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 المختارين حيييح في اليمبوس : المسيصورة الغالف

 

في  سويس سيباستيانفي كنيسة القد  لموجودة وانهاية القرن الخامس عشر ل العائدةة اري  الجداللوحات  مجموعةإلى  يمبوسط إلى التنتمي صورة الهبو

األشخاص  اتمومن مملكة األ رفع، يجحيمال بوابأق تحت وسحالمله الشيطان يمث  الذي  ،الموت على. المسيح المنتصر اسافوفي أعالي منطقة ر، االنسليفي  

. ثم فرح وجوههم، الذي يتناقض مع بكاء المواليد الجدد، والدتهم األطفال عندعري هو نفس و ين،المتوف   ي: عراصيلبقيادة آدم. تبرز بعض التف ينالمتوف  

طة نقال. المعصم هو دهيوليس من  ه،معصمآدم من ب ممكصيل يسوع ال، تفاة. وأخير  الحياة التي هم على وشك الوصول إليها هي الحياة األبدي   هم يدركون أن  ألن  

 .كامللفتة من التواضع الإليه ب ينقاده ك بالمسيح، لكن  والمسيح يعيد الحياة. آدم ال يتمس   ،الحياةب انشعر فيه التيسان ناإل جسمفي 
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يرافقهم هذا العام  ،في ريميني رتحر  و ةكشراة أخوي  إلى  نيالمنتم عجمة التي تي  روحال ةاضريلا بمناسبة»

تكون ن بأ تمن ىوي ،ةي  الود   عواطفهبالحبر األعظم  قد مت" يوطأة الزمن؟ مماأ يثبت عساهما "هو  موضوع مهم  

على الشدائد و ب على كل  ب للتغل  آل اهللا اهمد  قيي المساعدة الملموسة التده في التاريخ ة المسيح وتجس  تضحيذكرى 

ف في العديد من ر  عتالإلى نة وألزميق في عالمات احدإلى الت نسيسالبابا فريدعو  وإذ .الحاضر زمنة الرداء

النعمة  ،دة العذراء مريمشفاعة السي  ب ،هقلب كل  من إليك  بعثي ،لم في العاهللا فرصة بناء مسكنإلى قصص القداسة 

 .»والحركة بأكملهاهم عائالتاضرين والحسرور جميع  كل  ببها ال ماش ةمستللما ةرسولي  ال

 

 ة الباباقداسسر   نأمي ،ترو باروليناردينال بيالك

 2019أبريل /نيسان 12
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  ء  مسانيسان/أبريل  12 جمعةال                                                           
 عند الدخول والخروج:                                                                             

  92" ال ماجور" 7لسمفوني ة رقم ، اك فون بيتهوفنودفيل                                                                

 أوركسترا برلين  –ارايان رت فون كهرب                                                                

 شي غراموفونويت، د3 "سبيريتو جنتيل"                                                               

 

 ةقّدمالم                                                       

 ن كاّرونيالخو                                                

 
 

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

 مماأ تاثبالشخص يمكنه  ىإل تنااجح دىموقت مضى  أكثر من أي  اليوم  نيمدركنكون  قدو .مودت اةفي الحي

  .رمرااالستو ةميموالد ة إلىالهائللحاجتنا  يب استجم 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 بتي لرسالة اللقراءة ب أبدأ

الحبر  قد متي "زمن؟وطأة ال مماأ يثبت عساهما "هو  يرافقهم هذا العام موضوع مهم   ،في ريميني رتحر  و ةكشرا

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

يق في حدإلى الت نسيسالبابا فريدعو  وإذ .الحاضر زمنة الرداءعلى الشدائد و ل  ب على كب للتغل  آل اهللا اهمد  قي

من إليك  بعثي ، في العالمهللا فرصة بناء مسكنإلى القداسة  يد من قصصدالع ف فير  عتالإلى عالمات األزمنة و

اضرين الحور جميع رس كل  ببها ال ماش ةمستللما ةالنعمة الرسولي   ،دة العذراء مريمالسي   شفاعةب ،هقلب كل  

 .”تهقداسسر   نأمي ،ترو باروليناردينال بيالك .والحركة بأكملهاهم عائالتو

 

 ؤهغاإلن سؤال ال يمك .1

 

وطأة أمام  يثبت عساهما مع ا: "نا هذه ي امألكعنوان ناه دحد  ه السؤال الذي لقد فوجئت جد ا باالهتمام الذي أثار

 شديد االمتنان ممتن  ي إن ن .ها: ألفانموات التي أرسلتعدد المساهمل خالمن  تهحظمال كنيما م ذاوه؟" منزال

أمام  مأزقفي  واقعوالذين  نيي  طالب الجامعالمع هذا لقد حدث  .كةمشترة الريمسالها لي في ونمقد  تللمساعدة التي 

 ،أطول اتاريخ  و اتوسن وراءنا ألن   ،برأك اعد  ب  كتسب ت ،نحن البالغين ،بالنسبة لناألة سمال لكن   .نفس السؤال

 رياضة بصلفي ؤال الس نفس طرحرنا قر   لهذا السبب .ايهعل لرد  تسمح لنا باالتي  اتمعلومن الالمزيد متالي وبال

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

 وجةمشعرت بلقد » .شيء قبل كل  ن االمتنا لذي أثارا رماأل ،منكم ينلكثيرلبالنسبة ي السؤال مفاجأة لق  لقد كان ت

 شاركأن ت ت  الذي أرد سؤالرك على هذا الأن أشكباسمح لي »خر: آيقول و .مكاحدإ كتبت ،«رماعمن االمتنان ال

 نا اآلنه النجعيي ذفي حياتنا وال ري أث  ذريزما الكمن القطعة ن ا هو م كال   نا الوعي بأن  إلي لقد أعاد .امن  د فر كل  ه ب

على الرغم  ،قلبيف .القادمةالروحي ة  رياضةبامتنان هائل أنتظر ال»آخر: يكتب و .«جد  المل حعلى مك لنأخذ سؤال

ال  ن  أل ،ة أخرىم مر  كل  يت الرب   سماع نتظري؟ نتظري ماذا .ينتظر ،ير من األحيانثكالفي ريه تيع يذالن 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 ،اد  مجر   ئ اشي عتبرالسؤال المطروح لم ي   مة على أن  العالهو لمنكم  ينالكثيرفي ره اثأاالهتمام الذي إن  

ا  مسل ،اوجودي   على االهتمام  يدل   .منها بهر  تال يمكن ال ،انتحيافي  حاسمةمسألة  اعترضو ،فينا احس اس  وتر 

ي ة األبنا شعورمدى  ة لهم  وبالتالي  ،تمع سائلمج نا نعيش فيألن   ،أكثر لدهشةا يرثيا موهذا  .شياءومة األميدالملح 
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 ،امن   ينز الكثيرنمط الحياة الذي يمي   على ،وضعنظرة على ال إن   ،في الواقع .ال شيء يدوم على حقيقة أن نادعتا

نحن في غالب  .متباينةالرات تصو  الة من مستمر  وعن قلقلة  ،بتقل  و ،ثباتعدم عن ف شكت ،بالغينوال بابشلا من

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

ما حدث باألمس يفقد و ؛شيء كل   غفروي   لكتهيس نمزال ،يثبته يء يبدو أن  شال  .ألملا خيبة ضحايابسهولة 

 .هسحر  و ،علينا تأثيره

ا عن عأ» :Illogica allegria غير المنطقي   فرح"الفي ابر غو رججوما قاله  هذا /  غيرهرف عن العالم وأيض 

.”خربيشيء  كل   أعرف أن  
1
 ما هذاو يدوم / ال شيء ،يدوم ال شيء»: ئالصداه قا يفاسكو روس   ديرد  و 

.»هفرعت
2

 

أو تخدير  رويضت –من ذلك  بدال   –لماذا نحاول و ،فلماذا نحن غير راضين ،يستمر   شيء كان اللكن إذا و

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

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

ا  ومصطنع   ،ثراء أقل  هو  ،ا للحياةا جديد  تفسير  ت قلبعض الور يوف  و .اض  رعا منه يجعله ما كان ال مفر  و ؛عابر 

 فعمله من ،حتى االرتياح الحقيقي   وال ،ادةشكل من أشكال السع أي   وف ره ال يإن   .ةامرصبعض البز تمي  يو ،أكثر

على  بشرساعد الي ولذلك فه .خداعبال سمحي ،ةاإلجراءات الشكلي   لى سلسلة منة إحياال هحويلتففي  ،فتلخم وعن

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

.«هاك مسارة التفك  عملي  
3

 

]الحياة[  مأساةهذه ال» .ته المطلقةبحتمي   ،ودفهو يع ،ةوحي  الر رياضةه الهذ فيد رد  يتالسؤال الذي  إلغاء ناال يمكن

كين جميع أنواع المشك   بسطحي ة هابرعتتي يوال ،عبةل هاعلى أن   امعه يطتعاال ي ةنامكإعلى الرغم من  –[ ...]

 ،تصارباخ .عن الحياة، لوقتا سنففي  ،يدون التخل   ابهوال يمكن تجن   .يدةوحالأساة لمهي ا – اءدسعالل اوالجه  

 فقطوال يمكنك تغيير دورك: يمكنك  ،ها فريدة من نوعهالسبب بسيط هو أن   ،مهزلةبحياتنا ليست و .ةجد ي   اةسمأال

.»رفضها
4

 

 

 ةصداقل بادرة هو أو   على محمل الجد  أخذ السؤال   .2

 

ل تتمث  و .مل الجد  مح على هبل أخذ ،ؤالالس اذه ءإلغاعدم في  هوبيننا في ما و أنفسنا ونحة ل بادرة صداقأو  إن  

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

 تخل  هناك  ،لكعلى العكس من ذ .هنفسب العتناءل تهل بادرة صداقة نحوه هي دعوأو   فإن   ،مريضصديق 

 .نانفستجاه ة مود   غيابدليل على الهو تسالم واس

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

 اعكس هذ»إلنسان هي ما لالنقطة األولى في رحلة  .«األنا "إهمال" ة هيلتنا اإلنساني  رحم الكبرى أما

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

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

 5.”الذاكرة المفقودة

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

ريقة طب عتبروي  إليه  نظري   ،ككائن جمالي   ي  سانإلنة لس المود  ولي – ي  إنسانما هو ة ل[ المود  ...ا كانت هذه ]"إذ

لك كون أن يكة والمود   ،ناذاتتجاه  ،ةوالشفق ،االحترام والرحمة ؤهملتعلق ا بصفتها ة ة اإلنساني  المود   بل ،ةشاعري  

ا )و ة عندما كنت  خاص   ،كتكن ه لذي كانت والدتك الق التعل  ذاك من  ض  بع كسنف نحو وقد ن اآل ىحت  صغير 

                                                           
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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اأ .”نبني عليها مفقودةساألرض التي  كأن  ف ،ناأنفس نحو ،اذهمن  بعض  لدينا لم يكن إذا  –( صبحت كبير 
6

 

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

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

ايمكن القيام به  ما  ،هنفس ه ومنعه من الفرار منك بساماإل ،: إرشاده أكثر فأكثر في اتجاه نفسهمع القريب أيض 

.”هالتي تنتمي إلي ابيعيناله إلى مرافقتو دهه بيمسك
8
  

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

.”وطأة الزمن؟أمام  بتيث عساهما »اني: وس  ج دون حها عليناطركما  ،هو الذي يطرح السؤال الصديق الحقيقي  ف
9
 

بعض  قرأأ .منكمن وكثيرهذا ما كتبه  .يدعنا ننزلق إلى العدم الأنفسنا ونحن ن نكو أنى عله سؤال يجبرنا إن  

ا لك على إ»: ممساهماتك  .»"؟نأمام الزم يثبتعساه ما " ي:السؤال التال كإرسال برع سباتين م ييقاظشكر 

ا  السؤال الذي طرحته يمكن أن أن   عتقدأ» ، مع رآخ شيءجل أ من وليسنا أعلي  يكون حق ا سؤاال  مطروح 

ا يجيبسهناك من  المعتاد بأن  اد االعتق ا على » .»حتم  ي نيترك وال ،قرأتهذ م "الحقنيي" والذي ،هذا كسؤالشكر 

 .”ةالخاص   هظروف وفق كل   ،عمقالدعوتنا للذهاب إلى  ي ةكيفلتنا وي  حر  ل حثاثكة استيال لكيفي  زج اشكر   .يشأنو

ها ماضغإ وعندفي الصباح  عيني   يفتح عندفقة عميقة رامي: أي   ادسا ذهك حث   أن  أن أخبرك  أود   ،كلمة ةقبل أي  »

 .»ليال

مع ها المرء مع صديق أو عيشة التي يبرخع الضيت أنيكفي  .افمطفي نهاية المنه  هذا هو السؤال الذي ال مفر  

ا ت انهار ذاإ ،: ولكنشك  ة نبرب ن صياغتهن من الممكحتى لو كا ،من جديد كيما يبرز الحبيب داقة ه الصهذأيض 

 ؟فما الذي يثبت حق ا ،ذا الحب  أو ه

كان »: ة حب  قص  نهاية  عنث تحد  ت فهي .ظاهرةتصف هذه ال ،"اوداع  اسمها " ،ينيشغوتشيسكو نفرالهناك أغنية 

 لقاؤنان اكو» ،»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   .دجدين م ةدوال ثابةمب

.»حقناسوي ناتلفي زمنال» ،»ةمتازم
10

 

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

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

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

ا  عدلوأ ،ادعوأخ ،يأغط  و ،نسيانطبقات من ال ال واآلالم الالواعية تطفو  كيال ،هو جي د امب عاستمتالا عنأيض 

 ،كبار السن  ل فعكما ي ،في الطقوس والعادات فأنزوي ،يسود نوع من الضيق .بإمكاني إغالقه يسل اصدع  تفتح 

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

 أعلم أن   .نفععد ين ا ولم يادمإأصبح مع الوقت  ار  مخد  أو  ،بها عل قتنية مد فأسكل  ه ببشت ،بها قعل  مت" 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  ،أخفيه نني أيمكن مان األحوال أحس فيو ،ما ال يمكنني إصالحه ،ؤلمني أكثرا يم ميقدتم 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   / يبستانطر والرعد بفقد عبث الم / ةاخترقته هنا وهناك الشموس الالمع

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

التي كنت بها /  ةاألزهار الجديد  إذا كانت هذهما من يدري  / رواسعة كالقبو ار  فوحفرت فيها ح   / هاميالغمرتها 

الزمن ي بلي  ها األلم إن  أي  /  طشاالن الذي يبعث فيها مزي  لرا هاءغذا / لولة كالرمغسالمربة ستجد في الت / مأحل

                                                           
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. 

ون وكاخوليان جع را  9  .2018 أكتوبرل/و  ألرين اتشد عد ،راتشيمجلة تلحق م، حي  أي حاضر جوس اني،يجي لور 
10 «Farewell», parole e musica di F. Guccini, 1993, © EMI-BMG. 
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.”ىوح ينمو ويقومسفالا على دمن / اوالعدو  الغامض الذي ينهش قلوبن/  ةالحيا
11

 

 

ا شيء في النهاية إنه الخوف من أن يصبح كل   ا كل  وأن يكون  ،عدم   ويجينوأكما يقول  ،شيء مخادع ا ومظهر 

 دمالع: / المعجزةحدوث أرى فت وسألت ،/ جاف   شف اف في جو  ام في صباح أحد األي   هب  ذا ناوأما رب  » مونتالي:

.”رك  س  في  من رعب   عم/  ئيورامن الفراغ و ،ورائيمن 
12

 

نا أمام نضعويهم ألن   ،من قبلحالنا عليه  انكما كبالعودة إلى أمورنا  مونتالي أو بودلير أو غوتشيني سمح لناي ال

ميشال  صفيكما  .في يأس ناشع  لوإال  .ق في السؤالتهم يجبروننا على التعم  دمي  كهم أو عتشك  ب فهم ،الحياة احإلح

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

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

.”رث  مؤ مشهد  لوهو  ،ونومع ذلك يصر   .سلب ا ونبيجي هادومن بع[ ...] األمل مة منسإلى ن
13

 

 

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

من أجل  حي ةلرورياضة القد جئنا إلى ال .لجد  يأخذ األمر على محمل اا من ض  أي بل ،السؤال طرحي ط منليس فق

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

 .ف من العدماخون ،شيء كل  

ا لحظتي؟ بعد ثالثين ع ذنقاإ كنكيف يماختيار صعب؟  ي فيمن يرافقن وحدتي؟من يدعم عملي و» دكميسأل أح ام 

لت زما دتها لنفسي ود  ة التي حزئي  األهداف الج كل   فإن   ،بمرور الوقت ،اإليمان ها موهبةغنتأ من التجارب التي

 سؤالمن هذا ال ألقل   ،اآلنو .السؤال هذا نفسيعلى  طرحكي ألال يرحم تترك مجاال   (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

 

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

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

 .وسميوم أو م بظرفذوب تال و ،تدوم

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

ن ميجد  .ال يجد شيئ اف ،سؤاله لىع ويبحث عن إجابات هحولالرجل  ظرين»تولستوي: ليون يصفه ا ا مذه .محوه

نفسه  علىالسؤال الذي يطرحه على إجابة  لكن   ،قطالاإلال يطرحها على أسئلة إجابات على  قد مت عقائد حوله

.«هفي نفس ز  حتة التي برهيال تهأسئلمع  ،بكاملهعالم ا أمام يد  يجد نفسه وحو .[...] ةموجود تليس
14
 .اد  يحو 

 

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

 ثقل ألن   ،أسانتباهي حتى ال أشعر بالي صرفأ ،السؤالي  لعفيها  رحطاللحظة التي ت في هذه ،يت هرأو هسمعت  و

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

من ويخاف  معنى الحياةب مهووس" خصكش ،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  ي يالذ ،ؤال بالتحديدالس هذا لكن  
                                                           
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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،«على األرض يآخر خطواتأقوم فيه ب/  الذي ميولاى على البحث عنه حت   سوف أصر  »أن يجيب عليه: 
15
 الزم  م 

ا لبقى مخيبهذه الطريقة بأن  هنفس  .هذات لنهاية معلص 

ةال فإن   ،ذلكع وم .الجنونمن  ب  ضرهو  الؤالس حرط ن  أحيان ض األفي بعقد يبدو  ث التي نتحد   ضرورة الملح 

ا ل أساس ا عنها تشك   أن ه ال يمكن ،رهاظفي السليم  منطق أي  لرغم من ى اعل ،خلصنسان الم   اإللدرجة أن  هام 

ب مني دي لذلك .المطاف نهايةه في تهر  من  ،منه لذي ال مفر  ا اإللحاح اة هذحقيقب رخيصو دكامو ويؤك  ألبير  تمر 

 اعطش  ببساطة  بتجر  لقد  .الوعيالقدر من هذا با لم أكن أبد   بل .اني لست مجنون  ن  لك»وال: غاليك صي ةخشالل خ

 . يطاقال ،عليهكما هو  ،عالمهذا الو[ ...] .مريحةها ال يبدو لي أن   ،عليه كما هي ،األشياءف .[...للمستحيل ] ائجفام

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

 

 

ليس لدى الشاعر األسباني  .ام  حل إذا كان ما نبحث عنهما ل اءستن نأى إلالصعوبة في العثور على إجابة  تقودنا

ا إلىهو بل  ،بحسف ي ةجد  ب طرح هذا السؤال علىالجرأة أنطونيو ماتشادو  ا يجعله قادر   الذي طرالش يشير أيض 

يا خاليا  /قلبي غفا هل »يكتب: ف .ويستمع 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 ي/ ال  .تيقظمس ،قظمستي / قلبي .نامأن قلبي ال ي ،/ ال ؟الظل  ب

.”صمت العظيمالطئ لى شاع/  صغيت اإلشارات البعيدةإلى و/  ،تانمفتوح
17

 

ننا ي يمكالذ ،سر  الإلى أي  ،يملصمت العظلى شاطئ اإ ،نا الحياة إلى هناكقودت ،على محمل الجد   هاخذأن عندما

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

إلى استجابة  لوعط ،هروظه عند ،كنه أن يدركمي صلي  ألح افتافي هذا الموقف من االنوحده من  .منه إيماءة

 نييقظ يجعلنا ،طالق العنان لهإو ،فسناعلى أن طرح السؤال .ظهورهت المالى عإف 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 نانعي .انمضتمغ نان[ عي...] .إلى األشياء التي تحدثنظر ال تو ،ىتر كيف عرفت الن وانعيك تكون ل

 لكنو .دالجمال موجو ن أن  اعتقدتال  اهمما ألن  رب   .شيء بعد اآلن ن حدوث أي  اعتوق  تال  .نيتي  فضول ادولم تع .يانتر

.”ةودحدغير مبرغبة  ناأعينمأل يدود والمح الحد   امخترق ،لالجما مر  ينا طرقاتي صحراء ف
18

 

 

 عمتوق  الغير  .4

 

مكنه ي ،اوإذا كان المرء منتبه   .ةعدمي   ل  وك ،كوكي ةش ى كل  ويتحد   ،إذن امن ا دون أن يطلب  ،ويحدث ،الجمال يمر  

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

ا اننساإل .”مثل يوم جميل ،إن شاء هللا ،تأتي العظمةف .تقاناية واإلالعن ضلفب عظيم 
19

 

ني اعترضته؟ كنني أن أدرك أن  كيف يم .فيها الجمال أمام أعيننا يمر   التيحظة الل ها في اعتراضحياتنا كل  تدور 

 .تيغبر ظيوقو ،عيني   فجأةيفتح ه ن  أل لكى ذأر

 ألن   .جميع اختباره ا عالذي نتوق   ساسي  ألتفضيل الا ،تفضيلث وحد هإن   رورة؟كثر ضولكن ما هو الجمال األ

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

                                                           
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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الة ش نفس حعيت انتوك .ةاالبتدائي   ةرسي المدريس فللتد ةشاب   ةسقمنا بتعيين مدر   ،قبل عام»: أحدنايقول 

قبل  .ظروفال ستوىمعلى أبد ا  كونهاق الناجم عن عدم القل ماال سي   ،ابالعديد من الشب اي منهيعان التشويش التي

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

 أمام فتحت حااألسئلة والجرف ،اياتهح لحظاتفي أفضل  ا إذنهتها أن  جبأ .تحتف   حاالجرومن األسئلة العديد  ألن  

هذا  لكن   ،على األقل  ع ا درتضع  تكان اهوأن   ،لغايةح مؤلمة لاالجر ن  إ ،ال فقالت .ما د  لنا األمل إلى حر شيء يوف  

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

ا لم ،انومسة نيإلى مدر  .نيومان ما فيشيء لي حدث لقد ": قالت لي اعند عودتهو .يومينة د  حيث عملت أيض 

 هذا ما يقوله .اء  هدوني أسعد وأكثر يقولون لي إن   .لي هم يقولونفه ،ذلك حظوااس الالن لكن   .ال أعرف ما هو شيء  

قلت  .”لهوقب ستطيع أني الألن   ،ه هللاي إن  لتقل  ا؟ الماذ .شيئ ا ما قد حدث لي أن  رى أأنا أيض ا  .رفاقي وعائلتي لي

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

 .«"؟وحمفتال يحجرإلى  ،حاجتيإلى  عوديذلك  ل  عل .ولم يحدث شيء لهم ن ال يؤمنونكثيرون مم  

هذا م أولئك الذين لديه ،اذين يحتاجون حق  ال أولئكنا رقاتطفي صحراء  ي يمر  لذال االجم ضعتري ،ذا إذنكه

 .الجرح وهذا النقاء

ا م هو ينمختار ونناكا ! إن  عندما يحدث –ا انأن وقظي تفضيل   وضوح علىأي  –لى الجمال عف ر  تعال لسهأ ما

 ت  خرج/  – ختاراهو من  لحب  ا – /ني ت  رتا اخعندم»بيدرو ساليناس: ليدة ول قصتق .أنفسنانحن بح يجعلنا نص

/ ولكن عندما  .[مالعدسحبنا من ي هأن  و كما لفنت األظهر يالعدم ]عندما  هولي ةجممن الكبيرة / ميع جال هولي ةجممن 

ي إلى حملنت] حملتني انالمرجأعلى من النجوم / أو  إلى/  –ع جميالين بمن  ،لي ،نعم ،لي –" / : "أنت  قلت لي

 .ليك ائعطفي إ/  ،نييت  ي أعطنفسل اامتالك/  .في نبضك ،كيانك لىدة / إي  مق ،كر  حتي / بدأت تتحفرو/  .[جومالن

،«لككتأم عودأ نمن بين الكثيرين / عندما لد ا [ / سأكون واح...ى؟ ]مت  حتى  .احي   عشت   /
20
ا جد   اسمأنت حف 

 .نفسينا أبالنسبة لي لكي أصبح 

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

في الحياة:  الشيء المهم  هنا » هيومي اتكيركيغارد في سورين يكتب ينا؟ عله يرتأثشيء ال يدوم ويفقد  ن كل  تمي ز عي

نسيت لو  ىوحت   ،نة  بهمقارشيئ ا  ثليم ال اها عدم كل   ة أن  ع ا لدرجائر ،ان نسمع شيئ ا رائع  وأ ،شيئ اة ر  لمأن نرى 

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

 

على و ،حدث لنا لمعرفة ما إذا كان هناك شيء أثبت قدرته على االستمرارا م ل  ك إلىبالنظر األمر ق يتعل   لذا

على ه قادر ت أن  ا أثبشخص في حياتنهل حدث  ،يءش ل حدثه .مرور الوقت مارسهيفراغ الذي مقاومة اإل

ب ي يجه السؤال الكبير الذ؟ 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   ى كل  عل

 لكن   .”لوحيدل ااألم ع / هور متوق  حدث غي»: «عمتوق  لاغير »مونتالي يسمي ه ه عنث د  حتنالذي  «الشيء»

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

لى اء وعسممن الحقائق في الهناك  ألن   –من منع ظهور شيء جديد أمام أعيننا  كان ن أي  لن يتمك   ،ومع ذلك

يملعظشكسبير ا لصيغةوفق ا  ،تناامن فلسف ة منفلسف رض أكثر من أي  األ
23
هو جد وأن يوله كن ي مل» شيء  : – 

لم  ،ر فيه مطلق انا لم نفك  ألن   جدأن يوله لم يكن » ء  شي ،1968 عام اني فيوس  ج دون قول على حد   ،«د هناووجم

.«اهنود وهو موج ،له[فيه ]وال حتى تخي   رفك  لنا أن نكن ي
24

 

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

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

 ،حق ا هو نفسه احد من  وا جعل كل  و ،ةي  لوالمجهجعلنا نخرج من الذي نت" األ"ذلك  لقاءن على إمكانية يفتحمن
                                                           
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). 

 .2018 رأكتوبل/و  رين األتش عدد ،راتشيت مجلةق لحم، ضرأي حا حي   جوس اني،جي لويون وكار  ليان خو راجع 24
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 .قاءللد هذا اتجد   ونظرا ينتمن   ونالكثير .يد افر

بهذه الطريقة:  أحدكم يصفه .ونحن  إليه حدث شيء نفتقده ،واحدة على األقل   رحلةفي م ،ل  ة واحدة على األقمر  

 الف في األسرة واقم ل! سؤامن  يا له" ؟الزمنة أوطمام ثبت أه يعساا م" إلينا: لرسأ  السؤال الذي  فير أفك  »

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

ديد لدرجة ى شبأذر آخ صخشإصابة عدم أن يضمن يمكنه أحد ال  ألن   س ممكن الي .حماية ةأي   نهاية المطاف في

قد  أم آجال   ال  عاج ،روملأل الطبيعي  ريان جال على بناء   ،اتأعمق الصداق ن  أ ر له أون يغفر لخاآلالشخص  أن  

 ثلوفق ا لم   ،هاكفك  أن ي أو عنف اآلخرين ناعنفع ستطيال ي بنيةهناك  توليس .انوحدا كنتتر ب آمالنا أوتخي   ؤذي أوت

 ،بصراحة .يةلسخرلا ريب  تقمثير  الحناصأو على ة ي  بشرال ناطاقاتعلى  الكاالت   ن  إم  ث .في الثورة والعدالة معي نة

من  .أشعر بهذاوأنا  هاكاملبام أي   تمر   ،ةرألخيد ة امفي الو .قبر ضخمك فأراهاياتي إلى ح أنظر خربين الحين واآل

ا م  ع يخبروننسي كهناو ةروحي  ضة الرياأذهب إلى الساآلن  ،سالم يا"ي: نفسأقول لأن ا أيض  المثير للسخرية 

 لجمن أ آتيني ؟ أعتقد أن  آتيا إذن لماذ .”لف اشيء سيكون مخت كل  ولمنزل ود إلى اثم أع ،زمنال وطأة مأما تبثي

يعيش في  ثابت: آخر جاذبية غير قابلة للتدمير لشيءكأمر  هعلى تحديد رقاد أن نيلذي يبدو د الوحيالشيء ا

 .«حق ا هفتقدألذي د اوحيال لشيءللبحث عن ا آتي .عنهل افصناالحركة وال يمكنني ال

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

بأن عليه  موحكمغير وأنه بيرة كال حياتهقيمة  اختبارن من حتى يتمك   ،التفضيل الذي جعله يولد من جديد ذاك

 .العدم أراها تنزلق إلى

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

اآلن! أنت غير محكوم  .رتغي  ت ماوليس عند ،كما أنت ،أنت اآلن ؛آخر غيرك خصشس ليو ،وليس شخص آخر

 .هعيني مأماا جد   عزيزك ألن  ! العدماالنزالق إلى عليك ب

 

بل ال وقأو   ،ناتي  لذلك دعونا نساعد بعضنا البعض بجد   .ام هي الصمتهذه األي   نفسناأل لبهاطن يم التلتزاأداة االإن  

ا أو »اني أن يقول: وس  ج دوناد اعت قدف .الصمت انراماحتفي شيء  كل   أجل مع ا من  قليلب أكثرنحن نعيش يوم 

 ؛يجيء ىحت  ضحيات عظيمة تبنكم م والكثير ،حياتالتض الكثير من منالقد قد   .ي حياتناكبر فة األمن الحقيق لحظة

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

 يها االلتزام ذهأداة و .[...دة حق ا ]جي  تائج يضمن نو ،هحترمأن نن علينا [ يتعي  ...ه التزام ]إن   .امناأفضل أي  

افي الحقيقة  ليسمت ص[ ال...] .صمتال لهذا  .”طلبه [ إن  ...] ،ام هللاأم ناوعي بأن  ال هإن   ،صالة ه[ إن  ...] ،عدم 

،«شراؤها في صمت ناا يمكنقترحونها علينيالكتب التي  ىحت  » ،سببال
26
نوصي » .ا البعضنبعض نعديامس 

ن حيث إلى الصالو ناخولأثناء د الصمت المطلق اى هذظ علفاحنلو ؛رآخ ىمكان إلنتقال من اال عند الالصمت أو  ب

 ،ننظرل كون في موقف استعدادن وفس وهكذا ؛راهالتي سنا لصور  الموسيقى التي سنسمعها وا ة  الذاكر ستساعد

اليوم  فصي ا في هذا اليوم ونله سوا نفعم» ألن   .«ة ماطريقنا بيلعما 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 سوى جليس 

.”هوهو الذي  القدر
27

 

ال ه فإن   ،بقرحة في المعدة )عندما يصاب المرء إلى هذه األمورد ا جي  النظر من أجل الصمت هو  فإن   ،لتاليوبا

ال و ،حسبف أثقلته يااجهة المشكلة يجعل حمو وعدم ،حال أي   في ملهايحو هف ،االعتبار يأخذها فبعدم  عالجهاي

 .(طاقت

كانوا ن ارين الذيمثل العش   ،خوف ماشيء دون النظر إلى كل   على ادريننكون قن أ ،انكون مع  أن فرصة لدينا 

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

 .ا عليهكانوهم كما لقد احتضن ،معي ن

                                                           
 .4، 43ا أشعي فرس 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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لتي ات ايمتعلال ،ترتيلال ،الصالة ،– نا!قلبأعماق دخل في ي وهدع ،ة واحدة في السنةمر   ألقل  على ا –الصمت 

 .بها الحياةل  ة التي تتطي  ة بالجد  لفتالهذه  يش جميع ات حتى نعاقتراحا بل هي ،ةجيهات رسمي  ها ليست توقد مسن

 .كب أن نرغب في ذللكن يجو ،صدقاءاألأي ها  ،ياة رائعةنا أن نحيا حيمكن
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 القّداس اإللهيّ                                                          

 
 42-31، 10، يوحنا (18) 17، المزمور 13-10، 20 رميا: أةالليتورجي   ءاتقراال                                          

 
 

 رتيدون ستيفانو ألبي ةظع                                                            

 

يسوع: حجارة  نرجملنجمع الحجارة أن  أيًضانحن  في حياتنا صدفي هأنب رفتعن نأنا علي ،ا مخلصينإذا كن  
المسيح الذي  ةنظر مامأتمال هذا االحب رفتعي كيفيعلم كل  من ا  .والتشهير ،ةي  زائوالغر ،والحنين المرير ،اءالكبري
 .مصيرنا بنوا ،به ابن اآلإن   ،ل هو االبنة: هذا الرجعثرهي ال ههذ .بته باآلعالق ر عنب  يع

 ،إليه واذهبكثيرون  .بوا للبحث عنهالذين ذهة أولئك خبرأو الستعادة  –"أسبابنا"  –أمامنا فرصة للمقاومة بأسبابنا 
بنا كعطش لق أي ،لهخال من ،لآلبمن إدراك أعظم عمل  انطالقًاذاتها ة خبرك النسترجع تل .مثلنا هذا المساء

هذا ب اللقاءس لسعادة القلب كعطش متحم   ،خيبة أمل كل   خلاد ،ةمحن كل   داخل ،ظرف ممكن كل   خلاد ،ةللسعاد
 .لنا للتو  كما قيل  ،الجمال
جذبنا إليه لرحمة اآلب الذي ي الوجه اإلنساني   ،هذا الوجهعلى  ،نظرةال هف على هذنلتقي ونتعر  ل ذلكف ،هناها إذا كن  

 .انينتظرو
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اصبا نيسان/أبريل 13ت السب            ح 
 عند الدخول والخروج:   

 132ا أوبر، ال مينور رباعي ة على الكمان، فيك فون بيتهوفنلود           

 الي ةطرباعي ة إي         

 اديك  ، 49نتيل" يتو ج"سبير           

 

 

 السالم المالئكي  

 الة الصبح ص

 

 

 ّول ألالتأّمل ا 

 ن خوليان كاّرو  

 

 (8، 5ى )مت «ون هللاينيعا همن  فإ، القلوب ءبى ألنقياطو»
 
 
 

أو أفكارنا  ،زاجنايمكن أن تكون اإلجابة هي مشاعرنا أو م ال ،«؟زمنوطأة ال مأما ثبتي عساهما »السؤال  مامأ

أكثر  معة ي  بجد  نتعامل  شى أننخ الإن نا اجه سؤالنا! .دعونا نو ،لذلك .28«احد  حم أفلم تعد ت»والتي  ،اأو حججن

نريد أن بل  ،رخيصة ةسامواب تفيال نريد أن نك ،يد بصرناحنريد أن ن تبرز في الحياة: ال قد التي األسئلة صعوبة

 .شيء كل   النظر إلىدرين على ونساء قا نكون رجاال  

سبوع ة األفي نهاي»ة: لمشكلم اهفيجعلنا ن سؤاال مباشر شكلبعلي   ةجامعي   ةطالب طرحت ،ينؤولسمماع للفي اجت

ي نسبة لجميال  جد ا بالاألمر هذا كان و ،بهم للترحيب الطالب الجددمع ة يومين د  لم عيشلا ناركاشت ،الماضي

ن إما  ،ن ية هي أنالنقطة األساسي   .رتي  غت يأن ن تأحسسمع ا  يشية العفي نهاو .الي في لحظة متعبة جد   وحدث

الذي  مرأن هذا االلو  كما ،عصبي  طبعي الإلى  دتوعبسيط  أمرحدث  ،دقيقة ينشرع خاللو ،المنزلإلى  عدت

ا الذي : ماذا حدث هناك ومالتالي ي هوسؤالن  إفلذلك  .لم يصمد ،الجمال الذي حدث في هذين اليومين ،نيرغي  

 .«ة؟ومي  اليياة يصمد في الح

 ما اذي غالب  وقف اللما ن  إ ،سيطة للغايةقة ببطرير ماألتوضيح حد  من أجل أقصى  إلىفي ترسيم و ،يمكننا القول

)تذهب تلك  "باء" دثظة متعبة للغاية( ويحلح ،)في هذه الحالة "لفأ" نأتي من تجربة إن نا فسنا فيه هوأند نج

كما لو  ،شيئ ا لم يحدث كما لو أن  و ،لكن بعد فترةو ،(فةمختل الهجعي ،اكهء ما يحر  وشيمشترك لايش عالفتاة إلى ال

ليس أن  ،ىختفاقد ما حدث لنا  يبدو أن   .في نقطة البداية رىخأة ونجد أنفسنا مر   فلأ إلىنعود  ،حدثتلم  ءاب ن  أ

 .مواصلة تغييرناعلى  ،منزعبور العلى  ،راالستمرا القدرة علىلديه 

ا إ ةامعي  الج ةقد يكون وصف الطالب لقاء ي في ناوس  ج دونلنا  كما قال ،المضمون هو نفسه لكن   ،ما لى حد  ساذج 

ولكن يبدو لنا  ،رنايغي  جمال  ،له ليثم اللقاء  ،–ؤ به ال يمكن التنب   ،عمتوق   يرغ – جذري   أمر  حدث لنا ي :العامبداية 

شيء  ويعود كل   ئمس الشاطالتبعد أن  راجعتت البحر فيمثل موجة  ،حدث يقتصر على لحظةهذا ال بعد ذلك أن  

 29.ةابقسلإلى حكمتنا ا ،ةلسابقتنا اجربما حدث لنا لت عادةنميل إلى إكما كان من قبل: نحن 

نطوي عليها هذا امل التي يفعلت تلك الفتاة بصراحة! ما هي العو ماك ،هالذلك دعونا نواجه .ساتناأهي مهذه 

 ؟التقل بلنا؟ لماذا نعيش هذا الشك وهذا  وقعي ذال ديجدث الللحد ،تراجعهذا ال ،ضحالتالشي الوا

 

 «ءاالورإلى العودة ه يفنك مكي ال» شيء  . 1
                                                           
28 Cfr. H.U. von Balthasar, La percezione della forma. Gloria. Una estetica teologica, vol. I, Jaca Book, Milano 1975, p. 

