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... "                                                على طريقة صوفي"   

   

 تفكير على الجماعة

  

 Kathleen Hughes ، راهبة القلب األقدس )الواليات المتحدة(
 

 Notre، جامعة  (الطقسية)الدراسات الليتورجية أستاذية ودكتوراه في 

Dame. 

 .، الجامعة الكاثوليكية بأمريكا التربية الدينيةأستاذية في 

 .للقلب األقدس" جامعة نيوتن"،  ليسانس في فلسفة الفن
 

 إكتشاف البورتريه الذاتي الخاص بها ، وقراءة بيان مؤلفاتها.

راهبة القلب األقدس ؛ األصل ،  Maryvonne Duclauxمترجم من )

 ( باإلنجليزية

 

 

 

  الدخول في تفاعل ،من أجل تدعيم حوارنا بين الثقافات ، 

 :أرسلوا باألسبانية ، اإلنجليزية أو الفرنسية 

 

ً من  المقال الذي يمثل التفكير الالهوتي لراهبات القلب األقدسفي أسفل الصفحة عن  (موجز) تعليق مختصر.   أولوياتإنطالقا

 أسطر على األكثر ؛ 4، في  8002 المجمع العام لـ

 

الذي سوف يتم توصيله إلى الفريق المنسق للراهبات الالهوتيات وكذلك :  web@rscjinternational.orgلـ  تفكير أكثر تطورا  . 

 ؛ Kathleen Hughesإلى 

 

، صورة ( لوحة)رسم ، صورة زيتية :  web@rscjinternational.org، لـ  صورا  تفكرون فيها بسبب هذه المساهمة. 

 .يةمع كل االحترام للمؤلف ؛ سوف يمكن أن تستخدم فيما بعد من أجل طبعة ورق... فوتوغرافية 

 

 في كل األحوال ، ال تنسوا أن تحددوا الوثيقة التي تشيرون إليها

 ...(إسم ، بريد إلكتروني ، البلد )وكذلك بيانات اإلتصال الخاصة بكم 

 

 

، ولكن الذي نسعد ( الموجه لهن)المكتوب أوالً لعناية راهبات القلب األقدس  –نحن واعيات إلى أن بعض تعبيرات هذا النص 

 .يمكن أال تكون بسهولة في متناول األشخاص األقل ألفة للجماعة –بمشاركته على نطاق أوسع 

 .من أجل أية تفسيرات( تحت أمركم) في خدمتكم ونحن نرجو أن تعذرونا ،

mailto:web@rscjinternational.org
http://www.rscjinternational.org/fr/profiles/2911-kathleen-hughes-rscj-province-of-the-united-states-.html
mailto:web@rscjinternational.org
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 :ها هنا ما قيل فيها . مثل الجماعة كقيمة مركزية لحياتنا، توجد فقرة مدهشة ت 8002في نص مجمع 

 

متجذرات بعمق في عالقتنا . كراهبات القلب األقدس ، نحن مدعوات إلى إتباع يسوع في الجماعة ، على طريقة صوفي

 .بالمسيح ، نحن نعيد تأكيد أن حياتنا في الجماعة هي تعبير أساسي لروحانياتنا

 

، وماهية المتطلبات التي تنبع من ذلك بالنسبة لنا ، بالرغم من " على طريقة صوفي: "كن أن يعني إن النص ال يشرح ماذا يم

بعض خطوط ( يوضح)هذا المقال سوف يحاول أن يستخرج . أن إتزان الفقرة يقترح أن العالقة مع يسوع يمكن أن يكون المفتاح

قة التي عاشت بها صوفي نفسها هذا التعبير األساسي لروحانيتنا ، ، إنطالقاً من الطري" على طريقة صوفي " الحياة في الجماعة 

 .قلب المسيح( من)عن حب اآلخرين المستقى في ( المسارات)وسوف يقدم بعض الطرق 

 

( وضعت ، أعدت)، التي صيغت  القوانين التأسيسية لجماعة القلب األقدسإن النص األقوى لصوفي عن الجماعة يوجد في 

، يوجد مقطعاً مضيئاً عن العالقات  القوانين التأسيسيةفي هذه . 8281منذ بداية الجماعة والتي إكتملت في  Varinبمعاونة األب 

أنه ، بالرغم من كون هذه الروابط الثالثة الكبيرة  القوانين التأسيسية( تدون)على النذور الثالثة ، تذكر بلورة طويلة بعد . والجماعة

لتعرف الراهبات جيداً أنهن لن تستطعن أبداً اإلتحاد بقلبه اإللهي ، بدون رابطاً رابعاً " المقدس باهلل ،  هي التي توحد راهبات القلب

( الوصية الكبيرة الخاصة)هذا الرابط ، الذي ليس المادة المعبر عنها لنذر ما ، ولكنه المبدأ الكبير الخاص : يوحد فيما بينهن جميعاً 

هذه الكلمات  (.XIII. 248القوانين التأسيسية " )المتبادلة ( اإلحسان والرأفة)المحبة ( وصية وهي)بيسوع المسيح ، وهو مبدأ 

. أن نتحد بالقلب اإللهي لو أننا غير متحدات أيضاً بعضنا البعض أبداً نحن لن نستطع . هي قوية للغاية القوانين التأسيسةذالتها من 

، (إلينا)تذكر إنجيل يوحنا ، مصرحة أنه باألخص لنا  القوانين التأسيسةإن . ن كاذباتوبتعبير آخر، لو لم توجد المحبة المتبادلة ، نح

رقم  قوانين تأسيسة" وصيتي هي أن تحبوا بعضكم بعضاً كما أنا أحببتكم: "قرينات القلب األقدس ، تتوجه كلمات المعلم اإللهي تلك 

248 .XIII ب.)  

