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 (1)ومنطق الجمال المعصومالمجدليَّة 

 مروان عازاراألب 

 

 مقّدمة
ًٌّ هَو شاِعُرنا؛ ٌعزُف بأصابعه العشر على كّلِ حرف كأنّه وتر. ٌلهو بعالِم الّشعِر، ٌرسم   موسٌم

"بإزمٌله الرهٌف"
(ٕ)

لتعدّدٌّة، ؛ ٌعانك األبعاد، ٌحبن العفوٌّة بخٌوط األبجدٌّة، بابالصور، باإلبهام، بالكلمات، 

عالمه، فنترُن  بألوان العبمرٌّة، باألرِض، بالنجوِم، بالشمس، بالممر. ٌُتعب فٌنا الوعً بالفضولٌّة. ٌأخذنا إلى

 السطحٌّة، لنسكَن الرمزٌّة، فنعانُك معه جوهَر الحالِة الشعرٌّة. 

                                         
()  الكسميك. –محاضر في الالىوت العقائدي في كمّية الالىوت الحبرّية في جامعة الروح القدس أستاذ  ر،األب مروان عازا 
من اآلن فصاعدًا سأشيُر إلى الكتاب  .1961، بيروت، المكتب التجاري، طبعة ثانية، المجدلّيةسعيد عقل، قراءة الىوتّية لكتاب  (1)

. يعني : كتاب المجدلّية، صفحة 51، المجدلّيةمثاًل: كًرا فقط عنوانو والصفحة. الذي يتأّلف من مئة وعشرة أبيات من الشعر ذا
51. 

 . 135، 1963، بيروت، سعيد عقل والغزل الخّّلق"اإلزميل الرىيف"، عبارٌة استعمميا جورج الغرّيب في كتابو  (2)
 

تين في الّسنة عن دار المشرق   مجمَّة إلكترونيَّة تصدر مرَّ
 7112حزيران ، العاشرالعدد 

 (1381يسوع المسيح لمريم المجدلّية )، ظهور الكسندر أندريفيتش ايفانوف
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 ، والِعبَرحٌنَها ٌغُمُرنا اإلٌحاُء واإلٌماع واألصواُت 

ًْ منّا الشمَّ   والذّوَق والسْمَع والبََصر. فٌسب

 هنان، بٌن الوعً والبلوعً، بٌن الوالعِ والخٌال،

 أو لُْل 

ًَ والوالَع والخٌاَل، ًَ والبلوع  هنان، حٌث نتخّطى الوع

 نسمو فوَق األضداِد... نلتمً الكون، نلتمً ماهٌّتَه، 

 نشعُر به، بمّوتِه،

 فً حضرتِه،  هنان، حٌُث ٌعصُف هدوُء الجماِل، ٌغُمُرنا الصمتُ 

 هنان، عندما ننفلُت من األوهاِم التً نسجناها، نرى منطَك الجماِل المعصوِم بكلٌَّتِه.

 المجدليّةُ وظّل اإلله – 1

ضوُء الجماِل الذي لََمَع فً بداٌِة الكتاِب، تغَلغََل بٌَن الحروِف والكلماِت، وراَح ٌفتُّش عن حمٌمَتِه، 

 المطلِك، ال غٌر... عن اإلله. السّرِ ال عن سواه، عن الجمالِ  عن

ًَّ لوَن النهاٌة على ولعِ البداٌِة البٌضاء.  كأنًّ بالشاعر ٌِزفُّ إل

 "نغمةٌ آذنت وصحٌو أضاَء فً محٌّا هٌماَن من نعماَء.

ًُّ زرلاء، وتفنى عبر الرؤى بٌضاَء."  (ٖ)تتراءى فٌه األمان

ت األّول، ٌكتمبلِن بعماِد المجدلٌِّة فً نهِر وكأّن النغمةَ التً آذنْت والصحَو الذي أضاَء فً البٌ

ِ فً البٌِت األخٌِر، حٌث "ٌرتمً ذلن الجناُح علٌها فٌراها اإللهُ ظلَّ إلهِ  ًّ  (ٗ)"!النوِر الحمٌم

ِ، جماُل األلوهِة لتغدَو به ظلَّ إله. ًّ نمارُب هنا  لذلن عند حدوِد الصدى، ٌغُمُرها جماُل الحّبِ الحمٌم

ِ، أال وهو التألٌه من دوِن شّنٍ موض ًّ ً فً البلهوِت الشرل الذي نشعُر بِه لبَل أن  ،Theosisوعاً أساسٌّا

 ٌومىَء الٌِه شاِعُرنا الكبٌُر فً آخِر بٌٍت من المجدلٌِّة.

ِ، هو نعمةٌ من هللاِ الذي أرسَل ابنَهُ ألجِل خبلِصنا.  ًّ  والتألٌهُ بحسِب البلهوِت الشرل

ً لٌصٌَر اإلنساُن إلهاً"المدٌّس أثناسٌوس األس ٌمولُ  . ٌتحمَُّك ذلن (٘)كندري: "لمد صاَر هللا انسانا

عندما ٌغمُر الحبُّ المطلُك بكلٌّّته، المختارٌن بكلٌّّتهم. عند ذلن، تصبُح النفُس جمٌلة، بحسب المدٌّس 

 .(7). فااللتراُب من هللا هو حٌاة النّفس(ٙ)غرٌغورٌوس النٌّصً، ألنّها التربْت من هللا

                                         
 .43، المجدلّية (3)
 .91، المجدلّية (4)
(5)  PG 25, 192 B. 
(6)  PG 44, 833; 868 CD; 897 CD. 
(7) PG 46, 176 A. 
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هللُ لٌَس فمط جمٌبلً، بل هو جوهُر الجماِل نفِسهِ فا
. لذلن، عند الترابِها من النّوِر، تُضحً النّفُس (8)

ال ٌحدُث  .(ٓٔ)الجدٌد ، بحسب المدٌّس سمعان البلهوتً(lumière seconde)؛ تغدو نوراً آخَر (9)هً نوراً 

بكلٌّته، بحسب المدٌّس ٌوحنّا الصلٌبً،  ذلن إال عندما تستضٌُف النّفُس هللا؛ فٌغدو هللاُ محوَر اإلنسانِ 

Edith Stein والحٌاةُ التً تجري فٌه ال ٌمكُن إال أن تكوَن شبٌهةً بحٌاةِ الثالوِث نفِسِه، بحسب المدٌسة
(ٔٔ) .

