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 ــــونــــق العيــــبريـــــ
 ما الذي ينقذنا من قبضة العدم؟ 

 
 ل الثاني الفص

   لحياة؟ "ل العميقة هوةهذه الكيف نمأل  "
 

وضعناه في مركز اهتمامنا هو سؤال أساسي: "ماذا ينقذنا من قبضة العدم؟". كيف يمكننا عدم الرضوخ  إن السؤال الذي  
المعنى؟ إن الصدمة    خواء وسط آالم الحياة التي ال مفر منها؟ ما هي اإلجابة التي يمكننا بها الرد على  وعجزنا    ضعفنا ل

 وجعلت السؤال أكثر حدة  نخاف على حياتنا،  جعلتناالناجمة عن تفشي فيروس كورونا، التي هزت كل واحد منا  
   .تحليل محاوالت إجابتنا بمزيد من الوضوحبوضعنا في الظروف التي تساعدنا على 

 

 ( محاوالت غير كافية ١

 
 حجج لم تعد تؤثر في أحد أ( 
      

، كما تبين  فقط  ب. لكن الخطلالنتصار على تحدي العدم الذي يمضي الى األماميكفي    واحد  خطابيعتقد البعض أن  
  إعادة إطالق اإلنسانية على    ين الفكر والفلسفة والتحليل النفسي أو الفكري غير قادرإذ أن    لنا تجربتنا، ليست كافية.  

،  أيديناشبكة اإلنترنت كل شيء في متناول  وجود المكتبات مليئة بها ومع ف. ذواتناوتجديد  بعث الرغبة فينا من جديدو
ففي   كل منا. "  في أعماق  يهتزكلما زاد االهتمام بما    النقصهذا  بونصبح واعين  .  التفشيذلك يستمر العدم في    معو

  عرفن، وكيف  الدرعذلك  خترق  نما على المحك يتم حجبه أو قمعه أو تجاهله أو تحريفه. كيف  شيء    االنسان هناك 
إحساس كثيًرا ما نهمل  وفي دراسة السلوك البشري    منهمكون   إذ نحن ؟  لإلنسان  النهائي  طموحالما إذا كان هذا هو  

 ٥٠ ". اإلنسان بالضياع
: "يمكنه  المؤلمة شكسبير بطريقته  ويستنكر ذلك  !  هي بال فائدةو  ،أيضا  الكلمات التي نسمعها ونقولها  هي كثيرةكم  

  عليك البحث  هي حبتين من القمح في شجرتين من القشر. وحججهالتحدث إلى أجل غير مسمى وعدم قول أي شيء. 
  السير في دائرة مفرغة بحجج لعقل  ليمكن  إذ    ٥١  ."البحث  عناء  تدرك أنها لم تستحق،  اتجدهطوال اليوم، وعندما  عنها  

  يفتتن بها لعبة مفاهيم يمكن أن    تجاهاالنحراف    دائماً الى إغراءالذكاء ]...[  ويتعرض    حقيقي. "  خالية من أي مضمون 
  ٥٢ ." الواقعيوحد بينه وبين   ذيال الصلةلرباط  ه بقطع إدراكهدون ب

العطش   ملءالحياة و  حببه  ليس هذا ما يمكن  إذ  ؛  سليمةباختصار، ال يكفي اقتراح مفاهيم، مهما كانت صحيحة و
  استنهاض "مجموعة من األفكار المختلفة المفككة التي لن تكون قادرة على    - حتى "خطاب ديني"    وال الذي يميزها.  

عن السمو أو  وعن للا،    والتحدثرؤية دينية،    ناال يكفي أن يكون لدي و اليوم.    حرك انسانييمكن أن    -  ٥٣  اآلخرين"
، الوجودي فراغال نختبرو يينأو حتى مسيح  ياً نا أن نكون متدينين ثقافللخروج من مستنقع العدمية. يمكن عما هو إلهي
سواء    -خالقية  األمجردة والعظات  ال  تستطيعلن  و.  التي نعلنها والقيم    نقولهامن الكلمات التي    أبعدو  بل  حتى اليأس،

ساعة  تشير  إذ  كافية،    بلم تعد الخط  : "Evdokìmov. لذلك، يكتب  تخليصنا من قبضة العدم  –كانت دينية أو علمانية  
مكان حضوره  نصبح  ،  المسيح  نصبحأن  ، بل  فقط  الحديث عن المسيحاألمر هو  التاريخ إلى الوقت الذي لم يعد فيه  

   ٥٤.وكلمته"
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
. ١٨٨، ص ٢٠١٠، موندادوري، ميالنو والعقابالجريمة ،     F. Dostoevski ٥٥ 

H.V. von Balthasar . ١١، ص ٢٠٠٥، ياكا بوك، ميالنو ١، مجلد إدراك الشكل. المجد. نظرية جمال الهوتي،     ٥٦  

“Pulchritudo consistit in duobus, scilicet in splendore, et in partium proprtione. Veritas autem habet splendoris rationem et acqualitas tenet ٥٧  
         locum proportionis” (San Tommaso, Commentum in Primum Librum Sententiarum, distinctio III, quaestio II, exposition primae partis).   

