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  مدخل
  

إّن ما تراه من بنايات شاخمة سيجرفها “: لقد كتب ويل ديورانت عن احلضارات القديمة قائالً 
كريات ،آفالً  اجنمً  ،من تراب كومةً  ،وستصبح أثًرا بعد عني ،احكاريخ   .”..  سطًرا يف كتاب ا

كريات روائح املدينة السكندرّية القديمة لعلّها توقظ فينا محية وتنهض فينا نتلّقف  ومن كتاب ا
ي طاملا اجتذب الكُ  الساحرُ  اإلسكندرّية القديمة يه اللُّغزُ ف هّمة؛ فّكرين ّتاب واكاحثني والمُ ا

  . ني والشعراءوالروائيّ 
ـً حيفروا يف ترابها حبث حاولوا أنْ  ريخ أو خياالت املا أو مجاالت يأ من حوادث احكا ا عن إهلامٍ ـ

ءٍ  اإلنسان جيديًما، قال أحدهم قد كما فيها،. املاكن  سماًء صافيةً  ،وجيًشا كبرًيا ومالعَب  ؛ ثروةً لّك 
يًذاللعلوم ومخرً  وشّبانًا ظرفاء وبيتًا ملكيًّا طّيبًا وجممًعا ثمينةً  ومعادنَ  خّمة وفالسفةَ  ومعارَض    .. ا 

يف أحضان  يف سماوات املعرفة واستقرّ  حَ بَ وسَ  العبثّية ةع خطوات الّثّ العلم وتتبّ يه خلٌم جرى وراء 
وم الفلسيف واحكونيك الرو. اإليمان هودي يه اكا ت ا أّول طرقات دينوقراطيس  يه.. ما والطا

  .. املهندس العبقري  يه منارة سوسرتاتوس.. شوارعها  مَ سَ رّسم حدودها ورَ  نْ مَ 
هود ورفعة موسيون العلماء وانفتاح كنائس املسيحيّ ت كُ اصيح إنّها . نيّهان املعابد وُعزلة جمامع ا

هوديّ  ؛اللُّغات العجيب خليُط  إنّها ونانّية اخكقافّية والرومانّية السياسّية وا ّة واملرصّية ا ة األصو
ينّية     ..ا

.. عرفة واجلهل امل.. احكقوى والفجور مدينة  يه ..يه قصور األغنياء وأكواخ الفقراء  سكندرّيةاإل
  ..احلّب واُكغضة .. لسادة والعبيد ا.. الظلم واحلرّية .. القّوة والوهن .. ة واأللم الّثّ 

ّ تلك الرواية اليت جتري أحداثها يف العَ  األخري من القرن اخكا امليالدي بعد  دِ قْ من هذا املزيج تتو
ّ لكيمندس السكندري كر احكع ليم يف مدرسة اإلسكندرّية اليت اكنت تعين بتلقني اإليمان تو

ات كما اكنت ترشح دقائق الالّهوتيّ  .”مدرسة اإليمان“: اختصاًرا للموعوظني وهو ما أطلقنا عليه
وقد اكنت تلك املدرسة بمثابة أّول معهد عليم حقييق يف العالم املسي  .علِّمنيوالمُ  تخّصصنيللمُ 

  .أكفاء مؤّهلني تخّصصونيقوم عليه مُ 
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ّقة قدر المُ  ّ ا الكتب اليت تتحّدث عن اإلسكندرّية يف  الكثري منستطاع فقرأت حاولت تق
ّ تلك احلقبة  ّي  ح ي حي صورة تكّونت  ي شهد .. يا حرااًك يوميًّا عن هذا املجتمع ا املجتمع ا

 ُ   .ات العلماء واكاحثني أفضل العقول املسيحّية بل مّر احكاريخ املسي حسب تأكيدتوا
ة تركيبته الشخصّية الفريدة املنفتحأعمال لكيمندس السكندري ألقف بل  من العديد كما قرأت

 فكره عن مأخوذةا فإّن معظم لكمات لكيمندس الواردة يف الرواية . بل اخكقافة والراسخة يف اإليمان
  . كتاباته لكن مع ترصُّف روا حكخرج يف السياق املنشودو

  
  

  سارافيم الربمو
  ٢٠١٠نوفمرب 

  

  ونـيـوسـامل
  

يلهو بل أسطح املعابد  صغريٍ  تقفز كطفلٍ  ،ة العظيمةة الشمس تمرح بل أقبية املدينانطلقت أشعّ 
طفِ ةمتدّ الشاهقة واكنايات المُ 

ُ
ة املرصيّ العابث عبث املدينة  ر اجهارحّل حملّها نو ج املساءت رُسُ ئَ ، أ

  .ةالعريق اإلغريقّية
وس من بيته عتاًدا أن يسلك الطريق بل اكن مُ . املوسيونجًها إىل تّ حر مُ بل شاطئ اك الواقع خرج إ

نعم بهواء الصباح اكِ  كر لعلّه يوقظ فيه أحالًما جديدة عوًضا عن شعوره باحلزن شاطئ اكحر 
ته منذ أيامٍ  حّز ر ما رسب يف اجفس من طهِّ ح، وكأّن أمالحه تُ ااجلر اكحر يداويف .ْت لَ خَ  لفقدان وا

  .. ضع الفراق والغياب بالزمان بم
وس شابًا يافًعا سكندري املو عيناه  مالمح هادئة، ذا .رشيق القوام كآهلة اإلغريق ،اكن إ

يف  إىل رعشة ضياءٍ  لتتحوّ تان تلتمعان يف ضوء الشمس وكأّن رعشة املعرفة اليت تملك قلبه عسليّ ال
ونان حيةحليق اللّ  .عينيه ،  )فاعةاللّ (تدي احكونيك ير .، شعره َجُعٌد بلون عينيهينّيتشبًُّها با الروما

  .ةبل قصبة ساقه العاري أفعوانّيةٍ  يف لّفةٍ  جتيًّا مشدوًدا نتعًال حذاءً مُ 
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ه اكن يعمل يف القوّ  عاون الفيالق الرومانّية يف تأمني اكالد، وقد نال ساعدة واليت تُ ات المُ وا
َ  ة الرومانّية كتكريمٍ اجلنسيّ     . خًما يف اخلدمة العسكرّية ثالثني بعد أن ق

وس  ونانيني كثرًيا يف املدينة واكن كثري الرتدُّد بل املوسيون، حيث اكن الشغف يستبدّ خالط إ به  ا
ي تكّرس تماًما للتجارب العلمّية، وخاّص  ّبه للعلمِ لفرط حُ  ة يف ولفرط اندهاشه من هذا املجتمع ا

ي اكن  سحٌر خاٌص  ِك لَ الفَ  فّك  ، فهو أشبه جبعبة مليئةٍ ا وس   باألرسار والغموض تنادي بل إ
  .بعًضا من ختومها

ين  واماكن يُ من بني األساتذة ا ّبه حُ  ، إّال أنّ ِك لَ من علماء الفَ  بسكينوس، وهو خلمٌ  ،رافقهم بل ا
ع من ينبُ  لقد اكن يرى أّن اكحث العليم جيب أنْ . األسا، عمله ِك لَ عن شغفه بالفَ  للفلسفة ال يقّل 

د بل حقيقةٍ يُ  ،األرسار واألساطري خمزنُ  ،ُك لَ ، فالفَ فلسفّيةٍ  ةٍ ورؤي منظورٍ  غري اليت حنياها ههنا بل  ؤكِّ
ما تكّرس الشخص للمعرفة احلّقة، ملزتًما طريًقا للحقيقة، ولكّ  اليس سوى غالفً  فما هو مرييٌّ . األرض

  .هاوتتحّقق إنسانيّته يف ملئِ  ذلمرةٍ  وقتها سينعم بسعادةٍ .. احلقيقة  ى بمعرفةِ نضبًطا سيحظَ القيًّا مُ أخ
ي وضع كتاب األطروحة الرياضّية  اكن بسكينوس أحد تالميذ العالِم الشهري بطليموس ا

  .كبريةً  ، وقد نال هذا الكتاب شهرةً ِك لَ يف الفَ  )املجسطي(
وس قادًرا بل  ّملة بنغمةٍ لكمات األخري اكنت حُم ولكن  تماًما  فهم نظرّية بسكينوسلم يكن إ

من احلقيقة  من النشوة وكأنّها حلظاٌت  ريح اجفس وتعلو بها فوق املحسوسات وتأخذها يف رحلةٍ تُ 
وس. جّردةالمُ    .تهاطعم اللكمات ورسائريّ  ،اكن ما جيتذب إ

  

وس وصل    ..، فخر اإلسكندرّية إىل املوسيون إ
ي يرتاده العلماء واألدباء والفالسفة لريكبوا قاطرة العِ  يه ويرشف عل ،لماملوسيون هو املاكن ا

ي ملعبد سريابيس األعظمُ  الاكهنُ  ينكّب فيها اجلميع بل  كبريةٍ  أكاديمّيةٍ  بمدينةٍ املاكن أشبه . ا
ّ املجاالت، كما اكن موطنًا لمَ  مذ بل أيدي صفوة علماء احكتل دأرا نْ اكحث عّما هو جديد يف ش

  .آنذاك وأدباء وفالسفة العالم
ال يوجد فيه سوى العلم والفكر  آخرٍ  ه دخل إىل خلمٍ ة أنّ العا ابتهاكن يشعر حينما يدخل من بو

اكرة: املعرفةو العلم خلم رّبات ؛واخكقافة   .آل موساي، بنات اإل زيوس واإلهلة منيموسوىي، إهلة ا
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وب  رّبات تماثيلاكنت  املعرفة تنترش يف املاكن؛ فها يه لكيو رّبة احكاريخ حاملة السجل الكبري، واك
، أّما إيراتو رّبة شعر العشق واهلوى، تقف حاملة قيثارتها  رّبة الشعر امللحيم وصاحبة الصوت الش

َ أوتار القلوب، وكثرًيا ما اكنت تُ  ها تعزف بلوكأنّ    . حتت أقدامها للحّب   قصٌص و
دة من بني اعاجلميع لقنص حلظات الس داعيةً  ،فلوت ،ب رّبة السعادة حتمل يف يديها الرفيعتنيإيوتر

د مآ  لقناٍع حزيٍن  تقف ملبومني رّبة الرتاجيديا ويه حاملةٌ  أجنحة احلياة، وإىل جوارها وكأنّها جتسُّ
منيا رّبة األحلان ذات اجظرة الساجية الساهمةالبرش وجراحهم ، بينما تربسكور رّبة ، وجتاورها بو

ا تلك الزهرة املتفّتحة يه رّبة الرقص والغناء حتمل قيثارتها وكأنّها ترقص بل أنغامها،  أّما ثا
  .عها السماوأخرًيا تقف يورانيا بشموخها وتطلُّ  ،الكوميديا وحتمل قناًخ ضاحاًك 

هبّية   .  وجالًال يف أعني البرش زةً لها عسِ ة الشمس لرُت حتتضن أشعّ  اكنت احكماثيل املرمرّية وا
وس ربهِ اكن يُ  تعايشوا مًعاإىل املوسيون،  يف العالم، القادمون من لّك ماكنٍ  إ     .تعلّموا و

 ابل ساحتهإغريقّية اجلمال،  ،وذهٍب  يط باملوسيون باحة كبرية بها صور وتماثيل من فضةٍ ت حتاكن
 و ت األشجارمَ غَ  ةالفسيح

ُ
هالزي واملمأ جرات خاصة ار املسقوفة واملكتبات الفرعّية وحُ قيمت ا

  .بالرجال وأماكن خلوات العبادة
وس  رَبَ قَ   نْ الرواق املسقوف، واكن بل جانبيه مقاعد قد شغلها بعض العلماء، منهم مَ  ااملمر ذإ

، ومنهم مع آخرين اشتبك يف حوارٍ  نْ ن خواطره الفكرّية، ومنهم مَ دوِّ اكن يُ  نْ ، ومنهم مَ يقرأ يف برديةٍ 
  .يف قرحية بعض الشباب أو خيوط املعرفة ينسجُ وهو  )اجلّبة(ا احكوذل الرومانّية ديً رتمُ  جلس نْ مَ 

وس تشبع من تلك املناظر اليت يراها بشلٍك يويمٍّ   ق رؤوَس خيرت ه يريد أنْ ، وكأنّ لم تكن عينا إ
اتّيةبّ ّية وخُي ملنهب أرسارهم الع اجللوِس  الشغف اكن أّول ما يتلّقنه مرتاد  .ئها يف خزانة عقله ا

ال ينتيه وال  وطموحٌ  ومغامرةٌ  ٌل وتفاعُ  فاملعرفة حركةٌ . ِف لّمد يف املعرفة يرتاجع إىل اخليتج نْ املاكن، فمَ 
  ..يشيخ وال يتوّقف 

ارسني للعلوم أشبه بروح تنسّل إىل لّك من وطأ املاكن بقدم اكن شغُف  كأّن روح اإلسكندر ه، ويا
ي قال عنه بلوتارخوس إنّ  جتول ملدينة اكنتس اؤسِّ مُ   الشغف شديد اكن: هيف املاكن ال تفارقه، وهو ا

 .الكتب أنواع لقراءة مجيع ابًّ حُم  ،املعارف أنواع جبميع ولًعامُ  واكن... األيام  مرّ  بل يزداد شغًفا بالعلم،
ّ عن  لم هو ما يمتازُ العِ د بل ألسنة مرتادي املوسيون عبارة أرسطاطاليس أّن كما اكنت ترتدَّ  به ال

  .املّيت
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 َ ّ لَّم  درجات السُ ر ي ازدانت جدرانه بالصور الزاهية المُ  كعادته، ،وصل إىل املرصد ح طّعمة ا
ة اخكمن ي اكن مُ  .باحلجارة الغا نهماًك يف رصد حركة بعض اججوم وتدوين توّجه إىل بسكينوس ا

  :آه بسكينوس، قالوحاملا ر. معادالت حركتها حسابيًّا
وس، تأ يف موعدك دائًماـ    .مرحبًا إ
  .تهاايتأّخر بل املعرفة أغضب ربّ  نْ ومَ .. لم ال ينتظر أحًدا العِ  لقد عّلمتين أنّ ـ 
  .ّدة دقائقحسنًا، سنبدأ بعد عِ ـ 

 ، وجلس بلالطاولةووضعه بل  ، ثم أغلق الرقَّ ن مالحظاته يف هدوٍء وروّيةٍ دوِّ أخذ بسكينوس يُ 
ّ ، وبدأ يتوافد حو الطلبة ةاألرجل العاجّية املخروطيّ  ذي مقعده   .شلّكوا نصف دائرة ح

ي ي حي بدأ يرشح هلم اجلدول ا  وي تفاصيل حوايل ألف جنمٍ وضعه بطليموس يف اججوم وا
  .يف الفضاء الفسيح ونيدور

َّ  ِك لَ من الفَ  يمتدّ اكن حديثهم  يشبع من  لم يكن رتفجِّ همهم المُ ن .لم واملعرفة منا العِ إىل ش
ُجيب بل بعضها اكن بسكينوس يتلىقَّ  .ر الشيخ من كرثة األسئلة، كما لم يتضجَّ التساؤالت  األسئلة 

  ..وحييل ما ال خيتّص به إىل آخرين من معّليم املوسيون 
وس عليه فقرةً  ا اكنت الفرصة ساحنة لكيما يعرض إ قرأها قد  اكن بسكينوس أفالطونيًّا، 

  .ألفالطون ولم يستوعب مغزاها
  .يف فهمه لعملّية اخللق واآلهلة ادً رتدِّ أفالطون اكن مُ  م، لقد قرأت أنّ علِّ مُ يا ـ 
ي وضع نظرّية المُ ـ  ـُ ثـوكيف ذلك وهو ا   جدت بل يد الصانع؟ل، وقال بأّن اخلليقة أوُ ـ
  : هاك ما قرأته بل لسان أفالطونـ 

تتمزّي  يف وسط اآلراء املختلفة عن اآلهلة وخلق العالم، االهتداء إىل آراءٍ ال تعجبوا إذا حنن عجزنا 
، كما ّرد إنسان من الفاننيث جُم تحدِّ ين أنا املُ ر أنّ نذكُ  فعلينا أنْ ..  ناحيةٍ  ام من لّك ـّ وتوافقها احك تهابدقّ 

 كم جُم كم أنتم القائمون باحلُ أنّ 
ُ
 اكيات إىل االحتمال وأالّ أقرب احل نقبل ا علينا أنْ . نناس فانوّرد أ

  .نسرتسل يف اكحِث 
ي اكن يقرأ منه، بينما توجَّ  وس الرّق ا   .هت األعني إىل بسكينوسلّف إ

هم قائالً من الصمِت  ، وحلظاٍت إىل األرض عميقةٍ  بعد نظرةٍ  إّن هذا لرّس عظمة : ، رفع عينيه إ
ه يعرتف بأّن نظريته يه أقرب كون إّال أنّ ه بل الرغم من إحباره العقيل يف أرسار الأفالطون، إذ أنّ 
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، بلينوسطاملا أنكم أردتم احكوغُّل يف الفكر األفالطوىي، فعليكم ب ،ولكن. كناحتمال مُم 
علّمنا العظيم أفالطون، أّما أنا فتي رحلة بل رشح فكر مُ ، فهو أجدر ميّن الرش ستجدونه يف اجلناح

  .. مع األفالك واججوم يلعَّ رصدها 
وس توّجه إىل  م اجلميع وتفّرقوا، إّال أنّ قا ه بسكينوس بلينوسإ ي أشار إ   .يف املاكن ا

  

بسيط امللبس، تعلو ظهره بيضاء، كثُّ الشعر، حلية كثيفة  اذشيًخا صحيح اجلسد،  بلينوساكن 
ف جملسه غلّ ، يُ هما ضمرتا من فرط االستخدامصغريتان وكأنّ رين، عيناه للعلماء واملفكِّ  احنناءة كما

  .وهدوءٌ  صمٌت 
ائم عن طبيعة احلياة بعد املوت اشتعل  ومنذ بضعة أسابيع،. اشتهر بلينوس يف املوسيون ببحثه ا

ي خش يف تراقيا قبل (هلب احلوار بينه وبني أحد زمالئه من أتباع املذهب األور  نسبة إىل أورفيوس ا
 والرشاِب  هنأ فيه بالطعامِ ت يف جملٍس  األخريةيكون مقّر الروح  ، إذ رفض بلينوس أنْ )عرص هومريوس

ين لإلنسان حينما تذّوق  قديمٍ  كما رفض أيًضا معتقدهم بأّن اجفس أسرية اجلسد كعقاٍب  .اخلا
يه شعورٌ . وسيسحلم ديون )مردة وشياطني( احكيتان ينسجه العقل أّن لّك ما هو خملوق  هدف  اكن 

، وأّن العالم اآلخر  طبيعة ختتلف عن طبيعة هذا العالم يابهر غوفائدة وقيمة تربز حينما نتصوَّ 
ي يدور يف فَ  ّ ا   .. اجلسد ِك لَ احل

وسبلينوسم علِّ المُ    .، قال إ
ه المُ  هعها، وأطالِ ه عن برديّة اكن يُ نيورفع عيم، علِّ احكفت إ   .باإلجياب ومأ إ

قرأتها  عن فقرةٍ  بعض التساؤالت ّي يم بسكينوس، ألّن علِّ من مُ  ةٍ لقد جئت بناًء بل توصيـ 
  .ألفالطون

  !!أو قرأت أفالطون: دون أن يرفع عينيه عن الربديّة اليت يقرأها بلينوسقال 
  .نعم، وأحاول فهمه بل قدر استطاعيتـ 

ه بوجهه دون اجلسد وقال ونان، و أياٍد بيضاء بل احلياة : احكفت إ إنّه من أجّل فالسفة ا
  .أمجع لعالمِ الفكرّية يف ا

  ..وهذا ما دخ ألتعّمق قراءته ـ 
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ي حُي ـ    ؟رّيكوما ا
ةلقد قرأت ـ    .. الرّق وبدأ يقرأ دَ رَ فَ  .. يف حماورته مع طيماوس الفقرة احكا
  وما سؤالك يف تلك الفقرة؟ـ 
ي صال وجال يف خمتلف منا ـ  ملاذا يرتّدد أفالطون يف طرح فكرته عن اخللق واآلهلة وهو ا

  العلوم واملعرفة؟؟
واجه  ابتسم الشيخ وسواعتدل يف جملسه    :، وقالإ

للّك تساؤالت الوجود، بينما الكون يقذفنا بتساؤالت  حارضةٌ  اإلجاباَت  أنتم الشباب تعتقدون أنّ 
ي يمتلك شجاعة املجاهرة بعدم املعرفةاإلجابة أكرث من قدراتنا بل ولكن بل  .، والَعالِم احلّق هو ا

ملعرفة، ب احُ ؤّكد بل حمدوديّة العقل البرشي يف اخرتاق سُ ة حال، فإّن أفالطون يف تلك الفقرة، يُ أيّ 
ا فإّن دورنا أن نستنبط من املوجودات عالقات مع غري املرئيّ جا بيقينيّ  حْ بِ فأرسار الكون لم تُ  ات، ات، 

ة صورً ونستدل من احلوادث احلارضة بل احلوادث الغابرة ونرسم خبيوط معار   .ألرسار األزل افنا احلا
  سفة ال جتيب بل لّك التساؤالت؟فلإًذا فالـ 
ولعّل املنهج السقرا يف طرح التساؤالت اكن أقرب إىل الفلسفة احلّق القائمة بل . بالطبع الـ 

  .ر يف نظرياتالتساؤل أكرث من احكحجُّ 
وس الربديّة اليت اكن يُ  َت فَ لَ  إجنيل يسوع املسيح بيد : اليت اكن عنوانها، وبلينوسعها طالِ نظر إ

  ما هذه الربديّة؟: فسأ. ا الرسوليوحنّ 
  .نيعند املسيحيّ  ٌس ُمقدَّ  إنّها نصٌّ ـ 
م فلسفّية؟ـ    وملاذا تقرأها، هل حتتوي بل تعا
عن  كين مشاعر وأفاكرني، وبدأت أقرأ هذا اجّص، تتملّ ال، ولكين لكّما هممت بمواجهة املسيحيّ ـ 

ي قّدم همإهل أشبه  يسوعإّن حياة . من عنرص الفساد ص العالملِّ ابنه الوحيد ليك ما خُي  العجيب ا
من  اتحرّيً مُ  ، وهو ما جيعلينوالشخوص دت من حقيقة األحداث سألت وتأكّ بدراما األساطري، ولكيّن 

ين قتلوا إنسانًا بمثل هذا السمو والعظمة والرفعة اليت ال يدانيهاأمر  هود ا   ؟برشٌ  ا
  ..أراك مفتونًا به ـ 
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ا، إنّ ـ  مه بقدر بساطتها ولكنّ  حقًّ ي ها حتمل هدوًءا وسكينة بعيًدا عن تيّ تعا ارات الفكر اجلامح ا
وحينما تواجه ذاتك تواجه العالم .. وكأنّه يأخذك إىل مدارات باطنّية حكواجه ذاتك  .ال يرسو بل ميناء

  .بما فيه من اخلري والرشّ 
  مؤلّفات؟ وهل تركـ 
مه كشهادة عيانّية نْ ال، ولكن تالميذه هم مَ ـ    .دّونوا حياته وتعا
  ..فهو أشبه بسقراط إًذا ـ 
  .د وصار يف شلك البرشجتسَّ  ه هلٌهم يؤمنون أنّ إنّ ـ 
مب؟ـ    أو هو بل شالكة آهلة جبل األو
ي افرتس أوالده !!مبوآهلة األـ  ي اخّت  ،هل تقصد كرونوس ا ذ شلك حيوان لكيما أم زيوس ا

ي  ،مائتاٍت  يمارس الزىن مع نساءٍ  ته من أخيل السماء لبشاعة أم هفايستس األعرج ا رمته هريا وا
مب .. ري املارق وس السكّ يسأم ديون ،أم هرمس احلسود اجلشع ،خلقته ، ال يعبأون بالبرشإّن آهلة األو

مع البرش  رصاٍع  يفهم . ق رغباتهم املحمومةوقفوا يف طري ويطاردون البرش إنْ  هم أرسى رغباتهم،
يهب عدم املوت  فقد قيل عنه إنهليس كذلك،  اجارصيولكن يسوع .. بسبب اخللود وعدم املوت 

  !!صّدقها عقلناهيك عن املعجزات اليت اكن جيريها اليت ال يُ . يتبعه إىل املنتىه نْ مَ ل
  مثل ماذا؟ـ 
َ لقد اكن يأمر الطبيعة فتطيعه، ويشيف ـ  األرواح املسكونني من ، وحيّرر  من أي مرٍض املر

  ..الرشيرة، بل وقد أقام عّدة موىت 
  هل هذا ممكن؟ـ 
  ..املعجزات يه دائًما غري املمكن ـ 
هود وأنّهـ    .يف عبادتهم ىَن الزّ ن ، ويمارسوحلوم برشٍ  م آكلوولكيّن سمعت أنّهم طائفة من ا
ّ سيوناملوهذا ما سمعته أنا أيًضا هنا يف ـ  ا أريدك أن تزنل إىل ال ي  ،  فيه وتأ يل  ينترشونا

م الرفيعة الواردة يف كتابهم المُ  س أم األمر غري قدَّ بأخبارهم، ألفهم هل تتطابق حياتهم مع تلك احكعا
  .ذلك
هم من الغد ألختلط بهم وأحاول أن آ لك بكّل املعلومات ..  بكّل رسورٍ ـ    ..سأذهب إ
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  ..الغّد إًذا إىل ـ 
  ..إىل الغد ـ 

  

وس إىل بيته واجم الفكر، يُ  اكنت لكمات . هّمة الغدمُ  ني، ويسترشففّكر يف هل املسيحيّ رجع إ
مب ء، فلقد تعوّد احكعبُّد دون تفكري بلينوس عن آهلة األو من  املرء ستلمهيما ف ،صادمة بعض ال

م ّته عليهرُب عْ ال فَ  صبح عقائدَ تيف ريعان الشباب  تعا  رَ عَ شَ . ا مقياس الفكر حلساب منطقه ومعقو
ي جعله  كأّن جياد عقله اليت جتوب العلوم جيئةً   يتساءلوذهابًا لم تقرتب من منطقة اآلهلة، األمر ا

   .لم جيد إجابة يستليق بل عشبها. ق هذا اكاب احلديديرْ عن سبب خوفه من طَ 
ه أفبولوس أبولّلونياتناول العشاء مع أخته  منضدة الطعامجلس بل    . ووا

وس سألني؟ هل تعلمون شيئًا عن املسيحيّ ـ    .إ
ين يعبدون إلًها مصلوبًا نعم إنّ : وهو جيلس بل طاولة الطعام أفبولوس أجاب   ..هم ا

  
هشة   .. فاِن ، ويه تسأل عن سبب السؤال المُ أبولّلونيابل وجه  طرابواالّض  بدت مالمح ا

وس األمر   .بلينوسا دار بينه وبني الفيلسوف م، ورشح هلا إ
ني، وهم حييون حياة بسيطة للغاية، وجيتمعون يوم ين أعرف العديد من املسيحيّ إنّ : أبولّلونياقالت 

تعبّ  مون بعدها خيرجون وهم يرتنّ  ومخرٍ  بها خزبٍ  يف مائدةٍ  مًعا امًعا ثم يشرتكو ادواألحد صباًحا 
  .هم واحلبور بل وجوهرْش وعالمات البِ 

  بتلك املعلومات؟ ومن أين لِك ـ 
ي يعبدونهمن صديقةٍ ـ    .، اكنت حتيك يل عن يسوع ا

أخذ قطعة من اللّ  وس يده إىل الصحفة اليت أمامه    وماذا عن أكل حلوم البرش؟: حم، وقالمّد إ
تقّية ، فهم مجاعة ها ترهات املوسيون عنهمإنّ : ويه تقول أبولّلونياانفلتت ابتسامة ساخرة من فم 

ّ  ،اكن نْ مَ  اأحدً  يؤذونوال  وال يتقّولون بل أحدٍ  اللغاية وال يغتابون أحدً  ُ  ح هم، فهل من ي ء إ
  !!؟مجاعة بمثل هذه األخالق يأتون مثل هذا الفعل الوح القبيح
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 ني،دعونا من الالكم عن املسيحيّ : ها وجبته األخرية، وقالاًك يف الطعام يأكل وكأنّ نهمِ اكن أفبولوس مُ 
وس كيف اكن يومك؟قُ    ل جا يا إ