ً أبعاداً أَُخر بحسب المدٌّس غرٌغورٌوس الباالمًٌختبر عندها  اإلنسان الذي  ؛ ذلن أنَّ (ٕٔ)الجسد أٌضا

على ما ٌمول المدٌّس  بأحاسٌسه وبمعرفته ما هو أبعد من المحسوس ومن المعمول ملّسُ ٌتٌمبل النعمة، 

 .(ٖٔ)أغوسطٌنوس

 هذا التألٌهُ المعطى لنا بالمسٌحِ ٌسوَع، هو دعوةٌ حّرةٌ لكّلٍ ِمنَّا، للغوِص فً الجماِل المطلِك..

Paul Evdokimovأولٌسِت المداسةُ جماالً، والجمال حمٌمة الهوتٌّة كما ٌمول  للمداسِة.
؟ أولٌس رفُض (ٗٔ)

أولٌس الجماُل هو  ؟Serge Boulgakov (15)تجدٌفاً على الروحِ المُدُِس، ألنوِم الجماِل، كما ٌؤّكدُ  الجماِل 

ُرنا  Dostoïevski الذي سٌخلُّص العالَم كما ٌذّكِ
 ؟(7ٔ)؟ أَولسنا به نغدو "ظلَّ إلٍه"، كما ٌمول سعٌد عمل(ٙٔ)

 بالبٌاِض، بالنماِء لبَل النماْء، بفرحٍ، بسحٍر، بنوعٍ من البهاْء. ٌوّشُح شاِعُرنا مرٌمَ 

 حتّى إنّهُ ٌمول:

 (8ٔ)"ٌطُهُر الَطْرُف، إن رآها على نٌِّر ُعهٍر مخّضٍب ببٌاِض."

                                         
(8) Ibid., 836 B. 
(9)  Ibid., 868 B. 
(11) Hymne XLII, v. 192. 
(11) ,197 Nauwelærts,, Louvain, L’être fini et l’Être éternel. Essai d’une atteinte du sens de l’être  

454. 
(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 Krivochéine, 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).   

 (213تجدُر اإلشارة إلى أّن الروح القدس، في نظر ىذا الالىوتّي الّروسّي، ىو أقنوم الجمال )م. ن.، 
 .1868ثاني كانون ال 13، بتاريخ Sophie Ivanovفي رسالة وّجييا دوستويفسكي إلى ابنة أختو  (16)
 .91، المجدلّية (17)
 .54، المجدلّية (18)
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ِ والجمالِ  ًّ ُن  وكأنّها فً الوْعٌِها، فً ُعمِمها، فتّشْت، ُمنذُ البِداٌِة، عن النوِر الحمٌم . لذلن، ٌلِوّ الحّكِ

، "ٌهٌّئ لنا جّواً من الفرحِ الصاحً والمضًِء. َوٌَستَْلِهُم الصورةَ (9ٔ)شاعُر َمجدلٌَّتَهُ، باأللواِن الزاهٌةال

 . (ٕٓ)واللوَن كداللٍة مجازٌٍّة على هذا المناخِ" على حدّ لول جورج زكً الحاج

ًُّ لم ٌكن ذان الذي تغنّى به الناُس وولفوا عندَه.  إذاً جمالُها الحمٌم

ًَّ إّن ا الذي  المسٌح،  عند شاِعِرنا، الجماُل الذي ٌخلّص، هو الجماُل اآلخر، إنَّهُ  لجماَل الحمٌم

باالتّحاِد به "نُضحً مسحاَء"، كما ٌموُل أورٌجانوس، ٌضحً كلٌّ منّا، مع المجدلٌّة، "ظلَّ إله" بحسب 

 تعبٌِر شاِعِرنا الكبٌر.

ًّ من دون لماٍء مع المسٌح، من دون حّبٍ، من دون للُت التألٌهَ؟ لكن ال تألٌه فً البلهوِت الشرل

 توبة، من دون اتّحاْد.

 إذاً..

 بين الحّبِّ والتوبة - 2

ًُّ هو المدٌُّس. المداسةُ توبةٌ دائمةٌ إلى هللا واتّحادٌ به  ًُّ الحمٌم ًُّ لداسةٌ، والبلهوت الجماُل الحمٌم

 بالمسٌحِ ومعه بالبشرٌِّة وبالكوِن أجَمَع. 

