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 ولشّدة ادلفاجأة مل ،للسؤاؿ ّلي ؟ فصعقتُ صَ تْ وسألٍت : أبونا بِ  الروحّية، تقّدـ مٍّت شابٌ اللقاءات حد أيف  .1
 ا ديريًّانظامً  إننا، كرىباف، نتبعُ  ،يف العمومّيات ،قائلً  الّصدمة، حىت بادرتُ  أجب مباشرة حماواًل إستيعابَ 

 ،عن ىذه األوقات ذلك، وخارًجا يف إرباكي: أعرؼُ  وأضاؼ، دمعًنا للصلة. فسارعَ  حمّددةٌ  لو أوقاتٌ تخلّ ت
 ذباوزدلن  احلديث، واضًعا حدًّا وحّولتُ  ،بابتسامة مطمئنة مل يكن مٍّت إال أف اكتفيتُ  ،؟ ىنا ىل تصّلي

  ا شخصّية.و أمورً إىل ما اعتربتُ  دخوالً التحديد وذبرّأ يف احلدود 

يغة خماطبة ومساءلة الذات : ىل صيف  ،السؤاؿ ال زلت أمسعُ و سنوات على ىذه احلادثة  مّرت بضعُ  .2
؟  الباب غرفيت ادلوصدةِ  صليت، أكاف ذلك يف إطار نظاـ الفرض اليومي أو داخلَ  أصّلي؟ ومن يعنيو أمرُ 

ة يّ سالكن؟ يف نطاؽ اإلحتفاالت  فابتهاالً  ،وبكاءً  ًعاأو توجّ  وتسبيًحا ، شكرًاأو ترتيلً  أكاف ذلك مهًسا
؟  صليت و أمرُ ؟ نعم، من سواي يهم   ادلهتّمة بتلبية احلاجات اخلاّصة ادلبادرة الذاتّيةِ  ة أو ضمنَ الليتورجيّ 

من  السماء تشبعُ  وطيورُ ، ، كاسي زنابق احلقل حليافاحص الكلى والقلوب ،وىل اهلل يهتّم وىو العارؼُ 
 !؟  زبننو يف أىراءمل خَتٍ 

 ؟ من ال يهتم  أو لنقل  ؟ من يهتمّ  .3

األنا  بِ من جود اهلل وزباطُ  يف رحاب ادلوجودِ  ، لنا حمطّةٌ ئحةُ قبل البدء بعرض األمساء، وقد تطوؿ اللّ  .4
بتشابك األيدي  ادلسحورِ  ،من فم الكائن ادلنثور على الضفاؼِ  ادلنامَت التسبحةَ  واألنت. يرفع صاحبُ 

، بل أوصاؼِ  معٌتً  رةِ وَ لْ على بػَ  الفكرِ  والتفاؼِ  ،من سٍت األمل والفقرِ  جاؼِ الع ، عند أفوؿِ العربِ  واصطفاؼِ 
، حيوانات، ، طيورٌ ع وحبارُ ا بق ، سهوؿٌ وأهنارُ  وأرٌض، جباؿٌ  . مساءٌ اذلتاؼِ يف ويعلو  شكرِ لل الدعاءُ  وفيصف

ولو   .وأنوارُ  ، تدبَتٌ خلقٌ " هو  لي "ال قاموسهو، يف اللّ  ، وأسرارُ ، آدمّي يلعبُ مجُعها صوٌت وأوتارُ ، وأشجارُ 
 اهلل أكثرَ  ويسّبحُ  ،إف سّبحَ  اللساف حيّلوُ  دمّا ىو منو ولو، فصاحبُ  اخلالقَ  سّبحُ يُ  ادبجملو صامتً  كاف اخللقُ 

 .إف ىو على فكر اهلل عقدهُ 

عٌد و الناقص إىل الكامل. الصلة  عوزُ حمدود، احملدود إىل اللّ  ادلخلوؽ إىل اخلالق، وعطشُ  حاجةُ الّصلة  .5
 مشولّيةُ  يف جيب غَت ادلؤمن. والسر   راحبةٌ  دلؤمن، وورقةٌ يف يد اائتماف  بطاقةُ حيضنو جسر التلقي بُت إثنُت، 



الصلة زاد الّروح، قّوة اجلسد يف تساميو،  ادلائدة ادلفروشة أماـ كّل جائع وعطشاف. وقدسّيةُ  ،الفائدة
د، لثورة احلّق . الصلة انتعاش احلّس ادلفتوف بغربة اسًتاحة العقل يف تناميو، يقظة الوعي لصفوة الّرش