  ..للغاية، فقد اكن يوًما أفالطونيًّا ساخنًا  جّيدٌ ـ 
  ..مك، ليك حتجز جفسك ماكنًا هناك علِّ جتتهد مع مُ  أريدك أنْ  ـ
  ..بمعونة اآلهلة ـ 

غسل يده، صّبت  ضدة وتوجَّ نقام أفبولوس من بل امل وبينما هو  املاء، أبولّلونياه إىل إبريق املياه 
  .جخت اآلن للنوم: يده قال ّففجُي 

  .به بشّدةنعم، فاجوم هو الطريق األقرص للغد حينما نرتقّ 
وس ويُليق بتياراته بل ذهب اجلميع إىل اجوم، بينما ظّل ال اليت  قناختهفكر يموج يف عقل إ

..  بلينوسوجه  .. ع املسيحاستقاها من املوسيون، وبدأت الصور تدور يف عقله؛ برديّة يوحّنا عن يسو
ّ معها دبيب األفاكر  تاكنت الصور ختفت وخيف اومع دورانه لم خلم احلِ .. أخذه اجوم إىل خمله  ح

  ..واخليال 

  

، لقد بما جاء فيها ة العارشة، وهو مأخوذٌ ة للمرّ ع الربديّ طالِ يُ  بل طاوحكه بلينوس جلس الشيخ
حتّررت من شطآنها  اكر تنثال عليه من لّك صوٍب وحدٍب كأنّها مياهٌ اكنت األف .لّك مّرةاملدخل  استوقفه

  .. قفرةالمُ  ة عقلهصخرجيوب  فتدافعت حكغزو
  وغوس، يف اكدء اكن اللُّ 

  وغوس اكن حنو اهللا، واللُّ 
  لوغوس اهللا، واكن الُّ 

  . هذا اكن يف اكدء عند اهللا
  به اكن  ءٍ  لكُّ 

ءٌ    . مّما اكن وبغريه لم يكن 
  اكنت احلياة،  فيه

  اس، واحلياة اكنت نور اجّ 
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  واجور أضاء يف الظلمة
  .دركهوالظلمة لم تُ  

عربَ اكن يقرأها مِ  وغوس لم يكن إلًها فاللُّ . اليت تليها بل الفقرةِ  راًرا وتكراًرا وال يستطيع تركها 
هودي أيًضا وغوس اللُّ  نّ إن يقولون وأّما اآلن فاملسيحيّ . حسبما قال األقدمون بل وحسب تعليم فيلو ا

  !!!بًاركّ وليس مُ  هلٌ أي شخٌص واحٌد بسيٌط 
. مئات الربديّات فوق أرفٍف  أت عليهاتوكّ  جًها حنو اجلهة الرشقّية للحائط واليتتّ قام من مقعده مُ 

، وبدأ يدسُّ عينيه داخل الربديّات وضعهم بل طاوحكه. منها بعًضا مّد يده ويلتقط رهةً هناك وقف بُ 
  ..يقرأ طفق و يف إحداها، نّه بل وشك أن يصري حرفًا أو لكمةً وكأ

دّون أفاكره ويرتّبها    ..بعدها جلس 
ي يربط البرشّية بالكون اللُّ  ،عند هرياقليتس هو املبدأ العام  بذاته وباأللوهة،ووغوس هو الرابط ا

ي تألّفت منه اكفة املوجودات الطبيعّية    .واإلقناعو قّوة الفكر واحلديث ن هبينما يراه السوفسطائيو ا
ي خلق العالموعند بلوتارخوس، اللُّ  الرواقيون يرون أّن اللُّوغوس واإل . غوس هو أبولّلو ا

ٌء واحدٌ دَ والطبيعة والقَ  س املذهب الروايق أّن اللُّوغوس هو العلّة األو ن مُ و، فقد أقّر زينر  ؤسِّ
ءٍ كما إنّ وهو العلّة الفاعلة يف العالم  للوجود   .ه صانع لّك 

ه يربط ما بني الفكر ن حينما يُفرسِّ اللُّوغوس األرسار، إنّ عند سقراط وأفالطون فإّن احلّق يُعلَ 
  ..والطبيعة والكينونة  ةواللكمة واملادّ 

دها القناخت فاألفعال حتدُّ الفضيلة واحكقوى يف حياة البرش،  وغوس هو مصدرعند أرسطو، اللُّ 
  .م األمور، والقناخت تتشلّك باحلديثاجاجتة عن فه

ّقق حُي  ،تعايل وهو قّوة حارضة يف الوجود اليلّك لإل و نظام الكونيلو يراه العقل الروحا لإل المُ ف
إنه  .إنّه اجور الفائض من اهللا .أبدي ، هو خملوٌق احكوافق بني األضّداد وينرش السالم والوئام يف العالم

  .لكمة اهللا
َ  ال كوسيٍط  ،قٍ غري خملو اـً ا خالقـً ا بسيطًـّ شخًصا حي ، اللُّوغوس،اهللا لكمة ون يرونسيحيّ أّما امل . أد

ّ إنّه مُ  ء ونبع احلياة للّك  ء وأصل لّك  فتدي البرشّية من سلطان  لُمرسَ ال ، إنّه اهللاكّون لّك 
  .كة الظلمةالفساد وممل

ا ألّن ما قرأه جديدٌ مُ بلينوس اكن  ً   .لّك اجلّدة عّما اعتاده يف اجظريات الفلسفّية عن اإل تحريِّ
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ي أخربه أّن الوقت تأّخر وأن عليه أن ين  فون. ل قسًطا من الراحةاطرق بل اكاب اخلادم ا
خرج ليستنشق بعض اهلواء و .أطفأ الرساج املوضوع بل طاوحكه. هبلينوس بمقدم الليل وقرب انتهائ

ّلق اكن فكره حُي  ،اكنت املدينة تسبح يف عوالم اجوملساحر، وبينما ل اإلسكندرّية ا من نسيم
  ..بكلمات النرس اإلجنييل 
  :قائالً  ، وكأنّه ينشد بمكنونات نفسه يف آذان الليل، رفع عينيه إىل السماء

  وغوس األزها اللُّ أيّ 
  الظلمة يسلكون يف وهادِ  نْ لمَ  أتيت كنورٍ إْن كنت 

   طبيعة البرشيف عن فجٍر جديدٍ  نَ علِ حكُ 
  بأنامل سلطانك اإلليه ولرتسمَ 

  امليول واألهواءة الرّب وسط فساد كلخارطة ملم
  يل عن ذاتك ألعرفك وأدركك  أعلن

  رّبًا عنك وسط معاقل سريابيس وأتونوقتها سأسري خُم 
ا طاملا نشدوه بني بطون الرقوق   وسأقّدمك للفالسفة حقًّ

حتت ضياء املنارة  كما احكمعت صفحة اكحر .. كونّيةٍ  بةٍ تجاها تعلن عن اسيل وكأنّ احكمعت جنوم اللّ 
  ..وغوس الم بمعرفة اللُّ ك وعقله احلنهَ ا جسده المُ دً دِّ دخل إىل حجرته مُم . الكبرية

  

  رواق املسيحيني
  

وس إىل  يف املساءِ  ي اكن يرتقّ  بلينوسذهب إ وس :ه، وابتدره قائالً مَ دِ قْ ب مَ ا . كيف حالك يا إ
  .قت يف مهّمتكفّ أن تكون قد وُ  أتمىّن 
  !!لك بالكثري من احكفاصيل والكثري من التساؤالت أيًضا لقد جئُت . منعم يا ُمعلِّ ـ 
  ..هات ما عندك ـ 
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حيث أرشد  من املدينة أمام باب القمر، الغريف اجلزء  املسيحّيني رواقلقد ذهبت باكًرا إىل 
  . ون للصالة والتسبيحاملسيحيّ  ال إىل بناية بسيطة جيتمع فيها بعض قاطين

ليق بظلٍّ تُ  جانبّيةٌ  ئها مسارجٌ يضتُ . كّنها حتّولت إىل كنيسةٍ خمزنًا للغالل قديًما، ول اكنت اكنايةُ 
 . بل الوجوه خافٍت 

ُ
ي عّبق املاكنوقدت املباخر فأطلقت من بواطنها روائح اكخور العطِ أ اكن . ر ا

، بينما خيطب فيهم شخٌص وسكينةٍ  اء جيلسون يف ورٍع وهدوءٍ من الرجال والنس حيرض الصالة عرشاٌت 
  .يقف قباحكهم، عرفت بعدها أنّه الاكهن املسؤول عن إجراء مراسم العبادة األسبوعّية

ونانّية ومنهم مَ  ارتدى نْ خاصة؛ فمنهم مَ  ني مالبَس كن للمسيحيّ لم ت ارتدى اجللباب  نْ احكوذل ا
اكن    ...املرصي ا

ّ وأرسل يف اخللف تجلس   .. إىل الاكهن ت أذ
الفضفاض  من الكّتان األبيض رداءً ، يرتدي من عمره، معتدل القوام العقد اخلامسلاكهن يف اكن ا

  .عن األرض قليالً  مرتفعةٍ  وضعه أمامه بل طاولةٍ  ، يتحّدث من رقٍّ فوق مالبسه
  ماذا اكن يقول؟ـ 
َ ـ    ..ما قا   شيئًا، هاكلقد دّونت لّك لكمة قاهلا، حال أن

واليت تشري إىل هل إّن القديس بولس يؤّكد إّن اهللا أعلن عن ذاته للبرش بمختلف الطرق، .. ا أحبّ 
ّ  اجفوس ر للكون واخلليقة، يرىَع دبِّ  حقييق مُ  أصغرها وأحقرها، ويتعّهد روح اإلنسان بالرخية  ح

 ُ وا اإلشارات اإلهلّية عن اهللا وحّولوها إىل آهلة، البرش رفض أنّ  لفردوس، إالّ صرّيه من أبناء ااإلهلّية 
فعبدوا املخلوقات املحدودة العاجزة غري العاقلة ونسجوا حوهلا القصص واألساطري، وبينما يزعمون 

ستبدلوا املجد اإلليه غري القد . احلكمة سقطوا يف فخ اجلهل باهللا وبالكون وبطبيعة األشياء املخلوقة
واٍب  فانني،لبرٍش  بشبه صورٍ  الفا ها وخياطبونها  وزّحافاٍت  وطيورٍ  واستعبدوا أنفسهم  يتطلّعون إ

ة،  أجوبة اآلهلل جوابًا، فأقاموا كهنتهم حكليّق رسِ قّدمون هلا األضا واحكقدمات، ولكّنها ال تُ ويُ 
  ..، وأصبح الكهنة لسان اآلهلة العجماء وخدعوا قلوب البسطاء

ة بني ـّ رقوا يف مستنقع الفجور واإلثم وبّدلوا العالقة الطبيعيالبرش بهذا ولكّنهم غ ولم يكتْف 
  !! ملرأة باليت بل خالف الطبيعة؟؟الرجل وا

  : ، قالهدأ صوت الاكهن قليًال، وبعد تنهٍد عميٍق 
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، فنعم يا أحبّ  لقد امتأل قلب اإلنسان من .. ي، وحباٌر ال جتف ورال ت بال قرار، ومياهٌ  الشهوة برئٌ ا
.. غضة والكربياء والقسوة نا والرّش والطمع واخلبث واحلسد واالقتتال واخلصام واملكر واكُ اإلثم والز

ي جتّسد  املسيح اكعيد عن فداء الرّب يسوع.. هذا هو حال اإلنسان اكعيد عن عبادة اهللا احلقييق  ا
َ لّفه احلي من عزّ ل احكائه ويدفع اخلائر ويُ بَ قْ حيي املائت ويرفع الساقط ويَ ُ    ..زن واأل

  :ا وقالبل وجه الاكهن وكأنّه قد رأى مشهًدا سماويًّ  بدت ابتسامةُ 
يرفضه  نْ ومَ  ة،ـّ له  حياة أبديبَ قْ ـيَ  نْ مَ .. االبن الوحيد لآلب .. إّن اخلالص فقط بيسوع املسيح 

هور سيحيا يف العدم   .والقلق واحلرية إىل ملء ا
أكن لم  .نبسطمعوٌل من صّوان يهوي بل فكري المُ  اوكأنه .. صادمة .. اكنت لكمات الاكهن نارّية

 بممارساٍت  ٌل مَّ حُم  لقد ذهبت إىل هناك وفكري. بها راحئة احكقوى اليت لكماتال تلك سمعأ أتوّقع أنْ 
ر من الفساد عن اخلالص و ُت سمعولكين يف املقابل .. أخالقّية وطبائع وحشّية وسفك دماء ال احكحرُّ

  .. !!البرشّب بل وحُي  ،يعبأ حانٍ  ن هلٍع تسمع.. واخلطيئة 
  .. املسيحّينييسمع هذا الالكم ويتعلّم من هل  سريابيست ـ 

َ
   .. لمِ كْ أ

ين لم يعتمدوا بعد أْن خيرجوا، ولكيّن لم أخرج وقتها،  !!بعد لكمات الاكهن نادى أحدهم بل ا
غلقت األبواب . ألرصد ما حيدث

ُ
  ..خرج بعضهم ثّم أ

يلكمات  الاكهنبعدما أنىَه  يع يف الكنيسةاجلم وقفـ   مائدةً حّول وجهه للرشق وهو يواجه  ه، ا
 فّ لتن الصمت يمأل املاكن، وكنت أاك ..مستديرة من اخلزب وكأًسا  ةعليها قطع

ُ
طالع مالمح ت حو أل

  .. مستغرقة يف الصالة  فإذ بها الوجوه
  !ّد؟أهلذا احلـ 
العبيد .. الفقراء واألغنياء .. الشيوخ والشباب .. ساء الرجال والنّ  ..اللّك يف حالة ترضُّع .. نعم ـ 
  ..  صيّل اللّك يُ .. اللّك يتجاور .. ادة والسّ 
  كاتفون األغنياء؟؟والفقراء يُ  ،ادة جياورون العبيدالسّ  قنعين أنّ أو تريد أن تُ ـ 
  .نعمـ 
 ..  !!اكإلسكندرّية يف مدينةٍ  إّن تلك ملعجزةٍ ـ 

َ
   ...ْكِمل أ

وهو  ، بينما وقف اجلميع،ارتفع صوت الاكهن وهو يمسك بيديه قطعة اخلزب ويرفعها إىل أبل وقتها ـ
  :يقول
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سلِ ألّن رّبنا يسوع املسيح يف اللّ 
ُ
  فيها، مَ يلة اليت أ

  أخذ خزًبا بل يديه املقّدستني  
  وشكر، وباركه، وقّدسه، 

  :وقّسمه وأعطاه حكالميذه ورسله قائالً 
  ه لكّكم، وا منخذوا لُكُ  

ي فُ    .ل عنكم ملغفرة اخلطاياذَ بْ هذا هو جسدي ا
مىَن  املذبح يسّمونها رّبعةٍ مُ  طاولةٍ  بل زباخل قطعة ثم وضع  الكأس وهو يرفعها إىل وتناول بيده ا

  :أبل، ويقول
  وهكذا أيًضا بعد العشاء أخذ الكأس، 

  وبارك ورشب منها،
  : وأعطاها هلم قائالً  

  كم، خذوا ارشبوا منها لكّ 
  .هذا هو ديم املسفوك عنكم ملغفرة اخلطايا

  لّك مّرة تأكلون من هذا اخلزب  
  وترشبون من هذه الكأس،

  . برّشون بمويت، وتعرتفون بقياميت، وتذكرونينتُ  
  : وأجاب اجلمع يف صوٍت واحدٍ 

  برّش وبقيامتك نعرتف بموتك يا رّب نُ . آمني
ُ وا ، الشخص الواقف إىل جوار الاكهنودىَع  ، عرفت إىل السجود واإلنصات ،ده، اجلميعَ ساعِ ي ي
  .ياكون وهو املسؤول عن معاونة الاكهن يف أداء مراسم العبادة عندهم اه يُدىَع بعدها أنّ 

  :وفجأة عال صوت الاكهن وهو يقول  
  هذا اخلزب جيعله جسًدا مقّدًسا للمسيح

  أيًضا،  وهكذا الكأس
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ي    دًما كريًما للعهد اجلديد ا
  .آمني: واحدٍ  بصوٍت  تُرّدد نيصلّ مجوع المُ  واكنت

؛ من أجل كنيستهم، ومن أجل الشعب، ومن أجل وبعدها قّدموا بعض الصلوات من أجل اجلميع
   ..ك ومن أجل السالم لِ ة ومن أجل المَ رئيسهم، ومن أجل اإلمرباطوريّ 

  هل يدعون بل اإلمرباطور؟ـ 
  .صلّون من أجلهيُ  ،الـ 

  !!ما تشيب  األبدان د حلقهم من أباطرتناـ يا للعجب، لق
  !!وهذا ما حرّيىي أنا أيًضاـ 
  وماذا حدث بعد ذلك؟ـ 
ي اكن يناوهلم قطعةً ـ  ا جسد ودم م، يدعونهمن الكأِس  ورشفةً  من خزبٍ  توافدوا بل الاكهن ا

  .املسيح
  ؟اودمً  اجسدً  ،واخلمرَ  اخلزبَ  ونَ عُ دْ هل يَ ـ 
  .نعمـ 
  ئح برشّية؟ذبا إًذا ليس ثّمةـ 
  .ال، لم أرى شيئًا من هذاـ 
   :، قائلنيلونرتّ وبعد االنتهاء وقفوا يُ ـ 

  .َهلِّلُوَيا
  .َسبُِّحوا اهللاَ يِف قُْدِسهِ  
تِهِ     . َسبُِّحوُه يِف َفلَِك قُوَّ

اتِهِ    .َسبُِّحوُه بَلَ قُوَّ
ةِ َقَظَمِتهِ    . َسبُِّحوُه َحَسَب َكرْثَ

ورِ     .َسبُِّحوُه بَِصوِْت الصُّ
  . َسبُِّحوُه بَِرَباٍب وَُعودٍ 
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  . َسبُِّحوُه بُِدّف َوَرقٍْص 
ْوتَاٍر َوِمْزَمارٍ 

َ
  . َسبُِّحوُه بِأ

  . َسبُِّحوُه بُِصنُوِج احكَّْصِويِت 
  . َسبُِّحوُه بُِصنُوِج الُْهتَاِف 
  .َهلِّلُوَيا. لُكُّ نََسَمٍة فَلْتَُسبِِّح الرَّبَّ 

  . ّملني بالسالمثم رصفهم الاكهن حُم 
، فما اكن من الاكهن مربحةٍ  عا من آالمٍ ويُ  احممومً  قّدمون إىل الاكهن رجالً هم يُ ئت بأنّ بعدها فوج

 وع يف قارورةٍ موض أخذ نقطة من زيٍت  الصالةون مًعا، و نهاية صلّ  اكعض، وبدأوا يُ إّال أن استدىَع 
   ..كن لك كإيمانك  :جبهته، وهو يقول ابه نَ هَ ودَ  خاصةٍ 

م يتقدَّ  طاكه بأنْ  م الشكر للاكهن، فما اكن منه إّال أنْ قدِّ ُ  ، وقام الرجُل ىمَّ فارقته احلُ و احلال 
ي من خالل اإليمان بابنه  ُ أعطاه مثل هذا السلطان، ووقفوا مجيًعا عِ بالشكر هللا ا حون سبِّ ّدة دقائق ي

   .اهللا ثم انرصفوا
  ؟نيمع أحد املسيحيّ  هل حاولت إقامة حوارٍ وـ 
 ،عتدلةٌ مُ  لم،  حليةٌ العِ  إمارات عليه تدَ بَ  نظري شخٌص وقورٌ  َت فَ الة، لَ ء الّص فبعد انتها ،بعبالطـ 

هرقٍّ قد جلس وبدأ يكتب بل   فبادرته بالسالم، وأجاب بمثله مع ابتسامةٍ . ، فدفعين الفضول إ
  .هادئةٍ  رائقةٍ 
  ّدة دقائق؟هل يل يف مقاطعتك عِ ـ 
ل والشكر بل عطّية اهللا، والولوج إىل رّس ص للتأمُّ صَّ خُم  )الشكر( ستياإّن الوقت بعد صالة اإلفخارـ 

   ..اإليمان 
  قليل؟ هل أعود بعدـ 
اتّية .. الـ    .ال بأس، فحوارنا قد يصبح تمجيًدا وُسبًحا هللا أكرث من أفاكرنا ا
  ن شيئًا؟دوِّ راك تُ أـ 
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، مع القائمة بل اإليمان واالختبار احليا احلّق  )املعرفة( احكأمُّالت عن الغنوسّية نعم إنّها بعُض ـ 
بعض اخلواطر اليت الحقتين مؤّخًرا عن بعض العبارات األفالطونّية واليت هلا اكتماالت مسيحّية 

  .باإليمان باملسيح يسوع
  !وهل قرأت ألفالطون؟ـ 
قضيت و الفكرّية رواقينيبعد أن مررت بل خيام ال مستفيضةً  ه دراسةً تبالطبع، فلقد درسـ 

  .عندهم وقتًا ليس بقليل
  لم رصت مسيحيًّا؟وكيف بعد هذا العِ ـ 
  !عذًرا؟ـ 
  !!تعمل بل نرشهوصري ابنًا ألحد مذاهبها حكأقصد أولم تشبع من تلك الفلسفات العميقة ـ 
 ، اإل الُمحّب رشد لّك البرشوغوس، مُ م األعظم، املسيح يسوع، اإل القّدوس، اللُّ علِّ لقد آمنت بالمُ ـ 

  ..آخر ما حييت  ا لن أتركه إىل جملٍس .. 
  وماذا عن أفالطون؟ـ 
  وماذا عنه؟ـ 
   عنه بتلك البساطة؟هل ستتخىلَّ ـ 
ِـّ مثعزيزي، أفالطون يُ ـ  ًما يف دفع لهِ ل أحد املراحل الفلسفّية يف الوصول إىل احلقيقة، وقد اكن مُ ـ

ات اكنت نظرياته فكًرا ، فأمام املاورائيّ لم يكن مكتمًال عنده اجلموع خطوة حنو احلّق، ولكن احلّق 
 ،يف املسيح ولكن. أفالطون حلقة من حلقات إعالن احلّق قبل املسيح. ّرًدا ال يستند بل حقائقجُم 

علِ 
ُ
فتدي البرش. العالم به صخلُ  ،ن اهللا للعالمأ   .إىل اخللود يف امللكوت األبدي مويعرب به جاء 

آرائهم،  ن للفالسفة بل ويعملون بل دحضضوني رافأّن املسيحيّ إ ملتعّجب، إذ أسمع دائًما ـ 
  فكيف تتآلف مع الفكر األفالطوىي وتراه حلقة إيمانّية بل عكس اجلميع؟؟

إّن ما ترفضه املسيحّية هو املذهبّية الوثنّية املناقضة للعقل من خالل عبادة أكوام من احلجارة ـ 
الفضيلة  تّباعواعن احلّق  ـًايف الكون وحبث ن حيث كونها تأمُّالً ، بينما الفلسفة مبة بأيدي البرشاملهذّ 

  ؟ألست مسيحيًّا: ولكن قل يل..  فيه حممودة بل و صميم اإليمان املسي 
  الـ 
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  فماذا أنت؟ـ 
بل يد بسكينوس، وقد دار  املوسيونيف  َك لَ الفَ  أدرسأتعّبد لسريابيس آهلة اكالد العظيمة، وأنا ـ 

وهو  املوسيونحول إحدى فقرات أفالطون، فأرشد إىل أحد أساتذة الفكر األفالطوىي يف  بيننا حوارٌ 
ي بدوره طاكين أن آ إىل ههنا ألستوضح  بعض األمور عن املسيحيّ  بلينوس   .نيوا

خوى المُ ـ  نشرتك يف والئم  وأننا )حُمّرمة( نا نمارس عالقات أوديبّيةضحكة بأنّ أتقصد تلك ا
  ؟؟)من حلوم البرش( ةثيستينيّ 

  .نعمـ 
  وماذا رأيت؟ـ 
  .لم أرى سوى احكقوى والفرح بل وجوه اجلميعـ 
أت ويرى بنفسهعلِّ اذهب إًذا واخرب مُ ـ  هاب اآلن ب يلعّ عذًرا جي .. مك بما رأيت وادعوه    .ا
  هل أطمع يف لقاٍء آخر؟ـ 
ربل الرحب والسِّ ـ  ء للمشاركة يف حلقة ا اسة ملبتد اإليمان واليت نرشح فيها عة، يمكنك امل

  يمكنك االنضمام إن أردت؟ .ات إيماننا املسيأساسيّ 
  قاء؟ يكون اللّ باحكأكيد، ومـ 
ل قبل أن خنوض يف الرشوحات بعد الغدـ  ، يف الصباح اكاكر، إذ نق بعض الوقت يف احكأمُّ

  .اإليمانّية
  وهل تأذن يل بمعرفة اسمك؟ـ 
  :يتناثر يف اآلفاق ه صدىً وكأنّ  خفيٍض  رّد عليه بصوٍت ـ 

  لكيمندس السكندري..  لكيمندس
  : جبهته وهو يقول بلينوس كَ رَ فَ 

  هو لكيمندس هذا؟؟ نْ يا ترى مَ .. إّن هذا االسم يرتّدد اآلن يف املدينة 
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  أبشالوم
  

 خالل قضيٍب من  ّدة مّراٍت قام بنفخه عِ  جلس أمام الفرن املشتعل وأدخل الزجاج املصهور بعد أنْ 
ائب المُ رِ اكن خُي . عند الطرف من احلديد توّهج ويبدأ يف إدارته يمينًا ويساًرا برسعة ج الزجاج ا

 اذ اثنيًّ مَ  ا آخر، بينما اكن يمسك بيده اليرسى قضيبً ّتصل بهالمُ  قضيب احلديد شديدة من خالل
ائببل اجاحيتني، اكن يستخدمه إلضفاء أطوا خشيبٌّ  يعلوه مقبٌض  طرفني  اكن يضيف. ًال للزجاج ا

ي جعله يشتهر يف املدينة ،إىل الزجاج املصهور أكسيد اجحاس إلكسابه ألوانًا بّراقة   .األمر ا
قد  )أّول الشيب(إّال أّن الوََخَط  ،من العرشينات اخكايف اجصف  اكن .هوديااب شّ الأبشالوم  هإنّ 

ه يف صناعة  مليع .السبيل إىل رأسه وحليته الصغرية َف رَ عَ  عازر أحد رجاالت  الزجاج مع وا إ
هودي املجمع عازر حانوتًا كبرًيا كيع األوا .ا بل  عهاصنِّ اليت اكن يُ  الزجاجّية والزهرّيات امتلك إ

  .اختالف أشاكهلا وأنواعها
هود السكندريّ  عازر من أثرياء ا جتماخت عوَّل عليه كثرًيا يف سّد نفقات االيُ ني واكن اكن إ

راسات اليت جُت  راسة( اشرَ دْ يف بيت المِ  رىوا بل  بيضاءٌ  يادٌ ، كما اكنت  أق باملجمعحَ الُملْ  )بيت ا
ي أصابه إبّان الفتنة الكربى  املجمع الكبري حكوفري احتياجاته إلخدته إىل سابق عهده قبل احكخريب ا

  . م ١١٦ خم
هود اكن ُ ، إذ اكنت األحي)∆(ا دحك  ال الرابع، هو يال ا سىّم اء السكندرّية اخلمسة ت

ّة الرشقّية من املدينة فورباحل هودي يف اجلهة الشما ونانّية، ويقع ال ا    .األو من األجبديّة ا
ونتوبوليس يف إحدى ضوا اإلسكندرّية  ضخمةٌ  واملجمع اكن بنايةٌ .  اكن املجمع الكبري يقع يف 

 ّ ُ  يستطيعوا سماع يف السبوت لم املجتمعني نّ إ ح ّ ستخدم األعالم القراءات والصلوات فاكنت ت  ح
  ..خراب الرومان  يناما ، هكذا اكن املجمع قبلعقب الرباكت ”آمني“اجلميع بالـ  دَّ رُ يَ 

