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لقاء المرأة السامرية
األستاذ جورج مانتزاريذس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

أي لقاء مع المسيح يدهش الناس. إن لم تندهش، يجب أن تسأل نفسك م�ا إذا كنت ق�د ق�ابلَت المس�يح
ا بحض�وره. ه�ذه الدهش�ة ليس�ت غ�ير قابل�ة للتفس�ير وال س�خيفة، ب�ل هي مفهوم�ة بالفعل وش�عرت حقً�
وعقالنية. إنها األمر الذي يحدث عن�دما يلتقي الط�بيعي بم�ا ف�وق الط�بيعي، يلتقي النس�بي م�ع المطلَ�ق

ويلتقي العابر مع األبدي.
عندما يلتقي األشخاص الذين يغلب عليهم الخوف من الموت برّب الحياة، وعندما يحّدق المخل��وق في
خالقه، تكون العالقة غير متكافئة، وتحدث مفاج�آت غ�ير متوقع�ة. وتص�بح ه�ذه المفاج�آت أك�ثر إث�ارة
عندما يواضع الرب نفسه أمام خليقته ليخدمها. في الواقع، ال تقتصر المفاجآت هنا على الطبيعة العامة

لألشياء، بل تمتّد أيًضا إلى تفاصيلها الخاصة.
في اللقاء مع المرأة السامرية، المفاجأة األولى هي الحوار الذي جرى بينهما بحد ذاته. يخ�اطب المس�يح
كيف هذا وأنت يهودي تسألني عن ماء "المرأة السامرية ويطلب بعض الماء ليشرب. هي تتفاجأ وتسأل: 

. ”للشرب وأنا امرأة سامرية. ليس بين اليهود والسامريين معامالت

ا من الس�امرة؟ واألك�ثر المفاجأة مزدوجة ال بل مضاعفة. كيف يمكن أن يهوديًا، يسوع، يخ�اطب شخص�ً
من ذل�ك، لم�اذا يتح�دث م�ع ام�رأة، خاص�ة ص�احبة م�اٍض متقلب، وه�و يعلم ه�ذا جي�ًدا. وأخ�يًرا، كي�ف

تكشف هذه المرأة الحقيقة األكثر عمًقا للرسالة المسيانية؟
كل مفاجأة نمّر بها هي دائًما بس�بب لق�اء م�ع ش�يء جدي�د، أو بس�ب إظه�ار واق�ع م�ا، أو ش�خٍص م�ا ، أو
بعض الحق�ائق ال�تي لم نكن نعرفه�ا ح�تى ذل�ك الحين. بعب�ارة أخ�رى، يرج�ع ذل�ك إلى ن�وع من اإلعالن.

وهذا أيًضا ما نالحظه في حالة اللقاء الذي نتناوله.
المرأة السامرية متفاجئة بوجود يهودي يكسر ح�واجز ع�دم التواص�ل م�ع ش�عبها ويب�دأ الح�ديث معه�ا.
يطلب منها بعض الماء ليش�رب. قب�ل أن تص�حو من ه�ذه المفاج�أة، تواج�ه مفاج�أة أخ�رى، وحّتى أك�بر.
الم�اء الحي بنفس�ه. لم تكن ه�ذه المفاج�أة بس�بب "تسمع أن الشخص الذي طلب الماء قادر على تقديم  "

يا سيدي، ليس لديك دلو والبئر عميقة ج��ًدا. "أي إعالن جديد، بل بسبب الحيرة التي أثارتها في المرأة: 

"من أين لك هذا الماء الحي؟

. لكن ه�ذا ليس م�ا م�اء حي�ًا "الماء الحي يعني المياه الجارية. الماء في البئر ال يجري. لذلك هو ليس  " " "

يحّير المرأة السامرية التي ما زالت تفكّر في ماء البئر. ليس في فكره�ا أي مي�اه جاري�ة. وح�تى ل�و ك�ان
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الم��اء "األمر كذلك، فهي ما زالت ال تفهم م��ا ك��ان يتح��دث عن��ه المس��يح. من ناحي��ة أخ��رى، عن��دما ق��ال 

، لم يقصد المسيح بعض الماء الجاري الذي يرّوي العطش الجسدي لفترة قصيرة، ب��ل الم��اء ال��ذي "الحي

يوِجد داخل الناس مصدًرا ال ينضب أبًدا للحياة األبدية. الماء الذي يقضي على الموت.
اعتقدت الم��رأة الس��امرية أنه��ا فهمت كالم المس��يح وطلبت من��ه أن يمنحه��ا ه��ذا الم��اء الس��حري وذل��ك
يا سيدي، أعطني هذا الماء، حتى ال أشعر ب��العطش وال أض��طر "لتحريرها من مهمة جلب الماء المرهقة: 

. اعتقدت المرأة أنها وج��دت حاًل س��هاًل لمش��كلتها. المس��يح ح��ّدثها عن "إلى المجيء إلى هنا لحمل الماء

ا طبيعي��ة، تش��ربها م��رة ثم ال الماء الذي ينبع في الناس ويصبح مصدر الحياة األبدية. هي تخّيلت مياهً��
تعود تشعر بالعطش مرة أخرى، وال تحتاج إلى الذهاب إلى البئر للحصول على الماء.

