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 الفصل الثالث 

 
لخالص« ا»الجسد هو حجر زاوية   

 

  "Caro cardo salutis  هي عبارة ترتليانوس، أحد آباء الكنيسة.  قد تبدو غامضة، لكن يتضح    85لخالص".  ا." "الجسد هو حجر زاوية
 كان قادًرا على إنقاذنا من قبضة من العدم؟   -إذا حدث، وعندما حدث   -معناها بمجرد نظرنا إلى خبرتنا: ما الذي 

 (  حضور جسدي ١

ات رسالة تتميز بتركيزها بطريقة بسيطة وواضحة أرسلت لي إحدى الشاب 86كمساهمة شخصية في التصدي للموضوع الذي نقوم بتطويره، 
رغم تنوع أشكالهم، إال أنهم سيتعرفون بسهولة على ذواتهم  –أعتقد أنه  –على النقطة التي تهمنا.  لذلك هي تستحق إعادة طرحها. فاآلخرون  

 في كل ما تكتبه تلك الشابة. 
كير في قصة حياتي كاملة حتى اليوم.  فهناك لحظتان تركت في انطباعات  "عندما أتساءل ما الذي يخلصني من العدم، ال يمكنني سوى التف

قوية وتخطران على بالي عندما أفكر في هذا العدم.  اللحظة األولى هي ذكريات طفولتي، والفرق الهائل الذي شعرت به عندما كنت أشاهد  
ليالي لم أستطع النوم لهذا السبب، ألن حياتي بدت وكأنها لحظة ال النجوم.  لقد صدمني التفكير بأنني ال شيء أمام عظمة الكون.  وفي بعض ال

معنى لها في تيار الزمن الذي يسير بال توقف.  وفي مرة أخرى، عندما عدت إلى المنزل مع والدتي بعد جولة تسوق في المحال التجارية  
عور معين بالحزن كنت أشعر دائًما أنه قريب جداً(.  وقلت )وهو شيء كنت أحبه للغاية(، عدت إلى السيارة وأنا أشعر بحزن ال ينقطع )هو ش 

بقية   ذلك لوالدتي:  "هناك أيام لم يحدث فيها شيء خاص، لكن فجأة شعرت بحزن كبير ال أعرف سببه".  وقد بقينا في حالة من الصمت 
ينتهي إلى ال شيء.  و قد التقيت بحركة الشراكة والتحرر )ومن خاللها الرحلة، ماعدا المذياع الذي كنا نسمعه كخلفية.  إنه حزن النهائي، 

  –وأنا في السابعة عشرة  -بالمسيحية( عندما انتقلت إلى مدرسة جديدة أسستها بعض عائالت الحركة.  وبعد عامين من مرض والدي ووفاته 
د الكهنة في السنة األولى بالجامعة.  وعند قررت االستعداد والتقدم لسر التناول المقدس ألول مرة واالنضمام إلى الحركة.  ثم تعرفت على أح 

كنت  رؤيته للحالة المؤلمة التي كنت أمر بها، أعطاني الرسالة التي كنت قد كتبتها عن موضوع االعتداءات الجنسية )وهو أمر ال عالقة له بما
.  والذي تحدثت ٢٠١٠إبريل    ٤بتاريخ    ،  La Repubblicaأعيشه(، " فلنعود بجراحنا إلى المسيح" والتي نشرت في جريدة الجمهورية  

فيه عن العطش الى العدالة، ولكن كان يمكنك التحدث عن عطشي بشكل عام.  لقد قلت إن هذا العطش "بال حدود"، "بدون قاع"، "ال يمكن 
هو بسيط وعنيد في اآلن    -جنبه  والذي ال يمكن ألحد أن يت  -استنفاذه، ألنه عطش دائم".  "فإذا كان هذا هو الوضع، فالسؤال األكثر إلحاًحا  

" ماذا يشبع النفس؟"  لماذا طرحت هذا السؤال فقط؟  ولماذا افترضت أن هناك شيئًا يكفي النفس ويشبعها؟    Quid animo satisذاته: " ? 
 ً  ملء هذا األلم وهذه قرأت الرسالة وأعدت قراءتها، وجلست وحدي في غرفة معيشتي، وانفجرت دموعي وأنا أفكر:  "لكن هل من الممكن حقا

كن أن  الرغبة في الخلود وهذا الجرح؟   هل يوجد في هذا العالم ما يشبعهم؟". لقد كانت المرة األولى في حياتي التي اعتقدت فيها أنه من المم
: فاألشخاص يكون هناك شيء حقيقي وجسدي وملموس يروي عطشي. كان األمر كأنه مفاجأة بتجمع كل العناصر من جديد في وحدة واحدة

بي الذين عرفتهم في تلك المدرسة، والنظرة المختلفة تماًما لمعلمي مدرستي، وتلك اللحظات التي قضيتها في المخيمات الصيفية عندما كان قل
ادرة  يتسع ويهتز كنت أفكر بيني وبين نفسي كما لو كنت انتظرت طوال حياتي ألسمع ما قد سمعته.  كل هذا كان "أنت" بطريقة ملموسة وق

ات على شفاء جراحي وإشباع رغبتي في الخلود:  "إنه يجعل األبدية حاضرة هنا واآلن:  إنه المسيح، السر الذي صار جسداً".  كانت هذه السنو
لني قصة حب لهذا الجسد الملموس، لهذا "األنت" المحسوس.  ففي أسابيع العزل المنزلي هذه، أدرك أن المسيح قد استحوذ على حياتي، ألنه جع

 أرى، وأختبر أن حزني ليس محكوًما عليه بالعدم ". 
جرفنا ولكن بعد لقاء هذا الحضور الجسدي الذي ينقذ من العدم، لم تنته اللعبة على اإلطالق.  وبسبب العديد من أحداث الحياة وأحيانا بسبب تع

نا، ويمكن أن نجد أنفسنا بعيدين عن حضور )المسيح(  أو ضعفنا وبسبب الصعوبات التي تبرز على السطح والتي تحيرنا، يمكن أن نضل طريق
األشهر  الذي التقيناه ويمكننا التخلي عنه.  حتى في هذه الحاالت سيظل دائًما جسداً واحًدا قادراً على االستحواذ على اهتمامنا من جديد. في  

ي داخلي، هربت من تلك الصحبة رغم اعترافي بأنها األخيرة، كتبت لي طالبة جامعية:  »قبل عام، تحت وطأة بعض األشياء التي حملتها ف
كانت ضرورية لحياتي.  ولم أعد أعرف نفسي.  إذ كانت نظرتي بال حياة وخالية، وكان قلبي منهكاً لدرجة أنني أردت حتى االختفاء عن  

افى أبداً.  ومع ذلك، وبفضل صحبة بعض األنظار.  واعتقدت أنه ال يوجد شيء ألفعله، إذ شعرت بأنه ليس هناك أمل.  واعتقدت أنني لن أتع
ي الت  األصدقاء الذين لم يتركوني وحدي أبداً، والذين اعتنوا بي وبقلبي، حاولت البدء من جديد. وبالفعل انطلقت مجدداً بداية من تلك الوجوه

 كانت تنظر لي بمشاعر من طيبة القلب والحنان التي لم أكن أشعر بها في تلك اللحظة«.  

 
 .PL 2،806 :8.3 ، الجسد قيامة  ترتليانوس،  85
 
 . 4-3 الصفحات  هنا انظر  ؛ " العدم؟  قبضة من  يخلصنا  الذي  ما " بالسؤال  يتعلق فيما المكتوبة  الشخصية المشاركة  إلرسال  الدعوة  إلى  نشير   86
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 الذي فينا!  فعندما ينظر إلينا إنسان بذلك الحنان الذي يعانق به كل كياننا، ندرك ذلك على الفور!  الكاشفكم يعمل جيداً هذا 
تواصل صاحبة الرسالة ـــ سألت نفسي: ولكن إذا كنت أنا نفسي ال أستطيع أن أحب نفسي، فكيف يمكن لآلخرين أن يحبونني  -"مرات عديدة 

لذلك بدأت  أردت أن أفهم.    ما الذي وجدوه في حتى يحبون إنسانه مثلي؟    ما الذي رأوه؟    أي قلب لدي هؤالء الناس؟    لك؟  ولماذا يفعلون ذ
بأنني شعرت فيه باالضطراب وبامتالء حياتي   –أستطيع أن أقول    -لقد مر عام  لقد كانت سنة كاملة ومكثفة ومتعبة ولكنها رائعة.   رحلة البحث. 