هودي وحلَّ وبالطبع اكن أبشالوم مّمن ترّبوا بل  داهق يف اخليال مع قصص احكقليد ا األمثال ( األجَّ
هوديّةواحلِ  هودي نتيجة  )َكم والقصص ا وتتلمذ بل الرابيني ذوي املاكنة املرموقة يف املجتمع ا

ظهم يف تطبيق الوصايا   .حكحفُّ
حتمل الكثري من األعراق واألجناس واألفاكر واخكقافات إّال  وبل الرغم من كون اإلسكندرّية لوحةً 

قود مل التشاحنَ  أنّ    .قِ رَ بني الفِ  رشسةٍ  عاركٍ اكن يطفو أحيانًا بل السطح 
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ين يبدو عليهم  الرصاخت واحكالسنات، وخاصةً  )السوق(كثرًيا ما اكن يشهد األجورا  هود ا مع ا
؛ يهوه خاٌص  رٌق نيقٌّ هم عِ بأنّ  غريهم، وهم يشعرونَ  هم يأنفون من معاملةِ وكأنّ  اكن  و املقابلِ . باإل

ونانيّ  فكريًّا وسياسيًّا وأصحاب احلقوق الاكملة واملناصب  اد املدينةِ هم أسيون يرون أنّ ون والرومانيّ ا
هم أصل ون من األصول املرصّية يرون أنّ بينما اكن السكندريّ  .فيعة، فهم ال يدفعون رضيبة الرأسالر

ي يؤّدي إىل احكطاحِن . الشجرة الوارفة الظالل وأّن الفرقتني السابقتني دخيلتان عليهم  وهو األمر ا
ماء إىل إراقةِ  األمرَ  وقد يصُل    .ا

 َ ونانيّ  م من مضايقاِت لَ سْ لم يكن أبشالوم ي وم أثناء ارتياده لألجورا لرشاء . نيشباب ا فيف صباح ا
عصائب جتيّة حتتوي ( لنيلّ من احكيف ، إذ عرف أنّه يهوديٌ مقابلهأحد الشباب  وقف ،فّيةرَ مستلزمات حِ 

ي لّف به رأسه )بل فقرات من احكوراة يف وسط  وهو يقول لرفقتهالسخرية من اسم يهوه  ًداتعمِّ مُ  ،ا
وم من راحته وسُ  إنّ : األجورا ته يتلّقن من سريابيس كيف ..  ؛ السبتمسباألباته يهوه استيقظ ا

لعّل يهوه اكن جيمع  :آخر يردُّ  ..تضاحك اجلميع وهم يتمايلون وي..  ومايقف يقًظا ساهًرا طوال 
دفع ال ي  !!)١(رضيبة جلوبيرتاألموال  إىل العراك معه، ساخًرا من سريابيس يف  دفع أبشالوماألمر ا

غتسل من أتربة اإلسكندرّية وعواصفها  نْ مَ  يقف منتظًرا إّن سريابيس :قائالً  ،املقابل  ..يذهب به 
  .. !!منهم إلهله لكٌّ  نترصَ  يف احكوِّ  أتباعهيلتئم  ديينٍّ  ويتحّول طيش الشباب إىل تطاحٍن 

ونانيّ نْ لم يَ  وس قيرص حُم  ن لليهودوس ا ا يف اإلسكندرّية، ارَصً خيانتهم لإلسكندرّية حينما اكن يو
ونتوبوليس ووصلت محلة رومانّية ججدته يزتعّ  مها مرثاداتيس الربجايم، واكن يف إماكن حامية 

هوديّة أنْ  إىل  وا اجليش الروما يف الوصولِ هم ساعد السهولة، إّال أنّ ردعها بمنتىهتجهها ووتقف يف  ا
هوديّة هود. قيرص بناًء بل توجيهات من أنتيباتر يف ا حساب  ألوكتافيوس بل كما اكنت مواالة ا

ين اكناإلسكندرّية ِض  دافًعا حكأجيج مشاعر مواطين لكيوباترا هود ا عن مصالح خاصة  يبحثون واّد ا
  . بل حساب مدينة اإلسكندرّية

هود نْ لم يَ  ،بليف املقا هود أجانب وغرباء عن املدينة، س ا قرار فالخوس الوايل يف املا بإعالن ا
رت املساكن ونهبت وحتديد إقامتهم يف ال الرابع، بل إّن احلامية الرومانّية جالت يف ال ودمَّ 

هود إذ راسلور الرومان السكندريّ املتاجر، وكذلك أوغ  إنّ : وه قائلنين صدر اإلمرباطور من جهة ا
هود يرفضون وضع أيقون أغسطس املشؤوم من خم  ٣١إىل قتل الكثريين يف مّما أّدى .. اته واحكعبُّد هلا ا

  .. .م ٣٨
                                                            

هو بعد خراب أورشليم ودمار اهليلك أمر اإلمرباطور فسبسيان أن تتحّول رضيبة نصف الشاقل اليت اكنت تُدفع للهيلك يف أورشليم إىل جوبيرت،  ١ د وقد ُعرفت يف روما باسم إمعانًا يف إذالل ا
Denarii duo Judaeorum    
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هود ما حدث خم  كما لم يغفر وس اسكندر احلاكم  إذ أطلقيف عهد نريون، . م ٦٦ا تبرييوس يو
ي وم مخسني ،لب والقتلعملوا اجهب والس ناملرصي، فرق جنود الرومان ا  ألًفا ولم وقتلوا يف ذلك ا

  ..ينج منهم شيًخا وال طفل 
مارًّا من املاكن، وحينما رأى العراك، تدّخل وسحب أبشالوم إىل اخلارج، يعقوب تيودوروس اكن 

  .وابتعد به عن بؤرة األحداث قبل أن تتفاقم األمور ويتدّخل اجلند الرومان
هود ا هود يف إضفاء ركَّ وهو اسم مُ  ،تحّررينلّنني المُ لتهلمُ يعقوب تيودوروس من ا ب كعادة بعض ا

  .  صبغة يونانّية بل االسم ليستطيع احكعامل حبرّية يف املجتمع احكجاري السكندري
هودي ين اندجموا يف اخكقافة السكندرّية متخطيًّا حاجز العرق ا ، واكن مّمن اكن يعقوب من ا

ي  هودي واخكقافة اإلغريقّية وكأنّه حياول اخلروج بطر مجيتبعون منهج فيلو ا ع بني اإليمان ا
  . األمان والسالم الزناع يف املجتمع إىل برّ 

ي زّج بك يف هذا العراك؟ سأل يعقوب ماـ    .ا
  .يسخرون من أدونايهؤالء األوذلد ـ 
  .بل محاية اسمه بني األمم ، فأدوناي قادرٌ يشاءوندعهم يقولون ما ـ 
  !!أو ال نغري بل إيماننا وإهلناـ 
خرجونا من اآلن يف قبضتهم، وهم يتحّينون الفرصة لكيما يصبُّ  إّن املدينةَ ـ  وا علينا جام غضبهم 

  .ط هلذا األمرحَنْتَ  اإلسكندرّية، جيب أنْ 
ّ أفّضل املوت عن الصمت أمام بذاءاتهمـ    .. إ
بل أيّة حال، أنا  ..فيتنا وقّوتنا يف املدينة احلكمة تقت الصمت إىل أن نسرتد خ ،يا صدييقـ 

  ، وأنت؟يعقوب تيودوروس
عازرـ    أبشالوم بن إ
  ... أراك قريًبا ولكن ليس يف مشاجرةٍ  ، وأتمىّن أنْ بلقائكسعدت ـ 

  ..بالطبع : ابتسم أبشالوم وهو يقول
  .يف طريقه منها تبادال السالم وذهب لكٌّ ـ 
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عم  ىَق لْ يَ  اكن أبشالوم ين يثنون بل  من الرابيني والتشجيعا ي جيب  بل اسم الربِّ  محيتها ا
فاع عنه ضّد األمم األجناس خبدي األوثان علّمني منذ أن اكن يف بيت ها ِسِفْر فلقد تلّقن من المُ  .ا

ي يتعلّم فيه الصيب( بل الرّب واسمه يغري  أنْ  )يف املرحلة األو من عمره ،احكوراة ،بيت الكتاب، وهو املاكن ا
ي  بني األمم خول يف شجاراٍت اكن وهو ا ونانيّ  دائمةٍ  يدفعه إىل ا    .ني والرومان من أهل املدينةمع ا

ين ُسجنوا وحتّملاكن يتذّكر لكمات يوسي وا خمتلف اآلالمات بل واملوت بل فوس عن أوحك ا
ظمسارح    .صوص الُمقّدسةاجاموس واجّ يف حّق  هم بكلمةٍ االقتتال من أجل صمتهم وعدم تلفُّ

يبيد األمم بنفخة  أال يستطيع أدوناي أنْ : فّكرجعله يُ ه من إطراء بل غريته اكدنّية اما يلق إّال أنّ 
 يرجع ويقولو ،ينفض غبار التساؤل رسيًعا يادة لشعب الرّب؟؟ ولكنه اكنفمه، ويعيد املجد والسّ 

وحيده عن  ،الطته لألمممن أدوناي للشعب بسبب خم ما نلقاه من مضايقات هلو تأديٌب  إنّ  :جفسه
   .الوصايا

ُ أم ي.. آه  ؟؟ أمٌل اكن سيحهملو الغوذلء وتصري األرض لكّها ألدوناي صنا من هؤالءخلّ  املسّيا 
ل نهار   ...يراوده 

َ الرا  اكن أبشالوم بل موعد مع ُ مو ي اكن يلقاه   خْ نَ حكَ ا   بعض األمور الغامضة يففرسِّ  ا
هودي يتعلّم منذ نعومة أظافره أقوال  .)للتوراة واألنبياء وأسفار احلكمة صوص الكتابّيةاجّ ( فقد اكن الطفل ا

فم لِّل اكنت أكرثها ترديّدا بل ولعّل لكمات الرا هِ .  عن أهمّية تعلُّم اجاموسداىَم احلاخامات القُ 
 َ   : لوقياعتاد أن إذ  الرا مو

  ر من تعلُّم اجاموس زادتكِث�ِيُ  نْ ومَ .. ا باحلّق ًـّ يكون تقي ال يمكن  أنْ  الرجل اجلاهل
ل، زادت احلكمة وزادت مدارس تعليم اجاموسما زاحلياة، ولكّ   يقتين  معرفةً  نْ إّن مَ . اد احكعقُّ

هر اآل  حياةً  باجاموس يقتين   .يف ا
َ س أبشالوم تلك الرحلة اليت صحبه فيها انْ لم يَ  لرؤية را يهودا هاّجا وهناك رأى  لرا مو

ي اكن يقوم به من جتميع أعمالعمل العظ  جّت ذي اخكالثة والستنّيعلّمني وأقواهلم يف المُ ال المُ يم ا
ي أسماه    : وهناك سمع منه لكمات رضبت جبذورها يف عقله، حينما قال .”املشناه“فصًال وا

دّونة يف اخلطأ؛ أّن فوقك عينًا ترى وأذنًا تسمع  وأّن أعمالك لكّها مُ  افتكر بثالثة أمور فال تقع يف
  .. كتاٍب 

  .. راشالوم : لقيًا باحكحّيةدخل أبشالوم بل الرا مُ 
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ي يف وجهك، هل ، وما سبب هذا احكورُّ اإلنهاكماذا حدث، يبدو عليك .. أبشالوم  شالومـ  م ا
  ؟؟تعاركت مع أحدٍ 

ونانيّ  رَ خَ د سَ يا ُمعلّم، فلق نعمـ  ًظا باالسم  أتباع سريابيس من أدوناي متلفّ  احلمىَق نيأحد ا
  .. سبت الرّب مستبيًحا احلديث عن الُمقّدس بل و

نتحّول عن ديانة  يريدوننا أنْ  همإنّ ، وحياولون استفذاذنا صون بنادائًما يرتبّ  )األمم( اجلوييم إنّ ـ 
ي قطعه اآلباء ا جيب أّال نصمت أمام  اهيم وإسحق ويعقوب معإبر ؛آبائنا، وننقض العهد ا أدوناي، 

  ..جند الرّب قّوة ريهم ونُ نهم درًسا نلقّ  سخافاتهم، بل علينا أنْ 
  ..هذا ما فعلته ـ 
ي ذلر غريةً ـ     .للرّب وأذلر بل كهنة اكعل وأوثانه اججسة حسنًا فعلت، وإنك ألشبه بإيليا ا
  !!م؟أنا ألتشّبه بإيليا العظي نْ ومَ ـ 
ين هلم نصيٌب كبرٌي وعظيمٌ ذلر غريًة للرّب فقد صار م نْ مَ ـ   وسالقدّ يف مملكة  ن زمرة الغيورين ا

ي اكن يُ ( ة حال دعنا نرتك أمر األمم جدخل إىل الشاكيناهبل أيّ .. القادمة  ظلّل اجلبل عند املجد اإلليه ا
  .. إهلنا ووصاياه قّدس جتعّرف بلونفتح اجّص المُ  )نزول الرّب بل اخليمة

  . دعنا نتلو الربكة أوالً : فتح أبشالوم الرّق وهّم بالقراءة فاستوقفه الرا قائالً 
  .ـ عذًرا فقد نسيت

 َ ديْ رفع الرا مو ، وأغمض عينيه ن من خالل تماس اإلبهامنْي  يديه يف مستوى صدره مالصًقا ا
  : وقال

   امنحنا يا أبانا نعمة املعرفة اليت يه منك،
  .وأيًضا الفهم واحكميزي من ناموسك

  :رّد  أبشالوم وهو ُمطاِمن الرأس قائالً 
، يا َمْن تمنحنا نعمة املعرفة مباركٌ    .أنت أيها الربُّ

كبندول  منتظمةٍ  لف يف حركةٍ إىل األمام واخلوهو يتمايل  من سفر اخلروج، بدأ الرا بقراءة نصٍّ 
هل هناك ما يعوق دراسة  ،قل يل يا أبشالوم، يف رأيك: أبشالومتوّقف عن احلركة والقراءة وسأل . الساعة

  الرشيعة؟
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  !!الفقر : عيناه سقف الغرفة ابعد حلظة تفكري جابت فيه بنربة مرتدِّدة أبشالوم أجاب
ّ : أمال الرا رأسه إىل أسفل رافًعا عينيه إىل أبل وهو يقول عندما تقف اجفوس قبالة كر

ي هللا إن . ني عن ُعذرهم يف عدم دراسة الرشيعة سؤال الفقراء واألغنياء والشهوانيّ يبدأ يف. احلكم ا
فق نصفه تعلَّل الفقري بفقره يتم تذكريه بهلِّل، فبالرغم من أّن دخله املايل اكن قليًال إّال أنّه اكن ين

خول إىل م وته جُياب بأّن ته وثررون جتاتعلًِّال بشئاعتذر الغين مُ  وإنْ ..  الرشيعة درسةدفع رسم ا
عزر اكن يملك ألف ُحرج وألف سفينة، ومع ذلك ختىلَّ عن ُمتع الرثوة لكّها، وراح يرحتل من  الرا أ

ـً مدينة إىل أخرى حبث وإن احتّج الشهوا بأّن الشهوة أغوته .. ا عن مسالك الرشيعة وتفاسريها ـ
  ..لغوايٍة أكرث مّما تعرض  يوسف  وب الرذيلة، يسأ اهللا هل تعرَّضوحرفته عن جاّدة الصواب ص

  .. أمام اهللا فم الكساىَل  وقتها سيستدُّ 
وم يا أبشالوم؟؟: بدت عينا أبشالوم ساهمة، فبادره الرا قائالً     ما لك ا

  ؟اليت تستو بل عقيل علّم، عندي بعض التساؤالتيا مُ يف احلقيقة ـ 
  تسأل؟  عن ماذا أردت أنْ ـ 
ي قرأ يل نصَّ  يسوع وبني أحد أتباع بيين لقد دار حوارٌ ـ   .والعرشين اخكااملزمور  املصلوب وا

  اآلن؟  بقراءة فقرة منههل يل
ل ـ    ..تفضَّ
ِ الِكٌَب  ـ َحاَطْت 

َ
نَُّه قَْد أ

َ
  . أل

اِر اْكتََنَفتيِْن  رْشَ
َ
  . مَجَاَعٌة ِمَن األ

  . َعَقبُوا يََديَّ َورِْجيَلَّ 
ِ لُكَّ ِعَظايِم، وَهُ  ْح

ُ
  . ْم َفنُْظُروَن َويََتَفرَُّسوَن يِفَّ أ

ِ َفْقرَتُِعونَ  ِ بَيْنَُهْم، وبََلَ ِكَا   .َفْقِسُموَن ِعَيا
ـّ أخذ يرشح أنقد ل ه هو هو عيًا أنّ دّ ه يتحّدث عن املسّيا، وطّبق هذا املزمور بل يسوع اجارصي مُ ـ

دِّ  وأنّ  ..املسّيا  إىل عدم كرس عظامه كما  م اليت أُحصيت إشارةً ، والعظاُب لْ هو الصَّ  لِ جْ والرِ  ثقب ا
هو نفس ما جرى من اجلند  ااقتسام اخكياب وإلقاء القرعة عليه اكنت العادة مع املصلوبني، وأنّ 

  ..بل اجللجثة الرومان 
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ي يقول ٥٣كما قرأ يل نّص إشعياء    :ا
؟  نَا، َولَِمِن اْستُْعِلَنْت ِذَراُع الرَّبِّ َق َخرَبَ   َمْن َصدَّ
رٍْض يَابَِسٍة، 

َ
اَمُه َكَفْرٍخ َوَكِعْرق ِمْن أ   َغبََت قُدَّ
ِْه،  َ

ُ َوَال مَجَاَل َفنَنُْظَر إِ َ   َال ُصوَرَة 
  حُمْتََقٌر َوخَمُْذوٌل ِمَن اجَّاِس، . َوَال َمنَْظَر فَنَْشتَِهيَهُ 

ٍ َقنُْه وُُجوُهنَا
وَْجاٍع َوخُمْتَرِبُ احْلََزِن، َوَكُمَسرتَّ

َ
  ، رَُجُل أ

 .حُمْتََقٌر فَلَْم َغْعتَدَّ بِهِ 

لََها وَْجاَقنَا حَتَمَّ
َ
ْحَزاَغنَا مَحَلََها، َوأ

َ
  . لِكنَّ أ

وبًا ِمَن اهللاِ َوَمْذلُوالً    . َوحَنُْن َحِسبْنَاُه ُمَصابًا َمرْضُ
ْجِل آثَاِمنَا

َ
ْجِل َمَعاِصينَا، َمْسُحوٌق أل

َ
  . وَُهَو جَمُْروٌح أل

ِديُب َسالَِمنَا عَ 
ْ
  . لَيِْه، َوحِبُرُبِهِ ُشِفينَاتَأ

  ِملْنَا لُكُّ َواِحٍد إىَِل َطِريِقِه، . لُكُّنَا َكَغنٍَم َضلَلْنَا
يِعنَا   . َوالرَّبُّ وََضَع َعلَيِْه إِعَْم مَجِ

ا ُهَو َفتََذلََّل َولَْم َفْفَتْح َفاهُ  مَّ
َ
  . ُظِلَم أ

بِْح،  َّ   َكَشاٍة تَُساُق إِىَل ا
يَها فَلَْم َفْفتَْح َفاهُ َوَكنَْعَجٍة َصاِمتَ  َماَم َجازِّ

َ
  . ٍة أ

ِخذَ 
ُ
ْفنُونَِة أ َّ ْغَطِة َوِمَن ا   . ِمَن الضُّ

ْحيَاِء،
َ
رِْض األ

َ
نَُّه قُِطَع ِمْن أ

َ
ِ ِجيِلِه َمْن اَكَن َفُظنُّ ك   َو

اِر َقرْبُُه،   رْشَ
َ
ْجِل َذنِْب َشْعيِب؟ وَُجِعَل َمَع األ

َ
نَُّه رُضَِب ِمْن أ

َ
  ك

نَُّه لَْم َفْعَمْل ُظلًْما، . َغيِنٍّ ِعنَْد َمْوتِهِ َوَمَع 
َ
  بَلَ ك

 .َولَْم يَُكْن يِف فَِمِه ِغشٌّ 

ْن يَْسَحَقُه بِاحْلََزنِ 
َ
ا الرَّبُّ فرَُسَّ بِأ مَّ

َ
  . أ

يَّاُمُه، 
َ
  إِْن َجَعَل َغْفَسُه َذنِيَحَة إِثٍْم يََرى نَْسًال َيُطوُل ك
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ُة الرَّبِّ نِيَِدهِ يَ    ِمْن َيَعِب َغْفِسِه يََرى َويَْشبَُع، . نَْجحُ َوَمرَسَّ
ُر َكِثرِييَن، َوآثَاُمُهْم ُهَو حَيِْملَُها   .َوَقبِْدي اْكَارُّ بَِمْعِرفَِتِه ُفرَبِّ

اِء َوَمَع الُْعَظَماِء َفْقِسُم َغِنيَمًة،   ِعزَّ
َ
ُ َننْيَ األ َ قِْسُم 

َ
لَِك أ ِ  

نَُّه َسَكَب لِلَْموِْت 
َ
ْجِل ك

َ
َعَمٍة،  ِمْن أ

َ
َ َمَع أ ِ ْح

ُ
  َغْفَسُه َوأ

  .وَُهَو مَحََل َخِطيََّة َكِثرِييَن وََشَفَع يِف الُْمْذنِِبنيَ 
 َ   ؟ ملاذا تنصت لرتهاتهم؟ملاذا ختاطب هؤالء امللعونني:  وصاح بغضٍب أمحّر وجه مو

  ..قّدس، فرأيت أن أحاوره يفلقد اكن يستخدم اجّص المُ ـ 
َ ـ  صوص ون اجّ فرسِّ مع هؤالء، فهم يُ  ال تدخل يف حوارٍ : الغضب مبلغه منه وقد بلغ قاطعه مو

ءٍ  لونويؤوّ هم، ئهواأ حسبالُمقّدسة  احنرفت عن  هم طائفةٌ إنّ .. قوه بل يسوع اجارصي طبّ ُ  لّك 
ي يستحقّ  إيمان اآلباء، وقد ليق   ..قادتنا يف أورشليم  ه بل يدِّ زعيمهم اجلزاء ا

  .علّمينا جبّوة إشعياءح مُ رش أريد أن أفهمـ 
  .. حمّددٍ  يتحّدث عنه إشعياء هو شعب بين إرسائيل وليس عن شخٍص  نْ إّن مَ ـ 
عن  يلزّ ترجوم يوناثان بن عُ وقد قرأت يف  ولكن الالكم ينطبق تماًما بل يسوع اجارصيـ 

 ؛اش أّن لكمة رجلرَ دْ المِ كما قرأت يف  ”!!عبدي املسّيا“: إذ يبدأ يف الرتجوم بعبارة مسيانّية هذا اجّص 
  !!تعين مسّيا ،”رجل أوجاع“

 َ ر شعبنا من سيادة حرِّ املسّيا سيأ قويًّا وسيُ : قائالً  براكنّيةٌ  ها محمٌ  بكلماته وكأنّ زفر الرا مو
   .األمم
  !!ه اإلأنّه املسّيا وأنّ  بيسوعَ  يكرزون يف لّك ماكنٍ يزتايدون وينمون و إّن املسيحيني ،يا ُمعلِّمـ 
عِدمَ لقد .. يا للتجديف ـ 

ُ
يسوع هذا بل الصليب ومات ملعونًا حبسب الرشيعة كغريه من  أ

ءٍ  قون وتنتيه شيعتهم األمر، وعن قليل سوف يتفرّ املجرمني وانتىَه    .. إىل ال 
  ..األموات  بني ه قام منهم يقولون أنّ ولكنّ ـ 
  أتصّدق هذا؟ـ 
 ولكنهم ينقلون شهادات كث. بالطبع الـ 

ُ
  ..كثريين شاهدوه بعد املوت قائًما يف نوٍر  ناٍس رية من أ

  ..  كذٌب ..  كذٌب ـ 
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  إّن هلم دالئل بل هذاـ 
  ..لكّه كذب ـ 
ّ بل يدِّ ـ  ي تر ي رأى يسوع يف طريق وماذا عن شاول ا ه إىل دمشق ودخه غماالئيل العظيم، وا

  ..، وبدأ يكرز بقيامة يسوع من األموات صري  تابعٌ 
..  كبرًياًما علّ صبح مُ ون فرتك ديانة آبائه، مع أّن مستقبله اكن باهًرا إذ اكن سيُ لقد أغواه املسيحيّ ـ 

  .اإلمرباطور ه بل يدِّ جزاء ليقوقد  ..ني كما قلت لك ولكنها غواية املسيحيّ 
ي يش إلهلهم لٍص خُم  إىل تابعٍ  األّول نياملسيحيّ  طارِدُ وهل بسهولة يتحّول مُ ـ  هد  اجلميع وهو ا

   ى األقدمني؟؟طَ ري بل خُ بالغرية بل ديانة اآلباء وباحلرص بل خدات اجاموس والسّ 
  ..ستخدًما قوات الشياطني مهم يفعل املعجزات مُ علِّ سوا معه السحر كما اكن مُ رلقد ماـ 
  وهل يمكن للشياطني أن تعمل اخلري؟؟ـ 
ِـّ أراك متأثـ    دافع عنهم؟؟تُ ًرا بما سمعته منهم؟؟ ما بالك ـ
، وجيب أن أقتنع لكيما أستطيع أن أجادل اآلخرين إنّها أفاكرٌ ـ    .تدور برأ
  ..معهم بل اإلطالق  ال تدخل يف حوارٍ .. ال ـ 
  ..ولكن ـ 
ني ال حوار مع املسيحيّ  ..أنت الزلت صغرًيا بل مثل تلك احلوارات  ..ال مناقشة يف هذا األمر ـ 

وم يكيف  .مهما اكنت األسباب   ..هذا احلوار ا
َ اقام الر بينما  ،ةالفقرة األخرية من الرباكت اخكما عرش رّدًدايطنطن مُ رب وبدأ ضّط وهو مُ   مو

  :قائالً جًها إىل غرفته، تّ اكن مُ 
  ن هلم رجاء ويك ين الاملرتدّ 

  رض مملكة املتعجرفني من أصوهلا ولتسقط وتنق
  أيامنا  يف

هلك أتباع يسوع     عنيٍ  طرفة هلراطقة يفوا اجارصيو
محَ  ُ    اسمهم من سفر احلياة و

   يقنيع الصدّ حُيسبوا م وال
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ي ربُّ  نت ياأ مباركٌ  ّ تُ  ا   ينل املتكرّب ذل
ـّ اكنت لكماته خترج وكأن ين صلبوا اجّ  مَ مَ ها تستنهض هِ ـ ثوا من عَ ُبْ  ارصيَّ األجيال السابقة ا

  .. لصلب لّك نارصيٍّ  جديدٍ 
الئل والرباهني واحلوار ّزٌق خرج أبشالوم وهو مُم  ي ال يقتنع إّال با  ،واإلقناع بني فضول الشباب ا

أذنيه اكن صدى نّص املزمور يرتّدد يف  ..يني ابّ الرّ  يف احكلمذة بل يدِّ  م اليت يه أساسّيةٌ وبني طاعة الُمعلِّ 
شيق ر اللكمات  اول احكفلُّت مناكن حُي .. للمصلوب بل وقع اللكمات  بينما رسم ذهنه صورةً 

نا اإلعياء وهو يصارع الفكر ويقارعه ويدفعه دفًعا خارج  .اًك بشّدةسَ مْ واخلياالت إّال أّن ذهنه اكن مُ 
  .. ضّيقها ويسّد منافذها كما أمره الرا يُ  حجرة عقله الرحيبة واليت جيب عليه أنْ 

ويدفع  من املجهولِ ساحبًا بل موجٍة ذهب إىل اكحر وجلس بل شاطئه وكأنّه يستلهم منه قراًرا يأ 
  .. بموجاته ما وقر يف قلبه من الشّك واحلرية

  

  املواجهة
  

وس أبولّلونيا ة الُمحّيا، مخرّية الوجه من قَ رشِ ، مُ من عمرها، حنيلة اجلسد العرشينيف  فتاةٌ  ،أخت إ
بني  أبولّلونياأضحت  .ذات ابتسامة هادئة ال تفارق وجهها أثناء احلديث لفحات شمس اإلسكندرّية،

