
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giotto, The dream of Joachim,   
Cappella degli Scrovegni, Padova.   



 

فيديو-رسالة   

البابا فرنسيس قداسةل  

نل لألجداد وكبار الس  األو  في مناسبة اليوم العالمي   

 "أنا معك كل  يوم"

2021 تموز/يوليو 25  

 

 

،عزيزتي المسنة، وعزيزي المسن  

  يسوعب  الر   تركههو الوعد الذي هذا ( 20، 28متى را. " )كل  يوم"أنا معك 

وعزيزي  عزيزتي المسنة،، اليوم أيًضا إلى السماء والذي يكرره لك أن يصعدلتالميذه قبل 

أوجه ن أ أود  ، أسقف روما، ومتقدم في السن مثلكم، أيًضاأنا  :يوم" "أنا معك كل   .المسن

 ةها قريبيسة كل  : الكنكبار الس نل لألجداد ومناسبة اليوم العالمي األو  في  ،إليكم هذه الكلمات

!وحدكتركك تريد أن تحبك وال وت ،هتم بكوت قريبة من ا، :أو بعبارة أفضل ،منك  

اصفة مثل ع الجائحةجاءتنا في وقت صعب:  كيلإ هذه الرسالة تصل م جيًدا أن  عل  أ

قعها ون كالكن، و، كل  واحدحياة  في اقاسيً  ااختبارً كانت وغير متوقعة، شديدة وبصورة 

ا، كان نحن المسنينعلينا   د  ق  ف  منا بالمرض، و   ونأصيب الكثير. لقد وأقسى أشد   خاصًّ

يشوا أن يع، واضطر الكثيرون تنطفئالكثيرون حياتهم أو رأوا حياة أزواجهم أو أحبائهم 

لين.وكانوا معز ا.لفترة طويلة جدًّ  وحدةفي   

ب    مةيلاأل الخبرةهذه ه قريب من الذين يعيشون آالمنا في هذا الوقت. إن   يعلم كل   الر 

كون جانبًا.همشون عندما ي   وال  –صعوبة  الجائحةها تالتي زاد -حدتنا و  وهو يرى  وي تر 

د، د يسوع، ج  أيًضا القديس يواكيم أن   تقليدبعض ال يروييبقى غير مباٍل بها.  ن ع أ بع 

عديمة الفائدة.  - حنةحياة زوجته  وكذلك -اعت برت حياته أبناء، وه لم يكن لديه ألن   جماعته

ب   لكن   ، ظهر له خارج أبواب المدينةيقيم حزينًا  كان ه مالًكا ليعزيه. بينمايلإأرسل  الر 

ب   صالتك المثابرة"1. يبدو أن    مرسل من عند هللا قال له: "يواكيم، يواكيم! استجاب الر 

                                            
ر )وهو من الكتابات األبوكريفية غي ،إنجيل يعقوب التمهيدي الحدث في وردت رواية هذا 1

 .القانونية(



 

، في إحدى لوحاته الفنية الشهيرة2، وضع المشهد في الليل، في إحدى Giottoجيوتو 
التي و ،مليئة بالذكريات والمخاوف والرغباتوال، األرقنقضيها في التي كثيرة الليالي ال

منا. ونالكثيريعرفها   

، ائحةالج عشيء مظلًما، كما هو الحال في هذه األشهر م ولكن حتى عندما يبدو كل  

قولها لك، ي يوم". حدتنا ويكرر لنا: "أنا معك كل  في إرسال المالئكة لتعزية و   هللا يستمر

هذا في  ل مرةبه ألو   حتفلي  أن هذا هو معنى هذا اليوم الذي أردت  ويقولها لي، وللجميع.

