
 

                    

 



 

كغرابة سماٍء ليست سماء   ك  يرتسُم في عينت  

 

اء شراكة والطلبة الجامعي ين من أعضبالغين ون في يوم بداية السنة للتدوينات مداخلتي دافيدي بروسبيري وخوليان كار  

ر، الذي ُعقد في ميديوالنوم فورو 0152أيلول/سبتمبر  26بمدينة أس اغو )ميالنو( في  موتحر   

 

 خوليان كارون

ا عيشنافلنسأل الروح القدس أن يبعث فينا حبًّّا للمسيح وتعلّقًّا به كيما نتمّكن من الشهادة له في جميع ثناي  

  

أيّها الروح القدس هلم                                                             

 

La mente torna                                                                   

I wonder as I wander                                                              

 دافيدي بروسبيري

معنا عبر  الذين يتواصلونجميع األصدقاء كذلك ي . أحيّ اجديدًّ  اعامًّ  سويّةبها بادرة التي نبدأ ما بكم في هذه المرحبًّ 

هذه البادرة.معنا  يعيشوا لكييطاليا والخارج إفي  ةفمدن مختلاإلنترنت من   

يق، الطر ن جديدبدأ من، ن جديدبدأ مناالثنين  يوم   نااالثنين، وذلك ألنّ يوم ام األسبوع هو أفضل يوم من أيّ إّن “

ا من البدء من  والمصير، نبدأ من جديد تحقيق الجمال والمودّ ة”1. تفّسر عبارة دون جوساني هذه سبب عدم تعبنا أبدًّ

عدم على ساعدنا أن تكبيرة فلنطلب من رفقتنا ال لذلكخر، آ أمر أيّ تعلّقنا بهذا الجمال أكثر من ب ناقتعلّ سبب وجديد، 

نا لمصدر الجمال.ت  سنة بعد سنة، محبّ وا بعد يوم، نمو يومًّ تبحيث  الشعور باإلحباط،  

قدت في فاريغوتّ اني جوسّ دون قال  يجب علينا أن نناضل من أجل “: 1964عام و خالل الرياضة الروحيّة التي ع 

أن  ما اومًّ التفاصيل، وإال فكيف يمكننا ي كلّ  يشملهذا النضال يجب أن وعيش. الالجمال ال يمكن إذ من غير الجمال، 

نمأل ساحة القدّ يس بطرس؟”2. لقد مألناها، تلك الساحة، في 7 آذار/مارس الماضي. فقد طلبنا لقاءًّ مع البابا لكي نسأله 

ا منّ فرد  كلّ  تقد أنّ حركتنا مفيدة للكنيسة وللعالم. أعتبقى  كيل ةحاسم هي التي تلك، بدايةالفظ على نضارة احنكيف 

خدم فنسة، كون أكثر فائدة للكنينأن  ناحياته. ولكن كيف يمكنمن أجل ة صالحة خبرهذه ال أنّ  يعتبره هنا ألنّ موجود 

لب  نجيلالمسيح واإل وضعكمفي “ا، يّدًّ ة، كما نذكر جمهمّ ب ناتكليفعبر ا الباب ناأجابلقد مجد المسيح في العالم؟  في ص 

 اهتماماتكم، يمكنكم أن تكونوا ذراع  ي ويدي وقدمي وعقل وقلب كنيسة “خارجة”3.

أنّه  عمن واق؟ حضورهذا ال تعّرف إلى نن أيمكننا  م  م“: الروحيّة ةيّ األخو رياضةفي الجواب ون ذلك رّ اك لقد استعاد

لب الحقيقّي، إلى  المسيح. )...( فالمسيحيّة  لب اهتماماتنا لي عيدنا إلى  الص  ي بعدنا عن وضع اختزاالتنا وسهواتنا في ص 

هي حدٌث دائم”4. علينا أن ندرك أنّ  هذا يشير إلى  اتّ جاه معيّن، وهو أنّه يتعيّن علينا أن نعيد التركيز على أولويّ ة 

 ةدائم قبطرفي الحاضر في التاريخ الماضي، ويحدث  وقع لى المسيح كحدث  عا رًّ ا وتكرافتح مرارًّ وأن ننالحدث، 

تاريخ هو ل اليدخي يستخدمه هللا لذال نهجالواألخير. ريميني  لقاءفي  هرأيناهذا ما .  تّباعهاون الد، نحن مدعوّ جدّ تال

اختيار  تمّ ، يذين يحاولون إعطاء اسم للسرّ من بين العديد من الرجال الفإبراهيم. هو ، ة االختيار: اختيار رجل  يّ حرّ نهج 
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ف هذا ه . يصوالد   طفل  يدعو ال كما، هباسم هدعويأن بدوره  هيمكن كيما، ”إبراهيم ...“، يدعوه السّر باسمهواحد،  رجل  

ه تاريخنا.نفس   نهجال  

في ؤوه ن تقرأ ميمكنكما  وهو. شيء كلّ  ايةبدكانت كيف ي في الحركة هو انبهارتثير التي  موراألبين من ، في الواقع

كتاب سافورانا5. فقبل عدّ ة سنوات انتاب صبيًّّ ا شعورٌ  قويّ  بأنّ  حياته لم تكن بال جدوى. لم يكن يعرف، لم يكن 

عيش من ه ال يريد أن يهو أنّ  حّق المعرفةعرفه كان يالشيء الوحيد الذي  أن تكون مفيدة، لكنّ  هار كيف يمكنتصوّ ي

 هلتدبير ةمفيدولعالم، لحياته مفيدة تكون  كيه لذات م كلّ قدّ أن يفعل، فإنّه سي الربّ  هب منطلمهما  هأنّ ودون جدوى، 

الذي  شيءال هذا ا! لكنّ يضًّ شعور يختلج في نفسي أنا أهذا ال نّ أب - عترفني أإنّ  - عترفني أإنّ ، ضيف. وأنا أتعالى

افي داخليختلج  من حياتي  لّ أقضي حياتي، ك“القول:  حدّ  إلى  لجدّ في كثير من األحيان على محمل ا هخذنأ، ال نا جميعًّ

اصبح رجال، وأ الصبيّ  ّن ذلكهنا اليوم أل بيد أنّنا .”أجله  ال بل، ورشعال لكا لذ، وبقي طوال حياته وفيًّّ بعدها عجوزًّ

 شعبًّا لقتخ، وهذا الرجل تلقّاهاالتي  (الكاريزما) والموهبة. ته تلكتحقيق رغبمن أجل  رسم له الطريقلذي ا وفيًّّا لذاك

ه مّما ال نايلقما  من داع  للقاءه لم يكن هناك ، ألنّ نالضّ العالم؛ ونحن الذين ف  من أجل  تلقّاهاحياة الكنيسة، داخل )جماعة( 

من خالل  واضحة لوجه المسيحالمالمح ال ينارأوالذين ، نااختيار   ، نحن الذين تمّ الذين رأينا نحن يعرفه الكثيرون،

 إنّما قدقهر،  ي  ال أمر جّذابالمسيح ك ختبرأن نأتيح لنا  نحن الذينللحياة،  جلب السكينةا وتة إنسانيًّّ ة حاسمرفقشهادة 

ن اكلل؟ يضفمعنى الت ماال فإو. الجميع إلى  هاجمالننقل  كيل هذه، المعرفة لنا خبرة عطيت  لقد أ  العالم.  نا من أجلراخت  

  من الظلم.

يه الجميع. وكان ينظر المثلما نفسه  إلى  فهذا البائس كان ينظرا. دائمًّ  المشاعر نفس   منذ والدتهاألعمى فّي رواية تثير 

 ةا لنظرقًّ بنفس الطريقة، وف أنفسهم إلى  وننظريكلّهم له وكانوا امثأ. حياة بال أمل. وكان هناك العديد من ”هؤبال“هو 

داخلهم، ي ف ون، نجسألنّهم أشرارا جسديًّّ  ونعاقبهم مإنّ : آنذاكة يهوديّ الديانة العلى نطاق واسع في كانت شائعة نة معيّ 

ء قال: احكموال و الشريعةممعلّ  هاستجوبعندما ، وبصره عمىاأل ستعادذلك اليوم وا هالرجل اختارذلك  ! لكنّ آثمون

ي، تققيأرى ح بل، حسبف أرى اآلن، وأرى الواقع، وليس الماديّ  بينما ع أن أرىيأستطأكن لم  نيما أعرفه هو أنّ  كلّ “

ينظر هي، وق في وجالرجل الذي كان يحدّ  نيلمع في عيي هرأيت نمهو أنا ف، أنتم هونتقول لست  منما أنا عليه.  ةحقيق

مجد يتألّق  كياليوم ل هو بالتحديد ذلكقد اختير لصداقة. كان ينظر إلّي ب، وعليهأنا العدم الذي  إلى  ،إلّي أنا بالتحديد

حقيقة العالم من حقيقة أنفسهم و وايعرفلكي يستطيع الذين في مثل حاله أن ، رأ عليهالذي طتغيير الالمسيح من خالل 

 ذلك فإنّ ل. األرومة هذه، ونحن من نهجال اهذ ،امن إبراهيم فصاعدًّ هللا، ستخدم لقد ا. كّل شيء، فيتحّرروا، حقيقة محوله

في الثالثة من  يالذي توفّ  هفي جنازة طفلوالٌد  ، كما قالنا من أجلهرخت  اللغرض الذي  هاشيعنحياتنا تصبح مفيدة عندما 

ي الحياة ف المهمّ : دبشكل جيّ  ههذه العبارة التي تصفوضع اخترنا  التذكاريّةصورة ال على“بمرض السرطان:  عمره

. ”اكون محبوبًّ تولد وتأن  بلا، ليس أن تفعل شيئًّ   

–ا دًّ ر جيّ كّ تذكما ن – بيّناتا وانهيار الأوروبّ أحكامنا حول ن ا مالعام الماضي، بدءًّ  إلى  ،الوراء إلى  نا قليالما تطلّعإذا 

 أن ننقل ناال يزال بإمكانأفي الوضع الذي نحن فيه،  :انيجوسّ دون  الذي طرحهمبادرتنا تنبع من نفس السؤال فإّن 

لنا؟ وقعي ذلعقل والعاطفة اللاإلقناع وذلك سحر ال بذلكالمسيح   

ير ما غئة أخرى، وربّ إليمان، فضال عن لقاءات مفاج  لات مع شهود لقاءد من ال، كان لدينا العديريميني لقاءفي 

.من مجلّة تراتشي سبتمبرفي عدد أيلول/ا ق جّدًّ موثّ بشكل  ونجدتعة، كما متوقّ   

 ترويل المثال بيالقول، كما فعل على سب نايمكن ماذا؟ لذا يتأثّر المرءمالهذا؟ ك شيئًّايواجه  من ذا يتأثّرمابلت: اءسلقد ت

 أنا القادم إنّما يجعلني“ ،ةأي األسئلة الحقيقيّ  ،”سئلةهذه األ طرح مثلفيه يمكنك  د مكان )...(ووجمجّرد “ نّ إ، موديانو

 من بعيد ال أشعر بالب  عد”؟6 هذا ي نبئ بأساس الذهول واالنبهار.