 نُنا فً هذا اإلطاِر، وبعد لماِء المجدلٌِّة ٌسوَع، الحدٌُث عن مراحَل ثبلٍث:لذلن، ٌمكِ 

 فً المرحلِة األولى باحِت المجدلٌّةُ بحبّها لٌسوَع، 

 .(ٕٔ)"صارحته بالحّبِ، والكوُن ساٍه ال ٌعً والزماُن ال ٌتوالى"

، من جهة، ومن جهٍة (ٕٕ)َعتِهاعلى الرغم من كّل مغامراتِها، لم تحّب المجدلٌّةُ أحداً، لم ٌكن باستطا

ً بذاتها. حتّى  أخرى كان ٌُنظُر إلٌها نِظرةَ لذّةٍ ال أكثر مع كّلِ جماِلها. وكأنّها بلمائِها ٌسوَع، التمْت أٌضا

 لبل لمائِِهما، عند سماِعها به، وكأّن شٌئاً ما بدأَ ٌأُخذُ دربَهُ إلى ذاتِها، حتّى ولو عبَر التساؤل:

 تمنََّع مزوّراً عن الروِض، ٌوم هلَّ جناهُ؟"أيُّ جاٍن، لالت، 

 أيُّ عٌٍن حّرى الشكاةِ استطابْت ُهْدَب عٌٍن جفّْت بها األمواهُ؟

 أيُّ ثغٍر حّراَن مات على ثغٍر رطٌٍب ما أشعلته الشفاهُ؟

 )ٖٕ(وَوهت زهرةُ اللذائِذ فً ِسّرِ ٌسوَع تموُل : ٌوَم أراهُ .."

                                         
 ."سعيد عقل شاعرًا أسطورّيًا في "المجدلّية" و "قدموس في "األلوان الّزاىية" عبارة استعمميا جوزف لّبس (19)

http://www.m-aslim.net/site/articles.php?action=view&id=402 
 ، بيروت، المؤّسسة الجامعّية لمدراسات والنشر والتوزيع،لمجدلّية، قدموس، رندلىالفرح في شعر سعيد عقل. اجورج زكي الحاج،  (21)

 .76، 1981الطبعة األولى، 
 .84، المجدلّية (21)
(22) Don Juan  كذلك ىو حاُل المجدلّية.أن يثبتلم يكن بإمكانو أن يحّب ألّنو لم يكن قادرًا عمى . 
 .67-64، المجدلّية (23)
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، بٌن ا  لَخمٌبلت، أبصرتهُ... وعندما نظَر إلٌها... أحبَّتْهُ.هنان، عند شاطىِء األردّنِ

عند ذان، فً حضرةِ الجماِل، فً حضرة ُمبِدعِ الجماِل، خرجْت ونحن معها من حدوِد المكاِن 

 والزماِن؛ 

، فً النشوةِ، على البلزمنٌّة"  . )ٕٗ("فكأنّنا من عممٌّة الحاضر نفسه نُطلُّ

 ً السماُء إذاً، إن لم تكن لماًء؟أولٌس اللماُء بالمسٌحِ سماًء؟ وما ه

لنا الهنٌهةَ أبداً، واللحظةَ أزالً؛ دُِعٌنا لترِن ذواتِنا عند حدوِد  مع الَمجدلٌِّة أُِخذنا إلى العُلى، تذوَّ

لنذهَب الٌِه، فٌغدَو الحبُّ هو مسِكنُنا. عند ذان، نُضحً فً حالِة حّجٍ دائٍم نحو الجماِل المعصوم  ذواتِنا،

 نفِسه.

 جدلٌّة إذاً باحت بحبّها لٌسوع،الم

 )ٕ٘("فإذا الردُّ من ٌسوَع جفوٌن تتسامى وجبهةٌ تتعالى."

لم ٌرفِض المسٌُح حبَّ المجدلٌِّة، لكنَّهُ لم ٌذهْب إلٌها بل دعاها إلٌه. فاللماُء بالمسٌحِ  سموٌّ وارتماء. 

 حرٌّة وجماٌل وحبٌّ وسماء.

 ةلم ٌغب عن الباِل بعدُ كٌف أنَّ المجدلٌّ 

 !"حدّثت ُمبِدَع الجماِل، إلهَ الُحّبِ، بالحّبِ، طٌِّباً، والجمالِ 

 )ٕٙ("!ودعتهُ إلى التمتّعِ باألٌّاِم لبل الخرٌِف، لبل الزوالِ 

إنَّ ُحبَّ المجدلٌِّة لم ٌعُل كفاٌةً، فهو بعدُ لم ٌذهْب بالجسد إلى حدوِد التجلًّ.. لم تنفلِت الَمجدلٌّةُ إلى 

 تً نََسَجْت لترى أنَّ للجماِل منطماً معصوماً. اآلن من األوهاِم ال

 لذلن، نرى فً المرحلِة الثانٌة أن

، إن غراماً وإن لدساً، وكفّاِن ُمدّتا لنواِل"  .)7ٕ("راحت الَمجدلٌّة تسأُل الحبَّ

 ٌن. وكأنّها فً وضعِ صبلةٍ، وكأنَّ حبَّها غدا صبلةً، وَطلَباً للنعمِة وانفتاحاً على حّبٍ وجماٍل مختلفَ 

 ال أعرُف.. كأنّها تموُل األبانا. طالبةً الخبَز كفاَف ٌوِمها.. طالبةً خبَز الحٌاةِ.

 وَمن ٌسأْل ٌنْل وَمن ٌطلْب ٌجْد وَمن ٌمرْع ٌُفتْح لهُ.

هنا، فً المرحلة الثالثة، ٌتّضح أّن حبَّ المسٌحِ وما تْطلبُهُ المجدلٌّةُ وما ٌطلبُهُ ٌسوعُ لن ٌكتمبل إالّ 

 مٌمٌٍّة، بتغٌٌِر َمسلٍن ومنطٍك وحٌاة؛ بتوبٍة ح

 لذلن، راحت المجدلٌةُ 

                                         
 .18 جوزف صايغ، م. س.، (24)
 .84، المجدلّية (25)
 .81، المجدلّية (26)
 .86، المجدلّية (27)
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 "تلثُم التُرَب، توبةً، وٌسوعٌ ٌتوارى فً ُجهمِة األدغاِل.

