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مدخــل

للُكّتاب  اإلهام  منبع  االإجنيل، يف كّل زمان ومكان،  كان 
وامل�رسحيني  ـُخرجني  وامل والر�ّضامني  والروائيني  وال�ضعراء 
حمايدين  م�ضّورين  جمّرد  هوؤالء  يكن  ومل  وغريهم.  والنّحاتني 
راأوا  مراآة  االإجنيلية  ال�ضفحات  كانت  بل  االإجنيل،  يف  ورد  ملا 
احلياة  اأمواج  و�ضط  االإن�ضان  �ضورة  راأوا  كما  اأنف�ضهم  فيها 
خفّية  جوانب  الن�ّص  يف  يكت�ضفون  مّرة،  كّل  ويف  وتقّلباتها. 
هذه  اأعماق  يف  الدخول  على  ت�ضاعده  العادّي،  القارئ  على 
اللوحات االإجنيلية اخلالدة. وهذا ما يحملنا على القول اإّن كّل 
حتّل  اأّنها  مبعنى  ال  خام�ص"،  "اإجنيل  هي  الفنّية  ـُنتَجات  امل هذه 
حمل االأناجيل االأربعة، بل مبعنى اأّنها تنهل من غنى هذا الكنز، 
وت�ضتخرج منه "ُجدًدا وُعتقا"، يف �ضوء خربات الفنان الروحية 
للن�ص  الالمتناهية  املعاين  لنا  فتنجلي  واالجتماعية،  واالإن�ضانية 

االإجنيلي.
رمربندت،  الهولندي  للر�ضام  ال�ضال"،  "االبن  لوحة  اإن 
واحدة من هذه اللوحات، التي ال ترتكك حمايدا. يف �ضنة يوبيل 
بيري  االأب  به  يتحفنا  الذي  التاأّمل  هذا  لقّرائنا  نقّدم  الرحمة، 
يتابع  اللوحة اخلالدة. ونرجو ملن  جورجو جانت�ضا حول هذه 

من�ضورات مكتبة ي�ضوع امللك
بيت �ضاحور
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بيت جاال - تشرين الثاني 2015

سلسلة "بـاب اإلميان"

الروحية احلياة 
1( �ضلوات العائلة امل�ضيحية

2( يف رحاب اهلل
3( حّبك ناٌر اآكلة...

4( الفرح الكامل: التكري�ص الرهباين طريٌق للفرح
5( كالمك، يا رّب، روح وحياة: اأ�ضداء الكلمة

6( ريا�ضة روحية )1( : املبداأ واالأ�ضا�ص
7( ريا�ضة روحية )2( : املر�ص وال�ضفاء

8( ريا�ضة روحية )3( : اخلطيئة والُغفران
د - زمن املجيء وامليالد 9( ريا�ضة روحية )4( : �رس التج�ضُّ

10( ريا�ضة روحية )5( : دعوة الإتباع ي�ضوع
11( ريا�ضة روحية )6( : حبٌّ حتى املوت - اآالم وموت ي�ضوع

12( ريا�ضة روحية )7( : "لقد قام" - احلياة اأقوى من املوت
13( الرباءة البابوية "وجه الرحمة"

14( الرحمة االإلهية: من اهلل الرحيم اإىل الب�رس الرحماء
15( تاأمالت يف الرحمة

16( تاأمل يف لوحة رمرباندت "االبن ال�ضاّل"
17( لوحـة "االبن ال�ضاّل"



5اهلل االآب الرحيم4 تاأّمل يف لوحة رمرباندت "االبن ال�ضال"

الرغبة  فيه  تولد  اأن  يرى،  يقراأ وما  ما  بني  وينتقل  التاأّمل،  هذا 
اللوحة،  برفقة هذه  اأي�ضا مب�ضرية رحمة  نف�ضه  يقوم هو  ان  يف 
يف عامل ا�ضبحت الق�ضوة اإحدى �ضماته، فيكون بدوره اأيقونة 

رحمة يف بيئته وجمتمعه.
النا�رش

من اإجنيل لوقا )15: 1-3؛ 32-11(
كان  اإليه.  لي�ستمعوا  جميعا  منه  يدنون  واخلاطئون  اجلباة  "كان 
ي�ستقبل  الرجل  "هذا  فيقولون:  يتذمرون  والكتبة  الفري�سيون 
اخلاطئني وياأكل معهم!". ف�رشب لهم ي�سوع هذا املثل قال...: 

كان لرجل ابنان. فقال أصغرهما ألبيه:
فقسم  املال.  من  علي  يعود  الذي  النصيب  أعطني  أبت  يا   -
ماله بينهما. وبعد بضعة أيام جمع االبن األصغر كّل شيء له، 

وسافر إلى بلد بعيد، فبّدد ماله هناك في عيشة إسراف.
شديدة،  مجاعة  البلد  ذلك  أصابت  شيء،  كّل  أنفق  فلما   
ذلك  أهل  من  برجل  فالتحق  ذهب  العوز.ثم  يشكو  فأخذ 

البلد، فأرسله إلى حقوله يرعى اخلنازير.
اخلنازير  الذي كانت  بطنه من اخلرنوب  أن ميأل  يشتهي  وكان   

تأكله، فال يعطيه أحد. فرجع إلى نفسه وقال:
كم أجير ألبي يفضل عنه اخلبز وأنا أهلك هنا جوعا!   -

أقوم وأمضي إلى أبي فأقول له:  
يا أبت إني خطئت إلى السماء وإليك. ولست أهال بعد ذلك   -

ألن أدعى لك ابنا، فاجعلني كأحد أجرائك. 
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وملّا  أصدقائي.  مع  به  ألتنّعم  واحدا  جديا  أعطيتني  فما   
قدم ابنك هذا الذي أكل مالك مع البغايا، ذبحت له العجل 

املسّمن! فقال له:
يا بنّي، أنت معي دائما أبدا، وجميع ما هو لي فهو لك.   -

ولكن قد وجب أن نتنّعم ونفرح،  
ألّن أخاك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضاالاً فوجد".  

فقام ومضى إلى أبيه.  
فتحّركت أحشاؤه، وأسرع  أبوه،  رآه  إذ  بعيدا  يزل  لم  وكان   

فألقى بنفسه على عنقه وقّبله طويال.
فقال له االبن:  

بعد  السماء وإليك، ولست أهال  إلى  إني خطئت  يا أبت،   -
ذلك ألن أدعى لك ابنا. 

فقال األب خلدمه:  
أسرعوا فأتوا بأفخر حلّة وألبسوه، واجعلوا في إصبعه خامتاًا   -
فنأكل  واذبحوه  ن  املسمَّ بالعجل  وأتوا  حذاء،  قدميه  وفي 

ونتنعم، ألّن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضاالاً َفُوِجد.
رجع  فلما  احلقل،  في  األكبر  ابنه  وكان  يتنعمون.  فأخذوا   
اخلدم  أحد  فدعا  ورقصا.  غناء  سمع  الدار،  من  واقترب 

واستخبر ما عسى أن يكون ذلك. فقال له:
ن ألنّه لقيه ساملاًا. قدم أخوك فذبح أبوك العجل املسمَّ  -

فغضب وأبى أن يدخل.   
فخرج إليه أبوه يسأله أن يدخل، فأجاب أباه:  

ها إنّي أخدمك منذ سنني طوال، وما عصيت لك أمرا قّط،  -
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مقدمة

ِلنَُعد مًعا اإىل بيت الآب!

على  املاثلة  ال�ضاّل"  "االبن  لوحة  اإىل  اأوىل  نظرة  ِلنْلِق 
ب�ضهولة  نرى  االبن  االأب وهذا  الكتّيب! يف هذا  غالف هذا 
امل�ضهد االأ�ضا�ضي من مثل االبن ال�ضال، الذي رواه لنا ي�ضوع. 
البيت.  اإىل  عاد  الذي  االأ�ضغر  االبن  يعانق  الذي  االأب  اإّنه 
ونالحظ اأي�ضا االأ�ضخا�ص االأربعة الباقني: االبن االأكرب، ورجال 
جال�ضا متفرجا، وامراأتني واقفتني يف الظّل وهما اأقّل و�ضوحا 
من االأ�ضخا�ص الباقني. واالآن اأدعوك اإىل اأن تقراأ من جديد ن�ّص 
لوقا )15: 1-3؛ 11- القدي�ص  اإجنيل  املثل كامال، كما ورد يف 

32(، والذي جتده يف بداية هذا التاأّمل. وها اإّنني اأقراأه اأنا اأي�ضا 
، حماواًل اأن اأدخل يف عمق  الن�ّص ويف كلمات االأ�ضخا�ص  بتاأنٍّ
االأمكنة  اأي�ضا  اأت�ضور  واإّنني  ومواقفهم.  وحركاتهم  وجملهم 
عند  متوّقفا  اللوحة  اإىل  جديد  من  اأنظر  وبعدها  وامل�ضاهد. 
بع�ص تفا�ضيلها. يريد الر�ّضام، قبل كّل �ضيء، اأن يعرّب عن خربته 
ة، ولكّنه يريد اأي�ضا اأن ينقل اإلينا ر�ضالة ما. يف  الداخلية اخلا�ضّ
هذه القراءة، اأوّد اأن اأكون رفيق دربك اأكرث مني دليلك. مًعا، 

لنجعْل هذا النور املنبعث من وجه االأب ينري اأي�ضا نظرتنا. كما 
اأن مينحنا عيونا  )يعقوب 1: 17(،  "اأبي االأنوار"  نطلب من اهلل، 
فرحنا:  يتّم  عندها  م�ضتواه.  اإىل  االرتفاع  من  لنتمّكن  �ضافية 
"طوبى الأطهار القلوب، فاإّنهم ي�ضاهدون اهلل" )متى 5: 8(. مًعا، 

لنُعد اإىل بيت االآب لن�ضت�ضلم بني ذراعي حّبه.
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ة لوحة �سهرية ق�سّ

�ضان  يف  )ال�ضومعة(  االيرميتاج  متحف  اإىل  ذهبت  اإذا 
طابورا  يوم  كّل  ت�ضاهد  �ضوف  فاإّنك  رو�ضيا،  يف  بيرت�ضبورغ 
طويال من الزّوار، الذين ينتظرون دورهم للدخول. لقد جاوؤوا 
كي يتمتعوا مب�ضاهدة اللوحة املر�ضومة بالزيت للر�ّضام الهولندي 
ال�ضهري، رمرباندت )1606-1669( واملعروفة با�ضم "عودة 
 ،84 مقايي�ضها:  �ضخامة  اأوال  نظرك  يلفت  ال�ضاّل".  االبن 
جمالها  اأّن  غري  ا.  عر�ضً �ضم   182 و88،  طوال  �ضم   243
اأ�ضخا�ص امل�ضهد. وال�ضكالن اللذان  احلقيقي يكمن يف تعابري 
انتباهك هما �ضكال االأب واالبن  الفور على  ي�ضَتحوذان على 
اللذان ي�ضّكالن وحدة واحدة يف عناقهما، واللذان  االأ�ضغر، 
ميتد  ثّم  ومن  املركزية.  امل�ضهد  بوؤرة  �ضّك  اأي  بدون  ي�ضّكالن 
الواقف  االأكرب  االأخ  بهما:  املحيطني  االأ�ضخا�ص  اإىل  النظر 
ملّيا،  تاأّمال  امل�ضهد  يتاأّمل  جال�ص  ورجل  قدميه،  على  منت�ضًبا 
يف  اأخرى  وامراأة  اللحظة،  فرح  مبت�ضمة  تتاأّمل  واقفة  وامراأة 
النور  من  الكثيفة  اللعبة  اإّن  الظلمة.  تختبئ يف  وكاأّنها  اخللف 
والظّل، واملفارقة بني االأحمر واالأ�ضود يف تدّرجها املتفاوت، 
املركز  وهذا  املركز.  اىل  دوما  يعود  كي  امل�ضاهد  نظر  تر�ضد 

الالمرئي واخلفّي، ولكّنه ميالأ املكان، هو قلب االأب، الذي منه 
ينبثق كّل �ضيء وي�ضل كّل �ضيء.