٥٨H.V. von Balthasar   ،١٣٨، ص إدراك الشكل. المجد. نظرية جمال الهوتي 

.١٣أنظر هنا، ص  ٥٩  
١٣٦، ص ١٩٦٥، سانسوني، فلورنسا القيامةليو تولستوي،  ٦٠  
٦١. von Balthasar ١٣٨، ص إدراك الشكل. المجد. نظرية جمال الهوتي 

 
 

 

 

فالمعرفة  .  نا من التغلب على العدمجزًء بسيطاً مما يمكن    المفاهيم، حتى عندما تكون جميعها مثالية، أن تنتجوال تستطيع  
تغيير المفاهيم وزيادة معرفتنا الفكرية  ال يكفي  دية والملموسة. ووالعدمية الوج  منافسة  ها أي نسخة، ال يمكنب،  الكاملة

 للنجاح في الحياة.
،  المواسية  تارالثرثهذه  إن    : »واقعيةأي خبرة    من  للكالم الخالي  عدم تحملهدوستويفسكي بطريقته الخاصة عن  يعبر  و
لدرجة   كريهة بالنسبة ليأصبحت  حتى    ،بال تغييرهي،    هيدائًما  تظل  ،  التي ال تتوقفكل هذه الكليشيهات المستمرة  و

عدم التحمل . لكن سبب  ٥٥  في وجودي «  ا، يتحدث عنه   أناوليس  شخص آخر،  أن  أحمر خجالً حتى لو    أنني ]...[
أنه    : »بقوله  Balthasar  ارسبالت   يهيشير إل  -  بطريقة مباشرةنختبره  الذي  في عصرنا و  متفشياً الذي أصبح    -  ذلك

:  المنطقية  ا استنتاجاتهالحقيقة قوة    تستنفذ حججنا الثبات ،  وقيمته  على تأكيد الجمال  ينقادر  ناأن  نعد نعتقد فيه في عالم لم  
دور وفقًا لإليقاع المحدد مسبقًا، مثل اآلالت الدوارة أو اآلالت الحاسبة اإللكترونية التي يجب  ت  ةالمنطقي   قياساتنا أي أن  

البيانات    تخرجأن     ت ا هذه القياسوستنتاج ]هذه األسباب ،  ادقيقة، ولكن العملية التي تؤدي إلى  كل  عدًدا معينًا من 
، ولكن، طالما  حقيقية. يمكننا أن نقول أشياء  ٥٦  "  االستنتاج نفسه لم يعد مقنعاً و  اً أحد  توقف[ هي آلية لم تعد  ةالمنطقي

الجمال هو  ف،  ٥٧  "pulchritudo est splendor veritatis"  -   ناجمال ملموس يجذب كأنها ال تحدث أمام أعيننا  
فون بالتسار    يواصلفي الواقع،  فاآلخرين.    لن يوقفو  فلن يوقفنا  –  القديس توما األكويني  ؤكدروعة الحقيقة، كما ي

Balthasar  :عالمة الجمال، فإن معرفة    للقديس توماالروعة التي تشكل بالنسبة   الى هذه  ت الحقيقةإذا افتقر  "  بقوله
  ٥٨. على حد سواء"  أمراً برجماتياً وشكلياً الحقيقة تظل 

 
 تعـــــدد القواعــــد  ب( 
 

 االلتزام   التي تحث علىنداءات  ال. وهكذا تتضاعف  منظومة أخالقيةلعدمية الوجودية هو  اأن ترياق    يعتقد البعض اآلخر
بقاء المرء  من أجل"األشياء التي يجب القيام بها"، والتي يمكن أن تحظى أيًضا بالطاعة واالحترام، وعلى الواجب، ب

وكما  .  وعلى الحاجة الملحة لمعنى ،  ضيق األناتعطي رداً شافياً ولو بقدر قليل على    ال   ا لكنهوالمختلفة،    راحته ووسائل  
واحساس مفرط  الواجب،  سوى  يبقى    ال   معنى،ال  بأنه في غيا  في وقت سابق: "  تهقال الصديق الشاب الذي ذكر

  هذه الصحوات  "وبعد:  بقوله   . وهو تصور أعرب عنه جيًدا تولستوي ٥٩  "أكثر الى القاعيدفعني    ال يجدي مما   بالواجب
،  وكان يحتفظ بيوميات  مراعاتها إلى األبد.    كان يقترح على نفسه، ودائماً   قواعدال  Nechljudovنيكلودوف    كان يضع

في كل مرة، ولنفسه. ولكن بعد ذلك،  كما كان يقول  بفتح صفحة جديدة  :  عنها أبداً   تمنى أال يحيدحياة جديدة،    وكان يبدأ
، حتى  كافية   األخالقوليست  .  ٦٠  "  كان سقوطه أعمق من النقطة التي انطلق منهاما  غالباً  ، ومن جديد  كان يسقط]...[  
:  وراء ذلك بقوله  للكشف عن السبب العميقمن جديد  Balthasarبالتسار الينا يعود هنا . ومشتركة بينناتكون  عندما 

