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اهتاماا  عاماا  با ا      على شبكة اإلنترنتاواع  بعض املمن آن آلخر تنشر  
"االختراق الربوتستانيت" لكي تنشر الفزع واخلاوف من احلراك الذي بدأ منذ أكثر من 

 وهاو العاودة إىل اآلباء. ،نصف عرن

وض  ا   د.  امح مااويي  واب   افام      ،ما جيعلنا نضحك طاويال و 
وكأن هذا العدد مان   ،واحد امسا  يف صفٍّ 19 من ابمساء بلغالرباماو ي وعدد آخر 

 الناس صايوا بروتستانت جملرد أن محلة التشاويش والتشاويه أيادت ذلك.

وهي  خرية تشابه الصصاة    الكن سة بشكل عام، ه  يسخرون من شعب 
هناا  إصال ، موطبخ "الشعرية" صن ياد أن مين  الشعب من الفكاه ة عن حاك  جباي أ

ولكن شحاذا   ،واختفت الشعرية من حمال البصالة ،ق ضعاف العصاول ذلكوصدَّ ،ثعابني
 ،ثعاابني م تاة   باعتبايها لاحمل خملفاتالشعرية م  ب لصيبصالة يلل حلمب ه اجلاوع مرَّعضَّ

وبدأ يأكل البااعي دون   ،ق واحدةوذا ،ومل جيد للثعابني يؤو ا  ،وأمسك هبا الشحاذ
أديك أن  ،الشحاذ مل ميتوجد أن وملا  ،ومزع وصاحب البصالة يرعبه يف خاوٍف ،طبخ

 مفتح مطعما  ال يصدم إال الشعرية. ،الدعاية كاذبة

 بنه مل يكن حيب الشعرية .. ؟ملاذا خدع احلاك  شعبه 

ومناذ أن   ،املعاصار بول مرة يف التاييخ وبنه  ؛أكتب هذه الصصة الفكاه ة
ابيش دياكاون حب ب  ، هاوجملة الكرمة اليت كان يصديها أ  من آباء النهضة تتاوعف

وجاءت جملة مدي ة اإل كنديية بديا اات دع صاة يصا نة     ،جرج  عن الصدوي
ل احلاك  اَمجعلت الذين ال حيباون الديا ة واملعرمة يعاملاوهنا كما تَع ،الهاوت ة وتايخي ة
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والتاييخ والالهاوت اجلديد للعل   والطع ولكن متح أباوا  املعرمة  ،ةاملستبد م  الشعري
هاو الذي أبصى على عدس اب  مىت املسكني الذي مل يتاوعف عن العطاء حىت يعاد يف  

 الر .

وهاو كما  ،تباعابىل حشد إغريب جدا  أن يصدي ذلك االهتام الذي يهدف  
بالدل ل. بل ما  ٍقغف ماوثَّ اهتاٌماو هوال بأس من أن نع د ما ذكرناه:  ،ذكرنا عدة مرات

بال   ،ال يثف السخرية مصا   ،أو اب  أثنا  اوس املصايي ،شر ضد اب   فام  ُنإن 
ىل إىل أن ياذهب إ كتبها إنساان حيتاا     هذه، ن  لسلة االهتاماتإ يصاول لنا عالن ة 

ُنشار   أن يصرأ ماعل ه  ،ن يشك يف مصداع ة هذا احلك وَم ،مستشفى لألمراض العصل ة
من اهتامات ويراج  املاوضاوعات اليت ُنشرت ل عرف جناون وتعساف مان صاا     

 االهتامات.

 ؛ال ميكن ان يت  حاواي الهاويت بني عصالء وجمانني خيطفاون العبايات من   اعها 
البحث عن أي اهتام مهما كانت ص اغته دون مراعااة   أدت إىلبن الكراه ة واملراية 

 لألمانة.

، وهي تادم   وهاو الصتل ،واحد نة؟ بن الكراه ة هلا  الٌحوملاذا غابت ابما 
 ،ومل يلحظه املكاابرون  ،ولكن زمان التجديد عد جاء .ىل كل أشكال التطرفالبشر إ

و اوف تبحث أج ال عان كتاباات    ،مفي كل عام حنتفل بذكرى عديسي الكن سة
كانت هل  شاهادة  و ،ماوا لنا اإلميانهؤالء. ويف كل عداس نسم  أمساء اآلباء الذين  لَّ

 عبل.ذي وصايوا معرومني أكثر من  ،ح ة

أن أحد طلبة يف الكل ة اإلكلفيك ة  "جتسد الكلمة"بداية أزمة كتا  يف أذكر  
ن تصال   أمصلت له أيجااو   ،ن هناك حتفظات على هذا الكتا إالصس  املسائي عال 

مصلت ذكره جفوم  ،اوسنه بثنا  ، مصال من أين أعرف أصة مبراج  تايخي ةنة وماوثَّمدوَّ
وال عن كتابه مشااهف   ،يف كتا  مشاهف الرجال. ومل يكن الطالب مس  عن جفوم

 مها كتاا ٌ  "،جتسد الكلمة"و "ىل الاوثن نيإالر الة "ن عال إن جفوم أالرجال. كما 
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ولدينا خمطاوطات من الصرون ابوىل وجداول كتابات اآلبااء الايت وصافها     .واحد
 وغفه. ماوت اوس

وهي انعدام تديي  التااييخ   ،ولكن بصى يف املناهج مجاوة ،وصمت الطالب 
 الكنسي. وما أكثر الفجاوات يف الثصامة الكنس ة املعاصرة:

هااو انعادام   على ذلاك  وأمضل مثال  .مجاوة تسل   الطص  بال الهاوت -
ن الكاهن هاو يبنا نفسه الاذي أعاام   أىل إو ،ىل وجاودنا يف حضرة الثالاوثإاإلشاية 

ننا نشترك يف جسد املس ح احلي الصائ  من بني ابمااوات  أو ،للمائدة السماوية خداما 
 غف مائتة. –مساوية  –هل ة إذب حة  والذي تسم ه الل تاويج ة:ه واملتألِّ

بن كل ما ُيصال عن الفداء  ؛ومجاوة بني التعل   املعاصر واحل اة الل تاويج ة - 
جيعال   ،ل اه إدم  الثمن وما م .يف الصدا اتب اوَهتام ملا ُيعطى وُي والكفاية هاو هدٌم

 ال هبة للشعب. ،تناول دم املس ح من حق اآل 

ن إ كاابرٍ وأعاول لكل ُم انتظايه،لصد جاءت الصحاوة الصبط ة مثل مجر طال  
ولكان ال   ،ن تاوعف ناوي الناهاي أنت عادي أم ،ن متن  شروق الشم أكنت تستط   

ىل ابمام وال إبن يصظة الشعاو  هي حركة دائمة  ؛حتاول بن الفشل حمساو  مصدما 
 ىل اخللف.إتراج  

 يتب .

 د. جاوي  حب ب بباوي     


