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المقدمــة
»تَـصارع الـموت مـع الـحياة فـي مـبارزة مـذهـلة« 1 .بهـذه الـكلمات تـصف لـنا الـطقوس الـمسيحية عـيد الـفصح بـإيـجاز الـطبيعة
ا'ســتثنائــية للحــدث الــذي تــحتفل بــه .يــتم إظــهار هــذا الــتفرد مــن خــ]ل حــقيقة أنــه لــم يــكن هــناك مــطل ًقا مــبارزة حــقيقية بــين
الـحياة والـموت .إن هـذا مجـرد تـعبيرk ،نـنا نـعرف مسـبقا ً مـن سـيكون الـفائـز .هـل يـمكن أن تـكون هـناك مـباراة حـقيقية عـندمـا
نعرف نتيجتها مسبقاً؟
إنـنا لـسنا فـي حـاجـة الـى ا'نـتظار حـتى الـيوم اkخـير كـي نـدرك ذلـك .إذ سـرعـان مـا يـدرك الشـباب هـذا .لـقد تـحققت مـن هـذا
مــؤخـ ًـرا عــندمــا قــابــلت مجــموعــة مــن طــ]ب الــمدارس الــثانــويــة عــبر اuنــترنــت .إنــهم فــي الــسنة اkخــيرة مــن الــمدرســة الــثانــويــة
ويــشعرون بــالــفعل بــأول أعــراض الــعدم الــذي يــخيم أيــامــهم ،كــشيء يســبق الــموت» :حــياتــي تــت]شــى بــبطء«؛ »فــقد تــ]شــى
حــماســي اkولــي مــنذ بــعض الــوقــت ،ولــم أعــد أجــد فــي داخــلي روح ا'نــط]ق الــتي كــانــت ف ـيَ«؛ »أنــا ' فــي حــالــة ' مــبا'ة
تـامـة .فـلم يـعد هـناك أي شـيء يـؤثـر فـيَ ويجـذبـني« .إ' أنـهم لـم يسـتسلموا .ومـن الـمفارقـة ،أن اuدراك الـحاد لـÑعـراض هـو
بـالـضبط مـا يـبعث فـيهم الـرغـبة فـي الـحياة؛ إنـهم يحـملونـها  -مـثلنا  -فـي نـسيج الحـمض الـنووي uنـسانـيتهم وتنفجـر كـسؤال
' ي ــمكنهم ك ــبحه» :م ــا ال ــذي ي ــمكنه أن ي ــدم ــر ال ــملل وال ــ]م ــبا'ة وي ــجعلني أب ــدأ ال ــعيش م ــن ج ــدي ــد؟« ورغ ــم ص ــغر س ــنهم ،ه ــم
بـالـفعل سـاحـة مـعركـة عـلنية بـين شـهوة الـحياة والـخوف مـن أن يـؤول كـل شـيء إلـى الـعدم .نـحن الـكبار  -عـلى عـكسهم  -لـديـنا
مــا يــكفي مــن الــتاريــخ وراءنــا لــنعلم أن أي مــحاولــة نــقوم بــها ســتكون ضــعيفة لــلغايــة .لــقد تــم الــتنبؤ بــالــنهايــة ،يخــرج الــموت
منتصرا دائما ً .لهذا السبب ،كما كنت أقول ،أن الحديث عن مبارزة هو كناية.
يـمكننا فـي هـذا الـسياق فـهم مـعنى وجـسارة الـصلوات الـطقسية لـعيد الـفصح» .إنـها لـحقيقة أنـه إذا لـم يـكن الـمسيح قـد قـام
مـن بـين اkمـوات ،لـكانـت الـيد الـعليا لـ’’الـفراغ‘‘ .فـإذا أزلـنا الـمسيح وقـيامـته ،فـ] مـفر لـëنـسان ويـظل كـل رجـاء لـه مجـرد وهـم.
لــكن الــيوم بــالتحــديــد ]عــيد الــفصح[ انــطلق إعــ]ن قــيامــة الــرب بــقوة ،وكــان ر ًدا عــلى ســؤال الــمتشككين الــمتكرر ،والــذي ورد
ـضا فــي ســفر الــجامــعة» :أ َ ُهـ ن َ َ
ش يْ ٌء يُـ ْـم ِك ُن أ َ ْن يُ ـ َق َ
أيـ ً
ال َعـ ن ْ ُه :انْ ـظُ ْرَ ،هـ ذَا َ ـ
اك َ ـ
ج ِدي ـ ٌد؟« )جــا  .(١٠ :١فــنجيب ،نــعم :فــفي صــباح
عـ ــيد الـ ــفصح تجـ ــدد كـ ــل شـ ــيء» .تـ ــصارع الـ ــموت مـ ــع الـ ــحياة فـ ــي مـ ــبارزة مـ ــذهـ ــلة :كـ ــان رب الـ ــحياة مـ ــيتًا .ولـ ــكنه اôن حـ ــياً
ومنتصرا ً« )ترنيمة عيد الفصح( .هذا هو الجديد! الجديد الذي يغير وجود من يقبله«2 .
فـبدون قـيامـة الـمسيح لـما كـانـت هـناك مـبارزة حـقيقية .فـإعـ]ن ’’الـحقيقة‘‘ ،ولـيكن هـذا واضـحا ً لـنا ' ،يحـدد مسـب ًقا الـمبارزة
التي تحدث في كل واحد منا .بل على العكس ،حيث جعل المبارزة ممكنة بالفعل ،بالمعنى الذي قيل ،واطلق لها العنان.
ل ــذل ــك م ــن ال ــضروري أن ن ــسأل أن ــفسنا :ه ــل إع ــ]ن ق ــيام ــة ال ــمسيح ' ي ــزال ذا م ــصداق ــية ل ــدى بش ــر ال ــيوم ،ال ــذي ــن ي ــطال ــبون
بـا'سـتخدام الـكامـل لـعقلهم وحـريـتهم؟ تـتطلب اuجـابـة عـلى هـذا الـسؤال اuشـارة إلـى الـتاريـخ وإلـى خـبرتـنا الـشخصية ،حـيث
تظه ــر ف ــقط أس ــباب م ــصداق ــية أو ع ــدم م ــصداق ــية ال ــخبر .إذ ي ــجب أن ي ــثبت اuع ــ]ن م ــصداق ــيته ف ــي ال ــحياة وف ــي ال ــخبرة
الملموسة.
لـقد أتـاح لـنا الـوبـاء فـي هـذه اkزمـنة فـرصـة مـواتـية لـلمفارقـة لـلقيام هـذا الـتحقق .فـنحن فـي الـواقـع ،نشهـد صـدا ًمـا شـامـ]ً بـين
الــوجــود والــعدم؛ مــبارزة فــرديــة مــن حــيث نــطاقــها وأبــعادهــا ،بــجانــب أكــثر وضـ ً ـ
ـوح ا ،أبــلغتنا عــنه وســائــل اuعــ]م بــاســتمرار -
إح ــصائ ــيات ال ــوف ــيات ،وام ــت]ء وح ــدات ال ــعناي ــة ال ــمرك ــزة ب ــال ــمرض ــى ،وص ــعوب ــات ا'ق ــتصاد  -وج ــان ــب أك ــثر خ ــفية ،وأك ــثر
شـخصية ،مـع تـداعـياتـه الـمتمثلة فـي الـخوف والـوحـدة والـهشاشـة ومـا يـرتـبط بـها مـن انـد'ع اkسـئلة الـتي زعـزعـت الـيقين الـذي
بـدا مـتماسـ ًكا .ويـمكننا تـلخيصها فـي سـؤال واحـد  -أكـثر ان
ـتشارا وتحـديًـا ،فـي هـذا الـوقـت الـذي يـهيمن عـليه عـدم الـيقين :-
ً
هل هناك رجاء؟

 1كتاب القداس اuلهي الروماني ،من ترنيمة »تضحية عيد الفصح«.
 2بابا بندكتوس السادس عشر ،في رسالته من المدينة إلى العالم ١٢ ،إبريل .٢٠٠٩
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ف ــقد أص ــبح ال ــسؤال ه ــو ال ــمحور اkول ل ــلري ــاض ــة ال ــروح ــية ل ــطلبة ال ــجام ــعات ف ــي الح ــرك ــة ث ــم ل ــلبال ــغين م ــن أخ ــوي ــة الش ــراك ــة
والتحـرر .فـكثيرون هـم الـذيـن يـشعرون بـالـتساؤل الـعميق وسـاهـموا فـي تـحقيقه  -ويـمكن مـ]حـظة ذلـك مـن خـ]ل قـراءة الـنص
 بالرسائل وشهادات الحياة.ـوحا .وبـطريـقة أو بـأخـرى ،نـحاسـب أنـفسنا بـطرح الـسؤال
إن الـتأثـر بـقسوة الـواقـع أظهـر حـاجـتنا ا'نـسانـية بـشكل أكـثر وض ًـ
حــول الــرجــاء  -إذ ' يــوجــد شــيء أكــثر أهــمية مــنه لــحياتــنا  .-وإذا فشــلنا فــي الــعثور عــلى إجــابــة مــناســبة لــذلــك ،فــلن يــتوقــف
الموت عن الظهور في اkفق مثل سيف داموقليس في كل خبرة انسانية لنا رغم حقيقيتها ،خاص ًة في أهمها.
لـذلـك قـررنـا ،بـدافـع مـن شـغفنا بـالـحياة ،وحـتى ' نسـتسلم لـقضاء كـل لحـظة يـسحقنا فـيها الـخوف مـن الـموت  -بسـبب فـراغ
الـمعنى  ،-أن نـواجـه الـسؤال كـرجـال ونـساء ' يـنوون أن يـفقدوا حـياتـهم بـأن يـعيشوهـا بـدون اتـباع طـرق مـختصرة .كـما قـال
اkب جــوســانــي مــنذ ســنوات» :عــندمــا نــجتمع ،لــماذا نــفعل ذلــك؟ حــتى نخــلص اkصــدقــاء ،والــعالــم كــله إن أمــكن ،مــن الــعدم
الـذي يـتواجـد فـيه كـل إنـسان« 3 .فهـذا هـو الـدافـع الـذي يـغذي مـسيرة الـصفحات الـتالـية ،والـتي تـم تـصورهـا كـوسـيلة مـساعـدة
حــتى ' نــغش ذواتــنا و' نتخــلي عــن رغــبتنا فــي الــحياة بــأن نــظل مــنفتحين عــلى جــاذبــية اكــتشاف إجــابــة يــمكن الــوثــوق بــها
وعلى التطلع وا'نتظار الذي ُيعبر به كياننا كبشر.

 3اkب لويجي جوساني» ،رسالة إلى مسيرة الحج سيرا ً على اkقدام من ماتشيراتا إلى لوريتو« ١٤ ،يونيو  ،٢٠٠٣مجلة آثار ،عدد  ،٧صفحة .١٠٥
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الفصل اBول

”ليس هناك أسوأ من هذه اBزمة سوى مأساة إهدارها“
”لـيس هـناك أسـوأ مـن هـذه اkزمـة سـوى مـأسـاة إهـدارهـا“ 1 .تـحثنا هـذه الـكلمات لـلبابـا فـرنـسيس عـلى الـوعـي بـما حـدث لـنا
وبما عشناه منذ عام إلى اôن.
 (١ا\صطدام بالواقع
كـي نـواجـه التحـدي الـذي لـم يـسمح kي أحـد بـالـبقاء فـي حـالـة 'مـبا'ة  ،قـدمـنا kنـفسنا مـنذ الـبدايـة فـرضـية عـمل 2 ،وردت فـي
عـبارة لـÑب جـوسـانـي الـذي قـال” :إن الـفرد الـذي لـم يـختبر ا'صـطدام بـالـواقـع إ' قـلي]ًk ،نـه ،عـلى سـبيل الـمثال ،كـان لـديـه
الــقليل ج ـ ًدا مــن الجهــد لــلقيام بــه ،ســيتضاءل إحــساســه بــوعــيه وضــميره ،وســيقل إدراكــه بــطاقــة وحــيويــة فــكره“ .وســيرا ً عــلى
ُ
خـطى اkب جـوسـانـي ،دعـونـا أنـفسنا لـ ”عـيش الـواقـع بـتركـيز عـلى الـدوام“  ،3بـدون إنـكار أو نـقد أي شـيء .فـفي واقـع اkمـر
أن عدم القدرة على تجاهل أو تجنب تأثير الظروف شيء ،وعيش هذه الظروف بقبول ا'ستفزاز الذي تأتي به شيء آخر.
وبهـذه الـفرضـية الـتي يـجب الـتحقق مـن صـحتها ،يـمكن حـتى لـوضـع مـأسـاوي كـالـذي أحـدثـته جـائـحة كـورونـا أن يـصبح فـرصـة
لـنمو وعـينا الـذاتـي ،الـذي غـالـبًا مـا تـسوده الـعتامـة ،وuدراك طـاقـتنا وحـيويـة فـكرنـا بـمزيـد مـن الـقوة ؛ أي أنـها يـمكن أن تـصبح
مناسبة لتوقظ من جديد ما هو انساني فينا مثل الضمير والعقل والعاطفة.
ماذا حدث؟ بعد أكثر من عام  ،ما الذي رأيناه يحدث فينا وحولنا؟
سـلط الـكثير الـضوء عـلى مـرحـلتين  ،وجـهان لـخبرتـنا فـي مـواجـهة الـوبـاء  ،تُـقابـل مـوجـتي انـتشار الـفيروس .وقـد 'حـظ أنـطونـيو
ســكوراتــي أن الــموجــة الــثانــية ”داهــمتنا لــيس لــقلة اســتعدادنــا وقــلة نــضجنا كــما كــان الــحال فــي الــموجــة اkولــى بــل kنــنا كــنا
فـي تـعب وكـآبـة وتـشاحـن وتـعاسـة أكـبر“ 4.كـأنـنا لـم نـكن قـادريـن عـلى ا'سـتفادة مـما حـدث فـي الـمرحـلة اkولـى لـننمو ونـزداد
وع ــيا ً ون ــضوج ـا ً ف ــي ات ــساق أع ــمق م ــع أن ــفسنا .وي ــمكننا ف ــهم ذل ــك م ــن خ ــ]ل م ــا ظه ــر خ ــ]ل ال ــموج ــة ال ــثان ــية :إح ــساس أك ــبر
بــالــهشاشــة ،وانــتشار عــدم الــيقين والــقلق ،وهــي عــ]مــات تــشير ،كــما ذكــر مــاســيمو ريــكالــكاتــي ،إلــى أن ”الــصدمــة الــحقيقية
ليسـت لـلماضـي بـل للمسـتقبل“ .فـالـموجـة الـثانـية ” ،بتحـطيمها لـوهـم اسـتئناف حـياتـنا الـذي كـنا نـؤمـن بـه جـمي ًعاَ [...] ،ـ
وسعت
أفـق الـكابـوس .والـنصف الـثانـي مـن الـصدمـة هـو أكـثر صـدمـة مـن اkول kنـه يظهـر أن الـفيروس الشـريـر لـم يـختف بـل مـا زال
حيا ً بيننا .وتبددت اôمال التي مÑتنا منذ الصيف .إن هذا الشعور بخيبة اkمل هو الشعور السائد اليوم“5.
اعـتدنـا مـنذ زمـن لـيس بـبعيد عـلى الـعيش فـي حـالـة أمـان ظـاهـري ،مـع الـوهـم بـأنـنا قـادرون عـلى الـسيطرة عـلى الـواقـع .وأطـاح
تـفشي الـفيروس بهـذا الـوهـم .ومـع ذلـك ،بـعد الـموجـة اkولـى ،لـم يسـتغرق اkمـر الـكثير uقـناعـنا بـأن زمـام اkمـور أصـبح فـي
أيدينا من جديد ،وبالتالي  ،العودة إلى الحياة الطبيعية كان أمرا ً قريب المنال.
وه ــكذا اس ــتمتعنا ب ــفصل ال ــصيف ب ــدرج ــات م ــتفاوت ــة .ل ــكننا ”ل ــم ن ــعرف م ــا ه ــو م ــعروف وم ــا ن ــري ــد م ــعرف ــته ،إ' ع ــندم ــا وض ــعنا
أنفسنا على محك ا'ختبار“6.

* تحت النشر.
 1البابا فرنسيس ،عظة عيد العنصرة ٣١ ،مايو .٢٠٢٠
 2راجع اkب يوليان كارون ،صحوة ا'نسانية .تأم]ت من زمن يثير الدوار ،دار بور للنشر ،مي]نو .٢٠٢٠
 3اkب لويجي جوساني ،كتاب الحس الديني ،دار ريتسولي للنشر ،مي]نو  ،٢٠١٠الصفحات  ١٣٩و .١٥٠
 4أنطونيو سكوراتي” ،عيد مي]د قاسي )ويحمل الرجاء(“ ،مقال في جريدة ”بريد المساء“ )كورييري دي] سيرا( ،صفحة  ١١من عدد  ٢٠نوفمبر ٢٠٢٠
 5ماسيمو ريكالكاتي” ،صدمة الموجة الثانية .إذا زاد الخوف من المستقبل“ ،جريدة الجمهورية )'ريبوبليكا( ،صفحة  ٢٨من عدد  ٣١أكتوبر ٢٠٢٠
 6ثورنتون وايلدر ،كتاب ”منتصف مارس“ ،دار موندادوري للنشر ،مي]نو  ،١٩٥١صفحة ٥٦
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وحـطمت الـموجـة الـثانـية الحـلم أو الـزعـم مـرة أخـرىُ ،مـذكـرةً إيـانـا بـأنـه فـي نـهايـة اkمـر ' يـمكن الـسيطرة عـلى الـواقـع” .كـان
ُيــعتقد“ ،كــما 'حــظ تــشيزاري كــورنــادچــا” ،بــأن الــموت كــان حــدثـا ً عــرضــياً ،مــثل ورم أو حــادث ،وأن اkمــراض الــمعديــة قــد تــم
القضاء عليها ،ولكن المجهول الذي ' نراه ،والذي ' نعرف مواجهته ،يقتلنا .ومن هنا يولد الشعور بعدم اkمان“7 .
وب ــال ــتال ــي ،زاد ال ــشعور ”ب ــعدم اkم ــان ح ــول المس ــتقبل“ ب ــقدر ”ا'ح ــساس ب ــال ــمجهول“ .ف ــفي ب ــداي ــة ال ــموج ــة ال ــثان ــية ،ص ــور
إدجـار مـوريـن نـهايـة هـذا الـوهـم بـكلمة ”عـدم الـيقين“ .وكـتب ”لـقد دخـلنا فـي حـقبة عـدم الـيقينيات الـكبرى“ ،مـوضـحا ً ”الـطابـع
الــمتعدد اkبــعاد الــذي يــميز هــذه اkزمــة الــتي تــمس حــياة كــل انــسان مــن كــافــة الــدول ومــن الــعالــم أجــمع ]…[ .إنــنا نشــترك
جــميعا ً فــي هــذه الــمغامــرة ،الــمليئة بــالجهــل ،والــمجهول والــجنون والــعقل والــغموض واkحــ]م والــفرح واkلــم .وعــدم الــيقين8 “.
وعـلى الـرغـم مـن ا'طـمئنان الـذي بـثته بـعض الخـطب والـتفاؤل الـذي رافـق اكـتشافـات الـعلم ومـبادرات صـناعـة الـدواء ،إ' أن
القلق ما زال كامنًا فينا ويهددنا.
وبــعد مــرور أكــثر مــن عــام ،مــازلــنا نبحــر فــي الــمجهول ،بــدون أن نــعرف إلــى مــتى ســنظل فــي هــذا الــوضــع ،حــتى وإن ظهــرت
لـحسن الحـظ بـوادر وعـ]مـات فـي تـزايـد مـلموس تـشير إلـى حـل للخـروج مـن هـذه اkزمـة .سـنبقى فـي حـالـة تـرقـب و نـتمنى مـثل
الج ــميع أن ــت ت ــنتهي ال ــجائ ــحة ف ــي ال ــقري ــب ال ــعاج ــل .إن ال ــحال ــة ال ــموص ــوف ــة ال ــتي ش ــملت ن ــطاق واس ــع م ــن ح ــياة ال ــناس
وال ــمجتمعات وال ــعال ــم ب ــأس ــره ،إ' أن ــها ج ــلبت إل ــى الس ــطح ،م ــن أع ــماق ح ــيات ــنا ،س ـ ً
ـؤا' ي ــصاح ــب وج ــود اuن ــسان :ه ــل ه ــناك
رجاء؟
”هــل هــناك رجــاء؟“ عــنوان ريــاضــتنا الــروحــية الــذي وجــد صــدى فــينا وفــي اôخــريــن الــذيــن تــم دعــوتــهم لــ]شــتراك فــيها ،مــثلما
حــدث فــي شهــر ديــسمبر الــماضــي ،فــي مــناســبة الــريــاضــة الــروحــية لــطلبة الــجامــعات” .أنــتم تــمسكون دائــما ً بــنقطة تــلمس
شــيئا ً فــي داخــلي .إن هــذا مــوضــوع حــاســم!“ ،قــالــت ذلــك زمــيلة فــي نــفس الــفصل الــدراســي الــجامــعي لــمن دعــاهــا لــلريــاضــة
الروحية” .العنوان المقترح“ ،كما قال آخر” ،كان له صدى في داخلي kنه كان السؤال الذي صاحب هذا الزمن“.
يـلح الـسؤال مـن أعـماق الـمخاض الـيومـي .كـما كـتبت لـي احـدى الـصديـقات” :بـد ًءا مـن أكـتوبـر الـماضـي ،مـع الـوضـع الـوبـائـي
الـذي كـان عـلى وشـك أن يـتفاقـم مـرة أخـرى وانـتشار الـعنف الـعام الـذي اتـسمت بـه اkخـبار الـمسموعـة بـشكل مـتزايـد ،طُـبع
ع ــليَ ه ــذا ال ــسؤال ":ه ــل ل ــدي رج ــاء ف ــي أن اkش ــياء س ــتنتهي إل ــى م ــصير ص ــال ــح؟“ .ول ــÑس ــف  ،وج ــدت ن ــفسي أرد :بـ"'
أعــرف" .لــقد مــات الــكثير مــن الــناس وحــتى الــيوم وبــعد عــام ،مــا زال هــناك مــوتــى بســبب جــائــحة كــورونــا .تــأثــر الــعديــد مــن
أصـدقـائـي وأصـدقـاء زوجـي بشـدة مـن جـراء اkزمـة ا'قـتصاديـة .بـاuضـافـة إلـى ذلـك  ،فـإن بـعض اkخـبار الـمؤلـمة واuرهـاق
الش ــدي ــد ال ــذي أع ــان ــي م ــنه ،خ ــاص ــة ف ــي ال ــعمل  ،دف ــعتني إل ــى ال ــقول" :ل ــم أع ــد م ــتأك ــدة م ــن أن اkم ــور س ــتؤول إل ــى م ــصير
سـعيد ،فـكل شـيء يـقول لـي عـكس ذلـك" .لـقد فـهمت أن سـؤالـي هـذا يـكشف أي ً
ـضا عـن الـخوف مـن أن يـنتهي اkمـر بـاkشـياء
والـع]قـات واkحـباء إلـى الـعدم .فـي الـبدايـة قـاومـت ا'عـتراف لـنفسي بـأن لـدي هـذا الـسؤال .بـصراحـة  ،كـنت أشـعر بـالخجـل
الشــديــد مــن ذلــك .ثــم تــذكــرت أن أهــم خــطوات حــياتــي نــشأت مــن مــشك]ت خــطيرة وغــير مــريــحة وغــير مــألــوفــة .إن أكــثر مــا
"شـجعني" عـلى الـنظر إلـى سـؤالـي هـذا هـو أنـت :عـندمـا اكـتشفت أنـك اخـترت "هـل هـناك رجـاء؟" كـعنوان لـلريـاضـة الـروحـية،
شــعرت بــعمق أنــك صــديــق؛ وفــكرت" :انــظر إلــى رجــل ' يــخشى فــقط أن يــسأل نــفسه هــذا الــسؤال  ،ولــكنه ' يــخشى طــرحــه
عـلى الجـميع" ؛ لـذلـك شـعرت بـك كـأب فـي نـفس الـوقـت k ،نـك سـاعـدتـني عـلى عـدم الـخوف مـن الـنظر إلـى نـفسي وأن أحـب
اkسـئلة الـتي لـدي .وبـمرور الـشهور ،أصـبح هـذا الـسؤال أكـثر الـتهابـاً ،ويـؤسـفني ا'عـتراف بـأنـني حـتى الـيوم ' أعـرف كـيف
أجيب عليك .لذا أسألك :ما الذي يمكن أن يساعدني في فهمه؟ «.
الـمساعـدة اkولـى  -أقـولـها اôن  -تـأتـي مـن الـسؤال نـفسه  ،كـما كـتب لـي الـكثيرون» .سـؤال الـرجـاء يـؤثـر عـلي بسـبب قـوتـه.
ومــن جــديــد ،يحــررنــا الــسؤال مــن نــظرتــنا الجــزئــية لــننفتح عــلى شــيء آخــر :لــديــنا خــيار إمــا مــواجــهة تــأثــيره أو الــتخفيف مــن
حـدتـه .يـبدو لـي الـسؤال أنـه أهـم مـن أي وقـت مـضى و' أريـد أن أضـيع هـذه الـفرصـة« .ويـؤكـد شـخص آخـر» :أدرك أن الـعمل
عـلى الـسؤال الـمطروح هـو بـالـفعل مـا تـتسم بـه أيـامـي ،مـما يـجعلني أكـثر انـتباهـا ً وانـفتاحـا ً عـلى مـا يجـري« .ثـم تـقدم أخـرى
 7تشيزاري كورنادجا” ،القلق والخوف وعدم اkمان :ها هو ما ' نعرفه بعد“ .مقابلة أجراها معه باولو فيتيس ،بموقع .٢٠٢٠/١١/٨ ،ilsussidiario.net
 8ادجار مورين” ،سلطة عدم اليقين“ ،جريدة الجمهورية )'ريبوبليكا( ،عدد  ١أكتوبر  ،٢٠٢٠صفحة .٢٧
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مـ]حـظة بـقولـها» :إن الـمشكلة هـي تـرك الـسؤال لـيفرض نـفسه عـلينا ووضـع نـفسه فـي أفـضل مـكان يـعتقد بـه ،بـدون إعـطائـنا
فــترة هــدنــة’’ .هــل هــناك رجــاء؟‘‘ إن تــرك الــسؤال يتســلل إلــى داخــلنا هــو صــراع وعــدم اســتبعاده مــن أيــامــي هــو صــراع وعــدم
الكذب هو صراع وبالتالي نقول kنفسنا أنه في نهاية اkمر ليس هناك رجاء ،ثم نتظاهر بأنه موجود uراحة أنفسنا«.

 (٢مواقف تجاه ما حدث
كـل واحـد مـدعـو لـëجـابـة بـنفسه عـلى الـسؤال الـمطروح  ،ومـ]حـظة نـفسه فـي الـعمل ،مـع مـ]حـظة الـطريـقة الـتي يـنظر ويـواجـه
بــها الــحياة والــتي ' تــهمل أحــدا ً .لــذلــك دعــونــا نــحاول أو'ً وقــبل كــل شــيء أن نــتتبع الــمواقــف الــتي رأيــناهــا ،فــي مــواجــهة مــا
حـدث ،تحـدث فـينا أو فـي اôخـريـن  ،والـتي كـانـت إلـى حـد مـا مـواقـفنا أي ً
ـضا .سـيساعـدنـا ذلـك فـي بـلوغ وعـي أكـثر وضـوحـاً
بالسؤال المطروح ،وع]قته بالحياة ،وطريقة اuجابة عليه.
أ( اغراء التخلص من الواقع
فـي ديـسمبر الـماضـي ،خـصصت مجـلة تـايـم  Timeاkمـريـكية الـشهيرة غـ]فـها لــعام ” ،“٢٠٢٠وكـتبت الـرقـم بـالـلون اkسـود،
بــأحــرف كــبيرة ،وقــاطــعته بــصليب أحــمر كــبير .وكــتبت تــحته عــبارة صــغيرة تــقول’’ :أســوأ عــام عــلى اuطــ]ق‘‘ .فــقد تــم وضــع
صـليب رمـزي عـلى الـعام الـماضـي وكـأنـه وضـع لـلقضاء عـليه .ولـكن ،كـما نـعلم جـمي ًعا ' ،يـمكن مـحو ثـ]ثـة مـ]يـين حـالـة وفـاة
ومـحو اkزمـة الـتي تسـبب فـيها الـوبـاء والـتي لـم نـختبر بـعد أسـوأ آثـارهـا» .هـذه قـصة مـدتـها عـام واحـد ولـن تـرغـب فـي رؤيـتها
مرة أخرى« .هكذا تبدأ افتتاحية ستيفاني زاكاريك9.
إن إغـراء الـقضاء عـلى مـا يـضعنا فـي مـأزق ويـجبرنـا عـلى الـتساؤل عـن مـا يـعطي مـعنى لـلحياة يـتربـص لـنا دائ ًـما ،كـما كـتب
طـالـب جـامـعي» :سـواء كـان هـناك رجـاء فـي حـياتـي أم ' ،هـذا هـو الـسؤال الـذي أطـرحـه عـلى نـفسي كـل مـساء  ،قـبل أن أنـام
ط ــوال  ٢١ي ــو ًمــا إل ــى اôن  ،م ــنذ ع ــزل ــتي بس ــبب ج ــائ ــحة ك ــورون ــا .ل ــقد ك ــان ــت أي ــا ًمــا ص ــعبة .وك ــان ال ــمرض ق ــاس ــيا ً ع ــليَ .وله ــذا
السـبب كـانـت اuجـابـة عـلى الـسؤال فـي مـرحـلة مـبكرة ،'’’ :لـيس هـناك رجـاء“ .كـانـت هـذه الـفترة مجـرد لحـظة يـجب مـحوهـا.
لــقد عشــت حــياتــي بــالــبقاء حــيا ً وا'ســتيقاظ وتــناول الــطعام وا'غــتسال والــعمل ،ثــم الــعودة إلــى الــفراش لــتكرار كــل ذلــك فــي
الـيوم الـتالـي .غـ ًدا سـأكـون حـرا ً  ،لـكن  -هـناك ’’لـكن‘‘ كـبيرة  -أتـساءل عـما إذا كـانـت الـ ٢١يـو ًمـا الـتي عشـتها بـطريـقة مـا قـد
مـحت كـيانـي« .اتـسمت خـبرة الـكثيريـن بـالـميل إلـى الـبقاء عـلى قـيد الـحياة ،وبـعد تـجاوز اkسـوأ ،لـمحو اللحـظة الـتي مـررت
بها  ،مما أدى إلى ضعف إدراك الذات والشك في مستقبلها.
ولـم يـرد آخـريـن إغـماض أعـينهم ،ولـم يـحاولـوا الـنسيان ،بـل بـالـعكس لـم يـريـدوا الـتقليل مـن أهـمية الـظروف» .فـأقـول لـك عـلى
ال ــفور أن ه ــذا ال ــعام ك ــان ف ــرص ــة ب ــالنس ــبة ل ــي kرى  ،ك ــيف ح ــدث ل ــي وك ــم أن ــا ه ــشة ومح ــدودة .ل ــكن ' ي ــمكنني ال ــقول أن
مـشاعـري هـذه كـانـت سـيئة بـالنسـبة لـي ،فـفي حـقيقة ،لـقد جـعلتني أكـتشف مـقدار احـتياجـي وأنـه عـليَ أن أضـع حـياتـي فـي
عناية آخر وعلى ملء ليس من إنجازي ،و' يعتمد على الظروف و' يعتمد على أنا ويقف ثابتا ً ' يتزعزع!«.
ب( الحزن والخوف
فـي هـذه الـفترة ،ظهـرت عـلى السـطح بـطريـقة مـلحة يـصعب احـتوائـها الـكثير مـن الـمشاعـر الـتي ربـما لـم نـعترف kنـفسنا حـ ًقا
ـثيرا بسـبب ارتـياحـنا لـلسير اuيـجابـي لـÑمـور .وكـتب الـصحفي اuسـبانـي سـلفادور
بـأنـنا اخـتبرنـاهـا ولـم نُـساءل فـيها أنـفسنا ك ً
ســوســتريــس » :تحــدثــت لــلمرة اkولــى مــع صــديــق لــي عــن خــيبة اkمــل والحــزن وkول مــرة ' نــعرف مــاذا نــقول أو مــاذا نــفعل،
قا في قدرتنا على فعل شيء بقوانا الذاتية«10 .
ونحن منهكون ج ًدا لقلة النوم وأدركنا أنه حتى اôن لم نشك مطل ً
9

ستيفاني زاكاريك .٢٠٢٠” ،أسوأ عام على اuط]ق“ ،مجلة ”تايم“ ،عدد  ١٤ديسمبر .٢٠٢٠
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سلفادور سوستريس” ،أموت في المرة القادمة“ ،إيه بي سي ٢٤ ،سبتمبر  .٢٠٢٠ترجمتنا.
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ويظهــر عــلى الســطح شــعورا ً بــالــقلق الــذي كــان مــوجــو ًدا بــالــفعل بــداخــلنا ومســتور بــحجاب ومحــمي بــشكل مــن أشــكال الــحياة
وبـإيـقاع اجـتماعـي اخـتفى فـجأة ،مـما سـمح لـه بـالـظهور .لـذلـك ،اuحـساس الـمظلم بـالـذات ومـصير الـمرء قـد شـق طـريـقه إلـينا
وت ــرس ــخ ،ت ــقري ـبًا ف ــي إدراك ب ــال ــعدم ــية  ،م ــثل ان ــتشار ظ ــل خ ــان ــق ف ــي أف ــق المس ــتقبل ،وال ــذي وص ــفته ك ــلمات ك ــارم ــيلو س ــي
إيــريــباريــن جــي ًدا’’ :أنــا فــكر فــي اkمــر اôن بــعد أن نــظرت  /مــن خــ]ل الــنافــذة الــمفتوحــة  /الــطريــق الســريــع  ،وأرى  /كــيف
تـومـض الـسيارات  /فـي الـمسافـة اkخـير  / ،قـبل الـنفق .أعـتقد  /أن هـذه هـي الـحياة  /وأنـه ' يـوجـد شـيء آخـر .ومـيض نـور
ضـعيف  /طـفيف بـاتـجاه الـظل  /بسـرعـة أعـلى أو أقـل“ 11 .إذن  ،أليسـت الـحياة سـوى رحـلة إلـى الـظ]م؟ هـل السـرعـة فـقط
التي تتغير؟
الـخوف عـلى الـذات ،عـلى المسـتقبل الـشخصي ،الـمرتـبط بـإدراك التهـديـد وا'كـتشاف القسـري لـضعف الـمرء ،قـد تسـلل فـي
ك ــثير م ــن ال ــحا'ت أي ـ ً
ـضا إل ــى داخ ــل ح ــدود ال ــمنزل ،م ــما أث ــر ع ــلى أك ــثر ال ــع]ق ــات ح ــميمية ،ك ــما اع ــترف اkدي ــب وك ــات ــب
ال ــسيناري ــو ف ــران ــشيسكو ب ــيكول ــو» :إل ــى أن وص ــل ال ــوب ــاء ،ك ــان أط ــفال ــي ه ــم ال ــذي ــن ي ــخشون ــني ف ــي ال ــنهاي ــة [...] .اôن ][...
تـقودنـي الـغريـزة إلـى ا'بـتعاد عـنهم .أحـيانًـا يـدعـو ابـني زم ً
ـي] لـلمذاكـرة .وأحـاول دائ ًـما الـعودة إلـى الـمنزل بـعد مـغادرة زمـيل
اب ــني […] .اب ــنتي ف ــي م ــدي ــنة ب ــول ــون ــيا ' [...] .ت ــتصل ب ــي أب ـ ًدا ل ــتأث ــره ــا ب ــخوف ــي ل ــدرج ــة أن ــها ت ــخشى أن ــني أع ــتقد أن ــها إذا
اتــصلت بــي  ،فــإنــها ســتنقل الــعدوى إلــي [...] .فــي بــعض اkحــيان  ،أعــتقد أنــني فــي مســلسل تــلفزيــونــي ' [...] .يــطمئنني
إط ــ]ق ــا أن ي ــكون ل ــدي ط ــفل ي ــرك ــض ف ــي أرج ــاء ال ــمنزل وي ــصرخ ويخ ــرج ك ــل ي ــوم .ه ــذا ه ــو ال ــتشاب ــك الج ــدي ــد ال ــملتوي وغ ــير
الطبيعي للمشاعر التي أوجدها فيروس كورونا :الخوف من أطفالك أكثر من أي إنسان آخر في العالم«12 .
ج( الرعب من الموت
مـا هـو الـخوف الـذي تتحـدث عـنه؟ لـيس فـقط الـعدوى  ،ولـكن الـموت k ،ن الـعدوى يـمكن أن يـكون لـها عـواقـب مـميتة .الـموت،
الــذي أخــفيناه بــعنايــة وطــردنــاه ،عــاد لــلظهور مــرة أخــرى .ومــن خــ]ل الــهيمنة عــلى المشهــد الــواقــعي واuعــ]مــي عــلى نــطاق
واســع ،لــم يــعد ُيــنظر إلــيه فــي الــعقل الــباطــن الجــمعي عــلى أنــه مجــرد حــادث طــريــق ،أو أمــر غــير مــرغــوب فــيه ' يــزال يحــدث
ولـكن سـيتم الـقضاء عـليه قـريـبًا أو حـصاره عـلى أي حـال .وuبـراز ذلـك اخـتارت مجـلة  L'Espressoا'يـطالـية ’’شـخصيات
الـعام‘‘  - ٢٠٢٠ -وهـي ’’الـموت والـحياة‘‘ .وفـي أسـفل ’’صـورة‘‘ لـلموت الـمغطى ،وهـو يـلعب الشـطرنـج مـع مـولـود جـديـد تـحت
سـ ــماء رمـ ــاديـ ــة ،ومـ ــكتوب فـ ــي الـ ــملخص الـ ــذي يظهـ ــر عـ ــلى الـ ــغ]ف» :الـ ــخوف مـ ــن الـ ــنهايـ ــة أزعـ ــج الـ ــنظامـ ــين ا'قـ ــتصادي
والــسياســي .و حــياتــنا الــيومــية« .فــي افــتتاحــية المجــلة ،نــقرأ أن الــموت» ،الــمنزوع مــن الــثقافــة  [...] ،أعــاده عــام الــوبــاء إلــى
بـؤرة ا'هـتمام« .ومـن الـمفارقـات أن الـخوف مـن الـنهايـة يـجب أن يجـلب مـعه أي ً
ـعورا غـريـبًا” :الـخوف مـن الـموت يـعني
ـضا ش ً
مـعرفـة أن هـناك شـيئًا يـتجاوز وجـودنـا الـفردي .غـايـة .والـورثـة“ 13 .ويـوضـح مـاسـيمو كـاتـشاري فـي مـقالـه ” :أن لـيوبـاردي هـو
ال ــذي ي ــعلمنا ذل ــك ] .[...ف ــإذا ك ــان ــت ال ــحياة تس ــتحق ح ـ ًقا ،وه ــذا ي ــعني أن ــها ته ــدف إل ــى ب ــلوغ ش ــيء ي ــتجاوز دائ ـ ًـما ال ــوج ــود
المحدود ،فلذلك ' نخاف الموت ،بل نعيشه“ 14 .وبالعيش فيه تستيقظ من جديد اkسئلة العميقة.

” 11أفكر في اkمر اôن بعد أن أنظر من خ]ل النافذة المفتوحة  /الطريق السريع ،أشاهد  /كيف تومض السيارات  /في المسافة اkخيرة للطريق /قبل
النفق .أعتقد /أن هذه هي الحياة  / ،وأنه ' يوجد المزيد .ضوء  /ومضة الضوء نحو الظل  /بسرعة أكبر أو أقل “ )كارميلو س .إيريبارين"،نحو
الظل" ،في المرجع نفسه  ،بالتأكيد هذه القصة تبدو لك  ،عصر النهضة  ،سا'مانكا  ، ٢٠١٥ص  .(٤٢ترجمتنا.
 12فرانشيسكو بيكولو” ،أيها الفيروس اللعين لقد علمتني الخوف من أبنائي“ ،جريدة الجمهورية )'ريبوبليكا( ،عدد  ١فبراير  ،٢٠٢١الصفحات .١٣-١٢
” 13شخصيات العام .الموت والحياة“ ،عنوان غ]ف مجلة ”اسبريسو“ ،عدد  ٢٠ديسمبر .٢٠٢٠
 14ماسيمو كاتشاري” ،حبا ً في الحياة“ ،مجلة ”اسبريسو“ ،عدد  ٢٠ديسمبر  ،٢٠٢٠ص .١٧
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د( استيقاظ اBسئلة العميقة
يــ]حــظ هيشــل” :إن الــجواب اkول عــلى ســؤال” :مــن هــو اuنــسان؟“ هــو أن اuنــسان كــائــن يــطرح أســئلة عــلى نــفسه .وفــي
طـرح مـثل هـذه اkسـئلة ،يـكتشف اuنـسان أنـه شـخص ،ونـوعـيتها تـكشف لـه عـن حـالـته“ 15.فـاuنـسان هـو ذلـك المسـتوى مـن
ال ــطبيعة ال ــذي ت ــسأل ف ــيه ال ــطبيعة ع ــن ن ــفسها  ،وم ــعناه ــا  ،وأص ــلها وم ــصيره ــا» .ل ــماذا ان ــا ه ــنا؟ م ــا ه ــو ع ــلى ال ــمحك ف ــي
وج ــودي؟ ه ــذا ال ــسؤال ' ي ــنبع م ــن أي ف ــرض ــية :إن ــه ُي ــعطى م ــع ال ــوج ــود« 16.ل ــكن ال ــسؤال ع ــن م ــعنى ح ــياة ا'ن ــسان ' ي ــمكن
فصله عن السؤال عن معنى موته.
أولــئك الــذيــن ســمحوا بــأن تــضربــهم ضــخامــة ا'ســتفزازات فــي هــذا الــعام الــمأســاوي لــم يــتمكنوا مــن تــجنب رؤيــة أســئلة تــبرز
فــي ضــمائــرهــم والــتي عــادة ،فــي اkوقــات الــتي يــمكننا تــعريــفها بــأنــها أوقــات ’’طــبيعية‘‘ ،ربــما كــان مــن الــممكن تــجنبها .لــكن
هـذه الـمرة ،بسـبب الـطابـع الـعالـمي للخـطر ،والـضعف ،والـوحـدة ،والـمعانـاة' ،مـس الـموت جسـدنـا أو جسـد شـخص قـريـب مـنا
ـرارا وأكــثر مــباشــرةً .لــقد أيــقظ هــذا الــوضــع الجــميع مــن الســبات الــيومــي ،والــذي غــال ـبًا مــا يــخفف مــن حــدة
بــشكل أكــثر إصـ ً
اkسـئلة الـوجـوديـة بـجعلها تـبدو كـمبالـغة مـمن يـريـدون إفـساد احـتفال اôخـريـن بـالـحياة .فـقد انفجـرت هـذه الـفقاعـة ،خـاصـة مـع
انتشار الموجة الثانية” :إن اkلم هو عدوان يدعونا للوعي“ 17،كما يذكرنا كلوديل.
أمـضى أغـناطـيوس كـاربـاخـوسـا خـمسة أسـابـيع كـكاهـن فـي مسـتشفى لـع]ج مـرضـى فـيروس كـورونـا فـي مـدريـد وسجـل فـي
مــذكــراتــه تجــربــته الــشخصية كـ ’’شــاهــد بــامــتياز‘‘ عــلى حــياة ومــوت الــعديــد مــن الــناس .يــكتب” :إن مــا رأيــته حــولــي صــارعــته
فـي داخـلي .لـقد جـرحـني كـل ذلـك“ .مـاذا الـذي رآه؟ رأى مـن بـين كـثيريـن ،ولـيدة عـمرهـا يـوم واحـد وامـرأة مـاتـت لـلتو ،اسـمها
إيـلينا .ويـسأل نـفسه» :إيـلينا؟ أيـن أنـت يـا إيـلينا؟ طـرفـي الـحياة :الـمي]د والـموت فـي أقـل مـن سـاعـة .يـا لـها مـن رغـبة مـغريـة
ـنفتحا عـلى سـؤال’’ :مـا هـو ا'نـسان حـتى تـتذكـره؟‘‘.
لـلقضاء عـلى أحـد الـقطبين! وأيـة شـجاعـة وتحـدي لـلعقل لـيبقي كـ]هـما م ً
وبــعد قــضاء شهــر فــي مــساعــدة مــرضــى فــيروس الــكورونــا ،سجــل فــي مــذكــراتــه” :فــي هــذه الــفترة ،تــعرض عــقلي وعــاطــفتي
لتحــدي بســبب مــشكلة مــعرفــية :مــا هــو اkلــم؟ مــا هــو الــموت؟ وبــالــتالــي مــا هــي الــحياة؟ كــل يــوم ' بــد لــي مــن مــواجــهة هــذه
اkسئلة وأنا أقف أمام المرضى الذين يعانون ويموتون«18 .
إن أولــئك الــذيــن لــم يــنغلقون عــلى ذواتــهم هــذه اkيــام ربــما قــد شــعروا بــاهــتزاز أوتــار كــيانــهم الــعميقة ،والــتي ربــما لــم يــكونــوا
عــلى درايــة حــتى بــوجــودهــا .ربــما قــام شــخص مــا بــاســكاتــها فــي الــحال ،فــي مــحاولــة لــلعودة إلــى الــحياة الــطبيعية .لــكن رد
ال ــفعل ن ــبهه رغ ــم ذل ــك ،ول ــو للح ــظة .ك ــمثل ب ــذرة ص ــغيرة ،ت ــكاد أن ت ــكون ' ش ــيء ،ح ــدث ل ــه  -ك ــما 'ح ــظت س ــابـ ـ ًقا  -ب ــداي ــة
اسـتيقاظ الـجانـب ا'نـسانـي’’ :عـلى وجـه التحـديـد بسـبب الـصعوبـات الـتي لـم أسـلم مـنها ،فـقد تـزامـن عـام  ٢٠٢٠بـالنسـبة لـي
م ــع اس ــتيقاظ غ ــير م ــتوق ــع ل ــÑن ــا‘‘ .م ــن ي ــدري ك ــم ال ــذي ــن ت ــعرف ــوا ع ــليها وم ــن ي ــدري ك ــم م ــن ال ــوق ــت سيس ــتغرق ح ــتى ت ــنبت ت ــلك
البذرة!
أتــفهم أن هــذا قــد يــبدو ضـ ً
ـئي] ج ـ ًدا أمــام ضــخامــة الــمأســاة ،لــكنه مــثل وعــد :فــاهــتزاز أعــماقــنا هــو ،فــي الــواقــع ،عــ]مــة عــلى
تــطلع وانــتظار لــه جــذور عــميقة فــي داخــلنا ويــتفق مــعنا :إن تــوقــع شــيء يــساوي الــحياة والــموت ،وانــتظار شــيء غــير ُمــتوقــع
يــثير فــينا دفــقة مــن الــعاطــفة تــجاه أنــفسنا ويــسمح لــرغــبتنا فــي ا'ســتيقاظ مــن جــديــد وتــحقيق ذاتــنا .إن هــذا ا'هــتزاز لــعقلنا
وإلــحاح الــمعنى الــذي تــصورنــاه بــوضــوح فــي لحــظة مــا ،يــضعنا فــي أكــثر الــظروف مــ]ءمــة لــ]مــساك بــاuجــابــة  -إذا وأيــن
يحـدث ذلـك .وكـثيرا مـا كـرر اkب جـوسـانـي ،فـي هـذا الـصدد ،عـبارة لـرايـنهولـد نـيبور الـتي تـقول” :لـيس هـناك شـيء ' يـمكن
تــصديــقه مــثل اuجــابــة عــلى ســؤال لــم ُيــطرح“ 19 .مــاذا تــعني؟ ربــما يــمكننا الــيوم أن نــفهم ذلــك عــلى نــحو أفــضل ،وعــلى وجــه
 15إ .ج .هيشيل ،من هو ا'نسان؟ ،إس إي ،مي]نو  ،٢٠٠٥صفحة .٤٢
 16نفس الكتاب المذكور أع]ه ،صفحة .٢٥
 17ب .كلوديل ،ث]ث شخصيات قديسة لزمننا الحديث ،دار باوليني للنشر ،ألبا )كونيو(  ،١٩٩٧صفحة .٤٦
 18أغناطيوس كارباخوسا ،شاهد بامتياز ،إيتاكا ،كاستيل بولونييزي  ،٢٠٢٠الصفحات  ١٦و  ٦٦و. ٩٦
 19راينهولد نيبور ،المصير والتاريخ ،مختارات من كتاباته من اعداد إي .بوتسي ،دار ريتسولي للنشر ،مي]نو  ،١٩٩٩صفحة .٦٦
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التحــديــد بســبب خــبرة الــعام الــماضــي :فــكلما زاد إحــساســي بــالــمشكلة ،كــلما زاد ا'حــتياج فــي داخــلي وكــلما زاد انــتباهــي
kي صـدى لـ]جـابـة ،فـأي ذكـر لـها يـثير فـضولـي 20 .حـتى مـع كـل إلـحاحـه وعـلى الـرغـم مـن أنـه أمـر ' مـفر مـنه ،يـشكل الـسؤال
حــول مــعنى الــوجــود  -مــن الــجيد أ' نــنسى  -دعــوة يــمكن رفــضها دائـ ًـما .ويــؤدي الــرفــض إلــى تــضاؤل الــوعــي بــذلــك الــسؤال
إلـى درجـة اخـفاؤه» .فـيفرض الـسؤال نـفسه ،لـكن لـيس ا'نـتباه إلـيه .لـذا يـعرفـه الـكثيريـن بـأنـه خـامـل ]…[ .ثـم يـت]شـى الـسؤال
ـبر جـيد  Gideبـقولـه ’’لـم نـعد نـشعر بـالـحاجـة إلـيه“ 21 .مـن ' يـفر
عـن مـعنى الـوجـود ويـختفي فـي الـنهايـة .ثـم نـصل ،كـما ع َ
م ـ ــن ال ـ ــسؤال ي ـ ــختبر ب ـ ــد'ً م ـ ــن ذل ـ ــك م ـ ــداه ال ـ ــمعرف ـ ــي ،وق ـ ــدرت ـ ــه ع ـ ــلى اي ـ ــقاظ ا'ن ـ ــسان م ـ ــن ج ـ ــدي ـ ــد ” :ف ـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ــعام غ ـ ــير
المســبوق“ حــدثــت ثــورة بــالنســبة لــي :فــلم أعــد بــحاجــة إلــى انــهاء الــلعبة بســرعــة بــتقديــمي لــذاتــي إجــابــات مــثالــية وخــالــية مــن
الــعيوب  ،لــكن ســابــقة الــتجهيز .بــل أحــتاج إلــى الــعكس تــما ًـمـا :أي إبــقاء الــسؤال حــيا ً وقــبول طــابــعه الــمأســاويk ،نــني فــي
ُ
أعيش اuمكانية الكبيرة uدراك ما هو موجود«.
هذا الفقر الذي ' يملك شيئًا و' يتكل على خطط وشعائر وآمان مكتسب،
 (٣معيار الحكم
إن أخـذ اuلـحاح ا'نـسانـي عـلى محـمل الجـد يـعني أن يـكون بـين أيـديـنا الـمعيار لـلحكم عـلى كـل مـا هـو فـي مـتناول أيـديـنا،
وج ــميع ال ــمواق ــف  -م ــواق ــفنا وم ــواق ــف اôخ ــري ــن  -وك ــشف الخ ــداع واkوه ــام وا'ع ــتراف ب ــما يس ــتحق .ف ــاkس ــئلة ال ــنهائ ــية
والـتأسـيسية و”الـعواطـف ]…[ الـذكـية والـدرامـية“  22الـموجـودة فـي عـمق اkنـا لـديـنا ،تـمثل الـنقطة الـتي نـقارن بـها كـل اقـتراح
وك ــل م ــنظور وك ــل ل ــقاء .وي ــكتب أون ــجاري ــتي ف ــي إح ــدى ق ــصائ ــده” :ق ــلبي  /ال ــيوم  /ل ــيس س ــوى  /ن ــبضة ح ــنين“ 23.وت ــردد
رت دائ ـ ًـما ب ــتلك ال ــرغ ــبة ال ــمؤل ــمة ال ــتي ' تش ــبع ،ب ــذل ــك ال ــحنين ل ــشيء ب ــدا ل ــي ب ــعيد
أص ــداءه ــا إي ــتي ه ــيلسوم ب ــقول ــها” :ش ـ ُع ُ
الـمنال“ 24.إذ فـي داخـلنا حـنين غـامـض ' يـمكن إخـماده ،مـثل خـلفية غـير مـرئـية ومـجهولـة ،الـتي نـواجـه بـها حـياتـنا وعـ]قـاتـنا
كــلها .يــسميه الــقديــس أغســطينوس قــلق ” :لــقد خــلقتنا مــن أجــلك ،وتــظل قــلوبــنا قــلقة إلــى أن تســتريــح فــيك “ 25.ويــصبح ذلــك
ص نع قــلبه .فــ] يــمكن أن يــكون مخــطئًاk ،نــه يســتطيع الــتحقق مــن ذلــك
الــقلق مــعيار الــحكم لــمعرفــة الهــدف الــذي مــن أجــله ُ ـ
بـالـخبرة :الـراحـة .هـي مـا يـجيب عـلى قـلقه وعـلى تـطلعاتـه ويـمكن الـتعرف عـليها مـن الـراحـة الـتي يـختبرهـا عـندمـا يـ]قـيها -
راحة تحافظ على التطلعات وتُعلي من شأنها 26.-
وبــغض الــنظر عــن الــمكان الــذي ولــد فــيه وعــن الــثقافــة الــتي احــتوتــه ،كــل انــسان يــأتــي إلــى الــعالــم بــحاجــة مــلحة إلــى الــمعنى
وال ــمصير وال ــمطلق ،وال ــتي ف ــي م ــرح ــلة م ــا ي ــرى ه ــذه ال ــحاج ــة تظه ــر ف ــي داخ ــله وإن ش ــاء أو ل ــم ي ــشأ ،ه ــو م ــضطر إل ــى
مـواجهـتها ،أيـا ً كـان الـموقـف لـديـه .ويـمكن دفـن هـذه الـحاجـة الـملحة تـحت أنـقاض تشـتيت ا'نـتباه ،ولـكن بـعض اkحـداث ،مـثل
الـوبـاء ،تـخترق الـقشور الـصلبة ،وتـوقـظنا مـن السـبات الـعميق وتـجعل هـذه الـحاجـة ظـاهـرة عـلى السـطح وتـمنعنا مـن ا'كـتفاء
بــأي إجــابــة .وكــلما ازدادت حــدة هــذه الــحاجــة الــملحة مــن جــراء مــا يحــدث كــلما ازداد وضــوح ـا ً الــشيء الــقادر عــلى مــواجــهة
الجائحة والتعامل معها.

 20ي]حظ لويجي ماريا إبيكوكو” :الهدف اôن ليس البقاء على قيد الحياة بعدم التعرض لعدوى الفيروس ،لكن باkحرى إدراكنا بأنه ،حتى من خ]ل هذه
الخبرة ،لم يعد في استطاعتنا تأجيل السؤال الكبير عن معنى الحياة ،الذي أعادته هذه الجائحة بقوة إلى أرض الواقع“ )ل .م .إبيكوكو في حواره مع
إس .جاييتا ،الرجاء لم يمت .كلمات ا'يمان في زمن اkزمة ،سان باولو ،تشينيسيللو بالسامو ،مي]نو  ،٢٠٢٠صفحة .(٤٠
 21ف .فاريون ،تواضع الله ،كيكاجون  -جماعة بوسيه ،مانيانو  ،١٩٩٩صفحة .٣٠
 22اkب لويجي جوساني ،الحس الديني ،كتاب سبق ا'ستشهاد به ،صفحة .٦٠
 23جوزيبي أونجاريتي )الشاعر ا'يطالي المولود با'سكندرية(” ،اليوم“ ،أشعار ونثر غنائي ،١٩٢٠-١٩١٥ .موندادوري ،مي]نو  ،١٩٨٩صفحة .٤٠
 24إيتي هيلسوم ،أمستردام ١٦ ،مارس  ،“١٩٤١يوميات .طبعة شاملة ،دار أديلفي للنشر ،مي]نو  ،٢٠١٢صفحة .٥٨
 ” 25لقد خلقتنا من أجلك ،وتظل قلوبنا قلقة إلى أن تستريح فيك “ )القديس أغسطينوس ،كتاب ا'عترافات ،أ.(١،١،
 26عن هذه ”الراحة“ ،يكتب جوارديني” ،إنها شيء أكبر بكثير من مجرد البقاء بدون فعل أي شيء :إنها امت]ء في حد ذاته“ )إر جوارديني ،رسائل حول
تعليم الذات ،مورتشلليانا ،بريشا  ،١٩٩٤صفحة .(١٣٦
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لـذا دعـونـا نـنظر فـي الـمواقـف الـمختلفة الـتي رأيـناهـا تـتبدل أو تـتشابـك فـي مـواجـهة التحـدي الـذي نـحن غـارقـون فـيه  -والـذي
يمكن أن نجد فيه أنفسنا بشكل كامل أو جزئي 'ختبار قدرتنا على الصمود.
أ( ” سيسير كل شيء على ما يرام “
ـكرارا فـي اuغـ]ق اkول ” :سـيسير كـل شـيء عـلى مـا يـرام “ .وفـي الـواقـع ،نجـد فـي أنـفسنا جـمي ًعا
لـنتذكـر الـشعار اkكـثر ت ً
نــو ًـعـا مــن الــرجــاء الــطبيعي الــذي نــواجــه بــه الــحياة .فــقد رأيــناه يتفجــر بمجــرد أن بــدأت اkزمــة الــصحية .وبــينما كــان اkطــباء
يـبذلـون قـصارى جهـدهـم بـسخاء مـجازفـين بـحياتـهم ،خـرج الـكثير مـن الـناس إلـى الشـرفـات uظـهار ثـقتهم .وكـثيرا مـا سـمعنا
ص ــدى ه ــذه ال ــكلمات ’’ :س ــيسير ك ــل ش ــيء ع ــلى م ــا ي ــرام ‘‘ .وه ــل ه ــذا ال ــرج ــاء وه ــذا ال ــتفاؤل ق ــد ص ــمدا أم ــام م ــدة التح ــدي
وقساوته؟ لقد وضعته الموجة الثانية في مأزق ،وأظهرت مدى هشاشته وعجزه عن مقاومة التسونامي الذي غمرنا27 .
ويحـدث نـفس الـشيء فـي مـواجـهة الـتناقـضات الـمختلفة الـتي تـصاحـب وجـودنـا .وعـبر عـن ذلـك لـيوبـاردي بـبراعـة” :إذا تـركـنا
لــكنة نــاشــزة تــضرب اkذن ســتختفي رؤيــتنا لــلفردوس فــي لحــظة“ 28 .يــكفي شــيء تــافــه مــثل لــكنة نــاشــزة لتهــديــد الــفردوس
الــذي شــيدنــاه kنــفسنا .دعــونــا نــتخيل مــا الــذي يحــدث عــندمــا تحــل جــائــحة كــورونــا محــل الــفردوس بــكل الــعواقــب الــتي نــعرفــها
جي ًدا.
إن ا'صـطدام بـظروف مـتناقـضة مـع قـسوة الـواقـع يـضع تـماسـك رجـاؤنـا فـي اخـتبار .كـتبت لـي طـالـبة جـامـعية » :كـنت دائـماً
ـحا بـالنسـبة لـي فـي اuغـ]ق اkول وخـاصـة
واثـقة مـن وجـود الـرجـاء ومـن ضـخامـة الـظروف الـتي نـعيشها؛ كـان كـل هـذا واض ً
هـذا الـصيف ،عـندمـا وجـدت نـفسي مـضطرة 'سـتعادة فـترة الـتدريـب .لـكن فـي اkيـام الـقليلة الـماضـية نـما فـيّ عـبء ثـقيل عـلى
ق ــلبي .إذ ل ــم ي ــعد ذل ــك ال ــرج ــاء ه ــو ال ــذي ي ــسود أي ــام ــي ب ــل ف ــقط ال ــكثير م ــن ا'ره ــاق م ــما ت ــرك ــني ذل ــك ف ــري ــسة 'ôف اkف ــكار
واuغراءات اليومية .كيف يمكن أن يحدث ذلك؟“.
ب( التضامن
عـندمـا يـكون الحـدث هـو ’’ شـأن الجـميع ‘‘ ،كـما يـروي كـامـو فـي روايـته ”الـطاعـون“ ،كـل واحـد مـنا يـحاول الـبقاء صـامـدا ً فـي
مــواجــهة هــذا الحــدث بــقدر ا'مــكان؛ لــكن عــاج ـ]ً أم آج ـ]ً  ،تــسقط اkوهــام ،الــواحــدة تــلو اkخــرى ،الــتي نــحاول بــها الهــروب
مـنه .إذ تـؤثـر فـينا قـسوة أحـداث مـعينة لـدرجـة أنـها تهـز فـينا حـتى أكـثر الـيقينيات تـماسـكاً ،مـثل تـلك الـتي لـدى اkب بـانـيلو،
فـي روايـة كـامـو ،الـذي يـرى أمـام وفـاة بـريء انـهيار فـكرة الـعدالـة الجـزائـية” .إذن مـا الـعمل؟ وهـنا تـنيرنـا كـلمات اkب بـانـيلو“،
ك ــما ي ــكتب ري ــكال ــكات ــي» ،ا'ف ــتراض المس ــبق ل ــكل خ ــبرة ع ــناي ــة ان ــسان ــية .ف ــهو ي ــروي ك ــيف أن ــه خ ــ]ل ال ــطاع ــون ال ــعظيم ف ــي
مـرسـيليا نـجا أربـعة فـقط مـن الـطاعـون مـن واحـد وثـمانـين راهـبا ً فـي ديـر الـرحـمة .وهـرب ثـ]ثـة مـنهم 'نـقاذ حـياتـهم .لـكن عـلى
اkقــل واحــد كــان قــادرا ً عــلى الــبقاء .وهــذه هــي الــكلمة اkخــيرة الــتي يســلمها اkب )بــانــيلو( لــلمؤمــنين :أن يــكونــوا بــين هــؤ'ء
الـذيـن يـعرفـون الـبقاء .فـمعرفـة كـيفية الـبقاء هـو فـي الـواقـع ا'سـم اkول kي مـمارسـة لـلرعـايـة .أي ا'سـتجابـة لـنداء أولـئك الـذيـن
سـقطوا .وبـالـمصطلحات الـكتابـية ،هـذا هـو مـا يـنير كـلمة ”هـا أنـا!“ الـتي تـؤنـسن رعـايـة اuنـسان kخـيه ا'نـسان بـعدم التخـلي
عن أي شخص فريسة لعنف الشر غير المقبول .ليس بإعطاء المعنى للشر بل بالبقاء بجانب من أُصيبوا به «29 .
وكـما قـال الـبابـا فـرنـسيس ،لـقد جـعلتنا جـائـحة كـورونـا أكـثر وعـ ًيا بـأنـنا جـمي ًعا فـي نـفس الـقارب ،وقـد شـجع هـذا الـكثيريـن عـلى
الـتشمير عـن سـواعـدهـم لـلمساعـدة ،فـي حـدود إمـكانـياتـهم .إذ ' يـمكن kحـد أن يـنكر الـقيمة الـتي ' مـثيل لـها لهـذا ا'لـتزام،
 27ي]حظ جان دانييلو بقوله” :إن الرجاء ليس هو التفاؤل .والتفاؤل هو ذلك الموقف السهل الذي به نعتقد أن اkشياء ستنتهي دائما ً الى وضعها السليم
بدون تدخل منا .وبشكل أكثر تأملية ،يعتبر هذا الموقف أن الشر كفوضى بسيطة سيقضي على نفسه بنفسه أو كأزمة نمو .وهكذا عندما نلغي
مأساوية الشر يصبح التفاؤل هو أسوأ أعداء الرجاء“ )جان دانييلو ،بحث حول سر التاريخ ،مورتشلليانا ،بريشا  ،٢٠١٢صفحة .(٣٧٠
 28جاكومو ليوباردي ،قصيدة ”فوق صورة 'مرأة جميلة“ ،اkبيات  ،٤٩-٤٧من ديوان الجمال العزيز ،دار بور للنشر ،مي]نو  ،٢٠١٠الصفحات .٩٧-٩٦
 29م .ريكالكاتي” ،وأنا سأرعاك“ ،مقال في جريدة الجمهورية )'ربوبليكا( ،عدد  ١٥أكتوبر  ، ٢٠٢٠صفحة .٢٧
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ولــكن فــي نــفس الــوقــت ' يــمكن kحــد أن يــؤكــد أن الــرعــايــة الـ ُـمقدمــة ،عــندمــا تــنجح وعــندمــا ' تــكون كــذلــك هــي كــافــية لــتلبية
ا'حـتياج الـذي يظهـر فـي أقـسى الـظروف :نـحن لـسنا فـي حـاجـة إلـى الـمساعـدة والـرعـايـة الـطبية فـقط ،بـل نـحتاج أي ً
ـضا إلـى
مــا يــسمح لــنا بــالــنظر إلــى اkلــم والــموت بــدون ا'نــهيار أمــامــهم .وهــنا تــبرز حــدود أي مــحاولــة لــلتضامــن والـ ُقرب والــرعــايــة .إن
طـبيعة ا'حـتياج الـتي أثـارهـا الـوضـع لـدى أولـئك الـذيـن تـركـوا أنـفسهم لـÑذى مـما كـان يحـدث هـي أعـمق مـن الـرد الـتضامـني.
30

ج( اللقاح كحل سحري
مــرحــبا ً أيــها الــلقاح! كــيف ' نــفرح بــعد أن رأيــنا الــكثير مــن اkلــم والــخوف والــحيرة والــموت؟ ومــع ذلــك ' ،يــمكننا تــجاهــل مــا
كـتبته سـوزانـا تـمارو فـي ”رسـالـة إلـى الـطفل يـسوع“ ،نُشـرت فـي صـحيفة كـوريـيري ديـ] سـيرا  ٢٢ديـسمبر الـماضـي» :اغـفر
لـنا عـلى اقـتناعـنا بـأن الـلقاح هـو الـخ]صk ،نـه سـيكون حـ ًقا مـساعـدة رائـعة و' غـنى عـنه - .مـثل الـعلم الـذي يـضع نـفسه فـي
ـادرا عـلى إزالـة ضـباب تـعاسـتنا .ولـلقيام بـذلـك نـحتاج إلـى نـظرة
خـدمـة اuنـسان هـو أيـضا ً رائـع و' غـنى عـنه  -لـكنه لـن يـكون ق ً
جــديــدة وقــلب نــقي يــتحاور بهــذه الــنظرة« 31.تــكشف هــذه الــكلمات عــن ســؤال ' يــمكن تــجنبه :هــل الــلقاح كـ ٍ
ـاف لــëجــابــة عــلى
اkسئلة التي أيقظتها الجائحة؟ هل هذا فقط ما نحتاجه للقضاء على المرض؟.
وم ــتى ' ي ــوج ــد ع ــ]ج ل ــلمرض؟ ك ــتبت وال ــدة ط ــفل م ــصاب ب ــمت]زم ــة خ ــطيرة ل ــلغاي ــة» :ل ــقد دف ــعتنا ه ــذه ال ــفترة ال ــمره ــقة ب ــشكل
خـاص إلـى دخـول ابـني إلـى المسـتشفى فـي الـعنايـة الـمركـزة بـكل مـا فـيها تخـديـر وأنـابـيب .وفـي لحـظات كهـذه ،أتشـبث بـكل
مـا يـذكـرنـي بـأن هـناك مـن يـنظر لـي ويـحبني :لـذلـك أتـصل وأتـبادل الـرسـائـل مـع اkصـدقـاء ،وأقـرأ وأعـيد قـراءة بـعض اkشـياء،
بـاحـث ًة عـن الـقوة .وفـي قـسم طـب اkطـفال حـيث كـنا ،يـعمل اuنـترنـت والـهاتـف بـشكل سـيء لـلغايـة و' تـسمح لـنا الـجائـحة بـرؤيـة
أي ش ــخص .وب ــال ــتال ــي ،ك ــل م ــا أتش ــبث ب ــه ع ــادةً يفش ــل ع ــلى ال ــفور .أت ــذك ــر أن ــني ق ــرأت ج ــملة واح ــدة م ــن الج ــمل ال ــكثيرة
الــمكتوبــة فــي الــصحف الــتي تــقول” :يــجب نــسيان الــعام الــماضــي ،فــلننظر إلــى اkمــام إذ يــأتــي اkمــل مــع وصــول الــلقاح“.
كـيف تـعتقد أن الـرجـاء كـله سـيكون فـي الـلقاح؟ أفـكر فـي ابـني :هـل الـصحة هـي الـتي تـمنحنا الـرجـاء؟ عـندئـذ سـيعتبر ابـني
خــاســرا ً فــي الــنهايــة ،ولــكنه هــو نــفسه ُيــعتبر بــالنســبة لــي فــي كــثير مــن اkحــيان شــاهـ ًدا عــلى رجــاء أعــظم بــكثير .فــالــنظر إلــيه
وإل ــى جس ــده ي ــذك ــرن ــي ب ــال ــرغ ــبة ف ــي ال ــخير ال ــتي ي ــتمتع ب ــها ك ــل م ــنا ،وال ــرغ ــبة ف ــي أن ن ــكون س ــعداء وم ــحبين رغ ــم ن ــقائ ــصنا.
فنقائصنا هي المأساة التي تجعلنا نطرح اkسئلة :فهي تسمح لنا بالطلب والرغبة في المزيد«.
ك ــيف ي ــمكن ال ــرد ع ــلى ال ــفجوة ال ــتي ظه ــرت ع ــلى الس ــطح بس ــبب ح ــال ــة ال ــطوارئ ال ــصحية؟ وح ــتى ق ــبل ذل ــك ،ع ــن أي ف ــجوة
نتح ــدث؟ إن ــها ف ــجوة اح ــتياج ــات اuن ــسان ،وال ــعطش إل ــى ال ــحياة ال ــتي نج ــد أن ــفسنا ف ــيه .وه ــي أي ـ ً
ـضا ف ــجوة ال ــخوف ،ال ــتي
أص ــبحت أك ــثر اس ــتمراري ــة م ــن ال ــموت واkل ــم وم ــن ق ــلق خ ــسارة ال ــحياة أو أن ال ــحياة ل ــن ت ــحقق ذات ــها ف ــي ن ــهاي ــة اkم ــر .ه ــل
تكفي ’’اkجوبة‘‘ التي ذكرناها لملء تلك الفجوة؟
 (٤الهروب من الذات
كـتبت لـي طـبيبة شـابـة» :فـي الـبدايـة كـان تـوجـهي فـي الـتعامـل مـع اkيـام هـو الـرجـاء فـي أن تـسير اkمـور بـشكل أو بـآخـر كـما
كــنت أتــصور .فــأنــا طــبيبة ،وقــد انــتهيت مــن دراســة تــخصصي فــي نــوفــمبر وفــي يــنايــر انــتقلت لــلتو إلــى مــديــنة جــديــدة لــبدء
ـيرا ذاتـي مـن خـ]ل
وظـيفتي الجـديـدة .كـنت مـليئة بـالـتوقـعات وبـالـرغـبة ،بـعد كـل هـذه الـسنوات مـن الـدراسـة ،فـي أن أحـقق أخ ً
عـملي كـطبيبة .وفـي مـارس مـن الـعام الـماضـي ،تـم اuغـ]ق اkول .وكـانـت اuدارة الـصحية فـي حـالـة يـرثـى لـها ،ويـفقد عـقدي
 30يحدث نفس الشيء عندما نسعى لتلبية احتياجات اôخر” :إنه اكتشاف الحقيقة ا' وهي أننا نحبهم ،لسنا نحن من ندخل السرور فيهم؛ و' حتى
المجتمع اkكثر كما'ً و' المؤسسة اkكثر قانونية و' الثروة الفاحشة و' الصحة الحديدية و' أنقى الجمال و' الحضارة اkكثر علما ً يمكن ارضاءهم“
اkب جوساني ،معنى أعمال المحبة ،جمعية النشر التعاونية العالم الجديد ،مي]نو  ،٢٠٠٦صفحة (١٠
 31سوزانا تمارو” ،أود أن أجد البراءة من جديد تحت الشجرة“ ،مقال في جريدة كورييري دي] سيرا ،عدد  ٢٢ديسمبر  ،٢٠٢٠صفحة .٢٩
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ك ــل أول ــوي ــة ول ــم ي ــعد ب ــإم ــكان ــي ال ــبقاء ف ــي المس ــتشفى .إذ ' ي ــمكنني ح ــتى أن أك ــون ه ــناك ل ــلمساع ــدة .إن ــني ط ــبيبة ع ــدي ــمة
الــفائــدة .فــي عــز الــجائــحة! وفــي هــذه اkثــناء ،كــانــت جــميع الــطلبات الــخاصــة بــاkطــباء تُــعرض عــلى شــاشــة الــتلفزيــون .لــقد
أرس ــلت عش ــر س ــير ذات ــية ع ــلى اkق ــل م ــن خ ــ]ل ال ــرد ع ــلى م ــكال ــمات ب ــال ــقرب م ــن ال ــمنزل وب ــعي ًدا ع ــنه ،ل ــكن ل ــم ي ــكن ل ــدي
الــمتطلبات الــ]زمــة .طــبيبة عــديــمة الــفائــدة .يــمكنك تــخيل الــغضب واuحــباط .لــطالــما شــاركــت مــا ســمعته عــن قــيمة مــا هــو غــير
مـتوقـع .لـكن الـحقيقة كـانـت أنـني اعـتقدت فـي أعـماقـي أن مـا هـو غـير مـتوقـع كـان يـجب أن يـكون ضـمن حـدود مـا كـان يـدور
فــي ذهــني عــلى أي حــال .لــذلــك أدركــت أنــني مــهجورة ومــهملة و ُـمـنحاه جــانـبًا .فــقلت لــنفسي :أيــن إلــهك؟ إذا كــان هــناك ،فــقد
نـسيك .ربـما لـيس هـناك " .بـاخـتصار ،لـم يـبقى مـطبوعـا ً فـي داخـلي طـوال تـلك اkشهـر سـوى ا'رهـاق .لـكن أود أن ' أُهـدر
”أزمـتي مـن جـائـحة كـورونـا“ ' .أريـد أن أفـوت الـفرصـة لـلوصـول إلـى جـوهـر الـشك حـول وجـود الـله أو ،عـلى الـعكس مـن ذلـك،
ح ــول إم ــكان ــية وج ــود ال ــله وأن ال ــله يه ــتم ح ـ ًقا ب ــحيات ــي .ه ــل م ــن ال ــممكن ال ــتأك ــيد ب ــيقين ال ــخبرة أن ــه "ح ــتى ش ــعور رؤوس ــنا
مــعدودة"؟ هــل مــن الــممكن أن أكــون عــلى يــقين مــن ذلــك إلــى درجــة أقــنع بــها أولــئك الــذيــن ' يــؤمــنون ،أو بــبساطــة أكــثر أقــنع
بها نفسي عندما أشك؟«.
إذا لــم نــرغــب فــي ’’إهــدار‘‘ اkزمــة الــتي نــمر بــها ،كــما قــال الــبابــا فــرنــسيس ،فــ] يــمكننا تــضييع الــفرصــة بــالــسماح لــÑســئلة
ال ــملحة ب ــداخ ــلنا ف ــي اس ــتفزازن ــا .إن ع ــدم إه ــدار اkزم ــة ه ــو م ــحاول ــة ال ــرد ع ــلى ال ــشك ال ــذي ي ــخيم ف ــي ق ــلوب ــنا ف ــي ك ــثير م ــن
اkحـيان .فـإذا لـم نـواجـه اkمـر وجـها ً لـوجـه ولـم نجـد إجـابـة تـتناسـب مـع الـسؤال ،فـنحن مـضطرون للهـروب مـن أنـفسنا ،بسـبب
استحالة مواجهة مأساة الواقع.
ف ــاله ــروب م ــن ال ــذات ه ــو ال ــطري ــق اkك ــثر ش ــيو ًعــا ،ط ــال ــما أن ــنا ق ــادرون ع ــلى تح ــمل ت ــبعات ــه :وا'ب ــتعاد ع ــن ف ــجوة ال ــقلب وع ــن
ا'حتياجات »المستحيل« إشباعها ،والتي ' يمكن ترويضها وتسبب لنا القلق.
وإذا س ــاد ال ــخوف وال ــتضام ــن ب ــطري ــقة م ــا خ ــ]ل ال ــموج ــة اkول ــى وال ــثان ــية ،ك ــما ق ــلنا ،ل ــساد ع ــدم ال ــيقين ب ــشأن المس ــتقبل،
والـوعـي أكـثر حـدة بـالـحاجـة إلـى الـمعنى وصـعوبـة الـوقـوف أمـامـه .وهـذا هـو الـدافـع وراء الهـروب .إذ نهـرب kنـنا ' نسـتطيع أن
نـحتمل حـياة تـصرخ عـطشا ً إلـى مـعنى .لـذلـك نـحاول أن نـبتعد قـدر اuمـكان عـن أنـفسنا ،تـقريـبًا ’’كـما لـو أنـنا نـعتبر أنـفسنا
أق ــل أه ــمية م ــن ك ــل اôخ ــري ــن“ 32 .إن ال ــثمن ال ــذي ن ــدف ــعه ه ــو ن ــصف ح ــيات ــنا ال ــتي ت ــتضاءل ق ــيمتها .وك ــما ك ــتب أل ــيسان ــدرو
بــاريــكو مــؤخـ ًـرا” :ومــتى نتحــدث عــن هــذا الــموت اôخــر؟ الــموت الــزاحــف الــذي ' يــراه أحــد .لــيس هــناك قــرار لمجــلس الــوزراء
يـأخـذ هـذا فـي ا'عـتبار ،و' تـوجـد بـيانـات يـومـية ،ورسـم ًيا هـو غـير مـوجـود .لـكن كـل يـوم ،مـنذ عـام ،كـانـت هـناك :الـحياة كـلها
التي ' نعيشها“33 .
وبـالهـروب مـن أنـفسنا يـزداد الـوضـع سـوءاًk ،نـه هـكذا لـم تـعد اkشـياء مـلكنا بـعد اôن ويـصبح كـل شـيء غـريـبًا عـلينا .ووصـف
ذلــك اkب جــوســانــي بــسمات ' تُــنسى» :إن الــعقبة الــكبرى أمــام مــسيرتــنا ا'نــسانــية هــي إهــمال الــذات .وعــلى عــكس هــذا
ـحا أن الــمرء
’’اuهــمال“ ،أي فــي ا'هــتمام بــالــذات تــكمن الخــطوة اkولــى لــمسيرة إنــسانــية حــقيقية« .ويــواصــل» :يــبدو واضـ ً
لـديـه هـذا ا'هـتمام ،فـي حـين أنـه لـيس كـذلـك عـلى اuطـ]ق :إذ يـكفي أن نـنظر إلـى الـفجوات الـكبيرة مـن الـفراغ الـتي تـتفتح
فــي الــنسيج الــيومــي لــضميرنــا ومــن فــقدان ذاكــرتــنا« .وإن بــدت كــلمات مــكتوبــة لــنا الــيوم  -حــتى لــو تــرجــع إلــى عــام - ١٩٩٥
ف ــذل ــك kن ال ــجائ ــحة ق ــد ج ــلبت إل ــى الس ــطح دي ــنام ــيكية ال ــخبرة ال ــتي تس ــبقها وت ــتبعها .ت ــجعلنا ك ــلمات اkب ج ــوس ــان ــي واع ــين
ب ــا'ح ــتمال ــية ال ــدائ ــمة ل ــتعرض ال ــنفس البش ــري ــة ل ــëغ ــراء ال ــذي ي ــراف ــقنا ط ــوال أي ــام ح ــيات ــنا :وه ــو إه ــمال ال ــذات .ف ــوراء ك ــلمة
’’أن ــا“ ه ــناك خ ــلط وارت ــباك ك ــبير ال ــيوم ،ول ــكن ] [...إذا أه ــملت ن ــفسي ،ف ــمن المس ــتحيل أن ت ــكون ال ــع]ق ــات م ــع ال ــحياة ه ــي
ـادرا عـلى الـقول بجـديـة أن هـذا
مـلكي ،ولـن تـكون الـحياة نـفسها لـي )الـسماء والـمرأة والـصديـق والـموسـيقى( .فـحتى تـكون ق ً
 32يكتب نيكو' كاباسي]س” :إن كل ما نفعله وما هو معتاد لنا وما يبدو لنا صحيحا ً وكل ما هو هام جدا ً بالنسبة لنا :إنها فقط تلك اkشياء التي تخصنا
حقا ً نعتبرها أقل من اkشياء اkخرى بدون التفكير في بطريقة الحفاظ عليها وضمان حقنا بها ،كما لو أننا نعتبر أنفسنا أقل أهمية من كل الباقين.
فعلى اkكثر ،لنتغير بفعل ذلك الشيء الجديد الذي قلبنا رأسا ً على عقب وغير كل شيء“) .ن .كاباسي]س ،الحياة في المسيح ،المدينة الجديدة ،روما
 ،١٩٩٤صفحة .(٢٩١
 33أليساندرو باريكو” ،لن يحدث مطلقا ً بعد اôن ،الحلقة اkولى“ ٩ ،www.ilpost.it ،مارس .٢٠٢١
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ـحا فـي إدراكـك لـما يـشكل ذاتـك .فـ] يـوجـد شـيء أروع مـن اكـتشاف اkبـعاد الـحقيقية لـلذات،
يـخصني ،عـليك أن تـكون واض ً
وليس هناك شيء غني بالمفاجآت مثل اكتشاف المرء لوجهه ا'نساني“34 .
وفــي انــتشار ذلــك ا'ضــطراب ،هــناك أيـ ً
ـضا تــأثــير خــارجــي عــلى شــخصنا .إذ يظهــر ضــعف اuحــساس بــالــذات ك ـ َعرض مــن
أعـراض الـتوجـه الـذي تـنتهجه ثـقافـتنا والـمأزق الـذي تجـد نـفسها فـيه» :إذ أن تـطور الـحضارة ،فـي الـواقـع ،هـو كـذلـك بـالـقدر
الـذي تـسمح فـيه بـالـظهور عـلى السـطح وتـوضـيح قـيمة اkنـا الـفرديـة« .إنـها الـنتيجة الـمفارقـة kحـد اkمـثال ،وهـو مـثل الحـداثـة،
الـذي ادعـت فـيه الـذات الـحق فـي أن تـضع نـفسها فـي الـمركـز كـسيد لـذاتـها ولـ]شـياء ،ووضـع الـعقل نـفسه كـمقياس لـلواقـع.
لـقد تـم فـصل الـله ،السـر ،عـن مـفهوم الـحياة والـعالـم ،والـذي يـشير إلـيه الـواقـع فـي الـنهايـة بـشكل غـير قـابـل لـ]خـتزال .لـم يـؤدي
هــذا إلــى عــ]قــة وثــيقة ومــباشــرة بــالــواقــع ،بــل إلــى الهــروب مــنه ومــن مــعناه وإلــى اخــتزال الــوجــود اuنــسانــي إلــى مجــرد أمــر
مس ــلم ب ــه» .ووس ــط ح ــال ــة ا'ض ــطراب ح ــول ال ــوج ــه ال ــنهائ ــي ’’ل ــلذات‘‘ ا'ن ــسان ول ــلواق ــع ،ه ــناك م ــحاول ــة ق ــصوى ت ــنضج ال ــيوم
لــمواصــلة هــذا الهــروب مــن الــع]قــة مــع ذلــك الســر الــ]مــتناهــي الــذي يــراه كــل انــسان عــاقــل فــي اkفــق وفــي جــذور كــل خــبرة
انــسانــية :إذ يــجب إنــكار أي اتــساق نــهائــي لــلحياة .فــإذا بــدا أن الــواقــع يهــرب مــن ســيادة اuنــسان الــمزعــومــة ،فــإن الــمصدر
ال ــنهائ ــي ل ــلكبري ــاء ه ــو إن ــكار أي ات ــساق ،وا'ع ــتبار ب ــشكل ت ــقدي ــري أن ك ــل ش ــيء مج ــرد وه ــم أو ل ــعبة .وي ــمكننا أن ن ــسمي
بالعدمية كل ما يسود اليوم في طريقة التفكير والنظر الى الواقع«35 .
إنـه هـروب يـصفه الـكتاب الـمقدس بـطريـقة مـختلفة تـما ًمـا فـي الـفصل اkول مـن سـفر يـونـان الـنبي .نـحن نـعلم مجـريـات أحـداث
الـقصة .فـقد تـكررت هـذه الـعبارة مـرتـين فـي ا'صـحاح’’ :كـان يـونـان هـار ًبـا مـن وجـه الـرب“ 36 .لـكن هـذا الهـروب مـن الـله ،كـما
يـقول اkب جـوسـانـي ،يـتشابـه مـع ’’الهـروب مـن مـسؤولـيتنا ،أي الهـروب مـن الـحياة ”الـواحـدة“ ،ومـن الـوحـدة مـع كـل اkشـياء ،
والهـروب مـن ا'مـت]ء  ،والهـروب مـن الـمعنى ومـن ا'مـت]ء" .لـذلـك ،حـتى لـو كـنا ’’مخـلصين بـشكل قـاطـع لحـركـة كـاثـولـيكية‘‘ -
كـما قـال فـي عـام  ١٩٦٣لمجـموعـة مـن الـمسئولـين فـي ذلـك الـوقـت  -وأعـطيناهـا كـل وقـت فـراغـنا ،فـإن الهـروب مـن الـع]قـة مـع
السر ”يعد فرا ًغا نسمح به في كل يوم لدينا“ 37 ،فهو هروب من الذات يمكن أن يتخذ أشكا'ً مختلفة.
أ( إدمان النشاط
يـمكننا تـجنب الـصرخـة الـتي تـأتـي مـن أحـشاء إنـسانـيتنا بـإلـقاء أنـفسنا بـشكل محـموم فـي الـعمل ،وإلـزام أنـفسنا إلـى حـد '
نجـد فـيه وقـتا ً لـلتفكير فـي احـتياجـاتـنا الـحقيقية .ويـصبح الـنشاط مـثل إدمـان المخـدرات .وإلـى أي مـدى يـغزو هـذا الـنشاط
حـياتـنا ،ورأيـنا ذلـك عـندمـا أجـبرتـنا عـمليات اuغـ]ق عـلى الـتوقـف :بـقينا فـي مـنازلـنا ،واضـطررنـا فـجأة لـلتعامـل مـع أنـفسنا.
وك ــم م ــنا اك ــتشفوا أن ــهم ف ــارغ ــين وم ــرت ــبكين و' ي ــطيقون ال ــنظر إل ــى أن ــفسهم! ف ــإدم ــان ال ــنشاط ه ــو ع ــمل ب ــدون س ــبب م ــ]ئ ــم،
وبـالـتالـي ' يـؤدي إلـى ا'نـفتاح والـنضوج .وهـكذا ،عـندمـا تـعيش لحـظات مـعينة مـن فـترات الـراحـة القسـريـة ،تجـد نـفسك مـليئًا
بــعدم اkمــان وتــشعر بــعبء ذاتــك كــما لــو كــان جـ ً
ـب] تحــمله عــلى كــتفيك .كــما كــتبت لــي إحــدى الــشابــات» :فــي هــذه اkشهــر
الـصعبة والـجافـة ،أدركـت أنـني ' أسـتطيع الـوقـوف أمـام أسـئلة مـعينة ،وعـندمـا تـطفو عـلى السـطح  -وهـذا مـا يحـدث غـالـبًا -
أحـاول دفـنها بـقائـمة اkشـياء الـتي يـجب الـقيام بـهاk ،نـني ' أمـلك إجـابـة .وهـذا أمـر يـدمـرنـي .فـعندمـا يـسألـني اkصـدقـاء عـن
حــالــتي ' ،أعــرف أب ـ ًدا مــاذا أجــيب :لــدي طــف]ن رائــعان وفــي صــحة جــيدة ،وجــميعنا بــخير واقــتصاد ًيــا لــم نــتأثــر بــالــجائــحة
ول ــيس ل ــدي م ــا أش ــكو م ــنه ،ل ــكنني دائ ـ ًـما أش ــعر ب ــفراغ ق ــوي وب ــوح ــدة ك ــبيرة ،وأن ــا دائ ـ ًـما غ ــاض ــبة وف ــي ك ــل ش ــيء أرى دائ ـ ًـما
ال ــجان ــب الس ــلبي .وم ــع أص ــدق ــائ ــي ،لس ــت دائ ــما ً ح ــرةk ،ن ــني أخ ــشى أن ي ــتطرق الح ــدي ــث ع ــن ال ــفراغ ال ــذي أع ــيشه ف ــيتحول
اللقاء الى صمت محرج ' مفر منه إ' بالتغيير السريع لموضوع الحديث«.

