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يف الذاكرة

فالدميري متاري*

ذكريات عن هاين جوهرية

لم يم�ِص وقت طويل على كتابة فالديمير تماري هذا الن�ص في الذكرى االأربعين ال�شت�شهاد 

�شديقه الم�شّور هاني جوهرية حتى وافته المنّية في طوكيو عن عمر ناهز 75 عامًا. 

ُن�شر هذا الن�ص في الموقع االإلكتروني الخا�ص بفالديمير تماري، وتعيد ''مجلة الدرا�شات 

الفل�شطينية'' ن�شر الن�ص تكريمًا لذكرى الفناَنين الراحلين.

وقد نعت وزارة الثقافة الفل�شطينية فالديمير فائق تماري، وت�شّمن النعي نبذة عن 

 ،1942 �شنة  في  القد�ص  في  ُولد  الذي  الفل�شطيني  الخطوط  وم�شمم  الت�شكيلي  الفنان 

وانتقلت اأ�شرته اإلى يافا، ثم هاجرت منها اإلى بيروت في �شنة 1948، حيث در�ص الفن 

مدر�شة  في  الفنون  بعدها  ليدر�ص   ،)1961  -  1957( االأميركية  الجامعة  في  والفيزياء 

�شانت مارتين في لندن.

و�شّمم تماري في �شنة 1963 حرفًا طباعيًا �شّماه ''القد�ص''، كما �شّمم في العام التالي 

ف 
ّ
جهازاً للر�شم ثالثي االأبعاد، قبل اأن ي�شافر اإلى الواليات المتحدة االأميركية حيث تعر

اإلى زوجته كيوكو، ليعود بعدها اإلى لبنان مقّدمًا اأعماله الأول مرة فيه.

الالجئين  وت�شغيل  لغوث  المتحدة  االأمم  وكالة  مدار�ص  من  عدد  في  تماري  وعمل 

الفل�شطينيين في ال�شرق االأدنى )االأونروا( في بيروت، ر�شامًا للو�شائل االإي�شاحية، واأخرج 

اأفالمًا عن حياة الفل�شطينيين في مخيمات الالجئين هناك، اإلى جانب م�شاركته في اإخراج 

فيلم وثائقي عن القد�ص في �شنة 1967، كما �شاهم في اإخراج كتاب �شور فوتوغرافية عن 

مجزرة �شبرا و�شاتيال، وفي اإعداد كتاب ''ر�شوم االأطفال في زمن الحرب''.

الخط  عن  درا�شات  وكتب  العربي،  الحرف  تطوير  مجال  في  كذلك  تماري  وبحث 

المطبعي، و�شّجل فكرة اختراع في لندن عن الخط العربي وا�شتخدامه في الطباعة.

عا�ص تماري في طوكيو حيث عمل مذيعًا باللغة العربية في اإذاعة طوكيو، ور�شامًا 

لكتب االأطفال، وله �شقيقتان فنانتان هما: الت�شكيلية فيرا تماري، ومغنية االأوبرا تانيا 

تماري نا�شر.

* فنان تشكيلي ومصمم خطوط فلسطيني، ولد في القدس في سنة 1942، وتوفي في 7 آب / أغسطس 2017.
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و�سينما(؛ كمال بالطة )ر�سم وفن(؛ اإبراهيم 

ال�سو�ص )بيانو وتاأليف مو�سيقي(؛ كاتب هذه 

ال�سطور.

هاين جوهرية يف القد�ص بري�شة كمال ُباّلطة، يف 

اأوا�شط ال�شتينيات.

اأعتقد اأن �سمير في تلك الفتره �سافر لإكمال 

درا�سته في نيويورك، وعرفته بعد ذلك في 

الجامعة الأميركية في بيروت قبل وفاته 

التراجيدية في اأوائل ال�ستينيات. المهم اأنه في 

اأثناء الم�ساوير التي كنا نقوم بها في �سوارع 

القد�ص القديمة وزيارات الأهل )في بيت هاني 

تعرفت اإلى اأخيه الأ�سغر الفنان والخطاط 

ه الرائع 
ّ
ريا�ص، واإلى والده وخالته وعم

ن وا�سف جوهرية، اللـه 
ّ
المو�سيقار والمدو

يرحمهم( نمت بيننا نحن ال�سباب الأربعة �سداقة 

حميمة اأخوية. كنا ننكت ون�سحك كثيراً، كاأننا 

بذلك نحاول محو جو النك�سار والخيبة، كيف ل 

والقد�ص تخترقها اأر�ص حرام ملغومة تف�سلها 

عن فل�سطين المنهوبة التي تعي�ص في مخيلتنا 

عبر الق�س�ص التي �سمعناها من اآبائنا عن 

فل�سطين ما قبل النكبة، بل ما خبرناه في اأولى 

ذكرياتنا في يافا وفي القد�ص، ول اأدري اأين 

بالن�سبة اإلى الآخرين.

