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»ف�سخروا رجاًل جمتازا كان اآتًيا من احلقل، وهو �سمعان القريواين 

اأبو الك�سندر�س وروف�س ليحمل �سليبه« )مر 15: 21(

حوار عائلي على ظهر ال�سفينة
امتلأت ال�صفينة باليهود امل�صافرين من القريوان Cyrene نواحي 
ليبيا اإلى اأور�صليم للإحتفال بعيد الف�صح املجيد. وكان الكل اأ�صبه 
بعائلة واحدة ي�صودها الفرح والبهجة، خا�صة الأطفال اإذ جتمعوا 

مًعا. 
ويف اأحد اأركان ال�صفينة، اجتمع �صمعان القريواين ومعه زوجته 

وابناهما األك�صندرو�س وروف�س. 
اأفكر  اآخر  وقٍت  اإلى  وقٍت  من  كنت  روف�س:  الأ�صغر  البن  قال 
يف هذه الرحلة ال�صنوية املمتعة. حًقا كنا جنتمع يومًيا، خا�صة يف 
امل�صاء للتاأمل يف الكتاب املقد�س كما كنا ن�صلي مًعا وذلك يف بيتنا 
بالقريوان، اأما يف عيد الف�صح فنجد الفر�صة رائعة لنجتمع فيها 

مًعا نهاًرا وليًل يف اأور�صليم. 
مركز  يف  الذي  العظيم  اأور�صليم  هيكل  بركة  ناأخذ  جميًعا  كنا 
العامل ما بني ال�صرق والغرب. حًقا اإننا نفرح باملليني من الب�صر 
نتاأمل يف عمل  دائًما  كاأ�صرة واحدة.  العامل  القادمني من كل بقاع 
فرعون، حتت  عبودية  اآباءنا من  فخلَّ�س  �صبق  الذي  العجيب  اهلل 
قيادة مو�صى النبي وهرون رئي�س الكهنة وعربا هما وال�صعب، من 
)ال�صريعة  النامو�س  النبي  مو�صى  ا�صتلم  حيث  الربية،  اإلى  م�صر 



5



6

نياحة  بعد  القيادة  ي�صوع  ا�صتلم  ثم  الإلهية.  والو�صايا  اليهودية( 
وكل  بكنعان  ومتتعوا  الأردن،  نهر  ال�صعب  مع  وعرب  النبي  مو�صى 
اأر�س املوعد بكل خرياتها. لكن كان يخطر يف ذهني بع�س الأ�صئلة 

التي مل اأكن اأعرف لها اإجابة.

�سمعان القريواين: ما هي اأ�صئلتك يا روف�س؟ 

روف�س: هل ُي�صر اهلل بذبح ع�صرات الألوف من احلملن يف عيد 

الف�صح؟ 
هل يحتاج اهلل اإلى �صفك دماء هذه احلملن وهو خالق العامل 

كله ول يحتاج اإلى �صيٍء؟ 
العامل  اأقطار  ال�صفر من كل  العائلت م�صقة  وملاذا تتكلف هذه 

لتجتمع مًعا يف اأور�صليم وُتقدم الذبائح؟ 
هل يف قدرة دماء هذه احليوانات الربيئة اأن ت�صالح اهلل القدو�س 
الذي ت�صبحه كل الطغمات ال�صماوية مع النا�س الذين على الأر�س 
من  وكرثة  اجل�صد  �صهوات  وحروب  اإبلي�س  خداع  من  يعانون 

