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 أصدقائي األعزاء،

  العدم؟".   قبضة   من  ينقذنا السؤال: "ما الذي  طرح  ب  لقد تواعدنا على اللقاء في الرياضة الروحية السنوية لألخوية

لم يقلل   مع هذاو  .دائما  الجميع   يتطلع إليه، الذي  هذا اللقاءعلى التخلي عن  أجبرنا  وغير متوقع    جلل  حدث  ولكن

وبالتحديد،  من أهمية السؤال بل جعله أكثر حدة نظرا  لطبيعة التحدي الذي نواجهه في كل أنحاء العالم. ذلك 

ا، أمرا   بالسؤال قياس أنفسنا جعلي )تفشي فيروس كورونا( الحدثذلك  اءمن جر  الوضع الذي نشأ    أكثر إلحاح 

المسيرة من الضروري االستمرار في  . لذلك بداهذا الحدث الجللعن إجابة تثبت أنها على مستوى  بالبحث 

االستفزاز الذي يؤثر    نريد مواجهةو   حياة الجميع.  على  بقوة  يخيم العدم  الذي فيه  ،العصيب  في هذا الوقت  سويا  

  ، العاطفة الجديدةسيسمح لنا بالتحقق مما إذا كانت المعرفة الجديدة و وهذا .استسالم أو  تراجع بالعلينا جميعا  

   "المعقدة  ظروف الواقع  جتاز بهن  ا  طبيعيا   عيا " وفين  تصير  المعمودية،من    المولودة  "ةالجديد  الخليقة"  الخاصة بـ

(L. Giussani-S Alberto-J.Prades  ،دار النشرآثار في تاريخ العالم ،  خلق BUR ٢٠١٩ و، ميالن   ،

لكي تكون العقلية جديدة   هذا التحقق: "ب للقيام  ثمينا   جيا  منه حا  وساني اقتراجيقدم لنا األب وهنا . (٩٠ فحةص

ا، من الضروري،  االلتزام فمع األحداث الحالية".  بالمواجهة المستمرة" انتمائها "،  من وعيأن تشارك حق 

في الواقع، "إذا لم  فجديدة حق ا.  تناحتى تصبح عقلي المشار بهامع األحداث الحالية هو الطريقة  مواجهةبال

 حول. وبهذا المعنى، فإن عدم إصدار أحكام  بل شيئا  مجردا    معرفة جديدة،  فليس هناك التجربة الحالية،    خوضن

 زهر فينا تلك ت  يمكن أن   المواجهة تلك  ن الوعد بأف (.٩٢-٩١ فحات صبال  لمرجع نفسهاإليمان ")ا يهين األحداث  

.  خبرة جذابة  معا  ا  مسيرتنجعل  ت  جماعة مسيحية حيةمع    هالقائ وتستيقظ بمن المعمودية    ةالمولود  الخليقة الجديدة

. و فيما  لتلك المسيرة داةسيكون هو األ والذي سنعمل عليه في األشهر القادمة  حاليا   أقوم بإعداده النص الذيف

 . تهيمكنكم قراءة مقدم يلي

 

 

 يوليان كارون   األب                  

 ٢٠٢٠مايو                      
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 ؟ ينقذنا من قبضة العدمما الذي 
 لألب يوليان كارون 

 

 المقدمــــــة
 

 .١ ْنسَان  َحتَّى تَْذك َره ؟ َوٱْبن  آدَمَ َحتَّى تَْفتَِقَده ؟  " َفَمْن ه َو ٱإْلِ " 
وعجزنا، بسبب فيروس وضع   ضعفناو لعدميتنابعد أن أصبحنا أكثر وعيا  فاليوم،  ا المزمورة كلمات هذيهي قو كم

ا   -انبهارنا يبرز أكثر كامل  ، أزمة الفيروس كورونا هذه تسبناه بفضلكاهذا الوعي، الذي و! في أزمةالعالم كله  تمام 
َوَمَحبَّة   "أكثر من الكون كله:    يقدرنا و  يرعانا   من لوجود    -  العدوىبسبب    يبتعدون عنااآلخرين الذين كانوا    اختبرناكما  

ْحَمةَ     ٢. "َأبَِديَّة  َأْحبَْبت ِك، ِمْن َأْجِل َذِلَك َأَدْمت  َلِك ٱلرَّ

ة ذلك  بذلك التفضيل الذي نشعر به تجاهنا؟ وبالذات في هذا الوقت. ما هي طبيع تأثرنا دون بكيف يمكننا أن نبدأ اليوم 
المسيح موجود.  ألن نه موجود، ألننا لسنا وحدنا مع عدمنا، إ؟ إنها النعمة التي جعلتنا شركاء في هذا الخبر: التفضيل

، عند  كل صباح  نطلبذا السبب  نتلقاها على اإلطالق. له  هبة  أغلىفي الواقع هو حضور يبقى في التاريخ،  حضوره  و
، العذراء  مريم  خالل  نم   أيها الروح القدس، تعال  تعال   Veni Sancte Spiritus Veni per Mariam:  استيقاظنا،

 حتى النظر إلى حالتنا الوجودية. ناال يمكن ، التي بدونها  بة تذوق هذه اله نستطيع هذا التفضيل و حتى يهزنا أكثر 
أهم  التي هي الروحية السنوية، يقود رياضتناالعدم؟" هذا هو السؤال الذي كان يجب أن  قبضة من ينقذنا"ما الذي 

بل السؤال،  يمع ذلك لم تلغ إال أنها إذا أجبرتنا حالة الطوارئ الصحية على التخلي عنها، فة. يبادرة في حياة األخو 
ا إلى جميع أولئك الذين كانوا  أثار السؤال الذي  وقد في ضوء األحداث األخيرة. أكثرأعطته أهمية  تم إرساله مقدم 
إسهامهم الشخصي. إنه دليل  نضجلو خبرتهم الشخصية، لتشجيع االنتباه إلى االمتنانب شعورا  قويا  ، سيشاركون فيه

ذلك على الفور  نعي، فإننا  اتهعندما يعترض شيء ما إنسانيتنا، بكل جراح  - ٣العام الماضي في كما حدث  - على أنه 
 . معه ونتفاعل

الفوري،  المتناننا تهإثارب، بخبرتنا الحياتيةوثيق الصلة كشيء السؤال  لقد أدركنا؟" ينقذنا من قبضة العدم"ما الذي 
ا على معنى كلمة الصداقة: أدركناه كما    ون األصدقاء يساعدفمعا  كبادرة صداقة عظيمة. وهذا يسلط الضوء أيض 

. إن  واالضطراب لمتسبب األ، والتي الملزمة والمزعجةتلك من على عدم الخوف من األسئلة، حتى  بعضهم البعض
لقي السؤال المقترح، كتب لي أحدكم في بداية  بعد تف جانب ا.  نحينا هذه األسئلةمكن أن يكون صداقة إذا يال وجودنا مع ا 

المساعدة، وصديق  منه  إليك كصديق، وصديق أطلب    الكتابة أود  إنني  .  حضرتكأخاطبك بصيغة  رسالته: »آسف إذا لم  
كل إنسانيتنا، كما  ب، تنا الواحد لآلخرمواجه كوننا أصدقاء يعني و «. الصديق بأنت أنا أخاطبالمستحيل. و منه أطلب 

 ؟".ينقذنا من قبضة العدمهذا السؤال: "ما الذي ل، يه
 
 عن أي عدم نتحدث؟ -١

 

أكثر  بطريقة و ،-أي وجودنا الشخصي واالجتماعي  -" فذلك ألن وجود اإلنسان المعاصر  عدم إذا تحدثنا عن "و

نحن  فالعدمية.  تظهر فيه عالمات  مرئية، أثارضجيج أو تصريحات معينة، ولكن ليس بدون  بال ، قوةوأكثر  وضوحا  