 34اkب لويجي جوساني ،بحثا ً عن الوجه ا'نساني ،دار بور للنشر ،مي]نو  ،٢٠٠٧صفحة .٩
 35نفس الكتاب المذكور عاليه ،الصفحات  ١٠و.١٣
 36راجع سفر يونان ،اصحاح  ،١آية .١٠
 37أخوية الشراكة والتحرر ،الوثائق المسموعة والمرئية ،الرياضة الروحية لمسئولي شبيبة الطلبة ،فاريجوتي ٩-٦ ،ديسمبر .١٩٦٣
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يـمكن أن يـكون لـلنشاط الـذي أتحـدث عـنه الـعديـد مـن الـموضـوعـات أو الـمجا'ت :عـادة هـو الـعمل ،ولـكن يـمكن أن يـكون حـز ًبـا
أو ج ــمعية ث ــقاف ــية أو خ ــدم ــة ت ــطوع ــية أو  -ك ــما ق ــال اkب ج ــوس ــان ــي ’’ -ح ــرك ــة ك ــاث ــول ــيكية‘‘ .ون ــحن أول ال ــمشارك ــين ف ــي ه ــذا
الـموقـف :فـبا'نـغماس فـي نـشاط عـملي يـمكننا الـتنصل مـن الـتزام جـاد بـإنـسانـيتنا .حـتى ’’الـقيام بـأنشـطة الحـركـة‘‘ يـمكن أن
يكون وسيلة للهروب من أنفسنا.
وقـد حـذرنـا اkب جـوسـانـي مـن ذلـك الـموقـف فـي مـناسـبات عـديـدة ،كـما حـذرنـا مـما يـكمن فـي جـذوره .فـالـنشاط ،فـي الـواقـع
ه ــو اkش ــياء ال ــتي ن ــقوم ب ــها واkش ــياء ال ــتي ن ــشارك ف ــيها وال ــتي ن ــبحث ف ــيها ع ــن اuش ــباع وال ــتي ت ــشكل ال ــمعنى ال ــحقيقي
لــحياتــنا وهــي الــموضــوع الــحقيقي لــتقديــر ذواتــنا :ولــيس الــله و' الــمسيح .إنــها ليســت عــ]قــة مــع الســر الــذي صــار جســدا ً.
»فــي الــواقــع ،مــن الــناحــية الــوجــوديــة ،نــحن نُــقدر أشــياء أخــرى أكــثر مــن الــمسيح« .فــنحن مــرتــبطون بــالحــركــة لــيس مــن أجــل
السـر الـذي تحـمله ،ولـكن مـن أجـل اkشـياء الـتي نـقوم بـها .و »هـذا ' ُيـنمي خـبرة حـياتـنا« 38 .و' يـبدو مـن الـمبالـغة قـول هـذه
اkشـياء .فـحين مـا يـربـطنا فـي الـواقـع هـو اkشـياء الـتي نـقوم بـها فـقط ،فـعاجـ]ً أم آجـ]ً ،نـفقد ا'هـتمام بـوجـودنـا مـ ًعا» :تٌـركـت
الحـركـة مـنذ ثـ]ثـين عـا ًمـا فـي نـهايـة الـجامـعة :لـقد كـانـت أيـامـي مـليئة بـاkنشـطة والـع]قـات ،ولـكن ضـاع مـعنى كـل شـيء وسـط
أمرا مفرو ًغا منه وبالتالي صارت الحياة قاحلة«.
كل ذلك ،فقد اُعتبر ً
ب( تشتيت ا\نتباه لملء الفراغ بالضوضاء
عــندمــا يــصبح مــن الــحتمي تــقريـبًا الــوعــي بــهشاشــتنا الــشخصية ،كــما حــدث فــي هــذه الــفترة مــن ا'ســتفزازات وا'خــتبارات،
عـندمـا نـلمس وجـودنـا الـعارض وكـيانـنا الـعابـر ،نـلجأ بـسهولـة إلـى سـ]ح تشـتيت ا'نـتباه .وعـندمـا تظهـر فـينا أسـئلة تـضعنا فـي
مــسائــلة مــع أنــفسنا وتــثير فــينا الــضيق و' نــعرف كــيف نــجيب عــليها ،فــإنــنا نــم Ñفــراغ الــرد بــالــضوضــاء .وفــي أوقــات فــراغــنا
نله ــث وراء م ــا ي ــثيرن ــا م ــن اkخ ــبار ون ــتجول ه ــنا وه ــناك ع ــلى اuن ــترن ــت وف ــي ش ــبكات ال ــتواص ــل ا'ج ــتماع ــي ،ون ــأت ــي دائ ـ ًـما
بـاهـتمامـات جـديـدة ونـتنقل بسـرعـة مـن شـيء إلـى آخـر بـدون الـتعمق فـي أي شـيء :فهـدفـنا ،مـعترف بـه أو غـير مـعترف بـه ،هـو
التهـرب مـن مـسألـة الـمصير والـحاجـة الـملحة الـتي نـشعر بـه ،ومـحاولـة عـدم مـحاسـبة أنـفسنا 39 .إنـه سـ]ح ظـاهـر ،كـما نـعلم،
إ' أنه لن ينفع في النهاية ،لكننا نرضى بالهدنة التي تضمن لنا على اkقل فترة من الوقت.
يــمكن أن يــميز تشــتيت ا'نــتباه وعــدم الــتفكير الــكثير مــن أيــامــنا وحــتى فــترات طــويــلة مــن حــياتــنا .فــهم يــمثلون ،إلــى حــد مــا،
الـجانـب اôخـر مـن الـتهكم :فـعندمـا يفشـل تشـتيت ا'نـتباه فـي الـواقـع ،يـسود الـتهكم ،وهـي طـريـقة أخـرى uغـ]ق الـباب أمـام
الحاجة الملحة ،مفضلين اعتبار كل شيء غير متسق وا'بحار »على ضفاف الشعور بالعدم«40 .
’’ل ــم أص ــدق“ ،ك ــما ي ــعترف ب ــرن ــان ــوس” ،أن م ــا ي ــتم ت ــعري ــفه ب ــكلمة تش ــتيت ا'ن ــتباه ال ــشائ ــعة ي ــمكن أن ي ــكون ل ــه ط ــاب ــع ال ــتفكك
والـتفتت“ 41 .نـنغمس فـي ا'غـتراب وفـي مـيكانـيكية الـحياة؛ فـنصبح أقـل حـضورا kنـفسنا :وتشـتتنا يـعني فـصلنا عـن جـوهـر
الحياة.

 38اkب لويجي جوساني ،الم]ئمة ا'نسانية ل]يمان ،دار بور للنشر ،مي]نو  ،٢٠١٨الصفحات  ١٠٤و.١٠٧
” 39تشتيت ا'نتباه“ ،كما يوضح روماني جوارديني ،هو ”الحالة التي ' يجد فيها ا'نسان مركزا ً أو وحدة وتهيم أفكاره من موضوع ôخر ،ومشاعره غير
محددة وإرادته ليست سيدة إمكاناته“ )ر .جوارديني ،مدخل للص]ة ،دار مورتشيلليانا للنشر ،بريشا  ،١٩٧٣صفحة .(٢٣
 40اkب لويجي جوساني ،اkلفة مع المسيح ،سان باولو ،تشينيزيللو بالسامو )مي]نو(  ،٢٠٠٨صفحة .١٤٧
 41ج .برنانوس ،يوميات راعي كنيسة من الريف ،موندادوري ،مي]نو  ،١٩٦٧الصفحات .٢٣٩-٢٣٨
13

ج( العودة إلى الحياة الطبيعية لفتح صفحة جديدة
تـساءل أورويـل فـي عـام » :١٩٣٩مـاذا يـنتظرنـا؟ هـل انتهـت الـمباراة حـ ًقا؟ هـل يـمكننا الـعودة إلـى مـا كـانـت عـليه حـياتـنا مـن
ق ــبل ،أم أن ــها انته ــت إل ــى اkب ــد؟« 42.ول ــم ي ــفقد ال ــسؤال ق ــوت ــه .اق ــلب ال ــصفحة ف ــي أس ــرع وق ــت م ــمكن ،ات ــرك وراءك م ــا ح ــدث،
انــسى! هــذه هــي الــضرورة الــتي يــبدو أنــها مــتداولــة :تــصرف كــأن شــيئًا لــم يحــدث ،وكــأن اkســئلة لــم تســتيقظ والــوفــيات لــم
تحــدث والــضياع كــان مجــرد حــادث يــمكن مــحوه بــقطعة مــن ا'ســفنج .إنــه إغــراء كــامــن دائـ ًـما ،كــما كــتب فــاســيلي جــروســمان
فـي نـهايـة حـياتـه” :دع كـل شـيء يـعود إلـى مـا كـان عـليه قـبل هـذا الـتغيير الـذي ' يـطاق ،فـليعد كـل شـيء إلـى عـادة كـما كـان،
شــيء واضــح ،ولــيختفي كــل أثــر لــذلــك الــشيء الجــديــد الــذي يكســر عــظامــك و يــدخــل فــي دمــك …“ 43 .ومــن مــوقــف كهــذا '
يمكن أن ينتج عنه أي مكسب لخبرتنا ،بل الواضح هو العكس من ذلك.

 42ج .أورويل ،قليل من الهواء ،روايات ومقا'ت ،موندادوري ،مي]نو  ،٢٠٠٠صفحة .٧٦٣
 43فاسيلي جروسمان ،ليكن الخير معكم! ،أديلفي ،مي]نو  ،٢٠١١صفحة .٢١٢
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الفصل الثاني

نحـــن تَطـ ُلــــــع وانتظــــــار
إن ا'ن ــغماس ف ــي ال ــنشاط ال ــعملي وتش ــتيت ا'ن ــتباه وح ــتمية ال ــعودة إل ــى ال ــحياة ال ــطبيعية  -ل ــيس ،ك ــما ن ــعلم ،ه ــو ال ــطلب
ال ــمفهوم ل ــلتغلب ع ــلى ال ــصعوب ــات واس ــتعادة وض ــع ص ــحي واق ــتصادي أك ــثر اس ــتدام ــة ول ــكن ال ــقلق م ــن ال ــنسيان uس ــكات
اkس ــئلة ا'ن ــسان ــية  -ك ــلها ط ــرق لله ــروب م ــن ال ــذات وم ــن ال ــواق ــع :وه ــي ت ــمثل ت ــرت ــيبًا م ــعتا ًدا ب ــالنس ــبة ل ــمعظم ال ــناس ،وال ــذي
يـسمح لـلمرء بـعدم الـتعامـل مـع ذلـك الـعمق الـذاتـي الـذي يـمكننا تـلخيصه فـي الـكلمة المسـتخدمـة بـالـفعل" :انـتظار"؛ انـتظار
لـلحياة ولـلمعنى ولـ]مـت]ء ولـتحقيق الـذات .ومـع ذلـك ،كـما قـلنا ،هـناك ظـروف مـثل الـجائـحة ،بـكل مـا يـترتـب عـليها مـن عـواقـب،
والتي تنتزعنا من تشتت ا'نتباه للحظات قليلة وتعيدنا من هروبنا وتضعنا أمام أنفسنا.
لـماذا تفشـل مـحاو'تـنا لـتحقيق ذواتـنا أو الهـروب مـنها؟ kن ”الـنفس تـفوق الـعالـم ،فـهي ' تشـبع بـما تـراه الـعيون وبـما أعـرفـه.
إنـها تـبكي مـن الـحنين“ 1.ورغـم تـنفيذهـا بـالـتزام أو بـعناد ،لـم تـنجح أي مـن مـحاو'تـنا فـي تـحقيق مـا نـسعى إلـيه ،ضـمنيًا أو
صـراحـ ًة ،أو عـندمـا نسـتيقظ فـي الـصباح ونـقوم بـأنشـطتنا أو نـنظم "هـروبـنا" .وذلـك بسـبب الـقصور الـبنيوي لـقوانـا ولـÑشـياء
الـتي نـتمكن مـن الـحصول عـليها و' يـمكننا الـعثور عـلى مـا نـنتظره أس ًـ
ـاسا .هـذا هـو السـبب فـي أن تـؤكـد سـيمون فـيل بشـدة:
»إن أغ ــلى ال ــخيرات ' ي ــجب ال ــبحث ع ــنها ب ــل ان ــتظاره ــا .ف ــفي ال ــواق ــع ' ،يس ــتطيع اuن ــسان ال ــعثور ع ــليها ب ــقوت ــه ال ــخاص ــة
وح ــده ــا ،وإذا ش ــرع ف ــي ال ــبحث ع ــنها ،فسيج ــد مح ــلها ب ــعض ال ــخيرات ال ــزائ ــفة وال ــتي ل ــن ي ــتمكن ح ــتى م ــن ال ــتعرف ع ــلى
زيفها“2.
 (١حقيقة \ يمكن اقتÉعها
ا'نــتظار ،إذن ،هــو مــا يــبقى دائـ ًـما عــندمــا أثــبتت مــحاو'تــنا ،بــما فــي ذلــك الــمحاو'ت الــناجــحة  -و' ســيما تــلك  -أنــها غــير
كافية لتحقيق الهدف ،أي تحقيق الذات وا'مت]ء هنا واôن في كل لحظة وليس غدا ً أو في اôخرة.
لقد حدد أحد أعظم الشعراء المعاصرين الذي وافته المنية مؤخراً ،آدم زاجايسكي ،بهذه الكلمات رحابة توقعاتنا:
” تلك اللحظات القصيرة
نادرا ما تحدث -
التي
ً
هل هذه هي الحياة؟
تلك اkيام القليلة
التي يعود فيها الوضوح -
هل هذه هي الحياة؟
تلك اللحظات عندما كانت الموسيقى
تستعيد كرامتها -
هل هذه هي الحياة؟
تلك الساعات النادرة
التي ينتصر فيها الحب -
هل تكون هذه حياة؟“3 .

 1ب .فان ديرمير ،يوميات تائب ،دار باوليني للنشر ،ألبا )كونيو( ،صفحة .٣٤
 2سيمون فيل ،انتظار الله ،روسكوني ،مي]نو  ،١٩٧٢صفحة .٧٦
 3آدم زاجايسكي” ،اللحظات القصيرة“ ،التعافي من الصمت ،موندادوري ،مي]نو  ،٢٠٢٠صفحة .١٦
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فـي الـشعر ،الـشيء الـذي يـنتمي إلـى خـبرة الجـميع هـو الـنموذج الـذي ُيـقدم للجـميع .عـلى الـرغـم مـن أن الـثقافـة الـتي نـعيش
فــيها تــحاول قــمع هــذا ا'نــتظار أو إحــباطــه أو تــغييره ،فــإن كــل مــحاولــة مــنه تــصطدم بــشيء ' يــمكن تــجنبه :طــبيعتنا كبشــر.
يــتعرف بــيرتــولــد بــريــخت عــلى هــذا فــي إحــدى قــصائــده” :إن عــدم إشــباع الــشهوات ،بــل نــسيانــها ،كــما يــقولــون ،هــو حــكمة' .
أسـتطيع الـقيام بـكل هـذا :إنـني حـقا ً أعـيش فـي أزمـنة مـظلمة!“ 4 .حـتى اkزمـنة الـمظلمة ' يـمكنها مـحو الـرغـبة مـن الـقلب،
وانـتظار شـيء يـتفق مـع عـطشنا لـلحياة .إن "الـثقافـة الـمهيمنة" ،الـتي قـد يـكون لـها مـصلحة مـعينة فـي تـعزيـز إفـراغ الـحياة
مـن مـعناهـا وتـفضيل الـعدمـية الـوجـوديـة” ،مـهما كـان تـأثـيرهـا عـلى عـقل الـفرد وبـالـتالـي عـلى عـقل الجـماهـير ،فـإن لـها حـدو ًدا
تـضطر أمـامـها إلـى الـتوقـف :فـطبيعة اuنـسان الـتي يحـددهـا الـحس الـديـني“ .كـما يـؤكـد اkب جـوسـانـي أن هـذه الـطبيعة ”'
يــمكن أن تــتعرض لــلضمور الــتام مــطل ًقا ،بــل ســتكون دائـ ًـما فــي حــالــة انــتظار بــشكل أو بــآخــر“ 5 .فهــذا ا'نــتظار هــو الــحقيقة
الـتي ' تـنفصم والـتي يـجب عـلى كـل مـنا الـتعامـل مـعها فـي كـل لحـظة مـن حـياتـه ،حـتى عـندمـا نهـرب مـنها” .هـل وعـدنـا أحـد
ب ــأي ش ــيء؟ ف ــلماذا ن ــنتظر؟“ 6.به ــذه ال ــكلمات ،ح ــدد ب ــاف ــيزي م ــرك ــز ذات ــه وذات ــنا ،وه ــو ال ــشيء ال ــذي ي ــخصنا ج ــمي ًعا :ي ــنتمي
ا'ن ـ ــتظار إل ـ ــى ن ـ ــسيجنا اkص ـ ــلي :ل ـ ــقد ُ
خـ ــلقنا كـ ”ان ـ ــتظار“ .ن ـ ــحن ' ن ـ ــنتظر ف ـ ــقط :ب ـ ــل ن ـ ــحن ان ـ ــتظار! ك ـ ــتبت ل ـ ــي إح ـ ــدى
ال ــصدي ــقات” :أدرك أن أع ــماق ذات ــي ت ــنتظر ش ــيئًا ي ــعطي رج ــا ًء ،إن ــها ت ــنتظر أن ت ــكون ق ــادرة ع ــلى أن ت ــقول” :ن ــعم ،ه ــناك
رجـاء“ .فـي الـوقـت الـذي أمـيل فـيه إلـى اuجـابـة” :لسـت مـتأكـدة تـمامـا ً مـن ذلـك“ ،أدرك أنـني ُ
خـلقت مـن انـتظار uيـجابـية نـهائـية
ف ــي ك ــل ش ــيء أع ــيشه ،أي أن ــني ُ
خــلقت م ــن أج ــل ال ــرج ــاء .أع ــلم أن ــه ف ــي ك ــثير م ــن اkح ــيان أن اkب ج ــوس ــان ــي وأن ــت ك ــررت ــم
وأظهــرتــم لــنا أنــه إذا كــان هــناك مــثل هــذا ا'نــتظار ،فهــذه بــالــفعل عــ]مــة عــلى أن هــناك مــا يــجيب عــليكم .لــكن يــبدو لــي أنــني
أعرف ذلك فقط بتكرار هذه الكلمات“.
يــنشغل الجــميع ،حــتى أولــئك الــذيــن يــبدون غــربــاء عــلى هــذا ا'نــتظار ،والــذيــن ' يــقيمون لــه وزنًــا أو ' يــأخــذونــه عــلى محــمل
الجــد ،إمــا بتشــتيت انــتباهــم أو نــقد إنــسانــيتهم ،وعــندمــا يــصادفــون وجــو ًدا يحــمل وعــدا ً وبــمعنى يــرتــبط بــه ،فــهم ' يــبقون غــير
مــبالــين :فــهم يــرون شــرارة ا'نــتظار تــضيء مــن جــديــد فــي نــفوســهم ويــجب أن يــعترفــوا kنــفسهم بــأنــهم كــانــوا أيــضا ً يــنتظرون
سـرا ً .كـما حـدث لـهؤ'ء الـطلبة الـجامـعيين ،فـي الـفترة الـفاصـلة بـين اuغـ]ق اkول والـثانـي ،فـي جـو مـن اuذعـان الـتام تـقريـبًا،
الـذيـن تـلقوا مـن بـعض رفـاقـهم الـمنشور ”الـجامـعة ليسـت مـغلقة مـا دمـنا نـعيش“ 7.لـقد غـيروا وجـوهـهم  ،وعـاد ا'نـتظار إلـى
الظهور فيهم.
ا'نــتظار أمــر واقــع .هــذا مــا ذ ّـكـرنــا بــه الــبابــا بــنديــكتوس الــسادس عشــر» :ا'نــتظار هــو ُبــعد يــتدفــق عــبر وجــودنــا الــشخصي
والـعائـلي وا'جـتماعـي بـأكـمله .فـا'نـتظار حـاضـر فـي آ'ف الـمواقـف ،مـن أصـغرهـا وأكـثرهـا تـفاهـة إلـى أكـثرهـا أهـمية ،والـتي
تـشملنا بـشكل كـامـل وعـميق .فـلنفكر ،مـن بـين هـذه الـمواقـف ،فـي انـتظار الـزوجـين لـطفلهم؛ أو انـتظار قـريـب أو صـديـق يـأتـي
لــزيــارتــنا مــن بــعيد؛ لــنفكر ،بــالنســبة لــشاب ،فــي انــتظار نــتيجة اخــتبار حــاســم ،أو مــقابــلة عــمل؛ فــي الــع]قــات الــعاطــفية ،فــي
انـتظار لـقاء مـع أحـد أفـراد أسـرتـه ،أو ردا ً عـلى رسـالـة ،أو قـبول غـفرانـا ً  ...يـمكن الـقول إن اuنـسان حـي طـالـما يـنتظر وطـالـما
الـرجـاء حـي فـي قـلبه .ويـتعرف اuنـسان عـلى نـفسه مـما يـنتظره :كـما يـمكن قـياس ”قـامـتنا“ اkخـ]قـية والـروحـية بـما نـنتظره
ونتمناه«8 .
فـا'نـتظار هـو مـكون أسـاسـي لـذاتـنا إلـى درجـة أن أسـوأ الـمواقـف وأكـثرهـا إيـ] ًمـا وتـناق ً
ـضا ' يـمكنها مـحوه تـما ًمـا؛ حـتى فـي
الـظروف الـتي لـديـنا فـيها كـل اkسـباب لـعدم ا'نـتظار أكـثر مـن ذلـك ،ولـديـنا شـهادة عـن ذلـك” :وقـتي ممتلئ دائ ًـما ،ولـكن مـن
ال ــصباح إل ــى ال ــمساء وف ــي الخ ــلفية ه ــناك ا'ن ــتظار“ 9،ك ــما ك ــتب دي ــتري ــش ب ــون ــهوف ــر م ــن س ــجن تيج ــل ف ــي ب ــرل ــين ،ح ــيث ت ــم
 4ب .بريخت» ،إلى هؤ'ء القادمين« ،اkبيات  ،٣٣-٣٠اkشعار .الجزء الثاني ) ،(١٩٥٦-١٩٣٤إيناودي ،تورينو  ،٢٠٠٥صفحة .٣١١
 5اkب جوساني ،حدث حياة ،أي قصة ،إعداد ك .دي مارتينو ،إديت ،روما  ،١٩٩٣صفحة .٤١
 6تشيزاري بافيزي ،حرفة العيش .اليوميات  ١٩٥٠-١٩٣٥بمذكرته السرية ،بور ،مي]نو  ،٢٠٢١صفحة .٤٠٠
https://www.ateneostudenti.it/2020/11/01/luniversita-non-e-chiusa-finche-noi-viviamo 7
 8البابا بنديكتوس السادس عشر ،في ص]ة التبشير الم]ئكي ٢٨ ،نوفمبر .٢٠١٠
 9ديتريش بونهوفر ،المقاومة وا'ستس]م ،كويرينيانا ،بريشا  ،٢٠٠٢صفحة .١٤٦
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سـجنه مـن عـام  ١٩٤٣إلـى عـام  ١٩٤٥ثـم تـم شـنقه بسـبب مـعارضـته لـلنظام الـنازي .ولـم يـضيع دقـيقة واحـدة ،وفـي الخـلفية
كان انتظاره ينمو.
' شـيء يـمكن أن يهـزم هـذا الـبرهـان اkول والـغير قـابـل لـلتدمـير :نـحن ’’انـتظار‘‘ .وفـي إشـارة لـقصة قـصيرة لـكافـكا ،يتحـدث
الـكاتـب اuسـبانـي جـوسـتافـو مـارتـين جـارزو عـن قـلبنا الـمنتظر مـثل ’’حـيوان يـطلب أشـياء ' نسـتطيع الـقيام بـها ،لـكنه يـصر
عــلى أن نــقوم بــها‘‘ 10.وكــتب إيــريــباريــن ،فــي نــفس ا'تــجاه» :وكــيف يــمكن أن أقــول لــنفسي وأنــا أشــاهــد الــحياة الــتي تــمر!
تـجاه الـشاطئ وبـالـرغـم مـن الـدمـار الـعنيف الـذي يـلحقه بـنا الـزمـن ،لـم نـضعف و' حـتى فـصلة واحـدة ،ولـم يـمنحنا أي هـدنـة
ولو لثانية ،هذا الحلم بالمستحيل الذي ' يتوقف«11.
 (٢الحُ نُو على الذات
فــلننتبه ،أن واقــع هــذا ا'نــتظار ،رغــم ضــخامــته ومــوضــوعــيته ،لــيس هــو الــكلمة اkخــيرة .أي :أنــه يــحتاج إلــى اعــترافــنا وقــبولــنا
وتـأكـيدنـا عـلى قـيمته .وهـو لـذلـك يتحـدى عـقولـنا وحـريـتنا .وهـذه هـي عـظمتنا كبشـر :ا'نـتظار هـو فـي طـبيعتنا ،لـكن يـمكننا أن
نــحاول بــطرق عــديــدة  -كــما قــلنا  -أن نــعيش كــما لــو لــم يــكن مــوجــوداً ،بتشــتيت انــتباهــنا ،وبــالــتظاهــر بــأنــه غــير مــوجــود؛ إنــه
موجود  ،لكنه ' يفرض نفسه بطريقة آلية.
قــد يــدرك الــبعض اkمــر كــمصيبة ' تُــحتمل وهــو أن بــرهــان ا'نــتظار الــذي هــو نــحن ' يــفرض نــفسه بــطريــقة آلــية ،لــكن يــجب
عــلينا ا'عــتراف بــه؛ كــما يــمكنهم أن يــعتبروا بــنفس الــطريــقة الــحقيقة بــأنــه بــاuضــافــة إلــى عــدم قــدرتــنا عــلى اشــباعــه بــقوانــا
الــفرديــة ' ،يــمكننا التخــلص مــنه .لــكن إذا بــقينا مخــلصين لــخبرتــنا ،ســنفهم أنــه لــن يــكون مــن الــم]ئــم لــنا قــطعه مــن نــسيج
كـيانـنا ،ومـن حـسن الحـظ أن مـحاولـة خـنق ا'نـتظار أمـر مسـتحيل فـي الـنهايـة .ومـرة أخـرى ،يـنيرنـا بـافـيزي” :ا'نـتظار ' يـزال
عـم]ً .وعـدم ا'نـتظار هـو شـيء مـخيف“ 12 .ويـمكن لـكل واحـد الـتحقق مـن ذلـك عـندمـا يسـتيقظ فـي الـصباح و' يـنتظر شـيئًا.
ـادرا عـلى ا'عـتراف لـنفسه إذا كـان مـن اkفـضل ا'سـتيقاظ مـتوقـ ًعا شـيئًا مـا أو فـتح عـينيه عـلى
وفـي تـلك اللحـظات سـيكون ق ً
اليوم دون انتظار أي شيء.
إن ا'نــتظار  -الــذي ' يــمكن kحــد اقــت]عــه تــما ًـمـا مــن قــلوبــنا  -يــضعنا كــل صــباح أمــام بــديــل ،والــذي يــضع عــلى الــمحك مــا
يحــدد عــظمتنا كبشــر :الحــريــة .مــا هــو الــبديــل؟ خــذ ا'نــتظار عــلى محــمل الجــد أو اتــركــه يــضيع .ولــم يــتم اتــخاذ الــقرار كــأمــر
مســلم بــه .لــذلــك نــحن أحــرار .وكــتب لــي أحــد اkشــخاص” :هــذه هــي الــمرة اkولــى الــتي أحــاول فــيها اuجــابــة عــلى اkســئلة
الــتي تــطرحــها عــلينا قــبل الــريــاضــات الــروحــية أو ا'جــتماعــات الــعامــةk ،نــها الــمرة اkولــى الــتي أتــيت فــيها kخــذ نــفسي عــلى
مح ــمل الج ــد ح ــتى ت ــخبرن ــي أن ال ــسؤال ’’ه ــل ه ــناك رج ــاء؟“ إن ــه ح ـ ًقا س ــؤال م ــوج ــه ل ــي ،وليس ــت ا'ج ــاب ــة ع ــليه ق ــاص ــرة ع ــلى
’’اôخرين‘‘ فقط .لقد اكتشفت في حياتي أنني البطلة الرئيسية“.
إن مأساة حريتنا ،التي نراها كل يوم على مسرح الحياة ،وصفها ’’جورج جراي‘‘ جي ًدا في مقتطفات مجداف النهر:
»لقد درست مرات عديدة
شاهد القبر الذي نحتوه لي:
قارب بأشرعة ملفوفة في مرفأ.
هذه في الواقع ليست وجهتي
بل حياتي.
kن الحب قدم نفسه لي وتراجعت عن خداعه.
 10جوستافو مارتين جارزو” ،القدير فرانز كافكا“ ،جريدة الباييس )البلد( ،عدد  ٢٥أكتوبر  .٢٠٢٠ترجمتنا
” 11وكيف يمكن أن أقول لنفسي وأنا أشاهد الحياة التي تمر! تجاه الشاطئ وبالرغم من الدمار العنيف الذي يلحقه بنا الزمن ،لم نضعف و' حتى
فصلة واحدة ،ولم يمنحنا أي هدنة ولو لثانية ،هذا الحلم بالمستحيل الذي ' يتوقف“ )ك .س .إيريبارين” ،صيف قاس“ ،من المؤكد أن هذه القصة
تبدو مألوفة لك ،مؤلف مذكور ،الصفحات  .( ٣٣١-٣٣٠ترجمتنا
 12تشيزاري بافيزي ،حرفة العيش ،مؤلف مذكور ،صفحة .٤٢١
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وقرع اkلم على بابي وخفت؛
وناداني الطموح ،لكني خفت من المجهول.
وعلى الرغم من كل شيء ،كنت جائ ًعا لمعنى في الحياة.
واôن أعلم أنني أحتاج إلى رفع اkشرعة
لتأخذني رياح المصير أينما تدفع قاربي.
إعطاء معنى للحياة يمكن أن يؤدي إلى الجنون،
لكن حياة ب] معنى هي عذاب من القلق والرغبة الباطلة -
إنه قارب يشتاق إلى البحر ومع ذلك يخافه«13.
نــحن مــثل الــقارب الــذي يشــتاق إلــى البحــر و' يــمكنه إ' أن يــنتظرهk ،ن هــذا الــشوق هــو مــكون أســاســي ،لــكنه يــخاف مــنه.
وهـنا ،إذن ،يـبدأ الـصراع :هـل يـجب اتـباع الـشوق إلـى البحـر والـجوع إلـى حـياة مـليئة بـالـمعنى ،أم ا'نـسحاب ،وا'كـتفاء بـما
لدينا ،وعدم المخاطرة  ،خوفًا من كل ما هو مجهول.
وع ــن ه ــذا ا'غ ــراء ب ــا'ن ــسحاب م ــن إن ــسان ــيتنا  ،ل ــتجنيب أن ــفسنا ال ــمجهول بس ــبب ال ــخوف ،ب ــال ــبقاء آم ــنين ع ــلى م ــتن "ق ــارب
بأشرعة ملفوفة في مرفأ" يتحدث يسوع في اuنجيل من خ]ل مثل الوزنات )المواهب(.
ـمس وزَنـ ٍ
خ َـر َوزْنَـ ًةُ ،ـك ]ًّ عــلى
خ َـر َوزْنـت َ ْي ِن ،وآ َـ
ـات ،وآ َـ
واح ًدا َـ
ج ٍل ُـمـسافـ ٍرَ ،دعــا َـعـبي َد ُه ،و َدفَـعَ إِ َلـ ْيهم مــا َلــه :فأَعــطى ِـ
»وذلـ َـك َـك َـمث َ ِل َر ُـ
خ َ
ـمس َوزَنـ ٍ
ـمس الـ َوزَنـ ِ
ِ
خـرى .وكــذلـ َـك الــذي أ َ َـ
ـات أ ُ ْـ
ور ِبـ حَ َـ
ـات ،وتـ َـ
خ ذَ ال َـ
ـلحال .مــضى الــذي أ َ َـ
وس افَــر .ولِـ
َقـ َد ِر طــا َقـ ِـت ِهَ ،ـ
خ ذَ
خ َ
خ َ
ـاج َر بــهاَ ،
خ ذَ الـ َوزْنَـ َة ِ
وح فَ َر فــي اْ َ kر ِ
ض ،و َدفَـ َن ِفـ َ
ضّ َة َـ
فإنَّـ ُه َـمـضى َـ
خ َـر َيـ ْين .وأ َ َـمّـا الــذي أ َ َـ
الـ َوزْنَـت َ ْي ِن َربـحَ َوزْنَـت َ ْي ِن أ ُ ْـ
س ِّي ِده" .وبــع َد زَ َـم ٍـن طَــويـلٍ
س ال ـ َوزَنـ ِ
س َوزَنـ ٍ
َقـ ِـد َم س ـ ِّي ُد أُولـ ِـئ َك ال ـ َع ِ
ـاس بَهم .ف ـت َ َق َدّ َم الــذي أ َ َ
س ِّيديَ ،ـ
خـرى ،وقــال :يــا َ ـ
ـات أ ُ ْـ
ـات و َقـ َدّ َم َـ
خـ ذَ ال َـ
بيد ،وحـ َ ـ
خ ْـمسَ
خ ْـم َ
خ ْـم َ
َوزَن ٍ
س َوزَن ٍ
ـحتُها .فَ َ
ـات أ ُ ْ
ت إِلـيَّ ،وه ِـذ ِه َ
ـقال َلـ ُه َـ
ت أَمـينًا
صّالـحُ اَkمـين؛ لـقد ُـك ن ْ َ
ـات َدفَـ ْع َ
خـرى قـد َر ِب ْ
س ِّي ُدهِ :ن ِـع َمّا ،أ َ ُيّـها الـ َعبْ ُد الـ َ
خ ْـم ُ
ـيم َك عـلى الـكثير؛ أُد ُ
س ِّي ِدك .وتَـ َق َدّ َم أَي ً
خ ذَ الـ َوزْنَـت َ ْي ِن ،وقـال :يـا َـ
ـضا الـذي أ َ َـ
خ ْـل إِلـى فَ َـرح ِ َـ
س ِّيديَ ،وزْنَـت َ ْي ِن َدفَـ ْعتَ
فـي الـ َقلي ِل َ
فسأُق ُ
ـان َوزْنـ ِ
خ َـريـ ِ
إِل ـيَّ ،وهــاتـ ِ
ـان قــد َربــحتُهما .فـ َ
ـقال َلـ ُه َ ـ
ـتان أ ُ ْـ
ت أَمــينًا فــي ال ـ َقلي ِل،
صّالِ ـحُ اَkمــين؛ ل ـ َقد ُكـ ن ْ َ
س ِّي ُدهِ :نـ ِـع َمّا! أ َ ُيّــها ال ـ َعب ُد ال ـ َ
خـ ذَ الـ َوزْنَـ َة ،وقـ َ
ـضا الــذي أ َ َ
س ِّي ِدك .وتـ َق َدّ َم أَيـ ً
ج ]ً قـ ِـ
س ِّيدي ،إِنّــي َع ِهـ ْدتُـ َـك َر ُـ
ـال :يــا َـ
خ ْـل إِلــى فَـ َـرح ِ َـ
ـيم َك عــلى الــكثير؛ أ ُ ْد ُـ
ـاس ًيا،
َ
فسأُقـ ُ
ث لــم تَ ـبْذُ ْر ،فـ ِ
ت َوزْنَ ـتَك فــي اْ َ kر ِ
ت ،و َـم َ
ـاب َ ـ
ح ْي ُ
ع ،وتجـ َـمعُ مــن َ ـ
ح ْي ُ
ـحص ُد َ ـ
س ِّي ُدهُ
ت ف ـ َدفَ ـن ْ ُ
ـض ْي ُ
ـخفْ ُ
ث لــم تَ ـز َْر ْ
تَـ ُ
ض؛ فَــدونَـ َـك مــا َلــك .فــأجـ َ
وق ـ َ
ث ل ــم أَب ـذُ ْر ،ف ــكا َن ع ـ َل ْي َك أ َ ْن تُ َ ـ
ح ْي ُ
ج َمعُ م ــن َ ـ
ع وأ َ ْ ـ
ص ُد ح ـ ْي ُ
س ]ن! َع ِه ـ ْدتَ ــني أ َ ْ ـ
الش ّ ِري ـ ُـر ،ال َك ْ ـ
ـال َلــه :أ َ ُيّ ــها ال ـ َعبْ ُد ّ ِ ـ
س ّلِمَ
ث ل ــم أَز َْر ْ
ح ُ
ش ُر الـ َوزَنـاتِ :
ست َ ِر ُدّ مـالـي َـمعَ ِر ًبـى! .ف ُ
ِـف َ
خـذوا ِـمن ْ ُه الـ َوزنَـ َة ،وأ َ ْـعطُوهـا لـ َلّذي َـم َع ُه ال َع ْـ
ـت أ َ ْـ
فإ َنّ ُـكلَّ
صّيا ِرفَـة ،ومـتى َق ِـد ْم ُ
ضّتي الـى الـ َ
ج َيّةُ :ه َ
ع ِـم نْه .وأ َ َمّـا الـ َعبْ ُد الـبَطَّ ُ
لم ِة الـخا ِر ِـ
ـناك يـكونُ
س َلـ ُه ،فَ َ
ـحتَّى مـا ُـه َو َلـ ُه ُيـنْزَ ُ
َـم ْن َلـ ُه ُيـ ْعطى فَـ َيزْدا ُد ،و َـم ْن َلـ ْي َ
ال فأَلـ ُقو ُه فـي الـظُّ َ
سنان!«14 .
ريف اْ َ k
البُكا ُء َ
وص ُ
يـوبـخ الـسيد الـعبد الـذي لـم يـخاطـر بـدافـع الـخوف .أولـئك الـذيـن يـجازفـون فـقط ،كـما يـقول يـسوع ،هـم مـن يـمكنهم أن يـربـحوا
حـياتـهم .فـفي الـواقـع ،يـنتهي الـمثل عـلى الـنحو الـتالـي” :مـن عـنده ُيـعطى لـه أكـثر؛ وامـا مـن لـيس عـنده حـتى مـا عـنده ُيـؤخـذ
مــنه“ .كــان يــسوع يــعرف جــي ًدا طــبيعة اuنــسان وإغــراء عــدم الــمجازفــة ،وســحب الــمجاديــف فــي الــقارب والــبقاء مــرتـ ً ـ
ـاح ا فــي
المرفأ .لكن من ' يخاطر في الحياة ،و' يضع نفسه على المحك 'كتساب المعنى ،سيبقى فار ًغا.
إن الــتعامــل بجــديــة مــع حــاجــتك وجــوعــك وعــطشك لــحياة كــامــلة ،هــو أول عــ]مــة عــلى حــبك لــذاتــك ،وهــو أقــل شــيء مســلم بــه.
فـالـحاجـات أو ا'حـتياجـات ،فـي الـواقـع’’ ،نـشعر بـها بـقوة ونشـتكي بـصرخـة مـن اkلـم  [...] ،عـندمـا ' نـحصل عـليها ،لـكن فـي
العادة ' نأخذها على محمل الجد“ 15،و' نعطيها الفضل الذي تستحقه ،و' نسير في ا'تجاه الذي تشير إليه.

 13إي .لي ماسترز” ،جورج جراي“ ،مقتطفات مجداف النهر ،إيناودي ،تورينو  ،١٩٩٣صفحة .١٣١
 14مت ٣٠-١٤ :٢٥
 15اkب جوساني ،بشر ب] وطن ) (١٩٨٣-١٩٨٢دار بور للنشر ،مي]نو  ،٢٠٠٨صفحة .٢٩٥
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ـلحن ُ ّو عــلى الــذات الــذي يــسمح لــلمرء أن يــأخــذ شــوقــه وحــاجــته بجــديــة؟ »إن الــحنو عــلى الــذات يــحتاج
مــا الــذي يــتطلبه اkمــر لـ ُ
إلــى الــفقر“ ،كــما قــال اkب جــوســانــي لــطلبة الــجامــعات فــي عــام » .١٩٨٣لهــذا قــال الــمسيح »:طــوبــى لــلفقراء بــالــروح « ،أو
» طــوبــى لــلجياع والــعطاش إلــى الــبر«k .ن ]الــحنو عــلى الــذات[ لــيس ا'لــتصاق بــشيء حــددنــاه نــحن ،ولــكن بــشيء يــميزنــا؛
فـالـتعرف عـلى الـشيء الـذي يـميزنـا ،دون أن نـكون قـادريـن عـلى الـتدخـل لتحـديـد الـسؤال .وبـالـتالـي  ،فـإن الـحاجـة إلـى الـحب
أو ال ــحاج ــة إل ــى ت ــحقيق ال ــذات أو ال ــحاج ــة إل ــى ال ــصحبة ه ــي ،ب ــدون م ــقارن ــات ،ش ــيء أك ــبر وأع ــمق ي ــجب ا'ص ــغاء ال ــيه
وا'ه ــتمام ب ــه بج ــدي ــة ،ب ــدون م ــقارن ــة م ــع ك ــل ا'ص ــرار ال ــذي ن ــضعه ب ـ ً
ـد' م ــن ذل ــك ف ــي رغ ــبتنا ف ــي ال ــشيء م ــوض ــوع ت ــفكيرن ــا
وتخيلنا واختيارنا«16 .
لـذلـك لـيس هـناك عـ]قـة بـين ال ُـحنو عـلى الـذات وحـب الـذات :فـهو يـفتح ذاتـنا عـلى مـصراعـيها 'كـتشاف احـتياجـاتـنا اkسـاسـية
واحـتياجـاتـنا اkصـلية فـي تجـردهـا واتـساعـها .مـن هـو الـفقير بـالـروح فـي الـحقيقة؟ »إنـه شـخص ' يـملك شـيئًا سـوى شـيء
واحـد ُ
خـلق مـن أجـله ،أي تـطلع وطـموح بـ] نـهايـة ] :[..انـتظار ' حـدود لـه .إنـه لـيس ان
ـتظارا بـ] حـدود kن كـم اkشـياء الـتي
ً
يـنتظرهـا الـمرء ' تـنتهي؛ '] ،الـفقير[ ' يـنتظر شـيئا ً ]مـلموس ،سـيخيب آمـالـه بـعد ذلـك[  ،لـكنه يـعيش ان ًـ
ـفتاح ا بـ] حـدود ][..
]ي ــكاد أن ي ــكون ت ــناق ـ ً
ـضا[ .ك ــما ت ــقول ق ــصيدة ك ــليمنتي ري ــبورا ]’’ :[..أن ــا ' أن ــتظر أح ــدا ً  ،‘‘..وم ــع ذل ــك ] [..ك ــل ش ــيء ه ــناك
يتطلع إلى اkمام« 17.هذه هي أصالة اuنسان أن يكون متطلعا ً نحو شيء لم يعرفه بعد ولكنه يجذبه كليا ً.
اuنــسان هــو تــطلع وانــتظار  -هــذه طــبيعتنا  -لــكن تــطلع إلــى مــاذا؟ تــطلع قــلب ا'نــسان إلــى الــ]نــهائــي والــ]محــدود .والــفقير
هو ا'نسان الذي يتوافق مع هذا التطلع ويمد يده إلى شيء ' يعرفه و' يقيسه بل يشكله ويجذبه بشكل ' ُيقاوم.
لـيس مـن السهـل ا'لـتقاء بـأشـخاص يـعرفـون كـيفية قـبول اuنـسان بـكامـله ،بـدون أي تـقليل لـه .ومـا زلـت أتـذكـر ا'نـطباع الـذي
تـركـه فـيَ اkب جـوسـانـي عـند ا'سـتماع إلـيه :لـقد نـظر إلـى الـجانـب ا'نـسانـي بـقدرة تـصل إلـى احـتضان كـل شـيء فـيَ مـما
ـخصا احــتضن إنــسانــيتي
جــعلني أرغــب فــي احــتضان نــفسي بــنفس الــطريــقة .وشــعرت بــا'مــتنان عــندمــا عــلمت أن هــناك شـ ً
ـادرا عـلى الـنظر بـمثل هـذه الـنظرة ،فهـذا شـيء يحـرر الـذات .ويـكتب اkب جـوسـانـي
بـشكل جـذري .وعـندمـا نـعترض ش ً
ـخصا ق ً
مــرة أخــرى أن »الجــديــة فــي الــحنو عــلى الــذات هــي إدراك الــمرء 'حــتياجــه الــذي ' حــدود لــه ،لــكني ُ ـ
أص ر أنــه لــيس احــتياج
ال ــمرء ال ــذي ' ح ــدود ل ــه kن ال ــمرء ي ــري ــد م ــائ ــة أل ــف ش ــيء ث ــم ي ــرغ ــب أي ـ ً
ـضا ف ــي م ــائ ــة أل ــف وواح ــد! إن ــه ' ح ــدود ل ــه ع ــلى وج ــه
التحـديـد kنـه ' يـسمح بـأي صـورة لـÑشـياء الـتي يـحتاجـها’’ :إنـه‘‘ احـتياج!« 18.انـه انـتظار! مـن يـدري مـا هـي الـخبرة الـتي
ن ــحتاج ــها ل ــقول ه ــذه اkش ــياء! ك ــل واح ــد م ــنا ”ه ــو" اح ــتياج ،اح ــتياج ' ح ــدود ل ــه ،ي ــتم إث ــبات ــه م ــن ق ــبل وي ــتجاوز أي ص ــورة
ممكنة.
مزَقتُ السماوات ونزلتُ “
” (٣إذا َ
إن أخـذ ا'نـتظار عـلى محـمل الجـد ' يـقلل مـن الـخوف مـما سـيقوم بـه .ويـمر هـذا الـخوف عـبر شـخصنا وعـبر الـتاريـخ :فـفي
داخ ــلنا ان ــتظارا ً ف ــريـ ـ ًدا وغ ــير ق ــاب ــل ل ــ]خ ــتزال ل ــشيء ' ح ــدود ل ــه ،ول ــيس ف ــي وس ــعنا ت ــخيل ك ــيف س ــيتحقق ذل ــك .إن ــه س ــر.
فــا'نــتظار يهــدف إلــى ”شــيء مــا‘‘ ' نــعرفــه ،يــتجاوز أي تحــديــد وأي مــقياس .ومــن الــصعب قــبول هــذا ،لــكن هــنا تــكمن كــل
ع ــظمة اuن ــسان .ل ــم أن ــسها أبـ ـ ًدا م ــنذ أن ق ــرأت ــها kول م ــرة ف ــي أش ــعار ل ــيوب ــاردي» :ع ــدم ال ــقدرة ع ــلى ا'ك ــتفاء ب ــأي ش ــيء

 16نفس الشاهد المذكور سابقاً ،صفحة .٢٩٦
 17نفس الشاهد المذكور سابقاً ،صفحة .٢٩٨
 18نفس الشاهد المذكور سابقاً ،صفحة .٢٩٩
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أرضـي«  19هـو أعـظم عـ]مـة عـلى عـظمة اuنـسان .إنـه شـيء نـادر هـذه الـنظرة عـلى ا'نـسان .فـبالنسـبة لـلكثيريـن عـدم الـقدرة
عــلى ا'كــتفاء بــأي شــيء أرضــي هــو وصــمة عــار وربــما يــبذلــون قــصارى جهــدهــم لــتقليل قــيمة هــذا ا'نــتظار ،لــيكونــوا قــادريــن
عـلى ا'كـتفاء بـشيء فـي مـتناول يـدهـم .عـلى الـعكس مـن ذلـك ،يـكتب مـيجيل دي أونـامـونـو» ،إن كـل مـا يـعبر ' يـكفيني[...] ،
إنـني مـتعطش لـÑبـديـة [...] ،فـبدون هـذا كـل شـيء يـتساوى بـالنسـبة لـي .إنـني أحـتاج اkبـديـة ،أحـتاجـها! فـبدونـها لـيس هـناك
فــرح الــعيش و' شــيء آخــر تــقولــه لــي بــهجة الــحياة .فــمن السهــل ج ـ ًدا الــتأكــيد” :عــلى أنــه يــجب أن نــعيش ،يــجب أن نشــبع
بالحياة‘‘ .وهؤ'ء الذين ' يكتفون بذلك؟«20.
ويـشير عـدم ا'كـتفاء هـذا إلـى شـيء عـظيم لـدرجـة ' يـمكن تـصورهـا» .الـوضـع الـحالـي لـëنـسان هـو انـتظار مـحض لحـدث '
يس ــتطيع اع ــداده ب ــأي ش ــكل م ــن اkش ــكال وظ ــهوره غ ــير م ــتوق ــع ع ــلى اuط ــ]ق« ' 21.ن ــعرف م ــا ه ــو أو ك ــيف سيح ــدث ،ل ــكننا
ننتظره .بل هو ما ينتظره قبل كل شيء .اôن كما في ذلك الوقت  ،مثل ألفي سنة مضت.
وي ــفهم إرنس ــت ه ــيلو ه ــذا ج ــي ًدا ع ــندم ــا تح ــدث ع ــن زم ــن ي ــسوع» :أث ــناء ان ــتظاره ــم ،ك ــان ال ــعال ــم ال ــروم ــان ــي ال ــقدي ــم ق ــد ارت ــكب
ف ــظائ ــع ،وك ــان ــت ال ــطموح ــات ال ــمتعارض ــة ت ــؤدي إل ــى ش ــن الح ــروب ،وان ــحنت اkرض ل ــصول ــجان أوغس ــطس ق ــيصر .ول ــم ت ــكن
اkرض قـد أدركـت بـعد أهـمية مـا كـان يحـدث فـيها .وبـصممها مـن جـراء ضـوضـاء ] [...الحـروب والـخ]فـات  ،لـم تـ]حـظ شـيئًا
ـهما كـان يحـدث :كـان صـمت أولـئك الـذيـن انـتظروا فـي جـ]ل الـرغـبة الـعميقة .لـم تـعرف اkرض شـيئًا عـن أي شـيء مـن هـذا.
م ً
وإذا كــان عــليها أن تــبدأ مــن جــديــد الــيوم  ،فــلن تــعرف ذلــك مــنذ ذلــك الــحين .ربــما تــتجاهــله بــنفس الجهــل  ،وتــحتقره بــنفس
ا'زدراء ،إذا أج ــبروه ــا ع ــلى إدراك ذل ــك .وك ــان ال ــصمت ،ك ــما أق ــول ،ه ــو ال ــشيء ال ــحقيقي ال ــذي ظه ــر ع ــلى س ــطحها ب ــدون
عـلمها .وكـان هـذا الـصمت عـم]ً حـقيقيا ً .لـم يـكن صـمتًا سـلب ًيا بـ] كـلمات؛ بـل كـان صـمتًا إيـجابـ ًيا ،يـتجاوز نـشاطـه أي فـعل.
ب ــينما ك ــان أوك ــتاف ــيوس وأن ــطون ــيو ي ــتنازع ــان ع ــلى إم ــبراط ــوري ــة ال ــعال ــم ،ك ــان س ــمعان وح ــنة ف ــي ان ــتظار .م ــن م ــنهم أك ــثر
فاعلية؟«22.
وصــف الــبابــا بــندكــتوس الــسادس عشــر ســر هــذا ا'نــتظار» :فــي الــوقــت الــذي ســبق و'دة يــسوع ،كــان انــتظار الــمسيا قــو ًيــا
ج ـ ًدا فــي إســرائــيل ،إنــتظار الــمسيح الــذي هــو مــن نســل الــملك داوود ،والــذي سيحــرر فــي الــنهايــة شــعب ]إســرائــيل[ مــن كــل
ع ــبودي ــة ] [...و]س ــيقيم[ م ــلكوت ال ــله .ل ــكن ل ــم ي ــكن أح ــد ل ــيتخيل أن ال ــمسيح ي ــمكن أن ُي ــول ــد م ــن ف ــتاة م ــتواض ــعة م ــثل م ــري ــم،
ـظيما جـ ًدا وكــان إيــمانــها
مخــطوبــة لــيوســف الــبار .و' حــتى هــي فــكرت فــي ذلــك ،ومــع ذلــك كــان فــي قــلبها انــتظار المخــلص عـ ً
ورجـاؤهـا متحـمسين لـلغايـة ،حـتى أنـه وجـد فـيها أ ًمـا جـديـرة بـه .وبـا'ضـافـة لـذلـك ،أعـدهـا الـله بـنفسه قـبل الـقرون .وهـناك تـوافـق
سري بين انتظار الله وانتظار مريم [...] ،الواضح تماما في خطة محبة الله العلي«23 .
ً
أمــا ا'نــتظار الــذي كــان فــي ســمعان وحــنة ومــريــم لــم يــكن مجــرد شــيء مــن الــماضــي ،' .فــي نــفس صــمت آنــذاك ،بــعي ًدا عــن
دائــرة الــضوء كــما كــان الــحال آنــذاك ،يــبقى ا'نــتظار فــي أعــماق إنــسانــيتنا وفــي صــمت قــلوبــنا وفــي أحــشاء ذاتــنا .ويســتمر
فــي ا'حــتراق .وكــتبت طــالــبة جــامــعية” :إن إنــسانــيتي دائــما ً فــي انــتظار حــضور لــتحقيقها‘‘ .وهــذا أيـ ً
ـضا مــا يــؤكــده ريــلكه،

 19أقتبس كامل مقطع ليوباردي المعروف” :إن عدم القدرة على ا'كتفاء بأي شيء أرضي ،و'  ،إذا جاز التعبير ،من اkرض كلها؛ ضع في
اعتبارك اتساع الفضاء ال]محدود ،وعدد العوالم وحجمها الرائع ،واكتشف أن كل شيء صغير وضئيل بالنسبة لقدرة روح ا'نسان؛ تخيل العدد
ال]متناهي من العوالم ،والكون ال]متناهي ،وتشعر أن روحنا ورغبتنا ستكونان أكبر من ذلك الكون؛ ونتهم دائما اkشياء بالنقص والعدمية ،ونعاني
من الفشل والنذر ،ومع ذلك يبدو لي الضجر هو أعظم ع]مة على العظمة والنبل التي يمكننا أن نراها في الطبيعة ا'نسانية“ )ج .ليوباردي” ،خواطر“،
 ،٦٨كل القصائد الشعرية والنثرية ،نيوتن وكومبتون ،روما  ،١٩٩٧صفحة .(٦٤٠
 20ميجيل دي أونامونو ،صفحات لم تنشر لميجيل دي أونامونو وبيدرو جيمينيز يوندين ،إعداد اتش .بينيتيز ،مجلة جامعة بوينس أيريس ،(٩/١٩٤٩) ٣
الصفحات  ١٣٥و١٥٠؛ استشهد به اkب رنييرو كانتا'ميسا ،نبشركم بالحياة اkبدية ) ١يو  ،(٢ :١العظة الثانية لزمن المجيء ١١ ،ديسمبر .٢٠٢٠
 21ج .دانييلو ،بحث عن سر التاريخ ،مؤلف مذكور سابقاً ،صفحة .٢١٦
 22إرنست هيلو ،م]مح القديسين” ،البرج العاجي“  -فوجو' ،تورينو  ،١٩٧٧الصفحات .٥٩-٥٨
 23البابا بندكتوس السادس عشر ،في ص]ة التبشير ٢٨ ،نوفمبر .٢٠١٠
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الــشاعــر اkلــمانــي الــعظيم’’ :هــكذا يشــتتني ا'نــتباه دائــما ً بــا'نــتظار كــما لــو أن كــل شــيء يــعلن عــن مــحبوبــتي“ 24.ا'نــتظار
الذي يشكل قلبنا في اkصل هو انتظار حضور يستجيب ويخلص ويحفظ إنسانيتنا ويحققها.
كــما كــتب دانــييلي مــنكاريــللي فــي أحــدث روايــاتــه عــن ســيرتــه الــذاتــية» :أود أن أخــبر والــدتــي بــما أحــتاجــه ح ـ ًقا ،دائـ ًـما نــفس
الـشيء مـنذ أن أطـلقت أول صـرخـة فـي الـعالـم .إن مـا أريـده مـنذ فـترة طـويـلة لـم يـكن مـن السهـل قـولـه وحـاولـت شـرحـه بـمفاهـيم
مـعقدة وأمـضيت الـسنوات العشـريـن اkولـى مـن حـياتـي فـي دراسـة أفـضل الـكلمات لـوصـفه .واسـتخدمـت الـعديـد مـن الـكلمات
ث ــم أدرك ــت أن ــه ي ــجب ع ــلي ال ــمضي ق ــد ًم ــا ف ــي ا'ت ــجاه ال ــمعاك ــس ،وه ــكذا ،ي ــو ًم ــا ب ــعد ي ــوم  ،ب ــدأت ف ــي إزال ــة واح ــدة ،اkق ــل
ضــروريــة ،الــزائــدة عــن الــحاجــة .وقـ ً
ـلي] فــي كــل مــرة أخــتصرهــا وأق ـ ّلمها حــتى تــصل إلــى كــلمة واحــدة .كــلمة kقــول مــا أريــده
حـ ًقا ،هـذا الـشيء الـذي أحـمله مـنذ الـو'دة وقـبل الـو'دة ،الـذي يـتبعني مـثل الـظل ،دائ ًـما بـجانـبي .الـخ]ص .أنـا ' أقـول هـذه
ال ــكلمة kح ــد س ــواي .ل ــكن ال ــكلمة ه ــنا ه ــي وم ــعناه ــا أع ــظم م ــن ال ــموت .ه ــي ال ــخ]ص .ب ــالنس ــبة ل ــي .وب ــالنس ــبة kم ــي ع ــلى
الــطرف اôخــر مــن الــهاتــف .لجــميع اkبــناء وجــميع اkمــهات .ولــ¥بــاء .وجــميع اuخــوة فــي كــل الــعصور الــماضــية والمســتقبلية.
مرضي يسمى الخ]ص ولكن كيف؟ ولمن أقول ذلك؟«25 .
فـي ذروة الـوعـي الـمتألـم والـمولـع بـالـوجـود تنفجـر صـرخـة إنـسانـيتنا كـابـتهال يـرتـفع مـن أعـماق قـلب اuنـسان فـي كـل الـعصور،
إلـى السـر )الـله( الـذي ' ُيسـبر غـوره" :إذا شـققت الـسماء ونـزلـت ! ” 26.هـذا هـو الـطلب الـضمني فـي كـل صـحوة لـديـنا وفـي
كــل عــمل يــومــي ،حــتى أولــئك الــذيــن ' يــعرفــون مــن هــو هــذا "اkنــت" الــذيــن يــنتظرون أيـ ً
ـضا" .إذا مــزقــت الــسماوات ونــزلــت!":
هـذا هـو طـلب عـقل وحـنو ا'نـسان المهـتم بـعدم عـيش الـحياة عـبثًا .لهـذا يـكتب مـونـتالـي ،الـذي كـان عـلى طـريـقته الـخاصـة فـي
ألفة مع كل ما هو انساني” :إن في ا'نتظار فرح أكثر تحققا ً“27 .
وبـما أنـنا نـنتظر شـيئًا مـا دون أن نـعرف كـيف سـيقدم نـفسه ،فـإن الـمشكلة ليسـت فـي الـذكـاء ،بـل فـي ا'نـتباه .هـذا مـا يـجب
أن ن ــطلبه  ،ك ــما ق ــال ال ــباب ــا ف ــرن ــسيس ن ــق]ً ع ــن ال ــقدي ــس أغس ــطينوس” :أخ ــاف أن ي ــمر ي ــسوع“ )ع ــظات  ١٣و ١٤و،(٨٨
’’أخـاف أن يـمر الـمسيح بـجانـبي و' أنـتبه لـه “.عـندمـا تَ ُـ
ش ُدّنـا مـصالـحنا ] [...ونتشـتت فـي أمـور كـثيرة زائـلة ،فـإنـنا نـوشـك أن
نفقد الجوهر .لذلك يردد الرب يسوع اليوم ’’للناس أجمعين :اسهروا!‘‘ )مر  .(٣٧ ،١٣اسهروا وكونوا يقظين«28.

