
األب يوليان كارون 

هل هناك رجاء؟ 
جاذبية االكتشاف 

الفصل الثالث  
الهزة التي ال يمكن توقعها 

لـقد كـشف لـنا الـحاضـر بـصدمـاتـه عـن مـنظومـات حـياتـنا الـتي كـنا نـعتبرهـا أمـراً مسـلماً بـه. «وهـكذا تـتصرف الـوقـائـع. 
1فــهي تُحــطم املــزاعــم وتــمزق الــنظريــات وتــفتت الــقناعــات.» بــالنســبة لــلكثيريــن، صــار االحــتياج إلــى املــعنى الــنهائــي 

فـجأةً احـتياجـاً مٌـلحاً، حـتى ولـو لـبضع لحـظات، فـي مـواجـهة الـحياة واملـوت، والـتي ال يـمكننا أبـًدا تـجنبها تـمامًـا. لـقد 
انــهارت الــكثير مــن الــدالئــل والــبراهــني، وهــذا لــيس بجــديــد، ولــم تــعد جــزًءا مــن الــخبرة الــثقافــية األولــى. وإذا كــان عــدم 
الـيقني، كـما قـال مـوريـن، هـو الـشفرة السـريـة لـعصرنـا الـحالـي، فـقد زاد كـثيراً بسـبب هـذا الـوبـاء وشـدتـه واسـتمراريـته. 
فــقد أصــبح مــن الــصعب، مــهما كــان املــوقــف الــذي نــنطلق مــنه، أن نــظل متشــبثني بــما هــو مــعروف لــديــنا بــالــفعل، وأن 
نــــثق بــــتصلب فــــي الــــوهــــم بــــأن الــــحياة هــــي فــــي قــــبضة أيــــديــــنا. لــــكن، مــــن املــــفارقــــة، ربــــما تــــكون وســــيلة لــــرؤيــــة بــــعض 
اديـة تـنهار، واخـتبار ظـهور الشـرخ فـي جـدار أمـانـنا. والـذي يـتغنى بـه لـيونـارد كـوهـني: «هـناك شـرخ  افـتراضـاتـنا األُحَـ


 2في كل شيء يدخل من خالله النور». 

«الغير متوقع هو الرجاء الوحيد. لكنهم يقولون لي أن قول ذلك يعد حماقة»  ١)

تــبدأ املــبارزة مــن جــديــد كــل صــباح. ويــمكن لــكل واحــد رؤيــتها عــند االســتيقاظ، عــندمــا يــكون مســتعًدا ملــواجــهة رحــلة 
الــيوم املــليئة بــانــتظار اإلنــجاز. إنــها درامــا مــوصــوفــة بــشكل فــعال فــي قــصيدة شــهيرة ملــونــتالــي، تحــمل عــنوان «قــبل 


الرحلة».
"قـبل الـرحـلة، أفـحص جـدول املـواعـيد ومحـطات تـبديـل وسـائـل املـواصـالت و االسـتراحـات واملـبيت والـحجوزات (غـرف 


بحمام أو بدش، أو بسرير أو سريرين أو حتى شقة) ؛
أطـــالـــع دلـــيل  «هـــاشـــيت» ودلـــيل املـــتاحـــف وتـــغيير الـــعمالت وفـــصل الـــفرنـــكات الـــسويســـريـــة عـــن االســـكودو الـــبرتـــغالـــية 


والروبالت الروسية عن العمالت املعدنية الصغيرة القيمة؛
وقـبل الـرحـلة أخـبر بـعض األصـدقـاء أو األهـل وأراجـع حـقائـب الـسفر وجـوازات الـسفر وأكـمل الـطقم، وأشـتري بـعض 
شـــفرات الـــحالقـــة وربـــما يـــمكن إلـــقاء نـــظرة عـــلى الـــوصـــية، كـــنوع مـــن االيـــمان الـــخالـــص بـــالخـــرافـــة ألن نســـبة الـــكوارث 


الجوية ال تُذكر؛

قبل الرحلة أكون هادئاً ولكن أشك في أن الحكيم لن يتحرك وأن لذة العودة تكلفتها فادحة.


ثم أسافر ويسير كل شيء على ما يرام. وكل شئ هو لألفضل وعديم الفائدة.

 ..…………………………………………………………

1 أ. ب. سينجر، «أعداء، قصة حب»، أديلفي، ميالنو ٢٠١٨، الصفحات ١٤٥-١٤٦.

2 «هناك شرخ، شرخ في كل شيء / ومن خالله يدخل النور» («أنشودة»، نص وموسيقى ليونارد كوهني من ألبوم «املستقبل»، ١٩٩٢، 
تسجيالت كولومبيا.
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واآلن ما الذي سيحدث لي بعد رحلتي؟ 
الـتي درسـتها بـعنايـة فـائـقة بـدون أن أعـرف أي شـيء عـنها. فـشيء غـير مـتوقـع هـو الـرجـاء الـوحـيد. لـكنهم يـقولـون لـي 


 3أن قول ذلك هو حماقة».

يـمكننا إعـداد كـل شـيء ملـواجـهة رحـلة الـحياة ومـواجـهة كـل يـوم وكـل سـاعـة بـاملـواعـيد الـخاصـة بـها. ومـع ذلـك، حـتى قـبل 
أن نــعرف كــيف ســتسير األمــور، يــمكننا أن نــعترف ألنــفسنا بــأن: "كــل شــيء هــو لــألفــضل وبــال فــائــدة". وعــلى الــرغــم 
مـن عـدم إدراكـنا أو تشـتت انـتباهـنا، إال أنـنا نـمتلك اإلحـساس بحجـم انـتظارنـا ونـحن عـلى يـقني مسـبًقا مـن أن جـميع 
اســتعداداتــنا لــن تخــدم الــغرض ولــن تســتطيع أن تــأتــي لــنا بــما نــنتظره ونــتوقــعه وتــحقيق تــوقــعنا الــتي نســتيقظ بــه فــي 
الــصباح أو الــذي نــبدأ بــه رحــلتنا. فــقد عــلمتنا ذلــك الــخبرة الــتي عــشناهــا بــالــفعل هــذا. عــندئــذ نــفهم مــدى صــحة أن 
«غـير املـتوقـع هـو الـرجـاء الـوحـيد»: إذ يـجب أن يحـدث شـيء غـير مـدرج فـي خـططنا يـتجاوز اسـتعداداتـنا وتـوقـعاتـنا. 
«فـالـذي يـأتـي إلـينا مـن خـارجـنا بـطريـقة مـجانـية وغـير مـتوقـعة كهـبة املـصادفـة، بـدون سـعي مـنا، هـو فـرح خـالـص. وفـي 
اآلن ذاتــه، ال يــمكن أن يــأتــي الــخير الــحقيقي إال مــن خــارجــنا ولــيس بــفضل جــهودنــا عــلى االطــالق. وال يــمكننا تــحت 


 4أي ظرف من الظروف أن نصنع شيئًا أفضل منا».

فــــوقــــوع هــــذا الحــــدث غــــير املــــتوقــــع يــــمثل تــــتويــــًجا النــــتظار االنــــسان. «لــــكنهم يــــقولــــون لــــي أنــــه مــــن الحــــماقــــة ذكــــر ذلــــك 
ألنـفسنا» كـما يـختم مـونـتالـي. وإذا ادعـى، مـن نـاحـية، أن هـذا الحـدث غـير املـتوقـع هـو "الـرجـاء الـوحـيد" فـمن نـاحـية 
أخــرى، هــو يــنكر إمــكانــية حــدوثــه. وفــي الــواقــع، يــصرح «الــحكماء» أن هــذا أمــر طــفولــي، يــصلح لــألشــخاص الســذج 
فــقط، الــذيــن يــعتقدون أن هــذا الحــدث غــير املــتوقــع يــمكن أن يحــدث حــقاً. ونــحن أيــضاً نــشعر غــالــبًا بــقوة هــذا اإلغــراء 
ونـــقبل بـــه: «نـــعم، إنـــه مـــن الحـــماقـــة قـــول ذلـــك ألنـــفسنا". لـــكن هـــل هـــذا حـــقيقي؟ إذا تحـــديـــنا الـــعبارة بـــإخـــضاع الـــعقل 
لـــلخبرة، فـــإنـــنا نـــدرك أن الحـــماقـــة الـــحقيقية الـــوحـــيدة هـــي إجـــبار الـــواقـــع عـــلى الـــدخـــول فـــي األفـــق الـــضيق لــــما هـــو 
"مـعروف بـالـفعل» واالعـتقاد بـأنـنا نـعرف كـل شـيء بـالـفعل ونـضع الحـدود عـلى املـمكن وبـالـتالـي عـدم انـتظار أو تـوقـع 


أي شيء.
«لــــدي اإلحــــساس»، يــــجعل مــــيشال ويــــلبيك الــــبطل الــــقلق فــــي روايــــته األخــــيرة يــــقول، "حــــتى عــــندمــــا تــــغرق فــــي الــــليل 
الـحقيقي وفـي الـليل الـقطبي الـذي يسـتمر سـتة أشهـر مـتتالـية يسـتمر تـصور أو ذكـرى الـشمس. لـقد دخـلُت فـي لـيل 
ال نــهايــة لــه، لــكنه اســتمر واســتمر شــيء مــا فــي أعــمق جــزء مــني، أقــل مــن مجــرد رجــاء، دعــنا نــقول عــدم يــقني. كــما 
يـمكن الـقول أنـه فـي بـعض [...] حـتى عـندمـا يخسـرون الـلعبة شـخصيًا عـندمـا لـعبوا الـورقـة األخـيرة، اسـتمرت الـفكرة 
فــي أن شــيئًا مــا فــي الــسماء ســيتسيد املــوقــف مــن جــديــد [...] وهــذا يحــدث حــتى عــندمــا ال نــدرك عــلى االطــالق، فــي 
أي لحـــظة مـــن حـــياتـــنا، تـــدخـــل أو حـــتى وجـــود أي إلـــه، حـــتى عـــندمـــا نـــدرك أنـــنا ال نســـتحق عـــلى وجـــه الـــخصوص أي 
تـدخـل إلـهي لـصالـحنا، وحـتى عـندمـا نـدرك، مـع األخـذ فـي االعـتبار تـراكـم األخـطاء والـعيوب الـتي تـشكل حـياتـنا، أن 


 5استحقاقنا للتدخل اإللهي هو استحقاق أقل من أي شخص آخر».

الحـماقـة الـحقيقية الـوحـيدة هـي إنـكار إمـكانـية وقـوع الحـدث. ويتحـدث األب جـوسـانـي فـي هـذا الـصدد عـن «جـريـمة 
6حــقيقية ضــد الــفئة الــعليا لــلعقل، أال وهــي فــئة االحــتمالــية». ورغــم ذلــك الــشك الــذي يــبدو أنــه املــوقــف األكــثر مــنطقية، 

إال أنـه فـي الـواقـع جـريـمة ضـد الـعقل. فـال أحـد يسـتطيع أن يـدعـي - وربـما يـعد ذلـك حـماقـة بـالـفعل - مـعرفـة كـل شـيء 
والــهيمنة عــلى كــل شــيء وامــتالك الــقدرة عــلى تــوقــع كــل مــا قــد يحــدث، وذلــك الســتبعاد احــتمالــية حــدوث مــا هــو غــير 
مـتوقـع الـذي يتحـدث عـنه مـونـتالـي. إذ تـنتمي فـئة االحـتمالـية إلـى طـبيعة الـعقل. لـذلـك فـإن املـوقـف الـوحـيد املـعقول حـًقا 


هو ترك االحتمالية مفتوحة. ليس في البداية فقط، بل دائًما واآلن وفي أي لحظة من لحظات الحياة.