11. 
 .9، ص ركومرجع مذ، حي  أي حاضر ي،جوس انون وار  كاجع ر 29
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 .تناخبرأن ننظر إلى  الأو  ينبغي ، «؟زمنوطأة ال مأما ثبتي عساهما » ،وحمطرلاة السؤال الجلمع

كونوا في الحياة: أن ت المهم  هاكم » .بةجااإل ادجيإل امعيار  اضية الملة ها الليارنكذالتي  كيغاردكير عبارة لنا مد  قت

ى لو وحت   ،به ليس شيئ ا مقارنة  ر خء آيش أي   درجة أن  ع ا لائر ،اشيئ ا رائع   تمسمعا وونتكن أ ،شيئ ا ة  مر   يتمأر

 30.«ذلك الشيءد ا أب وافلن تنس ،شيء آخر نسيت كل  

 ،نااتومزاج ،زمني اله قادر على تحد  أن   أثبت ،رائع ،جد ا يمظعشيء  ،قطه حدث شيء في حياتنا لم ننس   له

ئل الليلة الماضية: رسا ىت إحدركذ كما؟ ونااتحي منة مأساوي  ظات ر اللحأكثفي ومرافقتنا حتى  ،ظروفالو

ال حركة والير لشيء يعيش في ر قابلة للتدمآخر جاذبية غي [...] لجمن أ تيتأ؟ [لازأال و]أتيت ا إذن لماذ»

 .«ق اح هفتقدأوحيد الذي ال لشيءللبحث عن ا د جئتقل .عنهل افصناالنني يمك

التي تجعلنا  «العالمة»هي  –صديقنا جلها أ من ىأتلتي هر ات قال ي ة التلجاذبي  ا –اومة لمقهذه ا ،ستمراري ةهذه اال

 .لنا ة ما حدثي  نفهم أهم  

 31.«ميو يدوم كل   اإذا لم يجد حب   ،ش كل يوميضغط على من يعي األبدي  الفقر »: يورت  في سان ديو وغيقول ه

 

 لقاءأ( ال

ا إذا كن  ف .دنا هناقيقة وجوح فية ودوجم ،غارديركيكه مقد  ذي يار الع المعتبابا ،ى سؤالنااإلشارة األولى لإلجابة عل

افذلك ألن   –كما ذكر الصديق  – هنا اني ا،افريد  ختبر تفضيال  ن جعلونا نا صادفنا أشخاص  ا مج   نا نختبروجعلو ،تمام 

 نا فيهشعر ءالقحدث لقد  .ل والفرحألموأزال خوفنا ومألنا با ،أنفسنانحن وجعلنا  ،نارفع اإنساني   ااهتزاز  و متالء  ا

ا  ل  ألقاعلى   .حقيقةأظهر ما نحن عليه في ال ،شيء جديد ومختلفبعرض 

يجعلني ما » ل بعض الوجوه لي من خالالذي وجهه هللا الحب   ل فون بالتازار إن  وقي .هااعشنة التي خبرهذه هي ال

اأنا  ا[ يجعلني فريد  ...و ]أنا عليه في الحقيقة   ميدعو ،اتر  لمات ابمئ ةشأن تكون أكثر هشا كنمكي 32.«أيض 

انيا التفضيل الواجه هذيجعلك تولكن هناك شخص ما  ،ا أنت عليهمم   ارتباك اأكثر و ،بركبشكل أ االت ساق  مج 

 .«عينيي ف عزيزأنت »: امطلق

 احضور   ألن   ،بدايةالم يولقاء  كلماتة أخرى مر  أستعيد هنا و ،ل له: نحن هنا  ال مثي و وضوحذه إن   ،ه واضحإن  

في  كل  نا، بلغقد ، ليضوبالتف ختياراالب ،أنفسنانحو ة بالمود   افي الوقت نفسه مليئ  و ،لحياةا نىومع ،احقتراالب ئ ايمل

العالقة  منا مختلف  لقد رأينا نوع ا  .شيء آخرثر من أي  كأوشاركنا فيه أمامنا ألمر قد فتح هذا ال 33.ةالخاص   ظروفه

 ،فيها شيء جديدكان  «حياة»و ،«اتعايش  »و ،عضالب نابعض معل امعتة للاني  يقة أكثر إنسطرو ،صشخاألابين 

 .فضولنا الاستحوذ عليو ،اقتربناو ،نا؛ لقد انجذبوللذهامألنا ب ،وعد  

بشكل معقول  ةقموث   عةامجواقع هو  واقعها الوجودي   ،[...ة ]وضوعي  حقيقة مباللقاء »في شيء  داية كل  بكانت 

المعيار  وتوجيهاته في أحكامه البشري   تهاسلطت وصل ك  يش جماعة ؛هملاكب واقع بشري   أي  حال  ا هوكم

ا هذ ة المطاف على األقل  هايي نن فال تتضم   ،ةمهما كانت داخلي   ،ةمسيحي  الة رخبال توجد نسخة من ال .والشكل

 34.«رة إلى السلطةوهذه اإلشا جماعةللقاء مع الا

وقع لنا لكن و 35،ع ا ملموس ا في الحياةتنو   انأعينق في وث  يشخص بة أو ة حي  مسيحي  جماعة ب اءاللقكان من الممكن 

 .دنا(ا حتى لو أرعن   نزعه نادوربمقيس ل) هإلغاء ناال يمكن ،نسيانه نانمكال ي –ارد غكما يقول كيركيو –لقاء جذبنا 

دراسة و ،يراأسوداخل هدوء وال ،لتنازوال التراجع ا أحب  بحكم طبيعتي كنت دائم  »: ةمعي  جا هلي طالب تكتب

 ه الوأن   ،ةصي  الشخ تهراحكي يجد  ،بائسة الحياة ر ما يريد أن  قدر يمكن للمرء أن يفك   .من العالم روبهك هاشتع

                                                           
30 S. Kierkegaard, Diario. I (1834-1849), op. cit., p. 239. 
31 Ugo di San Vittore, De arra anime. L’inizio del dono, Glossa, Milano 2000. p. 13. 
32 H.U. von Balthasar, «Significato dell’antica Alleanza», in H.U. von Balthasar-L. Giussani, L’impegno del cristiano 

nel mondo, Jaca Book, Milano 2017, p. 38. 
ؤمنوا ي، ولم عن األنبياءل المسيح نق نوا ألن  لم يؤم، والمسيح قام بهذه المعجزات ألن   وا بها، ولم يؤمناءهذه األشيث عن تحد   حلمسيا ن  هم لم يؤمنوا ألإن  » 33

 ائ  ليم ار  حضوفإن  وبالتالي دقيق ]...[.  وجه وذ ورضحوجه:  وذ ورضح، ليدوال ب راع غير رضوح. ورضا بحمنوآلقد ...[ ت. ]امواأل قامأيح المس ألن  

ون وجع را). «ىبالمعن مفعم حضورقتراح هو باال  (.8، ص ذكورمرجع م، حي  أي حاضر جوس اني،كار 
34 L. Giussani, Il rischio educativo, Rizzoli, Milano 2005, p. 130. 
35 Cfr. L. Giussani - S. Alberto - J. Prades, Generare tracce nella storia del mondo, Rizzoli, Milano 1998, pp. 24-26. 
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 نيئأشخاص يعيشون مليب ءقاتلاالنعمة  تأتيه إلى حينذلك ب قوميستطيع أن يه كن  ل ،وجد أسباب لالنخراطت

 إن   .[امختلف   حيصبشيء  كل   ،له د رؤيتكر  جمب؛ ورق الف شك لي المعنى ]وهذا هو ماذوق والب ينمليئ ،باألسباب

 الحتى ا عليه فعر  ما إن تت ،تت قد إنساني تهممع أناس  لقاء  د كان لقهذا: تعني  بالنسبة ليالحركة  إلى فعر  تال

 اياتهفي ح نإذ اللقاء أدخل دلق .«ءكل سي  شبالسائرة لى حياتك إتوق تجعلك تبمقدورها أن  ،كبعذ  ت ،سالمبتتركك 

أن إال  هاال يمكن ،فةمختلة الهذه اإلنساني   إلى فعر  التد وبمجر   .هاالحصول عليع يستطتن كتلم  انفسهو نح فةعاط

 ءصدقاؤالء األهأحد لي ما يكتب ذا السبب أشعر بالخوف عندهل»: بعد ذلك ضيفت هالكن   .هاحياتلف بالشغ شعرت

الشعور في  ذلك  ستخلقو ،لي موقف ي  أاش نقضع وم ضعتهم سعمساعة واحدة  ي أعلم أن  نألن   ،يعن   يبحثو

ه إن   .«الك أيض   ن أن يكونه يمكوتشعر أن   شيء ضخم وجميلظر إلى عندما تنبسهولة ف عليه الذي يمكن التعر  

 .جمال ما رأيناه نئفون منحن خا 36.لجمالاد  ض هي –ات عديدة مر   انيوس  ا جلنقال كما  –مقاومة رائع! ال

ت ي نظرتلك العيون التلم أنس  لكن و ،الكثير نسيت ،ومع ذلك .في على حالهوخ ظل   ،عبطلبا»ة: لاسالر عابتتو

ي تالستعاد ،يرار للبحث عن  إصلية والذي يعود بفي السنوات التا أتينين سيالذي كا حب  ال كل  كان   فيهاألن   ،إلي  

 .«بالعيش يسفلناح لسماإغراء الوحيد واألخير أمام  سد  هو الوالمنطق  يتجاوز إخالصب

 استثنائي   روحضأنفسنا أمام وجدنا  ،سوادرأنو ناحيومثل  .شيء ة المختلفة: هكذا بدأ كل  ظاهرة اإلنساني  باللقاء 

 37.لحياةامعنى ب عممف ،باالقتراحيء مل

 

 لقاءب( معنى ال

نعود  ،ألحيانن اميحدث في كثير  كما ،خالف ذلكب .راك معناهإلى إدنحن بحاجة ف .اللقاءيحدث ال يكفي أن  لكنو

 ر علىالظهوب النقطةهنا تبدأ  .ة الجميععقلي  ى إل ،ءإلى األشيا إلى طريقتنا المعتادة في النظر ،إلى الحكمة السابقة

 مدىنا لم ندرك ن  ك ألفذل ،ختفىشيء قد ا كل   أن   دينمعتق ،"اء" بعد رؤية "بلفطة "ألى النقالسطح: عندما نعود إ

 .هعلينا أن ندرك معناما في تجربتنا شيء سب كل ،الواقع في .ما حدث لنا

ي بالتالي فهم ستدعتة ربخال .واكتشاف معناه ،ة هو فهم شيء ماربخلز اي  ما يم إن  »شيء:  على كل   ينطبقهذا و

 .اهعنيد متأك يتم  ه إذا لم كدراتأكيده حق ا أو ا الواقع ال يتم  ف 38.«األشياء معنى

 :كماحدإه تكتبما  مإليك

ا جرىم قلبغمرني تغيير كبير  ،يةاضة المت  سال األشهر في» ا عميق ا ف ،حياتي تمام   مرألا .ينفسي وأحدث ألم 

لقد  ،على اإلطالق ؛ باختصار ي حدثت لياألشياء التن أحد أجمل األلم نشأ م ذاه ش ا هو أن  و  الذي تركني أكثر تش

تدريجي ا تقريب ا  ،لما حدث ليمعنى  تات ذى إجاباالفشل في العثور عل سبببو ،تاليوبال .رةكانت مفارقة كبي

 ،في أحد األيامو .لمعنىة الكاملة والالمباالة وقلة االعدمي   شعور   ورشهال على مر  في  نضج من ي، إدراك  ماودون

 .ني واصلتلكن  و ،دحد  ب مسب ماندو ،ة أشهرلعد   هاحضرت .ةعامجسة اليق كبير لي للمشاركة في مدرصد انيدع

ا طريق ا نحو األشياء ظهرت  و ،الحقيقة المطلقة عن حياتي ولقت ةعامجال رسةمد أن   وأدركت  تبد لتيا لي أيض 

ي كنت أنن  بمرة أدركت  لألو  و .فتحت عيني  ها ن  او لكما  .كثر سعادةلني أوالتي من شأنها أن تجع ،أنا ة ليد  ع  م

 اي تابعتهنلكن   .نفسها ة علىغلقنماقع ولي اها فأن   نولكن تبي   ،ةدواعيحة وجذابة وظري مرابع أشياء تبدو في نأت

ة في األشهر القليلو .لةنفسي الكثير من األسئعلى  أطرحولذا لم  ،ةيوي  دنة العالم العقلي  برة دني كنت مخ  ألن  

حمد هلل وال .ووجوه حقيقية ،معنى ن ذاتوتكو ،ةأمام محن الحيا ثبتتأن  هابأشياء يمكن رغببدأت أ ،ةماضيال

ة عادسبن لكو ،حق ا دةسعية وئة األولى كما لو كنت ممتلشعرت للمر   ،اجهة هذا الوعيفي مو .ركةقيت بالحالت

ي ما يعرف أكثر من   "من"هناك  ن  واضح أمن ال .ةعامجالمدرسة  فير  تقتصر على فترة ما بعد الظهدائمة ال

 .«يأسئلت الرتقاء إلى مستوىن من اى أتمكشيء حت   ط كل  وخط   يريده قلبي

ا  نا إذا لم نفهمألن   ،طبيعتهو ،حدث ماندرك حقيقة  أن علينا بيج لذلك وراء من كاالب لسبوا ،هتالفخاتمام 

ا ع  التي ت ،لتي تحدث في الحياةاء األشيا من ان أي  كما لو كا نتعامل معهسنا فإن   ،هتالفاخ  اهألن   مالاآل بخي  تثم د كثير 

                                                           
36  Cfr. L. Giussani, Affezione e dimora, Bur, Milano 2001, pp. 66-67. 

حقيقة بقاء ، اللفسهنل بشري  حدث  رحطة في التاريخ: مسيحي  الة للغاية التي ظهرت بها يطة والعميققة البسلطرييل يوحنا اجنل من إالفصل األو  ق يوث  » 37

 .(L. Giussani - S. Alberto - J. Prades, Generare tracce nella storia del mondo, op. cit., pp. 11-12) «استثنائي   ورحض
38 L. Giussani, Il rischio educativo, op. cit., p. 127. 
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ر مقد  واحدة من المحاوالت العديدة الو ،ة الجميععقلي  في  اآللهة دد  عتمن دة كانت واحة المسيحي   كما لو أن   ،ينتهت

 .أن تفشللها 

 ناوعيد الذي حدث لنا ال يحد   حدثال ح من حقيقة أن  ضيت  ما  وهذا .اهشنع ءفهم مدى شيفروغ ا منه ا ممر  أس يل

اال يصبح اللقاو ،األنا ددازي الو ،عيللو ال يوجد نمو  ف ،ناعملو ذاتي  ال لهذا  .واقعالعالقتنا مع سبة لنلبا ء حاسم 

طريق ات عن ة في الرياضي  ضلعم صبي   دما يحل  نل علحاا كما هو .الباء من بدال   األلف نواصل البدء من

نفسه في نقطة د يجففة دة بزيادة في المعرالجدية ال يواجه المشكلة يلاتة الفي المر  و السببون أن يدرك د ،لصدفةا

 قدفي الحياة: األمر ذلك ك .ه في شيءلم يساعد ،دون فهم السبب ،الصدفة طريق نعلة المشك ل  حإن   .البداية

نجح في تحديد يولم  – امثير   انك همام –الحدث  معنىإدراك  يتم  إذا لم  .م شيئ ائق مثيرة وال نتعل  حقانا لدث تح

الكتبة أمام الرجل بأو  عويس ين شفاهملذالتسعة ا رصلب  افي  وارفك   .غرض ي  خدم أيال  هن  فإ ،وعينا الذاتي  

 .شفاهكان األعمى الذي 

 !المرء شيئ ا ما يدخل حياته كريد دماعنيختلف األمر  مك ،بلفي المقا

 "ال فافوريتا" ةمقطوععند االستماع إلى  .انيلجوس   عوق حدث هإن   .يحعلى التوض ةمساعدلل ال  مثا ضربأ

ل ي في دونيزيت   رقاوسيللم  هرواوعندما  ،هقلب فيا كنوز  مبقي حدث له شيء  ،بي  دع األرفال ،ثانوي  الالصف  األو 

في  Spirto gentilز بعبارة الممتاالتينور انطلق مغن ي عندما » .اؤثر  م يبقه أن  ى بعد سنوات عديدة نر

ي ال القدر الذ يأ – "هللا"يهسم  ن نم أن   ،فله  تكل  وب ،حدسيشعرت بة األولى نوطال ازهتزوعند ا، ...أحالمي

لقلب التي يكون ا دةعاالسك تل هو ،الحاجة إلى السعادة طة وصولنق هو – كل  إنسان من أجله يولد الذيمنه  مفر  

ني اشعر جوس   ،اتات وتلك الكلمطنوتلك الإلى  هعامتسد انع ،في تلك اللحظة 39.«هابت  ن كال يمك فيها حاجة  

 حول اجد  واضح  ،ن نوعهفريد م ،للغاية حاضور لديه تصو  وكان  ،لتاليليوم اصباح ا م يختف  بشيء لدسه حب

 .االكتشاف كلذحظة وده تلك اللدون أن تحد  من نذ ذلك الحين ميش العه م يعد بإمكانة أن ه لدرجشيء" لال"ذلك 

ليس وهذا  .ة ال تضاهىقو  اة لها ولحظات حي أحداثها تختلف عن غيرها: إن   ،داثحأ ،اتلقاء ،حظاتهناك ل

 .في حياتنامن حسم ه جلبتما  بسبب ،ل  أناناك إيقاظى علها ترقد بسبب بل ،ابسبب صخبه

 ،هناإلى نا تقاد ام يهلحياة لالوعد ب حدسلة هالهني هن هذوكت قد»ة: واقعي  ة رائعة وريقطبي انجوس   يصفههذا ما 

 ل  كو ،نىالمع كل  م  ض لقاءفيه  حدث مفي حياتكم  يو ولكن هناك .ي  نقددون صخب  ،الذاتي  دون صخب الوعي 

 40.«بمحبوا هو كل  مو ،ليجم وه امكل  و ،الحق  كل  و ،المرغوب فيه كل  و ،مةالقي

دون يالحظ  ،ءاقلفي حديثه عن ال .ةجلي  الحقيقة ال نبرةله  شيء   ،ومظات الفريدة تجعلنا نكتشف شيئ ا يداللحهذه 

ا أيلنا عجييع ر السروظههذا ال لكن  "، ا في الضبابيض  وم" دوأحيان ا يب»: قائال جوس اني أن نا على يقين من ض 

 41.«"ءبداخله شيء شي" على ،الكلماتببعض اللعب على  فلنقل ،ى شيءعل نارثع

"الحقيقة  ،ة معي نةعامج ،معي ن شخصه )صادفنالذي شيء ال الموجود داخلنرى هذا "الشيء" ي كل

ة القدر» إعالء  ةرمؤازط قف ي  ضرورن ال؛ مكما نعتقد أحيان ا ر،كبيء إلى ذكالسنا بحاجة ( «ةعي  لموضوا

 االستثنائي  اقع الو إلىة النظرة اإلنساني   فطنة»لـ ف يتكي في ،اهدول  يو ،نفسه ثدالح هاثيريالتي  «وعية للالمعرفي  

نين تفتح ي  شخاص معات مع أءلقانا: ق القياس مع العديد من تجاربيمكننا أن نفهم ذلك عن طري 42.«بهالذي تسب  

 .اقع األشياءأعمق وو قبثاى بشكل أن نربسمح لنا وت ،هاأعيننا على مصراعي

 .مع نقاء القلب طابقيت هإن  ؟ "رةزاؤم"ال هن هذتكو  ت م  ولكن م

 ،نةقة معي  ه حياته بطريلقد وج   .نيومانز ا لناهمكما يقد  ( l’Innominato)" المجهول االسم"خصي ة شب تأم لدعونا ن

ك قيد دون أن ي ار  رامن إلى الكنيسة هبوورأى الناس يذ ،ةبالمسيحي   قل  ما يتع فيا موقف   تبن ىو ،اتهخيارب قامو تحر 

 ينهباالناس الذ قلعته كل   عندما سمع من غرفة ،العذابيشعر ببدأ فيها  ،نة من حياتهلحظة معي  في  نلكو .أنملة

دما وجد نفسه أمام نعو .ليهمإ نضم  فرحتهم وال قانسا ،هيف ءيش كحر  ت ،وميوو بور  غرييفيد ردينالبفرح للقاء الك

لك الحنان غير ذدفء و ،النظرةتلك  ةقو   معد قلبه: لقد استسلم ،حتضنهي هوجدو ،هظرنتحت  عوقال وردينالك

                                                           
39 L. Giussani, «Quel che cerchi c’è», in Spirto Gentil. Un invito all’ascolto della grande musica guidati da Luigi 

Giussani, a cura di S. Chierici e S. Giampaolo, Bur, Milano 2011, p. 11. 
40 L. Giussani, Qui e ora (1984-1985), Bur, Milano 2009, p. 426. 
41 L. Giussani, Il cammino al vero è un’esperienza, Rizzoli, Milano 2006, p. 142. 
42 L. Giussani, Il rischio educativo, op. cit., pp. 130-131. 
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ورفع  ،هة أخرى بيدى عينيه مر  غط   ،المعانقة ههذبفضل  مجهول االسمالذاب أن  بعدو»يقول مانزوني:  .عوق  المت

 رةمثل نظ ،لردينانظرة الكرته حر   دلق 43.«"فسي اآلنعرف نحقا! أنا أ حصال هللا عظيم حق ا! هللا" :اح  ئصا وجهه

هيت ،مفي نهاية حواره .الروح فقرعليه  تفتحسه وله وعي ا حقيقي ا بنف تداعأو ،العجرفة من ،اك  ز لىإيسوع   وج 

م ن كأيسأله: "ثم   ،م"اليوه الزيارة هذسأكتفي بني [ أن  ...] عتقدواال تائال: "قاالسم جهول مال  ردينال إلىالك

وهنا  .مندهش ااالسم  المجهولل اءست" يود؟أع؟ "هل سطي بالا هذرجل الدين ة برفق؟ اصحيح   أليس ،ونستعود

 .لفقيرل امث ،معنيد ا على بابكابقى سف   ،نيموا رفضتإذا م"وكل فقر القلب:  ،اتجديد الكامل للذر الوعي الينفج

ث له ما حد واأن تر منكيمك 44.«"!مكيإل ! أحتاجمج[ لرؤيتكحتا]أ ،ممنك سمعأن أ ث إليكم! أحتاجأحتاج أن أتحد  

 .ة أخرىيه لزيارته مر  تي نشأت فال ةبرغالل خالمن 

 ،هنفس ا هواحد من  و ردينال الذي يجعل كل  الك فرد، كل  كاردينال  ،ناردينالكأل أنفسنا: ولكن من هو نسا نودع

ع  ،حي   ؛ يسوعماسد مجر  ه ليس إن   ،اد  مجر  لحقيقة ليس وع في ايس؟ من دونه يشعالال يستطيع و ،هنفس ويشر 

أي  حي  " .ين وحازمينان حقيقي  من خالل نظرة واحتض ،الجسدخالل هشاشة  من نآلا لينايصل إ ،اضرحو

وال نحتاج إلى  ،يمنظتال نحتاج إلى  .فقراء اأن يجعلن هالحاضر يمكن وحده .بداية العاملقاء !" صرخنا في حاضر

ويسمح لنا  ،ءارقف يجعلناهناك شخص أمامنا أن يكون  يجب .اج إلى شخص يعيدنا إلى أنفسناحتن ،اجييتاتراس

 .هاال نربرؤية ما لدينا أمام أنفنا و

آباء الكنيسة  أن   ميفهلذلك يمكن للمرء أن » .بين المعرفة والفقرما ة اسي  ندرك الصلة األس نحن بحاجة إلى أن

االديرفة معلل ةيعتبرون الصيغة األساسي   هم ن  فإ ،بولالق قياءنطوبى أل" هي كلمة من عظة الجبل: نية عموم 

كما  –إدراكه يعتمد  ،أي بشكل عام   ،"رؤية" هللا اني ةكمإ إن   ."هنا مسألة "رؤيةهها إن   .(8: 5 ى ")متون هللاعايني

ال يبقى عالق ا في  ،ااف  شف   نساناإل ة يصبح فيهاملاشة لتي نعني بها عملي  وا ،لبعلى تنقية الق –ر غنسراتيقول 

 45.«يرىا ح شخص  بصيي لاتلوبا ،ذاتهل ةالمجانية بم الهه يتعل  لكن   ،نفسه

بساطة  إن  »يس بطرس: في ساحة القد   ،1998أكملها في عام أمام الكنيسة ببه وشهد  نيدون جوس ا هقالهذا ما 

 دليلكما يحدث لل ،األكيدة ةفوري  ال كلبت ،ائي  نتثاسه ح واعترف به على أن  عر بالمسيني أشتي جعلتالهي القلب 

 46.«أفق شخصناتدخل عندما  ب القلبصيتالتي  قعوالا ظاتعوامل ولح في الراسخو منيعال

عيقبل بأن نسان ياإل جعلتالتي و ،بساطة القلب هذه إن   لنا  هي التي تسمح ،هنفس   أمامه ماثلالالفريد  الواقع   شر 

 47.«اءطبس صبحهذا الغرض: أن نضبط بال له تهبرم   مسيحي  الوجود ال إن   لونقأن  نانكيم» .منيعال ليلدبرؤية ال

 48.مالئمبشكل  تيح لنا إدراك معناهيي ذال وهبالكامل أنفسنا  عشر  ي لقاءحدث النترك ن ألستعداد اال اهذ دهحو

 

  التطابق ج( وعي

 بعد اآلن؟ اليوم؟ لماذا لم ننسهلمطاف إلى هنا ا ةينهاالذي أتى بنا في  قاءللهذا ابنا تعل قو ناممانضحدث أن كيف 

 .هانالذي التقي حضورالبها  حسم ،العميقةقلبنا احتياجات مع  آخرطرف جانب  نم تضاهى ال ق  طاب  ت ة  بفضل خبر

ا  قباطيتأي  ،استثنائي  حضور  مامأ اهمينفسا مع يسوع: لقد وجد سواكما كان الحال مع يوحنا وأندر مع تمام 

من  ب كانالسب لهذا .قبيتم  في السالم و ،هرو  تصال و ،لهال يمكن تخي   بمع القل ق  طابتق تحق   سيحالم عمف .بالقل

هو  هوهذ –صادفه لن يغادر يمن  كل  » 49."ة"اإللهي  ة يمالق ،الفريدة التي ال تضاهىته ف عليه بقيملتعر  السهل ا

 .إلهي   أي ،استثنائي 50.«االستثنائي   حضورهذا الل ثمب مصطدااالاللقاء هو  .–رة ب  تخالم افقوتبالضبط عالمة ال
                                                           
43 A. Manzoni, I promessi sposi, Bur, Milano 2012, p. 481. 
44 Ibidem, p. 486. 

45 0.9 p. 2005, esciaBr ana,Morcelli ,steromini lsu e fede sulla Saggi e.lfondamenta eologiat di Elementi ,rRatzinge J.  

 رييخة أخرى: "؛ ومر  "حيرو كتتمس   بك : "ال هللق دفق ،قلب ا نقي اداود كان ل. فقط بوالقل اءنقيأل ريدةبسعادة فمنح ي   ماوهو  ،هللا ؤيةر سوىهلل  ت االستجابةليس»

 (San Bernardo, Sermone sul Cantico dei Cantici, parte prima, Città Nuova, Roma 2006, pp. 95-97). «ن هللاريب ا مكون قأن أهو 
46 L. Giussani, «Testimonianza durante l’incontro del Santo Padre Giovanni Paolo II con i movimenti ecclesiali e le 

nuove comunità», in L. Giussani - S. Alberto - J. Prades, Generare tracce nella storia del mondo, op. cit., p. IV. 
47 I. Silone, L’avventura d’un povero cristiano, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1968, p. 126. 

اهي ة وهوبالم ،لقبواللى ع القدرة هذه. همتمث لة بلة ابل الهدها لقبودان خالل إعم ةلقاعال تهقيلخم هللا يكر  » 48  . «عقلجوهر ال هي ،أيض 

(F. Varillon, L’umiltà di Dio, Qiqajon, Magnano (Bi) 1999, p. 45) 
49 Cfr. L. Giussani - S. Alberto - J. Prades, Generare tracce nella storia del mondo, op. cit., p. 10. 
50 Ibidem, p. 26. 
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 هبداخلشيء » –ريع الزوال س جهمن خالل و ي  اإلله ء نفسه: يمر  الشي يحدث ،مابعد ألفي ع ،ابة لنحتى بالنس

ندرك لم  نإ ،لذلك .ه إلهي  ألن   ،ويبقى ،هو ما يثبت عبر شيء سريع الزوال هذا "الشيء" الذي يمر   .– «شيء

اها عتبارافسينتهي بنا األمر ب ،اهينلتقاالذي  ورضحال طبيعة  .آخر أمر 

 .اد  جي   اظهلحنب أن جي يتال نقطةال يه ههذ

 ما في أوقات أخرىرب   .ناه والذي نحن هنا من أجلهالتقيالذي  ختالفتوى وأصل االمحك إدرا في ةلأسمال تكمن

ي الذي دخل ف يعنالم هذا الدليلإدراك طبيعة ى ة إلدون الحاج ،حد  ال ادون الوصول إلى هذكان بوسعنا أن ننجح 

 نيكن لم إ ،لفترة طويلة نيي  مسيحالبقاء  جح فيننلن  ،تساؤل محل  شيء  ل  كحيث  ،فوضى اليومولكن في  ،حياتنا

بشكل  هقبولاآلن لم يعد من الممكن »: ون جوس انيدقال  1968عام في  .الدائم بمعناه معترف به يلدلبفضل 

 51.«لكبذ سمحتال  نةزمألفا ،سلبي  

ن أريد أال  ،نفسيلا أقول هذ .تنطوي عليهي الذ دهالج ل  مع ك ،ةهذه اللحظة التاريخي   يعيشلمفعم بالحماسة أنا 

 ،شيء يسير على ما يرام كل   ن  ا أمعتقد   ،يش في وهم )كما هو الحال في فقاعة(العي ينفيك ال إذ ،هذا الجهد جن بتأ

غير المجدي  سيكون من هدوء.نعم ببعض المع األصدقاء أل اه إلى هنا سنوي  ج  وأتوقة مريحة ي منطفغلق نأف

 .لعيشل

يدوم! ء شيال أن تعتبر ة التي والعدمي   ،االذي يحيط بن الشك  هذا و ،لتباسهذا اال كل   يد  تحختبر ن أن نا حظسن الحل

 ،همأن يفاريخ في الت ع أحد  يستطم ل امكما رب   ،تجربتنا داخلمن و ،أن نفهمقة بهذه الطريمقدورنا بن  أل ،نعم

شخص  أمام ،صمدقة تعال مامأفجأة سه يجد نفو دتصم قةالعال  ن  أالمرء رى يعندما كما  إن ه .ةالمسيحي   اختالف

 .ختالفلى االإف للحظة التعر  د ا في تلك امن السهل ج .«هذا مختلف! ،آه»ر: ثم يفك   ،ه حق ايحب  

ال  من الحقيقة وجهله  الذي –هذا "الشيء" نا كادرإ عدم بببس ،نقطة باءال  ةؤيد رعب النقطة ألف ود إلىنع نان  إ

 ما .هناهشاشتنا ل لخ دال .عليهنا فر  عتعدم بسبب كن ول ،ليس بسبب هشاشتنا. تحديدوجه العلى  – فيه سلب

فيك »: ااتهركذفي مسوم إيتي هيلي تكتب .بساطة القلبو ،مشكلة العقل هن  إ ،قي  أخالتماسك ة سألم ليس طرحته

 52.«ةر واضحن تصبح األمويجب أ

 

في التحد  . 2  تعر 

 

نحن  .عام قبل ألفي وقعالحدث الذي  نفس  اليوم  لناصي من ،ات ملموسة وحازمةءلقال الخمن  ،نا وحدناسل

ا في نفس ال  يصف تشيكوف .فر  عتلنفس ا في عيش ،ةرينفس المسب القيامفي  ي انواجه تحد  و ،ةخبرنشارك أيض 

 ،الحالي   والحدث لي  ن الحدث األو  بيما العالقة شاعري   بشكلو ،الطالب عنوان لمحالتي ت ،صهدى قصإحفي 

 .تجربتناو – ينلواألو   – طرسبين تجربة ب

 ،وابنتها أم   ،تينملأرضيافة في  ،شاب  وهو طالب  ،إيفاننزل ي ،في أمسية باردة ومظلمة ،صيدالعند عودته من 

 يسوعشعور عن  ،العشاء األخيرعن  ،يسوع آالمث عن الحديويبدأ في  اإليهم ضم  ينف .دأمام الموقن تيلساج

 فيها ديعو»اللحظة التي  عنو ،الديك عن صياح ،سطرب وإنكار ،خيانة يهوذاعن  ،الزيتون ستانب في بركلبا

في حين ر حس  تت تقوا الفي هذت خذأ ،فاسيالسي ، األم  أن  وينتبه  .«بمرارة يبكيء وغادر الفنافي ،إلى نفسهبطرس 

 ف:وككتب تشيي .ابنتها شديدلم الاأل أصاب

ت جهشأإذا  فاسيليسا: بشأن الطالب رك  ف[ ...] .أبعد من ذلكإلى ب وذه تينملرلأل ةديعسة لالطالب لي تمن ى»

وكانت ا يليس[ إذا بكت فاس...] ...هابالقة له عفي تلك الليلة الرهيبة  بطرسما حدث ل ذكل فهذا يعني أن   ،بالبكاء

 ،المرأتينمع  ،لحاضربا صلةله  ،ان  ر قروالذي حدث قبل تسعة عش ،ه  توه لرواما  ن  لواضح أا منفابنتها مشوشة 

ا ه كان قاألن   فذلك ليس ،البكاءبالعجوز ت خذأإذا  .الناس مع كل   ،سهمع نف ،ية المهجورةذه القرما مع هورب   در 

 سففي نبما حدث  ةم  مهت تكانها انيككل  ن ها بهها وأليشب انك رسبط ألن   بل ،رةعلى الرواية بطريقة مؤث  

ن خالل مرتبط بالحاضر م ،رك  ، فضيالما .هأنفاسلحظة اللتقاط ل فوتوق   ،هسفن في ةأثار الفرح فجو .بطرس

س لم إنما فطرفي هذه السلسلة:  رأى للتو  ه أن  له وبدا  .بعضنحدر من بعضها التاألحداث المتواصلة سلسلة من 

                                                           
 .12، ص مرجع مذكور، اضرحي  أي ح ،جوس انيون وكار  راجع  51

52 E. Hillesum, Diario. 1941-1943, Adelphi, Milano 1985, p. 57. 
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الحقيقة  أن   فك ر ،[...] برقاالمتن بر النهر على وبينما كان يع .الفورعلى از زتهاالببدأ اآلخر  ،الطرفين دحأ

ومن  ،ى اليومدون انقطاع حت نامتد  ي ،ةنهكرئيس الفناء حديقة وفي  ،هناك ي ةحياة اإلنسانالكا ر  ن حيوالجمال اللذ

 اتدريجي  فاعتراه ؛ كل عام  ى األرض بشة البشرية والحياة عليالحااز ا نقطة ارتكدائم   نشكاليا كان اهمالواضح أن  

غامضة بشكل ال سعادة ع توق  و –عمره فقط  العشرين منفي الثانية وكان  –ة والقو   ةلصح  او ةي  بوالشبب شعور  

 53.«رائعة ومليئة بالمعنى العميقو مثيرةالحياة  له تبدو ،أحدلم يسمع بها غامضة سعادة  ،ي عبَّر عنه

كان يشبهها  رسبط[ ...] [ فذلك ألن  ...البكاء ]بالعجوز ت خذأإذا »كوف: ها تشيتي حدسالعالقة الهي  ةشهدم

 .«رسطب سففي نبما حدث  ةمهتم  ت كانها كيانبكل   هاوألن  

لذي ك طبيعة اللقاء اادرإ تحد ي ،مثلهم ،نواجهو .يسوع واقابل ل منائأوالتي عاشها ة الخبرنحن هنا من أجل نفس 