 كل  ل جوأر :لحياة االجتماعيةل ، ولو بطيء،استئنافوبعد عزلة طويلة مرورنا ببعد العام، 

نخاصة  - كل  جد ة، وكل  مسن ةو، مسن كل  وجد،   – حدة أكثر من غيرهلو  ااشتدت عليه  م 

زيارة مالك!أن يحظى ب  

، أو لةالعائ أفراد أحدوجه  أخرى اأحيانً وجه أحفادنا، و اأحيانً  لمالئكةل كونسي

منا عل  ة، ت  أصدقائنا القدامى أو الذين التقينا بهم في هذا الوقت الصعب. في هذه الفترأحد 

 هذا األمر يكون حزنني أن  ي مواحد منا، وك الزيارات لكل  كذلك العناق وثمين كم هو أن نفهم 

غير ممكن بعد. في بعض األماكن  

ياتنا حفي  ته، التي ال يحرمنا منهامن خالل كلم مرسليهأيًضا  ويرسل إلينا هللا

سوف ونبياء! األأسفار نقرأ ول، مع المزامير نصل   وليوم،  نقرأ صفحة من اإلنجيل كل  لأبًدا. 

حياتنا في  انم هللاما يطلبه  نفهمألن  . سيساعدنا الكتاب المقدس أيًضاهللاأمانة تؤثر فينا 

-1، 02متى  .ساعة من النهار )را ه يرسل العمال إلى كرمه في كل  اليوم. في الواقع، إن  
 يرصأل دعوةالني تلقيت من فترات الحياة. يمكنني أن أشهد بنفسي أن   وقت ( وفي كل  16

 نني لأن   لت من قبلقد تخي   عندما بلغت سن التقاعد، إذا جاز التعبير، وكنت، أسقف روما

 بكلمات جديدة،وا دائًما، دائًما، بدعوات جديدة، قريب من   ب  الر   .من جديد أستطيع فعل الكثير

.اوال يتقاعد أبدً  ،أبدي هللا أن   ونتعلم ما. أنته دائًما قريب من  بعزائه، لكن  و  

دوهم ب اْسم   قالفي إنجيل متى  م، وع م   ميع  األ م  ذوا ج  يسوع للرسل: "اذه بوا وت لم 

يت ك م به" وح  الق د س، وع ل  موهم أ ن ي حف ظوا ك ل  ما أ وص   .(20 - 19، 28) اآلب  واالْبن  والرُّ

دعوتنا هي  أفضل أن  فهًما  ن نفهمأل تساعدناسهذه الكلمات موجهة إلينا أيًضا اليوم و

ًدا: ما هي دعوتنا جي   أصغوا لشباب ورعاية الصغار.إلى ار، ونقل اإليمان حماية الجذو
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 والشباب ورعاية الصغار. ال تنسإلى االجذور، ونقل اإليمان  حمايةرنا هذا؟ ماليوم، في ع

.هذا  

أو لديك عائلة،  بقيت وحدك وإذاكنت ال تزال تعمل أم ال،  ذاإوال يهم كم عمرك، 

كنت ال وإذا أو في وقت الحق في الحياة،  شاًبابعد  عندما كنت جدةأو  اأصبحت جدًّ  وإذا

إعالن  واجبال يوجد عمر للتقاعد من  ك:ساعدن يتحتاج إلى م إذا كنت أو تزال مستقالًّ 

من أن نخرج شيء،  ، وقبل كل  أن نبدأ يجب من واجب نقل التقاليد إلى األحفاد.و، اإلنجيل

.اجديدً  ئًاشيصنع حتى ن نانفسأ  

ولكن  :إذن دعوة متجددة لك أيًضا في لحظة حاسمة من التاريخ. ستسأل يوجد

ني أستطيع فعل الكثير. كيف يمكنني أن أبدأ وال أعتقد أن   ت؟ طاقاتي نفدهذا يمكنكيف 

س؟ كيف يمكنني حياتيالتصرف بشكل مختلف عندما أصبحت العادة هي قاعدة ب  أن أكر 

لعائلتي؟ كيف يمكنني  والتزامات ةكثيرهموم وأنا مهتم بمني  افقرً لمن هو أكثر نفسي 

؟ أليست وحدتي صخرة ثقيلة مكان إقامتيي سمح لي حتى بمغادرة  وال مجال نظريتوسيع 

سمع يسوع نفسه سؤااًل  ؟جدًّاكم منكم يسأل هذا السؤال: أليست وحدتي صخرة ثقيلة  ا؟جدً 

