
 *سرية القديسة ماركيال اليت من خيوس
ُ(مدين)ُآب٤ُ)كنسي(/ُمتوز٢٢ُدُهلاُيومُعيُ يُ 

ُ

ُ
ُ

اُجزيرملُليوسُسلعةرمل،ُاُقريا2ُُعروسةةاُسيسةةيلاُسلةاورملُوسية و اُاُروسلرُسلاراُس امرُع ةةر1ُولدتُماركيال
ُمنُمنا اهاُسلنائياُتدعىُفوليسوس.ُ

ُكااُلوسلدملُماركيالُومنحُ ةةةةةةةةةرواُ  ُ ةةةةةةةةديدُل عحرسءُ كااُربوسواُمنُركثرُسلناسُثرسءُاُسلارياُوكاانُمسةةةةةةةةيليو.
مرمي.ُو وُجتوزتُوسلدهتاُوسنتا تُل عيشُاُمنزهلاُس اص،ُتضةةةةةةةةرعتُال ةةةةةةةةالملُرمامُرياوناُوسلدملُس ل ُ ال اُس  ابُ

ُك ريسًُل عائ ا.ُبةفل.ُو وُ   تُور  تُماركيال،ُج  تُسلةف اُفر  ُكانالرغمُمنُراُسلُوًا ُكااُوسلدمل تُتاياُووقورمل،
ُسالرسًُمنُسلكنيسا.ُُسلوسلد



عنُسيسةةةةي ُوغ ت .ُب ةاُبسةةةةيةاُ كنُ ُكانتُماركيالُاُسلثانياُع ةةةةرملُمنُع،روا،ُتك ،تُرمهاُمعهاُمةونًُ عندما
  ُبنااوملُء.ُزرعتُسألمُاُنفرُسبنتهاُرمهياُسلت ةةةةةةةل ةف اُراُتفه،ها،ُ دثتهاُرمهاُعنُجتسةةةةةةةدُسبنُدُسيولوعُمنُسلعحرس

ُكيفُسيسي ُسوفُأييتُويسكنُفيهنُريضاً.3ُُسل ناجيا ُ)سلفائااُسلادسسا(.ُو ر تُهلا

ُك  ،تهاُعنُسلتعاليمُسلسةةةةةةةةة،اوياُل ربُيسةةةةةةةةةوحم.ُو.كرتُهلاُععائ ُغ ت .ُ  ُوعموحمُ دثتُعنُ اُروقاتُرلرى،
ع  ،تهاُعنُسلاياما.ُ ُهت،لُسألمُسلوسلدملُريضةةةةةةاًُراُتسةةةةةةرعُهلاُسةةةةةةريُسلاديسةةةةةةوُوُآنم ،ُولكنُب ةةةةةةوتُم تهرُالن ةةةةةةرُ

ُكانتُ ا ةةةةةةةةةرملُفيها.ُ ُوتفتُ جهاعسهتم.ُرلربهتاُسلا ةةةةةةةةةهُبكلُق  هاُونفسةةةةةةةةةهاُلدرجاُراُماركيالُسعتادتُر اُفعاًل
ُكاي ع وُ.لك!"ُرج تهاُال ُ وُتفماركيال:ُ"ر  ُكثريسُماُختربيينُايُرمي...لكنُرلربيينُسيزيد.ُفأنتُتظهرينُمجي ا

وسلدهتا:"ُعندماُتنضةةةةعو،ُسةةةةوفُر ةةةةرنُلكُسيزيدُعنُسلرب.ُسةةةةوفُرلرب ُريضةةةةاًُعنُسل ناجياُوسلاديسةةةةوُاُسلوقتُ
ُسيناس ."

ومر ةةدسًُرميناًُو ارسةةاًُلنفرُسلعحرسءُوجسةةدوا.ُوسعتربتُماركيالُوسلدهتاُرفضةةلُرمُُكانتُوسلدملُماركيالُمال ُسةةالم
نضةةةةةةةةةةةةةةعتُلتل ُسلربُوسألمُسلعحرسءُوسلاديسةةةةةةةةةةةةةةوُوس هاعُمنُرجلُُوكلُيومُتع ،تُسيزيدُعنُس  ااُُُاُسلعا .ُا
ُراُر  تهاُسألر ياُ ارفتُإىلُ ايتها.ُُفأعركتمبرضُعضال.ُُ.لكُر ي تُوسلدملُماركيالسلفضي ا.ُمعُ

 ُوُماركيالُما.سُ  ةةةةلُبعدُسل ةةةة ماركيالُإىلُجان ُسةةةةريرواُوقالتُهلا:ُ"رلربيينُايُسلوسلدملُمُانعتُاُر دُسألاي
عفنُسلربُيسةةوحم "ُرجابت:ُ"قيامت !".ُفتابعتُوسلدهتاُوسةةألتها:ُ"ما.سُيعينُوحسُالنسةة اُل   ةةر "ُفاالتُماركيال:ُ"ومُ
ريضاًُسوفُياوموا."ُعندواُر افتُسألم،ُ"ووُقالُل  ع ُ"رينُ.سو ُأل ضرُلكمُمكاانًُاُسلس،وستُوسوفُآيتُ

فاالتُماركيال:ُ"نعمُايُرمي."ُ ُسةةةةالتها:ُ"رينُإ.سًُسةةةةوفُيحو ُسيسةةةةيليواُبعدُراُيةاعروس4ُُآللحكمُإىلُبيتُريب."
فتابعتُسألمُور ةةةةةةةةةةةةةةافت:ُ"ولكن...ولكنُايُسبن ُسل ةةةةةةةةةةةةةةةريملُوحسُسألرض "ُرجابتهاُسلعحرسء:ُ"إىلُسلسةةةةةةةةةةةةةة،وستُايُرمي"ُ

ايُرمي "ُفاالتُ"لناولُألمُُس نف ةةةةةةةةةةةةةةةالُسلحتُووُسنف ةةةةةةةةةةةةةةةالُممقتُي  ُسملزاُل   اء..."ُفاالتُماركيال:ُ"ين
ُك،اُحننُحنزاُ وها.ُرانُ زنتُعندماُغاعرتينُوسلديتُايُمارُو بنت ُر  اُإىلُمكااُانُايحو ُر دُر  اءُكي  ،ُمتامًا

ُسلربُإليةة .ُفهوُيةةدعوُ ُكةةانةةتُجةةد مل."ُفةةأجةةابةةتُسألم:ُ"ولكنُليرُفابُس ةةد ستُيةةدعوون  بعيةةد.ُفاةةالةةتُمةةاركيال:ُ"وي
فلد قتُهباُماركيالُاوت،امُوقالت:ُ"وسألمهات "ُفأجابتُسألم:ُ"بكلُأتكيد."ُعندواُُ" ي  .سألمهاتُريضةةةةةةةةةةةةةةاًُايُ 

ُكانوسُبناتُ ةةةةةةةةةةارُيممنواُالربُيسةةةةةةةةةوحمُسةةةةةةةةةألتهاُماركيال:ُ"وما.سُيفعلُسأل فالُعندوا "ُ رجابتُوسلدهتاُهبدوء:ُ"إ.س
ُكثريسًُ  تهعواُلدت ُسلك ياُسلادسسةةةةةةاُومجيعُسلاديسةةةةةةوُيوسلحتُووُسألاُمعُربي ُووسُسلناوضُمنُبوُسألموستُ،ُوووحي ون 



اُسلسةة،وست،ُعندوا...عندواةةةةةةةةةةةةةةةةة،ُما.سُتفع نُت كُسل ناتُسل ةةةارُايُفر ي "ُفسةةألتهاُماركيال:ُ"ولُي كوُايُرمي "ُ
ُفاالتُهلا:ُ"إبكي،ُوسج يبُيلُسلا يلُمنُسياءُايُماركي  ."ُفأجابتهاُماركيال:ُ"نعمُايُرمي".ُ

اُل  ةةةةةةةةةةةةةةالملُمت،ت،ًا:ُ"إ.سُنكنُهلحسُسلكأسُراُبعربُعينُروُعنُسبن ...كيفُسةةةةةةةةةةةةةةةأتركهاُاُوسلتفتتُبعدواُوسلدهت
 التهاُوحه ُولكنُإ.سُوحهُم ةةيكتك،ُقد سةةهاُلكيُرفرنُرانُرزلياًُاُسلسةة،وست.ُسسةةت،عُيلُايُإهلي.ُرم ُمسةةيلياُتضةةر حمُ

ُإليك.ُر غُإليهاُريهاُدُسآلب!"

فعاناتهاُوسلدهتاُوق   تها.ُكااُوحسُسلوعسحمُسأللري.ُ ُقالتُهلاُرم ها:ُ"إ.ويبُسألاُإىلُعندواُج  تُهلاُماركيالُسياء،ُ
لُيءُحيفظُنفسةةةةةكُوجسةةةةةد ُ اورتوُكالزن  ،ُمثغرفاُسلرسةةةةةمُوسقررتُايُماركي  .ُع يُراُرانم...لكنُتحك رتُكلُ ةةةةة

ُُ"سلعحرسءُسلك ياُسلةهارملُسي،ت كاُنع،ًا.

،عُ ةةةةةةوت،ُ"رتركيهاُعندواُنظرتُوسلدملُماركيالُإىلُس لع ىُوقالت:ُ"رانُآتياُايرب.ُإمناُتضةةةةةةر عيُووُياركيال."ُفسةةةةةة 
حمل  .ُسةةةوفُمتع دينينُسةةةوايًُمعها."ُ ل ُع يهاُسلفرنُفاالتُسألمُمنُرع،ااُق  ها:ُ"ر ةةةكر ُايُريبُيسةةةوحم!"ُعندوا،ُ

ُكانتُتنظرُجتاهُماركيالُعنُبعد،ُرقدتُاُسلرب.ُ ُوبين،ا

وجها.ُ ضةةةةةةةةةةةةةةرتُقرياُفوليسةةةةةةةةةةةةةةوسُ ك، هاُجنازملُت كُسلسةةةةةةةةةةةةةةيدملُسل ُبرزتُ ع،اهلاُاُوقتُن  ُعثرُع يهاُُز
ُس نسانيا.ُور رس تُماركيالُممقتاًُلت اىُمعُع، تها.ُ

اركيالُبعدُراُوقعُعات ُتربيتهاُع ىُوسلدوا،ُلكنهاُ ، تُمزسج ُسي ةةةةةاكرُب ةةةةةربُر ةةةةة لتُسملياملُ ةةةةةع اُع ىُم
ُنزلُب كلُعسئم.ُلكنُسألبُوسبنت ُ ُي   ياُمعاًُربدسً.ُوهبعا.ُرلحتُماركيالُع ىُعاتاهاُإعسرملُسي

رُلدتُوس.ويبُل نوم!"ُفسةةةةةةةألت :ُ"رليمرمل،ُوبعدُراُر تُماركيالُ ةةةةةةةالهتاُسيسةةةةةةةائيا،ُقالُوسلدواُبفظا ا:ُ" ةةةةةةة  يبُ
كنيسةةةا.ُلسلوقتُأل ةةةيءُقنديلُسلزيتُور راُسل  ورُرمامُسألياوانت "ُفأجاهباُوسلدوا:ُ"وحهُسألمورُياومُهباُقندلفتُس

منزيلُليرُكنيسةةةةةةةةةاُفيهاُووحمُويورُوقناعيلُزيت.ُستركيها!ُفأنتُتفوقتُع ىُوسلدتكُسية و ُ.كروا!"ُعندواُسةةةةةةةةةألت ُ
ماركيال:ُ"ولُسل ةةةةالملُوسألياوانتُروُسلربُيسةةةةوحمُوسلفائااُسلادسسةةةةاُوسلاديسةةةةوُرمرُمفر   "ُرجاهباُ دعسً:ُ"منزيلُليرُ

ُ ُتتلدىُماركيالُس ةت .ُُو."ُا.ُسوت،يُبوسج اتكُوسعرسيُعروسكبكنيس

كااُوسلدواُخيت فُكثريسًُعنُوسلدهتا.ُفهوُسفتارُملسةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةيتهاُومنةاهاُوإ ا اُوغ تها.ُ ُيكنُلدي ُعفكهاُوفر هاُ
وتفاؤهلا.ُسفتكرتُماركيالُلنفسةةةةةها:ُ"ما.سُسةةةةةأفعلُسألا.ُوسلديتُاُسلسةةةةة،اءُتنظرُإيلُمنُسلع ى.ُسةةةةةوفُرقومُمباُع  ،تينُ



ُكانتُتفعلُإايه...سةةةةوفُر تفوهُمب ةةةةاك يُاُسل ةةةةالمل.ُريبُنُيريدينُراُر ةةةةعلُقنديلُسلويتُونُراُري رُسألقوانتُك،ا
ُُ"رمي.ُإ.سًُسوفُر ع همُاُنفسي.