تها إثرعشّية وضحاها  اكنت تق يومها بني . رصاع دام عّدة أشهر مع املرض رّبة املزنل بعد وفاة وا
رشاء طلبات املزنل من األجورا وبني احكنظيف والطيه، ولكنها أيًضا اكنت قارئة جّيدة للّك برديات 

وس وأفبولوس، فقد تعلّمت منذ صغرها ونانّية ،إ وس ،ا ولكنها يف الفرتة األخرية اكنت تميل . من إ
ي اعتادها جتالسه  اتً إىل العزلة وحدها يف حجرتها، واكن هذا األمر ُملفِ  وس ا للنظر وخاصة عند إ

  .يعود إىل اكيتل نهار حينما 
وس قد فاحتها منذ عِ  ّ وهو ، لالرتباط بها بمطلب سوسينيوسّدة أيام خلت اكن إ  ارسنيأحد ا

ه للطّب  ي ورث عن وا حكا من أجود األرا اليت  عرشات األفدنة يف املوسيون وا  درّ تُ يف جنوب ا
ً رفضها احلديث يف األمر حُم  اكن. عليه دخًال كبرًيا وس وأفبولوس، فالزواج من أحد األغنياء إل اريِّ

لتفكري، ل هلةً وس مُ أعطاها إ. برّمتهرفضت األمر  أبولّلونيا فني مطمح الفتاة السكندرّية إّال أنّ واملثقّ 
وم   .واملهلة تنتيه ا
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وس إىل املزنل ونادى قائالً    أين أنِت؟ أبولّلونيا :دلف إ
  ..حلظة واحدة ـ 
ك ـ    ..أنا قادم إ

وس احلجرة فوجد  وس . مرقدهات شيئًا ما حتت تنهض مرسعة بعد أن دسّ  أبولّلونيادخل إ بدا إ
  كيف حال قطيت الصغرية؟ :وداعبها قائالً  وكأنّه لم يرى شيئًا،

  وأنت كيف اكن يومك؟. خبري حالٍ ـ 
  . أمحد اآلهلةـ 

وس مقابلها وهو يقول بصوٍت خافٍت    هل توّصلت إىل قرار؟: وقف إ
  بشأن ماذا؟ـ 
  الزواج من سوسينيوسـ 
 ـ 

ُ
  فّكر يف هذا األمر اآلن؟أنا ال أ

ِ ـ    ال؟ مَ ول
  لم حين امليعاد بعد؟ـ 
ّ ـ    ، صارحيين، هل هناك آخر؟لونياأبول
  بالطبع الـ 
ها أيّة فتاةتوافر لّك  بالرغم من ملاذا الرفضإًذا ـ    يف سوسينيوس؟؟ ،يف املدينة الصفات اليت تطمح إ
ي دون شئ ال أريد االرتباط اآلن، فأنا أرىَع فقط ـ  ون اكيت، وال أستطيع أن أتركك أنت ووا
  .عونٍ 
  ال تشغيل بالك بناـ 
  ..ؤّجل األمر إًذا جـ 
  وماذا أقول لسوسينيوس؟ـ 
  .غه أمنيا أن ياليق الفتاة املناسبة اعتذر  وبلّ ـ 
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رفضها الزواج وعزوفها عن الرجال بسبب رخيته  ق أنّ صدِّ وس بكلمات أخته، ولم يُ لم يقتنع إ
هما   !!األمر أكرب من هذا. ووا

وس يف تفتيش حجرتها، ونظر حتت املرقد فرأى ، بي طعام الغداءحرضِّ حكُ  أبولّلونياخرجت  نما بدأ إ
  :، أخرجها وفردها، وبدأ يقرأملفوفة بعناية يف قطعة قماش بيضاء قصاصة من الربدي
ِـّ فَُكونُوا ُمَتَمث ِحبَّاَء، ــ

َ
ْوالٍَد أ

َ
  ِلنَي بِاهللاِ َكأ

  َواْسلُُكوا يِف الَْمَحبَِّة 
يًْضا وَ 

َ
َحبَّنَا الَْمِسيُح أ

َ
ْجِلنَا،َكَما أ

َ
ْسلََم َغْفَسُه أل

َ
  أ

 .قُْرَبانًا وََذنِيَحًة هللاِ َراحِئًَة َطيَِّبةً 

ْو َطَمٍع 
َ
نَا َولُكُّ جَنَاَسٍة أ ا الزِّ مَّ

َ
  َوأ

يِسنَي،    َفَال يَُسمَّ بَيْنَُكْم َكَما يَِليُق بِِقدِّ
َفاَهِة،    َوَال الَْقَباَحُة، َوَال الَكَُم السَّ

  تَِليُق،  َوالَْهْزُل الَّيِت الَ 
ْكرُ    . بَْل بِاحْلَِريِّ الشُّ

اٍع  ْو َطمَّ
َ
ٍس أ ْو جَنِ

َ
نَّ لُكَّ َزاٍن أ

َ
   ،َفإِنَُّكْم َيْعلَُموَن هَذا أ
ْوثَانِ 

َ
ِي ُهَو َخبٌِد لِأل َّ    ،ا

ُ ِمرَياٌث يِف َملَُكوِت الَْمِسيِح َواهللاِ َ   . لَيَْس 
نَّهُ 

َ
َحٌد بَِكَالٍم بَاِطل، أل

َ
ُكْم أ ُموِر  َال َفُغرَّ

ُ
  بَِسبَِب هِذهِ األ

ْننَاِء الَْمْعِصيَةِ 
َ
ِ َغَضُب اهللاِ بَلَ أ

ْ
  . يَأ

اَكَءُهمْ    . َفَال تَُكونُوا رُشَ
ا اآلَن َفنُوٌر يِف الرَّبِّ  مَّ

َ
نَُّكْم ُكنُْتْم َقبًْال ُظلَْمًة، َوأ

َ
  . أل

ْوالَِد نُورٍ 
َ
  . اْسلُُكوا َكأ

وِح ُهَو يِف لُكِّ  نَّ َعَمَر الرُّ
َ
  . َصَالٍح َوبِّر وََحّق  أل

ٌّ ِعنَْد الرَّبِّ  ِ يَن َما ُهَو َمْر   . خُمْتَرِبِ
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لَْمِة َلرْيِ الُْمثِْمَرةِ  ْقَماِل الظُّ
َ
ُكوا يِف أ   َوَال تَْشرَتِ

ُوَها   . بَْل بِاحْلَِريِّ َوخبِّ
يًْضا قَِبيحٌ 

َ
ا، ِذْكُرَها أ ُموَر احْلَاِدثََة ِمنُْهْم رِسًّ

ُ
نَّ األ

َ
  . أل

 إَِذا تََوبََّخ ُفْظَهُر بِاجُّورِ  َولِكنَّ 
  . اللُْكَّ

ْظِهَر َفُهَو نُورٌ 
ُ
نَّ لُكَّ َما أ

َ
  . أل

لَِك َفُقوُل  ْمَواِت : ِ
َ
َها اجَّائُِم َوُقْم ِمَن األ فُّ

َ
  اْستَيِْقْظ ك

َء لََك الَْمِسيحُ  ِ  .َفُي

وس أبولّلونياـ    ..، رصخ إ
  .. بالربديّة  ساًك جرة ووجدت أخيها مُم خلت إىل احلد..  مرسعة أبولّلونياجاءت 

وس إىل وجهها نظرة حاّدة   ما هذا؟ :وصاح قائالً  نابتة عن وجٍه احتقن حبمرة الغضب، نظر إ
  ..يل  إنّها برديّة أعطتين إياها صديقةٌ ـ 
ي فيهاـ    ؟أتعرفني ما ا
  ..بالطبع ـ 
  ..ني نه نصٌّ للمسيحيّ إـ 
  أعرفـ 
  وهل قرأتهـ 
  مراًراـ 
  اذا؟ملـ 

  : يف عينيه وأجابته بنربة هادئة مبارشةً  أبولّلونيانظرت 
  .ين مسيحّيةألنّ ـ 

وس اكلصاعقة وحتّجر الالكم يف حلقه، وتسّمر يف ماكنه وكأنّها  اكفهّر وجهه،. نزلت اللكمات بل إ
صري كومةً  قد ألقت   .من حجارة عليه بتعويذة سحرّية 
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م  :هلا قالح مخر لكماتها، ته وأفاق من ترنُّ سبات صدم بعد حلظات استجمع فيها قواه ونهض من
  حدث هذا؟

  ّدة أسابيعمنذ عِ ـ 
   ؟سريابيس إهلنا عبادة وهل تركتـ 
ّة يرخنا  اكئنٌ  ه خالٌق ليس قطعة من احلجر نصنعها ونرخها، ولكنّ  إّن اإلـ  قبل األزمنة األز

خلليقة اليت ملسها املوت والفساد فتغّربت بًّا باّسد حُ إهلنا قد جت..  وحيمينا ويقودنا إىل ملكوته األبدي
 عٍ طَ حضوره يف الكون فخلّقت آهلتها وتعّبدت هلا ويه ليست سوى قِ عن خالقها احلقييق وتعامت عن 

   ..حجرّية صامتة صمت املوت 
 اكنت لكماتها حتمل من اجلرأة ما لم يعهده، فهوى بكّفه بل وجهها وكأنّه استجمع قوى سريابيس

كيل هلا تلك الصفعة    ..وغضبه 
ه بأعني  سقطت   :القّوة واحكحّدي باحلنو والرّقة، وقالت  مزتج فيهايبل األرض ويه تنظر إ

تلك احلرّية، فلماذا ترفض أن أمارس  تهبنا، واحلرّية عطّية اآلهلة، فإن اكنت اآلهلة حرّيةٌ  إّن اإليمانَ 
؟؟   حرّييت يف اختيار عقيد

  ..أبًدا .. مثل تلك احلرّية لن نسمح بها أبًدا  .ستلتهم حضارتنا وثقافتنا وتراثناة جوفاء، إنها حريّ ـ 
ين لم حيملوا سالًحا يوًما ملواجهة  لالُعزَّ  دينهَ ني البسطاء الُمضطَّ وهل ختافون من املسيحيّ ـ  ا

املهانة  هلم روندِّ صتعملون اجهب والسلب وتُ  وأنتم محالتكم املحمومة عليهم وإذلرتكم بل بيوتهم
  .. والسباب

  ..ثالة املدينة إنّهم حُ ـ 
  ادة واألغنياء؟هل ألّن بهم الفقراء والعبيد وهم يتمّتعون بنفس حقوق السّ ـ 
املساواة تعين خراب ..  عبًدا والعبد يبىَق  ادً يِّ سَّ  د يبىَق يِّ فالسَّ  ..ادة والعبيد ال مساواة بني السّ ـ 

  ..املجتمع 
  نسان؟ أال يعنيك خراب اإلنسان؟وماذا عن اإلـ 
  .. بيد خملوقون ملثل هذا العمل إّن العـ 
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عبدة الرثي لوكيوس تمتلك قدًرا هائًال من اخكقافة  نّ ألم تأتين يوًما حكقول يل إ ق هذا؟؟صدِّ هل تُ ـ 
  !!ورجاحة العقل وعّزة اجفس

  ها استثناء؟؟إنّ ـ 
سة اإليمان، وامتلكت عّزة اجفس حينما وقفت فت يف مدرها تثقّ ها مسيحّية، وأنّ نّ أو تدري أـ 

   !!ادة واألغنياءجبوار السّ  جنبًا إىل جنٍب 
  إىل ما ترمني؟؟ـ 
، إنْ واحدةٌ  عجينةٌ  البرشُ ـ  نالوا حرّيتهم ظهرت قدراتهم  ، خليقة اهللا احلسنة بل صورته ومثا

ُ .. وملاكتهم ومواهبهم  ّ  ّررنا باالبن رصنا أحراًرا باحلّق حت إنْ .. ر البرشّية حرِّ هلذا جاء املسيح   إنْ  ح
  .عبوديّة البرش موثقني بصّك  ن اكعضاك

  سّيده؟؟ يدِّ يف  لصكٍّ  هو عبدٌ  نْ وكيف يتحّرر مَ ـ 
ر رّية القلب وانطالق اتأّدب بالعلم والفلسفة؟؟ فاحلرّية حُ أتسأل هذا السؤال وأنت المُ ـ  لروح وتطهُّ

احلرّية يه العطّية الاكمنة .. احلرّية جتديد للسلوك والويع واكصرية  ..اجفس وإن اكن اجلسد مستعبًدا 
  ..ودروبه  يف مسالك الرّب  زها حكتفّجر حياةً فّ تتلّمس ما حُي  ،يف قلب لّك برشٍ 

وس احلرج من لكمات  عليك ..  !!أتتفلسفني اآلن :، ولكنه أخفاه بقوأبولّلونيابدا بل وجه إ
يانة اآلباء وإّال ..  مراجعة نفسك يف هذا األمر   ..إّما العودة 

   وإّال ماذا؟؟ هل ستقتلين؟؟: أبولّلونياقاطعته 
  :ويه تقول  صارمةً  نظرت يف وجهه نظرةً 

  َمْن َسيَْفِصلَُنا َقْن حَمَبَِّة الَْمِسيِح؟ 
ْم َض 

َ
ٌة أ ِشدَّ

َ
ْم ُعْرٌي أ

َ
ْم ُجوٌع أ

َ
ِم اْضِطَهاٌد أ

َ
  يٌْق أ

ْم َسيٌْف 
َ
ْم َخَطٌر أ

َ
  ؟أ

ْجِلَك ُغَماُت لُكَّ اجََّهارِ : َكَما ُهَو َمْكُتوٌب 
َ
نَا ِمْن أ   . إِغَّ
بِْح    . قَْد ُحِسبْنَا ِمثَْل َلنٍَم لِثَّ

َحبَّنَا
َ
ِي أ َّ يِعَها َفْعُظُم انِْتَصاُرنَا بِا   .َولِكنَّنَا يِف هِذهِ مَجِ
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وس عينيه عن حوَّ  من اكيت متوّجًها  خرج. ّتهموهو المُ  احلّق  ت وكأنّها مالكةُ دَ اليت بَ  أبولّلونيال إ
َ  املوسيون، فهناك جيد من رفقة العلمإىل   متناثرةٌ  فكره أشالءٌ  شعر أنّ .  همومه وأتعابهما جيعله ين

م حكعيد هلا احلياة   !!أشبه بأشالء أوزيريس اليت تنتظر إيزيس حكجمعها من األقا
ّ تلك يه أّول مّرة تمتد فيها يده بل أخته  رصه ه وتنايلأ يتذّكر كيف اكنت حتّبه وحتنو عبد. لونياأبول

يها أخطاء  كريات ترضب بأوتادها يف رمال عقله، ..  تهمراهقبل وختيف عن وا لكّما اكنت أطياف ا
َ  اكن   .منه جتاه أخته رَ دَ  ملا بَ يشعر باأللم واأل

ي اكن يتدرّ  كما اكن يؤمله أيًضا أنْ  رجة وهو ا ب بل ضبط اجفس كأحد ثمار ينفعل إىل تلك ا
ءٍ ..  اكنت مبادئه القديمة تتعّرض هلّزات عنيفة..  احلقيقّية الفلسفّية املعرفة   ..  يتهاوى  شعر أّن لّك 

ما بني  ،نهكتتواتر بل ذهنه المُ اكنت الصور  .. حتارصه .. تالحقه ةبأّن املسيحيّ  شعورٌ كه يتملّ اكن 
وحنّ برديّة  .. وجه لكيمندس .. تعّبدين ني المُ وجه املسيحيّ أ.. وجه الاكهن ولكماته .. ا إجنيل املسيح 

اكنت رأسه تدور .. وصالبتها ومنطقها  أبولّلونيالكمات ..  أبولّلونياليت وجدها يف غرفة لكمات الربديّة ا
   :رفع عينيه إىل أبل وهو يقول.. 

   يا يسوع اجارصي ماذا تريد ميّن 
ك عين    .. إ
  ..  اتركين وشأ

  .. ملاذا تالحقين هكذا 
هور     ..اكنت قدماه تتحّراكن حنو املوسيون بينما اكن مصريه يتحّرك بعيًدا حنو الرّس املكتوم منذ ا
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  لكيمندس
  

وس يف الطريق إىل املوسيون وجد احكحّكم يف  دَ قَ ه فَ آخر، وكأنّ  موضعٍ ه إىل نه حتماليرجل أنّ  إ
لت عن املوسيون إىل بيت وجهته حتوّ  إّال أنّ ، لم يدر ،غضب أم الفضولوجهته، هل اكن يقوده ال

تلقّ نيلكيمندس حيث يلتيق املسيحيّ  م إهلهم     ..نوا تعا
  .. جامدةٍ  ةٍ جافّ  بل أغصانٍ  الفحتها رياح الشمال وتركتها أطيافً  صيفّيةٌ  اكن وجهه ذابًال وكأنّه نبتةٌ 

ي حاملا رآه ابتسم قائالً  .ثري من الرتدُّدبعد الك اكاب َق رَ طَ  كنت أنتظر : فتح  لكيمندس، ا
  ..جميئك، تفّضل 

  ..وس إلاكنت رّدة فعل لكيمندس حُمرّيه 
  ماذا ترشب؟ـ 
ّي بعض التساؤالت ـ    ..شكًرا لك، أنا هنا ألّن 
  ..ة لّطف من برودة شتاء اإلسكندريّ عزيزي، يمكننا أن نتحّدث بينما حنت مرشوًبا دافئًا يُ ـ 
افئمن اجعنقليل حسنًا، ـ    .ع ا

ة املاكن، وباألخّص تلك احلجرة مَ رْ وس تنتهك حُ عّدة دقائق، بينما اكنت أعني إلِ  ذلب لكيمندس
  ..ات بالرقوق والربديّ  ا ُمكّدسةٌ هاليت اكن بابها مفتوًحا، وقد بدا أنّ 

وقد بل احلوائط، واكنت هناك طاولة املستندة  اخلشبّيةبه العديد من األرائك  ،سًعاتّ اكن املاكن مُ 
الحظ . ّدة ريشاتق، فضًال عن حمربة وعِ غلَ تكّوم عليها العديد من الرقوق، بعضها مفتوح واآلخر مُ 

وس وجود بعض اجقوش البسيطة الساذجة بل احلوائط؛ سمكةٌ  .. بل كتفيه  الً حيمل مَحَ  شخٌص ..   إ
. يف أّول األمر نها بوضوٍح فضًال عن بعض اللكمات اليت لم يتبيّ   .. األلفا واألوميجا .. ذو رشاٍع  مركٌب 

واجهها فوجدها تقول لم تؤمنوا فلن  إنْ .. ماران أثا .. ص لِّ يسوع املسيح ابن اهللا خُم : اعتدل يف جلسته 
  .. من موضعه لم يتبيّنها لكّها هالعديد من العبارات األخرى ولكنّ و.. تفهموا

افِ هاك اجعنـ  م  الكوب الفخاري ، قئع ا   ..اهلا لكيمندس وهو يُقدِّ
  .شكًرا لكـ 
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، فما اكن منه إّال أن بالرقوق املليئة وس تسرتق اجظر إىل تلك احلجرةالحظ لكيمندس أن عينا إ
  .أراك شغوفًا باملعرفة :قال

  .نعم أنا كذلكـ 
 ُت لْ جُ ، و لّك مباهج احلياة، بل وقد تركت عيّن احكهاًماحكهم املعرفة ألقد قضيت عمري بني الرقوق ـ 

ونان وسوريا وروماساحئًا ما بني    .من أجل حتصيل العلم ا
ونان يف كنتهل  :وس وهو يقولملعت عينا إ   ؟ا

ّ لفرتات طويلة  )اليت أّسسها أفالطون( قد كنت أترّدد بل األكاديمّية يف أثينانعم، وـ  أملمت تماًما  ح
  ..بالفكر األفالطوىي 

وس إىل غرفة الرقوق وهو يقول لتحتوّ    .أراك فتحت فرًخ للمكتبة األم هنا يف مزنلك :عينا إ
ّ يف العالم أمجع، و السكندرّية ال تدانيها مكتبةٌ  بالطبع ال، فاملكتبةُ ـ    ..أترّدد عليها  ااآلن أن ح
رون بأبناء رِّ غملاذا تُ  :هنا ألتباحث يف أمور الكتب واملعرفة، ولكن ألسألهولكين لم آت إىل ـ 

   هم لإليمان بمعتقدكم؟نسريابيس حكقتادو
د يف العالم السفيل بأوزيريس كما حِ تَّ هل تعرف أّن سريابيس هو أوزير أبيس أي العجل أبيس المُ ـ 

تخلَّق هل جديد؟حِ يتَّ  أنْ  تقول األسطورة؟؟ هل يمكن لعجلٍ  ن علِ حنن نُ ولكن بل أيّة حال !! د بإ 
مَ  ناـِ ملن ُفْقب إهلنا عن تعا ر بل صادِ ده للطريق الصحيح، فنحن ال نُ رشِ ب به ونُ رحّ ل نُ بَ قْ فَ  نْ ، ومَ ل إ

  ..رّيات اآلخرين حُ 
  وماذا عن الفتيات الصغريات؟ـ 
  وماذا عنهن؟ـ 
  .بمعجزات إهلكم نإنكم تسلبون عقوهلـ 
  عّمن تتحّدث؟ـ 
  .أبولّلونياعن ـ 
  ؟وهل تعرفهاـ 
  .إنها أخيتـ 
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وس، إّن أختك تبلغ من العمر  :وهو يقول هادئةً  ندس ابتسامةً ابتسم لكيم هم  نْ خًما ومَ  عرشينإ
  ..لةات، فيه ليست طفّ ولون مسؤحمَّ تجات وهلم أبناء ويزتوّ يف سّنها مُ 

  .مهما يكنـ 
ّ هل تعلم أنّها لم تعتمد ـ    اآلن؟ ح
  هذا؟ ماذا يعينـ 
إىل طبائع جديدة  ل طبائعنا اليت اكنت رهن قيود الرشِّ حوَّ حكت إّن املعموديّة تهبنا نعمة االستنارةِ ـ 

تتعلّم اآلن  أبولّلونياإّن .. سقطت عنها أغطية اجلهل  ُمقّدسة تّتجه هللا وتتأّمل يف اجور اإلليه بعد أنْ 
، وم اكتمل إيمانها وفهمها   ،باملاء قّدسةتنال نعمة املعموديّة المُ  تستطيع أنْ راكئز اإليمان املسي

  .وتصري مسيحّية
  ؟ليست مسيحّية اآلن أوـ 
تتناول من جسد الرّب  إىل الكنيسة لتستطيع أنْ  ها ستنضمّ ها مسيحّية يف قلبها وقناعتها، ولكنّ إنّ ـ 

ر من الرّش؛ فاحكحرُّ  ودمه بعد نوال املعموديّة   .ر من الرّش هو بدء اخلالصاليت حُترِّ
فتح للطارقبل اكاب، فاعتذر  اٌت قَ رَ ت طَ عَ هنا ُسمِ    .لكيمندس ليك ما يقوم 

فتحها وحينما بدأ يف القراءة، . ، أخذها منه شاكًرا، وأغلق اكابحيمل  رسالةً  اكن بل اكاب شاٌب 
  ..بدا بل وجهه  بفرٍح  رَ عَ شَ 

 
ُ
ءٍ عّطلَ هل أ وسما ك عن    .؟ سأل إ

  .عليّم، من مُ ّدة أشهرٍ ال ال، فقط تلك رسالة كنت أنتظرها منذ عِ ـ 
  !!علّمكمُ ـ 
ي عليّم بنتينوس الصقيّل نعم، مُ ـ    .يف اإليمان هيبل يد تتلمذت ا
  ؟وهل هو يف املدينةـ 
ذهب اكرًزا باإليمان يف اهلندـ    .ال لقد ترك املدينة 
  !!يف اهلندـ 
  .نعمـ 
ذهب إىل تلك اكالد اكعيدةـ  ي جيعله يرتك اإلسكندرّية العظيمة    .وما ا
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  :  عينيه وهو يقولنظر لكيمندس يف
  ..اليت تقتادنا دائًما إىل احلياة األفضل  حمّبة الرّب يسوعإنّها 

وس ع يغرس زارِ اكن لكيمندس أشبه بمُ  األما يف قلوب البرش ويقتلع منها زوان األوهام، إّال أّن إ
ي تعلّ  ه قد سقط يف حبرٍ لم يكن مستوعبًا ما حيدث، وكأنّ  م يف من املتناقضات؛ لكيمندس ا

. األكاديمّية يف أثينا وجاب العالم يقتطف من زهور العالم أنرضها وأمجلها، ينتيه به األمر مسيحيًّا
اليت ترّبت بل  أبولّلونيا. ن اإليمانلِ عْ ُ  بًاتغرِّ مُ  يذهب إىل اهلند صقلّيةٍ  من أصولٍ  شخصٌّ سكندريٌّ 

م اجارصي    ..لكيمندس األخرية زادت من حريته  ولعّل لكمات.. عبادة سريابيس حتّولت إىل تعا
وس؟   .سأ لكيمندس ما لك يا إ

ءـ    .ال 
  إًذا ملاذا هذا الوجوم؟ـ 
ماذا تعين بمحّبة الرّب يسوع تلك اليت تقتلع . ونها املسيحيّ دعين أصارحك، أنا ال أفهمكم أيّ ـ 

 ُ   ؟؟؟سّبب يف قتلهقد يت جديدٍ   بمعتقدٍ برّش مواطنًا سكندريًّا لريحتل إىل آخر العالم 
 إليهٍّ  م بل األمور بمقياٍس كُ حَتْ  جيب أنْ ـ 

َ
َ ، أ   تتعلّم ذلك من أفالطون؟ مْ ل

  !!أفالطون لم يقل هذاـ 
  .يبدو أنك لم تّطلع بل لّك ما كتبـ 
  .األمر قُل يل ماذا كتب يف هذاـ 
  : يقول أفالطونـ 

  إّن اإل 
ي جيب أنْ    خذه مقياًسا لألشياء لكّها، نتّ  هو ا

  وال نّتخذ من أنفسنا مقياًسا، 
  نضع ثقتنا،  و اإل جيب أنْ 

  .العقلّية اخكاقبة ال يف قدرتنا
وس بوج ي يتوّجب أنْ  نْ ولكن مَ : ه إىل أسفل، وهو يقولهأطرق إ م عليه لّك قيِّ نُ  هو اإل ا

  أمورنا؟
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  .. هل الرمحة واحلبِّ ـ 
  ليست آهلتنا رحيمة؟ أوـ 
  ؟ سوفلكيس عن آهلتكمألم تسمع ما كتبه ـ 
  قال؟ ماذاـ 
لُ ـ    : ى من األلمس أمام جسد هرقليس حينما اكن يتلوَّ لقد قال بلسان 

   ،ذنًبا نقرتف لم حنن
ة اآلهلة قلوب بأنّ  نقر ناولكنّ   الرمحة، من خا

  اآلباء،  باسم دواعبَ يُ  أن ويطلبون األبناء، يتون فهم 
  .باألحقاد ةمليئ نظرة أبنائهم إىل ينظرون همولكنّ 

وس    إًذا؟ هو هل الرمحة نْ ومَ : ثم قال هنيهةً صمت إ
  هل تريد احكعرُّف عليه؟ـ 

وس برأسه باملوافقة   .أومأ إ
ّ احلقييق والمُ المُ إًذا جيب أن تتعّرف بل ـ    .. يسوع املسيح .. اإل اللكمة .. م األعظم علِّ ر
وس يف اضطراٍب هو؟  نْ ومَ ـ  ّ  :اف، وأضواضٍح  قاهلا إ ته وما رّس أفهم ما رّس جاذبيّ   فقط أريد أنْ إ

  .تأثريه عليكم
مه ومن ثّم تتعّرف عليه جزًءا من عظته للجموع بل اجلبل دعين أقرأ لكـ    .حكتعّرف بل تعا

وس رأسه إىل أبل وأسفل مُ     .. بديًا القبولحّرك إ
  :فتح لكيمندس الرّق، وبدأ يقرأ

