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  الستُّونأَلدفَتر الثَّاِني وَ 
  ١٩٩٢أَيلول،  ٩

  

 ةيسَ نا القدِّ مُّ أ(. 
 

 ِك؛عَ الُم مَ لسَّ أَ 

 فرِ ِســـ ةُ مـــرأَ اا نَـــّمهـــم؛ أَ ا أُ نَـــأَ فَ ا؛ وحيًّـــرُ ن ســـُيهذِّبُهم ي َمـــِســـفْ نَـ ا بِ نَـــي أَ ِنـــنَّ ا أَ وســـيَّ ي فـــي رُ بنـــائِ ي ألَ قـــولِ 
ِك ذاباتُ َعـ الفعـلِ اآلن، بِ  عـدَ بَ  شـرَ نتَ ن تَ لَـ وتِ الَمـ ةُ َحـ؛ رائِ ةً ورَ بُ ي َصـي، كـونِ تِـا ابنَ ا، يَ ؛ روسيَّ "اؤيالرُّ "
ينـاِك، ؛ عَ َكثيـَرة ينَ نِ ِسـِك لِ ي كفَّـذِ الـَّ وتِ المَ  فنَ نِك كَ عَ  عُ نزَ سيَ  هِ تِ حمَ رَ بِ  بَّ الرَّ  هي قريًبا، ألنَّ نتَ تَ سَ 

 "مــيناألَ ": يَ اســمِ بِ  وفعــرُ تــِه، هــو المَ مَ ظَ عَ  كــلِّ ِك بِ َصــلِّ خَ ِك، مُ َكــلِ رى قريًبــا مَ تَ ي، َســِتــابنَ ا، روســيَّ 
  :هُ ي لَ عِ ا، اسمَ ة؛ روسيَّ ودَ العَ  يقِ رِ ُكِك على طَ لِ ؛ مَ "قادِ الصَّ "وَ 
  ُّاآلن مُ كلَّ تَ ا يَـ نَ ربـ(. 

ن َمـلـٍب؛ وكَ قَ  ُح كـلَّ مَسـي، سأَ تِـن جهَ ا، ِمـنَـي وأَ تِ يسَ نِ كَ   ناءَ بِ  عيدونَ يُ توبون؛ سَ يَ وَ  أتونَ يَ سَ  يدونَ عِ لبَ أَ 
 مٍ َمـأُ  رأسِ علـى ِك قيُمـوأُ حرُِّرِك ؛ سـأُ ِبفـارِغ َصـبٍر ألُلِهَبهـا شـةً عِ رتَ ا مُ روسـيَّ  قومُ تَ ِه، سَ ومِ ن نَ مِ  نهضُ يَ 
ِك رفعُ ي؛ ســأَ دِ فــي يَــ كونُ تَ ى َســمَنــُدِك اليُ مالــِك؛ يَــِة جَ ؤيَــرُ  عنــدَ  بــاءِ رَ الغُ َتخوُر ِقــوى ؛ ســ١ةيــدَ دِ عَ 

ِك ِك جمالَـــخالُقـــعرُض ســـيَ  يمٍ ِظـــرٍح عَ فَـــهجـــٍة و بَ بِ فَ ؛ يرورِ ُســـ يتمُّ َســـيـــِك فِ رين و اآلَخـــ عالًيـــا فـــوقَ 
ــبـُِّر عَ تُـ يه؛ وَســيِســقدِّ َجِميــِع ه ولِ الئكِتــمَ لِ و  ٢عبِه،َشــلِ   ةُ قبَّــ نُ علِ هــا؛ وســتُ رحِ فَ  راحٍة عــنَصــبِ  واتمَ السَّ

 ة؛عَ األربَـ  ا األرضِ ي في زوايَ جدِ مَ  ماءِ السَّ 

ــلَ ... اوســيَّ رُ  ــنــِت مَ د كُ َق ــًة، وأَ يَت ــ حَ ْســُت المِ لَِبْســا َن ــَر حُ ُألظِه ــِدهٍب وكــأَ  ،يزِن ، فــي حــداٍد علــى ول
ي جـدِ مَ  رَ ظِهـألُ  ةٍ ٍم عديـدَ َمـأُ  ينِ ن بَـرتُـِك ِمـاختَ  ريِقي، َمنهوًكـا، فريَسـًة ألََلمـي؛ اآلنَمَضيُت في طَ 

  ِك؛اللِ ن خِ مِ 
                                                           

 .الصَّعيِد الرُّوِحيأظنُّ على  ١
 .َبدا كَأٍب يرفُع طفَله يف طَرِف َيَديه. كاَن صوُت يسوع فرًِحا ووجُهه شعُّ ُحبورًا ٢
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ــ رشَ رًضــا َعــُح أَ ر طســتَ  يســةُ ِك القدِّ قريًبــا، أمُّــ ــ ألُثْكــلُ ؛ "الحّيــة" رأسَ  قُ ســحَ ستَ يطان وَ الشَّ  لُ والترمُّ
معـاء جَ  ةِ شـريَّ الم؛ أمُّ البَ َسـ ةَ تـرَ فَ  مُ العـالَ  عرفُ ِه وسيَ صيرِ مَ لِ لَُّم سُيسَ  ينُ لتنِّ أَ ؛ دةً نتهيان َدفَعًة واحِ يَ سَ 
  ٣رٍق؛عِ  لٍب وفي كلِّ قَ  في كلِّ و ٍة، مَّ أُ  في كلِّ  رُ صِ نتَ كم، سأَ لهَ إِ  بَّ ا، الرَّ نَ وأَ  ةِ هايَ في النِّ غلُب تَ سَ 

  

  
 الحًقا(: 

ي ِتــالَّ  ةَ يَّــالحرِّ  اســتعمالَ  ســيئونَ ي؛ يُ تِ تجــاه قداَســ حِتــراماألُمقلِّــًال ا، وميًّــي يَ ِنــينُ هِ يُ  مُ ي، العــالَ ِتــا ابنَ يَــ
بــادلوَن هــم يُ نَّ ي؛ إِ رِ َظــفــي نَ  َنجاَســًة َشــنيعةً  حَ أصــبَ  يــلُ ؛ هــذا الجِ ذواِتهــم همَتــدميرِ اهــا بِ يَّ هم إِ تُ َوَهبــ

رهم، وال ذِّ َحــأُ م َلــي ِنــنَّ إِ  قــولَ ن يَ أَ  طيعُ ســتَ يَ  دَ َحــأَ يــل؛ ال هــذا الجِ َم رَحــن أَ َك َلــلِ ذَ ، ِلــالشــرِّ بِ  الشــرَّ 
ــ تزولُ وبــَدِويٍّ َســ زعزعُ تَ تَ ريًبــا َســقَ  رضُ صــبورًا؛ األَ  نْ ُكــأَ م َلــنــي نَّ إِ  قــولَ ن يَ يع أَ طِ ســتَ د يَ َحــأَ   ماءُ السَّ

 رُ زُ والُجــ الُ بَــ، والجِ األرضِ  عناصــرُ  علُ شــتَ ستَ  ديدٍ عنــٍف َشــوبِ  د فــي ظلمــٍة تامَّــٍة،واِحــ تاركــًة كــلَّ 
جـاهَر لتُ  القدرةُ  ، لكَ كَ ؛ في فمِ ها الجيلُ ، أيُّ َأْعَزلَ ، فُ قِ تَ ي سَ مامِ وأَ  ،قرِ حتَ تَ سَ  ُعشَبةٍ  ؛ كلُّ فـَُتبادُ 

ــتُ  كَ نَّــكِ ؛ لَ بَِتوبَِتــَك إلــيَّ  ــتُ  ة؛يَئــطِ يــَه فــي الخَ تِ ن تَ أوى وأَ ال َمــبِــ كــونَ ن تَ أَ  لُ فضِّ  فــي ن تعــيشَ أَ  لُ فضِّ
 فاٍر؛قِ 

يس  ولَـــيت وأخـــواِيت خـــوَ األســـى علـــى إِ بِ  شـــعرَ ن أَ يل أَ  قـــولُ تَ . ةلغايَـــلِ  حـــزينٌ  األقـــدسَ  كَ قلَبـــ نَّ أَ  ّب، أشـــعرُ ا رَ يَـــ
ــ. ّزقٌ ُممــ كَ لَبــقَ  ألنَّ  كَ زنِــحلِ   حزينــةٌ ِين أنَّــ يًضــا أشــعرُ  أَ ينِّ ِكــلَ  لُ فَعــأَ وهــذا مــا . يــكلَ عَ  أن  ، تســتطيعُ يبِّ ، رَ كَ بنعمِت

َــ. كتَ يئَ ِشــمَ  لَ عَمــنَ  ألنْ ين دِّ عِ ســتَ نــا مُ لَ أن جتعَ  طيعُ تســتَ . كَ يــقبــوًال يف عينَ مَ  يًّــا كــانَ أَ  جتعــلَ  ا َمــ، كَ يَ  ِهــِيت ا، الَّــأن
ذه املهمَّ  تُ ُكلِّفْ ،  اآلِخرين رَ خآقلَت،  ، نعمتَـك، ةً انيَّـجمَّ  هبـةً  يـتُ أُعطِ  لَقـد رين؟اآلَخـ يسَ ملـاذا لَـ ؛كَ تِ نعمَ ة بِ ِ

  يًضا؟يها أَ ن حيصلوا علَ طيع اآلخرون أَ ستَ ملاذا ال يَ 

                                                           
؛ ٦/١٦ِإشارًة إىل ُرؤيَا ". اَحلمل"هذا املقَطع اَألِخري يَعِين أنَّ، بَِيسوع، َمجيع ُشعوب العاَمل َسيعرفوَن املسيَح،  ٣

٧/٩. 
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  ٤ي؛تِ ن حكمَ عَ صَّي َأن تـَتَـقَ ا فاسوال، ، يَ أةُ جر ال كِ لَ 
ا    .انَ نا وتذلَّ بَ ن تعاقِ أَ  َفهذا ال ُيِسرُّكَ . كَ قلبُ  هِ بِ  شعرُ يَ  ما عرفُ ين أَ نَّ ذلَك ألن كِ ، لَ َوِقَحةٌ  ِين أنَّ رمبَّ
ــ كــلُّ  ــ هــوا َم ــيَّــدِ األبَ  كــلَّ   َقــتْ رَ اختَـ  يلــك قــدِ جِ َخطايــا  إنَّ  ٥رض؛لــى األَ إِ  عــودُ يَ  رضِ األَ  نَ ِم د ة، لَق

مــا  "ختمــيبِ " ألخــُتمَ  قــتِ ن الوَ ِمــ ســعٌ تَّ مُ  لَِيبَقــى بَعــدُ ي، تِ ا فاســولَ ي، يَــعِ شــفَّ ي وتَ لِّ ي؛ َصــلِبــوا قَ نُــعَ طَ 
  ام؛األيَّ  لكَ في تِ  مونَ شرار َسَيتألَّ األَ وَ  ينَ حِ الِ صَّ ال ي؛ ألنَّ ومِ يَ  بلَ قَ  اسَتَطعُت من النُّفوِس،

 
  

  ١٩٩٢، أَيلول ١٠
  !هلي، إِ بّ الرَّ ها يُّ أَ 
  ا هو؛نَ أَ 
هـدُفها يًعـا؛ مِ م جَ ُكـي لَ تِـبَ هـا هِ نَّ ؛ إِ "ة فـي اهللايَّـيقِ يـاة الحقِ لحَ ا": سـائلِ رَ ا كاتِـب نَ ة، أَ يرَ غِ ها الصَّ تَ يـُّ أَ 

  كان؛مَ مان وَ زَ  م في كلِّ كِ لى جانبِ ف إِ قِ ي أَ نِّ أَ وَ  ،يلبِ قَ  مونَ فهَ م تَ كُ جعلَ تَ َأن 
  

  ١٩٩٢يلول، أَ  ١١
  ؛كِ عَ مَ  المُ السَّ  نِ كُ يَ لِ 

  :موَ اليَـ طلُب منِك ما سأَ ِإلَيِك ، يا ابَنِتي
  ؛ِك َأكَثري َأصوامَ طيلِ أَ  -  
  !يلاللَّ  فِ نتصَ مُ ى لإ كِ تَ رديـَّ وَ َؤخِّري ال توَ َأن َترتاِحي  بُ يجِ ِعنَدما ي رتاحِ إِ  -  

ـــذهَ إِ  - ـــواُترٍ ي ِب ـــٍذ عـــم وَ قـــولي نَ ؛ ال تَ واعَترِفـــي بَِت      :قـــولين تَ أَ  لُ فَضـــاألَ لـــين؛ فَ فعَ ال تَ بعدئ
  !"بّ ا رَ ، يَ كَ ضيَ ر ن أَ أَ  حاولُ سأُ "

