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 التحول في زكا -41         

 (41-4/ 41لقاء يسوع بزكا )لو

 لالتحو   علىالتعليم المسيحي  فيتسليط الضوء 

 التفسير البصري.عمل حقيقي يقدم لنا إنه اللوحة ذلك باستخدام الرموز والخطوط، ألوان اللقاءات، تترجم 

 :متسلسلة ةرمزي بني ة

 ،هاويةلي )المن اليسار الجزء السف ابتداء   ،انعطاف حقيقي إنه ،زكا عندل على التحو   لوحةالترتيب الخطي للرسوم في اليدل 
يسوع )الشركة مع بالمركز حيث يلتقي  إلى ،يرتفع الى األعلىثم ( خرواستغالل اآل والتعلق بالمادة، وثنية األشياءالخطيئة، 

 المحبة التي تتجسد بالعطاء.العدالة والمحبة:  تبدألى األسفل إمن األعلى  ،نيممن الجانب األخر األو هللا( 

، نفسجألولية البمن األلوان الباردة ا ( رؤية اللون الذي يمر تدريجيا  ةمرئيمن ال)غير مرئي( جعل )لزكا ل الداخلي التحو  
لتقي كل شخص عندما يل يحدث لهذا التحو  الفرح( ، النعمة األلهية، ) الحياة صفرسطوع األ إلىالفسق والشر( الرمادي )

  (.األحمر)اللون يسوع المرتدي الحب ب

 .وحركات اليد ،تعبير الوجهتفسيرات في المناصب، من ال عززت رمزية اللون مزيدا  

ل العظمي الهيك؛ بينما رمز روحي التقليد ي هي فيالترؤية الشجرة )شجرة الجميزة(  من خالل ؛ل الداخلي في زكاالتحو  
 .، بعد اللقاء بيسوعالفواكه )الحياة( في انفجار األوراق واخيرا   مر تدريجيا  وي ،الموتيعبر عن  لألغصان الميتة

 قراءة قصيرة من الرسوم الفردية:

تغير لون  فيحتى  اليدينفي ، مشمعالمنغمسين في الجو البنفسجي  ،رمادي اللون  ،معتم شيءكل  ،زكا جابي الضرائب
)داللة الترمل( مع الطفل الهزيل في ذراعيها تدفع  ةحيدأمام زكا في جو هادئ امرأة و نرى ، ين...اليدو الوجه العيون  ،المال

 اللون. يصبح رماديسوف ، تجمعي في النهايةالذهب ، باللون االحمررسوم من الذهب ال

 ،ويميل له انه يفتح يده، زكا يطل برأسه ،الصورة التي تليها الرسل والشعب ،الحباألحمر يدل على ، يسوع أريحايدخل 
الرغبة بزكا لرؤية  تزدادا ،عليها أول أوراق الحياة تظهرفي حين أن الشجرة الميتة  بالتوهج صفارا  يبدأ رداءه ف عينيه،يفتح 
 .يسوع
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رى يسوع. ن يكان يبدو متجهم( يحاول أ)الذي  صغير: تثبت بيد واحدة على الشجرة وكتفه متكئلزكا ا
 اللون الرمادي( والنعمة االلهية تشق طريقها.) غلب الظالمالضوء األصفر يزداد وي

زكا  أعين قت، ألت)انزل بسرعة( ال بد لي من البقاء في منزلك بحركة يده ،الذي دعاه، ارتفع زكا على الشجرة لرؤية يسوع
في حين أن  ،باللون األصفر المتألقةها النعمة االلهية نظرة من المخلص وغزتست بم، ل  (ة في زكاروح الخاطئال) بيسوع،

 .للون األخضر )لون الحياة(إلى االشجرة تغيرت 

سوع لديهم حقد ضد ي ...الفريسيين هم ثالثة عيون حادةهناك  في الخارج كان ،يمان والخالص دخلت منزل زكافرحة اإل
 .(البنفسجيهم باللون ) يجلس على موائد الخطأة هألن

 يا رب، ها أنا)بأول قول من أقوال زكا :  التوجه إليهميتم حيث جاء دور الفقراء  ذلك )بيت زكا( بعدالباب الذي دخله يسوع 
 .أضعاف( وفجأة ظهرت أول قطعة فاكهة على الشجرة ةأعيد له أربع واذا ظلمت أحدا  ، أعطي نصف ممتلكاتي للفقراء

يسوع بذي يلتقى ال ،الشجرة بالثمارتتحمل  )إلى الفقراء(، تعود االبتسامة، يتغير لون المال طبيق ذلكتفي هذا الصدد بعد 
 يفتح قلبه ويديه.

 القراءة األفقية للرسوم:

 .التسلسلي بين الطريق للتحول ، الترابطاقرأ افقيا  

 .باتجاه عكسي Uشكل حرف وي التحول،، هو األساس في معزول في القمةالاللقاء مع المسيح في الملصق الرابع 

يظهرا التباين  7-1أخر زوجين  .العالقة بين الرغبة للتغير تحققت، مرئية في الوجهالعالمات جعلت  6-2و  5-3األزواج 
 .واالنتقال من السرقة الى الحب

Elledici 

ألطفال ل الكاثوليكية الرائدة في مجال التعليم المسيحي والتبشير تابعة للرهبنة السالزيانية مؤسسة ودار نشرهي 
 .إيطاليا-ومقرها تورينو 1491تأسست عام  . والقديس يوحنا بوسك وتعاليم وفق روحانية ،والبالغين وحتى الكبار

طفولة إلى مرحلة من مرحلة ال التعليم المسيحيو  التبشير-التعليم المسيحي-بيع الكتب على االنترنت: من نشاطاتها
 والكتب في شكل رقمي. -الوسائط المتعددة-المجالت– البلوغ

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=it&u=http://www.elledici.org/section/chi-siamo/don-bosco/biografia&usg=ALkJrhgeXDIszA7Q4KoEgzk_9M_-oExnwA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=it&u=http://www.elledici.org/section/catechesi&usg=ALkJrhi6bWbbc6eG6elGRbH7DZQ6TXZR3w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=it&u=http://www.elledici.org/section/catechesi&usg=ALkJrhi6bWbbc6eG6elGRbH7DZQ6TXZR3w