أولئك الذين  ي عجباقتراح. قد بتقي يلفهو  ، ومن ثمّ هوتاريخ تههويّ شعٌب غنّي بمختلف،  فاعلالمرء هو  لتقيهما يإّن 

جميع ل تتعّرض أنحاول التي تة حيّ الة تلك الخبرفي اقتراح  يكمن يلاألص حضورسحر ال ، لكنّ أو ال يعجبهم نالتقوني

بعنوان  االنتخابات حولر ونشالم نارأصد، على سبيل المثال، عندما هرأيناهذا ما . اهتماماتهوالشأن اإلنسانّي جوانب 
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، مٌر حسنهو أل اكتشاف اآلخرأّن نا، بوطن عصفثل العليا التي تق أزمة الم  ما يتعلّ  في ين، مقترح”من أسفل قاالنطال“

ة.ة واالجتماعيّ نيّ في العالقات اإلنساأم في السياسة  سواء أكانملء األنا لدينا،  وذلك لخيرها، تخطّي يتعيّنوليس عقبة   

: ال يمكن ااته إشارة ال غنى عنه، يحمل في طيّ المسيحيّ  اهز الحوار بمعنميّ يي ذاالنفتاح بال حدود، ال درك أنّ ن وهكذا

حوار الفشيء.  في مقارنة مع كلّ عبره ي ندخل ذال نهجال وه اتي. هذهويّ ل اعيًّ اوأنا كن أ، إن لم حوار حقيقيّ قوم أن ي

هذا النضج في  بدون هنّ إ ”يّ الخطر التربو“في كتاب اني جوسّ دون يقول ي. لذاتي يوعنضج في  على نطويي الحقيقيّ 

 وقفي. لذلك، منفي م غير عقالنيّ تصلّبًّا  صّدهأ الذياآلخر يثير فّي تأثير اآلخر، أو مكباّل بفعل  أقف“ي، لذاتي يوع

ا على نضج لي، وعلى وعي نقديّ  لمن  الصحيح أنّ  الحوار ينطوي على انفتاح على اآلخر، )...( لكنّ ه ينطوي أيضًّ

أكون”7. لذلك استعدنا في مناسبات عديدة على مرّ  السنين الماضية موضوعين من بين االهتمامات األساسيّ ة، الهادفة 

 نكتشفالمكان الذي  يهة، هموج  نها وك، ةالمسيحيّ  جماعة( ال1لجميع: على ا مقترحة ةبناء مجتمع جديد، كفرضيّ  إلى 

إليها  حوطمال ادكي يتالحقيقة، ال معالثقة من عالقة  دزيمّما يأسئلة الحياة، على المسيح يجيب كيف أّن ا تدريجيًّّ فيه 

في  التزام حيويّ  على ين، في الوقت المناسب، قادرا تجعلنابه يناالتق التيالحقيقة بة األكيدثقة ال هذه( 2؛ مستحيال بدوي

 بشكلة لمسيحيّ ة اخبرالمه قدّ تي ذالحياة ال ديدة تسمح لنا للتعبير عن جيّ حرّ على ا، وأيضًّ كامل فتاح نا علىالمجتمع، و

بوضوح قبل  ههذا ما رأيتاحتياجات عصرنا. با ، ال تفي دائمًّ ”للتغيير ةغير قابل“ت تصّورامن  خال   ،قنع وحتى رائعم  

أن نصبح لى ما يساعدنا عإّن : الشبيبة الطالبيّة س منومدرّ  ىة فتمائفي لقاء مع خمس تيشاركخالل مثالثة أسابيع، 

لى أّي حال سنعود عمصير. النحو  مسيرتنانمو في نما يجعلنا  إنّما هوة المسيحيّ  تنالهويّ  وعينافي  ومتجّذرين متيقّنين

.”األعزلجمال ال“ تحت عنوان للتوّ  كاّرون الذي صدركتاب  تناقراءعند في هذه األمور هذا العام،  للحديث  

الظاهر من  فيدفع المنل السلطة، تطفّ اجه فالمسيح ال يوهللا. سخرية  إلى  نتعّرفهذا، اسمحوا لي أن أقول،  في كلّ 

في الزمان  اه أبدًّ يدوم حضور لكي م هو،اختاره ”برفقة أناس“ ،متهالكة إنسانيّةة برفق بلة أخرى، بسلط، غير مقاومة

والمكان، وبحضوره، كما قال ذات مرة دون جوسّ اني بصورة جميلة “ينافس الليل على كلّ  شبر من األرض”8. لقد 

جنب  إلى  ابًّ جنيمثّل حلب، الذي بالالتين  رعيّة كاهناألب إبراهيم، في مقّدمتهم من الشهود، و ينالكثير  إلى استمعنا

اتاري يسطّرون مهنّ إلالستمرار في األمل . ما يدفعه  رؤيةالصعب من  يجد شعب   أمل   امع عائلة ميريم وغيره مع بدأ  خًّ

 كيط، لهناك في الشرق األوسلهذا السبب أن يكونوا يريدهم  ربّ ال ة، ويدركون أنّ ة المسيحيّ مع نشأة الكنيسة، نشأ

؛ ويجب الدفاع عن البذور.ةبذر مهة، ألنّ ين في هذه المهمّ علينا أن ندعم إخواننا المسيحيّ نحن هناك. و واثمري    

فة ا، مكثّ جّدًّ  ةيّ اليوم، بطريقة نقد أحد يتوقّعه لم يع   بشكلون بعضهم البعض نا الذين يحبّ فتيانأو عندما أرى بعض 

للمشاكل التي  عدوىا واألكثر إقناعًّ اإلجابة أرى فيهم فإنّي مفتوحة على مصراعيها للجميع، و، في الوقت عينه افةوشفّ 

ها. أنا أحبّ “: هصديق إلى  اعامًّ  24عمره  شابّ مناقشات حول األخالق في عصرنا. اسمحوا لي أن أقرأ ما يكتب التمأل 

 لّ ي كشيء ... أريد أن أعط كلّ  هه وأريد أن أعطيه! أنا أحبّ أحبّ  إنّيأن أقول في النهاية  أستطيع أجل،المسيح،  وأحبّ 

. )...( وذلك من لقد امتلك قلبي. ني ممتنّ سعيد، ألنّ  نيته، ألنّ وملكمن أجل ة حياتي ته، أريد أن أقضي بقيّ وشيء لملك

شيء  . كلّ رتتغيّ  وأنار العالم بالنسبة لي، لي. لقد تغيّ  اهه أعطاا، ألنني أفهم أنّ ها كثيرًّ ه من خاللها وأحبّ خاللها. أحبّ 

ا ته حاضرًّ في رؤي نيبالرغبة تعذّ وجديد. )...( أنت تعرف، لقد عشت طويال  شيء ولكن كلّ  لما كانه من قبل، مشابه

حياتي. اآلن وفي قلبي  محبة اآلب ت. وتألألزهرة. فجأةًّ  نبتت بعدها... و هلمسأو اهع أن أرياستط في جسم  في الجسد، 

أن معاناة جديرة بكانت  ألنّهامعاناتي  ، وأحبّ هأحبّ  جلى كل ما عانيته، أحتّ  ا، وأحبّ ها كثيرًّ الحياة، أحبّ  أنا أحبّ 

. هو العيش. هذا د في حياتي ..تجسّ ية المسيح في رؤيد، في رؤية التجسّ  تيعذاب رغبعبارة عن عاش: كانت معاناتي ت  

.”هذه هي الحياة  

ال  شابّ لا ، ألنّ بهذا الشكل أن نحبّ على  قادرين نايجعلأنّه  فيالحركة،  وعظمةنا، كرفقت يّةة أسراررفقجمال يكمن 

المسيح فنا: ترفقيولد في  الذي يّ دون تجربة اإلنسانمن دون المسيح، من ه للفتاة بهذه الطريقة الحديث عن حبّ  هيمكن

أّي . دبالتحديعزل، أجمال، جمال بل هو حدث ، خطابًّاليست  زمنةاأل ”أزمة“ علىهللا  وجواب. حقًّّا ”يّ اإلنسانق يحقّ “

 هاتز قدراعزّ يو الهحوّ يو بلحمه ودمه،مرأة لرجل وااليدخل في جسد العالقة بين  ،لهيّ ، اإليّ أّن السرمد واقع؟ جمال
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ه فعال برتخّر اإللهّي نتركنا الس، يداخل العالمة وعبرها. في ا لهمجدًّ و، ه تعالىعن صبح صورةًّ ت اهة لدرجة أنّ العاطفيّ 

داقة في الص كمامرأة، لرجل واالالمتبادل بين  الحبّ أّن السرمدّي هو الذي يحضر فعال من خالل ، بحيث منذ اآلن

، اقع إنسانيّ في ونلقاه هو عالمة في متناول أيدينا، اإللهّي . باختصار، هذا الجمال ةالمسيحيّ  وفي الشراكةة، الحقيقيّ 

 تنامعلّ  التيالكنيسة  يه ه العالمةليس من هذا العالم. هذ فيه حضورٌ ، ولكن يضيء ونتريد قدر ما متهالكو هشّ 

ة واألمل.اإليجابيّ به ملء الواقع كلّ  إلى  يميل بهذا الحضورعالقة من ال حياي ومن. هاالحركة أن نحبّ   

لحياة؟ا ن لّذةم بحرماننا اندهدّ ي نلذيالفراغ والخوف ال على اليومأن تجيب  ةالمسيحيّ  هادةلشيمكن ل: كيف كلهذا نسأل  

 

 

ون  كار 

هاوشكلالشهادة . ظروف 1  

 دعوتنا، منعوامل من  ثانويّ غير  أساسيّ  بها هي عاملٌ  مرّ يجعلنا هللا نظروف التي الإّن “: جوّساني دونل وقي

 هفيتّخذ الذي يالظرف إّن ف، إنساند في تجسّ قد السّر  أنّ بة هي إعالن . إذا كانت المسيحيّ نا إليهاالتي يدعو رسالةال

 المرء موقفًّ ا تجاه هذا األمر مهّم لتحديد الشهادة بالذات”9.

 عمقأبشكل  أن نفهم بإمكاننا ، يبدو لي أنّ لتّوهدافيدي  سبق وقالفي العام الماضي، كما  مسيرة التي قطعناهابعد ال

. فيه تواجدفهم السياق الذي يب هاهتمام ، ازدادضمن واقعهأن يعيش اإليمان أراد أحدنا  كلّما. هذه انيلمات دون جوسّ ك

.تقديمهاون للفهم طبيعة الشهادة التي نحن مدعوّ  بلة بسيطة، مصلحة اجتماعيّ من أجل ليس وذلك   

ج ة المهرّ قراءة قصّ  ناتساعدقد ، إليها وننحن مدعوّ التي شهادة الالظروف في تحديد شكل  أهّميّةفهم مدى كي نل

ن م“ ”1968ام ع صادر، ال”ةالمسيحيّ  إلى  مةمقدّ “ هينغر في بداية كتابسالكردينال رات ي أوردهاة الترقتحالمقرية الو

راد.  رٌ سيشعر بسرعة كم هو عسي )...( يحاول التحّدث اليوم عن اإليمان المسيحيّ   دهيراووف سإذ وم زعج هذا الم 

ا على األرجح  محترقة المشهورة والقرية ال ”لمهّرجا“رواية مة مقدّ وصفًّا دقيقًّا في  بأّن موقفه قد و صف ر  الشعوفورًّ

على  ج  المهر   ر  أرسل المديفه حريق. فيتحكي القّصة عن سيرك جّوال في الدنمارك، شّب )...(  ها كيركيغارد.كتبالتي 

طر أن خ كان هناكوأنّه  خاّصةالقرية القريبة، هالي أ منالفور، الذي كان قد ارتدى مالبس التمثيل، لطلب المساعدة 

ا وبالتالي اليابسة، عبر  امتداده في، قوم الحريقي ا. النيران في القرية أبإضرام الحقول المحصودة مؤّخرًّ  أسرعيضًّ

ج مكربًّا ريق. على إخماد الح واساعدويالسيرك الم شتعل،  إلى  يهرعواأن السّكان  إلى  القرية، متوس الًّ  إلى  المهر 

؛ عرضه  إلى أكبر عدد ممكن من الناس لكي يجتذبمهنته،  إلى  تعود منهيلة ماكرة ات البهلوان حنداءاعتبروا  لكنّهم

ج المسكين همدموعانهمرت صفّقوا له، وضحكوا حتّى  وهكذا حاول و ،لضحكبا نهبكاء أكثر مبالرغب ي. كان المهر 

رير، واقع  مهو لى اإلطالق، بل بتظاهر أو خداع ع ليسا لهم أّن األمر شارحًّ ، واذهبأن يالرجال  إلى  توّسلأن يعبثًّا 

ل  رائع... أنّه يمث ل دوره بشكوك ابد ، فقده إالّ ليزيد الضحكاتؤلم يكن بكاو. فعالأّن السيرك كان يحترق  حيث

ألوان: وهكذا في القرية ووصلت كّل المساعدات بعد فوات ا الحتّى شبّت النار فع على هذا المنوالاستمّرت الكوميدياو

ا. لهبلاألسنة خربت   يومناك رون في ن يحاول نشر اإليمان بين البشر الذين يعيشون ويفّن مإ)...(  القرية والسيرك معًّ

، وبالتالي فكرهموالقدماء  لباس رتديًّاعالم اليوم م إلى  نفسهيقّدم  )...( نه بهلواأنّ لديه حقًّّا االنطباع ب يتّولد قدالحاضر 

 إنّه غير قادر على فهم أناس عصرنا، وال جعلهم يفهمونه”10.