كنت أفضل أو ألن هذا األلم وتلك المخاوف التي كانت بداخلي قد اختفت، ولكن ألنني اختبرت من خالل هذه الوجوه المحددة    أيضاً. ليس ألنني

أتمنى أن يتمكن الجميع من اختبار جمال اللقاء والصداقة مثل تلك  87شعور يتوافق مع قلبي لم اختبره من قبل "لم أتخيله، وال يمكن تخيله".
ر وراء التي عشتها.  فمن الرائع العيش مع اليقين بأنني وجدت صحبة عظيمة لقلبي.  أريد أن احتضنها بقوة. إذ لم يعد بإمكاني أن أفقدها، وأسي

بأنني مقبولة ومحبوبة بكل ضعفي ومخاوفي وآالمي واحتياجاتي؛ ألنه   أفكاري، ألنني لم أدرك أكثر من أي وقت مضى أنه في هذا المكان فقط
هنا فقط يمكنني أن أنظر وأخذ نفسي على محمل الجد دون أن أهمل شيئاً ودون أخذ أي شيء كأمر مسلم به.  إذ أدرك أنه في هذه الصحبة 

 أشعر بذلك وأنا وحدي ".  فقط وجدت أصدقاء يحبون قلبي.  ويدهشني الشعور باليقين من ذلك، رغم أنني ال
 عندما نواجه نظرة مليئة بالحنان الحقيقي لنا، ندرك أن هناك بدياًل للكراهية وللغضب تجاه أنفسنا.

ية  وتواصل الرسالة: "إذن، ما الذي يخلصني من قبضة العدم؟ ما الذي أنقذني من العدم في تلك األيام؟ هذه الصحبة ". أي: صحبة حقيقية وجسد
: الجسد، وليس أفكارنا، وال صورنا، وال خياالتنا، وليس الجسد هو حجر الزاوية للخالصهذا هو الجسد الذي يخلص الحياة.    وتاريخية.   

»وجوه محددة التي أجد في نظراتها الصالح والحنان الذي   -كما قالت الطالبة وهي تختم رسالتها    –الواقع االفتراضي، ولكن الجسد، أي  
 ى األنت الحي والحاضر هنا واآلن، والذي أعادني إلى الحياة«.يعيدني إلى اآلخر، إل

منكاريللي   دانييلي  الكاتب  لنا  يحكي  كما  الختالفه،  عليه  التعرف  يمكن  جسد  إنه  للخالص".   الزاوية  حجر  هو  الجسد  إن   "Daniele 
Mencarelli  التي تحمل عنوان الذاتية،  سيرته  النظرات، في فقرة مؤثرة من  الحرية  :  »كان هنبيت  نافذة  يقفان على نفس ارتفاع  اك ولدان 

بين ذراعيها بينما يلعب معه األب، ويريه نافورة الحديقة الداخلية وفي الوقت نفسه، كان يفتعل تعا بير الزجاجية.  وكانت تحمل األم طفالً 
تر من الولدين.   ثم تفقد الخطوة إيقاعها المنتظم بوجهه ولسانه ليضحك ابنه.  واستدارا الوالدين ومعهما الطفل الصغير عندما اقتربا مسافة م

جه  وكذلك التنفس.   فالطفل في الثالثة من عمره؛ وبخالف عينيه، ال يوجد له وجه وبداًل من األنف والفم توجد ثقوب في اللحم األحمر.  فأو
أن يغادر المكان هذان الصبيان والطفل المشوه.    نظري الى رخام األرضية والى الجانب اآلخر بدون أن أراهم. ]...[ وأضيع الوقت على أمل 

لكن تصل ضحكات الطفل قبل أي شيء ال يزال األوالد هناك. لكنهم اآلن ليسوا وحدهم. فأمامهم إحدى الراهبات، وهي كبيرة السن، ومنحنية 
مسك إحدى يديه الصغيرتين وتقبلها، وربما إلى األمام ويلمس وجهها وجه الطفل الرهيب. "أنت االبن الجميل لماما وبابا، أليس كذلك؟" فت

ل لمداعبتها له ينفجر ضاحكاً، وعمر الراهبة ال يقل عن ثمانين عاماً، ووجهها ممتلئ  ولونه أبيض كالحليب. "إذن أنت لست وحدك أيها الطف
. ثم تقف الراهبة وتنظر إلى والد الطفل الجميل، واللطيف أيًضا، هل تحب ذلك؟" وتقوم بتمرير يده الصغيرة على فمها وذقنها ليشعر بالسرور 

وأمه. "ولكن أال تسمعا ضحكات إبنكما؟ إن في داخله ليس الفضة بل الذهب والذهب الحي ". وتقبله غير عابئه بوجهه وبكل شيء. لقد ذهلت،  
قوس القادمة من أرض بعيدة جداً، ال أستطيع ال أستطيع أن أفهم أو أحل هذه اللغز. لقد رأيت شيئًا إنسانياً وفي نفس الوقت غريبًا، مثل أحد الط

تدي أن أجد  بداخلي األدوات الالزمه لترجمته إلى لغتي ]...[ لقد حاولت كل الطرق المختلفة، وحاولت نسيان ما رأيته كهذيان امرأة عجوز تر
السبل لالست بكل  إلهها، حتى في مواجهة هذا مالبس رمادية، و كتعصب راهبة ال تسمع وال ترى األلم والتي أرادت إستغالله  بتفوق  شهاد 

التشوه، ثم كعرض مسرحي لممثلة موهوبة التي بعد ثانية، ربما تكون قد ذهبت الى المرحاض وغسلت فمها من آثار القبلة التي أعطتها لهذا 

  88الوجه المشوه. ولكن ال يمكن ألي قراءة أن تمأل المسافة بين ما رأيته وبين منطقي «.
اتب أن يفسر الطبيعة االستثنائية التي رآها والتي يمكن التنبؤ بها والمفهومة التي رآها والتي غزت عينيه )"شيء إنساني وغريب  لقد حاول الك

لنظام في نفس الوقت"( ، األمر الذي جذبه و أثر فيه. كم من المرات نحاول بعناد تقليل التنوع الذي نراه الى مقياسنا! "إن اإلنسان ملتصق با
  نباط المجرد لدرجة أنه على استعداد لتغيير الحقيقة مسبقاً، وعلى استعداد لعدم الرؤية من خالل الرؤية وعدم االستماع عن طريق السمع، واالست

  89فقط لتبرير منطقه".
راهبة أمام الوجه  ؟ نفس الشيء الذي جذب الشابات الالتي كتبن الرسائل المذكورة: تنوع انساني.  ولم تتراجع الMencarelliما الذي جذب  

عميق بالمعنى الكامل للمصطلح  وغمرته بمودة إنسانيتها    وتعاطف  المشوه تماًما لذلك الطفل ، بل على العكس من ذلك فقد حملت له حنان ، 
 . -إلهية  -العميقة والتي بدت "أكثر" من إنسانية، فقد بدت "غريبة" و 
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88 D. Mencarelli  ،  185-183. ص ،  2020 ميالن  ،  موندادوري  ،  النظرات  بيت. 
 
89 F. Dostoevskij  ، 35. ص ،  استشهد . سابق مرجع  ،  األرض تحت من مذكرات. 
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عدم؛ إنه حضور ال يمكن لكل تفسيراتنا القضاء عليه، ألنه يجذبنا، ويستحوذ على انتباهنا، الحضور الجسدي فقط هو القادر على تخليصنا من ال
ي  ويجذبنا إلى األعماق، ويثير كل رغبتنا في نفس اللحظة التي تجعلنا نختبر فيها توافقاً مع ذلك الحضور يفوق التصور. من منا ال يرغب ف

 أو بذلك الحنان الذي نظرت به الراهبة إلى ذلك الطفل؟ النظر إليه بذلك الحنان الذي شعرت به صديقاتنا 
فقط إن مصادفة مثل هذه النظرة المتجسدة في إنسان هي فقط التي يمكنها أن تمأل "الهوة العميقة للحياة" التي تحدث عنها ميلوش. إنه الجسد  

عه شيئًا يتوافق مع كل تطلعاتنا وبالتالي قادر  الذي يستطيع االنتصار على العدم. ليس أي جسد، وال أي حضور جسدي، بل حضور يجلب م
ا قبل  على جذب كياننا. في الواقع، هناك جسد يترك طعم المرارة في أفواهنا، وينتهي الى حياة تمتليء بالملل والوحدة، كما حدث لميجيل مانيار 

لقه اإلنسان أو ما يتبقى في مستوى اإلنسان يمكن أن  لقائه مع جيروالما ومع كل جديد أدخلته في حياته. كما يكتب دي لوباك: »ال شيء مما يخ
ئاً يخلص اإلنسان من وحدته وعزلته. بل على العكس من ذلك، ستزداد الوحدة أكثر فأكثر عندما يبدأ تدريجياً في اكتشاف ذاته، ألنها ليست شي

 90آخر سوى أنها عكس الشراكة المدعو إليها اإلنسان". 