التي و[ بالمتعةاالمتالء واإلحساس ب لنا باختباريسمح الذي ]ذلك السحر الذي يجذبنا و المتعةتلك إلى  الخير"إذا افتقر 
  ٦١المتعة الحسية". قائمة على المنفعة و الخيرب  تظل عالقتنا،  الجمال عند أغسطينوسعالمة هي 

أخالقي،   مجهودعلى أي  االمتالء،  على  ،  الى تحقيق الذاتعلى التعطش  لتأسيس إجابتنا  نعلم جميعًا هشاشة أي محاولة  
تية  الحيا  ناوبرامج   نا مشاريععدم قدرة  كبالغين على العيش مع  دنا  . ومع ذلك، إذا اعتلاللتزام  الشخصي  نا على مقياسأو  

الفراغ قوي ب  يهمين على الشباب إدراكإذ    من عمق ذواتنا.    النابع االحتياج  تلبية  على  القيام بها"    الواجبو"األشياء  
  ربما بطريقة متناقضة، عن طرقأو  بطريقة ما،  يبحثون  و  –  مستترين  احتى عندما يكونو  -معنى  الى    شدأوجوع  
شهور في   منذ عدةفي مقال نشرته    Susanna Tamaroفرار. وكتبت سوزانا تامارو  للأو    لإلشباع التام  أخرى

 ":هكذا يسقط أبنائنا بسبب شعورهم بالضعف والوحدة  بعنوان " Corriere della Seraبريد المساء صحيفة 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
٢٠١٩أكتوبر  ١٨، ’’بالضعف والوحدة، هكذا يقع أبناؤنا‘‘، جريدة كورييري ديال سيرا بتاريخ    S. Tamaro ٦٢   

١٨٢، ص  ٢٠١٩نوفمبر  ١٦أمبرتو جاليمبرتي، ’’الحس اليوناني بمقياس األشياء"، الريبوبليكا بتاريخ  ٦٣  
  ٣٢-٣١الصفحات  ٢٠٠٣ ميالنو، موندادوريإله النساء،  رو، ل. مورا ٦٤
١٨، ص ١٩٧٢ريتسولي، ميالنو في زماننا، إ. مونتالي،  ٦٥  
٢٠٧، ص ١٩٦٦إ. مونتالي، ’’قتل الوقت‘‘، السادجاتوري، ميالنو  ٦٦  
١٨٨، ص   ١٩٧٩بوك، ميالنو  ـ ياكا  ٨، مجلد تأمالت عن الكنيسةإتش. دي ليباك، ’’أم الكنيسة"،  ٦٧  
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مجموعة من األصدقاء فقدوا حياتهم بسبب    وقع ضحيته   على حادث اليم  تطلعنا األخبار" ال يمر نهاية أسبوع بدون أن  
بعد قضائهم سهرة  حاد الطريق  تصادم على  الليلية.    صاخبةث  النوادي  أحد  الواقع  في  هذا  المحاولة الحتواء  وفي 

المأساوي يتم استدعاء استراتيجيات جديدة مثل: المزيد من الرقابة، التحقق من درجة الثمالة عند الخروج من النوادي  
ضرورية،  الليلية، توفير وسائل مواصالت لنقل الشباب الى بيوتهم في أمان وصحة جيدة. إنها بكل تأكيد إجراءات  

في جزء منها، ولكنها ال تختلف كثيراً عن الرغبة في وضع سور من األسالك الشائكة للحماية من  ومنقذة للحياة  
.  […]إنقاذ حياة البعض بال شك، لكن تبقى الهوة السحيقة دائماً هناك أمامنا  يمكن  ذلك    إنالسقوط في الهوة السحيقة.  

 ٦٢قف أحد ليسأل: لكن ما الذي يحدث؟ ". هو أنه، بعد كل هذه الحوادث المتكررة، لم يتوإن ما يثير دهشتي 
األسوار واألعمدة وإذ ال تكفي القواعد    أن الحل هو "األسالك الشائكة".  ب  االعتقاد  نافي مواجهة الهوة الوجودية، ال يمكن 

ؤكد خبرتنا ذلك  ت  إذللحفاظ على الحياة من الفراغ. ال يمكن أن يكون هذا هو الجواب على سر وجودنا،    الحمائية 
هو الذي "، المقياس السليم  ، ما أسماه اليونانيون " تحسين، بمزيد من الدعيناتتغير األمور حتى لو است ولن . باستمرار

ثقافة الحدود   عودةأود  . "الزائدة عن الحدوالرغبات   الطموحاتو االندفاعات حمينا من ت الحدود التي منظومة أخالق
 ٦٣".  Galimberti اليمبرتيجكما كتب    ،ثقافتنا التي ال تعرف حدود للرغبة الىهذه 

اليونانيين حتى    ذ، منهدنةالذي ال يعطينا فترة  فأمام مغاالتها وافراطها،  ؟  هي عيب يجب تصحيحهإذن    الرغبةهل  
ضمن  ووضعها    لتقليص الرغبة. لكن هذا الصراع الشرس  الرغبة   يومنا هذا يبدو أن االستراتيجية الوحيدة هي تقليص

  قييد. إن فشل أي محاولة لتوعلى مغاالتها المقلقة، عدم محدودية بنيتهااألكثر وضوحا على  البرهان حدود مقبولة هو 
األغسطيني في عمق  القلب القلق  ديمومة    ظهر تعدم قابليتها لالختزال، و  وضع حدود وفرض قواعد، يظهر بالرغبة  
 كياننا.