كانتُوُُوُوكحسُرمتتُماركيالُ ةةةةةة وسهتاُوسوت،تُب ةةةةةةوواُسينزل.ُ ُتنسةةةةةةىُربدسًُ.كرىُرمهاُوغ تهاُوسةةةةةة  هاُسلن ي ا.
ُعسع،تهاُسألساسيا.ُُسلسيدملُوسلدملُس ل 

ُربوواُإبعسرهتاُل مواُسينزل.ُمنُان ياُرلرى  ُتاومُُ،اُسلوقتُسلحتُكانتُفي ُاُسلساعساُع رملُمنُع،روا،ُس ر 
ماركيالُمبعرعُرع،الُمنزلياُو سة ،ُلكنهاُع، تُلارجاًُمعُوسلدواُع ىُسألرضُس ا ةاُهبم.ُمرملُسةأهلاُإ.سُووُف ةلُ

ميُكنتُرر اُلديهاُإعرتسضُوس دُفاب،ُوقالت:ُ"رنتُتوقفتُعنُسلحوابُل كنيسةةةةةا.ُمعُاُ اي ُتوقعاهتا،ُفأجابت ُ
عهاُسلفرنُوسلسةةةةةةةةةةةةةةالم..."فاا "س  ااُوسلرجاءُُوُسينفعاُمنُ.لك "ُفاالتُماركيال،ُ"لكنُماتحو ..."ُفاا عهاُقائاًل،

 ةريملُريضاً ُُاُلديهمُعاولسلرجالُاُسلاريولُوحسُيعينُراُ"ُر لابُسلعاولُسل ةريمل..."ُفاالت،ُ"إ اُل نساءُقائاًل،
ُكنُ حر،ُرمرُماُمعكُليرُع ىُماُيرسم.ُدُُفأجاب، "رانُلسةةةةةةةةةةةةةةةتُرقولُ.لك."ُفتابعتُماركيال:ُ"رقولُلكُايُريب،

 يامل.ُفهوُيعةيناُسهلوسءُوسلةعامُوكلُ ةةةةةةةةةةيء."ُفع   ُسألبُقائاًل،ُ"وحهُف سةةةةةةةةةةفات..."ُفاالت،ُ"وحهُسملاياا!"ُفاال،ُ
ترت..."ُفأجابت،ُ"وحهُرمورُررسواُور ةةعرُهباُورعي ةةها".ُلكنُراواُع   ُقائاًلاُ" اسةةاُ ةة ابيا".ُلكنهاُُ"عي ةةيُك،ا

رتُسلةعامُلكيُاكل".ُفأ ةةةةةةةةةافت،ُ"منُسألمورُسل ةةةةةةةةةاملاُسل ُرجابت،"إ اُنوحمُمنُسملك،ا" .ُعندواُقالُهلا،ُ" ضةةةةةةةةة 
ُكل نلناُإايواُسلربُبةىن."ُعندواُقالُهلا،ُ"كف يُعنُوكحسُف سةةةةف رتُسلةعام.ُلنأكلُون ةةةةرب ُوحس ُاتُاتفها.ُ ضةةةة 

ُ يء!"

ُكانتُتاياُو رتمُ منحُ فولتها،ُترعرعتُماركيالُجيدسًُع ىُريدتُوسلدهتاُوكااُوحسُسألمرُج ياًُاُ ةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةيتها.
 ةةةةة ااُلا ةةةةةاُمعُسلتال ُمعُسلفتياتُسألقلُ فظاً،ُُوسأللر،ُورومُمنُكلُ ةةةةةيءُ افظتُع ىُ هارهتا.ُ ا ةةةةةتُس ل

ُكااُودفهاُوس د:ُلتكتس ُكلُسلفضائلُوت   ُعروساًُ اورملُل ،سي ،ُلكيُلكيُنُت تأ.تُرو ياًُمنُوكحسُع رمل.
س ُمستلااُي كوتُسلس،وست.ُ  اُسلنهاياُ  

ُكانتُفضةةةائ هاُتتضةةةاعفُركثرُأل اُرمضةةةتُمعظمُروقاهتاُاُع اعملُد.ُفهيُسلتزمتُ ُكانتُتكربُاُسلسةةةن، بين،ا
لت ةةةةار،ُنُإىلُسةةةة لُد.ُاعُسِ دم.ُقد متُسلعواُل فارسءُو اولتُعسئ،اًُج  ُسأللريال ةةةةومُوسل ةةةةالملُو ضةةةةرتُمجي

ُكثريسً،ُمتحكرملُسلو ياُ"ركُرر اءُد.ُوإُسملفاظُع ىُكلُسلو اايُسعتُإىل مُرماُوسلدوا،ُفكن تُل ُر دُس  رتسمُور  ت 
.ُسةةةوفُقائ ًا،ُ"رانُايُريبُسةةةأكواُبدي اُعنُرمي.ُ ُتتوقفُربدسًُعنُكسةةة ُفضةةة  ُوتعزيت ُاُر زسن ،5ُرا ُورمك..."

ركواُمعكُاُ ةةي ولتك.ُلنُرترككُاُوقتُ ةةياك.ُسةةوفُركواُونا ُاُمر ةةكُواُكلُر زسنك."ُوووُر  ُ
ُكربتُاُسلسن،ُرلحتُكلُ فاتُوسلدهتا. ُمساحمُوحهُسلك ،اتُمنُسبنت ؛ُوُعندما



ُك،اُفضةائ هاُُوُب ةتُماركيالُربيعُ ة اهبا.ُاُسلع ةرينُمنُع،رواُر ة لتُو موسو هاُإمررملُمسةتاي،ا.ُمجاهلاُوقامتها
سلرو ياُجع تهاُ ةةةةةة يهاُايال ُسألر ةةةةةةي.ُسبتسةةةةةةامتهاُسملا ةةةةةةرملُولةفهاُرسةةةةةةراتُزمالئهاُسلارويوُسلحينُت اوسُسةةةةةةالمهاُروُُ

حهُوك ،اهتاُسلعحبا.ُسعتربتُنفسةةةةةةةةةةةةةهاُغظو اُو التهاُسليتي،اُبدتُوكأ اُغريُمه،ا.ُر  تُس ،يع؛ُولكنُسةةةةةةةةةةةةةعاعملُ
ُكانتُممقتا.ُ  سلعحرسء

ُكااُ-فع،يعُ ةةةةةةةةةةةفاهتاُسي،تازملُ ُتحو ُعواُراُيرسق هاُ اقد س ريُوسلعدوُسي ةةةةةةةةةةةرت ُ الصُسل  ةةةةةةةةةةةر،ُو.لكُألن 
ت ةت ةة ُقوت ُمنُِق لُفتاملُ ةةةريملُومجي ا؛ُاُسلوسقع،ُفتاملُقروياُ  سةةوعسًُوررسعُراُيضةةعفُمكانتها.ُ ُية ُسل ةةيةااُ ا

اُ)منُغريُ ُبةر هاُاُرع، ُواوياُس ةيكس ُسي ةة وب،ُيسةةوحمُسيسةةي .ُ سةةدهُجع  ُيرغبسةةيةاُورم ياُفابُتعرفُ.
ري ُويُسل ُجتاوزتُس ،يعُالفضةةةةةائل(.ُووكحسُرلحُخيةبُهلعومُفورت،ُفسةةةةةعىُإىلُزرحمُسألفكارُسل ةةةةةريرملُاُعا هاُ

ُكانتُتت،يزُباناعاُرو ياُقوياُوان ةةةةةةةةةةةةةةعا،ُوالتايلُ تعتُروُمتويُونُ تُ الاُس هليُسلةاور.ُالرغمُمنُ ةةةةةةةةةةةةةةةروا
سل يةااُس  يث.ُوالتايلُترسجعُسل يةااُسملاريُعنُسلتنافرُم ا رملُمعها.ُ ُيكنُبوسع ُرفعُعا هاُ،ساتُهلر ةتُ

ُك،اُريضاًُ ُيستةعُراُيثريُ هوسهتاُسل  ابياُ ُكانتُسألغىنُوسألمجلُاُوحهُسيوسو ؛ إىلُرفكارُسلكربايء،ُالرغمُمنُر ا
ُكااُإ.سًُركثرُمر  اهاُجتاوها.ُُع ُ اُيدفعهاُلت ةةةةةنعُم ةةةةةيكت ُبوسسةةةةةةاُرتُمنُسلسةةةةةهامُسأللرىُسل ُو ُيكنُبوسةةةةة ا.س

سل رورُسلحتُنُيت ي  ُو ُيس،عُب ُب رُعندُسيسيليو ُفهوُوجدُوسلدواُفاسااًُومفتارسًُل نع،اُس هليا،ُوالتايلُترب هُ
فهوُلدحمُُوس سةةةةةراته،ُ ةةةةةرُول اثاُسل ةةةةةيةاا!ُسلويلُلوسةةةةةائ  ُس  يثا!ُ!ب ُوزرحمُفي ُسألفكارُسل ةةةةةهوسنياُجتاهُسبنت ُالحست

ُكةةاانُمعةةًاُلياًلُو ةةارسًُ،كةةأبُوسبنتةة .ُوالتةةايل،ُ  وسءُمنُلاللُسمليةةاُووكةةحسُررسعُلةةدسحمُمةةاركيالُمنُلاللُربيهةةاُأل ،ةةا
ُكون ُووُمسلورسًُجب،الُسبنت .ُ ُ.رملسينو ُِسنت هوسُإ.سًُولن ا رُبسرعُسريت ُجر ت ُسهامُسل ريرُسلساماُ،

فعأملُلي ،تُغي،اُسةةوعسءُفواُسينزل.ُوفعأمل،ُغراُوسلدواُاُ الاُإكتكابُع،ي .ُ ا ةةىُراُينظرُجتاهُماركيال.ُ
ر ةةةةةةةة  ُقاسةةةةةةةةياًُوتك مُمعهاُمبرسرملُاُ ةةةةةةةةوت .ُرفضُسلسةةةةةةةة،انُهلاُا روفُإىلُسملديااُروُالتلد ُمعُس ريسا.ُفأقف تُ

ُكربى.ُ"ايُعحرسئيُواانجي ،ُرنريي .ُل  ةةةةةةةةةةي ُمنُ زن .ُُنفسةةةةةةةةةةهاُا غرفتهاُوسنفعرتُال كاء.ُرعةتهاُسل ةةةةةةةةةةالملُتعزيا
ُكاماًلُومُو ينُكيتي،ا،ُألاُوسلسعيدي  ُكيفُرا  ديتُزوانً؛ُسجع ي ُحي ينُونُيكروين،ُريتهاُسلك ياُسلادسسةةا.ُرن ُتعرفوُجيدًس

ىلُوحسُسلع،ر،ُوسألا،ُما.سُسلحتُ  ةةةةةةةلُليةريه ُيا.سُينظرُإيلُبسةةةةةةة ب ُويُمعِك.ُلادُعاىنُريبُسي ةةةةةةةاكلُاُتربي ُإ
إنينُرجدُم عاًُعند ُايُاانجي ."ُو وُكانتُت كيُوكحس،ُغ  هاُسلنعاسُ يا.سُنُحي ينُمثلُسألوقاتُسلسةةةةةاباا ُفعالًُ

ةريتُسملياملُ  ةةةةل ُيا.سُترمامُرياوناُوسلدملُس ل .ُ ُسسةةةةتياظتُع ىُ ةةةةرسل ُسيفر  .ُففكرتُاُنفسةةةةها،ُ"ما.سُسلحتُ
 وكحس "

ُك،اُق نا،ُسقرتنُرونُ ةةةةيةاينُرفكارُرعيكاُاُعا  ُولو  ُنفرُ.س ُسلرجل.ُفأ ثريتُرووسءُسلرجلُسيسةةةةنُ وس سةةةةراته!
 ةةة،ريه.ُ ُيعدُينظرُع ىُماركيالُكتبنت ،ُلكن ُفةرُفاهُوكأ اُإمررمل،ُووحسُرمرُ ةةةارحمُ ةةةدهُل عضُسلوقت.ُتك دُُوفسةةةد



يةرعُوحهُسلرغ اُسل ةةةةةةةةةةةةةةريرملُوسحملر ما.ُبايُعواُنومُل يايلُ وي اُوعسرُوتا   ُاُفرس ةةةةةةةةةةةةةةة .ُفاملربُكانتُسلعحسبُكثريسًُل
،ا.سُع ىُغريهُراُأيكلُمنُمثاروا "ُرن ُزرحمُ ةةةةةةةةةةةةةةعرملُتفان،ُف "مروعا.ُوووُ اربُولسةةةةةةةةةةةةةةر.ُسنة  ُورتت ُرفكارُمثلُ