لنا  بي نت همترحلو .يلتحد  بمنأى عن هذا ا وانولم يك وائلحتى األ .ناحوذ عليتالذي اسوالحضور  ،ل لناحص

اأي اليوم عليه ا السيرج ب علينالذي يتوالطريق   ابير  ي كلذلك دعونا نعود إلى اللحظة التي كان فيها التحد   .ض 

 .هممامأ الماثلالذي  الفختاله أجبرهم على إدراك الدرجة أن  

شياء أ أمام الجميع يسوع ركذ –جعله ملك ا  عمجوأراد ال كسمرغفة والاأل كث ر امعند –ات ناسبفي إحدى الم

مبادرة زمام ال يسوع نفسهأخذ ثم   .صمت عظيم ساد»: هافهم من نواالتالميذ لم يتمك  أن   حتىة باإلثاربت تسب  

ا؟م نتأفي المغادرة  ونرغبهل ت": قائال لكسره  تهمخبرل ص كخ  التي تللجملة ة في ابطرس بقو   نطلقي ناوه ."أيض 

كلمات  كلديوحدك أنت ؟ نذهبمن إلى ف ،ن إذا ابتعدنا عنكولك ،ا تقولهفهم مال ن اض  نحن أي ،يا رب  "دة: مؤك  ال

ة المجموع» –اني وس  ج عتابي – ، ألن  «للغاية معقوالكان [ ...الموقف ] ذاك[...]. "ةتعطي معنى للحياوتشرح 

 كانوإال، ل .هتكلما ىلسوى االعتماد ع عيتستطكن تلم يسوع ومواقفه  فرادة يش معالتعاعلى  بناء  ، وغيرةصال

لم  نإ"ة في عيونهم: [ أكثر إقناع ا من تلك الموجودهاننكر نا أنعلية ]كما ينبغي دل  أينبغي عليهم أن ينكروا 

نطباع عن هذا االحول اشرة الذي أحدثته المع ستمر  مر الالتكرا إن   ."ئ اشيق فلن أصد   ،ستطع تصديق هذا الرجلأ

بعد سنوات من العيش  ،ص ماحكم شخيشبه حكم وهو  54.«هعتمادهم عليالعقول ملد الحكم احد  هو الذي  فرادةال

 ،ر مزاجيي  غأ قد ،احزين   ،أكون غاضب ا قد ،تريدما  يحدثفل» :إذا كان لديه عالقة طبيعية معهايقول  ،مع والدته

 ى أي  أن يتحد   هكنميم حك ىإل دفعهالتعايش ي .«نيوالدتي تحب   ن أنكر أن  تطيع أني ال أسلكن   ،لعالم كلها ارينه قد

 .مزاج

وهذه هي  .للوصول إلى اليقينوقت ال اهذل ةاجحنحن ب 55.«"تهمده "يف ان  ضم  مة خبرهة الب الحكم مواجيتطل  »

 ،كثير من األحيانالي ف ،ر أن نايغ «ا؟أيض  أنتم المغادرة ي ف نوهل ترغب»يعاملنا يسوع كبالغين:  .الحياة ي ةدرام

 .ان  بدال مر قر  وأن ي ،الصعوبات نم لناشتنويهو أن يأتي  نود  

الشيء " ]ما هذا "؟تكونمن  ،إذن اء:"األصدقاء واألعد حهطريؤال الذي كان لإلجابة على السو ،لهذا السبب»

يقين  دليزدان من ارتباطهم ]ديمتأك  لتالميذ ا الوقت   ليجعل يسوعظر انت ،[ذي ال يمكننا تحديده؟الموجود فيك وال"

 فيين بشكل قاطع سخار ناسال حأصبعندما ه ضح يسوع سر  لقد أو .المتعن تين عداء  واأل ،[به مهثي تشب  ف عقلال

 56.«به من عدمهاالعتراف 

وهو يعلم  .وعيعن ق به تعل  تو اتني  حر  لم سأن تسته ينتظر : إن  علينا يفرض نفسهأن أو  اناخط  سوع أن يتريد يال ي

فهو ليس في عجلة من  ،لذلك .ان  ا مترافاعوره لن يصبح حق ا بحض ترافعالا فإن   ،ناتي  ل حر  ه بدون تدخ  د ا أن  جي  

 .طريقه في داخلنا ف بهارتيشق  االعا أن وينتظر من  تنا ي  لحر   يترك مجاال   بل ،لححرق المرايريد  الو ،رهأم

 .ناإلي ىتأذي لا ختالفصل االؤال حول أب السال يمكننا تجن  ف ،تأكيد الواقع في مجمل عواملههو  لعقال وبما أن  

 أمامنا فإن   ،ما يحيط بنا كل   عن عانقطاعالمة  ك لشت ،الحياة ةكثافة ومن حيث اإلنساني   ،هانرامار التي إذا كانت الث

 ،األشخاص الذين يوثقونهلقدرات خاصة ل فضب املل شكشهذه الثمار يمكن شرحها ب ا أن  إم   :من اثنين أمر

ا،  يءش ،يفوق قدراتهم آخر ئ اشي تثبوت كشفت ،لنايرتكبون أخطاء مثو ،انمثل نوهش   ،اص مثلنأشخا بما أن هم وإم 

 57.(«منهوفعرت مثمارهمن »)آخر يعمل فيهم 

                                                           
53 A. Čechov, «Lo studente», in Id., Racconti, vol. II, Oscar Mondadori, Milano 1996, pp. 944-945. 

، حالد عاء المسيا لصأ في س اني،لويجي جو  54  .2010، القدس الالتيني ةيركي ة البطرة عمطبي 
 . 69، ص رنفس المصد 55
 والصفحة. نفس المصدر 56

57 Cfr. L. Giussani, Perché la Chiesa, Rizzoli, Milano 2014, p. 273ss. 
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ال » – جوس اني دونيقول  كما –ن ولك ،دهحد  أن ي ،هقوليأن  عقليال يمكن ل ،خر"اآلشيء الهذا " ونيكما حول 

بعض  بشأنو ،ةفقرر بشأن هذه العامل يقر   هناك ،لخلداا يفناك عامل [ ه...] .هدووجأعترف بأن  الإيمكنني 

 نين  إف ،شيء آخر لم أقل أي   نني إجة أن  رلدهشة لدل ةثيرالم ،ةرفقن بعض األصداء في هذه الوع ،ةفقرذه الهنتائج 

اتفعطي أال  امل وعع اليمجفق ا له واختبارواقع الذي يمكن يد التأك يه ني ةعقالال ألن   ،[قوم بهاأ يالت] ةلخبرل سير 

 58.«املالعو ميعج ،لهك  التي تش

ا في إقليم أستاذ  ل يعم اعجتمالم اعو عامينقابلنا قبل صديق وهو  ،يندكيل آزورميفاجأني مي ة األخيرةمد  ال في

ا جد  اك ،ها رآم  ممندهش ا كان  . وإذالباسك وهو قضى عامين قد ف ،بها شعر م  الناجمة ع اساتكنعاللا ن مخلص 

 ما لو أن  ك .مفهي نأد يريكان ه ألن   ،والمدارس ،ةالخيري   عمالواأل ،والعطالت ،ةباني  اإلس عاتناامجيع جميزور 

لى نظر إ ،قطق فقائدعشر ب "ريداء مدلق" إلى هلوصوعد بو .لم نعد نراه في الغالبنا ما إلي أعادقد مندي أزور

هناك شيء ما »: الفق ،«ةرفقال هذه ءادأص ضبع»و ،التواجد مع اوطريقة  ،عامل بهانتالطريقة التي  اختالف

معاملة في  ،قاءاللتفي االطريقة بهذه  ،هناك رك أن  ا دون أن يدهذ كل  ال يستطيع أن ينظر إلى  .«ادث هنيح

 ،هناك شيء آخر ،شيء واالهتمام بكل   ،ضعضنا البعبن ث عحوالب ،عضنا البعضبوالنظر إلى  ،عضنا البعضب

ا اطالق  نا – يديقوده بعد ذلك إلى التأك ه إن  »: هصبافي  كليريكي ةالواقع كان في اإل ؛ فيوقت طويل قبلقيل له  مم 

 .«كل ه ذاه لأصفي كون أن ي هيمكن ي  اإلله وحده .هو

 ،تعريف المعجزة كحدث انيمكن» .ظم معجزةهو أع ،ان  د مواح ، مثله مثل كل  ميكيل صادفهالذي  ي  تغيير اإلنسان

يجعله يشارك  نالقيم التي يريد أإلى و ،هإلي هاتبناإلنسان على االمن خاللها  هللا ربجي ،ختبارلال قابل اقعأي كو

 شكله برضوحهللا هذه هي الطريقة التي يفرض بها  .دراك واقعهإن إلى اإلنسا اللهامن خيدعو هللا والتي  ،فيها

ا هلتخي  نهذا ليس شيئ ا و 59.«موسلم  .ويختفي فور 

ما  راعصال يحتدميأتي موقفنا إلى السطح و – أكثر اكتماال ،مختلفة ة  نساني  إ جزة  عم – المعجزة بالتحديد أماممن 

ة ي  ف الحر  كشت – إي اه اإللهي   سر  ال جن بناالذي ال ي – صراعفي هذا ال .ةاظفظة والوالشفافي   ،غالقنفتاح واالبين االن

يجب أن  المكتمصير واالال غبلو ناكا إذ») في اكتشاف الواقع ومعناه ،عن دورها الحاسم في رحلة المعرفة

ا أن تلعب دو ةي  الحر   علىف ،احر  يكون  ي ة  ،لذلك .[...] المصير في اكتشافر  سير العلى  يقتصرال إن  دور الحر 

ا  بل ،فحسب حياة امجكانس هللا ونح موقف ا »ندعو في كثير من األحيان  ،في هذا الصراع 60.(«شاف هللاكتا يفأيض 

سبق  ة موقفقيالحق يف وما ه «نقدي ا  .ةرؤيالح لنا بال يسم «جفاف» ،اني(وس  ول جما يقك 61،«مسبقرحيل »)م 

ا   .همع ةاأللفو ،عتراف بحضور المسيحهي االفوالء بي هذا الصراع كون فالمكافأة ألولئك الذين يشارأم 

عتراف بـ إلى اال وصوللا بل ،ف عند عتبة هذا االعترافليست التوق   ،ها األصدقاءأي   ،المشكلةفإن  ،التاليبو

 .يجمعنا ذيه والالتقينا الذيو ،نراهلما  «رخياأل ينبوعال"

 ،("نعم! ،آهالخطوة األخيرة )" ينضفترم ،ة[رفقهذه الكنزل ]هذا المكنحن نجازف بالعيش في نعمة كبيرة »

 ن  يقة تجعلكرطب ن  كتقرف نشعأن ت ن  يمكنك .[...] هاعيش من دونولكن  ،للمسيحوهي  ،ألخيرةبالخطوة ا ينفعترم

ة بي  الجوانب اإليجا جميع عيش ن  [ ؛ يمكنك...يئة ]هذه الب لعيش مثلاب نبحيث تستمتع ،اتهتب  من ،ن  بينك تفايلط

مع ا  ن  الذي وضعك العامل الحقيقي  ب ،مالئمافع البالد ترافاالعف عند عتبة توق  ال ،فتوق  الومع ذلك  ،ةرفقلهذه ال

 ن  وصلتن  أن ككما لو  .ن  نفسكأل خيراأل وعينبهذا من خالل عدم توضيح ال ل  ك عيش ن  كنكيم .[...] ل  شيءقبل ك

م ك "حاضر المسيح نحن مع ا ألن  : "ن  لقن تأ» لكنو .«ن أجل المسيحه مإن   ،حهناك المسي ،نعم»تبة الشيء: إلى ع

 62.«؟واالمتنان ،واالعتراف ،ةمن العاطفة الوجودي  يحصل 

هكذا  .ةي  حر  ه بفتالخان من اكتشاف تظار أن نتمك  انفي  ،ا باالبتعاد عنهنسمح لي هن  أجة ردلتنا ي  حر  ح المسي حب  ي

 .يتولكم نموي هناك[ ...] وضيقته أن يترك نفسه إنسانر عندما يقر  »: وقف هللا تجاهنام يصف فون بالتازار

                                                           
58 L. Giussani, Si può vivere così?, Rizzoli, Milano 2007, p. 272. 
59 L. Giussani, Perché la Chiesa, op. cit., p. 287. 

 . 6200ي ة، القدس الالتين البطريركي ةة ع، مطبديني  س  الالح، جوس اني ويجيل  60
  .170، ص نفس المصدر  61

62 L. Giussani, Affezione e dimora, op. cit., pp. 361-362. «Attraversiamo i miracoli come ciechi, senza vedere che il più 

piccolo germoglio di un fiore è fatto di migliaia di galassie» (C. Bobin, La vita grande, Anima Mundi, Otranto (Le) 

2018, p. 41). 
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 ،ةعريضالويلة طلرق اطلاى طول ر معهم عليأسأن  علي  ،[...ذلك على مضض ]بون قومي ربشال ن بما أن  لكو

 63.«يقتنعوا بالحقيقة وحياة كاملة حتى

ا على تيموافقبصبر  هللا رينتظ» مت أمام شخص صفي قف بال حراك ووال المتسو  مثل ال هللاينتظر  .هت  حبم أخير 

 إن  » :ليفون قول سيمت .ناتحب  مل يتوس  ع هللا الذي هو توق   منزال .هذا االنتظارهو  منزال .زة خبيعطيه قطع قد

 يننتظار يجعلنا شبيهالوالتواضع في ا ،هللا توس لب أتيناي زمنعن الث إلينا ما يتحد   وكل   ،والبحر ،والجبال ،النجوم

 64.«هللبا

غادر المكان إلفساح المجال قد  الرب   لو أن   اممر كاأل : يبدوالمالك نصرفعندما ي ،عذراءلبادعونا نفكر 

 .اتهي  لحر  

على وجه ه ن  أل ،على العكس من ذلك .بنهبا ال  مب األب غيرليس  .إلنجيلمذكور في الا ل  اضلبن ااالبر نفك  دعونا 

ا على ر  قاد يكونلن  ابنه د ا أن  فهو يعلم جي   ،ةحياالخلوق الذي أعطاه د ا من هو المويعرف جي   هيحب  التحديد 

 .ةي  الحر   من خالل الإ ابن ااكتشاف طعم كونه 

 .[...ه ]با عل قابنه م األبيبقي  ال»: ثل االبن الضال  م ال  متأم   ،فرديناند أولريش ي  كوليثاكلا ي  يلسوف األلمانكتب الف

اته ذ هو ةب  محبل في أن يصبح المتمث   عن الخطر المستقبلي   مسؤوال جعلهو كآخر أطلق سراح اآلخرقد  فهو

 65.«هتي  من هاوية حر   نطالق اا

ه ألن   ،تهي  ويحترم حر   ،ابنه يرحل األبيترك  .«نه يرحلبا ركتي اطةببس»بنه؟ ة اي  ه لحر  األب حب   كيف يظهر

حب ينس»: قائال يواصل أولريتش .ا لهابن   نهوك معهب صطحي نأه دون ال يبتعد عنابنه  اليقين بأن   ىيعتمد عل

 ،تهمص ،ي  وباختبائه األ .هبل من أجل ،ضد  ابنه قوم بذلكوال ي ،كاملالنفسه وء هدإلى  ،عبيرتلاز اذا جإ ،إذن األب

ال  .دون أبمن  في الب عد: تأن ستي تب المة اآلهو رح ،المثله عنالذي يخبرنا  ،نذلك االب .هو رحمة مرافقته

مزرعته ويسمح البنه  في ،يستريح"" ،األببقى لمثل إال إذا استمعنا إليه بروح من الشفقة والغفران! ينفهم ا

من خالل "تشهد ة ي  حر  عن نفسه كح وضوب يعب ر ،العمل نع ي  رهاظال االنقطاعذا في ه ،قاءفي هذا الب .بالرحيل

 66.«وهي حاضرة "طفق هحضور

تي تجعله لايقة الحقة نبرب ،يهأب اختالف ك االبن الضال  يدر ،األب تركه فيهالذي ي ،ة هذا بالتحديدي  الحر   المجفي 

وال  ،ال نجاحو ،ةال قو   .ةي  حلروا ةفي هذه األبو   –نووين ي رهنيالحظ  –هناك فراغ رهيب » .د إلى منزلهيعو

 مافيه  يسل لمكان الذيه اإن   .ةة الحقيقي  ي  لحر  ا مكان ايب هو أيض  راغ الرههذا الف كن  ل .سهل ىوال رض ،ةبي  شع

 67.«ةة الحقيقي  ة الروحي  على القو  يمكن العثور  ثوحي وابطالرقي ده تال  الحب   حيث ،نخسره

قيقة ل إلى الحال يمكن الوصو»: 68لثانيا ي  الفاتيكان عمالمجل وقي .كأب ةقي  يقحيكشف األب طبيعته ال ،موقفه في

 .ها ويدعمهاب  يحتنا وي  حر   يحترمالمسيح  .«ةي  من خالل الحر  إال 

شيء كل  ينتهي لعيش في خوف من أن باين مكن ا محكوال وإ ،اجودنوإلى  ما دخل مدىل يندركنصبح مأن يجب 

 ،هنا ن ناإ من حيث، اواحد من   كل  شعر به  يالذ لدليلا فضلب ،ناأنا ثنايا  يح فيسمإذا لم يدخل ال م.دالع ىلإ

ن يع أوال أستط ،نفسي اآلن  أستطيع أن أحب  ال ،–اآلن!  –آلن المسيح ا حضوربدون » إذ ،نخاف مثل الجميعسف

 كل   لدي   كانتو ،هتاكلم ل  ك لدي   كانت حت ى وإن ،ى األمر بالنسبة ليفقد انته ،م يقم المسيحل نإ .ك اآلنب  أح

 ورضحلكن مع و ،![على قول هذا انيجوس  يجرؤ ر ]نتحأ قد ،د  ح أقصىفي  ،نصوص األناجيلمع  .أناجيله

 69.«!اليح المسحضور  عم ،الماضي[ مند حدث ه ليس مجر  ألن  سيح ال ]الم

ب نه التغل  امكوأن  بإما حدث لنا  شيئ ا أن نكسب؟ الوعي بأن   نا؟ ماذا يمكنالعناء امهذه األي  هنا  وجودنا ستحق  لماذا ي

فقط ينفع  ،«بالمزيد قومأن أ اآلناول أحس»التفكير:  نفعيال  .إلى العدم سائر  شيء  كل   بأن   ثقةم العدعلى القلق و

                                                           
63 H.U. von Balthasar, Il cuore del mondo, Jaca Book, Milano 2006, p. 119. 
64 S. Weil, Quaderni. Volume quarto, Adelphi, Milano 1993, p. 177. 
65 F. Ulrich, Gabe und Vergebung. Ein Beitrag zur biblischen Ontologie (Dono e Perdono. Un contributo per 

un’ontologia biblica), Johannes, Freiburg 2006, p. 455. 
66 Ibidem, pp. 452, 457-458. «أنت تركتني أذهب عندما أردت وعندما لم أكن أريد، لكن  ك لم تبتعد عن  ي». 

(Guglielmo di Saint-Thierry, Preghiere meditate. Opere/3, Città Nuova, Roma 1998, p. 214). 
67 H.J.M. Nouwen, L’abbraccio benedicente, Queriniana, Brescia 2018, p. 197. 

لألم اقسال Humanae Dignitatis  يني ةي ة الدن حول الحر  راجع اإلعال  68  . 2 ،و 
69 L. Giussani, Qui e ora (1984-1985), op. cit., p. 77. 
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 وحده 70.«ةمجتذبتك برحفلذلك ا ،اأبدي   احب  أحببتك  إن ي»: أنا نتجهم أول ،تأن هشيء لم تنتج ،ما حدث وعي  

 .أنفسنا قوام وهه ضورح

 

 قالتحق ضرورة .3

 

 71.«أم آجال   جال  ي عايختف قبالتحق   لتزمال ي ه أوحث   ثم ال يتم  قيمة  حولغامض  شعورس أو حدبدافع يأتي من »

ههالذي وهذا التحذير  ا يني  معجاال بطالللاني وس  جدون  ج  إذا كان » .دون استثناء ،ينطبق علينا جميع ا أيض 

يجب : "شبابت للل[ لذلك ق...] .بطريقة أو بأخرىر األم اهذ "ي رى فيجب أن" ،ةحيالاعلى  د  الرالمسيح هو حق ا 

 رحضو احق   هو جواب   أي   عيشفهم وو ختبارارؤية وعلى قادرين  نشطة حياتنا حتى نكونأن نراقب جميع أ

 72.«شطةنألفي تلك ان نفسها التي تعب ر عة ة الملح  تنا اإلنساني  خبرح لحاجات واحتياجات سيلما

 ،ونوغمدير دراسات فيني قال ،ةمبروسي  األبة مكتالفي الذي تم   انيوس  جو حول لوغانمؤتمر  أعمال تقديمخالل 

كما  – "هللا سبيل" المسيح فيبنفسه  عتبيينما كان ب ،انيوس  ج دون ن  إ إذن يمكننا أن نقول»: و مانزيرانكف وند

فت   رين والرسل اآلخ سوادروأن سرطة برخب من أن  ق ق  حتي حيةانمن كان  –أعمال الرسل في  ةالمسيحي   عر 

اأي هبالنسبة ل أصيلكل شب نةس  نأم  كانت  على  أو قطارالفي  يهملتقي نالذي الشباب ودعكان ي ،ومن ناحية أخرى ،ض 

ء اروهذا  "همكحر  ت"اني معيار أصالة وس  ج دونع تتب   ،وجه التحديدولكن على  .معه يرلسل ،هرسة برشيقاعد مدم

ته خبر د أن  اعتقإلى اال توص لوهكذا  .سد  قمة الكتاب الي األناجيل وفي بقي  قة فوث  اإليمان الم خبراتي ح فيسالم

المسيح  هذا يعني أن   فإن   ،ينخروالرسل اآل راوسندوأ بطرسة خبرنة كنس  مؤ نتكا إذا هؤالءدرب رفاق المع 

ا بشكل فع   ظل  القائم  ارنا عصفي  ةبشري  لاإلنقاذ  ،ال في التاريخحاضر   73.«أيض 

أو  ،ظالم ي  أ ىأن أتحد  بسمح لي يدخل في حياتي ا م ن أن  ق مأن أتحق   علي   .ةنقدي  ت غير ءاامنتا نيسةالكد ال تري

 74.تخدعناال نا وكذب عليالكنيسة ال ت فإن   ،ةعامجسة الدرم في نادرسبق وسكما و .م أمانشك أو خوف أو عد أي  

ن أماكن مريحة وال يكفي البحث ع ،فيكت ة الظيرحوال ،اط ال يكفياالرتب أن   ،إذن ،ونكردت مأنت .يهذا هو التحد  

 فييذ متالال يغلق يسوعلم  .مكال يحب  عليكم هذا ومن يقترح  .لطريقةهذه اب جحلن نن .ينكير في العيش كمسيحي  تفلل

 ،يبة عالقى لع ظتحافا ذإ»: هدعومن  ينقتحق  م ،ي العالمهم الطريقة التي يمكنهم بها تحد  سل مبل  ،حظيرة

 75.«غيرها من الطرقارنة ب تضاهى مقك تعيش بطريقة الرك أن  وف تدفس

 :ماكحدإي كتب لت

اتلقد اعتقدت  "؟زمنة الوطأ مأما ثبتي عساهما "»  كامنةمن االكتئاب  حالةان نتيجة ؤال كهذا الس أن   ةكثير مر 

 األمر أن   رةنة األخياآلو فيأدركت مع ذلك  .انيماإل يف نقص ةنتيجحال  أو في أي   ،راكدةسخرية  أو ،في نفسي

ا أساسي  ر بمروي  ؤالي هذا قد تغس ألن   بين،مكتئلله ليس سؤاال  إن   ،ال .كذلكليس  العالقة  منا ر الوقت وأصبح جزء 

الدرجة أن   ،المسيح مع ليومي  والحوار ا  ،منزال ةأطو مامأ ،المسيحها أي   ،ثبتكيف ت: "فك رأ ني وجدت نفسي مرار 

في  ،ةيات الحياة اليومي  في تحد   ،ذين ينمونال في العالقة مع األطفال ،قاءاألصدمع  ،يزواجفي  ثبتكيف ت

في  ."؟ كيف؟بها اآلن غير مكترثة يدنجأالتي ا وها كثير  أحب  كنت شياء التي في األ ،ينخرنف التي تالمخاو

ا  إيجادي لتي وا ،عهبما كنت أتوق   ارنة  زة لحدوثه( مقا سمة ممي  م  ئداهي  ههذو) عة"أشياء أخرى وغير متوق  "دائم 

 ها في حاالت الضرورةدعونة من الزخرف سيح نوع االمفترة طويلة من حياتي كان ل .ولد من جديدأتجعلني 

                                                           
 راجع إرميا 31: 3 70
71 L. Giussani, Certi di alcune grandi cose (1979-1981), Bur, Milano 2007, p. 158. 
72 L. Giussani, Un avvenimento di vita, cioè una storia, a cura di C .Di Martino, EDIT-Il Sabato, Roma 1993, p. 341. 
73 F. Manzi, «Punto di vista di un biblista sugli Atti del Convegno della FTL: “Giussani: Il pensiero sorgivo”», in Rivista 

Teologica di Lugano, anno XXIV, 1/2019, p. 200. 
74 Cfr. L. Giussani, Perché la Chiesa, op. cit., pp. 268-269. 

ر » 75 ها األزهفي  نسانلإل ةلي  ألو  تطلبات االمابق تطلى ع ء  ناب داقي ةمصات ذا هأن  برف تعي  ن أ ممكنلا منه أن  ع وسمع ينيسة الكتكر  سوع يما كان  هذا .لصيو 

هذا  ن  إ ."خرآ نكامأي  ي جدها فال تعمة مفرة حياة ل على خبمعي تحص": [لك] سة تقولكنيال أن  رض. وكألهذه ا ىلع «ضعف ةالمائ» [...]ر بيتعب يقصد

  .«رشالب ل  كسيح لتمرار المسها كاسفن طرحتوتجربة ضع وما نفسهنيسة تضع كال ن  أل ينك  الس ةحافى لع بدويد الوع

(L. Giussani, Perché la Chiesa, op. cit., p. 268). 
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احتى بدون الكثير من ال ،لكن اآلنو .بسهولة بنفسيشيء آخر يمكنني إدارته  كل   ي حين أن  ف ،واإللحاح  ،تهز 

 دون نابعد سماعو ،ومع ذلك .لغةمبابليس  شيئ ا" واأن تفعل نويعتطسال ت يبدون" الوعي بأن   حول بوضصو

لى الطريق وبدأنا في إودة الع وزوجيأنا  ت  رقر   ،العام بدايةلقاء في  الرحلة"في برة مثاالى لنا "اني يتمن  س  وج

 المسيح ألن   ،دة من أجمل لحظات زواجناحاونت اك لقد .اإلحسان اتفي بادر ،دبعد الكثير من الترد   ،المشاركة

ا بكان  إلى  مامنضاالفي  ،غامض وبشكل؛ النشاطمع ا استئناف  المتجد د رارقلفي ذلك اد يننا من جديحاضر 

فترة منذ ين على الطريق كما لم يحدث نا مع ا متحدَّ يسنفوجدنا  ،ي الظاهرف به عالقة له ال ةاعمربوي  للجح تاقترا

ر لفوها كشفت على األن   ،ياتيتسونامي في ح بمثابة اإلحسان اتربادت عة! كانة غير متوق  من هدي   لها اي .طويلة

 .«ةالحيا هتجا لزتكامل موقفي المخ

 نفسهال هاحطرو ،لتي تحملها لك الكنيسةة االرسال حقيقةلتحقق من ح لك باوفرة الحياة هذه هي ما سيسم إن  

ا تقوله مم   ق"التحق  "يكمن في مكان آخر  هتباراخاالمتالء الذي ال يمكن  ةتجرب يفف .للمسيح في التاريخ دامتداك

 ةزايدتم الني ةقعب متبن ي ا ،لقوان تيمكنك  هكذاو .«نره هنا واآلوجه حضوو ،جسد المسيحأنا »الكنيسة عن نفسها: 

 .«المسيح هنا» ،ما تقوله الكنيسة عن نفسها

ذلك المكان الذي  لخادعيش الن إلنساأن يقبل ا من الضروري   ،ينقالي اذهعلى الوصول إلى  ار  كون قاديكي لو

 نهايةهنا  أن يأتي إلىمرء الر لهذا يقر   .«حياةم الأن تقد  حياة ويجب »كنيسة ال ألن   ،الكنيسة حياة  الله خمن ه لتص

ق من التحق  ب شرعي نا هنكميال »إلنسان إن  ا قائال انيوس  جدون  تابعي ،الواقعفي  .في هذه الحياة غرقيو ،عبوأس

ي ة األك لتأمر ب ا[ من   ]كل   سانإن  اإلنف ،غش  ال تسة الكنيكانت إذا » ،لهذا السبب .«الحياة تضم ندون التزام يهم 

 76.«غش  ال يدوره ب

 ،منزة الطأم وأما بحق   ثبتما يو ،أمام أعيننا ةالمسيحي   اختالف زبري لكي ،قق  تحالذا ا لهي  ورضرالوقت  تبرعي  

غير قابلة ي هف ،حتياجات القلبمع اا مخلصين إذا كن  ف ،ن  فاخن ال .ملاأل اتوخيب ،ياتوالتحد   ،فوروالظ

جة احب نحن! ناهصنع منص أي   نناع عالقالقدرة على كشف  اهلدي أن   حد  إلى بنا  ناالعبتأنفسنا وعلى لالختزال 

 نبرةقة لحقيل .ما يدوموحده هو  حصحيال ن  أل .حيرنة مع القلب لمعرفة ما هو صحالمقاإلى الوقت وإلى بعض  فقط

توافق مع ت ،بدايةكما قلنا في ال ،اهن  أل ؟ولماذا تستمر   .قتبمرور الو وتستمر   –جميع ا  هلمنع ماوهو  –ال لبس فيها 

 الو واهفأ اهل» ،ها ال تتوافق مع القلبألن   ،وثان ال تدومها لكم األطعقتد التي عولواع جمي .لقلباحتياجات ا

 .بعد فترة يختفتفف، فف؛ عدماألصنام  ،ا ال شيءهن  إ .نولوقي أنبياء إسرائيلكان  77،«مل  تكت

ب على يج ذيالي هو التحد   ذاه .أكيدة ةريمسب موقنكي  ناالعبتأنفسنا وعلى ر تصتق الأدوات فنا تحت تصر   كهنا

 .جميع التعامل معهال

حركة والتي تسمح بعدم في ال جميع ا بشكل مستمر   ااهقلتي نتلا ق من االقتراحالتحق   براهين –في الختام  – كماه

 .باء طةالنق برنااختبعد أن  النقطة ألف العودة إلى

أربعة  منذالحركة هذه  في شيعأ .ةة للغايوسبطريقة ملم نضج اإليمانإلى  هائي  ور النعبال رباتخنا بصدد اأ»

ا أدركت عدم  .يمانلإل الوعي الذاتي  قفزة في  بارتخامة عن في هذه الفترة األخيرة أعطيت   لكنو ،وثالثين عام 

 هدأجمنت و ،ني فهمتبأن   فتراض الغنوصي  طويلة مع االشت لفترة لقد ع .ته وإنسانيتيبين ما تلقي  التناسب القائم 

 دجأ .لي ةا بالنسبشيء يبدو جديد   كل   يحدث أن  اليوم  .ني فهمتهعتقدت أن  ول تطبيق ما احاأل – ةبيالجي   بطريقة –

 .شيء كل  ب أث رتشعر بالأ تبدأ .يت بالحركةعندما التق الموقف الذي كان لدي  ا عن مختلف تمام  نفسي في وضع 

ي ندر  تج ،ةإنملقدار ر موقفي بمتغي   لم هاكري ا لكن  ف شبع افي نفسي  ريثكانت تو ،ال حصر له اها عدد  قرأت  كلمات 

 .ملموس الذكاء والقلب بشكل شركأ دون أن ،دةقة مجر  ريطباني س  وج تابعأنت كني أن   أدركت   .يحسال من اآلن

ا خارج اني وس  توقف ج .اتهي بكلموبالتال ،بشخصهق والتعل   ،اء العاطفيمعنى الذك بدأت أفهم عن كونه شخص 

 ظهر نع مته وكنت أعرفه تقريب الما تعل   قي  المعنى الحقي ظهوربدأ بال .من الداخل اعليه ملحكوبدأ في اتي إنساني  

ل الفصول ت منقل  ،طفال  ني أعود ألن   ،أنا مفتون ."الديني   حس  ال"من  العاشرو الخامسو الثالثو يناالثو األو 

 . «"عميقبشكل الواقع أعيش "ي كلل ب ،المعرفةتجميع ل جمن ألكن ليس و ،مهشيء ألتعل   كل   لدي   أكتشف أن  و

يتبعني من  كل  ») ياتناقدرة المسيح على تغيير ح لوحا ي  صختحقق ا ش ،الظروف بكل  العالقة في  ،قناما حق  كل  
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طريقة للوله  نعم""والـ  ،ورهحضاعترافنا ب عقالني ة امتأل ،إحياءهاعلى  ،(«هناضعف  مائةحصل على ي

 .: الحركةاالستحواذ عليناا ونيإل ها للوصولسة التي اختارالملمو

 .االمسيح في حياتن حضورين بقيج الضنلو ،اإليمان صنةخشق العظيم لهو الطري ،إذن ،التحقق
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 القّداس اإللهيّ 

 
56-45، 11 يوحنا ؛ب12-10، 31 رمياإ ؛28-21، 37 اليحزق: ةقراءات الليتورجي  ال               

 

 يبّ وتزو يماتّ  رويمونسنة السيادصاحب ال ةظع                                        

 بولونيا متروبوليت                                                           

 

 تابعنل أيامنا. نحن نستعد   لتي تضيء كل  ا اماألي   إن هاس. والقيامة المقد   المأسبوع اآل ةرياضة الروحي  هذه اللنا  ه دمت

ا أدطرح علينا ت هآالمف .ى النهايةه حت  في حب  سان اإلنن اب بتأث ر ا نلها لبكامسه سل م نفي هو. فهناوج  تو ئلةسوم 

عكس الخوف هو الشجاعة وليس  معتقدين أن   ،بدافع من غرور تافه. سنخونه نحن أينفهم أن نويساعدنا على 

الذين  شريعةجال الر تعن تء وقويااأل نبجسنرى  ؛سرطمثل ب، كالمهجديد من  اء والبدء منيمكننا البك ؛الحب  

إدانة من با مطالب  يصرخ كان الذي  رسيَّ شد المبين الح توارينم، غبائنا القاتل سنشعر بالذهول من ؛هون عليحكمي

العناية  ينمتعل  ملة إلينا وموكال هذه األم   متبن ينوسنختار أن ننمو ، سنبقى مع مريم تحت الصليب ؛هخالص   يمث ل

ا بعي المسؤولين أطفاال  ا م  وكون دنبها ل  .نديأيتام 

ا قد  نحن  حصبن، باعهيسوع وات  ل انتحب  مب ، على االهتمام بالمظاهرفي الواقع رين بمج، نيمثالي   غيريسين: أيض 

ا اكب ناعلج   –" همدأحل "اقل ،لينمن المتسو   – صغارلكن و، سالماتقياس االهتمام باألماكن األولى والعلى و ر 

ة خاص  ، م إلى األمامالتقد  الذي يدفعنا بلطف إلى وا م  د دائد  جتمال ، اللقاءاللقاءهو  . يسوعناب  أحيسوع  فقط ألن  

ه وأال حب  نأن ، هطلب منا بحزم أال نخاف من البقاء معيو، بح الخطوات ثقيلة بعض الشيء أو كسولةصتعندما 

 .هاايا التي تحتويطعا والهدر حياتنننساق إلى 

في ، فرحيا له من  .ينكمساية! نحن اهالن ام إلىوالفرص ليست  حوأعياد الفص .مر  ا يقصير وسرعان م منزال

اأحيان ا نأخذ أنفسنا على محمل الجد  م أن نضحك على أنفسنا )حتى نتعل  ، كسمع ذلأن نفهم ون، الواقع لدرجة ،  كثير 

 من لم التقليوعداألنا من  تقليلالنا على ناساعدتالسخرية و ةفكاهفي حين أن  ال ؛ئ اشينا ه ال يمكن ألحد أن يقول لأن  

 .عبادة األنا تجعلنا نعتقدا كم، لى اإلطالقبط ا عليس محر هشاشتنا تذك  ن أن .به!( مأم نقونا يلعسهل من الو، ب  رال

ها ن  إ .خل صالتي ت ةوحيدتلك اليد ال وحن نادياأي د  نم مساكيننحن  .ان  لم نخرج م، عدنا إلى أنفسنا، في الصوم الكبير

 حي مع المسينكن  ، ولامسكين   اشخص  على حالي ظل  أنا سأ» .مالعا لهذا حصنشرة عيد الفعلى الصورة الجميلة 

ن يحملم طفقكون بالذات ي والتعل ق  ه، نفس   نسان  يحب  اإل وحدهارفقته الل خفمن  [...]ثروة.  اذوا ن  قومأكون   ونم 

طالق بالنسبة إلا لىا عي  بديهليس ا ذهو. جوس اني دونل وقي 78،«نمحب ة اآلخري يلبالتاوالذات  حب  ؛ هذه الرسالة