                                                           
ِذه الَكِلماتجبالٍل نَطَق يسوُع  ٤ ِ. 
 .فِهمُت أنَّنا، ِجبُُحوِدنا، نَُدمُِّر َذواتَنا ِبَذواتِنا ٥
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لــِك  ن يــرفضَ َلــُمَعلُِّمــِك ، ِتيتلميــذَ يَــا ؛ ذِهلَ الُمــ كِ وضــعفَ  كِ بُؤِســ ، وعمــقَ كِ درتَ قُــيَِعــي ك ُكــلِ مَ 
 يَنَتِظــرُ  عّلــمَ مُ كــاَن يَنتظــُر ال  مــاوَ  ،كِ ِمــعلِّ مُ  قــدامِ أَ  عــي آثــارَ تبَ وتَ  نمــيَ تَ لِ  ةٍ يَــاكفبِ  ورَ نُّــال كِ هبُ يه، َســنــورَ 
ُب َفَحْسـه؛ دِ يِّ َسـمـا مـن خـادٍم َأسـَمى مـن ه، وَ مِ من معلِّ سمى أَ  تلميذٍ َما من "ا قلُت، مَ ؛ أَ يذَ لمِ لتّ ا

َأحـراُهم بِـَأن مـا بول، فَ زَ  لَ عْ بَـ بِ  يتِ البَ  بَّ رَ َلقَّبوا إذا فه؛ دِ يِّ سَ م كخادِ وال هِ مِ علِّ مُ صيَر كن يَ يذ أَ لمِ التّ 
د نـي قَـقدوا أنَّ اعتَ  أَنفسهمي قربائِ أَ  ذا كانَ إِ ) .٢٥-٢٤: ١٠مت ( "بيته؟ هلِ أَ ذلَك في يَقولوا 

قي ي، عـــانِ تعـــالَ  ؟كِ قائِ صـــدِ ن أَ ِمـــ اعيه إذً ســـمَ ن تَ ذي لَـــالَّـــمـــا فَ  ،. )٣١: ٣مـــر ( ،َعقِلـــي دتُ َقـــفَـ 
  ؛كِ ُمَعلِّمِ ن ي مِ مِ علَّ تَ ي وَ صليبِ 

  ين؛لِّ صَ تُ  كِ سمعُ أَ  ةٍ مرَّ  لَّ ي كُ سِ فْ نَـ  بَتِهجُ تَ   
  ١٩٩٢، أَيلول ١٤

  سوع؟ يَ 
ــأَ  ــِك أَ ا هــو؛ َن ــ يعرِفــن تَ ال يُمكُن ــ يتُ لَّ م َصــَك ــِك،ِل  أّمــكِ  عــن صــلواتِ وال أَتكَلــم  آلب مــن َأجِل

  !يسةالقدِّ 
حثًـا عـن بَ  يَ اينـعَ كـلُّ تَ وَ ... مذا العـالَ م َهـرائِ َجـ بِ بَ َسـبِ كـلَّ يَـوٍم،  موعَ الـدُّ  يَ اينـعَ ذرُف تَ   

 لـى آثـامِ إِ  ظـرِ النَّ  نِ َعـَأمسـَك نـَْفِسـي حتَّى ًما لَ أَ  هِ ملِ اكياني بِ كِ َيرَتِعُد  و  يلبِ قَ َيضطرُِم ة؛ يمَ رِ وٍس كَ فُ نُـ 
  ي؛أسِ كَ   طفحَ ، َخوفًا من َأن تَ يلذا الجِ هَ 

ـــوألبلـــَغ ِمـــَن م ُكـــلَ  هُ دَ ألنِشـــ ،٦ديـــًداجَ ُحـــبٍّ  يدَ ِشـــنَ َوَضـــعُت د َقـــلَ    كـــّل قلـــٍب   واتِ مالسَّ
ــكم  وأُ َصــألخلِّ  ــ لٍّ ُكــلِ  هُ كنُّــذي أَ الَّــي ِلــي األزَ بِّــحُ كم بِ رَ ذكِّ ــ مــتُ لَّ كَ م؛ تَ نكُ ِم ــِم  فــرضَ ألَ  ، الءالن الَع

ـــقـــوانِيني عَ  ـــل يكم، َل ـــعَ  ألعـــرضَ َب ـــا تَ مِ جَ  ألجمَعكـــم بٍّ ُحـــوَ  المٍ َســـَعهـــَد يكم َل  يَّ جنـــاحَ  حـــتَ يًع
ــوَ أُ وَ  ل ؟ َهــقــولَ أَ ا َأَردُت َأن وا َمــُمــهِ نكم فَ م ِمــن َكــِكــلَ ... كــمبِ  رنَ قَتــن أَ أَ َعلــيُكم  ضــتُ رَ عَ كم؛ دُ حِّ
 صـالحةِ المُ ن يهـا َعـفِ  مُ تكلَّـأَ كـّل مـرٍَّة مـاذا  ي لِ لِـ إًذا واحرَ اشـ؟ فَ سُ ريَعـم الُكـلَ  مَ دَّ م فعًال ما قَـهمتُ فَ 
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٧٦

  ...ينِّ عَ ُتحوِّلوَن َنَظرَُكم 
لــُت فــي حــيِن قُ ي؛ عونِ ســمَ تَ كم َلكــنَّكم لَــم بــابَ  َطَرقــتُ ي، قبلونِ ســتَ م تَ لَــغريًبــا وَ كنــُت  -  

ــَلكــم الحــقَّ  ــا إيَّــايو  يَّ َلــعَ  اًمــكِ ا ، حِبشــأِني ةً يَحــبِ قَ  يــبَ كاذِ أَ  ن َقــولِ م َعــكُ ســانُ لِ  يكــفَّ م ، َل ؛ دائًن
ـــ تَّفكيـــرَ كـــم المَ لِّ عَ ألُ  ئـــتُ جِ  ـــذَ أُ وَ  يمَ لِ السَّ ـــتُ أْ هزَ كم اســـتَ نَّ ِكـــة، لَ وخدَمـــ ُســـلطةً تـــي، عرفَ مَ كم بِ رَ كِّ ي م ِب
ـــد ي؛ م منِّـــرتُ خِ وَســـ ـــانبٍّ و ُحـــكـــم بِ زرتُ َلَق ـــٍة ، َحن ـــفـــي َأن أُ  حـــارَّةٍ ِبرغب ـــا فـــي قَ كم جَ دَ وحِّ ـــميًع ي لِب

ن أَ  ةِ اصَّـكم الخَ م ِلَقـوانِينِ حتُ مَ كم َسـكـنَّ ى، لَ ولَـتي األُ يَسـنِ كَ نيَن  قـوا ثانِيَـةً  كم في كـلِّ مكـانٍ ُأعلِّمَ و 
  كم؛لبِ قَ  جِ خارِ نَاِبذيَن ِإيَّاَي ِمن ، َعقَلكم جتاحَ تَ 

 قَ بَ د َســــَقــــلَ م، ُكــــلَ  قـــولُ أَ  "ّب؟ا رَ ، يَــــمــــوراألُ ذه َهــــ لَّ ُكـــ  بِــــكَ  لــــتُ عَ ى فَـ َتــــمَ ": ونلُ ســـأَ تَ سَ   
ـــموهـــا علتُ فَ وَ  ـــم عَ مـــتُ كَ ي؛ حَ ِب ـــكم أَ فاهِ ِشـــم لِ حتُ مَ َســـًقا وَ بَـ ْســـمُ  يَّ َل ـــكـــلَّ  ي، ألنَّ نِ دينَ ن َت م لـــتُ عَ ا فَـ َم
  يقـةِ قِ فـي الحَ  نْ ِكـعروفًـا، لَ ي مَ لِـ ونَ دُّ ؤَ كـم تـُـنَّ أَ ظـانِّيَن هم، م اسـمَ ستُ نَّ ؛ دَ وهمُ علتُ د فَ قَ فَِبي  يَّ لِ رسَ مُ بِ 

 نــورٌ ، وَ قــدميَّ لِ  ي، مصــباحٌ بِّــ، رَ كَ مُتــلِ كَ ": قولــوان تَ أَ  بعــدُ  يُمكــُنكم يــفَ ي؛ كَ ســون اســمِ نِّ دَ م تُ نــتُ كُ 
  كم؟خوتِ ع إِ م مَ حتُ صالَ ال تَ ي وَ تِ مَ لِ قبلوا كَ م تما لَ ينَ بَ  ،"ِلَسبيِلي

 فــي كــلِّ مــانكم لِّ عَ ة، يُـ يــرَ خِ ام األَ ه األيَّــذِ ، فــي َهــالبانَــقَ  ٧راحَ ، يــرٍ بِ كَ نــاٍن  حَ بِ وَ َعظــيٍم  بٍّ ُحــبِ   
ــ نَّ أَ َمكــاٍن ثانَِيــًة  الصــكم، َلِكــن َكــم ِمــنكم قَــد خَ  "يحُ فــاتِ مَ "هــي  واضــعَ التَّ وَ  ،بَّ الُحــ، وَ الةَ الصَّ
ـــابـــة الَّ وَّ كم هـــو البَـ لـــبَ قَ  نَّ ة؟ إِ يَقـــقِ ه الحَ ذِ َهـــ َأدرَكـــوا فعـــالً  كم ألشـــفيَ  ن أدخـــلَ أَ  يعُ طِ ســـتَ أَ  هـــاني مِ ِت

  ريقي؛كم في طَ قودَ وأَ 
ن يُمكـُنكم أَ ؟ ال ربلَحـا ال زِلـُتم علـى طريـقِ م أَ كم لبِ نا في قَ اتِ ملِ كَ َتَمسَّكُتم حقًّا بِ هل   

كـــم فـــي نَّ أَ  عونَ دَّ م تَــنـــتُ ن كُ ة؛ إِ يَقــقِ الحَ  نَ كم ِمـــمتُ رَ ي َحـــنـِّـقولـــوا إِ ن تَ أَ يُمكــُنكم ال ي وَ نِّـــئــوا مِ بِ ختَ تَ 
ــروا ِلــي ِإًذا ّق، الَحــ ــ، وَ كَ لَبــح قَ فــتَ إِ ! ييقِ دِ ا َصــ، يَــيــكَ ينَ ح عَ فــتَ إِ ... كمانقســامَ َفسِّ ! كَ قَلــعَ  يسَ َل
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٧٧

  :ةً يَ ثانِ م كُ لَ  قولُ أَ 
ــ   مــا م، بِ فَهــد يَ اِحــال و وَ ة؛ ال يُوجــُد يَقــقِ د فــي الحَ ال واِحــ، وَ ، كــالَّ حٌ صــالِ  نســانٌ بــَق إِ م يَ َل

ــ حــتَ تَ  جمعــينَ أَ كــم نَّ أَ  أَلجميــُع َقــد  زاُغــوا؛د َقــجميــُع ل؛ أَ لَتِمُســنيد يَ واِحــوال ة، يَئــطِ الخَ  ةِ رَ يطَ َس
 ينَ مِ ِســنقَ م مُ كـم، مــا دمـتُ لَ  قـولُ ور؛ أَ هــم فـي النُّــنَّ نكم أَ ِمـ ي العديـدُ عِ دَّ يَــ كَ لِـع ذَ َمــوَ  َتدنَّسـوا أَيًضـا

 بون ألنَّ ذهَ تَـ ينَ لى أَ إِ تظلُّوَن ال تعرفوَن كم، فَ سامِ انقِ بِ بَتِهجون م تما دمتُ الم؛ وَ في الظَّ أنُتم بَعُد ف
  ؛فال تـََرواشديٌد  المَ الظَّ 

لَِبــَث غيــَر خــرى ًة أُ مــرَّ  بَّ الُحــ نَّ ِكــي، لَ بِّــحُ  هبــةَ : ةانيَّــجَّ ًة مَ َبــم هِ ُكــلَ  مَ م ألقــدِّ يكُ لَــإِ  ئــتُ جِ   
ـتـَتَ و وا صـالحتَ تَ ي لِ التِ سُّـوَ تَـ  ن كلِّ مِ  غمِ كم؛ على الرّ في قلبِ  اغريبً وَ َمرذوًال، ، َمفهومٍ  كم نَّ إِ ، فَـوادوحَّ

مـــاتي؟ لِ كَ   َقمــعِ  عـــنفيمـــا ال تكفُّــوَن م طايــاكُ خَ  غفــرَ ن أَ أَ يُمكُننـــي  يــفَ ؛ كَ فــي الَخطـــأ ونَ رُّ مِ ســتَ تَ 
 ، انَـأَ  ا ليسَ مَ  كلَّ ستأِصَل من قلِبكم  أَ ِني و َدعم تَ ا لَ ؛ مَ ِبهعَترفوَن م تَ ا عدتُ ن مَ كِ ي لَ وتِ عون صَ سمَ تَ 
ـــفَـ  ـــَل ـــًدا َكـــن َت ـــ يَ روِحـــ نَّ أَ م روا أب ـــ ،وسَ دُّ الُق ـــ كثـــرَ أَ بَتِغـــي َلكـــم يَ  ومَ الَي  ةَ حَ صـــالَ المُ : قـــتٍ وَ  يِّ أَ ن ِم
  ة؛حدَ الوَ وَ 

