مقابلة البابا فرنسٌس
ا
المجَّلت الثقاف ٌّة الٌسوع ٌّة
نشرتها
الٌسوعً
وح ّققها األب أنطونٌو سپادارو
ّ
نقلتها إلى العرب ٌّة آن ماري ش ّكور

لقد استقبل َ البابا فرنسٌس ،أ ٌّام  91و 32و 31آب  ،3192األب أنطونٌو
ت
جري له األخٌر ثَّلث مقابَّل ٍ
سپادارو
الٌسوعً ،مدٌر مجلّة الـ  ،Civiltà Cattolicaل ٌُ َ
ّ
ّ
المجَّلت الثقاف ٌّة الٌسوع ٌّة ،األورو ّب ٌّة واألمٌرك ٌّة،
مطولة .وٌم ّثل ُ األب سپادارو مجمل
ا
وافرا من األسئلة.
حضروا عد ًدا
ً
وقد كان المسؤولون عنها ّ
ٌرفض كل ا مقابلة ُتطلب إلٌه .فَّل بدّ من االعتراف
إنّ البابا فرنسٌس ،فً الواقع،
ُ
َ
الخطوط العرٌضة
نص مماثل ٌدع ُم معرف َتنا هذه شخص ٌّ َة البابا ،وٌسم ُح أن نتب ٌّنَ
بفائدة
ٍّ
ِكره الَّلهوت ًّ.
التً تم ٌّ ُز روحان ٌّته وف َ

ح ّدد البابا فرنسٌس موع ًدا لً عند الساعة العاشرة من ٌوم اإلثنٌن  ٔ1آب
ُ
وصلت قبل
فً بٌت الق ّدٌسة مرتا ِبروما ،وأنا ،بحسب عادةٍ موروثة من والدي،
الوقت .أجل َسنً بعضُ المو َكل إلٌهم استقبالً فً قاع ٍة صؽٌرة .ولم ٌ ُدم انتظاري
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ً
طوًٌل .بالكاد تس ّنى لً الوقت ألتذ ّكر كٌؾ وُ ِلد ْ
اجتماع ض َّم
َت فً لشبونة ،أثناء
ٍ
ّ
ت ٌسوعٌّة ،وبالتوافُق ،فكرةُ َنشر مقابلة البابا؛ ك ّنا ،حٌنها ،قد
مجًل ٍ
مسإولٌن عن
بعض األسبلة المُعبِّرة عن مصالح الجمٌع.
تصوّ رنا
َ
بعد دقٌق َتٌنُ ،
طلِب إلًَّ التوجُّ ه نحو المص َعد .وعند خروجً ،كان الحبرُ
األعظم بانتظاري .فراودَنً عندها شعورٌ جمٌلُ :خٌِّل إل ًّ أ ّنً لم أعبُر أيَّ عتبة.
ُ
ُ
وجلست على أحد المقاعد .أمّا هو فاختار كرس ًٌّا عالًٌا وقاسًٌا نظرً ا
دخلت ؼرف َته
بعض المشاكل الصحّ ٌّة فً ظهره .وجد ُتنً فً قاع ٍة متواضعة بًل
إلى معاناته
َ
ُ
دهشت لبساطة األثاث واألؼراض.
زخرفة؛ إذ المكتبُ ٌشؽ ُل حٌ ًِّزا صؽٌرً ا.
ٌ
ُ
أٌقونة للق ّدٌس فرنسٌس ،وتمثا ٌل لسٌّدة
رأٌت كتبًا ،وبطاقات ،و ُت َح ًفا من بٌنها
«لوخان» ،شفٌعة بًلد األرجنتٌن ،وصلٌب ،وتمثال للق ّدٌس ٌوسؾ أثناء حُ لمه،
ُ
كنت قد لمح ُته فً ؼرفة البابا حٌن كان مدٌرً ا وربٌسًا إقلٌم ًٌّا فً
شبٌ ٌه ج ًّدا بالذي
مدرسة «الق ّدٌس َمكسٌمُس دي سان مٌؽٌل» .إنّ روحانٌّة ِبرؼوؼلٌو ،بحسب
َّ
منظمة» ،بل هً عبارة عن وجو ٍه
ت منسجمة
قوله ،لٌست مكوّ نة من «طاقا ٍ
بشرٌّة :وجه المسٌح ،والق ّدٌ َسٌن فرنسٌس وٌوسؾ ،ومرٌم.
ت
إستقبلنً البابا بابتسامته تلك التً ،ح ّتى اللحظة ،جالت العالم ع ّد َة مرّ ا ٍ
أمور ش ّتى ،مر ّك َزٌْن بصورة خاصّة على
وأنعشت القلوب .فبدأنا بالكًلم على
ٍ
ً
نعمة حقٌقٌّة .سؤل ُته إن كان استراح
رحلته إلى البرازٌل ،وهو ٌعتبر هذا البلد
ً
قلًٌل ،فؤجاب :نعم ،وقال إ َّنه على ما ٌُرام ،وأنّ أٌّام الشبٌبة العالمٌّة كانت فً
عٌ َنٌه « ًّ
سرا» بك ّل معنى الكلمة ،فهو لٌس متعوِّ ًدا أن ٌتوجّه بالكًلم إلى هذا العدد
من األشخاص .قال« :إ ّنً أتم ّكنُ من النظر إلى الناس كل على حِدة ،ومن
ُ
ُ
فقلت
الجماهٌر».
التعاطً ،شخص ًٌّا ،والذٌن ٌقفون أمامً.
لست متعوِّ ًدا مواجه َة َ
له عندها إنّ ذلك با ٍد علٌه ،بالفعل ،وإنّ له وقعًا ِّ
مإثرً ا فً الجمٌع .فهو ،حٌن
ُ
وآالت التصوٌر
ٌكون وسط الحشودٌ ،نظرُ إلى األشخاص مباشر ًة ،فر ًدا فر ًدا.
التلفزٌون ٌّة ،إذ تنق ُل تلك ال َمشاهد ،تجعلُنا نًلحظ األمر .أمّا البابا فٌخالجُ ه شعورٌ
صريّ  ،ب َمن حولَه .لقد أفرحته كلماتً
صال مبا َشر ،أقلّه َب َ
بالحرّ ٌّة فً بقابه على ا ّت ٍ
أفرحه أن ٌستطٌع الحفا َظ على طبٌعتهّ ،
وأال ٌُض َطرَّ إلى تشوٌه أسلوبه
ج ًّدا ،كما
َ
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االعتٌاديّ فً محاد ثته اآلخرٌن ،وإن كان أمامه المًلٌٌن ،كما حصل على شاطا
كوباكابانا.
ت أخرى .وإذ كان ٌعلّ ُق على أحد مإلّفاتً ،قال
ث ّم تطرّ قنا إلى موضوعا ٍ
ضلٌَن لدٌه هما هنري دو لوباك
لً إنّ المف ِّك َرٌْن الفرنس ٌٌَّْن المعاصِ َرٌن المف ّ
ومٌشٌل دو سٌرتو .وبعدها ،ا ّتخ َذ كًلمً طاب ًعا أش َّد شخصٌ ًّة ،وهو أٌضًا ،فقد
ك أ ّنه قد ٌت ُّم
ح ّد َثنً عن نفسه ،وال سٌّما عن انتخابه َحبرً ا أعظم؛ حٌن أدر َ
بسًلم عمٌق ال ٌُفسَّر ٌتملّ ُكه،
اختٌارُ هٌ ،وم األربعاء ٖٔ آذار ،ساعة الؽداء ،أحسّ
ٍ
ب َعزا ٍء داخلًّ تشوبُه ؼشاوة كثٌفة .وقد رافقته هذه المشاعر طوا َل حفل االنتخاب.
ُ
ت طوٌلة ،ولكن
ألتابع الحدٌث بهذه األُلفة إلى البابا فرنسٌس ساعا ٍ
كنت
َ
ُ
عدت إلى أوراقً وأسبلتً المدوَّ نة وأدَرْ ُ
ُ
بدأت
ت مُسجِّ لة الصوت.
سرعان ما
َ
ّ
المجًلت الٌسوعٌّة الذٌن كانوا سٌقومون
بتوجٌه الشكر إلٌه باسم جمٌع مدراء
بنشر هذه المقابلة .أذكرُ أ ّنه ،قبل بدء الجلسة التً خصّها لٌسوعًٌّ مجلّة
الـ ،Civiltà Cattolicaكان قد أعل َمنً بالصعوبة القصوى التً ٌواجهُها بشؤن
ض ُل أن ٌُم َنح الوقت لٌف ّكر قبل أن ٌُجٌب عن
مشاركته فً المقابًلت .فهو ٌف ّ
األسبلة المطروحة علٌه ،علمًا أنّ اإلجابات تؤتٌه فً مرحل ٍة الحقة .قال« :لم
ُ
أجبت عن أسبلة الصحافٌٌّن فً الطابرة عند عودتً من رٌو
أعرؾ نفسً حٌن
ت
ِؾ حدٌ َثه ع ّدة مرّ ا ٍ
دي جانٌرو» .أمّا مقابلتنا هذه فسنحت له فرص َة أن ٌوق َ
ً
معلومة إلى إجابته السابقة .إنّ حدٌث البابا فرنسٌس شبٌ ٌه بتدفُّ ٍق بركانً
ُضٌؾ
لٌ
َ
قاطع حوارً ا ٌجري كماء الٌنبوع ،وأنا
من األفكار المترابطة .فكٌؾ لً أن أ ُ َ
أدوِّ نُ المعلومات على الورق؟ من الواضح أنّ البابا فرنسٌس متعوِّ ٌد إجراء
المحادثات أكثر من ممارسة التعلٌم.

َمن هو خورخٌه مارٌو ِبرغوغلٌو؟
ُ
مسار األسبلة المقرَّ ر مسب ًقاَ « :من هو خورخٌه
قلت بطرٌقة مفاجبة ،تار ًكا
َ
ُ
كنت مخوَّ ًال مبادرته
مارٌو ِبرؼوؼلٌو؟» .وإذ حدّقَ بً البابا صام ًتا ،سؤل ُته إن
بذلك ...فر َّد باإلٌجاب ً
قابًلُ « :
لست أدري ما هو التعرٌؾُ األصحّ ...أنا إنسانٌ
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خاطا .إ ّنه التعرٌؾُ األصحّ ...لٌس المقصو َد أسلوبٌ كًلمًّ  ،أو نوعٌ من الفنّ
األدبًّ  .أنا إنسانٌ خاطا«.
لقد ؼرقَ فً التفكٌر والتؤمّل ،وكؤ ّنه ما كان متوقّعًا هذا السإال ،وكان علٌه
أن ٌذهب عمٌ ًقا فً التؤمُّل .فتابع ً
قابًل:
ُناورٌ ماهر،
» َبًلٌُ ،مكننً القول إ ّننً أتم ّتع بالقلٌل من الحٌلة ،وإ ّنً م ِ
ولك ّننً أٌضًا ،فً الحقٌقة ،قرٌبٌ إلى البساطة .ك ُّل هذا صحٌحّ ،إال أنّ الفكرة
الفُضْ لى التً أستخلصُها ،فكر ًة عمٌقة أشعر بؤ ّنها األقرب إلى الحقٌقة ،هً التالٌة:
نظر إلٌه الربّ » .وتابع« :أنا رج ٌل وقع علٌه نظرُ الربّ  .أمّا
أنا إنسانٌ خاطا
َ
شعاري «ٌختار وهو ٌرحم ) » (Miserando atque eligendoفلطالما عرفته
صاببًا مًلبمًا لذاتًٔ .إنّ اس َم الفاعل الًلتٌنً ) Miserandoرا ِحمًا) ٌستحٌلُ ،فً
فاعل
رأًٌ ،نقلُه إلى اإلٌطالٌّة كما إلى اإلسبانٌّة .فٌروق لً ترجمته بواسطة اسم
ٍ
آخر ال وجود له فً األساس ): Misericordiandoوهو ٌقوم بفِعل رحمة)».
ضوع الحدٌث بطرٌق ٍة لم
تفكٌره وقال ،مؽٌِّرً ا مو
وتابع البابا فرنسٌس
َ
َ
أفهمها فً تلك اللحظة« :ال أعرؾُ روما .أعرؾُ القلٌلً ،
مثًل بازٌلٌك الق ّدٌسة
مرٌم (إحدى األربع األساسٌّة فً روما)  Sainte Marie Majeureالتً قصد ُتها
ُ
ُ
وقلت« :الحظنا ذلك ج ٌّ ًدا ،قداسة البابا!» .فقال« :بالضبط،
فضحكت
كثٌرً ا».
ُ
أتٌت إلى روما،
أعرؾُ هذه البازٌلٌك ،وساحة الق ّدٌس بطرس .ولكن ،عندما
ُ
ُ
ُ
وبشكل دابم ،كنٌس َة الق ّدٌس
ألزور،
أنطلق منه
وكنت
سكنت شارع «سكروفا».
َ
ٍ
لوٌس ،وألتؤ ّم َل اللوح َة التً تصوّ رُ دعوة الق ّدٌس م ّتى ،للرسّام لو كارافاج [رسّام
ُ
بدأت أفه ُم ما قصدَه البابا.
إٌطال ًّ من القرن السادس عشر]» .عندها
»إصبع ٌسوع ...الدالّة إلى م ّتى .هكذا أنا .هكذا أشعر ،وكؤ ّنً مكان
م ّتى» .فجؤ ًة ،بدا البابا قد وجد الصورة التً ٌتخ ٌّلُها معبِّر ًة عن ذاته« :إنّ فع َل
ك بنقوده ك َمن ٌقول« :ال ،أنا ال! هذه النقو ُد مُلكً أنا!».
م ّتى ٌصدمُنًٌُ :مسِ ُ
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إنّ شعار البابا فرنسٌس مُستوحً ى من عظات القدٌّس بٌدُس المكرَّ م الذي ،وهو ٌفسّر الحدث
اإلنجٌلًّ الخاصّ بدعوة القدٌّس م ّتى ،كتب« :رأى ٌسوع جابًَ ضرابب ،وإذ نظر إلٌه بحب
واختاره ،قال له :إتبعنً».
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نظر إلٌه الربّ  .وهذا ما قل ُته حٌن سؤلونً
بالضبط .هذا ما أنا علٌه :إنسانٌ خاطا َ
كنت أقب ُل انتخابً للحبرٌّة» .ث ّم همس ً
ُ
قابًل« :أنا خاطا ،ولكن ،وبرحمة ربّنا
إن
ٌسوع المسٌح وصبره الًلمتناهً ،أق ّد ُم ثقتً ،وأقب ُل بروح توبة«.