ومن  حياته.  نهاية  يف  اللوحة  هذه  رمرباندت  ر�ضم  لقد 
املنية  وافته  اأن  قبل  االأخرية  لوحاته  اإحدى  تكون  اأن  املحتمل 
امل�ضطربة،  حياته  نعرف  وعندما   .1669 عام  ام�ضرتدام  يف 
لي�ص من ال�ضعب اأن نرى يف هذه اللوحة تعبريا عن عودته هو 
اىل البيت احلقيقي، بيت االآب. لقد ُولد هذا الر�ّضام يف اليدن 
)هولندا( عام 1606، من عائلة م�ضيحية بروت�ضتنتية، وكانت 
له عالقة، منذ �ضباه، مبعلمي الر�ضم يف م�ضقط راأ�ضه. وقد متّيز 
منذ البداية بعبقريته الفنّية، خ�ضو�ضا يف جمال ر�ضم االأ�ضخا�ص 

وامل�ضاهد املاأخوذة من الكتاب املقّد�ص.
واملال،  ال�ضهرة  �ضبابه،  اأيام  يف  الر�ّضام،  هذا  عرف 
فكان طّماعا  متكربة ومتعجرفة ومنحلة.  ولكن حياته كانت 
االإطراء  عن  يبحث  كان  كما  اخلمور،  وتعاطي  الك�ضب  يف 
تبينه  االأوىل  ر�ضوماته  بع�ص  الغ�ضب.اإّن  �رسيع  وكان  واملديح، 
يوؤّهله  ما  وهذا  والف�ضق.  للملذات  نف�ضه  اأ�ضلم  مت�ضكعا  �ضابا 
له، و�ضافر  "جمع كّل �ضيء  الذي  لر�ضم نف�ضه كاالبن االأ�ضغر 
اإىل بلد بعيد، فبّدد ماله هناك يف عي�ضة اإ�رساف" )لوقا 15: 13(. 
العوز"  "ي�ضكو  نف�ضه  اأي�ضا وجد  االأيام، هو  ولكّنه، مع مرور 
وموت  انف�ضاالت  اآالم،  عائلية،  واأكدار  م�ضائب   :)14  :15(
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اأحباب، م�ضاكل مالية وديون، وحدة وهجران. بعد اأن تزّوج 
عاطفية  مغامرات  زوجته،  موت  بعد  عرف،  �رسعّيا،  زواجا 
اال�ضتقرار  وعدم  واالأمل  البكاء  اإّن  �رسعّية.  غري  وم�ضاكنات 
البيت الذي ظّل مفتوحا،  والندم تقود خطواته من جديد اىل 
قّط، اىل  ينطفئ  الذي مل  النور  اىل  املمدودتني،  الذراعني  واىل 
القلب الذي ما توّقف قّط عن احلّب. على عتبة املوت، مل يكن 
له اأي �ضيء، لقد فَقد كّل �ضيء ولكّنه، يف الوقت عينه، وجد 
كّل �ضيء. لقد وجد اإلهه، اأباه العزيز واملحبوب. يبدو وكاأنه، 
يف هذه اللوحة ال�ضهرية، قد ر�ضم خربته ال�ضخ�ضية، اي عودة 

رمرباندت التائب اإىل بيت االآب ومعانقة االأب الرحيم له.
تظل اللوحة �ضاهدة على خربته احلياتية وتقودنا اإليها. ولقد 
اللوحة  الكبرية، امرباطورة رو�ضيا، على هذه  ح�ضلت كاترينا 
�ضنة 1776، وعر�ضتها يف متحف �ضانت بيرت�ضبورغ )املدعّو 
ال�ضومعة( حيث ال تزال حمفوظة اإىل اليوم ومعرو�ضة للزّوار. غري 
اأّن اللوحة طافت العامل، وجند ن�ضخا لها يف الكنائ�ص والقاعات 
لوحة  عرفت  ة.  اخلا�ضّ املجموعات  ويف  والبيوت  امل�ضكونية 
، حيث  الزمن  يتحّدى  ال�ضاّل" جناحا  االبن  "عودة  رميربندت 
عليها  والتعليق  طباعتها  ،وُتعاد  املجالت  يف  جندها  ما  كثريا 
الريا�ضات  الكنائ�ص، وت�ضتعمل يف  الن�رسات، وتعر�ص يف  يف 
واأي�ضا  درا�ضات،  مو�ضع  تكون  اأن  بالغريب  ولي�ص  الروحية. 

الفني بل يف املجال  لي�ص فقط يف املجال  اطروحات دكتوراة 
اي�ضا  ال�ضهرية  اللوحة  ُكتبت حول هذه  اأي�ضا. ولقد  الالهوتي 
تقوم  يجعلها  مما  العميق،  الروحي  بالتعليق  متتاز  كثرية  كتب 
الذي  الكتّيب،  وهذا  ال�ضماء.  اىل  تقود  اأيقونة حقيقية  بر�ضالة 
ين�رس ملنا�ضبة �ضنة الرحمة )2016/2015(، التي اأعلنها البابا 
اهلل  قلب  يف  الدخول  على  القارئ  ي�ضاعد  �ضوف  فرن�ضي�ص، 
االإجنيلي، من جهة، والوارد  امل�ضهد  ن�ضتوحيه من  مبا  الرحيم، 
الفنان  ري�ضة  ر�ضمتها  التي  اللوحة  هذه  ومن  لوقا،  اإجنيل  يف 

رمرباندت، من جهة اأخرى. 
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الأ�سخا�ص وتفا�سيل مالحمهم

البن الأ�سغر
اإّن �ضورته تعطي اال�ضم للوحة باأكملها. فالنّقاد الفنّيون 
والده  اأمام  راكع  وهو  ال�سال.  البن  عودة  ا�ضم  عليها  يطلقون 
كّل  االأب  قلب  يف  ي�ضكب  اإّنه  �ضدره.  على  براأ�ضه  ويلقي 
واالأمان  ال�ضالم  فيه  ويجد  احلياة،  من  وتعبه  وتوبته  ندامته 
منظر  ي�ضبه  اخلارجي  منظره  اإّن  واحلّب.  والعفو  والرتحاب 
ـُم�ضتعطي: ثياب ممّزقة تقريبا ومغرّبة، وحذاء تالف،  العبد او ال
وزّنار م�ضطنع، وكي�ص نقود فارغ. ما يرى من ج�ضده الراأ�ص 
والرجالن. اأّما الراأ�ص فعاٍر وحملوق، وكاأّنه امروؤ فقد عّزة نف�ضه 
اأّن  االإن�ضانية،  احل�ضارات  تاريخ  من  ونعرف،  وا�ضتقالليته. 
والذّل.  واخل�ضوع  ال�ضجن  و�ضع  على  موؤ�رس  املحلوق  الراأ�ص 
فاإّنها  الي�رسى،  الَقدم  اأّما  احلريّة.  فقدان  اإىل  ي�ضري  وبكلمة، 
ُمغطاة  اليمنى  والقدم  اجلراح.  وتغطيها  احلذاء  من  خرجت 
جزئيا بحذاء مهرتئ ومثقوب. والرداء ُم�ضتهلك وممّزق. ولونه 
لون  الفاحت وهو  االأحمر  متاما عن  يختلف  الك�ضتنائي  االأ�ضفر 
املعطف الذي يرتديه االأب الذي ي�ضتقبله وكذلك عن املعطف 
الذي يقف منت�ضبا بجانبه.  االأكرب  اأخوه  يرتديه  الذي  االأحمر 

وباالخت�ضار، فاإّن هذا املظهر اخلارجي ي�ضري اإىل الفقر والبوؤ�ص 
واحلرمان والوحدة واخليبة والف�ضل.

لقد احتفظ فقط بال�ضيف ال�ضغري الذي يتدىل على جنبه 
اأّن  اأحد، وهو يذّكر  ب�رسفه االأثيل. غري  اإليه يد  والذي مل متتد 
كرامة االبن التي مل يفقدها اأبًدا تظهر ب�ضكل خا�ّص يف مالمح 
الوجه: فاالأعني املغلقة ت�ضري اىل االأمل واحلاجة اىل احلنان، والفم 
والراأ�ص  اليدان  اأّما  ال�ضادق.  قلبه  اعرتاف  عن  يعرّب  ال�ضامت 
اىل  باالبن  تعود  حركة  وكاأنها  اأبية،  �ضدر  اإىل  ت�ضتند  فاإّنها 
و�ضعه عند الوالدة، اإىل ح�ضن االأهل الدافئ. اإّن الركوع يبنّي 
اخل�ضوع البنوّي والثقة الكاملة التي يرافقها االعرتاف بخيانته 

وعدم ا�ضتحقاقه.
�ضيء،  كّل  فقد  ثم  ومن  �ضيء،  كّل  ميلك  كان  ابن  اإّنه 
وميار�ص  حّريته  يخترب  اأن  اأراد  �ضيء.  كّل  ي�ضرتجع  االآن  وهو 
�ضلطته وا�ضتقالليته. قّرر اأن يبني لنف�ضه حياة وحده، بعيدا عن 
�ضلطة  فقط على  ا�ضتند  االإن�ضانية.  وبيئته  وبيته،  اأبيه، وعائلته، 
ان�ضان  االآن  هو  وها  املزّيفة.  ال�ضداقات  وعلى  الوهمية  املال 
مذلول، مك�ضور، م�ضحوق، �ضعيف، جائع، وحيد. لقد فقد 
ال�رسف،  احل�ضنة،  ال�ضمعة  ال�ضّحة،  عنده:  ما  واأثمن  اأح�ضن 
ال�ضالم  ال�ضداقة،  واملواجهة،  الكفاح  �ضجاعة  بالنف�ص،  الثقة 
الداخلي، كرامة االبن، البيت العائلي. ولكّنه ي�ضعر اأّنه ال يزال 
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ميتلك اخلري االأعظم، الذي ي�ضمل �ضائر اخلريات كّلها: اباه. اإّن 
حّبه له يتحرك يف داخله ويدفعه اإىل القول: "اأقوم واأم�ضي اىل 
ال�ضماء واليك، ول�ضت  اىل  اإين خطئت  اأبت  يا  له:  فاأقول  اأبي 
اأُدَعى لك ابنا، فاجعلني كاأحد اأجرائك".  اأهال بعد ذلك الأن 
وها نحن نراه يتخذ القرار على الفور وينفذه: "فقام وم�ضى اإىل 

