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 االهداء
 

  
 
 
 الى ...  كّل من مّسته اآلية االنجيلية   

 "الحصاد كثير والفعلة قليلون، فاطلبوا..."،      
 ّل من انتفض من حلم جميل، فبادر،  الى ... ك  

 وجازف ، وخطا عشرات الخطوات، ولم يتوقف            
 الى  ...  من عرفناهم مثاال، ساروا في دروب    

 النور، وبّشروا العالم             
 الى ...     كل انسان  يحيا الرسالة فيجّسد القيمة    

 العظمى حياةً ذات معنى            
 أهدي ترجمتي هذه                                 

 ي. ح.                                                              
 
 
 
 

 للتاريخ
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لقددد كنددت علددى صددلة باآلبدداء الروكاسيونيسددت منددذ سددنوات، مددن خدد ل     
فددي أخواتنددا الراهبددات الدددومنيكيات للقديسددة كاترينددا اللددواتي يسددكّن ويعملددن 

الدير العام لهوالء االباء في روما. ثم كان ان زار العراق وشداركنا المدمتمر 
، 1228المسدديحي اثدداني الددرعيم العددام االب بيتددرو جيفددوني، فددي تمددوز 

فتوطدت بيننا ع قة صداقة روحية متينة. وكدان فدي احدد لقداءاتي بده فدي 
اني وعدتده  روما واهداعه لي حياة الممسم االب أنيبالي ماريا دي فرانجا،

بأن أضع بين يديه بالعربية ترجمة حياة ممسسهم، ووفيت بالوعد. ويطيب 
لي أن أقدم عملي هذا هدية متواضعة الى رهبانه وراهباته وساعر العاملين 

 والمعنيين بمشاريعهم العديدة اآلعلة الى نفع الكثيرين.
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 تقديدددددددددددم       
 
 هل هما سّر ، أم شيء ال يدرك؟ من هو القديم؟ وما القداسة؟  
ال ريب ان كّ  منا يحاول ان يعطي جوابدا وفدق خبرتده وحّسده. انمدا مدن   

يحددداول ان يجيدددب علدددى مثدددل هدددذه االسدددعلة، هدددو وحدددده مدددن يكشدددف عدددن 
"اوراقدده"، يرسددم ذاتدده، او يددوحي علددى االقددل بالرحلددة التددي تبدددو لدده اكثددر 

 ضمانة للوصول الى الهدف.
 ال االب انيبالي ماريا دي فرانجا.اننا نعتقد انها ح

 انه هو نفسه، في التأبين الجناعزي ل خت ماريا لوسيا من دير    
، تددرك لنددا، الاراديددا، 1201نجمددة الصددب  فددي نددابولي، الددذي تفددوه بدده عددام 

 شهادة عن مفهومه للقداسة وخواصها.
، " ما هي ، يا ترى ، قداسة نفم ؟ ويجيب: يقول الرسدول: انهدا ارادة اه

 (.3، 2تسل  1)"فان مشيعة اه انما هي قداستكم" 
"بحسب نظرة البعض السطحية، ال يوجد قداسة فاعقدة اال ان كاندت محاطدة 
بتركيبة عظيمة من افعال توبويدة صدارمة، واعتدددددد ن كبيدر الفعدال واعمدال 

 سامية، ومردودات واعاجيب من الدرجة االولى.
داسدددة الحقدددة هدددي االتحددداد التدددام، حتدددى "  ان هدددوالء لمخددددوعون. الن الق

الفاعل، الرادتنا مع ارادة العلي، بفضل حب خالص ه، مدع الهددف االوحدد 
المستقيم الرضاء ج لتده االلهيدة.  واذ تبلدل الدنفم هدذه الحالدة السدعيدة، 
فانها ال تتوخى شيعا آخر سوى البقاء في خفاء حبيبها الدذي يعمدل احياندا 

 تها نفسها.حتى على اخفاعها عن ذا
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"وعندعذ ال نحتاج الىالقيام بمعجزات عظيمة، وايقاف سنن الطبيعة، الن    
النفم بتقديمها ذاتها كليا ه، تكون قد قامت باعظم معجزة، وبوسدعها ان 

(، كمددا 12، 22مددز )تقددول عددن نفسددها: ان كددل مجدددها هددو مددن الددداخل 
انظددر كددول )بوسددعها ان تقددول ايضددا: ان حيدداتي هددي مخفيددة فددي المسددي  

3،3.) 
"انما الشجرة، بحسب قول المسي  يسوع، تعرف من ثمارها؛  لذا فبقددر    

 ما تكون بسيطة ومخفية،هكذا تكون رفيعة قداسدددددددددة 
 النفم، ولو انه ال بد لبعض الم م ، في بعض الحاالت، ان ال تبدو

باللددده  دومدا، آثارها واضحة. ان االخت ء الباطني، ونظرة العقل المحدقدددددة 
واالرادة الراسدددخة فدددي المشددديعة االلهيدددة، والنّيدددة المسدددتقيمة، والنقددداء  يدددر 
المعيب ، هذه كلها قداسة سامية، دفينة ومخفية داخل الدروح، سدرعان مدا 

 تشع في الخارج...
"ان ما ليم بوسعه ان يبقى مخفيا، مهما كانت جهود النفم الخفاعده،    

 (133-131ب االلهي"  )دي فرانجا، ص هي هذه النار المضطرمة بالح
لدى قراءتنا حياة االب أّنيبالي، ولدى محاولة تركيدب مسديرته الروحيدة،    

نلقانددا امددام مفاجددأة عذبددة النهددا متجاوبددة كثيددرا وهددذه التصددورات واالفكددار، 
واالفضددل ان نقددول بانهددا كانددت افكددار الكمددال التددي حدداول االب انيبددالي ان 

علددى االرض،  اندده واحددد مددن بنددي البشددر، كدداآلخرين،  يقتفيهددا اّبددان حياتدده
وبكلمات بسديطة، انده لدم يولدد قديسدا. لقدد اجتهدد ان يدتفّهم يومدا بعدد يدوم 
مددداذا يعندددي وجدددوده فدددي ع قتددده مدددع االلهدددي،  دون ان يسدددعى الجهددداض 
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التسددامالت التددي تقلددق الشددبان، محدداوال االجابددة عليهددا مددن خدد ل البيعددة، 
 حم والطبع اللذين يتيحان ذلك.الكنيسة، الثقافة، بال

هكذا، فهم أنيبالي، ما بدين افكدار تقليديدة والحددم، انده مدن الضدروري    
 تأشير هذا المثال الذي سوف ينمو وينضدددددج في داخله.

اندده اذن انسددان، ذو طبددع، وصددفات عاليددة، كمددا اندده ذو نقدداعص. اختددار 
 دددا  الكهنوت طريقا يسلكه سعيا نحو كماله. وناضل يومدددد

بعددد يددوم دون ان يفقددد البتددة اليقددين الثابددت بددان الددرب هددو الددى جانبدده علددى 
 الدوام، وانه يمّد له يده.

فالقددديم هددو مددن يجتهددد لكددي يحقددق فيدده االنسددان الفردوسددي، اي آدم    
قبددل سددقطته، الددذي كددان يتحدددح الددى اه بحريددة، ذاك االنسددان الددذي جدداء 

 القداسة اذن هي حياته. المسي  لكي يفتديه بتأنسه.لقد كانت
"واني لمقتنع بان الخوري دي فرانجدا قدد كدان دومدا فدي حضدرة اه، وان    

كل ما فعله، انما فعله ه ومع اه. نرى ذلك في عمله، اذ ان ص ته امام 
القربددددان، او الددددوعظ، او االعتددددراف، او رّد معانددددد مسددددكين، او اشددددباع او 

 (9ه  955، 9ى التطويب ، اكساء طفل،  كلها شيء واحد"  )دعو 
ماذا يقول المونسنيور انطونيو دي تومازو اسقف اوريا، الذي اتي  لده    

 ان يتعرف عليه اكثر من عشرين سنة؟
الحيدداة التددي نقدددمها هددي محاولددة بندداء حيدداة االب انيبددالي، ابددن زماندده    

 وارضه، حياة شخص بنى الذات بتواضع وقداسة.
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م، قارئ ، هاعم بحياة متصدوفين ، موجدود بدين انسان ناّري، شاعر، حال   
الفقراء  ومن هم  على الهامش  من الحياة، االطفال، والجهال، النه فديهم 

 رأى يسوع نفسه الذي رفعه في القربانة فددددي االحتفال االفخارستي.
انه شاعر عني بامور عملية، وهو انسان كان له االحتدرام الكبيدر، بكدل    

 والقول ، ليعّبر عن كل ما يفكر به، وامام الجميع.شجاعة، بالكتابة 
لددتفّهم هددذا االنسددان، كددان مددن الضددروري االنطدد ق مددن البيعددة الواسددعة    

التددي انجبتدده، ومدددن الوسددطين االجتمدداعي والثقدددافي اللددذين سددلك، وحتدددى 
تضددييق الرميددة، تدددريجيا  ومددن خدد ل شددواهد ووثدداعق، ممشددرين وجددوده 

 االرضي. 
ل فددي حقبددة تاريخيددة، انمددا مثالدده، شددعاراته، وطموحاتدده لقددد عدداش وعمدد   

 فهي ابعد من المسافات والزمن.
بوسددع الددبعض ان يخبددروا عددن عظمددة هددذا الرجددل، والكدداهن، مددن خدد ل    

احددداح  يدددر عاديدددة كدددان عليددده مجابهتهدددا. وبوسدددع آخدددرين ان يشّخصدددوا 
راتدده الروحيددة العميقددة التددي مّيزتدده، وبوسددع  يددرهم ان يعارضددوه فددي اختيا
 وعمله، انما ال احد يسعه ان يبقى ازاءه الاباليا. وهذا هو اهم شيء.

ان السدديرة التددي نقدددمها هددي فددي الواقددع عمددل خدداص جدددا. فهددو عمددل    
علمي، اي انه يستند الى وثاعق وشدواهد مباشدرة ،  يدر متدأثرة باحاسديم 

بداوي يبالل فيها عادة واضعو السير. انها من الندوع الدذي كدان يتمنداه الطو 
دون لويجي اوريوني الذي عليه تعتمد الكثير شخصية االب انيبدالي، فهدو 

(. لدم يكدن بوسدعه ان 959-951، ص 9"ملتزم جملة"  )دعوى التطويب،
 يقول اكثر، الن هذه السيرة
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انمددا تعددرض مددا قدددم رسددميا الددى المجمددع الحبددري لدددعاوى القديسددين فددي 
، رومدددا 9-1، 192م التعريدددف بفضددداعله  )مجمدددع دعددداوى القديسدددين، رقددد

(، على انها اداة بيد السلطة الكنسية الصدار حكدم بشدأن شخصدية 1255
 وعمل االب انيبالي، والتعبير عن رأيها الرسمي بخصوص بطولة فضاعله.

لقددد ارتددمي ان تكددون هددذه سدديرة قاعمددة بددذاتها، نظددرا لطابعهددا المتميددز    
اليهدا فدي كدل الدراسدات  بالعلمية وسهولة القراءة، لتشّكل ركيزة اكيدة يرجع

التي تخص االب انيبالي، وقد اخذت مثل هذه الدراسات تكثدر فدي السدنوات 
 االخيرة.

 
 االب  بيترو  جيفو ني
 الرعيم العام للروكاسيونيستي

P. Pietro  Cifuni, 

Superiore Generale dei 
Rogazionisti 
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 أّنيبالي مارّيا دي فرانجا
ANNIBALE MARIA 

DI FRANCIA 
 
 

 وضع الجنوب في فترة الوحدة االيطالية
 

ان ايطاليا ، السيما في الجنوب من الدب د،  كاندت مندذ القددم السدحيق     
نقطة ت ق حضارات مختلفة، وتقاطع شدعوب، وثقافدات، وصديل روحانيدات 

 طبعت اهالي الجنوب في االعماق.
 والمجتمددع الجنددوبي هددو، حتددى اليددوم، مجتمددع يصددعب تشخيصدده، كمددا    

-يصددعب الحكددم عليدده، اذ فيدده تعدديش عناصددر يونانيددة عريقددة،  وفرنسددية
ارا ونيددون، -بيزنطيددون(، واسددبان -يونددانيون )بوربونيددة، ورومددان، وروم 
 اضافة الى العرب والنورمان.