صار ِبرغوغلٌو ٌسوع ًٌّا؟
ل َم
َ
ُ
فهمت أنّ ما قاله البابا ،شهاد ًة على قبوله وثقته ،عبارةٌ أٌضًا عنده عن
ُ
تابعت وأنا أطر ُح السإال األوّ ل الذي
«بطاقة» هوٌّة .فما من شً ٍء ٌُضاؾُ بعد.
ُ
كنت قد دوّ ن ُته « :قداسة البابا ،ما الذي دفعكم إلى االلتحاق بالرهبانٌّة الٌسوعٌّة؟
وما الذي لف َتكم فً تلك الجمعٌَّة؟» .فؤجاب:
إلتحقت باإلكلٌرٌكٌّة .أُع ِج ُ
ُ
» ُ
بت
كنت أرٌ ُد ال َمزٌد .ولك ّنً لم أعرؾ ماذا.
ُ
ُ
قمت باختٌار الرهبانٌّة التً عرف ُتها
ضهم .ولكن بعدها
بالدومٌنٌكٌٌّن،
وصادقت بع َ
َّ
حق المعرفة ،إذ كانت اإلكلٌرٌكٌّة قد ُسلِّمت إلى أٌدي الٌسوعٌٌّن .ولفتنً فً هذه
الرهبانٌّة أمور ثًلثة  :الطابع الرسولًّ  ،وروح الجماعة ،وتطبٌق النظام.
أستؽرب هذا ،كونً أفتقرُ كلّ ًٌّا إلى النظام منذ صؽري .ولكنّ التزا َم الٌسوعٌٌّن
به ،وطرٌقتهم فً تقسٌم وقتهم ،قد ّأثرا فًّ أش َّد تؤثٌر.
ُ
بحثت عن
»باإلضافة ،إ ّنً أعتبرُ مبدأَ الجماعة أمرً ا أساس ًٌّا .فلطالما
جماع ٍة أعٌش حٌاتً فً ك َنفها ،إذ بصفتً كاه ًنا ،لم أتصوّ ر أ ّنً قد أتم ّكن من
ُ
كنت أسكنُ ،
العٌش بمفردي .لذا فؤنا هنا ،فً دار الق ّدٌسة مرتا .عندما ت ّم انتخابً،
بالمصادفة ،الؽرفة رقم  . ٕٓ2والؽرفة التً نحن فٌها اآلن ،ورقمها ٕٔٓ ،كانت
ُ
ُ
ؼرف َة ضِ ٌافة .فقرّ ُ
سمعت
الجنا َح البابويّ ،
رت االنتقا َل إلٌها أل ّننً ،إذ
بدأت أشؽ ُل َ
ي بعٌ ٌد عن
صو ًتا واضحً ا فً داخلً ٌقو ُل «ال» .إنّ جنا َح القصر الرسولًّ البابو ّ
ُ
الذوق الرفٌع ،ولك ّنه لٌس فخمًا .ومع ذلك،
الفخامة وال َت َرؾ .هو قدٌم ،با ٍد علٌه
أكثر
ٌشب ُه ِقمْ عًا مقلوبًا .صحٌ ٌح أ ّنه كبٌرٌ وشاسع ،إ ّال أنّ مدخلَه ضٌ ٌّق ج ًّدا ال ٌسعُ
َ
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مع
من
ٍ
شخص واحد .وأنا ال أقوى على العٌش بدون اآلخرٌن .أحتا ُج إلى العٌش َ
الناس«.
وبٌنما كان البابا ٌتح ّد ُ
ث عن مفهو َمً الرسالة والجماعة ،تذ ّك ُ
رت ،عبر
كلماته ،وثابقَ الرهبانٌّة الٌسوعٌّة التً تؤتً على ذكر موضوع «الجماعة من
أجل الرسالة«.

ٌتبوأ السدّة البابو ٌّة؟
ما ٌعنً
لٌسوعً أن ا
ّ
ً
ُ
ُ
سإاال ٌخصّ
فطرحت على البابا
أردت متابعة الحدٌث على المسار نفسه،
أسقؾ روما« :فً ضوء الروحانٌّة
كونه الٌسوعًّ األوّ ل الذي ت ّم انتخابُه
َ
اإلؼناطٌّة ،ما رأٌُكم فً خدمة الكنٌسة العالمٌّة التً ُدعٌتم إلى تسلّمها؟ ماذا ٌعنً
انتخابُ ٌسوعً بابا؟ وأيٌّ من نقاط الروحانٌّة اإلؼناطٌّة تساعدكم أفضل من
سواها على تؤدٌة خدمتكم هذه؟«.
أجاب« :هو التمٌٌز؛ وقد كان أكثر ما شؽل الق ّدٌس إؼناطٌوس .ففً نظره
كان وسٌلة ٌتسلَّح بها للتعرّ ؾ إلى الربّ أكثر فؤكثر وا ّتباعه عن قُرب .لطالما
أُع ِج ُ
بت بالحكمة التً تصؾُ رإٌا إؼناطٌوسٌ« :جب أن ال ٌ َُح ّد المرء فً ما هو
عظٌ ٌم أو كبٌر ،بل أن ٌكتفً بما هو متواضع أو صؽٌر» ،وهذا ما ٌحمل طابعًا
إله ًٌّا .لقد تؤم ُ
ّلت كثٌرً ا فً هذه العبارة من أجل ممارسة وظٌفتً ربٌسًاّ :أال أكون
أكون قادرً ا على اإلقامة فً الموضع األصؽر.
محصورً ا بالم ْنزلة األكبر ،بل أن
َ
إنّ فضٌلة مفهو َمً ال ِك َبر والصِ ؽَر هذه هً ما أسمٌّه سمُوّ الن ْفس .إذ انطًل ًقا من
حٌث نكون ،تجعلنا دابمًا نتطلّعُ إلى األ ُ ُفق .هً عبارة عن القٌام بؤمور الحٌاة
وح على هللا واآلخرٌن .هً َرفعُ قٌمة األشٌاء
ب
الٌومٌّة البسٌطة بقل ٍ
ٍ
كبٌر مفت ٍ
آفاق شاسعة ،آفاق ملكوت هللا.
البسٌطة داخل ٍ
»وهذه الحكمة ُتق ّد ُم المعطٌات الضرورٌّة بهدؾ تجهٌز النفس من أجل
تمٌٌز أفضل ،ومن أجل التِماس الشإون اإللهٌّة انطًل ًقا من «رأي ٍ خاصّ » .عند
ٍ
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الق ّدٌس إؼناطٌوس ،على اإلنسان بتجسٌد المفاهٌم والمبادئ ال ُكبرى من طرٌق
أخذ ظروؾ الزمان والمكان واألشخاص باالعتبار .أمّا ٌوح ّنا الثالث والعشرون،
ب داخلً مُماثِل ،مُر ِّد ًدا القو َل التالً :علٌنا
على طرٌقته الخاصّة ،فكان ٌحك ُم بتؤ ُّه ٍ
رإٌة ك ّل شًء ،والمرور على الكثٌر من األمور ،وتقوٌم بعضِ ها .فهو ،إذ كان
ٌُبصِ رُ ك ّل شًء ،األفق األكبر ،كان ٌختارُ التصرّ ؾ فً ما هو أبسطٌ .مكن أن
تكون لدٌنا مشارٌعُ ضخمة وأن نحقّ َقها باالعتماد على األمور الزهٌدة الضبٌلة.
كما ٌمكنُ اللجوء إلى وساب َل ضعٌفة تتبٌّنُ أش ّد فعّالٌ ًّة من األقوى ،وهذا ما ٌإ ّكده
الق ّدٌس بولس فً رسالته األولى إلى أهل قورنتس.
ُ
التمٌٌز ٌتطلّبُ وق ًتا .كثٌرون هم َمن ٌظ ّنون أنّ التؽٌٌرات
»وهذا
ُ
س
والتعدًٌلت ٌمكن أن تتح َّقق فً وق ٍ
ت وجٌز .وأنا أعتقد ،بالعكس ،أنّ تحدٌ َد أ ُس ِ
تؽٌٌر حقٌق ًّ وفعّال ٌتطلّبُ وق ًتا .وما هذا الوقت ؼٌر وقت التمٌٌز؟ ولكن أحٌا ًنا،
ٍ
ً
ت الحق .وهذا ما حدث لً
قد ٌقتضً التمٌٌز القٌام فورً ا بما كان متروكا لوق ٍ
طوال األشهُر األخٌرة .إنّ التمٌٌز ٌتحقّق دابمًا بحضور الربّ  ،عبر االنتباه إلى
عًلماته وإلى ما ٌحصل ،كما إلى شعور الناس وال سٌّما الفقراءَ .
وخٌاراتً،
ح ّتى تلك التً أواجهها فً ك ّل ٌوم ،كقٌادة سٌّارة متواضعة ً
بتمٌٌز
مثًل ،مرتبطة
ٍ
روحانًّ ٌستجٌبُ لضرور ٍة ُملِحّ ة تولد ممّا ٌحدث ،من األشخاص ،من رإٌة
ُ
فالتمٌٌز الذي أقوم به فً الربّ ٌُرشِ ُدنً فً طرٌقة
عًلمات األزمنة .بالتالً،
تسلُّمً الحكم.
»بالمقابل ،أحذرُ ا ّتخا َذ بعض القرارات بطرٌقةٍ ارتجالٌّة .وؼالبًا ما
أحترس من القرار األوّ ل ،أي أوّ ل ما ٌخطرُ ببالً عندما ٌكون علًّ ُّ
أمر ما.
بت ٍ
فالقرار الذي أ ّت ُ
خذه ،باإلجمالٌ ،كونُ خاط ًبا .لذا أحتا ُج إلى التمهُّل ،وإلى إجراء
تقٌٌم داخلًّ  ،مهما استؽرق ذلك من الوقت؛ إنّ التع ُّقل فً التمٌٌز ٌعوّ ض من
ٍ
ً
ّ
ؼموض الحٌاة ،وٌساعد فً إٌجاد الوسابل األش ّد مًُلءمة ،علمًا أنها وسابل ال
تتماث ُل بالضرورة مع ما ٌبدو عظٌمًا أو قو ًٌّا«.

الرهبان ٌّة الٌسوع ٌّة
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ٌُ َع ّد التمٌٌز ًإذا عمو ًدا من أعمدة روحانٌّة البابا فرنسٌس؛ به هو ٌسوعًٌّ
حقًّا .سؤل ُته كٌؾ للرهبانٌّة الٌسوعٌّة أن تكون فً خدمة الكنٌسة الٌوم ،وما دورها
الخاصّ فً ذلك ،وال َمخاطر التً قد توا ِجهُها.
قال« :إنّ الرهبانٌّة ،فً األصل ،مإسّسة تعٌشُ حال َة َشد مستمرّ ة؛
ُ
بحٌث إنّ مركزها هو
فالٌسوعًّ رج ٌل متجرّ د ،بل الرهبانٌّة نفسُها متجرّ دة،
ْ
حافظت على كل منهما بهذا الشكل ،فٌكونُ لدٌها
المسٌح وكنٌسته .بالتالً ،إن
ُ
توازن أساسٌّتان تجعًلنها ال تعٌشُ لنفسها .فً حٌن أ ّنها ،إن اعتبرت نف َسها
ُنقطتا
ً
نقطة مركزٌّة بح ّد ذاتها ،وظ ّنت بُنٌ َتها َمتٌنة« ،مُسلَّحة» كِفاٌة ،فعندها تج ُد نفسها
المفرطة واالكتفاء الذاتًّ .لذا على الرهبانٌّة أن
فً خطر الشعور الزابؾ بالثقة
َ
تسعى بًل كلَل إلى تعظٌم مج ِد هللا وهو الكنٌسة ،عروس المسٌح ربّنا الحقٌقٌّة،
المسٌح الملك َمن ٌستمٌلُنا ،وإلى َمن نق ّدم َكٌا َننا كلّه وجهودَنا كافّ ًة ،بالرؼم من
فخار ،ؼٌر صالحٌن .إنّ حال َة الش ّد هذه ُّ
كوننا ً
آنٌة من ّ
تحثنا باستمرار على
التجرّ د من أنفسنا وإفراغ الذات .أمّا «كشؾ الضمٌر»ٕ ف ٌُ َع ّد الوسٌلة األه ّم،
األبوٌّة واألخوٌّة فً آن ،التً ُتجبر الرهبانٌّة على التجرّ د ،بالتحدٌد أل ّنها
تساعدها على إفراغ ذاتها من أجل الرسالة«.
بهذا أشار البابا إلى نقط ٍة معٌّنة من نقاط دستور الرهبانٌّة الٌسوعٌّة ،حٌث
ٌكشؾ عن ضمٌره» ،أيْ عن الحالة الداخلٌّة التً
نقرأ أنّ على الٌسوعًّ أن «
َ
ٌختبرها ،بطرٌقة تسم ُح لربٌسه األعلى أن ٌكون أش َّد وعًٌا وتؤ ّنًٌا قبل إطًلقه
لخدمة الرسالة.
ث ّم تابع ً
قابًل« :ولكن ٌصعب الكًلم على الرهبانٌّة .إن تح ّدثنا بصراحة
خب َر عنها ّإال باألسلوب
مطلقة ،نقع فً الرٌبة وااللتباس .لذا فًل نستطٌع أن ُن ِ
السرديّ ؛ ٌمكن تطبٌق عملٌّة التمٌٌز على ماجرٌات الوقابع فقط ،ولٌس على
شرح فلسفًّ أو آخر الهوتًّ  ،وهذان ،بالعكسٌ ،خضعان للنقاش والمُباحثة .وإنّ
ٍ
أسلوب الرهبانٌّة ال ٌقتضً النقاش ،بل با لحريّ التمٌٌز الذي ،بك ّل تؤكٌدٌ ،قتضً
ك حدودَه
ُعرؾ عن الجوّ الصوفًّ أ ّنه ال ٌدر ُ
ُشرع تطبٌقُه .وإذ ٌ َ
النقاش ما إن ٌ َ
َ
ٕ

ٌجري أثناء اللقاء السنويّ الذي ٌجمع الٌسوعًّ بربٌسه.
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ث
على اإلطًلق وال ٌُؽل ُِق الفِكر ،فإنّ على الٌسوعًّ أن ٌبقى إنسا ًنا فً حالة بح ٍ
مستمرّ  ،فًل ٌكتفً بما حصّله فكر ًٌّا .وثمّة أزمنة مرّ ت بها الرهبانٌّة كان فٌها
الفكرُ مُؽلَ ًقا جام ًداٌ ،مٌ ُل إلى الزهد والتعلٌم أكثر منه إلى التصوّ ؾ ،وقد آ َل هذا
االنحراؾ إلى إلؽاء الرهبانٌّة«.
ت عملٌّة من دستور الرهبانٌّة حلّت محلّه
فً هذا ٌستند البابا إلى خًلصا ٍ
شٌ ًبا فشٌ ًبا ،منذ صٌاؼتها فً القرن العشرٌن .طوال فتر ٍة من الوقتُ ،
طبع تكوٌن
الٌسوعٌٌّن بهذه الخًلصات ،بحٌث إنّ بعض هإالء ما عادوا ٌقرأون الدستور
الذي هو نصّ الرهبانٌّة التؤسٌسًّ .بالتالً ،فً رأي البابا ،قد قام الٌسوعٌّون
بتقدٌم القوانٌن على الروح ،مستسلمٌن لتجربة إٌضاح موهبة رهبانٌّتهم إٌضاحً ا
مُبالَ ًؽا فٌه.
بشكل مستمرّ  ،وهو ٌنظر إلى األفق حٌث ٌجب
وتابع« :إنّ الٌسوعًّ ٌف ّكر
ٍ
أن ٌتوجّ ه ،مُحاف ً
ِظا على المسٌح محور حٌاته .فً ذلك تتجلّى قوّ ُته الحقٌقٌّة .وهذا
ّ
ي
وخًلق .علٌها لذلك ،والٌوم أش ّد من أ ّ
ب
ث دابمَ ،خص ٍ
ما ٌدفع الرهبانٌّة إلى بح ٍ
تعٌش إلى جانب الكنٌسة
وقت مضى ،أن تعتم َد التؤمُّل فً العمل؛ علٌها أن
َ
شعب هللا وأمَّنا الكنٌسة المق ّدسة .وبالتؤكٌدٌ ،تطلّب ذلك
المنتشرة جمعاء ،بصفتها
َ
الكثٌر من التواضُع ،والتضحٌة ،والشجاعة ،خاص ًّة فً أحوال سوء التفاهم ،أو
َ
الرٌبة واالفتراء ،ولك ّنه السلوك األسخى واألفضل .فلنتذ ّكر حاالت الش ّد فً
الماضً بخصوص الطقوس الصٌنٌّة ،وكذلك الطقوس الماالبارٌّة ،وأثناء
إخضاع الباراؼواي.
ُ
كنت بنفسً شاه ًدا على أحوال سوء التفاهم ومشاكل عانتها الرهبانٌّة
»لقد
َّ
مإخرً ا .كانت أوقا ًتا صعبة ،خاص ًّة عندما ا ّتصل األمر بتعمٌم النذر الرابع على
جمٌع الٌسوع ٌّ ٌن ،وهو نذر طاعة البابا ،ولم ٌحصل هذاٖ .إنّ ما كان ٌُشعِرُ نً
وپه هو كونه رج َل صًلة .إذ كان ٌمضً
باالطمبنان فً زمن رباسة األب أرّ ِ
ٖ

