
 ؟الزمنطأة و مأما ثبتي هعساما                   
 شـــراكة وتحــّرر  رياضة روحيّة ألخويّة                                   

 2019ل نيسان/أبري 12 ، فيريميني                                         

 

 

 ن كاّرونيالة خووينات من مقّدمتد                                           

 

 

حدث لنا تاألشياء الجميلة التي  جعل نن ععاجزونا أن   وقت مضى أكثر من أي  ن يمدركههنا  ىوصلنا إلنكون  قد

م ماأ تاثبالشخص يمكنه  ىإل تنااجح دىموقت مضى  أكثر من أي  اليوم  نيمدركنكون  قد. ودومت في الحياة

 ر. مرااالستو ةميموالدة إلى الهائللحاجتنا  يبًاستجم الزمنأة طو

 .لناشك  تي تال ملءالرغبة في ال كل  واالستجابة ل ثباتالقادر على الالوحيد  ،القدس الروحإذن  لبطنلف

 

 سالروح القدهلم  أي ها                                                    

 

ة أخوي  إلى  نيالمنتم عجمة التي تي  روحال ةاضريلا بمناسبة»: سة الباباداقها إلينا بعث بلرسالة التي لقراءة ب أبدأ

الحبر  قد مت" يوطأة الزمن؟ مماأ يثبت عساهما "هو  يرافقهم هذا العام موضوع مهم   ،في ريميني رتحر  و ةكشرا

المساعدة الملموسة التي ده في التاريخ ة المسيح وتجس  تضحيذكرى تكون بأن  تمن ىوي ،ةي  الود   عواطفهباألعظم 

يق في حدإلى الت نسيسالبابا فريدعو  وإذالحاضر.  زمنة الرداءعلى الشدائد و ب على كل  ب للتغل  آل اهللا اهمد  قي

من إليك  بعثي ، في العالمهللا فرصة بناء مسكنإلى ف في العديد من قصص القداسة ر  عتالإلى عالمات األزمنة و

اضرين الحسرور جميع  كل  ببها ال ماش ةمستللما ةالنعمة الرسولي   ،دة العذراء مريمشفاعة السي  ب ،هقلب كل  

 .»تهقداسسر   نأمي ،ترو باروليناردينال بيوالحركة بأكملها. الكهم عائالتو

 

 إلغاؤهسؤال ال يمكن  - 1

 

وطأة أمام  يثبت عساهنا هذه معًا: "ما ي امألكعنوان ناه دحد  ه السؤال الذي لقد فوجئت جدًا باالهتمام الذي أثار

 شديد االمتنان ممتن  ي إن نها: ألفان. موات التي أرسلتعدد المساهمخالل من  تهحظمال كنيما م وهذا؟" منزال

أمام  مأزقفي  واقعوالذين  نيي  طالب الجامعالمع هذا ة المشتركة. لقد حدث ريمسالها لي في ونمقد  تللمساعدة التي 

 ،أطول اتاريخً و اتسنو وراءنا ألن   ،برأك اعدً ب  كتسب ت ،نحن البالغين ،بالنسبة لنامسألة ال نفس السؤال. لكن  

 رياضة بصلالسؤال في  نفس طرحرنا قر   . لهذا السببايهعل لرد  تسمح لنا باالتي  اتمعلومن الالمزيد متالي وبال

 .قأيًضا القيام بنفس التحق  نحن ن علينا ه يتعي  ألن   ،ةي  األخو

 وجةمشعرت بلقد »شيء.  قبل كل  االمتنان  لذي أثارا رماأل ،منكم ينلكثيرلبالنسبة ي السؤال مفاجأة لقد كان تلق  

 شاركأن ت ت  رك على هذا السؤال الذي أردأن أشكباسمح لي »خر: آيقول . ومكاحدإ كتبت ،«رماعمن االمتنان ال

 نا اآلنه النجعيي ذفي حياتنا وال ري أث  ذقطعة من الكاريزما الن ا هو م كال   نا الوعي بأن  إلي ا. لقد أعادمن  د فر كل  ه ب

على الرغم  ،قلبيفالقادمة. الروحي ة  رياضةبامتنان هائل أنتظر ال»آخر: يكتب و .«جد  المل حعلى ملنأخذ سؤالك 

ال  ألن   ،ة أخرىم مر  كل  يت الرب   سماع نتظري؟ نتظري ماذاينتظر.  ،ير من األحيانثكالفي ريه يعتي ذالن التعب م

تي مثل هذا! يا لها من ز إنساني  ال شيء يعز  أي  ،ذلكمثل لي عقى حد  يتء شيوال  ،األمرشيء يمأل قلبي مثل هذا 

 .«!لي تنعمة حدث

 ؤاالس بل ،ادً مجر   ئًاشي عتبرالسؤال المطروح لم ي   عالمة على أن  الهو لمنكم  ينالكثيرفي ره اثأاالهتمام الذي إن  

على االهتمام  . يدل  منها بهر  تال يمكن ال ،انتحيافي  حاسمةمسألة  اعترضو ،فينا وتًرا حس اًسا مسل ،اوجودي  
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ي ة األبنا شعورمدى  ة لهم  وبالتالي  ،نا نعيش في مجتمع سائلألن   ،أكثر لدهشةا يرثيا م. وهذا شياءومة األميدالملح 

 ،امن   ينز الكثيرنمط الحياة الذي يمي   على ،وضعنظرة على ال إن   ،في الواقع ال شيء يدوم. على حقيقة أن نادعتا

متباينة. نحن في غالب الرات تصو  الة من مستمر  وعن قلقلة  ،بتقل  و ،ثباتعدم عن كشف ت ،بالغينوال بابشلا من