الصلة نعٌم الذات، ادلوزوف على دقّة الباب، باب القلب ادلشلوح يف غاب، يف وحشة ذىاب وإياب. 
، ادلمنوع سبنعُ  البأسَ  اخلنوع، تصافحُ  ، تدرأُ اليأسَ  تصد   وال ؛ و، لراحة فؤاد وضمَت: نعم لصوت نسمعُ  وال

ناحُت اجل. واآلدمّي اجملبوؿ على النقيضُت أسرُع إىل اإلحتفاؿ دبعرفة لى يسوعع تدؿّ  ،تنّقي الشخص
 ."بُت - "بُتستمّر وخلٌص من حياة ت:  ادلرتبطُت بَعْهَدين وريَدين

معو، فاإلنساف، ىذا  ، أو نبٍت جسورًابصلتنا الكائن الذي نتوّجو إليو الصلة وماىّيةُ  ومهما كاف ىدؼُ  .6
التّواقة إىل  ذاتّيتوف ل، يف صلتو، عن البعد الّديٍت ادلكو  ، يكشفُ فطرةبال والعلئقي   ماعي  اإلجت الكائنُ 

و وتتخّفى فتتنّقى يف تعاليللتتواجد يف ، والباحثة عن األنا يف اآلخر co-transcendance التجاوزيّة-ادلعّية
 احلياة.شراكة بُت الصلة و  transversaleاحلديث عن جدلّية َعْرضّية  يصح  ادلضيء يف ىذا اإلطار  .تدنّيو

الربِد يف   األماف، وصعِ  البدء بشطّ  وصلِ جدلّية من عمر اإلنساف، من صحوة الفكر على النماف، على 
 كّل مكاف.

عباب  ، فارًباويف قلبو 1الس ريانيمن معضلة إىل أخرى، كمن جنيرة إىل أخرى، يبحُر ادلصّلي، يف باؿ  .7
اإلرساء، مث اإلحبار من جديد... ىكذا ، فاإلحبارُ  . مهّوُ عابرةٍ  واطرَ مستسلم خلوال  طرَ عابئ دبخا غَتَ  اليم  
يشّد وسطو باستمرار،  ،(9-4/ 6) يف تثنية اإلشًتاع كالس امعثنتُت، إب الة و دبحطّ  يادلصّلي ال يكتفىو 

 ادلسافر، احلاج   عتبةُ  شهدُ تريد، كما ادلَقَسَمُو على جلد  و على اسم الوحيد، حيفرُ جبينَ  يعصبُ  ،متأّىًبا
 .حبارُ  دتْ ب  ، أو عُ غماـٌ  الرحيل، واشتعلَ  ، العابِر كّلما دّؽ جرسُ أبًدا

عن التصوير. قد خياؿ لو أنّو واصٌل  و اجملهوؿ، العصّي عن اإلدراؾ، ادلننّهادلصّلي ووجهتُ  نعم، مسافرٌ  .8
طة، بنكسة، بورطة اإلحساس ادلفتوؿ على يصدُؽ، ولكّن اإلحباَر، كاإلرساِء، رىٌن بكلمة، بغب والّنجمُ 

رماؿ شط  احللم، ويشرَب السلسبيل من صخر على دؼء من ما أف يهنأ العطب.  سريعةِ  ،قصبة، رخصةٍ 
، الثباتاذلّم يف ترويض  السبيل، صورةُ  ، حىت تشّع يف عينيو علماتُ اوأمان اإلدياف، وجيًتَّ ادلّن، سلوىً 

 آخر. تطمرُ  حيًناترسب و  ، تنجح حيًناوتستمّر احملاوالتُ  .والراحلُت لُتالواص الفراؽ، ومؤاساةِ  تلطيفِ 
. كوقع الّنسغ ادلتدّفق يف ، فالتحّوؿوتعوُد فتربعُن، تورُؽ فتنىُر وتثمُر حىت البلوِغ فالسقوط اادلسعى شهورً 

ٌر أو غاب ينبض إكسَت الصلة يف قلب ادلسافر ادلؤمن، يعلو بو ويهبط كّلما أطّل قمعروؽ األشجار، 
 حبيب.