إشارة إلى منافشات أقٌمت لمناسبة مجمع الرهبانٌّة الٌسوعٌّة العا ّم الثانً والثًلثٌن (٘.)ٔ12
وكان األب أرّ وبه ،وقتذاك ،ربٌسً ا عا ًّما.
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ت طوٌلة مصلًٌِّا .أذكرُ ه جالسًا على األرض ٌصلًّ كما ٌصلًّ الٌابانٌّون.
ساعا ٍ
ب صالح ،ولطالما ا ّتخ َذ القرارات المناسبة«.
لهذا كان ٌتحلّى بسلوكٍ صاب ٍ

المثال ُ األعلى :بطرس فاﭬر« ،الكاهنُ ال ُمصلَح«
ُ
سؤلت نفسً إن كان ِمنْ بٌن الٌسوعٌٌّن ،منذ
فً تلك اللحظة من المقابلة،
نحو خاصّ  .فسؤلته عن أسماء
بداٌات الرهبانٌّة إلى الٌومَ ،منْ َّأثر فً البابا على ٍ
هإالء ،وعمّا جذبه إلٌهم بالتحدٌد .عندها بدأ بذِكر إؼناطٌوس وفرنسٌس –
ؾ مطوَّ ًال على شخص ٌّ ٍة معروفة خاص ًّة عند الٌسوعٌٌّن،
كسفارٌوس ،ث ّم توقّ َ
الطوباويّ بطرس فاﭬر ( ،)ٔ٘ٗٙ–ٔ٘ٓٙمن منطقة «ساﭬوا» .إ ّنه أحد رفاق
الق ّدٌس إؼناطٌوس األوابل ،بل فً الحقٌقة هو األوّ لَ ،من تقاسم وإٌّاه الؽرفة
نفسها وقتَ كانا معًا طال َبٌن فً جامعة «السوربون» ،وقد انض ّم إلٌهما طالبٌ
ثالث ،فرنسٌس – كسفارٌوس .أمّا بطرس فاﭬر فؤُعلِن طوباو ًٌّاٌ ،وم الخامس من
أٌلول ٕ ،ٔ72على ٌد بٌوس التاسع .ودعوى إعًلن قداسته جارٌة حال ًٌّا.
أشار البابا إلى نسخة مذ ّكرات فاﭬر [اإلسبانٌّة] ،وقد سلّ َم تحقٌ َقها إلى
كما
َ
صٌْن بذلك :مٌؽٌل أ .فٌورٌتو وخاٌمه هـ .أمادٌِو ،عندما كان
ٌسوع ٌٌَّْن متخ ِّ
ص َ
ربٌسًا إقلٌم ًٌّا ،مُضٌ ًفا أ ّنه فضّل نسخ َة مٌشٌل دو سٌرتو .فسؤلته عندها عن سبب
ّ
تؤثره بفاﭬر ،وعن مٌزاته الشخصٌّة التً ُتع ِجبُه أكثر من سواها .فقال:
»كان ٌحاورُ الجمٌع ،ح ّتى البعٌدٌن عن الرهبانٌّة ،وخصومها؛ كانت تقواه
بشكل فوريّ إن
بسٌطة متواضعة ،ولربّما تحلّى ببعض السذاجة .كما كان ٌحضرُ
ٍ
ُ
ُ
عرفت عنه قدر َته على تمٌٌز داخلً وا ٍع ،كما كان رج َل
طلب إلٌه ذلك.
ووداعة إلى حد بعٌد.»...
ٌِن َ
القرارات المهمّة والصعبة ،وفً اآلن نفسه رجُ َل ل ٍ
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ُ
بدأت
وبٌنما كان البابا فرنسٌس ٌع ِّد ُد َمزاٌا ٌسوعٌِّه المفضّل الشخصٌّة،
أفه ُم كم كان هذا الرجل ،فً نظره ،مِثا َل حٌاة .أمّا مٌشٌل دو سٌرتو فٌقول فً
فاﭬر «الكاهن المُصلَح» الذي ترتبط عنده ك ٌّل من التجربة الداخلٌّة ،وأسلوب
ً
ارتباطا متٌ ًنا .فبدا لً أنّ البابا فرنسٌس
التعبٌر عن العقٌدة ،واإلصًلح البُنٌويّ،
ٌَستقً من هذا األسلوب بالتحدٌد فً اإلصًلح.
وتابع تؤ ُّملَه فً حقٌقة الشخصٌّة المإسِّسة هذه ً
قابًل:
»إنّ إؼناطٌوس رج ٌل متصوِّ ؾ ،ولٌس متق ِّش ًفا .أؼضبُ ج ًّدا عندما ٌُقال إنّ
مورست فً الصمت .فً الواقع،
الرٌاضات الروح ٌّة هً إؼناطٌّة فقط أل ّنها
ِ
بطابع إؼناط ًّ صرؾ فً الحٌاة الٌومٌّة أٌضًا ،وخارج الصمت.
ٌمكنها أن ت ّتسم
ٍ
إنّ فكرة التركٌز على مبدأ التق ّشؾ والصمت والعِقاب لٌست ّإال انحرا ًفا طال
الرهبانٌّة أجمع ،وخصوصًا فً الوسط اإلسبانًّ .أمّا بشؤنً فؤنا قرٌبٌ إلى تٌّار
التصوّ ؾ ،تٌّار لوٌس اللّومان وجان–جوزٌؾ سوران .كما وأنّ بطرس فاﭬر كان
متصوّ ًفا«.

الخبرة فً ال ُحكم
ربٌس دٌر ث ّم
ب َم ا ّتسمت تجرب ُة الحكم عند األب ِبرؼوؼلٌو ،حٌن كان
َ
ربٌسًا إقلٌم ًٌّا فً الرهبانٌّة الٌسوعٌّة؟ بما أنّ أسلوب الحكم فً الرهبان ٌّة الٌسوعٌّة
ُ
سؤلت
ٌقتضً قرارً ا من الربٌس العا ّم ،وفً الوقت نفسه األخذ برأي مستشارٌه،
البابا« :أتظ ّنون أنّ تجربتكم الماضٌة فً الحكم ٌمكن أن ٌفٌ َد منها عملُكم الحال ًّ
فً تولًّ أمر الكنٌسة الجامعة؟» .وبعد بره ٍة من التفكٌر ،قال البابا ،محاف ًِظا على
هدوبه ،وقد بدا أش ّد ج ّدٌّة:
ُ
كنت ربٌسًا فً الرهبانٌّة ،لم أتصرّ ؾ دابمًا بهذا
»فً الحقٌقة ،عندما
الشكل ،أيْ لم أقم ،بحسب اللزوم ،باالستشارات الضرورٌّة .وهذا لم ٌكن باألمر
الح َسن .ففً البداٌة ،سٌطرت الشواببُ على طرٌقتً فً الحكم بصفتً ٌسوع ًٌّا.
كانت أوقا ًتا صعبة مرّ ت بها الرهبانٌّة ،إذ كان جٌ ٌل من الٌسوعٌٌّن بكامله قد
ُ
ُ
كنت حٌنها فً السادسة
وجدت نفسً ربٌسًا إقلٌم ًٌّا فً سن مب ّكرة:
رحل .هكذا
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وكنت أ ّت ُ
ُ
خذ قراراتً بشك ٍل
أوضاع صعبة،
والثًلثٌن .جنون! كان علًّ مواجهة
ٍ
ك أمرً ا مه ًّما :عندما أو ِك ُل إلى أحدهم مهمّة ،أ ّتك ُل
فُجابً وفرديّ  .ودعنً أذكر ل َ
علٌه ا ّت ً
ُ
كنت قد سلّم ُته
كاال مطلقًا؛ لذا فإن اقترؾ خطؤ ً فاضحً ا ،أسترجعُ الثق َة التً
إٌّاها .وهكذا ضاقوا ذرعًا بروح التسلّط هذه؛ لقد آلت بً طرٌقتً التسلّطٌّة
والسرٌعة فً ا ّتخاذ القرارات إلى مواجهة مشاكل جمّة ،باإلضافة إلى ا ّتهامً
بؤ ّنً مُحاف ٌ
ُ
فعشت أٌّامًا من األزمات الداخلٌّة العمٌقة أثنا َء مُكوثً فً
ِظ متش ِّدد.
قط محاف ً
رطبة .هكذا ًإذا؛ ال ،لم أكن طوباو ًٌّا على اإلطًلق ،ولك ّنً لم أكن ّ
قُ ُ
ِظا.
إنّ أسلوبً التسلُّطًّ فً ا ّتخاذ القرارات ما سبّب المشاكل.
»أتح ّدث عن التجربة الحٌاتٌّة هذه ألوضّح حقٌق َة مخاطر الحكم .تعلّ ُ
مت
الكثٌر مع مرور الوقت .فقد منحنً الربُّ أن أحك َم أٌضًا من خًلل سٌّباتً
َ
ُ
كنت أجمع ،ك َّل
أٌرس،
وخطاٌاي .بالتالً ،فً منصبً
َ
ربٌس أساقفة بوٌ ُنس ِ
مجلس
ت فً السنة،
ُعاونٌن ،وع ّد َة مرّ ا ٍ
َ
خمسة عشر ٌومًا ،األساقفة الس ّتة الم ِ
طرح ،وٌُتا ُح مجا ٌل للنقاش ،وقد ساعدنً ذلك كثٌرً ا على
الك َه َنة .كانت األسبلة ُت َ
ضهم ٌقولون لً« :ال تستشِ ر أح ًدا ،بل
ا ّتخاذ أفضل القرارات .أمّا الٌوم فؤسمع بع َ
قرِّ رْ » .ولك ّنً أظنّ أنّ االستشارة أمرٌ أساسًّ .فمجامعُ الكرادلة والسٌنو ُدسات،
على سبٌل المثال ،هً مصادر مهمّة تجع ُل هذه االستشارات فعلٌ ًّة و َنشِ طةّ .إال
ً
ُ
ت فعلٌّة ال
حٌث صٌؽ ُتها .أرٌ ُد استشارا ٍ
صًلبة من
أ ّنه من الًلزم جعلها أخؾّ
مشو َرة الكرادلة الثمانٌة ،وهً لجنة استشارٌّة ،لٌست قرارً ا نابعًا
صورٌّة .إنّ
َ
َ
م ّنً وحدي ،بل إ ّنها ثمرة إرادة الكرادلة أنفُسِ هم ،وقد عبّروا عن رؼبتهم هذه
ت فعلٌّة
أثناء المجامع العامّة ،قبل التِبام مجمع انتخاب البابا؛ نعم ،أرٌ ُد استشارا ٍ
ال ص َُورٌّة«.

