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 2020آذار/مارس  12ميالنو، في                                                                                       

 

 أصدقائي األعّزاء، 

 

 

حالة  ال إال أنّ  ،أبريل المقبلبشهر نيسان/ تتعلّقالسلطات جانب من  تدابير ةأيّ بعدُ  تصدر  أنّه لمعلى الرغم من 

ا إلغاء جميع المواعيد المعتادة في هذا الوقت ب منّ نا تتطلّ نشاطاتقة بتنظيم والمشكالت المتعلّ  ةئ ة الطاريّ الصحّ 

أسبوع   الجامعيّين خالل  نشاطات  ،ثالثيّة فصح طالب المدارس ،الالعمّ  رياضة  ،ةيّ األخو رياضةمن العام: 

 .أبريلنيسان/  األّول منعلى شبكة التواصل في   مدرسة الجماعةو ،درب الصليب  ،الماآل

 

بيننا وال  من  يختفي   كوروناال يجعل الوجود الخبيث لفيروس ال ،ةحالة الطارئالالذي تفرضه  ،هذا القرار

فهو يؤثر علينا   .لم يكن األمر من شأنناكما لو  ،ناأنظار تحويلوال يسمح لنا ب ،له الذي يمثّ  تهديد ف من اليخفّ 

 هذا الظرف؟  أمام أناسف كقّ توأن ن نانفس السؤال: كيف يمكن بع نتشارك  ومع الجمي .شئنا أم أبينا، اجميع  

 

بشكل أوضح نعمة الكاريزما التي  دركيمكننا أن ن – اإللهيّ  سرّ الإيّاها نا جنّبالتي ال ي –في هذه المناسبات 

الشرط الوحيد   اني: »إنّ جوسّ  لنا دونقال  .ما يحدث  أمامف قّ تومن قدرتها على جعلنا ن ينق تحقّ م ،تناوصل

مطبعة البطريركيّة الالتينيّة، القدس،  ،الدينيّ  حسّ )ال «زخم دائم ب الواقععيش ن هو أن   نينا متديّ وم  كون د نل

على  الحياة عيش   »إنّ   .ةدعوظرف ك ن هذا هو الذي يجعلنا نعترف بأيّ مفهوم التديّ  إنّ  .(130، ص 2006

[ ...] .عليهاإجابة   مقدّمين ،هاقطعن من خالل الظروف التي يجعلنا الربّ  سرّ ل إلى الميعني اليدعوة  أنّها 

 ، يالتحدّ  .)الواقع والشباب  «نقطعها  رّ سنا الجعلجميع الظروف التي ي عانقينة هي الذهاب إلى المصير مدعوال

مر في كان جوّساني على دراية جيّدة بالدوار الذي يقود إليه هذا األ .(65ص  ،2018  وميالن  ،وليتس ري

لحظة بهذه  كلّ في معلّقة أن تكون ة، يجب عليها أن تتعلّق باللحظة، اإلنسان، حياة اإلنسان العقالنيّ »الحياة:  

ويجّرني   هاد" المجهول من خالليدعوني "السيّ التي الظروف التي هي ، عََرضيّةا، والرة ظاهريّ العالمة المتغيّ 

ا ببساطة الى ضغط  لحظة دون رؤية شيء، مستسلم   طه. واإلجابة بنعم عند كلّ ويستثيرني لدخول مخطّ 

 . (162، ص مرجع سابق ،الدينيّ  حسّ )ال «ه موقف يسبّب الدوارنّ إالفرص. 