 24ر .م .ريلكه” ،الرثاء اkول“ ،اkبيات  ،٣٢-٣١إيناودي ،تورينو  ،١٩٤٨صفحة .٥
 25دانييلي منكاريللي ،كل شيء يطلب الخ]ص ،موندادوري ،مي]نو  ،٢٠٢٠الصفحات .٢٣-٢٢
 26أشعياء .١٩ ،٦٣
 27مونتالي” ،المجد للجنوب الممتد“ ،من أوسي دي سيبيا ،كل القصائد ،موندادوري ،مي]نو  ،١٩٩٠صفحة .٣٩
 28البابا فرنسيس ،عظة القداس اuلهي مع الكرادلة الجدد ٢٩ ،نوفمبر .٢٠٢٠
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الفصل الثالث

وثبة القلب الغير متوقعة
لـقد كـشف لـنا الـحاضـر بـصدمـاتـه عـن مـنظومـات حـياتـنا الـتي كـنا نـعتبرهـا أمـرا ً مسـلما ً بـه» .وهـكذا تـتصرف الـوقـائـع .فـهي
تُحـطم الـمزاعـم وتـمزق الـنظريـات وتـفتت الـقناعـات 1«.بـالنسـبة لـلكثيريـن ،صـار ا'حـتياج إلـى الـمعنى الـنهائـي فـجأةً احـتياجـاً
ٌمــلحاً ،حــتى ولــو لــبضع لحــظات ،فــي مــواجــهة الــحياة والــموت ،والــتي ' يــمكننا أب ـ ًدا تــجنبها تــما ًمــا .لــقد انــهارت الــكثير مــن
الـد'ئـل والـبراهـين ،وهـذا لـيس بجـديـد ،ولـم تـعد جـز ًءا مـن الـخبرة الـثقافـية اkولـى .وإذا كـان عـدم الـيقين ،كـما قـال مـوريـن ،هـو
الـشفرة السـريـة لـعصرنـا الـحالـي ،فـقد زاد كـثيرا ً بسـبب هـذا الـوبـاء وشـدتـه واسـتمراريـته .فـقد أصـبح مـن الـصعب ،مـهما كـان
الـموقـف الـذي نـنطلق مـنه ،أن نـظل متشـبثين بـما هـو مـعروف لـديـنا بـالـفعل ،وأن نـثق بـتصلب فـي الـوهـم بـأن الـحياة هـي فـي
قــبضة أيــديــنا .لــكن ،مــن الــمفارقــة ،ربــما تــكون وســيلة لــرؤيــة بــعض افــتراضــاتــنا ا َ ُ kـ
ح اديــة تــنهار ،واخــتبار ظــهور الشــرخ فــي
جدار أماننا .والذي يتغنى به ليونارد كوهين» :هناك شرخ في كل شيء يدخل من خ]له النور«2 .
» (١الغير متوقع هو الرجاء الوحيد .لكنهم يقولون لي أن قول ذلك حماقة«
تــبدأ الــمبارزة مــن جــديــد كــل صــباح .ويــمكن لــكل واحــد رؤيــتها عــند ا'ســتيقاظ ،عــندمــا يــكون مســتع ًدا لــمواجــهة رحــلة الــيوم
المليئة بانتظار اuنجاز .إنها دراما موصوفة بشكل فعال في قصيدة شهيرة لمونتالي ،تحمل عنوان »قبل الرحلة«.
"قـبل الـرحـلة ،أفـحص جـدول الـمواعـيد ومحـطات تـبديـل وسـائـل الـمواصـ]ت و ا'سـتراحـات والـمبيت والـحجوزات )غـرف بحـمام
أو بدش ،أو بسرير أو سريرين أو حتى شقة( ؛
أطــالــع دلــيل »هــاشــيت« ودلــيل الــمتاحــف وتــغيير الــعم]ت وفــصل الــفرنــكات الــسويســريــة عــن ا'ســكودو الــبرتــغالــية والــروبــ]ت
الروسية عن العم]ت المعدنية الصغيرة القيمة؛
وقـبل الـرحـلة أخـبر بـعض اkصـدقـاء أو اkهـل وأراجـع حـقائـب الـسفر وجـوازات الـسفر وأكـمل الـطقم ،وأشـتري بـعض شـفرات
الح]قة وربما يمكن إلقاء نظرة على الوصية ،كنوع من ا'يمان الخالص بالخرافة kن نسبة الكوارث الجوية ' تُذكر؛
قبل الرحلة أكون هادئا ً ولكن أشك في أن الحكيم لن يتحرك وأن لذة العودة تكلفتها فادحة.
ثم أسافر ويسير كل شيء على ما يرام .وكل شئ هو لÑفضل وعديم الفائدة.
…………………………………………………………..
واôن 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 أن قـول
ذلك هو حماقة«3.
يـمكننا إعـداد كـل شـيء لـمواجـهة رحـلة الـحياة ومـواجـهة كـل يـوم وكـل سـاعـة بـالـمواعـيد الـخاصـة بـها .ومـع ذلـك ،حـتى قـبل أن
ن ــعرف ك ــيف س ــتسير اkم ــور ،ي ــمكننا أن ن ــعترف kن ــفسنا ب ــأن" :ك ــل ش ــيء ه ــو ل ــÑف ــضل وب ــ] ف ــائ ــدة" .وع ــلى ال ــرغ ــم م ــن ع ــدم
إدراكـنا أو تشـتت انـتباهـنا ،إ' أنـنا نـمتلك اuحـساس بحجـم انـتظارنـا ونـحن عـلى يـقين مسـب ًقا مـن أن جـميع اسـتعداداتـنا لـن
تخـدم الـغرض ولـن تسـتطيع أن تـأتـي لـنا بـما نـنتظره وتـحقيق تـطلعنا الـتي نسـتيقظ بـه فـي الـصباح أو الـذي نـبدأ بـه رحـلتنا.
ف ــقد ع ــلمتنا ذل ــك ال ــخبرة ال ــتي ع ــشناه ــا ب ــال ــفعل ه ــذا .ل ــذل ــك ن ــفهم ل ــماذا أن »غ ــير ال ــمتوق ــع ه ــو ال ــرج ــاء ال ــوح ــيد« :إذ ي ــجب أن
 1أ .ب .سينجر» ،أعداء ،قصة حب« ،أديلفي ،مي]نو  ،٢٠١٨الصفحات .١٤٦-١٤٥
» 2هناك شرخ في كل شيء /ومن خ]له يدخل النور« )»أنشودة« ،نص وموسيقى ليونارد كوهين من ألبوم »المستقبل« © ،١٩٩٢ ،تسجي]ت كولومبيا.
 3إيوجينيو مونتالي» ،قبل الرحلة« ،من ساتورا الثانية ،كل القصائد ،كتاب سبق ا'ستشهاد به ،صفحة .٣٩٠
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يحـدث شـيء غـير مـدرج فـي خـططنا يـتجاوز اسـتعداداتـنا وتـوقـعاتـنا» .فـالـذي يـأتـي إلـينا مـن خـارجـنا بـطريـقة مـجانـية وغـير
م ــتوق ــعة كه ــبة ال ــمصادف ــة ،ب ــدون س ــعي م ــنا ،ه ــو ف ــرح خ ــال ــص .وف ــي اôن ذات ــه ' ،ي ــمكن أن ي ــأت ــي ال ــخير ال ــحقيقي إ' م ــن
خارجنا وليس بفضل جهودنا على ا'ط]ق .و' يمكننا تحت أي ظرف من الظروف أن نصنع شيئًا أفضل منا«4.
ـجا 'نـتظار ا'نـسان» .لـكنهم يـقولـون لـي أنـه مـن الحـماقـة ذكـر ذلـك kنـفسنا« كـما
فـوقـوع هـذا الحـدث غـير الـمتوقـع يـمثل تـتوي ً
ي ــختم م ــون ــتال ــي .وإذا ادع ــى ،م ــن ن ــاح ــية ،أن ه ــذا الح ــدث غ ــير ال ــمتوق ــع ه ــو "ال ــرج ــاء ال ــوح ــيد" ف ــمن ن ــاح ــية أخ ــرى ،ه ــو ي ــنكر
إمــكانــية حــدوثــه .وفــي الــواقــع ،يــصرح »الــحكماء« أن هــذا أمــر طــفولــي ،يــصلح لــÑشــخاص الســذج فــقط ،الــذيــن يــعتقدون أن
هـذا الحـدث غـير الـمتوقـع يـمكن أن يحـدث حـقا ً .ونـحن أيـضا ً نـشعر غـالـبًا بـقوة هـذا اuغـراء ونـقبل بـه» :نـعم ،إنـه مـن الحـماقـة
قــول ذلــك kنــفسنا" .لــكن هــل هــذا حــقيقي؟ إذا تحــديــنا الــعبارة بــإخــضاع الــعقل لــلخبرة ،فــإنــنا نــدرك أن الحــماقــة الــحقيقية
الـوحـيدة هـي إجـبار الـواقـع عـلى الـدخـول فـي اkفـق الـضيق لــما هـو "مـعروف بـالـفعل« وا'عـتقاد بـأنـنا نـعرف كـل شـيء بـالـفعل
بإم]ء الحدود على الممكن وبالتالي عدم انتظار أو التطلع إلى أي شيء.
»لـدي اuحـساس« ،يـجعل مـيشال ويـلبيك الـبطل الـقلق فـي روايـته اkخـيرة يـقول" ،حـتى عـندمـا تـغرق فـي الـليل الـحقيقي وفـي
ـلت فـي لـيل ' نـهايـة لـه ،لـكنه اسـتمر
الـليل الـقطبي الـذي يسـتمر سـتة أشهـر مـتتالـية يسـتمر تـصور أو ذكـرى الـشمس .لـقد دخ ُ
واســتمر شــيء مــا فــي أعــمق جــزء مــني ،أقــل مــن مجــرد رجــاء ،دعــنا نــقول عــدم يــقين .كــما يــمكن الــقول أنــه فــي بــعض ][...
حــتى عــندمــا يخســرون الــلعبة شــخص ًيا عــندمــا لــعبوا الــورقــة اkخــيرة ،اســتمرت الــفكرة فــي أن شــيئًا مــا فــي الــسماء ســيتسيد
الـموقـف مـن جـديـد ] [...وهـذا يحـدث حـتى عـندمـا ' نـدرك عـلى ا'طـ]ق ،فـي أي لحـظة مـن حـياتـنا ،تـدخـل أو حـتى وجـود أي
إلــه ،حــتى عــندمــا نــدرك أنــنا ' نســتحق عــلى وجــه الــخصوص أي تــدخــل إلــهي لــصالــحنا ،وحــتى عــندمــا نــدرك ،مــع اkخــذ فــي
ا'ع ــتبار ت ــراك ــم اkخ ــطاء وال ــعيوب ال ــتي ت ــشكل ح ــيات ــنا ،أن اس ــتحقاق ــنا ل ــلتدخ ــل اuل ــهي ه ــو اس ــتحقاق أق ــل م ــن أي ش ــخص
آخر«5.
الحـماقـة الـحقيقية الـوحـيدة هـي إنـكار إمـكانـية وقـوع الحـدث .ويتحـدث اkب جـوسـانـي فـي هـذا الـصدد عـن »جـريـمة حـقيقية
ض ــد ال ــفئة ال ــعليا ل ــلعقل ،أ' وه ــي ف ــئة ا'ح ــتمال ــية« 6.ورغ ــم ذل ــك ال ــشك ال ــذي ي ــبدو أن ــه ال ــموق ــف اkك ــثر م ــنطقية ،إ' أن ــه ف ــي
الـواقـع جـريـمة ضـد الـعقل .فـ] أحـد يسـتطيع أن يـدعـي  -وربـما يـعد ذلـك حـماقـة بـالـفعل  -مـعرفـة كـل شـيء والـهيمنة عـلى كـل
ش ــيء وام ــت]ك ال ــقدرة ع ــلى ت ــوق ــع ك ــل م ــا ق ــد يح ــدث ،وذل ــك 'س ــتبعاد اح ــتمال ــية ح ــدوث م ــا ه ــو غ ــير م ــتوق ــع ال ــذي يتح ــدث ع ــنه
مـونـتالـي .إذ تـنتمي فـئة ا'حـتمالـية إلـى طـبيعة الـعقل .لـذلـك فـإن الـموقـف الـوحـيد الـمعقول حـ ًقا هـو تـرك ا'حـتمالـية مـفتوحـة.
دائما واôن وفي أي لحظة من لحظات الحياة.
ليس في البداية فقط ،بل
ً
إن تـرك ا'مـكانـية مـفتوحـة لحـدوث شـيء يـتجاوز قـدرتـنا عـلى الـتنبؤ ' يـعني التخـلي عـن الـعقل ،بـل أن نـعيش بـالـنتاج الـفكري
لهــذا الــعقل إلــى أقــصى وأعــمق مــدى لــه ،وف ـ ًقا لــطبيعته وحــافــزه اkصــلي :فــهو نــافــذة مــفتوحــة عــلى مــصراعــيها عــلى الــواقــع
ـجا لــه ،ويــؤثــر عــلينا أكــثر مــما
ولــيس مــقياس ـا ً لــه .فــالــشك الــوقــائــي تــجاه كــل مــا يــتجاوز مــقياســنا هــو عــائــق لــلعقل ولــيس تــتويـ ً
نعتقد ،فهو يتسلل إلى داخلنا بدون أن ندركه تقريبا ً7.
كـتب لـي صـديـق شـاب» :أود أن أخـبرك بـإيـجاز كـيف عشـت هـذه الـفترة الـماضـية ،بـعد قـراءة سـؤال هـذه الـريـاضـات الـروحـية:
"هـل هـناك رجـاء؟" .إن أفـضل أغـنية تـصف هـذه اkشهـر هـي أغـنية الـحب مـرة أخـرى لـك]وديـو كـييفو" :يـا لـها مـن مـرارة يـا
حـبيبي رؤيـة اkشـياء كـما أراهـا" .اكـتشف أنـني ' أمـتلك نـفس الـنضارة الـتي كـانـت لـدي فـي سـنواتـي اkولـى فـي الـجامـعة،
و' نـفس بـساطـة الـنظر فـي عـيني :فـالـشك الـذي يـغزو الـعالـم يـغزونـي أي ً
ـضا .وأجـدنـي فـي كـثير مـن اkحـيان مـع مـقاومـة كـبيرة
أقـول أن الـله هـو الـذي يـمنحني اkشـياء وأنـها هـبة .وأنـظر إلـى مـنظر طـبيعي جـميل وأرى فـي نـفسي شـ ًكا خـف ًيا حـول خـبرة
 4سيمون فيل ،الظل والنعمة ،بومبياني ،مي]نو  ،٢٠٠٢صفحة .٨٥
 5م .هويلبيك ،سيروتونين ،سفينة تيزيو ،مي]نو  ،٢٠١٩الصفحات .٢٨٩-٢٨٨
 6اkب لويجي جوساني ،في أصل الزعم المسيحي ،ريتسولي ،مي]نو  ،٢٠١١صفحة .٣٦
 7كما ي]حظ فاسيلي جروسمان على لسان إحدى شخصيات روايته العظيمة» :أبدأ با'حساس بأنه لم يبقى من البشر شيئا ً هنا سوى الشك«
)ف .جروسمان ،حياة ومصير ،ياكا بوك ،مي]نو  ،١٩٩٨صفحة .(٣١٧
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الــتوافــق الــتي أعــيشها أمــام هــذا الجــمال .إنــه شــك يــؤلــمني ،ويســبب لــي حــزنًــا شــديـ ًدا :يــا لــها مــن مــرارة رؤيــة اkشــياء بهــذه
الـطريـقة! لـدي هـذه الـمرارة kنـني كـنت شـاهـدا ً وبـط]ً لـطريـقة أخـرى لـلنظر إلـى الـواقـع :فـالـموسـيقى الـتي أدرسـها والـسماء
والبحـر والـجبال واkشـجار ،كـل شـيء تـعرفـت عـليه كـع]مـة عـلى الـواحـد الـذي يـفضلني ويـؤكـد بـأنـني كـائـن فـريـد و' مـثيل لـه
وغـير قـابـل لـلتكرار فـي الـكون كـله .إنـني أخـتبر هـذا الـشك نـفسه بـألـم شـديـد أي ً
ـضا فـيما يـتعلق بـالـمسيح الـذي تـعرفـت أي ً
ـضا
عـلى وجـوده فـي هـذه الـصحبة .وتـتابـع اkغـنية» :يـكفي أن نـعود أط ً
ـفا' مـن جـديـد وأن نـتذكـر  [...] / ...أن كـل شـيء هـو هـبة
وأن كـل شـيء جـديـد ومتحـرر« .لـقد اخـتبرت هـذا فـي سـنوات خـبرتـي اkولـى مـع ]طـ]ب الـجامـعة فـي حـركـة الشـراكـة والتحـرر[
والـتي كـانـت حـ ًقا جـنة عـلى اkرض« .ثـم يـسأل» :هـل هـناك رجـاء فـي إمـكانـية عـودتـي كـطفل أنـظر بـعينيه كـما كـنت مـن قـبل؟
وهل يمكن إعادة تربية هذه النظرة التي أصابها الفساد؟ «.
هـناك شـك يـغزونـا ومـعه شـك يـدمـر أي لـمحة جـمال تـطل عـلينا أثـناء مـسيرتـنا 8.فـالـظل الـذي يـلقيه هـذا الـشك عـلى كـل شـيء
جـميل يظهـر أمـام أعـيننا كـلعنة .ومـن أحـشاء الحـزن الـناتـج عـنه يـبرز الـسؤال الـتالـي» :هـل هـناك رجـاء فـي إمـكانـية عـودتـي
كـطفل أنـظر بـعينيه كـما كـنت مـن قـبل؟ وهـل يـمكن إعـادة تـربـية هـذه الـنظرة الـتي أصـابـها الـفساد؟ « .إنـه نـفس الـسؤال الـذي
طـرحـه نـيقوديـموس ،أحـد الـكتبة ومـعلم الشـريـعة» :لـكن هـل يـمكن أن أُولـد ثـانـية وأنـا شـيخ؟« 9.يـا لـها مـن نـعمة أن نـتمكن مـن
تـكرار ذلـك بـطريـقة غـير بـ]غـية  -كـاقـتباس مـن بـين أشـياء أخـرى ،وكـأنـنا نـغطي فـقرنـا بـحفنة مـن الـثقافـة  -بـمفاجـأتـها بـينما
ـقصا
تـتدفـق مـن داخـلنا بـكل حـقيقتها! "ولـكن هـل يـمكن لـلمرء أن يـولـد مـن جـديـد وهـو كـبير فـي الـسن؟« .غـالـبًا مـا نجـد فـينا ن ً
فـي تـواجـدنـا وفـي انـفتاحـنا عـلى ا'حـتمالـية وسـهولـة ا'نـغ]ق عـلى أنـفسنا بـغلق الـباب أمـام مـا يحـدث .كـتبت إحـدى الـطالـبات
ـمت لـي
الـجامـعيات» :فـي اkشهـر الـتي سـبقت الـموجـة الـثانـية كـم كـان عـدد اللحـظات الـتي بـددنـاهـا! بـدا اkمـر لـي كـأنـه ' ي ُ
بـأي صـلة .وبـعد ذلـك ،فـي شهـر نـوفـمبر ،حـدثـت أشـياء كـثيرة أحـدثـت لـي شـرخـا ً .أو'ً ،جـاء اخـتباري لـفيروس كـورونـا بـنتيجة
إيــجابــية ،ثــم بــدأت الــعزل الــمنزلــي فــي غــرفــتي لــمدة خــمسة وعشــريــن يــو ًـمـا .ولــلمفارقــة ،كــانــت تــلك هــي اللحــظة الــتي شــعرت
ف ــيها ب ــصحبة أك ــبر ،س ــواء م ــن خ ــ]ل وج ــوه ع ــزي ــزة أم ج ــدي ــدة .وخ ــ]ل شه ــر ال ــعزل ،ش ــارك ــت ف ــي ت ــنظيم ان ــتخاب ــات ال ــجام ــعة
وكـانـت أيـا ًمـا مـكثفة لـلغايـة .والـصحبة الـتي نـعمت بـها خـ]ل شهـر نـوفـمبر كـانـت بـحق خـبرة اسـتثنائـية بـالنسـبة لـي ،بـل وأكـثر
مـن ذلـك إذا فـكرت فـي الـظروف الـخاصـة الـتي حـدث فـيها كـل شـيء .وخـ]ل اkيـام اkخـيرة مـن الحجـر الـصحي ،كـان هـناك
أيـ ً
ـضا عــيد مــي]دي :ورغــم اســتمرار الــعزلــة الــتامــة والــبعد الــتام عــن اkصــدقــاء والــعائــلة ،أُتــيحت لــي الــفرصــة kرى مــرة أخــرى
حـبًا هـائـ]ً ومـجانـيا ً مـن كـل تـلك الـوجـوه الـمميزة الـتي رافـقتني بـطرق إبـداعـية طـوال الـيوم .أشـعر حـقا بـا'مـتنان والحـظ .فـقد
الـتقى أزورمـيندي  10بـالحـركـة عـن طـريـق الـراديـو ،لـكني وجـدت نـفسي مـن جـديـد وأنـا وحـدي فـي غـرفـتي مـن خـ]ل الـمكالـمات
عـبر بـرنـامـج زووم وا'نـتخابـات .هـل كـنت فـي حـاجـة لـ]صـابـة بـفيروس كـورونـا كـي أعـود kعـيش كـل شـيء فـي حـياتـي؟ لـيس
هــناك فــع]ً أي شــيء يــمكن الــتنبؤ بــه أو عــادي فــي الــطريــقة الــتي يــصل بــها الســر إلــينا .لــذا فــإن الــسؤال اkســاســي الــذي
أطـرحـه عـلى نـفسي ،هـو أن أطـلب أن أكـون مـتاحـة ومسـتعدة .لـكن هـذا هـو بـالـضبط مـا يـبدو درامـ ًيا بـالنسـبة لـي فـي بـعض
اkحيان  ،وكلما هاجم العدم أيامي ،كلما زاد جهدي لفعل ذلك «.
إن إدراك مــدى أهــمية هــذا ا'نــفتاح وهــذا الــتواجــد ،يــعد بــالــفعل خــطوة كــبيرة .فــفي كــثير مــن اkحــيان يــبدو لــنا أنــه ' يــوجــد
ـفتوحا وم ًـ
شـيء يـظل م ًـ
ـتاحا ،ومـع ذلـك فـإن هـذا هـو الـسؤال اkسـاسـي ،لـدرجـة أن قـال يـسوع» :طـوبـى لـلفقراء بـالـروح kن لـهم

 8يوضح دانييلو» :هذه هي الدراما ا'نسانية 'نسان 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 المفكرين ،روسكوني ،مي]نو  ،١٩٧٤الصفحات .(٢٩-٢٨
» 9كيف يمكن للمرء أن يولد من جديد وهو كبير في السن؟ هل من الممكن أن يدخل بطن أمه مرة ثانية ويولد من جديد؟« )يو (٤ ،٣
 10ميكيل أذورميندي ،عالم أنثروبولوجيا وفيلسوف من إقليم الباسك الذي تعامل طوال رحلة عمله الطويلة مع بعض الموضوعات الملحة 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 ألموزارا في أسبانيا في  ٢٠١٨و في إيطاليا نشرته دار بور-ريتسولي في عام  .٢٠٢٠أنظر هنا ،ص .٦٧
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]ف ــقط[ م ــلكوت ال ــسماوات« 11.ب ــمعنى :أن ــه ل ــوج ــود ال ــشيء ال ــذي ي ــمكنه أن ي ــم Ñت ــوق ــعات ق ــلبنا ي ــجب أن نج ــد ف ــينا ان ــفتاح ـاً
دا للسماح له بالدخول أي »الفتحة« الذي يمكن من خ]لها أن يدخل نوره12 .
واستعدا ً
قــلت إنــه يــبدو مســتحي]ً بــالنســبة لــنا .لــكن مــاذا لــو حــدث؟ مــاذا لــو قــابــلناه؟ مــاذا لــو جــاء يــبحث عــنا؟ إذا ،كــما كــتب مــانــويــل
فـي]س فـي جـريـدة الـوطـن» ،هـل يـسقط جـمال الـسماء بـالنسـبة لـكل رجـال ونـساء هـذا الـكوكـب«؟  13إذا حـدث الـغير مـتوقـع،
فــإنــه ' يــزال يــتطلب اســتعداد وتــواجــد نــهائــي وو'ء يــرتــبط ارتــباطًــا وثــي ًقا بــممارســة الــعقل والــذي ' يــتم اعــتباره مــطل ًقا بــأي
شـكل مـن اkشـكال أمـرا مـفروغـا ً مـنه .إذ تـشير عـبارة "مـعقول" إلـى الـشخص الـذي يـخضع عـقله لـلخبرة الـمعاشـة« - 14وهـي
عــبارة كــتبها جــان جــويــتون ولــن أتــوقــف عــن تــكرارهــا لــنفسي أب ـ ًداk ،هــميتها الــحاســمة لــلعيش  -وعــندمــا يحــدث شــيء غــير
م ــتوق ــع  ،ي ــتحقق ك ــل ش ــخص وي ــختبر اس ــتعداده uخ ــضاع ال ــعقل ل ــلخبرة .وذل ــك ا'س ــتعداد ه ــو ف ــعل ن ــضج ' ي ــصل إل ــيها
اuنسان إ' بعد مسيرة طويلة ،إذا لم يكن لديه قلب طفل15.
يـمكن أن يـكون هـناك الـعديـد مـن الـمواقـف الـتي نـدرك فـيها الـموقـف الـذي لـديـنا" .فـأنـا أعـمل مـمرضـة فـي غـرفـة الـعمليات وفـي
نـوفـمبر تـم دفـعي فـعل ًيا لـلعمل فـي قـسم الـعنايـة الـمركـزة لـحا'ت فـيروس كـورونـا.كـنت أعـتقد أنـني مسـتعدة تـمامـا ً لـلقيام بـذلـك،
ـظرا لـرغـبتي فـي الـمساعـدة .وكـان هـذا أكـبر اkخـطاء! فـالـواقـع الـذي واجهـته كـان قـاسـيا ً إلـى درجـة لـم أسـتطع تحـملها ،فـكل
ن ً
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 اkسـئلة الـمؤلـمة تـحتاج إلـى إجـابـة ،ولـيس تـغيير الـظروف ،وهـكذا بـقيت اkسـئلة هـناك .وبـالـعودة
ب ــعد ذل ــك إل ــى أق ــسام ع ــ]ج ال ــمصاب ــين بــ »ف ــيروس ك ــورون ــا« ،أدرك ــت أن ــه ق ــبل أي ش ــيء ك ــان ه ــناك زم ــ]ء ص ــغار ج ـ ًدا ،ت ــم
تــعيينهم بســبب حــالــة الــطوارئ ،وكــانــوا يــعملون بــاســتمتاع وشــغف أذهــلني وأحــيا فــي داخــلي الــرغــبة مــن جــديــد والــرغــبة فــي
التواجد هناك .إذ يحتاج اkمر إلى شخص نتبعه كتب على وجهه رجا ًء واضحا ً.
إننا نحتاج إلى من يعيد فتح اkفق«.
 (٢هناك من يؤكد حدوث الغير متوقع
»لـقد وجـدنـا الـمسيا« 16.إنـه الـخبر الـذي يـعبر الـتاريـخ :إذ أن مـا تـنتظره قـلوبـنا أصـبح حـاض ًـرا وقـد حـدث الـغير مـتوقـع فـي
مــكان وزمــان والــذي تحــدث عــنه مــونــتالــي .يــمر هــذا الــخبر عــبر الــتاريــخ مــنذ الــيوم الــذي أوقــفا فــيه يــوحــنا وأنــدراوس يــسوع
الناصري على ضفة نهر اkردن ،قبل ما يزيد قلي]ً عن ألفي عام.
ونــحن ،الــذيــن وصــلنا هــذا الــخبر ،نجــد أنــفسنا فــي مــواجــهة مــشكلة مــصداقــيته :هــل يــسوع الــناصــري هــو حـ ًقا مــا يـ َدعــي أن
يـكون؟ هـل هـو حـقا ً الـله الـذي صـار انـسانـاً؟ دعـونـا نـنظر فـي ُمـحتوى اuعـ]ن .مـاذا كـان سيحـدث؟ أن الـمصطلح الـمجهول
لتوقعنا وال]متناهي الذي يتوق إليه قلبنا و»ال]محدود« الذي صار إنسانًا أصبح حاضرا" :الكلمة صار جسدا ً"17.
ً
' تـزال تـقاويـمنا الـسنويـة ُمحـددة وفـ ًقا لـتاريـخ ذلـك الحـدث .إذ نـحن فـي عـام  ٢٠٢١بـعد الـمسيح .لـكن ' يـكفي مجـرد الـنقل
الـ ــشفهي لـ ــلخبر لـ ــجعله ذات مـ ــصداقـ ــية فـ ــي أعـ ــيننا؛ و' يـ ــمكن أن يـ ــكفينا أن نجـ ــده مـ ــكتوب ـ ـا ً فـ ــي بـ ــعض الـ ــكتب الـ ــديـ ــنية أو
 11مت .٣ :٥
 12يكتب لويس في هذا الخصوص» :ليس بمجهود أخ]قي صادق نستطيع إمداد أنفسنا بحوافز جديدة؛ كما ندرك في الحال بعد اولى
خطواتنا في الحياة المسيحية أن كل ما هو ضروري حقا ً لنفوسنا ' يقدر على تحقيقه إ' الله ]…[ .يمكننا ،على اkكثر ،السماح لكل هذا
بالعمل فينا) .سي .إس .لويس ،معذرة ،ما هو إله حضرتك؟ ،جي .بي .يو ،.روما  ،١٩٨١صفحة .(١٩٠
 13مانويل في]س» ،القصيدة« ،جريدة الوطن ٢٩ ،ديسمبر  .٢٠٢٠ترجمتنا
 14جان جويتون ،الفن الجديد للتفكير ،المنشورات البولسية ،تشينيسيللو بالسامو ،مي]نو  ،٢٠٠٩صفحة .٧١
 15ي]حظ لويس» :لم يرد المسيح مطلقا ً أنه يجب علينا أن نظل مثل اkطفال فيما يتعلق بالذكاء ،بل قال لنا على العكس بأن ' نكون فقط
»بسطاء كالحمام« بل »حكماء كالحيات« أيضا ً .هو يريد قلب طفل ،لكن عقل انسان بالغ« )سي.إس.لويس ،معذرة ،ما هو إلهك؟ ،ص .(٩٢
 16يو .٤١ : ١
 17يو .١٤ :١
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الـتاريـخية وفـي الـتقويـم كـل عـام .بـأي طـريـقة إذن يـمكن الـتحقق مـن ال ُـمحتوى الـذي يحـمله؟ مـن يـأتـي فـي الـيوم الـتالـي أو بـعد
ألـ ــفي عـ ــام  -هـ ــو نـ ــفسه  -واخـ ــتفائـ ــه مـ ــن اkفـ ــق اkرضـ ــي» ،كـ ــيف يـ ــقدر عـ ــلى إدراك إذا كـ ــان يـ ــجيب عـ ــلى الـ ــحقيقة الـ ــتي
يدعيها؟«18.
لــنبدأ بــالــقول بــما أنــه حــدث فــي الــتاريــخ كــواقــعة حــقيقية ،يــجب إذن الــتعامــل مــعه كحــدث واقــعي حــتى فــي يــومــنا هــذا لــيتم
ا'عـتراف بـه كـتحقيق لـتوقـعاتـنا .كـما يـجب احـترام الـخصائـص اkصـلية لـëعـ]ن الـمسيحي» :إلـه صـار إنـسانًـا« 19 ،انـسان
يمكن مقابلته في الطريق ،إذ أنه حضور بشري كامل يشمل طريقة اللقاء.
إذا كـانـت هـذه الـحقيقة قـبل ألـفي عـام قـد حـققت تـطلعات اuنـسان الـ]محـدودة ،فـهي الـيوم ' يـمكن أن تـكون خـطبًا أو قـواعـد
ســلوكــية؛ و' يــكفي حــتى قــراءة قــصة فــي كــتاب ،مــهما كــانــت أهــميتها .فــقلب اuنــسان لــم يــتغير وظــل ا'حــتياج إلــى ا'مــت]ء
ك ــما ه ــو ،ول ــيس ه ــناك س ــوى ح ــقيقة واح ــدة ف ــقط تش ــبع ه ــذا ا'ح ــتياج .م ــثل ل ــقاح ك ــورون ــا ف ــيروس :إذ ي ــجب أن ي ــكون ش ــيئًا
حـقيق ًيا فـي مـتناول الجـميع مـن أجـل الـتحقق مـن فـعالـيته .إذ ' يـكفي أن تـعرف أنـه تـم الـعثور عـليها ويـجب أن يـكون الجـميع
قادرين على رؤيته ولمسه وا'حساس بالمفاجئة من آثاره اuيجابية فيهم.
لـذلـك يـجب عـلينا الـيوم تـتبع هـذا »الحـدث« الـتي وقـع مـنذ ألـفي عـام كـما فـعل اkوائـل الـذيـن الـتقوا بـيسوع .ولـكن كـيف يـمكن
لـي ولـك و'نـسان الـيوم ا'لـتقاء بهـذا الـحضور بـعد ألـفي عـام؟ مـا هـو وجـهه ،ومـا سـماتـه؟ إن »يـسوع الـمسيح ،ذلـك ا'نـسان
الــذي عــاش قــبل ألــفي عــام ،يختبئ ويــصبح حــاضـ ًـرا تــحت الــخيمة وبــوجــه إنــسانــية مــختلفة .فــالــلقاء والــتأثــر هــو بــإنــسانــية
مـختلفة :إنـها خـبرة إنـسانـية مـختلفة تـفاجـئناk ،نـها تـتفق مـع احـتياجـات الـقلب الـعميقة أكـثر مـن أي شـكل مـن أشـكال فـكرنـا
أو خيالنا .إذ لم نكن نتوقعه ولم نحلم به على ا'ط]ق فقد كان مستحي]ً و' يمكن العثور عليه في أي مكان آخر«20 .
كــما حــدث لـــميكيل أذورمــيندي الــذي ،فــي أثــناء وجــوده فــي المســتشفى فــي حــالــة خــطيرة ،صــادف شــيئًا يحــمل فــي داخــله
إنــسانــية مــختلفة ولــغة جــديــدة ،مــقارنــة بــكل مــا حــدث لــه فــي الــماضــي :لــقد اســتمع عــن طــريــق الــراديــو إلــى أحــد الــصحفيين
ال ــذي ك ــان ي ــوث ــق ط ــري ــقة ل ــلحكم ع ــلى اkح ــداث ت ــختلف ع ــن ط ــري ــقة ح ــكم اôخ ــري ــن وأدرك ب ــأن ــها ال ــطري ــقة ال ــمطاب ــقة )ل ــلخبرة
ا'نـسانـية( فـي الـنهايـة؛ وبـعد مـغادرتـه المسـتشفى ،الـتقى بـشخص آخـر مـن نـفس الـصحبة الـذي نـظر إلـيه بـطريـقة إنـسانـية
لــدرجــة جــعلته يــختبر حــالــة فــريــدة تــمام ـا ً مــن الــتوافــق مــع خــبرتــه اkولــية؛ ثــم الــتقى مــع آخــريــن ورأى أن مــا يجــمع كــل هــؤ'ء
اkش ــخاص ه ــو ن ــفس ال ــلغة ون ــفس ال ــنظرة ال ــتي ك ــان ــوا ي ــعيشيون ب ــها ال ــواق ــع ب ــطري ــقة أك ــثر ان ــسان ــية؛ وه ــذا م ــا ج ــذب ــه وم ــÑه
با'عجاب وتحداه في العمق21.
إنــها ديــنامــيكية يــمكنها ،أو بــاkحــرى يــجب أن تحــدث أيـ ً
ـضا kولــئك الــذيــن ســبق لــهم اخــتبار لــقاء مــعين ويــعيشون مــنغمسين
في خبرة مثل الخبرة المسيحية؛ وإ' انزلقوا إلى شك مونتالي بعد انتهاء اللقاء.
ويـكتب لـي طـالـب جـامـعي شـاب» :حـتى أيـام قـليلة مـضت بـدا لـي أن حـياتـي فـقدت بـريـقها :فـقد بـدأت فـي الـذبـول .وذات يـوم
تــلقى والــدي مــكالــمة هــاتــفية مــن الــعمل يــطلبون مــنه أخــذ مــسحة لــلتحقق مــن خــلوه مــن الــفيروس كــإجــراء وقــائــي« وذلــك بــعد
اتـصالـه بـعميل مـصاب بـالـفيروس لـكن بـدون ظـهور أعـراض عـليه .وبـعد يـومـين جـاءت الـنتيجة إيـجابـية فـتم وضـعنا جـميعا ً فـي
الحجــر الــصحي .وفــي اkســبوع الــتالــي ،بــعد تــجاوزنــا مــرحــلة الخــطر ،واصــلت حــياتــي بــالــقصور الــذاتــي تــقريــبا ً .لــيس لــدي
الـقوة حـتى kسـمع عـدد قـليل مـن اkصـدقـاءk ،نـه ' يـوجـد مـتسع فـي حـياتـي الـمنزلـية لـما تـسميه حـدثًـا .فـبعد بـضعة أيـام وقـد
سـئمت مـن هـذا الـطفو المسـتمر ،أحـاول بـكل قـوتـي أن ألـقي بـنفسي فـي اkشـياء الـتي يـجب أن أفـعلها )كـمساعـدة أمـي فـي
أع ــمال ال ــمنزل أو ال ــطبخ ل ــلعائ ــلة( ل ــلعثور ع ــلى ب ــعض وم ــضات م ــن ال ــحياة ال ــحقيقية ،ل ــكني ل ــم أج ــد ش ــيئاً ،ب ــل أزاد ال ــعزل
الــمنزلــي مــن شــعوري بــالــضغط .لــذلــك أشــغل نــفسي بــقراءة الــكتب .ويــمر بــعض الــوقــت وأنــظر إلــى الــساعــة ،إنــها الــسادســة
 18اkب لويجي جوساني ،لماذا الكنيسة ،ريتسولي ،مي]نو  ،٢٠١٤صفحة .٩
 19نفس الكتاب المذكور عاليه ،صفحة .٢٤
 20اkب لويجي جوساني ،حدث في حياة ا'نسان ،بور ،مي]نو  ،٢٠٢٠صفحة .٢٠١
 21راجع اkب يوليان كارون ،أنت ' ترى سوى ما يثير اعجابك ،يوم بداية العام للبالغين وطلبة الجامعات بحركة الشراكة والتحرر .بالتواصل
المرئي عبر موقع الحركة  ٢٦ ،clonline.orgسبتمبر .٢٠٢٠
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والـنصف مـسا ًء واتـذكـر ان هـناك لـقاء لـطلبة الـجامـعة مـعك .وبـعد دقـيقتين مـن الـتردد" ،أنـا ذاهـب ' ،لـن أذهـب" وفـي الـنهايـة
أح ــضر ال ــلقاء ع ــبر ا'ن ــترن ــت .وف ــي ن ــقطة م ــعينة س ــمعت أح ــده ــم ي ــقول" :ب ــعد خ ــبرة ا'م ــت]ء ال ــتي عش ــتها أث ــناء ان ــتخاب ــات
الــجامــعة ،والــتي انتهــت بــنتيجة غــير مــتوقــعة ومــرضــية لــلغايــة ،شــعرت بــضيق غــريــب .كــيف يــمكنني أن أعــيش مجــددا ً خــبرة
ا'مـت]ء هـذه اôن بـعد عـودتـي إلـى روتـين حـياتـي الـيومـية؟« وتـبدأ أنـت بـاuجـابـة قـائـ]ً :إن الـتفاصـيل الـتي تسـبب لـنا وعـكة
غـريـبة هـي حـاسـمة  ."...ويحـدث شـيء مـا جـعلني الـتصق بـجهاز الـكمبيوتـر الـخاص بـي طـوال الـلقاء فـي انـتظار الـمزيـد مـن
ك ــلمات ت ــعيد إل ـىَ ال ــحياة .ث ــم أغ ــلق ب ــرن ــام ــج ال ــتواص ــل زووم .وأع ــود إل ــى "ال ــحياة ال ــحقيقية" .أت ــناول ال ــعشاء وأن ــظف م ــائ ــدة
الـطعام ،وأجـلس أمـام الـتلفزيـون لـبعض الـوقـت ،ويـبدو أن كـل شـيء عـلى مـا يـرام ،لـكن عـندمـا أذهـب إلـى الـفراش ' ،أسـتطيع
الــنوم فــأفــكر فــي مــا قــلته لــنا وأضــع كــبريــائــي جــانـبًا ثــم أبــدأ فــي الــص]ة بــطريــقة إنــسانــية إلــى درجــة تــثير جــيشان عــاطــفتي
عــندمــا أتــذكــر ذلــك اôن .وفــي الــيوم الــتالــي لــم أعــد أنــا! إذ أجــد نــفسي فــي حــالــة صــفاء »غــير مــعقولــة" وهــذا ُيــترجــم بــطريــقة
سـريـة فـي مـعامـلتي kسـرتـي وفـي الـطهي والـدراسـة بـفرح ' يـمكن تـصوره .وعـندمـا أفـكر فـي أنـني لـم أكـن أرغـب حـتى فـي
التواصل المرئي للمشاركة في اللقاء! يغمرني شعور با'متنان .ما أروع العيش هكذا!«
يـمكننا الـتعرف عـلى حـقيقة الـخبر الـذي يـصل إلـينا الـيوم فـقط عـندمـا نـصادف حـدث تـنبع مـنه إنـسانـية جـديـدة ونـختبر الـتغيير
ـظيما مــثل »فــرح '
الــذي يــولــده فــينا" :صــفاء غــير مــعقول" ،وهــي صــفة مــن الــصفات الــتي يــصف بــها الشــباب الــيوم شــيئًا عـ ً
يـمكن تـصوره«k ،ن اuنـسان ' يسـتطيع مـنح ذلـك لـنفسه .وكـما يـكتب كـابـاسـي]س ،إن اkمـر يـتعلق »بـحياة جـديـدة ،تـختلف
تـمامـا ً عـن الـحياة الـقديـمة ،وهـي أفـضل حـتى مـما يـمكن تـصوره ،عـلى الـرغـم مـن أنـها مـناسـبة لـلطبيعة البشـريـةk ،نـها حـياة
الله"22.
 (٣عدم قابلية الحدث المسيحي لÉختزال
لـنلقي نـظرة فـاحـصة عـلى طـبيعة هـذه "الـحقيقة" الـتي تـولـد إنـسانـية جـديـدة .نـحن جـمي ًعا مـنغمسون فـي تـاريـخ يـأتـينا بـالـقليل
أو الـكثير مـن الـمعارف عـن الـمسيحية ،ويـثير ردود أفـعال مـختلفة .ومـا زلـت أفـكر فـي أزورمـيندي .عـالـم اkنـثروبـولـوجـيا وعـالـم
اج ــتماع م ــرم ــوق ،ك ــان ي ــعرف ال ــمسيحية ،وك ــان ي ــعرف ع ــقيدت ــها وأخ ــ]ق ــيات ــها وق ــيمها ،ل ــكن ل ــم ت ــكن ه ــذه ال ــمعرف ــة ه ــي ال ــتي
ـبيرا فــي الــسن .عــلى الــعكس مــن ذلــك  ،فــقد كــان يــنأى بــنفسه عــنها مــنذ ســنوات،
أيــقظت اهــتمامــه بــالــمسيحية عــندمــا كــان كـ ً
وقـد تـوقـف اهـتمامـه بـها تـمامـا ً كـما يـقال .مـا الـذي أشـعل الشـرارة فـي داخـله قـبل بـضع سـنوات ،إلـى درجـة أثـارت فـيه فـضو'ً
ـطما الج ــدار ال ــذي ب ــنته م ــعارف ــه ال ــساب ــقة؟ م ــا ال ــذي تح ــدى م ــنظوم ــته
ورغ ــبة ف ــي اك ــتشاف م ــاه ــية ال ــمسيحية م ــن ج ــدي ــد ،مح ـ ً
ال ــفكري ــة؟ »ح ــدث ح ــقيقي« أث ــبت أن ــه غ ــير ق ــاب ــل ل ــ]خ ــتزال ف ــي ت ــفسيرات ــه ك ــدارس وك ــان ــسان ،وال ــذي ل ــم يس ــتطع م ــ]ءم ــته م ــع
الفئات التي نظر بها إلى الواقع حتى تلك اللحظة ،بما في ذلك المسيحية.
لـقد كـان »حـدث حـقيقي" غـير قـابـل لـلتصنيف والـدمـج فـي مـنظومـة فـكريـة عـامـة ،و' يـمكن تـفسيره بـاuطـار الـنظري الـذي كـان
يسـتخدمـه مـن خـ]ل أنـماط تـفكيره .ولـم يسـتطع أذورمـيندي "تـصنيفه"  -أي إعـادتـه  ،ودمـجه  -فـي أحـد مـفاهـيمه ،ومسـلماتـه
الــنظريــة ،كــما يــقول اkب جــوســانــي 23،الــحقيقة الــتي يــمثلها ذلــك الــبرنــامــج اuذاعــي  -ثــم مــن خــ]ل الــلقاءات اkخــرى الــتي
ـبيرا لــدرجــة أنــه لــم
حــدثــت بــعد مــغادرتــه المســتشفى  -عــلى وجــه التحــديــد بســبب ا'خــت]ف الــذي أتــى بــه .لــقد كــان اخــت]فـا ً كـ ً
يسـتطيع مـقاومـتها :فـقد انجـذب إلـى هـذه الـحقيقة ،وزاد فـضولـه ،وربـط نـفسه بـها ،وتـفاجـأ بـالـتصاقـه بـها .وهـذا قـدم لـه مـعرفـة
جـديـدة وطـريـقة جـديـدة لـلتعامـل مـع كـل شـيء ،ولـدت مـنه انـسانـا ً جـديـدا ً .فـقد أصـبح ذاتـه أكـثر .كـما قـال الـصديـق الـذي سـبق
ذكره" :في اليوم التالي لم أعد نفس الشخص!" ،أي أنه أصبح ذاته بقدر أكبر.

 22ن .كاباسي]س ،الحياة في المسيح ،كتاب سبق ذكره ،صفحة .١٢٦
» 23العقلية الجمعية ]…[ للحكم ،تميل دائما ً إلى تصنيف التفاصيل ضمن نظرية شمولية« ،ل .جوساني -س.ألبرتو-ج.برادس ،توليد أثار في
تاريخ العالم ،بور ،مي]نو  ،٢٠١٩الصفحات  ٩٠و.٩١
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' يـمكن إدراج كـل شـيء فـي الـمفاهـيم الـموحـدة وفـي الـمنظومـات الـتي اعـتدنـا فـيها عـلى دمـج مـا يحـدث .فـهناك حـقائـق غـير
قـابـلة لـ]خـتزال ،وتحـمل فـي داخـلها شـيئًا مـا يـتعارض ويـخترق ويـتجاوز اuطـار الـمفاهـيمي الـسائـد .وهـذه "الـحقائـق" ،كـما
ـثيرا ،هــي »أشــخاص أو لحــظات kشــخاص«  24تحــمل فــي داخــلها شــيئا ً جــديــداً ،حــقيقة انــسانــية مــرغــوبــة لــلغايــة و'
قــلنا كـ ً
م ــثيل ل ــها ،وال ــتي ت ــبدو مس ــتحيلة :له ــذا الس ــبب يتح ــدث ال ــقدي ــس ب ــول ــس ع ــن »الخ ــليقة الج ــدي ــدة"" .أن ت ــكون إن ــسانً ــا ج ــدي ـ ًدا
يــعني أن تــكون انــسانـا ً ُيــعلن فــي كــل حــياتــه ،مــن خــ]ل مــا هــو حــاضــر فــيه بــالــفعل ،مــن هــو آتــي" 25.أولــئك الــذيــن يــصادفــون
وي ــسمحون kن ــفسهم ب ــا'نج ــذاب إل ــى ت ــلك ال ــحقائ ــق وم ــن ه ــؤ'ء اkش ــخاص ،ي ــبدأون ف ــي اخ ــتبار ن ــفس ال ــشيء الج ــدي ــد ف ــي
طريقة عيش الواقع ،وأو'ً يتفاجئون» :كم هو رائع العيش على هذا النحو!" .
»عــزيــزي اkب يــولــيان ،حــدث شــيء فــي اkشهــر الســتة الــماضــية أثــر بــعمق عــلى طــريــقتي فــي مــواجــهة كــل شــيء :لــقد دخــل
الـعدم حـياتـي بـوحـشية ،الـذي نتحـدث عـنه كـثيرا ً .فـفي أحـد أيـام شهـر يـونـيو ،جـاءنـي نـبأ إقـدام صـديـق أخـتي عـلى ا'نـتحار
بــشكل غــير مــتوقــع .وكــانــت هــذه أيــام ألــم واضــطراب عــظيمين .وبــقيت فــي الــمنزل بــجانــب أخــتي فــي هــذا الــوقــت الــعصيب.
ـحا أنـه ' يـوجـد أي نـوع مـن الخـطاب ،ديـني أو غـيره ،يـمكن أن يـنقذنـا مـن الـمأسـاة الـتي أثـارهـا فـينا هـذا الحـدث
وكـان واض ً
ال ــذي ف ــتح ج ـ ً ـ
ـرح ا ي ــنزف دم ـا ً ب ــ] ت ــوق ــف :م ــا ال ــذي ي ــصمد ب ــالنس ــبة ل ــي ال ــيوم؟ م ــاذا ي ــعني اôن أن ال ــمسيح ق ــد ان ــتصر ع ــلى
الــموت قــبل ألــفي عــام؟ مــاذا يــعني أن الــموت لــيس هــو الــكلمة اkخــيرة فــي كــل شــيء ،خــاص ـ ًة أمــام مــن يــختار الــموت؟ كــيف
يـمكن لـلحياة أن تـكون حـياة بـعد ذلـك؟ كـيف يـمكنني أن أعـيش الـمائـة ضـعف هـنا واôن؟« .كـل مـا أُبـلغت بـه كـوعـد الـمسيحية
يهــتز بشــدة أمــام هــذه الــصدمــة :لــكن هــل كــل هــذا صــحيح؟ »وأخــتي؟ بــاخــتصار ،هــل هــناك رجــاء؟ كــان عــليّ ا'عــتراف فــي
الــبدايــة ،شــيئًا فــشيئًا ،بــأن ُ ـ
ص حبة بــعض اkصــدقــاء بــدأت تُــنمي داخــلي الــوعــي بــأن الــمسيح قــد تجســد مــن أجــلي ،حــتى
أسـتطيع اخـتبار عـ]قـة حـميمية ومـلموسـة مـعه .لـقد اخـتبرت مـا كـتبته فـي كـتابـك »بـريـق الـعيون«» :الـمسيح حـضور مـعاصـر.
وإدراك ذلـك يـعني اخـتبار نـفس الـخبرة الـتي حـدثـت مـنذ ألـفي عـام ] ،[...أي الـتأثـر بـحضور إنـسانـية مـختلفة يـوقـظ إحـساسـاً
جـديـدا ً بـالـحياة ،يـذهـلنا kنـه هـو الـوحـيد الـذي يـروي عـطشنا الـداخـلي إلـى الـمعنى وا'مـت]ء .ويـتعلق اkمـر الـيوم أي ً
ـضا بـخبرة
لـقاء الـذي ] » [...يـحتوي كـل الـمعانـي [...] ،وكـل مـا هـو مـرغـوب وكـل مـا هـو عـادل وكـل مـا هـو جـميل وكـل مـا هـو مـحبوب« .لـقد
كـان الـمسيح مـنتصرا ً فـي داخـلي عـلى كـل جـروحـي واعـتراضـاتـي فـيما يـخص تـلك اkشهـر ،بـحضوره الـمعاصـر ،الـذي كـنت
اخـتبره فـي تـلك اkيـام مـن خـ]ل الـسمات ا'نـسانـية لـهؤ'ء اkصـدقـاء .فـقد و ّلـدت نـظراتـه فـيّ الـرجـاء فـي عـدم ضـياع أي شـيء
مــن تــلك الــحياة الــتي تــبدو أنــها ُـمـهملة ،والــتي تــشابــكت مــع نــظرة أخــتي ومــع نــظرتــي .أقــول هــذا لــيس kنــي مــفتونــة ،بــل kن
هذه هي خبرتي :فمن المستحيل بالنسبة لي فصل السؤال "هل هناك رجاء؟" عن جسده الحاضر هنا واôن«.
إن الخ ــليقة الج ــدي ــدة ه ــي ث ــمرة ه ــذا الح ــدث .إذ ن ــرى الح ــدث اkول ــي ال ــيوم ي ــشع م ــن ا'ن ــسان الج ــدي ــد ال ــذي ي ــول ــد م ــن ذل ــك
الحـدث .دعـونـا نـعود مـرة أخـرى إلـى كـلمات اkب جـوسـانـي :إن الخـليقة الجـديـدة لـديـها »قـدرة عـلى مـعرفـة الـواقـع تـختلف عـن
قـدرة اôخـريـن« .فـهي »تـولـد مـن قـبولـنا وتـأثـرنـا بـالحـدث الـذي ارتـبطنا بـه والـذي نـقول لـه نـعم .فهـذا الحـدث هـو حـدث مـعين فـي
الـتاريـخ :إذ لـه زعـم كـونـي ،لـكنه نـقطة مـعينة .والـتفكير انـط]قـا ً مـن حـدث يـعني قـبل أي شـيء الـقبول بـأنـني ' أقـوم بتحـديـد
هـذا الحـدث ،بـل بـاkحـرى الحـدث هـو الـذي يحـددنـي .وفـيه يـبرز كـل مـا هـو أنـا حـقيق ًة ويـبرز مـفهومـي لـلعالـم .وهـذا ُيـعد تحـديـاً
للعقلية السائدة التي تميل دائما ً إلى تصنيف التفاصيل ضمن نظرية شمولية للحكم على اkشياء«26 .
والجـديـد الـذي يـقدمـه الحـدث أيـضا ً فـي حـياتـنا هـو الـتحقق وإثـبات حـقيقة الـلقاء اkول .فـكيف لـي فـى الـواقـع أن أعـرف إذا
مـا كـان الحـدث الـمعين الـذي تـأثـرت بـه هـو حـدث الـمسيح الـيوم؟ إذا أثـبت  -كـما فـي الـشهادات الـتي ذكـرنـاهـا تـوا ً » -زعـمه
الكوني« وقدرته على إنارة كل الظروف أو اkوضاع ،وحتى أكثرها تدميرا ً :أ' وهو الموت.

 24اkب جوساني ،حدث حياة ،أي قصة ،كتاب سبق ا'ستشهاد به ،صفحة .٤٥٩
 25ب .إفدوكيموف ،حب الله الجنوني ،سان باولو ،تشينيسيللو بالسامو )مي]نو(  ،٢٠١٥صفحة .٦٩
 26ل .جوساني -س.ألبرتو-ج.برادس ،توليد أثار في تاريخ العالم ،كتاب سبق ا'ستشهاد به ،الصفحات  ٩٠و.٩١
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"إنـني أدرك وأنـا فـي حـالـة مـتزايـدة مـن الـدهـشة أن الـرجـاء يـنبع فـي أصـله مـن الحـدوث الـمتكرر لـحضور غـير قـابـل لـ]خـتزال
يـتوافـق تـما ًمـا مـع الـقلب .وأدركـت أنـه أُعـطيَ لـي حـقائـق تـسندنـي ،و' يـمكنني أن أعـزوا ذلـك إلـى الـطيبة أو الـحالـة الـمزاجـية
kي شخص.
فـي بـدايـة شهـر ديـسمبر ،دخـل صـديـق عـزيـز جـدا ً لـي إلـى الـديـر :وتـظل شـهادتـه لـي بـا'مـت]ء ا'نـسانـي وحـب الـحياة ،والـيقين
بـلقائـه مـع الـله ،وبـفضل هـذا الـحب" ،امـت]ك كـل شـيء بـالـفعل"  -لـدرجـة الـتمكن مـن تـرك كـل شـيء" ،حـتى ' يـضيع شـيء"
 ن ــقطة ' ع ــودة kي ــام ــي .ومج ــرد وج ــوده ف ــي ال ــدي ــر وش ــكل ح ــيات ــه ذات ــها ،ي ــذك ــرن ــي ب ــقوة أن اuج ــاب ــة ال ــكام ــلة ل ــتوق ــعات ق ــلبيـوارا مـع كـل
مـوجـودة ويـمكنني لـقائـها .إنـها نـقطة هـائـلة مـن الـذاكـرة :إذ أدخـل اkيـام واkشـياء بـتوقـع شـديـد يـجعلني أعـيش ح ً
شــيء .ولــكن مــا هــي الــع]قــة بــين حــضوره "الــكامــل" والــرجــاء؟ مــنذ بــضعة أشهــر اكــتشف صــديــق لــي أنــه مــصاب بــمرض
ـكرارا  -يــصل
ـرارا وتـ ً
الــتصلب الــجانــبي الــضموري .وفــي مــأســاة هــذا الــظرف ' ،يــمكنني التخــلص مــن هــذا الــوجــه الــذي  -مـ ً
فــي الــمساء ويــقول لــي' :الــليلة أيـ ً
ـضا ،بســبب مــا رأيــته ومــا حــدث ،أذهــب إلــى الــفراش ســعي ًدا ومــمتنًا :فــالــرب يــحقق وعــده«.
يـزداد الـمرض سـو ًءا ،وهـو مـمتن لـذلـك :مـا الـذي يـسانـد إمـكانـية الـشعور بـالـسعادة الـكامـلة فـي قـلبه ،حـتى فـي عجـزه عـن فـعل
أي ش ــيء ع ــلى اuط ــ]ق؟ إن ــني ' أرى م ــا ي ــراه ،ل ــكني أراه ه ــو ال ــذي أُع ــطي ل ــي .وف ــي ن ــهاي ــة ال ــعام ،اق ــترح ــت ع ــلى ب ــعض
الشــباب الــذيــن أشــارك مــعهم الــخبرة الــكشفية إقــامــة أمــسية لــقراءة الــفصل اkول مــن كــتاب الــحس الــديــني ،مــع رغــبتي فــي
إعــطائــهم اkداة الــتي أكــتشف أنــها تــساعــدنــي أكــثر فــي حــياتــي وهــو الــقلب .وعــندمــا طــلبت مــنهم فــي نــهايــة شهــر ديــسمبر
مـشاركـة أجـمل شـيء فـي الـعام )وفـي عـام جـائـحة كـورونـا ،كـانـت هـناك إمـكانـية لـسماع مـن يتحـدث فـقط عـن الـتعب والسـلبية
واkلـم( ،قـال أحـدهـم» :فـي كـل مـرة نتحـدث فـي اجـتماع أو فـي لـقاء مـع شـخص مـا عـن الـقلب أسـأل نـفسي :لـكن هـل أسـتمع
إلـى قـلبي؟ هـل يـمكنني اتـباعـه؟ هـذا هـو أغـلى اكـتشاف هـذا الـعام!« عـندمـا أغـلقوا الـمدرسـة مـنذ أسـابـيع قـليلة  -فـأنـا مـدرس
 فـي شـعوري بـاuحـباط اkولـي  ،ظهـر سـؤال :أتُـتاح لـي الـفرصـة مـن جـديـد لـتعلم حـب هـؤ'ء الـت]مـيذ الـموجـوديـن هـنا الـيوملــكن غ ـ ًدا '؟ وذهــبت إلــى الــقداس بهــذا الــسؤال وتــأثــرت عــندمــا أدركــت أنــه حــتى فــي الــمنطقة الحــمراء وإغــ]ق الــمدرســة '
يـزال الـمسيح ُيـعطيني ذاتـه» .إن قـلبي سـعيد kنـك حـي أيـها الـمسيح« :هـا هـو الـرجـاء! أيـن تـعيش؟ فـي الـوجـود الـغير مـمكن
ولـكنه حـقيقي لـلصديـق الـذي يـعيش فـي الـديـر وفـي وجـه الـصديـق الـسعيد الـذي يـلتقي بـمصيره مـن خـ]ل مـرضـه وفـي الحـركـة
الـتي تجـددنـي بـالـسماح لـي بـإدراك كـل هـذا إلـى حـد الـرهـان عـلى قـلوب شـباب »تـحت رحـمة« الـعالـم .كـم مـن الـحقائـق الـتي
أراه ــا ك ــل ي ــوم ت ــجعلني أخ ــتبر ال ــتواف ــق وت ــذك ــرن ــي ب ــأن ال ــمسيح ح ــي وه ــو ك ــل ش ــيء! ه ــذا وح ــده ي ــسندن ــي .م ــنذ ب ــضعة أي ــام
وت ــطبيقا ً ل ــمبادرة »ع ــمل ال ــمحبة" ال ــتي أش ــارك ف ــيها ،أخ ــذت ص ــندوق ـا ً لتس ــليمه 'ح ــدى ال ــعائ ــ]ت .وق ــدم ــوا ل ــي ال ــقهوة .وأن ــا
أحــمل فــي عــيني كــل هــذه الــحقائــق ،قــررتk ،ول مــرة ،الــتوقــف .فــقد كــانــت اkســرة كــلها تــقف فــي الــصالــة عــلى مــسافــة آمــنة
مـني .وكـانـت إحـدى الـبنات تـنظر لـي فـي صـمت ،وكـان واضـحا ً لـي أنـه كـان لـديـها سـؤال» :لـماذا أنـت هـنا؟ لـماذا تهـتم بـنا؟«.
عـندمـا يـسكن الـمسيح فـي الـقلب وفـي الـواقـع كـله  -حـتى لـو كـان غـريـبا ً  -بـيتا ً يـمكن الـعيش فـيه .إنـني أشـكر سـاجـدا ً الحـركـة
عــلى حــفاظــها عــلى هــذه الــنظرة ا'نــسانــية الــحية والــمليئة بــالــرجــاءk :نــه هــو الــحاضــر الــذي يتجســد فــي حــياتــي« ' .تــحتاج
»الــحقيقة« أن تــكون شــيئا ً صــارخ ـا ً كــي تتحــدى عــقلية الجــميع .قــد يــكون مجــرد نــفخة هــواء ،لــكن فــيها اخــت]ف جــاذب مــثل
ج ــاذب ــية ال ــمغناط ــيس .وت ــكمن ق ــوت ــها وت ــفرده ــا ف ــي ا'خ ــت]ف ال ــذي تح ــمله .وق ــد أح ــسن أذورم ــندي ف ــي اك ــتشاف ذل ــك ف ــي
الــصحفي الــذي كــان يتحــدث فــي الــراديــو .ولــëشــارة إلــى هــذه الــحقيقة فــي حــواره مــع جــوفــانــي تســتوري ،فــي عــام ،١٩٨٠
تحدث اkب جوساني عن أشخاص يمثلون »حضورا«27 .
ً
ـادرا ،بـد'ً مـن إتـباعـها بـبساطـة ،كـما فـعل أزورمـندي،
نـحن فـي الـغالـب شـهود عـلى حـقائـق مـثل تـلك الـموصـوفـة ،ولـكن لـيس ن ً
نـقوم بـدمـجها فـي مـنظومـة تـفكيرنـا ،فـيما هـو مـعروف بـالـفعل .ولـذا فـهي لـم تـعد تـخبرنـا بـأي شـيء جـديـد .إذ يـمكننا ا'نـتماء
إلـى الـتاريـخ الـمسيحي ،حـيث نـرى الـعديـد مـن هـذه الـحقائـق ،ونـواصـل اخـتزال الـمسيحية إلـى مـنظومـة أخـ]قـية أو طـقوس أو
إلى قوالب نمطية مأخوذة من الخيال السائد .ومع ذلك ' ،يمكن kي من هذه ا'ختزا'ت أن يكون مصدرا ً وباعثا ً للرجاء.
 '» 27أستطيع أن أجد مؤشر آخر للرجاء سوى تزايد عدد هؤ'ء اkشخاص الذين يصيرون حضورا ً .تزايد عدد هؤ'ء اkشخاص؛ وأُلفة
وانسجام ' مفر منها ]…[ بين هؤ'ء اkشخاص« )ل .جوساني  -ج .تستوري ،معنى المي]د ،بور ،مي]نو  ،٢٠١٣صفحة .(١١٦
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ف ــي اللح ــظة ال ــتي تح ــدث ف ــيها ال ــمسيحية كح ــدث ون ــقبلها ،ف ــإن ــنا ن ــدرك ا'خ ــت]ف ال ــذي ت ــقدم ــه ف ــي ح ــيات ــنا .ف ــمن ي ــؤم ــن
بـالـمسيحية كحـدث يـكشف الـقناع عـن أي صـورة مـختزلـة لـها .وحـدث ذلـك لـلصديـقة الـشابـة الـتي كـتبت لـي» :قـبل أيـام قـليلة،
ح ــدث ش ــيء س ــاع ــدن ــي ع ــلى ف ــهم م ــا ح ــدث ف ــي ح ــيات ــي .إذ ك ــنت أتح ــدث م ــع وال ــدت ــي ع ــن ع ــيد ال ــمي]د وف ــي لح ــظة م ــعينة
أخـبرتـني مـازحـ ًة بـأنـها تـود فـي أعـماقـها ا'يـمان بـوجـود بـابـا نـويـل kنـها بـحاجـة إلـى ا'عـتقاد بـوجـود شـخصية تحـمل الـرجـاء،
ووجـه نـفكر فـيه ونـقول عـنه’’ :هـو قـادر عـلى كـل شـيء ،وفـيه أضـع الـرجـاء فـي أن يـسير كـل شـيء عـلى مـا يـرام‘‘ .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 نـويـلk ،نـه بـالنسـبة لـها وجـه محـدد ومـلموس! وكـانـت هـي بـالنسـبة لـي الـدلـيل عـلى أنـه
فــي بــعض اkحــيان يــتم اخــتزال الــله إلــى شــيء مجــرد ،إلــى فــكرة .لــكن عــلى الــعكس ،فــأنــا أقــابــل الــله كــل يــوم ،فــهو حــاضــر
وي ــمكنني ال ــتعرف ع ــليه ب ــفضل ان ــتمائ ــي إل ــى ق ــصة .ف ــعندم ــا اك ــتشفته ف ــي ال ــلقاء م ــع ه ــذه ال ــقصة ب ــال ــذات ول ـ َد ف ــي داخ ــلي
الرجاء«.
إن مـ]قـاة حـضور غـير قـابـل لـ]خـتزال يحـررنـا مـن الـحكم عـلينا بـا'سـتس]م لـلصور الـمأخـوذة مـن الـعقلية الجـمعية الـسائـدة.
فهذا الحضور يحمل في داخله ويتجذر في أحشائه أساس الرجاء.
»’’هـل هـناك رجـاء؟‘‘ .إنـه سـؤال يـضعني فـي مـأزق .فـفي زمـن مـثل هـذا )وأنـا أدرس الـطب والـوضـع الـصحي يسـتجوبـني عـن
كـثب( ' يـمكنك اuجـابـة إ' بـعبارات نـظريـة لـفترة قـصيرة .وفـي نـهايـة الـيوم ،تجـردك اkسـئلة مـن طـاقـاتـك وتحـرمـك مـن الـنوم.
إذ يــجب أن تــكون هــناك إجــابــة حــقيقية تــصمد أمــام الــمأســي الــيومــية ،وإ' فــإن هــذه اuجــابــة الــنظريــة تــجعل كــل شــيء أثــقل
عـبئا ً فـقط ]ويـنتهي اkمـر بـازديـاد الـشعور بـالـعدمـية ،وهـذه اضـافـة مـني[ .فـي مـحاولـة لـëجـابـة عـلى الـسؤال’’ :هـل هـناك رجـاء
أمــام مــرض والــدي؟‘‘ ،والــشيء الــوحــيد الــذي يــسمح لــي بــاuجــابــة هــو الــنظر إلــى والــدي .هــل هــناك رجــاء فــي مــواجــهة هــذا
الـوبـاء؟ الـشيء الـذي يـأتـي عـلى الـفور إلـى الـذهـن ]يـبدو ’’نـفخة هـواء‘‘[ هـو الـعيون المتحـمسة لـصديـقة ،الـتي ' تـتراجـع رغـم
ارهـاق الـعمل بـالمسـتشفى .وهـكذا دوالـيك ،ومـن غـربـلة جـميع اkوضـاع الـتي أعـانـي مـنها ،الـشيء الـوحـيد الـذي يـسمح لـي
بـأن أقـول أن هـناك بـعض الـرجـاء فـي بـعض الـوجـوه الـتي هـي سـبب وجـود هـذا الـرجـاء .لـكن تـزداد الـمأسـاة و' تهـدأ :وعـند
ـادرا عـلى مـواجـهة الـحياة بـنفس أعـينهم ]كـما حـدث kزورمـندي،
رؤيـتهم ،أشـعر بـرغـبة كـبيرة فـي أن أكـون مـثلهم وأن أكـون ق ً
ال ــذي ق ــال ل ــنفسه’’ :ك ــم أود أن أن ــظر إل ــى ال ــعال ــم ك ــما ي ــنظر إل ــيه ه ــذا ال ــصحفي!‘‘[ ،ل ــكنني أدرك أن ــه ' ي ــمكن أن ي ــكون م ــن
جهـدي أنـا ،وإ' فـي نـهايـة الـيوم كـنت سـأذهـب إلـى الـفراش مـرهـقة مـن عـد كـل نـجاح أو فشـل ]سـيكون مـثل اخـتزال كـل شـيء
مـن جـديـد إلـى مـنظومـة أخـ]قـية[ .لـذلـك أسـأل نـفسي’’ :مـا هـو الهـدف؟‘‘ .أتـفاجـأ كـل يـوم بـشخص يـعيش بـصدق ،ويجـذبـني
وي ــحفزن ــي kن ــه ي ــجعلني أحس ــده ع ــلى ط ــري ــقته ف ــي ال ــنظر إل ــى ن ــفس اkش ــياء ال ــتي أش ــعر ب ــال ــملل م ــنها ب ــال ــفعل ف ــي ال ــثام ــنة
ص ًـ
ـباحا .وبـعد سـاعـتين تـختفي هـذه الـجاذبـية فـي مـعظم اkحـيان ،لـكن فـي أحـيان أخـرى تـضعني فـي مـجازفـة .لـذلـك أسـأل
نـفسي :هـل يـكفي أن أتـبعه؟ أم هـل يـكفي الـبقاء فـي اتـصال مـع هـذا الـحضور الـحقيقي الـذي يـم Ñأيـامـي والـذي بـه أشـعر
حتى ولو للحظة بأن يكون هناك من يفهمني ويفهم كل متاعبي ومآسي؟«.
تـطرح اuجـابـة عـلى هـذا الـسؤال مـشكلة الحـريـة .وأمـام حـضور يحـمل فـي داخـله أسـاس الـرجـاء ،يـجب عـلى كـل واحـد أو'ً أن
يقرر إما اتباع الرغبة في أن يكون مثل هذا الحضور وأن يكون في صحبته أم '.
 (٤الخبرة ومعايير القلب
ل ــكن ك ــيف ي ــمكننا ال ــتعرف ع ــلى ح ــقيقة ه ــذا ال ــحضور ،وم ــا يح ــمله ،وع ــلى ق ــيمته ال ــحقيقية ،وص ــو'ً إل ــى أص ــل اخ ــت]ف ــه؟ إن ــه
سؤال موجه لنا كما ُوجه للرسل ً
أيضا .بل ،هم كانوا أول من واجهوا هذا السؤال.
ع ــندم ــا ب ــدأ ح ــضور ي ــسوع ي ــفرض ن ــفسه وتنتش ــر شه ــرت ــه ،بس ــبب اkش ــياء ال ــتي ق ــال ــها وف ــعلها ،ب ــدأت أي ــضا ً ف ــي ا'ن ــتشار
تــفسيرات مــختلفة حــولــه شــخصيته ،بــمساعــدة أولــئك الــذيــن شــعروا أن قــوتــهم و’’ســلطتهم‘‘ مهــددة وهــم الــكتبة والــفريــسيون
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والـمفكرون وقـادة الـشعب .كـيف اسـتطاع هـؤ'ء اkوائـل الـذيـن تـبعوه أن يـفهموا أنـه مـن الجـديـر اتـباع هـذا الـرجـل ،وا'رتـباط
به ،ورهان حياتهم كلها عليه؟
كــيف يــمكننا الــتعرف عــلى الــوجــه الــحقيقي مــن بــين الــعديــد مــن الــوجــوه البشــريــة الــمتشابــهة؟ مــا هــو الــمعيار الــذي يــمكننا
اســتخدامــه؟ يــجب أن يــكون مــألــوف ـا ً لــنا بــالــفعل ويــجب أن نــكون قــد تــعلمنا ذلــك بــالــخبرة الــمعاشــة .والــمعيار الــوحــيد الــم]ئــم
لـلتعرف عـلى الـحضور الـذي يحـمل فـي طـياتـه مـعنى مـناسـبًا لـلحياة هـو الـمعيار الـذي تـقودنـا الـطبيعة بـه إلـى مـقارنـة شـامـلة
مــع كــل مــا نــلتقيه :وهــو الــقلب ،أي مجــموعــة اkدلــة وا'حــتياجــات  -الــحقيقة والجــمال والــعدالــة و الــسعادة  -الــتي تظهــر فــينا
عــندمــا نــعيش بــالــتزام مــا نــختبره .ويــقول اkب جــوســانــي» :فــي الــخبرة ،فــإن الــواقــع ] [...الــذي ] [...أدهــشك ،وصــدمــك )أثــر
فـيك(«» ،يـجعل مـعايـير الـقلب تـبرز عـلى السـطح ،وتـوقـظ قـلبك الـذي كـان مـشوشـا ً ونـائ ًـما ،لـذلـك يـوقـظك إلـى نـفسك .وهـناك تـبدأ
مسيرتكk ،نك يقظ وناقد«28.
إنــها الــمعايــير الــموضــوعــية والــمعصومــة مــن الخــطأ الــتي تــعمل فــينا ،حــتى رغــما ً عــنا ،و' تــترفــق بــنا .كــما يــوثــقه لــنا بــافــيزي
بـشكل درامـي .فـي  ١٤يـولـيو  ،١٩٥٠بـعد حـصولـه عـلى جـائـزة سـتريـجا فـي اkدب ،عـندمـا كـتب» :بـعد الـعودة مـن رومـا ،مـنذ
بـعض الـوقـت .فـي رومـا ،الـتمجيد .وبهـذا؟« 29.كـان اkمـر كـما لـو أن مـا دونـه هـو نـفسه مـن مـ]حـظات قـبل سـنوات عـديـدة فـي
مــذكــراتــه قــد تــحقق» :هــناك شــيء أكــثر حــزنًــا مــن الفشــل فــي تــحقيق ُمـ ثُلك :هــو الــنجاح فــي ذلــك« 30.قــبل أقــل مــن عــام مــن
وفـاتـه ،اعـترف قـائـ]ً» :كـم مـرة كـتبت فـي هـذه الـم]حـظات اkخـيرة ثـم؟ نـبدأ فـي أن نـكون فـي قـفص ألـيس كـذلـك؟« 31.وفـي
 ٢٢يـونـيو  ،١٩٥٠عـند سـماعـه نـبأ الـنجاح الـعظيم  ،كـان قـد كـتب» :إنـها نـعمة ' .شـك فـي ذلـك .لـكن كـم مـرة سـأسـتمر فـي
ا'ســتمتاع بــها؟ وثــم؟« 32.مــا الــذي كــان يــنقصه مــن حــياتــه الــناجــحة فــي عــيون الــعالــم؟ كــتب فــي  ١٧أغســطس '» :١٩٥٠
تـهم اkسـماء .إنـها ليسـت أسـماء للحـظ بـل أسـماء عـشوائـية  -إن لـم تـكن هـذه  ،ربـما أسـماء أخـرى؟ يـبقى أنـني اôن أعـرف
مــا هــو أعــظم انــتصاراتــي  -وهــذا ا'نــتصار يــفتقر إلــى الجســد ويــفتقر إلــى الــدم ويــفتقر إلــى الــحياة« 33.وتــحت وطــأة هــذا
النقص بعد عشرة أيام ينهي حياته بنفسه!
ويــدون ألــبير كــامــو فــي مــذكــراتــه خــبرة مــماثــلة فــي يــوم الــنجاح الــكبير ١٧ » :أكــتوبــر .جــائــزة نــوبــل .شــعور غــريــب بــالحــزن
والكآبة«34.
' يـمكننا التهـرب مـن الـمعايـير الـتأسـيسية لـلقلب ،وا'حـتياج إلـى الـمعنى وإلـى الـعدالـة وإلـى الـسعادة وإلـى الـحب .يـمكن،
ل ــبعض ال ــوق ــت ،إس ــكات ــها أو ب ــتره ــا ،ل ــكن ' ي ــمكن اق ــت]ع ــهاk .ن ــهم ف ــي ص ــميم ال ــخبرة ا'ن ــسان ــية .وي ــصرح اkب ج ــوس ــان ــي
بـالـصعوبـة الـتي نـواجـهها فـي ا'عـتراف بـأن "مـبدأ الـحكم عـلى الـخبرة هـو فـي الـخبرة ذاتـها" .لـكنه يـوضـح عـلى أنـه »إذا لـم
ـحيحا أن الـمبادئ الـتي نـحكم بـها خـبرتـنا هـي داخـل الـخبرة نـفسها ،لـكان اuنـسان فـي حـالـة اغـترابk ،نـه سـيتعين
يـكن ص ً
عـليه ا'عـتماد عـلى شـيء آخـر مـختلف عـنه لـلحكم عـلى ذاتـه« ' 35.تـولـد تـلك ا'حـتياجـات فـي مـا يـشعر بـه الـمرء» ،لـكنها تـولـد
فيه أمام ما يختبره ،ومنخرطًا في ما يشعر به« 36،وهي تحكم على ما يختبره.

 28اkب جوساني ،هل يمكن حقا ً أن نعيش هكذا؟ ،بور ،مي]نو  ،٢٠١١صفحة .٨٣
 29تشيزاري بافيزي ١٤» ،يوليو  ،«١٩٥٠حرفة العيش ،كتاب سبق ا'ستشهاد به ،صفحة .٥١٦
 30تشيزاري بافيزي ١٨» ،ديسمبر  ،«١٩٣٧حرفة العيش ،كتاب سبق ا'ستشهاد به ،صفحة .١٠٨
 31تشيزاري بافيزي ١٦» ،أكتوبر  ،«١٩٤٩حرفة العيش ،كتاب سبق ا'ستشهاد به ،صفحة .٤٨٨
 32تشيزاري بافيزي ٢٢» ،يونيو  ،«١٩٥٠حرفة العيش ،كتاب سبق ا'ستشهاد به ،صفحة .٥١٥
 33تشيزاري بافيزي ١٧ » ،أغسطس  ،«١٩٥٠حرفة العيش ،كتاب سبق ا'ستشهاد به ،صفحة .٥١٨
 34ألبير كامو ،مذكرات ،١٩٥٩-١٩٥١ .الجزء الثالث ،بومبياني ،مي]نو  ،١٩٩٢صفحة .٢٢٣
 35اkب جوساني ،هل يمكن حقا ً أن نعيش هكذا؟ ،كتاب سبق ا'ستشهاد به ،صفحات .٨٤-٨٣
 36نفس الكتاب المذكور عاليه ،صفحة .٨٢
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يـجب أن يـكون مـعيار الـحكم »فـي جـوهـر الـبنية اkصـلية لـ]نـسان« :إنـه »الـمعيار الـموضـوعـي الـذي مـن خـ]لـه تـطلق الـطبيعة
اuن ــسان ف ــي م ــقارن ــة ش ــام ــلة ،ب ــتزوي ــده ب ــتلك ال ــنواة م ــن ا'ح ــتياج ــات اkص ــلية ،وت ــلك ال ــخبرة اkول ــية ال ــتي ت ــزود ب ــها ج ــميع
اkمهات اطفالهم بنفس الطريقة .وهنا فقط ،في هوية الوعي النهائي هذا ،يتم التغلب على الفوضى« 37،وعلى الذاتية.
' ي ــمكن ل ــلمرء أن يتح ــدث ع ــن ال ــخبرة ،ك ــما ي ــحاول ال ــبعض أح ــيان ـاً ،ب ــال ــتماث ــل م ــعها بمج ــرد اخ ــتبار ش ــيء م ــا .وي ــؤك ــد اkب
جـوسـانـي أن» :فـئة الـخبرة الـتي نسـتخدمـها لـها قـيمة بـالـغة اkهـمية« .إذ ' يـجب فـهمها عـلى أنـها »خـبرة عـاطـفية فـوريـة«،
ولــكن كـ »مــكان حــيث يــقود تــأثــرنــا بــالــواقــع إلــى إثــارة ا'حــتياجــات اkســاســية لــلقلب ا'نــسانــي ،بــتطويــر الــبحث عــن رد عــلى
ا'سـتفزازات الـتي يـفرضـها الـواقـع« .ومـن هـنا كـانـت الـنتيجة» :الـخبرة إذن هـي الـمجال الـمدعـو فـيه الـمرء إلـى الـتحقق إذا
ك ــان ــت ح ــقيقة ال ــمسيح  -ف ــرض ــية ال ــعمل ال ــحقيقية وال ــكبرى  -ق ــادرة ع ــلى ال ــرد ع ــلى اkس ــئلة ال ــمطروح ــة ،ب ــطري ــقة ص ــحيحة
وكــامــلة ،بــرؤيــة الــعوامــل الــغير مــوجــودة فــي جــميع الــمقترحــات اkخــرى« .ويــضيف بــعد ذلــك عــلى الــفور» :لــذلــك تُــقدم حــركــة
الشــراكــة والتحــرر نــفسها كــرغــبة فــقط فــي إعــادة اكــتشاف والــعيش بــطريــقة أكــثر أصــالــة حــقيقة أن اuيــمان الــمسيحي ،كــما
هو محفوظ في جوهر العقيدة ،يلبي بشكل أفضل من أي مقترح آخر ا'حتياجات العميقة ل]نسان«38.
هــذا هــو الســبب فــي أن الــكارثــة الــحقيقية الــيوم هــي إضــعاف الــوعــي بهــذه ا'حــتياجــات ،والــتعتيم عــلى الــوعــي بــهويــة الــذات.
فـي الـواقـع ،جـاء الـمسيح لـيجيب عـلى بشـر ،ولـيس عـلى »كـائـنات جـافـة كـا'نـسان اôلـي« .كـما كـتب رايـنهولـد نـيبور  -الـعبارة
الــتي ســبق لــي ا'ســتشهاد بــها '» :يــوجــد شــيء غــير مــعقول مــثل إجــابــة عــلى ســؤال لــم ُيــطرح« .هــنا إذن »الــقصد الــوحــيد
لحـركـة الشـراكـة والتحـرر« :وهـو »الـشهادة لـمعقولـية اuيـمان ،واuيـمان كـطاعـة عـق]نـية ،حـيث نـعني بـالـعق]نـي  -وفـ ًقا لـمفهوم
القديس توما اkكويني  -خبرة التوافق بين مقترح ا'يمان وا'حتياجات ا'ساسية للوعي ا'نساني«39.
إن اخـت]ف الحـدث الـمسيحي يـكمن بـالـكامـل فـي الـخبرة الـتي يـولـدهـا .إذ تـثير حـقيقة الـلقاء مـع يـسوع لـدى الـت]مـيذ خـبرة
تــوافــق ' تُــضاهــى» :لــقد وجــدنــا الــمسيا« .وجــميع اkحــداث الــمواتــية اkخــرى ،الــتي نــأمــل أيـ ً
ـضا أن تحــدث فــي حــياتــنا ،بــما
فـي ذلـك الـنجاحـات الـتي نـتمكن مـن تـحقيقها والـتي ' تشـبع الـتوقـعات و' تـحافـظ عـلى الـوعـد ،هـي فـي الـنهايـة مـصدر خـيبة
أمل عميقة .في مواجهة هؤ'ء ،نتعرف نحن ً
أيضا على أنفسنا في رد فعل بافيزي» :وبهذا؟«.
لـنعود إلـى الـنقطة .الـخبرة بـالـمعنى الـحقيقي ،كـمكان لـلمعرفـة والـتحقق ' ،يـمكن تحـديـدهـا بمجـرد انـطباع شـخصي أو بـرد
فـعل عـاطـفي .فـالـخبرة هـي »وحـدة فـعل حـيوي نـاتـج عـن عـامـل ثـ]ثـي :أ( الـلقاء بـحقيقة مـوضـوعـية ] [...مسـتقلة عـن الـشخص
الـذي يـعيش الـخبرة ] .[...ب( الـقدرة عـلى إدراك مـعنى ذلـك الـلقاء بـشكل مـ]ئـم ] .[...ج( الـوعـي بـالـتوافـق بـين مـعنى الـحقيقة
الــتي يــصادفــها الــمرء ومــعنى وجــوده ] .[...إن الــوعــي بــذلــك الــتوافــق هــو الــذي يــثبت نــمو الــذات الــجوهــري لــظاهــرة الــخبرة".
لذلك ،في خبرة حقيقية ،يتحتم وجود »وعي اuنسان الذاتي وقدرته النقدية«40 .
ِ
وهـذا مـا يـقولـه إشـعيا الـنبي ،بـطريـقة أخـرىَ » :لـيت َ َك تَ ُ
سّ
موات وتَـن ِزل!« ،أي إذا حـدث مـا هـو غـير مـتوقـع وإذا اسـتجاب
ـش َّق الـ َ
ُ
الـله حـ ًقا لـتوقـعاتـنا» ،فـتَمي َد ال
ـجبال ِـم ْن وجـ ِه َك« 41.فـع]مـة الـوفـاء بـالـوعـد هـو ا'رتـجاف ،وهـو الـضربـة الـمضادة الـناجـمة عـن
ـجني ُن فـي َب ِ
س] َم َمـر َيـم ،ارتَـ َك َ
ـطنها« 42.إنـه نـفس ارتـجاف
ـات َـ
الحـدث .وهـو مـا حـدث kلـيصابـات» :فـ َل َمّا َـ
ض ال َ
س ِم َعت أَلـيصاب ُ
ي ــوح ــنا وأن ــدراوس ال ــلذان ،ب ــعد أن ال ــتقيا ب ــيسوع وق ــضيا ف ــترة ال ــعصر م ــعه ،ق ــا' للج ــميع» :ل ــقد ق ــاب ــلنا ال ــمسيا!« .ه ــذا ه ــو
ا'رت ــجاف ال ــذي ش ــعر ب ــه أزورم ــندي أي ـ ً
ـضا» :ل ــم أك ــن أت ــوق ــع أن أق ــاب ــل أ ًي ــا م ــن ه ــذا ف ــي ح ــيات ــي .ل ــقد ك ــان ــت م ــفاج ــأة رائ ــعة.