نحن  ،؛ وبالتاليشيء وتفكيكه بسرعة كبيرة بناء كل   حيث يتم   ،والمشاعر امة من العواطفدو   األحيان في خضم  

ما حدث باألمس يفقد و ؛شيء كل   غفروي   لكتهيس نمزال ،يثبته يء يبدو أن  شألمل. ال ضحايا خيبة ابسهولة 

 ه.سحر  و ،علينا تأثيره

/  غيرهأعرف عن العالم وأيًضا عن »: Illogica allegria غير المنطقي   فرح"الفي ابر غو رججوما قاله  هذا

 ما هذاو يدوم / ال شيء ،يدوم ال شيء»: صداه قائال يفاسكو روس   ديرد  و 1.«خربيشيء  كل   أعرف أن  

 2.»هفرعت

أو تخدير  رويضت -بدالً من ذلك  -لماذا نحاول و ،فلماذا نحن غير راضين ،يستمر   شيءكان ال لكن إذا و

فهو يكتب أن  ة روايته األخيرة؟ شخصي  في  كيلبيعل هوكما يف ،العق ارات اإللحاح من خالل اللجوء إلى بعض

 ما كان نهائيًا يجعلهف. فس ري ، بللحو  ي الو لقيخال  قابل للقسمة. ،بيضاوي   ،قرص أبيض صغير» سيروتونينال

 ومصطنع   ،ثراء أقل  هو  ،ا للحياةا جديدً تفسيرً ت قلبعض الور يوف  و. اضً رعا منه يجعله ما كان ال مفر  و ؛عابًرا

 فعمله من ،حتى االرتياح الحقيقي   وال ،شكل من أشكال السعادة أي   وف ره ال ي. إن  ةامرصبعض البز تمي  يو ،أكثر

على  بشرساعد الي و. لذلك فهخداعبال سمحي ،ةاإلجراءات الشكلي   لى سلسلة منالحياة إ هحويلتففي  ،فتلخم وعن

وتستأنف  ،تتشق ق ةالدروع الجزيئي  و ،الموت ينتهي بفرض نفسه . غير أن  عدم الموتعلى  أو على األقل   ،العيش

 3.«هاك مسارة التفك  عملي  

]الحياة[  مأساةهذه ال»ته المطلقة. بحتمي   ،ودفهو يع ،الروحي ة رياضةه الهذ فيد رد  يتالسؤال الذي  إلغاء ناال يمكن

كين جميع أنواع المشك   بسطحي ة هابرعتتي يوال ،ها لعبةعلى أن   امعه يطتعاال ي ةنامكإعلى الرغم من  -]...[ 

 ،. باختصارعن الحياة، لوقتا سنففي  ،يدون التخل   ابهالوحيدة. وال يمكن تجن  أساة لمهي ا - اءدسعالل اوالجه  

وال يمكنك تغيير دورك: يمكنك فقط  ،ها فريدة من نوعهالسبب بسيط هو أن   ،مهزلةبحياتنا ليست ة. وجد ي   اةسمأال

 4.»رفضها

 

 ةصداقل بادرة هو أو   على محمل الجد  أخذ السؤال   - 2

 

ل تتمث  و. على محمل الجد   هبل أخذ ،ؤالالس اذه ءإلغاعدم في  هوبيننا في ما و أنفسنا ونحل بادرة صداقة أو  إن  

. وإذا كان لديك بسيط اذه. على محمل الجد   في أخذ مرضهنحو نفسه  ضيالمر بانمن جة ل بادرة صداقو  أ

 تخل  هناك  ،. على العكس من ذلكهنفسب العتناءل تهل بادرة صداقة نحوه هي دعوأو   فإن   ،صديق مريض

 .نانفستجاه ة مود   دوجو دليل على عدمالهو تسالم واس

العقبة » اني من أن  وس  ج دونرنا حذ   ،"وجه اإلنساني  البحث عن الفي " هل صفحة من كتابفي أو  و ،لهذا السبب

 عكس هذا»إلنسان هي ما لالنقطة األولى في رحلة . «األنا "إهمال" ة هيالكبرى أمام رحلتنا اإلنساني  

 إذ ،«البت ة كذلكه ليس في حين أن  » ،يبدو واضًحاقد اهتمام و وه .هشخصب، «هاالهتمام بنفس» ، أي«"اإلهمال"

 دىنا وموعيل فتح في النسيج اليومي  نالتي تالكبيرة فراغ شقوق ال دىم»لوكنا المعتاد لنرى س لىننظر إ ي أنيكف

 5.»الذاكرة المفقودة

ن الصداقة مع أنفسنا. لى مأوة ردابك ،نانفسنحو أة مود  بال شعوراني هو وس  ج دونل الذي يذك رنا به الشرط األو  

بطريقة عتبر وي  إليه  نظري   ،ككائن جمالي   ي  سانإلنة لس المود  ولي - ي  إنسانما هو ة ل"إذا كانت هذه ]...[ المود  

                                                             
1 «L’illogica allegria», parole di A. Luporini, musica di G. Gaber, 1981-1982, © Edizioni CURCI. 
2 «Dannate Nuvole», parole e musica di V. Rossi, 2014, © EMI. 
3 M. Houellebecq, Serotonina, La nave di Teseo, Milano 2019, p. 331.  
4 D. de Rougemont, La persona e l’amore, Morcelliana, Brescia 2018, p. 57. 
5 L. Giussani, Alla ricerca del volto umano, Rizzoli, Milano 1995, p. 9. 
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لك كون أن يكة والمود   ،ناذاتتجاه  ،والشفقة ،االحترام والرحمة ؤهملتعلًقا بصفتها ة ة اإلنساني  المود   بل ،ةشاعري  