إن الحب المتبادل والتواصل . لة من بين فضائل أخرى يمكننا أن نختارهاإن المحبة بالنسبة لمادلين صوفي ، ليست فضي

الذي ( الطريقة)بالنسبة لصوفي ، إن األسلوب . هما بالنسبة لها وقود حياتنا( ينشأ منه ، ينتج عنه)الذي يولد منه ( الصلة الحميمة)

تجعله / إنها يجعله / ال حقيقة هبة ذواتنا لقلب المسيح ؛ إنه تظهر أو / ألنها يظهر / نحب به بعضنا بعضاً له ، حقيقةً ، أهمية ألنه 

بين شهادة حياتنا وما نعد به ( الترابط)إذاً ، مثل اليوم ، الحياة معاً في الحب هو ما يصنع التماسك ! مرئياً ، جذاباً ، مخلصاً أو ال 

 .من خالل نذورنا

 

إن المفتاح  عليه بطريقة ملموسة ؟(نبقي)فيما بيننا وكيف نحافظ ( دالصلة الحميمية ، اإلتحا)ولكن كيف يتغذى هذا التواصل 

 .عالقةبعالقة بالنسبة لصوفي ليست شيء مجرد ولكنها تتنمى  الجماعة. ، هو العالقات( قطعاً ، بوضوح)بالنسبة لصوفي ، بالطبع 

وفي )من خالل كتاباتها ، وباألخص (. أصيلة)لم تكف صوفي عن الحديث أو الكتابة عن أهمية العالقات وعن شهادة جماعة حقيقية 

إن عدد هذه الرسائل فقط يشهد . آالف الرسائل المحتفظ بها ، نكتشف ما كانت تفكر فيه عن العالقات وعن البناء الجماعي( األساس

ا الخاصة على بناء التواصل في الجماعة ، وباألخص عندما بدأت الجماعة الرهبانية في تنمية ذاتها فيما بطريقة ملموسة عن قدرته

رسائل مكتوبة في نفس اليوم لديها محتوى .  بعناية والضبط لعالقاتها( التمييز)كانت صوفي لديها فن التفرقة . يتخطى حدود فرنسا

   ... " ! X سغاليتي " سالة عيد الميالد المجيد المصورة مع فراغات لملئها كانت لن تفهم أبداً ر. ونبرة مختلفة تماماً 

إنها تطرح أسئلة على العائلة ، األصدقاء ، الناس الذين في صعوبة  .مراسلتها هي إثبات أنها كانت تهتم باآلخرين بعمق

؛ تفكر ( العقالنية ، المنطق)حس السليم ؛ تعطي نصائح روحية عميقة ، تتحدث عن األمراض ، تظهر حكمة مليئة من ال( محنة)
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بصوت عال في مؤسسات محتملة أو في تفاصيل صغيرة في الحياة اليومية ؛ تعد بصلوات وتطلب صلوات ممن هي على إتصال 

 (.ألقاباً ، أسماء دلع ، كنيات)هي ودودة ، أحياناً مرحة ، تستخدم حتى أسماًء مستعارة . بهم

رسائلها ، أبداً ما إستخدمت صيغة ( نهاية)موضح بشكل رائع في ختام ( مداها ، مجالها)ا إن عمق عالقات صوفي ونطاقه

كم أنك غالية بالنسبة لك لست أحتاج أن أقول . وداعاً ، إبنتي الغالية" على سبيل المثال . نمطية كما لوكنا سوف نميل إلستخدامها

 MSB) "لهذا السبب ، أطلبي توبتيذلك من أجل تقدمك ، و يكون صلي حتى. نحوك( عاطفته)أظن أن قلبي يزداد في مودته  .لي

(. 28رقم  RDPإلى  MSB" )صدقوا تعلقي الحنان الذي به أنا أمكم : " رسالة أخرى مختومة هكذا (. 23رقم  RDPإلى 

 (. 8284فبراير  De Clausel  ،2إلى األخت " )استقبلي تأكيد تعلقي الغير قابل للتغيير في قلوب يسوع ومريم: "أوببساطة 

، صدقي أنه ال شيء يمكنه تقليل التعلق الذي   Xوداعاً غاليتي س " حتى عندما عاتبت إحدى أخواتها بشدة ، أنهت صوفي 

تعبر عنها في رسائل موجهة للجماعات ، ( العاطفة)نفس المودة (. 8282نوفمبر  X  ،82إلى األخت س  MSB) "لدي نحوك 

. هو يعرف كم أرغب في كمالكن ، وكم أنتن غاليات بالنسبة لي. أقدمكن كل األيام للرب في صلواتي: "  Grenobleمثالً جماعة 

. " ال أحتاج إذاً أن أؤكد لكن على تعلقي الحنان والغير قابل لإلنتهاك الذي أحمله لكن في الرب ؛ فإنه سيكون مدى الحياة وفيما بعد

(MSB  إلىRDP  8282نوفمبر  83،  28رقم.) 