 

م ما حق ا أما  توقّفمن الصعب العثور على تعبير أكثر مالءمة لوصف الموقف الذي نجد أنفسنا فيه عندما ن

التي هي  ، عََرضيّةا، والرة ظاهريّ لحظة بهذه العالمة المتغيّ  كلّ في »لتعلّقنا   أن نشعر بالدواريحدث: 

د هذا السيّ  حضور السّر، حضور ألنّ  ،الوحيد  هذا هو الموقف العقالنيّ فإّن  ،ومع ذلك .«الظروف

 .الحياةكمال تحقيق ل ،طهلدخول مخطّ ثيرنا ستوي ،من خالل تلك الظروف نادعو ي ،"المجهول"

 

 لتزام بالعالمة الوحيدة التي يتبع من خاللها المجهول، عالمة  العقل ال يتساهل، وقد عيل صبره، في اال» لكنّ 
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ار النهر الى  كالشخص الذي يجرفه تيّ ا، كتسلسل األحداث: افة، طارئة ظاهري  خامدة، مظلمة، دكناء، غير شفّ 

من معرفة الموقف فرد  كلّ سيتمكن  ،في هذه األسابيع .(162ص  ،مرجع سابق  ،الدينيّ  حسّ )ال «هنا وهناك

  نسياقأو اال ،الواقع حثاث باع استاتّ  إلى ،سرّ ك بعالمة الرغبة في التمسّ هناك الذي يسود في نفسه: إذا كانت 

 .ب هذا الدوارتجنّ و ،حثاث ن هذا االستصرف فكره عد لمجرّ  ،تفسيرو  ،اقتراحو  ،""حلّ  أيّ واالنجرار نحو 

 .لجأ إليها ي"للحلول" التي   الحقيقيّ  قوامق من الالتحقّ من  ا بعد ذلكمنّ واحد  ن كلّ مكّ تيس

 

ة نسعى للحصول على إجابة  ة التي نحتاجها حق ا؟ كم مرّ رفقالهي في هذه الحالة؟ ما  رفقتناكيف نحافظ على 

ا  ممّ  ،موره إلى دائرة من العالقات التي تحمينا من تأثير األاختزالو ،طريق إفراغ الحدث الذي وصل إلينا عن

هذه  ة ال يمكنها اإلجابة: في مثل رفقعيشه! لكن مثل هذه الإلى بدال  من دفعنا  ،ي الظروفيعفينا من تحدّ 

ا من   ،ةمنها وقويّ  ة للعيش ال مفرّ والتي تصبح فيها الحاجة الملحّ  ،بها لحظات التي نمرّ ال تصبح أكثر وضوح 

 . وقت مضى أيّ 

 

عندما  األمر ننا رؤية بعضنا البعض كما كان امكيعد بإ  مل وبالتالي .وبدأ حياة جديدة قائيصد شاّب من أج تخرّ 

ذات يوم وجد التالميذ أنفسهم   .ن اإلنجيلرته بمقطع مذكّ األمر  ا هذار  لي مؤخّ  وعندما شكا .ةجامعكان في ال

هم شهدوا معجزتين  على الرغم من أنّ و .بعض الخبز أن يحملواهم نسوا في قارب مع يسوع وأدركوا أنّ 

 .الخبز يانهمنس بسبب  رونجا شيتبدأوا   إال أنّهم – في التاريخ ال مثيل لهما  لألرغفةن تكثيري   – عظيمتين

هم  وا يشكون! لم تكن المشكلة أنّ ظلّ مع ذلك يسوع كان بجانبهم على متن القارب! و  أنّ ب أشرت إلى صديقي و

كانوا وفي الحقيقة  .ه لم يكن هناكولكن بالنسبة لهم كان األمر كما لو أنّ  ،يسوع كان معهم  ألنّ   ،كانوا وحدهم

ما الفائدة من  ف .ال يقوم بمعجزة أخرى ،لةالمشك وضعم يشير يسوع إلى  ولكيليس لديهم خبز!  نّ أل  نجادلو يت

ل:  األوّ  .ثالثة أسئلةعليهم  طرحيسوع؟ ي إذن مها ة مساهمة يقدّ يّ أ ها؟رأو تيال بعد كلّ  ،أخرى معجزةب  القيام