سماته  ، حتى في هوفحص فيه نظرالالذي يهمنا  الوضع هو هذاووجودي.  وضعإلى تيار ثقافي، بل إلى  نشيرال 

كل واحد منا  لسمح  ي  طريقوصف، لكن بشغف أولئك الذين يريدون اكتشاف  التحليل أو  ال  حبا  فيفقط، ليس    الجوهرية

 ، مهما كانت. التي نعيشهاالظروف  وسط، ذاته تحقيقل فيه بالسير 
 

 ٥:  ٨مزمور  ١

 ٣:  ٣١راجع سفر أرميا  ٢

© . ٢٠١٩ابريل  ١٥الى  ١٢التي عقدت في ريميني من والرياضات الروحية ألخوية الشراكة والتحرر الذي يحمل عنوان "ماذا يصمد أمام اختبار الزمن؟"  نصراجع  ٣
 2

02
0 

Fr
at

er
ni

tà
 d

i C
om

un
io

ne
 e

 L
ib

er
az

io
ne



  

 
 

3 

هي من  ف إلى طريقتنا في التفكير والعيش؟ ا  وعيبشكل أكثر أو أقل عالنية أو  تسللت ما هي خصائص العدمية التي

 إدراكنا الحادمن فشيء، حتى أنفسنا. " الى الكل شيء ينتهي فالنهائي للواقع:  التماسكحول  كشك  هاقدم نفست، جانب

 ٤  ."عدم واألشياء هي وهم بأن   ينمو فينا إغراء االعتقادالزائل لألشياء،  للمظهر

  معنى نفسها على أنها شكوك حول إيجابية الحياة، وإمكانية وجود  العدمية  تقدم    -باألول    المتصل  -  خراآلجانب  المن  و

اليأس   ويسبب نوعا  من فراغ يهدد كل ما نقوم به،  لنوع من ال  نا، والتي تترجم عادة إلى تصوراالنساني  وفائدة لوجودنا 

 . شروعات المستقبليةوالم  المكتظة المواعيدجداول بو ، باألعمال والمليئة بالنجاحاتالخفي، حتى في الحياة المزدحمة 

  ه إذ تدور أحداث. مؤثرةبطريقة موحية و الوضع، إلى هذا "يال تنتهالقصة التي " يشير فيلم مشهور من الثمانينات، و

، البطل الشاب المدعو  Atreyu " ، وأتريوالعدم، "خادم السلطة الذي يختبئ وراء Gmork حوار بين جمورك حول

الثاني "ما هذا   هيسأليقول األول، ثم    .العدم"هكذا ينتشر  و.  همأحالم  نسواو  عن الرجاء،الناس    تخلى. »لقد  العدملوقف  

؟!". »إنه الفراغ الذي يحيط بنا. إنه اليأس الذي يدمر العالم، وقد تمكنت من مساعدته ]...[ ألنه من السهل العدم

 ٥." السلطةب للفوز وسيلةأضمن هي السيطرة على أولئك الذين ال يؤمنون بأي شيء. وهذه  

  جميع ا  لنا  يمكنإذ عن شيء من هذا الموقف الذي نشير إليه اليوم بكلمة "العدمية".  تعبر فهذه االستعارات الموحية 

يصبح   الذي"الفراغ الذي يحيط بنا"، أي و "اليأس الذي يدمر"و " في الحياةيتفشى العدم الذي"في : االتعرف عليه

 .ظاهرة اجتماعية 

في  و من نحن ، فيزمنمنذ  معنا، كما لم يحدث ونتأمل رنا للتوقف بسبب فيروس كورونا جعلنا نفكرااضطر ربماو

  انسان كما يقول تولستوي: »يكفي أن يتوقف و األشياء. عن أنفسنا و عن أي وعي لدينا في نعيش، و على ماذاكيف و 

يدرك أن حياته   حتى ظروف الوجود الحالية،   فياحتياجات عقله وقلبه  يفحص، وويتأمل يفكرل عملهاليوم للحظة عن 

 ٦ مع ضميره وعقله وقلبه ".  صارخفي تناقض مستمر و وأعماله كلها كلها، 

 الحجر الصحي المنزلي: »خالل األسبوع األول من فكرللت ذلك بتوقفها المرحلة الثانويةفتاة في  أدركتإليكم كيف 

في المنزل دون رؤية   البقاءفكرة فقد أرعبتني . من الضيق الشديدلحظات آخرين كثيرين، أعتقد أنني عشت، مثل 

 ساعدتني فيالتي  من المكالمات    عددا  أصدقائي أو صديقي أو عدم القدرة على الخروج بحرية. ولكن بعد ذلك أجريت  

فيما هو أبعد من  ، الذي كان يريد أن يتعمق لي ق. على وجه الخصوص، الشخص الذي كان صديالنطالق من جديدا

ا".  ردي بـ تركت  إذ  . أسئلةأي  لم أطرح على نفسي منذ زمن ني أنبالحديث معه أدركت و"أنا بخير، لكن ليس كثير 

إلى إجابات غير مريحة.   الوصولفي  أو من عدم رغبتي الخوف،  بسبب قليل من  ربما ، رأسي فوق نزلق ي ءكل شي

حق ا وأدركت   كان يخيفني  عما . لذلك بدأت أتساءل  دةإذا لم أكن سعي  ،على نفسي  أسئلة عدم طرح  أدركت أنه من الغباء  

. والسبب األول الذي يجعلني أخشى أن أسئلتيأمام  نيإلى التفكير، ويضع ألنه يقودنيقلقني هو الصمت أما  أن أكثر

الصمت الذي ال من  كثيرا   أهربهذا يفسر لماذا و. إجابات لدي الخوف من عدم وجودأطرح على نفسي أسئلة هو 

أجد  ال  كي ، أدع األفكار بكل أنواعها تغزو ذهنيتجنب اإلرهاق، وحتى ألنوم. ل ذهابي  الذي يهاجمني قبل ومفر منه 

تجبرني   أخشى أن و، أسئلة معينة التي يمكن أن تحملها ةاإلجاب  تقلقنييحين وقت النوم.  عندما لمحاسبة نفسي الوقت 

أفضل  إنني كما قال صديقي، و. شاقال أريد أن أعرفها، أو تجعلني أسير في طريق  محاسبة جوانب من نفسيعلى 

، من نبض الحياة فكلها خلت الحزن، ق ومن الضيفي فقاعة مصنوعة من االبتسامات، والضحك، ولحظات  العيش

تهوى بي في الضيق األكثر ظالما     ترفعني يوما  الى أعلي ثممن العواطف    أرجوحة  علىأعيش    إنني   . معتمةأصبحت  و

 ".  الخبرات الجميلةفي درج " كل ذلك فيه هذه المشاعر، ثم أضع ختبرأشعر بالحماسة للوقت الذي أ ;في اليوم التالي

 

 

 

 .١٣، صفحة  ١٩٩٩نشر في جنوة عام  Marietti 1820، دار النشر اإلنسان ومصيرهكتاب األب جوساني،  ٤

  Wolfgang Petersenسيناريو وإخراج ، ,Die unendliche Geschichte, RFT 1984) القصة التي ال تنتهي فيلم  ٥

 الرقمية.  Kindle، نسخة Incontri Editrice 2010، دار نشر الصحوة الداخليةليو تولستوي،  ٦
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بالضرورة، عظيما   أريد شيئ ا يجب أن يكون    إذ  أريد أكثر من ذلك بكثير،فأنا  أن هذا ال يكفي بالنسبة لي،  ولكني أدرك  

النفس ، وال حتى العالم كله ، يمكن أن يرضي ال شيء محدود " - كيرجارد - Kierkegaard  كما يقول -ألنه 

 " .ما هو أبدي إلى  التي تشعر بالحاجة البشرية 

اإلمساك  العدمية التي نتحدث عنها على أنها "عدو خفي، يصعب  Tracce "آثار" فت مجلة، وصفترة من الزمنمنذ 

