إىل �أبــيه
(املطران جورج خ�رض)
كل ما يف امل�سيحية دعو ٌة �إىل الآب؛ االبن منه ،ونحن يف االبن �إىل الآب .ذلك � ّأن امل�سيح
عودة �إليه ،و�أنت يف امل�سيح عائد �إىل الآب .امل�سيح يف اجل�سد ال يحجب الآب .الحظوا �أن
�سرية امل�سيح ال تنتهي عند ال�صليب وال عند القيامة .هناك ال�صعود� ،أي عودة اجل�سد ،كل
ج�سد �إىل الآب .ال نقف عند امل�صلوب ،مع �أن هذا يحركنا عاطفي ًا .ال�صليب لي�س النهاية ...
هو الفاحتة؛ الآب هو املنتهى .لذلك كنت دائم ًا �أح�س �أن العيد ال�شامل هو خمي�س ال�صعود،
�إذ لي�س من م�سرية لل�سيد بعده.
الت�أكيد املفرط على امل�سيح لي�س امل�سيحية .امل�سيحية تبد�أ يف ك�شفها التاريخي بي�سوع
النا�رصي ،ولكنها يف العمق ويف املنتهى دعوة من الآب .الدين امل�سيحي ال يبد�أ وال ينتهي
ولكن وجه َتها
بعي�سى .هو �أو ًال دعوة �إىل الآب� .صح� ،إنها دعوة يف امل�سيح وبامل�سيح،
ّ
�إىل الآب.
نحن ال تنتهي م�سري ُتنا عند االبن املتج�سد ،ولكن عند االبن ال�صاعد �إىل ال�سماء؛ �أي
مو�ضع
بدلنا ال َآب باالبن .يبقى الآب هو امل�صدر ،ولو �صار ي�سوع
تنتهي عند الآب .نحن ما ّ
َ
الك�شف؛ امل�سيح ي�أخذنا �إىل �أبيه .لذلك ال تنتهي الأعياد بالف�صح ،بقيامة املخل�ص ،تنتهي
ب�صعوده .بعد هذا ينزل الروح .الرتكيز الكامل ،الوحيد ،املطلق على امل�سيح ،لي�س امل�سيحية.
البداءة والنهاية الآب .ال�صعود يقفل �أعياد الرب املتج�سد .بعد هذا ي�أتي الروح القد�س ،الذي
�إذا قبلتم العبادة ،يوزع الآب واالبن.
يخطئ من اعترب ان امل�سيحية ديانة عي�سى؛ هي ديانة الآب ،وي�سوع موزعها .من
يح�رص اهلل يف امل�سيح ُي ْل ِغ الآب .لذلك التمجيد يف كني�ستنا مر�سل دائم ًا �إىل الآب واالبن
والروح القد�س.
لذلك فامل�سيحية ديان ُة امل�سيح مبعنى �أنه كا�شفها .الأ�صل �أنها تقود �إىل الآب .امل�سيحية
لي�ست ديانة العي�سوية؛ هي ديانة اهلل �أب ًا وابن ًا وروح ًا قد�س ًا ،يف ت�ساوي الأقانيم؛ ال تنتهي،
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�إذاً ،عند االبن يف جت�سده ،وال تنتهي بقيامة املخل�ص يف اجل�سد .نهايتنا الآب بالروح القد�س.
نزول االبن �إلينا بالروح القد�س� ،أي
نحن ال ُنغرق اهلل يف االبن املتج�سد .النهاية
ُ
و�سيط لأنه كا�شف الو�ساطة وحمققها� ،أي �إنه يف كل �إجنازاتها
ب�إ�صعادنا �إىل الآب .االبن
ٌ
قادنا �إىل الآب .امل�سيحية لي�ست فقط جميء امل�سيح �إلينا باجل�سد؛ هي �صعودنا �إىل الآب
بالروح القد�س .الرب ي�سوع ال يريدنا �أن نقف عند جت�سده .يريدنا �أن ن�سري معه مبوته �إىل
الآب .الآب هو امل�شتهى .نحن نعي�ش يف امل�سيح ملعرفتنا �أن الآب هو امل�شتهى.
�شدد
خطر �شديد �إذا حجب عنا وج َه الآبّ .
التوقف املفرط عند ي�سوع النا�رصي خمل�ص ًا ٌ
ي�سوع :من ر�آين فقد ر�أى الآب .امل�سيحية هي العي�سوية القائدة �إىل وجه الآب.
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قوة القيامة
ّ

(الق�س فادي داغر)

لوقا 12-1 : 24
يف 10-8 : 3
ولوال �إمياننا ملا ُوجدنا يف هذه الكني�سة الآن حمتفلني بذكراها .ثم �شاءت احلكمة الإلهية
�أن تكون القيامة يف الربيع ،الذي هو ف�صل قيام الطبيعة من رقادها .بعدما ت�شق النباتات
مفالق الظلمة وتدحرج �صخور العقبات من �أمامها ،تخرج �إىل ملء النور مرتدية �أجمل احللي
بقوة احلياة اجلديدة والقيامة املجيدة ك َّل عام.
و�أبهى املالب�س �شاهدة �شهادة حق ّ

نعم ،مبوت امل�سيح �أف ُتدينا ،وبدمه ُك ِّفر ع ّنا (لأنه بدون �سفك دم ال حت�صل مغفرة)؛ �إ ّال
و�ضعف
بقوة قيامته فقط متك ّنا من التحليق يف �أجواء ف�سيحة ر�أينا فيها احليا َة الغالبة
َ
�أننا ّ
�شوكتك يا موت؟ �أين
القوة فقط ا�ستطاع بول�س �أن يهز�أ من املوت قائ ًال �« :أين
َ
املوت .وبهذه ّ
ِ
ودحرج
قوة احلياةُ .و ِ�ضعت يف القرب ال ُ
أكفان جانب ًا ُ
القوة �أي�ض ًاّ ،
غلبتك يا هاوية؟» وبهذه ّ
رب القيامة من
عنه احلجر بعدما مت ّزقت الأختام التي و�ضعتها اخلطيئة عليها ،وقام ّ
الأموات ول�سان احلقيقة يقول �« :أنا هو القيامة واحلق واحلياة».
ميتد �إىل �أبواب �سجن اخلطيئة املظلم،
لقد �س ّلم ْتنا القيامة
مفتاح الإميان النوراين الذي ّ
َ
ميتد �إىل
باب �سجنهّ .
فتت�ساقط �أقفالها ،ويتحرر �أ�سريها كما حترر بطر�س و ُف ِتح �أمام وجهه ُ
ال�سماء فيفتح باب ًا للرجاء ،فريى امل�ؤمن من خالله ف�سحة احلياة املمجدة الثانية .يرى
املحبة الإلهية.
�إبراهيم ،ولعازر امل�سكني يتع ّزى يف �أح�ضان
ّ
قوة امل�سيحية؛ فلوالها لبقي احلجر خمتوم ًا على قرب امل�سيح ،وانت�رص
القيامة هي ّ
الباطل ،و ُزهق احلق ،وملكت اخلطيئة �إىل الأبد .لوال القيامة ملا ُوجِ دنا الآن يف هذه الكني�سة،
وقوة الإميان وثبات الرجاء .فالقيامة ركن �أ�سا�سي يف
جتمعنا رابطة
ّ
املحبة الإلهية ّ
تو�ضح احلياة املمجدة عملي ًا ،وما تقوله الأعمال ال
امل�سيحية يقوم عليه كامل البناء ،لأنها ّ
ت�ضحده الأقوال.
ُ
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قوة كامنة فيها تلقي
بقوتها على تعليم الر�سل وال على النبوات ،بل على ّ
ال تعتمد القيامة ّ
النبوات مع تعليم الر�سل ،في�أخذان بها املكانة الروحية الالئقة بهما ،لأنها هي
نوراً على ّ
التي �أو�ضحتهما .ثم �أ ّثرت يف تعاليم امل�سيح نف�سها ويف حياة امل�ؤمنني �أي�ض ًا.
ال جدال �أن �أهم ما عرفته الإن�سانية ،وما �ستعرفه يف امل�ستقبل ،هي تعاليم امل�سيح؛
وقم ُة الكمال الإن�ساين .ورغم هذه
درة يف جبني التاريخ والزمن،
ُ
ونربا�س الف�ضائل ّ
فهي ّ
الأو�صاف ،لو مل حت�صل عن �شخ�ص �إلهي غريب يف والدته وحياته وقيامته على الأخ�ص،
القراء بها وال �آمن بها �أحد كغريها من �أقوال العظماء.
الندثرت ومل يهتم ّ

الوهاج عن �أعني الكثريين �إىل ما �شاء
نورها ّ
حجره ُ
وحجب ُ
ثم كان قد ُق ِفل قربها وختم ُ
قوة القيامة �أ�رشقت عليها ب�أنوارها الإلهية ،ف�أظهرت فيها الغفران والتربير واحلياة
اهلل .ولكن ّ
ٍ
وحياة ثانية ال تزول.
حي مل ميت،
الثانية
ّ
واملحبة الأزلية؛ فهي برهان و�ضمان و�إيقان ب�إله ّ

قوة الكني�سة امل�سيحية �أي�ض ًا .فتوما امل�شكك مل ت�ؤثر فيه ب�شار ُة الن�ساء وال
القيامة هي ّ
قوة القيامة بنف�سه عملي ًا ،ومل�س جراح
الر�سل ،مع ما هي عليه من ال�صحة؛ ولكنه عندما اخترب ّ
«ربي و�إلهي» .حتى الر�سل الذين �سمعوا الوعد من امل�سيح بقيامته من
امل�سيح� ،رصخ قائ ًال ّ :
ي�صدقوهن»؛ ولكن عندما خربوا
كالم الن�ساء كالهذيان ومل ّ
الأموات بعد ثالثة �أيام «تراءى لهم ُ
ب�أنف�سهم متكنوا من التغلب على خماوفهم وظلم اليهود و�آمنوا مبواعيد مع ّلمهم ،وانتظروا
وردوا
بقوة� .ألهبوا فيها القلوبّ ،
موعد الروح القد�س حتى ح�صلوا عليه ،واندفعوا نحو العامل ّ
احلي �إىل �أبد الدهر.
ال�ضالني ،و�شفوا املر�ضى با�سم الإله املقام من الأمواتّ ،

قوة قيامة امل�سيح تتوقف على قيامتنا روحي ًا وح�صولنا على
�أيها الأحباء� ،إن معرفة ّ
احلياة اجلديدة؛ تتوقف على مقدار �رشكتنا معه يف �آالمه؛ على مقدار ما ننفق من مالنا يف
نكر�س من �أوقاتنا يف �سبيل ن�رش ب�رشى
خدمته الإن�سانية رغم حاجاتنا �إليه؛ على مقدار ما ّ
اخلال�ص للنا�س مع العلم �أن �أوقاتنا ثمينة؛ مع مقدار ما ننفق من �صدقتنا مع النا�س عندما
التقرب �إىل اهلل والف�ضائل؛ على مقدار ما ننفق يف حت ّزباتنا
نراهم حجر عرثة يف �سبيل
ّ
وطائفيتنا وحقوقنا لأجل �إحياء �إ�سم امل�سيح يف قلوب النا�س وبنيان عامل جديد؛ فال نقدر
الرب
�أن ن�ضع على ر�ؤو�سنا �إكليل املجد قبل �أن نحمل عليها �إكليل ال�شوك ،وال نلب�س ثوب ّ
الأبي�ض الذي يلب�سه القدي�سون قبل �أن نلب�س ثوب الإهانة والعار الذي لب�سه هو �أو ًال لأجلنا.
وال ن�ستطيع تقدمي � ّأي �شيء �إىل املحتاجني خلدماتنا املخل�صة على �أنواعها قبل �أن نقدم له
حياتنا ،فنقوم معه يف جدة احلياة .فا�ستيقظي �أيتها ال�ضمائر النائمة من رقادك العميق لأن
قوة احلياة العاملة والإميان الغالب.
امل�سيح قام من بني الأموات ليهبك ّ
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حقا قام
امل�سيح قامّ...
ً
يل)
(املون�سنيور بول�س الفغا ّ
بع�ضهم بع�ض ًا .يقول ال َّأول« :امل�سيح قام»،
هكذا اعتاد
حيوا ُ
امل�سيحيون منذ البدايات �أن ُي ُّ
ُّ
فريد عليه الآخر« :ح ّق ًا قام» .ويف بع�ض الكنائ�س ،حني تكون وفاة ،يرتكون هذه العبارات
ُّ
الباهتة :العو�ض ب�سالمتكم ،الباقي من عمره يكون لكم؛ ويف �أح�سن احلاالت :اهلل يرحمه،
يرحمها .ويقولون :امل�سيح قام .وحني نقول هذا الكالم نعني � َّأن هذا الذي ترك هذا العامل
قام مع ي�سوع ،على ما قال الر�سول« :منوت معه ،ونحيا معه» .نحن نرى قريبنا �أو قريبتنا
ولكن الذي ال نراه ،ولكن ن�ؤمن به ،هو �أ َّنه (�أو �أ َّنها) قام .ونحن نقول« :ما
على فرا�ش املوت؛ َّ
أبدية» .وقال الالهوت ال�سابق« :حاالً»
�إن نغم�ض عيوننا عن هذا العامل ح َّتى نفتحها على ال َّ
والرب ي�سوع يقول لنا« :الذين عملوا ال�صاحلات �إىل قيامة احلياة».
يكون امل�ؤمن لدى اهلل.
ُّ
ال�سيئات �إىل قيامة الدينونة» (يو )29 :5؛
يعني يكونون حا ًال يف �أح�ضان اهلل« .والذين عملوا ّ
والرب قال لنا« :ال تدينوا لئ َّال تدانوا»،
نرتكه لرحمة اهلل .ونحن ال نعرف م�صري � ّأي �إن�سان،
ُّ
لئ َّال يدينكم اهلل ،وبالتايل يحكم عليكم ويعاقبكم .ويف � ِّأي حال« :هل نعرف قلب الإن�سان
لندينه؟ وحده ي�سوع «يعلم ما هو يف الإن�سان» (يو .)25 :2

.1

ماذا يقولون

القراء« :بكلمة واحدة قولوا ما هو �أ�سا�س �إميانكم .و�أخذوا
مرة َ
َّ
طلب ْت �إحدى املج َّالت من ّ
يقولون :ي�سوع امل�سيح ،احلياة امل�شرتكة  ...يف الواقع �أ�سا�س �إمياننا هو «القيامة»� .إذا مل
تكن قيامة ،ال يكون معنى حلياتنا ،وال ال ّتباع ي�سوع .ونحن الذين تبعنا ي�سوع نكون �أ�شقى
وم ْن مات وقام ورجع لكي
النا�س �أجمعني .فاليوم يقولون لنا :كيف تعرف � َّأن هناك قيامة؟ َ
الغني من �إبراهيم �أن ُير�سل لعازر ليخرب �إخوته اخلم�سة «لئ َّال ي�أتوا هم
يخربنا؟ كما طلب
ّ
�أي�ض ًا �إىل مكان العذاب هذا» (لو .)28 :16
وهذا مع � َّأن القدماء قالوا لنا« :اذكر عواقبك ،يا �إن�سان ،فال تخط�أ �إىل الأبد» .و� َّأول عاقبة،
بالرب يف الدينونة ،ونكون � ّإما عن ميني اهلل  -تعالوا يا
و� َّأول �أمر ينتظرنا هو املوت واللقاء
ّ
مباركي �أبي  -و� ّإما عن الي�سار  -ام�ضوا ع ّني يا مالعني.
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وملاذا هذا املوقف؟ لأ َّنهم يريدون �أن يعي�شوا من دون رادع وال وازع .ي�ستطيعون �أن
أر�ضه
غدا منوت .في�شبهون
الغني اجلاهل الذي �أغ َّلت � ُ
يقولوا :لن�أكل ون�رشب اليوم ،لأ َّننا ً
ّ
ونبهه �إىل �أن «يف هذه
غ َّال ٍت كثرية .رف�ض �أن يو ّزعها ،ف�صارت يف يده كـ «املال احلرام»َّ .
الليلة ت�ؤخذ نف�سك .وهذا الذي �أعددته ملن يكون؟» (لو .)21-13 :12
مميزاً؛ قال له« :ما هي م�شاريعك؟»
ُيحكى عن �أحد املر�سلني الذي ر�أى �شخ�ص ًا قريب ًا منهَّ ،
�أجاب�« :أدر�س و�أنهي الدكتورا» .وبعد ذلك؟ �أع ّلم يف اجلامعة .وبعد ذلك؟ «�أربح املال الكثري
أتزوج ويكون يل �أوالد �أفرح بهم» .وبعد ذلك؟ �أجاب« :ال �أدري» .وهنا قال ل�صاحبه:
 ...و� ّ
مت ُث ُل �أمام اهلل؟».
«ف َّكرت بك ّل الأمور الزائلة ون�سيت الأ�سا�س .ماذا �أنت �آخذ معك حني ْ
الوثنيون القبول بالقيامة ،وال ح َّتى ق�سم كبري من اليهود .قيل
ويف � ّأي حال ،ال ي�ستطيع
ُّ
ال�صادوقيني :ما كانوا ي�ؤمنون بالقيامة وال باملالئكة (مت  .)23 :22طرحوا على ي�سوع
عن
ّ
زوجها يف العامل الآخر؟
ذاك ال�س�ؤال
الغبي :امر�أة �أخذت على التوايل �سبعة رجال .من يكون َ
ّ
فنحن اليوم نعرف بدع ًا حت�سب � َّأن امل�ؤمنني مثلهم يعودون �إىل احلياة كما كانوا قبل املوت
مع الذئب واحلمل والنمر واجلدي ...يلعبون مع ه�ؤالء «ال�س ّكان» بحيث � َّإن حياتهم تنتهي �أو
بالأحرى تدوم على الأر�ض.
جداً .مع دانيال يف
نتذكر هنا � َّأن الكتاب
َّ
َّ
املقد�س مل يعرف القيامة �إ َّال يف وقت مت� ّأخر ّ
القرن الثاين ق.م« :.كثريون من الراقدين يف تراب الأر�ض ي�ستيقظون :ه�ؤالء �إىل احلياة
أبدي» (دا  .)2 :12ويف هذا املناخ قالت مرتا لي�سوع
ال َّ
أبدية ،وه�ؤالء �إىل العار والرذل ال ّ
الآتي ليقيم لعازر من القرب�« :أنا �أعلم �أ َّنه �سيقوم يف القيامة ،يف اليوم الأخري» (يو .)24 :11
ما َقب َِل ي�سوع بهذا اجلواب الذي يجعل الب�رش ينظرون يف مكان ما �إىل املجيء الثاين .هي
بعد
عودة �إىل «ال�شيول» حيث يكون الأبرار والأ�رشار بال متييز مثل خياالت فال ي�ستطيعون ُ
امل�سيحيةّ � .أما ي�سوع
نظريات ما زالت حا�رضة لدى بع�ض اجلماعات
َّ
الرب .وهي َّ
�أن ّ
ي�سبحوا ّ
فقال لها�« :أنا القيامة واحلياة» .الآن �أنا �أقيم �أخاك ،رمزاً �إىل قيامة ك ّل �إن�سان ليكون مع
وكل من
الرب ك َّل حني ( 1ت�س  .)17 :4ووا�صل ي�سوع كالمه« :من �آمن بي و�إن مات �سيحياُّ .
ِّ
حي ًا و�آمن بي ال ميوت �إىل الأبد» (يو .)26-25 :11
كان
ّ

ين ،فالإن�سان يدفن حتت احلجر ،يف الرتاب� ،أو يف كهف ينغلق عليه
� ّأما يف العامل اليونا ّ
َ
أهل �أثينة حني ك َّلمهم الر�سول؟
ت�رصف � ُ
فال يخرج منهَّ .
حدثوه عن القيامة .ابت�سم� .أ َما هكذا َّ
ملا �سمعوا بالقيامة من الأموات ،كان البع�ض يهز�أون ،والبع�ض الآخر يقولون�« :سن�سمع
«و ّ
مرة �أخرى» (�أع  .)32 :17وما عادوا ي�سمعونه .و�سبقوا فقالوا عنه« :ماذا يريد
لك مثل هذا َّ
هذا املهذار �أن يقول؟» (.)18
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.2

الكورنثيون بول�س
و�س�أل ّ
ُ

.3

ف�أجابهم بول�س

هل من قيامة للأموات؟ وكيف تكون قيامة الأموات ،و� َّأي ج�سد يلب�سون؟ �أيكون خيا ًال
كما اعترب الر�سل ي�سوع حني �أتى �إليهم والأبواب مقفلة؟ يروي لوقا فيقول« :وفيما هم
يتك َّلمون بهذا ،وقف ي�سوع يف و�سطهم ،وقال لهم�« :سالم لكم» .فجزعوا وخافوا وظ ُّنوا �أ َّنهم
بع�ض الوقت ليعرفوا �أ َّنه �أمامهم بج�سده
ر�أوا روح ًا» ،خيا ًال (لو  .)37-36 :24واحتاج ي�سوع َ
حي ،ال ميت كما عرفوه م�صلوب ًا يوم اجلمعة .يف مرحلة �أوىل �أراهم يديه
َّ
(املمجد) و�أ َّنه ّ
«ج�سوين وانظروا ،فالروح ال حلم له وال عظام كما ترون» ( .)39ولك َّنهم نظروه
ورجليهُّ :
«حي»؟ حني ي�أكل ل َّأن
�آخر يوم كانوا قربه ف�إذا هو «مات� ،أ�سلم الروح» كيف يربهن لهم �أ َّنه ّ
م�شوي ،و�شيئ ًا من
امليت ال ي�أكل« .قال لهم� :أعندكم ههنا طعام؟» فناولوه جزءاً من �سمك
ّ
قدامهم» (.)43-41
�شهد ع�سل؛ ف�أخذ و�أكل َّ
املجردة ،بل هو يرفعنا
نتذكر �أ َّننا يف ر�ؤيا .فامل�سيح بعد القيامة ال ن�شاهده بالعني
َّ
َّ
�إليه ،يخطفنا .هذا هو ينبغي �أن نعرفه .ففي وقت من الأوقات ي�سمح لنا ي�سوع �أن نراه .ذاك
عماو�س� .سارا معه م�سافة طويلة .ويقول
ما ح�صل للتلميذين
ّ
املا�ضيني من �أور�شليم �إىل َّ
ولكن قلبهما كان
الإجنيل�« :أُم�سكت �أعي ُنهما عن معرفته» (لو  .)16 :24ك َّلمهما فما عرفاهَّ .
إجنيلي« :انفتحت �أعينهما
م�شتع ًال يف داخلهما ( .)32ومتى عرفاه؟ عند ك�رس اخلبز .يقول ال
ّ
«ثم اختفى عنهما» .فبعد الر�ؤية
فعرفاه» (� .)31سمح لهما �أن يعرفاه .ويوا�صل الإجنيلَّ :
ي�أتي الإميان .بعد احل�ضور الغياب لئ َّال يتو َّقفا بحيث ال ينطلقان .ذاك كان موقف الر�سل
(يحدقون) �إىل ال�سماء ،وهو منطلق� ،إذا رجالن
الرب« :وفيما كانوا ي�شخ�صون
ّ
حني �صعود ّ
اجلليليون ،ما
(�أو :مالكان) وقفا بهم بلبا�س �أبي�ض (لبا�س القيامة) وقاالُّ �« :أيها الرجال
ُّ
بالكم واقفني تنظرون �إىل ال�سماء؟» (�أع  .)11-10 :1راحوا يف اخليال ون�سوا احلقيقة التي
عماو�س :ما �إن عرفاه واختفى عنهما ح َّتى «قاما يف تلك
ُي َ
دعون للتع ُّلق بها .وهكذا تلميذا َّ
ال�ساعة ورجعا �إىل �أور�شليم» (لو  .)33 :24الوقوف ممنوع؛ بل االنطالق .فالظهور ال يكون
للذين نعموا به ،بل للذين �أر�سل �إليهم .حمل التلميذان الب�رشى و�أخربا كيف عرفاه عند ك�رس
«الرب قام وظهر ل�سمعان» (.)34
اخلبز .فوجدا االثني ع�رش يقولون
ّ
.1

يل
التقليد الر�سو ّ

قبل �أن نقر�أ الر�سالة الأوىل �إىل كورنتو�س ،نتط َّلع �إىل الكرازة الأوىل ،الكريغما ،kérygme
العامون تالميذ وبالتايل ينالون العماد .قال بطر�س
يعني � َّأول كلمات الإجنيل لكي ي�صبح
ّ
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�شهود على ذلك» (�أع  .)32 :2و�أنهى العظة:
يوم العن�رصة« :في�سوع هذا �أقامه اهلل ونحن جميع ًا
ٌ
جميع بيت �إ�رسائيل � َّأن اهلل جعل ي�سوع الذي �صلبتموه �أنتم ،رب ًا وم�سيح ًا»(.)35
«ليعلم يقين ًا
ُ
جمد فتاه ي�سوع ،الذي
�شحاذ الباب اجلميل يف الهيكل�« :إله �آبائنا َّ
وبعد �أن �شفى بطر�س ّ
البار ،وطلبتم �أن ُيعطى لكم رجل
�أ�سلمتموه �أنتم و�أنكرمتوه �أمام بيالط�س� ...أنكرمت ُّ
القدو�س َّ
قاتل ،وقتلتم رئي�س احلياة ،الذي �أقامه اهلل من الأموات» (�أع .)15-13 :3
مت �إليكم ما
وا�ستند بول�س ،يف ما كتب �إىل
الكورنثيني� ،إىل هذا التقليد الآتي من الر�سل�« .س َّل ُ
ّ
نتذكر
مت �أنا» ( 1كو  .)3 :15مات ي�سوعُ ،دفن« ،قام يف اليوم الثالث بح�سب الكتب» (َّ .)4
ت�س َّل ُ
تدل على م�شيئة اهلل وكلمته .اقتبل ي�سوع املوت والدفن ،وها هو الآن ينعم بالقيامة.
� َّأن الكتب ُّ
ثم لالثني ع�رش� ...أكرثهم باقٍ
ومن قال لنا هذا؟ الر�سل والتالميذ« .تراءى � َّأو ًال ل�سمعان بطر�سَّ ،
�إىل الآن» ( .)6ت�ستطيعون �أن مت�ضوا وت�س�ألوهم ،ويف � ّأي حال ،لي�ست �شهادتهم كالم ًا وح�سب،
بل ختموا �شهادتهم بالدمُ .و�ضعوا يف ال�سجنُ ،جلدوا ...فكانوا فرحني لأ َّنهم ُح�سبوا �أه ًال ل ّأن
يت� َّألوا كرام ًة ال�سم ي�سوع» (�أع .)41 :5
من يقبل الإهانة واجللد والقتل من �أجل �إن�سان مائت؟ من �أجل الأبطال؟ هم راحوا وراحوا.
الرب ي�سوع» (�أع .)17 :4
� ّأما بالن�سبة �إىل ي�سوعَّ ،
فهددوهم« :ال يتل َّفظ �أحد بهذا اال�سم ،ا�سم ّ
ف�أجابوا :ما من ا�سم حتت ال�سماء به نخل�ص» .وقالوا« :فمن ن�سمع؟ من النا�س �أم من اهلل؟ � ّأما
عما ر�أينا و�سمعنا» .وقالوا للر�ؤ�ساء« :ينبغي �أن نطيع اهلل قبل
نحن فال ن�ستطيع �أن ن�سكت ّ
النا�س» (�أع .)29 :5
.2

قيامة الأموات

كرز بامل�سيح �أ َّنه قام ،فكيف
و�ضع بول�س � َ
أ�سا�س قيامتنا :قيامة ي�سوع .يقول�« :إن كان ُي َ
بكر الراقدين والقائمني
يقول قوم بينكم« :ال قيامة للأموات»؟ ( 1كو � .)12 :15إذا كان ي�سوع َ
غري م�صري
عي «�أخ ًا لإخوة كثريين»� ،أيكون
ُ
م�صرينا َ
من املوت� ،أفال يكون بعد �أحد وهو الذي ُد َ
ي�سوع؟ م�ستحيل .هو قام ونحن نقوم .من فعل �إميان بقيامة ي�سوع �إىل فعل �إميان بقيامتنا،
غا�شة .نحن نرى امليت؛ ولك َّننا ال نراه بعيوننا �أ َّنه قام .وكم من ال�صعب �أن
ولو كانت املظاهر َّ
وف عندهم �شخ�ص عزيز؟!
نفهم النا�س الذين حولنا ،خ�صو�ص ًا �أولئك الذين ُت ّ
كتلك الأ�رسة التي فقدت ابنة ال�سنتني؛ ال �شيء يع ّزيها .فهذه الفتاة «مائتة» ،وهي يف البيت
مائتة .وحده الإميان ُيخرجنا من املوت ويرفعنا �إىل م�ستوى القيامة .هذه الفتاة هي مالك يف
ال�سماء .هذا الوالد العجوز (�أو الوالدة) هي عائ�شة معنا .ف�إذا كانت يف ال�سماء  -كما نقول ،و�إذا
كانت ال�سماء حيث اهلل ،فال�سماء هي يف ك ِّل مكان ،كما اهلل هو يف ك ِّل مكان .وهكذا ،فالذين
غادرونا باجل�سد وتركوا هنا اللحم والدم ( 1كو  )50 :15يعي�شون بقربنا كما الأوعية امل َّت�صلة.
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ل َّأن ال ف�صل بني ال�سماء والأر�ض بعد �أن كان �صليب امل�سيح اجل�رس الذي يربط ال�سماء
«تدبروا
ثم �صعد ،وقال لناَّ :
بالأر�ض .و�إ َّال ال يكون ي�سوع عمل �شيئ ًا للب�رش .نزل من ال�سماءَّ ،
ثم هل يعود ي�سوع �إىل ال�سماء وحده� ،أم ي�أخذنا معه؟
�أموركم واتبعوين»َّ .
ويلعب هنا املنطق والقيا�س.

الأوىل�« :إن مل تكن قيامة �أموات ،فال يكون امل�سيح قام» ( .)13لبث يف املوت كما يقول
بطر�س يف عظة العن�رصة ،بفم ي�سوع« :لأ َّنك ال ترتك نف�سي يف الهاوية ،يف ال�شيول ،يف
قدو�سك يرى ف�ساداً» (�أع .)47 :2
مثوى الأموات ،وال تدع ُّ
الثانية :و�إن مل يكن امل�سيح قام فباطلة (من دون فائدة) كرازتنا وباطل (وميت) �أي�ض ًا
�إميانكم» ( .)14هذا ما ُيدعى ،يف الفل�سفة :برهان باملحال ،برهان غري معقول وك�أ َّنك
وقدمته من حقيقة.
ترف�ض ما �سبق َّ
والنتيجة :كرازتنا ال نفع منها .و�إذ دعوناك �إىل الإميان بالفراغ ،ب�شيء ال موجود،
والرب ما قام .هذا م�ستحيل ،ويعني �أ َّننا ن�سري �إىل ملء
الرب،
ُّ
ندعوكم �إىل التع ُّلق بقيامة ّ
ال�ضالل ،ال �إىل ملء احلقيقة.
«نوجد نحن �شهود زور� ،شهوداً كذب ًة هلل�« .شهدنا �أ َّنه �أقام امل�سيح ،وهو
والنتيجة
املهمةَ :
َّ
كل.
تتخيلون ه�ؤالء الذين
مل يقمه» (.)15
ثم ّ
ي�ستعدون للموت «يكذبون»؟ ال �سمح اهللّ .
ُّ
َّ
كلَّ ،
ي�صح «�إن كان املوتى ال يقومون» (.)15
غري � َّأن هذا القول
ُّ
ويعود الر�سول �إىل برهانٍ ثانٍ بالقيا�س ،يو�صلنا �إىل احلائط امل�سدود .ويدفعنا �إىل
احلقيقة امل� َّؤ�س�سة على قيامة امل�سيح ،كما �شهد الر�سل والتالميذ و�إخوة عديدون.

