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 كاّرون وخوليان بروسبيري دافيدي مداخالت حول اتالحظم

 وتحّرر شراكة حركة في الجامعيّين والطاّلب للبالغين الجديد العام بداية يوم في
 7102 سبتمبر/أيلول 72 ،(ميالنو إقليم) أسّاغو بمدينة ميديوالنوم فوروم

 
  منطقيّ الغير  بتاا اال
  حبّ  نتابعأن 
  مسيرال

 بروسبيري دافيدي
 كنت. في إيطاليا والخار معنا  ةصلواتمالوفي المدن  أّساغوهنا في  ،الحاضرين ب بكلّ نرح  
 كلّ  ابا مقو نحن ن إذرة، متكر   اذاتا في حدّ تبدو  قد، هاذكة بادر قيمة بم افي هذه األيّ  مجّدًدا أفك ر
 هو عدمإّنما ، يسير لمنبالنسبة ، ستننافاللل األوّ  ادفال قبل عامين، إنّ  قلناكما ولكن، ! عام
وهو ، مسيرال لّذة انفقد على عدم من أجلهالبداية ساعد تواحد  هناك سبب  . سيرمال لّذة انفقد
بداية الحياة  أنّ  كما ،إيثارهي ة، يّ عطبداية هي ال. كّل شيءَر معيافي البداية ا دانمً ك هنا نّ أل

 بداية هي كلّ إّن فلاذا . دناان أر مع مَ  على العالقةالكبرى عالمة وال ،ةستحقّ هي هبة غير م  
هناك  أنّ و ، ةصدفبالالعالم نا في لس ناأنّ وب، أّننا م رادونحقيقة فياا ر ذكّ نتة ممّيز ا مناسبة دانمً 
في حياة  يقين   عامل  أّول  ، وهذا بالتحديد اآلنيريدنا  يزال ال يريدنا اآلن،، ربًّا واحًدا، اأحدً 

  .اإلنسان
بالكاد ليس  إلنساني يحتاجه اذال ناليقيإّن مضى في التاريخ،  وقت   ما أكثر من أيّ اليوم، ربّ 

ة يّ عاطف ، معرفة  جوّساني ه دونيسمّ ن يكاكما هو،  بل فحسب ألشياءل اعقانديًّ و  افكريًّ  افامً 
 . ةناايالحقيقة في المنه  تأّلفت "ما"ة مع لى العالقة الحيّ إ اكّلا ستندت معرفة  أي  للواقع،

كان مداخلة في  بشكل  أفضلاألمر  هذا على فام ساعدني هذا الصيف الذي مقطعالإّن 
 أشارتفقد . في التويل سبتمبر/لوليأشار أوانل قد ، الذي ع  الحركةلمسؤولي  الدوليّ  المؤتمر
 :خاللاا لاا قال جوّسانيدون بيناا وبين محادثة جرت إلى  كمباالمن اآلتية نا روز تصديق

: قانلةروز قت وعلّ ". عدمّيتك تضيعَ  كيال بحث عنك  ي اهلل جاءلفي الكون، وحدك  كنت   لوحّتى "
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، هذا تيي، حياّيتعدم تغنمو حيث اف، بمعناه الساميالجمال نتكّلم عن بالنسبة لي، عندما "
والقول . يتجاههلل ا أبداه الذيتفضيل الاذا ببل ، عدمّيتيب رتبطتال التي الجمال، هذه القيمة 

س هذا أتنفّ  أن ؛ا هو حقيقةإّنم، نخترعه ًناشي ليس، عاطفيًّا ني مكتملةإنّ ، مكتملةاآلن  ّننيإ
بل لديه عليه،  أنا ّماخاف مي هو الصباح و هذا ال نيداأر  ابالتحديد ألّن أحدً  مكن  م الصباح
في  شكّ يعتريه أّي  فعله والترى ما ي ،عليه ، يرى ما هياهان ير ومَ . "يريدني أن أكونو  رحمة،

رتو يمع روبقاما اللذان ) كوراتولو وداريو جونيدماا مونيكا أيضً ما أخبرني ك ،حقيقيّ كّله هذا  أنّ 
ة تراتشي بمجلّ ق حلي  ي سوف ذلحركة، المن عمر اا مً ين عاستّ الفيديو حول إنتا  ب فونتوالن

 . إلى كمباال اامبعد ذهاب( أكتوبر/تشرين األول شارل
 فيعامل اليقين  مث ليي ذال، يثاراإل اهذ هذا الخيار،فيه  حدثي لقاء   فيمن جديد األنا تولد 

 الذي قد – عدم يقيننا إنّ  .نيريديالذي األسمى لكانن اهو مبادرة إّنما هذا الخيار  ألنّ  الحياة،
على  تناا قدر أيضً  يخّص  قد لكنو  ،(اتما يكون حول العالق عادةً بل هو )كون حول العالقات ي

ال  عندما ،ناقيقة أنّ حينبع من  -ما  كمح   أو في حضورفي  يقينعدم  بالتاليكون يفالمبادرة 
خر، آ أمرملء الفراغ ب حاولناآلن،  نيريدالذي ياألسمى  اننكالعالقة مع خبرة لاذه ال تقوم

  .نامن جانب مبادراتب، أو همحلّ  أخرى تحلّ  بعالقات
 اهر تذكّ ن–ة المجدليّ مريم  رواية  بالتحديد  باذا الخصوص ناأثارتالماضي عام الفتتاح افي يوم 

ه، كريمتمن أجل  ميتيسوع الجسد العثور على بأمل تقبر حيث الإلى  توّجهت التي -ا دً جيّ 
 كوننا مدعّوينبالتحديد في  ".ااباسم يدعوها" الموت من القانم الربّ بأّن ذلك من  بدالً شعر تف

أخذ آلخرين و ا إلى الربّ نقل الرغبة في تنبع من جديد و األنا تولد  ،ونرّ اك ل لنااق ،باسمنا
 . العالمفي مبادرة ال

 رسالةال يفهذا العام  قد ط رحت نابلغ الذيعالن اإل هذا لمدىلوعي من االخطوة األولى إّن 
ص لخ  تمع البابا فرنسيس، التي المقابلة الخاّصة بعد  الحركةة يّ أخو كّل إلى ون رّ اكالتي أرسلاا 

. اللقاء مع المسيحعلى  أي، يّ أساسما هو على  زيجب علينا أن نرك  : لبابالساسي األقلق ال
 (. 01/7102 عددال ،شيمجلة ترات، في 7102أكتوبر /تشرين األّول 01ة، يّ رسالة إلى األخو راجع ال)

 

 حضورمواصلة بناء المن أجل  حاسم على الفور كعامل   أساسيّ ما هو ي تحدّ ظار لقد 
من و من وجاة النظر هذه،  ،"جوّسانيحياة دون " سافورانانشر كتاب إّن . في العالم المسيحيّ 
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لقاءات لنلة ها أداةبرهنت على أّناا جميع أنحاء إيطاليا في  تهلت التي تعريف بهالمحاضرات 
لب ي ط هلدرجة أنّ . الكاريزما مصدرفي اللقاء هي  علىهذه القدرة  ، ألنّ نااودج تتخّطىجديدة، 

  .هخسر نريد أن نال  الاذا المصدر، إذا كنّ  اءوفيأالبقاء  مّنا بالتحديد
 حكم تكوينبه من أجل  قمناي ذال ارمسالفي  أساسيّ ما هو دعوة البابا إلى  افقتنافي ما بعد  ر 

ي أصبح ذال)ميالنو معرض بون رّ اك مداخلةي بلغ ذروته في ذالو ة، االنتخابات األوروبيّ  حول
بداية الهل  ،4102أوروبا "، مايو/ارأيّ  لشارجّلة تراتشي ممن " األولىصفحة ال"فيما بعد 

 الحياة التي تطرحاا المشاكل حلّ « إنّ  جوّسانيدون  بالعودة إلىكان ي قال، "(. ؟ممكنة جديدةال
الذي  الفاعل طبيعةب لتعّمقمن خالل ا بلة المشاكل، مباشرًة بمواجا حدثي ال"يوم  كلّ 

 ربوّيةالت حالةلإّن ا .اأوروبّ  واجاهالذي تي الكبير هذا هو التحدّ : "قانال ونرّ اكوعّلق ". ايواجاا
ا حقًّ  يكون نمحول وعي ال غيابو ، وضعه جانًباو  ،اختزال اإلنسانتوّثق  ةكبير الالطارنة 

ه يلإ توّصلوما يمكن أن ي عهبين ما يتوقّ  الايكليّ  والتباينطبيعة رغبته، وما هي ، إلنسانا
  (.1. ، ص5/7102 عددال، تراتشي) »هتقوّ ب
شاادة الإّن  ،بالتأكيد. هذا الصيف اتناعاالعديد من جمتأّمل لدى  مصدرَ  هذا الحكم   كانقد ل

 ناوأخوات تناإخو شاادة  ياآلن، هحّتى و أسابيع منذ  ناعينأمام أوالماثلة ، األمر هذا علىكبر األ
 تأكيدمن أجل  ايوميًّ الموت لخطر  ونضتعرّ يو والعذاب االضطااد من ين الذين يعانون المسيحيّ 
لقد . الوضع كلفي ذ لام للعيش يّ أساس، ما هو يّ ألساسافي شاادتام نرى ما هو ف. إيمانام

كامل أمل بلحظة  مكن عيش كلّ من الم"الموصل،  رنيس أساقفةمع  مقابلةال في تراتشي ناقرأ
. الشعور هذاعيش ببنفسي لقد بدأت أنا " "؟نممك هذا أنّ  فامتكيف " :نهسألو يو ". وفرح كامل

 مّ م". "ونر تغيّ كانوا يالناس  الوقت أنّ مرور  معالحظت و . يتلقاءاو  عظاتيفي  هالصإيبوبدأت 
 مانّ إلي  ونيقول واؤ بد منام ف. امطريقة عيشمن " ".قفام؟اروا مو غيّ قد ين المسيحيّ  أنّ ب تمأدرك

 الصعوباتفي خضّم  إلى الحياة واعاد امنّ إ لي يقولون منهم . إيمانناأكثر بق تعلّ الإلى  ةحاجب
 معونش ميلأ) "اكان صحيحً  ذاك أنّ عينام أمن  تفام م وأناالكالبلي  هنو كانوا يقول. ةالعديد
، 7/4102 عددال، تراتشيفيوري،  وكال قام باامقابلة  "ونحييي عرف أّناممن عيونام أ" ،نونا
 (. 42-47ص 
 لكلمة المعنى األصليّ تكون  أنليس من قبيل الصدفة ) ةداالشا معنىما  أخيًرا اناهنفام 
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 ة نظر  فعلبر تغيّ الحياة ت ألنّ  الً ؛ أوّ تناحيامن أجله  نبذلق، والتعلّ  الحبّ في حكم  "(:شاادستا"
اإليمان  أدخلااي تللنظرة امن أجل ا تناحيا نبذلومصير العالم؛  نامصير ى إل، جديدة إلى الذات