اأبيه" )لوقا 15: 20-18(.
اإّن طريق العودة تبداأ من بعيد: من وعيه خلطيئته. ولكّنها 
يزال  اإّن �ضوت االأب ال  قلبه.  اي�ضا من قريب: من عمق  تبداأ 
م�ضامعه  على  يعيد  وكاأّنه  من جديد  وي�ضمعه  يرّن يف وجدانه 
 .)7  :2 )مزمور  ولدتك"  اليوم  واأنا  ابني  "اأنت  الكلمات:  هذه 
"عندئذ رجع اإىل نف�ضه" )لوقا 15: 17(. اإّن هذه احلركة الداخلية 
التي  احلقيقية،  حلالته  �ضحوته  اإّنها  اأ�ضا�ضية.  والقلب  للذهن 
اأنا اليوم؟ ماذا ا�ضبحُت؟ ملاذا انتهى  حتمله على التفكري: "َمْن 
بي االأمر اإىل هذه احلالة؟ هل اأبقى هكذا يف تعا�ضتي ووحدتي 
ولكن  اأريده.  ما  هذا  نعم،  حياتي؟  اأغرّي  اأن  اأريد  اأم  وياأ�ضي، 
الرجوع؟ لقد خنت  ا�ضتعادة نف�ضي و�ضجاعة  َمْن مينحني قوة 
اأهنتهم  اأن  بعد  منهم،  انتظر  اأن  ميكن  ماذا  وعائلتي.  والدي 
وا�ضاأت اإىل �ضيتهم اأمام النا�ص؟ وتاأتيه فكرة، ال بل يقني، ينريه 
ويفي�ص فيه االأمل: ال يزال اأبي يحبني واليوم اأريد اأن اأعود اليه. 
"ماذا اقول  ال�ضكوك والتجارب:  ال�ضفر طويل وتتواىل  ولكّن 

واأمي،  واأخي  به؟  جديرا  �ضاأكون  هل  �ضي�ضتقبلني؟  كيف  له؟ 
كيف �ضتكون ردود فعلهم؟ اإّنني تع�ص م�ضكني وال ا�ضتحق اأن 
العدل  ابنا. ومن  اأكون  اأن  ا�ضتحق  العائلة، ال  اأكون واحدا من 
)راجع لوقا  اأن اأكون اأجريا يف خدمة البيت"  اأْقَبُل  اأعاقب.  اأن 
)لوقا 15: 20(. لهذين  اأبيه"  اإىل  "فقام وم�ضى   )19-18 :15
الفعلني )قام وم�ضى( اأهمية ق�ضوى، الأّن االبن ال يقّرر العودة 
بالكالم فقط، بل ي�ضع قراره مو�ضع التنفيذ. قال، فعل! ينتقل 
من القول اإىل الفعل. وهكذا فاإنه "يعرب البحر"، من العبودية اإىل 
بال�ضيناريو  اأالبدء  ي�ضتطيع  البيت. وال  اىل  اأخريا  احلرية. وي�ضل 

الذي تخّيله، الأّن االأب �ضبقه بحّبه املبادر، وذهب اإليه م�رسعا.
ال�ضهرية،  تاأّملنا يف لوحة رومرباندت  عند هذا احلّد من 
به من  وقام  العائد  ال�ضاّل  االبن  به  فّكر  ما  ِذكرنا جلميع  وبعد 
قمنا  اإذا  املو�ضوع  عن  نخرج  ال  اأّننا  اأعتقد  عملّية،  خطوات 
ملا  التوبة،  اأو  امل�ضاحلة  و�رّس  ال�ضاّل  االبن  ت�رّسف  بني  مبقارنة 
يف ذلك من فائدة �ضخ�ضّية. ما نالحظه هو اأّن اخلطوات التي 
حالة  اإىل  التعا�ضة  حالة  من  ينتقل  لكي  ال�ضاّل  االبن  بها  يقوم 
ال�ضعادة اجلديدة، هي نف�ص اخلطوات التي تطلبها الكني�ضة من 
ما  و�ضادقة.  حقيقّية  االآب  بيت  اإىل  عودته  تكون  كي  املوؤمن 
هي اخلطوات التي يقوم بها االبن البعيد كي ُيدَمج من جديد 

يف بيت االآب وينعم بجميع خريات العائلة؟
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اإّن اخلطوة االأوىل هي العودة اإىل نف�ضه ووعي �ضوء احلال 
)لوقا 15: 17(. يعقب ذلك  نف�ضه"  اإىل  "عاد  اإليه:  الذي و�ضل 
با�ضمها، بغري  ي�ضميها  التي  االعرتاف باخلطاأ، ال بل باخلطيئة، 
واإليك"  ال�ضماء  اإىل  اإيّن خطئت  اأبِت،  "يا  مرّبرات:  اأو  معاذير 
)لوقا 15: 18، وهذه هي اخلطوة الثانية(. اإّن هذا االعرتاف باخلطيئة 
التوبة  اإىل  يقوده  ما  �رس، وهذا  اقرتفه من  ما  بالندم على  يرتبط 
للقيام  جاهًزا  نف�ضه  يجد  عندها،  الثالثة(.  )اخلطوة  ال�ضادقة 
العائلي،  البيت  يف  مكان  باأّي  القبول  وهي  الرابعة،  باخلطوة 
ولو كان جمّرد اأجري، العتقاده اأّنه ال ي�ضتحق اأن ُيدعى ابًنا )راجع 
الرحمة  فوق  العدالة  ي�ضع  الأّنه  يعتقد ذلك،  اإّنه  لوقا 15: 19(. 
العدالة:  من  اأبعد  هو  ما  اإىل  يذهب  االأب  ولكّن  والغفران. 
يعطيه  بل   �ضيء فح�ضب،  له كّل  يعيد  �ضيء، وال  يغفر كّل  اإّنه 
بوفرة وبغري ح�ضاب )اخلطوة اخلام�ضة(. ويف كّل هذا، االأب 
يقول  يعترب، كما  الذي  ال�ضماوي،  لالآب  االأر�ضي هو �ضورة 
القدي�ص يعقوب ، اأّن الرحمة فوق الدينونة )راجع يعقوب 2: 13(. 
واأخرًيا، ال ميكننا اإال اأن نفّكر اأّن االبن، بعد عودته، بقي دائم 

االأمانة على هذه النعمة التي قبلها من اأبيه )اخلطوة ال�ضاد�ضة(.
من  الكني�ضة  تطلبها  التي  اخلطوات  بالذات  هي  وهذه 
املوؤمن الذي يتوب ويعود اإىل اهلل واإىل اجلماعة واإىل االآخرين. 
وهذا ما يذّكرنا به تعليم الكني�ضة الكاثوليكية )راجع البنود 1450-

1470(، اي اأّن اخلاطئ التائب يجب عليه، لكي يحظى مبغفرة 
�ضيء، بفح�ص �ضمريه وتبنّي حالة  قبل كّل  يقوم،  اأن  اخلطايا، 
خطاياه،  عن  الندامة  اإىل  مدعّو  فهو  ثّم،  ومن  ب�ضدق.  نف�ضه 
واأن يعرتف بذلك هلل وللكني�ضة )االعرتاف(، ليقوم يف ما بعد 
باحلياة  االلتزام  يعزم على  اأن  واأخريا  تعوي�ص،  اأو  كّفارة  بعمل 
"الوا�ضع  الأّنه  ب�ضخاء،  مينح غفرانه  اجلديدة. واهلل، من جانبه، 
الرحمة ، للحّب ال�ضديد الذي اأحّبنا به" )اأف�ض�ص 2: 4(. ولهذا، 
"ن�ضاألكم  بول�ص:  القدي�ص  يقوله  ما  دائما  ترّدد  الكني�ضة  فاإّن 

با�ضم امل�ضيح اأن َتَدعوا اهلل ي�ضاحلكم" )2 قورنت�ص 5: 20(.

الأب
عجوز  �ضكل  على  االأب  ُر�ضم  رمرباندت،  لوحة  يف 
بالذهب  زة  اأعمى، بلحية و�ضاربني، و�ضرتة طويلة مطرَّ ن�ضف 
اإّنه مّتحد باالبن واالبن مّتحد به. وال  اأحمر غامق.  ومعطف 
ميكن ف�ضلهما: ي�ضتند االبن اىل االأب واالأب ي�ضند االبن. ويف 
املغم�ضتني   باأكمله. وبعينيه  امل�ضهد  ي�ضفي حركة على  �ضكونه 
يلقي �ضوءا على جميع االأ�ضخا�ص. وبذراعيه املمدودتني ويديه 
املعانقتني يك�ضب اجلميع بحّبه. وعلى الرغم من �ضنه املتقدمة، 
العوز.  فاإّنه يفي�ص حياة جديدة ملن هو على و�ضك املوت من 
من  املنبثق  والنور  اليه  يتوجه  �ضيء  وكّل  منه  ينطلق  �ضيء  كّل 
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وجهه ي�ضيء وجوه ال�ضخو�ص االآخرين بن�ضب متفاوتة.
اللتني  يديه  يف  ة  خا�ضّ و�ضاطع  حّي  النور  هذا  اإّن   
ت�ضبحان م�ضدرا للنور واحلرارة. وج�ضد االبن الراكع مبجمله، 
اليه النور  وب�ضكل خا�ص �ضدره، مكان القلب، يغمره وينفذ 
املنبثق من اليدين. اإّنهما يدان من نار حترقان كّل �رس وتفي�ضان 
االأمل  وتعطيان  وت�ضفيان  تلم�ضان  يدان  اإّنهما  جديدة.  حياة 
واإعجاب  انتباه  ت�ضرتعي  االأيدي  هذه  اإّن  والتعزية.  والثقة 
اال�ضلية  اللوحة  زّوار  اإّن  رمرباندت.  لوحة  م�ضاهدي  جميع 
حقا  به  متتاز  ملا  عليها،  انتباههم  يرّكزون  م  ن�ضخها  ومعجبي 
مت�ضابهتان  يدان  اإّنهما  املعتاد.  عن  خارجة  خ�ضو�ضية  من 
الي�رسى قوّية واأ�ضابعها مفتوحة وتغّطي جزًءا  اليد  وخمتلفتان. 
كبريا من الكتف االمين لالبن ال�ضال. اإّنها يد ت�ضّم وت�ضند. ولها 
فاإّنها  اليمنى،  اليد  اأّما  رجل.  يد  بها  تتمّيز  مالمح  اأو  خطوط 
باالحرى رقيقة وناعمة وحنونة جدا. واأ�ضابعها متقاربة وتبدو 
وتعّزي  وحتمي  تلم�ص  انها  الكتف.  على  بحنان  ومتتّد  اأنيقة 
وت�ضّع الهدوء. اإّنها يد اأم. يدان خمتلفتان حلّب واحد: اإّنه حّب 

االأب واالأم يف الوقت عينه.
يف  امل�ضتغرق  الوجه  باحلّب:  ينطق  االأب  يف  �ضيء  كّل 
التفكري، والثياب التي حتمي، واجل�ضد الذي ي�ضتقبل، وااليدي 
اإىل خيمة ت�ضتقبل ويداه  ااإّ ج�ضده يتحّول  التي تعانق وتبارك. 