الضحك. هاتراثإ ال بل، خذها بعين االعتبارأعدم  لدرجةاليوم غريبة  إيصال اإليمانبعض أشكال  بدوتالسبب ذا هل  

يكن للمرء  مل ، عندماهو بداية تاريخنا، منذ أن بدأ منذدون جوّساني  الذي أنتابقلق الأفضل بشكل فهم أن نيمكننا اآلن 

اواإليمان بالناس الكنائس ال تزال تفيض كانت ندما حدث، عسير ما أن يتصوّ  ات معيّ ، عندما كانت جميع الجعارمًّ

يبدو مثل  الوكيالمشكلة. قد شّخص  – نبيّ  مثل همثل –جوّساني  دون، كان منتسبينالعديد من التضّم ة الكاثوليكيّ 

في لم يكن يحدث اإليمان  أّن نشر هذا ال يعنيحتياجات الحياة. الاإليمان  مالءمةا إظهار ج، حاول فورًّ المهرّ 
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امالكانوا قد كفّوا عن اعتباره  ينكثيرال لكنّ  -لقيام بذلك اواصلت الكنيسة فقد  –الخمسينات  تياجات الحياة. الح ئمًّ

، رغم إليمانمدرسة بيرشيه قد تّخلوا عن اجوّساني في دون  اهمالعديد من الطالب الذين التق ، كانولهذا السبب بالذات

فقد كان عليه، ه. شهادت حديدتفي ة ة الظروف التاريخيّ يّ أهمّ بنفسه دون جوّساني  لقد اختبرة. عائالت مسيحيّ في  منشأته

 حقيقة كلّ  تساءل عن الطريقة األنسب إليصال الحقيقة،ي، أن حّق المعرفةة الكاثوليكيّ  عقيدةالذي كان يعرف الهو 

ر.التغيّ  العصور، في سياق كان سريع    

ه عالم نّ . إمنه القريبحتّى  ،ا كان عليه في الماضيا عمّ تمامًّ  مختلفٌ  فيهون لعيش اإليمان نحن مدعوّ الذي  إّن العالم

ا سلبيّ أمام الجميع. ونتيجة لذلك، ماثٌل  بيّناتالعلمنة، وانهيار الفيه تقدم ت بدو وكأنّها ال ت ،وملال اة وخدرًّ نشهد أيضًّ

اإليمان،  ليومي األكبر الذي يواجه االتحدّ  يمثّل. هذا الوضع الحقيقيّ  لواقعا إلى  فرّ عتال منبشكل خطير  منعت ت قهر،

ا نعتبر  نّاإذا كفال. أوّ نحن  نايمسّ  هو تحد  وة. والرسالة المسيحيّ  ير قادرين غكنّا إذا واإليمان بمثابة مهزلة، نحن أيضًّ

!غيرنا فكم باألحرىق الزوال. طريعلى  فإّن اهتمامنا به سيسيرلحياة، ل مالئمتهعلى إدراك قبل غيرنا   

الفرد  ارتطامهي إّن الخبرة “ :جوّساني دونل وقي يواجهه ويستحثّه، حيث يعلى هذا الوضع الذ للردّ  مدفوعٌ ا منّ  كلّ 

ه اإلثارة الجواب على هذ يه ةالبشريّ  مأساة(. ال”يثير لديه مشكلة“)ويسائله كحضور  هيدعوالذي  واقعالالواقع، ب

 حول ملكهر الذي يوّ لتصل أي، وعيه الذاتيّ  نسبةفي  تكمن الفردة قوّ و. ينبع بالطبع في الفرد والجواب (،”المسؤولية“)

 . )...( إنّ مي إليهاحياة التي عاشتها والتي تنتالاألنا من ق في تدفّ ت[. هذه القيم ما لديه ته ]أعزّ د شخصيّ القيم التي تحدّ 

العبقريّ ة الجذريّ ة للفرد تكمن في قوّ ة الوعي باالنتماء. لهذا السبب يصبح شعب هللا أفقًّ ا ثقافيًّّ ا جديدًّ ا لكلّ  فرد ينتمي 

إليه”11. لهذا فإنّنا من كيفيّة رّدنا على تحدّ يات الحاضر، “نفهم ما إذا كنّا نعيش االنتماء وإلى أّي درجة، فهو الجذر 

 العميق لكامل التعبير الثقافيّ ”12.

في العالم: ها نفس  ة المسيحيّ تطرح عبرهما  ينوجهين ثقافيّ منهما  ينبع، تماءنن لعيش االيجوّساني طريقتدون د يحدّ 

 تطرح“ ،في مناسبات عديدة ،الكنيسة إنّ  1997قال في عام فقد ة. اإليمان والقيم األخالقيّ حدوث اإليمان واألخالق، 

ا و بل، متناسيةًّ إيّاه)...( أمام العالم، ال أقول نفسها  ا مفترضًّ  ي، أ”ةلمسيحيّ ل المحتوى العقائديّ  ا منهروغًّ مف معتبرة أمرًّ

“حدوث اإليمان”13، والذي يتمّ  اختزاله إلى ”أمر مجرّ د مفروغ منه يستوطن رأس اإلنسان”14، مترسّ خًّ ا باألخالق 

 وعير غيومن لذلك،  .”يجب القيام به بما أن اهتمّ م يّ علما هو اإليمان، واآلن أعرف “والقيم. يبدو األمر كما لو قلنا، 

ا محتوى اإليمان عتبرينم األخالقمجال  إلى  نتحّولا، تقريبًّ  حدوث  حيةللمسي الوجه الثقافيّ عندها ال يعود . واضحًّ

القيم. بلاإليمان،   

ز موجالمضمون الما هو و، تحديد ما هو أعّز شيء لديهب تجنّ أن يا منّ  يات الحياة، ال يستطيع أحدٌ تحدّ مواجهة في 

.يّةاالخالقالقيم  مث االيمان أوحد إذا كانما : وعيه الذاتيّ ل  

ا مفروغًّ  اإليمان أال وهو اعتبار حدوثفي أنفسنا، مّرات عديدة  هنكتشفالذي هذا الموقف، أّن يدهشني كم  ، ال ا منهأمرًّ

بعض األغاني  باستمرار، على سبيل المثال،تبيّن لنا  كماة، ليّ ألوّ وخبرة العيش افي الواقع  ال بل يتعارضجيب، ي  

؟ تقولستي(. ماذا يباتّ ألحان ، موغولكلمات تعود بي الذاكرة، ) ”ال مينتي تورنا“، ها للتوّ إلي معناتسامينا التي  يةأغنك

عندما  ونأنا. أتذكرفإنّي  ”ي:أنت معث تتحدّ “عندما  إنّك. ”د بي الذاكرةوتع“، يصل األنت  ، عندما ءيجتعندما  كنّ إ

اك هن تكون(. فقط عندما غوتشيني كلمات وألحانمن ، د  أوّ أغنية ) ”ال تكونعندما أنا  ست  ل“؟ غوتشينيذكرنا 

 واجهتي ذال الذاتيّ  من أجل خلق الوعيّ  ناال يتجزأ من تعريف األ اآلخر هو جزءٌ  ”أنت  “ أي أنّ من أفكاري.  نتزعنيت

ا، ختلف تمامًّ بقاء في واقع ملاجعل من الممكن وسيلة ت معيّن هي التي ”أنت  “العالقة مع  شيء. وبالتالي إنّ  كلّ  به األنا

 . أي  قف الثقافيّ المو حّددي ”أنت“لهذا الـ  فإّن االنتماءفينا. ولذلك،  هثيرالذي تالجديد  ده الوعي الذاتيّ حدّ ية، أكثر واقعيّ 

، اأنا علني حقًّّ يجالذي  األنتفها: لشخص الذي ألّ ل شيء بالنسبة األغنية يفهم على الفور ما هو أعزّ  إلى  شخص يستمع

ا  أنا.وأخيرًّ  
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ا كم نا يعرفخلقالذي  الربّ و. أناكون أل، أنا نفسيألكون  أنت   إلى  بحاجة كم إنّي ةليّ ألوّ بيّن خبرة العيش ات أّن  جيّدًّ

ة. ليّ ألوّ ة الهذه الخبر اإللهيّ  سرّ ال ”انقاد“، نابلا من ق  جعل نفسه معروفًّ  تهفي محاولونا. ألنا ضروريّ خاّصته  نت  األ

يفهم ، بحيث ت  معيّنأن العالقة معخبرة زنا، ا لشكل الخبرة التي تميّ لالختبار وفقًّ  قابال نفسه جعل نامع يتواصل لكيف

 واقعخل هللا الد في التواصل،طريقة اإلنسان انقياده ل فيحياته. ول، أهّميّة أنت  السّر اإللهّي لنفسهمن خالله كّل إنسان 

ين بالد ما بفي إبراهيم  يلمعاصروهو حضور لم يكن ه، حضورمن ها كلّ منسوجة كي يخلق أنًّا إبراهيم، لداعيًّا 

، مخاطبة القدرة مخاطب لم يكن بإمكانهم :صديقنا األستاذ جورجيو بوشيالتو ريميني لقاءكما قال في  ه،لالنهرين تخيّ 

.رمصيال  

ا  أدخلاختيار إبراهيم  هذا؟ أنّ  ماذا يعني كلّ  دا في التاريخ، جديدًّ عنصرًّ ، انويّ وث عرضيّ  أمرد يمان مجرّ اإل فلم يع 

ا  بلة، عبادطقوس أو ممارسات عبارة عن  دأ مع بأّن كّل شيء قد  ومردّ نا في الواقع. لعيشنا، ألنا اتأسيسيًّّ عنصرًّ

لتي ا نااأل يرى ما هيأن  هى يمكن، حتّ أناهفي أحشاء يعيش خبرتنا  نساندعونا نجعل اإل“رغبة هللا:  وإبراهيم ه

، وال كونيمعرفة من  هال يمكن نساناإلفإّن حضوري داخل أحشاء رجل مثل إبراهيم، خبرة  لم ترتجّ ا . ولكن إذهاخلقت

قد انقلب “ل: يقو هجعلتوالتي  حضورهذا ال حول هوشع النبيّ قام بها  التية مدى الخبر وال. تخيّ ”كونمعرفة من أ هيمكن

فّي فؤادي، / واضطرمت مراحمي”15. هذا اإلله، هذا األنت  ، لديه كثافة حياة تجعله ال يستطيع أن ينظر إلينا، أن 

هذه الطريقة بمصيرنا. على دون هذا العطف من دون هذا االهتزاز، ومن ، قالبنهذا االدون  مننا، معصل يتوا

 تجاههذه العاطفة رؤية أنت  )إلهّي( يملك  مثل ناوقظ األيأن  هال شيء يمكن ، ألنّ نسانما هو اإلب عّرف اإلنسان

إلى “ياء: إشع ، كما قال النبيّ واقوليأن  ونستطيعاألنت  يهذا  همقظأيأولئك الذين  أنّ من . وال عجب بعد ذلك امصيره

اسمك   وذ  كرك   اشتياق النفس”16. وهذا يعني أال نترك من تصوّ ر أنفسنا محتوى خبرة اإليمان. وإذا تركناه خارج 

فإنّنا . وبالتالي ي دخل حياتناذال سرّ للشيء، ولكن ليس  كلّ لكون نا سوف يفإّن انتماء ،”أنا“: فيها الطريقة التي نقول

ن نا لكنّ محاوالتنا، ل حول، هلنكون قادرين على تخيّ حول ما س، فحسب من القيام به ّكنتمسوف نما حول شهادة  نقّدم

ك؟ لماذا اذا حدث لم“: الئزميله قا فبادره هعمل إلى  وصل ، كما حدث لشخص  ن ظهر للمأل انتماءنا للسرّ أن  نستطيع

ا  هفعل شيئا، لكنّ يكن قد لم  ”.؟تبّدل وجه ك زميله. يفي عينبدا متغيّرًّ  

 لم يكن، ”ون؟في العي حضور إلى  ا في تجربتنانفعرّ وت اكتشفنا متى“: ةلعطلخالل ا عندما طرحنا سؤاال للتأّمل به

وجئ ف من إلى  بل، معيّنة ةيّ روحانة يبحثون عن تجربال إلى  أشخاص ، والخارقة الرؤىألصحاب  هدفنا توجيهه

ا مفروغًّ  ة اإليمانخبرن محتوى عتبروأولئك الذين ال ي إلى  ،اجديدًّ  هداخلالذي يحمل الواقع  إلى  ةنظرب من . ا منهأمرًّ

د  تحدّ ال ةعباديّ  إلى  اختزاله لممارسة اإليمانينتهي األمر بفي أعيننا، التأثير دون حدوث هذا من ، جديددون هذا ال

الحياة. حّددواقع، ال تاللبقاء في اوسيلة   

ي سجن  صقوانين، وقفقضبان من الالخارج كشرط خانق، وهللا من ل تدخّ ي“، جوّسانيتحقيق هدفه، كما يقول من أجل 

اخل وجودنا، دنبثق من . يئًّافعل شينأن من دونها  ناال يمكن ةكة عميقاشر، ومصدركمن الداخل،  نبثقي بل، فيه المرء

علينا حياة. ب]الحياة[ لن تكون خالف ذلك  الحياة، ألنّ  تكّوناألمور التي  داخل إلى  نأتي بهأن  ناعليأصل قوامنا وه ألنّ 

 بهعبارة عن شوجود السيكون واقع من دونه حياء، واألإله تعالى ه واقع الوجود، ألنّ  داخل إلى  باعهتّ او هاكتشاف

جه الذي تذكره وتنت ،معنى اإلنسانيّ  اختبار إلى  ونيقة نحن مدعوّ ة. وبهذه الطررسميّ محّددة كالجداول ومظاهر، 

 طريقة تجلّيه تعالى، وحضوره داخل الوجود التاريخيّ 17.