  بنية غير ملموسة واضحة ]...[، ولكن في كثير من األحيان يكون له    بسمات   دائما  ألنه ال يقدم نفسه    كشف غموضه و  به 

في  بدقة صديق جامعي  وقد وصفه. واقعي جدا   في نفس الوقتلكنه غير محسوس  إنه ٧التخلص منه".  نريدلفراغ 

  أن تكون له  الصغيرلعدم اليومي إذ يكاد امما تخيلت،  والمتلونة هي أكثر الخفيةطبيعة العدم إن  هذه العبارات: "

 ."األحيان كثير منعلى حياتي اليومية في   الهيمنة

يمكننا   -عدم رؤيتها  يصرون علىالتي ربما ال يراها البعض أو  -قدر اإلمكان على المشكلة بللتركيز  تنافي محاولو

  ويساندان   يتشابكان  سانيللوجود االن  الواقع وعدم الثقة في إمكانية وجود معنى وتحقق  تماسكالشك في عدم    بأن  القول:

 .جميعا    تتعلق بناالبعض في تلك العدمية التي  ابعضهم

)السياق الذي نعيش فيه، والذي باختصار، يمكن وصف الشكل الحالي للعدمية على أنه إحساس بالفراغ في الخارج 

من   ا  جميعخلت  هاوالحزن، ولكن الضيقنوعة من االبتسامات والضحك ولحظات مص فقاعة "يمكن أن يتحول الى "

ضعف  هو أريد أكثر بكثير"(، ونتيجة ذلك إذ ، ينيداخلنا )"أدرك أن هذا ال يكفب"( ووأصبحت معتمة، نبض الحياة

  حالة من تخدر هناك  ف .  حقيقيمنا أي قبول  ال تستحق  و،  بال معنىفي النهاية  كلها  لظروف، التي تبدو  باوالواقع  ب  عالقتنا

األنشطة المحمومة؛ تلك  من في دوامة  عالقينكون ن ، حتى عندما الواقع أحداثمع  تحد من قدرتنا على التعامل األنا

إلى  "اضطررنا جميع ا"، رويدا  رويدا   أننا، بحيث –األنشطة التي توقفت فجأة ولفترة طويلة بسبب فيروس كورونا 

 . يدعمها حقا  يمكن أن ما الذي حياتنا، وب  أن نفعله، وما الذي نريد ذاهبوننحن  في أينالتفكير 

 Berlicche في إحدى رسائليكتب ، " مسيحيون ال هذا الوصف. " الى بسيطا   تلوينا  C.S. Lewis يضيف لويس و

قوي  فالعدم" العدميقوى " بدونه الذي  شخصالكأنه العدو )أي المسيح(  ونيصفإنهم  "،  Malacoda الشهيرة إلى

الذي يدور   هعقلل  رهيبالقلب  بالتالخطايا الحلوة، ولكن  بليس  االنسان    عمرجد ا: إنه قوي بما يكفي لسرقة أفضل سنين  

 ٨." نصفها ال يعرف سوى   فضوله لمعرفة أشياء تافهة وبإشباعبدون معرفة السبب،  حول نفسه 

: »لقد ص دم بحقيقة أن ما يميز  الالمباالة،  1984في روايته النبوية    Orwell  تقلب العقل، وكما يالحظ أورويلو خدرت

  مةعديالالالمباالة    ه، هذراغفال  بل ذلكعام بعدم األمان الذي شعر به،  الحساس  أو اإل،  االحياة الحديثة حق ا لم يكن قسوته

ما يحدث: "لم يكن هناك  بين بيننا ويبعد  خندقا   الذات الداخلية وتحفر تتلفإنها "المباالة عديمة اللون"  ٩ اللون ".

   ١٠. يكتب دوستويفسكيكما  "، باالنجذاب نحوه الشعورو ما يحيط بي، يمكنني بعد ذلك احترامه أيشيء، ف

ا   ، حتى تلك  تصيبنا بالضيقالعالقات التي لدينا، واألشياء التي نقوم بها،  فحق ا.    إلزام األناعلى  لذلك، ال شيء يبدو قادر 

 .الوقت لبعض  أشعلت فينا الحماسالتي 

أعظم، لكن القوى  الثرواتلحياة. »ا ة على تذوق طاقة وفقدان القدرالو للجهد: وهن وغياب اليوم هذا هو وجه العدمية 

 ١١ . "ضعفاء ، كلنا أصبح الجميع ضعفاء، كلناووضعف،  وهنكل شيء قد ف، تجمع البشرلم تعد هناك فكرة ف؛ أقل

   ١٢]...[ هو فقدان اإلحساس بالحياة". اليوم التهديد الخطير  " لهذا السبب، يؤكد البابا فرنسيس أن

 
 

 
  ٢٠١٩في عدد نوفمبر   Tracce -Litterae communionis  آثار ونشرت بمجلة Davide Perillo أجراها معه عدمية الباب المجاورعن  C. Esposito مقابلة مع ٧
٨  C. S. Lewis، ،رسائل الشيطان  Oscar Mondadori ٥٢و ٥١ ، الصفحات ١٩٧٩، ميالنو . 

 . ٩٧، صفحة ١٩٨٣، ميالنو  Oscar Mondadori،  ١٩٨٤،   G. Orwellراجع  ٩

١٠ F. Dostoevskij  ،ذكريات من تحت األرض ،Mondadori ،  ٧٠، صفحة  ٢٠١١ميالنو . 

١١ F. Dostoevskij ، ،األبله Feltrinelli ٤٧٦، صفحة ٢٠١١، ميالنو . 

 ٢٠١٩نوفمبر  ٢٧اللقاء العام، بابا فرنسيس،  ١٢
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في السابعة   وهوبطريقة مؤثرة في هذه القصيدة التي كتبها  Cesare Pavese تشيزاري بافيزي  عنهيعبرالذي و

وأن أرى نفسي  تتالشى أمام عيون  /  يعذبني الرعب بال هوادة/  وحيدا  في الشوارع  أتجول  عشرة من عمره فقط: " 

األمل ...  و  الحماس  تالشي  و /    ينفس  ؛ / الشعور بالتالشي داخل  التي طالما شعرت بالحنين اليها   بداعات واال/    الناظرين

   بالحزن اليومي ".  محكوم علىإنه  كل شيء ... كل شيء / والبقاء هكذا بدون حب ، / ]...[ / 

في الفترة األخيرة، كما لم يحدث من قبل، أنني أعيش لحظات من   أشهر: »أدركت من بضعة جامعية شابة لي  كتبت 
الشعور الداخلي  . نصف حياة أعيشوتالشى، نني أإ ،العدم، لحظات يتميز فيها أفق حياتي بسقوط الرغبة

ما أفكر هو    به  يستحق القيام ما  طاقاتي، ألن  توفيرالى   : حياتي  اإلبقاء على بطريقة رقيقة، يقودني إلى ييخاطبن بالعدم
متاعبي.   ال يستحق مشاركة  األمر والتوفير في عالقاتي، ألن  خرى؛األمقترحات  ال بدون األخذ في االعتبار به فقط حتى
على نحو متزايد.   وغير سعيدة ، وأجد نفسي قاحلة الذي ال يمكن االستغناء عنه  يقودني ذلك إلى الحد األدنى  باختصار،

العديد من المناسبات   وأمام : القبور  جو  يشبه حتى في هذه األيام األخيرة من شهر نوفمبر، يبدو لي أنني أعيش في جو
ا من العالقة غير المتوقعة مع  منغلقة   الطالب الجدد حتى تخرج أصدقائي األكبر سن ا، غالب ا ما أجد نفسيالجميلة، بدء 

  تفسيرا  له." أعرف ال وتحت رحمة ضيق  ،العدم أفكاري ومتاعبي. أدرك، في الواقع، أنني تحت رحمة على
ا وتشير تفرضها حالة   المنزل بدون عمل ]بسبب العزلة التي البقاء في : "الى نفس الخبرة رسالة أخرى تلقيتها مؤخر 