فيليبين " Philippine Duchesneفي واحدة من أولى رسائلها إلى غاليتها . إلى صديقاتها األكثر حميمية ، تفتح صوفي قلبها

 :، كان لها هذا االستنتاج الختامي المؤثر "  دوشين

، هذا في عمق قلبي  يةإبنتي الغال. ، هذا جاف جداً ، ال أستطيع ان أنطق به أختي :وداعاً ، غاليتي ، ال أعرف كيف أدعوك "

هذا ، حيث أنني  األم ، وكم أني غير مستحقة أن أعطي ذاتي إسم( فيما أنا عليه)وهو ما تقدم أوالً ؛ ولكن حينما أفكر في كياني 

. غلوالكلمة التي يمكن أن تكون بالنسبة لي بهذا ال( ريشتي)أشغل مهامه بهذه الدرجة من السوء ، فأنا ال أستطيع أن أخرج من قلمي 

 (.8203،  84رقم  MSB à RPD) ."خادمتك الصغيرة صوفي بارا

 

نحو اآلخرين ولم تكن تخشى كذلك من أن يكون لديها أنواع عالقات ( ودها)لم تكن صوفي تخشى أن تعبر عن عاطفتها  

ً أن نلمح جودة . مختلفة كانت تحب . عالم العالقات الخاص بصوفي في األسلوب التي كانت تهتم به باألطفال( نوعية)يمكننا أيضا

ها هو قولها . في أسفارها إلى المؤسسات المختلفة ، فكانت تتذكر أسماءهم وكانت تتابع تقدمهمحقاً التالميذ الذين كانوا يلتقون بها 

 Marineإني أوصي ... ، إلخ  Zoé  ،Louise  ،Clarisse  ،Marine  ،Julieسالم للتالميذ ، وخاصة ( : " رسالة)في خطاب 

 Adrienne Michel  ،82إلى  MSB! " )د مريم يوم عيدها بالشجاعة للمثابرة ، إنني سأكون سعيدة بإستقبالها ضمن عدد أوال

 .بصوفي( العالم الخاص)لم تكن شيئاً تجريدياً في الكون الخاص  "من أجل حب طفلة واحدة"(. 8282يوليو 

ً في الواقع ، كان لدى صوفي  تحكي قصة طفلة من  Pauline Perdrau .لألطفال الصعبة( مكانة خاصة)مكاناً خاصا

 (. عناء ، متاعب ، صعوبات)والتي كان دائماً لديها مشكالت  Bironفندق 

بضعة دقائق بعد ذلك ، كان . بعد ما وبختها معلمتها( إحتمت بها)ذات يوم ، إلتجأت البنت الصغيرة إلى حجرة صوفي 

في كانت تظهر صوإنزلقت الطفلة تحت السرير وإستمعت إلى المحادثة بين صوفي ومعلمتها ، . على الباب( طرق)هناك قرع 

 !  محب ( إنتباه)المؤهالت العظيمة للطفلة من الذكاء والقلب ، أنه يكفي توجيهها نحو الخير من خالل إهتمام ( تشير إلى)

كيف حال " : في خطاب ، كانت تستعلم . كانت صوفي تؤمن بأنه ، لو كان التصحيح ضرورياً ، فإنه يجب أن يتم بعذوبة

Victoire ها ؛ إن لم تظهروا لها الثقة ، لن تصنعوا بها شيئاً ، ولكن في نفس الوقت ، هي تحتاج أن تمسك بحزم؟ لم أعد أسمع عن 

(A T. Maillucheau  ،3  8283أبريل .) ًو، في مناسبة أخرى ، توصي بإشعارها بالحزم ، لكن بدون إظهارها أبدا. 
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هي تلك الكلمات الموجهة إلى ( نموذج ، مثال ، نمط)نموذجية . كل ما يمس اآلخرين ، يهمها وترغب في معرفة التفاصيل

 : Philippineفيليبين 

بما أنه قد مضى شهر على كتابة رسالتك ، فإن كثيراً من األمور ربما تكون قد حدثت في هذه الفترة ، في قلبك وفي " 

اراً عما تعرفين أنه يهمني بهذه القوة ؛ إستفيدي من أول وقت فراغ بعد إستقبالك لهذه الرسالة ، كي تعطيني أخب(. البيت)المنزل 

يمكنك أن تستمري في الكتابة لي بكل حرية ؛ أبداً لن يتمكن أحد من أن يلومك أنك ... إفعلي هذا كل األشهر ، أو كل الستة أسابيع

أطلب منك أال . سلتكبسبب ذلك ، وإستمري في مرا( تعب ، حزن ، قلق أو هم)تقومين بهذا أكثر من الالزم ؛ ال يكون لديك أي غم 

 (. 82و 83رقم  RDPإلى  MSB" )تتأخري أبداً في إعطائي أخباركم 

  

لقد كانت على دراية بالصداقات التي كانت تعقد في الجماعة  .إن خطابات صوفي تظهر رقة كبيرة في العالقات والصداقة

األتعاب ، )إني أتألم أن أسبب لكن كل هذه األحزان . أكتب من خالل نفس الرسالة لصديقتك كي أواسيها بدورها. " وكانت تشجعها

لهذه الدرجة والالتي تصنعن متعتي في هذا العالم الذي قلما أجد فيه مواساة عندي غاليات أنتن ال، ( المشقات ، األوجاع ، اآلالم

 A" ) ...خالياً لهذه الدرجة من الرعايا( منزالً )راكم ، ولكن كيف يمكنني أن أترك بيتاً لدي رغبة كبيرة أن أذهب كي أ(. تعزية)

RDP  22رقم.) 