طالم��ا أن الن��اس يحص��رون أنفس��هم في الش��ؤون الدنيوي��ة، فلن يتمكن��وا من فهم الحق��ائق األبدي��ة
المتسامية. يمكن أن يفاجأوا أو يصابوا بالحيرة أو يندهشوا وح��تى أن يتوقع��وا حل��والً س��حرية. لكنهم
يبقون محصورين في العالم المرئي، مقَيدين بالّتم��اس الجس��دي المباش��ر. إنهم يتع��املون م��ع المش��اكل
اليومية الروتينية وعقولهم ال تذهب أبعد من ذلك. حواسهم الروحية ال تعمل. حتى لو سمعوا عن شيء
يتجاوز اإلحساس المباشر، شيء يتجاوز األشياء الموجودة في هذا العالم، فإنهم يصوغونه من منظ��ور
الح��واس وبطريق��ة دنيوي��ة. فعلي��ًا ل��ديهم أس��ئلة، وهم يخت��برون المفاج��آت ويتلق��ون اإلعالن، لكنهم ال
يزالون يسلكون في المكان والزمان. إنهم يفكرون ويفهمون ويعيشون خاضعين لقانون الموت والفساد.
إن الموت هو العقبة التي تعيق وتوقف كل فكر وفع��ل للن��اس، وك��ل مفاج��أة يختبرونه��ا أو إعالن ُيمَنح
لهم. ال إعالن وال اختراع وال فّن وال فلسفة تستطيع اختراق هذا الحاجز. كل ما هو معروف أو متاح لن��ا

هذا الجانب من تخوم الموت. "يكمن على  "

ال يكون تجاوز الموت بالمنطق أو الجدل وال العلم وال الس��حر. ك��ل ه��ذه تخ��دم أغراض��ًا دنيوي��ة. تج��اوز
الموت يكون بمعجزة، بأعظم معجزة على اإلطالق أي القيامة. هذا هو السبب في أن قيامة المسيح هي
ا. ه��ذا ه��و أعمق إعالن، أو بشكل أكثر دقة، اإلعالن الحقيقي الوحيد، ألنها تفتح لنا حقيقة جديدة تمامً��
السبب في أن ك��ل واح��دة من معج�زات المس��يح هي عالم��ة، أي س��هم ي��دّلنا أبع��د من ض��واحي الم�وت

والفساد، إلى القيامة والخلود.
كانت المرأة السامرية تتحدث إلى المسيح لكنها لم تفهم أساًسا ما كان يقوله. كان يتحدث على مستوى
الحياة األبدية. أما هي فقد نقلت تلقائًيا ما سمعته إلى مستوى هذه الحياة المؤقتة. لم يكن هناك نقط��ة
اذه��بي وادعي ، أو  معجزة، أعلنها لها المس��يح حين ق��ال:  عالمة "التقاء. نشأت هذه النقطة من خالل  " "

أجابت المرأة وقالت : ليس لي رجل. قال لها يسوع: حسنا قلت: ليس لي رجل،  . "رجلك وهلّم إلى ههنا "

. "ألنه كان لك خمسة رجال، والذي لك اآلن ليس هو رجلك. هذا قلت بالصدق
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كلمات الرب نقلت المرأة السامرية إلى مستوى آخر. لقد قدمت له�ا فرص��ة جدي��دة ال تح�ددها الض�رورة
لة التعام��ديتين. من بع��دها تخّلت الم��رأة عن عق��دة العقالنية. لقد عرضت عليها احتمالي��ة الرؤي��ة والص��ِ
المياه الوجودية، أو باألحرى نسيتها تماًما، كما يّتضح من بقية الرواية، وطالبت بحّل مشكلة أخرى، به��ا

يتّم التخلص من عطش آخر هو عطشها الماورائي.
ي��ا س��يد، أرى أن��ك ن�بي. آباؤن�ا س�جدوا في ه��ذا الجب��ل، وأنتم تقول�ون: إن في أورش��ليم "ق��الت الم�رأة 

ت��أتي س��اعة، وهي اآلن، حين الس��اجدون . فك��ان له��ا إعالن عظيم:  "الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه ”

. اهلل روح ومن "الحقيقيون يسجدون لآلب بالروح والح��ق، ألن اآلب ط��الب مث��ل ه��ؤالء الس��اجدين ل��ه

يعبده يجب أن يعبد ب�الروح والح��ق. الن�اس يتغ��يرون عن��دما يؤمن�ون ويعب��دون، عن�دما يؤمن�ون باهلل
، يصبحون أيًضا وإلى حٍد ما مثله. يصبحون روحيين وثابتين. بالروح والحق "ويعبدونه  "