، الحقوق مضمونيكون  قدو، ةي  انفي الفرد هختصربشكل ي نولك، الذات إلى حب  يعيش وينظر ، لناكجيلجيل 

 .وفي النهاية بدون حب   القريببدون  هولكن  

في  ااحد  و اراء: "سأجعل منهم شعب  ين والفقالمتواضعمن  شعب  ، النبي   بهد عوذي ال –سمعنا كما  –نحن الشعب 

ا بالنسبة  كذلكه ي أعتقد أن  ولكن  ، ة ليبالنسبد أمر أكيه إن   –أعتقد  .هقدسموكذلك ، "يأرض  مأن رؤيتك –لكم أيض 

ا  ناورؤية بعض ام العزلة يساعدنا في أي   مقدسذا الا ورؤية هكوننا مع ا جسدي   وأن  ، وحالن هذا علىبعض 

 ان  ملب طي لكن هنعمة!( و اها كنا نعتقد )إن  مم  ر بكأ هنجد بعش .من هذا الشعب جزء  نا أن نتذكر أن   ،والصعوبات

 في منفسهأ ونقرهيالمطاف إلى االنقسام و مينتهي بهالتي  متقد مينالغير من شعب  .اوشخصي   اجديد   االتزام  

يندعالموة من األخ النقاشات، بل  الوا منه غ  مفروا عتبر أبد  ال ي   وهو أمر  ، هاية بعناوالالشراكة ا إلى خدمة دائم   و 

 .ة واحدة وإلى األبدق مر  حقيت

 في حب   كشف عن نفسهيسمح لنا بأن نكون أنفسنا حق ا ويي ذال، ديالوح protagonismo ناتقد مو سين هيقد  كوننا 

ة قساوة السلبي  الال و، العادل فتراضاال يكتسب  شعب نحن .مهغاللاستفي أو  هنفس وليس في فرض، اآلخرين

ي النهاية مات النعمة والذين ال يرون ففون على عالكيف يتعر   يعرفون أي أولئك الذين ال، بئامصالألنبياء 
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ا نمن فرحة أن  ايا له .ةالعناية اإللهي  بهم ال يقرؤون التاريخ وال يؤمنون ألن  ، متاعبوالراب سوى الخ كون جزء 

سبة نلباال حلاه كما أعتقد أن   –سنوات عديدة منذ كذلك على البقاء  رينقادكون نوأن  هذا اكينسالمب شعمن 

بـ  وسها البابا بنديكتيسمي   ماإلى جانب ، وتساعدهالخير خلصة ومحترمة تسعى إلى في صداقة م –لكثيرين 

 .هما طوال حياتا عملي  من   ينرافقت الكثيرو سير، جزء من قافلة لم تتوقف عن ال«موثوق بهاالشركة ال»

ا حس  وهي  –مه اووئهذا الشعب وحدة  إن    لقدع. إلى الجمي اعهد بهي   – داملالستخ سيول دمةخللهي و ،ةسادائم 

ه عكس العالم إن  . «هؤالء الناس فيه كل   تنيغالمكان الذي ي»نيسة باعتبارها ث عن الكعندما تحد   جوس انيب ناتأث ر

ا من  نويغتنهم ويهبون انفسو ،ناسهؤالء ال كل   تنيغي»هنا  .راءن فقاآلخرو يبقىبينما  ونلقليال غتنيحيث ي ،تمام 

حيث تنمو  ،ةلبشري  امكان ها إن   ،ةللبشري   ؤث رمهي حق ا مكان  الكنيسة»قائال إن   جوس اني تابعوي. «اآلخرين تاهب

 إنساني ونالبشر  لي فإن  وبالتا ،ي ةإنسان اهلكن   ؛بشرنا ألن   ،الزيفمن باستمرار ما يدخله  زيلوت زداد،ة وتالبشري  

 هو ،ةي  العدم ضد   ،ةمع العدمي   راعصال» :اأيض   وقال. «حق ا مؤث رة ةسالكني .رون الطاهعندما يزيلون الزيف ويحب  

 79.«عاشم  ال تأث رال اهذ

ها لكن   ،عيد الفصحعيش ل ،هي تطهير لعيد الفصح –في اإلنجيل  سمعناكما  –ام هذه األي  إن   ،في بعض النواحي

اأ  –نا تي  ف في قلوبنا وإخولتطهير ما هو زائ لمناسبا تهو الوق المسبوع اآلأ إن   ،. في الواقعله كبير باقاست يض 

قادرين  كوننأن  ينلباط – ،محبوبون ناألن   بل ،ونمثالي   ناوليس ألن  سين ؛ يكون قد  ن كيل ناقلخ   ،نحب  لنا قلخ  نا ألن  

 .ريالكب هذا الحب   على ينتحفمنو الحب   ينارختمو ،غافرينو فرانالغ ينلباوط ،ما هو زائف على القضاء على

نشكر  ،تاالتبعي  ديد من وينتهي به األمر إلى أن يكون مرتبط ا بالع ايخاف منه ،من دون روابط ،لناكجي لفي جي

ا من شعب  ناكون اللقاء الذي  شةهدإلى أنفسنا. لم نفقد نا عيديي ذال ه للرب  حب   أي ،رهي تحر  ال يزال يغن   ،هذاكجزء 

 ،البداية !( يساعدنا على إعادة اكتشاف حب  دون اآلخرمن  امهحدأل دوجووالقيامة )ال  المفصح اآل بل إن   .دتجد  ي

نا على عدم البحث يحث  و؛ ةب خيبات األمل الحتمي  رين بسبيمروأحيان ا  ،مديرين جشعينحتى ال نصبح فاترين و

 ةالرداءب يكتفكيال نث إلى الجميع والحماس بطعم التحد   اع  استمتزداد ا؛ يجعلنا نخاصشلكن عن األعن األعداء و

 .ين وغير راضيننكون شهود ا فاترأو 

 من هذا الوعد الذي يمر   ،لنبي  كما سمعنا من ا ،من هذا الشعب – يزماركال من هذا ف بقطعةواحد منا مكل   كل  

ا فهمت!" و: "فترة طويلةبعد ركه المرء ما يديصبح ملموس ا ورب  الذي  ،نوكار  دون  قالكما  ،عبر حياتنا  –أخير 

ة تضيع عندما نجعلها بهالو؛ ةبه هان  أل ،ةلنمنح الكثيرين ذكاء وصبر الصداقة والمحب   ،للعالم هبأن نجل بجي يذال

ليس في فئات  ،الخيرو ،ةقالحقيو ،لاالجمالكثيرون يرى ن أى عس. فقط مهما نقد  نحن نملك  ،ة. في الواقعخاص  

في الحقيقة  ،في الجمال ،ة كما هيوالفقير ةسموالمل انتفي إنساني   ،اواحد من   في كل   بل ،و كحقيقة بعيدةدة أجر  م

 .نعتني بهانا و. دعة لشخصي  وفي الخير في حياتنا ا

ا مانح بشري   روحض ،اليوم نشعر به حقيقة   روحضالمسيح هو  لماضي: ألن  إلى الهذا السبب ليس لدينا حنين 

 ه لم يصبحن  كل ،طيئةخلاشهد  حضورنا. حضوره يصبح حضوره. تقيممن خسر ي وأ يعضيد دون أن جد  تي وهو

ا لألقمسأو  غير مبال  –" بفرحودنا إلى الذهاب "يق روحضالهذا  ،«اإله  لهم أكون و اشعب  لي يكونون و». رداتسلم 

. اإله  لهم أكون و اشعب  لي يكونون و»لناس. على طول الطريق للقاء الفقراء وا – 80في الماضي ا نغن يكن  كما 

 .هقدس، م«مهطفي وس نيكسمعل جوأ ،، عهد أبدي  عهد سالمهم لت  وأب  

تي قداس ،ة شعبهقداسة والشخصي  ته اسقد ،هللا ه قداسةالذي ال يفسد ألن   الحب  يثبت . زمنة الأما وطأ يثبتما  هاكم

في  ،(ةي  هذه األخونفس  فيغر اهم األخوة األصو)فقراء ألخوة والاخدمة و ،وبهموال الحب   تثب. يتناقداسو

على جيب ه الذي يحب   ثبت. يهافصمعلى  لخطيئةال قدرة ل والتينا دتوح   يكة التارشلاتثبت لغسل أقدامهم.  ئناانحنا

لى لن يأتي إ؟ أمفي بعض األحيان: "ما رأيك يائسال ،ناانتظار س مسألةوالذي هو في األسا ،سؤال اإلنجيل اليوم

شيء  كل   أن   وديبدما عن ىحت   ةستمر  م هوأمانتفقط. لقد جاء  نا ويأتي من أجل الحب  يأتي رب  س ،بلى؟ "فلةالح

 .نتهيتي ال تال فلىإلعداد الح ،ويبذل حياته ،ه يأتي إلى الحفلةينتهي. إن  

كان  اوأي   ،ندمالبوره عشن كا اوأي   ،حال كان في أي   ،يحي  المس روح  ياة ة الكاملة في الحاإليجابي   هأن توج   يجب "

 كل   صنعهللا الذي  ألن   ،منقض  عليهالالموت و ،ءاعدالن كا اأي  و ،حيط بهالما كان الظالم أي  و ،به لحقالذي ظلم ال

                                                           
79 L. Giussani, Il tempo e il tempio. Dio e l’uomo, Bur, Milano 1995, p. 74. 
80 Cfr. «La canzone della Bassa», in Canti, Società Coop. Ed. Nuovo Mondo, Milano 2014, p. 234. 



 

27 

 

دون  كلمات  أصبحت  لقد 81.«ما يعيشه اإلنسان ل  لكة ة اإليجابي  وهللا هو الفرضي   ،من أجل الخيرهو  ،الكائنات

 ط.قفالخير لنا الذي يريد  على ما يدوم إلى األبد: الحب   نالعثوراليقين والبهجة ي ف ،ناهذه صالت   جوس اني

 .إلى األبد والذي يستمر  من الموت معه  مقولذي يجعلنا نا حصالف هإن  

 

 

 قبل البركة                                                               

 

الحاضرين على  ي وباسم كل  ص الشكر نيابة عن  أشكركم خال أن أود   ،ةاديسعزيزي صاحب ال ون.كارّ وليان خ

. حب السيادةيا صا ،ا على ما قلته لناة. شكر  ة السنوي  تنا الروحي  ضايرخالل  ةسد  قمال ةيحذبال هذس هم ترؤ  كقبول

 نسيسا فرابلبمع ا وودي   ي  تحديد كل   في ،رناصعفي الجاري غير البسيط  تغي رفي هذا ال ،معلى شهادتك منشكرك

 اجتمع  مو ،يستهالمسيح وكن عمضى موقت  ي  حد ا أكثر من أمت   ،هعيشنا في واحد م يرغب كل  . هذا ما له عابت  او

 !ا. شكر  منهم ة الفقراء والمحتاجين، وخاص  شربمع إخواننا من ال

 

...  في ريميني لي العددقلي نوستكون مكلي إن   يلقلقد . على الدعوة، بالطبع ،أشكركم من أنا ي.زوبّ تالمونسنيور 

ا. أشعر كث ،لحا ى أي  عل ا بالهشكر  ا  اهذ ،كةاالشر هذة هبه ،ع ام ريسهي الة التي بير  اإلخاء. يجب أن أشكر أيض 

ا على خدمتهم وشهادتهم. لكن   ،في بولونيا يسكنونين ذالأولئك  ا تقديم ني أعتقد أن  وأشكرهم كثير  ه يجب علينا أيض 

على  انم تساعدا! وهذه األي  سيأتي. «سيأتيكان  نإ ريمن يد»: قائال المرء رك  يف قد. يتاآل شكر مشترك للرب  

بهذه الطريقة: "هؤالء  ،في مفارقة ساخرة ،نسيسصفهم البابا فر نكون مثل أولئك الذين يالأوبنا وح قلفت

راءة ق فيقلت سبق وكما  –ام هي تحضير الفصح". حق ا هذه األي  بدون  صومزمن الون الذين يعيشون المسيحي  

 ،قدسمن أجل هذا الم ،هذا الشعب لمن أجنعنا نا ص  ن  أل ،اما هو زيف فينزالة إل – جوس انيلرة الجميلة ه العباهذل

ة حتى يكون البركعلى هذا ونطلب  ا. نشكر الرب  مع   سيرفي ال ،امع   ناكونفي القيامة و الفصحوفقرنا يجد حق ا 

ا ولكن أ ،هربللوليس  ،معه لمواجهة الشر   ،معهالفصح   يندركم ،محنة ةمن أي  التي هي أقوى  ،ةة المحب  قو  بيض 

 .ها تدوم إلى األبدن  تعني أالحياة  هبة أن  

                                        

                                                                   *   *   * 

 يا ملكة السماء"صالة "افرحي                                                       

 

 

 

                                                           
81 L. Giussani, Alla ricerca del volto umano, Esercizi Spirituali della Fraternità di Comunione e Liberazione, Rimini 3-5 

maggio 1996, suppl. a Litterae communionis - Tracce, luglio/agosto 1996, p. 12. 
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  ظهربعد النيسان/أبريل  13ت بسال         

 
 عند الدخول والخروج:   

 466 ك، 20رقم  مينور وأوركسترا ري بيانوعلى الرتو ينشوك، موزارتغ أماديوس نفولفغ           

 انويبال على هسكل كالرا         

 فيليبس، 32"سبيريتو جنتيل"            

 

 

 لثانيالتأّمل ا

 ن ورّ اخوليان ك

 

 (4: 5 ىاألول حن ايو رسالة) «ناإيمانهي  العالمبها غلب ي   يالت ةوالغلب»

 

 

خ أكثر نام ،اسنلامن العالقة بين  مختلفنوع »هناك : «تإثبا»ها هذا الصباح ب اقمنكانت الخطوة األولى التي 

على  "نيسةكلاذا امل"صفحات ا نتعداس حولنا والتي ينالكثير لدىها الحظنحداثة في الحياة  ،«وصدق ا ااحترام  

عات الحركة: في األماكن امج زيارةفي جميع أنحاء العالم ل يلتجو  خالل ني ذهلتاألشياء التي بين  منه . إن  هافهم

فيض قودهم إلى ت ،ة مدهشةبخبريقومون  – همرفال يكاد أحد يع –رجين هبليسوا م –النائية يوجد أناس بسيطون 

حداثة وازدهار  القيام بخبرةيبدأ كثيرون في  ،را نتصو  مم  ة ي  درام وأكثر ،ع اف تنو  قامولا االمتنان. في أكثر

 .بما في ذلك الصعوبات ،وطريقة مختلفة للتعامل مع الظروف ،لحياةلوتكثيف 

اتركني عاهذا ما يوشخص.  ي  ن وألمكا في كل  كن هذا مم  هإلى ما تخبرنا ب واة. استمعمر   عن الكالم في كل   جز 

 فسها.ن عن نداكاراغمن ا نوليأ

 نع ،خالل ساعة التاريخ ،ناد ثحعندما جاء األب إدواردو إلى مدرستنا لي ،1997التقيت بالحركة في عام »

اهشدي  كان و ،العشاءتناول ء إلينا ليجحيث كان ي ،صداقةبيننا ت نشأوإيطاليا.  وبعد فترة دعانا إلى  ،نا كثير 

فو ،ةعامج. بدأنا الذهاب إلى مدرسة النااستحوذ علي دلق ،بلمن قء الشي اهذ لثما نكن قد رأينلم  .ةاإلجاز نا تعر 

ت ترك ،ةواصلنا المشاركة في العطالت. ثم التحقت بالجامعة وبعد عامين من الحياة الطالبي  و ،أصدقاء جددإلى 

إلى  بالذها بإمكانيكان  لكذل ،ت اإليمانتلق يني في حياتي قد أن   مقطع[هذا الل انتبهوا]ي ل داب  إذ ،ةعامجال

زقت بجت عن مساعدتي. تزو   تفقد توق   ةعامجلي أن ال ابدالكنيسة بمفردي.  لدت ابنتي عندما و  ون. يبنتاور 

ا معي   ،الثانية من جديد بحث أ . بدأت  بالنسبة لية كبير محنةلك ت تكان ،ضح. من الوالدى الكبرىن ا وجدوا مرض 

 قد وصلتالحياة  بدا لي أن  و ،تي  بناتي مع قاالعوفي  ،زوجيتي مع اقعال يشعرت بنقص هائل فو ،ىنمععن 

أفتقد شيئ ا ما. بعد سبع سنوات كان على ابنتي الصغرى الذهاب إلى المدرسة.  اوكنت دائم   ،طريق مسدودإلى 

فت على  كانتي تال ةسابقالي تسخارج المدرسة بمدر  التقيت  ما أها: "ت  سأل ،عهاديثها مفي حو. معي الحركةقد تعر 

 إلي   ت". ثم نظرمل لي. فأجابت: "بالطبع! نحن هناكبعض األما مع رب   ،؟"غيرهاو ةعامجالمدرسة  كاهنالت ز

.  كبيرب  ن موضع حيجب أن تكوكهذه فتاة  إن  ي: "قالت ل ،عندما أخبرتها عن ابنتي الكبرىو. اليعن حني توسأل

 ،سنوات عديدة منذين كنت أعرفهم ذلص اشخااألجديد ب نم تيقتال ،ةفي تلك العطلو". عطلةمعنا إلى ال يتعال

أنني كنت  همت. فاحياتهفي وكانت األسر سعيدة  ،فرحالب شرقوت ،وكانت عيونهم ممتلئة ،ف يعيشونورأيت كي

احياتي كانت سباق ا ] ن  لدرجة أى ذاتي عل قةغلنم قلبي كان  أن  بة أخرى مر   بال معنى. شعرت   ،على نفسي[ قائم 

حيث أنا  ،ه حق اهذا هو المكان الوحيد الذي أعيش في ت أشعر أن  لت وما زخمس سنوا تد مر  بالحماس. لق ائ  يلم

ا حيث يمكنني أن أحب   ،نفسي وليس هناك شيء هو.  ي كمازوج أن أحب   حيث يمكنني ،ابنتي كما أردت دائم 

 .«ينفس ىدني إلهي ما يعي ريخال لاعماو ةعامجالمسيح. مدرسة ال وحده ،أن يجيب على أسئلتي هيمكن آخر

اأجيب –جعل من الممكن ممكنة؟ ما  هذهمختلفة الالعيش ة عل طريقما الذي ج أوضح عامل على الفور ى لإ مشير 
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لهذا االقتراح.  مانةاأل تكانلقد مقنع. نا بشكل وصلتكنيسة كما ركة، أي الاقتراح الح في المرءة حياهو إشراك  –

ا  وال الحركة قد شهدخالينا من لكنيسة علقترحها اتي تلاو تهمحياراط في خناال ىأولئك الذين وافقوا عل  يد اجدأمر 

ة. ولهذا سيحي  الم في فما بالكمفي الحياة،  . ال شيء ميكانيكي  هعالماتنرى الكثير من و، هصلونو اهيمكن أن نر

 ،له انةاألمعيشون يو، د  جيأخذون االقتراح على محمل ال عةجمافي نفس اليكون هناك أشخاص  السبب قد

 . ينير مبالغص يكونون خاأشو

ما كان امتالء الحياة ؟ وكل  منزوطأة ال مماأ ثبتي عساه: ما هذرياضتنا ه عنوان قد مد السؤال الذي يهذا يجد   لكن  

 ؟أن يستمر   تغي ريف يمكن لهذا الك ة:كان السؤال أكثر حد   ،اش اعم   يددوالج

 

 ستمراريّةمشكلة اال .1

بة نحو األحيانفي بعض  اهي نجدت، الةرظنال هلهذ نمكي فكي نا؟ ملكصبح تأن ، افرح  رب طيجعلنا ن مانا مصو 

، جوانب الحياة كل  أن يصل إلى  ةالمسيحي   عةامجال ضمن هعيشأكيف يصبح هذا الجمال لي؟ وكيف يمكن لما 

 جميعها؟على  دوأشد  

من  نمعي   مفصل (، في"؟الذي يستمر   نفسه )"ما لاسؤلا سنوات هذا قبل قد واجه دون جوس اني، فكبير حظ نا

هذه به شعرنا  الذيلحاح اإل على كل   خطوة، للرد  ، خطوة ناأن يرافقيمكنه  بالتالي، وي ينطالب الجامعال خبرة

 يجبف ،تغي رهذا ال تأنتج تيال يهلالقتراح  مانةألاأن   بمادة فقط: طريقة واحهناك  إن   انيدون جوس  ام. يقول األي  

  82.«!ناءأم بقىنأن » ،اأمين  ن يكون ى المرء أعل

ا فينا. هناك بالفعل طريقة تظهر أيض  تغمرنا ز طريقة التفكير التي التي تمي   ةي  األخالق تنا، ألن  صعوببدأ نا تن هولك

 مانةاال هذه" ،دون جوس اني رنايحذ  كما ، تعتبر غالبية الناس، والتيمن قبل  فهومةالملك تشبه ت مانةه األلفهم هذ

شيء من  نميل إلى قراءة كل  و. مانةألل وطوعي   القي  أختفسير  نميل إلى ناة". إن  قي  ك األخالاتدرما متروك لق كل  

كي ل جهدع، واآلن يجب أن نمتوق  ا غير تغي ر  شهدنا و، ةننا حياة جديدة معي  ت: لقد فاجأت أخرىابكلمحيث "القدرة". 

في األفق، ح لوالذي يرار ل من التكالملب، يناجوس   يقول ،وارفك  »شيء.  كل   يف هوتحقيق ، إلطالة أمدهيستمر  

ا أن نقول ألنفسنا: "يجب علينا تغيير العالقات بيننا، يجب أن نعامل بعضنا البعض دائم   نااضطراروذلك بسبب 

م حترنان  بيجبعضنا البعض كإخوة، يجب أن نكون أصدقاء مخلصين،  أن نحب  جب ، يطلةالع هترام في هذحاب

كما لو كان  83،«كمإرادتظاهرة جهد من »ها فهم على أن  ت   «اقدم   ة المضي  في  كي»فإن  تالي، لباو «!بجي...". النظام 

نا ، كما لو أن  ادائم   ةمرتفع فرقةات المعنوي   اظ على، للحفلمنع النفس من االضمحالل باستمراردعوة تكرار ا كافي  

 رغب فيه.ن ا، ماندعواتب، أنفسناب خلقنأن  نستطيع

في مواجهة تكرار الدعوة، وع، مع مرور الوقت، ن التشاؤم أن نتوق  م ليس هأن  ، جوس انييتابع  قد،أعت نين  كل»

ظهر ي  ي ذال اإللهي  و، الحق  يد هو والجد 84.«جديدلل فقط يكونالحماس  ، ألن  أقل   احماس  هتمامكم، والن تدهور معي  

 . هاي  إ ائعب  مو وجودناإليه  اذب  اج، نفسه

جهودنا غير قادرة على  البداية أن   منذ اجميع  نعرف نا ألن   ا،نإرادتن م تغي رلا ةاستمراري  تأتي  وال يمكن أن

 اهش   يبقى الأ همكنال يقي  خالحس نا األو هذه اإلرادة، وهذا االلتزام، في نهاية المطاف، فإن  و»االستمرار. 

 .هعيشان ن حاولنحه ورتنق اميقول بالضبط عكس مجتمع ا في خصوص   85.«اجد  

جعلنا ت اهأن  أي ح، الريفي مهب  األوراق كتجعلنا نصبح ة ة الذاتي  الهيكلي   تناشاشهإن  »: خفي ذلكنن تحيل أمن المس

ة التي ة العقلي  هجد التفكير في موامجر  حاولوا ة. االجتماعية، والمدني  و ة،لسلطة العلماني  لة، لسلطلبسهولة ضحايا 

ة منزلك حول ما يجب القيام به، للمهنة، وعقلي  ، الجامعة رةمسيل ،اتوالمسار قلطرد اة التي تحد  ي  قلعلاتحيط بنا، و

عة مقاط تة: إذا تم  نسي  لكلسلطة ااا أيض   بل، فحسب ةلسلطة العلماني  اهذا! ليس كل   مواجهةشيء!  ة كل  وعقلي  

 كل   ،يننادر انصبحيتنا عضوي  إبداع ة وي  لصواتلاالطاقة  ، في واقع الكنيسة، فإن  تربوربتنا، وإحباطها، وحتج

                                                           
82 L. Giussani, Qui e ora (1984-1985), op. cit., p. 55. 
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عندما ال  اة تصبح تاريخ  خبرة. ولكن الي  فعالبعدم قدرة مقاومتنا ع توق  أن نا ومن السهل جد  ، د ادوحميصبح شيء 

 عليه قبل بضعة عقود. ا كانا مم  جميع   ا لناأكثر وضوح  يبدو ا هذو 86.«وقفهاة طسللليمكن 

حس كم على  تقوم الو، كمتإرادة و  قبمل ر األدها على الفود  حيدعوة »ليست  ةانمألا ىلالدعوة إ وبالتالي فإن  

  87.«األخالقي  

بحت : كيف أصال  سنا أو  أنف نسأللإلجابة، يجب أن ؟ مانةاأل موتق المعفنا، تإرادة عتمد على قو  تال  تلذا، إذا كان

صبح ن أن وري  من الضر – ةواستثنائي   حداثة، من اله ام كل  تتضم ن إلجابة على هذا السؤال فا؟ اة تاريخ  يحي  المس

 .مانةوالتي هي أساس األ – الهما ثر وعي  أك

 

  «للتاريخالمسيح معاصرة ادعاء ». 2

ة في التاريخ، هل ت المسيحي  ر  استم هلمع مرور الوقت؟  الميذ أن تستمر  ما الذي جعل من الممكن لبدايات الت

جدوا ا وأيض   اية؟ همالبدبقاء ان كفاية لضمبما فيه ال بارعين واهل كان ؟لئاوألاإرادة ة قو  ل بفض اأصبحت تاريخ  

من كثير الهم يكان قد أثار ف من انهيار من ،ما مرحلةفي و ،كل  شيءانهيار من  وخشواصعوبة في  أنفسهم

ذي لوعد البا يفي نم ىقد أتأن يكون  اأخير   ورجكنا ن»قائلين:  هماقريتذان إلى ميتله، عاد موتة. وبعد اسحمال

وعندما تركض  88.«شيء ولكن اآلن انتهى كل   القلب؛ اتطل عت يتوافق معذلك الوعد الذي  عندما التقينا به،ه ناتلقي  

إنهن   89ول األغنية،ا تق، كمloucas São: همبعض قالالقيامة،  إليهم بشرى ينقلنبعض النساء إلى الرسل ل

 مل.األ ئبياخ قريتهمالى ن إيدائع اكانوس ام  تلميذي ع ة أن  ، لدرجوناتنمج

ما فمحاولتهم التنظيمية، بفضل وال  –ر تحر  هو األمر لهذا نة من ي  على بنكون ن أ –جهدهم بذلك  تم  ي ولكن، إذا لم

 ؟تر  استم اهن  ر أفس  ن؟ كيف ةاألولي   الذي جعل من الممكن استمرار الظاهرة

 تي، النصوص األناجيلل تناءارق يفاإلنجيل. ت اياور براقيشخص  خين وأي  المؤر   حي رال الذي يهذا هو السؤ

حدين مت   بعد بضعة أيامهم جدن ناكن  وا، ولر  ه وفوترك كل  الة: حيرة الرسل، نواجه هذه المفارقعن ا  تخفيلم 

ون لمثل هذا يجب أن يكولكن  . مراأل ذلك وارأن يفس   نوخر  المؤ ستطعي ملشيء.  كل  ين لستعد  سين ومومتحم  

فإن   ذاكوهقد حدث، ام: "شيء ما" األي  لتي استخدمناها هذه ون إلى نفس الكلمة اؤلجيفهم لذلك  ير!تفس نم ري  تغال

الوفاء  تم  الوعد لم ي كين ألن  شك  عادوا إلى ديارهم متوالذين ة أمل، بخيبومصابين ، نيكانوا ضائعلذين ا اصخشاأل

 . ضتفي قة  اطب ،شيء ي  أل ستعد ينوم نيستحم  مو نيحدمت  عادوا به، 

 ل التي حدثت في التالميذلشرح نقطة التحو   يضطر  القيامة،  ي ةينكر تاريخ لذي، اخ العقالني  لمؤر  حتى شتراوس، ا

اسب لما حدث في السبب المن يعطتأن لتالميذ ترعها اكذبة اخلال يمكن  ، إذقد حدثما"  ئ اي"ش اف بأن  إلى االعتر

قيامة ن عالأشجاعة لهام أن تكون مصدر إلالرسل ال يمكن  عاخترا من ةبكذإن  »ا. قليل جد  قت وفي ونفوسهم 

ق  حعن ون يصر   apologisti عقيدةعن ال نودافعمال ال يزال. أكبر األخطار مثل هذا الثبات وفي خضم  ب وعيس

 توم عنداألمل  اإلحباط، من فقدان كل  في روح الرسل، من أعمق  دي  غير العا بنقالاال اهدةد مشعناليوم 

أي ) هة، ال يمكن تفسيرالحقفي العنصرة الظر تمنلاه المسيح أن  به  واي أعلنوالحماس الذإلى اإليمان  ،عوسي

، ةغير عادي   مواساة  يمث ل ن صلبه[ ة فقط ميع قليلبعد أساب في هذه األثناء ]أي حدث شيءلم يكن قد  نإ (بنقالاال

 90.«بوصلالميسوع  هم بقيامةأقنع ماوعلى وجه الخصوص شيء 

ام قليلة من الصلب. ما الذي ، وإليك، لما حدث بعد أي  ي  ، إلناإلى ه وصل ااريخ  ت، ااريخ  ية تلقد أصبحت المسيح

ة االستمراري  هذه و عطافةاالن هالذي جعل هذالوحيد السبب  قوة أكبر:ى بقد تجل   اإللهي   ؟ حقيقة أن  ااريخ  تجعله 

، زمنال الزمن، فهو رب  ى عل يملكيح المس ن  " يعني أقاممسيح لا"» .احي  هم رأوه ين مع مرور الوقت هو أن  تممكن

 91.«منزال غلبوي

                                                           
 .57-56ص  نفس المصدر 86
 .58ص  نفس المصدر 87
 .35-13، 24ع لوقا راج 88

89 Barco Negro, musica di Caco Velho e Piratini e testo di D. Mourão-Ferreira. 
90 D.F. Strauss, La vita di Gesù o Esame critico della sua storia, La Vita Felice, Milano 2014, pp. 1395-1396. 
91 L. Giussani, Qui e ora (1984-1985), op. cit., p. 63. 
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 وعةمجم منة صي  شخ ةأي  ف عن يختلالمسيح فإن  حضور  ولذاة، المسيح حاضر اآلن! هذه هي استثنائي ة المسيحي  

 أن ة في هذا العالمسلط ةأي   نمك  لم تت معاصرةهي و 92.«تاريخللالمسيح معاصرة عاء ة هي اد  ئي  االستثنا»األديان: 

 .ةسلط ة  من قبل أي اد  أب وقفها تم  لن يوإلينا.  وصلت اهأن   ، لدرجةهاوقفت

 ،قدراتناب نحسنا نل ،نالزم وطأةم أما تثبيما من، زيسمح بالما  إن  . القائمللمسيح  مانةاأل يه مانةاأل لذلك فإن  

ظهر ي ي رأيناهذالو ،تناحيا دخل يذال –اآلن  ور  ضح ،اآلنحضوره  حدوثإعادة  ،هحضور – يدولكن هذا الجد

سآخذه  نيلكن  و، غادرأ قد .ياتيحنزعه عن ي، ال أستطيع ن  نزعه عال أستطيع ، ان  ع نزعهعد لم يو، باستمرار

 – يهإل تماءدون االعتراف به أو حتى االن –شتراوس  على شاكلةن وخالمؤر  ه ب قبلي الذيشيء" ال" هذا .معي

 .وقعي ذال دثالح الهذ انةماأل يه اعنه ثي نتحد  تال مانةألوا. القائمالمسيح  ةيققح ليس أكثر من

 ةمساوي برت عتحزن وحنين ]...[ وب ،ب عدفي ال ركتد ت  ل قائاألوتالميذ هؤالء ال التي عاشها هذهاالمتالء  خبرة»

ي كما يقول إليوت ف، [.].. ةتثنائي  االس أخرى في التاريخ. ولكن   مراحلاالت أخرى، في في مجأخرى  خبراتل

 ري ةاستمراح يصبو، يثبت، وقعالذي التغيير يثبت حيث هو  الزمن مع الزمنع التقاطو، "ربعةات األي  رباعال"

ه إن   أي ن آخر(ئكا، الكائن قوامي ه ستمراري ةاال ألن  ، عة أخرى للواقطريق، آخر اي واقع  عنت" ي ةرستمرااال)"

  93.«اتاريخ  يصبح والتغيير يدوم،  ن  أهي  ةاالستثنائي  . اتاريخ  يصبح 

 ،أناهو ليس خالل شيء من  خلقي  ، عطىي   ه، ولكن  نتياأم ستدعيي – اتاريخ  صبح التي تالبداية  – تغي رالام دو إن  

ه هنا إن  . ه هناإن  » :قال بيغيهو هنا، اآلن. المكان، والزمان و غلبتاريخ، وقد يهيمن على ال ضورحخالل أي من 

.«لو  ألام ويلمثل ا
 اآلن. هثوحده : إن  يهاويحافظ عل أمانتي طلبوي تيانأم «قبلشيء يأتي »هناك  .يحدث اآلن 94

 ال نيذاألصدقاء ال من ةثل  ك بس  حاولت التم نيم، ولكن  ما يرا أكن علىة، لم يبعصلحظة في أمر  قبل عام كنت »

: ةجمللي  قالفسيئة للغاية.  حالة يف تنكوم هحدأ زيارةام ذهبت لفي يوم من األي  و. ال يخافونو ونهارين

لعشاء مع تناول اع كنت أضعة أسابي". وبعد بخرآها سوى يجيب علية ال أسئلعلى ها تفتح سة ألن  مقد   "صداقتنا

؟" هناك قلت لنفسي: الجواب لي ليس : "من أنت  ي ةوبعفسألتني ، نظرت إلي وتكيبما عند، وىخرأ ةصديق

 قلبي إلىجرح  في اللقاء قد اب هو هو، الذيلجو! ايء أقل  ه. ال شحضور بل ،ةي  حيمسالتفسيرات والكلمات، ال

هللا،  أمانة هو ثبتالشيء الوحيد الذي ي ن  ، أرى أالتاريخ داخلي قصة ات حياتي، وهاألبد بجماله. في طي  

من خالل  نايلإالمسيح يأتي  «!ه بالفعلحضوري: بحث عن  لالمجيء لفي ، ته بيبغرفي ي، انتظار تمراره فياس

 ن.وفخاوال ي وننهاري ذين الالاألصدقاء 

 –المسيح  وضعالسنين؟  على مر  األفق  ن يلوح فيت، الذي رأيناه في كثير من األحياالخطر المميإذن ما هو 

 ار  لنا مؤخ   هقالهذا ما البداية ) إلىفي الحنين  ،رىذكالعيش في الي الماضي وف –ه، اللقاء معه حضور حدث

 لتبعاتنا من جانبتطوير  – فتراضاوفي  –في محاولة  95،(انيجوس   ذكرى دونفي عظة  نواليمة فقارئيس أس

نلهم اءنا، كمن ورة تا في الماضي، فرضي  "، وجود  حضوردم مسيح "عا يصبح الوهكذ.  طكانه إغراء اللقاء. إن  

حاسم اء القفنا تجاه ذلك اللقمو نيكو دقف، جاء  ر، بروتستانتي  ا ليس فقط الموقف الات والمشاريع. وهذبها االلتزام

 ا.هنالمتواجدين ن حن ،ميعناجحياة ز مي  كة الذي مع واقع الحر

بناهقد و هناك خطر،»، جوس انييقول  ادائاعتبرت ة اني  اإلنسكما كانت »خطر؟  أي   «!فيهسقط ا من  م : كجر   م 

ية ببداية حركتنا أو بدا ونيرثكال رعشكذلك ، والفردوس األرضي  ، البشري   زمنكبدايات ال الذهبي  صر الع

 [: ]...تهجاذبي  من زالعنه  الذي ينزعاإلعجاب  ، كنوع من سحركة كنوع من العصر الذهبي  حرفي ال ماركتهمش

 نمك  تي يكل حدثت؟ حدثتولماذا  .لحظةلا"كانت" ة المسيح. تلك هذه النظرة على شخصي   البروتستانتيةت رسقد أل

 خالللمصيره، وت، ما بعد الملمستقبل، للأمل ى من الحصول علة، تلك اللحظ رذك  ت دعن، نةزمجميع األ انإنس

 96.«ةي  قخالاأل ة،الذاتي   ةيبخلشيء من ا وقبل كل   اني،معميع المل في جاأل اتيبمليئة بخال هذه الحياةاجتيازه ل

كمثال يسوع المسيح خذ ت  ن أن رطخ كهنا»: "ياحيالمسيح " الرسولي  في اإلرشاد  للتو  يس ا فرنسالباب هكتب هذا ما

                                                           
 .64ص  نفس المصدر 92
 .60ص  نفس المصدر 93

94 Ch. Péguy, «Il mistero della carità di Giovanna d’Arco», in Id., I misteri, Jaca Book, Milano 1997, p. 56. 
 chiesadimilano.itع وق. م9120شباط/فبراير  11ة، ي  وي  باألخواف البابي واالعترة دون جوس انوفاكرى ذ فييني لبظة المطران ماريو دع 95

