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 احلوار الثاين

 
 كثرية.  بأفكار   عاد صديقي عزت للحوار وهو مثقل   

 ،مع أن  كاه يأكل ويشرررررررررأ  وينا  ،عزت: أنا مندهش من إصرررررررررأاري عل  أه ي رررررررررو  إل   
لر ود   ،وح ررررررر الااريم الأوماين  وح ررررررر الااريم اق رررررريحي  ا    اليو  ،نف  صرررررر 

 بل إن اه. ،الثالث، أعين أه هذه لي ت صفات أو حياة إل 

رخأ ولكن النصررا اآ ،أله ي ررو  هو فع إ إن رراه ؛جورج: نعم أنت  لت نصررا احلقيق 
 شكالي  كربى.إلوه  اليت تبدو لك كما لو كانت هو األ  

فلماذا تأيد أنت أه تعرتف  .ا هو إل وإم ،ألن  إما هو إن ررررررراه   ؛عزت: نعم هي إشررررررركالي 
 وإن اه؟ بأن  إل   

ىل إجورج: وجدت   تاريم اإلن رررراني  ملري اق رررريحي عالشرررراإ هاا إ لكي يصررررل اإلن رررراه 
ات د آهل  الفأاعن  هو إسررررقاس إن رررراين لأملبتعد   ،ا   مصررررأ الفأعوني لوه . عندناأل  

ىل إسرررقالاا اإلن ررراه عل  ما حول  ألن  يأيد أه يصرررل أ ،مكبوت  كامن    الوجداه
 ويأيد أه يكوه مثل اهلل. ،اهلل

هلل ىل اإتقفز من حيث ال أتو ع. ما ع    عالش اإلن رررررراه  ،نت إن رررررراه ع يرأعزت: 
 لوه  با  د ي و  اق يح؟ىل األ  إو 

ات ن. لو درسررت الاصرروف اإلن رراين   أ د  ديال علي  جورج: يا أرخي رخليك صرربور و ا  
لوجدت أه اإلن ررررررررررررررراه يأيد أه  ،مث ما جاء بعد ذلك ،اهلندوكي  والبوذي  ،األرض

ىل حد إ وأه يعشرررل اهلل ،وأه يكوه هو اإلل  مثل بوذا ،يذو    اهلل باسرررم النأفانا
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ع  اإ مثل رابب  أو يذو  ح   ،اقوت جوعاإ وعالشررررررررررررررراإ مثل ابن الفارض   اإلسرررررررررررررر  
" أطول   مثل ج ل الدين الأومي   كااب  "اقثنويأو ياغىن بالأمح  واحملب ،العدوي 

 عأ عن اهلل   تاريم البشأي .ش  

 بذكأ هذه ،ىل مصررررررررررررررأإىل العأاق و إىل فارس و إأنت اناقلت من اهلند  .عزت: حاسررررررررررررررر
 األمساء اليت ال أعأف مناا إال القليل.

وأه  ،البشررررررررررررررأأسررررررررررررررل نور معأفا  لكل جورج: هذه األمساء تؤكد لنا أه الكلم  اللوملوس ي  
ري  سررررررركند، وهذه هي حمصرررررررل  دراسررررررريت لعلماء اإل  جت رررررررده اإلشرررررررأاق الكامل    

م ويوحنا اقلقر بالشرررررررري ،مث اسررررررررحل ال ررررررررأياين ،ورجيينوسأكليمنضرررررررر  وأ :العظا 
  ، الغأ ون اء   لىل رجاإوسل ل   اد من أنالونيوس الكبري   مصأ  ،الأوحاين

أه القاألول    سررررررر سررررررريوس،جنيلوس أمث  إيكاارت،كاه أعظمام عل  اإلط ق 
عبارة واحدة هي عالش  القأه ال رررررررررررررابع عشرررررررررررررأ. لدي  والثاين    ،الثالث عشرررررررررررررأ