فمثالً ، كتبت ذات . التواصل( تأييد ، تدعيم ، تفضيل)صوفي كان لديها موهبة لتشجيع حقاً العالقات عند اآلخرين وتعزيز  

من أجل هذه  Louiseلو كان األمر متساوياً بالنسبة لكن أن تتوجهن لألخت ...  واإلجابات( طلباتكن)أرسل إليكن أسئلتكن : " يوم 

سوف )سوف يصنع ذلك أمراً طيباً ( وغير ذلك)األشياء ، هكذا تصنعون األفضل ؛ فهي لديها إستنارة أكثر من أمكم ؛ وبعد ذلك 

 A" )لن لي ذلك ، لو أردتم ذلك ، ألنه ليس ضرورياً لن تكن أقل غالوة ويكفي أن تقو. للحفاظ على الحميمية االولى( يكون جيداً 

Adrienne Michel  ،20  8288ديسمبر.) 

ً بالحقيقة يؤلم  ً أن حباً سخيا العالقات توضع تحت اإلختبار في جماعة حيث إحتياجات الحياة . كانت صوفي تعلم أيضا

كانت تكتب إلى جماعة كانت عرفت الكثير من . ة أخرىالرسولية تتطلب أن تذهب صديقة عندما يكون هناك إحتياجاُ لها في مؤسس

ً ؟ : " التغييرات والخسارة  جملة في غاية البساطة ، (. 8282ديسمبر  A Michel  ،20" )قولوا لي لو أن الوداع كان شجاعا

 !وراء شجاعة الوداع (  تختبيء ، تتوارى)ولكن كم من األمور تتخفى 

إلى من تعملن مع أخريات ، فهي تنصح بالرقة . سائلها أنها طبيبة نفسية جيدةوفي عدة مرات تظهر صوفي من خالل ر 

إني أتذكر أنه استغرق مني وقتاً أن ندخل في نفسها .  Aiméeالبد من رعاية : " فهي تكتب لرئيسة إحدى الجماعات . في العالقات

أن أقل كلمات رؤسائها والتي بها بعض القوة تتوغل فيها  ؛ فهي لديها نفساً رقيقة جداً ، وبالرغم من عدم ظهور ذلك ، إال( روحها)

إحذرن إذاً لما سوف تقولون ، في الحالة العامة . ، ألنها لم تكن أبداً راعية لها بالقدر الكافي( تهدها ، تحبطها ، تدمرها)وتهدمها 

أنه البد من العناية بالتوبيخات  تذكروا: " وتكتب ألخرى (. 8283أبريل  A T. Maillucheau  ،3"  )وفي الحالة الخاصة 

مع ( العناء)الكلمات تطير والمكتوب يبقى ، ونحن نعرض للكثير من الحزن . المكتوبة أكثر من أثناء الكالم( اللوم ، التأنيب)

كانت صوفي سوف تكون (. 82رقم  A RDP( " )بعيد)بعد ( من)إستمراره طويالً ، عندما تكون رعايتنا بهذا الضعف عن 

أكيد غير مرتاحة مع طرق إتصاالتنا اللحظية ألنه من السهل جداً أن نصبح غير شخصيين أو مبالغين في األمور مع ردود أفعال بالت

 .   فورية
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وكانت صوفي تشعر أيضاً أن الآلتي تقمن بأي دور من اإلشراف ، البد أن تكون لهن معرفة جيدة عن أنفسهن قبل تقييم 

ً  اآلخرين ، وكذلك الكثير من بسبب  Philippine Duchesne  في الخطاب التالي ، صوفي . الحذر قبل صياغة حكما

 :الطريقة التي تعامل بها أخت أخرى 

Dans la lettre qui suit, elle prend Philippine Duchesne à partie pour la façon dont elle traite 

une autre sœur : 

على الطريقة التي تقدمين بها مجامالتك ألخواتك ، وأن ألقنك ( مجاملة)دم لك إطراًء إسمحي لي ، إبنتي الغالية ، أن أق" 

ً )إهانة ( أقدم ، أمنح)، وبما أنه لم يمكنني أن أوفر  Emilieلقد قرأت خطابك قبل أن أعطيه لـ . درساً بدوري ( ذالً ، تحقيراً ، خزيا

لم تشعر به هي ، طبقاً ( طيشاً ، عدم كتمان)من أجل تهوراً ( حو الجيدهذا الن)على هذه الدرجة الجيدة ( معدة ، موضوعة)مصممة 

، فإني أعطيته لها ، موصية إياها بقراءته بعناية ؛ وسوف تكون لديك التعزية بقراءة في إجابتها ، التي لم ( إقرارها)إلعترافها 

ولكن كان يمكنك فقط أن تقومي بهذا بإضافة القليل من (. عبثاً ، بدون جدوى)أقترحها عليها مطلقاً ، أنك لم تقومي بهذا بدون فائدة 

،  َّإلتسع ، مس)بكبريائها ، هي لديها كبرياء ؛ ولكنه كان من السهل رؤية أن كبريائك قد لدغ ( توبخينها)أنت تعتبين عليها . العذوبة

 (.82رقم  A RDP" )سترداده الدفاع عن اآلخرين ، كانت إلعطائك المزيد من الحرية إل( ذريعة)، وأن حجة ( َّأستفذ 

 

إن خير الجماعة كلها كان هدفها ، ولذلك كانت مباشرة (. العذبة)لم تكن صوفي بالتأكيد الشخصية العاطفية الناعمة 

في المستخرج التالي ، ولمعاونة إحدى أخواتها كي تصبح . باألخص مع الآلتي كانت تختارهم كرئيسات جماعة أو معلمات عامات

هذه الكلمات . في طريقتها في التعامل مع اآلخرين ، تقارن صوفي بين أنماط مختلفة لإلدارة وتأثيرها على الجماعةأكثر عذوبة 

