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 : (1865 -1779) روحانية مادلين صوفي بارا

 .مالءمتها اليوم

 

هذا التقديم هو جزء من دراسة أكثر امتداداً عن روحانية مادلين صوفي بارا التي سوف تنشر باالنجليزية في  

0202/0200   

 

 مقدمة 

 

 :  Amiens ،Esther d’Oussières، كتبت مادلين صوفي للرئيسة في 0581في 

 

أندم أحياناً أنني لم أكتب الكثير من األمور المثيرة لالهتمام والتي سقطت من المؤلف ، أو التي كانت تخصنا 

أنا اآلن متقدمة جداً في العمر حتى أقوم بهذا ، ومن . ، فإنه لم يكن ينبغي أن تكون معروفة من أحد سوانا

 جهة أخرى ، أين أجد وقت الفراغ هذا ؟   

 

لقد كتبت ثالثة نصوص صغيرة بطابع . وفي بارا تركت خلفها وثائق عديدة تسمح لنا بتحديد روحانيتهاأياً ما كان ، ص

وتفكير مختصر في  0581 – 0580عن يومياتها ( ملحوظات)، مذكرات  0525 – 0521يوميات بواتييه )روحاني 

ً  08222، فضالً عن تجميع أرشيفي مميز شامالً ( وصيتها وفي إطار عملية تقديسها ، طلب  ،0582فإنه في . خطابا

ممن كانوا يحتفظون بخطابات مكتوبة بخط يد صوفي بارا أن يستغنوا عنها ؛ هذا سمح بإنشاء تجميعاً أرشيفياً شامالً 

إلى . ، سكرتيرة صوفي المخلصة Adèle Cahierخطاباً على األقل ، وقد تم درجها وفهرستها بعناية من  08222

سع من الخطابات المكتوبة بيد صوفي ، عديدة هي الشهادات المتعمقة النابعة من مرافقات جانب هذا التجميع الوا

 .صوفي من قلب الجماعة ، وكذلك أصدقائها ومعارفها من قلب الكنيسة والجماعة عامة ، باالخص في باريس وروما

 

حالة الروح التي كانت ( تعلمنا)لقننا إن الخطابات التي كتبتها صوفي بارا تقص البناء اليومي لجماعة القلب األقدس وت

كانت تعبر بطريقة رسمية عندما كانت تكتب للباباوات ، األساقفة والكهنة ، وكذلك إلى . خاصة بها أثناء ادارتها إياها

 ً مراسلتها كانت تخضع لخطابة . عائلة أعضاء الجماعة أو إلى أولياء أمور تالميذها  أوإلى السلطات العلمانية أيضا

الخطابات التي . دقيقة كانت تسمح لها بإدارة بعض األوضاع وتحقيق الطموح الذي كان لديها بالنسبة للجماعة( غةبال)

، في أكثر األحيان ، كتمهيد لمجمع عام أو بعد انقضائه ( لكافة ، لكل الجماعة)كانت توجهها صوفي لمجموع الجماعة 

ً ، كانت مغطاة بطابع ذو سلطة وكانت لها نبرة ادراي  .  ة ؛ فكانت لها إذاً ، هي أيضاً ، طابعاً ، في األغلب ، رسميا

 

، كانت مكتوبة   Joignyعلى النقيض ، الخطابات التي كانت توجهها صوفي بارا ألعضاء الجماعة أو لعائلتها في

ذه الخطابات ه(. تنعكس)تلقائية وحديثها كان يترك في أغلب األحيان مشاعرها الحقيقية تظهر ( جداً )بطريقة أكثر 

كانت صوفي بارا تكتب خطاباتها دون . أولية مرسلة كما هي ، بدون تعديالت( وابل ، قذيفة)كانت تشبه عامة طلقة 

خشية من أن تكشف ذاتها ولم تكن لديها أبداً أدنى فكرة عن أنه عدد من األشخاص كهذا كان سوف يحتفظ بها ، حيث 

التي كان يرسلها لها أعضاء الجماعة ، بعدما كانت ردت ( الخطابات) أنها لم تكن تحتفظ بالمراسالت( بقدر ما)

كانت ، مع ذلك ، تعتني باالحتفاظ بالخطابات التي كانت تستحق في نظرها أن تكون مؤرشفة، . عليها( أجابت)

وإال لن يصدق أحد أن هذه األمور قد "،  0580 – 0511، خاصة أثناء أزمة السنوات ( موضوعة في األرشيف)

 . كانت بعيدة من أن تتخيل أن خطاباتها سوف تكون موضوع اختبار عميق بهدف تقديسها الذاتي". حدثت

 

إنه من خالل هذه الخطابات التلقائية ، التي كانت تسمح لها يومياً وطوال العام أن تتواصل مع زميالتها وإدارة 

ن خالل تعليقاتها ، النصائح التي تعطيها فهي تكشفها م. روحانية صوفي بارا( تنعكس)المشكالت ، كانت تظهر 

، القرارات التي تأخذها والتدفق غير المنقطع من المقترحات والموضوعات التي كانت تقترحها ( تجود بها)بسخاء 

 .للتفكير

في خطاباتها ، كانت صوفي بارا تشرح ، ضمن أمور أخرى، كيف أن الجماعة البد أن تدار ؛ وفي هذا الصدد ، 

ً ( قلقا  )كانت مسألة حيوية الجماعات والمدارس يشكل بالنسبة لها ، انشغاالً  هذه الخطابات كانت تعالج قضايا . خاصا

عائلتهم ؛ كان يمكن أن تخص اجراءات قانونية بشأن ذات صلة مع أعضاء الجماعة و( مسائل ، أمور ، موضوعات)

ضرورة الفراق بين بعض أعضاء الجماعة لعدم وجود  –هم أكثر جوهرية بشكل آخر  –بمسألة المهر أو ( متعلقة)
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ً بجودة التعليم في قلب المدارس الداخلية والمدارس وكونه في متناول الشابات . دعوة صوفي كانت تنشغل دائما

، كانت تعي جيداً بالضرورة الملحة لتعيين ( المنفذ)تى لو كانت راضية عن البرنامج المدرسي الموضوع ح. الفقيرات

ً )كانت صوفي تهتم بالمثل (. ماهرين)معلمين أصحاب كفاءة  الصحة والغذاء في قلب المدارس ( مسائل)بأمور ( أيضا

ائماً في الحسبان التأثير الذي يمكن أن ينتج من والجماعات ، وكانت تتبع عن قرب عملية اختيار الموجهات ، آخذة د

ً الموجهات . العالقات( من جهة ، من ناحية ، فيما يتعلق بـ ، من حيث)هذه العملية على مستوى  كانت ترشد روحيا

ً بالتعليم الروحي والتكوين العملي ألعضاء . وتحثهن على االهتمام باالحتياجات الروحية للجماعة كانت تهتم دائما

كانت تعالج . مساعدات للرئيسة العامةأن تصبحن راهبات تعملن معاً أو ( مصيرهن)جماعة الالتي كن مقرر لهن ال

دائماً المسائل المالية ، مثل شراء أو بيع ممتلكات ، أو أيضاً مفاوضات مع السلطات المدنية والكنسية ، مصرة دائماً 

كانت تسلم ذاتها في . المالية ومتطلبة من األعضاء تجنب الديون( نموالصالحية ، القابلية للبقاء وال)على مبدأ الجدوى 

ً مسيرتها والناس الذين قابلتهم خطاباتها . أغلب خطاباتها ، ذاكرة أحياناً صحتها ، أو حياة صالتها ، أو أيضا

ً مراسليها كانت تبارك . كانت تأخذ في الواقع شكل محادثات مكتوبة وكان البعض منها طويل جداً ( مراسالتها) دائما

( لتبلغ)في آخر خطاباتها ، وكانت تطلب منهم أن يصلوا من أجلها حتى يساعدوها على إيجاد القوة لتصل إلى 

 .  الصرامة المعنوية التي تنتظرها من مراسليها

 

كن كانت الخطابات تشكل أسلوب التواصل المفضل بالنسبة لصوفي مع أعضائها ، وخاصة الموجهات ، بقدر ما لم ي

. لديها الفرصة إال نادراً للقاء األشخاص أو زيارة الجماعات ، حتى لو كرست جزء كبير من وقتها للسفر عبر أوربا

إلصالح  0511لم تكن قد توصلت في (.  مداه)في نطاقه ( ارتفع)الجماعة كانت تنمو ، حجم خطاباتها زاد 

القوانين ( أسستها ، وضعتها)مع الالتي أنشأتها الهيئات االدارية ، كما كانت تتمنى ، واضطرت لالستمرار  

( متكيفة ، مناسبة)دائم ، هذه الهياكل لم تكن متأقلمة ( نمو، اتساع)الجماعة كانت في امتداد . 0508التأسيسية في 

( بحمولة ، بحمل ، بتكليف ، بمهمة)بعبىء ( منغمسة ، متعهدة ، ملتزمة ، مقيدة)وكانت صوفي ترى ذاتها منخرطة 

أن ترى  –على األقل بالنسبة للمؤرخين  –هذه الحالة من الواقع كان له من المميزات . ثقيلة/ ادارية ثقيل / اري اد

بالرغم من أنه لم يكن لديها ، في أغلب األحيان ، الكثير من الوقت لتكريسه لكتابة . الخطابات المكتوبة بيدها تتضاعف

حيان ، طويلة وكانت تعترف أنه كان لها من األسهل كتابة خطابات الخطابات ، فإن هذه كانت ، في الكثير من األ

وفجائية ومقتضبة ( جافة)ومتحمسة ، أحياناً خشنة ( عملية)نبرة هذه المراسلة مباشرة ، واقعية ، برجماتية . طويلة

ذعة وأن تترك كان يمكن أن يحدث لها أن تكون ال(. باردة)ساخرة ( دعابة)، كثيراً مطلية بمالمح فكاهة ( موجزة)

الغضب ، خاصة لو كان لديها االنطباع أن مراسالتها ال تعطين ذاتهن بالكامل لرسالتهن أو لو ( تنغمس في)نفسها لـ 

عدم )كان لديها االنطباع أن مرئوسيها ال يقيسون بشكل كامل نتائج قرارتهم ولو كانت تلك القرارات تظهر التراخي 

 .    أثناء مواقف حرجة( الفعل

 

من العهد القديم ( مستخرجة)مأخوذة ( أقوال ، أمثال ، اقتباسات)طبيعياً خطاباتها بشواهد ( تزين)انت صوفي تطلي ك

باألخص جداً النجيل القديس يوحنا ( تأخذ كمرجع)، خاصة نشيد األنشاد والمزامير ؛ ومن العهد الجديد ، وهي تشير 

بولس ، مع ميل خاص جداً للرسائل الموجهة لرومية ، كولوسي  ،  رؤيا يوحنا ، وهي تستقي في أغلب رسائل القديس

كانت تحب مقارنة المواقف التي . أوفيد  Ovideفيرجيل ،   Virgileهوراس ،  Horaceكانت تذكر. وكورنثوس

ً كانت تذكر. فونتين  Fontaineكانت تواجهها بالقصص الرمزية لـ  Malebrancheجريسيه ،   Gressetأحيانا

جرائد الحقبة ، خاصة  ( تأخذ كمرجع)نابوليون ، وكانت تشير  Napoléonفولتير ، وحتى  Voltaireمالبرانش و

La Quotidienne  ، اليوميةAmi de la Religion  صديق الدين وGazette de France  الجريدة الرسمية

التي كانت تذكرها بكل  –داً النهائياً وقد بدت تعرف منها عد –( األقوال المأثورة)ولكنها كانت األمثلة الشعبية . لفرنسا

 . سرور ألنها كانت تسمح لها بتوضيح حديثها ببساطة وواقعية

هذه الخطابات كانت تذكر امتداد ونمو جماعة القلب األقدس وكانت تكشف بعض أوجهة المسيرة الشخصية التي كانت 

بالرجوع إلى هذا الحجم الواسع من الخطابات المؤرشفة ، يمكن أن تكون . صوفي بارا قد عاشتها خالل سنوات عديدة

لروحانية التي كانت تنشطها في دورها كوسيط ، بما أنها لدينا فكرة عن األسلوب التي كانت صوفي بارا تعيش به وا

ً  11أخذت مسئولية الرئيسة العامة لمدة  ونقص خبرتها الكامل في الحياة  Joignyالوسط الذي خرجت منه في . عاما

لقليل من الرهبانية فيما قبل الثورة الذي لم يعدها في شيء لوظيفتها ، اضررها لالرتجال ، حيث أنه لم يكن لديها إال ا

. Amiensكثيراً للعمل بمفردها ، خاصة خالل السنوات األولى في ( مضطرة)النماذج للرجوع إليها وكونها مجبرة 

والحس السليم وهذه المواصفات ( الواقعية ، العملية)إن روحانيتها بقت إلى النهاية عليها بصمة التلقائية ، البرجماتية 

راسة الحاضرة لروحانية صوفي بارا ترتكز على تجميع واسع من خطابات مكتوبة هذه الد. تبقى بنضارة الكبيرة اليوم
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ً بكل تأكيد بأن النور الكامل ال يمكن أن يصنع حينما نحاول أن نكشف . بيدها من وجهة نظر السيرة الذاتية ، وعلما

 .  اشخصاً ما ، هذه الوثائق هي األكثر افادة عن العالم الداخلي لصوفي بارا وعن روحانيته

 

 صوفي بارا كمرشد روحي ألعضاء جماعة القلب األقدس 

 

الرغبة في تعريف حب هللا المعلن من خالل قلب ( من خالل)إن جماعة القلب األقدس تتنشط في األساس بواسطة 

ة كما تكون إبر( بدون تغيير)المسيح ، وصوفي كانت دائماً تعود إلى هذا الطموح األول ، مشيرة إلى الطريق بثبات 

كانت صوفي بارا تنطلق من المبدأ أن أعضاء الجماعة تتمنين النمو على المستوى الروحي وأنهن مستعدات . البوصلة

ً وكانت تتكيف مع كل واحدة حتى . إلعطاء ذواتهن الوسائل لذلك الطريق الذي كانت ترسمه كان مباشراً وواضحا

لصحيح ، كانت صوفي تدعوها لعمل اختيار لمسيرة يمكن بعد وضع الشخص على الطريق ا. ترافقها نحو هذه المثالية

لتشجيع تلميذاتها ، كانت تذكر كثيراً شعور الفرح واالزدهار الذي كان يكافيء . بتعميق روحانيتها أن تسمح لها

ن كانت تحذر تلميذاتها ، مع ذلك ، شارحة لهن أنهن اليد لهن م. األشخاص الذين كانوا يتبعون المسيح بحرية وبسخاء