الأوىل�« :إن كان املوتى ال يقومون»  -برهان باملحال ،تكون النتيجة � َّأن «امل�سيح ما
قام» (.)16
رف�ض
بعد يف خطاياكم» (ُ .)17
الثانية� :إن كان امل�سيح ما قام ،فباطل �إميانكم ،و�أنتم ُ
رف�ض ال�صليب واملوت ،كما كان اليهود يعتقدون ،مبن فيهم التالميذ؛ وكما
القيامة يعني َ
في�شددون على � َّأن
يعتقد امل�سلمون الذين يرف�ضوا �صليب امل�سيح وموته وبالتايل قيامته،
ِّ
إ�سالمي يبحث عن الذي مات بدل
الرب رفعه فما عرف الآالم وال املوت .وراح التقليد ال
َّ
ّ
القرييني� ،أو يهوذا؟ يف � ِّأي حالُ ،رفع .وبعد �أن ح�صلت الآالم� ،أتى ي�سوع �إىل
�سمعان
ي�سوع:
ّ
امل�سيحيني ،ولكن يف
نحن
نقول
كما
اهلل،
لدى
فهو
أذى
�
ب
ي�صب
ومل
� ّأمه و�أفهمها �أ َّنه بخري
ّ
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�إطار املوت والآالم .فبعد املوت ،واملوت على ال�صليب «رفعه اهلل و�أعطاه ا�سم ًا فوق ك ِّل ا�سم»
(يف .)9 :2
ي�ستعد �أن ميوت مكان ي�سوع �إذا هو �أفلت من
والنتيجة :نحن مل نزل يف خطايانا .فمن
ُّ
املوت ،وبالتايل مل يعرف القيامة؟
والنتيجة الثانية« :الذين رقدوا يف امل�سيح هلكوا» (� .)18إذا كان امل�سيح ما مات وال قام،
فمن ي�ستقبل الراقدين؟ لن يجدوا من ي�ستقبلهم ،فيبقون يف الهالك.
ولكن الر�سول ينتف�ض :ما هذا الكالم،
والنتيجة الثالثة« :نكون نحن �أ�شقى النا�س» (َّ .)19
«ولكن امل�سيح قام من بني الأموات ،ف�صار
وما هذه الرباهني التي ت�صل بنا �إىل ال �شيء؟ فيعلن:
َّ
بكر الراقدين» ( ،)20وبالتايل � َّأول القائمني من املوت .وما يح�صل للر�أ�س يح�صل للأع�ضاء.
َ
ج .ج�سد القيامة

إلهي :كيف يقيم اهلل الأموات .وكم
ويطرح ال�س�ؤال« :كيف ُيقام الأموات؟» هو املجهول ال ّ
طعت يده �أو رجله ،هل
نظريات! يبقى امليت حيث هو وي�أتي ي�سوع ويقيمه! ولكن �إن ُق َ
كانت َّ
يبقى كذلك يف ال�سماء �أو يف الفردو�س ،والفردو�س هو ال�سماء؟ و�إذا �أكل ال�سمك هذا الإن�سان،
�أو افرت�سه وح�ش فما ُدفن ،كيف يفعل اهلل؟
كل هذا
َّ
نتذكر � َّأن ما �أخذنا من الأر�ض يبقى على الأر�ض� .أخذنا اللحم والدم والعظامُّ .
يبقى كما تبقى الثياب والبيوت والغنى .فعظمة النا�س ال يف اخلارج ،بل يف الداخل� .أنا
«جوهري» ال ُيرى؛ هو �أبعد من الأ�شياء امللمو�سة.
ولكن
بول�س؛ �أنا �أنطوان؛ �أنا �شخ�ص فريدّ ،
َّ
�أنا �أخذت الدم واللحم والعظام؛ و�إذ �أترك هذه الدنيا� ،آخ ُذ ما
يالئم احلياة الأخرى� .آخذ ج�سداً
ُ
ممجداً مثل ي�سوع ،مثل الذين �سبقونا �إىل ديار الآب .مثل الر�سل بطر�س وبول�س ويعقوب؛ مثل
َّ
ممجدون بجانب امل�سيح ،ويجل�سون �إىل ميينه.
الرب .هم َّ
�إ�سطفان�س ويعقوب �أخي ّ
ويقدم لنا الر�سول �صوراً من العامل الذي نعي�ش فيه« :هكذا �أي�ض ًا قيامة الأموات»
ِّ
( 1كو .)42 :15
من الف�ساد �إىل عدم الف�ساد.
من الهوان �إىل املجد.
القوة.
من ال�ضعف �إىل َّ
والقوة .وتتوا�صل الالئحة:
حتولنا يف ال�سماء �إىل «املجد» َّ
وهكذا ع�شنا على الأر�ض .ولك َّننا َّ
ين.
ين ،ج�سم روحا ّ
ج�سم حيوا ّ
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فاحليوان هو الذي ي�أكل ،ي�رشب ،يلد ،يتن َّف�س وينتهي على الأر�ضّ � .أما الإن�سان فريفعه
أردن
الروح القد�س �إىل قلب الثالوث باحلياة التي ي�ضعها فيه .فكما كان حا�رضاً يف ال ّ
«ح َ�ش ًا جديداً» (مت .)16 :3
ب�شكل حمامة ،يعطينا احلياة الثانية من املياه ،التي �أ�ضحت َ
ممجداً على مثال ج�سم ي�سوع ،كما نقر�أ يف رو :1
كذلك يعطينا حياة ال�سماء ،يعطينا ج�سم ًا َّ
« :4-2عن ابنه (ي�سوع) الذي �صار من ن�سل داود من جهة البدن [�أي اللحم والدم وال�ضعف
الب�رشي» ،ال «اجل�سد» كما يقال يف الرتجمات فيخلطون بني اجل�سد ( )σωμαوبني البدن
ّ
ربنا» .فما فعل
امل�سيح
ي�سوع
أموات،
ل
ا
من
بالقيامة
القدا�سة،
روح
جهة
من
ة
بقو
)]
σαρξ
(
ّ
َّ
ويكون لنا �أج�ساداً تتوافق مع
الروح بالن�سبة �إىل ي�سوعَّ ،
ثم احلبل به يف مرمي ،يوا�صله فينا ّ
عامل ال�سماء.
�إن�سان من الأر�ض� ،إن�سان من ال�سماء.
�سماوي.
وال�سماوي هو
ترابي،
الرتابي هو
ّ
ّ
ّ
ّ

نتغي يف
ال�سماوي التي نلب�س ،ونحن
الرتابي التي لب�سنا� ،إىل �صورة
من �صورة
َّ
ّ
ّ
طرفة عني».
هذا الفا�سد يلب�س عدم الف�ساد.
وهذا املائت يلب�س عدم املوت.

اخلامتة

مما يقوله النا�س
الكالم عن القيامة ال ينتهي يف مقال بب�ضع �صفحات .نحن انطلقنا ّ
اليوم ،وما كانت تقوله الدياناتّ � .أما الكالم على القيامة فال ميكن �أن ينطلق �إ َّال من قيامة
املمجد .ثقل اللحم والدم
املمجد عند ي�سوع ال ُيرى ،وكذلك ج�سدنا
ي�سوع امل�سيح .اجل�سد
َّ
َّ
القوة من ذاك املا�سك ال�سماء والأر�ض،
والرتاب والف�سادُّ ،
كل هذا تركناه على الأر�ض ،ف�أخذنا َّ
ليمج َد َك اب ُن َك» (يو .)1 :17
«جم ِد اب َن َك،
ِّ
و�أخذنا املجد من ذاك الذي رفع �صالته �إىل الآبِّ :
وهذا املجد ي�صل �إىل �إخوة ي�سوع و�أخواته .وتتوا�صل ال�صالةُّ �« :أيها الآب؛ �أريد � ّأن الذين
�أعطيتني يكونون معي لينظروا جمدي الذي �أعطيتني» (.)14
قيامة ي�سوع هي قيامتنا؛ وجمد ي�سوع هو جمدنا.
وجوب النفي ،فيقولون« :ال يجب على
نفي «وجوب» ،وال�صحيح
ُ
من اخلط�أ ال�شائع ُ
املواطن �أن يغفل عن �أعدائه»؛ وال�صحيح «يجب على املواطن � ّأل يغفل عن �أعدائه»؛
لأن اجلملة الأوىل� ،إن نفت الوجوب ،ف�إنها ت َّت�سع للجواز.
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الـمحـــتاج
يومُ
(الق�س �أمري �إ�سحق)
(متى 46-31 :25؛ الويني )10-9 :19
ي ُقول امل�سيح ب ُل َغة َماز َِّية� ،إ َّنه ِع ْندما ي�أتي� ،أو ِع ْن َدما َن ْن َت ِق ُل �إ َل ْيهُّ � ،أي ُهما � ْأ�س َبق ،ف�إ َّنه
حل ِق ْي ِق ِّي ْي با ِ
َ�س ُي ِق ْي ُم ا ِ
خلراف،
مل�ؤم ِن ْي ا َ
في َ�ش ِّبه ال ْأبرار وا ُ
خل َراف َع ْن َي ِْي ِنه واجل َِداء َعن َي�سارِهُ .
وي َب ِّي � َّأن ِم ْقيا�س الدينو َنة َ�سيكون ِخ ْد َمة ِ
امل�س ْيح
وال ْأ�شار وامل�ؤمنني ا ُ
مل َز َّي ِف ْي باجل َِداءُ .
بخ ْد َمة ِ
الب َكة لأ َّن ُهم قاموا ِ
امل�س ْيح
مل ْحتاجِ ْي.
ِم ْن ِخالل ِخ ْد َمة ا ُ
فالذين َع ْن َي ِْي ِنه َ�س َينالون َ َ
ْ
ل َي ْخ ُد ُموه َه َكذا�َ .ص ِح ْي ٌح
وغ ْي ُم ِ
ب�ش ْكل ُم ِ
�سيدا ُنون لأ َّنهم َ ْ
با�ش َ
َ
با�ش ،والذين َع ْن َي�سارِه ُ
وح ُهنا ،ل ِك َّنه كان ُي َ�ش ِّدد على ال ْأع َمال َك َن ِت ْي َجة َح ْت ِم َّية
� َّأن امل�سيح َ ْ
بو�ض ٍ
ل ُي ِ�ش �إىل الإميان ُ
ِ
لل ْإيان
الو ِح ْيد الذي َي ْق َبل ُه اهلل ُهو الذي َي ْخ ُدم امل�سيح ِم ْن ِخالل ِخ ْد َمة
ال�صح ْيح .فال ْإيان َ
وم َّر ُد ْاع ِتقاد �أو
ا ُ
فم ْن َي َّدعي � َّأن َل ُه � ْإيان ًا وال َي ْخ ُدم النا�س ،ف� ْإيا ُن ُه ُم َز َّيف ُ َ
مل ْحتاجِ ْيَ .
ال�ص ِ
ْاع ِتاف َك ِ
احتياجات
المي َف َقط .ال ْإيان ا َ
حل ِق ْيقي ال َي ْن َف ِ�صل عن ال ْأعمال َ
الَة و َت ْ�س ِد ْيد ْ
ي ُّر َح ْتم ًا بال َآخر ِْين.
الو ِح ْي ُد �إىل اهلل َ ُ
ال َنا�س .فالطر ِْيق َ

الف�صْ ل واملكاف�أة:
يومَ

يا ِ
مل َز َّيف.
خلراف واجلِداءَ ،ب ْي ال ْأبرار وال ْأ�شارَ ،ب ْي ا َ
حل ِق ْي ِقي وا ُ
َ�س َي�أتي َي ْو ٌم لل َف ْ�صل َب ْ َ
واح َدة ،ويف َب ْي ٍت ِ
واحد ،ويف َك ِن ْي َ�سة ِ
العال َن ْف�سه ،ويف َمكانٍ ِ
واحد؛
�إ َّن ُهم َي ِع ْي ُ�شون ال َآن يف
َ
حل ِق ْي ِق ُّيون َع ْن َي ِْي ِنه،
مل� ِؤم ُنون ا َ
ل ِك ْن َ�س َي�أتي َي ْوم َي ِت ُّم ِف ْيه ال َف ْ�ص ُل النهائي َب ْي َن ُهما�َ .س ْوف ُي ِق ْي ُم ا ُ
الدي ُنو َنة قا ِد َم ٌة
مل ْجد وال ُق ُبول
وي ِق ْيم ا ُ
ال�شف وا َ
مل َز َّيفون َع ْن َي�سارِهَّ � .إن َ
واالم ِتيازُ ،
َمكان َ َ
ْ
تالع َب ِف ْيهاَّ � .إن امل�سيح جا ِل ٌ�س الآن على َي ِْي
ي ِكن ل َأح ٍد � ْأن َي َت َج َّن َبها � ْأو َي َ
وح ْت ِم َّية ،وال ُ ْ
َ
ِ
ِ
وع ْون ًا (عربانيني
ة
م
ح
ر
نال
ن
و
ه
ي
ل
�
إ
أتي
�
ن
أن
�
ع
ي
ط
ت
�س
ن
الذي
ة
م
ع
ن
ال
�ش
ر
ع
�ش،
ر
الع
على
�س
ل
اجلا
ََْ ْ ْ َ
َْ َ َ ْ ًَ َ
َ ْ َ ْ ُ ِّ ْ َ
والد ْينو َنة ،الذي ُي ِ�ش ْي �إ َل ْيه ُهنا.
 .)16 :4ل ِك َّننا ِع ْندما َن ْن َت ِق ُل �إ َل ْيه�َ ،س ْوف َن ِق ُف �أمام َع ْر�ش ال َق�ضا ِء َّ
مل َع َّد َل ُكم
لكوت ا ُ
و�س ْو َف َتكون ا ُ
باركي �أبِيِ ،ر ُثوا ا َ
مل َ
ملكا َف�أ ُة ل َّل ِذ ْين َعن َ
َ
الي ِم ْي « َتعا َل ْوا يا ُم َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ون َع ْن َي ِْي ِنه.
ف
ق
ي
�س
الذين
ك
ئ
ل
أو
ل
ي
د
أب
ل
ا
ح
ر
ف
وال
د
ج
مل
ا
كوت
ل
م
د
ع
�
أ
د
ق
ل
».
العال
�س
ي
أ�س
�
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ً
َ َ َ
َ
ُم ْن ُذ ت ْ
َّ َ
ُ
ْ
َ
فهو ِخ ْدم َت ُهم ِ
قاموا بِه ِم ْن ِخ ْد َمة لل َّنا�س،
� َّأما �أ�سا�س ِت ْل َك ا ُ
الع ِظ ْي َمة ُ
ملكا َف�أة َ
للم ْ�سيح� .أي � َّأن ما ُ
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للم ِ�س ْيحِ ،
وم ْن َت�أ ُّثر ِِهم و َت ْق ِد ِ
لهمَ .هذا ال ُي َقلِّل
يرهم َ
مل َح َّبته ُ
� َّإنا قاموا ِب ِه ِم ْن � ْأجلِ َ َ
م َّب ِتهِ م َ
ال�ص ِح ْيح .فال َّنامو�س ُك ّله
ِم ْن ِق ْي َمة ال ْإيان ،ل ِك َّن امل�سيح ُهنا ُي َ�ش ِّدد على َن َتائج َذ ِلك ال ْإيان َّ
إله َكِ ُ ،
امل�س ْيح يف َو ِ�ص َّي َت ْيِ ُ :
ل�صه ِ
وت ُّب َقر ِْي َب َك َك َن ْف ِ�س َك .ف�إذا ُك ْن َت
والأ ْنبِياء َق ْد َ َّ
الر َّب � َ
ت ُّب َّ
ُِ
مل ْحتاج
فب ْح َمة ا ُ
ال�ص ِح ْي َحة ل ِت ْلك ا َ
فم َح َّب ُت َك لل َقر ِْيب هي َّ ْ
مل َح َّبةَ ِ .
الرب ِف ْع ًالَ ،
الت َج َمة َّ
ت ُّب َّ
ا�س ِت ْم ِ
وب َركا ِته.
ُن َق ِّدم َّ
الد ِل ْيل َ
الر ِّب َ
تاعنا و� ْإد َراكنا َ
الع َم ِلي على ْ
لر ْح َمة َّ
ول ُن ِ
مال َب ِ�س ْي َطةَ ،ي ْ�س َت ِط ْيع � ّأي َ�ش ْخ�ص � ْأن َي ُقوم بها َم ْهما كا َنت � ْإمكا ِن َّيا ُت ُه
الحظ �أ َّنها � ْأع ٌ
ِ
اه ِت ِ
حل ْكم الإلهي.
وهذا ُه َو �أ�سا�س ا ُ
وم َّب ِته لل َآخر ِْينَ ،
ب�س ْي َطة ،ل ِك َّنها ُت َع ِّب َعن َم َدى ْ
مامه َ َ
ِ
وع ْندما َ�س�أ َل ُه ال ْأبرار َع ْن َم ْعنى ِت ْل َك ا ِ
الر ِّب َن ْف�سه ِمن ِخالل ِخ ْدمة
خل ْد َمة � َ
أجاب ُهم� :إ َّنها ِخ ْد َمة َّ
مل ِ�ص ْي ال َأب ِدي ل ُك ِّل َ�ش ْخ�ص.
ال�صغارَ .هذا � َأم ٌر على َق ْدرٍ َكب ْ ٍ
ت ِّدد ا َ
ِي ِم َن ال َأه ِم َّية ،لأ َّنها ُ َ
� ْأخ َوته ِّ
ل َق ْد َر َبط ِ
ب ُهم
جاع ُهم ُ
آالم ُهم و� ْأو َ
موم ُهم ،ح َّتى ْاع َت َ َ
وه َ
�شار َك ُهم � َ
امل�س ْيح َن ْف َ�س ُه باملُحتاجِ ْيَ ،
ِ
واحداً َم َع ُه ،و� َّأن ما ُي َق َّدم َل ُهم ُي َق َّدم َل ُه ُه َو َ�ش ْخ ِ�ص َّي ًا ،وما ُي ْف َع ُل ل ْأج ِلهِ م ُي ْف َع ُل ل ْأج ِل ِه ُه َو َ�ش ْخ ِ�ص َّي ًا.
�شاه َد ُه يف � ُأو َل ِئك املُحتاجِ ْيَ ،ل ْن ُن ِ
ل ُن ِ
�شاه َد ُه و َل ْن َن ْخ ُد َمه.
وما َ ْ
فهو ُم ْ�س َت ِ ٌ
ُ
ت ِف ْيهِ م َ
مب ْع ًنى ماَ ،
لهم
ناية الإلهِ َّية َن ْح َو َ�ش ْعبِه يف َهذا
َ
فهناك َم ْن َت ْ�س َمح ُ
العالُ .
�صفات ال ِع َ
ما � ْأع َج َب َت َ ُّ
لط َلبِها،
الظروف َ
وه َناك � ْأي�ض ًا َم ْن َت ْ�ض َط ّر ُهم ُّ
اع َدةُ ،
امل�س َ
ُظرو َف ُهم و� ْإم َّ
كانياتهم � ْأن ُي َق ِّدموا َ
� ْأو َل ِئك الذين َي ُقول َع ْن ُهم «� ْأخ َو ِتي ال ِ
مل ْحتاجِ ْي
مل َه َّم ِ�ش ْي وا ُ
مل ْغ ُمور ِْين وا ُ
أ�صاغر»َ .ف َكم ِم ْن ا َ
يثلون ِ
وم ُب ِ
ياع ِ
امل�س ْيح،
يف َهذا َ
وع َط ٌ
العال ِم ْن َح ْولنا ،جِ ٌ
ا�ش َ
وم ْر َ�ضى؟ �إ َّن ُهم ُ َ
و�س ْي َ
وعرايا َ ْ
ِ
اك الذي َت َراه ُمتاج ًاَ ..م ْن
وامل�س ْيح ُم َت َخ ٍف ِف ْيهِ م وك�أ َّنه َي ُقول لنا�« :أنا ُهنا ِف ْي ِه� ..أنا ُه َو َذ َ
ل َي ْف َعل»َّ � .إن ما ُي ْع ِطينا اهلل � َّإياه َي ْن َت ِظ ُر � ْأن
وم ْن ال َي ْف َعلَ ،فبِي َ ْ
َي ْف َعل ِب ِه َ�ش ْيئ ًا َفبِي �أنا َي ْف َعلَ ،
ياء ل َن ْ�س َت ِع ْي بِها يف ِف ْعل اخل َْي.
ُن�شارك ِف ْيه � ْأخ َو َت ُه� ،إ َّنه ُي ْع ِط َينا � ْأ�ش َ
هام ِت ْلك ا ِ
بح َ�سب ال ُف َر�ص التي
وعلى اجلا ِنب ال َآخر َ�س ْوف ُي َدان ال ِذ ْين َ ْ
مب ِ
َ
ل َي ُقوموا َ
خل ْد َمة َ
للمر ِْي�ض
َ�س َن َحت ُ
للع ْط�شان وال لل َغر ِْيب وال ُ
للجائع وال َ
لهمَ .ف َل ْم ُي َق ِّدموا َي ِد َ
الع ْون ال َ
للع ْريان وال َ
احتياجات ال َّنا�س ،و َقد � ْأه َملوا َتام ًا
للم ْح ُبو�سُ .هم الذين َ ْ
ل ُي َكلِّفوا �أ ْن ُف َ�س ُهم ُ
مب َ
وال َ
واج َهة ْ
وعا�شوا ُع ْميان ًا ُر ِ
ي ُ�ضون
ا�شوا حياة �أنا ِن َّية،
االح ِتياجات ا ُ
ُ
فع ُ
مل ِل َّحةَ .
ف�س ْوف َ ْ
َت ْ�س ِد ْيد ِت ْل َك ْ
وح َّي ًاَ .
تهم هي َخ ِط َّية
ب�س َبب ما َ ْ
�إىل َع َذ ٍ
ل َي ْف َع ُلوه .ل َق ْد كا َنت َخ ِط َّي ُ
ب�س َبب ما َف َع ُلوهَ ،ب ْل َ
اب � َأب ِد ّيَ ،ل ْي�س َ
مل ِ�ص ْي ال َأب ِدي ل ُك ِّل ِ
واحد.
ت ِّدد ا َ
ية�َ ،س ْو َف ُ َ
ال ْإهمال وال ْإغفال َعن املُحتاجِ ْي� .إ َّنها َخ ِط َّية َخ ِط ْ َ

�شريعة حماية امل�سكني:

ال�ش ْعب �إىل احلياة
وي ْر ِ�ش ُد َ
�شح الواجِ بات ال َك َهنو ِت َّية يف ال ِع َ
الي ُهو ِد َّيةُ ،
بادة َ
ِ�س ْفر الالويني َي ْ َ

138

عظات وت�أمالت

ال�س ْفر « َتكونون ِق ِّد ِ
ئي�س َّية لهذا ِ
الر ِ
و�س،
ا ُ
ي�س ْ َ
مل َق َّد َ�سة .و ُت ْع َت َب الآية ( )2 :19ال َآي َة َ
ي ل ِّأن �أنا ُق ُد ٌ
دا�سة» َ 152م َّرة يف هذا ِ
ال�س ْفرْ � ،أك َث ِم ْن � ِّأي ِ�س ْفر ِمن � ْأ�سفار
الر ُّب � ُ
إله ُكم» .ل َذ ِل َك ُت ْذ َك ُر كلمة « َق َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي كما �أ َّنه
ي�س
د
ق
ون
ك
ن
ف
ي
وك
دو�س؟
ق
ال
ب
الر
ن
م
ِب
ت
ق
ن
أن
�
ع
ي
ط
ت
�س
ن
ف
ي
ك
ف
�س.
د
ق
امل
الكتاب
ُ
َ
َ
ُ
ْ َ
ْ َ َ َْ ْ ْ ََْ
ِّ ْ َ
َ َّ
َ َ
ِ
ِ
�شح َك ْيف َيجِ ب � ْأن َتكون ال َت ْقدمات
ال�س�ؤال الذي ُيجِ ْي ُب َع ْنه هذا ال�س ْفرَ ،
في ْ َ
هو ُق ُدو�س؟ َهذا ُهو ُ
�شح يف
خا ِل َية ِم ْن ُك ِّل َن ْق ٍ
وع ْي ٍب (َ ،)17-1
�ص َ
وك ْي َف َت ُكون احلَياة امل َق َّد َ�سة (َ ،)27-18
في ْ َ
ِ
ال ِق ْ�سم ال َثاين َق ِ
الرب َلها جا ِن ٍب �أ ُف ِقي
وعال َقته بال ُأمور
الروح َّية؛ ف ِع َ
الي ْو ِمي َ
ال�سلوك َ
واعد ُ
بادة َ
يف عال َق ِتنا بال َآخر ِْينِ ،
وامل�س ِك ْي.
ال�س َّيما ال َغر ِْيب
ْ

ال َ�صادِ.
ون َح ِ�صي َد �أَ ْر ِ�ض ُك ْم َال ُت َك ِّم ْل َز َوا َيا َح ْقلِكَ ِف ْ َ
« َوعِ ْن َد َما َ ْ
ت ُ�ص ُد َ
َو ُلقَاطَ َح ِ�صيدِكَ َال َت ْل َتقِطْ .
يب
َوكَ ْر َمكَ َال ت َُع ِّل ْل ُهَ ،و ِن َثا َر كَ ْرمِ كَ َال َت ْل َتقِطْ ِ .للْمِ ْ�س ِك ِ
ني َوالْغَ ِر ِ
ت َْتُكُ ُه� .أَنَا ال َّر ُّب �إِل ُه ُك ْم.

(�سفر الالويني )10-9 :19

و�ض َع اهلل قا ُنون ًا ِ
�ض
امل�س ِك ْي ،و ِلكي ُي َذ ِّكر َّ
ال�ش ْعب ب� َّأن ال ْأر َ
يف (َ )10-9 :19
حلم َ
اية ْ
وه ِذه ِ
دا�سة
للر ِّب ،و�أ َّن ُهم
ُ
وكالء ُه يف � َإد َار ِتهاَ .
واح َدة ِم ْن عالمات َ
َ
حياة ال َق َ
وك ّل ما َع َل ْيها ِم ْل ٌك َّ
ِ
فط َلب ِم ْن ُهم � ْأن َي ْتكوا َزوايا ُح ُقو ِلهِ م
�شعب ُه � ْأن َي ْه َت ُّموا با ُ
مل ْحتاجِ ْيَ ،
وع َ
الر ّبْ � .أو�صى اهلل ْ
بادة َّ
فادت راعوث و ُن ْع ِمي ِم ْن َهذا
ودة ،ل َت ُكون َطعام ًا لل َغر ِْيب
ا�س َت َ
م ُ�ص َ
َغ ْي َ ْ
وامل�س ِك ْي .و َق ْد ْ
ْ
ِ
لد ْيهِ م ما َل َد ْينا .ل ِك َّن
اهل
الر ِح ْيم .ول ِك ْنَ ،ما � ْأ�س َه َل َت ُ
امل�ساك ْي �أو ِن ْ�سيان َم ْن َل ْي�س َ
القانون َ
امل�س ْيح ُن ِ
وما قا َل ُه ِ
للم ْحتاجِ ْيِ .
الحظ
اهلل ُي َذ ِّكرنا ب� ْأن َن ْ ُ
تك «زوايا ُحقو ِلنا» ُ
�صَّ ِ ،
وم ْن َهذا ال َن ّ
الع ْ�ش:
َه ِذه احلَقا ِئق َ
ون � ِّأي ُمقابِل.
ما َ ْ
ود َ
للمحتاجِ ْ َ
مان ًا ُ
(ُ )1
ت َت ِلك ُهَ ،ع َل ْيك � ْأن ُت َق ِّدمه َ َّ
ي َح ٌّق يف ُج ْز ٍء ِ َّ
ي َك َ�س ْو َف َي ْح ُ�ص ُد َم َع َك ما َز َر ْع َت.
( )2ما َت ْز َر َع ُه َل ْن َ ْ
ت ُ�ص َد ُه َو ْح َد َك ،ف َغ ْ ُ
ب ُه
فم ْن َي ْع َم ُل َ
الو ِ�ص َّية َق ْد ُي�ساء َف ْهم ما َي ْع َم َل ُه ،و َق ْد َي ْع َت ِ َ
ا�س َت ِع ّد لأن ُي َ�س َ
اء َف ْه ُم َك؛ َ
به ِذه َ
(ْ )3
�ض ال َنا�س ِ
تك َزوايا َح ْق ِل ِه ِم ْن َغ ْي َح�صاد.
َب ْع ُ
جاه ٌل ب� ُأمور احلَ�صاد ح َّتى �أ َّنه َي ْ ُ
مال ِ
ب�س ْي َطة ال َت َت َو َّقف على
مال َب ِ�س ْي َط ٌة :ال ْأعمال التي �أ�شار �إ َل ْيها امل�سيح � ْأع ٌ
(ِ )4هي � ْأع ٌ
مان ًا � ْأي�ض ًا .فال ُع ْذ َر َلنا يف
َْ
مان ًا و ُت�ؤْ َخ ُذ َ َّ
الث َوة �أو ال ُق ْد َرة �أو ال َذكاء ،فهِ ي ُت َق َّدم َ َّ
حاج ٍة َ�ش ِد ْي َدة.
� ْإهمال َم ْن ُهم يف َ

139

تك َهذه ا ِ
(� )5أ ْن َت َم ْ�س�ؤول َع ْن َه ِذه ا ِ
ومة.
خل ْدمة لل َك ِن ْي َ�سة �أو ا ُ
ي ِك ُننا � ْأن َن ْ ُ
خل ْد َمة؛ �إذ ال ُ ْ
حل ُك َ
ِ
فالر ُّب َي ْط ُل ُب ِم ْن َ�ش ْعبِه � ْأن ُي َ�ؤ ُّدوا َه ِذه ا ِ
وامل�س ْيح َي ْط ُل ُب ِم ْن ُك ِّل م� ِؤمن � ْأن َي ُكون
خل ْد َمة.
َ
ِ
ِ
ِ
باحتياجات ال َآخر ِْين.
َل ُه ْ
مام َ�ش ْخ�صي ْ
اهت ٌ
االح ِتياجَ :يجِ ْب � ْأن ُت ِ
(ِ )6
ت ِد ْيداً.
االح ِتياج َ ْ
�ساعد املُحتاجِ ْ َ
�ساع ْد َح ْي ُث ُي َ
ي َح ْي ُث ُوجِ َد ْ
وج ُد ْ
م َّبة ِ
ف ُت ِح ُّب اجل َِم ْيع ،و ُت ِ
امل�س ْيح
ا�س ِت َ
طاع ِت َك ،لأ َّننا ِب َذ ِلك َن ْع ِك�س َ َ
�ساع ُد اجل َِم ْيع َق ْدر ْ
م َّب َتنا َل ُه.
لل َآخر ِْين ،و ُن َ ْ
ب ِه ُن َ َ
(ُ )7ك ْن ِ
باح ِتياجات ال َآخر ِْين،
االح ِتياجاتَ :يجِ ُب � ْأن َت ُكون على َو ْع ٍي ٍ
تام ْ
واعي ًا ل ِت ْل َك ْ
ون � ْأن
اج ِم َّنا �إىل ُق ْد َر ٍة على َ ْ
االحتياجات ح َّتى ُن َ�س ِّد َدها ُد َ
ال ْأمر الذي َي ْح َت ُ
تيِيز ِت ْلك ْ
بح َ�سب
وم ُه َ
ودنا يف َت ْ�س ِد ْيد َغ ْيهاَ .فال ُن َق ِّدم َطعام ًا ُ
لع ْريانَ ،ب ْل ُن َق ِّد ُم َ
ُن َ�ض ِّي َع َو ْق َتنا َ ْ
للع ْريان .وال يقول «كنت خاطئ ًا فخ َّل�صتموين»،
االح ِت َياج َ -
للجا ِئع ،واملالبِ�س ُ
الطعام َ
ْ
لأنه ال يليق �أن ينطبق ذلك على امل�سيح؛ لكنه �ضمن احتياجاتنا الروحية الأ�سا�سية،
أهم والأبقى.
وهي ال ّ
مل�ش ِ
حاج ِتهَ .فال
اعر ا ُ
للم ْحتاج ح َّتى َل ْو َ ْ
ا�س ًا َ
ل ُي َع ِّب عن َ
مل ْحتاجَ :يجِ ْب � ْأن ُن َق ِّدم ُ
ح�س َ
(ُ )8ك ْن َّ
«ك ْن ُت جا ِئع ًا ...
َي ُقولَ :
ون»َ ،ب ْل َي ُقولُ :
ف�س َق ْي ُت ُم ِ
عام ًا ف� ْأط َع ْم ُت ُم ِ
ونَ ،ط َل ْب ُت ً
«ط َل ْب ُت َط َ
ماء َ
ل َي ْ�س َت ِط ْي ُعوا
احتياجات ال َنا�س ح َّتى َل ْو َ ْ
ُك ْن ُت َع ْط�شان ًا»َ .ف ْل ُن َد ِّرب �أ ْن ُف َ�سنا على ْاك ِت َ�شاف ْ
ال�س ْتعدا ِدنا� ،أو خل ََج ِلهِ م ِم َن الإ ْف�صاح عن
�أن ُي َع ِّبوا َعن ْ
اح ِتياجا ِتهِ مِ .ل َع َدم َم ْع ِر َف ِتهِ م ْ
مب ِ
�شاعر ِِهم.
حاجاتهِ مَ ،يجِ ُب � ْأن َن ُك َ
ون على ُم ْ�س َت ًوى َر ِق ْيق ِم َن ال ْإح َ�سا�س َ
وت ِّذرنا ِم ْن
الو ِ�ص َّية � ْأي�ض ًا � ْأن ال َن َّدعي ال َف ْق َر
واحلاجةَ ُ ،
َ
( )9ال َت َّدعي ْ
االح ِتياجُ :ت َعلِّمنا َ
ِ
ت ِّذ َر ُه ِم ْن � ْأن َي ْذ َهب
الو ِ�ص َّية ِم ْن
�صاح ِب ا َ
تك َزوايا َح ْق ِلهَ ُ ،
حل ْقلِ � ْأن َي ْ ُ
َذ ِلك .ف َكما َت ْط ُل ُب َ
مل ْحتاج � ْأي�ض ًا ِم ْن � ْأن َي� ُأخ َذ
ت ِّذر ا ُ
تاجَ .كما ُ َ
َ
م ٌ
وي� ُأخ َذ ِم ْن زوايا َح ْقلِ َغ ْ ِي ِه ب َِد ْع َوى �أ َّنه ُ ْ
ِ
فيجِ ب � ْأن ال َن َّدعي اجل ُْوع و َن ْح ُن َغري
ب�سماح
�صاح ِب ا َ
ِم ْن َغ ْي َزوايا ا َ
حل ْقلَ .
حل ْقل� ،إ َّال َ
ن َت ِلك �أ ْف َ�ضل ال ِثياب ،وال َن َّدعي ال ُغ ْر َبة
الع ْري َب ْي َنما َن ْ�س َت ِط ْيع � ْأن َ ْ
جا ِئ ِعني ،وال َن َّدعي ُ
البيوت.
و َن ْح ُن َن ْ�س ُكن �أ ْف َ�ضل ُ
(ِ )10
ت يف املحتاجِ ْي ِم ْن َح ْو ِلناَ ،ل ْي�س
ي�سوع َ
حا�ض ُم ْ�س َت ِ ٌ
ي�سوع ِ ٌ
ال�ش ْخ�صيَّ � :إن ُ
حل َ�ساب ُ
�ض
ت يف َذ ِل َك ا ُ
مل ْحتاجِ ،ب َغ ِّ
مب ْع ًنى َما  -هو ُم ْ�س َت ِ ٌ
�ضور ُه يف امل� ِؤم ِن ْيَ ،ب ْل َ -
ِم ْثل ُح َ
وما َن ْع َم َل ُه
وي�ؤَ ِّكد َلنا �أ َّنه ُه َ
ال َن َظر َع ْن َل ْو ِنه �أو ِد ْي ِنه �أو جِ ْن ِ�سه �أو طا ِئ َف ِتهُ .
ناكِ ،ف ْيهَ ،
ِ
يعون
ب� َأح ِد ِهم ،ف� َّإنا َن ْع َم َل ُه
ياء ال َق ْل ِب َف َقط ُهم الذين َي ْ�س َت ِط ُ
بامل�س ْيح َ�ش ْخ ِ�ص َّي ًاَّ � .إن �أ ْن ِق َ
ُر�ؤْ َية ِ
امل�س ْيح ُم ْ�س َت ِتاً ُهناك.
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الرب*
يوم �صنعه ّ

