
يوليان كارون 

هل هنـــاك رجــــاء؟ 

جاذبيــة االكتشـــاف*

الفصل األول 

”ليس هناك أسوأ من هذه األزمة إال مأساة إهدارها“ 

1”لــيس هــناك أســوأ مــن هــذه األزمــة إال مــأســاة إهــدارهــا“.  تــحثنا هــذه الــكلمات لــلبابــا فــرنــسيس عــلى الــوعــي بــما حــدث لــنا 


وبما عشناه منذ عام إلى اآلن.

١) االصطدام بالواقع 

2كـي نـواجـه التحـدي الـذي لـم يـسمح ألي أحـد بـالـبقاء فـي حـالـة المـباالة ، قـدمـنا ألنـفسنا مـنذ الـبدايـة فـرضـية عـمل،  وردت فـي 

عـبارة لـألب جـوسـانـي الـذي قـال: ”إن الـفرد الـذي لـم يـختبر االصـطدام بـالـواقـع إال قـليالً، ألنـه، عـلى سـبيل الـمثال، كـان لـديـه 
الــقليل جــًدا مــن الجهــد لــلقيام بــه، ســيتضاءل إحــساســه بــوعــيه وضــميره، وســيقل إدراكــه بــطاقــة وحــيويــة فــكره“.  وســيراً عــلى 
، بـدون إنـكار أو نـقد أي شـيء. فـفي واقـع األمـر  3خُـطى األب جـوسـانـي، دعـونـا أنـفسنا لـ ”عـيش الـواقـع بـتركـيز عـلى الـدوام“ 


أن عدم القدرة على تجاهل أو تجنب تأثير الظروف شيء، وعيش هذه الظروف بقبول االستفزاز الذي تأتي به شيء آخر.
وبهـذه الـفرضـية الـتي يـجب الـتحقق مـن صـحتها، يـمكن حـتى لـوضـع مـأسـاوي كـالـذي أحـدثـته جـائـحة كـورونـا أن يـصبح فـرصـة 
لـنمو وعـينا الـذاتـي، الـذي غـالـبًا مـا تـسوده الـعتامـة، وإلدراك طـاقـتنا وحـيويـة فـكرنـا بـمزيـد مـن الـقوة ؛ أي أنـها يـمكن أن تـصبح 


مناسبة لتوقظ من جديد ما هو انساني فينا مثل الضمير والعقل والعاطفة.

ماذا حدث؟ بعد أكثر من عام ، ما الذي رأيناه يحدث فينا وحولنا؟

سـلط الـكثير الـضوء عـلى مـرحـلتين ، وجـهان لـخبرتـنا فـي مـواجـهة الـوبـاء ، تُـقابـل مـوجـتي انـتشار الـفيروس. وقـد الحـظ أنـطونـيو 
ســكوراتــي أن الــموجــة الــثانــية ”داهــمتنا لــيس لــقلة اســتعدادنــا وقــلة نــضجنا كــما كــان الــحال فــي الــموجــة األولــى بــل ألنــنا كــنا 
4فـي  تـعب وكـآبـة وتـشاحـن وتـعاسـة أكـبر“. كـأنـنا لـم نـكن قـادريـن عـلى االسـتفادة مـما حـدث فـي الـمرحـلة األولـى لـننمو ونـزداد 

وعـــياً ونـــضوجـــاً فـــي اتـــساق أعـــمق مـــع أنـــفسنا. ويـــمكننا فـــهم ذلـــك مـــن خـــالل مـــا ظهـــر خـــالل الـــموجـــة الـــثانـــية: إحـــساس أكـــبر 
بــالــهشاشــة، وانــتشار عــدم الــيقين والــقلق، وهــي عــالمــات تــشير، كــما ذكــر مــاســيمو ريــكالــكاتــي، إلــى أن ”الــصدمــة الــحقيقية 
عت   ليسـت لـلماضـي بـل للمسـتقبل“. فـالـموجـة الـثانـية ، ”بتحـطيمها لـوهـم اسـتئناف حـياتـنا الـذي كـنا نـؤمـن بـه جـميًعا، [...] وسَـ
أفـق الـكابـوس. والـنصف الـثانـي مـن الـصدمـة هـو أكـثر صـدمـة مـن األول ألنـه يظهـر أن الـفيروس الشـريـر لـم يـختف بـل مـا زال 


5حياً بيننا. وتبددت اآلمال التي مألتنا منذ الصيف. إن هذا الشعور بخيبة األمل هو الشعور السائد اليوم“. 


* تحت النشر.
1 البابا فرنسيس، عظة عيد العنصرة، ٣١ مايو ٢٠٢٠.

2 راجع األب يوليان كارون، صحوة االنسانية. تأمالت من زمن يثير الدوار، دار بور للنشر، ميالنو ٢٠٢٠.

3 األب لويجي جوساني، كتاب الحس الديني، دار ريتسولي للنشر، ميالنو ٢٠١٠، الصفحات ١٣٩ و ١٥٠. 

4 أنطونيو سكوراتي، ”عيد ميالد قاسي (ويحمل الرجاء)“، مقال في جريدة ”بريد المساء“ (كورييري ديال سيرا)، صفحة ١١ من عدد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٠

5 ماسيمو ريكالكاتي، ”صدمة الموجة الثانية. إذا زاد الخوف من المستقبل“، جريدة الجمهورية (الريبوبليكا)، صفحة ٢٨ من عدد ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠
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اعـتدنـا مـنذ زمـن لـيس بـبعيد عـلى الـعيش فـي حـالـة أمـان ظـاهـري، مـع الـوهـم بـأنـنا قـادرون عـلى الـسيطرة عـلى الـواقـع. وأطـاح 
تـفشي الـفيروس بهـذا الـوهـم. ومـع ذلـك، بـعد الـموجـة األولـى، لـم يسـتغرق األمـر الـكثير إلقـناعـنا بـأن زمـام األمـور أصـبح فـي 


أيدينا من جديد، وبالتالي ، العودة إلى الحياة الطبيعية كان أمراً قريب المنال.
وهـــكذا اســـتمتعنا بـــفصل الـــصيف بـــدرجـــات مـــتفاوتـــة. لـــكننا ”لـــم نـــعرف مـــا هـــو مـــعروف ومـــا نـــريـــد مـــعرفـــته، إال عـــندمـــا وضـــعنا 


6أنفسنا على محك االختبار“. 

وحـطمت الـموجـة الـثانـية الحـلم أو الـزعـم مـرة أخـرى، مُـذكـرةً إيـانـا بـأنـه فـي نـهايـة األمـر ال يـمكن الـسيطرة عـلى الـواقـع. ”كـان 
يُــعتقد“، كــما الحــظ تــشيزاري كــورنــادچــا، ”بــأن الــموت كــان حــدثــاً عــرضــياً، مــثل ورم أو حــادث، وأن األمــراض الــمعديــة قــد تــم 


7القضاء عليها، ولكن المجهول الذي ال نراه، والذي ال نعرف مواجهته، يقتلنا. ومن هنا يولد الشعور بعدم األمان“.     

وبـــالـــتالـــي، زاد الـــشعور ”بـــعدم األمـــان حـــول المســـتقبل“ بـــقدر ”االحـــساس بـــالـــمجهول“. فـــفي بـــدايـــة الـــموجـــة الـــثانـــية، صـــور 
إدجـار مـوريـن نـهايـة هـذا الـوهـم بـكلمة ”عـدم الـيقين“. وكـتب ”لـقد دخـلنا فـي حـقبة عـدم الـيقينيات الـكبرى“، مـوضـحاً ”الـطابـع 
الــمتعدد األبــعاد الــذي يــميز هــذه األزمــة الــتي تــمس حــياة كــل انــسان مــن كــافــة الــدول ومــن الــعالــم أجــمع […]. إنــنا نشــترك 
8جــميعاً فــي هــذه الــمغامــرة، الــمليئة بــالجهــل، والــمجهول والــجنون والــعقل والــغموض واألحــالم والــفرح واأللــم. وعــدم الــيقين.“  

وعـلى الـرغـم مـن االطـمئنان الـذي بـثته بـعض الخـطب والـتفاؤل الـذي رافـق اكـتشافـات الـعلم ومـبادرات صـناعـة الـدواء، إال أن 

القلق ما زال كامنًا فينا ويهددنا. 

وبــعد مــرور أكــثر مــن عــام، مــازلــنا نبحــر فــي الــمجهول، بــدون أن نــعرف إلــى مــتى ســنظل فــي هــذا الــوضــع، حــتى وإن ظهــرت 
لـحسن الحـظ بـوادر وعـالمـات فـي تـزايـد مـلموس تـشير إلـى حـل للخـروج مـن هـذه األزمـة. سـنبقى فـي حـالـة تـرقـب و نـتمنى مـثل 
الجـــــميع أنـــــت تـــــنتهي الـــــجائـــــحة فـــــي الـــــقريـــــب الـــــعاجـــــل. إن الـــــحالـــــة الـــــموصـــــوفـــــة الـــــتي عـــــمت نـــــطاق واســـــع مـــــن حـــــياة الـــــناس 
والـــمجتمعات والـــعالـــم بـــأســـره، إال أنـــها جـــلبت إلـــى الســـطح، مـــن أعـــماق حـــياتـــنا، ســـؤااًل يـــصاحـــب وجـــود اإلنـــسان: هـــل هـــناك 


رجاء؟
”هــل هــناك رجــاء؟“ عــنوان ريــاضــتنا الــروحــية الــذي وجــد صــدى فــينا وفــي اآلخــريــن الــذيــن تــم دعــوتــهم لــالشــتراك فــيها، مــثلما 
حــدث فــي شهــر ديــسمبر الــماضــي، فــي مــناســبة الــريــاضــة الــروحــية لــطلبة الــجامــعات. ”أنــتم تــمسكون دائــماً بــنقطة تــلمس 
شــيئاً فــي داخــلي. إن هــذا مــوضــوع حــاســم!“، قــالــت ذلــك زمــيلة فــي نــفس الــفصل الــدراســي الــجامــعي لــمن دعــاهــا لــلريــاضــة 


الروحية. ”العنوان المقترح“، كما قال آخر، ”كان له صدى في داخلي ألنه كان السؤال الذي صاحب هذا الزمن“.
يــلح الــسؤال مــن أعــماق الــمخاض الــيومــي. كــتبت لــي احــدى الــصديــقات: ”بــدًءا مــن أكــتوبــر الــماضــي، مــع الــوضــع الــوبــائــي 
الـذي كـان عـلى وشـك أن يـتفاقـم مـرة أخـرى وانـتشار الـعنف الـعام الـذي اتـسمت بـه األخـبار الـمسموعـة بـشكل مـتزايـد، طُـبع 
عـــليَ هـــذا الـــسؤال:" هـــل لـــدي رجـــاء فـــي أن األشـــياء ســـتنتهي إلـــى مـــصير صـــالـــح؟“. ولـــألســـف ، وجـــدت نـــفسي أرد: بـ"ال 
أعـرف". لـقد مـات الـكثير مـن الـناس وحـتى الـيوم  وبـعد عـام، مـا زالـوا يـموتـون مـن جـائـحة كـورونـا. تـأثـر الـعديـد مـن أصـدقـائـي 
وأصــدقــاء زوجــي بشــدة مــن جــراء األزمــة االقــتصاديــة. بــاإلضــافــة إلــى ذلــك ، فــإن بــعض األخــبار الــمؤلــمة واإلرهــاق الشــديــد 
الــذي أعــانــي مــنه، خــاصــة فــي الــعمل ، دفــعتني إلــى الــقول: "لــم أعــد مــتأكــدة مــن أن األمــور ســتؤول إلــى مــصير ســعيد، فــكل 
شـيء يـقول لـي عـكس ذلـك". لـقد فـهمت أن سـؤالـي هـذا يـكشف أيـًضا عـن الـخوف مـن أن يـنتهي األمـر بـاألشـياء والـعالقـات 
واألحـباء إلـى الـعدم. فـي الـبدايـة قـاومـت االعـتراف لـنفسي بـأن لـدي هـذا الـسؤال. بـصراحـة ، كـنت أشـعر بـالخجـل الشـديـد مـن 
ذلـك. ثـم تـذكـرت أن أهـم خـطوات حـياتـي نـشأت مـن مـشكالت خـطيرة وغـير مـريـحة وغـير مـألـوفـة. إن أكـثر مـا "شـجعني" عـلى 
الـــنظر إلـــى ســـؤالـــي هـــذا هـــو أنـــت: عـــندمـــا اكـــتشفت أنـــك اخـــترت "هـــل هـــناك رجـــاء؟" كـــعنوان لـــلتدريـــبات ، شـــعرت بـــعمق أنـــك 
صـديـق؛ وفـكرت: "انـظر إلـى رجـل ال يـخشى فـقط أن يـسأل نـفسه هـذا الـسؤال ، ولـكنه ال يـخشى طـرحـه عـلى الجـميع" ؛ لـذلـك 

6 ثورنتون وايلدر، كتاب ”منتصف مارس“، دار موندادوري للنشر، ميالنو ١٩٥١، صفحة ٥٦

.٢٠٢٠/١١/٨ ،ilsussidiario.net 7 تشيزاري كورنادجا، ”القلق والخوف وعدم األمان: ها هو ما ال نعرفه بعد“. مقابلة أجراها معه باولو فيتيس، بموقع

8 ادجار مورين، ”سلطة عدم اليقين“، جريدة الجمهورية (الريبوبليكا)، عدد ١ أكتوبر ٢٠٢٠، صفحة ٢٧. 
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شـعرت بـك كـأب فـي نـفس الـوقـت ، ألنـك سـاعـدتـني عـلى عـدم الـخوف مـن الـنظر إلـى نـفسي وأن أحـب األسـئلة الـتي لـدي. عـلى 
مــدار األشهــر ، أصــبح هــذا الــسؤال أكــثر الــتهابــاً، ويــؤســفني االعــتراف بــأنــني حــتى الــيوم ال أعــرف كــيف أجــيب عــليك. لــذا 


أسألك: ما الذي يمكن أن يساعدني في فهمه؟ ».
الـمساعـدة األولـى - أقـولـها اآلن - تـأتـي مـن الـسؤال نـفسه ، كـما كـتب لـي الـكثيرون. "سـؤال الـرجـاء يـؤثـر عـلي بسـبب قـوتـه. 
ومــن جــديــد، يحــررنــا الــسؤال مــن نــظرتــنا الجــزئــية لــننفتح عــلى شــيء آخــر: لــديــنا خــيار إمــا مــواجــهة تــأثــيره أو الــتخفيف مــنه. 
يـبدو الـسؤال أكـثر ذات صـلة بـي أكـثر مـن أي وقـت مـضى وال أريـد أن أضـيع هـذه الـفرصـة ". ويـؤكـد شـخص آخـر: ” أدرك 
أن الـــعمل عـــلى الـــسؤال الـــمطروح هـــو بـــالـــفعل مـــا تـــتسم بـــه أيـــامـــي، مـــما يـــجعلني أكـــثر انـــتباهـــاً وانـــفتاحـــاً عـــلى مـــا يجـــري". 
تـــشارك أخـــرى بـــقولـــها: "الـــمشكلة هـــي تـــرك الـــسؤال لـــيفرض نـــفسه عـــلينا ووضـــع نـــفسه فـــي أفـــضل مـــكان يـــعتقد بـــه، بـــدون 
إعـطائـنا فـترة هـدنـة." هـل هـناك رجـاء؟ إن تـرك الـسؤال يتسـلل داخـلنا هـو صـراع وعـدم اسـتبعاده مـن أيـامـي هـو صـراع وعـدم 


الكذب هو صراع وبالتالي نقول ألنفسنا أنه في نهاية األمر ليس هناك رجاء، ثم نتظاهر بأنه موجود إلراحة أنفسنا.“ 

٢) مواقف تجاه ما حدث 

كـل واحـد مـدعـو لـإلجـابـة بـنفسه عـلى الـسؤال الـمطروح ، ومـالحـظة نـفسه فـي الـعمل، مـع مـالحـظة الـطريـقة الـتي يـنظر ويـواجـه 
بــها الــحياة والــتي ال تــهمل أحــداً. لــذلــك دعــونــا نــحاول أوالً وقــبل كــل شــيء أن نــتتبع الــمواقــف الــتي رأيــناهــا، فــي مــواجــهة مــا 
حـدث، تحـدث فـينا أو فـي اآلخـريـن ، والـتي كـانـت إلـى حـد مـا مـواقـفنا أيـًضا. سـيساعـدنـا ذلـك فـي بـلوغ وعـي أكـثر وضـوحـاً 


بالسؤال المطروح، وعالقته بالحياة، وطريقة اإلجابة عليه.