يدوم في الزمن،  تشير إليه. إذا لم يكن هذا الوقت مليئ ا بشيء الذي العدم أختبر ما هو هذا يجعلني الطوارئ الصحية[
ا وأنا ال شيء    ."فهو فارغ تمام 

  النظامتعديل  عن  شعور بالعجز    يصاحبها   الخصائص التي تم تسليط الضوء عليها  ففي الواقع، لكن هذا ليس كل شيء.
يجب التخلص منه"، كما قلنا(، من أجل النهوض مرة أخرى،  للفراغ الذي ة الغير محسوس بنية)"ال وضعناه ألنفسنا التي

على أقدامنا، للوقوف كما لو أن الجهود لم تكن كافية وال حتى بعض المحفزات التي تصل إلينا من الخارج لنعود 
  .الواقع ونخلص أنفسنا من الفراغ الذي نشعر به  عمق ندركلتغيير نظرتنا ألنفسنا ونظرتنا لألشياء، ولجعلنا  

الكثير من معاصرينا. "في الحقيقة، ال يوجد شيء يمكن أن يمنع عودة تلك اللحظات التي  تجمعإنها تجربة مؤلمة 
 قوطللسالفراغ الكوني، والشعور بأن وجودك يقترب من كارثة مؤلمة ونهائية،  كمع فيها وحدتك المطلقة، وإدراكتتج

  ١٤ .حقيقية«ال معاناةمن الفي حالة 

لظروف، حتى  وااستفزاز الواقع على  يعيد انفتاحنا و  رغبتنا من جديدلإيقاظ كامل نحن بحاجة إلى شيء قادر على 

نجد أنفسنا في  إذ ألشياء ليس كافي ا، مجرد حدوث اندرك أن ننا إ ١٥".  بكل حواسناالواقع دائما  نعيش  "أن  ستطيع ن

ال  و . ونسقط من جديد في عدمناإلى نقطة البداية.  بنا  ثم ينزلق عائدا  الصعود إلى منحدر من جديد  من يحاولوضع 

 .مع أنفسنا في ضيق عميقوال نفهم من أين نبدأ. لذلك نحن  هذا العدم إيقاف هيمكن الذي نرى ما 

المحلل النفسي جاليمبرتي   كما قال –أيضا  الجميع  لكنه يصيبو –الشباب  عليه في تعرفناالذي  الداء هذا هو

Galimberti ليسوا على ما يرام، لكنهم ال   الشبابإن  " ١٦ العام: بدايةيوم  مناسبة  في استشهدنا بعبارة له، الذي

 ١٧ ."يفهمون حتى السبب

قلبي، ألنه يصف   تمزق، العام بداية في يوم هذه  Galimbertiجاليمبرتي  عبارةسماع  عندصديق شاب: "لي كتب 

أرى ونوع من عدم الرضا والحزن في كل ما أقوم به. ب وأنا أشعر في داخلي منذ شهور ففي هذه الفترة.  بدقةحياتي 

يجب القيام   األشياء الكثيرة التياالبتسامات ومن قناع  تحت أنما يسود العدمفي كل مكان، كبعدم الرضا  هذا الشعور

مفرط بالواجب ال فائدة  الحساس  االو،  وعندما يغيب المعنى ال يبقى سوى الواجبالمعنى والفرح الحقيقي.    ويغيب  ،ابه

 وجودي.  تتعلق ب. إنها مشكلة غالبا  ما تحدثنا عنهايدفعني أكثر نحو القاع. ربما هذه هي العدمية التي و منه 

 
 

 
١٣ C. Pavese ١٩٢٦يناير  ١٣تورينو،   –، "الى ماريو ستوارني"، مونزا 

١٤ M. Houellebecq ،،إمتداد هيمنة الصراع Bompiani  ١٥، صفحة ٢٠٠٧، ميالنو . 

 . ١٥٠، صفحة ٢٠١٠، ميالنو  Rizzoliالحس الديني، األب لويجي جوساني،  ١٥

 . ٢٠١٩سبتمبر  ٢٩الشراكة والتحرر المعنون "من ذاك االنسان؟"، الذي عقد في ميالنو بتاريخ  راجع يوم بداية العام للبالغين والطلبة الجامعيين بحركة  ١٦

١٧ U. Galimberti عاما  بعيدا  عن المنزل: هناك الحاجة الى خدمة عامة لمدة سنة"، مقابلة مع  ١٨، " بعدS. Lorenzetto نشر بجريدة ،Corriere della Sera ٢٠١٩سبتمبر  ١٥، بتاريخ  . 
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 تسير األمور ال عندما . والدليل األول على ذلك هو أقل حياةي الواقع، يبدو األمر كما لو أن الحياة أصبحت اآلن فف

أستسلم ونهار ألال يسير كما أريد،  بسيطشيء  أو  ءيكفي ال شيإذ . تسقط بي الى القاعصبح صخرة توفق ا لخططي 

بعدم وجود أي محاولة التظاهر وعلى الرغم من األقنعة، و. وحزينا  أقف راضخا  أمام الواقع ف. للتياروأترك نفسي 

لكني  وحزين،  نيأنب، اها، أدرك في أعماقي، أمام كل األشياء التي تحدث لي والتي أرواالجتهاد للمضي قدما  ، مشكلة

   ال أفهم لماذا. 

األن  في قلبي  واالحتياج الذي ;الصخور، وليس فالصعوبات كانت منصات القفزبضع سنوات فقط كان العكس،  ومنذ

. أنا  يثير دهشتيشيء  ولم يعد هناك على ما يرامأنني بأتظاهر و غير موجودأنه ب أتظاهر ونظر إليه، تجنب الأحاول 

تحدي بأسئلتك وأطلب   تضعني فيالتي    رفقتك وقعت فيه. أشكرك على    عظيم يقضي على العدم الذيبحاجة إلى شيء  

،  أثناء حياتي اليومية، أريد أن أفهم ما يحدث لي من جديد في الشعور بالدهشةمنك المساعدة ألنني بحاجة إلى البدء 

 ." العدم ألنني ال أريد البقاء في هذا

إننا ال    بأخرى. "  بطريقة أوالذي يمر  وقت  العلى أشياء تافهة وبسيطة، لملء    بالتركيز،  للسير في التيارنترك أنفسنا  و

"،  من أجله التضحيةيمكننا  أعلى ال يوجد مثال "، Malraux  مالرو ألنه، كما قال  ١٨ "، نختار العدم بل نستسلم له 

   ١٩ ."نحن ال نعرف ما هي الحقيقةو،  الجميع عننعرف الكذب زم به حق ا ، "ألننا تنلو

لها  اليوم ليس فعدمية بشكل بطولي؛  يهاجم القيمالماضي،  فيمثلما كان عد ي، لم نرىالعدمية الحالي، كما إن تيار 

، ألنه ال يوجد شيء يستحق العناء، ال شيء يجذب،  اوجه حياة "طبيعية"، ولكن مع وجود دودة بداخلهلها  إذ :حطمو

اء ل عد  بشكل سلبي، تخترق الجلد وتؤدي إلى إرهاق الرغبة، مث  نعانيهاحق ا. إنها عدمية  يستحوذ اهتمامناال شيء 

 "، "مرحةعن "عدمية  Augusto De Noce تشهستو ديل نوجتحدث أوو. االنطالق لحظة  المنهك بعدالماراثون 

 ٢٠ . المتع السطحيةمن في بحر " قلبي األغسطيني القلق ال " إغراق تودقلق"،  بال

 ا  الحرية تواجه تحدي( ٢

وهو   عن بعد  مشاهدة عرض العدم  االقتصار على. دعونا نسأل أنفسنا: هل يمكننا  ا  في هذا السياق، تواجه حريتنا تحدي

