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اة أم موت امة ح   الق

ر     ح قصة من قصص األدب األسطور الذ دأب على تصو امة المس عض ق عتبر ال قد 
حتم إنتصار إله الخیر  ان  مثل الشر، والذ  مثل الخیر وٕاله شرر  الصراع القائم بین إله خیِّر 

امته سو  ح وق ه على الشر. فهم ال یرون في موت المس ة وتغل مة طول ملحمةفي النها  أح
شر  ال ال ح  السید مسقطاً  فیها على نسج أحداثها الخ حیلة المس طولة والقوة  ل قدرات ال

ة یواجه بها اإلنسان شعوره  ة دفاع قة موته وموت نفسان عدم األمان الناتج عن عجزه أمام حق
ائه.   أح

ح سو     امة السید المس عض اآلخر فقد ال یر في ق اً  محضاً  حدث في أما ال حدثاً  تارخ
ان محدد م ا، وشهد علي صحته قبزمان محدد من التارخ وم ومجموعة من  فارغ رن الجغراف

قه. أنفسهم وقاموا بتوث   النسوة والتالمیذ عاصروه 

أمر واقع في إطار     انت حدثت  امة وٕان  مان الحي فهو یؤمن أن الق حي صاحب اإل أما المس
ل لحظة من تارخي جغرافي محدد إال أنها  ضاً  فعل یومي مضارع مستمر ینقل اإلنسان في  أ

اة.  اته من الموت إلى الح   لحظات ح

انعد ف    ظالله جزءاً  ال یتجزأ صار الموت  سقو آدم في العص اً   ة اإلنسان ملق من هو
ل عالقاته وأعماله. ه اإلنسان. إنه  الثقیلة على  عیداً  عن هللا وعن أخ ة اإلنسان  الموت هو حر
ح نفسه عن اإلنسان وقاموقبر أهوائه. عزلة اإلنسان في سجن ذاته   ،لكن إذ بذل السید المس

ة جدی ة بدالً  من دأعطى اإلنسان هو مةة محورها المح ة القد المتمحورة حول الذات  الهو
ة. ة  من هنا صارت واألنان اة حر ة الح س یخرج فیها اإلنسان من ذاته إلى هللا وٕالى اآلخر. ع

اة هي ف ست إال الح ة هيل ة، والمح امة المح ست إال ق  هي تخلٍ . نعم هي موت طالما ا ً موت ل
ل شيء حتى عن الوجود ذاته لصال عها ومن أضاع " ح اآلخر:امل عن  ض اته  من وجد ح

اته من أجلي یجدها"   ). ٣٩:١٠(مت ح
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ل     مان بإله حي حاضر لنا وفینا في  ح اإلله المتأنس القائم من الموت هو إ المس مان  إن اإل
اتنا.  ه الزمان لحظة من لحظات ح ام الزمان ینقضي ف حي ال ینتظر یوماً  محدداً  من أ فالمس

ةسمى "یوم  اة األبد الح امة و الق امة" لیتمتع  ة الق النس ون  ح القائم من الموت ال  . فالمس
اً . إنه حاضر  اً  علیها ُعداً  أخرو اته مضف ل دقائ ح اً  حاضراً  في  حي میتاً  بل ح للمس
اته: "إني أنا حي فأنتم اً  علیها من ح ة اإلنسان الجدیدة القائمة على الحب مضف  في هو
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قة في إنسانك الداخلي قد مضت! اً إفرح أیها اإلنسان جد    اء العت امة األش فعل الق   وابتهج فهوذا 

ك قد صار جدیداً !   ل ما ف امة  قوة الق مة جدیدة فهوذا  ا ابن آدم وترنم ترن   تهلل 

ك سماءً ال تكف    امته وه ق ح هللا الذ  ل البر ! عن تسب ن فیها  س   جدیدة وأرضاً جدیدة 

  
  
   

     

     