ت�ضّمان وتالم�ضان االبن الذي عاد. وهذا احلّب فيه كّل االأنغام 
والتعابري: غّنه ا�ضتقبال، غفران، بكاء، حنان، عطاء، م�ضاركة، 
بركة، امنية، فرح، عيد، حياة، مرياث. اإّن �ضخاءه ي�ضع جميع 
احلا�رسين يف حالة ذهول، يعرّب كّل واحد منهم عنها برّدة فعل 
خا�ضة، ولكّن اجلميع يعك�ضون حالة من الذهول. اإّن املعطف 
االأحمر الوا�ضع يلّف االبن: اإّنه كالبيت امل�ضياف، اإّنه كاخليمة 
اآخر،  �ضيء  اأي  من  واأكرث  املائدة.  واىل  الراحة  اىل  تدعو  التي 
فاإّنه ي�ضبه جناحي الن�رس او جناحي دجاجة حيث يجد ال�ضغري 
اإىل  ي�ضري  للمعطف  االأحمر  اللون  اإّن  واالأمان.  والقوة  امللجاأ 
�ضيء  كّل  ي�ضتهلك  الذي  امل�ضتعل  احلّب  الالمتناهي،  احلّب 
الرحمة  الأّن  االألوان،  كل  على  يطغى  االأحمر  واللون  كالنار. 
اإّن االأب املتقدم يف ال�ضن  تتغّلب على اخلطيئة ومتنح الغفران. 
ينزل نحو االبن، جاعال ذاته وحدة واحدة معه. وي�ضتقبله على 
ة �ضغرية اأو درجة البيت وهي يف  مرتفع �ضغري قد يكون من�ضّ
كّل االأحوال رمز للكرامة وال�رسف امل�ضرتجعني وعظمة الو�ضع 

البنوي.
اإّن �ضورة االأب مركزية اإىل حّد اأّن اللوحة ميكن ت�ضميتها 
هذه  مبثل  املثل  يدعو  وبع�ضهم  الرحيم".  الأب  "ا�ستقبال  اي�ضا 
يربز  ال  الر�ضم  اإّن  بعطاياه.  ال�ضخّي  ال�ضخّي،  االب  التعابري: 
جميع العطايا االأخرى ب�ضكل وا�ضح: اأح�ضن الثياب، اخلامت، 
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املو�ضيقية.  اجلوقة  الفاخرة،  املائدة  ـُم�ضّمن،  ال العجل  احلذاء، 
ينبوع كّل خري.  الر�ّضام و�ضع كّل هذا يف قلب االأب،  ولكّن 
موقف  يف  ة  الق�ضّ وقّمة  املثل  مركز  يف  ي�ضع  نف�ضه  واالجنيل 
اأح�ضاوؤه  فتحّركت  اأبوه،  راآه  اإذ  بعيدا  يزل  مل  وكان  االب: 
 .)20  :15 )لوقا  طويال"  وقّبله  عنقه  على  بنف�ضه  فاألقى  واأ�رسع 
اخلم�ضة  االأفعال  اإّن  تف�ضيليا.  حتليال  الن�ّص  حتليل  لنحاول 
امل�ضتعملة هي كّلها اأفعال حركة فّعالة. اإّنها لي�ضت جمّرد اأفكار 
واأحكام وكلمات فارغة! بل اإنها تعرّب كّلها عن لفتات واقعية، 
وموؤثرة، وودودة، تنبثق كّلها من حّب كبري. فالفعل االأول له 
داللته العميقة: "وكان مل يزل بعيدا اإذ راآه ابوه". عندما يكون 
املرء بعيدا، من ال�ضعب اأن منّيز من هو، خ�ضو�ضا عندما ي�ضعف 
اإىل االأب الذي تقّدم يف ال�ضن.  الب�رس، كما هو احلال بالن�ضبة 
ويجعلنا  نورا،  القلب  ي�ضعل  كما  الب�رس،  ي�ضحذ  احلّب  ولكّن 
نتعّرف على ال�ضخ�ص من بعيد: "نعم، اإّنه هو، اإنه ابني!". وها 
هو، بدل اأن ينتظر بقلق وفرح، ال ي�ضري فح�ضب، بل يرك�ص، 
ويرك�ص، ويرك�ص، من غري اأن يتعب، اإىل اأن يلتقيه. اإّنه هو من 
اأوال...  يقّبله  الذي  بنف�ضه على عنقه، وهو  ابنه، ويلقي  ي�ضبق 
وهذا ما مل يكن االبن ليجروؤ عليه، الأّنه يعرف اأّنه خّيب اآمال 

اأبيه وخانه، وكان يعرف اأّنه ال ي�ضتحّق �ضيئا. 
االأفعال ويجعل  �ضائر  الذي يحّرك  الفعل  اإىل  وهنا ن�ضل 

الفعل  وهذا  واحلركات.  االأعمال  من  �ضل�ضلة  امل�ضهد  من 
�ضميم  يف  حتّرك  اأّنه  اأي  اأح�ضاوؤه"،  "حتّركت  هو  االأ�ضا�ضي 
الداخل  بقي  اإذا  يتحّرك.  �ضيء  القلب، فال  يتحّرك  ما مل  قلبه. 
واإذا  يتحّرك.  لن  فاخلارج  �ضعور،  بغري  من�ضّدا،  ، جافا،  نا�ضفا 
حتّرك اخلارج بدون دفعة من الداخل، فاإّن هذه احلركة �ضتكون 
يتحّرك  االأب،  اأح�ضاء  تتحّرك  وهنا،  مرائية.  كاذبة،  مزيفة، 
�ضيء يف داخله، ي�ضعر اأّنه واحد مع ابنه، كما يف حلظة حمله. 
عندئذ، كّل احلركات ت�ضبح حركات حّب، كما ت�ضري اإىل ذلك 

كل االأفعال العملية الالحقة.

البن الأكرب
اإّن الرجل الذي يقف منت�ضبا على ميني الدرجة يف اللوحة 
هو االبن االأكرب. هنالك م�ضافة بينه وبني االأب الذي يعانق االبن 
االأ�ضغر. ونتبنّي اأّن هذه امل�ضافة لي�ضت فقط م�ضافة ماديّة، بل اي�ضا 
انف�ضاال وجدانّيا، وابتعادا عن موقف االأب ونفورا حيال االبن 
املتمّرد. ويقف م�ضتغربا وهو ي�ضاهد م�ضهد احلفاوة. نظرته تنّم 
اإّنه  د.  عن لغز، بني الق�ضوة وعدم الت�ضديق، بني ال�ضائع واملرتدِّ
يقف  غّنه  املوافقة.  او  الفرح  يعرّب عن  لكنه ال  االأب،  اىل  ينظر 
من غري اأن ي�ضعر نف�ضه باأّنه معني مبا يجري. اإّنه يريد اأن يدين، 
يبدو  ُمدان.  اأي�ضا  هو  اّنه  اال�ضكال،  من  ب�ضكل  ي�ضعر،  ولكّنه 
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وكاأنه ان�ضان حانق، ناقم، ُمهان، ولكّن مالحمه تدّل اأي�ضا على 
اأّنه يفكر. ي�ضاأل، ولكّنه ي�ضعر اأّنه هو اي�ضا مو�ضع ت�ضاوؤل. ومَل 
ال نقراأ اأي�ضا يف عينيه بع�ص الت�ضاوؤالت التي ترتّدد يف قلبه؟ كهذه 
ي�ضتقبله  ملاذا  املتمّرد قد عاد، ولكن  االبن  اإّن  "ها  الت�ضاوؤالت: 
اأبي بهذا ال�ضكل؟ وَمْن اأنا الذي كنت دائما اأمينا؟ وَمْن عرف 
كيف يحّب اأباه، هو اأم اأنا؟ هو وحده ترك البيت؟ هل اأنا اأي�ضا 
تركت البيت؟ "ولكّن اأ�ضوات الكربياء وال�رسف ترتفع يف داخله 
وتطغيان على غريهما من امل�ضاعر: األ�ضت اأنا االبن االأكرب؟ اأمل 
اأكن دائما اأمينا على ابي اذ خدمته يف كّل �ضيء؟ فلماذا يوجه يل 

ل علي هذا االبن املنحّل؟". هذه االإهانة اإذ يف�ضّ
يا لها من اأفكار حزينة! اإّنها تدّل على اأّن االبن االأكرب مل 
يقم بعد باخلطوة التي قام بها اأخوه، الذ "عاد اإىل نف�ضه" )لوقا 
15: 39(، والتي كانت اخلطوة االأوىل نحو عودته اإىل اأبيه. اأّما 
هو، فال يرجع اإىل نف�ضه، ال يفّكر فيما اإذا كانت هذه االأفكار 
تتطابق مع م�ضاعر اهلل، الذي هو رحمة وغفران. وبدل الرجوع 
اإىل نف�ضه، لكي يخرج فيما بعد من ذاته ومن اأنانيته ومن اأحكامه 
اخلا�ضة ومن كربيائه، فاإّنه ينغلق اأكرث فاأكرث على ذاته، وال يرى 
وحدي  واأنا  خمطئون،  االآخرين  "كّل  يقول:  وكاّنه  ذاته،  غري 

اأعمل اخلري!".
ومع ذلك فاإّن نظرة �رسيعة ترينا اأّن هذا االبن االأكرب ي�ضبه 

اأبيه، يقف على  اأكرث مما ي�ضبه االبن االأ�ضغر. �ضاأنه �ضاأن  االأب 
رجليه، له حلية، يلب�ص معطفا اأحمر وا�ضعا على كتفيه، وتغّطي 
راأ�ضه عمامة جميلة، ووجهه م�ضيء. ولكن، من ناحية اأخرى، 
فاإّن نظرة اأكرث عمقا تبنّي اىل اأي حّد يختلف عن االأب: االأب 
وعينا  مغم�ضتان،  االأب  عينا  بكربياء.  منت�ضب  وهو  منحن، 
بينما  جيدا،  يرى  الذي  هو  االأّول  ولكّن  مفتوحتان.  االبن 
الوالد  اإّن معطف  )متى 13: 13(.  يب�رس"  ينظر وال  "فاإّنه  الثاين 
وا�ضع وُمرّحب، اأّما معطف االبن فهو جامد ويلت�ضق باجل�ضد 
وكاأّنه ُملك اأناين. اإّن يدي االأب العجوز مفتوحتان وت�ضتندان 
على كتفي االبن الذي كان �ضائعا فوجد، اأّما يدا االبن الذي 
وت�ضتندان   ، مقيدتان  وكاأنهما  مغلقتان  فهما  البيت  يف  بقي 
اإىل �ضدره بينما حتمالن ع�ضا )ع�ضا ال�ضفر؟ العمل؟ االأمر؟(. 
حوله،  ي�ضّع  وال  حم�ضوًرا  يظّل  االأكرب  االبن  وجه  �ضوء  اإّن 
ال�ضوء  فيه  ويفي�ص  االبن  االأب على  ينعك�ص �ضوء وجه  بينما 

واحلرارة.
يرى كثريون من نّقاد الفّن يف �ضورة االبن االأكرب موقف 
لـَمثل  املقّدمة  تقول  ي�ضوع. فهم، كما  الكتبة والفري�ضيني من 
االبن ال�ضال، ال يوافقون على ت�رّسف ي�ضوع، ال بل ينتقدونه، 
اخلاطئني  ي�ضتقبل  الرجل  هذا  فيقولون:  "يتذمرون  فكانوا 
على  واالأمناء  ال�ضاحلون  اأّنهم  يعتقدون  فهم  معهم!".  وياأكل 
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والذين  االأبوي،  البيت  عن  يبتعدوا  مل  والذين  ال�رسيعة،  تعليم 
اأطهار،  اأّنهم  ي�ضعرون  اأّنهم  يخدمونه ويعملون بو�ضاياه. ومبا 
هوؤالء  من  يقرتبوا  اأال  يجب  فهم  وم�ضتقيمون،  �ضاحلون، 