ً من شخصهن وأن مسيرة كهذه ال تحتوي على أي طرق مختصرة  البد لهن من اتباع المسيح خطوة : الدفع غاليا

كانت تذكر القطبية . كانت توسع نطاق هذا الشعار بأساليب كثيرة. خطوة نحو جبل الجلجثة لمعرفة السعادة الفصحية

للقيامة في حياة تلميذاتها ؛ كانت تذكر فعل المسيح في  بين الكائن المخلوق وهللا ؛ كانت تصر على الصفة الخالصية

أعمق الكيان وتأثير ذلك على شخصه ككل ؛ كانت تشرح أن آآلم المسيح هي منبع النمو الروحي ذاته ؛ كانت تحث 

 األشخاص على الحياة في توافق مع روحانيتهن وأن تلتحمن بها ؛ كانت تشرح أن الطبيعة االنسانية ال تهدم بمقدار

بالنسبة لها ، فإن الموضوع هو مسيرة تسمح للشخص . تعميق الشخص لروحانيته ، بل أنها تجد نفسها تحولت به

تسمح للشخص بالتحول من خالل المسيح كلي ( فضائل)، صفات ( عطاء الذات)بمعرفة ذاته وبلوغ السخاء الحقيقي 

 (. صانع الخيرات)الوجود والمنعم 

 

في التأكيد ( فازت ، ربحت)مواصفات منذ بداية خطابات صوفي بارا ، إال أن الكتابة كسبت بالرغم من اننا نجد هذه ال

إنه يظهر بوضوح لكاتب السيرة الذاتية أن ما كانت . والدقة ، عاكسة الطريق الذي اجتازته والخبرة التي اكتسبتها

ً أكثر مما تتطلبه من ذاتها  نصائحها كانت ذات طابع عملي (. سهانف)تطلبه صوفي من أعضاء الجماعة لم يكن شيئا

ً على مفهوم معرفة . بشكل بارز ، خاصة  عند المراحل األولى من النمو الروحي( بسيط)وأولي  كانت تصر دائما

كانت تحذر . الذات ، معرفة ال يمكن اكتسابها إال بتنمية قدرة ما على التأمل في الذات وفي التصرفات الشخصية

وقبول الذات وذلك بالمعنى األكثر اتساعاً للكلمة ، شاملة مناطق الظل والضوء ، ألنه هكذا  تلميذاتها من نقص معرفة

ً )كانت تشرح بالمثل أن وجودنا ، مهما كان فاضالً . تنقاد األشخاص ليعيشوا حياة مزدوجة ، ال يسمح لنا ، في ( صالحا

   .  على بعضذاته ، بتقدير التأثير االيجابي أو السلبي ، الذي لدينا ، بعضنا 

 

، في قلب ( أفعالهن)مسئولياتهن في حياتهن وفي تصرفاتهن ( تحمل)كانت صوفي تطلب من األعضاء تولي 

نصائحها كانت تتضح بكونها ذات معونة كبيرة لحل المنازعات . جماعتهن الخاصة بهن وفي إطار عملهن

لفة ، ولوضع تفاهم جيد بين األشخاص المقاربات ووجهات النظر المخت بين األشخاص ، لتوفيق ( الصراعات)

أثناء المنازعات ، عندما كانت تلقي مشاكل بال حلول في قلب جماعة . من أوساط مختلفة( المنبثقين)الخارجين 

ً على إيجاد تسوية ( تناشدهن)أومدرسة ، كانت صوفي بارا تحثهن  ً )بعضهن بعضا ، بدالً من ترك ( حالً وسطا

ً تفرض ذاتهاقبضات قصوى لألوضاع أو خصو عندما كان عضو من الجماعة في نزاع مع احدى زميالتها في . ما

ً أن تغير األمور في ( موقف ، وضع)قلب الجماعة ، كانت صوفي تعترف بإنها هنا حالة  مؤسفة وكانت تعد دائما

 . أكثرالوقت وفي الساعة ، داعية الشخص ، في انتظار ذلك ، أن يضع وقته لالستفادة لتعلم معرفة ذاته 

وأكثر من ذلك . كانت مقتنعة أنه لو كان الشخص يتمنى حقاً التقدم على طريق الروحانية ، سوف يتعلم أموراً عن ذاته

ً لمعرفة أفضل لذاته ، كانت تشجعه دون كلل أوملل ،  ، عندما كانت صوفي بارا تستشعر بأن الشخص كان ناضجا

بدون . جديدة( تجارب)لتعلم وللمزيد من اكتشاف ذاته على ضوء خبرات كثيراً طوال عدة سنوات ، داعية إياه دائماً  ل

 ذلك ، كانت تسأل ذاتها ، كيف سوف يمكننا أن ننمو أبداً ؟ 

 

صوفي بارا كانت . بدون أن يدرك المسئوليات التي تحويها تلك المسئولية] رئيسة [البعض منهن كان يتطلع إلى لقب 

أنه لو كانت تلك المذكورات تمتلكن صفات عظيمة ، فهن ال تعرفن ( مجاهرةال)تالحظ ، ليس بدون بعض الصراحة 

في رسالة ( إنغمسن ، إلتزمن)كانت صوفي بارا تتمنى أن الالتي إنخرطن . ذاتهن بالقدر الكافي لتولي مسئوليات كهذه
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السلطة بطريقة  ذات سلطة ، تستخدمن إياها بحكمة ، وكانت تطلب من الرئيسات التفكير في أسلوب ممارسة تلك

أنها كانت تمارس مسئوليتها كرئيسة بطريقة  0510في  Irène de Ferryلقد صرت لـ . يمكنها أن تفيد اآلخرين

وبالتوازي مع هذا ، . طلبت منها صوفي أن تتأمل في ذلك. زائدة في الصرامة وكانت تظهر ذاتها بال مرونة وباردة

والخاصة بالتغذية في قلب المدرسة المعنية ، ألنها كانت تعلم منذ زمن ( اتلقته)قدمت الشكاوي التي كانت قد تسلمتها 

طويل أنه حيث كانت تتم الشكوى من الالمرونة المفرطة ، كانت تتم الشكوى بالمثل من التغذية ، وأنه كثيراً ما يكون 

قد طلبت منها في  منذ عدد من السنوات وكانت Ferryكانت صوفي تنصح . نفس الشخص هو المسئول في الحالتين

صوفي بارا كانت تعلم بتمام الثقة إلى . الماضي أن تفكر في التأثير الذي يمكن أن يكون ألسلوب ادارتها على اآلخرين

مرؤسيه وكانت تعي بصراعات ( حجب)أي درجة شخص منخرط في مسئوليات يمكن أن ينتهي به األمر إلى إسكات 

لقد ذكرت هذه المشكلة للرئيسات . من ذلك في قلب الجماعة أو المدارس( أتنتج ، تنش)المصالح الذي يمكن أن تولد 

 . ، الممرضات وأمينات الصندوق( الطباخات)وأشخاص آخرين لهن مسئوليات مثل مديرات المدارس ، الطاهيات 

 

، لتشاركها ( الصدق)، بالكثير من االخالص  Bourges، رئيسة في  Marie de Tinseauعندما كتبت لها 

 :عوباتها ، أجابت عليها صوفي بحرارة ص

 

عند رؤية التأثيرات السعيدة للنعمة والبركة التي يحدثها الصليب والتجارب في نفس مازالت بالخبرة في عمق طرق 

هللا ، ولكنها ال تخشى التنوير ، وهي على العكس تعترف بحسن نية بجهلها ، بأخطائها ذاتها ، وهي باستقامة وإرادة 

أكرر ذلك ، هذه عملية ... ، تريد أن تصلحهم مع تجنبهم بأكثر دقة وفاء في حياتها القادمة( زمة ، حاسمةعا)محددة 

 .حقيقية من روح يسوع

إنه سوف يكلفكن ، بدون ريب ، لمراقبة هكذا . فلتعرفوا أن تقدروا  هذا النور اإللهي وال تسيروا اآلن إال على شعلته

ولكن عادة مراقبة أفعالكن التي يجب عليكن قبولها ، دون ضغط . لتصرف فيكنالطبيعة ومنعها من السيطرة أو ا

 .  وبحرية فكر كاملة ، سوف تجعل هذه الممارسة سهلة ومعزية( اكراه، اجبار، ارغام)

 

بعد كانت تتمتع الجماعة بنمو سريع ، جاذبة إليها دائماً تابعين أكثر وكانت تكبر بسرعة مثيرة مع ترسيخ نفسها دائماً أ

، مما جعل صوفي تخشى أن ينتهي األمر بالجماعة إلى رمز كل نقيض الرسالة الروحية التي كانت قد تأسست من 

كانت تخشى أن تنهك األنفس ، ملغمة بما هو سطحي ، حمل من العمل المفرط وحياة (. االنطالق)أجلها منذ البداية 

ابنة أخت / ن اليسوعيين بباريس قد أكدوا البنة أخ كانت صوفي قد انجرحت بعمق حينما علمت أ. صالة بال طعم

Elizabeth Galitzine  أنها لن تعرف الحياة التأملية التي كانت تتطلع إليها في قلب جماعة القلب األقدس: 

لو أن الحياة التأملية تنقصنا، فإن . إنها خدعة أن نصدق أن الجماعة ال تحتاج إال ألنفس مدعوة للحياة العملية 

األخرى سوف تصبح قريباً طيفاً ، ومحرومات من الحياة ، ما الخير الذي سوف يمكننا أن نفعل ؟ فبدالً إذاً 

وحدة ، فإنه كان يجب علينا أن نعطيها ألنفسنا ، من أن نبعد عن الموضوعات التي تجذب للحياة التأملية وال

أنا مقتنعة أننا نضيع أفضل ... مع مزيد من االندفاع أيضاً ، ألنها أكثر ضرورة بالنسبة لنا عن أي مكان آخر

بسبب الفكرة الخاطئة أنه البد ، للدخول عندنا ، أن تكون الجاذبية الوحيدة لألعمال ( متقدمات)أشخاص 

 .    حين أن كل الالتي كان لديهن دعوة المتأمالت كمبدأ ، نجحن تقريباً كلهن عندناالخارجية ، في 

 

كانت صوفي بارا تحافظ على حياة تأملية داخلية في قلب الجماعة وتشجعها ، دافعة األعضاء بإستمرار فحص 

المزدوجة والتناقضات ( أسلوب التعبير)أعماق نفسهن ، حيث مناطق الظالل ، اللغة ( امعان النظر ، تدقيق في)

كانت لو . كانت تشجع كل ما كان يمكن أن يسمح بالسير في هذا الطريق. تظهر ، سامحة للشخص بمواجهتها( التباين)

 :تشجعها / كانت فريسة الشك ، كانت تشجعه / شعرت أن شخصاً يتردد في التقدم أو أنه كان 

 

 ترين إال هو ، ال تبحثين إال عنه ، بحيث أن في يسوع ، ال( صلبة العود)متى ستكونين متأسسة راسخة 

وكذلك أفعالها ويكون لنا ( روحنا)الخليقة واألنا تختفيان كما لو كانتا على النقيض ؟ إنه حينذاك تتبسط نفسنا 

ولكن هذه العودة ، هذا القلق ، هذا التفكير ، هذه الرؤية ، هذه األحكام ، كل هذه األفواج تتقاطع . السالم

موافقتنا )في داخلنا ، تحطمه أحياناً ؛ بينما حينما نتحرر من هذه الثعالب برؤية ثابتة لربنا وإذعاننا  (تصطدم)

حتى بعد أخطاء ، ( روحنا)لدواعي سروره ، سوف يمكننا أن نضع النظام والسالم في عمق نفسنا ( ، قبولنا

(. مفرط)تن تقلصن إياه بشكل زائد أن. وسعن إذاً قلبكن. ونحن نتحملها ونكفر عنها بحياة تحمل وتواضع

 .    السخاء سوف يولد هذا االستعداد ، ال ترفضن شيئاً للمعلم الصالح بالكالم المتعمد وبرؤية
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Louise de Limminghe  كثيراً النها ( تثبط ؛ تيأس)، التي كانت صديقة لصوفي منذ زمن طويل ، كانت تحبط

 :كانت صوفي تقدم لها باباً للخروج . مة عن نفسها وعن هللابرؤية مظل( مكبلة)كانت تشعر أنها مرهقة 

 

. ،أنت تمسكين بها بين مقبضين( روجك)من فضلك ، وال أستطع أن أكرر لك أكثرمما ينبغي ، وسعي نفسك 

، تنذرك أكثر من الالزم وتشدد ( خالصة)محضة ( رهافة ، ضعف)أخطائك التي ليست إال نتيجة هشاشة 

مجده ، عمله في األنفس . البد أن تمكثي أكثر قرباً من قلب يسوع وال تفكرين في ذاتك! على قلبك ( تضيق)

دخري كل (. لشقائك ، لتعاستك)رفض واحد يكفي لبؤسك (. السائد ، المسيطر)البد وأن يكون فكرك المهيمن 

كما . لفضيلتينصدقي أن كل شيء جيد لتغذية هاتين ا! قدرات نفسك لتأسيس ذاتك في الوحدة والمحبة ليسوع 

... حيث النار التزال تشتعل ، خشباً جافاً ، أخضر ، شوكاً ، أغصاناً مقطعة ( مستوقد ، مدفأة)نلقي في بؤرة 

هكذا سوف ! وتغير من طبيعتها من أجل عمل العنصر الذي يحترق ( ... تغذيها)تحافظ عليها ... هذه المواد 

 . نا بالكامليعمل يسوع في أنفسنا ، لو أننا سلمنل له كيان

 

النهج، تلك ) بينما كان أعضاء الجماعة في مسيرتهن الروحية عبر الصالة وكونهن تحاولن ادماج هذا السعي 

. في حياتهن اليومية ، كانت صوفي تحذرهن ، وهي تحثهن على أال تتركن كبريائهن أوعزة نفسهن تسيطر( الخطوة

، وفقاً لقولها ، لترك الحقيقة األكثر تجرداً  كانت تصر على مفهوم التواضع في الصالة ، الموقف الوحيد المناسب

لم تكن صوفي تترك نفسها للشلل بسبب شعور الخجل أوالفشل ، كما أنها لم تكن . والتكامل الحقيقي تعبر عن ذاتهما

بدالً من ذلك ، كانت تتشبث بوقود الفرح والرجاء المسيحي ذاته ، عالمة بموت وقيامة . تدع اآلخرين يستسلمون لذلك

كل تعليمها ونصائحها كانت ترشد تلميذاتها نحو جبل . ها هو ذا موضع المنبع الذي كانت تأخذ منه روحانيتها. لمسيحا