نَُّه ِقيَل 
َ
قَْساَمَك  :لِلُْقَدَماءِ  َسِمْعُتْم ك

َ
وِْف لِلرَّبِّ أ

َ
قُوُل لَُكمْ . َال حَتْنَْث، بَْل أ

َ
نَا َفأ

َ
ا أ مَّ

َ
َال حَتِْلُفوا اْكَتََّة، : َوأ

ُّ اهللاِ، ِ َها ُكْر غَّ
َ
َماِء أل َها َمِدينَةُ  َال بِالسَّ غَّ

َ
ورَُشِليَم أل

ُ
غََّها َمْوِطُئ قََدَميِْه، َوَال بِأ

َ
رِْض أل

َ
الَْمِلِك  َوَال بِاأل

ْو َسوَْداءَ . الَْعِظيمِ 
َ
ْن جَتَْعَل َشْعَرًة َواِحَدًة َنيَْضاَء أ

َ
نََّك َال َيْقِدُر أ

َ
ِسَك، أل

ْ
َُكْن . َوَال حَتِْلْف بَِرأ ِ بَْل 

يرِ . َغَعْم َغَعْم، َال الَ : الَكَُمُكمْ  ِّ  .َوَما َزاَد بَلَ ذلَِك َفُهَو ِمَن الرشِّ
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نَُّه ِقيَل 
َ
قُوُل لَُكمْ . َقنْيٌ بَِعنْيٍ وَِسنٌّ بِِسنٍّ : َسِمْعُتْم ك

َ
نَا فَأ

َ
ا أ مَّ

َ
، بَْل َمْن لََطَمَك بَلَ : َوأ َّ َال ُيَقاِوُموا الرشَّ

يًْضا
َ
ُ اآلَخَر أ َ ْل  ْفَمِن َفَحوِّ

َ
َك األ يًْضا .َخدِّ

َ
ُ الرَِّداَء أ َ ُخَذ ثَْوَبَك فَاتُْرْك 

ْ
ْن خُيَاِصَمَك َوَيأ

َ
َراَد أ

َ
َوَمْن  .َوَمْن أ

َرَك ِميًال َواِحًدا فَاْذَهْب َمَعُه اثْننَْيِ  هُ . َسخَّ ْن َفْقرَتَِض ِمنَْك فََال تَُردَّ
َ
َراَد أ

َ
ْعِطِه، َوَمْن أ

َ
لََك فَأ

َ
 .َمْن َسأ

نَُّه ِقيَل 
َ
قُوُل لَُكمْ . حُتِبُّ َقِريَبَك َوُيبِْغُض َعُدوَّكَ : َسِمْعتُْم ك

َ
نَا َفأ

َ
ا أ مَّ

َ
ْعَداَءُكمْ : َوأ

َ
ِحبُّوا أ

َ
بَاِرُكوا . أ

ُْكْم َوَيْطُرُدونَُكْم، ِليَكْ . الَِعِنيُكمْ  َ
يَن يُِسيئُوَن إِ ِ َّ ْجِل ا

َ
ْحِسنُوا إِىَل ُمبِْغِضيُكْم، وََصلُّوا أل

َ
تَُكونُوا أ

احِلِنَي، َويُْمِطُر بَلَ  اِر َوالصَّ رْشَ
َ
ُق َشْمَسُه بَلَ األ َماَواِت، فَإِنَُّه يرُْشِ ِي يِف السَّ َّ نِيُكُم ا

َ
ْننَاَء أ

َ
بَْراِر أ

َ
 األ

الِِمنيَ  لَيَْس الْعَ . َوالظَّ
َ
ْجٍر لَُكْم؟ أ

َ
يُّ أ

َ
بُّونَُكْم، فَأ يَن حُيِ ِ َّ ْحبَبُْتُم ا

َ
نَُّه إِْن أ

َ
يًْضا َفْفَعلُوَن ذلَِك؟ أل

َ
اُروَن أ شَّ

يًْضا َفْفَعلُوَن هَكَذا؟ 
َ
اُروَن أ لَيَْس الَْعشَّ

َ
يَّ فَْضل تَْصنَُعوَن؟ أ

َ
فَُكونُوا َوإِْن َسلَّْمتُْم بَلَ إِْخَوتُِكْم َفَقْط، فَأ

َماَواِت ُهَو اَكِمٌل  ِي يِف السَّ َّ بَاُكُم ا
َ
نَّ أ

َ
ْغتُْم اَكِمِلنَي َكَما أ

َ
  .أ

وس ويف قلب  أخدوًدا نت اللكمات حتفراك َ إذ باملياه تنفجر فيإ لم يكن . ه لرتوي نفسه العط
اكن جياهد يف  .شعوًرا بأنّه أحد قاطين القفار هيف نفس بعثتقبل اآلن؛ فطعم مياه احلياة  ئٌ مِ يدر أنّه ظَ 
ُـّ إخفاء تأث اخل فقد اكن قلبه يذوب كما ا لّك حتّراكت اجعمة ظاهريًّا، أّما من اصادًّ  ره باللكماتـ

  !!سيونوحال ينهزم يف حواٍر وهو ربيب امل قاوم. ٍل متوّهٍج عَ شْ أمام هليب مُ  لقطعة جليدٍ 
فتح اكاب  .ع األمر، فقام لكيمندس ليستطلِ ةدّ اكاب بش َق ُطرِ  وقع أقدام متسارعة، ثم عَ ُسمِ  ،وفجأةً 

ي ابتدره وهو يلتقط يسووجد ديون لقد قبضوا بل ميالنيه وإيالرية : ويقول تالحقةالمُ  أنفاسهوس ا
  !!!األجوراوماريا وهن يف 
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  ةـاملحن
  

النساء يف روما أو املدن ذات السيادة الرومانّية حسنة، فلقد كتب الشاعر جوفنال  سمعةلم تكن 
 متعجرفات، جار،الش كثرياتمرسفات،  فات،رِّ خُم  سليطات، ات،أنانيّ  هنإنّ  عن نساء روما قائالً 

ّ  جنيزتوّ  يكدن ال زانيات، اع،للزن اتبّ حُم  مغرورات، ّ  الالكب ويستبدلن قن،طلّ يُ  ح  لةاملدل

ٍّ . باألطفال اكن . نللّ تهمُ  ولم تكن نساء اإلسكندرّية سوى صورة من نساء روما ولكن يف ثوٍب رش
ولة أجاز تسجيل النساء كه نّ  إّال أن الروما ال يسمح بالزىَن القانو ّ عاهرات يف سجّالت ا يتسىّن  ح

جتدهن يف أماكن ارتياد  يمكنك أنْ . الحقة قضائّيةلة أو مُ ساءَ هلن ممارسة هذا النشاط األثيم دونما مُ 
د، يف حلبات املصارعة، يف دور احكمثيل، مَ أرشاف املدينة؛ عند مداخل املعابد، حتت األروقة ذات العُ 

إّال أّن أماكن الفقراء . ة، يف الكثري من األماكنّمامات الّعامّ هات واحلدائق، يف احليف املتزنّ 
   .واملساكني لم تطأها أرجلهن

ّن فإبالرغم من ثراء مدينة اإلسكندرّية كأهم ميناء بل اكحر وكأكرب مركز عليم يف العالم القديم و
َ شوارعها الفسيحة اكنت تغّص باملتسوّ  الرضائب فراحوا أثقلتهم  نْ  واملنكوبني ومَ لني واملر

.. ّجة الرتف واملتعة حَمَ و.. فاملدينة اليت صارت موئًال للعلوم والفنون واآلداب  .يتلّمسون قوت يومهم
من  اّكنالسُّ  اكن يتوافد عليها. ا باكؤس والشقاءاكنت تعّج أيًض .. حلدائق الغّناء بتة القصور املنيفة واو

ن األحوال، خمتلف أصقاع اكالد أمًال يف لقمة العيش و   ..فال جيدون سوى األرصفة هلم مسكنًا حتسُّ
حبنث عن  هنإّال أنّ . د العيشغَ حتيا يف رَ  من بيوٍت  اكنت ميالنيه وإيالرية وماريا فتيات مسيحّيات

ذات يوم وهن جالسات يف مدرسة اإليمان يتلقن احكعليم . الطريق احلقييق املؤّدي إىل ملكوت اهللا
، سمعن الُمعلِّ    :م يقولاملسي

، ليس هناك سوى هلٍـّ أحب ونا  واحدٍ  ا ا فإّن اخلليقة واحدة يف عني اآلب، بال تميزي، ا
، العبد اكحلّر، الفقري اكلغين، العالِم اكأليّم، اللّك مدعو من  اآلب ومقبول  هودي اكملرصي اكلروما اك

  . من اآلب، بل وأيًضا الرجل اكملرأة
َ هل تعتقدون أّن املرأة   من الرجل كما يشيع املجتمع من حوجا؟ دعوىي أقول لكم إّن فضيلة أد

، حييون يف كنيسة واحدة، ، سّيد االثنني واحدٌ الرجل يه بعينها فضيلة املرأة، ألّن هل االثنني واحدٌ 
، والزواج هو رابطة خيضعون اواحدً  ويتناولون غذاءً  عينه ضاعَ تّ اال  يمارسونون حكمة واحدة، يتلقّ 
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ء بينهم .. طاعتهم .. آماهلم .. معارفهم .. أسماعهم .. بصائرهم .. أنفاسهم . ا بل قدم املساواةهل لّك 
.. متساٍو  يف اخلالص بقدرٍ  لكيهما رشيٌك .. هلم نفس الرشكة ونفس اجعمة ونفس احكفكري . متشابه
  .يف اآلب ،اجلميعَ  ،اخلالُص  دَ لقد وحَّ 

  لة بنعمة اهللا؟؟جمَّ المُ  ولكن َمْن يه الفتاة املسيحّية
وكحل األعني  رشائط الشعر ومناديل الرأس: هانّ ه عن زينة النساء إطوفان يف ملهاتِ يقول أرس

ّن الزينة احلقيقّية فيقول إ بولس مناعلِّ أّما مُ .. واخكياب الضّيقة واللّفاح ذو احلواف األرجوانّية والقالئد 
  .ايل يف أعني اهللاخكمن الغ يتكمن يف الروح الوديع اهلادئ ذ
هب والفضة واألحجار اخكمينة يلِّ إّن اجلمال احلقييق ليس يف حُ   ختيف تلك اليت الرّباقة، خكيابوا ا

ي هو عطّية اهللا هب . اجلمال البسيط ا ي من خال وحده يّتضح ا فالزينة احلقيقّية هو اللكمة ا
  . غري املوصوف يف نور حمرضه مجال الروح قل للروح كما يتألّ لكِّ المُ 

فالقداسة ال . يتمّسكن بالبساطة اليت تصل بهم إىل القداسة يتبعن املسيح عليهن أنْ  نْ إّن مَ 
جب والكربياء البساطة تزنع من روح اإلنسان العُ . تظهر حينما يتّسع الفارق بني البرش يمكن أنْ 

ها الفهم واحلكمة ال بكحل األعني إنّ تتعلّمن ما يه الزينة احلقيقّية؟  هل تردن أنْ . م واحكفاخرُـّ واحكعظ
  .. فزينة اآلذان يه احكعليم الصادق أما كحل األعني هو اللكمة. وثقب اآلذان

ي من املسيح، ال اجاتج عن  ي يفوح منها هو العطر املليك احلقييق ا كن عطر املرأة ا
تها يف األطايب حككن راحئتها دوًما يه اليت تنبع من طهرها وود. رةعطَّ املساحيق المُ  ّ اعتها، إذ جتد 

ي يُ طِ هذا هو الزيت العَ . الُمقّدسة اليت للروح ب من ركَّ هّيئه املسيح للتالميذ، ذاك املصنوع والمُ ر ا
  ..ة سماويّ .. مكونات زكّية الراحئة 

 يرتدينيزتّين بالفضيلة و عن زينة العالم وقّررن أنْ  ؛ ميالنيه وإيالرية وماريا،ختلَّت الفتيات
  .يف أعني اجلمع السماوي كثوٍب بّراقٍ  ،املحّبة للّك اخلليقة

هبّية المُ لم يكتفني بعدم احكحيّل باحلُ  يف قلوبهن  نوضع رّصعة باألحجار الكريمة، ولكنيل ا
هر باجلوع والفاقة ين الحقهم ا َ  ؛االعتناء بالفقراء ورخية ا  حينما فالفروق بني البرش تتال

يقضني وقتهن بني حضور مدرسة اإليمان  نّ كُ  .ياء والفقراء وتشتبك باحلّب تتالمس أيدي األغن
  . إلعالن حّب اهللا للّك اخلليقة ،والصالة واخلدمة يف بيت املحّبة كما أسموه
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بتعن احتياجات الزَنْ  نزلن ي عملن فيه بل رخية الفقراء لِ إىل األجورا  يف   الصباح اكاكر،و. ا
ة، ويبدو عليه أنّ ، اكنت مالبسه مُم سنًّا أعرج يستعطي وال يبايل به أحدٌ مُ  القني رجالً  ،الطريق ه ّزقة با

 عرضن عليه املساعدة واإليواء والقليل من الطعام، وحينما سأهلن بأعني. اكن غريبًا بال مأوى
موع ملاذا يبدي ي  هن مسيحّيات وأّن الرّب ن  تلك الرّقة املتناهّية؟ أجبنه إنّ أغرورقت با يسوع هو ا

   .أوصاهن برخية الفقراء واملحتاجني
لتقط لكمات احلديث،  بآذانِ اكهن سريابيس األعظم وقد ألىَق  ا جبانبهن عبدُ اكن مارًّ  ه وسطهم 

ي يستعلم منه عن أحوال املدينة لّك يوم اومن ثّم نقله   .إىل الاكهن ا
رج والفتيات املسيحّيات، مّما أغضب الاكهن أخرب العبد سّيده بما دار يف األجورا بني الفقري األع

ي أرسل إىل الوايل حُي  َ ا نع الفتيات من اجتذاب مللم يتدّخل   يف املدينة إنْ ّذره من حدوث فو
  .الفقراء إىل دين املصلوب

اجلنود إىل خاف الوايل من لكمات اكهن سريابيس ذو السطوة واحلظوة عند أرشاف املدينة، فأرسل 
  .شديدين ةٍ وسخري هن إىل دار الوايل بامتهانٍ واقتاد. من فيهقِ ي يُ ا الزَنْلِ 

ي نزل دراكت كرسيه الُمذهَّ  أمام الوايل نأوقفوه. اجلند إىل دار الوالية دخل بهن  ،ب ودنا منهنا
  وفقراء املدينة، هل جتتذبونهم إىل دينكم املقيت بفتات الطعام؟ نما لك :قائالً  بادرهنو خمتاًال،

  .ندفع أحًدا العتناق إيماننا نا نساعد اجلميع دون أنْ إنّ : ا، وقالتنًّ ويه أكربهن سِ  النيهميأجابت 
  .ه عليهم فيما بعدنما تملو وابلقْ ، ليك ما فَ من الطعام للجوىَع قدّ كن تُ ولكنّ ـ 
  .تدفعنا إىل هذاقّدم الطعام ألّن وصّية إهلنا نا نُ إنّ ـ 
  وبماذا أوصاكم املصلوب؟ـ 
   ،لك فأعطهسأ نْ لّك مَ  ـ

  .. يقرتض منك فال ترّده أراد أنْ  نْ ومَ 
ه انًا بل اجلميع، إنّ جمّ  الطعام عإّن املصلوب يوزِّ : ه، ويقولاط جملسِ بّ ضحك الوايل وهو ينظر إىل ُض 

  !!يصبح صاحب العطايا عوًضا عن اإلمرباطور يريد أنْ 
  .اكنوا أعداءنا وإنْ  جلميع دونما تميزي،ا ّب حُن  إّن وصّية إهلنا تدفعنا ألنْ ـ 
  ني اإلمرباطور إًذا؟بّ وهل حُت ـ 
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  .. ل نهار  من أجل خالصهصيّل بالطبع، أحّبه وأـ 
  .. ن واكاليا بل اإلمرباطورّيةحَ هلذا تأ المِ : قال بسخريةٍ 

ن واكاليا تأ بسبب رفض اإل الوحيد وكذلك بسبب رشور روما ومواطنيها يف لّك حَ إّن المِ ـ 
  .ماكن
  .ين بل إهانة املواطنني الرومان أسياد العالمأجترؤـ 

  : وبأٍس  من قّوةٍ  أجابت بصوت لم خيُل 
  .للعالم هو الرّب يسوع أوحدٌ  يوجد سّيدٌ 

  ..د ههنا وليس آخر يِّ أنا السَّ : وهو يقول ها بقسوةٍ مَ طَ قام من بل كرسيه وتوّجه حنوها ولَ 
مىَن  م المُ مسحت بظهر يدها ا   :تقول ن فمها ويهم نسّل  ا

ِ  يَا: ـ لقد قال السّيد الرّب  ِحبَّا
َ
ينَ  ِمنَ  خَتَافُوا الَ : أ ِ َّ  َفْفَعلُونَ  َما لَُهمْ  لَيَْس  َذلَِك  َوَبْعدَ  اجْلََسدَ  َفْقتُلُونَ  ا

ْكرَثَ 
َ
ِي ِمنَ  َخافُوا.. .أ َّ ُ  َفْقتُُل  َنْعَدَما ا نْ  ُسلَْطانٌ  َ

َ
قُوُل  َغَعمْ . َجَهنَّمَ  يِف  يُليِْقَ  أ

َ
   !.َخافُوا َهَذا ِمنْ : لَُكمْ  أ

دي يسود بل الكون واخلليقة إىل يِّ سينتيه بنهاية أيامك بل األرض، بينما سَّ  أنت تسود بل تراٍب 
هور    ..أبد ا

القوا  :أشار جلنوِده وهو ينفث غضبًا ويقول.. هّنم احلقيقّية سأريكن جُ حسنًا : احتّد الوايل قائالً 
ُمنَ  ّ نهن الطعام ع عبهن يف السجن و   .د احلقييقيِّ هو السَّ  نْ مَ  نكدرِ يُ  ح
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  ةـالكنيس
  

َـّ تدث وس معتذًرا أنّ وامللفحة بالعباءةلكيمندس  رــ هاب  ، واحكفت إىل إ جتمع مع عليه ا اآلن 
وس مرافقته، فوافق بل ذلك. خوةاإل   .طلب منه إ

ني، فلقد ني بسبب شاكيات الوثنيّ القبض بل مسيحيّ  يهاف لم تكن تلك يه املّرة األو اليت يُلىَق 
  .و اإلسكندرّية بل هذا األمراعتاد مسيحيّ 

مع  ها يف صدامٍ ر للمسيحّية بل أنّ ظَ اجلّيد، فلقد اكن ُفنْ ب لم يكن ني يف املدينةاملسيحيّ  عُ ْض وَ 
 عبادة اإلمرباطور وتقديم  احكهادن مع اإلمرباطورّية يفنيذلك بسبب رفض املسيحيّ  ورّية ولعّل اإلمرباط

ي اكن بمثابة رفض للسيادة اإلمرباطورّية بل رخيا اكالد ، األمر ا    .اكخور 
وس للكيمندس إّن هذا ليس طريق الوايل، فأجابه بل هو الطريق إىل الوايل ..  يف الطريق قال إ

  .بيده أمور احلياة لكّها نْ مَ  ولكن الوايل احلقييق؛
دخلوا . خوة جمتمعنيمن اإل هناك، اكن العرشاتوحاملا وصل إىل الكنيسة،  ،يمندسة لكهَ جْ اكنت وِ 

  .وساد صمٌت  ، حنو الرشق،يف مواجهة املذبح وا يف هدوءٍ إىل صحن الكنيسة واصطفّ 
ي جيري وس يفهم ما ا ي مجع هؤالء؟ وملاذا جيتمعون ههنا نْ فمَ  .لم يكن إ ؟ وملاذا ال اآلن ا

ُ يذهبون إىل دار ال  إجابةعقله فلم جتد هلا  شِّ خرجت من عُ  موا شكواهم إىل الوايل؟ أسئلةٌ قدِّ والية 
اخل من جديد   .فعادت إىل ا

  :وهو يقول نيًّا،اًحا بُ وقد عال رأسه وشِ  مهلالاكهن مقابوقف 
 ووالةٌ  سيقوم أمامكم ملوكٌ ..  ه قد اضطهد أوالً إّن العالم سيضطهدكم ألنّ  :لقد قال الرّب 

ُ .. ابكم لرتك اسيم إلره من أجل حمّبيت ّل واهلوان سيقتادونكم إىل السجون وستلقون اإلهانة وا
ّ  ،بال شفقةٍ  بونكم ويرضبونكم بقسوةٍ سيعذّ ..  ..  من أجيل ،النساء والشيوخ واألطفال ح
  ..لّفقة وسيقتلونكم من أجيل حاكمات المُ مونكم للمُ يقدّ س

بولس  القديس ا بضيقات العالم احلارض، ولكن كما قالنعم يا أخويت لقد سبق الرّب فأنبأن
ي إنّ  .. أبديٍّ  جا أكرث فأكرث ثقل جمدٍ  ئنشِ تنا األرضّية تُ إّن خّفة ضيق: العظيم ه املجد األبدي ا

ءٍ  ه ونرتك لّك  ءٍ ..  ننتظره ونشتاق إ ه .. لّك    . سعًيا إ
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ي ال يُ ..  نتىَه يصربون إىل المُ  نْ عّدة لمَ ل مُ مَ احلَ  مائدةُ  نطق به هناك اخلالص األبدي والفرح ا
  ..وجميد 

وم يف أخواتنا ميالنيه وإيالرية وماريا، اللوا كرّ  لقد امتحن الربُّ  سن حياتهن لعون إيماننا ا
 َ هر الفتيات لم حيتمله سلطان الظلمة، ، ولكن طُ ني دون أجرٍ تأملّ  والمُ الفقراء واملساكني واملر

  . من أجل الرّب .. يف القيود .. ايل من جهتهن، وهن اآلن يف السجن صدر الو وافأوغر
اكنت  نْ ّب من لّك القلب، جيتاز حمنة اإليمان، ومَ اكن حُي  نْ مَ  حظات؛خُيترب يف تلك اللّ  إّن احلبَّ 

تشّدد إيمانهنا نُ حمّبته ناقصة دعو   .. صيّل من أجله 
هنا حنن، تأوّ  رُضبت ميالنيه إنْ . ح يطوجا مجيًعاعضو يف جسد املسيأي  ألمَ  نا جنتمع اآلن ألنّ إنّ 
  ..عّنا حننت ماريا طُ حَ ُجرِ  وإنْ  بكينا حنن، توّجعت إيالرية وإنْ 

ُ لن نلتجِ  بل لّك  ئ للقادرِ سنلتجِ .. طلق رساح فتيات املسيح ئ إىل واٍل وال إىل أحد األرشاف 
. ة واملوتطان احلياليمتلك س نْ مَ .. ه ل بكفّ يقيس اجلبا نْ مَ .. عليها  نْ بيده األرض ومَ  نْ مَ ..  ءٍ 

جاة سنجثو شاكرين أيًضا اكنت إرادته اج نجثو شاكرين طاكني املعونة، وإنْ اكنت إرادته األلم س إنْ 
  ..فرحني يف الرجاء 

معها دمعات بل وجنات بعض الفتيات والسّيدات املسيحّيات  الاكهن خترج وتستدرّ  اكنت لكماُت 
اكن الغضب يعترصىي . أخيت أبولّلونياالفتيات هم  وكأنّ  يلّفين شعرت باأللمِ .. صامتًا  بدا اللكُّ .. 

ين كنت أنظر فيهم برضورة اخكورة بل الوايل واحكظاهر أمام داره ولكنّ  أرصخَ  أنْ  وهممت أكرث من مّرةٍ 
َ .. ة الرجاء و املقابل طمأنين كنت أملح فيها مرارة األلمِ .. ا أراها حتمل رِسًّ فإىل الوجوه   دموع األ

  ..قهر الظلم وغلبة اإليمان .. االنتصار  قلةمُ خارجة من 
  .. وبدأت الصالة

  

  ..ألتباع املصلوب  املوُت .. ات ـّ للمسيحي املوُت 
ين جتمهروا حول دار الواليصيح اكنت تلك وكأنّهم  ة، وعيونهم تقذف محًما من الغضبات ا
 ويغٍ  اكنت املدينة تمور من اهلياج وكأنّها حتّولت إىل ساحةِ  .ًشاتلتمس فريستها حكنهشها نه جوارحٌ 

ماء فع سيف الوايل إلراقة ا شهرت فيها سيوف اللكم 
ُ
  .أ
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ني شيئًا عفويًّا يف اإلسكندرّية، إذ اكن كهنة سريابيس ومسؤو لم يكن جتمهر مئات الوثنيّ 
ُ اك. اجلمزنيوم والعديد من قادة املوسيون ضالعني يف األمر  حتديًّا مبارًشا هلم؛ شلكِّ نت املسيحّية ت

قبول  إىل هل، وبرفِض  ةال اآلهلض دخئم اإليمان الوثين باخزتقوِّ املسيحّية تُ  فالكهنة اكنوا مّمن يرون أنْ 
ين يُ نينون اختفاء املسيحيّ اجلمزنيوم يتمّ  واكن مسئولو .مرص وروما واإلغريقة آهل إقامة  ناهضون ا

 ّ موّية ةاأللعاب القتا موضع الوباء : عليها ، إذ قد أطلق املسيحّيونيف ساحات ومسارح املدينة ا
   .وجملس الطاعون

  ..ألتباع املصلوب  املوُت .. ات ـّ للمسيحي املوُت 
املعبد واملوسيون واجلمزنيوم أصابع  درك تمام اإلدراك أنّ ويُ  املزجمرة، اكن الوايل يسمع تلك اهلتافات

  : مستشاريه وجلسوا يتباحثونالوايل عَ مَجَ . خلفها
  .خذ قراًرا بهذا الشأننتّ  إّن املدينة ثائرة بل املسيحّيات، وعلينا أنْ : قال الوايل

ليا عليك كسب ود كهنة سريابيس، فهم يملكون اللكمة العُ  س أنّ نْ ال تَ : املجلس شيوخأجابه أحد 
  .عند الشعب واملوسيون

م الكهنة ولكن إىل م سيحكُ ..  أعلم ذلك: م قائالً رضب الوايل بيده بل مسند عرشه وهو يقو
   ؟املدينة

سريابيس ال يهدأ إّال بإراقة دماء املخالفني، وكذا إّن : قال أحد الضّباط املنوط بهم محاية املعبد
  .. أنت تعلم هذا..  أتباعه

ذ نفِّ نا نُ سيبدو وكأنّ أيدينا ملعاقبتهن  امددن ولكن الفتيات لم يفعلن شيئًا هذه املّرة، وإنْ : قال آخر
  ..ني فعل املسيحيّ  ةط اكهن املعبد، وال نعلم ردّ ّط خُم 

   .ال تقلق منهم فهم ال يفعلون شيئًا: أجاب الوايل
؟؟: فبادره بالسؤال   ولكن إىل م

  ..ليس هذا ما يقلقين : رّد الوايل
ي يدور برأسك؟: جًها حنوه قائالً تّ قام أحد مستشاريه مُ    ما ا

  .يرى املدينة هاجئة إّن وفًدا من عند اإلمرباطور سيأ يف غضون أيام، وال أريده أنْ : أجاب الوايل
ن بل جتميل الوضع أمام ، وهم قادروإّن لك العديد من األصدقاء يف روما: ه ضابط املعبد قائالً طمأن

  .لزم األمر اإلمرباطور إنْ 



- ٥٨  - 
 

مىَن  رفع الوايل يدهُ   ال، ليس تلك املّرة، فاإلمرباطور ليس مُ : لنافيًا بها الكم الضابط وهو يقو ا
ً
هّيأ

  .لسماع قالقل يف اإلسكندرّية
ي تنوي فعله؟: ه حنوهوقد مال جبسدِ  حد الشيوخ اجلالسنيسأ أ   وما ا

  .. ال أدري : قال الوايل
  .. عن املدينة فداءٍ  م كبَش قدِّ نُ  جيب أنْ : قال آخر

  ..  عينيهسأ الوايل وهو ينظر إىل أتقصد املسيحّيات؟
   ..نعم ـ 

  :الً ئقازمزم بشفتيه و إىل الساحة املاجئة باالضطراب، نظر الوايل من رشفة القرص
  ...آخر  سأحاول اكحث عن خمرٍج 

  

  فـي السجن
  

ي احتضن ميالنيه وإيالرية وماريا عبارة عن غرفة واحدة مُ  اكن السجنُ  تها ظلمة رطبة راحئا
بل الغرفة جتلب نسمة هواء حال طاقة واحدة أ به يوجد ..األجساد العفنة  تسكنه نّفاذة وكأنّها قربٌ 