ٌ

نحتفل للمر ِة الثانية
أيام �صنعها الرب ،ففي �أق ّل من �شهر
ُ
الرب ،بل هذه � ٌ
هذا ٌ
يوم �صنعه ّ
يوم مل
بر�سامة امر� ٍأة يف الكني�سة الإجنيلية امل�شيخية يف لبنان ويف �رشقنا العربي .لك ّنه ٌ
الرب تتويج ًا لن�ضالٍ
الرب ب�سح ِر �ساح ٍر وال هبط علينا بال ِّ
ْ
مقدمات .هذا يوم �صنعه ُّ
ي�صنع ُه ّ
ٍ
ٍ
تاريخية لكنائ�سنا وم�ؤ�س�سا ِتنا الإجنيلية يف هذا ال�رشق.
ومل�سرية
انفتاح ال�سينود�س الإجنيلي الوطني يف �سورية ولبنان على خدم ِة
طبع ًا �إنه �أو ًال ثمر ُة
ِ
ِ
ِ
املر�أة يف الكني�سة وت�شجيعه لها ،وفتحه الباب تلو الآخر لدورِها الكن�سي.
ولك ّنه �أي�ض ًا ثمر ُة عملِ رابطة الكنائ�س الإجنيلية يف ال�رشق االو�سط على مدى �سنني ،عملِ
جلن ِتها الالهوتية وجلن ِة املر�أة الذي كان وراء �إ�صدا ِر القرار التاريخي للرابطة الذي اتخذ
بالإجماع �سنة  2010و�أيد ر�سام َة املر�أة للق�سو�سية.
التزام كلي ِة الالهوت لل�رشق الأدنى ،املعهو ِد �إليها ب�إعداد الرعاة
و�إنه بالت�أكيد ثمر ُة
ِ
الكلية والهو ِتها الداع ِم
والق�ساو�سة ،بق�ضي ِة خدمة املر�أة الكاملة يف الكني�سة ،ثمر ُة تعلي ِم ّ
ٍ
ٍ
الكلية الذي جت�سد بوجود �أولِ
لر�سامة املر�أة منذ عقود ،و�أي�ض ًا ثمر ُة مثالِ
مر�سومة
ق�سي�سة
ّ
االخت الراحلة الطيبة الذكر الق�سي�سة �إل�سا فار.
ا�ستاذ ًة فيها منذ �أكرث من �أربعني �سنة ،عنيت
َ
ِ
العادات
القول �أي�ض ًا �إنه ثمر ُة جهو ِد املر�سلني والإجنيليني الأوائل الذين خالفوا
بل ميكن
ُ
مدار�سهم لتعليم البنات يف
والتقاليد العائلي َة واالجتماعية يف القرن التا�سع ع�رش ففتحوا
َ
َ
البنات اىل املدار�س بعد �سن الثامنة.
ل
ر�س
ت
أن
�
ا
عار
يعتربه
ال�رشقي
املجتمع
فيه
كان
زمنٍ
ً
َ
ُ
ُ
ُ
ر�سل
أول مدر�سة للبنات يف بريوت �سنة  ،1835والحق ًا �صار من العار � ّأل ُت َ
فتح الإجنيليون � َ
البنات من ك ّل الأديان والطوائف اىل املدار�س.
ُ
حدث اليوم ثمر ُة حرك ِة الإ�صالح الإجنيلي الذي نحتفل بيوبيله املئوي اخلام�س
بل � ّإن َ
ِ
واملمار�سات
جتديد التعالي ِم
يف هذه ال�سنة ،تلك احلرك ِة النبوية يف الكني�سة التي �أعادت
َ
طلق طاقا ِته
حترر
االن�سان و ُت ُ
َ
والهيكليات والعبادة على �أ�سا�س كلم ِة اهلل ّ
احلي ِة املحيية التي ّ
�شعار «الكني�سة ُم�صلحة
إ�صالح التي تبنت
يف �سبيل خدمة املجتمع والعامل .لوال حرك ُة ال
ِ
َ
وطبقته على ِ
قبل الغري ،ملا كانت ر�سام ُة املر�أة ممكن ًة ال
نف�سها َ
وخا�ضع ٌة دوم ًا للإ�صالح» ّ
يف الغرب وال يف ال�رشق.
ي�سوع ومثا ِله يف التعامل
حدث اليوم ثمر ُة الإجنيل ،ثمر ُة بذو ِر تعالي ِم
و�أخرياً ،بل �أوالً� ،إن َ
َ
خدم َنه وتبعنه حتى النهاية،
وجل�سن عند قدميه
مع الن�ساء ،اللواتي رافقنه
َ
َ
و�سمعن كالمهْ ،
* العظة التي �ألقاها الدكتور جورج �صربا يف ر�سامة الواعظة جنال ق�صاب ق�سي�سة
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الرجال من تالميذه ،منهم من خانه ،ومنهم من
وقفن بجانبه يف �أحلك ال�ساعات حني هرب
ُ
َ
ني بجانبه وحتت �صليبه وحلقن جثمانه �إىل القرب.
بق
ة
الن�سو
أن
�
إال
�
نكره،
من
ومنهم
خاف،
َ
َ
أول املب�رشين بقيامة امل�سيح.
فال عجب �أن اهلل
أول ال�شهو ِد على القرب الفارغ و� َ
يكن � َ
َّ
منحهن �أن ّ
يهودي وال يوناين ،لي�س
حدث م َ�ؤ َّ�س ٌ�س على جوهر كرازة الر�سل وتعليمهم �أن «لي�س
�إنه ٌ
ٌّ
واحد يف امل�سيح ي�سوع» (غل .)28-27:3
ذكر و�أنثى لأنكم جميع ًا
ٌ
ٌ
حر ،لي�س ٌ
عبد وال ّ
الرب
�إنه ،باخت�صار ،ثمر ُة عمل الروح القد�س يف التاريخ ،روح ّ
احلق الذي وعدنا به ُّ
احلق
روح ّ
ر�شدنا �إىل جميع احلق (يو  .)13:16اذ ُي ُ
ي�سوع قائ ًال �إنه متى جاء فهو ُي ُ
ر�شدنا ُ
ي�ضع
واليوم يف الرابية -
اىل ر�سامة املر�أة � -أم�س ًا يف طرابل�س
جمدداً
كنائ�سنا الإجنيلية ّ
ُ
َ
َ
ٍ
للتيا ِر
النبوية .امل�سيحي ُة الإجنيلية تفهم ذا َتها على �أنها
على ال�س ّكة
ا�ستمرار �أو �إعاد ُة �إحياء ّ
ّ
ٌ
مفهوم الأ�سفار املقد�سة لي�سوا يف الدرجة الأوىل
النبوي يف تاريخ اخلال�ص .الأنبياء يف
ِ
ّ
ِ
احلق حلا�رضِهم وجليلهم ،جلماعة الإميان
�أ�شخا�ص ًا يتنب�أون بامل�ستقبل ،بل هم قائلو
ِّ
وللمجتمع وال�سلطة � -أي للم�ؤ�س�س ِة الدينية وللم�ؤ�س�س ِة ال�سيا�سية واالجتماعية ،على � ِ
أ�سا�س
ِ
ِ
ِ
ِ
روح
الثاقب لها الذي يخرتق ال�سطحيات ويتخطى
معرفتهم بكلمة اهلل وفهمهم
ِ
احلرفياتُ .
ّ
ِ
أبواب على م�صاريعها للمر�أة  -خلدمتها ودورها -
ِّ
احلق �أو�صلنا اىل هنا قائ ًال لنا :افتحوا ال َ
ِ
ِ
ق�صون خطابهم على الأحوال الدينية والروحية
أنبياء ال َي ُ
يف الكني�سة ويف املجتمع كك ّل .ال ُ
ؤون الدنيا �أي�ض ًا واحليا َة يف كل �أبعادها ،لأن كلم َة
لل�شعب امل�ؤمن فقط ،بل يتناولون �ش� َ
اهلل تطال اخلليق َة ك َّلها وتخاطبها .الأنبياء يقولون «ال» ملجتمعهم عند ال�رضورة ،ي�شجبون
النا�س
ي�ضع
واكتفاءه الذاتي و�ضال َله ،ويزعزعون ك َّل ما
عادا ِته وم�س َّلما ِتهَ ،يدينون راح َته
ُ
َ
ُ
غري اهلل.
ثق َتهم به َ
يف مواجه ِة �أو�ضاع ت�شهد ت�صاعداً للتطرف الديني والتحج ِر الفكري والرجعي ِة الثقافية
ودو�س احلقوق
والظلم
والقمع
إرهاب
واالنغالقِ االجتماعي ،ويف ظ ِّل �
ٍ
ُ
ُ
أو�ضاع يتزايد فيها ال ُ
ُ
وحرياتها ،لي�س للكني�سة يف مواجه ِة هذه
احلريات ،وعلى الأخ�ص حقوقِ املر�أة
وخنق
ُ
ّ
ّ
�سم املر�أ َُة خادم ًة للكلمة وتعطي
االو�ضاع
�سالح �أم�ضى من �سالح الكلمة وقو ِة املثالُ ،
ٌ
فت ُ
مثا ًال ملحيطها.
ق�صاب  -مر�شح ُة الر�سامة املاثل ُة �أمامنا اليوم واعظ ٌة يف ال�سينود�س
جنال �أبو �صوان ّ
من�صب مدير ِة دائر ِة
الإجنيلي الوطني يف �سورية ولبنان منذ عام  ،1993وهي حالي ًا ت�ش ِغ ُل
َ
الرتبية امل�سيحية يف ال�سينود�س؛ ع�ضو يف اللجنة التنفيذية يف �رشكة الكنائ�س امل�صلحة يف
العامل ( ،)WCRCوع�ضو يف اللجنة التنفيذية للمجمع الأعلى للطائفة الإجنيلية يف �سورية
ولبنان؛ حائز ٌة على � ٍ
كلية الالهوت لل�رشق الأدنى و�أي�ض ًا
إجازة يف الرتبية امل�سيحية من ّ
على ماج�ستري يف الالهوت من معهد برن�ستون الالهوتي يف الواليات املتحدة .ال تقف
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ِ
قم ِة عطا ِئها
خ�ضم
الكن�سية ،بل يف
الأخت جنال �أمامنا اليوم يف بداي ِة خدم ِتها
ّ
ّ
معرتكها ويف ّ
ومتتلك م� ٍ
املطلوب ب�أ�شواط� .أذكر �أنها كانت يف
ؤهالت تفوق
ال�شخ�صي ،فهي تختزن خرب ًة
ُ
َ
فوج من الطالب يف كلية الالهوت ُعهد �إيل بتعليمهم �إثر التحاقي بالكلية ،و�أذكر
ِعداد �أول ٍ
أملع الطالب الذين عرفت وع ّلمت .بعد درا�س ِتها
جيداً و�أعتز ب�أن جنال �أبو �صوان كانت من � ِ
ّ
ِ
طلبت �إليها الكلي ُة �أن تع ّلم م�ساق ًا يف العهد القدمي
لبنان،
اىل
ها
ت
وعود
املتحدة
الواليات
يف
ْ
املا�سة �آنذاك؛ القت حما�رضا ِتها وع ّلمت فربعت.
ب�سبب حاجة الكلية
ّ
ِ
الكن�سية و�إدارة ناجحة
ؤوليات العائلية واخلدم ِة
جتمع بني امل�س�
زوج ٌة و� ٌّأم لثالثة �أوالد،
ُ
ّ
ير�س ُمها
ملركز م�ؤمترات .هنيئ ًا لل�سينود�س الإجنيلي الوطني يف �سورية ولبنان الذي ُ
اليوم ق�سي�س ًة!
َ
تتطلب ُهوي ًة
�أيتها العزيزة جنال� ،إن �أعلى مراك ِز القيادة وامل�س�ؤولية يف الكني�سة ال
ُ
وم� ِّؤه ٍ
راع مر�سوم
الت
ذكوري ًة �أو �أنثوية ،بل تتطلب ما � ّأه َل بطر�س ،هام َة الر�سلِ و� َ
أول ٍ
ّ
للخدمة� ،إذا �شئتم .ماذ � ّأهل بطر�س للقيادة؟
متحم�س ًا ومندفع ًا ،لكن حما�س َته واندفاعه غالب ًا ما كانا يف غري
كان
بطر�س تلميذاً
ُ
ّ
ولكن بعد دقائق
وحده �أجاب �رسيع ًا و�صواب ًا عن �س�ؤال ال�سي ِد «من تقولون �إين �أنا»ْ ،
مكانهماَ .
امل�سيح قائ ًال اذهب عني.
ُدعي �شيطان ًا وانتهره
ُ
خاف يف
كان بطر�س � َ
أول َمن اندفع وحاول �أن مي�شي على املاء ملالقاة �سيده ،لكنه َ
و�ض ُعف �إميا ُنه فابتد�أ يغرق ،ونال توبيخ ًا.
منت�صف الطريق َ
الرب رجليه،
التوا�ضع الذي نادى به
فهم
َ
ّ
َ
ظن بطر�س �أنه َ
وعا�شه ّ
�سي ُده فرف�ض �أن يغ�س َل ُّ
فنال كالم ًا قا�سي ًا.
ي�سهر �ساع ًة مع مع ّلمه ،ف�أحزنه.
� ُ
أول املدعوين من بني التالميذ و� ُّ
أ�شدهم اندفاع ًا مل ي�ستطع �أن َ
ليدافع عن �سي ِده فلج�أ اىل ال�سيف ،لكنه �أخط�أ
ا�ستخدام القو ِة
الغيور حاول
املندفع
التلمي ُذ
ُ
َ
َ
ُ
املق�صد الإلهي من �آالم امل�سيح و�صلبه.
�إذ مل يفه ِم
َ
أول من
�شك فيه
الغيور
وهذا
اجلميع ،كان � َ
املتحم�س الذي �أكد لي�سوع �أنه لن َي ُ�ش َّك فيه ولو ّ
ُ
ُ
ُ
ثالث مرات.
�أنكره ،ال مر ًة وال مرتني ،بل َ
املتهور ،البطيء الفهم ،املتلعثم ،ال�رسيع
إن�سان
هذا
ُ
�سجل بطر�س ،ومع ذلك ف�إن هذا ال َ
ّ
ورئي�س �أولِ كني�سة م�سيحية.
اخلدام
رئي�س
رئي�س الر�سلُ ،ن ِّ�صب
الغ�ضب واجلبان� ،صار
ِ
َ
َ
َ
متيز بهما� .أو ُلهما،
ما � ّأه َل بطر�س للقيادة وللرئا�سة وللخدمة الكاملة يف الكني�سة �صفتان ّ
امل�ستمر بني ال�صواب واخلط�أ يف �أقواله و�أفعاله ،على الرغم من
�أنه على الرغم من ت�أرجحه
ِّ
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حبط بطر�س ومل يي�أ�س .مل يفهم م�شيئ َة �سي ِده
تهورِه ومن جبنه ،من �صعوده وانحداره ،مل ُي َ
اخلوف وخيب َة الأمل ،انهار وبكى ،لكنه مل
�أحيان ًا ،عانى �صعوبات و�ضغوطات� ،أخط�أ ،عرف
َ
ب�رش
ي�ست�سلم للي�أ�س ومل
َ
يتخل عن ا ّتباعه لي�سوع ،مل َي ِح ْد عن الهدف .ندم وتاب ثم ثابر .ك ُّلنا ٌ
خزقية ،ك ّلنا نحيا يف �أو�ضاع �صعبة ،وبالأخ�ص
خط�أ ٌة وناق�صون ،ك ّلنا نحمل الكن َز يف �أوانٍ
ّ
أهم ما تتطلبه القياد ُة وامل�س�ؤولي ُة الرعوية هو الثبات .ثابر
هذه الأيام يف منطقتناّ ،
لكن � َّ
ملحنِ ،م ِنهم ال�شخ�صية ِ
الر�سل الأمناء وثبتوا على الرغم من ك ِّل ا ِ
ومنِ
بطر�س ،كما ثابر
ُ
زمانهم ،فت� ّأهلوا للخدم ِة والقيادة لأنهم �إذ اكتئبوا يف كل �شيء مل يكونوا مت�ضايقني� ،إذ
ا�ضطهِ دوا مل ُيرتكوا ،وملا ُطرِحوا مل يهلكوا» ( 2كور .)9-8:4
حتيوا مل يي�أ�سوا� ،إذ ُ
ّ
وعدم اال�ست�سالم وعدم الي�أ�س مهما كانت
الثبات
املطلوب منك� ،أيتها العزيزة جنال ،هو
ُ
ُ
لعدم اال�ست�سالم
الظروف؛ هذا �أو ًال ما ي� ّؤهل اخلادم للقيادة .وثاني ًا ،وهذا هو الوج ُه الآخر ِ
بطر�س الرئا�سة والقيادة ،مل َي ْج َب ْه ُه �إال ب�س�ؤالٍ واحد:
ي�سوع �أن يعطي
والي�أ�س :عندما �أراد
ُ
َ
ٍ
ت�رصفات و�أقوالٍ هنا
ي�ستجوبه حول
الرب عن �سجله احلافلِ بالتقلبات؛ مل
ْ
� ّ
أحتبني؟ مل ي�س�أ ْله ُّ
مكو ِ
أمام
نات العبادة والطقو�س؛ بل
وهناك؛ مل
َ
و�ضعه � َ
ْ
يفح�صه يف تفا�صيلِ ال�رشيعة �أو يف ّ
ال�س�ؤالِ الأهم والأخري لكل م�ؤمن ،وبالأخ�ص لك ِّل خادم وقائ ٍد للم�ؤمنني�« :أحتبني؟»
ايتها العزيزة جنال ،هذا هو ال�س� ُؤال الأخري ،ال�س�ؤال املف�صلي واالمتحان النهائي لك ولك ِّل
رث من � ّأي �شخ�ص �أو � ّأي �شيء
الرب
ي�سوع �أك َ
َ
مر�شحي الر�سامة ،رجا ًال كانوا �أم َ
ن�ساءّ � :
أحتبي َّ
�آخر يف هذه احلياة؟
الرب ي�سوع فوق ك ِّل �شيء  -هاتان
ُ
الثبات على الرغم من كل �شيء وكل و�ضع ،وحمب ُة ِّ
هما موا�صفات القيادة .و�أنا واثق ،وكل الذين يعرفونك واثقون� ،أنك تتحلني بهاتني ال�صفتني.
أ�شد
يوم �صنعه الرب« .من ِق َبلِ الرب كان هذا وهو
عجيب يف �أعيننا» ،ولعله �سيكون � َّ
هذا ٌ
ٌ
العي�ش يف هذا
َع َجب ًا يف �أعني �إخو ِتنا امل�سيحيني وغ ِري امل�سيحيني الذين نت�شارك واياهم
َ
يتحول ا�ستغراب ًا �أو ا�ستهجان ًا عند الآخرين
العجب الذي قد
البلد وهذه املنطقة .لكن هذا
َ
ّ
باب اخلدمة
لي�س �أمراً جديداً يف العامل الإجنيلي� .إىل جانب العا ِمل الإجنيلي الغربي الذي فتح َ
وكنائ�س
وكنائ�س �آ�سيا
كنائ�س �أمريكا اجلنوبية
الكن�سية الكاملة للمر�أة منذ عقود ،ف�إن
ّ
َ
َ
َ
�أفريقيا الإجنيلية ر�سمت وتر�سم الن�ساء ق�سي�سات ،وما نحن يف ال�رشق الأو�سط �سوى احللق ِة
الأخري ِة يف هذه امل�سرية الإجنيلية العاملية.
الروح القد�س ال تتوقف،
عقارب �ساع ِة
وغري الإجنيليني،
�أيها الأحباء� ،أيها الإجنيليون
ِ
ُ
ُ
عجيب يف
الرب كان هذا وهو
وبالت�أكيد ال تعود اىل الوراء .هذا ٌ
يوم �صنعه الرب« .من ِق َبلِ ِّ
ٌ
فلنبتهج ونفرح فيه».
�أعيننا.
ْ
وهلل الآب واالبن والروح القد�س نهدي ك َّل املجد واحلمد � -آمني.
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ال�ســبب لــماذا

ال�ســبب لــماذا
اليد ُلو)
(روبرت �أْ .
هب �صديق ًا �أهدى �إىل �صديقه خامت ًا من الأملا�س قيمته �أالف الدوالرات ،وا�ضع ًا �إياه يف
علبة �صغرية من املخمل مل تكلفه �شيئ ًا؛ �أال يكون من امل�ستغرب لديه �إذا هو التقى ب�صديقه
بعد ب�ضعة �أيام ،فابتدره ال�صديق بالقول« :ما �أجمل علبة املخمل ال�صغرية الظريفة التي
يل� .ستلقى مني كل حر�ص و�صيانة؛ ول�سوف �أحوطها بحرز حريز ،فال متتد �إليها
بعثت بها �إ َّ
�شكل العلبة؟ »...
جداً؛ �ألي�س الفت ًا ُ
يد التلف والعطب� .أعجبني لون املخمل ّ
�إننا ال نكاد نت�صور وقوع �شيء كهذا ،لأنه مدعاة ل�رضوب الهزء وال�سخرية .ولكن �ألي�س
ني ما ي�صدر عن كثريين من رجال ون�ساء ،ممن ي�رصفون ك َّل وقتهم وتفكريهم يف
هذا ع َ
العناية ب�أج�سادهم التي ال تزيد عن كونها «علبة» حتتوي الذات احلقيقية � -أعني بها
�سمو قدرها  -وهو خري خبري بقيمة اللآلئ
النف�س ،تلك الل�ؤل�ؤة اليتيمة التي عرف امل�سيح َّ
 فعظمت قيمتها يف نظره لدرجة ح�سبها �أه ًال لأن يفتديها بحياته العظمى؛ لكنها ،علىرغم ذلكُ ،ت�سب زهيد َة القدر يف نظرك �أيها القارئ ،فال تعريها حلظة من التفكر وال برهة
من التدبر؟!
فهل يل �أن �أنا�شدك� ،أيها القارئ� ،أن تعريين انتباهك باهتمام و�إخال�ص ،و�أن تكون
�أمين ًا لنف�سك ،ومهتم ًا اهتمام ًا �صادق ًا بحياتك العتيدة ،و�أنت تطالع هذه ال�صفحات؟!
�إياك �أن تلقي بهذا الت� ّأمل جانب ًا قبل �أن تفرغ من قراءة �آخر �صفحة فيه ،لأن �أح�سن
ل�ص
وقت هو ال�ساعة التي �أنت فيها الآن .و�إذا كان رجال الأعمال يقولون «�إن الت�سويف ُّ
الزمن» ،فما �أ�صدق هذا الكالم يف عامل الروح ،لأن الت�سويف يقتل م�ستقبل املاليني .ومن
واملتدبرين يف �ش�ؤون هذه
العجب العجاب �أن البنات ،والبنني ،والن�ساء ،والرجال ،النابهني
ّ
البت يف �أهم امل�سائل و�أجلها ،منتحلني لت�سويفهم
الدنيا يخاطرون كل املخاطرة في�ؤجلون َّ
عذراً من �أقبح الأعذار  -ولعله �أقرب الأ�شياء �إىل االنتحار« :مل يزل �أمامي مت�سع من الوقت»!
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فانظر� ،أيها القارئ� ،إىل �أي منزلق ينزلقون؟
مت�سع
مت ال�شاب عن الأبدية التي نحن �إليها م�رسعون� ،أجابك« :مل يزل �أمامي
�إذا ك ّل َ
ٌ
الدهر
عظيم من الوقت» ،والرجل �أجابك« :مل يزل الوقت ممتداً �أمامي»؛ وال�شيخ الذي ك ّلل
ُ
ر�أ�سه بامل�شيب� ،أجابك ب�صوت خافت متهدج ،وهو وا�ضع �إحدى رجليه يف هذه الدنيا،

والرجل الأخرى يف القرب« :وبالرغم من كل �شيء ف�إن ف�سحة الأجل ممتدة �أمامي».
تذهب
�أنلهو و�أيامنا
ُ
عجبت لذي َل ِع ٍب قد َلـها

يلعب
ونلعب واملوت ال ُ
عجبت وما يل ال �أَ ْع َج ُب

ملا كنت يف الثانية ع�رشة من عمري ترك املوت �أثراً بالغ ًا يف نف�سي؛ فقد افتقد املوت
ربتني طف ًال ،واعتنت بي �صبي ًا .وها �أنا
دارنا ،واختطف منها جدتي العزيزة التي كانت قد ّ
�أذكر نظرتي �إىل وجهها املحبوب الوقور ،وهي م�سجاة على �رسيرها بعد �أن مل�ستها يد املوت
يل �أنا �أي�ض ًا يد املوت اجلامدة
بربودتها اجلامدة .عندئذ �أدركت �أنه ال بد يل من يوم فيه متتد �إ َّ
القا�سية ،و�أنا على غري ا�ستعداد.
ولكنني الآن م�ستعد لهذا اللقاء ،ال ا�ستناداً على �أعمال �صاحلة قد �أتي ُتها ،بل لأنني م�ؤمن
بالرب ي�سوع امل�سيح الذي «�أُ�سلم من �أجل خطاياي ،و�أُقيم لأجل تربيري» .وها �أنا �أحاول
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قبلت الرب ي�سوع امل�سيح خمل�ص ًا يل:
الآن ،بكل ما �أوتيت من ب�ساطة يف التعبري� ،أن �أريك كيف ُ
�أوالً :لأنه يوجد �إهلل
بعد ذلك الدينونة»:
ثاني ًا :لأنه ُ
«و�ضع للنا�س �أن ميوتوا مرة ثم َ
ثالث ًا :لأين �أنا خاطئ
ولبي.
رابع ًا :لأن تدبري اهلل للخال�ص ي�صادف ً
هوى يف قلبي ّ

ملاذا �أعتقد بوجود الله؟
ي�صور يل عقلي �أحيان ًا،
لأن يف قرارة نف�سي اقتناع ًا فطري ًا ب�أن اهلل موجود .مهما
ّ
عما جتنح �إليه ميويل من �إنكار وجود اهلل،
ويختلق من براهني ينفى بها وجود اهلل ،ورغم ًا ّ
� ّإل �أن ذلك «ال�صوت اخلفيف الهادي» قد �أتاين مراراً وتكراراً قارع ًا �أبواب نف�سي ،مثلما �أتاك
�أنت يف فرتة هادئة بعد زوال غمرة م�رساتك ولهوك  -هذا وال �شك عندي هو �صوت اهلل :ولكم
ت� ّأملت يف حياة الب�رش من كل �صنف ولون ،فوجدت الكثريين  -من طارف وتليد  -ي�سعون
بكل و�سيلة ،يف كل لون من �ألوان معتقداتهم الدينية املختلفة ،لكي ُي�سكتوا نف�س ال�صوت
الذي يحدثني يف داخلي.

