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 1الجمال المعصوم ة ومنطقُ المجدلي  

 
 مةمقد  

  ،الشعرِ بعامِل  يلهو. و وترحرف كأن   كلٍّ   علىبأصابعو العشر  يعزفُ  ؛شاِعرُنا وسيقيٌّ ىوَ م
 ة، ة خبيوط األجبدي  ك العفوي  ، ػلبُ يعانق األبعاد ؛ربالصوَ  ،كلماتبال ،باإلُّام ،ٕ"بإزميلو الرىيف" يرسم
 نا إىل يأخذُ  .ةبالفضولي  تعب فينا الوعي يُ  .، باألرِض، بالنجوِم، بالشمس، بالقمرةة، بألوان العبقري  دي  بالتعد  
 ة. الشعري   احلالةِ  جوىرَ معو  نعانقُ ف ة،الرمزي   ة، لنسكنَ السطحي   فنرتكُ  عادلو،

  ،والِعَب  صواتُ واأل إليقاعوا اإلػلاءُ نا رُ ها يغمُ حينَ 
  .رصَ البَ و  عَ والسمْ  والذوقَ الشم   امن   يسبْ ف

 واخليال، الواقعِ ىناك، بٌن الوعي والبلوعي، بٌن 
  أو ُقلْ 

 ،واخليالَ  الواقعَ و  والبلوعيَ  ى الوعيَ نتخط  ىناك، حيث 
 و، تَ ماىي  نلتقي الكون، نلتقي األضداِد...  نسمو فوقَ 
 و،تِ بقو  نشعُر بو، 

 و، نا الصمُت يف حضرتِ رُ ، يغمُ اجلمالِ  يعصُف ىدوءُ  ىناك، حيثُ 
 .بكلٍّي ِتو  ادلعصومِ  اجلمالِ  منطقَ  نرى، يت نسجناىاال   عندما ننفلُت من األوىامِ  ىناك،

 
 وظلُّ اإلله ةُ المجدلي   -1

 و، عن تِ عن حقيقَ  شُ يفتٍّ  ، وراحَ والكلماتِ  احلروفِ  بٌنَ  لَ لغَ ، تغَ الكتابِ  يف بدايةِ  عَ مَ ذي لَ ال   اجلمالِ  ضوءُ 

                                                           
 ف الكتاب من مئة وعشرة أبيات من الشعر.يتأل  . ٜٓٙٔ، طبعة ثانية، ، بًنوت، ادلكتب التجاريّ ةاجملدليَّ، سعيد عقل -ٔ

 .ٓ٘ة، صفحة . يعين: كتاب اَّدلي  ٓ٘، ةاجملدليَّفقط عنوانو والصفحة. مثبًل:  اسأشًُن إىل الكتاب ذاكرً  افصاعدً من اآلن  
 . ٖ٘ٔ، ٖٜٙٔ، بًنوت، اقسعيد عقل والغزل اخللَّ يف كتابو بجورج الغري  استعملها "اإلزميل الرىيف"، عبارٌة  -ٕ



 ادلطلِق، ال غًن... عن اإللو. ال عن سواه، عن اجلمالِ  السرٍّ 
 البيضاء. البدايةِ  وقعِ على  النهاية إيل  لونَ  ف  يزِ  بالشاعر كأينٍّ 

 .ىيماَن من نعماءَ  نغمٌة آذنت وصحٌو أضاَء يف زليًّا"
 .ٖزرقاء، وتفىن عب الرؤى بيضاَء"ترتاءى فيو األماين  

يف  احلقيقيٍّ النوِر   رهرِ يف ةِ اَّدلي   عمادِ ب ل، يكتمبلنِ يف البيت األو   ذي أضاءَ ال   والصحوَ  يت آذنتْ ال   النغمةَ  وكأن  
 مجالُ ىا رُ يغمُ  الصدى، لذلك عند حدودِ  ٗ"!ظل  إلوِ  حيث "يرمتي ذلك اجلناُح عليها فًناىا اإللوُ  ،األخًنِ  البيتِ 
 إلو. بو ظل   لتغدوَ  األلوىةِ  مجالُ  ،احلقيقيٍّ  احلبٍّ 

 
 ذي نشعرُ ال   ،Theosis، أال وىو التأليو الشرقيٍّ  يف البلىوتِ  موضوًعا أساسيًّا شك   من دونِ  ىنا نقاربُ  

 من اللِ  ىو نعمةٌ  ،الشرقيٍّ  البلىوتِ  سبِ حب والتأليوُ  .ةِ اَّدلي  بيٍت من  يف آخرِ  نا الكبًنُ رُ شاعِ  ليوِ إيومَئ  أن قبلَ  بوِ 
 نسانُ اإل ليصًنَ إنسانًا الل  لقد صارَ ": اإلسكندري  أثناسيوس  يسالقدٍّ  يقولُ نا. خبلصِ  ألجلِ  وُ ابنَ  ذي أرسلَ ال  
حبسب تصبُح النفُس مجيلة، ، عند ذلك .متهي  بكلٍّ  نادلختاريتو، ي  بكلٍّ  يتحق ُق ذلك عندما يغمُر احلب  ادلطلقُ  .٘"اإذلً 

 .ٚالنفس . فاالقرتاُب من الل ىو حياة ٙمن الل ا اقرتبتْ ألره   ،النيصيٍّ  يس غريغوريوس القدٍّ 
 

 ىيالنفُس ضحي ، تُ النورِ  ا من عند اقرتاُِّ  ،. لذلكٛنفِسوِ اجلماِل  ، بل ىو جوىرُ فقط مجيبًل  ليسَ  فاللُ  
 عندما ذلك إال   ال ػلدثُ  .ٓٔاجلديد مسعان البلىوتٍّ يس حبسب القدٍّ ، (lumière seconde) آخرَ  نورًا؛ تغدو ٜنورًا

ال  يت ذبري فيوال   احلياةُ و  ،ا الصليبيس يوحن  ، حبسب القدٍّ توي  بكلٍّ  اإلنسانِ  زلورَ  الل؛ فيغدو اللُ النفُس تستضيُف 
 أيًضا أبعاًدا اجلسدؼلتب  عندىا .Edith Steinٔٔ يسة، حبسب القدٍّ نفِسوِ  الثالوثِ  شبيهًة حبياةِ   أن تكونَ إال   ؽلكنُ 

                                                           
 .ٖٗ، ةاجملدليَّ -ٖ
 .ٜٓ، ةاجملدليَّ -ٗ

5- PG 25, 192 B. 
6- PG 44, 833 ; 868 CD ; 897 CD. 
7- PG 46, 176 A. 
8- Ibid., 836 B. 
9- Ibid., 868 B. 
10- Hymne XLII, v. 192. 
11- L’être fini et l’Être éternel. Essai d’une atteinte du sens de l’être, Louvain, Nauwelærts, 1972, 454. 