 :     ها هي الرسالة . تنطبق علينا جميعاً الآلتي نحاول الحياة معاً بالحب المتبادل

ك بعض الحالة المزاجية ، على ما يبدو لي ، ولكن أيضاً ، إبنتي الغالية ، إسمحي لي أن أقول لك ، أنني الحظت في نمط" 

ً هذا اإلحتياج لجعل اآلخرين سعداء وإرضاء الجميع ( سلفك)إن طبع من سبقك .  وربما القسوة العمل على سرور )هو تماما

تصحيح ذاتها  ، وبدون شك ، هذا عيب حينما نحمله أبعد من الالزم ، وخاصة بالنسبة لراهبة ، ولكنها في النهاية تعمل على(الجميع

كنت أود في نفس  .هذا التصحيح ، أرجو ذلك( تكمل)التي سوف أعطيها لها سوف تتم ( التحذيرات)من ذلك العيب ، واإلنذارات 

ً بنوعية هذه الشخصية أو بأساليبها ، ما دمنا ( للمحاكاة ، لإلقتداء)، ليس للتقليد ( تأخذي القرار)الوقت ، أن تعقدي العزم  تماما

ً ، أكثر طيبة في النهاية ، فإن إنتظامك ضيق أكثر من الالزم ،  نرغب في تصحيحها، ولكني كنت أود أن تصبحين أكثر تسامحا

من أن نميل  البد. التي قد أنشأتها من سبقتك في هذه العائلة( البالغة)مع الحرية القصوى ( تتباين)في البدايات ، التي تتناقض خاصة 

؛ ونحن  (موحية)، وباألخص بطرق عذبة وملمحة ( بتمهل ، بهدوء ، بلطف ، برفق ، برقة)إلى هذا اإلصالح ولكن رويداً رويداً 

ً في وقد ك. نعتب عليك بالعكس ً نافذة الصبر  Besançonان عليك معاتبة نفسك مسبقا قليلة الصبر ، )، هذه النبرة الجافة ، أحيانا

، الآلتي تضر في ( التشتت واللهو)وشرود الذهن ( السهو)، هذه الحساسية التي ترى نيةً حيث لم يوجد سوى النسيان ( فاقدة الصبر

إلى األم في ". )يمكن أن تقوم به رئيسة عامة جامعة بين الحزم والطيبة  الذي( الضخم ، الشاسع)األساس بالخير الهائل 

Rozeville  ،82  8282مايو .) 

  

صوفي كانت هي نفسها حازمة وطيبة في آن واحد ، وكما أن الرسالة التالية تظهره ، فقد كانت مباشرة تماماً في أسلوبها 

فهي . إستلمتها/ صغير كانت قد إستلمته ( شارة)فهي تشكر من أجل شعار . مثال على أمانتها مليء بروح الدعابة. في التواصل

ولكني على األقل أقدر النية أو باألحرى الشعور الذي قادكم وأنتم تعملون هذه . شعاركم الصغير لم يكن يخصني بالمرة: " تقول 

 (.8282أبريل  Prévost   ،82إلى األم " )التقدمة 
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 Eugénieصديقتها الغالية (. المضايقات)هذه األمانة كانت أحياناً مصبوغة ببعض التكدير في العالقات مع صديقاتها ،  

de Gramont هذا : " وصوفي تجيب . كانت قد كتبت لها عدة رسائل تتعجلها في المجيء لباريس ، وعاتبة عليها حتى تأخيرها

قريباً سيكون خطأي لو أن الكوليرا ! و أني ال أستطيع هذا خطأي ل( ! أسير)هذا خطأي لو أني ال أمشي ! خطأي أن أكون مريضة 

، يدفعون الغرامة ، ألنه ، في النهاية ، أرجو أال ( من تعرضوا للضرب)حقاً إنها الحالة التي يقال فيها أن الخاسرون (. تصل)تأتي 

 (.  8282سبتمبر  A E. de Gramont  ،3" )  إنكم . تشكوا في رغبتي العاجلة في أن أراكم

Vraiment c’est le cas de dire que les battus paient l’amende, car, enfin, j’espère que vous ne 

doutez pas de mon empressement à vous voir. Vous l’avez assez rabattu ! » (A E. de Gramont, 6 

septembre 1831). 

من أجل ( المستمر)قات ، عاطفتها الحنونة ، إهتمامها الدائم إلى هنا ، درسنا أمثلة تظهر موهبة صوفي بالنسبة للعال

أمام صعوباتنا في بناء الجماعة ، إنه سوف يكون ربما جيداً أن نعي أن . اآلخرين ، وأسلوبها لتشجيع الطيبة والصبر عند الراهبات

إلى صديقة ، . األمثلة تفيض. كي نحبصوفي لم تكن ساذجة بالتأكيد حول الطبيعة اإلنسانية أو حول الثمن الذي يجب أن يدفع 

 : تكتب 

إننا ال نحيا مع ... ، إحتملوها ( لهذه الدرجة)المركبة بطريقة سيئة للغاية ( رؤوسكن)ليكن لديكن صبراً من أجل عقولكن " 

كبيرة وحقيقية هم ليسوا أبداً من  األشخاص الذين تلمحون عندهم ... المالئكة ، البد أن نحتمل اإلنسانية ونعرف أن نغفر لها 

 . ذلك عن أنفسهم( يحجبون)رأيكن ، وهم يخفون 

les sujets auxquels vous apercevez de grands et réels travers ne sont nullement de votre avis, 

et ils se les dissimulent.  