 وكحسُرفكارُ ُتس، ُل ُإبياعُرس اُسل الُوك،اُق نا،ُسستس مُألمره.ُ

ُرسةةةةةةةةةةةةةة وب .ُبدرُيتلد ُمعهاُ ومعاماًلُإايواُبفظا ا.ُبعدوا،ُتةري  ُكااُحيد اُهباُاوت،ام،ُمك ،اًُ اُبدسياُسألمر
ُكااُ سةةةدُيدهُع  ماركيالُُىُ ةةةعرواُويتأملُبعينيها.ُاُكلُوحهُسلفرتمل،ُ ُتكنبك ،اتُمجي ا؛ُررسعواُراُتكواُجبان  ؛

 .ُوُ.ُفهيُسعتادتُراُ ةةةةةة وسهتاُويُسل ُتسةةةةةة  تُالتةيريُاُق   .ُمسةةةةةةكتُبررسةةةةةة ُوق   تُيديع ىُياوُبنوسايُوسلدوا
 ةة وسيت،ُورانُلرعاعتُمرسرسًُوتكرسرسًُوبدموحمُسلفرن،ُ"إليكُريتهاُسلعحرسءُسلاديسةةاُرنسةة ُوحهُسألععوبا،ُألنكُسسةةتع تُ

ُكااُمسكوانًُمنُسل يةاا.ُ ُر كر .ُولكنُوسلدوا

عاتالرغمُمنُراُسلعحرسءُاُبدسياُسألمرُ ُتدر ُوحسُسألمر،ُ ُ ُ رُسلزمنُ ويالًُ وُفه،تُنوسايهُسملايايا.ُ ةةةةةةةةةةةةةة 
ُكيفُنكنُل ،رءُبت ي لُوكحسُرمر "ُ عُ.لك،ُُمماركيالُالرع ُوسفتكرتُلنفسةةةةةةةةةةها،ُ"لكنُكيفُنكنُراُيكواُوحس 

 نفر.ُفألحتُالدعاءُبتوس ةةةةةةةةةةةةةةةل،ُ"ايُبناجي ،ُايُفتُرك تاواُمنُوحهُسلفكرملُسياززملُلكااُسألمرُ ةةةةةةةةةةةةةةليلاً.ُسرجت
بناجي !"ُ كنُسلاولُراُعيينُوسلدملُس ل ُاُسألياوناُنظراتُإليهاُسألاُب ةةةةةةفاا،ُمتعا فتوُمعها،ُوتك  ،تُعسللُق  ُ

..رانُسةةةةةةةةةةةةةةوفُ.ُر دُمنُسلحينُي عأواُإيلُيةاعرُذخحونًُُ امياُمجيعُسحملزونو.ُوننُختااُايُسبن ،ُرانماركيالُقائ ًا،ُ"
ُر يك."

هيُوبك ،اتُمتهورملُو ةةةةةةةةةةةةةاعما.ُفُكلُيومُيعربُكااُممياًُومروااًُع ىُماركيال.ُفوسلدواُعرضُم ةةةةةةةةةةةةةاعرهُانفتانُ
سينزلُوكأن ُماربمل.ُون ظُرعركتُعندواُمدىُسةةةةةةةيةرملُسل ةةةةةةةيةااُع ىُوسلدوا،ُفتلا ةةةةةةةت ُقدرُس مكاا.ُور ةةةةةةة  ُجوُ

ُقفوسُعنُإلااءُسلتلياُع ي .ُُوس ريساُراُرمرسًُمورواًُحي لُمعُوحسُسلرجلُسلععوزُسي اكر،ُفت

،ُإىلُفوليسوس.ُمنُسلوس  ُراُنُر د6ُكااُ  ا اًُواعائً.ُبعدُسي يد،ُعاعتُقوسربُسل يدُسل ةريملُمنُبسارس
ُحهُسلارياُبعدُبضعاُساعاتُق ي ا.سل ةريُهل يرُس توق عُسلع،لُسل  عُسلحتُكااُسيل لُع ىُ

سلاديسةةةاُفهيُرغ تُفابُمبلاكاملُسلعحرسءُسلفائااُسلادسسةةةاُبكلُمنُمجاهلاُسلرو يُوس سةةةدت.ُفتعه دتُُرماُسل تول
ُس ل ،ُوويُمستعدملُلتا  لُسيوت.ُ ُسختحتُسلارسرُمبةاعرملُسينزل.ُماركيالُبنفسهاُلوسلدملُ

ُكالن،رُسلثائر.ُملسةةةةةةنُسملظُوبسةةةةةة  ُع،ره،ُبدرُي هثُبسةةةةةةرعا.ُسرتكىُ ركضةةةةةةتُماركيالُحنوُس  ل.ُفةارعواُوسلدوا
حو و ُ ُبدرُيتك مُوكأ اُرمامُعيني ُقائاًل،ُ"إىلُرينُسةةةةةةةةةةتع ىُجححمُ ةةةةةةةةةةعرملُوعثُبعيني ُعنُماركيالُلكن ُ ُيدوا.ُ

ُكانتُماركيالُقدُسةةةةةةةةةةةةةوفُرجد ُورمزقك!"ُ ُوقعُع ىُسألرضُورلحُيركلُسلرتس بُبرج ي ُمثلُسجملنوا.ُاُ.لكُسملو،
ُد.ُتر دُوسلدواُمنُبعيو  تُإىلُسلا،اُوسلت أتُبوُرورساُسل عر.ُمنُ.لكُسيكااُوعواُراُيرسوا،ُسستةاعتُراُ



ُلكنهاُقالتُلنفسةةةها،ُ"د ُج سةةةتُع ىُ ةةة رمل،ُو ةةةعرتُبةي،اُسةةةوعسءُعسل هاُوكأواُتةةيُسألرضُ ك، ها.ُ
.ُبة ا،ُ سةةةةة ُماُيسةةةةة، ُب ُدب .ُإم اُراُر ياُروُرموتُال ُلنُيرتكين.ُسةةةةةوفُرقفُوبعواُدُسةةةةةوفُرُرسآلبُوس 

نعم.ُسل ةةةرفُروُسيوت.ُسيوتُع ىُسألرضُوسملياملُسألبدياُاُسلسةةة،وستُمعُسلاديسةةةوُسلحينُسنت ةةةروسُبة  اُ ةةةدُسل ةةةر.ُ
ُكانتُسةةةةتأكلُ ُونا ُسةةةةأجدُوسلدملُس ل ُسلك ياُسلادسسةةةةاُوسلدسئ،اُسل تولياُمرميُ ووسلديت."ُرينُكانتُسةةةةتسةةةةكنُوُما.س

لُسفتكرتُر اُسةةوفُت اىُوأتكلُمثلُسلع ةةافري.ُتحكرتُك ،اتُسلربُرنناُ"رفضةةُامُالنسةة اُهلا.تكوانُاُمو ةةعُإوت،
ُتعاعتُقوهتا.ُوبايتُماركيالُونا ُ ىتُ  ولُسلظالم.س("ُوُوكحسُس۱۰:٣۱منُع افريُكثريمل!ُ)سلاديرُمىتُ

"ُ، ُكيفُ كنهاُراُترىُتاد مُوسلدوةةةةةةةةةةا.ُفاالتُإب اا  دين".ُ ُ هرُدُسآلبُسيساعع ولُسلظالم،ُفك رتُلنفسها
بدرُق،رتُكاملُمنريسًُسلريفُسجملاور.ُعندواُ نعتُماركيالُإ ارملُسل  ي ُوسهرتُ ىتُمنت فُسل يل.ُعندواُمسعتُ
ماركيالُعاُرجرسسُقةيعُسلةنم.ُففك رتُلنفسها،ُ"لنُرلت ئ.ُس ،يعُيعرفينُوحي ين؛ُورانُر  ُمجيعُروايلُفوليسوس."ُ

ُُنم،ُف رلتُإليهاُماركيالُمنُكلُق  ها،ُ"ماروسو!" ُ هرتُهلاُرسعياُغ

نعمُلتها،ُ"ولُوحهُرنتُايُماركيال ُرجابتهاُسل تولُسلاديسا،ُ"حملتُماروسوُماركيالُوت عتُ وهتاُاُسلظالم.ُوسأ
ُك ريُيهدعينُفعأتُوناُوراً."ُ وحهُران."ُفتابعتُماروسةةةةةةةةةةةو،ُ"اُوحهُسلسةةةةةةةةةةةاعا،ُونا "ُرجابتهاُماركيال،ُ"ونا ُ ةةةةةةةةةةةر

رجابتهاُماركيال،ُ"نُ كنينُراُربونُلك،ُونُ كنكُمساع .ُسةةةةةةةةةتعرفوُ فاالتُماروسةةةةةةةةةو،ُ"رتُ ةةةةةةةةةر،ُم نُايُماركيال "
ن ااً."ُعندواُسألتهاُماروسو،ُ"وولُست اوُوناُسل يلُك    "ُرجابتهاُسلاديسا،ُ"نعم،ُوعدملُليايلُورايم،ُإىلُ وُراُ

.ُ ااً،ُ ساعدتينُكثريسًُرانُوعائ اىُمعك!ُايُماركيالُسمل ي ا،ُايُمنُرعرفُما.سُسيل ل."ُفاالتُماروسو،ُ"ورانُسأب
فوليسةةةوسُ ُتاد ميُل ُسلعوا ُاُكلُرحناءُليوس،ُلةفكُوفضةةة كُمعروفااُل ع،يع.ُسةةةوفُركواُمعكُسألاُُم نُا

ُواُرايمكُسل ع ا.ُملسنُسملظ،ُإ اُ يفيا."ُ

مىتُُ]سلادير‘ُسسهروسُو   وس’يال،ُ"كال،ُانميُايُماروسوُ"سوفُنةرنُرغ اانًُع ىُسألرضُوننام."ُفأجابتُمارك
أيُ،ُي ُراُرقفُسةةةاورملًُوحهُرايميُ وُ[٢٦:٤۱ُ رُ"ُفتةو عتُماروسةةةوُقائ ًا،ُ"سةةةوفُنت اعلُسألعوسيتُسل ةةةرير لكالُ 

 نبُاُ رانم.ُ ُرنتُتناموُورانُرسةةةةةةةهر.ُلكنُع يكُراُأتك يُ ةةةةةةةيكاً.ُلدتُس  زُوسرنتُسةةةةةةةتسةةةةةةةهرينُورانُُركي  .ايُما
 اي  .ُلدتُماءُريضةةةةةاً.ُتعايلُورك يُايُرل ُسمل ي ا."ُعندواُرك تُماركيالُو ةةةةةربتُوسسةةةةةتعاعتُقوسوا.ُ ُقالتُهلاُ

اً.ُفنامتُماركيالُمروااُجسدايًُونفسيُمناماً.ُرانُسوفُرسهر."ُوانميُايُماركيال.ُلادُ ض رتُلكُُِماروسو،ُ"سست اي
ُكانتُوسقفاُع ىُناةاُمرسق تها.ُُُولكنُق لُسل  ان

ُ"ُوحهُسألثناءُن ظُسكااُفوليسوسُغيابُماركيالُوسفتادووا.ُ.و وسُإىلُمنزلُوسلدواُوسألوه،ُ"رينُماركيال ا
ُوس ام ، ُسيظ م ُبوجه  ُف رخ ُ.و ت " ُرين ُ"إىل ُوسألوه، ُفأ روس ُقديسا..." ُلت    ُ".و ت ُبس ريا، ُفأجاهبم



ُ.ُس.و وس.ُسلرجوسُمنُونا!"ُعندواُغاعرهُسلارويوا.ُ"نُتسألوين.ُستركوينُو أينُ

ُكانتُ حسُإ ااُوغ اُمعُوكُالفعل،‘ُقديسةةةةةةةةا’الرغمُمنُ.لك،ُ دثوسُفي،اُبينهمُسةةةةةةةةائ و،ُ"إىلُرينُ.و ت.ُلاد
ُكانتُغسةةةةةةةةةةةةةةناُل ع،يع.ُع ىُما.سُيتك مُوسلدوا.ُوحهُرولُمرملُنرىُفيهاُرجلُهبحهُسلدرجاُمنُسلظ ،اُوسلك با.ُ هلل.