ولكن يوجد قوم ال ي�ؤمنون بالله
فلنحاول �أن نقنعهم بالعدول عن ذلك بقدر ا�ستطاعتنا .افر�ض �أننا على ر�صيف مرف�أ،
ور�أينا باخرة فخمة تتهادى يف امليناء ،فابتدر ُت َك �أنا بالقول« :يظن فريق من النا�س �أن
وروِ ّية� .أما �أنا فاعتقادي
هذه الباخرة وليدة ت�صميمات دقيقة و�ضعها �إن�سان ما بعد تفكري َ
غري ذلك و�أف�ضل من ذلك؛ فال مكان للعقل مطلق ًا يف �صنع هذه ال�سفينة .فاحلديد نبت من
الأر�ض بطريقة �سحرية وا ّتخذ لذاته �شكل �ألواح ،ثم ثقبت �أطراف هذه الألواح من تلقاء ذاتها،
ور َب َط ْت نف�سها مب�سامري الرب�شام ،ثم انب�سطت وات�سعت على ال�صورة التي ن�شاهدها عليها،
َ
وبعد وقت طويل ،وعلى نف�س هذه الوتريةُ ،و�ضعت الآالت املحركة ذاتها يف مكانها .وذات
يوم ت�صادف �أن ر�آها بع�ض الرجال طافية على وجه املاء وهي تتهادى يف هذا املرف�أ
الأمني فت�سللوا �إليها ،و�أم�سكوا بزمامها!!!
وتهم بالفرار من اال�ستماع لهذا
ّ
يخيل �إيل �أنك ب�سبب كالمي هذا حتكم علي ب�أين معتوهُّ ،
اللغو ال�سخيف ،لأنك تعلم علم اليقني �أن وجود ت�صميم ما يفرت�ض وجود عقل وا�ضع لهذا
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الت�صميم .ولأنك ،وقد ر�أيت مبتكرات كثرية غري هذه الباخرة من نتاج العقل الب�رشي ،ال
ي�سعك � ّإل �أن ت�س ّلم ب�أنها كلها وليدة عقل مبدع ،مبتكر ،ومفكر.
ومع ذلك يوجد �أنا�س لي�سوا حم�سوبني يف عداد البلهاء ،لكنهم يقولون �أن النظام ال�شم�سي
�إمنا قد ن�ش�أ من ال�سدمي الفلكي ن�شوءاً ذاتي ًا طبيعي ًا ،ويف النهاية قفز �إىل الوجود بطريقة
ويتبجحون بالقول
تدخل من جانب �أي م�صدر عاقل،
�سحرية ،م�ستق ًال متام اال�ستقالل عن كل ّ
ّ
�إنهم ال يعرفون �سوى الطبيعة �إله ًا .على رغم اقتناع جل الباحثني املفكرين ب�أن اهلل متعال
علواً كبرياً عن كل خالئقه  -فهو و�إن �أعلن ذاته يف الطبيعة ب�صورة حت�سب فيها النوامي�س
الطبيعية مر�آة القتدار قوتهّ � ،إل �أنه ،تعاىل ا�سمه� ،أكرب من كل خالئقه جمتمعة مع ًا .مع ذلك
ن�سمعهم يقولون بهذا التعليل ال�سخيف ال�شاذ ،الذي ي�س ّلم بوجود ت�صميم بغري وجود وا�ضع
للت�صميم ،وخليقة بغري خالق ،وعلة بغري معلول؛ وتهرب ًا من هذا امل�أزق ي�س�ألون� :إذا كان اهلل
اال كهذا ينق�ض
أوجد اهلل؟ وقد فاتهم �أن �س�ؤ ً
هو العلة الأ�صلية ،فكيف تع ّلل وجوده؟ َف َم ْن �إذاً � َ
نف�سه ،لأنه وا�ضح �أن العلة الأ�صلية ال تفرت�ض علة �سابقة لها ،و� ّإل اعتربت علة ثانوية ،وهذه
ا�ستحالة ريا�ضية منقو�ضة من �أ�سا�سها.
كل عاقل مفكر يعتقد بوجود �سل�سلة حلقات من العلل واملعلوالت يف دائرة الطبيعة .وكل
معلول منها ي�صبح بدوره علة ملعلول �آخر� .إن قبول هذه احلقيقة كقاعدة منطقية �أ�سا�سية
يح ّتم على املرء �أن ي�سلم ب�رضورة وجود بداية لكل �سل�سلة حلقات� ،أي �أنه ال بد للمعلول الأول
من علة �أوىل �سابقة له .فالعلة الأوىل يف نظري هي اهلل� .أما عجزي عن معرفة م�صدر العلة
الأوىل ال ُينهِ �ض برهان ًا مقنع ًا لإنكار وجوده ،و� ّإل جاز يل �أن �أنكر وجود املعلول املليوين
يتبي من هذا� ،أنني
مث ًال ،مع الت�سليم جد ًال ب�أنه قد يكون هذا املعلول نف�سه هو هذا الكونّ .
علي �أن �أ�صل بطريقة اال�ستقراء �إىل العلة الأوىل.
متى �سلمت بوجود علة ما ،وجب َّ

نحن نعلم �أن الكهرباء ظهرت لللعيان يف حيز الوجود ،وقد ك�شفنا النوامي�س التي ت�سري
عليها؛ ولكن �أعظم عامل يف الكهرباء يعجز عن تعريف ماهية الكهرباء تعريف ًا دقيق ًا .ف�إذاً،
كيف ميكننا نحن �أن نعتقد بوجودها؟ لأننا نرى مظاهر وجودها متج ّلية لنا يف �شوارعنا
امل�ست�ضيئة بنورها كل يوم .فمع �أنني ال �أدري من �أين جاء اهللّ � ،إل �أنني م�ؤمن به ب�سبب
مظاهره الكثرية التي تتج ّلى �أمام ناظري كل يوم.
ح�سن ًا قال الأ�ستاذ درموند يف كتابه« :ارتقاء الإن�سان»� :إن مبد�أ الن�شوء ال ينكر اليد
اخلالقة ،بل يتط ّلبها .وكل نظريات الن�شوء ،بدل �أن تعار�ض مبد�أ اخلليقة ،نراها ت�ؤيده وتقره».
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ويقول وايزمان :يجب �أن ن�سلم بوجود علة �أ�صلية وراء قوات الطبيعة املتعاونة للبلوغ
�إىل هدف معني ،ومع �أن هذه العلة غري مدركة يف ماهيتها وطبيعتهاّ � ،إل �أننا نعرف عنها
هذا ال�شيء الواحد معرفة يقينية  -وهو �أنها علة الهوتية (�إلهية)».
ويقول الدكتور لويزف�سكي« :قد يخامرنا �شك ما يف اهلل؛ فهو غري املحدود ،املطلق ،احلر،
ال�رسمدي ،ع ّل ُة العلل .يف حيز �إمكاننا �أن نعرفه ،لكن من املحال علينا �أن نفهمه .ب�إمكاننا
�أن جنده ،لكننا نعجز كل العجز عن �أن ندركه .ال ميكننا �أن ن�ستق�صي عمق كيانه ،لكن العقل
يقرر �أنه هو احلياة اخلالقة التي تقوم عليها كل حقيقة كائنة .ونحن ن�سمو �إىل ذروة معارج
الفكر الب�رشي عندما نت�أمل فيه ونعرفه .فعلى �إرادة هذا اخلالق الكلي احلكمة واملعرفة
اعتقادنا.
يتوقف كل �شيء  -هذا ما يجب �أن يكون عليه
ُ

ٌة
َو
ْ�س
ِن
جال و
َتة
ِ�س
ّ
ِرٍ

ال�س ّكيتَ :تقول ِ
(ع ْندي ِ�س َّت ُة رِجالٍ و ِن ْ�س َو ٍة) �أَيَ :ثالثة ِمن ه�ؤالء
قال ْابن ِّ
الث ِمن ه�ؤالء؛ و�إن ِ�ش ْئ َت ُق ْل َت ِ
بع ْطف ال ِّن ْ�سوة
و َث ٌ
(عندي ِ�س َّت ُة رِجالٍ و ِن ْ�س َو ٌة) َ
الرجال وعندي ِن ْ�س َو ٌة.
ال�س َّتةَ ،
فيكون َ
على ِّ
الـم ْعنىِ :عندي ِ�س ّت ٌة ِمن ِّ

وال�س ْبعة وما َف ْوقهما
وكذلك ُك ُّل َع َد ٍد ْ
اح َت َم َل �أن ُي َ
فرد ِمنه َج ْمعانِ ِم ْثل ِّ
ال�س َّتة َّ
الع َدد ال َي ْح ِ
تمل �أن ُي ْف َرد ِمنه َج ْمعان ِم ْثل اخل َْم�سة
َف َلك فيه َو ْجهان� .أَ ّما �إذا َ
كان َ
فالرفع ال غريَ ،تقول ِ
(عندي َخ ْم�س ُة رِجالٍ و ِن ْ�س َو ٌة) .وال َيكون
والأَ ْربعة وال َّثالثة َّ
الع َدد َي ْن َق ِ�سم �إىل ِق ْ�سمني ك ّل ِق ْ�س ٍم
ا َ
خل ْف�ض (�أَيَ :خ ْف�ض ِن ْ�س َوة) اخلُال�صة �إذا َ
كان َ
كال�س َّتة ف�إ ّنها
للج ْمع ب َك ْو ِنه َثالثة ف�صاعداً َيجوز فيه ا َ
منهما َي ْ�صلح َ
خل ْف�ضِّ ،
الث ِن ْ�س َو ٍة) ِ
بخالف
فيجوز �أَن ُيقال ( َثالث ُة رِجالٍ و َث ُ
َت ْنق�سم �إىل َثالثة و َثالثة َ
ي ف�إذا قيلَ :ثال َثة رِجالٍ  ،مل َي ْبق ِمن
اخل َْم�سة ف�إ َّنها َت ْن َق�سم �إىل َثالثة وا ْث َن ْ ِ
الع َدد لأ ّن ُه ال ُي�ضاف � ّإل �إىل اجل َْمع َف َت ْم َت ِنع الإ�ضافة؛
ال ِّن�ساء ما ُي�ضاف �إليه َ
ال�س ّكيت �أ ّنه ال َيجوز يف ِم ْثل هذا � ّإل َر ْفع ِن ْ�س َوة.
َي ْعني ْابن ِّ
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�أين ذهب ا�سمي؟!..
اللبنانية!
االنتحاريون والأعجوبة
ّ
ّ
يعي�شون  120عام ًا
درا�سة ال�سطفان �شيحا

�أين ذهب ا �س��مي؟!..
(عـادل عطيـة)
عند مولدي ،ورمبا قبل ذلك بكثري� ،أُعطيت ا�سم« :عادل»! وكانوا يقولون :عادل ذهب،
وعادل جاء ،وعادل فعل كذا وكذا!
وعندما كربت مل يعد ا�سمي يدوم يف الذاكرة �أكرث من �ساعات قليلة ،وبعد ذلك ي�ست�أذن
للرحيل ،وال يبقى �أمام زمالئي بالأق�سام الأخرى �سوى االكتفاء ب�صورتي و�شكلي .ولأن
علي � َّأي ا�سم من خيالهم .فالبع�ض يناديني
�صورتي و�شكلي مثل بقية النا�س ،كانوا يطلقون ّ
«�صالح» ،و�آخرون�« :سمري»؛ رمبا لأنهما � -صالح و�سمري -زميالن يل يف العمل ،مع �أنه لي�س
بيني وبينهما � ُّأي ت�شابه يف ال�شكل� ،أو حتى تقارب يف الطول ،ويف العر�ض ،ويف االرتفاع!
ويف وقت الحق �أ�ضيف �إىل هذين اال�سمني ا�سم «�سامي»؛ رمبا لأنه كان هناك فنان م�رصي
علي هذا اال�سم ال تزال حتمل بقايا
راحل ،يحمل ا�سم «�سامي العدل» ،ولأن ذاكرة من �أطلق ّ
من حروف ا�سمي ،فكان قرب ا�سم «عادل» من ا�سم «العدل» ،ثم ارتباط ا�سم «العدل» بكلمة
�سبب وجي ٌه يف هذه الل ّفة الطويلة ،والتي ،مع ذلك ،مل تقدر على االم�ساك با�سمي!
«�سامي»ٌ ،
وكم ح�سدت الكائنات التي كانت �صورها يف كتب القراءة ،وكنا ونحن �صغار نعرف
ا�سمها من �شكلها؛ فقد كنا ننظر �إىل �صورة الأرنب ونقول :هذا ا�سمه �أرنب ،وننظر �إىل �صورة
الدجاجة ونقول :هذه ا�سمها دجاجة ،وننظر �إىل �صورة الدب ونقول :هذا ا�سمه دب!
وال �أن�سى يوم ُن�رشت يل ق�صة ق�صرية ب�إحدى ال�صحف ،كتبتها ب�صيغة �ضمري «الأنا»،
يت بطلها با�سم»حممود» ،ف�إذا بامل�رشف على �صفحة الأدب يكتب ا�سمي هكذا:
و�سـم ُ
ّ
«ق�صة حممود عطية» .رمبا اعتقد �أن ا�سمي يف الق�صة هو ال�صحيح ،و�أما ا�سمي احلقيقي
فهو م�ستعار!
يتبخر ا�سمي من البال؟! ..هل لأن النا�س ي�ست�صغرون ا�سم «عادل»
و�س�ألت نف�سي :ملاذا ّ
�سن التقاعد مثلي؟� ..أم لعدم تواجد العدل على الأر�ض ،حتى �أ�صبحت هذه
على رجل جتاوز َّ
ال�صفة خمتفية عن العاقلة ،ومن ثم غادرت الفكر بال ذكرى؟!� ..أم لأن «عادل» �صفة من
�صفات اهلل ،ومن �أنا حتى يناديني النا�س ب�صفة من �صفات اهلل؟!..
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يل �صديق ،عو�ض ًا عن �أن ي�ساعدين على اكت�شاف الإجابة ،قال يل متهكم ًا� :أ�أنت غا�ضب
عدل يف ال�سماء؟!..
لأنه لي�س هناك عدل على الأر�ض؟ فماذا تقول لو قلت لك :وال يوجد � ،أي�ض ًاٌ ،
�ألي�س اهلل يهطل الأمطار على حقول الأبرار والأ�رشار كليهما ،وي�رشق �شم�سه على الأخيار
والأردياء �سواء ب�سواء؟! ..بل نحن �أنف�سنا ال نريد �أن يكون عدل يف ال�سماء؛ لأننا جميع ًا يف
املوازين �إىل فوق ..ولن يجد �أحد منا خال�ص ًاُ ،يذكر� ،إال برحمة من اهلل!

يغيه يوم احل�ساب كما
�إنني �أ�ؤمن ب�أن اخلالق يعرفني با�سمي ،و�أنه � -سبحانه  -لن ّ َ
يغيه النا�س كل يوم بال ح�ساب!...
ُّ

وم على ُع َم َر بن عب ِد العزيزِ ،فتخ َّلى له عن ال�صدرِ.
دخل �سا ُمل ُ
بن َ ْ
م ُز ٍ
لك عليه ف�ض ًال ،فال
عليك من ال ترى َ
َف ِقيل له يف ذلك ،فقال� :إذا دخل َ
بع�ض ُه ْم:
�ش َف امل ْن ِز َل ِة .قال ُ
ت�أخ ْذ عليه َ َ
الـــنــــا�س ُِ أل ٍّم ولأَ ْب
الفاخر جه ًال باحل ََ�س ْب �إنـَّــمــا
� ُّأيها
ُ
ُ
الـفــخـــر بـعـقـلٍ
راحـج وب�أخالقٍ ِح َ�سانٍ و�أَ َد ْب
�إنـَّمــا
ٍ
ُ
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اللبنانية! *
ّ
االنتحاريون والأعجوبة ّ
(الأب جورج م�سوح)
ا�ستغرب بع�ضهم �أن يفرز املجتمع اللبناين انتحاريني يذهبون �إىل املوت ب�إرادتهم،
وبع�ض الأبرياء ال�ساعني �إىل رزقهم ورزق عيالهم؛
امل�ستهدفني
بع�ض
م�صطحبني معهم
َ
َ
َ
ممن هم من �أهل م ّلتهم .ما
وال يثبط من عزمية ه�ؤالء االنتحاريني �أن يكون بني �ضحاياهم ّ
يرونه فقط هو �أ ّنهم عابرون تواً من هذه الدنيا �إىل ج ّنة موعودة تتحقق فيها كل �شهواتهم.
َب ْي َد � ّأن َمن يراقب بعني مو�ضوعية �أحوال لبنان واللبنانيني لن ي�ستغرب �أن ينتج املجتمع
�شب يف
اللبناين هذه الظاهرة الإجرامية .فاالنتحاري احلامل اجلن�سية اللبنانية� ،أو الذي ّ
ويرتب يف اخلارج ،ومل ي� ِأت من كوكب املريخ؛ هو ابن جمتمعه وبيئته
لبنان ،مل ين�ش�أ
َّ
وحميطه الذي عا�ش فيه؛ هو ابن هذا املجتمع الذي معظمه يعترب �أن االنتماء املذهبي �أو
الطائفي هو فوق �أي انتماء �آخر ،وال �سيما فوق االنتماء الوطني.

�سمى «الأعجوبة اللبنانية» التي يكيل لها املديح
االنتحاري اللبناين هو ٌ
ابن �رشعي ملا ُي ّ
ورجال الدين .فالأعجوبة احلقيقية تكمن يف � ّأل
واملنظرون وال�سيا�سيون
ال�شعراء واملغ ّنون
ُ
ّ
اللبنانية
يومية «النهار»
ّ
(*) عن ّ
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يلد هذا النظام الطائفي انتحاريني ي�ستعجلون املوت لهم ول�سواهم يف �سبيل جمد مذهبهم
يتن�صل من
وم�صالح ما�سكي �أمور هذا املذهب .وال ي�سع جمتمع ًا غارق ًا يف الطائفية �أن
ّ
م�س�ؤوليته عن ا�ستيالد ه�ؤالء االنتحاريني.
منذ قرن ون�صف قرن ،و�أكرث من ذلك رمبا ،حتيا بالدنا على احلقن الطائفي املتبادل،
وعلى ال�شحن املذهبي ،وعلى النزاعات واحلروب الداخلية؛ وبد ًال من الق�ضاء على �أ�صل
العلة يف ت�أجيج االحتقان الطائفي ،ترانا نوغل �أكرث ف�أكرث يف الإثارة واللعب على امل�شاعر
الدينية وا�ستغاللها يف امليدانني الوطني وال�سيا�سي.
كيف ميكن � ّأل ينتج جمتمع كهذا انتحاريني فيما هو يبث يف نفو�س �أبنائه روح الكراهية
واحلقد جتاه الآخر املختلف؟ كيف ميكن � ّأل ينتج قنابل موقوتة و�ألغام ًا من حلم ودم،
التع�صب الأعمى؟ كيف ميكن � ّأل ينتج انتحاريني ،واللبنانيون يتغ ّذون منذ
وابنه ينمو على
ّ
والدتهم على حليب التمييز الطائفي واملذهبي؟
َِ
لن الطبيعي� ،إذاً� ،أن يخرج من بني ظهرانينا انتحاريون .هم �أبناء �أ�صيلون لهذا املجتمع
التدين احلقيقي ،وح ّلت فيه
مكان
التمذهب
فيه
ل
وح
العقل،
مكان
الغرائز
فيه
احتلت
الذي
ّ
َ
ّ
عر�ش اهلل الواحد الأحد،
الكراهية والبغ�ضاء مكان املحبة والرحمة ،واحت ّل فيه �إل ُه الهوى َ
االنتماء الوطني مل�صلحة
أخوة الإن�سانية ،و�أُلغي فيه
وح ّل فيه
ُ
ّ
التع�ص ُب الديني مكان ال ّ
االنتماءات الطائفية ال�ضيقة ،وا�س ُتبدل فيه القريب واجلار بالعدو املحتل.
االنتحاري هو �أي�ض ًا �ضحية هذا املجتمع الذي يحاول تربئ َة نف�سه من م�س�ؤوليته
بع�ض �أ�صحاب
عن هذه الظاهرة .االنتحاري هو �ضحية اجلهل الديني امل�س�ؤول عنه
ُ
املنابر� ،ضحي ُة
الدولة الغائبة عن االهتمام بق�ضايا الإمناء وحت�سني الأحوال املعي�شية� ،ضحي ُة
ال�سيا�سيني الذين يتو�سلون اخلطاب املذهبي لرت�سيخ �سلطتهم ونفوذهم� ،ضحي ُة الإعالم
الفئوي العامل على �إثارة الفنت.
وليد املجتمع .املجتمع كله �ساهم يف �إنتاجه ،وال ميكنه
وليد ذاته ،هو ُ
االنتحاري لي�س َ
أبوته له .والق�ضاء على هذه الظاهرة ال يتحقق ب�سوى ا�ستئ�صال الورم الطائفي
ّ
التن�صل من � ّ
املقطعة �أو�صا ُله .االنتحاري مر�آتنا ،بل هو واحد منا.
اخلبيث القاب�ض على كل اجل�سد الوطني ّ
ال�ش ِ
اع ُر:
َق َ
ال َّ
وهمتي َح َ�سبي
ما َ
يل عقلي َّ
�إذا انـتـمى ُمـ ْنـــ َت ٍم �إىل �أح ٍد

ما �أنا َم ْو ًل وال �أنا َع َربي
ف�إ َّنــ ِنــي ُمـ ْنـتـَ ٍـم �إلـى �أدبـِــي

(لالب�شيهي)
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وينجبون يف ال  ،65وال
عاما،
ُ
يعي�شون ً 120
ُ
سرطان  ...من هم ه�ؤالء؟!
ي�صابون بال�

ويتميز �شعب
يدعى الوادي حيث يعي�ش �شعب الهونزا ( ،)Hunzasبـ «وادي اخلالدين».
ّ
الهونزا بابت�سامتهم الدائمة التي ال تفارق وجوههم ،وبحيويتهم ون�شاطهم وقوتهم ،ال �سيما
و�أنهم يتمتعون ب�شكل خارجي �شاب ،لدرجة �أن الكثري من النا�س ي�شعرون بال�صدمة عندما
يعلمون �س َّنهم.
ال�شعب الإغريقي.
يتمتع �شعب الهونزا بالقامة الطويلة والب�رشة الفاحتة ،وي�شبهون ّ
ا�سمهم يعني �أنهم «متحدون مثل ال�سهام يف جعبة» .يعي�ش هذا ال�شعب يف جبال �شمال
باك�ستان ،ويبلغ عددهم نحواً من 87000؛ و�ضعهم ا�ستثنائي لأن متو�سط عمرهم يبلغ 100
غالبية هذا ال�شعب يعي�شون حتى عمر ال � 120سنة من دون �أمرا�ض �أو
�سنة .واجلدير ذكره �أن
ّ
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�صحية ،وبع�ضهم عا�ش ح ّتى ال � 160سنة .نادراً ما مير�ضون ،وال يعرفون الأورام.
م�شاكل
ّ
جداً� ،إ�ضافة �إىل �أن ن�ساء هذا ال�شعب ينجنب �أطفا ًال يف ال  65من عمرهن.
فتي ّ
مظهرهم ٌّ

ت�شكل هذه احل�ضارة ،الربهان والدليل على عالقة النظام الغذائي ومنط احلياة مبدى عمر
اجلليدية ،ح ّتى وان كانت درجة احلرارة اخلارجية �أقل من
الفرد .ي�ستحم هذا ال�شعب يف املياه
ّ
�صفر درجة مئوية .ال يتناولون �سوى الأطعمة التي يزرعونها ،وي�أكلون الفاكهة واخل�ضار
النيئة والبذور الزيتية ،بالإ�ضافة �إىل الكثري من امل�شم�ش املجفف ،وجمموعة متنوعة من
احلبوب (كاحلنطة ال�سوداء ،وال�شعري) ،والبقوليات ،والقليل من اجلبنة واحلليب والبي�ض.

ًا ،وي�أكلون القليل
مي�شون كثري

وجباتهم مقت�صدة وقليلة .تتكون وجبة الإفطار من وعاء من امل�شم�ش الطازج �أو
املغلي ،مع احلبوب واخلبز الهندي .ونحو ال�ساعة العا�رشة �صباح ًا يتناولون النظام الغذائي
ذا َته ،م�ضيفني �إليه اخل�ضار الطازجة �أو امل�سلوقة .وما بني ال�ساعة الواحدة والثانية ظهراً
يتناولون وجبة �أخرى من امل�شم�ش املجفف املو�ضوعة يف املاء لتلني ،يف ف�صل ال�شتاء� ،أو
امل�شم�ش الطازج يف ال�صيف .وبني ال�ساعة اخلام�سة والثامنة م�ساء يتناولون وجبة �أ�سا�سية
و�رضورية ،ت�شمل اخلبز الهندي واخل�ضار وفاكهة املو�سم كاخلوخ والدراق والإجا�ص
الطازج.
والتفاح� ،أو امل�شم�ش ّ
مي�شون كثرياً ،بني ال  5والـ  20كيلومرت يومي ًا ،وال يدركون معنى التعب واالرهاق،
ال�سنة.
ونادراً ما يتناولون ال ّلحوم؛ ّ
مرتني يف ّ
ربا يتناولون حلوم اخلروف �أو الدجاج فقط ّ
املف�ضلة.
ي�ضحكون كثرياً ،وفرحهم باحلياة هو �أحد �أ�صولهم� ،أو عاداتهم
ّ
ف�رس �أحد املتخ�ص�صني يف الهونزا ،رالف بري�رش ،يف كتابه «هونزا»ّ � ،أن ه�ؤالء ال�شعب هم
«النا�س الذين ال يعرفون املر�ض» ،متحدث ًا عن بع�ض املعلومات املهمة املتعلقة بنظامهم
اال�سا�سي:
 تقريب ًا هم نباتينيالنيئة
 -ي�ستهلكون كمية كبرية من الأطعمة ّ
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 ا�ستهالكهم للملح معتدل جداً ي�صومون بانتظامالبية .بل ي�رشبون فقط ع�صري
ولفرتة متتد بني ال�شهرين والأربعة �أ�شهر ال ي�أكلون �شيئ ّا ّ
امل�شم�ش املجفف .ف�إنهم يحرتمون هذا التقليد منذ الع�صور القدمية .ويحدث هذا يف فرتة
من ال�سنة حني تكون الثمار غري نا�ضجة بعدُ .ي ِ
جمع الأطباء على �أن عاداتهم الغذائية،
وفرتات ال�صيام ،ت�ساهم ب�شكل كبري يف امتالكهم ال�صحة املمتازة وطول العمر.
و�ضع الدكتور  ،McCarrisonالربيطاين ،قائمة ت�ضم الأمرا�ض التي ال ي�صاب بها �شعب
الهونزا ،وهي« :ال�رسطان ،وقرحة املعدة ،والتهاب الزائدة الدودية ،والقولون؛ �إ�ضافة �إىل
�أنهم ال يعانون من ح�سا�سية� ،أو انطباعات البطن والأع�صاب ،والإرهاق ،والقلق ،والربد».
من جهته� ،أكمل الدكتور توبي ،الأملاين ،هذه القائمة ،م�ضيف ًا اليها عدم الإ�صابة
بالأمرا�ض التالية« :حاالت ال�صفراوية �أو ح�صى الكلى ،و�أمرا�ض القلب التاجية ،وارتفاع
�ضغط الدم ،والآفات الوعائية ،والتخلف العقلي ،و�شلل الأطفال ،والتهاب املفا�صل ،و
ال�سمنة ،وال�سكري ،وق�صور الغدة الدرقية» .و�أ�ضاف هذا الطبيب ب�أنه مل يلتقِ يوم ًا �أ�شخا�ص ًا
من ذوي االحتياجات اخلا�صة يف القرى التي زارها.
فعادتهم يف ا�ستهالك كميات كبرية من امل�شم�ش رمبا ي�ساهم ب�شكل كبري يف حمايتهم
من الأورام .وذلك ،لأن حبات امل�شم�ش غنية بفيتامني  17-الذي له خ�صائ�ص م�ضادة
لل�رسطان ،ومن خالل نواتها ،ي�صنعون الزيوت ،ولكن بكميات قليلة لأن ب�إمكانها �أن ت�شكل
خطراً .وامتالك العائلة للكثري من �شجر امل�شم�ش ،ي�شكل م�صدر هيبة ونفوز لها .ولكن ل�سوء
احلظ ،ت�صل اليوم اىل هذه ال�شعوب� ،أنواع من الغذاء غري ال�صحي ال�صناعي ،ويظهر نتيجة
ذلك ،ت�سو�س الأ�سنان وم�شاكل يف اجلهاز اله�ضمي مل يعرفونها من قبل.
والر�صني ب�أنهم من �ساللة الإ�سكندر الكبري
يقول �أفراد هذا ال�شعب الريفي
ّ
والقوي ّ
بع�ض ع�سكر اال�سكندر يف قرى الهونزا،
ا�ستقر
املكدوين وجي�شه .ويف وقت االحتالل،
ُ
ّ
وتزوجوا وا�ستقروا هناك .ويف عام  1984ذكرت و�سائل الإعالم ق�صة غريبة عن و�صول
وت�سبب يف ذهول عدد
�أحد �أفراد الهونزا ،يدعى �سعيد عبد موبوتو� ،إىل مطار هيرثو يف لندن،
ّ
مدون يف جواز �سفره �أنه ولد عام � ،1823أي
كبري من عنا�رص اخلدمات اجلمركية؛ ذلك لأنه ّ
فتي ًا.
كان يبلغ  161عام ًا وال يزال على قيد احلياة ،ويبدو ّ
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درا�سة ال�سطفان �شيحا :النه�ضة العربية...
يف البدء كانت ال�صورة
لع ّلها املرة الأوىل التي ي�صدر فيها كتاب عن الت�صوير ذي طبيعة �إقليمية ،ويف الوقت ذاته
يتعامل مع هذا الفن من منظور دوره االجتماعي يف بالد العرب حتت ال�سلطة العثمانية .هذا ما
فعله ا�سطفان �شيحا يف كتابه املو�سوعي
The Arab Imago: a social history of portrait photography

()1910 - 1860
يعرف القارئ املهتم بوجود �أعداد كبرية من
امل�ؤلفات عن تاريخ الت�صوير يف العامل ،ودور ذلك
الفن وال ِعلم يف ت�أريخ حقب تاريخية و�أحداث،
و»جتميد» املا�ضي؛ لكنها املرة الأوىل ،رمبا،
التي ي�صدر فيها م�ؤ َّلف عن الت�صوير ذي طبيعة
�إقليمية ،ويف الوقت ذاته يتعامل معه من منظور
دوره االجتماعي يف بالد العرب حتت ال�سلطة
العثمانية»] .ال�صورة العربية  -تاريخ اجتماعي
لل�صورة ال�شخ�صية (البورتريه)» ــــــ -1860
1910؛ من�شورات جامعة برن�ستون ــ  [2016هو
مب�صورات كثرية
عمل نظري حم�ض ،لكنه ي�ستعني
ّ
(� 75صورة) ح�صل عليها امل�ؤلف ا�سطفان �شيحا،
رئي�س ق�سم ال�سلطان قابو�س للدرا�سات
ليم �آند ماري» ،علم ًا �أ ّنه �أ�صدر م�ؤلف ًا �آخر عن �أ�س�س الهوية
ال�رشق�أو�سطية يف ُ
«كلدج وِ َ
العربية احلديثة�.أما امل�صورات التي نن�رشها هنا ،فهي التي �سمح النا�رش (من�شورات جامعة
برين�ستون الأمريكية) با�ستعمالها يف الكتاب.
للم�صورات
لذا ،ف�إن العر�ض هنا �سيقت�رص ـــ �إىل حد كبري ــــ على التعامل مع �رشوح الكاتب
ّ
اللبنانية
يومية «الأخبار»
ّ
* عن ّ
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املرفقة .يف الوقت نف�سه ،ف� ّإن الكاتب ي�ؤكد � ّأن درا�سته هذه تقت�رص على ال�صور ال�شخ�صية التي
مت ّكن من احل�صول عليها ،حمرتم ًا حقوق �أ�صحاب امل�صورات التي ر�آها؛ لكنه مل يح�صل على حقوق
تعج مبختلف �أ�شكال
ن�رشها من �أ�صحابها ،ب�سبب خ�شيتهم من امل�ستقبل الغام�ض يف املنطقة التي ّ
ال�رصاعات واحلروب الداخلية ،وتلك التي يديرها اال�ستعمار من اخلارج ،ورغبتهم يف املحافظة
خا�صة.ق�سم الكاتب عمله املو�سوعي �إىل مقدمة (توطئة
على ما تب ّقى لهم من ذكريات �شخ�صية
ّ
ي�ضمان ثمانية ف�صول.
للت�صوير الأهلي) ت�سبق جزءين ّ
ال�صور التي التقطها امل�ست�رشقون تعك�س نظر َتهم الأيديولوجية للمنطقة
م�صوري التواريخ اخلا�صة( ، )Indigenistaويحدد
ّ
يتفح�ص اجلزء الأول (التواريخ واملمار�سة) ّ
ماهية بورتريه النه�ضة وحمتواه الفكري .ومن هذا املنظور ،ف�إنه يبد�أ با�ستعرا�ض �أكرث ا�ستديوهات
الإمرباطورية العثمانية �شهرة .هذا اجلزء ي�ضم �أربعة ف�صول تتعامل مع بدايات الت�صوير يف
ف�ضل الكاتب هذا امل�صطلح ،و»جنوب املتو�سط» على «ال�رشق الأو�سط»
«�رشق املتو�سط» العثماين ُ(ي ِّ
اال�ستعماري ال�سائد ،علم ًا ب� ّأن ف�ضل اجرتاح الأخري يعود �إىل كاتبة �أمريكية).