ومن الناحية الدينية، منذ بدايات المسيحية، تعايشت الكنيسة الرومانية    
مدن الروحانيدة. وال يمكدن االسدتهانة والكنيسة البيزنطية فدي صديل متبايندة 

بالدددور الددذي لعبتدده الرهبانيددة فددي اشددكالها المتعددددة وتجسدديداتها مسددديرة 
الكمال، بحيح اننا اذ نتحدح عن الجنوب، ال بّد لنا من التكلم عن الرهبدان 

االلبانيين، الباسديليين، البنددكتيين، الفرنسيسدكان، الددومنيكان، -االيطاليين
 واليسوعيين.
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قد تركت هدذه الحضدارات واالنمداط الروحيدة طابعدا عميقدا فدي االنفدم، ل   
مولدددة تعددابير، امنيددات، عبددادات، ط سددم، وع قدددددددددددات اجتماعيددة كثيددرا مددا 

 تكون  ير مفهومة، لذا فهي ايضا  ير مفّسرة بشكل صحي .
وثمدده مددا وسددم سددلبيا هددذه المنطقددة، السدديما مددن الناحيددة االجتماعيددة    

دية، هي صفة الخاصدّية والخصوصدية ونقدص فدي عقليدة االّدخدار واالقتصا
 التي تتميز بها الراسمالية واالنماط التجارية والتعاونية.

لقددد بقيددت منطقددة الجنددوب فددي االسددام مجتمعددا فقيددرا اقتصدداديا، لكنهددا    
عرفت ان تعبر عن نفسها جيدا خارج حدود موطنهدا ومناطقهدا فدي جندوب 

 .شبه الجزيرة االيطالية
ان المصير المشدترك للمقاطعدات االيطاليدة الجنوبيدة يوضدحه رينددا 
بهذا الك م: "ان مدا يحددح فدي صدقلية ال يخدص صدقلية وحددها بدل يشدمل 
اي مجتمددع ينددتظم لمقارعددة سياسدددية واجتماعيددة فددي الجنددوب، بحيدددح ان 
اص حا ما ناجحا او فاش  يلقى صدداه فدي المنطقدة كلهدا، الن ثمدة وحددة 

مجّمع قوى يعم ن على صعيد هدذا الحّيدز مدن المنطقدة او علدى ديالكتية و 
 يرها، كما على هذه الوحدة السياسية االجتماعية او  يرها" )محاضرة في 
ممتمر "االستنارة والمجتمع الجنوبي"، فدي ارشديف تداريخ صدقلية الشدرقية، 

 (.111-111، ص 11،1218
حطدددة اقتصددداديا وبوسدددعنا القدددول اجمددداال ان الظدددروف العامدددة هدددي من    

واجتماعيا، بسبب سوء الحكم البوربوني ايضدا، وعددم قددرة "اليمدين" ، بعدد 
وحدددة ايطاليددا، علددى مجابهددة مشددكلة الجنوب)رينددددددا مددن االصدد حات الددى 

 ( فددددددي:1511-1132المرحلة التاسيسية )
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، ص 1215بددددالرمو -، نددددابولي1تدددداريخ صددددقلية لجملددددة مددددملفين، ج    
982-910 .) 
الوضدددع السياسدددي الدددذي اعقدددب الوحددددة، لدددم يحدددّل معضدددلة االحدددوال  ان   

 االقتصادية في الجنوب، السيما في صقلية، بل  زادها حّدة. 
وقددد كانددت الكنيسددة تملددك الكثيددر، وضدداعفت ذلددك دعايددة م رضددة، لكددن    

ج. جيريتددو، صددقلية مددن )ممتلكاتهددا ندداهزت الشددك عشددر اراضددي صددقلية 
؛ ف. برانكداتو، صدقلية 1288ق، مسدينا . مجموع وثاع1510الى  1510

فددي العشددرينات االولددى مددن الملكيددة فددي ايطاليددا، فددي: تدداريخ صددقلية بعددد 
(. ان جزءا من هذه الممتلكات كدان ي دّذي مشداريع 1281الوحدة، بولونيا 

خيريددة ذات طددابع تقليدددي،   تددتم بواسددطتها محاولددة التخفيددف مددن تعاسددة 
يددا عاطلددة عددن العمددل  )لقددد بددرهن  الفقدراء،  يددر ان معظمهددا كانددت تشددكل

، 1511برانكددداتو، فدددي : اصدددول وطدددابع االنتفاضدددة البالرميدددة فدددي ايلدددول 
ديددرا  92،  بددان 115، ص 3-3،8،1289االرشدديف التدداريخي الصددقلي 

عاعلة، وكانت توزع سنويا مبلدل  212نساعيا في بالرمو كانت تطعم يوميا 
 122حاليددة، وتش ددددددددل م يددين ليددرة  302الددف ليددرة، ا ي مليددار و  391

شخصدا. انظدر: تقريدر لجندة استطدددددددد ع اوضداع مدينددة ومحافظدة بالرمدددو 
، م. كوندويلددددددددددددي ، 31االدبيددددة واالقتصاديدددددددددددددددة، لدددددددددددد جيريتدددددددددددو، ص 

(، 1580-1151لحظدددددددات االصددد ح الكنسدددي فدددي صدددقلية البوربونيدددة )
 (.35-38، ص 1211جيو كاالبريا  معضلة اليد العاطلة، ري

ولم يكن الشر االتعم  في انتقاص شيء هو للفقدراء بمصدادرة االمدوال    
 الكنسية، ومحاولة التعويض عن ذلك بعطاءات حكوميددددة 
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كمدا فددي مسدينا، باحتضددان الدولددة ميداتم وم جددا عدددة(، انمدا فددي تحويددل )
 خارج ايطاليا وصقلية مردود بيع تلك االم ك.

مليددار،  238مليددون ليددرة ، اي مددا يعددادل  980لقددد ابددان روميددو بددان    
من بيع ممتلكات كنسية صودرت في  1559و  1519مستحصلة ما بين 

صقلية وحدها، تدّم صدرفها مدن قبدل الحكومدة فدي شدمال ايطاليدا، وانده مدن 
آالف فقدط أمسدت لصد ار  1الف هكتار من االراضدي الصدقلية،  29جملة 

؛ ا. 322، ص 1280ميددو، النهضددة فددي صددقلية، بدداري ر. رو )الم كددين 
(   وهكدددذا فدددان الخددددمات 990-901، ص 2سددديندوني، تددداريخ صدددقلية 

 واالش ال العامة في الجزيرة بقيت في حالة تخّلف معيب.
وعلينا ان نضيف الدى هدذه السدلبيات الماديدة، شدرم  االّميدة الدذي كدان    

سددونينو،  -فرانكيتددي )عدة ، الدى الماعددة بالما1511يصدل فددي الريدف، عددام 
 (.122، ص 1298، فلورنسا 9، ط1511صقلية عام 

فهي اذن مشداكل اداريدة، اقتصدادية ، واجتماعيدة تتفشدى بسدرعة وكدان    
كوربينددو، حوليددات االقتصدداد االيطددالي جيتددا ديددل )ينب ددي معالجتهددا فددورا  

 (، وكاندت الحالدة التاعسدة تدزداد وتعلدن المعامدل11، ص 1231كاستيلو 
 (.11الص يرة اف سها ازاء منافسات صناعة الشمال  )كوربينو، ص 

هكذا ارتسمت لوحة  قاتمة ومحبطة لصقلية، فهي بحسدب االحصداعيات    
 111،911،1نسددمة، مددنهم  9، 923، 212، تعددد 1511الرسددمية لعددام 

معهدددد )شخصدددا   025،33بددددون مهندددة وعمدددل، والمعدددوزون الحقيقيدددون 
(. وردا 101-108، ص 1511-91-31ء االحصددداء المركدددزي، احصدددا

علدددى التعاسدددة والبطالدددة وارتفددداع االسدددعار واعمدددال االجدددرام المرتكبدددة ابدددان 



 11 

االضددطرابات الشددعبية، كددان جددواب الحكومددة قمعددا قسددريا، اعطددى للقدداعمين 
على الحكم سلطات استثناعية، وهذا دليل على عددم االعدداد الكدافي والجيدد 

نيسددة  نفسددها لددم تكددن بعددد قددد اهتمددت للمسددمولين السياسدديين، وحتددى الك
بالمعضددلة االجتماعيددة والمسددالة العماليددة اال فيمددا ندددر  )دانيددال روبددم، 

 ( 1212، تورينو 1،9تاريخ الكنيسة 
لددم تخددل بعددض االنجددازات العمليددة، لكنهددا لددم تكددن كثيددرة ولددم ترتددد ثددوب    

لدى أندام العدالة االجتماعية، بينما كان الجنوب، والسيما صقلية، بحاجة ا
عمدددل، ولددديم الدددى مبدددادئ وحسدددب، ولت طيدددة اعمدددال ووقددداعع ذات طدددابع 
اجتماعي، كان ال بّد من اص حات، لذا قامت ممسسات جديددة، كصدندوق 

)رومدددددانو، الفاشددديون الصدددقليون، بددداري  13التدددوفير والنقابدددات العماليدددة 
 ؛ في ري ، الى اين؟ 1285

ي، خطابددددددات ؛ كريسددددددب98-8، ص 1523-11-1انتولوجيددددددا جديدددددددة 
 (.122،ص 1559انتخابية، روما 

وبكلمدددة اخدددرى فدددان المسدددالة التدددي كاندددت مثدددارة فدددي ايطاليدددا الجنوبيدددة    
وصقلية لم تكن مسالة اشخاص او صيل، بل نضداال داعمدا لمدن لديم لهدم 

 شيء ضد من لهم الكثير جدا.
ولدم تكدن الكنيسدة ملزمدة بالحدل السياسدي والعملدي لهدذه المعضدلة، مدع    
كانت تمّسها ايضا، وينب ي القول انها لم تعمل كثيدرا فدي هدذا الشدأن.  انها

لكدنهم افددراد مددن قدداموا بمبددادرات كانددت تبددو جنونيددة فددي فتددرة كتلددك الفتددرة. 
انهددم دون بوسدددكو، كوتولينكددو، دون كدددواني ، فددرا لودوفيكدددو دا كاسدددوريا، 
بددددارتولو لون ددددو، دون اوريددددوني، وفددددي صددددقلية االب جدددداكومو كوسددددمانو 
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كاتانيددا( )ثددم اصددب  كرديندداال( جددوزيبي بينيددديتو دوزميددت )بدداليرمو(، االب )
مسينا(، جميعهم نظموا رعاية دينيدة )، واالب انيبالي ماريا دي فرانجا  12

 واجتماعية ل كثر عوزا وللمهملين.
هدددوالء لدددم يقددددموا حلدددوال، ولدددم يدددّدعوا بدددانهم جددداءوا بحدددّل للمعضدددلة       

قاموا بنشاطات كان لها وقع اجتمداعي وديندي ال بدأم   االجتماعية، لكنهم
به، مسبقين بذلك قيام صيل حديثة للرعايدة والتكامدل االجتمداعي، مقددمين 

 بذلك ح  او ع جا ممقتا لخ عق تاعسة و ير محظوظة.
 15لقد حاولوا تقوية العدالة بالمحبة االنجيلية، مجسدين شخدددددددددص    

مج دعاعية صارخة وايدديولوجيات، واجهددوا الدنفم الكاهن الرسول دون برا
في تعميق معندى التضدامن االنسداني والمسديحي الدذي ينب دي ان يشدّد مدن 
يددودون ان يعيشددوا االنجيددل، متددرجمين ذلددك فددي افعددال ووقدداعع، ومشدداريع 

 رعاية قاعمة وداعمة، دفاعا عن من هم اشّد عوزا. 
ي  ابانده قسددم كبيدر مددن ان عددم االسدتجابة، او التحسددم الضدعيف الددذ   

االقليددروم كددان لسددبب ثقددافي وروحددي، فكثيددرا مددا كددان بسددبب اشددخاص 
يتفر ون للخدمة بوروقراطيا، لضمان مستقبل اجتماعي واقتصادي، وتقربدا 
مددن الطبقددة البورجوازيددة والنددب ء، وللوصددول الددى الحبريددة السددباب عاعليددة 

بدددالرمو -، ندددابولي2 سددديندوني، الحيددداة الدينيدددة واالدبيدددة، تددداريخ صدددقلية)
 (91؛ بورزوماتي، ص 900-151، ص 1215