أعلم أن مسيا، الذي يقال له المس��يح، ي��أتي. فم��تى "هنا يقفز المعتقد الديني للمرأة إلى الواجهة فتقول 

. أنا الذي أكلمك هو . فقال لها المسيح  "جاء ذاك يخبرنا بكل شيء " "

عطي للمرأة السامرية تزامن مع المفاجأة التي اختبرها تالميذ المسيح ال��ذين وص��لوا هذا اإلعالن الذي ا~
إلى هناك في تلك اللحظة، فكانوا في حيرة من سبب تحدث معلمهم مع هذه الم��رأة. وك��انت مفاج��أتهم
عالم��ة مفي��دة. لق��د ك��انت إع��داًدا من ش��أنه أن يس��اعدهم على فهم أن اإلنجي��ل ال��ذي يجب أن "ه��ذه  "

يكرزوا به يتجاوز الحدود العرقية واالجتماعية والدينية الضّيقة.
كلما ازداد تكّرس الناس الهتمامات هذه الحياة، يزيد ارتباطهم بأشياء هذا الع��الم ونس��يان احتياج��اتهم
ا. لكن عن�دما ُيث�ار قلقهم ال�روحي العمي�ق، ألي س�بب ك�ان، وي�دركون أن هن�اك ج�واب على األك�ثر عمقً��
السؤال الوجودي المنسي والمنبوذ من قلوبهم في كثير من األحيان، فإنهم ينسون احتياجاتهم اليومي��ة

ويّطرحون اهتماماتهم الدنيوية.
"تركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة وقالت للناس هلموا انظروا إنسانا ق��ال لي ك��ل م��ا فعلت. ألع��ل
. من الواضح أن المرأة نفسها كانت قد اقتنعت بأنه المس��يح المنتظ��ر، ألن ه��ذا م��ا أتت "هذا هو المسيح

لتخبر به الناس في بلدتها. أرادت أن تشاركهم فرحتها الكبيرة. لكنها، بكونها بشرية، ربما أرادت أيًضا أن
يؤكّد اآلخرون تحقق انتظارهم المشترك. وتراف��ق تأكي��دها م��ع التجرب��ة ال��تي حص��لت ألبن��اء بل��دها من
إننا لس��نا "لقائهم بالمسيح. الفرحة المشتركة هي فرحة مضاعفة. الفرح الذي يخّص الجميع وكل واحد. 

. "بعد بسبب كالمك نؤمن، ألننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم

ال يعتمد اإليمان الحقيقي على األنباء أو المعلومات ب��ل على الخ��برة الشخص��ية. يق��ول ك��اتب المزام��ير:
، هكذا قال فيليبس لنثنائيل. يقول آباء الكنيس��ة، م��ا لم تعال وانظر  . "ذوقوا وانظروا ما أطيب الرّب " " "
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تَر اهلل في حياتك، فال تتوقْع رؤيته بعد أن تم�وت. فهن�ا يتّم ض�بط مس��تقبالتنا الروحي��ة الس��تقبال اهلل
وإدراك ثروات ملكوته.

في هذه األيام، بشكل خاص، أغل��ق الن��اس أجه��زة اس��تقبالهم الروحي��ة وص��اروا مع��زولين ب��المطلق عن
الواقع الروحي. بشكل عام، لم يعد شيء يف�اجئهم، ال ش�يء في حي�اتهم اليومي��ة، ألنهم جعل�وا حي�اتهم
َدم ال�تي يقيمه��ا تسير كاآلالت وحّولوه�ا إلى روتين يخ�ّدر العق�ل. وكم�ا أن تح�ّول الق�داس اإللهي والخِ�
الكاهن إلى عادٍة عنده هو كارثة، كذلك تكون كارثة لكل شخص أن يعتاد على حياته اليومية لدرج��ة أن

يصير غير مباٍل بالفرص والمفاجآت التي ُتعَرض عليه.
حياة اإلنسان مهّمة تدوم ما دمنا هنا. وهي مليئة بالمفاج��آت الص��غيرة والعظيم��ة، اإليجابي��ة والس��لبية.
األشياء اإليجابية غالًبا ما نراها بشكل سلبي، واألخرى السلبية يمكن أن نراها ونختبرها بشكل إيج��ابي.
الماء الحي الذي انسكب عليه في المعمودي��ة أن يخت��بر روتين��ه الي��ومي "يمكن ألي شخص يحتفظ ب�  "

، مس�توِعبًا حقيق��ة الم��اء الحي "على نحٍو خاّلق، مع كل المفاجآت اإليجابية والسلبية، مرّوي�ًا ظم�أه ب��  "

الحياة األبدية ومعطيًا معنى ومادة حّتى للفناء.
Source: Ορθόδοξη Μαρτυρίa, όχι. 98, Φεβρουάριος 2012, σελ. 30-4.
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