»الشعور مع الكنٌسة«
ُ
ُ
وحاولت أن أفه َم ما ٌعنٌه بالتحدٌد،
بقٌت مُر ِّك ًزا على موضوع الكنٌسة،
فً نظر البابا فرنسٌس ،الشعور مع الكنٌسة الذي ٌتح ّدث عنه الق ّدٌس إؼناطٌوس
فً الرٌاضات الروح ٌّة .فؤجابنً البابا من ؼٌر تر ُّدد ،منطل ًقا من تشبٌه:
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»إنّ صورة الكنٌسة التً تعجبُنً هً صورة شعب هللا الق ّدوس واألمٌن.
هوذا التعرٌؾ الذي ؼالبًا ما ألجؤ إلٌه ،وهو الوارد فً الدستور المجمعًّ «نور
ً
قٌمة الهوتٌّة عظٌمة؛
ب ما
العالم» ،رقم ٕٔ .من المإ َّكد أنّ لًلنتماء إلى شع ٍ
فاهلل ،فً تارٌخ الخًلص ،قد أنق َذ شعبًا .ما من هوٌّة كاملة وتامّة من دون انتماءٍ
ً
آخذا
إلى شعب؛ ال أحد ٌخلّصُ نفسه بمفرده ،كاب ًنا م ْنزوًٌا ،بل هللا ٌجذبنا
باالعتبار الماجرٌات المعقّدة فً العًلقات بٌن األفراد والتً تتحقّق داخل الجماعة
البشرٌّة .نعمٌ ،تسلّ ُل هللاُ إلى عمق الحركٌّة الدٌنامٌّة هذه.
»الشعبُ رعٌّة .والكنٌسة هً شعبُ هللا السابِر طوا َل التارٌخ ،بؤفراحه
تكون وس َط هذا
وأحزانه .إنّ الشعور مع الكنٌسة ،فً رأًٌ الخاصّ ٌ ،عنً أن
َ
ٌ
معصومة فً اإلٌمان؛ وهً ُتظهر ذلك فً مسٌرتها
الشعب .وجماعة المإمنٌن
من خًلل معنى إٌمانها السامً .هذا هو ،فً عٌنًّ « ،الشعور مع الكنٌسة» الذي
ٌتح ّدث عنه الق ّدٌس إؼناطٌوس .عندما ٌجري الحوار بٌن األشخاص ،واألساقفة
والبابا ،بهذا اال ّتجاه ،وعندما ٌ ّتس ُم بال َنزاهة والوفاءٌُ ،شرؾُ علٌه حٌنها الروح
القدس .بالتالً ،لٌس شعورً ا ٌستن ُد إلى الهوتٌٌّن.
»ٌنطبق األمرُ ذاته على مرٌم :فإنْ أردنا معرفة َمن هً ،نلجؤ إلى
الًلهوتٌٌّن .وإن أردنا معرفة كٌؾ نحبُّها ،فعلٌنا بسإال الشعب .إذ إنّ مرٌم نف َسها
قد أحبّت ٌسوع بقلب الشعب ،كما نقرأ فً نشٌدها .لذا ٌجب ّأال نظنّ أنّ إدراك
بشكل حصريّ إلى بعده ال َه َرمًّ «.
فكرة الشعور مع الكنٌسة ٌرجع
ٍ
وبعد بره ٍة من الصمت ،ولتج ّنب أيّ سوء فهم ،ح ّدد البابا« :بك ّل تؤكٌد،
علٌنا بالحذر من التفكٌر فً أنّ عصمة جمٌع المإمنٌن هذه ،تلك التً أتح ّدث
عنها فً ضوء المجمعُ ،ت َع ُّد نوعًا من الشعبوٌّة .بالحريّ ،هً اختبار سلطة أمّنا
شعب
الكنٌسة المق ّدسة – كما سمّاها الق ّدٌس إؼناطٌوس – اختبار الكنٌسة بصفتها
َ
هللا ،رُعا ًة وشعبًا معًا .والكنٌسة عبارة عن شعب هللا بكامله .أرى قداس َة شعب هللا
الجمٌع أن ٌنتموا إلٌها ،هً
هذا ٌوم ًٌّا؛ إ ّنها «قداسة الطبقة المتوسّطة» التً ٌمكن
َ
التً أتى مالٌػ على ذِكرها«.
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ٌقص ُد البابا جوزٌؾ مالٌػ ( ،) ٔ1ٗٓ–ٔ72ٙالكاتب الفرنسًّ العزٌز على
قلبه ،مع التِفا َت ٍة خاصّة إلى ثًلثٌّته ؼٌر المكتملة Pierres noires. Les Classes
( moyennes du Salutاألحجار السود .طبقات الخَّلص الوسطى) .لقد أطلقَ
بعضُ النقّاد الفرنسٌٌّن على مالٌػ تسمٌة «مارسٌل برُ وسْ ت الكاثولٌكًّ «.
ك رج ٌل
صبره :هذه امرأة ُتنش ُا أوالدَها ،وذا َ
»أرى قداس َة شعب هللا فً َ
ٌعمل لٌؤتً بالخبز إلى البٌت ،ث ّم هإالء المرضى ،والك َهنة الطاعنون فً السنّ ،
الحاملون ِجراحً ا ال ُتحصى ،والمحافظون ،مع ذلك ،على االبتسامة أل ّنهم خدموا
ً
قداسة مخفٌّة صامتة.
ِشن
الربّ  ،وأٌضًا أولبك الراهبات اللواتً
ٌعملن كثٌرً ا وٌع َ
َ
هذه هً فً نظري القداسة المشتركة .وؼالبًا ما أُجانسُ مفهو َمً القداسة
والصبر؛ ولٌس الصبر بصفته تحمُّل ثِقل األحداث والظروؾ فً الحٌاة وحسب،
بل باعتباره َثبا ًتا فً إرادة المضًّ ق ُدمًاٌ ،ومًا بعد ٌوم .هذه بالتحدٌد قداس ُة
الكنٌسة المُناضِ لة التً ٌذكرها الق ّدٌس إؼناطٌوس .وقد كانت كنٌس َة ذويّ  :أبً،
وأمًّ ،وج ّدتً روزا التً اعتمدت عل ًّ ج ًّدا .أحتفظ ،فً كتاب فرضً،
بشكل دابم؛ إ ّنها شب ُه صًل ٍة فً عٌنًّ  .ج ّدتً ق ّد ٌ
ٌسة عانت
بوصٌّتها ،وأقرأها
ٍ
ص ؾ.
الكثٌر ،فً الجسد والنفس ،وظلّت تتق ّدم فً الحٌاة بشجاع ٍة ال تو َ
نشعر معها» ُتعت َبر بٌتَ الجمٌع ،ولٌست
»فالكنٌس ُة هذه التً ٌجب أن «
َ
ً
هٌكًل صؽٌرً ا ٌستقب ُل عد ًدا محدو ًدا من األشخاص المُختارٌن .ال ٌجوز أن
نحصر ك َنؾ الكنٌسة الجامعة فً مؤوً ى ٌحمً َوضاع َتنا .والكنٌس ُة أ ّم؛ الكنٌس ُة
ُ
أالحظ بعض التصرّ فات السلبٌّة لدى خ ّد ٍام فً
َخصبة ،وٌجب أن تكون! عندما
ً
رجاال أو نساء ،فإنّ أوّ ل ما ٌؤتً إلى بالً هو« :هذا
أشخاص مُكرَّ سٌن،
الكنٌسة،
ٍ
أعزب متحجِّر» ،أو «هذه عانس» .لٌسوا آبا َء وال أمّهاتٍ .بالتالً لم ٌحظوا
بفرصة َوهب الحٌاة .فً المقابل ،عندما أقرأ قصّة حٌاة المُر َسلٌن السالٌزٌان
الذٌن ذهبوا إلى باتاؼونٌه ،فإ ّنً أقرأ قصّة حٌاةٍ ّ
ب وعطاء.
ص َة خص ٍ
بحق ،ق ّ
ً
»إلٌك ً
حدٌثا :لقد تح ّدث الصحافٌّون مطوَّ ًال عن مكالمة هاتفٌّة
مثًل آخر
َ
ُ
قمت بإجراء المكالمة ألنّ رسالته كانت نِع َم
بعث إلًّ برسالة.
أجرٌ ُتها ألكلّ َم شا ًّبا
ً
ً
عمًل
جمٌلة وبسٌطة .لقد كانت فكرةُ اال ّتصال بالشابّ  ،فً نظري،
الحدٌث:
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أدركت أ ّنه شابٌّ فً طور النموّ  ،وقد رأى فًَّ أبًا له ،وبالتالً ُ
ُ
قلت له
خصبًا.
ب أن ٌدٌر ظهره وٌقول «ال ٌهمّنً»؟ إنّ هذه
أمورً ا عن حٌاته .وكٌؾ أل ٍ
الخصوبة تجلبُ لً الكثٌر!«

الكنائس الحدٌثة والكنائس القدٌمة
ُ
ً
ُ
ُ
سإاال على البابا فً ضوء
طرحت
بقٌت أتح ّدث عن موضوع الكنٌسة،
وإذ
ُ
أٌّام الشبٌبة العالمٌّة األخٌرة« :لفتَ
الحدث المه ّم هذا انتباهَ المف ّكرٌن إلى الشبٌبة،
ً
حدٌثا .فما هً اآلمال
الربات الروحٌّة» أيِ الكنابس المإسَّسة
ولكن أٌضًا إلى « ِ
ً
نابعة من هذه الكنابس؟«.
التً تراها الكنٌس ُة العالمٌّة
آن واحد اإلٌمان والثقافة
قال البابا« :إنّ الكنابس الحدٌثة تطوّ رُ فً ٍ
والحٌاة ،وبالتالً تنحو منحً ى مختل ًفا عن الكنابس القدٌمة .أظنّ أنّ الصلة بٌن
ً
ٌ
شبٌهة بالصِ لة بٌن األسًلؾ
حدٌثا
الكنابس المإسَّسة قدٌمًا واألخرى المإسَّسة
والفبة الشبابٌّة فً أيّ مجتمع .كًلهما ٌبنً المستقبل ،ولكنْ واحدةٌ بالحكمة،
واألخرى بالقوّ ة والعزٌمة .وال تخلو هذه المسٌرة ،بك ّل تؤكٌد ،من بعض
الكنابس األحدث قد تشعر باالكتفاء الذاتًّ  ،والكنابس األقدم
المخاطر ،بحٌث إنّ
َ
ً
نموذجها الثقافًّ .ولكن ،فً النهاٌةٌُ ،بنى
فارضة على األخرى
قد تجد نفسها
َ
الوحدة والجماعة«.
المستقبل فً َ

وي
الكنٌسة؟ مستشفى َق َر ّ
إنّ البابا بنٌدِك ُتس السادس عشر ،وهو ٌعلنُ َترْ َكه الس ّدة البابوٌّة ،وصؾ
ً
ومضؽوطا بسبب مساب َل بالؽة األه ّمٌّة فً
ت سرٌعة،
عال َم الٌوم معرَّ ضًا لتبدًٌل ٍ
ُ
فسؤلت
الحٌاة اإلٌمانٌّة ،وهً مسابل تتطلّب قوّ ةً جسدٌّة وروحٌّة على السواء.
البابا فرنسٌس ،انطًل ًقا ممّا كان قد قاله لتوّ ه ،إال َم تحتا ُج الكنٌسة بالضبط فً
الفترة التارٌخٌّة هذه ،وإن كان ثمّة لزوم لبعض اإلصًلحات؟ كما سؤل ُته عن
ي كنٌسةٍ ٌحلم؟ والبابا ،إذ أدرك
تم ّنٌاته من أجل الكنٌسة فً السنوات القادمة ،وبؤ ّ
بداٌة سإالً ،بدأ بالقول إنّ البابا بنٌدكتس قد برهن عن قداسةٍ ُتذ َكر فً عمله
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ً
عاطفة قوٌّة وتقدٌرً ا َج ًّما
هذا ،بل عن عظم ٍة وتواضع ،وإ ّنه رج ُل هللا ،مب ٌّ ًنا
ل َسلَفه.
بوضوح أنّ أكثر ما تحتاج إلٌه كنٌس ُة الٌوم هو القدرة على مداواة
»أرى
ٍ
جراحات المإمنٌن وتدفبة قلوبهم ،باإلضافة إلى اقتراب هإالء بعضهم من
بعض ،وروح المشاركة .أرى الكنٌسة مستش ًفى قرو ًٌّا ٌستقبل أشخاصًا بعد
ُنازعًا إن كان ٌعانً من
معركة؛ ال ٌُجدي نفعًا أن نسؤل جرٌحً ا م ِ
«الكولسْ ترول» ،أو إن كان مع َّدل الس ّكر مرتفعًا فً دمهٌ .جبُ مداواة جروحه
أوّ ًال ،ومن ث ّم نهت ّم بالباقً .نعم ،مداواة الجروح ...نبدأ ُ من األسفل.
وأحكام منؽلقة على
أفكار
»لقد كانت الكنٌسة ،فً بعض الفترات ،سجٌن َة
ٍ
ٍ
صك» .على ُخ ّدام
وصاٌا هامشٌّة .أمّا األه ّم فاإلعًلن األوّ لٌ« :سوع المسٌح خلّ َ
ي شًء ،خ ّدا َم رحمة .فالمُعرِّ ؾ ،على سبٌل المثال،
الكنٌسة أن ٌكونوا ،قبل أ ّ
معرَّ ضٌ دابمًا للوقوع فً خطر القسوة والتصلُّب ،أو اإلفراط فً التساهُل .وال
اإلنسان كما ٌجب .أمّا
ٌُع َت َبر أيٌّ من الحال َتٌن سلو ًكا رحومًا ،ألنّ كلٌهما ال ٌعتبر
َ
المتصلِّب فٌتبرّ أ من األمر برجوعه إلى الوصاٌا ،والمتساهل بقوله ،ببساطة:
«هذه لٌست بخطٌبة»  ،أو ؼٌر ذلك فً المعنى ذاته .فً حٌن أنّ المطلوب مرافقة
المإمنٌن ومُداواة الجروح.
شعب هللا؟ إ ّنً أحل ُم بكنٌس ٍة أ ُ ّم وراعٌة .وعلى خ ّدام الكنٌسة
كٌؾ نعام ُل
َ
» َ
بنفس رحومة ،وأن ٌعتنوا باألشخاص ،وأن ٌرافقوهم ،كما فعل
أن ٌ ّتسموا
ٍ
السامريّ الصالح الذي ؼسل قرٌ َبه وخلّصه .إنّ هذا اإلنجٌل لَنقًٌّ ج ًّدا؛ هللا أقوى
من الخطٌبة .أمّا اإلصًلحات البنٌوٌّة أوالتنظٌمٌّة فؤمرٌ ثانويّ ،أيْ ٌؤتً فً
مرحل ٍة ثانٌة .واإلصًلح األوّ ل ٌجبُ أن ٌ ّتصل بطرٌقة حضور اإلنسان؛ بحٌث
إنّ على المب ّشرٌن باإلنجٌل أن ٌكونوا أشخاصًا قادرٌن على تدفبة قلب اآلخر،
شعب هللا
وعلى محاورته وال َسٌر جن َبه ،والؽطس فً ظلماته من ؼٌر ضٌاع .إنّ
َ
ّ
موظفٌن أو إكلٌرُ س دولة .وعلى األساقفة ،بصورة
ج إلى رُعاة ،ال إلى
ٌحتا ُ
خاصّة ،أن ٌتم ّكنوا من مساندة ُخطى هللا وسط شعبه ،بحٌث ال ٌبقى أحد فً
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الخلؾ .كما علٌهم أن ٌرافقوا «القطٌع» الذي ٌتم ّتع بالبصٌرة الكافٌة الكتشاؾ
ب جدٌدة.
درو ٍ
»فلنبذل ًإذا الجهو َد الًلزمة إلٌجاد هذه الدروب ،بدل أن ّ
ً
كنٌسة تكتفً
نمث َل
ً
تاركة أبوابها مفتوحة للجمٌع؛ فلنجعلها قادر ًة على الخروج من
باستقبال البشر
ُبال بها .وأحٌا ًنا،
ذاتها والتوجّ ه إلى َمن ال ٌقصدها ،إلى َمن تخلّى عنها أو لم ٌ ِ
ب ٌمكن تفهّمها وتقٌٌمها،
ٌكونُ ذاك الذي تخلّى عن الكنٌسة قد فعل ذلك ألسبا ٍ
وتستطٌعُ أن ُتعٌده إلٌها .وللجرأة والشجاعة دورٌ فً ذلك».
ُ
ذكرت له أنّ ثمّة مسٌحٌٌّن ٌعٌشون فً
وأنا أدوّ نُ ما كان البابا ٌقوله،
ؼٌر مستقرّ ة ،أو على األق ّل ظروؾ معقّدة؛ إ ّنهم مسٌحٌّون
ظرو ٍ
ؾ تع ُّدها الكنٌسة َ
داو .أقص ُد المطلَّقٌن الذٌن تزوّ جوا
ٌعانون ،بطرٌقةٍ أو بؤخرى ،جراحا ٍ
ت لم ُت َ
ٌ
ً
رسالة رعوٌّة؟ عندها
ثانٌة ،والمِثلٌٌّن ،إلى ما هنالك .فكٌؾ ٌمكنُ بالتالً أن ُتقا َم
أشار لً البابا أ ّنه فه َم قصدي فقال:
»علٌنا بإعًلن اإلنجٌل على ك ّل درب ،مُنشِ دٌن بشرى الملكوت السارّ ة،
ُ
كنت فً
جمٌع أنواع المرض والجروح .حٌن
وشافٌن ،أٌضًا من خًلل َوعظنا،
َ
أٌرس ،تسلّ ُ
أشخاص مثلٌٌّنَ « ،جرحى المجتمع» ،أل ّنهم
مت رساب َل من
ٍ
بوٌ ُنس ِ
لطالما شعروا بؤنّ الكنٌسة تحك ُم علٌهم .ؼٌر أنّ هذا لٌس ما ترٌده الكنٌسة فً
الواقع .وفً طرٌق عودتً من رٌو دي جانٌروُ ،
شخص
قلت :إن وُ ِجدت فً أيّ
ٍ
ّ
ٌحق لً بتا ًتا أن أحكم علٌه.
ث مستمر عن هللا ،فًل
مثلًّ نٌ ٌّة ح َسنة ،وكان فً بح ٍ
ُّ
لقد ُ
ٌحق للدٌن
قلت ما ٌقوله التعلٌ ُم المسٌحًّ [تعلٌم الكنٌسة الكاثولٌكٌّة] .طبعًا،
أن ٌعبّر عن وجهة نظره فً شؤن خدمة اآلخرٌن ،ولكنّ هللا ،عندما خلق الكون،
جعلنا أحرارً ا :من المستحٌل ا ُّ
لتدخل على الصعٌد الروحًّ فً حٌاة األشخاص.
ُ
بسإال آخر« :ق ْل لً؛
كنت أقب ُل بالمثلٌّة .فؤجب ُته حٌنها
ذات ٌوم ،سؤلنً أح ُدهم إن
ٍ
عندما ٌنظر هللاُ إلى إنسا ٍن مثلًّ  ،أٌإ ٌّ ُد وجوده بك ّل عطؾ ،أم ُ
ٌنبذه وهو ٌحكم
علٌه؟» .علٌنا دابمًا بإعطاء اإلنسان اعتبارً ا ،وهكذا ندخ ُل فً عمق سرّ الكابن
ُ
ٌرافق َبنٌه .ونحن ،بدورناٌ ،جبُ أن
البشريّ .وهللا ،فً الحٌاة ٌومًا بعد ٌوم،
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نراف َقهم انطًل ًقا من وضعهم الخاصّ  .أمّا المرافقة فتت ّم فً الرحم ِة والرأفة .وإذ
الكاهن إلى قول األن َسب واألص ّح.
ٌحصل هذاٌ ،قود الرو ُح القدس
َ
»ٌتعلّق األمر كذلك بعظمة سرّ االعتراؾ؛ أي أن نبدي حُ كمًا على ك ّل
ُعترؾ أن ٌقوم به إن
حال ٍة بمفردها ،وأن نتم ّكن من أن نح ّدد أفضل ما على الم ِ
مكان تعذٌب ،بل هو
كان ٌبحث عن هللا وٌبتؽً نِعم َته .ولٌس كرسًّ االعتراؾ
َ
حضنُ الرحمة الذي ٌدعونا الربُّ إلٌه لنق ّدم أجم َل عطابنا .وفً هذا السٌاق
بالتحدٌد أتذ ّكرُ تلك المرأة التً كانت قد عانت فش َل زواجها بعد أن خضعت
ً
ثانٌة ،والٌوم تعٌشُ فً جو من الهدوء ولها خمس ُة
لعملٌّة إجهاض .وقد تزوّ جت
أوالد .أمّا ذاك اإلجهاض فتحملُه على كت َفٌها عِ ب ًبا ً
ثقًٌل ،ون َدمُها صادق .وتو ُّد أن
تذهب إلى أبعد فً حٌاتها المسٌحٌّة :فماذا ٌفع ُل المُعرِّ ؾ فً حال ٍة مُماثِلة؟
» ال ٌمكننا التركٌز على المسابل المرتبطة باإلجهاض ،أو بالزواج بٌن
الحمل وحدَها ،بل هذا مستحٌل .لم أتح ّدث
المثلٌٌّن ،أو باستعمال الوسابل المانعة َ
كثٌرً ا عن تلك الموضوعات ،فًلمونً .ولكن عندما ندرسُ تلك األمور ،علٌنا
رأي الكنٌسة فٌها ،وإ ّنً بنفسً ابنُ
سٌاق مح َّدد .فنحن نعرؾُ ج ٌّ ًدا
بفعل ذلك فً
َ
ٍ
الكنٌسة؛ ال حاجة إلى معاودة الحدٌث عن تلك المسابل باستمرار.
ُ
واإلرشادات التعلٌمٌّة ،العقابدٌّة كما األخًلقٌّة ،لٌست كلّها متساوٌة.
»
فالرسالة الرعوٌّة ال تحصر اهتمامها فً َنقل آالؾ التعالٌم و َفرضِ ها بالعِناد .أمّا
اإلعًلن ذو الطابع الرسول ًّ فٌر ّك ُز على الجوهر ،والضروريّ  ،وهو باألصل ما
نار القلب ،كما حدث لتلمٌ َذي عمّاوسٌ .جب ًإذا أن
ٌشوّ ق وٌجذب بقوَّ ة ،وٌو ِق ُد َ
نج َد تواز ًنا جدٌ ًداّ ،
صرْ ٍح
وإال فإنّ بُنٌا َن الكنٌسة األخًلقًّ  ،هو أٌضًا ،قد ٌنهارُ ك َ
وأرٌجه .لذا على اإلعًلن اإلنجٌلًّ أن ٌكون
من الورق ،وٌفقد عُذوب َة اإلنجٌل
َ
أش ّد طهارة ،عمٌ ًقا ،مُشِ ًّعا .وانطًل ًقا منه بالتحدٌد تتؤ ّتى النتاب ُج األخرى.
»أقول هذا وأنا أف ّكرُ كذلك فً تبشٌرنا وفً مضمونه .فك ُّل وعظٍ جمٌل،
ّ
حقٌقًّ  ،علٌه أن ٌبدأ بالبشرى األولى ،بشرى َ
تتخطاها
الخًلص .إذ ال بشرى
ص ً
تعلٌم دٌنًّ واستخًلص نتاب َج
ًلبة ،وال عُم ًقا ،وال صحّ ة .ث ّم ٌجبُ إنشاء
َ
ٍ
ننس أنّ اإلعًلن عن محبّة هللا المخلِّصة ٌتص ّدرُ االلتِزا َمٌن
أخًلقٌّة منه .ولكن ال َ
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األخًلقًّ والدٌنًّ  .أمّا فً أٌّامنا هذه فٌبدو أحٌا ًنا أنّ العكس هو ما ٌحصل .إنّ
رب المُب ِّشر من شعبه ومقدرته على إٌجاده ولقابه،
ِح ّ
ك الذي ٌق ٌّ ُم قُ َ
الوعظ حجرُ الم َ
قلوب جماعته فٌرى أٌن تحٌا رؼب ُة هللا
إذ إنّ على َمن ٌب ّشر أن ٌعرؾ ج ٌّ ًدا
َ
بعض من ك ّل هذه المظاهر التً،
وتشت ّد .وال ٌمكن َحصرُ الرسالة اإلنجٌلٌّة فً
ٍ
على أه ّمٌّتها ،ال تعبّر بمفردها عن صمٌم تعلٌم ٌسوع«.