اخلطايا؟ 
بابت�صامة عذبة اأجاب �سمعان، قائًل: ح�صابات اهلل يا روف�س غري 
ح�صاباتنا. نحن نح�صب كل الأمور بفكٍر زمني مادي �صيق، فنقول 
ياأتي  لكنه  الف�صة،  املليني من  اليهود  ُيكلف  الف�صح هذا  اإن عيد 
وقت يزول فيه الذهب والف�صة وكل الأمور العاملية املادية. لنعي�س 
ون�صرتك  ال�صماوي،  باملجد  نتمتع  هناك  بامللئكة.  اأ�صبه  اهلل  مع 
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مع امللئكة يف الت�صبيح هلل. عندئذ ُندرك اأن حياتنا هذه قد عربت 
الأر�س  بنا من  اأو كحلٍم، لكنها حياة ثمينة عربت  اأو كظٍل  كبخاٍر 

اإلى ال�صماء. 
اأما بالن�صبة للحملن، فباملنطق الب�صري ل يقدر حيوان اأعجم 
والإن�صان  اخلالق  اهلل  بني  يتو�صط  اأن  والنطق  الكلم  عن  عاجز 
الإن�صان،  اإنه ل تقدم احلملن دمها بل يقوم بذبحها  العاقل. ثم 
اإن ماتت، فما قيمة هذا  فهي ل حتب الب�صر لتموت عنهم، وحتى 

الدم ليكون كفارة عنا وي�صاحلنا مع القدو�س؟
بهذه  الف�صح  بعيد  الحتفال  اإلى  احلاجة  ما  اإًذا  روف�س:  �صاأل 

ال�صورة؟ وملاذا ُتذبح كل هذه احلملن؟ 
الذي  اهلل  حمل  للم�صيَّا  رمز  هي  احلملن  هذه  �سمعان:  اأجاب 
وهو واحد مع الآب بكونه كلمة اهلل وابنه وحكمته وقوته )1كو 1: 24(. 
اإننا ننتظره ياأتي ويعلن احلب الإلهي العجيب، وي�صاحلنا مع الآب 

ال�صماوي.
النبوات  مئات من  القدمي( جاءت  )العهد  املقد�س  الكتاب  - يف 
متى  يومنا هذا، حتى  اإلى  اآدم وحواء  �سقوط  منذ  عنه  ال�سريحة 
امل�صاحلة  يقدم  وحده  هو  امل�صيا.  هو  اأنه  النبوات  من  نتاأكد  جاء 

بحبه الإلهي واإرادته املقد�صة.
- هو الذي وعد به اهلل اأبوانا الأولني اآدم وحواء يف �صفر التكوين 

)تك ٣: 15-1٦؛ غل 4: 4(. 
- تنباأ عنه اإ�صعياء النبي منذ حوايل ٣٧٠ عاًما، ُيولد من عذراء 
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اإلًها  م�صرًيا،  عجيبا  ا�صمه  وُيدعى   «  ،)14  :٧ )اإ�س  ب�صر  زرع  بدون 
قديًرا اأًبا اأبدًيا رئي�س ال�صلم )اإ�س 9: ٦(.

اأن مملكته ت�صم املوؤمنني من كل ال�صعوب  اأعلن الأنبياء  - كما 
والأمم )اإ�س 5٦: ٧(.

- وعد اهلل اإبراهيم اأن بن�صله تتبارك كل الأمم )تك 1٧: 4-٦(. 
- وقدم اإبراهيم ابنه الوحيد ذبيحة رمًزا لذبيحة امل�صيَّا.

على  ميلك  ن�صله  من  اأن  داود  امللك  املحبوب  نبيه  اهلل  وعد   -
الكر�صي اإلى الأبد )2 �صم ٧: 1٦(، وهو امل�صيَّا بن داود.

الك�سندرو�س يتدخل يف احلوار
بقي البن الأكرب الك�سندرو�س �صامًتا ين�صت اإلى احلوار الذي 
دار بني اأبيه وروف�س. لكنه بهدوٍء قطع احلوار، قائًل: ُترى يا اأبي، 
هل ميكن اأن يكون هذا امل�صيَّا اأعظم من ي�صوع الذي راأيناه يف الأعوام 

الثلثة املا�صية؟ 
اإنه  للب�صر.  امل�صيَّا، وها هو ي�صوع عجيب يف حبه  ماذا نطلب يف 

يرتفق حتى باخلطاة والع�صارين. 
اإنه طاهر وقدو�س؛ يجتذب اخلطاة اإلى القدا�صة.