  ؛دونَ حَّ وَ تَـ تَـ  يفَ م كَ كُ يتُ رَ د أَ قَ لَ 
 لـبِ في القَ َسَتتمُّ  لمصالحةُ كم؛ أَ لبِ في قَ  تكونُ سَ  حدةُ لوَ َلن َتكوَن الَوحَدُة بِالَحْرِف َبل بالرُّوِح؛ أَ 

مـــا ِبالدكـــم َتشـــَتِعُل فيبـــارٌّ  هُ نـَّــأَ  يَ عِ دَّ ن يَـــأَ َشـــخٍص  أيُّ يُمكـــُن  كيـــفَ ! لـــيَس بَِتوقيـــِع معاَهـــدةو 
  :منكمتوقَُّع س يقدَ ي األَ لبِ قَ  نَّ موا أَ علَ إِ ! ربِ حَ بِال

  

  ،الةَ لصَّ ا، خاءَ ير، السَّ الخَ  عملَ 
  ة،حَ صالَ المُ  وحَ رُ 

  كم؛بُّ حِ أُ ا َأنَ ا كمَ بَعُضكم بَعًضا   بَّ حِ يُ ن أَ وَ 
  ؟ِتكموبتَ َة اسِتسالِمكم و رخَ نكم، صَ مِ  عُ سمَ أَ ل سَ هَ 
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٧٨

  ١٩٩٢ ،أَيلول ١٧
    

  ِلسائِ ه الرَّ ذِ هَ إىل الَّذيَن يعملوَن على انِتشاِر  لٌ رسائ( :  
َعوِّضـي ي؛ نِّـي مِ أتِ تَـ ةٍ قـدرَ  كـلُّ ُتحرِِّكـي ِإصـبَـًعا بِـذاِتِك؛   يَن عـن َأنْ زِ َتعَجـ أَنتِ  ي؛بِ ي ، ثقِ يَا طفَلِتي
  ...رُ ظِ نتَ ي أَ نِّ ؛ إِ كِ تِ يئَ شِ ي مَ لِ  كِ مِ يقدبِتَ آلن عليَّ ا

  !كَ َمشيئتُ َمشيئِتي هي 
 ينَ ذِ الَّـــ كـــلِّ قـــوِلي لِ ي؛ تِ ســـلطَ  حـــتَ تَ  كِ ي، ألنَّـــتِ وَ ْظـــحُ عـــين بِ تَّ مَ تَ تَـ  كِ نَّـــإِ : لـــكِ  قـــولَ ســـوع، أَ ا، يَ نَـــأَ 

ــاَرهم  ــقَ اخت ــنَّ إِ ي لِب ــِن ــهم أَ ن أخــذلَ ي َل ــ فــالَعريسُ ًدا؛ َب ــهم؛ لِ حاجــاتِ يُـَؤمُِّن َس َر الكــلُّ فــيهم شــهوًدا يَـ
  هم؛تشاركمُ  ن طريقةِ مِ الحقيَقَة  ِفيهم الكلُّ أنَّ  عرفَ يَ ين، لِ يِّ حقيقِ 

ذِع، ِلَكـيقـاد الـن اإلنتِ وا َعـُعـنِ متَ ن يَ أَ  جـبُ م؛ يَ العـالَ  ةِ واجهـمُ هم لِ رسـلُ ي أُ نـِّإِ    تَلهم قــال يَ  الَّ
ـــو يُ هم أَ ســـانُ لِ  انًـــا جَّ م مَ ُهـــلَ  متُ ســـوع، قـــدَّ ا، يَ نَـــة، أَ هـــذه الّنعَمـــاكَتَســـَب نهم ِمـــ حـــدَ أَ هم؛ ال مَ قسِّ

؛  المعـوز نـيِّ الغَ ف، وَ يعالضَّـ ن ُيسـاِعدَ أَ  ويِّ علـى الَقـاًال؛ مـ حـدٌ ن ال َيطلـَب أَ َيِجـب أَ ذا ة، لِـالّنعمَ 
ــا فــي لعطــاءِ فــي ا"مــا قلــُت، كَ  ــ ٨؛"خــذاألَ  َســعادٌة أعظــُم ممَّ ــ وفَ َس ــأعِط ــا يَ يكم َم ــة غطِ ي لتَ كِف ي
  ٩بوني أبًدا؛ذا ال تجرِّ لِ  ،فقاتكمنَ 

ِإعَملـوا مـا كم؛ فـي محـنِ أبـًدا  ليـأسِ لِ سَتسـِلموا ال تَ يـنكم، وَ فيمـا بَ وَ  ين فـيَّ دِ حَّـوَ وا مكونُ   
س ي األقـدَ قلبِـ كنـوزَ   لعـالمِ لِ كشـفوا غرقـوا؛ أكـي ال تَ لِ وا عوا، وصـلُّ جَّ َشـتَ ! الباقيِبوسِعكم وعليَّ بِ 

كونـوا واحـًدا ن تَ ريـدون أَ كـم؛ تُ وتـوا إًذا عـن ذواتِ لـّي؟ مُ لعَ لِ كونـوا شـهوًدا ن تَ ريـدون أَ جدي؛ تُ ومَ 
مي دَ بِـــ َتـــينلبلَّ المُ  ميَّ دَ قَـــ عـــوا آثـــارَ تبَ إِ ؟ بَّ خـــدموا الُحـــن تَ ريـــدون أَ م؛ تُ العـــالَ َعـــن دوا جـــرَّ تَ عـــي؟ مَ 

                                                           
  . ٣٥: ٢٠أع  ٨
 .َمكان يِّ ن أَ و مِ أَ  يٍّ كانَ ن أَ ماًال مِ  دينَ ستَ نَ  الَّ ي أَ غِ نبَ يَ  هُ نَّ أَ  سوعُ  يَ عِين يَ  ٩
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٧٩

  ١٠؛ضحيَّةال
ــــ   ــــًراذكَّ َت ــــحــــرَّ تَ تَ لِ : روا أمــــًرا أخي ــــولِ ن مُ روا ِم ن ي أَ وِحــــرُ  لواســــأَ إِ  كم،ضــــعفِ وَ البشــــريَِّة كم ي

ذا كم، لِـلـوبِ ا فـي قُ َمـ لَّ ُكـ  عـرفُ أَ وَ  لـبِ القَ  عُ واِضـتَ مُ وَ  ِإنِّي َوديـعٌ م؛ كُ ُيعطى لَ فَـ ! والُ سأَ إِ كم؛ ساعدَ يُ 
ــأُ  ــوا ِم ــرُّ  طلــبُ كم؛ يَ نجــدتِ أتي لِ يَ َســي وِحــرُ وَ ي وِحــن رُ طلب ــ وحُ ال ــالِ وا غَ لُّ َصــن تُ نكم اآلن أَ ِم ــا َه ه ذِ ًب

  :الةالصَّ 
  ،سوعُ يَ 

  ،ياةٌ ال حَ ، وَ وتٌ ال مَ 
  ،يرٌ مِ ال أَ ، وَ الكٌ ال مَ 

  ،ودٌ وجُ مَ  ممَّا هو ال شيءٌ 
  ،عدُ ي بَ أتِ يَ سَ ممَّا  يءٌ ال شَ وَ 

  ،مقٌ و عُ أَ علوٌّ و أَ  ةٌ وَّ ال قُـ 
  ،خلوقٍ يٍء مَ شَ  وال أيُّ 

  َيسَتطيُع أبًدا
  ؛نكَ ي عَ نِ لَ فصِ ن يَ أَ 

  ،كَ يًنا لَ مِ أَ  لَّ ظَ ن أَ أَ  نذرُ أَ 
  ؛مَؤبَّدي الذا نذرِ هَ 

  ذرذا النّ هَ كوَن َأميًنا لِ ن أَ أَ  على ينِ دْ ساعِ 
  ؛ادً بَ أَ داِئًما و 
  ين؛آمِ 

                                                           
  .يطلُب يسوُع ِمنَّا َتضحياٍت حقيقيَّة هنا ١٠
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عمِلـين ما تَ  كلُّ   كونَ كي يَ لِ ي لِ سَتسِلمي إِ ي؛ فكارِ أَ  كِ فكارُ أَ  نْ كُ تَ لِ ! حصدياوَ ِتي ا ابنَ يَ  ،يقفِ ... 
 ةً ديع؛ َسـيـكِ ي فِ تِ يئَ ِشـمَ  مَ مِّ تَ أُ فَ  يكِ فِ  ةٍ يَّ رِّ حُ بِ  سْ نفَّ تَ ي يَـ وحِ رُ  َدِعيي؛ فكرِ َوفًقا لِ ي وَ وحِ رُ  َمعموًال في

 تكشـفُ هـا سَ ألنَّ ! ةيَّ خصـشَّ ال كِ تَـمَ لِّ عَ مُ  كـونُ ي تَ تِـحكمَ َدِعين وتَـ لينَ أمَّ تَـا َمـن تَـ ي، يَـطفَلتِ ، يا أنتِ 
  ؛كثَر ِبَكِثيرسرارًا أَ أَ  لكِ 

  !يعطِ أَ ي، عطِ اوَ  ُخِذي  
  ١٩٩٢، أَيلول ٢٥

  ، َألشتقَّ طريِقيانَ ا أَ هَ 
َر  ِ ِيت ب الَّ ذه اخلرائِ هَ َعبـْ   ا،اية هلَ  ال 

ثَقَلةً 
ُ
  .هريظَ  على وامل

  وراحةً  ةً يَ عزِ تَ  ألَنالَ  يكَ لَ  إِ آِيت   
  رويًدا رويًدا َألنَّ قوَِّيت َختونين اآلن

  ِنيِين الغمُّ ضويُ   
  .أبًدا  يَرقدُ ذي الالَّ 

  

  لٍ هائِ  جبهدٍ 
  ي،هِ نتَ ي ال يَ ذِ يل الَّ ذا اللَّ هَ  أهوالَ أجتاُز   
َ مِ يَنهُكين    مِ كُّ ن 

  اورً هود زُ شُّ الهؤالء   
  .هارالنَّ  طولَ  ِيت َبساطَ ضاِيقوَن يُ  ذينَ الَّ 

  كَ تُ رَّ سَ مَ  تْ كانَ   
  يسِ فْ نَـ  تْ ا كانَ مَ واضيَع م  مفتاحَ يِين ن تعطِ أَ 

  حدها،أبًدا وَ ها َ فهمَ تَ لِ   
  ،ِيت فَ عرِ مَ فوُقِين أَنا و تَ  عَ وائِ رَ وَ 
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  .ِيت ساطَ بَ  ونَ الحقب يُ بَ ذا السَّ هلِ وَ   
  

  عِتمة،ٍة مُ يَ اوِ زَ  ناك، يف كلِّ هُ 
  بون فرصةً قَّ رَ تَـ يَـ   

  .كًناممُ  لكَ ذَ  و كانَ  لَ ياِيت حَ َتزِعوا نيَ لِ 
  ،كَ عبُ شَ دَّعوَن أنـَُّهم يَ   

  ماء،هم هو السَّ مَ فَ  نَّ أَ  ينَ دِ قِ عتَ مُ 
  ،نطقوَن ِبه كاِذبٌ ما ي كنَّ لَ 

اٌع و    .لِّلضَ مُ وَ خدَّ
  ةً باِسلَ  كونَ ن أَ أَ  حاولُ أُ   

  ظهَر َشجاعةً وأ
  .نهشوَنِين على الدَّوامم يَ هُ كنـَّ لَ   

  

  أمللحدونَ 
  واضًعا تَ وَ  ةً بَّ حمَ  رُ كثَـ أَ   

  عوندَّ يَ  ذينَ الَّ  ولئكَ ن أُ مِ 
  كَ ريعتَ شَ  عونَ تبَ م يَ َّ أَ   

  ن احلكمعَ  كّفونَ ال يَ  بَينما
   أبًدا دونَ دَّ رتَ ال يَـ وَ   

  ُمنزِلَني يفَّ ة، إلدانَ ا نِ عَ 
  .اآلالم  

  عنَد اللُّزوم، ،الكفَّار َمن حيكموَن عليَّ  و كانَ لَ 
  تحمَّلُت،لَ   

م ذين يَ لَّ ا مهُ ن كِ لَ  َّ مدَّعوَن أ ِ  
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  !اهللا عبُ شَ ! كَ عبُ شَ   
م نذيالَّ ُهم    حنُن مجيًعا ُمرتَِبطَني، ِ

  ...، ِبرباطاِت الِعماِد نـَْفِسهاكَ يف بيتِ   
  ،ىشكّ تَ أَ 

   أسَتِطيع، الن أَ كِ لَ   
  بّ ا رَ يَ  ،ليكَ ِمحْلي عَ  ن أُلِقيَ أَ 

  ؟ن َوقٍت آلَخرمِ 
  ، لدى ِمساِعي ورؤَيِيت،ِين نَّ أَ  فُ جل، أعرِ أَ 

  ،الٌ جوَّ  نُواحٍ  كتابُ أَبدو وكأنَّين    
  ،ساطةبَ  بِ ياِيت حَ  عيشَ أَ  ُأحاوُل َأن ينلكنَّ 