96 L. Giussani, Qui e ora (1984-1985), op. cit., pp. 60-61. 
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، كما نحننا يتركبل ، بشيء نافيد يهذا الوألفي سنة. كشخص أنقذنا قبل  ،ةكراكذ، وحسب الماضي نم حصال

  97.«رنالن يحر  و

ه يصبح ، وأن  يستمر   تغي رال في حقيقة أن   اإلستثنائية تكمن أن  لى ت عرأصر لهذا السبب»، جوس اني تابعيو

 ارص]أي إعالن أن هللا  لو  األ "نشورمال"ذلك  ا، وأن  ئم  داا خ  حقيقة تاريهذه ال ، تصبحاخ  رياتصبح ي، مراري ةاست

، اجديد  ، اد  تجد  م، بمعنى الخبرة، اصحيح   بعد ألفي سنةال يزال ، [في التاريخ اإنساني   احضور   صارو، اجسد  

يس على ولكن ل الزمن،على  غلبةهو ال هي  لإل. اكذلك سوف يكونالم، الع قيب ذا ماإمائتي ألف سنة،  بعد، واعاش  م

اية  في نههللا ةغلب، ةزمنهللا في نهاية األ ةغلبة: البروتستانتي   كما في)سكاتولوجي  بالمعنى اإلم وهفالم زمنال

  98.«داخل الزمن، زمنالعلى ، زمنالهللا في  ةغلب اهت(؛ إن  ك بعد المودينالذي يوتك، حيا

ن المسيح إذا كا أينا، كلمصبح يأن  ه، إذا كان يمكنتمر  أن يس هن ما بدأ يمكنكا إذا لحو يدور ي الحقيقي  التحد  و

 ما بعد لىإ ةلؤج  م ليسته روحضع العالقة م أن   فيهى نر، شاهد، ةجديد ةقيخلا على توليد قادر  من الموت  مقائلا

 اآلن. هحضورأن تلمس  نانامكبإ ، ألن  اآلنا هولكن  ، لموتا

ة» كفلهتال  يددجلا قاءب فإن   لذلك  99،«ة النداء التي ال ت ضاهىاستمراري»اإلرادة، وة قو   يهال ت عطو، «تماسكنا قو 

 اهييعط ،زال ]...[، ال تةاستمراري  ، ويصبح اتاريخ   تغي رال افيهصبح يستثنائية، التي اال»من جانبنا. ال!  ذكاء  و

 يهعطيأو ك فيموجود شيء  يهعطين أا إم   كري  غتي وتغي ردوام  واضح: إن  وهذا موجود بالفعل. موضوعي  شيء 

موجود  –موجود بالفعل  موضوعي  شيء ب متعل قك أو تإرادب متعل قه ن  إبالفعل؛ أو موجود  موضوعي  شيء 

 هللا التاريخ وضعالمسيح، وقد  قام: لقد الثاني المنشور. هذه هي رسالة كحر  تملاواقع يسيطر على الواقع ب! بالفعل

 100«!نسانإليدي ذلك ا بين

رنا، الشخص الذي الشخص الذي يغمرنا بنع»يس: فرنس مات الباباكلبذلك  رد ديمكننا أن ن مته، الشخص الذي يحر 

 101.«تمن المو ح القائمإن ه المسي .يحولنا، الشخص الذي يشفينا ويساندنا هو شخص حي  

ة واضحة عن نا صوريدل تسي، ولاقصير   ، وكان وجوده الجسدي  بعيد منز قبلمات المسيح »: يوتكتب تولس

عمل حتى يومنا هذا على ما زالت ت[ ...] العالمبالقته عووالعقل،  حب  ال ته مناقوة حي لكن  ، ي  شخصه الجسد

ف بهذه الطريقة؟ ما هذا تصر  ي ذاام. وما هو، ونهام ويعيشون في أنفسهم عالقته مع العالقبل، الذين يالبشرماليين 

نحن ؟ حياتهل انشر  و استمرار  ل اآلن اذي يشك  لمسيح، والل بالوجود الجسدي   قابسلافي  اء، الذي كان مرتبط  الشي

نا أن  لنا بدو قلنا هذه الكلمات التي ال معنى لها، ي . وعندماهاعاتبتباألحرى ها ن  إهذه ليست حياة المسيح، و ل إن  نقو

  102.«حي  الح نفسه، يسالم ية ههذه القو   عون أن  ن أولئك الذين يد  مة دق  و اوضوح  أكثر ا منقد تكل  

هناك واقع في العالم، هناك حقيقة »ل: األو   ه هنا، كما في اليومأن  ، ورحاضالمسيح  يعني أن  لموت من ا مقاسيح مال

هناك حقيقة ، نا ]...[ترفقخالل  منا ا ومرئي  يصبح مسموع  ع ة، وهناك واقعظامنا مع المعمودي  لمست لحمنا و

صار  الذي هللاهي البشر، وهناك حقيقة  ليه كل  دعى إي  كون له نهاية، تلن  اشعب   ،اوتخلق تدفق   تخترق الزمن،

ا وملموسا مع يصبح مسموع   ،جسدمع هشاشة ال يتماثلمع هشاشة الجسد،  تماثلشيء  كل   صنع ن. مإنسان ا

 103.«ابيننالذي  نسانهو هذا اإلألجله  نع اإلنسان. ما ص  جسدال هشاشة

 هاسحرالحركة أعطى ما حديد بالتهذا »: جوس انيقال  إلى بداية تاريخنا،ة ركلذاابة عودفي و، 1984في عام 

المسيح  ةبغلالمسيح على العالم،  غلبةهي  ناهانت الرسالة التي أعطيثنا فيه، كاالذي تحد   ل. منذ اليوم األو  لي  األو  

 104.«"ركز الكون والتاريخ: "يسوع المسيح هو معلى التاريخ

 يجبلذلك  –د ة، من خالل هشاشة الجسة الكنيسرفقالل ملموس من خوهو مسموع و –خ يراتللالمسيح معاصر 

                                                           
 .124 ،إلى الشبيبة وإلى كل  شعب هللا "المسيح يحيا" ينودسما بعد الس وليد الرساإلرشا ،البابا فرنسيس 97

98 L. Giussani, Qui e ora (1984-1985), op. cit., p. 61. 
 .75ص  نفس المصدر 99

ماذا فما أحتاجه. وكثر هو حياتي، حتى أو، تتعل ق بهروحي بما أن  ، ايحأنا أف حياي . إذا كاناحي  ع ة لي يكفي إذا كان يسوبالنسب» .63-62ص  نفس المصدر 100

 Guerrico d’Igny, «I Sermone per la Resurrezione). حي  يسوع  أن  طالما ني ال يهم   ،شيء كل   اخسرما ؟ حتى عنداحي  إذا كان يسوع  نقصنيي

del Signore», in Scuola Cisterciense, Pensieri d’amore, Piemme, Casale Monferrato (Al) 2000, p. 257). 
 .124 ،ة وإلى كل  شعب هللاإلى الشبيب "حياالمسيح ي" ما بعد السينودس اإلرشاد الرسولي ،ا فرنسيسالباب 101

102 L. Tolstoj, Sulla vita, op. cit., p. 198. 
103 L. Giussani, La verità nasce dalla carne, Bur, Milano 2019, p. 115. 
104 L. Giussani, Qui e ora (1984-1985), op. cit., p. 64. 
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و أ ةمدني  ، كانت طبيعة ةه، وجميع قوى السلطة، من أي  حدوثإعادة في  هعيشنأن »، نحن، أنت، أنااآلن:  هشنعيأن 

وم، طبق علينا اليتن ةحظمال جوس انيدون  فويضي .«!أبد االمعاصرة،  هف هذادرة على وق، لن تكون قةكنسي  

حن ال نعرف ما إذا ن»لدينا:  ا بسبب انعدام األمن الوجودي  همن األحيان إلى االعتماد عليفي كثير  ونقتو  نحن ال

 ، العشر مليار: ال يهم  ثني أو ار، تصو  و ئيفض سولوفاثني عشر، كما افتر ية العالمفي نهاانوا سيكونون ك

ون يجب أن تك لذاا ]...[. ، أبد  هافوقو هاتعليق تم  يخ لن يالمسيح للتار ةصرامع ن  هو أ عالقةله به. ما نا ل قةالع

 تغي رال مانة هي خبرةاأل هذه الحقيقة التي حدثت. لذا فإن  األمانة ل: لاألو   شورالمن المسيح في هي ةة ماخبرانتنا أم

 يءلهذا الش مانةاأل إن ها: فعللباموجود  واقع   ]...[ ذي أنتجهال تغي رة الربخفي التاريخ، و ةاستمراري  ك

  .في الزمن يستمر   اجديد   امخلوق   في   مول د اي اآلن، نريغي   ذيالو 105«الموجود

  :هذا الشيء الموجودمانة لاألعلى  توثيق هاكم

ا م  ع يتقبض يخرأوظهري حمي ، حادث طريق( ألخاطربالمف محفور قراض، )مر بسيط أمر   يكفي هأدرك أن  »

عني إال أن . لإلجابة على سؤالك ال يسمن جديد يحدث قدو تينمر  . لقد حدث ذلك تييطرست حت هأن  يبدو لي 

عبارة  ت قضبانه كان ا، سجن  احرفي  ، وبدكان يا ة. ما الذي ساعدني على الخروج مم  جربتي الشخصي  ر تستحضأ

 أصدقاءظل  ت التي تالفلاب كالتمس   من عيشهأكنت ي ذال عصاراإلمنعني يأفكاري؟ لم عالي وساق أفعدم ات  عن 

رسة إلى مد ذهبنت أكنضب. تال  بأمانة ةحقتر  م، ولكن في الخفاء. لفتات بسيطة، لي  ع ونهحقترية ي  األخو

. ستمعأو كنت أراقب. دةديش ساطةببة ة منظم  يري  خأعمال  ابعتأت نوك. ذهبأت نك ني، ولكن  شارد الفكر عةامجال

 ركر  كنت أقبل.  ي أن حظيت به منام لم يسبق لى األغاني باهتمإل عتممن "سجني" كنت أنظر إلى الوجوه وأس

لخ. إ ،"الجميعة أحذي ينزعسوف " ص"،"، "أنت إله مخلفهة لي: "ال تخموج  تبدو ها أن  من  بج  عأتالكلمات و

 هرتي أثاذلالبسيط والمخلص ا حضورحياة من خالل هذا الت ال تزال الحياة كان ل ذلك، ولكن  قوا قريب  أخشى ت

 يعرف أفكاري،؟ "أنت" احالي   احضور  ، إن لم يكن هثيركن ا نا الذي ات. مآالف المر   يناهاغن   أغان  عشناها وت تالف

 .«يعيش في  و

 

 «ناإيمانهي  العالمبها غلب ي   يالت ةوالغلب». 3

موضع ع ضتر، ألما اإلى هذللنظر  دون جوس انيا كما قادنا ، تمام  «في التاريخ ةاستمراري  ك تغي رة الخبر» لكن  

 انيس  وجبها يشير التي  رهافةال الحظوا. «رة للتغي  نفسي  صورة  تخط يكلة هي المش»لدينا.  تغي رصورة ال نقاش

يجب أن أعرف أن أكون أكثر ...  نعم، يجب"ا يقول المرء: هو عندم تغي رلل فهوم النفسي  الم»: مرإلى هذا األ

 وأ ةعامجلفي اا لألقدار مستسلم  [; ولكن بعد ذلك يبقى " ]......ىخروليس الستغالل اآلخر أو األ كيف أحب  

كم » ن.نح ر بشيء نقيسهتغي  ال دنا نحد  ن؟ ألن  في كثير من األحياخيبة اللماذا نشعر ب. «ره ال يتغي  ألن  خيبة اليشعر ب

 يسمعت نفسة مر   كم شيء! وا فيرلم يتغي   مهالوفاء به، وأن   الوعد لم يتم   أن  على  وااعترض بيننااص خاألشمن 

مالحظتك، ب قيسهك تك، وأن  وعير تالحظه به تغي  ن  إ، أي رللتغي  نفسي   ره تصو  إن   ".ر!ء يتغي  لكن ال شيو: "ولأق

 أغراضوضعت في جيبي وقد فسي نأجد ف نشل ميوللي  تكانو؛ اليز الوا طساخ يمزاجكان مالحظة وعيك: ب

شيء  ال ،على حالهيء ش كل   ،العملأنا ال أعرف ما ...[ و] ،المهنة تدخلو ،انتهيت من الجامعة ثم، رفيقي

حولنا،  هاللصورة التي نتنفسا ق  رنا وفر تغي  باختصار، نحن نتصو   106.«هعما كنت أتوق  وفق ك تحر  ك أو ال ييتحر  

  دائنا.ألقدراتنا، وتحسين لة زيادك أيأنفسنا، ب هاخلقن التي

 ؟ الحقيقي   تغي رل؟ ما هو اافتراضي   تغي ر؟ هل الرتغي  ال هو امف، هقياسعلى  غير قادرين ا، إذا كن  ولكن

ة مسألال 107.التاريخ. وهذا هو اإليمانغالب فه بالمسيح بوص االعترافشيء،  قبل كل  ، هادحد  ي تغي رال برةخ إن  »

                                                           
 .65-46ص  نفس المصدر 105
 .26، 65ص  نفس المصدر 106
 ما قد مر   اص  شخ م يعرفون أن  هلكن  و. ي  وضع اإلنسانلل اوتسلميس ون أندون ال يستطيعمتمر   اض  مة. وهم أيلقيالللمسيحيين هي أن يشهدوا  األولى ةلمهم  ا«107

 (O. Clément, La rivolta dello Spirito, Jaca Book, Milano 1980, pp. 169-170) .»الطريقلهم  من األشياء وفتحاآلخر على الجانب  احي  

ل. إن  غير  الي منحعلى  م من الموتقايح الذي أن يبقيني المس لوعقمن غير الم« أ هناك مبد بأن   يمانإللمسيح هو ااإليمان با .لنييحو  ي كليد بالتحد ه حي  تحو 

يس ل اهة. إن  هي القيامهذه  .لإذا لم أتحو   رستطيع أن أتحر  ال أوا. د  ني خاطئ وأنا أعرف ذلك جي  في الواقع، ألن   ا،ا لست حر  أنفر. حر  لتلل، أي للتحو   ادينامي  

 ,F. Varillon, Traversate di un credente) .»ي  ل جذرتحو  ة ينطوي على ي  حر  وهذا االنتقال إلى ال .ة الحب  ي  حر  ة، ي  إلى الحر  تقال ة، بل االنإنعاش جث  

Jaca Book, Milano 2008, p. 149). 
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، مقاقد  سيحملم يكن اليس بولس: "لو على التاريخ. يقول القد  الغلبة بيننا هناك  أن   من اليقينهي  –! ةمسألال –

 . 108«"الناس تعاسةأكثر  كن الو باطال،ا لكان إيمانن

الوضع الذي يجب أن تواجهه، مهما ان مل، مهما كمع األصباح  كل   قوم، ما يجعلك تالحقيقي   تغي رلا لذلك، فإن  

 ويانتالميا هان  إالمسيح في التاريخ.  لبةغهناك بيننا  بها، هو اليقين بأن   ن تمر  يجب أانت الصعوبات التي ك

metànoia ،آلن. هذا هو االنتصار ه اضورحهو اإليمان، االعتراف ب قي  الحقي تغي رال إي أن  ة. في العقلي   تغي رال

  109.«ناإيمانهي  لمالعابها غلب ي   يالت ةوالغلب»خ، في التاريخ والتاري

 هذه الرسالة: ليه د عما تشه اوهذ

أعيش وأنا ا الذي أرسلته إلينمن اليوم ة. ي  األخو ضةريال الينع هجزيل الشكر على السؤال الذي طرحت   أشكرك»

. قتهأطلالذي  حثاثتهذه الظروف ما يستجيب حقا لالس أرى في ظل  في أن  ي برغبة  ومات يلحظلحظة من  كل  

ي قنرافباستمرار وي يحدثيسوع  هو فقط االعتراف بأن   زمنوطأة ال مماأ ثبتما ي أن   لوقت أدركت  خالل هذا ا

بل قافي وسطنا و احي  االستمرار في رؤيته  ة البداية هوري  الممكن استمرالشيء الوحيد الذي يجعل من آلن. اوا اهن

في  فرحديدة الشأن أكون بيسمح لي  ماو ،االستمراري ةلي. وما يسمح ب اةعطمالف ظرف من الظرو ل  في ك للقاء

صعبة،  ظروف اون قاسيأصدقاء  لدي   فترةلا ههذ في .لهذا االعتراف ألمانة، هو اقاء  ها ش، حتى في أشد  ظرف كل  

 يه ايمكننا القيام بهالتي ة ة الحقيقي  فقرال كت أن  درهم أب تيعالقاألمراض، وفي بسبب  مل، أو األسرة، والعفي 

عيننا وعدم يسمح لنا برفع أ وحدههذا  حاضر، ألن  اليسوع بف عترااالفيه من السهل يكون ا مكان  ا مع   تابعان ن

 ،ة صعبةجراء عملي  المستشفى إل لخدين أعزيز لي صديق على ا كان مسة عشر يوم  لتعب. قبل خسالم لستالا

 ل لياقو ي إحدى األمسياتفاتصل بي ع، بشكل غير متوق  وخوف والكرب. الالكثير من ب هذا الظرف يشوكان يع

ا عجبأه أن   بالضبط الجواب على ما  وهه تلاقما  ن  ألفتاة من بولونيا، ل "يشترات"مجل ة شورة في برسالة من كثير 

 .ه مختلف اوجهان في اليوم التالي، عندما التقينا، كوع لك! هذا هو يسو ! ولكن  عرائ" لك الوقت. قلت،ه في ذيكرب

ب على الخوف تغل  يسوع حتى يحضور عترف بيأن  اافي  كان ك .ةحارى، أكثر سعادة، أكثر ، نظرة أخراق  ح مختلف ا

لعالمات دنا على رؤية اويساع نافقاري يراف بيسوع الذاالعتهناك من يعتقد هذا؟[ يزال  الأ واليأس! ]ولكن

 تغي رال ثر أن  ر وأككثأفهم أ عندها. ةجديد ةرظن، بظرف أي  وف، ظرال مواجهةه هو ما يسمح لنا بحضورة للي  جال

شيء  قبل كل  باعك هي ات   ن  أو .المسيح هنا واآلن غلبةهو االعتراف ب منزوطأة ال مأما بتثالذي ي لحقيقي  ا

 انتيجة هذ ا. إن  ي حياتنفذي يظهر يسوع البفي االعتراف  نيساعدن يا مدائم  ك هنان يكون لي أ ة بالنسبةمكاني  اإل

، ليلة سعيدة   ني أذهب إلى الفراش كل  ( هي أن  اتاريخي   سر  بها ال نيي يصلة التيقبإخالص للسلطة )وهي الطر سيرال

 .«باستمرار سر  مها لي اليقد   ايا التيعطلا لكل  ة ن  في سالم، وممت

 

 .زمنالمع  يستمر   تغي ره كما ترون، إن  

الذي هو بالتحديد ، انى اإليمالذي يسم  وعلى التاريخ بيننا. وهذا اليقين،  ةبغلاك هن اليقين بأن   ة هيمسألال»

  111.«"اقعوفي "مشاركة  ي  ألخالقد اهيصبح الج ]...[ولكن  110.ال ينضب يعطينا القدرة على بذل جهد أخالقي  

ق الكبير هو الفرلحاضر. هذا االعتراف المسيح اوالمسيح الحاضر،  هادول  ي ،خفي التاري فاعلل عامك ،ناألاإن  

 ،لتاريخلالمسيح  ةمعاصرعاء اد   ي يملكهذالسحر اله إن  » :قائال جوس اني ة. يصر  ي  ة والبروتستانتبين الكاثوليكي  

ي  األ ره سح]...[ إن   الجديد،  التاريخي   فردلل االذي يشك  و قائملالمسيح اب عترافاال إن ه، مقائللمسيح ال ةالتاريخي   ةهم 

طريقة التي ذه الدهشة الفرق السحيق بين هنحن" يفهم المرء ب"الـنا هذا . وبقولين، وهو نحنعن اآلخرف مختلال

إلى أن تعيدنا  نتيجة قدراتنا ينبغي ة. إن  لخاص  راته اقد ةة، نتيجفي التاريخ وقدراته الخاص   ايمضي بها هللا قدم  

نتيجة لإليمان. ]...[ لذلك  ممكنة ي ةقمان. األخال، بل اإليةي  األخالق تمسألة أخرى: ليس لكن هاالفور. على الوراء 

 ...[] عوه،تب نذ الذيالتالميوه، ب نلحقويين ذالناس الكان هذا العام[، لالفصح  منشور يف ؤواأن تقر م]كما يمكنك

                                                           
108 L. Giussani, Qui e ora (1984-1985), op. cit., p. 66. 

 .4، 5ولى ة يوحنا األرسالراجع  109
دكيف يربطني باالنضباط والتضحية يعرف لشخص ذلك ا كانلقد « 110  اجسم  جعلها ي، وجديدةواجبات لحدس يرفعني لنفسه  بذلهكان نفسه ]...[ ل بذله بمجر 

 (C. Pavese, Il mestiere di vivere, Einaudi, Torino 1990, p. 34) .»أمامي
111 L. Giussani, Qui e ora (1984-1985), op. cit., p. 66. 
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ا، يد الجد اليقينول، ، لكن  كل  حداثة األمبسطاء مثلي ومثلك متمثلة بذاك الحضور. كانت  ،والحقيقة الجديدةتمام 

و النصر ه ة: هذانمائة مليون س بعد ،المستقبلون في ولدن سيلموبة لي، لألبناء، بالنسك الحضور ذلصراني ة ع

 ،امسكين   اشخص   على حاليظل  ! أنا سأهو اإللهي  في التاريخ اة، هذطلقمحداثة الالذي يغلب العالم، هذه هي ال

 خصي، هو أن  ذاكشل ية عشقجاذبي ة، أي إمكاني  كسحر وخصي، ثروة. وش اذوا ن  قومأكون  ي مع المسيحنكن  ول

ن يحمم طفقكون بالذات ي والتعل ق  ه، نفس   نسان  يحب  اإل وحدهارفقته  اللخفمن  112الحضور موجود. هذه  ونلم 

 113.«محب ة اآلخرين يلبالتاوالذات  حب  ؛ رسالةال

نا وأجمل ؤرجاه . إن  حياي المسيح»! موجوده ألن   دهشةنا يمأل، رحاض حضورلحياتنا هو  قي  المورد الحقين  إ

أوجه  ي نهاية المطافف نيدحد  ال ت ضورحهذا البفضل و 114«!احي  ك يدوير حياي هن  إ...[ لم. ]شباب هذا العا

 فيه المسيح حضرالذي ي ي  قع اإلنسانالوا المشاركة في ي. إن  شر   والعدم قدرتي،  والفشلي، وال ، دي  لالقصور 

كثر من ألف دم قدرتنا، أعر لتصو   ل  كى لعانعدام الثقة، و كل   لىع، وناأمام اهنجد ة التيي  عدمالى لع لرد  ا يه

 تشات بيننا، وليساقنال تيسة! لي  سيحم، هذه هي الواقعمشروع.  ن ألفموألف ثرثرة بيننا، ومن خطاب، 

 .منه ر  ال مف دليل، مع عواق بلمحاوالتنا، 

فإن   اشيء. لذ يعطينا قدرة ال تنضب للوقوف أمام كل   ماد إليمان"، هو بالتحديى "اه، الذي يسم  حضوريقين  إن  

ا مالتالميذ  لقلب، ألن  ساطة اب اهإن  ، واقعبعترفون ن يأولئك الذيلذى روح الة الوحيدة هي فقر الحقيقي   ةي  األخالق

: في القبر وهبعد أن وضع سيحدث أمام أعينهميل ا من هذا القبشيئ   أن  لهم ببا خطريل كانا م، ذلكب نيحلموكانوا ل

 !احي   هأن يرو

شيء من حولي / يقول  كل   / ألن   نيك لم تتركي، / أن  يبحبيا أعرف، » ،«؟معي اأنت دائم  »نقول  من يمكننا أنل

ا آلي اس لي احاضر  االعتراف به إن  ، نتبهواا 115.«ا معيك دائم  أن   لي ة برخينطوي على صراع بين الهو ف، أمر 

من الموت  لقائمامع المسيح التالميذ  هاعاشالتي ة برخ، بين الالمسيح والعالم الذي لم يعرف ناأحدا عيشهيالتي 

ويمكن أن يقال إن هن  مجنونات.  .«لوكاس! ساو !سوكالساو »عنان حول النساء: اللها  قطلأ  وجميع الثرثرة التي 

 . «ن!انيمج منتأ»ا: ن  عء نفسه الشي

ال يوجد قرار أكبر من  هذا االعتراف، لذلك ته يكمن فيي  واحد منا وحر   كل   عقلالذي يواجه  ي الحقيقي  د  والتح

 بالعصاة الزمن أطو مأما ثبتي دنا ماوج انأن   ينعتقدم –كما يقولون  –ها غن يإلى هنا لنعزفها ون م نأت  لإليمان. ا

إلى أقصى  ىرما حدث لنا. ونحن ن قمعول إلى للوص . ال، نحن هناالقب عةن م هناأخرجو كنا قد ، كما لةي  السحر

 عترفبقدر ما نفقط  –ل إن لم يكن كذلك يقفلواحد منكم  كل   –بها  قومنالتي  الخبرةمن  يق ننتناه، قيل ام حد  

ما ، إذا اكتسبهاة التي جد  الات عالم محو كل  أن ي عليها واحد من   ر في األمر: كل  عونا نفك  ننا. دبي لماالعالمسيح ب

  .ةالمسيحي   ماعةجفي ال حي  الالحاضر وو، قائم من الموتحقيقة المسيح ال زالأ

ة ه مر  ب افرعتفي الصباح دون أن أرغب في اال ، كيف يمكنني االستيقاظاحاضر  و اه حي  ب فعترأما عند كنلو

أن ا، حي  أوه رأن بعد  ،هممكنأكيف تالميذ: ان المكلحظة ل انر أنفستصو  ؟ دعونا نفي نظري حملهأأخرى، أن 

ء القيام بأشياالمسيح، ل نقلاء العالم أنح جميع ىإلك، للذهاب سميوم التالي للذهاب لصيد اللصباح اوا يستيقظ

كن ؟ لم يرهمظنفي  يحملوهف المنزل(، دون أن ظ  ننأو  فلةاالح أن نركببالنسبة لنا  هو الحالة )كما ي  عاد

، بالنسبة ألولئك الذين اعترفوا به لمسيحي  االوجود خَّص يل ه. لهذا السبب،حضورغمر ب تجن   باستطاعتهم

في  حياأفي الجسد،  حيابينما أ»: اهانسمعما  اكثير  ي تاليس بولس، قد  ه الكلمات الجميلة للفي هذ ،ونعترفيو

ا ب حياأ: أنا الحقيقي   تغي رهذا هو ال 116.«ى بحياته من أجلي الذي ضح  ابن هللابن ايماإل  يسل؛ حضورهذا المغمور 

نا نحن من سلف، األصدقاءي ها أ، حواارتاستكينوا وحدث في حياتي. ابما وعي البل  ،ما يحد دنيهو  تغي ردي للجه

مر األفدعم قيامته. نأن علينا  ليسو ،ه قامإن   شيء. ال، ال، دعم كل  يما  وهدنا جه ليسو، "يثبت"أن  يجب

الكرب واإلجهاد ال يعود ، وتستريحامته يقبك تعترف حياتنا. وفقط ألن   مدعي منهو  قامسيح الذي الم ن  : إسكومع

                                                           
Bernardo, (San  .»أنفسنا من أجله ف نحب  مودتنا إليه: لذلك سو ه كل  الرحمة فحسب، بل يجب أن نوج   طلب من الرب  ن، ال ينبغي أن ار  وأخيال «112 

Sermoni/III: diversi e vari, Scriptorium Claravallense. Fondazione di Studi Cistercensi, Milano 2000, p. 159). 
113 L. Giussani, Qui e ora (1984-1985), op. cit., pp. 67-68. 

 .1 ،ب هللايبة وإلى كل  شعإلى الشب "المسيح يحيا" ما بعد السينودس رشاد الرسولياإل ،با فرنسيسالبا 114
115 Barco Negro, musica di Caco Velho e Piratini e testo di D. Mourão-Ferreira. 

 .20، 2ة اجع غالطير  116
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: نحن ها دون أن ندرك ذلك، دون أن نريديب  ر، تقرياة تبدأ في التغي  الح كل  ور، دأ في التغي  نبها دوعن. انودسي

  .ينمختلف اؤية أنفسنلر شندهنا، ونمن عندليست ة دينامي  أنفسنا في جد ة نطببسا

دوام االعتراف. ما »من االعتراف،  دأبعما هو خطوة أخرى: معها المسيح بعتراف االة خبرب تجل وعندها

؟ "اهذ" ماو. ي"ذكرلهذا  صنعواه: "اركذطلب أن ن. ىكر، ما الذي طلبه المسيح؟ الذ. وفي الواقعىكرالذ سمه؟ا

ة لشخصنا. إذا كان االعتراف هو ي  يقالحق ستمراري ةاال»ه، حضورب «االعتراف الدائم»، ىكرها الذإن   .«شيء كل  

دوام هذا  ساق، فإن  ات  كليه نا عما أ ح، هو كل  المسي ي هاذا كان االعتراف بك، أإالمحتوى الرائع لشخصنا، 

  117.«ستمراري ةاك شخصنا –ل! يشك   –ل االعتراف يشك  

قد المقاومة "»ا: ي  جذر نتفيياالعتراض  لكن   .«مقاومة؟الكيف يمكنك »: ااعتراض   دحأ قد يسوقلحال، بيعة ابط

 اأيض  يسمح لك  تهقاومفي مو اوم،يق منو فه 118،«المقاومة هي المسيح ...[، ألن  ]يقاوم[  منأنت  ست" ]لأعطيت

ا األمر  ن  إبالمقاومة.   . الرنا فعحر  ي ذلكل نافاكتشوا. عكوسمهنا أيض 

 

 طريقالهو  . مكان  4

 أي، الذكرىر هذه د]...[، مص الذكرىالمكان الذي تنشأ فيه هذه »: ا مكاننل طيعأ  ة ي  ح ىكرعلى هذه الذبقاء لإل

ة رفقال، ةالحي   ماعةجلتاريخ، هو الفي اهذا لمسيح اصر نى باستمرار، هو عالمة عتدسي  اف وعتراالس لتمي  حيث 

  119.«هناك سيحالم ألن  ا مع   هم صأي أشخاالجديدة، 

يس . لثبتذلك إال في المكان الوحيد الذي يب قومن نال يمكننا أف، في الزمن تبثأن ندوم، إذا أردنا أن نأردنا  إذا

يكون  رفقةوهي  « المسيح! غلبةعالمة  ارتياد»بـ  األمرق يتعل   ،دون جوس اني دشد  لذلك، ي هو ما يثبت.هدنا ج

ذهب التالميذ للبحث عنه  ا كما، تمام  ةبغلال هة هذعالم ارتيادهو  عملي  واجبنا ال فإن  لذلك  120.«امن هو بينن»فيها 

، لقوهاتي ة الالجد   زمنفي التعد بفستوه، ري إذا لم مهأن  ب يعونهم ن  أل يدالتحدذلك ب، وةم التالياي  الي واألفي اليوم الت

 الة.غير فع   صبحستو

إلى  ، من رسالتك2012مايو /أي ار 1حدث لي. يجب أن أبدأ من ا أمر  ك ل يورأن أ، أريد ونعزيزي دون كار  »

تحقيقات إلى وا استدعن الحركة م أشخاصنفسك عن ب فيها يت  نأ –في رأيي  –والتي  121ليكا،بريبوة فصحي

ا م ينجوس ادون  ظننت أن   .عن أوالدهالشكل ذا هبال يكتب  الد اوظننت أن والة رت تلك الرسة. لقد احتققضائي  

دان ق: فمساءمن الصباح إلى ال ت حياتيلبانقتحقيق، وللا أنا أيض   تدعياست  هر بعد أشو .كهذا ايكتب شيئ  ل كان

ا م الفور فكرة أن  على  نيمن التعب، رافقت وف. على الرغمالظر وجميع الصعوبات التي تنشأ في هذه ةوظيفال

ة لحقيقي  ا زوجتيرفقة : األساسي   نحرمني م لم يهللا فإن  الشخص، وباإلضافة إلى هذا  تغي رمن أجل يحدث هو 

ةواللي ة )العم السابقةحياتي ف، راش األفكو  كنت مش ي. ولكن  المادي   همدعمو صدقاءاألمساعدة ، وميقةالع م ل( عام 

ا من الحياة ة من عشرين عام  الهام  بعض الجوانب أصبحت و .ي ةاألخو فيمجموعتي انفرط عقد ة ود موجودتع

، ا، غير مفهومشيء معقد   ا كل  اإلطالق: بد ، واهتمامي في الحركة في أدنى مستوى لها علىك  شوضوع مة قالساب

أكثر يت يه، وصل  وغوريميدإلى  ذهبتي: سيرتإلى طرق ال تنتمي إلى  جوابالحاجة إلى  وقادتني ا عني. بعيد  

زوجتي،  تأصبحثم تمال. اك مبعد شعرنت أك" يددن جم ايتينفسه في "بد، وفي الوقت وقت مضى من أي  

، حفرة صغيرة في السد   بةاألمر بمثا. كان حي اطسرفه نعا كن  كة الحر من لشخص  صديقة ق بالعمل، ألسباب تتعل  

 بدال –ة أخرى، من خالل الجسد، وأنا طريقها مر   ة تشق  جد  ت الأ. بداهكل   ي ةالهيكل انهارتبعد ذلك، حتى  تسعو  ت

ا، يب  رتق ةغير محسوسة يقطرب. ليس فجأة، ولكن ببطء، وبطبيعة الحال، هاأعارض لم –لنفسي العنان من إطالق 

 ،رصد عندماو. ن جديدم ستيعاباال، داخل هذا تغي رداخل هذا ال يظات، وجدت نفسف  التحبعض  وحتى مع

 منه ملجأو ;جميال وجدته 122،للحركة صحفي  الالبيان  ،نيوفورميغ ورتيوبر للحكم على لممؤال عالنبمناسبة اإل
                                                           
117 L. Giussani, Qui e ora (1984-1985), op. cit., p. 68. 

 .69، ص نفس المصدر 118
 والصفحة. نفس المصدر 119
 والصفحة. نفس المصدر 120

121 J. Carrón, «Carrón: da chi ha sbagliato un’umiliazione per Cl», la Repubblica, 1° maggio 2012, pp. 1 e 11. 
122 «Formigoni. Nota di Comunione e Liberazione», Il comunicato dell’ufficio stampa di CL sulla condanna di Roberto 

Formigoni, 22 febbraio 2019, clonline.org 
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المنزل،  تدخل دود".بال ح مسيحي  "ه بأن  اه ا إي  ، واصف  يانالذي عل ق على الب 123يريينأفصحيفة مقال  وجدت  

ة ائدملى الإ تسلج، ثم لاقوالم انيالب نجميالما هكم لها  قلتة وتحي  التبادل  نازوجتي مشغولة، ولكن  فوجدت 

 البيانفيها ويعل ل ر يفس   هيبدو أن  ون، رسالة من كار   هان  إ :ابسواتالبسالة لي ر تسلأرتناول العشاء  نتكوبينما 

. ، وأكثر اكتماالتحليال أكثروكانت البيان،  تفس رالرسالة التي  يهو، قلت في نفسي" ههذ نيفاتت لقد" .الصحافي  

الة ت الرسكان .2012 مايوأي ار/ 1تاريخ  بل تحملاليوم، ادرة صها ليست ن  إ: هاأسفل إلى لتوصو هاكل   اهقرأت  

سبع بل ق الصادرة رسالتك تب هذه السطور وأقرأوأنا أك ،ا. واآلنها قبل سبع سنوات تقريب  تالتي كنت قد احتقر

ها تصف كل   رسالتك ار، ألن  لمستحيل أن أختاولكن من جميع الجمل التي تصفني، هنا ب ستشهدأن أ سنوات، أود  

وطأة  أمام ثبتيعساه ما "ب على سؤالك: جيتها لة كل  رسال؛ في تجربتي اجديدةال تيوالدوات من السن هذه

  .«"الزمن؟

 . دأ بالمتابعةلبوا في السد   فقط ثقب صغير

 غلبة تليس .ه ينتظركن  أين يمكنك العودة ألي بالتالتعرف وه ؟ أنت تعرف أين قابلتهما وجدت كفوتين ريد أتال أ

. لذلك دعونا ثباتعلى الال وعلى المقاومة، قادرة  يرغهي و ،–مثل محاولتي  – ئخطتمحاولتك  محاولتك، ألن  

في الحركة،  هإذا وجدت  و ثبت.ي على شيءف تتعر   إلى حيث؟ انظر تبثأن ت تريدأهودنا. ع الوقت وراء جال نضي  

ن، اف اإليمكتشت كالذي جعل اهإقناعبسبب ، كاسترداد على اتهرقدبسبب ا، مع   العيشيقة طر اختالفبسبب 

له، من خالل  نةماك. األجلأحضوره من عالمة ، ةرفقالحركة، مع هذه الزام مع لتاال هي باتثال طريقةكون تف