 و  ولذلك مل أجد   اساع ه ي ،ىل أه حير كما حير اهللإو  ، ىل الاأل  إاإلن اه 
 وتقدمي اقاء احلقيقي الذي يأوي هذا العالش. ،ذا العالشهل قحقيل اق يح إال  

، وأنت جتمع من رخأجت عن اقوضررررررررررررررو   اماإ. أنا أسررررررررررررررألك عن اق رررررررررررررريحي  عزت: لقد
واآرخأ الذي  إيكاارت،وأنا مل أمسع عن  ،مث الغأ  ،ىل ال ررررررررررررأياهإسرررررررررررركندري  اإل

 ذكأت  .. أنا حماار فيك. جاوبين قاذا تؤمن بأه ي و  هو إل  وإن اه كما ذكأت؟

د من ف أ اما ،من البشأ ا جيش  جورج: لقد أرخربتك وأنت ال تأيد أه ت مع جيداإ. لدين
ىل كريل  ال ررررادس ومر اق ررررك  وعبد إمن آد   ،احلضررررارة حر عصررررأنا احلاضررررأ

اق ررريح اققاري وبيشررروي كامل. هؤالء نالوا النور اإلهلي من اللوملوس اقا  رررد. مث 
ه أتأى  أال ؟وهو يأيررد أه حيكم العررامل كلرر  ،لوهرر ىل األ  إمرراذا تأى   عالش هالأ 

ظم  االشرتاكي  الشيوعي ، أي األن ،و بل داعش ،وبعدها داعش ،مث الفاشي النازي  
 إال حبث اإلن اه عن اقاللل واخلأوج عن احملدود؟ ،الشمولي 
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 ىل اهلل؟إاألقاين عالشاإ ق اجلن  اآري كيا يكوه تفو    !أمأي عزت: ع ير  

ماللل حيكم  ق بشررركل  بل اسرررامدا  هذا الافو   ،أ ي لل ن  اآريق الع  جورج: لي  الافو  
وهو ذات حلم داعش   أيامنا.  ،الكأة األرضرري . كاه هذا هو احللم اإلهلي للنازي 

قلر ، انجيايبن أه يا   حنو بناء ما هو صررررررررررررررا  وإأي بدالإ م ،مقلو  هو عالش  
اض جر  ال وتدمري كل اعرت  ررررراو جعل من اقاللل هدفاإ ي ،شرررررأيأ هدا  ىل تكوين  إ

اديأ حنو الذاتل  طأيق . هذه هي األ   ل الذات أو وجتع ،وه  اققلوب  اليت ت رررررررررررررر
 األم  أو اجلن  هو اقأجعي  اقاللق  اليت قحكم عل  كل شيء آرخأ بالادمري.

لوب . لوه  مقوأنا مل أمسع عن أ   .حااج لبعض الو ت لكي أهضرررررررررررم هذه اققول أعزت: أنا 
 ن اه باليء الافكري مثلي.إحاول أه تكوه رحيماإ مع 

بل  ، فقا  لي  فقط بضرررأب ،آرخأ انف أ ملضرررب  عل  إن ررراه   اإ ن رررانإناإ. تأمل جورج: ح ررر
وه  لعالاه احلل   هذا الاصرررررررررررررأف؟ هو األ  ن الذي أم   . اعضررررررررررررراأمث تقاليع  ،بقال 

شررررررررررعار العشررررررررررل اليت تنشرررررررررردها اققلوب . طير ب ش دي. هل مسعت أالكاذب  أو 
بأاهيم إ شعأ  احلبير كما  الأملب    أه تذو    واليت تعربر عن ال يدة أ  كلثو 

 ناجي    صيدة األط ل.

   كلثو  للا  د.أي  اللي جا  إش فايت. و عزت: هناري م

اللل عن الأملب    االقحاد اق ،ولكن عن العشل ،جورج: يا أرخي أنا مل أتكلم عن أ  كلثو 
 :مثل

 كاحلأيل.  ل  ال  م   وإذا الف أ    طالع   نذيأ   ذا النور  وإ

 حر جعلاا نور الف أ تفيل. ،ن قحرم   ت قحرفقد ظل  

 عزت: أنت قحر اآباء.
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 جورج: نعم.