االأجنا�ص خوفا من العدوى. 
اعطاء  اىل  تقودنا  اأن  ميكن  االعتبارات  هذه  جميع  اإّن 
عنوان ثالث للوحة رميرباندت، باال�ضافة اىل العنوانني االآنفني، 
ال�ضغينة  من  املواقف  هذه  مع  ال�سالني".  البنني  "مثل  وهو  ال 
اإّن املثل الذي يرويه  والبغ�ضاء، كان االبن االأكرب اأي�ضا �ضائًعا. 
لنا ي�ضوع يخربنا اأّن االبن االأ�ضغر عاد، ولكّنه ال يقول �ضيئا عن 
املخرج النهائي لالبن االأكرب. هل اقتنع بكلمات اأبيه اللطيفة؟ 
هل تاأّثر مما قاله له اأبوه: "يا بني، اأنت معي دائما اأبدا، وجميع 
ما هو يل هو لك" )لوقا 15: 31(؟ هل قبل الدعوة اىل الدخول 
�ضيئا  يقول  ال  املثل  اإّن  بالعيد؟  غريه  مع  وامل�ضاركة  البيت  يف 
االآب  حّب  يربز  اأن  هدفه  الأن  التفا�ضيل،  هذه  جميع  حول 
ابن  ي�ضوع،  ويعي�ضه  يج�ضده  الذي  اخلاطئني،  جتاه  الرحيم 
االآب. اإّنه َمَثل مفتوح بدون خامتة بّينة. والر�ضام الهولندي هو 
اإّن كّل م�ضتمع للمثل وكّل ُم�ضاهد  اي�ضا يرتك الباب مفتوًحا. 
لّلوحة مدعوٌّ اإىل اأن ي�ضعر اأّنه معنّي، فيندمج يف اأحد االأ�ضخا�ص 

ويعطي جوابه.

ال�سخو�ص الآخرون
ثانوية،  �ضخو�ص  اللوحة  يف  االأخرين  ال�ضخو�ص  اإّن 
ملا  �ضخ�ضية  فعل  ردود  اإىل  ت�ضري  اإّنها  الّلوحة.  تكّمل  ولكّنها 
يحدث اأمامهم، والتي ترتاوح بني امل�ضاركة مبختلف الدرجات 
جال�ص،  رجل  يظهر  الواجهة،  يف  االكرتاث.  وعدم  والنقد 
ويف اخللف، �ضخ�ضيتان ن�ضائيتان، الواحدة يف الو�ضط بطيفها 
فوق،  من  ال�ضمالية  الزاوية  يف  واالأخرى  الظّل،  يف  اخلافت 
نرّكز  العتمة.  ن�ضف  يف  غرقت  وقد  اأحد  يالحظها  ال  وتكاد 
نظرنا، قبل كّل �ضيء، على الرجل اجلال�ص بجانب االأخ االأكرب، 
الهندام،  ح�ضن  اإّنه  �ضدره.  على  ويده  املت�ضابكتني  بقدميه 
ووجهه م�ضع ا�ضعاعا خفيفا، وعيناه مفتوحتان وفمه مغلق. اإّنه 
الفراغ.  يحّدق يف  ولكّنه  املعانقة،  م�ضهد  اىل  مبا�رسة  ينظر  ال 
اإّنه يفّكر، ويحلم، وينتقد، ويوافق، وتبدو عليه اأمارات الرتّدد 
اأمره،  حزم  اأّنه  يبدو  االأمر،  اآخر  يف  ولكّنه،  كثريا.  ويت�ضاءل 
فيوافق على امل�ضهد. لقد اقتنع اأّنه هو اي�ضا، اخلاطئ امل�ضكني، 
ي�ضتطيع اأن يحظى بعناق االأب الرحيم، اإذا عرف كيف يعود 
ليلقي بنف�ضه بني ذراعيه وقد تاب عن خطاياه. يف هذا اخلط، 
الع�ضارين  ال�ضخ�ضية �ضورة  املف�رّسين يف هذه  العديد من  راأى 
ينهرهم،  ال  الأّنه  لي�ضوع،  يجذبهم  ما  وهذا  التائبني.  واخلطاأة 
بل يقرتب منهم وياأكل معهم ويحّدثهم عن "الفرح يف ال�ضماء 
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ال  االأبرار  من  وت�ضعني  بت�ضعة  منه  اأكرث  يتوب  واحد  بخاطئ 
يحتاجون اإىل التوبة" )لوقا 15: 7(. يا له من وحي! اإّن اهلل يفرح 
بواحد يعود اإليه، واحد فقط، الأّن كّل �ضخ�ص بالن�ضبة اإىل اهلل 

ي�ضاوي العامل باأ�رسه.
اأن تكونا  اللتني تكادان  املراأتني  اإىل  واالآن، نحّول نظرنا 
نوعا  بعيدا  اجلال�ص،  الرجل  خلف  مرئيتني.  وغري  خمتفيتني 
الرجل  اإّنها واقفة بني  البيت.  ت�ضتند اىل عامود  امراأة  ما، نرى 
اجلال�ص واالأب، تقريبا يف املركز الهند�ضي للم�ضهد. اإن راأ�ضها 
املكبوت،  الفرح  يعرب عن  الظّل. وجهها  م�ضع وهي تقف يف 
عدم الت�ضديق، االندها�ص، االندماج. هل هي االأخت اأم االأم؟ 
يف  ي�ضوع  يقوله  مبا  يوحي  ال�ضخ�ص  هذا  االأمر،  يكن  مهما 
املثل عن العيد والفرح واملو�ضيقى والرق�ص )راجع لوقا 15: 25(. 
َف الظالم، امراأة اأخرى ميكن اأن  اأخريا، نلمح يف الظّل، منت�ضَ
نرى وجهها. هل هي اأخت اأخرى اأم خادمة؟ مهما يكن االأمر، 
ميكننا اأن نقراأ يف موقفها نظرة خاطفة اىل امل�ضهد ومن ال�ضعب 
التعاطف،  اخلفاء،  الف�ضولية،  هي  هل  م�ضاعرها:  نلمح  اأن 

االندها�ص، املفاجاأة، الفرح، اخلوف، الرغبة يف االندماج؟
كما �ضبق وا�رسنا، ميكن اأن نرى يف املراأة الواقفة يف الو�ضط 
ـُ�ضتغرب  رّبة البيت. مع اأن َمَثل االإجنيل ال يذكرها �رساحًة، فمن امل
اأال تكون حا�رسة يف هذا امل�ضهد الذي مل يكن منتظًرا، وبالتايل 

اأكرب. وعليه، بقدر ما  الفرح  كان الفرح به وامل�ضاركة يف هذا 
اأي�ضا  اأن نطلق على االأم  ميكن  الرحيم"،  بـ"االأب  ن�ضف االأب 
"االأم الرحيمة". وهي خمتبئة و�ضامتة وتقف يف الظّل يف ال�ضّف 
الثاين وتنظر، وقد امتالأت فرحا واندها�ًضا. اإّن كل كياتها يطرب 
ابتهاًجا ويخفق قلبها باحلّب الرحيم جتاه ابنها الذي مل يفارق 

قّط قلبها.
اأن  ميكن  ال�ضماء،  اإىل  االأر�ص  من  نظرنا  االآن  رفعنا  اإذا 
اإّن احل�ّص االإميايّن الذي اخرتق  يتوّجه فكرنا اإىل مرمي العذراء. 
اإذ توّجه امل�ضيحيون، منذ  انتبه لهذا اجلانب،  التقليد امل�ضيحي 
القدم، اإىل مرمي العذراء ودعوها "اأّم الرحمة". اإّن اأقدم ال�ضلوات 
الرحمة،  اأم  يا  �ضلطانة،  يا  "ال�ضالم عليك،  تبداأ هكذا:  املرميّية 
َمن اأكرث من مرمي العذراء تاأمّل من اأجل  يا حالوتنا ورجاءنا".  
ابنها ومعه، وبالتايل، َمن اأكرث منها ميكن اأن يفهم اأبناءها على 
االأر�ص وهم يتو�ّضلون رحمتها، كي ت�ضفع لهم لدى اهلل؟ هل 
ي�ضتطيع االبن اأن يرف�ص �ضيًئا الأّمه؟ لهذا ال�ضبب، توؤّكد الكني�ضة 
اأن مرمي العذراء، التي انتقلت اإىل ال�ضماء لتكون بجانب ابنها، 
"ب�ضفاعتها املـًّت�ضلة ال تني ت�ضتمّد لنا الِنَعم التي ت�ضمن خال�ضنا 
ابنها  االأبدّي؛ وحّبها االأمومّي يجعلها عيًنا �ضاهرة على اخوة 
واملَحن  امل�ضاق  يعانون وطاأة  واإمّنا  بعُد،  �ضوطهم  ينته  مل  الذين 
اإىل اأن يبلغوا الوطن ال�ضعيد" )املجمع الفاتيكاين الثاين، الكني�ضة، 62(. 
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اال�ضخا�ص  هوؤالء  جميع  بني  م�ضرتك  قا�ضم  هنالك 
املجال  يعطي  الذي يكتنف موقفهم، مما  اللغز  الثانويني، وهو 
املثل  �ضاأن  �ضاأنها  الّلوحة،  اّن  يعني  وهذا  خمتلفة.  لقراءات 
�رسيعا  حالاًّ  تعطي  ال  اأّنها  مبعنى  حدودها،  لها  اي�ضا،  االجنيلي 
ة ذات  اإّننا ال نرى م�ضاحلة �ضاملة، ق�ضّ و�ضهال جلميع اال�ضئلة. 
بني  احلوار  خامتة  عن  ال�ضوؤال  يبقى  للجميع.  �ضعيدة  نهاية 
اجلال�ص  ال�ضخ�ص  وجود  حول  وال�ضوؤال  االأكرب  واالبن  االأب 
واملراأتني. اإّن اأّية م�ضاحلة تنطوي على �رساع داخلي وقرار حّر 

يف اجتاه احلّب.

ماذا ميثّل الأ�سخا�ص الرئي�سون؟

متّثل لوحة رمرباندت امل�ضهد االأ�ضا�ضي من املثل الذي رواه 
االأ�ضخا�ص  باأمانة  ي�ضّورون  املر�ضومون  واالأ�ضخا�ص  ي�ضوع، 
يريد  باأمثال،  يتكلم  الذي  ي�ضوع،  املثل. ولكن  املذكورين يف 
اأن يعلن اجنيل اخلال�ص: اأي هذا اخلرب ال�ضار باأّن اهلل يحّبنا دائًما 
املثل  اأ�ضخا�ص  فاإّن  اأب. وعليه،  بالذات  دائّما، الأّنه  لنا  ويغفر 
يكت�ضبون عندها طابعا ومالمح جديدة واأبعادا �ضاملة. وفقط 
ونر�ضمها(  ون�ضمعها  نقراأها  )التي  ي�ضوع  لكلمات  ينتبه  من 
يلتقط  اخلارج وال  يظّل يف  من  معنّي.  اأّنه  ي�ضعر  اأن  اإىل  مدعّو 
اإليه  الر�ضالة يفقد فر�ضة منا�ضبة كي مي�ّضه اهلل. وهذا ما يدعونا 
اهلل بالذات: "واليوم اإذا �ضمعتم �ضوته" )مز 95؛ اإىل العربانيني 3: 7. 