بعين   نظرأوتقاطع المكان والزمان، /  عند أقف متربصا   ؟ "Houellebecq هولبيك  كما يكتب ،في حياتنا يتغلغل

 ٢١ " العدم.م تقد  باردة 

ا أن تقرر عدم ال خدع  ونيهتم!«،    فمن عساه،  فلنهرب.  العدموالفرار: »حسن ا، نحن تحت رحمة    نظريمكن للحرية أيض 

ن، أحد أشهر  راار موجإد ويقدم لنا . يمكننا القيام بذلك على أي حال. في اتجاه آخرحل المشكلة بمجرد النظر ب نانفسأ

هام هو إخفاء الحقائق التي : "أنا أفهم أن مصدر األخطاء واألوبقوله حادة مالحظة  المفكرين األوروبيين األحياء،

العين  فاأللم ؛  وابعد عني أيها، ةنالس  أيتها عني  فلتذهبي بعيدا  نقول، أن  ماتزعجنا، وتخديرها وإزالتها من أذهاننا". ك 

 فيروس كورونا.  زمن. حاولنا أن نفعل كل شيء في يتألمالقلب ال وال ترى 

أنه  : »بقوله التي عانى منها،    تعزيته بسبب المصائب ،  Zofar  فار وصديقه ظ  الستطاعأيوب في عصرنا هذا،    عاشلو  

 ". !واللذة  ال يوجد مسكن لأللم أفضل من المتعةو! االنتباه في لحظات العزلة، يجب تشتيت 

، أي  المرحةإلى العدمية  Del Noceتشه ديل نو ينسبهالتي  القصد؟ هل يمكننا أن ننجح حق ا في يحقيق هل هذا ولكن

  خبرته الشخصية إلى كل واحد منا ينظر فلالعدم من أذهاننا؟  إزالة تقدم، Morinالقلب أو، كما يقول موران  قلققمع 

كم  ؟الى جهة أخرىتحويل وجهنا ب. هل يمكننا حق ا حل المشكلة بهذه الطريقة، فقط  ثم يطلق الح 

 
 

١٨ C. Fabro ، ،كتاب الوجود والحرية الهائمةPiemme  , Casale Monferrato (AL)    ٢٨، صفحة ٢٠٠٠ 

١٩ A. Malraux  ، ،تجربة الغربBernard Grasset ترجمتنا.  ٢١٦، ص ١٩٢٦، باريس ، 

٢٠ A. Del Noce ،للقديس أغسطينوس(".  بإخماد قلق قلبي  قلق )ربما يمكن تعريفها . "عدمية اليوم هي العدمية المرحة والخالية من ال١٩٨٤، أصلية، رسالة الى رودولفو كوادريللي 

٢١ M. Houellebecq ، ،كراسةLa nave di Teseo ٢٣، ص ٢٠١٩، ميالنو . 

    .٢٠١٥، ميالنو  Cortina Raffaello، تعليم العيش. بيان لتغيير التربية، E. Morinراجع  ٢٢
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: "هل تعيش  صالحية هذا الطريقبعدم    بصراحة   تاعترف  تيال  Andrea Momoito  أندريا مومويتو  من أمثال  هناكف

ا متعب ا؟ ال تقلق، أرسل لك واحدة من تلك النكات الغبية التي  ، حتى لو لم WhatsAppعلى  إرسالها ستمر في أيوم 

أريد القيام به   تحاول انتزاع ابتسامة من اآلخرين بينما كل ما  كساخرة أجدها مضحكة على اإلطالق، حتى لو شعرت 

أفكر في  و،  Andrea Libaفيديو مع زميلتي أندريا ليبا    أصور]مسلسل تلفزيوني[.    Hospital Centralهو مشاهدة  

هنا،  هو . أريد أن أعرف أن عالمي ؤمن بشيءثم أنهار ألنني ال أ Instagramسخيفة لنشرها على ال gif الـ صور

فهم الكثير من الفرح في في  وأجد صعوبةة أنني يائس  سوى لدي أي شيء أقوله م يعد]...[ ل لكن األمر ليس كذلك.

للتواصل بالفيديو والعديد من الرسائل والتصفيقات   Zoomمن منصة  طلباتالالجو والكثير من التفاؤل، والعديد من 

هذا الغضب الذي يمأل نفسي والذي ال أعلم من  لم يبقى لي سوى أن أتعلم التعايش مع غضبي هذا.  […]والتفاهات. 

 ٢٣." ألقي عليه اللومسببه حتى 

المنطق فيها: "ها أنا   اتساقبإعداد وصفة ترى هي نفسها عدم  Sol Aguirreوبنفس الصراحة، تعترف صول أجير 

على وجه عابس. فالضحك اليزال ترياقا  لواقع مفرط  إثارة ابتسامة  اإلحداهألرى إذا أمكن  […]أحكي لكم تفاهات 

، األمر هو أن "ال  Simone Weilوتكتب سيمون فيل  ٢٤والضحكة، المحتقرة غالبا ، هي عالجي دائما ."  في ظالمه.

 نريد العيش بكل كياننا.   ٢٥. إذ نريد العيش من أجل شيء ما"، […]يكتفي ويقنع بمجرد العيش  […]أحد 

إذا لم يكن من  ف   ٢٦  قلبك أو تفقد ضميرك عن طريق الخطأ."ب"يمكنك أن تخطئ في األفكار، ولكن ال يمكنك أن تخطئ  

 القلب، فماذا يعني ذلك؟بالممكن ارتكاب أخطاء  

 

 ( المفاجــــأة  ٣ 

يمكننا أن نقرر عدم أخذه  ،-يفسد أيامنا العدم هذا الذي أي مشكلة  - الجذري للداء الذي فيناعن الحل  فأمام عجزنا

  نا يمكن وقمعه؛    وليسالقلب،    قلقتغطية    نا! يمكننعم.  يبقى  األلم  أن  إذ  . ولكن، هنا المفاجأة،بالتخلص منه  بعين االعتبار

األقنعة التي نرتديها   ورغم. في نهاية األمرهناك شيء فينا ال يمكن إسكاته فالتخلص منه.  وليس، إخفاء عدم الرضا

وكل شيء يشبه الصخرة التي  نشعر بالحزنونجتهد في مواصلة حياتنا، ونحاول التظاهر بعدم حدوث أي شيء، 

 .يقاوم  في داخلنا شيئا   ؟ ألنلماذا. األلم ال يزال قائما  ف! ألم أو التخلص من، إنه أمر أعمق بكثير من خلع سنةتسحقنا. 

 ٢٧ ."قلق شديد ، ويتجلى في شكل الموتفي داخلي، في أعماق قلبي وضميرى: شيء ال يريد  حيا  كان هناك شيء  "

التي  Bernard-Henri Lévyإلى برنارد هنري ليفي  رسالتهفي  Houellebecqيقاوم؟ يكتب هويلبيك  ذاما

للدينامية   نموذجيةبطريقة  يقدم شهادة هعدة مرات في العام الماضي، على وجه التحديد ألنه يبدو لي أن استشهدت بها

قليل لكن . محبوبا  بالرغبة في أن أكون  شعرت على الدوامأنني ب: "من المؤلم أن أعترف نقوم بوصفهاالتي  االنسانية

، فعل أي شيء حيال ذلكالتأمل    لم يستطع  الحلم ]...[. لكن  ذلكسخافة  بفي كل مرة    ]...[   التأمل كان يكفي إلقناعيمن  

 ٢٨ «. مازالت قائمةاستمرت الرغبة وال بد لي من االعتراف بأنها  فقد 

العدمية  ففي مكان آخر لحل المشكلة:  يكفي النظر إنه هدعونا ال نخدع أنفسنا وال ندع أحدا يخدعنا بقول -أصر  -لذا 

 .ننتبه لذلكفل. قبل أي شيء أنفسنا داخلمقاومة التجد نقطة 

 
 