 يسوع الناصري  ( اليهودي ٢ 
نا إلى المعنى وإلى  ما الذي يمكنه االنتصار على العدمية؟ إنه بانجذابنا إلى حضور وإلى جسد يجلب معه وفيه، شيئًا يتفق مع كل تطلعاتنا ورغباتنا واحتياج 

ملء "هوة الحياة السحيقة" و ملء »الرغبة  الحب وإلى االمتالء وإلى تقدير الذات. إنه »ذلك« الجسد فقط هو القادر على تخليصنا من قبضة العدم وعلى  
 .   Miloszالمجنونة« في تحقيق ما بداخلنا، مستخدمين مرة أخرى تعبيرات ميلوش   

ألن »الحجج   إذا لم نعيش هذه الخبرة، فإننا ال نخرج من عدمية تفكيرنا، حتى لو كنا مدربين ثقافياً على إلقاء الخطب الدينية وقمنا بكل شيء ممكن، 
  -آجالً  للحقيقة«، التي تحدث عنها بالتسار، و »األشياء التي يجب تنفيذها« ليست قادرة على »استحواذ اهتمامنا«، وجذب كل كياننا؛ فعاجالً أم    المؤيدة 

 ينتهي بنا األمر الى الشعور بالضيق والملل.   -عادةً عاجالً وليس آجالً  
العالم منذ ألفي عام من خالل جسد إنسان، هو العبراني يسوع الناصري. » ارتبطت كلمة هللا  واآلن، دخلت هذه النظرة المليئة بالحنان إلنسانيتنا الى  

ن يتواصل مع  األبدية بيسوع في التجسد بطريقة  ]…[ ال يمكن بها التفكير في الكلمة األبدية بشكل منفصل عن عالقتها بيسوع اإلنسان. ]...[ فأي إنسا
]...[ ألنه هو الكلمة اإللهية ذاتها التي صارت في يسوع االنسان شخصية تاريخية. من المؤكد أن هللا يلمس الكلمة اإللهية يلمس يسوع الناصري .  

في   اإلنسان بطرق عديدة حتى بعيداً عن أسرار الكنيسة. لكنه يمسه دائًما من خالل يسوع االنسان الذي هو وسيط ذاتي في التاريخ وهو وسيطنا 

   91. األبدية« 
هو نقطة تحول في تاريخ اإلنسان وال يمكن ألحد أن ينزع عنه تلك الحقيقة. لهذا السبب ، يؤكد األب جوساني، »إنه في   -التجسد    -إن هذا الحدث  

فكل من يستوقفه يدرك أنه أمام الحدث   92الجسد يمكننا التعرف على هللا الكلمة المتجسد. فإذا تجسد هللا الكلمة في جسد فإننا لن نجده إال في جسد«.
ماثل مع  ألكثر حسماً في حياته. إننا نرى ذلك بوضوح عند حدوثه. دعونا نعود إلى واحد من أهم أحداث اإلنجيل من وجهة النظر هذه، نحاول فيه الت ا 

اخلها، وبغياب  تلك المرأة التي أتت الى يسوع بضميرها المتألم وبإحتياجها ,بطعم المرارة في فمها بسبب كل شرورها، وبعجزها عن إيجاد السالم في  د 
إنسانية تلك  الحنان تجاه نفسها، وربما برغبتها المندفعة لنزع إنسانيتها عن نفسها وبتلك الرغبة التي حاولت إشباعها بطريقة سيئة. ومع ذلك، كانت  

 ور يسوع.المرأة بالتحديد واحتياجها إلى الحب وإلى النظر إليها بنظرة حقيقية الذي جعلها تتفاجيء بما لم تتوقعه، أي بحض 
يسّي وَجلَس إِلى المائَدة. وإِذا بِامرأَةٍ خاِطئَ  يسيِّيَن إِلى الطَّعاِم ِعنَده، فَدَخَل بَيَت الِفّرِ ٍة كانت في الَمدينة، َعِلَمت أَنَّه على المائَِدةِ في  »وَدعاهُ أََحُد الِفّرِ

يسّي، فجاَءت ومعَها قارورةُ ِطيٍب، وَوقَفَت ِمْن َخْلُف  ِعنَد ِرْجلَيه وهَي تَْبكي، وَجعَلَت تَبُلُّ قََدَميه بِالدُّموع، وتَمَسُحُهما بَِشْعِر َرأِسها، وتُقَبُِّل  بيِت الِفّرِ
ُجُل نَ يسيُّ الَّذي َدعاهُ هذا األَمر، قاَل في نَْفِسه: »لو كاَن هذا الرَّ ا رأَى الِفّرِ يب. فلَمَّ َي الَمرأَةُ الَّتي تَلِمسُه وما حالُها:  بِيّاً، لَعَِلمَ َمن هِ قََدَميه وتَدهُنُهما بِالّطِ

ى أَحِدهما َخمسُِمائِة ديناٍر وعلى  إِنَّها خاِطئَة« فأَجابَه يسوع:  »يا ِسمعان، عندي ما أَقولُه لََك« فقاَل: »قُْل يا ُمعلِّم« قال: »كاَن ِلُمدايٍِن َمدينان، عل 
ثَر«.   َدينَُهما فأَعفاهُما َجميعاً.  فأَيُّهما يَكوُن أَكثََر ُحبّاً لَه ؟ فأَجابَه ِسمعان: »أَظُنُّه ذاك الَّذي أَعفاهُ ِمَن األَكاآلَخِر َخمسون. ولَم يَكُْن بِإِمكانِِهما أَن يُوفِيا  

ا ِهَي  فقاَل له يسوع: »بِالصَّواِب َحَكمَت« ثُمَّ التَفََت إِلى الَمرأَةِ وقاَل ِلِسمعان: »أَتَرى هذهِ الَمرأَة ؟  إِنِّي َدَخلُت بَ  يتََك فما سَكبَت على قََدَميَّ ماًء. وأَمَّ
ا  فَبِالدُّموعِ بَلَّت قََدَميَّ وبَِشعِرها َمَسَحتُهما. أَنَت ما قَبَّلتَني قُبلَةً، وأَمَّا هي فلَم تَكُفَّ ُمذ َدَخلَت عَن تَ  . أَنَت ما َدهَنَت رأسي بَِزيٍت ُمعَطَّر، أَمَّ قبيِل قََدَميَّ

ي ا الَّ ِهَي فَبِالّطِ . فإِذا قُلُت لََك إِنَّ َخطاياها الَكثيَرةَ غُِفَرت لَها، فألَنَّها أَظَهَرت ُحبّاً كثيراً. وأَمَّ   93. ذي يُغفَُر له القَليل، فإِنَّه يُظِهُر ُحبّاً قَليال«ِب َدهَنَْت قََدَميَّ
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والتي تحدث عنها بابا بنديكتوس السادس عشر، عندما أكد أن "إن الشيء الجديد  هنا نجد أنفسنا أمام تلك »الواقعية التي لم نسمع عنها من قبل«  

أنه يود    -أعتقد    -كل واحد منا   94الحقيقي للعهد الجديد ال يكمن في أفكار الجديدة، ولكن في شخصية المسيح ذاته، الذي يعطي جسد ودم للمفاهيم". 
 حياته. أن تصل إليه مثل هذه النظرة، مهما فعل، ومهما أدار 

كما هي إنسانية   -إلى ماذا احتاجت تلك المرأة حتى »تستحوذ« عليها نظرة المسيح؟ احتاجت إلى إنسانيتها فقط، رغم ما كان بها من جراح واهتراء 
م يكن هناك طريقة إليقافها:  . وعندما قابلت ذلك الرجل، حتى بكل األخطاء التي ارتكبتها، انجذبت إنسانيتها له تماًما، إلى درجة أنه ل -الجميع في عمقها  

التي علمنا   فقد اجتازت المرأة عداء اآلخرين واستنكارهم وذهبت في المائدة لغسل أقدام يسوع بدموعها. إن التماثل مع اإلنجيل هو أحد أجمل األشياء
الواقعية والتاريخية والحيوية. ولكن، بعودتنا المرة  إياها األب جوساني. ففي الواقع، غالًبا ما نقرأ هذه القصص ونعتبرها كمسلمات، وننزع عنها قيمتها  