ُُدواُتضر حمُسلارويواُقائ و،ُ"س فظُايُربُماركي تناُ ماا!"ُعن

ُوسلدُماركيالُ سةةنان ُوعولُُ كالحئ ُسيفرتس،ُمفكرسًُلنفسةة ،ُ"إىلُرينُسةةتحو وُمين ُسةةوفُرترككُألايمُق ي اُ ةةر 
امدملُوُلكيُجتوعيُوت ةة ليُ ةةعيفاُغريُقاعرملُع ىُسلركض.ُعندواُسةةوفُآيتُورقةعكُرراً،ُلنُرراتنُ ىتُررس ُجثا

ُأتك هاُسلكالب!"

مر تُعدملُرايمُوسمت ُراواُاُنفس ُوق   ُبةض ُيتعح رُ  ة .ُرلحُسكيناًُوقوساًُوسه،اً.ُ ُ عدُع ىُ  ان ُ
!" وغاعرُليعدوا. ُبوج ُانرتُورغوملُاُف، ،ُرع نُ"سليومُلنُتف  ُمين 

!"ُفسةةةةةةألتهاُ ةةةةةةدياتها،ُ"مُ عاينتُماركيالُمنُموقعهاُراواُآتياًُمنُبعيد،ُفناعتُبعا فا،ُ"ماروسةةةةةة نُايُو،ُإن ُآت 
ماركي   "ُرجابتها،ُ"سةةةةةوفُترينُقري اً.ُرل كيينُاُمكااُماُلكيُنُيرسين."ُفاالتُماروسةةةةةو،ُ"ونا ُكهفُقري ُمنا.ُ

ل يُورانُسةةةأغةي ُجيدسًُاألغ ةةةاا."ُفدل ت ُماركيالُوق  هاُيا ةةةف،ُوقالت،ُ"إ فظينُايُإهلي؛ُل  ةةةيينُايُتعايل،ُسع
ُُ"بناجي !

،ُ"ر ُترتُفاال ُوجدُسلوسلدُماروسةةةةةةةةةوُفاالُهلاُي ةةةةةةةةةونا،ُ"ما.سُتفع وُونا "ُرجابت ،ُ"ك،اُترىُرانُررعىُلرسا."
عدتُإىلُرجابتُماروسةةو،ُ"لادُ ةةماركيال "ُفأجابت ،ُ"رريتهاُت ةةعدُع ىُس  لُمنحُرايم."ُفاال،ُ"وإىلُرينُ.و ت "ُ

ُكنتُبعيدسًُاُسألسةةةةةةةةةفل."ُفةال ها اُسلوسلد،ُ"وبعدوا "ُفتابعت،ُ"بعدواُسن ةةةةةةةةةرفتُإىلُع، ها "ُفرع ُع يهُسلا،ا،ُرماُران
عسةةةةةةم،ُ"رنتُ ُتتك ،يُال ةةةةةة "ُفأجابت،ُ"رانُرقوهلاُبكلُ ةةةةةةوسب.ُما.سُعسةةةةةةاتُراُرقولُإ.سُر دومُسةةةةةةألينُعنكُ

ُمنُوناُوسن رفُإىلُع،   ’ دفاُبعدُبرواُق ريمل ُرنُي ُراُرقول،ُ ُاُب وسب "كيفُركواُنُرقوهل‘ُُرريت .ُفهوُمر 

ا."ُعندواُقال،ُ"إىلُعندواُر ارُحنوُسل ،الُوقال،ُ"ولُ كنُر اُ.و تُاُ.لكُس جتاه "ُ فاالتُماروسو،ُ"رمب 
رينُسةةتحو ُبعيدسًُعين "ُسةةوفُرجدواُوعندواُسةةوفُنتك مُعنُسألمر!"ُفسةةألت ،ُ"ماُووُسل ةةرُسلحتُ ةةنعت ُبكُايُ

سوفُرج د !".سيدت ُماركيالُويُسألفضلُاُفوليسوس "ُعندواُ ُقالُهلا،ُ"سلرسي،ُوإنُ 

ُكانتُ رسُلرسفهاُتن  ُوتز رُع ىُ  ةةةةةةةةةةةةةةةان ُمنحرملُإايه.ُلي تعدُعنُسلكالب،ُعاعُ عندواُبدرتُسلكالبُسل 
ُسلوسلدُرعرسج ُوسجت ُواًن.ُت عت ُماروسوُبعينيهاُ ىتُتوسرىُعنُسألنظار.ُ



ُلادُ.و ُواًن.ُوسلد ُايُ ةةديا ُكااُر ةةرسُمنُكاليبعندواُسلتفتتُماروسةةوُحنوُماركيالُوقالت،ُ"ايُماركي  ُ
 وُيثوروا.ُماُسلحتُ  ل ُما.سُستفع و ُولُست اوُوناُروُولُسرتغ وُالحوابُجنواًُإىلُمكااُركثرُرماانً "ُ
رجابتُماركيال،ُ"سةةةةةةةةةةةةةةوفُر.و ُجنواًُإىلُمكااُربعد."ُفاالتُماروسةةةةةةةةةةةةةةو،ُ"ف يكنُماُتعتادين ُسألفضةةةةةةةةةةةةةةةلُلكُايُ

"عندواُقالتُسل تولُسلاديسةةا،ُ"رنظرتُ وسليكُوقويلُيل،ُولُيظهرُاُمكااُما "ُرجابتُماروسةةو،ُ"ونُاُ ةةديا .
ُمكاا."ُعندواُقالتُماركيال،ُ"إ.سًُرانُ.سو ا."

ُمنُركضتُعواُراُتكرت ُلثوهباُسي،زاُوقدميهاُسجملرو توركضتُماركيالُحنوُس نوب،ُبوُسل عريستُوسل و .ُ
ُ.ُويُفابُسفتكرتُبكيفياُسهلروبُمنُوسلدوا.ُسألغ ااُوسأل وس 

ُكااُونا ُرسعيُيرعىُلرسف ُإىلُعسللُ ظريملُليل،يهاُمنُورُمتوزُ قربُسل ا ئُواُمكااُسل  ورُسل ا كيا،
ُكااُا اًل.ُبسةةةة  ُ  يعاُسألرضُسل ةةةة رياُوسلاا  ا،ُُ ُك   سحملرقا.ُ ي اُسيسةةةةاءُ اولتُس رسفُ اُتسةةةةدُجوعهاُلكن

ُكااُسلرسعيُع ىُو كُراُيتسة ُُكانتُقدُجت، عت س رسفُسألاُ تُرغ ااُ عرملُسلدل ُسلاري اُمنُسل كرُسل ةري.
ُعندماُمسعُ وتُوسلتفتُحنوُسل ،ال.ُ

 ةةةةاودُسمررملُ ةةةةاباُتركضُمثلُلروفُاتئ ُع ىُو ةةةةكُراُيفرتسةةةة ُ.ئ .ُسقرتبتُمن ُوويُ افياُسلادموُو ةةةةعرواُ
،ُ"ماُسلحتُ  ةةلُهبا ُ ُك ريمل،ُغريُم الياُ  ةةوسكها.ُفافتكرُب ةةوتُعال  سينكوشُوثوهباُسي،زاُوسلت أتُعسللُ ةةعريمل

افرملُ يثُفابُسل اعاُسيُلسةةةاعاُاُوحهفسةةةهاُاُوحهُسرينُكانتُ ي اُسيسةةةاءُلتعدُنمنُيةارعُوحهُسلفتاملُسيسةةةكينا ُ
ُُ"ُتادمُالاربُمنهاُفتفاجأُووتف،ُ"إ اُماركيال،ُس مررملُسلن ي اُسل ابا!" ترومُسلرعاملُوس رسف

ُكايوس نُسألولُاُ ُكااُمعروفاًُل ع،يع بعدواُمسعُ  ةةةةةةةةةةةةةااُيركضُوبسةةةةةةةةةةةةةرعاُفائااُوجدُوسلدُماركيالُرمام ُ)فهحس
انرياُوفمُيرتةي،ُوبدواُراُي ايُع ي ُسةةةالم،ُسةةةأل ُفعأمل،ُ"رمباُرريتُسبن .ُولُمر تُماركيالُمنُونا "ُسلاريا(.ُ عوُ

ُيلُتأتئ،ُ"ماركيال..."ُف ةةةةةةةةةةةةرخُسلوسلد،ُ"رانُق تُماركيال!"ُعندواُ ةةةةةةةةةةةةهرُلنعرهُور ةةةةةةةةةةةةاف،ُ"قلف درُسلرسعيُسيرتع ُيُ 
سةةةةةةةةوفُر.عك!"ُرجاب  ُكااُيسةةةةةةةةتسلُبسةةةةةةةةرعا،ُوإنُ  ُكال،ُ رسعيُسلحتُالكاع ُةيعُسلكالمُنتيعاُرع  ،ُ"اُسملاياا،ُآه،
7ُيكسةةةةة ُ ةةةةةامل ،ُر ةةةةةارُإب ةةةةة ع ُ ي اُسلوقتُحنوُسل ةةةةةعريملُ يثُكانتُذخت كا.ررسوا."ُوحسُسلرسعيُسل ائر،ُمريدسًُراُ

ُووكحسُنتيعاُس وفُرس مُسلرسعيُامل،لُإىلُسلحئ ُس ا فُوسيفرتس.ُ

ترج لُوسلدواُفورسًُوركضُإىلُسل ةةةعريملُ ةةةارلاً،ُ"رلرجيُمنُسل ةةةعريملُايُماركيال!"ُلكنهاُرفضةةةتُوقالت،ُ"نُرريدُ
سلسةةة،اوياُسي اركا."ُففادُسلوسلدُسلسةةةيةرملُع ىُمزسج ُُم ةةةر فُيسةةةتلضةةةرُسمليامل !ُموتسيوتُرو ياملُذخزيا.ُإماُسلكرسماُ

ُكيفُعل ت"منُرينُرعللُأللايُسلا ضُع يكُُِو ةةةرخ، اُسل ةةةعريستُسي ةةةوكا ُرلرجي!"ُوحهُسيرمل،ُبايتُسل تولُُ 



وفابُ أتُإىلُسل ةةةةةةالملُمت،ت،ا،ُ"رعةينُسلاوملُايربُألكاف ُمنُرجلُانموسةةةةةةكُسيادس،ُولوسلدملُس ل ُُسلناياُ ةةةةةةامتا
ُُ"سلفائااُسلادسساُوسلدسئ،اُسل تولياُمرمي،ُول  واُألميُوسلربكاُمنها.

"رلرجي!"ُلكنُماركيالُوعواُراُتكسرُ ،تهاُسست،رتُال الملُمنُكلُو رخُ.س ُسلو شُعويالًُمنُسلةض ،ُ
ُكااُ ق  ها،ُ"ُعندواُلارُ.لكُسلوجلُسيسةةةةةةةةةةةةةةتو ش،ُ"سةةةةةةةةةةةةةةوفُر رقكُورنتُ يا!"ُوبايتُماركيالُ ةةةةةةةةةةةةةةةامتا.ُوما.س

هُوقال،ُ"لنُتتك ،ي ُسوفُر علُانرسً.ُسآلاُسوفُررس !"ُعندواُر علُربوواُسُراستةاعتهاُراُتتك م.ُفاست،رُاُلُو
ريساُسلفتاملُسلتعيسا،ُعندماُلف تُسلنولُسلاديسا.ُُوسنت رتُسلنريساُبسرعاُور ا تُسل تسيتو شُانرسًُليعربواُع ىُس روف.ُ

 ورُسملاعملُسةةكُهباُربوواُوربتُحنوُسل ةةوربتُإىلُسلنا ياُسأللرىُغريُم الياُاأل ةةوس ُسل ُرمامهاُرعينها،ُوق لُراُ 
ُسل ُتنا بُس بُسلسا  ي.ُ

ُكانتُسلدماءُتسةةةيلُع ىُوجههاُويديهاُوكلُجسةةةدوا،ُلكنهاُسسةةةت،رتُاُ  ةةةرلت،ُ"ايُمسةةةيلي!،ُايُبناجي !"
لُ،ُو"ُ ااًُسي ةينا!سلركضُمحعورمًل.ُعندواُو ةعُوسلدواُسةه،اًُع ىُقوسة ُولعنُبةضة ُوقال،ُ"ليعدُوحسُق  كُريتهاُ

اءُ ةةريف ُولُمال ُدُمعي  ُولُوحهُسلزن ااُسلعةرملُسل يضةةووُوحسُوسلحئ ُسلسةةفانُُام ةةينويُُاسلنايوحهُ لُدُ
  يظ مُعا  ُبسفانُسلارىب،ُووُغرتمذخزيا،ُووحسُسلاحرُ ا  ُسلرسئلاُسلكريهاُوس

ع،يااًُُ ُرلحتُنفسةةةةةةةاًُُفعأمل،ُ ةةةةةةةعرتُ  ُ اعُاُف حوا.ُتوقفتُق يالًُوسةةةةةةةل تُسلسةةةةةةةهمُسلحتُر  ا ُوسلدوا،
عماؤواُسل تولياُسةةةالتُمنُجر هاُمثلُسلنهرُم وناُسل ةةة ورُسجملاورمل.ُ ةةةعرتُراُقوهتاُسةةةوفُتنفحُاُُوورولتُمسةةةرعًا.