٢٣ A. Momoito ،٢٠٢٠ابريل  ١٠، عام . 

٢٤ S. Aguirre ، ،٢٠٢٠ابريل   ٣األسباني . 

٢٥ S. Weil ، ،حب هللا Borla  ٧٨، ص ١٩٧٩، تورينو . 

٢٦ F. Dostoevskij ،رسائل عن االبداع ،Feltrinelli ٥٥، ص١٩٩١، ميالنو . 

٢٧ F. Dostoevskij  ،١٤٧ص  ،ذكريات من تحت األرض . 

٢٨ F. Sinisi << ،Michel Houellebecq  الحياة نادرة<<، مجلة آثار .Tracce-Litterae communionis ٦٥، ص ١٩٩١، عدد يونيو . 

٢٩ I. Coixet ،ABC ،٢٠٢٠مارس  ٣١ . 

٣٠ S. Aguirre ، ،٢٠٢٠ابريل  ١٠األسباني . 

 

©
 2

02
0 

Fr
at

er
ni

tà
 d

i C
om

un
io

ne
 e

 L
ib

er
az

io
ne



  

 
 

8 

بعجزها: "كل شيء االعتراف  Isabel Coixetه كسياإيزابيل كو على وجب، كورونافي مواجهة تحدي فيروس ف

. أدرك أنني ال أستطيع أن أعيش النورفتح أمامنا هو ضباب كثيف خال  من نأخذناه كأمر مسلم به لم يعد هناك. وما ي 

المخرجة اإلسبانية أنها ال تستطيع الوقوف أمام ما يحدث لها  تدرك إذ  ٢٩ «.ال تنتهيهذه الدقائق التي و هذه الساعة

ا، وهذا يسبب لها معاناة تحول الدقائق التي تمر إلى كابوس يبدو  سول  لنا صف ومن جانبها، ت .ال نهايةب ولنا أيض 

بسبب  كنت خائفة. ليس  الحجر المنزلي: "خالل األسبوع األول من بقولها تجربة العزلة Sol Aguirreيري جأ

ا ليالحزن  زيارة يةالحتمال بل، فقط لفيروسا الذي ال يطاق والذي يحجب  الطويل . إنني أشير إلى هذا الحزن أيض 

 عن حلول ".  وابحثي  خططا    ي، ضعدةسعي  وني: كلي  قولونسي  واالرؤية والحياة. لم أعترف ألحد ألنني أعرف ما كان

ما هو واضح في ردود الفعل هذه، في هذه االعترافات الصادقة والمكتشفة؟ ديمومة تلك البنية األصلية لإلنسان   ٣٠

. "إن  المذكورة شهد الرسالةت، كما  Houellebecq في شخص مثل  رؤية ذلكهي الرغبة. إنه ألمر مدهش التي 

لق فيه اإلنسان  الى  وهو تطلع، نهاية محددةله اتجاه و  حافزهو   -وساني األب جكما يكتب  -الموقف األصلي الذي خ 

" لقد خلقتنا لك يا هللا وستظل قلوبنا بال راحة حتى تستريح    ؛هللا الالمحدودإلى    أي  ،الحافز  اهذفيه    الذي يضع  السر ذاته

،  عمق العدميةوخاصة في  لالختزال،  عدم قابليتهاالبنية األصلية التي تعلن عن هي هذه )القديس أغسطينوس( . "فيك

ال يريد العيش بالهروب من مشكلة    لمنإذن ما هي الخطوة األولى    .والتي أصبحت اآلن عادة ثقافية وظاهرة اجتماعية 

أن هناك شيئ ا ال يمكن اختزاله، يقاوم  ب، الخالي من المعنىسياق هذا الفي  تماما   االدراك والوعي؟ يعرف لها حال  ال 

  األنا يقاوم؟  ذاما . Houellebecqلمث دعاة العدميةأحد بشكل رمزي  وثقها لنا عقالنية، كما  وكل المباالة العدمية، 

ا من أ إذ أننيولية، ذاتي االأن أدرك استمرار بنية  فعليإذا انتبهت،  .غير قابلة لالختزالال المعنى  فراغعاني أيض 

ا"    منذ زمن  ، حيث أصبحفيه  غارق  أناالذي   إنسانيتنا،    تطلعات ح وا، ازدادت جرزاد انتشار العدمكلما  ف"ثقافة":  و"مناخ 

 حاوجر تطلعات : إنها تجذب اهتمامنا ال مشروعات جماعية  وأبجداالت ثقافية  طاة مغلم تعد  فهي وتبرز بكل قوتها، 

: "كان هناك شيء لم يمت في   Dostoevskij قال دوستويفسكيكما  .الخطب من  بال كثير ،تبرز بوجهها الحقيقي

 ٣١ ."ما تحتاجونه عندئذ تجدون  ، لغرق حقيقي تعرضتم، "فقط عندما  Chestertonتشيسترتونداخلي". ويالحظ 

كنا في  لقد   األسئلة. " برزت،  سباتنامن   نا بعد استيقاظفلقد رأينا ذلك بشكل مفاجئ عندما انفجر وباء فيروس كورونا. 

)آثار(    Tracce التي أجرتها معه مجلةمقابلة ال في،  Maurizio Maggiani زيو ماجيانيتموري  كما أكد –عصر 

منطقه الخاص كان له كل شيء ف، بعد ذلكبدا أنه انتهى عند هذا الحد. حيث لم يكن هناك شيء يمكن أن يحدث  -

؟ ماذا تريد مما لديك  : ماذا تريد أكثركما يقال  فقد كنا نعيشالنظام.    خدشمكن  كن من المي   إذ لم.  الغير قابل للمساس به 

نهاية القصة. ]...[ مستنقع النهائي، أرض مستوية.  هنا كانت واألفضل؟ هذا أين و؟ هذا األكثرأين ف؟ من ذلك أفضل

ا«. ما هي أول نتيجة   ه هذا االمتداد غير المتحرك وجعلت منظر تسببت هزة أرضية في تموجوبدال  من ذلك،  مزعج 

قضبان   تزيل عنا و في مكان أقل تقييد ا،  تضعنا  ا لهذا الزلزال؟ األسئلة. "يجب على كل منا أن يطرح األسئلة، ألنه

نا  نضج إلى و إلى العقل االلتجاء نستطيعالفوضى، و االضطراب التفي حاففيه. ]...[  أنفسنا  السجن التي احتجزنا 

يرافقنا في كثير    الذي  كل عناد الكبرياء والتعجرف"  "يهدأ  األسئلة،    أمام. بطرح األسئلة«. ففقط  . كيف؟ بالسؤالككبار

التي التجأنا اليها. لقد تفتت  المنطقة المريحة  أسوارشرخا  في  األسئلة أحدثت وأمام تحدي هذه األزمة، .من األحيان

من    خاطئة  منظومةمن    ءجزفي الغالب    هالكونتقول نوريا الباري، "والتخدير،"  تأثير    "لقد عشنا طويال تحت   الفقاعة: 

  ، ألنه لم يختبر الواقعالذي  الشخص: »إن الديني حسال". لقد اختبرنا ما أكده جوساني في الفصل العاشر من األساس

 ٣٥." وحيوية عقله تهبطاق يقل إدراكهسوف  ، ولم يبذل سوى القليل من الجهد، لن يكون لديه إحساس بضميره
 

 . ٢٣١، ص ١٩٩٥، ميالنو  Rizzoli، اإلنسانيعن الوجه بحثا  األب لويجي جوساني في كتابه،  ٣١

٣٢ G.K. Chesterton ،مغامرات انسان حي  ،Mondadori ٦٢، ص ١٩٨١، ميالنو . 

٣٣ M. Maggiani تغير الحياة "، في مقابلة مع " ،Alessandra Stoppa نشرت في مجلة آثار ،Tracce-Litterae communionis ، ١٦و  ١٥صفحات  ٢٠٢٠في عدد مايو . 