3 إيوجينيو مونتالي، «قبل الرحلة»، كل القصائد، كتاب سبق االستشهاد به، صفحة ٣٩٠.

4 سيمون فيل، الظل والنعمة، بومبياني، ميالنو ٢٠٠٢، صفحة ٨٥.

5 م. هويلبيك، سيروتونني، سفينة تيزيو، ميالنو ٢٠١٩، الصفحات ٢٨٨-٢٨٩.

6 األب لويجي جوساني، في أصل الزعم املسيحي، ريتسولي، ميالنو ٢٠١١، صفحة ٣٦.
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إن تـرك االمـكانـية مـفتوحـة لحـدوث شـيء يـتجاوز قـدرتـنا عـلى الـتنبؤ ال يـعني التخـلي عـن الـعقل، بـل أن نـعيش بـالـنتاج 
الـفكري لهـذا الـعقل إلـى أقـصى وأعـمق مـدى لـه، وفـًقا لـطبيعته وحـافـزه األصـلي: فـهو نـافـذة مـفتوحـة عـلى مـصراعـيها 
عـلى الـواقـع ولـيس مـقياسـاً لـه. فـالـشك الـوقـائـي تـجاه كـل مـا يـتجاوز مـقياسـنا هـو عـائـق لـلعقل ولـيس تـتويـًجا لـه، ويـؤثـر 


 7علينا أكثر مما نعتقد، فهو يتسلل إلى داخلنا بدون أن ندركه تقريباً.

كــتب لــي صــديــق شــاب: «أود أن أخــبرك بــإيــجاز كــيف عشــت هــذه الــفترة املــاضــية، بــعد قــراءة ســؤال هــذه الــريــاضــات 
الـروحـية: "هـل هـناك رجـاء؟". إن أفـضل أغـنية تـصف هـذه األشهـر هـي أغـنية الـحب مـرة أخـرى لـكالوديـو كـييفو: "يـا 
لـــها مـــن مـــرارة يـــا حـــبيبي رؤيـــة األشـــياء كـــما أراهـــا". اكـــتشف أنـــني ال أمـــتلك نـــفس الـــنضارة الـــتي كـــانـــت لـــدي فـــي 
سـنواتـي األولـى فـي الـجامـعة، وال نـفس بـساطـة الـنظر فـي عـيني: فـالـشك الـذي يـغزو الـعالـم يـغزونـي أيـًضا. وأجـدنـي 
فـي كـثير مـن األحـيان مـع مـقاومـة كـبيرة أقـول أن اهلل هـو الـذي يـمنحني األشـياء وأنـها هـبة. وأنـظر إلـى مـنظر طـبيعي 
جـميل وأرى فـي نـفسي شـًكا خـفيًا حـول خـبرة الـتوافـق الـتي أعـيشها أمـام هـذا الجـمال. إنـه شـك يـؤملـني، ويسـبب لـي 
حـزنًـا شـديـًدا: يـا لـها مـن مـرارة رؤيـة األشـياء بهـذه الـطريـقة! لـدي هـذه املـرارة ألنـني كـنت شـاهـداً وبـطالً لـطريـقة أخـرى 
لـلنظر إلـى الـواقـع: فـاملـوسـيقى الـتي أدرسـها والـسماء والبحـر والـجبال واألشـجار، كـل شـيء تـعرفـت عـليه كـعالمـة عـلى 
الــواحــد الــذي يــفضلني  ويــؤكــد بــأنــني كــائــن فــريــد وال مــثيل لــه وغــير قــابــل لــلتكرار فــي الــكون كــله. إنــني أخــتبر هــذا 
الـشك نـفسه بـألـم شـديـد أيـًضا فـيما يـتعلق بـاملـسيح الـذي تـعرفـت أيـًضا عـلى وجـوده فـي هـذه الـصحبة. وتـتابـع األغـنية: 
«يــكفي أن نــعود أطــفااًل مــن جــديــد وأن نــتذكــر ... / [...] أن كــل شــيء هــو هــبة وأن كــل شــيء جــديــد ومتحــرر». لــقد 
اخــتبرت هــذا فــي ســنوات خــبرتــي األولــى مــع [طــالب الــجامــعة فــي حــركــة الشــراكــة والتحــرر]  والــتي كــانــت حــًقا جــنة 
عــلى األرض». ثــم يــسأل: «هــل هــناك رجــاء فــي إمــكانــية عــودتــي كــطفل أنــظر بــعينيه كــما كــنت مــن قــبل؟ وهــل يــمكن 


إعادة تربية هذه النظرة التي أصابها الفساد؟ ».
8هـناك شـك يـغزونـا ومـعه شـك يـدمـر أي ملـحة جـمال تـطل عـلينا أثـناء مـسيرتـنا. فـالـظل الـذي يـلقيه هـذا الـشك عـلى كـل 

شــيء جــميل يظهــر أمــام أعــيننا كــلعنة. ومــن أحــشاء الحــزن الــناتــج عــنه يــبرز الــسؤال الــتالــي: «هــل هــناك رجــاء فــي 
إمـكانـية عـودتـي كـطفل أنـظر بـعينيه كـما كـنت مـن قـبل؟ وهـل يـمكن إعـادة تـربـية هـذه الـنظرة الـتي أصـابـها الـفساد؟ ». 
9إنـه نـفس الـسؤال الـذي طـرحـه نـيقوديـموس، أحـد الـكتبة ومـعلم الشـريـعة: «لـكن هـل يـمكن أن أُولـد ثـانـية وأنـا شـيخ؟».  

يـا لـها مـن نـعمة أن نـتمكن مـن تـكرار ذلـك بـطريـقة غـير بـالغـية - كـاقـتباس مـن بـني أشـياء أخـرى، وكـأنـنا نـغطي فـقرنـا 
بـحفنة مـن الـثقافـة - بـمفاجـأتـها بـينما تـتدفـق مـن داخـلنا بـكل حـقيقتها! "ولـكن هـل يـمكن لـلمرء أن يـولـد مـن جـديـد وهـو 
كــبير فــي الــسن؟». غــالــبًا مــا نجــد فــينا نــقًصا فــي تــواجــدنــا وفــي انــفتاحــنا عــلى االحــتمالــية وســهولــة االنــغالق عــلى 
أنـفسنا بـغلق الـباب أمـام مـا يحـدث. كـتبت إحـدى الـطالـبات الـجامـعيات: «فـي األشهـر الـتي سـبقت املـوجـة الـثانـية كـم 
كــان عــدد اللحــظات الــتي بــددنــاهــا! بــدا األمــر لــي كــأنــه ال يــمُت لــي بــأي صــلة. وبــعد ذلــك، فــي شهــر نــوفــمبر، حــدثــت 
أشــياء كــثيرة أحــدثــت لــي شــرخــاً. أوالً، جــاء اخــتباري لــفيروس كــورونــا بــنتيجة إيــجابــية، ثــم بــدأت الــعزل املــنزلــي فــي 
غــرفــتي ملــدة خــمسة وعشــريــن يــومًــا. ولــلمفارقــة، كــانــت تــلك هــي اللحــظة الــتي شــعرت فــيها بــصحبة أكــبر، ســواء مــن 
خـالل وجـوه عـزيـزة أم جـديـدة. وخـالل شهـر الـعزل، شـاركـت فـي تـنظيم انـتخابـات الـجامـعة وكـانـت أيـامًـا مـكثفة لـلغايـة. 
والـصحبة الـتي نـعمت بـها خـالل شهـر نـوفـمبر كـانـت بـحق خـبرة اسـتثنائـية بـالنسـبة لـي، بـل وأكـثر مـن ذلـك إذا فـكرت 
فـي الـظروف الـخاصـة الـتي حـدث فـيها كـل شـيء. وخـالل األيـام األخـيرة مـن الحجـر الـصحي، كـان هـناك أيـًضا عـيد 


7 كما يالحظ فاسيلي جروسمان على لسان إحدى شخصيات روايته العظيمة: «أبدأ باالحساس بأنه لم يبقى من البشر شيئاً هنا 
  سوى الشك» (ف. جروسمان، حياة ومصير، ياكا بوك، ميالنو ١٩٩٨، صفحة ٣١٧). 


8 يوضح دانييلو: «هذه هي الدراما االنسانية النسان اليوم. إذ نعيش اليوم في كون انعدام الثقة وفي عالم تعرضنا فيه لكثير من

  الخداع ولم نعد نثق في الكلمة الحقيقية، وعالم مثل هذا هو عالم مخيف» (ج. دانييلو، الثقافة التي خانها املفكرين، روسكوني،

  ميالنو ١٩٧٤، الصفحات ٢٨-٢٩).

9 «كيف يمكن للمرء أن يولد من جديد وهو كبير في السن؟ هل من املمكن أن يدخل بطن أمه مرة ثانية ويولد من جديد؟» (يو ٣، ٤)
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مـيالدي: ورغـم اسـتمرار الـعزلـة الـتامـة والـبعد الـتام عـن األصـدقـاء والـعائـلة، أُتـيحت لـي الـفرصـة ألرى مـرة أخـرى حـبًا 
هــائــالً ومــجانــياً مــن كــل تــلك الــوجــوه املــميزة الــتي رافــقتني بــطرق إبــداعــية طــوال الــيوم. أشــعر حــقا بــاالمــتنان والحــظ. 
10فــقد الــتقى أزورمــيندي  بــالحــركــة عــن طــريــق الــراديــو، لــكني وجــدت نــفسي مــن جــديــد وأنــا وحــدي فــي غــرفــتي مــن 

خــالل املــكاملــات عــبر بــرنــامــج زووم واالنــتخابــات. هــل كــنت فــي حــاجــة لــالصــابــة بــفيروس كــورونــا كــي أعــود ألعــيش كــل 
شـيء فـي حـياتـي؟  لـيس هـناك فـعالً أي شـيء يـمكن الـتنبؤ بـه أو عـادي فـي الـطريـقة الـتي يـصل بـها السـر إلـينا. لـذا 
فـإن الـسؤال األسـاسـي الـذي أطـرحـه عـلى نـفسي، هـو أن أطـلب أن أكـون مـتاحـة ومسـتعدة. لـكن هـذا هـو بـالـضبط مـا 


يبدو دراميًا بالنسبة لي في بعض األحيان ، وكلما هاجم العدم أيامي، كلما زاد جهدي لفعل ذلك ».
إن إدراك مـدى أهـمية هـذا االنـفتاح وهـذا الـتواجـد، يـعد بـالـفعل خـطوة كـبيرة. فـفي كـثير مـن األحـيان يـبدو لـنا أنـه ال 
ا، ومـع ذلـك فـإن هـذا هـو الـسؤال األسـاسـي، لـدرجـة أن قـال يـسوع: «طـوبـى لـلفقراء  ا ومـتاحًـ يـوجـد شـيء يـظل مـفتوحًـ
11بـالـروح ألن لـهم [فـقط] مـلكوت الـسماوات». بـمعنى: أنـه لـوجـود الـشيء الـذي يـمكنه أن يـمأل تـوقـعات قـلبنا يـجب أن 


 12نجد فينا انفتاحاً واستعداًدا للسماح له بالدخول أي «الفتحة» الذي يمكن من خاللها أن يدخل نوره. 