 37اkب جوساني ،الحس الديني ،كتاب سبق ا'ستشهاد به ،الصفحات .١٣-١٢
 38اkب جوساني» ،الطاعة العق]نية ل]يمان« ،مقابلة مع أ .ميتاللي ،نشرت في مجلة  ٣٠يوماً ،العدد  ،٥عام  ،١٩٨٨الصفحات .٤١-٤٠
 39نفس ا'ستشهاد السابق
 40اkب جوساني ،المجازفة التربوية ،ريتسولي ،مي]نو  ،٢٠١٤الصفحات .١٣١-١٣٠
 41أشع .١٩ :٦٣
 42لو .٤١ :١
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خــارجــة عــن الــمألــوف تــما ًـمـا ] [...؛ وشــيئًا فــشيئًا دخــلت فــي حــالــة مــن اuعــجاب الــعاطــفي« 43.الــرجــفة هــي عــ]مــة وقــوع هــذا
الحدث مرة أخرى.
إذن ،يـمكنني الـتعرف عـلى الـحضور اuلـهي فـي حـضور بـعض اkشـخاص ،مـثل اعـتراف ألـيصابـات بـيسوع فـي بـطن مـريـم،
لـتوافـق ذلـك مـع قـلبي ومـع إنـسانـيتي ،الـتي أخـتبرهـا فـي لـقائـي مـعهم والـتي تتجـلى فـي »الـرجـفة«  .والـتحقق مـن ذلـك الـلقاء
يــكمن فــي قــدرتــه عــلى إدخــالــي فــي شــمولــية الــواقــع ،وتــمكيني مــن مــواجــهة كــل مــوقــف ،وتحــدي أي ظــرف .وقــد جــاء الــمسيح
»بـكل شـيء جـديـد ،بـمجيئه هـو ذاتـه«  - 44كـما يـقول الـقديـس إيـريـناوس  -لـقد أحـضر مـعه كـل شـيء جـديـد .يـا لـها مـن خـبرة
عاشها هؤ'ء المسيحيين اkوائل إلى درجة وصف المسيح بهذه الطريقة!
لـقد حـدث و' يـزال يحـدث .حـدث ذلـك فـي اkشهـر اkخـيرة لـمديـر أحـد الـحانـات فـي قـلب الـمنطقة الـجامـعية الـتي يـتردد عـليها
الط]ب بشكل أساسي.
»نـحن مـن طـلبة الـجامـعات الـمنتمين لحـركـة الشـراكـة والتحـرر مـن بـين الـق]ئـل الـذيـن يـواصـلون الـذهـاب إلـى الـجامـعة فـي عـدد
قـليل جـ ًدا مـن الـفصول الـدراسـية الـمفتوحـة .كـل صـباح نـتناول الـقهوة فـي نـفس الـحانـة وأصـبحنا أصـدقـاء مـع الـعامـلين فـي
الــحانــة .وفــي صــباح الجــمعة ،كــان ابــن عــمي آخــر مــن دخــل وســأل الــساقــي الــذي يــعمل فــي الــحانــة مــنذ عــام  ،١٩٨٢كــيف
ت ــسير اkح ــوال م ــعه ،ف ــأج ــاب ــه’’ :أن ــظر ،ال ــعمل ' ي ــسير ع ــلى م ــا ي ــرام ،ل ــكن ل ــحسن الح ــظ أن ــتم ت ــأت ــون؛ أع ــلم أن ــكم م ــن ح ــرك ــة
الشـراكـة والتحـرر ،فـقد فـهمت ذلـك عـلى الـفورk ،نـكم مـثل أولـئك الـذيـن كـانـوا يـأتـون هـنا مـنذ ثـ]ثـين عـا ًمـا ،أي أنـكم الـوحـيدون
الـذيـن أدخـلتم نـسمة حـياة لـلمنطقة الـجامـعية‘‘ .سـألـت نـفسي كـيف يـمكن أن يـكون قـد فـهم أنـنا مـن حـركـة الشـراكـة والتحـرر
وأدرك أن ــه ن ــفس ال ــشيء م ــنذ ث ــ]ث ــين ع ــا ًمــا؟ ول ــكن ،ق ــبل ك ــل ش ــيء ،ك ــيف ي ــمكن أن ي ــتم ت ــعري ــفنا ،ب ــما ف ــيهم أن ــا ،ع ــلى أن ــنا
الــوحــيديــن الــذيــن أدخــلوا نــسمة حــياة لــلمنطقة الــجامــعية؟ الســبب لــيس فــي أي مــن قــدراتــنا أو قــدراتــي ،' .الــسؤال هــو أنــني
عشــت خــبرة لــقاء تــرك عــ]مــة دائــمة فــي قــلبي إلــى درجــة غــيرت طــريــقتي فــي الــنظر إلــى نــفس الــواقــع الــذي يــعيشه الجــميع:
لـذلـك ليسـت هـناك حـاجـة بـالنسـبة لـي لـلقيام بـأشـياء مـذهـلة .إذ يـكفي بـبساطـة أن أكـون نـفسي .لـذلـك زاد فـيَ الـوعـي والـثقة
فــي أنــه فــي الــنهايــة إمــا أن الــمسيح مــوجــود أم الــعدم! والســبب فــي ذلــك هــو أنــه فــي خــبرة حــياتــي حــدث الــعديــد مــن الــوقــائــع
الـتي أصـبحت "حـفنة مـن الـغراء" جـعلتني الـتصق أكـثر فـأكـثر بهـذه الـصحبة ،لـدرجـة أنـني أقـول’’ :بـعي ًدا عـنه أيـن أذهـب؟‘‘.
ـسا أم ــام ال ــبيان ــات بس ــبب ال ــخبرة ال ــتي أع ــيشها :ف ــهي ات ــساع uي ــمان ــي ح ــتى ح ــول
أن ــا أع ــيش ف ــي ه ــذا ال ــزم ــن ولس ــت ي ــائ ـ ً
المس ــتقبل .والس ــ]ح ال ــذي أح ــارب ب ــه ف ــي ح ــيات ــي ال ــيوم ــية التح ــدي ال ــذي ي ــواج ــهني ه ــو ال ــثقة واuي ــمان .إذ أن ام ــت]ك ه ــذا
الـيقين بـدون الـقيام بـأي شـيء عـلى وجـه الـخصوص ،وبـكونـي عـلى طـبيعتي ،أحـمل شـيئًا أكـبر مـني .فـأنـا اôن أعـيش فـقط
الحاضر برجاء«.
وبـالنسـبة لـنادل الـحانـة ،كـان مـن السهـل عـليه الـتعرف عـلى ا'خـت]ف فـي هـؤ'ء الشـباب ،بسـبب نـسمة الـحياة الـتي أدخـلوهـا
في حياته.

» 43العناق« ،تسجيل مدون للمقابلة التليفزيونية مع ميكيل أزورميندي التي أجراها معه فرناندو دي هارو للقاء ريميني  ،٢٠٢٠المذكورة في نص
اkب يوليان كارون‘ أنت ' ترى سوى ما يثير إعجابك ،سبق ذكره ،صفحة .١٥
 44القديس إيريناوس من ليون ،ضد الهرطقات ،الجزء الرابع ،فقرة . ١ ،٣٤
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الفصل الرابع

زهــرة الرجـاء
عــلينا اôن مــواجــهة الــسؤال الــشائــك حــقا ً الــذي يــمثل الــنقطة اkكــثر حــساســية لــنا جــميعاً ،لــكونــنا أبــناء الــثقافــة الــتي يُــطلق
عليها الثقافة الغربية.
 (١احتياج الى يقين
مـثلنا نـحن الـذيـن نـعيش فـي هـذا الـزمـن وفـي هـذه الـثقافـة  -أفـكر قـبل أي شـيء فـي الشـباب ،الـذيـن هـم عـلى درايـة مـن نـاحـية
بـالـعق]نـية الـحاسـبة لـلعلم والـتكنولـوجـيا ومـن نـاحـية أخـرى يـعيشون حـالـة مـن عـدم التحـمل فـي تـكويـنهم لـكل شـيء لـيس آنـ ًيا
وغــير قــابــل لــلقياس ،ويــنم عــن عــقيدة  -هــل يــمكننا الــوصــول إلــى الــيقين حــول الــمسيح؟ إن هــذه الــحاجــة مــحسوســة بــشكل
خ ــاص ال ــيوم .ف ــأول ــئك ال ــذي ــن ل ــهم ع ــ]ق ــة ب ــالش ــباب ي ــعرف ــون ذل ــك ج ــي ًدا .ل ــقد أدرك اkب ج ــوس ــان ــي ه ــذا مس ــب ًقا وص ــارت ه ــذه
الــحاجــة أقــوى اôن .فــالــيوم ،لــم يــعد هــناك أي دافــع ذاتــي يــقودنــا إلــى اuيــمان الــمسيحي .كــما كــتب لــوتــشو بــرونــيلي مــؤخـ ًـرا
ف ــي ج ــري ــدة ال ــمراق ــب ال ــروم ــان ــي ،متح ــدثً ــا ع ــن ش ــباب ال ــيوم» :ال ــمسيح ال ــمائ ــت وال ــقائ ــم م ــن ب ــين اkم ــوات وخ ــ]ص البش ــري ــة.
يـمكنك أن تـصرخ بهـذه الـحقيقة فـي وجـههم ] [...لـكن ربـما يـنظر إلـيك هـذا الـصبي بـ]مـبا'ة ]…[« ،كـما لـو كـان أمـام شـيء
»غـير مـفهوم« 1.إذ لـم يـعد اuيـمان الـمسيحي حـقيقة اجـتماعـية ،أو أمـر مسـلم بـه ،و' ُيسـلم لـنا بـالـتربـية والـتعليم؛ لـذلـك نـحن
’’مـجبرون‘‘  -لـحسن الحـظ ،كـما أقـول  -عـلى إعـادة اكـتشاف كـيفية الـوصـول إلـى هـناك ،فـنحن مـلزمـون إلـى حـد مـا بـإيـمان
معقول وراسخ.
ل ــنسأل أن ــفسنا :ع ــلى م ــاذا اس ــتند إي ــمان اkوائ ــل ال ــذي ــن ت ــبعوا ي ــسوع؟ واôن ي ــنطبق ع ــلينا ال ــشيء ن ــفسه .ف ــقد ش ــعر اkب
جـوسـانـي بشـدة بـالـحاجـة الـملحة لـمعقولـية اuيـمان مـنذ بـدايـة عـمله الـتربـوي .إنـها طـريـقة أخـرى تتجـلى فـيها نـعمة الـكاريـزمـا،
والـصلة بـاحـتياجـاتـنا كبشـر الـيوم )الـمنغمسين فـي حـالـة عـدم يـقين ' نـعرف كـيف نخـرج مـنها( لـلنعمة الـتي وهـبها الـله لـÑب
جـوسـانـي .فـالهـدف الـوحـيد لـلواقـع الـمولـود مـن هـذه الـنعمة  -كـما قـال فـي الـمقطع الـمقتبس  -هـو الـشهادة لـمعقولـية اuيـمان،
أي أن حـدث الـمسيح يـلبي مـطالـب إنـسانـيتنا الـعميقة بـشكل أفـضل مـن أي مـقترح آخـر .فـالـتمسك بـاuيـمان هـو ،فـي الـواقـع،
أمـر مـنطقي وبـالتحـديـد kن حـدث الـمسيح قـد أظهـر تـوافـقه مـع ا'حـتياجـات اkسـاسـية لـلضمير ا'نـسانـي» .وال ُـمقترح عـلى
الشباب هو اختبار واضح للغاية«  2لوعينا أم ' بهذه الحاجة الملحة إلى العق]نية.
ـبارا  -ح ــتى يس ــتطعيون اك ــتشاف م ــعقول ــية اuي ــمان؟ ف ــفي س ــينودس اkس ــاق ــفة ع ــام
ـغارا وك ـ ً
م ــا ال ــذي ي ــحتاج ــه البش ــر  -ص ـ ً
 ١٩٨٧حــول الــعلمانــيين ،أكــد اkب جــوســانــي بــقولــه» :إن انــسان الــيوم ،الــذي يــتمتع بــإمــكانــيات عــملية لــم يســبق لــه مــثيل فــي
الــتاريــخ ،يجــد صــعوبــة كــبيرة فــي إدراك الــمسيح كــإجــابــة واضــحة ومحــددة لــمعنى بــراعــته ذاتــها .إذ ' تــقدم الــمؤســسات فــي
كــثير مــن اkحــيان مــثل هــذه اuجــابــة بــطريــقة حــيويــة .والــشيء الــمفقود لــيس هــو الــتكرار الــلفظي أو الــثقافــي لــëعــ]ن .فــربــما
يـنتظر إنـسان الـيوم عـن غـير قـصد خـبرة الـلقاء مـع أنـاس يـعتبرون أن حـدث الـمسيح حـاضـر لـدرجـة أن حـياتـهم قـد تـغيرت .إنـه
تــأثــير بشــري يــمكن أن يهــز إنــسان الــيوم :فــهو صــدى للحــدث اkول ،عــندمــا رفــع يــسوع عــينيه وقــالَ ’’ :يــا زَ َـكّـا ،أ َ ْ ـ
ع َوانْ ـ ِز ْل،
س ِر ْ
ث ا ْل َيوم ِفي َب ْي ِت َك‘‘«3 .
َkنَّ ُه َينْبَ ِغي أ َ ْن أ َ ْم ُك َ ْ َ

 1لوتشو برونيلي» ،الكنائس الخالية وخيال الله« ،جريدة المراقب الروماني ١٠ ،ابريل  ،٢٠٢١صفحة .٩
 2اkب لويجي جوساني» ،ا'نصياع العق]ني ل]يمان« ،مقابلة أجراها معه أ .ميتالي ،مجلة  ٣٠يوم ،سبق ا'ستشهاد بها ،صفحة .٤٠
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إن خـ ــبرة لـ ــقاء هـ ــي نـ ــقطة الـ ــبدايـ ــة .مـ ــثلما حـ ــدث مـ ــنذ ألـ ــفي عـ ــام .إذ ' يـ ــمكن أن يـ ــكون اkمـ ــر غـ ــير ذلـ ــك الـ ــيوم وإ' صـ ــارت
الــمسيحية شــيئا ً آخــر» .إنــه ا'نــق]ب الــكبير فــي اkســلوب الــذي يــميز ا'نــتقال مــن الــحس الــديــني إلــى اuيــمان :إذ لــم يــعد
بـحثًا مـليئًا بـالـمجهول ،بـل مـفاجـأة حـدث وقـع فـي تـاريـخ البشـر« .فـالـشهادات الـتي تـم ا'سـتشهاد بـها وثـقت ذلـك» .هـذا هـو
الشـرط الـذي بـدونـه ' نسـتطيع التحـدث حـتى عـن يـسوع الـمسيح .ومـع ذلـك ،يـصبح الـمسيح مـألـوفًـا ،تـما ًمـا مـثل عـ]قـة الـمرء
مـع أمـه وأبـيه ،وبـمرور الـوقـت ،تـصبح الـع]قـة أكـثر فـأكـثر هـي الـمكون الـرئـيسي لـلذات« .ومـن واقـع خـبرة الـلقاء مـع إنـسانـيته
 الـتي لـها وجـه ،ومـحيا أشـخاص حـقيقيين ،وصـحبة مـعينة  -نـسير مـن خـ]ل الـتوافـق الـذي اخـتبرنـاه »إلـى الـسؤال الـكبيرحول ألوهيته«4 .
إن الحاجة الملحة لمعقولية اuيمان تشمل الناس بجميع أعمارهم  -اkو'د والشباب والكبار  -وظروفهم الحياتية.
فـما تـكتبه طـالـبة جـامـعية هـو هـام وجـديـر بـالـذكـر ويـعطي رمـزيـة لـلمسألـة الـمطروحـة» :فـقضية الـيقين حـول الـمسيح هـي سـؤال
مـفتوح بـالنسـبة لـي .وبـعد سـنوات عـديـدة فـي الحـركـة ،كـانـت لحـظة الـقداس والـمناولـة بـالنسـبة لـي لحـظة قـلق عـميقk ،نـني لـم
أعـد أؤمـن .فـأنـا مـمتنة kصـدقـائـي فـي الحـركـة عـلى حـماسـة الـحياة الـتي تـعود لـتدهـشني بـطريـقة دوريـة ،لـكن ' يـمكنني أن
أقـوم بـنقد الحـركـة الـتي تـأسسـت عـلى حـقيقة الـمسيح ’’الـتي ' يـمكن ا'يـمان بـها‘‘ ،وهـي حـقيقة ' تُـصدق بـالنسـبة لـي ،و'
أسـتطيع قـبولـها .فـأسـأل نـفسي :كـيف يـكون الـمسيح هـناك ،وكـيف يـكون فيَّ؟ ' أفـهم أيـن وفـي مـن يـسكن الـمسيح إذا كـنا
جـمي ًعا بشـر محـدوديـن .إن هـذا ' يـبدو شـكا ً بـالنسـبة لـي ،إذ أعـتقد أنـه فـي الـنهايـة ' يـمكنني إخـفاء حـقيقة أشـياء مـعينة '
تــعني شــيئا ً ولــم يــعد بــإمــكانــي تــجاهــلها .إذ يــبدو اkمــر كــما لــو كــنت أقــف أمــام عجــلة دراجــة هــوائــية :فــأرى كــل الــشعاعــات -
ال ــشعاع ــات البش ــري ــة وك ــل اkح ــداث ال ــتي وق ــعت ل ــي وك ــل اkش ــخاص ال ــذي ــن ال ــتقيت ب ــهم  -ل ــكن ' ي ــمكنني رؤي ــة م ــرك ــز ه ــذه
ال ــشعاع ــات ،إذ ي ــبدو ل ــي اkم ــر إج ــبارا ً وإي ــحا ًء ذات ــيا ً .ف ــأن ــا أرى أن ال ــحب ال ــذي أخ ــتبره ي ــأت ــي م ــن أم ــي وأب ــي وأص ــدق ــائ ــي،
أحيانًا أكثر ،وأحيانًا أقل ،و' أفهم تما ًما كيف يأتي دور المسيح في مرحلة معينة«.
أنـا مـمتن لهـذه الـصديـقة لجـرأتـها وصـراحـة طـلبها .إنـها قـبل كـل شـيء عـ]مـة عـلى أنـها تجـد نـفسها فـي صـحبة تـشعر فـيها
بـالحـريـة فـي طـرح اkسـئلة اkكـثر ِ
جـذريـة .وكـما يـدرك الجـميع ،إنـه لـيس أمـرا ً هـينا ً عـلى اuطـ]ق أن يـكون هـناك مـكانًـا يـمكن
فيه الشخص أن يسأل أسئلته ،ويجاهر بنفسه ،ويخاطر بها دون خوف.
وقبل الخوض في السؤال المطروح ،أود اقتراح شهادة أخرى تسير في نفس المنظور.
»إنـها أزمـنة عـصيبة لـلغايـة :فـكثير مـن الـناس يـصابـون بـفيروس الـكورونـا ويـعانـي آخـريـن مـن أمـراض ’’عـاديـة‘‘ ،والـتي ' يـتم
ع ــ]ج ــها ب ــشكل ج ــيد ف ــي ك ــثير م ــن اkح ــيان kن ال ــنظام ال ــصحي غ ــير م ــنفتح وف ــقا ً ل ــقوان ــينه ال ــعادي ــة .وب ــدون ال ــنظر إل ــى
الـصعوبـات ا'قـتصاديـة الـتي أصـبحت مـهمة بـالنسـبة لـلكثيريـن .والـخوف مـن الـحياة والـموت يـهيمن حـتى عـلى أولـئك الـذيـن '
ي ــعان ــون م ــن م ــشاك ــل ك ــبيرة ع ــلى م ــا ي ــبدو .إذ ي ــعيشون ن ــوع ـا ً م ــن ال ــوج ــود ’’ال ــمعلق‘‘ ،ي ــثير ال ــقلق ،وح ــتى ال ــكآب ــة .وف ــي ه ــذا
الـوضـع ،لـيس هـناك مـفر مـن أن نـسأل أنـفسنا ،أكـثر مـن ذي قـبل ،مـا هـو الـشيء الـجوهـري حـ ًقا .فـي مـدرسـة جـماعـتنا نـحن
ـثيرا حــول هــذا اkمــر ،وبــاuضــافــة إلــى مــشاعــرنــا الــشخصية وعــم ّلنا الــذي يــرتــبط بــه جــميعنا بــطبيعة الــحال،
نــسأل أنــفسنا كـ ً
يـؤمـن الجـميع بـأهـمية الجـماعـة الـتي يـنتمون إلـيها .لـكن هـنا تظهـر الـشكوك ،عـلى اkقـل لـدى الـبعض مـنا ،حـول مـا يـعنيه هـذا
حـ ًقا .فــنحن نــعيش حــياة الجــماعــة بــشكل جســدي كــل يــوم ،ولــيس فــقط فــي لحــظة مــدرســة الجــماعــة .إنــها بــيتنا ،وهــي مــصدر
الـنصيحة والـتشجيع وحـتى الـدعـم الـملموس .إنـها مـكان الـمحبة اkخـويـة الـتي نـلمسها .إن الـصعوبـة الـكبرى ،كـما أقـول ،هـي
مـع الـله .فـبعضنا يـعيش الـع]قـة مـعه بـ] شـك .ويـشعر الـبعض اôخـر بـاحـتياج شـديـد وبـحنين ' يـنضب :أي أن اuيـمان لـيس
بــالنســبة لــهم مجــرد الــثقة بــه وا'تــكال عــليه ،بــل هــو بــحث .إذ نــصبح بــاحــثين عــن الــله ،مــثل شــعب إســرائــيل الــقديــم ،ونــخاف:
مــاذا لــو كــان مجــرد وهــم نــبنيه kنــفسنا بــدون أي أســاس؟ هــذا هــو الــخوف الــعظيم! فــالــله لــم يــره أحــد قــط ،لــكن يــمكن رؤيــة
عـ]مـاتـه بـعد مـجيء ابـنه ،وهـذا يـجب أن يـكفينا .لـكن كـيف يـمكنني أن أشـجع نـفسي لـيس فـي ظـلمة الـخوف الـيومـي فـقط،
ولــكن أيـ ً
ـضا صــديــقي الــذي يــعانــي بــالــفعل بــشكل جســدي؟ كــيف أخــبره عــن الــله؟ كــيف أجــد ذلــك الســ]م الــذي يــسمح لــي
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ب ــمواج ــهة ك ــل ال ــظروف ،ح ــتى أك ــثره ــا س ــلبية ،به ــدوء وث ــقة؟ ك ــيف ي ــمكنني أن أث ــق ف ــي ال ــخ]ص ب ــال ــنظر ف ــقط إل ــى ال ــناس
ال ــمحيطين ب ــي ،ب ــدون أن أراه و أل ــمسه؟ ف ــبدون ال ــله ي ــفقد ك ــل ش ــيء م ــعناه وه ــذا أم ــر ' ج ــدال ف ــيه .ول ــكن ك ــيف ي ــمكن أن
تصبح الرغبة في اuيمان إيمانًا ح ًيا ومعاشا ً ح ًقا؟«.
تـعبر هـذه الـشهادات عـن صـرخـة .إنـهم لـيسوا مـتشككين ،بـل هـم شـباب وكـبار غـير راضـين بتهـدئـة عـدم تحـملهم بـأي إجـابـة.
إنــهم أنــاس نــرى فــيهم الــصدى الــذي فــي ســؤال دوســتويــفسكي» :هــل يــمكن لــرجــل أوروبــي مــثقف فــي يــومــنا هــذا ،أن يــؤمــن
ح ـ ًقا ب ــأل ــوه ــية اب ــن ال ــله ،ي ــسوع ال ــمسيح؟« 5.م ــثل أي ع ــبقري ،ك ــان دوس ــتوي ــفسكي ن ــبو ًي ــا ،ب ــتوق ــعه ل ــما أص ــبح ح ــاج ــة م ــلحة
للجميع.
إن مــا يــطلبه هــؤ'ء »الــباحــثون« هــو طــريــق يــسيرونــه لــلوصــول إلــى يــقين مــعقول حــول مــا الــتقوا بــه فــي حــياتــهم .فــبدون هــذا
الــيقين ' ،يجــد الــرجــاء الــمنشود أسـ ًـ
ـاس ا مــناسـبًا يــقفون عــليه وبــالــتالــي يــصبح مــن المســتحيل للحــريــة ا'لــتزام بهــذا الــرجــاء،
إلـى حـد الـمودة ،وبـالـواقـع ذاتـه الـذي اصـطدمـوا بـه .ويظهـر عـلى الـفور ،وبـطريـقة واضـحة ،أن مـشكلة الـرجـاء تـشير إلـى يـقين
اuيمان.
وفـي ضـوء هـذا ا'حـتياج الـوجـودي ال ُـملح ،يـمكننا أن نـدرك بـوعـي أكـبر الـمنهج الـذي قـدمـه لـنا اkب جـوسـانـي ،وإدراك قـيمته،
بـتجنب وضـعه فـي رفـوف مـا هـو مـعروف لـديـنا بـالـفعل ،بـاسـم إلـمامـنا بـالـمفاهـيم .وبـاتـباع ذلـك الـمنهج يـمكننا الـتحقق إذا مـا
والمعاش ح ًقا«.
كان الطريق الذي يشير إليه يقود كل واحد منا من »الرغبة في اuيمان« إلى »اuيمان الحي ُ
أ( منهج اليقين اBخÉقي
ي ــشعر ك ــل ان ــسان ب ــطري ــقته ال ــخاص ــة ب ــال ــحاج ــة إل ــى ال ــوص ــول إل ــى ال ــيقين ب ــشأن ال ــمسيح ح ــتى ي ــتمكن م ــن ال ــوق ــوف أم ــام
احـتياجـاتـه الـخاصـة مـن ا'مـت]ء والـحق والـعدل والـوقـوف أمـام الـمشاكـل الـتي ' تـتوقـف الـحياة عـن جـذبـنا لـها .لـذلـك دعـونـا
نـركـز عـلى طـلب الـشهادات الـحياتـية :كـيف نـعرف ونـتعرف عـلى الـمسيح بـيقين؟ قـلنا إنـها مـسألـة إيـمانـية .واôن ،اuيـمان هـو
طــريــق لــلعقل إلــى الــمعرفــة  -ولــيس الــعاطــفة الــرخــيصة  :-إنــه مــعرفــة شــيء ' أراه ،مــن خــ]ل وســاطــة شــخص آخــر؛ إنــني '
أرى الــشيء فــي الــحال ،بــشكل مــباشــر ،لــكنني أتــعلم عــنه مــن خــ]ل شــاهــد حــياة .إذ »تســتند الــثقافــة والــتاريــخ والــتعايــش
ا'نــسانــي إلــى هــذا الــنوع مــن الــمعرفــة الــذي يــسمى اuيــمان [...] ،أي مــعرفــة الــواقــع مــن خــ]ل وســاطــة شــاهــد حــياة« .وهــنا
يهمنا التوسع أكثر في مسألة ا'يمان إلى مستوى خاص» ،مستوى أكبر من الحياة :وهو المتعلق بمصير ا'نسان«6.
ويــواصــل اkب جــوســانــي مــنطقه الــفكري بــقولــه» :نــحن ' نــعرف الــمسيح مــباشــرة ،ســواء بــالــدلــيل أو مــن خــ]ل تحــليل الــخبرة
ال ــشخصية« ،ت ــما ًمــا م ــثل ي ــوح ــنا وأن ــدراوس م ــنذ أل ــفي ع ــام ال ــلذان ل ــم ي ــري ــا ال ــطبيعة ا'ل ــهية ب ــشكل م ــباش ــر ف ــي ذل ــك ال ــرج ــل،
يــسوع الــناصــري .ونــحن فــي نــفس الــوضــع .بــما أن الــمسيح هــو الــموضــوع الــكلي uيــمانــنا ،فــإن الــسؤال الــذي يــطرح نــفسه:
»ك ــيف ل ــنا أن ن ــعرف ال ــمسيح ب ــطري ــقة تُ ــمكننا م ــن ا'ت ــكال ع ــليه ب ــحيات ــنا ك ــلها؟« 7.وإذا ك ــان اuي ــمان ه ــو ذل ــك ال ــشكل م ــن
المعرفة الذي يقوم على وساطة شاهد حياة ،فإن المشكلة اkولى تتعلق ببلوغ اليقين بمصداقية هذا الشاهد.
م ــا ه ــو ال ــطري ــق ل ــلوص ــول إل ــى ال ــيقين ب ــشأن أي ش ــخص؟ م ــن ب ــين اkس ــال ــيب ال ــمختلفة ال ــتي ي ــمكن ل ــلعقل م ــن خ ــ]ل ــها ب ــلوغ
الـيقين فـي مـختلف مـجا'ت الـواقـع ومـا يـثير اهـتمامـنا هـنا هـو اkسـلوب الـمتعلق بـالسـلوك ا'نـسانـي .فـفي الـواقـع ،يـؤدي أحـد
الـمناهـج إلـى الـيقين الـريـاضـي ،وآخـر إلـى الـيقين الـعلمي ،وآخـر إلـى الـيقين الـفلسفي ،ولـكن هـناك مـنهج رابـع لـلعقل يـؤدي
بـه إلـى يـقين بـشأن السـلوك البشـري وإلـى الـيقين اkخـ]قـي .فـهو مـا »يـمكن مـقارنـته بـمنهج الـعبقري والـفنان« ،الـذيـن يـصلوا
إلـى إدراك الـحقيقة انـط]قـا ً مـن الـع]مـات» .فـعندمـا رأى نـيوتـن سـقوط الـتفاحـة الـشهيرة ،كـانـت هـذه عـ]مـة أشـعلت الـفرضـية
الـعظيمة .إذ أن عـ]مـة صـغيرة تـقود الـعبقري إلـى اسـتنتاج وإدراك كـلي .والـطريـقة الـتي أفـهم بـها أن والـدتـي تـحبني ،والـتي
 5راجع دوستويفسكي ،الشياطين؛ مذكرات لـ »الشياطين« ،إعداد إ .لوجانو ،سانسوني ،فلورنسا .١٠١١ ،١٩٥٨
 6اkب لويجي جوساني ،هل يمكن العيش هكذا؟ ،ريتسولي ،مي]نو  ،٢٠٠٧الصفحات  ٢٧ـ .٢٨
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مـن خـ]لـها أنـا مـتأكـد مـن أن الـعديـد هـم أصـدقـاء لـي ،ليسـت طـريـقة ثـابـتة مـيكانـيك ًيا ،ولـكنها إدراك مـباشـر لـلذكـاء بـاعـتباره
ال ــحس ال ــعق]ن ــي ال ــوح ــيد ،وال ــداف ــع ال ــوح ــيد ال ــمناس ــب لش ــرح ال ــتقارب ب ــين ب ــعض »ال ــع]م ــات« .ق ــوم ــوا ب ــمضاع ــفة ع ــدد ه ــذه
ال ــع]م ــات ب ــال ــمئات وب ــا'ôف إل ــى م ــا ' ن ــهاي ــة :ف ــال ــمقصود م ــن ال ــمعنى ال ــصحيح له ــذه ال ــع]م ــات ه ــو أن أم ــي ت ــحبني .إذ
تت]قى آ'ف الع]مات حول هذه النقطة :والمعنى الوحيد لسلوك والدتي هو أن »أمي تحبني«8 .
اسـتخدمـت فـي عـدة مـناسـبات مـثال اkم عـلى وجـه التحـديـد uبـراز الـطريـقة الـتي يـصل بـها ا'نـسان إلـى الـيقين حـول اôخـر:
أي قـراءة الـع]مـات .فـإذا سـألـني أحـدهـم» :ولـكن مـن مـاذا يـمكنني أن أرى أن أمـي تـحبني؟« ،فـأجـيب» :يـمكنك أن تـراه مـن
ـلصا ل ــما رأي ــته،
ال ــع]م ــات .إذ ' ي ــفعل ك ــل ال ــناس م ــا ت ــفعله أم ــك م ــن أج ــلك« 9.وب ــعد رؤي ــة ال ــعدي ــد م ــن ال ــع]م ــات ،وك ــون ــك مخ ـ ً
شعاعـات الـدراجـة الـتي
سـتتمكن مـن إدراك أن كـل مـا تـفعله أمـك لـيس لـه سـوى تـفسير واحـد ،نـقطة الـتقاء واحـدة فـقط  -مـثل ُـ
تحـدثـت عـنها صـديـقتنا  -والـتي تـسمى الـحب .يـمكنك تـسميتها  Xبـد'ً مـن الـحب ،لـكن تـظل سـلوكـيات أُمـك هـي عـ]مـات عـلى
ساح الـعلمي إثـباتـه
إثـبات غـير مشـروط لـوجـودك يـجعلك مـتيقنا ً مـنها ،ويـسمح لـك بـالـثقة فـيها .فـالـحب لـيس شـيئًا يسـتطيع ال َـم َ
من خ]ل نوع من التحليل أو ا'ختبار :فالحب هو معنى الع]مات.
ويــواصــل اkب جــوســانــي قــائـ]ً» :إن الــبرهــان عــلى الــيقين اkخــ]قــي هــو مجــموعــة مــن اkدلــة الــتي لــها مــعنى وحــيد مــناســب،
وسـبب وحـيد مـناسـب ،وقـراءتـها الـعق]نـية الـوحـيدة هـو ذلـك الـيقين« .ويـمكننا تـسميته لـيس »الـيقين اkخـ]قـي فـقط ،بـل الـيقين
الـوجـودي أيـضا ً«k ،نـه »مـرتـبط بـاللحـظة الـتي تـقرأ فـيها الـظاهـرة ،أي أنـك تـدرك كـل الـع]مـات .فـعلى سـبيل الـمثال .أنـا أشـعر
بـأمـان لـتأكـدي مـن أن مـن يـقف أمـامـي اôن ' يـريـد قـتلي؛ و' حـتى بـعد إعـ]نـي هـذا يـريـد هـذا الـشخص قـتلي و' حـتى مـن
أجـل إثـبات أنـني كـنت مخـطئًا .فـمن خـ]ل قـراءتـي لهـذا السـلوك ولهـذا الـوضـع أصـل إلـى هـذا الـيقين .لـكنني 'أسـتطيع تـأكـيد
هذا اليقين لفترة زمنية في المستقبل ،مع تغير د''ت الظروف!«10 .
إذن ،يقدم اkب جوساني م]حظتين هامتين.
أو'ً» ،ســأكــون قــادرا ً عــلى الــيقين بــشأنــك ،بــقدر اهــتمامــي بــحياتــك ،أي بــمشاركــتي إيــاهــا .وتــزداد الــع]مــات بهــذا الــمقياس.
ف ــعلى س ــبيل ال ــمثال ،ف ــي اuن ــجيل م ــن اس ــتطاع ف ــهم وادراك ض ــرورة ال ــثقة ف ــي ه ــذا ال ــرج ــل؟ ليس ــت الج ــماه ــير ال ــتي ذه ــبت
ل ــلشفاء ،ول ــكن أول ــئك ال ــذي ــن ت ــبعوه وش ــارك ــوه ح ــيات ــه .ال ــمعاي ــشة وال ــمشارك ــة!« 11.وإذا وق ــف أح ــده ــم ه ــناك ل ــلنظر وي ــقول:
»جــميل!« ،لــكنه يــذهــب بــعي ًدا بــعد ذلــك ويــفقد كــل شــيء .فــإذا لــم أقــبل تــأثــير رد الــفعل ،أي وثــبة الــقلب الــتي يــثيرهــا بــداخــلي
ـخصا مــرة ثــم لــم تــراه بــعد ذلــك ،فــإن إدراك الــحقيقة الــذي
حــضور مــعين ،ســأفــقده وأفــقد أفــضل مــا حــدث لــي .وإذا رأيــت شـ ً
ك ــان ل ــدي ــك ي ــمكن أن ي ــت]ش ــى أي ـ ً
ـضا .إذ ن ــود أن ن ــفهم س ــري ـ ًعا ،ق ــبل أي م ــشارك ــة وب ــدون أي ان ــدم ــاج م ــنا .ل ــكن ك ــيف ي ــمكننا
الـوصـول إلـى الـيقين بـدون انـدمـاجـنا؟ سـيكون ذلـك نـوع مـن الـزيـف .فـعلى الـعكس مـن ذلـك ،تـزداد الـع]مـات وتـتعمق قـناعـتنا
مـن خـ]ل انخـراطـنا وقـبولـنا لـلتأثـير الـذي اخـتبرنـاه .وبـما أن الـخبرة ' تخـدعـنا ،حـتى لـو ارتـكبنا خـطأ ،فـسوف نـدرك ذلـك فـي
الحال ،'» :لم يكن هذا ما تصورته«12 .
ـادرا عـلى الـوصـول
ثـانـياً ،وعـلى الـعكس مـن ذلـك ،يـؤكـد اkب جـوسـانـي» :أنـه كـلما كـان الـشخص أقـوى إنـسانـياً ،كـلما كـان ق ً
إل ــى ال ــيقين ع ــن اôخ ــر ب ــقليل م ــن اkدل ــة .وه ــذه ه ــي ع ــبقري ــة اuن ــسان ،ف ــهي ال ــعبقري ــة ال ــقادرة ع ــلى ق ــراءة ح ــقيقة الس ــلوك
اuنــسانــي وأســلوب حــياة ا'نــسان .فــكلما كــان اuنــسان أكــثر قــوة إنــسانــياً ،زادت قــدرتــه عــلى اuدراك بــيقين .والــمثل الــقائــل
بـأن »الـثقة فـي اôخـر شـيء جـيد ،لـكن عـدم الـثقة بـه هـو أفـضل« ،هـو حـكمة سـطحية إلـى حـد مـاk ،ن الـقدرة عـلى الـثقة هـي

 8اkب جوساني ،الحس الديني ،كتاب سبق ا'ستشهاد به ،الصفحات  ٢٧ـ .٢٨
 9ي]حظ فون بالتسار» :يجب أن نوقظ في من يطرح اkسئلة المعنى اkولي للسر واحترامه .وبما أن معظم البشر قد أحبوا مرة واحدة على اkقل ،فيمكن
تذكيرهم بقوانين وخبرات معينة عن الحب ونقودهم من هنا إلى محبة الله« )فون بالتسار ،حبة القمح .أمثال ،ياكابوك ،مي]نو  ،١٩٩٤صفحة .(٤٢
 10اkب لويجي جوساني ،الحس الديني ،كتاب سبق ا'ستشهاد به ،صفحة .٢٨
 11نفس الكتاب والصفحة المذكورة عاليه.
» 12نحن ' نصل إلى الحلول« >هنا< بالحجج المنطقية بل >باkحرى< بالعقل وبحقيقة اkشياء ذاتها وبالخبرة« )وليام دي سانت تييري» ،الطبيعة
وقيمة الحب« ،٣١ ،اkعمال ،٣/المدينة الجديدة ،روما  ،١٩٩٨صفحة .(٩٧
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إحــدى خــصائــص ا'نــسان الــقوي والــواثــق مــن نــفسه .أمــا ا'نــسان الــمتزعــزع فــ] يــثق حــتى بــأمــه .فــكلما كــان الــمرء إنــسان ـاً
قا ،زادت قدرته على الثقة باôخرينk ،نه يدرك الدوافع المناسبة لتصديق اôخر«13 .
حً
ب( مسار إنساني خالص
قـلنا لـلتعرف عـلى شـخص مـا ،عـلينا أن نـعيش مـعه .إذ تـحتاج الـمعايـشة إلـى وقـت ،وأولـئك الـذيـن يـرغـبون فـي اسـتثمار الـوقـت
الـمطلوب )فـي هـذه الـمعايـشة( يـمكنهم بـلوغ الـيقين الـمناسـب ،حـول اôخـر عـلى أسـاس مـن الـعق]نـية .فـمن الـواضـح أن هـذه
الـمعايـشة الـزمـنية تـحتاج إلـى ا'نـتباه إلـى الـع]مـات الـتي يـقدمـها هـذا الـشخص عـن نـفسه .إنـه مـسار انـسانـي خـالـص ،ولـه
ـهما لـحياتـنا ،هـناك دائ ًـما لحـظة أولـى نـكون فـيها حـاضـريـن؛ ويـحاصـرنـا
نـقطة انـط]ق ' لـبس فـيها» .فـعندمـا نـقابـل ش ً
ـخصا م ً
شيء ما فينا بوضوح ا'عتراف الذي ' مفر منه’’ :إنه هو‘‘’’ ،إنها هي‘‘«14 .
ب ــمعنى م ــا ،ي ــوج ــد ب ــال ــفعل ك ــل ش ــيء ف ــي ال ــبداي ــة ،ك ــما ج ــاء ف ــي ال ــتعبير »دل ــيل ا'ع ــتراف ب ــشيء ' م ــفر م ــنه« .رب ــما ي ــؤدي
الــطابــع الــحتمي لــلشيء المســلم بــه إلــى الــتفكير بــأن الــمسيرة قــد انتهــت وبــأنــنا قــد بــلغنا الــمعرفــة الــكامــلة .لــكن اkمــر لــيس
كـذلـك ،كـما تـؤكـد خـبرة كـل انـسان .فـاذا أردنـا الـوصـول الـى الـيقين بـأي إنـسان آخـر ،نـعتبر ذلـك الـدلـيل بـدايـة لـمسيرة يـجب
إتــمامــها .لــذلــك يــواصــل اkب جــوســانــي قــائ ـ]ً» :لــكن الــمساحــة الــمتاحــة لــتكرار هــذا الــتوثــيق هــي فــقط الــتي تحــمل ا'نــطباع
بـالـثقل الـوجـودي .أي أن الـمعايـشة وحـدهـا تـسمح لـه بـالـدخـول فـينا بـشكل أكـثر جـذريـة وأكـثر عـمقاً ،إلـى أن يـصبح يـقينًا فـي
لحظة معينة«15 .
ـهما ،بــالــمعنى الــواســع ،أو عــندمــا نــقابــل الــمسيح ،مــن خــ]ل رفــقة الجــماعــة
إن اkمــر هــو ذاتــه ،ســواء عــندمــا نــقابــل شـ ً
ـخصا مـ ً
الـمسيحية .فـبالنسـبة إلـى يـوحـنا وأنـدراوس وبـطرس واôخـريـن ،كـان مـن الـضروري الـقيام بـمسيرة الـمعرفـة الـتدريـجية هـذه،
الــمكونــة مــن الــتكرار ومــن الــع]مــات الــتي تــراكــمت ،كــما هــو اkمــر بــالنســبة لــنا .وســيتلقى »طــريــق« الــمعرفــة هــذا الــكثير مــن
الــتأكــيدات فــي اuنــجيل ،أي أنــه ســيحتاج إلــى الــكثير مــن الــدعــم لــدرجــة أن تــلك الــصيغة »وآمــن بــه تــ]مــيذه« تــكررت مــرات
عـديـدة ،حـتى الـنهايـة« .لـيس فـي اسـتطاعـتنا ولـيس مـن الـمناسـب تـجنب ذلـك» .فـتلك الـمعرفـة سـتصير إقـنا ًعـا يـتم رويـدا ً رويـداً
ولـن تـنكر أي خـطوة 'حـقة الخـطوات الـسابـقة :و قـد آمـنوا حـتى قـبل ذلـك .وسينجـم عـن الـمعايـشة تـأكـي ًدا لـتلك الـتفرديـة ،ولـذلـك
ا'خت]ف الذي أثر فيهم منذ اللحظة اkولى .و بالمعايشة يتعاظم ذلك التأكيد«16 .
وتــشير الــمسافــة الــتي تــمتد بــين اuدراك وا'نــطباع اkول الــمليء بــاkدلــة والــيقين إلــى مــسار »الــقناعــة فــي الــتكرار الــ]حــق
للمسـلمات الـمعترف بـها ،والـتي يـجب إعـطائـها مـكانـا ً ووقـتًا لحـدوثـها" .إنـه قـانـون بـ] اسـتثناءات» .إذ أنـه حـقيقي أن مـعرفـة
شـيء مـا يـتطلب مـكانـا ً وزمـانًـا ،لـدرجـة أنـه ' يـمكن لهـذا الـقانـون إنـكار شـيء يـدعـي الـتفرد .وحـتى أولـئك الـذيـن كـانـوا أول مـن
الـتقى بهـذا الـتفرد َـ
ب عـليهم اتـباع هـذا الـطريـق« 17.ونـحن أيـضا بـحاجـة إلـى هـذا الـطريـق .إذ يـمكن لـكل انـسان أن يـقرر
وج َ
إمــا الــسير فــي هــذا الــطريــق أو تــركــه .يــتوقــف كــل شــيء عــلى اســتعدادنــا الــذي بــه ومــن خــ]ل اتــباع الــتوافــق وتــأثــير رد الــفعل
ووثــبة الــقلب اkولــى الــتي اخــتبرنــاهــا فــي الــلقاء ،لــلتحقق مــن مــدى صــحته ،بــدون أي إجــبار ،بــاعــطاء أنــفسنا الــوقــت الــ]زم
لبلوغ اليقين.

 13اkب جوساني ،الحس الديني ،كتاب سبق ا'ستشهاد به ،صفحة .٢٨
 14اkب جوساني ،في أصل الزعم المسيحي ،كتاب سبق ا'ستشهاد به ،صفحة .٥٨
 15في نفس الكتاب المذكور أع]ه.
 16نفس الكتاب المذكور أع]ه ،الصفحات .٥٩ - ٥٨
 17نفس الكتاب المذكور أع]ه ،صفحة .٥٩
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ج( حضور \ مثيل له
مـثلما يحـدث بـالـضبط فـي أي عـ]قـة عـاطـفية .مـا مـقدار الـمعايـشة الـتي يـحتاجـها الـطفل لـلتأكـد مـن حـب أمـه لـه والـوثـوق بـها؟
ع ــادة ' ن ــأخ ــذ ه ــذه ال ــعملية ف ــي الحس ــبان ف ــقط kن ــها تح ــدث ب ــشكل غ ــير م ــحسوس .إذ يح ــدث ال ــشيء ن ــفسه ف ــي م ــعاي ــشة
الـمسيح ،ومـع الـواقـع ا'نـسانـي لـحضوره الـيوم :فـنحن غـارقـون فـي كـل يـوم لـيس فـي اkفـعال والـع]مـات الـمشابـهة لـتلك الـتي
تسـتطيع اkم الـقيام بـها فـقط ،بـل مـن خـ]ل الـع]مـات الـتي يـختلف فـيها أيـضا ً عـن تـلك الـتي يـمكن أن تـقدمـها أي أم بـطبيعة
الحال.
ِ
ـس ِمعَ ،أَنَّـ ُه ِفـي َبـ ْي ٍ
تَ .ولِـ ْل َو ْق ِ
نـقرأ مـن إنـجيل مـرقـس» :ثُـ َمّ َد َ
ـسعُ
يرو َن َـ
ـت ْـ
خ َـل َـكفْ َرنَ ُـ
ـاحو َم أ َ ْيـضا ً َبـ ْع َد أ َ َيّـام ٍ فَ ُ
ح تَّى َلـ ْم َيـ ُع ْد َي َ
اج ت َ َمعَ َكـث ُ
ح ْو َل ا ْلـبَ ِ
اب .فَ ـ َكا َن ُي ـ َ
ج ا ُءوا إِ َلـ ْي ِه ُمـ َق ِّد ِـمـي َن َمـ فْ ُلوج ـا ً َي ْ ـ
اط بُ ُه ْم ِـبـا ْلـ َكلِ َم ِةَ .و َ ـ
خ ِـ
َو'َ َـمـا َ ـ
ح ِم ُل ُه أ َ ْر َب ـ َع ٌةَ .و إِذْ َلـ ْم َي ـ ْق ِد ُروا أ َ ْن َي ـ ْقت َ ِر ُبــوا إِ َلـ ْي ِه ِ ـم نْ
ج ْمعَِ ،ـك َ
سّ ِريـ َـر ا َلّـ ِـذي َـكـا َن ا ْلـ َـمفْ ُلو ُج ُـم ْ
ح ْي ُ
ث َـكـانََ .و َب ـ ْع َد َـمـا نَ ـ َقبُو ُه َد َلّـ ُوا ال َ ـ
ف َـ
ج ِل ا ْل َ ـ
أ َ ْـ
ـسوعُ
ـشفُوا ال ـ َ
ـضطَجِعا ً َعـ َل ْي ِه .فَ ـ َل َمّا َرأَى َيـ ُ
سّ ْق َ
إِيـ َـمانَ ـ ُه ْم َ ،قـ َ ِ
ج الِـ ِ
خـ طَا َيـ َ
ـاك‘‘َ .و َـكـا َن َقـ ْو ٌم ِ ـم َن ا ْلـ َكتَبَ ِة ُهـ ن َ َ
ورةٌ َلـ َـك َ
اك َ ـ
ـسي َن ُي ـفَ ِّك ُرو َن ِـفـي ُقـ ُلو ِبـ ِه ْم’’ :لِـ َـماذَا
ـال ل ـ ْل َمفْ ُلوج َِ ’’ :يــا ُب ـنَيََّ ،مـ ْغفُ َ
ه َكذَا ِبـ ت َ َج ِ
ح َد ُه؟‘‘ .فَــلِ ْل َو ْقـ ِ
وح ِه أَنَّـ ُه ْم ُيـفَ ِّك ُرو َن َـ
ع ِـب ُـر ِـ
ـت َـ
خ طَا َيــا إ'َّ الـ َلّ ُه َو ْـ
ـف؟ َمـ ْن َيـ ْق ِد ُر أ َ ْن َيـ ْغ ِف َر َـ
ه ذَا َـ
َيـت َ َك َلّ ُم َـ
ه َكذَا ِـفـي
ـسو ُ
ش َع َر َيـ ُ
اديـ َ
أَنْـفُ ِ
س ر ،أ َ ْن ُيـ َق َ ِ
ِ
ِ
ِ
ـاك ،أ َ ْم أ َ ْن ُيـ َق َ
س ِه ْم ،فَـ َق َ
خ طَا َي َ
ورةٌ َل َـك َـ
الُ :قـمْ
ال لـ ْل َمفْ ُلوج ِ َ :ـم ْغفُ َ
ال َلـ ُه ْم’’ :ل َـماذَا تُـفَ ّك ُرو َن ِب َـه ذَا فـي ُقـ ُلو ِـب ُك ْم؟ .أ َ ُيّ َـما أ َ ْي َـ ُ
ـش؟َ .و َلـ ِـك ْن لِ ـ َكيْ تَ ـ ْع َل ُموا أ َ َنّ 'ِ ْب ـ ِـن ِ
س ِري ـ َـر َك َوا ْمـ ِ
س ْلطَان ـا ً َعـ َلى اْ َ kر ِ
ـس ِ
خـ طَا َي ــا‘‘َ .قـ َ
ض أ َ ْن َي ـ ْغ ِف َر ا ْل َ
ان ُ ـ
اح ِم ْل َ ـ
َو ْ ـ
ـال لِ ـ ْل َمفْ ُلوج َِ ’’ :ل ـكَ
اuنْ ـ َ
ـب إِ َلـى َبـ ْي ِت َك!‘‘ .فَـ َقا َم لِـ ْل َو ْق ِ
أ َ ُق ُ
سّ ِري َـر َو َ
جّ ُدوا الـ َلّهَ
ج ِميعُ َو َم َـ
ـت ا ْل َـ
خ َـر َج ُقـ َدّا َم ا ْلـ ُك ّ ِل َ ،ـ
ح َم َل ال َـ
ـت َو َـ
اح ِم ْل َـ
ـولُ :قـ ْم َو ْـ
حتَّى ُب ِه َ
س ِري َـر َك َواذْ َه ْ
َق ِ
طّ!‘‘«18 .
ائلِينََ ’’ :ما َرأ َ ْينَا ِمث ْ َل َهذَا َق ُ
ويســبب الــشفاء مــن الشــلل فــي الــحاضــريــن حــالــة مــن الــدهــشة والعجــز عــن الــك]م :فــقد ’’انــدهــش الجــميع‘‘ .لــكن إزداد مــدى
هـذا الـشعور بـالـدهـشة بسـبب ’’ا'دعـاء‘‘ بـغفران الخـطايـا» :وحـتى تـعلموا أن ابـن اuنـسان لـديـه الـقدرة عـلى مـغفرة الخـطايـا
عــلى اkرض ،أقــول لــك  -وقــال لــلمفلوج ’’ : -قــم ،واحــمل ســريــرك واذهــب إلــى بــيتك‘‘« .إذ يــقدم يــسوع ا'عــتراف بــشيء عــبر
شــيء آخــر .وفــي الــذيــن يشهــدون المعجــزة يــنفتح ثــقبا ً» :فــتعجبوا وســبحوا الــله« .فــما رأوه هــو عــ]مــة تــشير إلــى الــله الــذي
يــعمل مــن خــ]ل حــضوره الــمتفرد أمــامــهم ،مــما يــجعلهم يهــتفون’’ :لــم نــر شــيئًا كهــذا قــط!‘‘ .دعــونــا إذن نــضع أنــفسنا مــكان
بــطرس وأنــدراوس ويــوحــنا واôخــريــن الــذيــن كــانــوا مــع يــسوع كــل يــوم ورأوه يــشفي الــمفلوج ويــعيد الــبصر إلــى اkعــمى مــنذ
الــو'دة ،ويهــدئ الــعاصــفة وهــم عــلى مــتن الــقارب .لــيس فــقط .فــقد كــان يــنظر إلــيهم وإلــى اôخــريــن وإلــى الــواقــع كــله بــنظرة
م ــختلفة ع ــن ن ــظرة أي ش ــخص آخ ــر :ن ــظرة إن ــسان ــية ' م ــثيل ل ــها .ل ــقد وج ــدوا أن ــفسهم أم ــام ع ــ]م ــات م ــلموس ــة وغ ــير ق ــاب ــلة
لـ]خـتزال مـثل تـلك الـخاصـة بـاkم ،ولـكن ' مـثيل لـها فـي نـفس الـوقـت :لـقد كـانـت عـ]مـات مـتفردة لـحضور يـتوافـق مـع قـلوبـهم
بطريقة تختلف عن أي شيء آخر .وقد قالوا هم ً
أيضا ،مثل اôخرين ،بل قالوا أكثر من اôخرين» :لم نر شيئًا كهذا قط«.
هــناك لحــظة فــي مــسيرة حــياة الــت]مــيذ يــتضح فــيها الــيقين الــذي وصــلوا إلــيه حــول شــخص الــمسيح ،حــيث يــصبح إدراكــهم
واضحا .دعونا نسترجع الطريقة التي يجعلنا بها اkب جوساني نعيش تلك اللحظة من جديد.
لتفرده
ً
وتـبع يـسوع فـي ذلـك الـيوم جـمهور غـفير »لـسماعـه وهـو يـتكلم ونـاسـين حـتى تـناول الـطعام وغـير شـاعـريـن حـتى بـالـتعب« .كـان
الـناس يـتبعونـه مـنذ مـا يـقرب مـن ثـ]ثـة أيـام حـتى اôن .وعـندمـا وصـل إلـى قـمة الـتل" ،رأى هـذا الجـمهور الـغفير الـذي غـطى
ج ــوان ــب ال ــتل …’’وأش ــفق ع ــليهم‘‘ […] .ف ــقال ل ــلرس ــل» :أج ــلسوه ــم ج ــميعا ً« .فج ــلسوا وأش ــبعهم ج ــمي ًعا .وأم ــام ه ــذا ال ــفعل
اkخـير ،فـي أولـئك الـذيـن تـبعوه لـسماعـه وهـو يـتكلم ،تـملكتهم جـاذبـية ' تـقاوم" ،وبـلغ الـتعظيم ذروتـه وبـدأ الجـميع بـالـصراخ
لـلمسيح عـلى أنـه الـملك اôتـي" .والـيوم الـتالـي كـان يـوم السـبت الـذي اعـتاد فـيه الـذهـاب إلـى المجـمع .وفـي ذلـك السـبت "كـان
م ــقطع ال ــقراءة م ــن ال ــكتاب ال ــمقدس ع ــن ال ــعبران ــيين ف ــي الصح ــراء ال ــذي ــن أط ــعمهم ال ــله ب ــال ــمن .ف ــقال ي ــسوع» :آب ــاؤك ــم أك ــلوا
ال ــمنّ ،ل ــكنهم م ــات ــوا ب ــعد ذل ــك .إن ــي أُح ــضر ل ــكم َمــناً ،وأح ــضر ل ــكم خ ــبزا ً م ــن ي ــأك ــل م ــنه ل ــن ي ــموت أب ــدا ً«» [...] .س ــأع ــطيكم
جسـدي لـتأكـلوه ودمـي لتشـربـوه .فـمن يـأكـل هـذا الـخبز ويشـرب هـذا الـدم يـحيا إلـى اkبـد« .وعـند سـماع هـذه الـكلمات ،ينفجـر
رد فــعل الــحاضــريــن الــعنيف ،وعــلى رأســهم الــكتبة والــفريــسيين» :هــل ســمعتم؟ إنــه مــجنون! مــجنون! ولــكن مــن يــمكنه إعــطاء
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جس ــده لـ ـ ُيأك ــل ودم ــه ل ُيش ــرب؟ إن ــه م ــجنون ،م ــجنون!« […] .وت ــبع ال ــناس ال ــفري ــسيين وال ــكتبة روي ــدا ً روي ــدا ً وغ ــادروا ج ــمي ًعا
المجــمع« .لــكن بــقيت مجــموعــة صــغيرة :الــمكونــة مــن هــؤ'ء ا'ثــني عشــر .فــقد وقــفوا هــناك فــي صــمت .ونــظر إلــيهم يــسوع:
»أتـريـدون الـذهـاب مـن هـنا أي ً
أص َر قـائـ]ً" :هـل تـريـدون الـمغادرة أي ً
ـضا؟ إنـه لـم يـخفف مـن اسـتحالـة تـصور مـا قـالـه بـل ًـ
ـضا؟«.
وهـناك جـعل سـمعان بـطرس نـفسه ،كـالـعادة ،المتحـدث بـاسـم الجـميع ،وقـال مـتهورا ً» :يـا مـعلم ،ونـحن أي ً
ـضا ' نـفهم مـا تـقولـه،
لـكن إن ابـتعدنـا عـنك فـإلـى أيـن نـذهـب؟ أنـت وحـدك لـديـك الـكلمات  -الـترجـمة الـحقيقية يـجب أن تـكون هـذه  -الـتي تـتوافـق مـع
الــقلب ،والــتي تــعطي مــعنى لــلحياة« .لــكن مــاذا تــعني الــكلمات الــتي تــتوافــق مــع الــقلب؟ تــعني الــكلمات الــعاقــلة! فــالــعقل هــو
اكتشاف التوافق’’ [...] .أنا ' أفهم هذا اkمر ،لكن إن ابتعدت عنه ،فلن يخاطبني أحد بحسب ما في القلب‘‘«19 .
لــذلــك ،جــاء الــتعبير عــن رد فــعلهم الــفوري بــفم بــطرس’’» :يــجب أن نــتبعك kنــك أنــت ا'نــسان الــوحــيد ،والــحالــة ا'ســتثنائــية
الــوحــيدة الــتي يتحــدث فــيها الــمرء بــطريــقة تــتوافــق دائـ ًـما مــع الــقلب .وإذا قــلت شــيئًا مــختلفًا اôن ،فهــذا يــعني أنــنا ' نــفهمه
حــالــيا ً .إذ ســوف تشــرحــه لــنا وســوف نــفهمه غـ ًدا ،لــكن ' يــمكننا تــركــك kنــنا ' نــفهم هــذه الــكلمة‘‘ […] .فــفي الــواقــع مــن رحــل
ن ــاق ــض ن ــفسه ،ف ــقد رح ــل م ــناق ــضا ً ن ــفسه« .م ــا ه ــو ال ــموق ــف اkك ــثر م ــنطقية؟ »إن ال ــشيء ال ــصحيح ه ــو م ــا ف ــعله ب ــطرس
وأصــدقــاؤه اôخــرون ،فــقد تــبعوه جــمي ًعا بــالــرغــم مــن كــل شــيء» :حــتى لــو لــم نــفهم ،لــكن ' أحــد يتحــدث وف ـ ًقا لــقلب اuنــسان
مــثلك ،لــذلــك إذا ابــتعدنــا عــنك ،فــإلــى مــن نــذهــب؟ إذ لــم يــعد هــناك أي مــعنى لــلحياة« .ويــوضــح اkب جــوســانــي أن هــذا هــو
»أصـل الـموقـف الـعاطـفي .فـقد ذهـب اôخـرون وهـم رافـضينه رغـم مـا رأوه وسـمعوه .وظـلت هـذه المجـموعـة الـصغيرة مـتمسكة
بـالـبقاء مـعه واتـباعـه :إنـها بـدايـة مـفهوم الـطاعـة الـذي يـولـد ] [...كـموقـف عـاقـل [...] .كـان مـن الـصواب اتـباعـه ،وإ' كـان عـليهم
واضحا لهم فيها أنه انسان مختلف عن اôخرين«20 .
إنكار كل الشهور السابقة التي قضوها معه ،والتي أصبح
ً
يـمكنك أن تـرى بـوضـوح الـطريـق الـذي سـلكه الـت]مـيذ ،وبـفضل ذلـك أصـبحوا مـرتـبطين بـه أكـثر فـأكـثر .وكـانـوا أكـثر »إنجـذابـاً
إلــيه« كــل يــوم .وأصــبح يــسوع هــو الــمركــز الــعاطــفي لــحياتــهم» .إذ تــتكون حــياة اuنــسان مــن الــعاطــفة الــتي تــغذيــها بــشكل
أسـاسـي والـتي تجـد فـيها أكـبر قـدر مـن اuشـباع« 21.إنـها نـفس الـمسيرة الـحاسـمة الـتي ُدعـينا لـلقيام بـها .لـقد تـذكـرت مـرات
ع ــدي ــدة ف ــي ال ــسنوات اkخ ــيرة ع ــبارة ق ــال ــها ل ــي اkب ج ــوس ــان ــي ف ــي م ــناس ــبة م ــعينة» :ان ــظر ي ــا ي ــول ــيان ،ف ــي ال ــنهاي ــة ي ــكون
ا'خت]ف بين أولئك الذين قاموا بعمل مستقر وأولئك الذين لم يفعلوا ذلك«.
ج( ا\يمان هو ا\عتراف بحضور
وك ــلما ت ــضاع ــفت ع ــ]م ــات ت ــفرده ،ك ــلما زاد ش ــعوره ــم ب ــسؤال م ــفارق يتفج ــر ف ــي داخ ــلهمk ،ن ــهم ك ــان ــوا ي ــعرف ــون ع ــنه ك ــل م ــا
اسـتطاعـوا مـعرفـته ،وهـو سـؤال لـم يـتمكنوا مـن اuجـابـة عـليه ،وكـان مـن الـضروري أن يـكونـوا قـادريـن عـلى اuجـابـة عـليه» :لـكن
مـن هـذا؟« 22.لـقد أُثـير هـذا الـسؤال بسـبب الـدهـشة الـدائـمة مـن الـطبيعة الـمتفردة لـحضوره .فـفي الـواقـع ،كـان يظهـر بـتزايـد
مسـتمر فـي خـبرة الـعيش مـع يـسوع ،عـامـل مـن واقـع ذلـك ا'نـسان لـم يـتمكنوا مـن تـفسيره ،رغـم عـدد الـمحاو'ت الـتي قـامـوا
بها ،ولكن في نفس الوقت لم يتمكنوا من إلغائها.
وف ــي م ــرح ــلة م ــعينة ،ب ــينما ك ــان ــوا م ـ ًعا ف ــي م ــحيط ق ــيصري ــة ف ــيلبي ،س ــأل ــهم ي ــسوعَ » :مـ ْن يَ ـ ُق ُ
اس إِ ِنّــي أَنَ ــا؟« .ف ــأج ــاب ــوا:
ول ال ـنّ َ ُ
اح ٌد ِمـ َن اَkنْ ـ ِبيَ ِ
خـ ُـرونَ :إِي ــلِيَّاَ ،وآ َ
ـوح نَّا ا ْلـ َـم ْع َم َدانَُ ،وآ َ
أر ِمـ يَا ،أ َ ْو َو ِ ـ
» َق ـ ْو ٌم  :يُ ـ َ ـ
اء« .ب ــعد ذل ــك م ــباش ــرة ،س ــأل ــهم ي ــسوع ن ــفس
خـ ُـرونَْ :
ـت ُـه َو ا ْل َـم ِ
ـحيِّ« 23.وعـندمـا
الـسؤالَ » :وأَنْـت ُ ْمَ ،ـم ْن تَـ ُقو ُلـو َن إِ ِنّـي أَنَـا؟« .وقـرر بـطرس هـذه الـمرة الـتكلم مـجيبا ً» :أَنْ َ
سيحُ ابْـ ُن الـ َلّ ِه ا ْل َ
قــال بــطرس هــذه الــكلمات ،يــ]حــظ اkب جــوســانــي أنــه يــكرر »عــلى اkرجــح ،حــتى لــو لــم يــكن يــمتلك مــعناهــا بــالــكامــل ،شــيء
 19اkب لويجي جوساني ،هل يمكن العيش هكذا؟ ،كتاب سبق ا'ستشهاد به ،الصفحات .١٣٨-١٣٣
 20نفس الكتاب المذكور أع]ه ،الصفحات .١٤٠-١٣٨
 21القديس توما اkكويني ،مختصر ال]هوت ،المجلد الثاني ،الجزء الثاني ،السؤال  ،١٧٩ا'جابة رقم .١
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ســمعه مــن يــسوع نــفسه« 24.لــنسأل أنــفسنا :لــماذا يــفعل ذلــك ،ولــماذا يــكرر الــكلمات الــتي قــالــها ذلــك الــرجــل عــن نــفسه؟ إنــه
يـكررهـا ،ويـجعلها مـل ًكا لـهk ،نـه أصـبح واض ًـحا لـه اôن ،بـعد الـسنوات الـث]ثـة الـتي عـاشـها مـع يـسوع ،وبـعد الـع]مـات الـعديـدة
الــتي رآهــا ،أنــه إذا لــم يســتطيع الــوثــوق بهــذا ا'نــسان ،فــلن يســتطيع حــتى الــوثــوق بــنفسه .وبــحكم الــيقين الــذي بــلغه بــشأن
ي ــسوع ،ف ــإن ــه ي ــقبل م ــا ي ــقول ــه ع ــن ن ــفسه ع ــلى أن ــه ح ــقيقي .ه ــنا ،ه ــذا ه ــو اuي ــمان» :ا'ع ــتراف ب ــحقيقة م ــا ي ــقول ــه ال ــحضور
الــتاريــخي عــن ذاتــه« 25،وقــبول حــضوره بــتأكــيد مــا يــقولــه كــحقيقة» .فــاuيــمان هــو فــعل عــاقــل يحــركــه حــضور مــتفرد ،يحــمل
اuنسان إلى القول» :إن هذا ا'نسان الذي يتكلم هو صادق و' يكذب وأنا أقبل ما يقوله«26.
وب ــعد أل ــفي ع ــام ،نج ــد أن ــفسنا ف ــي ن ــفس ال ــوض ــع ت ــمام ـا ً .ك ــما ك ــان ل ــبطرس واkص ــدق ــاء اôخ ــرون ع ــ]ق ــة ب ــا'ن ــسان ي ــسوع
الـناصـري  -الـذي لـم يـكن رؤيـة ،بـل كـان إنـسانـا ً  -لـذلـك عـلينا اôن أن نـتعامـل مـع الـواقـع ا'نـسانـي الـذي يـجعل فـيه الـمسيح
ن ــفسه ح ــاض ـ ًـرا ف ــي ج ــماع ــة ال ــمؤم ــنين ال ــتي ه ــي جس ــده ف ــي ال ــتاري ــخ ،أي ال ــكنيسة ،حس ــب ال ــوج ــه ال ــذي لمس ــتنا ب ــه .ون ــحن
نســتطيع الــقول أيـ ً
ـضا ،لــلخبرة الــتي نــعيشها فــي هــذه الجــماعــة ،ولــلتغيير ا'نــسانــي الــذي نــراه مــوثـ ًقا فــي اkشــخاص الــذيــن
يـنتمون إلـيها بـكل بـساطـة ،ولـلفرح والـمجانـية الـتي نـراهـا تـزدهـر فـي تـلك الجـماعـة ،رغـم محـدوديـة وهـشاشـة وبـؤس كـل واحـد
فـيها أنـه يـوجـد فـي »خـبرتـنا هـذه شـيء يـأتـي مـن مـصدر أعـلى مـنها :غـير مـتوقـع ،سـري ،ولـكن داخـل خـبرتـنا«؛ »فـهناك عـامـل
داخـلي هـنا ،عـامـل يـقرر هـذه الجـماعـة ،ونـتائـج مـعينة لهـذه الجـماعـة ،وأصـداء مـعينة فـيها ،مـثيرة لـلدهـشة لـدرجـة أنـني إذا لـم
أؤكـد شـيئًا آخـر ،فـأنـا ' أعـترف بـالـخبرةk ،ن السـبب هـو تـأكـيد الـواقـع الـذي يـمكن اخـتباره وفـ ًقا لـكل الـعوامـل الـتي تـكون هـذا
الـواقـع ،كـل الـعوامـل .قـد يـكون هـناك عـامـل يك ّ ِونـه نـشعر بـصداه وبـثمرتـه ،ونـرى آثـاره أي ً
ـضا ،ولـكن ' يـمكننا أن نـراهـا بـطريـقة
م ــباش ــرة؛ ف ــإذا ق ــلت" :إذن ه ــو غ ــير م ــوج ــود" ،ف ــأن ــا ع ــلى خ ــطأk ،ن ــني أل ــغيت ش ــيئًا م ــن ال ــخبرة ،وب ــال ــتال ــي ل ــم ي ــعد اkم ــر
معقو'ً«27.
وبـأيـة أداة يـمكننا مـعرفـة هـذا الـعامـل؟ بـذلـك الـذكـاء الـواقـعي الـذي نـسميه اuيـمان» .فـاuيـمان هـو شـكل مـن أشـكال الـمعرفـة
يــتجاوز حــدود الــعقل« ،والــذي »يــدرك شــيئًا ' يســتطيع الــعقل إدراكــه« .ويــقول اkب جــوســانــي إن اuيــمان »هــو فــعل مــعرفــي
يــدرك حــضور شــيء ' يســتطيع الــعقل إدراكــه ،ولــكن عــليه تــأكــيده ،وإ' تــجنب وألــغى شــيء مــوجــود داخــل الــخبرة ا'نــسانــية،
ومـا تـشير إلـيه تـلك الـخبرة« .أن الـمسيح هـنا بـيننا اôن ،وهـذا "' يـمكن لـلعقل أن يـدركـه كـما يـدرك أنـك هـنا ،هـل هـذا واضـح؟
لكن ' يسعني إ' ا'عتراف بأنه موجود وحاضر«28.
تظهــر مــشكلة اuيــمان الــيوم ،كــما كــانــت قــبل ألــفي ســنة ،بــظهور نــفس الــسؤال الــذي يــطرح نــفسه’’ :مــن هــذا؟‘‘ .إنــه الــسؤال
»الـذي يـنشأ فـي قـلب ا'نـسان ،حـتى لـو لـم يـقله بـالـكلمات ،عـند رؤيـته شـخص مـعين أو أشـخاص مـعينين أو جـماعـة مـعينة أو
طريقة حياة معينة» :كيف يمكن أن يكونوا هكذا؟«29.
إنـه الـسؤال الـضمني غـير الـمعلن لـذلـك الـساقـي أمـام طـ]ب الـجامـعة الـذيـن يـترددون عـلى حـانـته ،لـكن هـذا هـو الـسؤال الـذي
ظه ــر ف ــينا أو'ً أم ــام ال ــواق ــع ا'ن ــسان ــي ال ــذي اص ــطدم ــنا ب ــه .ف ــكل واح ــد ي ــبحث ع ــن إج ــاب ــات ــه ال ــخاص ــة .ل ــكن إذا ل ــم ت ــكن ت ــلك
ا'جــابــات قــادرة عــلى تــفسير هــذا الجــديــد ا'نــسانــي الــذي نــراه أيـ ً
ـضا ،ونــشارك فــيه ،والــذي هــو مــعقول ،ومــتسق مــع كــامــل
مـسيرة الـحياة الـتي قـمنا بـها ،وا'نـفتاح عـلى اuجـابـة  -الـتي ' يـمكننا تـصورهـا  -الـتي يـقدمـها لـنا الـتقليد الـحي لـلكنيسة،
والجماعة التي التقينا بها» :فنحن هكذا kن المسيح حاضر في وسطنا«.