وقد ن اآل ىحت  صغيًرا )و ة عندما كنت  خاص   ،كتكن ه لق الذي كانت والدتك التعل  ذاك من  ض  بع كسنف نحو

 6.»نبني عليها مفقودةساألرض التي  كأن  ف ،ناأنفس نحو ،هذامن  بعض  لدينا لم يكن إذا  -( صبحت كبيًراأ

ة المود  " :تناور بإنساني  الشع اهذ يدحدلتهو با حركة ]...[ كحدث ]...[لتحقيق ال ]...[ل الشرط األو  »فإن   ،لذلك

. هذا هو بالضبط ]...[ جد  المل حمعلى سك خذ نف البداية األولى: ،ها هي البداية» مهيليسو يت يتكتب إ 7.«نانفسل

 ،هنفس ه ومنعه من الفرار منك بمسااإل ،: إرشاده أكثر فأكثر في اتجاه نفسهمع القريب أيًضايمكن القيام به  ما

  8.»هالتي تنتمي إلي ابيعيناله إلى مرافقتو دهه بيمسك

 ،آلخرين. لذلكر على طرحه على اوحيد القادال هو ،نفسهتجاه بة بسبب عاطفة مجر   ،السؤال لغيمن ال ي

وطأة أمام  يثبت عساهما »اني: وس  ج دون حها عليناطركما  ،هو الذي يطرح السؤال الصديق الحقيقي  ف

 قرأأ. منكمن وكثيرهذا ما كتبه ال يدعنا ننزلق إلى العدم. أنفسنا ونحن ن نكو أنى عله سؤال يجبرنا إن   9.»الزمن؟

أمام  يثبتعساه ما " ي:السؤال التال كإرسال برع سباتين م ييقاظشكًرا لك على إ»: مبعض مساهماتك

 شيءجل أ من وليسنا أالسؤال الذي طرحته يمكن أن يكون حقًا سؤااًل مطروًحا علي   أن   عتقدأ» .»"؟نالزم

 وال ،قرأتهذ م "الحقنيي" والذي ،هذا كسؤالشكًرا على . »»حتًما يجيبسهناك من  المعتاد بأن  ، مع االعتقاد رآخ

 هظروف وفق كل   ،عمقالدعوتنا للذهاب إلى  ي ةكيفلتنا وي  حر  ل حثاثكة استا جزيال لكيفي  ي. شكرً شأني ونيترك

 وعندفي الصباح  عيني   يفتح عندفقة عميقة امي: رأي   ادسا ذهك حث   أن  أن أخبرك  أود   ،كلمة ةقبل أي  ». »ةالخاص  

 .»ها ليالماضغإ

مع ها المرء مع صديق أو عيشة التي يبرخ. يكفي أن تضيع الافمطفي نهاية المنه  هذا هو السؤال الذي ال مفر  

ه هذأيًضا ت انهار ذاإ ،: ولكنبلهجة من الشك   حتى لو كان من الممكن صياغته ،من جديد كيما يبرز الحبيب

 ؟فما الذي يثبت حقًا ،ذا الحب  الصداقة أو ه

كان »: ة حب  قص  نهاية  ث عنتحد  ت فهي ظاهرة.تصف هذه ال ،"اوداعً اسمها " ،ينيشغوتشيسكو نفرالهناك أغنية 

 لقاؤنان وكا» ،»لعالمل ي  سر  المفتاح / النا وجدنا يبدو أن  كان » ،»ساعة كل   ،من السهل أن نعيش في ذلك الوقت

ة قص   كانتة ة عادي  قص   أن   ظن نا هو أ/ والخط ةنتيجوال ،قصة لها نفس الوهم كل   . / لكن  من جديد ةدوال ثابةمب

 10.»حقناويس ناتلفي زمنال» ،»ةمتازم

بالمزيد من ن  ستقد م بالال أصابنيلقد »: همةه المساعلى سبيل المثال هذ ؛مأيًضا بعض مساهماتك هاقة توث  خبرها إن  

ه إن   ،هدمي زمنال أن   إلى المعاناة منه. الحقيقة هي ضطر  أما يحدث حتى ال  أمامدفاع عبارة عن  يه ،ةقساوال

أضع ، فما فيه الكفاية لم يبق   هن  ف أكتشأن أمن ة ايللغخاف وأنا أ ،الحفاظ عليه غربلة ال ترحم تبرز ما لم يتم  

ال واآلالم الالواعية تطفو  كيال ،هو جي د امب عاستمتالا عنأيًضا  عدلوأ ،ادعوأخ ،يأغط  و ،طبقات من النسيان

 ،كبار السن  كما يفعل  ،في الطقوس والعادات فأنزوي ،بإمكاني إغالقه. يسود نوع من الضيق يسل اصدعً تفتح 

ة "عم  على المدى الطويل أصبحت . حتى تجربتي في الحركة بعناية في الخارجحياتي ء من ك تبقى أجزاذلل

 . أعلم أن  نفععد ينًا ولم يادمإأصبح مع الوقت  ارً مخد  أو  ،بها عل قنتدمية  فأسكل  ه ببشت ،بها قمتعل  " وزجع

 . أعلم أنه يجب علي  برز القليلو ،بقي القليل ،سيبنف تما أمسكل  وك ،للسيطرة يتسعما كل  أن ني و ،ناه تكمننقطة ال

فعل مع نكما  ،يمكنني أن أخفيه مان األحوال أحس فيو ،ما ال يمكنني إصالحه ،م ما يؤلمني أكثريقدتم أن أتعل  

 .»ةداتحت السج  الغبار 

/  ةسوى زوبعة قاتمشبابي لم يكن »: ةالشعري  بودلير شارل ة عبقري  إليه  خلصته نفس االستنتاج المرير الذي إن  

 ةبي  ثمار الذهل من الليقال الإبقيا فيه فلم ي   / يفقد عبث المطر والرعد ببستان / ةاخترقته هنا وهناك الشموس الالمع

ألعيد تنظيم هذه المزارع التي  / ةلي من استعمال الرفش والمسلف بد   وال / اأفكاري قد بلغت خريفه وها إن   /

                                                             
6 L. Giussani, Uomini senza patria (1982-1983), Bur, Milano 2008, p. 291. 
7 Ibidem, p. 294. 
8 E. Hillesum, Il bene quotidiano, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2014, p. 44. 