قــلت إنــه يــبدو مســتحيالً بــالنســبة لــنا. لــكن مــاذا لــو حــدث؟ مــاذا لــو قــابــلناه؟ مــاذا لــو جــاء يــبحث عــنا؟ إذا، كــما كــتب 
13مـانـويـل فـيالس فـي جـريـدة الـوطـن، «هـل يـسقط جـمال الـسماء بـالنسـبة لـكل رجـال ونـساء هـذا الـكوكـب»؟  إذا حـدث 

الــغير مــتوقــع، فــإنــه ال يــزال يــتطلب اســتعداد وتــواجــد نــهائــي ووالء يــرتــبط ارتــباطًــا وثــيًقا بــممارســة الــعقل والــذي ال يــتم 
اعـتباره مـطلًقا بـأي شـكل مـن األشـكال أمـرا مـفروغـاً مـنه. إذ تـشير عـبارة "مـعقول" إلـى الـشخص الـذي يـخضع عـقله 
14لـــلخبرة املـــعاشـــة» - وهـــي عـــبارة كـــتبها جـــان جـــويـــتون ولـــن أتـــوقـــف عـــن تـــكرارهـــا لـــنفسي أبـــًدا، ألهـــميتها الـــحاســـمة 

لـــلعيش - وعـــندمـــا يحـــدث شـــيء غـــير مـــتوقـــع ، يـــتحقق كـــل شـــخص ويـــختبر اســـتعداده إلخـــضاع الـــعقل لـــلخبرة. وذلـــك 

15االستعداد هو فعل نضج ال يصل إليها اإلنسان إال بعد مسيرة طويلة، إذا لم يكن لديه قلب طفل. 

يـــمكن أن يـــكون هـــناك الـــعديـــد مـــن املـــواقـــف الـــتي نـــدرك فـــيها املـــوقـــف الـــذي لـــديـــنا. "فـــأنـــا أعـــمل مـــمرضـــة فـــي غـــرفـــة 
الـــعمليات وفـــي نـــوفـــمبر تـــم دفـــعي فـــعليًا لـــلعمل فـــي قـــسم الـــعنايـــة املـــركـــزة لـــحاالت فـــيروس كـــورونـــا.كـــنت أعـــتقد أنـــني 
مسـتعدة تـمامـاً لـلقيام بـذلـك، نـظرًا لـرغـبتي فـي املـساعـدة. وكـان هـذا أكـبر األخـطاء! فـالـواقـع الـذي واجهـته كـان قـاسـياً 
إلـى درجـة لـم أسـتطع تحـملها، فـكل مـا كـنته واعـتقدت أنـه أنـا وكـل الـيقينيات اخـتفت عـند دخـولـي ذلـك الـقسم. وبـدأت 
أفـكر فـي عـدم قـدرتـي عـلى فـعل ذلـك وطـلبت الـعمل فـي قـسم آخـر. لـكن األسـئلة املـؤملـة تـحتاج إلـى إجـابـة، ولـيس تـغيير 
الــظروف. وبــالــعودة بــعد ذلــك إلــى أقــسام عــالج املــصابــني بــ «فــيروس كــورونــا»، أدركــت أنــه قــبل أي شــيء كــان هــناك 
زمـالء صـغار جـًدا، تـم تـوظـيفهم بسـبب حـالـة الـطوارئ، وكـانـوا يـعملون بـاسـتمتاع وشـغف أذهـلني وأحـيا فـي داخـلي 


الرغبة من جديد والرغبة في التواجد هناك. يحتاج األمر إلى شخص نتبعه كتب على وجهه رجاًء واضحاً. 

إننا نحتاج إلى من يعيد فتح األفق».


10 ميكيل أذورميندي، عالم أنثروبولوجيا وفيلسوف من إقليم الباسك الذي تعامل طوال رحلة عمله الطويلة مع بعض املوضوعات امللحة للمجتمع


   الحديث مثل الهجرة والقومية والجهاد والقيمة العامة للخبرة الدينية. وفي لقاؤه بأخوية الشراكة والتحرر أهدى كتابه «العناق، نحو ثقافة
   اللقاء، الذي نشرته دار إيديتوريال أملوزارا في أسبانيا في ٢٠١٨ و في إيطاليا نشرته دار بور-ريتسولي في عام ٢٠٢٠. أنظر هنا، ص **

11 مت ٥، ٣.


12 يكتب لويس في هذا الخصوص: «ليس بمجهود أخالقي صادق نستطيع إمداد أنفسنا بحوافز جديدة؛ كما ندرك في الحال بعد اولى


   خطواتنا في الحياة املسيحية أن كل ما هو ضروري حقاً لنفوسنا ال يقدر على تحقيقه إال اهلل […]. يمكننا، على األكثر، السماح لكل هذا
   بالعمل فينا. (سي. إس. لويس، معذرة، ما هو إله حضرتك؟، جي. بي. يو.، روما ١٩٨١، صفحة ١٩٠). 

13 مانويل فيالس، «القصيدة»، جريدة الوطن، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٠. ترجمتنا

14 جان جويتون، الفن الجديد للتفكير، املنشورات البولسية، روما ١٩٨١، صفحة ٧١. 


15 يالحظ لويس: «لم يرد املسيح مطلقاً أنه يجب علينا أن نظل مثل األطفال فيما يتعلق بالذكاء، بل قال لنا على العكس بأن ال نكون فقط

   «بسطاء كالحمام» بل «حكماء كالحيات» أيضاً. هو يريد قلب طفل، لكن عقل انسان بالغ» (سي.إس.لويس، معذرة، ما هو إلهك؟، ص ٩٢).
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٢) هناك من يؤكد حدوث الغير متوقع 

16«لـقد وجـدنـا املـسيا». إنـه الـخبر الـذي يـعبر الـتاريـخ: إذ أن مـا تـنتظره قـلوبـنا أصـبح حـاضـًرا وقـد حـدث الـغير مـتوقـع 

فـي مـكان وزمـان والـذي تحـدث عـنه مـونـتالـي. يـمر هـذا الـخبر عـبر الـتاريـخ مـنذ الـيوم الـذي أوقـفا فـيه يـوحـنا وأنـدراوس 

يسوع الناصري على ضفة نهر األردن، قبل ما يزيد قليالً عن ألفي عام.

ونــحن، الــذيــن وصــلنا هــذا الــخبر، نجــد أنــفسنا فــي مــواجــهة مــشكلة مــصداقــيته: هــل يــسوع الــناصــري هــو حــًقا مــا 
يــَدعــي أن يــكون؟ هــل هــو حــقاً اهلل الــذي صــار انــسانــاً؟ دعــونــا نــنظر فــي مُــحتوى اإلعــالن. مــاذا كــان سيحــدث؟ أن 
املــصطلح املــجهول لــتوقــعنا والــالمــتناهــي الــذي يــتوق إلــيه قــلبنا و«الــالمحــدود» الــذي صــار إنــسانًــا أصــبح حــاضــًرا: 


 17"الكلمة صار جسداً".

ال تـزال تـقاويـمنا الـسنويـة ُمحـددة وفـًقا لـتاريـخ ذلـك الحـدث. إذ نـحن فـي عـام ٢٠٢١ بـعد املـسيح. لـكن ال يـكفي مجـرد 
الـــنقل الـــشفهي لـــلخبر لـــجعله ذات مـــصداقـــية فـــي أعـــيننا؛ وال يـــمكن أن يـــكفينا أن نجـــده مـــكتوبـــاً فـــي بـــعض الـــكتب 
الـديـنية أو الـتاريـخية وفـي الـتقويـم كـل عـام. بـأي طـريـقة إذن يـمكن الـتحقق مـن املُـحتوى الـذي يحـمله؟ مـن يـأتـي فـي 
الــيوم الــتالــي أو بــعد ألــفي عــام - هــو نــفسه - واخــتفائــه مــن األفــق األرضــي، «كــيف يــقدر عــلى إدراك إذا كــان يــجيب 


 18على الحقيقة التي يدعيها؟».

لـنبدأ بـالـقول بـما أنـه حـدث فـي الـتاريـخ كـواقـعة حـقيقية، يـجب إذن الـتعامـل مـعه كحـدث واقـعي حـتى فـي يـومـنا هـذا 
لـيتم االعـتراف بـه كـتحقيق لـتوقـعاتـنا. كـما يـجب احـترام الـخصائـص األصـلية لـإلعـالن املـسيحي: «إلـه صـار إنـسانًـا»، 


19 انسان يمكن مقابلته في الطريق، إذ أنه حضور بشري كامل يشمل طريقة اللقاء.

إذا كـانـت هـذه الـحقيقة قـبل ألـفي عـام قـد حـققت تـطلعات اإلنـسان الـالمحـدودة، فـهي الـيوم ال يـمكن أن تـكون خـطبًا 
أو قــــواعــــد ســــلوكــــية؛ وال يــــكفي حــــتى قــــراءة قــــصة فــــي كــــتاب، مــــهما كــــانــــت أهــــميتها. فــــقلب اإلنــــسان لــــم يــــتغير وظــــل 
االحــــتياج إلــــى االمــــتالء كــــما هــــو، ولــــيس هــــناك ســــوى حــــقيقة واحــــدة فــــقط تشــــبع هــــذا االحــــتياج. مــــثل لــــقاح كــــورونــــا 
فـيروس: إذ يـجب أن يـكون شـيئًا حـقيقيًا فـي مـتناول الجـميع مـن أجـل الـتحقق مـن فـعالـيته. إذ ال يـكفي أن تـعرف أنـه 

تم العثور عليها ويجب أن يكون الجميع قادرين على رؤيته وملسه واالحساس باملفاجئة من آثاره اإليجابية فيهم.

لــذلــك يــجب عــلينا الــيوم تــتبع هــذا «الحــدث» الــتي وقــع مــنذ ألــفي عــام كــما فــعل األوائــل الــذيــن الــتقوا بــيسوع. ولــكن 
كـــيف يـــمكن لـــي ولـــك والنـــسان الـــيوم االلـــتقاء بهـــذا الـــحضور بـــعد ألـــفي عـــام؟ مـــا هـــو وجـــهه، ومـــا ســـماتـــه؟ إن «يـــسوع 
املــسيح، ذلــك االنــسان الــذي عــاش قــبل ألــفي عــام، يختبئ ويــصبح حــاضــرًا تــحت الــخيمة  وبــوجــه إنــسانــية مــختلفة. 
فـالـلقاء والـتأثـر هـو بـإنـسانـية مـختلفة: إنـها خـبرة إنـسانـية مـختلفة تـفاجـئنا، ألنـها تـتفق مـع  احـتياجـات الـقلب الـعميقة 
أكـثر مـن أي شـكل مـن أشـكال فـكرنـا أو خـيالـنا. إذ لـم نـكن نـتوقـعه ولـم نحـلم بـه عـلى االطـالق فـقد كـان مسـتحيالً وال 


 20يمكن العثور عليه في أي مكان آخر». 

كــما حــدث لـــميكيل أذورمــيندي الــذي، فــي أثــناء وجــوده فــي املســتشفى فــي حــالــة خــطيرة، صــادف شــيئًا يحــمل فــي 
داخـله إنـسانـية مـختلفة ولـغة جـديـدة، مـقارنـة بـكل مـا حـدث لـه فـي املـاضـي: لـقد اسـتمع عـن طـريـق الـراديـو إلـى أحـد 
الـــصحفيني الـــذي كـــان يـــوثـــق طـــريـــقة لـــلحكم عـــلى األحـــداث تـــختلف عـــن طـــريـــقة حـــكم اآلخـــريـــن وأدرك بـــأنـــها الـــطريـــقة 
املــطابــقة (لــلخبرة االنــسانــية) فــي الــنهايــة؛ وبــعد مــغادرتــه املســتشفى، الــتقى بــشخص آخــر مــن نــفس الــصحبة الــذي 
نـظر إلـيه بـطريـقة إنـسانـية لـدرجـة جـعلته يـختبر حـالـة فـريـدة تـمامـاً مـن الـتوافـق مـع خـبرتـه األولـية؛ ثـم الـتقى مـع آخـريـن 

16 يو ١ : ٤١.

