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  ية أملالدم
إعداد أسرة التراث األرثوذكسي

قامت مجموعة من الناشطين بخلق دمية عمالقة تدعى أمل وتجّسد فتاًة سورية صغيرة من النازحين.
الغارديان البريطانية أنها تنطل-ق في آخ-ر ثالث-اء من ش-هر  تم-وز  "ذكرت صحيفة   في رحل-ة لج-وء2021"

 آالف كليوم-تر. وسيس-ّلط ه-ذا العم-ل8رمزية من تركيا إلى أوروب-ا ع-بر مس-افة س-يبلغ طوله-ا أك-ثر من 
الدرامي الضوء على قصص رحالت عب-ور األطف-ال الالج-ئين، والتح-ديات ال-تي يواجهونه-ا، باعتب-ار أن
"أم--ل الص--غيرة تش--رح بعض--ا من مآس--يهم، فهي، ستس--افر من الح--دود الس--ورية ع--بر تركي--ا واليون--ان "

وإيطاليا وسويسرا وألمانيا وبلجيك-ا وفرنس-ا، قب-ل أن ينتهي به-ا المط-اف في مدين-ة مانشس-تر ش-مالي
المملكة المتحدة.

أمل التي يبل-غ طوله-ا ثالث-ة أمت-ار ونص-ف الم-تر، "وسيقوم تسعة من محّركي الدمى الصغار  بتحريك  "

بحيث يتناوب ثالثة أشخاص في كل مرة على تش-غليها، وال-ذين س-يكونون ق-ادرين على التحكم أيض-ا
، بحيث يكون أحدهم داخل الدمي--ة، القيثارة "في تعابير وجهها عبر نظام معقد من األوتار ُيعرف باسم  "

فيما سيتم االستعانة بحاسوب للتحكم بحركات وتعابير الوجه.
لم تحَظ أمل بتغطية إعالمية كبيرة في تركيا إال عند انطالقها من غازي عنت-اب على الح-دود الس-ورية.
وصلت إلى اليونان ولم تجت-ذب الكث-ير من االهتم-ام اإلعالمي إال في بعض المن-اطق ال-تي تنش-ط فيه-ا
الجمعيات غير الحكومي-ة ال-تي ت-رعى الن-ازحين وتحميهم على حس-اب المواط-نين فيم-ا ينظ-رون إليه-ا

بارتياب. 
فقد أثارت الدمية والنشاطات المرافقة لها حفيظة مجموعتين من اليونانيين. األولى تض-م بعض أه-الي
المناطق القريبة من مخيمات النازحين من أصحاب الخبرات غير المشجعة مع ه-ذه المخيم-ات، وال-ذين
يعتقدون بأن اليونان عانت ما يكفي من موجات النازحين غير المنظمة، وهم اآلن يتخّوف--ون من تك--رار
هذه الموجات مع تدهور الوضع في أفغانستان. أما المجموع-ة الثاني-ة فهي من أبن-اء الكنيس-ة ال-ذين لم
يتقّبلوا أن الدولة منعت الزياحات في عيد رقاد السيدة بينما سمحت بالمسيرات المرافقة له-ذه الدمي-ة.
من أهم المن-اطق ال-تي منعت هي كاالمباك-ا في وس-ط البالد حيث تق-ع ادي-ار المي-تيورا المعروف-ة. فق-د
اجتمع المجلس البلدي وقرر منع الدمية من التجول في المنطقة القريبة من األديار ألنه يرى أن في هذا

السلوك استفزازًا لمشاعر الشعب في تلك المنطقة، رافضًا التعاطي مع الدمية كسائحة.
إلى هذا، وّجهت مجموعة من الفنانين اقتراحًا إلى شركة بوليبالنيتي المهتمة بتنظيم م-رور الدمي-ة في
اليونان، وقوامه بناء دمية مماثلة تمّثل ص-بيًا ي-دعى خريس-تاكي يحم-ل ص-ليبًا في عنق-ه، ويمض-ي في
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ا ص--وفّيا في اس--طنبول وص--والً إلى ك--ابول في أفغانس--تان، م--رورًا بتركي--ا رحلة مماثلة، تنطل--ق من األيّ--
ف--العراق ف--إيران فباكس--تان، وهدف--ه تس--ليط الض--وء على معان--اة األطف--ال من األقلي--ات المس--يحية في

البلدان المذكورة.
َبين، األرثوذكسي بولس من جهته، اقترح الروائي جورج ثيوخاريس بناء مجسمين لمطراني حلب الُمغيَّ
يازجي والسرياني يوحنا ابراهيم، ويمضيان بهما في رحلة من اليونان إلى ك--ل أوروب--ا مط--البين ال--دول

المسيحية بكشف مصير المطراَنين والتنّبه إلى مصير المسيحيين في سوريا وكل المشرق.

"أمل الصغيرة دمية تجسد طفلة سورية الجئة تبدأ رحلة عبر أوروبا. يورونيوز .  "29 07 2021/ /

https://arabic.euronews.com/2021/07/29/little-amal-a-doll-representing-a-syrian-refugee-girl-begins-a-
journey-across-europe

Αμαλ:  μπλοκο  απο  δημο  Μετεωρων  στην  κουκλα  που  συμβολιζει  τα  παιδια-προσφυγες.  25/08/2021.
https://www.voria.gr/article/mploko-apo-ton-dimo-meteoron-sti-mousoulmana-koukla-amal
Γιώργος  Θεοχάρης.  Εδώ  ο  κόσμος  χάνεται  και  η  Αμάλ  χτενίζεται!  Ο  αντίκτυπος  στην  Ορθοδοξία.
27/08/2021. https://www.vimaorthodoxias.gr/arthrografia/edo-o-kosmos-chanetai-kai-i-amal-chtenizetai-o-
antiktypos-stin-orthodoxia/
π.Αρσένιος  Βλιαγκόφτης:  «Λιτανεύουν»  το  ξόανο  Αμάλ,  αλλ’  όχι  την  Παναγία». 26/08/2021
https://www.vimaorthodoxias.gr/eipan/p-arsenios-vliagkoftis-litaneyoyn-to-xoano-amal-all-ochi-tin-panagia/
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