الف�صل الأول يف هذا اجلزء يحمل عنوان «�إمرباطورية ال�صور  -ال َأخ َوان عبد اهلل (فرير)
و»�أيديولوجية العثمانليلك»؛ والف�صل الثاين «الت�صوير العربي  -جرجي �صابوجني و�صورة املنظر
النه�ضوية»؛ والف�صل الثالث «البطاقة ال�شخ�صية ( - )CVاجتماعية الرجال والن�ساء اجلدد»؛ �أما
الف�صل الرابع والأخري فيحمل عنوان «كتابة الت�صوير  -املادية التقنية واحلقيقة بحد ذاتها� ،أو
«احلقيقة ت�صنع نف�سها» .»)Technomaterilaity and the verum factum( :وي�رشح
إدراك الذاتي
الكاتب ما يق�صده بالتعبري الأخري (احلقيقة ت�صنع نف�سها) بالقول ،التعبري يعني ال َ
ب�أ�صولها التكنولوجية والت�صميمية ،و�أ�صو َلها ال ِعلمية.
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خ�ص�صه الكاتب للحديث يف درا�سة حمددة،
�أما اجلزء الثاين «حتليل طوري والنظرية» ،فقد ّ
تو�ضح �صحة التحليالت التي �أوردها يف اجلزء
مركزاً على قراءة بع�ض ال�صور ال�شخ�صية التي ّ
الأول .هذا اجلزء ي�ضم �أي�ض ًا �أربعة ف�صول ،هي« :درب البورتريِه :اجتماعي ُة ال�صورة ال�شخ�صية»،
وتثبيت احلداثة» ،و»املكنون ،وما بعد ال�صورة» ،و�أخرياً «مر�آة َمال َذ ْين،
و»بورتريهات تثبيتية،
ُ
وثالثة م�صورين».
العثمانية».
املحدد للت�صوير العربي يف ظل ال�سلطة
ينتهي امل�ؤلف بخامتة عن «الطرف
ِّ
ّ
ينوه الكاتب �إىل � ّأن �أول م�صور عربي كان حممد �صادق بيه ( 1832ــ ،)1902وهو �أي�ض ًا �أول
ّ
�صور طرق احلج من املدينة املنورة �إىل مكة املكرمة يف العام  .1861وهو كان الأول ،عاملي ًا،
من ّ
واحلجاج ،وبريوقراطيي الدولة العثمانية ،والأمكنة املقد�سة يف املدينتني .يف
�صور ال�سكان،
ّ
الذي ّ
الوقت نف�سه ،ف�إن حممد �صادق بيه كان �أول من در�س ت�ضاري�س احلجاز وو�ضع املقايي�س فيها،
�إ�ضافة �إىل طرق احلج� ،ضمن بعثة م�رصية .كان عمله هذا �ضمن م�رشوع عثماين لدرا�سة ال�سكان
يف املدن والأرياف ،و�ضبطهم.نذكر هذا ل ّأن عمله هو الدليل ل�صدور الت�صوير يف املجتمع العربي
العثمانية ،ونعرث على تفا�صيله يف كتاب «نبذة يف طريق اكت�شاف طريق الأر�ض
يف ظل ال�سلطة
ّ
احلجازية» ال�صادر عام  .1877تكمن �أهمية عمل حممد �صادق بيه �أي�ض ًا يف �أنه يدعونا �إىل النظر
ٍ
بعر�ض
اهتمامه
يف ما مت جتاهلُه يف املا�ضي� ،أال وهو
ٍ
حديث للف�ضاء (. )space
ُ
ي�شدد الكاتب على �رضورة متييز «املنظور» (بالإنكليزية ( perspectiveواملنظر الكامل،
العائد �إىل عهد النه�ضة الأوروبية القائم على التوازن والتنا�سق؛كما يختلف ،دوم ًا وفق الكاتب ،عن
�آراء ال ِكندي وابن الهيثم« .املنظور» لدى �صادق بيه كان موقف ًا فكري ًا ومرئي ًا.
لذلك ،ف� ّإن تفا�صيل �أعمال �صادق بي ال ِعلمية مل تكن فقط جزءاً من م�رشوع وايل �سعيد
التحديثي الذي دعم امل�رشوع مادي ًا وفكري ًا؛ و�إمنا تعك�س النه�ضة العربية �أي�ض ًا .لذا وجب النظر �إىل
مكون ًا تاريخي ًا �أكرب يحدثنا عن ا�ستعمال الت�صوير
�أعمال �صادق بيه الت�صويرية والنظرية بو�صفها ّ
وتوظيفه وقيمته يف النه�ضة العربية.
توجه الكاتب ،والر�سالة
هذه املقدمة ،التي تلخ�ص �أهم �أفكار الكاتب النظرية� ،رضورية لفهم ّ
الأ�سا�س مل�ؤلفه الذي يتج ّلى يف اجلزء الثاين من امل�ؤ َّلف .هنا ينتقل ملقارنة �أعمال �صادق بيه
وم�صورين عرب �آخرين ،بالأعمال الت�صويرية ملجموعة من امل�صورين امل�ست�رشقني الأوروبيني
والتقنيات التي كانوا ي�ستخدمونها ،ومنهم  -على �سبيل املثال  -نويل باميال لريبور ،غو�ستاف
لو غراي ،هرني فوك�س تالبوت ،هيبوليت بايار ،هرني لو �سيك ،ماك�سيم دو كان� ،أوغ�ست �سالزمان،
وغو�ستاف فلوبري ...يرى املرء يف �صور ه�ؤالء عن �رشق املتو�سط وجنوبه العربي ،يف ظل ال�سلطة
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العثمانية ،النظر َة اال�ستعمارية التي ترف�ض ر�ؤية احلياة ال�رشق  -متو�سطية على حقيقتها ،وكذلك
ممار�ستها دور امل�سوغ الفكري ال�ستعمار فرن�سا للمنطقة.
من هذا املنظور املخت�رص ،ف� ّإن هذا امل�ؤلف ـــ وفق الكاتب دوم ًا ـــ يبحث نقدي ًا يف �إنتاج ال�صور
عن املنطقة فكري ًا وغري ذلك .لذلك ،ف� ّإن الكاتب ي�شدد على � ّأن م�ؤ َّل َفه يتعامل نقدي ًا مع انعدام االهتمام
بناء
بالت�صوير الأهلي يف كل من م�رص ولبنان وفل�سطني (العثمانية) بني عامي  1860وً .1910
على ذلك ،ف�إنه يحاول التعامل مع الت�صوير ال�شخ�صي (البورتريه) كممار�سة اجتماعية وت�رشيع
اجتماعي وتكثيف للتحول االقت�صادي ال�سيا�سي .ينظر امل�ؤلف عرب ال�صور و�إليها «بهدف قراءتها
كنتاج ح�سي و�إبداعي ،وكذلك كت�أمل ا�ستفزازي لطبيعة الت�صوير على نحو عام».
ت�ؤكد مبادئ الت�صوير العربي يف ظل ال�سلطة العثمانية ــ يقول الكتاب ــ �أو ًال �أن الت�صوير مبجمله
يعرب عن عالقات اجتماعية ،وثاني ًا � ّأن الت�صوير يف العامل العربي يف ظل ال�سلطة العثمانية هو ذو
ت�أثري ي�ستمر �إىل ما بعد ال�صورة (� .)after imageأخرياً ،وب�صفة امل�صطلح الأخري ،ف� ّإن البورتريه
مو�ضوع مادي يعمل على م�ستويات ذات حدود م�شرتكة تعرب عن احلياة وامل�ستوى الكامن اللذين
ٌ
ا�س ُتثنيا من الظاهري .لذا ،فعند و�ضع الت�صوير العربي �ضمن الن�سيج الر�أ�سمايل والأيديولوجيا
فهم ال�صورة على �أنها تعبري عن
والتغري االجتماعي وت�شكل الطبقات وبرامج الدولة ،ميكننا عندئذ ُ
عالقات اجتماعية.
لننظر الآن �إىل البورتريهات املرفقة مع هذا العر�ض ونظرة امل�ؤلف �إليها.
ال�صورة رقم ( )1التقطها �صباح وتوالييه يف مدر�سة عليا يف بغداد ،تتطابق مع �صورة �سابقة
التقطت يف مدر�سة مدينة بور�صة لطالبني من دم�شق .الطالب يظهرون دوم ًا على نحو مزدوج،
ولبا�سهم مدر�سي ،يوحي بتط ّلعهم �إىل �أن ي�صبحوا �أفندية .نظرتهم م�صوبة دوم ًا �إىل الأمام ،ويظهر
ج�سماهما كاملني ،من الطربو�ش �إىل احلذاء ،ويقفان يف حالة ان�ضباط .مبقارنة ال�صورة املرفقة
والأخرى الواردة يف امل�ؤ َّلف ،ال تظهر �أي تباينات �إثنية �أو مذهبية �أو قبلية .الطالب جميعهم
متطابقو املظهر على نحو متكامل ،وهم جزء من نتاج التعليم العثماين والبنية التحتية والنتاج
املعريف العثماين.
التعاون بني امل�صورين ،ومنهم جرجي �صابوجني وداود �صابوجني وخليل رعد وكريكوريان
وف ّتال وغريهم ،يف خمتلف مدن �رشق املتو�سط وجنوبه ،العربي يف ظل ال�سلطة العثمانية� ،أي
القد�س وبريوت والقاهرة والإ�سكندرية وا�سطنبول ،كان قائم ًا .هذا ما يظهر يف خمتلف ال�صور؛
االختالف يف التكوين بني م�صوري �رشق املتو�سط وجنوبه� ،أي يف م�رص� .صور
لكن يظهر �أي�ض ًا
ُ
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�صابوجني وكريكوريان تعك�س حملية البورتريه ،حيث يرتدي الأ�شخا�ص اللبا�س املحلي .ويف
ال�صورة الثانية ،ف� ّإن امل�صور ي�ؤكد للناظر عدم رف�ض اللبا�س «الإفرجني» الذي ترتديه املر�أة.
ال�صورة ( )2ل�صابوجني وكريكوريان بني عامي  1880وُ ،1890تظهر االختالف بني
املتو�سط ،واملق�صود هنا القاهرة والإ�سكندرية يف
م�صوري �رشق املتو�سط� ،أي �سورية وجنوب
ّ
ْ
وزوجه
فالرجل
أخرى.
�
جهة
من
ال
ت
وف
و�صباح
جهة،
من
وكريكوريان
�صابوجني
بني
أي
�
م�رص،
ّ
ُ
ي�شددان على انتمائهما املحلي بارتداء اللبا�س اخلا�ص مبنطقتهما (�أفندية) ،مقارنة
البريوتيان ّ
بال�صور ال�شخ�صية التي التقطها �صباح وفتال يف م�رص التي تظهر الأ�شخا�ص مرتدين مالب�س
�أوروبية (افرجنية).
ال�صورة ( )3جلواد احل�سيني ،من ت�صوير كريكوريان يف القد�س ،تعك�س اهتمام امل�صورين يف
فل�سطني ،ومنهم اخلالدي و�شاهني وجوهرية ،بت�صوير امل�س�ؤولني ،مبا يعك�س رواية للتاريخ الوطني
والتاريخ املحلي.

ال�صورة ( )4العائدة جلورج تابت من بريوت ،لفتاة من لبنان تظهر من دون غطاء الر�أ�س
(طرطري) الذي ترتديه املر�أة يف ال�صورة ال�سابقة ( ،)2حيث يطغى اللبا�س فيها على املر�أة� .أما
احتفاء بعيد الف�صح ،وهو
�صورة الفتاة اللبنانية ،فتظهر �شخ�صي ُتها ولبا�سها الأبي�ض الذي ترتديه
ً
تقليد كان �سائداً يف لبنان وفل�سطني� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ف� ّإن هذه ال�صورة ال ُتقطت يف منزل الفتاة،
ظاهر يف هذه ال�صورة.
لي�س يف ا�ستوديو؛ �أي �أن الف�ضاء االجتماعي
ٌ
ال�صورة ( )5من ت�صوير كريكوريان ،ويظهر فيها فادي �أفندي وابن ُته مرمي واب ُنه مو�سى .تعك�س
هذه ال�صورة احلياة ال�شخ�صية والعائلية لفادي �أفندي من العائلة املقد�سية املرموقة  -عائلة
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الع َلمي؛ وهو كان من بريوقراطية الدولة العثمانية ،وع�ضواً يف برملانها ،وحمافظ القد�س بني
َ
عامي  1906و.1909
ال�صورة ( )6التقطها حممد �صادق بيه عام  1880ل�شيخ م�سجد النبي يف املدينة املنورة،
�شوكت با�شا ،واثنني من الآغا� ،أي كبار اخلدم� ،إىل ميينه وي�ساره .يح ّلل الكاتب ال�صور بالقول:
مقارنة ب�صورة �أخرى للأ�شخا�ص الثالثة ،ف�إن هذه تفتقر �إىل و�ضعية اجل�سد وتعبريِه اللذين ينقالن
ج�سده �إىل الدينامية ،ويف الوقت نف�سه
وقاراً ومنزلة رفيعة .هنا يظهر �شوكت با�شا باهت ًا ويفتقد ُ
تعك�س ال�صورة عالقة امللك بالعبد (اخل�صي)� ،أي َم ّلك عبيد ،ال غري.

ال�صورة ( )7تعود مل�صور جمهول ،وهي للواء �إبراهيم رفعت� ،أمري املحمل امل�رصي عام .1908
ظهرت يف م�ؤ َّلف «مر�آة احلرمني� ،أو الرحلة احلجازية» ،وتعك�س املوقع الع�سكري وال�سيا�سي
للجرنال امل�رصي.
البورتريه بو�صفه ت�رشيع ًا اجتماعي ًا ،وتكثيف ًا للتحول االقت�صادي ال�سيا�سي

ال�صورة ( )8والأخرية مل�صور جمهول تعود لعون الرفيق با�شا� ،أمري مكة املعفى من من�صبه.
لكن لبا�سه ،وحتديداً عباءته املطرزة التي تغطي الأو�سمة العثمانية ،واملوقع املتقدم ل�سيفه ذي
وانتماءه.
احلجم الأكرب من املعتاد ،عنا�رص تعك�س موقعه
َ

ُننهي عر�ضنا املخت�رص ،لكتاب تتجاوز حمتويا ُته امل�ساح َة املمنوحة لأي عر�ض ،بت�أكيد
بع�ض احلقائق ،منها � ّأن حرفة الت�صوير� ،أو فن الت�صوير ،بد�أ يف مرحلة التو�سع اال�ستعماري يف
ال�سياح وامل�ست�رشقون تعك�س نظرتهم
جنوب املتو�سط و�رشقه .وعلى هذا ف�إن ال�صور التي التقطها ّ
�شوه �صورة �شعوب املنطقة لدى خميلة الأوروبيني .ومن هنا
الأيديولوجية للمنطقة و�شعوبها ،مما ّ
م�صوري الإقليم
ت�أتي بع�ض نقاط �أهمية هذا امل�ؤ َّلف املو�سوعي ،لأنه يتناول بالبحث والتحليل
ّ
و�أعما َلهم ،وكذلك حمبي جمع ال�صور ،ونا�رشي املجالت امل�صورة.
أرمن يف الإمرباطورية
لذلك نرى
الكاتب ّ
يركز على �صور البورتريه العائدة مل�صورين عرب ًا و� َ
َ
العثمانية .ويف هذا امل�ؤ َّلف نعرث على �أعمال ا�ستديوهات مل تكن معروفة من قبل ،منها العائدة
لعبد اهلل فرير ،وبا�سكال �صباح ،وخليل رعد ،وكرابيت كريكوريان� ،إ�ضافة �إىل �أعمال بع�ض الرواد،
ومنهم جورج ولوي�س �صابوجني ،والأخوان كوبا ،وحممد �صادق بيه ،و�إبراهيم رفعت با�شا .كما
الدور الطليعي الذي مار�سه الت�صوير يف خلق املجتمعات العربية احلديثة يف فل�سطني
ُيظهِ ر امل�ؤ َّلف َ
و�سورية وم�رص ولبنان يف نهايات الدولة العثمانية ،وا�ضع ًا حداً للنظرة الأوروبية  -املركزية
للمنطقة وتطورها.

وظفه الكاتب يف هذا امل�ؤ َّلف ينعك�س يف جمموعة من املراجع التي
املجهود الكبري الذي ّ
ا�ستخدمها ،ومنها املجالت وال�صور العائدة �إىل عائالت ،واملحفوظات املوزعة يف خمتلف
املكتبات يف �أكرث من بلد� ،إ�ضافة �إىل ال�صحف والكتب امل�صورة املتخ�ص�صة يف املادة.
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�شذرات
ورية !!...
هذ ِه ُ�س ّ
«كل ْف َر ْني ْب ِر ْني»

ورية !!...
هذه
ِ
ُ�سّ
***

( الق�س جوزيف �إيليا )

ال�س َق ْم ...
ورية ال َن َغ ْم ب ِه انتفى ُّ
هذ ِه ُ�س ّ
كل َ

الدنى �أزهى َع َلم !...
لها ُنغ ّني :ر ْفريف َ
فوق ُ
هذ ِه �سورية ال َن َغ ْم !...

إخال�صها َن ْب ٌع َ�صفا ...
الو َفا �
ُ
 -1هذ ِه �سورية َ

نور ما انطفا ِ
انهد ْم !...
ور ما َ
َ
وال�ص ْد ُق ُ�س ٌ
والع ْه ُد ٌ
هذ ِه �سورية ال َن َغ ْم !...

جل َل ْد ...
حل ْز ِم تنجو وا َ
ال�س َن ْد با َ
 -2هذ ِه �سورية َ
ِم َن الباليا وال َك َم ْد وك ِّل � ِ
قم !...
أ�شواك ال ِن ْ
هذ ِه �سورية ال َن َغ ْم !...

فجرها ابتدا
الهدى
 -3هذ ِه �سورية ُ
ِّ
باحلب ُ
ابت�سم ...
مد ْت �إىل اخلري يدا للك ِّل َث ْغ ُرها
َّ
ْ
هذ ِه �سورية ال َن َغ ْم !...

الوطن للع ِّز واملج ِد َ�س َك ْن !...
 -4هذ ِه �سورية
ْ

ال
انهزم ...
جي�ش ال ِعدا فيه
ت ُ
الغدر يبقى  ...ال ال ِف َ ْ
ْ
ُ
هذ ِه �سورية ال َن َغ ْم !...

تي
 -5هذ ِه �سورية التي يف �صدرها ٌ
قلب َف ْ
عم ...
ُ
يدفعها للخطو ِة نحو غ ٍد بادي ال ِن ْ
غم ...؟
هذ ِه �سورية ال َن ْ

املالكية ،يف 2011/6/23
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ِنْ ي»
ْبر
َنْ ي
ْفر
«كل
(املطران �إ�سرب �سابا)
خا�صة
«كل ْف َر ْني ْبر ِْني»َ ،م َث ٌل متداول يف �أو�ساطناُ ،
وي َ
ق�صد به � ّأن ك ّل ما عند غريناّ ،
�شعورنا بالنق�ص
�ستعمل هذا املثل ،يف �رشقنا ،مبعنى يفيد
أجنبي ًا ،هو ممتازُ .
وي َ
�إذا كان � ّ
َ
ملجرد �أ ّنه �آخر.
جتاه غرينا املع َت َب �أف�ضل ،ولو مل يكن كذلكّ ،

النظر بده�شة و�إعجاب دائمني �إىل غرينا ،وعدم التمحي�ص والتدقيق يف ما عندهم،
ومعرفة الغث من ال�سمني ،يزيدان عقدة النق�ص فينا ،ومينعاننا من الثقة ب�أنف�سنا ،ور�ؤية
ما نحن عليه من ح�سنات وخريات� .أن ترى الإيجابيات يف غريك دوم ًا ،وال تراها فيك ويف
لتتج�سد يف
جماعتك ،يجعلك يف حالة �سلبية ،ويق ّزم طاقاتك ،ويعيقها من اخلروج منك
ّ
�أقوال و�أفعال تخ ّل�صك من �صغر النف�س.

الرب �أن نرى اخل�شبة التي يف �أعيننا ،وال ننظر القذى الذي يف عني
عندما طلب م ّنا ّ
�أخينا ،ق�صد �أن نلوم �أنف�سنا على تق�صريها ،بدل �أن ن�ضع اللوم على الآخرين ونن�شغل بهم
نعظم ال�صغري الذي عند غرينا ،وجنلد ذاتنا معتربين �أننا ال
عن حت�سني �أنف�سنا ،ولي�س �أن ّ
ننفع �شيئ ًا .كما ق�صد �أن ننظر عيوبنا ال�شخ�صية ،ولي�س عيوب عائلتنا .على كل م�ؤمن �أن
يطبق كلمات الإجنيل على نف�سه هو ،ال على عائلته.
ّ
الكن�سي.
ويخ�صني منها يف هذه العجالة املنحى
ينطبق هذا املثل يف جميع املناحي،
ّ
ّ

�شك يف وجود �أمور ح�سنة كثرية يف الكنائ�س الأخرى؛ ولكن احل�سن عند �إخوتنا ال
ال ّ
يعني بال�رضورة قبح ًا عندنا .فمن امل� ّؤكد � ّأن يف كني�ستنا الكثري الكثري من الأمور احل�سنة
نقدرها حق قدرها ،ون�شحذ
الذي يبهر الإخوة الآخرين ،خ�صو�ص ًا العاملني منهم .فلماذا ال ّ
هممنا لنزيدها ت�ألق ًا.
تعاطي الرعوي مع امل�ؤمنني يعني � ّأن ما �أقوله يفيد � ّأن امل�ؤمنني عموم ًا هم على عاطفية
َّ
مما ينتقدونه يف كني�ستهم
الكثري
أن
�
ين�سون
جتعلهم
أمور
ل
ا
مع
التعاطي
يف
و�سطحية
�شعورية
ّ
ّ
مرده عدم الت� ّأدب احل�ضاري ال�سائد يف ديارنا �أكرث بكثري من طبيعة كني�ستنا والهوتها.
ّ
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وم ْن ت�أ ّثر بهما على �سبيل املثال ال
فالأدب والتهذيب اللذان يجدونهما عند غريهم َ
احل�رص ،يجذبهما ويجعلهما ينظرون �إىل �أنف�سهم نظرة مت�أخرة .وهنا نقول ،هل يعك�س
حمبة
اللطف االجتماعي ،على ح�سناته كقيمة مهمة ،لطف ًا وحتنن ًا داخلي ًا ،ويفرز تالي ًا ّ
م�سيحية قلبية؟ �أم �أ ّنه يبقى �أ�سلوب تعامل اجتماعي على ال�صعيد الإن�ساين؟ وما الذي مينع
�أن يت� ّأدب به ذاك الذي ينقد جماعته وي�صري ،بدوره ،ر�سول اللطف والتهذيب فيه؟
قد ي�س�أل قارئ ،ملاذا هذا الكالم؟ واجلواب هو � ّأن من ال يرى الأعمال الكبرية والعظيمة يف
ويركز ،من جهة �أوىل ،على العيوب املوجودة
املقدمة فيهاّ ،
عائلته ،مهما كانت الت�ضحيات ّ
فيها مهما كانت �صغرية ،ويرى ،من جهة ثانية ،الأمور العادية وال�صغرية يف عائلة غريه
كبرية وعظيمة ،ويتعامى عن النقائ�ص املوجودة فيها ،ي�ستدعي كالم ًا م ّذكراً كالذي ن�سوقه.
املقد�س ب�شكل معكو�س لت�صري هكذا :ملاذا ال تنظر
يطبق كلمات الإجنيل
ّ
لأنه يكون كمن ّ
القذى �إال الذي يف عني عائلتك؟ ح�سن جداً �أن نرى احل�سن عند غرينا ،ولكن من احل�سن �أي�ض ًا
لنمجد اهلل من خالله.
�أن نرى احل�سن الذي عندنا ،ال من �أجل �أن ّ
نغت ،بل من �أجل �أن نزيده ّ
واكتفاء بانتقاد من
كفانا ك�س ًال وتهاون ًا خدمة عائلتنا! وكفانا تقاع�س ًا عن امل�ساهمة
ً
وي�ضحون! وكفانا ت�صويب املنظار على �ضعفات فينا ،وهي طبيعية يف ك ّل جماعة!
يعملون
ّ
ربه م�ضاعفة!!!
قدم ّ
ولي�س�أل ك ّل م ّنا نف�سه ،ماذا ّ
ويقدم قبل �أن يظلم غريه وي�ستحق دينونة ّ

ْ�سك
ِم
�سمى «غزال الـمِ �سك».
يب ُي�س َتخرج من َدم ّ
الـمِ �سك طِ ٌ
دابة من نوع الظِ باء ُت ّ
العربية القدمية
وما ُيزيل ال�شكّ يف � ّأن هذه الكلمة �أ�صيلة يف اللغات
ّ
ِّ
آ�شورية)
أكدية
(ال�سامية) ُورودها يف الن�صو�ص
(بابلية ّ � -
ّ
امل�سمارية بكلمة � ّ
ّ
ّ
Musukanu
(
كانو»
�س
«م
هي
طابقها
ت
أو
�
ة
العربي
�ضاهي
ُت
رجح يف
والـم
).
ُ
ُ َّ
ّ
ُ ُ
�أ�صل هذه الكلمة
م�سمارية
البابلية ب َدورها �أ ّنها كلمة مركَّ بة من ع ّدة عالمات
ّ
ّ
امل�سمارية ب�صيغة «ما-گان
دونات
ِ
ذكره يف ُ
ّ
الـم َّ
ب�ضمنها ا�سم ال ُقطْ ر الذي جاء ُ
«عمان» الآن.
( )Maganالذي بات من امل�ؤكَّ د تقريب ًا َتعيي ُنه ب�أ ّنه ُ
امل�سمارية فهي « مِ ْز  -ما گا – نا» (Mez – Mà – Gan
� ّأما هذه العالمات
ّ
 )– Naم�سبوقة بالعالمة الدالة على ال�شجر وهي «گيـش» (.)Gish

168

t

�أوراق طائرة
�صيني ا�ستعمل قنبلة كمطرقة
طفلة تبعث بر�سالة �إىل وجهة جمهولة
�أ�صغر �أم يف العامل!

عاما!
�صيني ا�ستعمل قنبلة كمطرقة ملدة ً 25

�صيني قنبلة يدوية قدمية كمطرقة لك�رس ق�شور اللوز ملدة  25عام ًا ،ومل
ا�ستعمل �شخ�ص
ّ
يكن يدري �أن حياته كانت على كف عفريت ،كما يقا ،طوال ربع قرن.
ن�رشت اخلرب �صحيفة « »Daily Mail Onlineالربيطانية م�ؤخراً ،م�شرية �إىل �أن بطل هذه
أحد �سكان مقاطعة �شن�شي ال�صينية ،وكان ي�ستخدم القنبلة اليدوية يف تك�سري اللوز،
الق�صة � ُ
من دون �أن يدري �أنه يخاطر بحياته يف كل مرة يرفع فيها هذه الأداة القاتلة ليهوي بها
على ق�رش املك�رسات اللذيذة ،و�أن حياته طوال  25عام ًا كان ميكن �أن تنتهي ك ّلما ا�شتهى
�أك َل اللوز.
ال�صيني ،البالغ من العمر  45عام ًا� ،صدف ٌة �سعيدة ،ت� ّأخرت كثرياً ،لكنها
�أنقذت هذا
َّ
و�صلت قبل وقوع املحظور� ،إذ �صو ِدف �أن قر�أ الرجل من�شوراً عن خماطر الذخائر احلربية
القدمية وجده مرمي ًا على الأر�ض ،وكان املن�شور يحمل �صور ًة �شبيهة مبطرقة اللوز التي
ي�ستعملها  ...وهكذا عرف �أخرياً �أنه حمظوظ للغاية.
واجلدير بالذكر �أن كثرياً من الذخائر اليابانية املتبقية من احلرب العاملية الثانية
ال تزال حتى الوقت الراهن مبعرث ًة يف املناطق الو�سطى وال�شمالية ال�رشقية من ال�صني،
و�أغلبها عبارة عن �صواعق متفجرة ،ور�صا�ص من خمتلف الأنواع ،وقنابل مدفعية ،وقنابل
يدوية من نف�س الطراز الذي ا�ستخدم يف تك�سري �أغلفة املك�رسات لربع قرن!
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طفلة تبعث بر�سالة �إىل وجهة جمهولة،
كتبت عليها ثالثة �أ�سئلة،
فرد عليها �أهم متحف يف العامل
ّ
رداً من متحف اللوفر يف
�شعرت فتاة تبلغ من العمر � 8سنوات بالذهول عندما تلقت ّ
ٍ
«�شخ�ص ما يف باري�س ،يف �أي منزل».
موجهة �إىل
باري�س ،بعد �أن كانت قد كتبت ر�سالة ّ

كانت �أير�س كوربيت قد كتبت ر�سالة فيها ثالثة �أ�سئلة حول باري�س املدينة ال�شهرية،
ِ
وطعامها ،وثقاف ِتها ،بعد �أن تل ّقت درو�س ًا يف املدر�سة عن فرن�سا؛ فعقدت �أير�س العزم على
ثم بعثت بر�سالة مبا�رشة �إىل عا�صمة
معرفة املزيد عن هذا البلد بعد انتهاء الدرو�س ،ومن َّ

فرن�سا ،وفق ما جاء يف �صحيفة الديلي تلغراف.
قبل �ستة �أ�سابيع ،ودون �أن تعرف َمن الذي ميكن �أن ترا�سله يف فرن�سا ،عنونت �أير�س،
ٍ
بب�ساطة ،املظروف لـ «�شخ�ص ما يف باري�س ،يف �أي منزل» ،وو�ضعته يف الربيد ،م�ستخدم ًة
طابع بريد من الدرجة الأوىل.
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تلقت �أير�س بعد �أربعة �أ�سابيع ر�سالة من متحف اللوفر ي�شكرها على اهتمامها.
عما �إذا كان يتم �إ�ضاءة
�أجابت ر�سال ُة املتحف
َ
جميع �أ�سئلة �أير�س ،مبا يف ذلك �س�ؤالها ّ
برج �إيفل كل ليلة ،ودعتها الر�سالة �إىل زيارة البلد مع عائلتها العام املقبل.
ا�ستمتعت
قالت �أير�س ،التي تقطن مدين ًة غرب بريدج فورد ،نوتنغهام ،يف بريطانيا« :لقد
ُ
حق ًا بدرا�ستي عن فرن�سا يف املدر�سة ،وخ�صو�ص ًا باري�س� .أردت �أن �أعرف املزيد عن طعامهم
املف�ضل وبرج �إيفل
دونت �أ�سئلتي على ورقة وو�ضعتها يف مظروف».
ح لذلك َّ

وجه الر�سالة؛ لذلك �أر�سلتها �إىل �شخ�ص ما يف باري�س،
و�أ�ضافت« :مل �أكن �أعرف �إىل من �أُ ّ
يف �أي منزل ...و�أملت �أن يت�سلمها �أي �شخ�ص».
و�أ�ضافت قائلة« :مل �أكن �أعرف ما �إذا كنت �س�أتل ّقى رداً �أم ال؛ ولكني كنت �سعيدة حق ًا
عندما تلقيت رداً من متحف اللوفر� .أتوق �إىل الذهاب �إىل باري�س ،وزيارة الأماكن التي
در�ست عنها».
كانت �أير�س قد طرحت ثالثة �أ�سئلة حول العا�صمة الفرن�سية باري�س ،مبا يف ذلك �س�ؤالها
عما �إذا كان يتم �إ�ضاءة برج �إيفل كل ليلة ،وما الأطعمة الأكرث �شعبية يف فرن�سا ،وما هو
ّ
�شعور الفرن�سيني بعد خ�سارة فرن�سا يف نهائي بطولة �أمم �أوروبا لكرة القدم (يورو .)2016

علي ًا كتب �إىل معاوية هذه الأبيات:
وي �أ ّن ّ
وقد ُر َ
�أَ َما َوا ِ
الظ ْل َم ُ�ش ْو ُم
هلل � َّإن ُ
ن ِ�ضي
الد َّيانِ َي ْو َم ال ِدينِ َ ْ
�إىل َ
َ�س َت ْع َل ُم ِف ا ِ
اب �إ َذا ا ْل َت َق ْي َنا
حل َ�س ِ
ا�س
َ�س َت ْن َق ِط ُع الل َذا َذ ُة َع ْن �أُ َن ٍ

�ص َف ِت ا َل َلي ِال
ِ أَل ْم ٍر َما َت َ َّ
م َت َق َّ�ض ْت
يام َع ْن �أُ َ ٍ
َ�سلِ الأَ َ
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وم
يء ُه َو َ
َو َال َز َال الـمـُ ِ�س ُ
الظ ُل ُ
َو ِع ْن َد ا ِ
وم
هلل َ ْ
ت َت ِم ُع اخل ُ
ُ�ص ُ

الـم ِل ِ
وم
يك َمنِ َ
الظ ُل ُ
َغداً ِع ْن َد َ
وم
ِم َن ُ
الد ْن َيا َو َت ْن َق ِط ُع ُ
اله ُم ُ

وم
ِ ألَ ْم ٍر َما َ َ
ت َّر َك ِت ال ُن ُج ُ
وم
الـم َع ِ ُ
َ�س ُت ْخ ِ ُ
والر ُ�س ُ
ب َك َ
ال ُ
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ق�صة �أغرب من اخليال � ..أ�صغر �أم يف العامل!
انق�ضى العام  ،2016وحت ّقق خالله كثري من الأرقام القيا�سية يف جماالت متنوعة،
أ�صغر �أم يف العامل ،ومل يتم حتقيق �أي رقم �آخر يف هذا ال�ش�أن.
ولكن تظل الطفلة «لينا ِم ِدينا» � َ

أعدت جملة « »Focus Onlineالأملانية تقريراً عن «لينا» ،التي �أجنبت طف ًال وهي يف
� ّ
اخلام�سة من عمرها ،يف واقعة �أغرب من اخليال .و�أ�شار التقرير �إىل �أن الطفلة «لينا» ،من
تغي ب�شكل
مدينة «ليما» ،عا�صمة «بريو» ،عندما �أ ّ
متت عامها اخلام�س ،لوحظ �أن ج�سمها ّ
مقلق ،وبد�أ بط ُنها يف االنتفاخ �شيئ ًا ف�شيئ ًا .كان ذلك يف العام 1939؛ فلج�أ والداها �إىل
عراف القرية ،الذي قال �إنها م�صابة بورم .لكن بزيارة واحدة �إىل �أقرب م�ست�شفى اكت�شفا �أن
ّ
طفلتهما حامل.
بتاريخ � 14أيار عام
� 1939أجنبت «لينا»
طف ًال بعملية قي�رصية،
و�سمي با�سم الطبيب
ّ
«جرياردو» تكرميا له،
لأنه هو الذي �أكد �أنها
تعاين من حالة تعرف
با�سم «الن�ضج املبكر»،
وهي مرحلة ظهور
عالمات البلوغ ال�سابقة
لأوانها .بعد انت�شار ق�صة الفتاة انهالت عليها العرو�ض من �أ�صحاب املعار�ض واملهرجانات
يف �أمريكا ال�شمالية لعقد لقاءات معها ومع ابنها بدافع الف�ضول يف معرفة التفا�صيل منها،
تدخلت ومنعت والدها من �أن ي�ستغ ّلها بهذه الطريقة.
� ّإل �أن حكومة بريو ّ
�أكملت «لينا» تعليمها ،ثم عملت ب�ضع �سنوات ك�سكرترية يف امل�ست�شفى الذي �أجنبت فيه
مولودها الأول ،وعا�شت الأم «لينا ِم ِدنيا»  ،التي تبلغ من العمر حالي ًا  81عام ًا ،بعد ابنها
«جرياردو» ،الذي تويف ب�صورة م�أ�ساوية وهو يف �سن الأربعني بعد �إ�صابته مبر�ض يف
العظام ،ومل تف�صح -لينا -حتى هذا الوقت عن والد ابنها احلقيقي!!
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�أغرب ثالثة اكت�شافات حديثة
اخلط اجلوي الأكرث ازدحام ًا يف العامل
جهاز جديد يك�شف �سبع َة َع َ�ش مر�ض ًا

�أغرب ثالثة اكت�شافات حديثة
�ستغري وجه العامل!
تغي حياتنا
تطالعنا املختربات العلمية كل عام بعدد من االكت�شافات التي ميكنها �أن ّ
ب�شكل �أو ب�آخر.
أهم ثالثة اخرتاعات للعام  2016على و�شك �أن تغادر جدران املختربات قريب ًا
نقدم لكم � َّ

 -1تنظيف الف�ضاء :

بع�ض ال�شيء للوهلة الأوىل ،غري �أنه واقعي جداً ،لأن
رمبا يبدو امل�صطلح غريب ًا وخيالي ًا َ
بقايا الأقمار اال�صطناعية التالفة ،وبقايا ال�صواريخ يف الف�ضاء امل�ؤلفة من مواد �صلبة
وزجاج ،هي قمامة ت�شكل خطراً على حياة �سكان الأر�ض بطريقة غري مبا�رشة.
فعلى �سبيل املثال ميكن للقمامة الف�ضائية �أن تعيق حركة الأقمار ال�صناعية وعم َلها،

عد م�صدراً �أ�سا�سي ًا ل�ضمان ت�شغيل الإنرتنت والهواتف املتنقلة .ولهذا ف�إن تنظيف
وهي التي ُت ُّ
الف�ضاء من القمامة والبقايا املعدنية �أمر �رضوري حلل هذه امل�شكلة.