 لملمْت لحَظها فلم تلَك إالَّ نثَر آماِلها على اآلماِل،

 )8ٕ("!واّمحت ِذلّةُ الحٌاِء، فلم تنعْم بمرآهُ والدموعُ آللً

ٍ للفرحِ اآلتً، الذي أضحى حاضراً لثُم التراِب تعبٌٌر عن تو ًّ بٍة عمٌمٍة عن الماضً واستمباٍل فعل

منذ اللماِء بٌسوَع، حتّى لبل التوبة نفِسها.  فاآلتً فً حٌاتِنا المسٌحٌِّة ٌبدأُ اآلَن وهو هنا. لذلن، من هنا، 

، تبدأُ سماؤنا. هنا، عندما نمبُل أن نخَسَر ذواتِنا ل حٌث ًَّ تعودَ إلٌنا ذواتُنا بهبٍة من نعٌُش الحبَّ الحمٌم

الحّبِ نفِسِه، من الجماِل نفِسه، بعطٌٍّة من اآلخر، من هللا الذي هو الحكُّ والحٌاةُ... عندما نحُن نمدُّ أٌدٌنا 

 لنواِل. 

 ففً الحّبِ عموماً موٌت وحٌاةٌ. فكٌف حبُّ المسٌح، اإللِه المتجّسِد؟

ِة الحنطِة التً إْن لم تمْت تبَك فً األرِض مفردة، وإن فحبُّ المسٌحِ ٌُلِزُمنا أن نموَت معه كحبّ 

 ماتت أتت بثماٍر كثٌرةٍ.

وكأّن المجدلٌّةَ لبَل الفصحِ ماتت مع المسٌح عن خطاٌاها ولامت معهُ متّشحةً بالبٌاِض. وكأنّها 

، والنورُ  هو الضٌاءُ بالشوِق لد تعّمدْت بالمسٌحِ،  ًُّ لَ ، الحكُّ  الحمٌم ها إلٌِه. فالتوبةُ هً تغٌٌّر وتناولتْهُ، فحوَّ

ٌل جذريٌّ وجوهريٌّ لذواتِنا كالخبِز والخمِر اللذٌِن ٌتغٌُّر جوهُرُهما بعد التمدٌِس  عمٌٌك وفً األعماِق؛ تََحوُّ

 .)9ٕ(جسدَ المسٌحِ ودََمهلٌغدوا 

 لم تَر المجدلٌّةُ دموع المسٌح حٌنها، تلن الدموع التً غدت مبلكاً لها حارساً.

ةُ الجسدٌّةُ التً أرادتْها المجدلٌّةُ مع المسٌحِ، فتعّمدْت، وغدْت نشوةً روحٌّةً، هو فٌها أّما النشو

 المحوُر ولٌست هً. وكأنَّ الكلمةَ ُولدْت فٌها. فأضحْت هً مولودةً من هللا.

ِس. فكما أّن ٌمِكنُنَا الحدٌُث هنا عن شراكٍة مختلفٍة، بٌن المسٌحِ وكّلِ نفٍس ٌولدُ فٌها بمّوةِ الروحِ المُدُ 

الكلمةَ مولودٌ من اآلب، والروَح منبثٌك ِمنه لبل كّلِ الدّهور، كذلن النفُس، عند اتّحاِدها بالمسٌحِ تولدُ من 

أن تكوَن مساوٌةً له فً الجوهر، فتعٌُش من حٌاةِ هللا الذي هو المحبّةُ المطلمةُ التً  اآلب من دون

 َسَكنَتْها.. تغدو ظلَّ إله.

                                         
 .87-86، المجدلّية (28)
بواسطة نيل جسد الرّب، يقوُل البطريرك الّدوييي، يصير اّتحاد آخر وىو أّن جميع المؤمنين الذين يتناولونو يصيرون واحدًا ليس " (29)

رة تصير واحدًا في البحر وجميع اشياد العسل تصير قرصًا واحدًا اذا مع هللا وحسب بل مع بعضيم حّتى كما أّن جميع النيو 
سكبت معًا كذلك في شركة ىذا السّر نصير باسرنا واحدًا مع هللا ومع جسد ابنو ومع بعضنا كما قال في انجيل يوحّنا "وألجميم 

أنت أييا اآلب فّي وأنا فيك ليكونوا ىم أيضًا واحدًا أقدس ذاتي ليكونوا ىم أيضًا مقّدسين بالحّق... ليكونوا بأجمعيم واحدًا كما انك 
ي فينا". وبقولو يكونوا فينا واحدًا يريد أننا نحن نستحيل اليو ألّن بين خبز الرب والخبز الطبيعي فرقًا عظيمًا وىو أّن الخبز الطبيع

يو ألّنو اشد قوة من الجميع وبروحو نرتبط باسرنا. ُنحيمو إلى جسدنا من شّدة الحرارة التي فينا وأّما خبز الرّب فيو ُيحيمنا كمنا ال
كما يتوّسل اآلباء اغناطيوس وباسيميوس وقميموس في دعوة الروح قائمين "اّىمنا اييا الرب الى الشركة واالعتصام بروح واحد اليي 

 فيكون هللا كالًّ في الكل"وسماوي" فإّن ىذا خاّصًة ىو المقصود في ىذا السّر حّتى يعصمنا بروح واحد مع هللا ومع بعضنا 
 (.593، 1896، الجزء الثاني، بيروت، المطبعة الكاثوليكّية، منارة األقداس)البطريرك إسطفان الدوييي، 
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ًٌّ بٌن هللاِ والنفِس؛ ألكون أشدَّ دلّةً بٌن الطالاِت الغٌر مخلولِة فً هللا إنّهُ إكلٌلٌ   énergies) روح

incrééesوالنفس ، ًُّ الطالات ولٌس الجوَهُر  . ألّن الظلَّ هنا لد ٌعنً تلن)ٖٓ((، كما ٌمول البلهوُت الشرل

 نفُسه.