كيف  تعامل يسوع مع اإلنسانية    -فيها    -تلو األخرى إلى أحداث اإلنجيل،  بالتماثل مع األحداث الموصوفة فيها، جعلنا األب جوساني أن »نرى«  
التي عشناها كثيراً بضيق، ألن   -. هذه هي إنسانيتنا على وجه التحديد  الجريحة والمليئة بحدود أولئك الذين قابلهم. لم يمنعه شيء. وال شيء يمنعه اآلن 

التي يتعامل معها المسيح حتى في أعماقها، فهو يخاطب    -األمور ال تسير وفق رغبتنا، ألننا ال نحبها، وبسبب القيود العديدة التي نجدها في داخلنا  
، ولن يجد نقطة اتصال. »إن هللا وحده هو الذي يستوعب النقطة العميقة للضمير التي يكون  إنسانيتنا، وبدونها لن يجد طريق آخر لدخول حياتك وحياتي 

أكثر من خطيئته "، فيها اإلنسان إنسانًيا حًقا على الرغم من حياته وخطاياه.  ففي النهاية، الفداء هو المسيح الذي يستمد أعمق ما في اإلنسان ما يستحق  

 كما كتب فرانسوا فاريون.  95
بذرة    نظرة المسيح هي نظرة تقرأ دواخلنا  وتقرأ أعماق رغبتنا في االمتالء. وقد ذكر ذلك البابا فرنسيس مؤخًرا بقوله: »لقد ولدنا وبداخلنا إن  

حالة من القلق    القلق. إذ أراد هللا ذلك: قلق البحث عن االمتالء، قلق البحث عن هللا، ومرات عديدة حتى بدون معرفة أن لدينا هذا القلق. إن قلبنا في
عند    وهو ظمآن إلى اللقاء مع هللا. فهو يبحث عنه في كثير من األحيان بالطرق الخاطئة: فيضيع، ثم يعود للبحث عنه ... ومن الناحية األخرى، 

 96هللا عطش إلى اللقاء، لدرجة أنه أرسل يسوع للقائنا حتى يواجه هذا القلق«. 
ل الجذري كما حدث له بالنظرة التي دخل بها يسوع الناصري اإلنسان في التاريخ ؛ ولم تسمع أي امرأة  لم يشعر أي إنسان بتأكيد ذاته بهذا الشك

لك  على اإلطالق أي شخص يتحدث عن ابنها بنفس الحنان األصيل وبنفس التأكيد اإليجابي تماًما لمصيرها ، بعيداً عن أي نجاح يمكن تصوره وكذ
ل يسوع للمرأة التي غسلت قدميه بالدموع: "مغفورة لكي خطاياك". عندئذ بدأ الحاضرون في القول فيما بينهم  أي فشل. وبهذه النظرة اإليجابية، يقو

ْرفَُضونَهُ  ]إنه تمرد أمام شيء جديد يثير الشك والتساؤل[: »من هذا الذي يغفر الخطايا أيضاً؟ ]إنهم ال يقولون ذلك باندهاش وتعجب، بَْل إنهم يُ 

لم يعد   97دف[ لكنه قال للمرأة ]لم يستطع أي أحد أن يغير من موقفه تجاهها[: »إن إيمانك قد خلصك؛ فاذهبي بسالم!«. كأنهم يقولون: إنه مج
كلمة  باإلمكان اقتالع هذه النظرة من على وجه األرض: وبالتالي، لم يعد ما نقوله عن أنفسنا أو ما تقوله عن نفسك أو تقولينه عن نفسك هو ال 

 األخيرة. 
ذ خاطئة اإلنجيل من العدم، لم يكن أفكارها أو قراراتها أوجهودها، بل حضوًرا ممتليء بشغف وبتفضيل لشخصها ولكينونتها إلى درجة أنه  إن ما أنق 

الل وع من خ استحوذ على كيانها . لقد انقلبت مسيرة حياتها رأسا على عقب، وأحدث هذا اللقاء ثورة فيها: فلم تعد تهتم بنظرات اآلخرين لها، ألن يس 
منزل، وال  نظرته وحضوره بلحمه وشحمه قد عرف وحدد كامل كيانها. لم يسبق أن نظر إليها أحد في حياته مثل هذا اإلنسان. وإال لما ذهبت إلى هذا ال 

ن الجالسين إلى تلك المائدة  غسلت قدميه بالدموع وما جففتها بشعرها. يا لها من خبرة قد عاشتها، وكم كان مقدار اليقين بداخل تلك المرأة لتتحدى الفريسيي 
من ذلك، تغلبت تلك  وأمام المدينة بأكملها بهذه الطريقة! بدون هذا اليقين ، ينتهي بنا األمر إلى الوقوع تحت رحمة تعليقاتنا وتعليقات اآلخرين. وبدالً  

 ها لم تزيل أفكارنا بل أوقفت قدرتها على إعاقتنا. النظرة على جميع أفكارنا وأفكار اآلخرين وال يمكن ألي قوة في هذا العالم القضاء عليها: إن 
إللهية: ليس بفهمنا  لذلك يمكننا القول، مع فون بالتسار، أن األمر يتعلق بـ » يقين ال يعتمد على أدلة ذكائنا البشري، ولكن على الدليل الواضح للحقيقة ا 

بإستحواذها على كياننا«. فهذه »قضية حيوية لمسيحية  لها؛ بل  يٍص   المسبق  بالتسار  اليوم«، كما  بازل Von Balthasarر فون  ، الهوتي مدينة 
 السويسرية.

 
 
 
 
 

 
 .Deus caritas est  ، 12  للمؤمنين  عامة رسالة عشر،  السادس  بندكتوس  البابا     94
 
95 F. Varillon ، Traversate di un credente ، Jaca Book ، Milan 2008 ، p .98. 
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، أوالً وأخيراً، لن يكون لإليمان مصداقية بالنسبة إلى العالم الذي يحيط بنا إال »إذا قصدناه كشيء ذو مصداقية، وبالتالي إذا لم يعني اإليمان  ]...[  

واقع، رغم كل تجاوز عتبار بعض اإلثباتات حقائق« التي، لكونها غير مفهومة للعقل البشري، يمكن قبولها فقط بطاعة السلطة ؛ فاإليمان، في ال ا » 
إلنسان إلى فهم ذاته  وسمو الحقيقة اإللهية،  يقود اإلنسان من خالل تلك الحقيقة اإللهية إلى فهم ماهية هللا في الحقيقة، وبهذا الفهم )إلى جانبه( يقود ا 

 98أيضاً«. 
التي ال مثيل لها، والتي شعرت بتأكيد إنسانيتها    استند يقين وإيمان تلك المرأة »على الدليل الجلي للحقيقة اإللهية«، من خالل نظرة يسوع

كما أنه وباستحواذه الكامل عليها، وعلى خبرة توافق مع احتياجاتها األساسية التي لم تعشها من قبل.  إن هذا الدليل على الحقيقة قوي للغاية،  

إن الوعي نفسه بمدى حسم هذا الدليل على   99اته«. الذي ال يحتاج إلى مبرر آخر خارج ذ  -يصر بالتسار    -ساطع للغاية »وحي المجد هذا  
ليه في  مصداقية اإليمان قد ميز االلتزام التربوي لألب جوساني منذ البداية: "كنت مقتنعاً بعمق بأن اإليمان الذي ال يمكن اكتشافه والعثور ع

، قال ويقول  كل شيءلى المقاومة في عالم حيث كل شيء،  خبرة حياتنا الحاضرة، ومؤكداً لها ونافع لتلبية احتياجاته، ما كان لإليمان قدرة ع

 100العكس «.

 حدث  (  ٣

ولكن لفهم ما نتحدث عنه، يجب علينا بالضرورة العودة إلى البداية والنظر بعناية    101في يسوع الناصري أصبح هللا واحداً منا. »الكلمة صارت جسداً.«
الهواء، ولم إلى ما حدث. في الواقع، إن »معرفتنا المسبقة" غالًبا ما تغير فهمنا. »فلنضع أنفسنا في ذلك الزمن، حيث لم يكن هناك يسوع المسيح في 

ان يسير في الطرقات، وكان يمكن للناس لقاؤه والتحدث معه. لقد كان يسوع حضوراً معاصراً لحياة بطرس يكن اسًما معهوداً: فما رأوه هو إنساناً«، ك 
حسًنا، »في    وزكا العشار ومريم المجدلية. "فعند سماع هذا االنسان كان هناك بشرى جديدة للحياة؛ ولم يقل ذلك أحد لنفسه، بل كان يسمعه ويشعر به". 