 -2درا�سة يوميات البعو�ض :

رمبا ت�ساءل القارئ ما هو ال�شيء االفت لالنتباه يف حياة البعو�ض ،والباعث على درا�ستها؟
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يف ال�سنوات االثنتي ع�رشة الأخرية قام العلماء� ،أثناء حربهم على املالريا ،باخرتاع
طور بني َته ومناع َته،
مبيدات ح�رشية ملكافحة البعو�ض الناقل لهذا املر�ض .بيد �أن البعو�ض َّ
وازدادت مقاوم ُته لهذه املبيدات يف ال�سنوات الأخرية؛ فبد�أ العلماء درا�سة احلياة اليومية
للبعو�ض با�ستخدام كامريات تعمل بالأ�شعة حتت احلمراء لتطوير �سبل مكافحتها.

 -3تقنيات جديدة ملعاجلة العظام:

طور الباحثون تقني ًة جديدة لزراعة عظام ا�صطناعية يف املختربات من دون ا�ستخدام
ّ
املواد الكيميائية �أو الأدوية ،و�إمنا مب�ساعدة املوجات املتذبذبة .ويتم ذلك ب�أخذ خاليا
جذعية من النخاع ال�شوكي ُتزرع يف �أماكن �أخرى من اجل�سم ،مما ي� ّؤدي �إىل منو خاليا
العظام بعد حتفيزها يف وقت الحق بوا�سطة املوجات.
وكنتيجة لهذا االكت�شاف �سي�صبح من املمكن معاجل ُة الك�سور الكبرية مب�ساعدة هذه
التقنية من دون احلاجة �إىل القيام بعمليات جراحية.

ٌرد على جاهل
ّ
�إِ ْن ُك ْن َت ال َت ْر َه ُب َذ ّميِ ،لا

فاخ�ش ُ�سكوتي؛ �إِ ْذ �أَنا ُم ْن ِ�ص ٌت
َ
ِ
يك له،
الذم َ�ش ٌ
فال�سام ُع َّ
ال�سوء �إىل �أَه ِلها
مقال ُة ُ

النا�س �إىل َذ ّمه
وم ْن َدعا
َ
َ

نت ذا �إِ ْر َب ٍة،
فال َتهِ ْج� ،إِن ُك َ

حي عن اجلاهلِ
َت ْعر ُ
ِف من َ�ص ْف ِ
موع َخنى القا ِئلِ
فيك ِ َ
َ
ل ْ�س ِ

1

ومط ِع ُم امل�أكولِ كالآكلِ
ُ
�س ُع من ُم ْن َح ِدرٍ ما ِئلِ
�أَ ْ َ

2

ِ
وبالباطلِ
وه باحل َِّق
َذ ُّم ُ

َح ْر َب �أَخي ال َتجر َِب ِة ِ
العاقلِ

3

 1اخلنى :الفح�ش يف الكالم 2مائل :وروى اجلاحظ يف «كتاب احليوان»� :سائل 3 .الإربة:
الدهاء واالحتيال .ذو �إربة� :صاحب دهاء ــــ وهذا البيت مل يذكره ابن ه�شام امل�أخوذة عنه
الأبيات ال�سابقة ،بل ذكره اجلاحظ الذي �أورد الأبيات ،ما عدا الثالث منها ،يف «كتاب
احليوان».
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ازدحاما يف العامل
اخلط اجلوي الأكرث ً
�إذا كنت تعتقد �أن اخلطوط اجلوية بني لو�س �أجنل�س ونيويورك� ،أو بني لندن وباري�س،
هي الأكرث ازدحام ًا يف العامل ف�أنت على خط�أ بالت�أكيد ،والنتيجة لن تتوقعها على الإطالق.

يعترب اخلط اجلوي بني العا�صمة الكورية �سيئول (�أو �سول) وجيجو ،عا�صمة جزيرة
رث من
رث ازدحام ًا يف العامل ،حيث �شهد العام املا�ضي �أك َ
جيجودو ،يف كوريا اجلنوبية ،الأك َ
 11مليون م�سافر بني املدينتني.
ومل يقرتب ثاين �أكرث خط جوي مزدحم ،بني طوكيو ومدينة �سابورو ،من الرقم امل�سجل
لأكرب عدد م�سافرين بني �سيئول وجيجوّ � ،إل بنح ٍو من ثالثة ماليني م�سافر �أق ّل.
178

معارف وعلوم

ًضا من
َع�شَ ر مر�
سبعة
جهاز جديد يك�شف �َ
«رائحة الأنفا�س»
مت ّكن فريق من الباحثني من ابتكار جهاز �إلكرتوين جديد قادر على اكت�شاف �سبع َة َع َ�ش
مر�ض ًا خمتلف ًا من خالل حتليل رائحة �أنفا�س الأ�شخا�ص فقط.
يعتمد اجلهاز اجلديد على جمموعة من �أجهزة اال�ست�شعار الدقيقة املت�صلة بتقنية الذكاء
اال�صطناعي ،عن طريقها يتم حتليل �أنفا�س املري�ض .فقد �أ�شار رئي�س فريق البحث �إىل �أنه
املركبات الع�ضوية املتطايرة
«منذ القدم تعلم الباحثون
ت�شخي�ص املر�ضى عن طريق رائحة ّ
َ
مع �أنفا�سهم �ضمن و�سائل �أخرى».
وذكر موقع «�ساين�س �أ ِل ْرت» �أن فريق البحث قرر تطوير هذه التقنية عن طريق ابتكار
جهاز ي�ستطيع حتليل «ب�صمة الرائحة» للأمرا�ض املختلفة.
غازات
ويكمن �رس جناح اجلهاز اجلديد يف �أنه ،عندما يتنف�س الإن�سان ،تخرج مع �أنفا�سه
ٌ
خمتلفة ،مثل النيرتوجني وثاين �أك�سيد الكربون والأك�سجني ،ف�ض ًال عما يزيد عن مئة مركب
كيميائي متطاير.
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وي�شري فريق البحث �إىل �أن حتليل �أنفا�س املري�ض �أ�سهل ُبكثري من حتليل �سوائل اجل�سم
املختلفة.فتحليل رائحة �أنفا�س ال�شخ�ص جتعل من املمكن التحقق مما �إذا كانت تتطابق مع
ُ
قاعدة بيانات من املركبات الكيميائية املتطايرة املرتبطة بالأمرا�ض املختلفة.
أ�صحاء واملر�ضى ب�أمرا�ض
هذا وقد �أجريت جتربة للجهاز على جمموعة متنوعة من ال ّ
خمتلفة ،للتحقق من قدرته على ت�شخي�ص احلاالت املر�ضية املختلفة ،وكذلك د ّقته يف
اكت�شاف املر�ض ال�صحيح.

و�أو�ضح الباحثون �إنه من بني  2808عينة ،اكت�شف اجلهاز  1404مر�ضى م�صابني
بــــــِـ 17مر�ض ًا �ضمن ثالث فئات �أ�سا�سية ،وهي «ال�رسطان ،وااللتهابات ،و�أمرا�ض اجلهاز
الع�صبي» ،عالوة على فئة الأ�صحاء ،وفئة الأمرا�ض غري امل�ص ّنفة».
ومت ّكن اجلهاز من ت�شخي�ص �أمرا�ض مثل �رسطان الرئة و�رسطان الر�أ�س والعنق ،و�رسطان
املثانة ،و�رسطان الكلى ،ومر�ض باركن�سون ،والتهابات الكلى املزمنة ،وغريها ،باالعتماد
على تقنية «ب�صمة الرائحة».
ر�صد الأمرا�ض ب�سهولة
ويعمل فريق البحث حاليا على ابتكار جهاز حممول ميكنه
َ
و�رسعة من �أجل الو�صول �إىل دقة �أعلى يف ت�شخي�ص الأمرا�ض يف امل�ستقبل.
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من نوادر �شعراء العرب
باب املداعبة :ما ر�أيك يف
�س�أل �أحدهم ،وكان ا�سمه حممود� ،صديق ًا له ،كان �أ�سوداً ،من ِ
املتنبي التي يقول فيها،
ق�صيدة
ّ
جتديد ..؟
فيك
دت يا عيد مبا م�ضى� ،أم لأم ٍر َ
ُ
ٌ
عيد ب� ّأي ِة حالٍ ُع َ
املتنبي،
ي�شري �إىل قول
وكان قد �أراد  -يف خبث � -أن َ
ّ
مناكيد
أجنا�س
العبيد ل
�إن
العبد � ّإل والع�صا معه
ُ
َ
ال ت�ش ِرت َ
ٌ
ففطن الرجل ملا �أراده �صدي ُقه؛ فرد قائ ًال :هي بال �شك ق�صيدة رائعة جميلة ،وبخا�صة
قو ُله فيها،
حممود
كلب وهو
ما كنت � ْأح َ�س ُبني �أحيا �إىل زمنٍ
ُ
ُي�سي ُئني فيه ٌ
***

احلاجب من
أديب على �أحد امللوك يف ق�رصه؛ وعندما وقف على باب الق�رص منعه
ُ
َق ُدم � ٌ
وكتب فيها:
الدخول ،فطلب رقع ًة،
َ
ٍ
تذهب
الريح يف الأجوا ِء
متى َت ْل َقها
كري�شة
�شئت �س َّلمنـا فك َّنا
ِ
�إن َ
ُ
فدخل احلاجب بالرقعة على امللك .وبعد �أن قر�أها امللك قال له :قل له قد خ ّففت جداً .
فرجع احلاجب �إىل الأديب ،و�أخربه مبا قاله امللك ،فكتب عليها:
ٍ
تر�س ِب
ك�صخرة
�شئت �س ّلمنا فكنا
و�إن َ
متى ُت ْل ِقها يف حومة املاء ُ
لت جداً.
فدخل احلاجب مرة �أخرى بالرقعة على امللك ،فقال له امللك :قل له قد ث ّق َ
أدراجه �إىل الأديب و�أخربه بكالم امللك ،فكتب عليها:
فعاد � َ
متى ِ
يذهب
يق�ض حق ًا من لقا ِئ َك
كراكب
�شئت �س ّلمنا فكنا
ِ
ٍ
و�إن َ
حوائجه
وعندما دخل احلاجب على امللك �أمره ب�أن ي�أ ِذن له بالدخول ،وق�ضى له
َ
وان�رصف .
***
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دخل �أعرابي على اخلليفة العبا�سي ،امل�أمون ،و�أن�ش�أ يقول:
دنانري
و�صيف ،ويف كفي
ويل
مالك فر�س ًا،
النوم �أين ٌ
ٌ
ر�أيت يف ِ
ُ
تف�سري
أحالم
علم ومعـرف ٌة
أيت خرياً ولل ِ
ر� َ
ُ
قوم لهم ٌ
فقال ٌ
التبا�شري
حتقيق ذاك وللف�أل
جتد
َ
�ص ر�ؤياك يف ق�رص الأمري ْ
ُ
�أ ْق ِ�ص ْ
أحالم؛ وما نحن بت�أويل الأحالم بعاملني!
فقال امل�أمون� :
ُ
أ�ضغاث � ٍ
***

قدرٍ من الذكاء والفطنة؛ وحدث �أن لقي
يروى �أن �شاعراً كانت له ابنتان على ْ
عدوه بعد �أن يقتله
ال�شاعر عدواً كان يطلبه ،فعرف �أنه مقتول ال حمالة؛ فرجى َّ
ٍ
�شطر بيت من ال�شعر،
�أن يذهب �إىل منزله ،الذي و�صفه له ،فيلقي على ابنتيه َ
وهو:
�أال �أيها البنتان �إن �أباكما ...
فوعده الرجل �أن يفعل ذلك .وبالفعل بعد �أن قتله ذهب �إىل منزله ،وطرق الباب؛
فلما ردت عليه �إحدى البنتني من داخل البيت ،قال:
�أال �أيها البنتان �إن �أباكما...
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فردت البنتان يف �صوت واحد:
أتاكما
 ...قتي ٌلُ ،خذا بالث�أر ممن � ُ
ثم �صاحتا حتى ال َت َّم النا�س .فطلبت البنتان منهم �أن يقب�ضوا على الرجل ويرفعوه
أقر بقتل ال�شاعر ،و ُن ِّف َذ فيه الق�صا�ص.
�إىل الق�ضاء حيث � ّ
***

ذات
تزوج القا�ضي �رشيح من زينب بنت حدير ،وكان يحبها حب ًا �شديداً .زارته � ُّأمها َ
يوم يف بيته ،وقالت له� :أَ ِذ ْن ُت لك يف �أن ت� ّؤد َبها بكل ما ت�ستطيع� ،إن هي خرجت
ٍ
ٍ
�صغرية كانت �أم كبرية ترتكبها .ف�ضحك ،و�أن�ش�أ
غلطة،
عن طوعك؛ وال ترحمها يف
يقول:
أ�رضب زينبا
أيت رجا ًال ي�رضبون ن�ساءهـم
ُ
ر� ُ
ف�ش َّلت مييـنـي َ
يـوم � ُ
�رضب من لي�س يذنبا
العدل مني
فما
�أ�أ�رضبها من غري ذنب �أتـت به
ُ
ُ
منهـن كوكبـا
برزت لـم ُتب ِد
�إذا
كواكب
والن�ساء
�شم�س
فزينب
َّ
ْ
ُ
ُ
ٌ
ٌ
م َلبا
امل�سـك بفيهـا
ك� َّأن
يت
َ
َ
ُلي �إن هي ُحلِّ ْ
خـالط َ ْ
فتا ٌة ُتزِيـُن احل َ
زينب ،وتعانقا ،وزاد احلب بينهما
فبكيت ُ
***

مرت امر�أ ٌة
ن ْ ٍي يت�سامرون ،فقال منهم قائ ٌل :انظروا �إىل
ح�سناء على قوم من بني ُ َ
ُ
ّ
هذه املر�أة ،كم هي جميلة! مل � َأر مث َلها يف حياتي قط .فقالت لهم :ويحكم ،يا بني
يغ�ضوا من
منري؛ مل متتثلوا َّ
يف واحد ًة من اثنتني :ال قول اهلل عز وجل (قل للم�ؤمنني ّ
أب�صارهم) ،وال قول جرير:
�
َ
ن ْ ٍي
بلغت وال ِكالبا
�ض َّ
الط ْر َف �إ َّنك من ُ َ
ف ُغ َّ
كعب ًا َ
فال ْ
أحد �أن يرد عليها.
فلم ي�ستطع � ٌ
***

ا�شتد املر�ض على اخلليفة الأموي ،عبد امللك بن مروان ،يف �آخر �أيامه؛ فوفد �إليه
الزائرون من كل �صوب ليتفقدوا حاله ويخففوا عنه؛ ف�أخذته ِغ�شي ٌة طويلة ،ثم انتبه
وهو ي�صيح وي�رصخ وي�ستغيث ،فجعلوا يهدئوا من روعه :مالك يا ابن مروان؟ ماذا
دهاك؟ فانتحب ،و�أن�ش�أ يقول:
إ�صباح خدي يف املقاب ِر ثاويا
و�
ويوم قيامتي
ِ
رت يف ح�رشي ِ
تف ّك ُ
فريداً وحيـداً بعد ع ٍز ِ
وم ٍ
والرتاب وِ �ساديا
رهين ًا بجرمي
نعة
ُ
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رت يف طولِ
و ُذ ِّل مقامي حني �أُعطى ِكتابيا
احل�ساب وعر�ضه
ِ
تف ّك ُ
ب�أنك تعفو ،يا �إلهي َم َ�ساوِ يا
ولكن رجائي فيك ،ربي وخالقي
ْ
فبكوا جميع ًا ،ثم دعوا له باملغفرة والرحمة ،وان�رصفوا.
***

البن املجـاور بيتان ح�سده عليهما البهـاء زهـري ،وهمـا :
يت زهـدا ثم �صـمـت:
�صـديـق قـال لـي لـمـــّــا ر�آنـي
ٌ
وقـد �ص ّل ُ
فـقـلت :على يد الإفـال�س ِت ْب ُت !
�شيخ ِت ْب َت؟! قل يل
على ي ِد � ِّأي ٍ
***

قال الأ�صمعي :بينما �أنا يف طرق الب�رصة� ،إذا بكنا�س َي ْك ُن�س كنيف ًا ،و�إذا هو يقول:
وال�سكنى ب�أر�ض ٍ
كنت ُم�سنا
مذلة
ُت َع ُّد م�سيئ ًا فيه �إن َ
ف�إياك ُ
لنف�سك م�سكنا
عليك بها فاط ِل ْب
م�سكن
فنف�سك �أكرمها و�إن �ضاق
َ
ٌ
ُ
نلت
الذي
فما
به.
أهنتها
�
وقد
إل
�
�شي
الهون
من
عليك
بقي
ما
واهلل
فقلت:
عليه،
قال :فوقفت
ّ
َ
من كرامتها؟
ٍ
باب مث ِل َك �ساع ًة .
أح�سن من
قال :واهلل َل َك ْن ُ�س �أ ِلف
القيام على ِ
ِ
كنيف � ُ
***

قال �أبو العيناء :
الكالم فقاال
أنواع
مت
ِ
�شفتاه � َ
من كان ميلك درهمني تع ّل ْ
ور�أي َته بني الورى خمتاال
الف�صحاء فا�س َت َم ُعوا له
وتقدم
ّ
ُ
�رش الربية حاال
دراهمه التي يف كي�سه
لوال ُ
لر�أي َت ُه َّ
نطقت حماال
�صدقت وما
قالوا
�إن الغني �إذا تكلم كاذب ًا
َ
َ
وقلت �ضالال
�صب
وكذبت يا هذا َ
َ
و�إذا الفقري �أ�صاب قالوا مل ُي ْ
الرجال مهاب ًة وجالال
تك�سو
�إن الدراهم يف املواطن كلها
َ
وهي ال�سالح ملن �أراد قتاال
الل�سان ملن �أراد ف�صاح ًة
فهي
ُ
***

كب�ش فار ٌِه،
يتقدمها ٌ
خرج �أبو نوا�س يريد �رشاء �أ�ضحية؛ ف�إذا هو ب�أعرابي ي�سوق �شاة له ّ
فقال �أبو نوا�س :
الكب�ش الذي قد تقدما
ذاك ُم
�أيا �صاحب ال�شاة التي قد ت�سوقها
بكم ُ
ُ
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فقال الأعرابي :
ومل تك م ّزاح ًا بع�رشين درهما
كنت ممن يريده
�أبيع ُك ُه �إن َ
فقال �أبو نوا�س :
تكرما
رد جوابنا
أجدت ،رعاك اهللَّ ،
� َ
ف�أح�سن �إلينا �إن �أردت ُّ
فقال الأعرابي :
أقب�ض ْن ُه م�سلِّما
� ُأح ُّط من الع�رشين خم�س ًا ف�إنني
�أراك ظريف ًا ف� َ
فدفع املال و�ساق الكب�ش.
***

وقال �أحدهم يهجو نفطويه النحوي املعروف :
�أحر َق ُه ا ُ
�صاخ ًا عليه
هلل بن�صف ا�سمه
و�صري الباقي ُ
َّ
***
بع�ض احلمقى (جمزوء الرمل):
قال اجلاحظ� :أن�شدين ُ
القرار
لي�س يهنيه
�سقم
� َّإن َ
احلب ٌ
داء ِّ
ُ
�شق من تلك املخازي
يعـــ
ُ
وجنا من كان ال ْ
فقلت له� :إن القافية الأوىل راء ،والأخرى زاي؛ فقال :ال تن ّقط �شيئ ًا! فقلت� :إن الأوىل
�سبحان اهلل� ،أقول له ال تن ّقط وهو ُي َ�ش ِّكل!
مرفوع ٌة ،والأخرى مك�سورة؛ فقال:
َ
***

قال ابن ب�سام يهجو بخي ًال :
كلب ُك ُم عن َك ْي ِف ِ
عي�ش يا فتى ُخلقا
عي�ش ُك ُم
أنكد ٍ
فقال � ُ
�س�ألت َ
ال�سوق والطرقا
عظم ،فنحن جنول
موالي ال ي�شرتي حلم ًا فلي�س لنا
َ
القطن ما احرتقا
وناركم لو حواه
�أرى الدخان غريب ًا يف دياركم
ُ
وقال:
أبوابها
�ضده
مي�شي الفقري ُّ
وكل �شيء َّ
والنا�س تغلق دونه � َ
ُ
أ�سبابها
مبذنب
وتراه ممقوت ًا ولي�س
ٍ
يرى العداو َة ال يرى � َ
أذنابها
حتى الكالب �إذا ر�أت ذا ثروة
وحركت � َ
خ�ضعت لديه ّ
أنيابها
و�إذا ر�أت يوم ًا فقرياً عابراً
نبحت عليه ّ
وك�شت � َ
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ُحك َِي � َّأن �أُ َّم جعف ٍر عاتبت الر�شي َد
ون
يف تقريظ ِه للم� ِ
أمون ُد َ
ني ولدها .ف َد َعا خادم ًا
الأم ِ
ني
وقالَ ل ُهَ :و ِّج ْه �إىل الأم ِ
أمون خادم ًا ما يقولُ لكُلِ
وامل� ِ
َلوةِ :ما
واح ٍد من ُهما َعلَى اخل َ
أف�ضتِ اخلِالف ُة
تفعلُ بي �إذا � َ
للخادم:
ني فقالَ
�إليكَ ؟ ف� َّأما الأمِ ُ
ِ
أمون
�أُقط ُعكَ و�أُعطيكَ  .و� َّأما امل� ُ
قام �إىل
اخلادم بدواةٍ
ِ
ف�إ َّن ُه َ
ني يدي ِه وقالَ � :أت�س�ألُني
كانت ب َ
ْ
وت
مي
يوم
ب
�
عما
ِكَ
أفعلُ
َ ُ ُ
َّ
رب
ة
وخليف
؟
ني
ؤمن
�
امل
ري
ِ
َ
ِ
�أم ُ
نكون
نيِّ � ،إن لأرجو � ْأن
َ
العامل َ
الر�شي ُد لأُ ِّم
جميع ًا فِ ً
داء ل ُه .فقالَ ّ
عن
ترين؟
جعف ٍرَ :
ف�سكتت ِ
كيف َ
ْ
اجلواب.
ِ

(البن خلّكان)
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دجاجة القا�ضي

احلـــــقوق بف�ســـــا ِد العدالة)
(ت�ضيع
ُ
�صاحب املحل تركَ ها والعود َة
جاء رجل �إىل حمل دجاج ومعه دجاجة مذبوحة يريد تقطيعها ،فطلب �إليه
ُ
بعد �ساعة لأخذها.
مر قا�ضي املدينة على �صاحب حمل الدجاج وقال له� :أعطني دجاجة؛ ف�أجابه :لي�س عندي �إال هذه
َّ
�صاحبها قل له �إن الدجاجة
جاءك
إذا
�
و
إياها؛
�
أعطني
�
القا�ضي:
فقال
أخذها.
�
لي
�سريجع
لرجل
وهي
الدجاجة،
ُ
طارت ،ف�إن اعرت�ض دعه ي�شتكي ،وال يهمك .ثم �أخذ القا�ضي الدجاجة وذهب.
�صاحب املحل ب�أنها طارت .فغ�ضب
وجاء �صاحب الدجاجة �إىل حمل الدجاج كي ي�أخذ دجاجته ،ف�أخربه
ُ
�صاحب الدجاجة ،وقال  :هل �أنت جمنون؟ لقد �أح�رض ُتها وهي مذبوحة ،فكيف تطري وهي ميتة!!!؟ هيا نذهب
مب�سلم ويهودي يقتتالن؛ ف�أراد �صاحب
مروا
ٍ
�إىل القا�ضي حتى يحكم بينا ُ
وي َ
ظهر احلق .يف طريقهم �إىل القا�ضي ُّ
جتمع النا�س ،و�أم�سكوا ب�صاحب
حمل الدجاج �أن يف�صل بينهما ،ولكن �أ�صبعه دخلت يف عني اليهودي ففق�أتهاّ .
حمل الدجاج ،و�أخذوه �إىل القا�ضي .وعندما اقرتبوا من املحكمة �أفلت منهم وهرب ،ودخل م�سجداً ،و�صعد
فوق املنارة ،فلحقوا به  ...فقفز من فوق املنارة ووقع على رجل كبريٍ ،فمات الرجل الكبري .جاء ابن الرجل
تذكر حادثة
وحلق ب�صاحب حمل الدجاج و�أم�سكه هو وباقي النا�س وذهبوا به �إىل القا�ضي؛ فلما ر�آه القا�ضي ّ
الدجاجة و�ضحك ،وهو ال يدري �أن �أمامه ثالث ق�ضايا� :رسقة الدجاجة ،وفقء عني اليهودي ،وقتل رجل كبري
يف ال�سن.
عندما علم القا�ضي بالق�ضايا الثالث �أم�سك ر�أ�سه وجل�س يفكر ،ثم قال :دعونا ن�أخذ الق�ضايا واحدة واحدة
 ...نادوا �أو ًال على �صاحب الدجاجة .قال �صاحب الدجاجة :هذا �رسق دجاجتي وقد �أعطيته �إياها وهي مذبوحة،
ويقول �إنها طارت .كيف يحدث هذا ،يا �سيادة القا�ضي؟؟ قال القا�ضي  :هل ت�ؤمن باهلل؟ قال :نعم .قال
�شيء عند الرجل � ...أح�رضوا املدعي الثاين.
القا�ضيُ :يحي العظام وهي رميم  ..قم  ...فما لك ٌ
جاء اليهودي وقال :هذا الرجل فق�أ عيني  !...فقال القا�ضي لليهودي  :العني بالعني ،وال�سن بال�سن؛ لكن
دية امل�سلم لأهل الذمة الن�صف  !...يعني نفق�أ عي َنك الثانية حتى تفق�أ عين ًا واحدة للم�سلم .فقال اليهودي  :ال،
ال؛ �أنا �أتنازل عن الإدعاء عليه .فقال القا�ضي� :أعطونا الق�ضية الثالثة.
جاء ابن الرجل امل�سن الذي تويف وقال :هذا الرجل قفز على والدي من فوق منارة امل�سجد وقتله  !...فقال
القا�ضي :اذهبوا باملتهم �إىل نف�س املكان ،وا�صعد �أنت فوق املنارة واقفز عليه  !...فقال ال�شاب :لكن ،ياح�رضة
والدك
حترك مينة �أو ي�رسة ميكن �أن �أموت �أنا! قال القا�ضي :هذه لي�ست م�شكلتي .ملاذا مل يتحرك ُ
القا�ضي� ،إذا ما ّ
مينة �أو ي�رسة؟؟ فقال ال�شاب :ال  ..ال �أريد �شيئ ًا منه ،و�أتنازل عن االدعاء عليه.

إخراجك مثل ال�شعرة من العجني �إذا كان عندك
(اخلال�صـــــة :هناك دائماً من ي�ستطيع � َ
دجاجة تعطيها للقا�ضي!!)
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الن�صية»
داء «الرقبة ّ
الكال�سيوم

كيلوغراما
ّ�صية» :ك�أنك حتمل 27
داء «الرقبة الن
ً

مر�ض
هل �سمعتم بداء الرقبة ال َن ِّ�ص َّية؟ رمبا مل ي�سمع الكثريون بهذا الداء ،ولكن �سي�صبح َ
الع�رص يف ال�سنوات املقبلة ،مع االنت�شار الهائل للهواتف الذكية وتطبيقاتها وخدماتها التي
باتت ُترب امل�ستخدمني على البقاء �ساعات �أمام ال�شا�شة .هذا ما �أ�شارت �إليه درا�سة قام بها
اخت�صا�صي جراحة العمود الفقري الأمريكي ،كينيت هانزراج ،عن «القوى التي ت�ؤثر على
العامود الفقري عند النظر �إىل الهواتف الذكية واحلوا�سيب اللوحية� ،أو الكتابة عليها».
بد من التعريف بهذا الداء .وهنا ي�شري رئي�س
وقبل الدخول يف تفا�صيل تلك الدرا�سة ،ال ّ
الرابطة الأملانية لأطباء امل�صانع وال�رشكات ،فولفغانغ بانرت� ،إىل �أن مر�ض «الرقبة
ال َن ِّ�ص َّية» ( )TEXT NECKهو عبارة عن �آالم يف الرقبة والظهر ي�صاب بها املري�ض نتيجة
اجللو�س لفرتة طويلة والر�أ�س ُم ْن َحنٍ �إىل الأمام �أثناء ا�ستعمال الهواتف الذكية واحلوا�سيب
اللوحية .وي�شري بانرت �إىل �أنال�شباب هم الأكرث ُعر�ضة للإ�صابة بالرقبة الن�صية «نظراً لأن
يهدد �أي�ض ًا الأكرب �س ّن ًا ،خ�صو�ص ًا الذين اعتادوا
العمود الفقر 
ي عندهم يكون مرن ًا للغاية .كما ّ
قراءة اجلرائد الإلكرتونية� ،إذ � ّإن امل�ستخد م يبقى يف و�ضعية غري طبيعية لفرتات طويلة».
194

�صحتك بالدين

بالعودة �إىل الدرا�سة ،يخل�ص هانزراج �إىل �أن «ر�أ�س ال�شخ�ص البالغ ،الذي يزن ما بني 4
�إىل  6كيلوغرامات ،ي�ؤثر على العمود الفقري بقوة تبلغ نحو  13كيلوغرام ًا عند �إمالة الر�أ�س
�إىل الأمام بزاوية  15درجة تقريب ًا» .وكلما زادت درجة االنحناء ،زاد الثقل .ومبا �أن «زاوية
ميل الرقبة �أثناء النظر �إىل �شا�شة الهاتف الذكي تكون بحدود �ستني درجة ،ف� ّإن الت�أثري على
بقوة  27كيلوغرام ًا»� .أي ما يعادل وزن طفل يف ال�سابعة من عمره
الرقبة والظهر �سي�صبح ّ
تقريب ًا .ولكم �أن تتخيلوا «جلو�س» هذا الأخري على رقبته � 3ساعات �أو �أكرث.
تكررت هذه الو�ضعية ،وطالت مدتها ،ارتخت
ي�رشح هاتزراج �أكرث ،فيقول« :وكلما ّ
الأكتاف �إىل الأمام ،وانب�سطتع�ضالت الرقبة ،وانقب�ضت ع�ضالت ال�صدر ،وزاد التحميل على
بال�شد الع�ضلي وال�صداع ،ويف �أ�سو�أ الأحوال ت� ُآكل
العمود الفقري ،مما يت�سبب يف الإ�صابة
ّ
الأقرا�صالفقرية ب�شكل �سابق لأوانه» .و�أكرث من ذلك ،يح ّذر الأمني العام للجمعية الأملانية
جلراحة العظام واحلوادث ،بريند كالدين ،من �أن «اجللو�س بتلك الو�ضعية غري الطبيعية
يت�سبب يف متدد االنحناء الطبيعي للعامود الفقري ،والذي قد يتفاقم يف �أ�سو�أ احلاالت �إىل
تقو�سالعمود الفقري �إىل اخللف».
الإ�صابة باحلُداب� ،أي ّ

ماذا عن احللول� ،إذاً؟ هنا ين�صح هاتزراج يف نهاية درا�سته «املدمنني» على الهواتف
الذكية �إىل «النظر �إىل الأفق ب�شكل متكرر كتدريب لع�ضالت العني والرقبة ،كما ممار�سة
ريا�ضة امل�شي ،مع االنتباه �إىل املحافظة على ا�ستقامة العامود الفقري»� .أما �أهم ما ميكن
�أن ين�صح به اخلرباء هو «عدم املبالغة يف ا�ستخدام هذه الأجهزة احلديثة ذات الت�أثريات
اخلطرية على اجل�سم».