رار أمام احتمالين. لشعب، يضعنا جوّساني باستمهذا ا ةتاريخ شعب إسرائيل، وقراءة تاريخ الكنيسة، وريث تناقراءعند 

 داخل حضور“أو  ”قوانينقضبان من ال“ :واضح خيارأمام  يقف، اضرفي الحكما في الماضي ا، واحد منّ  كلّ 

.”الوجود  

ا منه، ث اإليمان، ومضمونه العقائديّ وولكن إذا كان حد أو ة دليّ أو ج وكّل شيء ي ختزل إلى  تفسيرات، ي عتبر مفروغًّ

نتج يأن  همكنيومحاوالتنا ا من جهودنا يًّّ أ ى دقيقة واحدة. ألنّ حتّ من وقتنا أخذ ي نفينا؟ لبعد   هثيراهتمام قد ي فأيّ  ،أخالق
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خذ يألم  لو ، أناهل أنا مث ي نتج أنإبراهيم  بإمكانيكن لم . نهتّم بهويجعلنا المسيح من خالله يجذبنا اإلنسانّي الذي الجديد 

 الذي استقرّ  يّ سانالجديد اإلنذلك  انتجي   أن سواوأندر بإمكان يوحنّايكن لم . وبالمثل، جذبه صوبهمبادرة السّر اإللهّي 

 نلتقيالذين  ئكأولواحد منا و ، كلّ إنسان أكثر، كلّ فأكثر  ،اليومإنّنا نجد أنفسنا لقاء مع المسيح. بفضل ال افي حياتهم

 يساوي كلّ  شيء ة التي تحيط بنا، في هذه الحالة من الفراغ المستشري حيث كلّ نفس الدوار: في هذه العدميّ  أمام، بهم

  ؟أناناتحديد كامل أن يجتذبنا لدرجة نا، يستحوذ عليأن  همكنهناك ما يهل شيء، 

م خدر الحياة، أما“غريب، ال: أمام التخدير ريميني لقاء إلى  البابا فرنسيس في رسالتهسبق أن أشار إليه السؤال  هذا

 كيف السبيل إلى  إيقاظ الضمير؟”18.

منا، في  واحد كلّ فنا. تلك التي تخصّ قترحات، حتى اال وكّل  الرؤى كلّ يجب أن تتقارن  هاهذا هو السؤال الحاسم. مع

في  ا أو صراحة، على هذا السؤاليجيب، ضمنًّ كّل منّا . جذريّ الي أمام هذا التحدّ  يأخذ موقفًّاكاته، تحرّ من  كتحرّ  كلّ 

 خدر من ظنستيق، ا، إذًّ ي يجعلناذال ا. مام جّرًّ األطفال وهلّ ب وعنايتهفي الصباح، والذهاب للعمل، نهوضه  طريقة

 الحياة؟

 

ة الجمال. جاذبي  2  

 هيحتاج نساناإل إنّ . وبالمثل، فكي تستيقظل ما يستفّزها بشكل مناسب إلى  حتاجلإلنسان تة يّ ّولة األخبرال كما قلنا، إنّ 

ن م ةعوجمالم تلك، الدينيّ  حسّ ال أي، ”ة األصليةة اإلنسانيّ خبرال“فإّن ، جوّسانيدون  دكّ يؤا وكم. خدرهللخروج من 

البيّنات والمتطلّ بات التي تجعلني إنسانًّا، “ال تنشط إال في شكل استفزاز. ]...[ أي ضمن طريقة يكون فيها ما 

يستحثّها”19. بالتالي، فإنّ  المسألة الجذريّة حقًّّا هي في أن يكون هناك، في أن يصلنا، استفزازٌ  كاف   يمكنه أن يساعدنا 

 ناكامل وعي بشكلالتي تحّرك  تمثّله من استفزاز، هناك بعض اللقاءابما ت. ناأنفسعن  ر حقيقيّ تصوّ  بلورةفي 

.اختزاالتنا نا ومن نا من رماد نسيانخاّصت ”األنا“ نهضنفسنا، والتي ت  أل األصليّ   

لكنيسة أمام ا“: من الوضع الحاليّ  ت عزيمتهمثبط منفي مواجهة ريميني،  لقاء إلى  كتب البابا لماذا ما يفّسرهذا و

.”رائعة“رصة ه فيلإبالنسبة بالتحديد هو هذا الوضع  .”ةفي بداية المسيحيّ عليه الحال ، كما كان رائع يقطرفتح ني  

إنّنا ؟ بّ الر اختالف ممن الخارج، أ ةضوفرالم ،قائمة القوانينهي أة والزانية؟ المرأة السامريّ تّى ومو اأقنع زكّ الذي ما 

ق  “(. أو: 12، 2)مرقس  ”كهذاشيئا  قطّ  ر  نلم “قالوا:  ، حيثردود أفعالهممن  هنكتشف ما نطق إنساٌن قطّ بمثل ما ينط 

يحية، للمس المحتوى العقائديّ “ -مع المسيح  هاالخبرة التي كانوا يعيشونجذبتهم  لقد(. 46، 7 حنّا)يو “هذا الرجل 

كن حتى تالميذه يلم لقيم التي شخصه، وليس ا سرّ إليهم ل نقيكان الذي  -جوّساني  تعبير مناستخدإذا ما ا ،”األنطولوجيا

يس لوضع الرجل تجاه المرأة، فإذا كان هذا هو “ :عدم انحالل الزواجحول أمام اقتراحه  فقد قالوا قادرين على فهمها.

غرابة يسوع لماذا لم ينظروا إلى  ؟ وماذا تابعوا السير وراءه. ل(10، 19)راجع متّى  ”المرء جمن المناسب أن يتزوّ 

شيء من جديد. عادة اكتشاف كلّ إلإلنجيل مع هذا السؤال لد قراءة مجرّ تكفي ج؟ مهرّ بة غرا كما إلى   

إلى و ا منهاعتبارنا حدوث اإليمان مفروغًّ إلى  ،جوّسانييقول أال يعود سبب  اعتبار البعض للمسيحيّين كمهّرجين، 

 ،اآلخريتأثّر  أندون من أمام الجميع وتنا إعالنها بأعلى صندافع عن العقيدة الصحيحة ويمكننا أن األخالق؟ نقلتنا نحو 

القيم ستشهد بنأن و، دوافعنا الساميةجميع  نعلن بأعلى صوتنا. يمكننا أن يناطريقته في النظر إللمن دون أدنى تغيير 

ا. مليمترًّ  زحزحة اآلخرينعلى  ينقادرأن نكون غير من  ة،ة الحقّ األخالقيّ  ا لو مكنا ي الواقع، ينظرون إليهم، ففا واحدًّ

جين، ين مهرّ ونحن المسيحيّ  ،مهزلةلهم قوانين يبدو المجموعة من القيم أو غلى ة المسيحيّ  ختزالاإّن جين. هرّ كنّا م

السيرك.من  اوجزءًّ   

على  أن يستحوذعميق،  يمّسنا ويمّس اآلخرين بشكلأن  هيمكن ماض هذا الوضع؟ هل هناك أن يقوّ  هيمكن ماهل هناك 

ا يمنع م هناكى اليوم، كما في زمن المسيح، حتّ لذلك ة مهزلة؟ نعم، هناك. المسيحيّ  عن اعتبارالكّف  لدرجة، أعماقهم

 روى لي. قودهتأين س إلى  ال أحد يعرف مسيرةبدء على يلتقي به  بالتالي من ”ي جبر“فـ  اجًّ مهرّ  المسيحيّ من اعتبار 

سنة مر وله من العصغير، ال هااس مع طفلقدّ الالخروج من عند  رأيتها أمّ قالت لي “لترا: كصديق كاهن يعيش في إن
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في  أناوبد اتهبي إلى  تذهببوعين أس بعدمن قبل. و هاة. لم يسبق لي أن رأيتم عن المعموديّ د أن أتكلّ أوّ  :ونصف السنة

لد الطفل كان . وينج  متزوّ الوالدان كن يالدردشة. كما يحدث في كثير من األحيان في إنجلترا، لم  ر. المختب فيقد و 

ا  لهذين  مأن أقدّ د آخر ]هذا هو الوضع: طفل في الثالجة[. قلت لنفسي: ال أستطيع جنين مجمّ  الديهم أنّ وعلمت أيضًّ

. ما يبدو علىمن االهتمام،  أتت إلّي بدافعمرأة الن ، لكّ قوموا بهاجميع األشياء الصحيحة التي لم يبقائمة الزوجين 

: المدرسة، ذلك جميالكان و، ةكمسيحيّ  وعشت  في طفولتي  ت  دعمّ تقد لاقع في الو“ت: فأجاب؟. ت  أتي: لماذا تهاسألف

 فت  دما توقّ على وشك الرحيل، عن . كنت  ”ى هذا الشيء ألوالديأتمنّ ومع ذلك . عن ذلك يتالكنيسة، ولكن بعد ذلك تخلّ 

، في هللا إنّ ا: شيئا واحدًّ  ولأن أق يدالعديد من المشاكل، ولكن أر ماكان لديكوا، زوجك كان مريضًّ  وقلت: أنا أفهم أنّ 

ر من مع طفلك في كثي . كما يحدث لك  كماهملوهو لم ي خطئ ولم ينس  ولم ي، لم يكّف عن النظر إليكماواقع األمر، 

 نظرهللا  ذلكك؛ الصالح في داخله ينفي الواقع تر ك  ، ولكنّ ين بهاالتي تسمح مورواأل كال يفهم حركات ، فهواألحيان

ا أمامهوأنا، دائمًّ إليك  التي  في حياتك وحياة عائلتك من خالل األلم واألمور يقوم بأمر عظيمريد أن ي، وت  ماثلة دومًّ

أنظر إلى أن  نينال يمك هأدركت أنّ فالكنيسة كل يوم أحد.  إلى  أتيت تبدأت تلك المرأة تبكي وبعد ذلك بدأف. ”لك تحدث

أّما الباقي ؛ طبالضب ، كما حدثاحياتهلتجد فرصة  نة كانت أمسأللا ، ألنّ لها ة التي لم تمتثلقائمة القضايا األخالقيّ  

ا رويدًّاسوف ف .”يجد حال رويدًّ  

األخالق.ليس من ق اآلخر، من مضمون اإليمان وما يتعلّ  ، فيحول االنطالقمثال أنّه يبدو لي   

. ”ةالرعيّ  إلى  أنتميأن  أودّ ”،ةقائل دة رسالة بالبريد االلكترونيّ كتبت لي سيّ “أخرى:  قّصة كاهنالصديق روى لي الو

. ”والديني أريد هذا الشيء لي وألألنّ “فقالت: . ”ةالرعيّ  إلى  أن تنتمي ينلماذا تريد“: فذهبت لزيارتها وسألتها

ال، في “جابت أ. ”ة؟أنجليكانيّ اأنت  “. ”ال“أجابت . ”؟ةأنت كاثوليكيّ أة؟ الرعيّ  إلى  أن تنتمي ينك تريدذوماذا يعني أن“

 .”لهمن اإليمان من خال ينتقترب وأنت   [ زوجك مسيحيّ يحدث عادةًّ  ]كما إذنا، آه، حسنًّ “. ”ةدعم  مى حتّ  ست  ة لالحقيق