بأحاسيسو ودبعرفتو ما  يتلّمسُ ، النعمة  ذي يقبلُ ال  ؛ ذلك أن  اإلنسان ٕٔيس غريغوريوس الباالميحبسب القدٍّ  رخَ أُ 
 .ٖٔيس أغوسطينوسالقدٍّ أيًضا على ما يقول  ىو أبعد من احملسوس ومن ادلعقول

 

 .للقداسةِ  ..ادلطلقِ  يف اجلمالِ  للغوصِ ، ِمن ا لكل   ةٌ حر   ، ىو دعوةٌ يسوعَ  عطى لنا بادلسيحِ ُـ ادل ىذا التأليوُ  
 ذبديًفا اجلمالِ  رفضُ  أوليس؟ Paul Evdokimovٔٗ كما يقول  ةحقيقة الىوتي   ، واجلمالُ مجااًل  القداسةُ  أوليستِ 

  ُص العاملَ سيخلٍّ ذي ال  ىو ليس اجلماُل و أ ؟ 15Serge Boulgakovدُ يؤكٍّ كما   ،اجلمالِ  ، أقنومِ سِ دُ القُ  الروحِ  على
 ؟ٚٔسعيد عقل كما يقول،  "ظل  إلوٍ "بو نغدو  أَولسنا ؟Dostoïevskiٔٙ نارُ كما يذكٍّ 

 
 .البهاء، بفرٍح، بسحٍر، بنوٍع من النقاء قبلَ  بالنقاءِ  ،بالبياضِ  مريَ  نارُ شاعِ ُح يوشٍّ 
 يقول: وُ ن   إحّت  

 .ٛٔببياِض"ٍب  ُعهٍر سلض  ُف، إن رآىا على نًنٍِّ رْ "يطُهُر الطَ 
  الشاعرُ يلوٍُّن لذلك،  .احلقٍّ  واجلمالِ  احلقيقيٍّ  عن النورِ  ،دايةِ البِ  نذُ ، مُ شتْ فت   ها،مقِ ، يف عُ هايِ عْ ا يف الوَ وكأره  

 ةٍ كداللٍة رلازي    واللونَ  الصورةَ  مُ هِ لْ ستَـ يَ . وَ الصاحي وادلضيءِ  من الفرحِ جوًّا لنا يهيٍّئ " ،ٜٔالزاىية ، باأللوانِ رَلدلي َتوُ 
  .ٕٓقول جورج زكي احلاج " على حدٍّ على ىذا ادلناخِ 

  ه.ووقفوا عندَ  الناسُ  بو ذي تغىن  مل يكن ذاك ال   ا احلقيقي  جماذلُ إًذا، ف

                                                           
12- PG 151, 433 B. PG 151, 433 B. C’est que « l’homme n’est pas seulement une âme ni seulement un 
corps, note Saint Grégoire, mais les deux ensemble, créés à la ressemblance de Dieu » (PG 150, 1361 C. 
Cité par Mgr Basile KRIVOCHEINE, dans http://basilekrivocheine.org/fr-oeuvres/ladoctrine-asctique-
etthologique-desaint-grgoire-palamas). 
13- Paul EVDOKIMOV, L’art de l’icône. Théologie de la beauté, Paris, Desclée de Brouwer, 1972, 32. 
14- Ibid., 23. 30. 
15- « Rejeter la beauté, écrit Boulgakov, la blasphémer, c’est blasphémer l’Esprit-Saint de qui la beauté 
procède » (Serge BOULGAKOV, Du Verbe incarné, Lausanne, L’Age d’Homme, 1982, 79-80).   

 .(ٖٕٓ، ىو أقنوم اجلمال )م. ن.، وسيٍّ ر ال  ذا البلىوتٍّ إىل ىالروح القدس، بالنسبة  أن  ذبدُر اإلشارة إىل 
 .ٛٙٛٔكانون الثاين   ٖٔ، بتاريخ Sophie Ivanovختو أهها دوستويفسكي إىل ابنة يف رسالة وج    -ٙٔ
 .ٜٓ، ةاجملدليَّ -ٚٔ
 .ٗ٘، ةاجملدليَّ -ٛٔ
 .قدموسو ةجملدليَّا يف اا أسطوريًّسعيد عقل شاعًر يف سلب  اىية" عبارة استعملها جوزف ز ال "األلوان  -ٜٔ

http://www.m-aslim.net/site/articles.php?action=view&id=402 
 .ٙٚ، ٜٔٛٔة للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، سة اجلامعي  بًنوت، ادلؤس   ،رندىل ،ة، قدموساجملدليَّ .الفرح يف شعر سعيد عقل، جورج زكي الحاج -ٕٓ



بو  ادِ ذي باالربٍّ ال   ادلسيح،  إن وُ ص، ىو اجلماُل اآلخر، ذي ؼللٍّ ال  اجلماَل نا، رِ شاعِ إىل  بالنسبةِ  احلقيقي   اجلمالَ  إن  
 نا الكبًن.رِ شاعِ  ة، "ظل  إلو" حسب تعبًنِ ا، مع اَّدلي  يضحي كلٌّ من  "، كما يقوُل أورغلانوس، "ُنضحي مسحاءَ 

، من لقاٍء مع ادلسيح،دون  من الشرقيٍّ البلىوِت ال تأليو يف  ؟ لكنقلُت التأليوَ   دون  من ،دون توبة من دون حب 
ادٍ   .اربٍّ

 ..إًذا
 

 التوبةبين الحب  و  -2
ومعو  اٌد بو بادلسيحِ واربٍّ  إىل الل دائمةٌ  القداسُة توبةٌ . يسُ ىو القدٍّ  احلقيقي   ، والبلىوت  قداسةٌ  اجلماُل احلقيقي  