 الخبرةلحكم على امن أجل  هظار بوضوح أنّ اا ت  نّ نا، أليلع تحكمهذه الشاادة . نافي وجود
دون الدفاع من ه د أنّ ، لمجرّ كّنا، أينما كون أبطاالندون أن من  نابذاتالمخاطرة  ناكنيم ةشاعمال

هو الذي ، لشعب المسيحيّ كّل اصحوة له هذو ! من غير حياة تناحيا صبحة، تالخبر  هذهعن 
ا، ولكن أيضً هذا ى، أو باألحرى تعزّ تال أن  ،ةظقَ تكون األنا مو  أنّ  :صداقتنا حد ماامّ أا أيضً 
 ."الغد سيكون أفضل ، سترى أنّ تشّجع: "بمعنىلمصطلح، هذا اا اب فامالتي نطريقة البليس 
 من هذا ال شيء أقلّ . كون أمام معنى الحياةنوحيد الذي نسعى إليه هو أن العزاء ال .هذاليس 
 االحياة شعورً تصبح فيه دون هذا المعنى،  أي من ذلك، ألقلّ في ا ا، ألنّ حقًّ  تنااساؤ م هيمكن

 . بالوحدة
قادر بلقاء  يقوم أحد  ، عندما وجودنا الحياة حبّ يدخل  ماحين -هذا الصيف  فك رأكنت  – ولكن
من  تهحيا بذلعلى استعداد ل اوفما حدث له، تجاه  حقيقيًّاكان المرء ، إذا ناإيقاظ األعلى 
من ة متاحالطاقاته  ه، كلّ ذات كلّ  االقيام بذلك وضعً بحياته ويبدأ  بذلد في تردّ يال إّنه  .أجله
ليس الذي عظيم، أي معطاة من أجل هدف تضحية، كالحياة بويبدأ يشعر . هذا الغرضأجل 

 أدرك أنّ  بدأت  . سابًقا ، كما قلناّيتكنقاذك من عدمإة درجل كأحبّ  منبل محّبة ، يّ يالادف خب
نعنا؛من  ما هي الغاية نا نفامه يجعلمة، ألنّ مقدّ مجّرد  ذلك كلّ  ك ما ناه ف أنّ اكتشمة المقدّ  ص 

ه حيات حبّ لمرء ا يحبّ  قدا، الحياة أكثر عمقً ال بل قد تكون . أكثرهناك  يكون قدهو أكثر، 
ي أ، أخير التباسشبه  تحويزال تال بالنسبة لنا التضحية  ألنّ . أكثر من هذا االندفاع البطولي

قوم أن ن ناخدمة يمكنك، الالزمكبير، حّتى الشكل، ل، لةقيطر لا لوفقً  ناحيات بذلون لمستعدّ ا نأنّ 
ما ربّ . الربّ  ريقر   "متى" و "كيف" ينلقبّ متالحياة  بذلهي ، ريكثبكبر أولكن هناك تضحية . باا
 في ه اآلنتعطي ّماعشكل مختلف بمنك  طلبي  جاهز لما ك نّ بأ ال تشعرو ا، مستعدًّ تكون  ال

عديدة في  مّرات كما قلنا -اللحظة  درك أنّ ت حيناا. هناك هكلّ ذا همنك  طلبي  ، ولكن الحياة
 بذليكون  امية عندهنامتكتسب قيمة الت -تجربتك  اتطيّ  في اباكتشافاتبدأ ك ولكنّ ، السابق

خالل من فقط  نمويو  همتعلّ ن استعداد  ه نّ إ. حياتك ةحبّ م منك طلبهت "متى" و "كيف"حياة في ال
 . لمحّبةبفعل ا ااقولتبدأت التي ، مناا ى الصغيرةك، حتّ تخاصّ  "معَ نَ "ـ الـتلك  كلّ 
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 كيف، البعض بعضنا ى بينحتّ متعّددة ات رّ طرق مختلفة وفي م وفقهذا الصيف،  زر ب، إذن
نا قل ، كما"فاعلطبيعة الب قتعمّ ال"ـ بالعامل الذي يسمح  تأصبحقد  أّن المسيرة التي نقوم باا

بين ، و حيّ بأّنه شعر ن، الذي بين هذا االندفاع البطوليّ رق اما نشعر بالفا لكن غالبً و . سابًقا
ي يأتي من اإليمان الواقع الذعلى حكم الأو بين  ،"أهمّية لّ قأ"واقع ك ااكر ندة، التي يّ عادالحياة ال

 اكما يطلب منّ ، يّ جدلبشكل  ليس و ا حقًّ  هكي نلقال ناأمامهو ن مَ إلى الحاجة إلى النظر بين و 
 لنا، كلّ  يعطكّل ما أ  عيش من ن مكّ تنحّتى ، ةً األنا موّحديجعل  ذاما: كسألن يلوبالتا .البابا
 ؟ وحّباا حياةء اللكم ات التي نواجااا،التحديّ 

 



7 

 

 كاّرونوليان خ
 ؟ ةألنا موّحدما الذي يجعل ا

، "ودّ أ)"لقاء عنوان هذا ال تقّدم غوتشينيفرانشيسكو ل  ، تقول أغنية "تكونعندما ال  ال أكون"
لقد اآلن؟  لكذن نستطيع أن نقول مّ ع؟ لكقول ذ نستطيع نعمّ (. غوتشينيكلمات وموسيقى 

ني ال أكون نّ بالنسبة لي أل يّ سأ ساأدرك ما هو  نيل هو أنّ األوّ . التعبير لسببين هذاأّثر فّي 
والسبب  .غوتشينيأغنية  تابع، كما ت"مع أفكاري اوحيدً  انيبق"من ظار يهذا ، و غيبعندما ي

فأنا لم يكن حاضًرا اآلن،  نإ. حاضًرا اآلن كونيأن  يجب الشيء األساسيّ ذاك  الثاني هو أنّ 
مجّدًدا البابا الذي ذكره  ساسيّ على األف عرّ لتمعيار آخر لمن هناك ليس  نألي يبدو . ال أكون

ه عندما ألنّ  هأدرك أكون؛ يجعلنيحضور : بالذات ريميني، إن لم يكن هذا إلى ملتقى تهسالر في 
 بلساق، اتّ  في المقام األول مشكلة تليس ااعلى الفور أنّ  يبدو. ال أكون البّتة، يغيب ال أكون

  .دونهمن  أكون ال حضورإلى انتماء 
ال  ؟فيه تواجدالذي ن الوضع التاريخيّ  اآلن، في هذا أن نكون؟ نكون لنايجع الذي ولكن ما

ر في يابغجورجو اا رويية التي خبر النفس بالحياة في القيام من إعادة  شيء، ال شيء يمنع
موسيقى  لوبوريني،كلمات  ،"منطقيالغير  بتاا اال)"بداية الفي  ااإلي نامعتسااألغنية التي 

 عند"، ساعة في أيّ ، "وتوسترادعلى األ"مكان،  ، في أيّ "يوحد"ن يمكنني أن أكو (. ريابغ
ما ربّ  /بسيط شيء   يكفيني" ولكن، "يسير إلى الاالكشيء  كلّ " أنّ ب نا، مع علم"الصباحانبال  
يدخل  نيكفي أ". بخير كونأف. // ]...[ طبيعيّ  نظر  م/ من قبل تههواء  تنّشق/ ةصغير  ةومض

 هوقظيلظرف أّي من خالل خاّصتنا نا األ، في أفق اتقريبً  ، ال شيءجزء من الواقع الواقع، أي  
 ما يقارب انييعتر ف، محلال شبهيأّنه ر الدهشة لدرجة ييث خير  . ممكنة لخيرة هذا اخبر جعل يو 
، التحديداآلن ب /بخير نيأنّ  "ال أستطيع أن أنكر  فأنا يفرض نفسه اواضحً  ًناشي لكنّ ". الخجل"

دفاع من الن الواقع، قبل أن نتمكّ  أنّ ما لو ك". اهذلي حدث ما  إذا/ ينبذليس / بالتحديدهنا 
 يه ااجعليليقدر أن يخترق األنا ه، في وجاقبل أن نرفع حانًطا و ، لحظةب هضدّ عن أنفسنا 

غير من في الواقع، يبدو ". غير منطقي ابتاا   " نييعتر يو  ."بالتحديدهنا  بالتحديد،اآلن "، انفسا
 جلبيأن ، "من قبل هواء  تنّشقته/ ةصغير  ةومضما ربّ / شيءال "ستطيع ي نأ لبالكامناسب تمال
بقدر ما هو ، "وال أعرف ما ه/ سببهال أعرف / غير منطقيّ  ابتاا . "لحياةل بتاا اال اهذ
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: ما بعدر في يابغ هلو قما يحدث  مال، اكن حقيقيًّ يلم لو ه نّ أل. في الوقت نفسه وغامض حقيقيّ 
لحياة ويجعلني ايدخل ما  شيء   ". عيش الحاضرفي / حّقي ت  انتزع/ فجأةً ني أنّ ه كما لو نّ إ"

لدرجة ستحوذ علّي ي األهمّية قليل  ما  ء  شي". بالتحديد، هنا اآلن بالتحديد"، في الحاضر احاضرً 
 . اموجودً ن و كتعندما  ،حاضر   كليًّا، حد  متّ  إّني. نفسيأمام  حاضًراجعلني يأّنه 

. الدينيّ  حّس عنى الفصل العاشر من العن مأفضل  بشكل  ر أغنية تعب   من الصعب العثور على
يقول دون ، "عندما يستيقظ في كينونته"، نضبالذي ال يواقع ال عندما يتنّبه لحضوراألنا، 

 ّس حلا) "راضًيا سعيًدا صبحفي ]...[، [لواقعأمام ا] ذهولوال اذبّيةالجو حضور ال بفعل"، جوّساني
 .بخير يكونو ( 040، ص 4110 القدس، ريركّية الالتينيةمطبعة البط، الدينيّ 

 

فياا يندهش  الملء؟ لحظة حياتهلحظات من لحظة  صباح، كلّ  كل  اذا ب غبال ير مّنا ن م
في متناول التي ة، يّ ّولاألو  بسيطةجّد ال ةخبر في تلك ال. نحن أيًضاات مرّ  ةعدّ عشناها  اكمالمرء، 

. هكلّ  نهجالمن الظروف، هناك  ظرف   أيّ  تحتو ن، مكا وقت، في أيّ  في أيّ  إنسان، كلّ 
إّياه  تعطيني أن تعطيني ما هار و قدبم من جانبيمحاولة  ةأيّ هناك  تليس. أكون يجعلني حضور