 
 سقف الرغبة  خفضث( 

 
:  بقولها  Luisa Muraro  تالحظ لويزا موراروكما    ،راالنتشاإن محاوالت الحد من الرغبة وإخفائها متواصلة وواسعة  

يبدأ الخداع عندما نبدأ في التقليل من شأن  و.  بالقليل ضىرن  أنأي  ذاتي:  العتدال  الاالعتراض والخداع يأتيان باإن    "
، بالتالي". وبطبيعة الحالقوتنا، التي هي محدودة  ل  بالنسبةضخامة احتياجاتنا ونبدأ في التفكير في أننا بحاجة إلى قياسها  

الحقيقية،    اهتماماتنا   نخدمأخذ أي نتائج كأهداف، ولم نعد  ب،  اتمثل تلك الخاصة باإلعالن  وهمية فإننا نلتزم "برغبات  
الى العمل أكثر من أجل  األمر بنا ، ينتهي ففي الواقع ؛ " الحقيقية " ولم نعد نفعل ما نهتم به حقًا، ولم نعد نسعى لراحتنا

في  أجد صعوبة  إنني    : "الشبيبة أحد  كتب لي   كما  خداع قلوبنا. بمحاولةنخفض حاجز رغبتنا،  لذلك    ٦٤.  كسب أقل"م
ما أتهاوى  العيش على قدر رغبتي نملئ   : " Montaleه  قال مونتال  .  "القليلأقل  في النهاية أرضى ب، ووغالباً  إننا 

القليل من الرجال هناك  تمأل هذا الفراغ. وبما أن    مشاغلدون  بقتل الوقت    إذ ال يمكن   "  ٦٥  ".بأشياء ال قيمة لها  الفراغ  
يقوم  االجتماعي للقيام بشيء ما، حتى لو كان هذا الشيء    االحتياجعلى النظر بثبات إلى هذا الفراغ، فهنا    ينقادرال

 ٦٦نا من جديد ". هذا الفراغ في من عودة الغامض الخوفتخدير بالكاد ب 
  أن نضعه في مركز اهتمامنا حقًا    يستحقاليوم من اكتشاف النسيج األصلي لرغبتنا؟ "إن ما    أهميةهل هناك شيء أكثر  

ومدى   االنسانية   طبيعةال  بللضعف البشري:  لالتي يدفعها الجميع    الضريبةليس    -   de Lubac  يالحظ دي لوباككما    –

إنه  لرغبة اإلنسان؛    الحقيقيةبالقامة  اف  لعصرنا هو على وجه التحديد عدم االعتراألكثر تهديداً  خطر  فال  ٦٧.  "ارغبته
مختلفة بتشجيع من أولئك الذين لديهم مصلحة في السيطرة على  بسبلويأتي   متنوعة  طرق  إتباع   هاعتراف يمكن عدم  

 حياة اآلخرين.
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٥٥، ص رسائل برليكهسي. إس. لويس،  ٦٨  
، يونيفرسال ميوزيك٢٠١٩العيون "، لمغني الراب ماركاش،  –" كل هذا الالشيء  ٦٩  
منتجات الشعاب المرجانيةتاجر  ، المرآة العمياء جوزيف روث،  ٧٠  

 
 

 

التعاطف  مشاعر    : »إن أعمقاسم أحد الشياطين()   Berlicche  على لسان، بحكمته، هذا المفهوم  Lewis  يضع لويس

.  ربحهاهو دائما نقطة    ا ابعاده عنهووأعمق دوافع أي إنسان هي المادة الخام، ونقطة البداية، التي قدمها له العدو ]للا[.  
ما يحبه اإلنسان  م ، أو الموضة، بدالً العرف، من المستحسن دائًما استبدال مقاييس العالم، أو المحايدة حتى في األمور
، من خالل  التي تشكلناغباتنا  ر  وعنعن أعمق دوافعنا،    وهو إبعادناهذا هو التكتيك الشيطاني:    ٦٨  حقًا أو يكرهه«.