ال   مما زلتأ: »ر خياألو «الثاني؟  تكثيرال من ىبقّ ت ثم: »كم   .«ل؟األوّ  تكثيرية بعد ال»كم عدد األرغفة المتبقّ 

مها يسوع ألصدقائه بعدم تجنيبهم  كم هي ثمينة المساهمة التي يقدّ  .(21–19 ، 8 قس)راجع مر «؟ون تفهم

على استخدام  ،تهمخبرمن خالل  ،همه يحثّ لكنّ  ،يقوم بمعجزات أخرى وال ،ال يضيف تفسيرات إنّه األسئلة! 

  ،هواانتب ،إذا لم يفهموا .د "المخبز"! (به )كان معهم سيّ  وانوا من إدراك من التق حتى يتمكّ  ،العقل بشكل كامل

 قد ف .د بشكل جيّ  عقلالبعدُ هم لم يستخدموا ألنّ  بل ،لديهم عناصر كافيةتكن  مهم كانوا بمفردهم أو ل فذلك ليس ألنّ 

تتوافق في   ،ةجابة استثنائيّ إمن خالل  ،ات العديدة التي رأوهايمن خالل اآل أمامهم  نفسه كشف يسوع عن

هم لم  لكنّ  ،منها ةحتى الدراميّ  ،في مناسبات عديدة  ،احتياجاتهم واحتياجات اآلخرينمع و ،النهاية مع القلب 

  ةاألقصى من الديناميّ  لى الحدّ عى اإليمان والذي »يزهر هذا االعتراف الذي يسمّ ب  ،يكونمن إلى فوا بعد عرّ تي

 وميالن  ،روب ،آثار في تاريخ العالم خلق) «ته يّ ا اإلنسان بحرّ ه نضّم إليالتي ي  ،ة مثل زهرة النعمةالعقالنيّ 

 . (46– 45ص  ،2019

 

ولو    ،غير متوقع أمر أيّ أمام  ،ما يحدث  أمام كلّ  التصّرفلتالميذه طريقته في   بيّنظرف ليُ  يسوع كلّ  غتنمي

إّن » .احتياجات الحياةمع  ،–اإليمان عالقة  –معه  ة عالقالو ،حضوره تناُسب يختبروا  وذلك لكي  ،امؤلم  كان 

في مرحلة  أي ،في لقاء برزالذي يو  –الذي مات وقام يسوع المسيح   ،الذي تأنّسهللا  – مضمون اإليمان

من وجهة   اتناوله  يتعيّنو لقاءذلك ال إلى جلبتهاة دّوام أنّ كما لو  ،هوجوانب  هيشمل كل لحظات ،معيّنة ةتاريخيّ 

  «اللقاء  قترحهيمصير اإلنسان الذي لو نامصير ل هة االستفادة منوفق ا إلمكانيّ و  ،الذي ينبع منه الحبّ  وفق ،نظره

فيها جلب  امة يتمّ بالنسبة لنا مثل دوّ  لقاءإذا لم يصبح ال .(40ص  ،مرجع سابق ،آثار في تاريخ العالم خلق)

 . ق جديد مأز وكلّ  ،عغير متوقّ جديد  أمر فسوف نجد أنفسنا ضائعين أمام كلّ  ،هاوجوانب  جميع لحظات الحياة
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بطبيعته  ،»يصبح اللقاء ،عة" غير متوقّ مصلحةة لـ "ة المستمرّ خبرفي الو ،خرفي ظل ظرف تلو اآل ،وهكذا

  أنظر الذي الشكل الحقيقيّ  ،عالقة لكلّ  : بمرور الوقت[ الشكل الحقيقيّ نشدّد   انوبمرور الوقت ]دع  ،شموليّةال

د  يصبح شكال  وليس مجرّ  ،موليّاإذا كان ش ،لقاءإّن ال .األشياءإلى  ،اآلخرينإلى   ،نفسيإلى  ،لى الطبيعةإ فيه