واهم وأال أحكم عليهم إال بنظاراتهم ؛ وفي الواقع ، بما يمكنني في هذه الحالة وحتى أكون في سالم ، أحاول أن أضع نفسي في مست

ً )أن يفيد ضوًء خارقاً   (. 8282أكتوبر  A M. de Rozeville  ،82) ... "أنتظر: ، ما دمت لن أستطع إقناعهم ( نافذاً ، ثاقبا

 :كرئيسة عامة للتو ، كانت قد كتبت ( تعيينها)نفس الصديقة ، التي تم تنصيبها إلى  

أكثر من الالزم ؛ عندما سوف تعرفين أكثر قلب اإلنسان ، سوف تعلمين أن ال ( شديد ، حاد) قاسي تفكيرك عن اآلخرين" 

. المجتمعات األكثر قداسة من الرجال ، النساء ، توفر ألف مأساة من هذا النوع. شيء يمكن أن يدهشك من أفعاله ومفاهيمه

ليكن لدينا صبراً ، لنحتمل بهدوء ، لنفعل ما نستطيع ، لنصلي ، لنضع ثقتنا في هللا . ئمكثيراً ما تكون جرا( لألسف)! واحسرتاه 

 (.8282سبتمبر  A M. de Rozeville  ،1) "وهو سيقوم بعمله 

 

ً )في رسالة لصديقة أخرى ، هي أيضاً أكثر وضوحاً  شكوى من ... أحكام... ماذا أسمع ؟ غيرة ، نقص مساندة ( : " شرحا

ولكن هذا الرصيد يبقى ومن يعلم ما ... بدون شك ، هذه ليست أموراً خطيرة ! ... ما هذا المشهد ... لبعض اآلخر البعض ضد ا

إستحقاقات الجماعة وبعض األنفس القديسة التي (  فيضانه ، فيضه ، تياره ، تدفقه)يمكن أن ينتج إذا لم تكن توقف سيله الجارف 

( إن)لو . إن اإلتحاد فيما بيننا هو روح الجماعة: " ... وفي نفس السياق ، تضيف (. 8282نوفمبر  A E. Giraud   ،20" )لديها 

البد أن تكون مستعدة لعمل كل التضحيات ( على حدة)تمتد ، لن تستطع أن تسند ذاتها إال بهذه الوسيلة ؛ وأيضاً كل واحدة باألخص 

 .A E" )من بعض األعضاء التي كادت أن تضيعنا ؟ ( ام ، اإلنشقاقاإلنقس)أليست الفرقة !( لألسف ! )واحسرتاه . للحفاظ عليها

Giraud  ،2  8282أغسطس.) 
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إن أزمات . إن الحب المتبادل يكلف ، صوفي كانت تعلم هذا ، ولكن مع طول الوقت ، فإن نقص الحب يكلف أيضاً أكثر

ً كانتا فترتين قي بدايات الجماعة حيث اإلنقسام حول موضوع ا 8222و 8281 صوفي ، ربما . إلدارة كان يبدو ال يمكن تجنبه تقريبا

حقانيات ، )من اللعبة المزدوجة التي كانت تلعبها الآلتي تدعين أنهم بنات مخلصات ( مهزوزة)أكثر من اآلخرين ، كانت مضطربة 

هم مرسالت للحديث بإسمها ، ولكن كن ترفضن زياراتها ، مفضالت اإلصغاء آلخرين ، الآلتي ، بالرغم من أن( وفيات ، مواليات

التكوين أوالنعمة ، وتبذرن ( مقاومات لـ)الآلتي تبدون ثريات بوعودهن وتظهرن مع ذلك ضد إال أنهن ال تمثلن فكرها بإخالص ، 

 (.اإلنقسام ، الشقاق ،  الفتنة)الخالف ( براعم)بذور ( تزرعن ، تنثرن)

 A Césaire" )قلبي يسبح في الحزن : " ه الكلمات ، تبدأ صوفي رسالة بهذ 8248 – 8222في وقت من أزمة  

Mathieu  ،82  ضعوا كمالكن " : ، كانت قادرة أن تقول ( محنها ، إضطراباتها)ومع ذلك ، في وسط ضيقاتها (. 8248ديسمبر

( ذنباً ، إثماُ ، إتهاماً )، هن أقل إدانة ( الطبيعية)في األمور العادية . في إحتمال كل عالمكن ، في عذرهم ، في التخفيف من أخطائهم

 (.8282أبريل  A E. Giraud  ،82( " )المكر)أكثر من الخبث ( رهافة)أمام هللا الذي يرى ضعفاً 

 

( الطبع)ماذا يمكن أن تعلمنا صوفي لبناء جماعاتنا ، مع كل التحديات التي تضعها اليوم الشخصية ، الحالة المزاجية 

 والطبيعة اإلنسانية ؟

الطريقة التي إتخذتها لمحبة ( خاصة)لقد توصلت لبعض القناعات العميقة حول ما تنتظر منا صوفي ، وأنا أرى باألخص 

ونحن نتعلم الجماعة تبنى  لنا ، وليس فقط الآلتي نختارهن ؛ الجماعة تبنى ونحن نحب الآلتي أعطين: اآلخرين ، مهما كان الثمن 

بعض خيبة األمل ؛ الجماعة تبنى على الغفران ، المساندة المتبادلة ، المساواة في العالقات ، نحيا بدون أوهام وربما حتى مع  أن

 . عندما ال تكون األمور على ما يرام( الفكاهة)صغيرة من روح الدعابة ( بذرة)السخاء وبالتأكيد على حبة 