سةةةتلو.ُع يهاُسُرتُملظا.ُاُغضةةةواُ.لكُكااُوسلدواُسل ةةةريرُيارتبُمنها.ُفهيُمسعتُسرتفاحمُ ةةةوتُرنفاسةةة ُسل عينا.
ُكانتُسةةةةةتلافظُع ىُسألمرُسيادس.ُفهتفتُسلرع ُ منُسلفكرملُر اُاُغضةةةةةواُملظاتُسةةةةةوفُينتهكهاُوسلدوا.ُلكنها

"نعم"ُووقفتُمنت ةةةةةةةةةةةةةة ا.ُفامت تُمالم ُوجههاُسلعحباُوس ،ي اُالنور.ُو وُنظرتُإىلُسألمامُورفعتُعينيهاُقالتُ
الدماءُ اُ وستُوبركاُرمي!"ُووكحسُوحهُسلزن ااُسي ةنت كاُالرونُ"نعم،ُسل ةةرفُروُسيوت،ُبعواُسلدسئ،اُسل توليا،ُوب ةة

مبثاباُبة اُسلكرسما.ُعندواُرلحتُماركيالُتركضُع ىُسل ةةةا ئُسل ةةة رت.ُوسبته تُبدواُ هرتُركثرُمجاًنُمنُق ل،ُ
ُكااُي تل ُهبا؛ُفكااُتاُر  اًُع ىُيتوقف،ُ"ايُبناجي ُتعايلُمعي.ُتعايلُمعيُريتهاُسلعحرسءُسلدسئ،اُسل توليا.!"ُوسلدوا

ُكرسم !ُإ ةةةةةنعُرععوبتك؛ُبعدُ.رسحمُونفرُمنها.ُعندواُمتت،تُسل ةةةةةهيدمل ُسل تول،ُ"ايُمسةةةةةيلي،ُسسةةةةةت،عُ ةةةةةاليت!ُرناح
رتضرحمُإليكُمنُع، ُنفسي!"ُ ُ رلتُاكيا،ُ"ايُرمي،ُلستُقاعرملُع ىُسلتل،لُبعدُسألا،ُمنُسألفضلُلوُسألرضُ

فتارُألون اُمنُ و اُعينيهاُورمتُنفسهاُع ىُرك تيها،ُوويُتتفت ُوت ت عين...ايُمسيليُسست،عُل اليت!ُرغ اتُسية
سلاوملُلت ةوُولوُلةوملُوس دملُإىلُسألمام.ُوع ىُسلفور،ُ  ةةةةة تُرععوبا.ُسنفسةةةةة تُسل ةةةةة رملُسل ُسرمتتُع يهاُفا ًاُ

ُوتا   تُجسدُسل تولُسلةاورملُإىلُل روا.ُ



"لادُُر ةةةةةة لتاُنسةةةةةةوسةةةةةةتو.ُف ةةةةةةرخُبفرنُو  ةةةةةةي،ر  ،تاُُوقدُاُغضةةةةةةواُ.لكُكااُوسلدواُيرتةيُاُف، ُوعيني ُ
رمسةةةكتُبك!ُإىلُرينُسةةةتهربوُسألا "ُ اولُميموسةةةاًُبسةةةل ُماركيالُمنُسلفعومل.ُولكنُ ااً،ُت كُسل ةةة رملُسلعد اُ

ُك،اُحيركهاُد،ُُو ُسلعدميُسل فاا.ُُويُر هرتُعا فاُركثرُمنُق  ُوسلدواسملرُمتسكتُهباُبعناع

ُاُووُتع اانًُويت ةةةةةة  ُعرقاًُوي تابُرنفاسةةةةةة ،ُ ةةةةةةهرُسةةةةةةكين .ُتوسةةةةةة تُإلي ُاكيا،منُونا،ُيكرُربوواُسل ائر.ُوفي
ُكااُعا  ُذختلُلدرجاُرن ُ ُيعدُيدر ُوقالت،ُ"ن ُتفع هاُايُريب..."ُلكن ُبةض ُقةعُ دريهاُورمامهاُع ىُسل  ور.

ُكااُيفع  .ُعماءُسبنت ُ ر  ةةةةةةةةت ُمنُررسةةةةةةةة ُإىلُقدمي .ُذخ،ورسًُجبر ت ُسيتعة ةةةةةةةةاُل دم يحُ ةةةةةةةةربت ُسأللريمل.ُاء،ُرغ ُبتنفما
عندواُنظرتُماركيالُإىلُسلع ىُوقالت،ُ"ايُريبُوايُسلفائااُسلادسسةةةةةةةةةةةةةةةاُسلدسئ،اُسل تولياُوايُرمي،ُبنع،اُدُلادُ فظتُ

ُع ىُسلو ياُسيادسا.ُإينُآتياُإليكمُسألاُإىلُ اولُسلزانب ُسلفرعوسيا!"ُ

عاُبعنف.ُسلة ياُت كُسلسةةاعا،ُسسةةتعابتُماهُاُسل لر.ُواُ ل ةةالُ ةةعرواُوقةعُررسةةهاُوُرعندواُرمسةةكُربُوُُُ
فال لرُسهلاعئُر ةةةةةةة  ُوائعاًُورموسج ُسرتة،تُع ىُقدميُقاتلُسلةف ا.ُسعتادُراُسل لرُسةةةةةةةوفُيةرق ُبسةةةةةةة  ُرع،ال ُ
ُسلو  يا.ُركضُمثلُسل  هُسي،سوسُليهربُمنُسل لرُومنُمسرنُس ر ا.ُو ُيحكرُسلتاريخُ اياُوحسُسألبُس ا ئ.ُ

 افتُواماُسل ةةةةةهيدملُع ىُسألموسف،ُم عثًاُيعاانًُإسةةةةةتثنائياً.ُو سةةةةة ُسلتا يد،ُرلحُمرك ُعابرُسلررسُسلكر اُونا  ُ
ُإىلُروماُسلاد ا.ُ

وُوكحسُ ازتُماركيالُسل ارملُع ىُإك يلُسل ةةةةةةةةةةةةةةهاعملُمنُسيسةةةةةةةةةةةةةةي ،ُو.لكُك،كافأملُوودياُع ىُتعا هاُورغ تهاُ
ُكااُ دُنكنُل اوملُس هلياُراُ فظهاُوراُتا لُنفسةةهاُسيادسةةاُبسةةالم،ُولكنُلاسيتل،سةةاُل ،سةةي ُلتنها.ُبكلُأتكيد

ُمس ُهلاُسيسي ُ اُ ظىُمبيتاُعنيفا،ُو.لكُلكيُت اد مُل ُليرُفابُمتل ياُب  اسُعمائهاُسل تولياُسلةاور.ُ

ُين.ُسآللُرُمعُسلعحسرىُسلعاقالتُ،ك هيدملُسوايًُمعُسل هدسءعل تُت كُسلاديساُلدرُسلعروسُسلس،اوتُ ووكحس

ُ

 مقامها املقدس

سلروي ا.ُع ىُسل ا منحُ اعثاُسست هاعوُا معُسأل وس مر تُسنوُعديدمُل ي دُسيسيليواُُ ُعاُ يثُو جدتُسل عريمُل
 عدُقرسباُس ،ساُك تُفي ُس ر ا،ُر هرُدُمااماًُععائ ياًُيسل تولُماركيال.ُواُسيوقعُسل ُسرتُ سل هيدملُكنيساُع ىُسسمُ

حسُسيكااُق ةعُكيال"ُألن ُاُوع رُعقيااُم ياًُعنُسلكنيسا.ُية  ُع ي ُسلسكااُسحمل يواُإسمُ"سست هاعُسلاديساُمارُ
موجوعمل؛ُوألس ابُيعرفهاُدُفابُويُختفيُرُر فاهتاُليومناُوحس.ُُرسها.ُوسل  رملُسل ُتةةيُجسدواُسل تولُويُريضاًُ

 ىُعُليستُجزءسًُمنُسل  رُسلادمي،ُألن ُي دوُر اُقدُتد رجتُعنُس  لُو ة تُونا . ُسل لرُُووويُقربُت فُ 



غةىُوحسُسيوقع.ُع ىُوجههاُسأللر،ُرتُسلاري ُمنُ ا ئُسل لر،ُس ان ُسهلاببُسابُسلرتسبُوسل لهُمنُس  لُُو
س، ُوونا ُبروزُ فيفُع ىُسل  رملُ يثُوفوملُ ةريملُععمُسأل  عُتاري اًُتُويُمتتدُ وسيلُسيرتُسلوس دُفواُسياء.

ُلاهاُ ،يعُسألمرسض.وسُئ ياُهلحسُسليومُمعروفاُب فائهااياءُسلدسفكاُسل افياُوسياملاُا روف.ُوويُتن عُمياهُععا

وحسُسملد ُسلةري ُاُسلة يعاُيدفعُسيرءُل تعع  ُكيفُسياءُتنض ُمنُسل  رملُوويُليستُمت  اُا  لُ تُ
ُكانتُجزءسًُمنُس  لُلكااُسيرءُيتكهُ  نُ اُسياءُتن عُمنُونا .ُولكنُإ.سُرتتُسياءُمنُ ةةةةكلُمنُسأل ةةةةكال؛ُألن ُلو

و.لكُألاُسلن عُسةةةةةةةةةوفُيف.ُولكن،ُبعكرُكلُ.لك،ُتن عُسل لر،ُلكانتُسياءُسناةعتُالكاملُ وُيرتسجعُسيد،ُ
ُسياءُمنُسل  رملُاستااللياُومنُت ااءُنفسها.ُ

حهُسينةاا،ُوويُفةرياُنس اُهلُع ىُسل ا ئُسلاري ،ُالرغمُمنُراُسيياهُويُ افيا،ُونا ُبعضُسل  ورُسلسوعسء
اءُريضةةاً،ُوحسُسل وا،ُبلُريضةةاًُت كُسل ُاُسير ر.ُليرُفابُسل ةة ورُع ىُسل ةةا ئُلديهاُ-قدُ و لتُإىلُلواُر ةةفر

"سلدمُسيادس."ُإاُكات ُلدماُسل ةةةهيدملُينعتُسل ةةة رملُبولع، ُثالثاُرمتار.ُوحسُووُسيوقعُسلحتُيسةةة،ي ُرولُسينةااُ
سل ُتتدف ُمنهاُسيياهُسل ةةةةةافياُبك ،اُ"سةةةةةوروس"ُ)إانءُحي،لُرفاتُب ةةةةةريا(.ُفلسةةةةة ُسلتا يد،ُإاُرفاتُسلاديسةةةةةاُويُ

ُذخفياُعسللُوحهُسل  رملُوويُسي درُسل ُتن ث ُمن ُسيياه.ُُ

إاُسألمرُسألبرزُووُليرُعفءُسيياهُُو ُفهحسُسألمرُقدُ  ةةلُاُرماكنُرلرىُ–اورملُت وينُسل ةة ورُليسةةتُ فعالًُ
رسًُ ةةةريسًُمنُسل لرُقربُوحهُسل ةة رملُرثُولكنُفورسًُ وُي درُسلكاونُبارسءملُلدماُتاديرُسياء،ُيع وُونا ُ–اُسلعا ُ

اُلتامُُومنُسل  ار،ُوسةةةريعاًُماُيةةيُوحسُسلضةةة ابُسل  ارتُ)سل ةةة ي ُمبرجلُمة يُمفتون(ُسلسةةةا لُسل لرتُ ك،  .ُ
ُكات ُوحسُسياتةفُياُ،ك ياًُوتعوعُسلة يعاُإىلُ التهاُسلة يعيا.ُ"وحسُران"ُُريادما،ُتتوقفُوحهُس ن عاتاتُسل  اس  ول

ُرريت ُبعيين."قدُ،ُسألسافُماثيوُن ز،ُ"8اليواننيا

 وُتكواُرععوباُع ىُو ةةةةكُراُ  ةةةةل،ُع ىُسةةةة يلُسيثالُ وُيكواُر دومُع ىُو ةةةةكُراُي  ةةةةفى،ُعندواُ
عدملُمرستُُحسُسألمريرتفعُعاموعُسل  ارُإىلُمسةةةةةةةةةةةتوىُرع ى،ُووحسُالتايلُيكواُمم ةةةةةةةةةةةرسًُممستياً.ُفالكاونُسلحتُعاينُو

أل رُ تُسل ارمل،ُ دُراُسل ةةةة ورُم وناُامسةةةةافاُليسةةةةتُبعيدملُجدسًُعنُسل اعاُسل ُق ةعُفيهاُررسُُرلربينُعن .ُع ى
فكُعمُسل ةةةةةةةةهيدملُع ىُت كُسل اعاُم وانًُسل ةةةةةةةة ورُاأل ر.ُ" ااًُران،ُُوسياء.ُي االُراُوسلدواُ ةةةةةةةةربُعناهاُونا ُ سةةةةةةةة 

سألسافُماثيوُن زُرريتُوحسُسينظرُبعيينُون ظتُراُسل  ورُنُتعةيُوحسُسل واُاُرتُمكااُآلرُاستثناءُوحهُ
يعيُل   رمل.ُسلعديدُسوعُسلة إاُوحسُسل واُليرُ  يعياًُألن ُ وُيتمُ ك  ُيزولُويظهرُج ياًُسل واُسألُ"سل اعاُ ديدسً.