الصليب ( تستحضر ، تستدعي)خطاباتها تذكر . الجلجثة ، نحو الجلجثة حيث يحدث تحول يسمح بالقيامة وحياة جديدة

ً )في هذا االطار ، وهي ترى ليس غرضاً  ً )عبراً ، بل م( هدفا  :  اجبارياً ، سامحاً بإنتقال ( ممراً ، مسلكا

 

: نحن لن نغني بفرح أقل ! ، ولكنها طالما مماثلة لوضعنا ] أسبوع اآلالم [ لقد ممرنا للتو بأياماً حزينة      

د لنقم معه ونشاركه مجده ؛ ولكن مازال الب. ها هو ذا سبب سعادتنا. ، قد قام spes meaالهلليلويا ، يسوع 

 ! لنا أن نتألم قبل بلوغ هذه النهاية السعيدة 

 

ً ، حتى داخل بناتك ً فشيئا ألن األداة تؤثر في اآلخرين ، حسب مقدار اتفاقك . صدقي أن داخلك سيتجدد شيئا

؛ ولو كان متحداً ، دون تقدمة أية عراقيل ، للمعلم الذي يجعله يتصرف ( يؤثر)مع الذي يجعله يتصرف 

ً  ، فهو يصنع( يؤثر) هذا يحدث في إطار األمور الطبيعية ، ما عسى أن يكون ذلك حينما يكون . تأثيراً مدهشا

ً )اآلمر هو يسوع ذاته وروحه اإللهي ، عندما يجد قلباً منصاعاً  ، متجرداً عن ذاته ، سعيداً ( منقاداً ، مطاوعا

لحياة كما يتحدث عنها الرسول إنه حينذاك الوقت الذي تصبح فيه ا! أن يتألم وأال تكون له حياة خاصة به 

هي مختفية في هللا مع يسوع المسيح ، هي مدفونة معه في موته للقيامة معه ، تاركة الطبيعة في : العظيم 

 . التي تتحدث عنها القديسة تريزا األفيلية( دودة الحرير)القبر ، مثل دودة القز 

 

للعيش ( بالغة)للالتي كن تشعرن بصعوبات كبيرة . صإن الصليب كان يشكل بالنسبة لصوفي بارا السبيل نحو الخال

 : وتذكر بالهدف النهائي الذي كان متبعاً ( الجدل)في قلب المدارس والجماعة ، كانت صوفي بارا توسع النقاش 

 

بما أن يسوع فتحه . أبداً ، لن يمكننا أن ندخل قلب يسوع لو أرادنا الوصول إليه عن طريق آخر غير الصليب

 ! إذاً ، مضجع المجد اليوم ( العار، الذل)عندما لفظ الروح على مضجع الخزي لنا فقط 

 

، تطمئنها انها تصلي من أجلها ومن أجل  Marie de Tinseau، كتبت صوفي لـ 0581أثناء أسبوع آآلم عام 

سر الجلجثة ". يديها] مسيحيه[هذا األسبوع لآلآلم المكرس بالكامل لألسرار التي تمت بين "الجماعة عامة خالل 

خطاباً بتاريخ الجمعة العظيمة . كان يظل المنبع الدائم لتأمالتها ومشاهدتها ، وهذا السر كان يسكن كل أوجه حياتها

أثناء سهرة . ، أي بضعة أسابيع قبل وفاة صوفي ، يبرهن على أنها لم تفقد شيئاً من مهاراتها التحليلية5681عام 

. Adèle Cahier، كان لها نزاعاً علنياً مع سكرتيرة صوفي ،  Blanche Ghirelli خميس العهد ، راهبة شابة ،
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فأرسلت لها هذه . المرأة الشابة لها خطاب اعتذارات( وصلت)واعية بأن صوفي كانت قد حضرت المشهد ، أرسلت 

 : المذكرة الصغيرة كإجابة 

 

تلقيتها مساء أمس ، ومن أجل السطور األكثر ، من أجل الصورة الصغيرة التقية التي  Blancheأشكرك عزيزتي 

ً من عادتك ، والتي خففت  من الحزن الذي شعرت به بسبب طريقتك المحزنة نحو األم الطيبة ( لطفت)تواضعا

Cahier  إنه إذاً لها ، يا إبنتي ، أنه كان يجب عليك توجيه ! ، التي لم تكن تستحق هذا التصرف المتقلب من جهتك

لو أنك ، لم تقومي بأي اصالح من أجلها ، ! لي أنا ، التي لم تشعر إال برد الفعل لمزاجك المتقلب اعتذاراتك وليس 

، أنت بعيدة عن فهم فضيلة  Blancheآه ، نعم ، عزيزتي !  أسرعي بأن تفي بهذا الواجب ، وخاصة ال تتأخري 

تكون راهبة مسكينة جداً ، حتى ال نقول سيئة  إنه ال يمكن إال أن. ومع ذلك ، فكري في األمر بجدية. التواضع المقدسة

ً ال يحارب بإفراط الرذيلة المضادة ، الكبرياء الكريه  إنك سوف تأخذين جيداً هذا التحذير ! الطباع ، لو أن شخصا

 .  خطأً سعيداً : فإذاً سوف نقول . األمومي ، وهو سوف يساعدك على اصالح ذاتك ، وهو ما أرجوه( االنذار، التنبيه)

 

 

 

 

 

كانت صوفي بارا تتولى القيام بمهاماتها كمرشد روحي ألعضاء الجماعة بالكثير من الجدية ، مما كان يمكن أن يقود 

كانت صوفي تالحظ أنه كثيراً ما كانت الموجهات . صراحتها وثباتها كانت تغضب الحساسيات كثيراً . إلى صعوبات

ًء أمام النداءات المتكررة للتفكير والصدق الصادرة من صوفي ، في الجماعة هن االتي كن األكثر استيا( المديرات)

ولكن صوفي كانت تثابر ، شارحة لهن أنها ترغب في نمو . ألنهن كن ترين نقص ثقة في قدرتهن على االدارة

يجابية ، في أن تقمن بمسيرة داخلية وأن تدمجن هذا البعد في حياتهن ؛ هكذا تتكتسبن الصفات اال( مديراتها)موجهاتها 

 .  المطلوبة لحسن إدارة جماعتهن ، سامحة لهن بالتأثير ايجابياً على العمل الحالي في قلب الجماعة( المزايا ، الفضائل)

 

 Philippine Duchesneفي الجماعة ، مثل ( الرئيسية)إن الخطابات التي كانت ترسلها صوفي للشخصيات الهامة 

  ،Aloysia Hardey وAna du Rousier الننسى  ، وEugénie de Gramont   ،Louise de 

Limminghe  وElizabeth Galitzine ال تترك مجاالً للشك بالنسبة للصفات التي كانت تتطلبها من زميالتها ، .

ً تطلب منهن أن تتفوقن على ذاتهن ، وحتى أن تتجاوزن حدود ذاتهن  كانت تحدثن (. تسموا بأنفسهن)كانت دائما

ً أنهن تصرفن بطريقة جافة إذا ظ ً لو جاءها انطباعا نت أنهن لم تتصرفن بشكل مناسب ، وكنت تطلب منهن حسابا

كانت تعيد وضعهن في إطارهن عندما كانوا يقترفون أخطاًء وكانت تقترح عليهن حلوالً (. غير جيدة)بطريقة سيئة 

ى ، فغير ذلك، كانت تذهب ألمر آخر كانت ال تذكرهن باألخطاء الماضية إال إذا ارتكبتن إياها مرة أخر. والتتركهن

المدعوة )عامات ، إما ممثالت عن المناطق -الزميالت الالتي نتحدث عنهن هنا كانوا إما مساعدات. وتصفر العدادات

ً رئيسات محليات ، مديرات مبتدئات ، مديرات مدارس ، ( معاونات مطرانية في القرن التاسع عشر ، إما أيضا

 ً  . ، أشخاص أصحاب مسئوليات مدبرات أواألكثر عموما

 

ً )أشخاص آخرين استفادوا بالمثل  طوال حياتهم من النصائح المعطاة بسخاء من صوفي بارا ، أكان ذلك من ( أيضا

في كل شيء وال تخشى أبداً ( صادقة)كانت صوفي بارا مخلصة . راهبات من العامة أو من المعاونات للرئيسة العامة

مما يظهر لنا إلى أي مدى كانت عازمة على عمل كل ما في وسعها لتأمين الحيوية الروحية أن تقول كل ما تفكر فيه ، 

، متماسكة وكاشفة ( عملية)كموجهة ومؤسسة للجماعة ، كانت صوفي تقترح روحانية براجماتية .   ألعضاء الجماعة

كل فعلها كان يتميز بهذا ، .  الخبرة، متوازنة ومتطلبة ؛ هذه الروحانية اكتسبت عمقاً بمقدار اكتساب صوفي للحكمة و

دون تراخي ، وكان يظهر ذاته على مستوى عملها االداري ، الطريقة التي كانت تستقبل بها عضوات جديدات أو 

مهما كان اإلطار ، كانت صوفي بارا تدعو األعضاء لعمل .  تنفصل عن أعضاء آخرين ، األعمال المالية أو التربوية

ثابت لمعرفة أفضل ألنفسهن وكانت تدفعهن لعطاء أنفسهن بالكامل حتى ترين ( مير للذاتمالحظة الض)استبطان 

لخدمته في كل ( مستشرقة بحبه)ذاتهن تتحولن بالتدريج من خالل المسيح وتكون معرضة لشعاعه عن طريق حبه 

 .شيء

 

 5681-5771نبع روحانية صوفي بارا ، 
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تها ، تعكس بوضوح ما قد اكتشفته خالل حياتها ؛  هذه الروحانية إن روحانية صوفي بارا ، كما تظهر في خطابا

توافقها لدرجة أنها ، في الواقع ، تلصق بها في كل نقطة في مسارها ، في عالمها وفي المفهوم الذي كانت تتخذه 

ميالدها في  أوالً ( : من مراحل ليست بقليلة)إن مسيرتها مرت من عدة مراحل . لنفسها من حياة مكرسة التباع المسيح

، وأخيراً وفاتها في باريس في الساعة الحادية عشرة مساء ليلة  0881ديسمبر  00الساعة الحادية عشرة مساء ليلة 

بسلسلة من األحداث التي ( اقترنت بسمات ، عالمات أثرت فيها) كانت طفولتها قد تميزت . 0518خميس الصعود في 

؛ تربت في أرض تأثرت بمؤسسة بأديرة الـ  Bourgogneجذورها في  كانت توجد. كانت لها آثاراً طوال حياتها

cisterciennes  ومؤسسةCluny  وكذلك جماعة الـ ،Templiers . ليس ببعيد منJoigny  الكنيسة الكبيرة ،

 (إلتقاء)القرن الثاني عشر ، كانت تشكل نقطة تجمع ( بناء)، عمل  Vézelayمادلين في  -القديسة ماري ( بازيليك)

ً هناك حيث وعظ . Jacques-de-Compostelleللحجاج الذي كانوا يذهبون إلى القديس  القديس ( بشر)إنه أيضا

Bernard الحملة الصليبية الثانية  . 

 

هذه الحماسة الرهبانية الكبيرة احتفظت بكل قوتها في أعقاب االصالح ، بهذا الكم وبهذه الجودة حتى ان قسم الـ 

l’Yonne ي القرن الثامن عشر كواحد من األكثر كان يعتبر فjansénistes ولدت صوفي بارا في هذا . بفرنسا

ً كان قد احتدم . 0881ديسمبر  00االطار الروحي في ليلة  في ( اندلع)كانت قد ولدت في ظروف درامية ألن حريقا

Joigny بارا ، بحسب رأي الجميع ،  كانت صوفي. ، كما كتبت هي فيما بعد" خارجة من والدتي بالقوة . "تلك الليلة

كان لديها وعي كامل بالكون (. دون توقف)مليئة ثقة بالنفس ، يقظة ، منتبهة ، مليئة بالفضول وتسأل أسئلة بإستمرار 

لم يكن عندي سوى سبعة عشر شهراً عندما أدركت أنني : "ابن أختها / الذي كانت تنمو فيه وقالت البن أخيها 

إنها نجت عند والدة . ، والديها ، كانت صوفي طفلة معجزةMadeleine Foufféو  Jacquesبالنسبة لـ ". موجودة

ً ، في قلب الشتاء ً مندلعا نمت صوفي محاطة بالحب المندهش والعاطفة التي كانوا . سابقة ألوانها ، بينما كان حريقا

 Marie-Louise (0580-0882.)، وأختاً أكبر ،  Louis Barat (0588-0815 )كان لها أخاً أكبر . يحملونها لها

 

ً للنبيذ والبراميل وكان يبيع نبيذه في . Joignyفي Jacques Barat (0521-0880 )ولد  .  Picardieكان صانعا

كانت من عائلة أكثر ثراًء من . 0818عام Madeleine Fouffé (0500-0882 )من  Jacques Baratتزوج 

كانت موهوبة . وكانت قد قامت بداراسات جيدة ؛ كان لديها أيضاً حس األعمال التجارية Jacques Baratعائلة 

بحساسية كبيرة ، متأثرة بعمق من فلسفة األضواء ، كان لديها الكثير من الطموح بالنسبة لنفسها وبالنسبة لعائلتها 

فيه جاراتها لقراءة روايات اليوم كانت قد اختلقت دائرة أدبية في مطبخها ؛ كانت تجتمع . وكانت تشغف باألدب

سنة ، كانت  00في سن . والدة صوفي علمتها الطهي ورعاية المنزل ؛ ولقنتها أيضاً الحياكة والتطريز. والتعليق عليها

 Louise-Sophieخالها ، / البنة عمها  0810عندما كانت اماً روحية في . صوفي قد تعلمت الكثير من والديها

Guillot عندما أصبحت أماً روحية البن عمها 0818؛ بينما ، في ( أقمشة)ها على أنها عاملة منسوجات ، تم تقديم ،

Pierre Barat  (.كرم)، وصفوها بعاملة النبيذ 

 

 Saint-Thibaultتأثر النمو الروحي لصوفي بارا بعائلتها وبإبرشيتها ؛ وكانت تذهب من جهة أخرى إلى كنيسة 

، كان هناك احتفال بالقديس ( المذكورة)وبين االحتفاالت المعنية . وكل أيام األعياد لحضور القداس في جميع اآلحاد

في  Martinالكروم ، وعيد القديس  ( غرس)في يناير ، مع موكبه ، البراز هكذا زراعة  Saint-Vincentمنصور 

النسيج ( تعزز)وكانت توطد هذه االحتفاالت كانت تجلب حرارة ولون للحياة االبرشية . نوفمبر في وقت حصاد العنب