اأحلى ما تبّقى لي من هاني عيناه بنظرتهما 

الثاقبة ال�ساحكة والحنونة في اآن واحد. لم يكن 

اأربعون 
عاماً م�ست على ا�ست�سهاده، 

ونحو ع�سرين عامًا من 

�سداقة بداأت في اأيام طفولتنا في 

الخم�سينيات في القد�ص العربية التي 

ا�ستن�سقنا هواءها بغفلة تامة عن حقيقة اأننا

�سنفقدها بعد اأعوام معدودة. ها هي لقطات 

�سريعة بالكلمات عن هاني اأقدمها من دون 

اعتذار، لأنها قد تبدو للبع�ص مناق�سة لأ�سطورة 

البطولة والمثالية التي ر�سمها زمالوؤه في الثورة 

عقب ا�ست�سهاده. نعم �سار هاني جوهرية بطاًل 

حقيقيًا، لكنني عرفته قبل ذلك كاإن�سان رائع 

عادي وفائق العادية اإن �سح التعبير.

هاين جوهرية بري�شة فالدميري متاري، يف اأوا�شط 

ال�شتينيات.

تعرفت اإلى هاني اأول الأمر من خالل �سداقة 

مع �سمير فرح زميلي في المدر�سة، ذلك المخرج 

الم�سرحي وال�سينمائي العبقري الذي مّثلنا في 

اأفالمه الفكاهية التي �سورها هاني، على ما 

اأذكر، بكاميرا ٨ مم في منزله في القد�ص. اأفالم 

اح ينفذ عملياته باأدوات 
ّ
�ساخرة اأحدها عن جر

النجارة! وتو�سعت تلك ال�سداقة فتمركزت على 

اأ�ساو�ص الفن الأربعة: هاني )ت�سوير فوتوغرافي 
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القمر بينما نحن في عالمنا العربي ن�سمع 

خطابات عبد النا�سر ونعي�ص واقعًا مختلفًا 

تمامًا، قمنا هاني واأنا بت�سجيل �سريط �سوتي 

�ساخر بلكنة عربية ــ اأميركية عجيبة على غرار 

مقابالت راديو �سوت اأميركا، نناق�ص فيه 

مو�سوع اإر�سال القمامة اإلى القمر!

ا�ستهزاوؤنا وم�ساكل المراهقة العادية اختلطت 

باإح�سا�ص م�سمر بروعة فل�سطين وجمالها... 

القد�ص وتاريخها، كنائ�سها وجوامعها ــ روعة 

الم�سجد الأق�سى ــ وتقوى الحجاج اإليها. حلمنا 

في عمل فيلم عن القد�ص لم يبَق منه اإّل ر�سمة لي 

لعّتال يحمل األواحًا من الخ�سب على ظهره، ينحّل 

الحبل فيلتف على اللوح قبل �سقوطه، وللحظة 

عابرة ي�سبح العتال ابن الإن�سان ال�سيد الم�سيح 

يحمل عذاب النا�ص، فالخ�سبتان �سارتا ب�سكل 

�سليب ــ كان ذلك قبل �سنة من حرب ١٩٦٧ ــ 

ولوحة ا�سماعيل �سموط ''فل�سطين على ال�سليب''، 

وقول محمود دروي�ص في ق�سيدة بعنوان: ''كتابة 

بالفحم المحترق'': ''ولكني خارج من م�سامير هذا 

ال�سليب لأبحث عن م�سدر اآخر للبروق''، ولوحة 

الزميل �سليمان من�سور الرائعة ''جمل المحامل''، 

كاأننا جميعًا نفهم اأن عي�سى ابن مريم الفل�سطيني 

المولد و�سلبه وقيامته في القد�ص هو رمز ل�سقاء 

الب�سرية ولنت�سارها على ذلك بالقيامة من 

الموت، بح�سب اعتقادنا نحن مع�سر الن�سارى.