، الذي تستخدمه جميع القوى لفصلنا عن أنفسنا، يظهر الحبل بمجرد أن يهزنا الواقع مرة  االلهاء. لكن  انتباهنا   تشتيت 
عبارة    نستعير اإللهاء،  وباستخدام  خداع المعتاد.   فقاعة ال  بخرقفيروس كورونا هذه،    فترة تفشيأخرى، كما رأينا في  
 ٦٩ ليس الفراغ."والوقت،  مألأإنني  ، "كأنها شاهد قبر، التي تبدو Marracash مغني الراب ماراكاش

 

 ( انسانيتنا  ٢
 

الواقع، يصبح كل شيء غريبًا، كما يقول   بشمولية ناعلى كياننا، ويعيد إحياء اهتمام يستحوذ تماماً إذا لم يحدث شيء 
كرة    داخلأنه مغلق  ك   واحد كان يجلس، وكل  ممنه  واحد  الغربة حول كللقد نمت    : »Joseph Roth  جوزيف روث

، سواء كانت علمانية أو دينية، وال  وحدها  ولكن ال الخطب   ٧٠إليه«.    بدون الوصولإلى األخر    ينظر منها زجاجية،  
بالمناشدات   باسم الدين، قادرة على تخليصنا بالكامل من  التي يجب اشياء  باأل"ولواجب،  ابااللتزام  لقيام بها"، حتى 

 .حينه في  هاالهتمام الذي ذكرنا تنملومن  رغبتنا ضعف
عرف بالفعل  أ يم إغراء هو االعتقاد بأننوهذا موثق بالرسالة التي كتبها لي صديق شاب: "اكتشفت في نفسي أن أعظ

. كل األشياء،  حافة العدمدائًما على    جدنيالعدم؟ ". لكن في الحقيقة أقبضة  من  ينقذنا  اإلجابة على هذا السؤال:" ما الذي  
وبعيدة إلى حد ما ]غير كافية    متساوية  ها كلفيمكن أن تصبح مملة،  الجامعية    حتى شهادتيوحتى صديقتي أو دراستي،  

بدا لي  العواطف( وكلما نظرت إليها كلما    ها الالمباالة )التي ال تفلت من  هأدرك هذ  وبعد ذلك فقط الرغبة[.    هوةلملء  
التحدث إلى زمالئي في  بمجرد، حتى أنني محاط بالعدمأدرك و ما أعتقد أنني أعرفه. حتى مع  تناقض أنني أدخل في 

ننتقل من موضوع إلى آخر دون أن نتذكر ما كنا نتحدث عنه من  ثم  ،  يتعلق بالعدمبيننا يدور  الذي  الحوار  ف:  الدراسة
لست بحاجة  ف.  لم أخلق من أجل العدممثل هذه اللحظات، وهو أنني    وأنا أقف أمام  قبل. ولكن هناك شيء واحد أفهمه

يبدو لي أن مجرد    قبضة   من  ويخلصني يمسك بي  أحتاج إلى شيء  ألنني  للحديث عن الهواء المقلي،   العدم، ولكن 
 .  "مالحظة هذا ال يكفي العتراضه 

، هناك عنصر حاسم ال غنى  العدمأننا لسنا مخلوقين من أجل ب  يإدراك عندعلى وجه التحديد  -أقول  -وبدالً من ذلك 
 انسانيتي.اكتشاف و، ةي اإلنسان تطلعاتياكتشاف إنه : الذي ينقذنا من قبضة العدملتحديد ما  مسيرة حياتنا عنه في 

  منتقاه أي إجابة    ها ، والتي ال يمكننا إعطاءخداعها، والتي ال يمكننا  تترك نفسها للخداعما هي إنسانيتنا هذه التي ال  
إنسانيتنا  إصابة  على الرغم من  ومن العدم.    ينقذانا ، لكنهما ال  بالضيق  الشعور  ان يغطي  االلهاءالخداع وف؟  تقديريبشكل  

وهذه عالمة    ، عليهاأول شخص يمر  من    إال أنها ال تترك نفسها للتشوش وللخداع،  وتهلهل مظهرها وتشوشها،  بالجراح
تبدو عليه.    تشوشاً على أنها أقل   في بعض األحيان، بسبب االفتقار إلى الوالء أو االنتباه أو األخالق    ومع أننا مما 

أننا اتبعنا   ،عاجالً أم آجالً   ،فينا تجعلنا ندرك التياإلنسانية إال أن ، نستسلم لهما هو غير حقيقي و  نسير وراءالمطلقة، 
، في إشارة إلى وهم من الوهمماضي  ،  François Furetوهًما كبيًرا، كما قال عنوان كتاب للكاتب فرانسوا فوريه  

 .الشيوعية
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  ٢٠٠ - ١٩٩، الصفحات ١٩٨٢نو جاكا بوك، ميالمندهش من الفرح، سي. إس لويس،  ٧١
٣، ص ٢٠١١ميالنو ، ريتسولي، جذور الزعم المسيحي األب لويجي جوساني،  ٧٢  
٤٢، ص ٢٠٠١، بور، ميالنو المودة والبيتاألب لويجي جوساني،  ٧٣  
٥، ص الجريمة والعقابفيودور دوستويفسكي،  ٧٤  
٢٠٢٠إبريل  ٢، الهدف ج. مونتييل،  ٧٥  
٢٧١، ص ٢٠١٢، طبعة كاملة، أدلفي، ميالنو يومياتإيتي هيليسوم،  ٧٦  