األول منذ  983عا ًما...
البابا ،الراهب ّ
إنّ فرنسٌس هو البابا األوّ ل اآلتً من رهبانٌّة منذ البابا ؼرٌؽورٌوس
السادس عشر الذي كان راهبًا فً رهبنة «الكامالدول» ،وان ُتخب العام ٖٔ،ٔ7
ُ
فسؤلت البابا« :ما دورُ الرهبان فً كنٌسة الٌوم؟«.
أيْ منذ ٕ ٔ7عامًا.
»إنّ الرهبان ألنبٌاء» ،أجاب البابا« .إختاروا أن ٌقتدوا بالمسٌح ،مقلِّدٌن
حٌا َته المطبوعة بطاعة اآلب ،وبالفقر ،كما بحٌاة الجماعة وبال ِعفّة .فمن هذا
نوع من «الكارٌكاتور»،
المنظور ،ال ٌمكن أن تتحوّ ل ال ُنذور (الرهبانٌّة) إلى ٍ
وإال أصبحت حٌاةُ الجماعةً ،
ّ
عٌش خا ًّ
صا
أسلوب
مثًل ،جحٌمًا حقٌق ًٌّا ،وال ِعفّ ُة
َ
ٍ
نذر ُخصوبة .ففً الكنٌسةٌُ ،دعى الرهبان،
بالع ُّزاب؛ ٌجبُ أن ٌكون نذرُ العفّة َ
بالتحدٌد ،لٌكونوا أنبٌا َء ٌشهدون على طرٌقة عٌش ٌسوع فً هذه الدنٌا ،وٌعلنون
ُ
ملكوت هللا فً كماله المُطلق .لذا فًل ٌجدر بالراهب أن ٌتخلّى أب ًدا
كٌؾ سٌتحقّق
ض سلط َة الكنٌسة ،وإن كانت
ُعار َ
عن موقفه النبويّ  .ولكنّ هذا ال ٌعنً أن ٌ ِ
اقتراح ب ّناء
المهمّة النبوٌّة والبنٌة السلطوٌّة ؼٌر متوافق َتٌن .إ ّنً أتح ّدث عن
ٍ
ج إلى الجرأة والتطبٌق .فلنذكر ما حقّقه عد ٌد ضخ ٌم من ق ّدٌسٌن عظماء
ٌحتا ُ
ورهبان وراهبات ،منذ أٌّام الق ّدٌس أنطونٌوس الكبٌر .أن ٌكون أح ُدهم نب ًٌّا قد
ٌعنً التسبّب بالضجٌج؛ ال أعرؾ كٌؾ أعبّر عن ذلك ...إنّ النبوّ ة تصدر
الضجٌج ،بل ٌمكن القول إ ّنها ُت ِع ُّم الفوضى .تقتضً موهب ُتها (أو الكارٌزما
الخاصّة بها) أن تكون كالخمٌرة فً العجٌن؛ النبوّ ةُ تعلنُ عن روح اإلنجٌل«.

اإلدارات الرومان ٌّة ،والمجمع ٌّة السٌنودس ٌّة ،والحركة المسكون ٌّة
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ُ
سؤلت البابا« :ما رأٌكم فً اإلدارات
بشؤن اإلحالة على موضوع السلطة،
الرومانٌّة؟«.
»إنّ اإلدارات الرومانٌّة فً خدمة البابا واألساقفة؛ بحٌث علٌها أن تساعد
ٌ
ُعاونة .وفً بعض
إمّا الكنابس الخاصّة ،وإمّا ال َمجالس األسقفٌّة .إ ّنها
هٌبات م ِ
الحاالت ،حٌن ال ٌت ّم فهمُها كما ٌجب ،تتعرضّ لخطر أن تتحوّ ل ،بالحريّ  ،إلى
ت َرقابةُ .تد ِه ُشنا سلسل ُة التبلٌؽات التً تصل إلى روما فً شؤن تعالٌم ال
هٌبا ِ
تتوافق وعقٌد َة اإلٌمان! فً رأًٌ ،على المجالس األسقفٌّة المحلٌّّة أن تهت ّم بتلك
الحاالت وتعالجها .وروما ،بدورهاٌ ،مكنها أن تسان َد هذه المجالس وتق ّد َم إلٌها
ت من هذا النوع تلقى المعالجة األن َسب محلّ ًٌّا .بالتالً،
العون المًُلبِم .إذ إنّ حاال ٍ
َ
دور المُصلِح المُوفِّق ،ولٌس دور الوسٌط أو
فإنّ اإلدارات الرومانٌّة تإ ّدي
َ
الوكٌل المُكلَّؾ».
عندها ذ ّك ُ
رت البابا أ ّنه أثناء حفل َم ْنح البركة وتسلٌم الشارات األسقفٌّة إلى
أربع ٍة وثًلثٌن ربٌس أساقفةٌ ،وم  ٕ1حزٌران الفابت ،كان قد عرّ ؾ بمسار
بانسجام
السٌنودس ،المسار الذي ٌقو ُد الكنٌسة الم ّتحِدة المتماسِ كة إلى «أن تنمو
ٍ
مع خدمة الحبر الرومانًّ » .لهذا أسؤل« :كٌؾ نوفّ ُق بٌن أوّ لٌّة بطرس
منظور مسكونًّ ؟«.
ت ٌمكن أن ُت َّت َبع ،من
والسٌنودس؟ وأيّ مسارا ٍ
ٍ
»علٌنا بال َسٌر معًا :الناس واألساقفة والبابا .فحٌاة السٌنودس ُتعاشُ على
ُ
الوقت لتؽٌٌر طرٌقة التبام السٌنودس ،ألنّ الطرٌقة
ت مختلفة .ولربّما حان
مستوٌا ٍ
ً
بشكل خاصّ مع
قٌمة مسكونٌّة،
الراهنة تبدو لً جامدة .وهذا قد ٌكتسبُ كذلك
ٍ
إخوتنا األرثوذكسٌٌّن .فمنهمٌ ،مكننا تعلُّم المزٌد عن معنى العمل األسقفًّ
الجماعًّ وعن التقلٌد المجمعًّ  .أمّا الجهد فً التفكٌر المشترك ،وهو ٌؤخذ بعٌن
االعتبار كٌؾ كانت الكنٌسة ُتدار فً القرون األولى قبل االنشقاق بٌن الشرق
والؽرب ،فسوؾ تظهرُ ثِمارُ ه فً الوقت المناسب .وهذا مه ٌّم للعًلقات المسكونٌّة:
اآلخر ً
َ
هبة
بحٌث نعرؾُ أنفسنا وحسب ،بل نعرؾ ما زرعه الروح القدس فً
موجّ هة إلٌنا كذلك .وأنا أرٌد أن أتابع فً دراس ٍة طرٌقة ممارسة أوّ لٌّة بطرس
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التً سبق أن اعتمدتها اللجنة المختلطة العام  ،ٕٓٓ2ما آل إلى توقٌع وثٌقة
راﭬٌ ّنا (إٌطالٌا) .إذ ٌجبُ المتابعة فً هذه الوجهة«.
ُ
حاولت أن أفهم كٌؾ ٌرى البابا مستقبل وحدة الكنٌسة .فقال لً« :علٌنا أن
نسٌر معًا م ّتحدٌن بالرؼم من نقاط االختًلؾ بٌننا ،إذ ال طرٌقَ آخر ٌوحّ ُدنا .إ ّنه
ُ
طرٌق ٌسوع«.
وماذا عن دور النساء فً الكنٌسة؟ لقد أشار البابا ،ؼٌر مرّ ة ،إلى هذا
ت ش ّتى .وأثناء مقابلة كان قد أ ّكد أنّ حضور النساء فً حٌاة
الموضوع فً مناسبا ٍ
الكنٌسة لم ٌتج َّل بما ٌكفً ،إذ إنّ وطؤة الذكورٌّة لم تكن تفس ُح المجا َل للدور
المو َكل إلٌهنّ داخل الجماعة .وأعاد الكًلم على المسؤلة فً طرٌق عودته من
رٌو دي جانٌروً ،
ت معمَّق خاصّ بالنساء فً أٌّامنا .فسؤل ُته
قابًل إ ّنه ما من الهو ٍ
عندها« :كٌؾ ٌجدر أن ٌكون دور المرأة فً الكنٌسة؟ وما العمل ل َمنحه ،الٌوم،
دَفعًا أقوى؟«.
حضور أنثوي قوي وفعّال فً
»من الضروريّ توسٌع المجاالت من أجل
ٍ
الكنٌسة» ،أجاب البابا« .ولك ّنً أخشى سٌطرة «الذكورٌّة األنثوٌّة» ،ألنّ للمرأة
تكوٌ ًنا مؽاٌرً ا لتكوٌن الرج ل .والخطابات التً أسمعها عن دور النساء تكون فً
ٌعرضن مساب َل ٌجبُ
الؽالب مُستوحا ًة من أٌدٌولوجٌا ذكورٌّة .إنّ النساء
َ
مواجه ُتها .وال تستطٌعُ الكنٌسة أن تكون نف َسها بدون النساء والدور الذي ٌإ ّدٌنه؛
ً
ال تقدر على ؼٌابهنّ  .فمرٌم ً
ُ
قٌمة وأه ّمٌّة .أقول
تفوق األساقف َة
مثًل ،وهً امرأة،
هذا أل ّنه ٌجدرُ التمٌٌز بٌن دور اإلنسان و َمقامه؛ ٌجب مضاعفة الجهود إلعداد
ت أنثويّ معمَّق .وفقط فً هذه الحالة ،أيْ عندما نكون تجاوزنا تلك
الهو ٍ
بشكل أفضل فً َسٌر العمل داخل الحٌاة الكنسٌّة.
المرحلة ،سنتم ّكنُ من التفكٌر
ٍ
ُ
ح
ُطر ُ
فإنّ العبقرٌّة األنثوٌّة لَضرورٌ ٌّة حٌث ُت ّت َخذ
القرارات المهمّة .والٌومَ ٌ ،
مارسُ السلطة فً
التح ّدي التالً :البحث فً مكانة المرأة الخاصّة ،كذلك حٌث ُت َ
مختلؾ المٌادٌن الكنسٌّة«.