 :ثبلثٍ  عن مراحلَ  احلديثُ  ،يسوعَ  ةِ اَّدلي   ، وبعد لقاءِ نا يف ىذا اإلطارِ نُ ؽلكِ  ،لذلك. عَ الكوِن أمجَ بِة و شري  ببال
 ، ها ليسوعَ حببٍّ  ةُ اَّدلي   باحتِ األوىل  ةِ ادلرحل يف
"،  .ٕٔ"ال يتواىل والزمانُ  ال يعي والكوُن ساهٍ  صارحتو باحلبٍّ

 ، من جهة، ومن جهٍة أخرى كان يُنظرُ ٕٕهاتِ ، مل يكن باستطاعَ اأحدً  ةُ دلي  اَّ ا، مل ربب  مغامراتِ  كلٍّ   من رغمعلى ال
ها ، عند مساعِ ماهِ قبل لقائِ  حّت   ذاتا.ب أيًضا ، التقتْ ها يسوعَ بلقائِ ا وكأره  ا. مجاذلِ  كلٍّ   ٍة ال أكثر معلذ   ظرةَ إليها نَ 

 التساؤل:  ولو عبَ ا، حّت  إىل ذاتِ  وُ دربَ  ذُ يأخُ  ما بدأَ  يًئاش بو، وكأن  
 ، يوم ىل  جناُه؟الروضِ  عن أي  جاٍن، قالت، متن َع مزورًّا"

 ْت ُّا األمواُه؟ُىْدَب عٌٍن جف   ى الشكاِة استطابتْ أي  عٌٍن حر  
 اَن مات على ثغٍر رطيٍب ما أشعلتو الشفاُه؟حر   ثغرٍ أي  

 ٖٕ".. : يوَم أراهُ تقولُ  يسوعَ  رٍّ وَوىت زىرُة اللذائِذ يف سِ 
 ُو.تْ إليها... أحب   ميبلت، أبصرتُو... وعندما نظرَ بٌن اخلَ  ،األردنٍّ شاطئ عند  ،ىناك

 
 ؛ والزمانِ  ادلكانِ  حدودِ من وضلن معها  خرجتْ  ،اجلمالِ  عِ بدِ يف حضرة مُ ، اجلمالِ  ، يف حضرةِ عند ذاك

  .ٕٗة"طل ، يف النشوِة، على البلزمني  ة احلاضر نفسو نُ نا من عمقي  "فكأن  

                                                           
 .ٗٛ، ةاجملدليَّ -ٕٔ
ٕٕ- Don Juan   ة.. كذلك ىو حاُل اَّدلي  أن يثبت او مل يكن قادرً ألن   مل يكن بإمكانو أن ػلب 
 .ٚٙ-ٗٙ، ةاجملدليَّ -ٖٕ
 .ٛٔ، م. ن.، جوزف صايغ -ٕٗ



 ؟إن مل تكن لقاءً  ،؟ وما ىي السماُء إًذامساءً  ليس اللقاُء بادلسيحِ و أ
 

 
َ
  لنذىبَ نا، عند حدوِد ذواتِ نا اتِ و ذ رتكِ ينا لعِ ؛ دُ أزاًل ا، واللحظَة أبدً  تذو قنا اذلنيهةَ ، الُعلى ِخذنا إىلأُ  ةِ جدلي  مع ادل

 .نفِسو ادلعصوم اجلمالِ  ضلو دائمٍ  ُنضحي يف حالِة حج   عند ذاك، .مسِكَننا  احلب   فيغدوَ ، إليوِ 
 

 ها ليسوع،باحت حببٍّ  ، إًذا،ةاَّدلي  
 .ٕ٘"تتسامى وجبهٌة تتعاىلجفوٌن  فإذا الرد  من يسوعَ "

ة ومجاٌل ي  . حرٍّ ارتقاءو  مسوٌّ  بادلسيحِ  إليو. فاللقاءُ  دعاىاإليها بل  مل يذىبْ ولكن ُو  ، ةِ اَّدلي   حب   مل يرفِض ادلسيحُ 
 وحبٌّ ومساء.

 ةأن  اَّدلي   كيف مل يغب عن الباِل بعدُ 
، طيًٍّبا ثت ُمبدَِع اجلماِل، إلوَ حد  " ، باحلبٍّ  ، واجلماِل!احُلبٍّ

 .ٕٙ"!اِم قبل اخلريِف، قبل الزوالِ ِع باألي  ودعتُو إىل التمت  
 باجلسد إىل حدوِد التجلٍّ  مل يعُل كفايًة، فهو بعُد مل يذىبْ  ةِ إن  ُحب  اَّدلي  

َ
 ُة إىل اآلن جدلي  ي.. مل تنفلِت ادل

 . للجماِل منطًقا معصوًما لرتى أن   تْ جَ سَ يت نَ ال   من األوىامِ 
 

 أنالثانية  نرى يف ادلرحلةِ  ،كلذل
" 

َ
 .ٕٚ"تا لنوالِ اِن ُمد  وكف   ،إن غراًما وإن قدًسا، تسأُل احلب   ةجدلي  راحت ادل

  .ٌنسلتلفَ  مجالٍ و  حب  على  افتاحً نوا للنعمةِ  ابً لَ وطَ  ،صبلةً  غدا هاكأن  حب  ، و يف وضِع صبلةٍ  اوكأره  
 .احلياةِ  ها.. طالبًة خبزَ كفاَف يومِ  طالبًة اخلبزَ  تقوُل األبانا. اكأره    ..ال أعرفُ 

 .لوُ  فتحْ يُ  وَمن يقرعْ  غلدْ  ن يطلبْ ينْل ومَ  ن يسألْ مَ و 
 

                                                           
 .ٗٛ، ةاجملدليَّ -ٕ٘
 .ٔٛ، ةاجملدليَّ -ٕٙ
 .ٙٛ، ةاجملدليَّ -ٕٚ



، ةٍ بتوبٍة حقيقي   إال   لن يكتمبل عُ يسو  وُ وما يطلبُ  ةُ اَّدلي   وُ لبُ وما تطْ  ادلسيحِ  حب   ضح أن  ادلرحلة الثالثة، يت  ىنا، يف 
 ةُ راحت اَّدلي   ،لذلك؛ اةيحو  ومنطقٍ  سلكٍ مَ  بتغيًنِ 