أ) اغراء التخلص من الواقع  

فــي ديــسمبر الــماضــي، خــصصت مجــلة  Time األمــريــكية الــشهيرة غــالفــها لـــعام ”٢٠٢٠“، وكــتبت الــرقــم بــالــلون األســود، 
بــأحــرف كــبيرة، وقــاطــعته بــصليب أحــمر كــبير. وكــتبت تــحته عــبارة صــغيرة تــقول: "أســوأ عــام عــلى اإلطــالق". فــقد تــم وضــع 
صـليب رمـزي عـلى الـعام الـماضـي وكـأنـه وضـع لـلقضاء عـليه. ولـكن، كـما نـعلم جـميًعا، ال يـمكن مـحو ثـالثـة مـاليـين حـالـة وفـاة 
ومـحو األزمـة الـتي تسـبب فـيها الـوبـاء والـتي لـم نـختبر بـعد أسـوأ آثـارهـا. "هـذه قـصة مـدتـها عـام واحـد ولـن تـرغـب فـي رؤيـتها 


 9مرة أخرى". هكذا تبدأ افتتاحية ستيفاني زاكاريك.

إن إغــراء الــقضاء عــلى مــا يــضعنا فــي مــأزق ويــجبرنــا عــلى الــتساؤل عــما يــعطي مــعنى لــلحياة يــقبع دائــًما فــي تــربــص، كــما 
كــتب طــالــب جــامــعي: "ســواء كــان هــناك رجــاء فــي حــياتــي أم ال، هــذا هــو الــسؤال الــذي أطــرحــه عــلى نــفسي كــل مــساء ، قــبل 
أن أنــام طــوال ٢١ يــومًــا إلــى اآلن ، مــنذ عــزلــتي بســبب جــائــحة كــورونــا. لــقد كــانــت أيــامًــا صــعبة. وكــان الــمرض قــاســياً مــعي. 
ولهــذا الســبب كــانــت اإلجــابــة عــلى الــسؤال فــي مــرحــلة مــبكرة: "ال ، لــيس هــناك رجــاء.“ كــانــت هــذه الــفترة مجــرد لحــظة يــجب 
مـحوهـا. لـقد عشـت حـياتـي بـالـبقاء حـياً واالسـتيقاظ وتـناول الـطعام واالغـتسال والـعمل، ثـم الـعودة إلـى الـفراش لـتكرار كـل ذلـك 
فـي الـيوم الـتالـي. غـًدا سـأكـون حـراً ، لـكن - هـناك "لـكن" كـبيرة - أتـساءل عـما إذا كـانـت الـ٢١ يـومًـا الـتي عشـتها بـطريـقة مـا 
قــد مــحت كــيانــي.“  اتــسمت خــبرة الــكثيريــن بــالــميل إلــى الــبقاء عــلى قــيد الــحياة، وبــعد تــجاوز األســوأ، لــمحو اللحــظة الــتي 


مررت بها ، مما أدى إلى ضعف إدراك الذات والشك في مستقبلها. 
ولـم يـرد آخـريـن إغـماض أعـينهم، ولـم يـحاولـوا الـنسيان، بـل بـالـعكس لـم يـريـدوا الـتقليل مـن أهـمية الـظروف. "فـأقـول لـك عـلى 
الــــفور أن هــــذا الــــعام كــــان فــــرصــــة بــــالنســــبة لــــي ألرى ، كــــيف حــــدث لــــي وكــــم أنــــا هــــشة ومحــــدودة. لــــكن ال يــــمكنني الــــقول أن 
مـشاعـري هـذه كـانـت سـيئة بـالنسـبة لـي، فـفي حـقيقة، لـقد جـعلتني أكـتشف مـقدار احـتياجـي وأنـه عـليَ أن أضـع حـياتـي فـي 


عناية آخر وعلى ملء لم أبنيه، وال يعتمد على الظروف وال يعتمد على أنا ، والذي يقف ثابتاً ال يتزعزع! ”

9 ستيفاني زاكاريك، ”٢٠٢٠. أسوأ عام على اإلطالق“، مجلة ”تايم“، عدد ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠.
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ب) الحزن والخوف  

فـي هـذه الـفترة، ظهـرت عـلى السـطح بـطريـقة مـلحة يـصعب احـتوائـها الـكثير مـن الـمشاعـر الـتي ربـما لـم نـعترف ألنـفسنا حـًقا 
بـأنـنا اخـتبرنـاهـا ولـم نُـساءل فـيها أنـفسنا كـثيًرا بسـبب ارتـياحـنا لـلسير اإليـجابـي لـألمـور. وكـتب الـصحفي اإلسـبانـي سـلفادور 
ســوســتريــس: "ألول مــرة تحــدثــت مــع صــديــق لــي عــن خــيبة األمــل والحــزن ولــلمرة األولــى ال نــعرف مــاذا نــقول أو مــاذا نــفعل ، 


 10ونحن منهكون جًدا لقلة النوم، وأدركنا أنه حتى اآلن لم نشك مطلًقا في قدرتنا على فعل شيء بقوتنا». 

ويظهـــر عـــلى الســـطح شـــعوراً بـــالـــقلق الـــذي كـــان مـــوجـــوًدا بـــالـــفعل ، بـــداخـــلنا ، مـــغطى بـــحجاب ، محـــمي بـــشكل مـــن أشـــكال 
الــحياة، بــإيــقاع اجــتماعــي اخــتفى فــجأة ، مــما ســمح لــه بــالــظهور. لــذلــك ، فــإن اإلحــساس الــمظلم بــالــذات ومــصير الــمرء قــد 
شـــق طـــريـــقه إلـــينا وتـــرســـخ ، تـــقريـــبًا فـــي إدراك الـــباطـــل ، مـــثل إســـقاط الـــظل الـــقمعي عـــلى مســـتقبله ، والـــذي وصـــفته كـــلمات 
كــارمــيلو ســي إيــريــباريــن جــيًدا: «أنــا فــكر فــي األمــر اآلن بــعد أن نــظرت / مــن خــالل الــنافــذة الــمفتوحــة / الــطريــق الســريــع ، 
وأرى / كـــيف تـــومـــض الـــسيارات / فـــي االمـــتداد األخـــير ، / قـــبل الـــنفق. أعـــتقد / أن هـــذه هـــي الـــحياة / وأنـــه ال يـــوجـــد شـــيء 
11آخــر. ومــيض ضــوئــي ضــعيف / طــفيف بــاتــجاه الــظل / بســرعــة أعــلى أو أقــل“.  إذن ، أليســت الــحياة أكــثر مــن رحــلة إلــى 


الظالم؟ هل السرعة تتغير فقط؟
الـخوف عـلى الـذات، عـلى المسـتقبل الـشخصي، الـمرتـبط بـإدراك التهـديـد واالكـتشاف القسـري لـضعف الـمرء، قـد تسـلل فـي 
كــــثير مــــن الــــحاالت أيــــًضا إلــــى داخــــل حــــدود الــــمنزل، مــــما أثــــر عــــلى أكــــثر الــــعالقــــات حــــميمية، كــــما اعــــترف األديــــب وكــــاتــــب 
الـــسيناريـــو فـــرانـــشيسكو بـــيكولـــو: «إلـــى أن وصـــل الـــوبـــاء، كـــان أطـــفالـــي هـــم الـــذيـــن يـــخشونـــني فـــي الـــنهايـــة. [...] اآلن [...] 
تـقودنـي الـغريـزة إلـى االبـتعاد عـنهم. أحـيانًـا يـدعـو ابـني زمـياًل لـلمذاكـرة. وأحـاول دائـًما الـعودة إلـى الـمنزل بـعد مـغادرة زمـيل 
ابـــني. […] ابـــنتي فـــي مـــديـــنة بـــولـــونـــيا. [...] ال تـــتصل بـــي أبـــًدا لـــتأثـــرهـــا بـــخوفـــي لـــدرجـــة أنـــها تـــخشى أنـــني أعـــتقد أنـــها إذا 
اتــصلت بــي ، فــإنــها ســتنقل الــعدوى إلــي. [...] فــي بــعض األحــيان ، أعــتقد أنــني فــي مســلسل تــلفزيــونــي. [...] ال يــطمئنني 
إطـــالقـــا أن يـــكون لـــدي طـــفل يـــركـــض فـــي أرجـــاء الـــمنزل ويـــصرخ ويخـــرج كـــل يـــوم. هـــذا هـــو الـــتشابـــك الجـــديـــد الـــملتوي وغـــير 


12الطبيعي للمشاعر التي أوجدها فيروس كورونا: الخوف من أطفالك أكثر من أي إنسان آخر في العالم“.  

ج) الرعب من الموت 

مـا هـو الـخوف الـذي تتحـدث عـنه؟ لـيس فـقط الـعدوى ، ولـكن الـموت ، ألن الـعدوى يـمكن أن يـكون لـها عـواقـب مـميتة. الـموت ، 
الـــذي أخـــفيناه بـــعنايـــة وطـــردنـــاه، عـــاد لـــلظهور مـــرة أخـــرى. مـــن خـــالل الـــهيمنة عـــلى المشهـــد الـــواقـــعي واإلعـــالمـــي عـــلى نـــطاق 
واســع ، لــم يــعد يُــنظر إلــيه فــي الــعقل الــباطــن الجــمعي عــلى أنــه مجــرد حــادث طــريــق، أو أمــر غــير مــرغــوب فــيه الــذي ال يــزال 
يحـــدث ولـــكن ســـيتم الـــقضاء عـــليه قـــريـــبًا أو حـــصاره عـــلى أي حـــال.  وإلبـــراز ذلـــك اخـــتارت مجـــلة L'Espresso  االيـــطالـــية 
"شـخصيات الـعام" - ٢٠٢٠ - وهـي "الـموت والـحياة". وفـي أسـفل "صـورة" لـلموت الـمغطى، وهـو يـلعب الشـطرنـج مـع مـولـود 
جـديـد تـحت سـماء رمـاديـة، مـكتوب فـي الـملخص الـذي يظهـر عـلى الـغالف: "الـخوف مـن الـنهايـة أزعـج الـنظامـين االقـتصادي 
والــسياســي. و حــياتــنا الــيومــية. "فــي افــتتاحــية المجــلة، نــقرأ أن الــموت ، ”بــعيداً عــن الــثقافــة ، [...] أعــاده عــام الــوبــاء إلــى 


بؤرة“. 

10  سلفادور سوستريس، ”أموت في المرة القادمة“، إيه بي سي، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٠. ترجمتنا. 


11 ”أفكر في األمر اآلن بعد أن أنظر من خالل النافذة المفتوحة / الطريق السريع، أشاهد / كيف تومض السيارات / في المسافة األخيرة للطريق/ قبل 


    النفق. أعتقد/ أن هذه هي الحياة ، / وأنه ال يوجد المزيد. ضوء / ومضة الضوء نحو الظل / بسرعة أكبر أو أقل “ (كارميلو س. إيريبارين،"نحو 
    الظل"، في المرجع نفسه ، بالتأكيد هذه القصة تبدو لك ، عصر النهضة ، ساالمانكا ٢٠١٥ ، ص ٤٢). ترجمتنا.

12 فرانشيسكو بيكولو، ”أيها الفيروس اللعين لقد علمتني الخوف من أبنائي“، جريدة الجمهورية (الريبوبليكا)، عدد ١ فبراير ٢٠٢١، الصفحات ١٢-١٣.
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ومــن الــمفارقــات أن الــخوف مــن الــنهايــة يــجب أن يجــلب مــعه أيــًضا شــعوًرا غــريــبًا: ”الــخوف مــن الــموت يــعني مــعرفــة أن هــناك 
13شـيئًا يـتجاوز وجـودنـا الـفردي. هـدف. والـورثـة“.  ويـوضـح مـاسـيمو كـاتـشاري فـي مـقالـه: ” إن لـيوبـاردي هـو الـذي يـعلم ذلـك 

[...]. إذا كـــانـــت الـــحياة تســـتحق حـــًقا، وهـــذا يـــعني أنـــها تهـــدف إلـــى بـــلوغ شـــيء يـــتجاوز دائـــًما الـــوجـــود المحـــدود، فـــلذلـــك ال 

14نخاف الموت، بل نعيشه“.  والعيش فيه يثير أسئلة عميقة.

د) استيقاظ األسئلة العميقة 

يــالحــظ هيشــل: ”إن الــجواب األول عــلى ســؤال: ”مــن هــو اإلنــسان؟“ هــو أن اإلنــسان كــائــن يــطرح أســئلة عــلى نــفسه. وفــي 
15طـرح مـثل هـذه األسـئلة، يـكتشف اإلنـسان أنـه شـخص، ونـوعـيتها تـكشف لـه عـن حـالـته“. فـاإلنـسان هـو ذلـك المسـتوى مـن 

الـــطبيعة الـــذي تـــسأل فـــيه الـــطبيعة عـــن نـــفسها ، ومـــعناهـــا ، وأصـــلها ومـــصيرهـــا. "لـــماذا انـــا هـــنا؟ مـــا هـــو عـــلى الـــمحك فـــي 
16وجـــودي؟ هـــذا الـــسؤال ال يـــنبع مـــن أي فـــرضـــية: إنـــه يُـــعطى مـــع الـــوجـــود". لـــكن الـــسؤال عـــن مـــعنى حـــياة االنـــسان ال يـــمكن 


فصله عن السؤال عن معنى موته.
أولــئك الــذيــن ســمحوا ألنــفسهم بــأن تــضربــهم ضــخامــة االســتفزازات فــي هــذا الــعام الــمأســاوي لــم يــتمكنوا مــن تــجنب رؤيــة 
أســئلة تــبرز فــي ضــمائــرهــم والــتي عــادة، فــي األوقــات الــتي يــمكننا تــعريــفها بــأنــها أوقــات "طــبيعية"، ربــما كــان مــن الــممكن 
تــجنبها. لــكن هــذه الــمرة ، بســبب الــطابــع الــعالــمي للخــطر، والــضعف، والــوحــدة، والــمعانــاة، المــس الــموت جســدنــا أو جســد 
شـخص قـريـب مـنا بـشكل أكـثر إصـرارًا وأكـثر مـباشـرةً. لـقد أيـقظ هـذا الـوضـع الجـميع مـن السـبات الـيومـي، والـذي غـالـبًا مـا 
يــخفف مــن حــدة األســئلة الــوجــوديــة بــجعلها تــبدو كــمبالــغة مــمن يــريــدون إفــساد احــتفال اآلخــريــن بــالــحياة. لــقد انفجــرت هــذه 


17الفقاعة، خاصة مع انتشار الموجة الثانية: ”إن األلم هو عدوان يدعونا للوعي“، كما يذكرنا كلوديل.

أمـضى أغـناطـيوس كـاربـاخـوسـا خـمسة أسـابـيع كـكاهـن فـي مسـتشفى لـعالج مـرضـى فـيروس كـورونـا فـي مـدريـد وسجـل فـي 
مـذكـراتـه تجـربـته الـشخصية كـ "شـاهـد بـامـتياز" عـلى حـياة ومـوت الـعديـد مـن الـناس. يـكتب: ”إن مـا رأيـته حـولـي صـارعـته فـي 
داخــلي. لــقد جــرحــني كــل ذلــك“. مــاذا الــذي رآه؟ رأى مــن بــين كــثيريــن، ولــيدة عــمرهــا يــوم واحــد وامــرأة مــاتــت لــلتو، اســمها 
إيـلينا. ويـسأل نـفسه: «إيـلينا؟ أيـن أنـت يـا إيـلينا؟ طـرفـي الـحياة: الـميالد والـموت فـي أقـل مـن سـاعـة. يـا لـها مـن رغـبة مـغريـة 
لـلقضاء عـلى أحـد الـقطبين! وأيـة شـجاعـة وتحـدي لـلعقل لـيبقي كـالهـما مـنفتًحا عـلى سـؤال: "مـا هـو االنـسان حـتى تـتذكـره؟". 
وبـعد شهـر مـن قـضاء شهـر فـي مـساعـدة مـرضـى فـيروس الـكورونـا، سجـل فـي مـذكـراتـه: ”فـي هـذه الـفترة ، تـم تحـدي عـقلي 
وعــاطــفتي بســبب مــشكلة مــعرفــية: مــا هــو األلــم؟ مــا هــو الــموت؟ وبــالــتالــي مــا هــي الــحياة؟ كــل يــوم ال بــد لــي مــن مــواجــهة هــذه 


 18األسئلة وأنا أقف أمام المرضى الذين يعانون ويموتون“. 