 24اkب لويجي جوساني ،في أصل الزعم المسيحي ،كتاب سبق ا'ستشهاد به ،صفحة .٨٦
 25ل .جوساني  -س .ألبرتو  -ج .برادس ،توليد آثار في تاريخ العالم ،كتاب سبق ا'ستشهاد به ،صفحة .٣٤
 26نفس الكتاب المذكور أع]ه ،صفحة .٣٥
 27اkب لويجي جوساني ،هل يمكن العيش هكذا؟ ،كتاب سبق ا'ستشهاد به ،الصفحات .٢٧٢-٢٧١
 28نفس الكتاب المذكور أع]ه ،صفحة .٢٧٢
 29اkب جوساني ،هل يمكن )حقاً؟!( العيش هكذا؟ ،كتاب سبق ا'ستشهاد به ،الصفحات .١٣١-١٣٠
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وت ــطرح ال ــكنيسة ن ــفسها ع ــلى أن ــها ام ــتداد ل ــلمسيح ف ــي ال ــزم ــان وال ــمكان ،ك ــمكان وع ــ]م ــة ح ــضوره 30،ون ــحن ،م ــثل ب ــطرس،
بـفضل الـتفرد الـذي تـحققنا مـنه ،والـتوافـق والـتطابـق الـذي اخـتبرنـاه والـذي ' يـمكن تـصوره ،والـيقين الـذي بـلغناه بـقوة نـعمته،
حاضرا في هذا الواقع ا'نساني ،ويمكننا أن نجعلها كلماتنا تلك التي نطق بطرس أو'ً.
يمكننا التعرف على المسيح
ً
ذ( إذن ،من أين ينبع عدم اليقين؟
عندما يسير ا'نسان في هذا المسار ،كما فعل الكثير منا ،فلماذا يظل عدم اليقين قائماً؟
إنــنا فــي غــالــب اkحــيان ،ننســب عــدم يــقيننا إلــى غــياب الــع]مــات أو إلــى ضــعف اkدلــة والــبراهــين أو إلــى عــدم اتــساقــنا مــع
اkدل ــة ال ــتي أدرك ــناه ــا .ل ــكن ،ي ــ]ح ــظ ج ــوس ــان ــي أن »ال ــظل ع ــلى ال ــحقيقة ' ي ــنبع م ــن ا'ف ــتقار إل ــى اkدل ــة وال ــعقل ،ول ــكن م ــن
نـقص الـحب والـشغف تـجاهـها  -دائ ًـما بـشكل مـطلق k ،-ن الـحقيقة تحـمل الـدلـيل عـليها فـي ذاتـها وفـي وجـهها« .إذ نـكتشف
الـحقيقة »بـالـضبط كـما يـندهـش أحـدهـم فـي الـشارع عـندمـا تـمر امـرأة جـميلة .فـيقول» :مـا أجـملها!« .إنـه اكـتشاف مـن نـفس
الـطبيعة واôنـية؛ إذ ' تـوجـد إمـكانـية لـلمراوغـة الجـدلـية ،إنـه هـكذا! فـالـحقيقة تحـمل فـي ذاتـها وفـي وجـهها الـدلـيل عـن ذاتـها«.
لــذلــك فــإن عــدم الــيقين الــذي يتســلل إلــينا ’’لــيس لــه أســباب‘‘ ولــيس لــه كـ’’مــوضــوع مــباشــر‘‘مــضمون ا'عــ]ن فــهو دائـ ًـما غــير
مـباشـر» ،فـهو الـعبء والـتردد والـتعب وا'رهـاق الـذي يـجب أن نـواجـه بـه الـحقيقة الـمؤكـدة الـتي مـرت فـي أفـق حـياتـنا« :فـعدم
اليقين يقدم نفسه على أنه ’’كذبة‘‘ ،و’’الكذب هو موقف أخ]قي‘‘ وهو موقف نتبناه و’’ليس هو فعل عق]ني‘‘31.
' يـمكن أن يـكون هـناك يـقين مـعرفـي بـ] تـعاطـف مـع الـواقـع وانـدهـاش وتـأثـر عـاطـفي و’’صـدق فـعال‘‘  32فـي مـواجـهة الـشيء
الــذي نــأخــذه فــي ا'عــتبار بــدون حــب وبــدون اهــتزاز لــلمشاعــر» .فــالــمعرفــة تــتضمن الــحب والــشغف ،وتــتضمن رد فــعل اســمه
الحب والتع ُلقk .نها لمست روحنا :فالمعرفة الحقيقية هي مجمل هذين العاملين«33.
ويــمكننا أن نجــد تــوثــي ًقا ثــمينا ً لــكل هــذا فــي ’’لحــظات اkشــخاص‘‘ الــذيــن انجــذبــوا لحــدث مــا إلــى درجــة لــم يســتطيعون فــيها
منع حبهم للحقيقة التي تحدث أمام أعينهم.
ـنت ت ــسأل م ــن ك ــان يتح ــدث’’ :إذا ج ــاء
»ع ــزي ــزي أب ــون ــا ي ــول ــيان ،ف ــي ي ــوم ا'ث ــنين ،خ ــ]ل ال ــلقاء م ــع ط ــ]ب ال ــجام ــعة ،وب ــينما ك ـ َ
يـسوع اôن وسـألـك’ :هـل تـحبني؟‘ ،فـبماذا تـجيب؟‘‘ ،وجـدت نـفسي وكـيانـي كـله ،حـتى قـبل الـتعبير بـالـكلمات ،أصـرخ  -وأنـا
فــي جــيشان عــاطــفي لــدرجــة الــبكاء ’’ :-نــعم‘‘ ،أنــا أجــيب بــنعم .اكــتشفت فــي نــفسي تــأثــير رد الــفعل الــذي تــرك بــقية اkشــياء
فــي الخــلفية ومــÑنــي فــقط بــالــرغــبة فــي ا'نــصياع لـــكلمة ’’نــعم‘‘ تــلك .إن رد الــفعل هــذا بــداخــلي لــم يــكن دائـ ًـما مــوجــو ًدا .كــان
يحـدث لـي بـاسـتمرار فـي الشهـر الـذي كـنت أقـرر فـيه الـبدء فـي مـسيرة الـتحقق مـن الـدعـوة إلـى الـتبتل ،مـنذ عـام :لـم أكـن أفـهم
أشـياء كـثيرة ،وكـنت مـليئة بـاkسـئلة ،وشـككت عـدة مـرات أيـضا ً فـيما قـد اعـترفـت بـه ،ولـكن بـاسـتمرار ،أمـام اkشـياء الـعظيمة
ال ــتي ح ــدث ــت ل ــي ،انفج ــرت ف ـيَ ال ــرغ ــبة ف ــي أن أك ــون ق ــادرة ع ــلى اuج ــاب ــة بـ ’’ن ــعم‘‘ .إن ــه ش ــيء يخ ــرج م ــني ق ــبل أن أع ــرف
تــفسيره؛ وقــبل أن أتــمكن مــن تجــميع الــحقائــق والــذكــريــات واkفــكار ،أجــاب شــخصي’’ :نــعم‘‘ .ويــصبح مــن الــمثير لــ]هــتمام
أك ــثر ،ب ــد ًء م ــن ه ــنا ،ال ــنظر إل ــى ك ــل ح ــقائ ــق ح ــيات ــي ال ــتي أدت إل ــى رد ال ــفعل ه ــذا ،ذل ــك ال ــحب ب ــجعل ق ــصتي وط ــري ــقي
واضــحين ،وبــالــتالــي زيــادة دهشــتي وامــتنانــي .لــكن مجــرد حــقيقة وجــود تــأثــير رد الــفعل هــذا هــو بــالنســبة لــي مــؤشــر عــلى
الحقيقة التي تحدث لي وتجذبني«.
إن من بلغ يقين اuيمان يمكنه مواجهة سؤال الرجاء .من أين يأتي الرجاء؟

 30راجع اkب لويجي جوساني ،لماذا الكنيسة؟ ،كتاب سبق ا'ستشهاد به ،صفحة .٢٦٦
 31اkب لويجي جوساني ،بشر ب] وطن ) ،(١٩٨٣-١٩٨٢كتاب سبق ا'ستشهاد به ،الصفحات .٢٥٦-٢٥٥
 32اkب لويجي جوساني ،الحس الديني ،كتاب سبق ا'ستشهاد به ،صفحة .٤٣
 33اkب لويجي جوساني ،هل يمكن حقا ً العيش هكذا؟ ،كتاب سبق ذكره ،صفحة  .٦١ويؤكد إفدوكيموف» :تكمن الصعوبة بالنسبة ل]نسان الحديث في
الفصل بين العقل والقلب وبين المعرفة وأحكام القيم« أعمار الحياة الروحية ،إلمولينو ،بولونيا  ،١٩٦٨صفحة .٢١٩
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 (٢يقين ا\يمان هو بذرة يقين الرجاء
ي ــكتب ب ــيجي» :ك ــي ي ــمكن ال ــرج ــاء ي ــا ط ــفلتي ،ي ــجب أن ي ــكون ا'ن ــسان س ــعي ًدا ج ـ ًدا وأن ي ــكون ق ــد ح ــصل ع ــلى أو ن ــال ن ــعمة
عظيمة« 34.وهذا ما يظهر في الشهادات التي قرأناها :حدوث نعمة تجعل القلب يثب وتوقظ الرجاء.
مـا هـي أعـظم نـعمة نـلناهـا؟ الـلقاء بـالـمسيح الـذي »أتـى بـكل جـديـد بـإحـضار ذاتـه« ،وبـالجـديـد فـي كـل ظـرف وكـل عـ]قـة وكـل
وضع .لقد التقينا بحضور جعل قلوبنا تهتز فرحاً ،ونظر إلينا بحنان لم نعرفه ،واحتضننا وغفر لنا بما يفوق كل خيال.
وعــندمــا يــرى الــواحــد مــنا الجــديــد الــذي يــدخــله الــمسيح فــي حــياتــه إلــى حــد التســليم الــيقيني بــحضوره ' ،يــسع الــمرء إ' أن
يجــد نــفسه فــي خــبرة الــقديــس بــولــس» :فَـ َـماذَا نَ ـ ُق ُ
ول لِ َ ـه ذَا؟ إِ ْن َـكـا َن الــل ُه َمـ َعنَا فَـ َـم ْن َعـ َليْنَا! .ا َ َلّـ ِـذي َلـ ْم يُـ ْ
ـش ِفقْ َعـ َلى ابْـ ِـن ِه بَـ ْـل بَ ـذَ َلـهُ
ختَا ِري الـ ِ
س يَفْ ِ
ش ت َ ِكي َـع َلى ُمـ ْ
ه َو ا َلّـ ِـذي يُـبَ ّ ِر ُر!َ .مـ ْن َـ
ـله؟ الـ َلّ ُه ُـ
سيَ ْـ
ف 'َ يَ َـه بُنَا أَيْــضا ً َمـ َع ُه ُـك َلّ َـ
ج لِنَا أ َ ْـ
ْ َ kـ
ص ُلنَا
ش ي ٍْء؟َ .مـ ْن َ
ج َم ِعي َن َـك يْ َ
ـحبَّ ِة ا ْل َـم ِ
اض ِ
جلِ َك نُ َـماتُ
وب ’’إِنَّـنَا ِـم ْن أ َ ْـ
خطَ ٌر أ َ ْم َـ
ع أ َ ْم ُع ْـر ٌي أ َ ْم َـ
ط َها ٌد أ َ ْم ُـ
ضيْقٌ أَم ِ ْـ
ش َدّةٌ أ َ ْم َ ِـ
سيحِ؟ أ َ ِـ
َـع ْن َم َ
جو ٌ
ف؟َ .ك َـما ُـه َو َـم ْكت ُ ٌ
سيْ ٌ
ُك َلّ النّ َ َها ِرَ .ق ْد ُح ِ
سبْنَا ِمث ْ َل َغنَم ٍ لِلذَّبْحِ‘‘َ .و َل ِكنَّنَا ِفي َه ِذ ِه َج ِم ِ
حبَّنَا«35.
ارنَا ِبا َلّ ِذي أ َ َ
يع َها يَ ْعظُ ُم انْ ِت َ
ص ُ
فـمن اخـتبر رفـقته ومـن اعـترف بـأنـه بـذل حـياتـه مـن أجـلنا ويـنظر إلـى كـل شـيء وفـي عـينيه هـذا الـحضور» :فَ ِإ ِنّـي ُـمتَيَ ِّق ٌن أَنَّـ ُه 'َ
ِ
خــلِي َق َة أ ُ ْ
س ت َ ْقبَ َل ًةَ .و'َ ُـع ـ ْل َو َو'َ ُعـ ْـمقَ َو'َ َ
اض َرةً َو'َ ُم ْـ ـ
حـ ِـ ـ
ـور َـ
حـ يَاةَ َو'َ َمـ ـ ] َِئـ ـ َك َة َو'َ ُرؤ َـ ـ
ت َو'َ َـ
خـ َـرى تَـ ـ ْق ِد ُر أَنْ
َمـ ـ ْو َ
َس ا َء َو'َ ُقـ ـ َوّات َو'َ أ ُ ُم ـ َ
ص َلنَا َع ْن َم َحبَّ ِة ِ
الله ا َلّ ِتي ِفي ا ْل َم ِ
تَفْ ِ
ع ر ِبّنَا«36.
سيحِ يَ ُ
سو َ َ
إذن مــن أيــن يــأتــي الــرجــاء؟ يــأتــي مــن ا'عــتراف بــالــمسيح حــاضـ ًـرا فــي إنــسانــية مــختلفة ،فــهو مــثل زهــرة اuيــمان .إنــه أمــر
بـسيط .لـنفكر فـي يـقين الـطفل تـجاه أمـه ،الـذي يسـلم بـأنـها حـضور حـسن .إذ أنـه ' يسـتطيع الـتفكير فـي المسـتقبل أو فـي
الـيوم الـتالـي ،إن لـم يـكن مـعتمدا ً عـلى يـقين حـضور أمـه وعـلى الـيقين بـأنـها سـتكون دائـما ً مـوجـودة مـن أجـله ،مـهما حـدث .إن
ما هو صحيح بالنسبة للطفل ينطبق على كل واحد منا.
»غــالـبًا مــا يــكمن رجــائــي فــي حــقيقة أنــه ' شــيء ســيء يحــدث لــنا .أقــول’’ :إنــني آ ُـمـل‘‘ ،مــعبرا ً عــن الــثقة عــامـ ًة وعــن الخــرافــة
إلـى حـد مـا kولـئك الـذيـن ’’يـأمـلون‘‘ أن تـسير اkمـور عـلى مـا يـرام .لـكن هـذا الـموقـف ' يـصمد طـويـ]ًk ،نـنا فـي الـواقـع لـسنا
ـدي الـبعيديـن
فـي مـعزل أبـ ًدا عـن أي شـيء .تحـدثـت ذات مـرة مـع ابـنتي الـبالـغة مـن الـعمر سـبع سـنوات حـول إمـكانـية رؤيـة وال ّ
مــرة أخــرى وقــلت فــي تــعجب’’ :إنــني آ ُمــل‘‘ .لــقد أدركــت كــل شــكوكــي حــول إمــكانــية حــدوث ذلــك وأجــابــت» :أمــي ،إذا كــنتي
ت ــأم ــلين ب ــقول ــك ه ــذا ،فه ــذا ي ــعني أن ــك ' ت ــؤم ــنين« .ل ــقد ك ــان ــت ع ــلى ح ــق :ف ــال ــرج ــاء ي ــرت ــبط ب ــيقين .أي ي ــقين؟ م ــا ال ــيقين ال ــذي
أحـتاجـه لـلرجـاء؟ الـى الـيقين بـأنـه مـهما حـدث لـي وkحـبائـي ،لـن يـكون ا'نـتصار لـلظ]م واkلـم والـيأس .فـأنـا بـحاجـة إلـى هـذا
الــيقين اôن .وأبــنائــي هــم مــثال حــي عــلى ذلــك .فــبالنســبة لــهم ،الــحياة دائـ ًـما هــي حــاضــر يــتطلع إلــى المســتقبل بــثقة وآمــان.
إنهم ' يخافون من أي شيء تقريبًا ،باستثناء الظ]م .لكنهم هادئون kننا هنا .بالضبط ،وأنا؟«.
ويـمكننا أي ً
ـضا الـتفكير بـإيـجابـية فـي المسـتقبل ،مـهما يحـدث ،فـقط مـن خـ]ل التسـليم بـأن الـمسيح ،هـذا الـحضور الـذي دخـل
حياتنا من خ]ل لقاء ' ،يتخلى عنا أب ًدا  -كما استطعنا اختبار ذلك حتى في الوباء . -
إذ يـنمو الـرجـاء ،تـقريـبًا بـدون أن نـ]حـظه ،كـزهـرة إيـمان ،أي أنـه يـنبع مـن يـقين الـمسيح الـحاضـر ،متحـديًـا أي شـك يتسـرب
داخـلنا» .فـالـنعمة الـعظيمة الـتي يُـولـد مـنها الـرجـاء هـي يـقين اuيـمان .إذ أن يـقين اuيـمان هـو بـذرة يـقين الـرجـاء« .لـذلـك يـنمو
هـذا الـرجـاء حسـب مـواعـيد نـمو الـبذرة» .فـالـبذرة الـصغيرة الـتي تـدفـن فـي اkرض الـيوم ،تـبدأ فـي الـظهور فـقط فـي سـبتمبر
م ـ ــن ال ـ ــعام ال ـ ــمقبل ،وب ـ ــعد أرب ـ ــع أو خ ـ ــمس س ـ ــنوات ف ـ ــقط ت ـ ــبدأ ف ـ ــي ال ـ ــتكون م ـ ــثل ن ـ ــبتة ص ـ ــغيرة به ـ ــذه ال ـ ــخصائ ـ ــص ال ـ ــلطيفة
والغريبة«37.
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ل ــكي ن ــأم ــل »ي ــجب ن ــوال ن ــعمة ع ــظيمة" ،ن ــعمة ال ــيقين ف ــي ال ــحاض ــر :م ــا م ــدى أه ــمية ه ــذا اkم ــر ال ــذي ي ــمكننا ت ــقدي ــره ب ــشكل
أوضـح فـي الـوضـع الـحالـي» .إذ لـيس هـناك أحـد لـديـه يـقين فـي الـوقـت الـحاضـر .فـالجـميع لـديـهم يـقين فـي الـوقـت الـحاضـر
عــندمــا ' يــفكرون فــيه؛ فــإذا فــكروا فــي اkمــر  ...فــلن يــكون لــديــهم يــقين« .ســيشعر الــكثيرون بــالــراحــة بــفضل الــمال ،والــحياة
الــمهنية )الــناجــحة( ،والــصحة الــجيدة ،ولــكن إذا ســألــهم شــخص مــا سـ ً
ـؤا' عــن هــذا الــموضــوع بجــديــة ،ســندرك كــم هــو نــادر
وجــود »يــقين حــقيقي فــيما يــتعلق بــالــمعنى الــنهائــي لــلحياة« .ومــع ذلــك ،فــإن »الــيقين بــالــحاضــر ،وبــالــتالــي وجــود مــعنى فــي
الحاضر ،هو الذي يؤدي ،بمرور الوقت ،إلى اليقين في المستقبل«38.
»فـمنذ بـدايـة هـذا الـوبـاء ،خـفت عـلى حـالـتي الـصحية الـتي أعـيشها والـتي تـجعلني أحـد أولـئك الـذيـن ُيـع ِرفـون أنـفسهم بـأنـهم
»مـعرضـون للخـطر« .فـقد أدت فـترة الـصيف إلـى ا'عـتقاد بـأن كـل شـيء كـان تـحت الـسيطرة إلـى حـد مـا .وكـانـت هـناك أي ً
ـضا
أخــبار عــن الــلقاحــات وقــلت لــنفسي» :إنــني بــخير! و' يــجب أن أخــاف بــعد اôن« .لــذلــك عــلقت آمــالــي عــلى الــلقاح .وبــد'ً مــن
ذل ــك ان ــقلب ك ــل ش ــيء رأس ـا ً ع ــلى ع ــقب ب ــعد وق ــت ق ــصير .ف ــقد ح ــملت ول ــم أح ــصل ع ــلى ال ــلقاح )بس ــبب ال ــمخاط ــر ال ــتي ك ــنت
سـأتـعرض لـها حسـب رأي الـطبيب الـذي اتـصلت بـه بـعد تـوجـيهات السـلطات الـصحية اuيـطالـية( .ولـحسن الحـظ ،وجـد زوجـي
وظـيفة جـديـدة ،لـكنها لـم تـسمح لـه بـالـبقاء فـي الـمنزل مـثل الـعام الـماضـي .وعـ]وة عـلى ذلـك ،سجـلت مـديـنتي فـي هـذه الـموجـة
ـثيرا مــا أطــرح عــلى نــفسي
الجــديــدة لــفيروس كــورونــا أعــلى مــعدل إصــابــات .فــقلت لــنفسي ،ولــكن أيــن رجــائــي؟ فــي أيــامــي ،كـ ً
هـذا الـسؤال الـذي يـعد بـمثابـة انـط]ق جـديـد لـلقيام بـالـتحقق مـما يحـدث ومـما يـحيط بـي .إن هـذا الـسؤال يـجعلني أبـدأ مـن
جـديـد .فـعلى سـبيل الـمثال ،عـندمـا نـسمح أنـا وزوجـي ،فـك]نـا خـائـفان بـطبيعتنا ،بـأن يـسيطر عـلينا الـقلق ،يـكفي أحـيانًـا أن
نـكرر عـلى أنـفسنا» :هـل هـناك رجـاء؟« ،حـتى نـعود لـرؤيـة آخـر ،أو بـاkحـرى ،رؤيـة آخـر )الـمسيح( الـذي حـدث فـي حـياتـنا و
جـذبـنا إلـيه .فـلنسألـه إذن الـذي هـو رجـاؤنـا! لـقد أصـبح هـذا عـمل تـحقق يـومـي لـنا .إذ جـعلني حـدث مـعين أفـهم مـسألـة الـرجـاء
ب ــشكل أف ــضل .ف ــي اôون ــة اkخ ــيرة ،ب ــلغ اب ــني اkك ــبر ،ال ــمعوق م ــنذ و'دت ــه ،ال ــثام ــنة م ــن ع ــمره .وط ــلبنا ف ــي ذل ــك ال ــمساء م ــن
أطـفالـنا صـ]ة مـختلفة عـن الـمعتاد ،قـبل تـناول تـورتـة عـيد مـي]د :كـان عـلى كـل واحـد أن يـعبر عـن سـبب لـشكره .فـصلى ابـني
الــبالــغ مــن الــعمر ثــمانــي ســنوات الــذي نــحتفل بــعيد مــي]ده قــائـ]ً’’ :أشــكر الــله عــلى وجــوديk ،نــني أردت أن أُولــد ،وأردت أن
أكـون هـنا!‘‘ .عـند سـماع هـذه الـكلمات  ،نـظرت أنـا وزوجـي إلـى بـعضنا الـبعض فـي لـمح الـبصر :إذ ذهـب ذهـني إلـى حـملي
لهــذا ا'بــن ،وإلــى اللحــظة الــتي اكــتشفنا فــيها أنــه يــعانــي مــن تــشوه نــادر .فــكرت كــثيرا ً فــي كــل ضــغوط اkطــباء عــليَ uنــهاء
الحـمل وأي ً
ـضا لـلمعارف الـذيـن أخـبرونـا أن و'دة مـثل هـذا الـطفل تـعني الـحكم عـليه بـالـتعاسـة .وبـعد ثـمانـي سـنوات ،أخـبرنـا
ـثيرا لـدرجـة أنـني
ذلـك ا'بـن نـفسه بهـذه الـكلمات الـقويـة لـدرجـة أنـها اخـترقـت قـلبي كـأم .لـقد صـدمـني هـذا وأثـار مـشاعـري ك ً
ـضا ع ــلى ك ــلمة ن ــعم ال ــتي ق ــلتها أن ــا وزوج ــي ،م ــن أج ــل ن ــعمة ح ــياة ه ــذا ا'ب ــن .وف ــهمت أي ـ ً
ش ــكرت ال ــله أي ـ ً
ـضا أن ه ــناك رج ــاء!
فـالـرجـاء مـوجـود دائ ًـما ،حـتى فـي أكـثر الـمواقـف تـعقي ًداk ،ن الـحياة إيـجابـية والـواقـع إيـجابـي ،وهـو مـوجـود لـخيرنـا! إذن حـتى
فــيروس كــورونــا واkوضــاع الــمأســاويــة والــتعب والــشعور بمحــدوديــتنا ' يــمكنهم يــأخــذون مــني الــرجــاء فــي أن أقــول أنــه يــوجــد
فـي الـواقـع إيـجابـية نـهائـيةk ،ن آخـر هـو الـذي يـجعله كـذلـك .شـخص آخـر يختبئ وراء مظهـر اkشـياء و' يتخـلى عـني أبـ ًدا،
ويــلتقى بــي ويجــذبــني كــل يــوم بــحنانــه ،مــن خــ]ل الــخير الــمجانــي مــن زوجــي وأو'دي ومــن خــ]ل اkحــداث الــتي تــقع ومــن
خ]ل هذه الصحبة التي تساعدني عندما تقول لي» :انظري وراء الغيوم حيث توجد الشمس«.
هــذا هــو الســبب الــعميق لــفرضــية الــعمل الــتي وضــعناهــا kنــفسنا لــمواجــهة الــوبــاء» :عــش الــواقــع دائـ ًـما بــشكل ُـمـركــز« .أولــئك
الـذيـن تـبعوا فـرضـية الـعمل هـذه سـيتمكنون مـن إدراك أنـهم قـامـوا بـالـتحقق مـنها بسـبب الـرجـاء الـذي فـيهم وفـي الـظروف الـتي
هـم فـيها ،كـما أخـبرنـا الـشخص الـذي كـتب الـرسـالـة .وبسـبب مـا عـاشـه كـل واحـد بـالتحـديـد ،يـمكننا إذن أن نـسأل أنـفسنا :هـل
كـانـت هـذه اkشهـر سـجنًا لـنا أم عـشنا خـبرة اkحـرار وراء ’’قـضبان‘‘ الـحبس الـمنزلـي ،كـما كـان الـحال بـالنسـبة لـلكارديـنال
ڤان ثوان؟ 39
 38نفس الكتاب و الصفحة المذكورين عاليه.
 39راجع ت .جوتيريز دي كابيدس ،ڤان ثوان ،حر وارء القضبان ،المدينة الجديدة ،روما .٢٠١٨
44

»الــرجــاء هــو الــيقين فــي المســتقبل الــذي يــعتمد عــلى يــقين الــحاضــر« 40.هــذه طــريــقة أخــرى لــتصور الــرجــاء ،لــيس فــي حــالــة
عــدم تــوازن حــول تــصوره للمســتقبل ،ولــكن عــلى يــقين الــوجــود :فــهنا تتحــدد الــع]قــة مــع المســتقبل بــالــكامــل مــن خــ]ل خــبرة
ال ــحاض ــر .و' ي ــمكننا أن ن ــنظر إل ــى المس ــتقبل ب ــإي ــجاب ــية إ' ب ــفضل ال ــحاض ــر ال ــذي ن ــشعر ف ــيه ب ــال ــفعل به ــذه اuي ــجاب ــية غ ــير
ال ــقاب ــلة ل ــ]خ ــتزال :وإذا ل ــم ي ــبدأ ال ــوع ــد ب ــال ــتحقق اôن ،ف ــلن ي ــكون ذا م ــصداق ــية .ف ــيقين ال ــمصير ي ــقوم ع ــلى ي ــقين ال ــحاض ــر.
المشكلة إذن هي بلوغ اليقين بهذا ’’الحاضر‘‘ .فكل اتساق الرجاء موضوع في اuيمان.
وأولئك الذين وصلوا إلى هذا اليقين يختبرون طريقة أخرى للتعامل مع أكثر الصدمات شدة.
»فـخ]ل أيـام عـيد الـمي]د ،تـم تـشخيص ابـنة صـغيرة لـنا بـاصـابـتها بـمرض السـرطـان .واسـتيقظ كـل صـباح بحـمل ثـقيل فـي
قـلبي وبـعد اللحـظة اkولـى الـتي أعـي فـيها نـفسي أسـلم أمـري إلـى الـله .فـكل صـباح أركـع عـلى ركـبتي .وأنـطلق مجـددا ً مـن
ه ــناك ،أي م ــن ال ــع]ق ــة م ــع الس ــر )ال ــله( .و' أع ــرف ك ــيف ي ــمكنني ال ــعيش ب ــشكل م ــختلف .ف ــبعيدا ع ــنك )ي ــا ال ــهي( ال ــى اي ــن
اذهــب؟ فــأبــدأ مــن كــونــي ابــنة يــحبها أب صــالــح .وأدرك عــلى الــفور أنــني احــتاج إلــى كــل شــيء ،وأن كــل شــيء هــو هــبة ،ثــم
أكــتشف نــفسي فــي حــالــة امــتنان .ويــتسع كــل شــيء ،وحــاجــتي لــلخير تــجاه نــفسي وتــجاه الجــميع .أنــظر إلــى اkشــخاص
ال ــذي ــن ق ــاب ــلتهم ف ــي المس ــتشفى وأود أن ي ــعرف الج ــميع م ــن ي ــلبي رغ ــبتهم .فه ــذا ه ــو الس ــبيل ال ــوح ــيد ب ــالنس ــبة ل ــي ' .ش ــيء
يــصرف انــتباهــي عــن هــذا الجــرح الــذي ' يــمكن فــهمه فــي بــعض اkحــيان ،لــكن تــرك نــفسي بــين ذراعــي الســر )الــله( الــذي
يـضمني بـها إلـيه يـبدو لـي ،بـعد شهـريـن ،أعـقل شـيء .ويـعطيني يـسوع ابـنتي kنـظر إلـيها .وبـعد مـداخـلة ،قـرأت فـيها بـعض
الــرســائــل قــال لــي» :يــقول لــي كــثير مــن الــناس :ســتريــن أن مــا أنــتي فــيه ســيمر ،وبــعد ذلــك ســتشعريــن بــتحسن ،وبــعد ذلــك
س ــتشفين ،وب ــعد ذل ــك ،وب ــعد ذل ــك  ...ل ــكنني أري ــد أن أع ــيش اôن!" .ف ــال ــبقاء ف ــي ال ــحاض ــر ب ــالنس ــبة ل ــي ي ــعني ال ــعيش ب ــكل
رغــبتي ،الــتي لــم تــضيع فــي حــجج فــكريــة ،بــل أصــبحت سـ ً
ـلحا .إنــني دائـ ًـما فــي وضــع انــتظار :اخــتبارات الــدم ،الــع]ج
ـؤا' مـ ً
الـذي يـجب الـبدء بـه ،نـتيجة الـفحص بـاkشـعة الـمقطعية أو الـتصويـر الـمقطعي إلـى آخـره ،لـكنني لسـت أبـ ًدا كـيانـا ً مـتوقـف عـن
الـحياةk ،نـني أجـد نـفسي أعـيش مـرتـبط ًة بـما يحـدث ،وأتـوسـل وأنـتظر يـسوع :وكـلما عشـت وأنـا مـنتبهة لـع]مـاتـه ،كـلما أصـبح
الــحاضــر قــابـ]ً لــلعيش ويــنمو حــبي لــه )لــيسوع( .يــأتــي الــعديــد مــن اkشــخاص uلــقاء تــحية ســريــعة ،لــيروا كــيف يــمكن الــعيش
ـثيرا،
فــي ظــروف كهــذه بــدون انــهيار .فــالجــميع يــبحثون عــنه )الــمسيح( ويــريــدون أن يــروا أيــن هــو يــنتصر .وهــذا يــؤثــر ف ـيَ كـ ً
kنــني أدرك أنــني لســت شــيئًا ،لــكنه يــفعل كــل شــيء ،ثــم أنــظر إلــيهم الــذيــن يــنظرون إلــيه .و' أعــرف كــيف أشــرح ذلــك بــشكل
أفـضل ،لـكن تـتغذى هـذه الـصحبة الـمتبادلـة .وحـتى الـذهـاب إلـى الـعمل ' يشـتت انـتباهـي عـما أعـيشه؛ فـالـواقـع مـعقد ويـتكون
مـن جـوانـب عـديـدة ،لـكني أشـعر بـأنـني متحـدة بـه kنـني أبـحث دائ ًـما عـنه سـواء فـي الـمنزل أو فـي المسـتشفى أو فـي الـمكتب
أو فـي الـتسوق .وعـندمـا أشـاهـد نـفسي أثـناء الـعمل ،أكـتشف أنـني نـفسي بـصورة أكـبر .وأهـتم بـكل شـيء .إن طـريـقنا يـا لـه
مــن نــعمة ،تــجعلنا نــدرك تــاريــخها الــخاص! كــما لــو كــان اkمــر يســتحق ســير هــذا الجــزء مــن الــطريــق بــدون فــقدان أي شــيء،
kنـه يـتعلق بـي ،وبـمصيري وبـكل شـيء لـه أهـمية ،فـإنـه يـأخـذ قـيمة أبـديـة ،حـتى لـو لـم أفـهم كـل شـيء ،لـكن لـيس هـذا مـا يـهم
]هــذا هــو عــيش الــواقــع بــشكل مــر َـكـز![ .أتــصور ،ويــخيفني قــلي]ً ا'فــصاح عــنه ،أن هــناك شــيئًا أعــظم مــن صــحة ابــنتي ،عــلى
الــرغــم مــن أنــني بــالــطبع ' أتــوقــف عــن الــطلب بــإصــرار مــمن يســتطيع كــل شــيء لــيشفيها .فــإذا نــظر الــله إلـيّ بهــذه الــطريــقة،
ألن يحب ابنتي بنفس القدر ً
أيضا؟ إن حضوره هو رجائي«.
إنـها ليسـت عـاطـفة ديـنية  -منتشـرة حـتى بـيننا  -تـقود إلـى الـيقين الـذي يتجسـد مـن الـكلمات الـتي قـرأنـاهـا لـلتو ،ولـكن ،كـما
قـلت ،إنـها مـسيرة  -مـدعـومـة دائـما ً بـحضوره الـحي  -نـقبل الـقيام بـها .لـذلـك ،يـزيـد امـتنانـنا وعـرفـانـنا لـÑب جـوسـانـي kنـه قـدم
شهادته وأبلغنا عن ذلك ب] كلل.
»حـتى لـو تخـلى عـنك أبـوك أو أمـك ،فـلن أتخـلى عـنك أبـ ًدا« 41.هـذا وحـده هـو أسـاس الـرجـاء .وعـندمـا يحـدث شـيء يـثبت أنـه
يـصل إلـى مسـتوى مـأسـاة الـحياة ،فـإن نـظرتـنا إلـى المسـتقبل تـتغير أي ً
ـضا :لـذلـك ،فـهو لـيس أي حـضور نـضع فـيه رجـاؤنـا.
إننا نراه عندما تقع أحداث تتحدى الحياة.
 40اkب لويجي جوساني ،هل يمكن العيش هكذا؟ ،كتاب سبق ذكره ،صفحة .١٨٦
 41راجع أشع .١٥ :٤٩
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ولـكن مـا هـو شـكل تـحقيق الـرغـبة الـتي فـينا وا'نـتظار الـذي هـو نـحن؟ كـثيرا ً مـا نـماثـل تـحقيق انـتظارنـا وتـوقـعنا ،الـذي ' حـدود
لــه ،بــتصور مــعين ،والــذي ،بمجــرد تــحققه ،يــخيب تــوقــعاتــنا ،كــما وثــق ذلــك الــشاعــر بــافــيزي يــوم )إعــ]ن حــصولــه عــلى( جــائــزة
ـمت إل ــى أي م ــن ت ــصورات ــنا .إذ أن ش ــكل
س ــتري ــجا » :ال ــتأل ــيه ف ــي روم ــا .وبه ــذه ال ــجائ ــزة؟« 42.إن ش ــكل ت ــحقيق ال ــذات ' ي ـ ُ
ـوحا مـن هـذا ،كـما هـو مـوثـق بـرسـالـة مـن
تـحقيق الـذات ،وبـالـتالـي الـرجـاء ،هـو الـمسيح نـفسه .لـكن لـيس هـناك مـا هـو أقـل وض ًـ
أحدنا.
»أرى مـن حـولـي الـعديـد مـن اkشـخاص الـمحبطين والـخائـفين مـن الـوبـاء وأرى الـوحـدة الـتي يجـلبونـها مـعهم ،لـكنني بـ] شـك
أرى أي ً
ـضا أش ًـ
ـخاص ا يـعيشون ،كـل فـي ظـروفـه الـخاصـة ،بـفرح وحـماسـة حـياة ،اôن أكـثر مـن أي وقـت مـضى ،مـما يـجعلهم
أشـخاص جـذابـين .ومـع ذلـك ،يـبدو الـيقين فـي المسـتقبل بـعيد الـمنال بـالنسـبة لـي .إن ذلـك السـ]م لـم ي ِ
ـأت بـعد ،عـلى اkقـل
كــما أتــخيله فــي كــثير مــن اkحــيان ،كــإجــابــة فــوريــة وجــاهــزة لــكل شــيء و كـ ’’صــفاء‘‘ .إن كــل شــيء هــو صــراع دائــم مــليء
بـالـشكوك والـمآسـي .ربـما هـذا مـا يتحـدث عـنه الـقديـس أغسـطينوس» :يـظل قـلبي فـي قـلق إلـى أن يسـتريـح فـيك« ،لـكنني غـير
مــتأكــد مــن اســتطاعــتي حــب هــذا الــقلق .ربــما ' تــزال لــدي فــكرة غــير نــاضــجة تــزعــجني عــن مــاهــية »الــيقين فــي المســتقبل«
والـقلق ،بـدون ’’نـقطة محـددة‘‘ كـما أتـخيلها ،يـتحول مـن أداة بـحث قـويـة إلـى تهـديـد .لـذلـك أمـيل إلـى الـتخفيف مـن ذلـك بـأشـياء
ســريــعة الــزوال )أنجــز عــملي ،وســأكــون أكــثر هــدو ًءا؛ أحــافــظ عــلى الســ]م فــي اkســرةk ،ن ذلــك شــيء صــالــح؛ أشــتري مــنز'ً
ج ــدي ـ ًدا أك ــبر ،ب ــحيث ن ــكون مجه ــزون ب ــشكل أف ــضل ف ــي ال ــوب ــاء ال ــقادم ،وع ــلى أي ح ــال ي ــمكن أن ي ــكون ب ــمثاب ــة م ــكان تج ــمع
لــÑصــدقــاء  ،(...بــتوقــعي مــن هــذه اkشــياء حـ]ً لــما يــطلبه قــلبي .لــكن بــعد فــترة ،تــتركــني كــل هــذه اkشــياء كــما كــنت مــن قــبل،
وربــما أكــثر تــشاؤ ًـمـا .أو أمــيل إلــى الــقيام بــأعــمال تــقويــة ،لــكن أدائــي الــتطوعــي ' يــمنحني الــيقين فــي المســتقبل :إذا كــانــت
الــنتيجة الــنهائــية تــعتمد عــلى قــدرتــي ،فــهي هــشة؛ هــناك دائـ ًـما وثــبة أخــيرة فــي الــفراغ يــجب عــليَ الــقيام بــها .و' يــأتــي ذلــك
اليقين .ما هي الخطوة المفقودة؟ ما الذي يسمح للواقع الحالي أن يصبح يقينًا في المستقبل و ويملك القلب؟«.
لــقد فــهم اkبــرص الــعاشــر ذلــك جــي ًدا ،وبمجــرد أن شــعر بــأنــه خــالــي مــن مــرض الجــذام ،لــم يــكن راضـ ًيا عــن الــشفاء ،إذ شــعر
بـالـحاجـة الـملحة لـلعودة إلـى يـسوع 43.لـقد فـهم أن انـتظاره لـن يـتحقق بمجـرد الـحصول عـلى الـشفاء بـل مـن ذلـك الـرجـل .ربـما
كــونــه ســامــر ًيــا س ّـهـل عــليه عــدم أخــذ الــشفاء كــأمــر مســلم بــه ' .شــيء مــن ذلــك كــان مــن الــمفروض أن يحــدث لــه .وهــذا جــعله
يـق ّدر بـشكل أكـبر كـ]ً مـن الـشفاء وخـاصـة الـتوافـق الـفريـد الـذي اخـتبره بـذلـك الـحضور لـدرجـة أنـه رغـب فـي عـدم فـقدانـه .كـانـت
ـح ِق ِ
ـت ِ
ـح َياةُ اَ َ kبـ ِـد َيّـ ُة :أ َ ْن َيـ ْع ِرفُـ َ
يقيَّ َو ْـ
الــع]قــة مــعه هــي الــفرح وتــحقق الــذات وا'مــت]ءَ » .و َـه ِـذ ِه ِـ
ـسوعَ
ـوك أَنْـ َ
اَ uلـ َه ا ْلـ َ
ه يَ ا ْلـ َ
ح َد َك َو َيـ ُ
ا ْل َم ِ
س ْلت َ ُه« 44،أي هذه الع]قة هي الحياة الحقيقية الوحيدة التي توافق انتظارنا وتوقعنا.
سيحَ ا َلّ ِذي أ َ ْر َ
ـثيرا :ذكـرى يـسوع الحـلوة 45.ويع ِبّر عـن ذلـك
إن شـكل ا'جـابـة عـلى انـتظارنـا هـو الـمسيح ذاتـه» ،حـضوره الحـلو« ،كـما نـرنـم ك ً
ال ــقدي ــس أغس ــطينوس به ــذه ال ــدع ــوة» :ل ــيكن ال ــرب اuل ــه رج ــائ ــك ' .ت ــرج ــو ش ــيئا ً م ــن إل ــهك ،ف ــليكن رب ــك ن ــفسه ه ــو رج ــاؤك«46.
ويـقول أوجـو دي سـان ڤـيتوري بـطريـقة أخـرى» :إنـه ' يـأتـي لـملء الـرغـبة ،بـل لجـذب الـحب«u 47،ثـارة الـسؤال فـي كـل شـيء
نتذوقه» :لكن أ' تشتاق إليَ؟«.
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ِ
ص ،فَ َو َقفُوا ِم ْن َب ِع ٍ
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ال َل ُه ُم)) :اذْ َهبُوا َوأ َ ُروا أَنْفُ َ
ائل ِينَ)) :يَا يَ ُ
س ُك ْم ل ْل َك َهنَة((َ .وف َ
ع ،يَا ُم َع ّل ُمْ ،
س ِ
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ص ْو ٍ
ع َو َق َ
س ا ْل َع َ
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ال)) :أ َ َليْ َ
اب يَ ُ
اكرا ً َلهَُ .و َكا َن َ
َر َجعَ يُ َم ّج ِ ُد الل َه ِب َ
ش َرةُ َق ْد طَ َه ُروا؟ فَأَيْ َن ال ِت ّ ْ
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إن مـضمون الـتحقق الـذي اسـتطعنا الـقيام بـه فـي هـذه الـفترة اkخـيرة والـطويـلة ،بـكل الـمآسـي والـبراهـين الـتي تـرتـبت وتـترتـب
عـليها ،لـيس فـي قـيامـنا بـإعـداد خـطاب مـحكم الـمعانـي ونـعرف تـكراره ،بـل فـي نـمو حـبنا لـلمسيح داخـلنا ،وإذا  -كـما حـدث
ـضا الــقول» :إن كــل مــا أفـ ّ
فــي بــطرس  -اجــتذب الــمسيح شــخصنا كــله ونســتطيع أيـ ً
ـضله كــإنــسان هــو أنــت ،أيــها الــمسيح!«.
هذا هو أهم شيء.
فــإذا كــان حــضوره هــو امــت]ئــنا ،فــطلب هــذا الــحضور هــو شــكل الــرجــاء الــمسيحي :تــعالــى أيــها الــروح الــقدس» .تــعال أيــها
ال ــرب ي ــسوع!« 48.إن ــه ال ــتضرع ال ــذي ي ــنتهي ب ــه ال ــكتاب ال ــمقدسk ،ن ح ــضوره ه ــو ال ــوح ــيد ال ــذي يش ــبع دائ ــما ً رغ ــبة ق ــلوب ــنا
وي ــسمو ب ــها .ي ــمكننا أن ن ــدرك أن م ــحبتنا ل ــلمسيح ق ــد ازدادت إذا ك ــان ه ــو م ــا ن ــفتقر إل ــيه ف ــي ك ــل م ــا ن ــذوق ــه ،ول ــيس kن ــنا ل ــم
نــلتقي بــه ،ولــكن عــلى وجــه التحــديــد k -نــنا قــابــلناه  -أتــتنا رغــبة ' يــمكن كــبتها فــي أن نــراه مــرة أخــرى كــل يــوم ،وفــي الــبحث
عنه كل يوم ،إذ لم نعد نستطيع العيش بدونه!
ـصائ َـر ُقــلو ِبـ ُكم
ِـ
ـنير َبـ
ب ِ ـم ْن إلـ ِـه َر ِـّبـنا َيــسو َ
لــنطلب إذن أن تــتحقق فــي حــياتــنا رغــبة الــقديــس بــولــس» :وأط ـ ُل ُ
ع الـ َـمسيحِ ] [...أ ْن ُيـ َ
أي ر ٍ
ِ
كم«49.
جاء دعا ُ
لتُد ِركوا إلى ّ ِ َ

 48رؤ .٢٠ :٢٢
 49أفس .١٨-١٧ :١
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الفصل الخامس

ســند الرجـــــاء
»فــي الــواقــع ،الــكنيسة ]…[ ' تــفترض أبــدا ً أن ا'يــمان هــو أمــر ُمس ـ َلم بــه« 1.ويــمكننا قــول نــفس الــشيء عــن الــرجــاء )لهــذا
السبب الخطايا المضادة للرجاء هي ا'عتداد المفرط بالنفس واليأس.(2
إنـنا ' نكتسـب اuيـمان والـرجـاء دفـعة واحـدة وإلـى اkبـد ،فـهما يـتعرضـا دائـما ً إلـى تحـدى اkحـداث والـظروف .كـما تـوثـق لـنا
ذلك خبرة الكثير منا.
 (١مخاض المسيرة
كـتب لـي أحـد اkصـدقـاء» :إن الـسؤال الـذي أحـمله فـي قـلبي الـيوم هـو هـذا :لـقد عشـت مـرات عـديـدة خـبرة وجـود الـرجـاء ،لـكن
فـي مـواجـهة الـتجارب الـتي تـجبرنـي الـحياة عـلى خـوضـها ،تـرتـعش سـاقـاي دائ ًـما .وأسـأل نـفسي :أعـلم أن هـناك رجـاء ،لـكني
' أؤمـن بـذلـك تـما ًمـا؟ هـل أنـا قـليل ا'يـمان؟ كـيف لـي أن أبـدأ مـن جـديـد كـل صـباح وأنـا عـلى يـقين مـن وجـود الـرجـاء؟ ' يـبدو
أن الــلقاء الــذي حــدث مــعي كـ ٍ
ـهما لــلغايــة وولــدنــي مــن جــديــد« لــحسن الحــظ ،هــذا ' يــكفيك!
ـاف بــالنســبة لــي ،حــتى لــو كــان مـ ً
ـهما ج ـ ًدا لــمي]د الــشخص
فــأنــت  -مــثلنا جــمي ًعا  -بــحاجــة إلــى حــدوث ذلــك اôن .عــلى وجــه التحــديــد kن كــل مــا حــدث كــان مـ ً
الــذي أنــت عــليه اôن ،إذ يــمكنك كــل صــباح الــنظر إلــى الــيوم بــاعــتباره جــز ًءا حــاسـ ًـما مــن الــمسيرة الــتي ' يــزال عــليك الــقيام
بـها لـنمو إيـمانـك ،وإعـادة اكـتشاف حـضوره الـذي هـو اkسـاس الـوحـيد لـرجـاءنـا .لـذلـك ،تـبدأ الـمغامـرة مـن جـديـد كـل صـباح،
جنَبني الـمتاعـب ،لـما ت
وبـفضل لـله ،أُضـيف أنـا kنـه لـو َـ
ـمكنت مـن رؤيـة حـدوث انـتصار الـمسيح مـن جـديـد الـذي أحـتاجـه اôن
ُ
كي أحيا.
ويـ]حـظ شـخص آخـر» :دخـلت هـذا الـعام فـي الـمدرسـة الـحكومـية والـتقيت بـبعض الـزمـ]ء الجـدد ،المسـتعديـن جـ ًدا ،والـذيـن
يــعلمونــني الــكثير .لــكن فــي حــالــة مــن الــدهــشة ،رأيــت فــيهم يـ ً ـ
ـأس ا فــي الخــلفية .فــمن نــاحــية ،أفــهم ذلــكk ،نــه يــنشأ مــن أســئلة
عـميقة حـول مـا نـمر بـه أو عـن أمـراض أشـخاص قـريـبين مـنهم .ومـن نـاحـية أخـرى ،أدرك فـيهم يـأسـا ً حـقيقياً ،شـعور بـا'نـز'ق
ـيرا
نـحو الـعدم ،وهـو لـيس شـعوري .إن اkمـر ' يـعني أنـني أعـيش بـفرح خـاص ،لـكني أرى أنـه يـوجـد فـي داخـلي خـند ًقـا أخ ً
يــقاوم و' يــدع مــوجــة الــعدم تــغمرنــي .إنــه أمــر يــتعلق بــشيء فــي »كــيانــي« ولــيس شــيئًا أعــرف كــيف أفــعله ' .يــسعني ســوى
ا'عـتقاد بـأنـه نـبَع مـن الـلقاء الـذي جـذبـنيk ،ن هـذا هـو الـفرق الـوحـيد بـيني وبـينهم .إذ أجـد فـي نـفسي رجـاء دون أن أفـعل
أي شــيء أســتحق بــه هــذا الــرجــاء ،ولــكنني أفــهم أنــني لــن أحــتفظ بــه تــلقائ ـيًا ،وأنــني لــن أكتســبه مــدى الــحياة ،إذا لــم أعــيد
اكـتشافـه .أحـتاج أن أوضـح لـنفسي هـذه الـنقطةk ،نـه فـي الـوضـع الـذي نـعيشه أرى فـي نـفسي وفـي أصـدقـاء آخـريـن نـوعـاً
من ا'رهاق والعتامة«.
ولـلمفارقـة ،أن حـقيقة عـدم ا'حـتفاظ الـتلقائـي بـالـرجـاء هـو بـالـضبط مـا يـجبرنـا عـلى إعـادة اكـتشاف مـحتواه حـتى نـتغلب عـلى
العتامة وعدم وضوح الرؤية.

 1البابا فرنسيس ،في رسالته العامة »نور ا'يمان« ،فقرة .٦
يترجى من الله خ]صه الشخصي والعون لبلوغه أو
 2الخطايا المخالفة للرجاء ] [...هي اليأس وا'عتداد المفرط بالنفس :باليأس ينقطع اuنسان عن أن
َ
لمغفرة خطاياه .فاليأس يتعارض مع ص]ح الله وعدالته k -ن الله أمين لعهوده  -ورحمته .وهناك نوعان من ا'عتداد المفرط بالنفس ،فإما أن يعتد
ا'نسان بإمكاناته )آم]ً أن يستطيع الخ]ص بدون عون من الع]ء( ،أو يعتد بقدرة الله ورحمته )آم]ً الحصول على مغفرة بدون توبة ،وعلى مجد بدون
استحقاق(« )كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية ،الفقرات .(٢٠٩٢-٢٠٩١
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إنـه وضـع وجـودي أدركـه الـبابـا فـرنـسيس مـن خـ]ل شـهادتـه مـساء يـوم  ٢٧مـارس  ٢٠٢٠فـي سـاحـة الـقديـس بـطرس’’» :لـقد
حـل الـمساء‘‘ )مـر  .(٣٥ :٤هـكذا يـبدأ اuنـجيل الـذي سـمعناهk .سـابـيع يـبدو أن الـمساء قـد حـل .ظـ]م كـثيف فـوق سـاحـاتـنا
وش ــوارع ــنا وم ــدن ــنا .ل ــقد خ ــيم ع ــلى ح ــيات ــنا ،وم ـ َ Ñك ــل ش ــيء ب ــصمت ي ــصم اôذان وف ــراغ ُمــقفر ،يش ــل ك ــل ش ــيء أث ــناء م ــروره:
نـشعر بـه فـي الـهواء ،وفـي أفـعالـنا ،كـما تـفصح عـنه الـنظرات .لـقد وجـدنـا أنـفسنا خـائـفين وتـائـهين .مـثل الـت]مـيذ فـي اuنـجيل،
فـوجـئنا بـعاصـفة غـاضـبة وغـير ًمـت َوقـعة .وأدركـنا أنـنا جـميعا ً فـي نـفس الـقارب ،وكـلنا هـشين وتـائـهين ،ولـكننا فـي نـفس الـوقـت
مــهمين و' غــنى عــنا ،وإذ أنــنا جــميعا ً مــدعــويــن إلــى التجــديــف م ـ ًعا ،وكــلنا بــحاجــة إلــى مــواســاة بــعضنا الــبعض .إذن نــحن
جميعا ً على هذا القارب .مثل هؤ'ء الت]ميذ الذين يتكلمون بصوت واحد وفي قلق يقولون’’ :لقد هلكنا‘‘ )آية 3.«(٣٨
نـحن أي ً
ـضا ،مـثل الـت]مـيذ ،تـواجـهنا اkحـداث الـتي تـجتاحـنا مـن جـميع الـجهات .فـحياة اuنـسان هـي مـسيرة ،وكـفاح» ،إنـها
أش ــبه ب ــسفر ف ــي بح ــر ال ــتاري ــخ ،غ ــال ـبًا م ــا ي ــكون م ــظلما ً وه ــائ ــجا ً« 4.إن ــه ص ــراع ل ــيس للتح ــدي ال ــذي ت ــمثله ال ــظروف ف ــقط ،ب ــل
لــطبيعة الــخبرة اuنــسانــية ذاتــها أيـ ً
ـضا ،والــمأســاة الــتي تجــلبها مــعها ،والــتي تــم وصــفها جــي ًدا فــي قــصة كــتبها مــارتــن بــوبــر،
وذكرها الكاردينال جوزيف راتزينجر في كتابه »مدخل إلى المسيحية«.
»سـمع أحـد الـتنويـريـين ،وهـو رجـل واسـع ا'طـ]ع عـن الـحاخـام بـرديـتشيف ،فـذهـب لـزيـارتـه ،لـيجادلـه كـعادتـه ،مـن أجـل تـدمـير
الـبراهـين المتخـلفة الـتي قـدمـها uثـبات حـقيقة إيـمانـه .وعـندمـا دخـل إلـى غـرفـة ذلـك الـرجـل ال ِ
ـصد ِيـق ،ورآه يـسير جـيئ ًة وذهـابـاً
ـيرا تــوقــف عــن الــسير ونــظر إلــيه نــظرة
ومــعه كــتاب فــي يــده ومســتغرقٌ فــي تــأمــل عــميق .لــم يــنتبه الــرجــل الــحكيم لــلزائــر .وأخـ ً
سـريـعة ،وانـطلق لـيقول» :مـن يـدري ،ربـما هـذا صـحيح حـ ًقا« .وحـاول الـ َعالِـم اسـتجماع كـل كـبريـائـه دون جـدوى :فـقد ارتـجفت
ركـبتيه وكـان مـهيبا ً لـلغايـة رؤيـة ذلـك الـرجـل الـصديـق ،وسـماع عـبارتـه كـان أمـرا ً فـظي ًعا جـ ًدا .ولـكن ،الـتفت إلـيه الـحاخـام لـيفي
يـتزاك تـما ًمـا ،وخـاطـبه بـكل هـدوء بـالـكلمات الـتالـية» :يـا ُبـني ،إن عـظماء الـتوراة الـذيـن جـادلـتهم أنـت ،أضـاعـوا كـ]مـهم مـعك
بــ] فــائــدة؛ وعــندمــا غـ
ـادرت الــمكان ضــحكت عــلى ذلــك .فــهم لــم يــقدروا أن يــقدمــوا لــك الــله ومــلكوتــه .واôن ،و' حــتى أنــا قــادر
َ
ـحيحا« .فـاسـتدعـى الـعالـم الـتنويـري كـل طـاقـاتـه الـداخـلية
عـلى الـقيام بـذلـك .لـكن فـكر فـي اkمـر يـا بـنيk ،نـه ربـما يـكون ص ً
للرد؛ لكن كلمة ’’ربما‘‘ الهائلة ،التي دقت مرارا وتكرارا في أذنيه ،حطمت كل رغبة لديه في المعارضة«5.
ً
ً
وتـنتهي هـنا قـصة بـوبـر .ثـم يـعلق الـكارديـنال راتسينجـر» :إن كـلمة ’’ربـما‘‘ هـي التجـربـة الـتي ' مـفر مـنها والـتي ' يسـتطيع
اuنـسان الهـروب مـنها مـطل ًقا وحـتى عـندمـا يـرفـض اuيـمان يـجب أن يـشعر بـعدم قـابـليته لـلدحـض .بـعبارة أخـرى :يـتشارك كـل
م ــن ال ــمؤم ــن وغ ــير ال ــمؤم ــن ،ك ــل ب ــطري ــقته ،ف ــي ال ــشك واuي ــمان ،ط ــال ــما أن ــهما ' ي ــحاو'ن اله ــروب م ــن ذوات ــهما وم ــن ح ــقيقة
وج ــوده ــما .ف ــ] أح ــد يس ــتطيع ا'ف ــ]ت م ــن ال ــشك ت ــما ًمــا ،و' ح ــتى م ــن اuي ــمان؛ ف ــالنس ــبة kح ــده ــما ،اuي ــمان ي ــجعل ن ــفسه
حـاض ًـرا ضـد الـشك ،ولـ¥خـر مـن خـ]ل الـشك وفـي شـكل الـشك .إن الـبنية اkسـاسـية لـمصير اuنـسان هـي الـقدرة عـلى إيـجاد
الـبُعد الـنهائـي لـلوجـود فـقط فـي هـذا الـتنافـس الـ]مـتناهـي بـين الـشك واuيـمان ،بـين التجـربـة والـيقين .ومـن يـدري فـالـشك الـذي
يحفظ كليهما من ا'نغ]ق في عزلتهما ،يمكن أن يصبح مكانًا للتواصل.
ف ــال ــشك ،ف ــي ال ــواق ــع ،ي ــمنع ك ــ] ال ــمحاوري ــن م ــن ال ــتحصن ت ــما ًمــا داخ ــل أن ــفسهم ،م ــما يح ــمل ال ــمؤم ــن إل ــى كس ــر الج ــليد م ــع
صـاحـب الـشك وصـاحـب الـشك لـ]نـفتاح عـلى الـمؤمـن؛ فـبالنسـبة لـÑول يـمثل الـشك مـشاركـة فـي مـصير غـير الـمؤمـن ،ولـلثانـي
شكل يظل فيه اuيمان  -رغم كل شيء  -استفزازًا دائما«6.
ً
إن مـا هـو عـلى الـمحك فـي مـسألـة اuيـمان والـرجـاء ،هـو أعـظم مـا يـمكن تـصوره ،فـهو يـتعلق فـي الـنهايـة بـالـبديـل بـين الـوجـود
والــعدم .أي أن الــموضــوع هــو »مــا إذا كــان الــوجــود يــنتهي فــي غــبار الــزمــن الــذي يــمر وأن مــروره لــيس أكــثر مــن بــناء قــبر أو
ســجن ســوف نــختنق فــيه  -ونــموت بــ] فــائــدة!  ،-أو مــا إذا كــان الــزمــن يحــمل المســتقبل :ويــزيــد ِثــقل اkبــدي عــلى كــاهــل كــل
لح ــظة ،ك ــما ق ــال ــت أدا نيج ــري« .ف ــمن ج ــان ــب» ،ال ــعدم ال ــمطلق ،أي ع ــدم ال ــعدم« ،وم ــن ج ــان ــب آخ ــر» ،م ــسئول ــية اkب ــدي ــة ف ــي
 3البابا فرنسيس ،تأمل أثناء لحظة الص]ة ا'ستثنائية في زمن الوباء ،كنيسة القديس بطرس ٢٧ ،مارس .٢٠٢٠
 4البابا بندكتوس السادس عشر ،الرسالة العامة »مخلصون بالرجاء« فقرة .٤٩
 5مارتن بوبر ،قصص الطائفة الهازيدية اليهودية ،جارتزانتي ،مي]نو  ،١٩٧٩صفحة .٢٧٣
 6الكاردينال جوزيف راتزينجر ،مدخل إلى المسيحية ،كويرينيانا ،بريشا  ،٢٠٠٥صفحة .٣٩
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ـبر كــل صــباح
مــواجــهة اkبــديــة« .واkنــا والـ نــحن  -أي اkنــت و اkنــا » ،-هــو مــفترق طــرق بــين الــوجــود والــعدم« ،إذ أنــني أُجـ ُ
على »ا'ختيار بين كل شيء ينتهي إلى العدم ] [...والحياة التي لها هدف ومغزى«7.
ربـما دفـعتنا التحـديـات اkخـيرة إلـى اكـتشاف ذلـك كـما لـم يحـدث مـن قـبل .وقـد شـعرنـا بـا'تـحاد فـي الـصعوبـات مـؤمـنين وغـير
مــؤمــنين .فــعند مــواجــهة الــظروف ،يــتحقق الــمؤمــن مــن إيــمانــه أمــام الجــميع بــمن فــيهم غــير الــمؤمــنين :أي أنــه يــكتشف مــا إذا
كـان اuيـمان يـجعله ثـابـتًا فـي مـواجـهة الـتجارب وأسـئلة الـحياة .وهـكذا يـصير غـير الـمؤمـن أي ً
ـضا رفـي ًقا لـلمؤمـن فـي مـسيرتـه.
كما يشارك المؤمن بشهادته في مصير غير المؤمن.
وتـعبر كـلمات لـوتـشيا مـينديـز عـن وضـع مـتقاطـع واسـع ا'نـتشار :لـقد أُلـقي بـنا »فـي ظـ]م الـحاضـر ،ومـغموريـن حـتى أعـناقـنا
فــي حــالــة مــن عــدم الــيقين [...] ،فــي حــداد عــلى الــموتــى الــذيــن ' يــنتهون أب ـ ًدا ،ونــتوق أن نــرى فــي الــطريــق بــعض عــ]مــات
الـحياة الـطبيعية« 8.ورغـم الـمواقـف الـتي اتخـذنـاهـا عـلناً ،ومـساراتـنا الـمختلفة ونـقاط وصـولـنا ،عـاد ا'هـتزاز فـي قـلوب وشـفاه
الـكثيريـن مـنا ،ربـما كـصدى لـتعليم تـلقيناه بـشكل مـباشـر أو غـير مـباشـر ،كـما كـتبت جـوانـا بـونـيت» :أبـانـا الـذي فـي الـسموات
]…[ الــيوم يــعزيــنا أن نــعرف أنــك تــنظر إلــينا مــن الــنجوم ،مــن الــمريــخ أو مــن اkزل نــفسه؛ نــرجــو أن تــتأثــر بــنباحــنا ،وعــزلــتنا
الـحيوانـية ] [...لـم نـنظر أبـ ًدا عـالـيا ً مـن الـنافـذة أو الشـرفـة بهـذه الـطريـقة ] [...نـجنا مـن الشـر .لـقد كـانـت دائ ًـما أفـضل عـبارة
فـي الـص]ة الـربـانـية ،تـلك الـص]ة الـتي ' يـزال يـصليها الـكثيريـن كـرابـط عـالـمي وثـيق ،حـتى بـين أولـئك الـذيـن ' يـؤمـنون أو
يؤمنون بهذه الطريقة«9.
تــروي لــنا الــكاتــبة ســيلڤيا أفــالــلونــي أن الــموجــة الــثانــية مــن الــوبــاء فــاجــأتــها مــثل غــزو مــفاجئ لــم يــسمح لــها بــالــتحصن داخــل
ذات ــها .وع ــندم ــا رأت اب ــنتها ت ــلعب ف ــي الح ــدي ــقة ،ان ــفتحت ب ــطري ــقتها ال ــخاص ــة ع ــلى ك ــلمة »رب ــما« ال ــتي ك ــان يتح ــدث ع ــنها
الــكارديــنال راتــزينجــر» :عــندمــا بــدأ مــنحنى الــعدوى وعــدد الــموتــى فــي ا'رتــفاع مــرة أخــرى ،تــم إغــ]ق كــافــة اkنشــطة وتجــمد
دم ــي .ش ــعرت ب ــال ــغباء وسخ ــرت م ــن ن ــفسي بس ــذاج ــتي ن ــفسها [...] .ف ــكلنا ن ــحن البش ــر ل ــسنا مجه ــزي ــن ل ــلفراغ .فبمج ــرد أن
ـفا' و' يـمكننا أن نـكون أط ً
نـشعر بـه ،نـشعر عـلى الـفور بـالـحاجـة إلـى مـلئه فـي أسـرع وقـت مـمكن ] .[...ولـم نـعد أط ً
ـفا' مـرة
أخـرى .فـكل مـا يـأتـونـه بـشكل طـبيعي يـكلفنا جهـ ًدا هـائـ]ً :كـقبول الـواقـع كـما هـو ،وا'لـتزام بـه ،وحـفره بـعمق حـتى نجـد حج ًـرا،
أو زهرة صغيرة ،أو أي سبب للمقاومة والمضي قد ًما :أي رجا ًء.
ولكن يبدو لي في هذه اللحظة أن مخالفة غريزتنا كبالغين هو الفعل الوحيد المنطقي«10.
ومــرددا ً الــم]حــظات الــتي اقــترحــناهــا فــي بــدايــة الــمسيرة ،قــال مــؤخـ ًـرا مــاريــو ڤــارجــاس يــوســا ،الــحائــز عــلى جــائــزة نــوبــل فــي
اkدب ل ــعام » :٢٠١٠ل ــقد ف ــاج ــأ ال ــوب ــاء الج ــميع kن ــه ك ــان ل ــدي ــنا ان ــطباع ب ــأن ال ــعلم وال ــتكنول ــوج ــيا ك ــان ــت ل ــهما ال ــسيطرة ع ــلى
وص ِ
الـطبيعةُ .ـ
ـحيحا .لـقد رأيـنا كـيف يـمكن أن يـقودنـا غـير الـمتوقـع إلـى الـهاويـة .واôن
دمـنا عـندمـا اكـتشفنا أن هـذا لـم يـكن ص ً
ن ــسأل أن ــفسنا ك ــيف وم ــتى س ــينتهي ه ــذا وم ــا ه ــي ال ــعواق ــب .س ــيصبح ال ــعال ــم م ــختلفًا ت ــما ًمــا ع ــما ك ــان ع ــليه ف ــي ب ــداي ــة ه ــذه
ـعرضـنا لـصدمـة حـادة فـيما بـدا أنـه تـقدم نـحو ا'زدهـار والحـريـة.
ـثيرا .لـقد ت ّ
الـقصة .ثـم هـناك أزمـة اقـتصاديـة سـتؤثـر عـلينا ك ً
كل هذا تركنا في حيرة من أمرنا .ولعله ليس باkمر السيئ مواجهة الواقع بطريقة أقل تفاؤ'ً«11.
ي ــمكننا ا'س ــتمرار .ل ــكن ال ــنقطة واض ــحة :ف ــ] أح ــد ب ــمنأى ع ــن ال ــواق ــع وب ــكل م ــا ي ــنطوي ع ــليه .و' يس ــتثنى ال ــغير م ــؤم ــن و'
المؤمن .إذ تظهر لنا ذلك خبرة الحياة اليومية واkخبار ب] توقف.

 7اkب لويجي جوساني ،من خ]ل رفقة المؤمنين ،بور ،مي]نو  ،٢٠٢١الصفحات  ١٩و .٣١
 8لوتشيا مينديز» ،ب] هدنة وب] خجل« ،الموندو ٩ ،يناير  ،٢٠٢١ترجمتنا.
 9جوانا بونيت» ،أبانا«' ،فانجوارديا ٨ ،إبريل  .٢٠٢٠ترجمتنا
 10سيلڤيا أفاللونوي ،المقاومة بالثقة في كنوز كل يوم من حياتنا ،مقال في جريدة البريد المسائي )كورييري د' سيرا( ٢٨ ،ديسمبر  ،٢٠٢٠صفحة .٥
 11ماريو ڤارجاس يوسا» ،قانون سي] هو محض هراء« ،مقابلة أجراها معه ب.ج .كوارتانجو ،إ.ب.س ١٧ ،.يناير  ،٢٠٢١ترجمتنا.
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 (٢منزل العلي
حــدث الــشيء نــفسه لــشعب إســرائــيل ،الــذيــن لــم يســلم إيــمانــهم بــالــله مــن مــحن الــتاريــخ .فــاuيــمان لــيس مــثل أخــذ لــقاح يــتم
ت ــحصينه م ــرة واح ــدة وإل ــى اkب ــد ،ك ــما ن ــرغ ــب  -وب ــذل ــك ن ــعطي ص ــورة م ــختزل ــة ل ــ]ي ــمان  .-إذ ل ــيس ه ــناك ل ــقاح ي ــحصننا م ــن
مشقات الحياة .ويشهد على ذلك كل تاريخ إسرائيل.
فــبدايــة شــعب إســرائــيل هــي العهــد الــذي أقــامــه الــله مــع إبــراهــيم» :أنــا الــل ُه الــقديـ ُـر! أُسـ ُل ْك أمــامــي و ُـك ْن كــامـ]ً ،فــأجـ َع َل َعهــدي
َبـيني و َبـين َ َك وأُكـ ِث ّ َر نسـ َل َك جـ ُدا« 12.ومـع ذلـك ،تـم اخـتبار هـذا العهـد فـي الـتاريـخ وفـي مـواجـهة أحـداث غـير مـتوقـعة وفـي ظـروف
مـعاكـسة .ولـكن قـد نـسأل بـعد ذلـك ،هـل هـناك فـرق بـين الـعيش بـاuيـمان والـرجـاء والـعيش بـدونـهما؟ ا'خـت]ف مـوجـود بـالـفعل،
لــكنه ' يــتمثل فــي نــوعــية التحــديــات أو عــددهــا ،بــل فــي الــطريــقة الــمختلفة لــمواجهــتها ،وفــق الجــديــد الــتي أتــى بــها إلــه دخــل
التاريخ وجعل من نسل إبراهيم قومه ،شعب كان لديه في مواجهة الطوارئ والشدائد من يلجأ إليه ليتشدد بسند الرجاء.
لـقد أدرك مـوسـى ذلـك .فـرؤيـته لـله وجـها ً لـوجـه وإيـجاده لـلنعمة فـي عـينيه لـم يـعفيه مـن مـواجـهة كـل التحـديـات الـتي تـعرض لـها
ف ــي ط ــري ــقه إل ــى أرض ال ــموع ــد .وي ــعيد ل ــنا ج ــان دوب ــراج ــنسكي ب ــطري ــقة ح ــية ف ــي رواي ــته »صح ــراء« م ــسيرة م ــوس ــى وش ــعب
ـنت ' تـسير مـعي ،فـ] تُ ِ
ـصع ْدنـا ِـم ْن ُهـنا«[...] .
إسـرائـيل الـتي لـم تخـلوا مـن الـمصاعـب والـمشقات .فـقال مـوسـى لـلرب» :إ ْن ُك َ
ُ
ـيت َعـ َ
ـنك وع ـ َـرف ـتُك ب ـا َ ْ ـ
س ِم َك« 13.ل ــكن ح ــتى ال ــوع ــد ال ــذي ق ــطعه ال ــله
ف ــقال ال ــرب ل ــموس ــى» :وه ــذا ال ــذي ُق ـ ْلت َ ُه أف ـ َع ُل ُهِ k ،نّــي َرض ـ ُ
بمرافقتهم والعجائب التي يرونها في بداية مسيرتهم بهزيمة جيش الفرعون لم تبدو كافية.
وســرعــان مــا يظهــر ضــعف ثــقتهم فــي حــضور الــرب :فــنقص الــطعام يــجعلهم يــندمــون عــلى بــصل مــصر .وهــنا يســتجيب الــله
سـريـ ًعا ويسـد جـوعـهم بـال َـمن .لـكن هـذا أيـضا ً ' يـكفي» .وبـدأ الـناس يـبصقون عـلى الـمن ويـطالـبون بـاللحـم .وبـدت صـرخـاتـهم
ـادرا ع ــلى تح ــمل ه ــذا ال ــعبء« 14.وي ــتدخ ــل ال ــله م ــرة أخ ــرى .ف ــقال ال ــرب
ع ــنيدة ل ــدرج ــة أن ــه ب ــدا ف ــجأة ل ــموس ــى أن ــه ل ــن ي ــكون ق ـ ً
ب قــصيرةٌ؟ اَ ôن تــرى هــل َيــت ُمّ مــا كـ َلّمت ُ َك بـ ِـه أم '« 15.وعــندئــذ» ،و َهـ بَّت ريـحٌ ِـم ْن ِـع ِ
ب فــسا َقــت طَــيرَ
ـند الـ ّـر ِّ
لــموســى» :هــل َيـ ُد الـ ّـر ِّ
َ
ِ
المحـ َلّ ِة ،عـلى ِ
ارتـفاع ِ ِذرا َع ِ
ح َ
ـسيرة يـوم ِ ِـم ْن ُهـنا ويـوم ِ ِـم ْن ُه َ
ـين َـع ْن وجـهِ
ـناك َـ
ال َـ
المحـ َلّ ِة ،عـلى َم
ول َ
سّ لوى ِـم َن البحـ ِر وألـ َقت ْ ُه عـلى َ
ِ
حـ َ
سّـ لوى طُ ـ ـ َ
اkرض .ف ـ ــقا َم ال ـ ـ َ
فسـ طَحوه ـ ــا َ ـ
ـول ال ـ ـنَّها ِر وال ـ ـ َلّي ِل وال ـ ـ َغ ِد ،فج ـ ـ َـمعَ أ َق ـ ـ ُلّهم م ـ ـئَتَي َكـ ــي َل ٍة َ ،ـ
عب يج ـ ـ َـمعُ ال َ ـ
المح ـ ـ َلّةِ
ول َ
شّ ُ
لِتَجف16.«.
َ
عـلى الـرغـم مـن الـع]مـات ،فـإن هـشاشـة ايـمانـهم تظهـر دائ ًـما مـرة أخـرى عـبر الـتاريـخ .وبـد'ً مـن أن يـضعوا رجـائـهم فـي الـرب
ال ــذي أخ ــرج ــهم م ــن م ــصر وال ــذي ق ــاده ــم ع ــبر الصح ــراء ووه ــب أرض ال ــميعاد uب ــراه ــيم ،يس ــتسلم ال ــشعب ب ــاس ــتمرار uغ ــراء
الـبحث عـن أمـن رجـائـهم فـي مـكان آخـر كـاkصـنام الـتي يـبنونـها kنـفسهم أو بـتحالـفهم مـع شـعوب أقـوى مـنهم .ويـتضح عـلى
الفور الطابع الوهمي لتلك المحاو'ت .ويكتب أشعيا:
تم ُة ،وال ّ ِ
ِ
ِ
» لـذلِ َـك اَبـت َ َع َد ال َـح ُّق َـعنَّا ،والـ َع ُ
ـحائطَ
س ال ِـ
ور فـت ُ ِـ
سّ ُ
سير فـي الـظَّ]م ِ .نـت َ َح َ
باغتُنا الـ َع َ
ـضيا َء فـن َ ُ
دل لـم َيـص ْل إلـينا .نـنتَظ ُر الـنّ ُ َ
تم ِة ،ونــح ُن فــي اkحـ ِ
ـينان ل ـ ُه .نــعثُر فــي ال ـظَّ ِ
س كـ َـم ْن ' عـ ِ
كــال ـ ُع ِ
ـياء كــالــموتــى .نُــه ّ ِو ُم ُكـ ُلّنا كــال ـ َدّب ـبَةِ
ميان ،ون ـت َ َل َمّ ُ
هيرة كــما فــي ال ـ َع َ
ُ
كالحمام ِ .ننت َ ِ
ونَ ِ
د عنَّا«17.
ظ ُر ال َع َ
هد ُل َه ْد'ً
دل ف] يأتي
والخ]ص ف َيبت َ ِع ُ
َ
َ
فـي مـواجـهة الـصعوبـات يظهـر رجـاء الـشعب فـي كـامـل ضـعفه .ولـو' مـسانـدة اkنـبياء المسـتمرة ،لـكان قـد انـهار .إذ لـم تـكن
كــافــية الــع]مــات الــتي رأوهــا بــالــفعل ،ولــم يــكن الــتاريــخ الــماضــي كــافــيا ً لــلحفاظ عــلى الــرجــاء فــي الــوقــت الــحاضــر .لــقد كــانــت
هناك حاجة للتجديد المستمر لذلك السند .كيف ' نفهم وضع شعب إسرائيل ،انط]قا من خبرتنا ومن إدراك ضعفنا!
 12تك .٢-١ :١٧
 13خر ١٧-١٥ :٣٣
 14جان دوبراجنسكي ،صحراء ،رواية موسى النبي ،مورتشيلليانا ،بريشا  ،١٩٩٣الصفحات .٢٢٦-٢٢٥
 15عد .٢٣ :١١
 16عد .٣٢-٣١ :١١
 17أشع ١١-٩ :٥٩
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ربـما كـان التحـدي اkكـبر لـلرجـاء الـذي واجـهه شـعب إسـرائـيل هـو السـبي فـي بـابـل .فـقد فـقدوا عـطايـا الـرب الـث]ثـة الـكبرى:
اkرض والـ َـم َلكية والــهيكل .أيــن كــان إلــههم؟ وهــكذا يــصبح الســبي حــاسـ ًـما uيــمان بــني إســرائــيلk ،نــه يــوضــح الــفرق بــين إلــه
إب ــراه ــيم واôل ــهة اkخ ــرى .ف ــعندم ــا ُهــزم ــت ال ــشعوب اkخ ــرى تخ ــلوا ع ــن إل ــههمk ،ن ــه ل ــم ي ــكن ق ــوي ـا ً ب ــما ي ــكفي لتح ــري ــره ــم م ــن
الهــزيــمة .ولــكن إلــه إســرائــيل لــم ينهــزم بهــزيــمة الــشعب .لــنسأل أنــفسنا :مــا هــي الــخبرة الــتي كــان 'بــد uســرائــيل أن يــعيشها
مع الله كي يظل مرتبطًا به حتى في المنفى؟ إننا نرى إخت]ف إِل َه ُه في الرجاء الذي ُيولِده فيهم.
لــقد قــلنا أنــه كــي نجــد أســاس لــلرجــاء ،نــحتاج إلــى حــضور أقــوى مــن أي ضــعف ،حــضور ' يفشــل أب ـ ًدا » :ف ـاَلــل ُه َلـنَا َمـ ْل َجأٌ
ِ
َو ُق ـ َوّةٌ .و َعـ ْون ـا ً ِفــي ال ـ ّ ِ
ـكرارا.
ـضي َقات« .رب ــما ت ــكون ج ــملة ف ــارغ ــة ،ل ــكن ب ــالنس ــبة ل ــليهود ك ــان ــت م ــليئة ب ــخبرات ع ــاش ــوه ــا م ـ ً
ـرارا وت ـ ً
ض َو َـل ِو انْـ َق َلبَ ِ
شى َو َـل ْو تَـز ْـَحز َـَح ِ
ال إِ َلـى َـق ْل ِ
ت ا ْـلجِبَ ُ
خ َ
ب ا ْـل ِب َحا ِر .تَ ِـعجُّ َوتَـج ِ ُ
ويـواصـل الـمزمـور» :لِـذَلِ َـك 'َ نَـ ْ
ت اْ َ kر ُ
يش ِـم َيا ُـه َها .تَـتَزَ ْـعزَعُ
اق ِ
ـيه تُـفَ ِر ُح َـم ِـديـن َ َة الـ ِ
س ِ
ا ْلـجِبَ ُ
اك ِـن ا ْلـ َعلِيِّ .الــل ُه ِـفـي َو َـ
ـس ِـ
س َو ِـ
ال ِبـ طُ ُم ّ ِو َـهـا .نَ ْـه ٌـر َـ
عُ .يـ ِـعين ُ َها الــل ُه ِـع ن ْ َد إِ ْقـبَالِ
ط َها فَـ َل ْن تَـتَزَ ْـع زَ َ
ـله َمـ ْق ِد َ
س َـم َ
ّ
ال ِ
الله«18.
ص ْوتَ ُه ذَا َب ِ
ت اَ ُ kم ُم .تَزَ ْعزَ َع ِ
صّبْحَِ .ع َجّ ِ
ضَ […] .ه ُل ُمّوا انْظُ ُروا أ َ ْع َم َ
ت اْ َ kر ُ
ت ا ْل َم َمالِ ُك .أ َ ْعطَى َ
ال ُ
 (٣موضع الرجاء
إنــه هــذا »الــمنزل« » -مــنزل الــعلي الــمقدس الــذي يــسكن الــله فــيه ' :يــمكن أن يــتزعــزع«  -مــوضــع الــرجــاء .إن هــذا الــمنزل
ف ــي ال ــبشارة ال ــمسيحية ه ــو ان ــسان :ه ــو ي ــسوع ال ــناص ــري ،ال ــله المتجس ــد ،ان ــسان ك ــان ي ــسير ف ــي ال ــطرق ــات ،وك ــان ي ــمكن
ا'لـتقاء بـه بـشكل مـتكرر .ومـعه يـمكن مـواجـهة حـتى أكـثر الـظروف ألـما ً ومـشق ًة فـي الـحياة بـيقين مـن الـخير ' يـمكن تـصوره،
وبس ــ]م غ ــير م ــتوق ــع» .أَن ــا ُهـ َو ' ،تَ ــخاف ــوا!« 19.ب ــالنس ــبة kول ــئك ال ــذي ــن ت ــبعوه ،ف ــقد أص ــبح م ــع م ــرور ال ــوق ــت الصخ ــرة ال ــتي
يـرتـكزون عـليها بـكل كـيانـهم ،وهـو سـبب رجـائـهم .ومـع مـعرفـته الـجيدة بـكل ضـعفهم ،وعـد يـسوع تـ]مـيذه بـأنـه لـن يـتركـهم أيـتا ًمـا
ووحيدين وسط العواصف التي سيضطرون إلى عبورها» .وها أَنا َم َعكم ك َلَّ اَkيَّام ِ ،الى انْ ِق ِ
هر«20.
ضاء ال َدّ ْ
ولـكن كـيف؟ بـأي طـريـقة؟ اخـتار الـمسيح »جـماعـة كـمنهج 'سـتمراريـته فـي الـتاريـخ :الـكنيسة؛ وعـلى رأسـها الـقديـس بـطرس.
ـنك ِ
وهـي جـماعـة يـكون فـيها حـضوره مـرئـيًا ومـلموسـا ً و ُمـختبرا ً« 21.ولـكن مـما تـتكون الـكنيسة؟ تـتكون م َ
وم ِـني» .وبـاحـتضانـنا
بس ــر ال ــمعمودي ــة  -ي ــؤك ــد اkب ج ــوس ــان ــي  ،-ج ــمعنا ال ــمسيح م ـ ًعا ك ــأع ــضاء ف ــي ن ــفس الجس ــد )راج ــع ا'ص ــحاح ــات ١ـ ٤م ــن
رســالــة الــقديــس بــولــس إلــى أهــل أفــسس( .إنــه حــاضــر هــنا واôن بــداخــلي ومــن خــ]لــي والــتعبير اkول عــن الــتغيير الــذي تــم
تــوثــيق حــضوره فــيه هــو إدراكــي بــاتــحادي مــعك ،وأنــنا شــيء واحــد« 22.إذن يظهــر الــخ]ص الــذي هــو ذاتــه الســر المتجســد،
»فــي مــكان انــسانــي ،أصــله أعــمق مــن أي بــحث أو وصــف تــاريــخي .إن هــذا الــخ]ص يــنبع مــن الســر )الــله( ولــكننا نــصادفــه
من خ]ل مكان انساني«23.
في جوهر هذا المكان تنمو إنسانيتنا وتزداد في مسيرة ترافقنا طوال الحياة.
كـتبت لـي إحـداكـن» :لـقد أدركـت أنـه بـدون رجـاء ' يـمكنني الـبقاء مـع بـعض الجـروح الـمفتوحـة ،إذ يـمكنني فـقط الـبحث عـن
تشــتيت ا'نــتباه وغــض الــنظر .وذات يــوم قــالــت لــي صــديــقة فــي الــثانــية والــثمانــين مــن عــمرهــا عــلى الــهاتــف '» :أعــرف كــيف،
kنــني أشــعر بــأوجــاع ســني وأعــيش وحــدي ،ولــكنني لــم أشــعر أبـ ًدا بــرفــقة الحــركــة مــثلما أشــعر فــي هــذه الــفترة  .فــهناك ِـغـنى
مـتواصـل مـن الـمقترحـات ،وسـاعـدنـي بـشكل ' يُـصدق الـعمل الـذي نـقوم بـه فـي مجـموعـة مـدرسـة الجـماعـة الـخاصـة بـنا« .لـقد
جـاشـت مـشاعـري :أيـن يـمكن أن يحـدث هـذا؟ فـقط فـي مـكان يـعمل فـيه الـمسيح بـاسـتمرار ويـجعلنا مـتيقنين .وهـكذا يـمسك
 18مز .٨-٢ :(٤٥) ٤٦
 19يو ٢٠ :٦
 20مت .٢٠ :٢٨
 21اkب لويجي جوساني ،الحدث المسيحي ،كتاب سبق ذكره ،صفحة .٦٠
 22نفس الكتاب المذكور أع]ه ،الصفحات .٤٠-٣٩
 23نفس الكتاب المذكور أع]ه ،صفحة ٥٣
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الــرجــاء بــأيــديــنا ويــساعــدنــا .و' أعــرف كــيف أقــول ذلــك بــشكل مــختلف :أنــا أعــيش فــي حــالــة مــي]د مســتمر مــن خــ]ل نــظرة
يــسوع لــي ،والــتي تــصل إلــي مــن خــ]ل نــظراتــك يــا أبــونــا يــولــيان وتــدريــجيا ً مــن خــ]ل نــظرة جــميع اkصــدقــاء الــذيــن يــتبعون
الكاريزما اليوم .فأنا ' أعرف منح نفسي اليقين والرجاء بمفردي«.
وتـكتب آخـرى» :شـعرت فـي هـذه اôونـة اkخـيرة بـإحـساس كـبير بـالعجـز .فـأنـا أعـمل مـمرضـة وعـملت عـلى الـدوام فـي أقـسام
عـ]ج مـرضـى فـيروس كـورونـا .فـالـمشقات كـثيرة و شـعرت فـي لحـظة مـعينة بـا'حـتياج إلـى وضـع تـلك الـمشقات عـلى الـمحك
فـي الـمكان الـوحـيد الـذي أخـتبر فـيه أنـني مـفهومـة وهـو جـماعـة اkصـدقـاء .فـقد عـقدنـا لـقاء مـفتوح لجـميع الـممرضـات لـمشاركـة
أســئلتنا .وخــرجــت مــن ذلــك ا'جــتماع بــدهــشة كــبيرة وبــراحــة رغــم تــعبي وبــالــمسانــدة فــي الــمأســاة الــتي أعــيشها .وفــي الــيوم
الــتالــي ،عــند دخــولــي الــقسم ،صــادفــت زمــيلة لــي ' ،تــشوبــها شــائــبة فــي كــل شــيء ،نــظرت إلــي وقــالــت» :غــال ـبًا فــي الــمساء،
عـندمـا أعـود إلـى الـمنزل ،أتـقيأ kن كـل شـيء نـراه وحجـم الـعمل الـمطلوب مـنا الـقيام بـه ' مـعنى لـه بـالنسـبة لـي« .كـنت فـي
صـمت للحـظةk ،ن صـرخـة الـتعب تـلك كـانـت صـرخـتي أنـا أيـضاً ،لـكنني وجـدت نـفسي غـير يـائـسة ،مـتعبة نـعم ،لـكنني لسـت
يـائـسة ،ثـم تـساءلـت فـي داخـلي عـن سـبب ذلـك .فـليس لـدي أي شـيء مـختلف عـنها .وجـاء إلـى ذهـني عـلى الـفور الـلقاء الـذي
عـقدنـاه فـي الـيوم الـسابـق وكـأنـه يـذكـرنـي» :أنـتي لس ِ
ـت وحـدك فـي مـتاعـبك وآ'مـك« .وبـينما يظهـر هـذا الـعناق فـي عـينيُ ،قـلتُ
لـها فـي الـحال بـأنـني فـي حـاجـة إلـيها وإذا كـان بـإمـكانـنا الـعمل مـ ًعا فـي ذلـك الـيوم .بـينما الـعادة هـي أن كـل مـمرضـة تـرعـى
مرضاها بصورة فردية ،فقد عملنا م ًعا في ذلك الوقت كما لم يحدث من قبل«.
إن هـذا مـا نـحتاج إلـيه ،نـحتاج إلـى مـكان يـمكننا الـعودة إلـيه بـدون أن نـشعر فـيه بـالخجـل مـن أي شـيء وغـير قـابـل لـ]خـتزال
حسـب مـقايـيسنا و »تـفسيراتـنا« ويـسانـد رجـائـنا .ونـتعرف عـليه مـن خـ]ل لـقاء محـدد يـثبُت أنـه قـادر عـلى جـذبـنا ،ويـوضـح لـنا
أن الــمسيح حــاضــر َ ـ
وح ي» .فــالــمسيح يــأخــذ اuنــسان فــي الــمعموديــة ويــجعله يــنمو ويــصبح عــظيما ً وفــي لــقاء يــجعله يــختبر
الــقرب مــن واقــع انــسانــي مــختلف ومــتوافــق ومــقنع وتــربــوي ومــبدع يــدهــشه بــطريــقة مــا« 24.ويــضعنا هــذا الــلقاء فــي صــحبة:
ليس في أي صحبة ،بل في صحبة انسانية مولودة من روحه ،أي في الكنيسة.
ويس ــتمر ح ــدث ال ــمسيح ف ــي ال ــتاري ــخ م ــن خ ــ]ل ج ــماع ــة ال ــمؤم ــنين ،وه ــي ع ــ]م ــة ف ــعال ــة ل ــخ]ص ال ــمسيح لج ــميع البش ــر.
»فــالــمسيح الــقائــم مــن بــين اkمــوات يــضمنا :فجــماعــة الــمؤمــنين هــذه ] [...هــي جســد الــمسيح الــذي يــجعل نــفسه حــاضـ ًـرا،
لــدرجــة أنــنا نــلمسه ونــراه ونــشعر بــه .وقــيمة صــحبة هــذه الجــماعــة هــي أعــمق مــما نــراهk ،ن مــا نــراه هــو ظــهور ســر الــمسيح
الــذي يــكشف لــنا ذاتــه« .ومــرة أخــرى» :وجــماعــة الــمؤمــنين الــتي يــضمها الــمسيح إلــيه تــجعلنا نــعرف بــشكل أفــضل مــن هــو
ال ــمسيح ،وت ــكشف ل ــنا م ــن ه ــو ب ــالنس ــبة ل ــنا .ف ــيسوع ال ــمسيح ح ــاض ــر ه ــنا واôن :وس ــيبقى ف ــي ال ــتاري ــخ م ــن خ ــ]ل ال ــتعاق ــب
المستمر لهؤ'ء الذين بعمل روحه ينتمون إليه كأعضاء في جسده استمرارا ً لحضوره في الزمان والمكان«25.
إن دوام حـضوره فـي الـتاريـخ هـو أهـم حـجة لـقلبنا البشـري ولـيقين مـصيرنـا ولـتحقق ذواتـنا ،وهـو أمـر يسـتحيل أ' نـرغـب فـيه،
مـهما تـخيلنا ومـهما كـان ا'سـم الـذي ننسـبه إلـيه .فـفي الـواقـع ،يـكمن يـقين تـحقيق ذواتـنا »فـي مـوضـوعـية الـتاريـخ الـذي جـعل
ال ــله ن ــفسه ح ــضورا ً ف ــيه ،وب ــال ــتال ــي ي ــكمن ه ــذا ال ــحضور ف ــي ال ــشكل ال ــنهائ ــي ال ــذي ق ــام ب ــه ذل ــك ال ــتاري ــخ ف ــي إش ــراك ــنا ف ــيه
وتـوجـيهنا إلـيه« .إذ ' يـمكن أن يـكون رجـائـنا اkسـاسـي فـي مـا نـقوم بـه أو فـي مـحاو'تـنا الـتي تـصل إلـى الـمدى الـذي تـصل
إلـيه ،أو فـي أحـ]مـنا بـالـمثالـيات ،بـل »فـي شـيء حـاضـر بـشكل هـائـل لـدرجـة أنـه قـام بتحـدى ويتحـدى كـل مـا نسـتطيع ابـتكاره
ومــا يــمكن لــ¥خــريــن ]  [...تــأكــيده لــنا« .إذ أن رجــاؤنــا هــو فــي »الــقوة الــتي أصــبحت حــضورا ً فــي الــتاريــخ وفــي الــزمــان وفــي
الــمكان« ،والــذي يختبئ الــيوم فــي هــشاشــة جســدنــا إلــى درجــة أنــه »يــكفي أن نــكون فــخوريــن أو غــير مــكترثــين لــلعيش فــيه
بــدون إدراكــه ،أو تــكفي نــفخة هــواء مــنا لــتدمــير كــل شــيء .لــكن عــلى الــعكس مــن ذلــك ،فــإن ِـغـنانــا هــو بــالــضبط حــضور الســر
)الله( في ذلك الضعف وتلك الهشاشة«26.