  !بّ ا رَ ، يَ َوَلو ِلربهةٍ  أَرِحِين ذا لِ   
ة؛ راَمـلكَ مثـاٍل لِ ي كَ ينِ ذِ ِخـتَّ ي، إِ يبِ لِ علـى َصـ ُيسـمِّروَنكِ يما رارٍة فِ مَ ي بِ نوحِ وال تَ إنِّي ال تَ ... فاسوال 

 ن فخـاخِ ِمـ اتٍ رَّ َمـ ةَ عـدَّ  كِ ذتُ نقَ د أَ قَ ألمر؛ لَ لِ  كمحدُ أَ  هَ تنبَّ ن يَ أَ  بلَ قَ  ،محن القَ مِ  الزؤانُ  عُ لَ ريًبا يُقتَـ قَ 
عمــُل  أَ يــل؟ الاللَّ  هــوالَ ين أَ خَشــتَ  ِتــي،ا ابنَ إًذا، يَــ مــاذالِ فَ ؛ يــكِ لَ ضــاَء عَ َن القَ لو أمَ يَــ ذينَ الَّــ كِ عــدائِ أَ 
ُه إلى ِخْدِر وَ تَـ عندما أَ يِني َوحدي، عِ دَ .. .يكِ فِ ن أُقاِتَل  أَ الَّ إِ    :كِ فسِ نَ جَّ

  َمسِكِني؛
 نافســيَّ مُ ألُبيــَد ي، دِ يَـضــرُب بِ أَ كـّل مــّرٍة   نــارٍ مـا علــى كَ   قفــزُ تَ  وفَ َســ كَ َسـفْ نَـ  نَّ إِ  كِ لَــ لــتُ قُ وَ  قَ بَ َسـ
ا فاسوال، ال، يَ ي؛ هامِ سِ لِ  َمْرًما كِ لتُ عَ ؛ جَ كِ دَ يِّ ى سَ بقَ ن أَ أَ ِبَعزِمي ٌد و يِّ ا سَ كاني؛ أنَ مَ  أخذونَ يَ  ذينَ الَّ 

  ١١!اءِ ي األعزَّ قائِ صدِ ي، ألَ نِّ ين مِ بِ قرَ ألَ لِ  عملُ أَ ال ا م؛ آه، مَ لَ ن دون أَ مِ  عمةُ النّ فَعِل ال ت
  "!ُؤَك ِقلَّةً قاصدِ أَ َيكوَن  نأَ  بَ جَ ال عَ : "األفيليَّة قائَلةً  اية تريز يسَ القدِّ  ماتِ لِ كَ   ن أَتَبىنَّ  أَ ِيل  حْ مسَ إًذا، إِ 
 علـى اَألقَـلِّ  كِ فُسـنَ كانَـت و  لَـ: ِبَقوِلي كِ عليقِ على تَ  ك، سأردُّ لِ ذَ  َمعوَ ... ضعفاءُ  َبَشرني البَ  كلُّ 

                                                           
  .كاَن يسوُع ُممتلًئا َفرًحا  ١١
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الَمزيــَد مــن ، ِمَحــنِ ن الِمــ زيــدَ المَ اُألولَــى لِتطلِبــي منِّــي  نــتِ أَ  كنــتِ ، لَ كِ لَــ لُ عَمــأَ وَ  مُ دِّ قَــمــا أُ َتعــرُف 
ا يَبـدو ضـي علـى َمـرِ عتَ ا ال تَ ذَ لِـ ،بُّ ِحـأُ َمـن  بُ دِّ ؤَ أُ ِإنَّنـي ! كـلَّ َشـيءلبان،  الّصـزيَد مـَن المَ اآلالم، 

؛ هأَتصـوَّرُ ذي الـَّ كلِ الشَّـبِ  كِ وأصـوغُ  نحتُـِك،أَ ِك، طُعـقأَ َحَجٍر َكرِيٍم، كي وَ تِ رَ وهَ جَ  نتِ ًنا؛ أَ سَ حَ  ِلي
؛ كِ يتُـعطَ أَ د اتي، قَـذَ ا، بِـنَـذي أَ الـَّ لَ َمـالعَ تـَُتمِِّمـي ن أَ َيِجـُب ، تـََتنفَّسـينَ  تِ مـا د، َمـكِ لَـ قـولُ ، أَ اذلِ 
 األمـرُ  قُ علَّ تَ يَـ حالَما ن و جوميُّ هُ في حيِن أنَّهم تي خاصَّ  دَّعوَن أنَّهمي ذينَ الَّ  كَ ئِ ولَ أُ  خصُّ ا يَ يمَ ا فِ مَّ أَ 
إنَّنـا " :قولـونكم تَ نَّ ما أَ ن بِ كِ ين، لَ بِ ذنِ م مُ نتُ ما كُ م عميانًا لَ نتُ و كُ لَ : "قولم أَ هُ لَ وحّية، فَـ الرُّ  َقضاياالبِ 

  ؟على عناِدهمإيماِنهم وَ  مِ دَ عَ  وبَِّخكم علىن أُ أَ  ليَّ عَ  ةٍ رَّ م مَ كَ   "!ثاِبتٌ كم نبُ ذَ ، فَ ونَعرفُ نُبِصُر 
  من رحلِتِك؛ يَ قِ بَ ما لِ  عكِ ا مَ نَ أَ ؛ المي في سَ ، كونِ هيَّا  

  

    
  

  ١٩٩٢، أَيلول ٢٨
  

  !القداَسة ثُ لَّ ثَـ مُ ي نِ ي، ألنَّ ينِ دِ جِّ مَ ي وَ ينِ بِّ حِ ؛ أَ كِ باركُ أُ أَنَا ة، يرَ غِ ي الصَّ تِ يذَ ا تلمِ آه، يَ 
  

  
  

  ١٩٩٢، يلولأَ  ٢٩
  

  ...بّ ا رَ يَ  !آه ...و مٍ ساجديفاٍت جِ تَ بِ  ذنبٌ مُ صرُنا ّب، عَ ا رَ يَ 
  !يهاولِ قُ 

  !"حدةوَ ال" جرَ فَ رى حقًّا ال أإينِّ 
  م؟عَ نَـ 

ن عَ فَــ! نـتَ أَ  "كَ ريبِـن قَ َعـ" بَـل، انـأَ  ريِيب ن قَـَعـ"ن كُ  يَ ، ملَ "ريبٍ ن قَ عَ " :، حَني كنَت َتقولُ بّ رَ ُميِكُن أنََّك، يَا 
ا "وقًتا طويالً " عِين يَ  كَ ريبِ قَ    !، انتظارًا طويًال جدًّاجدًّ
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  ...رضه األَ ذِ هَ  جهَ وَ  رُ يـِّ غَ تُـ سَ  نارٍ ! آِكَلةٍ ناٍر  مودِ ، في عَ جأةً فَ  كمآتيسَ 
 ذا كــانَ هــا؛ إِ باركُ أُ  ّب،الــرَّ  أَنــا ،قــوميَن ِبهــاٍة تَ خطــوَ  لُّ ُكــفَ  ؛طفَلتِــيا ي، يَــعِ جَّ َشــي، تَ عــالَ تَ   

نـي ؛ ألنَّ كِ َعـمَ  نـبٍ نًبا إلى جَ جَ  كِ طعامَ  كِ كتُ ني شاَر ألنَّ ي؛ وَ جدِ مَ  يتِ أَ د رَ قَ  كِ ألنَّ فَ  ،كِ ضدَّ  مُ العالَ 
  ...ديدن جَ ي مِ اسمِ  دَ لُت ألمجِّ خَ دَ  كِ يتِ لى بَ إِ 

؟ كِ ِسـفْ مـع نَـ  ايًّ خِ َسـعلـى أَنـِّي كنـُت ني ينَ لـومِ يًّا؟ هل تَ خِ سَ  كونَ ن أَ أَ ِإًذا الحقُّ ي لِ  يسَ لَ أَ   
 كِ ي ضـعفَ ي لِـمِ دِّ ة، قَـيفَ عِ ضَ  نتِ ي، أَ عالَ ؟ تَ يلِ طيُب ا يَ مَ  لَ عمَ ن أَ رًّا أَ ني حُ َدعينَ تَ سَ  كِ نَّ قنا أَ فَ ا اتـَّ مَ أَ 
  ؛بؤَسكِ وَ 

ــ   ــ يءٌ آه، َش ــِإن عــد، د بَ واِح ــم تَـ َل ــِة فــي  ةُ بَّــحَ  عْ َق ــمــوت، تَ تَ وَ  ضِ األرَ الحنَط ، هاحــدَ وَ ى بَق
ــْن ا فاســولتي، إِ ن، يَــِكــلَ  ــابنَ  نــتِ أَ ... صــاًدا وافــًراحِ عِطــي ت، تُ ماَت ــِت َأقِصــد  ي مــاِمــلَّ عَ ي، تَـ نِّ بَـ التَ ي ِب

ــ، وَ كِ فكــارُ أَ لُِتشــِبه ؛ ِبــذلكَ  ــ كــلُّ و ، كِ رغباُت ــَأفكــاري ورغبــاِتي وكــلُّ َشــيٍء  يءٍ َش ــ! يِل حِمِلــي ا اذَ ِل
  ي؛ينِ عِ اتبَ وَ  كِ ليبَ صَ 

  ؛حتَّى الُجنوني ينِ بِّ حِ ؛ أَ نونحتَّى الجُ يًضا ي أَ يبِ لِ ي صَ بِّ حِ ذا أَ لِ  نون،حتَّى الجُ  كِ بُّ حِ أُ   
  

  
  

  ١٩٩٢ل، وَّ ين األَ تشرِ  ١
ــن َمتلــُك علــيهم احملــزونني ،ديــدٍ ن جَ ِمــ ،وسدُّ الُقــ كَ جُهــوَ لَِيبَتِســْم ّب، ا رَ يَــ

َ
ن َعــ فْ كُشــأ، نَتظــُر بَعــدُ ال تَ  ١٢؛مل

  !، تعالَ سائلكَ رَ كثريوَن هم الَّذيَن َيضعوَن العراقيَل يف سبيِل انِتشاِر ! اآلن كَ جمدِ 
ل ا هـي؛ َهـَمـ واِحَدٌة نُـوِدَي ِبهـا وِجئـُت َألقـوَل لـكِ  ةٌ مَ لِ ، كَ ُمرافـََعُتكِ  تِ أْ ابتدَ عندما تي، حبوبَ مَ يَا 
  ؟كِ عَ م مَ لَّ كَ تَ يَـ َمن ، يحُ سِ المَ  سوعُ ، يَ الحِبيب هللاِ ا بنُ إِ ني نين أنَّ ؤمِ تُ 
  !نؤمِ أُ أَنا ّب، ا رَ ل، يَ جَ أَ 

                                                           
  .حنن  ١٢
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ــًذا إِ هــتمُّ ال أَ أَ  ــارَ ا مُ ، يَــن تُنَصــفيأَ ِب ــِت أَ ي، تِ خت ــإِ  ينَ عرَّ َضــتَ تــي تَـ الَّ ن ــهــارًا وَ نَ  يَّ َل ــَل اس ؤالء النَّــيًال؟ َه
  القوِني َوجًها ِلَوجٍه كــ ن يُ يهم أَ لَ آثامهم، عَ َسَيطفُح كيُل ندما عِ ي؛ تِ قدرَ مَتِحنوَن يَ 

  ؛اضٍ قَ 
ي بِـيمـا أَ كَ   ،يمِ ُتخـدَ َأن ظـري نتَ ي وال تَ خـدمِ س؛ أُ ي األقـدَ لبِـقَ لِ َضـحِّي بَِنفِسـِك ، كَ لِـذَ  ضونِ في غُ 

ــ ــمَ  كِ َلــحفــَظ يَ  ماءِ فــي السَّ ، كبيــَرةٍ هاداٍت  اضــطِ يَن ُتقاِســسَ  ،يمينــًة ِلــأَ  كِ ونِــكَ بِ ماء؛ كانًــا فــي السَّ
ا تهــبُّ مَ نــدَ عِ ي خــافِ ذا ال تَ لِــ ١٣؟يعطشــتَ ن لَــوَ  عــدُ ن بَ ِمــ ي أبــًداجــوعِ ن تَ لَــ كِ نَّــأَ  كِ دتُ َعــا وَ َمــن أَ ِكــلَ 
ـــغـــي أَ نبَ ؛ يَ فُ واِصـــالعَ يـــِك لَ عَ  ـــالكُ  تمَّ ن َت ـــب؛ ُت ـــِت الَّتـــي َتمـــوتِ ِك، أَ طـــوَبى َل ـــين ن ـــأَ  ،يَّ ِف ـــرَّ َن ! بّ ا ال
  ؛احقًّ َسُأكاِفُئِك فَ 