17 يو ١: ١٤.

18 األب لويجي جوساني، ملاذا الكنيسة، ريتسولي، ميالنو ٢٠١٤، صفحة ٩.

19 نفس الكتاب املذكور عاليه، صفحة ٢٤.

20 األب لويجي جوساني، حدث في حياة االنسان، بور، ميالنو ٢٠٢٠، صفحة ٢٠١. 
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ورأى أن مـا يجـمع كـل هـؤالء األشـخاص هـو نـفس الـلغة ونـفس الـنظرة الـتي كـانـوا يـعيشيون بـها الـواقـع بـطريـقة أكـثر 

 21انسانية؛ وهذا ما جذبه ومأله باالعجاب وتحداه في العمق.

إنـــها ديـــنامـــيكية يـــمكنها، أو بـــاألحـــرى يـــجب أن تحـــدث أيـــًضا ألولـــئك الـــذيـــن ســـبق لـــهم اخـــتبار لـــقاء مـــعني ويـــعيشون 

منغمسني في خبرة مثل الخبرة املسيحية؛ وإال انزلقوا إلى شك مونتالي بعد انتهاء اللقاء.

ويــكتب لــي طــالــب جــامــعي شــاب: «حــتى أيــام قــليلة مــضت بــدا لــي أن حــياتــي فــقدت بــريــقها: فــقد بــدأت فــي الــذبــول. 
وذات يـــوم تـــلقى والـــدي مـــكاملـــة هـــاتـــفية مـــن الـــعمل يـــطلبون مـــنه أخـــذ مـــسحة لـــلتحقق مـــن خـــلوه مـــن الـــفيروس كـــإجـــراء 
وقـــائـــي» وذلـــك بـــعد اتـــصالـــه بـــعميل مـــصاب بـــالـــفيروس لـــكن بـــدون ظـــهور أعـــراض عـــليه. وبـــعد يـــومـــني جـــاءت الـــنتيجة 
إيـجابـية فـتم وضـعنا جـميعاً فـي الحجـر الـصحي. وفـي األسـبوع الـتالـي، بـعد تـجاوزنـا مـرحـلة الخـطر، واصـلت حـياتـي 
بــالــقصور الــذاتــي تــقريــباً. لــيس لــدي الــقوة حــتى ألســمع عــدد قــليل مــن األصــدقــاء، ألنــه ال يــوجــد مــتسع فــي حــياتــي 
املـنزلـية ملـا تـسميه حـدثًـا. فـبعد بـضعة أيـام وقـد سـئمت مـن هـذا الـطفو املسـتمر، أحـاول بـكل قـوتـي أن ألـقي بـنفسي 
فـي األشـياء الـتي يـجب أن أفـعلها (كـمساعـدة أمـي فـي أعـمال املـنزل أو الـطبخ لـلعائـلة) لـلعثور عـلى بـعض ومـضات 
مـن الـحياة الـحقيقية، لـكني لـم أجـد شـيئاً، بـل أزاد الـعزل املـنزلـي مـن شـعوري بـالـضغط. لـذلـك أشـغل نـفسي بـقراءة  
الـكتب. ويـمر بـعض الـوقـت وأنـظر إلـى الـساعـة، إنـها الـسادسـة والـنصف مـساًء واتـذكـر ان هـناك لـقاء لـطلبة الـجامـعة 
مـعك. وبـعد دقـيقتني مـن الـتردد، "أنـا ذاهـب، ال لـن أذهـب" وفـي الـنهايـة أحـضر الـلقاء عـبر االنـترنـت. وفـي نـقطة مـعينة 
ســمعت أحــدهــم يــقول: "بــعد خــبرة االمــتالء الــتي عشــتها أثــناء انــتخابــات الــجامــعة، والــتي انتهــت بــنتيجة غــير مــتوقــعة 
ومـــرضـــية لـــلغايـــة، شـــعرت بـــضيق غـــريـــب. كـــيف يـــمكنني أن أعـــيش مجـــدداً خـــبرة االمـــتالء هـــذه اآلن بـــعد عـــودتـــي إلـــى 
روتــني حــياتــي الــيومــية؟» وتــبدأ أنــت بــاإلجــابــة قــائــالً:  إن الــتفاصــيل الــتي تســبب لــنا وعــكة غــريــبة هــي حــاســمة ...". 
ويحـدث شـيء مـا جـعلني الـتصق بـجهاز الـكمبيوتـر الـخاص بـي طـوال الـلقاء فـي انـتظار املـزيـد مـن كـلمات تـعيد إلـىَ 
الـــحياة. ثـــم أغـــلق بـــرنـــامـــج الـــتواصـــل زووم. وأعـــود إلـــى "الـــحياة الـــحقيقية". أتـــناول الـــعشاء وأنـــظف مـــائـــدة الـــطعام، 
وأجـلس أمـام الـتلفزيـون لـبعض الـوقـت، ويـبدو أن كـل شـيء عـلى مـا يـرام، لـكن عـندمـا أذهـب إلـى الـفراش، ال أسـتطيع 
الــنوم فــأفــكر فــي مــا قــلته لــنا وأضــع كــبريــائــي جــانــبًا ثــم أبــدأ فــي الــصالة بــطريــقة إنــسانــية إلــى درجــة تــثير جــيشان 
عـاطـفتي عـندمـا أتـذكـر ذلـك اآلن. وفـي الـيوم الـتالـي لـم أعـد أنـا! إذ أجـد نـفسي فـي حـالـة صـفاء «غـير مـعقولـة" وهـذا 
يُـترجـم بـطريـقة سـريـة فـي مـعامـلتي ألسـرتـي وفـي الـطهي والـدراسـة بـفرح ال يـمكن تـصوره. وعـندمـا أفـكر فـي أنـني لـم 


أكن أرغب حتى في التواصل املرئي للمشاركة في اللقاء! يغمرني شعور باالمتنان. ما أروع العيش هكذا!»
يـــمكننا الـــتعرف عـــلى حـــقيقة الـــخبر الـــذي يـــصل إلـــينا الـــيوم فـــقط عـــندمـــا نـــصادف حـــدث تـــنبع مـــنه إنـــسانـــية جـــديـــدة 
ونـختبر الـتغيير الـذي يـولـده فـينا: "صـفاء غـير مـعقول"، وهـي صـفة مـن الـصفات الـتي يـصف بـها الشـباب الـيوم شـيئًا 
عــظيًما مــثل «فــرح ال يــمكن تــصوره»، ألن اإلنــسان ال يســتطيع مــنح ذلــك لــنفسه. وكــما يــكتب كــابــاســيالس، إن األمــر 
يـتعلق «بـحياة جـديـدة، تـختلف تـمامـاً عـن الـحياة الـقديـمة، وهـي أفـضل حـتى مـما يـمكن تـصوره، عـلى الـرغـم مـن أنـها 


 22مناسبة للطبيعة البشرية، ألنها حياة اهلل".

٣) عدم قابلية الحدث املسيحي لالختزال 

لـنلقي نـظرة فـاحـصة عـلى طـبيعة هـذه "الـحقيقة" الـتي تـولـد إنـسانـية جـديـدة. نـحن جـميًعا مـنغمسون فـي تـاريـخ يـأتـينا 
بــــالــــقليل أو الــــكثير مــــن املــــعارف عــــن املــــسيحية، ويــــثير ردود أفــــعال مــــختلفة. ومــــا زلــــت أفــــكر فــــي أزورمــــيندي. عــــالــــم 
األنـثروبـولـوجـيا وعـالـم اجـتماع مـرمـوق، كـان يـعرف املـسيحية، وكـان يـعرف عـقيدتـها وأخـالقـياتـها وقـيمها، لـكن لـم تـكن 


21 راجع األب يوليان كارون، أنت ال ترى سوى ما يثير اعجابك، يوم بداية العام للبالغني وطلبة الجامعات بحركة الشراكة والتحرر. بالتواصل

   املرئي عبر موقع الحركة clonline.org، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠. 

22 ن. كاباسيالس، الحياة في املسيح، كتاب سبق ذكره، صفحة ١٢٦. 
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هــذه املــعرفــة هــي الــتي أيــقظت اهــتمامــه بــاملــسيحية عــندمــا كــان كــبيرًا فــي الــسن. عــلى الــعكس مــن ذلــك ، فــقد كــان 
يــنأى بــنفسه عــنها مــنذ ســنوات، وقــد تــوقــف اهــتمامــه بــها تــمامــاً كــما يــقال. مــا الــذي أشــعل الشــرارة فــي داخــله قــبل 
بــضع ســنوات، إلــى درجــة أثــارت فــيه فــضواًل ورغــبة فــي اكــتشاف مــاهــية املــسيحية مــن جــديــد، محــطًما الجــدار الــذي 
بـنته مـعارفـه الـسابـقة؟ مـا الـذي تحـدى مـنظومـته الـفكريـة؟ «حـدث حـقيقي» أثـبت أنـه غـير قـابـل لـالخـتزال فـي تـفسيراتـه 
كـدارس وكـانـسان، والـذي لـم يسـتطع مـالءمـته مـع الـفئات الـتي نـظر بـها إلـى الـواقـع حـتى تـلك اللحـظة، بـما فـي ذلـك 


املسيحية.
لــقد كــان «حــدث حــقيقي" غــير قــابــل لــلتصنيف والــدمــج فــي مــنظومــة فــكريــة عــامــة، وال يــمكن تــفسيره بــاإلطــار الــنظري 
الـذي كـان يسـتخدمـه مـن خـالل أنـماط تـفكيره. ولـم يسـتطع أذورمـيندي "تـصنيفه" - أي إعـادتـه ، ودمـجه - فـي أحـد 
23مــفاهــيمه، ومســلماتــه الــنظريــة، كــما يــقول األب جــوســانــي، الــحقيقة الــتي يــمثلها ذلــك الــبرنــامــج اإلذاعــي - ثــم مــن 

خــالل الــلقاءات األخــرى الــتي حــدثــت بــعد مــغادرتــه املســتشفى - عــلى وجــه التحــديــد بســبب االخــتالف الــذي أتــى بــه. 
لــقد كــان اخــتالفــاً كــبيرًا لــدرجــة أنــه لــم يســتطيع مــقاومــتها: فــقد انجــذب إلــى هــذه الــحقيقة، وزاد فــضولــه، وربــط نــفسه 
بــها، وتــفاجــأ بــالــتصاقــه بــها. وهــذا قــدم لــه مــعرفــة جــديــدة وطــريــقة جــديــدة لــلتعامــل مــع كــل شــيء، ولــدت مــنه انــسانــاً 
جـديـداً. فـقد أصـبح ذاتـه أكـثر. كـما قـال الـصديـق الـذي سـبق ذكـره: "فـي الـيوم الـتالـي لـم أعـد نـفس الـشخص!"، أي 


أنه أصبح ذاته بقدر أكبر.
ال يـمكن إدراج كـل شـيء فـي املـفاهـيم املـوحـدة وفـي املـنظومـات الـتي اعـتدنـا فـيها عـلى دمـج مـا يحـدث. فـهناك حـقائـق  
غـــير قـــابـــلة لـــالخـــتزال، وتحـــمل فـــي داخـــلها شـــيئًا مـــا يـــتعارض ويـــخترق ويـــتجاوز اإلطـــار املـــفاهـــيمي الـــسائـــد. وهـــذه 
24"الـــحقائـــق"، كـــما قـــلنا كـــثيرًا، هـــي «أشـــخاص أو لحـــظات ألشـــخاص»  تحـــمل فـــي داخـــلها شـــيئاً جـــديـــداً، حـــقيقة 

انـــسانـــية مـــرغـــوبـــة لـــلغايـــة وال مـــثيل لـــها، والـــتي تـــبدو مســـتحيلة: لهـــذا الســـبب يتحـــدث الـــقديـــس بـــولـــس عـــن «الخـــليقة 
الجـــديـــدة". "أن تـــكون إنـــسانًـــا جـــديـــًدا يـــعني أن تـــكون انـــسانـــاً يُـــعلن فـــي كـــل حـــياتـــه، مـــن خـــالل مـــا هـــو حـــاضـــر فـــيه 
25بـــالـــفعل، مـــن هـــو آتـــي". أولـــئك الـــذيـــن يـــصادفـــون ويـــسمحون ألنـــفسهم بـــاالنجـــذاب إلـــى تـــلك الـــحقائـــق ومـــن هـــؤالء 

األشـخاص، يـبدأون فـي اخـتبار نـفس الـشيء الجـديـد فـي طـريـقة عـيش الـواقـع، وأوالً يـتفاجـئون: «كـم هـو رائـع الـعيش 

على هذا النحو!" .