 24لويجي جوساني-ستيفانو ألبرتو-ج.برادس ،توليد آثار في تاريخ العالم ،كتاب سبق ذكره ،صفحة .١١٥
 25نفس الكتاب المذكور أع]ه ،الصفحات .٥٦-٥٥
 26لويجي جوساني ،في البحث عن وجه ا'نسان ،كتاب سبق ذكره ،صفحة .٩٨
53

يـعيش رجـاؤنـا فـي مـكان يـرى فـيه الـمرء أن قـلبه قـد أضـاء ودبـت فـيه الـحياة مـن جـديـد ،حـيث يـختبر الـمرء بـطريـقة مـلموسـة أن
محـدوديـته ليسـت هـي الـكلمة اkخـيرة .ويـقول اkب جـوسـانـي بـطريـقة جـميلة لـلغايـة» :هـناك مـكان وهـناك أداة يـمكن بـها ][...
ـذرا
الـتعرف عـلى الـمسيح الـمنتصر وإدراك واخـتبار صـحبته ورفـقته الـتي تُـعطي اتـساقـا ً وتـماسـكا ً لـلحياة ،وحـضورا ً يـمثل ج ً
دائ ــما ً وي ــنبوع ' ي ــنضب م ــن ال ــرج ــاء  -ك ــما ق ــال ل ــلمرأة ال ــسام ــري ــة  :-ف ــات ــحادن ــا ودع ــوت ــنا الج ــماع ــية كمج ــموع ــة م ــن البش ــر ل ــم
يـدعـوهـا أي شـيء آخـر سـوى روحـه .وبـالـرغـم مـن أن اتـساق هـذا الـدافـع كـان ه ً
ـشا وغـير واعـي تـقريـبًا فـي الـبدايـة ،إ' أنـه هـو
السـبب الـوحـيد الـذي يـجعلنا نـعرف بـعضنا الـبعض  -السـبب الـوحـيد!  -و' يـوجـد غـيره .وهـذه هـي أداة مـعرفـة الـمسيح الـقائـم
من بين اkموات ،الحدث الذي ينقل ويحمل في ذاته معنى كل شيء والذي هو حاضر مثل حضور إخوتي وأمي«27.
وبــحضوره فــي أعــيننا يــمكننا تحــدي أي وضــع يــتجاوز أي خــيال .كــم مــنا يجــدون أنــفسهم فــي حــالــة رجــاء  -ف ـ َل َقد آم ـ َن عــلى
]ف كـ ّ ِـل رجـ ٍ
خ ِ
ِـ
ـاء  28 -عــلى وجــه التحــديــد حــيث يــشاركــون »فــي ســر جســد الــمسيح الســري هــذا« 29 :فــمن خــ]ل الــتمسك بــه
َ
يـختبرون جـاذبـية جـديـدة لـلرجـاء ومـعه اkمـان وا'جـتهاد حـتى فـي أصـعب الـظروف وأحـلكها .وكـانـت لـديـنا الـعديـد مـن اkمـثلة
عــلى هــذا فــي هــذه اkزمــنة بــالــذات .حــتى حــينما بــدا اkمــر مســتحي]ً .وفــي تــعليقه الــمباشــر عــلى رحــلة الــبابــا فــرنــسيس إلــى
ال ــعراق ،ق ــال دوم ــينيكو ك ــوي ــري ــكو» :إن ال ــرج ــاء ال ــوح ــيد ل ــتلك اkراض ــي ه ــو رؤي ــة م ــنطقا ً ع ــمليا ً آخ ــر ت ــجاه م ــنطق ال ــكراه ــية
وا'ن ــتقام وال ــعنف ال ــطائ ــفي ...وف ــي م ــسيحيي ال ــعراق وال ــمسيحيين المضطه ــدي ــن ،رأي ــنا م ــنط ًقا آخ ــر ل ــلحياة ي ــؤك ــد ن ــفسه:
فــالــمسيحيون هــم الــذيــن عــانــوا مــن الشــر وقــبلوا ا'ســتشهاد أيـ ً
ـضا بــدون رد فــعل وبــدون حــمل الســ]ح ولــم يحــمل أي مــنهم
الس]ح … ها هنا ،عالم آخر… هذا رجاء ملموس للجميع وليس فقط للمسيحيين«30.
وعـلى الـجانـب اôخـر مـن الـعالـم ،فـي ظـروف اخـتبار مـختلفة ،يحـدث الـشيء نـفسه» .فـأنـا طـاهـية وأعـيش فـي فـنزويـ] وانـتمي
إلــى جــماعــة الحــركــة .وأدهــشني الــسؤال’’ :هــل يــوجــد رجــاء؟‘‘ وأنــظر إلــى خــبرتــي وأقــول’’ :نــعم ،هــناك رجــاء‘‘ ،رغــم كــل مــا
يحــدث فــي بــلدي .فــقد ' يــكون لــديــكم أي فــكرة عــن كــل مــا يــنقص هــنا .فــنوعــية حــياتــنا ســيئة لــلغايــة :بــ] كهــربــاء و' مــاء وبــ]
إمـكانـية شـراء اkدويـة والـذهـاب إلـى الـطبيب kن ذلـك بـاهـظ الـثمن ،وعـند ا'سـتيقاظ كـل صـباح بـقلق حـول مـا الـذي سـنأكـله.
يـمكنكم تـخ ُيل صـعوبـة الـعيش بحـد أدنـى لـÑجـور يـبلغ ثـ]ثـة دو'رات شهـر ًيـا .فـنحن نـعيش مـليئين بـالـتوتـر والـقلق وسـط وبـاء
فــيروس كــورونــا .لــكني أريــد أن أخــبركــم أنــه مــع كــل هــذا ،هــناك رجــاءk ،ن هــناك حـ
ـضورا يــتكون مــن وجــوه مــلموســة وصــحبة
ً
مـكونـة مـن الـزمـان والـمكان والـود والـمساعـدة والـتي تـعيد الـحياة إلـى الحـركـة بـاسـتمرار .ومـع كـل شـيء نـعيشه هـنا ،لـم أشـعر
قـط بـالـوحـدة .لـقد أوضـح الـلقاء الـذي أعـطانـي إيـاه الـله كـيف يـمكن لـلمسيح أن يـدخـل حـياتـنا و ُيح ِـد ُ
ـغييرا فـي انـسانـيتنا.
ثت ً
وب ــدأت أن ــظر إل ــى م ــا ن ــعيشه ب ــطري ــقة م ــختلفة kك ــون أك ــثر وعـ ـ ًيا ب ــحضور ي ــسوع وأك ــثر ان ــتباهـ ـا ً ل ــكل ع ــ]م ــة وأك ــون أك ــثر
استعدا ًدا لقول ’’نعم‘‘«.
 (٤كيف نتعرف على هذا المكان؟
ولــكن كــيف نــتعرف عــلى هــذا الــمكان الــذي يــسانــد رجــائــنا؟ قــبل أي شــيء ،كــما تــوثــقه خــبرتــنا ،لــسنا نــحن مــن يحــدده» .إنــها
ـصحبة انـسانـية لـيجعل الـمسيرة إلـى
هـبة الـروح الـقدس هـي الـتي تحـدد لـكل واحـد مـنا فـي الـكنيسة الـطابـع الـملموس لـبيت ول ُ
الـمصير الـنهائـي أكـثر إقـنا ًعـا« .فحـدث الـمسيح ،فـي الـواقـع ،يحـدث ويجـذبـنا وفـ ًقا »لـشكل مـعين مـن الـزمـان والـمكان ،مـما
يـتيح طـريـقة مـعينة لـمواجهـته ويـجعله مـفهومـا ً وأكـثر إقـنا ًعـا وأكـثر تـربـويـة« .وتُـسمى خـاصـية تـدخـل روح الـمسيح هـذه مـوهـبة،
)كــاريــزمــا( والــتي ’’تســبب الحــدث وجــوديًــا فــي الــزمــان والــمكان‘‘ .وهــذه هــي مــوهــبة مــحبة الــله الــتي تــجعل اuيــمان مــمكنًا،
وال ــوع ــي ب ــحضور ال ــمسيح .ل ــذل ــك ،ل ــكي ت ــكون ال ــكنيسة" ،ال ــمكون ــة م ــن ج ــميع ال ــذي ــن ج ــذب ــهم ال ــمسيح وأدخ ــلهم ف ــي ذات ــه
 27اkب لويجي جوساني ،رفقة غير مألوفة ،بور ،مي]نو  ،٢٠١٧الصفحات .٨٢-٨١
 28رو .١٨ :٤
 29اkب لويجي جوساني ،يحمل الرجاء .الكتابات اkولى ،مارييتي  ،١٨٢٠جنوا  ،١٩٩٧صفحة .١٦٠
 30دومينيكو كويريكو ،مراسل جريدة »'ستامبا« )الصحافة( ،بميكروفونات المحطة التليفزيونية تي ڤي  ٧ ،٢٠٠٠مارس .٢٠٢١
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بـالـمعموديـة ،حـقيقة فـاعـلة فـي الـعالـم ،مـن الـضروري أن يـعي هـؤ'ء الـناس مـا حـدث وبـلقائـهم مـع الـمسيح ويـصيرون فـاعـلين
بناء على هذا الوعي«31.
ً
ـبرت داخـل الحـركـة حـتى قـررت ا'نـفصال عـنها kسـباب مـختلفة .لـكن هـذا الـصيف ،دعـتني فـتاتـان مـن شـبيبة الـطلبة
»لـقد ك ُ
]الــتي تــضم طــ]ب الــمدارس الــثانــويــة لحــركــة الشــراكــة والتحــرر[ ،لــم تــكونــا حــتى مــن أفــضل صــديــقاتــي ،لــ]ســتذكــار مــعهما
اسـتعدادا ً 'خـتبار الـقبول فـي كـلية الـطب ،ثـم الـذهـاب فـي إجـازة مـ ًعا إلـى الـجبال لـمدة أسـبوع .وبـوجـود مـعهما ،أدركـت عـلى
ال ــفور أن ه ــات ــين ال ــفتات ــين وح ــتى اkص ــدق ــاء اôخ ــري ــن ال ــذي ــن ان ــضموا إل ــينا ل ــم ي ــنظروا إل ــى مح ــدودي ــتي ،ول ــكن ن ــظروا ل ــي
وأحــبونــي كــما أنــا« .إذا 'حــظت صــديــقتنا الــشابــة عــلى الــفور هــذا ا'خــت]ف فــي الــنظرة واخــتبرت تــأثــير ذلــك فــيها ،فــ] بــد
أنـها لـم تـلتقي بـأي شـيء مـشابـه فـي مـكان آخـر .وتـواصـل» :وعـندمـا بـدأت الـجامـعة' ،حـظت نـفس الـنظرة فـي عـيون شـباب
آخ ــري ــن م ــن ط ــلبة ال ــجام ــعات ب ــالح ــرك ــة ول ــذا ق ــررت أن أث ــق ب ــهم وأت ــبعهم ب ــال ــذه ــاب إل ــى م ــدرس ــة الج ــماع ــة وم ــبادرات الح ــرك ــة.
ـثيرا ف ـيَ ،شــعرت بــاحــتضانــهم لــي.
وبــالــبقاء مــعهم ،اكــتشفت أنــني مــحبوبــة ،وحــتى فــيما يــتعلق بــالــجوانــب الــتي ' أحــبها كـ ً
وأمـامـهم ،أدركـت أنـه يـمكنني طـرح أسـئلتي وأخـذهـا عـلى محـمل الجـد .بـاخـتصار ،اكـتشفت الـرجـاء فـي إمـكانـية الـحياة وفـي
طـريـقة لـلعيش مـ ًعا لـم أرهـا مـن قـبل .وسـرعـان مـا تـ]شـى الحـماس وشـعرت بـالـصعوبـات الـيومـية .ورغـم تـأكـدي مـن وجـود هـذا
الرجاء وحضوره الملموس ،فمازلت أتساءل كيف يمكن أن يصبح لي وكيف يمكنني الوثوق به تما ًما«.
عــلى الــرغــم مــن كــل محــدوديــة ونــقاط ضــعف اkشــخاص الــذيــن قــابــلتهم ،فــقد تــوصــلت صــديــقتنا إلــى اعــتراف أكــيد بــالــحضور
الـملموس لـلرجـاء الـكبير فـيهم’’ ،فـي هـؤ'ء اkشـخاص الـذيـن قـابـلتهم‘‘ .ولـكنها ' تـكتفي بـرؤيـته فـي اôخـريـن فـقط ،إذ تـريـده
أن يـصبح لـها وتـتساءل كـيف يـمكنها أن تـثق بـه تـما ًمـا .ومـع ذلـك ،نجـد فـي كـلماتـها دلـيل ضـمني عـلى مـسيرة تسـتحق تسـليط
الضوء عليها’’ :لقد قررت أن أثق بهم واتباعهم‘‘ .لذلك دعونا نسأل أنفسنا حول أسباب الثقة وا'تباع.
م ــتى ي ــمكننا ال ــوث ــوق ب ــمكان أو ب ــشخص ،ب ــحيث ن ــكون ف ــي ات ــباع ــه ع ــق]ن ــيين وف ــي ات ــساق م ــع أن ــفسنا ،خ ــاص ـ ًة إذا ك ــان ــت
المسألة التي نحن بصددها هي مسألة حياة أو موت ،ويعتمد وجودنا عليها وعلى البديل بين الوجود والعدم؟
ويـقدم لـنا اkب جـوسـانـي ثـ]ثـة مـعايـير :فـأنـت لـديـك سـبب ك ٍ
ـاف لـلثقة بـشخص مـا لـدرجـة اتـباعـه وطـاعـته فـي الـمقام اkول إذا
كـان »فـي مـفهومـه لـلحياة الـذي يشـرحـه لـك ويـبلغك بـه ،يـبدو واض ًـحا لـك أنـه يتخـذ قـراره ويـبني كـل شـيء عـلى احـتياجـات قـلبه
واحـتياجـاتـك واحـتياجـات جـميع الـناس«؛ ثـانـ ًيا ،لـديـك أسـباب لـلثقة »إذا قـدم لـك الـمساعـدة الـكافـية والـمناسـبة« وثـالـثًا» ،إذا
ف ــعل ذل ــك ب ــمجان ــية ،ب ــاظ ــهار ال ــحب ل ــك ،ل ــدرج ــة أن أول ش ــيء غ ــري ــب ي ــلفت ان ــتباه ــك ف ــي ل ــقاؤك به ــذا ال ــشخص ه ــو ج ــان ــب
الـمجانـية هـذه« .لـذا فـإن طـاعـة مـثل هـذا الـشخص »شـيء واجـب ،مـثلما هـو واجـب أن الـقيام بـما هـو عـق]نـي ،فـمن الـواجـب
القيام بما هو معقول« 32.دعونا نحاول تطبيق المعيار الث]ثي المقترح.
ـصورا لـلحياة ولـمصيره يـعتمد
قـلنا فـي الـبدايـة أنـه مـن الـمنطقي اتـباع وطـاعـة شـخص آخـر »عـندمـا يـبلغني ويـكشف لـي ت
ً
بــالــكامــل عــلى ا\حــتياجــات اBصــلية لــقلب ا\نــسان ،وه ــو م ــا يش ــترك ف ــيه ج ــميع البش ــر« 33.م ــن أج ــل ال ــتعرف ع ــلى
الــشخص الــذي مــن الــمعقول اتــباعــه ،يــجب وجــود ’’أنــا‘‘ مــتيقظة وواعــية بــاحــتياجــاتــها ا'نــسانــية اkصــلية .فــفي الــواقــع ،إن
ال ــوع ــي به ــذه ا'ح ــتياج ــات ه ــو ال ــذي ي ــسمح ل ــنا ب ــاع ــتراض ال ــواق ــع ال ــمرت ــبط ب ــها ،وال ــمكان ال ــذي ي ــأت ــي ب ــرج ــاء ع ــلى مس ــتوى
ال ــحياة .ول ــتجنب ا'س ــتس]م ل ــ]رت ــباك وال ــفوض ــى ،ف ــي س ــعيي وراء أول ش ــيء ي ــمر ب ــي ،أح ــتاج إل ــى »وع ــي ي ــقظ ب ــل وح ــنان
وشغف لذاتي«34.
ثـانـ ًيا ،يـمكنك الـوثـوق بـشخص مـا إذا قـدم لـك الـمساعـدة الـكافـية والـمناسـبة ،وإذا سـاعـدك فـي »الـتغلب عـلى مـا يـتعارض مـع
هـذه ا'حـتياجـات؛ ويـساعـدك عـلى الـتضحية ،أي فـي هـذا الـجانـب مـن الـوعـي الـذي بـواسـطته ومـن خـ]ل ا'لـتزام بـاحـتياجـات

 31ل .جوساني-س .ألبرتو-ج .برادس ،توليد آثار في تاريخ العالم ،كتاب سبق ذكره ،صفحة .١٢٧
 32اkب لويجي جوساني ،هل يمكن )حقاً؟( العيش هكذا؟ ،كتاب سبق ذكره ،الصفحات .٢٢٢-٢٢١
 33نفس الكتاب المذكور أع]ه ،صفحة .٢٢٠
 34اkب لويجي جوساني ،في أصل الزعم المسيحي ،كتاب سبق ذكره ،صفحة .٣
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الــقلب ،يــبدو لــك أنــه يــجب أن تــعطي شــيئًا مــا أو تخســر شــيئًا مــا« 35.فــمن الــصعب تــجاوز هــذه الــخسارة الــظاهــريــة وقــبول
الـتضحية الـمطلوبـة فـي كـثير مـن اkحـيان بـدون مـساعـدة كـافـية ومـناسـبة والـتي يـتم الـتعبير عـنها بـحضور أشـخاص مـعينين.
وفــي هــذا الــصدد ،هــناك عــبارة ' تُــنسى لــÑب جــوســانــي" :أنــت وســط الــعاصــفة وأمــواج البحــر الــهائــجة ،ولــكن هــناك صــوت
قـريـب مـنك يـذكـرك بـالسـبب الـذي يـدعـوك إلـى عـدم ا'سـتس]م وعـدم تـرك نـفسك تـحت رحـمة أمـواج البحـر .وتـقول لـك جـماعـة
ال ــمؤم ــنين» :أُن ــظر ،ف ــال ــشمس س ــتشرق ب ــعد ذل ــك؛ أن ــت داخ ــل ال ــموج ــة ،ول ــكنك س ــتخرج م ــنها ب ــعد ذل ــك وت ــنعم ب ــنور ال ــشمس.
"ي ــقول ل ــك ق ــبل ك ــل ش ــيء’’:أن ــظر‘‘k .ن ــه ف ــي ك ــل ج ــماع ــة دع ــوي ــة ،ه ــناك دائ ـ ًـما أش ــخاص ،أو لح ــظات م ــن اkش ــخاص ،ي ــجب
الــنظر إلــيهم .فــأهــم شــيء فــي الجــماعــة هــو الــنظر إلــى اkشــخاص .لــذلــك فــإن الــصحبة هــي نــبع كــبير لــلصداقــة .وتــم تحــديــد
الصداقة من هدفها :والمساعدة في السير نحو المصير«36.
إن الهـدف مـن الـعون الـحقيقي لـصحبة مـن الـرفـاق أو مـن صـديـق لـيس تـجنيبنا الـتعامـل والـتواصـل مـع الـواقـع ،بـل مـسانـدتـنا
فـي أن نـعيشه .وهـنا نـضع ذاتـنا عـلى الـمحك أيـضا ً .فـكم مـرة نـطلب نـوعـا ً مـن الـمساعـدة وهـو لـيس مـساعـدة عـلى ا'طـ]ق!
إذن عــلينا أن نــميز :فــطلبنا لــمكان يحــمينا مــن الــواقــع بــتجنيبنا إيــاه وبــإراحــتنا أيـ ً
ـضا مــن الــمتاعــب الــتي تنجــم عــن مــواجهــته
أمـر؛ وأمـر آخـر أن نـطلب مـنه تـقديـمنا إلـى الـواقـع ،مـهما كـان .ثـم يـ]حـظ اkب جـوسـانـي» ،إذا أعـلنت الـكنيسة أن هـدفـها هـو
دحــر الجهــد ا'نــسانــي فــي الــرقــي والــتعبير والــبحث ،فــإنــها تــقوم ] [...مــثل هــؤ'ء اôبــاء الــذيــن يخــدعــون أنــفسهم فــي الــتفكير
فـي أنـهم قـادرون عـلى حـل مـشاكـل أبـنائـهم بـأخـذ مـكانـهم« .لـكنها سـتفشل بـتلك الـطريـقة فـي مـهمتها الـتربـويـة ،الـتي ' تـتمثل
فــي »تــزويــد اuنــسان بحــلول لــلمشك]ت الــتي يــواجــهها فــي مــسيرة حــياتــه« 37،ولــكن تــشجيع ظــهور الــموقــف الــصحيح تــجاه
الواقع ،الذي هو الشرط اkمثل للتعامل مع المشاكل وللبحث ،بقدر ا'مكان ،عن حلول لها.
وفــي الــنهايــة ،نــرى أنــه مــن الــمعقول الــوثــوق بــشخص مــا إذا كــان الســبب الــوحــيد الــذي بــه يــخبرنــي بــأشــياء مــعينة هــو تــعلقه
سّيطَرةَ عـلى إي ِ
ـعم ُل َمـع ُكم
ـمانـ ُكمَ ،ب ْـل نَـح ُن نَ َ
بـمصيري وبـفرحـة حـياتـي وبـسعادتـي .ويـقول الـقديـس بـولـس» :فـنَح ُن ' نُـريـ ُد الـ َ َ
ِـم ْن أجـ ِل فَ َـر ِـ
ح ُكم« 38.أي أنـه مـن الـمعقول أن تـثق بـشخص مـا إذا لـم يـكن لـجوئـه لـي غـير نـاجـم عـن أمـر مـحسوب ،أو تـصفية
حــساب فــي مــصلحته ،أو لــسياســة خــاصــة بــه ،بــل بــمبادرة مــجانــية ،خــالــية مــن أي مــصلحة أو مــنفعة شــخصية» .فــالــمجانــية
هـي فـقط حـب مـصير اôخـر« .فـالـذي يـخبرنـي بـتلك اkشـياء الـتي تـتوافـق مـع قـلبي »ويـفعل ذلـك دون أن يحسـب شـيئًا ،ودون
أي مــنفعة لــنفسه« ،ولــكن فــقط كــي »تــنجح حــياتــي وتــصل إلــى مــصيرهــا الــمنشود« .وهــنا مــرة أخــرى ،يــجب أن أكــون يــقظًا
وم ــنتبها ً .وي ــضيف اkب ج ــوس ــان ــي ف ــي ال ــواق ــع» :أن ه ــذا ال ــعام ــل ] ،[...ال ــذي ه ــو ه ــام ل ــلغاي ــة ،ل ــنضعه ب ــين ق ــوس ــينk ،ن ــك '
ت ــفهمه ف ــي ال ــحال :إذ ي ــجب ع ــليك أن ت ــكون ق ــد أح ــببت ب ــمجان ــية ل ــفترة ط ــوي ــلة ،وي ــجب أن ت ــكون ق ــد ت ــعلمت م ــن ال ــحياة م ــحبة
الناس بمجانية حتى تفهم عندما يحبك انسان بمجانية«39.
وعـندمـا نـلتقي بـأشـخاص لـديـهم تـلك الـخصائـص ،يـكون مـن الـمعقول اتـباعـهم ،وبـالـتالـي عـلينا إتـباعـهم ،مـن أجـل ا'تـساق مـع
أنــفسنا» .فــا'لــتزام بــالــذات هــو اتــباع اôخــر :وهــذه مــفارقــة ،الــمفارقــة الــتي الــتي ســقطت فــيها حــواء .ومــنذ أن ُو ِـ
ج َد اuنــسان
عــلى هــذه اkرض ،تــعد هــذه الــمفارقــة اخــتبار لحــريــته :إذ لــكي أكــون ذاتــي ،يــجب أن أتــبع آخــر )كــما ســيكون بــيننا(« .فــكل
واحـد يـمكنه تـخيل أيـن يـمكن أن يـكون إذا لـم يـتبع هـذا الـقانـون» .هـذا هـو أول شـيء يـتوافـق مـع الـقلب :فـأنـا لـم أكـن هـناك،
ـخصا آخـر .ومـن يتحـدث مـعي عـن اuنـسان بهـذه الـطريـقة هـو عـلى حـق .وعـلى
إذا أردت أن أكـون هـناك يـجب عـليَ اتـباع ش ً
الـكس ،فـمن تحـدث إلـيَ عـن أن ا'نـسان هـو سـيد مـصيره ،أي قـادر عـلى أن يـكون » -لـقد أردت وأردت دائ ًـما وأردت بشـدة«
على طريقة ألفييري  ،-فهو يخدعني :إنه خداع«40.
 35اkب لويجي جوساني ،هل يمكن )حقاً؟( العيش هكذا؟ ،كتاب سبق ذكره ،الصفحات .٢٢١
 36اkب لويجي جوساني ،حدث حياة ،أي قصة ،كتاب سبق ذكره ،الصفحة .٤٦٩
 37اkب لويجي جوساني ،لماذا الكنيسة ،كتاب سبق ذكره ،الصفحة .٢٠٤
 ٢ 38كور .٢٤ :١
 39اkب لويجي جوساني ،هل يمكن )حقاً؟( العيش هكذا؟ ،كتاب سبق ذكره ،الصفحة .٢٢١
 40نفس الكتاب المذكور أع]ه ،الصفحة .٢٢٢
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إذن تــلخيصا ً لــما ســبق ،نــقول أنــه لــيس أي شــخص أو أي وســط يســتحق ا'تــباع وليســت كــل ثــقة نــضعها فــي اkخــريــن هــي
أمــر مــعقول .إذ أن مــن الــمعقول الــوثــوق وا'تــباع فــقط إذا كــان »مــن يــطلب طــاعــتك يــأتــي لــك بــأســباب تــتوافــق مــع احــتياجــات
قـلبك  -فـتلك ا'حـتياجـات الـعميقة الـتي لـديـك ،تـتساوى تـمامـا ً مـع احـتياجـاتـي« .وهـذا يـعني أن مـا يـقولـه لـك »يـمكن تـطبيقه
ـيما صـالـحة للجـميع وتـجعلهم
عـلى جـميع البشـر :فـهو لـيس مـقترح لـتصور طـائـفي و' مـحاولـة سـرقـة بـا'كـراه! إنـه يـقدم لـك ق ً
أكــثر رضــا .لــذلــك هــو يــقترح عــليك أشــياء تــتفق مــع أعــماق قــلبك؛ فــهي ' تــمثل نــتيجة عــمليات تحــليل مــؤقــتة وذكــية لــÑوضــاع
يـقوم بـها أحـدهـم :' ،' .إن اkمـر يـتعلق بـأشـياء أسـاسـية تـغذي وتـزيـد الـخير اkسـاسـي لـكل إنـسان وتـتوافـق مـع احـتياجـات
قلبه« 41.لذلك حتى يمكن الوثوق ،كما قلت ،عليك أن تكون على طبيعتك وأن تكون في حالة يقظة ووعي كي ' تنخدع.
 (٥كيف يمكن أن يصبح لك ما تراه في آخر؟
لــديــنا اôن الــعناصــر الــتي نــحتاجــها لــلتعامــل مــع أولــى الــقضايــا الــتي أثــارتــها صــديــقتنا .كــيف يــمكن أن يــصبح رجــاءهــا ذلــك
ال ــرج ــاء ال ــذي ت ــعرف ــت ع ــليه ف ــي اkش ــخاص ال ــذي ــن ص ــادف ــتهم ف ــي ال ــمكان ال ــذي أض ــاء ف ــيه ق ــلبها م ــن ج ــدي ــد؟ وك ــيف ي ــمكنها
ا'تكال بشكل معقول على هذا الرجاء؟.
ي ــمكن ل ــلرج ــاء أن ي ــصبح رج ــاءه ــا م ــن خ ــ]ل ا'س ــتمرار ،ب ــطري ــقة أك ــثر وع ـيًا وش ــغفًا ،ف ــي ال ــمسيرة ال ــتي ب ــدأت ــها ب ــال ــفعل ،أي
باتباع اkشخاص الذين ظهر فيهم الرجاء بصورة واضحة بالنسبة لها وأسباب كافية للثقة فيهم .والطريق هو ا'تباع.
ف ــإل ــى ج ــان ــب ك ــلمة ’’ا'ت ــباع‘‘ ي ــمكننا أي ـ ً
ـضا اس ــتخدام ك ــلمة ’’ال ــمسئول ــية‘‘ ال ــتي ن ــعني ب ــها ق ــبل ك ــل ش ــيء ال ــرد ال ــذي رد ب ــه
س معا ُن ب ـ َن يــوح ـنَّا ،أتُــحبُّني أكــثر ِـمـما يُــحبُّني َهؤ ِ
بــطرس عــلى الــفور عــلى يــسوع الــذي ســألــه» :يــا ِ ـ
بّ .أن ـتَ
ُ'ء؟«’’ .نــعم ،يــا ر ُ
َ
ف أ ِـنّـي ِـ
أح بُّ َك‘‘ 42.لــقد كــانــت ’’نــعم‘‘ لــم تســتطيع إيــقافــها حــتى خــيانــة اkيــام الــقليلة الــسابــقةk ،نــها ُولـ ِـدت كــنتيجة لــدهــشة
تَــع ِر ُ
ال ــتي أص ــاب ــته م ــن أول ل ــقاء م ــع ذل ــك ا'ن ــسان وم ــن ارت ــباط ب ــه اش ــتد ع ــلى م ــدى س ــنوات ال ــعيش م ــعه ول ــم ي ــكن ذل ــك ظ ــاه ــرة
عـاطـفية ،بـل ظـاهـرة عـق]نـية أي حـكم ربـطه بهـذا الـحضور الـذي نـظر إلـيه واحـتضنه وأحـبّه كـما لـم يـفعل أي أحـد فـي حـياتـه.
»فــإذا كــنت كــذلــك kنــني مــحبوب ،يــجب عــليَ أن أجــيب )الــرد( :ومــن هــنا تُــولــد ’’الــمسئولــية‘‘ [...] .إنــها كــلمة الــمسئولــية الــتي
تـضمن نـتيجة خـبرة الـتوافـق مـع الـحقيقة ومـع جـاذبـية الجـمال ومـع جـيشان الـعاطـفة لـلخير ومـع الـسعادة الـتي ' تـوصـف« .إذ
يتم التعبير عن هذه المسئولية ’’كقرار للحرية تجاه الحضور الذي أعترف بتوافقه التام مع مصيري‘‘43.
غـالـبًا مـا تـكون طـريـقتنا فـي تـصور قـرار الحـريـة مـلتبسة ،كـما لـو كـان اkمـر يـتعلق بـفعل تـطوعـي ،ومـرادفًـا لـ ’’قـوة اuرادة‘‘.
ولــكنه ،كــما كــان اkمــر بــالنســبة لــسمعان بــطرس ،هــو هــذا الــظهور لــلتقديــر والــحب ،وهــو قــمة ا'رتــباط .وحــتى يــصبح رجــاؤنــا
ذلـك الـرجـاء الـذي رأيـناه فـي اôخـريـن الـذيـن جـذبـونـا ،نـحتاج فـقط إلـى بـساطـة الـبقاء مـرتـبطين بهـذا الـمكان ،وبـالـعيش بـكل
كــيانــنا فــي رفــقة هــذه الجــماعــة :ومــع مــرور الــوقــت سنجــد فــي أنــفسنا إيــجابــية ' يــمكن تــدمــيرهــا ،إلــى جــانــب جــسارة تتحــدي
المستقبل.
لـكن هـنا تـتعاظـم الـحاجـة إلـى الـتحقق بحـريـة .فهـذه الجـماعـة وهـذا الـمكان هـو فـضاء الحـريـة حـيث يجـد كـل واحـد الـتشجيع
عــلى الــقيام بــالــتحقق مــن الــوعــد الــذي نــالــه .فــهي لــن تــكون جــماعــة مــسيحية إذا لــم تُــشجِع عــلى الــتحقق الــشخصي وإذا لــم
تـكن ُم ِ
ـحبة للحـريـة .قـالـت لـي فـتاة الـتقت بجـماعـة مـن الـط]ب الـجامـعيين» :لـقد فـهمت أن هـذا هـو مـكانـي لـحقيقة أن الحـريـة
مـحترمـة :فـهم ' يـجبرونـني عـلى فـعل أي شـيء ،إنـهم يـنتظرون حـدوث شـيء فـي داخـلي وأن أنـصاع لـه« .إنـها عـ]مـة عـلى
ـرارا .فـكل واحـد يـمكنه ا'نـفصال عـن هـذه الجـماعـة فـي أي
ا'حـترام الـتام الـذي يظهـره السـر )الـله( لحـريـتنا ،إذ أنـه خـلقنا أح ً
لح ــظة ،ل ــكنها ت ــبقى ،وه ــذه ه ــي أع ــظم ب ــادرة ص ــداق ــة ت ــجاه أول ــئك ال ــذي ــن ي ــغادرون kس ــباب م ــختلفة :أن ه ــناك م ــكان ي ــمكننا
دائما.
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»عــزيــزي أبــونــا يــولــيان ،لــقد قــمت فــي هــذه اkيــام بــتسجيل اشــتراكــي فــي الــريــاضــة الــروحــية kخــويــة الحــركــة بــعد اثــني عشــر
عـا ًمـا! إذ كـانـت آخـر مـشاركـة لـي فـي الـريـاضـة الـروحـية كـان فـي عـام  ٢٠٠٩حـيث كـان قـلبي فـي حـالـة تـردد بسـبب حـكم غـير
مـتيقن مـن قـيمة مـسيرتـي فـي الحـركـة .فـفي الـواقـع ،بـعد سـنوات مـن الـحضور الـصادق فـي الحـركـة ،أدركـت أنـني كـنت داخـل
ح ــصار م ــن ال ــشكلية وح ــمية ال ــنشاطk ،ن ــني ف ــعلت أش ــياء ك ــثيرة م ــن أج ــل الح ــرك ــة ،ول ــكنها ل ــم ت ــعد م ــن أج ــلي .ل ــم ت ــعد ه ــناك
حـريـتي وربـما إيـمانـي أيـضا ً .لـذلـك قـررت أن أتـرك كـل شـيء .وفـي شهـر ديـسمبر مـن نـفس الـعام أتـيت لـرؤيـتك kسـلمك كـلمة
’’'‘‘ الـخاصـة بـي وكـانـت إجـابـتك ُمـفا ِ
جـئة بـالنسـبة لـي :عـناق حـملته مـعي والـذي كـان صـحبة لـي إلـى أن تـمكنت مـن الـعودة
لت لـي’’ :انـطلقي ،و' تهـتمين بـترك الـشكلية ،لـكن
kقـول ،بـعد اثـني عشـر عـا ًمـا’’ :أنـا هـنا ،أنـا هـنا ،أريـد أن أكـون هـنا!‘‘ .فـ ُق َ
اه ــتمي دائ ــما ً ب ــسؤال ك ــل ص ــباح :أي ــن أض ــع رج ــائ ــي ال ــيوم؟‘‘ .وم ــنذ ذل ــك ال ــحين ،عش ــت س ــنوات م ــكرس ــة ب ــال ــكام ــل ل ــعملي
كــطبيبة ،اkمــر الــذي قــادنــي إلــى رئــيس قــسم فــي إحــدى المســتشفيات فــي مــديــنة غــير مــعروفــة والــذي أعــرفــه فــقط مــن خــ]ل
مـنشوراتـه الـعلمية .وقـد أدهـشني وجـذبـني مـنذ الـمكالـمة الـهاتـفية اkولـى ،ولـكن مـن خـ]ل الـبدء فـي الـعمل مـعه فـقط ،فـهمت
م ــا وراء ه ــذه ال ــجاذب ــية :ل ــقد ك ــان رج ـ ًـ] م ــؤم ـنًا ،وع ــ]وة ع ــلى ذل ــك ك ــان م ــن الح ــرك ــة! م ــاذا أق ــول؟ ل ــقد ق ــدم ل ــي ي ــسوع ’’م ــزح ــة
جــميلة‘‘ ،أو بــاkحــرى ،هــديــة عــظيمة عشــتها وأعــيشها كــع]مــة عــلى حــبه لــي وعــلى غــفرانــه .لــقد أعــطتني الــفرصــة 'ســتئناف
الـطريـق الـذي فـقدتـه ،وجـعلني أجـده مـرة أخـرى فـي حـياتـي الـيومـية الـصعبة والـجافـة أحـيانًـا ،فـي عـملي .وبـمرور الـوقـت بـدأت
فـي اسـتئناف حـضوري مـدرسـة الجـماعـة وقـبل بـضعة أيـام سجـلت اشـتراكـي بـالـريـاضـة الـروحـية ،وأنـا مـتأكـدة مـن حـاجـتي
إلـى عـيشها .ومـن واقـع خـبرتـي أسـتطيع الـقول أن هـناك رجـاء وهـو رجـاء غـير مشـروط و' يـضع حـدو ًدا  -تـما ًمـا كـما لـم تـكن
هشاشتي ح ًدا  ،-فالرجاء يعيش في حضور )الرب( ويحتاج ’’فقط‘‘ إلى الرغبة فيه كل يوم«.
فــمسيرة الــتحقق هــي ضــروريــة للجــميع فــهي تــهم الجــميع فــي كــل يــوم وفــي كــل مــرحــلة مــن مــراحــل الــحياة وفــي تــعاقــب وتــغير
الظروف إلى نهاية الحياة.
»لـقد انـضممت إلـى اkخـويـة مـنذ عـام واحـد فـقط .وكـنت قـد تـركـت الحـركـة مـنذ ثـ]ثـين عـا ًمـا ،فـي نـهايـة الـجامـعة :كـانـت أيـامـي
مـليئة بـاkنشـطة والـع]قـات ،لـكن ضـاع مـني مـعنى كـل شـيء ،الـذي كـنت اعـتبره مـن المسـلمات ،وبـالـتالـي كـانـت الـحياة جـافـة
]إذا لـم تـكن رفـقتنا مـسيرة إلـى الـمصير الـنهائـي ،تـصبح الـحياة قـاحـلة ومـن ثـم لـم يـعد لهـذه الـرفـقة أي أهـمية[ .كـانـت ثـ]ثـين
عـا ًمـا مـليئة بـاkحـداث الـبسيطة والجـميلة؛ أحـداث تـقع للجـميع :اkسـرة واkطـفال والـعمل .ثـم اكـتشفت مـنذ ثـ]ث سـنوات أنـني
مــريــضة وبــالــتالــي تــغيرت حــياتــي الــتي شهــدت تــسارعـا ً ومــعها ســؤالــي عــن الــمعنى .صــادفــت أحــد أطــباء الحــركــة وطــلبت مــنه
الـمساعـدة .ودعـانـي إلـى يـوم انـط]قـة الـعام وأتـذكـر جـي ًدا الـدهـشة الـكبيرة عـند اكـتشافـي الـتوافـق الـغير مـتوقـع لـكلماتـك .فـقد
ش ــعرت ب ــأن ــك وص ــفت وف ــهمت ق ــلبي وج ــوه ــر م ــا أرغ ــب ف ــيه .إن ــه أم ــر م ــده ــش ،ب ــعد س ــنوات ع ــدي ــدة م ــن ا'ب ــتعاد ،ال ــعثور ع ــلى
الـتوافـق فـي هـذا الـمكان بـالـذات .لـم أكـن kتـصور إمـكانـية حـدوث ذلـك! وبـدأت صـداقـة بـسيطة لـلغايـة ولـكنها مـهمة وجـذريـة مـع
الـبعض ،لـدرجـة أنـه حـتى فـي هـذه اkشهـر مـن الـجائـحة وبـالـتالـي فـي لـقاءات نـادرة ،فـإن هـذه الـع]قـة هـي أهـم نـقطة مـرجـعية
بـالنسـبة لـي .إنـها صـداقـة تـسود فـيها ا'مـكانـية الـثمينة لـطريـق هـو فـرضـية جـيدة لـحياتـي :فـأنـا لـم ألـتقي بهـذا فـي أي مـكان
آخــر .وفــي ديــسمبر الــماضــي ،ذهــبت إلــى المســتشفى uجــراء فــحوصــات دوريــة ،وأثــناء انــتظار نــتائــج الــفحوصــات ،أدركــت
بـدهـشة أنـني لـم أكـن خـائـفة .لـم يـكن هـذا بـالـتأكـيد نـتيجة قـناعـات أو حـجج فـكريـة أو مـجهود إرادي .فـقد بـدا واضـحا ً لـي أن
خ ــبرة ه ــذي ــن ال ــعام ــين ،وال ــمبادرات ال ــتي ش ــارك ــت ف ــيها ،ولح ــظات ال ــصداق ــة ال ــقليلة ال ــتي ت ــمكنت م ــن م ــقاس ــمتها ،ق ــد ك ـ ّون ــت
ت ــدري ــجيا ً ي ــقينا ً م ــن إي ــجاب ــية ال ــواق ــع بس ــبب ح ــضور آخ ــر )ال ــرب( .ف ــقد اخ ــترق ــني وب ــنان ــي ،ب ــطري ــقة ل ــم أع ــيها ت ــقري ــبا ،ج ــمال
اللحـظات الـعديـدة والـدهـشة وا'مـتنان kنـني وجـدت مـكانًـا أسـتطيع فـيه طـرح أصـدق اkسـئلة .والـرجـاء لـيس شـيئًا بـلوغـه ،و'
يـتحقق بـنا ًء عـلى ظـروف يـجب أن تحـدث بـطريـقة مـعينة  -فـالـشفاء الـنهائـي أو نـهايـة الـوبـاء أو أي شـيء آخـر .-الـرجـاء مـوجـود
اôن بـالـفعل ،فـهو يـعمل فـي حـياتـي ويـؤثـر حـتى عـلى خـبرة مـرضـي .وقـد أصـبح بـالنسـبة لـي إمـكانـية الـتمتع بـمائـة ضـعف هـنا
واôن خبرة ملموسة ' يمكن انكارها«.
وح ــتى ن ــصل إل ــى ي ــقين ح ــضور ال ــمسيح وأن ن ــعيشه ك ــرج ــائ ــنا ف ــي ه ــذا ال ــمكان ع ــرف ــناه ف ــيه ،ن ــحتاج إل ــى ت ــحقق ش ــخصي،
يـتعمق فـيه دلـيل الـبدايـة ويـصبح قـناعـة .ومـا الـتقينا بـه ' يـصبح مـلكنا بسـبب جـاذبـيته أو بسـبب مـشاعـر عـاطـفية عـابـرة ،ولـكن
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ب ــفضل م ــسار ال ــخبرة ال ــذي ي ــؤك ــد ص ــحة ال ــمعرف ــة اkول ــى .إن ــها ،ك ــما ق ــلنا ،ال ــدي ــنام ــيكية ال ــتي ع ــاش ــها ال ــرس ــل’’ :وآم ــن ب ــه
تــ]مــيذه‘‘ 44.ويــشير هــذا الــتعبير إلــى خــطوات مــسيرتــهم .نــفس الــشيء يــنطبق عــلينا ،وكــل مــا يحــدث فــي أيــامــنا يــمكن أن
يـصبح مـناسـبة لهـذا الـتأكـيد ولهـذا الـتحقق .فـ] شـيء يـجب أن يـخضع لـلرقـابـة أثـناء الـمسيرة .فـفي الـواقـع ،هـذه هـي الـطريـقة
الوحيدة لبلوغ اليقين حول الوعد الذي نلناه :بتعريض أنفسنا لمواجهة كل ما يحدث لنا.
»لـقد كـانـت أسـابـيع الـدعـايـة 'نـتخابـات الـجامـعات حـافـلة بـاkحـداث ،وكـانـت أيـامـها جـميلة لـلغايـة .وعـلى الـرغـم مـن أنـني كـنت
مــحبوســة فــي الــمنزل وحــدي أمــام الــكمبيوتــر ،إ' أنــني شــعرت بــرضــا مــلموس واكــتشفت الــمزيــد مــن هــويــتي وقــيمة عــ]قــاتــي.
لــكن بــعد هــذه اkيــام الجــميلة ،عــندمــا انــتهى الــتصويــت ،شــعرت بــقدر كــبير بــاuرهــاق بســبب اuحــباط :إذ شــعرت بعجــزي عــن
إيــقاف تــأثــير نــتيجة تــلك ا'نــتخابــات عــليَ .فــلم يــصمد جــمال اkســابــيع الــماضــية أمــام حــزنــي الــذي كــان يــهيمن عــليَ ،وفــي
نــفس الــوقــت كــنت أخــشى مــن فــقدان ذلــك الجــمال الــذي اخــتبرتــه أو مــن إلــغائــه أو مــن ا'حــتفاظ داخــلي بــالــشعور بــالهــزيــمة
فــقط .وأثــارت اkيــام الــتي أعــقبت عــملية الــتصويــت الــعديــد مــن اkســئلة غــير الــمريــحة فــي داخــلي ،والــتي ' تــتركــني وشــأنــي:
لــماذا لــم يــكفيني الــرضــا بــاkســابــيع الــماضــية؟ ومــا الــذي يــصمد أمــام اuحــباط بســبب نــتيجة ا'نــتخابــات؟ لــماذا أمــيل إلــى
مـحو الجـمال الـذي عشـته؟ وبـما أنـه لـم يـتم انـتخابـي فـماذا هـناك لـي؟ لـقد قـادنـي الـشعور بـعدم الـرضـا والحـزن فـي الـبدايـة
إلـى ا'نـغ]ق تـجاه اôخـريـن وتـجاه أفـراد أسـرتـي الـذيـن أعـيش مـعهم .ومـع ذلـك ،بـعد يـومـين  ،تـغلب فـي ا'حـتياج إلـى الـحكم
عــلى اkســابــيع الــتي عشــتها ،حــتى ' أفــقدهــا .وقــادنــي هــذا إلــى طــلب الــمساعــدة مــن اkصــدقــاء والــتركــيز حــتى عــلى الجــزء
اkك ــثر إزع ـ ً ـ
ـاج ا ل ــي وال ــعار ال ــذي ش ــعرت ب ــها .وان ــدل ــع ص ــراع ب ــين م ــقياس ــي ل ــنفسي ح ــول م ــا أف ــعله وب ــين الح ــزن ال ــذي أج ــد
نــفسي فــيه والــشعور بــالــرضــا الــذي اخــتبرتــه ،والــذي أود أن يــظل حــيا ً دائـ ًـما .وأوضــح لــي صــديــق كــيف تــم تــعظيم إنــسانــيتي
فـي هـذا الـظرف .لـقد صـدمـنيk ،نـني لـم أسـتطع رؤيـة أي شـيء إيـجابـي فـي فـضيحتي هـذه ،وبـد'ً مـن ذلـك أدركـت أنـه مـن
نــاحــية ،يظهــر ضــعفي البشــري ،والــذي لــم يــعد بــإمــكانــي تــجنب الــنظر إلــيه ،ومــن نــاحــية أخــرى ،حــقيقة أنــني كــنت بــبساطــة
راضية بتطوعي وإخبار اôخرين بما أعيشه«.
وحـتى ' نـتوقـف فـي مـسيرة تـحققنا الـشخصي عـلى وجـه التحـديـد ،عـلينا أن نـكون داخـل مـكان يحـطم مـقايـيسنا بـاسـتمرار
ويفتح أعيننا مرة أخرى حتى نرى ما لن نراه لو' ذلك.
ف ــال ــطري ــقة ال ــتي يتح ــدى ب ــها ي ــسوع م ــقياس ب ــطرس ي ــو ًمــا ب ــعد ي ــوم ه ــي ط ــري ــقة ت ــوض ــيحية ل ــذل ــك .وال ــنموذج ه ــو مشه ــد غس ــل
ـند الـ ِ
ـله وإلــى الـ ِ
اôب ج ـ َع َل فــي ي ـ َديـ ِـه ُكـ َلّ شـ ٍ
ـيء ،وأنَّ ـ ُه جــا َء ِمـ ْن ِـع ِ
ف أ َنّ
ـله َيــعو ُد .فــقا َم َـع ِـن ال ـ َعشاءِ
اkرجــل » .وكــا َن َيــسو ُ
َ
ع َيــع ِر ُ
ـمس ُحها بـال ِـم َ ِ
أرج َل الـتَّ]م ِ
خذَ ِم َ
غس ُل ُـ
غس َل ٍة و َبـدأ َي ِـ
بّ مـا ًء فـي َم ِـ
ـزر ِبـها ،ثُـ َم َـ
وخـ َلعَ ثـو َبـ ُه وأ َـ
ـزر ِبـها.
ـيذ و َي َ
ص َ
نشفَة الـتي اَتَّ َ
ـنشفَ ًة واَتَّ َ
س ،قـ َ
ـت تَ ِ ـ
ـال َلــه ِ ـ
فــل َمّا َدنــا ِمـ ْن ِ ـ
ـت اَ ôن ' تَــف َه ُم مــا أنــا
ع’’ :أنـ َ
س معانُ’’ :يــا س ـ ِّي ُد ،أأنـ َ
غس ُل ِرجــليَّ؟‘‘ .فــأجــا َبــه َيــسو ُ
ـطر َ
س معا َن ُبـ ُ
أع َـم ُل ،ولـكنّ َ َك سـتَف َه ُم ُه فـيما َبـع ُد‘‘ .ف َ
ِـ
س’’ :لـن تَ ِـ
ـنت '
أغس ُل َك ،فـ] نَـصيبَ
ع’’ :إ ْن ُك ُ
غس َل ِرجـليَّ أبـ ًدا‘‘ .أجـا َبـه َيـسو ُ
ـطر ُ
ـقال َلـه ُب ُ
لـ َـك َـمـعي‘‘ .فـ َ
غس ْل ِرجــليَّ وحـ َد ُـهـما ،بـ ِل ا َ ِـ
س’’ :إذًا يــا سـ ِّي ُد ' ،تَ ِـ
ـقال َلــه ِـ
ورأســي‘‘« 45.مــا الــذي
ـطر ُ
غس ْل َمـ َع ُهما يـ َد َيّ َ
س معا ُن ُبـ ُ
تغلب عليه لدرجة جعلته يتراجع بشكل مفاجئ ،ويتخلى عن التمسك بمعياره؟ حبه للمسيح.
وحــتى ' نــظل مــسجونــين فــي مــنظومــاتــنا الــفكريــة الــتي تــتشكل فــينا بــ] هــوادة والــتي نــتعلمها مــن الــبيئة الــتي نــحن فــيها،
نــحتاج إلــى التجــدد الــدائــم’’ .فــالــحكم الــمنفتح بــشكل دائــم وغــير الــمتحيز هــو فــي الــواقــع غــير مــمكن لــلقوة البشــريــة وحــدهــا
حـيث أنـه الـحكم الـوحـيد الـذي يـحترم و ُي ِ
ـعظم ديـنامـيكية الـعقل )الـذي هـو انـفتاح عـلى الـواقـع بمجـمل عـوامـله(‘‘ 46.وحـتى يـكون
ـكرارا؛ وه ــذا ال ــمكان ه ــو ’’ج ــزء ي ــؤه ــل ا'ن ــسان
ـرارا وت ـ ً
ذل ــك م ــمكنًا ،ه ــناك ح ــاج ــة إل ــى م ــكان ي ــفتح ع ــقول ــنا ع ــلى م ــصراع ــيها م ـ ً
لـلشمولـية‘‘ 47،كـما ي ّ ِ
ـتما
ـعرف اkب جـوسـانـي خـبرة الـكاريـزمـا )الـموهـبة( .ومـن أجـل عـدم ا'سـتس]م لـلمقايـيس الـتي تـميل ح ً
تش ُدد ح ــكمنا وال ــتي غ ــال ـبًا م ــا ن ــتعثر ف ــيها ' ،ي ــلزم ب ــذل جه ــد ج ــبار و' اس ــترات ــيجية ذك ــية .إذ ي ــكفي ب ــبساط ــة م ــواص ــلة
إل ــى َ ـ
 44يو ١١ :٢؛ وانظر صفحة  ٩٩من هذا الكتاب.
 45يو .٩-٣ :١٣
 46ل .جوساني-س .ألبرتو -ج .برادس ،توليد آثار في تاريخ العالم ،كتاب سبق ذكره ،الصفحة .٩١
 47الكتاب المذكور أع]ه ،الصفحة .١٢٩
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الـنظر إلـى ذلـك الـواقـع الـحي الـذي يـسانـد تـوسـيع آفـاق عـقولـنا؛ ونـحن بـحاجـة إلـى حـب لهـذا الـمكان يـمكننا مـن رؤيـة شـمولـية
اkشياء ،و' يسمح للعقل بالفشل في انفتاحه اkصلي.
وكـلما اخـتبرنـا قـدرة هـذا الـمكان عـلى تجـديـد نـظرتـنا kنـفسنا والـعالـم ،كـلما زاد حـبنا لـه .ويـعمق الـتحقق ويـغذي ويـثبت وعـي
ا'نتماء إلى اkداة التي اختارها المسيح لجذب حياتنا ومرافقتها.
إنـها بـالـضبط نـفس ديـنامـيكية الـبدايـة ،عـندمـا عـاش الـت]مـيذ بـصحبة يـسوع .وأضـاف اkب جـوسـانـي بـتعبير جـميل لـلغايـة أن
كـل يـوم قـضوه مـعه كـانـوا يـضيفون ’’حـفنة مـن الـغراء‘‘ 48،وزادوا ارتـباطًـا عـمي ًقا بـه ،والـذي كـان حـكم تـقديـر مـليء بـاkسـباب
وب ــدون أي ظ ــل م ــن ال ــ]ع ــق]ن ــية أو اuك ــراه .وب ــنفس ال ــطري ــقة ،ف ــم]زم ــتنا ل ــرف ــقة الج ــماع ــة ال ــتي ال ــتقينا ب ــها ،إذا ق ــبلنا إج ــراء
الـتحقق مـن الـمقترح الـذي أتـت بـه ،يـجعلنا أكـثر ارتـباطًـا بـه بـشكل عـق]نـي ،وفـوق كـل شـيء ،ويـقودنـا إلـى ا'كـتشاف اkكـثر
شـخصية لهـذا الـحضور الـذي هـو عـ]مـة لـه ،وجـه ظـاهـر :فـالـمسيح رجـاؤنـا .وهـذا هـو فـي الـواقـع الهـدف مـن وجـوده .لـذلـك مـا
حدث للت]ميذ يحدث لنا اليوم ً
أيضا :فمن التعلق بحضوره تنبع زهرة الرجاء.
ويــقول اkب جــوســانــي فــي كــتاب الــريــاضــة الــروحــية kخــويــة الحــركــة اkخــير الــذي صــدر لــت ّوه» :لــقد قــام بــطرس بــكل أنــواع
الـتصرفـات ،ومـع ذلـك فـقد عـاش حـالـة مـن ا'نجـذاب الـعاطـفي الشـديـد تـجاه الـمسيح .لـقد فـهم أن كـل شـيء فـي نـفسه يـميل
إلــى الــمسيح ،وأن كــل شــيء قــد تجــمع فــي تــلك الــعيون وفــي ذلــك الــوجــه وفــي ذلــك الــقلب .ولــم تســتطيع خــطايــا الــماضــي و'
سـقطات المسـتقبل أن تـكون مـانـعا ً لـه :فـقد كـان الـمسيح هـو مـنبع ومـكان رجـائـه .ومـهما كـان مـن اعـتراضـات عـلى مـا فـعل أو
عــلى مــا كــان يــمكن أن يــفعله فــقد ظــل الــمسيح  -مــن خــ]ل ضــباب تــلك ا'عــتراضــات  -مــصدر نــور رجــائــهk .نــه كــان يــحترمــه
ويـقدره قـبل أي شـيء ،مـنذ اللحـظة اkولـى الـتي نـظر فـيها يـسوع إلـيه :لـقد أحـبه مـن أجـل هـذا’’ .نـعم ،يـا رب ،أنـت تـعلم أنـك
ما أحبه و أقدره بطريقة فائقة‘‘«49.
فـالـمسيح هـو يـنبوع نـور رجـائـنا .وصـحبتنا الـتي ُولِـدت مـن نـعمة الـموهـبة الـتي مـنحها الـله لـÑب جـوسـانـي ،هـي عـون لـنا كـي
ـكمن فـي أن اuيـمان هـو كـل شـيء ،وأن ا'عـتراف بـالـمسيح
نـعيش تـوبـتنا واهـتدائـنا إلـى الـمسيحk’’ ،ن جـوهـر خـبرة الحـركـة ي ُ
هــو كــل شــيء فــي الــحياة وأن الــمسيح هــو مــركــز الــكون والــتاريــخ‘‘ 50.واkخــوة بــيننا وشــبكة الــع]قــات الــتي تُــشكل الحــركــة
’’هــي طــريــقتنا لــعيش ســر الــمسيح الــحاضــر‘‘ 51:وهــي ليســت مهــرب مــن الــدرامــا الــشخصية لــلع]قــة مــع الــمسيح؛ بــل عــلى
الــعكس مــن ذلــك ،فــهي الــعون وا'ســتفزاز حــتى نــعيشه بــشكل عــميق وواع ٍ .إنــني أريــد أن أعــيش بــاســتمرار درامــا حــريــتي
الـتي تـحثني عـلى الـقول’’ :أنـت‘‘ لـلمسيح بمجـرد أن أفـتح عـيني كـل صـباح .إنـها نـفس الـدرامـا الـتي عـاشـها يـسوع’’ :وقـامَ
ـب إلــى مـ ٍ
َقـ َ
ـكان ُـمـقف ٍر ،وأخـذَ ُيــص ّلي ُـه َ
ـبل طُــلوع ِ الفَجـ ِر ،ف َـ
ـناك‘‘ 52.فــعلى هــذا المســتوى نســتثمر حــياتــنا .وقــال اkب
خ َـر َج وذ َـه َ
جـوسـانـي قـبل ثـ]ثـين عـا ًمـا بـالـضبط’’ :لـقد جـاءت اللحـظة الـتي تـسير فـيها الحـركـة بـقوة حـبها لـلمسيح فـقط الـذي يـتمتع بـه كـل
واحـد مـنا ،والـذي يـطلبه كـل مـنا فـي صـ]تـه ]مـن[ الـروح الـقدس‘‘ 53.لـذلـك تسـتمر الحـركـة بـفضل حـب كـل واحـد مـنا لـلمسيح.
والباقي  -أي جهودنا ونوايانا  -هو هش للغاية.
لــذلــك ،لــن تُــغنينا هــذه الشــبكة مــن الــع]قــات عــن الــدخــول فــي عــ]قــة مــع الســر )الــله( فــقط ،بــل تــثير هــذه الــع]قــة بــ] تــوقــف
وتـجعلها مـمكنة بـصورة دائـمة .فـفي الـواقـع ،إن لـم يـكن يـجعل نـفسه حـاضـرا ً اôن ،مـن خـ]ل صـحبة انـسانـية ومـكان وشـبكة
مــن الــع]قــات ،فــسيظل الســر )الــله( غــري ـبًا وســتنتصر عــلينا عــقلية الجــميع الــسائــدة ،والــتي تــتغذى عــلى اôمــال تــصمد أمــام
صدمات اkحداث وتحاول بطرق كثيرة كثيرة محو السر )الله( من الحياة.

 48نفس الكتاب المذكور أع]ه ،صفحة .١١٣
 49اkب لويجي جوساني ،عبر صحبة المؤمنين ،كتاب سبق ذكره ،صفحة .١٣٢
 50اkب لويجي جوساني ،صحبة غير مألوفة ،كتاب سبق ذكره ،الصفحات .١٩٢-١٩١
 51اkب لويجي جوساني ،أعمال الحركة .وأخوية الشراكة والتحرر ،سان باولو ،تشينيسيللو بالسامو )مي]نو(  ،٢٠٠٢الصفحة .٧١
 52مر .٣٥ :١
» 53المسئولية المشتركة ،مقتطفات من نقاشات المجلس الدولي لحركة الشراكة والتحرر« أغسطس  ،١٩٩١مجلة آثار ،عدد  ،١٩٩١/١١صفحة .٣٢
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ـغارا وكـباراً ،يـحتاجـون فـي الـنهايـة إلـى شـيء
إنـه السـر )الـله( الـحاضـر بـالتحـديـد هـو مـا نـحتاجـه جـمي ًعا لـنعيش’’ .فـالبشـر ،ص ً
واحــد :الــيقين بــإيــجابــية زمــنهم وحــياتــهم والــيقين بــمصيرهــم‘‘ 54.لــكن هــذا الــيقين  -الــذي ُيــدعــى ’’الــرجــاء‘‘  ' -يــمكننا مــنحه
kنـفسنا و' حـتى مـن خـ]ل ا'نـضمام سـويـا ً والـتضامـن وبـتضافـر جـميع جـهودنـا :فـالـله الـذي صـار إنـسانًـا ،بـموتـه وقـيامـته،
هــو الــوحــيد الــذي يــمكنه أن يــروي ظــمأنــا لــمصيرنــا الــنهائــي وuيــجابــية الــوجــود الــذي يــبنينا مــن الــداخــل .وكــما قــلنا ،إن الــلقاء
بـحضوره ،بـالـشكل الـذي جـذبـنا ،هـو نـعمة حـياتـنا ،وهـو الـرحـمة الـ]محـدودة الـتي احـتضن بـها الـرب عـدمـيتنا .ولـكن ' يـمكننا
ا'حتفاظ بها kنفسنا ،كما لو كان امتيازًا لنا.
’’كــنت أدرس فــي الــجامــعة وجــاءت زمــيلة لــي لــم أراهــا مــنذ شــهور لــتحيتي .وبــدأت تــحكي لــي عــن نــفسها وعــن خــوفــها مــن
الـوضـع الـوبـائـي الـذي يشـل حـياتـها ،وعـن رجـاءهـا فـي الـعلم الـذي سـيأخـذ مجـراه وأن الـلقاح سـيعيدنـا إلـى حـياتـنا الـطبيعية.
وق ــال ــت ل ــي أن ــه ح ــتى ذل ــك ال ــحين ف ــأن ــا م ــحكوم ع ــليَ ب ــال ــتوق ــف ع ــن ال ــحياة .ف ــقلت ل ــها أن ال ــظروف ب ــالنس ــبة ل ــي ه ــي ع ــام ــل
يــساعــدنــي فــي الــنضوج وأخــبرتــها بــدهــشة أن أعــظم نــعمة هــي وجــود مــكان ووجــوه يــمكنني الــعودة إلــيها kتــوســل إلــي نــظرة
ـوارا كهـذا
أكـثر حـقيقية عـلى ذاتـي .وبـعد بـضعة أيـام ،كـتب لـي زمـيلتي وهـي تـشكرنـي وتـقول لـي أنـها مـن سـنوات لـم تُجـ ِر ح ً
»مـليء بـكل هـذه الـمعانـى« .فـقلبها يـرغـب فـي مـا أرغـب فـيه :يـقين بـالـحاضـر يـمكننا مـن خـ]لـه الـمضي ُـق ُدمـا ً والـتعامـل مـع كـل
ب ــ] خ ــوف .وف ــي ه ــذه اkشه ــر ،م ــن ب ــداي ــة اuغ ــ]ق ف ــصاع ـ ًدا ،إك ــتشفت أن ــني م ــحبوب ــة ك ــما أن ــا ،وم ــمتلئة ب ــا'م ــتنان ل ــوج ــود
أش ــخاص أم ــام ــي ،م ــن أج ــل ال ــطري ــقة ال ــتي ي ــعيشون ب ــها ح ــيات ــهم وي ــنظرون ب ــإخ ــ]ص kن ــفسهم ،وال ــذي ــن ي ــول ــدون ف ـيَ رج ــاء
لـحياتـي .إذ أن الـتعرف عـلى الـمسيح الـحاضـر فـي يـومـي أصـبح أكـثر اسـتمراريـة ويـولـد فـيَ جـيشانـا ً مـن الـمشاعـر تـعيدنـي
إلـى الـوضـع اkكـثر صـد ًقـا مـع الـقلب تـجاه كـل شـيء .واكـتشفت حـقيقة مـا هـو مـكتوب فـي ُمـلصق عـيد الـمي]د’’ :إن حـضور
الـمسيح فـي حـياتـنا الـطبيعية يـعني تـزايـد دقـات الـقلب بـشكل دائـم :ويـصبح تـأثـر الـمشاعـر بـحضوره تـأثـرا ً لـلحياة الـيومـية .إذ
' يوجد شيء عديم الفائدة ،و' يوجد شيء غريب ،و ُيولد الحب لكل شيء ،لكل شيء‘‘.
ويــدخــل الــمسيح ،كحــدث حــقيقي الــيوم  -ولــيس مجــرد حــدث حــقيقي وقــع مــنذ ألــفي عــام  -إلــى حــياتــنا الــطبيعية ويــغيرهــا،
ويـحولـها إلـى حـياة أكـثر حـقيقية وأكـثر إنـسانـية .فـإذا كـان الـمسيح حـدثًـا حـقيق ًيا بـالنسـبة لـي وإذا قـبلته وسـمحت لـه بـالـدخـول
إل ــى ع ــال ــم ح ــيات ــي ال ــيوم ــية ال ــمعتادة ،وي ــكون ه ــذا م ــوثَّقا ً ب ــال ــتغيير ال ــذي يح ــدث ف ــي ح ــيات ــي .وق ــال اkب ج ــوس ــان ــي ع ــن
’’الــمسيحية‘‘ فــي عــام » ،١٩٦٤أنــها طــريــقة جــديــدة لــلعيش فــي هــذا الــعالــم .وهــي نــوع مــن الــحياة الجــديــدة :فــهي قــبل أي
شــيء ' تُــمثل بــعض الــخبرات الــخاصــة أو بــعض الــطرق أو الــمبادرات إلــى جــانــب أخــرى ،أو بــعض الــتعبيرات أو الــكلمات
الـتي يـمكن إضـافـتها إلـى قـامـوس الـمفردات الـمعتاد« .وواصـل قـائـ]ً’’ :ومـثل الـلقاء ،هـكذا يـتشابـه ا'قـتراح الـمسيحي الـيوم
بـالنسـبة لـنا مـع الـدعـوة الـتي تـأتـينا مـن واقـع إنـسانـي مـن حـولـنا؛ ومـن الـرائـع أن يـكون لهـذا ا'قـتراح ،الـفريـد مـن نـوعـه بـين
ًـ
اôخـريـن ،وجـ ًها مـوجـودا ً وم
ـلموسا :وأن يـكون جـماعـة فـي الـعالـم ،عـالـم داخـل الـعالـم ،وواقـع مـختلف داخـل الـواقـع ،و' يـختلف
باخت]ف ا'هتمامات ،بل للطريقة المختلفة التي يحقق بها المصالح المشتركة‘‘55.
إن ا'خت]ف الذي أتي به حدث المسيح في حياة أولئك الذين صادفوه وقبلوه هو العامل الذي نبلغ به الرجاء.
ولـكن ' يـمكننا الـتوقـف للحـظة .إذ يـجب عـلى الـجاذبـية الـتي نـختبرهـا مـن أجـل تجـديـد لـقاءنـا بـه ومـن أجـل اسـتمرار جـماعـتنا
الـمسيحية ،أن تـصير فـي داخـلنا عـم]ً ويـقظة )’’مـثل الـشخص الـذي اسـتحوذ عـلى شـيء جـميل لـلغايـة وعـليه أن يـدافـع عـنه،
لـذلـك فـهو يـقف فـي الـبرج و' يـنام .فـهو يـظل فـي حـالـة انـتباه وتـركـيز‘‘( ويـجب أن يـصبح ذاكـرة .والـذاكـرة »ليسـت أن نـتذكـر
أنــفسنا ،بــل هــي الــتواصــل المســتمر مــع حــضور )الــرب( ،بمجــرد أن يــكشف لــنا عــن ذاتــه كــحضور دائــم؛ وبمجــرد أن يــكشف
لــنا عــن ذاتــه ،فــإنــه يتجــلى كــحضور يــظل مــعنا )kنــه ُيـ ِ
ـشكلنا( ويــصبح مــحسوسـا ً ومــرئـ ًيا فــي اôخــريــن وحـ
ـضورا يجــمعنا كــي
ً
نعيشه .وهذا حقيقي إلى درجة أننا سميناها شركة واتحاد ) ،(Comunioneتماما مثل اuفخارستيا«56.
ً

 54اkب لويجي جوساني» ،المسيح هو الرجاء« ،رسائل حركة الشراكة والتحرر ،عدد  ،١٩٩٠/١١صفحة .١٨
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الفصل السادس

الرجاء تحت إختبار الظروف
ـول لــ ُكم :مـا ِـم ْن أح ٍـد تـر َك بَـيتًا أو إخـ َوةً أو أخ ٍ
ع)) :الـح َّق أقـ ُ
وم ْ
ن
ـوات أو أ ُ ًمّـا أو أبًـا أو أو' ًدا أو ُـحقو'ً ِـم ْن أجـلي ِـ
»فـأجـابَـ ُه يَـسو ُ
َ
ـبـيوت واuخ ـ ِ
ِ
ِ
ـال ف ــي ه ـ ِـذ ِه الـ ـ ُدّن ــيا ،مـ ـعَ ا'ض ـ ِ
ـوة واkخ ـ ِ
ـوات واَ ُ kمّ ـ ِ
ض ٍ
شار ِة ،إ'َّ ن ـ َ
عف ِـم ـ َن ال ـ
هادات ،م ــئ َة ُـ ـ
ـط
ـهات واkو'دِ
أجـ ـ ِل الـ ـ ِب َ
ِ
ـح ِ
قول ،ون ـ َ
ـال ف ــي
اôخـ َر ِة ال ــحياةَ اkب ــديَّ ـ َة« 1.ف ــقد أع ــطى ي ــسوع ن ــفسه م ــعيار ال ــتحقق م ــن إت ــباع ــه .وب ــنفس ال ــطري ــقة ،ف ــإن
وال ـ ُ
ال ــرج ــاء ال ــموع ــود kول ــئك ال ــذي ــن ي ــعيشون ه ــذا ا'ت ــباع ي ــطلب  -أص ــر  -ي ــحتاج إل ــى ال ــتحقق م ــنه ب ــمقارن ــته ب ــال ــظروف ب ــدون
استبعاد أي شيء.
 (١الرجاء الذي \ يخيب التوقعات
إن الـرجـاء الـذي ' ُيـ َ
خ ِيب وعـد الـمسيح يـجب أن ُيظهـر صـموده أمـام التحـديـات الـتي تـجبر الـوجـود ا'نـسانـي عـلى مـواجهـتها
والـتي وضـعتها أمـام أعـيننا هـذه اkزمـنة بـطريـقة ' تـرحـم .فـكل واحـد ،سـواء شـاء أم لـم يـشأ ،مـدعـو لـلتحقق مـن اتـساق رجـاءه
فـي مـواجـهة كـل مـشقة وكـل اسـتفزاز وبـنوع خـاص تـلك اkكـثر أهـمية .وقـلنا مـع اkب جـوسـانـي أن ’’البشـر ،صـغارا ً وكـباراً،
يــحتاجــون فــي الــنهايــة إلــى شــيء واحــد :الــيقين بــإيــجابــية زمــنهم وحــياتــهم والــيقين بــمصيرهــم‘‘ .وفــي مــواجــهة ظــروف مــعينة،
يظهـر إلـى السـطح إذا كـان هـذا الـيقين حـاضـر فـينا أم يـسود عـدم الـيقين والـخوف الـلذان ُيـعيقانـنا عـن الـبناء و ُيـغرقـانـنا فـي
القلق ويجع] تركيزنا ينصب على أنفسنا.
إذن ت ــأت ــي ال ــمساه ــمة اkس ــاس ــية ف ــي ال ــتحقق م ــن رج ــاؤن ــا م ــن ال ــواق ــع .ف ــال ــظروف ح ــاس ــمة kن ــها تظه ــر ،م ــن ن ــاح ــية ،ات ــساق
رجــاءنــا ،ومــن نــاحــية أخــرى ،يــتأصــل الــرجــاء الــحقيقي فــي أعــماق أنــفسنا .لــذلــك لــكي نــتحقق إذا كــان الــرجــاء الــمسيحي '
يــخيب الــتوقــعات ،عــلينا مــواجــهة مــا ' يــقينا مــنه الــواقــع ،بــالــمواجــهة والــصدام مــع الــظروف ،خــاصــة تــلك الــتي ' مــفر مــنها.
ـتحققنا مــن ذلــك
ويــسكن فــينا هــذا الــرجــاء الــذي بــلغوه وقــدمــوا شــهادة بــه لــنا ويــصبح لــنا ’’وحــدنــا‘‘ فــي تــعامــلنا مــع الــظروف بـ ُ
طوال مسيرة حياتنا.
أ( الموت
لـنفكر أو'ً فـي الـعقبة الـكبرى ،تـلك الـتي مـن وجـهة نـظر مـعينة تـأتـي فـي الـنهايـة ،حـيث يـتم وضـعها فـي نـهايـة الـحياة ،ولـكنها
تــصاحــب كــل لحــظة مــن لحــظات حــياتــنا ،كــساكــن غــير مــريــح ومــزعــج لــلوعــي ا'نــسانــي :وهــو الــموت .كــيف يــكون لــديــنا الــيقين
فــي المســتقبل بــدون مــواجــهة أعــتى الــخصوم؟ كــتب الــمؤرخ الــعظيم هــويــزيــنجا أن الــموت يشــترك فــي تــعريــف الــحياة’’ :فــفي
الـتاريـخ كـما هـو فـي الـطبيعة ،يـسير الـموت والـمي]د دائ ًـما جـنبًا إلـى جـنب‘‘ 2.فـالـموت ظـاهـرة مـن ظـواهـر الـحياةk ،نـه يحـدث
لــكائــن حــي .لــذلــك فــهي مــشكلة ' يــمكن تــجنبها ،نــاهــيك عــن وجــود كــائــن واع ٍ بــذاتــه مــثلنا :بــل أن مــعرفــة الــموت تــميز بــشكل
أسـاسـي وعـينا بـأنـفسنا ،حـتى لـو حـاولـنا بـطرق عـديـدة فـرض الـرقـابـة عـلى هـذه الـمعرفـة .فـقد وضـع الـوبـاء الجـميع مـن جـديـد
أمــام حــقيقة الــموت اkولــية .وإذا لــم يــكن اkمــر مــألــوفًــا لــنا ،وإن كــنا غــال ـبًا مــا نــسيناهــا وغــطيناهــا فــي حــياتــنا الــيومــية ،فــقد
اضـطررنـا إلـى ا'عـتراف بـه لـيس مـثل مـن يـ]حـظه مـن الشـرفـة أو يـشاهـده عـلى شـاشـة الـتلفزيـون ،ولـكن مـثل مـن تـعرض لـه
وح ِـ
ُـ
وص ر بـه .فـكل واحـد فـينا عـاش هـذه الـخبرةk ،ن الـموت اقـترب مـنه مـن خـ]ل أفـراد أسـرتـه أو أصـدقـائـه الـذيـن رحـلوا وkن
 1راجع مر .٣٠-٢٩ :١٠
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كــل يــوم كــان عــلينا و' يــزال يــتعين عــلينا الــتعامــل مــع أعــداد الــموتــى .فــنحن جــمي ًعا فــي مــواجــهة تحــدي ،و' يــمكن kحــد أن
يتظاهر بأن الواقع أقل »كآبة«.
دعــونــا نــرى مـ ًعا كــيف أدرك اkب جــوســانــي تحــدي الــموت .فــهو عــند قــراءتــه لــكتاب صــلوات الــساعــات ،يــتوقــف عــند عــبارة مــن
س ر ِب َـه ِ
ح ياءِ .
خ ِـ
خ َلقَ ُـك َلّ شـي ٍَء لِـ َكي َيــكون وإِ َنّ َـ
فإنَّــه َـ
ـ]ك اْ َ kـ
ـ]ئـقَ الــعا َلـم ِ ُـمـفيدة
ســفر الــحكمةَ َ k’’ :نّ الــل َه لــم َيــصنعِ الـ َـموت و' ُي َـ ّ
ـيس فــيها ِ ـ
س ّم ُمهــلِك و' ُمـ ْل َك لـ َـمثْوى اْ kمــوات عــلى اkرضَ َ k .نّ ال ـ ِب َرّ خــالِــد‘‘) .حــك  .(١٥-١٣ :١ويــ]حــظ  -خــ]ل لــقاء عــام
و َلـ َ
ـحيحا
» :- ١٩٩٠لــقد شــعرت بــدهــشة كــبيرة كــدهشــتي مــن تــمرد عــميق :وصــرخــت أن هــذه الــكلمات ليســت حــقيقية .ولــيس صـ ً
أن الـعدالـة تـسود إلـى اkبـد ،فـي عـالـم يـمكن أن يـلقى فـيه صـديـقانـا الـشابـان مـاركـو وأنـدريـا حـتفهما فـي رحـلة إلـى الـجبال،
ومــع ذلــك« ،يــضيف فــي الــحال»،إن لــم يــتمسك ا'نــسان بــطريــقة مــا بهــذه الــعبارة ' يــمكنه أن يــعيش بــدون رجــاء إيــجابــي«.
ويـواصـل ،واôن يـوجـد أمـام البشـر بـديـلين لـلتمسك بهـذه الـعبارة» :فـمن نـاحـية ،هـناك تـفاؤل غـريـزي بـ] أسـاس مـن الـصحة.
وهـو الـتفاؤل الـذي يـهيمن عـلى كـل الـثقافـة الحـديـثة :فـقد ورثـناه مـن الـعالـم الـيونـانـي والـرومـانـي .لـكن جـذوره مـوجـودة فـي كـل
ال ــعصور .إن ــه ت ــفاؤل ف ــكري ف ــي ال ــحياة ' يس ــتطيع ا'ن ــسان أن ي ــعيش ب ــدون ــه .ل ــكنه ت ــفاؤل س ــطحي وك ــاذب؛ ف ــأول ــئك ال ــذي ــن
يـتظاهـرون بـا'حـتفاظ بهـذا الـتفاؤل 'بـد أنـهم فـي غـفلة عـميقة مـما يحـدث بـالـقرب مـنهم .لـذلـك هـو تـفاؤل تـهكمي .ومـن نـاحـية
أخــرى ،يــتجاوب ا'نــسان بــالــرجــاء فــي قــوة إرادتــه وفــي قــدرتــه الــبناءة؛ وهــذه أيــضا ً ســمة مــن ســمات عــالــمنا .ويــتم طــرح حــل
الــحياة فــي شــكل مــثالــيات غــير واقــعية أو مــشاريــع ذاتــية ،ســواء بــشكل فــردي أو جــماعــي .ويــتم وضــع الــخ]ص فــي أشــكال
مـختلفة مـن الـمثالـيات الـ]واقـعية ،ويـتم تـثبيته فـي اkحـ]م ،أي فـي آمـال محـدودة ،تـقوم عـلى بـعض الـخصائـص .فـأي شـكل
مــن أشــكال الــمثالــيات )الــنساء والــمال والــسياســة( ،كــرد فــعل عــلى الــعطش إلــى اuيــجابــية الــذي يــتشكل فــي قــلب اuنــسان،
يحمل العنف في طياته«3.
ٍ
كاف.
فهذه إذن يمكن أن تكون البدائل ،المليئة باkكاذيب والغموض ،وك]هما غير
خ ِ
ـلقنا لــلحياة :إذ يــؤكــد الــمقطع الــذي قــرأنــاه مــن ســفر الــحكمة عــلى طــبيعة قــلب اuنــسان؛ ولــكن مــن الــذي
إنــه حــقيقي ،أنــنا ُـ
يــعطي ا'جــابــة عــلى طــبيعة الــقلب هــذه وعــلى رغــبتنا فــي الــحياة الــتي تُـ َ
ـش ِك ُلنا و' يــمكن إيــقافــها؟ إنــه الــمسيح وحــده ،الــذي
م ــات وق ــام م ــن ب ــين اkم ــوات ،ه ــو ال ــذي ي ــعطيكم ا'ج ــاب ــة» .ف ــال ــجواب ال ــوح ــيد ال ــممكن ع ــلى ال ــمقطع ال ــذي ق ــرأن ــاه م ــن س ــفر
ال ــحكمة ه ــو أن ال ــكلمة ص ــار جس ــدا ً« .ف ــليس ه ــناك إج ــاب ــة إ' ف ــي ال ــمسيح .ف ــبدون ال ــمسيح ،ف ــي ال ــواق ــع’’ ،س ــنضطر إل ــى
ال ــوق ــوع إم ــا ف ــي ت ــفاؤل زائ ــف وم ــتكبر وت ــهكمي ح ــتى ل ــو ك ــان م ــن ص ــنع ف ــ]س ــفة ع ــظماء ،أو ال ــوق ــوع ف ــي م ــثال ــية م ــبتذل ــة أو
ضخمة ،مليئة بالعنف في كل اkحوال‘‘4.
خ َلقَ ُـكلَّ
صلب الـمسألـة ا'نـسانـية ،فـهي الـمركـز الـعصبي مـن وجـهة نـظر قـلب اuنـسان .فـالـله » َـ
إن عـبارة سـفر الـحكمة تـمس ُـ
خـ ِ
ش ـي ٍَء لِ ـ َكي َي ــكون وإِ َنّ َ
ـيس ف ــيها ِ ـ
س ّم ُمه ــلِك و' ُم ـ ْل َك ل ـ َـمثْوى اْ kمــوات ع ــلى اkرضَ َ k .نّ ال ـ ِب َرّ خ ــالِ ــد«.
ـ]ئــقَ ال ــعا َل ـم ِ ُمــفيدة و َلـ َ
ويـصر اkب جـوسـانـي فـي مـناسـبة قـبل وقـت قـصير مـن تـلك الـتي اسـتشهد بـها ،أنـه بـدون الـمسيح »لـما كـان هـذا حـقيقي،
kن الـتناقـض يـنتهي بـتدمـير كـل مـا تـخيله وبـناه ا'نـسان وبـإغـراقـه فـي دوامـة الـموت .فـبدون الـمسيح ' يـمكننا تـبريـر كـلمات
الكتاب المقدس هذه«5.
فـالـمسيح الـمائـت والـقائـم مـن بـين اkمـوات هـو الـجواب الـوحـيد عـلى سـؤال الـحكمة ،أي عـلى الـسؤال ا'نـسانـي .وقـال يـسوع
ـؤم ُن ِبـه بـل تـكو َن لـه الـحياةُ اَkب ِ
ـد َيّـة«6.
بّ الـعا َلـ َم حـتَّى إِنَّـه جـا َد ِبـاب ِـنه الـ َوحـيد لِـ َكي ' َيهـلِ َك ُـك ُلّ َمـن ُي ِـ
لـنيقوديـموس » :إِ َنّ الـل َه أَحـ َ
وهــنا يجــد ســببه الــنهائــي ،أي الــرجــاء الــحقيقي ،حــياتــنا :يــسوع الــمسيح هــنا واôن ،حــدث حــقيقي فــي حــياة اuنــسان .لــكن
كل هذا يجب  -أكرر  -أن يصبح خبرة شخصية.