    
  

  ١٩٩٢، وَّلتشرين األَ  ٥
  ى،ضَ ا مَ يمَ ِت، فِ بَ أَ 

  اللُتكَ جَ  شَ نعِ ن تُ أَ  بلَ قَ   
  ة،ينَ ي املسكِ سِ فْ ذاكرَة نَـ 

  .ِين عَ نَـ َمن صَ  يتُ سِ كنُت قد نَ   
  ذاِكَرِيت، حىتَّ َما َأن أَنَعْشَت وَ 

  ينايَ عَ  رفعَ ن أَ  أَ ِين لتَ أَ سَ   
  وات،إىل السَّمَ 
  يَّ لَ عَ  َيسَطعُ  ورٍ نُ  شعاعِ ذا بِ فإِ   

  ،كناٍر آِكَلةٍ َو 
  .يَّ لَ عَ لَِيستقرَّ  كَ وحُ رُ يأِيت   

  

  ،نَفذكنزًا ال يَ ا  يَ ، يًّايقِ قِ ا نورًا حَ يَ 
                                                           

  .١٧-٩: ٧تَلِميٌح إىل ُرؤيا   ١٣
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  ،وِحي اَخلْشَيِة احملَرتَِمةَ تُ  نتَ أَ   
  !الَعِظيم بشكٍل ُمدِهشٍ  أنتَ وَ 

  ،كَ حَ بِّ سَ أُ وَ  كَ شكرَ أَ  الَّ  أَ ِين كنُ يف ميُ كَ   
  احلنان،فائَق ا أبًا يَ 

  كَ وحَ رُ َجَعلَت  ألنَّكَ   
  ،ةسَ ائِ ي البَ سِ فْ على نَـ َيستقرُّ 

  ؟َوروِحي كَ وحَ رُ ألنََّك وحَّدَت و   
  ؛كِ عَ مَ  المُ السَّ  نِ كُ يَ لِ 

 نـكِ مِ  بَ رَ ي اقتَــذِ الـَّ وسُ دُّ ا الُقـنَـة؛ أَ حكَمـبِ  كِ َمـلَّ ذي عَ ي، الـَّلِـاألزَ  كِ و ب، أَ الرَّبّ ا، نَ ذا أَ هَ   
  ؛فاكِ وشَ  كِ ؤسِ في بُ 

ور؛ النُّـ أيـتِ رَ ، وَ يـكِ ينَ ن عَ ِمـ شورُ القُ  تِ طَ قَ ين، سَ الحِ  كَ لِ ذَ  نذُ مُ وَ  كِ ومِ في نَ  كِ متُ لَّ كَ لَقد    
؛ يَّ َتمـرَّدي علـتَـ ي وَ ينِ رفِضـفقـط عنـَدما تَ ي نِ هـابين تَ أَ  بَـل، رَتِعبِـي منِّـيتَ  تِـي، أالَّ ا ابنَ ، يَ َلَقد علِّمُتكِ 

ذي الَّــ ويَّ بَــاألَ  بَّ الُحــي وَ نــاهِ تَ لالمُ َحنــاِني ا لــكِ بِإظهــاري ي، تِ ضــرَ ٍة فــي حَ َقــثِ لبثــي وان تَ أَ  كِ متُــلَّ عَ 
 ةِ سـاحَ هـا، فـي المَ مكانَ وَ  ،هاذورِ ن ُجـِمـ طايـاكِ خَ َلَقـد استأَصـلُت، أَنـا بَِنفسـي، م؛ نكُ كلٍّ ِمـلِ  هُ كنُّ أَ 

إضـطرَّيُت  ،لـى نـارٍ ا عَ َمـكَ َتقفـُز   كِ ُسـفْ نَـ في ِحـيِن كانَـْت ؛ يكِ ي فِ مِ عَ عُت نِ رَ ، زَ هكذا المعطاة لي
يور، ي الغَ بِّ ؛ في حُ ُمتَّفقيَن معكِ كانوا   ذينَ الَّ  ينَ سِ نافِ المُ  لَّ كُ صَرَع  أَ وَ  كِ فسِ نَ إلى ي ريقِ طَ تاِبَع ن أُ أَ 

  !َتكِ هجَ ، بَ صرُت منذئٍذ ُمناِدَمكِ و  ةٍ ر ٍر وافِ اثمبِ  ينَ سِ نافِ المُ  ولئكَ أُ  لتُ بدَ استَ 
  : يوالدِ ذا ألَ ي هَ ولِ قُ ي وَ اكتبِ تي، وَ اصَّ ا خَ يَ ي، تِ ا ابنَ ي اآلن، يَ صغِ أَ   
 نْ ُكـم يَ ذا لَـعوا؛ إِ سـمَ يَ هـم آذان لِ لَ  ذينَ الـَّ ونَ ركابـَفمُ  !يًعـامِ جَ يكم نـادِ ي، أُ لبِـقَ  عماقِ ن أَ مِ   

كـم نَّ إِ  نَ قولـو تَ كنـُتم   ني؟ إِ ابنِـ جـيءِ مَ بِ  أَ بَّـنَ ن تَـ ي َمـوا لِـمُّ َسـن تُ ًذا أَ كم إِ مكـنُ ل يُ ي، هَ يائِ نبِ أَ  طةِ واسِ بِ 
ــــقِ الحَ بِ " يشــــونَ عِ تَ  ي يــــائِ نبِ أَ ســــِكُت يُ  كم اليــــومَ جــــيلَ  نَّ أَ ِإًذا  َيحــــدثُ  يــــفَ كَ فَ ، "يبِّــــحُ "فــــي وَ  "ةِ يَق
  م؟كُ جدادُ أَ  كاَن يَفَعلُ ما  هم تماًما كَ دُ هِ يضطَ وَ 
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ل َهــفَـ عبي الخــاص؛ َشــ ألجــلِ فــي طريــِق بِنائهــا  ةٌ مديَنــ، هنــاَك ةِ َيــناهِ تَ مُ ي الالَّ ِتــحمَ رَ  عِ دافِ بِــ  
ُد  ليــوم ؟ أَ بــال انِقطــاعٍ هم هدونَ تضــطَ ذين سَ الَّــ ولئــكَ أُ  لــى دمِ بإعــاَدِة بِنائهــا عة ديَنــذه المَ َهــســُتجدَّ

َكـم ِمـَن الَوقـِت بعـُد َسَيسـتمرُّ   نْ ِكـلَ كم، وَ دَ دِّ َجـيُ وس لِ دُّ ي الُقـوِحـكم رُ لَ  رسلُ أُ  قتٍ وَ  يِّ ن أَ مِ  كثرَ أَ 
مـوا علَ ؟ إِ لبٍ دون قَ بِ حيا ن يَ ٌد أَ سَ جَ  طيعُ ستَ يَ ي، أَ ينِ رِ خبِ وس؟ أَ دُّ ي القُ وحِ رُ  ةِ قاومَ في مُ يل ذا الجِ ه
فَحـُة وس هـو نَ دُّ ي الُقـوِحـرُ  نَّ وا أَ ُمـعلَ تي؛ إِ يَسـنِ ذي هـو كَ الـَّ دِ َسـلجَ ا قلبُ  هووس دُّ ي القُ وحِ رُ  نَّ أَ 
ـ نُّ وس هـو َمـدُّ ي الُقـوحِ لهكم؛ رُ ا، إِ نَ أَ ألجِلي،  لغيرةِ َجوهُر اة، يسَ لكنِ ا ي ذِّ غَـذُب، المُ الَعـ ماءِ السَّ
  ؛َمساِكينال

ــ يَ وِحــرُ لِ  هُ لَبــقَ  فــتحُ ذي يَ الَّــ نســانِ الِ لِ طــوَبى    علــى طــوِل  جرةٍ َشــ ثــلَ مِ  يكونُ َســوس، فَ دُّ الُق
 نسـانِ الِ لِ طُـوَبى ؛ َتشـِفيهـا كنَّ لَ  طُّ ال تـذبل قَـ وراقٍ ع أَ م، مَ وسَ مَ  في كلِّ  ةً رًا جديداثم عِطيت، هرٍ نَ 
ًدا جـدِّ ه، مُ فـي قلبِـ ،هـرٍ نَ ، بَـل كَ يوِحـجري رُ يَ ي َسـورِ لُّـبَـ  َسـيلٍ وس، كدُّ القُ  يَ وحِ رُ لِ  هُ لبَ قَ  حُ فتَ ذي يَ الَّ 
ُمنَبثِـَق يـاة، الالحَ  نهـرَ  نَّ أَ : مرأتُ مـا قَـأَ ! حُ رَ ، والفَ الحياةُ فجَُّر تَ تَـ هر، هذا النَّ َحيُث َيجري  هُ اه، ألنَّ يَّ إِ 
  ة؟ينَ دِ المَ  ساَحةِ  طِ سَ جري في وَ يَ سَ  ،الحَملِ  عرشِ  نمِ ي وَ رشِ ن عَ مِ 

ــبِ الخَ  فــوسِ النُّ  نفــُر ِمــنوس يَ دُّ وحــي الُقــرُ  نَّ إِ    ــ َيكشــفُ  هُ كنَّــة، لَ يَث ، بريــاءألَ لِ صــراَحٍة بِ  هُ ذاَت
وس دُّ الُقـ اهـفيقَ رَ  صيرُ يَ فوس وَ ه النُّ ذِ هَ  وسُ دُّ القُ  يَ وحِ رُ مُر غيَ  يمٍ ظِ رٍح عَ فَ طاء؛ بِ سَ لبُ لِ ين وَ ساكِ لمَ لِ وَ 
ـــا مـــنَ  يُرهاَســـ كونُ يَ َســـ، ســـيرُ تَ مـــا ينَ بَ ؛ وَ اهرشـــدَ مُ وَ  ن إِ عثـــر؛ وَ  تَ ، الركضُ عنـــدما تَـــ؛ و العوائـــقِ  خالًِي
ــدوِن ربَ َشــ ــتلبُث ِب ــل، َس ــْت ِبَجــيشٍ ن ذى؛ وإِ أَ ْت شــيًئا مــَن الســمِّ القاِت ــ التَـَق ــِم فــي  ،ياطينن الشَّ
  ؛تخرُج ساِلَمًة من أيِّ خدشٍ ، اهريقِ طَ 

  ي؛لِ ي األزَ بِّ حُ  عماقِ أَ ِمن ي، نِّ مِ نَبِعُث تي تَ الَّ وداَعة وس الدُّ ي القُ وحِ رُ  اهمُ علِّ يُ سَ   
ــ ــوِحــرُ  يأخذُ َس ــاء ويوس األَبر دُّ ي الُق ــ هــدَ عَ قطــُع َمَعهــم ي ــ بٍّ ُح ٍة جيِّــدٍة ي، لِ المٍ وَس ــوا فــي صــحَّ كون

  ه؛شركاءَ وُيصِبحوا 
ــ   ــَة  ريسٌ َعــوَكمــا َيجتــاُز م، ُهــحملُ يَ وس وَ دُّ ي الُقــوِحــهم رُ رفعُ يَ َس هــو ، هُ روَســعَ  حــامالً الَعَتَب
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ُيســبَـُر َغورُهــا، َولَــم تـََرهــا ال  ســرارٌ وأَ  اتٌ ثــرو وجــُد تُ  يــثُ حَ  سِ قــدَ المَ  جــدرانِ فــي هم يحملُ يًضــا َســأَ 
، البِـ هُ عروسَ  نُ زيِّ يُ  وجٌ زَ كما ؛ وَ عيُن بَعُد أبًدا وا َتنعَّمـيَ لِ  ةٍ امبراطوريـَّ معرفـةٍ هم بِ نُ يـِّ زَ يُـ يًضـا َسـهـو أَ ُحليِّ

  !كملِ ِمن َأجوس دُّ ي القُ وحِ ل رُ عمَ ا ال يَ مَ  !هجان؛ أُ ولَ الصَ وَ  رشِ العَ بِ 
ُة وس هو دُّ ي القُ وحِ رُ  نَّ إِ    ن ِمـآٍت مـال الجَ  كليـلُ لـوكي، وإِ المُ  البهـاءِ  حيـاتكم، وتـاجُ لـذَّ

كم عظــاتِ وَ لِ  ةُ َهـكْ وس هـو النَ دُّ ي الُقـوِحـ؛ رُ َوْحـي خليقــتكم السـرِّي، وَ الُمِشـعّ  يّ الَحـ جـدُ ي، ومَ ِمـفَ 
هـو  وسُ دُّ ي الُقـوِحـي؛ رُ سـرارِ أَ  دراكُ إِ و  الُملَتِهبـةُ  لبكمقَ  هو نارُ ... منكمماُل زَ عاتي واكتِ في تجمُّ 

  انَ ني أَ كم أنَّ روحِ لِ  اشفً ا، ك"ذي هوا هو الَّ نَ أَ "ني كم أنَّ قلبِ لِ  اشفً اكم لي، كسابيحِ تَ  وضوعُ مَ 
  ،"اكمأبَّ "