15(. اليوم، ولي�ص غدا، االآن ولي�ص يف ما بعد.

الأب
املثل.  املركزي يف هذا  ال�ضخ�ص  اإّنه اهلل، اهلل االآب، هو 
"تبارك اهلل اأبو ربنا ي�ضوع امل�ضيح، اأبو الراأفة اإله كّل عزاء، فهو 
خربة  اإّن   .)4-3  :1 قورنت�ص   2( �ضدائدنا"  كّل  يف  يعزينا  الذي 
وهي  رمرباندت.  خربة  اي�ضا  كانت  هذه  ال�ضخ�ضّية  بول�ص 
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اأوال  يحّبنا  الذي  االأول  دائما  اهلل هو  اإّن  منا.  خربة كّل واحد 
واآخرا )راجع 1يوحنا 4: 19(. ل�ضنا نحن الذين اخرتناه، بل 
اأن نبحث عنه.  هو الذي اختارنا. وهو الذي يبحث عّنا قبل 
كّل  اأعطانا  وفيه  الوحبد  ابنه  اأعطانا  اأّنه  درجة  اىل  يحّبنا  وهو 
خري )راجع 1يوحنا 4: 8-10؛ اف�ض�ص 1: 3-5(. لن�ضمع مرة اأخرى 
بابنه  ي�ضّن  مل  الذي  "اإّن  نارية:  بتعابري  يقول  بول�ص  الر�ضول 
نف�ضه، بل اأ�ضلمه اىل املوت من اأجلنا جميعا، كيف ال يهب لنا 

معه كّل �ضيء؟" )رومة 8: 32(.
احلّب.  قوة  هي  لنف�ضه  يطلبها  التي  الوحيدة  القوة  اإّن 
وهو ال يرغم االإبن االأ�ضغر وال االبن االأكرب، بل يرتكهما كي 
اأي  ابناًء،  حّقا  االأبناء  يكون  اأن  يريد  اإّنه  حريتيهما.  ي�ضتعمال 
اأحرارا باأن يحّبوا، اأحرارا اأن يختاروا. اإّنه يعرف اأّن هذه احلرية 
اأن توؤّدي بهم اىل االنف�ضال، او التخّلي، او االهانة، او  ميكن 
اأّن  اأي�ضا  التعا�ضة. ويعرف  الطرق امللتوية، او عدم الر�ضى، او 
كّل ذلك ميكن ان ينعك�ص على قلبه االأبوي، فهذا اأمله وحنانه. 
يف عمق وجعه بب�ضب خطايا اأبنائه، يتاأمل االأب من اأجلهم. وميّد 
دائما يده لي�ضفي وذراعه لي�ضتقبل من يعود اىل البيت. اإّنه مينح 
ال  اإّنه  والقوة.  واالأمان  وال�ضكينة  وال�ضفاء  وامل�ضاحلة  الغفران 
يكّل باأن يكّرر لالبن االأ�ضغر العائد وهو ينظر اإىل ابنه امل�ضلوب: 

"اأنت ابني احلبيب، الذي عنه ر�ضيت" )مرق�ص 1: 11(.

الوجه،  رمرباندت عن طريق  لوحة  عنه  تعرّب  احلّب  هذا 
واأّم،  اأب  يدا  اليدين، هما  هاتني  اإّن  اليدين.  واي�ضا عن طريق 
اإّنها تذّكرنا  الواحدة قوّية واالخرى رقيقة، حتمل ر�ضالة حّية. 
ة كما  بالكثري من كلمات اهلل ولفتاته يف الكتاب املقّد�ص، خا�ضّ
الب�رس  يحّب  اهلل  اإّن  تقول  وهي  ي�ضوع.  ملئه يف  به يف  اأوحى 
كاأب وكاأم، والذي هو اأب واأّم معا، الأّنه خلق االإن�ضان "على 
يقول   .)27  :1 )تكوين  خلقهم"  واأنثى  ذكرا  خلقه،  اهلل  �ضورة 
"اأتن�ضى املراأة ر�ضيعها فال ترحم ابن بطنها؟ حتى ولو  الرّب: 
عينه،  وي�ضوع   .)15  :49 )ا�ضعيا  اأن�ضاك"  ال  فاأنا  الن�ضاء  ن�ضيت 
�ضورة  ي�ضتعمل  ويحمله،  للب�رس  االآب  بحّب  يوحي  الذي 
الذي  احلّب  هذا  ال�ضعب،  جتاه  حبة  عن  ليعرّب  االأّم  الدجاجة 
وراجمة  االنبياء  قاتلة  يا  اور�ضليم،  "اأور�ضليم،  يجد جواًبا:  مل 
جتمع  كما  اأبناءك،  اأجمع  اأن  اأردت  مرة  كم  اليها،  املر�ضلني 
)متى 23: 37(.  تريدوا"  فلم  فراخها حتت جناحيها!  الدجاجة 
ة كّل واحد  ة االبن الذي ترك البيت الوالدي، اإّنها ق�ضّ اإّنها ق�ضّ
منا. ولكّن اهلل ي�ضتقبلنا دائما وانحناوؤه على االبن الذي يعود 
ميّثل اأعمق معاين احلياة. اإّن ح�ضن االآب )راجع يوحنا 1: 18( هو 

ينبوع احلياة واحلياة اجلديدة.
ال  كما  االأ�ضخا�ص،  بني  ميّيز  وال  اجلميع  يحّب  االآب  اإّن 
ويحاور  االأ�ضغر،  االبن  يعانق  فهو  واالأ�رسار.  االأخيار  بني  ميّيز 
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االبن االأكرب حوار احلّب، اذ يخرج اليه وال ي�ضغط على حريته: 
"يا ُبنّي، اأنت معي دائما اأبدا، وجميع ما هو يل فهو لك" )لوقا 
15: 31(. اإّن االحتفال باالبن الذي عاد ال يكتمل اإال اإذا ا�ضرتك 
فيه االبن االأكرب. اإّن قلبه يريد ان يجل�ص االثنان معا على املائدة 
يحبهما  النه  االبنني،  بني  مبواجهة  يقوم  ال  االآب  اإّن  الواحدة. 
مع االحرتام حلرية كّل واحد منهما. بالن�ضبة اإىل اهلل، اإّن جميع 
هو  وهذا  و�ضخ�ضّي.  وفريد  خا�ّص  بحّب  حمبوبون،  اأبنائه 
واجرتهم  العملة  مثل  يف  ي�ضوع  الينا  ينقله  الذي  عينه  التعليم 
)متى 20: 1-15(. فمن ي�ضتطيع اأن يقول اإّنه غري را�ٍص مبكافاأته 
فقط الأّن �ضاحب احلقل يظهر �ضخاءه و�ضالحه للجميع، الأّن 
او  باملقارنات  نحن  نقوم  عندما  العدالة؟  يتجاوز  الرحيم  حبه 
او  با�ضتحقاقاتنا،  نفتخر  او  واالأف�ضلية،  باالمتيازات  نطالب 
جيدا  ن�ضمع  ان  يجب  ومناف�ضينا،  ا�ضدقائنا  جناح  من  نتذّمر 
)متى 20: 15(. "اأم عينك ح�ضود الأيّن كرمي؟"  الرب:  يقوله  ما 

اإّن االأب يف املثل يدعو اىل عيد كبري البنه الذي عاد اىل 
الوليمة،  اخلامت،  الثياب،  العيد:  لهذا  �ضيئا  ُينق�ص  وال  البيت. 
املو�ضيقى، الرق�ص. هو ذاته يرتدي ثياب العيد، ويزيّن البيت، 
ة لالبن. يتخّطى مقاومة وتاأنيب االأبن االكرب: "قد  ويعد املن�ضّ
وجب اأن نتنّعم ونفرح" )لوقا 15: 32(. اإّنه اأمر، ولكّنه لي�ص اأمر 
ينفجر  احلّب  احلدود،  يعرف  ال  احلّب  احلّب.  اأمر  بل  �ضلطة، 

يف الفرح والعيد. والفرح لي�ص فرحا اذا مل ي�ضرتك فيه جميع 
على  اال�ضطراب  من  جّوا  ي�ضفي  واحد  غياب  اإّن  احلا�رسين. 

العيد.
اأبنائه  وليمة جلميع  ينظم  اإّنه  فرحنا.  ويريد  يحّبنا  اهلل  اإّن 
 .)24-16  :14 لوقا  1-14؛   :22 متى  )راجع  ابنه  بعر�ص  ليحتفل 
اجلميع مدعوون وال ي�ضتثني اأحًدا: "اأدعوا اىل العر�ص كّل َمن 
جتدونه" )متى 22: 9(. اإّنه اله احلّب، اله الفرح. اإّن جميع امثال 
ال�ضال،  )اخلروف  ال�ضاّل  االبن  مثل  مع  جندها  التي  الرحمة 
اهلل،  فرح  عن  تعرّب  اإّنها  بالفرح.  كّلها  تنتهي  املفقود(  الدرهم 
هو  وجده  الذي  باخلروف  الراعي  فرح  اإّن  فرح.  كّل  ينبوع 
�ضورة لفرح اهلل باالبن العائد: "هكذا يكون الفرح يف ال�ضماء 
بخاطئ واحد يتوب اأكرث منه بت�ضعة وت�ضعني من االأبرار" )لوقا 
هو  ووجدته  عادت  الذي  للدرهم  البيت  رّبة  وفرح   .)7  :15
فرح مالئكة اهلل )راجع لوقا 15: 10(. اإّنه فرح ي�رسي كالعدوى 
وال�ضماء  والب�رس،  والقدي�ضني،  املالئكة،  فرح  اهلل:  بيت  يف 
واحد  فرح  هو  بل  ال  مئة،  على  بواحد  الفرح  اإّنه  واالر�ص. 
على ماليني. نعم، اإّن كّل ان�ضان هو ابن اهلل وكّل ان�ضان له قيمة 
المتناهية، وان�ضان واحد ي�ضاوي الكون باكمله. ال اأحد ُيعَترب 
رقًما اأمام اهلل، ال اأحد هو منوذج يف قالب. كّلهم ن�ضخة اأ�ضلية، 
�ضيء  "هذا  م�ضتحيل؟  هذا  وحمبوبون.  وحيدون  اأبناء  وكّلهم 
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يعجز النا�ص وال يعجز اهلل، فاإّن اهلل على كّل �ضيء قدير" )مرق�ص 
.)27 :10

كيف  اأي�ضا  يف�رّس  ممكنا  ي�ضبح  الذي  امل�ضتحيل  هذا  اإّن 
ابن  اإّن  واحلزن.  الفرح  اهلل  ابن  ويف  اهلل  يف  يتواجد  اأن  ميكن 
اهلل هو امللك املمجد والعبد املتاأمّل، وهو العري�ص الَفِرح ورجل 
االوجاع. اإّنه يتاأمّل عندما يرى اأّن حّب اهلل ال يجد �ضدى وال 
ا�ضتجابة وُيقابل بالرف�ص. هل من املمكن الفرح عندما يغيب 
اأحد االخوة عن املائدة او يحتفط بال�ضغينة حيال اأخيه؟ يفرح 
"رحماك  قائال:  الروح  او  اجل�ضد  مري�ص  ي�رسخ  عندما  الرّب 
يا ي�ضوع ابن داود!" )لوقا 18: 38(. ويفرح عندما ترمتي امراأة 
والغفران  الرحمة  منه  لتطلب  تبكي  وهي  قدميه  حتت  خاطئة 
جميع  يخل�ص  "اأن  هو  االآب  فرح  اإّن   .)38-36  :6 لوقا  )راجع 
حزقيال  النبي  اأعلن  واأن  �ضبق  لقد   .)4  :2 )1طيموتاو�ص  النا�ص" 
"األعّل هواي  االإله:  للرّب  اجلميل  التعبري  القدمي هذا  العهد  يف 
يتوب عن  اأن  األي�ص يف  الرّب.  ال�ضّيد  يقول  ال�رسير؟  يف موت 
ما يجد �ضداه يف كلمة  )حزقيال 18: 23(. وهذا  فيحيا"  طرقه 
الرب...  "اإّن  يقول:  حيث  اجلديد  العهد  يف  بطر�ص  القدي�ص 
جميع  يبلغ  اأن  بل  اأحد،  يهلك  اأن  ي�ضاء  ال  الأّنه  عليكم  ي�ضرب 

النا�ص اإىل التوبة" )2 بطر�ص 3: 9(.