«عـزيـزي األب يـولـيان، حـدث شـيء فـي األشهـر السـتة املـاضـية أثـر بـعمق عـلى طـريـقتي فـي مـواجـهة كـل شـيء: لـقد 
دخــل الــعدم حــياتــي بــوحــشية، الــذي نتحــدث عــنه كــثيراً. فــفي أحــد أيــام شهــر يــونــيو، جــاءنــي نــبأ إقــدام صــديــق أخــتي 
عـلى االنـتحار بـشكل غـير مـتوقـع. وكـانـت هـذه أيـام ألـم واضـطراب عـظيمني. وبـقيت فـي املـنزل بـجانـب أخـتي فـي هـذا 
الـوقـت الـعصيب. وكـان واضـًحا أنـه ال يـوجـد أي نـوع مـن الخـطاب، ديـني أو غـيره، يـمكن أن يـنقذنـا مـن املـأسـاة الـتي 
ا يـنزف دمـاً بـال تـوقـف: مـا الـذي يـصمد بـالنسـبة لـي الـيوم؟ مـاذا يـعني اآلن  أثـارهـا فـينا هـذا الحـدث الـذي فـتح جـرحًـ
أن املـسيح قـد انـتصر عـلى املـوت قـبل ألـفي عـام؟ مـاذا يـعني أن املـوت لـيس هـو الـكلمة األخـيرة فـي كـل شـيء، خـاصـةً 
أمــــام مــــن يــــختار املــــوت؟ كــــيف يــــمكن لــــلحياة أن تــــكون حــــياة بــــعد ذلــــك؟ كــــيف يــــمكنني أن أعــــيش املــــائــــة ضــــعف هــــنا 
واآلن؟». كـــل مـــا أُبـــلغت بـــه كـــوعـــد املـــسيحية يهـــتز بشـــدة أمـــام هـــذه الـــصدمـــة: لـــكن هـــل كـــل هـــذا صـــحيح؟ «وأخـــتي؟ 
حبة بـعض األصـدقـاء بـدأت تُـنمي  بـاخـتصار، هـل هـناك رجـاء؟ كـان عـليّ االعـتراف فـي الـبدايـة، شـيئًا فـشيئًا، بـأن صُـ
داخـلي الـوعـي بـأن املـسيح قـد تجسـد مـن أجـلي، حـتى أسـتطيع اخـتبار عـالقـة حـميمية ومـلموسـة مـعه. لـقد اخـتبرت مـا 
كــتبته فــي كــتابــك «بــريــق الــعيون»: «املــسيح حــضور مــعاصــر. وإدراك ذلــك يــعني اخــتبار نــفس الــخبرة الــتي حــدثــت 


23 «العقلية الجمعية […] للحكم، تميل دائماً إلى تصنيف التفاصيل ضمن نظرية شمولية»، ل. جوساني- س.ألبرتو-ج.برادس، توليد أثار في 

   تاريخ العالم، بور، ميالنو ٢٠١٩، الصفحات ٩٠ و٩١.


24 ل. جوساني، ملصق عيد الفصح ١٩٩٢؛ النص الكامل مللصق عيد الفصح يوجد في كتابه، سائرون (١٩٩٢-١٩٩٨)، بور، ميالنو ٢٠١٤، 

   صفحة ٣٦٦.

25 ب. إفدوكيموف، حب اهلل الجنوني، سان باولو، تشينيسيللو بالسامو (ميالنو) ٢٠١٥، صفحة ٦٩.
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مــنذ ألــفي عــام [...]، أي الــتأثــر بــحضور إنــسانــية مــختلفة يــوقــظ إحــساســاً جــديــداً بــالــحياة، يــذهــلنا ألنــه هــو الــوحــيد 
الــذي يــروي عــطشنا الــداخــلي إلــى املــعنى واالمــتالء. ويــتعلق األمــر الــيوم أيــًضا بــخبرة لــقاء الــذي [...] « يــحتوي كــل 
املـعانـي، [...] وكـل مـا هـو مـرغـوب وكـل مـا هـو عـادل وكـل مـا هـو جـميل وكـل مـا هـو مـحبوب». لـقد كـان املـسيح مـنتصراً 
فــي داخــلي عــلى كــل جــروحــي واعــتراضــاتــي فــيما يــخص تــلك األشهــر،  بــحضوره املــعاصــر، الــذي كــنت اخــتبره فــي 
تـلك األيـام مـن خـالل الـسمات االنـسانـية لـهؤالء األصـدقـاء. فـقد ولّـدت نـظراتـه فـيّ الـرجـاء فـي عـدم ضـياع أي شـيء مـن 
تـلك الـحياة الـتي تـبدو أنـها مُـهملة، والـتي تـشابـكت مـع نـظرة أخـتي ومـع نـظرتـي. أقـول هـذا لـيس ألنـي مـفتونـة، بـل ألن 


هذه هي خبرتي: فمن املستحيل بالنسبة لي فصل السؤال "هل هناك رجاء؟" عن جسده الحاضر هنا واآلن».
إن الخــليقة الجــديــدة هــي ثــمرة هــذا الحــدث. إذ نــرى الحــدث األولــي الــيوم يــشع مــن االنــسان الجــديــد الــذي يــولــد مــن 
ذلـك الحـدث. دعـونـا نـعود مـرة أخـرى إلـى كـلمات األب جـوسـانـي: إن الخـليقة الجـديـدة لـديـها «قـدرة عـلى مـعرفـة الـواقـع 
تـختلف عـن قـدرة اآلخـريـن». فـهي «تـولـد مـن قـبولـنا وتـأثـرنـا بـالحـدث الـذي ارتـبطنا بـه والـذي نـقول لـه نـعم. فهـذا الحـدث 
هــو حــدث مــعني فــي الــتاريــخ: إذ لــه زعــم كــونــي، لــكنه نــقطة مــعينة. والــتفكير انــطالقــاً مــن حــدث يــعني قــبل أي شــيء 
الـقبول بـأنـني ال أقـوم بتحـديـد هـذا الحـدث، بـل بـاألحـرى الحـدث هـو الـذي يحـددنـي. وفـيه يـبرز كـل مـا هـو أنـا حـقيقةً 
ويــبرز مــفهومــي لــلعالــم. وهــذا يُــعد تحــديــاً لــلعقلية الــسائــدة الــتي تــميل دائــماً إلــى تــصنيف الــتفاصــيل ضــمن نــظريــة 


26شمولية للحكم على األشياء».    

والجــديــد الــذي يــقدمــه الحــدث أيــضاً فــي حــياتــنا هــو الــتحقق وإثــبات حــقيقة الــلقاء األول. فــكيف لــي فــى الــواقــع أن 
أعــــرف إذا مــــا كــــان الحــــدث املــــعني الــــذي تــــأثــــرت بــــه هــــو حــــدث املــــسيح الــــيوم؟ إذا أثــــبت - كــــما فــــي الــــشهادات الــــتي 


ذكرناها تواً  - «زعمه الكوني» وقدرته على إنارة كل الظروف أو األوضاع، وحتى أكثرها تدميراً: أال وهو املوت.
"إنــني أدرك وأنــا فــي حــالــة مــتزايــدة مــن الــدهــشة أن الــرجــاء يــنبع فــي أصــله مــن الحــدوث املــتكرر لــحضور غــير قــابــل 
لـالخـتزال يـتوافـق تـمامًـا مـع الـقلب. وأدركـت أنـه أُعـطيَ لـي حـقائـق تـسندنـي، وال يـمكنني أن أعـزوا ذلـك إلـى الـطيبة أو 


الحالة املزاجية ألي شخص. 
فـي بـدايـة شهـر ديـسمبر، دخـل صـديـق عـزيـز جـداً لـي إلـى الـديـر: وتـظل شـهادتـه لـي بـاالمـتالء االنـسانـي وحـب الـحياة، 
والـيقني بـلقائـه مـع اهلل، وبـفضل هـذا الـحب، "امـتالك كـل شـيء بـالـفعل" - لـدرجـة الـتمكن مـن تـرك كـل شـيء، "حـتى ال 
يـــضيع شـــيء" - نـــقطة ال عـــودة أليـــامـــي. ومجـــرد وجـــوده فـــي الـــديـــر وشـــكل حـــياتـــه ذاتـــها، يـــذكـــرنـــي بـــقوة أن اإلجـــابـــة 
الـكامـلة لـتوقـعات قـلبي مـوجـودة ويـمكنني لـقائـها. إنـها نـقطة هـائـلة مـن الـذاكـرة: إذ أدخـل األيـام واألشـياء بـتوقـع شـديـد 
يـــجعلني أعـــيش حـــواًرا مـــع كـــل شـــيء. ولـــكن مـــا هـــي الـــعالقـــة بـــني حـــضوره "الـــكامـــل" والـــرجـــاء؟ مـــنذ بـــضعة أشهـــر 
اكـتشف صـديـق لـي أنـه مـصاب بـمرض الـتصلب الـجانـبي الـضموري. وفـي مـأسـاة هـذا الـظرف، ال يـمكنني التخـلص 
مـن هـذا الـوجـه الـذي - مـرارًا وتـكرارًا - يـصل فـي املـساء ويـقول لـي: 'الـليلة أيـًضا، بسـبب مـا رأيـته ومـا حـدث، أذهـب 
إلــى الــفراش ســعيًدا ومــمتنًا: فــالــرب يــحقق وعــده». يــزداد املــرض ســوًءا، وهــو مــمنت لــذلــك: مــا الــذي يــسانــد إمــكانــية 
الـشعور بـالـسعادة الـكامـلة فـي قـلبه، حـتى فـي عجـزه عـن فـعل أي شـيء عـلى اإلطـالق؟ إنـني ال أرى مـا يـراه، لـكني 
أراه هـو الـذي أُعـطي لـي. وفـي نـهايـة الـعام، اقـترحـت عـلى بـعض الشـباب الـذيـن أشـارك مـعهم الـخبرة الـكشفية إقـامـة 
أمـسية لـقراءة الـفصل األول مـن كـتاب الـحس الـديـني، مـع رغـبتي فـي إعـطائـهم األداة الـتي أكـتشف أنـها تـساعـدنـي 
أكـثر فـي حـياتـي وهـو الـقلب. وعـندمـا طـلبت مـنهم فـي نـهايـة شهـر ديـسمبر مـشاركـة أجـمل شـيء فـي الـعام (وفـي عـام 
جـائـحة كـورونـا، كـانـت هـناك إمـكانـية لـسماع مـن يتحـدث فـقط عـن الـتعب والسـلبية واأللـم)، قـال أحـدهـم: «فـي كـل مـرة 
نتحــدث فــي اجــتماع أو فــي لــقاء مــع شــخص مــا عــن الــقلب أســأل نــفسي: لــكن هــل أســتمع إلــى قــلبي؟ هــل يــمكنني 
اتـباعـه؟ هـذا هـو أغـلى اكـتشاف هـذا الـعام!» عـندمـا أغـلقوا املـدرسـة مـنذ أسـابـيع قـليلة - فـأنـا مـدرس - فـي شـعوري 
بـاإلحـباط األولـي ، ظهـر سـؤال: أتُـتاح لـي الـفرصـة مـن جـديـد لـتعلم حـب هـؤالء الـتالمـيذ املـوجـوديـن هـنا الـيوم لـكن غـًدا 
ال؟ وذهــبت إلــى الــقداس بهــذا الــسؤال وتــأثــرت عــندمــا أدركــت أنــه حــتى فــي املــنطقة الحــمراء وإغــالق املــدرســة ال يــزال 