�ساعدني هاني في ت�سوير فيلم كان عبارة 

عن تج�سيد لفكرة لي ب�سناعة ''مو�سيقى 

منظورة'': األوان واأ�سكال تتالعب على ال�سا�سة 

بالإيقاع نف�سه لمو�سيقى براندنبورغ لباخ. اأخذت 

الم�سروع جديًا وح�سلت على نوتات المو�سيقى، 

لكن اإمكاناتنا من اأدوات لتن�سيق مواكبة الألوان 

مع المو�سيقى، لم تكن كافية لإتمام الم�سروع 

كما ت�سورت.

وذات يوم اأطلعت هاني على تركيبة من 

الكرتون والبال�ستيك والخيوط �سنعتها ور�سمت 

عليها خطوطًا ل�سرح فكرة اختراعي الر�سم 

 معاتبًا وقال: 
ّ
م، فابت�سم هاني ونظر الي

ّ
المج�س

''حرام عليك اأن تبقى في هذا البلد.'' اأذكر الآن 

متهوراً في اأي �سيء، ولعل توا�سعه وتماديه في 

اإتقان تف�سيالت اأي عمل يقوم به كانا من اأجمل 

�سفاته. في تركيز الكاميرا مثاًل، وطباعة ال�سور، 

في حديثه وتعامله مع النا�ص، اإن�سانية �سادقة 

خالية من اأي اأنانية اأو خبث قلما خبرتها. بعد 

 ن�سًا عنه ل اأذكر منه اإّل لمحة 
ُ
ا�ست�سهاده كتبت

ليد هاني بعد اأن اأخذ بي�سة من قف�ص للدجاج 

خلف بيته في �سعفاط قرب م�سنع ''الكازوز''. 

كتبت اأن البي�سة ا�ستقرت في يده وبدت نا�سعة 

البيا�ص كاأنه يحر�سها. اأحبه الجميع وما زالوا.

عمل هاني مدة قد تكون اأعوامًا، م�ساعداً 

للنظاراتي اإيليا الأدرنلي في محله الواقع في 

الزاوية اأعلى الدرجات الموؤدية اإلى حارة 

الن�سارى وكني�سة القيامة. محل �سغير في 

واجهته تمثال اأبي�ص لراأ�ص المهاتما غاندي 

لب�سًا النظارات طبعًا. ال�سيد اأدرنلي اإن�سان فائق 

الذكاء، حلو البت�سامة، له نظرية في اأثر دوران 

الأر�ص في الرياح تناق�سنا ب�ساأنها، وكثيراً ما 

تذكرنا هاني في نقا�ساتنا..

عقب �سفر �سمير فرح لدرا�سة ال�سينما في 

نيويورك، ا�ستمر هاني في الهتمام بالت�سوير 

ال�سينمائي، واأ�سابتني العدوى ف�سرنا نناق�ص 

لقطات اأفالم كنا ن�ساهدها في دور ال�سينما في 

القد�ص. ل اأدري كيف تعرفنا اإلى نظريات 

المخرج ال�سوفياتي اأيزن�ستاين، ف�سرنا نحلل ما 

قاله عن التكوين بزاوية ٤٥ درجة لل�سورة. ولم 

نكّف عن التنكيت وال�سحك، و�سرنا نردد مقولة 

يو�سف وهبة في اأحد الأفالم: ''�سرف البنت زي 

عود الكبريت''!

اأحد ن�ساطاتنا كان ت�سوير فيلم هزلي ق�سير 

ت مجتمعنا المحافظ 
ّ
عك�ص حالة الكبت التي عم

المنافق اإلى حد ما، والذي لم يتح لنا كثيراً من 

الفر�ص. اأعتقد اأنني كنت وا�سع ال�سيناريو... 

هاني يقراأ الجريدة، فاإذا بال�سورة على ال�سفحة 

تتحول اإلى �سورة خالعية تتحرك بين �سطور 

الأنباء في�ساب القارىء بالده�سة والهلع! وفي 

اأوائل ال�ستينيات، حين كان اهتمام و�سائل 

الإعالم الإميركية مركزاً على اإر�سال اإن�سان اإلى 
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مرة اأُخرى تمتعت بزيارة بيت هاني ال�سغير 

الرحب، لكن لالأ�سف لم نتمكن من اإتمام الفيلم 

عن الأطفال، لكنني اأ�سرفت على اإ�سدار كتاب 

منى عن ر�سوم الأطفال، وبعثت بع�ص اللقطات 

لهاني.