 .دغالِ بًة، ويسوٌع يتوارى يف ُجهمِة األتلثُم الرُتَب، تو "
 ،ا على اآلمالِ آماذلِ  م تلَق إال  نثرَ لها فحلظَ  دللمتْ 

 .ٕٛ"!دبرآُه والدموُع آليل ، فلم تنعمْ ُة احلياءِ ت ِذل  وازل  
، بيسوعَ  منذ اللقاءِ  ذي أضحى حاضرًاللفرِح اآلت، ال   عن ادلاضي واستقباٍل فعلي   عميقةٍ  تعبًٌن عن توبةٍ  لثُم الرتابِ 

 احلب   نعيشُ من ىنا، حيث  ،وىو ىنا. لذلك ، يبدُأ اآلنَ ةِ نا ادلسيحي  . فاآلت يف حياتِ نفِسها قبل التوبة حّت  
، ، من اجلماِل نفِسونفِسوِ نا ُّبٍة من احلبٍّ ذواتُ إلينا  لتعودَ نا ذواتِ  رَ أن طلسَ  عندما نقبلُ  ،مساؤنا. ىنا ، تبدأُ احلقيقي  

  عندما ضلُن ظلد  أيدينا لنواِل. ...واحلياةُ  احلق  ذي ىو ٍة من اآلخر، من الل ال  بعطي  
، عموًما،  ؟دِ ادلتجسٍّ  حب  ادلسيح، اإللوِ و . فكيف موٌت وحياةٌ  ففي احلبٍّ

مفردة، وإن ماتت أتت بثماٍر   يف األرضِ  تبقَ  مل متتْ  يت إنْ ال   ِة احلنطةِ معو كحب   نا أن ظلوتَ مُ لزِ يُ  فحب  ادلسيحِ 
 .كثًنةٍ 
 دتْ ا بالشوِق قد تعم  . وكأره  شحًة بالبياضِ مت   ماتت مع ادلسيح عن خطاياىا وقامت معوُ  الفصحِ  قبلَ  ةَ دلي  اَّ وكأن  

، والنورُ  ىو الضياءُ  ،بادلسيحِ  رَبَو ٌل  ؛ ٌر عميٌق ويف األعماقِ ىي تغيـ   التوبةُ ف .إليوِ فَحو ذَلا  ، وُ وتناولتْ ، احلق   احلقيقي 
 .ٜٕومَ ودَ  ادلسيحِ  ا جسدَ وَ ليغدُ  ا بعد التقديسِ علُ  جوىرُ يتغًن   اللذينِ  واخلمرِ  نا كاخلبزِ لذواتِ  جذريٌّ وجوىريٌّ 

ا يت أرادتْ ال   ةُ اجلسدي   النشوةُ  اأم   .حارًساذلا  مبلًكا غدت يتُة دموع ادلسيح حينها، تلك الدموع ال  مل تَر اَّدلي  
ُولدْت فيها.  الكلمةَ  وكأن  وليست ىي.  ىو فيها احملورُ  ،ةً روحي   ، وغدْت نشوةً دتْ تعم  ف، مع ادلسيحِ  ةُ اَّدلي  

 من الل. ةً ىي مولود فأضحتْ 
 الكلمةَ  . فكما أن  سِ دُ القُ  ِة الروحِ فيها بقو   يولدُ نفٍس  وكلٍّ  ، بٌن ادلسيحِ سلتلفةٍ  عن شراكةٍ  ،ىنا ،ا احلديثُ نَ نُـ ؽلكِ 

من اآلب دون أن  تولدُ  ىا بادلسيحِ ادِ عند اربٍّ  ،، كذلك النفسُ الدىورنو قبل كلٍّ منبثٌق مِ  الروحَ و  ،مولوٌد من اآلب
 إكليلٌ  وُ إن   . تغدو ظل  إلو..هاتْ نَ كَ يت سَ ال   ادلطلقةُ  ةُ احملب  ىو ذي ، فتعيُش من حياِة الل ال  يف اجلوىرلو مساويًة  تكونَ 

                                                           
 .ٚٛ-ٙٛ، ةاجملدليَّ -ٕٛ
  ليس فقط مع الل بل مع بعضهم حّت   اذين يتناولونو يصًنون واحدً ٌن ال  مجيع ادلؤمن ن  أاد آخر وىو ويهي، يصًن اربٍّ دال ، يقوُل البطريرك نيل جسد الربٍّ  بواسطة" -ٜٕ

مع الل  اسرنا واحدً أنصًن ب ركة ىذا السرٍّ يف شكذلك  اذا سكبت معً إ اا واحدً شهاد العسل تصًن قرصً أيف البحر ومجيع  اتصًن واحدً  )األرهار( مجيع النهورة ن  أكما 
 ب يف  ها اآلك أنت أي  ن  أكما   ا... ليكونوا بأمجعهم واحدً باحلقٍّ سٌن مقد   اس ذات ليكونوا ىم أيضً جلهم أقدٍّ ا "وألصليل يوحن  إومع جسد ابنو ومع بعضنا كما قال يف 

 اخلبز الطبيعي   ن  أوىو  اا عظيمً فرقً  عيٍّ واخلبز الطبي بٍّ ر بٌن خبز ال ليو ألن  إنا ضلن نستحيل يريد أن   "ايكونوا فينا واحدً "فينا". وبقولو  اا واحدً ليكونوا ىم أيضً  ،وأنا فيك
غناطيوس وباسيليوس إل اآلباء سرنا. كما يتوس  أوبروحو نرتبط ب ،ة من اجلميعقو   شد  أو ليو ألن  إنا فهو ػُليلنا كل   بٍّ ر ا خبز اليت فينا وأم  ة احلرارة ال  ىل جسدنا من شد  إضُليلو 

 يعصمنا بروح واحد حّت   ًة ىو ادلقصود يف ىذا السرٍّ ىذا خاص   ن  إ" فومساوي   ذلي  د إواالعتصام بروح واحىل الشركة إ ب  ر ها الي  ألنا ىٍّ أ" :وقليموس يف دعوة الروح قائلٌن
 (.ٖٜ٘، ٜٙٛٔة، ، اجلزء الثاين، بًنوت، ادلطبعة الكاثوليكي  منارة األقداسسطفان الدويهي، إ" )البطريرك مع الل ومع بعضنا فيكون الل كبلًّ يف الكلٍّ 