ومشددكلة الع قددة بددين الدولددة والكنيسددة ، بمعناهددا االوسددع، أي مددا بددين    
السدددلطة الزمنيدددة ورسدددالة الكنيسدددةالروحية، كاندددت تمدددّر فدددي فتدددرة شدددديدة 
الخطورة، اذ كانت الكنيسة تحاول ان تحدتفظ بسدلطتها الزمنيدة، مسدتخدمة 
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رسالتها الروحية عينها، بينما كانت الدولة تحاول من جهتهدا لهذا ال رض 
مددّد سدديطرتها السياسددية والحدوديددة علددى ممتلكددات الكنيسددة، منطلقددة مددن 

سدديندوني؛ )نزعددة علمانيددة. وقددد كددان للماسددونية فددي كددل هددذا دور كبيددر 
 .(بورزوماتي

 وقد شعر الجنوب، وهو يحلم بالوحدة، برياح الثورة، وكدددددان    
  قليروم ، السيما في المراتب الص رى ، وللرهبان، دور مهم في ل

 ، 1212بيلي رينو، الكنيسة والثورة الوحدوية، روما )11ذلك  
 (23ص 
 

 الكنيسددة  ومجتمددع  مّسديدنددددا
مّسدددينا، مددوطن انيبددالي ماريددا دي فرانجددا، تجّسددد بعمددق الخددواص التددي    

رعّيدة خورنيدة  110تّعدد  12اواخدر القدرن اشرنا اليها. لقد كانت االبرشية 
 الف نسمة، اكبر االبرشيات بعد بالرمو في الجزيرة. 300مجموعها 

يكتددب جدداكومو مارتينددا بددان الوضدددع كددان خطيددرا فددي ابرشدديتي ليتجدددي    
ومسينا، لتقددم ّسدن االسدقفين، بحيدح نشدأت ارتباكدات، بدل فوضدى اخد ق 

، ص 1210، 21ي لدددددددى توزينددددددو، نشددددددرة الروكاسيونيسددددددت 113)ص 
(. لقد كان رعيم اساقفة مسينا الكردينال فرانشيسكو بداوال مدن أمدراء 111

(، رجدددل قداسدددة، ولكدددن أقدددّل ممدددا كدددان 1511-1150مدددوال في ديكددداني )
 يتطلبه الزمن من هّمة ونشاط .

لقددد كددان هددذا الحبددر قددد بددذل كددل جهددده فددي تعميددر المعهددد الكهنددوتي    
، فددي سددنة مشددمومة مّسددت 1153زال عددام السدديمنير(، بعددد ان خربدده زلدد)
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جنددوب ايطاليددا. ونجدد  ب يددرة وطنيددة واسددقفية فددي فتحدده، وتجديددد نظامدده، 
 واقامة مدبرين، وتعيين اساتذة ضليعيددددددن، 

لكنه كان رجدددد  بسيطا، فلم يتمكن مدن ضدبط النظدام، فاسدت له م رضدون، 
 معطلين هكذا جهوده كلها.

وم مددن اهددالي مسددينا كانددت حددادة بحيددح ان معارضددة مندداوعي االقليددر    
دي  ري وريدو، ص )انحرف  الكنسديون عدن واجبداتهم فدي صدون االيمدان 

58.) 
وافر ت حركة توحيد ايطاليا االديرة، وجعلت العديد مدن افدراد االقليدروم    

 ير طّيعين، بحيدح ان البابدا بيدوم التاسدع نفسده يتشدكى فدي رسدالة الدى 
"مددددن االضددددطرابات الجسدددديمة  1581ول تشددددرين اال  9ملددددك نددددابولي، ف 

القاعمة في ابرشية مسينا، بسبب عدم مقدرة الكردينال وسذاجته"، لذا عّين 
، المونسددنيور جددوزيبي بابدداردو، اسددقف 1511-1582لدده مدددبرا رسددوليا، 

 سينوبي شرفا.
وخلدف الكرديندال في ديكدداني علدى االبرشدية المونسددنيور لدويجي ندداتولي    
"رجددل عددالم وواعددظ كبيددر"، لكندده، ر ددم محاوالتدده  (، وهددو1518 -1511)

الجبارة، لم يتمكن من ت يير الوضع كثيدرا. ولدم تدنج  مسداعيه فدي التاكيدد 
على التثقيف في المعهدد الكهدوتي، وال فدي انضدباط االقليدروم، بحيدح ان 

( لدم يلدق معهددا 1521-1518خلفه، رعيم االساقفة جوزيبي  واريندو )
اكليريكيون كبار قليلدون كدانوا يحداولون ان يصدبحوا كهنوتيا، بل فندقا فيه 

 كهنةكيفما كان  )كاودو(.
 وقد كان معظم الكهنة من خارج االبرشية، منهم دي فرانجدددا.    
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وكدددان يعندددى بتثقددديفهم ال هدددوتي القدددانوني جوفددداني فيلوكدددامو والقدددانوني 
دي، جددوزيبي اردوينددو باعطدداعهم دروسددا قليلددة فددي ال هددوت االدبددي والعقاعدد

وكانوا يستعيضون عن المواد االخرى بطريقة بداعية. امدا تكدوينهم الروحدي 
والراعددوي فكددان يقددع علددى عدداتق الخوارنددة وابددان القيددام باالحتفدداالت فددي 

 الخورنات.
لم يكن باالمكان ان ينال المرء هكذا تثقيفا منتظما، وكدان علدى كدل مدن    

ينصددرف باجتهدداد الددى الطلبددة ان يجتهددد هددو شخصدديا، لددذا نلقددى انيبددالي 
 دروم الكتاب المقدم، معين وعظه االسام ونشاطه المحب.

اال ان ظاهرة "اال تراب" ، كانت تسدم  بانمداء الشخصدية بشدكل يطدابق    
الواقع، ف  عجب ان نلقى في تلك السنين اشخاصدا متميدزين، لندذكر علدى 

ور سددددبيل المثددددال: المونسددددنيور التيريددددو دأريكددددو رامونددددديني، المونسددددني
فرانشيسدددكو دي فرانجدددا، االب انطونيندددو موسدددكولينو، الكهندددة القدددانونيون 
صوفيا، تريسكيتا وفيتالي، وال بّد من ذكر انيبالي دي فرانجدا كواحدد مدنهم. 

 لكنها أزمنة صعبة، وقد كان هوالء واعين بذلك.
فنلقددى انيبددالي وهددو يقددوم بتددأبين  وارينددو، يقددول : " ليقنددي الددرب، لددع     

 فه ذوي الددذكر الطيددب  والقداسددة، وانددا امتدددح  ددواريني، فددان اكسددف اسدد
( كاندت أزمندة معانداة خاصدددددددددة بالنسدبة لكنيسدة اه، اذ 1510الستينات )

 تهدمت مملكة الرب وامتهن بيددددت اه "
 (.58دي  ري وريو، ص )
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وفعدد ، فددان المونسددنيور  ددواريني، اذ رأى اوضدداع المعهددد الكهنددوتي،    
ه، وارسددل الت ميددذ الددى معهددد نوتددو الددذي كددان بددادارة اليسددوعيين، ثددم أ لقدد

 حاول تنظيم االقليروم.
وبخدد ف اسدد فه، اتخددذ اجددراءات واضددحة مطابقددة لددروح رعايددة اصدديلة    

كانددت تعددتلج فددي نفسدده، فسددبب لدده ذلددك جملددة مشدداكل، الن عملدده كددان 
 يتضارب مع مصال  عاع ت كثيرة.

رعيسددي كهنددة تعيسددين كانددا يشدد  ن رعاسددتي "لقددد خلددص االبرشددية مددن    
خدددورنتين مهمتدددين، االول اقيدددل بحكدددم، واالخدددر تخلدددى عدددن منصدددبه ابدددان 

 المحاكمة الكنسية". 
وكمددا كددان متوقعددا، فددان دعايددة صددارخة شددنت ضددده، دبرهددا اكليريكيددون   

 مستاءون واضرمها ماسونيون.
الرسدولي، لدم "واذ اقيل رعيم الكهنة بحكم صادق عليه من قبل الكرسدي   

اعدين حفيدده الددذي كدان يطمدد  فدي ان يخلددف عمده، اذ ان مثددل هدذا االمددر 
كدددان سيشدددكل خطدددأ جسددديما، وقدددد حددداول الحفيدددد ان يكتدددب ضددددي"  )دي 

 باف(.-. وقد كتب ضده في جريدة ساخرة اسمها بيف51 ري وري، ص 
ان االنقسامات بين االقليروم، ومشاكل اخرى عارضة، كانت ترجع الدى   

 ة الضعيفة الهوتيا لبعض العناصر الذين كان همهم التنشع
الددروتين الطقوسدددي، اكثددر مدددن اعددد ن كلمددة اه. ولدددم تكددن هدددذه الظددداهرة 
مقتصرة علدى ابرشدية مسدينا وحددها، بدل منتشدرة فدي الجندوب كلده، بسدبب 

 نقص اماكن تنشعة صحيحة. 
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اضف الى ذلدك، ان البيعدة المسدينية لدم تتدرك سدوى المجدال لشخصديات    
شددددذوا عددددن ال نسددددياق وراء ركددددب آخددددرين، وقددددد شددددعرت بددددذلك الحركددددة 
الكاثوليكية. فكان البد من تخطدي الصدعاب ومعارضدة كهندة ، وعددم جددارة 

 البرامج المقترحة للجنوب اجتماعيا ودينيا.
كل هذا االنسياب والتناقض سّبب خ فات وانقسامات داخلية في الجنوب   

التي ل عضاء والمرشدين الكنسيين،  ، عملت على تعرية هشاشة الروحية
 وبل ت تلك الخ فات حد الثورة ضد راعي االبرشية.     

كتب المونسنيور كوتداردو سدكوتون، احدد المتشدددين :" لقدد ازال رعديم    
االساقفة صعوبة كبيرة بحّل نادي الشبيبة المعارض سدلطته والمسدتمر فدي 

، و يرتدده كبيددرتين حيددال اجتماعاتدده ر مددا عندده، وقددد كانددت محبددة االسددقف
 مشروعنا".

ومددن مشددا ل المونسددنيور  ددواريني واهتمامتدده االخددرى، التعلدديم الددديني    
ومسدديرته بانتظددام وجديددة، فانتدددب لهددذه المهمددة بصددفة مراقددب القددانوني 

 انيبالي دي فرانجا، وقد ترك لنددددا خ صة عن تفتيشددددده 
دي ) 1559حي، عدددام الكنددداعم المختلفدددة فدددي مدددا يخدددص التعلددديم المسدددي

 (.198؛ فيتالي، ص 52 ري وريو، ص 
يقول االسقف: " كم كنت ساكون سعيدا لو تمكندت مدن القدول ان هنداك    

في مكان ما في مسينا ملجأ للفقراء، وفي مكان آخر مدرسة جيدة للشدبان 
تعلمهم وتثقفهم، وفي احد احيداء المديندة بيتدا ل طفدال الفقدراء المشدردين، 

 مسسة تساعد الباعسدين"وفي آخر م
 (.51-58دي  ري وريو، ص )
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مدددن تخطدددي الصدددعاب ومعارضدددة كهندددة ، وعددددم جددددارة البدددرامج المقترحدددة 
 للجنوب اجتماعيا ودينيا.