 

5  
  -   من الخبرةإن ما يعجبني   . "نتفاجأ به في خبرتناالذي ال مفر منه.   نهاية المطافتشكل إنسانيتنا حاجًزا حاسًما في  

عيونكم    واالقيام بالكثير من المنعطفات الخاطئة؛ لكن ابق  م. يمكنكها تتعلق بشيء صادق هو أن  -لويس  سي. إس.  يكتب  
لك  مفتوحة يُسمح  ظهور    مولن  قبل  بعيًدا  أنفسكمالصحيحة.    الالفتةبالذهاب  خداع  لكن  ويمكنكم  تسعى  ،  ال  الخبرة 
 ٧١الحقيقية عندما تستجوبونه بصدق".  يرد باإلجابة إن الكون  .لخداعكم

حكًما، وتقييًما، وبالتالي معياًرا يمكن على أساسه    ألنها تتضمن   –هي النقطة    ها  -  كذلك  خبرةال  حتى تكون ،  لكنو
رغماً  يجب أن نحمله    عبئا وليست  شيئًا يجعلنا نعاني،  مجرد    ت ليس   اإنسانيتنا. إنه هو  صياغة الحكم. ما هو المعيار؟  

 .بالتحديد  ر حكمنامعيا اعيق عالقتنا بالواقع: ال، إنه ي  ليست مانعال يمكن ملؤها و  هوةوليست ، عنا
  عالقتي  لي باختبارعندما فوجئت بوعي في نفسي بتلك القدرة على الحكم التي تسمح    فرحاً ما زلت أتذكر كيف ابتهجت  

  مجموعة معقدة التي هي  المعيار الذي هو إنسانيتنا:    اختبار تم الحكم عليه بذلكهي في الواقع    الخبرةفمع كل شيء.  
لقد  . تلتقيه في مسيرة حياتهابما    ة نفسهامقارن ب  تعملوالتي  بنيوياً   تنتمي الينااألصلية التي  البديهياتمن االحتياجات و

 كانت المعيار النهائي للحكم على ما كان يحدث. في داخليالتي  البديهياتاكتشفت أن مجموعة االحتياجات و
يدفع    إلنسانيتنا هوبالمدى المعرفي  إن الوعي   الحنون  وحتى    المتأنيالوعي  إن    وساني إلى القول: "األب جالذي 

ما يستحق العيش من أجله. يجب أن نسأل    وإيقاف  ٧٢  "،للمعرفة  يعدنيو  ذاتيأن يفتح    هيمكن  فقط  لنفسي  المتحمسو
  تتعلق أن هذه أشياء  والحنان يميز نظرتنا إلى أنفسنا: في بعض األحيان يبدو    االهتمامو  الحماسأنفسنا ما إذا كان نفس  

إنسانية    كم هيجوساني يقول: "األب    عندما نسمع  إذنفيها. يا لها من صدمة    نحنأخرى غير المجرة التي  مجرة  ب
إنسانيتنا، لذلك نجد    من عدم تحمس غالبًا ما نخاف،  فإنسانيتي!  إنسانية  كم هي    ٧٣.  !"وكم هي إنسانية البشر،  االنسان
في نوع من    سقط الحقيقة، وفي النهاية يتالشى كل شيء في المجرد. "لقد    إيقاف، وغير قادرين على  مشوشينأنفسنا 

دون إظهار رغبة  بخدر، وبدأ دون االنتباه إلى محيطه، وحتى ت التجريد العميق، والذي كان يمكن أن يطلق عليه حتى 
متأكدين  ضعنا إنسانيتنا بين قوسين، كلما ترددنا في إدراك قيمة ما يحدث لنا، غير  كلما وف ٧٤ ".في مالحظة أي شيء

في أطفاله    Jesús Montiel. إنه عكس ما الحظه الشاعر اإلسباني خيسوس مونتيل  السير فيهاالتجاه الذي يجب    من
 الحجر الصحي المنزليإن أطفالي ال يتوقفون عن إدهاشي. خالل فترة  "، في زمن فيروس كورونا:  جيشان عاطفيب

ألن الحياة الطبيعية للطفل هي عائلته. لقد الحظت   الوضع قبلون ت بشكوى واحدة، على عكس البالغين. إنهم ي ينطقوا لم 
،  وناتكف  م. ]...[ أنتإلى المزيد  يسعىال    -  ةمثالي بيئة  بالضرورة    دون أن تكون  –أن الطفل الذي يكبر في بيئة محبة  
بمحبة  دليل على أننا لسنا مخلوقين من أجل المشاريع، ولكن من أجل العيش ال هم كما يقولون. ]...[ أعتقد أن األطفال

 ٧٥."حاضرناوال ينهار  معنىلوضع الطارئ لفقط يكون  فهكذا. اآلخرين لنا اآلخرين ومحبة 
بالغين، من المفارقة، غالبًا ما نكافح  الما يحتاجونه للعيش: حضور الوالدين. بينما نحن على األطفال بسهولة يتعرف  