ا لم، واأنجليكانيًّّ ال ، واكاثوليكيًّّ  يسال، زوجي ل ،ال“ ، ع الكنيسةمما ارتباط لديك ؟ إذن هم أهلك“ ”.ينل العماد هو أيضًّ

ة أطفال، مربّيأقول لك الحقيقة. أنا س“أجابت: فضول[. أعلى درجات ال] ”المجيء؟ ينأعني، لماذا تريد أليس كذلك؟

 كون أهلهميبينما  هتّم بهم، ونكبير منزلعشرة أطفال في منزل والدتي، وهو أو  ا ثمانيةيوم نضع معًّ  ، كلّ كذلك يأمّ و

أريد  ذلكل. ونمختلف لهمأه، وحتى ونتك مختلفورعيّ  تمأطفال مدرس في العمل. في هذه السنوات من العمل رأيت أنّ 

ا إلى أتي تأن  أردتإذا وهات، األمّ  ك إلى  بعضفأعرّ س“. قلت لها: ”أن أفعل؟ هذا الشيء لي. ماذا عليّ  سة مدر أيضًّ

، إذا اسالقدّ إلى  اأن تأتي أيضًّ  . يمكنك  وهكذا نرى ما يمكننا فعلهة، ون للمعموديّ يستعدّ  أشخاصهناك ف، الجماعة

؛ ولكن، يّةيككاثول غيري كونوأنّه محظور علّي اس، القدّ  في أنّه ال يمكنني المشاركة عتقدكنت أ حقيقة،في ال“. ”أردت  

اتين هناك مرّ إلى  في الواقع، ذهبت   ، تلك تراتيلتلك ال ألنّ  امختلفًّ الماضي كان األسبوع “. ”وماذا حدث؟“. ”سّرًّ

ا يغّذينيو ئًّاشيقد أفهم ، ولكن هاال أفهمعديدة أشياء هناك األشياء ...   رف بأنّ عتأأستطيع أن  .”سبوعاأل طوال احدًّ

ولكن هنا  ا منه،ا مفروغًّ اإليمان أمرًّ  عتبروني وادوولم يع تركوا األحكام المسبقة مهاإليمان ألنّ  إلى  يعودون اهناك أناسًّ 

رفون ما هم ببساطة ال يعا منه، ألنّ ا مفروغًّ أمرًّ  هراعتباى حتّ ال يمكنهم  همأقابلالذين هؤالء الناس  األمر مختلف، ألنّ 

.”أحكام مسبقة أن تكون لديهمبالتالي  مكنال يو ،هو عليه  

 إلى  مسلمٌ  ذهب :إبراهيم األبلنا  روى. أو كما ، كما رأينا للتوّ نبهارفإنّها تثير االمختلفة الهذه الحياة ت صاد ف عندما 

على المياه،  يأتي الناس للحصول يفك تيمشاهدعند ، أبونا“ألب إبراهيم: لبئر دير الفرنسيسكان في حلب وقال 

من  أرىحلب و في كّل أنحاء جلت  الذي أنا ... ، صراخدون و، دون مشاجرات، يغمر قلوبهمسالم كبير وابتسامة ب

 يتقاتل لالستفادة من اآلبار، أتعّجب: فالسالم والفرح يغمرانكم )...(، إنّكم مختلفون”20.

مع قدامى و ةوالدالات منذ عاهال ذويأعمل مع “ل: حيث قايش في والية كاليفورنيا، يع صديقٌ  بهنفسه شهد  نبهار  اال

. لقد ةلعقليّ ا وأ ةالبدنيّ سواء منها ، واجه قدرة تحّمل اإلنسانيوم أ . كلّ كبيرة لهم الحرب مآسي  بت المحاربين الذين سبّ 

خمس عشرة السنوات ال اعتبرتذلك لا، أيضًّ  العنف الجسديّ من في الجيش،  هاحياتقضت األربعين، في عانت امرأة 

ة مع الواقع: بيّ ها أن تعيش عالقة إيجايلإ. وبسبب هذه الصدمات كان من المستحيل بالنسبة اتخديرًّ  احياتهمن الماضية 

يكن ولم . اتالممرّ  تقطعما من أن يعتدي عليها أحٌد بين ا تخشىهالسوبر ماركت، ألنّ  إلى  على الذهاب ةغير قادرفهي 
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 لو كان بمقدوري، نّ كدت  أج“ عصافير:العلى زقزقة  استيقظ في الثالثة صباحًّ فقد كانت ت؛ بوظيفةفاظ تحاالانها بإمك

 عيشة( والهنمهذه المرأة، والعمل معها )بمعنى تعليمها ل من متابعتنا. وقبل شهر، بعد سنة ”طاقال ي   هذاا! جميعًّ لقتلتها 

إلى  حبّ أنظر بو، حبّ بدأت أاآلن  نيا. ما زلت ال أستطيع النوم، لكنّ ثة صباحًّ استيقظ في الساعة الثال“معها، قالت لنا: 

ق كاليفورنيا: صديويضيف  .”االنتظار في قلبي أيقظت كلّ  ليّ إهناك نظرة  تكان ه؟ ألنّ لماذا. عصافير التي تغنّيال 

 اخصًّ ني رأيت شألنّ “. لماذا؟ ”حيّ قلبي اآلن  ”هذه الكلمات: تستخدما اهحركة، لكنّ منتمية إلى  الهذه المرأة ليست “

البابا، أدرك  ا اللقاء معجمال هذا العام، وخصوصًّ  نيجعللقد  .”نفسيأنا أن أكون في ة إمكانيّ  وشيئا أيقظ في داخلي كلّ 

ن يغيّر مه هو ، ألنّ وأترك الباقي للربّ  ني،ي وصلذب الاجذّ داخل الشيء العيش الحياة أأن  هيالوحيدة  تيمسؤوليّ  أنّ 

لتعريف عند ا، لحديث عن أنشطتنا. عادةًّ لي ة لزميلمع  محاضرة  إلى  دعوة تلقّيت  . قبل أسابيع قليلة ة اآلخرحيا

التي كة الشرو، ن نكونصف ميبدأ شخص ف. الشهادات التي تحملها ما فعلت، ماذا تفعل و يذكرون، بالمحاضرين

ر فّي أثّ ما وهذا  ”قلب ما نقوم به. مايدو ونانسي هوغ، على أّي حال“: وقالف توقّ  لحظة معيّنة، ولكن في فيهانعمل 

ا ف عنّي مع هذا فقد قّدمني شخٌص ال يعردون إلقاء الخطب، ومن  – دهشةمثير لل أمرٌ  ووه - ببساطة: لقد عشت كثيرًّ

لبهو  الذي، ومن أجل القلب الذي تعبّر عنهع إليك أتطلّ أنا “: شيئًّا قائال ، لدى نكأن يقول أحٌد ع. ”ما نقوم به ص 

 العيشن عطى والتي تأتي مأعتقد أعظم شهادة يمكن أن ت  على ما  لهو ”تعبّر عنهالقلب الذي تماهى مع أأنا “: رؤيتك

.”لقاء مع المسيحالة في جاذبيّ   

 دخلي ذلا يدجدال عنصر  الغيّرها ؟ هةبطريقة مشوّ  الواقععالقتها بعيش كان عليها أن ت التير هذه المرأة، ما الذي غيّ 

من ببساطة  اهإيّ  هانعطيونحن ا. تقريبًّ شيئًّا فعل نمن خاللنا، دون أن  يتنقلنا ووصل إليالذي وتاريخ مع إبراهيم، ال

. وهذا يعني بلها التي كانت توّد قتلها من قنفس، هي ”عصافيرلاى حتّ  بدأت أحبّ “العيش معها. والنتيجة بسيطة: خالل 

يء من إنّنا نفقد كّل شية بمكان بحيث من األهمّ إنّه حياة: العلى تغيير  رٌ من خاللنا قاد يمرّ اإللهّي الذي  الحضورأن 

 دونه، كما تقول أغنية أخرة لمينا: “ماذا لو غدًّ ا )...( فقدتك فجأة / لخسرت   العالم كلّ ه، وليس أنت فقط”21.

عندما “خرافة! ب أشبههذا  ني ، أنّ جوّسا دون، يقول نعتقد ناشيء. لكنّ  فقد كلّ تالعالم بأسره. األنا تفقد األنت  بدون هذا 

 آخررة صوفإّن ، الطارئة مل، القلق أو الحوادثاألصعوبات أو خيبات يواجه الفي الصباح، عندما المرء ستيقظ ي

)إلهّي( يرافق ]الحياة[ )...( وينحدر إليه ]كما هو[ إلعادته إلى  نفسه، لهي أشبه بالحلم”22. لذلك، وفي كلّ  األوقات، 

مجّرد ، أو يّ لإليمان حقيق كشف ما إذا كان المحتوى العقائديّ ت فالبادرة التي تصدر عنهاختبار: با حد منّ وا كلّ يقوم 

عبرنا،  يمرّ  (واقع )اإللهيّ ال قيودنا، لكنّ  مع كلّ  قد نظلّ ، ي الفكرتكون مشتّ قد ند ما ننتمي إليه. هذا يحدّ وحلم. و خرافة

.موّدة نحو الواقع ينه يوقظ في اآلخرأنّ  حدّ  إلى  ي داخلناف هنحملفنحن اإليمان.  ها مضمون  د  إذا حدّ   

فهذا ال عنف،  ةبمثابالواقع بعالقة ال نعتبرو تناحياأمور  نعقّد، عندما نحو الواقعة عندما ال نعيش عالقة كاملة من المودّ 

، أو  يفهمناالا كان أو أيًّّ  انرئيس مرض أو ألنّ ال أو بسببنا، ضدّ تعمل الظروف ألّن قبيحة أو أّن العصافير  يعود إلى 

 كلّ بح يصنت الذي يجعل من الممكن أن ذلك األ، غائب نتاأل أنّ  تكمن فيال! المشكلة كئ. شيء خاطئ أو سيّ  كلّ  نّ أل

.تقتلهاأرادت المرأة أن  التي ى الطيور، حتّ لي اصديقًّ  –شيء!  كلّ  -شيء   

يين مثل ة مهزلة والمسيحالمسيحيّ ذين التقيناهم يعتبرون لم يجعل األشخاص ال الذيهذه الشهادات؟ ما عالم  تبرهن 

 ، بكلّ هجيمهرّ  بكلّ بكّل ممثّليه وسيرك العالم، في . م، من داخل وجودهأحّسوا بهي ذالحياة ال جديدجين؟ المهرّ 

 يءشال وكّل شيء سيّان، ما هو –يقول باومان كما  – ”سائل“شيء  ، في هذا العالم حيث كلّ الرائجةالتفسيرات 

نفقده؟ريد أن نال والذي ا، تمامًّ امتالكنا  لدرجةاب جذّ الوبقّوة،  حقيقيّ ال  

تجربة  من خالل تجربة جمال، من خالل تجربة طعم، من خالل تهحقيقبيعترف  نساناإل“على أّن دون جوّساني يؤّكد 

! )...( ةمن ناحية النوعيّ  ، بلةيّ الكمّ كامال من ناحية ، ليس جذب وتبادل كامل، هاثيرتن خالل تجربة جذب تبادل، م

فجمال الحقيقة هو ما يجعلني أقول: “هذه هي الحقيقة!”23. فالجاذبيّ ة تعني: “أنا أجذبك  نحو”، أي أنّه يتمّ  نقلك من 

آخر. خارجك نحو  
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 بكجوالمسيح إدراك ا في بيرةك يجد صعوبةفي التاريخ، ه العمليّة غير المسبوقة قدراتباليوم،  إنسان“ لهذا قال إنّ و

ما هو ف. يّ حيوا الجواب بشكل م مثل هذسات في كثير من األحيان ال تقدّ المؤسّ و. ته بالذاتد لمعنى براعواضح ومحدّ 

شياء ائمة من األد قال مجرّ و ،بشراسة ناهاركرّ ولو عقيدة، ال تكفي ال]بشارة لل أو الثقافيّ  مفقود ليس التكرار اللفظيّ 

ا قة المسيح حقييعتبرون  خبرة اللقاء بأشخاصدون وعي من ما ع ربّ م يتوقّ اليو فإنسان[. بها لقيامالتي يتعيّن ا واقعًّ

ا لدرجة أنّ  ر تغييحاضر لدرجة  واقعٌ هو هو واقع المسيح، والمهّرج سيرك هدم ما يإّن رت. ]حياتهم قد تغيّ  حاضرًّ

 ون صدىيك اليوم: حدثٌ  سانإن أن يهزّ  هيمكن بشريّ ووقٌع تأثير إنّه  .[لتقي بهم على دربهالذين ي شخاصحياة األ

 للحدث األصليّ ، عندما رفع يسوع عينيه وقال: »يا زكّ ا، انزل على الفور، إنّي قادمٌ  إلى منزلك”24. 