كما   ،(énergies incréées) ِة يف اللقخلو ادلغًن الطاقاِت  بٌن ةً دق   ؛ ألكون أكثرَ والنفسِ  بٌن اللِ  روحيٌّ 
ََ  ألن   .ٖٓ، والنفسالشرقي   يقول البلىوتُ   .اجلوَىَر  نفَسوالطاقات وليس  ىنا، قد يعين تلك الظل 

 تْ يت امتهنَ ال   ةُ النشوُة اجلسدي   لتِ لذلك ربو  
َ
عقل ة سعيد رلدلي   . وكأن  ها من قبلُ فْ ة مل تعرِ إىل نشوٍة روحي   ةُ جدلي  ها ادل

 .ةُ حت ُّا اَّدلي  يت توش  ال   ةِ الروحي   ةِ على تلك العذري   ، يُدل  أيًضاذي غلتاُح الكتابَ مع ادلسيح. فالبياُض ال   عذراءُ 
 .الكلمةِ  الستقباِل اللِ ُّا  أتْ تي  النفَس  ا، ألن  حبدٍّ ذاتِ  ، ىي خصوبةٌ ةُ الروحي   ةُ العذري  و 
 

 ذي ىو اللُ ال   اآلخرَ ونقبَل ، باآلخرِ  ، فنلتقيَ نفِسوِ  الفعلب لنقومَ دعانا و  ،عبدٍ  صورةَ  آخًذا وُ ذاتَ  الكلمةُ  أخلى
، واخلطيئةِ  انتصاٌر على ادلوتِ  اعلال بل . حالًة زلزنًة وقامتةً ادلوت مع ادلسيح إخبلُء الذاِت و س لي .مًعا واإلنسانُ 

 ىو ، بل الثباُت يف اخلطيئةِ وِ بذاتِ  خطيئةً  ليس الضعفُ  : بالشاعر يقولكأينٍّ  ومجاٌل. حياٌة يف احلياة وفرحٌ  ماإره  
  .اخلطيئةُ 

  ةُ ىا اَّدلي   إًذا
 .ٖٔ"دغالِ بًة، ويسوٌع يتوارى يف ُجهمِة األتلثُم الرُتَب، تو "

على  نِ تدال  قد ها تُ األدغال وظلمَ  كثافةُ  سة.يف األراضي ادلقد   ؟ ال أدغالَ يف جهمة األدغالِ  لكن دلاذا توارى يسوعُ 
. يف آنٍ : احلب  الشديَد والضياَع مًعا ادلعنيٌن لُ نا ػلمِ يام ىُ اذلُ و . ي يسوعَ رجلَ  يمى عندَ ىَ  يت ارمتتْ ال   ةِ حالة اَّدلي  

 مل يقبلْ يسوَع  َأ ذلا أن  بعد أن تي   وال إىل أين تذىب ،ما تفعل ها ال تعلمُ لى وجهِ ها، ىامت عحبٍّ  ن كثرةِ مِ فَ 
 . قد غمرىا، منذ اآلَن، جناح مبلكٍ  أنبعُد ، وىي مل تعلم تاحلياِء قِد ازل   ةَ ذل   أن   ، معهاحب  

فقد تأت   .ادلسيحَ  وِ بعد لقائِ  ،يسُ ، القدٍّ ادلتصوٍّفُ   وِ بِ  ؽلر  ذي ال   مِ ادلظلِ  على الليلِ  أيًضا األدغالِ  ةُ همجُ  وقد تدل  
ِة  النورِ من  العتمةِ  كثافةُ  بعد لقائها  ، تنتقلُ كما يف النهارِ   يف الليلِ  يت عاشت بٌن األضواءِ ، ال  مريَ  وكأن   .ِشد 

ذي ا التقت باإللو ال  ألره   ،إىل النورِ  لُ قِ نتَ ، تَ ، على حدٍّ قول جبان خليل جبانمن نوٍر مظلٍم إىل ظلمٍة منًنةٍ  ادلسيحَ 
 .ىو نوٌر من نورٍ 

 
 ها سعيد عقل:، كما رمسََ لى أقداِم يسوعَ ع ةِ دلي  اَّ صورةُ  ،يف ىذا ادلشهدِ  أيًضا،ين تُ لفُ ت
 ، وسىن التاِج مطرٌق يف ركوعِ سعُف الغاِر دورها يف انكسارٍ "

 .ٕٖ"اجلميعِ  على قلوب وداست الناُس،قد َسها  ها العروشُ ستْ قد  
                                                           
30- Pour Grégoire de Nysse, « Dieu accorde sa vision en la refusant » (PG, 44, 404 A). Cité dans Paul 
EVDOKIMOV, L’orthodoxie, Suisse, Delachaux et Niestlé, 1959, 93. 

 .ٙٛ، ةاجملدليَّ -ٖٔ



 ىي دونَ  تْ رَ شللكٍة مهما كبُـ  كل    وكأن   .ٌة يف ركوعِ قَ طرِ ومُ  أيًضا ىي دٌ ج  سُ ، كل  العروِش والتيجاِن ةِ وكأن و مع اَّدلي  
  أقداِم ادلسيِح.

جدلي ةِ بعد اللقاِء 
َ
فها ىو  ا قد وجدْتُو.كيارِها ألره  َش عنُو بكلٍّ  ، غًَن أن ُو أرادىا أن تفتٍّ ، مل يذىْب يسوُع بعيًدابادل

 يدعوىا من احلركِة إىل السكون.
 

 بين حركٍة وسكون والمسيحالمجدلي ة  -ٖ
 .بكلماٍت ال تدأُ  نرى الشاعَر يصُف مريَ  البدايةِ يف ، تتهادى بٌن حركٍة وسكون. رَلدلي ُتنا ىي  عرِ كالشِ 
 ؛والعيونىا ثغرِ فَشَفَتيها إىل ، خد يهامن 

 ؛واجلفون  ىارِ فشعْ ، ىاىا، فخصرِ إىل قدٍّ 
 يتىي ال  

 .ٖٖ"أصابُع عشُر!الُضحى ها العشِر، فملهى عِ اجلو  من أصابِ  متؤلُ "
 عندما يبدأُ ها يف جوٍّىا. امسُ  قَ فَ خَ و  ُّا أورشليمُ  تْ ضج   . حّت  ها يسوعَ لقائِ  قبلَ ، سعيد عقل يف حركٍة دائمةٍ  ةُ دلي  رلَ 