 أن يكون. ، إن لم يكن هذاأساسيّ ما هو إلى ف عرّ للت معيار آخرمن هناك ليس . تلك اللحظة
! البّتةال أكون ، أكونأنا ال ف، يغيبعندما ، هأنّ  ه يجعلني أكون لدرجةألنّ  ّي نعرفهساسهو األ

 ، هنابالتحديدن اآل"، "غير منطقيّ  اابتااجً "ر ختب، أاسعيدً  كونأ، و كونيظار أ ند أبمجرّ و 
 . ا على عيش الحاضريجعلني قادرً ، "بالتحديد
ليس  ]أنا األمور كما أراها نرى  أن/ ي،يبحبيا  ير  مر كم هو "فـ  ،ناجال اسود هذيال أّما حين 

أن ]...[ / مل ألل ب  خيّ كم هو م[ ]...[. // رغيّ تت األشياء ؤيةطريقة ر ألّن بل  ،الواقع يتغّير نّ أل
، "بعد حبّ أن ن"أغنية )ا فقد شينً ن نريد أن وال[/ نكمشيا ما غالبً  الذي]اذا القلب بالحياة نعيش 

 . نايديأبين  من فلتيكّل شيء نرى أّن  ناأنّ مع ، (وفّ كيي الوديوك كلمات وموسيقى
 أنّ ، و طىعشيء م   كلّ  أنّ بر تذكّ نأن .../ رتذكّ نو  أطفاالً  عودأن نفقط  يكفي «: التغيير سال لكنّ 
رو / جديد شيء كلّ   هذااالقتبال،  ذاه هإنّ ، مستسلمل األوّ  نانشاطأّن  ن نفامأ يكفي. » م حر 
 يعطأ  قد شيًنا ما  لقول بأنّ ا يمكننال وميض   كفيي. طىعشيء م   كلّ  ، هذا االعتراف بأنّ تلّقيال
ى شيء، حتّ  أي   صغير ألنّ  وميض   كفيي. خاص بشكل   استثنانيشيء  أيّ إلى حتا  نال . لنا
من في الكتاب األخير  جوّساني، يقول "ناجناهو ا ذه. "ا آخرهناك شينً  أنّ بق وثّ ي ،صغراأل
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كثر األعمق و األشكلة الم وه يذال -ن كتديّ اإلنسان لتوضيح مشكلة "، مسيرةال في، لفريقا
 ونهك فيلعالقة بين اإلنسان والواقع اجعل  قبل كّل شيء  من الضروريّ  :- إلنسانل ّيةلو شم
 «(.600، ص 4102 ور، ميالنو ، ب0992-0994. مسيرةال في) "ةشخصيّ  ةً خبر ا، نً ناش
 ذا كيف يمكن لا :نا نتساءلاذه، لكنّ ك ةبتجربة، ستثنانيّ اللحظات اال، في بعض مرّ  ناكلّ 

ا نً ناش ونهكفي بين اإلنسان والواقع العالقة في  ةشخصيّ الة تجربالجعل ن؟ كيف اثابتً صبح يأن 
ى بعد لحظات ، حتّ مسيرة يمكنناالقيام ب دونمن في الواقع، . مسيرةمشكلة التكمن ؟ هنا ةثابت

مي إلى حركة نتن نحن. مختزالً  شاحًبا ممالًّ  صبحي قدشيء  روتين وكلّ الإلى  ، العودةةاستثنانيّ 
قال كما ، باا لتقيمرة ن في كلّ . رةسيمال هفي هذبعًضا نا بعض نداسنلمًعا باذه المسيرة، للقيام 

أي  ه إن لم نقم بالمسيرة،ألنّ ، مسيرةال لّذة، من أجل يرالستمرار بالسلإّنما يكون ، سابًقاي فيداد
 ناهناك، أمامموجود  واقع ال. ليصبح يال  أية، ة شخصيّ تجرب ناجال اصبح هذي، ال ربيةبدون ت

  .ليليس  هنا، لكنّ كلّ 
". تبحثون؟ م  ع":لصيفالسؤال الذي طرحناه على أنفسنا في ايجب أن نعود إلىة، نقطهذه ال عند
. مفروًغا منه "؟بحثونت م  ع"ال نعتبرّن سؤال : ألنفسناولكننا قلنا . سيري منبحث هو عالمة ال
 نكو هنا ونكون ن نبحث؛ أولم نع د نا جسديًّ هنا كون أن نكة، ننتمي إلى الحر يمكننا أن  هنّ أل
 . حياةي الالتذّمر فيسود ، "منطقيالغير  بتاا اال"من  ، بدالً هألنّ  اهنر هذا ما ن؛ يجامد، نيفوق  مت

 .انتماءً شخص يعيش  أي  تجارب ، مماثلة لاي نعيشات، التجاربجميع هذه ال أنّ  المؤث رمن 
 سبابجميع األبطويلة قانمة  يسرد، "اكان أحدهم شيوعيًّ " عنواناا ة أخرى، في أغنينفسه ريابغ

ة حاج" لديه ألّن المرء، "دفعةبحاجة ل"المرء  ألنّ  :المرء شيوعيًّا كونيأن  من أجلاايمكن التي 
كان يبحث  م  ع. خإل "نطالقةا" ه بحاجة إلى، ألنّ "رغبة في تغيير األمورل" أو، "ة مختلفةأخالقيّ 

 فية عديدات مرّ ها نجد ة التييّ و الثن تخّطي؟ غبير كان ماذا بالحزب؟  إلى نتماءاالل من خال
من و  ،الشخصيّ  يوميّ الالتعب من جاة، . "، يقول"واحدشخص شخصين في ككان . "أنفسنا

أحدهم  كان) "حقًّاتغيير الحياة بقّوة ليطير أن يريد  رقعالشعور باالنتماء إلى جاة أخرى 
الذي يقطع العيش " ة،حياالتغيير : هدف النتماءل(. لوبوريني. أر و يابغ ورجو، ج"اشيوعيًّ 

  (.000ص  0927 ودي، تورينواإيندار نشر ، لوكوي، حوارات مع ز بافي يزاريشت)" ساقينال
 اآلن؟ أي  و  ."واآلن؟: "يمأساو السؤال ال ، يأتينتماء، بعد سنوات من االوقتمع مرور ال ثّم،
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 نتماءاال كهل تبّين أّن ذا. اليوميّ  الجاد بتدقيقر و مر لإلى ا – أبينا شننا أم –حتا  ي انتماء
في ر يابغ ةنزاه نادهشت  التغيير؟ بالرغبة تلك  على، حياةالات تحديّ على جابة إلعلى ا قادر  
إلنسان المندمج الذي ا ،جاة من: نااثن نانّ أوك أيًضا نشعر اآلن واآلن؟: "قدقيتنتيجة الب هاعتراف

 ،طيرانال ةنيّ  دونمن  ىحتّ  النورس،من جاة أخرى و  ،احيًّ  يّ اليوم نهبقا ةل تعاسيجتاز بإجال
 و ريابغ ورجوج ،"يًّاشيوع أحدهم كان"" )واحد جسد   في انتعاست. / اآلن صتقلّ  قدالحلم  ألنّ 

 (. لوبوريني. أ
 يحلّ  لحقيقيّ ا االنتماء عيشفي  أسلوب أيّ  وال. الحياة  مسألة يحلّ  اءنتما يس كل  ل نأ واالحظ

 اتالكلمب ناتأكيدعبر تخّطى المأزق ن النحن . ادانمً تطرح نفساا  الحياة وحدة مشكلةف. ةيّ و ثنال
 عيشقد نف. االنتماء هذا لىطوعيًّا ع فقط ارصر نتخّطى المأزق باإل ال االنتماء،على وحدها 
 ".طيرانال ةنيّ  دونمن  ىحتّ  نورس،ال"و "ّي أحياءيومال نابقان تعاسة"بين  نانفس في اقً يعما مً انقسا

 
 جتازكان عليه أن ي يّ شيوعال أنّ  وكما. المشكلة نفس لدينا الحركة، واقع إلى ينتمن الذين نحن

واآلن؟ . والتاريخ ةاليوميّ  الحياة اتتحديّ  أمام اإليمان دقيقبت منقو  اأيضً  نحن ،تاريخالتدقيق 
 يءالش سمعت يولكنّ ) ةيّ األخو  تنامجموع فيالصعب  من يكون ما اغالبً  ": حدكميكتب لي أ

 كلّ  بتجارب المشاركةب تسمح التي ةألخويّ ا ةصداقال تلك تحقيق (األخرى المجموعات نم نفسه
 عةو جممالتكون  وأن ،لمشتركةا األحكام التعبير عن الممكن منفيه  بشكل  يصبح ،مّنا فرد

وراء  السعي من بدالً . الخاّصة اتنحيا في  "السماء عيون" على لعثورفي ا ة للجميعمفيد بالتالي
ولكن  .فكريّ  طابع تكون ذات قد تعليقات،القيام بقتصر على ن الادف، اذال ةاألخويّ  المساعدة

". انّ ع اخارجً  الحلّ  كانما لو ك ،هفعل جدري امّ ع ونتساءل ىالرض عدم يبقى فينا النااية، يف
 امفيدً  ليس التعليقاتب ةتجربال تبدالاسف. يةرض  م  بطريقة عيش االنتماء  أّيةيست ل ترون، كما

 ال الذي اإليمانإّن : "األمر بقولههذا استبق  قد جوّساني دون نكا ."السماء عيون" على للعثور
يجاده في العثور يمكن   احتياجاته،على  إلجابةل ةمفيدالو ّكدها، تي تؤ الحاضرة، ال ةتجربال عليه وا 

 "العكس يقول]...[  شيء، كلّ  شيء، كلّ  حيث عالم يف مقاومةال على اقادرً  اإيمانً ]...[  يسل
الذي ينتابنا في عيش انتماء  خطرال هنّ إ(. 41 ص ،4102 وميالن ،وليسريت ،يّ و الترب الخطر)
 . حياةال احتياجات يلبّ ي ال
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 ال" أنّ ب "الرغبة"من أغانيه اسماا أغنية أخرى  فيالذي يعترف  ،نفسه ريابغنزاهة  تعجبني
 ،"فكريّ ذات طابع  قد تكون تعليقات،" ] جديدة أسماء وابتكار/ المشاكلتعداد  [مواصلةل] معنى
 دو عي ال/  الحب،.// كالمفي ال نااستمرر إذا ما  فيتوقّ  ال الذي/ ناعلتراج  [ / ناصديقيقول  كما

يا لاا من  (.لوبوريني. و أ ريابغ ورجو، ج"الرغبة)" "الرغبة اسمه/ ينقصنا ماإذا كان / ضروريًّا
 هوبالتحديد  هذا ألنّ  تعليقاتنا، لسيأو ب نا،مناقشات أو ناتاثرثر ب تراجعنا نحن ال نوقف! ةسامأ