٣٤ N. Labari ،٢٠٢٠مارس   ١٨، البلد . 

 . ١٣٩ص الحس الديني، األب لويجي جوساني،  ٣٥

 ، كتاب الكتروني.  ٢٠٢٠، ميالنو Bur، الصحوة الجديدة للطبيعة اإلنسانية، تأمالت من زمن مثير للغثيانراجع األب يوليان كارون ،  ٣٦
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أو تجاهل   تجنبهأو  صدمتهشدة الواقع بقوة لدرجة أنه من الصعب جد ا التخفيف من  يصدمنا فيها لحظاتهناك 

التي و ذات المعنىسئلة األ بإطالقالى العمل  عقولنا أعاد و -بمساعدة حريتنا  - انتباهنا ما حدث قد أيقظ فاستفزازه. 

ما ظهر بقوة على السطح كنتيجة  و  من نحن  لشك  يلمعنى    الملحة  الحاجة. إنني أتحدث عن  ة هذا المعنىعن طبيع  تعبر

 ٣٦ ".لجانب االنسانيل الصحوة الجديدةبهذا المعنى عن "قد تحدثنا  و. والفظ مع الواقع العاري لالصطدام

مرغوبين  نكون التي ال تموت في أن  رغبتنازادت واستحالة العيش بدون معنى  اتضح أكثركلما تقدمت العدمية، ف

 ومحبوبين.  

بطريقه   ألبيهحنين داخله ال زاد، زاد سقوطهكلما فالذي يتحدث عنه اإلنجيل:  ٣٧ هذا ما يحدث لـ "االبن الضال"و

يدرك أن  - Houellebecq الموقف الذي وصفه ب  من يشابه نفسهمثل    -أب  له يعتقد أن ليس   من. لكن حتى مدهشه

 .وغير قابلة لالختزال ائمةدهي رغبة ، وبا  الرغبة في أن تكون محب

بطريقة  يهرب من العقائد. ومع ذلك، فهو يعرف معنى الرغبة. إنه يرغب  و،  في حالة عدم ثقة تجاه الكالم  زمانناإن  "  

.  ال تضعف وال تنطفيء هذه الرغبة  ف ٣٨ . " يجب ملؤه داخليبوجود فراغ  سوى الشعور ماذا، دون أن يعرف  مشوشة

   نظر إليها: الرغبته هي النقطة التي يجب ف، كأنه من أجل فهم من يقف أمام Cechovوف كلهذا السبب، يقول تشي

  كل شيء معقد ا، فيها  التي األعمالفحص فلم أنفسي، لفهم ، أو معينفهم شخص ل كانت تأتيني الرغبة في الماضي ف "

بل  "[، نجلد أنفسنا  "  بعد ذلك  ، ثم الى أخطائنا نمنع بسهولة النظرأخالقي تجاه أنفسنا،  إذ بغضب : نحن] كما نفعل 

  فهو يخاطب عطش.  ا ، رغبتهاما الذي ينظر إليه في المرأة السامرية؟ عطشه فهذا ما يفعله يسوع:  و.  الرغبات"أفحص  

قل لي   وف: " كبهذا المعنى، يعلن تشي  ٣٩عطشك".    يرويتلك المرأة: "لدي ماء، ماء جديد مختلف، الماء الوحيد الذي  

 ٤٠  ."من أنتقول لك وسأ بماذا ترغب 

؟ غبماذا ترب ، ماذا تريد االنأنت . وبطريقة حقيقية وعميقةما نريده في يكمنكل شيء و في رغبتنا،  كياننا يكمن كل ف

، ]...[ هي أحد األشياء التي تجعل ما أقول أكثر خبرتي الحياتيةمن  ينيالمستمر للرغبة، التي تأت ذكري"أعتقد أن 

، ألن الكثيرين  "من الجميع  أقل شيء معترف به  ا ، ولكنهإنساني كما هو واضحشيء  ا[، ألنهتشويقا   ]أكثر لطافة

 . ادوس عليهالوآخر،  اه اتجنظر في لا -كما قلنا قبل قليل  -يودون خنقها 

هذا السؤال عن إلحاح وجودي، يعبر  ها؟  ان؟ من أين نبدأ في استعادة الحياة التي نخاطر بفقدا الوضععيش في هذن كيف  

 العدمعلى الرغم من انتشار  تواصل المقاومةالتي  ،لالختزال لرغبةابسبب عدم قابلية ففهو مثل شوكة في الجسد. 

  اتجاه  الىبتحويل نظرنا  نستسلم: إما أن آخر بديل  ونجد أنفسنا أمام، يزداد السؤال التهابا   ، مأساويةالحياة الذي يجعل 

إلحاح القلب الذي ال   باتباع دع كل رغباتنا تصرخ، نأن أنفسنا، أو  وبخداع بعدم وجود أي مشاكلآخر، والتظاهر 

 .الصراخب، وضيقنامن  إنطالقا  ، واقعالتعرف على ال نحن نستطيعف يستطيع أحد إخماده. 

  محبطين  نكتشف أننا في بعض األحيان ف؟ -في النهاية  - يوجد شيء لمصرخ، إذا ن ولكن ... هل من المعقول أن 

سبب هذا اإلحباط،  فالصراخ.  األمر فيهايستحق الى درجة  يسود الشكأخرى،  مراتفي ومتعبين من الصراخ. و

. لكن وجود الصرخة،  بكل أنواعها  عدميةالتلك الرغبة التي تقاوم    بوجودقلب،  الهذا الشك هو أننا نسلّم بوجود صرخة  و

 االندهاشفي ، نبدأ ذلك لدرجة أننا عندما نفكر في ٤١ ."األشياء المسلم بها على االطالقوالسؤال، والرغبة، هو أقل 

 ؟الصرخةعني وجود ي اآلن، ماذا و. ا وجوده من

 

 
 . ٣٢-١١:  ١٥إنجيل لوقا  ٣٧

٣٨ E. Varden ، ،العزلة المفتتة. عن الذاكرة المسيحيةEdizioni Qiqajon – Comunità di Bose,  ،١٤٣، ص  ٢٠١٩، مانيانو . 

 . ٤٢-٤:  ٤راجع إنجيل يوحنا  ٣٩

٤٠ A. Cechov ، " سرديات، " قصة مملة ،Einaudi ٢٠١، ص ١٩٧٤، تورينو . 

 .١٩٧٧يناير   ٢٣، يوم التأمل للمتزوجين، ميالنو، الوثائق السمعية والبصريةأخوية الشراكة والتحرر،  ٤١

 . ٧٦، ص الحس الدينياألب لويجي جوساني،  ٤٢

٤٣ M. Maggiani ١٥، " تغير الحياة "، ص . 
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نحن نأخذ الصرخة  :  هو ما قلناه. والسبب  االثباتإجابة. يصعب علينا أحيان ا فهم مثل هذا    هناك صرخة، فهناك  تإذا كان

جوساني  األب هنا يحدد و ، في خبرتنا الشخصية يبرزواإلخالص لكل ما ، الى النهايةاستخدام العقل وب . كأمر مسلم به

.  موجودة فاإلجابةورغم غموضها   ٤٢ ".نفسه السؤال فعلفي متضمن   " "االجابةوجود على تأكيد  الإن  : " دائم نقانو

  ة موجودهي    االجابةأن    Maggianiوهي متضمنة في السؤال )في هذا االتجاه، في المقابلة المذكورة، يالحظ ماجياني  

 (. ٤٣ بالفعل في السؤال"

المعنى،    السؤال عن إن    ٤٤".    له   إجابة  بوجود عترف  نالسؤال إذا لم    ننا نقمعإ  ، " بقوله  جوسانياألب    يعقب في الواقع،  ف

"، اختبارها ناالوجودية التي يمكن الطرق تتجاوز جابة نهائية إل" لشمولية، تأكيد ضمني  و، هتحقيق الذاتوالحب، و