 ،. نشعُر بغتًة بالسكونالكتابة يف ظلطِ  رًاتغيـ   نبلحظُ ، ةُ اَّدلي   وُ تلتقيَ  أنْ   قبلَ حّت  ، سعيد عقل باحلديِث عن يسوعَ 
 و. كلماتِ   يت تفوُح منائحِة اليامسٌن ال  يداه، بر  وُ ذي قالتْ ال   باجلديدِ 

 :الساكنة وِ تِ حبركَ أيًضا  رُ نشعُ 
 الوامجاِت.قام بٌن األمواِج، من نظر الناِس ومن ِمسَمِع الُذرى "

 .ٖٗ"صداهُ  بقي على البقاءِ إىل فوُق، ويُ  يُفِعُم النبَة التفاتًا
األردنٍّ، شاطئ رأِت ادلسيَح والتقتُو عنَد  أن بعدَ  السكونُ  يأت، إىل اآلنَ  يت مل تدأْ ها ال  تِ حرك فبعدَ  ،ةُ اَّدلي  ا أم  

 . رافقتُو ذلك ادلساءو ، ومسعْتو، بٌن اخَلميبلتىناك، 
 فالكيان. فالذوِق  ، إىل الشمٍّ، إىل اإلحساسِ السْمعِ  ، إىل من النظر ها:تَ وحركَ  ةِ اَّدلي   حواس   لُ سِ غْ يَـ  الشاعرَ  وكأن  

 :ويسوعَ  ال يعين فقط مريَ  ثُ فما ػلدُ 
  .ٖ٘"ةواَّدلي   إرىاٌف لنجوى ادلسيحِ  ،يف وجوِم السماِء واألرضِ "

                                                                                                                                                                                     
 .ٛ٘، ةاجملدليَّ -ٕٖ
 .ٜٗ، ةاجملدليَّ -ٖٖ
 .ٓٙ، ةاجملدليَّ -ٖٗ
 .ٛٚ، ةالمجدلي   -ٖ٘



 صوًصاخُ  ه،بأسرِ  و على الكونِ داتُ لو ترد   نا،يف حياتِ  ثُ دُ وكأن  كل  ما ػلَ  .عابرًا ليس اللقاءُ رافق. ويُ  صغييُ  الكون
 .كل ُو يف إصغاءِ   الكونُ  فيكونُ  .ناتِ عند توبَ  ،عند لقائنا اللَ 

  ىنا باحتِ 
َ
  .ٖٙفلم غُلبْ  .ها ليسوعَ حببٍّ  ةُ جدلي  ادل

 .سكون  والصمتُ . حركةٌ  والبوحُ 
 فتابت. ..فهمت

 حركٌة والتوبُة سكون. ويف التوبةِ 
 عليها. ها، فحناأرادوا رمجَ 

 .سكون  لوِ والرجُم حركٌة وظل  اإل
 . يٍّ ي مرتا اإلصليلا ىكأره   سعيد عقل مريُ 

 .ٖٚو. سكنتْ تعاليمَ  ، تسمعُ يسوعَ  عند أقدامِ  مريُ  في اإلصليل جلستْ ف
 واحد. ادلطلوبَ ألن   إىل السكونِ  دعاىا يسوعُ  ك،اذ عند. ا مرتا فلم تدأْ أم  

، ها يسوعَ بعد لقائِ  .ا شخٌص آخرُ كأره  ليست ىي.   فهيا مرتا. ، كأره  بأموٍر كثًنةٍ  ةً كانت مهتم    ، مريُ ةِ يف اَّدلي  
  .اها سكونً كتُ غدت حَر  ا.ادت إىل ذاتِ عا. ذاتَ  ، عندىا فقط، عرفتْ حبضوِر الل عندما شعرتْ 

حب ُو َأَخَذىا منها، وأعطاىا لو، أفَرَغها من  إليو. كأن  حو ذلا رفعها مجالُُو،  ،َغَمَرْتا رياحيُنوُ ُة ادلسيَح، ت اَّدلي  أحب  
 ذاِتا ليمؤَلىا منُو.

 
 فعُل إيمان -4

 .ٖٛ"تضج : اللُ  ا: يسوٌع ىينماٌت آنً متتماٌت تقوُل آنًا"
 .، يرسمسيعد عقل يعزفُ 

 ، وِ مقطوعاتِ  إحدى فُ باخ يعزِ  إيل ، كأن   أُ يتهي  ذي بىن، ال   chiasmeـ يف شكل ال ،وِ تِ ، يف تركيبَ يف ىذا البيتِ 
  مىن بطريقٍة أخرى.اليُ  اليدَ  اليسرى ذباوبُ  اليدُ  حيثُ 

                                                           
شيبوب، بًنوت،  ، ديوان أدفيكَبوحمة ا بو وحده يتساوى ادلتفاوتون معرفة" )مقدٍّ ِج وسكرُة العباقرة. ولردب  ة. فهو وحدُه طرُب الُسذ  كوني    بة احلب  ذبر "ال، ليس إال   -ٖٙ

 (. ٕٚ ، صٜٜٔٔ، الطبعة الثانية، كأٌس لخمر. راجع ٜٗ٘ٔ
، سعيد عقلاخلليقة على منطلق األبد" ) ا حسم يف ما سيعرض لكلٍّ إظل  ل يف شؤون اذلنيهة العابرة، و األزمنة. ما تدخ   شاعرنا، كتاب كلٍّ إىل  "اإلصليل، بالنسبة  -ٖٚ

 (.ٗ ص ،ٜٔٚٔل، بًنوت، ان، اجلزء األو  ، طانيوس خش  أنت واملشيحمة مقدٍّ 
 .ٖٙ، ةاجملدليَّ -ٖٛ



 وسائرِ  كالكونِ   سللوقًا ليس ادلسيحُ  .ليخلٍَّصنا  دَ ذي ذبس  الثاين ال   ، األقنومِ بنِ اال اللِ  ،ادلسيحِ  بيسوعَ  و فعُل إؽلانٍ إن  
، ٕٖ٘ آلباء رلمع نيقيةالشهًن  ، حسب التعبًن اليوناينٍّ homoousios ،مساٍو لآلب يف اجلوىر وإن   .الكائنات