 عزت: هل  أأت هذا عند اآباء؟

  أه  أملب  آد لمن اهلل  ه الا  ررررد كاه اسررررا اب إ إ .فأا  ال ررررأياين. عند مار إجورج: نعم
 اهلل. ررخاط  هلاإ لكي أعأف كيا أ  إد أه أصري الب   :وعند النزينزيهلاإ. إصري ي

 أنا أ صد الذوباه   اآرخأ   العشل. .: العزت

بحث عن أجل ك مها يجتد أه اقأأة وال ،وإذا درسررررا  جيداإ  .جورج:  أأت    سررررفأ النشرررريد
ياحول ف ،ط أوصاف البيئ  احمليال  باحملبوب  عل  احملبوب  ق  ه الأجل ي  اآرخأ لدرج  أ

 ىل ماللل.إاحملدود 

 أ   هذا؟ن فك  عزت: هل أنت أول م  

 ،ويود. وليم اخل ،بل هي دراسيت وحواري مع عمالق  مثل د. وهير عالا اهلل ،جورج: ال
افاد ب  شك س د اوهو  ،ودراسيت قوسوع  ميشيل فوكوه لااريم الع  ات اجلن ي 

 -ل فأويد ب-أله مك رريموس اقعرتف  .هذا الرتاث    وطو   ،من تأاثنا األرثوذك رري
ماء كبري من عل  الأملب    اخللود. وتبع هؤالء عدد   Sexهو الذي رأى   اجلن  

وا  االجامرررررا  والزواج  ،برررررأه الأملبررررر    اخللود هي احملأي احلقيقي حملبررررر  الوطنعرب 
 يضاإ.، بل والع كأي إواالتقاه الفين والفل في والعلمي

 ما ع    كل هذا باإلل  اقا  د الذي تعشق  أنت؟ .عزت: حلو

لكي يصرررري اإلن ررراه  اإ لقد جاء الكلم  وصرررار إن ررران .كما أراي  أراه .ملأيرشررريء  جورج: 
ن  جاء . وهو ما يعين أ(3: 54ار اثناسرريوس   جت ررد الكلم  فصررل هلاإ )كما كإ

ما   ن ررررراناإ حقيقياإ جيد   جت رررررده قحقيل كل: أه أصرررررري إريدأ  قل ي أعز ما حيلكي 
منا هي إو  ، ررت كلماتوهو اخللود والقيام  ومرياث اقلكوت. هذه لي ،كاه يامناه
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 لنا   ي و  اق يح. ر  ه  ما و  

 دت إىل النقل من جديد.لقد ع   ،عزت: آه

 جورج: حر هذه اللحظ  ال أعأف ما هي مشكلاك مع النقل؟

 مات اليت ب  دليل.عزت: اق ل  

داي  أله ي رررررررررررررو  هو ب ؛وفيك جورج: دليلي عل  ما أ ول هو اإلن ررررررررررررراه الكاان فع إ    
ومصرررري ما هو  ،أنا وأنت :هو بداي  ما هو حقيقي .اإلن ررراه وهو مصرررري اإلن ررراه

صرررري وينااي مب ،صرررار ج رررداإ" "الكلم    :أنا وأنت. اإلجنيل يبدأ باإلن ررراه :حقيقي
 "ونناظأ  يام  األموات وحياة الدهأ اآيت". :اإلن اه

 ىلإ وأحااج ،مسع  أكثأ من مأةأسررررررررررررروف  أله ما ذكأت  ؛عزت: هل ميكن أه ناابع احلوار
 أ في .فكر لكي أ   و ت  

 وبكل سع  صدر. ،جورج: ح ناإ 

 د. جورج حبير بباوي     