26 ل. جوساني- س.ألبرتو-ج.برادس، توليد أثار في تاريخ العالم، كتاب سبق االستشهاد به، الصفحات ٩٠ و٩١.
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املـسيح يُـعطيني ذاتـه. «إن قـلبي سـعيد ألنـك حـي أيـها املـسيح»: هـا هـو الـرجـاء! أيـن تـعيش؟ فـي الـوجـود الـغير مـمكن 
ولـكنه حـقيقي لـلصديـق الـذي يـعيش فـي الـديـر وفـي وجـه الـصديـق الـسعيد الـذي يـلتقي بـمصيره مـن خـالل مـرضـه وفـي 
الحـركـة الـتي تجـددنـي بـالـسماح لـي بـإدراك كـل هـذا إلـى حـد الـرهـان عـلى قـلوب شـباب «تـحت رحـمة» الـعالـم. كـم مـن 
الـحقائـق الـتي أراهـا كـل يـوم تـجعلني أخـتبر الـتوافـق وتـذكـرنـي بـأن املـسيح حـي وهـو كـل شـيء! هـذا وحـده يـسندنـي. 
مـنذ بـضعة أيـام وتـطبيقاً ملـبادرة «عـمل املـحبة" الـتي أشـارك فـيها، أخـذت صـندوقـاً لتسـليمه الحـدى الـعائـالت. وقـدمـوا 
لــي الــقهوة.  وأنــا أحــمل فــي عــيني كــل هــذه الــحقائــق، قــررت، ألول مــرة، الــتوقــف. فــقد كــانــت األســرة كــلها تــقف فــي 
الـصالـة عـلى مـسافـة آمـنة مـني. وكـانـت إحـدى الـبنات تـنظر لـي فـي صـمت، وكـان واضـحاً لـي أنـه كـان لـديـها سـؤال: 
«ملـاذا أنـت هـنا؟ ملـاذا تهـتم بـنا؟». عـندمـا يـسكن املـسيح فـي الـقلب يـصير الـواقـع - حـتى لـو كـان غـريـباً - بـيتاً يـمكن 
الــعيش فــيه. إنــني أشــكر ســاجــداً الحــركــة عــلى حــفاظــها عــلى هــذه الــنظرة االنــسانــية الــحية واملــليئة بــالــرجــاء: ألنــه هــو 
الــحاضــر الــذي يتجســد فــي حــياتــي». ال تــحتاج «الــحقيقة» أن تــكون شــيئاً صــارخــاً كــي تتحــدى عــقلية الجــميع. قــد 
يــكون مجــرد نــفخة هــواء، لــكن فــيها اخــتالف جــاذب مــثل جــاذبــية املــغناطــيس. وتــكمن قــوتــها وتــفردهــا فــي االخــتالف 
الـذي تحـمله. وقـد أحـسن أذورمـندي فـي اكـتشاف ذلـك فـي الـصحفي الـذي كـان يتحـدث فـي الـراديـو. ولـإلشـارة إلـى 
هــــذه الــــحقيقة فــــي حــــواره مــــع جــــوفــــانــــي تســــتوري، فــــي عــــام ١٩٨٠، تحــــدث األب جــــوســــانــــي عــــن أشــــخاص يــــمثلون 


 27«حضوًرا». 

نـــحن فـــي الـــغالـــب شـــهود عـــلى حـــقائـــق مـــثل تـــلك املـــوصـــوفـــة، ولـــكن لـــيس نـــادًرا، بـــدالً مـــن إتـــباعـــها بـــبساطـــة، كـــما فـــعل 
أزورمـندي، نـقوم بـدمـجها فـي مـنظومـة تـفكيرنـا، فـيما هـو مـعروف بـالـفعل. ولـذا فـهي لـم تـعد تـخبرنـا بـأي شـيء جـديـد. 
إذ يـــمكننا االنـــتماء إلـــى الـــتاريـــخ املـــسيحي، حـــيث نـــرى الـــعديـــد مـــن هـــذه الـــحقائـــق، نـــواصـــل اخـــتزال املـــسيحية إلـــى 
مـــنظومـــة أخـــالقـــية أو طـــقوس أو إلـــى قـــوالـــب نـــمطية مـــأخـــوذة مـــن الـــخيال الـــسائـــد. ومـــع ذلـــك ، ال يـــمكن ألي مـــن هـــذه 


االختزاالت أن يكون مصدراً وباعثاً للرجاء.
عـندمـا تحـدث املـسيحية كحـدث ونـقبلها، فـإنـنا نـدرك االخـتالف الـذي تـقدمـه فـي حـياتـنا. فـمن يـؤمـن بـاملـسيحية كحـدث 
يـكشف الـقناع عـن أي صـورة مـختزلـة لـها. وحـدث ذلـك لـلصديـقة الـشابـة الـتي كـتبت لـي: "قـبل أيـام قـليلة، حـدث شـيء 
ســاعــدنــي عــلى فــهم مــا حــدث فــي حــياتــي. إذ كــنت أتحــدث مــع والــدتــي عــن عــيد املــيالد وفــي لحــظة مــعينة أخــبرتــني 
مــازحــًة بــأنــها تــود فــي أعــماقــها االيــمان بــوجــود بــابــا نــويــل ألنــها بــحاجــة إلــى االعــتقاد بــوجــود شــخصية تحــمل الــرجــاء، 
ووجــه نــفكر فــيه ونــقول عــنه: «هــو قــادر عــلى كــل شــيء، وفــيه أضــع الــرجــاء فــي أن يــسير كــل شــيء عــلى مــا يــرام". 
وجـعلني هـذا الـتعليق مـن والـدتـي أفـهم الـتفضيل الـذي صـرت مـوضـوعـه عـندمـا الـتقيت بـالحـركـة. فـأمـي سـيدة مـؤمـنة 
وتـذهـب إلـى الـقداس كـل يـوم أحـد، لـكنها تـضع رجـائـها فـي بـابـا نـويـل، ألنـه بـالنسـبة لـها وجـه محـدد ومـلموس! وكـانـت 
هـي بـالنسـبة لـي الـدلـيل عـلى أنـه فـي بـعض األحـيان يـتم اخـتزال اهلل إلـى شـيء مجـرد، إلـى فـكرة. لـكن عـلى الـعكس، 
فــأنــا أقــابــل اهلل كــل يــوم، فــهو حــاضــر ويــمكنني الــتعرف عــليه بــفضل انــتمائــي إلــى قــصة. فــعندمــا اكــتشفته فــي الــلقاء 


مع هذه القصة بالذات ولَد في داخلي الرجاء.
إن مــالقــاة حــضور غــير قــابــل لــالخــتزال يحــررنــا مــن الــحكم عــلينا بــاالســتسالم لــلصور املــأخــوذة مــن الــعقلية الجــمعية 


السائدة. فهذا الحضور يحمل في داخله  ويتجذر في أحشائه أساس الرجاء.
«هـــــل هـــــناك رجـــــاء؟. إنـــــه ســـــؤال يـــــضعني فـــــي مـــــأزق. فـــــفي زمـــــن مـــــثل هـــــذا (وأنـــــا أدرس الـــــطب والـــــوضـــــع الـــــصحي 
يســـتجوبـــني عـــن كـــثب) ال يـــمكنك اإلجـــابـــة إال بـــعبارات نـــظريـــة لـــفترة قـــصيرة. وفـــي نـــهايـــة الـــيوم، تجـــردك األســـئلة مـــن 
طـــاقـــاتـــك وتحـــرمـــك مـــن الـــنوم. إذ يـــجب أن تـــكون هـــناك إجـــابـــة حـــقيقية تـــصمد أمـــام املـــأســـي الـــيومـــية، وإال فـــإن هـــذه 
اإلجـابـة الـنظريـة تـجعل كـل شـيء أثـقل عـبئاً فـقط [ويـنتهي األمـر بـازديـاد الـشعور بـالـعدمـية، وهـذه اضـافـة مـني]. فـي 
مـحاولـة لـإلجـابـة عـلى الـسؤال: "هـل هـناك رجـاء أمـام مـرض والـدي؟"، والـشيء الـوحـيد الـذي يـسمح لـي بـاإلجـابـة هـو 


27 «ال أستطيع أن أجد مؤشر آخر للرجاء سوى تزايد عدد هؤالء األشخاص الذين يصيرون حضوراً. تزايد عدد هؤالء األشخاص؛ وأُلفة 

    وانسجام ال مفر منها […] بني هؤالء األشخاص» (ل. جوساني - ج. تستوري، معنى امليالد، بور، ميالنو ٢٠١٣، صفحة ١١٦).  
28
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الـنظر إلـى والـدي. هـل هـناك رجـاء فـي مـواجـهة هـذا الـوبـاء؟ الـشيء الـذي يـأتـي عـلى الـفور إلـى الـذهـن [يـبدو «نـفخة 
هـواء»] هـو الـعيون املتحـمسة لـصديـقة، الـتي ال تـتراجـع رغـم ارهـاق الـعمل بـاملسـتشفى. وهـكذا دوالـيك، وغـربـلة جـميع 
األوضـاع الـتي أعـانـي فـيها، الـشيء الـوحـيد هـذا يـسمح لـي بـأن أقـول أن هـناك بـعض الـرجـاء فـي بـعض الـوجـوه الـتي 
بســببها يــوجــد هــذا الــرجــاء. لــكن تــزداد املــأســاة  وال تهــدأ: وعــند رؤيــتهم، أشــعر بــرغــبة كــبيرة فــي أن أكــون مــثلهم وأن 
أكـــون قـــادًرا عـــلى مـــواجـــهة الـــحياة بـــنفس أعـــينهم [كـــما حـــدث ألزورمـــندي، الـــذي قـــال لـــنفسه: «كـــم أود أن أنـــظر إلـــى 
الــعالــم كــما يــنظر إلــيه هــذا الــصحفي! "]، لــكنني أدرك أنــه ال يــمكن أن يــكون مــن جهــدي أنــا، وإال فــي نــهايــة الــيوم 
كـنت سـأذهـب إلـى الـفراش مـرهـقة مـن عـد كـل نـجاح أو فشـل [سـيكون مـثل اخـتزال كـل شـيء مـن جـديـد إلـى مـنظومـة 
أخــالقــية]. لــذلــك أســأل نــفسي: "مــا هــو الهــدف؟". أتــفاجــأ كــل يــوم بــشخص يــعيش بــصدق، ويجــذبــني ويــحفزنــي ألنــه 
ا.  يــجعلني أحســده عــلى طــريــقته فــي الــنظر إلــى نــفس األشــياء الــتي أشــعر بــاملــلل مــنها بــالــفعل فــي الــثامــنة صــباحًــ
وبــعد ســاعــتني تــختفي هــذه الــجاذبــية فــي مــعظم األحــيان، لــكن فــي أحــيان أخــرى تــضعني فــي مــجازفــة. لــذلــك أســأل 
نـفسي: هـل يـكفي أن أتـبعه؟ أم هـل يـكفي الـبقاء فـي اتـصال مـع هـذا الـحضور الـحقيقي الـذي يـمأل أيـامـي والـذي بـه 


أشعر حتى ولو للحظة بأن يكون هناك من يفهمني ويفهم كل متاعبي ومآسي؟».
تـطرح اإلجـابـة عـلى هـذا الـسؤال مـشكلة الحـريـة. وأمـام حـضور يحـمل فـي داخـله أسـاس الـرجـاء، يـجب عـلى كـل واحـد 


أوالً أن يقرر إما اتباع الرغبة في أن يكون مثل هذا الحضور وأن يكون في صحبته أم ال.