  «ا وعيشه  ارهصوّ تفيه تم  يبل هو الشكل الذي  ،ة كمكان للعالقات فحسب رفقس مجال للعالقات: فهو ال يؤسّ 

 . (40ص  ،مذكور مرجع سابق ،آثار في تاريخ العالم خلق)

 

  –عالقة   الذي يصبح الشكل الحقيقي لكلّ  ،ة للقاءشموليّ االعتراف بالطبيعة ال – ة لأسمفي هذا المستوى من ال

 .الوضع الحاليك وضع اأن نعيش  بتشهد لنا بالطريقة التي تسمح لنا   ،رات "صديقة" لمساعدتناوتأتي حض

في   ،تجعلنا عاجزين عن الكالم– ى في ظروف الجميع حتّ  –استثنائية للغاية  ،لها نحن طال نخطّ حضورات 

في يوم   تيوأسر يعمل برنامج ر لقد تغيّ  .ا في حالة حرب نأنّ وكيبدو  .إلى الخندق اقتادوني»فجأة  .صمت 

ن  أتمكّ  وال ،أسبوعين منذ ولم أَر أطفالي   ،عن زوجي ةعزل م في نا أوكزوجة أجد نفسي  ،وكأمّ  ،كطبيبة .واحد 

  تعلّقغالب ا ما ي  .يغّطي الجسم بكاملهس ابيني وبين مرضاي هناك قناع ولب .صال المباشر بالمريض من االتّ 

المعزولين  ،وال يمكن لألقارب  .وحدهمليموتون  .هم خائفون إنّ  .ن يعيشون بمفردهم هذه اللحظةيمسنّ األمر ب

فيها بوفاة أحد أفراد أسرتهم: الهاتف  همون مكالمات هاتفية في الليل أبلغويتلقّ  ،مساعدة أحبائهم  ،همفي منزل

حتضن  أوأبحث عن ابتسامة و قسمإلى ال دخل؟ أ ةكمسيحيّ  اماذا يمكنني أن أفعل لهم إنساني   .بيني وبينهم

وال يسعني إال   .بأنّني مع غيريا أحتاج أيض ا إلى الشعور جسدي   ،في هذه اللحظة من العزلةف ،ضة صديقةممرّ 

كورييري  صحيفة الون إلى إعادة قراءة رسالة كارّ تشدّ من عزيمتي  ،هذا في مواجهة كلّ  .وحدهم  أن أعانقهم

 ،(32ص  ،2020مارس آذار/  1 ،«الصعوبات في  ب على الخوفم التغلّ كيف نتعلّ  ميوم )»إليك  ال سيرا كلّ لدي

لالعتراف بما  أنا مدعوّ  .ثبت فعالا يمّ عل اءسأتأن وعلى   ،فتحنم في موقفنفسي  وضعا يساعدني على ممّ 

الطريقة التي  يه محنة: المدرسة الجماعة على نصّ بها  مسيرة كلّها التي قمنا ثم هناك ال . وحقيقيّ هو أساسيّ 

 .مذهلأمر وهذا  .شيء ا كلّ الذي يطلب منّ  "التفضيل " دورها أمامة ا لعبت الحريّ يمكن أن ينمو بها اإليمان إذ 

درب يتعيّن سلوكه  وهناك    ،حياتنا هو رابط دعماليقين الذي يف .هذه المخاطرة وتقبّل  وثوقيجب علينا ال

يدعونا  هو و ،)بالرّب( بشكل أكبر ق بهلنا لنتعلّ  يت عطقد أالظروف ف .إلى هذا اليقين العاطفيّ  للوصول

يمكننا مواجهة الظروف   ،كيد فقط عندما يسيطر األمل األ” .ه يدعوناأنّ بق  وثهو الواإليمان   .بطريقة غامضة