ن  الذي سأله نيقوديموس من هذا النوع من نسان  أ ن ي ول د  وهو  ش يٌخ ك بير؟" : "ك يف  ي مك  اإل 

 القدس وحلعمل الر   ههذا يمكن أن يحدث، وفتح قلب أن    يسوعب  الر   أجابه(. 4، 3 حنا)يو

مكان  ع بها، يذهب إلى كل  ة التي يتمت  وح القدس، بهذه الحري  الر   حيث يشاء. هب  الذي ي

 ويفعل ما يشاء.

 اإم   سنخرج، كما كن ا، من األزمة التي يمر بها العالم، لن نخرج اكما كررت مرارً 

من أحداث التاريخ، األلف خطير الحدث الأال  يكون هذا ]...[  ليمنحنا هللا"أسوأ. و وأأفضل 

 ماتوا . نأمل أال  ننسى المسن ين الذين-نحن عنيدون  - تعل م منهلم نتمك ن من أن نالذي 

نأمل أال  يكون كل  هذا األلم دون جدوى، وأن نقوم بقفزة  ]...[. بسبب نقص أجهزة التنف س

بعضنا لبعض،  مدينونو ونحتاجمنا أن   حاسمنحو طريقة جديدة للحياة وأن نكتشف بشكل 

نا أخوة)رسالة بابوية عامة،  تولد البشرية من جديد"حتى  Fratelli tutti كل  ، 35). 

لبعض. كل نا أخوة. نحن مدينون بعضناال أحد يخلص بمفرده.   

ة تبني، في األخو   حتىفي حاجة إليك إن نا  أقول لكأن  من هذا المنظور، أود  

 -وأحفادنا  أبنائنانحن مع  -داقة االجتماعية، عالم الغد: العالم الذي سنعيش فيه والص  

نشطين في إعادة تأهيل المجتمعات المجروحة نكون العاصفة. علينا جميعًا أن " أتهدعندما 

ي يجب أن تدعم هذا البناء الركائز الت مختلف. من بين (77 ،نفس المرجع) ومساندتها"



 

: وهي. ثالث ركائز غيركأفضل من  توطيدهاأن تساعد في أنت  يمكنك منها، ثالث الجديد

ضعف ة للشروع في طريق جديد حتى ألالقو  يمنحنا  هللا منا قرب  والة. األحالم والذاكرة والص  

الة.اكرة والص  في شوارع االحالم والذ  ، بينناالناس   

ً هذا الوعد مرةً  النبي يوئيل أعلن كم أ ْحالما ًؤى" وي رى شُّ  : "ي حل م  ش يوخ  بان كم ر 

ستطيع غير الشباب ي نْ . م  والشيوخ لشباب(. مستقبل العالم في هذا التحالف بين ا1، 3)

تمرار إلى األمام؟ لكن من أجل هذا، من الضروري االسسير بها وي الشيوخأن يأخذ أحالم 

ديدة جرؤى أن يروا لشبابنا يمكن الم والتضامن : في أحالمنا بالعدالة والس  نامحالأفي 

من ج أن نخرمكن يه بأن  أن تشهد أنت أيًضا  من الضروري المستقبل معًا. أن نبنيمكن يو

 لديك الكثير انه في حياتك ك، ألن  ةكون الوحيدتلن  اهد من أن  وأنا متأك   الشدة بحالة جديدة.

خرج منها اآلن.أن ت شد ةم أيًضا من تلك النت من الخروج. تعل  وتمك   منها،  

وكم  ،مةاألليالحرب  ثمينة ذاكرةلذلك تتشابك األحالم مع الذاكرة. أفكر في كم هي 

وأنت من سينقل هذا، أنت الذي عشت  الم.م منها قيمة الس  يمكن لألجيال الجديدة أن تتعل  

وحمل : الذاكرة، في الس نمتقدم  لكل   وخاصة حقيقية رسالة يه الذاكرة آالم الحروب.