صوفي تعلمتها على مدار حياة  .سوع المسيحمحبة الآلتي أعطين لنا وتعلم الحياة مع خيبة األمل ، هي محبة على طريقة ي

    ". وصيتي هي أن تحبوا بعضكم بعضاً كما أنا أحببتكم : " تأملية في شخص وفي عمل يسوع المسيح 

وهو يصنع خيراً ، أحب اآلخرين حتى ( جال)في يسوع المسيح ، إنساناً مر ( تجلى ، تجسد)إن حب هللا جعل ذاته مرئياً  

ً مع إحتياجات من يصغون إليه ، اإلن. إعطاء حياته جيل يظهر لنا إنساناً كان يحب ، كان يصغي ، كان يتحدث ، وهو يتكيف دائما

والخطاة على ( العشارين)الضرائب ( محصلي ، جامعي)حتى بجباة ( مستقبالً )محباً من كانوا هنا ببساطة ، قابالً لآلخرين ، مرحباً 

 .مما كان فضيحة في ثقافة عصره –مائدته 

ً عند رؤيتنا   ً بالغا خيبة األمل كثيراً ( تجربة)كم أن إختبار ( إدراكنا)اليوم نتحدث كثيراً عن الحب ، ولكن لدينا حزنا

ومع ذلك ، لو تأملنا في الكتاب (. الوقت)ما يجعل العالقات المحبة وبناء الجماعة صعبة إلى هذه الدرجة ، مع طول المدة ( تكراراً )

لنسأل أنفسنا . إن حياة يسوع مليئة بخيبات األمل. اناً أحبنا إلى المنتهى ، وكثيراً بالرغم من خيبة األملالمقدس ، نرى ظهور إنس

ً أوسع ، تالميذاً أذكى ؟ ألم يكن يتمنى أن يكون تعليمه أكثر جاذبية ؟ ألم لأ: هذه األسئلة  يتعب أبداً أمام يكن م يكن يتمنى عالما

ً  ميذه ؟الحدود ، الخاصة به والخاصة بتال بين األمل ( تناوبات)ألم يكن يشعر أبداً بإحباط ، بإشمئزاز حتى ؟ ألم يكن يعرف تناوبا

خالل هذه السنوات المعاشة تحت النظر الشعبي ؟ ألم يكن يسأل نفسه أبداً لماذا كان يجول يصنع خيراً ( اإلستياء)والتحرر من الوهم 

ً نفسه مفتوحة "  لماذا إذاً " مع هذه الدرجة من قلة النتائج ؟  لحب تالميذه ؟ وكيف قاس فعالية ( شهيته مفتوحة)؟  أكانت دائما

 رسالته؟ وكيف قيم النجاح ؟ أكان النجاح جزًء من خطته ؟

كان يسوع يحتاج إلى . والنصرة النهائية( العذاب)نحو أورشليم ، موقع األلم ملتفتاً  وجهه كان  الكتاب المقدس يقول أنإن  

، يعقوب ويوحنا يرغبان في   ندة على المستوى اإلنساني من أجل هذا السفر األقصى ، ولكن بطرس مساعدة ومسا

ً كافياً لشفاء المرضى إنهم ال يفهمون ويخشون أن يسألوا أسئلة ، هم . الجلوس عن يمينه منذ اآلن ، والتالميذ ال يبدو عليهم إيمانا
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إنهم يندهشون من قول . الشياطين( يخرجون)يطردون ( ممن)ون من الذين لمعرفة من هو األعظم ويغار( يتنازعون)يتشاجرون 

 (.عالوة على ذلك)يسوع عن الغنى وعن المئة ضعف التي يعد بها تالميذه ، مع اإلضطهادات أيضاً 

 Jésus avait besoin d’être aidé et soutenu sur le plan humain pour cet ultime voyage, mais 

Pierre le reprend, Jacques et Jean veulent siéger à sa droite dès maintenant.  

وتقريباً بعد ... يسوع يسأل تالميذه " أيمكنكم أن تشربوا من الكأس التي سوف أشرب منها وتلقي العماد الذي سوف أغوص فيه ؟ " 

 .موع من أجل الحصول على السالمذلك مباشرة ، تشاجر التالميذ لمعرفة من ستكون له المكانة األولى وطردوا الج

(. إئتمنهم عليها)معهم جماعة ، وفيما بعد ، إستودعهم إياها ( صنع ، شكل)لقد كون : أنظروا الرفقاء األقرب من يسوع  

أذهانهم مسدودة ، ! هذا بدون أمل  –عيون للنظر ، آذان للسمع . هم طموحين وال يفهمون. كان قد أمضى معهم ثالثة سنوات

 .، باحثين عن إمتيازات ، غير مستعدين بالمرة لما سوف يأتي( شكاكين ، غير مؤمنين)ن مرتابي

  

الجسدي الكبير ، ولكن كم كان البد أن يكون قلق روحه المبرح في ( العذاب)كثيراً ما نفكر في آآلم يسوع كوقت من األلم 

ان لها حقاً معنى ؟ هذه المجموعة من البشر ، هل ستكون قادرة لماذا أفعل هذا ؟ هل حياتي ك: " هذا اإلطار ؟ ربما يكون قد تساءل 

حياتي ومماتي  من أجل قضيتهم ( سيستفيدون من)وتفسيرها ، وليس كلماتهم ؟ هل سيستخدمون  كلماتيعلى الحفاظ على كلمتي ، 