البن
األعّله من اجلراأة اأن نرى ي�ضوع يف االبن االأ�ضغر؟ كيف 
ومع  اخلاطئ؟  هذا  تاب  ولو  اخلاطئ،  يف  الباّر  نرى  اأن  ميكن 
اأّن ي�ضوع حمل خطايانا جميعا )راجع ا�ضعيا  فاإّننا نعرف  ذلك، 
53: 12( واأّنه "حمل خطايانا يف ج�ضده على اخل�ضبة" )1بطر�ص 
2: 24(. ويف�رّس القدي�ص بول�ص حالة االبن الربيء واملتاأمل بتعابري 
درامّية: "ذاك الذي مل يعرف اخلطيئة جعله اهلل خطيئة من اأجلنا 
االأزيل  االبن  لهذا،   .)21  :5 )2قورنت�ص  اهلل"  بّر  فيه  ن�ضري  كي 
"يخرج من االآب" )راجع يوحنا 8: 42(، و"جتّرد من ذاته و�ضار 
على مثال الب�رس" )فيلبي 2: 6-7(، لكي ي�ضبح رفيق درب الب�رس 
على االأر�ص، ويحمل يف ذاته خطاياهم وي�ضبح االبن االأ�ضغر. 
اإّنه يرتك بيت االآب يف ال�ضماء، وياأتي اىل بلد غريب وين�ضب 
خيمه بني الب�رس )راجع يوحنا 1: 14(. يعطي كّل ما لديه، ويتعر�ص 
يعود  ال�ضليب،  درب  يف  االأمر،  اآخر  ويف  واالحتقار  للتخّلي 
الغني  وهو  الأجلكم  "افتقر  الذي  حقا  اإّنه  االآب.  بيت  اىل 
لتغتنوا بفقره" )2قورنت�ص 8: 9(. قد اأراد ي�ضوع اأن ي�ضبح االبن 
االأ�ضغر، لكي ن�ضبح نحن االأبناء املحبوبني. ولدى عودته اىل 
االآب، فانه يحمل معه جمهورا من االخوة: "�ضعد اىل العلى 
)اف�ض�ص 4: 7(، ويقود معه  العطايا"  النا�ص  واأعطى  اأ�رسى  فاأخذ 
ال�ضماوية، يدعو  الذين �ضّلوا وعادوا. واإىل وليمته  االأبناء  كّل 
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اي�ضا "الفقراء والك�ضحان والعميان والعرجان" )لوقا 14: 21(، 
ويلب�ضهم احلّلة البي�ضاء، وهي حّلة احلّب الذي يغفر.

اإّنه  اال�ضكال  من  ب�ضكل  االأكرب؟  االبن  هو  ي�ضوع  وهل 
ي�ضبح �ضبيها به اأي�ضا، اذ يحمل خطيئته. الأّنه يريد اأن يخل�ضه 
االأكرب  البنه  االأب  اأقوال  بني  ملفت  متاثل  هنالك  اي�ضا.  هو 
يقول:  املثل،  االأب، يف  اإّن  ال�ضماوي.  الأبيه  ي�ضوع  وكلمات 
"يا بنّي، اأنت معي دائما اأبدا، وجميع ما هو يل فهو لك" )لوقا 
اأر�ضلني  الذي  "اإّن  15: 21(. وي�ضوع بدوره يقول عن االآب: 
ير�ضيه"  ما  ابدا  دائما  اأعمل  هو معي. مل يرتكني وحدي الأين 
)يوحنا 8: 29(. واي�ضا: "جميع ما هو لالآب هو يل" )يوحنا 16: 
15(. باالإ�ضافة اإىل ذلك، ويف ختام حوار ي�ضوع مع نيقودم�ص 
)يوحنا  يده"  يف  �ضيء  كّل  فجعل  االإبن  يحّب  االآب  "اإّن  نقراأ: 
يدخل يف  االآب،  قبل حّب  من  ـُمر�ضل  ال ي�ضوع،  اإّن   .)35 :3
من  للخروج  م�ضاعدته  يريد  الأّنه  االأكرب،  االبن  هذا  مع  حوار 
اأنانيته و�ضغينته. يريد م�ضاعدته ليقّرر بحّريته الدخول يف �رسكة 
مع اخيه االأ�ضغر، ومع كّل االخوة واالآب. جميعهم مدعوون 
متى 8:  )راجع  مائدته  اىل  واجللو�ص  االآب  بيت  الدخول يف  اإىل 
)لوقا  يخدمهم"  عليهم  ويدور  للطعام،  "يجل�ضهم  بل  ال   ،)11

.)37 :12

َمن اأنا بني هوؤلء الأ�سخا�ص؟

اأوا�ضُل التاأّمل يف لوحة رمرباندت، يف �ضوء َمَثل ي�ضوع. 
يل،  يرويها  اأن  اهلل  يريد  التي  ة  الق�ضّ تي،  ق�ضّ اأي�ضا  اأّنها  اأفهُم 
اأن  انا  اأريد  التي  ة  الق�ضّ هلل،  اأرويها  اأن  اأنا  اأريد  التي  ة  والق�ضّ
�ضعب  ة  ق�ضّ رمرباندت،  ة  ق�ضّ انها  واأخواتي.  الإخوتي  اأرويها 
بيني وبني  ين�ضاأ حوار  ة اهلل! وهكذا  اإّنها ق�ضّ الب�رس.  ة  اهلل، ق�ضّ
واحلياة  املوت  واأّن  يتعانقان،  والغفران  اخلطيئة  اأّن  اأ�ضعر  اهلل. 
اأّن ال�ضماء  اأّن احلّب يحرق اخلطيئة. اأرى  يتالقيان حيث نرى 
واالأر�ص، الزمن واالأبدية، الب�رسّي وااللهّي يتالقيان وي�ضبحان 
جا. يجب اأن اأدخل  �ضيًئا واحًدا. ال اأ�ضتطيع اأن اأظّل غريباومتفرِّ

اأنا اأي�ضا يف امل�ضهد. اأي جهة اأختار؟
ب�ضكل عفوّي اأختار االبن االأ�ضغر: اإّنه ي�ضبهني. كم من 
جديدة.  وخربات  مغامرات  عن  بحثا  االآب  بيت  تركت  مّرة 
ال�ضهوة،  اللذة،  ال�ضلطة،  املال،  نف�ضه:  دائما  يجذبني هو  وما 
اختربها  جتارب  اإّنها  الرغبات.  اإ�ضباع  الكربياء،  اال�ضتقالل، 
ي�ضوع ذاته اأي�ضا )راجع متى 4: 1-11؛ لوقا 4: 1-13(. والقدي�ص 
يوحنا يلّخ�ضها بقوله اإّنها "�ضهوة اجل�ضد و�ضهوة العني وكربياء 
الغنى" )1يوحنا 2: 16( يف كّل مرة اأبحث فيها عن احلّب خارَج 
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بيت االآب، فاإيّن اأفتح جرًحا يف قلبه. اإّن جميع اأنواع الهروب 
وحلّبه.   الأبّوته  اإهانة  دائما  هي  والكبرية،  ال�ضغرية  البيت،  من 
ولكن كم من مّرة اختربُت فرح عناق االآب الرحيم واملباِرك. 
وعدم  الفهم  و�ضوء  واخلذالن  بالف�ضل  �ضعرت  مّرة  من  كم 
ويغفر  ويحّبنا،  يعزينا،  اهلل  اأّن  ن�ضعر  اأن  فرح  من  له  يا  احلّب. 
قورنت�ص 1:   2( تعزية"  كّل  واإله  الرافة  "اأبو  الأّنه  وي�ضاعدنا،  لنا، 
3(. اإّن ي�ضوع هو حّب االآب الذي �ضار ب�رسا الأجلنا، الأجلي، 
بنف�ضه من  "اأحّبني وجاد  بول�ص:  القدي�ص  مع  القول  واأ�ضتطيع 

اأجلي" )غالطية 2: 20(.
اإّن  ب�رساحة  القول  يجب  االأكرب،  االإبن  اإىل  بالن�ضبة  اأّما 
على  وانكبابه  لبيته  باأمانته  االعرتاف  مع  يعجبني.  ال  موقفه 
اأنانّيا، ح�ضودا، م�ضتعدا للحكم، واثًقا من  اأجده  فاإيّن  العمل، 
اأّنه هو اي�ضا ابتعد عن بيت  األي�ص �ضحيحا  نف�ضه ومن برارته. 
اأنتقده،  الذي  اأنا  جيدا،  نف�ضي  يف  تاأملُت  اذا  ولكن،  االآب؟ 
اأيّن قريب منه  اأالحظ  اأت�رسف متاما مثَله واأ�ضواأ منه.  اأّنني  اأجد 
اأكرث مما انا قريب من االبن اال�ضغر. فاإنني م�ضتعد دائما للتذّمر، 
للنقد، للحكم، الدانة االآخرين. ال اأتنازل عن وجهات نظري، 
االآخرين.  اأفراح  ا�ضارك  ال  ُيخطئ،  من  ًما حيال  تفهُّ اأُبدي  ال 
اأن لغريي ف�ضاًل  اأرى  التقدير، واأ�ضمئز عندما  اأخاف من عدم 
احد  يعرتف  ال  عندما  باالحباط  واأ�ضعر  ح�ضود،  اإنني  علّي. 