بمناسبة المناولة األولى لصوفي ، قدمت لها والدتها كتاب الصلوات الخاص بها التي كانت قد اكتسبته . المجتمعي

ً  08عندما كان لديها  وكان ال يحتوى إال على العهد الجديد ، المزامير " دليل المسيحي: " كان عنوان الكتاب . عاما

-Port-Royal  ،Louisهذا الكتاب كان عمل واحد من علماء . الفرنسية ، دون أدنى تعليقوقدوة يسوع المسيح ، ب

Isaac  سيد ،Saci (0158 – 0101 )خالته كانت األم / عمته . ، الذي ترجم النصوصAngélique Arnauld  ،

جميالً من العبادة كان كتاب الصلوات عمالً . أب اعتراف الجماعة Saci، وخالل زمن ، كان سيد  Port Royalمن 

بالفرنسية نصوصاً  Port Royalفي هذه الحقبة ، نشر . والتقوى وصوفي حافظت عليه بجوارها حتى يوم انتقالها

؛ هذه النصوص ( 0182-0800( )مذهب الهوتي)كتابية عليها بصمة العبادة وكانت توافق هذه المرحلة الينسينية 

ة العقيدة الكالفينية فيما يخص المصائر والهوت اليسوعيين الذي كان يرى كانت تحاول أن تجد طريقاً ثالثاً بين صالب

إنه ال مجاالً للشك أن كتاب الصلوات هذا خو الذي قاد صوفي لقراءة الكتب المقدسة . كمفتي في قضايا الضمير
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ذلك ، كانت في  النصوص التي ذكرتها واألكثر تكراراً في أعقاب. بالفرنسية( الكتاب المقدس ، األسفار المقدسة)

 .الخاصة بالعام الجاري( الطقوس الدينية)المعظم مستخرجة من العهد الجديد والمزامير ، مثل ليتورجية 

 

، الممارسة الينسينية كانت تشكل مشكلة ولم تكن بكل وضوح في متناول  Joignyبالرغم من كونها مغروسة في 

 Madeleineالينسينية وبقت ( تشدد)بية عليها بصمة صرامة قد تأثرت باألخص بتر Foufféكانت العائلة . األطفال

Fouffé أتباع تعليم يانسن ، : عندما كانت طفلة ، كانت المدينة منقسمة في معسكرين . متشبعة منها بعد زواجها

، أسقف  Jean-Joseph Languet de Gergyعندما أصبح  0812بلغ هذا االنشقاق ذروته في . وتالميذ روما

Soissons  رئيس أساقفة ،Sens (0881-0812 ) ًزعيم الينسينية ،  ( عالنية)وعندما عارض جهراCharles de 

Thubières de Caylus (0888-0828 ) أسقف ،Auxerre . حتى يتم اضعاف سلطة الينسينية فيJoigny  ،

 Joigny ابرشيات – Saint-Thibaultو Saint-André  ،Saint-Jeanفي  Languet de Gergy( نصب)عين 

رسمياً  Saint-Thibaultكاهن ابرشية ( استنكر)، أدان  0810في (. الفكر)كهنة تكذب هذه اإليديولوجية  –الثالثة 

على الصعيد العملي ، هذا كان يعني أن أبناء الرعية كان . 0811التأثيرات الينسينية في ابرشيته ، كما فعل خليفته في 

وإال سيقعون تحت " Unigenitus" في فقاعة ( اعالنها)باوي كما تم تصريحها البد لهم من االنضمام إلى الخط البا

تابعين  Joignyمنذ هذا الوقت ، الذين كانوا في (. الحرمان من األسرار)رفض األسرار لهم ( تحت عقوبة)طائلة 

 Joignyفي  كان هناك أشخاص. لمليء واجبهم الفصحي من االعتراف والتناول Auxerreللينسينية ، ذهبوا إلى 

أثناء طفولتهم وحتى بلغا سن .  الذين تم استدعائهم للدخول في الصف تحت طائلة أن ترفض لهم األسرار األخيرة

 . Saint-Thibaultهذه التمزقات في قلب ابرشيتهم في  Madeleine Foufféو  Jacques Baratالرشد ، تكبد 

 

ً في هذا المناخ وتأثرت به ، لمحت لهذا أثناء اجتماع مع شابات كن تستعدن  0581 في. غمرت صوفي بارا أيضا

 .في جماعة القلب األقدس( نهائياً )لصياغة النذور النهائية قبل االندماج جدياً 

 

هناك حقيقية في الحياة بعض الظروف ، بعض األحداث ، قليلة األهمية في ظاهرها وال تترك أحياناً امكانية 

أني ولدت في عائلة ينسنية ، ومتعلقة جداً بهذه الطائفة ... إنه جيد أن تعلموا .كبيرة للتأثير على الخطط اإللهية

 .التي كانت دائماً تظهر ذاتها كعدو لدود لعبادة القلب األقدس

 

لقد وجد في محل صور، نقشتين جميلتان للغاية تمثالن الواحدة قلب يسوع األقدس واألخرى قلب مريم 

التي ، ناسية سبل وقايتها القديمة ، استقبلت بفرح هذه الهدية من  Baratم فإشتراهما وأرسلهما لمدا. المقدس

إبنها الحبيب ، و، بالرغم من مالحظات عائلتها ، من واحدة من أخواتها باألخص ، وهي متعلقة جداً بالخطأ ، 

 ، دون أن تهان( الذعر ، الرعب)وجعلتهم يضعون الصورتين في إطار ومكثتا هنا طوال زمن الخوف 

 .أبداً ، وال حتى أن تالحظ في الزيارات المنزلية المتكررة التي تمت أثناء هذا الوقت( تسب)

الذي نجا من  Louisتعتبر هذه الصور رمزاً لحماية هللا تجاه عائلتها ، وباألخص تجاه  Madame Foufféكانت 

وفي ، الذي فرض على أخته ، أخو ص Louisإنه مع ذلك . المقصلة ، وكانت تحافظ عليهم بوضوح في مطبخها

صرحت . ينسينية متقشفة وصارمة ، تدخالً أفسد عليها جزًء من طفولتها وكانت له آثار دائمة على مستوى صحتها

أخي تولى مباشرة بعد ذلك تربيتي وأصبح " 0851صوفي بعد ذلك أنها كانت ال تهتم إلى سن سبع سنوات ، ولكن في 

ً ليس فقط معلمي ، ولكن معلم أبي و ( الوظيفة)الدور ( استولى على)اغتصب  Louisبكلمات أخرى ، ". أمي أيضا

 :الوالدية ، واضعاً نهاية بهذا الواقع لطفولة صوفي 

 

على تقدم نفس أخته من خبرة في العناية ( حمية ، غيرة)قد أعطيت لعناية أخ ، أكثر حماسة 

فكر في أن يصنع من أخته قديسة ولذلك لم يستخف ... الضرورية لبنية ضعيفة ورقيقة( الرعاية)

كان يجعلها تعمل دون أن يعطي اطالق السراح ... بأن يصنع منها إمرأة عالمة( يحتقر ، يزدري)

كانت أسيرة؛ ربما لو كانت أقل ( الروح)هنا ، هذه النفس . ضروري بالنسبة لسنها ولقواها البدنيةال

من ( يتكبد ، يتألم)احتجازاً ، كانت ستكون مربوحة بدرجة أقل ؛ ولكن ال يزال أن الجسد يعاني 

 . ذلك

 

ا ما كان قد تعلمه ، أوالً في منزله هو نقل إليه. ومنذ ذلك الحين ، اضطرت صوفي لالنحناء لمتطلبات أخيها األكبر

الذي أدمجها لدراسة  Sens، وأخيراً في االكليريكية في  Joignyفي  Saint-Jacquesمن معلم ، ثم في مدرسة 
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ً بعد أن جعلها أخاها تحضر ( شدة)هذه العالقة ، متغذية بالخشية واالحترام ، أصبحت أكثر كثافة . الكهنوت أيضا

رعبت )عاماً في هذه الحقبة وقد اعترفت بأنها ذعرت  00صوفي ، لم يكن لديها سوى . شريرةلجلسة طرد لألرواح ال

ً سراً في باريس بعد أن قضى  Louisإن مكانة . من هذه التجربة( ، أرهبت البطولية اكتسبت هيبة عندم رسم كاهنا

كانت تقدم لصوفي بعض ( بر عليهاباالكراه، المج)المفروضة بالقوة  Louisفي الواقع ، غيابات . فيها عقوبة سجن

. الراحة وكانت حينئذ أكثر حرية جداً للذهاب للكروم مع أبيها وأن تنغمس في القراءة ، متشجعة في ذلك من أمها

 Samuelلـ  Clarisseلقد أنهت أجزاء ضخمة من . les contes de Marmontelو Don Quichotteشغفت بـ 

Richardson  فصوالً جديدة من هذه . لدرجة عالية كانت موضة في فرنسا في ذلك الوقت (معنوية)، قصة أخالقية

ً وكانت مقروءة في منازل فرنسية عديدة ، منها منزل عائلة  والدة صوفي كانت . Baratالرواية كانت تنشر شهريا

كانت . في المطبختتأمل ابنتها بفخر حين قراءتها لهذه الفصول بصوت عال أثناء صالونات القراءة التي كانت تنعقد 

هي اعترفت بأنها كانت تخاف أن . Virgileبكتابات ( تستمتع)صوفي تقرأ جيداً بما يكفي الالتيني وكانت تتذوق 

 . "    إنها ليست مسيحية بل فرجيلية: " يقول لها المسيح وقت مثولها أمامع 

 

ي اصطحاب صوفي معه ليجعل تربيتها العودة إلى باريس بأسلوب دائم وكان ينو Louis Baratبعد رسامته ، قرر 

على هذا السفر ،  Madame Foufféبالرغم من كونها مليئة بالطموحات من أجل صوفي ، اعترضت . كاملة

والديه بأن  Louisومع ذلك ، بعد أن وعد . الكاملة Louisمستشعرة أن صوفي ربما تكون كذلك تحت سيطرة 

أي خطر وأن صوفي ستكون في صحبة شابات في عمرها ، انتهى  مسكنه المؤقت في باريس سوف يكون بعيداً من

كشفت صوفي أن جيران والديها كانوا قد عاتبوهما ألنهم تركاها تذهب إلى . والديها إلى الموافقة على تركها تغادر

، عاشت صوفي بارا هي وزميالتها في  Louisتحت إدارة . ، أثناء مليء االضطراب الثوري 0818باريس في 

كان اليوم يبدأ . ، دراسة ونقص في النوم( بسيطة)س حياة رهبانية مكونة من صمت ، صالة ، وجبات مقتصدة باري

لو كانت الواحدة أو (. جاف)وخبز يابس ( البارد ، المنعش)بالصالة ، يليها القداس وإفطاراً محدداً بالماء العذب 

كن تدرسن الكتب المقدسة . ي عملها قبل أن تستطع الطعاماألخرى لم تنتهي من واجباتها من األمس ، كان البد أن تنه

( أثارت ، نشطت ، نبهت)كل االعمال األدبية التي كانت قد حفزت . ، آباء الكنيسة ، الرياضيات ، الفرنسية والالتينية

ً ( محرمة)خيال وحساسية صوفي كانت محظورة  تينية عن بدالً من ذلك ، لقد تعلمت المزامير بالال(. بالكامل)تماما

 Louisالشيء كان يفلت من . ظهر قلب ، وخاصة المزامير الطويلة للتكفير عن الذنوب والتي ترجمتها للفرنسية

Barat لو كان يرى أن صوفي تستمتع في دراسة هذا أو ذاك ، كان ينتقل . وكل شكل من أشكال التلقائية كان يقمع

 . مصادراً حتى طرود الغذاء التي كانت ترسلها لهم أمهم كان ينظم حياتها بأقل تفاصيلها ،. فوراً ألمر آخر

 

ً شقيقته في باريس ، استولى  ً من . على فكرها حينما أصبح مديرها الروحي Louis Baratبعد أن سجن بدنيا ملهما

من عيوبها وهو يمثلها ( بالكاريكاتير)صوفي ، ساخراً ( نقائص)أقل عيوب  Louis، صحح  Jérômeالقديس 

ً في أن تكشف له أقل خطأ. بطريقة شائنة بصفة خاصة قلة خبرته وعدم . كان يطالبها بأن تعترف له كل يوم ، ملحا

ً االضطراب في فكر ً ، زارعا صوفي وشاعراً  مرونته كانت تصنع من هذه االعترافات اليومية جلسات تعذيبية حقا

يوماً ما ، مندفعاً من (. ضائقات ، مشقات)كان يفرض عليها يومياً عقوبات وصعوبات . إياها بالذنب إلى أقصى درجة

كان . ابن خال كانت قد إلتقت به في الشارع/ على وجهها ألنها كانت قد احتضنت ابن عم  Louisالغضب ، ضربها 

. ى أعماق كيانها ، كثيراً عالنية ، مطالباً إياها بالطاعة المطلقة إلى أعلى درجةإل( إذاللها)أسلوبه يرتكز على إهانتها 

إلى آخر أيامها من ( ؟)نفسها قد تأثرت إلى الحديد األحمر . فقدت كل عزة نفس ورفضت كثيراً أن تأخذ المناولة

( مفزوعات)ي كن متروعات إلى زميالتها الالت. فحوص الضمير اليومية تلك ، وكان الندم يقرضها لسنوات عديدة

ً : "عند علمهن باألسلوب الذي كانت تعامل به من أخيها ، صرحت  ً . الأرى شيئا . " يقال لي شيء ، أطيع. ال أظن شيئا

 . "  كنت أبكي كثيراً . لم أكن أستقبله دائماً شاكرةً : "عدة سنوات بعد ذلك ، اعترفت 

 

 (في بيتها) حة إال في الخريف حيث كانت تعود عندها، بدون را1800 إلى 1795 عاشت صوفي بارا هكذا من

إنه كان عندها  .(رحيل جديد) وكانت في فجر مغادرة جديدة 1800 عاماً في 21 كان لديها .لتساعد أثناء حصاد العنب

كانت تدين به لظروف  كانت طفلة يقظة ، موهوبة بحساسية طبيعية وبنضوج .تشكلت روحانيتها وفي إبرشيتها حيث

كانت موهوبة بذكاء كبير ؛ وعالوة على ذلك ، كانت أكثر تعليماً وثقافةً من أغلب  .إدراكها (صحوة) تها ويقظةوالد

بالرغم من كونها تشربت من  .النساء المنبثقات من طبقتها المجتمعية ، بسبب تشجيع والدتها وأخيها ، كل على طريقته