 ألنّ  - الحياة كَ محر   يشّكل ما انّ ع غاب إذا الرغبة، إلى نفتقر اكنّ  إذا. تراجعنا عالمة اآلن
 كحر  الذي ي  / وحيدال كالمحر   هو/ ]...[ يّ الحقيق يّ الداخل دافعال هو" ر،يابغ يقولكما  ،"الرغبة"

 التي" السماء عيون" على للعثور امفيدً نا مًعا ؤ بقا نكي ن لمإ ؟من جديد يوقظه نفم - "العالم
 كلّ  يقاظإدرجة لين في الحاضر حاضر  يجعلنا أن هيمكن نفم ،ونطير طيرن نبأ لنا تسمح
 ؟حنيننا

 على درةلقاكانت تلك  جوّساني دون من يتااتلقّ  ى التياألولدوًما التفكير بأّن العطّية  بيقد أّثر ل
 ىحتّ  خجلمخفّية ب بقىكانت ت االكنّ  ،اجميعً  ااشيعن التي األشياء قول يته منخش عدم رؤية
. هيناتلقّ  ما قّوةفضل ب فقط اهاحدّ أن نت ،ااقولأن ن وجه،ل وجًاا إلياا ننظر أن يمكننا. أنفسناعلى 
 في اآلن كان نإ الحركة،إلى  النتماءا من واتسن بعد ا،منّ  واحد   كلّ رى ي أن يجب السبب، لاذا
 ألنّ ) لطيرانفي ا الرغبة نفسهفي  يجد يزال الكان  إذا أو" طيرانال ةنيّ حّتى  دون نورس،ال" حالة

لاا ، لنق  فحسب "يفقد الحياة في العيش"بأّنه لم  اعيً او  ،(كّل شيء حر كي الذي كالمحر   هي الرغبة
  ؟ّقفناتو  مأ بحثنزلنا  أما: اتافاً  ليس السؤالإّن ف اذال .العيشمع إيليوت، بل إّنه يربحاا ب

 
 خلَّ عّنالم يت لربّ ا
 ،واحد كلّ  فياا قفي يتال المسار ةنقط كانت ماأين ا،افي جدتوان التي مسيرةال ةنقط كانت ماينأ

كّل  في ،أيًضا اليوم البابا من نسمع اا،يعيش التي فرحال لحظة ،به رّ الذي يم صعوبةوقت الفإّن 
 أوأحياء يوميًّا  بقاننا ةلتعاس أي] نالوحد م يتركنال الربّ : "لقاء ريميني إلى تهرسال في ه،جديد
هو  ،رجالً  القديمة العصور فياختار لقد . ناينسَ  لم ،[الطيران نّية دون نورس طيوركوننا 

 ة،شابّ  اختار ةنزماأل اكتمال عندو . ه بااوعد التي األرض نحو السيرخّط  على ووضعه إبراهيم،
 ،ال شـأن لاا البّتة قرية الناصرة تكان. بيننا ليسكن أتييو  جسًدا يرَ ليص مريم، العذراءهي 
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 هتدبير  كمالإل ،بالتحديد إلياا نظر  اهلل لكنّ  ؛يّ الدين وأ السياسيّ  المستوى على سواء" ضاحية"و
 61 - 42  ،الشعوب بين لصداقةل لقاء ريمينيإلى   رسالةال نسيس،فر ) "واإلخالص الرحمةفي 
ذلك  نعرف نحن - لنايتفضب خالله منيستمّر السّر الذي  المكان، هذا(. 4102 أغسطس/آب
مة حر فيه ب يحتفظ ربّ ال زالي ال الذي المكان نا،خاّصت الكاريزما ناإلي بالنسبة هو - ادً جيّ 

 .محاولة كلّ  كلمة، كلّ  لفتة، كلّ  خالل من ،لنا دعوتهفيه  واصلي الذي المكان هو هذا. اتجاهن

 عنوانب رفع ماحين أمس حدكمإلّي أ كتب، »"ال تكون عندماال أكون " وليان،خ دون عزيزي«
 ي،نظر  أفق في المسيحيكون  عندما. بالتحديد ذاهكاليوم نفسي  اكتشفت«. يّ االفتتاح يومال هذا

 أعيش. وأطفالي عانلتي عن ابعيدً  ألسابيع سافرأ عندما أيًضا عيشأ. "عيشأ" ،ييومفي أفق 
 ظارالتي ت المسيح" ذاكرة"أعيش بفضل  .في تعب العملو  السريرو  ةالزمنيّ  المنطقة تغيير يف

 ،صلوات الصباح ،البيعة أسرار:  ارً مؤخّ  أنت اوصفتا التي نفساا يه - ةعديد أمامي بأشكال
 على رأيتااو  ت في لقاء ريمينييقأل دةشاا ىحتّ أو  لقاء، ،ةعاالجم مدرسة ة،هاتفيّ  مكالمة
 ةيّ عطأّناا  اآلن أدرك ،م نافقة سابًقا كنت أظّناا التي اإليماءات ىحتّ ... وقت الحق في يوتيوب

 أو سالاأل لحظةال ىحتّ  ء،يش كلّ  نيرالتي تتلك  المسيح ذكرىإّناا . - ااوأحبّ  ةحقيقيّ  كةاشر 
 كما ،مميت ثقل  ل غيابهإّن . أكون الا حقًّ  أناف ذاكرتي، في المسيحلم يكن  إذا ولكن. تعًبا كثراأل
 هذهأكتب . يكفي ءيش ال الحياة، متاعب عن ابعيدً  ،بيتال في نيرغم أنّ ، فاألسبوع هذا في

 . »نو كعندما ال ت نو كال أ احقًّ  أنا. غد يوم نتظر بشوقأ نينّ إ كم لك قولأل السطور
خاللاا  منالسّر  زالي ال التي ةالتاريخيّ  الطريقةه هذعلى  امنّ  كل  يجيب  كيف يه ةلأسمال

 بل ،فينا حّيةً  الطيرانب الرغبة يبقي   هو ما نتماء الشكليّ االليس بالطبع . ّيتنالعدم رحمةب يحتفظ
  .باعتّ في اال هي ،الرغبة يقاظإل ،لبحثمتابعة ال الوحيدة الفرصة. حقيقيّ  باعتّ ا
 قد كألنّ  ،4102 يريمين فيالروحّية  ةألخويّ ارياضة  على ألشكرك الفرصة أغتنم أن أودّ «

في  رغبةال...( قولال على جرؤأ ،من جديد الحياة أعطيتني) نفسي في اماأليّ  تلك في يتَ أحي
إلى  ةالمسيحيّ  ختزلأكنت . الجميعو  شيء كلّ بك كنت  أختزل  التقي أن قبل ،كقبل. كّل شيء

 اهلل، نعمة ودون راض   ت دوًما غيرَ وكن تحّملأأعد  لم ذلك بعد ولكن ،هتقديم  يجدر  دجيّ  مثال
بقاني  من اخانفً كنت ال بل . حقيقيّ  هدف من غير د،متشر  كال ةعزل ي فيوحدلكنت أطوف 

 نبأ وأشعرحضور الرّب  ةيّ أعماقي عط في تّ يقظأ ريميني، في ياماأل تلك في ولكن... لوحدي



13 

 

 اشكرً  .كييّفو يغّني كما ،"يقلبي ف فّجرتت الحياة أنّ ب أشعر"...ينيوقف أن هيمكن أحد وال شيء ال
 لقد ة،اليوميّ  الحياة إلى ة،الحقيقيّ  الحياة ، عدت  إلىريميني الرياضة الروحّية في بعد !فعالً 
 سعادة، أكثر أنا :تفّتحي بدأما  وشيء  استنناف الرياضة الروحّية  في...( حرفيًّا ست  غط) ست  غط

بدأ ي األملوميض صغير من  ،ما ء  يوش ناايةأصل إلى ال ،النّص  قراءةفي و  قتعمّ أستمّر في ال
 كنتالتي   للمعجزة اخالفً  ،اآلن نيألنّ ذلك على  اهلل وأشكر آخر، شخص   إّني. اتيظلم ةر انبإ

 الفرح في ،ابا مالقيا بييجدر  يتال مسيرةال من خطوة كلّ ب ستمتعأ عديدة، سنواتمنذ  هاأنتظر 
 . »أللموا

 بعثي" ،جوّساني دونلاا مع لنق   ن،ني أكو يجعل الذياألسمى  الحضورذاك  مع لقاءالإّن 
. تناشخصيّ  ةكرامو  ،تناكرام معنى كتشفجعلنا ني ،ندرك من جديد أو دركن   جعلناوي ة،شخصيّ ال
في  لقاءفي ذلك ال قظستييالذكاء فأّن  ة،حريّ ال وأ العاطفةو  الذكاء من نتكوّ ت ةشخصيّ أّن ال مابو 

 كيفإلى  فعرّ التب رغبة  في  ،ةجديد راحةصب رغبةال في جديدة، ة  حقيق إرادة   يف جديد، فضول  
مولعًة  ،ااذاتمولعًة ب لحياة،مولعًة با موجود،مولعًة بما هو  شارتعباال األنا بدأتو  ،احقًّ  الواقعهو 
. في المسيرة) »ةشخصيّ ال تولد: القول ناهكذا يمكنو . قبل  من لدياا  كنيلم  في ولع   آلخرين،با

 (. 028-022 صمذكور،  مرجع ،0994-0992
 مأ ة،والحقيقيّ  الصحيحة اتلتعريفل لفظيّ  تكرارو  ،شكليّ  انتماء  أهو  ع؟ابتّ هذا اال هو ما ولكن
ما  كلّ  أعطاناف ناتجاه ةً رحم سرّ لا أيًضا أبدى هنا ة؟الحقيقيّ  األشياء ةخبر  ،جوّساني يقولكما 

 األمور   كيال تلتبَس  باع،تّ هذا اال ّيةماهب لنا شادجوّساني  دون حياة فيو  ،إلجابةل هو ضروريّ 
ان يريد أن ك إذا ما ريقر تل وبالتالي) عبااالتّ  ىمعن لمعرفة أداةً واحد   كل  مسَك كي ي ،على أحد

 ببلوغو  قيقّيةحأمورنا  جعلإلى  لوصّ تلبا لنا سمحت يتال لطريقاإلشارة ل لنا ترك قدل ؛(ال أم تبعي
 ،تنظيميّ ، شراكيّ  ،يّ انتماء شكل بين: ضحوا البديل ألنّ . اجميعً اا رغبن التي تلك الحياة وحدة
بنا يجدر  ةً مرّ  كم -جوّساني  دون وصفه كما ،باعاالتّ [ االنتماء] أو حياتنا، تراجع وقفال ي هلكنّ 