إلى نشوةٍ روحٌّة لم تعِرْفها من لبُل. وكأنَّ لذلن تحّولِت النشوةُ الجسدٌّةُ التً امتهنَتْها الَمجدلٌّةُ 

مجدلٌّة سعٌد عمل عذراُء مع المسٌح. فالبٌاُض الذي ٌجتاُح الكتاَب ٌدُلُّ أٌضاً على تلن العذرٌِّة الروحٌِّة 

ِل هللاِ المجدلٌّةُ. والعذرٌّةُ الروحٌّةُ هً خصوبةٌ بحدِّ ذاتِها، ألنَّ النّفَس تهٌّأْت بها الستمبا التً توّشحت بها

 الكلمِة.

ًَ باآلخِر، ونمبَل اآلخَر الذي  أخلى الكلمةُ ذاتَهُ آخذاً صورةَ عبٍد، ودعانا لنموَم بالفعل  نفِسِه ، فنلتم

 هو هللاُ واإلنساُن معاً.

لٌس إخبلُء الذاِت والموت مع المسٌح حالةً محزنةً ولاتمةً. ال بل هما انتصاٌر على الموِت 

 فً الحٌاة وفرٌح وجماٌل. والخطٌئِة، إنّهما حٌاةٌ 

 كأنًّ بالشاعر ٌمول : لٌس الضعُف خطٌئةً بذاتِِه، بل الثباُت فً الخطٌئِة هو الخطٌئةُ.

 إذاً ها المجدلٌّةُ 

 )ٖٔ("تلثُم التُرَب، توبةً، وٌسوعٌ ٌتوارى فً ُجهمِة األدغاِل."

 دّسة.لكن لماذا توارى ٌسوعُ فً جهمة األدغاِل؟ ال أدغاَل فً األراضً المم

كثافةُ األدغال وظلَمتُها لد تداّلِن على حالة المجدلٌِّة التً ارتمْت َهٌمى عندَ رجلً ٌسوَع. والُهٌام 

ُهنا ٌحِمُل المعنٌٌن معاً: الحبَّ الشدٌدَ والضٌاَع فً آن. فَِمن كثرةِ حبِّها، هامت على وجِهها ال تعلُم ما 

َ لها أنَّ  تفعل، وال إلى ٌسوَع لم ٌمبْل حبَّها، مع أنَّ ذلّةَ الحٌاِء لِد اّمحت، وهً لم  أٌن تذهب بعد أن تهٌّأ

  .مبلنٍ  جناح ،منذ اآلنَ ، غمرها تعلم بعدُ أن لد 

ُف، المدٌُّس، بعد لمائِِه المسٌَح.  ولد تدلُّ ُجهمةُ األدغاِل أٌضاً على اللٌِل المظِلِم الذي ٌمرُّ بِِه المتصِوّ

ةِ النّوِر. وكأّن مرٌَم، التً عاشت بٌن األضواِء فً اللٌِل كما فً النهاِر، فمد تأتً كثافةُ العتمِة من ِشدَّ 

تنتمُل بعد لمائها المسٌَح من نوٍر مظلٍم إلى ظلمٍة منٌرةٍ، على حدِّ لول جبران خلٌل جبران، تَنتَِمُل إلى 

 باإلله الذي هو نوٌر من نوٍر. النوِر، ألنّها التمت

 صورةُ المجدلٌِّة على لدَمً ٌسوَع، كما رَسَمها سعٌد عمل : تلفُتُنً أٌضاً فً هذا المشهدِ 

 "سعُف الغاِر دونها فً انكساٍر، وسنى التاجِ مطرٌق فً ركوع

 )ٕٖ(لدّستْها العروُش لدََّسها الناُس، وداست على للوب الجمٌعِ"

                                         
(31)

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. 
 .86، المجدلّية (31)
 .58، المجدلّية (32)
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دٌ هً أٌضاً وُمطِرلَةٌ فً ركو  .عِ وكأنَّه مع المجدلٌِّة، كلُّ العروِش والتٌجاِن ُسجَّ

 المسٌحِ. لدَمً هً دونَ  تْ رَ مملكٍة مهما كبُ  وكأّن كلَّ 

بعد اللماِء بالَمجدلٌَِّة، لم ٌذهْب ٌسوعُ بعٌداً، غٌَر أنَّهُ أرادها أن تفتَّش عنهُ بكّلِ كٌانِها ألنّها لد 

 وجدتْهُ.

 فها هو ٌدعوها من الحركِة إلى السكون.

 المجدليّة والمسيح بين حركٍة وسكون - 3

 ِر هً َمجدلٌَّتُنا، تتهادى بٌن حركٍة وسكون. كالِشع

 ال تهدأُ.بكلماٍت فً البداٌِة نرى الشاعَر ٌصُف مرٌَم 

ها، إلى َشفَتٌَها فثغِرها  والعٌوْن؛ من خدٌَّ

ها، ف  والجفوْن؛ ، فشْعِرهاهاخصرِ إلى لدِّ

 هً التً

 (ٖٖ)"!"تمؤلُ الجوَّ من أصابِِعها العشِر، فملهى الضُّحى أصابُع عشرُ 

َمجدلٌّةُ سعٌد عمل فً حركٍة دائمٍة، لبَل لمائِها ٌسوَع. حتّى ضّجْت بها أورشلٌُم وَخفََك اسُمها فً 

ها.   جّوِ

عندما ٌبدأُ سعٌد عمل بالحدٌِث عن ٌسوَع، حتّى لبَل أْن تلتمٌَهُ المجدلٌّةُ، نبلحُظ تغٌّراً فً نمِط 

 الكتابة. 

