
ملّينة القلوب الشريرة "أيقونة  "

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

، ونطق تلههك الكلمههات الشهههيرة الههتي نقولههها القابل اإلله ومن هنا جاء لقب  ، وأخذ الرضيع بين ذراعيه  "اهلوقن يتلا ةريهشلا تاملكلا كلت قطنو ،(أيضًا "  اهلوقن يتلا ةريهشلا تاملكلا كلت قطنو ،("هلإلا لباقلا" بقل ءاج انه نمو)
اآلن تطلههق  "منذ ذلك الحين في ختام كل خدمة غروب، والتي ُتعرف باسم صالة القديس سمعان القابههل اإللههه: 

. بعههد ذلههك، بههارك القههديس   الطهههارة والههدة ربنهها،َ يوسههف والفائقةَ…"عبدك أيها السيد على حسب قولك بسههالم
ْنِت Qاَوُم. َوا ٍة ُتَقهه َراِئيَل، َوِلَعالََمهه يِريَن ِفي اSسههْ  وخاطب مريم بنفس النبوءة: »َها اSنَّ هَذا َقْد ُوِضَع ِلُسُقوِط َوِقَياِم كَِثهه
ا كمهها أن المسههيح سههوف ُيثقب بالمسههامير يَرٍة«. تماًمهه ْفكَههاٌر ِمْن ُقُلههوٍب كَِثهه Qْيٌف، ِلُتْعلََن ا ِك سههَ ْيًضا َيُجوُز ِفي َنْفسههِ Qا 

 ُتكشفوالحربة، كذلك سُتثقب روح الطاهرة بسالح من الحزن واأللم في القلب، عندما ترى معاناة ابنها. عندئههذ 
 أفكار الناس الخفية عن المسيح، وسيواجهون االختيار: إما أن يكونوا مع المسيح أو ضده. هههذا التفسههير لنبههوة
 سمعان صار موضوَع عدد من أيقونات والدة اإلله. يشعر كل من يلجأ إليها في الصالة أن تليين القلوب الشريرة
 يترافق مع تخفيف المعاناة الروحية والجسدية. يدرك النههاس أنههه عنههدما يصههّلون من أجههل أعههدائهم أمههام هههذه

األيقونات، فإن مشاعر العداء لديهم تضعف، وينحسر الصراع الداخلي واألحقاد مما يفسح المجال للطف.
تليين القلوب الشريرة جاءت من جنوب غههرب روسههيا، ولكن لألسههف لم يكن هنههاك أي "من الواضح أن أيقونة  " 

َرت الطا  أصولها. وال حتى متى وأين ظهرت فغير معروف.توثيق تاريخي حول تلههيينلقد ُصوِّ  "هرة على أيقونة 
باتكلا يف .لفسألا يف دحاوو ،نيبناجلا نم لك ىلع ةثالث -القلوب الشريرة وقلبها مثقوب بسبعة سيوف  ثالثة على كل من الجههانبين، وواحههد في األسههفل. في الكتههاب " 
 المقدس، يشير الرقم سبعة عادة إلى ملء الشههيء ووفرتههه. في هههذه الحالههة، إنههه ملء ذلههك الحههزن الالمحههدود
مرض القلب الذي اختبرته والههدة اإللههه خالل حياتههها على األرض. في بعض األحيههان، يصههّور الطفههل "واأللم و " 

األبدي أيضًا مستريحًا على ركبتيها.



 لكاهنهم العسكري األب بوليكاربو، الذي كههان من فالههدانيا. بحسههب السههكان المحلههيين، جههاءت األيقونههة من ديههر
 La Madonna del"القيامهة في كههف بيلوغهوريي بهالقرب من بافلوفسهك. أطلهق اإليطهاليون على األيقونهة اسهم 

Don وال ينبغي الخلط بينها وبين أيقونة والدة اإلله دونسكوي. بعد حملة أوستروغ  ، سيدة الدون – أي  " " " 
 ، غادرت بقايا الوحدة اإليطالية المنهارة1943روسوستشانسك التي شنتها القوات السوفييتية في كانون الثاني 

مادونا الدون إلى إيطاليا، حيث تم بناء كنيسة صغيرة إليوائها في ميسههترا "روسيا. أخذ القس بوليكاربو معه  " 
 التي هي جزء من البندقيههة. مهها زالت مركههزًا للحج الجمههاعي ألصههدقاء وأقههارب الجنههود اإليطههاليين الههذين لقههوا

حتفهم في روسيا.
، توجد أيقونة عجائبية أخرى من نفس النوع في الكاتدرائية في مدينة زيزدرا بههالقرب من بريانسههك، في  أخيرًا
َفت في جههردة أي األلم أو، كمهها ُوصههِ ستراسههتنايا  اهلوقن يتلا ةريهشلا تاملكلا كلت قطنو ،(مقاطعة كالوغهها الجنوبيههة الغربيههة. كههانت ُتعههرف بأيقونههة  اهلوقن يتلا ةريهشلا تاملكلا كلت قطنو ،("هلإلا لباقلا" بقل ءاج انه نمو) " " 

د لههها أيضههًا في  . ُيعيَّ ويجههوز سههيف في قلبههك "الكاتدرائيههة، أيقونههة  السههيوف13"  " آب، وهههو نفس يههوم أيقونههة 
األيقونة األصههلية العجائبيههة موجههودة في األلم األكثر شهرة، والتي مظهرها مختلف تمامًا  اهلوقن يتلا ةريهشلا تاملكلا كلت قطنو ،("هلإلا لباقلا" بقل ءاج انه نمو)السبعة وأيقونة  " " " 

، مالكههان وأدوات آالم الههرب  الصههليب، يوجههد عليهههاهلوقن يتلا ةريهشلا تاملكلا كلت قطنو ،(وديههر اآلالم في موسك القائههدة باتكلا يف .لفسألا يف دحاوو ،نيبناجلا نم لك ىلع ةثالث -ا، بههالقرب من صههورة  " " 
ٍد األلم األخرى، في أيقونة زيزدرا، ُتصّور الطاهرة في وضع صالة: ِبيَه "واإلسفنج، والرمح. على عكس أيقونات  " 

تسند الرضيع الذي يرقد على قدميها؛ وباليِد األخرى تحمي صدرها من السيوف السبعة الموجهة نحوه.
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