ُمنُسلحينُ   وسُإب ااُنع،اُسلاديساُماركيالُقدُتناولوسُمنُوحسُسياءُسلحتُي فيُكلُمرض.ُ

ُ



 عجائبها

إاُسلععائ ُسل ُ  لُاُماامُقديستناُويُعديدملُجدسًُلدرجاُرن ُمنُسيستليلُراُن فهمُمجيعاًُونا.ُفاملعافُ
ل ةةةةفاءُألمرس ةةةةهم.ُرثناءُس  تفالُبعيدُعروسُسيسةةةةي ُنُليوسُوبسةةةةارسُوينالواُسرماكنُرلرىُمُيتدفاواُإىلُونا ُمن

ُك ري.ُهلحسُسلسةةةة  ُقامُسلسةةةةكااُسحمل يواُاُسآلونا٢٢ُُسلربيكاُمنُسلدنرُسلوسقعُاُ متوزُ)كنسةةةةي(،ُيتع،عُونا ُ  ةةةةد
ُكنيستهاُُو ُ فاعاُسلاديسا.ُل ُ   تُبتوسيعها.ُنوعُراُنروتُلارسئناُسل عضُمنُسلععائ ُسلكثريملُسسأللريملُبرتميم

مريضةةةةةةةاًُوررسعُراُايلحهُليةتسةةةةةةةلُاُماامُسلاديسةةةةةةةا۱٧٨٢ُاُسلعامُُ.۱ ُكااُأل دُسلكهناُمنُفوليسةةةةةةةوسُ فالًُ ،
ُكااُلةري.ُوقعُاُ الاُأيسُو ريملُولضةةةةةةةعُل فكرملُراُ ىتُ ماركيال،ُلكن ُ ُيعتادُراُسلةفلُقدُي ةةةةةةةفىُألاُمر ةةةةةةة 

ُنع،اُسل هيدملُلنُت فيُ ف  .ُ

ما.سُفع تُسلاديسةةةةةةةا ُمريدمًلُراُت ظهرُس ررملُسل ُهلاُرمامُدُوسلنع،اُل ةةةةةةةنعُسلععائ ،ُُفعأملُاُت كُسل ي اُو وُُ
من ُُكااُع ىُسل اعاُسل ُسسةةةةةةةت ةةةةةةةهدتُفيها،ُرتُاُسيكااُسل ُتتدف كااُسلكاونُغافياًُاُنوم ،ُبدىُل ُسألمرُوكأن ُُ

ُ ُقائ ًا،ُ" ف كُبكلُأتكيدُسوفُينالُسل فاءُونُت كُرنينُ   تُع ىسياء.ُ هرتُل ُسلاديساُوويت ُلعدمُإ ان
ُسلنع،اُمنُدُل نعُسلععائ !"

اظُمرتعدسًُو ُيسةةةةةةةةةتةعُسلكالمُيدملُ وي ا.ُبعدُراُاتبُعنُونُ.لكُلافُكثريسًُلدرجاُرن ُسسةةةةةةةةةتيعندماُمسعُسلكا

فيُ  م،ُف ةةةاعدسً.ُاُت كُسل لظاُ وُتكمُسلاديسةةةاُمنُ.لكُسملوُ ةةةكوكيت ،ُتعه دُعضةةةورُس ،يعُرن ُسةةةوفُيكرُ   ةةة 
ُسلةفلُريضاً.ُبعدُماُرآهُوسلتربه،ُر   ُركيدسًُمنُنع،اُسلاديسا.ُووكحسُ دُدُو هيدت ُسلعظي،اُوعروس ُماركيال.ُ

ُكااُل ُ فلُيدعىُنياونوسُكااُ.٢ ُكاونُآلرُمنُسلارياُ.سهتا،ُسألبُمي ائيل، ريضةةةةةةةاًُمُاُت كُسلسةةةةةةةناُعينها،
ُ ُيتعاىفُسلةفل،ُفة  ُعواُسلاديسةةةا.ُوبعدُيومو،ُايُل ععي ا!ُ هرتُل ُسلاديسةةةاُماركيالُالفرتملُ وي ا.ُمرُسلزمنُُو

ُك،اُويُمرسوماُاُسألياونا.ُ ُ  م

ُايعاينُسلكاونُسلاديسةةةةةةةةاُ.سو اُإىلُسينزلُ يثُكااُسلةفلُسيريض.ُفعرسًُسسةةةةةةةةتياظُسلكاونُو.و ُلزايرملُسلةفلُُو
ُدت ُماركيال.ُو هيُواُ  دُسألبُمي ائيلُدُ)سلععي ُاُقديسي !(ُدل ععي ا!ُنياالوسُقدُتعاىفُك ياً.ُعن

وعندماُ اولتُ ،وعاُمنُمنةااُرلرىُاجمليءُإىلُقرياُفوليسةةوس،ُوسجهوسُ ةةعواتُُ،۱٧٨٥ُاُ ةةتاءُعامُُ.٣
.ُ ُهمإ دىُسلنسةةةةةةةاءُمنُ ،وعتُغ،يُع ىرُ ك ريملُبسةةةةةةة  ُسلةارُسلعا ةةةةةةةف.ُس ،رتُسلث وفُوسألمةارُبتاةعُوبعدواُ



ُيسةةةةةةةةةةةةةةتةعُكايائتا.ُ تسةةةةةةةةةةةةةةتةعُسلتادمُإىلُسألمامُألاُ  يعاُسألرضُكانتُوعرملُوسيوقعُبعيد،ُفانةر تُع ىُسألرضُُ
ُكنيسةةاُ اورملُ ،لُإسةةمُسلاديرُجاورجيوسُموجوعملُاُس  الُاُمكااُيدعىُ سآللرواُإنعا ةةها،ُفل، وواُإىلُقاليا

ُف ورت.ُتركوواُونا ُاُ الاُغائ اُعنُسلوعيُواتبعوسُر  تهمُإىلُراُو  وسُإىلُفوليسوس.ُ

 هاُئاألمرُبدرُال ةةالملُل اديسةةاُماركيالُلكيُمنُبوُععاُفورُو ةةوهلم،ُرلربوسُسملاعثاُلزوجها.ُوحسُوبعدُراُع م
ستاومُهبحهُسألععوباُريضاًُوتناحُزوجت ُمنُسيوت.ُوُوكحس،ُوبعدُراُسبتهلُل اديساُلتاومُبحلك،ُسستعابتُ انعاُ

ُسلععائ ُسل فوقاُل الت .ُ

إىلُزسوياُُكيالُرمسةكتُبيدواُورلحهتا،ررملُوكأاُسلاديسةاُمارُبدىُسألمرُل ُ،ررملُورسةعفتها.ل سية و اُُ هرتُسل تول
،ررملُوكأ اُت اتُماءُمنُسلاديسةةاُو ةةربت.ُ  ةةلُوحسُسألمرُمنُ ُ هرُسألمرُل سةةريرُ فل.ُُوُسلةرفاُ يثُكااُونا 

اُقدُماتت.ُوعندماُبعدُتسعاُرايمُرلرى.ُسعتربوونُ؛ُوالتايلُ ُيستةعُروايلُسلارياُإبناا.واُإسلعا فاُهتيرُبوُكانت
لياوموسُبدفنها،ُوجدوواُآمناُوب ةلاُجيدمل.ُفهيُسسةتعاعتُقوسواُمنُسياءُسل ُرعةتهاُإايواُسلاديسةا.ُُإىلُونا .و وسُ

ُرلربتُس ،يعُر اُعاينتُومسعتُسلاديساُماركيال،ُجملدُدُوس متنااُل  هيدمل.ُوبعدُ.لك،ُ

نع،اُاءُسيادسةةةا.ُبعدُراُتضةةةرحمُل رجلُآلرُلدي ُ فلُ ةةةرب ُسلع،ى.ُرلحهُإىلُموق ُسسةةةت ةةةهاعواُوُغسةةة  ُايُ.٤
ُكااُسابااً.ُ ُك،ا ُسل ُسمت كتهاُسلاديسا،ُ  لُع ىُرغ ت .ُسستعاعُسلةفلُنظرهُوبعدواُر   ُي  ر

 ةةةة هُآلرُرجالهُم ةةةة ولتوُ.و ُإىلُسلكنيسةةةةاُإب ااُو   ُراُي حكرُإمس ُاُسلادسسُس هليُلكيُيتعاىف.ُُ.٥
وقفُُدسةةةةةا، وُت اد مُسألسةةةةةرسرُسيارثناءُسلدلولُسلك ري،ُسةةةةةاجدسًُع ىُسألرضُايُل ععي ا!ُففيُسلوقتُسلحتُكااُفي ُُو

ُمنت  اًُو  دُدُو هيدت ُسليتولُماركيال.ُ

ىتُسلكالم.ُو ُسل ةةةةةةربإمررملُمنُجزيرملُبسةةةةةةارسُسجملاورملُ يوسُكااُلديهاُقر اًُاُف،هاُمنعهاُمنُتناولُسلةعامُُو. ٦
ن.ُسزعسعُسةةةةةةوءُسيزسرتُعدملُر  اءُعثاًُعنُعالفُهلحسُسلورمُس  يث،ُُو رضُلكنُبدلُمنُراُتتعاجل،ُ ُحي ةةةةةةلُرتُ سةةةةةة 

ُك ريملُل ،ررمل.ُ ع   رتُاملزاُوبكتُمنُسلوجعُسلحتُعح هباُيومياً.وس  ُمب اكل

،ُقررتُ ،وعاُمنُنسةةاءُرلرايتُالحوابُلتكرميُسلاديسةةاُماركيال.ُقالوسُل ،ررملُسيريضةةا،ُ"يا.سُن۱٧٨۰ُاُسلعامُ
عدواُبوسفاتُو.و تُإب ااُتاوىُك ريينُإىلُكنيسةةةاُسلاديسةةةا.ُ ضةةةرتُسلادسسُُوأتيتُمعناُلكيُت ظهرُع يكُسلر ا "ُ

  تاديرُسياء.ُ.و تُمعُسلكاونُسآللرُإىلُموقعُسلن عُسلععائيبُ يثُقامُيدماُ



 مررملُ   تُععي ا!ُفنع،اُسل هيدملُسل تولُ فتُسنُوحهُسياءُو ربوسُمنها.ُفعأمل،ُواُس تام،ُغس وسُرنفسهمُم
ناُمس ُهلاُالتك مُعواُرتُعائ ُواألكلُوسل ةةةةةةةةةةةةةةربُعواُإزعاف.ُبايتُب ةةةةةةةةةةةةةةلاُجيدملُبعدواُو دتُدُبين،اُواُ

ُيدملُسل تول.ُُسلوقتُ.ست ُر.سعتُالنع،اُسلععابياُل  ه

ُكلُت كُسملا اُ ُيتوقفُعنُتناولُُ.٧ ر دُربناءُسةةكااُفوليسةةوُعاىنُمنُررجلُم ته اُيدملُثال ُسةةنوست.ُرثناء
،۱٧٨٥ُمعُ.لك،ُليرُفابُ ُتتلسةةةةةةةةةةةنُ الت ُبلُسزعسعتُسةةةةةةةةةةةوءسً.ُع ولُسلعامُعااقريُوعفعُرموسلُ ائ اُل   اء.ُُوسل

ُكااُيسةتليلُع ي ُسلحوابُإىلُكنيسةتُوبين،اُووُينتظرُسيوت،ُو ةعُكلُرجاؤهُع ى هاُسلاديسةاُماركيال.ُالرغمُمنُرن 
بعدُلتمُسلادسسُس هلي،ُ  وهُإىلُسياام.ُوبعدُراُسغتسةةةةةةةةةةةةةةةلُاياءُسيادس،ُايُقامُآلرواُو  وه.ُ وماامهاُسيادس،

ُل عع !ُسستعاعُ لت .ُ

كنُعواُولنُسي ةةةةةةةااتُ ياعُعالجاًُهلا،ُإمررملُرلرىُم ةةةةةةة ولاُاُس زءُسلسةةةةةةةف ىُمنُرج يها،ُعانتُسلكثريُمُ.٨
جدوى.ُفادتُكلُرملُمبسةةةةاعدملُب ةةةةرياُو أتُل اديسةةةةاُماركيال.ُسةةةةألتُبعضُسأل ةةةة اصُ اُي  وسُهلاُسلا يلُمنُ
سياءُسيادسُمنُماامُسلاديسةةةا.ُاُت كُسل ي ا،ُ هرتُهلاُسلاديسةةةاُاُمنامهاُوقالتُهلا،ُ"نُ زين؛ُسةةةوفُررسةةةلُلكُ

ُسل فاء."