كل هذا االنسياب والتناقض سّبب خ فات وانقسامات داخلية في الجنوب   
ن، ، عملت على تعرية هشاشة الروحية التي ل عضاء والمرشدين الكنسيي

 وبل ت تلك الخ فات حد الثورة ضد راعي االبرشية.     
كتب المونسنيور كوتداردو سدكوتون، احدد المتشدددين :" لقدد ازال رعديم    

االساقفة صعوبة كبيرة بحّل نادي الشبيبة المعارض سدلطته والمسدتمر فدي 
اجتماعاتدده ر مددا عندده، وقددد كانددت محبددة االسددقف، و يرتدده كبيددرتين حيددال 

 مشروعنا".
ومددن مشددا ل المونسددنيور  ددواريني واهتمامتدده االخددرى، التعلدديم الددديني    

ومسدديرته بانتظددام وجديددة، فانتدددب لهددذه المهمددة بصددفة مراقددب القددانوني 
 انيبالي دي فرانجا، وقد ترك لنددددا خ صة عن تفتيشددددده 

دي ) 1559الكنددداعم المختلفدددة فدددي مدددا يخدددص التعلددديم المسددديحي، عدددام 
 (.198؛ فيتالي، ص 52 ري وريو، ص 

يقول االسقف: " كم كنت ساكون سعيدا لو تمكندت مدن القدول ان هنداك    
في مكان ما في مسينا ملجأ للفقراء، وفي مكان آخر مدرسة جيدة للشدبان 
تعلمهم وتثقفهم، وفي احد احيداء المديندة بيتدا ل طفدال الفقدراء المشدردين، 

 وفي آخر ممسسة تساعد الباعسدين"
 (.51-58وريو، ص دي  ري )
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لددذا فددرح عندددما عددرض عليدده الكدداهن انيبددالي بددان يمددارم رسددالته فددي    
"بيددوت افينيددون". وكددان رعدديم االسدداقفة قددد الحددظ لدددى هددذا الشدداب، منددذ 

 مرحلة التنشعة االكليريكية، تميزا خاصا.
ومن دون اللجوء الى نبرة خطابية، بوسدعنا ان نشدخص وضدع الكنيسدة    

ينا بوضع "اندوار وظلمدات"، وكدم كاندت الظلمدات حالكدة واالقليروم في مس
احيانددا، بسددبب الفقددر والبددمم واالوبعددة والددزالزل، وكددان الشددعب دومددا هددو 
ضددحية الصددراع بددين الكنيسددة والدولددة، مددع اندده العنصددر االسددام للرسددالة 

 وعمل الكنيسة. 
وفدددي مسدددينا، كمدددا فدددي مددددن ايطاليدددة اخدددرى، كاندددت الشددديع، والسددديما    

ة واالشددتراكية ، قددد اسددتقطبت عددددا ال يسددتهان بدده مددن المفكددرين الماسددوني
ومن الطبقة البورجوازية، ولم يكن االقليروم معتادا على الخروج من حرم 

 (.391ترامونتين ، ص )الكنيسة لممارسة الرسالة 
وكانددت الحيدداة الروحيددة للشددعب ذي الثقافددة الدينيددة الهزيلددة ، مرتكددزة علددى 

ير، وكان ذاك التدين الشعبي الذي يتميز بده اهدالي ممارسات خارجية ال  
الجنوب ،  يست له االقليروم والنب ء لرب  مادي، بينما يحتقره المثقفون، 

 وحصيلة االمرين فراغ روحي وعبادات تقليدية.
وقد كان ل ب انيبالي ان يلعب دورا مهما جددا، وهدو مدا يدزال فدي بدايدة    

ى خاصدددة بالبسدددطاء وبمدددن هدددم علدددى اداء رسدددالته، وكدددان عليددده ان يعنددد
الهامش من المجتمع. وقد عرف ان يقيم وزنا للتددين الشدعبي الدذي كاندت 
قد  ذته اجياال انفم القسم االعظم مدن الندام، مدع محداوالت تطعديم ذلدك 

 بتقوى مركزها المسي .
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وع وة على مسدينا وصدقلية ، حيدح قدام االب انيبدالي بداكثر مشداريعه،    
، وقددد كانددت حالددة (برينددديزي)ليددا، والسدديما بابرشددية اوريددا اهددتم بمنطقددة بو 

كنيسة اوريا شبيهة بحالة الكنيسدة فدي الجندوب، اذ كاندت االحدداح مثاليدة 
احياندددا، واحياندددا كثيدددرة مريدددرة ومحزندددة،  تعاقدددب عليهدددا شخصددديات بدددارزة 
ومحترمون، ذوو ضدمير حدي ، مفعمدون بدروح ديندي، انسداني واجتمداعي، 

لون ذوو افدق محددودة شدمن صدمالحهم الخاصدة، بدل وكذلك اشخاص ضح
متددذمرون و يددر مقتنعددين. لددذا كددان طبيعيددا الصدددام الددذي حصددل اثددر وفدداة 

(، واحتدددم 1209-1528المونسددنيور تيودوزيددو كددارجولو، اسددقف اوريددا )
 خاصة ما بين رعيم كهنة الكاتدراعية دون كوزيمو فيرّيتي 

بحيددح شددق كنيسددة اوريددا الدددى والقددانوني المرتدددددل دون جوزيددب ريبتددزو، 
؛ تددوريزي، ابرشددية اوريددا فددي السددنوات 120-132انكددورا، ص )قسددمين 
 (1215، روما 1500

واضدددطر االمدددر الدددى اعفددداء فيريتدددي وابعددداده مدددن قبدددل مجمدددع الكهندددة    
القانونيين، مع موقدف متصدلب للقدانونيين تجداه المعهدد الكهندوتي ورعديم 

 و دي تومازو.اساقفة تارانتو، المونسنيور انطوني
وتمكندددت قدددوة شخصدددية المطدددران مدددن ضدددبط الوضدددع، بحيدددح انددده قددداد    

القددانونيين الددى طاعتدده، والحددد مددن عددادات ذميمددة، اذ اندده بحجددة التقددوى 
والتدددين كددانوا يلحقددوى االذى بااليمددان الصددحي . وتمكددن ايضددا مددن رعايددة 
االنفددم مددن خدد ل تنبدده االقليددروم لواجبدداتهم ووعظهددم، ولددو ان اخطدداء 

 االقليروم كانت تعمل على ابعاد المممنين عن الكنيسة.
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وكان االب انيبالي يعرف اوريا، فقد قصدها عدة مرات حدين كدان شدابا،    
وكددان يراسددل المونسددنيور كددارجولو ثددم المونسددنيور انطونيددو دي تومددازو، 

، طلددب معونتدده، 1205كددانون االول  95بحيددح اندده لمددا حدددح زلددزال فددي 
انية ان يكون هدذا الحددح المأسداوي بدايدة تعداون وثيدق شاءت العناية الرب

 (.391-391، ص 9الدعوى،)بين االب انيبالي والمطران دي تومازو 
وحقق انيبالي دي فرانجا في اوريا " تبشير الفقراء ايام االحاد"، كما في    

مسددينا، اذ وضددع فددي خدددمتهم رسددالته الخاصددة، بتعلدديم  المهددن والحددرف  
 وجعل منهم عماال جيدين، وتعليددددددم  الوالد الشوارع

البنددات االعمددال المنزليددة والنسدداعية وتددأمين عدداع ت شددريفة لهددن، بحيددح 
؛ 933-931و  902-121انكددورا، ص )يحصددلن علددى خبددزهن بشدد لهن 

 (.309-301، ص 9الدعوى، 
وقددد اتضددحت جدددوى هددذا العمددل الرسددولي، بحيددح ان المونسددنيور دي    

ل: "لقدد بشدرتم ابرشديتي اوريدا". ويدذكر االب كدارميلو تومازو اسدتطاع القدو
دراكدددو انددده " قبدددل وصدددولنا  كدددان االوالد يضدددربون كهندددة اوريدددا بالطمددداطم 
والقشددور، لكننددا بعددد ان جددذبناهم بهدددايا والعدداب وتعلدديم دينددي، ولدددوا مددن 

 (.911، ص 9الدعوى،)جديد" 
مدل فيهدا انيبدالي، وهكذا، بعد ان رسمنا هذه اللوحة للبيعة التدي نشدأ وع   

 لنحاول التركيز على محيطه العاعلي حيح ولد وترعرع.
 

 عاعلددة  دي فرانجددا  ومنطقة توسكانا
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لقددد كانددت عاعلددة دي فرانجددا  مددن اصددل فروسددي، جدداءت ايطاليددا برفقددة    
(، ويبدددو ان لهددا صدد ت بالقصددر والملوكيددة. اذ ان 1958كددارلو دانجددو ) 

نو دي فرانجددا، ومعددروف باندده حفيددد اول شددخص معددروف فيهددا هددو جدداني
( قدد منحده 1212فيليب ليو من س لة الملوك. وكدان الملدك الديسد و ) 

اقطاعيددة سددان كاسدديانو، نددوجيلي، نددددددداردو واندددراني فددددي ارض اوترانتددو، 
.وجدددددت الملكدددة جوفاندددا 1213حزيدددران  11وحظدددي بامتيددداز خددداص فددددي 

علتدددده قيمددددا وقاعددددددددددا للحددددددددرم ( اقطاعيددددات بوليددددا وج1238الثانيدددددددددة ) 
 الملكدددددددددي. 

لكنندا ال نعلددم مدن االوالد مددن خلدف جددانينو ، ولديم لنددا ان نحددد درجددة    
قرابته بباولو دي فرانجا ، وقد حظي االخير برتبدة ملكيدة، كمدا تشدهد بدذلك 

. ولنا اط ع كاف على احدد احفداد جدانينو، هدو ندارديلو 1215وثاعق عام 
 (.52-53 الوبي، ص )( 1221ا رجل س ح الملك )عام دي فرانج

  11وال نعدددرف السدددبب الددددذي الجلددده اتخدددذ آل دي فرانجددددا فدددي القددددرن    
اقطاعيات في اوترانتو، وجداءوا فاسدتقروا فدي كاالبريدا، فنشدات هكدذا فدروع 
العاعلددة فددي كوسددينزا، كدداتنزارو، بدداوال، سددكوي جي، مونتيليددوني و تروبيددا 

باوال االم تومازو دي فرانجدا مدن الدواعظين الددومنيكان ؛  )فمن فرع مدينة
سدنة.  انظدر :  دالوبي،  12وادارهدا  1120اصب  اسقفا على اوريدا عدام 

-2-8، وقد تحدح عنده انيبدالي فدي خطبدة القاهدا فدي اوريدا فدي 52ص 
 (.251: دي فرانجا،ص 1202

التدددي ويكتسدددب معندددى خاصدددا فدددرع العاعلدددة فدددي مونتيليدددوني )كاالبريدددا(،    
تسمى اليوم فيبو فالينسيا؛  منها، وربمدا السدباب اقتصدادية، رحدل دييكدو،  
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وهو الجد االعلى النيبالي، استقر في مّسينا. ال نعلم اية سنة بدقدة، لكنندا 
. ومن هذا الشخص 1502نعرف بانه كان عضوا في مجلم االعيان عام 

كاتريندددا نشدددأ فدددرع العاعلدددة فدددي مسدددينا الدددذي يحمدددل لقدددب مركيدددز القديسدددة 
 (.52 الوبي، ص )

وصار لدييكو من الشريفة ماريا اورسوال باباراتي ماستريلددددددي عشدرة اوالد، 
نشأوا بحسب تقاليد العاعلة على المحاماة والجيش والرهبانية، فقدد اختدارت 
الدددير معظددم البنددات، واصددبحت اثنتددان مددنهن رعيسددتين، بينمددا كددان للبنددين 

 ا.ع قات وطيدة مع نب ء مسين
وهكذا تزوج فرانشيسكو كاترينا  من امراء موال في ديكداني، بينمدا تدزوج    

 جوفاني احدى بنات كوستاريلي روسو.
ولجوفاني، جّد انيبالي، ث ثة اوالد، ذكران وانثى: فرانشيسكو، رافداعيلي،    

 وماريا لويزا.
السيسترسددديين( فدددي )وقدددد اصدددب  رافددداعيلي راهبدددا فدددي ديدددر البنددددكيين    
وكامودوري، ثم كلف لتعلديم االداب فدي كليدة "سدان نيكولدو" التدي للرهبدان ر 

(. امدا 51-58بيدديني، االديدرة السيسترسدية فدي ايطاليدا، ص  )في مسدينا
ماريددا لددويزا فقددد تزوجددت رجددل الحكومددة الكاتددب الشددهير جددوزيبي الفارينددا 

(1518-1513.) 
، وحصددل علددى وفرانشيسددكو هددو والددد االب انيبددالي، دخددل سددلك الجدديش   

لقب فارم ثم ماركيز القديسة كاتريندا. وكدان رجدل نشداط، مدا لبدح ان بلدل 
( ناعدب 1581حزيدران  18فدي )سنددددة  31ارقى الدرجات، فقد تعين بعمر 
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كددانون االول( قبطانددا  91قنصددل بددابوي، وقبددل نهايددة العددام )وبالضدديط فددي 
 شرفيا للحربية.