الفاتٌكانً الثانً
المجمع
ّ
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سإاال فً ضوء التصرٌحات السابقة ،متصوِّ رً ا إ ً
ً
ُ
جابة
طرحت على البابا
ً
طوٌلة واضحة« :ما الذي حقّقه المجمع الفاتٌكان ًّ الثانً؟ وماذا حصل فً
أثره؟» .فتهٌّؤ لً أنّ البابا ٌع ّد المجمع الفاتٌكانًّ موضو ًعا ال ٌُنا َقش لدرجة أنّ ال
ضرور َة للمبالؽة فً الحدٌث عنه ،خو ًفا من إضعاؾ أه ّمٌّته .فع َّقب ً
قابًل:
»ش ّك َل المجمع الفاتٌكان ًّ الثانً إعاد َة قراءة لإلنجٌل فً ضوء الثقافة
ُبهرة.
الحدٌثة .ولّ َد حرك َة تجدٌ ٍد تنبعُ  ،ببساطة ،من اإلنجٌل نفسِ ه .ونتابجها لَم ِ
ً
خدمة للشعب من
ٌكفً أن نذ ّكر باللٌ ُترجٌا؛ فقد كان عمل اإلصًلح اللٌترجًّ
ؾ تارٌخ ًّ ملموس .بالطبع ثمّة
حٌث إعادة قراءة اإلنجٌل انطًل ًقا من ظر ٍ
توجّ هات تفسٌرٌّة إنجٌلٌّة منها ما هو فً تتابُع مع التفسٌرات الماضٌة ،ومنها ما
هو منقطعٌ عنها ،ولكن من الواضح أنّ طرٌقة قراءة اإلنجٌل من خًلل «تؤنٌنه»،
ص ُة المجمع ،ال رجع َة عنها على اإلطًلق .كما نصطدم كذلك بمسابل
وهذه خا ّ
مح ّددة كاللٌترجٌا بحسب الق ّد اس التقلٌديّ الرومانًّ القدٌم .أظنّ أنّ البابا بنٌدكتس
كان متمه ًًّل وحذرً ا فً َخٌاره ،إذ كان ثمّة أشخاص ٌساعدونه وٌتم ّتعون
بالحساسٌّة الخاصّة تلك .أمّا األمر األش ّد إقًل ًقا فهو خطر تحوٌل الق ّداس المذكور
إلى أٌدٌولوجٌا بح ّد ذاتها«.

البحث عن هللا ولقاؤه فً كل ّ األشٌاء
خطاب البابا فرنسٌس متوازنٌ إلى حد بعٌد فً ما خصّ التح ّدٌات
إنّ
َ
ت عدٌدة ،كان قد كتب أ ّنه ،من أجل رإٌة الواقعٌ ،جب
الراهنة .ومنذ سنوا ٍ
التحلًّ بنظرة إٌمانّ ،
وإال فهو واقع مش َّتت ذاك الذي ندركه .إنّ هذا أحد
موضوعات الرسالة البابوٌّة نور اإلٌمان«  .Lumen Fideiوفً ذاكرتً بعضُ
ت من خطابات البابا فرنسٌس التً ألقاها طوال أٌّام الشبٌبة العالمٌّة فً رٌو
فقرا ٍ
دي جانٌرو .فذكر ُتها له« :هللاُ موجو ٌد وٌتجلّى فً اللحظة الراهنة»؛ «إ ّنه فً ك ّل
مكان» .هً جم ٌل ُتؽنً التعبٌر اإلؼناطًّ «البحث عن هللا ولقاإه فً ك ّل
ُ
فسؤلت« :قداسة البابا ،كٌؾ نبحث عن هللا و َنلقاه فً ك ّل األشٌاء؟».
األشٌاء».
أجاب:
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»إنّ ما قل ُته فً رٌو دي جانٌرو ذو قٌمة مرتبطة بالزمن .فالبحث عن هللا
فً الماضً أو فً المستقبل تجربة؛ إذ إنّ هللا موجو ٌد فً الماضً بوجهٍ مإ ّكد،
ّ
ٌتدخل .وهو أٌضًا موجو ٌد فً المستقبل وع ًدا .ولكنّ هللا
آثاره حٌث
أل ّنه ٌتر ُ
ك َ
«الواقعًّ » ،إن جاز التعبٌر ،حاضرٌ الٌوم .لذا فإنّ التش ّكً والرثاء لن ٌساعدانا
بعالم «بربريّ » مآلُه أن ٌولّد ،داخل
أب ًدا فً لقاء هللا؛ إنّ التش ّكً الذي ٌن ّد ُد
ٍ
ً
رؼبة فً تطبٌق النظام ،أو بكلمة أخرى َنزعة مُحافِظة أو ر ّدة فعل
الكنٌسة،
دفاعٌّة .فؤكرّ ر :هللاُ موجو ٌد الٌوم.
»هللاُ ٌتجلّى فً وحً ٍ تارٌخًّ  ،فً الزمن .والزمن ٌكشؾُ عن المسارات،
ُبلورُ ها .هللاُ موجو ٌد فً الزمن ،فً ال َمسارات الجارٌة .فعلٌنا ًإذا أن
أمّا المكان فٌ ِ
مواضع السلطةٌ .تجلّى هللاُ فً
ت طوٌلة أحٌا ًنا عوض أن نشؽ َل
نبادر إلى مسارا ٍ
َ
َ
الزمن وهو حاضر فً مسارات التارٌخ؛ وهذا ٌقود إلى تفضٌل األفعال التً تول ّ ُد
الصبر واالنتظار.
ت جدٌدة .وك ّل ذلك ٌتطلّبُ
دٌنامٌّا ٍ
َ
»إنّ لقا َء هللا فً ك ّل األشٌاء لٌس بمفاجؤة اختبارٌّة؛ فً العمق ،نرؼبُ فً
هللا فورً ا من خًلل طرٌقة اختبارٌّة .ولك ّنها لٌست الطرٌقة السلٌمة للقاء
أن نلقى َ
ٗ
هللا؛ بل نلقاه عبر النسٌم الخفٌؾ الذي أحسّه النب ًّ إٌلٌّا  .أمّا الحواسّ التً تدرك
هللا فهً التً ٌسمٌّها الق ّدٌس إؼناطٌوس «الحواسّ الروحٌّة» .فلكً نلقى هللا،
ً
ُقاربة اختبارٌّة
شعورنا الروحًّ بدل أن نعتم َد م
ٌطلب إلٌنا إؼناطٌوس أن نهٌّا
َ
ُ
بحٌث نحسُّ أ ّننا نسٌرُ على درب الفهم
صرؾ .فنعتمد بالحريّ موق ًفا تؤمّل ًٌّا،
ُ
شعور
والتعاطؾ إزا َء األوضاع والظروؾ المُعا َشة .أمّا عًلمة ذلك فتتبلور فً
ٍ
بسًلم داخلًّ عمٌق ،وبتعزٌة روحٌّة ،بل بمحبّة هللا وك ّل األشٌاء فً هللا».
ٍ

الٌقٌنُ والخطأ
إن لم ٌكن لقا ُء هللا فً ك ّل األشٌاء مفاجؤ ًة اختبارٌّة ،كما ٌقول البابا،
بمسار ٌفطنُ للتارٌخ ،فلٌس مستب َع ًدا الوقوع فً
وبالتالً إن كان األمر ٌتعلّق
ٍ
الخطؤ....
ٗ  9ملوك .91
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ٌقو ُل البابا « :فً عملٌّة البحث عن هللا هذه ولقابه فً ك ّل األشٌاءٌ ،بقى
هناك ،من دون شكّ ،جانبٌ من ال ُؽموض ،بل ال ب ّد منه؛ إذ إن قال أح ُدهم إ ّنه لقً
مجال للؽموض ،فٌكونُ ثمّة خطبٌ ما .فً نظري،
هللا فً الٌقٌن التا ّم ،بؽٌاب ك ّل
ٍ
ً
أجوبة عن ك ّل األسبلة ،ال ٌكون هللاُ معه ،بل
الؽموض مفتا ٌح أساسًّ  .إنّ َمن ٌج ُد
الدٌن لمصلحته .إنّ قاد َة شعب هللا الكِبار ،مثل موسى،
هو نبًٌّ دجّ ال ٌستخد ُم
َ
ً
مجال للربّ  ،ال لٌقٌننا،
مجاال للشكّ؛ إن كان علٌنا تخصٌص
لطالما تركوا
ٍ
تمٌٌز فعل ًّ منفتح على
بعض التواضع .وعد ُم الٌقٌن ٌكونُ فً ك ّل
فٌقتضً ذلك
َ
ٍ
التثبٌت اآلتً من العزاء الروح ًّ.
»إنّ ابتؽاء الوضوح المبالَػ ف ٌه بعملٌّة البحث عن هللا ولقابه فً ك ّل
بٌقٌن بشري وعجرفة« :هللاُ هنا» .عندها ال
األشٌاء لهو خطر ،خطر أن نقول،
ٍ
نلقى ّإال إلهًا على قٌاسنا .أمّا السلوك الصحٌح فهو الذي اعتمده الق ّدٌس
أَوؼسطٌ ُنس :البحث عن هللا بُؽٌ َة لقابه ،ولقاإه بؽٌ َة البحث عنه أب ًدا .ؼالبًا ما
نبحث عنه متلمّسٌن آثاره ،وهذا واضح فً عد ٍد كبٌر من المواضع بالكتاب
المقدّس .إ ّنها خبرة آباء اإلٌمان الذٌن ّ
نتمثل بهمٌ .جب إعادة قراءة الفصل ٔٔ
ً
جاهًل إلى أٌن ٌذهبٌ ،قو ُده اإلٌمان.
من الرسالة إلى العبران ٌٌّن؛ إبراهٌم ٌسٌرُ
إنّ جمٌع أسًلفنا فً اإلٌمان قد ماتوا بعد أن تلمّسوا الوعود الح َسنة ولكن عن
ؾ وجاهز؛ بل تقتضً حٌاتنا هذه
بُعد ...ال نحظى بالحٌاة وكؤ ّنها كتٌّب أوبرا وا ٍ
أن نمشً ،أن نتق ّدم ،ونعمل ،ونبحث ،ونرى ....فندخل فً مؽامرة البحث،
ُ
ٌبحث ع ّنا بدوره ،و ٌَلقانا.
واللقاء ،ونتر ُ
ك هللاَ
»لهذا فاهلل ُ هو األوّ ل ،األوّ ل دابمًا ،هو َمن ٌتق ّدمُنا .إ ّنه شبٌ ٌه بزهرة شجرة
اللوز التً تزهر دابمًا قبل ؼٌرها .نقرأ ُ عنه فً أسفار األنبٌاء .وهكذا نلقاه فً
طرٌقنا ،ونحن نمشً .قد ٌُقال إنّ هذا نوعٌ من النسبٌّة .أهو كذلك؟ نعم ،إن فهمنا
بشكل معاكس ،وكؤ ّنه نوعٌ من الحُ لولٌّة الؽامضة .فً حٌن ال ٌكون كذلك
األمر
َ
ٍ
إن فهمناه بمعنى الكتاب المق ّدس والذي بحسبه ٌكون هللا هو َمن ٌفاجا على
الدوام .ال نعرؾ أب ًدا أٌن وكٌؾ نلقى هللا ،وال نستطٌعُ تحدٌد األزمنة أو األمكنة
حٌث سنلقاه .واللقاء ؼاٌ ُة التمٌٌز .لذا فإنّ التمٌٌز أساسًّ .
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»إن كان المسٌحًُّ مٌ ًّاال إلى التقٌّد بحرؾ الشرٌعة ،أو ٌسعى إلى إحٌاء
الماضً ،وٌبؽً الوضو َح والتؤكٌد فً ك ّل شًءٍ ،فلن ٌجد شٌ ًبا .إنّ التقلٌد القدٌم
آفاق جدٌدة للقاء هللا .ف َمن ال
وذكرى الماضً ٌجب أن ٌ ُم ّدانا بالشجاعة لفتح
ٍ
ضمان»
ٌبحث ،الٌومّ ،إال عن
حلول تنظٌمٌّة ،وٌسعى بطرٌقة مبالػ فٌها إلى «ال َ
ٍ
العقابديّ ،وٌرؼبُ بعنا ٍد فً إعادة الماضً المفقودٌ ،كون ذا نظرةٍ جامدة ال
تتق ّدم .وبهذه الحالةٌ ،صب ُح اإلٌمانُ أٌدٌولوجٌا مثل ؼٌرها .من ناحٌتً ،لديّ ٌقٌنٌ
عقابديٌّ ثابت :إنّ هللا موجو ٌد فً حٌاة كل م ّنا .فح ّتى ولو عاش اإلنسانُ كارثة ،أو
دمّرته الرذابل والمخ ِّدرات وسواهاٌ ،بقى هللاُ موجو ًدا فً حٌاته .نستطٌعُ ،بل
ٌجب أن نبحث عن هللا فً ك ّل حٌاةٍ بشرٌّة .وح ّتى لو كانت حٌاة أحدهم أشبه
ُنب ُ
ت البذرةَ
بؤرض تمألها األشوا ُ
ٍ
ك واألعشابُ الفاسدة ،تبقى مكا ًنا خصبًا ٌ ِ
الصالحة .لذا من الضروريّ الوثوق باهلل».

هل نتفاءل؟
ُ
ببعض من مداخًلته السابقة حٌث َكتب ،إذ كان حٌنها
كلمات البابا
ذ ّكرتنً
ٍ
الكاردٌنال برؼوؼلٌو ،أنّ هللا ٌُقٌ ُم فً المدٌنة ،وقد اختلط بالجمٌع وا ّتحد بك ّل
شخص .وفً رأًٌ ،كؤ ّننا نبو ُح بما كتبه الق ّدٌس إؼناطٌوس فً الرٌاضات
ُ
فسؤلت البابا« :هل نتفاءل؟ ما هً عًلمات
الروح ٌّة :هللاُ «ٌعمل» فً عالمنا.
عالم ٌعٌشُ أزمة؟».
الرجاء فً عالم الٌوم؟ وكٌؾ نكون متفابلٌن فً ٍ
ض ُل
ؾ نفسًّ  ،بل أف ّ
»ال أحب ُّذ استخدام كلمة «تفاإل» أل ّنها تعبّرُ عن موق ٍ
كلمة «رجاء» الواردة فً الفصل ٔٔ من الرسالة إلى العبرانٌٌّن التً ذكر ُتها
ٌرهم ،عابرٌن مشاك َل كبٌرة .والرجا ُء ال ٌُخٌِّب،
منذ بُرهة .إنّ اآلباء تابعوا َس َ
وهذا ما نقرأه فً الرسالة إلى أهل روما .ف ّكرْ  ،بالحريّ  ،فً لُؽز أوبرا توراندو
لِؽٌاكو كومو بوتشٌنً ،قال لً البابا .فتذ ّك ُ
رت حٌنها أبٌات األوبرا التً تحمل
اللؽز الخاصّ باألمٌرة ،وجوابه الرجاء:
»فً اللٌل القاتم
ِّ
متقزح
ٌحو ُم شب ٌح
25

ُ
ناحٌه
ٌقو ُم
وٌبسط َج َ
على البشرٌّة الداكنة الًلمتناهٌة
ك ٌّل ٌنادٌه
وك ٌّل ٌتو ّس ُل إلٌه
ً
ثانٌة!
لكٌما فً القلب ٌُولد
وفً ك ِّل لٌل ٍة ٌُولد
ٌوم ٌموت».
وفً ك ِّل ٍ
ِّ
متقزحً ا ٌختفً عند
تكشؾُ هذه األبٌات شو ًقا إلى رجا ٍء لٌس ّإال شبحً ا
الفجر.
تابع البابا« :والرجا ُء المسٌحًّ لٌس شبحً ا ،وهو ال ٌخٌّبُ صاحبه .إ ّنه
فضٌلة إلهٌّة ،وبالتالً ،فً النهاٌة ،ه ٌ
ِبة من هللا مستحٌل أن تقتصر على التفاإل
هللا ال ٌخٌّبُ الرجاء أل ّنه ال ٌستطٌعُ أن ٌنكر
الذي ،بدوره ،هو بشريٌّ صرؾ .إنّ َ
نف َسه .فاهللُ بكلٌّّته َوعد».