إن أولــئك الــذيــن لــم يــنغلقون عــلى ذواتــهم هــذه األيــام ربــما قــد شــعروا بــاهــتزاز أوتــار كــيانــهم الــعميقة، والــتي ربــما لــم يــكونــوا 
عــلى درايــة حــتى بــوجــودهــا. ربــما قــام شــخص مــا بــاســكاتــها عــلى الــفور، فــي مــحاولــة لــلعودة إلــى الــحياة الــطبيعية. لــكن رد 
الـفعل نـبهه رغـم ذلـك، ولـو للحـظة. مـثل بـذرة صـغيرة، تـكاد أن تـكون ال شـيء، حـدث لـه - كـما الحـظت سـابـًقا - بـدايـة اسـتيقاظ 
الـــجانـــب االنـــسانـــي: "عـــلى وجـــه التحـــديـــد بســـبب الـــصعوبـــات الـــتي لـــم أســـلم مـــنها، فـــقد تـــزامـــن عـــام ٢٠٢٠ بـــالنســـبة لـــي مـــع 


استيقاظ غير متوقع لألنا". من يدري كم الذين تعرفوا عليها ومن يدري كم من الوقت سيستغرق حتى تنبت تلك البذرة!

13 ”شخصيات العام. الموت والحياة“، عنوان غالف مجلة ”اسبريسو“، عدد ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠. 

14 ماسيمو كاتشاري، ”حباً في الحياة“، مجلة ”اسبريسو“، عدد ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠، ص ١٧.

15 إ. ج. هيشيل، من هو االنسان؟، إس إي، ميالنو ٢٠٠٥، صفحة ٤٢.

16 نفس الكتاب المذكور أعاله، صفحة ٢٥.

17 ب. كلوديل، ثالث شخصيات قديسة لزمننا الحديث، دار باوليني للنشر، ألبا (كونيو) ١٩٩٧، صفحة ٤٦.

18 أغناطيوس كارباخوسا، شاهد بامتياز، إيتاكا، كاستيل بولونييزي ٢٠٢٠، الصفحات ١٦ و ٦٦ و٩٦ .

5

©
 2

02
1 

Fr
at

er
ni

tà
 d

i C
om

un
io

ne
 e

 L
ib

er
az

io
ne



أتــفهم أن هــذا قــد يــبدو ضــئياًل جــًدا أمــام ضــخامــة الــمأســاة، لــكنه مــثل وعــد: فــاهــتزاز أعــماقــنا هــو، فــي الــواقــع، عــالمــة عــلى 
انـتظار وتـوقـع لـه جـذور عـميقة فـي داخـلنا ويـتفق مـعنا: إن تـوقـع شـيء يـساوي الـحياة والـموت، وتـوقـع الـغير مُـتوقـع الـذي يـثير 
دفـقة مـن الـعاطـفة تـجاه أنـفسنا ويـسمح لـرغـبتنا فـي االسـتيقاظ مـن جـديـد ومـن تـحقيق ذواتـنا. إن هـذا اهـتزاز لـعقلنا وإلـحاح 
الـــمعنى الـــذي تـــصورنـــاه بـــوضـــوح فـــي لحـــظة مـــا، يـــضعنا فـــي أكـــثر الـــظروف مـــالءمـــة لـــمسك اإلجـــابـــة - إذا وأيـــن يحـــدث ذلـــك. 
وكــثيرا مــا كــرر األب جــوســانــي، فــي هــذا الــصدد، عــبارة لــرايــنهولــد نــيبور: ”لــيس هــناك شــيء ال يــمكن تــصديــقه مــثل اإلجــابــة 
19عــلى ســؤال لــم يُــطرح“.  مــاذا تــعني؟ ربــما يــمكننا الــيوم أن نــفهم ذلــك عــلى نــحو أفــضل، وذلــك عــلى وجــه التحــديــد بســبب 

خــبرة الــعام الــماضــي: فــكلما زاد إحــساســي بــالــمشكلة، كــلما زاد االلــحاح فــي داخــلي وأكــثر انــتباهــا ألي صــدى لــالجــابــة، 
20فـأي ذكـر لـها يـثير فـضولـي.  حـتى مـع كـل إلـحاحـه وعـلى الـرغـم مـن أنـه أمـر ال مـفر مـنه ، يـشكل الـسؤال حـول مـعنى الـوجـود 

- مـن الـجيد أال نـنسى - دعـوة يـمكن رفـضها دائـًما. ويـؤدي الـرفـض إلـى تـضاؤل الـوعـي لـذلـك الـسؤال إلـى درجـة اخـفاؤه. ”
فـيفرض الـسؤال نـفسه، لـكن لـيس االنـتباه إلـيه. لـذا يـعرفـه الـكثيريـن بـأنـه خـامـل […]. ثـم يـتالشـى الـسؤال عـن مـعنى الـوجـود 
21ويـختفي فـي الـنهايـة. ثـم نـصل، كـما عـبَر جـيد Gide بـقولـه "لـم نـعد نـشعر بـالـحاجـة إلـيه“.  مـن ال يـفر مـن الـسؤال يـختبر 

بـدالً مـن ذلـك مـداه الـمعرفـي، وقـدرتـه عـلى ايـقاظ االنـسان مـن جـديـد : "فـي هـذا الـعام" غـير المسـبوق "حـدثـت ثـورة بـالنسـبة 
لــي: فــلم أعــد بــحاجــة إلــى انــهاء الــلعبة بســرعــة، وتــقديــم إجــابــات مــثالــية وخــالــية مــن الــعيوب ، لــكن ســابــقة الــتجهيز. بــل أحــتاج 
إلــى الــعكس تــمامًــا: إلبــقاء الــسؤال حــياً  وقــبول طــابــعه الــمأســاوي، ألنــه فــي هــذا الــفقر الــذي ال يــملك شــيئًا وال يــعتمد عــلى 


خطط وشعائر وآمان مكتسب، أنا أعيش اإلمكانية الكبيرة إلدراك ما هو موجود“.
٣) معيار الحكم 

إن أخـذ اإللـحاح االنـسانـي عـلى محـمل الجـد يـعني أن يـكون بـين أيـديـنا الـمعيار لـلحكم عـلى كـل مـا هـو فـي مـتناولـنا، وجـميع 
الــمواقــف - مــواقــفنا ومــواقــف اآلخــريــن - وكــشف الخــداع واألوهــام واالعــتراف بــما يســتحق. فــاألســئلة الــنهائــية والــتأســيسية      
22و”الـعواطـف […] الـذكـية والـدرامـية“ الـموجـودة فـي عـمق األنـا لـديـنا، تـمثل الـنقطة الـتي نـقارن بـها كـل اقـتراح وكـل مـنظور  

23وكــل لــقاء. ويــكتب أونــجاريــتي فــي إحــدى قــصائــده: ”قــلبي / الــيوم / لــيس ســوى / نــبضة حــنين“. وتــردد أصــداءهــا إيــتي 

24هـيلسوم بـقولـها: ”شـُعرُت دائـًما بـتلك الـرغـبة الـمؤلـمة الـتي ال تشـبع، بـذلـك الـحنين لـشيء بـدا لـي بـعيد الـمنال“. فـي داخـلنا 

حــنين غــامــض ال يــمكن إخــماده، مــثل خــلفية غــير مــرئــية ومــجهولــة، الــتي نــواجــه بــها حــياتــنا وعــالقــاتــنا كــلها. يــسميه الــقديــس 
25أغســطينوس قــلق: ” لــقد خــلقتنا مــن أجــلك، وتــظل قــلوبــنا قــلقة إلــى أن تســتريــح فــيك “. ويــصبح ذلــك الــقلق مــعيار الــحكم 

نع قـــلبه. فـــال يـــمكن أن يـــكون مخـــطئًا، ألنـــه يســـتطيع الـــتحقق مـــن ذلـــك بـــالـــخبرة: الـــراحـــة.           لـــمعرفـــة الهـــدف الـــذي مـــن أجـــله صُـــ
هـي مـا يـجيب عـلى قـلقه وعـلى تـطلعاتـه ويـمكن الـتعرف عـليها مـن الـراحـة الـتي يـختبرهـا عـندمـا يـالقـيها - راحـة تـحافـظ عـلى 


26التطلعات وتُعلي من شأنها -. 

19 راينهولد نيبور، المصير والتاريخ، مختارات من كتاباته من اعداد  إي. بوتسي، دار ريتسولي للنشر، ميالنو ١٩٩٩، ص ٦٦.


20 يالحظ لويجي ماريا إبيكوكو: ”الهدف اآلن ليس البقاء على قيد الحياة بعدم التعرض لعدوى الفيروس، لكن باألحرى إدراكنا بأنه، حتى من خالل هذه


   الخبرة، لم يعد في استطاعتنا تأجيل السؤال الكبير عن معنى الحياة، الذي أعادته هذه الجائحة بقوة إلى أرض الواقع“ (ل. م. إبيكوكو في حواره مع 
   إس. جاييتا، الرجاء لم يمت. كلمات االيمان في زمن األزمة، سان باولو، شينيسيللو بالسامو، ميالنو ٢٠٢٠، صفحة ٤٠). 

21 ف. فاريون، تواضع الله، كيكاجون - جماعة بوسيه، مانيانو ١٩٩٩، صفحة ٣٠.

22 األب لويجي جوساني، الحس الديني، كتاب سبق االستشهاد به، صفحة ٦٠.

23 جوزيبي أونجاريتي (الشاعر االيطالي المولود باالسكندرية)، ”اليوم“، أشعار ونثر غنائي. ١٩١٥-١٩٢٠، موندادوري، ميالنو ١٩٨٩، صفحة ٤٠. 

24 إيتي هيلسوم، أمستردام، ١٦ مارس ١٩٤١“، يوميات. طبعة شاملة، دار أديلفي للنشر، ميالنو ٢٠١٢، صفحة ٥٨.

25 ” لقد خلقتنا من أجلك، وتظل قلوبنا قلقة إلى أن تستريح فيك “ (القديس أغسطينوس، كتاب االعترافات، أ،١،١). 


26 عن هذه ”الراحة“، يكتب جوارديني، ”إنها شيء أكبر بكثير من مجرد البقاء بدون فعل أي شيء: إنها امتالء في حد ذاته“ (إر جوارديني، رسائل حول 

    تعليم الذات، مورتشلليانا، بريشا ١٩٩٤، صفحة ١٣٦).   
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وبــغض الــنظر عــن الــمكان الــذي ولــد فــيه وعــن الــثقافــة الــتي احــتوتــه، كــل انــسان يــأتــي إلــى الــعالــم بــحاجــة مــلحة إلــى الــمعنى  
والــــمصير والــــمطلق، والــــتي فــــي مــــرحــــلة مــــا يــــرى هــــذه الــــحاجــــة تظهــــر فــــي داخــــله وإن شــــاء أو لــــم يــــشأ، هــــو مــــضطر إلــــى 
مـواجهـتها، أيـاً كـان الـموقـف لـديـه. ويـمكن دفـن هـذه الـحاجـة الـملحة تـحت أنـقاض تشـتيت االنـتباه، ولـكن بـعض األحـداث، مـثل 
الـوبـاء، تـخترق الـقشور الـصلبة، وتـوقـظنا مـن السـبات الـعميق وتـجعل هـذه الـحاجـة ظـاهـرة عـلى السـطح وتـمنعنا مـن االكـتفاء 
بــأي إجــابــة. وكــلما ازدادت حــدة هــذه الــحاجــة الــملحة مــن جــراء مــا يحــدث كــلما ازداد وضــوحــاً الــشيء الــقادر عــلى مــواجــهة 


الجائحة والتعامل معها. 
لـذا دعـونـا نـنظر فـي الـمواقـف الـمختلفة الـتي رأيـناهـا تـتبدل أو تـتشابـك فـي مـواجـهة التحـدي الـذي نـحن غـارقـون فـيه - والـذي 


يمكن أن نجد فيه أنفسنا بشكل كامل أو جزئي الختبار قدرتنا على الصمود.

أ) ” سيسير كل شيء على مايرام “ 
لـنتذكـر الـشعار األكـثر تـكرارًا فـي اإلغـالق األول: ” سـيسير كـل شـيء عـلى مـا يـرام “. وفـي الـواقـع، نجـد فـي أنـفسنا جـميًعا 
ا مــن الــرجــاء الــطبيعي الــذي نــواجــه بــه الــحياة. فــقد رأيــناه يتفجــر بمجــرد أن بــدأت األزمــة الــصحية. وبــينما كــان األطــباء  نــوعًــ
يـبذلـون قـصارى جهـدهـم بـسخاء مـجازفـين بـحياتـهم، خـرج الـكثير مـن الـناس إلـى الشـرفـات إلظـهار ثـقتهم. وكـثيرا مـا سـمعنا 
صـــدى هـــذه الـــكلمات: "ســـيسير كـــل شـــيء عـــلى مـــا يـــرام". وهـــل هـــذا الـــرجـــاء وهـــذا الـــتفاؤل قـــد صـــمدا أمـــام مـــدة التحـــدي 


 27وقساوته؟ لقد وضعته الموجة الثانية في مأزق، وأظهرت مدى هشاشته وعجزه عن مقاومة التسونامي الذي غمرنا. 

ويحـدث نـفس الـشيء فـي مـواجـهة الـتناقـضات الـمختلفة الـتي تـصاحـب وجـودنـا. وعـبر عـن ذلـك لـيوبـاردي بـبراعـة: ”إذا تـركـنا 
28لـكنة نـاشـزة تـضرب األذن تـختفي فـي لحـظة رؤيـتنا لـلفردوس“.  يـكفي شـيء تـافـه مـثل لـكنة نـاشـزة لتهـديـد الـفردوس الـذي 


شيدناه ألنفسنا. دعونا نتخيل ما الذي يحدث عندما تحل جائحة كورونا محل الفردوس بكل العواقب التي نعرفها جيًدا.
إن االصـطدام بـظروف مـتناقـضة مـع قـسوة الـواقـع يـضع تـماسـك رجـاؤنـا فـي اخـتبار. كـتبت لـي طـالـبة جـامـعية: « كـنت دائـماً 
واثـقة مـن وجـود الـرجـاء ومـن ضـخامـة الـظروف الـتي نـعيشها؛ كـان كـل هـذا واضـًحا بـالنسـبة لـي فـي اإلغـالق األول وخـاصـة 
هـذا الـصيف، عـندمـا وجـدت نـفسي مـضطرة السـتعادة فـترة الـتدريـب. لـكن فـي األيـام الـقليلة الـماضـية نـما فـيّ عـبء ثـقيل عـلى 
قـــلبي. إذ لـــم يـــعد ذلـــك الـــرجـــاء هـــو الـــذي يـــسود أيـــامـــي بـــل فـــقط الـــكثير مـــن االرهـــاق مـــما تـــركـــني ذلـــك فـــريـــسة آلالف األفـــكار 


واإلغراءات اليومية. كيف يمكن أن يحدث ذلك؟“.

ب) التضامن 

عـندمـا يـكون الحـدث هـو "شـأن الجـميع"، كـما يـروي كـامـو فـي روايـته ”الـطاعـون“، كـل واحـد مـنا يـحاول الـبقاء صـامـداً فـي 
مــواجــهة هــذا الحــدث بــقدر االمــكان؛ لــكن عــاجــالً أم آجــالً ، تــسقط األوهــام، الــواحــدة تــلو األخــرى، الــتي نــحاول بــها الهــروب 
مـنه. إذ تـؤثـر فـينا قـسوة أحـداث مـعينة لـدرجـة أنـها تهـز فـينا حـتى أكـثر الـيقينيات تـماسـكاً، مـثل تـلك الـتي لـدى األب بـانـيلو، 
فـي روايـة كـامـو، الـتي يـرى أمـام وفـاة بـريء انـهيار فـكرة الـعدالـة الجـزائـية. ”إذن مـا الـعمل؟ وهـنا تـنيرنـا كـلمات األب [بـانـيلو“، 
كـــما يـــكتب ريـــكالـــكاتـــي ،«االفـــتراض المســـبق لـــكل خـــبرة رعـــايـــة انـــسانـــية. فـــهو يـــروي كـــيف أنـــه خـــالل الـــطاعـــون الـــعظيم فـــي 
مـرسـيليا نـجا أربـعة فـقط مـن الـطاعـون مـن واحـد وثـمانـين راهـباً فـي ديـر الـرحـمة. وهـرب ثـالثـة مـنهم النـقاذ حـياتـهم. لـكن عـلى 
األقــل واحــد كــان قــادراً عــلى الــبقاء. وهــذه هــي الــكلمة األخــيرة الــتي يســلمها األب (بــانــيلو) لــلمؤمــنين: أن يــكونــوا بــين هــؤالء 
الـذيـن يـعرفـون الـبقاء. فـمعرفـة كـيفية الـبقاء هـو فـي الـواقـع االسـم األول ألي مـمارسـة لـلرعـايـة. أي االسـتجابـة لـنداء أولـئك الـذيـن 


27 يالحظ جان دانييلو بقوله: ”إن الرجاء ليس هو التفاؤل. والتفاؤل هو ذلك الموقف السهل الذي به نعتقد أن األشياء ستنتهي دائماً الى وضعها السليم 


   بدون تدخل منا. وبشكل أكثر تأملية، يعتبر هذا الموقف أن الشر كفوضى بسيطة سيقضي على نفسه بنفسه أو كأزمة نمو. وهكذا عندما نلغي 
   مأساوية الشر يصبح التفاؤل هو أسوأ أعداء الرجاء“ (جان دانييلو، بحث حول سر التاريخ، مورتشلليانا، بريشا ٢٠١٢، صفحة ٣٧٠).   