اُبوسسةةةةةاُرج يهاُهباُوُبعدوا،ُايُل ععي ا!ُمتُ ةةةةفاؤو ةةةة ولا.ُغسةةةة تُسيادسُلإلمررملُسيُاُسليومُسلتايل،ُج  وسُسياء
ُسلاديساُسل ُب فاعاهتاُلري ناُدُوخي  ناُألن ُ احلُوغ ُل   رُو ده.ُ

سةةةةةةةةةةةةوترسا،ُوويُإمررملُرس ةةةةةةةةةةةةدملُمنُليثياُاُليوس،ُ-قامتُمارايُجاورجيوسُرانغنوسةةةةةةةةةةةةةو،۱٨٥۰ُقرسباُسلعامُُ.٩
،لُإىلُبي ها.ُوُتو  تُسبريااًُرثناءُسل يلُلتع  ُمياهُمنُانفورملُسلاريا.ُفعأملُسنزلاتُاُمكااُ اورُوُس ةةةةةةةة رتُراُ  

ُاُاُسريرواُبس  ُسل  ل.ُايتُمةرو يدملُس عاُسنوستُبعدُ.لكُب

ءُنومها،ُعاينتُوسلدملُمارايُسلتاياُنفسةةةهاُاُكنيسةةةاُسلاديسةةةاُماركيالُسل ةةةةريمل.ُولكنُسيكااُوسلكنيسةةةاُُاُرؤياُرثنا
ُ"كانتاُغريُمعروفاُلديها.ُبعدواُعاينتُسلوسلدملُسمررملُ ةةةةةةةةةةةةةاباُتاول،ُ"سبنتكُإ.سُأتيتُإىلُمنزيل،ُسةةةةةةةةةةةةةوفُت ةةةةةةةةةةةةة  ُيري.

الاربُمنُفوليسةةةةةةةةةوس."ُعندماُمسعُوسلدُمارايُسلحتُُفسةةةةةةةةةألتهاُسألم،ُ"ورينُووُمنزلك "ُرجابتُسيررملُسل ةةةةةةةةةابا،ُ"ونا 
ُخيافُدُهبحهُسلرؤيا،ُرعر ُفورسًُووياُسيررملُسل ابا.ُ



ابيالُورعروسُع ىُسل ةةةا ئُإىلُراُو ةةة وسُإىلُكُمرك اًُه،اُسيةرو اُاُسلفرسش.ُ ُرلحوسُبعدُ.لك،ُرلحُسلوسلدساُسبنت
ُك،اُت ر ُسي   عُسابااًُع ىُقدميُيسوحم. وبعدُرربعوُيوماًُولي اُمنُسل وم9ُُسلاديسا.ُتركوسُمارايُ تُرياوناُسلاديسا

ُوسل المل،ُ ااُيومُعيدُسلاديساُماركيال.ُ

وناُسيادسةةةةا.ُسلسةةةةاكناُمنت ةةةة ًاُو.و تُلتا  لُسألياُفعأملُوقفتُمارايرثناءُعورملُسلارسبوُسلكربىُاُسلادسسُس هلي،ُ
ُعندماُعاينوواُمت ي،ُ ر كتُم اعرُسلرعياُ ك، هاُوسبتهعوس.

سئ،اًُسبنتهمُمارايُسل ُرسفاتهمُعوسلدسواُ ىتُرقاعمهاُ.و وسُل  ةةالملُسةةنوايًُاُكنيسةةاُسلاديسةةاُوقد موسُسلارسبوُلت اد س.ُ
 ُُسنُععوز.ُوحهُسلععي اُ ديدسًُركد واُسلربوتوسينكي وسُكريي  رُتري اكعا تُرربعوُسناُرلرىُإىلُراُرقدتُا

ُومهاُرقراؤهُمنُلاللُزوسج .ُُ،(ُسلحتُكااُقدُتك مُمعُوسلدسُماراي۱٩۱٥)

.ُاُوسةةةةبُعلااُوعماءُسيعركا،ُعاين۱٩۱٧ُجندتُمنُفرونتاعوسُاُليوسُلدمُاُسسةةةةكرسُلاللُسلعامُُ.۱۰
سيعركا.ُتوسلُإليهاُس ندتُ اُهتربُمنُسيعركاُوخت هُنفسها.ُفأجابت ُقائ ا،ُ"رانُماركيال.ُمررملُ اباُتسرحمُإىلُررضُس

ُمنزيلُياعُع ىُ ا ئُسل لرُقربُبالاتنوس.ُرتيتُألل هُرونعت."

الرغمُمنُراُقحسئفُ ةةةديدُس نفعارُن ةةةرتُسلنريساُوسلدلاا،ُ ُتةاعرُسل سةةة،اُس ،ي اُوج ُسلاديسةةةاُماركيالُسل ُ
ع ىُوعدواُ اُتناحُرونعوا،ُروايلُليوس.ُولكنُق لُراُي  ايُس ندتُنظرملُجيدملُع يها،ُسلتفتُسلاديسةةةةةةةةةا.ُُبايت

ُفالاديساُماركيالُقدُ.و تُمعُرونعوا،ُرتُزمالؤواُروايلُس زيرملُسلحتُ أوسُإىلُعو اُرايمُسملرب.ُ

ُكت ُس ندتُإىلُسمررت ُاُفرونتاعوسُ اُتايمُقدسسُإهليُحيُ  اركيال.ُتحم رتُتفلُب ُاُكنيسةةةةةةةةةاُسلاديسةةةةةةةةةاُمعندوا
سمررت ُمنُوحسُسلة  ُألن ُتة   ُر  اُمتع ا.ُلكنهاُوسفاتُاُ اياُسيةاف.ُعندماُو ةةةةةةةةةةةةةة تُمعُسبنتهاُسل الةاُثالثاُ

ُسنوستُمنُسلع،ر،ُ اعتُسلةف ا.ُعثتُسألمُعنُ ف تهاُاُكلُزسوياُمنُسلارياُوماُبعدوا.ُ

ةف اُاُنيفتاكيُع ىُريدتُقندلفتُكنيسةةةةةةةاُسلاديسةةةةةةةاُماركيال.ُقالتُسلةف اُراُع، اُماُاُسليومُسلتايل،ُو جدتُسل
ُسل ُف ةةةةةةرلتُقائ ًا،ُ"وحهُع،  سةةةةةةاُسلاديسةةةةةةا،ُن ظتُسلةف اُرياونتهاُرعةتهاُرلعاب.ُعندماُعاعتُسلوسلدملُإىلُكني

ُرعةتينُسأللعاب!"

اُسليواناُرثناءُس  تاللُسألياين.ُرعرتُ ام اُل نفبُع ىُمتنهاُسةةةةةةةةةةةةةةتا۱٩٤٢ُُإن ُ ةةةةةةةةةةةةةةهرُر.سرُمنُعامُ. ۱۱
وثالثوُعن رسًُميناءُنفريوُمتعهاُحنوُآسياُسل ةرى.ُعندماُر  لوسُبوُجزيريتُليوسُوميتي و،ُ اعفوسُعارُوائعاُ



سيأسةةةةةامل،ُمجيعهمُُ.ُاُع، ُوحهورموسفُعالياُل ةايا.ُ ُيكنُبوسةةةةةعهمُتوجي ُعفاُسلسةةةةةفينا.ُور دُسلعنا ةةةةةرُسبت ع ُسل لر
ُكريواُاتليوسُ اينُاُرؤياُعرفعوسُرايعيهمُإىلُدُسلضةةةةةةاببُسلكلُو ةةةةةة  وسُألجلُلال ةةةةةةهم.ُر دُسيسةةةةةةافرينُوووُسيالزم

ُبوُسل لظةةاُغي،ةةاُقةةامتةةاُسل واُفعةةأملُت ةةةةةةةةةةةةةةعُزسويةةًاُفواُسل لرُسهلةةائر.ُ وعسلةةلُوةةحهُسلةي،ةةاُعةةاينُبنةةاءُرسئعُسلةةحتُتةري 
سةةةةاُمهي اُوج ي ا.ُومنُ ُعاينُسمررملُ ةةةةاباُومجي اُخترفُمنها.ُوحهُر ةةةةارتُبيدواُسلي،ىنُإىلُسلعنا ةةةةرُوسأللرىُإىلُكني

ُكانتُسلسةةةةةةةةةةفيناُقربُسيياهُسيادسةةةةةةةةةةاُ  اُهتدر.ُوعندواُ  ةةةةةةةةةة تُسلععي ا!ُتوقفتُسلعا ةةةةةةةةةةفاُفعأمل.ُوق لُبزو ُسلفعر
ُل اديساُماركيالُ يثُكانتُواعئاُوآمنا.ُ

 فلُسمس ُستامايت،ُوووُسليومُ يديل،ُمنُمرضُماُاُعظام ُتس  ُبضعفُاُُمنُليثيُاُليوس،ُعاىنُ.۱٢
جه زُسأل  اءُسلرِجلُآبلاُميكانيكياُلكنُ ُ سألواتر،ُسألمرُسلحتُرعىُب ُراُتكواُإ دىُرج ي ُرق ةةةةةةةةةةةةةةرُمنُسأللرى.

ُيستةعُسلةفلُراُ  يُإنُبوسسةاُسلعكازست.ُ

اُكلُسناُ.و تُوسلدملُسلةفل،ُسلسيدملُر ي يكيُنياونوسُع يديرُإىلُكنيساُسلاديساُماركيال،ُ ال اُسل فاءُ
 ،ΠΡΟΟΔΟΣُ"برو.وس"   تُرععوباُومت ُتوثياهاُاُجريدملُليوسُسيعروفاُإبسم٩٥٧۱ُُ بنها.ُوبعدواُاُسلعامُ

10ُلتاد م":س"ُرت

وسلتضرعاتُل اديساُلكيُت نعُرععوبا.ُ بعيواُعسمعاُتاد متُال كُر ع يديرُ( رانُ)سلسيدمُل اُلي اُعيدُسلاديساُ،
ُوقامُسلةفلُال الملُمعيُريضاً.ُوبعدواُمسعت،ُ"ايُرميُروعُراُرنت  ".ُق،تُمبساعدت ُفحو ُوق  لُسألياونا.ُ

اُسنظروسُإلي ُسألا.ُووحهُععامُ– رياُكلُ.ُم ىُب،ُباوملُدُوسلاديسابعدُ.لكُ.و ُلارجًاُمنُت ااءُنفس 
ُسلسااُسل ُع  اتهاُرمامُوعدساُرياونتهاُسيادساُلكيُيرسواُق ي يُس  اا.ُ

راُ  يًاُاُسلثانياُع رملُمنُع،رهُمنُسيديروات۱٩٥٧ُُوحهُسل ليفاُ.سهتا،ُ"برو.وس"ُر ارتُريضًاُعامُُ.۱٣
ملُرثناءُساعاُسلاانواُال الاُليوسُر  ي ُال  لُيدملُسناُنتيعاُإ ابت ُبدسءُسلروماتيزمُسملاع.ُقامتُوسلدملُسل يبُ

ُكااُولدواُم اًىُرمامُسألياوناُسلععائ ياُل  هيدملُسل تول.ُورفعتُس بت ألمُسل الملُسهايلُ)سلربسك يسي(ُل اديسا،ُبين،ا
متضرعاُل اديسا،ُ"إجع يُ ف يُب لاُجيدملُايُقديس !ُساعدتُوحسُسيمسفُل .ُإمنلي ُراُيحو ُع ىُقدمي ُإىلُ