 3اkب لويجي جوساني» ،المسيح هو الرجاء« ،رسائل إلى أعضاء حركة الشراكة والتحرر ،سبق ذكرها ،صفحة .١٤
 4الرسائل المذكورة عاليه ،صفحة .١٥
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كــتبت لــي طــالــبة جــامــعية» :لــëجــابــة عــلى الــسؤال ’’هــل يــوجــد رجــاء؟‘‘ لــم يــكن هــناك مــفر مــن الــتفكير فــي لحــظة محــددة مــن
حـياتـي :جـنازة صـديـقة لـي الـتي انتحـرت قـبل ثـ]ث سـنوات .وخـاصـ ًة ،عـندمـا ذهـبت إلـى الـجنازة ،أثـار تـفكيري شـيئين .اkول
ك ــان وض ــعي ف ــي ال ــكنيسة أث ــناء ال ــقداس :ف ــقد ك ــنت راك ــع ًة ط ــوال ال ــوق ــت وأص ــلي م ــن أج ــل خ ــ]ص ت ــلك اللح ــظة ال ــمؤل ــمة
والــمأســاويــة ووضــعها فــي يــد شــخص أعــظم مــن بــؤســي .والــثانــي هــو مــا حــدث عــندمــا غــادرت الــقداس ودخــنت ســيجارة مــع
صــديــقاتــي .وفــي لحــظة مــعينة ،تســتديــر إلـيَ واحــدة مــنهن وتــقول لــي’’ :لــكن لــماذا ' تــبكين؟ لــماذا ' تــيأســين مــعنا؟ مــا هــو
وجـهك ؟! يـبدو اkمـر كـما لـو ُك ِ
ـنت مـشوشـة قـلي]ً ،لـكن وأنـا فـي دهـشة مـما كـان يحـدث لـي .لـم أكـن أعـرف
ـنت فـي سـ]م‘‘ُ .ك ُ
حــتى كــيف أصــف أو أعــطي أســباب كــونــي عــلى هــذا الــنحو فــي تــلك اللحــظة .لــكن كــان عــلي أن أعــترف أنــه رغــم كــل الحــزن
الــذي كــان فـيَ ،إ' أنــني لــم أكــن يــائــسة .فــذلــك ا'نــتحار لــيس هــو الــكلمة اkخــيرة عــن حــياتــي وفــي قــلبيk ،نــه حــتى فــي تــلك
ـسا ،بــل يــطلب :أن يــتم الــخ]ص لــكل
اللحــظة ،كــان هــناك ’’آخــر‘‘ يــسود كــيانــي ،مــما جــعلني أبــدو ســعيدة .لــم يــكن قــلبي يــائـ ً
خ َ
ش ــيء ع ــني وع ــن ص ــدي ــقتي .ف ــفي ِ ـ
ضم ه ــذا اkل ــم ال ــذي انتش ــر ف ــي وس ــطنا ،ش ــعرت ب ــاح ــتضان ك ــام ــل! ن ــعمة اع ــترف ــت ب ــها
اُkخـريـات فـيّ! لـقد غـيرنـي ذلـك الحـدث عـلى مـدار كـل اkسـابـيع الـتالـية .والـذي رافـقني بـعد عـودتـي إلـى حـياتـي الـيومـية وإلـى
صـلبانـي الـصغيرة ومـتاعـبي .يـا لـها مـن نـعمة ،حـتى فـي مـواجـهة أكـثر الـمواقـف مـأسـاويـة وألـم فـي حـياتـي ،أسـتطيع أن أقـول
ـغييرا نـفس ًيا :إنـه رجـاء دخـلني بسـبب الـحضور الـحي والـملموس مـ¥نـي
أن هـناك رجـاء! لـم يـكن هـذا مـن اخـتراعـي ولـم يـكن ت ً
حـتى أحـشائـي وغـير حـياتـي .يـا لـها مـن نـعمة إدراك هـذا! إنـه سـ]م يـحيط بـي و' يـتركـني .حـتى أمـام اkصـدقـاء الـذيـن قـرروا
أن يـرفـضوا هـذه الـحياة .فـقد بـدأ كـل شـيء مـن أول لـقاء لـي مـع الحـركـة ومـع الـمسيحية فـي الـجامـعة ،أي مـع وجـوه أحـبتني
مـنذ اللحـظة اkولـى بـ] أي شـروط وبـدون الـنظر إلـى شـروري وأخـطائـي وهـذا كـل شـيء .ومـن أجـل مـا حـدث لـي أقـول أنـه '
يمكنني على ا'ط]ق التفكير في أن حياتي ' تساوي شيئا ً أو أن ' معنى لها«.
وبسـبب مـا حـدث لـها ،يـمكن لـصديـقتنا أن تـقول مـرة أخـرى ،مـثل الـقديـس بـولـس ،أنـها تـشعر بـأنـها مـمتلئة ’’بـ َرّجـا َء ' ُيـ َ
خ ِّيبُ
صـ ِ ـ
ـاح بَه‘‘ 7.إنــه الــيقين الــذي اخــتبرتــه فــي الــجنازة’’ :أب ـ ًدا ،ثــم أب ـ ًدا‘‘! فمجــرد الــقدرة عــلى الــبقاء داخــل وأمــام أي مــوقــف هــو
اض ِ
دلــيل عــلى أن لــديــك رجــا ًء ' يــخيبك .ويــكتب الــقديــس بــولــس» :فـ َـمن َيـ ِ
طهادٌ
ض يقٌ أَم ِ ْـ
ش َدّةٌ أَم ِـ
ـفص ُلنا عــن َـمـحبَّ ِة الــمسيح؟ أ َ ِـ
وت طَـ َ
ع أَم ُـع ْـر ٌي أَم َ
س ْيف؟ .ف ـ َقد َو َر َد فــي الـ ِـكتاب’’ :إِنَّــنا ِـمـن أ َ ْ ـ
خـ طَ ٌر أَم َ ـ
أَم ُ ـ
ـوال ال ـنَّهار ونُ ـ َع ُدّ َغـن َ ًما لِــلذَّ ْبــح‘‘.
ج لِ َك نُــعانــي الـ َـم َ
جو ٌ
ح ياة ،و' َمـ ِ
ح بَّنا .وإِ ِنّــي ِ
ـوت و' َ ـ
ول ـ ِـكنَّنا ف ــي ذلِ ـ َـك ُكـ ّلِه فُ ـزْن ــا فَ ــوزًا ُمــبيناًِ ،بــا َلّــذي أ َ َ ـ
ـحاب ِرئ ــاس ــة ،و'
واثــقٌ ِبأَنَّ ــه ' َمـ ٌ
ـ]ئـ َك ٌة و' أَص ـ ُ
ـفص َلنا ع ــن َمــحبَّ ِة ال ـ ِ
خــرىِ ،ب ـ ُوس ـ ِـعها أَن تَ ـ ِ
خــلي َق ٌة أ ُ ْ
ات ،و' ُعـ ُل ٌوّ و' ُعـ ْـمق ،و' َ
حـ ِ ـ
ـله ا َلّــتي ف ــي ال ـ َـمسيحِ
ـاض ٌر و' ُمس ـتَقبَل ،و' ُق ـ َوّ ٌ
ع ر ِ ّبنا«8.
َيسو َ َ
مــا هــي الــخبرة الــتي نــحتاجــها حــتى نــقول هــذه الــكلمات بــيقين؟ هــي الــخبرة الــتي بــدأت قــبل ألــفي عــام .ودعــونــا نــفكر فــي
ي ــوح ــنا وأن ــدراوس ،وف ــي ب ــطرس :ف ــمنذ أن دخ ــل ذل ــك ا'ن ــسان ف ــي م ــحيط ح ــيات ــهم ،ف ــإن ك ــل م ــا ف ــعلوه وك ــل ع ــواط ــفهم ،وك ــل
مــهامــهم الــيومــية كــانــت لــها صــلة بــه؛ وعــندمــا تــبعوه فــي اkمــاكــن الــتي ذهــب إلــيها ،لــم يــكن هــناك مــكان kي شــيء آخــر فــي
قلوبهم9.
لــقد رأوه مــعلقا ً عــلى الــصليب ثــم رأوه قــائــما ً مــن بــين اkمــوات .فــلنتخيل عــندمــا وجــدوا أنــفسهم فــي مــواجــهة مــوت والــدتــهم أو
أحــد أفــراد أســرتــهم :فــقد بــقي كــل اkلــم اuنــسان الــملموس ،وبــقيت كــل الــدمــوع ،حســب طــباعــهم ،ولــكن كــان فــيهم شــيء '
يقهـر فـيهم ،وهـو الـفرحk ،نـه كـان فـي عـيونـهم ذلـك ا'نـسان الـمائـت والـقائـم مـن بـين اkمـوات ،ولـم يـعد بـإمـكانـهم اسـتئصالـه مـن
عــيونــهم الــتي كــانــوا يــنظرون بــها إلــى كــل شــيء .كــما يــقول الــبابــا فــرنــسيس» :إنــها رفــقة الــحضور هــي الــتي ' تــعتمد فــي
نـهايـة الـمطاف عـلى الـظروف الـخارجـية ،بـل هـي هـبة مـجانـية بـالتحـديـد؛ فـهي أُلـفة مـع يـسوع نـتعمق فـيها تـدريـجيا ً يـومـا بـعد
يوم«10.
 7رو .٥ : ٥
 8رو .٣٩-٣٥ : ٨
 9راجع اkب لويجي جوساني ،هل يمكن )حقاً؟( العيش هكذا؟ ،كتاب سبق ذكره ،الصفحات .٣٦٤-٣٦٣
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وقــد قــدم لــنا اkب جــوســانــي شــهادة لــذلــك حــتى نــهايــة حــياتــه .فــي مــا كــان يــعد تــحيته اkخــيرة فــي خــتام الــريــاضــة الــروحــية
ل ــÑخ ــوي ــة ف ــي ع ــام  ،٢٠٠٤ح ــيث ق ــال وه ــو ف ــي ح ــال ــة واض ــحة م ــن ال ــضعف واkل ــم» :إن ان ــتصار ال ــمسيح ه ــو ان ــتصار ع ــلى
ال ــموت .وا'ن ــتصار ع ــلى ال ــموت ه ــو ان ــتصار ع ــلى ال ــحياة .ف ــكل ش ــيء ل ــه إي ــجاب ــية وك ــل ش ــيء ه ــو خ ــير ] ،[...ل ــدرج ــة أن أي
تـناقـض أو أي ألـم يـكون لـه اسـتجابـة إيـجابـية فـي ’’سـفينة‘‘ هـذه الـحياةk […] .ن الـحياة جـميلة :فـالـحياة جـميلة وهـي وعـد
أع ــطاه ال ــله ب ــان ــتصار ال ــمسيح .ل ــذل ــك ك ــل ي ــوم ن ــنهض ف ــيه م ــن ال ــفراش  -م ــهما ك ــان وض ــعنا ال ــذي ي ــمكننا ف ــي ال ــحال إدراك ــه
وتوثيقه وحتى اkكثر إي]ما ً والذي ' يمكن تصوره  -فهو خير على وشك أن يولد على حدود أفقنا كبشر«11.
وتُــعد هــذه اuيــجابــية غــير الــقابــلة لــ]خــتزال حــتى فــي وجــه الــموت دلــي]ً عــلى أنــه فــينا رجــا ًء ' يــخيب ،وهــو اخــتبارنــا لــشيء
موجود وحاضر» :إذ يعتمد المستقبل على شيء نمتلكه ويمتلكنا اôن«12.
ب( اkلم
ويـعد اkلـم أيـضاً ،مـثل الـموت ،جـز ًء مـن حـياة اuنـسان .ولـيس اkلـم الـمرتـبط بمحـدوديـة حـياتـنا نـفسها فـقط ،بـل ذلـك الـناجـم
عـن مـسئولـية البشـر» .عـلينا أن نـعمل ك ّـل مـا فـي وسـعنا لـتجاو ِز اkلـم ،لـكنه لـيس فـي مـقدورنـا أن نـزيـله نـهائـ ًيا مـن عـلى وجـهِ
ـر والخـطيئة«13.
ـادر عـلى إزال ِـة قـ ّو ِة الش ّ ِ
اkرض – وهـذا بـبساطـة kنـنا ' نسـتطيعُ أن نـلقيَ عـنّا محـدود َيّـتنا وkنـه ' أحـ َد مـنّا ق ٌ
فـطريـقة الـتعامـل مـع اkلـم و مـع الـمتألـمين هـي مـؤشـر عـلى حـقيقة الـخبرة اuنـسانـية لـكل واحـد مـنا ولـلمجتمع كـكل .ونـ]حـظ
أكـثر فـأكـثر الـتأكـيد فـي سـياقـات حـياتـنا نـقد اkلـم والهـروب مـن كـل مـا قـد يـتطلب الـتألـم أو الـمشاركـة فـي آ'م اôخـريـن .ومـع
ذلــك ،فــإنــنا نــراه :إذ لــيس هــناك عــ]قــة حــقيقية مــع اôخــر بــدون مــشاركــة مــعانــاتــه؛ و' يــمكن أن يــكون هــناك عــ]قــة حــب بــدون
التخــلي عــن امــت]ك الــذات؛ و' يــوجــد تــأكــيد عــلى الــخير والــحق والــعدل بــدون قــبول اkلــم الــذي يــتطلبه ذلــك )وعــندمــا يــصبح
ال ــحفاظ ع ــلى رف ــاه ــيتنا أك ــثر أه ــمية م ــن ال ــحق وال ــعدل ،وت ــسود س ــلطة اkق ــوى وي ــسود ال ــتروي ــع وال ــكذب( .ه ــذا ه ــو ال ــحال م ــع
مــعانــاتــنا الــشخصية :فــمهما حــاولــنا تــجنبها فــلن نــتمكن مــن ذلــك فــي الــنهايــة  -ســيكون اkمــر مــثل تــجنب الــحياة نــفسها .-
وعــندمــا تــحاصــرنــا الــتجارب الخــطيرة ح ـ ًقا ،نــدرك أن آمــالــنا الــصغيرة أو الــكبيرة أو أفــكارنــا الــمتفائــلة أو مــشاريــعنا ليســت
ـناك ي ــغدو ض ــرور ًي ــا ض ــما ُن »ال ــرج ـ ِ
ك ــاف ــية ل ــمواجه ــتها :ه ـ َ
ـاء ال ــحقيقي وال ــعظيم« 14،أي ال ــيقين ب ــحضور ق ــادر ع ــلى اح ــتضان
مأساة وجودنا ا'نساني.
كـما كـتب الـبابـا فـرنـسيس فـي رسـالـته الـعامـة ’’نـور ا'يـمان‘‘» :الـله ' يهـب ،لـ]نـسان الـمتألـم ،مـنطق لـتفسير كـل شـيء ،ولـكن
يــقدم إجــابــته فــي شــكل حــضور يــرافــق ،كــتاريــخ مــن الــخير يتحــد بــكل قــصة ألــم كــي يــفتح فــيها انــفراجــة نــور .لــقد أراد الــله
نـفسه ،فـي الـمسيح ،أن يـشاركـنا هـذا الـطريـق ،ويـقدم لـنا نـظرتـه حـتى نـرى فـي اkلـم الـنور .إن الـمسيح ،لـكونـه تحـمل اkلـم،
يماننا و ُمت َ ّ ِم ِ
ئ إِ ِ
فهو ’’ ُم ِ
مه‘‘ )عب  .(٢ :١٢ويذكرنا اkلم بأن خدمة اuيمان للخير العام هي دائما خدمة رجاء«15.
بد ِ
ً
إن م ــا ن ــحتاج ــه ب ــشكل ج ــوه ــري ه ــو أن ن ــرى ش ــهو ًدا له ــذا ال ــرج ــاء ال ــحقيقي وال ــكبير وال ــذي ٌي ــول ــد م ــن اuي ــمان ،أي أش ــخاص
ُيظهـرون بـحياتـهم أنـهم بـصحبة الـمسيح وحـضوره ،يـمكنهم أن يـعيشوا اkلـم بـدون الـغرق فـي ظـ]م الـوحـدة ،وغـياب الـمعنى
وال ُهج ــران :م ــع ال ــمسيح وب ــموت ــه وق ــيام ــته ،وك ــتب ال ــباب ــا ب ــندي ــكتوس ال ــسادس عش ــر »م ــنذ ذل ـ َـك الح ــدث ه ـ َ
ـناك َمــن ش ــارك ــنا ك ـلَّ
ـتمل اkلـ َم مـعنا؛ ِمـن هـذا الحـدث تـفيض الـتعزيـ ُة عـلى ك ّ ِـل ألـم ٍ ،تـعزيـة مـحبّ ِة ال ِ
ـتبر واح َ
ـله ومـشاركـتهُ
آ'مـنا البشـر ّيـة وهـو الـذي اخ َ
اس م ٍ بــوجـ ِ
لــنا ،وهــكذا ُيشــرقُ نجـ ُم الــرجــاء« 16.هــذا مــا يــقدمــه لــنا الــشهود مــوثــقا ً» :وkنــه يــتحول هــكذا إلــى ألـم ٍ ُـمـت َق َـ
ـود شــخصٍ
 11اkب لويجي جوساني» ،المداخلة الختامية« ،في كتاب اkب يوليان كارون ،مصير ا'نسان ،جمعية نشر عالم جديد ،مي]نو  ،٢٠٠٤صفحة .٤٨
 12اkب لويجي جوساني ،تتوق اkرض كلها إلى وجهك ،سان باولو ،تشينيسيللو بالسامو )مي]نو(  ،٢٠١٥صفحة .٥٦
 13البابا بندكتوس السادس عشر ،الرسالة العامة ’’ ُم َ
خلصون بالرجاء‘‘ ،فقرة .٣٦
 14نفس الرسالة المذكورة أع]ه ،فقرة .٣٩
 15البابا فرنسيس ،الرسالة العامة ’’نور ا'يمان‘‘ ،فقرة .٥٧
 16البابا بندكتوس السادس عشر ،الرسالة العامة ’’مخلصون بالرجاء‘‘ ،فقرة .٣٩
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آخ ــر ،ي ــغدو اkل ـ ُم م ــضيئًا ب ــنو ِر ال ــمحبة« 17.وي ــصبح اkل ــم أع ــمى و ' ُي ــحتمل إن ل ــم ي ــشارك ف ــيه وي ــحتضنه ح ــضور ' ي ــغيب
لحب الله من خ]ل حب البشر.
»فـي نـوفـمبر  ،٢٠١٩تـم تـشخيص إصـابـتي بسـرطـان شـديـد الـعدوانـية وفـي مـرحـلة مـتقدمـة بـالـفعل .فـي الـبدايـة كـانـت صـدمـة
طـغت عـلى حـياتـي وعـلى عـائـلتي .كـان لـدي شـعور بـأنـني تـحت رحـمة أحـداث مـعاكـسة و' يـمكن الـسيطرة عـليها تـما ًمـا .لـقد
بـدأ كـل شـيء يـتغير عـندمـا جـاء أحـد اkصـدقـاء لـزيـارتـي كـي يـخبرنـي أنـه ' يـجب أن أشـعر بـا'ضـطراب ،بـل بـالتحـديـد فـي
ت ــلك ال ــحال ــة ال ــتي أش ــعر ف ــيها أن ال ــمسيح ي ــحتضنني .وم ــنذ ت ــلك اللح ــظة ب ــدأت أض ــع ن ــفسي ب ــين ذراع ــيه وأث ــق ف ــي خ ــطته
لــحياتــي .وكــل مــا اســتمعت إلــيه وقــرأتــه وكــررتــه لــسنوات عــديــدة تجســد فــجأةً .وكــان إيــمانــي عــلى الــمحك وطُــلِب مــني ا'نــتقال
’’مـن الـنظريـة إلـى الـممارسـة‘‘ .فـقبلت تحـدي الـتحقق مـن الـفرضـية ال ُـمق َدمـة لـي ،وهـي أن الـمسيح لـم يتخـلى عـني وكـان مـعي
فــي ذلــك الــظرف .ولــم يســتغرق وصــول ثــمار الــنعمة وقـتًا طــويـ]ً .فــقد تــغيرت عــ]قــتي مــع زوجــي وأو'دي ،وبــدأت أنــظر إلــيهم
ع ــلى أن ــهم أق ــرب ص ــحبة ل ــلمسيح ف ــي ح ــيات ــي .ح ــتى اkل ــم الجس ــدي واkك ــثر ح ــدة ال ــذي ُي ــخيفنا و ُي ِ
ظه ــر ك ــل ض ــعفنا ل ــم ي ــكن
ع ــائ ــقا ً .وب ــدأت أح ــب ه ــذه ال ــظروف وا'س ــتيقاظ ف ــي ال ــصباح ُم ـ ِـقبل ًة ع ــلى ال ــيوم بح ــماس ــة ط ــفل ي ــنتظر م ــن وال ــدي ــه ه ــدي ــته
الـمنشودة .وأصـبحت الـع]قـة مـع اkصـدقـاء الـقدامـى والجـدد ثـمينة أو ُمتج ِـددة .فـالـذي بـدا وكـأنـه صـداقـة بـ] حـياة كـشف عـن
طــبيعتها كــرفــقة حــياة قــادرة عــلى اخــتراق اkشــياء الــهامــة بــنفس الــقوة كــما هــو الــحال فــي ا'حــتياجــات اkقــل أهــمية .وولــدت
عــ]قــات ولــقاءات جــديــدة مــع أشــخاص فــي المســتشفى ،حــيث مــكثت لــفترة طــويــلة :أطــباء ومــمرضــات ومــريــضات فــي نــفس
غ ــرف ــتي ب ــالمس ــتشفى .رب ــما ه ــو م ــن ال ــصعب س ــرد ال ــلقاءات ال ــعدي ــدة ال ــتي ت ــمت .أذك ــر ب ــالتح ــدي ــد واح ــد م ــنها ت ــرك ف ـيَ أث ــراً
عـميقا ً .عـندمـا َو َـجب عـلىَ الـخضوع لـعملية جـراحـية ثـانـية ،وعـلى الـرغـم مـن كـونـي مـتفائـلة بـطبيعتي ،إ' أنـني كـنت خـائـفة ،ولـم
أش ــعر ب ــال ــرغ ــبة ف ــي إج ــراء ه ــذه ال ــعملية الج ــراح ــية ال ــثان ــية .وف ــي ال ــليلة ال ــتي س ــبقت ال ــعملية ،راف ــقني ص ــدي ــق ع ــرف ــته أث ــناء
مـرضـي .وفـي نـهايـة مـحادثـتنا ،سـألـني عـن مـا الـذي تـعنيه لـي هـذه الـكلمات فـي تـلك اللحـظة ’’عـيش الـواقـع بـعمق‘‘ ،وأجـبت
عــلى الــفور ،حــيث أنــني أحــمل فــي قــلبي الــخبرة الــتي عشــتها حــتى تــلك اللحــظة ،قــائــل ًة أنــها تــعني ا'ســتمتاع بــكل شــيء،
ح ــتى ت ــلك اللح ــظات ،ول ــكن ل ــلقيام ب ــذل ــك ،ك ــان م ــن ال ــضروري ال ــذه ــاب إل ــى أص ــل ك ــل ش ــيء ب ــا'س ــتمرار ف ــي ال ــتعرف ع ــلى
حــضور الــمسيح فــي الــواقــع وفــي حــياتــي .ثــم نــصحني بــتذكــر هــذه الــرغــبة كــآخــر فــكرة قــبل الــعملية وبمجــرد اســتيقاظــي بــعد
الجـراحـة .لـقد تـركـتني الجـراحـة فـي حـالـة ذهـول ،وأبـلغني اkطـباء عـلى الـفور أنـه يـجب عـليَ مـ]زمـة الـفراش بـ] حـراك لـمدة
عشـرة أيـام .وتـساءلـت كـيف يـمكنني أن أعـيش بـعمق ،حـيث كـان لـدي إدراك مـشوش لـلواقـع بسـبب التخـديـر واkلـم ولـم أقـدر
عــلى الحــركــة .مــاذا يــعني الــلقاء بــالــمسيح بــالنســبة لــي وأنــا ' أقــدر عــلى فــعل أي شــيء ســوى أن أديــر رأســي فــي الــفراش؟
وأدركــت فــي تــلك اللحــظة أنــه عــندمــا أدرت رأســي ،بــالــرغــم مــن ا'رتــباك ،كــان الــواقــع مــوجــو ًدا ،وبــدأت أنــظر :رأيــت جــدران
الــغرفــة أمــامــي وقــبل كــل شــيء كــانــت هــناك مــريــضة أخــرى مــعي فــي نــفس الــغرفــة ،والــتي لــم أرى مــنها ســوى ســاقــيها نــظراً
لــوجــود مــنضدة ســريــر كــانــت عــائــقا ً لــرؤيــتي .وكــانــت رفــيقة غــرفــتي الجــديــدة تحــمل نــفس اســمي وتــعانــي مــن نــفس نــوع الــورم
الســرطــانــي الــذي أعــانــي مــنه .وبــدأنــا نتحــدث عــن حــياتــنا ،وفــي الشهــر الــطويــل الــذي قــضيناه مـ ًعا أخــبرتــها بــكل شــيء ،كــما
أخــبرتــني كــل شــيء عــن حــياتــها أيــضا ً .وانتهــزت عــ]جــي بــالمســتشفى ،وطــلبت نــعمة الــمناولــة الــيومــية وكــانــت صــديــقتي فــي
الـبدايـة تـرانـي بـفضول وأنـا أتـناول الـقربـان الـمقدس ،وسـألـني الـعديـد مـن اkسـئلة .فـي صـباح أحـد اkيـام طـلبت هـي أي ً
ـضا
تـناول الـقربـان الـمقدس وبـدأنـا مـن تـلك اللحـظة نـصلي مـ ًعا ومـع كـاهـن المسـتشفى ’’الـراهـب الـصغير‘‘ ،كـما كـنا نـسميه .فـي
اkيــام الــتي كــانــت تــمر ،أصــبحت غــرفــتنا مــكانًــا نــتساءل فــيه عــما هــو جــوهــري فــي الــحياة .وشــمل هــذا المســتوى مــن الــع]قــة
بــيننا كــل مــن دخــل الــغرفــة :أطــباء ومــمرضــات وعــامــلين فــي مــجال الخــدمــات الــصحية وا'جــتماعــية وعــمال الــنظافــة واkقــارب
واkصــدقــاء الــذيــن كــانــوا يــأتــون لــزيــارتــنا .حــتى زوجــي وصــديــقي لــم يــأتــيا لــرؤيــتي فــقط ،بــل جــاءا لــزيــارتــها أيـ ً
ـضا .وأصــبحت
غـ ــرفـ ــتنا مـ ــكانًـ ــا يحـ ــدث فـ ــيه كـ ــل شـ ــيء وأكـ ــثر .فـ ــقد ’’وسـ ــعت‘‘ الـ ــغرفـ ــة جـ ــدرانـ ــها لجـ ــذب الجـ ــميع .وأثـ ــناء إقـ ــامـ ــتي الـ ــع]جـ ــية
ب ــالمس ــتشفى ،وب ــنا ًء ع ــلى ط ــلبي أح ــضر زوج ــي ن ــسخة ل ــي م ــن مج ــلة ’’آث ــار‘‘ ون ــسخة إض ــاف ــية ل ــصدي ــقتي وك ــان ــت ت ــقرأه ــا
بـفضول ،وخـاصـة الـرسـائـل ،ولـم تـتوقـف أبـ ًدا عـن التحـدث مـعي عـن الـكارديـنال فـان ثـوان .وعـندمـا اكـتشفت أنـه ُد ِفـن فـي رومـا،
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أخ ــبرت ــني أن ــها ت ــرغ ــب بش ــدة ف ــي ال ــذه ــاب ل ــرؤي ــته .وذات ي ــوم ،ب ــعد ا'ط ــ]ع ع ــلى ت ــقري ــر اkش ــعة ال ــمقطعية ،أدرك ــت الخ ــطورة
الــحقيقية لــحالــتها .وثــار فــي داخــلي ســؤال ' يــتعلق بــها فــقط ،بــل يــتعلق بــي قــبل كــل شــيء’’ :فــي مــاذا أضــع رجــائــي؟ فــي
الـشفاء؟ أم فـي الـيقين بـأن كـل شـيء هـو حـ ًقا لـلخير ،حـتى اkلـم أو الـموت ،وأن هـناك مـن أرادنـي ويـريـدنـي فـي كـل لحـظة،
وخــلقني مــن أجــل اkبــديــة ولــيس kتحــلل وأنــتهي فــي عــالــم الــنسيان؟‘‘ .لــكن الــرجــاء الــذي كــان بــإمــكانــي أن أحــمله إلــيها كــان
مـختلفًا تـما ًمـا عـن تـفاؤل أولـئك الـذيـن يـريـدون إغـ]ق أعـينهم .وبـعد مـغادرتـي للمسـتشفى بـفارق أيـام قـليلة ،اسـتمرت الـع]قـة
مـع رفـيقة غـرفـتي الـسابـقة ،عـلى الـرغـم مـن إقـامـتنا فـي مـديـنتين مـختلفتين .فـي الـبدايـة بـدت اkمـور تـسير عـلى مـا يـرام ،لـكن
ـت أن حـالـتها كـانـت تـزداد سـو ًءا .وكـتبت لـي بـأنـها كـانـت تـشعر بـالـتطور بسـرعـة لـمرضـها وأن قـواهـا
بـعد بـضعة أسـابـيع أدرك ُ
كـانـت تـخور ،وكـانـت تـشعر بـالـتعب وأن اkطـباء لـم يسـتطيعون فـعل أي شـيء لـها .ورغـم اkلـم الـذي تـملكني ،حـاولـت أن أكـرر
ل ــها أن ــني ك ــنت أواص ــل ال ــص]ة  ،وح ــتى م ــن أج ــل ح ــدوث معج ــزة.
أردت أن أف ــعل ش ــيئًا ،ل ــكنني ش ــعرت ب ــالعج ــز .وب ــينما
ُ
تـملكتني هـذه اkفـكار ،لـم أدرك أنـها كـتبت لـي الـشيء الـوحـيد الـمعقول ،وهـو الـرغـبة فـي تـرك نـفسها فـي أحـضان الـرب .وكـان
زوج ــي ه ــو م ــن ن ــبهني إل ــي ذل ــك ،م ــضيفًا" :ل ــكن ان ــظري ،ه ــي ف ــي س ــ]م!" .ف ــقررت زي ــارت ــها ف ــي م ــنزل ــها .وراف ــقني زوج ــي
وصــديــقي .لــقد كــانــت مــريــضة جــدا ً ح ـ ًقا واعــترفــت لــنا أنــها تــريــد أكــثر مــن أي شــيء آخــر إمــكانــية تــناول الــقربــان الــمقدس.
وبــعد مــغادرتــنا لــمنزلــها ،بــحثنا عــن أقــرب كــنيسة ،ووافــق الــكاهــن عــلى الــذهــاب إلــيها فــي الــيوم الــتالــي مــن أجــل ا'عــتراف
والـتناول ومـسحة الـمرضـى .وبـعد يـومـين تـوفـت .وفـي اkيـام الـتالـية ،كـتبت إلـى شـريـك حـياتـهاk ،خـبره بـأنـني أشـعر بـا'مـتنان
لــمقابــلتها والــتأكــد مــن أنــها رحــلت وهــي ’’فــي نــعمة الــله‘‘ و فــي ســ]م .فــأجــابــها بــأنــها فــي اللحــظات اkخــيرة كــانــت فــاقــدة
لــلوعــي ،لــكنها قــبل أن تــموت فــتحت عــينيها وابــتسمت ورحــلت فــي ســ]م .إن مــا حــدث يــثير الــدهــشة .إنــه kمــر مــدهــش كــيف
حـدث كـل هـذا مـن خـ]ل اسـتعداد بـسيط لـلبقاء فـي الـواقـع! لـقد جـعل الـمسيح نـفسه حـاضـرا حـتى فـي ظـرف م ٍ
ـعاد ظـاهـر ًيـا:
ً
عندما كنت عالقة في سرير المستشفى ب] قدرة على فعل أي شيء سوى أن أدير رأسي«.
ج( الشر
م ــا م ــدى ان ــتشار ك ــون ال ــمرء أو ش ــعوره أس ــيرا ً kخ ــطاءه ح ــول ال ــمواق ــف ،ع ــال ــقا ً ف ــي ال ــمفاض ــلة ب ــين ا'ح ــباط بس ــبب ارت ــكاب
اkخــطاء ،والــتذمــر مــن عــدم كــونــه عــلى مســتوى الــموقــف والــتبريــر الــذاتــي الــدائــم وإلــقاء الــمسئولــيات عــلى كــاهــل اôخــريــن.
فـنحن نـتأرجـح بـين الـيأس والـتكبر ،حـيث يـتدخـل الـثانـي ويـأخـذ زمـام اkمـور مـن اkول .ومـع كـل خـطأ ذو أهـمية مـعينة ،نـبدأ
ـطما بــالــعار
كــل شــيء مــن جــديــد .مــا أسهــل الــبقاء أســرى لــمشاعــر الــندم! مــثل مــيجيل مــانــيارا مــن مــيلوش ،الــذي يــعيش محـ ً
بسـبب الشـر الـذي ارتـكبه» :لـم أعـمل […] .كـذبـت […] .سـرقـت [...] .وقـتلت […] .أنـا أشـعر بـالـعار« .لـكن  -لـنفكر كـثيرا ً -
عـندمـا نـرى نـفس اkخـطاء ونـفس الـسقطات تـتكرر يـو ًمـا بـعد يـوم  ،كـيف يـمكن أن ' نـيأس؟ نـحن بـحاجـة إلـى شـخص يـأتـي
ليخــرجــنا مــن حــالــتنا ويحــررنــا مــن قــبضة الشــر ومــن الــمقياس الــذي نــضعه kنــفسنا» :الــحقيقة هــي أنــك تــفكر فــي أشــياء لــم
تـعد مـوجـودة )والـتي لـم تـكن مـوجـودة عـلى ،يـا ُبـني(« ،كـما قـال رئـيس الـديـر لـميجيل مـانـيارا ،وأضـاف قـائـ]ً» :أنـت تـفرط فـي
الـتفكير فـي ألـمك .لـماذا تـبحث عـن اkلـم؟ لـماذا تـخشى أن تـفقد الـذي عـرف أن يجـدك؟ الـتوبـة ليسـت ألـما ً .إنـها حـب« .هـذا
ا'كـتشاف هـو الـذي سـيجعل مـيجيل مـانـيارا يـقول ’’نـعم‘‘ لـمن وجـده» :أنـا مـانـيارا .وقـال لـي مـن أحـبه :هـذه اkشـياء لـم تـكن
موجودة .إذا سرق وقتل :عسى أ' تكون هذه اkشياء! kنه هو فقط الموجود«18.
إن الشـر هـو مـثل شـيء تـم مـحوه تـمامـا ً بـقوة غـفران الـمسيح الـ]مـتناهـية .وكـلمة ’’نـعم‘‘ الـتي يـضعها مـيلوش عـلى لـسان بـطل
الـمأسـاة الـدرامـية هـي صـدى لـكلمة ’’نـعم‘‘ الـتي قـالـها سـمعان بـطرس لـيسوع» ،والـتي نـطق بـها لـوعـيه بـأن الـوجـه الـذي سـألـه
مـليء بـالـغفران’’ :أتـحبني يـا بـطرس؟‘‘ ]…[ فـكلمة ’’نـعم‘‘ الـتي نـطق بـها الـقديـس بـطرس مـبنية عـلى هـذا الـغفران« 19.إذن،
نسـتطيع الـرجـاء واسـتئناف حـياتـنا رغـم كـل مـا نـعرفـه بـشكل واقـعي عـن أنـفسنا وعـن قـدرتـنا عـلى ارتـكاب الشـر والخـطأk ،ن
 18أ .ڤ .ميلوش ،ميجيل مانيارا وميفيبوسيث وشاول الطرسوسي ،ياكابوك ،مي]نو  ،٢٠١٠الصفحات  ٤٩-٤٧و ٥٢و.٦٣
 19اkب لويجي جوساني ،عبر صحبة المؤمنين ،كتاب سبق ذكره ،الصفحات .١٥٦-١٥٥
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الــع]قــة الــتي أقــامــها مــعنا الســر )الــله( الــذي صــار جسـ ًدا ،أي الــمسيح الــحاضــر هــنا واôن ،يــهيمن عــليها الــغفران ،بــل هــي
غ ــفران .وب ــنا ًء ع ــلى ه ــذا ال ــغفران نس ــتأن ــف ح ــيات ــنا م ــن ج ــدي ــد أل ــف م ــرة ف ــي ال ــيوم .ف ــبال ــغفران ف ــقط تُ ــول ــد ح ــيات ــنا م ــن ج ــدي ــد،
وبالغفران فقط يكون هناك بناء.
سه كـما أَنَّـه هـو طـاهـر« 20،كـما يـقول الـقديـس يـوحـنا فـي رسـالـته اkولـى .ويـعلق عـليها
» ُـك ُلّ مـن كـا َن َلـه هـذا الـ َرّجـا ُء فـيه طَ َهّ َـر نَـفْ َ
اkب جــوســانــي بــفقرة تــديــر رؤوســنا» :إن رجــاؤنــا هــو فــي الــمسيح ،فــي ذلــك الــحضور الــذي ،رغــم تشــتت انــتباهــنا وفــقدان
ذاكــرتــنا ،لــم يــعد فــي اســتطاعــتنا اقــت]عــه  -و' حــتى الــفتات اkخــير ،عــلى اkقــل  -مــن أرض قــلوبــنا بســبب الــتقليد كــله الــذي
ف ــيه وص ــل )ال ــمسيح( إل ــينا .ف ــفيه رج ــائ ــي ،ق ــبل أن أحس ــب أخ ــطائ ــي وف ــضائ ــلي .إذ ' دخ ــل ه ــنا ل ــلحساب ــات ال ــعددي ــة .وف ــي
ـمت ال ــعدد ب ــأي ص ــلة ل ــه ،و' ال ــوزن ال ـ ُـمقاس وال ــقاب ــل ل ــلقياس ،و' ح ــتى ك ــل اح ــتما'ت الش ــر ال ــذي ي ــمكن أن
ع ــ]ق ــتي ب ــه ' ي ـ ُ
يحـدث لـي فـي المسـتقبل ،و' يـمكن ا'سـتي]ء عـلى الـلقب الـرئـيسي الـذي تـمتلكه كـلمة ’’نـعم‘‘ الـتي نـطق بـها سـمعان بـطرس
أمـام عـيني الـمسيح والـتي كـررتُـها أنـا .ثـم يـأتـي تـدفـق مـن أعـماقـنا ،مـثل نَـفَ ٍ
س يـصعد مـن الـصدر ويـنتشي بـه الـمرء ويـجعله
يـتصرف ويـرغـب فـي الـتصرف بـطريـقة أكـثر عـدالـ ًة :وتـنبع مـن أعـماق قـلبه زهـرة الـرغـبة فـي الـعدالـة والـحب الـحقيقي واkصـيل
والقدرة على المجانية«21.
د( عدم اليقين حول المستقبل
أولـئك الـذيـن قـامـوا بـمسيرة رأوا فـيها حـياتـهم تـتغير يجـدون فـي أنـفسهم يـقين مـذهـل بـشأن المسـتقبل .والـغد لـم يـعد لـه وجـه
حائر أو خائف.
تــكتب طــالــبة جــامــعية» :غــال ـبًا مــا يحــدث فــي هــذه الــفترة الــتاريــخية الــغير الــمتوقــعة والــعارمــة ،أن أكــتفي وأقــنع بــوضــع شــبه
ط ــبيعي ب ــا'ن ــز'ق ف ــي ال ــتذم ــر وف ــي ال ــنزوات .وم ــع ذل ــك ' ،ي ــمكنني أن ' أ'ح ــظ ف ــي أع ــماق ن ــفسي إي ــجاب ــية غ ــري ــبة ' ت ــزال
م ــوج ــودة ،ول ــم تُ ــنتَزع م ــن داخ ــلي ح ــتى ف ــي أك ــثر اkي ــام م ــشقة .ف ــقبل أي ــام ق ــليلة ك ــنت أس ــتذك ــر دروس ــي ف ــي ال ــمكتبة وك ــنت
مســتغرقــة فــي أفــكاري عــندمــا بــحثت عــني زمــيلة فــي الــسكن أصــغر مــني ســنا ً وســألــتني’’ :هــل ســأكــون ســعيدة فــي يــوم مــن
اkي ــام حس ــب رأي ــك؟‘‘ وب ــدون ت ــأخ ــير وب ــاب ــتسام ــة أك ــدت ل ــها ب ــا'ي ــجاب .ث ــم س ــأل ــت ن ــفسي :م ــا ال ــذي ي ــجعلني أض ــمن ٪١٠٠
لـشخص أنـه سـيكون سـعي ًدا؟ لـماذا أنـا مـتأكـدة مـن أن هـناك رجـاء؟ وأدركـت أن قـصتي تتحـدث عـن ذلـك .فـاتـباع الـمسيح قـد
َغـير حـياتـي ،لـيس kنـني مـكتفية ذاتـ ًيا أو kن مـآسـي حـياتـي قـد تـم حـلها ،بـل عـلى الـعكس ،أنـا مشـتتة الـذهـن لـلغايـة وغـالـبًا
مـا أكـتئب بسـبب مـشاريـعي الـقديـمة الـمعتادة والـفاشـلة .لـقد غـيرنـي اتـباع الـمسيح kنـه بـعد سـنوات وسـنوات مـن الـمحاو'ت
والـسقطات والـفترات الـتي اسـتسلمت فـيها لـلتعب وبـعد عـودات مـسئولـة إلـى حـد مـا ،بـدأت أعـي أن كـل شـيء هـو مـن أجـلي.
والـشيء الـوحـيد الـذي يـجعلني أتخـلى عـن مـا يـدور فـي ذهـني وعـن مـشاريـعي هـو اخـتباري بـأنـني أمتلئ بـالـمسيح مـن جـديـد
دائما ً .وأدركت ذلك في الحال ،كأنني بدأت ارتاح وكعودتي إلى بيتي بعد فترة طويلة من التجوال«.
إتـباع الـمسيح يـغير الـحياة .إنـه وصـف لـخبرة ،ولـيس عـبارة تُـقال فـي أحـد الـظروف .فـما يحـرر مـن اkفـكار والـمشاريـع ،كـما
ك ــتب ص ــدي ــقتنا  ،ه ــو ’’ا'م ــت]ء ب ــال ــمسيح م ــن ج ــدي ــد دائ ـ ًـما‘‘ .وق ــد أدرك ــت ذل ــك ف ــي ال ــحال ،ل ــما ح ــدث ف ــيها’’ :ك ــأن ــني ب ــدأت
أرت ــاح‘‘ .ف ــال ــتغيير ال ــذي ت ــعيشه ف ــي ال ــحاض ــر ُي ــب ِرز ف ــيها ال ــيقين ح ــول المس ــتقبل ،أي ال ــرج ــاء ال ــذي ي ــسمح ل ــها ب ــال ــرد ف ــجأة:
وإجـابـتها بـكلمة ’’نـعم‘‘ لـصديـقتها اkصـغر مـنها سـنا ً الـتي تـسألـها هـل سـتكون سـعيدة فـي يـوم مـن اkيـام .فـبدون يـقين فـي
ال ــحاض ــر ي ــجعل م ــن ال ــممكن ال ــنظر إل ــى المس ــتقبل ب ــثقة وي ــقين ' ي ــمكن أن ي ــكون ل ــدي ــها الج ــرأة ل ــëج ــاب ــة ع ــلى ال ــفور ب ــكلمة
’’نـعم‘‘ عـلى سـؤال مـن هـذا الـقبيل .ولـن يـكون لـديـها الـطاقـة لـلحفاظ عـلى ’’نـعم‘‘ هـذه .وبـالـعكس مـن ذلـك ،يـصبح هـذا مـمكنًا
فــي مــكان ُيــولِــد ’’إيــجابــية غــير مــألــوفــة‘‘ فــي أولــئك الــذيــن يــنتمون إلــيه :ويــبدأون فــي الــمراهــنة عــلى المســتقبل بــحكم الــواقــع
الحالي.
١ 20يو .٣ : ٣
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إن حــقيقة الــمسيح الــحاضــرة هــي أيـ ً
ـضا الــمنبع الــوحــيد للســ]م .إذ أن حــضور هــو فــقط الــقادر عــلى ا'جــابــة عــلى كــل عــدم
يـقين فـينا  -عـلى الـموت واkلـم والشـر والمسـتقبل  -ويـمكن أن يـأتـي بـالسـ]م إلـى حـياتـنا بـتحويـل انـتباهـنا إلـيه وبـالـتالـي إلـى
اôخرين .فبدون حضور فإن الرجاء الذي ' يخيب ' يتجذر في داخلنا .ماذا انت بالنسبة لنا أيها المسيح؟ يقين رجاؤنا.
 (٢مساندة رجاء الناس
ُقـلنا مـن قـبل أن ا'خـت]ف الـنابـع مـن الـلقاء مـع الـمسيح هـو الـعامـل الـذي يـصلنا بـه الـرجـاء .لـذلـك ،يـؤكـد اkب جـوسـانـي أنـه
»ع ــلينا ك ــل ي ــوم أن ن ــرغ ــب ف ــي ال ــتغيير ال ــذي م ــن خ ــ]ل ــه ينتش ــر ال ــرج ــاء ف ــي ال ــعال ــم« .وال ــموض ــوع اkول ل ــلتغيير ه ــو أن ــفسنا
وحــياتــنا الــيومــية و»أفــقه الــغير محــدود هــو احــتياجــات اôخــريــن والــمساعــدة الــتي يــجب تــقديــمها 'حــتياجــات اôخــريــن«22.
وقــصد الــله هــو الــوصــول إلــى الجــميع .لــكن لــلوصــول إلــيه ،يســتخدم طــريــقة غــير مــألــوفــة :إذ أنــه يــصل إلــى الجــميع مــن خــ]ل
الــبعض .وهــذه هــي الــطريــقة الــتي اخــتارهــا الســر )الــله( لــلتواصــل مــع اuنــسان فــي كــل الــعصور .فــي الــحوار الــمذكــور أعــ]ه
مــع تســتوري ،يــكرر اkب جــوســانــي ذلــك» :يــبدو لــي أن اللحــظة أتــت الــتي يــجب فــيها الــرب تجــديــد الــناس ،إذا أراد خــ]ص
عـمله؛ ويـجب أن ُيـو ِ
جـد هـؤ'ء اkشـخاص و تـلك الجـماعـات ،وخـلق تـلك الحـركـات الـتي تحـدثـنا عـنها .لـقد جـاءت اللحـظة .إنـها
مثل ع]مة الزمن .لذلك ،للمفارقة ،فإن اللحظة التي تصل فيها اkزمة إلى ذروتها هي أعظم لحظة للرجاء«23.
يــتواصــل الــمسيح مــع الــعالــم مــن خــ]ل الــتغير ا'نــسانــي الــذي يــحققه فــي حــياة أولــئك الــذيــن يــلتقون بــه ويــتبعونــه .فــي أولــئك
الــذيــن يــسمحون لحــدث الــمسيح أن ُيــولـ ِـدهــم وتــزدهــر فــيهم حــساســية ' يــمكن تــصورهــا تــجاه احــتياجــات اôخــريــن وشــغف
بـمصيرهـم مـهما كـانـت الـظروف الـتي يجـدونـها ورغـبة فـي الـتعاون فـي مـسيرتـهم اuنـسانـية الـملموسـة .ويـؤكـد الـبابـا بـندكـتوس
الــسادس عشــر» :إن كــونــنا فــي شــركــة مــع يــسوع الــمسيح يــجعلنا نــدخــل فــي كــيانــه ،كــيا ٌن “kجــل الجــميع” ،وهــكذا ُيــص ِبحُ
ُ
كــيانُـ ُه نــمطًا لــكيانــنا .هــو يــجعلنا نـ
ـنشغل بــاôخــريــن ،لــكن وحــدهــا الــع]قــة مــعه تــجعلنا قــادريــن حـ ًقّا أن نــكو َن kجـ ِل اôخــريـنَ،
ـحيا اَkحـيا ُء ِمـن َبـع ُد َkنْـفُ ِ
kجـل الجـماعـةِ […] .
ـات وقـا َم ِمـن أ َ ْـجلِ ِهم«) .انـظر
»ومـن أ َ ْـجلِ ِهم َـجمي ًعا م َ
س ِهم ،بـل لِـ َلّذي م َ
ـاتَ ،كـي] َي ْ
ـرف فـي ك ِ
ـات الـمسيحُ مـن أجـ ِل الجـميع .أن نـحيا kجـله يـعني أن ن َ
ـيان ِـه الـذي هـو ’’كـيانٌ
 ٢كـو  .(١٥ :٥لـقد م َ
ـترك ذواتَـنا تنج ُ
kجل اôخر‘‘«24.
الــكون مــن ’’أجــل الجــميع‘‘ الــذي ُيــو َلــد مــن الشــركــة الــحية مــع الــمسيح ومــن ا'نــتماء إلــيه مــن خــ]ل الــمكان ا'نــسانــي الــذي
ي ــجعلنا ن ــختبره ،ي ــعبر ع ــن ن ــفسه ب ــطرق ع ــدي ــدة ،وفـ ـ ًقا ل ــتعدد ال ــحاج ــات ال ــملموس ــة )م ــثل ت ــلك ال ــمتعلقة ب ــال ــعمل( واkوض ــاع
الشخصية )الهجر والوحدة والتألم( بالوصول إلى تغيير المجتمع من الداخل.
ح ملت
ونُــب ِرز هــنا مــن جــديــد طــريــقة الــله .إذ يــكتب الــبابــا بــندكــتوس الــسادس عشــر أن ’’الــمسيحية‘‘ »لــم تــكن الــمسيحية قــد َ ـ
رســال ـ ًة اجــتماعــية-ثــوريــة كــتلك الــتي حــملها ســبارتــاكــوس بــواســطة صــراعـ ٍ
ـات ضــاريــة والــتي ُـكـتب لــها الفشــل .يــسوع لــم يــكن
ـفسه الــذي مــات عــلى
ســبارتــاكــوس ،لــم يــكن مــحار ًبــا kجــل تحــريـ ٍر ســياسـيّ ،كــبارابــاس أو بــار كــوخــبا .لــقد جــا َء يــسو ُ
ع ،هــو نـ ُ
رب جـميع اkربـاب ،الـلقا ُء مـع الـله الـحيّ ومـن ثـ َمّ الـلقا ُء بـرج ٍ
ٍ
ٍ
ـشيء م
الـصليب ،ب
ـاء أقـوى بـكثيرٍ
ـختلف عـلى اuطـ]ق :الـلقا ُء مـع ِّ
ِ
العبودية ولهذا كان ُيغ ِّير من الداخل الحياةَ والعالم«25.
من آ'م ِ
ونجـد الـنموذج لهـذا الـمعنى فـي رسـالـة الـقديـس بـولـس إلـى فـيلمون .فـالـظرف مـعروف لـنا .كـتب بـولـس رسـالـة مـن الـسجن إلـى
فــليمون مــن كــولــوســي الــذي اهــتدى عــلى يــديــه إلــى الــمسيحية ،يــتوســل إلــيه فــيها أن يســتعيد عــبده أُونـ ِ
وس الــذي فــر إلــى
ـيس ُم َ
رومــا والــتقى بــبولــس هــناك واعــتنق الــمسيحية ووضــع نــفسه فــي خــدمــته .لــكن مــراعــاةً لــلقوانــين الــرومــانــية الــمتعلقة بــالــعبوديــة،
أرسـل بـولـس أُون ِ
وس إلـى فـيلمون الـمالـك الشـرعـي ،وأوكـل إلـيه الـرسـالـة » :أَسأ َ ُل َـك فـي أ َ ْـم ِر اب ِـنيَ ا َلّـذي َو َلـدتُـه فـي الـ ُقيود،
ـيس ُم َ
 22اkب لويجي جوساني» ،المسيح رجاؤنا« ،رسائل ا'ى حركة الشراكة والتحرر ،سبق ذكرها ،الصفحات .١٨-١٧
 23اkب لويجي جوساني  -ج .تستوري ،معنى المي]د ،سبق ذكره ،صفحة .١٥٤
 24البابا بنديكتوس السادس عشر ،الرسالة العامة ’’مخلصون بالرجاء‘‘ ،فقرة .٢٨
 25نفس الرسالة المذكورة أع]ه ،صفحة .٤
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أُون ِ
س .ا َلّـذي كـا َن ِبـاْ َ kم ِ
ـيك ،وهـو َـق ْلبي .وكـا َن ِـب َو ِّدي أَن أَحـت َ ِف َ
ـاف ًعا .أ َ ُر ُدّ ُه إِ َل َ
ظ ِبـه
ـار ن ِـ
ـير ن ِـ
ـيس ُم َ
ـافعٍ َل َـك ،وأ َ َمّـا اَ ôن فـلي و َل َـك ص َ
ـس َغ َ
ـلك الـ ُق ِ
ش يئًا ِمـن ِ
لِـنَفْسي ف َيخـ ُد َمـني َبـ َد'ً َل َـك فـي ِت َ
ـير أ َ ِنّـي لـم أ َ َ
شأ ْ أَن أَفـ َع َل َـ
يود ا َلّـتي أَح ِـم ُلها ِمـن أ َ ْـ
دون ِرضـاكَ
ج ِل الـ ِبشارةَ .غ َ
ـنك ِ
ـفص ْل َـع َ
ـنك ســاعـ ًة إِ'َّ لِـ ُيعا َد إِ َلـ َ
لِـ َكي]َ يــكو َن ِـم َ
اْ uـ
ـيك لِـَ َ Ñبــد ' ،لِـ َيكو َن َـع بْ ًدا َبــع َد الـ َيوم  ،بــل
ح سا ُن َـك ْـر ًـهـا ،بــل طَــو ًـعـا .و َلـ َع َلّه لــم ُيـ َ
ـض َل ِمـن َـعبْد ،أَي أ َ ً
أ َ ْف َ
بيب ِـ
خـا َـحبيبًا ،وهـو أ َ ٌ
ج ًدّا إِ َـليَّ« 26.يـعتمد بـولـس عـلى الجـديـد الـذي أتـى بـه حـدث الـمسيح :إذا كـان
خ َـح ٌ
ا'ثـنان وفـ ًقا لـلقوانـين سـي ًدا وعـب ًدا ،فـبقدر الـتصاقـهما بـالـمسيح كـانـا شـيئا ً واحـ ًدا .كـما كـتب إلـى أهـل أفـسس» :فـكذلِ َـك َنـحنُ
واح ٌد في المسيح َ َ kنّنا أَعضا ُء َب ِ
س ٌد ِ
عض«27.
عضنا لِبَ ْ
في َكث ْ َر ِتنا َج َ
' تـبدو مـبادرة الـقديـس بـولـس شـيئًا مـقارنـ ًة بـمشكلة الـعبوديـة الخـطيرة ،ومـع ذلـك فـقد بـدأ مـعها تـحول عـميق كـان مـن شـأنـه أن
ـين دون تـغيير«28.
يـؤثـر عـلى الـتاريـخ» :كـان هـذا اkم ُـر يـغ ِّير الـمجتمعَ ِمـن الـداخـل حـتى لـو أن هـيكل ّيته الـخارجـية بـقيت إلـى ح ٍ
إنـها طـريـقة قـد تـبدو بـطيئة جـ ًدا بـالنسـبة لـنا؛ وفـي بـعض اkحـيان نـرغـب فـي طـريـقة تـتجاوز حـريـة اkفـراد وتـغير اkشـياء فـجأة
ومـن فـوق .لـكن طـريـقة الـله هـي الـوحـيدة الـقادرة عـلى إحـداث تـغيير جـذري يـحترم حـريـة اuنـسان ويـلتزم بـها» .فـا'نـسان ،فـي
ِ
ـممكن إصـ ُ ـ
الــواقــع« ،يــواصــل الــبابــا بــنديــكتوس الــسادس عشــر» ،مــن غــي ِر الـ
ـ]ح ُه فــقط مــن الــخارج ِ« 29.كــما يــوضــح أدريــان
كانديار في كتابه عن الرسالة إلى فيلمون ،أن التغيير الذي أدخله موقف القديس بولس يتمركز تماما ً حول الحرية30.
إن ال ــظرف ال ــحال ــي ،ب ــقسوت ــه ال ــتي ' ي ــمكن إن ــكاره ــا  -وال ــذي ' ي ــزال ُي ــقيدن ــا م ــن ن ــواح ك ــثيرة  -ق ــد سه ــل ب ــطري ــقة م ــفارق ــة
اكــتشاف مــا نــحتاجــه لــلعيش ومــا الــذي يــمكنه الــحفاظ عــلى رجــاءنــا » .الــحياةُ هــي كــسف ٍر فــي بحــر الــتاريــخ ،غــالـبًا مــا يــكونُ
ـدرب .الــنجو ُم الــحقيقي ُة لــحياتــنا ه ـ ُم اkشـ
ـخاص الــذيــن عــرفــوا أن
ـظلما وهــائـ ً
ُ
ـب فــيها الــنجو َم الــتي تــرشــدنــا الـ َ
ـجا ،رحــل ٌة نــراقـ ُ
مـ ً
ـنور الــنموذجـيّ ،هــو الـ
ـشمس الــساطــع ُة فــي ظــ]مِ
ُ
ـوار الــرجــاء .طــب ًعا يــسوع الــمسيح هــو الـ ُ
يــحيوا بــطريــقة صــحيحة .هــم لــنا أنـ ُ
ـضا kنـوا ٍر قـري ٍ
ـصل إل ِ
ٍ
الـتاريـخ .لـكن كـي ن َ
ـيه نـح ُن بـحاج ٍـة أي ً
ـبة – kش
ـورا متّخـذيـنه مـن نـوره ،وهـكذا يـكونـون لـنا
ـخاص يـش ّعو َن ن ً
دلـ ً
ـي] فــي رحــلتنا 31.«.وتحــدث اkب جــوســانــي فــي هــذا الــصدد ،كــما أوضــحت مــن قــبل ،عــن اkشــخاص الــذيــن هــم حــضور.
ان ـ ــتبهوا ' ،ي ـ ــتعلق اkم ـ ــر ب ـ ــأش ـ ــخاص ل ـ ــدي ـ ــهم م ـ ــواه ـ ــب خ ـ ــارق ـ ــة ،ول ـ ــكن ب ـ ــأش ـ ــخاص ت ـ ــملكتهم ح ـ ــقيقة ال ـ ــمسيح ،و ص ـ ــاروا
’’حضورا ً‘‘ بانتمائهم إلى رفقة الجماعة المسيحية .والرسالة التالية التي كتبتها لي أم شابة توثق هذا بطريقة جيدة.
»أريــد أن أتحــدث إلــيك عــن أُم مــن مــدرســتنا تــعرفــت بــها هــذا الــعام .فــي اkيــام اkولــى لــلدراســة ،بــدأ ابــننا الــبالــغ مــن الــعمر
خـمس سـنوات يـخبرنـي عـن طـفل جـديـد وصـل لـتوه كـان يـضربـه بـاسـتمرار وكـان شـديـد الـعصبية .وبـدافـع مـن الـفضول حـول
ه ــذا ال ــطفل الج ــدي ــد ،اك ــتشفت أن ــه اب ــن kم ت ــرم ــلت ق ــبل ف ــترة وج ــيزة م ــن ال ــو'دة .وف ــي ال ــحال دف ــعني ال ــتفكير ف ــي ه ــذه اkم
ال ــوح ــيدة ال ــتي وص ــلت ه ــنا ل ــتوه ــا إل ــى ال ــبحث ع ــنها .ل ــذل ــك ذات ي ــوم ف ــي س ــاح ــة ان ــتظار ال ــسيارات ب ــدأت أن ــظر إل ــى ال ــوج ــوه
الجــديــدة وســألــت ســيدة إن كــانــت هــي والــدة الــطفل الجــديــد الــذي وصــل إلــى الــفصل .وبــعد ردهــا بــا'يــجاب دعــوتــها لــتناول
طـعام الـغداء فـي الـيوم الـتالـي ،ثـم قـررت بـعد ذلـك دعـوة عـائـلتين أخـرتـين مـن الـمدرسـة لـنفس الـغذاء ،حـتى يـمكن لـتلك اُkم أن
تـتعرف عـلى بـعض الـناس .وأثـناء الـغداء ،أخـبرتـنا تـلك اkم قـلي]ً عـن قـصتها وعـن زوجـها الـحبيب الـذي مـات بسـبب السـرطـان
فـي سـن الـخامـسة والـث]ثـين وعـن عـيشها بـمفردهـا مـع طـفلها الـبالـغ مـن الـعمر أربـع سـنوات .وفـي الـحالُ ،ولِـدت فـيَ الـرغـبة
فـي مـرافـقتها ،كـفرصـة بـالنسـبة لـيk ،نـني فـي هـذه اللحـظة أعـيش مـرض والـدي ،ولـو عـن بـعد .وفـي الـحال ،صـارت بـيننا ألـفة
 26فيلمون .١٧-١٠ :١
 27راجع رومة  ،٥ :١٢أفس ،٢٥ :٤
 28البابا بندكتوس السادس عشر ،الرسالة العامة ’’مخلصون بالرجاء‘‘ ،فقرة .٤
 29نفس الرسالة المذكوره أع]ه ،فقرة .٢١
 30يستحضر كانديار حوار المحقق الكبير مع يسوع ،في رواية دوستويفسكي» :يعتقد المحقق أن يسوع قد أخطأ في كل شيء .فقد كانت لديه الوسائل
لتخفيف العذاب الذي ' يطاق ل]نسان وهو في قبضة حريته .إذ كان في إمكانه ،وهو اuله ،أن يأمره بفعل هذا أو ذاك أو إجباره أو برمجته أو إنقاذه
من نفسه […] .لم يفعل يسوع أي شيء من هذا» .فبد'ً من أن تمتلك حرية ا'نسان  -كما يتهمه المحقق الكبير  -أنت أعطيت له المزيد من الحرية،
الحر ل]نسان وأردت منه اتباعك بحرية ومنجذبا ً وخاضعا ً لك« )أ .كانديار ،على أعتاب الضمير .حرية المسيحي حسب القديس
]…[ ،فأنت أردت الحب ُ
بولس ،إي إم آي ،فيرونا  ،٢٠٢٠الصفحات .١١٩-١١٨
 31البابا بندكتوس السادس عشر ،الرسالة العامة »مخلصون بالرجاء« ،فقرة .٤٩
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ودف ــعها ام ــتنان ــها ل ــدع ــوت ــي ل ــها أن ت ــدع ــون ــي أي ــضا ً إل ــى م ــنزل ــها ب ــعد أي ــام ق ــليلة وس ــعت ف ــي إق ــام ــة ع ــ]ق ــة ص ــداق ــة م ــعي .ل ــقد
انخ ــرط ــت ف ــي ال ــع]ق ــة م ــعها ب ــما أن ــا ع ــليه ،ووض ــعت ك ــل ش ــيء ف ــي ع ــناي ــة ال ــله م ــن خ ــ]ل ص ــ]ة ال ــتبشير ال ــم]ئ ــكي ،بس ــبب
الـنقص الـذي شـعرت بـه ،والـوقـوف أمـام كـونـها غـير مـؤمـنة بـدون نـقد لـما أعـيشه وأطـلب مـنها أن تـخبرنـي عـن وضـعها الـمؤلـم
الـذي تـعيشه .اتـصلت بـي ذات صـباح :بـعد أن خـرجـت لـلتو مـن مـركـزًا طـب ًيا kنـها كـانـت تـعانـي مـن نـوبـات هـلع شـديـدة أثـناء
الـليل .وأثـناء تـناولـنا اuفـطار ،أخـبرتـني عـن دهشـتها مـن تـفكيرهـا فـي ا'تـصال بـي كـأول شـخص عـند شـعورهـا بـأنـها ليسـت
ع ــلى م ــاي ــرام .ل ــقد ت ــأث ــرت وأخ ــبرت ــني أن ــها ' ت ــفهم ل ــماذا ك ــان ــت دائ ـ ًـما ت ــبكي ف ــي ال ــنهاي ــة وه ــي م ــعي وك ــان ــت ع ــلى ط ــبيعتها.
واعـترفـت لـي أثـناء حـوارنـا عـن الـصعوبـة الـتي كـانـت تـعيشها :فـهي لـم تـكن تـريـد أط ً
ـفا' ووجـدت نـفسها تـعيش بـمفردهـا مـع
طــفل صــغير ،وهــي غــاضــبة مــن زوجــها kنــه َمـ ِر َ
ض وتــركــها وحــيدة فــي هــذه الــحياة .فــقلت لــها بــوضــوح أنــني مــتأكــدة مــن أن
زوجــها ' يــزال حــاضــرا ً ويــرافــقها ،وإن كــان بــشكل آخــر ،وأن مــا أردتــه لــها هــو أن تــكون مــمتنة لــكونــها عــلى قــيد الــحياة وأن
تــعود لــتوقــع شــيئًا )ايــجابــيا ً( مــن أيــامــها .ثــم ســألــتها» :لــكن عــندمــا تســتيقظين فــي الــصباح ،هــل تــشعريــن بــا'مــتنان لــوجــودك
عـلى قـيد الـحياة لـيوم آخـر وأنـك تـتنفسين؟ هـل 'زل ِ
ـت تـعتقديـن أن هـناك شـيئًا ج ً
ـمي] يـنتظرك؟« .أخـبرتـني أنـها لـم تـفكر فـي
اkمــر أبـ ًدا وأن ' أحــد أخــبرهــا بــاkشــياء الــتي أخــبرتُــها بــها )وهــي فــي الــواقــع أشــياء بــدت لــي بــسيطة جـ ًدا( .وفــي اkســبوع
الــتالــي الــتقينا مــن جــديــد وتــحادثــنا وفــاجــأتــني قــائــل ًة لــي أنــها حــكت عــني لــكل عــائــلتها ،وكــم كــانــت مــمتنة لــمقابــلتي والــتعرف
ـتحت لــها بــاب مــنزلــنا ،وأنــها تحــدثــت عــني لــطبيبها الــمعالــج .وقــالــت لــي :هــل تــتذكــريــن الــسؤال
عــليَ ،وكــيف فــاجــأتــها عــندمــا فـ ُ
الـذي سـألـتيني إيـاه عـما إذا كـنت مـمتنة لـكونـي عـلى قـيد الـحياة؟ وفـي الـيوم الـتالـي ،عـندمـا ذهـبت إلـى طـبيبي ،طـلبت مـنه أن
يــكون هــذا مــوضــوع الــع]ج؛ وأخــبرتــه أنــني لــم أعــد أرغــب فــي الــتركــيز عــلى شــخص زوجــي و' عــلى اkلــم وأن أكــثر اkشــياء
إثـارة لـ]هـتمام فـي اkشهـر اkخـيرة قـد أخـبرتـني بـها صـديـقة جـديـدة ،عـندمـا تحـدثـت مـعي عـن ا'مـتنان وعـن الـحياة؛ وكـررتُ
ـقيت ع ــاج ــزة ع ــن
رغ ــبتي ف ــي ال ــترك ــيز ع ــلى ذل ــك kن ــني أردت ا'س ــتمرار ف ــي ت ــوق ــع ش ــيئا ً م ــن أي ــام ــي ،ك ــما أخ ــبرت ــيني« .ل ــقد ب ـ ُ
الك]م ،وشعرت بأنني في نعمة وشعرت با'رتباك ،وبتأثري للمرة اkلف بقصة وحضور يعيش في داخلي«.
وهـذا هـو تـوثـيق لـشخص لـه حـضور فـي الـحياة الـعاديـة وفـي خـضم ظـروف الجـميع :أ ُم تـلتقي بـأم أخـرى تـتألـم ومـنغلقة عـلى
أل ــمها وغ ــضبها ،وي ــصيبها ال ــرج ــاء ال ــذي يس ــتقر ف ــي ح ــيات ــها .ك ــما ق ــال اkب ج ــوس ــان ــي» :ي ــا ل ــه م ــن ش ــيء ع ــظيم أن ن ــكون
مـدعـوون مـ ًعا )' يـمكن kحـد ا'نـسحاب مـن اôخـريـن( لـنعيش ونـحقق!« .لـنكتشف أكـثر فـأكـثر ،مسـتمريـن فـي الـمسيرة الـتي
ب ــدأن ــاه ــا ،إذ أن »ط ــلب ن ــفس اkش ــياء ك ــل ي ــوم وط ــلبها م ــرات ع ــدي ــدة ف ــي ال ــيوم يخ ــلق ع ــقلية وش ــخصية وي ــجعلنا مس ــتعدي ــن
بــاســتمرار ،بــحيث ' يظهــر شــيء مــفاجئ أو غــريــب و' حــتى مــوت واحــد مــنا .ألــم و' مــزيــد مــن الــخوف .لــذلــك دعــونــا نــساعــد
بـعضنا الـبعض فـي نشـر ذلـك الـرجـاء فـي الـعالـم الـذي ' يسـتطيع أن يـزيـله أي ألـم  -فـحتى الـله الـذي صـار ابـنًا 'مـرأة عـاش
اkلم  ،-ولكنه يزيل جذور كل خوف«32.
وبـعبء كـل الـقيود والـضعف الـذي نحـمله ،جـعلنا )الـله( حـضورا ً فـي الـحياة الـعاديـة ،فـقط kن حـدث الـمسيح بـلغنا ونـحن عـلى
استعداد للسماح له باحتضاننا.
»نـعانـي مـنذ عـدة سـنوات kسـباب مـختلفة مـن مـشاكـل اقـتصاديـة خـطيرة ،والـتي بسـببها قـامـت اkخـويـة نـفسها بـمساعـدتـنا
رت عـلى الـخضوع لـع]ج طـويـل ومـكلف .واkسـبوع الـماضـي ،بـعد تـأجـيل مـواعـيد
لـفترة .وعـلى الـرغـم مـن هـذه الـصعوبـات ،أُجـ ِب ُ
ج ــلسات ال ــع]ج ل ــعدة أشه ــر ،م ــن أج ــل ت ــأج ــيل الس ــداد ،ذه ــبت إل ــى الج ــلسة اkخ ــيرة وط ــلبت إع ــداد ال ــفات ــورة :ل ــم أس ــتطع
ـترف لــك بــأنــني لــم ألــزم نــفسي أبـ ًدا
ا'نــتظار أكــثر مــن ذلــك .وقــد فــهمت أثــناء الــع]ج أن الــطبيب كــان بــعي ًدا عــن الــكنيسة وأعـ ُ
بــالــقول أو الــقيام بــشيء kقــدم شــهادة عــلى مــا أعــيشه .وفــي نــهايــة الجــلسة ،بــعد أن قــام بــحساب اkتــعاب الــواجــبة الــدفــع،
جـلس بـجانـبي وقـال لـي’’ :يـا مـدام ،أرجـو أن تـقبلي مـا أنـا عـلى وشـك أن أقـولـه ل ِـك .نـحن عـلى مـا يـرام هـكذا ،و' أريـد أي مـال
ـظر إلـيه دون أن أفـهم ،لـكنه يـواصـل كـ]مـه قـائـ]ً’’ :إن مـا قـدمـتيه لـي فـي هـذيـن الـعامـين يـساوي أكـثر بـكثير مـن
مـنكي‘‘ .أن ُ
الـمال‘‘ .مـا زلـت ' أفـهم .وتـابـعُ '’’ :يـمكن ُ ِك أن تـتخيلي كـم هـو مـرهـق الـعمل طـوال الـيوم عـندمـا تـسمعين الـناس يـشكون مـن
كــل شــيء .أنــا دائــما أرى أنــاس غــير ســعداء .لــكن ايــجابــية وابــتسامــة ونــظرة َـ
ح ضرتُـ ِـك عــندمــا تتحــدثــين عــن ابــنتك الــمريــضة،
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ســاعــدتــني فــي أن أعــيش حــياة بــصورة أفــضل وأن أنــظر إلــى عــائــلتي وحــياتــي بــطريــقة مــختلفة ،مــليئة بــا'مــتنان .لــقد كــنتي
شــاهــدة عــلى أن الــحياة جــميلة .فــأنــا الــمديــن لـ ِـك ،ولــيس أنـ ِ
ـت الــمديــنة لــي‘‘ .خــرجــت وعــينيَ مــليئة بــالــدمــوعk ،نــني لســت كــما
وصـفني ذلـك الـطبيب ،بـل عـلى الـعكس تـما ًمـا! فـهو لـم يـرنـي ،لـكن يـسوع هـو الـذي نـظر إلـيه مـن خـ]لـي ،أنـا مـتأكـدة مـن ذلـك.
ركـضت إلـى الـمنزل إلـى زوجـي قـائ ٍ
ـلة لـه إن معجـزة قـد حـدثـت وقـلبي مـليء بـسعادة ' أسـتطيع أن أصـفها لـك .لـكن المعجـزة
لـم تـكن عـلى اuطـ]ق إعـفائـي مـن ديـونـي الـتي تـبلغ عـدة آ'ف مـن الـيورو ،لـكنها كـانـت شـيئًا أعـظم بـكثير لـم أكـن أنـظر إلـيه،
والـذي أراد الـرب أن يـفاجـئني بـه :تَـغ ُيري واهـتدائـي .وأود الـقول أنـه أي ً
ـضا بـداخـلي ،فـي داخـلي ،وبـرفـقته لـحياتـي ،الـكارثـية
جـ ًدا ،أسـتطيع الـمساهـمة ،ربـما قـلي]ً ،فـي جـعله مـعروفًـا حـ ًقا .وأن أرى أن داخـل كـل مـشاكـلي وخـيانـاتـي وبـؤسـي وعجـزي
الـتام ،هـو حـاضـر ويـعمل بـدون أن أفـعل أي شـيء سـوى الـبحث عـنه فـي كـل شـيء وا'بـتهال إلـيه فـي كـل مـرة أسـتطيع فـيها
ـيرا ثـمينًا .أغـلى مـن أي خـير آخـر ،وأنـه يـمنحني هـذا الـخير مـن خـ]ل الحـركـة :إنـه الـيقين بـأن
ذلـك ،وجـعلني أفـهم أن هـناك خ ً
الــرب يــغيرنــي ح ـ ًقا .وهــذا مــا مــÑنــي بــرجــاء وصــفاء لــم أخــتبرهــما مــن قــبل .ويــمكنني اôن أن أقــول بــصوت عـ ٍ
ـال طــوال الــيوم:
’’إن ن ــعمتك ي ــارب ه ــي أك ــبر م ــن ال ــحياة‘‘k ،ن ــه ' ش ــيء ي ــمنحني ف ـ ً ـ
ـرح ا أع ــظم م ــن ه ــذا .ش ــكرا ً ل ــك ي ــا أب ــون ــا ي ــول ــيان ،وش ــكراً
لـÑخـويـة ولـكل الـتاريـخ الـذي الـتقيت بـهk ،نـه لـو' أنـتم الـذيـن تـشيرون لـي دائ ًـما أيـن أنـظر حـتى أراه ،لـما أمـكنني أبـ ًدا إدراك
المعجزة التي تحدث فيَ«.
يــقول اkب جــوســانــي’’ :نــحن‘‘ »اkداة الــتي بــها يــتواصــل الــمسيح مــع الــعالــم .أي أن هــذه اkداة تتجــذر وتــتغذي فــي الــحياة
الـيومـية الـعاديـة وفـيها مـنبع الـحافـز ا'نـسانـي اkعـظم ،والـتي يـتواصـل فـيها اuنـسان مـع اôخـر والـتي يـضحي فـيها اuنـسان
بــنفسه ويــصبح شــيئًا مـ ً ـ
ـقدس ا مــن أجــل اôخــر والــتي فــيها يجــلب ا'نــسان فــي حــياة اôخــر جــاذبــية وحــضور مــصيره« .فــقد
جــعلنا الــمسيح أداة تــواصــل لــه »فــي عــاديــة هــذه الــحياة الــيومــية الــتي يــعمل فــيها الــوعــي بــحضوره وبــحياة صــحبة جــماعــة
الـمؤمـنين ،وفـي هـذا الـتأثـر الـوجـدانـي وفـي هـذا الـجيشان الـعاطـفي :إنـه تـأثـر وجـدانـي kنـها جـمال ،جـمال الـحقيقة وضـمان
الــمصير وتــصبح جــيشان ـا ً عــاطــفيا ً kنــها تُح ـ ِرك ومــعها يتحــرك كــل شــيء« .وتــصبح الــحياة شــغفًا» :شــغفا ً بــالــوجــود« وشــغفاً
»بــالــحقيقة والجــمال والــعدالــة والــحب والــسعادة« .ويــزدهــر شــغف بــالــوجــود ' يــمكن تــصوره» .إن هــذه هــي اuيــجابــية كــسمة
جـوهـريـة لـلنظرة ولـلمحبة الـتي يـأتـي بـها اuنـسان الـذي يـتبع الـمسيح إلـى الـعالـم [...] ،إنـها إيـجابـية بـ] حـدود وإيـجابـية مـثل
الموجة التي تغزو كل شيء«33.
هـناك فـقرة فـي هـذا الـموضـوع كـتبها فـون بـالـتسار عـام  ١٩٦١تسـتحق إعـادة قـراءتـها .ومـحتوى هـذه الـفقرة لـم يـفقد أهـميته،
بـل عـلى الـعكس ربـما اكتسـب أهـمية أكـبر فـي الـوقـت الـحاضـر» :إن جسـد الـمسيح يـكون ويـتحول فـي اôن ذاتـه ،ثـم يـقارنـه
الـقديـس بـولـس بـالجسـد ا'نـسانـي ،الـذي يـنمو إلـى مـلء قـامـته بـاخـتبار طـاقـاتـه الـخاصـة عـلى الـمادة الـتي تـأتـيه مـن الـخارج
والــتي فــيها ُيظ ِـهـر هــذه الــطاقــات .فــأســاس الــكنيسة وبــنيتها ' يــمكنهما الــنمو؛ لــكن مــن الــمؤكــد أن مــن يــمكنه ذلــك هــو عــالــم
الـحياة الـذي يـتكون فـي أغـلبه مـن الـعلمانـيين .البشـر الـذيـن يـشغلون مـناصـب )والـذيـن هـم أعـضاء عـليهم الـنمو مـثل الجـميع(
هــم الحــراس والبســتانــيين لهــذا الــنمو .و يــتوقــف اkمــر عــلى الــعلمانــيين أن يــصيروا الــنمو وا'زدهــار الــقادران وحــدهــما عــلى
إقناع العالم بحقيقة تعاليم المسيح«34.