عقب تركي وظيفة الأونروا في �سنة ١٩٧٨ 

كتبت ن�سًا مف�ساًل بالإنجليزية لت�سوراتي 

واآمالي ل�سينما فل�سطينية تقدم ق�سيتنا اإلى 

العالم.. ن�سخت ما في اأر�سيف الأونروا من خامة 

اأفالم عن القد�ص، وعلى الرغم من قلة خبرتي، 

يته ''القد�ص'' 
ّ
اأنجزت فيلمًا وثائقيًا �سم

ّزع 
ُ
)Al-Quds(، وكان �سرده بالإنجليزية، وو

عالميًا، وحاز اإعجاب غ�سان كنفاني وجبرا 

اإبراهيم جبرا ــ على الرغم من نواق�سه الكثيرة ــ 

لأنه كان من اأوائل الأفالم الفل�سطينية التي 

اأُنجزت بعد هزيمة ١٩٦٧. اأخذت هذا الفيلم اإلى 

ان وعر�سته في ق�سم ال�سينما التابع لوزارة 
ّ
عم

الإعالم الأردنية باإ�سراف علي �سيام، حيث كان 

هاني يعمل على اإنتاج الجريدة ال�سينمائية. 

�ساهدوا فيلمي ثالث مرات متتالية! وبعد انطالق 

الثورة قام هاني وم�سطفى اأبو علي وزميلتهم 

الم�سورة �سالفة جاد اللـه باإن�ساء ق�سم ال�سينما 

لمنظمة ''فتح''. �ساهدت فيلم ''القد�ص'' موؤخراً في 

''اليوتيوب''، وخجلت من م�ستواه الفني البدائي!

في �سنة ١٩٧٠ كانت الحرب الأهلية الموؤ�سفة 

ان 
ّ
 زيارة عم

ّ
في الأردن قد بداأت، لكن كان علي

لوداع اأهلي قبيل هجرتي اإلى اليابان. ا�ست�سافنا 

ان، واإذ بمعركة 
ّ
هاني وجانيت في بيتهما في عم

�سارية تندلع بين قوات المقاومة والجي�ص و�سط 

تبادل لإطالق النار بغزارة. لم يكن في اإمكاننا 

الرجوع في ذلك اليوم، واأم�سينا الليل ن�سمع 

ون�ساهد الر�سا�ص يترك خطوطًا مر�سومة في 

الف�ساء بين الجبل المجاور ووراء حي هاني. 

ح'' عنا ويقول: ب�سيطة 
ّ
خالل ذلك كان هاني ''يرو

ب�سيطة، لكن في ال�سباح التالي قال اإن 

الر�سا�ص اقترب منا ب�سكل خطر.

عت الأهل والأ�سدقاء و�سافرت اإلى عالم 
ّ
ود

اآخر. حملت ر�سوم الأطفال واأقمت المعار�ص 

بمرارة اأن ال�سركات اليابانية التي عر�ست عليها 

هذا الم�سروع قالت لي ال�سيء نف�سه تقريبًا: ''خذ 

هذا الختراع اإلى اأميركا!'' بمعنى اأنه اإذا نجح 

هناك، ينقلونه في اليابان! لكن فاتتني الفر�سة 

لأن جيل الكمبيوتر لحق بي و�سار الر�سم 

المج�سم الرقمي �سيئًا يتداوله الجميع، لكن لي�ص 

كما ت�سورت وعملت له.

عندما �سمعت كيوكو اأن اأخي العزيز ريا�ص 

طلب مني كتابة هذه الذكريات قالت لي: ''اأتذكر 

اأن هاني كان �سد زواجك من اأجنبية غير عربية، 

لكنه عندما التقى بنا وراأى ان�سجامنا ومحبتنا 

ر راأيه!''
ّ
معًا غي

تمر الأعوام وي�سافر هاني اإلى م�سر 

وبريطانيا للتخ�س�ص بالت�سوير ال�سينمائي.

و�سادف وقوع حرب ١٩٦٧ وجودي في 

بيروت حيث كنت اأعمل في ق�سم الو�سائل 

ال�سمعية والب�سرية التابع لالأونروا كم�ساعد فني. 