28 جاكومو ليوباردي، قصيدة ”فوق صورة المرأة جميلة“، األبيات ٤٧-٤٩، من ديوان الجمال العزيز، دار بور للنشر، ميالنو ٢٠١٠، الصفحات ٩٦-٩٧.
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سـقطوا. وبـالـمصطلحات الـكتابـية، هـذا هـو مـا يـنير كـلمة ”هـا أنـا!“ الـتي تـؤنـسن رعـايـة اإلنـسان ألخـيه االنـسان بـعدم التخـلي 

29عن أي شخص فريسة لعنف الشر غير المقبول. ليس بإعطاء المعنى للشر بل بالبقاء بجانب من أُصيبوا به ».    

وكـما قـال الـبابـا فـرنـسيس، لـقد جـعلتنا جـائـحة كـورونـا أكـثر وعـيًا بـأنـنا جـميًعا فـي نـفس الـقارب، وقـد شـجع هـذا الـكثيريـن عـلى 
الـتشمير عـن سـواعـدهـم لـلمساعـدة، فـي حـدود إمـكانـياتـهم. إذ ال يـمكن ألحـد أن يـنكر الـقيمة الـتي ال مـثيل لـها لهـذا االلـتزام، 
ولـكن فـي نـفس الـوقـت ال يـمكن ألحـد أن يـؤكـد أن الـرعـايـة الـُمقدمـة، عـندمـا تـنجح وعـندمـا ال تـكون كـذلـك، كـافـية لـتلبية االحـتياج 
الـذي يظهـر فـي أقـصى الـظروف: نـحن لـسنا فـي حـاجـة إلـى الـمساعـدة والـرعـايـة الـطبية فـقط، بـل نـحتاج أيـًضا إلـى مـا يـسمح 
لـــنا بـــالـــنظر إلـــى األلـــم والـــموت بـــدون االنـــهيار أمـــامـــهم. وهـــنا تـــبرز حـــدود أي مـــحاولـــة لـــلتضامـــن والـــُقرب والـــرعـــايـــة. إن طـــبيعة 


 30االحتياج التي أثارها الوضع لدى أولئك الذين تركوا أنفسهم لألذى مما كان يحدث هي أعمق من الرد التضامني. 

ج) اللقاح كحل ناجع 

مــرحــباً أيــها الــلقاح! كــيف ال نــفرح بــعد أن رأيــنا الــكثير مــن األلــم والــخوف والــحيرة والــموت؟ ومــع ذلــك، ال يــمكننا تــجاهــل مــا 
كـتبته سـوزانـا تـمارو فـي ”رسـالـة إلـى الـطفل يـسوع“، نُشـرت فـي صـحيفة كـوريـيري ديـال سـيرا ٢٢ ديـسمبر الـماضـي: ”اغـفر 
لـنا عـلى اقـتناعـنا بـأن الـلقاح هـو الـخالص، ألنـه سـيكون حـًقا مـساعـدة رائـعة وال غـنى عـنه. - مـثل الـعلم الـذي يـضع نـفسه فـي 
خـدمـة اإلنـسان هـو أيـضاً رائـع وال غـنى عـنه - لـكنه لـن يـكون قـادًرا عـلى إزالـة ضـباب تـعاسـتنا. ولـلقيام بـذلـك نـحتاج إلـى نـظرة 
31جـديـدة وقـلب نـقي يـتحاور بهـذه الـنظرة ».  تـكشف هـذه الـكلمات عـن سـؤال ال يـمكن تـجنبه: هـل الـلقاح كـاٍف لـإلجـابـة عـلى 


األسئلة التي أيقظتها الجائحة؟ هل هذا فقط ما نحتاجه للقضاء على المرض؟.
ومـــتى ال يـــوجـــد عـــالج لـــلمرض؟ كـــتبت والـــدة طـــفل مـــصاب بـــمتالزمـــة خـــطيرة لـــلغايـــة: «لـــقد دفـــعتنا هـــذه الـــفترة الـــمرهـــقة بـــشكل 
خـــاص إلـــى دخـــول ابـــني إلـــى المســـتشفى فـــي الـــعنايـــة الـــمركـــزة بـــالتخـــديـــر واألنـــابـــيب. فـــي لحـــظات كهـــذه ، أتشـــبث بـــكل مـــا 
يــذكــرنــي بــأن هــناك مــن يــنظر لــي ويــحبني: لــذلــك أتــصل وأتــبادل الــرســائــل مــع األصــدقــاء، وأقــرأ وأعــيد قــراءة بــعض األشــياء، 
بـاحـثًة عـن الـقوة. وفـي قـسم طـب األطـفال حـيث كـنا، يـعمل اإلنـترنـت والـهاتـف بـشكل سـيء لـلغايـة وال تـسمح لـنا الـجائـحة بـرؤيـة 
أي شـــخص. وبـــالـــتالـــي ، كـــل مـــا أتشـــبث بـــه عـــادةً يفشـــل عـــلى الـــفور. أتـــذكـــر أنـــني قـــرأت جـــملة واحـــدة مـــن الجـــمل الـــكثيرة  
الــمكتوبــة فــي الــصحف الــتي تــقول: ”يــجب نــسيان الــعام الــماضــي، فــلننظر إلــى األمــام إذ يــأتــي األمــل مــع وصــول الــلقاح“. 
كـيف تـعتقد أن الـرجـاء كـله سـيكون فـي الـلقاح؟ أفـكر فـي ابـني: هـل الـصحة هـي الـتي تـمنحنا الـرجـاء؟ عـندئـذ سـيعتبر ابـني 
خــاســراً فــي الــنهايــة، ولــكنه هــو نــفسه يُــعتبر بــالنســبة لــي فــي كــثير مــن األحــيان شــاهــًدا عــلى رجــاء أعــظم بــكثير. فــالــنظر إلــيه 
وإلـــى جســـده يـــذكـــرنـــي بـــالـــرغـــبة فـــي الـــخير الـــتي يـــتمتع بـــها كـــل مـــنا، والـــرغـــبة فـــي أن نـــكون ســـعداء ومـــحبين رغـــم نـــقائـــصنا. 


فنقائصنا هي المأساة التي تجعلنا نطرح األسئلة: فهي تسمح لنا بالطلب والرغبة في المزيد. 
كـــيف يـــمكن الـــرد عـــلى الـــفجوة الـــتي ظهـــرت عـــلى الســـطح بســـبب حـــالـــة الـــطوارئ الـــصحية؟ وحـــتى قـــبل ذلـــك، عـــن أي فـــجوة 
نتحـــدث؟ إنـــها فـــجوة احـــتياجـــات اإلنـــسان، والـــعطش إلـــى الـــحياة الـــتي نجـــد أنـــفسنا فـــيها. وهـــي أيـــًضا فـــجوة الـــخوف، الـــتي 
أصـبحت أكـثر اسـتمراًرا مـن الـموت واأللـم ومـن قـلق خـسارة الـحياة أو أن الـحياة لـن تـحقق ذاتـها فـي نـهايـة األمـر. هـل تـكفي 


"األجوبة" التي ذكرناها لملء هذه الفجوة؟

29 م. ريكالكاتي، ”وأنا سأرعاك“، مقال في جريدة الجمهورية (الربوبليكا)، عدد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٠ ، صفحة ٢٧.  


30 يحدث نفس الشيء عندما نسعى لتلبية احتياجات اآلخر: ”إنه اكتشاف الحقيقة اال وهي أننا نحبهم، لسنا نحن من ندخل السرور فيهم؛ وال حتى 


   المجتمع األكثر كماالً وال المؤسسة األكثر قانونية وال الثروة الفاحشة وال الصحة الحديدية وال أنقى الجمال وال الحضارة األكثر علماً يمكن ارضاءهم“
   األب جوساني، معنى أعمال المحبة، جمعية النشر التعاونية العالم الجديد، ميالنو ٢٠٠٦، صفحة ١٠) 

31 سوزانا تمارو، ”أود أن أجد البراءة من جديد تحت الشجرة“، مقال في جريدة كورييري ديال سيرا، عدد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٠، صفحة ٢٩.  
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٤) الهروب من الذات 

كــتبت لــي طــبيبة شــابــة: «فــي الــبدايــة كــان أســلوبــي فــي الــتعامــل مــع األيــام هــو الــرجــاء فــي أن تــسير األمــور بــشكل أو بــآخــر 
كـما كـنت أتـصور. فـأنـا طـبيبة، وقـد أنـهيت مـن دراسـة تـخصصي فـي نـوفـمبر وفـي يـنايـر انـتقلت لـلتو إلـى مـديـنة جـديـدة لـبدء 
وظـيفتي الجـديـدة. كـنت مـليئة بـالـتوقـعات وبـالـرغـبة، بـعد كـل هـذه الـسنوات مـن الـدراسـة، فـي أن أحـقق أخـيرًا ذاتـي مـن خـالل 
عـملي كـطبيبة. وفـي مـارس مـن الـعام الـماضـي، تـم اإلغـالق األول. وكـانـت اإلدارة الـصحية فـي حـالـة يـرثـى لـها، ويـفقد عـقدي 
كـــل أولـــويـــة ولـــم يـــعد بـــإمـــكانـــي الـــبقاء فـــي المســـتشفى. إذ ال يـــمكنني حـــتى أن أكـــون هـــناك لـــلمساعـــدة. إنـــني طـــبيبة عـــديـــمة 
الــفائــدة. فــي عــز الــجائــحة! وفــي هــذه األثــناء، كــانــت جــميع الــطلبات الــخاصــة بــاألطــباء تُــعرض عــلى شــاشــة الــتلفزيــون. لــقد 
أرســــلت عشــــر ســــير ذاتــــية عــــلى األقــــل مــــن خــــالل الــــرد عــــلى مــــكالــــمات بــــالــــقرب مــــن الــــمنزل وبــــعيًدا عــــنه، لــــكن لــــم يــــكن لــــدي 
الــمتطلبات الــالزمــة. طــبيبة عــديــمة الــفائــدة. يــمكنك تــخيل الــغضب واإلحــباط. لــطالــما شــاركــت مــا ســمعته عــن قــيمة مــا هــو غــير 
مـتوقـع. لـكن الـحقيقة كـانـت أنـني اعـتقدت فـي أعـماقـي أن مـا هـو غـير مـتوقـع كـان يـجب أن يـكون ضـمن حـدود مـا كـان يـدور 
فــي ذهــني عــلى أي حــال. لــذلــك أدركــت أنــني مــهجورة ومــهملة ومُــنحاه جــانــبًا. فــقلت لــنفسي: أيــن إلــهك؟ إذا كــان هــناك، فــقد 
نـسيك. ربـما لـيس هـناك ". بـاخـتصار، لـم يـبقى مـطبوعـاً فـي داخـلي طـوال تـلك األشهـر سـوى االرهـاق. لـكن أود أن ال أُهـدر   
”أزمـتي مـن جـائـحة كـورونـا“. ال أريـد أن أفـوت الـفرصـة لـلوصـول إلـى جـوهـر الـشك حـول وجـود الـله أو، عـلى الـعكس مـن ذلـك ، 
حـــول إمـــكانـــية وجـــود الـــله وأن الـــله يهـــتم حـــًقا بـــحياتـــي. هـــل مـــن الـــممكن الـــتأكـــيد بـــيقين الـــخبرة أنـــه "حـــتى شـــعور رؤوســـنا 
مـعدودة"؟ هـل مـن الـممكن أن أكـون عـلى يـقين مـن ذلـك إلـى درجـة أقـنع بـها أولـئك الـذيـن ال يـؤمـنون، أو بـبساطـة أكـثر لـنفسي 


عندما أشك؟ ».
إذا لــم نــرد "إهــدار" األزمــة الــتي نــمر بــها، كــما قــال الــبابــا فــرنــسيس، فــال يــمكننا تــضييع الــفرصــة بــالــسماح لــألســئلة الــملحة 
بـداخـلنا فـي اسـتفزازنـا. إن عـدم إهـدار األزمـة هـو مـحاولـة الـرد عـلى الـشك الـذي يـخيم فـي قـلوبـنا فـي كـثير مـن األحـيان. فـإذا 
لـــم نـــواجـــه األمـــر وجـــهاً لـــوجـــه ولـــم نجـــد إجـــابـــة تـــتناســـب مـــع الـــسؤال، فـــنحن مـــضطرون للهـــروب مـــن أنـــفسنا، بســـبب اســـتحالـــة 


مواجهة مأساة الواقع.
ا، طـــالـــما أنـــنا قـــادرون عـــلى تحـــمل تـــكالـــيفها: واالبـــتعاد عـــن فـــجوة الـــقلب وعـــن  الهـــروب مـــن الـــذات هـــو الـــطريـــق األكـــثر شـــيوعًـــ


الحاجات "المستحيل" إشباعها، والتي ال يمكن ترويضها وتلك التي تسبب لنا الضيق.
وإذا ســـاد الـــخوف والـــتضامـــن بـــطريـــقة مـــا خـــالل الـــموجـــة األولـــى والـــثانـــية، كـــما قـــلنا، لـــساد عـــدم الـــيقين بـــشأن المســـتقبل، 
والـوعـي أكـثر حـدة بـالـحاجـة إلـى الـمعنى وصـعوبـة الـوقـوف أمـامـه. وهـذا هـو الـدافـع وراء الهـروب. إذ نهـرب ألنـنا ال نسـتطيع أن 
نـحتمل حـياة تـصرخ عـطشاً إلـى مـعنى. لـذلـك نـحاول أن نـبتعد قـدر اإلمـكان عـن أنـفسنا، تـقريـبًا "كـما لـو أنـنا نـعتبر أنـفسنا 
32أقـــل أهـــمية مـــن كـــل اآلخـــريـــن“.  إن الـــثمن الـــذي نـــدفـــعه هـــو نـــصف حـــياتـــنا الـــتي تـــتضاءل قـــيمتها. وكـــما كـــتب ألـــيسانـــدرو 

بــاريــكو مــؤخــًرا: ”ومــتى نتحــدث عــن هــذا الــموت اآلخــر؟ الــموت الــزاحــف الــذي ال يــراه أحــد. لــيس هــناك قــرار لمجــلس الــوزراء 
يـأخـذ هـذا فـي االعـتبار، وال تـوجـد بـيانـات يـومـية، ورسـميًا هـو غـير مـوجـود. لـكن كـل يـوم، مـنذ عـام، كـانـت هـناك: الـحياة كـلها 


 33التي ال نعيشها“. 

وبــالهــروب مــن أنــفسنا نــزيــد مــن الــوضــع ســوءاً، ألنــه بهــذه الــطريــقة ال يــوجــد شــيء لــديــنا بــعد اآلن ويــصبح كــل شــيء غــريــبًا 

علينا. ووصف ذلك األب جوساني بسمات ال تُنسى: ”إن العقبة الكبرى أمام مسيرتنا االنسانية هي إهمال الذات.


32 يكتب نيكوال كاباسيالس: ”إن كل ما نفعله وما هو معتاد لنا وما يبدو لنا صحيحاً وكل ما هو هام جداً بالنسبة لنا: إنها فقط تلك األشياء التي تخصنا 


   حقاً نعتبرها أقل من األشياء األخرى بدون التفكير في بطريقة الحفاظ عليها وضمان حقنا بها، كما لو أننا نعتبر أنفسنا أقل أهمية من كل الباقين. 

