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البابا فرنسیس بابا الفاتیكان

 

سید محمود

وجھ قداسة البابا فرنسیس بابا الفاتیكان  رسالة إلى لقاء ریمیني للصداقة  بین الشعوب، ھنأ فیھا المشاركین في اللقاء، وتمنى لھم نجاح الدورة

الحادیة واألربعین.

ثمن البابا عنوان اللقاء ھذا العام ووصفھ بأنھ مساھمة قیمة ومبتكرة في لحظة مضطربة من التاریخ، حیث في السعي خلف الخیرات المادیة بدال

من الخیر اعتمد الكثیرون على إمكاناتھم المادیة، على القوة، على القدرة على اإلنتاج والربح متخلین تماما عن الموقف الذي یشكل في األطفال

أساسا النظر إلى الواقع: الدھشة.

قال البابا، إن العنوان جعلھ یستحضر دعوة المسیح لنا لكي نعود أطفاال، فالدھشة ھي التي تحرك الحیاة وتسمح لھا باالنطالق مجدّدًا من أي

وضع ومن أي حالة: "فالدھشة ھي الموقف الذي یجب أن نتحلّى بھ ألّن الحیاة ھبة تمكننا دائما من البدء من جدید" لھذا یشدد البابا فرنسیس على

ضرورة استعادة الدھشة لكي نعیش "ألنَّ الحیاة بدون الدھشة تصبح باھتة واعتیادیّة، وكذلك اإلیمان أیًضا، لقد اختبرنا خالل األشھر األخیرة
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ھذا البعد من الدھشة الذي یتخذ شكل الشفقة إزاء المعاناة والھشاشة وعدم االستقرار، ھذا الشعور اإلنساني النبیل قد دفع األطباء والممرضات

إلى مواجھة التحدي الخطیر لفیروس الكورونا بتفاني شدید والتزام مثیر لإلعجاب، كذلك سمح ھذا الشعور المفعم بالمحبة تجاه طالبھم للعدید

نوا لھم نھایة العام الدراسي، كما أتاح أیًضا للكثیرین أن یجدوا في وجوه وحضور أفراد العائلة من المعلمین بقبول إرھاق التعلیم عن بعد، لیؤّمِ

القوة لمواجھة المشاكل والتعب.

وأضاف: یشكل لقاء الصداقة بین الشعوب دعوة قویّة دعوة قویة للنزول إلى أعماق قلب اإلنسان عبر حبل الدھشة، إن الدھشة ھي حقًا السبیل

لفھم عالمات المتسامي، أي ذلك السّر الذي یشكل أصل جمیع األمور وأساسھا، وبالتالي فإن لم نعزز ھذه النظرة نصبح عمیان إزاء الحیاة

وننغلق على أنفسنا منجذبین فقط إلى ما ھو زائل ونتوقّف عن مساءلة في الواقع، حتى في صحراء الوباء، ظھرت مجدّدًا أسئلة كانت قد أُخمدت

في كثیر من األحیان: ما معنى الحیاة، واأللم، والموت؟ لقد ذھب العدید من األشخاص للبحث عن إجابات أو حتى عن مجرد أسئلة حول معنى

الحیاة التي یتطلع إلیھا الجمیع، حتى بدون أن یدركوا ذلك، وھكذا حدث شيء یبدو متناقًضا في الظاھر: فبدالً من إخماد عطشھم العمیق، أیقظ

الحجر الصحي في البعض القدرة على التعجب أمام أشخاص وحقائق كانت تعتبر في السابق أمورا مسلم بھا، وبالتالي أعاد ھذا الظرف

المأساوي، على األقل لفترة من الوقت، طریقة أكثر أصالة لتقدیر الحیاة، من دون تلك االنحرافات المعقدة والمفاھیم المسبقة التي تلوث النظرة،

وتُغّشي األشیاء، وتفرغ الذھول وتشتت انتباھنا عن سؤالنا من نحن.