 الذي الشخص ةعيش خبر  في الرغبةباع هو االتّ « -! ةإلى الخبر  ةنيّ بعد لالنتقال من ال هتكرار 
 حياة في وجودهب كثير ستوي![ يش الخبرة من جديدع! العيش من جديد] من جديد كثار است
ذاك ك بل ،محدودّياتالب ةنيالمل تهيّ محسوس في شخصصبح كذاك اللنال  قتو ال إّنه ،ةعاالجم

 مسكين؛ كإنسان هوجاَ  ناايةال في أيًضا يفدتالتي و لاا نفسه  يعطي التي القيمة في شخصال
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 هواآلخر  وهذا ،آخرمن  ًناشيحمل إليك  الذي الشخص ذلك حياةب المشاركة في الرغبة ااإنّ 
ماّمة طارنة  )» مسيرةال ههذ داخل ،إليه االنضمام تريد من ،إليه تطمح من تتعّبد له، من

 أو شكليًّا اتكرارً  ليس آخرأن نعيش من جديد خبرة (. 02 ص ،0998 تورينو ،SEI ،للتربية
 يوقظ ال التراجع، المرء يوقف ال ولى،األ الحالة يف! نمريهّوة بين األ هناك. ةجمعيّ  في مشاركة
 ،أكثرف أكثر مفتوًنا يكون المرءف خرىاأل حالةال فيأّما  للطيران، أجنحةنفسه  يعطي ال الرغبة،
 .نفسههو  أكثرف أكثر يصبح

 أعيش من جديد الصدمة الرياضة الروحّية لألخوّية قراءة إعادةعند «: كم قانالحدأ كتبي
 01عمري ) الحركة" اءقدم"بـ  امونيسمّ  إلى َمن أنتمي إذ. لاألوّ  جوابكل ّيةر تحرّ الو  ةستفزازيّ الا

بأّناا  ك،قيادت اتبداي منذاألمر  كان كما ،االنطالق عادةإل حاسمة نقطة ااأنّ ب أشعر ،(اعامً 
 الحركة اكتشفت  و  ةعشر  الرابعة فياا في سنّ ي كنت  الت اميّ األ إلىمباشرًة  عيدنيي  م تحدٍّ  تطابق  
 في عمىاأل دو ولمالبأّنني  بعض الشيء أشعرن يتذّمر مأمام . يحيات خالصمن أجل  كطريق
 نيلكنّ  د،جيّ بشكل   تجري األمور الالشكل  اذاب نأ ونتقول مأنت: "نيالفريسيّ   اعتراضات مواجاة

 من مزيدب اازئال ااشباب تاا،نضار  الحركة، مع اللقاء معنى أجد ،باتّباعي نفسه، الوقت في
 كلّ   حذفأ أن يجبأ ،لكلذ: إليمانا ليًّ جديد  كل وعي  ل واستعادةً  ة  حريّ  طريقَ  لي بدوت  .النضج

 انتزاعه كميمكن ال وهذا س،تنفّ أو  رىأ باتّباعه نيلكنّ  لالعتراضات؟ جالمال فساحإ أجل من هذا
 ،نفي سّن السّتي ينفس جدبعد أن أ» واآلن؟ «: السؤال علىالمرء  يبجي قد. » واقع فاذا ،مّني
 لإليمان جديد   ووعي ةحريّ ب ،بنَفس نضارة،ب الحركة، إلى اءنتماال من سنة أربعين من أكثر بعد
 ؟ثابًتا حياتههذا الجديد في  جعل من نهمكّ  الذي ما. هيزيل أن اعتراضألّي  يمكنال  ،كليًّا
  .عابتّ اال

أو  لكاريزمااتّباع ا يف :بالذات المستوى هذا على على المحكّ  باستمرارتكون  حياتناإّن ف لذلك
التعريف يجب أن يصوغ  «  :اكثيرً  أرد دها جوّساني دونلجملة  موجز بشكله صف  ت ناجالو  ،ال

 ّدعاءاال أصلفي ) »  اكتساًبا حاصال، فإن حدَث العكس كان ذلك فرًضا ل نموذ  معّين
 اإنجازً  تعريفالون يكأن  اإمّ ف(. 78 ص ،4101 القدس ،مطبعة البطريركّية الالتينّية ،المسيحيّ 

ّما تناخبر  في بالفعل حدث  يرغب نم بين هو لخياراإّن ف السبب، لاذا. طلمخطّ   ض  فر هو  وا 
 محتوى على إنجاز يساعده شخص عابتّ ا في يرغب نمعّيًنا وم نموذًجا فرضي شخص   عابتّ ا في
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 ااّتبعتي اال طريقةالهي  نجازاإل هذا تحقيقعلى  الشخص مساعدةلقد كانت . شخصيًّا التعريف
ذا. بديلهناك من  ليس. يسوع أّن ب ندرك نلفإّننا  لنا، بالنسبة حاسم أمركذلك  نفام ال اكنّ  وا 
 نأ عديدة ات  مرّ  ايمكننوبما أّنه . نماذ  فرضن :اآلخرين مع  به نقوم ماهو  تحديدبال هذا
ه بأنّ  عتقاداال ىإل المطاف ناايةنصل في فإّننا  ،أنفسنا علىات باوخط اتتعريف تكرارب ىرضن

 ولكن. صحيحةال نااتتعريفب اآلخرينقرع  ،من ذلك أسوأ أو ،اآلخرين على اتتعريفال فرض يكفي
ا تعريفً ه أعرف الذي تعريفال يجعلال  ،موّحدة الحياة يجعل ال هذا ،تناخبر  منتماًما  نعلم كما

ا بي  هنا، كنت مذ ،رت  كرّ  ةً مرّ  كم أعرف ال السبب، لاذا. القيام بخبرة يجب به للفوز. خاصًّ
فياا  يصبح التي ظاهرةال هي ةخبر ال « :أيًضاو  ،»  ا في الخبرةواضحً الواقع  يصبح «: الجملة هذه

 ،600 ص ،مذكور مرجع ،1998-1992  .في المسيرة) » معروًفا هنفسيجعل و  اافً شفّ  الواقع
 ! جوّسانيمن ج مل  "ةنوويّ " جملة  لاا إنّ  ،(481
 دون ةخبر  أن نعيش من جديد يعني ماذا ؟خبرة آخر نعيش من جديد أن يعني ذاما لذلك،

لو  ل   ةكفرضيّ علينا  قترحاو  نال شادذا ماب ؟جوّساني  في ةنيّ ال فقدن كيالل ،أناًسا كوننل واقع،الو 
 إلى من جديد نستمعل رغبة؟ال تنقص فيام ال اأناسّ  ،بحثون عن الفتوقّ ي ال أناًسا كوننل ،طيرانال

أن إلى  بل ،اأبدً  الواقعب لةصلا انفقدعدم إلى  « لقاء ريميني إلى رسالته يفدعانا  يالذ ،البابا
 عطيت نةمايم   ثقافة ظلّ  يفف ،ةالمسيحيّ  شاادةال من جزء   اأيضً  هذا. للواقع ااقً عشّ  كونن

 تركلقد   .تهحبّ وم .الواقع اختيار في يالتحدّ  ليتمثّ  ت،ومؤقّ  سطحيّ  هو مال هر،اظملل ةولويّ األ
حقًّا و  ادانمً  كوننل الوحيد الشرط" نّ على أ: أّكد عندما حياة، برنامجك ثر اإلجوّساني هذا  دون
 أن هو الواقع معنىمسيرة  صيغةإّن . ادانمً  فمكثّ  بشكل   الواقع عيش هو[ بشًرا أي] ننيديّ مت

 ،يّ ساننمن اإل ليس. شيء أيّ  ونسيان إنكار دونأي  ،قةم سبَ  استثناءات دونمن واقع ال نعيش
 عمق يف صو غال دونمن  اا،تموج وارتفاع مجالاا من حيث الخبرة اعتبار ،يّ عقالنالأي 

 2014أغسطس/آب 61-42 الشعوب، بينريميني للصداقة  لقاء إلى رسالة فرنسيس،) "تحّركاا

دوًما دون  ناعلي هقترحالذي ا الحياة برنامجَ " اآلن" تذكيرال ااذبمن جديد  البابا ناابي(. 
سير الجميًعا  يمكننا طريقإلى  اإلشارة بل ،صحيحةال اتلتعريفل اتكرارً  ليس برنامجالو ! نيجوّسا

 ص مذكور مرجع ،الدينيّ  الحّس ) "بزخم دانم الواقع عيشأن ن" ناب أناًسا يجدر كونلن. ابا
   .رقر  ي أنواحد  كلّ على (. 061
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 قيمة الظروف
التي  – سابًقا يفيداد لاق كما - ظروفالمن  الظروف، من ؟واقعال مصنوع   هو مم   ولكن

 لاذا. في العدم سقطن الأبًدا، و  تراجعكيال ن نالمالقات يأتي يوقظنا، ،خاللاا من السرّ  يدعونا
  .هراالمظ في البقاء من منعنات بطريقةالظرف  إلى ننظر نجوّساني أل دعانا السبب بالتحديد

 لاذا. نالفضّ يو  العدم، من نانتشليو  ،اللاامن خ السرّ  يدعونا التي الوسانل هي الظروف ألنّ 
ة، يجب علياا أن تتعّلق اإلنسان، حياة اإلنسان العقالنيّ " إنّ  الدينيّ  في الحّس أيًضا  لنا يقول

المجاول " دالسيّ " ة، لدرجة أنّ ا، والظرفيّ رة ظاهريًّ باللحظة، معّلقة بكل لحظة باذه العالمة المتغيّ 
 بل ،اتعريفً األمر  يتطّلب ال. "طهي ويستثيرني لدخول مخطّ يدعوني من خالل الظروف ويجّرن

  "عالمة" [اأحيانً ] كونت قد -! جوّساني الجرعة دونيزيد  – الظروف وهذه. ثارةاستعلى  جابةإ
باألخّص  بدوت التي األشياء ة،مأساويّ ال حاالتال ة،اليوميّ  الحياة تعاسة العيش، تعب]غامضة 

 تحتبأّننا  رو شعالك إّنه: الظروف تتابعمثل  ة ظاهريًّانيّ فجاو  افةشفّ غير و  ةقاتم[ ةإنسانيّ غير 
 جعليي كيالباا السّر يدعوني  التي الطريقة ه هيهذولكن ". هناكهنا و  إلى نارّ جي نار رحمة

لى ضغط إا ببساطة لحظة دون رؤية شيء، مستسلمً  واإلجابة بنعم عند كلّ ". العدم في سقطأ
 الخوفينتابنا  ذاال ؛(004 ص ،مذكور مرجع ،يّ الدين الحّس ) دواريسّبب ال موقف   [هو] الفرص

