
  لةـــالرح

ذ                وب التالمي شراع وبقل ى      . آان يسوع نائمًا في قاع السفينة، بينما الرياح تعصف بال دخل ال اه ت آانت المي

ًا                         ائم نوم سيد ن واج، وال اثر من ضربات األم اد تتن المرآب وهي تئن تحت ضغط العاصفة، وأخشابها تك

  !عميقًا

سبات         ذا الحد يأخذه ال ى ه ذين         نظر إليه التالميذ وتعجبوا، إل ا، نحن ال الي بن ا يحدث وال يب دري بم فال ي

ذا            ا هك ا           . دعانا أحباًء وإخوة، نحن الذين اصطفانا لرفقته، آيف يهملن ع بينم ع يصيحون في هل ان الجمي آ

  .آان السيد نائمًا. السيد يبدو وآأنه في عالم آخر

واءه ونزع                 البحر وأه ا ب يئاً     تحول الجمع الى بطرس، أنت الصياد الكبير ، أنت أدران ه، إفعل ش أسرع  . ات

إندراوس، لقد ابحرنا : بطرس ينزل القلوع ويحكم أربطة السفينة ويوثق الدفة برباط متين، ثم يهيب بأخيه            

معًا آالف المرات، فامسك بالدفة واسمعني آلما أقبلت األمواجن إحرص على أن تجعل مقدمة السفينة في                 

  .نخترقها بمعونة الربمواجهتها، إياك وأن تحاول الهرب، واجه الموجة ف

رائص                        ًا، فارتعدت ف يًال مثلج ا ، مطرًا ثق ون قلوبه سحب بمكن سماء وألقت ال اشتدت العاصفة واظلمت ال

ه            . التالميذ خوفًا وبرداً   ك ل سارًا فال يمل امدراوس متمسك بالدفة ولكن تيار السطح قوي يطيح بها يمينًا وي

  .بطرس ماذا أفعل قل شيئًا. دفعًا

ي                      .  إخوانه ى وجوم ال  تحول بطرس في   الي ، وآنت أظن أنن ام واللي ذا البحر آالف األي تن ه د رآبت م لق

صيادين بعواصفه         ى ظننت أن         . أدرى الناس بتقلباته، وأخب رال شجاعتي، حت واء ب آنت أسبر غور األن

ة الدامسة، والر      . لككني لم أر مثل هذا قط  ! البحر يعمل لي حساباً    ك الظلم دًا تل ر أب م اختب ر    ل ي تغي اح الت ي

ًا          . اتجاهها في آل لحظة، واألمواج التي تنقض من آل جانب          ائي جرح د جرحت آبري ة ق إن عاصفة الليل

زع والغضب                    ل من الف م  . شديدًا، أنا الذي ظننت نفسي سيدًا للبحر وعمدًة في شئونه، أآاد أصرخ آطف نع

ذه اللي. الغضب ي ه صيبنا ف م ت سوة، ول ذه الق ون العاصفة به اذا تك ذاتلم ة بال ن . ل م تك ة ل ذه الرحل إن ه

  لست أدري فكرة من أن نعبر الليلة؟. ضرورية أبدًا

ائم    . أجل إنها فكرة المعلم   سيد ؟ ن !! لقد أراد السيد أن نجتاز الى العبر، لست أدري لماذا؟ ولكن أين هو ال

  !هب لينامأما يبالي ، لقد أمر هو بالرحلة ثم يترآنا نواجه الهول ويذ! إنه حقًا وقت النوم

امعلم  امعلم ، ي ي غضب !! ي ذ ف ول    . صاح التالمي ا تح رعان م ونهم، وس ي عي ر ف م ونظ تيقظ المعل اس

، دو بال نجاة، لقد ضاع منا المخرجيامعلم أما تبالي ؟ أما يهمك أننا نهلك، إن الليلة تب: غضبهم الى عتاب  

  .يامعلم نحن خائفون. وأنت نائم

ادئ              وقف المعلم ونظر الى الرياح واأل      ك اله دن، ذل ق الب مواج والى السماء المظلمة، ذلك الناصري الرقي

اءات   . ولكنه ما أن قام وقد انتبه من نومه حتى أصبح شيئًا آخر  . الصوت ذه اإليم إن قوة ساحقة تنبع من ه

ة ريح .الواني ي ال م صاح ف سوع ث م! إسكت: نظر ي ي البحر إبك وى !وف دأ ، وإذا بق ون يه ل الك ، وإذا بك

ة تصبح                  الطبيع ور، وإذا بالرحل ة الجبارة تتراجع مذعورة أمام النجار الفقير، وإذا بالنجوم تعود الى الظه
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