المقالة العاشرة

في تذكار الخطايا
أشاء أن أبث قدامك أيها المسيح المخلص ؛ وأصف بحضرة مجدك كافة المرارة التى تختص بي ؛
وبنيتي الخبيثة  ،وأذكر أيضاا كاا البارا والحااوة التاي صانعتها معاي ؛ جذ مناي صات أماي صار
مغيظا صاحدا خيريتك ونعمتك  ،ال نشاط لي في الخير .
فأنت أيها السيد أعرضت عن كافة شروري ؛ ومن أصا رأفاتك الجزيلة أرتفع بنعمتك ياا ابان اللا
رأسي اليي كان ذليا كا حين من أصا خباياي .
تجاايبني بنعمتااك جلااى الحياااة ؛ وأنااا أسااعى بنشاااط جلااى الماات ؛ ئن عااامة ا ال الرمي ااة الميمتمااة
صيبتني حين أذعنت لها ؛ وقيد الفكر بقيتم ال تنفاك ؛ والقياتم ماأةترة عنادي ما ماا  .ئنناي أشااء أن
أتقيد .
فالعامة تقيدني بإشراكها ؛ وأفرح جذا قيد  ،تغيصني في العمق وأنا ألتاي بايلك  ،والعادو كاا وقات
يجدم قيتمي ئنا قاد ريناي مسارورا برباطااتي الكثيارة ضافروا  ،ووات كثيار الحياا فاي صاناعت فاا
يرببني بالرباطا التي ال أرغبها  ،لكن يقد لي ما ما ائغال الفخاخ التي أقبلها بالتليذ كثير .
ي فيحضر لي ببرفة عين القيد اليي أرياد  ،ياا لا مان بكااء وناتح
ئن يعر أن الهتى يقتى عل َّ
من عار وخزي أنني أتقيد بمشي تي فأناا ال أقادر أن أساحق القياتم فاي لحظاة واحادة وأصاير حارا مان
كافة الفخاخ .
ئنني باالسترخاء والعاما متعبدا للهتى ؛ وأقتا با ال التي أستبشر أنا بِها .
لت ش ت الستبعت أن أفك القيتم وأسحقها  ،ولت أرم لقدر أن أورا مان الفخااخ  ،فهاا يكاتن
أمر من ويا النتح والبكاء ؟ أ يكتن خزي أصعب من ويا ؟ بلى ال يكتن أشد مرارة من ويا الخزي،
أن يعما اإلنسان مشي ا عدو .
فأنا أعر قيتمي ؛ وأخفيها في كا ساعة من كافة اليين يشااودونني فاي ي الاتر ؛ وضاميري
يتبخني جذا عملت ويا قا ا لي كا وقت :
" لِ َم ال تستفيق يا شقي  ،أو ما علمت أن يتي وأقترا يت الدينتنة الرويب اليي في تظهر ائشاياء
كلها  ،أ ْنهض ما ممت قامرا ومزق الرباطا التي لك  ،ئن فيك قتة العقد والحا " .
ويا يقتل لي ما ما ضميري ويتبخني  ،وما أريد أن أستريح من القيتم واإلشراك  ،أنتح من أصلها
كا يت وأتنهد وأوصد مربتطا بِهي ا ال نفسها .
أنا شقي ومتتاني غير ناصح في صاالح نفساي  ،كياف ال أخاا مان فخااخ العادو  ،صسامي مشاتما
بجمال ي التاتر ونفساي مقيادة بأفكاار غيار ال قاة  ،أتاتر بحضارة الناا رين بحارن ؛ وأناا مان
ماخا وحش ال يستأنس .
أحلااي كامااي للناااح وأماانحهم جيااا ؛ وأنااا فااي نيتااي ماار وخبيااث ؛ فماااذا عسااى أن أعمااا فااي وقاات
االختبااار جذا أو ضااح الل ا كافااة ائشااياء فااي مقااا الدينتنااة  ،أنااا أعلاام أننااي ساات أعاايا وناااك جن لاام
أستعبف من ونا الديان بالدمت .

كتاا :مقاال مار جفري ملفان الكنا س السترية ومعلم ائرةتذكسيين أصمع
وقف على طبع أحد روبان مير السيدة العيراء البرامتح في برية ائنبا مقاريتح
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ي با ينتظر عتمتي جذ ال يشاء أن يبصر أحدا متحرقاا بالناار باا يرياد أن يادخا
فليلك ال يسخط عل َّ
جلى الحياة كافة الناح .
ي  ،أخارن نفساي مان ساجن
فإذ أنا واةق برأفاتك ياا ابان اللا رباي أخار لاك طالباا أقباا بنظارك جلا َّ
الماثةم؛ وأشارق شاعا نااترك فاي ذوناي قبااا أن أمضاي جلاى المديناة المروبااة التاي تنتظرناي حيااث ال
يمكنني أن أتتا عن المساوئ .