  موإيتي هيليسف. من الواضح أن هناك بالغين يحافظون على إنسانية األطفال البسيطة ويعمقونها.  الشكوىوننزلق إلى  
Etty Hillesum يا إلهي، ألنك خلقتني كما أنا. أشكرك ألنني في  أشكرك ": يومياتهافي  ت كتبفقد  . لذلك مثال ساطع 

٧٦ ". التي ليست شيئاً آخر سوى كياني الممتلئ بك، بالرحابة ئةبعض األحيان أستطيع أن أكون ملي
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
( ٢٢٣، ص ١٩٩٥، أدلفي، ميالنو العلم المرحترجمتنا اإليطالية. ) راجع كتاب فريدريك نيتشه،  ٧٧  
١٥٠، ص ١٩٨٠، مارييتي، توريو الحب والمسئولية)البابا يوحنا بولس الثاني(،  كارول فويتيوا ٧٨  
٤٥٧ص  ١٩٩٣ميالنو  –، دار نشر السبت، روما حدث من الحياة، أي قصةاألب لويجي جوساني،  ٧٩  
١١٤ – ١١٣، الصفحات ١٩٩٣، بومبياني، ميالنو المسرحية كاملةألبير كامي، "كاليجوال"،  ٨٠  
١٩٧٠عزيزتي"، كلمات وموسيقى جوتشيني، " أنظري يا  ٨١  
٢٨ – ٢٧، الصفحات ٢٠١٠، جاكا بوك، ميالنو ميفبوسيث، شاول الطرسوسي. ميجيل مانياراأوسكار ميلوش،  ٨٢  

 
 

 

 

 اإلنسان " كامل ( " فن ’’اإلحساس‘‘ ب٣
  

في كثير من األحيان نسيء معاملة  ف، كل يوم، على األقل لحظة حنان حقيقي تجاه نفسه، تجاه إنسانيته؟  منا لديهمن  
نود الهروب منها ومن ناحية أخرى ال  إننا  إنسانيتنا، التي ال تسمح لنفسها بأن تغريها األكاذيب:    ونغضب منأنفسنا،  
ها على لسان قولالتي يالعلم المرح  التعبير عن ذلك في كتابه    Nietzsche  نيتشه  وتحسن عبارة.  أن نمحيهايمكننا  
 ٧٧ «.ولليقينلواقع، ولللحقيقة،  الجامحة هذه الرغبة كم أكره : »المسافر

عبارة   دائًما  أذهلتني  السبب  "البابا  لهذا  الثاني:  بولس  الحنان   يوحنا  االنسان   فن   وه  إن  بكامل    ٧٨.  "  ’’اإلحساس‘‘ 
من النادر ’’. ولكن  النزعة العاطفية بال عقلهو عكس  الذي  للعيش و  جوهريهو أمر    بكامل االنسان  فهذا ’’االحساس‘‘

، من نعرفهم  أن نحسب عددإذا حاولنا  و  ٧٩‘‘.  شخًصا مليئًا بالحنان تجاه نفسه!  - جوساني  األب  يقول    كما  - أن تجد  
وتجاه اآلخرين، كما هو الحال    أنفسناتجاه    العنفوالغضب  غالباً ما يسود  اليوم  ففربما تبقى بعض أصابع يد واحدة.  

 .مع الواقع
  روايته  في Camus هو بالضبط هذا الحنان تجاه إنسانيته، كما يكتب كامو انسانكل  اختباره ومع ذلك، فإن ما يريد

ألصبح    ،Drusilla  يا . لو كان لدي القمر،  هو بسيط للغايةمعقًدا للغاية. ومع ذلك    يبدو  كل شيء":  Caligola  كاليجوال 
! ولكن أين يمكنني أن أجد الحنان.  حنوناً أن أكون    باستطاعتيأن  كاليجوال،    يا  تعرفأنت  .  شيئاً مختلفاً السعادة  والعالم  
يوجد شيء يناسبني، ال في هذا العالم وال في   قلبًا عميقًا مثل بحيرة؟ ]...[ ال  أجدعطشي؟ أين    ألروي ني منهما يكفي 

في  . المستحيل! بحثت عنه نييكفي يمكن أن  أن المستحيل بأيًضا ]...[،  مثلك ، على يقينالعالم اآلخر. ومع ذلك أنا   ذلك
أمد يداي وال التقي اال بك، بك دائماً كبصقه على  [  جميعاً   هذا ما نبحث عنهفنفسي ]  حدودآخر  العالم و  خر حدودآ

   ٨٠بأظافري".  العهقتاأود  كجرح الذي بالنسبة ليأنت   ]...[ العذبالرائع و توهج النجومأنت في  وجهي. 
تجاه عطشنا، تجاه إنسانيتنا، ينتهي بنا المطاف بالنظر إليه كجرح    الحنان هذا    أن يكون لدينا بإذا لم نجد "شيئًا" يسمح 

