شارى إفنوتى
تألٌف  :جورج كٌرلس
مرد اإلبركسٌس فً أٌام الصوم الكبٌر.
ومعناه":هللا ٌرفع هناك خطاٌا الشعب من قبل المحرقة ورائحة البخور"
فً الصوم المقدس ٌتذكر الشعب خطاٌاه وٌراها كالقرمز،فٌفنى جسده بالماطانٌات التً ٌقدمها
بتذلل وخشوع فً صالة باكر بعد النبوات .وحتى ال ٌغتم من خطاٌاه كّّّ "داود" الذي قال" :ألنً
أخب ُر بإثمً .وأغتم من خطٌئتً" مز، 81:81لذا ترفع الكنٌسة صوتها بهذا اللحن الحماسً
"شاري إفنوتً" قائلة :
"هللا ٌرفع هناك خطاٌا الشعب من قبل المحرقة ورائحة البخور"
وكأنها تعلن لكل الشعب الذي وضع خطٌئته أمامه دائما ً (مز )8::8قائلة " :ال تغتموا فإن هللا
قادر أن ٌرفع خطاٌاكم" فقط أرفعوا أصواتكم مع هوشع النبً و"قولوا له إرفع كل أثم وأقبل
حسنا ً فنقدم عجول شفاهنا" (هو .)4:82وٌكون لحن "شاري إفنوتً" هو احدى عجول هذه
الشفاة " ،ألنه ال ٌمكن أن دم ثٌران وتٌوس ٌرفع خطاٌانا" (عب .)2:84إنما بدم ٌسوع ٌكون لنا
ثقة بالدخول إلى األقداس (عب .)81:84
ولعل أحدنا ٌسأل  " :لماذا تقال هذه الكلمات فى أٌام الصوم فقط" ؟  ،حٌث أنه فً آحاد الصوم
الكبٌر ٌقال لحن آخر مختلفا تماما عن هذا اللحن وهو لحن "أرى بامٌفئً" .وفى الحقٌقة أنه فى
أحاد الصوم تقل حالة النس ك كثٌرا عن باقى األٌام ،ألن حالة الفرح التى تجتاح الكنٌسة فى ذكرى
قٌامة المخلص تكون لها الصدارة ،وبالتالى فان الشعب ال ٌكون فى حاجة الى لحن ٌشدد من أزره
مثل "شارى افنوتى" كحاجته إلٌه باقى األٌام.
وقد ٌسأل آخر":ولماذا تقال هذه الكلمات قبل قراءة االبركسٌس" ؟ (ابركسٌس :كلمة ٌونانٌة
تعنً عمل ،وهو الفصل المنتخب للقراءة من سفر أعمال الرسل فً قداس الكلمة) .والسبب فى
ذلك أن قراءة فصل من أعمال الرسل األطهار ٌطلع الشعب على القامة الروحٌة المرتفعة جدا
لهؤالء اآلباء القدٌسٌن الذٌن استطاعوا أن ٌقٌموا الموتى ،فقد أقام بطرس طابٌثا" من الموت
(أعمال  ،) 81-83 : 1وأن ٌشفوا كل مرض وسقم حتى كان ظل أحدهما ٌشفى األمراض،
ومنادٌل وعصائب اآلخر تخرج األرواح الشرٌرة لذا ٌكون الشعب فى حاجة الى لحن مثل "شارى
أفنوتى" ٌنزع منه االحساس بصغر النفس وٌعطٌه األمل فى أن ترفع خطاٌاه.
نعم لقد استطاعت الكنٌسة بهذا اللحن الحماسً "شاري أفنوتً" أن تنتشل الشعب الذي أفنى
جسده بالصٌام والماطانٌات ،من أن ٌغتم من خطاٌاه ،وأن ترفعه من بالوعة الٌأس بكلمات تعطً
األمل للخطاة وبنغمات ثابتة تشدد من أزره.
ولكن أٌن سٌرفع هللا خطاٌا هذا الشعب ...اللحن أجاب قائ ً
ال "امماف" أي "هناك" ،و"هناك" هذه
لٌست ببعٌدة ،فقط " أرفعوا أعٌنكم إلى المشرق لتنظروا المذبح وجسد ودم (أى الذبٌحة الحقٌقٌة)
عمانوئٌل إلهنا موضوعٌن علٌه"(.من مردات القداس الغرٌغورى)

و"هناك" هذه لٌست ببعٌددة ،إذ بعدد قلٌدل سدٌقول الكداهن "القدسدات للقدٌسدٌن" فنددخل إلدى حجدال
الملك ونتعشى معه .ولكن على أٌة حال المكان لٌس هدو "هاهندا" حٌدث ٌقدف الشدعب فدى المسدوح
والرماد،لكنه "هناك" على مذبح رب الصاباؤوت حٌث المحرقة ورائحة البخور.
وكما قال داوود "اصعد لك محرقات سمٌنة مع بخور (مز ً )8::33و قال أٌضا "أدخل بٌتك
بمحرقات أوفٌك نذوري التً نطقت بها شفتاي وتكلم بها فمً فً ضٌقً" (مز )82،88 : 33
هكذا نحن فً ضٌقاتنا سوف نحمل "ذبٌحة النغم" فً شفاهنا وننطق بهذا اللحن "شاري
إفنوتً" ،وكأنه الترنٌمة الجدٌدة التً نطق بها األربعة والعشرون شٌخا ً أمام الخروف وهم
ٌحملون قٌثارات وجامات من الذهب مملؤة بخوراً هً صلوات القدٌسٌن( .رؤ .)1،1 : :
إن الدهن والبخور ٌفرحان القلب (أم  ، )4::1وفً إحتراق البخور تظهر معانً التفانً واإلحتمال
لأللم والضٌقة والجهاد ضد الخطٌة اللذان بهما تظهر رائحة المؤمنٌن الذكٌة ،فهم كلما دخلوا فً
نٌران التجارب وصارعوا أجسادهم فأقمعوها وأستعبدوها بالصوم والصالة وأذلوها بالنسك
والتقشف ،فاح منهم عطر روحً كما تفوح الروائح الطٌبة من البخور أثناء إحتراقه .فهكذا قال
القدٌس إفرام السرٌانً " قد جعلت ذاتً كنٌسة للمسٌح وقربت له داخلها بخوراً طٌباً ،أعنً أتعاب
جسمً".
ما أعظم هذا اللحن الممتلئ قوة تشدد هؤالء المؤمنٌن المجتمعٌن معاً فً صوم قاسً طوٌل
إنقطاعً ،وكلما ضعفوا شددهم بنغماته الصلبة وإٌقاعاته القوٌة الرصٌنة المحددة الواضحة.
وكلما جرجرتهم الخطٌة ألسفل ،رفعهم بنغماته الشامخة وبكلماته المؤازرة فتفوح من أجسادهم
التً سحقها النسك رائحة البخور.
جورج كٌرلس