 ة.رفقلهذه ال مانةاأل

 La verità nasce dalla ، رياضاتألخير من الفي الكتاب ا ونهتجد – 1989 عام جوس انيدون ل اق تنا،رفق إن  

carne – «كان بإمكانه أن ينشئ باليين وعظيم،  ا. الرب  من   احدو ل  ة لكفوري  الالرئيسي ة ووظيفة ال ههذ الديه

 نتأث رلو لم ورنا بهذا الشكل. أث  وفي الواقع الكنيسة مليئة بثراء هذه األشكال المختلفة: لقد تشكال األخرى، األ

، هسحقو ي عنه،، والتخل  ضروري  هو بهذه الطريقة، ف بلغناأن ه  حيثوا هو بيننا: م ضروري  ال من كانما ، لهكذا

إليك  يءجأنا أوعلى هذا الطريق،  ي يا رب  نمكنك أن تقول، "لقد جئتهلل. ال ياستخدامه هو خيانة  عدم، وهيانونس

لو  ىن  يه. يا إلهي، أتمنذهب إل، ةمهما كانت هش  ، هذه ناتداقصو تنارفقك، من خالل آخر". ال! لذلعلى طريق 

ع الرسائل! ويجب على جمي الطاقة والوقت للرد   لدي   تليس ،ادر  ت قالسو ،واحد منكم أستطيع أن أمشي مع كل  

ا انبعض. دعونا نساعد عليها يظهر القلب يختلف عم   أن   مني أقسم لكني، ألن  وأن تسامح ذه هي الطريقة : هبعض 

 هاكن  ل، وفي العديد من النواحيه فيمشكوك الطريق ال، ق الهش  رياليقظة؛ هذا الط، إلى يهإل الرب  فيها ا التي يدعون

ي أوافق على أن نتعتقد أن  أ، كذبا كن مقتنع  ت، إذا لم لك. وإال الرب   هالذي أعد   ، واألسلوب التعليمي  ةالتربوي  سيلة وال

 ،بالنسبة لي ار  حر  مف كان كي والتخي   124«للصالة! دافرواالن ينفسب االهتمام ددتول، لكم مقسأث؟ لتحد  لأكون هنا 

 !هذه نياجوس  ن ودكلمات  أقرأن أ، مكإلي ثد  حللت ربمنالى عل هنا قفالوا اأن

 

 «نارتغيّ ل الثقافيّ  لوزنا». 5

الطاقة للبدء ب امليئ  يجد نفسه ه فإن  شراكه، إلمسيح اله في المكان الذي اختار الذكرىالمرء الدعوة إلى  عيشي عندما

من ف ستئنأ نيولكن   أخرى، ةر  مة وألف ألف مر   ئخطقهر. كما حدث للتالميذ. يمكنني أن أ ي  الو، ن جديدم ادائم  

ن ولوات عديدة سوف يقأدعو اآلخرين للمشاركة في حياتنا. مر   نني أن، ويمكآلخرينة لالجد  ل نق نيويمكن جديد

ة التي ال ت  ». فعلهم ة  عتمد على ردأال ني ف باستمرار، ألن  نأستأ نيال، ولكن    ةسهلال، indomabilità هرقهذه القو 

 دترد  مالصدى ال يهو، فينا منعلى الز غلبةال تبارخا حق   نع ي، ههاوتقبيل هاضاناحتو ناأم  وجه  ىإلف تعر  الك

ة  .«الزمن ىلعالمسيح  غلبةلفينا  م ، اآلن، ليس فقط في اليوك، فيعالمة في  ال يه هرقالتي ال ت   ةهشلمداهذه القو 

                                                           
123 M. Leonardi, «Ma non si è figli perché non si sbaglia», Avvenire, 26 febbraio 2019. 
124 L. Giussani, La verità nasce dalla carne, op. cit., pp. 239-240. 
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قته طابيخاطر المرء ذا كوه»قيامته. لالزمن، سيح على الم بةلغلالتاريخ، في االرتباك الحالي، في كن األخير، ول

.«ي  اإلنسان يققحتهو  غلبةال ههذ ؟ ألن  ماذارين. لولآلخ ي االقتراح لنفسهفتراح، القافي 
125  

 : كمادحإ لي تكتب

أللم ا فأثارنا فجأة. تذمتالأحد ي ين، توف  ا يقرب من عامذ ممن، في المدرسة التي أعمل فيها تقريب ا شهرين قبل»

مع  " حقيقي  لقاء" ككان هنا ه الخصوصجعلى ووة. عر متوق  ات وحوارات غيدينامي   دثالح اهذ أمامذهول وال

فه ين  إعلى الفور  . أقول معهى الفور بانسجام قوي  عل زميل، شعرت ما له  ويكره كل  د ملحبأن ه نفسه عن  عر 

حاول يه أن  به يشعر بعدم الرضا وأن  ب لي ا لفقدان تلميذنا اعترفكثر اللحظات إيالم  أ إحدى فيوالقة بالكنيسة. ع

طلبات المساعدة من  تجاه ؤكفغير  أن هه يشعر به. وأضاف أن  شعر بالذي ي ضطراباالهدئة تطويلة رة تمنذ ف

 ينتواجهما عندومع الجميع.  ةاح: "أنت مرتلي ، قالس كذلك بالنسبة لي. في الواقعلي األمر أن   نفي حينا، بطال

ا. ولكن  . دوةحاضراف: "أنت ضز". وأمركلافي اآلخر يصبح  رجة أن  دل ،االنتفاء لدرجة هينتقبل كفإن  اآلخر   كم 

ث لنتحد   لقابنتأن رنا ة". قر  تام  "كاملة، ي انري هإن   قولإلى ال ، خلصاا في مكان آخر . وأخير  دائم   ةحاضر

 .«آهر الذيخر" اآلمكان ال"ذلك يفهم أكثر ما هو بالنسبة لي  ه يريد أنء، ألن  بهدو

.اإلنسانتحقيق  .«ناري  تغل ي  قافثال لوزنا وه اهذ» ي 
الناس معظم  في العالم: في حين أن   هذه هي مساهمتنا 126

 هاه كل  ياتس حكر   مابعدوبيك،  خمثل أولري اشخص  أن   لدرجةة من الفوضى، في حال ونيعيشو يشعرون بالغربة

عر نش ال–م يو ها كل  اتلق  نيناها وللنعمة التي تلق   –حن ون 127ه لم يعد يفهم العالم،ستنتج أن  الدراسة المجتمع، 

. هذا ربةيشعروا بالغة لم ماني  ة الروفي اإلمبراطوري  ربة ضاالالفوضى  ضم  ا كما كان التالميذ في خ، تمام  الغربةب

شيء. جميع األشكال  قتراح الذي نواجه به التاريخ وانهيار كل  لال ةقافي  الث ي ةهم  ، واألهحمللما ن هو الوزن الثقافي  

ن نبدأ ها. لهذا يمكننا أب ينقتعل  ء موالبقا نةأشكال معي  ب تتحد دال غلبتنا  لكن  ، ارأن تنه هانى اآلن يمكت حت  صمدي الت

بدؤوا ين المسيحي   لكن  البرابرة،  جاءلقد ة. اني  رومة الي  بعد انهيار اإلمبراطور ائلون األوالمسيحي   بدأا من جديد، كم

في موضوع ا  كنلم ي سهمأسا ي سقطهم، ألن  م ذلك ل إن  ف، انهارقد كان  شيء كل  أن   معوعظيم. بشكل و، من جديد

وضع ال ى هذاأن نتحد   نايمكن ا، ونحن أيض  محنةة، من الانتقالي   لحظة نعيشا نحن أيض  وك. فك  تمك العالم الذل

 المعنى. ب مليءاقتراح ب

ح الذي سيلما ورحض يإيماننا هو ف; «في االعتراف بالمسيح» –، تزدهر ولدتن، تكو  ت – «تكون تغي رتجربة ال»

، هو غير ي  نسانهو غير اإل الشر   ، ألن  الشر  على  صارهنتال من خال ي اد حقيقيعوأن يسمح للعالم »ه نا، ألن  ريغي  

مكن الم ضعفمائة ال يفوهكذا نبدأ في المشاركة في انتصاره، وال يدوم.  يمر   ما على لبةغ، وال«صحيحال

علينا  .«هذا؟كل   نيمن أين يأتي» :ةهشدبنسأل أنفسنا ل ىحت  ة اقطو ادةوسع سالمو فرحفي في هذا العالم،  اختباره

يح في لمسامعاصرة  إن  ». لحي  امن المسيح  نااذا يجب أن نعود إلى هنا؟ يأتيلمفيأتي، وإال  أينمن أن نفهم 

ن . كم مرهن تصو  يمك ام  ا مختلفة عى لو كانت دائم  ، حت  ختبارلال بلةقا ضعف مائة إن هاالتاريخ هي وعد للحاضر، 

 ابقطيه تعتقد أن   ، إذا كنت  بالطبع .«؟ضعفالمائة هو . أين غير موجود ضعفالمائة »: قائلين نيلناس يأتونا

 مختلف ه، ولكن  ختبارلال بلةقا ضعفمائة  هو فداء. الضعفكعناصر  طرح ديتع نتأ، واجديد  د ع  ي نلفك، رصو  ت

  128.«ا، دائم  هرتصو  تا عم  ا دائم  

أستطيع  نإلى المنزل لام، عندما أعود ما سمعته هذه األي   مع كل  »المثال: يل سب أعتقد، على، يرتغي   ت  رو  صتإذا 

 هنا عشتهشيء  كل   وضعفي ليقة فقط، وهذا يكأن أغضب بعد عشرين دقيحدث  ؛ ثم  «عد اآلنأن أغضب ب

 . موضع نقاش

يرونه.  رونآلخان  أ، حتى حقيقي   رغي  ته إن  ي. دمن عنليس قياس م وفق، مع مرور الوقت يحدث يتغي رغير أن  

ا موجود، وقد  تغي روقت. ولكن أصل الهي مسألة ف –ا جميع   غبكما نر –ة الحياات محط  صل إلى جميع ي أم 

 ر كل  أث  يتحياتنا، بحيث  ل  كفي أن ينتشر بنأمل نحن ر اآلن. واختبلالقابل ، ي  ح ضورحه هو حقيقة، إن  ، بل حدث

                                                           
125 L. Giussani, Qui e ora (1984-1985), op. cit., p. 70. 

 والصفحة. نفس المصدر 126
توافق تجملة واحدة  حولذلك.  هذا وضد   دل ضد  اجنت، وينشمشو  جول بال هدف، نحن نف. . كثير من الناس يعتقدون ذلكهمفصالت منالعالم رج خلقد  «127

 ,U. Beck, La metamorfosi del mondo, Laterza, Bari 2017). «"ات: "لم أعد أفهم العالمميع القار  ة، وفي جعدائي   كل  عن  عيد ابة الناس، غالبي  

p. XIII). 
128 L. Giussani, Qui e ora (1984-1985), op. cit., pp. 70-71. 
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 ا.احد من  و ل  ى كي وصلت إلالتة لجد  ك الما نلمسه بت

عن تحت،  هوا م  نا أن نبحث عيجب علي"» إن ه ة طرقعد  بلنا وق تغي رال تإثبا، في بداية الدرس، من نالقد انطلق

ه من خالل ". ومع ذلك فإن  ي ةاإلنسان نتائجالنتائج التي أعطتها، ال أعطتقد صداقتنا و اتنرفق أن  سبب عن الجذر، 

أو  الذكرى بتلكاالعتراف وبذلك  ناريتذكار باستمريتم  ف سوة عالمهذه الل ومالزمتنامة، عالذه الهي ف المشاركة

اء، ربالغنحن ، نامصدر حقيقة أن   و الجذر، الذي هوالذي ه ضورحهذا الل ذكرىف واعتراهما االعتراف الدائم، و

 وفقن كت مل اهغريب، ألن   – بغريكل بش حتصبثروة أن  كوالفقراء، نشعر ن حننا، إخوة وأخوات، وحقيقة أن  

  129.«افين ةقدت  م –ا نمشاريع خططنا، وفق

 بقراءة شهادة: هينأ

أن يكون نرغب في  كن ا. املحاكتشفت أنني ضة ريامن ال يدتوعوعند ون، في العام الماضي دون كار   عزيزي»

األطباء  شك كأن  بعد ولدت دقكانت  فهي ،ىاألول تناطفل والدةل نمحظوظا بأن ناشعرنا  نا، ولكن  انلدينا طفل ث

الحمل الثاني. لقد كان  كانايو من العام الماضي مأي ار/في ولكن . بشكل طبيعي   أطفال النأن يكون إمكاني ة ب

ا في حدث ذلك أيض  قد ا. وبه ناأث رتأذهلتنا و ،ا" تجاهنسر  بادرة من "ال نتكا هالبداية أن  منذ اولنا لنسبة باا واضح  

الة. مشكلة البط جهةموا يفي ةبكر يبالتفكقليل فقد زوجي وظيفته، ولذلك بدأنا هر بمن شأكثر  فقبل ،ني  عوقت م

ل بشك تموضعموالجنين  يموضعي الصحي  سلو ،"على ما يرام"شيء  ان كل  ل كألو  ا خالل الفحص الطبي  و

، سليم غيرشيئا  تالحظ لكن نيو. ميرا امير ختسير على األمور س أن  وك بداقلبه.  اتا نبضنا أيض  سمعصحيح، و

 في اائي  تلق جهضتأوة أسابيع. ضعبل بف قالحمل توق   أن   المنعو تاصوفحبم يالقالطوارئ ل ىإل مع زوجي تذهبف

 شعرت بكل  و ،راتببعض العباوني لتالية مباشرة، حاول الكثيرون أن يعز  ام ا. في األي  ومالي المنزل في نفس

 مع أختبرها ،ةلصنفس العجز، إذا كنت مخ كت أن  وحياة طفلي. وأدرحياتي ، لثكان يحد عجزي في مواجهة ما

 عساهلحظة؟ ما  كلَّ  ىبالمعن ألذي يمما ال ا.به اءعتناالمكنني ي همع أن   اأضيف لها نفس  ن أال أستطيع فأنا ابنتي. 

 حضور بل ،طقي  من جاستنتا ما والفكرة  ت. ليسوملموس ، حقيقي  حضورد مجر   هن  إة الزمن؟ أمام وطأ ثبتي

 من يثبتالمسيح،  هاي  ، أكوحد . أنت  ظرف سلبي   أي  فيها أو ين هاينكريمكن أن ال ة، ال جدال فيها، حدث، حقيق

د اسم  ظل  قد ح يالمس نالكرفقة، لوال هذه ال الحياة.ة طأو أمام ؛ أكيد ا الما أصبح حضور  وبالنسبة لي، مجر 

او جملة ب هاسكتوال ي  ، ابضة بالحياةنحفاظ على األسئلة لبالي مح سهذا هو المكان الوحيد الذي ي خصوص 

بالنسبة لي ما ثر وضوحا صبح أكحقا. في تجربة اإلجهاض أمق مثيرة لالهتمام لعذا ايبقيها في ه بل، ةبروتوكولي  

ال  ين نأاليقين ب قد ظهرلعزلة في مواجهة ما حدث، الشبه يما  . لقد ظهرةشخصي   يه سر  البالعالقة  نيه أن  يع

ولكن  .العالقة ذهفي هأنا وحدي و سر  . أنا أقف أمام الة،فقر، وال حتى للحدإلى أ للمسيحابي جو ستطيع تفويضأ

أو  تعزيتي واجب ألصدقاءل ليسح. المسيب يصلتفي ة رفقهذه القيمة لي  ظهرأ ما طبالضبكان ظهور هذه العزلة 

ني . لكن  يخوفتطرد لي أو مشاك ل  يحهي ما  قةالرف تليسو، لي ابني عادةعلى إ ينقادرهم ب واسيلو ،تيؤازرم

اقع. األسئلة التي يثيرها الو انفقدبح لي ال يسمي الموقف الصحيح، وبقيني أو يضعني في   كهذاان بحاجة إلى مك

 لكن  ا مع مرور الوقت. "جعلته مألوف  قد ه وبعالقة ل المح، تمسيرال اهذإيماءات الوجوه، والعمل وو ة،هذه القص  

حضور  – روحضأن يكون هذا ال من الضروري   ʽال تخف!ʼل له: اأحدهم ق د أن  خوف لمجر  عن ال كف  ي مرء الال

عاش وحده الحدث. ما حدث   داخل دقي تهصا أثبت ر  وحضه ويجب أن يكون أناقد دخل أحشاء  –هللا  يمكنه أن  الم 

ا ) "وأن تثق به ʽي أنا الرب  ن  أ لمتعكي لʼفعله هو يما فعله هللا وما  قة. كل  ا للثا كافي  ل أساس  يشك   ان ع  أ ْمر  هأ ن ذ ا ص 

ف ون ه ؟ يد ا. أ ال  ت ْعر  د  أستطيع  ةذا مصداقي  ا ر  حضوالتي جعلت هللا  ة. هذه هي القص  (2018، رياضة األخوي ة ج 

 .«هللا فعل. مهما الزمن ويثبت أمامه ىتحد  يق به، وثالو

د الذي يحد  و ه ضورحالحوار مع هذا ال ، ألن  Cristo al morir tendea يلةتتر ، إلىفي النهايةدعونا نستمع، 

ه السؤال وكأن   نشعر، اتماع إليهاالسفي . حياةال  حب  جل أ منعنه  يالتخل   يف ونترغبأ»ا: د من  احو كل  إلى موج 

 .«آخر؟

                                                           
 .71، ص نفس المصدر 129
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  atende morir al Cristo 130 ةترتيل

 
 

                                                           
130 «Cristo al morir tendea, / ed ai più cari suoi Maria dicea: / “Or, se per trarvi al ciel dà l’alma e ’l core, / lascieretelo 

voi per altro amore?”. // “Ben sa che fuggirete / di gran timor, e alfin vi nascondrete: / ed ei, pur come agnel che tace e 

more, / svenerassi per voi d’immenso amore”. // “Dunque, diletti miei, / se a dura croce, in man d’iniqui e rei, / dà per 

salvarvi il sangue, l’alma e ’l core, / lascieretelo voi per altro amore?”.» 

ا نحوكان المسيح ») من عنه  واخل  أن تت ونتريدأ، هقلبو هروح قد مإلى السماء، ي مككي يأتي ب، لهو للتالميذ: "ولكن إذا كانتقول ه مريم ت أم  نوكا، لموتا سائر 

الحمل الذي يموت ك ه،، ولكن  ختباءلال ونفي النهاية سوف تذهب كم، وأن  عظيمخوف ستولى عليكم ا وقد، ونهربتسوف  كما أن  د  يعرف جي  هو ؟" "خرآ حب  أجل 

ه روحو هدميهرق أشرار، رين وجائرجال ، على الصليب، على يد هو ائي، إذا كانه العظيم". "لذا، يا أعز  ، بسبب حب  لكمجيذل دمه من أفي صمت، سوف ي

(«"ي عنه من أجل حب  آخر؟كم، أترغبون في التخل  وقلبه لخالص  

(Fra Marc’Antonio da San Germano, «Cristo al morir tendea», in Canti per la Settimana Santa, Soc. Coop. Ed. Nuovo 

Mondo, Milano 2007, pp. 50-51). 
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  ااح  صبنيسان/أبريل  14 دحاأل
 

 ل والخروج: دخولعند ا  

 301، 378، 376، 304 ك ناالكمو بيانوعلى ال صوناتات، موزارتغ أماديوس نفولفغ           

 ى الكمانوه علتور غروميوأر بيانوال على كالرا هسكل         

 فيليبس، 46"سبيريتو جنتيل"            

 

 

 لمالئكي  السالم ا

 صالة الصبح

 ة العاّمةجمعيّ ال

 

نب اإلى ج، لشك  ت ؤالسر من ألف وثالثمائة من األسئلة، أكثئل اهد عد وصل اهذا العام أيض   :رييبروسب يفيداد

ا. ا كبير  دد  عون، كار   حثاثاستمثلها عوة التي يلى الدا عد  ر اإللكتروني  العادي  والبريد  وردت عبري رسالة ألف

، ج عليهبالتفر  كتفي ، ال نق احة بادرة تشاركي   ث لمي ا اللقاءهذ لحقيقة أن   عوامل أخرى كثيرة، ر، إلى جانبوهو مؤش  

ة ة مشتق  كلموهي  –ما هي البادرة  اد  م جي  فه، نرياضةي الف ،ال بل إن ناحضوره. ر بع شكيلهتا في من   ساهم كل  يبل 

ى. نئنا إلى هنا الكتشاف هذا المعجونحن قد نى. عيحمل م حدثأي  –حمل العني ي يذالو ي  الالتين gerere فعل من

إلى  قت مضىو يحتاج أكثر من أي   – ركنا ذلكأد نامما تقد  كل   –  البالغ، ألن  غينلكبا تنابيرلت ضروري  أمر  هذاو

على هذا ولذلك، . إلنساني  ا هجهوسه، الكتشاف ، الكتشاف نفأكثرما رب   وأما هو األمر للشاب  ، بقدر تربية

باإلضافة إلى وه، ها، ألن  موا في األسئلة التي أرسلتكثير  انعكس ما  وهذا. اتمام   تناإنساني   ادرةبه الذه لزمت، ساساأل

لتي نقوم اة خبرتحقق من الة للي  هناك أيضا محاولة ود   ،ام األخيرةاألي  وليان لنا في خالكلمات التي قالها طلب فهم 

 لمواجهتها. دعىات التي ن  صعوبوال تناحيافي  ابه

تبره أن نخ االصمت الذي استطعنا جميع   ن  إيجب أن أقول  ولكن .دةيكرفقة أونحن جزء من  22000هنا  ناد  عد

الذي على ما و ر،كبيلعددنا ال بالنسبةنة، هة نظر معي  جصمت مدهش، من ووهو  –ام رافقنا في هذه األي  ي ذالو

أجل  من انا هو هواحد من   ة كل  رفقة األكيدال هذه لداخ على أن  هو عالمة  –أخرى  في أوقات نهم مظعكان أ ركذأ

 . اإللهي   سر  ال أمامدة، ة جي  حدو، سي ةساأأو وحدة عزلة باف ، لالعترهسنف

 ل. لسؤال األو  ل مه ديما  وهذا

ن حن الماط، سر  لا أمام انكون وحدنذا يعني أن رس بعد الظهر، مادة األخيرة من دهاإلى الش تاستمعبعد أن »

الناس خالطة م ةاني  كإمك ندما ال تكون لدي، أي عةحدواللة االمسيح في حب ةالقعالق عم  نإلى مكان؟ وكيف بحاجة 

 رفقة ةمخالطألة سمهي  سر  البالقة ما إذا كان تعميق الع اأفهم تمام   المسيح؟ ال غلبةك عالمة يلبالنسبة إالذين هم 

 .«توى الشخصي  المسها على عامل معالت مسألة يتم   مأ ناسة من الحي  

سنوات عديدة  قبل، األولى ةمر  ل. عندما قرأت لةالوحدعة فهم طبي يرأيي، هي ، فىاألول ةلأسملا ن.خوليان كاّرو

ة: وحدمشكلة الل جوس انيها دون ب قطر  يقة التي يتلطرعلى الفور ا نيت، أدهش"ةة المسيحي  برخآثار ال"يا، في إسبان

ذا هو]...[  نابشر مثلهم و، هاحل   نخريلآل نا، وال يمكنبأنفسها ع حل  ينستط نا الأدركنا أن   تشفنا احتياجاتنا،ا اككلم»

الوحدة  يستل»ى عكس ما نعتقد في كثير من األحيان، علو، يلبالتاو. «ةوحدد الالشعور بالعجز هو الذي يول  

ا أو ن  يمكن أن تأتي مال  ةمشكلتنا األساسي  ى اإلجابة عل كتشاف أن  الل اخمن  بلا، ا جسدي  ندكون وحنأن ة ي  الحقيق

 قدتهلطفل الذي فد يستطيع أن يعيد إلى تلك المرأة اال أح إذ ،الشهادة المذكورة أمسما تؤك ده ا وهذ .«اآلخرين من

 نم  هذا  هم كل  فأن ي . يمكنتناإنساني  تجاه  لتزام جاد  ا كل   الشعور بالوحدة يولد في صميم ن  نقول إأن  نايمكن»ولذلك، 

. «تهدرق عدما، أو يثبت يذهب بعيد  و، هذا يختفي، فخص ماي شفشيء ما أو جته الكبيرة في حال ه وجد حال  عتقد أن  ا

، «يدونحنحن و»نشعر بخيبة أمل. س، فالشخص أو ذاك، في هذا الشيء اكأو ذمل في هذا وبالتالي، إذا وضعنا األ

 في د،، وحيحدف. كواأن نعيش بشكل مكث   ىإلأن نكون و ا إلىناحتياجاتنا، مع حاجتمع »، س انيجو تابعي
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 ألن   ها،سيحل   من نسانولن يكون اإل .أحديأتي أن الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو انتظار ء، االصحر

 131.«هاحل  ينبغي  ام هية البشري   اجاتاالحتي

، ةجسدي  ال ةوحدال ها إلىوحدتنا. وإذا قلصنا مح لنا بفهم طبيعةضع يسوالذي يجعلنا في  هذا الوعي وحده هو

، األساسي ةاحتياجاتنا  أماممن العجز  ناشئةة هي ال. ولكن إذا كانت الوحدة الحقيقي  يدةدالمشكلة بطرق ع مكننا حل  أ

ى ما هو قادر علحول هو  لسؤالا فإن  ، يانكثير من األحالفي  هاال ندرك، والتي الماالكتو الوجودلى إ تناحاج من

 .للوجودعميقة ال اتنمع حاجحتى ال ونا أنفسبمكننا اإلجابة عليه ال ي هن  ، ألاب عليهالتغل  

مغادرة المنزل مع عبر ألة المس فكر في حل   ه يعرف نفسه، وطبيعة حاجته، وهكذان  يعتقد أ كان االبن الضال  

ه يحتاج م أن  ما يفهفي مرحلة ف ،كذبته عن موره بنفسهحل  أ ؤهدعااف كشنصيبه من الميراث. ولكن سرعان ما 

ندرك ما هو قادر ، ياجاتنا، ومدى احتنكوا من ننكتشف حق اندمعفقط نفسه. يه بعطي يمكن أن الإلى شيء آخر، 

سترتون يرة تشعبا –ة مناسبات رتها في عد  قد كر  و – اهش  مند االسبب كنت دائم  هذا . ولاعلى االستجابة له

م فه ،يفهمون المشكلةهم ال أي أن   132،«زهم ال يرون اللغرون الجواب، بل أن  ء ال يالعلما ليس أن   الشر  »الشهيرة: 

ل وحدته، وبالتالي عندما يدرك المرء أص حل  مشاكلنا بأنفسنا. ولكنافتراضنا ينبع ومن هنا  .مراألال يفهمون ما 

مستوى  لىعآخر  ا،أكبر من  ا، ن  ع ، مختلفخرآ هو على تلك المشكلةجيب ي أن همكنيمن  ن  ه يفهم أعجزه، فإن  

 ب على عجزنا. يستطيع التغل   ذيال ده الوحية. لهذا جاء المسيح! إن  حاجتنا اإلنساني  

. سر  البة خصي  ة والعالقة الشحي   ةقرف مالزمةق بالصلة بين ، وهو الجزء المتعل  امعلق   السؤالمن  لجزء الثانيا يبقى

عالقة باآلب، فهو يعتبر نفسه على ، نفسهلالمسيح  وعي هوكيف أن نالحظ  وري  لصدد، من الضرا اهذ وفي

فته هي أن يمهم  (؛ و133«اآلب الذي أرسلنيبل ب بي، يؤمنبي، ال  ن يؤمنم») «بآلاالذي أرسله »بوصفه   عر 

 تعتمد، والذي هتساقاشيء  كل  منه ى ذي يتلقب، الاآلبهللا،  سر  بئية العالقة النها إلى، د مناواح إلنسان، أي كل  ا

لقد »)اآلب بالعالقة إلى ا فنعر  يلفقط  ذا. إذا حاول المسيح أن يجذبنا إلى نفسه، فهاتيهذه اللحظة حي فيعليه 

إلى آخر هو ما  حويلهذا الت لكن   .(134«العالم فيأعطيتهم لي ، أولئك الذين بشرلامام أ اروف  لت اسمك معجع

ذلك ككما أرسلني اآلب، »ونجد أنفسنا هنا:  عبر لقاءالمسيح  لمسنان الذينا، أن  ، أي ا الكنيسةأيض   فيعر  

 ينغرسال راترديند الكجنازته، أك  تفال باسبة االحمنفي ف .حياته في انيجوس  ن دو انوهذا ما أك ده ل 135.«مأرسللك

أبواب  عشر  ن العالم، ويحسلى تب القلوب، وساعد ع، ولكن للمسيح، كسلنفسهبعد أن قاد الناس ليس »: قائال

 قادنا إلى المسيح.  بل، بنفسه جوس اني ل قناعلم ي 136.«لسماءا أمامالعالم 

لغرض اجل أمن ولكن  –سة الكنية، رفقال – مكان زمةمال، مكان هو أجل، ، جوس اني دوننا يلع ام  ئاد هاقترحما 

ماد عتاله، إلى ا، وعن طريقالمسيحبة الشخصي  ة لعالقإلى انا وتعريف، بارختلال قابل لمسيح: لجعل احد د لهمال

لحي  نا، أحدب. حتى الملحد، عندما يلتقي بعلى اآلالمعترف به  سالة ر ذكرت، كما «آخران كم»إلى  لنامن خال و 

فذلك مكان  مالزمةن ليمدعو  ا كن   ا، وهو عمق ما يراه. إذاشيء آخر، أكبر من  أي إلى أمس،  ناهاي نقلتنا التديقص

 نر  »لحياة. ولكن إذا لم إلى الحاجتنا ستجيب يأن  هيمكنوحده ي ذ، والخلقهي يالذ مع ةقعال في وضعي نلك

هم الطبيعة اف بالمسيح وال نفالعترعلى اح فتنى أن نال يمكننا حت  فبحاجتنا،  حي   نا وعي  لدي ذا لم يكنإ، «اللغز

 ل. محيان بخيبة أفي كثير من األ ن صابب السبهذا ولتنا. رفقالغريبة ل

 

ة  فيه تسردالذي  المقطعلة هو معظم األسئالمقاطع التي أثارت ن بيمن . يريسببرو مانزوني االسم ل جهولمقص 

ع السلطة في حياتنا. موضوما طرح  هذاو «؟فرد  كل  نال رديكنا، ردينالكمن هو »: التالي لسؤالعلينا ا تحرطو

                                                           
131 L. Giussani, «Tracce d’esperienza cristiana», in Id., Il cammino al vero è un’esperienza, op. cit., pp. 85-86. 
132 G.K. Chesterton, Ortodossia, Edizioni Martello, Milano 1988, p. 49. 

 .24، 12 راجع يوحنا  133
 .6، 17راجع يوحنا  134
  .21، 20 انوحي 135

136 J. Ratzinger, «Omelia al funerale di don Giussani, Milano, 24 febbraio 2005», in A. Savorana, Vita di don Giussani, 

Rizzoli, Milano 2013, p. 1189. 
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 واردة: ة السئلن العديد من األمن بي، والنحهذا على  أصوغ السؤالس

 «السلطة؟ يه ومن يما ه؟ سر  ال بهانا يصلالتي  الطريقةاذا السلطة هي لمتوضيح يمكنك هل »

قا أمعنداّرون. ك حيث  "ةة المسيحي  برخآثار ال" آخر منع مقط ينذه إلى ادائم  يتبادر هذا السؤال، إلى  تطر 

فناي   ة.مر   كل  ي ف طالقاالناج إلى حتن امن هن. بنشأتهافهم طبيعة السلطة و ي ةفيكب دون جوس اني عر 

ز على السلطة. وكيف رك   ،ةعامجع البعد أن تناول موضوالعجز، ومعنى الوحدة، أي الشعور ب حوضأن أبعد ف

عجزنا[ هناك في الواقع أناس لديهم ، مدركين افيه تواجدلذي نا ةعجمابيئة التي نعيش فيها ]في الفي ال»؟ فهاوص

فيثيرون في الواقع للبيئة والناس، في الواقع،  برأك اهم  ون في الواقع فرة، ويطو  نساني  من اإلة خبربر لحساسية أك

ممثَّل ه بأن  ا يشعر واحد من   وأكثر انخراطا؛ كل  ، فكثأ تنا بشكلخبرهم يعيشون إن  ة. ركة مجتمعي  حسهولة أكبر ب

 رةه الظاهبهذ االعتراف ن  . إعةجماخرين، في الآلبأن ه أقرب لعن طيب خاطر عهم يشعر موهم، فيفضل أبشكل 

اتي، تي، ومعانخبرر بأكبشكل  همفوي ن يشعرماللقاء مع  لكن  مة. الحكمن اجب ه و؛ إن  تنانساني  وإل نانفسلمانة أ هو 

تلك اإلنسانية التي، في اكتشافنا جل أمن تلميذه  فأصبحتابعته، لحال إلى ميعة اعاتي، يقودني بطبوحاجتي، وتوق  

لنا، حتى ال سلطة ل هؤالء الناس بطبيعة الحلمعنى، يشك  ا . وبهذاى أن نجتمععلنا حث  تووحيدين، ن عاجزيأنفسنا 

ا ما نحصر بها مسألالل مسألة أدوار، قام األو  ة ليست في المفالمسأل 137.«اأو ألقاب   اق  منحوا حقووإن لم ي   ة تي كثير 

ء، كما تالمن االمبمزيد  ي ةنسانإلة ابرخالعيش و نمو  لي سرون هي االعتراف بالناس الذين يي  المسألة   .السلطة

 . رغبأ

تنشأ كذا هو. ي ةة اإلنسانخبرال و يعيشأأكثر  ميفه بأمانة   منشيء  قبل كل  سلطة تصبح البالطبع »لهذا السبب 

 ثيره يإن  ». أتي بهما ي اللةد بفضل. يصبح الشخص سلطة «ى اآلخرينفرض عللتي ت  من الخبرة ا روة  ثكالسلطة 

. للكتبةوليس كما  138«انسلطعال فلديه »ع: كما حدث مع يسو .«هة فيمي  اذبية حتك ج. هناام  ااحتردهشة وة ود  ج

 .اف عليهمن السهل التعر  ب السبهذا لا. دائم   تنشأسوف  وهكذا، سلطة بشكل طبيعي  ال دتول كذاه

له الخبرة لن  هارف  تي توقتراحات الاال زرؤان يم. ةاص  الخ خبرتهيظهر في  راهيإلى الوالء لما  مدعو  ا من   كل  

 رمهذا األا. واضح  سيكون  هن  ه، ألردينالكتحديد  صعوبة في ديهتحديد السلطة، لن يكون لفي مشكلة  عندهيكون 

احمما كان المرء كل  ف ،ع الوعي بطبيعة الحاجةسب مباشرة ميتنا االعتراف عليه  لسه مدى حاجته،ل ادرك  وم، تاج 

ا، إذا أدرك د عي  المرء م ع، إذا لم يكن. في الواقناة عجزبرختباطا وثيقا ببط اريرت بسلطة   بالسلطة. واالعتراف

وجود با بشكل أكثر إقناع  أمامه  يشهد بمنه يلتزم بسهولة أكبر ، فإن  ي حاجةفه أن  ب ترفاع ايشه، إذيع يالعجز الذ

 .هاعيشلى ساعده عإجابة وي

فدرون على قاأن نا ا ناعتقدعلى العكس من ذلك، إذا  امنا، الجواب أمحتى لو كان  ،ذلك ندرك لنف، بأنفسنا التصر 

؟ ماذافوا عليه. ليسوع ولم يتعر   أماما تواجدولذين دث ألولئك اا حمك .رهاتصو  مكن المألدلة الممكنة وا مع كل  و

فعلى  ةالء لجرحهم، مع عدم قدرتهم الهيكلي  م وين لديهى، ألولئك الذجاء للفقراء، للمرض يسوع ألن    التصر 

، انينقولابعض ل عوخضالم  عليهألنفسهم وليس ألن   همحب  جل ببساطة، من أ به والتزماه، وأرد أن نفسهم: بمجر  أب

 . تهمة في حياحياالفقدوا أن ي ايريدو مهم لألن   اونضم  القد 

ا إلى نظرنما اقع، إذا بسط بكثير. في الوأ شيء كل  يصبح  هكذاها: نشأتفهم األمور في ن جوس انيدون  ناجعل دلق

 بسيطا. ءشي كل  صبح أة خبرالور في ث األموحد ي ةكيف

 

 أثيرت مسألة مماثلة بشأن موضوع السلطة:ا، ينة في إسبايّ خواأل اضةيرة خالل جمعيّ 

ن يقودون مبكة وللحر باألصل، وبالواقع التاريخي  طني لي ترب اللقاء الذي حدثمن  نابعةلا ةطابقملة اخبر إن  »

ك تي. أدرخبر جودة فيهذه الوحدة مو ، كانتانت طالب  . عندما كلفي األصمت حدة العناصر هذه  لواقع، ألن  هذا ا

بعد قع، في الوالمسيح لي. أدرك، الذي حدث فيه ا المكانباع هي ات   ةطابقملاة خبروحيدة لمواصلة ال ةالطريق أن  

ن عة، حقيقي  فصل عن حاجتي الن، عندما أةطابقملة اخبرفصل عن نا أه عندم، أن  ا من الحركةخمسة وعشرين عام  

ا ني. يشك لشيء لم يعد  إلى والسلطة عةماجل التحو  تاتي، ن احتياجعوحي، ن جرع، إنسانيتي  إلحاح  ة خبرفي أم 
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أم ال،  هاعيش تاستطعت الحركة كما لو عشحيان . في بعض األيشك الننيسلطة وال ةالمحلي   جماعةال فإن   تطابقلا

وبما العالم المعاصر،  في –" ال يعجبنيو "" أيعجبني"موقف مثل ب، أو المعها توافق ال، إليها أم ال نضمامواال

البقاء في  تطيعديدة أسات عمر  . –م هو معيار الحك "ال يعجبنيو "" أيعجبني"رام، غإينستا ءبناأا نا جميع  أن  

ي المشكلة تكمن ف أن  أدرك  .اكمتشك   صبحأأن  نييمكن، ي الحركةعابت  ا في; حتى ي ةكبعض الشكو اختبارو الحركة

في األمر ة(. وأرى هذا ة والحالي  لي  ألوا ةطابقملا)حكم حاصلة على ال ةطابقملا ات باع، في طابقةالحكم على الم

منفصلة عن شبه في الحركة  حضورلقة لناك طريتكون ه قد: لطالب والبالغينا لدى، الحركة بيئاتالعديد من 

 لو أود   والسلطة. ةالمحلي   ةعجماوال طابقةمحد ال، تت  لقاءة الخبرفي د. تح  شيء م كل   حيثصل العامل األهذا 

 . «ةلأمسي هذه الاعدنا فتس

ه من ا. ألن  ن  واحد م ملكها كل  التي ينوع الخبرة واضح بشكل فهم أن نعلى  ه يساعدما قلت   يبدو لي أن  كاّرون. 