 .2018 أكتوبرل/رين األوّ تشعدد  ،مجلة تراتشيلحق م، حّي أي حاضر جوّساني،لويجي كاّرون وخوليان راجع   9
10 «Farewell», parole e musica di F. Guccini, 1993, © EMI-BMG. 
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التي كنت بها /  ةاألزهار الجديد  إذا كانت هذهما من يدري  / رواسعة كالقبو ارً فوحفرت فيها ح   / هغمرتها الميا

الزمن ي بلي  ها األلم إن  أي  /  طشاالن الذي يبعث فيها الرمزي   هاءغذا / لولة كالرمغسالمستجد في التربة  / مأحل

 11.«ىعلى دمنا المسفوح ينمو ويقو / اوالعدو  الغامض الذي ينهش قلوبن/  ةالحيا

 

 ويأوجينكما يقول  ،شيء مخادًعا ومظهًرا وأن يكون كل   ،عدًما شيء في النهاية إنه الخوف من أن يصبح كل  

 دمالع: / المعجزةحدوث أرى فت وسألت ،/ جاف   شف اف في جو  ام في صباح أحد األي   وأنا ذاهب  ما رب  » مونتالي:

.«رك  س  في  من رعب  مع /  ئيورامن الفراغ و ،ورائيمن 
12 

نا أمام نضعويهم ألن   ،من قبلحالنا عليه  انبالعودة إلى أمورنا كما ك مونتالي أو بودلير أو غوتشيني سمح لناي ال

ميشال  صفيفي يأس. كما  ناشع  لق في السؤال. وإال تهم يجبروننا على التعم  دمي  كهم أو عتشك  ب فهم ،الحياة احإلح

يمكننا أن نعيش في  ،قبولى مس عند مستواليأ حافظت على ،رغبات أو أسباب للعيش ]...[ ةبدون أي  »: هويلبيك

 االنسياقنهم ا إذا كان بإمكاعم   ىخرواأل ةفينبين اليتساءلون  وقد ،على هذا المنواليعيشون معظم الناس ف ،يأس

 13.«رمؤث   مشهد  لوهو  ،ونسلبًا. ومع ذلك يصر   ونبيجي هادومن بع]...[  األمل مة منسإلى ن

 

لذلك  ؛ت انتباههيهرب أو يشت  ، فداهمم ماأال يتراجع كذلك من  بل هو ،يطرح السؤال من دهحوالصديق ليس  لكن  

من أجل  حي ةلرورياضة ا. لقد جئنا إلى اللجد  يأخذ األمر على محمل اا من ضً أي بل ،السؤال طرحي ليس فقط من

من  ىخشن نادون االضطرار إلى النظر إلى جانب آخر ألن   ،قةالحقيفي العيش  فيمساعدة حصول على هذا: لل

 .ف من العدماخون ،شيء كل  

اًما لحظتي؟ بعد ثالثين ع نقاذإ كنكيف يماختيار صعب؟  من يرافقني في وحدتي؟من يدعم عملي و» يسأل أحدكم

لت زما دتها لنفسي وة التي حد  زئي  األهداف الج كل   فإن   ،بمرور الوقت ،اإليمان ها موهبةغنتأ من التجارب التي

 من هذا السؤال ألقل   ،اآلنونفسي هذا السؤال. على  طرحكي ألال يرحم تترك مجااًل  (هقت  )بعضها حق   حد دهاأ

. ال مع العائلة وال في العمل وال مع صابعيأمن  يك إصبعة[ لم أعد أرغب في تحري  بجد  ل السؤا]دون أخذ هذا 

 .«مع أشخاص مجهولينحت ى صدقاء وال األ

 

 رااالنتظ - 3

 

 شيء بعد ع أي  بين عدم توق  ما  بها من كل   قومذي يال صراعفي البعًضا نا بعضنريد أن ندعم  ،إلى هنا في مجيئنا

 سعادة  ب مع الرغبةأي  ،انلشك  تي تال في أن نكون سعداءالرغبة ف عن التعامل مع تلك التوق   لىقدرة عدم الاآلن وع

 .يوم أو موسم بظرفذوب تال و ،تدوم

 ال يستطيعمع ذلك  هلكن   ،ه ال توجد إجابة على السؤال اإلنساني  أن   يعتقد مأساة من ةرنتشم يه وكم ةمؤلم يكم ه

ن مال يجد شيئًا. يجد ف ،سؤاله لىع ويبحث عن إجابات هحولالرجل  ظرين»تولستوي: ليون يصفه ا هذا ممحوه. 