الفنُّ واإلبداع
بقٌت ّ
ُ
متؤثرً ا بإشارة البابا إلى أوبرا توراندو مفتاحً ا للكًلم على سرّ الرجاء.
ُ
ُ
قمت بتذكٌره أ ّنه ،فً
وأردت أن أعرؾ أكثر ما هً مراجعه الف ّنٌّة واألدبٌّة.
العام  ،ٕٓٓٙكان قد قال إنّ الف ّنانٌن الكِبار ٌجٌدون تصوٌر واقع الحٌاة المؤسويّ
والمإلم بطرٌقةٍ جمٌلة .فسؤلته َمن هم الف ّنانون والك ّتاب الذٌن ٌفضّلهم ،وإن كان
مشترك بٌنهم ....فؤجاب:
ثمّة قاسم
َ
»لقد أُع ِج ُ
ب شدٌدي االختًلؾ .أحبّ ج ًّدا ُدستوٌفسكً
كبٌر من ك ّتا ٍ
بت بعد ٍد
ٍ
وأُلدِرلٌن .أمّا الثانً فؤذكر له القصٌد َة الؽنابٌّة التً كتبها لمناسبة عٌد مًٌلد
ج ّدته .إ ّنها قصٌدةٌ فابق ُة الجمال جلبت لً الكثٌر على الصعٌد الروحًّ .هً التً
تنتهً بالبٌت التالً« :فل ٌَفً الرج ُل بما وعدَه الطفل» .لقد ّأثر ف ًّ هذا أل ّنً
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ُ
أحببت ج ّدتً روزا كثٌرً ا .وألدرلٌن ،فً قصٌدته الشعرٌّةٌ ،قرّ بُ ج ّدته من مرٌم
التً أنجبت ٌسوع َمن ٌسمٌّه «صدٌق األرض» ،هو « َمن لم ٌعتبر أح ًدا ؼرٌبًا
كتاب ألسّاندرو َم ْنزونً َ ( Les fiancés
ُ
الخطٌبان)٘ ثًلث مرّ ات،
قرأت
عنه».
َ
ُ
وأحتفظ به على طاولتً بانتظار مطالع ٍة ثانٌة .تعلّ ُ
الكثٌر من َم ْنزونً .فعندما
مت
َ
ُ
ً
ُ
أحفظ بداٌة الكتاب عن ظهر قلب« :فرعُ بحٌرة
طفًل ،جعلتنً ج ّدتً
كنت
جبال المتناهٌ َت ٌْن» .كما أُع ِج ُ
بت بجٌرار
«كوم» ٌنساب نحو الجنوب بٌن سلسل َتً
ٍ
ما ْنلً هوبك ْنز ٙج ًّدا.
»أمّا فً الرسم فؤنا معجبٌ بـلو كارافاج .إنّ لوحاته تعنً لً الكثٌر.
وكذلك شاؼال ولوحته «الصلب األبٌض» ...فً الموسٌقى ،أحبّ موزار بدون
ُك
شكّ ،وال سٌّما مقطوعته الموسٌقٌّة بعنوان «لقد وُ لِد» التً ال ُتضاهى؛ ترفع َ
إلى هللا! وأحبّ موسٌقى موزار ب َعزؾ كًلرا هاسكِل؛ رابع :ال أدر ُكه بالعقل ،بل
علًّ سماعُه .كما أحبّ بٌتهوﭬن ،ولكن وهو مإ ّدى بؤسلوب برومٌثٌوسًّ  .فً
نظري ،العازؾ األش ّد ّ
تؤثرً ا بهذا األسلوب هو فُرتفانؽلر .ث ّم لدٌنا مقطوعة
«اآلالم» لِباخ .أمّا اللحن الذي أفضّله فهو «إرحمنً» ،فً شكوى بطرس
بـ«اآلالم بحسب الق ّدٌس م ّتى» لِباخ نفسه .أٌضًا رابع! باإلضافة ،وعلى مستوً ى
ت إلى وقت .أمّا األفضل
آخر ،أق ّدرُ فاؼنِر؛ أستمت ُع باالستماع إلى موسٌقاه من وق ٍ
فً نظري فهو رباعٌّته التً عز َفها فُرتفانؽلِر فً «ال سكاال» العام ٓ٘،ٔ1
وكذلك «بارسٌفال» بقٌادة كنابِّرتسبوخ العام ٕ.ٔ1ٙ
ُ
أحببت فٌلم «ال سترادا» لِفلٌّنً
»وال ب ّد من الحدٌث عن السٌنما أٌضًا .لقد
إحالة ّ
ً
مبطنة على الق ّدٌس
فٌلم آخر .أتماثل به بك ّل سرور ،إذ ٌحتوي
أكثر من أيّ ٍ
2
ُ
ُ
كنت بٌن
شاهدت ك ّل أفًلم آ ّنا ماؼنانً وألدو فابرٌزي عندما
فرنسٌس .أظنّ أ ّنً
ُ
أحببت ج ًّدا فٌلم «روما المدٌنة المفتوحة».
العاشرة والثانٌة عشرة من العمر .كما
5

كتاب أللسّاندرو َم ْنزونً (٘ ،)ٔ72ٖ-ٔ27شاعر رومنسًّ إٌطالًّ .وكتابه Les fiancés

رواٌة تارٌخٌّة.
 ٙشاعر إنكلٌزيّ ٌسوعًّ (ٗٗ.)ٔ771-ٔ7
ممثًلن إٌطالٌّان من منتصؾ القرن العشرٌن .واالثنان ّ
ّ 2
مثًل فً فٌلم Rome, ville ouverte
لروبرتو روسٌّلٌّنً.
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أمّا ثقافتً السٌنمابٌّة هذه فؤدٌنُ بها لوالديّ الل َذٌن لطالما اصطحبانً إلى الصاالت
الكبٌرة.
بشكل عا ّم ،أحبّ ف ّنانً الدراما ،وخصوصًا األش ّد كًلسٌكٌّة .على سبٌل
»
ٍ
ً
جمًٌل
المثال ،سِ رفانتِس ٌضع على لسان كارّ اسكو ،المر ّشح للفروسٌّة ،وص ًفا
ُثنً على قصّة دون كٌخوتِه « :األوالد ٌحملونها بٌن أٌدٌهم ،والشبٌبة تقرأها،
لٌ َ
والبالؽون ٌفهمونها ،والعجابز ٌُثنون علٌها»ٌ .7بدو لً هذا تعرٌ ًفا مناسبًا لألعمال
الكًلسٌكٌّة».
ٌ
ُ
مؤخوذ بالمراجع التً ذكرها البابا ،وأ ّننً أرؼبُ فً
أدركت عندها أ ّننً
دخول حٌاته من باب خٌاراته الف ّنٌّة .وهذا ،على ما أظنّ  ،مسارٌ طوٌل قد ٌتض ّمن
الكًلم على السٌنما ،من الواقعٌّة اإلٌطالٌّة إلى «ولٌمة بابٌت» )Festin de
ت
 .)Babetteكما خطرت ببالً مإلّفات أخرى وك ّتاب ذكرهم البابا فً مناسبا ٍ
متع ّددة ،من بٌنهم ك ّتاب أدنى شهرة أو محلٌّّون :من قصٌدة «مارتٌن فٌٌرّ و»
لخوسٌه هِرناندٌز إلى شعر نٌنو كوستا أو إلى الخروج الكبٌر ،من آثار لوٌجً
أورسِ نٌؽو .1ف ّكرت أٌضًا فً جوزٌؾ مالٌػ وخوسٌه مارٌا بٌمانٓٔ ،وطبعًا فً
دانته وبُورج ،وخاص ًّة فً لٌوبولد مارٌشالٔٔ .أف ّكر بصورة خاصّة فً بورج
ألنّ برؼوؼلٌو ،أستاذ اآلداب طوال ثمانٌة وعشرٌن عامًا فً مدرسة الحبل بًل
د َنس ِبسانتا فٌِه ،عرفه شخص ًٌّا .كان ٌدرّ س صفوؾ السن َتٌن األخٌر َتٌن من
ُّ
وٌحث تًلمٌ َذه على الكتابة اإلبداعٌّة .مر ُ
رت بالتجربة نفسها
صفوؾ الثانوٌّة،
كنت فً س ّنه بمعهد «ماسٌّمو» فً روما ،إذ ب َن ُ
ُ
ٌت «بومباكارتا»
تقرٌبًا حٌن

 7من دون كٌخوتِه ،الفصل الثالث.
 1األوّ ل (ٖٗ )ٔ77ٙ-ٔ7شاعر وصحافًّ وسٌاسًّ أرجنتٌنًّ .و«مارتٌن فٌٌرّ و» قصٌدةٌ
شعرٌّة ملحمٌّة .والثانً ( )ٔ1ٗ٘-ٔ77ٙشاعرٌ بٌدمونتًّ .أمّا المإلَّؾ الثالث فهو قصّة
رحٌل القروٌٌّن البٌدمونتٌٌّن إلى السهل األرجنتٌنًّ.
ٓٔ األوّ ل ( )ٔ1ٗٓ-ٔ72ٙكاتبٌ فرنسًّ ،والثانً ( )ٔ17ٔ-ٔ712كاتبٌ إسبانًّ .
ٔٔ
مإلَّؾ  Adám Buenosayres, El banquete de Severo Arcángeloو Megafón o la
.guerra
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ُ
ُ
طلبت إلٌه إخباري
فؤخبرت البابا عن هذه التجربة .وفً النهاٌة،
(قنبلة ورقٌّة)ٕٔ.
تجربته الخاصّة .فقال:
» كانت تجربة ال تخلو من المجازفة؛ فوجب علًّ أن أجد طرٌقة أجعل من
خًللها تًلمٌذي ٌدرسون لُو سِ ٌد (من أعمال پٌار كورناي)ّ .إال أنّ الصؽار لم
ٌحبّوا ذلك ،بل طلبوا قراءة ؼارسِ ٌا لُورْ كا .فقرّ ُ
رت عندها أن ٌدرسوا لو سِ ٌد فً
منازلهم ،وتطرّ ُ
قت إلى معالجة أعمال ك ّتابهم المفضّلٌن أثناء ساعات الدروس.
وبالطبع ،أرادوا قراءة القصص الشابكة ،سواء الحدٌثة مثل La casada infidel
(الزوجة الخائنة) ،أو الكًلسٌكٌّة مثل ( La Celestinaوسٌطة الزواج) لِفرناندو
دي روخاس .وفً الحقٌقة ،إذ كانوا ٌطالعون تلك المإلّفات التً جذبتهم عند
ب
الوهلة األولى ،كانوا ٌتذوّ قون األدب أو الشعر بطرٌقة أ َع ّم ،ث ّم ٌنتقلون إلى ك ّتا ٍ
آخرٌن .وكانت هذه خبر ًة عظٌمة عش ُتها .حض ُ
ّرت البرنامج ولكن بطرٌقة ؼٌر
ّ
ب وردَنً،
المخطط المتو َّقع ،بل بحسب ترتٌ ٍ
منتظمة ،أيْ من دون أن أتبع
طبٌع ًٌّا ،من قراءة آثار المإلِّفٌن .وقدن اسبنً هذا األسلوب فً العمل ج ًّدا ،إذ لم
أكن أحب ُّذ أن أطبّق برنامجً ا ثاب ًتا ،بل أفضّل بالحريّ أن أعرؾ إلى أن أرٌ ُد
ُ
بدأت أجعل تًلمٌذي ٌإلّفون
الوصول على وجه التقرٌب .عندها بالضبط
وٌكتبون .وفً النهاٌة ،قرّ ُ
رت أن أطلب إلى بُورج أن ٌقرأ رواٌ َتٌْن كتبهما
ُ
العزؾ على البٌانو فً الماضً.
كنت أعرؾُ أمٌن َة سرّ ه التً علّمتنً
تًلمٌذي.
َ
ؾ مق ّدم َة إحدى
ففرح بورج للفكرة أش ّد الفرح ،ح ّتى إ ّنه اقترح أن ٌإلّ َ
الرواٌ َتٌْن».
ُ
فقلتً « :إذا ،قداس َة البابا ،هل اإلبداعُ مه ٌّم فً حٌاة اإلنسان؟» .أجاب« :هو
مه ٌّم إلى حد بعٌد عند الٌسوعًّ  .على ك ّل ٌسوعً أن ٌكون مُب ِدعًا».