لة المشك . في بعض األحيان نحل  اختلف تمام  يالخبرة وع ن ، فإن  امفقود   ا يكون أحد هذه العناصرعندمه أن   جلي  ال

السلطة شيء  لذلك نعتقد أن  دة الخبرة. من وح انطالق اا، جد   دبشكل جي   كما أوضحت   دة وليس،طريقة مجر  ب

لماذا "كتاب ا. في نفسهة هي حي  المسي براتخ ت كل  ، ليس، كما ذكرت  ه؟ ألن  ماذاتنا. لخبرضاف من الخارج إلى م

إلى  ملوصول اليورق ل، ثالث طالمسيحي   دثالثة مواقف في مواجهة الحثدون جوس اني يصف  139،"يسةالكن

 وباألسل و البروتستانتي   وباألسل، وب العقالني  ختلفة: األسلم تبعاتتنشأ عنها المسيح، حدث ن عن ياليق

طبق نت، مثل احداث أخرى همثل، من الماضي دثح ديعتبر يسوع مجر   لو  األ وباألسل. الكاثوليكي   األرثوذكسي  

حتى  –التاريخ  أصبح وجودا في هللا – ةي  حسالة المسيل من مضمون الر". فهو يقل  لتاريخي  ا لعقت "المقوالعليها 

 فقد ،نةقصره على لحظة معي  ي ه، ولكن  ةالعظيم ةلبشارمضمون اب الثانيوب لاألسرف عتيا. ونظر فيهيقبل أن 

إلى  صلي اليوم أن نسانالمسيح. كيف يمكن إل يهة فقط، واحدنقطة  فية نساني  في اإل اسه حاضر   نفجعل هللا

 اوح. وهو موقف، وإن كان ديني  لرلتنوير  من خالل، احصر   ةخلي  ة داخبرن خالل ؟ مرحضوهذا ال اليقين حول

كل الحدث هي مع اسق  يزال مت   الثالث، فالاألسلوب ا . أم  ةالمسيحي   بشرىت المعطيايع ال يحترم جم ،اعميق  

قى كذلك في التاريخ ويب  يتجزأال ابشري   افقد أصبح هللا في المسيح حضور   صل:في األطرح نفسه كما  ي  المسيح

الجانب ا مع  فيه يلتقي وهو لقاء  –ه اليوم بحضوراللقاء و به.نين ة، وهي شركة المؤمكنيسمن خالل واقع ال

 يقين عنه.ب للوصول إلى الاألسلوهو  – ذاتي  الو موضوعي  ال، والداخلي   الخارجي  

دها ول  يي ا عن تلك التة مختلفة تمام  خبرن إلى ياد  ؤيقة، ين الحقعناصر منان تضم  مع أن هما ين، الن األو  ألسلوباوا

لتي ة الموضوعية اإلى النقطة المرجعي  ويفتقر  ااضر  ح اة حدث  المسيحي   ال يعتبرشخص  خبرة الثالث. إن   سلوباأل

 اتنخبرفي  ختالفعلينا أن نكتشف هذا االولكن . ثوليكي  ة الكاخبرعن  ةمختلفهي ة( تي  البروتستانة )تعطيها السلط

ستكون وبالتالي ا، ا على إيماننشيئا غريب  ا ئم  دا لسلطةالنا تبدو  سوفال فه: وإواقع موجَّ ل، أي جماعةة للشخصي  ال

ة عنى سلطفتاة توضيح مشهر، طلبت مني  قبل .سيرناة تفعتباطي  ا أي، خرآاتي  ذ بمذهتحت رحمة  ةسيحي  الم

ا إذما وله لك عن الكنيسة قيا م  م ي، يمكنك أن تفهمما صشخمع ائق قعشر د ت  تحدثولكن إذا »قلت لها: ف. البابا

قوله يا إلى البابا لمعرفة ما إذا كان مث الذهاب والتحد   إلى ينال تحتاجو، خبرتهفي  ةا موجودكانت سلطة الباب

 سه صلةهم ما إذا كان الشخص لديه في نفلفكافية دقائق عشر . «ةلبابوي  افكر مع  طابقتالكنيسة ي عنالشخص 

اأة سلطإذا كانت الما السلطة، أو مع قة عالته خبرفي  تإذا كانما ندرك ل البابا. يكفي أن يفتح فمه لطةسب  مر 

صل في الف س انيجوكما يقول ة. ركحياة الحنفسه في ته. ويحدث الشيء خبرف من الخارج إلى يأض، اخارجي  

ن كيف يمكن ولك 141.ةة اإلنساني  ري الخبف ي  ساسأ رعنصطة هي السل فإن   140ة"،ة المسيحي  خبرار الل من "آثاألو  

 هاقوم بنتي الالخبرة نوع  ألن   .هاقوم بتي ياله؟ من نوع الخبرة كذلك بالنسبة إلي تعرف ما إذا كانللمرء أن ي

 حولحقيقة الفهم ن ،ها المرءيعيش التية قطابمالخبرة من  أي 142،«ونهاعرفها تراثمن م»على وجوهنا.  ةعوطبم

. في شجرة مختلفةتنتجها  عي نة الة ماكهف تنتجنة رة معي  شج ا، ألن  مضمونة تمام   طريقةها إن    .صلي  األه منبع

                                                           
139 Cfr. L. Giussani, Perché la Chiesa, op. cit., pp. 13-34. 
140 Cfr. L. Giussani, «Tracce d’esperienza cristiana», in Id ,.Il cammino al vero è un’esperienza, op. cit., pp. 87-88. 
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جد ه ال توأن   جوس انين وديالحظ . ةالمسيحي   ماعةجفي البها  قومأالتي  الخبرةنوع  ة حولداشهقد م أسلوب حياتي أ

د ت مجر  سها لين  إمع السلطة: صلة  له تسلي ي  كاثوليكيزما ركال يوجد وإلى السلطة، ة دون إشارة ة مسيحي  ماعج

 صدحي، تهحيا ةطريقواحد منا، في  ل  ذا السبب كة; لهمسيحي  ال خبرتنايذهب إلى جذور  أمرة، بل ي  ة الهوتسألم

 .الخاص ة هسمفوني تب جميعلا أمام

 ببعضهما. الن مرتبطان سؤا هناك. بروسبيري

 «تأكيد معناه؟ يتم   إذا لم االواقع ال ي فهم تمام   أن  و شياءاأل معنىفهم  ستدعيت خبرةال ماذا يعني أن  »

 ث فيمدى ما يحد مفهكي نل ،يجبه شيء، وأن   ي  أمنها م ال نتعل  نا ولكن   مذهلةأحداث نا مع قعت قد إن ه لقد قلت  »

 «د من ذلك؟أبع ىهل يمكنك الذهاب ال .نفسه ثدالح ول دهايالتي  "وعية للة المعرفي  القدر" إعالء  ةرمؤاز ،لحياةا

 . ببعضها ةاألسئلجميع اصل ربط نوكاّرون. 

ا أن أدرك أن  كيف يمكنني  تي ت إنساني  اجافق مع احتيه يتواألن  يحدث لحياتي؟ هذا بالنسبة هو حاسم  ان  معي   حضور 

ي: لقجانب عمن  احكم  الي بالتبين الواقع واحتياجاتي، وما قارنة م ستدعيذا يه لكن  . شيء آخرر من أي  أكث

ايتوافق  ماهنا  ىأر»  ةرد   أثيرن أ، اصطدم به نأشيء ال يكفي  نعة كي تكون لنا خبر. ل«ما أبحث عنه مع أخير 

ي تهفهم أن أ من الضروري  بل فعل،  ن لألشياء ةلعاطفي  الفعل ا ةد  ر الخبرة في رصحنت الي. صلته ب، وهامعن، وأهم 

فهم أن أ ، من الضروري  . ولذلكطريقال على أم آجال   عاجال   أفقدهافإن ني سعناها، وإال ف ماشكتاي عدتست بل

ي ة ه. بقة في العال نموني أوحاجتي، وأن أدرك أن   حضورين ذلك ال، وأن أفهم الصلة بهتيالتقالذي  حضورال أهم 

ت كان امهم –دث األشياء التي تح احتياجاتي، فإن  لي وبين ما يحدث الصلة بين إذا لم أدرك ة. خبرب القيامو ه اذه

ف نا ال ة، ألن  طائشمثل الشظايا ال تكون –ها تحد ث عنا ما نالتي كثير   وقائعمذهلة، مثل ال صلتها ها في يلإتنعر 

 غادر. من الوقت نفترة ، بعد لقاءنى المع ناكادرعدم إ عنداحتياجاتنا. لذلك، ب

 –فهم!  –ن من فهم نتمك  حتى  يأ 143،«احتياجات الحياةباإليمان  صلةظهار إ» جلأمن  وحدهل انيجوس  بدأ لقد 

شيء  بح كل  صأة. وإال اإلنساني   رغبتنابا، يلنعما تقترحه الحركة نا، ويلعرحه المسيح حدث المسيح، وما يقت صلة

ني ك، ألن  لقيام بذلإلى ا ني بحاجةألن   لي  عقترح ي  بما د ألتزم وأع فال ،أن أفعله "من واجبي" ايئ  ، يصبح شاأخالقي  

حدث لي،  ألن ه ا. إذا لم أكن ممتن  عظم شيء يمكن أن يحدثألي  حدثقد  هألن  ي، اجاتاحتيصلة ب وه ذأدرك أن  

يتهاء ما فهم المركل   من ذلك، سكعلى العاق! طال ي ئ اعبو، هائال اتعقيد  حية المسيتصبح  ما لتصق، وكل  اما ، كل  أهم 

حسن من : "اأكثر امتنان   نت  ك –وع يسذ بيلتالمالقة اع حول «الغراءمن  حفنات»عن  انيجوس  ث تحد   –ك تمس  

 .«يعدم ا معوحيد   نتلكوإال ، ظ يحسن حن مالمسيح. أي ها ، ك هناأن  ظ ي ح

ا والتي توث قهة التي نراها تحدث بيننا )االستثنائي   رموألباا م  اهتماحيان، ، في كثير من األال نولي نايدهشني أن  

التي كثيرة الثمار أمام الالقداسة،  أمام ر  م، يمكننا أن نجماعةسة الرفي مد وكما قرأناها(. ت  ئل التي ذكرالرسا

 ها. ي تهم  أنفهم أن  من دون، وبالتالي من دون أن نراها حياة الكنيسةمالزمة دها تول  

ا أ حقا  حاسم شيءشيء آخر، ك ل  ك ي  أ فالخب، هدركشيء يبإلى السؤال الثاني،  أتيوهنا ن،  المرء لتقيعندما يم 

عتأن ها  لدرجةكبيرة دهشة ثير ي دثالح ماذا يحدث؟ أن  فلحياة، وعد لب مليءكه، ل على ورؤية، القدرته على  شر 

 اتي  آ، «لإلنسان احاضر  ه نفس   هااللخ نمهللا  جعليلتي ا هانفساإليماءة » ن  إ وس انيج لهذا السبب يقوللفهم. ا

قع ة إلى الواالنظر فطنةف كي  وعي، وية للي  رفالقدرة المعمن  اأيض   ليعي  »سع، عجزنا، يو  على  يجيبل

ه يلإ هبالذي يجذ حضوريلتقي ال، وكما هو الحال عندما يقع رجل في الحب  . هالذي يضعه أمام 144«االستثنائي  

عث يهذا الحد: ربأك كلشب فسهنهو ويجعله  أمامه، هو من  وقبل كل  شيء،  على معرفة كل   بصره، وقدرته شر 

ي ة: إذا لم نفهم األمر سم هذااحهو  كمنعرف  اجميع   ونحنة له. ببالنسلشخص هذا ا قيمةو لشخص الذي ا أهم 

 . فنانا أمام أدائم  حتى لو كان موجود ر يغه أن  كوسيكون ف، تناحيال هببط ترن

، الذي ة اللقاء مع المسيحبرخأن يحدث في  هيمكن عمق أي   في والتخي   ة،ي عالقة عاطفي  ف حدثيمل هذا كان إذا 

لكن و ،الكثير نسيت»في الشهادات:  هث؟ لقد سمعناحديا حدث و. ماذاب  شاح اانعكاس   وىس هحب  في ع وقث ل الومال ي

رت غي  تلقد ، ن قبلم تترى نفسها كما كان اةتفالتلك لم تعد  لك اللحظةت ذ؛ من«إلي  ي نظرت تلك العيون التلم أنس  
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 .131-130، ص نفس المصدر  144



 

46 

 

 نةبي  ناك نا، همتالكال التي يستخدمهاة الة البشري  خالل الح نمولقاء مع المسيح، الفي إدراك األشياء. في ها تطريق

ر ما هو الحال ، كغامرإفضل بليس ك ما حدث لنا، ادروإ فهم إمكاني ة تح لنافتونا، عقلع وس  تنا وبصق تلتنا، تج 

فقط  ري  ورالض من: اأحد   قنع، لم يعد ي  استنتاج منطقي  بفضل تى وال ح ،قضي  اء ذح عالنتال أداة  ستخدم ن مادعن

ه، ت، بمبادرينغلبي ،ردالف" غلبالمسيح "ي ألن  لمسيح ا حضورراف باالعتيحدث »ه فينا. عمل حضورؤازرة م

 نفسه يعطيالمسيح أن  ما ك»: قائال انيص جوس  . لذلك، يلخ  له لمثيال  قاء إنساني  من خالل ل لي  إل صفينعمته، و

هذا  تيي  حر  بل تق ذاكهه. وتئي  استثناه في عتراف بالوا همالقدرة على فهفي   يحييذلك كلي في حدث حاضر، 

  145.«بهف تقبل االعتراوالحدث، 

 فقر الروح. ما لىع، قية القلب"نلى تعتمد عتهللا "إمكانية 'رؤية'  ن  إ ينغر، قلت  سراتب في استشهادك». بروسبيري

 ي ةخالقألا ن  إ، ومعرفة والفقرلين ابا ملصلة واعين ل حبصأن ن من الضروري   ن  إ اأيض   قلتو؟ نقيةالت ههذ يه

 «قر والمعرفة؟ين الفبما  الصلةإلى ة دعولعتراف. هل يمكنك افقر روح اال ة هيالوحيد

 

ه اإلنجيل: لما يقوهو هذا  معرفة والفقر، وأن  بين الا مة صلون اليبرز آباء الكنيسة ن  ينغر أسيالحظ رات كاّرون.

ال  146.«هللا ونعاينيم هن  فإ، بولقلاء اينق. ]...[ طوبى ألواتلسمااكوت لهم م لالروح، ألن  في قراء فلطوبى ل»

لقد . العجز الفقر. لهذا أصررت علىهذا إال  –راف به واالعتهللا إلى  فعر  للت –خر شرط آ أي  اإلنجيل  يضع

 لوغهبتطيع نا ال نسأن  لدرجة ( وسغسطينيقول أ 147،«ك، يا هللاتنا لصنعلقد »)هذا ك عشاسمصير  عنا من أجلنص  

بدونه  نالقد جاء ألن   .مسيحلهذا جاء ال لنا.شك  تي تء الالمتالل تناحاجنفسنا على أبجيب أن نة؛ ال يمكننا تي  اذنا الابقو

من نغضب من غير المجدي أن . رمصيللوعطشنا للسعادة، على ب جيال شيء، لنر أكر  و، افعل شيئ  نا أن ننال يمك

 حاجتنا إلىعلى ف  جيب بشكل كاأن ي هال شيء يمكن إذ – روفظالو لعمالو زوجالو ةوجزال نم –الواقع 

 ي أن نغضبر المجدي. لهذا السبب من غقال ليوباردي 148،«نانفسقدرة أمام  وصغير ليلقء شي ل  ك»السعادة: 

جانب االعتراف ى إل. الجوابمعه من يجلب حدوث انتظار به هو  د الذي يمكننا القياميء الوحيالش .من الحياة

ي ف لبنتحل ى ببساطة القأن  لضروري  من ان آخر، الجواب ال يمكن أن يأتي إال م أن  ب ووعيناو الهيكلي   نازعجب

 .هيخسرس 149،«هيدخلفال  مثل صبي  ملكوت هللا  ن ال يقبلم»ه. ستجابتابه و فاعتراال

 

ا عرفنا المسيح، مه. كل  لبقن نهو أ ال مثيل لهاالتي ضوره حة به تجاهالقيام به  الشيء الوحيد الذي يجبفإن  لذلك، 

في  رفقةصبح الكائن اإللهي  الذي أ أمام –ه أمام صلي  ألل واشاطنا األو  ن أدركنا أن  ، لنا ةبمن هله ما يمث   نادركأو

كثير من األحيان  نا. فيالصخل ال يزال يأتييأتي و منقلب ة بساطببل وندرك نستق أن 150:موده  الهو  –التاريخ 

 ألن  الجميع. هم اأن يركم أرغب في م. عن الكال اتركني عاجز  ت، فائقةاطة لحركة ببساشون يعي اص  أقابل أشخا

 لاألطفاك نصبحجب أن يدث لنا. ك ما حسمح لنا أن ندرت، قلبة طفقر، وبسا ةسألمذكاء، بل ة سألليست مياة الح

شيء  فل الصغير ال يزال كل  طي الان. فكثير من األحيالفي ل كما نتخي   لي ة،طفوس لي طفال   كونأن ت. أكثر فأكثر

من ة لنا ب! بالنسىرالكب ةلأسمال يه عند البلوغ طفال   كونأن تكوعي.  السيطرة عليهعد ب تم  تم ، ولكن لافوي  ع

لحكمة ا من ذلك، هذه هي على العكس. بركنعندما  الاطفأكون ن ض، أنتناقبال بهأشهو  ا، بلالسذاجة تقريب  

قد ن نفا ال نريد أن  ون لدينا إذا كتي يجب أن تكيشير إليها اإلنجيل، والحكمة ال يالت وحيدةحكمة الالة، الحقيقي  

 األفضل. 

 151.«باآل ضيرما ي ادائم  أفعل إن ي »: الاطفأا بقون للكبار أن يكيف يمك ناأمامة شهد يسوع رضي  ي حياته األف

ا جوس انيلنا ه بذا ما شهد ه  عيناهفتتألأل ،  شيء كان يثير حماسهي  وأ، شيء من كل  ندهش كان يى وفاته: حت   أيض 

أن  ريدما ي لكن  ، سر  نا المن أجلما فعله  امتالكي نا هدعوتتنا. حيا ضي عنهذه القلب بساطة الطفل. بدون مثل 
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 – ستعد ينن مأن نكوإال نا، بحيث ال يمكننا اقومع مع قدراتنا، البت ة متناسب  ه، غيرحضورهبة  عطيه لنا،ي

  .اسيط  شيء ب صبح كل  ي عندهاوف عليه واحتضانه. لتعر  له، لابقستال –ل طفااألك

 

، هأم  و يهأبب تهقعالفي ف، عاطفي  البعد ال ا علىالحكمة والحكمة ينطبق أيض   عن الطفل عن و  لته لما قلت  . يبروسبير

 في يهعل للحصوفي ا حيانكثير من األالفي  بالغال فشلي ايقين  الطفل يملك ضحة، ون هذه العالقة واعندما تك

سه. في من نفانطالق ا اء ياألشب هروشع ي هكيفأي بة، لنفسي  الجوانب اخبرته ب حصر إلىيميل . فالبالغ الواقعب تهعالق

  ال.سؤا هو الذ، وهرتغي  ال حولا طع  ذكرت مقة ما، نقط

قلهل يمكنك ا»  «؟هياسق تناومحاول تغي رة للنفسي  صورة  تخط يي ة هلشكالم في ما يعنيه أن   تعم 

  يف خطوة.سؤال آخر يض

 هاقدرة؛ لكن  ، إلى مشكلة أخالقي   أمرإلى  يهازعن  ال ينبغي أن  هن  إ قلت كلكن  ، تغي رالج نتت مانةألان  إ قلت  د لق»

كهذه ام صطدت كيف ال .تيي  كي وحر  ر  حفترض وجودي وتت  «؟قي  جهد أخالكر مبها األنتهي يو ي،ألمانة بتحر 

 يمكن أن يكون ال وع في الحب  ق. الووع في الحب  الوق أي، بسطاألثال بالمالثاني و للسؤاابدأ دعونا نب .كاّرون

حثون عن شخص يب ميع أولئك الذينطابور من جن كو  تسيفتريد ذلك، أن  اان كافي  كإذا  )وإال، جهد أخالقي  نتيجة 

أن  يجبندما يحدث علكن . وهدأن نول   نحننا ليس شيئا يمكنو (،حب  ع ضوم واب لرغبتهم في أن يكونيستجي

دعمها تو ثيرهات، نحن ال ننتجه، وقع دثتنا مع حي  حر   كةمشار يه مانةة. األي  فيه الحر  جب أن تشارك نقبله، ي

 األمس.  ظهر ، كما قلت في درس بعدالمسيحة معاصر ، أينفسه حدثلك الذباستمرار إعادة تكرار 

ال يمكن  تغي رال أمس أن   ن جديددت م، أك  للتو   هتما ذكر مع اجد  وثيق هو في اتصال وإلى السؤال األول،  باالنتقال

ود إلى ي سأعنظننت أن  ، اليز الوا طساخ يمزاجكان ي: بنفس هأستطيع قياس ءشيب يأ ،نفسيةصورته الب هاختزال

ه ن  قد أا أعتلذ، بي  عصاجي المز بسببمن قبل،  الحالن أغضب كما كا لكن نيورت تغي  وقد هذه األيام  عدبالمنزل 

 بأداءقدراتنا، لتعزيز به تحديدإلى  ادائم  ميل ننا. نحن حد  التي تهي هذه  تغي رال ورةصه. عشتا شيء مم   بق  يلم 

  ل التدريب.ن خالم هتحقيقل الكثيرون ا يحاو، وهو مرفعأ

زنا. كما جعلى ع جيبتراف بمن يعهو اال يقي  قالح تغي رال .اجهنحت الذيث عنه ود  الذي نتح رتغي  ال هذاليس ، ال

أن هو ، قلتبق وسببساطة، كما ألمر اي. تغي رد يتول يروقدمب ليسذلك كهذا الجواب، توليد  يروقدمب ليس أن  

هذا وشيء  ن نعيش كل  : أالحقيقي   تغي رهو ال ي. هذانحو حيات ا المسيحللمبادرة التي اتخذهين مستعد   ونكن

الذي  ابن هللابيمان اإلفي  بهحي  أنا  سدفي الجة ن الحيام ا ليم»: ةميناألقته رفبلوعي ا ، مععيني   يف روحضال

 ه.روحضب العترافإلى اواالد عاء من الغرور هو االنتقال  غي رتال 152.«جليأل أحب ني وبذل نفسه

عن  يس عبارةلو ا،اتنرصو  تفق مع ال يتواه ن  لكا، ن أيض  اآلخرو يالحظه يدجدو مختلف حياتنا شيء لخديذا كهو

ه تنو ةعصم جيب من يبالعتراف لنا فييترد دد صدى  عن بلتنا، اة لقدرنتيجأو نا، عند نق م، وتفو  خطأن العز 

ببطء  يدخلة، إليجابي  ا، وخصوبةرح، والفالمن  عشعاه ائنا. إن  شحبطء أيدخل به، حضورمن  ليقينلعجزنا، على 

  نا.شتاهشعلى  بقينا ولو ما نقوم به، كل  إلى 

 انا، وليس شيئ  لمالقاتالذي يأتي  الحي   حضورال ذلكهو االعتراف ب تغي ر: التام   حوضوب نيجوس ان دوهذا ما قاله 

 كمزاج تغي رأن ي، بيل المثالعلى س – تريد أن يحدثما ا حدث أيض  يقد  .ر يأتي من هناشيء آخ كل  و .أنايسه أق

 ك. وهذاعند ا منليسصميم تت وقو وفقا ث دائم  حده سيفإن   لحا . وعلى أي  اوري  ضرليس هذا  كن  ل  – ءالسي  

 هاحد دوقات التي ناألو قةيالطربر غي  تن نأ نود   ، فنحن، بسبب نفاد صبرناثير حمقناحديد غالبا ما يوجه الت على

هناك األب، ا يحدث للطفل: نا. كمرنا من قياسيحر   من. هو رهولحض ببساطةين ممتن   نكون  من أن، بدالنحن

 ي. عندمن يس لتصميم لفقا ، ولكن وتغي رس. سوف يأتي القيالجة لاك حات هنيسلو، األم   كوهنا

 ى. ا، بطريقة أو بأخرجميع   ناتعل ق به يألن   هاخترناوقد  ،شخصيالسؤال التالي . بروسبيري

 مولاألب ابنه يذهب  كيف ترك ذلك. البن الضال  ال مثي فوالد الها عاشالتي  ساةمأنفس ال عائلتيفي  يشعأ»

ة ي  حر  ال احق  ابنه  يعطيلة القو  ب تىأين أمن ؟ ى المنزلإل وإعادتهبين البغايا من استرداده اب وهالذ غراءإل يستسلم

ف ، بل موقف األب. كيني اآلنيهم   ما ف االبنق؟ ليس مون جديدؤيته مربعدم ما، ، رب  بالتاليعدم العودة وفي 
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 دو لييب؟ ارهانتظخالل ش اع مَّ م .ا عادندمعفلة ك الحتلقام ألما  الإو ابنه، دون غضب؟حتى يعود  ةي  بحر  انتظر 

 .«الكبير راغالف امثل هذفي ال أستطيع العيش  نيأن  

فولهذا لن ن لسنا بقادرينهي مشكلتنا: نحن هذه  .كاّرون فياذا . ولمبن الضال  اال مثل والدا د  أب تصر   هللا تصر 

ن اآلب واالبن بيما تبادل لموا الحر   الحب   قةالع مالكفي ة، أي اإللهي  الحياة  كمالفي  رمتجذ   السبب؟ هكذا

، على خلق  وفيرال لكمالا هذاب شاركأن ي جلأمن فلروح القدس. وا  ،احر   أي ،همثالصورته وهللا الكائن البشري 

 نمكي كما، ه بال حدودحب  ه يألن   ا. وهللا يتركه حر  بالتحديد ةي  حر  ال هفي هذ ثووالثال واحدالن ائكال ر  سأصال  يعكسل

 ه يتركهلدرجة أن  ابنه  فاألب يحب   ،ة هللالحقيقي  الطبيعة عن  ريعب   مثل االبن الضال   لك فإن  ه. ولذأن يحب   هلل وحده

 في بيته. اد  إال عب ن يكونة لي  حر  دون من ه ن  ، وهو يعلم أاحر  

لقلق يشعرون بام كبين منن لذيل مفيدةوهي ، هاقرأنأن ما ينبغي رب  ا، حق  مدهشة عبارات  وس انيجدون لقد صاغ 

 واأن ير يوت، هيم همبنائأحد أرؤية بعد هات، لآلباء واألم  بالنسبة  ظم تضحيةأع قد تكون»: مبنائهة أي  إزاء حر  

 تلكن ع ختلفت اأحكام  ر صديو طرق أقرارات وذ خت  ي، اؤهعطإ هممكنا يم كل   وهأعطو ،حب  رب وه بكل  ، لهم اابن  

أكثر  رماأل سبة لألب واألم  لكن بالنو .سةنا في المدروالدأ إزاءعر به فظع شيء نشأه ن  إ .حةييعتبرونها صح تيال

ة على سلطلا»: ضحهف نياوس  جدون يريد  إغواءموقف الهذا ي ف كمنقد ي ،يكن . مهما«ةمائة ألف مر  ب اوضوح  

 هو امختلف تمام  لطبع! ا، بادائم   نباالمن أجل ، «لضمان سعادتهم تهمي  ع حر  انتزاأجلهم;  منكهم امتالنفوس: ال

ة ي  ة في حر  نا بقو  ما رغبكل  »: قائال   جوس انيويتابع  «ة فينا!ي  حر  ليترك السيح مات الملقد »: مسيحي  المنظور ال

ق بشكل  مصيرهم، ]...[ إلى واصليا[، أي أن نبنائا ]أو أتالميذن اكثر أتعم  قرارهم، لحترام اال ب اعجو إيالم 

 وأ به وايعترف مل امصير  وها، ويختار لم لهمبالنسبة سعادة ك كون هناتمكن أن يال  .همفر  صلترام حتاالو

  153.«هويقبل

 جوس انييختتم و. اكتشافه ا فيأيض   بل ،سبفح مصيرالإلى  سيرلفي اا ا حاسم  ة دور  ي  تلعب الحر  ال ولهذا السبب، 

نعارض ن ل أنفض   بوا.ذهن يأ جبي حيث هم إلىقودون تهمرقبمن  ن نمسكهمل أ]...[ نحن نفض   بع،بالط» قائال

 ه؟ الشيء الوحيد الذي يمكنهد ئهأن ي هيمكنالذي  مانا. جتاحي القلق الذي دافع، ب«االختيار ةي  تهم، بمعنى حر  ي  ر  ح

 ا معهم،عهد   وعقد]بحروف كبيرة[، أرادهم،  آخر، ]بحروف كبيرة[ حد  أاك هن ، هو أن  السالم يعطيناو» هد ئهأن ي

  154.«الوجود هماا إي  نح  ام

هللا،  اولتخي  ف، بنائكمول مصير أحبهذا الشكل  ينققل مكنتهللا. إذا  رعشةا في ر دائم  أفك  هذه  ةالعائلي  أموركم  أمام

 كمالالمه؟ عار، ما الذي يداالنتظ ه يستطيعألن   !للرعشةا ي. فعليوال  ابهم نحلال ثيرة كأشياء ب القيام ر علىالقاد

مع ا ة جد  عالقة قوي   أية"، ذري  ى "العذا القلق يسم  على ه اق  ح ة الوحيدة للرد  الطريق ن  إك، فللذ .يعيشهالذي فقط 

ره خي بلغأن يني أريده ألن   بل ،بنيالخير ال ل  كب غبني ال أر. وليس ألن  بنية الي  حر  الفي ترك  احر   تجعلني سر  ال

حياته  وبذله، يحب  أحد  هناك  أن  بين اق واليقساالتا يجب أن يكون لي مثل هذا السالم، مثل هذة. ي  الحر  من خالل 

ن ك  تمنمع المسيح لكي ها رساؤإا نوعليعليكم لعالقة التي يا ل .نتظره هللاره كما ينتظأكي معه، ل عقد عهد اه، وألجل

 تهم!ي  حر  ل  حم احلولنالم إلغراء دون االستس ابنانا وشبنائبأ يةبرتمن 

خبرة نا، ليجعل جلياته ألح بذلأرسل ابنه لي لقد قام بشيء.اهلل ف .شيء أي  ب ملقيااطيع نا ال نستأن  هذا ال يعني و

. انإلنسه ابرف تعأن يأمس، ا قلنا انتظر المسيح، كملقد  .تناي  حر   نتزعممكنة. لم يرسل المسيح ليهذه الكمال 

 املهم قول أم ن دن مجر  م ال  ، بدأمامهم ياحأن ن: أكثر من غيره بناءه األما يحتاج؟ أن نفعل نحنا ماذا يمكننو

فينا، بحيث  الجمال الذي يرونه يهتز   ستحث همي كيب اجذنهذا االأمامهم  ضعلنوأمامهم!  لنحي  ف م به.ياالق هميعل

واأن  هميمكن ليس  ولكن ضمامهم،انب األحيانكثير من الي ف هتم  ن نحن. األحذيةانتعال  ةبأداوليس ة، ي  بحر   ينضم 

 تهم.ي  حر  ب

ذي لوحيد الالشيء ا. هذا هو مة حياتكجاذبي   كل  عن  ةداهشهم لمقد مين كبالغين،  اوعيش؟ معلى أطفالك ونلقق مأنتأ

كن أمائ سوى ننشال  إن نافلك، . وبدون ذهل لكناأن ها تمت لدرجة ةقوي   ي ةذباجم للجميع هللا: لقد أرسل ابنه ليقد   قام به

 اركة.والمش طخرانالرغبة في اال، مع افيه سونف  يتنأماكن ، بدال من أبناؤنايختنق فيها 

                                                           
153 L. Giussani, Realtà e giovinezza. La sfida, Bur, Milano 2019, p. 229. 
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 ة في ظاهرة المعرفة.يّ ماثلة بشأن دور الحرّ مسألة م ، أثيرتة في إسبانيايّ األخو ياضةر ةخالل جمعيّ 

ا  لعبت بل، فهشكتن نعد أبب إلى هللا اذهالفقط  يستلة ي  الحر   ن  إ هذا الصباحلقد قلت » هللا. اكتشاف نفس في دور 

 لعبتة ي  لحر  ا . ماذا يعني، إذن، أن  هتكتشف يحدث عندما: هللا هو شيء فوري   اكتشاف و لي أن  ديب ذإأنا ال أفهم، 

ا  «نفس اكتشاف هللا؟ في دور 

د يحد   "الديني   س  حفة. في "الباستمرار في المعر نخالدية ي  حر  العقل وال م أن  نحن ال نفه .هذه هي المشكلة .كاّرون

ة )الواقع له واقعي  ال إلى ةقول، هناك حاجيف، نعر لكير: ة عناصعلى ثالث يتنطو، مقد ماتثالثة  جوس انيون د

قبل  منللعقل  مناسب اماستخد إلى ةهناك حاجة )ي  نالعقرفة(، واليقة المعد طرالذي يحد   شيءهو الف ،ةاألسبقي  

ة بالضرورة ي  الحر   تكون، تبن اه الفردفي الموقف الذي يف ،ةي  يظهر عنصر الحر  هنا وخالق )( واألالعارف ردفال

ة ائنات الحي  ف باستور دور الكعندما اكتشف. تنامسألم ى فهعلأن يساعدنا  همكنيال م مثايقد  و 155.(على المحك  

 كان من ذإ –ت المجهر تح هآقيمة ما كان قد رب افعتراالجميع العلماء ى علينبغي كان  ،لطب  يقة في االدق

من  حقبةال لكتعلماء من ذلك، كان أبرز كس ولكن، على الع; –د يوجد على شيء مهم  ه يد وضعه قد الواضح أن  

 قدل: اأيض   تهمي  حر  ، بل محك  لى العحدهما و كونايم لعقل لالواقع وا ؟ ألن  اذامف. لشاالكتا هذالن المعارضيشد  أ

 ف. ذلك االكتشا نبامن ج هيبتهملتهديد ا بوشعر

حاول غم ذلك، ر ." أعمىالدتهومنذ  عمىيع يعلم أن "األمجال في المعرفة. كان ا حاسمادور  ة ي  وتلعب الحر  

اف ترالعاتهم ي  رفضت حر  فقد يكونوا على استعداد لقبول ما حدث، لم : هوه لم يكن أن   إثبات معجزةبعد الالبعض 

 يدر يالن م  أعمى أسوأ مال يوجد »ه ل إن  نقوه. ولهذا السبب جاهتغالق نابسبب  بلا، م يكن واضح  ه لن  به. ليس أل

 في المعرفة. ي  ساأسة لها دور ي  الحر   عني أن  ي . وهو ما«ىن يرأ

تشاف كشيء في اال كل  وقبل ا ، ولكن أيض  هه بعد أن اكتشفتالطريق إلى ما اكتشفت  في دورها فقط  بدأة ال تي  الحر  

، بسحف يالماضب نل قاتتع ال عمىباستور واأل تاوروايمعرفة. ة القلب حاسمة في البساطفإن  ه. لهذا السبب، نفس

 ةيروا، واالستماع إلى الجتماعاتبعض االعد المشاركة في بان، لحاضر. في بعض األحيالى ع كذلكتنطبقان  بل

 اتفيوصت يسماععند األشياء؟  كان؟ هل رأينا نفسلما في نفس اكن  : ولكن هل اءلستمها البعض، أالتي يقد  

ر ض قد البع ألن  أ: لتساءحدث. وأتنفس األشياء لم  أن  لي مختلفة يبدو  ا ليسو ن همألة أم ثر دق  ا أكدي  قنموقفا طو 

ا هذا م. تحدثلتي اشياء األنرى نعود ا ال ة، نحن حق  ي  ة في الحر  دون رغبمن دون انفتاح، ومن ؟ ةرؤيلين لمستعد  

 في الكنيسة داسةة القبرخ قمع، وزة، والتوازن البشري  المعجقرب  ر  مكننا أن نيم»: جماعةفي مدرسة ال سناهدر

ا مبفاجأ تألشياء، يآخر، وأمام نفس االعكس من ذلك، يأتي . على ىرأي دون أن ن 156،«تام  باعد الالت موقف منب

ه إذا رك ذلك، ألن  مكان أن ندة بي  فة. ومن األهم  ي المعرا فباستمرار دور  ة تلعب ي  الحر   وهذا يشهد على أن  يراه. 