ابه الشدرفية وحسدب، بدل لمواهبده لقد كان رج  محترما، ليم بسبب الق   
 االدبية والفكرية ايضا. يكتب ابنه انيبالي نفسه: "لقد كددان 

ابي )الذي لم اعرفه النه توفي وانا بعمر سنتين( شاعرا جيددا، وعالمدا فدي 
دي فرانجددا، ايمددان )االداب القديمددة ، وقددد كتددب ونشددر اشددعارا ك سيكيدددددددة" 

 من المقدمة(. 8وشعر، ص 
يكددن االبددن وحددده مددن امتدددح نشدداط والددده الثقددافي، بددل بوسددعنا ان  ولددم   

نستقي معلومدات اخدرى مدن المدمرم المسدّييني كايتدانو اوليفدو، فهدو يقدول 
باقدل مدن  1529"لقدد نمدا التقددم االدبدي فدي مّسدينا صدعدا، ولدم يكدن عدام 

ادارته خّلية ادبيدة مدن شدباب  (ارسطو)االعوام السابقة، فقد ظهرت جريدة 
بدددعين، لمددع بيددنهم مدداورو  راناتددا، اونوفريددو بددازيليو، وفرانشيسددكو دي م

، وجريدددة 52، ص 1523-1529اوليفددا، حوليددات مدينددة مسددينا )فرانجددا 
 (. 1521و  1533ارسطو ما بين 

وكان للفارم فرانشيسكو ام كا في مسينا وقرى كونتيسدي، جدامبيلييري    
 العليا و جيسو.

ل ندب  عاعلدة توسدكان و ليدوم جدد انيبدالي، فقدد بينما كانت من اصل اقد   
كان مفوض شرطة، تزوج ماتيلدي التي ترجع الى اصدل نبيدل بعيدد لمركيدز 

 مونتانارو.
وكان الجّدان ألمه من ندابولي، انمدا بسدبب الخدمدة كاندت عاعلتهمدا فدي    

مسددينا، وفددي هددذه المدينددة ولددد لهمددا اربعددة اوالد: آنددا، ام انيبددالي الحقددا، 
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سددالفو، ص )ي، وقددد اصددب  كاهنددا، ومدددير نشددرة الكدد م الكدداثوليكي جددوزيب
 ، وقد لقب بدون ماركوتي لنضالدده 12

 (، روزاليا، وانطونيو.8ضد الليبراليين واعداء الكنيسة: فيتالي، ص 
وقد كانت آنا شدابة متحفظدة. كاندت تعديش مدع عمدة طاعندة فدي السدن    

دي فرانجدا، ايمدان وشدعر، ص )ذات نفم شاعري، كما يقول االب انيبالي 
 من المقدمة(. 8
لم تكن العاعلتان اللتان منهما تحدر انيبالي كاثوليكيتين وراثيا وتقليدديا،    

بل مممنتين عن قناعة وممارسة. ويجدر ذكر تعلقهمدا بدالحبر االعظدم فدي 
تلك االيام الصدعبة، وهدي ميدزة اتسدّم بهدا االب انيبدالي وسدلمها الدى ابناعده 

 (.1255بورزوماتي، حب وامانة للبابا، روما )ن الروحيي
 

 الوالد ة  والطفولددة  االولى
 

كما كان جاريا في حينه، طلدب الفدارم فرانشيسدكو يدد آندا مدن اهلهدا،     
وكاندددت الشدددابة المتحفظدددة الخجدددول تحمدددل فدددي قدددرارة نفسدددها كرهدددا للحالدددة 

هدا الخداص. ( ، ربمدا بسدبب صدرامة التربيدة ولطبع8فيتالي، ص )الزوجية 
 ير ان اهلها، والعمة التي كانت تعيش عنددها، حداولوا اقناعهدا، واصدفين 
 لها حسن حظها مع رجل ذي منزلة اجتماعية رفيعة كالذي  تقدم اليها. 

حزيدددران  9وبددددا بدددان آندددا  رضدددخت ل مدددر، وتحددددد موعدددد الزفددداف فدددي    
لعدداعلتين ، ولددم يكددن اختيددار هددذا اليددوم صدددفة، بددل بسبددددددددب تقددوى ا1521

والمتزوجين لمريم العذراء، فهي عشية عيد عذراء الحرف، شفيعة مّسينا . 
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مسدداء  30،5حزيددران، نحددو السدداعة  9وقددد تددم االحتفددال بددالزواج مسدداء 
،ص 9؛ الددعوى،8فيتدالي، ص )ولوحظت وقتهدا امدواج شدديدة فدي البحدر 

اج، (. اال ان الشددابة طلبددت ان تعددود الددى البيددت بعددد رتبددة اازو 121-123
االمددر الددذي بعددح الحددزن وال صددة فددي قلددوب االهددل واالقددارب الددذين حدداولوا 
اقناعها بالحالدة الجديددة  مدن الحيداة، ولكدن بددون جددوى، ولدم تقتندع مدن 

آب  19الذهددددددددداب والعددددديش مدددددع الفدددددارم فرانشيسدددددكو زوجهدددددا اال فدددددي 
، )المصدران السابقان(.وسرعان ما تبين ان الزواج كان زواجا سدعيدا. انمدا

، ثددار اهددالي مسددينا علددى آل بوربددون ، 1521بعددد ظهددر االول مددن أيلددول 
، لكددددن االنتفاضدددة قمعددددت 1590و  1519كمدددا كددددانوا قدددد فعلددددوا عدددامي 

، هددي "لتحيددا 1525كددانون الثدداني  92بحصددار، كانددت نهايتدده صدديحة فددي 
مدددريم العدددذراءي وليحيدددا الدسدددتوري"، كجدددواب لمسدددينا علدددى دعدددوة بدددالرمو 

 التحررية.
ت معركدة حدادة بدين الثدوار والقدوات البوربونيدة، كمدا يمكدد ممرخدو فنشب   

تلك االزمنة، "فقد كانت المعركة حامية وفظيعة في دير المجدلية، حتى ان 
ذلك الصرح المحاصر التهمته النيران، والتهمت واياه الهيكدل الجميدل الدذي 

ح ان بقربه، واحرق كذلك ريف زايرا، مع انه ترك مفتوحا ولم يحاصر، بحي
 (.221، ص 1اوليفا، ج  - اللو )اي بيت لم يسلم من النيران"

وتدرك المديندة مدن كددان بوسدعه ان ي ادرهدا، ونقدل عاعلتدده الدى مكدان آخددر. 
فانتقل الفارم فرانشيسكو من سكناه قرب  دي بورتدالينيي، واتدى بزوجتده 

، 1525أيلددول  5الدى البيددت الريفددي فددي جددامبيلييري العليدا، وهنددا ولددد فددي 
وقد كان شابا نادر الذكاء، كاتب نثر منمق، ساهم )ولدهما البكر، جوفاني 
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في اصدار دوريات، وذو شاعرية جيدة. لم يتزوج. عمل فدي بندك صدقلية، 
حتى اضطر الى ترك عمله السباب صحية، ولم يقبل ابدان مرضده اال رفقدة 
ت اخيه انيبالي، بحيح اصدب  صدليبا الخيده الدذي كدان قدد اسدتلم رسدالة بيد

سدنة. انظدر فيتددالي،  22بعمدر  1529آب  90افينيدوني، حتدى تدوفي فددي 
تشدرين  11، عدة مواضدع(، وبعدد سدنة، فدي 9؛ الدعوى،121-128ص 

كاندددت امدددرأة ذات طيبدددة  )، ولدددددددت ابنتهمدددا ماريدددا كتريندددددددددددا 1522االول 
عاليدددة، تزوجدددت انطونيندددو مونتدددالتو،  دخدددل احدددد اوالدهدددا، جدددوزيبي، فدددي 

-2-12يكيددة الناشددعة لدد ب انيبددالي، لكندده تددوفي بعمددر مبكددر فددي االكلير 
سدنة. انظدر فيتدالي،  82بعمر  1205شباط  9. توفيت كترينا في 1528
 ، عدة مواضع(.9؛ الدعوى،91؛ سانتورو، ص 1ص 
 وبعد استتاب االمور، عادت عاعلة دي فرانجا الى مسينا.   
ه، بعدد سدنتين مدن وكان للفارم فرانشيسدكو ان يسدجل سدنة فدي صدالح   

 حزيددددران  18التاريخ اع ه، اذ تعين بمرسوم ممرم في 
 ،صادر عن القنصلية الحبرية العامة في صقلية، وكرسيها في 1581

بددالرمو، ناعددب قنصددل حبددري علددى مدينددة وميندداء مسددينا، مددع السددكنى فددي 
المديندددة نفسدددها، بكدددل الصددد حيات والشدددرف واالمتيدددازات واالوسدددمة التدددي 

ا المنصددب، وذلددك للسددهر علددى مصددال  وصددون التجددارة والم حددة يتطلبهدد
( وقددد 1918، ص 9؛ الدددعوى،2-3فيتددالي، ص )والمددواطنين الحبددريين 

كان هذا التعيين اثر وفاة ناعب القنصل دون ليتريو روسو، ووقع االختيدار 
 على فرانشيسكو عن جدارة واستحقاق .
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يلدول، تضداعفت الفرحدة أ 8وبعد شدهر مدن ذاك التداريخ، وبالضدبط فدي    
بوالدة الولد الثالح، الذ اعتمد بعد يومين في كنيسدة مدريم العنايدة )خورندة 
القددديم لددورنتزو(، ودعددي ماريددا انيبددالي. واسددم انيبددالي لدديم مددن تقليددد 
العاعلدددة، بدددل تيّمندددا بدددالمركيز انيبدددالي بدددونزي البولدددوني، صدددديق الفدددارم 

مواضددع. وقددد قددام برتبددة  ، عدددة9؛ الدددعوى، 1فيتددالي، ص )فرانشيسددكو 
العمدداد اركدددياقون الكاتدراعيددة جددوزيبي مدداركيزي، وكددان قريبدده خالدده دون 

 جوزيبي توسكانو(.     
وبعد انتهاء العام، حظي بانعام آخر، فقدد انعدم عليده وزيدر السد ح فدي    
كانون االول بمرسوم يتنازل فيه قداسدة سديدنا )البابدا( فيعينده قفطدان  91

 (.1918، 19،12، ص 9؛ الدعوى،2فيتالي، ص )شرف للبحرية 
عاما متميزا لعاعلة دي فرانجا، اختلف جدا عن  1581وبينما كان العام    

تددرين االول عددام  93العددام الددذي تدد ه، اذ تددوفي الفددارم فرانشيسددكو فددي 
 ، بعمر مبّكر، تاركا ث ثة اطفال وزوجة فدددددي 1589

. 1911-1918، 9الدددعوى،)ع الشددهر الخددامم مددن الحمددل بابنهددا الرابدد
وقد دفدن فدي كنيسدة ماريدا ليسدوع فدي قريدة ريتيدرو، التدي ا رقهدا فيضدان 

فانتفددت آثددار القبددر ايضددا(. وهكددذا امسددت المسددكينة آنددا تحددت  1513عدام 
وطأة ترمّل قام وثقل عاعلة بحاجة الى تدبير ام كها، وهي ما تزال بعمدر 

 سنة. 99
حبتده، ولدم يكدن لهدا ان تتعدزى، بدل ارادتده لقد ذاقدت مدرارة فدراغ انسدان أ   

قريبا منها، اقله باالسم، لذا  فانها لم تتردد في تسدمية ابنهدا الرابدع، الدذي 
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، 9الدددددعوى،)، ماريددددا فرانشيسددددكو دي بدددداوال 1583شددددباط 12ولددددد فددددي 
1911) 

ان والدة الطفدددل ومشددداكل الحفددداظ علدددى االرح جعلتهدددا ان تعهدددد بابنهدددا    
جوز، فابتدات هكذا بالنسبة له حياة يتيم طبعت حياته انيبالي الى عمة  ع

عميقا، وقد ضاعفها حدة ان والدته، التي كانت تجهل كل شديء عدن ادارة 
االعمال ، وجدت ذاتها في مواقف محرجة، وبسبب المشاكل والخصدومات، 
اضطرت علدى اللجدوء الدى محداميددددددن ووكد ء، وارتيداد المحداكم، مدع خطدر 

(. لددذا ، لددم يكددن لهددا ان تددولي اال 2-5فيتددالي، ص )ء فقدددان كددل شدددددي
اهتماما قلي  بابنها. وكانت العمدة تعديش وحيددة، فدي  رفدة مقفلدة، مطلدة 
علددى مجدداز معددتم، ال نسددمة هددواء وال شددعاع نددور يطددل مندده، وكددان علددى 
الطفل الص ير ان يبقى دوما داخل المنزل، بحيح انه كدان فدي حالددة، قدال 

 (.2فيتالي، ص)نها حالة بوسعها ان تقتل اي طفل عنها فيما بعد، ا
وستظل حيدة ذكريدات تلدك السدنوات، منطبعدة فدي اعمداق االب انيبدالي،    

مددن خدد ل احددداح عمددر حزينددة، كوفدداة العمددة العجددوز ابددان الكددوليرا التددي 
"اقفرت مدينتنا الجميلة"، وسيذكر دوما كيف جاء من حملوا  الجثماني وقد 

لي ايضا، وهو يذكر كيف ان والدتده كاندت تسدهر عليده اصاب المرض انيبا
باكية قرب سريره الص ير، "وكندت اتدألم اذ اراهدا تبكدي، لكندي لدم اكدن ادرك 
السددبب. لكنددي يومددا، اذ تطلعددت مددن خدد ل زجدداج الشددباك، رأيددت الطريددق 
مقفرة، وشاهدت فريق جند يسيرون بخطى واعدة ووقع حزين في جّو موت 

 (.10فيتالي، ص )كعيب، فانقبض صدري" 
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ونجددد  فدددي قهدددر المدددرض، ربمدددا النددده اسدددتطاع ان يحظدددى بحندددو امددده    
 الوالدي.