يقول  كان دون جوّساني! شاادته شاادةلاا من  يا ولكن. يالتحدّ  هذا عن تراجعنو  ةكثير  ات  مرّ 
تحت  جرت اانّ إ القول يمكن. اامن اهلل عيتوقّ كان  ما وفق تقد جر  حياتيتكون  أن آمل" لنا
 نعبحثًا  المسيحيّ  ضميريبالنسبة ل كانت لحظة كلّ  بلال  ظرف، لّ ك ألنّ  ة الملّحةجحاال وقع
بوّفو، صحيفة  ينوقام باا د مقابلة، "شيء كلّ  اهلل صفر، أنا: "جوّساني دون)" "المسيح مجد

 (. 6ص ،4114 أكتوبر /تشرين األّول 06أّفينيري، 
من  حياة ال وبالتاليك ثير تتس دعوك،ت ك،تمس   هي إذ الواقع مع طابقتت" له بالنسبةالحياة  ألنّ 
إلى  ادانمً  كثير واقع يستوال[ تكحريّ  ستدعيي واقع] كواقع كَ مس  ت" ؟الحياة كَ مس  يف تك". ماّمة دون

يدعونا  هخالل منف. هتبعن أن يجب ما هذا األصدقاء،اا أيّ ". ةمامّ إلى  أي لتزام،اإلى  ،مساهمة
 طالبناي أن هيمكنتعالى  غيره نوم. وحده  اهلل ؟ذااك ع  اّتباب طالبناأن ي هيمكن من ولكن .رّ الس
 كيف فامفي  يكمن حاسمال السؤالإّن ف لاذا. يدعونا الذيوحده تعالى  القبيل؟ هذا من ءشيب

 بعدهن   الواقع، نع بعيًدا هب رمينو  د،مجرّ  بشكل   اهلل عن ثنتحدّ  ذلك بخالف ناألنّ  اهلل، نايدعو 
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 يف مسم رين ،الباباكما يقول  الواقع، إلى ننظر ريقةالط وباذه ،موجود هأنّ  نعتقد حيثإلى 
 ارّبان جوّساني دون لكنّ . الظروف خالل من هعلي جابةلإل نو وّ دعم بأّننا  عترفن ال هر،اظلما

 اشينً  كونت قد يتالو  ،اهلل يدعونا باا التي ةقيالطر : حقيقتاا على إلياا نظرالو باا  فاعتر اال على
لنا  يقول السرّ  نّ أ لو كما لكنو  اف،شفّ غير  اوأحيانً  ،اقاتمً  اظرفً  أو( رةصغي ضةوم)للغاية  اتافاً 

ة إلى هذا مقات كل بدوالتي تو  ،ااتفام ال تيال طرقال ههذ إنّ  ،انظر" األشياء، هذهمن خالل 
 تنضج، أجعلك، األشياء كلّ  أصنع الذيأنا  حياتك، يبنأ خاللاا منالتي  عالمةال يه ،الحدّ 

 مؤث ر هو كم". الحاضر أجعلك حاضًرا في ك،ترغب قظو أ ،احدً متّ  أجعلك نفسك،أنت  كجعلأ
 !مشروعال هذا ناحدأيقتبل  ماعند

 عيش"والعمل على  وحّيةالر  في الرياضة هما اقترحت ك ألشكرك علىإليون، أكتب رّ اك يزيعز "
ا جت قبل عامين وأصبحت أمًّ ا، تزوّ عامً  47 يعمر . هذا الصيف يتنا بهي تحدّ ذال "الظروف

 غير حالة  . بحث عن عملت ةأنا طبيب؛ (داون عارضب صابةلدت م  و  )أشار  تسعة عمرها ةطفلل
كم األشار القليلة هذه أدركت في  ينألنّ ك شكر أل ضبطبال إليك أكتب. على اإلطالق ةاديّ تيعا
، أو بآخر شكل، بهو يوم كل  حالتي  في)ّي استثنانث  حديكفي  ال. عابتّ البحاجة ل نيأنّ 

الذي الجّيد  ذلك االستعداد الكاثوليكيّ  كل   ىحتّ وال ، (يبنتال سّريّ الوجود البفضل ؛ ثنانيّ است
 للعيش  يهذا ال يكفكّل ا، ولكن دانمً  االحركة عمليًّ في ، ّيةأنا مسيح. الحياة إزاء نملكه

 هذه يفحركة أنشطة ال ةبعاتإّن م. هناكما  وجود معنى لعيشاليوم  ، من الضروريّ ليًّافع
قد ، كثير من األحيان يف ، بقسوةرّبىي تتترك نفسب بل ا فحسب،ليس شكليًّ  ،خيرةألشار األا

لمعرفة  ياآلن، طريق يلإفادة كثر األة فقالر لي اليوم هو  يعطما أ   بأنّ  الوعي يامأيّ أدخَل في 
ني ، أنّ أي؛ يّ ضرور و  حبّ م  كحضور ، م خلصةة فقنفسه كر فرض  لقد .يسوع :اما يمأل القلب حقًّ 

اذا واضح في ف) ا عظيمةحياتا نّ ا  و هية، انمتقيمة ال تيبنال نّ إيقول لي  منل لست بحاجة
أن بمن الوعي  يأتت يت، الاللذةفي  يكمنالفرق  لكنّ  ؛!(تراهاأن  عليكاا، بّية اليوم نيعالق
منزل، ، الالصغيرةاألشياء  أي، ييوم وكأنّ . أنا عتقدكنت أحيث ليس هنا و  نييدعو  الربّ 
عيش  أنّ ب البّتةعتقد ألم أكن . االمتنانبقلب ال اهذا يمأل حقًّ و . إلي   "واديعأ  "قد  ، ابنتييزوج
من ة أخرى ا مرّ شكرً . بطريقة أو بأخرى إصالحه أوملنه من  السعادة، بدالً ب تيرغب شعلي   الواقع
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اليوم ي لاا عطأ  ما ّن إ". ّيةإنسانجّد ال، ّيةاإلنسانمسيرة اذه الالذي تمّثله لتوجيه لعلى ا يقلبكّل 
وهذا )نااية متبنتاا قيمة الال نّ إ قول لااي منتحتا  ل لم تكن. اآلنلاا كثر فاندة األة فقالر  وال

 وعي بأنّ الأتي من ت يتال لّذةفي ال يكمن الفرق"ة، الشابّ  لاذه األمّ بالنسبة  ؛(تعريف في الواقع
البيت، الزو ، األشياء،  :شيء كلّ  الا َرد  ي  وهكذا ". أنا حيث كنت أعتقدوليس هنا  نيدعو ي الربّ 

 . بنةالا
، األمر باذاف ار تعاال قبليال  فاناك من ؛هذه الطريقةو  في بعض األحيان نتماشى ال نالكنّ 

 وما ه، تجعلنا نضطربا ما كثيرً  التية، ات الظروف الحاليّ تحديّ  أمام. نسحبي وبالتالي
ستاذ األنا هذا الصيف ال لالوحدة، كما قإلى  الوصولب معتقدينلخوف، ل؟ الخضوع اإلغراء

 اناعطقد أ الظرف أنّ ب ؤمنال نإّننا  ."من المخاطر ونعفَ م  " ّنناإ من حيث، اريالّ سمات وجينيوإ
وسيلة أخرى من  يست هناكله نّ الحقيقة، أل متالكامن أجل والتاريخ،  زمنال ، ربّ سرّ الإّياه 
 يفشخصي ة، من خالل إشراك من خالل الحريّ  الإ، منذ اآلن نعرفاا يالحقيقة الت متالكال

 . من خالل الظروف نييدعو  الذي الحقّ 
سود في بعض األحيان ت ،في المقابلة مع مجّلة تراتشيسكوال أنجيلو رنا الكردينال يذك  كما 

المشكلة ّية، بأّن األخالق تعقلّيةالمن أشكال  بشكل، عتقدال نزال ن: إلنسانة لسكونيّ وجاة نظر "
د ، بمجرّ ألصيلةا عقيدةالف: "الحياة على اتطبيقا م العقيدة الصحيحة ثمّ تعلّ في هي  وحيدةال

بسبب اإلنسان، : التالي الم عطىاالعتبار  بعينأخذ يهذا الموقف ال لكّن  ."نتصرتس ،إعالناا
من  التي، العقيدةو  .وتساؤالت أسنلةمناا ة تنشأ بخبر  نفسه يقوميجد في الحياة، " احً و طر م"كونه 

 اعلين تي يعرضااالباع المسيح تّ ال ّيةاألصل خبرةالتقوم على أّناا  الواضح بالنسبة للمسيحيّ 
 من نبعالتي تسنلة األلى ع عضويّ جواب كمن جديد اكتشافاا  تعّيني، بسلطان كنسيّ ال تعليملا
الّ . ةخبر ال ، تراتشيو، لّ بيري دافيدي قام بااقابلة ، م"لةالجمي ةحبّ مال تبعات)" "يال يكفهذا إّن ف وا 

  (.60، ص 2/4102 العدد
منذ  نعلمنا ال ينبغي أرشفة الواقع ألنّ "، لقاء، بعد الهلى أنّ عا د دً مشدون جوّساني ا تتّبعنيلاذا 
نحن  شيء كلّ هذا الء، ولكن يش لدينا كلّ [. الربّ ب يناالتق ناأنّ مجّرد ب]شيء  لدينا كلّ [ و] اآلن
. األمّ  تلكبه لنا  ت، كما شاد"األحداثب، ألشخاصابالظروف، بلقاء في ال[ ]...[ فقط]ه نفام
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ّماهذا  نفام نأ إّما البّتة  دخل   واجاتاامعلينا  تعّينية التي ات التاريخيّ التحديّ  كلّ لن يكون ل وا 
 لدينا كلّ  .نالطريق ثمينة برهايعتفاو  جوّسانيدون أّما . تصبح عقبةسإّناا ال بل نا، مسيرتب

باالنتماء ، حسبف اتالتعريف ناتكرار شيء ب كلّ هو هذا الما  أن نفام نستطيعنا ال شيء، لكنّ 
من  عطي لناأ   قد لظروفا مجمل ال نفام أنّ  اإذا كنّ . الظروفباللقاء  بل في ،حسبف الشكليّ 
دون  يصرّ ، "ال ينبغي. "تدقيقنسحب من هذا النفإّننا استعادة وحدتنا، و  جنا،انضأجل إ

 كلّ  ىعنم[ ألنّ ] .انكر شينً ن وأ ننسى وأ حذفنأن وال ]...[  ،شيء رشف أيّ ن نؤ أ"جوّساني، 
، مورألا تنامواجافي ]...[ ه نفام" شيء كلّ "الـ هذا  ىعنوم]...[ لدينا التي ما لدينا، الحقيقة 