ْلَيتبــــاَرك ... يِتــــذريَّ ، وَ أَبنــــائيكــــم نَّ أَ وَ  ابَتهجــــوا حــــوا و فرَ ؛ إِ ُيعايِنونَنيَســــإنَّهم ب، فــــو قلــــال نقيــــاءُ أَ فـَ
! يوتِ َصـــ وا ِبســـماعِ ذُّ لِ ســـتَ ن تَ أَ  يًضـــاَتســـَتطيعوا أَنـــُتم أَ ي َكـــلِ وس دُّ ي الُقـــوِحـــرُ  قبالِ الســـتِ حـــوا انَفتِ و 
 ،وسُ دُّ ي الُقـوِحـرُ جُِّعكم َشـيُ ، سَ َتشـجيعٍ لـى إِ  فـلُ الطّ  حتـاجُ ما يَ ي، وكَ جدِ روا مَ تَ كم فَـ حوا قلوبَ فتَ إِ 

  ي؛رِ شَ بَ  بٍّ حُ كلَّ  ذي حبُّه لكم يفوقُ هو الَّ 
ــ قُ ا، خــالِ نَــأَ    وس، رُ الَعــَعــريُس هــو  وسَ دُّ الُقــ يَ وِحــرُ  نَّ م إِ ُكــلَ  قــولُ ، أَ رضِ األَ موات وَ السَّ

، نِلـُتُم هِ ِمـدَ وبِ بِـِه كم، وَ يَ دِ تَـفيَ كم وَ َصـلِّ خَ ن يُ أَ  يـهِ لَ عَ  ذي كـانَ الـَّ "فلَ الطِّ " تِ ملَ تي حَ الَّ عريُس تلك 
 ،ضائلِ الفَ ندُر عطوِر فيها أَ  ،ُمقفَلةٍ  كجنَّةٍ ها  ي وجدَ تِ الَّ  لكَ تِ عريُس ه نَّ م؛ إِ اكُ طايَ خَ  ةَ غفرَ مَ وَ  ةَ يَّ رِّ الحُ 

ي وِحــرُ  ريــد؛ حلَّــى عليهــاهــا الفَ كمالِ   ببِ َســبِ  هــرِ فــي الطُّ  ســاِبَحةٍ  ســاء،النِّ  روعِ ، أَ ختــومٍ مَ  عٍ و نبــيَ و 
ـــوَ  هِ ظلِّـــبِ ظلََّلهـــا و  ـــَكـــلِ مَ ة وَ ريَّ َشـــالبَ  كـــلِّ   مَّ ، وأُ "اهللا مَّ أُ "هـــا جعلِ ني بِ دَ مجَّ ى َنـــو غِ هـــذا ُهـــ ١٤ماء؛ة السَّ
  ...وسدُّ ي القُ وحِ رُ 

، يرَ دِ ، الَقــالــرَّبَّ ا، نَــأَ فَ ... ومليَــأَ ... اآلنين، ِعــجمَ يكم أَ لَــعَ  وسَ دُّ الُقــ يَ روِحــ رُ مِطــإنـِّـي أُ   
                                                           

 كنتُ ، لَ اهللاَ  نِ كُ  يَ ملَ و ة، لَ كَ نا املباَر مِّ أُ بِ  قَ لِّ عَ تَـ امل عَ هذا املقطَ  يَّ لَ ي عَ لِ ميُ  كانَ   نيَ حِ  ،اآلبَ  أنَّ  ُأصرُّ على املالَحَظةِ  ١٤
  .الَكبريُ  اهحُ رَ فَـ  ظاهرًا ا كانَ مَ  ةِ ثرَ كَ ل متهوٌِّس،ه نَّ إِ  لتُ قُ 
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٨٩

ذي الَّــ بِّ الُحـال نهايَــِة  نظَـًرا إلـى ،كمَصــلِّ خَ ألُ  ةَ يَّـانِ جَّ المَ  ةَ ه الهبَــيًعـا هـذِ مِ يكم جَ أعِطــ: مُكـلَ  قـولُ أَ 
 ين؛ِعـجمَ كم أَ قَ عـانِ ألُ  ماءِ ن السَّـي ِمـنحنِ ، أَ اآلبا، نَ نزالن اآلن؛ أَ يَ  خالصُ اإلِ وَ  بُّ لحُ ؛ أَ كملَ  هُ كنُّ أَ 
ن أَ  بـونَ رغَ ل تَ ؟ َهـيتِ يعَ رِ َشـفـي الُخضـوِع لِ  رغبـونَ ل تَ ال؛ هَ العُ  نَ ُقدَِّمْت َلُكم مِ ة ذَ نقِ ي المُ تِ دَ ساعَ مُ 
  كم؟سَ فْ نَـ  عوِنيودِ ستَ تَ 

الَمَســــِت النَّــــاُر كم؛ إذا واتِ لَ َصــــ جيبُ ســــتَ أَ ال ي نِّــــإِ م وَ كُ بؤِســــبِ   أتــــأثـَّرُ ي النِّــــقولــــوا إِ ال تَ   
ك نــاجٌم لِــكــّل ذَ وت فَ الَمــ نَقمــةَ  األرضِ  انُ كَّ ُســذاَق ذا وإِ  ،كمبَ و شــعالنِّيــراُن  تِ َمــهَ التَـ وَ بلــداَنكم 

هـو كـات، رَ البَـ بِ لِيَوشِّـَحكم  ذي كـانَ الـَّهـو وس، دُّ الُقـ يَ وِحـرُ َلَقـد َتَجنَّبـُتم ؛ جحودِكم الَفِظيععن 
ن أَ فضَّـلُتم كم نَّ ِكـهكم؛ لَ لَ إِ  انَ أَ  ،يبِ ًحا رَ فَـ  يُنِشدانِ وَ  رقصانِ يَ كم دَ جسَ كم وَ قلبَ  لَ جعَ لِيَ  نَ ذي كاالَّ 
ق شـفِ م أُ وت؛ َكـالَمـ فـي ظـاللِ إلـى زواِلكـم  ومَ اليَـساِئريَن و يَتاَمى، وَ  ينَ لِ وِّ سَ تَ أوى، مُ ال مَ يروا بِ صِ تَ 
  ي؟نِ ادَّ حَ تَ ن تَـ أَ  مكنكَ يُ كم من الَوقِت بَعُد ! ها الجيلأيُّ ... يكم لَ عَ 

ي اآلن تِ دالَ َعــوَ أََلِمـي حـادٌّ  نَّ ع أَ َمـوَ  ،يَّ لِ رَسـمُ  فَـمَ  مـألُ ي تَ داءاتِ نِـ، وَ رضَ األَ  غمـرُ ي يَ بِّـحُ  نَّ إِ   
 رَ غِفـن أَ ٌد أَ عِ سـتَ ي مُ نـِّي؛ إِ لِـُه مَ قدِّ ذي تُ الَّ كراَم األ قبلَ ن أَ أَ يُمكُنني و  ينَ لِ أَ ُيمكُنني بعُد َأن ٌة فَـ طاِغيَ 

  ؛اهِتماَمكَ  يالمِ كَ َأولَيَت   ذاإِ ِبذبيحِته، ي وَ ابنِ َسَفَكه ذي الَّ  مِ الدَ بِ  كَ لَ 
ا اآلن، سَ    ٍة ِبَحيـُث َسـُيطِلُق دويّـًا هـائًال قـوَّ بِ عَليـَك وس دُّ ي القُ وحِ رُ  نفخُ يَ قريًبا، قريًبا جدًّ

لـدى دويِّ  ،ورِ َفـئـٍذ، علـى الينَ حِ ؛ األرض نِ اكّل سكَّ   مامَ ٍر أَ يكَتذ كَ عموِر،  المَ  نحاءِ أَ  كلِّ في   يَتردَّدُ 
ســاِجديَن، عابِــديَن إيَّــاَي،  علــى األرضِ َســيخرُّوَن م عوب العــالَ ُشــ يــعُ مِ وس، جَ دُّ ي الُقــوِحــرُ نَفَحــِة 

ون قُّـلَ تَـ يَـ ل وَ َمـرش الحَ َعـ مـامَ أَ ِبعمـٍق  بُ و عي الشُّـنحنِ سـتَ  هايـةِ ّي، وفـي النِّ ِلـدير، العَ ّب، الَقـلـرَّ اا، نَ أَ 
  رش؛العَ  نَ مِ  ةَ ركَ البَ 

ـــنَـــاآلن، أَ وَ    ـــنَ ذي ا الَّـــنَـــأَ كم وَ قـــتُ لَ ن خَ ا َم ُتْســـلون نازَ تَ تَ َســـهـــل : كملُ ســـأَ ، أَ أُتكمشَّ ِمعوني فـَ
  ؟ِتكموبَ تَ َة رخَ صَ 
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٩٠

  ١٩٩٢، لوَّ تشرين األَ  ٦
  

  ،َيلَّ إِ  كَ اتُ مكلِ   عنَدما تأِيت ّب، ا رَ يَ 
  .اهمُ هِ لتَ أَ   

  ماويَّ السَ  ذا املنَّ  هَ ِين عطيتَ د أَ قَ لَ 
  احلياة يدِ  على قَ ِين يَ تُبقِ لِ   

  يتجَ َ هي ا ِ  هُ وَّ فَ تَـ ّل كلمٍة تَـ وكَ 
  .كَ بِّ حُ الربهان اخلالصي على و   

  ي،سِ فْ نَـ  حُ رَ فَـ  كَ متُ لِ كَ 
  ،ِيت يَ عزِ تَ  كأسُ َو   

  .لِيب قَ َنشوُة وَ 
  

  يًئاشَ  رِث العاملُ  يَ ملَ 
  َة،اعاخلدَّ ِإالَّ ِصفَتُه 

  كَ مِ ن فَ مِ اآلتَِيَة  كَ تَ مَ كلِ   لكنَّ 
  العاملَ  املرياثِ  ِمنَ  تْ مَ حرَ   

  .َحيَتويها مَ  كلَّ َو 
  كنُت أَِقفُ  ر كيفَ كُ ذْ تَ أَ   

  ؟يةً عارِ كاِفَرًة و  كَ تِ رَ ضْ يف حَ 
  صيَبةٍ مبِ  عليَّ  كمَ ن حتَ أَ  لَ دَ بَ فَـ  كَ لِ ع ذَ مَ وَ   

  ء،ِين والدَّ لوكي املذهل سُ  بِ بَ سَ بِ 
   كَ اتُ مكلِ  تْ قَ رَ تَـ خا  

  ،سَّوداءالَكثيَفة ال يومِ ن الغُ مِ  بقاتِ الطَّ تلَك 
  ،ةً دينَ مَ  حٍ فاتِ  لكٍ مَ كَ َو   
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٩١

  َغَزوَتِين،
  .اجمليد كَ رشَ عَ يفَّ ًعا واضِ   

  

  صحراِئين مِ األكثِر جفافًا  نِ يف األماكِ 
  عَ و نبفجَّرَت يَ 

  احلّي، ئكَ ما
  كَ حظوتَ يل ظِهرًا مُ   

  اآلن فصاِعًدا، نذين مُ وأنَّ 

  ."ا هونَ أَ " الـ عمَ  مشيَ ن أَ  أَ ِيل ُيسَمُح 
  

أنـــِت َمـــن  ةِ ضــرَ حَ بِ وَ  كِ ُمـــكلِّ ي يُ ذِ دركـــي َمــن الَّـــأي، أُ خطَـــن تَ وًمــا أَ يَ  كِ رتُـــمَ ا أَ ، َمـــتِــيا ابنَ ل، يَـــَجــأَ 
 وَ ْلـداًعا تِ ِخـ: مالعـالَ  هُ َعـا زرَ َمـجئـُت َألستأِصـَل ؛ "يقلبِـ"، َأريتُـِك، لـِك وِلجمـيِعكمد قَ لَ ! ةٌ دو وجمَ 

إلـــى مٍت َصـــبِ  هُ ريَقـــطَ  شـــقُّ بـــوابكم ويَ أَ  حـــتَ تَ  زحـــفُ يَ  لمـــوتُ أَ ! ذبِ َكـــن الِمـــحصـــاًدا داع، و الِخـــ
ـ كَ ولئِــن أُ جــاعًال ِمــ ١٥ِعكم،خــدَ مُ  ــا، بًّــا جَ هم حُ حــبُّ ذين أُ الـَّ خلََّفهــا  زمٍ كَحــا ِإيـَّـاُهم  يً ذرِّ ، ُمــجثثًــامًّ

  ا؛هجمعُ يَ ليَس َمن ، و ادُ الحصَّ 
ـــُده، كـــلَّ ي دِ َســـجَ إنَّ    ـــَتجل ـــامُ  ،ومٍ َي ـــا رســـولَِتي و  ،مالعـــالَ  آث ـــي ذي ، الَّـــســـيُِّدكِ غيرة، الصَّ