ان التجربدددة الّمدددرة  هدددذه اوحدددت اليددده عطفدددا خاصدددا وحبدددا نحدددو االيتدددام    
واالطفال المهملين، واتسمت حياته كلها بذلك، بدل نظامده التربدوي، وتركدت 

ي السدود ، ومنظدر الجثدح، فيه خوفا طبيعيا من االمداكن المظلمدة،  والليدال
 )وسددوف يحددتفظ بهددذا الشددعور ، بحيددح كددان ينددام داعمددا علددى ضددوء خافددت

 (.11فيتالي، ص 
وبعمر الدراسة، ادخلته امده السديدة توسدكانا فدي تشدرين االول )اكتدوبر(   

، وهدو بعمدر سدبع سدنين، فدي كليدة سدان نيكولددددددو ل شدراف التددابع 1585
د كان وراء هذا الخيار عمه االب رفاعيل دي للبندكتيين )سيسترسيين( ، وق

 فرانجا. 
وفددي هددذه الكليددة سدديلتقي الصددبي االب اسددكانيو فددوتي مرشددده الروحددي    

االول، الذي كان يحمل حبا كبيدرا للعدذراء القديسدة،  ارسدا ايداه فدي انفدم 
الت ميددذ ، واعظددا بحددرارة عددن فضدداعل العددذراء، مطنبددا اياهددا حتددى اسددتنزال 

 (.1911-1911، 9؛ الدعوى،12تالي،ص في)الدموع 
وهكذا تشبعت هكذا تقوى العاعلة المريمية بحميدة كدان وقعهدا كدزرع فدي    

 ارض خصبة. 
ايدددار )مدددايم(  11وحددددح هجدددوم االلدددف ضدددد مارسددداال )ترابددداني( فدددي    

 ، و دت صقلية كلها بحرا هاعجا وحقل معارك.1510
آخددددر قلعددددة للجزيددددرة وبددددنو االنتفاضددددة، تفشددددى ال ليددددان فددددي مسددددينا،    

)صدددقلية(، وكدددان المتوقدددع حصدددار المديندددة. ولحسدددن الحدددظ كاندددت السدددنة 
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المدرسية قد انتهت، فتم سحب االطفال كلهدم مدن الكليدة،اما انيبدالي فبقدي 
وحدددده. وكدددان االب رفاعيدددل قدددد نصددد  السددديدة آندددا باالنتقدددال هدددي واوالدهدددا 

بينما يحتفظ هو  االخرون الى البيت الريفي الذي كان قرب قرية كونتيسي،
 (. 11فيتالي، ص )بانيبالي

تمدوز  90وكان  اريبالددي يطدارد القدوات البوربونيدة فدي مي تدزو، فدي    
)يوليددو(، حتددى دخددل مسددينا بعددد اسددبوع، ر ددم تمنددع المدينددة قلددي . و تددم 

وانيبدالي الدذي كدان قدد بددأ يضدع ابيدات )االستي ء هكذا على صقلية كلهدا 
؛ ايمددان 99الدددي بشدديء منهددا.انظر:  فيتددالي، شددعر اوليددة، خددص  اريب

 (. 8وشعر، 
مديندة ندابولي، واجدري  1510سدبتمبر( )ايلدول 1ودخل  اريبالددي فدي    
تشدرين االول )اكتدوبر( اسدتفتاء شدعبي اللحداق مملكدة الصدقليتين  91في 

ومملكدة ايطاليددا. واختيدر جددوزيبي الفاريندا، زوج ماريددا لدويزا عمددة انيبددالي، 
تشرين االول)اكتوبر( اصب   91نا في البرلمان االيطالي ، وفي ناعبا لمسي

 سيندوني، عدة مواضع(.)مستشارا للدولة 
وكانت السيدة ماتيلده مونانارو توسدكانا، جددة انيبدالي ألمده، قدد عدادت    

الى نابولي، ربما في اعقاب وفداة زوجهدا. ومدن هنداك كاندت تلدّ  علدى آّندا 
يها لكي تحتضدن االحفداد اثدر االحدداح الصدعبة، )حنة( والدة انيبالي ان تأت

وكانت تمكد لهدا بدان وضدع عاعلدة فاريندا الجديدد فدي ندابولي، سدوف يعمدل 
على تحسين وضع اوالدها. واذ رأت الوالدة بان  "سدان نيكولدو"  والمددارم 

(. وكددان 1911، 9؛ الدددعوى، 11فيتددالي، )سددت لق، لجددأت الددى نابدددددددولي
بان يضع انيبالي فدي الكليدة العسدكرية "نونتزيداتي "  جوزيبي فارينا قد فكرّ 
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لكي يواصل االكاديمية بعد ذلك، ضدامنا لده وظيفدة عسدكرية مرموقدة، كمدا 
فكر بوضع ماريا كاترينا في كلية العجاعب )ميراكولي( التدي كاندت رعيسدتها 

 (. 1911، 9؛ الدعوى،15-11فيتالي، )االميرة مر ريثا سافويا 
ن يتخددذ ابنهددا هددذا القددرار عددن وعددي، فافهمهددا ابنهددا بددان وارادت آنددا ا   

الحياة العسكرية ال تسدتهويه، فشدرحت االم االمدر البدن حميهدا الدذي اقتندع 
 ودبر امر االبنة فقط.

لقد كانت العناية االلهية هي التي تمشر خطاه، وقدد كدان هدذا ندادرا فدي    
 الدهم.تلك االزمنة، اذ كان االهل هم الذين يقررون مصاعر او 

ابان تلك االقامة فدي ندابولي، اذ شداهدت بوابدة القصدر الصد ير انيبدالي    
بثوب المدرسة االبيض المستعمل  من قبل الرهبدان السيسترسديين ، تمندت 

 عليه الكهنوت.
 

 مرحلددة الشددبدداب    
    
، الدددى مسدددينا، هددي واوالدهدددا الدددذكور 1511وعددادت آندددا، فدددي خريددف     

كلية "سان نيكولو" من جديدد، وكدان قصددها ان يواصدل  الث ثة، فقد فتحت
. ومددن المحتمددل 1911، 9الدددعوى، )انيبددالي دراسددته، وكددذلك فرانشيسددكو 

، 1519-1511ان انيبددالي اقتبددل المناولددة االولددى اثندداء السددنة الدراسددية 
 .(باعداد من قبل االب فوتي
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ة بااللقداء وتقدديم وانيبالي الذكي والنبيه، اشتهر في    السدنوات ال حقد   
عددروض مسددرحية، واظهددر قابليددة شدداعرية، وتقدددم فددي عددالم االدب واعدددا 

 . فقددددددد كتب قصيددددة 92-99فيتالي، )بالكثير 
، ثددم اخدرى فددي تشدرين الثدداني مدن العددددددددام نفسدده 1518"الدى فراشددة" عدام 

 بعنوان " في موت فرانشيسكددو سارلددددو، ابن خالددددددده(.
انتقلددت عاصددمة ايطاليددا مددن تورينددو الددى فيرنتددزي  1518شددباط  وفددي   
فلورنسا( ، على أمل االتفاق مع البابا لجعل رومدا هدي العاصدمة الجديددة )

للمملكدددة. هكدددذا كاندددت ايطاليدددا تسدددير نحدددو وحددددتها الج رافيدددة والسياسدددية 
المبت اة.  ير ان احداثا جديدة اخذت تقلق مشاعر االيطداليين وضدماعرهم. 

البرلمددان صددادق علددى القددانون الددذي قدمدده حددافظ االختددام دي فددالكو، فددان 
القدانون رقدم )تمدوز 1والقاضي بال اء كدل الرهبندات فدي ايطاليدا، وذلدك فدي 

، رقم 1511-1-91، ومصادقة الملك بمرسوم 1511-1-1في  3021
3510.) 
 1511وحدداول بيتينددو ريكاسددولي، الددذي كددان قددد اصددب  فددي حزيددران     

راء، ان يددمخر تطبيددق القددرار ارضدداء للفاتيكددان، وكددان هددذا هددو رعيسددا للددوز 
السبب االكبر لسقوط وزارته، لدذا طبقدت الحكومدة الجديددة القدانون حرفيدا. 

 فال يت الرهبنات وصودرت اموالها.
وأ لقددت كليددة "سددان نيكولددو"، واضددطر االخددوان دي فرانجددا علددى العددودة    

دروم خصوصدبة يعطيهدا اسداتذة الى البيت. لكنهما استمرا على الدراسة ب
مشدهورون، كالشدداعر المسدديني فيليتجددي بيزاتددزا، الددذي كددان يقدددر انيبددالي،  
وقد عرّفه على االوسداط االدبيدة فدي مسدينا، ال بدل كدان يقدمده كأمدل كبيدر 
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(.. وكددان انيبددالي شدداعرا ذا حددّم 30-91فيتددالي، )فددي الشددعر االيطددالي 
المحدديط بدده ويمنحهددا حركددة  خددالص وشددفاف، فكددان يلددتقط خلجددات العددالم

ذاتية، بدل يصدعد االنطباعدات والرمدوز حتدى اعمداق نفسده. لكنده ر دم هدذا 
الكلمة الكاثوليكيدة( التدي كدان يدديرها )االعجاب واالسهام في تحرير جريدة 

خالدده جددوزيبي توسددكانا، ومددا كددان يبعثددان فيدده مددن رضددى، كددان ر ددم ذلددك 
قد استلم ادارة الجريدة بعد وفاة كان توسكانو )يشعر بأزمة الشباب المبكر 

باسددكوالي شدديبيليا الددذي سددقط ضددحية الكددوليرا التددي اجتاحددت مسددينا عددام 
1511.) 