ولد من تاألنا ) "وفي األحداث]...[  لقاء، من خالل الاألحداثو  لقاءاتذلك من خالل واقع اللو 
 (. 88، ص 4101ميالنو بور، ، 0927-0920. لقاءجديد في 

 مكان  كلّ في  ونآمننحن ه برفقت
من  ضاحية، وبدالً  ةشيء، أيّ  بدخول كلّ  نايسمح لالذي ذلك اليقين  بلوغيمكننا  فقط هكذا

ة مرّ لنا ، كما يقول المسيحيّ  ، ألنّ الربّ  فينا هوّلدي الذي اليقينب نتعّلق نأالخوف إلى  االنسياق
 المسيحيّ "ألّن ، !(، هذه الرسالةااكلّ يجب العودة إلياا ) لقاء ريمينيفي رسالته إلى  أخرى البابا

 ب إلى الضواحي، ألنّ اذهوال ،من االبتعاد عن المركزال يخاف [ هوصف نايعيش كما حاول الذي]
 م أنّ علي كّلناف، "المسيح"يًّا نا نقول شكلليس ألنّ ]رنا من الخوف يحر   فاو. المسيح مركزه في يسوع

ب على ة، للتغلّ تعاسال على لتغّلبل الشكليّ  االنتماءال يكفي، وال يكفي نوع من  وحدههذا 
مكان، بما  أيّ  إلىآمنين م تقدّ نأن  تهفقفي ر  يمكننا[ هكذا ؛ة المسيحوجود خبر  بيج بلالخوف، 
ته، نعمبا مً و د يسبقنا حيثما نذهب الربّ  أنّ  دركين، مالمظلمة لحظات الحياة عبرفي ذلك 

 ةمامّ وا الميذ يسوع، بعد أن أكملتعاد لقد . مع اآلخرين معنا بأّنه نا هو تقاسم الخبر السارّ وفرح  
 أنّ اذا ال تفرحوا بولكن : "يسوع قال لام لكنّ . وهاحّققتي ال لنجاحاتل فعمين بالنشوة، م  تبشيرّية

 لسنا(. 40- 01،41ا لوق) "واتالسما يف كم مكتوبةأسماء أنّ ب وافرحا؛ بل ملك ألرواح تخضعا
للصداقة بين إلى لقاء ريميني  رسالة سيس،فرن) "خل صهالعالم، اهلل وحده ي خل صي مننحن 

 (. 4102أغسطس /آب 61-42الشعوب، 
أشكال وطرق إليصال عن للبحث  ستعدًّاكون مي أن هيمكن األساسيّ  من من هو على يقين وحده
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الّ التقاهالحقيقة التي  قانال البابا يتابع  .اواصل مع اآلخرين سوف يكون مطلقً عدم الت فإنّ  ا، وا 
 على استعداد للبحث واكونيين أن طلب من المسيحيّ تل السريع يمثل هذا التحوّ  يف اعالمً "إّن 
مثال هو خير  جوّساني دونو  ]مفاومة  لغة  ب الدانمة لمسيحيّ ا جديدل يصاأشكال وطرق إل عن
يكون من كثيرة ا أحيانً . "يننكون واقعيّ أن  أيًضا علينا انه[. شكالاألطرق و الثورة في ال ههذ لىع

 عن األمور التخّليواالستماع، أو  ينعينالللنظر في قلق جانًبا وضع الو وتيرة، ال اءبطإاألفضل 
 (. المرجع نفسه(" )20، نجيلفرح اإل) "الشارع ةعلى حافّ  ين بقملمرافقة ة حّ مللا

 تعبونم"امنا هذه يّ ألة الوجوديّ ضواحي المن  في العديد ألشخاصكم من ا «: أيًضا يقول البابا
 ةخبر تقاسم معام ن؟ كيف الوصول إليام اكيف يمكنن! الكنيسة، ينتظروننا وننتظر يو  "مرهقونو 

من  الكثيرةطلبات ال أمام]...[. نا اتعجماة مسؤوليّ ي ه هلقاء مع يسوع؟ هذالة اهلل، اإليمان، محبّ 
من و . موقف خوف ودفاعفي على أنفسنا  االنغالقو  الفزعلوقوع في اب خاطرنا نرجال ونساء، إنّ 

 كما كان يفعلتعليمات، و  قواعد يإليمان فلالقوننة  تلك، إلكليروسّيةوا االكتفاءإغواء  ينشأهنا 
، ابً شيء مرتّ  ، كلّ اواضحً  يكون كّل شيءس .زمن يسوعفي  الشريعة ومن ومعل  و الكتبة والفريسيّ 

ي اللقاء لمشاركين فلفرنسيس،  ") "هلل اوعطشً ا عً نجا ظلّ يحث سالذي يبالشعب المؤمن  لكنّ 
 (. 4102سبتمبر /أيلول 09 ،باإلنجيل لتعزيز التبشير الجديد المجلس الحبريّ نّظمه  الذي

دون فمن  ،يسوع نفسهباا  واجااا يالطريقة التإلى  نا الباباعيدي  ات، هذه التحديّ على ة إلجابل
ل المعروف االمثو ". مرهقونو  ونتعب"أولنك الذين هم  للقاء يسوع يذهب ،خانفنطواء اأو  فزع
. غير المتماسك سلوكام بسبب ن من الجميعو هو كر الم، نو العشارّ  من األشخاص هم اذا النوعل
ة ويأكل أالخطالرجل يستقبل هذا : "قانلين رتذمّ إلى الين والكتبة الفريسيّ ام بسوع عالقة ي دفعتو 

في التعاطي مع ه تن طريقعيدافع أكثر  إّنه ال بل .اتام ال توقف يسوعاعتراض لكنّ ". معام
 إدراكهط الضوء على مدى يسل   ما، (64-08،00 لوقا) مثل االبن الضالّ كأمثال بارين العشّ 

ال  نمَ ل صورةً  على الدوام االبن الضالّ  سيبقى. هتصّرف ةطريقسبب الذي يواجاه بلخطر ل
 الستقاللّية؛ا سحر مقاومةَ ، (غيرهممتلكات و و  منزالا و أبً )شيء  كلّ  ىتلقّ قد يكون ، بعد أن هيمكن
في عديدة ات ومرّ ينا فذلك ، كما نرى ةحدودالم غيرة ه للحريّ شوقأمام  ء عقبةيش كلّ  يبدو

تجاه األب شيء، يخاطر  رغم كلّ  .هة ابنحريّ  أمام األب رعشةر ا تصوّ يمكننا جميعً . مواطنينا
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من خالل  سابًقا عرفهكان يما رداد ن من استيتمكّ كي بن، االة لحريّ  حبّ يا لاذا ال. هابنة حريّ 
 ! ةالخاصّ  تجربته

 عندماأي البن أكثر ضياًعا، اه فييكون الذي  في الوقتبالتحديد . عيحدث ما هو غير متوقّ و 
. عضاقد شيء  كلّ  م يكن، للبقاء على قيد الحياةمن أجل ا مع الخنازيرالخّروب  ليأكل تذّللي
نفسه  بنااليجد ". إلى رشده االبن عودي"مرء، ال ااعتوقّ يال التي لحظة ال يف بالتحديد ه؟ ألنّ اذامل

 جالنهبقلبه  ظاري، ظاهريًّا اظلمًة وارتباكً كثر بالتحديد في الوقت األ. عيض  داخل شيء لم 
. هجرانأ  يشة والده ومستوى معو محو ذكرى منزله من  نهأخطا كلّ  تتمّكن لم. ةكوينيّ الت هواحتياجات

 منكم : "الحاليّ  هالسابق ووضعوضعه إجراء مقارنة سريعة بين من و نه من الحكم، مك  ي هذاو 
، من يمكنه أن يستعيدذا هكو ". !اجوعً  هلكأ نااوأنا ه عنام،الخبز  أبي، يفضل جراء عنداأل

أين  أخيًرا امفي .له أب   وجود فضلَ م حاجته و احجأيدرك . هه يعرفته، ما كان يعتقد أنّ خبر  داخل
من  عانقهي أب   وجود فضلبعترف ي ؛منزل وأبو  عالقة ية هالحريّ  يكتشف أنّ و ة، حريّ ال تكمن
سمح قد ة ابنه حريّ  تجاه صبرهأّن لرؤية كيف  بدوره سعيد   األبو . ابنكويقتبله من جديد  جديد
 هنفسالوقت في و . بنها بكونه اسعيدً  ابًنا ألّن لديه فرحشعر باالمتنان واليكابن، و  استعادتهبله 

ال ، االبن اآلخرمكوث في المنزل، مثل  اشكليًّ  أّن مكوثًا ا أمامنا حقيقة  دانمً ماثلة بقى ت سوف
 نواصلفي المنزل، و نمكث  فقد ؛أبأن يكون له و  ابًناأن يكون  ىعنمفام أّنه بالضرورة يعني 

  .تذّمرالمع ذلك 
الشأن أولنك الذين يعيشون في ضواحي  التعامل مع يفع عن طريقته فادكي يل بالتحديد

طرح ، يبعيًدا لامحمقد ة لحريّ إلى ا ام المضطربعطشو  همصبر وعدم  توّترهم كون ،إلنسانيّ ا
، الذين عّشارينال معالشكل اذا ب لهعامفبت. الضالّ  همع ابن ههذاألب يه عالقة حدقاأمام  يسوع
أنا : "ينلفريسيّ لل و قيأّنه  كما لوسوع ي كان، بام قيضتاا كانت منزل األب ألنّ  لوا مغادرةفضّ 

أنا " -اآلب بعالقة يسوع  في هذا اليقينو ". أبي يفعل ذلكّن نتظرهم ألأخاطر و أأفعل ذلك، 
وصواًل  ،حّتى النااية مع الذين ابتعدوالمخاطرة اللعيش و  هيلإبالنسبة  أساسي   –" ديوح لست  

لى َمنو تام تجربداخل من  يكونونن مَ  باكتشافلسماح لام ل  . ننتمو ي ا 
 توضوحاانايار الب -ا ث عن أوروبّ ديحفي ال كما قلنا -زتميّ الم ،هذاي تحدّ ال في زمن
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االبن بمثل  من جديد فك رن) اتعذابمن خالل الكثير من ال قاتل، عناءمن خالل و ة، التاريخيّ 
 قدكما  –األكثر غرابة طرقال سلوكون على الذين يصرّ  كثير من معاصريناال أمام، (الضالّ 