للتخفيف  ، والمأساة. ولكن لماذا نريد التخلص منه؟ حتى ال نشعر ب- وهو عكس الحب تماًما    -  نقتلعه من جسدنا نود أن  
مع  طر الى التعامل  حتى ال نض كل األشياء التي نضع فيها توقعاتنا،    بعدم كفايةال نشعر  حتى  قدر اإلمكان، ومنه ب 

كما يقول كامو: "ال يوجد شيء يناسبني"، أو كما يغني  و.  الحصول عليهبين ما نريد وما ننجح في  التي تفصل   هوةال
إذا   فهمه من الصعب  و، /  شرحهمن الصعب  إنه  ،  أنظري يا عزيزتي، مشيراً إلى عالقة الحب: "Gucciniوتشييني  ج

كل ذلك الكافيًا، / ]...[ أنت كل شيء، لكن   ينوكثير، حتى لو لم تكالتمثلي لي  قد فهمت بالفعل ... // أنت   ونيلم تك
 ٨١ ."ال يزال قلياًل 

"(. كم  أقتلعه )"جرح أود أن    تيالكراهية تجاه إنساني  ( أو"’’االحساس‘‘ بكامل االنسان  )"فن  الحنان يظهر البديل:    عندئذ
  نا : على الرغم من كل جهودنا إلسكاتها، فإنها تنفجر وتشعرعهاوقمإنسانيتنا    بعادمرة نشعر بالقلق ألننا ال نستطيع إ

 .بوجودها في اللحظة التي لم نتوقع فيها ذلك
الحياة في    مونيارابطريقة مثالية. ينغمس    الخبرةهذه    Milosz  من ميلوش  Miguel Mañara  يل مانياراجمييروي  

جررت الحب إلى المتعة،  لقد    رغبته. "أي ملء  نسانيته،  التي في ا  العميقة  هوة ال، لكن هذا ال ينجح في ملء  المنحلة
خبث  ب  بعد ذلكبغضب، ثم  Venereصخرة الملل. لقد خدمت  من وإلى الطين، وإلى الموت ]...[. آكل العشب المر  

القلقة التي  األجنبية  المرأة  الى  و  تماًما، إلى الفرح البائس،  مت أيًضا، مثلكيواشمئزاز ]...[. بالطبع، في شبابي، سع
  المظلمو  العظيم: الحب  السعي لمعرفة ما ال تعرفونهالرغبة في  ولدت في داخلى  . لكن  اخبرك باسمهت وال    امنحك حياتهت

الحياة هذه؟ ماذا أفعل؟ ألن الرغبة موجودة دائًما، أقوى وأكثر جنونًا من أي   هوة مأل  لي أن أوالحلو. ]...[ آه! كيف  
      ٨٢. ! "ظالم العدم الكوني  في أعماق يهب بلهبهلبحر افي مثل حريق   اوقت مضى. إنه
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
٤١و  ١٣شرح المزاميرراجع القديس أغسطينوس،   ٨٣  
    ٣٢١ص ، أشعار ونثريات ، ٦٨جاكومو ليوباردي، "خواطر" ،  ٨٤

 
 

 

 

:  إنها ال تنطفئقلنا هذه هي المفاجأة.  وأقوى من أي وقت مضى، على الرغم من كل شيء.  ،  تستمروتبقى الرغبة  و
 .ازدادت، كلما تخديرهاأو  نا إشباع هذه الرغبةحاولو  طالت حياتناكلما ف

هي   هوةال، ال شيء يتناسب مع عمق قلب اإلنسان، الذي يهتز في كل واحد منا: "إذا كانت  وسأغسطينللقديس  بالنسبة  
، ويمكن  نأن يتكلمو  للبشر؟ يمكن  هوةالأعمق من هذه    في الواقع ما هو ؟  هوةال، أال نعتقد أن قلب اإلنسان هو  العمق

في فكره، ومن الذي   نخوضرؤيتهم وهم يتصرفون بأطرافهم، ويمكن االستماع إليهم عندما يتحدثون: ولكن ما الذي 
يمكنه فعله، وماذا تتأمل، وما الذي تملكه، وما الذي تريده وما  ، وما الذي ك؟ ما الذي يفعله هذا بداخلقلبهنقوم بفحص 

 ؟ذلك الذي ال تريده، ومن يفهم
  هلل ، التي يقال عنها في مقطع آخر: "سيقترب اإلنسان بقلبه العميق، وسيتيجب فهم االنسان بالهوة  لذلك أعتقد أن 

 ٨٣ ."للا
أن يمأل هوة الحياة هذه، هذه الرغبة    هيمكن الذي  ، ما  ة العدمالذي ينقذنا من قبضما    -نكرر مرة أخرى    - ولكن بعد ذلك  

ية  شكل اإلنسان فهي   ٨٤الكون"،عليه    مما صارأكبر  أصبحت  غير القابلة لالختزال وغير المريحة والسامية، "حتى  
 كشف عن تحيز وعدم كفاية محاوالتنا؟والتي تفينا  التي
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