جد ت أن في الملل والخمول، الضائعةنا، كيف يمكن لألنفسي؟  موقظًّاي نجد هذا الجمال الذي يجذبأأن  نيأين يمكن

 يرتطم به أي في حضور، حيّ ه في لقاء الشخص نفس  يجد “: بشكل نهائّي وحاسمجوّساني  هذا ما قاله لنا دون؟ انفسه

ف منه، تألّ ي بماقلبنا،  حقيقة أنّ على  ا، أي إنّه يحثّ طلق جذبًّ نفسه. ي  استحثاثًّا ل في حضور يكون، اطلق جذبًّ ي  و

سبيل  . انظر، علىموجود بكقلإّن ما يكّون “: ذلك الحضور يقول لكموجود. هو ، هل[ التي تشكّ هاات ]كلّ متطلّبالوب

 المثال، إنّه يوجد في داخلي”. إن الجذب والحّث على صميم أنفسنا ممكنان فقط بهذا الشكل”25.

  الشرارة. شعلي   ا،طلق جذبًّ ي  حضور هذا الباللقاء إّن 
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لكن و ض[وفرم! ]كال يمكن ها جميلة،نّ إتقول  الال يمكنك أفمثل وجه امرأة جميلة،  يالحقيقة هإّن “يقول جوّساني 

 هما دعوت القلب. وهو يرتعشلحظة الجزء من  فيا. حتمًّ نفسه فرض يالمقارنة، الحقيقة هي شيء  عنبصرف النظر

ش، والالضبابيّ ما ، ربّ متناثرالما ، ربّ أّن ذلك األمر حقيقّي لنفسهالحدس  ذلكشرارة، ال هشرارة. )...( وهذبال  – مشو 

ا[. ستدرك]ي عنه مشّوشلكن من الخطأ أن نقول و شًّ س ليلذلك وشرارة،  كان، رهة  لب   على األقلّ و؛ فهو ليس مشو 

 ،يوع غيرحتّى من ، ا أنفسنافيهوجدنا أو عاطفة  ا، شعورًّ متناثربشكل ما أثارت، ربّ قد  شرارةال ههذ – امشّوشًّ 

كين بالروح"، )بمعنى "المسا الروحفي  افقرًّ  قد أبانتشرارة اللك ت أنّ  كما لو. كما قلتم ”ما حدثبهرين بومن ممتنّين“

ا قليال، قليال، مالحظة المترجم( مرة من ، جنار بمثابةتلك الشرارة كما لو كانت فقر الروح. من ة غبار، ذرّ  قدر، جّدًّ

وبساطة  فقر الروحمن  ،ولدت لحظة، تجربةو نات جسدفعبرقلبنا،  أيعظامنا، كشفت العظام، و إلى  وصلتالنار 

 ايةبد يشرارة، هذه الشرارة، هالإن “: القول إلى  جوّسانيدون ويخلص  ”.(”ما حدثب ينبهرومن تنّينمم“قلب )ال

 وعي جديد ألصل ذاتنا”26.

جين.رنا مهرّ اعتبفإنّه يكّف عن اهذه الشرارة فينا،  ما أحدٌ  كتشفعندما ي  

وعند نسا. ة فلوركاتدرائيّ عن إعداد معرض بمنهمكين ا كنّ “ة: الهندسة المعماريّ من كلّيّة  يّينجامعإحد الطالب اليكتب 

 لقاءلق السابمعنا خالل األسبوع يعمل  المعرض وكان عليه أنم المهندس الذي صمّ استقبلنا  جناحنا إلى  ولناوص

ض وأنا هنا هذا المعر فقد كلّفوني بمتابعة، وتحّرر ةشراكحركة أنتمي إلى  ، أنا ال يا شباب امرحبًّ “: يميني قائالر

ا من كالمه حتّى ارتدىانتهى وما إن  ”.ممعكللعمل   اضغرنقل األإلى   الطالءمن عمل معنا: شرع يو سرواال قصيرًّ

 واستمرّ  عين. عمل معنا، وأكل معنا،جميع المتطوّ  يلتقيليأكل معنا، حيث  وفي المساء أتىالمعجون ... وضع  إلى 

 إلى  ودةلعل ضطرّ أنّه م أخبرناحد يوم األوفي ة جميلة. عالقبيننا  فنشأت ،ة خمسة أياملمدّ على هذا المنوال الوضع 

يا “. اعيدًّ ، سمعنا لعملرجع وعاد إلى  ا عندماصباح الثالثاء  الكبرىمفاجأة كانت اللن يعود. وأنّه فلورنسا للعمل و

ا  قط   ! أنا لم أر  شوق إليكمبال شعرتني عدت ألنّ لقد شباب،  اآلخرون.  ملكهي شيء ال م. لديكون بهذا الشكليعملأشخاصًّ

د دون واح أمرز على ركّ كنت أي هنا، ولكنّ  إلى  ئيقبل مجيحول شراكة وتحّرر كان لي العديد من األحكام المسبقة 

. ”ما عداه إلى  النظر  

 قد انفتحر آخ جاالم حقيقة أنّ ب منّا أن يفّكر كلّ استطاع عطلة الفي تلك األيام السبعة من “: قائال شخص آخر يرويو
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ا والحظ. همن المستحيل أال تالحظفعندما يحدث ذلك و بيننا، معنا في  يدرسونين صينيّ  ءثالثة أصدقا ذلك أيضًّ

ال ما حدث. أوّ  كلّ وا بتأثّرقد لقبل بضعة أشهر. قد تعّرفنا إليهم كنّا  ،سنتينمّدته  تبادل الثقافيّ ضمن مشروع للالجامعة 

 ن تّم استقبالهملهم أا. لم يحدث جغرافيًّّ بعيدين  أشخاصة بين حقيقيّ ألفة إرساء من الممكن  حقيقة أنّ ب ،شيء وقبل كلّ 

 الفرق بينأّن ما شاهده، بناءًّ على وقال ماثيو،  ”هم.أثّرت ب محبّة“ هاعملخالل وا أ. رهم بهذه الطريقةناواحتض

ه ن القيام بها، وأنّ يّ التي يتع الطقوسمن  سلسلة تحياة، وليس عبارة عنالديانة الكاثوليكية  ة هو أنّ ة والبوذيّ الكاثوليكيّ 

  .”ها تفعل فعلهاهذه الحياة التي شهدنحو ر بكثير بأكشعر بانجذاب ي

وفي ع. يرامشأحد الستاذ المشاركة في األ بعد أن طلب منهاصيف مع رفاق آخرين، ال من الجامعة كلّ  ةت صديققض

ا  من الضروريّ  يا شباب، هناك شيء جميل“: ا ما يليأصدقائه أحد األيّام عرضت على قاء لذلك . وكان ”تروهأن جّدًّ

ا مذهولة لرؤيتي وذهلوا. ذهلوا ؤوات، جانشأالصداقة التي  ثمرة كلّ  بفضل“ريميني. وهنا ما حدث:  على  ،أنا أيضًّ

ا في كانووت. لقاءاالا، مليئًّا برائعًّ  اني نظرت إليه من خالل عيونهم. كان يومًّ ني أعرف االجتماع، ألنّ الرغم من أنّ 

هؤالء  همب ولكن ما“: وقالتة الفتاة اليونانيّ نظرت إلّي ارة، في طريق العودة، ا في السيّ عندما كنّ ومنتهى السعادة. 

الذين ء هؤال“: تثم قال ”.هم سعداءنّ إ. إنّهم أحرار“قالت: ف. ”بنفسك لي قولي ؟ال أدري، ما بهم“لها:  فقلت. ”؟الناس

 ”.الصغار الكاألطفأحرار هم و ابتسامة لعوب في عينيهم هناك. وب في عينيهمشبه ابتسامة لع كانت هناك قّدمت هم لي

س السؤال الذي نف لها إنّهقلت  عندها. ارأته التي االبتسامة اللعوب في عينيهم شأن تلك هاعلى أن أشرح ل وكانت تصرّ 

، مانعدت  إلى  اإليكيف وث لي، ما حدأخبرتها بة؟ وهكذا بتسامهم: ما هي هذه االيلإفت عرّ تعندما  تبادر إلى  ذهني

 ال أحبّ  نية هي لقاء! ألنّ المسيحيّ  إذن“: توأضاف ، فأصابتها الصدمةكانوا كاثوليك أولئك األشخاص نّ إقلت لها و

اصي األرض، أق حتّى نعينيالة في بتسامتلك اال تّباعوأنا مستعّدة ال ،لقاء أنت  عبارة عنه ينالقواعد، ولكن ما تقول

”.اهني أريدألنّ   

فعل  ةردّ  ما هي؟ رأت. وماذا أتهرى ما رتأن ا، لما كان بإمكانها عًّ متوقّ  يكن صيفًّا مختلفًّا لم ةنا الشابّ تلم تقبل صديقلو 

. همعينأي ف يحملونها. الشرارة أعينهمة في ابتسام ترتسمداء وسع ارحرأشخاص أ تجاها شخص غير معروف تقريبًّ 

هم. سماءت ليس سماءٌ  رتسم  ت؟ في عيونهم هل ألنّهم شاطرون. ت  تساءل ”عيون؟في التلك االبتسامة  تأتيأين هذه من “

تلك كن ت؟ لم ”طفال“ يصبح الراشديجب أن يحدث ل ذاالسماء. ماتلك بهرون بمن وهم ”مثل األطفال الصغار.“هم إنّ 

. ”أقاصي األرض حتّى نعينيلاة في بتسامتلك اال تّباعأنا مستعّدة ال“قول: ت هاة، لكنّ ا عن المسيحيّ الفتاة تعرف شيئًّ 

قبل ألفي سنة. ما حدثا مثلهذا يحدث اآلن، تمامًّ فج! مهرّ  يس هنا منمهزلة! ل ههنا منيست ل  

فسه، في إنجيله، نب إنّه يروي لنا“كوبا:  األخيرة إلى  ته، قال البابا فرنسيس خالل رحلتّىيس ما على دعوة القدّ تعليقًّ 

اكيف كان اللقاء الذي  ليس فقط و! اريختقادر على تحويل التاريخ. ]ال ”تبادل نظرات“إلى  اقودنيفحياته، في  ترك أثرًّ

 له: قالفه، آيسوع ور مرّ تحصيل الضرائب،  إلى منضدة السًّ ابينما كان جو، كغيره من األيّاميوم في الرجل[ ذلك 

في ة تلك القوّ يا ل !تّى كما فعلتحتّى تزحزح مفي نظرة يسوع  الحبّ  يا لقّوةنهض وتبعه. نظر إليه يسوع. ف. ”اتبعني“

اكان  تّىم ! نحن نعلم أنّ لكي تدفعه إلى النهوض عينيه إلى  هاطييعالضرائب من اليهود ل بيجي ه كانأنّ أي ، عّشارًّ

من قبل  ينوذومنب ينمعزول واخطاة، وبالتالي كان ونهميعتبرال بل كانوا ، محبوبينجباة الضرائب يكن  لمالرومان. و

من  زعونينتخونة،  وكان الناس يعتبرونهم. وال الصالة معهم، وال التحّدثتناول الطعام  يكن باإلمكانلم اآلخرين. 

نظر وجل، على ع لم يمرّ فف يسوع، ة. وتوقّ هذه الفئة االجتماعيّ إلى   وننتمين وارالعشّ كان آلخرين. وا اعطيلشعبهم 

قلبه،  تتحف تلك النظرةمن قبل. و إليه كما لم يفعل أحدنظر سالم. نظر إليه بعين الرحمة. ب يهإل ، نظربتمّعنإليه 

حّررته، أبرأته، أعطته أمال وحياة جديدة، ومثله لزكّ ا، وبارتيماوس، ومريم المجدليّ ة، وبطرس، وكذلك إلى كلّ  واحد 

 منّ ا”27. 