لنفسه من الينسينية أثر  Louis Barat إن المفهوم الذي كان يصنعهعبادة كلها ينسينية والتي غذت حياتها الروحية ، ف
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 قضت صوفي بارا باقي وجودها تنسج لنفسها القماش .(ضحمة) آآلم هائلة (سبب ، أصل) مصدر فيها بعمق وكان

 .الخاص بها انطالقاً من هذه الخيوط الموصلة (النسيج)

 

 

. Varinفي باريس حينما إلتقت بكاهن ، األب  0522خريف عام  لصوفي في( تعرض على)أفقاً جديداً بدأت أن تتقدم 

Joseph Varin  روى لها قصةLéonor de Tournély (0818-0818 ) الذي قد رسم معه فيSaint-Sulpice 

جماعة "من الرجال والنساء والتي سوف تسمى في ذلك الحين ( مستقلة)والذي كان يحلم بتأسيس جماعات منفصلة 

في  Vienneبالرغم من أنه قد نجح في تأسيس جماعة من أجل الرجال ، إال أنه توفى قبل األوان في . "القلب األقدس

هذه الحادثة كانت تبطن بعد آخر كان سوف يمارس . قبل أن يمكن للجماعة من أجل النساء أن ترى النور 0818

 Nicolasيسوعي قديم مسمى  ، Turinفي نهاية القرن الثامن عشر في . تأثيراً على صوفي سنوات بعد ذلك

Diessbach عن طريق قراءات روحية ، صالة وارشاد . خلق عدة مجموعات سرية مشكلة من علمانيين وكهنة

روحية ، معيداً تجميع علمانيين وأعضاء من رجال الدين ، التي كانت ( صفوة)نخبة  Diessbachروحي ، كون 

أمام التيارات المعاكسة التي كانت تهز أوربا ( تصمد ، تنجو)الحياة  سوف تسمح للكنيسة الكاثوليكية أن تبقى على قيد

بـ  Habsbourgوأمضى بعض األوقات في محكمة  Diessbachلقد انتشر تأثير . بأكملها في اليوم التالي من الثورة

Vienne  حيث أصبح المدير الروحي لـLéopoldine Naudet . بجوار ( سيدة شرف)كانت وصيفة الملكة

ً . Louise Naudetيدوقة النمسا ، وكذلك أختها أرش . بعد ذلك في حياة صوفي( رائداً )لعبت االثنتان دوراً قياديا

Diessbach  كان بالمثل على اتصال مع كهنة القلب األقدس فيHagenbrunn  بجوار ،Vienne  رهبنة مؤسسة ،

 .  Léonor de Tournélyمن 

 

كان لهذا . Alphonse de Liguoriكانت تلهم من الهوت  Turinفي  Diessbachإن المجموعات المؤسسة من 

، 0811عملية اعالن القداس في حد ذاته لم يبدأ إال في . الالهوت تأثيراً متزايداً في روما في نهاية القرن الثامن عشر

( كتمهيد)بضعة سنوات قبل ذلك ، كمقدمة ( بثت)كانت قد نشرت ووزعت  Alphonse de Liguoriولكن كتابات 

المعتبرة التي كانت تفصل بين ( الفجوة)الهوة ( يسد ، يشغل)كان الالهوت الليجوري يحاول أن يمأل . لهذه العملية

 Brunoاألب . المؤمنين على االعتراف والتناول تكراراً للتقرب من المسيح( تناشد)رجال هللا ، وكانت تحث 

Lantéri  واحد من تالميذ ،Diessbach  فيTurin ،  تبنى الهوته وأثر على مجموعات عديدة فيle Piedmont 

هذا الالهوت الجديد انتهي بالبلوغ إلى . من خالل كتاباته واألعمال التي كان يعطي ذاته لها أثناء رياضات روحية

Chambéry  في مملكة ،Savoie  كتابات وتأثير  0508المجاورة وعرف انطالقاً لدرجة أنه منذLantéri  بدأت أن

، ثم الكهنة  Charles Leblancو  Eugène de Mazenodغمر بعض أعضاء من رجال دين فرنسا ، من بينهم ت

Grousset  ،Villecourt وDelalle . يتناقض )ولكن األغلبية ظلت منغلقة لهذا الالهوت الجديد مادام كان يتعارض

إن واقع االعتراف أو التناول تكراراً ، . رمةمع روح وممارسة الينسينية الصا( ، يتضارب ، ال يتوافق ، ال يتمازج

زائدة للغاية ؛ كانت ، ( لبرالية)، كان ينظر كأنه ممارسة تحررية  Alphonse de Liguoriكما كان يدافع عن ذلك 

 . عالوة على ذلك ، الهوتاً مستورداً ، من وراء الجبال ، ومشجعة من روما

 

بعد من هذا التيار الروحاني ، كانت سوف تتشرب منه بعد ذلك ، ، لم تكن صوفي بارا قد تأثرت  0522حتى في 

ً وأبداً ، من سلوك  ً لها بطرد السحابات السوداء التي كانت تسكن فكرها ، متأثرة دائما ، حتى تبزغ  Louisسامحا

إذاً  من سنواتها األولى ؛ كانت سوف تسطيع( طروبة ، زاهية ، ساطعة ، مبتهجة ، مرحة)الشمس من جديد مشرقة 

ً للمهمة التي سوف تنخرط بها  تستثمر ذاتها ، )أن تذهب إلى األمام ، أكثر ثقة في ذاتها ولديها رؤية أكثر وضوحا

حيث ، في نهاية فترة طويلة من  Amiens، ذهبت إلى  0520في . ولكن كل ذلك كان أمامها. خالل حياتها( تلتزم بها

كان البد لصوفي أن تصارع . لجماعة القلب األقدس الوليدة الصراعات والمعارضة ، كانت ستصبح رئيسة عامة

أن تنتصر عليها ( كانت على وشك)طويالً لتأسيس الجماعة ، وكان عليها التغلب على عوائق كادت ( تناضل ، تكافح)

مع إليها ، أنها اكتسبت قوة داخلية وقدرة على أن يس 0508و 0520إنه في خالل هذه السنوات ، فيما بين (. تنال منها)

حدد نهاية  0508المجلس العام لـ . ، واضعة حجر األساس للرسالة الروحية التي سوف يمكن للجماعة أن تنخرط فيها

ً قد صدرت بخصوص سلطة صوفي بارا ورسالة جماعة القلب األقدس الخطاب . فترة طويلة التي كانت بها شكوكا

آلن في موقع التحكم وأن مستقبل الجماعة أصبح من اآلن أكد على كونها ا 0508الذي وجهته ألعضاء الجماعة في 

 :فصاعداً مؤمناً 
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على عبادة قلب يسوع األقدس ، ويجب أن ( في األساس)جماعتنا في المبدأ تأسست في المقام األول 

تكون مخصصة ومكرسة لمجد وعبادة هذا القلب اإللهي لدرجة أن كل األعمال والوظائف التي 

تلك هي الغاية المجيدة ...  بهما كما بغايتها الرئيسية( متصلة ، متعلقة)مرتبطة  تشملها يجب أن تكون

أكرر ذلك ، تلك هي الغاية التي يحلو إلى هللا أن يظهرها في مبدأ ... والمحبوبة لجماعتنا الضغيرة

 .جماعتنا

 

واقف ، ألنه كان لديها للتمتع على إدارة كل أنواع األشخاص والم( تتمكن)إنه ال مجاالً للشك أن صوفي كانت قادرة 

لقد أثبتت ذلك عندما استطاعت . ، التربية وقدرة التفهم ، ومواهب فطرية لمديرة( للحصول عليها)بالمهارات والذكاء 

أثناء هذه السنوات ، ذهبت للقاء بعض العدد من األشخاص الذين وضعوا أنفسهم . 0508أن تخلق الوحدة أخيراً في 

من خالل دعوة حقيقية وأنها كانت قد لعبت دوراً حاسماً كمؤسسة ( تتنشط)ين أنها كانت تتحرك تحت سلطتها ، معترف

من بين األشخاص الذين كانوا يساندونها . هذا السند ساهم بشكل عائل في إعطائها المزيد من الثقة في ذاتها. وكمديرة

 Pierre de Clorivière  ،Philippe؛  Thérèse Maillucheauو  Philippine Duchesne، نجد مرة أخرى 

de Brouillard  ،Jean Montaigne  واألبLamarche . هذا الكاهن كان قد رافق كارميليتCompiègne 

 .الالتي كن محكوم عليهن بالمقصلة أثناء الرعب ؛ فإنه لم يتوقف إذاً من ابراز أهمية دور صوفي بارا كمؤسسة

 

، أصبحت صوفي معلمة العمل بنمو سريع ، أوالً  0508تها كرئيسة عامة في بكونها إنقادت من جديد للحياة في وظيف

،  Louisianeعلى متن سفينة إلى  Philippe Duchesneصعدت . في باريس ، ثم في مدن أخرى في فرنسا

ً في . Piedmontوفي   Savoieالجماعة بالمثل في ( ترسخت)وغرست  نجحت صوفي بارا في عمل إصالحا

ً مع من كانوا قد حاربوها ، وباألخص  Amiensجماعة  عديدة كانت . Eugénie de Gramontوصنعت سالما

،  Eugénie de Gramontالالتي في قلب الجماعة كن حزينات لرؤية الصداقة التي كانت صوفي تكرسها لـ 

ستوى العاطفي وبالرغم من ذلك فإنه مما ال يدع مجاالً للشك أن هذه الصداقة ساعدت صوفي على النضوج على الم

وظائفها كرئيسة عامة كانت تطلب منها الكثير من . وعلى كسب المزيد من الثقة في ذاتها في تلك المرحلة من حياتها

سريع ؛ ومن جهة أخرى كانت ( توسع ، انتشار ، نمو)الطاقة وصحة جيدة حتى تستطيع أن ترشد جماعة في امتداد 

ومرضت بشكل خطير ؛ حتى أن  0501تدهورت صحتها في . صوفي تمرض تكراراً وكثيراً ما كانت منهكة

وصلت لتشخيص بين ( )معين)الحيوي قد قيل في وقت ما ( التنبؤ ، تقدير تطور المرض المحتمل)التشخيص ، التوقع 

بالقدر الكافي ، ذهبت إلى جنوب فرنسا لتتعافى وقامت ( استردتها ، تعافت)عندما استعادت صحتها (. الحياة والموت

جماعة ، . Turin، إما في  Chambéry، إما في Joseph-Marie Favre (0810-0515 )ياضة مع كاهن ، بر

وابتداءاً من هذه . Turin، كانت تبدأ في أن ترى النور في هذه الحقبة في  Louise de Limmingheمدارة من 

( ظلت)إلتحموا بصداقة كبيرة بقت  Joseph-Marie Favreو   Louise de Limmingheالحقبة صوفي بارا ،  

لقد ظهر بوضوح أن هذه الصداقة كان لها في األساس هدف مساندة . 0515في  Joseph-Marie Favreحتى وفاة 

 .  صوفي في دورها كمؤسسة وكرئيسة عامة

 

وكان يبدأ  Piedmontالذي كان يسود  Alphonse de Liguoriقد اكتشف الهوت  Joseph-Marie Favreكان 

بفضل هذا الالهوت الذي كان يدعو إلى اعترافات ومناوالت متكررة ، منقادة بروح . Savoieأن يفرض ذاته في 

ترك المكان لخالق  Joseph-Marie Favreتهدئة ومصالحة حقيقية ، فإن اإلله المخشى والمتباعد الذي كان يسكن 

يهاجمونه بإستمرار ، متهمين إياه  Chambéryء حتى لو كان زمال. يمكن أن يثق فيه ويستطيع أن يكون بالقرب منه

 :عن موقفه بقوة  Favreبالهرطقة ، دافع 

 

 ً  .أنا من وراء الجبال من كل نفسي. أنا لست مهرطقاً وال محتجاً ، وال ينسينياً وال حتى جاليكانيا

 

من  0522باريس في ، عادت صوفي للتأثيرات الروحية التي كانت قد تشبعت بها في  0501في  Favreعند لقاء 

ً الحركة  Léonor de Tournélyلم تكن قد اكتشفت . Joseph Varinخالل  فقط ، ولكنها كانت تابعت أيضا

أعادت . Nicolas Diessbachمن اليسوعي القديم  Turinالروحية التي بدأت في نهاية القرن الثامن عشر في 

 .   ة حرجة في حياتها، أثناء مرحل 0501صوفي بارا اكتشاف هذه الروحانية في 
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بصوفي ، كان من الصعب عليه أن يصدق أن االجهاد ، استطاع ، وحده ، أن  Joseph-Marie Favreعندما إلتقى 

كان شعوراً بالذنب دائماً يقضم صوفي وكان يهيأ لها أنه بسبب ذلك أنها لم تكن . صحتها إلى هذا الحد( يدمر)يضعف 

 ً وأنها لم تكن تعرف السالم الداخلي ، وأنه أيضاً جزئياً بسبب ذلك أنها كانت مفرغة  تستطع أن تذهب إلى األمام روحيا

كانت تتولى القيام . أحاديثه بأن طلب منها التأمل في حياتها في قلب الجماعة Favre( سند)دعم . من كل طاقة

جماعات، المدارس كان إجهادها بسبب اجتماعات ال تتوقف تخص ال. بمسئوليات معقدة كمؤسسة ورئيسة عامة

كتابة خطابات ، سفريات ، رغبة عميقة كانت لديها في أن تحافظ على اتصال شخصي : والمؤسسات ، بسبب أيضاً 

االنا الخاص ( جامل ، أطرأ على)يتساءل لو أن نجاح جماعة القلب المقدس لم يكن قد تملق  Favreكان . مع األعضاء

ً )بصوفي ، مسبباً فيها انزعاجاً  صوفي بارا ، التي كانت تتعامل مع أشخاص ينتمون إلى طبقة النبالء ، . ميقاً ع( ضيقا

في وسط كان بعيداً عن طبقتها االجتماعية ( تنمو)إلى الكنيسة وإلى الدولة ، بما فيها العائلة الملكية ، كانت تتطور 

الرجوع، )أخذ بعض الخطوات الكبيرة ، كانت تحتاج إلى ( المسافة)حتى تقوم بهذه النقلة . وعن وسطها العائلي

إنه ال يمكنها االستمرار في . وإلى إتزان في حياتها( حل وسط ، وفاق)للوراء ، إلى الوصول إلى تسوية ( االرتداد

 :      فيم تكون مفيدة الرياضة التي كانت تقوم بها  Favreالحياة هكذا ، وذكرها 

 

اعتدلي ... على كل ما يعارض هذه الوحدة البد لك من التغلب. إن هللا يدعوك التحاد حميم معه

ً إلى هللا من انتباهك إلى هذا  ً في العمل واعتدلي جيداً لدرجة أن تكوني أكثر انتباها واعتدلي أيضا

من األعمال التي ، وبالرغم من ضرورتها ، تأتي ، بالرغم ( الخليط ، المزيج ، الفوضى)الصخب 

وإنك عليك واجباً نحو هللا ونحو ذاتك قبل واجبك نحو   من كل شيء، بعد شئونك الروحية الكبيرة ؛

 .اآلخر ؛ وال يمكن أن تعطي سوى من فيضك

تناولي تكراراً كلما أمكنك ذلك ؛ إن نفسك المسكينة طالما تحتاج لذلك ؛ كل يوم سيكون ... 