  .سللوقًالكْن  كلٍّ ادلخلوقات،  فوقَ  ،من ادلسيح سللوقًا سامًيا ذبعلُ  يتة ال  اآلريوسي   على اذلرطقةِ  رد  ذي ال  
 غًن سللوقٍ  مولودٌ  ،احليٍّ  اللِ  ىو ابنُ  يسوعَ  ادلسيحَ  ن  إ ا، ليقولو نفِسوِ  آريوس حججِ على  معتمدينَ  اَّمعِ  رد  آباءُ 

  .الل دلا كان اخلبلصُ  ابنَ  ادلسيحُ  لو مل يكنِ  إذ كلٍّ الدىور.  قبلَ  من اآلبِ 
 ةقيية )أي رلمعي نالقسطنطيني   - نوٍر كما يقول قانون إؽلان نيقية ، نوٌر منمن إلٍو حق   إلٌو حقٌّ  ادلسيحُ  يسوعُ 
ا يخلقيدون)رلمع  ٌنِ ذو طبيعتَ نا سعيد عقل، رُ كما يذكٍّ ،  مًعا وإنسانٌ  إلوٌ  وُ (. إن  ٖٔٛ لاألو   ةوالقسطنطيني   ٕٖ٘
 نا.صَ ليخلٍّ  صار إنسانًااألقنوم، وحدِة  ( يف ٔٛٙة الثالث )رلمع القسطنطيني  ومشيئَتٌِن  (ٔ٘ٗ

 .ٜٖ"الَبِي ةالسىن حبضن  كاءَ جفنيو، اتٍّ بٌن  ،لىالعُ  كي رمحةُ تت  "
من فيِض  خطايانا ليغفرَ . باخلبلصِ  ا مشاركٌنَ ن  مِ  ، ليجعلَ األضداد  لَ ؛ ليحوٍّ صَ بل ليخلٍّ  ليدينَ  مل يأِت ادلسيحُ 

. اللِ فالشريعُة ىي من  .اإلذلي ة  وِ تِ على طبيعَ  ، تأكيًدامن الشريعةِ  يسوعَ  ىنا نرى يف موقفِ  .ةِ دلي  جكما للمَ   ،وِ حبٍّ 
 .الشريعةِ  ىو رب   وحده اللُ 

ىو  . وىذا ادلوقفُ للشريعةِ  وليس اإلنسانُ  الشريعة لئلنسانِ  نا بأن  رُ الشاعر يذكٍّ  ، وكأن  ةِ اَّدلي   مَ جْ رَ  وعُ يس ضَ فَ رَ 
 ذيىو ال   ؟ادلسيح على الشريعةِ  من ذلك؛ فهو داللٌة على سلطانِ  . أكثرُ الشريعةِ  يف تفسًنِ  جوىريٌّ  تغيًنٌ 

 بليبل ًة حلوًة ونبًابسم يلوُح السبلُم يف شفتيوِ "
 ينثين ِمشيَة ادللوِك جليبل يلتوي نِقلَة الطفاىل ضليبًل 
 واغتدْت حوَل خطوِِه إكليبل  ألرياحٌُن من يديو تاوت

 .ٓٗ"سربلْتُو اذليوىلالنوِر سربلْتُو أطياُُّا سربلْتُو ُسُحُب 
 

 وُ . إن  وانتفاءىا احلروبِ انعداَم ليس فقط  ادلسيحِ  وال تفي. فسبلمُ  نا بو الدولُ دُ عِ تَ  ذيال   كالسبلمِ   ادلسيحِ  ليس سبلمُ 
وما  نْ نا وكل  مَ ا وعقولَ نَ قلوبَـ  رَ ليغمُ  من احلبٍّ واجلمالِ  ىو سبلٌم ينبعُ  .لِ ، ومن الداخِ داخليٌّ  سبلمٌ كلٍّ شيٍء   قبلَ 
 ىو سبلٌم من الل... ىو سبلُم الل. نا.حولَ 

 الغارِ  وإكليلَ  الشوكِ  يرى إكليلَ  وُ . كأن  دَ أن يتمج   قبلَ  ًداشلج   و يراهُ ، كأن  بالرياحٌنِ  لٌ سعيد عقل ملٌك مكل  يسوع 
 .مًعا

                                                           
 .ٛٙ، ةاجملدليَّ -ٜٖ
 .ٓٚ-ٜٙ، ةاجملدليَّ -ٓٗ



  



 خاتمة
: نا، يف كلٍّ يوٍم ىنالك شفاٌه تصيحُ عَ مضاجِ  ض  ا فهو يف كلٍّ يوٍم يقُ عن   ، ليس بعيًداكادَ أو   ةِ جدلي  إن  ما حدث للمَ 

 ها".أال ارمِج "ويها! 
 من مستلزماتِ و  ،ةاجلن   لدخولِ  شرطًام ىُ واستعبادُ  الرجالِ  ، وغدا ذبحُ عادةً  ن  هُ عُ يْـ وبَـ النساِء فيو رجُم  عادَ  يف زمنٍ 
ة باإلنساني   ،احلقٍّ ِة باإلنساني   نا،رَ يعوُد سعيد عقل ليذكٍّ  ،كما ػللو لو وعلى ىواه  هُ رُ َمن يفسٍّ  هُ رُ ذي يفسٍّ ال  الديِن 
، الكبًنِ  ، باحلبٍّ رنا بالغفرانِ نا. يذكٍّ تِ نا وزلدودي  نا، غًن تفكًنِ قِ منطِ  ، منطٍق غًنِ نا دبنطٍق آخرَ رَ يعوُد ليذكٍّ  .يةادلتجلٍّ 

  الل. يف قلبِ اإلنساني ُة  غدتِ  معوُ  ذيال   بيسوعَ 
لذلك على ا. عن خبلِص كل  من   مسؤواًل ا ن  مِ فيكوَن كلٌّ . بادلسيحِ مسيًحا  ا أن يكونَ على كل  من   نا بأنْ رُ يذكٍّ 

يف رقًا اا. ومهما اعتبناه غعن   . مهما اختلفَ رُ ىذا اآلخَ  يُكنْ  . أيًّااآلخرَ  حميَ لي وُ جناحَ  يبسطَ  أن الواحدِ 
  ...اخلطيئةِ 
 .ٔٗها حبجرٍ لًنمِجْ ف ا ببل خطيئةٍ َمن من   ؟ا ببل خطيئةَمن من  