   فعلى األكثر، لنتغير بفعل ذلك الشيء الجديد الذي قلبنا رأساً على عقب وغير كل شيء“. (ن. كاباسيالس، الحياة في المسيح، المدينة الجديدة، روما

   ١٩٩٤، صفحة ٢٩١).       

33 أليساندرو باريكو، ”لن يحدث مطلقاً بعد اآلن، الحلقة األولى“، www.ilpost.it، ٩ مارس ٢٠٢١.
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وعــلى عــكس هــذا ”اإلهــمال“، أي فــي االهــتمام بــالــذات تــكمن الخــطوة األولــى لــمسيرة إنــسانــية حــقيقية“. ويــواصــل: "يــبدو 
واضــًحا أن الــمرء لــديــه هــذا االهــتمام ، فــي حــين أنــه لــيس كــذلــك عــلى اإلطــالق: إذ يــكفي أن نــنظر إلــى الــفجوات الــكبيرة مــن 
الـفراغ الـتي تـنفتح فـي الـنسيج الـيومـي لـضميرنـا ومـن فـقدان ذاكـرتـنا". وإن بـدت كـلمات مـكتوبـة لـنا الـيوم - حـتى لـو كـانـت 
تــعود إلــى عــام 1995 - فــذلــك ألن الــجائــحة قــد جــلبت إلــى الســطح ديــنامــيكية الــخبرة الــتي تســبقها وتــتبعها. تــجعلنا كــلمات 
األب جــــوســــانــــي واعــــين بــــاالحــــتمالــــية الــــدائــــمة لــــتعرض الــــنفس البشــــريــــة لــــإلغــــراء الــــذي يــــرافــــقنا طــــوال أيــــامــــنا: وهــــو إهــــمال 
الــــذات.   ” فــــوراء كــــلمة ”أنــــا“ هــــناك خــــلط وارتــــباك كــــبير الــــيوم، ولــــكن [...] إذا أهــــملت نــــفسي، فــــمن المســــتحيل أن تــــكون 
الــعالقــات مــع الــحياة هــي مــلكي، وأن تــكون الــحياة نــفسها (الــسماء والــمرأة والــصديــق والــموســيقى) لــي. فــحتى تــكون قــادًرا 
عـلى الـقول بجـديـة أن هـذا يـخصني، عـليك أن تـكون واضـًحا فـي إدراكـك لـمقومـات ذاتـك. فـال يـوجـد شـيء أروع مـن اكـتشاف 


34األبعاد الحقيقية للذات، وليس هناك شيء غني بالمفاجآت مثل اكتشاف وجهنا االنساني“.  

وفـــي انـــتشار ذلـــك االرتـــباك، هـــناك أيـــًضا تـــأثـــير خـــارجـــي عـــلى شـــخصنا. إذ يظهـــر ضـــعف اإلحـــساس بـــالـــذات كـــعرض مـــن 
أعــراض الــتوجــه الــذي تــنتهجه ثــقافــتنا والــمأزق الــذي تجــد نــفسها فــيه: "إن تــطور الــحضارة، فــي الــواقــع، هــو كــذلــك بــالــقدر 
الـذي تـسمح فـيه بـالـظهور عـلى السـطح وتـوضـيح قـيمة األنـا الـفرديـة". إنـها الـنتيجة الـمفارقـة ألحـد األمـثال، وهـو مـثل الحـداثـة، 
الـذي ادعـت فـيه الـذات الـحق فـي أن تـضع نـفسها فـي الـمركـز كـسيد لـذاتـها ولـالشـياء، ووضـع الـعقل نـفسه كـمقياس لـلواقـع. 
لـقد تـم فـصل الـله، السـر،  عـن مـفهوم الـحياة والـعالـم، والـذي يـشير إلـيه الـواقـع فـي الـنهايـة بـشكل غـير قـابـل لـالخـتزال. لـم يـؤد 
هـــذا إلـــى عـــالقـــة وثـــيقة ومـــباشـــرة بـــالـــواقـــع ، بـــل عـــلى الـــعكس مـــن ذلـــك، إلـــى الهـــروب مـــنه ومـــن مـــعناه وإلـــى اخـــتزال الـــوجـــود 
اإلنـــسانـــي إلـــى مجـــرد حـــقيقة. "وســـط حـــالـــة االرتـــباك حـــول الـــوجـــه الـــنهائـــي لـ" ذات "الـــمرء والـــواقـــع، هـــناك مـــحاولـــة قـــصوى 
تـنضج اآلن لـمواصـلة هـذا الهـروب مـن الـعالقـة مـع ذلـك السـر الـالمـتناهـي الـذي يـراه كـل انـسان عـاقـل فـي األفـق وفـي جـذور 
كــل خــبرة انــسانــية: يــجب إنــكار أي اتــساق نــهائــي لــلحياة. فــإذا بــدا أن الــواقــع يهــرب مــن ســيادة اإلنــسان الــمزعــومــة ، فــإن 
الــمورد الــنهائــي لــلتباهــي هــو إنــكار أي اتــساق، واعــتباره بــشكل تــقديــري أن كــل شــيء مجــرد وهــم أو لــعبة. يــمكننا أن نــطلق 


 35العدمية على ما يسود اليوم في طريقة التفكير والنظر الى الواقع“. 

إنـه هـروب يـصفه الـكتاب الـمقدس بـطريـقة مـختلفة تـمامًـا فـي الـفصل األول مـن سـفر يـونـان الـنبي. نـحن نـعلم مجـريـات أحـداث 
36الـقصة. فـقد تـكررت هـذه الـعبارة مـرتـين فـي االصـحاح: "كـان يـونـان هـاربًـا مـن وجـه الـرب“.  لـكن هـذا الهـروب مـن الـله، كـما 

يـقول األب جـوسـانـي، يـتشابـه مـع "الهـروب مـن مـسؤولـيتنا، أي الهـروب مـن الـحياة ”الـواحـدة“، ومـن الـوحـدة مـع كـل األشـياء ، 
والهـروب مـن االمـتالء ، والهـروب مـن الـمعنى ومـن االمـتالء". لـذلـك، حـتى لـو كـنا "مخـلصين بـشكل قـاطـع لحـركـة كـاثـولـيكية" - 
كـما قـال فـي عـام 1963 لمجـموعـة مـن الـمسئولـين فـي ذلـك الـوقـت - وأعـطيناهـا كـل وقـت فـراغـنا، فـإن الهـروب مـن الـعالقـة مـع 


37السر ”يعد فراًغا نسمح به في كل يوم لدينا“،  هو هروب من الذات يمكن أن يتخذ أشكاالً مختلفة.

أ) إدمان النشاط 
يـمكننا تـجنب الـصرخـة الـتي تـأتـي مـن أحـشاء إنـسانـيتنا بـإلـقاء أنـفسنا بـشكل محـموم فـي الـعمل، وإلـزام أنـفسنا لـدرجـة عـدم 
وجــود الــوقــت لــلتفكير فــي احــتياجــاتــنا الــحقيقية. ويــصبح الــنشاط مــثل إدمــان المخــدرات. وإلــى أي مــدى يــغزو هــذا الــنشاط 
حـياتـنا، ورأيـنا ذلـك عـندمـا أجـبرتـنا عـمليات اإلغـالق عـلى الـتوقـف: بـقينا فـي مـنازلـنا، واضـطررنـا فـجأة لـلتعامـل مـع أنـفسنا. 
وكـــم مـــنا اكـــتشفوا أنـــهم فـــارغـــين ومـــرتـــبكين وال يـــطيقون الـــنظر إلـــى أنـــفسهم! فـــإدمـــان الـــنشاط هـــو عـــمل بـــدون ســـبب مـــالئـــم، 
وبـالـتالـي ال يـؤدي إلـى االنـفتاح والـنضوج. وهـكذا، عـندمـا تـعيش لحـظات مـعينة مـن فـترات الـراحـة القسـريـة، تجـد نـفسك مـليئًا 

34 األب لويجي جوساني، بحثاً عن الوجه االنساني، دار بور للنشر، ميالنو ٢٠٠٧، صفحة ٩.

35 نفس الكتاب المذكور عاليه، الصفحات ١٠ و١٣. 

36 راجع سفر يونان، اصحاح ١، آية ١٠. 

37 أخوية الشراكة والتحرر، الوثائق المسموعة والمرئية، الرياضة الروحية لمسئولي شبيبة الطلبة، فاريجوتي، ٦-٩ ديسمبر ١٩٦٣.
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بــعدم األمــان وتــشعر بــعبء ذاتــك كــما لــو كــان جــباًل تحــمله عــلى كــتفيك. كــما كــتبت لــي إحــدى الــشابــات: ”فــي هــذه األشهــر 
الـصعبة والـجافـة، أدركـت أنـني ال أسـتطيع الـوقـوف أمـام أسـئلة مـعينة، وعـندمـا تـطفو عـلى السـطح - وهـذا مـا يحـدث غـالـبًا - 
أحـاول دفـنها بـقائـمة األشـياء الـتي يـجب الـقيام بـها، ألنـني ال أمـلك إجـابـة. وهـذا أمـر يـدمـرنـي. فـعندمـا يـسألـني األصـدقـاء عـن 
حـالـتي، ال أعـرف أبـًدا مـاذا أجـيب: لـدي طـفالن رائـعان وفـي صـحة جـيدة، وجـميعاً بـخير واقـتصاديًـا لـم نـتأثـر بـالـجائـحة ولـيس 
لــدي مــا أشــكو مــنه، لــكنني دائــًما أشــعر بــفراغ قــوي وبــوحــدة كــبيرة، وأنــا دائــًما غــاضــبة وفــي كــل شــيء أرى دائــًما الــجانــب 
الســلبي. ومــع أصــدقــائــي، لســت دائــماً حــرة، ألنــني أخــشى أن يــتطرق الحــديــث عــن الــفراغ الــذي أعــيشه فــيتحول الــلقاء الــى 


صمت محرج ال مفر منه إال بالتغيير السريع لموضوع الحديث“.
يـمكن أن يـكون لـلنشاط الـذي أتحـدث عـنه الـعديـد مـن الـموضـوعـات أو الـمجاالت: عـادة هـو الـعمل، ولـكن يـمكن أن يـكون حـزبًـا 
أو جـــمعية ثـــقافـــية أو خـــدمـــة تـــطوعـــية أو - كـــما قـــال األب جـــوســـانـــي - "حـــركـــة كـــاثـــولـــيكية". ونـــحن أول الـــمشاركـــين فـــي هـــذا 
الـــموقـــف: وبـــاالنـــغماس فـــي نـــشاط عـــملي يـــمكننا التخـــلص مـــن عـــدم وجـــود الـــتزام جـــاد بـــإنـــسانـــيتنا. حـــتى "الـــقيام بـــأنشـــطة 


الحركة" يمكن أن يكون وسيلة للهروب من أنفسنا.
وقـد حـذرنـا األب جـوسـانـي مـن ذلـك الـموقـف فـي مـناسـبات عـديـدة، كـما حـذرنـا مـما يـكمن فـي جـذوره. فـالـنشاط، فـي الـواقـع  
هـــو األشـــياء الـــتي نـــقوم بـــها واألشـــياء الـــتي نـــشارك فـــيها والـــتي نـــبحث فـــيها عـــن اإلشـــباع والـــتي تـــشكل الـــمعنى الـــحقيقي 
لــحياتــنا وهــي الــموضــوع الــحقيقي لــتقديــر ذواتــنا: ولــيس الــله وال الــمسيح. إنــها ليســت عــالقــة مــع الســر الــذي صــار جســداً. 
"فــي الــواقــع، مــن الــناحــية الــوجــوديــة، نــحن نُــقدر أشــياء أخــرى أكــثر مــن الــمسيح." فــنحن مــرتــبطون بــالحــركــة لــيس مــن أجــل 
38السـر الـذي تحـمله، ولـكن مـن أجـل األشـياء الـتي نـقوم بـها. و"هـذا ال يـنمي خـبرة حـياتـنا“.  وال يـبدو مـن الـمبالـغة قـول هـذه 

األشـياء. فـحين مـا يـربـطنا فـي الـواقـع هـو األشـياء الـتي نـقوم بـها فـقط، فـعاجـالً أم آجـالً، نـفقد االهـتمام بـوجـودنـا مـًعا: "تـركـت 
الحـركـة مـنذ ثـالثـين عـامًـا فـي نـهايـة الـجامـعة: لـقد كـانـت أيـامـي مـليئة بـاألنشـطة والـعالقـات، ولـكن ضـاع مـعنى كـل شـيء، فـقد 


اُعتبر أمرًا مفروًغا منه وبالتالي صارت الحياة قاحلة ».
ب) تشتيت االنتباه لملء الفراغ بالضوضاء 

عــندمــا يــصبح مــن الــحتمي تــقريــبًا الــوعــي بــهشاشــتنا الــشخصية، كــما حــدث فــي هــذه الــفترة مــن االســتفزازات واالخــتبارات، 
عـندمـا نـلمس وجـودنـا الـعارض وكـيانـنا الـعابـر، نـلجأ بـسهولـة إلـى سـالح تشـتيت االنـتباه. وعـندمـا تظهـر فـينا أسـئلة تـضعنا فـي 
مــسائــلة مــع أنــفسنا وتــثير فــينا الــضيق وال نــعرف كــيف نــجيب عــليها، فــإنــنا نــمأل فــراغ الــرد بــالــضوضــاء. وفــي أوقــات فــراغــنا 
نلهـــث وراء مـــا يـــثيرنـــا ووراء األخـــبار ونـــتجول هـــنا وهـــناك عـــلى اإلنـــترنـــت وفـــي شـــبكات الـــتواصـــل االجـــتماعـــي، ونـــأتـــي دائـــًما 
بـاهـتمامـات جـديـدة ونـتنقل بسـرعـة مـن شـيء إلـى آخـر بـدون الـتعمق فـي أي شـيء: فهـدفـنا، مـعترف بـه أو غـير مـعترف بـه، هـو 
39التهـرب مـن مـسألـة الـمصير والـحاجـة الـملحة الـتي نـشعر بـه، ومـحاولـة عـدم مـحاسـبة أنـفسنا.  إنـه سـالح فـظ، كـما نـعلم، أنـه 


لن يصمد في النهاية، لكننا راضون عن الهدنة التي تضمن لنا على األقل فترة من الوقت.
يــمكن أن يــميز تشــتيت االنــتباه وعــدم الــتفكير الــكثير مــن أيــامــنا وحــتى فــترات طــويــلة مــن حــياتــنا. فــهم يــمثلون، إلــى حــد مــا، 
الـجانـب اآلخـر مـن الـتهكم: فـعندمـا يفشـل تشـتيت االنـتباه فـي الـواقـع، يـسود الـتهكم، وهـي طـريـقة أخـرى إلغـالق الـباب أمـام 


 40الحاجة الملحة، مفضلين اعتبار كل شيء غير متسق واالبحار على ضفاف الشعور بالعدم». 

"لـــم أصـــدق“، كـــما يـــعترف بـــرنـــانـــوس، ”أن مـــا يـــتم تـــعريـــفه بـــكلمة تشـــتيت االنـــتباه الـــشائـــعة يـــمكن أن يـــكون لـــه طـــابـــع الـــتفكك 

 41والتفتت“. 

38 األب لويجي جوساني، المالئمة االنسانية لاليمان، دار بور للنشر، ميالنو ٢٠١٨، الصفحات ١٠٤ و١٠٧.


39 ”تشتيت االنتباه“، كما يوضح روماني جوارديني، هو ”الحالة التي ال يجد في االنسان مركزاً أو وحدة وتهيم أفكاره من موضوع آلخر، ومشاعره غير 

    محددة وإرادته ليست سيدة إمكاناته“ (ر. جوارديني، مدخل للصالة، دار مورتشيلليانا للنشر، بريشا ١٩٧٣، صفحة ٢٣).

40 األب لويجي جوساني، األلفة مع المسيح، سان باولو، تشينيزيللو بالسامو (ميالنو) ٢٠٠٨، صفحة ١٤٧. 

41 ج. برنانوس، يوميات راعي كنيسة من الريف، موندادوري، ميالنو ١٩٦٧، الصفحات ٢٣٨-٢٣٩.
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ننغمس في االغتراب وفي آلية الحياة؛ فنصبح أقل حضورا ألنفسنا: وتشتتنا يعني فصلنا عن جوهر الحياة.