وزكا ومريم المجدلية  شيء ما أصبح حياتهم كلها«: لقد صادفوا ذلك االنسان الذي »استحوذ على اهتمامهم« وجذبهم  مساء ذلك اليوم حدث لبطرس 
ما يستحق إليه. لقد كان هذا هو الحدث الحاسم بالنسبة لهم. ألنه في الواقع، يظهر في ذلك الرجل حضور »األبدية والثبات والكينونة والمعنى وكل  

 102بح هو الموضوع الذي من أجله صنع عقل االنسان ووعيه وكيانه. إن الثابت والدائم والشامل أصبح إنساناً! «.العناء، وأخيًرا أص 
»ربما كانت  وبالنسبة لنا نحن الذين أتوا بعد ألفي عام؟ وبنفس الطريقة يحدث لنا كذلك. بالتمام. ويؤكد ذلك األب جوساني مخاطباً طالب الجامعات:  

يرة والدقيقة للغاية إلحساس بوعد للحياة هي التي قادتنا إلى هنا، بدون صخب الوعي الذاتي وبدون صخب النقد. ولكن هناك يوم  اللحظة الصعبة القص 
ي صار إنساًنا  في حياتكم حدث فيه لقاء يحمل في داخله كل المعاني وكل القيم وكل الرغبات وكل العدل وكل الجمال وكل ما تحبونه. ألن هذا هو هللا الذ 

أي واقع؟ صحبة المؤمنين به الذين هم جسده السري. االنسان   103هللا الذي صار إنساناً يصل إليك بيديه وبعينيه وبفمه وبالواقع المادي للبشرية. «و 

ين نراه؟ وأين أ   105قام من األموات، أي أنه معاصر للتاريخ. »سأكون معك كل األيام حتى نهاية العالم.«  104الذي قال: »أنا الطريق والحق والحياة« 
تتحقق   نستمع إليه؟ إن حضوره هنا واآلن يتحقق مع ظاهرة ملموسة ومرئية وواقعية تتكون من أناس وصلتهم مبادرته وعرفوه: إنها واقع الكنيسة. » 

 106«  معاصرة المسيح لإلنسان في كل األزمان في جسده، أي الكنيسة. 
 
 
 
 
 

 
98 H.U. von Balthasar  ،  125, 120. ص  ،  استشهد. سابق مرجع ،  الهوتية  جمالية. مجد. الشكل  تصور. 
 
 .DS 3008. راجع. 126. ص ،  السابق المرجع   99
 

 .20. ص ،  2014 ميالن ،  ريتسولي ،  التربوية المجازفة جوساني،  األب   100
 

 .١٤: ١يو   101
 

 ٤٢٧-٤٢٥ الصفحات  ، ٢٠٠٩ ميالنو للنشر،  بور  دار  ، (١٩٨٥-١٩٨٤) واآلن  هنا جوساني،  األب   102
 

 .٤٢٦. ص ، السابق المرجع   103
 

 .٦: ١٤ يو   104
 

 ٢٠: ٢٨ مت  105
 

 .٢٥ ص  الحقيقة،  سطوع  العامة  الرسالة الثاني،  بولس  يوحنا   106
 

©
 2

02
0 

Fr
at

er
ni

tà
 d

i C
om

un
io

ne
 e

 L
ib

er
az

io
ne



 24 
 

ية، اتخذ حدثه شكالً لم يتم يتطابق فقط مع المظهر الجسدي لشخصه، ولكن مع مظهر  »حتى عندما كان يسوع في خضم نشاط حياته األرض

  107«. شخصه نفسهحضور أولئك الذين آمنوا به، حيث أنه أرسلهم لينقلوا كالمه ورسالته وتكرار معجزاته لتحقيق الخالص الذي كان 
كما وثقتها الرسالتان المذكورتان والمقطع    -إن المسيح حضور معاصر. إن إدراكنا لذلك يعني ضمنا نفس الخبرة التي حدثت منذ ألفي عام  

أي أن التأثر بحضور إنساني مختلف يوقظ بشرى جديدة للحياة ويذهلنا ألنه يروي العطش الذي فينا    -  Mencarelliالذي كتبه منكاريللي   
ى واالمتالء. واليوم يتعلق األمر أيًضا بخبرة لقاء تذكرت فيه من قبل »أنه يتضمن كل المعاني وكل القيم وكل الرغبات وكل العدل  إلى المعن

وكل الجمال وكل ما أحبه«. هذه هي الطريقة التي نختبر بها حضوره اآلن: إذ أن تصادفنا مع »شيء آخر يجذبنا ألنه يتوافق مع احتياجات  

  108الي يمر عبر مقارنة وحكم العقل ثم يثير الحرية في وجداننا«.قلبنا، وبالت
الفردي، أو غرابة أو انحراف   األداء ولوصف حضور هذه اإلنسانية المختلفة، يستخدم األب جوساني كلمة »استثنائي«. ال يعني بهذه الكلمة تفوق  

ريف شيء ما على أنه استثنائي عندما يتوافق بشكل كاف مع التطلعات األصلية  عن المعهود، بل بالتحديد التوافق والمطابقة التي ذكرناها. يمكننا تع
صلية  للقلب، حتى لو لما يكن لدى الشخص وعياً واضحاً بذلك. لكن لماذا يجب تسمية »المتوافق« بـ »استثنائي«؟ ألن التوافق مع احتياجاتنا األ 

مكننا أن نفهم ذلك بشكل أفضل من أي وقت مضى: ألن لدينا كل شيء ونستطيع الوصول  الذي يجب أن يكون أمراً طبيعياً، ال يحدث عادةً. واليوم ي 
إلى كل شيء، بكل معنى الكلمة ، أكثر بكثير من ذي قبل بشكل ال يضاهى، سواء من حيث العالقات واألشياء أو الخبرات، ولكن ال يوجد شيء  

لنا نختبر التوافق الذي يشعر قلبنا بالعطش إليه. لذلك، عندما يحدث هذا التوافق في  من كل هذا قادر على االستحواذ علينا حتى النهاية، و أن يجع 
ول:  لقاء معين، فهو يضع نفسه كشيء استثنائي. الحضور والوجه الذي نختبر من خالله ذلك التوافق يتميز عن اآلخرين لهذا السبب تحديداً. ونق 

 »إنه استثنائي!« 
و فقط الذي يمكنه إنقاذنا من العدم. فحضوره هنا واآلن هو فقط الذي يمكن أن يكون رداً مالئماً على العدمية،  واآلن، حضور المسيح المعاصر لنا ه

طريقة   وعلى الخلو من المعنى: إذن هو حضور ال نفهمه من الناحية الروحانية و »المثالية« المجردة، بل جسدياً وتاريخياَ. المسيح ليس فكرة أو

يجذب إليه كل كيانه: »يسوع المسيح، ذلك االنسان قبل  109ي يتفجر في حياتي: إذ ألتقي »بشيء يوجد بداخله شيء«  تفكير، بل هو حدث حقيق 

  110ألفي سنة، الذي أخفى نفسه، بأن صار حاضرا تحت مظهر إنسانية مختلفة«. 
من عمري يمكن أن أولد من جديد. فقد عشت سبع وأربعين  ويقدم لنا في رسالة أخرى توثيقاً حياً لذلك: »لم أكن أعتقد أنه وأنا على أعتاب الخمسين  

  عاماً وأنا مقتنع بأن يسوع المسيح لم يكن »شيء« ال غنى عنه بالنسبة لي. وطوال هذه السنوات، سعيت وراء أهدافًا ال تستطع تحمل صدمات 
اً من أهداف، كنت أشعر بعدم الرضا وكنت أواصل  الزمن: في الجامعة وفي مهنتي وفي أسرتي. ففي كل مرة كنت أصل فيها إلى ما حددته مسبق

باستمرار البحث عن أهداف جديدة. على الرغم من أن حياتي ربما بدت جميلة لكثيرين، إال أنني شعرت بأنني أتغذى على شيء لم يشبعني. كل  
واألحباء بدأت تصبح صعبة. أردت أن أكون  هذا خلق أزمة عميقة في داخلي. فقد شعرت بأنني غير نافع وحتى عالقاتي مع األصدقاء والزمالء 

  وحيدا. وذات يوم، التقيت في المدرسة التي يدرس أبنائي فيها بشخص ذو عينين المعتين. وكان يعاني أيضاً يعاني من مروره بوقت صعب بسبب 
ي جعله هكذا، ولم أكن أعلم أنه من حركة الشراكة  مشاكل العمل، لكنه بدا هادئًا، وواثقًا من نفسه، في كلمة واحدة، كان سعيًدا. لم أكن أعرف ما الذ 