نفسه  علىالسؤال الذي يطرحه على إجابة  لكن   ،قطالال يطرحها على اإلأسئلة إجابات على  قد مت عقائد حوله

 .ادً يحو 14«.هفي نفس ز  حتة التي الرهيب تهأسئلمع  ،بكاملهعالم ا أمام يجد نفسه وحيدً و]...[.  ةموجود تليس

 

 لى الرغم من كل ما عشتهع»كما يكتب لي أحدهم:  ،بالخوف من بعض األسئلةاألصدقاء  عندحتى ا أحيانً شعر ن

 ثقل ألن   ،انتباهي حتى ال أشعر باليأس صرفأ ،السؤالي  لعفيها  رحطاللحظة التي ت في هذه ،ورأيت ه هسمعت  و

وال يبقى شيء. عندما  يمر  الوقت ف ؛تفلت أنو ،ةأبدي  ر مواألتكون  الالخوف من أ ة  بخاص  و ،للغاية الحياة قوي  

                                                             
11 C. Baudelaire, «Il nemico», in Id., I fiori del male, Feltrinelli, Milano 1991, pp. 27-29. 
12 E. Montale, «Forse un mattino andando in un’aria di vetro...», Ossi di seppia, in Id., Tutte le poesie, Oscar 

Mondadori, Milano 1990, p. 42. 
13 M. Houellebecq, Serotonina, op. cit., p. 221. 
14 L. Tolstoj, Sulla vita, Feltrinelli, Milano 2018, p. 78. 
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من ويخاف  معنى الحياةب مهووس"كشخص  ،يخمر  من الني أشعر وكأن   ،ائيأطرح هذه األسئلة على أصدق

 .«زمنوطأة ال مماأ يثبتشيء ال  يبدو أن ،وبين نفسي بينيفك ر أو ،انسحبلذلك  ؛الموت"

ا يمكن ف عم  ق  البحث دون تو بورخيس إلىي لويس خورخيدفع  ،نفسفي ال حز  الذي ي ،ؤال بالتحديدالس هذا لكن  

 الزمً م 15،«على األرض يآخر خطواتأقوم فيه ب/  الذي يومالى على البحث عنه حت   سوف أصر  »أن يجيب عليه: 

 .هذات بقى مخلًصا للنهاية معيبهذه الطريقة بأن  هنفس

ةال فإن   ،ذلكع . ومالجنونمن  ب  ضرهو  الؤالس حرط ن  أفي بعض األحيان قد يبدو  ث التي نتحد   ضرورة الملح 

ا ل أساًسا عنها تشك   أن ه ال يمكن ،رهاظفي السليم  منطق أي  على الرغم من  ،خلصنسان الم   اإللدرجة أن  هام 

ب مني دي . لذلكالمطاف نهايةه في تهر  من  ،منه لذي ال مفر  حقيقة هذا اإللحاح اب رخيصو دكامو ويؤك  ألبير  تمر 

 اعطشً ببساطة  بتجر  لقد  .الوعيالقدر من هذا با لم أكن أبدً  بلا. ني لست مجنونً ن  لك»وال: غاليك صي ةخشالل خ

.  يطاقال ،عليهكما هو  ،هذا العالمومريحة. ]...[ ها ال يبدو لي أن   ،عليه كما هي ،األشياءفللمستحيل ]...[.  امفاجئ

 16.«ه ليس من هذا العالمطالما أن   ،جنونال نم ،قللن ،يءشإلى لخلود: أو ا ،سعادةأو ال ،أنا بحاجة إلى القمرفك للذ

 

ا. ليس لدى الشاعر األسباني مً حل إذا كان ما نبحث عنهما ل اءستإلى أن نالصعوبة في العثور على إجابة  تقودنا

ا يجعله قادرً  رط الذييشير أيًضا إلى الشهو بل  ،فحسب ي ةجد  ب طرح هذا السؤال علىأنطونيو ماتشادو الجرأة 

خاليا يا  /قلبي غفا هل »يكتب: فويستمع.  رظني ،يقظ: قلب هالووصال ح في ،اإلجابة عالمات ى اعتراضعل

ت ألتموا ،دورانها في/  ،وانياألوفرغت /  ،ريافكأناعورة  / تف  جبعد اآلن؟ هل  ونتعمل / أال ،أحالمي نحل

الصافيتان ن ناالعيو/  ،نظربل ي ،حلميوال نام يتيقظ. / ال مس ،نام. / قلبي مستيقظأن قلبي ال ي ،/ ال ؟الظل  ب

 17.«لى شاطئ الصمت العظيمع/  صغيت اإلشارات البعيدةإلى و/  ،تانمفتوح

ي يمكننا الذ ،سر  الإلى أي  ،لى شاطئ الصمت العظيمإ ،نا الحياة إلى هناكقودت ،على محمل الجد   هاخذأن عندما

إلى  مصغينو ،نفسه سر  عض اإلشارات من الانتظار بفي  ،توحة وواضحةمفة صافييون بعه أن نبقى مامأط فق

إلى استجابة  لوعط ،هروظه عند ،كنه أن يدركمي صلي  في هذا الموقف من االنفتاح األوحده من . منه إيماءة

ين يقظيجعلنا  ،طالق العنان لهإو ،فسناعلى أن . طرح السؤالظهورهلى عالمات إف لتعر  وا ،رغبة القلب

 .نما كانأي ،لرد  ا منجزء  راض أي  عتال

 الحظ الجمالت أن هايمكن دهاوح. ]...[ تتطل ع العين»: يو بارباروسقصيدة كتبها باتري دبشكل جي  ه هذا ما تقول

 أن في.[ المشكلة . ]..اهتر نأيحدث  قد ،أفضل وبكلمات. يقي  وبالتالي حق حي  ه ألن   تهمكن رؤيتالجمال ف ]...[

 ادولم تع نان. عيانمضتمغ نانإلى األشياء التي تحدث. ]...[ عينظر ال تو ،ىتر كيف عرفت الن وناعيتكون لك 

لكن والجمال موجود.  ن أن  اعتقدتال  اهمما ألن  شيء بعد اآلن. رب   ن حدوث أي  اعتوق  تال . تينفضولي   ادولم تع. يانتر