 في حين ،يء يحدثال ش ند أنعتق ، إذقد األفضلنا نفألسباب(، فإن  امن  سبب )ألي   به عترفن مث شيء ما ولحد

 ينح به ال أعترف هنا:هن متكة لمسأدث. اله ال يحألن   به ال أعترفني ر أن  : ليس األمهاأرجو االنتبدث. يحأن ه 

، أعمىيكن  ملته منذ والداألعمى  ن  القول إ لدرجةه حدث، أن  أنكر و ،ه ال يمكن أن يحدثني أقول إن  ألن  يحدث 

 فماشيء واضح  ن هناكاكتقول: ولكن إذا د قة هذا. ي  حر  ر العنص عيأن نويجب  .ما رآه لم ير   باستوروأن  

 ياعتراففي اآلن،  ه، وهو يلعبادورا حاسم   ة يلعبي  ن الحر  عنصر م كهنا .ال، ال، إهدأة؟ ي  إلى الحر   تنااجح

 امنا.دث اآلن أمبما يح اعترافكو

 

من  دويباإليمان. على  ابع الشخصي  باعتباره السبيل الوحيد إلضفاء الطق عن التحق   ثت  د تحد  قل». بيريروسب

 « ...عديدةت امر   ناشيء مثير، في حين أن   أن هعنها  كثيدحطريقة 

 محاوالتنا!من المسيح، وليس من التحقق هو  ألن   يرمث هن  إ .كاّرون

                                                           
ل. ، مديني  س  الالح، جوس انيراجع  155  رجع مذكور، الفصل األو 

156 L. Giussani, Perché la Chiesa, op. cit., pp. 297-298. 
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في حق ق نت ال، تماهينا في عدم وهكذا، ي ةكأخالقق التحق   شينعن من األحيا في كثير»الواقع،  في. بيريروسب

 .«...عزيمتنا تثبط نأفقط  هاا، والتي يمكنمحاولتنمن سوى الواقع 

 !ممتاز .كاّرون

المسيح هي  ةخبربها؟ إذا كانت  أن نقومنا اق التي تتحد  روط التحق  ى فهم شلمكنك مساعدتنا عل يه». بيريروسب

 ماوق؟ لى التحق  إ ناتحاجفما ، هاعن لافصاالنال أستطيع ومكن تدميرها ة ال يد جاذبي  يول   نهكو، عنهعودة  شيء ال

 «؟بالضبط هو

ق هو الذي يجعلنا أكثر التحق  . وهذا ةحال ا في أي  يح  نا صحا كان ما حدث لمعرفة ما إذإلى بحاجة  نحن .كاّرون

مواجهة في  حقيقي   أن هشيء، و كل  ى عل اإلجابةعلى  رداق ه، وأن  شيء كل  ل صلحلمسيح يا أن   اختبارا: أكثر يقين  ف

 ت  ددزاي، التحد   ركب  ما ل  كوء! شي كل   بل، عليها كن اإلجابةه يمنعتقد أن  تلك التي  مواجهةفي ليس فقط و، تحد    أي  

في المسيح،  نء مشي ع كل  المسيح. إذا كنت أتوق  من ق هو التحق   ة. ألن  مر  هذه الاألمر  ردب  كيف سيتلرؤية  اف  تله  

ف  أكون متسوف ف، لفيكون لدي  ط ا الأو عندمال أفقد طف حالة، عندما أي   ، إلى االمتالء سيقودنيكيف ا لمعرفة له 

لصورة التي بنيتها ، وليس وفقا ل«هناه فضعئة االم» رةبخلى دني إوسيق ف. كيالتي لدي  صورة تتحق ق دون أن 

 نفسي؟ ب

 ةلنا العقلي   ارهتوف   يالصورة التون كالتي غالب ا ما توصورتنا، في  يدخل ماى ليس سو حقيقتال نحن نعتقد أن  

 ناقن يحق  أ هكنيمبأن  المسيح ي حد  ون لقبول التمستعد   . هل نحنختزلةمجد  ا، جد   ةصغيرصورة  اهولكن   ،ةسائدال

القلب  اءطبس حدهمو صة؟رالف لنا؟ هل نمنحه هبي ني يكلمنحه مساحة  ونسنا؟ هل نحن مستعد  مقيا زتجاوبطريقة ت

ه جواب ن  أم أو في رؤوسهع ما ف ميتكي  المسيح  أن  يعتقدون وليس أولئك الذين ق، ق  هذا التحي تحد   واأن يقبل هميمكن

 ا.قي  ا حقيجواب   لن يكون

 .كان كطريقى الملك عقان بإصراريتعل  األخيران  االنالسؤ .سبيريبرو

ا هي دة ومة محد  رفقهناك  ؟ أم أن  صالحةة ة مسيحي  رفق ةي  أأ؟ ريقطالمكان التوضيح نقطة  هل يمكنك»

 «ها؟خصائص

 الذينناس فسه )الان نهذا المك لكن  . بينهم يحالمس ألن  جتمعون م أناسأي ، ةالحي   جماعةهو ال ىالذكرمصدر »

 «االعتراض؟ هذا تجاوزا. كيف يمكننا تراض  ح اعبصي قد( هونليشك  

 اا معما إذا كن   يه مسألة. الهبرفون تعيهم ومسلذين يد المسيح من خالل أولئك الل  ويد والذي ول  و المكان ه .كاّرون

ا، ا مع  نفي أن   سببالهل  أل أنفسنا:ا نسلمسيح. دعونر الذي هو امصينريد أن نذهب إلى ال ناأجل المسيح، ألن   من

 ؟ من يريدمصيرللذهاب إلى ال ضالبعبعضنا  لمساعدة كون مع انأن  يريدا من   المسيح؟ منهو  ،ليم  على األقل ك

 احق   قادرفي معرفة من هو  شرابن نفسناأعلى  ل طرح هذا السؤالمن خاليح؟ ا للمسفقط وحصري   كون مع انأن 

ا ب من  طل  تي في نهاية المطاف. وهذا ا غير كاف  مع  سبب آخر لكوننا  وكل  ا، د  جواضحة  خصائصال. اتنمرافقعلى 

 لذيالطبيب ابين تمييز ال عيستطكن ا نإذا  «؟اجميع  متساوون ؟ هل هم احق   رافقوننييذين من هم أولئك ال»: والء  

 ر ومتى ال؟مصيال ة إلىرفقال قودنات بين متىكيف ال يمكننا التمييز ف، لكذفي  يفشل رخآ وبينحاجتنا على جيب ي

 !كرد؟ لنتحر  هارفا ةفي جامعجة لحضور دورة بحا ننحأ

 .تهؤازرمو هب االعتراف بل، هعاخترااألمر  عيال يستد: يقرطال من السهل تحديد المكان
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  دون خوليان كاّرون ةظع                                                     

 

 

إذ ، المسيح يسوع»ها. غيلون أن ت  تنا دي  ذب حر  لج هللا لطريقة التي اختارهايسة اق الكنوث  ، تالم هذاأسبوع اآلي ف

 خذ اآ من كونه هللا هدتجر   أسلوب هللا هو .«ة ذاتهله أخ، لكن  يعتد  مساواته هلل اختالس ان كهو في صورة هللا لم ي

 ي اما دراكان أيض   دبيرقا لتأبيه، وفيدي  بينا ل هكنفسه ووضع ، ادمخال ةصور هقبولفي وهكذا، . «ادمخال ةصور»

 ره هللاالذي يعتب هو األسلوب الوحيد أظهرت لنا المسيح ماوموته، ه تاذ من خالل تسليم مر  ي هه، ألن  يلإنسبة بال

من هذا: أن يبذل اإلنسان نفسه من عظم أ حب   يس ألحدل»اية. النهحتى  حب  و، ه تعالىذاتتسليم  نا:لجذب امناسب  

.«ائهحب  أ أجل  

ا واحد من   ل  كينفعل  لكيلنظر إليه، هذا األسبوع ل كنيسة تعطينا كل  الوأمام أعيننا. ه هللا الذي يضع هذا هو الحب  

 أن هنكيم ة،ي  ا الحر  ق  ك ححر  يأن  هيمكنشيء آخر هناك  يسه لنا. لحب   أيهللا، بها  ؤمنييقة الوحيدة التي الطرب

وب نفس األسلفي  شاركةالمن إلى يمدعو  لان نح، اأيض   اميع  لنا ج يقإلى الطريشير  وهذا .ه الطريقةهذ إالها، جذبي

، ناالمسيح بشغف ، مثل رهميمصب نعمة: شغفناه كما أعطي اجميع  يهم إل ننقلل، بشرمع جميع ال في عالقتنا

كون تي ال يمكن أن تالالم، في الع بنا. هذه هي مساهمتناهللا ها في اهتم  ة التي فقا للطريقو، همواحد من كل  واهتمام ب

ا أيض   نا نحنيمكن كيما نا، هللا ل ب  ح رؤيتنانا لاالمتنان حياتيجتاح  عندهابها هللا.  كطريقة التي تحر  ن الع ةمختلف

رينع، للجمي به نشهدأن   .بيهأيدي  بين شيء كل   اضع  اوه نفسهو م سلأنتيجة، كما  ةمن أي   متحر 

 

 



 

52 

 

 إشعار

 خوليان كاّرون

 

 تركالصندوق المش

 . تركشمال ندوقالص حول ملكتلقي رسائا دائم   من المؤث ر

 .علم بذلكعلى  زالأال عام الماضي. كنت وترك في الالمش للصندوق يمدفوعاتألسف الشديد قرأت عن حالة ل»

سوق  صتقل  بسبب  – أصالة قليلكانت التي  –ات إليرادانخفضت ا ة كبيرة وقدة اقتصادي  ضائقب لتي تمر  عائف

ني لذلك، فإن   .اأن منزلنا أيض  خذ قرارات بشت  ن وقدظائف جديدة. اد والت إيجشلت محاو، وفزوجيعند لعمل ا

 أظل   ة. أريد أنالبادرصي لهذه رك، على أمل تيسير إخالتالمشلصندوق ابلضئيلة مساهمتي ا ى النصفلص إسأقل  

 . «الحياة ىمعنعلى  ال تزالتني ورب  التي  قةابالصدة طرتبم

د تعه   ماعلى الحفاظ على  تهقدرعدم  ه بسبب  نإ لولقابساطة لديه  اص  شخ ة أن  حقيق ن  أللة هذه الرساكم يعلقرأت 

وعي  عن عب ريا مإن   ةي  هذه الحر  لديهم  أشخاصهناك بيننا كون يأن  لصندوق المشترك،في ا تهمساهم صيقل  سبه، 

  .بالتأث رصراحة   نييمأل بالغينناس أى دل

 : كمبعضوصفها  كماق المشترك الصندوة بخبر رتث  أت، ةرياضد الإعدا عنديتها تلق  ومن بين المساهمات التي 

، ذهبت "منزل" للحركة ريوفتو "قدسلب األقال" قتناءالطوب" الحجارة راء "وس اقتراح شج وندق عندما أطل»

 .«مصرفال منض قرطلب ء منزل، لراشفرصة  نالم تتح لذين لتي، الا وزوجأن

 ة كان علي  الحقلالخمس عشرة ا ى السنواتعمل، وعلى مددون ا ريب  تقكاملة سنة  قيتبعندما أفلست شركتي، »

ا ي أردنالشيء الذ ،هاة كل  إلفالس. طوال هذه القضي  ا عنيد الديون الناجمة ا من دخلي لتسدا كبير  أدفع جزء   أن

 ال، كانبيعة الح. وبطالمشترك ةي  ألخواصندوق التسديد ل نا، كاشيء آخر تقريب   أي   قبل هانووضع قيام بها الدائم  

نا ؟ ألن  ذاامل ا.ذلك دائم  با قمن نالكن  و ابق،ى السمستوالالعودة إلى ن من لم نتمك   خفض المبلغ وحتى اليوم علينا أن

 ةالضمان يهإن ما ، ةالكنيس ير مباشربشكل غكة والحر ة  هي مباشر ، هذه الحياة، التيضورحدعم هذا ال نؤمن بأن  

هذا ما يقوله . ؤهلقانحن مكننا أ ماك هاء به واختيارلقكن اليما حضور   اي  ماد  بقى ت أنووأحفادنا  أطفالنالحياة  ةالحقيقي  

 .اشه مع  ما نعيفهم مدى  شخص

وات. سنمنذ  ابعها مع  نتن ة إيمامسير فيونمت  تنشأ لرب  ادعوة لابة جستار االقر إن  »: انب  شان ايسرعكتب و

 ناأعماقإلى  التي تساعدنا باستمرار على النظر ة،رفقلون هذه ابد. لنا ةأساسي  الحركة  ةفقرانت ة، كمسيرفي هذه ال

ب عن عرن  إذ نا. وبالنسبة ل ه الخطوةهذ رتصو   نامكنأ مال، ر  سالبة في عالقة مستمرنا أن   كتشافعلى اي وبالتال

 التي وصلتلنعمة اأن تصلهم  لغيرناى ى أمل أن يتسن  حركة علال أن نسهم في نمو   نود   ه،ب ناقملذي ا لقاءتناننا لام

 .«هايااونو الحركةات دعم احتياجل هبةد تقديم إلينا. ولهذا السبب نري

هبة م وقد  من العمر ين الست  بلغ  ومنمختلفة؛  من التخرج بعد مشاق   نك  تم هن  باالمتنان أل اك من يشعرهن

 ةدفعب قامت ي ةخوة من األمجموع هناك. «في العالمل أكبر بشكا حبوب  ا وموف  ى يكون المسيح معرحت  »، ااتنرسالي  إل

 اليومي   م في االكتشافهحياتامتنان لعالمة ك»جموعة، لمين من اعضوف الزف لخمسينذكرى اال ة بمناسبةإضافي  

  .«زمنوالام األي   لذي يحو  الو، صار جسد اللحضور الذي ا مع  

المجيء إلى  فيها تطيع يسألولى التي الالسنة ا هان  إ ئال  ة قاي  األخوة سكريتاري  اتصل ب قفوجئنا بصدي ،اأخير  و

رسوم لة إضافي  دفع دفعة  كذلسعه، لك ما في واريزال يريد أن يشه ال ن  إوقال  ة.ي  ألسباب صح   رياضةال

 .«رياضةلا»
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 سائل الواردةالر                                                          

 

 

 

 ،يئاعز  أ

ة الروحي  ضة ابالري تتمث لتة مكثفة ر لفحر  تشراكة وة ي  أخوعضاء أجميع  لهي ةالعناية اإلمنح ة أخرى تر  م

 كة.المشتر

أخ  كل  قبول عالقة طريقة لهذه الفي  نجدلوها، حياتنا كل  باعتباره معنى المسيح بالقتنا ع زة لتعميقي  ها فرصة ممإن  

  .إنسان يمان، كل  في اإل

 ابه ر  ي نمتلا مشق ةر عن وعي واضح بالوالفلعام على ع هذا اويكشف موض «؟ت أمام وطأة الزمنبثياه عسما »

  .المدني   المستوى على وأ على المستوى الكنسي  سواء 

حقيقة ال فينا نعيش ن  ؤال. إى هذا السعلإلى اإلجابة  انيرشي هريزماكو جوس اني نيورسمونالشخص خادم هللا ن  إ

وجود ودنا ولجعطيه هللا لوالذي ي ها، التوج  قيودنمن الرغم  ع، علىتبنأن بقرار اإليمان ببروز سمحنا  والعدالة إذا

 ها، ليس بدونلوتحو   ت أمام وطأة الزمنبثت هللا يدلبسماحة  نقادت ة التيي  الحر   وحدهاا. بأكملهة ة البشري  سرألا

 .وجماال  ثر كثافة أكإلى فرصة لحياة تضحية وألم، 

 صلواتي وبركاتي.بكم دعأ

 تيمود  ع م

 سكوال ردينال أنجيلوالكنيافة 

 الفخري   وناقفة ميالرئيس أس

 

 

 ون،ار  كوليان خدون  عزيزي

 . 2019هذا العام لر تحر  كة وراشة ي  وة ألخالروحي   اضةيرالجاح ن من أجل تيتحياتي وصالب كإلي ثبعأ

شف ، التي تكجوس انيدون ريزما ة كخبر نمو  من أجل  ادائم  حاسمة ال ،هذهالنعمة ام أي  في  اكم جميع  إلى جانب قفأ

 .ةع الكنيسسيح وماللقاء مع الم ينلكثيرل هحسمان خالل ت القلب معاة لتوق  الستجابعن قدرته على ا

 لقاءالسحر  ةاستمراري   ةي  إمكان دك  ؤتوداية جديدة بحدوث ها تجعل من الممكن ته ألن  ذا في حد  حدث  ةضيارال

ع المتوق   الصحيح وغير ي الوضعف «؟ة الزمنت أمام وطأبثياه عسما »ذا السبب، يطرح السؤال الكبير ل. لهاألو  

 ن احيو جعة )راألبدي  ق من أجل الحياة االتي تتدف  المسيح  ةلمحب   العتماد على الماء الحي  ة في التواضع والرغبمن ا

4 ،14.) 

ب ألالكامل لي اإلخالص ف ،واصلكي تل، ليانوختقودها أنت يا  التي، رشراكة وتحر  ة من أجل أخوي   صل يأ

 م.في الكنيسة وفي العال ب  رالمة حرعلى دوام  عالمة تكونو بحماس اتهرسالنسيس، البابا فر دسقاأل

 كم بحرارة يأحي  

  هللا، أم   حمايةو الرب  بركة  اكم جميع  يلع تمطرسوأ

 فيليبو سانتوروسيادة المطران 

 تارانتو فةئيس أساقر

 

 

  وليان،خدون  عزيزي

اأتقد ل  ؤال حقيقي  سه إن   «؟ت أمام وطأة الزمنبثياه عسما » :سؤالهذا العام هو  اضةيرموضوع  بأن   ث رت كثير 

 . خوتنا البشرإقلوب  فيعميق  ارتباك  ويهيمن  مألالكنيسة ساعة  فيه ت تشهدومثير، في وق
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في ظروف  ماين، رب  حقيقي  اء نسرجال وحياة  يالنعمة، ففضل دث باله يحيمكن اختز ال حضورلك، هناك ومع ذ

م ات أمبثيأن  هيمكن – «يحيايح المس» –يحيا  يذالمن الموت قائم ل، ا«هو بينناالذي »حدث  وحده: عةق  وغير مت

 .«وطأة الزمن

 .عذبال رهتكون مليئة بحضو كيالعظيمة،  رياضةركتي لفتة البصالتي وبأرافق 

ادو سكسيادة المطران   نغوينيتيور 

 قف بافياأس
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 ةدراصال تيّابرقال                                                        
 

 

 

 رنسيسالبابا فقداسة 

 ،سةقداال بحاص

ر  ي ةخوألف عضو من أ 22شارك لقد  ن ووآالف آخرريميني  ة السنوية فيالروحي   رياضةالفي شراكة وتحر 

في واردة ال تكمدعو نالبعد قبو. «؟ت أمام وطأة الزمنبثياه عسما »دولة حول موضوع  13من ا نمعتواصلوا 

ة ة الملح  في الحاج عالماتلادى هذه عنا إح، تتب  «زمنةمات األص عالفح  تإلى » – ون لهالتي نحن ممتن  ا –رسالتكم 

ريزما دون نا من خالل كوصلت ماكة ي  طبيعة المسيحل انا أكثر وعي  لجعما ذا في هذه الفترة. وه يثبتإلى شيء 

نا مع ماهي(. لقد ت4 ،43 إشعيا) «في عيني   عزيز أنت  »لين. ضَّ ننا مفونختبر ك ناجعلع متوق   غير: لقاء انيجوس  

لة بذاك الحضور. متمث  كانت  ل، لكن  كل  حداثة األمبسطاء مثلي ومثلك عوهتب نذ الذييمالتالكان »: ينلة األو  برخ

و النصر ه ة: هذانمائة مليون س عدب ،المستقبلون في ولدلمن سيوبة لي، لألبناء، بالنسك الحضور ذلصراني ة ع

هو رنا يحر   ذاك الذي»، منزال أةطو مماأ ثبتي الذيالواحد  لهاإل «!هو اإللهي  في التاريخ اهذالذي يغلب العالم، 

ا، الذي يبقى (يحيا)المسيح  «م من الموتقائه المسيح ال. إن  ايحيشخص  الكنيسة »حياة، ي مكان ا فاريخي  ت حاضر 

 شهود القداسة. لإلينا من خال ل، ويص«سةالمقد  

سالم و ن: فرحنا واآله هابرجعلنا نختالتي ي ضعفل المائة بفض ،يأن ه يحيا اقين  أكثر ين حونيوتنا إلى ب نعود

نحن ، ما نلمسه ل  كعلى  تنالمسالتي  ي ةلجد ة اإللها تدف قتدة العذراء أن أل السي  سنوإذ دهشة. مألنا بالت سعادةو

كأب كم وجه اه علىنر الفرح الذي رعب هللا الحي  على د شاهوالقداسة، الب يا صاح، أجلكممن نواصل الصالة 

 .عب المسيحي  لشل قائدو

 ة.ي  خواأل من بناءكما، أا جميع  يد من  جمفصح  عيد

 نويان كار  ولخ هناكال

 

 

 

 ربنديكتوس السادس عش خري  فبابا القداسة ال

 ،اسةقدصاحب ال

 مواجه ا نفسه على  وس انيدون جذي طرحه السؤال الر حر  تكة وارش ةي  ألخوة ي  الروح ةرياضالوع ضمو نكا

حول  ناوعي قنالقد عم   «؟الزمن ت أمام وطأةبثياه عسما »ام األخيرة: ها في األي  ، التي تحدثتم عن1968 عام ثورة

وطأة  مماأ ثبتي. هو الذي تمن الموالقائم  المسيح، حي  أي حاضرحدث جديد في العالم: كة مسيحي  الاختالف 

من  «سةسة المقد  نيالك»ي فا اليوم يصل إلين تمن الموالقائم  األخير أن   كتابكمقرأ في أن ن أث رت. يا له من منزلا

، كمتجاه شخصمن جانبكم  محدودالن ديبا نشعور مع !«يمانباإلين فرح»الذين يجعلوننا  «الحي   شهود هللا»خالل 

 .ايد  مج افصح  سعيد و عيد ميالدكم ى لن  نتم

 ونوليان كار  خ هناالك

 

 

 

 زيف فاريلن جويردينال كيفالك

 اةيالحو لعائلةاو نيعلماني  شؤون الائرة عميد د
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 ، يافة العزيزنحب الصا

رخوأألف عضو من  22ك شارلقد   آالفل تواصة في ريميني وة السنوي  ي  حالرو رياضةالفي  ي ة شراكة وتحر 

ه شخص إن  »نسيس: نا بكلمات البابا فرأجب «؟أة الزمنت أمام وطبثياه عسما »لة. على السؤال: دو 13من ن ورخآ

ذكرى بوملموسه.  لقاء ي ةلينا في تاريخإ صلالذي يو(، يحياح ي)المس «موتمن ال قامه المسيح الذي ن  . إحياي

ي ذال للجديدة دشهالا نالتزاماد للمسيح وللبابا، نجد   سالذي يمألنا بحما – نيمااإلفي نا أبي – يانجوس   دونريزما ك

 .مجيد ةقيامفصح مان. حياة لإليت فضاءا –بقدر ما نستطيع  – الق  اخاألبد،  نا إلىاستحوذ علي

 ونوليان كار  خ هنالكا

 

 

 

 التيرو باسيتيردينال غوالك

 ينلي  طااإلي األساقفة جلسرئيس م

 ، عزيزال ةنيافالحب اص

 22ة التي جمعت في ريميني روحي  ال اضةريال فيأنفسنا لى ع ما طرحناه هذا «؟ت أمام وطأة الزمنبثياه عسما »

البابا فرنسيس  تعليموفي  انيدون جوس  ي إرث ا. فع أنحاء إيطاليجميمن ر حر  توكة راشي ة خومن أ عضوألف 

 البشربين اق واسع اليوم على نطالمنتشر لى الخوف، عب بالتغل   ي يسمح لنامقنع، الذلجواب الاوجدنا الكنسي  

 .(يحيا)المسيح  «م من الموتقائه المسيح ال. إن  ايحيهو شخص رنا يحر   ذاك الذي» .«اضر  حي  أي ح»: انتوإخ

مع للقاء ا حين علىفتنوم إليمانافرحين ب، «سةالكنيسة المقد  » بناء، كأالواقع اليومي  في به نشهد  يد أننرما  هذا

  .يدمجفصح ميع. الج

 وليان كارون الكاهن خ

 

 

 كواليلو سردينال أنجلكا

 الفخري   وميالن قفةرئيس أسا

 ،ولينجأ العزيزها ي  أشكرا 

التي عة وغير المتوق   ةلجد  ا يق الوعي بأن  على تعم وس انيدون ج بها ي قامالت مسيرةاعدتنا القد سلته لنا. ما كتبعلى 

 ما اهذالزمن؛ و مأما اتالثبوحدها القادرة على  هي – حي  الالمسيح  –حياتنا  في حدثت التيؤ بها التنب   كنال يم

 .يدمجح فص باالمتنان. ننام يمآلسالو: فرح هبي نة حضور مجاراةرون ئك الذين يقر  حياة أولثمار  نراه في

  ونن كار  ولياخ هناالك

 

 

 

 و سانتوروفيليب  سيادة المطران 

 ارانتوت فةئيس أساقر

 ، وب  زيزي فيليع

وطأة  ثبت أماملذي يحده هو اه وركين أن  يح، مدة المسلجاذبي  لخضوع دنا استعدادنا لاتك، جد  ولصل نناامتنا مع

 .يدجمفصح تنا في العالم. سالرإيماننا و ضمانة يه هالزمن. هذ

 ونار  وليان كخ هنالكا
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ادو سكسيادة المطران   نغوينيتيور 

 قف بافياأس

 

 ادو، كور  يزي زع

 ثبت أمامالتي ت ليست هي اجهودن ندرك أن  كي  ةفرصة ثمينالكنيسة حياة في  تحديدبال الوقت المأساوي   اكان هذ

 يد.مجفصح  ألفي سنة. كما قبل يوملا في تاريخ حاضرالو، «بينناالذي  ذاك»ح، الزمن، بل انتصار المسيوطأة 

 ونوليان كار  خ هنالكا
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 في رفقة الفنّ 
 

  اندرو كييريتشيإشراف س 

 

" و    الكالسيكي ة عند الدخول والخروج(للمقاطع الموسيقي ة التي تصحب االستماع )دليل لقراءة الصور المأخوذة من "تاريخ الفن   

 

 

(الخامس عشرلقرن ا)من  ستينكلكنيسة سية الجداريّ اللوحات   

 

 1481 امع بين ستينكنيسة سيعلى جدران ك لقرن الخامس عشرل العائدةة الجداري  اللوحات ة مجموعذ تنفيم بقا

ران، تصو   لمشاهدسلسلتين من ا نتضم  ي مج األيقوني  البرناكان النهضة. ور عص يانفن  م أعظعض ب 1483 عامو

 تم  هذا وقد دة. متعد   تتبادالز بع، وضعت بالتوازي وتتمي  ة يسوياة موسى وحياات مأخوذة من ححلقي، لى التوالع

 الدينونة ةلوح مامفساح المجال أإل جأمن  –وميالد المسيح موسى  نتشالوالدة وا – نيالمشهدين االفتتاحي  تدمير 

 توجد حيث ،دينونةلمن جدار اة مباشرة الجانبي   على الجدران رمسايبدأ الو. لو على الجدار الخلفي  ينجاليكيمل

ا أليمن. مشاهد حياة المسيح على الجانب اور، ى على الجانب األيسمشاهد حياة موس  ةالواقع ة،النهائي  المشاهد أم 

 .مشاهدة عد  ، مالأف شريطشبه ي ف ،مشهد يجمع كل   ق.الحعصر من  يهفعلى جدار المدخل، 
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 -18، 4 سفر الخروجن ابن موسى )ى إلى مصر؛ ختاموس لةرح رو:تيه لحمياع موسى ودبيروجينو،  وترا. بي1

26.) 

؛ موكب ت قدةالم ةقعل يليترو؛ اات نب مع لقاء؛ الري  لمصقتل ا اة موسى:من حي مشاهدي، ل. ساندرو بوتيتشيل2

 (.12-1، 3 ؛22-11، 2 سفر الخروجمصر ) غادروهو ي اليهودي   الشعب

رق في مياه غيمصري . الجيش الة جيشهقادمع شاور تفرعون يال حمر:ر البحر األعبولي، لروسي . كوزيمو3

 (.31-5، 14 سفر الخروج) لنصربا هوديال احتفاءالبحر األحمر. 

؛ المحنة والخصومةمياه  ؛إلى موسى شريعةالتسليم لوحي  :يّ والعجل الذهب شريعةاللوحا كوزيمو روسيللي، . 4

 سفر الخروجعلى الشعب ) شريعةاللوحي عرض يموسى  ؛شريعةالي حلو كسريموسى  ؛ادة العجل الذهبي  عب

 .(4-1، 34  ؛35-1، 32 ؛12-17، 24

وار عقاب الثالبخور؛  تقديموسى؛ رفض محاولة رجم م ان وأبيرام:ثودا قورح عقابي، لرو بوتيتشيلساند .5

 (.35-1، 16العدد  سفر)

عودة بين قبائل سيم األرض الموتقسى؛ موود حول ع اليهتجم   ت موسى:ومو شريعةال ثبيتتلي، لورييسين ا. لوك6

 ؛من الجبل؛ الهبوط جبل نيبومن  ةدوالموعاألرض  ىموس يظهرمالك ال؛ يشوعالسلطة إلى  عصاائيل؛ تسليم إسر

 (.34و 33نية سفر التثوت موسى )م

ن ع، ل والشيطانخائيالمالك ميبين لى جسد موسى النزاع عالقرن السادس عشر( ن بروك ). هندريك فان د7

 .غيرلندايويكو ميندول أصل
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 ىسوع )مت  عظة يسوع؛ ية دي  المعمدان، معمو ايوحن   ةوعظمبارك؛ يب اآل ة يسوع:معموديّ بيروجينو،  وترا. بي1

  (.34-29، 1ن ا حيو ؛22-21، 3لوقا  ؛11-9، 1مرقس  ؛13-17، 3

 ليسوع؛ مالطعاون عد  يئكة ؛ المالانالشيطد طر. الثالث يسوع براتج يسوع: تجاربي، ل. ساندرو بوتيتشيل2

 (.16-12، 5لوقا  ؛45-40، 1مرقس  ؛11-1، 4ى مت  المالئكة )ب ايسوع محاط

، 4ى مت  )ا ن  حيعقوب ويو دعوة  ،صيدالة معجز؛ سواندربطرس وأ دعوة التالميذ: دعوة، ندايوكو غيرل. دوميني3

 (.11-1، 5لوقا  ؛20-16، 1 مرقس ؛18-22

-40، 1مرقس  ؛4-1، 8ى مت   ؛49-17، 6لوقا  ؛7و 5ى مت  ) األبرصء فاشالجبل و عظةي، لليوس  . كوزيمو ر4

 (.16-12، 5لوقا  ؛45

، 10 ؛59-31، 8يوحنا  ؛27-24، 17ى مت   رجم يسوع ) ؛ محاولةالجزية يح:يم المفاتتسلينو، بيروج ورتا. بي5

31-39.) 

مرقس  ؛29-17، 26ى مت  الصلب )يسوع و القبض على، تانبسفي ال ةعظال العشاء األخير:ي، ليلسيمو روس. كو6

 (.30-21، 13يوحنا  ؛23-7، 22لوقا  ؛12-25، 14

 . سينيوريللي لوكالل ن أصع، مةالقيا(، ادس عشرليتشي )القرن السيو دات. ما7

 

 
 . Scripta Maneantلصالح رولي  ج.ني وج. فانيلصور ا يذتنف

 الفاتيكان. مديرية متاحف –اتيكانالفدولة حاكمي ة ق الطبع والنشر حقو

 .قوق محفوظةميع الحج

 

 

 

 



 

60 

 

 تعليقات دون جوّساني

 على موسيقى الدخول                                              

 
ره ساندرو سبقتالنصوص م ة من كتاب "سبيرتو جنتيل". دعوة لالستماع إلى الموسيقى الرائعة بقيادة لويجي جوس اني، الذي حر 

 .2011يالنو ولو، دار نشر بور، مييريتشي وسيلفيا جانباك

 

 7 مة رقوني  مفالس ،بيتهوفن – مساء   أبريل/نيسان 12 ،الجمعة

عالفي ثراء إيحاء ون للح ، في حين أن  ويهيمن عليه ملهبأك مقطعا التقريب  يمأل تآلف موسيقي   هن  إ»  يثحب تنو 

موضوع الحياة  والحزن يهيمن علىدر قع الموضوف ا،مكن  ك مذليعد لم  ، ولكندةاسعبال شعرأن ينبغي للمرء ي

 (.96لصفحة )ا «ة خلفي ةكثابت

 

 

 132ا أوبر، ال مينور رباعي ة على الكمانتهوفن، بي –ا اح  أبريل، صب/نيسان 13لسبت ا

ل، ن ونقوبيتهوفإلى ، ة واحدةدقيقلولو ع، مدعونا نست !هترف بميل أن نعمن الج "،الرب   سب حمن الجميل أن ن"»

ق الذي يعم   الجذر الوتدي   أعمق، مثل ههو من هذا النوع، ولكن   الرب  براف ال االعت! جمهلمجا أمنا: داخلفي 

ها تنبت الشجرة التير ظهم  ة وسريعةي  أشكال جزئ هتجا مالي  : شكل إجنازعم الب ت ااثبأكثر و بكثير قعمأ. لتو 

 (.175 ص) «الزوال

 

 

 20 مرقأوركسترا وو نعلى البياتو شيرنكو ،موزارت –لظهر بعد ا ،أبريل/نيسان 13 ،بتالس

ة، هو دي  هو بداية األب ة،بدي  على األ مةالحاضر هو عالفإن   لذا، ضر واألبدي  الجمال هو حلقة وصل بين الحا»

. ب  الة، الح: العددائمال نوطةيها، فة ال لبس طونبلخفقان بدأ في الحياة يطعم ا ة، وبالتالي فإن  ة لألبدي  ولي  ة األخبرال

 قلوبناح صبت طفقبهيج  ورحض بفضل) اكتمال األناالكامل، والحاجة إلى  لرضاى المة واحدة: الحاجة إكلوب

 (.64)ص.  «فينا( هر الفرحزيمكن أن ا، ال ينوحدف ،ابدوره بهيجة

 

 

 301، 378، 376، 304 ك ناالكمو بيانوعلى ال صوناتات ،وزارتم – اصباح   ،أبريل/نيسان 14 ،األحد

اني ة الخبرة من  []...نعة مقال ،ةقخترلما ،الجامحة موزارت موسيقىتنبع »  ،الكائن األسمىلرحمة مطلقة المج 

لكرب ، إن لم تكن الرغبة وارحمةهذه التكون  عساها . ]...[ مامدائنسان الاإلفقر على  استمرارب ينحني الذي

 فيس ؟ ليدتناعاس بشأناإللهي   سر  لا ذخأي الذي –صليب مسيح على اللى، وهو اسممظهره األالكرب في  – اريب  تق

 (.86)ص.  «اليوم، اآلنليوم! ا بل، حسبف اآلخرة
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 فهرسال

 

 3 رنسيسبابا فسالة الر

 

 مساء   ،أبريل/نيسان 12 ،عةالجم

 

  4 مةمقد  ال

 12 رتو يفانو ألبدون ست ةعظ – ي  اإلله ساالقد  

 

 اصباح   – أبريل/انسني 13 السبت

 

 ،بوللقانقياء طوبى أل» –ل ل األو  م  تأال

                      13 (8، 5ى ن هللا" )مت  عاينوي همأن  ف

 

  25 يوب  زت ماتيو ةداسعب الاحص عظة – اإللهي   ساالقد  

 

 بعد الظهر ،بريلأ/نيسان 13 ،السبت

 

 بها لبغي   التي ةغلبالو» –لثاني ل االتأم  

 28       (4: 5 ىولألا حن ايو لةرسا)" نامانيإ هي العالم

 

 اصباح   ،ريلأب/اننيس 14 ،األحد

 

 41                        ةة العام  الجمعي  

 

 51 ن ون كار  لياخودون  عظة – ي  اإلله ساالقد  

 

 52 ر إشعا

 53 ة واردال لالرسائ

 55 ات المرسلة برقي  ال

     58 ة الفن  رفق في

 
__________________________________________________________________ 
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