هذا هو   .نا بطريقة غامضةالرّب الذي يدعوعلى  وقت مضى للردّ  ون أكثر من أيّ مدعوّ  نانّ إ “.هرب أن ندون 

 . «ةيّ تقديم الرعاية الطبّ عالوة على  ،ألقارب ل ،ضاياليقين الذي يمكنني تقديمه لمر

 

  بالـاالعتراف بالمسيح و فإنّ  ،التي تتفّشى فيها العدميّة ،في هذه اللحظة .امنّ  كل   ه ي الذي يواجههذا هو التحدّ 

  إنسان   مساهمة في خالص كلّ ال منذ اآلنهو  ،فيهاعيش منا لل كلّ  يضطرّ  قد حتى في العزلة التي  ،له "نعم "

ال   .والتي يجب متابعتها في حدود ما هو مسموح به ،رفقتنا محاولة مشروعة للحفاظ على  ةقبل أيّ وذلك   ،اليومَ 

ا من هذا الوعي الذاتيّ   .شيء أكثر إلحاح 

 

  ،باستمرار تنا لزيادة اليقينمسيرفال شيء يمنعنا من مواصلة  ،ةيّ األخو  رياضةن من القيام ب حتى لو لم نتمكّ 

رت به لذا أرسل إليكم السؤال الذي فكّ  .للعيش في هذه الظروف إطالق االذي نحتاجه  «كيد »األمل األ ذاك

 . «نا من العدم؟نتشل»ما الذي يأبد ا: كما لم يسبق  وهو وثيق الصلة بالوضع  رياضة،إلعداد ال
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هذا   .بها مرّ ن ة التي خبرإلى ال هينبّ متن  لنكونإرساله العام الماضي  لقد رأينا جميع ا مدى فائدة السؤال الذي تمّ 

 العنوان التالي يرغب في إرسال مساهمته إلى  منلذلك أدعو  .اأن يكون أكثر حسم   نهالعام يمك
comunicazionifrat@comunioneliberazione.org 

 

بالطريقة األنسب على األسئلة التي   ن مع ا مسار األسابيع التي تنتظرنا وكيف نردّ كيف نثمّ  هاسنرى بعد 

 . ما هو غير متوقععلى   ينفتح من  .زربست

 

الظهيرة  و في الصباح تبشيرالصالة ما مدى اإليماءات العزيزة علينا مثل  . إنه وقت غير مسبوق ومثير

  على ،والعائليّ  الشخصيّ  ،العمل اليوميّ و ،قبل النوم ي يا مريم البتول الحنون"اذكروصالة " ،والمساء

الظروف  فيها لحظة تصبح  االستيقاظ وفي كلّ  وتضّرع "هلّم أيّها الروح القدس" عند   مدرسة الجماعة،

 ! قدر على الوقوف أمامهان كيحتاج إلى الصراخ نا  نعبة للغاية لدرجة أنّ ص

 

 ،صل قدر اإلمكانواوالبقاء على ت ،الحتياجات التي تظهر بيننالمع االنتباه  ،ةاألخويّ  بأعمال المحبّة كمأوصي

 . مها لنا التكنولوجيا اليومالتي تقدّ  وسائلعلى أفضل وجه من جميع ال  يدينستفم

 

ا ة نواصل الصالة من أجل المرضى والعاملين في مجال الصحّ فل»  ،وفق ا لدعوة البابا فرنسيسو  ،وأخير 

 . «والعديد من الناس الذين يعانون من هذا الوباء 

 

 .نا إلى المسيح المنتصر على الموت وبتفي هذا الصوم الحاسم لت  فرد ا فرد اأعانقكم 

 

الفرصة التي  على أنفسنا ت  حتى ال نفوّ  ،ألوقات التي نعيشهاا  يحدّ تإلى  منساقين  ،ادعونا نرافق بعضنا بعض  

 سّر! ال ها لناأعدّ 

 

 ودمتم، 

 ون دون خوليان كارّ                                                                       
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