عة. وكثر رلشيء األابل كمهزلة، غير كة ال ينظر إليها الالمسيحيّ لعيش ، هناك حقائق وطرق كما في الماضيواليوم، 

ة جاذبيّ تكفي  :افرض نفسهلتنوع من السلطة  أيّ إلى   هي حقائق ال تحتاجو. النهجمحتوى ويتطابق الفي هذه الحقائق 

وال  جاحن وال ةوال قوّ ساحر  وال عقاروال  دواء. ال ”تبادل النظرات“يكفي ، ”ينفي العين االبتسامة اللعوب“ تلك

.ينفي العين هذه االبتسامة اللعوب تنتجبإمكانها أن  استراتيجيا  
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، قلبي، ، جوهر كيانيي  أنا وأّن جوهر، األنا يجذبها آخر أنّ  ناالقرار من خالل اكتشاف ولّديت“القرار.  دفعنا إلىهذا يو

ي. ة التي هي حياتيّ ، حياتي، هذه الدينامي  أنا ةديناميّ  معنىهو اآلخر هذا و)...( .  ”آخر االنجذاب إلى“ يتطابق مع

 ذبنياآلخر يج ل حياتي، ألنّ يشكّ  امهو . آخر شخص آخرإلى  آخر،شيء إلى   توقة ت، أعني ديناميّ ”أنا“عندما أقول 

أقاصي  ىحتّ  نعينيالة في بتسامتلك اال تّباعأنا مستعّدة ال“)...( ] الذي شّكلته تلك الجاذبيّة، ”منجذبال“هو  أناو

 سيس بولدّ ، كما يقول القلهذا، و”انجذبًّ م“كونه ، هذه المرء طبيعته فكتشالقرار، بالتالي، حيث ييتولّد [ . ”األرض

عيش. ني أويجعل شيء آخر يحيا فيّ  جذب هو في الواقعفال. ”لست  أنا أحيا بل شيء آخر يحيا فيّ “)المذكور دائما(: 

في ، انلذات نارتصوّ ي فهذا الجديد عي اإلنسان الجديد، وحول وعي ال، وهذا ما ينبثق هذا اإلدراكالقرار عند ولّديت

ّونانه بفعل يكإنّما هما مرأة الطفل، ولرجل واال كّونما يك –ا المرء نفسه حقًّّ فيها  كّوني ي لحظةٌ لك هت. وناذاتشعورنا ب

االمثال قد ال يكون . –جذب  هو ما  لذاتل امفهومًّ إّن ي يمكن القيام به. ذا ال، ولكن هذا هو التشبيه األكثر عمقًّ صارخًّ

من حدث وهذا ال ي. تهجاذبيّ ب عترف  أو أقبل  و اكتشف  الذي ، )اإللهّي( مع اآلخر ناي  هذا العناق العميق أل منا حقًّّ  ينبع

قر ف ال يوجدحيث  هألنّ  )بمعنى المساكين بالروح(، الروحفقر  من دوندون نقاء القلب، من ، بساطة القلب دون

 الروح، نخضع للجذب لكنّنا ال نتعرّ ف إليه بشكل كامل: فهناك تحفّظ، وبالتالي ليس هناك من “تنازل”28.

تّباع، االف. ”؟تّباعاالما هو “ني: سألا على الشخص الذي . أقول هذا رّدًّ تّباعة التي تجعلنا نفهم معنى االالديناميّ  ه هيهذ

من السهل أن  اماذ. ل”أقاصي األرض حتّى نعينيالة في بتسامتلك االأنا مستعّدة لمتابعة “اتخاذ قرار، سهل: مثله مثل 

 االنقياد إلى بة لنابالنسال يعني ات، العديد من المرّ في  االتّباع، . والمشكلة هي أنّ تملّكني الذيجذب نّه انقياد للتبع؟ ألن

، مع عقيدةنة، ف مع معايير معيّ ع، والتكيّ ا من التطوّ عنا نوعًّ ابتّ فيصبح اما يحدث. ل ناوعي كلّ مع ، تملّكناالحدث الذي 

، ذبنابع من الجهو خطوة، وهو قرار،  تّباعاال أنّ جوّساني دون يبيّن لنا . في حين ندافع عنهامن القيم مجموعة مع 

كلمة،  كلّ ند ع ،علينا ! كما لو أنّ يجعلك ترغب باالنتماء إليه ارائعًّ  ئًّاشيتجد  تما إذا كانفي  تكمنة يّ مشكلة الحرّ  ألنّ 

خالف  هنّ ها. ألالخاّصة باألنطولوجيا وة، طبيعة اإليمان، وطبيعة المسيحيّ م باستمرار ، أن نتعلّ نواجهه تحد   كلّ  وأمام

تلك بتفاجأ ك أنفسنا تلفهمها أن نتريكفي  ينمالنا شيئا. ب عنيتصبح مثل الحجارة التي ال ت ةالكلمات المسيحيّ  حتّىذلك 

لقاء ، خالل النيريمي لقاءا في جّدًّ ير بشكل مثيحدث  هالجمال، كما رأينا التي يقع فيهاحدث، التي يقع فيها الاللحظات 

لميكروفون ا  فاقترب من الكمانإلى   من االستماعمن  البروفيسور ويلر ىيات الحاضر، عندما انتهإبراهيم وتحدّ  حول

وأطلق نفسًّ ا عميقًّ ا ثمّ  أضاف: “تلزمنا دقيقة الستعادة أنفاسنا”29. هوذا! هذه هي اللحظة التي ننطلق فيها من جديد. من 

ثله مثل اللقاء م، بدورهع ابتّ واالسهل! إنّه ا. ا عميقًّ نفسًّ  فّجرتة الكمان جاذبيّ فيأتي من هنا:  واالتّباع. ن جديدبدأ منا هن

.هقبولينبغي  ، هو حدثٌ األّول  

؟إلى هذا الحدّ  إذا كان سهاللنا شديد الصعوبة يبدو  ولكن لماذا  

تي تلك الكأشياء أّن على الرغم من ف ،امحزن حقّ  وهذا أمرٌ  .نهج هللا، وهو نهجقاوم هذا النا ما نا كثيرًّ المشكلة هي أنّ 

هذا و. منهام تعلّ ن نقاوم وال إال أنّنا، لتقي فيهاة نمرّ  في كلّ عن غيرها بعضنا البعض  من أنّنا نخبر، وتقع سمعناها للتوّ 

ّوال أن الرّب، الذي أريد أنا أما يفعله  باعبل عدم اتّ  -؟ فما أهّميّة ذلك –أنا  أعني عدم اتّباعي. ال عدم االتّباعيعني 

لوحيد ا نهجهو ال أّن اللقاءالحدث،  أنّ  باستمرارنا نرى على الرغم من أنّ ونا، : أنّ االتّباع. هذه هي مشكلتنا مع أتبعه

رى، ة أخهناك طريق ، ما زلنا نعتقد أنّ - اوسوأندر يوحنّاهو ما فعله هللا مع إبراهيم وو - حريك األناالقادر على ت

ا آخرو ا الأكثر  نهجًّ باع ما يفعله المسيح.ما عليك سوى اتّ ف: سهلٌ بينما األمر . األناب اذتجتأثيرًّ  

رت عندما غيّ إال أنّها تفهم. تستطيع أن  تفتاة الكانت هناك األسرة و نث مع زمالئي عا نتحدّ كنّ في إحدى الليالي “

ث تحدّ عامين لم أ لمّدةعلى والدي و تجاسرتات، وة مرّ زل عدّ هربت من المنفقد كنت أخبرتها بما حدث في عائلتي. 

في أصدقائي  قبل أربع سنوات معلي  حدثالذي اللقاء  ما، بلأو ثورة معيّنة لم تكن قوانين  غيّر عائلتيما ولكن إليه. 

ا ما عندي من الشرّ  ، حيث كلّ ففي عيشي داخل هذه العالقةحركة. ال ا دًّ ا جدياسًّ وحم جماال يعيشفي ، كان مغفورًّ

ها أخبرتوذلك.  أنا أن أتابعرت من حولي دون ي وغيّ شخصرت تلك العالقة غيّ لقد . من جديد للحياة، ازهرت عائلتي

عيد  في واؤاالعام الماضي جوفي العطلة معنا.  قضاءعام ل كلّ تأتي في مدينة أخرى ووعائلتها ي، تعيش ل عمّ  ةعن ابن

                                                           
 L. Giussani, Certi di alcune grandi cose. 1979-1981, op. cit., pp. 216-218.28  

 «La scelta di Abramo e le sfide del presente», Tracce, n. 8/2015, p. X.29  



 والديّ  ع بأنّ انطبا لديّ “لي:  وقالتي عمّ  ةابنجاءت بعد الغداء، وا. تح الهدايا معًّ وف فاكتفينا بتناول الطعامالميالد، 

وفيما  .”نفس الشيءب رغبأوأنا دة، عائلتك موحّ  أنّ  بينما أرى يتبادالن الحّب، اهمليس ألنّ ولي، من أجا معًّ يعيشان 

ولم حدة؛ ون العالب عد كّل  بعيدةًّ عائلتي ت كانت خلسنوات  بضعحتّى ف؟ هرأتالذي ت: ولكن ما فكرّ هذا لي كانت تقول 

 ا أطفاالما كنّ عند“من طريقة تناولنا الطعام. ثّم قالت لي:  فقد د هشت  ميالنو.  إلى  يقبل وصولها مع أكن أتناول الطعام

ا ت  أصبحثّم ا نلعب، كنّ   ، ثمّ ةمالحظفصدمتني هذه ال .”الطفلعيني مثل  قد عادتاعينيك  اآلن أرى أنّ  ني، لكنّ شّريرًّ

 أخبرتني. وةالفقير األحياء سّكانة لالغذائيّ  حزمة الموادّ بنا وذهبة مع أصدقائي، ببساطة للقيام بأعمال خيريّ دعوتها 

: تبكي اتّصلت بي وهيمنزلها،  إلى  عودتهاوفي اليوم التالي ل. احياته فيجمل األ انر ذلك اليوم كأّن عص هابعد

صباح هذا ال“: لكنّها أردفت قائلة، بعض الشيء اوجدانيّ  بدا لي األمرداية في الب .”بشوق لم أشعر به قطّ أشعر “

عن مكان  شبّاك االستعالمات، وسألت إلى مركز البلديّةوسط المدينة،  إلى  استيقظت في الساعة السابعة، وذهبت

  ”.رتحرّ و شراكةأعضاء 

ا أقوىلدينا  نعتقد أنّ  بعدهاو ا ، وأكثر نهجًّ  نهجال ا أنّ حقًّّ م أحٌد منك: هل يعتقد مناع الناس! لذلك أسألكا إلقتاريخيًّّ تأثيرًّ

ا من النهج الذي قد يكون أكثر الذي نتصّوره نحن  في  هما فقدنا عالناجع بأفسترّدعي أن ناختاره هللا؟ ال يمكننا أن نتأثيرًّ

هللا. نهجقاوم نال أمسؤوليتنا:  اإذًّ  هي الحياة. هذه  

يست، كما قد ل التيلهذه المقاومة،  يّ رئيسالسبب ال هتحديدعبر  على الرؤية بوضوحاني جوسّ يساعدنا دون ة أخرى مرّ 

د هو لتردّ امن ة ما يترك لنا هذه الخلفيّ إّن ، لدينا جذريّ النقص ال إنّ “ . الجفاف العاطفيّ  بل، عدم التناسقر، تصوّ ن

لفرح، انا إلى لما يقود   هائلةي مقاومة ، وبالتالي فهالجماليّ  حسّ ال، وطعم الجمالفي تذّوق ، غياب نضجنا، وعجزنا

، نًّا حيًّّاكائيجعلك ما ، ما يبدو لك جميالما هو جميل، وحده  . ألنّ -ة! حيويّ الأجل،  – ةالحيويّ إلى والسعادة، وبالتالي 

ظ فيكمالفظيع  هذا هو النقصحياتك. هو ز طاقة حياتك، يحفّ  أي ما في هائل ال نقصالشباب اليوم، أنتم ، الذي ي الح 

ثير تصلكم تي األشياء التف. أّما ما يصدمكم فهو ما يثير فيكم رّدة فعلالجمال.  لتقبّ على قدرة ال في ،الجمالاالنبهار ب

أّما ل. ستغالوخاضع لال، كم الشخصيّ الستخدامإنّما هو  كمما هو أمام كلّ أّن ، بحيث رّدة فعل تحصركم في أنفسكم

االجمال االنبهار وتقبّل  للجامعيّين  ]قالها ملديك ي. )...(تلقّ لاومشاهدة، لاولالستماع،  جاحظة )...( : عيونٌ فالعكس تمامًّ

شيء  فهي“اني جوسّ دون  يتابعثنا عنها، الشرارة التي تحدّ أّما . لظةاجم عن الغن”  عجز في الوجدان [1980في عام 

أي على قدر  وقنا الجمالّي، حّسنا الجمالّي،ذ. يّةالجمال تناقدرتنا العاطفيّة، أي على قدر قدرونشعر به على قدر  يحدث

ة. نمية الجماليّ تبالذي يسمح  لقلب، أو بساطة القلب، هو الموقف األخالقيّ افقر  في حين أنّ تنا على تقبّل الجمال. قدر

جودين نحن المو اأمّ . كالشالل فيه انقيتدفّ  هواهتزازالواقع جمال ف! جاحظتين نينبعي :األشياءالطفل رى يكيف  الحظوا

بالقرب منه فتتملّكنا الغلظة”30. هذه الغلظة هي ما يجعلك تشعر بالغرابة التي ذكرها الشاعر تشيزاري بافيزي: 

. حيث علّ ق دون جوسّ اني كما يلي على هذه السطور: “ترتسم   في 
“ترتسم في عينيك   / غرابة سماء  ليست سماء  ك”31

والجمال.  السعادة إلى القلب هو توقٌ  ألنّ ك رتسم فيي ت؛ وهبل آخرمن ق  لسماء، ول ،السماءأي أنّك مجبول من : ك  عيني

 لكّن السماء ليست سماءك: أي أنّك ال ترغب بها”32.