 18.«ةودحدغير مبرغبة  مأل أعيننايدود والمح الحد   امخترق ،الجمال مر  ينا طرقاتفي صحراء 

 

 عمتوق  الغير  - 4

 

مكنه ي ،اة. وإذا كان المرء منتبهً عدمي   وكل   ،كوكي ةش ى كل  ويتحد   ،إذنًامن ا دون أن يطلب  ،ويحدث ،الجمال يمر  

يصبح ال " رات:المفك  كامو في كتابه ر ألبيكتب ي. مر  يعندما  لمفاجأته اليقظةا هو من   هما يطلب . كل  اعتراضه

 19.«مثل يوم جميل ،إن شاء هللا ،تأتي العظمةف. تقاناية واإلالعن ضلفب عظيًما اننساإل

ني اعترضته؟ كنني أن أدرك أن  فيها الجمال أمام أعيننا. كيف يم ها في اعتراض اللحظة التي يمر  حياتنا كل  تدور 

                                                             
15 J.L.  , «Cristo in croce», in Id., I congiurati, Mondadori, Milano 1986, p. 17. 
16 A. Camus, «Caligola», atto I, scena IV, in Id., Opere, Bompiani, Milano 1973, p. 664. 
17 A. Machado, «S’è addormentato il mio cuore?», LX, Solitudini (1899-1907), in Id., Tutte le poesie e prose scelte, 

Mondadori, Milano 2010, p. 107. 
18 P. Barbaro, «Ah uno sguardo – dedicata a Pasolini», in «Una domanda a cui non so rispondere», a cura di F. 

Pierangeli, 30Giorni, n. 11, 2000. 
19 A. Camus, Taccuini. III, 1951-1959, Bompiani, Milano 1992, p. 34. 
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 .غبتير ظيوقو ،عيني   فجأةيفتح ه ن  أل ى ذلكأر

 جميعًا. ألن  ختباره ا عالذي نتوق   ساسي  ألتفضيل الا ،تفضيلث وحد هإن  ولكن ما هو الجمال األكثر ضرورة؟ 

رحت كل   ،صحوة ضيل هو طريقة كل  التف  .لألنا ،ي  نسانلإل والدة كل  و ،ر 

الة تعيش نفس ح انتوكة. االبتدائي   ةرسللتدريس في المد ةشاب   ةسقمنا بتعيين مدر   ،قبل عام»: أحدنايقول 

قبل . ظروفال ستوىمعلى أبدًا  كونهاق الناجم عن عدم القل ماال سي   ،ابالعديد من الشب التشويش التي يعاني منها

 ،أسوأ من ذي قبلقد أصبح  هاوضع بأن   تشعرالمدرسة  إلى وصولهاها منذ جاءت إلي  وأخبرتني أن   ،مابضعة أي  

 أمام فتحت حااألسئلة والجرف ،اياتهفي أفضل لحظات ح ا إذنهتها أن  جب. أتحتف   حاالجرومن األسئلة العديد  ألن  

هذا  لكن   ،على األقل  ًعا درتضع  تكان اهوأن   ،لغايةح مؤلمة لاالجر ن  إ ،ال فقالتما.  د  لنا األمل إلى حر شيء يوف  

ا. ثم ذهبت لفترة قصيرة منه تالمصاعب التي عان كل  مع  ،اتهقص  ني تأخبر عندها. في المدرسةالدرع قد سقط 

نيومان.  ما فيشيء لي حدث لقد ": قالت لي اعند عودتهويومين. ة د  حيث عملت أيًضا لم ،انإلى مدرسة نيوم

هذا ما يقوله . اً ءهدوني أسعد وأكثر لي. يقولون لي إن   هم يقولونفه ،ذلك الناس الحظوا . لكن  ال أعرف ما هو شيء  

قلت ". لهوقب ستطيع أني الألن   ،ه هللاي إن  شيئًا ما قد حدث لي. ماذا؟ ال تقل ل أن  رى أأنا أيًضا رفاقي وعائلتي.  لي

 هناكالشيء؟ ني: "لماذا حدث لي هذا تلتجربتها. سألحتى النهاية  ةوفي   ولكن أن تكون ،ها أال تقلق على هللال

 .«"؟المفتوح يحجرإلى  ،حاجتيإلى  عوديذلك  لعل  ولم يحدث شيء لهم.  ن ال يؤمنونكثيرون مم  

هذا م أولئك الذين لديه ،اذين يحتاجون حق  ال أولئكنا رقاتطفي صحراء  ي يمر  ض الجمال الذعتري ،ذا إذنكه

 .الجرح وهذا النقاء

هو ما  ينمختار ونناكا ! إن  عندما يحدث -ا انأن وقظي تفضيل   وضوح علىأي  –لى الجمال عف تعر  ال لسهأ ما

من  ت  / خرج - ختاراهو من  لحب  ا - /ني عندما اخترت  »بيدرو ساليناس: لول قصيدة أنفسنا. تقنحن بح يجعلنا نص

. / ولكن عندما [مالعدسحبنا من ي أن هكما لو فنت األظهر يالعدم ]عندما  هولي ةجممن الكبيرة / ميع جال هولي ةجم

ي إلى حملنت] حملتني المرجانأعلى من النجوم / أو  إلى/  -جميع الين بمن  ،لي ،نعم ،لي -" / : "أنت  قلت لي

لي. ك ائعطفي إ/  ،نييت  ي أعطنفسل اامتالكفي نبضك. /  ،كيانك لىدة / إي  مق ،كر  حتي / بدأت تتحفروالنجوم[. / 