ــا عَ : ، يقــوُل لــكِ اآلن كِ ُمــكلِّ يُ   حبــوبَ المَ  ،لــبهــذا القَ عــزِّي ي وَ ينِ بِّ حِ أَ َفــّب، لُحــطشــان ِإلــى اأَن
ا والالمفهوَم بالكلَِّية   ...ةأَ طَ الخَ  ي ألجلِ لِّ صَ و ! قليًال جدًّ

  

  ينا،، راعِ بُّ رَّ أَيُّها ال
  كَ رافَ خِ  مجعْ اتعاَل و   

  يك؛ذراعَ بَني واحًدا فَ ًدا واحِ 
  .سِ األقدَ  كَ قلبِ  ربِ قُ بِ بِقًيا إيَّاهم مُ   

                                                           
  .َأنَّ ُخمَدَعنا، يَعِين نـَْفَسنا متُ هِ فَ  ١٥
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٩٢

  ،يبِّ ، رَ عيفٌ ٍد ضَ سَ كلُّ جَ 
  ،ذلكَ  تعرفُ أَنَت و   

  ...احلنيالصَ  اسِ نَّ ال نَ مِ  حةٌ هم الئِ ينَ غَري أنَّه ال يَزاُل يُوَجُد بَ 
  ...اهللاُ  الَّ إِ  ،صالحٌ إنساٌن ال و فاسوال، 

  رميةالكَ  فوسِ النُّ  نَ مِ  ةٌ حَ الئِ  نالكَ هُ  ،إًذا
    الَِّيت جيَُِب أن ال تـُْنَسى  

  .َأعماُهلا الصَّاِحلة
  دحَ ال أَ  نَّ أَ  عرفُ أَ   

  ّق،حِ ستَ كما تَ   كَ دَ جِّ ن ميُ أَ كُنُه ميُ 
  نان يف ضعفِ كِ لَ   

  ،ُحبًّا باِمسَك الُقدُّوسوَ 
  ،كَ ودتِ عَ ال تـَُعجُِّل بِ أَ   

  ،الحمدودها الأيُّ 
  ؟سكَ قدَ مَ  جدرانَ  دُ دِّ جتَُ وَ   

  ١٦!ُتبَنونسَ 
ــَلِتي الكبيــَرة، طفَلِتــيا يَــ   رســوا ن غَ و ارعــي، هــؤالء الزَّ عــدائِ هديــًدا ألَ تَ  كِ لتُــعَ د جَ َقــ، لَ ُمَفضَّ
  !ميتكلَّ  ١٧...اهأكلونَ يَ وَ الخاصََّة هم رَ اون ثمنجيَ سَ وَ َغْرَسهم 

  عتَ نَ ّب، لقد صَ ا رَ آه، يَ 
  واألرضَ  واتِ السمَ   

  .عظيَمة ةٍ بقدرَ رٍح وَ فَ بِ 

                                                           
ذه الَكِلمات، قَ طَ نَ  ١٦ ِ   .ِجبالٍل َعِظيم اهللاُ 
  .تردَّدُت، ِإذَّاَك تـََوقَّفَ   ١٧
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٩٣

  كلِّ سرورٍ نا بِ قتَ لَ وخَ   
  .ال حمدود بٍّ نا ِحبُ بتَ حبَ أَ وَ 

  كَ عداءَ  أَ ىتَّ ِإجَعْل ح  
  .كَ نِ انيَتأَثَّروَن ِحب 
  لبٍ قَ  ْق يف كلِّ شرِ أَ   

  ...َجرن حَ لٍب مِ قَ  "كلَّ "َأِعْد ِإليَك وَ 
، ينُمخِلِصـٍم اإلـى خـدَّ  ونَ لوَّ حَ تَ يَ َسـالُمتمرِّدوَن فَـي؛ تِ ا فاسـولَ يًضا، يَ أَ  ي على هؤالءِ وحِ رُ َأسكُب س

 أَيًضــا هميتُ أقِ لــٍب وَســقَ  تي فــي كــلِّ َســاقدعرُض بــادتي؛ ســأَ عِ تــوَّاقيَن إلــى تي، و خــدمَ تــوَّاقيَن ِإلــى 
  ذب؛ي العَ نِّ مَ بِ 

  حن؟وس؛ نَ دُّ ي قُ نِ ألنَّ  ةٍ داسَ قَ ي بِ يشِ ي، عِ عالَ تَ   
  ...، حننيبِّ ل، رَ جَ أَ 

  ١٩٩٢ل، وَّ تشرين األَ  ٨
  

  نا؛في قلوبِ  كِ نَّ أَ ري كَّ ذَ تَ  "باِذي ُمو" ّمك،ا أُ نَ تي، أَ فاسولَ 
 قــولُ أَ يس، وَ قــدِ لــى التَّ إِ  كِ قــودُ تَ  كِ َمــالآ نَّ ه؛ إِ يــدِ مجِ تَ لِ  الغــةَ بَ ال يــكِ يعطِ فَ ســوع يَ ي لِ يِشــعِ   

آتيـًة  نـراكِ ال يُقـاَوم عنـدما فـرٍح مـن متلـئ نَ ينـا فَـ إلـى قلبَ  ينفـذُ يـٍة عزِ تَ  نـا شـعاعُ نِ احز أَ  ، فـي كـلِّ كِ لَ 
ــا لِ لَ إِ  ــعلَ ي؛ إِ لِّ َصــتُ ين ــ نَّ ي أَ ِم ــإِ  ى ضــدَّ قــوَ األَ  ةُ حَ ســلِ هــي األَ  واضــعَ التَ وَ  بَّ الُحــوَ  الةَ الصَّ  يس؛ كــلٌّ بِل
 ضـــدَّ  كم،فُ قذِ يَ به َســـَضـــغَ  ورةِ يس فـــي فَـــبِلـــن إِ ِكـــة؛ لَ يَســـنِ الكَ  يـــدِ جدِ تَ  ةِ يَّـــلِ مَ عَ  ارُك فـــيشـــنكم يُ ِمـــ
نعيــَد بنــاَء و  بِّ مًعــا فــي الُحــَأن نغرَســكم كلَّكــم نــا هــي تُ طَّ ياًمــا؛ خكم نِ جــدَ ذا وَ عض إِ عضــكم الــبَ بَ 

  بليس؛ل إِ مَ عَ  ةِ يَّ كاًسا باهًتا لكيفِ يِت اآلن انعِ د رأَ قَ ّب؛ لَ ة على الحُ يسَ نِ الكَ 
لَـو ابتـدَأِت ا فاسـولتي، و يَ  ،يلِّ ل؛ صَ مَ مون في هذا العَ ساهِ ذين يُ الَّ  ئكَ ولَ أُ  وكلَّ  كِ كُ باِر أُ   

  ؛كِ قربِ بِ  أَناي؛ خافِ ال تَ فَ  كلِّ احترامها،بِ  ةُ كَ عرَ المَ 
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٩٤

  ١٩٩٢، لوَّ تشرين األَ  ٩
  :يي واكتبِ صغِ فاسوال، أَ 
ــــ   ــــالئِ مَ وَ  يطانُ ألشَّ ــــ ،لــــواجعَ ن يَ وأَ  دةَ فِســــهم المُ مقاصــــدَ نشــــروا ن يَ أَ  مونَ مِّ َصــــمُ  هُ كُت  نَ ِم
ــ األشــياءِ  كثيــرين  زٍن ألنَّ ُحــبِ  إلــى األرضِ  نظــرُ أَ ِإنِّــي ؛ طُُرقًــا ُملَتويَــةً كم، يلــإِ ها رســلُ تــي أُ الَّ  ةِ حَ الِ الصَّ

بَينمـا كثيـروَن يـوت؛ البُ  نَ ِمـ يدِ دِ في العَ  لُ لغَ غَ تَـ يَـ  وتُ المَ و اها يَّ إِ َأعطَيُتكم تي الَّ دُّروَس لون الجاهَ تَ يَـ 
  ...هِ ذاتِ ه بِ ذاتَ  رُ مِّ دَ يُ ُجحوِده ، بِ طفَلِتيا م، يَ العالَ  نَّ ّر؛ إِ الشَّ  جرُّ يَ  رَّ الشَّ  نَّ موا أَ فهَ ن يَ أَ وَن رفضيَ 
  ّب؟ا رَ يَ 
  نا مصٍغ؛أَ فَ ؛ قوِلي ِلي كلَّ شيءٍ و  كِ لبَ قَ ِإفَتِحي ، يَّ ِإتَِّكِلي علل، جَ ا هو؛ أَ نَ أَ 

ـ معـكَ  كونَ ن أَ أَ  ةٌ عيدَ ا سَ نَ أَ فَ ة؟ ريقَ الطَّ  ذهِ ِ  ليكَ إِ  اجمليءِ  نَ  مِ ِين عَ نَـ ن ميَ أَ  اهبُ الرَّ  لكَ ذَ  ريدُ ملاذا يُ  . شَّـكلالا ذِ
  ...الَّيت َأعطَيتِين ه هي اهلبُة هذ حاٍل، كلِّ على  نا؛ حدَ ، وَ أنَا وأنتَ 

ـٌة ! رتـامَ ": رتـامَ لِ  يماضـال فـي ،قلـتُ لقـد يـع؛ مِ لجَ ي لِ تِ هبَ  نتِ أَ و  كِ ي لَ تِ هبَ  هذهل، جَ أَ  ِإنـَِّك ُمهتمَّ
تـي ريم هـي الَّ َمـفَ ؛ ٌة فقـطواحـد ةِ وفـي الحقيَقـ، ةٌ قليلَـالحاجـاُت  كَ لِـع ذَ َمـوَ  موٍر كثيرةٍ أُ ومرتبكٌة بِ 

ِلَجميـِع و  )اهـبللرَّ ( هلَـ قـولُ أَ  كَ كـذلِ وَ " نهـا؛مِ  ذَ ؤَخـيُ َيِجـُب َأن ال ل؛ و األفَضـ صـيبَ النَّ  تِ اختارَ 
ي، تكتِبــّي، وَ لَــي إِ تصــغِ اآلن، لِ كمــا ،  يَّ مَ قــدَ  عنــدَ  جــيءِ المَ  نَ ِمــ كَ و منعــيَ لِ  كَ ريَقــطَ  ونَ رضــعتَ يَ الَّــذيَن 

 حتــاجُ أَ  ال ة،يَقــقِ فــي الحَ ! هــاحتاجُ ال أَ  موٍر كثيــرةٍ أُ رتبكــوَن بِــوت قــونَ قلَ تَ إنَّكــم ": ًعــامَ َدوًمــا  نكــونَ لِ و 
  :دٍ ألمٍر واحِ  إالَّ  اليومَ 

  ،لبٍ قَ لِ حديٍث َقلًبا 
  طاعٍ انقِ َتدوُم بال  وصالةٍ 

  ،ميَّ قدَ  عندَ  عبادةً 
  "...لفضَ األَ  صيبُ النَّ  هوذا هَ فَـ ؛ يلبِ قَ كم بِ دوا قلبَ وحِّ 

  ؛نكِ مِ  ذَ ؤخَ تُ َيِجُب َأن ال ؛ َمجَّانًا ةه الهبَ ذِ هَ  كِ يتُ عطَ ني أَ ألنَّ ! ِإبَتِهِجيي، تِ ا ابنَ ، يَ نتِ وأَ   
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٩٥

  ١٩٩٢، تشرين األوَّل ١١
  )الربتغال - فاماليكاوُ فيالنوفا بِ (
 يم ِميلِّْيِهروواكِ يُ  ألبِ لِ  ةٌ رسالَ (

ُ
  . )الربتغالية غةِ اللّ بِ  "احلياة احلقيقيَّة يف اهللا" رِ اشِ والنَّ  جمِ رتَ ، امل

ا قزَّ مَ المُ ي لبِ قَ َدغدُِغ ها تُ رجمُ تَ ٍة يُـ مَ لِ كَ   كلُّ  ، بَّ ا، الـرَّ نَـي؛ أَ نِ دُ جِّـمَ تُ  ،١٨ُقمنا ِبهـايَـ  خطوةٍ  ، وكلُّ جدًّ
  هم؛ملَ عَ وَ  ُهم مهُ كُ باِر أُ 

  هم؛عَ مَ  "ا هونَ أَ "  

  
  

  ١٩٩٢ل، وَّ تشرين األَ  ١٢
  )الربتغال –فاطيما (
  ي؛تِ يسَ نِ ي كَ حيِ ي؛ أَ لِ مَّ أَ ي وتَ لِّ صَ ة، وَ هايَ النِّ حتَّى ي يبِ لِ ي صَ حملِ ؛ إِ كِ عَ مَ  المُ السَّ  نِ كُ يَ لِ 
  

    
  

  ١٩٩٢، تشرين اَألوَّل ١٤
  الربتغال –فاطيما(  

بَعُضـــهم  قبلُ يَ َســـ، وَ "ةحَ صـــالَ مُ " ةَ َمـــقلـــٍب كلِ  كـــلُّ   مُ لَّ عَ تَـ يَ ة، َســـهايَـــس، فـــي النِّ قـــدَ ي األَ لِبـــقَ  ةَ فاســـولَ 
  لب؛في القَ  كونُ تَ سَ  ةُ حدَ لوَ فالب؛ في القَ البعَض 