 نابح موقفيصهذا وبكّل شفافيّة أغلى ما عندنا،  أينا، بظهور انتمائا دائمًّ نسمح  فإنّنايات الواقع، على تحدّ  عندما نردّ 

في عام  اإلجهاض حولهزيمة االستفتاء  علىام قليلة جوساني ، بعد أيّ  أّن دونف كي في العالم. لقد دهشت   الثقافيّ 

 ما ، أعزّ نشطواالذين لدى  المختصر للوعي الذاتيّ محتوى الإلى جمع من قادة الحركة،  قد حّدد في حديثه، 1981

هو  ،االستفتاء هذاعن  ناتجة، والالحركةعمل  تسييرنقطة الرئيسيّة في الإّن “: الموقف الثقافيّ منه الذي نبع و،  لديهم

ا باعتباره يلعب  ال ولمحدث المسيح  أنّ  لرؤيةالحزن كّل الحزن،  ما حدث خالل وأضاف أّن  ”قيمة الحياة.دورًّ

ال وجود حركة ل العمة وتسيير طبيعيّ الجماعتنا في حياة “ة: العاديّ الجماعات دث في حياة يحا عمّ  اتعبيرًّ  االستفتاء كان
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.”اجماعتنبيسوع المسيح ل ال عالقةيمان. باختصار، اإل لقيمةشفّاف   

ة القطار مرّ  انفوتيريد أن نا ال ، إذا كنّ إليه االستماعب. من الجدير الذي ينبغي سلوكهة الطريق ا بدقّ أيضًّ لنا  بانوأ

 الإعرف أنا ال أ“. وجهةالهذه هي ا! جماعتنلبالنسبة ذاته  في حدّ  يقينٌ يسوع المسيح ليجب أن يكون “أخرى، 

اذا إ لآلخرين،بالنسبة  احاضرًّ يصبح المسيح ف. تّم بالتالي إلغاؤه الذي ، وهذا المسيح التاريخيّ ”المسيح  كان حاضرًّ

ات شهادال تبيّن كلّ من خالل هذا التواصل ]كما فحدث شخصه، سّر شخصه، يمّر  ،المسيح هو حضوربالنسبة لي! أنا 

مستقبل هي الفركيزة ة! هذه األقليّ  نقذهاالحركة سوف ت أنّ  اعرفواهذه النقطة: عند ة [. هناك نتيجة طبيعيّ ناهاقرأ التي

 إلحصائيّ من الصعب للغاية، من الصعب بالمعنى ا“ :قائال وأضاف .ولئك الذين ينتمون إليهأل ”ةالشهادة الحقيقيّ 

اجد أن نللمصطلح،  من أجل ، بالمسيحاإليمان  ،اناإليم من أجلا من أجل القداسة، معًّ وينضوون ، حقيقةًّ يعيشون  أناسًّ

البالغين  دأن يجا إحصائيّ من الصعب بمكان  ههذه الصعوبة حقيقة أنّ من فاقم مّما ي. وهوالشهادة ل هعيشوم اإليمان تعلّ 

أولئك  همالحركة ]إلى األمام[ ب إّن من سيسيرفي هذا السبيل.  ي ثيرهم، من في جماعتنا من ي رشدهم إلى هذا الطريق

[ فقط بالمئة 32 بلغتمعارضي اإلجهاض نسبة  باعتبار أنّ نتائج االستفتاء،  بعدة ]كما حدث األقليّ  عتبروان يالذين ل

 الحياة ال ذلك أنّ  !فحسب قيمة واحدة، واحدةال. وهم بالقيمةبوقل قد وّسعوا يكونونس مه، ألنّ بمثابة تقليل من شأنها البتّة

وعالمة  ،لقاءهذا البوا قامأولئك الذين إلى األمام هم  الحركةب ن سيسيرإّن مالمسيح! حدث المسيح.  قيمة لها من دون 

على ، هميمكن مل أولئك الذينإلى األمام هم الحركة ب إّن من سيسير. ”ةرفقة والاألخوّ  تهم علىقدر يه قيامهم باللقاء

ا معًّ  هم منضوونلإليمان، و مع المسيح، والمحتوى العقائديّ  هاعاشو الخبرة التي امحوأن ي، سواوأندر يوحنّال امث

: ن عباراتهما عبارة ، مضيفًّ ”بالغينشهادة الي دعى مستقبل الحركة “: قائالاني جوسّ دون  لهذا السبب شّددمن أجل هذا. 

 “هذا هو الوقت الذي سيكون فيه من الجميل أن يكون هناك اثنا عشر في كلّ  العالم”33.

ا ف“؟ اإذًّ  شهادةال تتكّون مّ م ، ، إن غبت  ي حالة يعني أن تكون هناك بشكل  تؤثّر فيه عليها، بحيث أنّكأن تكون حاضرًّ

بون بك، أو سيبدون غير مبالين، لكنّهم لن ي ستطيعوا عدم الحظ الجميع ذلك. حيث تكون، سيغضب اآلخرون أو سي عج 

. ”االعتراف بـ  "اختالفك"  

من خالل  من خالل ما أثاره المسيح في حياتنا، ويحدث ابهإنّما نقوم  ةالحقيقيّ  بشارةإّن ال“ ؟هادةالش هطبيعة هذ يما ه

ا من خالل التغيير الذي يقوم به فينا. إنّه مفهوم  االنقالب الذي ي حدثه المسيح فينا، فنحن نجعل المسيح حاضرًّ

 الشهادة”34. 

 هيئةبين هزلة والمسيحيّ م بمثابةة المسيحيّ  عن إظهارهاة ومهمّ ا عن كونها غير بعيدًّ و، هادةالش ههذفإّن كما رأينا، و

اثير فضوالت، ينجمهرّ  . هذه عيدينن ظاهريًّّا ب، حتى مع أشخاص يبدوالبتّةع فتح حوار غير متوقّ يدفع إلى   واهتمامًّ

التي ويكا، أساقفة أمرإلى في هذه األيام البابا فرانسيس التي وّجهها الدعوة فيها  نلبّيأن  ناهي الطريقة التي يمكن

ا ما بًّ غالالذي تزرعون فيه  أّن الحقل، وتي تواجهكم عديدةيات التحدّ ال أنا أعرف أنّ “: هة لي، لنابأنّها موجّ شعرت 

 معّديند ويعو نلعلى زمن  متحّسرينجراح، اللعق والمخاوف،  االنغالق داخل مغريات  ليست قليلة أن و ا،كون معاديًّ ي

 ين الغنىب الحيّة للعناق. نحن األسرار لقاءدعاة ثقافة ال رغم هذا كلّه غير أنّناعلى مقاومة مريرة أصال. قاسية أجوبة 

يس نهجنا، لالحوار  ة.البدائيّ  تنااستجابحتّى  الحبّ في الذي يسبق  هللا وتلطّفه، تواضعوفقرنا. نحن شهود على  اإللهيّ 

ا من المرور، ماكر استراتيجيّ  بدافع لحادية ى الساعة احتّ  البشرفي ساحات  مّرات ومّرات بل وفاءًّ لمن ال يكّل أبدًّ

 حوار حقيقيّ  كلّ  في خروج الضروريّ من القيام بال(. )...( ال تخافوا 16 -1، 20ى )متّ  يعرض دعوة محبّتهعشرة ل

المحبّة ة وّ قب، هإنقاذالذي ينبغي الوصول إليه  األخا أن تمامًّ  وافهمأن تاآلخرين وال دوافع فهم  م. وإال ال يمكنكأصيل

 ال عدائيّ القاسي وال فالكالم. أصيال كان إننا، والمواقف التي نعتبرها بعيدة عن يقينّميّة من أهأكثر  لهو، جوارهاو

السحر  هيمنة واضحة، إال أنّ ل اة ضمانًّ وهله يبدو لفي قلبه، وعلى الرغم من أنّ  وال موطن لهشفاه الراعي، وتناسب ي
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 الدائم للخير والمحبّ ة يظلّ  وحده مقنعًّ ا حقّ ا”35. 

 

أتيح لنا  الذين نحن ه مّما ال يعرفه الكثيرون،نالقيما  من داع  للقاءه لم يكن هناك ، ألنّ نالضّ ف  نحن الذين 

لعالما نا من أجلراخت   إنّما قدقهر، ال ي   أمر جّذابالمسيح كأن نختبر   

 

 م هو،اختاره” برفقة أناس“ ،متهالكة إنسانيّةة برفق بلة أخرى، بسلطل السلطة تطفّ  المسيحال يواجه 

ا في الزمان والمكانه أبدًّ يدوم حضور لكي  

 

ليس لك وذ. تواجد فيهفهم السياق الذي يب هاهتمام ضمن واقعه، ازدادأن يعيش اإليمان أراد أحدنا  كلّما

تقديمهاون للفهم طبيعة الشهادة التي نحن مدعوّ  بلة بسيطة، مصلحة اجتماعيّ من أجل   

 

ما ب نعّرف اإلنساهذه الطريقة بدون هذا العطف. من  نايلإنظر يأن  ستطيع، ال ينت  األهذا اإلله، هذا 

ايرهمصتجاه هذه العاطفة رؤية أنت  )إلهّي( يملك  مثل ناوقظ األيأن  هال شيء يمكن ، ألنّ نسانهو اإل  

 

 كلّ لكون نا سوف يفإّن انتماء ،”أنا: “فيها الطريقة التي نقول خارج ة اإليمانخبرمحتوى  إذا تركنا

من  ّكنتمسوف نما حول إال شهادة  نقّدملن فإنّنا ي دخل حياتنا. وبالتالي ذال سرّ لل شيء، ولكن ليس

  القيام به

 

 م، أمن الخارج ةضوفرالم ،قائمة القوانينأهي ة والزانية؟ المرأة السامريّ تّى ومو اأقنع زكّ الذي ما 

شخصه سرّ  إليهمل نقين كامع المسيح الذي  هاالخبرة التي كانوا يعيشونجذبتهم  لقد؟ اختالف الربّ   

 

يء خاطئ أو ش كلّ فهذا ال يعود إلى أّن عنف،  بمثابةالواقع بعالقة ال نعتبرو تناحياأمور  نعقّدعندما 

شيء  لّ كيصبح نت الذي يجعل من الممكن أن ذلك األ، غائب نتاأل أنّ في  تكمنال! المشكلة كئ. سيّ 

اصديقًّ  –شيء!  كلّ  –  

 

هذا وفافيّة بكّل شأغلى ما عندنا،  أينا، بظهور انتمائا دائمًّ نسمح  فإنّناقع، يات الواعلى تحدّ  عندما نردّ 

في العالم الثقافيّ  نايصبح موقف  

 

ا من النهج الذي اختاره هللا؟ ال هوهل يعتقد أحٌد حقًّّا أّن النهج الذي نتصّوره نحن   يمكننا أن أكثر تأثيرًّ

هذه هي إذًّا مسؤوليتنا: أال نقاوم نهج هللانّدعي أن نسترجع بأفعالنا ما فقدناه في الحياة.   

 

المسيح  من خالل االنقالب الذي ي حدثه اإنّما نقوم به ةالحقيقيّ  بشارةإّن ال“ ؟هادةالش هطبيعة هذ يما ه

ا من خالل التغيير الذي يقوم به فينا، ففينا ”نحن نجعل المسيح حاضرًّ  
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