
 شراكة وتحّرر 2019ميالد 
 

 حتّى (l’Innominato" )المجهول االسم " لخما إن د
، االهتمام والهدوءب مفعم بوجه   ائهقللفيديريغو  أسرع
 منذ«؛ هؤيترب برغيخص ش مع يفعلكما ا ذراعيه فاتح  

جيء أنا  أعلّي أن  توّجبزمن طويل، ولمّرات عديدة، 
   «.ميكإل

 كون؟من أ ونأتعلم ، أنتم!إليّ 
 «.؟صحيحي الوا لكم اسمذكرهل 

 فيديريغوال ق، «يدهذه الي أشدّ على ، دعونعونيد«
 ة. ارحروهو يشدّ عليها ب

في   اولحالذي  المجهول االسمنق اعليمدّ ذراعيه ثم 
، استسلملكنّه ما لبث أن  ، والمقاومةمنه  تالاإلفالبداية 
كردينال نق العافتلك،  ةحبّماندفاعة ال متهزكما لو ه
خ صرهذه المعانقة، في ذاب المجهول االسم  إذو بدوره.
أنا أعرف نفسي ! اهللا صالح حقّ ! هللا عظيم حق ا: "قائال
 «. ونكم من أهوأف اآلن
 
 هلقال ، «هذه زيارة اليومأنّني سأكتفي بال تعتقدوا «
  .«؟كذلكستعودون، أليس « ، كردينالال
إذا ما  «، المجهول االسم هجابأ ، «سأعود؟ نتك نإ«

بابكم،  أمام ثعلى المكوّر صأسف، بالياستق رفضتم
 كمإليع امتساللأحتاج ! تحدّث إليكمللأحتاج . لفقيركا
 «.!أحتاج إليكم! رؤيتكمو

 زوني، الخطيباننرو مااليّساند

جسدّي، مكّون من  مادّّي، بواقع قاء مسيحّي له شكل اللث الحدال
 مثّليكامله، إنسانّي بضر، حّي، ع حالقاء بواق. أنّه الن والمكانالزما
  ورضح علىح، مسيور الالمرئيّة على حضعالمة لامل االش ناهمع

ة الجنس البشرّي. وهذا اللقاء هو الذي هشاش لخهللا الذي تأنّس دا
وجودنا. ومن  لخالصة طي معنى وويعيستقطب باستمرار عيشنا، 
الجديد في الحياة.  وعيلدر دونه ليس هناك أّي مص  

جوّسانيلويجي   
 
 

 شراكة وتحّرر 2019میالد 
 

 حتّى )l’Innominato" ( مسالا لوھجملا" لخما إن د
، االھتمام والھدوءب مفعم بوجھٍ  ائھقللفیدیریغو  أسرع

 منذ«؛ ھؤیترب برغیخص ش مع یفعلكما ا ذراعیھ فاتحً 
  انأ ءيجأعلّي أن  توّجبزمن طویل، ولمّرات عدیدة، 

   ».میكإل
 كون؟من أ ونأتعلم ، أنتم!إليّ 
 ».؟صحیحي الوا لكم اسمذكرھل 

 فیدیریغوال ق، »یدھذه الي أشدّ على ، دعونعونيد«
 ة. ارحروھو یشدّ علیھا ب

  يف اولحالذي  المجھول االسمنق اعلیمدّ ذراعیھ ثم 
، استسلملكنّھ ما لبث أن  ، والمقاومةمنھ  تالاإلفالبدایة 

كردینال نق العافتلك،  ةّبحماندفاعة ال متھزكما لو ھ
خ صرھذه المعانقة، في ذاب المجھول االسم  إذو بدوره.

أنا أعرف نفسي ! اهللا صالح حقّ ! هللا عظیم حقًا: "قائال
  .»ونكم من أھوأف اآلن

 
 ھلقال ، »ھذه زیارة الیومأنّني سأكتفي بال تعتقدوا «
  .»؟كذلكستعودون، ألیس « ، كردینالال
  ام اذإ«، المجھول االسم ھجابأ ، »سأعود؟ نتك نإ«

بابكم،  أمام ثعلى المكوّر صأسف، بالياستق رفضتم
 كمإلیع امتساللأحتاج ! تحدّث إلیكمللأحتاج . لفقیركا
 ».!أحتاج إلیكم! رؤیتكمو

 زوني، الخطیباننرو ماالیّساند

جسدّي، مكّون من  مادّّي، بواقع قاء مسیحّي لھ شكل اللث الحدال
 مثّلیكاملھ، إنسانّي بضر، حّي، ع حالقاء بواق. أنّھ الن والمكانالزما

  ورضح علىح، مسیور الضح ىلع ةّیئرملاعالمة لامل االش ناهمع
ة الجنس البشرّي. وھذا اللقاء ھو الذي ھشاش لخهللا الذي تأنّس دا

  نمو .اندوجولخالصة طي معنى وویعیستقطب باستمرار عیشنا، 
الجدید في الحیاة.  وعيلدر دونھ لیس ھناك أّي مص  

جوّسانيلویجي   

  ایلاطی، إقلیميحف مسّینا اإل، مت1609  ،)ةّیئز ج( نا یعرلا دوسجو، جكارافا
فلورنسا، سكاال /  يتالیورد  © 

 