  

  ١٩٩٢، تشرين األوَّل ١٥
  ُتتَكلَّم نا املباركةمُّ أ( .  
  َّروماُمثَّ ا، وسيَّ يكوسلوفاكيا، ورُ إىل بولندا، وتشِ  بنيَ اهِ الذَّ  اجِ ت إىل احلجَّ إنضم( .  
  ؛ا َمن يَقوُد هذا الحجّ نري، أَ كَّ ذَ تي؛ تَ ا فاسولَ ، يَ كِ عَ مَ  المُ السَّ  نِ كُ يَ لِ 

                                                           
  ".ة يف اهللاحلياة احلقيقيَّ " شرِ يواكيم على نَ  األبَ  نَ دْ ساعِ اهبات اللوايت يُ لرَّ أَ   ١٨
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٩٦

؛ كِ ريَقـطَ وتَـَدِعي يحصـُل كـلُّ مـا يعتـرُض  سـوعِ يَ إلـى ي ن تصـغِ هو أَ  طلُبُه منكِ ما أَ  كلُّ   
 كِ بُّــحِ يُ م َكــَتفَهِمــي بعــُد   ملَــيرة، غِ هــا الصَّــتُ يـَّ ؛ أَ كِ ن خاللِــِمــويــتكلََّم  عمــلَ ن يَ ســوع أَ يَ ي لِ حِ ســمَ إِ 
  لبانا؛قَ  صرُ نتَ يَ سَ  ،ةِ هايَ في النِّ وَ  هِ لبِ قَ بِ حقًّا حٌد تَّ ي مُ لبِ قَ  نَّ يه؛ إِ باركِ فَ ؛ سوعَ يَ 

  حنن؟
  !هللا جدُ لمَ أَ ! لجَ أَ 

  ١٩٩٢، تشرين اَألوَّل ١٦
  َّموسكو – اروسي(  
  ؛مبارًَكا كَ امسُ ُكِن يَ ، لِ ديرُ ، القَ بُّ رَّ الا هيُّ أَ 

  ،ذا النَّهارِ هَ يف أآلن، 
  .كَ متُ لِ كَ   تمُّ تَ 

  :، قلتَ ١٩٨٧ عامَ 
  ،"ا، روسيَّ كِ  إىل أختِ ِيب ذهَ إِ "

  .هايمَ دَ قَ  ندَ ، عِ ذانءَ هافَ   
  "ها؛بُّ حِ أُ أَنا  ملكيها  بِّ حِ أَ " :قلتَ َلَقد 

  ،هاحبَّ ألُ  ،ا هنانَ أَ فَ   
  .لفعَ أَ سَ ها، فَ خدمَ ن أَ أَ  ردتَ ذا أَ إِ وَ 

  .ما لَك إالَّ َأن تَأمر  
 كِ عملُ ســتَ أَ نــي سَ ي أنَّ درِكــأَ ؛ وَ ا كبيــرٌ روســيَّ ي لِ ِطــخطَّ مُ  نَّ ي أَ درِكــ؛ أَ كِ مــا قلــُت لَــَتمسَّــِكي بِ  ...١٩
  ي؛جدِ مَ لِ 

  ؛"ا هونَ أَ " الـ عكِ ي؛ مَ المِ سَ  ، لكِ يا طفَلِتي  
  

                                                           
 .يُزاَع بعُد أليٍّ كان الَّ أَ  بُ جيَ  نْ كِ ه، لَ مرَ أَ  بُّ عطاين الرَّ نا أَ هُ  ١٩
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٩٧

  
  

  ١٩٩٢، تشرين اَألوَّل ١٨
  َّوسكومُ  - ا روسي(  

  

  ر،شَ البَ  يَ ا راعِ يَ 
  يعَ مجَ أسِقْط   

َ
  كمالِ امل

  !امسكبِ دعو يت ال تَ الَّ 
  

  ،ن تعيدنامَ  نتَ ي، أَ اعِ ها الرَّ يُّ أَ 
  ،ظريَةإىل احل ةٍ بَّ حمُ  ةٍ عايَ رِ بِ   

  َنَظُرَك الَقلق ال خيَفى عليَّ 
   عةُ ير سَّ ال قلبكَ خفقاُت   

  .زنٍ حُ  ثارأَ ليب يف قَ  كتْ َر تَـ 
  اءَ مَّ صَ  ذنايَ أُ  تْ يسَ ّب، لَ ا رَ ، يَ كالَّ   

  ،غمَِّك اخلفيَّة ّهداتِ نَـ ن تَـ عَ 
ُضِعَفِة نـََفِسي

  .أَمل
  

  يسِ فْ  نَـ يَين عَ  نَّ اعي، إِ ها الرَّ أيُّ 
  وماليَ  انِ شهدتَ   

  بل؛ن قَ بًدا مِ  يـَُر  أَ ملَ أَمٍر لى عَ 
  ،كَ رأسَ ِدْر ، ال تُ كالَّ 

  َأن ُختِفيَ ن مِ  ةَ دَ فائِ ال فَ 
  ،ينِّ عَ  كَ ضيقَ   

  ها عَ مَ  صعبُ ٍة يَ جَ رَ دَ لِ  كَ لبِ ن قَ  مِ ِين بتَ رَّ د قَـ قَ لَ 
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٩٨

  ...كَ كاتِ حَر  ظَ الحِ أُ   الَّ أَ   
   ةِ رمَ الكَ  وغصنُ 

  ...ن الكرمةِ مِ  ةَ املاويَّ  صَّ امتَ   
ــأَ  ٢٠؛كِ عتُ َضــد وَ ي قَــلــدِ جُ  حــتَ تَ  ــِإنَّــِك ... يِتــيقَ لِ خَ  يقظَ ســتَ ن تَ أَ  بــلَ قَ زوُل تَســ مواتُ لسَّ ِإالَم  ينَ رَ تـَ
  ر؟شَ البَ بِ  َأوَصَلِني هياِميح
  ؟ا راعيَّ ، يَ فيَدَك ِبَشيٍء َمان أُ أَ  ِين كنُ ميُ أَ 

ــاُر َقــَدَميِك َســَتقَتِفي آثــاَر قــدميَّ ، و ُحبًّــا ِبــي صــومينَ ين، وتَ لِّ َصــتُ سَ   دُ يَــضــرَب ي ال تَكــلِ ي لِّ ؛ َصــأَث
  يل؛ذا الجِ هَ ِبعقوِل  حالمُ يها األَ فِ  في ساعٍة َتستأثرُ  اآلبِ 

  ،يبِّ رَ 
  ،غمَّكَ  وعبُ ستَ ي تَ وحِ رُ   

  قلِيب فَلُيعزَِّك رجوك، أَ  تعالَ 
  ،كَ بُّ يت حتُ الَّ  القلوبُ  لكَ وتِ   
  .كَ مَ لَ أَ وُتَسكِّْن 

كَ ًة رَّ مَ  تْ أَ يت رَ يون الَّ العُ فَ   
َ
  أَمل

  ؛ جتفُّ أبًداال
  ما َأْن َمترَّ أَماِمي،

، بالرغِم من كلِّ شيٍء،    كَ حركتَ  ىرَ أَ حىتَّ
  .كَ مَ لَ أَ َأكَتِشَف و   

  

  كَ نَّ كِ ، لَ سوى خليقِتكَ سُت لَ 
  جلدك، تَ  حتَ ِين عتَ ضَ وَ   

  .ينِّ ّي استحقاٍق مأَ بال سَبب وِبدون 
                                                           

  .َتعبٌري يَعِين أَنَّين يف اهللا ٢٠
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٩٩

  .ينيتَ بَّ د رَ قَ لَ   
  هلي،، إِ نتَ أَ عنَدما إًذا،  قولَ أَ ُميكُنِين َأن ما فَ 

  مامي،أَ  قفُ تَ   
  مسى،األَ  هُ اإللَ وأنَت 

  ؟هذا احلدِّ ا ِإىل حزينً وَ  اهانً مُ   
  ،جلدكَ  تَ ا حتَ نَ ى؟ أَ رَ تَـ أَ 

  ،ةٍ قَ يلخَ  دُ رَّ ك، جمُ لِ ع ذَ مَ وَ   
  .نيٍ من طِ  ةٍ صنوعمَ 

  ءَ فْ دِ  قتُ حقَ استَ  لِ هَ   
  ،كَ مِ دَ وَ  كَ دِ سَ جَ 

  كَ لبِ قَ  دفءَ   
  ...؟ الكَ ربِ وقُ 
 كَ لبُـقَ  تـوقُ ل يَ ور؟ َهـفـي النُّـحيـُث َسَتسـيرين ي، ربِ قُ ماء، بِ في السَّ  كِ نَ سكِ َصبٍر مَ بِ َتنَتظريَن ل تهَ 

  م؟ائِ الدَّ  كِ يتِ إلى بَ 
  !لجَ ه أَ أُ ! وسدُّ ها القُ يُّ أَ ! لجَ أَ 
  ؛تكِ نجاز مهمَّ إِ  ندَ الطي عِ بَ  دخلينَ تَ  وفَ سَ ... يتِ نَ ا كاهِ يَ 

وان؛ بـل األَ قَ  كِ ن آخـذَ أَ  طيعُ سـتَ ي، ال أَ قدِسـي مَ عـالِ أَ إلـى  كِ ن يأخـذَ أَ  اشـوقً تحرَُّق ي يَ لبِ قَ  نَّ أَ َوَلو 
  ؛هُ ألقولَ  الكثيرُ  يّ دَ لَ  ما زالَ فَ 

ــوارع لَِنجمــَع وايــا زَ الطُــُرَق و مًعــا جوُل حبــوبتي، ســنَ مَ يــا    َســَتجذبيَنهم  أنــتِ وتى؛ الَمــالشَّ
يَتوقَّـــُف َنحيـــُب يمـــا وتى كَ الَمـــ وقظُ يًئا، ســـأُ َشـــكـــذا، شـــيًئا فَ يهم؛ وهَ ِفـــ فخُ ، ســـأنانَـــأَ و ا منِّـــي ًبـــيقر 

  ...يكِ راعِ 
  !كَ ماتُ كلِ أُه َعَسى َأن تَتمَّ  
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١٠٠

ــ َدَعســاِتي  ينَ عِ تبَ تَ َســفَ ، كِ َعــا مَ نَــأَ  َكَمجموعــِة َأســِلَحة؛  مول العــالَ تي َحــســالَ رِ نشــري ًذا، واي إِ ومِ ُق
 يظـهغَ رغـَم أنـِت، َأمَّـا راد، ن أَ ه إِ ذاتَـ قَ مـزِّ ن يُ أَ  يُمكُنهُ  يسُ بلِ فإِ قلقي، ال تَ سرعٍة و ي بِ لِ عمَ إِ قويَّة؛ ال

  ؛عيمَ يَن ُمهمََّتِك ُتنهِ ذى؛ وسَ أَ ي بِ سِّ ُتمَ ُترَغِمي على السُّكوِت وال ن لَ فَـ ، الشَّديد
  

  
  ِعدا بَ يمَ ف( :  
م ي َكـ؛ أدرِكـكِ يتُـعطَ ذي أَ الم الـَّذا السَّـهَ نَزْع منِك يًئا يَ ي شَ عِ دَ ي؛ ال تَ المِ سَ  كِ ، لَ ةُ يرَ غِ ها الصَّ تُ يـَّ أَ 
ٍد لـبَ  يِّ ن أَ ر مِ كثَ ني أَ مُ رِّ كَ يُ سَ  دُ ا البلَ ي؛ هذأتِ تَ سَ َعِظيَمٌة حداٌث أَ  يَّ دَ لَ  ا زالَ مَ ير؛ وَ بِ ي كَ طِ طَّ خَ مُ  نَّ أَ 

  ؛آَخر
  ...يهفِ  ةٍ خطوَ ُقمُت اآلَن بِ د قَ لَ 

  

ــبَ ن تُـ أَ  نــكِ مِ  طلبُ فاســوال، ســأَ   ٢١؛علَّمتُــكِ مــا ، كَ كِ ذا َسيحصــُل لَــَهــوَ ا؛ ي فــي روســيَّ والدِ ري أَ شِّ
  ؛زداديء فأَ ال شَ ي بقَ إِ ؛ لكِ َسأُبيُِّن  انَ أَ ا مَ كَ تصرَِّفي  ًة و يمَ كِ ي حَ كونِ 

  ؛"ا هونَ أَ "؛ كِ يتُ بَ  هوي لبِ قَ  نَّ إِ   
  

    

  

                                                           
  .اِيب بَ  ةِ بَ تْ إىل عَ  أِيت بِاَألحداثِ يسَ  بَّ الرَّ  نَّ أَ هذا يَعِين  ٢١