ج) العودة إلى الحياة الطبيعية لفتح صفحة جديدة 
42”مـاذا يـنتظرنـا؟ هـل انتهـت الـمباراة حـًقا؟ هـل يـمكننا الـعودة إلـى مـا كـانـت عـليه حـياتـنا مـن قـبل، أم أنـها انتهـت إلـى األبـد؟  

"تـساءل أورويـل فـي عـام ١٩٣٩. ولـم يـفقد الـسؤال قـوتـه. اقـلب الـصفحة فـي أسـرع وقـت مـمكن، اتـرك وراءك مـا حـدث، انـسى! 
هـــذه هـــي الـــضرورة الـــتي يـــبدو أنـــها مـــتداولـــة: تـــصرف كـــأن شـــيئًا لـــم يحـــدث، وكـــأن األســـئلة لـــم تســـتيقظ والـــوفـــيات لـــم تحـــدث 
والـضياع كـان مجـرد حـادث يـمكن مـحوه بـقطعة مـن االسـفنج. إنـه إغـراء كـامـن دائـًما، كـما كـتب فـاسـيلي جـروسـمان فـي نـهايـة 
حــياتــه: ”دع كــل شــيء يــعود إلــى مــا كــان عــليه قــبل هــذا الــتغيير الــذي ال يــطاق، فــليعد كــل شــيء إلــى عــادة كــما كــان، شــيء 
43واضـح، ولـيختفي كـل أثـر لـذلـك الـشيء الجـديـد الـذي يكسـر عـظامـك و يـدخـل فـي دمـك …“.  ومـن مـوقـف كهـذا ال يـمكن أن 


ينتج عنه أي مكسب لخبرتنا أبًدا، بل العكس من ذلك وهو واضح. 

42 ج. أورويل، قليل من الهواء، روايات ومقاالت، موندادوري، ميالنو ٢٠٠٠، صفحة ٧٦٣.

43 فاسيلي جروسمان، ليكن الخير معكم!، أديلفي، ميالنو ٢٠١١، صفحة ٢١٢.   
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الفصل الثاني 

نحـــن انتظــــــار  

الـنشاط واإللـهاء وحـتمية الـعودة إلـى الـحياة الـطبيعية - لـيس، بـما هـو مـعروف بـيننا، الـطلب الـمفهوم لـلتغلب عـلى الـصعوبـات 
واسـتعادة وضـع صـحي واقـتصادي أكـثر اسـتدامـة ولـكن الـقلق مـن الـنسيان إلسـكات األسـئلة االنـسانـية - كـلها طـرق للهـروب 
مــن الــذات ومــن الــواقــع: وهــي تــمثل تــرتــيبًا مــعتاًدا بــالنســبة لــمعظم الــناس، والــذي يــسمح لــلمرء بــعدم الــتعامــل مــع هــذا الــعمق 
الـذاتـي الـذي يـمكننا تـلخيصه فـي الـكلمة المسـتخدمـة بـالـفعل: "انـتظار"؛ انـتظار حـياة ومـعنى وامـتالء وتـحقيق الـذات. ومـع 
ذلـك، كـما قـلنا، هـناك ظـروف مـثل الـجائـحة، بـكل مـا يـترتـب عـليها مـن عـواقـب، والـتي حـتى للحـظات قـليلة تـفصلنا عـن اإللـهاء، 


وتعيدنا من هروبنا وتعيدنا أمام أنفسنا.
لـماذا تفشـل مـحاوالتـنا لـتحقيق ذواتـنا أو الهـروب مـنها؟ ألن ”الـنفس تـفوق الـعالـم، فـهي ال تشـبع بـما تـراه الـعيون وبـما أعـرفـه. 
44إنـها تـبكي مـن الـحنين“.  ورغـم تـنفيذهـا بـالـتزام أو بـعناد، لـم تـنجح أي مـن مـحاوالتـنا فـي تـحقيق مـا نـسعى إلـيه ، ضـمنيًا 

أو صـــريـــًحا، فـــعندمـــا نســـتيقظ فـــي الـــصباح وعـــندمـــا نـــقوم بـــأنشـــطتنا أو نـــنظم "هـــروبـــنا". بســـبب الـــقصور الـــبنيوي لـــقوانـــا 
ا. هــــذا هــــو الســــبب فــــي أن  واألشــــياء الــــتي نــــتمكن أيــــًضا مــــن الــــحصول عــــليها وال يــــمكننا الــــعثور عــــلى مــــا نــــنتظره أســــاسًــــ
Simone Weil تـــؤكـــد بحـــدة: «إن أغـــلى الـــخيرات ال يـــجب الـــبحث عـــنها بـــل انـــتظارهـــا. فـــفي الـــواقـــع، ال يســـتطيع اإلنـــسان 
الــعثور عــليها بــقوتــه الــخاصــة وحــدهــا، وإذا بــدأ فــي الــبحث عــنها ، فسيجــد محــلها بــعض الــخيرات الــزائــفة والــتي لــن يــتمكن 


45حتى من التعرف على زيفها“.  

حقيقة ال يمكن اقتالعها من جذورها ١)
االنــتظار، إذن، هــو مــا يــبقى دائــًما عــندمــا أثــبتت مــحاوالتــنا، بــما فــي ذلــك الــمحاوالت الــناجــحة - وال ســيما تــلك - أنــها غــير 


كافية لتحقيق الهدف، أي تحقيق الذات واالمتالء هنا واآلن في كل لحظة  وليس غداً أو في اآلخرة.

لقد حدد أحد أعظم الشعراء المعاصرين الذين وافتهم المنية مؤخراً، آدم زاجاجيسكي، بهذه الكلمات رحابة توقعاتنا:


” تلك اللحظات القصيرة

التي نادرًا ما تحدث -

هل هذه هي الحياة؟


تلك األيام القليلة

التي يعود فيها الوضوح -


هل هذه هي الحياة؟

تلك اللحظات عندما كانت الموسيقى


تستعيد كرامتها -

هل هذه هي الحياة؟

تلك الساعات النادرة


التي ينتصر فيها الحب -

 46هل تكون هذه حياة؟“. 

 في الشعر، الشيء الذي ينتمي إلى خبرة الجميع هو النموذج. 

44 ب. فان ديرمير، يوميات تائب، دار باوليني للنشر، ألبا (كونيو)، صفحة ٣٤.

45 سيمون فيل، انتظار الله، روسكوني، ميالنو ١٩٧٢، صفحة ٧٦.

46 آدم زاجاجيسكي، ”اللحظات القصيرة“، التعافي من الصمت، موندادوري، ميالنو ٢٠٢٠، صفحة ١٦.
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عــلى الــرغــم مــن أن الــثقافــة الــتي نــعيش فــيها تــحاول قــمع هــذا االنــتظار أو إحــباطــه أو تــغييره، فــإن كــل مــحاولــة مــنه تــصطدم 
بـــشيء ال يـــمكن تـــجنبه: طـــبيعتنا كبشـــر. يـــتعرف بـــيرتـــولـــد بـــريـــخت عـــلى هـــذا فـــي إحـــدى قـــصائـــده: ”ال تشـــبع الـــشهوات، بـــل 
47نـــسيانـــها، كـــما يـــقولـــون، هـــو حـــكمة. ال أســـتطيع الـــقيام بـــكل هـــذا: إنـــني حـــقاً أعـــيش فـــي أزمـــنة مـــظلمة!“.  حـــتى األزمـــنة 

الــمظلمة ال يــمكنها مــحو الــرغــبة مــن الــقلب، وانــتظار شــيء يــتفق مــع عــطشنا لــلحياة. إن "الــثقافــة الــمهيمنة"، الــتي قــد يــكون 
لــها مــصلحة مــعينة فــي تــعزيــز إفــراغ الــحياة مــن مــعناهــا وتــفضيل الــعدمــية الــوجــوديــة، ”مــهما كــان تــأثــيرهــا عــلى عــقل الــفرد 
وبـالـتالـي عـلى عـقل الجـماهـير، فـإن لـها حـدوًدا تـضطر أمـامـها إلـى الـتوقـف: فـطبيعة اإلنـسان الـتي يحـددهـا الـحس الـديـني“. 
كـما يـؤكـد األب جـوسـانـي أن هـذه الـطبيعة ”ال يـمكن أن تـتعرض لـلضمور الـتام مـطلًقا فحسـب، بـل سـتكون دائـًما فـي وضـع 
48االنــتظار بــشكل أو بــآخــر“.  فهــذا االنــتظار هــو الــحقيقة الــتي ال تــنفصم والــتي يــجب عــلى كــل مــنا الــتعامــل مــعها فــي كــل 

49لحــظة مــن حــياتــه، حــتى عــندمــا نهــرب مــنها. ”هــل وعــدنــا أحــد بــأي شــيء؟ فــلماذا نــنتظر؟“. بهــذه الــكلمات، حــدد بــافــيزي 

لقنا كـ ”انـتظار“. نـحن  مـركـز ذاتـه وذاتـنا، وهـو الـشيء الـذي يـخصنا جـميًعا: يـنتمي االنـتظار إلـى نـسيجنا األصـلي: لـقد خُـ
ال نـنتظر فـقط: بـل نـحن انـتظار! كـتبت لـي إحـدى الـصديـقات: ”أدرك أن أعـماق ذاتـي تـنتظر شـيئًا يـعطي رجـاًء، إنـها تـنتظر 
أن تـكون قـادرة عـلى أن تـقول:   ”نـعم، هـناك رجـاء“. فـي الـوقـت الـذي أمـيل فـيه إلـى اإلجـابـة: ”لسـت مـتأكـدة تـمامـاً مـن ذلـك“، 
أدرك أنـني خُـلقت مـن انـتظار إليـجابـية نـهائـية فـي كـل شـيء أعـيشه، أي أنـني خُـلقت مـن أجـل الـرجـاء. أعـلم أنـه فـي كـثير مـن 
األحـيان كـرر كـل مـن األب جـوسـانـي وأنـت أظهـرتـم لـنا أنـه إذا كـان هـناك مـثل هـذا الـتوقـع، فهـذه بـالـفعل عـالمـة عـلى أن هـناك 


ما يجيب عليكم. لكن يبدو لي أنني أعرف ذلك فقط بتكراره بهذه الكلمات“.
الجـــميع، حـــتى أولـــئك الـــذيـــن يـــبدون غـــربـــاء عـــلى هـــذا االنـــتظار، والـــذيـــن ال يـــعطونـــه وزنًـــا أو ال يـــأخـــذونـــه عـــلى محـــمل الجـــد، 
يــنشغلون إمــا بتشــتيت انــتباهــم أو نــقد إنــسانــيتهم، وعــندمــا يــصادفــون وجــوًدا زاخــراً بــوعــد وبــمعنى يــرتــبط بــه، فــهم ال يــبقون 
غـــير مـــبالـــين: فـــهم يـــرون شـــرارة االنـــتظار تـــضيء مـــن جـــديـــد فـــي نـــفوســـهم ويـــجب أن يـــعترفـــوا ألنـــفسهم بـــأنـــهم كـــانـــوا أيـــضاً 
يــنتظرون ســراً. كــما حــدث لــهؤالء الــطلبة الــجامــعيين، فــي الــفترة الــفاصــلة بــين اإلغــالق األول والــثانــي، فــي جــو مــن اإلذعــان 
50الـتام تـقريـبًا، الـذيـن تـلقوا مـن بـعض رفـاقـهم الـمنشور ”الـجامـعة ليسـت مـغلقة مـا دمـنا نـعيش“.  لـقد غـيروا وجـوهـهم ، وعـاد 


االنتظار إلى الظهور فيهم.
رنــــا بــــه الــــبابــــا بــــنديــــكتوس الــــسادس عشــــر: ”االنــــتظار، االنــــتظار هــــو بُــــعد يــــمر عــــبر وجــــودنــــا  االنــــتظار أمــــر واقــــع. هــــذا مــــا ذكّــــ
الــشخصي والــعائــلي واالجــتماعــي بــأكــمله. فــاالنــتظار حــاضــر فــي آالف الــمواقــف، مــن أصــغرهــا وأكــثرهــا تــفاهــة إلــى أكــثرهــا 
أهـــمية، والـــتي تـــشملنا بـــشكل كـــامـــل وعـــميق. فـــلنفكر، مـــن بـــين هـــذه الـــمواقـــف، فـــي انـــتظار الـــزوجـــين لـــطفلهم؛ إلـــى قـــريـــب أو 
صــديــق يــأتــي لــزيــارتــنا مــن بــعيد؛ لــنفكر، بــالنســبة لــشاب، فــي انــتظار نــتيجة اخــتبار حــاســم، أو مــقابــلة عــمل؛ فــي الــعالقــات 
الـعاطـفية، فـي انـتظار لـقاء مـع أحـد أفـراد أسـرتـه، أو رداً عـلى رسـالـة، أو قـبول غـفرانـاً ... يـمكن الـقول إن اإلنـسان عـلى قـيد 
الــــــحياة طــــــالــــــما يــــــنتظر، طــــــالــــــما الــــــرجــــــاء حــــــي فــــــي قــــــلبه. ويــــــتعرف اإلنــــــسان عــــــلى نــــــفسه مــــــما يــــــنتظره: كــــــما يــــــمكن قــــــياس                  


 51”قامتنا“ األخالقية والروحية بما ننتظره وبما نتمناه“. 

فـاالنـتظار هـو مـكون أسـاسـي مـن ذاتـنا إلـى درجـة أن أسـوأ الـمواقـف وأكـثرهـا إيـالمًـا وتـناقـًضا ال يـمكنها مـحوه تـمامًـا؛ حـتى 
فــي الــظروف الــتي لــديــنا فــيها كــل األســباب لــعدم االنــتظار أكــثر مــن ذلــك، لــديــنا شــهادة عــن ذلــك: ”وقــتي ممتلئ دائــًما، ولــكن 

52من الصباح إلى المساء وفي الخلفية هناك االنتظار“،  كما كتب ديتريش بونهوفر من سجن تيجل في برلين، حيث تم   

47 بيرتولد بريخت، من قصيدة ”إلى هؤالء القادمين“، األبيات ٣٠-٣٣، القصائد. ٢ (١٩٣٤-١٩٥٦)، دار إيناودي للنشر، تورينو ٢٠٠٥، صفحة ٣١١.

48 األب جوساني، حدث حياة، أي قصة، إعداد ك. دي مارتينو، إديت، روما ١٩٩٣، صفحة ٤١. 

49 تشيزاري بافيزي، حرفة العيش، إيناودي، تورينو ١٩٥٢، صفحة ٢٧٦. 

  https://www.ateneostudenti.it/2020/11/01/luniversita-non-e-chiusa-finche-noi-viviamo 50

51 البابا بنديكتوس السادس عشر، في صالة التبشير المالئكي، ٢٨ نوفمبر ٢٠١٠.

52 ديتريش بونهوفر، المقاومة واالستسالم، كويرينيانا، بريشا ٢٠٠٢، صفحة ١٤٦.  
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https://www.ateneostudenti.it/2020/11/01/luniversita-non-e-chiusa-finche-noi-viviamo


حـبسه مـن عـام ١٩٤٣ إلـى عـام ١٩٤٥ ثـم تـم شـنقه بسـبب مـعارضـته لـلنظام الـنازي. ولـم يـضيع دقـيقة واحـدة، وفـي الخـلفية 

كان انتظاره ينمو.

ال شــيء يــمكن أن يهــزم هــذا الــبرهــان األول والــغير قــابــل لــلتدمــير: نــحن "انــتظار". وفــي إشــارة إلــى قــصة قــصيرة لــكافــكا، 
يتحـدث الـكاتـب اإلسـبانـي جـوسـتافـو مـارتـين جـارزو عـن قـلبنا الـمنتظر مـثل "حـيوان يـطلب أشـياء ال نسـتطيع الـقيام بـها، لـكنه 
53يــصر عــلى أن نــقوم بــها". وكــتب إيــريــباريــن، فــي نــفس االتــجاه: ”وكــيف يــمكن أن أقــول لــنفسي وأنــا أشــاهــد الــحياة الــتي 

تـمر! تـجاه الـشاطئ وبـالـرغـم مـن الـدمـار الـعنيف الـذي يـلحقه بـنا الـزمـن، لـم نـضعف وال حـتى فـصلة واحـدة، ولـم يـمنحنا أي 

54هدنة ولو لثانية، هذا الحلم بالمستحيل الذي ال يتوقف“. 