يمكننا من قصاعده ان نتعرف عن حالتده النفسدية فدي تلدك الفتدرة، فهدي    
االنفعاالت، واالح م، واالمال التي كانت تدزدحم فدي نفسده الفتيدة، ممتزجدة 

 واقع االجتماعي والسياسي والديني.بحنين ومشاكل سببها ال
وعدم وضوح المستقبل واختيار نوع الحياة ودوره في المجتمع كان يمثر    

: 19فددي انيبددالي، كمددا فددي أي شدداب، فهددو التفكيددر فددي حيدداة المسددتقبل )
فددي مجموعددة  1512-1511. وانظددر كتاباتدده فددي السددنوات 39فيتددالي، 

وفي هذه الفترة بالذات، مال (. 1901-1908"االشعار االولى". الدعوى، 
قيدل انهدا )قلبه نحو فتاة، لكنه كان حلما عدابرا، سدرعان مدا انتهدى بموتهدا 

كارولينددا تدداكوني كددالوجي، بينمددا يمكددد االب تيددودورو توزينددو بانهددا فتدداة 
 (.1215مسينية اخرى توفيت قبل كانون الثاني 

، دفعدت الشداب ولعل هذه التأزم الحاد في فترة حرجة مدن عمدر االنسدان   
الددى البحددح عددن سدد م، فوجددد ضددالته فددي ديددر آبدداء العددذراء القديسددة فددي 
بورتو سالفو، حيح كان يلقدى الصدمت فدي االخدت ء والمحادثدات الروحيدة، 
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. 38-32فيتدددالي، )واكتشدددف حيددداة قديسدددين مدددن خددد ل قراءاتددده المفيددددة 
 (.15-11و  18، 9الدعوى، 

الشداب انيبدالي، نسدتطيع القدول وكمحاولة للوصول الى م م  شخصدية   
انه كان يتمتع بعاطفة شفافة ومتألمة احيانا، يعبر عنها بارتياح من خ ل 

 الشعر والميل الى الدين.
سنة، من الحصول من معرفده علدى اقتبدال  11وهذا الميل مكّنه، بعمر    

. ولنتدذكر بدان االمدر لدم يكدن جاريدا، بدل كدان 9،12الددعوى،)القربان يوميا
 بة امتياز روحي يمنحه المعرفون لبعض المممنين(.بمثا
وقد كان من المتوقدع ان يكدون حداد الطبدع بسدبب حّسده المرهدف، لكنده    

اجتهد حياته كلها ان يضبط زمام عواطفه بحيح ال يجعدل ال ضدب متسدلطا 
 عليه، بل الوداعة، كالقديم فرنسيم السالددددزي 

 (.803-809، 135، 9؛ الدعوى،95فيتالي، )
 هكذا كان ينضج فيه الميل نحو الدعوة، بل بذل الذات للرب.   
 
 

  (Rogateاطلبوا... رو كا تدي )ادراك  الرسالة 
 
ان شعنا تلخيص المسيرة الروحية ودعوة الطوباوي انيبدالي، بوسدعنا ان    

نتوقددف لدددى ثدد ح مراحددل لددم تطبددع روحيتدده وحدددها وحسددب، بددل أّشددرت  
 وجوده كله.
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الثانية هما حددم والهدام. والثالثدة لقداء. انهدا درجدات للوصدول االولى و    
 الى الدعوة، في مسيرته نحو الرب.

صرح احد ال هوتيين الذين امتحنوا كتاباته: "لقد كدان محكومدا مدن قبدل    
حاجددة الكنيسددة الددى فعلددة عديدددين اليجدداد عدد ج انجيلددي، ول ددرض تحقيقدده 

ا كددان  علددة حياتدده، والع مددة كددان ال بددّد مددن تحريددك السددماء واالرض. هددذ
 (30، 1ب م م )الفارقة في كتاباته، وخصوصية مشروعه" 

ولتأشدددير هدددذه اللحظدددة، نستشدددهد بددداالب دومنيكدددو سددديرافينو سدددانتورو    
القاعل: "كان االب انيبالي يقدول بشدان االصدول البعيددة لدعوتده الصد تية، 

كثيرا هدو تخلدي كهندة الروكاسيونيستية(: ان ما أثر فيه )دعوة الطلب هذه 
ورهبان كثيدرين عدن دعدوتهم بسدبب الظدروف، وكدذلك القداسدة التدي كاندت 
تبدو له سامية جدا، كما نعجب بها في جداريات الكناعم واالديرة، السديما 
في بورتو سدالفو، ونتيجتهدا قداسدة بطوليدة. والنعداش أزمندة التقدوى حيدح 

ي كهنددددددددة قديسدين ، اعتبرت الص ة هي وحددها الوسديلة، وقدد كاندت تعطد
ولكن ق عل؛ لكنده، اذ قدرأ  يومدا ندص "اطلبدوا..." فدي االنجيدل، تعجدب الن 
ايدددا مدددن كتدددب التقدددوى لدددم يمشدددرها، لدددذا انددددفع نحدددو " الددددعوة الصددد تية 

 (.233و  11، 9الدعوى، )االنجيلية، دعوة الطلب" 
فددي  ذاك الميددل نحددو المقدددم الددذي كددان النيبددالي، منددذ شددبابه، تحقددق   

تناول يومي، وقراءات ومحادثات روحية، كما في زيارة يومية للقربان الذي 
ساعة في كناعم مسينا. ويومدا مدا، اذ كدان فدي كنيسدة  92كان معروضا 

: تقدددوم المحافظدددة مكانددده فدددي 12يوحندددا( مدددن مالطددده ))القدددديم جوفددداني 
(، شددعر بهددذا الخدداطر 1205ايامنددا، فقددد تهدددمت الكنيسددة فددي زلددزال عددام 
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لقددوي، اندده للعمددل لخيددر اعظددم فددي الكنيسددة المقدسددة، ولخدد ص نفددوم ا
كثيرة، ولنشدر ملكدوت اه علدى االرض، وال وسديلة افضدل مدن االكثدار مدن 
خدام مختارين ه، ولذا فان افضل ص ة هي الطلب من القلب االقددم ان 

 يرسل الى االرض كهنة قديسين مختارين. 
جددل. وقددد ظدل انيبدالي يعيدد قدراءة نددص انهدا لفكدرة واضدحة وال تقبدل ال    

االنجيددددددددل: "الحصاد كثير ، لكن العملة قليل. فداطلبوا الدى رّب الحصداد ان 
( 10،9. وانظددددددر لوقددددددددددددا 31، 2يرسددددددل عملددددددة الددددددى حصدددددداده" )متددددددى 

 م(..  11، توزينو، 31-38؛  فيتالي ، 123، 9الكتابددددددددات،)
في مطلع حياته الروحية، حيددن لم تكن    االلهام-لقد  كان هذا الحدم    

(. اندده 111؛ توزينددو، 29فيتددالي، )قددد نضددجت لديدده بعددد دعددوة الكهنددوت 
(.  23فيتددالي، )بمثابددة صددوت بدداطني موجدده نحددوه ليكددون رسددوال وداعيددة 

روكداتي( )وكان الدافع المهديمن علدى حياتده كلهدا: " لتدوخي طلدب الددعوات
. وقد شكل االلهدام اولدى لحظدات دعدوة الشداب  يدفعنا اما ال يرة او التركيز

انيبالي، وطبع مسيرته الروحية بشكل حتمي. هدذا فدي االصدل مدن اختيداره 
الحيدداتي، ومددا نضددوجه اال فددي الظدددل الطبيعددي لهددذه ال يددرة الوقددادة التدددي 

 تبلورت طبيعيا في دعوته للكهنوت. 
 

 ا لدد عدو ة
 
ى االب فيتددالي: "لددم تكددن وسددوف ّيّسددر انيبددالي بعددد سددنوات عديدددة الدد   

 دعوتي عادية، لقد كان فيها شيء خارق العادة". وقد تجّلت هكذا:
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"ليلددة اذ كنددت أصددلي، شددعرت بدددوافع شددديدة فددي الددنفم تدددفعني الددى    
تكريم كل شيء للرب، والتضحية من اجله، وعددم البقداء فدي العدالم. ومدا 

بددان معروضددا ان اصددب  النهددار، حتددى هرعددت الددى الكنيسددة حيددح كددان القر 
اربعا وعشرين ساعة، واخذت اردد امام يسدوع فدي القربدان: "تكلدم، يدا رب، 
فددان عبدددك يسددمعي". فسددمعت اصددواتا باطنيددة وحصددل لددي نددور فددي العقددل، 

(. 31فيتددالي، )ونددار فددي القلددب، لددم يكددن الن اعبدددر عندده وال ان اختدداره" 
ديق صدبا دي وتتوثق شهادة فيتالي بشدهادة االسدتاذ ليوبولددو نيكدوترا، صد

فرانجا، فهو يقول: "لقد علمت من صديقي العزيدز انيبدالي الدذي كدان يّسدر 
الددّي بكددل شدديء، باندده كددان يحددم باندده مدددعو مددن قبددل اه. بددل انددي اذكددر 
باعجدداب عظدديم كلماتدده الرقيقددة: "ان اه يدددعوني، وبشددكل خددارق العددادة، 

واشدددعر وبوسددداعل  يدددر متوقعدددة ير مندددي تقريبدددا علدددى ان اصدددب  كاهندددا". 
بالددددموع وكندددت احدددم وكدددأني اسدددمع صدددوت المختدددار. وقدددد كدددان يحددددثني 
بصراحة عن الطريقة الخارقة التي بها شداء اه ان ينتزعده مدن العدالم وان 

-51؛ الدددددعوى، ص 33-39فيتدددالي، ص  )يمسدددحه بالزيدددت المقددددم 
55.) 
وقد وصف انيبالي في لقداء حميمدي خدواص هدذه الددعوة، فقدال: "كاندت    

 صفات ث ح:  لدعوتي
.لقد كانت قبل كل شيء فجاعية. فمع اني كندت اهدوى حيداة التقدوى 1     

فدددي تلدددك ازمندددة الماسدددونية والليبراليدددة، لدددم اكدددن افكدددر بالحيددداة الكنسدددية 
 )االكليريكية( ، ولكن، فجأة بعح الي الرب بنوره. 
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. وقدددد كاندددت بشدددكل ال يقددداوم، بحيدددح شدددعرت بددداني ال اقدددوى علدددى 9     
 عل النعمة، فكان علي ان استسلم.  مقاومة ف

. وقدددد كاندددت اكيددددة، فددداني بعدددد ذاك الندددور، تأكددددت حقدددا بدددان اه 3     
يدددعوني، ولددم اعددد اشددك اط قددا بددان الددرب كددان يريدددني فددي تلددك الطريددق" 

 (.93توزينو، ص )
كانددت عميقددة بحيددح أشددرت حيدداة الصدد ة  (روكدداتي)ان وعددي دعددوة الطلددب 
قراءاتده الروحيدة وقدع كبيدر، كحيداة جوفداني بيدركمنم والتقوى فيه، وكان ل

. نعددرف ذلددك مددن 1518الددذي اعلندده البابددا بيددوم التاسددع طوباويددا عددام 
عرض  لهذا الكتاب نشره في جريدة "الكلمة الكاثوليكية" ، جاء فيه: "نحدن 
ننصدد  الجميددع بقراءتدده، السدديما الشددباب ، اذ ان اه خلددق مثدداال لهددم هددذا 

اليسدددوعي(، مدددرآة كمدددال، وجددده بدددراءة، )م ا نددداطيوم الشددداب ابدددن القددددي
وبسدداطة، وحشددمة، وفددي حياتدده النقيددة هندداك مددا يجددذب الشددبان خاصددة" 

والحياة  2، ص 1512-10-3، 15، العدد 2الكلمة الكاثوليكية، السنة )
 هي من تأليف بروسبين فان دير سبيتين، بترجمة ايطالية(

ما بين ايلول وتشرين الثاني مدن  وعلينا ان نمكد بان انيبالي شعر بدعوته
، ولم تكن دعوة كهنوتية وحسب، بل رهبانية ايضا، انما ليم 1512العام 

بالمعنى التي فهمها آنذاك وظلت تد د ده سدنوات، أي ان يكدون يسدوعيا. 
فيقول: "عزمت ان اصب  يسوعيا، وان ارحل بسرعة، ورمدت تنفيدذ قصددي 

م يكن يدعوه هكذا، وقد افهمده بفدم ( ، اال ان الرب ل22فيتالي، ص )هذا" 
معرفدده باندده ال يريددده راهبددا فددي وقددت كددان جميددع الرهبددان  مضددطهدين، لددذا 
فعليك ان تصب  كاهنا ابرشيا. وقد كان رأي المعرف صداعبا فدي زمدن جلدت 
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فيدده الحكومددة الرهبنددات كلهددا وصددادرت اموالهددا. ويعلددق انيبددالي: "لددددم تكددن 
لدن يخطدأ، والمعدرف هدو الدذي يكشدف  النصيحة مستحسنة، انما من يطيع

 (.931توزينو، ص )ارادة اه" 
لقد كاندت نصديحة دبرتهدا العنايدة االلهيدة، وكدان لده ان يفهدم ذلدك فقدط    

بعددد سددنوات، فنددراه يّسددر الددى االب فيتددالي: " كنددت اود ان اصددير يسددوعيا ، 
ان لدي وكنت اريد االبتعاد عن المدينة )مسينا(، لكنني لو كنت االن، لما كد

الشدعور عيندده، الن حاجدة مسددينا لكهندة يخلصددون االنفدم ويضددحون مددن 
فيتدالي، )اجل المسي  هي كبيرة، واندا اريدد ان اضدحي فدي سدبيل مدواطنّي" 

 (.22ص 
 
ان ذاك الحم الشاعري الذي انعمت الطبيعة بده عليده، وسدمت كتاباتده    

ترازيدا للطفدل ثم كتبه الروحية بطابع زهدي، وبنوع خاص بكتابات القديسدة 
(. وقدد اكتشدف بدان 22فيتدالي، )يسوع وكتابات القديم يوحنا الصليدبددددددي 

هذا النمط من االدبيات يتجاوب ومتطلباتده الروحيدة، لدذا سدعى فدي البحدح 
عن نصوص اخرى. لذا فانه وثق ع قاته مع كبوشديات القديسدة فيرونيكدا 

وف يكون من ثمارها جولياني في مدينة كاستيلو، فكانت مراس ت جيدة س
 نشر يوميات جولياني.