 33اkب لويجي جوساني ،حدث حقيقي في حياة ا'نسان ) ،(١٩٩١ - ١٩٩٠كتاب سبق ذكره ،الصفحات  ١٠٥و .١٠٧
 34فون بالتسار» ،العلماني والكنيسة« ،عروس المسيح ،ياكابوك ،مي]نو  ،٢٠١٥صفحة .٣٠٣
72

الملحـــــق
أسئلة وإجابات*
»يــبدو لــي أحــيانًــا أن الــواقــع مــلوث إلــى حــد مــا :وهــناك مــعانــاة وألــم وهــناك ظــ]م وحــزن .كــيف يــمكننا أن نــعيش أيـ ً
ـضا هــذه
ال ــجوان ــب م ــن ال ــحياة ب ــدون رف ــضها؟ وم ــاذا ي ــعني أن ن ــعيشها ب ــشكل ع ــميق وك ــيف ي ــمكن أن ي ــكون ذل ــك ط ــري ــقنا ال ــدائ ــم إل ــى
اليقين الحالي؟«
أن ــا أت ــسائ ــل :ه ــل أن ــتم ق ــادرون حـ ـ ًقا ع ــلى رف ــض ك ــل ج ــوان ــب ال ــحياة ه ــذه  -ال ــمعان ــاة واkل ــم وال ــظ]م والح ــزن  -أي رف ــض
مـأسـاويـة الـحياة؟ أنـا ' أسـتطيع أن أفـعل ذلـكِ .ـ
ـيتk ،نـها تـفرض نـفسها عـليَ فـي الـنهايـة .الـسؤال إذن هـو كـيف
ئت أم أَب ُ
ش ُ
ن ــتعام ــل م ــع ج ــوان ــب ال ــوج ــود ه ــذه ال ــتي ' ي ــمكن kح ــد ت ــجنبها ف ــي ن ــهاي ــة ال ــمطاف .غ ــال ـبًا م ــا ت ــهيمن ال ــطري ــقة ال ــضمنية ف ــي
الــسؤال الــمطروح :بــادراكــها كــعقبات فــي طــريــق ا'نــسان .ومــا يــبدو أكــثر مــنطقية بــالنســبة لــنا هــو مــحاولــة عــدم أخــذهــا فــي
ا'ع ــتبار ورف ــضها .ول ــكن ه ــناك ام ــكان ــية آخ ــرى .ك ــان ــت إح ــدى اللح ــظات ال ــحاس ــمة ف ــي ح ــيات ــي ه ــي ع ــندم ــا أص ــبحت ب ــعض
ال ُـمعطيات الـتي لـم أتـمكن مـن مـحوهـا فـي الـنهايـة والـتي تـصورتـها كـعقبات وكخـدعـة وكـمقياس لـنفسي )kنـني لـم أتـمكن مـن
التخـلص مـنها(’’ ،رفـاق الـطريـق‘‘ ،أي فُ َـرص لـلدخـول فـي أعـماق نـفسي وإلـى أعـماق الـواقـع وإلـى أعـماق كـل مـا الـتقيت بـه:
)وهــناك اكــتشفت( الــمسيح .لــقد كــان اكــتشافًــا جــوهــري ـا ً .وبــدأت مــنذ ذلــك الــحين ،مــن داخــل خــبرتــي ،فــي فــهم ســبب أهــمية
»عــيش الــواقــع دائـ ًـما بــشكل عــميق«k :نــه بهــذه الــطريــقة فــقط يــمكننا الــدخــول إلــى عــمق اkشــياء واخــتبار مــا هــو مــوجــود فــي
قلب الحياة.
يــدفــعنا الــخوف الــمفرط الــذي فــينا إلــى الــتمسك بــالمظهــر فــي غــالــب اkحــيان .وبســبب خــوفــنا مــن الــمخاطــرة ولــحاجــتنا إلــى
الـعقل وإلـى مـا هـو نـحن كـ»حـقيقة واقـعة« ،نـحاول ’’سـد‘‘ كـل شـيء .لـكن هـذا يـضعفنا ويشـل حـركـتنا أكـثر فـأكـثر ويـجعلنا
بــشكل مــتزايــد غــير قــادريــن عــلى مــواجــهة الــمواقــف ' .أريــد هــذا! أنــا أريــد أن أعــيش بــشكل عــميق كــي أتــيقن مــن انــتصار
الــوجــود عــلى الــعدم ' .أســتطيع أن أعــيش حــياتــي كــلها وســيف دامــوقــليس مســلط عــلى رأســي ،بــظل الــعدم الــذي يُــخ ِيم عــليَ
ويــكاد يــجعلني أطــلب الــغفران عــلى وجــودي .مــن يــريــد أن يــعيش هــكذا فــليفضل ،أمــا أنــا فــ] أســتطيع ذلــك :إذ لــم يــعد فــي
اسـتطاعـتي فـعل ذلـك! وهـذا هـو السـبب فـي أنـني قـلت إن لحـظة حـاسـمة حـدثـت فـي حـياتـي عـندمـا تـحولـت كـل تـلك اkشـياء
الـتي بـدت لـي كـعقبة إلـى فـرصـة uقـامـة عـ]قـة والـخوض فـي الـواقـع حـتى الـوصـول إلـى عـمق مـا الـتقيت بـه فـي حـياتـي .كـانـت
الـنتيجة اkولـى اكـتشافًـا جـديـ ًدا تـما ًمـا لـلواقـع .واôن أريـد ا'سـتمرار فـي الـنظر إلـى وجـه هـذا الـواقـع .وهـذا هـو السـبب فـي
أنــني قــررت فــي بــدايــة الــوبــاء عــدم ا'خــتباء خــلف هــذا الســتار أو ذاك لــتجنب الــتعامــل مــع الــواقــع .فــمن اتــبع هــذا ا'قــتراح
اسـتطاع إدراك مـا اكتسـبه .لـكن حـتى مـن لـم يـتبعه أمـكنه رؤيـة مـا اكتسـبه ،إذا اكـتشف أنـه ذاتـه بـاkكـثر أو أنـه ُمـحبط أكـثر.
فالحياة ' تعطي أحد أي قسط من الراحة.
ســأشــعر بــا'مــتنان الــدائــم لــÑب جــوســانــي kنــه أعــطى لــي شــهادة ونــظرة حــقيقية وكــاشــفة لــلواقــع :دخــلت فــي دمــي .فــعندمــا
الــتقيت بــه اسـ
ـتطعت الــبدء فــي الــنظر إلــى أشــياء مــعينة كــانــت تــعوقــني فــي الــسابــق بــا'نــتباه إلــى كــيفية نــظره لــتلك اkشــياء.
ُ
أتـذكـر الـمرات اkولـى الـتي شـاركـت فـيها فـي مـبادرات الحـركـة :لـم أكـن أجـيد الـلغة اuيـطالـية ،لـكنني لـم أسـتطع تـجنب اخـتبار
تــأثــير الــطريــقة الــتي كــان يــواجــه بــها يــومــه ويتحــدث ويــتواصــل بــها مــع الــناس؛ حــتى لــو لــم أفــهم كــل شــيء ،فــإن ذلــك جــعلني
متأثرا بطريقة جديدة للنظر إلى اkشياء .نظرة ' أستطيع أن أعطيها لنفسي.
أعود إلى المنزل
ً
* تـم عـقد إجـتماع عـام بـالـتواصـل الـمرئـي فـي الـيوم الـختامـي لـلريـاضـة الـروحـية kخـويـة الشـراكـة والتحـرر ) ١٨-١٦ابـريـل  ،(٢٠٢١الـتي نجـد مـحتواهـا فـي هـذا
الــكتاب ،والــذي أجــبت مــن خــ]لــه عــلى بــعض اkســئلة الــتي طــرحــها عــليَ دافــيد بــروســبيري ،والــتي تــلخص اuجــابــة عــلى أكــثر مــن ألــفي ســؤال تــلقيتها مــن
جميع أنحاء العالم في الليلة السابقة ل]جتماع.
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فـقد الـتقيت بـانـسان لـم يـكن خـائـفًا مـن الـنظر إلـى أي شـيء ،أي شـيء عـلى اuطـ]ق ،وجـاءتـني الـرغـبة فـي عـدم الـعيش تـحت
وطـأة ا'بـتزاز بـرفـع مـرفـقيَ فـي مـواجـهة الـظروف .لـقد صـادفـت انـسانـا ً جـعلني أصـنع مـن الـظروف الـتي كـنت أدركـها كـعقبة
في السابق وأراها بنظرة ضبابية ومليئة بالخوف ،فرصة للبدء في مسيرة للوصول إلى يقين في الحياة.
هــذا هــو التحــدي الــماثــل أمــام كــل واحــد مــنا .لــقد تــحقق الجــميع فــي هــذه الــفترة مــن كــيف نــظر إلــى الــواقــع الــذي ' يــمكننا
غــشه :وكــما رأيــنا مــن الــشهادات الــمذكــورة  ،هــناك مــن وجــد رجــاءا ً مــعينًا فــي داخــله بــفضل الــمسيرة الــتي قــام بــها وهــناك،
ع ــلى ال ــعكس ،م ــن ان ــتهى ب ــه ال ــمطاف إل ــى ا'س ــتس]م ل ــلخوف ول ــلعدم .ول ــيس ل ــلمهارة وال ــذك ــاء أي ص ــلة ب ــذل ــك .إذ يح ــدث
ا'خـت]ف مـن خـ]ل شـيء واحـد فـقط :أخـذ فـرضـية عـلى محـمل الجـد ،وهـي فـرضـية مـن الـمعقول اتـباعـها كـنتيجة لـلقاء الـذي
حــدث وإخــضاعــها لــلتحقق .إنــها ليســت مــشكلة فــكريــة أو حــتى الــتزام أخــ]قــي :إنــها مــشكلة حــريــة وحــب تــجاه إنــسانــية كــل
واحـد فـينا ،كـي ' يـسحقها الـعدم .والـبديـل ،كـنتيجة ،هـو إظـهار الـخوف أو الـيقين مـطبوعـا ً عـلى الـوجـه )يـقين ُـم َعاش بـالـنعمة
وبـشهادة الـحياة أمـام أي انـسان ،ابـتدا ًء مـن أبـنائـنا( والـذي يـمكن يـعيشها ا'نـسان كـامـل ًة بـإيـجابـية نـهائـية وبـدون اسـتبعاد
أي شيء .أنا ' أريد ا'حتماء في أي مخبأ ،بل أريد معرفة أن ما أعيشه هو حقيقي أم '.
»تــقول ســيمون ڤــيل أن الـ ِـغنى الــحقيقي لــيس شــيئا ً نــسعى وراءه ،بــل نــنتظره .كــيف يــتفق هــذا مــع مــسألــة الــمخاطــرة؟ إذن،
ف ــي ع ــ]ق ــتي م ــع ي ــسوع ،ب ــإف ــساح ال ــمكان ل ــه ،ه ــل أن ــا م ــدع ــو ل ــ]ل ــتزام ب ــاس ــتخدام م ــوه ــبتي )وزن ــتي(؟ أن ــت ق ــلت أن ا'ن ــتظار
يـنتمي إلـى نـسيجنا اkصـلي :ونـحن تـوقـع وانـتظار .لـكن ا'نـتظار ال ٌـم َعاش بهـذا الـتوتـر الشـديـد أ' يـجازف بـأن يـصبح شـيئًا
' ي ــسمح ل ــنا ب ــأن ن ــعيش ال ــحاض ــر ب ــشكل ك ــام ــل؟ م ــتى ت ــكون ال ــمخاط ــرة ح ــقيقية وم ــناس ــبة وم ــتى ت ــكون غ ــير م ــعقول ــة؟ إن م ــا
يـعوقـنا هـو الـخوف والـمخاطـرة بـفقدان كـل شـيء :مـثل ا'نـتقال الـى مـنزل جـديـد وتـغيير الـوظـيفة واkمـاكـن والـصداقـات 'تـباع
توافقا ً لمحته .كيف أقرر المجازفة بكل ذاتي أم '؟«.
أتــفق تــما ًـمـا مــع مــا تــقولــه ســيمون ڤــيل :أن الــغنى الــحقيقي ' يــسعنا ســوى انــتظاره؛ فــنحن نــبحث عــنه ،لــكن ' يــتوقــف عــلينا
الــعثور عــليه .مــا هــي طــبيعة الــمشكلة إذن؟ يــخبرنــا بــذلــك اkب جــوســانــي فــي الــفصل الــرابــع مــن كــتاب الــحس الــديــني» :إن
الـمشكلة الـحقيقية فـيما يـتعلق بـالـبحث عـن الـحقيقة حـول الـمعانـي الـنهائـية لـلحياة ليسـت فـي ا'حـتياج لـذك ٍ
ـاء مـعين أو إلـى
جه ٍـد خـاص أو وسـائـل اسـتثنائـية مـن الـضروري اسـتخدامـها لـلوصـول إلـيها .فـالـحقيقة الـمطلقة مـثل الـعثور عـلى شـيء جـميل
فــي مــسيرة حــياتــك :ويــمكنك رؤيــته والــتعرف عــليه إذا كــنت مــنتبها ً .لــذا فــإن الــمشكلة تــكمن فــي ذلــك ا'نــتباه« 1.إن مــا يــرغــب
ف ــيه اuن ــسان ' ي ــتناس ــب م ــع أي ش ــيء ي ــمكن أن ي ــتخيله وي ــحققه ب ــقوت ــه ال ــخاص ــة ل ــدرج ــة أن ال ــموق ــف ال ــوح ــيد ال ــمناس ــب ه ــو
ا'ن ــتظار وا'ن ــتظار ب ــعيون م ــفتوح ــة ع ــلى م ــصراع ــيها.ع ــليك ان ــتظار ال ــغنى ال ــحقيقي ،م ــثل ان ــتظارك ل ــحبيبك أو ل ــمحبوب ــتك:
ويــمكنك الــقيام بــكل الــمحاو'ت الــتي تــريــدهــا )الــذهــاب إلــى مــصفف الــشعر وشــراء فســتانًــا جــدي ـ ًدا أو بــدلــة جــديــدة والتحــلي
بــالــلطف( ،لــكن ' يــمكن kي مــن كــل ذلــك أن يــحقق الــحضور الــمنشود .فــهو يــأتــي كهــبة بــطريــقة غــير مــتوقــعة عــلى اuطــ]ق:
يمكن فقط انتظاره!
كـيف يـمكن الـتوفـيق بـين هـذا الـتوقـع وا'نـتظار ،كـموقـف أسـاسـي لـلعيش مـع الـمخاطـرة؟ - ،كـما يـقول الـسؤال  -إن ا'نـتظار
هــو لــشيء يــتوافــق مــع رغــبتنا .ومــن يــنتظر الــحبيبة يــمكنه فــقط أن يــظل بــعيون مــفتوحــة عــلى مــصراعــيها بــزاويــة  ٣٦٠درجــة
لــلقاء بــها عــند وصــولــها .وتــبدأ الــمخاطــرة عــندمــا يجــدهــا :فــإذا لــم يــريــد أن يخســرهــا ،فــعليه أن يــخاطــر بــمشاركــتها حــياتــه،
ويــجب أن يســتخدم مــوهــبته ،أي إنــسانــيته ،وهــي أغــلى مــا لــديــه .وإ' فــإنــه ســيفقدهــا .ويحــدث الــشيء نــفسه فــي الــع]قــة مــع
الــمسيح :فــفي الــيوم الــذي ذهــبوا فــيه إلــى يــوحــنا الــمعمدان عــلى ضــفة نهــر اkردن  ،لــم يســتطع يــوحــنا وأنــدراوس تــخيل أن
الـشيء الـذي طـال انـتظاره سـيكون لـه شـكل هـذا الـوجـه :يـسوع الـناصـري .وعـندمـا صـادفـوه ،كـان بـإمـكانـهم أن يـتركـوه يـذهـب،
م ــثل اôخ ــري ــن ال ــذي ــن ال ــتقوا ب ــه م ــن ق ــبلهم .ل ــكن ي ــوح ــنا وأن ــدراوس ل ــم ي ــفع] ذل ــك ،ب ــل خ ــاط ــرا ب ــنفسيهما! ه ــل ك ــان ــت م ــجازف ــة
اتـباعـهم لـلمسيح شـيئا ً مـعقو'ً؟ هـل مـن الـمعقول اتـباع شـخص مـا؟ هـذا يـتوقـف عـلى هـويـة الـشخص الـذي نـلتقي بـه .إذا كـان
1
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الـشخص الـذي يظهـر فـي اkفـق ' يـثير اهـتمامـك ،فـ] يخـطر بـبالـك حـتى أن تـخاطـر مـن أجـله ،ولـكن إذا أثـار انـتباهـك ،فـإذن
أن ــت ' ت ــري ــد أن ت ــفقده ،وف ــي ه ــذه ال ــحال ــة ت ــصبح ال ــمشكلة ه ــي ’’وق ــوف ــك ب ــ] ح ــراك‘‘! ف ــأم ــام ج ــاذب ــية ح ــضور ،ع ــليك ال ــقيام
بالخطوة اkكثر بديهية والتي ' يمكن إيقافها وهي المخاطرة والمشاركة.
رأسا عـلى عـقب ،وعـندئـذ ،كـما لـو كـانـت لـعبة ذهـنية ،نـسأل أنـفسنا
إذا لـم نـنتبه لـكيفية حـدوث اkشـياء ،فـإنـنا نـقلب كـل شـيء ًـ
كـيف يـمكن أن يـظل ا'نـتظار والـمخاطـرة مـ ًعا دون الـوصـول إلـى حـقيقتهم .أول شـيء يـجب فـعله هـو الـنظر إلـى الـواقـع .يـؤكـد
اkب ج ــوس ــان ــي ع ــلى ه ــذا م ــن ال ــمقدم ــة اkول ــى ل ــكتاب ــه ال ــحس ال ــدي ــني» :ال ــم]ح ــظة ال ــكام ــلة وال ــشغوف ــة وب ــإص ــرار للح ــدث
الـحقيقي« 2.وتـصبح مـسيرتـنا أكـثر مـشقة إذا أهـدرنـا نـعمة الـلقاء مـع شـخص مـثل اkب جـوسـانـي .لـيس لـدي أي طـريـق آخـر
أســير فــيه ولــيس لــدي دلــيل مــخفي ،إ' اkدوات الــتي لــديــكم .لــن]حــظ خــبرتــنا :وعــندمــا نــلتقي فــي الــنهايــة بــشيء يــتوافــق مــع
تــوقــعات قــلبنا ،فــإن الــمخاطــرة هــي الــشيء اkنســبk ،نــه ســيكون مــن الحــماقــة فــقده .ولــن يــكون مــن الحــماقــة الــمخاطــرة ،بــل
التخـلي عـن مـا يـثير كـل اهـتمامـنا .فـالـمخاطـرة بـشيء لـيس لـه قـيمة سـيكون مـن الحـماقـةk ،نـه لـن يـكون هـناك أسـباب مـناسـبة
للقيام بذلك.
يـعبر اuنـجيل فـي بـساطـته الـسامـية عـن مـا قـلناه بهـذه الـطريـقةَ » :ـمث َ ُل َـم َل ِ
جلٌ
ح ْق ٍل َوجـ َده َر ُـ
سّ َموات َك َـمث َ ِل َـكن ْ ٍز ُد ِـف َن فـي َـ
كوت الـ َ
ش َدّ ِة فَ ـ َـر ِ ـ
فأَع ــا َد َدف ـنَه ،ثُ ـ َمّ َمــضى لِ ِ ـ
ـح ْقل« .3.ه ــل م ــن ال ــجنون ال ــمخاط ــرة ب ــكل ش ــيء
ع ج ــميعَ م ــا َي ــملِ ُك واش ـتَرى ذل ـ َـك ال ـ َ
ح ه ف ــبا َ
لشراء الحقل أم أنها صفقة العمر؟
ش ٍ
يء ُ
سّامــيةَ ،مــع ِرفـ ِـة يــسوعَ
س رانًــا ِـمـن أ َ ْ ـ
خ ْـ
وكــان ذلــك واضــحا ً لــدى الــقديــس بــولــس الــذي قــال» :بــل أ َ ُعـ ُدّ ُكـ َلّ َ ـ
ج ِل الـ َـمع ِرفَـ ِـة ال ـ َ
ش ٍ
الـمسيحِ ر ِ ّبـي« .مـاذا قـابـل؟ ِ
جلِه َ
دت ُـك َلّ َـ
رت ُـك َلّ َـ
خ ِـ
»مـن أ َ ْـ
يء نُـفا َيـة َkر َبـحَ الـمسيحَ« ' 4.يـختلف الـمسيح الـذي
شيء وعـ َد ُ
س ُ
َ
قـابـله الـقديـس بـولـس عـن الـمسيح الـذي قـابـلناه .إذ ' يـوجـد سـوى مـسيح واحـد :الـمسيح الـحقيقي  -الـمولـود والـمائـت والـقائـم
م ــن ب ــين اkم ــوات وال ــحاض ــر ال ــيوم ف ــي ح ــياة ال ــكنيسة ،جس ــده الس ــري  ،-ول ــيس ف ــي أف ــكاري أو ف ــي خ ــيال ــي و' ف ــي أح ــد
تــفسيراتــي .فــبالنســبة لــه ،يــمكن لــ]نــسان أن يــترك كــل شــيء kنــه بــدونــه كــل شــيء ' قــيمة لــه .فــكل شــيء آخــر هــو ' شــيء
ًـ
مـقارنـ ًة بهـذا »الـربـح« .هـل كـان الـقديـس بـولـس م
ـمسوس ا؟ هـل اضـطربـا يـوحـنا وأنـدراوس بـاتـباعـهما لـيسوع؟ أم أنـهما أكـثر
عق]نية من الجميع؟ إن اuيمان هو مشكلة معقولية!
إن كـل واحـد مـدعـو لـيقرر إذا كـان اkمـر يسـتحق الـمخاطـرة مـن أجـل مـا الـتقى بـه .وسـتمده الـخبرة بـالـتحقق مـن قـراره .وفـي
ح ــال ــة اع ــتقاده أن ال ــمسيح ' يس ــتحق ال ــمخاط ــرة ،وإذا أدرك غ ـ ًدا أن م ــا رب ــحه س ــيكون مج ــرد ف ــتات ،س ــيمكنه دائ ـ ًـما ال ــعودة
والــبحث عــن أولــئك الــذيــن بــاتــباعــهم الــمسيح يــعيشون بــالــنعمة حــياة أكــثر جــاذبــية وأكــثر مــأســاويــة وأكــثر ســعادة .وســيكون
دائــما ً مــوضــع تــرحــيب .إن جــوهــر الــمشكلة هــو حــكم تــقديــر تــجاه مــا قــابــلناه .لــيس عــواطــف رخــيصة! فــهي ' تحــرك شــيئا ً.
فـالـذي يحـرك اkنـا هـو حـكم تـقديـر لـشيء يـتوافـق فـي الـنهايـة ،وبـالـتالـي ' نـريـد أن نخسـره مـقابـل أي شـيء فـي الـعالـم .فـإذا
وج ــدن ــاه ،ف ــال ــقرار ب ــات ــباع ــه أم ' م ــتروك ل ــنا .وإذا ل ــم ن ــعثر ع ــليه ،ف ــإن ال ــشيء ال ــوح ــيد ال ــذي ي ــجب ف ــعله ه ــو ا'ن ــتظار ب ــعيون
مفتوحة على مصراعيها 'لتقاط أي إشارة منه  -كما يقول الشاعر أنطونيو ماتشادو » -على شاطئ الصمت العظيم«5.
»أمـس تـذكـرت عـبارة قـالـها لـك اkب جـوسـانـي’’ :فـي الـنهايـة ،الـفرق هـو بـين أولـئك الـذيـن قـامـوا بـعمل مسـتقر وأولـئك الـذيـن لـم
ي ــفعلوا ذل ــك‘‘ .ه ــل ي ــمكنك أن تش ــرح ب ــشكل أف ــضل م ــا ي ــعنيه اkب ج ــوس ــان ــي بـ’’ال ــعمل المس ــتقر‘‘؟ وم ــا ال ــذي ي ــساع ــد ع ــلى
استقرار هذا العمل؟«
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كـان الهـدف مـن تـرك اkب جـوسـانـي لمعهـد فـينيجونـو اuكـليريـكي وذهـابـه لـتدريـس الـديـن فـي الـمدرسـة هـو مـساعـدة الشـباب
عـلى إدراك »ارتـباط اuيـمان بـاحـتياجـات الـحياة« .وعـندمـا صـعد درجـات السـلم الـث]ثـة لـمدرسـة بـيرشـيه ،كـان هـذا هـو هـدفـه.
لـقد أعـلن ذلـك مـنذ الـبدايـة» :بـفضل تـكويـني فـي اkسـرة وفـي المعهـد اuكـليريـكي سـابـقاً ،وبـالـتأمـل 'حـقاً ،اقـتنعت بـعمق بـأن
اuيـمان الـذي ' يـمكن أن نجـده فـي خـبرتـنا الـحاضـرة الـتي تـؤكـده و' يـكون نـافـعا ً فـي تـلبية احـتياجـاتـها ' ،يـمكن أن يـكون
إيمانا ً قادرا ً على المقاومة في عالم حيث كل شيء ،كل شيء ،قال ويقول العكس«6.
كــان اkب جــوســانــي مــقتن ًعا بــأن هــذا الهــدف ' يــمكن تــحقيقه إ' مــن خــ]ل طــريــق أو مــنهج .ومــا اقــترحــه كــان فــي اkســاس
مـنهج .فـقد أدرك أن مـنهج مـعين لـتبليغ اuيـمان  -الـذي تـلقاه الشـبيبة الـذيـن الـتقى بـهم فـي مـدرسـة بـيرشـيه والـذيـن الـتقى بـهم
ســابـ ًقا مــن خــ]ل كــرســي ا'عــتراف  -أصــبح غــير فــعال :بــالــفعل بــعد وقــت قــصير مــن تــلقيهم الــتعليم اkولــي فــي اuيــمان ،لــم
ت ــعد ال ــمسيحية ت ــثير اه ــتمام ه ــؤ'ء الش ــباب .ل ــقد ف ــهم أن ال ــمشكلة ت ــكمن ف ــي ك ــيفية ت ــعري ــفهم ب ــاuي ــمان ،وب ــال ــتال ــي ال ــمشكلة
كـانـت فـي الـبالـغين .كـما كـتب صـديـقنا لـوتـشو بـرونـيللي مـؤخ ًـرا» :بـدأت أزمـة ’’الـكنائـس الـخالـية‘‘ مـنذ زمـن بـعيد ،عـندمـا كـانـت
ال ــكنائ ــس ت ــمتليء ب ــال ــمصلين« 7.ب ــدأ اkب ج ــوس ــان ــي ال ــتدري ــس ع ــندم ــا ك ــان ــت ال ــكنائ ــس ' ت ــزال م ــمتلئة .ل ــقد ف ــهم أي ــن ت ــكمن
الـمشكلة :وهـي أن الـناس لـم تـعد تـنظر إلـى اuيـمان عـلى أنـه وثـيق الـصلة بـاحـتياجـات الـحياة ولهـذا السـبب فـقدت ا'هـتمام.
ف ــقد ك ــان م ــن ال ــضروري إع ــادة ط ــرح ال ــمسيحية ب ــطبيعتها اkص ــلية كح ــدث ح ــيات ــي؛ إذ أن اخ ــتزال ــها ف ــي خ ــطاب أو ف ــي
مـنظومـة أخـ]قـية لـم يـجعلها ولـن يـجعلها قـادرة فـي الـواقـع عـلى ا'جـابـة عـلى تـطلعات اuنـسان وتـوقـعاتـه و' عـلى جـذب اهـتمام
اuنــسان الــحقيقي .لــذلــك اقتبســت فــقرة لــÑب جــوســانــي يــقول فــيها» :إنــه تــأثــير انــسانــي الــذي يــمكنه أن يهــز انــسان الــيوم:
ث ا ْل َي ْو َم ِفي َب ْي ِت َك«.
ع َوانْ ِز ْلَk ،نَّ ُه َينْبَ ِغي أ َ ْن أ َ ْم ُك َ
س ِر ْ
حدث هو صدى للحدث اkول ،عندما رفع يسوع عينيه وقالَ » :يا زَ َكّا ،أ َ ْ
ولـكن إنـط]قـا ً مـن الـلقاء مـع هـذا الحـدث بـالتحـديـد تـصبح مـسيرة الـتحقق مـمكنة وضـروريـة .يـقول اkب جـوسـانـي :إذا كـانـت
الـكنيسة ،مـن نـاحـية ' ،تسـتطيع الـغشk ،نـها »حـياة ويـجب أن تـقدم الـحياة« ،فـ] يـمكن حـتى لـëنـسان أن يـغش ،مـن نـاحـية
أخــرى«» .فــهي مــسيرة حــقيقية تــمتد أمــام ا'نــسان الــذي يــجب أن يــكون قــلبه مســتعدا ً لــها« 8.هــذا مــا أســميته الــعمل .فــلن
نكون قادرين على المقاومة إذا لم نقبل القيام بالمسيرة الذي قدمها لنا اkب جوساني باقتراحه .مما تتكون؟
تــطرح عــلينا الــحياة مــشاكــل وكــل واحــد يــتعامــل مــعها بــالــطريــقة أو الــفرضــية الــتي يــقترحــها عــليه الــسياق الــذي يــعيش فــيه -
والــتي يــجعلها بــطريــقة مــا مــن صــنعه  -ثــم يــتحقق عــلى أرض الــواقــع مــن مــناســبتها أو عــدم مــناســبتها .وهــذا مــا حــدث لــي:
فــفي الســبعينيات حــاولــت الــتعامــل مــع مــشاكــل حــياتــي الــمرتــبطة بــدعــوتــي ومــهمتي الــكهنوتــية ،بــد ًءا مــما تــلقيته .وســرعــان مــا
أدركــت أن الــطريــقة الــتي تــم نــقلها إلــي لــم تــكن مــناســبة :وبــقي فــي داخــلي ضــيق أخــير .وهــو تــلك هــي اللحــظة الــتي الــتقيت
فيها بالحركة في أواخر السبعينيات.
كـان مـن الـمهم لـلغايـة بـالنسـبة لـي أن أجـد نـفسي أمـام انـسان  -اkب جـوسـانـي  -الـذي اسـتطعت أن أرى فـيه ُم ِ
ـتحققا ً مـا لـم
أك ــن ق ــادرا ً ع ــلى ت ــحقيقه ب ــفرض ــيتي اkول ــى .ل ــم ي ــكن ل ــدي أي رد ف ــعل ع ــاط ــفي  -فبس ــبب ال ــظروف ف ــي ذل ــك ال ــوق ــت ل ــم ي ــكن
ب ــإم ــكان ــي ح ــتى إق ــام ــة ع ــ]ق ــة وث ــيقة وم ــنتظمة م ــعه  -ب ــل إدراك واض ــح ل ــشيء م ــختلف .وم ــنذ ذل ــك ال ــحين ،ل ــم ي ــعد ب ــإم ــكان ــي
التحــدث عــن اkشــياء الــتي أعــيشها دون الــرجــوع إلــى ذلــك الــلقاء .أتــذكــر ،كــما قــلت ســابـ ًقا ،الــمرات اkولــى الــتي ذهــبت فــيها
إلـى الـمبادرات الـدولـية للحـركـة ،حـيث رأيـته فـقط مـن مـسافـة بـعيدة ،مـثل الـكثير مـنكم ،وكـم أثـارت فـي داخـلي مـن رد فـعل قـوي
الـطريـقة الـتي وضـع فـيها اkب جـوسـانـي نـفسه أمـام الـواقـع .فـقلت لـنفسي» :هـنا يـوجـد شـيء آخـر!« .ومـنذ ذلـك الـحين ،لـم
أرغب في شيء آخر سوى تع ُلم هذه الطريقة بأن أعيش تلك النظرة.
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إن الـنقطة ال ِـمفتاحـية فـي إصـراره هـي الـخبرة :فـقد كـان يـدعـونـي اkب جـوسـانـي بـاسـتمرار uجـراء مـقارنـة بـين مـا حـدث فـي
ح ــيات ــي وا'ح ــتياج ــات ال ــعميقة ل ــقلبي .ت ــنتمي ه ــذه ال ــمقارن ــة إل ــى ال ــمنهج ال ــذي ي ــميز اق ــتراح ــه» :ف ــمنذ ال ــساع ــة اkول ــى م ــن
ـت هـنا كـي تـعتبرون اkفـكار الـتي أقـدمـها لـك هـي أفـكاركـم ،ولـكن لـتعليمكم طـريـقة صـحيحة
الـمدرسـة ،كـنت أقـول دائ ًـما’’ :لس ُ
ـماض طــويــل :مــدتــه ألــفي عــام‘‘9.
ٍ
ونـتاج لـ
لــلحكم عــلى اkشــياء الــتي ســأخــبركــم بــها .واkشــياء الــتي ســأقــولــها لــكم هــي خــبرة ِـ
وبهـذه الـطريـقة وضـع اkب جـوسـانـي بـين يـدي  -وقـد كـررتـه عـدة مـرات  -أداة لـلقيام بـمسيرة انـسانـية .وقـال :الـمسيح وحـدث
حكم ِ خبرتنا10.
المسيح يضع ثقته في ُ
ـتطعت دائـ ًـما تــعلم شــيء مــا.
كــانــت هــذه اuشــارة إلــى الــخبرة حــاســمة بــالنســبة لــي .وحــتى عــندمــا كــنت أرتــكب اkخــطاء ،اسـ
ُ
كـما أخـبرتـني إحـدى الـصديـقات الـتي صـادفـت زمـيلة بـاحـثة فـي مـمر الـمختبر وقـد بـدا عـليها الحـزن .فـسألـتها عـن سـبب ذلـك
فــأجــابــت زمــيلتهاk» :ن التجــربــة فشــلت« .ثــم أجــابــت صــديــقتنا» :لــكن التجــربــة تــظل دائـ ًـما تجــربــة!« ،أي أنــها تــعلمنا شــيئًا
دائـ ًـما؛ حــتى عــندمــا تفشــل ،فــإنــها تــنطوي دائـ ًـما عــلى مكســب فــي مــسيرة ا'قــتراب مــن الــحقيقة .وهــكذا ،مــن خــ]ل الــخبرة،
أدركـت كـل يـوم إذا مـا كـانـت طـريـقتي مـناسـبة فـي الـتعامـل مـع اkشـياء وإذا مـا كـانـت مـحاولـتي تـقدم إجـابـة لـ]حـتياج الـذي
لــدي .وعــندمــا وجــدت نــفسي بــعد ذلــك أمــام اkب جــوســانــي ،أجــريــت مــقارنــة بــين الــطريــقة الــتي كــان يــتعامــل بــها مــع اkشــياء
وب ــين ط ــري ــقتي ف ــي ال ــتعام ــل ،ورأي ــت م ــا ك ــان يح ــدث ف ــيه وم ــا ك ــان يح ــدث ف ــي داخ ــلي .ل ــم أك ــن ق ــادرا ً ع ــلى ع ــدم ا'ع ــتراف
باخت]ف واضح وبشيء جديد منشود.
فــإذا نــظرنــا إلــى اuنــجيل ،نجــد أن هــذا مــا يــفعله يــسوع مــع الــت]مــيذ .لــقد تــعامــلوا مــع الــحياة حســب فــرضــية الــعمل الــتي
تــلقوهــا مــن انــتمائــهم إلــى شــعب إســرائــيل ،حــتى الــتقوا بــانــسان لــم يــتركــوه بــعد ذلــك ،بســبب الجــديــد الــذي أدركــوه :ومــنذ ذلــك
الــحين واجــهوا كــل شــيء فــي رفــقته .وفــي ثــ]ثــية عــيد الــفصح لــط]ب الــجامــعات ،وجــدت نــفسي ،كــما لــم يحــدث لــي مــن قــبل،
أف ــكر ف ــي ب ــطرس ،ال ــذي ك ــان م ــرت ــبطًا ب ــيسوع م ــنذ ال ــبداي ــة .ي ــقول اkب ج ــوس ــان ــي ع ــن ب ــطرس ال ــرس ــول» :ل ــقد أع ــاق ن ــفسه
بـالـكامـل« 11،مـتذكـرا ً لـقاءه اkول بـيسوع .مـا هـي الـمخاطـرة الـتي يـتعرض لـها بـطرس  -ونـتعرض لـها نـحن أي ً
ـضا؟  -ا'عـتقاد
سأ َ َل تَ] َِميذَ ُه َو َق ِ
ع إِ َلى نَ َو ِ
ائ]ًَ ’’ :م ْن َي ُق ُ
اس
سو ُ
ول النّ َ ُ
س َ
ص ِر َيّ ِة ِفي ُلبُّ َ
احي َق ْي َ
بمعرفته الفعلية لمن هو الواقف أمامهَ » .و َل َمّا َجا َء َي ُ
اح ٌد ِـم َن اَkنْـ ِب َي ِ
إِ ِنّـي أَنَـا ا ْبـ ُن ِ
ـس ِ
اء‘‘َ .ق َ
خ ُـرو َن  :إِيـلِ َيّاَ ،وآ َ
ـوح نَّا ا ْل َـم ْع َم َدانَُ ،وآ َ
خ ُـرونَ :إِ ْر ِـم َيا ،أ َ ْو َو ِـ
ان؟‘‘ .فَـ َقا ُلـواَ ’’ :قـ ْو ٌمُ :ي َـ
ـال َلـ ُه ْم:
اuنْ َ
ـت ُهـ َو ا ْلـ َـم ِ
س َو َقـ َ
ع َو َقـ َ
ـال َلـ ُه:
ـحيِّ‘‘ .فَأ َ َ ـ
اب ِ ـ
’’ َوأَنْ ـت ُ ْمَ ،مـ ْن تَ ـ ُقو ُلــو َن إِ ِـنّـي أَنَــا؟‘‘ .فَأ َ َ ـ
ـال’’ :أَنْـ َ
ـسو ُ
سيحُ ا ْب ـ ُن ال ـ َلّ ِه ا ْلـ َ
اب َيـ ُ
س ْم َعا ُن ُب ـطْ ُر ُ
ج َ
ج َ
سّ َما َو ِ
اتَ .وأَنَـا أ َ ُق ُ
’’طُـو َبـى َل َـك َيـا ِـ
س،
ـول َل َـك أ َ ْيـضا ً :أَنْ َ
س ْم َعا ُن ْبـ َن ُيـونَـا ،إِ َنّ َل ْـحما ً َو َدمـا ً َـل ْم ُيـ ْعلِ ْن َل َـكَ ،ل ِـك َنّ أ َ ِبـي ا َلّ ِـذي ِفـي الـ َ
ـت ُبـطْ ُر ُ
سّ َما َو ِ
اتـيحَ َـم َل ُك ِ
حيم ِ َـل ْن تَـ ْق َوى َـع َل ْي َهاَ .وأ ُ ْع ِ
ـج ِ
يك َـمفَ ِ
ـط َ
صّ ْ
خ َـر ِة أ َ ْب ِـني َك ِن َـ
ات ،فَـ ُك ُلّ َمـا تَ ْـر ِـبطُ ُه َـع َلى
اب ا ْل َ
وت الـ َ
َو َـع َلى َه ِـذ ِه ال َ
يس ِتيَ ،وأ َ ْبـ َو ُ
سّ َما َو ِ
سّ َما َو ِ
ح ُلّ ُه َـع َلى اْ َ kر ِ
اْ َ kر ِ
حين َ ِئ ٍذ أ َ ْو َـ
ات‘‘ِ .ـ
ض َيـ ُكو ُن َم ْـ
اتَ .و ُـك ُلّ َمـا تَ ُـ
صى تَـ] َِمـيذَ ُه أ َ ْن 'َ
ض َيـ ُكو ُن َم ْـر ُبـوطـا ً ِفـي الـ َ
ح ُلو'ً ِفـي الـ َ
ع ُيظْ ِهـر لِـتَ] َِم ِ
ع ا ْل َـم ِ
سيحُِ .ـم ْن ذَلِ َـك ا ْلـ َو ْق ِ
ور َـ
َيـ ُقو ُلـوا َ َ kـ
ش لِي َم َو َيتَأ َ َلّـ َم َك ِـثيراً
ـسو ُ
ـسو ُ
ـت ا ْبـت َ َدأ َ َي ُ
ح ٍد إِنَّـ ُه َي ُ
ـيذ ِه أَنَّـ ُه َيـنْبَ ِغي أ َ ْن َيـذْ َه َ
ـب إِ َلـى أ ُ ُ
ُ
َس ِ
اء ا ْـل َك َهن َ ِة َوا ْـل َكتَبَ ِةَ ،و ُيـ ْقت َ َلَ ،و ِفـي ا ْـل َي ْوم ِ الـثَّالِ ِ
اش َ
ِـم َن الـ ُ
’’ح َـ
ـائ]ًَ :ـ
س إِ َـل ْي ِه َوا ْبـت َ َدأ َ َينْت َ ِه ُـر ُه َق ِـ
ـث َيـ ُقو َم .فَأ َ َـ
شّ ُيوخ ِ َو ُرؤ َـ
بّ!
خذَ ُه ُبـطْ ُر ُ
اك َيـا َر ُ
اس‘‘«12.
ت َم ْعث َ َرةٌ لِيَk ،نَّ َك 'َ تَ ْهت َ ُمّ ِب َما لِ َلّ ِه َل ِك ْن ِب َما لِلنّ َ ِ
ت َو َق َ
ب َع ِن ّي َيا َ
'َ َي ُكو ُن َل َك َهذَا!‘‘ .فَا ْلتَفَ َ
ش ْيطَانُ! أَنْ َ
ال لِبُطْ ُر َ
س’’ :اذْ َه ْ
ت ــتميز ح ــياة ال ــقدي ــس ب ــطرس ب ــأك ــملها ب ــال ــمقارن ــة المس ــتمرة ب ــين ط ــري ــقة ب ــقاءه ف ــي ال ــواق ــع وط ــري ــقة ال ــمسيح ،وب ــين م ــقياس ــه
ومـقياس الـمسيح .إنـه فـي عـمل الـمقارنـة الـثابـت هـذا يـعيش حـياتـه ،وعـلى وجـه التحـديـد بسـبب الـتوافـق الـذي اخـتبره بـطرس
فـي لـقائـه بـيسوع ولـذلـك قـام بـاتـباعـه .لـكنه لـم يـفهم فـي كـل مـرة وكـل لحـظة مـا كـان يـقترحـه يـسوع .فـحقيقة أن يـسوع كـان عـليه
أن يــذهــب إلــى أورشــليم لــيموت ،عــلى ســبيل الــمثال ،لــم تســتقيم مــعه ،' ،'» :هــذا ' يــمكن أن يــكون!« لــكن دعــونــا نــفكر فــي
غس ــل اkق ــدام .ول ــنتخيل ب ــطرس ،ال ــذي ل ــدي ــه ش ــغف ب ــيسوع ' ح ــدود ل ــه ،ع ــندم ــا ي ــراه ي ــقوم م ــن ع ــلى ال ــمائ ــدة ويغس ــل أق ــدام
الـت]مـيذ .هـناك يـتصادم بـطرس مـن جـديـد مـع هـذا ا'خـت]ف الجـذري الـذي كـان ذلـك أكـثر مـن الـ]زم بـالنسـبة لـهَ :ـ
»جا َء إِ َلـى
9
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ع َو َقـ َ
س .فَ ـ َق َ
ال َلـ ُه ذَ َ
ص نَعُ،
ـت اَ ôن َـمـا أَنَــا أ َ ْ ـ
ـال َلـ ُهَ ’’ :ل ْ ـ
ج َليَّ!‘‘ .أ َ َ ـ
س ُل ِر ْ ـ
ـت تَ ْغ ِ ـ
اكَ ’’ :يــا َ ـ
ِـ
س َ
ت تَ ـ ْع َل ُم أَنْـ َ
س ِّي ُد ،أَنْـ َ
ـسو ُ
اب َيـ ُ
س ْم َعا َن ُب ـطْ ُر َ
ج َ
ـيما َبـ ـ ْع ُد‘‘َ .ق ـ َ
ت 'َ أ َ ْغ ِـ ـ
جـ َليَّ أ َ َب ــدا ً!‘‘ أ َ َـ
س َل ِر ْـ
سَ ’’ :لـ ـ ْن تَ ْغ ِـ ـ
َو َل ـ ِـكنّ َ َك َـ ـ
س َل ـ َـك َم ـ ِـعي
ع’’ :إِ ْن ُـك ـ ن ْ ُ
ـسو ُ
جـ ا َبـ ـ ُه َي ـ ُ
س ُل َك فَـ ـ َل ْي َ
ـال َلـ ـ ُه ُبـ ـطْ ُر ُ
س تَفْ َه ُم ِف ـ َ
نَ ِ
يب‘‘َ .ق َ
ج َليَّ فَـ َق ْ
ط َب ْـل أ َ ْيـضا ً َيـ َد َيّ َو َرأ ْ ِـ
س ِر ْـ
سَ ’’ :يـا َـ
ـال َلـ ُه ِـ
سي‘‘« 13.لـماذا َقـ ِبل؟ kنـه بـعد أن عـاش مـع
س ِّي ُدَ ،لـ ْي َ
س ْم َعا ُن ُبـطْ ُر ُ
ـص ٌ
يــسوع تــلك الــسنوات الــث]ثــة ومــقارنــته الــتي لــم تــتوقــف بــين مــا قــالــه وفــعله ذلــك ا'نــسان واحــتياجــات قــلبه ،فــلم يســتطع ســوى
ـب؟«
ا'عـتراف ،حـتى عـندمـا لـم يـفهم  -أو لـم يسـتطع أن يـفهم بـعد  -بـأن لـديـه كـلمات الـحياة اkبـديـةَ » .يـا َر ُ
بّ ،إِ َلـى َـم ْن نَـذْ َه ُ
لقد كان ارتباطه المليء بالعقل لهذا الرجل أقوى من كل سوء فهم منه وأقوى من كل صغائره.
' يـتطلب الـعمل المسـتقر الـذي اقـترحـه اkب جـوسـانـي دراسـة الـماجسـتير فـي جـامـعة هـارفـارد :إنـه للجـميع ،وkشـخاص مـثل
بـطرس ومـثلي ومـثلك .إنـها ليسـت مـشكلة ’’ذكـاء‘‘ خـاص و' هـي مـسألـة كـتابـية وليسـت أمـرا ً مـعقداً ،بـل مـقارنـة مسـتمرة بـين
حـضور )الـرب( وقـلب ا'نـسان ،بـين حـضور ومـحاولـة الـمرء مـواجـهة التحـديـات الـيومـية ،وبـين مـقياسـه ومـقياسـنا .مـا الـذي أثـار
اهـتمام بـطرس أكـثر مـن هـذه الـمقارنـة المسـتمرة بـين مـحاولـته ومـا رأى يـسوع يـفعله؟ لـو لـم يـكن مـن الـممكن اخـتزال يـسوع
فــي تــفسيراتــه أو إذا ذهــب عــنه بــطرس فــي كــل مــرة ' تــتفق اkشــياء مــع صــورتــه عــنه ،لــكان قــد فــقد أفــضل شــيء .هــذا هــو
ال ــمكان ال ــذي ت ــكون ف ــيه ال ــمشكلة اkس ــاس ــية ل ــلمنهج ع ــلى ال ــمحك .ف ــفي س ــياق م ــعين ،ي ــؤك ــد اkب ج ــوس ــان ــي أن »ال ــمشكلة
الخـطيرة للحـركـة ،والـمشكلة الخـطيرة جـ ًدا لـمسئولـيها هـي أنـهم يتحـدثـون بخـطاب ] [...لـكن لـيس لـديـهم الـمنهج« .ويـضيف:
»إن تــرجــمة اkفــكار إلــى مــنهج تــتطلب شــيئًا ] [...أخــشى أنــه ' يــوجــد حــتى فــي أولــئك الــذيــن أعــدوا الــكتاب اkول لــمدرســة
الجـماعـة] 14،إنـه شـيء[ يـدخـل فـي مـفهوم وفـي بـنية الـعقل ] :[...هـو الـتع ُلق [...] .وهـذا يـقدم أهـم جـانـب مـن جـوانـب الـمنهج:
فــ] يــمكن أن نــعرف بــدون تــعلق […] .فــالــمعرفــة هــي الــعيون الــمفتوحــة والــواقــع يــكون خــاوي ـا ً إذا لــم يــصيبنا بــالــدهــشة .إن
الـتأثـير الـقوي لـلواقـع عـلى الـعيون اسـمه تـع ُلق […] .إذن يـرتـبط الـمنهج بـكلمة تـع ُلق .إذ يـختم الـتعلق ا'عـتراف بـالـواقـع ،أي
ا'ع ــتراف ب ــالح ــرك ــةk ،ن ــه ُيظ ِه ــر ال ــمنهج ال ــذي ت ــتواف ــق ب ــه الح ــرك ــة وت ــحقق ]ان ــتباه![ ال ــحاج ــات اkس ــاس ــية ال ــتي تح ــدد ق ــلب
اuنــسان .فــالــقلب لــيس يــنبوع الــعاطــفة ،بــل هــو يــنبوع الــعقل الــكامــل« .بــعد قــولــه هــذا ،يــتساءل اkب جــوســانــي» :لــماذا هــذه
ال ــمقاوم ــة ل ــلمنهج؟« .ك ــيف ي ــمكن ل ــ]ن ــسان أن ي ــقاوم ب ــعد أن رأى أن ال ــمسيح ي ــتواف ــق م ــع ق ــلبه؟ ل ــماذا ي ــقاوم ب ــطرس؟ kن
»الحــريــة هــي مــثل خنجــر يــدخــل بــين الــمعرفــة والــتع ُلق وتــحاول التخــلص مــن الــتع ُلق بــتمجيد الــمعرفــة الــخالــصة )الــعق]نــية( أو
بتمجيد التعلق الخالص )الغريزية وا'ختبارية(«15.
حـتى نـتبع الـمنهج عـلينا اتـباع قـانـون ،وإن لـم نـلتزم بـه تُخ ِ
ـطيء ُـح ِريـتنَا» :ولـتأكـيد ذواتـنا عـلينا تـأكـيد آخـر)الـمسيح(« 16.وبـعد
لـقائـنا بـشخص رأيـنا فـيه تـحقي ًقا كـامـ]ً لـÑنـا )كـما تـقول لـنا بـعض الـشهادات الـتي تـم ا'سـتشهاد بـها( ،فـإنـنا نـفهم أن تـأكـيد
شـخص آخـر لـيس تخـليا ً عـن الـعقل ،بـل تـأكـي ًدا كـام ًـ] لـلعقلk ،ن تـأكـيد هـذا اôخـر هـو تـأكـيد الـذات .ولـكن إذا لـم يـقم ا'نـسان
»بــعمل دائــم« ،ولــم يــقم بــعقد مــقارنــة مســتمرة بــينه وبــين الــحضور الــذي الــتقى بــه ،فــلن يســتطيع الــفهم .مــاذا كــان سيحــدث
لبطرس لو لم يكن قد أكد المسيح؟ وماذا كان سيحدث لنا لو لم نتبع اkب جوساني؟
قــال اkب جــوســانــي فــي عــام » .١٩٧٨إن الــشيء الــذي يــجب عــليكم أن تــتعلموه مــني :هــو كــيفية الــتعلم« 17.هــل نــحن عــلى
اس ــتعداد ل ــلتعلم ول ــقبول ال ــقيام ب ــعمل دائ ــم؟ م ــا ال ــذي ي ــمكنني ال ــحصول ع ــليه م ــن ات ــباع م ــقياس ــي أن ــا ،ب ــد'ً م ــن ات ــباع ذل ــك
ال ــحضور ال ــذي أدرك ــت أن ــه ي ــتواف ــق م ــع تَ ــط ُلع ق ــلبي واس ــتطيع ال ــتحقق م ــن ذل ــك م ــن خ ــ]ل خ ــبرة ح ــيات ــي :ف ــإذا ل ــم أت ــجاوز
مــقياســي ،فــأنــا ' أنــمو و' أكتســب تــلك الــقامــة ا'نــسانــية الــتي جــعلت مــن بــطرس بــط]ً رئــيسياً ،وبــدايــة الــشعب الجــديــد .إذ
كـان كـل اهـتمام يـسوع هـو إيـ]د بـطرسk ،نـه بـدون بـطرس لـما بـقى أي شـيء ،أي شـيء! لـقد كـانـت عـبقريـة اkب جـوسـانـي
 13راجع يو .٩-٦ :١٣
 14ا'شارة هي إلى كتاب :اkب لويجي جوساني ،ريتسولي ،مي]نو .٢٠١٠
» 15مجلس الرئاسة ١١ .أكتوبر  ،«١٩٩٤النص المكتوب محفوظ لدى اkمانة العامة لحركة الشراكة والتحرر ،مي]نو .راجع أيضا ً اkب لويجي جوساني،
الوعي الذاتي بالكون ،بور ،مي]نو  ،٢٠٠٠الصفحات .٢٧٩-٢٧٨
» 16مجلس الرئاسة ١١ .أكتوبر  ،«١٩٩٤النص المكتوب محفوظ لدى اkمانة العامة لحركة الشراكة والتحرر ،مي]نو.
 17اkب لويجي جوساني الذي استشهد به ألبرتو سافورانا في كتابه »حياة اkب جوساني« ،بور ،مي]نو  ،٢٠١٤صفحة .٥٦٥
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ه ــي ف ــي رب ــط ك ــلمة »ن ــعم« ال ــتي ق ــال ــها ب ــطرس ب ــمي]د ال ــشعب .إذ أن ــه م ــن ال ــممكن أن ن ــصبح أب ـ ً
ـطا' م ــثل ب ــطرس :إن م ــا
نحتاجه فقط هو أن نسمح له )للمسيح( بإي]دنا )كخليقة جديدة(.
»أود مـنك أن تشـرح بـشكل أفـضل إجـابـتك عـلى الـسؤال الـذي طـرحـته الـشابـة الـتي قـالـت :أرى أن هـذا الـحب يـأتـي مـن أمـي
وأبــي وأصــدقــائــي و' أفــهم تــما ًـمـا كــيف يــتدخــل الــمسيح فــي ذلــك فــي لحــظة مــا .هــدف .ولــكن هــل مــحبة أفــراد اkســرة ،خــير
اkب ــناء واkح ــفاد ،ه ــي ظ ــهور ل ــلمسيح أم '؟ ف ــحتى غ ــير ال ــمسيحيين ي ــحبون ب ــعضهم ال ــبعض .وغ ــال ــبا ً م ــا ي ــكون ال ــمسيح
بالنسبة لي هو طاب ًعا بريد ًيا ألصقه لكنه ' يصمد«.
»هــل يــمكن أن يــصبح الــمسيح مــألــوفًــا فــقط مــن خــ]ل الــشهود؟« وبهــذه الــطريــقة لــيس هــناك الــمخاطــرة بــالحــد مــن إمــكانــية
وقــوع الحــدث؟ مــا هــي قــيمة اkســرار والــطقوس والــوحــي مــن خــ]ل الــكتاب الــمقدس والــص]ة الــشخصية لــلوصــول إلــى يــقين
اuيمان؟«
عـندمـا يـسألـني شـاب الـسؤال اkول ،أجـيب» :عـندمـا تـنام فـي الـمساء ،هـل يـمكنك أن تـقول عـلى وجـه الـيقين أن أمـك تـحبك؟
إن اkمـر ' يـحتاج ا'ى اسـتنتاجـات فـكريـة كـبرى .هـل يـمكنك الشـرح لـي أن كـل اkفـعال الـتي رأيـتها تـقوم بـها تـجاهـك هـي
شــيء آخــر غــير عــ]مــات حــبها لــك؟ أم تــعتقد أن أفــعالــها تُــمليها مــصلحة )عــلى ســبيل الــمثال ،أن تــرعــاهــا عــندمــا تــكبر فــي
الـسن(؟ ُقـل لـي إذا كـان هـناك تـفسير آخـر يـقنعك بـالـع]مـات غـير حـبها لـك .فـالـع]مـات الـتي تـراهـا تـشير إلـى مـعنى ' تـراه،
وهــو حــب أمــك .لــكن مــا تــتعامــل مــعه هــو الــع]مــات« .وأضــيف» :ونــفس الــشيء يحــدث بــالنســبة للحــدث الــمسيحي .يــتعلق
اkمـر هـنا بـع]مـات أخـرى ' تُـقارن بـالـع]مـات الـخاصـة بـاkم ،لـكن الـديـنامـية هـي واحـدة .أخـبرنـي إذا كـان بـإمـكانـك اخـتزال
اuنـسانـية الـتي تـراهـا فـي شـهادة أشـخاص مـعينين إلـى حـقيقة أنـهم طـيبون و ُلـطفاء وعـلى قـدر كـبير مـن اkدب وأسـخياء -
ِ
أكـمل أنـت قـائـمة الـتفسيرات الـممكنة  -أم أنـه تـم إحـالـتك بـد'ً مـن ذلـك إلـى شـيء ' تـراه و' تسـتطيع تـعريـفه ،لـكنه ُم
ـتضمن
في ما تراه«.
هـذا هـو ُلـب الـموضـوع :إدراك أنـه داخـل هـذه الـرفـقة الـتي صـادفـناهـا هـناك عـامـل آخـر  ' -يـمكنني تحـديـده ،ولـكنه مـوجـود -؛
وأن ب ــعض ال ــنتائ ــج ا'ن ــسان ــية ال ــتي أراه ــا وب ــعض اkص ــداء ا'ن ــسان ــية ال ــموث ــقة ف ــيها ت ــشير إل ــى ش ــيء ' أراه ،ل ــكنني '
أس ــتطيع إ' أن أع ــترف ب ــوج ــوده .وإذا أل ــغيت ذل ــك ،ف ــلن أع ــطي س ــببا ً ل ــلخبرة ال ــتي أع ــيشها .ف ــداخ ــل ه ــذه ال ــرف ــقة ،أي ف ــي
اkشـخاص الـذيـن قـابـلتهم ،هـناك شـيء غـير قـابـل لـ]خـتزال  -فـي داخـلهم ،ولـيس خـارجـهم ،فـي داخـلهم!  :-والـطريـقة الـتي
يـعيش بـها بـعض الـناس ويـتعامـلون بـها مـع الـحياة والـموت ،لـيس لـها تـفسير آخـر غـير اuشـارة إلـى شـيء سـري ' أراه :فـإذا
قـمعتُه فـأنـا أمـحو أصـل ذلـك ا'خـت]ف .كـما فـي الـمثال الـسابـق ،أي أمـحو الـحب الـذي أرى عـ]مـاتـه ،مـما يـجعل الـع]مـات
بـ] مـعنى فـي نـفس الـوقـت .و' أسـتطيع اكـتشاف الـحب بـأي آلـة ولـيس هـناك لـوغـاريـتم يـمكنه حـسابـه ،لـكن هـذا ' يـعني أنـه
غــير مــوجــود .دعــونــا نــتخيل شــابــة صــغيرة لــديــها أبــناء :كــيف يــمكنها أن تظهــر لــهم حــبها ،إن لــم يــكن مــن خــ]ل الــع]مــات؟
وكـيف اسـتطاع يـسوع أن ُيظهـر لـلت]مـيذ مـن هـو إن لـم يـكن مـن خـ]ل اôيـات والـع]مـات؟ وكـيف نـصل إلـى يـقين اuيـمان ،إن
لم يكن من خ]ل ع]مات حضوره اôن في الحاضر وليس فقط في ذكريات الماضي؟.
بــدون حــضور شــيء  -لــ]نــتقال بســرعــة إلــى الــسؤال الــثانــي  ' -تــخاطــبنا الــليتورجــيا )الــطقوس( .ونــرى ذلــك فــي اuنــجيل:
ع ــندم ــا ي ــكون ي ــسوع ح ــاض ـ ًـرا ،ي ــفهم ال ــت]م ــيذ ك ــ]م ال ــكتاب ال ــمقدس وك ــل م ــا ق ــال ــه اkن ــبياء .إذ ي ــفتح ال ــمسيح أع ــينهم ع ــلى
مـصراعـيها لـفهم الـكتاب الـمقدس والـنبوءات .والـليتورجـيا هـي بـالـفعل الـينبوع ،ولـكن فـي الـوقـت نـفسه ،هـناك حـاجـة kن تـكون
قـلوبـنا مـفتوحـة بـاسـتمرار عـلى مـصراعـيها حـتى أنـه عـندمـا نـسمع أن الـمسيح قـام  -كـما قـال بـرونـيلي فـي الـمقال الـذي ذكـرتـه
ســابــقا ً ' - .يــمكننا الــبقاء غــير مــبالــين ،كــما يحــدث لــلكثيريــن الــيوم .فــالــمصدر الــنهائــي والســري uيــمانــنا هــو الحــدث الــذي
نــحتفل بــه فــي الــليتورجــيا والــذي يتحــدى عــقلنا وحــريــتنا بــاســتمرار .فــفي الــواقــع ،إن كــل مــا يحــدث يــجب أن يجــد مــكانـا ً فــي
قلوبنا.
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»لــقد أوضــحت لــنا كــيف تتحــدى الــظروف الــمأســاويــة مــثل الــموت والــمعانــاة والشــر وعــدم الــيقين رجــاءنــا ،ولــكن كــيف يــمكننا
ال ــحفاظ ع ــلى ال ــرج ــاء ح ــيا ً ف ــي اkش ــياء ال ــروت ــينية ال ــتي تح ــدث ل ــنا ك ــل ي ــوم؟ م ــاذا ن ــفعل ع ــندم ــا ' ن ــتعرض ل ــخبرة ق ــاس ــية
ومأساوية؟«
»مـا أسهـل الـوقـوع فـي قـبضة الـندم واkخـطاء الـتي ارتـكبناهـا إلـى درجـة ' نسـتطيع فـيها رؤيـة عـينيه وعـدم إدراك حـضوره!
وبالتأكيد هذا هو الظرف الذي يتحدى رجائي«.
اuج ــاب ــة ع ــلى ال ــسؤال اkول سه ــلة ل ــلغاي ــة :إم ــا ال ــنوب ــة ال ــقلبية أو ال ــتعلم ،ك ــما أق ــول ف ــي غ ــال ــب اkح ــيان ب ــصورة م ــفارق ــة .إن
الــبديــل الــوحــيد ،بــالنســبة إلــى ا'نــتظار الــحتمي لــظروف مــأســاويــة لِ ـت ُ ِ
وقـ ظَنا ،هــو الــمشاركــة فــي مــكان ' يــمكن اخــتزالــه فــي
ـعرفــهم عــلى الــرجــاء أو'ً مــن خــ]ل
أنــفسنا والــذي يــعلمنا الــحفاظ عــلى الــرجــاء حــيا ً .كــما فــعل يــسوع مــع الــت]مــيذ :فــهو لــم يـ ّ
ـعرفـنا اkب جـوسـانـي عـلى الـواقـع وعـلى الـرجـاء مـن خـ]ل ظـرف مـأسـاوي
ظـروف مـأسـاويـة بـل بـجاذبـية حـضوره .وبـالـمثل ،لـم ي ّ
ولـكن بـفضل جـاذبـية غـير قـابـلة لـ]خـتزال هـزت كـيانـنا ،وهـو شـيء قـد ' يـنتج عـن الـظروف الـمأسـاويـة .فـي الـنهايـة ،لـيس هـناك
ب ــدي ــل ع ــن ال ــتعلم المس ــتمرk ،ن ــه ح ــتى ع ــندم ــا ن ــتغلب ع ــلى م ــواق ــف م ــأس ــاوي ــة م ــعينة ،ف ــإن ــنا ن ــعود ب ــسهول ــة إل ــى روت ــين ح ــيات ــنا
الـقديـم .وهـذا مـا نـخاطـر بـه فـيما يـتعلق بـالـوبـاء :والـختام بـقصة مـأسـاويـة ،وكـأن شـيئًا لـم يحـدث .إذا لـم تـكن حـياتـنا مـنغمسة
فـي مـكان يجـددنـا بـاسـتمرار مـن خـ]ل تحـديـنا ،فـإنـه يـصبح مـن المسـتحيل تـقريـبًا عـدم ا'سـتس]م لـلعدم الـذي ' مـعنى لـه
في الحياة وا'ختناق داخل روتين حياتنا اليومي.
س معا ُن بـ َن ُيـونَـا ،أتُـحبُّني
يـمكن قـول الـشيء نـفسه عـن الـندم .فـأمـام مـن يـقول لـك ولـي ،كـما قـال لـبطرس بـعد أن أنـكره» :يـا ِـ
أكـثر ِمـما ُيـحبُّني َهؤ ِ
ُ'ء؟« 18،فـالـمشكلة بـالـتأكـيد ليسـت الـندم عـلى حـماقـاتـنا .فـقد أنـكره بـطرس وارتـكب أكـبر خـطأ يـمكن أن
َ
ِ
يـرتـكبه انـسان بـأحـرف كـبيرة وأمـام الجـميع )إنـه أمـر يـختلف تـمامـا ً عـن الـندم عـلى أخـطائـنا الـصغيرة أو الـكبيرة!( .هـنا نُسـلط
ع لــت]مـ ِ
ـيذ ِه َمـ َرّةً أُخــرى
الــضوء عــلى ُلــب الــمشكلة .إذ يــوثــق بــطرس هــذا حــتى قــبل نــطقه بــكلمة ’’نــعم‘‘ لــلمسيح» .وظ َـه َـر َيــسو ُ
ِ
نائ ُ
ب بــالـتَّوأم ِ ،ونَـث َ ِـ
ـتمعَ ِـ
عــلى شــاطئِ ُبـ
ـيل ا ّلــذي ِـم ْن قــانــا الجــلي ِل،
ـطر ُ
س ،وتــومــا الـ ُـم َل َقّ ُ
ـحيرة طـبَر َيّـ َة .وكــا َن ذلِـ َـك حــي َن اَجـ َ
س معا ُن ُبـ ُ
صّ ِ
ـران ِ ـم ْن تــ]مـ ِ
ِ
خ ِ
ع .فـ َ
س’’ :أنــا ِـ
ـقال ل ـ ُهم ِ ـ
ـلميذان آ َـ
واَبــنا زَ َبــديِ ،ـ
يد‘‘ .فــقالــوا َلــه’’ :ونَــح ُن نَــذ َهـ بُ
وت
ـيذ َيــسو َ
ـب لِــل َ
ـطر ُ
ذاه ٌ
س معا ُن ُبـ ُ
خــرج ــوا ِ
ب ،ول ـ ِـكنّ َ ُهم ف ــي ِتـ َ
ع ع ــلى
ـف َي ــسو ُ
سّ َم ِك .وف ــي الـ ـ َ
ـسكوا ش ــيئًا ِـم ـ َن الـ ـ َ
ـلك الـ ـ َلّي َل ِة م ــا أم ـ َ
وركــبوا ال ــقا ِر َ
صّباح ِ و َق ـ َ
مـ ـ َع َك‘‘ .ف َ َ
ش ي ٌء ُيــؤكـ ُـل؟‘‘ فــأجــابــو ُه .‘‘'’’ :قـ َ
ع .فـ َ
الـ ّ
شّ بانُ ،أ َـمـع ُكم َـ
ـقال لـ ُهم’’ :أ ُيّــها ال ُـ
ـال لـ ُهم’’ :ألـ ُقوا
ف الـتَّ]مــيذُ أنَّـ ُه َيــسو ُ
ـشـاطئِ ،فــما َـع َـر َ
سّ ِ
ِ
ِ
شّ بك َة إلــى َيـ ِ
مك .فـ َ
ـمين الــقا ِر ِ
س م ًكا‘‘ .فــألـ َقوا ال َـ
ب تَجــدوا َـ
ال َـ
ـقال الـ ِت ّلميذُ
ثر ِة مــا فــيها ِـم َن الـ َ
شّ ب َك َة ومــا َقــدروا أ ْن ُيخـ ِرجــوهــا ،لـ َك َ
ا ّلــذي كــا َن ُيــحبُّ ُه َيــسو ُ ِ
س ِمعَ ِ ـ
بّ! (( فــل َمّا َ ـ
س ثَــو َب ـ ُه kنَّ ـ ُه كــانَ
بّ‘‘َ ،لـ ِب َ
ـطر ُ
طر َ
س قــو َلـ ُه’’ :هــذا ه ـ َو ال ـ َرّ ُ
س)) :هــذا ه ـ َو ال ـ َرّ ُ
س معا ُن ُبـ ُ
ع ل ـبُ ُ
ـفسه فـي ال ِ
ـماء« 19.كـانـت مـحبة بـطرس لـلمسيح أقـوى مـن نـدمـه .ولـم يـكن قـد سـألـه يـسوع بـعد’’ :أتـحبني؟‘‘،
ُعـريـانًـا ،وألـقى نَ َ
لـكن مـحبة بـطرس كـانـت متجـذرة بـعمق فـي أحـشائـه إلـى درجـة أنـه حـتى انـكاراتـه الـث]ثـة لـم تـتمكن مـن نـزع تـلك الـمحبة مـنه.
إن ه ــذا وح ــده ه ــو ال ــذي ي ــتغلب ع ــلى ال ــندم :أي ال ــهيمنة ل ــحضوره وم ــحبته ال ــتي ه ــي أك ــبر م ــن ك ــل ن ــدم .ك ــما ي ــقول اkب
جوساني عند الحديث عن »موافقة« بطرس :يحتاج اkمر إلى حضور حتى نقول له »نعم«.
لقد أصبحنا مرتبطين بالمسيح لدرجة أن أي خطأ ارتكبناه أو يمكننا ارتكابه لم يعد بإمكانه فص ُلنا عنه.

 18أنظر يو .١٥ :٢١
 19أنظر يو .٧-١ :٢١
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٧٢

فــي هــذا الــكتاب ،يــتناول رئــيس أخــويــة الشــراكــة والتحــرر أحــد اkســئلة اkكــثر شــيو ًـعـا فــي زمــننا هــذا الــذي يــهمن عــليه عــدم
الـيقين» :هـل هـناك رجـاء؟« .أدى ا'صـطدام بـقسوة الـواقـع إلـى ظـهور كـل احـتياجـات اuنـسان .وربـما أكـثر فـي هـذه اkزمـنة
ٍ
راض عن اuجابات الجزئية ويصرخ برغبته في شيء قادر حقا ً على مواجهة التحدي.
المأساوية ،فقلب كل واحد فينا غير
قـال مـونـتالـي» :إن الـرجـاء الـوحـيد هـو شـيء غـير مـتوقـع« .وقـد تـردد صـدى اuعـ]ن عـن هـذا الحـدث غـير الـمتوقـع عـبر الـتاريـخ
والـذي جـعل أول مـن الـتقوا بـيسوع يهـتزون فـرحـاً ،ومـنذ ذلـك الـحين دخـلت بـذرة الـرجـاء إلـى الـعالـم واسـتمرت فـي التجـذر فـي
أشــخاص عــندمــا نــلتقي بــهم يســتنير قــلبنا وتــدب فــيه الــحياة مــن جــديــد .إنــنا نجــد فــينا ’’إيــجابــية غــير مــألــوفــة‘‘وجــرأة لتحــدي
الشر واkلم وحتى الموت بقوة خبرة حاضرة.
ُولِــد اBب يـولـيان كـارون فــي عــام  ١٩٥٠فــي مــديــنة نــافــاكــونــسيخو )أســبانــيا( ُ .ـ
وس يم كــاهــنا ً فــي عــام  ١٩٧٥وقــام بــتدريــس
الـكتاب الـمقدس فـي جـامـعة سـان دامـاسـو بـمدريـد .ثـم انـتقل إلـى مـديـنة مـي]نـو حـيث يـقيم بـها مـنذ عـام  ٢٠٠٤حـين دعـاه اkب
جـوسـانـي لـيشاركـه مـسئولـية قـيادة حـركـة الشـراكـة والتحـرر .وهـو حـالـيا ً الـرئـيس الـعام kخـويـة الشـراكـة والتحـرر مـنذ  ١٩مـارس
 .٢٠٠٥وهـو أسـتاذًا فـي الـ]هـوت فـي الـجامـعة الـكاثـولـيكية لـلقلب الـمقدس فـي مـي]نـو مـنذ الـعام اkكـاديـمي .٢٠٠٥ /٢٠٠٤
وص ــدر ل ــه ك ــتاب ’’الج ــمال اkع ــزل‘‘ ف ــي ع ــام  ٢٠١٥وك ــتاب ’’أي ــن ال ــله؟‘‘ ف ــي ع ــام  ٢٠١٧وك ــتاب ’’ص ــحوة اuن ــسان ــية‘‘ وك ــتاب
’’بريق العيون‘‘ وكتاب ’’التربية .تواصل الذات‘‘ في عام .٢٠٢٠
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