٢) الُحنُوّ على الذات 
فــلننتبه، أن واقــع هــذا االنــتظار، رغــم ضــخامــته ومــوضــوعــيته، لــيس هــو الــكلمة األخــيرة. أي: أنــه يــحتاج إلــى اعــترافــنا وقــبولــنا 
وتـأكـيدنـا عـلى قـيمته. وهـو لـذلـك يتحـدى عـقولـنا وحـريـتنا. وهـذه هـي عـظمتنا كبشـر: االنـتظار هـو فـي طـبيعتنا، لـكن يـمكننا أن 
نــحاول بــطرق عــديــدة - كــما قــلنا - أن نــعيش كــما لــو لــم يــكن مــوجــوداً، بتشــتيت انــتباهــنا، وبــالــتظاهــر بــأنــه غــير مــوجــود ؛ إنــه 


موجود ، لكنه ال يفرض نفسه بطريقة آلية.
قـد يـدرك الـبعض أن بـرهـان االنـتظار الـذي هـو نـحن لـن يـفرض نـفسه بـطريـقة آلـية أنـه كـارثـة أخـرى، لـكن يـجب عـلينا االعـتراف 
بــه؛ كــما يــمكن أن يــعتبروا بــنفس الــطريــقة الــحقيقة بــأنــه بــاإلضــافــة إلــى عــدم قــدرتــنا عــلى اشــباعــه بــقوانــا الــفرديــة، ال يــمكننا 
التخــلص مــنه. لــكن إذا بــقينا مخــلصين لــخبرتــنا، ســنفهم أنــه لــن يــكون مــن الــمالئــم لــنا قــطعها مــن نــسيج كــيانــنا، ومــن حــسن 
. وعـــدم  الحـــظ أن مـــحاولـــة خـــنق االنـــتظار أمـــر مســـتحيل فـــي الـــنهايـــة. ومـــرة أخـــرى، يـــنيرنـــا بـــافـــيزي: ”االنـــتظار ال يـــزال عـــمالً
55االنــــتظار هــــو شــــيء مــــخيف“.  يــــمكن للجــــميع الــــتحقق مــــن ذلــــك عــــندمــــا يســــتيقظ فــــي الــــصباح وال يــــنتظر شــــيئًا. فــــي تــــلك 

اللحــظات ســيكون قــادًرا عــلى االعــتراف لــنفسه إذا كــان مــن األفــضل االســتيقاظ مــتوقــًعا شــيئًا مــا أو فــتح عــينيه عــلى الــيوم 

دون انتظار أي شيء.

إن االنـــتظار - الـــذي ال يـــمكن ألحـــد أن يـــمحوه تـــمامًـــا مـــن قـــلوبـــنا - يـــضعنا كـــل صـــباح أمـــام بـــديـــل، والـــذي يســـتدعـــي دور مـــا 
يحــدد عــظمتنا كبشــر: الحــريــة. مــا هــو الــبديــل؟ خــذ االنــتظار عــلى محــمل الجــد أو اتــركــه يــضيع. لــم يــتم اتــخاذ الــقرار كــأمــر 
مسـلم بـه. لـذلـك نـحن أحـرار. كـتب لـي أحـد األشـخاص: ”هـذه هـي الـمرة األولـى الـتي أحـاول فـيها اإلجـابـة عـلى األسـئلة الـتي 
تـطرحـها عـلينا قـبل الـريـاضـات الـروحـية أو االجـتماعـات الـعامـة، ألنـها الـمرة األولـى الـتي أتـيت فـيها ألخـذ نـفسي عـلى محـمل 
الجـد حـتى تـخبرنـي أن الـسؤال" هـو هـناك رجـاء؟“ إنـه حـًقا سـؤال مـوجـه لـي، وليسـت االجـابـة عـليه قـاصـرة عـلى "اآلخـريـن" 


فقط. لقد اكتشفت في حياتي أنني البطلة الرئيسية“.

إن مأساة حريتنا، التي نراها كل يوم على مسرح الحياة، وصفها "جورج جراي" جيًدا في مقتطفات مجداف النهر:


”لقد درست مرات عديدة

شاهد القبر الذي نحتوه لي:


قارب بأشرعة ملفوفة في مرفأ.

هذه في الواقع ليست وجهتي


بل حياتي.

ألن الحب قدم نفسه لي وتراجعت عن خداعه.

53 جوستافو مارتين جارزو، ”القدير فرانز كافكا“، جريدة الباييس (البلد)، عدد ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠. ترجمتنا


54 ”وكيف يمكن أن أقول لنفسي وأنا أشاهد الحياة التي تمر! تجاه الشاطئ  وبالرغم من الدمار العنيف الذي يلحقه بنا الزمن، لم نضعف وال حتى 


    فصلة واحدة، ولم يمنحنا أي هدنة ولو لثانية، هذا الحلم بالمستحيل الذي ال يتوقف“ (ك. س. إيريبارين، ”صيف قاس“، من المؤكد أن هذه القصة 
    تبدو مألوفة لك، مؤلف مذكور، الصفحات ٣٣٠-٣٣١ ). ترجمتنا 

55 تشيزاري بافيزي، حرفة العيش، مؤلف مذكور، صفحة ٢٩٢.
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وقرع األلم على بابي وخفت؛ 

وناداني الطموح، لكني خفت من الغير متوقع.


وعلى الرغم من كل شيء، كنت جائًعا لمعنى في الحياة.

واآلن أعلم أنني أحتاج إلى رفع األشرعة


لتأخذني رياح المصير أينما دفعت قاربي.

إعطاء معنى للحياة يمكن أن يؤدي إلى الجنون،


لكن حياة بال معنى هي عذاب من القلق والرغبة الباطلة -

 56إنه قارب يشتاق إلى البحر ومع ذلك يخافه“.

نــحن مــثل الــقارب الــذي يشــتاق إلــى البحــر وال يــمكنه إال أن يــنتظره، ألن هــذا الــشوق هــو مــكون أســاســي، لــكنه يــخاف مــنه. 
وهــــنا، إذن، حــــيث يــــبدأ الــــصراع: هــــل يــــجب اتــــباع الــــشوق إلــــى البحــــر والــــجوع إلــــى حــــياة مــــليئة بــــالــــمعنى، أم االنــــسحاب، 


واالكتفاء بما لدينا، وعدم المخاطرة ، خوفًا من كل ما هو غير متوقع.
وعــن هــذا االغــراء بــاالنــسحاب مــن إنــسانــيتنا ، لــتجنيب أنــفسنا مــا هــو غــير مــتوقــع بســبب الــخوف، بــالــبقاء آمــنين عــلى مــتن 


"قارب بأشرعة ملفوفة في مرفأ" يتحدث يسوع في اإلنجيل من خالل مثل الوزنات )المواهب(.
الًّ عــلى  َر َوزْنَــًة، كُــ َر َوزْنــتَيِْن، وآخَــ ًدا خَــمَس وزَنــاٍت، وآخَــ بيَدهُ، وَدفَــعَ إِلَــيْهم مــالَــه: فأَعــطى واحِــ ٍل مُــسافــٍر، َدعــا عَــ َمثَِل رَجُــ ”وذلــَك كَــ
ذَ  َر بــها، وَربِــحَ خَــمَس َوزَنــاٍت أُخْــرى. وكــذلــَك الــذي أَخَــ مَس الــَوزَنــاِت، وتــاجَــ ذَ الخَــ افَــر. ولِــلحاِل. مــضى الــذي أَخَــ قَــَدِر طــاقَــِتِه، وسَــ
يِِّده. "وبــعَد زَمَــٍن طَــويــلٍ  َة سَــ فََر فــي األَرِْض، وَدفَــَن فِــضَّ ذَ الــَوزْنَــَة فِإنَّــُه مَــضى وحَــ َريَــيْن. وأَمَّــا الــذي أَخَــ الــَوزْنَــتَيِْن َربــحَ َوزْنَــتَيِْن أُخْــ
يِّدي، خَــْمسَ  ْمَس الــَوزَنــاِت وقَــدََّم خَــْمَس َوزَنــاٍت أُخْــرى، وقــال: يــا سَــ ذَ الخَــ بَهم. فــتََقدََّم الــذي أَخَــ قَــِدَم ســيُِّد أُولــِئَك الــَعبيِد، وحــاسَــ
نَْت أَمـينًا  الـحُ األَمـين؛ لـقد كُـ ا، أَيُّـها الـَعبُْد الـصَّ يُِّده: نِـِعمَّ ْمُس َوزَنـاٍت أُخْـرى قـد َربِـْحتُها. فَـقاَل لَـُه سَـ َوزَنـاٍت َدفَـْعَت إِلـيَّ، وهـِذِه خَـ
يِّدي، َوزْنَـتَيِْن َدفَـْعتَ  ذَ الـَوزْنَـتَيِْن، وقـال: يـا سَـ يِِّدك. وتَـَقدََّم أَيـًضا الـذي أَخَـ ْل إِلـى فَـرَحِ سَـ فـي الـَقليِل فَسأُقـيُمَك عـلى الـكثير؛ أُدخُـ
نَْت أَمــينًا فــي الــَقليِل،  الِــحُ األَمــين؛ لــَقد كُــ ا! أَيُّــها الــَعبُد الــصَّ يُِّده: نِــِعمَّ َريــاِن قــد َربــحتُهما. فــقاَل لَــُه سَــ إِلــيَّ، وهــاتــاِن َوزْنــتاِن أُخْــ
يًا،  الً قــاسِــ ْدتُــَك رَجُــ يِّدي، إِنّــي َعهِــ ذَ الــَوزْنَــَة، وقــاَل: يــا سَــ يِِّدك. وتــَقدََّم أَيــًضا الــذي أَخَــ ْل إِلــى فَــرَحِ سَــ فَسأُقــيُمَك عــلى الــكثير؛ أُْدخُــ
يُِّدهُ  يُْث لــم تَــبْذُْر، فــِخفُْت، ومَــَضيُْت فــَدفَــنُْت َوزْنَــتَك فــي األَرِْض؛ فَــدونَــَك مــالَــك. فــأجــاَب سَــ يُْث لــم تَــزْرَْع، وتجــَمعُ مــن حَــ تَــحُصُد حَــ
ّلِمَ  يُْث لـــم أَبـــذُْر، فـــكاَن عـــَليَْك أَْن تُسَـــ َمعُ مـــن حَـــ ُصُد حـــيُْث لـــم أَزْرَْع وأَجْـــ الن! َعهِـــْدتَـــني أَحْـــ يـــُر، الَكسْـــ ّرِ وقـــاَل لَـــه: أَيُّـــها الـــَعبُْد الّشِـــ
لَّ  ُر الـَوزَنـات: فِإنَّ كُـ َعُه الَعشْـ نُْه الـَوزنَـَة، وأَعْـطُوهـا لـلَّذي مَـ ذوا مِـ تَرِدُّ مـالـي مَـعَ ِربًـى!. فخُـ يارِفَـة، ومـتى قَـِدمْـُت أَسْـ تي الـى الـصَّ فِـضَّ
ناَك يـكونُ  يَّة: هُـ نْه. وأَمَّـا الـَعبُْد الـبَطَّاُل فأَلـُقوهُ فـي الـظُّلَمِة الـخارِجِـ َو لَـُه يُـنْزَُع مِـ مَـْن لَـُه يُـْعطى فَـيَزْداُد، ومَـْن لَـيَْس لَـُه، فَـَحتَّى مـا هُـ


 57البُكاُء وَصريُف األَْسنان! .“ 

يـوبـخ الـسيد الـعبد الـذي لـم يـخاطـر بـدافـع الـخوف. أولـئك الـذيـن يـخاطـرون فـقط، كـما يـقول يـسوع، هـم مـن يـمكنهم أن يـربـحوا 
حـياتـهم. فـفي الـواقـع، يـنتهي الـمثل عـلى الـنحو الـتالـي: ”مـن عـنده يُـعطى لـه أكـثر؛ وامـا مـن لـيس عـنده حـتى مـا عـنده يـؤخـذ 
ا فــي  مــنه“. كــان يــسوع يــعرف جــيًدا طــبيعة اإلنــسان وإغــراء عــدم الــمجازفــة، وســحب الــمجاديــف فــي الــقارب والــبقاء مــرتــاحًــ


المرفأ. لكن من ال يخاطر في الحياة، وال يضع نفسه على المحك الكتساب المعنى، سيبقى بال شيء، فارًغا.
إن الــتعامــل بجــديــة مــع حــاجــتك وجــوعــك وعــطشك لــحياة كــامــلة، هــو أول عــالمــة عــلى حــبك لــذاتــك، وهــو أقــل شــيء مســلم بــه. 
فــالــحاجــات أو االحــتياجــات، فــي الــواقــع، "نــشعر بــها بــقوة ونشــتكي بــصرخــة مــن األلــم ، [...] وعــندمــا ال نــحصل عــليها، لــكن 


58في العادة ال نأخذها على محمل الجد“،  وال نعطيها الفضل الذي تستحقه، وال نتبع االتجاه الذي تشير إليه.

56 إي. لي ماسترز، ”جورج جراي“، مقتطفات مجداف النهر، إيناودي، تورينو ١٩٩٣، صفحة ١٣١.

57 مت ٢٥: ١٤-٣٠

58 األب جوساني، رجال بال وطن (١٩٨٢-١٩٨٣) دار بور للنشر، ميالنو ٢٠٠٨، صفحة ٢٩٥.
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مــا الــذي يــتطلبه األمــر لــلُحنُّو عــلى الــذات الــذي يــسمح لــلمرء أن يــأخــذ شــوقــه وحــاجــته بجــديــة؟ ”إن الــحنو عــلى الــذات يــحتاج 
إلـــى الـــفقر“، كـــما قـــال األب جـــوســـانـــي لـــطلبة الـــجامـــعات فـــي عـــام ١٩٨٣. «لهـــذا قـــال الـــمسيح:« طـــوبـــى لـــفقراء الـــروح »، أو       
« طــوبــى لــلجياع والــعطاش إلــى الــبر». ألن [الــحنو عــلى الــذات] لــيس االلــتصاق بــشيء حــددنــاه نــحن، ولــكن بــشيء يــميزنــا؛ 
فـالـتعرف عـلى الـشيء الـذي يـميزنـا، دون أن نـكون قـادريـن عـلى الـتدخـل لتحـديـد الـسؤال. وبـالـتالـي ، فـإن الـحاجـة إلـى الـحب 
أو الــــحاجــــة إلــــى تــــحقيق الــــذات أو الــــحاجــــة إلــــى الــــصحبة هــــي، بــــدون مــــقارنــــات، شــــيء أكــــبر وأعــــمق يــــجب االصــــغاء الــــيه 
واالهـــتمام بـــه بجـــديـــة، بـــدون مـــقارنـــة مـــع كـــل االصـــرار الـــذي نـــضعه بـــداًل مـــن ذلـــك فـــي رغـــبتنا فـــي الـــشيء مـــوضـــوع تـــفكيرنـــا 


 59وتخيلنا واختيارنا.“ 

لـذلـك لـيس هـناك عـالقـة بـين الـحنو عـلى الـذات وحـب الـذات: فـهو يـفتح ذاتـنا عـلى مـصراعـيها الكـتشاف احـتياجـاتـنا األسـاسـية 
واحــتياجــاتــنا األصــلية فــي تجــردهــا واتــساعــها. مــن هــو الــفقير بــالــروح فــي الــحقيقة؟ "إنــه شــخص ال يــملك شــيئًا ســوى شــيء 
واحـد خُـلق مـن أجـله، أي تـطلع وطـموح بـال نـهايـة [..]: انـتظار ال حـدود لـه. إنـه لـيس انـتظارًا بـال حـدود ألن كـم األشـياء الـتي 
ا بــال حــدود  يــتوقــعها الــمرء ال يــنتهي؛ ال، [الــفقير] ال يــتوقــع أي شــيء [مــلموس، ســيخيب آمــالــه بــعد ذلــك] ، لــكنه يــعيش انــفتاحًــ
[..] [يـكاد أن يـكون تـناقـًضا]. كـما تـقول قـصيدة كـليمنتي ريـبورا [..]: "أنـا ال أنـتظر أحـداً .."، ومـع ذلـك [..] كـل شـيء هـناك 
60يـتطلع إلـى األمـام.“   ”هـذه هـي أصـالـة اإلنـسان، أن يـكون مـتطلعاً نـحو شـيء لـم يـعرفـه بـعد، ولـكنه يـأخـذه مـن أعـلى إلـى 


أسفل.
اإلنـسان هـو انـتظار - هـذه طـبيعتنا - لـكن انـتظار لـماذا؟ قـلب اإلنـسان هـو انـتظار الـالنـهائـي، وانـتظاًرا ال حـدود لـه. والـفقير 