 ٌداه، برائحِة الٌاسمٌن التً تفوُح من كلماتِه.  نشعُر بغتةً بالسكون، بالجدٌِد الذي لالتْهُ 

 نشعُُر أٌضاً بحرَكتِِه الساكنْة:

 لام بٌن األمواجِ، من نظر الناِس ومن ِمسَمعِ الذُرى الواجماِت."

 )ٖٗ("ٌُفِعُم النبرةَ التفاتاً إلى فوُق، وٌُبمً على البماِء صداهُ.

 أّما المجدلٌّةُ فبعدَ حركتِها التً لم تهدأْ إلى اآلَن، 

، هنان، بٌن الَخمٌبلت، وسمعتْه،  ٌأتً السكوُن بعدَ أن رأِت المسٌَح والتمتهُ عندَ شاطئ األردّنِ

 ورافمتهُ ذلن المساء. 

، إلى اإلحساِس وكأنَّ الشاعَر ٌَْغِسُل حواسَّ المجدلٌِّة وحرَكتَها : من النظر، إلى السَّْمعِ، إلى ال شّمِ

 فالذَّوِق فالكٌان. 

 فما ٌحدُُث ال ٌعنً فمط مرٌَم وٌسوَع:

                                         
 .49، المجدلّية (33)
 .61، المجدلّية (34)
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 . )ٖ٘("فً وجوِم السماِء واألرِض، إرهاٌف لنجوى المسٌحِ والمجدلٌّة"

الكون ٌُصغً وٌُرافك. لٌس اللماُء عابراً. وكأنَّ كلَّ ما ٌَحدُُث فً حٌاتِنا له تردّداتُه على الكوِن 

 عند لمائنا هللاَ، عند توبَتِنا. فٌكوُن الكوُن كلُّهُ فً إصغاء.بأسِره، ُخصوصاً 

 . )ٖٙ(هنا باحِت الَمجدلٌّةُ بحبّها لٌسوَع. فلم ٌُجبْ 

 والبوُح حركةٌ. والصمُت سكوْن.

 فهمت.. فتابت.

 وفً التوبِة حركةٌ والتوبةُ سكون.

 أرادوا رجَمها، فحنا علٌها.

 والرجُم حركةٌ وظلُّ اإللِه سكوْن.

. مرٌ ًّ  ُم سعٌد عمل كأنّها هً مرتا اإلنجٌل

 .)7ٖ(ففً اإلنجٌل جلسْت مرٌُم عند لدَمً ٌسوَع، تسمُع تعالٌَمه. سكنتْ 

 .نَّ المطلوَب واحدأل السكونِ أّما مرتا فلم تهدأْ. عند ذان، دعاها ٌسوعُ إلى 

 كأنّها شخٌص آخُر.فً المجدلٌِّة، مرٌُم كانت مهتّمةً بأموٍر كثٌرةٍ، كأنّها مرتا. فهً لٌست هً. 

بعد لمائِها ٌسوَع، عندما شعرْت بحضوِر هللا، عندها فمط، عرفْت ذاتَها. عادت إلى ذاتِها. غدت 

 سكوناً. حَركتُها 

لها إلٌه. كأّن حبَّهُ أََخذَها منها،  أحبّت المجدلٌّةُ المسٌَح، َغَمَرتْها رٌاحٌنُهُ، رفعها جمالُهُ، حوَّ

 تِها لٌمؤلَها منهُ.أفَرَغها من ذا وأعطاها له،

 فعُل إيمان - 4

 )8ٖ("تمتماٌت تموُل آناً : ٌسوعٌ هٌنماٌت آناً تضجُّ : هللاُ."

 ٌعزُف سٌعد عمل، ٌرسم.

، كأّن باخ ٌعِزُف إحدى  chiasmeــ فً هذا البٌِت، فً تركٌبَتِِه، فً شكل ال ًَّ ُ إل الذي بنى، ٌتهٌّأ

 الٌُمنى بطرٌمٍة أخرى.ممطوعاتِِه، حٌُث الٌدُ الٌسرى تجاوُب الٌدَ 

                                         
 .78، المجدلّية (35)
، َبوحة "ال، ليس إاّل الحبُّ تجربٌة كونّية. فيو وحدُه طرُب الُسّذِج وسكرُة العباقرة. ولرّبما بو وحده يتساوى المتفاوتون معرفة" ) مقّدم (36)

 (. 72، صفحة 1991. راجع كأٌس لخمر، الطبعة الثانية، 1954ديوان أدفيك شيبوب، بيروت، 
"اإلنجيل، في رأي شاعرنا، كتاب كّل األزمنة. ما تدّخل في شؤون الينيية العابرة، بل حسم في ما سيعرض لكّل الخميقة عمى  (37)

 (.4، 1971خّشان، الجزء األّول، بيروت،  ، طانيوسمقّدمة أنت والمسيحمنطمق األبد" )سعيد عقل، 
 .63المجدلّية،  (38)
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لٌس المسٌُح مخلولاً  إنّه فعُل إٌماٍن بٌسوَع المسٌحِ، هللاِ االبِن، األلنوِم الثانً الذي تجسَّدَ لٌخِلَّصنا.

ًّ الشهٌر homoousios كالكوِن وسائِر الكائنات. إنّه مساٍو لآلب فً الجوهر، ، بحسب التعبٌر الٌونان

ً سامٌاً، فوَق كّلِ ، الذي ردَّ ٕٖ٘آلباء مجمع نٌمٌة  على الهرطمِة اآلرٌوسٌّة التً تجعُل المسٌح مخلولا

 المخلولات، إنّما مخلولاً. 