أصدقائه  والتحرر. لقد ولدت صداقة قوية بيننا دفعتني إلى الرغبة في صحبته. ذهبنا في إجازة مع عائالتنا ونما فضولي تجاهه. لقد بدأت في لقاء 
اقترحتها التي  المشاركة في األعمال  القداس    بانتظام الذين أصبحوا أصدقائي بعد ذلك. وبدأت  إلى  الحركة. وبدأت أصلي مرة أخرى وأذهب 

وأعترف. وفي بعض األحيان كنت أتساءل: »لماذا تفعل ذلك؟« فأجبت على نفسي: "ألني أشعر في حال أفضل". وأندهش حتى اليوم من هذه  
الرياضة أو لمالئمة ذلك لنا. لقد غيرتني   الصداقة التي تنبع من محبة يسوع المسيح. في السابق ، كان لدي أصدقاء يجمعنا العمل  والشغف بنفس

ربما    هذه السنوات الثالث ، وجعلتني أفضل. أولئك الذين عرفوني لفترة طويلة، كأصدقائي القدامى وعائلتي وزمالئي الحظوا فيا شيئًا مختلفًا.
يني أيًضا. لذلك أريد أن أظل على اتصالي  ليس نفس النور الذي في عيون صديقي، لكني أعتقد أن بعض ومضات هذا النور تظهر أحيانًا في ع 

بعضنا لبعض على   ةلالعتراف بـ "من هو بيننا" و "مساعد   -كما قال األب جوساني  -بهؤالء األصدقاء "لتذكير أنفسنا بأن المسيح هو كل شيء"  

  111  .أن نعيش هذا الوعي، ونعيد تذكره حتى يصبح لنا شيئاً معتاًدا"
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التي تم من خاللها إيصال اإليمان ويمكن دائًما ايصاله بها: بلقاء غير متوقع، يثير الرغبة ويحرك الشخص للتحقق من الوعد الذي يأتي  هذه هي الطريقة  
ن لديها ولم يك  به من خالل المشاركة في حياة الجماعة المسيحية. "بعد نهاية زمن الرسل، طّورت الكنيسة األولى نشاًطا تبشيرًيا  ككنيسة قليل نسبياً،
المسيحية نتيجة    استراتيجية خاصة بها إلعالن اإليمان للوثنيين و ]...[ ومع ذلك أصبح زمنها فترة نجاح عظيمة للتبشير. لم يكن تحول العالم القديم إلى 

الناحية االنسانية، كانت الدعوة  عمل مخطط له، بل كان ثمرة اختبار اإليمان في العالم حيث أصبح مرئًيا في حياة المسيحيين وفي مجتمع الكنيسة. ومن  
حياة، التى  الحقيقية من خبرة إلى أخرى وليس أي شيء آخر، هي القوة التبشيرية للكنيسة االولى. كانت جماعة حياة الكنيسة تدعو للمشاركة في هذه ال 

ضمان في حياة هذه الحقيقة يمكن أن يضفي بريقاً لذلك الدليل  تنكشف فيها الحقيقة التي نبعت منها هذه الحياة. ]...[ فالتشابك بين حقيقة نابعة من ذاتها وال 

 112 على اإليمان الذي يتطلع اليه قلب اإلنسان؛ من خالل هذا الباب فقط يدخل الروح القدس الى العالم ".
هذه هي شروط التي تحدد وضعنا اليوم. وليس اليوم فقط،  بل دائًما، ألن العدمية التي نتحدث عنها ليست ظاهرة عرضية ،   المادية:/  العدمية

بالنسبة للعدمية، أي إلى الالشيء الذي  إنها احتمال دائم للنفس االنسانية، حتى لو تم استخدام كلمات مختلفة في عصور أخرى لإلشارة إليها.  
نميل دائًما للرضوخ لها، ال يمكن الرد عليها بمجرد خطب وقواعد وإلهاءات ألنها في حقيقة األمر غير قادرة على جذبنا وعلى  يسودنا ، والذي 

إن ما يستطيع الرد   113وهذا ما يفسر إصرار البابا فرنسيس على خطر اختزال المسيحية إلى الغنوصية أو البيالجية. االستحواذ على إنسانيتنا.   
دمية وعلى غياب المعنى هو جسد، ونظرة مجسدة في راهبة تبلغ من العمر ثمانين عاًما أو صديق، أمس مثل اليوم. "إنه المسيح  فقط على الع

بإنسانيتي." يعتني  الذي  اليوم حضوراً   114 فقط  أختبر  أن  االمر  ويرعاها  نسانيتي  إبيهتم  إما  نهاية  في  وال فأو  الكالم  فال  مفر،  هناك  ليس 
 .         بكل كيانيااللهاءات يمكنها توليد ذلك االمتالء الذي أتطلع اليه  والاألخالقيات 

  فبدون خبرة "انجذاب" الذات هذه فليس هناك مسيحية؛ وال توجد مسيحية كحدث، أي حسب طبيعتها األصلية، وبالتالي ال توجد إمكانية لتغيير 
اطفة حقيقية. »وحتى يتعرف عليه، دخل هللا حياة اإلنسان كانسان، بهيئة  وال ع  تحول جذريطريقة تصور ومعاملة الناس واألشياء، وال يوجد  

اني  بشرية، ولذلك صار فكر اإلنسان وخياله ووجدانه كأنهم »توقفوا« بسبب انجذابهم إليه.  إذ يأخذ الحدث المسيحي شكل »لقاء«: أي لقاء إنس 

وال أسهل للفهم من حدث يأخذ شكل لقاء. إذن من الواضح لنا لماذا يكرر وال يوجد شيء أكثر وضوحا لإلنسان  115في الواقع اليومي العادي«. 
: »ولن أٍكل من تكرار كلمات البابا بندكتوس السادس عشر التي تقودنا إلى مركز   Deus caritas estالبابا فرنسيس عبارة »هللا محبة«  

ن ثم،  اإلنجيل: »في بداية كونك مسيحياً، ليس هناك قراراً أخالقياً أو فكرة عظيمة، بل لقاء مع حدث، مع شخص، يعطي للحياة أفقًا جديًدا، وم

من العدم، من عدم إمكانية    -وأنا وأنت وكل واحد منا    -ريقة التي اختارها هللا إلنقاذ اإلنسان  هذه هي طريقة هللا، وهي الط 116اتجاهاً حاسماً لها« . 
نا  تحقيق الذات ومن الشك في أن كل شيء ينتهي إلى ال شيء  ومن خيبة األمل الكئيبة للذات ومن سهولة االستسالم واليأس. »فكل شيء في حيات

 117اليوم، كما في زمن يسوع، يبدأ بلقاء.« 
ًً ويسكن بيننا: هذه هي المسيحية ؛ فهي في األساس ليست مذهب عقائدي  أوأخالقي، بل هي )هللا المتجسد( الحاضر هن ً ا  لقد صار هللا إنسانا

عدم    تأتي الحقًا. »إن خالق كل شيء ]أي هللا، األصل والمصير ومعنى الحياة[ قد تماثل مع االنسان في   -أي العقيدة واألخالق   -واآلن. والباقي 

كأناس مثلي ومثلك؛ بأجسادنا الهشة والضعيفة  118استقراره، ويتماثل ]مرة أخرى[ مع االنسان في عدم استقراره ويجعل نفسه مسموًعا وملموساُ«،  
معين ، فذلك ألننا  والممتلئون بالنقائص، ولكنه )هللا الكلمة المتجسد( جذبنا إليه وحولنا إلى شيء آخر. إذا سحرتنا المسيحية، وإذا ارتبطنا بواقع  

 الذي أردناه ألنفسنا، بال مقابل وبنظرة إيجابية،    -رغم األلم واإلرهاق    -رأينا أشخاًصا التزموا بشكل مختلف مع كل ما يواجه الجميع، بفرح وسالم  
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الذي اتخذ شكل    -هم الحدث المسيحي  حتى في مواجهة أكثر الظروف صعوبةً وتناقضاً، التي وجدنا أنفسنا ونحن "نحسد"؛ أناس "منجذبون"، غير 
، وهم شهود على حداثة الحياة التي تسبب بالمعنى اإلنساني اضطراب في البيئة المحيطة بهم. لقد قدم طقس قداس القديس  -لقاء بالنسبة لهم أيضاً 