غريَّ قلوب الكثريين بروحه الهادئ الوديع.
يرفع  ول  ي�صيح  »ل  النبي:  اإ�صعياء  عنه  قال  الذي  ذاك  األعله 
ال�صارع �صوته. ق�صبة مر�صو�صة ل يق�صف، وفتيلة  ُي�صمع يف  ول 

مدخنة خامدة ل ُيطفئ، اإلى الأمان ُيخرج احلق« )اإ�س 42: 4-2(
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هذه  طوال  الك�صندرو�س،  يا  اأفكاري  تقراأ  كاأنك  روف�س:  قال 
اهلل  اإلى  قلبي  اأرفع  ب�صغف.  املقد�س  الكتاب  اأقراأ  الثلث  ال�صنوات 
فاإنه يفتح  امل�صيَّا.  اإن كان ي�صوع هذا هو  اأ�صاأله  لينري عيني، وكنت 
حتى  ويقيم  الرب�س،  ويطهر  املر�صى،  وي�صفي  العميان،  اأعني 

املوتى...
اأقا�صي  ملًكا كي ميلك من  لي�س  امل�صيَّا  اأن  الذي يحريين  لكن 
حوله  يجمع  ب�صيط  �صخ�س  هذا  وي�صوع  اأقا�صيها،  اإلى  امل�صكونة 

جمموعة فقرية من �صيادي ال�صمك. 
اأمام  ليقف  احلرب  فنون  على  ُمدرًبا  جي�ًصا  يقيم  اأن  يقدر  هل 

الدولة الرومانية؟!
ل  ب�صيطة  جموع  �صعبية  لكنها  جًدا،  متزايدة  �صعبيته  اإن  حًقا 

حول لها ول قوة. حتى القيادات اليهودية الدينية ل ت�صرتيح له.
تدخلت الأم، قائلة: اإين اأظن اأن اليهود يف كل العامل يرتقبون 
حدوث عمٍل فائٍق ي�صعب التنبوؤ عنه. اأنا �صخ�صًيا اأ�صتاق اأن ن�صتقر 
يف كنعان، ل ل�صيء اإلَّ لرنى ي�صوًعا هذا الذي يبدو يل اأنه لي�س من 

هذا العامل. 
اأكرث  و�صنكون  هذا،  ي�صوع  ع�صر  يف  لأننا  �صعداء  باحلق  اإننا 
�صعادة اإن �صرنا م�صتقرين يف بلٍد بجواره. حتًما �صيقوم بدوٍر خارٍق 

للطبيعة، لي�س فقط لأمتنا، واإمنا لبنيان العامل كله. 



11



12



13

به  �صيقوم  الذي  اخلارق  بالدور  اأمي  يا  تظنني  ماذا  روف�س: 

ي�صوع؟
الأم: ل�صت اأدري، لكن من الوا�صح اأنه لي�س من الأر�س، بل هو 

من فوق، وقادر اأن ي�صحب القلوب اإلى ال�صماء. ففي كل عاٍم ناأتي 
ا  واأي�صً اليهود  لنا نحن  العجيبة  اأور�صليم ون�صمع عن حمبته  اإلى 
اأنه امل�صيَّا املنتظر.  للأمم واأعماله الفائقة فيتاأكد قلبي يف داخلي 

اأما كيف ميلك؟ هذا ما ل اأعرفه.