االبن  مر�ص  من  املرء  ُي�ضفى  اأن  االأ�ضهل  من  رمبا  ب�ضخ�ضيتي. 
االأ�ضغر من اأن ي�ضفى من مر�ص االبن االأكرب. فهذا يعاين مبر�ص 
بينما يعاين االآخر من مر�ص يف الروح. وكالهما  يف اجل�ضد، 
نف�ضي، يف  اأجد  واأيّن  اىل خال�ص.  بحاجة  �ضااّلن، وكالهما 
اأخرى يف االآخر، ومّرات  بع�ص املّرات، يف الواحد، ومّرات 

يف كليهما معا.
اأّما بالن�ضبة اإىل االأب، فال تاأتي حتى على بايل اأّنني ميكن 
اأن اأقوم بدوره. فاالأب عظيم، فوق كّل �ضيء، وينري كّل �ضيء، 
ومع  به.  نت�ضّبه  ان  امل�ضتحيل  من  يبدو  �ضيء:  كّل  مركز  وهو 
كما   ، كاملني  اأنتم  "كونوا  يقول:  ي�ضوع  اأ�ضمع  عندما  ذلك، 
اأّن اباكم ال�ضماوي كامل" )متى 5: 48(، ويقول اي�ضا: "كونوا 
اأ�ضعر   ،)36  :6 )لوقا  رحيم"  ال�ضماوي  اباكم  اأّن  كما  رحماء  
وموّجه  مالئكة،  اإىل  ال  ب�رس  اإىل  موّجه  فكالمه  خا�ضة.  بقوة 
اأفهم  عندها  وقدي�ضني.  الأنبياء  ال  مثلي،  وخطاأة  �ضعفاء  لب�رس 
اأ�ضبح  اأن  اأت�ضّبه باالآب. دعوتي هي  اأن  اإىل  اأّن ي�ضوع يدعوين 
اأن  اإىل  مدعّو  ولكّني  ابن،  دائما  اإّنني  مثله.  رحيما  اأًبا  االآب، 
ا�ضارك االآب يف حنانه. واأي�ضا ي�ضوع هو ال�ضورة الكاملة حلنان 
االآب. اهلل، االآب الوحيد )راجع متى 23: 9( يدعوين اىل اأن اأت�ضّبه 
الّن  وذلك  روحه،  بقوة  احلّب  يف  اأعي�ص  اأن  اأب،  ب�ضفته  به 
منه "ت�ضتمد كّل اأبّوة يف ال�ضماء ويف االر�ص" )اأف�ض�ص 3: 15(، 
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ويدعوين اإىل اأن اأكون �رسيكا يف ابّوته و�ضاهدا لها. فقط عندما 
نعي�ص كاأب يحّب، ميكن اأن نعك�ص �ضعاعا �ضغريا من حّب اهلل 

الالحمدود.
وم�ضداقيتها  اأهميتها  االأب  �ضورة  فيه  فقدت  عامل  يف 
ال�رسق ب�ضورة االأب  فيه  الذي يحتفظ  الوقت  الغرب، يف  يف 
ب�ضكلها ال�ضلطوي، يف "جمتمع بغري اآباء" )كما قال اأحدهم(، 
من املهم ومن ال�رسوري اأن ن�ضهد للدور احلقيقي لالأب بح�ضب 
ال�ضاّلني واالأب املحّب يجب ان تثري  َمثل االبنني  اإّن  االجنيل. 
ميكن  كيف  ابنا؟  اأ�ضبح  اأن  ميكن  "كيف  مزدوجا:  �ضوؤاال  يّف 
جعلته  بول�ص  القدي�ص  عا�ضها  التي  اخلربة  ان  اأًبا؟".  اأ�ضبح  اأن 
باأّننا  اأرواحنا  مع  ي�ضهد  نف�ضه  الروح  "وهذا  باندها�ص:  يقول 
اأبناء اهلل. فاإذا كّنا اأبناء اهلل، فنحن ورثة: ورثة اهلل و�رسكاء امل�ضيح 
يف املرياث، الأّننا، اإذا �ضاركناه يف اآالمه، ن�ضاركه يف جمده اأي�ضا" 
اأبناء، ونحن ورثة، فن�ضرتك يف عطايا  )رومة 8: 16-17(. نحن 
بول�ص  القدي�ص  يقوله  ما  لنا. كم هو جميل  ت�ضبح  التي  البيت 
اىل اأهل قورنت�ص ولنا: "فكّل �ضيء لكم، اأبول�ص كان اأم ابل�ص 
اأم �ضخرا اأم العامل اأم احلياة اأم املوت اأم احلا�رس اأم امل�ضتقبل.كّل 
�ضيء لكم، واأنتم للم�ضيح، وامل�ضيح هلل" )1قورنت�ص 3: 22-21(.

خامتة

�ضة للرحمة االإلهية، نحن  يف هذه ال�ضنة اال�ضتثنائية املكرَّ
الكني�ضة  يف  كّنا  موقع  اأي  يف  مدعوون،  جميعا  امل�ضيحيني 
هو  االأول  مزدوج:  التزام  اإىل  فيها،  ر�ضالتنا  كانت  ومهما 
املثول اأمام "اهلل الوا�ضع الرحمة" )اأف�ض�ص 2: 4(، والت�ضّبه باالآب 
ال�ضماوي "االآب ال�ضماوي الرحيم" )لوقا 6: 3(. اإّن العي�ص مع 
االآب والعودة اىل بيته دعوة دائمة متالأنا حّبا وحنانا مثله. اإّننا 
مدعوون اإىل اأن نتحّول اىل �ضورته. اإّننا مدعوون اإىل اأن نلب�ص 
التي  التطويبة  كامل  ب�ضكل  عا�ص  اإّنه  احلبيب.  االبن  امل�ضيح، 
)متى 5:  ُيرحمون"  الأّنهم  للرحماء  "طوبى  اجلبل:  على  اأعلنها 

7(. طوبى ملن يعرفون كيف يحّبون، الأّن االآب يحّبهم.
ولهذا ال�ضبب، فاإن َمثل االبن ال�ضاّل، كما هو احلال مع 
جميع اأمثال ي�ضوع، "لن يزول اأبدا" )متى 24: 35(. وحقٌّ ما قيل 
اإّن "هذا املثل وحَده قد م�ّص قلوًبا اأكرث من كّل ُخطب الوّعاظ 

كّلهم مًعا".
يف هذا املثل، ك�ضف لنا ي�ضوع وجه االآب الرحيم. وهو 
ذاته ال�ضورة املرئية لالآب الرحيم، "�ضورة اهلل الذي ال ُيرى"، 
كما يقول القدي�ص بول�ص يف ر�ضالته اإىل اأهل قول�ضي )1: 15(، 
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وكما يقول القدي�ص يوحنا يف ختام فاحتة اإجنيله الرابع: "اهلل ما 
الذي  هو  االآب  ح�ضن  يف  الذي  الوحيد  االبن  قّط.  اأحد  راآه 
اأخرب عنه" )1: 18(. يف هذه ال�ضنة، نتاأمل يف ي�ضوع �ضورة 
االآب الرحيم، لكي ننقل مالحمه وجنعلها مالمح هويتنا، يف كّل 
الفردية والعائلية واالجتماعية.  مرافق حياتنا اخلا�ضة والعاّمة، 
وكعالمة لاللتزام، يف هذه ال�ضنة املقّد�ضة، بهذه الكلمة القوية 
ال�ضماوّي  اباكم  اأّن  كما  رحماء  "كونوا  لي�ضوع:  وال�ضامية 
الرحمة  اأعمال  اإىل  فرن�ضي�ص  البابا  ي�ضري   ،)36  :6 )لوقا  رحيم" 
ك�ضو  اجلياع،  اإطعام  واحدة:  واحدًة  ويعّددها  اجل�ضدية، 
العراة، ا�ضتقبال الغرباء، م�ضاعدة املر�ضى، زيارة ال�ضجناء، دفن 
املوتى؛ واأي�ضا اإىل اأعمال الرحمة الروحية: تعليم اجلّهال، ن�ضح 
ـُنّكدين  اخلطاأة، تعزية املحزونني، مغفرة االإ�ضاءات، احتمال امل

ب�ضرب، ال�ضالة من اأجل االأحياء واالأموات )راجع رقم 15(.
اكت�ضاف  اأمام  اأنف�ضنا  جند  قد  االأعمال،  هذه  جميع  مع 
االبن  مثل  يف  جندها  االأعمال  هذه  جميع  اأن  وهو  جميل، 
ال�ضاّل. يف غمرة بوؤ�ضه، اأمل يكن االبن ال�ضاّل جائًعا، وعط�ًضا، 
ا، و�ضجني ذاته، وميتا روحّيا؟ هذا ما  وعاريًا، وغريًبا، ومري�ضً
يقوله االأب نف�ضه: "كان مّيًتا... كان �ضائًعا..." )لوقا 15: 52(. 
األي�ص  اإىل احلياة ووجد )راجع لوقا 15: 42(.  اأّما االآن، فقد عاد 
بحاجة اإىل ن�ضح، وتعليم، وحتذير، وتعزية، ومغفرة، وحتّمل، 

البيت  اإىل  عادوا  �ضالني  بناء  ب�ضفتنا  اي�ضا،  نحن  ورحمة؟ 
االأبوي، فعانقهم االآب الرحيم، فيجب اأن نكون اآباء رحيمني. 
اإن القدي�ص يوحنا ال يكّف عن ن�ضحنا، كّل يوم من اأيام ال�ضنة 
نحن  فعلينا  احلّب  هذا  اأحّبنا  قد  اهلل  كان  "اإذا  قائال:  املقّد�ضة، 

ا" )1 يوحنا 4: 11(. اأي�ضا اأن يحّب بع�ضنا بع�ضً
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�سالة البن ال�ساّل
بعد العر�ص يف البيت الأبوي

جئتك منكو�ص الراأ�ص،
فرفعَت راأ�ضي.  

جئتك بغري ا�ضم،
فاأعدت يل ا�ضمي.  

جئتك بغري هوية،
فجعلَت من �ضدرك  

هويتي.  
جئتك بائ�ًضا،
فاأغنيتني.  
جئتك غريًبا،

فجعلتني من اأهل البيت.  
جئتك عاريًا،

فاألب�ضتني حّلة العر�ص.  
جئتك �ضجيًنا،
فحّررتني.  

�ضكًرا لَك، يا اأبِت،
الأّنك راأيتني،  

الأّنك اأ�رسعَت اإيّل،  
الأّنك قّبلتني،  

الأنك اأدخلَتني بيتك  
العامر باالأفراح،   

الأنك اأعدَت اإيّل  
براءتي االأوىل.   

لقد ق�ضدُتك �ضّيًدا،
فوجدُتك اأًبا.  

ق�ضدُتك خالًقا،
ا. فوجدُتك خمّل�ضً  

ق�ضدتك دّياًنا،
فوجدُتك حباًّا.  

ق�ضدُتك عادال،
فوجدُتك رحيًما.  

جئُتك عبًدا،
وقبلَتني ابًنا.  

جئتك اأجرًيا،
وقبلتني وارًثا،  

جئتك م�ضتعطًيا،
وقبلتني ُمرحباًّا.  

جئتك حزيًنا،
وقبلتني َفِرًحا.  

جئتك خاطًئا،
وقبلتني تائًبا.  

جئتك ذلياًل،
فاأعدَت يل كرامتي.  

ا، جئتك مري�ضً
ف�ضفيتني.  
جئتك يائ�ًضا،

فاأعدَت يل بهجة االأمل.  
جئتك ميًتا،

فاأعدَت يل طعم احلياة.  

�ضكًرا، لك، يا اأبِت.
�ضكرا لك، يا اأبِت،

الأّنك اأبي،
والأيّن ابنك،
اأعي�ص فيك،
    معك،

    من اأجلك.
اآمني.
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