Edith Bruck . قالت إيديث بروكالذاكرة إلى اآلخرين  المحرقة، التي نجت من مأساة 

األمور ستحق الجهد واأللم للحفاظ على ذكرى ي فقط ضمير واحد في حتىإلقاء النور "

التي حدثت - وأضافت -، بالنسبة لي، الذاكرة هي الحياة"3. أفكر أيًضا في أجدادي وفي 

، كما يفعل بيتك غادرأن ت شاقٌّ وصعبوعرفوا كم هو  أن يهاجرواإلى الذين اضطروا  كل  

يكون بعضهم بجانبنا ويعتنون بنا. هذه قد . لهم بحثًا عن مستقبلأيًضا الكثيرون اليوم 

ذاكرة ال الدون من لكن و .اترحيبً أكثر ة ويمكن أن تساعد في بناء عالم أكثر إنساني  الذاكرة 

 يالحياة ه ات. وأساسأبًداا. بيتً تبني أن  أبًدايمكنك  ساس الاألدون من بني. نأن  مكنناي

 الذاكرة.

، وهو ، السادس عشر سلفي البابا بندكتسة مر  الة. قال وأخيرا الص   قد يس مسن 

"صالة كبار السن يمكن أن تحمي العالم،  :هكذاقال ما زال يصل ي ويعمل من أجل الكنيسة، 

وربما تساعده بطريقة أكثر فعالية من جهود الكثيرين"4. قال هذا في نهاية فترة حبري  ته 

يمكن ها رئة ال صالتك هي مصدر ثمين للغاية: إن   جميل.شيء ه . إن  2012في عام  ،تقريًبا

خاصة في (. 262، فرح اإلنجيل. االرشاد الرسولي، )را يستغنوا عنهاعالم أن للكنيسة وال

فإن  ، نا في نفس القارب، بحر الجائحة العاصف، كل  نعبر بينما، ةهذا الوقت الصعب للبشري  

                                            
 .2021يناير/ كانون الثاني  Osservatore Romano’L ،26هي النفس،  وطريقة الكتابةالذاكرة هي الحياة،  3
 .2012نوفمبر/تشرين الثاني  12، "فليحيا كبار الّسن"زيارة إلى بيت العائلة بندكتس السادس عشر،  4



 

أن ب ر  األمان  وءهدوالجميع بثقة  تشير إلى هاإن  لعالم والكنيسة ليست عبثًا، باشفاعتك 

.قريب  

مثال أيًضا  لك أبي نأن  ، في ختام رسالتي، أود  وعزيزي المسنالمسنة، عزيزتي 

شهد  المكانعاش ناسًكا في الجزائر وفي هذا . شارل دي فوكو -وقريًبا قد يس  - الطوباوي

نا أخوة )رسالة بابوية عامة،  ه أخ له"رغبته في أن يشعر أيُّ إنسان بأن  ل" كل  Fratelli 
tutti فقراء ب، أن يشفع ئهصحرا ةحتى في عزلواحد  لكل   مكني قصته كيف تبي ن. (287 ،

.أجمعللعالم العالم بأسره وأن يصبح حقًا أًخا وأختًا   

واحد منا أن نجعل قلبنا كبيًرا،  أن يمنح كل  بفضل مثاله أيًضا، و ، يسوعب  أسأل الر  

، شبابلل كرر للجميع، وال سيمايمنا أن  يتعلم كل  لهم. ب أن يشفعقدر يو اآلخرينآالم يشعر ب

عوا وإلى األمام!  يوم"! : "أنا معك كل  إلينا ةموجه كلمات العزاء التي سمعناها اليوم تشج 

. ب   بارككم الر 

 

      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rome, St. John Lateran, May 31, 2021,   
Feast of the Visitation of the Blessed Virgin Mary 