  .تنق الفتياتخت
تلك وامرأة يف  عرشة فتاة اثنيت املاكن لم تكن الفتيات املسيحّيات وحدهن يف املاكن، إذ مجع

م املوافقة أردن تأديبهن لعدم الطاعة أو خلطأ ال يغتفر أو لعد لسادةٍ  أغلبهن عبداَت  ،الغرفة الضّيقة
َ ..  كمحظّيات ةئيارسة اخلطبل مُم    .. وكأنّه صار هلن قناًخ اكن يرتسم بل وجوههن األ

ّ تزنوي  دت أنْ وكأنّها أرا لسجنمن ايف الركن الغر  جتلس وحيدةً  ه اكنت هناك فتاةٌ إّال أنّ  عن  ح
 َ  من أعماقٍ دات وزفرات نهّ ، اكنت أحزان الفتاة تنسدل دموًخ بل وجنتيها وتتصاعد ترفقة األ

هر املريرة خمتنقةٍ    .بأظافر منايا ا
  .. لم تنس الفتيات املسيحّيات عملهن األسا يف حماولة رفع صخور األلم واهلّم عن الصدور 

ها ماريا ويه الصغرى، وقالت هلا وكأّن  ،مالئكي املالمح ،مرشق األسارير ،باسمٍ  بوجهٍ  ذهبت إ
  :من طهر اجور حةً نث فيه ملفَ غَ املالئكة 
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  تبكني وتزنوين وحيدة هكذا؟ ما لِك ـ 
ء ـ    ..ال 
  .ال تقليق فأنا أريد مساعدتكـ 

ها الفتاة وقالت   .أنا ال أحتاج مساعدة من أحد :نظرت إ
أسـ    .ولكننا حنتاج لعون بعضنا اكعض حينما حيارصنا ا

أنا أشيك همويم : اجفس املتوّجعة أجابتها وكأنّها تقذف باخلواطر واألفاكر خارًجا عن خرائب
ي يرفع عين الظلم كما جّناألدوناي،    .أستري وشعبنا قديًما وهو ا

  هل أنت يهوديّة؟ـ 
  نعم، أجابت بقلٍق ـ 
  وما اسمك؟ـ 
  ..  سارةـ 

  ..عين أمرية سارة ت.. ـ آه 
  وأنت؟ـ 
ل نهار حانٍ  إّن أدوناي هلٌ.. ماريا ـ  ه  وال يصّم أذنه عن رصاخ  يسمع دعوات الصارخني إ

  .اكائس واملسكني
  هل أنت يهوديّة أيًضا؟ :ذابلٍ بأمٍل  مشوٍب  بصوٍت  انفرجت أسارير الفتاة قليًال ويه تقول

  .يهوًدا ولكّنهم آمنوا باملسّيا حينما جاء واإّن أجدادي اكن: أجابتها ماريا
  تقصدين؟ نْ مَ ـ 
  الرّب يسوعـ 

  .أنا ال أحتّدث مع املسيحّيني: قولّولت وجهها ويه تإىل اخللف وح جبذعها سارة تقهقرت
  ولم ال؟ـ 
  .لعبادة إنسان القّدوس عن ديانة آبائنا وتركتم عبادة أدوناي متاحنرف كمألنّ ـ 
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لم آت ألنقض بل : ليس هذا صحيًحا، فلقد قال الرّب : مالت حنوها ماريا ويه تقول بصوٍت ناعمٍ 
 
ُ
  ..نًا ولكّنه اهللا الُمتجّسد من أجل حمّبته كما أّن املسّيا ليس إنسا .. كّملأل

  .سأحكها سارة مستنكرة الكمها !!وهل حتفظني السبت؟
إنّنا حنفظ األحد ألّن فيه قيامة الرّب من بني األموات، وحنتفل بالقيامة مًعا يف : أجابتها ماريا

  .الكنيسة
 ،أبديّةٍ  السبت كفريضةٍ  عن إيمان األجداد، فلقد أمر الرّب حبفظ ماحنرفت مألم أقل لك إنكـ 

   .. وأنتم رفضتم الكم الرّب 
هل تعلمني أّن لكمة سبت تعين : ويه تقول كما لو اكنت أمام طفٍل قد تشّبث برأيه ابتسمت ماريا

  ؟راحة بالعربّية
  .بالطبعـ 
 فّرغجت نرتاح فيه من أعماجا اخلاصةكّرسه للرّب، نُ  للراحة حنفظ يوًما إًذا فإّن الوصّية يه أنْ ـ 

  .للصالة وعمل اخلري
  .لون الوصّيةوِّ حُت  إنكمـ 
  .بل نفهمها حسبما أراد الرّب ـ 
خول يف جدالٍ ـ    .وحدي اتركيين، فقط معك أنا ال أريد ا
كنت يف حاجة للحديث  ، فقط جئت ألطمنئ عليك وألرى إنْ وأنا لم آت ألخوض معك يف جدلٍ ـ 

  .. مع أحدٍ 
  ..مسيحّيات  ال أحتّدث مع ولكيّن .. شكًرا ـ 

مأل قلبك بالسالم الرّب ي: بينما ترفع عينيها صوب الطاقة أبل الغرفة ،ماريا ويه تقول ابتسمت
  ... والراحة والفرح

بصوتهن العذب السماوي فرتّدد  وإيالرية وبدأن يف التسبيح عت ماريا إىل ركنها جبوار ميالنيهرج
  ..صداه يف أروقة السجن  

ِي َّ   َمْكٌر، فَِمهِ  يِف  وُِجدَ  َوالَ  ِطيًَّة،خَ  َفْفَعْل  لَمْ  ا
ِي َّ   ِعوًَضا يَْشِتمُ  يَُكنْ  لَمْ  ُشِتمَ  إِذْ  ا
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لَّمَ  َوإِذْ 
َ
دُ  يَُكنْ  لَمْ  تَك ِ  لَِمنْ  يَُسلِّمُ  اَكنَ  بَْل  ُفَهدِّ   .بَِعْدلٍ  َفْق
ِي َّ    اخْلََشبَِة، بَلَ  َجَسِدهِ  يِف  َخَطايَانَا َغْفُسهُ  ُهوَ  مَحََل  ا

  . لِلرِْبِّ  َفنَْحيَا اخْلََطايَا َعِن  َغُموَت  ِليَكْ 
ِي َّ تِهِ  ا   .ُشِفيُتمْ  جِبَْتَ

نَُّكمْ 
َ
   َضالٍَّة، َكِخَراٍف  ُكنُْتمْ  أل

ْسُقِفَها ُغُفوِسُكمْ  َرايِع  إِىَل  اآلنَ  رََجْعُتمُ  لَِكنَُّكمْ 
ُ
  َوأ

   

  

كريات   قسوة ا
  

هر وهم لم تكن سار د فالشقاء اكن يرتّص  ة خمملّية هانئة؛مستلقون بل أرسّ ة مّمن القوا ا
  .اجليف املّيتة الغربانخطواتها كما ترتّصد أرساب 

تها تُدىَع   رسُّ اكنت يه . ىمن مدينة أنتينوبوليس الرومانّية يف مرص الوسطَ  روحامه اكنت وا
 ماكنًا يف إحدى  الشيطان قد وجد فقوا بل الزواج إّال أنّ اتّ . كًرا بف يهوديبّ فقد ارتبطت مُ  شقائها؛

َّ . الاكرثةاستفاقا أدراك حجم  وبعد أنْ . جلسات اكوح بمكنونات اجفس من مشاعر العشق واهلوى  و
 َ تلك املّرة وتركها  دْ عُ ه لم فَ يف جتارة األخشاب إّال أنّ  املزعوم قهسعيًا وراء رز  هارًبا وركب اكحارالف

ي الحقها باخلزي هودي ا فما اكن منها إّال . بأرسها دينةاملمن  ت روحامهدَ رِ طُ . والعار نهبًا للمجتمع ا
  . بني حناياه صفحات ماضيها ت من اإلسكندرّية موطنًا هلا ختيفذاخّت  أنْ 

هودياحكقت رجًال تقيًّا من  َ . وتضع مولودها اره حكعمل خادمةً ها يف دلَ بَ قَ  .ساكين ال ا ِ ت سارة ُو
. اكنت تنمو وينمو معها الشعور باخلوف والغربة. لم تره يوًما ذلئٍب  ٍب منكرسة اجفس وأ أمٍ  بل يدِّ 

اقتنعت . خيوط اخلطيئة له أوّ ّدثها عن رضورة احلفاظ بل نفسها من غواية احلّب ألنّ ها حُت اكنت أمّ 
  . وأوصدت بابها بل أحزانها وخماوفهاالفتاة 

ي يمثل أحد مكونات مائدة ( »االّ احل« لصالة السبت وختزب خزب رضِّ ويه حُت  ذات يومٍ  هودي ا اخلزب ا
 ه ابنه أبشالوم، وحاملا وقعت عينا أبشالومعازر احكاجر الشهري ومع، جاء إىل املزنل إ)السبت األساسّية
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منذ ذاك احلني بدأ حماوالت . عليها شعر بأّن قلبه خيفق خفقات قلب يعقوب حينما رأى راحيل
ائمواكن الرفض  منهاحثيثة للتقرُّب  تها فتؤثِ . هو موقفها ا ر قفر الوحدة عن اكنت تتذّكر لكمات وا

  .ولكن قلبها اكن يتحّرك صوب أبشالوم دون ويع منها. أزاهري احلّب 
ولت اقّدس  حسب رشيعة الرّب، حيرتبط بها برباط الزواج المُ  مبتغاه أنْ  ذات يوم صارحها بأنّ 

ائم و إرصاره احكفلُّت من الرّد إّال أنّ   بدامن يومها، . تها إلعالن موافقتهادفع أخالقه الرفيعة العفيفةا
  . ذراعيها اليت أوصدتها طوال السنني الغابرة شارعةً  نرضةٌ  مرشقةٌ  احلياة باسمةٌ  أنّ  لسارة

كريات إّال أنّ  إىل اإلسكندرّية  دَ فَ فقد وَ . بذور األما كثرًيا ما تنبت بل أراٍض مألى بأشواك ا
  أنتينوبوليسع من جمم اوفدً 

ُ
فأعلموا اجلميع  روحامهتعّرفوا بل  ،هناك رَس وأثناء تزاورهم مع بعض األ

   .بما بدر منها يف املا
هود أنْ يال يستط ومهما أصلحت من طرقها ومهما  يغفروا للمرأة الزانية مهما قّدمت من توبةٍ  ع ا

 مشاعر ا روحامه أي اليت تتلىقَّ وبالرغم من أّن اسمه .ارحتلت بعيًدا عن موطن إثمها وخطيئتها
  . لم تتذّوق طعمها من أيدي البرش لكمةٌ  الرمحةَ  الشفقة والرمحة من اآلخرين إّال أنّ 

ة، فقاموا برمجها نظًرا للقوانني املدنيّ باحلجارة  وهارمجي ين لم يستطيعوا أنْ ثار احكقاة من املجمع ا
هو وابنتها طردوها. وتهموجف بقسوتهم ، فلم جتد سوى )اخكُلث األّول منه(يف َهْدِء الليل  ديمن ال ا

  .لتها ايت فيهاألجورا حكب
، فلقد تركتها أّمها حكبيع جسدها مقابل القليل من املال ها وحيدةٌ حينما استيقظت سارة وجدت أنّ 

ها األثيمة ا در سارة ولم تَ  ،ث باإلثمِ لوَّ خدت ومعها املال المُ . حلماية ابنتها من قسوة املدينة وهول 
ي ابتاع هلن من أين جاءت باملال لة مأوى يف نزٍل صغري بل أطراف اإلسكندرّية  ا بعض الطعام و

  .اجلنوبّية
 نْ ولم جيد مَ  ماكنٍ  سأل عنها يف لكِّ . اكن أبشالوم يبحث عن سارة بعد أن عرف باألمر دون جدوى

، فخبا األمل يف قلبه وبدأت تغرُ  ّ ل من خمله حكرتكه لليلٍ  ب ذكريات احلّب يد   .أ
لة  جاءت ببعض املال من برئ اخلطيئة، تتّبعها جنديٌ  بعد أنْ  لِ إىل الزَنْ  خئدةً  روحامهوبينما  ،ذات 

 َ رها عن لقائها وقد بدا عليها االنزخج حكأخُّ خرجت سارة ل.  اخلمر بل رأسهمن الرومان قد استو
 ، فرضبته بقطعةٍ  ها بل اخلضوِع رِب جُي  حينما رفضت أراد أنْ ود، ملحها اجلندي فحاول غوايتها، املعتا

َ . اخلشب بل رأسه فسقط مغشيًّا عليه من ، إّال أّن األمر وصلت  ها أحدُ حَ مَ ل الشباب فأخذها إىل مزن
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ي أمر بت اكن يقتحمون اجلنود بل امل َل زَ نَ . فتيش اكيوت والقبض بل الفتاةأصداؤه إىل قائد املئة ا
ّ يوت اك وجدوا سارة اليت حاولت الفرار مذعورة من هول القصاص، إّال أّن اجلنود تمّكنوا من  ح

ٍّ  عتداء بل جنديٍّ اال حاكمتها بتهمةِ بها يف السجن لمُ  ُزجَّ . عليها القبِض    .روما

  

  

  خُمّطط السماء
  

  .زحزحة اجلبالبأّن الصالة اجابعة عن اإليمان قادرة بل  ون بل قناعةٍ اكن املسيحيّ 
َ
َ أ يقل السّيد  مْ ل

ولقد تناقلوا العديد . لقلتم للجبل انتقل من هنا إىل هناك فينتقل ًال حلّبة خردلٍ عادِ اكن إيمانكم مُ  إنْ 
هاد اكارق يف يمني الوالة طمن القصص عن بطوالت الكنيسة األو حينما اكن يتوّعدها سيف االض

ابات احلديديّة تخطيًّا اكوّ مُ  من السجِن  عجزّيةٍ س بطرٍق مُ بطر أخرجتفالصالة يه اليت . واألباطرة
ني حينما اكنت تلك املعجزة جتري بل ألسنة عموم املسيحيّ  .راساتاألصفاد واجلنود واحلِ ُمتحّرًرا من و

  . يريدون توجيه اآلخرين إىل أهمّية وفاعلّية الصالة
 ،لقلب احلائرلوميناء  ،لنفس املجروحةللسم وب ،ةعَ زِ لروح اجلَ ل آمن ردْ خِ  للمسي بمثابة الصالةُ 

  .. السماء  يفع صوت أنينها سمِّ  لتُ صيّل  وتُ صيّل اكنت الكنيسة تُ ا  .للويع اخلائر ضةونه
  :وجهه إىل الرشق، ورفع يديه وقال ل الاكهنُ أرسَ 

  ليقةالسّيد الرّب ملك الكون ومالك اخلأيّها 
  ك احلبيبابن.. األمم تتآمر بل فتاك يسوع  لم تزْل 

  مَّ األفايع رهم سِ أطلقوا من حناجِ 
  وأتباعكبل بيعتك  وتعاهدوا

ئاب النك رابضةمِحْ    بني أنياب ا
  تفّتحة بني أشواك الوعروزهراتك مُ 

ُعط   روا الكون بأريج املحّبة الطاهرـّ أنت أطلقتهم 
  ت راحئة احلّب فرَسَ 
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  مستنقعات الظلمة تقّض مضاجع ساكين
  ..  يف وجوههنرأوا وجهك وحينما  

عيدوا مذحبة اجلسثيماني   ة من جديد ـّ هّبوا 
  الظلمة ِج من جلُ  ّد يدك النتشاهلنمِ .. اإل  ها الربُّ أيّ  مقُ 

  من أجل دمائك اليت خّضبت الكون 
  .. انهض جرصة كنيستك 

   ضيقتنا جمًدا السمكوحكرِص 
  نكرسة أنت تسمع للقلوب املُ 

فينة حتت رنِص أنت تُ    مال الظلمت للرصخات ا
ه سواكليس جا آخر نلتجِ    ئ إ

  خمارج احلياة أنت مالُك 
  نذهب ولكمات احلياة يف يمينك القادرة نْ إىل مَ 

   حتتضن فتياتك الصغريات أردت أنْ  إنْ 
  سهم أرجوان الشهادةبِ لْ وتُ 

  ئتكين مشفلتكُ 
  قهم من بني قضبان السجن لِ طْ يُ  أردت أنْ  وإنْ 

  باهرةٍ  بمعجزةٍ 
  ن مشيئتكفلتكُ 

  فقط نطلب السالم للقلوب اجلرحية 
  ..السالم  .. السالم

  
ّ
  لّصنايها الرّب خُم أ

مأل روحك القدّ    وس مجاعتك و
  املوت قبور  خلفك ولو إىللترَِس 
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  لقيامةل للحياة وبدءٌ  معربٌ  معك فاملوُت 
  ها الرّب اإلالسالم واإليمان هما طلبتنا أيّ 

  فاسمع لصلوات عبيدك 
  .هورلك املجد إىل أبد ا

  .آمني
وس من الكنيسة وهو مُ  َ  ،القلب رُ نفطِ خرج إ  أبولّلونياى بينه وبني  ما جرَ جريح الفؤاد، ن

عن حرّية العقيدة  أبولّلونياالضيق مّما جيري يف املدينة، وهنا تذّكر لكمات  اماتدوّ ذلرقًا يف وأصبح 
ني، وأنّه لوال تلك ّد املسيحيّ ِض  غري رشيفةٍ  مارسون ضغوًطاوقتها أّن املدينة والوايل يُ  رَ عَ واإليمان، شَ 

  !!من أتباع سريابيس أتباًخ للمصلوب ونالضغوط لصار الكثري
خ حتت شمس احلقيقاكنت الصورة الورديّة احلاملة اليت طاملا جتّملت يف  ة، وكذا مياه املوسيون تتفسَّ

   ..  بل سنوات اخليال واحلُلم ق وتنسكب وتسيل ندًما رَ املعرفة اليت اخزتنها يف حبريات عقله ُيهْ 

  

ي أسمع؟ : دخل الضابط مينوس إىل جملس الوايل، وقال   ما هذا ا
  .سأ الوايل ما األمر يا مينوس؟

  !ّن يرعون الفقراء واملساكني؟هل ستقتل الفتيات املسيحّيات ألنهن كُ ـ 
  .باعاألتْ ، فلقد اكنت الرخية يه الُطعم الجتذاب يا مينوس ن عليكهوِّ ـ 
يف بيت املحّبة، ووجدت  ذهبت وحتّدثت مع أحدهم فحينما سمعت باألمرهذا ليس صحيًحا،  إنّ ـ 

ّن أغرينه بالطعام مقابل اإليمان، أجاب باجيف، بل والئه لسريابيس، وحينما سأحكه إن كُ  أنّه باٌق 
  !!در السؤال دون ممارسة أيّة ضغوطبل ق نْبَ ال يتحّدثون بإيمانهم إّال حينما يُسألون، وجُيِ  وأّكد يل أنّهم

ة، واكن مشهوًدا  ض بل ميناء اإلسكندريّ رابِ اط الفيلق الروما المُ اكن مينوس من أشهر ضبّ 
ووقاًرا يف أي جملس  هيبةً  أكسبتهاكنت بطوالته احلربّية يه ما . بني اجلميع واحلقِّ  واألمانةِ  بالرشِف 
لك اخلصال اليت يندر وجودها وسط املطامح الشخصّية واكن الوايل يثق فيه بسبب ت. حيّل فيه

سائس اليت صّدرتها روما إىل بايق مُ    .دنهاوا
   ما لك ثائًرا يا مينوس؟؟ـ 
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 ، فللكٍّ مصاحله يف املدينة وأنَت ناملوسيوواجلمزنيوم و متندفع وراء السريابيو ال أريدك أنْ  ،مواليـ 
  ..تعلم هذا 

  .املرتّددين بل اإلسكندرّيةونة عند شيوخ املجلس يف روما ولكّنهم أصحاب لكمة وهلم ماكـ 
ة وجتارتهم وماكنتهم دون اجظر إىل هم ال يبحثون إّال عن مصاحلهم اخلاّص ذًرا يا موالي، إنّ عُ ـ 

بهم اكغيضاملدينة اليت تته هود وكيف دخلت اكالد يف  هل نسيت. اوى بسبب تعصُّ ما حدث مع ا
َ  حالةِ  عرشات اآلالف ألنّهم أوغروا صدر اإلمرباطور من جهتهم  جّراء ذلك ت وهياج ومافو

ك تنقاد أنّ  عَ بشّدة إن ُسمِ  يف روما ماكنتكولكن هذه املّرة ستهزت . آنذاك طهم بل الوايلومارسوا ضغو
  .املوسيون والسريابيوم إىل

  وماذا ترى؟ :قال ، ثمّ سلكمات مينو يف فّكروذهابًا وهو يُ  قام الوايل من جملسه وبدأ يتحّرك جيئةً 
  .قهمطلِ تُعاقِبهم وتُ  أرى أنْ ـ 

    . جتةٍ ر األمر جبتهن ثالثنين، أصدِ فليكُ  :بدت بل وجهه إمارات املوافقة، وقال
 أربعني بل سارة باجلتِ  نفس الوقت و  جتةٍ ثالثني باجلتِ  املسيحّيات صدر القرار بل الفتيات

  ..جتة 

  

  

  رضيبة احلّب 
  

ي يُ دِ زالج الَص ج المِ تدحر ليق عليهم يُ  ة السجن بل الفتيات، وجاءهم صوٌت أجشٌّ بواب دوِص ئ ا
  . نبئهم بموعد اجلتاتبالقصاص ويُ 

سمٍّ قد ارتسمت عليه عالمة  وكأنّه كأُس  هادئةٍ  بقلوٍب  كماحلُ  املسيحّيات جترّعت الفتيات
 وتنتحب وكأنّها تستعطُف  بدأت تبيكفصاص القبت سارة عَ مِ سَ بينما . ىمنه األذَ  عَ الصليب فانزُتِ 

توّجهت حنوها واحتضنتها  فما اكن من ماريا إّال أنْ  .لها لعنات املااألقدار حكرتكها وترفع عن اكهِ 
  .ال ختايف فنحن معك: ويه تقول بقّوةٍ 
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افِ بدت بل وجه سارة نظرة حائرة ولكنّ  ي ُحرِ ها استسلمت حلضنها ا  ت منه منذمَ ئ باحلّب ا
  ..بعيد  زمٍن 

وم ذكرى ميالد اإلمرباطور واكنت . تمعةامللعب حيث احلشود جُم اقتاد اجلنود الفتيات إىل  فقد اكن ا
عظم، وسط بدأت األلعاب يف امللعب بإعالن ذكرى مو اإلمرباطور األ. جتري االحتفاالت يف املدينة
لم تكن تلك  .حصد املاكفآتدخلت فرق العدو واملصارعة للزنال و .تهليل وتصفيق املجتمعني

ماء، فقد درجت العادة بل أنْ  ين أرادوا إثارة ا  جرمنياقب بعض المُ عَ فُ  األلعاب لتستهوي اجلموع ا
وهو حيمل  )قام بقتل ثالثة من اجلنود الروماناكن قد ( داننيأحد المُ  َل زَ نَ . وسط األلعاب إلضفاء اإلثارة

فاكنت رضباته  اوالته بالفشلِ عليه نزاهلم، وقد باءت حُم  يف يده بينما حارصه عرشة جنودٍ  اخنجرً 
ماء تسيل منه بغزارةٍ  ل بطعناٍت قابَ العفوّية تُ  وهو ال يقوى بل الوقوف بل  من سيوفهم، واكنت ا

ّ  قدميه، ن اجلموع لم تكُ  .أودت حبياته وسط صيحات وهتاف اجلموع رضبه أحدهم بسيفه رضبةً  ح
جتري يف عروق العاّمة  رخيصةٍ  ماءٍ  ليس سوى سفٍك  ، فموتهمداننيلمُ ترتاع أمام موت هؤالء ا

هماء كما قال   .من قبل تاسيتس املؤرِّخ وا
ُ نأخرجوا جسده بي  يٌّ دجنقرأ . القني القصاص بل مرأى ومشهد من اجلموعما دخلت الفتيات 

  .جهوري أسباب العقاب ذو صوت
 واأوثق. م يمينًا ويساًرا فأصدرت صفرًيا وكأنّه أنني اهلواءهلوّحوا بسياطِ  بأنْ  تهّيأ اجلنود للجتِ 

  ..وبدأ اجلت  بل خشبتني متقاطعتني الكًّ منهن ،الفتيات
آالمها لم تكن من لسعات السياط فقط، ولكن من  ؛اكنت سارة تبيك وترصخ من فرط األلم

  ..احلياة عليها  قسوةِ 
بدا  واأللمولكّن اإلنهاك  مكبوتةٍ  اجلتات بتأّوهاٍت و املقابل اكنت الفتيات املسيحّيات يتلقني 

ة للجموع اليت رّي ت حُم دَ بل ثغرهن بَ  جنحن يف احلفاظ بل رباطة اجلأش ورسمن ابتسامة. بل وجوههن
  .ولكني باجلتِ س اجلنود المُ حمِّ اكنت تهتف حكُ 
ي تمّزق به ظهور اخلراف ا ، وأنيابها يه السياُط انقّضت بل فريسةٍ  أشبه بكوارسٍ  اكن اجلنودُ 

َ  اكنت تنتفض ظهور الفتيات. الوديعة   .بل حني غّرةٍ  به عقرٍب سَ كما لطفٍل ل
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ّ الصغرى، يه بالرغم من كون ماريا و خيفن عليها بسبب جسدها الضعيف،  نّ أخواتها كُ  نّ إ ح
ئ هدّ حكنظر إىل سارة حكُ  اكنت تستجمع قواها.. ع اجظري أمام وحشّية اجلتات نقطِ ها أبدت ثباتًا مُ إّال أنّ 

  ..ترصف تركزيها عن آالم اجلسد  من روعها وحتاول أنْ 
هذا العذاب دون سبٍب أو  اكنت روحامه تقف بني اجلموع ملكومة القلب ويه ترى ابنتها تلىَق 

تعّطشة ات اجلموع الوثنّية اهلاجئة المُ ع تأوهاتها وسط صيحلم تُسمَ . سوى احلفاظ بل عّفتها جريرةٍ 
  .فضجيج العالم القا أبل دائًما من تأّوهات القلوب املنكرسة..  اءلتم

. ل آالمات السياطحكحمُّ  للفتيات والعونَ  القوةَ  عطي الربُّ يُ  صلّون بأنْ اكن املسيحّيون واقفون وهم يُ 
  :مات الاكهن اكنت ترتّدد يف عقوهلماليق شطوًطا بل وجناتهم، بينما لكاكنت دموعهم السخينة ال تُ 

ا حنن ـّ عنـُ ت ماريا طُجرحَ  توّجعت إيالرية بكينا حنن، وإنْ  تأّوهنا حنن، وإنْ  ت ميالنيهبَ رُضِ  إنْ 
..  

