َّ
مرتين في السنة عن دار المشرق
مجلة
َّ
إلكترونية تصدر َّ
ن
العدد الحادي عشر ،كانه األول 0202

أبدا من الماضي!
المسيحيهن ليسها ً
األب سليم دكاش اليسهعي



إفتتاح معرض "مسيحيه الشرق 0222 :سنة من التاريخ" في باريس

مديحيي الذخق َبجأ في الخامذ
معخضا حؾل
غؼ
في باريذ استظاع معيج العالؼ العخ
بي أن يش ّ
ً
ّ
ّ
جامعا ثالثسائة قظعة نادرة مؽ مختمف أنحاء
ويدتسخ حتّى أواخخ كانؾن الثاني ،ٕٓٔ2
والعذخيؽ مؽ أيمؾل
ّ
ً
الذخق والغخب وحتّى أميخكا ،والججيج فييا ّأنيا ،مؽ قاعة إلى أخخى ومؽ طابق إلى آخخ ،تخوي حكاية
السديحية في الذخق األوسط واألدنى مؽ مؾارنة وسخيان كاثؾليػ وأرثؾذكذ وكمجان وأتباع الكشيدة
الذعؾب
ّ
أيزا لمخئيذ الفخندي
إنجيمييؽ ...وىحا السعخض كان مشاسبة ً
السذخ ّقية وروم أرثؾذكذ وكاثؾليػ والتيؽ و ّ
ّ
مجخد رعايا عمييؼ أن
ندية الحجيثة التي كانت تشغخ إلى
ّ
يرؾب الدياسة الفخ ّ
السديحييؽ ّ
إيسانؾيل مكخون أن ّ
أن الفغاعات التي ارتُكبت في حّقيؼ واستغالل
يتأقمسؾا مع واقع األنغسة
الدياسية القائسة في دوليؼّ .إال ّ
ّ



رئيذ تحخيخ مجّمة المشرق.

ٔ

ظي تحّفغاتيؼ واإلعالن عؽ دعؼ
ندية إلى تخ ّ
أوضاعيؼ مؽ جانب بعض األنغسة ،دفع الدياسة الفخ ّ
السديحييؽ لمحفاظ عمييؼ ركيدة مؽ ركائد السجتسع الذخق أوسظي.
ّ
تحتل طبقات ثالث مشو مبشى معيج العالؼ العخبي .ما يمفت الشغخ
بحج ذاتو الحي
لشعج إلى السعخض ّ
ّ
ُ
ّ
السديحييؽ الخاسخ في تاريخ السشظقة ،وىؾ
الفشية السعخوضة ّإنسا تج ّل عمى حزؾر
يكسؽ في ّ
ّ
أن اآلثار ّ
الدجاجيات
بقؾة في مختمف المؾحات واأليقؾنات والتساثيل والجفاتخ والكتب و
ّ
تؼ التعبيخ عشو ً
ثقافيا ّ
حزؾر ّ

السديحية الكائشة في ذلػ الذخق حيث نذيج والدة السديح
دية
أيزا
ّ
السعخوضة .ىؾ حزؾر ُيتخجؼ ً
ّ
التعج ّ
أن السعخض ،وإن
وبذارتو ،كسا نذيج إرىاصات انتذار
السديحية في السجن قبل األرياف وذلػ طبيعيّ .إال ّ
ّ
وكأن
السديحية
دية
أيزا ّ
أعيخ جميًّا ىحه ّ
نبض واحجّ ،
يحخكو ٌ
الستشؾعة ،فيؾ يغيخىا ً
ّ
التعج ّ
وكأنيا جدؼ واحج ّ
َ
ّ
الخوح بقي بذكل خفي ىؾ ماسػ كل األعزاء الستفخقةِ .
فد ْح ُخ الذخق ممترق بيحه الؾثائق التي تخوي
ّ
ّ
ّ
ٍ
برؾت ٍ
ن
أيزا تذيج إليسان الشاس والخعايا
يا
أن
إال
االضظياد
و
الحد
و
السعاناة
و
الجياد
مؽ
طؾيال
يخا
ً
ّ ّ
عال تار ً
ً
اآلتيتَْيؽ
والجساعات التي تحّمقت حؾل إنجيل ربؾال أو اآلتي مؽ فمؾرندا أو مؽ لؾحتي مؾزاييػ دو ار أوروبؾس َ

مؽ واششظؽ.

جهلة في المعرض

ٕ

مديحييؽ يعيذؾن تحت الخظخ الجائؼ لكؽ مؽ دون خؾف،
أنت ىشا ،في زيارتػ السعخض ،عمى خظى
ّ
أن كثيخيؽ ىاجخوا أو
بل بالفخح واالفتخار ّ
ألنيؼ استظاعؾا التغّمب عمى الكثيخ مؽ السخاطخ بالخغؼ مؽ ّ
مجخد قظعة آثار مؽ
قرة الساضي أو ّإنو ال يجعل
ّ
السديحييؽ ّ
استدمسؾا أو أبعجوا .فيحا السعخض ال يخوي ّ
الفشية بسختمف أشكاليا ،ذلػ اإلندان ال
الساضي وحدب ،بل ّإنو يعمؽ صخاحة ّ
كل ىحه التُحف ّ
أن مؽ حّقق ّ
إن ماضيو ىؾ دافع لو أن يبشي الحاضخ ومجاميػ السدتقبل.
يشتيي بل ّ

ٖ