كانت تلك الحرب واحتالل القد�ص �سدمة كبيرة. 

في نهاية تلك ال�سنة، تزوجت كيوكو الفتاة 

اليابانية الرائعة التي جاءت من طوكيو اإلى 

بيروت على الرغم من اأجواء الحرب، و�سافرت اإلى 

الأردن مع بعثة الت�سوير لت�سجيل ماآ�سي الحرب 

واأثرها في اآلف النازحين من فل�سطين اإلى 

مخيمات في ال�سحراء مثل البقعة ووادي �سليل. 

و�سرعان ما ا�سطدمت بتناق�سات ق�سم الو�سائل 

ر 
ّ
ال�سمعية والب�سرية الذي اأخرج اأفالمًا ت�سو

الالجئين كمحتاجين م�ساكين بعيداً عن خلفيات 

الحرب، وعن ردات الفعل الثورية التي بداأت 

 
ُ

وقتذاك، فا�ستقلت من عملي هناك فجاأة. �ساعدت

اتة والمنا�سلة منى �سعودي في اإخراج 
ّ
النح

كتاب للر�سوم التي ر�سمها اأطفال مخيم البقعة، 

وق�س�ص نزوحهم تحت قنابل اإ�سرائيل، ثم �سروع 

الفدائيين في تنفيذ عمليات المقاومة. �سافرت 

مرة ثانية لزيارة المخيم ب�سحبة هاني لت�سوير 

فيلم وثائقي عن الأطفال. كان المو�سم �ستاء 

والبرد قار�سًا وكانوا يرددون: ''قتلتنا ال�سقعة 

في البقعة.'' وبينما كنت اأ�سير مع هاني في 

الطين العميق �ساع حذائي!
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ا�ست�سهد. اأذكر تلك اللحظة، لحظة قاتمة �سامتة 

اأتذكرها اإلى اليوم. وبعد ذلك جاء الغ�سب 

لته اإلى تلك الألعاب 
ّ
ال�سديد.. ل اأدري لماذا حو

التي األهيت نف�سي بها في المنفى بينما كان 

هاني يعي�ص ويموت على اأرا�سي الأوطان: قذفت 

بثالث من اأدوات الر�سم الثالثي الأبعاد الخ�سبية 

التي بنيتها بكل تاأّن ومحبة، وحطمتها في 

الزبالة!

بعد فترة هداأت م�ساعري، واأنجزت ر�سمة 

ثالثية الأبعاد عنوانها: ''طبيعة �سامتة 

فل�سطينية'' تو�سطتها مجلة ''فل�سطين الثورة'' 

ع حولها كل 
ّ
بهاني وكاميرته على غالفها، وتجم

ما كان في بيتنا من كنوز من فل�سطين... ِجمال 

منحوتة من خ�سب الزيتون، و�سينية مزينة 

م�سنوعة من الق�ص، وثوب فل�سطيني مطرز.

بعد ذلك، اأو قبل ذلك باأ�سهر ــ ل اأذكر كم 

تحديداً ــ �سافرت مع كيوكو والبنات ال�سغيرات 

ة زيارة �سيفية لرام اللـه رتبها 
ّ
اإلى الأردن بني

والدي رحمه اللـه مع �سلطات الحتالل، لكني 

والمقابالت في الراديو والتلفزيون ل�سرح ق�سيتنا 

في اليابان.

 بما 
ّ
كنت اأ�سكن بيتًا �سيقًا في طوكيو يعج

يلزم عائلتي ال�سغيرة، زوجتي وابنتين، ف�ساًل 

عن اأدوات الر�سم واأجهزة الر�سم بالأبعاد الثالثة 

التي اخترعتها و�سنعتها بيدي. وذات يوم 

و�سلتني بالبريد مجلة اأر�سلتها الزميلة الفنانة 

منى ال�سعودي من دون ر�سالة اأو تعليق. كانت 

''فل�سطين الثورة''، المجلة الر�سمية لمنظمة 

التحرير الفل�سطينية بتاريخ ١٨ ني�سان/اأبريل 

١٩٧٦، وعلى غالفها �سورة هاني بعنوان 

''الكاميرا المقاتلة''. رائع! لكن بعد ت�سّفح المجلة 

وقراءة مقالة تلو اأُخرى تتحدث عن هاني 

بخ�سوع وتقدير، ات�سحت الق�سة رويداً رويداً: 

هاني التحق بالفدائيين. ترك عمله ك�ساحب 

ان 
ّ
ه في عم

ّ
محل للت�سوير، وترك بيته الذي اأحب

وفيه زوجته وطفاله هبة وفخري... في بيروت 

عمل في ق�سم ال�سينما التابع لمنظمة التحرير 

الفل�سطينية، وفي ١١ ني�سان/اأبريل ١٩٧٦... 