اسم جدًا أنت حف 20،«لككتأم عودأ نمن بين الكثيرين / عندما لدًا ى؟ ]...[ / سأكون واحا. حتى مت  حي   عشت   /

 .نفسينا أبالنسبة لي لكي أصبح 

شيء ما في حياتنا حدث هل  ،هناك شيء : هلالتالي وه ،ءاألصدقا هاأي   ،انأمام مطروحالسؤال الكبير ال لذا فإن  

في الحياة:  الشيء المهم  هنا » هيومي اتكيركيغارد في سورين يكتب ه علينا؟ تأثيرشيء ال يدوم ويفقد  ن كل  تمي ز عي

ة أن نرى  نسيت لو  ىوحت   ،نةً بهمقارشيئًا  ال يمثل ا عداهم كل   ة أن  رائعًا لدرج ،ان نسمع شيئًا رائعً وأ ،شيئًالمر 

 21.«اأبدً  اهلن تنس ك الشيءلذف ،شيء آخر كل  

على و ،ما حدث لنا لمعرفة ما إذا كان هناك شيء أثبت قدرته على االستمرار كل   إلىبالنظر األمر ق يتعل   لذا

على ه قادر شخص في حياتنا أثبت أن  هل حدث  ،يءشل حدث مرور الوقت. ه مارسهمقاومة اإلفراغ الذي ي

ه السؤال الكبير الذي يجب ؟ إن  ثابت شكلحياتنا ب شبكشيء قادر على  ل كان هناك؟ هزمنلاأة وط مامأ ثباتال

 .شيء كل   ينهارا ال نريد أن إذا كن   ،ةبالنظر إلى تجربتنا الشخصي   ،ا مواجهتهواحد من   على كل  

 لكن  . «لوحيدل ااألم ع / هور متوق  حدث غي»: «عمتوق  الغير »مونتالي يسمي ه ث عنه د  حتنالذي  «الشيء»

 .أيًضانحن  هنعتقدما  اهذوفي بعض األحيان  22،«ذلك قولمن الحماقة » أن  ون ؤك دالكثيرين ي

اء وعلى سممن الحقائق في الهناك  ألن   -من منع ظهور شيء جديد أمام أعيننا  كان ن أي  لن يتمك   ،ومع ذلك

هو جد وأن يوله كن ي مل» : شيء  - 23يملعظشكسبير ا لصيغةوفقًا  ،تناامن فلسففلسفة من  األرض أكثر من أي  

لم  ،ر فيه مطلقًانا لم نفك  ألن   جدأن يوله لم يكن » ء  شي ،1968اني في عام وس  ج دون قول على حد   ،«د هناووجم

                                                             
20 P. Salinas, La voce a te dovuta, Einaudi, Torino 1979, p. 195. 
21 S. Kierkegaard, Diario. I (1834-1849), Morcelliana, Brescia 1962, p. 239. 
22 E. Montale, «Prima del viaggio», vv. 22-27, in Id., Tutte le poesie, op. cit., p. 390. 
23 «Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, che non nella tua filosofia» (W. Shakespeare, Amleto, atto I, scena V). 
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 24.«هناود وهو موج ،له[ر فيه ]وال حتى تخي  فك  لنا أن نكن ي

في  على األقل   ،على األقل   ة واحدةمر  نا ل ثحد قد «عوق  غير المت»مر األا هذ ألن  ف يمينير ىا إلكن ا قد أتينإذا 

نا ما زلنا ألن  هنا فهجئنا إلى كن ا قد . إذا لفتةمثل هذه الجعلنا نشارك في  أن هجة رلدحياتنا  كشبف ،مرحلة ما

 ،حقًا هو نفسه احد من  وا جعل كل  و ،ةولي  المجهنت" الذي جعلنا نخرج من األ"ذلك  لقاءن على إمكانية يمنفتح

 .قاءللد هذا اتجد   ونظرا ينتمن   ونيدًا. الكثيرفر

بهذه الطريقة:  . أحدكم يصفهونحن  إليه حدث شيء نفتقده ،واحدة على األقل   في مرحلة ،ل  ة واحدة على األقمر  

 الف في األسرة واقم ل!  سؤايا له من " ؟الزمنة أوطمام عساه يثبت أا م" إلينا: لرسأ  ر في السؤال الذي أفك  »

توف ر  ها الأن   ظهرولكن ي ،ةسخراتبدو  نىعالقات وب  . حفرة أكبر لنسقط فيها ببطء فرحها تيبدو أن   بل ،أبدًا رتتغي  

بأذى شديد لدرجة ر آخ صخشإصابة عدم أن يضمن يمكنه أحد ال  ألن   س ممكنًاليحماية.  ةأي   نهاية المطاف في

قد الً أم آجالً عاج ،روملأل الطبيعي  ريان جال على بناءً  ،اتأعمق الصداق ن  أ ر له أون يغفاآلخر لالشخص  أن  

 ثلوفقًا لم   ،هاكفك  أن ي أو عنف اآلخرين ناعنفع ستطيال ي بنيةهناك  ت. وليسانوحدا ب آمالنا أو تتركنتخي   ؤذي أوت

 ،ية. بصراحةلسخرلا ريبً تقمثير  الحناصأو على ة بشري  ال ناطاقاتعلى  الكاالت   ن  م  إث في الثورة والعدالة. معي نة

أشعر بهذا. من وأنا  هاكاملبام أي   تمر   ،د ة األخيرةمفي القبر ضخم. وك فأراهاياتي إلى ح أنظر خربين الحين واآل

ا م  ع يخبروننسي كهناو ضة الروحي ةرياأذهب إلى الساآلن  ،سالم ياي: "نفسأقول لأن ا أيضً المثير للسخرية 