ْمح
َق
ْنطة،
ِح
ُتط َلق على ا ِ
حلنطة يف ال َّأك ِد ّية كلمة «�أُ ِّطتو» ( )Uttetuو�أ�صلها «حنطيتو» ثم
حل ْلق احلاء.
�أُدغمت النون بالطاء و ُف ِقد �صوت ا َ
الـمرا ِدف لكلمة ا ِ
حلنطة فقد جاء يف ال َّأك ِد ّية ب َل ْفظ ُيطابِق الكلمة
� ّأما ال َق ْمح ُ
ويك َتب «قيمو» ب�سبب ُفقدان حرف احلاء الذي ال
العربية بهيئة «قمحو»ُ ،
ّ
ُ
حل ْلق ال َّأك ِد ّية الأخرى من
وجد عالمة ِم�سمار ِّية لت�أ ِد َيته مثل ُمعظم ُحروف ا َ
ُت َ
بعد ا ِّتخاذ ال ّأك ِد ّيني اخل َّط ِ
وجد
الـم
ريون الذين ال ُت َ
ال�س َ
ّ
وم ّ
�سماري الذي اخرتعه َّ
يف ُلغتهم �أغلب تلك الأ�صوات.
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الكال�سيوم
الكال�سيوم مهم جداً للج�سم لأنه يلعب دوراً هام ًا يف بناء العظام وكذلك يف عمل
الع�ضالت واجلهاز الع�صبي.

وجوده:

�إنه �أكرث املعادن وفرة يف اجل�سم (1كلغ ــــ 1, 5كلغ) حيث ي�ساهم ب�شكل �أ�سا�سي يف
تركيب العظام والأ�سنان وبنائها :فن�سبة  % 90من جمموع كمية الكال�سيوم متواجدة يف
الهيكل العظمي� ،أما الـــ  %10الباقية فمتواجدة يف الع�ضالت والدم ،وتلعب هذه الن�سبة
املنظم للجهاز الع�صبي وللقلب والأوعية الدموية ،كما ت�شارك بنوع خا�ص يف
دور
ّ
(َ )%10
(جتمد) الدم.
عمليتي التق ّل�ص القلبي والع�ضلي ،وكذلك يف عملية ّ
تخث ّ

دوره:

يتدخل يف عملية
يلعب الكال�سيوم دوراً رئي�سي ًا يف تكوين الهيكل العظمي ،كما
ّ
(التحول الغذائي
وتخث الدم� .أما عملية الأي�ض
�رسعة اال�ستجابة لدى الع�صب الع�ضلي
ّ
ّ
 )Métabolismeاخلا�صة به ،فمرتبطة كثرياً ب�أي�ض الفو�سفور.
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عملية الأي�ض (التحول الغذائي :)Métabolisme

تعود كمية الكال�سيوم املتواجدة يف الدم �أو تك ّل�س الدم (� )Calcémieإىل امت�صا�ص
الأمعاء الدقيقة للكا�سيوم ،و�إىل عمليتي تثبيت الكال�سيوم و�إطالقه اللتني تقوم بهما العظام،
كما ترتبط ن�سبة الكال�سيوم يف الدم بن�سبة �إفرازه يف البول .لكن ن�سبة الكال�سيوم يف الدم
لي�ست م�ؤ�رشاً كافي ًا لت�شخي�ص النق�ص يف هذا العن�رص .فرتقق العظام ()Ostéoporose
يغي
مث ًال ،الذي ميكن تعريفه على �أنه نق�ص حاد يف حمتوى العظام من الكال�سيوم ،ال ّ
ن�سبة تك ّل�س الدم ( .)Calcémieذلك �أن تنظيم ن�سبة هذا العن�رص يف الدم يتم بف�ضل هرمون
حاثة ملحقات الدرق ( )Parathormoneالذي تفرزه الغدد اجلنبدرقية ()Parathyroides
وكذلك بف�ضل الفيتامني .D

م�صادره:

يح�صل اجل�سم على معظم احتياجاته من الكال�سيوم عن طريق الأجبان وم�شتقات احلليب
( 1,2غرام من الكال�سيوم يف كل ليرت من احلليب و  200ميليغرام من الكال�سيوم يف كل من
اللنب الزبادي) ،ومن مياه ال�رشب ( )vittel, Hépar, Contrexeville ++التي ميكنها �أن
ت�ؤمن �إىل حد بعيد حاجة اجل�سم �إىل الكال�سيوم .كذلك جند الكال�سيوم يف الكاكاو ،وال�شوكوال،
والدقيق الكامل ،وال�شعري ،واخل�ضار (الفطر والفا�صوليا البي�ضاء ،والأنديف  ،)...وخ�صو�ص ًا
اخل�ضار اخل�رضاء (الربوكويل ،وامللفوف ،والر�شاد ،وال�سبانخ ،والفا�صوليا اخل�رضاء،
والكراث  ،)...والفاكهة اجلافة (اللوز ،والف�ستق ،والتمر ،والتني ،والبندق ،واجلوز
والبقدون�س،
ّ
 ،)...والبي�ض ،والأ�سماك (القريد�س ،وال�رسدين ،وال�سلمون .)...

احلاجة �إليه:

تختلف احلاجة �إىل الكال�سيوم باختالف ال�سن ،فال�شخ�ص الرا�شد يحتاج �إىل  800ملغرام
من الكال�سيوم يومي ًا ،والر�ضيع �إىل  500ملغرام ،ويحتاج كل من املراهق واملر�أة يف �سن
الي�أ�س �إىل  1,2غرام� ،أما الرجل امل�سن فيحتاج �إىل  1,5غرام� .إن الأغذية التي نتناولها ب�شكل
يومي ت�ؤمن فقط كمية ترتاوح بني  50و  600ملغرام من الكال�سيوم ،وهي �أقل بكثري من
الكمية الالزمة .وتعود هذه الن�سبة القليلة من الكال�سيوم �إىل ا ّتباعنا حمية غذائية (ريجيم)
�أو �إىل ح�سا�سيتنا املفرطة جتاه الالكتوز ()Lactoseاملوجود يف م�شتقات احلليب� ،أو �إىل
وي�ستح�سن �أن نح�صل على
�أ�سباب طبية (كتناولنا عالج ًا خلف�ض م�ستوى الكولي�ستريول)ُ .
معظم احتياجاتنا من الكال�سيوم خالل وجبة الع�شاء.
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النق�ص فيه:

غالب ًا ما يعود النق�ص احلاد يف الكال�سيوم �إىل نق�ص يف كمية الكال�سيوم التي تدخل
اجل�سم عن طريق الغذاء �أو �إىل نق�ص يف الفيتامني  .Dوالواقع �أن نق�ص الكال�سيوم املعتدل
تهيج الأع�صاب الع�ضلية مثل التنميل والتق ّل�صات الع�ضلية؛ � ّأما
ي�ؤدي �إىل عوار�ض زيادة ّ
في�سبب الك�ساح وت�أخر النمو ،وحتى ترقق العظم.
النق�ص احلاد
ّ

الإفراط فيه:

للتبول .وت�ؤدي �إىل فقدان
ت�سبب زيادة تك ّل�س الدم ( )Hypercalcémieحاجة متكررة ّ
تكون ح�صى يف
ال�شهية ،و�ضعف يف الع�ضالت واختالجات يف القلب ،كما تزيد من خطر ّ
املجاري البولية .وتعترب زيادة تك ّل�س الدم دائم ًا م�ؤ�رشاً لوجود �أحد الأمرا�ض.

ما يتوافق معه:

 ي�ساعد الزنك والفيتامينان  Cو  Dعلى تثبيت الكال�سيوم؛ وباملقابل مينع اخلبز الكاملامت�صا�صه.
 -حذار من الكحول والكافيني ،فهي ت�ؤثر �سلبي ًا على الكال�سيوم.

 تقلل الأطعمة الغنية باحلما�ضات (الأُ ْكزاالت  ،Oxalatesمثل الكاكاو ،وال�سبانخ،والتني،
واحلمي�ض ،والراوند  )rhubarbمن امت�صا�ص الكال�سيوم .ويف هذا الإطار،
ّ
ميكننا �أن نت�ساءل ب�شكل خا�ص عن فائدة م�رشوبات احلليب بال�شوكوال ل�صحة الأطفال!!
 �إذا مل يتم تناول املغنيزيوم بجرعات كبرية جداً ،فهو ال مينع تثبيت الكال�سيوم ،رغم �أنالعلماء �أكدوا العك�س ملدة طويلة.
ت� ّؤمن الأجبان وم�شتقات احلليب معظم حاجة اجل�سم من الكل�سيوم

دواعي اال�ستعمال:
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•

معاجلة خ�سف الكل�س ()décalcificationوتقوية العظام.

•

معاجلة ا�ضطرابات تق ّل�ص الع�ضالت والتك ّزز (.)tétanie

�صحتك بالدين

دواع �أخرى لال�ستعمال:
ٍ
•
•

معاجلة امل�شاكل الع�صبية النباتية (.)neurovégétatifs
(جتمد) الدم.
معاجلة ا�ضطرابات تخرث ّ

�أثره ال�سام:

يزيد تناول الكال�سيوم بكمية تفوق الغرامني يومي ًا من �إمكانية الإ�صابة بالرت�سبات
الكلوية (مع خطر الإ�صابة مبغ�ص كلوي).
ّ
الكال�سيوم وترقق العظام
ما زال الكثري من الت�سا�ؤالت ُيطرح حول ا�ستعمال الكال�سيوم ملعاجلة ترقق العظام:
 عظام الكعربة (�ساعة اليد) ال تت�أثر بوارد اجل�سم من الكال�سيوم. عظام الفخذ واحلو�ض تت�أثر كثرياً بوارد اجل�سم من الكال�سيوم. الن�ساء اللواتي بلغن �سن الي�أ�س ال ي�ستجنب جميع ًا للعالج بالكال�سيوم بالطريقة عينها. الن�ساء اللواتي يخ�ضعن لعالج هورموين تعوي�ضي ( )THSي�ستجنب للعالجبالكال�سيوم ب�صورة �أف�ضل.
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موانع اال�ستعمال:
-

زيادة تك ّل�س الدم Hypercalcémie.

 الق�صور الكلوي احلاد.�سن الدرا�سة.
بد من مراقبة كمية الكال�سيوم التي يتناولها الأوالد يف ّ
ال ّ
•

•

الئحة بكمية الكال�سيوم املوجودة يف م�شتقات احلليب:
-

ك�أ�س من احلليب 350 :ملغ.

-

ك�أ�س من اللنب 190 – 160 :ملغ.

-

قطعة من جبنة ( 300 : )emmenthalملغ.

-

قطعة من جبنة  300 )gouda( :ملغ.

-

قطعة من جبنة (250 – 200 : )reblochonملغ.

-

قطعة من جبنة ( 130 :)Camembertملغ.

-

قطعة من جبنة ( 50- 30 :)Brieملغ.

-

قطعة من جبنة املاعز 50 - 30 :ملغ.

الئحة بكمية الكال�سيوم املوجودة يف املياه املعدنية الطبيعية:
-

مياه  555 :Héparملغ يف الليرت الواحد.

-

مياه  486 :Contrexملغ يف الليرت الواحد.

-

مياه  202 :Vittelملغ يف الليرت الواحد.

-

مياه  78 :Evianملغ يف الليرت الواحد.

-

مياه  9,9 :Volvicملغ يف الليرت الواحد.

فعالة جداً
ُيعترب تناول املياه املعدنية الغازية ،بعد بع�ض التمارين الريا�ضية ،و�سيلة ّ
للمحافظة على الكال�سيوم يف العظام.
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قر�أت لكم
ق�صة حب رائعة ح�صلت على فرا�ش املوت

ق�صة حب رائعة ح�صلت على فرا�ش املوت
� ...أ�صابها ال�سرطان و�س�ألت زوجها «هل
�سترتكني»؟ اقر�أوا ما فعله الزوج!
�صار معي �رسطان بعد عر�سي ب � 3شهور ،كنت �إحكي لأمي �إ ّنو را�سي بيوجعني ودايخة.
وبعد العر�س قالتلي املاما ميكن من احلمل .ب�س �آخر مرة ْق َلبت عالأر�ض� ،صحيت لقيت
حايل بامل�ست�شفى!
بيتف�س؛ وزوجي واقف عجنب ومو عارف �شو بدو يقول ...
كان وجه املاما ما
ّ
قلتلن� ،شو يف؟

ل ارتاحي .ما فيكي � ّإل كل خري ...
قالويل َه ّ أ

�صدقتهم ...
ما بعرف؛ كنت تعبانة كثري ،وم�ش ّ
مركزة؛ ب�س ما ّ

بعد يومني �أجا زوجي وم�سك �إيدي وقللي :حبيبتي ،بدي �إحكيلك �شغلة َ ...ت َفاقيد ربنا
رحمة! و�أنا عارف �إنك قوية ورح تتحملي .عندك ورم �صغري؛ بتتعاجلي وبرتجعي مثل �أول
عيط .قلت ّلو :رح موت� ،صح؟ خل�ص ما يف �أمل .احكيلي
و�أح�سن � ...أنا وقتها ان�صدمت ،و�رصت ّ
قدي�ش رح عي�ش ...
ق ّليْ ،و َل ْك بال حكي امل�سل�سالت؛ ما رح متوتي ،ب�س الزم تب ّل�شي جل�سات كيماوي ...

وع ُطول خطر ببايل منظري كيف رح ي�صري،
هالكلمة وقعت على را�سي مثل ال�صاروخ! َ
ووجع العالج ،و�أكيد زوجي رح يرتكني ...
قلت ّلو ،رح ترتكني� ،صح؟!
�ضحك وق ّلي� :شو ج ّنيتي؟ ما رح �إتركك ،ورح �صري �أجي �إ�ستناكي بعد كل جل�سة ...
ب�س �أنا رف�ضت العالج؛ قلت ّلو :بدي موت هيك وال �إتعذب؛ وموت و�أنا خ�رسانة كل �شي ...
ورحت عالبيت!
�إجت �إمي لعندي ،و�أهلي ،وكلهم ليقنعوين �إتعالج  ...ورف�ضت.
تاين يوم لقيت زوجي جاي وحالق �شعرو عال�صفر؛
اطلعت فيه وقلتلو :لي�ش�ش�ش�ش؟ �أنا بحب �شعرك!
ّ
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قر�أت لكم

قلي :خل�ص ،هيك بطلتي حتبيني يعني؟
قلت ّلو :ال بحبك ...
جهزي حالك للعالج .وفعلي ًا اقتنعت م ّنو ...
ق ّلي :لكن ّ

ح�سيت بنار عم مت�شي بج�سمي،
�أول جرعة كيماوي دخلت حلايل عالغرفة ،حرقتني حرقّ ،
وللحظة �شفت املوت ،وبعد ما خل�صت منت كثريرررررر!
وع َج َنبي ،قللي :كيف �رصتي ...
�صحيت ،لقيتو ما�سك �إيدي َ
َع َّي ِطت ،وقلتلو متوجعة ...

قلي رح مت�شي ...

�صارت حالتي بعد كل جل�سة �إين �رصت �إخ�رس �شعري ،وال�شغالت احللوة اللي فيي...
ب�رشتي كانت باهتة كتري ،وعيوين دبالنني؛ كنت �إط ّلع عزوجي بح�رسة وقول� ،شو ذنبو
يعي�ش هاحلياة معي!!
ع�صب علي،
ح�سيت �إين ظاملتو معيّ .
بتذكر وقتها ّ
بعد فرتة من العالج قلت ّلو ط ّلقني ّ ...
و�صار يق ّلي ،حرام عليكي� .أنا مق�رص معك ب�شي؟!
قلت ّلو ،ال واهلل ،ب�س �أنا ظاملتك!
ق ّلي  ...لو �أنا �صار معي هال�شي مت�أكد ما تخ ّليتي عني� .ض ّلك قوية!
ثاين يوم كان عندي جل�سة؛ كان يف وحدة متزوجة معها �رسطان كمان ،ب�شوفها قبل
اجلل�سة دائم ًا .كانت حتكيلي كيف زوجها ط ّلقها بعد ما عرف �إنها مري�ضة ،وكيف بيت
حماها بيعاملوها!
تزوجتي عن حب!
�س�ألتها ،طيب �إنتي ما
ّ
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قالتلي حب � 4سنني ...
وبعد هاحلب تركك لأنك مر�ضتي!
قالتها واحل�رسة بعيونها :للأ�سف كان يحب �شكلي ...
تقدملي بطريقة تقليدية ورف�ضتو ،وبعدها
وقتها �شفقت عليها َج ّدّ ،
تذكرت كيف زوجي ّ
تعرفت عليه وارحتت ّلو ،وافقت عليه!
رجع ّ
تقدملي ،ورجعت رف�ضتو ،وحلد ما ّ
* * *

تاين جل�سة �س�ألت املمر�ضة عنها ،قالتلي َع ِط ِت ْك عمرها!

عيط وقول �أكيد رح موت متلها.
�أنا وقتها �صابني �إنهيار ،ما عرفت احت ّكم بحايل� .رصت ّ
�أجا زوجي لعندي و�شافني هيك ،جن؛ ق ّلي� ،شو يف؟
وح َ�ض ِّني ،ق ّلي :واهلل رح تعي�شي .هلأ كنت عند الدكتور وق ّلي
حكيتللو الق�صة ،زعل كثري َ
�إنك متح�سنة كثري!
ِف ِتت عاجلل�سة ،وطول الوقت �صورة ال�ست يللي ماتت برا�سي؛ يا اهلل� ،أكيد ماتت من
ح�رستها! �أكيد ماتت وحيدة ،وال حدا كان معها!
ق�ص َل ْي َغ ِييل جوْ ،ي َح ِّ�سن
طلعت بعدها  ...و�ض ّليت فرتة مكتئبة كثري ،ب�س زوجي ما ّ
نف�سيتي ،ي�ساعدين بكل �شي.
حابة كل ذرة بحياتي م�شانو ب�س! لأنو كان قوتي وقت �ضعفي ...
كنت ّ

فعلي ًا �أنا ان�شفيت من هاملر�ض ،وحياتنا رجعت طبيعية ،و�صار عندي ب ّنوتة اليوم
بقل� :أوعك ،يا ماما ،تتزوجي
�سميتها على ا�سم ال�ست يللي �شفتها بامل�ست�شفى! ب�س دائم ًا ّ
واحد َح ّب �شكلك وب�س؛ تزوجي واحد حب روحك احللوة ،عقلك الكبري ،تفكريك!
حدك ،وما يرتكك!
تزوجي ع�شان لو وقعتي يو ّقف ِّ
ّ
بدي �إتزوج واحد مثل بابا!
طبع ًا بنتي بت�صفن ومو فاهمة �شي  ...ب�س بتقللي ّ
بدك
تزوجي لأنو الزواج ا�ستقرار .تزوجي ال�شخ�ص يللي ّ
برد عليهاِ :اي متل �أبوكي ّ ...
تق�ضي كل عمرك معو لو �شو ما �صار لأي حدا فيكم!
تزوجي يللي حب قلبك وروحك ،مو يللي حب �شكلك؛ واعريف �إنو الزواج يف �أيام حلوة
كثري ،ويف �أيام مرة! ب�س مع يللي بيحب روحك ،رح تن�سي كل الزعل ...
لأنو اللي بيحبك رح يفرجيكي احلياة احللوة من خاللو هوي وب�س.
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اعرف لغتك
التوابع  -التوكيد
ُ
التوابع  -الن ْعت
ُ
التوابع  -ال َب َدل
ُ
التوابع  -العطف
ُ

– -التوكيد
التوابع
ُ
– حتديده:
1

ِ
توكيد ي� ّؤك ُد
(نف�سه
نف�سه
التابع الذي ي�ؤ ِّك ُد معنى
التوكيد هو
ُ
ٌ
ُ
ُ
متبوعه� :أقب َل املع ّل ُم ُ
متبوعه املع ّل ُم).
َ

سامه:
2
– �أق�ُ

التوكيد �إىل:
ق�س ُم
ُ
ُي َ

لفظي :وهو ما � َّأك َد بتكري ِر ِ
�سقط َه َوى
�أ  -توكي ٍد
�سقط ال َني َز ُك� ،أو بتكري ِر املعنىَ :
اللفظ�َ :س َق َط َ
ٍّ
النيزك� ،أو
النيزك
مر يف املثلِ � ،أو بتكري ِر اال�سم� :سقط
النيزك.
ُ
ُ
ُ
ُ
ويكون بتكرير الفعلِ كما َّ
توكيد للتاء)،
جئت �أنا (�أنا،
جنحت (�أنا الثاني ُة
بتكرا ِر ال�ضمري� :أنا �أنا
ٌ
ٌ
توكيد لأنا الأوىل)ُ ،
ُ
مت عليها هي (هي
توكيد للكاف) ،ور�أي ُته هو (هو
أنت
ٌ
ٌ
توكيد للهاء) ،و�س ّل ُ
أنت (� َ
�أكرم ُت َك � َ
نع ْم.
ويكون
توكيد ِلـها).
ُ
ُ
ٌ
نع ْم َ
التوكيد �أي�ض ًا بتكرا ِر احلرفَ :
ِ
جميعِ ،كالِ ،ك ْلتا:
النف�سُ ،كلٍّ،
ني،
معنوي:
ب  -توكي ٍد
ويكون ب�إحدى هذه الألفاظ :الع ِ
ٍ
ُ
ّ
جميعه.
اجلمع ك ُّله �أو
وهتف
نف�سه،
انت�رص
َ
ُ
ُ
ُ
َ
القائد عي ُنه �أو ُ
نف�س فاع ًال
يكون املعنى :جاء
نف�س الرجلِ ،
ُ
ُ
ج � -إذا ُقلنا :جاء ُ
نف�سه ،وتكون لفظة ُ
الرجل ُ
نف�سه.
جلاء ،ولفظ ُة الرجلِ م�ضاف ًة �إىل نف�س؛ لكن الأف�ضل �أن يقال :جاء
ُ
الرجل ُ

فائدتان:

ِ
ني
ني ف�إ ّننا
� - 1إذا �أ َّك ْدنا املثنى �أو اجلمع بلفظ ِة
جنمع هات ِ
النف�س �أو الع ِ
ُ
أنف�س ُهم.
أعي ُنهما �أو �أن ُف ُ�سهما،
اللفظتنيَ � :
ُ
أقبل الفار�سانِ � ُ
والفر�سان �أعي ُن ْ
هم �أو � ُ
جر نفْ�س وعني ٍ
زيد ِ
ٍ
بنف�سه.
بباء
 - 2يجو ُز ُّ
زائدة :جاء ٌ
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اعرف لغتك

وكلتا:
–
3
ِكالِ

�إذا �أُ�ضي َفت ِكال ِ
فتفعانِ بال ِ
وت ّرانِ بالياء:
ن�صبانِ ُ َ
وكلتا �إىل ال�ضم ِري اع ُت ِبتا كاملثنىُ ،
ألف و ُت َ
مررت
ني ِك ْل َتيهما،
ني ِك َليهِ ما واملر�أت ِ
أيت الرج َل ِ
ُ
الرجالنِ كالهما واملر�أتانِ ِكلتاهما ،ر� ُ
َ
جاء ُ
ِ
ِ
ني كل َتيهما.
ني ك َليهِ ما واملر�أ َت ِ
بالرج َل ِ
ُ
يد ْيها
� َّأما �إذا �أُ�ضيفتا �إىل غري ال�ضمري ،ف ُتق َّد ُر
ُ
هوت بك ْلتا َ
جميع احلركات على الألف للتع ّذرْ :
الرج َلنيِ.
على ُع ُن ِقها ،ر� ُ
أيت ِكال ُ

********

النعت
التوابع
–ْ-
ُ
والتوكيد والعطف.
والبد ُل
تتبع ما قب َلها ،وهي:
التوابع � ٌ
ألفاظ ُ
ُ
النعت َ
ُ
ُ

حتديد النعت:
ُ -1

حقيقي
نعت
جمتهد
يو�سف تلمي ٌذ
�سمى نعت ًا حقيقي ًا:
ي�صف
تابع
ُ
ُ
َ
ٌ
ٌ
(جمتهد ٌ
متبوعه ُ
النعت ٌ
وي ّ
ٌّ
ب�سبب ٍ
جمتهد �أخوه
يو�سف تلمي ٌذ
متبوعه
ي�صف
للمتبوع تلمي ٌذ)� ،أو
ِ
ُ
ِ
ٌ
َ
�شيء يتع ّل ُق بهذا املتبوعُ :
�ص تلميذ).
نعت
�سببي لتلمي ٌذ ب�سبب لفظ ِة �أخوه التي ُ
ٌ
(جمتهد ٌ
تخ ّ
ٌّ

سببي:
النعت
 - 2ما
تبع به ُ
ُيُ
احلقيقي وال�ّ
ُ
ّ
ُ

إعراب والتعريف
احلقيقي
النعت
تبع
متبوعه الذي ي�س ِب ُقه يف ك ِّل �شي ٍء� ،أي يف ال ِ
ُ
�أ َ -ي ُ
َ
ُّ
والتنكري والتذكري والت� ِ
مفيد ،وكتابانِ
كتاب ٌ
أنيث والإفرا ِد والتثني ِة واجلمع :عندي ٌ
ودفاتر �أنيق ٌة.
وكتب مفيد ٌة،
مفيدانِ ،
ٌ
ُ
إعراب والتعريف والتنكري ،وما بع َده يف
النعت
تبع
ال�سببي ما قبله يف ال ِ
ُ
ب َ -ي ُ
ُّ
بيت ثمين ٌة �أمتع ُته (ثمين ٌة
يخر َج عن �صيغ ِة الإفراد :هذا ٌ
التذك ِري والت�أنيث ،دون �أن ُ
إعراب والتنكريِ ،وتب َِع �أمتع ُته يف الت� ِ
وبقي مفرداً).
نعت
بيت يف ال ِ
�سببي تب َِع ٌ
ٌ
أنيثَ ،
ٌّ

207

فوائد::

أغ�صان ذابل ٌة،
النعت مفرداً م�ؤ ّنث ًا :هذه �
غري العاقل ،كان
� - 1إذا َنع ْتنا
ٌ
اجلمع َ
َ
ُ
بجمع
نع ُت
أغ�صان
�أو جمع ًا م�ؤ ّنث ًا �سامل ًا :هذه �
ِ
ٌ
ذابالتّ � .أما ُ
ٌ
في َ
جمع العاقلِ ُ
بجمع التك�سري :ه�ؤال ِء
رجال فا�ضلون� ،أو
مذكراً :ه�ؤال ِء
مل �إذا كان َّ
ٌ
ِ
املذ ّك ِر ال�سا ِ
فا�ضالت.
ن�ساء
أفا�ضل� ،أو
رجال �
ُ
ٌ
بجمع امل�ؤ ّن ِث ال�سا ِ
ِ
ٌ
مل �إذا كان م�ؤ ّنث ًا :ه�ؤال ِء ٌ
والتذكري:
إفراد
يتغي مع اجلميع� ،أي
امل�صدر نعت ًا ،ال
وقع
ُّ
يالزم ال َ
ُ
� - 2إذا َ
َ
ُ
عدل ثق ٌة� ،إلخ ...
هذا
عدل ثق ٌة ،وهذانِ حاكمانِ ٌ
حاكم ٌ
ٌ
ِ
ِ
املنعوت ،تب َِع هذا
غري مقرتنٍ ب�ضم ِري
النعت
� - 3إذا كان ما بع َد
ال�سببي َ
ِّ
بيوت جميل ُة ال ِ
ِ
أثاث.
كالنعت
النعت منعو َته يف ك ِّل �شي ٍء
ُ
احلقيقي :هذه ٌ
ِّ

شتق:
َو
َ�ؤ
النعت امل
-3
ُل بامل�ّ
– ُ
ّ

النعت م�شتق ًاّ � .إل �أنه ي�أتي جامداً م� َّؤو ًال بامل�شتقِّ يف ما يلي:
يكون
ُ
ُ
�أ � -إذا كان ا�سم ًا مو� ً
جامد ،لك ّنه ي�ؤَ َّو ُل
املظلوم (الذي
�ص
صوال :جاء
ُ
ٌ
البطل الذي خ َّل َ
َ
�ص).
ِّ
بامل�شتق :املخلِّ ُ
ا�سم � ٍ
امل�شار �إليه).
البطل هذا (�أي
إ�شارة :جاء
ُ
ب � -أو َ
ُ
أبطال �أربع ٌة (�أي معدودون ب�أربعة).
ج � -أو عدداً :ه�ؤالء � ٌ

من�سوب �إىل لبنان).
ين (�أي
د � -أو ا�سم ًا من�سوب ًا �إليه :هذا بط ٌل لبنا ٌّ
ٌ

اجلملة النعت:
ُ -4

الفعلي ُة
ي�ضحك
ي�ضحك (جمل ُة
ولد
ُ
ُ
فعلي ًة ،نعت ًا للنكرةَ � :
أقبل ٌ
ّ
ا�سمي ًة كانت �أم ّ
تكون اجلملةُّ ،
نعت ولد).
با�سم
ثغره
ثغره
نعت لولد)� ،أقبل ٌ
اال�سمي ُة ُ
ٌ
ّ
ٌ
ٌ
با�سم (جملة ُ
ولد ُ

فائدة:

ي�ضحك .وكذلك �إذا وقعت قب َل
الولد
� ّإن اجلمل َة
ُ
تكون حا ًال عن املعرفةَ � :
ُ
أقبل ُ
الفعلي ُة
ي�ضحك
ولد (جملة
تكون حا ًال عن هذه النكرة :جاء
النكر ِة
ُ
ُ
ُ
ي�ضحك ٌ
ّ
فاعل جاء).
فهي
حال عن النكر ِة ولد،
ُ
ُ
ٌ
وفاعل ي�ضحك م�ست ٌ
رتّ � .أما ٌ
ولد َ
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َدل
الب
التوابع
–َ
ُ
حتديده:
1
– ُ

ِ
(هيثم
هيثم
بدل ُك ٍّل من ُك ٍ ّل :جاء الأ�ستاذ
متبوعه
التابع الذي َي ِح ُّل حم َّل
البدل هو
ُ
وي�سمى َ
ُ
ُ
ُ
َّ
بدل جز ٍء من
جناحه
الطائر
يكون جزءاً منه� :أعجبني
(جناحه ُ
ُ
بدل ُك ٍّل من ُك ٍّل من الأ�ستاذ)� ،أو ُ
ُ
ُ
ُ
يكون من ِ
بدل ا�شتمالٍ )
زئريه
(زئريه ُ
ك ٍّل)� ،أو ُ
بع�ض ُم�ش َت َمال ِته� :أخا َفني ال ُ
ُ
أ�سد ُ

التابع:
2
–ُ
البدل ُ

إعراب (�أي يف احلركات) ،ويجو ُز � َّأل يتبعه يف ما عدا ذلك:
الـمب َد َل منه يف ال ِ
يتبع الب َد ُل ُ
ُ
ِ
ٍ
الـم ْب َد َل منه يف
وامل�شتق
اجلامد
الفعل ق�سمانِ :
(اجلامد ُ
ُ
ُّ
ُ
ُ
بدل ُجزء من ك ٍّل من ق�سمانِ  ،تب َِع هذا ُ
الرفع ،ومل يتبع ُه يف التنكري).
إعراب فقط� ،أي يف
ال ِ
ِ

َبع�ض:
–
3

ي�ستعمل بد ًال يف �أفعالِ امل�شاركة .فال ُيقال :اعتدوا على ِ
ِ
البع�ض،
بع�ضهِ م
ا�سم
ُ
� ّإن لفظ َة بع�ض ٌ
بع�ضهم بع�ض ًا .وال
بع�ضهم
بع�ضهم على ٍ
بع�ض .وال ُي ُ
البع�ض ،بل :ظلموا ُ
قال :ظلموا ُ
بل :اعتدوا ُ
َ
وهم�سوا يف �آذانِ ِ
يقال :تقا�سموه بني ِ
ِ
ِ
البع�ض غاي َتهم ،بل :تقا�سموه
بع�ضهم
بع�ضهم
البع�ض َ
بدل من الواو).
بع�ض غاي َتهم
ٍ
بع�ضهم يف �آذانٍ
(بع�ضهم ٌ
ُ
وهم�سوا ُ
بي َنهم َ

– -العطف
التوابع
 -1عدد �أحرف العطف

لكن ،ال ،بل.
الواو ،الفاء ،ح َّتىْ � ،أمْ ،
نعطف بها اال�سم على اال�سم ،والفعل املا�ضي على الفعل املا�ضي ،وامل�ضارع على
أكلت
يلعب ثم
نه�ض
امل�ضارع ،والأمر على الأمر :قطفت اخلوخ َة والتفاح َةَ ،
يدر�سُ � ،
َ
فتكلمُ ،
ُ
عاقب الأ�رشار ،ال جتال�س
أكرم املح�سنني �أو
البقاء �أم
ال�سمك َة حتى ر� َأ�سها� ،أتريد
ِ
امل�ضيِ � ،
َ
َّ
إحلاد ،لي�س �أخوك هو
احلكماء� ،إن ما يرفع الإن�سانية هو
ال لكن احلكماء ،بل
اجله َ
ُ
الدين ،ال ال ُ
ّ
َ
خرب هو املحذوفة).
أبوك
�
أبوك:
�
هو
بل
أي
�
(
أبوك
�
بل
،
املح�سن
َ
ُ
خرب ل�ست املحذوفة).
حراً ،يكون الت�أويل هكذا :بل ل�ست حراً (حراً ُ
و�إذا قلنا :ل�ست عبداً بل ّ
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ويتغي
(حر خرب �أنت املحذوفة)،
َّ ُ
حر ٌّ
حر ،يكون الت�أويل هكذا :بل �أنت ٌّ
و�إذا قلنا :ل�ست عبداً بل ٌّ
املعنى متام ًا.
عنب
يطبق ما قلناه ،عن لي�سّ � ،إل عليها وعلى ال النافية للجن�س :ال تفاح عندنا ،بل ٌ
وال َّ
عنب).
(�أي بل هو ٌ
ويف ما عدا ذلك يتبع املعطوف املعطوف عليه يف ال ّلفظ ،فنقول مثال :ما كان الولد
جمتهداً بل ك�سو ًال (�أي بل كان ك�سوالً).