القسوة،  على حباؿِ  اجلهاد، ادلنشورةِ  بعرؽِ  يف أفقّية اإلمتحانات الّصعبة، ادلبتّلةِ  الصلة صعودٌ  مسارُ  .9
احلناف  َبْصَمةِ ، السماء بقبلةِ  الذات ادللتهبةِ  على مرآةِ طويّة من داخل، ادل اجملد ادلتفّجرِ  على أنوارِ  ادلكويّةِ 

                                                 
 ، ادلقالة الثالثة والسبعوف، الفقرة اخلامسةنسكي ات.  إسحق الّسرياين،  ٔ



درٌج بابلّي، يشق  فلواِت األنا  الصلةِ  . مسارُ ٕ، نسخة العشق الذي يلهُب ادلاّدة دبّس الّروحاألبويّ 
ىذه زبدة  .الضوءُ  ما طلعَ ا إذلولبو وذبّمل  ،ليالَيو ءتضي ،ثريّا اخلَتبو عّلُق عن سقٍف تُ  ثًاالواسعة حب
قيد من  حيلّوفمقايضة خبَت أمسى،  ،ةواجملانّية عنده مفاوض ،بالفطرة ""مصلحجي   اإلنسافَ  احلكاية أفّ 

بالتمّسك باحلياة، ومن خلذلا  التمّلك العارمة بدًءالرغبة ا، إاّل تلطيفً  "الدوراف"وما  ؛ فالكربياء اجلشع
على  ةالّساىر يقظة اليف حضن  مسار الصلة بداية وبداية حىت تقفل البدايات، ويغفو السالكُ باأللوىة. 

 آف !أين و  والوعد أمٌُت يف كلّ  ! اـ اآلف! حتّ  حّتاـ احلُت األبد.

و لو، وال جيده حىت وحيد يف سفره، غريب يف أرضو، ال يلبث ادلصّلي يبحث عن الرفيق. يقوؿ إنّ  .11
صف تنميف و إذا ما صافح إذلَ  الرفيقُ  مَ عْ نِ  ؛ ذاتو جوابًا ويسأؿ، وال يعرؼ إالّ  يسأؿُ يفّتش عنو من جديد. 

الثاين،  النصفِ حىت  رفيقٌ  .، واإلسم ادلشَتَت، بعد الكسرِ ي، فالتخّلي والتغ، على عّبارة التجّليالطريق
على تباعد  عو رة التآخي، من قلب األـّ ادلفجالشوؾ من خاص حىت ننعِ  ؛ أليم لى بدء، إىل فراؽٍ ع ودِ والعَ 

. مًعا فويسعدا مًعا فه، سلواه، إاّل دبّد يد ادلصاحلة ألخيو، فيشكراال جيد عضدَ  وحيدٌ  .العُتعن  العُت
اهلل عوٌف، ويُد الشريك خيٌط  يدُ  .ادلقفلة على ذاهتاالذات  تاىةِ يف مَ غريبة قيا ، لُ "الوحيد مع الوحيد"عم، نَ 

ادلستحيُل  اليد ادلرفوعة إىل فوؽ، فيستحيلُ  آلرياف التائهة، اذلاربة من وحش الغربة. يُد الشريك ُتضم  إىل
 .اإلنساف ما ىو عليو ، ويصَتُ معقوال

يف األنا أنت.  اإلثنُت أنا، وزباطبُ  يف بُت األنا واألنت، ذبمعُ  ،"الرافعة" ،العْرضّيةىذه اجلدلّية  .11
،  األّوؿ لصورتو كمثالو وضماُف الوحدة واحلّق يف اإلختلؼ، فالتكامل، ىديّةُ  ،العقد صورةُ  ،والصلة

فمعرفة، فحياة جديدة. يف الصلة ، والشمس للضوء. يف الصلة قرىب للشذىكحّين العقل للكلمة، الورد 
، حىت الفتات نلتقي واهلل، يف اهلل، ويف األنا الصاعدة. يف الصلة تُرفع مع الذات كل  ذات، حىت احلجر

يف الصلة ترتسم خطوط الشراكة احلقيقّية، ادلؤّسسة حلياة اجملتمعات، كّل اجملتمعات.  .ربت مائدة البشر
 ؟  مل يف التجاوز عنًماوعلى التكا ،أو يعقدوف على التلقي أملً  ؟ وفىل كّل البشر يصلّ رّب سائل : و 

بُت احلدود، ال يلطّفها، فيسّكنها، سوى اذلذيذ ادلستمّر يف  صدمةٍ ترداُد ، جواب اليـو كسؤاؿ األمسِ  .12
، كاءٌ سجدة، فبقلّيات ادلتعّبدين، ادلًتّجع يف األقبية وربت القناطر، أو يف حناجر ادلرتّلُت الشاكرين. 