هو االنسان الذي يتطابق مع هذا االنتظار ويمد يده إلى شيء ال يعرفه، وال يقيسه، بل يشكله ويجذبه بشكل ال يقاوم.
لـيس مـن السهـل االلـتقاء بـأشـخاص يـعرفـون كـيفية قـبول اإلنـسان بـكامـله، بـدون أي تـقليل لـه. ومـا زلـت أتـذكـر االنـطباع الـذي 
جـعلني األب جـوسـانـي أسـتمع إلـيه: لـقد نـظر إلـى الـجانـب االنـسانـي بـقدرة تـصل إلـى احـتضان كـل شـيء فـيَ مـما جـعلني 
أرغــب فــي احــتضان نــفسي بــنفس الــطريــقة. وشــعرت بــاالمــتنان عــندمــا عــلمت أن هــناك شــخًصا احــتضن إنــسانــيتي بــشكل 
جــذري. وعــندمــا نــعترض شــخًصا قــادًرا عــلى الــنظر بــمثل هــذه الــنظرة، فهــذا شــيء يحــرر الــذات. ويــكتب األب جــوســانــي مــرة 
أخـرى أن "الجـديـة فـي الـحنو عـلى الـنفس هـي إدراك الـمرء الحـتياجـه الـذي ال حـدود لـه، لـكني أصـر لـيس عـلى احـتياج الـمرء 
الـذي ال حـدود لـه ألن الـمرء يـريـد مـائـة ألـف شـيء ثـم يـرغـب أيـًضا فـي مـائـة ألـف وواحـد! إنـه ال حـدود لـه عـلى وجـه التحـديـد ألنـه 
61ال يـسمح بـأي صـورة لـألشـياء الـتي يـحتاجـها: "إنـه" احـتياج! ». انـه انـتظار! مـن يـدري مـا هـي الـخبرة الـالزمـة لـقول هـذه 


األشياء! كل واحد منا ”هو" احتياج، احتياج ال حدود له، يتم إثباته من قبل ويتجاوز أي صورة ممكنة.
٣) ”إذا مزقت السماوات ونزلت“ 

إن أخـذ االنـتظار عـلى محـمل الجـد ال يـقلل مـن الـخوف مـما سـيقوم بـه. ويـمر هـذا الـخوف عـبر شـخصنا وعـبر الـتاريـخ: فـفي 
داخــــلنا انــــتظاراً فــــريــــًدا وغــــير قــــابــــل لــــالخــــتزال لــــشيء ال حــــدود لــــه، ولــــيس فــــي وســــعنا تــــخيل كــــيف ســــيتحقق ذلــــك. إنــــه ســــر. 
فــاالنــتظار يهــدف إلــى ”شــيء مــا" ال نــعرفــه، يــتجاوز أي تحــديــد وأي مــقياس. ومــن الــصعب قــبول هــذا، لــكن هــنا تــكمن كــل 
عــــظمة اإلنــــسان. لــــم أنــــسها أبــــًدا مــــنذ أن قــــرأتــــها ألول مــــرة فــــي أشــــعار لــــيوبــــاردي: "عــــدم الــــقدرة عــــلى االكــــتفاء بــــأي شــــيء 


 62أرضي" هو أعظم عالمة على عظمة اإلنسان. 

59 نفس الشاهد المذكور سابقاً، صفحة ٢٩٦.

60 نفس الشاهد المذكور سابقاً، صفحة ٢٩٨.

61 نفس الشاهد المذكور سابقاً، صفحة ٢٩٩.


62 أقتبس مقطع ليوباردي المعروف في مجمله: ”إن عدم القدرة على االكتفاء بأي شيء أرضي، وال ، إذا جاز التعبير، من األرض كلها؛ ضع في 


   اعتبارك اتساع الفضاء الالمحدود، وعدد العوالم وحجمها الرائع، واكتشف أن كل شيء صغير وضئيل بالنسبة لقدرة روح االنسان؛ تخيل العدد 

   الالمتناهي من العوالم، والكون الالمتناهي، وتشعر أن روحنا ورغبتنا ستكونان أكبر من ذلك الكون؛ ونتهم دائما األشياء بالنقص والعدمية، ونعاني 


   من الفشل والنذر، ومع ذلك يبدو لي الضجر هو أعظم عالمة على العظمة والنبل التي يمكننا أن نراها في الطبيعة االنسانية“ (ج. ليوباردي، ”خواطر“،
   ٦٨، كل القصائد الشعرية والنثرية، نيوتن وكومبتون، روما ١٩٩٧، صفحة ٦٤٠).         
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إن نــظرة عــلى انــسان مــثل هــذا هــو شــيء نــادر. بــالنســبة لــلكثيريــن، عــدم الــقدرة عــلى االكــتفاء بــأي شــيء أرضــي هــو وصــمة 
عـار وربـما يـبذلـون قـصارى جهـدهـم لـتقليل قـيمة هـذا االنـتظار، لـيكونـوا قـادريـن عـلى االكـتفاء بـشيء فـي مـتناول يـدهـم. عـلى 
الـعكس مـن ذلـك، يـكتب مـيجيل دي أونـامـونـو، ”إن كـل مـا يـعبر ال يـكفيني، [...] إنـني مـتعطش لـألبـديـة، [...] فـبدون هـذا كـل 
شـيء يـتساوى بـالنسـبة لـي. إنـني أحـتاج األبـديـة، أحـتاجـها! فـبدونـها لـيس هـناك فـرح الـعيش وال شـيء آخـر تـقولـه لـي بـهجة 

 63الحياة. فمن السهل جًدا التأكيد: ”على أنه يجب أن نعيش، يجب أن نشبع بالحياة". وهؤالء الذين ال يكتفون بذلك؟».

ويـشير عـدم االكـتفاء هـذا إلـى شـيء عـظيم لـدرجـة ال يـمكن تـصورهـا. "الـوضـع الـحالـي لـإلنـسان هـو انـتظار مـحض لحـدث ال 
64يســـتطيع اعـــداده بـــأي شـــكل مـــن األشـــكال وظـــهوره غـــير مـــتوقـــع عـــلى اإلطـــالق". ال نـــعرف مـــا هـــو أو كـــيف سيحـــدث، لـــكننا 


ننتظره. بل هو ما ينتظره قبل كل شيء. اآلن كما في ذلك الوقت ، مثل ألفي سنة مضت.
ويـــفهم إرنســـت هـــيلو هـــذا جـــيًدا عـــندمـــا تحـــدث عـــن زمـــن يـــسوع: "أثـــناء انـــتظارهـــم، كـــان الـــعالـــم الـــرومـــانـــي الـــقديـــم قـــد ارتـــكب 
فـــظائـــع، وكـــانـــت الـــطموحـــات الـــمتعارضـــة تـــؤدي إلـــى شـــن الحـــروب، وانـــحنت األرض لـــصولـــجان أوغســـطس قـــيصر. ولـــم تـــكن 
األرض قـد أدركـت بـعد أهـمية مـا كـان يحـدث فـيها. وبـصممها مـن جـراء ضـوضـاء [...] الحـروب والـخالفـات ، لـم تـالحـظ شـيئًا 
مـهًما كـان يحـدث: كـان صـمت أولـئك الـذيـن انـتظروا فـي جـالل الـرغـبة الـعميقة. لـم تـعرف األرض شـيئًا عـن أي شـيء مـن هـذا. 
وإذا كــان عــليها أن تــبدأ مــن جــديــد الــيوم ، فــلن تــعرف ذلــك مــنذ ذلــك الــحين. ربــما تــتجاهــله بــنفس الجهــل ، وتــحتقره بــنفس 
االزدراء، إذا أجـــبروهـــا عـــلى إدراك ذلـــك. وكـــان الـــصمت، كـــما أقـــول، هـــو الـــشيء الـــحقيقي الـــذي ظهـــر عـــلى ســـطحها بـــدون 
عـلمها. وكـان هـذا الـصمت عـمالً حـقيقياً. لـم يـكن صـمتًا سـلبيًا بـال كـلمات؛ بـل كـان صـمتًا إيـجابـيًا، يـتجاوز نـشاطـه أي فـعل. 
بــــينما كــــان أوكــــتافــــيوس وأنــــطونــــيو يــــتنازعــــان عــــلى إمــــبراطــــوريــــة الــــعالــــم، كــــان ســــمعان وحــــنة فــــي انــــتظار. مــــن مــــنهم أكــــثر 


 65فاعلية؟».

وصــف الــبابــا بــندكــتوس الــسادس عشــر ســر هــذا االنــتظار: ”فــي الــوقــت الــذي ســبق والدة يــسوع، كــان انــتظار الــمسيح قــويًــا 
جـــًدا فـــي إســـرائـــيل، أي مـــن نســـل الـــملك داوود الـــمقدس الـــذي سيحـــرر فـــي الـــنهايـــة شـــعب [إســـرائـــيل] مـــن كـــل عـــبوديـــة [...]         
و[ســيقيم] مــملكة الــله. لــكن لــم يــكن أحــد لــيتخيل أن الــمسيح يــمكن أن يــولــد مــن فــتاة مــتواضــعة مــثل مــريــم، مخــطوبــة لــيوســف 
الـبار. حـتى أنـها لـم تـكن لـتتصور ذلـك، ولـكن فـي قـلبها كـان انـتظار المخـلص عـظيًما جـًدا وكـان إيـمانـها ورجـاؤهـا متحـمسين 
لـلغايـة، حـتى أنـه وجـد فـيها أمًـا جـديـرة بـاالهـتمام. وبـعد كـل شـيء، أعـدهـا الـله بـنفسه قـبل الـقرون. وهـناك تـطابـق سـري بـين 


 66انتظار الله وانتظار مريم، [...] الواضح تماًما في خطة محبة العلي“. 

أمــا االنــتظار الــذي كــان فــي ســمعان وحــنة ومــريــم لــم يــكن مجــرد شــيء مــن الــماضــي. ال، فــي نــفس صــمت آنــذاك، بــعيًدا عــن 
دائــرة الــضوء كــما كــان الــحال آنــذاك، يــبقى االنــتظار فــي أعــماق إنــسانــيتنا وفــي صــمت قــلوبــنا وفــي أحــشاء ذاتــنا. ويســتمر 
فــي االحــتراق. وكــتبت طــالــبة جــامــعية: ”إن إنــسانــيتي دائــماً فــي انــتظار حــضور لــتحقيقها". وهــذا أيــًضا مــا يــؤكــده ريــلكه، 
67الـشاعـر األلـمانـي الـعظيم: "هـكذا دائـًما مـا يشـتت االنـتباه بـاالنـتظار كـما لـو أن كـل شـيء يـعلن عـن حـبيبة“. االنـتظار الـذي 


يشكل قلبنا في األصل هو انتظار حضور يستجيب ويخلص ويحفظ إنسانيتنا ويحققها.
كــما كــتب دانــييلي مــنكاريــللي فــي أحــدث روايــاتــه عــن ســيرتــه الــذاتــية: «أود أن أخــبر والــدتــي بــما أحــتاجــه حــًقا، دائــًما نــفس 


الشيء منذ أن أطلقت أول صرخة في العالم.


63 ميجيل دي أونامونو، صفحات لم تنشر لميجيل دي أونامونو وبيدرو جيمينيز يوندين، إعداد اتش. بينيتيز، مجلة جامعة بوينس أيريس ٣ (٩/١٩٤٩)،

   الصفحات ١٣٥ و١٥٠؛ استشهد به األب رنييرو كانتاالميسا، نبشركم بالحياة األبدية (١ يو ١: ٢)، العظة الثانية لزمن المجيء، ١١ ديسمبر ٢٠٢٠. 

64 ج. دانييلو، بحث عن سر التاريخ، مؤلف مذكور سابقاً، صفحة ٢١٦.

65 إرنست هيلو، مالمح القديسين، ”البرج العاجي“ - فوجوال، تورينو ١٩٧٧، الصفحات ٥٨-٥٩.

66 البابا بندكتوس السادس عشر، في صالة التبشير، ٢٨ نوفمبر ٢٠١٠.

67 ر. م. ريلكه، ”الرثاء األول“، األبيات ٣١-٣٢، إيناودي، تورينو ١٩٤٨، صفحة ٥.
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إن مـا أريـده مـنذ فـترة طـويـلة لـم يـكن مـن السهـل قـولـه وحـاولـت شـرحـه بـمفاهـيم مـعقدة وأمـضيت الـسنوات العشـريـن األولـى مـن 
حــياتــي فــي دراســة أفــضل الــكلمات لــوصــفه. واســتخدمــت الــعديــد مــن الــكلمات ثــم أدركــت أنــه يــجب عــلي الــمضي قــدمًــا فــي 
االتـجاه الـمعاكـس، وهـكذا، يـومًـا بـعد يـوم ، بـدأت فـي إزالـة واحـدة، األقـل ضـروريـة، الـزائـدة عـن الـحاجـة. وقـلياًل فـي كـل مـرة 
أخـــتصرهـــا وأقـــّلمها حـــتى تـــصل إلـــى كـــلمة واحـــدة. كـــلمة ألقـــول مـــا أريـــده حـــًقا، هـــذا الـــشيء الـــذي أحـــمله مـــنذ الـــوالدة وقـــبل 
الـــوالدة، الـــذي يـــتبعني مـــثل الـــظل، دائـــًما بـــجانـــبي. الـــخالص. أنـــا ال أقـــول هـــذه الـــكلمة ألحـــد ســـواي. لـــكن الـــكلمة هـــنا هـــي 
ومـعناهـا أعـظم مـن الـموت. هـي الـخالص. بـالنسـبة لـي. وبـالنسـبة ألمـي عـلى الـطرف اآلخـر مـن الـهاتـف. لجـميع األبـناء وجـميع 
األمــهات. ولــآلبــاء. وجــميع اإلخــوة فــي كــل الــعصور الــماضــية والمســتقبلية. مــرضــي يــسمى الــخالص ولــكن كــيف؟ ولــمن أقــول 


 68ذلك؟». 

فـي ذروة الـوعـي الـمتألـم والـمولـع بـالـوجـود تنفجـر صـرخـة إنـسانـيتنا كـابـتهال يـرتـفع مـن أعـماق قـلب اإلنـسان فـي كـل الـعصور، 
69إلـى السـر (الـله) الـذي ال يُسـبر غـوره: "إذا شـققت الـسماء ونـزلـت ! ”.  هـذا هـو الـطلب الـضمني فـي كـل صـحوة لـديـنا وفـي 

كــل عــمل يــومــي، حــتى أولــئك الــذيــن ال يــعرفــون مــن هــو هــذا "األنــت" الــذيــن يــنتظرون أيــًضا. "إذا مــزقــت الــسماوات ونــزلــت!": 
هـذا هـو طـلب عـقل وحـنو االنـسان المهـتم بـعدم عـيش الـحياة عـبثًا. لهـذا يـكتب مـونـتالـي، الـذي كـان عـلى طـريـقته الـخاصـة فـي 


 70ألفة مع كل ما هو انساني: ”إن في االنتظار فرح أكثر تحققاً“. 

وبـما أنـنا نـنتظر شـيئًا مـا دون أن نـعرف كـيف سـيقدم نـفسه، فـإن الـمشكلة ليسـت فـي الـذكـاء، بـل فـي االنـتباه. هـذا مـا يـجب 
أن نـــطلبه ، كـــما قـــال الـــبابـــا فـــرنـــسيس  نـــقالً عـــن الـــقديـــس أغســـطينوس: ”أخـــشى أن يـــمر يـــسوع“ (عـــظات ١٣ و١٤ و٨٨)،        
”أخــشى أن يــمر الــمسيح بــدون أن أالحــظه.“ وبســبب اهــتمامــاتــنا الــتي تجــذبــنا [...] وتشــتت انــتباهــنا بــكثير مــن األبــاطــيل، 


 71نجازف بضياع الجوهر. لذلك يردد الرب اليوم "للجميع: انتبهوا!" (مر ١٣، ٣٧). اسهروا وانتبهوا». 

68 دانييلي منكاريللي، كل شيء يطلب الخالص، موندادوري، ميالنو ٢٠٢٠، الصفحات ٢٢-٢٣.

69 أشعياء ٦٣، ١٩.

70 مونتالي، ”المجد للجنوب الممتد“، من أوسي دي سيبيا، كل القصائد، موندادوري، ميالنو ١٩٩٠، صفحة ٣٩.

71 البابا فرنسيس، عظة القداس اإللهي مع الكرادلة الجدد، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٠.
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