ً " الشخصية ؟  هل سينجح الروح القدس نفسه في تحويلهم ؟  وبالرغم . كم من األلم في عالقاته. كم من خيبة األمل لو تحدثنا إنسانيا

 (.الذعة ، حادة ، خارقة)من ذلك ، كان يسوع يحب خاصته ، أحبهم إلى المنتهى ، يقول لنا الكتاب المقدس ، بطريقة مؤثرة 

 

،  الحياة بدون أن نتألم ، هي الحياة بدون أن نحب ، والحياة بدون أن نحب: " كان يمكن لصوفي أن تقول لنا بشكل طبيعي 

، في جزء كبير ( يتم)كم أن صوفي حكيمة أن تجمع بين الحب واأللم ، معلمة إيانا هكذا أن بناء الجماعة يحدث ".  هي أن نموت

 .منه ، من خالل مماتنا وقياماتنا اليومية ، كما بالنسبة ليسوع ، معلمنا في الحب

أنا ال أرسم لوحة مثالية للحياة في الجماعة ، ألنه ليس من السهل الكتابة عن هذا الموضوع بواقعية ، وأن نحيا ذلك في 

 ً ( نفشل)وربما نخفق . وربما أننا كثيراً ما ال نصل إليه ألننا ال نعرف ما هو التحدي. هذا يتطلب عمالً . الزمن فهو أقل سهولة أيضا

بطولية ، بسبب إستعدادات ( مؤسسة)التي تصنع من الحب المتبادل ، شركة " االستعدادات المضادة " من  أيضاً بسبب سلسلة كاملة

 .  نسيج الجماعة ذاته( تهدم)تدمر 

: ها هي بعض من هذه االستعدادات التي تتحدث عنها صوفي في محاضراتها ، ميوالً تعتبرها كمدمرة للحياة معاً في الحب

كريهة ، مشينة ، ذميمة ، )، كبرياء ، مقارانات بغيضة ( ضغينة ، سخط)، إستياء ( حقارة ، خسة ، تفاهة صغائر األمور ،)دناءة 

، عدوانية ، أنانية مفرطة ، ( لإلهانة)، تأهب سريع لإلساءة ( الحب الذاتي)صغيرة من الكرامة ( خدع)، حيل ( شنيعة ، قبيحة

، برود ، إظهار نفاذ الصبر ، ( تصنع ، تظاهر، نفاق)، تكلف ( إنغالق) ، ضيق أفق( كتمان ، تستر)إدانات صغيرة ، إخفاء 

، ( عدم إكتراث)، ال مباالة ( شروط)، حساسية ، مواقف إحتقار ، متطلبات من اآلخرين ( عدم استلطاف)، نفور ( غل)ضغائن 

لميول التي تمزق النسيج الجماعي النهائية ، ألنه إن قائمة هذه ا. ، إكتفاء( الشقاق ، الفتنة)الخالف ( نثر ، نشر ، زرع) غيرة ، بذر 

" اإلستعدادات المضادة " وكل هذه العيوب ، أو كما كان يمكن لصوفي أن تقول ، كل هذه . يبدو أنه لدينا إستعداداً النهائياً نحو الشر

 . إنها عوائق لبناء الجماعة وجعلها تستمر. تمنعنا من أن نحب بسعة قلب المسيح

 

 .الدائرة هكذا نغلق
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عند العودة لهذه القيمة المركزية في حياتنا، . قد أشار إلى الجماعة كواحدة من أعظم أولويات حياتنا اليوم 8002إن مجمع 

لقد رأينا موهبة صوفي المدهشة لخلق وللحفاظ على العالقات ، التي هي ". طريقة صوفي" يطلب منا المجمع أن نأخذ في اإلعتبار 

لقد رأينا أن مادلين صوفي بارا تتمسك بالحب المتبادل فيما بيننا ألننا ننتمي لعائلة القلب . في البناء الجماعياألحجار األساسية 

 . عن حبه باألسلوب الذي نعامل به بعضنا البعض –أو ال  –األقدس وأننا نشهد 

ر من ذلك أيضاً ، هي تعطي لنا قدوة صوفي تحدثنا كثيراً في رسائلها عن الطريقة التي تفهم بها بناء الجماعة ، ولكن أكث

متقلبات )أي الآلتي هن مدلالت : هي تعلمنا أن نحب الآلتي أعطين لنا ، وليس فقط الآلتي نختارهن : حب كبير على طريقة المسيح 

ً لنا ، آخر واحدة وصلت مثل صدي( متطرفات)، غريبات األطوار ( المزاج قاتنا ، منغلقات أو حزانى ، الآلتي هن أقل شبها

، من تزعجنا ( تصيبنا بخيبة األمل)، من تحبطنا ( تهملنا ، تنسانا ، تسقطنا)الدائمات، من خانت سراً أو أمانة أو من تتركنا 

 (.  تضايقنا ، تكدرنا)

الجماعة تطلب نساًء صاحبات قلب كبير تقبلن بعضهن البعض وتحاولن محبة بعضهن البعض ، : لنتذكر حكمة صوفي 

وهام وتقبلن حتى القليل من خيبة األمل و ، من خالل كل شيء ، تحاولن الحب ، مع ممارسة الغفران ، التسامح ، تعيشن بدون أ

تأمل أفكار ( أثناء)إنها حياة نتعلمها يوماً بعد يوم في . هذه هي ، حياة الجماعة على طريقة صوفي. ، السخاء( الرصانة)اإلتزان 

 . إلى المنتهى –كلهم  –طوا له وإستعدادات قلب يسوع الذي أحب من أع

 