٤) الخبرة ومعايير القلب 

لـكن كـيف يـمكننا الـتعرف عـلى حـقيقة هـذا الـحضور، ومـا يحـمله، وعـلى قـيمته الـحقيقية، وصـوالً إلـى أصـل اخـتالفـه؟ 

إنه سؤال موجه لنا كما ُوجه للرسل أيًضا. بل، هم كانوا أول من واجهوا هذا السؤال.

عـندمـا بـدأ حـضور يـسوع يـفرض نـفسه وتنتشـر شهـرتـه، بسـبب األشـياء الـتي قـالـها وفـعلها، بـدأت أيـضاً فـي االنـتشار 
تـــــفسيرات مـــــختلفة حـــــولـــــه شـــــخصيته، بـــــمساعـــــدة أولـــــئك الـــــذيـــــن شـــــعروا أن قـــــوتـــــهم و"ســـــلطتهم" مهـــــددة وهـــــم الـــــكتبة 
والــفريــسيون واملــفكرون وقــادة الــشعب. كــيف اســتطاع هــؤالء األوائــل الــذيــن تــبعوه أن يــفهموا أنــه مــن الجــديــر اتــباع 


هذا الرجل، واالرتباط به، ورهان حياتهم كلها عليه؟
كـيف يـمكننا الـتعرف عـلى الـوجـه الـحقيقي مـن بـني الـعديـد مـن الـوجـوه البشـريـة املـتشابـهة؟ مـا هـو املـعيار الـذي يـمكننا 
اسـتخدامـه؟ يـجب أن يـكون مـألـوفـاً لـنا بـالـفعل ويـجب أن نـكون قـد تـعلمنا ذلـك بـالـخبرة املـعاشـة. واملـعيار الـوحـيد املـالئـم 
لـلتعرف عـلى الـحضور الـذي يحـمل فـي طـياتـه مـعنى مـناسـبًا لـلحياة هـو املـعيار الـذي تـقودنـا الـطبيعة بـه إلـى مـقارنـة 
شــامــلة مــع كــل مــا نــلتقيه: وهــو الــقلب، أي مجــموعــة األدلــة واالحــتياجــات - الــحقيقة والجــمال والــعدالــة و الــسعادة - 
الــتي تظهــر فــينا عــندمــا نــعيش بــالــتزام مــا نــختبره. ويــقول األب جــوســانــي: «فــي الــخبرة، فــإن الــواقــع [...] الــذي [...] 
أدهـشك، وصـدمـك (أثـر فـيك)"، "يـجعل مـعايـير الـقلب تـبرز عـلى السـطح، وتـوقـظ قـلبك الـذي كـان مـشوشـاً ونـائـًما، لـذلـك 


 28يوقظك إلى نفسك. وهناك تبدأ مسيرتك، ألنك يقظ وناقد».

إنـها املـعايـير املـوضـوعـية واملـعصومـة مـن الخـطأ الـتي تـعمل فـينا، حـتى رغـماً عـنا، وال تـترفـق بـنا. كـما يـوثـقه لـنا بـافـيزي 
بــشكل درامــي. فــي ١٤ يــولــيو ١٩٥٠، بــعد حــصولــه عــلى جــائــزة  ســتريــجا فــي األدب، عــندمــا كــتب: «بــعد الــعودة مــن 
29رومـا، مـنذ بـعض الـوقـت. فـي رومـا، الـتمجيد. وبهـذا؟". كـان األمـر كـما لـو أن مـا دونـه هـو نـفسه مـن مـالحـظات قـبل 

ســـنوات عـــديـــدة فـــي مـــذكـــراتـــه قـــد تـــحقق: "هـــناك شـــيء أكـــثر حـــزنًـــا مـــن الفشـــل فـــي تـــحقيق مُـــثُلك: هـــو الـــنجاح فـــي 
: "كــم مــرة كــتبت فــي هــذه املــالحــظات األخــيرة ثــم؟ نــبدأ فــي أن  30ذلــك". قــبل أقــل مــن عــام مــن وفــاتــه، اعــترف قــائــالً

28 األب جوساني، هل يمكن حقاً أن نعيش هكذا؟، بور، ميالنو ٢٠١١، صفحة ٨٣.

29 تشيزاري بافيزي، «١٤ يوليو ١٩٥٠»، حرفة العيش، كتاب سبق االستشهاد به، صفحة ٣٦٠.

30  تشيزاري بافيزي، «١٨ ديسمبر ١٩٣٧»، حرفة العيش، كتاب سبق االستشهاد به، صفحة ٦٦. 30
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31نــكون فــي قــفص ألــيس كــذلــك؟ ». وفــي ٢٢ يــونــيو ١٩٥٠، عــند ســماعــه نــبأ الــنجاح الــعظيم ،  كــان قــد كــتب: «إنــها 

32نــــعمة. ال شــــك فــــي ذلــــك. لــــكن كــــم مــــرة ســــأســــتمر فــــي االســــتمتاع بــــها؟ وثــــم؟". مــــا الــــذي كــــان يــــنقصه مــــن حــــياتــــه 

الــناجــحة فــي عــيون الــعالــم؟ كــتب فــي ١٧ أغســطس ١٩٥٠: «ال تــهم األســماء. إنــها ليســت أســماء للحــظ بــل أســماء 
عـشوائـية - إن لـم تـكن هـذه ، ربـما أسـماء أخـرى؟ يـبقى أنـني اآلن أعـرف مـا هـو أعـظم انـتصاراتـي - وهـذا االنـتصار 
33يــفتقر إلــى الجســد ويــفتقر إلــى الــدم ويــفتقر إلــى الــحياة ". وتــحت وطــأة هــذا الــنقص بــعد عشــرة أيــام يــنهي حــياتــه 


بنفسه!
ويـــدون ألـــبير كـــامـــو فـــي مـــذكـــراتـــه خـــبرة مـــماثـــلة فـــي يـــوم الـــنجاح الـــكبير: « ١٧ أكـــتوبـــر. جـــائـــزة نـــوبـــل. شـــعور غـــريـــب 


34بالحزن والكآبة». 

ال يــمكننا التهــرب مــن املــعايــير الــتأســيسية لــلقلب، واالحــتياج إلــى املــعنى وإلــى الــعدالــة وإلــى الــسعادة وإلــى الــحب. 
يـمكن، لـبعض الـوقـت، إسـكاتـها أو بـترهـا، لـكن ال يـمكن اقـتالعـها. ألنـهم فـي صـميم الـخبرة االنـسانـية. ويـصرح األب 
جـوسـانـي بـالـصعوبـة الـتي نـواجـهها فـي االعـتراف بـأن "مـبدأ الـحكم عـلى الـخبرة هـو فـي الـخبرة ذاتـها". لـكنه يـوضـح 
عـــلى أنـــه «إذا لـــم يـــكن صـــحيًحا أن املـــبادئ الـــتي نـــحكم بـــها خـــبرتـــنا هـــي داخـــل الـــخبرة نـــفسها، لـــكان اإلنـــسان فـــي 
35حـالـة اغـتراب، ألنـه سـيتعني عـليه االعـتماد عـلى شـيء آخـر مـختلف عـنه لـلحكم عـلى ذاتـه». ال تـولـد تـلك االحـتياجـات 


36في ما يشعر به املرء، "لكنها تولد فيه أمام ما يختبره، ومنخرطًا في ما يشعر به"، وهي تحكم على ما يختبره.

يــجب أن يــكون مــعيار الــحكم «فــي جــوهــر الــبنية األصــلية لــالنــسان": إنــه «املــعيار املــوضــوعــي الــذي مــن خــاللــه تــطلق 
الــطبيعة اإلنــسان فــي مــقارنــة شــامــلة، بــتزويــده بــتلك الــنواة مــن االحــتياجــات األصــلية، وتــلك الــخبرة األولــية الــتي تــزود 
بـــــها جـــــميع األمـــــهات اطـــــفالـــــهم بـــــنفس الـــــطريـــــقة. وهـــــنا فـــــقط، فـــــي هـــــويـــــة الـــــوعـــــي الـــــنهائـــــي هـــــذا، يـــــتم الـــــتغلب عـــــلى 


37الفوضى»، وعلى الذاتية.

ال يــمكن لــلمرء أن يتحــدث عــن الــخبرة، كــما يــحاول الــبعض أحــيانــاً، بــالــتماثــل مــعها بمجــرد اخــتبار شــيء مــا. ويــؤكــد 
األب جـــوســـانـــي أن: "فـــئة الـــخبرة الـــتي نســـتخدمـــها لـــها قـــيمة بـــالـــغة األهـــمية". إذ ال يـــجب فـــهمها عـــلى أنـــها «خـــبرة 
عـاطـفية فـوريـة"، ولـكن كـ"مـكان حـيث يـقود تـأثـرنـا بـالـواقـع إلـى إثـارة االحـتياجـات األسـاسـية لـلقلب االنـسانـي، بـتطويـر 
الــبحث عــن رد عــلى االســتفزازات الــتي يــفرضــها الــواقــع". ومــن هــنا كــانــت الــنتيجة: "الــخبرة إذن هــي املــجال املــدعــو 
فــيه املــرء إلــى الــتحقق إذا كــانــت حــقيقة املــسيح - فــرضــية الــعمل الــحقيقية والــكبرى - قــادرة عــلى الــرد عــلى األســئلة 
املـطروحـة، بـطريـقة صـحيحة وكـامـلة، بـرؤيـة الـعوامـل الـغير مـوجـودة فـي جـميع املـقترحـات األخـرى ". ويـضيف بـعد ذلـك 
عـلى الـفور: "لـذلـك تُـقدم حـركـة الشـراكـة والتحـرر نـفسها كـرغـبة فـقط فـي إعـادة اكـتشاف والـعيش بـطريـقة أكـثر أصـالـة 
حــــــقيقة أن اإليــــــمان املــــــسيحي، كــــــما هــــــو مــــــحفوظ فــــــي جــــــوهــــــر الــــــعقيدة، يــــــلبي بــــــشكل أفــــــضل مــــــن أي مــــــقترح آخــــــر 


 38االحتياجات العميقة لالنسان».

هـذا هـو السـبب فـي أن الـكارثـة الـحقيقية الـيوم هـي إضـعاف الـوعـي لهـذه االحـتياجـات، والـتعتيم عـلى الـوعـي بـالـهويـة 
الـــفرديـــة. فـــي الـــواقـــع، جـــاء املـــسيح لـــيجيب عـــلى بشـــر، ولـــيس عـــلى "كـــائـــنات جـــافـــة مـــثل االنـــسان اآللـــي". كـــما كـــتب 

31 تشيزاري بافيزي، «١٦ أكتوبر ١٩٤٩»، حرفة العيش، كتاب سبق االستشهاد به، صفحة ٣٤٠.

32 تشيزاري بافيزي، «٢٢ يونيو ١٩٥٠»، حرفة العيش، كتاب سبق االستشهاد به، صفحة ٣٦٠.