عيد الف�سح يف اأور�سليم
مل يجد �صمعان وعائلته مكاًنا يف اأي فندق يف اأور�صليم، فقد دخلها 
واليونان  وليبيا  م�صر  من  القادمني  اليهود  من  املليونني  قرابة 

واإيطاليا واآ�صيا ال�صغرى الخ. 
الدار بال�صيوف  ا�صتقبلهم بع�س الأقرباء، وقد اكتظت  مبحبة 

الأقرباء، و�صادهم جميًعا روح الفرح والبهجة.
العام  يف  لأنك  احلمل،  ثمن  اأدفع  اإين  روف�س:  قال  يومني  بعد 
املا�صي يا الك�صندرو�س ا�صرتيت حمل الف�صح. واأنت يا اأبي ا�صرتيته 
يف العام قبل املا�صي، والآن دوري اأنا اأن اأ�صرتي حمل الف�صح، واأنال 

هذه الربكة.
�صمت الكل علمة الر�صا على ما قاله روف�س، ومل يكن �صمعان 
يتفاعل فيما يدور حوله، بل كان يفكر يف اأعماقه يف اأمٍر يبدو اأنه 

خطري. 
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اأراك �صامًتا طوال  فاإنني  اأبي،  يا  الك�سندرو�س: فيَم تفكر  قال 
هذين اليومني. 

اأفكر يف كل ما يدور  اإين  �سمعان يف هدوٍء ب�صوٍت خافٍت:  اأجاب 
واأراكما  بالعيد.  ت�صتعد للإحتفال  العائلت  اأرى كل  فاإين  حويل. 
ب�صخ�س  م�صغول  قلبي  بينما  احلمل.  ي�صرتي  فيمن  تتحاوران 
تاأ�صر  التي  وكلماته  العجيبة  واأعماله  الفريدة  ب�صخ�صيته  ي�صوع، 

قلبي متاًما. 
هل يوجد يف احلياة ما ميكن اأن ي�صغلنا عن �صخ�صه؟ اإين اأفكر 
جدًيا األَّ اأعود اإلى القريوان بليبيا، واأتبع هذه ال�صخ�صية الفريدة.
تنهد روف�س وقال: »حًقا يا اأبي اإن �صخ�صية هذا الرجل العجيب 

جذابة؛ كلنا ن�صتاق اأن نتبعه اأينما ذهب. 
الك�سندرو�س: ملاذا تتنهد يا روف�س؟ 

روف�س: لقد �صمعت خرًبا موؤملًا، اأن هريود�س يخطط لقتله. اأما 

منه.  للخل�س  مًعا  تتحرك  الدينية  القيادات  اأن  هو  يحزنني  ما 
وهم ينتظرون العيد حتى ل يحدث �صغب بني اجلموع، لأن كثريين 
عيد  يعرب  ولن  جًدا  ي�صتد  غيظهم  اأن  عرفت  وح�صبما  يحبونه. 
وُيو�صع  للغاية  قليلة  اأيام  اإنها  قيل  منه.  اخلل�س  بدون  الف�صح 

نهاية لهذه امل�صكلة. 
لن  الأموات،  يقيم  الذي  فاإن  و�صعهم،  يف  ما  ليفعلوا  �سمعان: 

حتطمه تخطيطات الأ�صرار، ولن ي�صتطيع املوت اأن يغلبه ول القرب 
اأن يحطمه. اإنه لن ميوت!
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اأنه  لتلميذه  قال  ي�صوع  اأن  اأبي  يا  �صمعت  لقد  الك�سندرو�س: 

�صُي�صلم يف اأيدي الأمم، اأي الوايل وجنوده، ويف اليوم الثالث �صيقوم. 
وقد انت�صر هذا اخلرب عند الكثريين، والكل ل يعرفون ماذا يعني 

بقوله هذا.
�سمعان: هل تظن اأن الذي يقيم الأموات ميوت؟ واإن كان يقوم 

يف اليوم الثالث، فلماذا ي�صمح للموت اأن يلحق به. على اأي الأحوال، 
اإنه قاهر املوت!