 ّوهلا إىل أودية خصبة يرىَع الرجاء اكن حُي  هم، ولكنّ قلوبِ  يف أخاديدَ  حتفرُ  ن باجلتاِت ويشعر نّ كُ 
 ُ   .جلمال املجد اإلليه ومعاينةً ثمر فرًحا وسالًما فيها الروح 

ماء حول الفتيات تاركني بركةً  ،بل أحسن ما يكون اجلتَ   اجلنودُ ىَه أن أخرجوهن إىل  .من ا
  .اخلارج وطرحوهن بل قارعة الطريق

جراحاتهم، و املقابل  هم يترّبكون منوكأنّ  ورفٍق  ني حيملون الفتيات بهدوءٍ ت مجوع املسيحيّ زَ فَ قَ 
  .عن الويعحيمل معها سارة اليت ذلبت  نْ لم جتد روحامه مَ 

ها نهكةالمُ  أشارت ماريا بيدها قام مجٌع منهم حبمل سارة وسط . إىل سارة، فوّجهت أعني اجلموع إ
  . دموع األم

  احلاملني شموًخ، نيمن املسيحيّ  اجتمع الكثريُ و الليل، 
َ
رّسة اليت اكنت ترقد عليها حول األ

قبًسا من مواطين العالم  نويعاينون يف وجوهه إيمانًا، نستلهمون منه، وكأنّهم ينالفتيات وسارة جبانبه
كريات اإليمان يف تاريخ الكنيسة القريب .اآلخر بل  اجلميعُ  رَ هَ سَ  .اكنت الفتيات جتسيًدا حيًّا 

تشّددن بعد  وأطعموهن قليالً  نب جروحهن الغائرةَص عَ  راحتهن بعد أنْ  رصاع مع المن احلساء 
ق   ..  عما

ختانطفأت الرُسُ      .إىل اجوم بعد يوٍم خصف نج 
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 .جتاه سارة ورأفةٍ  ذهبت لتشكر اجلميع بل ما أبدوه من رمحةٍ  .إىل خارج الغرفة هخرجت روحام
موع ختنق اللكمات فال تستطيع تميزيها  نفس العناية والرخية طمأنها اجلميع بأّن سارة ستلىَق . اكنت ا

لتها هّمت روحامه بالرحيل، فسأ. تااكلفتيات املسيحيّ  لوها أين تقطن؟ فأجابت أنّها ستذهب حكبيت 
ّ أرصفة األجورا  بل هم هّيأوا هلا ماكنًا للمبيت وأحّلوا إّال أنّ . تعود حكطمنئ بل سارة الصباح ثمّ  ح

ّ عليها  لتها جبوار سارة أنْ  تلَ بِ قَ  ح   . تبيت 
  :صيّل قائلةتُ بل الفراش استلقت روحامه ويه 

  هل تعاقب ابنيت بسبب خطيئيت؟، أيّها السّيد الرّب 
؟؟  و   هل تفتقد ذنو يف وحيد
  يه مثيل؟؟ نْ لمَ  وغفرانٍ  هّل من رمحةٍ و

  ..ال تتوّقف وال تنتيه  مدرارةٍ ّضبة بدموٍع اكنت لكماتها خُم 
ها أقرب إّال أّن االستجابة اكنت   ..هامن طموحها ورجائ إ

  

  

  خيوط الغفران األو
  

ي شلّك هاالت بل أوجه الفتيات، ل خيوط اجوررسِ يُ  حُ بدأ الصبا  ههنبل وجو فأضىَف ، اجائمات ا
ل خرجت ووقفت يف رشفة الزَنْ . سارة ال تزال نائمة دلفت روحامه إىل الغرفة ووجدت أنّ . سنًا إهليًّاحُ 

  . صغريةٍ  ش ببناياٍت رَتَ فْ األفق المُ الُمطّل بل 
  ل نمت جّيًدا؟ه :من اخللف قائالً  جاءها صوٌت 

 : ، وأجابتباٍت عميقمن سُ  شخًصا أيقظها ت وكأنّ احكفتَ 
ُ
  .بارك الرّب أ

لتهم يف الغرفة مع روحامه أنّها اكنت مّمن  مَ لِ قد عَ  الاكهناكن  . طوال الليل باكاكء جتهُش قضوا 
طمنئ عليها ويعرف سبب احلزن ا فما اكن منه إّال أنْ  أو  امنه جزءٌ ي يرتسم بل وجهها وكأنّه ذهب 

  .باألحرى يه جزٌء منه
ّمهات، قاسّيةٌ  األبناءِ  جراحَ ّن أ أنا أعلم ـ

ُ
  .زي هذا األمرواتجت ن عليِك أنْ ولك بل قلوب األ
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؛ إّن آالم ابنيت يه جزءٌ ـ    .ئ سوى باأللم يل والبنيتنبِ فاملستقبل ال يُ  من مأسا
أسـ    ..  اخلريات حسب إرادته من جهتنانتلىقَّ اهللا ومنه  من الغد، فالغد يف يدِّ  ملاذا هذا ا
ا فغدي هو إطاللةٌ ـ  ي يرتّبص  ولكين رصت مرفوضة من اهللا، لقد حّول وجهه عين،  من الرّش ا

  . منذ زمٍن بعيد
ه، بل حينو عليهم وجيتذبهم  نْ إّن اهللا ال يرفض مَ ـ  لم أ .بكلمات حمّبته وبعنايته األبوّيةيأتون إ

 عزّ تُ  كإنسانٍ : شعياء اجيبتسميع ما قا إ
ُ
  .عّزيكم أنايه أّمه هكذا أ

يف األفق اكعيد  قاحكها ويه تنظر إىل اكحر.. لّك الرفض  ، أّما أنا فمرفوضةي شعبهعزّ إّن اهللا يُ ـ 
  .يف غياهب النسيان ليق بهاحكبتلعها وتُ  ختيةً  ل موجةً رسِ يُ  نْ أ لتمسهوكأنّها ت

 ل إقبِ يُ  نْ مَ : لقد قال الرّب ـ 
ُ
  .. خرجه خارًجايّل ال أ

  .سن ليس ألمثايل من اخلطاةهذا الالكم احلَ ـ 
  .بل صدرك تقف خئًقا بينك وبني اهللا جاثمةٌ  يبدو أّن هناك صخرةٌ ـ 

  . رجا يف غٍد آمٍن  ، ويتفّتت عليهاها صخرة ال تتحّركإنّ .. نعم : طرقت برأسها إىل أسفل وقالت
ُ ـ    .. بعضنا اكعض يف الضيق والفرح كُ شارِ يمكنك اكوح بآالمك، فنحن ن
مرمة رِسِّ لن تنتهك حُ  ،آمنة حانية صادقة فرأت نظرات نظرت إىل وجههـ  طرقت بعينيها أ. ها األ

من بت وعميل  دُت ُطرِ  لقد أسلمت جسدي للخطيئة من أجل املال بعد أنْ : إىل أسفل ويه تقول
ّ وأهيل،   بل رموىي حبجارةِ  حينما تعّريت من ثوب الطهارة الرمحةبرداء  لقوا يلعَّ جمع لم يُ املرجال  ح
  .. الرفِض 

ل إىل اآلب قبِ ن يُ مَ  ألم أقل لِك  :ابتسم الاكهن يف وجهها وكأنّه أضاء َكونها الُمْظِلم بنوِر احلياة وقال
  .. غفرانًايلىَق 
  .. إّن الرشيعة ترجم الزانيةـ 
ه هل تعرفني ماذا. . يسوع املسيح ،رشيعة الرّب اإل اللكمة تليسـ   زانيةٍ  بامرأةٍ  فعل حينما أتوا إ

  ؟؟أقدامه يف طرقات أورشليم عندها وألقوا بها مِ ثإيف  كةٌ سويه مُم 
  !!ماذا فعل؟ـ 
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ن دوِّ وبدأ يُ  إىل األرِض  ، ومالاكن منكم بال خطيئة فلريمها أوًال حبجرٍ  نْ مَ : قال للجموعـ 
احة احلجارة والسَّ ي واخلوف من الفضيحة وتركوا ه بل الرتاب، فأخذهم اخلزخطاياهم بأصبعِ 

  ..أنا ال أدينك، اذهيب وال ختطيئ : م يبق سواه واملرأة، فقال هلال. وانرصفوا مجيًعا
  ..اكنت روحامه مأخوذة بكلمات الاكهن وكأنّه ينسج ثوًبا من الرجاء ليسرت به عري خطيئتها 

ألقت بها العناية اإلهلّية لغسل نفسها  هٌ دموعها ميا وكأنّ  ت حينما سمعت تلك اللكماتكَ بَ 
ِّ المُ  أستدن هود :وقالت ،سة با    .لقد سمعت عنه الكًما سيّئًا حينما كنت بني أقرا من ا

هود مقاومةً إّن املسيح الىَق ـ  بينما  ،ألنّه جاءهم باحلّب وبالفهم الاكمل لآلب ولوصاياه عنيفةً   من ا
  .ذو بأس يف احلروب والقتال قويٌّ  كه إياهم ملٌك ملِّ نًا أرضيًّا يُ هم أرادوا موطِ 

  ؟ثين عن الرّب يسوع هذا، ما يه قّصتهمن فضلك حدّ : قالت روحامه
ئم اكحر اكنت نسا. لكّه سحابة اجهار ،عن الرّب يسوع املسيح مًعايتجاذبان أطراف احلديث جلسا 

 )راحئة نتنة(زُّْهِم الرطب املخنوق ب قلبها قاخلليقة اجلديدة اليت بدأت تُعبّ  عطرُ حئتها وكأنّها ل رارسِ تُ 
أس،  اكنت لكماته عن يسوع تتها من جديد وكأنّ  ..جديدة منطلقة بقّوة الرجاء  كينونةخللق  ا

ّة جديدة بل وشك االنضمام لرَ     .خلِّصالمُ  ِب كْ جمد
  .. شبوب بالفرحقاحكها حبسٍّ م ..لف هذا اإل احلاأصري مسيحّية وأسري خ ّ أريد أنْ إـ 
ء امليسور؛ إّن اإليمان ليس شيئًا هّينًا وتبعّيةـ  فهناك رضيبة يدفعها  املسرية مع الرّب ليست بال
خلِّص يف أرجاء روح حلظة جتلٍّ للمُ يه أتعاب العالم ال تضا ولكنّ ..  من الظلمة إىل اجور يعرُب  نْ لّك مَ 

، وبعدها تُ ات اين أساسيّ تتلقّ  أنْ  أوالً  عليِك  ..اإلنسان    .ما يتوّجب عليك فعله نقّرريإليمان املسي
  ؟نهاوأين أتلقّ ـ 
  ..لكيمندس .. م عند الُمعلِّ ـ 

  

اٍل طوالٍ كموج اكحر كثرًيا ما  إّن األيامَ  ولكن كثرًيا ما . يف األعماق تلفظ أرسارها اليت ذلبت 
  . إعالناتهلا إىل وِّ أويها وحُت تبوح األيام بأرسارها وال جتد آذانًا حك
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دون  ما بني سارة اليت اختفت فجأةً اكن عقله يتأرجح  .الفكرِ  جلس أبشالوم يف احلانوت وهو واجمُ 
تها،سابق إنذار َ  ، وبني ما حدث من قادة املجمع مع وا ورفضه  املتشّددة وبني لكمات الرا مو

  .نياحلديث مع املسيحيّ 
وم امللعبسمعت ما حدث يف  هل: أبنري العامل، وهو يقول ،دخل إىل احلانوت   .ا

  ؟ما اجلديدـ 
ن باملصلوب للفقراء، والرابعة برشِّ كن يُ  لقد جتوا أربعة فتيات؛ منهم ثالثة مسيحّيات ألنهنّ ـ 

  .ارومانيًّ  األنّها رضبت جنديًّ 
  !!؟ارومانيًّ  اجنديًّ  مسيحّيةٌ  ت فتاةٌ بَ هل رَضَ ـ 
هذا ما  .اجلندي حينما حاول احكعرُّض هلا تبَ ا رَضَ ه، ولكنّ ال، فالفتاة الرابعة ليست مسيحّيةـ 

الً يل اكن مارًّ  سمعته من صديٍق    .ا باملاكن 
ا جلريئةـ    !!إنّها حقًّ

ّدة قام أبنري بعرض عِ . اخلمور ن حلفظوَّ لمن الزجاج المُ  عن قنينةٍ  ة تسألإىل احلانوت سّيد تدخل
  .دفعت املال ألبشالوم وخرجت. نإحداهحّركتهن يمينًا ويساًرا، واستقّرت بل . قطع عليها

  .. الفتاة الرابعة يهوديّة األصل نّ قال إيُ : قال أبنري
فهل يستبحن فتياتنا وحنن  فع احتجاجنا إىل الوايل؟وكيف لم نسمع بهذا األمر لرن !!يهوديّةـ 

  .. !!صامتون
  ..إنّها اكنت تبيت يف نزٍل بل الطرف اجلنو من املدينة ـ 
بعيًدا عن  ّفر هلن املأوى والغذاءون نا حيث يمكننا أنْ فتياتنا هناك وال يأتني إىل حيِّ  وكيف تبيتـ 

  ؟مظال الفساد الوثنّية
  ..ال أعلم ـ 
  .الاكملةِ  تأ يل باألخبارِ  د قبل أنْ عُ ألمر وال يَ اذهب وحتّرى عن اـ 

  .. متوّجًها إىل ال الغرًخ رسِ خرج أبنري مُ 
  :قطعته هلثاته املتواترة بصوٍت  د إىل احلانوت وهو يقولوبعد حوايل الساعة خ

  .. سارة ويه إّن الفتاة تُدىَع ـ 
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  .. أتقول سارة :قاطعه أبشالوم وهو يقفز من مقعده ويقول
  .نعمـ 
  ؟وأين يه اآلنـ 
  .. نييف نزل املحّبة اخلاص باملسيحيّ ـ 

  .. ه املفقودبَّ حُ  نيحيّ ، لعلّه جيد عند املسيخرج أبشالوم مرسًخ متوّجًها إىل هناك

  
  احلرية اخلالّقة

  
لترسبل بها القمر اجاقص وكأنّها تست من إرسال  شاردةً  غيمةً  وقد احكقطت السماءٌ  ،حّل املساء

   .ضياًء غري مكتمل بل رؤوس البرش
 
ُ
 كحربطن اكه نسمات الليل اجابتة من ى ضوٌء حُترِّ ئ، ورسَ دت املشاعل حكحّل حمّل القمر املختبِ وقِ أ
ي يقطن يف هيلكِ  ،)هل اكحار(اهلواء وكأّن بوسيدون  ُل رسِ يُ  اكن اكحرُ . متالطِ المُ  ه الواقع غرب جزيرة ا

    .علة املدينة ليرسي الظالم وحيتضن القلوب والعقوليريد إطفاء شُ  ،فاروس
وس إىل املوسيون تلك املّرة أصبح . دة لّك اجلّدةبدو  املدينة جدياكنت ت ،بينما اكن يسريو .توّجه إ

 ؛فاإلسكندرّية اكنت تعين  من قبل. يرى يف املدينة ما لم يره قبًال، وبدأ يسمع عّما لم يسمعه من قبل
قبل  الوجه اخليف لإلسكندرّية بل حقيقته لم يتعّرف بل .واجلمزنيوم واملكتبة والسريابيوماملوسيون 
وم   .هذا ا

اكن حيّب يف  .حظاتاضلة والعدل االجتمايع خُيترب يف تلك اللّ وجد أّن ما تعلّمه عن املدينة الف
ءٍ  نارصتها مقابلأفالطون ميله إىل العدالة ومُ  ي وجده ينهار أي  يف املدينة؛  ويتهاوى آخر، األمر ا

   .قادتهاخلدمة مصالح أرشاف املدينة و ذلئٌب  فالعدُل 
اكرة، وراس الشاعر وهو يستجمع لكماته من فضاءنظر إىل صورة ه ً مُ  ا ا بل العدل احكائه تحرسِّ

  :حني قال بني مصالح األغنياء،
   حازًما خدالً  لاكن الرجُ  إذا

نيا تتصّدع فقد    حو من لكّها ا
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   ،رأِسه فوق وتتساقط
    .. وال وَِجلٍ  اٍب ـّ هي غري حطامها حتت وجتده

 أنْ  لفضِّ يُ  بل ة،باإلساءِ  ةإلساءَ زي ااجي الف احلقيقة اكنت جتري يف عقله لكمات أفالطون عّمن حيّب 

ين عن اجاس يبحث وحبًرا ابرًّ  األرض يف ويرضب. الظلم هو يرتكب أنْ  بل ليتحمّ   جيد ال ا

هم  الفساد ين...  سبيالً إ  ما وإذا .ةاجلسميّ  الشهوات عن يمتنعونو حبقٍّ  للفلسفة أنفسهم يهبون وا

 يقاوموا أالّ  واجبهم من بأنّ  واأحسّ  منه، رهمرِّ وحُت  لرشِّ ا من همطهرِّ تُ  أنْ  عليهم الفلسفة تَض رَ عَ 

ي للهدف خلفها ويسريون حنوها، يميلون ذلك أجل ومن فيهم؛ تأثريها ه تقودهم ا   .إ
وس أّن أفالطون إنّما اكن يوصِّ  رة وأّن الفلسفة الُمحرِّ أْن يراهم، قبل  نيف حياة املسيحيّ شعر إ

م امل تتجىّل بوضوٍح يف   . سيح يسوعتعا
اليق  ي حاملا رآه ابتسم وقالدخل إىل املوسيون وذهب    .مرحبًا برجل املهام الصعبة: بلينوس، ا

وس أنْ لم يستطِ    .. معلِّ مرحبًا أيّها المُ : تنٍق خُم  شاحٍب  بصوٍت   االبتسام، وقالبادِ يُ  ع إ
لتها يف عقلك ـ  وس، يبدو أّن هموًما قد باتت    ..ما لك يا إ
مدفوٌع لعالم اإلجنيل بل طاوحكك وأنا  قَّ رأيت رِ  فمنذ أنْ  .معلِّ من أمري أيّها المُ  ّ يف حريةٍ إـ 

  .. رأيت متناقضات احلياة .. وحينما دخلت ذلك العالم رأيت ما لم أره من قبل . نياملسيحيّ 
  ماذا تعين؟ـ 
ّ األمر لقد بدأ ـ  ، وأخيت اليت جاهر لونيابأبول بمواجهة لكيمندس  حينما هممُت ت بإيمانها املسي

اوهناك  وجدت قوى تدفعين دفًعا إىل خملهمبغضيب    .تستوقفين وتطرحين بال حراك شعرت أّن يدًّ
تجّسدة من  لم أرها مُ يناليت اكن يتحّدث عنها سقراط إّال إنّ  ضبط اجَْفس فضيلةلقد سمعت عن 

ق بهم بعيًدا لِّ حُي إيمانهم اكن  أنّ  بيدْ  ،دٍ شدي لقد جلست وسطهم وهم يعانون من ظلمٍ . قبل بهذا الشلك
ي طاملا اعتدته مّمن   ا دفينًا يف قلب لكٍّ إّن هناك رِسًّ . ظلمٌ  يقع عليهمعن ثورات الغضب والشغب ا

ي قد يصادف أحدهم  م ا منهم يدفعه حكجاوز احلياة بكّل ما جيري فيها بل ويسخر من املوت األ
وم ف. بل الطريق من احلّب لفقراء املدينة وبالرغم من ذلك ناهلم من قدِّ تيات صغريات يُ لقد رأيت ا

هم ح نساؤكن ساكنًا ولم يرصخن طاكات الرمحة ولم تنُ رّ ولم حُي  ن بقسوةٍ ِت الوايل جزاًء صارًخا، وجُ 
.. شيئًا سوى الصالة  لم يفعلوا.. مون ذبيحة لإل قدّ ولم يتجمهر رجاهلم، بل بدا اجلميع وكأنّهم يُ 

  !!!الصالة فقط
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إّن ما : وهو يقول غرفة ضاًما يديه خلف ظهره املنحين،ووقف قبالة ردهة ال همقعدِ قام بلينوس من 
مةٍ  ةٍ من غّص  هتعاني ي حارصته لكمات يوحّنا  أ أنا  أشعر.. يف قلبك ملا رأيته، أخنيه ألًما يف عقيل ا
ّ  أيًضا ولكّما هممت باخلروج من دائرتها وجدت خيًطا  .ال أستطيع الفرار من تلك اللكمات ارَصٌ  حُمَ أ

ائرة ألبىَق  جيذبين بقّوةٍ  اخلّية  رتّدد بقّوةٍ  يف مدار صداها المُ إىل تلك ا ي .. يف أعمايق ا ال أفهم ما ا
وم خفّيةً  شعرت بأّن قّوةً  لم يسبق يل أنْ .. ث يل حيدُ  اكنت اكن املنطق وحده قائدي و .تقود قبل هذا ا

مثل هذا  طاكةً  يف نف ترصخ وتنئّ   اآلن أتلّمس أبعاًدا جديدةً فة وحدها رّبان سفينيت، ولكيّن الفلس
ي للوغوس املسيحيّ    .نياحكعليم ا

ي حتّول إىل  ،أثيناغورس أرسلها قًّا حيتوي بعض لكماتلقد وجدت رِ  زميل املوسيون القديم وا
رء الشبهات عن اإلىل اإلمرباطور ماركوس أوريليوس وإ املسيحّية، مرباطور لوكيوس أوريليوس 

ّ  رُ ستمِ المُ  ، وهو األمرُ ل عليها اكعُض هم اليت تقوَّ هم وحياتِ مذهبِ  بدأت لقد . اآلن يف املوسيون ح
 
ُ
ثام عن ولعيّل أميط اللّ  الشأن مثل أثيناغورس، رجًال عظيمَ  ،طالعه لعيّل أفهم كيف اقتاد نارصيٌّ أ

  ..ثريين يف اإلسكندرّية للك هم غري املفهومةِ حياتِ 
ءٍ ـ    ؟وهل توّصلت ل
ي اكن  الرقَّ  بلينوس دَ رَ فَ  .بعًضا من لكماته دعين أقرأ لكـ    .. بل الطاولة وسط غريه، وبدأ يقرأا

حُمّرمة بني ة جنسيّ القات ، كذا عَ تتعارض مع احكقوى لقد زعموا ضّدنا قصًصا عن والئمٍ ... 
ّ  اجلنسني   ح

ُ
يدفعوننا  ه بالرتهيب يمكنهم أنْ هم يعتقدون أنّ وألنّ  .س الكراهيةسُ يرّبروا ألنفسهم أ

ب احلُ  ،عن مسار حياتنا بعيًدا نا من يلعا قالوه ، ملِ اّكم علينا وجعلهم قساة غري متساحمنيأو بتأ
  . هامات كبريةاتّ 

ين يعاكنت جهوده إنْ و  ليس فقط يف  و م ـدَ القِ  ه منذا  أنّ دً ون جيّ ملم تبوء بالفشل مع أوحك ا
ّ  ،ا شعواء بل الفضيلةحربً  الرذيلة أْن تشنّ  من املعتادأيامنا تلك ـ  ومعه ثالثمائة  فيثاغورس نّ إ ح

 آخرين
ُ
اآلخر وني فسسيّ مدينة األ، واحد من نيف هرياقليطس وديموقريطس كذلك تمّ و ،اموا حرقً عدِ ، أ

  .  سقراط باملوت ون بلاألثينيّ  مَ كَ حَ كما  ،هم باجلنونه اتُّ من أبديرا ألنّ 
هامات ، كذلك فاالتّ ةحسب آراء العامّ ، والفضيلة ا ـ من جهةءً سو هم ـ لم يكونوا أقّل ألنّ و

 ان، ألنّ باستقامة حياتنا تعلّقعلينا فيما ي ليق بظالهلاتُ  ة من بعض األشخاص لن يمكنها أنْ العشوائيّ 
َّ و ،عطرةٍ  يف سريةٍ  ،مع اهللا نقف  أنّ  اكنت واثقً  إنْ و ،اهامات أيًض بل هذه االتّ   الردَّ رغم ذلك سوف أتو

ّ ما قلته  ين تفوقون اجاس لكّ كم و، ألنّ لك ما أريد أظهر ،اآلن ح هؤالء  ، تعرفون أنّ هم ذاكءً أنتم ا
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ين يتوجّ   انهم أفاكرٌ ذهأ، ال تراود أمام اهللا شاكيةٍ وال  م بال لومٍ منه لكٌّ  صري، هون حبياتهم إىل اهللا
 ّ  وذلك ،ئطِ نا خُن نّ يف أ نا حنيا حياتنا هذه فقط لاكن هناك شكٌّ نا لو اعتقدنا أنّ ، ألنّ أبسط اخلطايا عن ح

   .ةاحليوانيّ  الرغبةِ و ة الكسِب علينا حمبّ  دُ تسيّ ت، أو قد دمٍ و حمٍ للتنا لعبوديّ 
ل  فكرنا وبل  شاهدٌ اهللا أنّ  نعلمُ  حنن  . نهارالكمنا 

ّ
 إنّنا. يف قلوبنا ما برِصُ يُ  ،نه وهو اجورإذ أ

 حياةً  ؛اليت حنياها اآلن تلك أفضل من أخرى سنحيا حياةً  ،الراهنةُ  احلياةُ  عندما نرتك هذه لواثقون بأنّه
ٍ  ر من لّك سنتحرّ  ومع اهللا .من اهللا قرببال سنسكن ، إذةً ليست أرضيّ و ةً سماويّ  بالروح  ،ألمٍ  أو تغريُّ

  ... ه سيكون جا جسدٌ رغم أنّ  ،وليس باجلسد
نا أنّ  مّما يعين عملٍ  د أداةَ كمجرّ  تلك اليت حتمل األثقال ،أو كحيواناٍت   لم خيلقنا كغنمٍ اهللا ألنّ  

  . انصبح عدمً سنهلك و
ّ  عمل الرشّ  نرغب يفحتمل أْن فمن غري امل بل ذلك بناءً  ي ح ان األعظم ـّ ال ندفع بأنفسنا أمام ا
   !!جعاقب

بلينوس حبال الصمت  عَ طَ قَ  ..ا ال يمكن إعالنه يف املوسيون فقا بل موكأنّهم قد اتّ .. ساد صمٌت 
وس   .. م املسيحينّي علِّ مع مُ  ر يل لقاءً دبِّ : قائًال إل

  .. أتقصد لكيمندسـ 
  .. لكيمندس.. نعم ـ 

  

  إرشاقة املسّيا
  

ل علنةً يف كبد السماء مُ  استقّرت الشمُس  ين زارهم  فء ألهايل اإلسكندرّية ا  هاعن زمان ا
  . آثاره داخل أبدانهم كَ رَ الربودة وتَ  سالقار

شعرها  ُب داعِ تُ  اكنت. اليت بدأت تستفيق وتفتح عينيها بتثاقلٍ  جبانب سارة روحامهجلست 
  :تقوليه و حانيةٍ  أمٍّ  لمساتب

ومـ    ؟كيف حال صغرييت ا
   ..أبارك الرّب :  قائلةً   عن بقايا ألمٍ عربِّ مّطت سارة شفتيها حكُ 
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  أين أنا؟ :ظالم األجفان، وقالتها اليت حتاول االنفالت من بعينيّ  تلّفتت حوهلا
  .. املحّبة اخلاص باملسيحينّي  لِ زْ حنن يف نَ ـ 
  هل ماريا يه اليت جاءت بنا إىل هنا؟ـ 
بل  ا بك إىل ههنا وقد سهروافحملوك وجاءو  عليكنا وحدنا وقد غُ لقد رأى بعضهم أنّ ـ 

  .راحتك طوال الليل
 ـ 

ُ
  .. بونطيّ  اٌس نإنّهم أ

  .يف ثياب برشٍ  بالفعل فهم مالئكةٌ ـ 
  .هذا عكس ما سمعناه قبالً ـ 
خفوا عّنا احلقيقة لقد ضلّلنا الكثريون وحنن ِص ـ    ..غار 

  :من الفرح واهلدوء ويه تقول سحةٌ وجهها مِ  ْت لَ وقد عَ  سارةنظرت روحامه لوجه 
  .. لقد آمنت أّن يسوع اجارصي هو املسّيا.. سارة 

هل : نقبض، وقالتبدا بل وجهها المُ ب هلا ألًما، باجلراح مّما سبّ  ثخنُ لت سارة جسدها المُ أما
م املسيحينّي  لةً و ألنّهم آوآمنت بتعا   !!؟عندهم نا 

وأنت  ،هارجال يا حبيبيت، فلقد قضيت طوال ا: حنوٍّ  أجابت روحامه ويه ال تزال تداعب شعرها يف
مه ومعجزاته فوجدت أنّ  رصييسوع اجا ةأسمع عن حيا ،نائمة  قه برشٌ قِّ هذا ال يمكن أن حُي  وتعا

  ..تميزي  ماالغفران للجميع دون، كما وََهَب باحلّب للبرشّية جاء املسيح أنّ  آمنت لقد..  خمادعٌ 
ا يا أيّم فلقد القيت من ماريا، الفتاة املسيحّية، ال أخفيك رِسًّ : هة قبل أن تقولصمتت سارة لرُب 

ا لم    .من قبل بالرغم من جفويت معها وحنن سجينتان أعهده يف أحدٍ حنوًّ
  .. للجميع ليس  مثيل ّب املسيحينّي من خالل احلّب، وحُ  خُيتربُ  يا سارة اإليمان إنّ .. ألم أقل لك ـ 