 119أمبروزيوس وصفاً دقيقاً ألصل ذلك االضطراب: »سأجعل حضوري واضحاً في فرحة قلوبهم.« 
ا أصبح  عندئذ، يالحظ األب جوساني بقوله، إذا أصبح هللا جسداً في يسوع، »يجب أن نكون في الجسد لنفهم يسوع. إنها خبرة تجعلنا نفهم يسوع. إذ
ولذلك    هللا، السر، جسداً ُولد من أحشاء امرأة، فال يمكن فهم أي شيء من هذا السر إذا لم ننطلق من الخبرات الملموسة. لقد تجسد حتى نفهمه،

ألنه يصير خطاب مجرداً أو   120يجب أن نبدأ من الجسد«. ويواصل: »إذا استبعدنا الجسد، ندمر المفارقة: وهذا اإليمان لن يهم أحدا بعد اآلن«،  
 هم عالقتك به.منظومة أخالقية أوتعليمات للعمل بها، ولكنه لم يعد يجذبنا. إنها فقط الخبرة اإلنسانية التي تسمح لك باكتشاف حضور المسيح وف 

 يكفي االهتمام الصادق لمعرفة الحقيقة  ( ٤
ل  إن معرفة حضور المسيح المعاصر أمر سهل: فالحضور الذي يجذبنا ويجعلنا نختبر التوافق الذي تحدثنا عنه هو نادر الحدوث. لذلك، من السه
 ً .  معرفته كما حدث مع بطرس وزكا العشار والمرأة السامرية ومريم المجدلية. إنه سهل، لكنه ليس أمر مسلم به. فقد رأينا ذلك مع يسوع أيضا

 لنفكر في الفضيحة وما تبعها من نفور أولئك الذين رأوه يذهب إلى منزل زكا العشار.  ف
جديد   ما الذي كان بالضرورة في بطرس وفي زكا وفي المرأة السامرية وفي مريم المجدلية وفي اآلخرين الذين قابلوه، حتى استطاعوا إدراك ما هو 

ص والنظرة المفتوحة على مصراعيها. ففي الواقع، »إن الحقيقة النهائية هي مثل العثور على شيء ومختلف وفريد في شخص المسيح؟ إنه اإلنتباه المخل 

إنه في متناول الجميع وهذا شيء يحررنا،    121جميل في طريقنا: إذ ال يمكننا رؤيته والتعرف عليه، إال إذا كنا منتبهين. إذن المشكلة هي ذلك االنتباه«. 
تكرر يخفي االنفصال عن واقع الحياة: »إنني لست قادراً أولست ذكياً أو إنني أفتقر إلى الوسائل لفهم«. يكفينا االهتمام  ألنه يخلي المجال من اعتراض م 

 إلدراك الحقيقة. 
لذي ينفر من ا بالطبع، ليس من السهل أبًدا االنتباه، كما كتبت سيمون فيل: »هناك شيء في نفوسنا يتجنب االنتباه الحقيقي بعنف أكثر بكثير من الجسد 

ولكي ندع فكرنا منفتحاُ على موضوع انتباهنا، بدون أن   122التعب. ]...[ فاالنتباه هو تعليق لفكرنا بتركه متاًحا وخالًيا ومنفتحاً على موضوع اإلنتباه«. 

المشاركة"،  العوامل  ا   123ننغلق على مقاييسنا، »لالنفتاح على جميع  العاطفة ألنفسنا، ومن  إلى بصيص من  الهتمام بمصير وجودنا؛ فهذا  نحتاج 
 البصيص، حتى لو ُوضعناه في قاع أنفسنا، سيسمح لنا بأن نقبل بأننا محبوبين، و"بالتجاوب" مع حضور يؤكد كياننا ويهتم بنا. 

ن إلنسانيتهم وأثار  فبطرس وزكا والمرأة السامرية ومريم المجدلية لم يخمدوا إنسانيتهم: بل كان حضور هذا اإلنسان استدعاء وصدى وتوافق واحتضا 
 في نظراتهم ظمأ وتطلع ال يهدأ وألم أيضاً.  

وذلك الحث،   من المؤكد أن حضور يسوع االستثنائي هو الذي أثار وحث فيهم هذه النظرة المنفتحة،  لكن كان عليهم أن يتجاوبوا ويتبعوا تلك االستثارة 
 هذه الطريقة كان شيئاً غريًبا على اإلنسان(. إذ لم يحدث فيهم  شيئاً سحرًيا أو ميكانيكًيا )ألن ما حدث ب 

ناك انتباه  وحتى ندرك الحضور الذي يجلب شيئاً جديداً في الحياة، يجب إذن وجود انتباه وعقل ملتزم وجدانياً وإنسانية حية. إذ ال يمكن أن يكون ه 
نظرة مهتمة. »إذا لم أكن مهتًما بشيء معين، فأنا ال أنظر إليه: وإذا    وانفتاح للعقل بدون وجود تأثر عاطفي ووجود اهتمام. إن النظرة المنتبهة هي دائما 

كان ذلك يهمني، فإنه  لم أنظر إليه، فلن يمكنني معرفته. وحتى أتعرف عليه، علي أن أنتبه له. كلمة االنتباه تعني باللغة الالتينية، »مشدود إلى ...«. إذا  

   124يثير إعجابي، سأكون مشدوداً إليه ".
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 اعتراف اسمه إيمان ( ٥
يكون من   -عندما يحدث ، وأين يحدث    -إذن هذا االنتباه هو بداية االعتراف بطبيعة ما هو أمامنا. في الواقع، عند إدراكنا لحضور إنسانية مختلفة  

من هذا الرجل؟«. سؤال غريب. إن الصعب قمع السؤال حول طبيعة ما نراه. فأمام حضور يسوع، ثار السؤال في الذين سمعوه يتكلم ورأوا أعماله: » 
قدرة فاقت  ما أثار هذا السؤال هو اختالفه الغير قابل لالختزال. »إنهم يعرفون من أين أتى ويعرفون أمه وأقاربه ويعرفون كل شيء عنه، لكنه أظهر 

 125 "تصوراتهم، وكانت شخصيته عظيمة ومختلفة لدرجة أن السؤال كان له معنى مختلف: من عساه هذا الرجل؟  
رز إن نفس السؤال ينبع داخلنا اليوم في حضور أشخاص صادفناهم وعرفناهم وترددنا عليهم وأصبحوا أصدقائنا: »من أنت ، لماذا أنت هكذا؟« يب 

ي. لقد أحسن السؤال بسبب الطبيعة االستثنائية لحضورهم، وهو استثناء واضح في خبرتنا. وبهذه الطريقة يتم توصيل المسيحية اآلن كما كان في الماض 
يمة«  قول ذلك هو الرسالة التي استشهدت بها للتو للصديق الذي في الخمسينات من عمره. إن ظهور السؤال في الواقع هو عرض لنفس »المشكلة الجس 

ر األسئلة في أولئك  التي طرحت نفسها على األشخاص الذين تعاملوا مع يسوع. كما يالحظ البابا فرنسيس: »إن الشهادة تثير اإلعجاب، واإلعجاب يثي 

 126الذين يرونه. ويتساءل آخرون: لماذا ذاك الشخص هكذا؟ من أين تأتي له هبة الرجاء ومعاملة اآلخرين بالمحبة؟ «.
تساوي؟  هل ينظر إليك الجميع بنفس الرقة والحنان؟ هل ينظر إليك الجميع بنفس المجانية؟ هل ينظر إليك الجميع بنفس الشغف لمصيرك؟ هل كل شيء م 

سؤال: "من هو هذا  ال يسع المرء إال أن يسأل ال   -كما وجد الكاتب منكاريللي نفسه أمام الراهبة    -لهذا السبب، عندما يواجه المرء اختالفاً ال مثيل له  
 الرجل؟" من هنا، من ردة الفعل المدهشة هذه، التي تثير سؤااًل ال يمكن قمعه، تبدأ مسيرة المعرفة واالعتراف الذي نسميه اإليمان. 