 لجمن أ آتيني ؟ أعتقد أن  آتيا لفًا". إذن لماذشيء سيكون مخت كل  ولمنزل ود إلى اثم أع ،زمنال وطأة مأما تثبي

ثابت: آخر جاذبية غير قابلة للتدمير لشيء يعيش في كأمر  هاعلى تحديد رقاد أن نيالشيء الوحيد الذي يبدو 

 .«يهلإ بالحنين حقًا عرشأوحيد الذي لشيء الللبحث عن ا آتيعنه. ل افصناالحركة وال يمكنني ال

أن يصله  ،ع كانوض في أي   ،ن جديدا مواحد من   لى كل  إالرب  ظر نل صأن ي ،األصدقاءأي ها  ،لبطنلالسبب فهذا ل

بأن م عليه وحكمغير وأنه بيرة كالحياته قيمة  اختبارن من حتى يتمك   ،التفضيل الذي جعله يولد من جديد ذاك

 .أراها تنزلق إلى العدم

 ،أنت 25؛«عيني   في عزيزأنت »ا: نكيانعه الذي يتوق   يمظعهذا التفضيل الأخرى  ةمر  ينا عل حوذستيأن  إذننطلب ل

ر. اآلن! أنت غير محكوم تغي  ت ماوليس عند ،كما أنت ،أنت اآلن ؛آخر غيرك خصوليس ش ،وليس شخص آخر

 ه.عيني مأماا جد   عزيزألن ك ! العدمعليك باالنزالق إلى 

 

بل ال وقأو   ،ناتي  ام هي الصمت. لذلك دعونا نساعد بعضنا البعض بجد  هذه األي   نفسناأل لبهاطن يم التأداة االلتزاإن  

معًا من أجل  قليلب أكثرنحن نعيش يوًما أو »اني أن يقول: وس  ج دوناد اعت قدالصمت. ف نااحترامفي شيء  كل  

 ؛يجيء ىحت  ضحيات عظيمة تبنكم م والكثير ،حياتالكثير من التضمنا ة األكبر في حياتنا. لقد قد  لحظة من الحقيق

 منتماال أكثر اك األلفة مع الرب  من لحظة  منه فرح نستمد   ول أننحالو ،ممكنةألكبر درجة  فيدنحاول أن نستفل

 يهذا االلتزام هأداة ودة حقًا ]...[. تائج جي  يضمن نو ،هحترمن علينا أن نه التزام ]...[ يتعي  امنا. إن  أفضل أي  

لهذا  .«طلبه ...[ إن  ] ،ام هللاأم ناوعي بأن  ال هإن   ،صالة ه]...[ إن   ،عدًمافي الحقيقة  ليسمت ص...[ الصمت. ]ال

نوصي »ا البعض. نبعض نعديامس 26،«شراؤها في صمت ناا يمكنقترحونها علينيالكتب التي  ىحت  » ،السبب

ن حيث إلى الصالو ناخولأثناء د الصمت المطلق ظ على هذافاحنلو ؛آخر ىمكان إلنتقال من عند اال الالصمت أو  ب

 ،ننظرل كون في موقف استعدادسوف ن وهكذا ؛راهالتي سنا لصور  الموسيقى التي سنسمعها وا الذاكرة   ستساعد

ا نفعله سويًا في هذا اليوم ونصف اليوم م» ألن  «. نا بطريقة مايلعما سيقترحه هللا بعقلنا وقلبنا ونشعر  ،ونستمع

ذاك [ نحو تيحياحياتك ]و -الحظت ذلك  كيفما - بها الرب  ظيمة التي يدفع ة العب  ح  م  ال لفتةمن الانب ليس سوى ج

 27«.هوهو الذي  القدر

                                                             
 .2018 أكتوبرل/رين األوّ تش عدد ،مجلة تراتشيلحق م، أي حاضرحّي  جوسّاني،جي لويكاّرون وخوليان راجع  24

 .4، 43فر أشعيا س 25  
26 L. Giussani, La convenienza umana della fede, Bur, Milano 2018, pp. 211-213. 
27 L. Giussani, Dare la vita per l’opera di un Altro, Esercizi Spirituali della Fraternità di Comunione e Liberazione, Rimini 
8-10 maggio 1992, suppl. a CL-Litterae Communionis, giugno 1992, p. 5. 
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ه ال فإن   ،)عندما يصاب المرء بقرحة في المعدة إلى هذه األموردًا جي  النظر من أجل الصمت هو  فإن   ،لتاليوبا

ال و ،حسبف أثقلته يااجهة المشكلة يجعل حمو وعدم ،حال أي   في ملهايحفهو  ،أخذها في االعتباربعدم  عالجهاي

 (.طاقت

كانوا ن ارين الذيمثل العش   ،خوف ماشيء دون النظر إلى كل  ادرين على نكون قن أ ،انكون معً أن فرصة لدينا 

مستوى في وا لم يكونوا بحاجة إلى أن يكون ،أنفسهم مها ن يكونوأعه منهم بإمكا كان هإلى يسوع ألن   يذهبون

 ا عليه.كانوهم كما لقد احتضن ،معي ن

لتي ات ايمتعلال ،ترتيلال ،الصالة ،-قلبنا! أعماق دخل في ي وهدع ،ة واحدة في السنةمر   ألقل  على ا -الصمت 

 .بها الحياةة التي تتطل  ي  ة بالجد  لفتهذه ال اقتراحات حتى نعيش جميعًا بل هي ،ةجيهات رسمي  ها ليست توقد مسن

 ك.ب أن نرغب في ذللكن يجو ،صدقاءاألأي ها  ،ياة رائعةنا أن نحيا حيمكن
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