ورق .إختبارٌ ف ّنًّ ٌرجع إلى نهاٌة التسعٌنٌّات (ٓ .)ٔ11أنظر الموقع
ٕٔ حرف ًٌّا :قنبلة من
ٍ
(باإلٌطالٌّة).http: bombacarta.com :
29

ُحدو ٌد و ُمخ َتبرات
عندما استضاؾ البابا فرنسٌس الٌسوعٌٌّن المسإولٌن عن مجلّة الـ Civiltà

َ
ت أساسٌّة لنشاط
ثًلث مٌزا ٍ
 Cattolicaومُعاونٌهم ،كان قد سبقَ أن عرض
الٌسوع ٌٌّن الثقافًّ .ففً الرابع عشر من حزٌران الماضً ،فً لقا ٍء سبق هذا
اللقاء ،أعلمنً قداس ُته سلَ ًفا بالمٌزات الثًلث تلك :الحوار ،والتمٌٌز ،والحدود.
ب
بشكل خاصّ على المٌزة الثالثة ،ذاكرً ا بولس السادس الذي ،فً خطا ٍ
وأصرَّ
ٍ
شهٌر ،قال عن الٌسوعٌٌّن« :فً الكنٌسة أجمع ،ح ّتى بالظروؾ األصعب
واألحدث ،على مفارق األٌدٌولوجٌات وفً التباٌُنات االجتماعٌّة ،لطالما كان
هناك ،وما زال ،مواجهة بٌن متطلّبات اإلنسان الشابكة الًلهبة ورسالة اإلنجٌل
برحوا».
األبدٌّة ،وهنا بالتحدٌد
َ
حضر الٌسوعٌّون ،وما ِ
ُ
بعض التوضٌح« :طلبتم إلٌنا أن نحذر إؼراء التصرّ ؾ
فسؤلت البابا
َ
بالحدود؛ علٌنا أن نتوجّ ه إلى الحدود ،ال أن نؤتً بها إلٌنا لنصقلها ً
قلًٌل ونتصرّ ؾ
بها» .فإال َم تستندون؟ وما المقصود بالتحدٌد من قولكم؟ لقد تطرّ قت إلى هذا
ٌ
ّ
المجًلت التً تدٌرها الرهبانٌّة الٌسوعٌّة :إال َم تو ّدون
مجموعة من
الموضوع
دعوتها؟ وما هً األولوٌّات التً ٌجب أن ت ّتخ َذها؟».
»إنّ الكلمات المفاتٌح الثًلث التً وجّ ه ُتها إلى مجلّة الـ Civiltà Cattolica

ّ
مجًلت الرهبانٌّة ،ولك ّل مجلّة طرٌقتها الخاصّة فً
ٌمكنها أن تمت َّد على جمٌع
التعبٌر طبعًا ،بحسب طبٌعتها وأهدافها .عندما أش ّدد على مسؤلة الحدود ،فإ ّنً
أشٌرُ إلى ضرورة أن ٌندمج اإلنسانُ المثقّؾ بالمٌدان الذي ٌعمل فٌه وٌهت ّم
بشإونه .نحن معرّ ضون على الدوام لخطر العٌش فً مُختبر؛ إنّ إٌماننا لٌس
إٌما ًنا مر ّكبًا ،بل إٌمانٌ ٌسٌرُ على در ٍ
ب طوٌلة ،إٌمانٌ تارٌخًّ  .لقد تجلّى هللا ُ
ً
ً
مجموعة من الحقابق المجرَّ دة .شخص ًٌّا أخشى
تارٌخا بح ّد ذاته ،ال بصفته
بصفته
المختبر أل ّننا نؤخذ منه المشاكل ونجلبها إلى منازلنا لنتصرّ ؾ بها ونصقلها،
خارج مٌدانها الخاصّ  .ال ٌجدر أن ننقل الحدود إلٌنا ،بل علٌنا العٌش علٌها
والتحلًّ بالجرأة لمواجهتها.
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»عندما نتح ّد ُ
ث عن مشاكل اجتماعٌّةٌ ،جبُ  ،أوّ ًال ،أن نجتمع لندرس مسؤلة
اإلدمان على المخ ِّدرات فً منطق ٍة فقٌرة » - «Villa miseriaوهو اس ٌم ٌُطلَق على
ونعٌش
مدن األكواخ فً األرجنتٌن – وثانًٌا ،أن نقصد المكان موضوع دراستنا،
َ
فٌه ،فنفهم المشكلة من الداخل ونعالجها عن قُرب .ولألب أرّ وپه رسالة مدهشة
تتناول موضوع الفقر ،وجّ هها إلى «مراكز البحث والعمل االجتماعٌٌَّن»
) ،(CIASوقد ذكر فٌها بوضوح أ ّنه من المستحٌل الحدٌث عن الفقر من دون
اختباره شخص ًٌّا ،وهذا عبر االندماج المباشر باألمكنة التً تشه ُده .أمّا كلمة
«اندماج» فخطٌرة ،إذ إنّ بعض الرهبان ا ّتخذوها شِ عارً ا ،وحصلت كوارث من
جرّ اء ذلك بسبب عدم قٌامهم بالتمٌٌز الضروريّ  .ولك ّنها تبقى كلمة فً ؼاٌة
األه ّمٌّة.
ٌعشن
»هناك حدو ٌد كثٌرة ال ٌُحصى عد ُدها .فلنف ّكر فً الراهبات اللواتً
َ
فً أوساطٍ استشفابٌّةٌ :عشن على الحدود .وأنا شاكرٌ ج ًّدا إلحداهنّ ؛ فعندما
ُ
قصدت المستشفى بسبب مشكلة فً ربتً ،أعطانً الطبٌب ك ّمٌ ًّة مح ّددة من
«البنِسِ لٌن» و«اإلستربتومٌسٌن» .أمّا الراهبة التً كانت حاضرة حٌنها فً
ت
الصالة فزادت الك ّمٌّة ثًلثة أضعاؾ أل ّنها كانت تعرؾ ما العمل فً حاال ٍ
منحها الفطن َة والبصٌرة
مماثلة؛ إنّ وقوفها طوال النهار إلى جانب المرضى
َ
الكافٌ َتٌن لعمل ما َ
ك ذو خبر ٍة وكفاءة ،كان ٌمضً
ٌلزم .فالطبٌب ،وهو بدون ش ّ
وقته فً المخت َبر الطبًّّ  ،وأمّا الراهبة فكانت تعٌشُ على الحدود؛ عاٌ َشتها طوال
ساعات النهار .فً حٌن أنّ نقل الحدود ٌعنً حصر الكًلم علٌها بعٌ ًدا عن
واقعها ،أي االنؽًلق على المشكلة فً المختبر .إنّ العم َل فً المخت َبر لَمُفٌد
ت كهذه أن تنطلقَ من خبرةٍ
بالطبع ،ولكن ،عندنا ،على دراسة موضوعا ٍ
ملموسة».

كٌف ٌفه ُم اإلنسانُ ذا َته؟
ُ
سؤلت البابا إن كان ما قاله لتوّ ه ٌصلح أٌضًا ،وبؤيّ شكل ،لحدو ٍد
عندها
ثقافٌّة مهمّة أال وهً التح ّدي األنتروبولوجًّ الراهن .إنّ األنتروبولوجٌا التً
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تب ّنتها الكنٌس ُة تقلٌد ًٌّا ،واألسلوب الذي عبّرت به عنها ٌبقٌان مرجعًا ثاب ًتا ،ثمرةَ
حكم ٍة وخبرة قدٌم َتٌن .ومع ذلكٌ ،بدو اإلنسان الذي ُتخاطبُه الكنٌسة ما عاد
بشكل ٌختلؾ
ٌفهمهما أو ٌعتبرهما كاف ٌٌَن .فً رأًٌ ،فلٌُع ِّب ِر اإلنسانُ عن ذاته
ٍ
عنه فً الماضً ،بحسب أنماطٍ أخرى ،تابعًا التؽٌّرات الكبٌرة الطاربة على
المجتمع ،ومُستن ًدا إلى إدراكٍ أشمل لذاته....
فرض
كتاب فرضه .إ ّنه كتابُ
فً تلك اللحظة قام البابا إلى طاولته ٌتناول
ٍ
َ
بالًلتٌنٌّة ،وقد بدا بالًٌا من ش ّدة االستعمال .ففتحه على خدمة ٌوم الجمعة من
شرح
مستخرجة من
األسبوع السابع والعشرٌن من الزمن العاديّ  .وقرأ لً فقر ًة
َ
ٍ
للق ّدٌس فِن ِق ْنطٌوس اللٌر ْنسًّ  « :األمرُ نفسه ٌطبَّق على عقابد الدٌانة المسٌحٌّة؛
فمبدأ تق ّدم تلك العقابد ٌفترض ترس َُّخها على مرّ السنٌن ،وتطوّ َرها مع الوقت،
ونموّ ها فً الزمن».
ً
قابًلٌ« :قارنُ الق ّدٌس فِنقِ ْنطٌوس اللٌر ْنسًّ بٌن تطوّ ر اإلنسان
وتابع
ّ
وتتوطد على
البٌولوج ًّ وانتقال ودٌعة اإلٌمان من حقبة إلى أخرى :وهذه تنمو
ووع ٌَه ٌتعم ُّق كذلك.
ك اإلنسان ٌتؽٌّر مع الوقت َ
مرّ الزمن .بالتالً ،فإنّ إدرا َ
فلنف ّكر ،بهذا الصدد ،فً الحقبة التً شهدت العبودٌّة والحكم باإلعدام وقد كان
ٌُق َبل بهما طبٌع ًٌّا .إنّ دارسً الكتاب المق ّدس والًلهوتٌٌّن ٌساعدون الكنٌسة على
إنضاج حكمها الخاصّ  .والعلوم األخرى ،بتطوّ رها ،تساع ُد الكنٌسة فً هذه
العملٌّة .وللكنٌسة بعضُ القواعد والتعالٌم الثانوٌّة التً كانت فعّالة فً وقتهاّ ،إال
ً
مؽزى .من الخطؤ اعتبارُ عقٌدة الكنٌسة وحدةً
أ ّنها ،الٌوم ،فقدت ك ّل قٌم ٍة وك َّل
متراصّة ٌجب الدفاعُ عنها من دون تمٌٌز.
» على أيّ حال ،فً ك ّل حقب ٍة زمنٌّةٌ ،سعى اإلنسانُ إلى فهم ذاته والتعبٌر
نحو أفض ل .ومع الوقت ،نراه ٌؽ ٌّ ُر طرٌقته فً النظر إلى نفسه :هناك
عنها على ٍ
اإلنسان الذي ٌعبّر عن ذاته ناح ًتا تمثال النصر الشهٌر (الذي وُ جد فً جزٌرة
ساموتراقٌا بالٌونان) ،وآخر عبر إبداع لو كارافاج الف ّنًّ  ،وشاؼال ،وأٌضًا دالً.
بؤشكال مختلفة ،وهذا ،بالفعل ،ضروريٌّ ل َنقل رسالة اإلنجٌل فً
فالحقٌقة تتجلّى
ٍ
مؽزاها الخالد.
32

ث مستمرّ عن ذاته .وٌمكنه ،فً بحثه هذا ،أن ٌُخطا.
» اإلنسانُ فً بح ٍ
ً
(نسبة إلى
ت من العبقرٌّة ،منها حقبة التو َموٌّة
ونعرؾُ أنّ الكنٌسة عاشت حقبا ٍ
الق ّدٌس توما األكوٌنًّ ) على سبٌل المثال .ولك ّنها عاشت أٌضًا ،فً المقابل،
ت من االنحطاط الفكريّ  .فٌجب ّأال نخلط بٌن عبقرٌّة التو َموٌّة والتوموٌّة
حقبا ٍ
َّ
ُ
ب من التوموٌّة
درست الفلسف َة فً كت ٍ
المنحطة .فً ما خصّنً ،وٌا لألسؾ ،فقد
ّ
المنحطة .أمَّا الكنٌسة ،ل ُتدرك اإلنسان ،فعلٌها بالمٌل إلى العبقرٌّة ،ال إلى
االنحطاط.
»متى ال ٌكون التعبٌرُ عن الفكر سلٌمًا؟ عندما ٌبع ُد الفكرُ عن اإلنسان،
ُ
ٌؽرق فً نفسه وٌضٌع .إ ّنه التفكٌر الخاطا
عن الكابن البشريّ ؛ عندما ٌخشاه أو
الذي ٌمكننا تصوّ ره ،كما واجه أُلٌسٌوس ؼناء ج ّنٌّات البحر (وهو أحد أبطال
الملحمة اإلؼرٌقٌّة) ،أو تانهاوسر وحوله عربدةٌ شهوان ٌّة مته ّتكة ،أو بارسٌفال فً
الفصل الثانً من أوبرا فاؼنِر ،بمملكة كلٌنؽسور .إنّ فكر الكنٌسة ،بهدؾ أن
ٌطوّ ر تعلٌمه وٌعمّقه ،علٌه أن ٌرجع إلى العبقرٌّة وٌحاول أن ٌستشؾّ  ،أكثر
ك اإلنسانُ ذاته الٌوم».
فؤكثر ،كٌؾ ٌُدر ُ

الصَّلة
ً
ُ
سإاال أخٌرً ا على البابا بشؤن أسلوبه المفضّل فً الصًلة.
طرحت
»أتلو صًل َة الفرض ك َّل صباح .وأحبّ الصًلة من خًلل المزامٌر .بعدها
أحتفل بالق ّداس .كما أصلًّ المسبحة .وما أفضّله حقًّا هو السجود للقربان المق ّدس
ُ
كنت ن ِعسًا .بٌن
أمر آخر ،بل ح ّتى إن
فً المساء ،ح ّتى إن كنت شار ًدا ،أف ّكر فً ٍ
ً
ساعة من الوقت .وكذلك
السابعة والثامنة مساءً ،أزورُ القربان المق ّدس ألسج َد له
ت أخرى من
أصلًّ ،فً سرّ ي ،فً صالة انتظار طبٌب األسنان ،وفً أوقا ٍ
النهار.
»الصًل ُة تكون دابمًا ،فً نظري ،صًل َة تذ ُّكر؛ فهً تزخرُ بالصور
واألحداث ،بذاكرة تارٌخً الخاصّ أو ما فعله الربّ فً كنٌسته أو فً أبرش ٌّةٍ
معٌّنة .إ ّنها الذاكرة التً ٌتح ّدث عنها الق ّدٌس إؼناطٌوس فً األسبوع األوّ ل من
33

ُ
فعلت
الرٌاضات الروح ٌّة ،لحظ َة لقاء المسٌح المصلوب .وأنا أسؤل نفسً« :ماذا
فً سبٌل المسٌح ،وما أفعل فً سبٌل المسٌح ،وما الذي ٌجبُ أن أفعله فً سبٌل
المسٌح؟» .وهً الذاكرة عٌ ُنها التً ٌتكلّم علٌها فً «المشاهدة لبُلوغ الحُ بّ »،
ت
خلق وفِدا ٍء وهبا ٍ
عندما ٌطلب أن ٌُعا َد إلى الذاكرة ما نٌِ َل من اإلحسانات (من
ٍ
خاصّة) .قبل أيّ شًء ،أعرؾُ أنّ الربّ ٌذكرُ نً .أمّا أنا فؤستطٌعُ نسٌا َنه ،ولكن
قلب ك ّل
أعرؾ أ ّنه لن ٌفعل أب ًدا .هو ال ٌنسانً على اإلطًلق .إنّ الذاكرة تإسّس َ
ٌسوعًّ من الجذور؛ هً ذاكرةُ النعمة ،الذاكرة الواردة فً سفر تثنٌة االشتراع،
أساس العهد بٌن الربّ وشعبه .إ ّنها الذاكرة التً
ذاكرة أعمال هللا التً تش ّك ُل
َ
تجعلُنً اب ًنا ،وأبًا تجعلُنً».
ُ
أحسست أنّ هذا الحوار قد ٌطول وٌ طول .ولكن ،كما قال البابا ،ال ٌجدرُ
ٌّ
فست منقسمة إلى ثًلثة
انتهاك الحدود .أمّا مجموع الساعات التً شهدت حوارنا
لقاءات :أٌّام  ٔ1وٖٕ و ٕ1من شهر آب .فض ُ
ّلت أن أر ّتب أقواله من ؼٌر
ً
حفاظا على تسلسل األفكار .فً الحقٌقة ،كان
اإلشارة إلى االستطرادات المتنوّ عة
ً
حدٌثا أكثر منه مقابلة؛ فقد ا ّتصل السإا ُل بسواه من ؼٌر أيِّ َت َق ٌُّد بنقاطٍ أو
حوارُ نا
انقطاع من اإلٌطالٌّة
أفكار مُس َبقة جامدة .أمّا على الصعٌد اللؽويّ فك ّنا ننتق ُل بًل
ٍ
ٍ
ُ
ُ
طابع آلً تركٌبًّ .ال بل نشؤت األجوبة من
إلى اإلسبانٌّة .كما َخًل حدٌثنا من ك ّل
ٍ
ُ
سعٌت ،فً هذه السطور ،إلى أن أجمعها
حوار انطوى على سلسل ِة َمحاور
ٍ
قدر اإلمكان ،فً وحد ٍة مُتراصّة.
وأق ّدمهاَ ،
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