احلملن  بذبح  م�صغولون  الألوف  مئات  للعجب!  يا  الأم: 

هذا  يقتل  اأن  يريد  وهريود�س  الف�صح،  بعيد  للإحتفال  والإعداد 
البار والقيادات الدينية م�صغولة بكرامتها الزمنية. اأما هو فم�صغول 

بخل�س الب�صرية.
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يف الطريق اإلى اجللجثة

اأن  مع كل �صاعة تعرب كان قلب �صمعان يلتهب بالأكرث م�صتاًقا 
يتبع ي�صوع امل�صيح. 

اأور�صليم ودار الولية  كان �صمعان يتابع كل الأحداث يف مدينة 
يف  �صليبه،  حامًل  امل�صيح  ي�صوع  خرج  اإذ  واأخرًيا،  حولهما.  وما 
كان  اجللدات،  دًما من  ينزف  وكان ج�صده  اإلى اجللجثة،  الطريق 

�صمعان وعائلته و�صط اجلماهري ت�صري خلف ال�صيد امل�صيح. 
اأراه  ما  ُترى  نف�صه:  يف  يقول  مرعٍب،  حلٍم  يف  كما  �صمعان  كان 

حقيقة اأم خيال. ماذا �صنع ي�صوع لُيفعل به هذا كله؟!
�صقط ي�صوع حتت ثقل خ�صبة ال�صليب، واإذ ظهر الإجهاد عليه مل 

ي�صتطع اأن يقوم ليحمله.
التفت الع�صكر مييًنا وي�صاًرا، واأ�صار اأحدهم اإلى �صمعان، اإذ وجده 
اأ�صمر اللون. عرف اأنه غريب عن البلد، واأدرك اأنه اإذ ياأمره بحمل 
ال�صليب ل تثور اجلماهري عليهم. يف احلال اأ�صدر اجلندي اأمره: 

»يا رجل، احمل اخل�صبة«. 
بداأ �صمعان يرتدد. »اأنا مل اأفعل �صيًئا«. مل يرتكه اجلندي يدافع 
عن نف�صه، واإمنا كم�صتعمٍر رومايٍن، �صرخ يف وجهه: »اأنا اآمرك اأن 

حتمل اخل�صبة. ل تنطق بكلمة واحده! اأفهمت؟!«
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ُيلقى  لئل  خ�صي  الأب  لكن  اأبيهما،  عن  الدفاع  البنان  حاول 
فاأ�صرع وانحنى ليحمل  اأو يقوم اجلند ب�صربهما،  القب�س عليهما 

ال�صليب.
هم�س الك�صندرو�س لأبيه قائًل:

ملاذا اختارك هذا اجلندي؟ هل لأنك ل�صت من اأور�صليم؟!
�صرخ الأب قائًل لولديه: »هذا حق، ولكنه هو اختيار اهلل، فلماذا 

جاء بنا اإلى هنا؟ اإنه ل�صرف عظيم اأن اأحمل هذه اخل�صبة«.

يا  »طوباك  الروح:  بلغة  معه  وتكلم  �صمعان،  اإلى  ي�صوع  تطلع 
�صمعان القريواين، فقد حملت معي خ�صبة العار. من اأجلك ومن 

اأجل كل الب�صر اأنا اأحمل اخل�صبة.
وبهذا اأنت ت�صاركني اآلمي املجيدة. �صكًرا لك يا �صمعان«.

امل�صيَّا،  هو  اأنت  اأنك  علمت  »الآن  خافت:  ب�صوٍت  �صمعان  هم�س 
ُمّل�س العامل.
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أشكرك يا ُمخّلصي، 
يا من قدمت حياتك من أجلي.

أشكرك ألنك اخترتني أن أحمل 
معك صليبك!

إنني أؤمن بك، 
أنت بالحقيقة ابن الله. 

سأشهد لك ولحبك أينما ذهبت.
»مع المسيح ُصلبت، 

فأحيا ال أنا بل يحيا المسيح فّي« 
)غل ٢: ٢٠(.
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