بنية انسانيتي القائمة  في ديناميكية شخصيتي، في  متضمنألن وجوده وأكرر، ؟ ه موجود. لماذا أعرف أنه موجودلكن

 ٤٥ية".غير طبيع بطريقة  لخنقنا تلك االحتياجات"،  متجاوز" وجود شيء  فرضية من تخلصناإذا ف. "االحتياج على 

 اخالصرالذي يقبل ( "أنت" ٤ 

إذ أن . له األسمى التعبير وفه، عقلناشكل ي الذي و، هتحقيق الذاتالحب الكامل وو معنى الشاملال السؤال عنإن 

  صرخة الهناك  ما كانت. وإال ما نستطيع قياسه حتى لو كانت وراء أفق، االجابة"يجبرنا" على تأكيد وجود  طرحه

هي نسيج العقل نفسه، عندما نقول: "هذا التي  ،  يةوجود السؤال. عندما نلغي فئة االحتمال  أن نفسر ألنفسنا   ما استطعناو

إذا وجدت نفسي ضائع ا في  فديناميكيته الحيوية.  نخمدو ههر، ننكر العقل في جواالجابةغير ممكن"، لصعوبة تأكيد 

  ما   شخص وجود  ية احتمال يلمح الىكثر معقولية. لكن الصراخ األ  الفعل ويكون هذامساعدة!" ال" طالبا   أصرخ س غابة، 

  شخص آخر وجود يةاستبعاد احتمالمطلقة بطريقة ال يمكنني ف ، تلك االحتمالية مهما كانت بعيدةوصراخي.  يسمع 

أنكر إمكانية    -بسبب الصعوبات التي أواجهها    -. لذلك، في نفس اللحظة  ا  غير معقولالصراخ أمر  كان. وإال  يسمعني

  تي تغري بقوة ( ال٤٧  "الالعقالنية" )هذا "اليأس"  وهذه هي.  فيظلم عقلي  الصراخأقمع  وجود شخص يسمع لصراخي و

  بإنكاره ويقول: "هذا غير ممكن"، في مسيرته ولصعوبات التي يجدها بسبب ا: -كل واحد منا و -اإلنسان المعاصر 

؟ عندما نجد  من جديد  السؤال  يستيقظضعف الرغبة. متى  والعقل    وإظالم  ختبر تالشي السؤالي،  وجود االجابةإمكانية  

 مثلما رفع، نجهد أنفسنا بالتخيل ال. لذلك الشاملللمعنى يستجيب، حضور يرقى إلى مستوى طلبنا  ورا  أمامنا حض

على السؤال العميق   يجيبأنه وقد سمع عنه يقترب هناك شخص عندما علم أن  صراخه عاليا   األعمى بارتيماوس

   لحياة البشر.

َس َجالِ " س  اأَلْعَمى اْبن  تِيَماو  ، َكاَن بَاْرتِيَماو  ِريقِ َْستَعِْطيَوفِيَما ه َو َخاِرٌج ِمْن َأِريَحا َمَع تاََلِميِذِه َوَجْمع  َغِفير   . سا  عََلى الطَّ

 : خ  َويَق ول  ا سَِمَع َأنَّه  يَس وع  النَّاِصِريُّ، اْبتََدَأ يَْصر  َد، اْرَحْمنِييَا يَس وع  اْبَن دَ " َفَلمَّ وَن ِليَْسك َت، َفَصَرَخ   "!او  َفاْنتَهََره  َكثِير 

َد، اْرَحْمنِي"َأْكَثَر َكثِيرا :  ا اأَلْعَمى َقائِلِيَن َله : . " يَا اْبَن دَاو  ْم! ه َوَذا ي نَاِديكَ " َفَوَقَف يَس وع  َوَأَمَر َأْن ي نَاَدى. َفنَادَو   . " ثِْق! ق 

   ٤٨". َماَذا ت ِريد  َأْن َأْفعََل بَِك؟"َفَأَجاَب يَس وع  َوَقاَل َله :   َفَطَرَح ِردَاَءه  َوَقامَ َوَجاءَ إَِلى يَس وَع 

وهو الذي ، يمكن الصراخ له االنسانيةلتاريخ، هناك حضور في أفق الحياة دخول يسوع في امنذ ذلك الحين، منذ و

ال يمكن ألحد    حضورصرخة كل واحد منا: »ماذا تريد مني أن أفعل لك؟ ". هناك من يعانق صراخنا،   أماميسألنا، 

إن إمكانية لقاؤه متاحة  في التاريخ.  وسيبقى، لنااصر معإنه  ، اآلنويحدث  حدث في الماضي ألنهأن يلغيه بعد اآلن 

عجزنا أمام األشياء التي تستحوذ علينا  جفاف أو تعب نعاني منه،    من. مهما كان الوضع الذي نحن فيه  لكل واحد منا

الستماع  من منع أن يصل اليه واالعدم الذي يهاجمنا، فلن يتمكن أحد، مهما كان الموقف الذي يتخذه، أو العجز أمام 

  لك؟".  صدى سؤال المسيح كما وجه إليه شخصيا : »ماذا تريد مني أن أفعلو إلى رنين
 
 . ٧٥ص الحس الديني، األب لويجي جوساني،  ٤٤

 . ١٦٠ص ، نفس الكتاب ٤٥

 (. ١٦٢، صالحس الدينياألب جوساني، . )السرحركة االنسان الذي يعتمد عليه أيضا . إنها فكرة هو مقصد كل ويكتب األب جوساني: إن قمة انتصار العقل هي إدراكه لكائن مجهول، اليمكن الوصول اليه،  ٤٦

 . ١٠٠الى  ٩٨، الصفحات من  الحس الدينيراجع األب لويجي جوساني،   ٤٧

 . ٥١-٤٦: ١٠قص إنجيل مر ٤٨
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"، االبصار" أستطيعحتى  ٤٩ !"،أن أبصر يا معلم، : " األعمى وال شيء يمكن أن يمنعنا من اإلجابة مثل بارتيماوس
 .من العدم  نيتخرججاذبيتك التي  اختبارأي 

إيقاظ حب  بصرخة إنسانيتنا،  احتضانالقادر على  أوقفنا هذا الحضور، اوسلماذا نحن معا؟ ألننا أيض ا، مثل بارتيم
نحن  ف. العدمحتى ال ننزلق إلى  في مسيرتنا نادعمبتصور، ال يفوق تجاهنا أنفسنا، وحنان في ال يمكن اختزاله  نهائي

، يمكننا أن نعيش  وسطناله فينا و  مكانإفساح  وب،  الحضورهذا    هناك  اإلنجيل. فقط ألن  عمىثل أعلى وشك الصراخ م
 .حياة كاملة 

وعي  والصمت صالة،  ف شيء،    الليس  الصمت ]...[  فالصمت. »إنه  له اسم. ماذا؟    حضورهذا اللنا  في   المكانإفساح  إن  
نضيع الكثير من الوقت في الحديث عن أشياء ال قيمة لها وال تقدم لنا أي  إننا  ٥٠سؤال«.إنه هللا، ]...[  بوجودنا أمام

: "ال تصرخ، ال للتعود على تشتيت انتباهنا بطرق مختلفة  - لنايقولون أمام كل أولئك الذين ومساعدة في الحياة. 
 إذا اهتزف. " يسوع، ارحمني!يا : "صوته أعلىب، الذي صرخ اوستصرخ، ال تصرخ!"، يمكننا أن نفعل مثل بارتيم

 عدم   ناالحياة التي ال مفر منها، يمكن درامافي و. هذا الصراخ صمتنا سيمأل، لذواتنا حبمن الدنى األ القدر في داخلنا
، وينحني  ةوالقلق شوشةيعانقنا، ويحتضن كل إنسانيتنا الم حضورلضعفنا وعجزنا، ألن هناك  عدم االستسالم، واللوم

  . منا: "ماذا تريد مني أن أفعل لك؟" كل واحد  يسألحنا واعلى جر
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