ُل �أحرف العطف:
عم
َ-2

ُيعرب املعطوف كاملعطوف عليه ،كما ظهر يف املثال املعرب �سابق ًا.

 -3الواو والفاء

ٍ
مر يف مثالها ،وتكون �أي�ض ًا حرف ا�ستئناف،
 الواو :تكون الواو حرفعطف كما َّ
ملتابعة الكالم� ،إذا مل نعطف بها ،بل تابعنا بها الكالم :ويف �أحد الأيام( ...الواو
ٍ
ا�ستئناف).
حرف
 الفاء :تكون الفاء حرف ٍعطف �إذا عطفنا بها اال�سم على اال�سم ،والفعل املا�ضي على
الفعل املا�ضي ،وامل�ضارع على امل�ضارع ،والأمر على الأمر :نه�ض فتكلم .و� َّإل فهي حرف
رابط جواب ما قبل� ،أي هي نتيجة ملا قبل� :أجاب :فليكن لك بح�سب قولك (الفاء رابطة
جواب ما قبل).

 -4حتى:

مر يف ف�صل حروف اجلر .وتكون �أي�ض ًا حرف
تكون حتى حرف جر �أو حرف عطف ،كما َّ
ٍ
ابتداء �إذ دخلت على الفعل
مر يف ف�صل الفعل امل�ضارع .وتكون �أي�ضا حرف
ن�صب كما َّ
تعجب الوايل جداً (حتى حرف ابتداء ال عمل له)� ،أو دلت على الزمان
املا�ضي�ُ :ص ُ
مت حتى ّ
زاهد.
احلا�رض ال على امل�ستقبل� :صمت حتى ليظن املرء �أين ٌ

فائدة:

�رست حتى
�إذا دخلت حتى على امل�ضارع ود ّلت على اال�ستقبال كانت حرف ن�صبُ :
�أ�ص َل اىل بريوت.

� -5أم:

ر�سبوا� ،سواء عليهم �أكانوا عادلني �أم
ت�ستعمل همزة الت�سوية مع �أم� :سواء عليهم �أ َ
جنحوا �أم َ
ر�سب.
ظاملني .و�أحيانا حتذف هذه الهمزة� :سواء عليه جنح �أم َ
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علم من بالدي
رندى قا�سم � -ألوانها الطبيعة ...

�ألوانها الطبيعة..
سكون بالفرح
وري�شتها خيالها امل� ُ
العامليني ،دافن�شي ومونيه ،مذ
ام ْي
ر�سامة بالفطرة ،ت�أ ّثرت
َ
بالر�س َ
ّ
اللبنانية رندى قا�سم ّ
تفتحت عيناها على هذا الفن .تر�سم الطبيعة الزاهية بكل �ألوانها ب�إح�سا�سها املرهف لتبدو
ٍ
حقيقية منقولة بعد�سة كامريا فنانٍ �أبدع يف التقاط امل�شهد بكل منمنماته
لوح ُتها وك�أنها قطع ُة
وزخرفاته بتقنية ثالثية الأبعاد.

الر�سامة اللبنانية رندى قا�سم عبا�س

م�شهد �أزهار �شقائق النعمان يف حقول تو�سكانا الإيطالية
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علم من بالدي

الر�سامان العامليان ،كلود مونييه الفرن�سي رائد املدر�سة
ر�سامة بالفطرة؛ مدر�ستها ّ
هي ّ
ر�سام ع�رص النه�ضة.
االنطباعية ،وليوناردو دافين�شي الإيطايل ّ

ال تغيب الطبيعة بكل �ألوانها وجماليتها عن لوحاتها الزيتية ،حيث مل تدر�س هذه املهنة
يف مدر�سة الفنون لتتع ّلم تقنياتها ،بل �أتقنتها مبوهبة خا�صة م�صقولة ب�إح�سا�س ُمرهف
ٍ
لوحات جت�سد الطبيعة بكل �ألوانها الزاهية
وحلم م�سكون بالفرح منا معها �إىل �أن حت ّقق عرب
و�إبداعات اخلالق.
الطبيعة حا�رضة دوم ًا بكل ف�صولها وم�ساحاتها وتفا�صيلها ،لتبدو وك�أنها للوهلة الأوىل
قطع ٌة حقيقية منقولة عرب عد�سة كامريا.
ت�ضج باحلياة،
الألوان الزاهية املليئة بالفرح ال تغيب عن لوحات الفنانة رندى قا�سم التي ّ
ِ
ِ
لتحرك �أوراق ال�شجر �أو الأزهار التي
أ�صوات الع�صافري
والتي ال تنق�صها �سوى �
ون�سمات الهواء ّ
أحبت مهنة الر�سم مذ تف ّتحت عيناها على هذا الفن.
ت�سكنها؛ كيف ال وهي التي � ّ
وحلم
تخ�ص�صت يف ت�صميم الإعالنات للميادين نت�« :أنا �أر�سم الفرح
َ
تقول رندى ،التي ّ
ذت
عدة يف مدينتي  -بريوت ،حيث
النا�س.
ت�صاميم كثري ًة
ترعرت ،ون ّف ُ
ُ
ُ
عملت يف م� ّؤ�س�سات ّ
َ
بقيت �أقمع رغبتي وحلمي يف خو�ض
و�إعالنات القت جناح ًا يف ال�سوق ورواج ًا .لكن ،رغم ذلكُ ،
هذه التجربة ،الن�شغايل بتكوين عائلتي .وبعد زواجي ،وانتقايل للعي�ش يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،ب ِق َي ْت جتاربي مقت�رصة على ر�سم بع�ض �أنواع الأزهار».
دافين�شي �أخذ بيدي ودعمني

مرج الورود ال�صفراء يف لوار بفرن�سا
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نقطة انطالق رندى نحو حتقيق حلمها كانت خالل زيارة برفقة عائلتها ملدينة «لوار»،
جنوب فرن�سا .هناك زارت ق�رص لوي�س اخلام�س ،ومنزل ومدفن الر�سام العاملي ليوناردو
الر�سام
دافن�شي ،وتن ّزهت يف غابته .تقول رندة�« :أ�رستني الطبيعة اخل ّالبة التي عا�ش فيها هذا ّ
املبدع ،و�سكنتني الده�شة ،وقررت يف تلك اللحظة طلب امل�ساعدة منه .و�ضعت يدي على قربه،
أ�سيت له� :أريد �أن �أح ّقق حلمي .فهل ت�أخذ بيدي لكي �أنزع اخلوف من داخلي و�أح ّقق �أمنيتي؟،
و� َ َّ
تروي الر�سامة اللبنانية «.
ا�ستقر ْت فيها مع عائلتها ل�رضورات عمل الزوج ،كانت الرتجمة الفعلية
يف �أبو ظبي ،التي
ّ
قررت االنطالق بتجربتي منذ ثالث �سنوات� .أعددت حمرتيف اخلا�ص،
لهذا القرار .تقول« :هناك ّ
وتو ّقفت عن قمع رغبتي ،رغم خويف وعدم ثقتي مبوهبتي ،وبا�رشت بر�سم �أوىل لوحاتي .ر�سمت
الورود ب�ألوان تنا�سب جدران منزيل و�أرجائه الوا�سعة� .أردت �أن �أملأ اجلدران بحلمي وفرحي.
أول لوحة ،وقفت �أت� ّأملها ،وعرفت حينها �أين �أتقنت عملي جيداً ،و�أن دافين�شي
وعندما �أنهيت � َ
�سمعني عندما طلبت امل�ساعدة منه لي�أخذ بيدي».
بعد اللوحة الأوىل التي ا�ستوحتها من م�شهد مل يبارح خميلتها ،كان عبارة عن مرج طبيعي
كرت ال�سبحة يف لوحات وزعتها على
مليء بالورود ال�صفراء ظللته زرقة ال�سماء يف «لوار»ّ ،
امل�ضي يف ر�سم
�شجعوها على
خمتلف جدران منزلها ،والقت ا�ستح�سان ًا من الأ�صدقاء الذين ّ
ّ
املزيد منها.

أحوله �إىل واقع..
�أر�سم حلم النا�س ،و�ّ

الغابة الإنكليزية ..احللم الذي حتول �إىل حقيقة
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علم من بالدي

�شجعوين على امل�ضي يف
«بعد �أن القت لوحتي الأوىل �إعجاب �أ�صدقائي وجرياين ،الذين ّ
طلبت مني �صديقتي الإنكليزية �أن �أر�سم لها غابة تعيدها �إىل �أجواء الغابات الإنكليزية
الر�سمْ ،
وعبت يل عن حنينها
حيث ترعرت يف وطنها الأم ،قبل �أن ت�ستقر يف �أبو ظبي خلم�س �سنوات؛ ّ
تردد على م�سمعي .فرتجمت لها
�إىل هذه الطبيعة بعد �أن م ّلت من ال�صحراء هنا ،كما كانت ّ
حلمها ،ور�سمت لها غاب ُة كبرية مليئة بالأ�شجار مب�شهدية ثالثية الأبعاد؛ وهذه التقنية
َ
اكت�سبتها خالل عملي ال�سابق يف الغرافيك ديزاين».
حلمها �إىل واقع كما مت ّنت ،وع ّل َق ْتها على
«د َ
ت�ضيفُ :
ه�ش ْت �صديقتي بلوحتي ،لأنني ترجمت َ
�أحد جدران منزلها ،وهي تت� ّأملها كل �صباح ،كما تقول يل».
ر�سمت رندى �أحالم كثريين من �أ�صدقائها ،خ�صو�ص ًا الأجانب؛ تقول« :كانوا يحملون حنين ًا
وحررتها من خويف،
ونو�ستاجليا خا�صة لطبيعة بالدهم اجلميلة .عندها
ُ
ا�ست�سلمت ملوهبتيّ ،
دت فيها الطبيعة بكل مناظرها وم�شهديتها وجمال
ج�س ُ
وبد�أت برتجمتها فعلي ًا عرب لوحات ّ
عدة ّ
�ألوانها ،وبالفرح امل�سكون يف داخلي».
«من بني اللوحات التي ر�سم ُتها ،لوحة �أزهار �شقائق النعمان احلمراء يف حقول تو�سكانا
و�شالل مياه وتنني ُي�سك بفتاتني ،وهو
ق�رص
يتو�سطها
الإيطالية التي زرتها،
ُ
ُ
ٌ
ور�سمت غابة ّ
تت�ضمن تنين ًا ،وهو معروف ب�أنه حيوان
حلم لإمر�أة �إنكليزية طلبت مني �أن �أر�سم فكرة لديها
ّ
حول ُت ُه يف اللوحة �إىل �صديق لفتاتني كان مي�سك بيديهما».
�رشير ،لكن ّ
تزور رندى القرى الأوروبية للتمتع بجمال طبيعتها ،والتزود مبناظرها ،لت�شكل الحق ًا
عناوين للوحاتها.

�أر�سم من �أجل ال�سعادة ...

�أ�شجار تتلون يف ف�صل اخلريف
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أعب عن الفرح واحلب اللذين
ت�ؤكد رندى �أنها ال تر�سم بهدف الربح املادي ،بل «�أر�سم ل ّ
«ر�سامة
عب الفنانة بالفطرة عن مكنوناتها ،حيث ّ
ي�سكنانني» .هكذا ُت ّ
تف�ضل �أن يطلق عليها ّ
جلية يف لوحاتها ،التي تنقل �أدق تفا�صيل امل�شهد فيها« .وعندما �أنتهي
ال�سعادة» التي تبدو ّ
من ر�سمها �أ�شعر ب�سعادة تغمرين ،لأنني �أتقنت عملي ب�إمياين ،وعك�ست ما بداخلي ،و�سكبته على
اللوحة كما حلمت».
الفنانة رندى على موعد ال�صيف املقبل يف دبي مع �أول معر�ض لها ي�ضم جمموعة من
لوحاتها .لي�ست ال�شهرة ما تبحث عنه� ،إمنا التعبري عن الفرح واحلب لهذا الفن ،وت�شار ُِك ُهما
مع النا�س.

�أنا �أر�سم ال�سعادة..

من الأخطاء ال�شائعة عند كثريين من الك ّتاب ...
تعدية الفعل «� َّأكد» بحرف اجلر «على» ،كقولهم« :وقد � َّأكد القائد على
َ
�رضورة تعاون اجلميع»...؛ وال�صحيح �أن الفعل يتعدى بغري حرف اجلر،
فنقول« :وقد � َّأكد القائد �رضور َة تعاون اجلميع».
�أي�ض ًا ...
تكرار «ك ّلما» يف جواب ال�رشط ،فيقولون« :ك ّلما زارين ،ك ّلما �أكرمته».
وال�صحيح« ،ك ّلما زارين �أكرم ُته».
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الكني�سة اجلامعة
جت�سد الكلمة  -الف�صل اخلم�سون
ّ

الف�صل اخلم�سون
مبوت امل�سيح افت�ضح �ضعف املغالطني ومناف�ساتهم .قيامته ال
مثيل لها حتى يف الأ�ساطري اليونانية
1
�سجل التاريخ �أ�سماء
 - 1وقبل امل�سيح كان هناك ملوك وطغاة كثريون يف العامل ،كما ّ
فمن منهم ا�ستطاع ،لي�س
الكثري من احلكماء وال�سحرة بني الكلدانيني وامل�رصيني والهنودَ .2
3
يرد كل تلك اجلموع
فقط بعد موته ،بل يف حياته �أي�ض ًا � ،أن ميلأ كل امل�سكونة بتعليمه و�أن ّ
الغفرية عن �أباطيل الأوثان مثلما فعل خم ّل�صنا� ،إذ نقلهم من عبادة الأوثان �إىل �شخ�صه؟

 - 2لقد �أ ّل َف فال�سفة اليونانيني كتابات كثرية بحكمة 4وا�ضحة ومهارة؛ فهل كان لهذه
الكتابات ت�أثري مثل الت�أثري العظيم الذي ل�صليب امل�سيح5؟ فالفل�سفة والأفكار التي ع ّلموا بها
كانت مقبولة حتى وفاتهم فقط؛ ولكن حتى يف �أثناء حياتهم ف�إن هذا الت�أثري العظيم كان
مو�ضع تناف�س متبادل بينهم ،لأنهم كانوا يغارون من بع�ضهم ويهاجم ك ٌل منهم الآخر.6
1يف مقالته �ضد الوثنيني 11 - 9 :يتحدث القدي�س �أثنا�سيو�س عن ملوك وطغاة كثريين قد �أقامهم الب�رش �آلهة
وعبدوهم2 .يف الف�صل  4/47ذكر القدي�س �أثنا�سيو�س �أن ال�سحر الذي كان منت�رشاً بني الكلدانيني وامل�رصيني
والهنود كان يبعث اخلوف والرهبة يف كل َمن �شهده3 .يف الف�صل  5/49يقارن القدي�س �أثنا�سيو�س (يف �صيغة
متت بعد موته وقيامته ،و�أعمال �أي �إن�سان �آخر .وهنا يف هذا الف�صل
�س�ؤال ا�ستنكاري) بني �أعمال ال�سيد امل�سيح التي ّ
(وبا�ستخدام �س�ؤال ا�ستنكاري �أي�ضاً) يقارن بني �أعمال ال�سيد امل�سيح التي عملها �أثناء حياته باجل�سد وبني �أعمال
الب�رش4 .يف الف�صول  79 - 71من كتابه «حياة �أنطونيو�س» ي�رسد القدي�س �أثنا�سيو�س احلوار الذي جرى بني الأنبا
�أنطونيو�س واثنني من الفال�سفة اليونانيني .ويف الف�صول  79 - 77يورد رد الأنبا �أنطونيو�س فيما يتعلق بعالقة
الإميان باحلجج الفل�سفية فيقول�« :إننا  -نحن امل�سيحيني  -نتم�سك بال�رس ،ال يف حكمة احلجج الفل�سفية ،بل يف
مدعمون بالإميان بامل�سيح؛ � ّأما �أنتم فتعتمدون على مماحكاتكم الكالمية .هوذا خرافات
قوة الإميان �إننا نحن الآن َّ
حتولوا �أحداً من امل�سيحية
مل
ومماحكاتكم
بحججكم
أنتم
�
هوذا
مكان.
كل
يف
فيمتد
الأوثان قد تال�شت� ،أما �إمياننا
ّ
�إىل الوثنية؛ �أما نحن ،ف�إذ ننادي بالإميان ،ندح�ض خرافاتكم ،لأن اجلميع يعرتفون ب�أن امل�سيح هو اهلل وابن اهلل.
وبينما �أنتم بف�صاحتكم ال تعطلون تعليم امل�سيح ،ف�إننا نحن مبجرد ذكر امل�سيح م�صلوب ًا نطرد كل ال�شياطني التي
تخ�شونها ك�أنها �آلهة .فحيث ُوجِ َد ْت �إ�شارة ال�صليب َ�ض ُع َف ال�سحر وتال�شت قوة العرافة» (الف�صل 5 .)78ال�صليب �أظهر
الن�رصة على املوت .انظر الف�صل 6 .1/29يرى القدي�س �أثنا�سيو�س �أن عدم اتفاق اليونانيني فيما بينهم يدل على
عدم �صحة تعاليمهم؛ وعلى العك�س من ذلك ف�إن اتفاق �آباء الكني�سة على العقيدة ال�سليمة ي� ّؤكد �صحتها وحقيقتها،
فيقول يف كتاب دفاعه عن جممع نيقية ،الف�صل �« :4إن اليونانيني� ،إذ ال ي�شهدون لنف�س العقائد ،بل ي�شكك كل منهم
يف تعليم الآخر ،ف�إن تعاليمهم ال حتوي �أي حقيقة؛ �أما القدي�سون احلقيقيون ،والذين يعلنون احلقيقة ،فهم مثقفون
مع ًا وال يختلفون فيما بينهم .فبالرغم من �أنهم عا�شوا يف �أزمنة خمتلفةّ � ،إل �أنهم يتبعون نف�س الطريق لكونهم �أنبياء
هلل الواحد ،ويب�رشون بر�أي واحد عن الكلمة.
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� - 3أما كلمة اهلل ،فالعجيب جداً �أنه بينما ع ّلم بلغة �أب�سطّ � ،7إل �أنه قد حجب بنور تعليمه
(ت�أثري) �أعظم الفال�سفة .و�إذ جذب اجلميع �إىل نف�سه ،ف�إنه قد ملأ كنائ�سه ،و�أفرغ مدار�سهم.
والأمر املده�ش �أنه بنزوله �إىل املوت ك�إن�سان� 8أبطل �أ�صوات الفال�سفة وتعاليمهم
عن الأوثان.
 - 4فهل هناك من كان موته يطرد ال�شياطني؟ �أو َمن هو الذي ارتاعت ال�شياطني من
مي ا�سم املخ ّل�ص 9هناك ُيطرد كل �شيطان.
موته كما فعلت عند موت امل�سيح؟ فحيث ُ�س َ
حرر الب�رش من �شهواتهم النف�سانية ،حتى �صار الزناة عفيفني 10والقتلة ال
َ
ومن هو الذي ّ
12
يعودون يحملون ال�سيف 11والذين كان يتملكهم اجلنب قب ًال �صاروا �شجعان ًا ؟
 - 5وبالإجمال ،ما الذي �أقنع �سكان البالد الرببرية والوثنيني يف كل مكان �أن
يتخ ّلوا عن عنفهم اجلنوين ،و�أن مييلوا لل�سالمّ � ،إل الإميان بامل�سيح وعالمة ال�صليب؟ �أو
13
ما الذي �أعطى الب�رش مثل هذا اليقني باخللود كما فعل �صليب امل�سيح وقيامة ج�سده؟
 - 6فرغم �أن اليونانيني 14قد تك ّلموا بكل نوع من الأ�ساطري الكاذبة ،لكنهم مل
ي�ستطيعوا �أن ي�ؤ ّلفوا �أ�ساطري تن�سب لأوثانهم القيامة� ،إذ مل يخطر ببالهم �أبداً �أن اجل�سد
ميكن �أن يحيا �أي�ض ًا بعد املوت .15وهنا نحن نقبل ما يقولونه� ،إذ ب�أقوالهم هذه يك�شفون
�ضعف عبادتهم الوثنية ،وذلك ي�ؤدي لالعرتاف بقيامة امل�سيح باجل�سد ،وبذلك �أي�ض ًا
ُيعرف عند الكل �أنه ابن اهلل.

( 7انظر الف�صل 8 .)5/47موت ال�سيد امل�سيح باجل�سد اعتربه كل من اليهود والوثنيني �ضعف ًا ودلي ًال على �أن
ال�سيد امل�سيح لي�س هو اهلل؛ انظر الف�صول  31وما بعده .غري �أن املده�ش هو �أنه باملوت على ال�صليب �صارت
الن�رصة على املوت؛ انظر الف�صول 9 .29 - 27انظر مر  17 :16وراجع الف�صل 10 .6/30هنا يو�ضح القدي�س
�أثنا�سيو�س ما �سبق ذكره يف الف�صل  3/49عن الفرق بني تعاليم ال�سيد امل�سيح وتعاليم الفال�سفة بالن�سبة
للأمور الأخالقية11 .ا�ستخدام ال�سيف ال يدل على �أن املرء يتمتع بفكر راجح« :كما لو �أ�صيب �إن�سان ب�آفة يف
عقله وطلب �سيف ًا لي�شهره �ضد كل من تبعه ،وظن �أن هذا هو العقل ال�سليم»؛ انظر �ضد الوثنيني  .1/4كما �أن
ال�سيف م�ؤذ« :فاليد ت�ستطيع �أن ت�ستل ال�سيف ،والفم يقدر �أن يذوق ال�سم ،لكن كليهما ال يعرف �أن هذه م�ؤذية �إن
تلطخت �أذهانهم باخلطية؛ انظر الف�صل  .14ولهذا مل
مل يقرر العقل ذلك»؛ انظر �ضد الوثنيني  .5/31والوثنيون ّ
يردوا الإن�سان �إىل ال�صواب ويقنعوه بتغيري م�سلكه12 .يف الف�صل  30ذكر القدي�س �أثنا�سيو�س �أن
ي�ستطيعوا �أن ّ
هذا التحول يف حياة الب�رش هو برهان على حقيقة القيامة و�إبطال املوت .راجع الف�صل  1/28حيث ي�شري �إىل
يركز
�شجاعة ال�شبان يف مواجهة املوت ،بعد �أن �صار
املوت �ضعيف ًا بقيامة ال�سيد امل�سيح .ويف الف�صل ّ 5/47
ُ
على �أن تعاليم الفال�سفة مل تقنع �أحداً ب�أن يحتقر املوت ويت�أمل يف اخللود ويتغا�ضى عن الزمنيات وينظر �إىل
الأبديات13 .انظر الف�صل 14 .27يق�صد الفال�سفة اليونانيني15 .فعلى �سبيل املثال ،ي�صف كيل�س القيامة
ب�أنها �أمر «رج�س ومنفر وم�ستحيل»؛ انظر رد �أوريجانو�س على كيل�س  ،4/5وراجع �أي�ض ًا .49/8
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كنائ�سنا يف اخلدمة
و ال�شهادة
ق�صاب
ر�سامة الق�سي�سة جنال ّ

ّ�صاب
الق�سي�سة جنال ق
وبناء على �إر�ساليته و�أهدافه،
الكن�سية وتكافئها،
ان�سجام ًا مع قناعاته بتكامل اخلدمة
ً
ّ
قام ال�سينود�س الإجنيلي الوطني يف �سورية ولبنان ،يوم اجلمعة يف  ،2017/3/24بر�سامة
ق�صاب ق�سي�س ًة للخدمة املقد�سة ،والكرازة بالإجنيل ،والتب�شري بكلمة
�صوان ّ
الواعظة جنال �أبو ّ
املقد�سني.
ال�رسين ّ
اهلل ،والوعظ ،وممار�سة ّ
منح ال�سينود�س الأخت جنال �شهادة وعظ بح�سب نظامه �سنة  ،1993وكانت قد ُع ّينت
مديرة لربنامج الرتبية امل�سيحية يف ال�سينود�س �سنة  ،1990وح ّققت جناحات روحية
ورعائية واجتماعية باهرة يف مراحل الأطفال ،ويف احلقل الن�سائي ،وتدريب القيادات،
فحظيت با�ستحقاق الرتبة الق�سو�سية.

222

بد�أت خدمة الر�سامة يف متام ال�ساعة اخلام�سة من بعد ظهر يوم اجلمعة ،يف � 24آذار
امل�شيخية يف الرابية ،مب�شاركة وح�ضور ٍ
عدد كب ٍري من �أ�ساقفة
 ،2017يف الكني�سة الإجنيلية
ّ
الكني�سة الإجنيلية يف العامل (�آ�سيا� ،أفريقيا� ،أوروبا� ،أمريكا) من الرجال والن�ساء :املطران
املقد�سة والأردن  -رئي�س
منيب يونان  -رئي�س الكني�سة الإجنيلية اللوثرية يف الأرا�ضي
ّ
االحتاد اللوثري العاملي؛ الق�س �أندريه زكي رئي�س الطائفة الإجنيلية يف م�رص  -رئي�س
رابطة الكنائ�س الإجنيلية يف ال�رشق الأو�سط؛ الق�س �سليم �صهيوين  -رئي�س املجمع الأعلى

للطائفة الإجنيلية يف �سورية ولبنان؛ الق�س حبيب بدر  -رئي�س االحتاد الإجنيلي اللبناين
 رئي�س جمل�س كنائ�س ال�رشق الأو�سط عن العائلة الإجنيلية  -نائب رئي�س رابطة الكنائ�سالإجنيلية يف ال�رشق الأو�سط؛ الق�س كري�س فريغ�سون  -الأمني العام ل�رشكة الكنائ�س
املوحدة الإجنيلية
امل�صلحة يف العامل؛ الق�سي�سة �صوفيا كامرنين  -نائبة رئي�س الكني�سة
ّ
امل�صلحة يف ال�سويد؛ الق�سي�سة �سابني در�سلر -ممثلة الكني�سة الإجنيلية امل�صلحة يف �أملانيا؛
الق�سي�سة لوري كراو�س  -مديرة برنامج امل�ساعدة يف الأزمات يف الكني�سة امل�شيخية يف
الواليات املتحدة؛ الق�س بول هايدو�ستيان  -رئي�س جامعة هايكازيان؛ الق�س هاروت
وح�شد من رعاة ال�سينود�س ،ويف
�سليميان  -رئي�س طائفة الأرمن بروت�ستانت يف �سورية؛
ٌ
مقدمهم الأمني العام لل�سينود�س  -الق�س جوزيف ق�صاب ،ورئي�س ال�سينود�س  -الق�س فادي
ّ
داغر؛ ونائب رئي�س ال�سينود�س  -الق�س بطر�س زاعور ،وق�ساو�سة �إجنيليني �آخرين.
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كما ح�رض اخلدمة مرتوبوليت جبل لبنان لل�رسيان الأورثوذك�س  -املطران جورج
وعدد من
حرون،
ٌ
�صليبا ،والرئي�سة العامة لراهبات القلبني الأقد�سني  -الأم دانييال ّ
الراهبات والآباء.
وكان الفت ًا جداً احل�ضور الوا�سع وال�شامل من كنائ�س ال�سينود�س يف �سورية ولبنان ،الذي
ا�ستفتاء �شعبي لدعم ر�سامة املر�أة يف كنائ�سنا.
بحد ذاته
هو ّ
ٌ
�ألقى عظة الر�سامة الدكتور جورج �صربا  -رئي�س كلية الالهوت يف ال�رشق الأدنى يف
بع�ض امل�شاركني ر�سائل تهنئة
بريوت بعنوان «هذا يوم �صنعه الرب» (العظة مرفقة)؛ وحمل ُ
وت�ضامن من كنائ�سهم.
حفل ا�ستقبال يف �صالون الكني�سة.
تال خدم َة الر�سامة ُ
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للم�ساهمة يف املجلة
تر�سل جميع امل�ساهمات واملرا�سالت �إىل املج ّلة بالربيد الإلكرتوين على العنوان:
alnashra@gmail.com

�أو ميكن �إر�سا ُلها با�سم رئي�س التحرير �إىل العنوان الربيدي التايل:
ال�سينود�س الإجنيلي الوطني يف �سورية ولبنان  -جملّة الن�رشة
�ص .ب70-890 .
�أنطليا�س  -لبنان
هاتف الن�رشة04-525030 :

تر�سل جميع املواد مطبوعة على الكمبيوتر �أو الآلة الكاتبة ،و�إذا
فبخط مقروء وا�ضح ،على � ّأل يتجاوز املقال �أو الدرا�سة،
تع ّذر ذلك
ّ
� 5صفحات ،والعظة �أو الت� ّأمل � 4-3صفحات ،ومراجعة كتاب 3-2
�صفحات( ،من حجم )A4
يذيل مادته
على ك ّل من ي�ساهم مبقال �أو درا�سة �أو عظة �أو ت�أم ّل �أن ّ
يت�ضمن لقبه �أو رتبته �أو من�صبه ،ومهنته �أو عمله ،مع
بتعريف
ّ
بريده االلكرتوين (�إن وجد) ،و�/أو عنوان بريدي؛ ول�سنا بال�رضورة
ملزمني بن�رش املواد التي ت�صل �إىل املج ّلة ،دون حاجتنا �إىل تو�ضيح
الأ�سباب.
يرحب التحرير بكافة املالحظات واملقرتحات والتعليقات الب ّناءة
ّ
والقراء بغية تطوير املجلة ،ون ِعد
اب
ت
الك
بها
م
يتكر
التي
ة
املو�ضوعي
ّ
ّ
ّ
ّ
ب�أخذها بعني االعتبار وفق الإمكانيات والظروف املتاحة.
ب ْيز ال يق ّل
أخبارها مع �صور ملتقطة ِ َ
نرجو من الكنائ�س �أن تر�سل � َ
عن  ،300 dpiبغية ظهورها وا�ضحة على �صفحات الن�رشة.

1

�أُ َر ِّد ُد ه َذا ِف َق ْلبِيِ ،م ْن �أَ ْجلِ ذ ِل َك �أَ ْر ُجو:
ِ�إ َّن ُه ِم ْن ِ�إ ْح َ�سا َن ِ
ل َن ْف َن،
الر ِّب َ�أ َّن َنا َ ْ
ات َّ

لأَ َّن َم َر ِ
ول.
اح َم ُه َال َت ُز ُ
ري ٌة �أَ َما َن ُت َك.
يد ٌة ِف ُك ِّل َ�ص َب ٍ
ِه َي َج ِد َ
احَ .ك ِث َ
الر ُّبَ ،قا َل ْت َن ْف ِ�سي،
َن ِ�صيبِي ُه َو َّ

وه.
ِم ْن �أَ ْجلِ ذ ِل َك �أَ ْر ُج ُ
ت َّج ْو َن ُهِ ،لل َّن ْف ِ�س ا َّل ِتي َت ْط ُل ُب ُه.
ين َي َ َ
الر ُّب ِل َّل ِذ َ
َط ِّي ٌب ُه َو َّ
ان َو َي َت َو َّق َع ب ُِ�س ُك ٍ
الر ِّب.
َج ِّي ٌد �أَ ْن َي ْن َت ِظ َر الإِ ْن َ�س ُ
وت َخ َال َ
�ص َّ
�ض �إِ َل َ
الأ َب ِد.
ال�س ِّي َد َال َي ْر ُف ُ
َلأ َّن َّ
ث ِة َم َر ِ
اح ِم ِه.
َف ِ�إ َّن ُه َو َل ْو �أَ ْح َز َن َي ْر َح ُم َح َ�س َب َك ْ َ
لأَ َّن ُه َال ُي ِذ ُّل ِم ْن َق ْل ِب ِهَ ،و َال ُي ْحز ُِن َب ِني الإِ ْن َ�سانِ .

(مراثي )3
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