ُقريتناُسيديروات!ُإ فايُع يناُريضاًُألنناُ ع ُفاريُوسج يبُسل س،اُل فاونا!"ُ

ُكانتُرسكعاُت   ي،ُسلتفتُسل يبُوقالُل عضُسألونعُسلوسقفوُجن  ،ُ ركضتُع ىُسلةوبين،ا ري ،ُولُبوسعكمُ"إ.ُس
ُراُمتسكوين "ُوفورسًُبعدُتفوو ُوحسُسلتلدت،ُركضُلارجاً.ُورلحُسألونعُسآللرواُيةارعون ُ ولُسلكنيسا.ُ



وحهُسألععوباُ هدُع يهاُسيكاتُمنُسملعافُعسللُسلكنيسا.ُومجيعهمُبعدُ.لكُ  دوسُو كروسُسلاديساُع ىُوحهُ
ُسلععي ا.ُ

۱٤.ُُ ۱٩٦٥ُاُسلعام ُسل ُعانتُمنُمرضُسل رحمُوس ةرساتُ، ماركيالُاسيلُفوتينوسُمنُررموليا،ُليوس،
ُعماغيا،ُ   تُع ىُسل فاءُالكاملُور عيدتُإىلُ وسسها.ُ

 رنُنياونوسُكونتوبوعير،ُوووُر دُرجالُس ندرماُمنُبسارس،ةُ رعسًُاُ،۱٩٦٨ُاُكانواُسلثاينُمنُعامُُ.۱٥
سل لرُمنُجهاُبسارس.ُس توىُسلةرعُع ىُووحمُوزجاجتوُمنُسلزيتُبث،نُس عوُعرسمخا،ُونئلاُاألمساءُلت حكرُع ىُ

فُسل لرُفعل،ُج  تُرموُسسيحب ،ُوُر ياءُرلرى.ُع ىُسلةرعُمنُس ارف،ُو عُسيرسلُكعنوساُ"سلاديساُماركيال."ُوال
ُسلةرعُإىلُمكااُسلو ول،ُع ىُسل ا ئُسل لرتُقربُكنيساُسلاديسا.ُ

رتُاُلي اُتحكارُسلاديسا،ُزسرتُفوتيينُجورجاكوبولوسُمنُرثينا،ُوويُ ا  اُسلث،انياُ،۱٩٧۱ُمتوز٢۱ُُاُُ.۱٦
ُكنيساُسلاديسا.ُوحهُعانتُمنُمرضُ  لُسأل فالُمنحُرا كانتُاُس امساُمنُع،روا.ُُُوثالثوُسناُمنُسلع،رُ،

ُبعدُ الملُسلةروبُسلكربى،ُسقرتبتُفوتيينُإىلُرياوناُسلاديساُمنُعواُعكازسهتاُوم تُعريا.ُ

جب ةاُُنيويور .ُس  ي ُع رتيوسُكوكواتسُاُرايمناُوحهُ   تُاُرستوراي،ُععي اُرلرىُ   تُمملرسًُُ.۱٧
ُكااُينتظرُمكااُل ُاُإ دىُمست فياتُنيويور ُ ُكام اُو ُلت ايُسلعالفُسلفيزايئي.ُر  ي ُوحسُإبور اب ُسل  ل. عاقا

يكنُاُوسع ُتناولُسلةعامُروُس وت،امُعاجات ُسل   ياُعواُمساعدمل.ُمر تُرايمُولت كُسل لظاُ ُيفر ُرتُسريرُاُ
ُست فى.ُفازعسعتُمعاانت .سي

ُك ري،ُقال ُل كاون،ُ"ايُعزيزتُسلكاون،ُقلُ الملُلكيُتفت ُسيست فىُربوسهباُاُر دُسألايمُوووُيعاينُمنُوجع
ُروُرق   ُألاُرموتُألنينُنُ كنينُراُر ، لُعيشُوحهُسملياملُبعدُسآلا.   يُن ل ُسلكاونُ اُيُ"يلُرانُريضاً،

.ُبعدواُسأل ،ُ"ما.سُق تُل اديساُماركيال "ُرجاب ،ُ"ما.سُعساتُراُرقولُهلا ُرليستُل اديساُماركيال،ُفاامُبحلك
رانُغتافُإلي  " غاعرُسلسيدُع رتيوسُسيست فىُوعاعُإىلُمنزل ُاُرستوراي،ُويُع ىُِع مُمبُا نيويور .ُُاُ.لكُسليومُعين ُ،

فت ُربوسهباُنُوقال،ُ"رانُمةاعر،ُوإ.سُسيست فىُررسعتُراُتق لُمةاعرت ،ُق  لُرياونتهاُو   ىُهلاُتانيًا.ُسلتفتُإىلُسلكاو
ُيلُريضاً،ُوحسُرقمُواتفي.ُعندواُست  لُيب."

بعدُيومو،ُرع ،ت ُسيست فىُرن ُر   ُل ُمكاا.ُعندماُمسعُ.لك،ُفرنُجدسًُو ، رُلدرجاُرن ُعاىنُمنُج ةاُ
رلرىُوفادُوعي ُور لحُإىلُمست فىُرستورايُسلعامُوووُاُغي وباُ)كوما(.ُرلربُسأل  اءُرقراءهُرن ُاُ الاُغي وبا،ُورن ُ



ةرونُاُسلسريرُاُت كُسلفرتمل،ُ   تُسلععي ا.ُففيُرؤياُعاينُسلرجلُسيُع يهمُسجمليءُإىلُسيست فىُلينتظروسُسلنتيعا.
ليألحه.ُولكنُاُسل لظاُ.سهتاُ هرتُعحرسءُ اباُرعر ُر اُسلاديساُماركيال.ُرئيرُسيالئكاُمي ائيلُ ع ىُعرباُآتياًُ

ُى.ُرُرن ُسوفُي اوحهُمنعتُرئيرُسيالئكاُمي ائيلُمنُراُأيلحه.ُور ارتُبيدواُل رجلُسيةرونُاُسلسري

بعدُرايمُق ي اُتعاىفُسلرجلُسيريضُون الُإىلُعياعملُل عالفُسلفيزايئي.ُو  لُسنعكاساًُاتماًُاُو ع ُسل لي.ُغاعرُ
ُكيفيسيا.ُبكلُأتكيد،ُسلاديساُسل ُتضرحمُإليهاُمنُرع،ااُق   ُقدُرناحت ُمنُ إىلُرثيناُ يثُنالُل عيشُاُ ا يا

ُموتُغت م.ُ

وحهُسلععي اُوغريواُمنُسلععائ ُنُتزسلُ  لُليومناُوحسُبوسسةاُسلاديساُسجمليدملُماركيالُسل هيدملُسل تول،ُف رُ
ُجزيرملُليوس.ُ

 األبوليتيكيون )الطروابرية(*

ُال لنُس امر،ُع ىُوزاُ"لنس  ُحننُسيممنو"

ُ

ُ.س،اوياسلُ،ُور   يتُسألاُمعُساكينُسأللدسر فظتُبتوليتكُبةريُفساعُايُمنُ
ُ.وامتكاةعُ دريكُُورفضتُ ر اتُربيكُفلادُ

ُععائ كُسلوفريمل.سألاُسل هاعملُتن عوُلناُايُمنُإبك يلُُ دُليوس،ايُماركيالُ
 

 (۱٩٩٧-۱٩۱٥بيرتوس،ُمرتوبوليتُرستورايُ)أتليفُ*

 

 املالحظات:
 

http://hotca.org/orthodoxy/lives-of-saints/43-life-of-st-markella-of-chios#_ednref10 نا هاُإىلُسلعربياُمايكلُ ارسُعن *  
 

ُكتاباُُوحهُسلسريملُا نك يزيا:    1ُمتُمجعُسي اعرُسليواننياُسلتالياُوسست دسمهاُا

In addition the The Great Synaxaristes, Της Χίου το Κλέος [The Boast of Chios] (Athens, CR: Rt. Rev. Bp. Petros of 

St. Markella, Astoria, NY 1968); Joseph D. Agapetos, Μαρκέλλα, Ο,Ματώμενος Κρίνος [Markella, The Blood-

Stained LiIy] (St. Stephanos, Attike, CR: Holy Convent of St. Theodosios the Coenobiarch, 1990); Metropolitan 

Dionysios, Μαρκέλλης της Χιοπολίτιδος [Markella of Chiosl (Volissos, Chios, CR: Shrine of St. Markella, 1990); 

                                                           

http://hotca.org/orthodoxy/lives-of-saints/43-life-of-st-markella-of-chios#_ednref10


                                                                                                                                                                                             
and Bios Aghias Markella [The Life of Saint Markella (Athens, CR: Rev. Charalampos Vasilopoulos, Monastery of 

Petraki).  

 
2ُ ونا ُعدملُنظرايتُمارت اُ ولُسيكااُسل ُقدُسكنتُفي ُسلاديساُماركيال.ُسل عضُيارتنُر اُعا تُرثناءُفرتملُإ ةهاعُإيسيدوروسُاُليوس.ُآلرواُي رُ واُراُسمسهاُسلروماين

جهاُرلرى،ُونا ُسلعديدُسلحينُي رت واُر اُعا تُبعدُسلاديسوُُُُُُهاعُس يااعاتُسلثالثاُوسلرسبعا.ُمنل اوسُوسلسهمُقدُيضعُوحسُسملد ُرثناءُفرتملُإ ةُم سوسقتناحمُوسلدواُسلوثينُوسست د
.۰۰٥۱ُمتهاُس هلياُسوايًُمعُممرلوُآلرينُيضعُاتريخُسست هاعواُقرسباُُسلعامُ.ُسلاديرُنيكيفوروسُليوسُسلحتُكت ُلد٤٦٢۱إسيدوروسُومرتونا،ُووحهُسأللريملُقدُرقدتُعامُ
ُ(.٨-٧لا اُرن ُليرُونا ُرتُسعالتُروُماامُلحكرسواُو جدتُق لُ.لكُسلوقتُ)سيرتوبوليتُعيونيسيوس،ُص.۰۰٥۱ُُرغ  ياُسلالووتيوُوسل ا ثوُيفض واُسلتاريخُبعدُ  

 

 3ُبناجيا ) Παναγία(،ُ"سلك ياُسلادسسا"ُويُم ة  ُيوانينُيست دمُعاعملُلإل ارملُإىلُوسلدملُس ل .ُ
 

ُل ك ْمُم ك اانًُ"ُ)سلاديرُيو نا۱٤:٢ُ(.ُ ُر ْمِضيُأل ِعدَّ ُل ك ْم.ُر ان  ُق ْدُقة ْ ت  ُك ْنت  ِثري مل ،ُو ِإنَُّف ِتين ِ ُك   4ُ"ُِاُبة ْيِتُر يبُم ن ازِل 
  

  5 لروف:٢۰:۱٢ُ
 

  6ُبسارسُتاعُ وسيل۱٧ُُميلُعرتُوالُغربُمرفأُفوليسيرُسلةريبُسل ةريُاُليوس.ُبسارس،ُسل ُت  غُمسا تها٤۰ُُُك مُمربعُُولديها٣٦ُُُك مُمنُسلسوس ل،ُعدعُسكا اُ كيلُجدسً.ُ
 

7ُ ُياولُسلتا يدُرن ُبعدُراُر ارُسلرسعيُبيدهُإىلُمكااُل اءُسية و ا،ُتفووت:ُ"لرتجتفُرنتُك،اُرانُررجتف."ُومنحُ.لكُسملوُعاىنُوحسُمنُرجفاتُمتوس  اُاُر رسفُجسده.ُووحسُ
نس همُينلدرُمنُوحسُسلرسعيُنُيزسلواُهلحسُسليومُاُليوسُسأل فاعُسلحينُيد عواُراُ  لُليرُفابُمع ُبلُألونعهُريضاً.ُاُسملاياا،ُوحهُسل فاُسنتا تُإىلُسلعائ اُمنُجيلُإىلُجيل.ُُو

 وومُريضاًُنُيستةيعواُسلسيةرملُع ىُريديهمُوررج همُسيرجتفا.ُ
 

  8 ُوحسُسلنهُسيادمُاُسلسنكسارُسلك ري.ُ
 

 9  سلاديرُمىت٩:٢ُ؛ُسلاديرُمرقر۱٢ُ-٢ُ:۱؛ُسلاديرُلوقا٢٥ُُ-۱٨:٥ُ
 

  10ُبروعوسُ)Πρόοδοςُ،ُاتريخ٢٥ُُمتوز،۱٩٥٧ُ.(


	في كل سنة ذهبت والدة الطفل، السيدة أنجيليكي نيقولاوس ديميديس إلى كنيسة القديسة ماركيلا، طالبة الشفاء لإبنها. وبعدها في العام ۱٩٥٧ حصلت أعجوبة وتمّ توثيقها في جريدة خيوس المعروفة بإسم "بروذوس" ΠΡΟΟΔΟΣ، أي "التقدّم":