 لذلك ؟( منصاعة ، منقادة ، مطواعة)مطيعة ( ال تكونين)لماذا تكونين ... األفضل

 

 Louise de Limminghe سألت Favre لماذا تشعر صوفي بارا بالذنب لهذه الدرجة : 

 

 

تأتي بعض الشيء من طبعها، ( الصالحة)الضمير وقلق والدتك الطيبة ( تبكيت)األحزان ، وخز 

وبعض الشيء من اإلرشاد الخاطيء الذي إتبعته منذ زمن بعيد ، ولكن باألخص من الشيطان الذي 

لها الوقت الثمين وهو يشغلها بال فائدة بذاتها وبأن يجعلها تدور بال ( يبدد)ضيع ال يهدف إال ألن ي

 . توقف مثل السنجاب حول ضميرها

 

على تشجيعها ، وهو يحثها على أن تؤمن من كل كيانها بأنه يمكنها أن تكون محل عناية وإنعاش  Favreاستمر 

 :بواسطة حب هللا ( تجديد)

 

بينما الخشية وعدم . لقلب ، تنمي الروح وتجعلها قادرة على أكبر األعمالإن الثقة وحب هللا توسع ا

الفكر وتخرب صحة الجسد ( تتيه)القلب ، تدوخ ( تضيق)وتحزن الروح ، تقلص ( تدمر)الثقة تهدم 

هللا لم يأت إلى هذا العالم كي يجعل من نفسه خشية ولكن كي . وتعكر كل اقتصاد الحياة الروحية

ً يجعل نفسه محبو  .  با

 

بينما صوفي كان يجب عليها مواجهة الشياطين الخاصة بها ، فإن جملة العمل الذي كان يجب عليها ان تنجزه كرئيسة 

كانت ( مدى)، مما يظهر بوضوح إلى أي درجة  0510و 0508مرات بين  5لقد وقعت . عامة ، كانت في ازدياد

ً (. مرهقة ، مجهدة فوق طاقتها)منهكة   Favreأن يكسر صوفي ، فإن ( يحتمل)كهذا يمكن  مستشعرين أن ضغطا

ً ، جدوالً )نظما لها أجندة  Louise de Limmingheو الراحة ، : لليوم شاملة ثالث مراحل منفصلة ( برنامجا

، صوفي كانت تظن أنها قد وصلت في ذلك إلى نقطة حيث أنها لم تعد تستطع أن  0518ابتداًء من . الصالة والعمل

طلبت المشورة من . وكانت تظن أن مسئوليات الرئيسة عامة كانت تفوق قواها( مهمتها ، حمولتها)ها تتولى مسئوليت

Favre وهي تشاركه بشعورها بأنها ليست في المكان المناسب ، سائلة إياه لو لم يكن من األفضل أن تستقيل ، .

 .   المناسب في حياتهااالستقالة مع ذلك لم تكن الحل ؛ ما كانت تحتاجه ، هو أن تجد اإلتزان 
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ال قلق بعد ... أدعوك ، ألزمك أن تدخلي في هذا الطريق من الحب ، الطاعة ، الثقة والحرية المقدسة 

( الحبيب)ولكن فرح ، ثقة ، حب ، شجاعة في يسوعنا الطيب ، المحبوب . ذلك ، ال عودة إرادية

 ينتظر سوى الوقت الذي سوف والمحب الذي يطلب منك قلبك ، منذ زمن طالما طال ، والذي ال

ً )تسلمين فيه ذاتك بكل هدوء  ً ، تدريجيا ً فشيئا ، بكل بساطة ، كطفلة صغيرة ، لقيادته اإللهية ( شيئا

التي ال ينطق بها ، األقدس )والمحبوبة ، لثقة كلها بنوية ، لتنفتحي ولينقل لك الكنوز الفائقة الوصف 

 . ب لكوالخاصة بقلبه المشتعل بالح( من أن تذكر

 

اعترفي تكراراً كلما أمكنك ذلك ، المهم أن يكون ذلك . ال تدعي يوماً يمر دون أن تتناولي: ملحوظة 

 .من أجل اكتساب نقاوة أكبر وليس فقط لتهدئة ندمك

 

أي طاقة ، وقد صرح لـ  ( تحويل)يعلم إلى أي درجة كان يمكن للشعور بالذنب أن يهدم وصرف  Favreكان 

Louise de Limminghe  : 

 

كنت أريد ، كنت أرغب من كل قلبي أن أرى هذه النفس تتصرف بكل ثقة ، بكل بساطة وباألخص ، 

التي هي بدون جدوى أو )بكل حرية ، في الطرق المقدسة للطاعة ، على الرغم من مخاوفها العقيمة 

يح ، الجريء والخاضع هذا السلوك الصر.  المحيرة( بصيرتها)، من شكوكها األبدية ورؤياها ( فائدة

هذا الذي كان يمتصها ( الخاصة بالشعور بالذنب)كان يمكن أن يجعلها تتخلص من قميص الوساوس 

ً بالكامل ويحولها عن واجباتها األكثر أهمية ، باعداً إياها عن حب القلب األقدس والكمال  تقريبا

 . الرهباني

 

الذي كان قد تربع ( طغيان ، الظلم ، ، الجور، االضطهادال)لمنطق القمع  ( تكسير)كانت صوفي في حالة تحطيم 

. Louis Baratوفي باريس ، حينما كانت حياتها الروحية كلها تحت سيطرة  Joignyفي ( فيها)في داخلها ( استقر)

ً من شكوكها ومخاوفها ، من شعورها بالذنب ومن قلقها ( التخلص)كان يهيأ لها استحالة التحرر  همومها )عمليا

في آخر خطاب (. على الدوام)، ومن عملية النقد الذاتي والجلد الذاتي التي كانت تفرضه على نفسها بإستمرار( قلقةالم

 : Favreموجه لصوفي ، كتب 

  

خذي الراحة ، االسترخاءات ، األدوية ... لقد علمت بحزن بالغ أن صحتك في حالة سيئة جداً 

أليست تلزمك صحة قوية ، شديدة ... ن وليس كما ترينالموصوفة لك ، أتركي نفسك للمعاملة كما يرو

كهذه الالتي أنت مسئولة عنها؟ يا إلهي ،  قاتلة، للوفاء بإلتزامات ممتدة كهذه ، متنوعة ، معقدة كهذه ، 

 ؟ تذبلمن فرط العمل ، السهر ، اإلماتة ، أال تجعلين كل الجماعة  تذبلين يا أمي ، وأنت

 

 : Louise de Limmingheهذا التحذير لـ  Favreجه ولكن قليالً قبل وفاته ، و

 

تترك فجأة هذه ( الجديرة باالحترام)إال لو حدثت معجزة من النعمة ، أن والدتك الوقورة ... ال تصدقي

هذه عادة البد من معاملتها بمرض . العادة الطويلة المدى التي صنعتها لنفسها من أن تخشى وأن تكفر

كل العوائق، مهما ظهرت النعمة تنتصر عاجالً أم آجالً أمام ... ، بعناية ، بصبر( لطف)مزمن، برفق 

 . لكم كبيرة

 

كان هدف جماعة القلب . في هذه الحقبة( تصارع)لم يكن فقط مع ذاتها أنه كان واجباً على صوفي بارا أن تناضل 

إن نص القوانين التأسيسية يذكر روحانية جماعة القلب األقدس واألسلوب الذي كان . األقدس أن تعلن عن قلب المسيح

ً ، بينما تجسيدها كان شيئاً . أن يحيون به يجب على أعضائها ولكن الحديث أو الكتابة بخصوص روحانية كان شيئا

ً أثناء هذه السنوات ، ليس فقط من أجل نفسها ولكن . آخر هذا هو ما كانت صوفي بارا في صدد أن تتعلمه تدريجيا

ً من أجل الجماعة ً منه في المقابل، بدون  كانت في صدد أن تتعلم ما كان يعنيه أن تحب هللا. أيضا وأن تكون محبوبا

ومنعش ، بال شك، ولكن صعب ( مطمئن)إنه منظور مريح : ، بدون احتجاز وبدون شعور بالتهديد ( أحكام)إدانة 

. جداً للفهم بالنسبة لصوفي وأغلب زميالتها ذوي الرؤية عن هللا التي كانت متأثرة بالينسينية الصارمة( عسير)

يصدق  Favreكان . ساءل عما إذا كانت سوف تستطع يوماً ما أن تحل هذا الصراع الداخلياضطرت صوفي أن تت
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 0515، ولكنه توفي في " النعمة تنتصر عاجالً أم آجالً على كل العوائق ، مهما ظهرت كبيرة لكن" ذلك ، مقدراً أن 

 .    ولم يكن شاهداً عن ذلك

 

األقل توقعاً ، في ظروف كانت تظهر هدامة بالنسبة لصوفي  ولكن أحاديثه كانت نبوية ووعده تحقق باألسلوب

ً في حياتها ، المرحلة التي من أجلها كانت تبدو  0511في . وبالنسبة للجماعة ، بدأت صوفي المرحلة األكثر تطلبا

ن اقتراح بينما كا.  0511لقد افتتح المجلس العام الخامس للجماعة في روما خالل صيف . وكأنها قليلة االستعداد لها

ً ، ( أقر)تبني هيكلة يسوعية في قلب جماعة القلب األقدس من أجل األقاليم والرئيسات االقليميات قد أعتمد  سريعا

الواحد كان يريد أن تقيم الرئيسة العامة في روما وليس في باريس ، : اقتراحين آخرين أثارا مزيداً جداً من الجدال 

ً )واآلخر ، معززاً  من مجموعة ضغط كانت مؤثرة بقدر كونها أقلية ، وكانت تطلب أن تلتحم جماعة ( مؤيداً ، مدعما

في بضعة أشهر ، استقطبت الجماعة وتواجه معسكران ، رئيسياً حول مسألة . القلب األقدس مع رهبانية اليسوعيين

كان يحسب شارع   األول ، الذي كان ضد أي انتقال لصوفي إلى روما ،( الفريق)المعسكر . مكان إقامة صوفي بارا

de Varenne  في باريس ، مع على رأسهاEugénie de Gramont  وكذلك جماعتين أخريتين ،(Autun وLe 

Mans ) من رئيس أساقفة باريس ، األسقف ( مدعمة ، معززة)، وهذه الجماعات كانت مسنودةde Quelen (-

المعسكر . لفرنسية ومن الحكومة الفرنسية، من األسقفية اDenys Affre (0811- 0585 )وكذلك األسقف ( 0511

، ( معاونات عامات)الثاني كان يشمل أغلبية من أعضاء الجماعة ، منهم األربعة أعضاء في مجلس صوفي ( الفريق)

 ً األغلبية كانت تتمنى هذا االنتقال ألن هذا كان (. في األصل. )باالتفاق مع البابا وكذلك بابا اليسوعيين بروما مبدئيا

ً لها مكانة سوف ي دولية أكثر وأقل سيطرة عليها من ( منزلة)قرب جماعة القلب األقدس من مركز المسيحية ، مانحا

 . تأثير فرنسا ، وباألخص باريس

 

من خالل دورها في قلب الجماعة ، كانت صوفي بارا كالمحصورة بكماشة بين وجهتين النظر تلك المتضادتين وكل 

لمتطلبات  (مستسلمة ، فاسحة المجال) اً ، غير قادرة على أخذ قرار ، تاركة نفسهاواحد كان يرى فيها شخصاً ضعيف

 لقد جعلتهم يالحظون ، وليس بدون روح دعابة .عن مسئولياتها (متنازلة ، متخلية) البعض والبعض اآلخر ومتنحية

 انتقد .نها بكونها من وراء الجبال، أنهم كانوا يعتبرونها مثل جاليكانية في روما ، وفي باريس ، كانوا يتهمو (فكاهة)

Joseph Varin انتقالها إلى روما (ينحاز إلى) يأنه يؤيد وصرح (وضعه) صوفي بارا في البداية ، ثم تغير موقفه. 