أّن يمكننا أن نفام كيف  -نا تصّورات عبر مالحقةى رضال نع حثأيًضا عندما نبيحدث لنا 
لى ا و ن حقًّ حن نا مَ منّ  واحد   وكلّ  هم نو كتشفي لجعلامة حريّ الب المجازفة هيمكن سرّ ال  نحن ذاماا 
مّنا  ايبً كون قر يل اجسدً  اره، الذي صوعلى حضور قلوبنا  على ؟سرّ عتمد اليَم عال. نو عوّ دم
ما  نكتشف نا أنيمكن عناء من خالل كلّ  بالتحديد هالمنزل، ألنّ  العودة إلىبوقظ فينا الرغبة يو 

 . ةالحريّ  هي
 لمرافقة أيّ  رناقد اخت  ل. ظروفالداخل كون أكثر نل بلمن الواقع،  خر كي نر لختَ ن  نحن لم 
وهو ، سبادارواألب أنطونيو م ستخدلقد ا. البابالنا يقول كما ، "الطريق ةعلى حافّ  بقي "شخص 

ذاك  نيريو ، أناسحيث هناك  يسير]...[  شعلمال: "شعلمال ، صورةَ ريميني لقاء يف ثتحدّ ي
نحو  المشعلة نحو الااوية، ذهب اإلنسانيّ  تإذا ذهبف. فيه يتواجدي ذة الجزء من اإلنسانيّ ال

 ينجحقد ، طبعالب. مهتطّور في  اسنرافق اليأّنه ي أ، [نحو الااوية ريد دفعااّنه يليس أل]الااوية 
ت توّقفإذا  ،تمشي مع الناسكنت ال  نإ .وناار ي بجعلامالااوية،  بانتشالام منباذه الطريقة 

هذه فأّن  ، "ليرم  نفسه في البحرف غبال ير ن مو  تعالواالخالص،  الضوء هنا، نحن: "توقل
ات تطّور ال مرافقةيجب  .فرنسيسالذي يتحّدث عنه " يّ ميدانالمستشفى ال"لكنيسة ليست لالصورة 
 يضواح"سبادارو في  نطونيوأ) "دةومعقّ صعبة  ةكانت مبام لوة، و ة واالجتماعيّ الثقافيّ 
 (.رو بدار نشر  في تحت الطبع، سافورانا .أوني و بيلّ  .إره ، حرّ "يّ اإلنسان

عند شيء  كلّ  ياينت كيل  يتمّ ، اليّ على األساساإلصرار و ا، ناختيار  بأّنه تمّ ف اعتر االإّن ف لكلذ
إلى " لقاء ريمينيإلى  تهرسال فيفرنسيس يدعو البابا . شيء من هنا كلّ يبدأ  بل لكي، هذا الحدّ 

إعالنه واجب عليام ين المسيحيّ " ، ألنّ "هو إنجيل يسوع المسيحالذي ، العودة إلى األساسيّ  هذه
يشير إلى أفق و رح، تقاسم الفي نبل كما، ا جديدً لزامً إليس كمن يفرض و ، أحد دون استثناء

فرح " )امبجذب" اقتناص البشر بل عبرالكنيسة تنمو ال . اابم وليمة مرغوب يقد  و  ،جميل
الروح ه ثير قد ي الذيشكل الة، أو بادر ة، رواية، من خالل شاادة شخصيّ " ي، أ(02، إلنجيلا

لصداقة ل لقاء ريمينيفرنسيس، رسالة إلى (" )042المرجع نفسه، ) "القدس في ظرف ملموس
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م اعدان، العدمن هناك اك: "دون جوّساني رناذك  كما ي ،نااختيار  اذا السبب تمّ ل. تنامامّ  يهذه ه

، العتبة، الحدّ " ختيارا"كلمة  تمث ل: أنا عدميو  أنت كعدم  ا، أكثر تحديدً  ولكن، بشكل   ،شيء كلّ 
نا من العدم ألنّ  ناسحبتّم ] ختياراك، من العدم، كخيار، لكينونةا زهرت  . بين العدم والوجودما 
أخرى يمكن التفكير باا  مقّدمةهناك  ت، ليسيمكن اقتراحاا حالة أخرىهناك  تليس :[نار اخت  
عمل، ي الذياهلل  سرّ لة خالصة حريّ  ماه ءاقاالنتهذا و هذا االختيار [. بدايةال يف يفيداكما قال د]

ميالنو  ولي،سريتر في تاريخ العالم، اثآتوليد ) "عن نفسهر ب  عيالذي  سرّ للة المطلقة الحريّ 
 (. 06، ص 0992

، ءاقة في االختيار واالنتحريّ ك هذات ر عنيعب   الذيسر اهلل، إّن : "قانال يتابع دون جوّسانيو 
 ، ألنّ يّ بشر تفضيل الداخل التواضع مطلق، ببخوف ورعدة، أن يرتعش،  جبوي ه، يمكنرتعشي
 كيليدعونا  اهللف(. 02-06المرجع نفسه، ص ) "ة اهللاختيار حريّ  هو ظلّ  بشريّ التفضيل ال

يس كما يقول القدّ . من خاللنا الجميع إلىه حبّ يصل  كيلهلل لقد فّضلنا ا. الجميع إلى هنوصل
هذا  يف لكلذ. جميعلل هإعطاء ما يريد يظار في شخصكي ي  اهلل  ل اختارنيقد ل: بولس

 من هو تجاهل األوّ  ناتفضيلإّن فولاذا . إنسان كلّ به شغف كلّ  يرتعش هلل ريّ التفضيل البش
راذا السبب ل .نياختار   وهلنا  المسيح العظيمتفضيل باالعتراف ف .اتمرّ  ةعدّ  "امتنان"ة كلم نكر 

تي ة الالمامّ  كلّ ولكن من أجل فام . باستمرار ي منح لياذا المكان الذي بامتنان باالعتراف 
نا لفض  ي هي للذي جابتنا األولىإ أنّ باالعتراف علينا أّوال ، عميق بشكل   هذا التفضيل يااحتو ي

دراك، و باذا الشكل  قيالذي ينت ،ة اهللحريّ خيار " أنّ  فامأفقط ا حينا. نااختار  منتعالى هو  هأنّ  ا 
لذلك  ]ه للعالم كلّ خيار  العذراء، هو  دةالسيّ  أحشاءة في صغيرة غير مرنيّ  زهرةك يختبئ، اأحدً 
 كلّ ل: هو للعالم كلّ ه نحمله الحضور الذيف.  و خر في ال الكنيسة، يقول البابا، إ هناك تليس

في اإلنسان لذلك ليس هناك [. اختيار من هو مناسب أم الب، ه نحنر العالم، وليس لنطاق نقر  
للعالم، حملاا التي يدة لفانالعالم، ل ةحبّ لم الل، إيفضوت، رعدةو  اخوفً  ممتلئمتواضع،  نعكاس  ا

العالم،  يعانقل قييختار وينتالذي  للتفضيل ساميةهذه المفارقة ال هي ة  عجيب. لعالمبا للشغف
اقع و  على كلّ  زتركّ  ةحبّ ممع  ،تفضيلال ق، في تحقّ ءاقنتاالختيار و االيتطابق . العالم همع جرّ يل
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أن  سرّ تفضيل النا يتيح ل(. 02المرجع نفسه، ص ) "جسد كلّ حّي، على كّل إنسان حّي، على 
 الاباز ، كما قال األب بيت"م فتداة ةنظر " ب ـ الحالة األكثر مأساوّية،إلى ى شيء، حتّ  كلّ إلى ننظر 

 (. ، المرجع السابقيّ راجع ضواحي اإلنسان)في لقاء ريميني 
ن م؟ هكذا حبّ أن ي ن يستطيعم؟ هكذال يفض   يستطيع أنن مقول هذا؟ أن ين يستطيع ملكن و 
وأّنني  ف ّضلت نيأنّ  تما أدركإذا ل فقط فض  أ أستطيع أن؟ أنا كّل جسد حبّ ين أ ستطيعي
فياا صبح يلدرجة فيض أ نيهذا التفضيل يجعلإذا كان هذا التفضيل، من  ت  ل، إذا عشفض  م  
نستطيع أن بالذات هكذا . آخرينجّر على و  ،ل الجميعيتفضعلى  اجعلني قادرً يو ، اعديً ثم

 حياة تلكال وحدةإلى  الوصولهذا اليوم و  كلّ سترداد ا هال يمكن ازف،يجال  نم ألنّ نجازف، 
  .اجميعً  التي نرغباا

 :ملخصات 
ا هناك دائم  وهو ألّن ، مسيرال لّذة  انفقد على عدم البداية من أجلهساعد تواحد  هناك سبب  

ن بم على العالقةالكبرى عالمة وال ،هي مؤاثرةة، يّ طعبداية هي ال. َر كّل شيءفي البداية معيا
 دنااأر 

مكان،  وقت، في أيّ  في أيّ  إنسان، التي في متناول كلّ ة، يّ ّولاأل و  بسيطةالجّد  ةخبر في تلك ال
 أكون يجعلني حضور. هكلّ نهج من الظروف، هناك ال ظرف   أيّ  وتحت

 اآلن؟ أي  و  ."واآلن؟: "يمأساو سؤال الال ، يأتينتماء، بعد سنوات من اال مع مرور الوقت ثّم،
 اليوميّ  الجهد بتدقيقر و مر إلى ال – شئنا أم أبينا –حتاج ي انتماء

 
 يبعث" لنُقلها مع دون جوّساني، يجعلني أكون، األسمى الذي ذاك الحضور مع إّن اللقاء

 شخصّيتنا كرامتنا، وكرامة معنى يجعلنا نكتشف أو ندرك من جديد، ُندرك ويجعلنا الشخصّية،
 

فإّن السؤال  لهذا. يدعونا وحده الذي. وحده اهلل  يمكنه أن يطالبنا باّتباع  كهذا؟ من ولكن
 مجّرد بشكل   اهلل عن نتحّدث ذلك بخالف اهلل، ألّننا يدعونا كيف يكمن في فهم الحاسم
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، فحسب اتالتعريفنا تكرار شيء ب كلّ هو هذا الما  أن نفهم نستطيعنا ال شيء، لكنّ  لدينا كلّ 
فإّننا استعادة وحدتنا، و  جنا،انضمن أجل إ ُأعطي لنا قد لظروفمجمل ا ال نفهم أنّ  اإذا كنّ 

 تدقيقنسحب من هذا الن
 

 يا لهذا الحبّ . هابنة حريّ األب تجاه يخاطر  .هة ابنحريّ  أمام األب رعشةر ا تصوّ يمكننا جميع  
 !ةالخاصّ  تجربتهمن خالل ا سابق   عرفهكان يما رداد ن من استيتمكّ كي بن، االة لحريّ 

 
. من خاللنا الجميع إلىه حبّ يصل  لكيهلل لقد فّضلنا ا. ه إلى الجميعنوصل لكييدعونا  اهلل

 إنسان كلّ به شغف كلّ  يرتعش هلل هذا التفضيل البشريّ  يف