 ،ِ ًّ ردَّ آباُء المجمعِ معتمدٌَن على حججِ آرٌوس نفِسِه، لٌمولوا إنَّ المسٌَح ٌسوَع هو ابُن هللاِ الح

 مولودٌ غٌر مخلوٍق من اآلِب لبَل كّلِ الدهور.

 مسٌُح ابَن هللا لما كان الخبلُص.إذ لو لم ٌكِن ال

، نوٌر من نوٍر كما ٌمول لانون إٌمان نٌمٌة ٌسوُع المسٌحُ  المسطنطٌنٌّة )أي -إلهٌ حكٌّ من إلٍه حّكٍ

(. إنّهُ إلهٌ وإنساٌن معاً، كما ٌذّكُرنا سعٌد عمل، ذو طبٌعتٌَِن 8ٖٔوالمسطنطٌنٌّة األّول  ٕٖ٘ مجمعً نٌمٌة

( فً وحدوةِ األلنوم ، صار إنساناً 8ٔٙئتٌَِن )مجمع المسطنطٌنٌّة الثالث ( ومشٌٔ٘ٗ)مجمع خلمٌدونا 

 لٌخلَّصنا.

 .)9ٖ("تتّكً رحمةُ العُلى، بٌن جفنٌه، اتّكاَء السنى بحضن البَِرٌَّة"

لم ٌأِت المسٌُح لٌدٌَن بل لٌخلَِّص؛ لٌحّوَل األضداِد، لٌجعلَنا مشاركٌَن بالخبلِص. لٌغفَر خطاٌانا من 

 ِه، كما للَمجدلٌَِّة.فٌِض حبِّ 

  هنا نرى فً مولِف ٌسوَع من الشرٌعِة تأكٌداً لطبٌعته اإللهٌَِّة.

 فالشرٌعةُ هً من هللاِ. وحده هللاُ هو ربُّ الشرٌعِة.

ُرنا بأنَّ الشرٌعة لئلنساِن ولٌس اإلنساُن للشرٌعِة.  َرفََض ٌسوعُ َرجَم المجدلٌِّة، وكأّن الشاعر ٌذّكِ

تغٌٌٌر جوهريٌّ فً تفسٌِر الشرٌعِة. أكثُر من ذلن؛ فهو داللةٌ على سلطاِن المسٌح على وهذا المولُف هو 

 الشرٌعِة هو الذي

 "ٌلوُح السبلُم فً شفتٌِه بسمةً حلوةً ونبراً بلٌبل

 ٌنثنً ِمشٌةَ الملوِن جلٌبل  ٌلتوي نِملةَ الطفالى نحٌبلً 

 واغتدْت حوَل خطِوِه إكلٌبل  ألرٌاحٌُن من ٌدٌه تهاوت

 )ٓٗ(سربلتْهُ أطٌابُها سربلتْهُ ُسُحُب النّوِر سربلتْهُ الهٌولى."

 لٌس سبلُم المسٌحِ كالسبلِم الذي تَِعدُنا به الدوُل وال تفً. 

، ومن الداِخِل.  ًٌّ فسبلُم المسٌحِ لٌس انعداَم الحروِب وانتفاَءها وحسب. إنّهُ لبَل كّلِ شًٍء سبلٌم داخل

 هو سبلٌم ٌنبعُ 

 جماِل لٌغُمَر للوبَنَا وعمولَنا وكلَّ َمْن وما حولَنا. هو سبلٌم من هللا... هو سبلُم هللا.من الحّبِ وال

                                         
 .68، المجدلّية (39)
 .71-69، المجدلّية (41)
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داً لبَل أن ٌتمّجدَ. كأنّهُ ٌرى إكلٌَل الشوِن  ٌسوع سعٌد عمل ملٌن مكلٌّل بالرٌاحٌِن، كأنّه ٌراهُ ممجَّ

 وإكلٌَل الغاِر معاً.

 خاتمة

عٌداً عنّا فهو فً كّلِ ٌوٍم ٌمُضُّ مضاِجعَنا، فً كّلِ ٌوٍم هنالن إنَّ ما حدث للَمجدلٌِّة أو كادَ، لٌس ب

 أال ارِجمها". !شفاهٌ تصٌُح : "وٌها 

ً لدخوِل عادةً، فً زمٍن عادَ فٌه رجُم النِّساِء وبٌعُُهنَّ  الجنّة، وغدا ذبُح الرجاِل واستعبادُُهم شرطا

َرنا، ومن مستلزماِت الدٌِّن الذي ٌفّسُرهُ َمن ٌفّسُرهُ كما  ٌحلو له وعلى هواه، ٌعودُ سعٌد عمل لٌذّكِ

، باإلنسانٌّة المتجلٌّة.  باإلنسانٌِّة الحّكِ

َرنا بمنطٍك آخَر، منطٍك غٌِر منِطِمنا، غٌر تفكٌِرنا ومحدودٌَّتِنا. ٌذّكرنا بالغفراِن، بالحّبِ  ٌعودُ لٌذّكِ

 بٌسوَع الذي معهُ غدِت اإلنسانٌّةُ فً للِب هللا.  الكبٌِر،

 كلٌّ ِمنَّا مسؤوالً عن خبلِص كّلٍ منّا. فٌكوُن ّكُرنا بأْن على كّلٍ منّا أن ٌكوَن هو مسٌٌح بالمسٌحِ. ٌذ

ً ٌُكْن هذا اآلَخُر. مهما اختلَف عنّا. ومهما  ًَ اآلخَر. أٌّا لذلن على الواحِد أن ٌبسَط جناَحهُ لٌحم

 اعتبرناه غارلاً فً الخطٌئِة... 