 وفر من خَت العاملُت، توّزعو برًّاربصد األنقّية مبادرة ة، وسّر الشراكة احلقّ  ؛ ادلعوزين ، فتضامنُ فابتهاؿٌ 
ذلذا السبب، تصعب اإلجابة الدقيقة عّمن ىو ادلستفيد، أو من ىو ادلهتّم على الناجحُت والرّاسبُت. 

ستنيدبصلة ادلؤمن، 
ُ
رفاؽ على الدرب، كقرابة األخوة واألىل، أشّد قّوة . فالتضامن البشرّي، كشراكة الادل

ب اآلصوب  نرتفع مًعال ،نتذّكر معاً، فنتوّجع معاً  شيء آخر. والسبب أنّا يف الصلة يف الصلة منو يف أيّ 
 .الوعيحّبذا لو خطونا نصف الشوط وارسبينا على  صف الطريق.تنمعلى  امنتظرً إف مل يسبقنا  السامع،

                                                 
 ، القسم الثاين، الفصل السادس، " الصلة الربّية"في العظة على الجبل . أوغسطينوس، ٕ



فيها تكتمل الّرؤيا،  فاح على ادلدى.وقد  ،كرميالوجد ال الفّياضة، بنتِ حاف الّنشوة يف لقيا اآلب امت .13
يف لقيا اآلب  وال ىي زبجل من عري رفاقها، أخوهتا. ؛ عريانة دومنا خجل امرآة ذاهتأماـ  وتقف الذاتُ 

ايا خفيف دلنبلج صورة الصبح ا ،اخللود شحة ببهاءيف نضارة البداية، الربيئة من دنس، ادلتّ سرور الوحدة 
خيبُن ضعَف البشر.   واهلل تّواٌب يعجُن اخلََت ُصلًحا ؟ يتوبُ  ؟ قياعلى شرارة اللّ  . ومن ال يذوبُ القلوب

كالشموع يضيء ادلصّلوف، يوّزعوف الدؼء، ديرحوف يف ظلؿ الرأفة، ينعموف بالعطاء، ويسوع مشّع، 
 البقاء. ابتسامةَ  ،من كّل اذلدايا ،يسوغ

! كيف  ؟ حّق لنا عليهم إشراُكنا يف نشوة اإلنتصار ولو بعد طوؿ انتظار بأمر ادلصّلُت وكيف ال هنتم   .14
ادلعّمد ىو ربُح اجلماعة من  كادلَتوف على جفنِ   األبواب ؟ مشّرعةُ  التائبِ  لو، وصلةُ  ال قفلَ  بابًا نغلقُ 

اإلنسانّية  ار ىو فخرُ على رأس ادلخت ادلخطوؼ. كالتاجِ  ادلرّتل، من صمتِ  الناسِك، من صوتِ  سجدةِ 
 الشعب وىي تُػَقص  يف اخللوات، يف سكينةِ  نوتِ يف كهَ  ادللوكّيةِ  مألوؼ. كحكايةِ على اللّ  ادلنتصرِ  بادلغامرِ 

ىذه  ،ومشاركةٌ  ، واحلياة. تضامنٌ حق   من دـ وماء، حيث ادلشاركةُ  ادلسحور بنوايا ادلذبح، حيث ادلهراؽُ 
 أف سرَّ  ، وعرفتُ عقبةً  ىذا ما اختربتو كّل ما زبطّيتُ  الشاب. سؤاؿُ يف بئري رماه ىي صليت، وىذا ما 

 صليت يف عيوف ادلتعبُت الضاحكة. وُ ىم. وىذا ما تستشف  أحدِ  من صلةِ  قّويت مستمد  

صَّتين ندى إف جّف النبُع أو احنبَس ادلطر. منديًل لدموع  : إذلي ىذي صليت، كسويت وغذائي .15
كما يف ختاـِ الُسُبْل. صَّتين   ،قيا، ذاكرًة بيضاَء يف حاضر اللّ األملذايت حيصُد من فراغ  الملء  و .أللما

تسّمَرْت يف الذىن  بعدما تعّبْدُت، و أردُت بعدما احنفَرْت يف الرؤيا مشيئُة اإلبن، وانتَشَرْت أىازيُج الروِح، 
 : أحببُت... قرأتُ كلمٌة، ف

  6ٕٓٓشباط  2ٕالكسليك، إثنُت الرماد 
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