وأنا مضبتط بفكارين يكتنفناي كاا واحاد منهاا  :واا أساافر مان الجساد أولاى مان أن أخبا ؛ لكان
أخا أنا الشقي أن أمضي وأناا غيار مساتعد مجارم مان الفضاا ا  ،أو أبقاى ؛ فاالخت العظايم يعايا
قلبي من كتني ال أبقي في الجسد با ال بد من أن أنتز من .
ولست أعر بأيهما أتعزى  ،ئنني أعاين ذاتي غير نشيط في الصاح  ،وحيااتي فاي الجساد ذا
خت وصز  ،ئنني في كا وقت أتمشى بين الفخاخ وأماةا التاصر المتتاني العاصز الايي يخسار فاي
كا ساعة رأح المال مع الربح .
وكيا أنا أخسر الخيرا السما ية بائنغاا اليي يجرني جلى المسااوي وأحاس باياتي كياف أسارق
في كا ساعة وأوصد بغير مشاي تي فاي ائماتر التاي أبغضاها  ،أتحيار فاي أمار البرياة كياف واي بَهياة
ما ما ،أنيوا في نيتي الرمي ة متضايقا مغمتما .
من يخب ما ما أفضا ممن يتتا كا يت ئن تتبتي ما لها أساح  ،البناء وطيد جال أنني كاا حاين
أضع أساح بناء وأنقض العما بيدي  ،وتتبتي الحسنة جلى ا ن لم تبتدئ  ،وونيتي الميمتمة ال انتهاء
لها .
تعبااد باالسااترخاء لمشااي ة عاادوي ؛ وأنااا نشاايط أن أكمااا ذلااك  ،فماان يعبااي لرأسااي ماااء ال يقاادر
ولعيني ينابيع ما مة لتنبع عبرا .
فأبكي كا وقت لدى اإلل الرؤو ليرسا نعمت لينتشا خاط ا من بحر وا ج بأمتان الخبايا  ،فإن
نفسي غرقت بتتاتر المتن ؛ وصراحاتي ال تقبا البتة عصا ب الشفاء .
أنتظاار التتبااة ؛ وأنااا مسااروق بِهاايا التعااد الباطااا جلااى أن يفنااى ؛ أقااتل أننااي أتااتا وال أتااتا جال
بالكلما ؛ وبائفعال أنا مبتعد من التتباة  ،جن كنات فاي رفاوياة وراحاة أنساى طبيعتاي ،وجن حصالت
أيضا في غمت أوصد متيمرا.
ا باء القديستن كانتا محبين للا فاي ائحازان والمحان  ،كاانتا مختبارين مهايبين ؛ وقبلاتا باياتِهم
جكليا ال يضمحا من اإلل السما ي بشر ومدا ح  ،اقتنتا من الحزن مديحا وةنااء صمايا ؛ وصااروا
صترة حسنة لألصيال التارمة .
ومع وؤالء يتسف المهيا الجميا البهااء ؛ المتنااوي فاي العفاة ؛ المملاتء صمااال ساما يا ماع محباة
العلااي  ،أقتنااى بالتجااارا صاابرا نفيسااا ئن حسااد جختت ا الاارمىء مااا قاادر أن ياادر صمااال نفس ا  ،وال
اسااتباعة المااراومة المخاتلااة أن تاايبا صمااال الصاابي الزاواار  ،كاناات تنظاار فااي كااا ساااعة جلااى واار
العفيف لتسكب علي سما مرا  ،وال الحبس والقيتم ذبلت حسن بَهاء ورة نفس الصبي المحب لل .
فإن كنت أنا الشقي أخبأ بغير محنة ما  ،وأخبا وأغايو وأمرمار سايدي  ،فقاد اختبار رأفاتا
الجزيلة .
خلصني يارا وأعبي لعبدك كبلبت التي يبتغي من كن ز تحننك  ،أيها السيد لتنبع نعمتك في قلاب
وفم عبدك بمداومة مثا ينبت ليكتن قلباي وفماي وايكا طااورا المعاا بخيريتاك ونعمتاك ؛ قاابا ملكاا
سما يا ال كعش لألفكار الخبيثة ومغارة لصتصي أرمياء للروايا الشريرة .
با تحرك جصبع نعمتك لساني ما ما كأوتار المعزفة لتمجيدك أيها المتعبف علاى النااح  ،لكاي ماا
أمجد با فتتر وأبارك بشتق قلبي وفمي كا مان حياتي .
ئن من يعجز عن أن يسبحك ويمجدك وت غريب من الحياة العتيدة .
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أيها المسيح المخلص ؛ أعبيناي ساؤال قلباي ؛ ليصاير مثاا ربااا النغماة ئساتبيع أن أوفاي وهناا
ميتنا قليلة ؛ وأحظى وناك أيضا بتفاء نعمتك حين تجز كا نفس وترتعد من مجدك الرويب .
نعم يا سيدي يا ابن الل التحياد ؛ أساتجب لتضار عبادك الخااط ؛ وأقبلا مثاا قرباان ؛ فاأخلص
بنعمتك .
والمجد يليق
بمن يخلص الخاط برأفات
يمين
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