ميكية المعرفية التي تنبثق  دعونا ننظر كيف ظهر ذلك في أول من التقوا بيسوع. نحاول نضع أنفسنا في أحد مشاهد اإلنجيل العديدة، لمقارنة أنفسنا بالدينا 
اً  عن القصة. وذهب يسوع مع التالميذ إلى منطقة قيصرية. وفي الطريق، يتوقف عند نقطة معينة ويسألهم: »ماذا يقول الناس عن من أنا؟« ونظر 

اآلخر أرميا أو أحد األنبياء«. عند   لمفاجأتهم بهذا السؤال، حاولوا إعطاء بعض اإلجابات: »يقول البعض يوحنا المعمدان والبعض اآلخر إيليا والبعض 
مسيح ابن  هذا الحد، يصبح السؤال مباشًرا وشخصًيا: »ولكن بالنسبة لكم من أنا ؟«. أول من أجاب هو بطرس، بطريقته المندفعة في رد فعله: "أنت ال 

بقدرته على الفهم؛ إنه يكرر ما سمعه من يسوع نفسه. كيف استطاع أن يقول هذه الكلمات؟ ال يقول بطرس شيئًا فكر فيه، أو توصل إليه    127هللا الحي".
ذي توصل إليه بطرس إنها ليست كلماته أوإنجازاته. لماذا يكررها إذن؟ ما الذي يجعل تكرارها معقوالً تماًما، حتى لو لم يعي معناها كاماًل؟ إن اليقين ال 

 »إذا لم أستطع الوثوق بهذا االنسان، فال يمكنني حتى الوثوق بنفسي!«. عن هذا االنسان، والخبرة التي مر بها في عالقته به والتي أوضحت أنه 

 الحرية والثقة (  ٦
نا القدرة على التيقن  لماذا كان على بطرس الثقة بيسوع )"إذا لم نؤمن بهذا الرجل فال يمكننا حتى أن نثق بأعيننا"(؟ في البداية، ينبغي التأكيد على أن لدي 

عه ، وليس الحشد الذي ذهب  من اآلخر ونفس القدرة على االنتباه لحياته. من استطاع أن يفهم أنه يجب الوثوق بيسوع؟ األشخاص الذين تبعوه وكانوا م 
خر، للشفاء، لكنهم لم ينخرطوا في مشاركة حيوية. بالتعايش والمشاركة فقط يمكن أن تتراكم العالمات الضرورية للوصول إلى اليقين حول شخص آ

 حتى نصل إلى القول بكل معقولية: "يمكنني الوثوق به."  
ال »تفرض« النتيجة التي تؤدي إليها أيضا. »فالحرية تلعب دورها في هذا المجال الذي نطلق  لكن فهم العالمات وتفسيرها يتطلب الحرية. والعالمات  

لذلك، أمام شخص يسوع نفسه، كان هناك تنوع في التفسيرات بين الناس. وأمام العالمات،   128«. تفسيره عليه عالمة. ]...[ فالعالمة هي حدث يجب 

   129تظهر الحرية على السطح.
 ، يمثل وجود الحرية اعتراًضا، ُينظر إليه على أنه شيء يثقل الحياة أو يضعف حقيقة النتيجة التي تم التوصل إليها.  بالنسبة للكثيرين 

مضيت بضع  في محاولة لتوضيح لصديق شاب لي أنه ال يمكننا فقط توفير الحرية، ولكنها خير لنا، فقد قدمت له مثاالً. "فقلت له: تخيل أنك بعد أن أ 
تك وبعد رؤية العديد من العالمات على كم أن كل منكما صالح لآلخر، فقررت أن تطلب منها صراحة: »هل تريدين الزواج مني؟". سنوات مع صديق 

نه  وعند القيام بذلك، هل لديك أي خوف؟ " فيجيب: »أعتقد ذلك حقا«. فأرد عليه »كيف وأن كل شيء واضًحا لك بالفعل؟" فيؤكد على الفور: »أل 
«. »إذن، ستكون خائفاً ألنك ال تعرف ما إذا كانت كل هذه العالمات ستكون كافية لصديقتك لتقول نعم، ألنك معرض لتفسير"ها " يمكنها أن ترفض 

 تعرض للعالمات، أي لحريتها. هل األمر هكذا؟« فأكد لي »نعم كذلك« . عندئذ سألته: »هل تفضل أن يكون كل شيء ميكانيكًيا أو آلياً، حتى ال ت 
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حريتها، لتتجنب الخوف، أم تفضل المخاطرة، بأن تقول نعم بحرية؟« وهو: "إنني أفضل بال شك أن تقول لي ذلك بحرية". فأضفت: »وهل  لمجازفة 
»كيف    كرتنا بقوله: ربما تعتقد أن هللا له مذاقاً أقل منك؟ وهللا أيضاً يفضل من يقول له »نعم« بحرية«. ومؤخراً قام البابا فرنسيس باستدعاء ذلك الى ذا 

تظر حتى نخطو  يتصرف يسوع؟ ]...[ إنه يحترمنا، ويحترم وضعنا، ال يستمر. ]...[ إن الرب ال يسرع الوتيرة، ألنه يسير دائًما على وتيرتنا، ]...[ وين 

لقنا هللا أحراراً وامتثل بطريقة ما  هذا ال يعني أنه ال يعطينا اإلشارات، كل العالمات التي نحتاجها، لكننا نبقى أحراًرا أمامها. لقد خ   130الخطوة األولى«. 
ولها« هو  لقرار حريتنا، ألنه ال توجد مقارنة بين نعم قالها اإلنسان بحرية وبين رضوخ دون ممارسة واعية للحرية. فختمت بقولي: "إذا لم يكن »قب 

 ثمرة حريتها، فلن تجعلك تنفجر من الفرح". 
 هي هبة! كم هو حاسم أن ندرك أن حريتنا ليست تعقيًدا، بل  

ذه الثقة، قال  لذا فالحرية متضمنة في ذلك التفسير للعالمات التي تسمح لنا بالوصول بمعقولية كاملة إلى اليقين بأنني أستطيع الثقة باآلخر. فبسبب ه 
ن هو االعتراف بحقيقة ما  بطرس الكلمات التي قد سمعها من يسوع. اإليمان ليس القفز إلى الهاوية، وليس فعل نقوم به بدون أي عقالنية. »اإليما

 تزال  قاله الحضور التاريخي عن نفسه«. »لقد قال إنسان عن نفسه شيئًا قبله اآلخرون على أنه حقيقي وأنه اآلن، بالطريقة االستثنائية التي ال 
نتباهنا لما يفعله ويقوله هذا االنسان يصل  تصلني بها تلك الحقيقة، أقبله أنا أيًضا. يسوع هو إنسان قال: "أنا هو الطريق والحق والحياة". ]...[ إن ا 

حركه  الى درجة أن نقول: "أنا أؤمن بهذا االنسان"، وقبول حضوره بالتأكيد على حقيقة ما قاله، هذا هو اإليمان. إن اإليمان هو فعل عقالني ت

وكما يقول  131ن الذي يتحدث بصدق وال يقول األكاذيب.« الطبيعة االستثنائية لحضوره الذي يدفع اإلنسان إلى القول: »أنا أقبل ما يقوله ذلك االنسا

 132«.   "اإليمان" الى مرجع مزدوج: إلى الشخص وإلى الحقيقة ؛ إلى الحقيقة للثقة الممنوحة للشخص الذي يؤكدها  التعليم المسيحي،  يشير »
العقل على االستيعاب، والذي ال يستطيع العقل وحده تعريفه،  الذي يتجاوز قدرة  -الحضور اإللهي في اإلنسان    -اإليمان هو االعتراف "بشيء"  

وخبرة  ومع ذلك هو اعتراف معقول تماًما ، يفسر ما هو أمام عينيي، والخبرة التي أعيشها. ويالحظ بالتسار أن هناك "عالقة حميمة بين اإليمان 

 133تحقيق الذات". 
علق بهذا الحضور، فهذا هو اإليمان. الصدق والبساطة كلمتان متماثلتان. أن تكون "بسيًطا" »إذا كان لدينا صدق االعتراف، وبساطة القبول وعاطفة الت 

يك أن يعني النظر إلى شيء مباشرةً، دون إدخال عوامل غريبة مستعارة من الخارج. ]...[ يجب عليك ]...[ أن تنظر إلى الحدث ببساطة، أي أنه عل 

يمكننا القول بأن البساطة    134لعقل وإلى القلب بدون إدخال عوامل خارجية لتقييمه ليست لها عالقة به ".تنظر إلى الحدث بما يقوله وبما يوصله إلى ا 
في تخضع العقل إلى الخبرة بدون إدخال أي شيء غريب عليها. الطريقة التي تحدث بها األب جوساني عن ذلك أمام البابا في ساحة القديس بطرس 

نا: "إنها بساطة القلب التي جعلتني أشعر وأعترف كم أن المسيح شخصية استثنائية بتلك التلقائية اليقينية، كما ال تزال محفورة في ذاكرت   ١٩٩٨عام  

 135يحدث للدليل القاطع الغير قابل للتدمير لعوامل ولحظات الواقع، التي دخلت إلى أفق شخصنا وتدهشنا حتى في صميم قلبنا". 
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