33 تشيزاري بافيزي، « ١٧ أغسطس ١٩٥٠»، حرفة العيش، كتاب سبق االستشهاد به، صفحة ٣٦٢.

34 ألبير كامو، مذكرات. ١٩٥١-١٩٥٩، الجزء الثالث، بومبياني، ميالنو ١٩٩٢، صفحة ٢٢٣. 

35 األب جوساني، هل يمكن حقاً أن نعيش هكذا؟، كتاب سبق االستشهاد به، صفحات ٨٣-٨٤.

36 نفس الكتاب املذكور عاليه، صفحة ٨٢.

37 األب جوساني، الحس الديني، كتاب سبق االستشهاد به، الصفحات ١٢-١٣.

38 األب جوساني، «الطاعة العقالنية لاليمان»، مقابلة مع أ. ميتاللي، نشرت في مجلة ٣٠ يوماً، العدد ٥، عام ١٩٨٨، الصفحات ٤٠-٤١.
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رايـــنهولـــد نـــيبور - الـــعبارة الـــتي ســـبق لـــي االســـتشهاد بـــها: "ال يـــوجـــد شـــيء غـــير مـــعقول مـــثل إجـــابـــة عـــلى ســـؤال لـــم 
يُـــطرح". هـــنا إذن "الـــقصد الـــوحـــيد لحـــركـــة الشـــراكـــة والتحـــرر": وهـــو «الـــشهادة ملـــعقولـــية اإليـــمان، واإليـــمان كـــطاعـــة 
عـــــقالنـــــية، حـــــيث نـــــعني بـــــالـــــعقالنـــــي - وفـــــًقا ملـــــفهوم الـــــقديـــــس تـــــومـــــا األكـــــويـــــني - خـــــبرة الـــــتوافـــــق بـــــني مـــــقترح االيـــــمان 


 39واالحتياجات االساسية للوعي االنساني".

إن اخـتالف الحـدث املـسيحي يـكمن بـالـكامـل فـي الـخبرة الـتي يـولـدهـا. إذ تـثير حـقيقة الـلقاء مـع يـسوع لـدى الـتالمـيذ 
خــبرة تــوافــق ال تُــضاهــى: «لــقد وجــدنــا املــسيا». وجــميع األحــداث املــواتــية األخــرى، الــتي نــأمــل أيــًضا أن تحــدث فــي 
حـياتـنا، بـما فـي ذلـك الـنجاحـات الـتي نـتمكن مـن تـحقيقها والـتي ال تشـبع الـتوقـعات وال تـحافـظ عـلى الـوعـد، هـي فـي 

النهاية مصدر خيبة أمل عميقة. في مواجهة هؤالء، نتعرف نحن أيًضا على أنفسنا في رد فعل بافيزي: "وبهذا؟".
لـنعود إلـى الـنقطة. الـخبرة بـاملـعنى الـحقيقي، كـمكان لـلمعرفـة والـتحقق، ال يـمكن تحـديـدهـا بمجـرد انـطباع شـخصي 
أو بـرد فـعل عـاطـفي. فـالـخبرة هـي "وحـدة فـعل حـيوي نـاتـج عـن عـامـل ثـالثـي: أ) الـلقاء بـحقيقة مـوضـوعـية [...] مسـتقلة 
عــــن الــــشخص الــــذي يــــعيش الــــخبرة [...]. ب) الــــقدرة عــــلى إدراك مــــعنى ذلــــك الــــلقاء بــــشكل مــــالئــــم [...]. ج) الــــوعــــي 
بــالــتوافــق بــني مــعنى الــحقيقة الــتي يــصادفــها املــرء ومــعنى وجــوده [...]. إن الــوعــي بــذلــك الــتوافــق هــو الــذي يــثبت نــمو 

 40الذات الجوهري لظاهرة الخبرة". لذلك، في خبرة حقيقية، يتحتم وجود «وعي اإلنسان الذاتي وقدرته النقدية». 

مواِت وتَـنِزل!" ، أي إذا حـدث مـا هـو غـير مـتوقـع وإذا  وهـذا مـا يـقولـه إشـعيا الـنبي، بـطريـقة أخـرى: "لَـيتََك تَـُشقَّ الـسَّ
ْن وجـــِهَك". فـــعالمـــة الـــوفـــاء بـــالـــوعـــد هـــو االرتـــجاف، وهـــو الـــضربـــة  41اســـتجاب اهلل حـــًقا لـــتوقـــعاتـــنا، "فـــتَميَد الـــجباُل مِـــ

الَم مَـريَـم، ارتَـَكَض الـَجننُي فـي  ِمَعت أَلـيصابـاُت سَـ ا سَـ املـضادة الـناجـمة عـن الحـدث. وهـو مـا حـدث أللـيصابـات: «فـَلمَّ
42بَـطِنها». إنـه نـفس ارتـجاف يـوحـنا وأنـدراوس الـلذان، بـعد أن الـتقيا بـيسوع وقـضيا فـترة الـعصر مـعه، قـاال للجـميع: 

"لـقد قـابـلنا املـسيا!". هـذا هـو االرتـجاف الـذي شـعر بـه أزورمـندي أيـًضا: «لـم أكـن أتـوقـع أن أقـابـل أيًـا مـن هـذا فـي 
حـــياتـــي. لـــقد كـــانـــت مـــفاجـــأة رائـــعة. خـــارجـــة عـــن املـــألـــوف تـــمامًـــا [...] ؛ وشـــيئًا فـــشيئًا دخـــلت فـــي حـــالـــة مـــن اإلعـــجاب 


43العاطفي». الرجفة هي عالمة وقوع هذا الحدث مرة أخرى.

إذن، يــمكنني الــتعرف عــلى الــحضور اإللــهي فــي حــضور الــبعض، مــثل اعــتراف إلــيزابــيث بــيسوع فــي بــطن مــريــم، 
لــتوافــقه مــع قــلبي ومــع إنــسانــيتي، الــتي أخــتبرهــا فــي لــقائــي مــعهم والــتي تتجــلى فــي "الــرجــفة" . والــتحقق مــن ذلــك 
الــلقاء يــكمن فــي قــدرتــه عــلى إدخــالــي فــي شــمولــية الــواقــع، وجــعلي أواجــه كــل مــوقــف، وتحــدي أي ظــرف. "[املــسيح] ، 
44فـي مـجيئه، أحـضر مـعه كـل جـديـد، بـمجيئه هـو ذاتـه" - كـما يـقول الـقديـس إيـريـناوس - لـقد أحـضر مـعه كـل شـيء 


جديد. يا لها من خبرة عاشها هؤالء املسيحيني األوائل إلى درجة وصف املسيح بهذه الطريقة!
لـقد حـدث وال يـزال يحـدث. حـدث ذلـك فـي األشهـر األخـيرة ملـديـر أحـد الـحانـات فـي قـلب املـنطقة الـجامـعية الـتي يـتردد 


عليها الطالب بشكل أساسي.
"نـحن مـن طـلبة الـجامـعات املـنتمني لحـركـة الشـراكـة والتحـرر مـن بـني الـقالئـل الـذيـن يـواصـلون الـذهـاب إلـى الـجامـعة 
فــي عــدد قــليل جــًدا مــن الــفصول الــدراســية املــفتوحــة. كــل صــباح نــتناول الــقهوة فــي نــفس الــحانــة وأصــبحنا أصــدقــاء 
مـع الـعامـلني فـي الـحانـة. وفـي صـباح الجـمعة، كـان ابـن عـمي آخـر مـن دخـل وسـأل الـساقـي الـذي يـعمل فـي الـحانـة 

39 نفس االستشهاد السابق

40 األب جوساني، املجازفة التربوية، ريتسولي، ميالنو ٢٠١٤، الصفحات ١٣٠-١٣١.

41 أشع ٦٣: ١٩.

42 لو ١: ٤١.


43 «العناق»، تسجيل مدون للمقابلة التليفزيونية مع ميكيل أزورميندي التي أجراها معه فرناندو دي هارو للقاء ريميني ٢٠٢٠، املذكورة في نص

   األب يوليان كارون‘ أنت ال ترى سوى ما يثير إعجابك، سبق ذكره، صفحة ١٥.

44 «أحضر معه كل جديد، بمجيئه هو ذاته» (القديس إيريناوس، ضد الهرطقات، الجزء الرابع، فقرة ٣٤، رقم ١ ضد الهرطقات، ص ٧، ١٠٨٣).
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مــنذ عــام ١٩٨٢، كــيف تــسير األحــوال مــعه، فــأجــابــه: "أنــظر، الــعمل ال يــسير عــلى مــا يــرام، لــكن لــحسن الحــظ أنــتم 
تـأتـون؛ أعـلم أنـكم مـن حـركـة الشـراكـة والتحـرر، فـقد فـهمت ذلـك عـلى الـفور، ألنـكم مـثل أولـئك الـذيـن كـانـوا يـأتـون هـنا 
مـنذ ثـالثـني عـامًـا، أي أنـكم الـوحـيدون الـذيـن أدخـلتم نـسمة حـياة لـلمنطقة الـجامـعية ". سـألـت نـفسي كـيف يـمكن أن 
يـكون قـد فـهم أنـنا مـن حـركـة الشـراكـة والتحـرر وأدرك أنـه نـفس الـشيء مـنذ ثـالثـني عـامًـا؟ ولـكن، قـبل كـل شـيء، كـيف 
يـمكن أن يـتم تـعريـفنا، بـما فـيهم أنـا، عـلى أنـنا الـوحـيديـن الـذيـن أدخـلوا نـسمة حـياة لـلمنطقة الـجامـعية؟ السـبب لـيس 
فــي أي مــن قــدراتــنا أو قــدراتــي. ال، الــسؤال هــو أنــني عشــت خــبرة لــقاء تــرك عــالمــة دائــمة فــي قــلبي إلــى درجــة غــيرت 
طـــريـــقتي فـــي الـــنظر إلـــى نـــفس الـــواقـــع الـــذي يـــعيشه الجـــميع: لـــذلـــك ليســـت هـــناك حـــاجـــة بـــالنســـبة لـــي لـــلقيام بـــأشـــياء 
مـذهـلة. إذ يـكفي بـبساطـة أن أكـون نـفسي. لـذلـك زاد فـيَ الـوعـي والـثقة فـي أنـه فـي الـنهايـة إمـا أن املـسيح مـوجـود أم 
الـــعدم! والســـبب فـــي ذلـــك هـــو أنـــه فـــي خـــبرة حـــياتـــي حـــدث الـــعديـــد مـــن الـــوقـــائـــع الـــتي أصـــبحت "حـــفنة مـــن الـــغراء" 
جـعلتني الـتصق أكـثر فـأكـثر بهـذه الـصحبة، لـدرجـة أنـني أقـول: "بـعيًدا عـنه أيـن أذهـب؟". أنـا أعـيش فـي هـذا الـزمـن 
ولسـت يـائـًسا أمـام الـبيانـات بسـبب الـخبرة الـتي أعـيشها: فـهي اتـساع إليـمانـي حـتى حـول املسـتقبل. والسـالح الـذي 
أحـارب بـه فـي حـياتـي الـيومـية التحـدي الـذي يـواجـهني هـو الـثقة واإليـمان. إذ أن امـتالك هـذا الـيقني بـدون الـقيام بـأي 

شيء على وجه الخصوص، وبكوني على طبيعتي، أحمل شيئًا أكبر مني. فأنا اآلن أعيش فقط الحاضر برجاء".

وبـالنسـبة لـنادل الـحانـة، كـان مـن السهـل عـليه الـتعرف عـلى االخـتالف فـي هـؤالء الشـباب، بسـبب نـسمة الـحياة الـتي 

أدخلوها في حياته.
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