  ..ثيين عنه حدّ  ؟املسيحينّي  وماذا عرفيت عن هل: نظرت سارة يف عينيها نظرة طفل ويه تقول
ين حينما تسرتدّ : قالت هلا ثمّ .. حامه لّك ما سمعته من الاكهن عن حياة يسوع هلا رو بدأت تقصُّ 

  ..خفيتك سيبدأ الُمعلّم بإرشادنا إىل احلياة املسيحّية 
  م؟ومن هو الُمعلِّ ـ 
  .. يدعونه لكيمندسـ 
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تتفّرس فيها يف  يتجاذبان أطراف احلديث، انتبهت سارة وإذ بأعنيٍ  اكنت روحامه وسارة بينما
َ  مٍت ص ي غَ ، إنّ وأ ُ  َب هَ ه أبشالوم ا حينما رأته حاولت . اليق سارةاملدينة نهبًا من رشقها إىل غربها 

رقدها اقرتب من مِ . ويه خائرة أّال يراها الصّياد وجهها يف الرتاب آملةً  تضعُ  حتويل وجهها وكأنّها نعامةً 
وم؟؟ قامت روحامه حكفسح هل.. سارة : وهو يقول   .ما ماكنًا للحديث وخرجت من الغرفةكيف حالك ا

  .. الرّب  أباركُ : قرمزي حبريرٍ  وكأنّه قد احكّف  أجابت سارة بوجٍه خجلٍ 
  ما حدث؟؟تأ إيّل بعد  ملاذا لم.. ا حدث إّال منذ قليل لم أعرف بم: قال أبشالوم

، فأنا ابنة لـ  لم أستطع أنْ ـ    ...أواجهك بعار والد
ي أطلقك إىل الوجود، فأنت يل حارضٌ ا مِ حِ أنا ال أهتّم برَ ـ  لطاملا حلمت به  برئٌ  نيقٌّ  طاهرٌ  ملا ا

ايل غربيت    ..يف 
ُ  هم مثيل؛ إنّهم نْ مَ  جمتمعنا ال يرحمُ إّن ـ  يتحّرر  نْ حياول أ نْ رون املا سيًفا بل رقبة لّك مَ هِ شْ ي
َ  منه،   .. املفعم باألمل من حلظات احلارض و
  .. دٍ أنا ال أعبأ بأحـ 
علّميك ومن بني ال ك من بيت أبيك ومن وسط مُ دِ رْ طَ أكون سببًا يف  ين ال أستطيع أنْ ولكنّ ـ 

هودي مُج    قت مرارة الرفض وال أحتمل أنْ لقد ذُ  .لةً ا
ُ
  ..ة هذا املصري القا بك يف جُلّ  ليقأ

  ..دعيين اختار طرييق، وطرييق معك يف أي ماكن ـ 
ايل  أنت لم تعرُف ـ  هود منهم اإلسكندرّية بل الفقراء وخاّص قسوة    ..ة ا

ارتسمت عليه  اكنت تسأهلا عن حاهلا بوجٍه صبوٍح حكطمنئ بل سارة، و دخلت إىل الغرفة فتاةٌ 
  :قالت هلا عليها وحينما اطمأنّت. كعادة أهل املاكن ابتسامةٌ 

ُ
طعام الغذاء بعد نصف  لك حرِض سأ

ها أبشالوم قائالً . وعة بشكٍر صامٍت أومأت سارة إيماءة موافقة مشف. الساعة ولكن ماذا : نظر إ
  !!ني؟املسيحيّ  ُل زْ تفعلني يف هذا املاكن؟ أليس هذا هو نَ 

ءٍ  ف من فِّ خُت  عرفتها يف السجن وقد اكنت حتاول أنْ بدًءا بماريا اليت  حكت  سارة عن لّك 
 ُ وضحت  كم يعاملونها يف املاكن شّجعها أثناء لسعات السياط القاسّية، كما أكربها، وكيف اكنت ت

، وبدأت ترشح  عن حوارها مع أّمها عن يسوع. دون أي مقابل ،منهم ا واحدةهوكأنّ  بٍّ ذلمرٍ حبُ 
بذر ،املسّيا ي جاء  هود ويؤكون ضّده احلّب يف أرض العالم اجلاّفة وكيف اكن يُ  ا الحقه قادة ا
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اكنت حتيك بينما اكن وجه أبشالوم .. اديّة والسياسّية طموحاتهم املمجوع الشعب خوفًا بل مراكزهم و
َ شارًدا وكأنّه يواجه مُ  ي يُ عّلمه الرا مو ني ليق عليه بنظرات الغضب ألنّه يسمع عن هل املسيحيّ  ا

ي تكّدس بافرتاءات الرابيّ  اكن يشعر بقلبه يقبل اللكمات إّال أنّ ..  قف وني ضّد املسّيا عقله ا
اكن الكم سارة يتآلف وجيدل مع نّص املزمور اخكا والعرشين ونّص  .بني لكمات سارةحائًال بينه و
  .قد اقتنصته للمسّيا إشعياء شبكةً 

 َ ذبول إيماننا القديم جا شًعاًخ ذهبيًّا لريينا  ُل رسِ قناختنا القديمة وتُ  الُف  احلقيقة اليت خُت ما أق
َ . وعقائدنا السابقة ينّية والمُ  الرصاع مع قوى وما أع د والعادات واالحتفاالت ا سلّمات احكقا

  اإليمانّية اليت ترتعرع يف جمتمعٍ 
ُ
ولعّل املشاعر اليت  .لآلخر يف ساحته احكعليم ال يسمح بصوٍت  حاديِّ أ

مة الفصح يه اليت كُ ني ورفقة املدراش وسُ قد فطرت بل صورة املجمع وأصوات الرابيّ  ون السبت وو
  .لكمات ساّرة اجعمة من خالل ّدة احلياة اليت اكنت تبنيها جِ د بلتقود احكمرُّ 

ي يتحصَّ  متأّجًجا اكن الرصاع اكرة اليت تُ ما بني العقل ا وبني نقاوة  ،ليق بسهامها بل يسوعن با
  .طئها بصريٌ ال خُي تلك اليت يسوع ياة احلياة وال حمدوديّة القدرة وقّوة احكأثري اليت حل

  ما أقول؟ سمعَ هل ت.. أبشالوم ـ 
  .. نعم ـ 
  وما لك صامتًا؟؟ـ 
ء ـ    .. نيأسمع عن إيمان املسيحيّ  فقط أريد أنْ .. ال 
  ..علِّم المُ  إىلإًذا تأ معنا ـ 
  !!الُمعلِّمـ 
 تساؤالتك عليه تعرج بل الاكهن حكطرح ، ولكن قبلها يمكنك أنْ الُمعلِّم لكيمندس.. نعم ـ 

ه  وتشكو   .حريتكإ
وما حيوم  أطلعه عّما جييش يف صدره من رصاٍع  م سائًال عن ماكن الاكهن، وحاملا وجدهخرج أبشالو

قد احتوت القليل من  صغريةٍ  لغرفةٍ  اصطحبه فما اكن من الاكهن إّال أنْ  .ه من شكوكٍ فوق عقلِ 
  .جذب إحداها وأعطاها ألبشالوم. ات والرقوقالربديّ 
  ما هذا؟؟ـ 
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هودي ة أعوام حيوي حواًرا مع تريفو بعدَّ  ل استشهادهيقبكتبه الشهيد يوستني  إنّه نصٌّ ـ  م هْ حول فَ ا
  .ا حقييق جاء إىل العالم والعالم لم يعرفهحلياة الرّب يسوع كمسيّ اجصوص الُمقّدسة ومدى مطابقتها 

ّ  وبدأ يقرأ فتحها  .ةنّه خيلو من املارّ يف ركٍن بدا أ َس لَ وخرج خارًجا وجَ  الربديّة أبشالوم أخذ  ح
  :وصل إىل الفقرة اليت تقول

جري ويعمل أيًضا باحلديد 
ُ
  ختانكم هو األّول وقد أ

  قاسية  قلوبكموتبىَق 
  ..أّما ختاننا 

جري بأحجارٍ  
ُ
   ؛منحوتةٍ  أ

  سل،بها الرُ  َظ قَ اليت وَ  أي باألقوالِ 
   ،ومن حجر الزاوية

دّ  ي انقطع ال با   .ينومن احلجر ا
  .رشٍّ  ام ومن لكِّ ختننا من عبادة األصن هذا اخلتانُ 

  فسادٍ  ت قلوبنا من لكِّ نَ لقد ُختِ 
 
ّ
  نموت ألجل اسم احلجر اجلميل ننا فرحون بأنْ إىل حد أ

ي منه ينبع ماءٌ     ٌّ  ا
ين بواسطته حُي  لقلوِب    ا الكونّبون أبَ ا

ي يروي مَ    ...احلياة  يستقوا ماءَ  يريدون أنْ  نْ ا
ـً حبث لقاء الُمعلِّم ة وذهب ليسأل عن موعدأغلق أبشالوم الربديّ      .. ا عن ماء احلياةـ
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  كن نور
  

أحد األقارب أو  حال يُرى من اكعض يعرتيجل اخلاكن . ةك اخلشبيّ بل األرائِ  عُ جلس اجلم
ليا قد أرسلت جنودها حظات وكأّن قوى عُ عوا دفًعا إىل تلك اللّ لقد ُدفِ .. ألصدقاء أو رفقة العملا

  . اكن وتلك اكقعةلك املحارصتهم يف ذلمُ 
حتمل خمتلف األعراق  لوحةً  احلارضُ  اكن اجلمعُ . ويساًرا يستطلعون الوجوه منةً يتلّفتون يُ  بعضهماكن 

.. فالفيلسوف جياور صانع الزجاج . ةواألجناس واملراتب االجتماعّية بل واخللفّيات الفكرّية واخكقافيّ 
هودي  ..الزانية جتاور الطهور  .. الا من املالفتاة الفقرية جتاور تلك اليت نالت حظًّ  ِ جُي ا  ال

ُ
 ..ميم س األ

ءٌ فرِّ لم يُ    .من البرش اكنت االستجابة ذاك اخلليُط ف روًحا قد بّوق يف األرِض وكأّن  ق بينهم 
ة اإل يف رؤي حَ مَ طَ  وَمنْ  ،أراد احكعرُّف بل اللُّوغس اإلليه نْ منهم مَ .. جلس لكٌّ منهم حيمل شوقًا 

ل عن الصرب واأللم واالحتمال، كاأل َمْن تلّمستو ،رنا قلبها إىل ذلفر اخلطايا احلا وَمنْ  ،العادل ا
  .للكٍّ رجاء..  واشتياٌق  للكٍّ طموحٌ ..  آمٍن  ومالذٍ  يف أبٍّ حقييقٍّ  آملةٌ  وَمْن يه

 مطلبهم الصامت وإنْ حمّط الرتحال للقلوب اجلرحية والعقول احلائرة؟ اكن هذا  يسوع هل يصري
  .شوقًا ارتسم بل وجوههم

وس  الفتاة املجاهرة  أبولّلونيا، وشاب املوسيوناكن من بني احلارضين بلينوس الفيلسوف وإ
ا وميالنيه وإيالرية وماري ،ة القلبوسارة الكسري ،املدراشوأبشالوم ربيب  ،وروحامه احكائبة ،باإليمان
 املحّبةبطالت 

ُ
قتاتوا خب، وآخرون وأ ُ خريات قد جاءوا  جوعهم  عُ بِ شْ زب السماء إذ لم تعد األرض ت

  .. حبنطتها وزيتها 
يهجع  ه لماكنت عيناه تشهد أنّ  . امللبس أو حشد اخلدملم يستلهمه من غىَن  لّله وقارٌ الُمعلِّم جُي  َل خَ دَ 

 فيًضا هاكنت هيبت . وكأنّهما خترتقان أفاكر اجللوسهما اكنتا ثاقبتنييل إّال أنّ يف اللّ  قليلةٍ  سوى سويعاٍت 
وقف أمامهم كما وقف . ن عنهلِ عْ منطقه وعنفوان احلّق المُ  ةمن جّم تواضعه وغزير علمه وقوّ  يرسي

 
َ
لكماته املغموسة يف صحائف احكقوى والرّب، فملّحت قلوب  سَل رْ املسيح أمام اجلموع بل اجلبل، أ

املا  يف معاركِ  ته بطوالٌت جلّل مهيٍب  قباحكهم كما لقائدٍ  َف قَ وَ . املستمعني بملح اجعمة اإلهلّية
َ و يف الوجوقف لإلعالن عن املعركة األسىَم .. القريب   يف  يف احلياة والزنال األضىَن د والرصاع األق

والفناء يف أساطري احلجارة الرّب يف املسيح .. احلّق واُكطل .. أعماق اإلنسان؛ رصاع اجور والظلمة 
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ت لكماته ينابيع املياه فّجرَ  .ي به أرواحهم اجلائعةغذّ اكن يُ  ا من املنِّ محلت نرباته فيًضا سماويًّ . ةالُمؤهلَّ 
يمومة  هم نبتاَت لكماته يف وجدانِ تت نبّ  .الساكنة داخل قلوبهم لرتوي نفوسهم الظمأى إىل اخللود وا

  من نورٍ 
َ
لّق مع وحُت  ء تارةً سطاه اكنت تتباسط مع البُ لكماتُ . اء اجفس الفسيحةت لقاحها إىل أرجلَ سَ رْ أ

بليغ العبارة، رشيق اللَّفظ، قوي املنطق  لِسٌن، ه يف لكتا احلاحكني اكنخرى، إّال أنّ أ الفالسفة تارةً 
  ..علنًا أرسار الروح ، مُ ، َذِلَق اللّسان، مالاًك اكيان واحكبيانّجةواحلُ 

طلب وخُي  لقد جاء   ..لِّص ما قد هلك املسيح 
هم مليًّا بعد حلظةٍ  .ة إىل اخلالصفت القلوب الساعيّ اكنت تلك يه بادئة لكماته اليت تلقّ   نظر إ

  :وقال صامتةٍ 
ر من قيود املا والعادات والقناخت . إّن دعوته إىل اجلميع يه اخلالصنعم  واخلالص يعين احكحرُّ

نا يف صورة برشٍ ..  عقلّيةوالعبادات الالّ  أخالقّيةواملمارسات الالّ  ًرا ظهِ مُ  لنا،مث كإنسانٍ  لقد جاء اهللا إ
هو يف اآلب  ..لم ينفصل عن اآلب . حبسب مشيئة اآلب واليت بال عيٍب  الصافية اليت قّيةاج جا حياته

  .. د تجسِّ هو اهللا المُ .. ة اآلب وروص .. وعن يمني اآلب
صري جا نموذًجا حنتذيه لقد نذوب   بكّل قوانا أنْ اليت نسىَع والصورة اجقّية الاكملة إذ هو  جاء 

وأرادنا  دنا وحنن عدمٌ وجِ يُ  رغب أنْ  لقد شلّكنا بنفسه ألنّه .فيها حكمزتج به أرواحنا ونصري بل شالكته
  .ه خواًصا، ووضع فينا اجفخة الساحرة املليئة باحلّب؛ الروح اإلليهاتِ 

ي إ :من اجللوس يتشّكك يف حمّبة اهللا دعين أسأ اكن أحدٌ  إنْ  ك كيف ال تكون حمبوًبا وأنت ا
رِسل االبن الوحيد اخلارج من حضن اآلب

ُ
بالطبع !! مقت شيئًا ويوجده؟يُ  أنْ  اخلالق هل يمكن هللا!! أ

، .ال ا فإّن اإلنسان هو أرشُف قّدسة وأعما مُ إرادة اهللا مُ  إنّ  أحّبا وقد خلقه  َق لَ ما خَ  وأنبُل  قّدسة، 
ءٍ    ..إّال لفيض حمّبته  ال ل

ـّ  الكةاحلظلمة ال.. عصف احكيه األعظم .. ة احلياة ـّ يف جلُ  غرقولكن اإلنسان  ..  ت اجلميعاليت غط
اإليمان به  َل بِ قَ  نْ مَ  د احلقييق للكِّ رشِ إّن اللُّوغوس هو المُ . رشادنا إىل ميناء اإليمانإل ابنها أرسل اهللا 

ا يُ رشِ ومُ ..  تشّبهني حنيا يف ظّل إرادته، مُ ، تلك احلياة تبدأ حينما ضىَل م جا احلياة الفُ قدِّ دنا هو األفضل 
ءٍ تشبّ نعم مُ ..  هب   .ق هدف اهللا كما جاء يف الكتابحقِّ جُ  هني به يف لّك 
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 نْ مَ  ولكُّ  .يف املسري، يتجّدد يوًما بعد يومٍ وغوس، ابن اهللا، ويشرتك معه يهتدي بهدي اللُّ  نْ إّن لّك مَ 
سلوكنا ف .ه يف ربيٍع دائمٍ ألّن نعيش العمر لُكّ  دعوةٌ إنّها ..  ة ال يصري إىل فسادٍ ـّ يشرتك يف احلياة األبدي

  ..احلكمة يف دواخلنا مزدهرة أبًدا ظّل ت دعوة احلّق يف قلوبنا حكثبِّ ليا تُ اجلديد ودعوتنا العُ 
ي ئفاخلطي. ئ ويرتك املسريطِ ولكن اكعض قد خُي  ة يه نقيض احكفكري العاقل، إنّها املرض ا

ا الرأس واجلسد، وقتأصاب من  لشفاء اجلسد والروح من لُكِّ  نعم كطبيٍب .. اللُّوغوس كطبيب  ها يصريـّ
َ  يشفيه اللُّوغوس من شلك نْ ومَ . بها من جّراء اخلطيئة واإلثم ما ألمَّ  ا إذ ـً  شيّئالعالم وممارساته ال خي

   .صبح  اللُّوغوس ذلفًرا للخطايايُ 
 َ ين ألقوا بأنفسهم يف حضنِ حببّ  يغمرُ  العالمِ  فأُب  ، من خطاياك وضعفكفال خت قودهم إىل ه ا ه 

  .. اكنّوة بروحه الرقيق 
وال  بال حقدٍ .. ودخء ..  نقادين إىل اخلريِ مُ جكون ..  مساملةً  ا رقيقةً ـً يدعونا جقتين قلوب إّن الروحَ 
آلن، مجاعة نا اقا القلب، ولكنّ .. ا ًـّ عوجإنساننا األّول اكن مُ  ، ألّن اجلنس العتيق؛سلوٍك شائٍن 

  .. أنقياء  رهفني كأطفالٍ مُ .. اخلليقة اجلديدة .. األوالد 
جاء  لقد. اّب الُمحّب .. د لّك البرش رشِ اللُّوغوس مُ .. اإل القّدوس .. منا هو املسيح يسوع علِّ إّن مُ 

 ُ نا االبن الوحيد . ةـّ احلياة األبديبل عّرفنا بل اآلب ومن ثّم اللُّوغوس  تجّسًدا ليك لآلب مُ لقد جاء إ
ّ  جاز احلياة مثلنا بال خطيئة م جا احكعليم كإنسانٍ قدِّ م جا املغفرة ألنّه اإل وليك ما يُ قدِّ ما يُ  ال  ح

  .نسقط يف شباك اخلطيئة
تلك يه  .. والروح القدس واحدٌ  للعالم، للعالم، واللُّوغوس واحدٌ  واحدٌ  اآلُب  .. عجزِ المُ  يا للرِسِّ 

علِ ـّ يقيالفلسفة احلق
ُ
ين نَ ة اليت أ ا الت جا حنن ا ـّ   من خالهلا إىل احلقِّ جعرُب  من قبلفلسفة تلقن

  .يف املسيح الاكملِ 
ٌّ  يه نبٌت  ولعّل اكعض يرى أّن الفلسفةَ   يه حبٌث  دعوىي أقول لكم إّن الفلسفةَ  ولكنْ  شيطا

ٌل  واجتهادٌ  وسيعٌ  منها تعلّمنا ..   قدر جهد البرشبل يه حيازة احلكمة.. حلقيقة إىل ا للوصول وتأمُّ
، ولكّها فضائل اكنت تُ  م يف اللِّسان وقمع شهوات اكطن وترويض الغرائز واملجاهرة باحلقِّ  دُّ عِ احكحكُّ

يين لقبول املسيح إّن الفلسفة اكنت رضورة حكهيئة العقل اهللّل. بهقلوبنا الحتضان املسيح واإليمان 
 أراد أنْ  نْ للّك مَ  دت الفلسفة الطريقلقد عبَّ . اـّ هودي لقبول املسيللقلب ا كما اكن اجاموس تهيئةً 

ين قد آمنا وعَ . يكتمل يف اللُّوغوس لرشح   الفلسفة جا واسطةً ة تبىَق ـّ فنا احلياة األبديرِ أّما جا حنن ا
  . اإليمان للعالم أمجع
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ال يكتيف بظاهرها وال  ،املسيح مع اجلديدةِ  احلياةِ  يتعمَّق يف فهمِ  نْ إّن الفيلسوف املسي هو مَ 
َ فرائضها ولكنّ قشورها وال  تعرَّف بل اهللا بحُ سْ ه يدخل إىل املخدع وي   . وراء األرسار 

نإإّن اكعض يلومنا حكجنُّبنا الفلسفة ولعدم 
ّ
ـّة ينا قد نلنا سهامنا يف العلم وكأ سمح قدًرا من احلري

ل بَ الحقون من قِ نا مُ فاجلميع يعرف أنّ . اـً ا وعلمـً ل إيمانالاكم لإلنسانم للعالم نموذًجا قدِّ جا بأّن نُ 
هود، فكيف نمتلك القدرةمكروهو، ن من املوسيون واملعبدمنبوذو ،لطاتالسُ  وسط ذلك  ،ن من ا

جيلسون هانئني  نْ كمَ  املعرفة كِب يف رَ  إسهامٍ  تقديم بل ،اإلعصار من اُكغضة والتشكيك واحكنكيل بنا
أمام العالم  ظهرُ وكأّن السيف بل رقابنا وهو ما جيعلنا نَ  نا حنيا لّك يومٍ إنّ  !!الوثرية بل مقاعد املوسيون

ي يسكنُ    .حيث السالم والفرح اهللا قلوبنا ويدفعنا إىل وجهِ  كمائتني ولكّننا أحياء بقّوة الروح ا
ه جا الو الفالسفة فيما قد أثبت نا ال نقبل آراء بعَض نّ دعين أقول لكم إ ،ولكن يف املقابل

ًـّا،قالحِ كما نُ . منيُسل الُملهَ الكتا بل ألسنة الرُ  لّك سفسطة قائمة بل تطويع العبارات  ، إيماني
ر الفلسفة ولكنّ حنن نُ . واحكالعب باللكمات جلذب املسي بعيًدا عن إيمانه هلا،  نا ال خنضعُ قدِّ

   . ن اكتما يف اإل الوحيدعلِ ؤهّلها، نفرح بما جاء فيها من احلّق جُ نستخدمها ولكن ال نُ 
.. مولودين من فوق ..  كأحرارٍ ..اآلب وحده .. نركض حنو اآلب ..  من طرقنا القديمة دعونا نتنىقَّ 

نطأ .. ين إىل العالء بالروح تدّ مُم .. رسعني حنو اخلالص مُ .. قبلني بل احلّق مُ .. فرحني يف اإليمان 
 ونهناك الكثري: حينما قال َق دَ ولعّل أفالطون َص .  مدعو للخالصفاللّك .. بأقدامنا أشياء هذا العالم 

مة يسمعون اللك ونفالكثري. ة املشاعل ولكن القليل من املشاركني يف احتفاالت باخوسلَ من مَحَ 
وتدفعهم اجعمة وحيارصهم اهللا بمحّبته ولكنهم ال يسريون إىل نهاية الطريق وال يُقبلون بل احلياة 

  . اليت تبدأ بمياه االستنارةاألبديّة تلك 
.. السما عوًضا عن باخوس  حمتفلني مع اجلمعِ .. ة ـّ تكونوا مشاركني يف احلياة األبدي طلبيت أنْ 

و من يُ  نْ مَ .. عاينة اهللا ئ بصائرنا لمُ هيِّ قّدًسا يُ ففيها ننال نوًرا مُ . ة لتستنريواـّ تُقبلوا بل مياه املعمودي
  . ًال هبة اجورِـّ تقبالظلمة مُ  ِف مياه احلّق خيرج من لفائ

ر من أغطية الظالم اليت حتجب الروح اإلليه، وقتها سرنى الضياء ا إىل إّن أعني قلوبنا حتتاج حكحرُّ
ي تقدَّ اإلليه ألّن المِ  تعرفوا ما هو اجور؟  أتريدون أنْ .. وس س يرنو إىل القدُّ ثل حيب مثيله، وذاك ا

ي    .ع القدرة بل تغيري طبائعنا اليت طاملا حلمنا بتقويمها ولم نستطِ إنّه معرفة ابن اهللا ذاك ا
فهو  يصري يسوع نفسه جا طعامنا؛ القديمةُ  وتتغرّي الطرُق  وتتجّدد احلياةُ  وحينما تستنري اكصائرُ 

هكذا قام .. كما ينبت القمح من العدم وخيرج اخلزب من وسط اللّهيب و .خزب السماء، القائم من املوت
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ومن قيامته ننال .. فيه  َق عَ آمن به ووَ  نْ لمَ  يصري غذاءً  كخزٍب ناضٍج  ،ح الكنيسةرَ وسط اجار لفَ من 
  .نق بعيًدا عن خمدع اآلبقيامًة من ماضينا األثيم المُ 

رصة فاحكمعت بنُ  نفلتًا من رئيس سلطان اهلواء،، مُ بل وجوه احلارضين من الشمس نسّل شعاعٌ ا
  :قائالً  ،علِّم ومن وراءه اجلمعترنّم المُ .. مع معاينة اجور األز  بل موعدٍ اإليمان عيونهم وكأنّها 

  يسوع، أيّها الربُّ 
  اجلاحمةِ  اجفِس  تكبح شهواَت  نْ يا مَ 

  الظلمةِ  يف سماءِ  املرتفعةِ  األهواءِ  وحتليَق 
  ج العالمِ يف جلُ  بحرةَ المُ  هدي اجفَس ك تُ أنت وحدُ 

  ةـّ يأنت الرايع احلقييق للخراف امللك
  ك الكونلِ ة هللا مَ اليت نالت ختم اكنوّ 

  
د أبناءك يف احلّب    وحِّ

  لك يا مسيحنا،  طاهرةٍ  ةٍ ـّ نقي موا بقلوٍب رتنّ  
  علِّم والرايع واألب والصديق واحلايمد والمُ رشِ المُ 
  أمامك مقبولةٍ  تسبيٍح  ذبائحَ  ،ل لك الشفاهُ سِ لرُت 
  

  يسنيك القدّ لِ يا مَ 
  مع اآلب القدير الواحداللُّوغوس 

  والقّدوس العيلُّ 
  لّك حكمةٍ  أنت نبعُ 

  ومن فيض حكمة تدبريك
مة ننال عزاءً  نا األ ا   يف 

  دائمةً  ةً ّـ أبدي افأحزاننا تصري بك أفراحً 
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  لِّص البرشيسوع، خُم  ناربّ  يا
ي جيمع شعبه  أنت اجلناحُ    ا
  ةـّ عليه جوارح الربي حال تنقّض 
   البرشِ  أنت صائدُ 

ين انتشبت أ   اخلالص ة يف شباكِ ـّ رجلهم العقليا
  نتمّسك بها  أنت صخرةٌ 

  الفساد وحبورِ  الرشِّ  أمواِج  ِف ْص من عَ 
  

  نا يا رايع اخلراف العاقلةقُدْ 
  الروح ودسمَ  وعسَل  تنا اليت تفيض لنبَ ـّ إىل أرض أبدي

  وقيادةٍ  وعونٍ  حنن، حنتاج ملشورةٍ  أطفاٌل 
  وحككن آثارك يه خريطتنا إىل حضن اآلب

  لطريقوبل ا
  م لكنرتنَّ 

  األبديُّ  ها اجورُ أيّ 
  الرمحةِ  ونبعُ 

  الفضيلةِ  زانةُ وخَ 
  ينا باسمك لكّما تغنّ نتنىقَّ 

  أيّها اللُّوغوس
  حيك من أقا األرِض سبّ امجع أصوات مُ 

  لشدو جمدك
  ةـّ الرّقة املتناهي هلمنا لك يا جّتحد إذ ترنّ 

  .السالمِ  وربُّ  يا ملُك 



- ٨٧  - 
 

  .أمني
  

  
  
  
  

  