ً مع مجموعة  وجعل نفسه Varenne مع شارع (الكامل) التام (عدم موافقته) عن خالفه Louis Barat عبر حليفا

يسوعيين باريس ،  .في قلب رهبانية اليسوعيين كانت تتمنى ادماج جماعة القلب األقدسالضغط في روما والتي 

للدعم الذي كان يجلبه بعض اليسوعيون بروما لمجموعة الضغط تلك، عرفوا بوضوح أنهم ال  (مدركين) واعيين

     .في هذه المجادلة (يدخلوا ، ينخرطوا ، يندمجوا) في أن يتدخلوا (ال يتمنون) يرغبون

 

 Denysصوفي بارا ودافع عنها بينما هي اضطرت لمواجهة رئيس أساقفة باريس ،  Grégoire XVIساند البابا 

Affre . كانت الحكومة الفرنسية تهدد بغلق كل بيوت الجماعة في فرنسا لو أن صوفي بارا استقرت في روما ، بحجة

التي تم ) Charles Xتي صدرت استناداً لـ واقع أن تغيير إقامة كهذا سوف يكون مضاد لنصوص القانون ، ال

- Jean-Baptiste Teste (0852و  Affreكان األسقف . ، والتي كانت تخضع لها الجماعة( تمريرها ، في عهده

. ليؤمروا صوفي بارا بالخضوع لمتطلباتهم Varenne، وزير الدين والثقافة ، يذهبون بإنتظام إلى شارع ( 0580

، كلما كان هناك العديد ممن في قلب جماعة القلب األقدس ، ممن في الكنيسة وفي المجتمع في  كلما كانت األزمة تتسع

كانت ( دوامة)كل تيار عكسي . ، الذين عبروا عالنية عن شكوك تخص سمعة ونزاهة صوفي( مجموعه)جملته 

بينما كان البعض ( طخةمل)، وهكذا من سمعة مشوهة ( مستديمة)ترافقها بالنسبة لصوفي إهانة عالنية ومستمرة 

شكوكاً خاصة بقدرتها على أخذ القرارات السليمة وعلى اإلدارة ؛ بهذا الكم وإلى ( يصدر، يذيع)والبعض اآلخر يبث 

 .     أن بدأ البعض في البحث عن خليفة لها( درجة)حد 

 

تحاول أن تحافظ على حد  ، كان على صوفي أن تدير جبالً من المشاكل بينما كانت 0581إلى ربيع  0511منذ شتاء 

كانت (. استفحالها ، تسممها)أدنى من االستمرارية واالستقرار في الجماعة وأن تتقدم بحرص لتجنب تفاقم األمور 

العملية مسدودة بسبب حقيقة أن صوفي لم تكن تستطع أن تستدعي مجلساً عاماً آخراً للجماعة ، أكان ذلك في فرنسا أو 

 Besançon  ،Césaire Mathieuطلبت من صديق قديم ، رئيس األساقفة في  0580في أغسطس . في روما

كان . ، أن يساعدها على عمل خطة يمكنها أن تسمح بالخروج من هذا المأزق وإيجاد حالً ( 0588 – 0811)

Césaire Mathieu  يعرف الجماعة جيداً ، عندما كان كاهناً شاباً في باريس ، كان أب اعتراف جماعة شارعde 
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Varenne  وكان للجماعة أيضاً جماعة في ،Besançon . كان يعلم أن الجماعة في أزمة وقبل أن يفعل كل شيء كي

الذي سبق وكان في )، القاصد الرسولي للبابا  Antonio Garibaldiهو وصديقه األسقف . يساعد صوفي بارا

، الذي Lambruschini (0881 – 0588 )، اتصال بوزير خارجية البابا ، الكاردينال ( Affreصراع مع األسقف 

 .كان قد شغل منصب القاصد الرسولي للبابا في باريس

 

 Césaireمن أعمال وحركات صوفي بارا ؛ كان ( احترسوا)عندما أعلن وجود هذه المجموعة ، كثيرون من حذروا 

Mathieu  للوقاية)قد حذر ً ً ماهراً صوفي بأن رأى البعض في قرارها باالس( نبه ، قال مسبقا تعانة به ، أسلوبا

. في الواقع ، إنه لم يكن هناك سوى محاولة يائسة إليجاد حالً قبل أن تنحل الجماعة(. إسقاطهم ، طردهم)لإلطاحة بهم 

أثبتت هذه االستراتيجية أنها االستراتيجية الحسنة ألنها سمحت بتشاور بين الجهتين اللتين في صراع ، علماً بأن فرنسا 

ً لحل قضية كانت تجعل المواليين لروما والمواليين لفرنسا وروما ، من ذ ذلك الوقت فصاعداً ، كانتا تعمالن معا

يدرسون Césaire Mathieu، كانت صوفي بارا و  0581ويناير  0580بين سبتمبر . يتعارضون في قلب الجماعة

ً والذي تم اعالم الحكومة الفرنسية به من خالل المبعوث ال ً وسيطا ، القاصد  Garibaldiدبلوماسي لألسقف اقتراحا

ً لزيارة 0581إلى روما في فبراير  Mathieuذهب . الرسولي للبابا ، وبشكل غير رسمي  ad limina، رسميا

لجنة كرادلة التي  Grégoire XVI( أسس ، أنشأ ، أقام)، شكل  0581في مارس .  للكشف عن هذا االقتراح الوسيط

ً بعودتهم  هذا سمح بإعادة شبه استقرار ، . 0508إلى القوانين التأسيسية لـ ( برجوعهم)قبلت هذا االقتراح ، علما

كانت مازالت تحس لمدة عدة سنوات ( االنشقاقات)الخالفات . بالرغم من كونه ضعيفاً ، إلى قلب جماعة القلب األقدس

 .0580مجلس عام قبل أن تحل القضية جزئياً في 

  

 

،  1843 وأغسطس 1842 ، باألخص بين نوفمبرCésaire Mathieu و إن المراسلة التي تبادلتها صوفي بارا

كانت تعترف أن  .إلدارة هذا الموقف (مشقة) هذه األحداث وواجدة صعوبة عن متسائلة صوفي بارا عن تكشف لنا

آلخرين ؛ كانت قد افتقرت إلى التتمييز ، لم تعرف  (ضتفو) بعض المشاكل كانت بالنسبة لها مفروضة أن تنسب

 لشرح المشاريع التي كانت لديها من أجل الجماعة ، وكانت قد تركت نفسها تطرد 1833 تتواصل كما كان ينبغي بعد

 كانت تقلل Eugénie de Gramont كانت تعرف أيضاً أن الصداقة التي كانت تحملها لـ .1839 في مجلس (تسقط)

الكل ، ) قد اجتزبت لنفسها الصواعق من الجميع Eugénie de Gramont كانت .اللباقة كمديرة من هامش (تنقص)

ً بسبب حقيقة ميلها  (كل الناس ً ما ، على مر السنين ، بسبب التأثير الذي كانت تمارسه على صوفي وأيضا نوعا

التي لم  ات والصراعات األخرىكانت توجد بالمثل بعض الصعوب .de Varenne للتصرف باالستقالل عن شارع

إنه ال مجاالً للشك أيضاً  .تكن صوفي مسئولة عنها أبداً ، وكانت تقدر بواقعية أنها كانت عاجزة في الكثير من الحاالت

أن اختالفات الطبقة االجتماعية أضافت لالنقسامات خالل هذه السنوات ، أكان ذلك في داخل الجماعة أو في خارجها 

في هذه الحقبة ،  "مدام بارا" البعض كانوا يطلقون عليها .يسة وبعض دوائر باريس أو روما المغلقة، في قلب الكن

ً أو أنها كانت عالمة احتقار (ترقيتها ، تعزيزها) ومن الصعب القول إن كانت طريقة لرفع منزلتها كانت  .اجتماعيا

حالة فكرها في هذه المرحلة من المسيرة الروحية بعمق وكانت ضحية للشك ؛ تلك كانت  (ذليلة) تشعر بأنها مهانة

    .كانت مصدومة بسبب ذلك وكل شيء انهار فيها .حيث كانت تشعر بأنها وحيدة جداً 

 

وقد قدمت له مصيرها كتلميذة ال يمكن  (منزعجة) إلى أي درجة كانت صوفي معذبة Césaire Mathieu أدرك

  : فصلها عن يسوع

 

ولكن اسمحي لي وأنت تأخذين نصيبك من صليبك ، بأن تشعري أيضاً قليالً بثقله ؛ لقد كانت سعادة 

ً ليتألم وهو يساعد معلمنا اإللهي في مسار  اآلآلم ( طريق)سمعان القيرواني أن يكون لديه شيئا

د من أخذ وحمل لذلك الب. إنه يبدو لي أنه درس تواضع الذي تعطيه لك العناية اإللهية( ... الجلجثة)

 .  كبيرة ، بصمت ديني وثقة كاملة( لطف ، عذوبة)الصليب الحالي بهدوء كبير ، بوداعة 

 

تساءلت صوفي بدون توقف في أي شيء  .ولكن كل شيء في حياتها منذ ذلك الحين ، كان موضع تساؤل من جديد

عليها  (تتزايد) مثل هذه تتصاعد (اننكبات ، طوف) كانت قد أخفقت وعما يمكن أن تكون قد صنعته حتى ترى كوارث

 : وعلى الجماعة
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ً للصالة بالنهار البد أن أقوم بذلك في الليل ، وأنا مرهقة حينئذ من التعب . إنه ليس لدي وقت تقريبا

صليبه ، . دعوتي األولى التي كانت الكرمل( تخليت عن)أظن أن هللا يعاقبني ألني تركت . والنعاس

؟ إنه مازال لدي قلق كثير على هذا الكم من النقائص ( تتضرع)ها أن تتوسل االهانات ، اآلآلم يمكن

حتى أحصل من قلب يسوع األقدس غفران ... صلوا إذن . والخليط من الطبيعة في هذه التجربة

 !الرحمة الذي أنا بحاجة ضخمة إليه 

 

 

غم من المظاهر ، فإن هللا كان يعمل بالرد على الرسالة وترجاها أن تحافظ على الثقة ، ألنه بالر Césaireأجاب 

 :وشرح لها أيضاً أنه يجب عليها أن تعتني بنفسها . كل هذه األحداث( يدبر)وينسق 

 

إنه مذكور فيها ان الصدقة تصلي؛ : جداً لتعزيتك ( كفيلة بـ)هناك كلمة من الكتب المقدسة مناسبة 

إنه إذاً ليس ضرورياً أن ! نا من أجلنا وكيف أن الصليب لن يصلي ، ما دام إنه كان عليه أن صلى رب

، بالرغم ( تمدي)تقومي بالصلوات التأملية أثناء النهار ، حيث أنه ليس لديك وقت لها ، أو أن تطيلي 

، سهرات الليل ، مما يمكن أن يضعك في خطر أال تكون لديك القوى ( أثقالك ، انكسارك)من ارهاقك 

وبالحب ( قبول بالرغم من النفور)بالصليب بالتسليم ( اعتصمي)ولكن تمسكي  . الضرورية أثناء اليوم

 .   هذا االعتبار العذب جداً والحقيقي جداً سوف يهدأ قلبك. ، أتركيه يصلي من أجلك

 

 Césaireهنا أيضاً ، طلب منها . ولكن صوفي بقت مضطربة إلى درجة كبيرة ، وكل يوم كان يجلب مشاكل جديدة

Mathieu  شيء من االرتداد ، )وأن تأخذ بعض الخطوات إلى الوراء ( واقعيتها)أن تحافظ على رأسها على كتفيها

 ( :التراجع

 

استقبلي التعاليم الموجهة . كلما اختلطت األمور في الخارج ، كلما كان البد من التعامل معها ببساطة

 . إليك ، بدون أن تتركيها تنزل حتى تصل إلى قلبك

    

في اليوم التالي للقرار المأخوذ في . التي اضطرت صوفي إلى مواجهتها( جسامة)ت التجربة األكثر شراسة ثم جاء

عملية مصالحة حتى استعادة الوحدة في قلب جماعة القلب ( للمبادرة بـ)، اضطرت لبدء  0581روما في مارس 

، حتى قبل ( ة ، في كلمة ونصففي نصف كلم)قد أفهم صوفي بارا بإختصار  Césaire Mathieuكان . األقدس

هذا . العامات( مساعداتها)، أنه يجب عليها أن تقوم بالخطوة األولى إلستعادة االتصال بمعاوناتها  0581مارس 

 :كان محل نفور لصوفي ( وجهة النظر تلك)المنظور 

  

، أظن أنك سوف تنصحني (طرقهن في التصرف)لو كان يمكنني إعطائك تفاصيل اجراءاتهن 

كونهن شككن في إيماني ، في ارتباطي . من الكرامة( بجزء ، بقليل)الحتفاظ مع ذلك بشيء با

ادخال ، دس ، تسليل ذلك في ذهن )بذلك لآلخرين ( االيحاء)، والتلميح ( الفاتيكان)بالكرسي الرسولي 

اعتذاري ، ( تبليغهن)إنه يبدو لي أن تنبيههن ! ، وبدون أن تطلبن مني كلمة شرح واحدة ( اآلخرين

سوف أستفيد (. المساوئ)لهن ، وأنا أقوم بأعمال إيمانية ، سوف يمكن أن يكون له بعض االزعاج 

ً )طبعاً  ، نسيان ( الغفران)من كل االنفتاحات التي ستقدم لي حتى أشهد عن الطيبة ، التسامح ( قطعا

 !   ، ال أظن ذلك ( تبليغهن)ولكن تنبيههن . حتى الماضي

 

،  (منبوذة) نوات ، شعرت صوفي بأنها غير مفهومة ، في أفضل الحاالت ، وأنها مدانة ومرفوضةطوال كل هذه الس

قيل وقال، ) نمائم كانت قد تم استبعادها ، استهزئوا بها وسخروا منها ؛ كانت تعلم أنها كانت موضوع .في أسوأها

أحياناً لم تكن  .لوكانت قد تمنت االستقالة، حتى  (موضعها) لقد بقيت في منصبها .(ازدرائي) مهين وتفكير  (ثرثرة

لقد استمرت في إدارة الجماعة  .الوحيدة في التفكير في أنها على آخر قواها وأنها كانت على أي حال قريبة من الموت

 كان يوازي إهانة جديدة هي Césaire Mathieu كان يبدو لها أن ما كان يطلبه منها .ولكنها قد دفعت ثمناً غالياً لذلك

  : شرح لها ماهية فكرته Césaire Mathieu ولكن .ال تستحقها
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كأمرك وحيث الحرص االنساني يفتقر إلى طرق ، فإنه من ( عظيم ، رئيسي ، أسمى)في أمر كبير

الواضح أنه يجب أخذ نقطة السلوك إلى أعلى ، وما يمكن أن يكون جنوناً امام البشر ، يصبح حكمة 

ضعك هو مصالحة األذهان والقلوب اآلن ، مهما كان عمق النفور إن األصعب في مو. أمام هللا

ً ( االبتعاد ، الغربة ، العزل ، التجنب) لذلك ، لديك أمرين كي تقومين بهما ، األول . بين بعضهم بعضا

، ( عذوبة)ما يخصك هو أن تكوني أكثر وداعة . الذي يخصك ، واآلخر الذي يخص إدارة الجماعة

ً ، خيرية  ً ترح)تواضعا ً ، ترفقا إنك لن ترجعي . ، صبراً ، بمقدار أن يكون اآلخرين أقل في ذلك( ما

ً بسطوة  إن خطاباتي التي نصحتك بها (. الحلم)االمبراطورية ، ولكن مؤكداً بالوداعة ( سيطرة)شيئا

 . تميل إلى ذلك

 

يكن لديك  فقط سوف تتحدثين ببساطة وهدوء كما لولم. ولكن ليست نيتي أبداً أن تقدمي اعتذارات

ثم ، أنك ال ترين أنك لو تجاوزت بعض الشيء ، البد من عمل ذلك من (. على قلبك)شيء في قلبك 

ً األول نحونا بالرغم من أخطاءنا ؟ أما بالنسبة لألمر اآلخر الذي يخص  جهة ربنا الذي يأتي دائما

، تكونين حازمة ( الكل)ع وطيبة مع الجمي( عذبة)بنفس القدر الذي به تكونين وديعة : ادارة الجماعة 

 .     البد من تحتضنيهن جميعاً في حب ربنا وليس شيئاً آخر. ورئيسة بكل القوة للكلمة

 

كانت المؤسسة والمديرة لجماعة القلب األقدس ؛ لقد  .صوفي للتغلب على ذاتها إلى هذا الحد (تحتاج) أبداً لم تضطر

محمية  (نشاطها) على أن تكون ديناميكيتها 1815 د سهرت فيحافظت على مسارها خالل السنوات األولى وكانت ق