�شالفة جاد اهلل وهاين جوهرية يتناوالن الطعام مع اأفراد من احلر�ص االأردين الوطني يف قرية الكرامة، يف �شنة 1968.
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اعُتقلت على الج�سر، واأُخذت اإلى القد�ص مكباًل 

ومع�سوب العينين في �سيارة ع�سكرية اإ�سرائيلية. 

وفي ال�سجن ت�سلقت للنظر من نافذة �سيقة اأعلى 

الزنزانة لأرى قد�سنا الحبيبة لأول مرة بعد اأعوام 

طويلة في المنفى ــ القد�ص التي كنا نتجول فيها 

هاني والأهل والأ�سدقاء من دون تفكير اأو قلق.. 

القد�ص بقببها وماآذنها وكنائ�سها �سابحة في 

�سوء الفجر الوردي الجميل. �ساألوني في المعتقل 

عن ن�ساطي في م�سروع ر�سوم الأطفال وما اإلى 

ذلك، وبعد ثالثة اأيام اأُفرج عني، وذهبت اإلى رام 

ف�ص 
ُ
اللـه وبيت الطفولة في زيارة لثالثة اأ�سهر ر

تمديدها، وعدنا اإلى طوكيو. اأذكر اأن هند وهبة 

زارتانا في رام اللـه، وكانت هبة تعاني األمًا في 

اأ�سنانها. ل اأذكر كيف كان حديثنا عن هاني... 

لكني تذكرت وقتها ما قاله لي يومًا من اأن النظر 

اإلى طفلته هو اأجمل �سيء خبره في حياته. وكنت 

قد تذكرت كلماته تلك اأي�سًا عندما نظرت الى 

ابنتي مريم حين ولدت في اليابان.

تمر الأعوام والعقود والقرن والألفية... 

توا�سٌل قليل مع اأهل هاني. فل�سطين باأ�سرها 

تحت احتالل مقيت. الم�سائب تتوالى على �سعبها 

المنا�سل... لكن الوطن الذي عا�ص فيه هاني، 

ونعمنا ب�سداقتنا فيه، ل يزال حيًا في وجداننا. 

الطفل الفل�سطيني الذي قد يكون ولد لأبوين لم 

يطاآ اأر�ص الوطن يحلم بالتحرير والرجوع. بعد 

ميت ال�سوارع وقاعات ال�سينما 
ُ

ا�ست�سهاد هاني �س

با�سمه. جميل!.. لكنني اأتخيل كيف كان �سي�سحك 

طوياًل، وهو المتوا�سع اأبداً، لو علم كيف انتهت 

مهزلة الحياة والتاريخ، وكيف �ساع واأُهين وطن 

باأكمله، بينما نحن نتفاخر ب�سارع ودار �سينما. 

رحمك اللـه يا هاني، كنت خير �سباب البلد، ولن 

تن�ساك فل�سطين ما دامت اأجيال جديدة من 

ال�سينمائيين الفل�سطينيين مازالت تنمو... كلهم 

يعرفون اإنجازك العظيم، وق�سة ت�سحيتك 

الكبرى.

ل ي�سعني اإّل اأن اأتذكر ما قاله الم�سيح ب�ساأن 

ن �سحوا 
َ
الفداء... كلمات تنطبق على جميع م

بحياتهم من اأجل وطنهم ووطننا فل�سطين: ''هذه 

هي و�سيتي، اأن تحبوا بع�سكم بع�سًا كما 

اأحببتكم. لي�ص لأحد حب اأعظم من هذا: اأن ي�سع 

اأحد نف�سه لأجل اأحبائه'' )اإنجيل يوحنا، 

الإ�سحاح ١٥، الآيتان ١2 و١3(.

طوكيو 3٠ تموز/يوليو 2٠١٦. 
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