 .(ٔٗ)بحجرٍ منّا ببل خطٌئٍة فلٌرِجْمها َمن منّا ببل خطٌئة؟ َمن 

 منه وحسب، بل راَح أبعدَ بكثٌٍر، لمد رآها ظلَّ إله. هانِ ٌُدألذي هو ببل خطٌئٍة، لم ٌحِمها وحسب، لم 

 لمد ُغِفَر لها كثٌراً ألنّها أحبّْت كثٌراً.

 الشعُر نفُسهُ. تعّمدت مرٌُم بالمسٌحِ، لبَستْهُ. أّما المادّةُ فكأنَّها، فً كتاب سعٌد عمل، هً

دَ المسٌُح الَمجدلٌّةَ.  فالشعُر هو النهُر المتدفُِّك؛ هو الماُء الذي بِِه َعمَّ

وكأنَّ الشعَر عند سعٌد عمل هو أٌضاً، عند لمائِِه المسٌَح، مسٌٌح آخُر؛ هو أٌضاً، عند لمائِِه اإللهَ، 

 ظلُّ إله. 

دَ بالمس ، ٌَنثُُر الٌاسمٌَن فً الكلمات.لد ٌكوُن الشعُر هنا، مجدلٌّةً أٌضاً، تعمَّ  ٌحِ، فغدا حامبلً لسّرٍ

 أٌمونةً أضحى الّشعُر، نصلًّ به، نصلًّ معه، غدا هو صبلةً.

فِك، بالسحِر، إلى األُفُِك نرى من خبلِلِه نتجلّى، ننُظُر  ما ال ٌُرى، نسمُع ما ال ٌُمال، نشعُُر بالدِّ

ِة، وراَح ٌَغِرُف جدلٌالتجلًّ الذي أخبرنا عنه شاعُرنا فً المَ  عٌونَنَا إلى الجبال، إلى تلِّ . نرفُع بالجمال

وحدَهُ رآه، ٌلتمط الوحً من اإلنسانٌِّة المتجلٌِّّة، مَن اإلله. ٌكتُب أٌمونَتَهُ الشعرٌّةَ، ٌحبُِكها بحباِل ا ممّ 

وسٌمى، بالنغم، باإلٌماع، النوِر، بالضوِء، باأللواِن البهٌّة. بالورِد، بالٌاسمٌِن، بالعطِر، بالرٌاحٌِن؛ بالم

                                         
"والحقيقة أننا، نحن البشر، يقول شاعرنا، ميما ارتفعنا في مراتب الكمال، الكمال نفسو الذي يدعونا إليو يسوع، نظلُّ خطأة"  (41)

 (.3، 1998يكتب، نبيل موّنس، بيروت،  )سعيد عقل، مقّدمة لماذا تركتني؟ كاىنٌ 
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، بالفضاْء؛ بالمكاِن، بالزمان، بالسحرِ ؛ بالفجِر، بالضٌاْء، بالجبالبالخٌال؛ بالسماِء، بالممم، باألرِض، 

، ؛ بالغفرانِ بالصباحِ، بالمساْء؛ بالسبلِم، بالبسمِة، بالجبلِل، بالبهاْء؛ بالرحمِة، بالتوبِة، بالحّبِ، بالهناءْ 

، بالنورِ ؛ ، بالجنونْ ، بالفكرِ (ٖٗ)، باإلبداعِ (ٕٗ)بالخلكِ  بالنماْء؛، بالعفِّة، بالطُّهرِ  ، بالغوى، بالجفوْن؛ بالظّلِ

 باإلنساِن، باإللِه، بالحركِة، بالسكوْن. 

 مع سعٌد عمل نطأُ األرض كالجناحِ فضاَء، كأنّا فً الرعشِة نلمى جمال الّشعِر لرَب األلوهة. 

هُ، ننفلُت من األوهاِم التً نسجناها لنرى منِطمَهُ، منطَك الجماِل هو الجماُل نتأّملُه، نتأّمُل جمالَ 

 المعصوم بكلٌّته.

 فً البدِء كاَن الكلمة والكلمةُ كان عند هللا، وكان الكلمةُ هللا.

 إلى صبلتِِه. بالكلمِة ٌشهد سعٌد عمل للكلمِة، ٌدعونا إلى مبللاتِِه، إلى اإلٌماِن باإللِه...

ً معها نرفع أٌدٌنا كأنّه ٌردّدُ فً ال َمجدلٌِّة ما عبّرْت عنه ِمرى فً لدموس، فابتهلْت ونحُن أٌضا

 مبتهلٌن، ونمدُّ الكفَّ مصلٌّن:  

 "أعطنا، رّبِ، لبل كّلِ عطاٍء، أن نحطَّ التفاتةً فً سناكا،

 (ٗٗ)"!ُكلُّ ما دوَن وجهَن الجّمِ َوهٌم : أعطنا، رّبِ، أعطنا أن نراكا

                                         
 

                                         
‘ : الببل’"ال، ال يكون المسيحّي مسيحّيًا، يقول شاعرنا، إن لم يحّدق بملء عينيو، وصباح مساء، بتمك الكممات األربع األول من  (42)

(. وفعل 4يكتب، م. س.،  ؟ كاىنٌ لماذا تركتنيبدايًة، إذن، عمينا نحن أن نخُمق" )سعيد عقل، مقّدمة ‘. في البدء األلوىيم خمق’
، الطبعة كأٌس لخمر. راجع 1954، ديوان أدفيك شيبوب، بيروت سنة َبوحمقّدمة الخمق "ىو أن تعطَي وأن تبني" )سعيد عقل، 

 (.75، 1991الثانية، 
 (. 73، ديوان أدفيك شيبوب، َبوح"منتيى المعرفة أن ُيبَدَع كما من عدم" )سعيد عقل، مقّدمة  (43)
 .234، 1991، بيروت، نوبميس، الطبعة الرابعة، قدموسقل، سعيد ع (44)
 