 (أتت بـ) كانت صوفي بارا قد أشرفت على النمو السريع للجماعة وكانت قد أجلبت .ومحددة في القوانين التأسيسية

حية أثناء كل هذا الوقت ، كان عالمها الداخلي ض .(تعزيزها ، تدعيمها ، توطيدها) بعض االصالحات بهدف تقويتها

التي لن تترك مكاناً للشعور بالذنب الذي كان  للعذاب بينما هي تصارع وتشقى نحو مثالية من السالم والثقة في الذات

الداكنة ، المعتمة ، ) قد رافقها خالل هذه الفترة المظلمة Joseph-Marie Favre كان .(يأكلها ، يقرضها) ينخر فيها

أن تعتمد على حب قلب المسيح ، وأن تترك هذا الحب  (عديدة) رات كثيرةوكان قد دعى صوفي م (القاتمة ، الموحشة

الروحي الذي كان من  (النبض) حينئذ سوف تتمكن من ادارة جماعة القلب األقدس في توافق تام مع الدافع .يغمر قلبها

 .األصل والتي كانت مدعوة لتجسيده في حياتها

 

ً على مستوى دورها في االدارة 0581في  كان يمكنها ، في هذه المرحلة ، أن تخضع . ، بلغت صوفي بارا انعطافا

، تتخطى ذاتها وتسمو فوق مشاعر الفخر ، الحزن ( الهاوية)للمرارة والفريسية ، أو أن تتجاوز الهوة ( تستسلم)

يحتوي  Césaire Mathieuكان خطاب . زميالتهاوالغضب التي كانت تسكنها ، حتى تقوم بالخطوة األولى نحو 

كان يقدم لصوفي ". فقط سوف تتحدثين ببساطة وبهدوء كما لو لم يكن لديك شيء على قلبك: " على عبارة هي مفتاح 

أخذت . امكانية الخروج من المأزق وأن تجد الشجاعة للتصرف كما لم يكن يمكنها أن تفكر أبداً أنها تستطع القيام بذلك

ا وكتبت لكل واحدة من المعاونات العامات ، داعية إياهن لللحق بها ، لو كن ترغبن ، حتى تعملن من أجل الوحدة قلمه

 .التي عثرن عليها من جديد في الجماعة

 

لمدة سنوات كثيرة ؛ وكان ينتج عن ذلك صراعاً ( تكمله ، تنجزه)كان هذا القرار يشكل فعل ايمان قد حاولت أن تتمه 

ً قا في الجلجثة لجلب ( المخترق ، المطعون)دته لمدة سنوات لقبول حب هللا المعلن في قلب المسيح ، المثقوب داخليا

في ذهابها نحو الالتي جرحونها ولطخوا . في حالة صوفي بارا ، كان ذلك يخص حياة الجماعة. الحياة للعالم( لحمل)

في قلبها ، فقد توصلت إلى مرحلة جديدة ( استياء ، غيظ سخط ،)أنه ليس لديها أية ضغينة " كما لو " سمعتها ( لوثوا)

خالل هذه السنوات الصعبة ، . حقاً ومتحررة( متغيرة ، متحورة)وبعداً جديداً لحياتها الروحية ووجدت نفسها متحولة 

إنها لم تكن تمثل في الظاهر أية من . François d’Assisesقارن البعض صوفي بالقديس فرنسوا األسيسزي 

أنها كانت تدير الجماعة في ذلك الوقت بجعل  0581بالمسيح ، ولكنها تعلمت في ( أصابت)روحات التي ألحقت الج

ً بقلبها المخترق والمرضوض  وبعمل فعل غفران ، حررت . ، يتحدث( به كدمات ، صدمات)الجرح المفتوح واسعا

ً من ميدا لقد . ن آخر بالمرة أنها تولت مهمتها في اإلدارةنفسها ليس فقط نفسها ولكن الجماعة بالمثل ، وإنه انطالقا

صراعاتها الداخلية ، شعورها بالذنب قد تطاير وكانت تجد نفسها في مكان آخر منذ ذلك الوقت ( حلت)حسمت 

ً . فصاعداً  ً )برؤية ذاتها فاقدة للمصداقية ، برؤية اسمها ملوثا ً ، متسخا وبعدما أدت نصيبها من المسئولية ، ( ملطخا

 . تبعت طريق الحب المتضع وذهبت للقاء الجميع. نفسها متحررة داخلياً وجدت 

 



 

18 
 

 

صوفي إستعادة الوحدة والسالم في قلب الجماعة ، أوالً محاولة بأفضل ما ( قامت ، تعهدت)تولت  ،  0581ابتداًء من 

قادت طويالً " ا لوكم: " كلمة السر . التي كانت تقسم األشخاص( الشقوق ، التمزقات)استطاعت أن تخفض الكسور 

ذهبت للقاء كل واحدة من المديرات الرئيسيات للجماعة ، للعلم . 0581الخروج من أزمة  خط سلوكها إلى

Catherine de Charbonnel  ،Félicité Desmarquest  ،Ana du Rousier  وAloysia Hardey .

( اخالصهن)الشعور الالتي كن تغذين نحوها وواضعة كثيراً استقامتهن ( محاصرة)صنعت ذلك بكرامة ، محددة 

،  Philippine Duchesneلقد أعادت االتصال مع . أو خنوع( اطراء)، وهذا بدون تملق ( التجربة)تحت االختبار 

، ولكن بطريقة أكثر بعداً  Eugénie de Gramontوبقيت على اتصال بـ . قبل أن يتوفى Joseph Varinوكذلك 

. من صوفي de Varenneمن وظائفها ، شارع   Eugénie de Gramont، خلعت  0581ورسمية ؛ خالل صيف 

، وأعطت صوفي بارا تعليمات  0581أثناء شتاء  Louisianeلحمى صفراء في  Elizabeth Galitzineخضعت 

التي وجدت  Louise de Limmingheإنه مع . يمكن أن يلطخ سمعتهاحتى أال يشتمل نعيها على أي شيء ( أوامر)

عندما تبادلتا الخطابات من جديد ، ظهر بوضوح أنه لو كانت صوفي قد . األكثر صعوبة في التصالح( كانت لديها)

لذي األمر الوحيد ا. في داخل ذاتها( حبيسة)كانت مازالت سجينة  Louise de Limmingheانتقلت ألمر آخر ، فإن 

، وكانت صوفي تنوه  Joseph-Marie Favreمع  Chambéryفترة ( ذكر)كان يبدو يقرب بينهما هو استحضار 

 .عن ذلك كثيراً في خطاباتها( تلمح)

 

 وجدت من جديد حينئذ بعض الطبيعية قد والجماعة كانت 1851 في (وقع ، حدث) إن المجلس العام التالي قد انعقد

في  .رتها ؛ كانت مستقرة على المستوى المؤسسي وانقسامات الماضي كانت قد تالشتعلى مستوى ادا (االستواء)

الجماعة ، مصرحة أن الجميع في قلبها كن متحدات  (لكافة) ، عقب المجلس العام ، كتبت صوفي لكل 1851 ديسمبر

إنها أثبتت  .1865 في (انتقالها) استمرت صوفي بعد ذلك في ادارة جماعة القلب األقدس حتى وفاتها .تحت سلطتها

، مركزة ، كما هو الحال دائماً ، على معرفة الذات ، على  (صلبة ، متماسكة ، متشبثة) كونها مرشدة روحية راسخة

من العوامل التي تقود إلى تحول بالمسيح ، سامحة للشخص أن  (الكثير) ، كم (السخاء) التأمل ، على عطاء الذات

 ومع ذلك ، بعد .تعليمها أصبح مباشراً أكثراً فأكثر واكتسب في التطلب مع العمر .هيعطي ذاته بملئها للجماعة ولفعل

صنعت من ذاتها رسولة   .، ركزت أكثر على التواضع كصفة ضرورية ، وهذا ، بالصدى لمسيرتها الشخصية 1843

 يكون من أجل القليل الذيللتواضع ، رائية فيه فضيلة صميمية في أساس كل مسيرة روحية وسامحاً للكيان االنساني ، 

  .المسيح يسكنه ، أن(بالمحبة الخيرية ، االحسان) أيضاً ممتلئاً بالحب فيه

 

، الذين كانوا يعيشون بجوار صوفي بارا وجدوها أكثر راحة ، أكثر خفة ، أكثر ميالً للضحك  0580-0511بعد أزمة 

ً )لقد كانت أدمجت كوناً (. هماً )بتلقائية ، أقل شدة وأقل قلقاً  ، ( كبيراً )جديداً ، ومسيرتها كانت لها تأثيراً معتبراً ( عالما

ً عل كانت أخيراً قد تحررت من إعاقاتها القديمة واألثقال . ى جماعة القلب األقدسليس فقط على نفسها ولكن أيضا

كانت قد حولت رؤيتها الينسينية عن هللا وكان هللا يسكنها بوجوده . الداخلية التي كانت تسمرها على األرض وتحبسها

ت، معداً إياها في ذلك قد شجعها لمدة سنوا Joseph-Marie Favreكان . الحار والمحب منذ ذلك الوقت فصاعداً 

عالمها . للسنوات التالية حيث وجدت نفسها في أثنائها منعزلة ومنبوذة ؛ كل ذلك كان قد أثمر لذلك الوقت وما بعده

كان يمكن لصوفي في . معاً في تواصل تام( يرتحالن)الداخلي ودنياها الخارجية لم يكونا يصنعا إال واحداً ، يسيران 

تحيا بطريقة سيادية ، في سالم مع ذاتها ، مع إلهها ، ومع الثمار الحلوة والمرة من عملها  ذلك الوقت وما بعده أن

حتى عندما كانت تخضع مرة أخرى لشياطينها القديمة ، باألخص . من حياة بأكملها( كدها ، تعبها ، عنائها ، جهدها)

لقد . تخرج منها وكيف تعود نحو النورعندما كانت تعبر من فترة صعبة أو أنها كانت مكتئبة ، كانت تعرف كيف 

كانت )مع ذاتها ، في المكان المناسب ومستثمرة برسالة التي من أجلها كانت معدة لها سلفاً ( تناغم)كانت في انسجام 

 .      في قلب جماعة القلب األقدس( مقدرة لها

 

 

 

، وجهت 1839 في .ال تتركها أبداً  (اهةالفك) حاالتها ، كانت روح الدعابة (أقل) حتى عندما كانت صوفي في أدنى

 : هذه الكلمات لصديقة

 



 

19 
 

الجماعة )هي عالقة في هذا الوقت في المجمع المقدس ( اعالن قداسة)إن قضية تطويب وحتى تقديس 

 01في سن ( القداسة)منتقلة برائحة القدسية  Florenceمن  Carméliteهي شابة كرملية (. المقدسة

 ً ليعوق ، )ب كلمة من أب اعترافها حيث أن محامي الشيطان يستخدمه ليعرقل إنهم متوقفون بسب. عاما

ً (. ليعطل يا أبي ، كيف تجد : أخواتها ، متأثرات بفضيلتها ، أوربما مندهشات ، سألن هذا األب يوما

ً قديسة ؟ أجاب  ً قديسة: فوالنة ؟ أليست حقا وقحة في لغة هذا . إنها وقحة مثلها مثل اآلخرين؟  حقا

فإن القديسون إذاً يحتفظون بطبيعتهم ، ولكن يقدسونها . قت كانت تعني بها حيوية ، مرحةالو

سوف . أتمنى أن تكون كذلك االجابة التي سوف تعطى لهذا المحامي. ويستخدمونها لممارسة الفضيلة

لقديسة ، الحساس، كان بالنسبة لهذه الشابة ا( المرح ، المفعم بالحيوية)يثبتون أن هذا الطبع الحي 

 .  مصدر تقديسها

 

( صوفي)بقت . الحظت صوفي بإرتياح أن انسانيتنا لم يكن لديها دعوة كي تتدمر ، ولكن على األصح كي تتحول

ً ، منفعلة ( عذبة)وأظهرت ذاتها وديعة  0580معجونة في االنسانية بعد  ً ، ( مثارة)ومتفهمة أحيانا وغاضبة أحيانا

مراسلتها دائماً ( مكثت)ظلت . اً كانت تجد صعوبة الستعادة السالم والهدوء في داخلهامتألمة وخاشية أحياناً ، وأحيان

إن نضارة النبرة كتلك لم (.  حادة)صريحة ومباشرة بنفس الدرجة وحدث لها أن كتبت رسائل أمينة ، حتى شديدة 

ى التساؤل لو كان تقديسها حقاً ، ووصل إل( التقديس)يفوتها أن تفاجيئ محامي الشيطان أثناء عملية اعالن القداسة 

 ً كان دورها أن تدير وأن (. الشك ، الريبة)كان يمكن لصوفي أال تكون قلقة بالمرة من هذا النوع من عدم اليقين . مناسبا

وقضت مزيدا  من  0580سافرت صوفي بارا أقل بعد . رسالة الجماعة( تحافظن على)تكون الالتي سوف تحملن 

إزداد عدد خطاباتها بشكل كبير خالل هذه السنوات واستندت على هذه المراسلة . قاً من مكتبهاالوقت في االدارة انطال

كانت تعمل في حاالت الطواريء ، (. منشأة)للحفاظ على االتصال مع كل بالد العالم حيث كانت الجماعة مؤسسة 

هذه الكلمات لـ  0581مايو  05وفي يوم كتبت ص. كانت واعية بأن الوقت يمضي وأنه يتبقى لها أموراً كثيرة التمامها

Henriette Granon  : 

 

، ( الخير)لنقتدي بهذا النجم المحسن . لقد تأخر الوقت بالنسبة لنا وشمس حياتنا هي أكثر من انخفاضها

أضوائه تبدو تنتعش وتعرض ومضة أكثر حيوية وأكثر . عندما ينحني على األفق ، قرب مغادرته

 .ليكن كذلك بالمثل بالنسبة لنا( ! توهجاً ، احتداماً ، اشتعاالً ، التهاباً اضطراماً ، )احتراقاً 

 

كانت قد (. الحرجة)مرحلة الموت الحاسمة ( تعبر)بضعة سنوات قصيرة بعد ذلك ، كان على صوفي أن تجتاز 

 Joignyي بدأت في خالل هذه الحياة ، الت. كرست كل حياتها وطاقتها لتعريف حب هللا كما تم اعالنه من قلب المسيح

ً تجسيد هذه الروحانية 0518وانتهت في باريس في  0881في  هذه العملية حولتها وقد . ، تعلمت صوفي تدريجيا

 . اليوم( التوافق ، في محلها)وراءها تطلعات روحية تبعتها وهي مازالت بنفس المالءمة ( خلفت)تركت 

 

Phil Kilroy rscj الراهبة 
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