 ، لقد رآىا ظل  إلو.بكثًنٍ  أبعدَ  ، بل راحَ منو فقط ارهِ يُدْ ها فقط، مل مل ػلمِ ، ذي ىو ببل خطيئةٍ ل  ا
 .كثًنًا  تْ ا أحب  ألره   قد ُغِفَر ذلا كثًنًال

 ىو النهرُ  فالشعرُ  .نفُسوُ  ا، يف كتاب سعيد عقل، ىي الشعرُ فكأره   ةُ ا ادلاد  م  . أوُ تْ ، لبسَ بادلسيحِ  دت مريُ تعم  
  ادلسيحُ  دَ م  عَ  وِ ذي بِ ؛ ىو ادلاُء ال  قُ ادلتدفٍّ 

َ
 .ةَ جدلي  ادل

  ، ظل  اإللوَ  وِ ، عند لقائِ ىو أيًضا ؛، مسيٌح آخرُ ادلسيحَ  وِ ، عند لقائِ أيًضا سعيد عقل ىوبالنسبة إىل  الشعرَ  كأن  و 
  إلو.

  الكلمات.يف اليامسٌَن  رُ نثُـ ، يَ حامبلً لسر  ، فغدا بادلسيحِ  دَ ، تعم  أيًضا ةً الشعُر ىنا، رلدلي   قد يكونُ 
 .، غدا ىو صبلةً ي معوبو، نصلٍّ ي ، نصلٍّ الشعرُ أيقونًة أضحى 

 باجلمال. نرفعُ  ،حرِ ، بالسبالدفقِ  نشُعرُ  ما ال يُقال، نسمعُ  نرى ما ال يُرى، قِ فُ إىل األُ  رُ ى، ننظُ نتجل   وِ من خبللِ 
 أخبنا عنو شاعرُ ذي ال  ي التجلٍّ تلٍّ إىل ، اجلبالا إىل نَ عيونَـ 

َ
الوحي  ُه رآه، يلتقطا وحدَ ُف شل  غرِ يَ  ، وراحَ ةِ جدلي  نا يف ادل

 ،الوردِ ة. ببهي  ال نِ لوااأل، بالضوءِ ، بالنورِ ها حبباِل كُ ػلبِ ، ةَ الشعري   وُ تَ يكتُب أيقونَـ  .مَن اإللو ،ادلتجلٍّيةِ   ةِ من اإلنساني  
 ،بالفجرِ  ؛الببالسماِء، بالقمم، باألرِض، باجل ؛ بادلوسيقى، بالنغم، باإليقاع، باخليال؛رياحٌنِ ال، بالعطرِ ، بباليامسٌنِ 
؛ بالرمحِة، بالبهاء ،، باجلبللِ بالسبلِم، بالبسمةِ  ؛بادلساء بالصباِح، ؛ بادلكاِن، بالزمان،بالفضاء ،بالسحرِ  ،بالضياء

                                                           
ملاذا مة ، مقدٍّ سعيد عقلخطأة" ) ل  ذي يدعونا إليو يسوع، نظنا، ضلن البشر، يقول شاعرنا، مهما ارتفعنا يف مراتب الكمال، الكمال نفسو ال  "واحلقيقة أن   -ٔٗ

 (.ٖص ، ٜٜٛٔس، بًنوت، ، نبيل مونٍّ كاهٌن يلتب؟ تركتين



، ،بالتوبةِ  بالظلٍّ،  ؛باجلنونِ  ،بالفكرِ ، ٖٗ، باإلبداعِ ٕٗباخللقِ  ؛بالنقاء ،بالطُهرِ  ِة،، بالعف  بالغفرانِ  ؛باذلناء باحلبٍّ
  .بالسكون باحلركِة، ،، باإللوِ باإلنسانِ  ؛باجلفون بالنوِر، بالغوى،

، ُلوىو اجلماُل نتأم  قرَب األلوىة. الشعِر  ا يف الرعشِة نلقى مجالكأن  ،  فضاء األرض كاجلناِح  مع سعيد عقل نطأُ 
 .توي  ادلعصوم بكلٍّ  اجلمالِ  ، منطقَ وُ قَ لنرى منطِ  يت نسجناىاال   ُل مجاَلُو، ننفلُت من األوىامِ نتأم  

 ُة الل.لمالكلمة والكلمُة كان عند الل، وكان الك كانَ   يف البدءِ 
 ةِ جدلي  المَ يف  دُ و يردٍّ كأن   .وِ إىل صبلتِ  ...لوِ باإل ، إىل اإلؽلانِ وِ ، يدعونا إىل مبلقاتِ يشهد سعيد عقل للكلمةِ  بالكلمةِ 

 :  ٌنمصلٍّ وظلد  الكف   ،دينا مبتهلٌنمعها نرفع أي ضلُن أيًضاو  فابتهلتْ ، قدموسرى يف عنو مِ  تْ ا عب  م
 عطاٍء، أن ضلط  التفاتًة يف سناكا،قبل كلٍّ  ،ربٍّ  ،أعطنا"

، أعطنا أن نراكا!"وَ  اجلمٍّ  ُكل  ما دوَن وجهكَ   .ٗٗىٌم: أعطنا، ربٍّ
 

                                                           
‘. يف البدء األلوىيم خلق‘: ’الببل’من  اأُلَولق دبلء عينيو، وصباح مساء، بتلك الكلمات األربع ، يقول شاعرنا، إن مل ػلدٍّ امسيحيًّ  "ال، ال يكون ادلسيحي   -ٕٗ

مة مقدٍّ ، سعيد عقل(. وفعل اخللق "ىو أن تعطَي وأن تبين" )ٗص ، م. س.، تركتين؟ كاهٌن يلتبملاذا مة ، مقدٍّ سعيد عقلبدايًة، إذن، علينا ضلن أن طلُلق" )
 (.٘ٚ ص ،ٜٜٔٔ، الطبعة الثانية، كأٌس خلنر. راجع ٜٗ٘ٔديوان أدفيك شيبوب، بًنوت سنة  ،َبوح

 (. ٖٚ ص شيبوب، م. س.، ، ديوان أدفيكَبوح مة، مقدٍّ سعيد عقل"منتهى ادلعرفة أن يُبدََع كما من عدم" ) -ٖٗ
 .ٖٕٗ ص ،ٜٜٔٔ، بًنوت، نوبليس، طبعة رابعة، قدموس ،سعيد عقل -ٗٗ