ولددم يعددد امددام الشدداب انيبددالي مددن شددك، فددان الددرب يدددعوه حقددا، لددذا فدد      
اضاعة وقت لتحقيق دعوته. وكابن عاعلة محترمة اظهر ر بته هذه المه، 
لطلب تفهمها ورضاها، لكنها رفضت و ددددت منذ ذلدك الحدين معارضدة بد  

ة توسدكانو بددافع مدن مناوعتهدا لرجدال الددين، هوادة. لم يكدن موقدف السديد
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انما لضرورة ملّحة، الن انيبالي كدان قدد ابدان قابليدة فكريدة ذات شدأن تعدد 
بمنصب رفيع، مما يضمن للعاعلة ارثا اكيددا كدان قدد ضدعف بوفداة زوجهدا. 

 لذا فان زواجا ومهنة مدنية كانا نافعين النيبالي والعاعلة.
ي هذا الشأن: فدان السديدة آندا "كاندت تستبشدر والسيرة الذاتية واضحة ف   

في ابنها مهندة ادب او تخصدص سدوف ينمدي يومدا شدأن العاعلدة. شداعرا، 
مداحا، داعية، فناندا، كدان بالنسدبة اليهدا افضدل مدن متزهدد تدأملي لدم يكدن 
يوحي بمستقبل زاهر في تلك االزمنة. وقد كانت المدرأة الصدالحة تظدن بدان 

شاعرية سوف تمر سراعا، وليم مقصدا ناضدجا ما يعالج ابنها هي ر بة 
 (11، 9؛ الدعوى،31فيتالي، )ودعوة سماوية 

وكانددت المعارضددة علددى اشدددها ، حددين اعلددن االبددن االصدد ر فرانشيسددكو   
ايضددا عددن ر بتدده فددي الكهنددوت. كانددت االم تعددرف االثنددين جيدددا، وكانددت 

ه، امددا مقتنعددة بددان فرانشيسددكو بوسددعه ان يسددتمر فعدد  فددي تحقيددق فكرتدد
انيبالي ف ، فهو بحيويته وانفعاالته ال يمكنه ان يكون اكثر من رجل دنيا، 
بينما فرانشيسكو بدون حيوية، وذو طبع تأملي، يدرم دون اندفاع، هادئ 
ويحسب الحسابات ل مور العاعلية، لذا فهو مدن سدينج  اكثدر. ومددددددددع ان 

فانها كانت تتوقع نجاحده السيدة توسكانو لم تمن  موافقتها حتى للص ير، 
 (.31فيتالي،  )في سلك الكهنوت بنوع اشد تأكيدا

اال ان االخددوين كانددا يحدداوالن معددا اتبدداع مددا كانددا يخاالندده دعددوة الهيددة،    
فعرضا علدى المعدرف الوضدع العداعلي، فاشدار عليهمدا بطلدب مقابلدة رعديم 

 االساقفة وعرض الحال عليه.
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(، رعددديم 1518-1511ي نددداتولي )وتقددددما فعددد  مدددن المطدددران لدددويج   
لقدد كاندا معدروفين )اساقفة مسدينا آندذاك، وسدااله لدبم الثدوب االكليريكدي 

بسبب قرابتهما للكاهن جوزيبي توسكانو، وكدان انيبدالي قدد اشدتهر بدبعض 
مقاالتدده فددي الكلمددة الكاثوليكيددة، كمددا كددان قددد سددلم الددى المطبعددة كتابدده: 

وكذلك الزيارة الدى المطدران  فدي شدهر االشعار االولى، وتقع آخر قصاعده، 
 .(تشرين الثاني

لددم يكددن للمطددران ان ينكددر لهمددا ترخيصددا كهددذا، بددل كددان سددعيدا بمنحدده،    
النهما بذلك سيواص ن تقليد عاعلتي دي فرانجدا وتوسدكانو، ونصدحهما ان 

. ويبددو بدان كدل شديء 35-31فيتدالي، )يلجعا الى معرف امهما القناعها 
 اذ ليم من اثر لذلك في وثاعق المطرانية(. قد تّم شفهيا،

الرتدداء  1512كدانون االول  5بعد هذه النصيحة، اختدار االخدوان يدوم    
الثددوب. وال يصددعب شددرح االسددباب: فقددد ترعرعددا فددي كنددف عاعلددة تكددن كددل 
االكرام لمريم العذراء، وقدد كدان عيدد الحبدل بددددددد  دندم مناسدبة مهمدة فدي 

سنة طابعا متميدزا بالنسدبة للعدالم الكداثوليكي باسدره، مسينا، اكتسبت تلك ال
 النه كان ايضا افتتاح المجمع الفاتيكاني االول.

"قضيا الليل بطوله في الص ة، وقبل بزوغ الفجر، ارتدى االخوان الثوب    
المقدم، وخرجا بسرعة من البيت قاصدين الهيكل الكبير للمحبول بها بد  

دم، وركعا طوي  تحت قدمي العدذراء الفضديتين دنم. واقتب  القربان المق
فيتدالي، )ساعلين مزيدا مدن الندور للثبدات فدي القصدد الدذي كدان يحكمهمدا" 

 والخ(. 11-11، 9؛ الدعوى،32
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كدانون االول، ننقدل مقطعدا مدن مقدال  5للتعرف على عظمة ذاك اليوم،    
كلدي المحبدول االب رفاعيل دي فرانجا في جريدة الكلمة الكاثوليكية: "فدي هي

بها والبشدارة، ومندذ الصدلوات الطقسدية االولدى، ور دم الجدو المداطر، كاندت 
االزقة مكتظدة، وجمدوع تسدرع لدتمه الهيكلدين الكبيدرين. لدم يكدن الفجدر قدد 
الح بعددد، حددين اخددذت االف االصددوات البرونزيددة تعلددن العيددد احتفدداء بددنجم 

مدا كاندت صد يرة، لدم المجمع الفاتيكاني. لم تبق في ذلدك اليدوم كنيسدة، مه
 (.1512-19-19الكلمة الكاثوليكية )تحتفل بهذه المناسبة" 

وهو هذا ما يشرح كيف ان الولدين استطاعا الخروج باكرا دون ان يثيرا    
الشدك لدددى والددتهما. اال ان االب فيتددالي ي حددظ "بانده لددم يكدن ممكنددا عدددم 

ن واع ميددين كددانوا م حظددة هددذا االمددر فددي المدينددة، الن طلبددددددة ومعلمددي
يعرفون االكليريكي الكاتب الذي كان النقاد قد اخذوا يقددرون موهبتده، هدذا 
اضافة الى معارف العاعلة، لذا وصل الخبر الدى االم قبدل ان يتقددم الولددان 

(. وكما كان متوقعدا فدان االم لدم تدرد ان تقبلهمدا فدي 32فيتالي، )بثيابهما 
ه، فرضددخت آنددا للواقددع وازالددت ع مددات البيددت، فتدددخل المعددرف وقددام بواجبدد

 (.32فيتالين )الشك 
آب  18وكمددا رأينددا فددان قددانون البرلمددان االيطددالي الجديددد الصددادر فددي    

كدددان قدددد ال دددى الرهبندددات وصدددادر ام كهدددا، انمدددا بقيدددت قانونيدددة  1511
االبرشيات والخورنات، وممسسات "مساعدة"، هي االكليريكيات والمشدا ل، 

اموالها واردات للدولة، لذا ا لقدت المعاهدد االكليريكيدة، او شرط ان تتحول 
استخدمت كمدارم خاصة، ولم يعتدرف بهدا كممسسدات للتنشدعة المدرسدية 

 والروحية ل كليروم. 
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وقد كان المعهد االكليريكي الذي في مسدينا م لقدا هدو ايضدا عهدد ذاك.    
بة خدارجيين. ور دم وكان على انيبالي واالكليركيين االخرين ان يتابعوه كطل

جهود االب لويجي ناتولي، فدان الددروم التدي كاندت تعطدى قليلدة، اذ كدان 
المونسددنيور جوفدداني فيلكددوني يعطددي مددادة ال هددوت العقاعدددي، والقددانوني 
-جوزيبي اردوينو مادة ال هوت االدبي، واسدتاذان جامعيدان ، همدا كاتدارا 

 (.10-82، 9دب )الدعوى، ليتييري و فيليجي بيزاتزا، مادتي الفلسفة واال
وكانت تنشعة هوالء "االكليركيين الخارجيين" منوطدة بخوارندة الرعايدا الدذين 
كان عليهم، بمناسبة الرسدامات، ان يقددموا شدهادة حسدن سدلوك. وواضد  
كم كانت صعبة تنشعة المرشحين الدى الكهندوت روحيدا علدى هدذه الصدورة، 

شخصدديا كبيددرا، ويعتمددد ذلددك وكددان علددى الت ميددذ انفسددهم ان يبددذلوا جهدددا 
على مدى وعيهم دعوتهم والر بة الصادقة في ان يصبحوا خداما حقيقيين 
ه. وكان على انيبالي ان يباشر ويواصل دراسته وثقافته على هذا النحدو. 
عهدددد بالتلميدددذ الدددى رعايدددة الكددداهن جدددوزيبي مانكدددانو خدددوري رعيدددة سدددان 

كددان باسددتمرار يشددهد لدده لددورينتزو الشددمام والشددهيد، فددي مسددينا، والددذي 
. واهدم 1910-1915و 121-128، 9الددعوى،)بحسن الخلق والسلوك 

 ما جاء في شهادات الخوري: 
 . ان انيبالي كان يرتدي الثوب االكليريكي. 1     
 . واخ قه حسنة. 9     
 . يواظب على االسرار. 3     
 . يواظب على الممارسات الخورنية. 2     
 لدرجات التي اقتبلها.. يمارم ا8     
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 . لم تتعرض له قط السلطة المدنية. 1     
 . جرت بشانه استفسارات قبل الرسامات. 1     
 . الكنيسة بحاجة حقا الى خدمة اكليريكيين امثاله5     
 وقد أسّر انيبالي بعد سنوات  الى مساعده االب فيتالي انه باتخاذه   

( ، بانه قد اتحدد 21فيتالي، )ف حياته الثوب االكليريكي اعتقد انه بلل هد
 باه، بفضل الحمام الذي كان يوجهه في درب االستجابة لدعوة اه.

وكان شابا، فكانت له لحظات انتعاشة وحمدام، ولحظدات تخدوف وشدك    
ويددام وصددعوبات، وهددذه مددن سددمات عمددر الشددباب ولمددن يسددير فددي درب 

ذلك العام، اذ نتعرف على نلقى ذلك في مراس ت )عسر هو درب الكهنوت 
، 8؛ 188-135، 2حالددة الشدداب النفسددية. انظددر خزانددة الروكاسيونيسددت 

929.) 
ولعدديش ذلددك الواقددع، اضدداف الددى الصدد ة اصددواما مطولددة انهكتدده، وقددد    

تحدح هو نفسه عنها فيما بعد، واعترف ل ب فيتالي بانده بدالل فدي افعدال 
دم "جندددددون الشدددددباب" التوبددددة تلدددددك التدددددي كدددددان يسدددددميها القدددددديم برندددددر 

 (.51، 9الدعوى،)
، لددم يكددن لدده مرشددد (سدديمنير)والندده لددم يكددن يعدديش فددي معهددد كهنددوتي    

روحدددي ثابدددت، فكدددان يقصدددد االب بيتدددرو مدددن بورتوسدددالفو الفرنسيسدددكاني، 
ترومبددي(، واالب بليكرينددو، )واالب بيتددرو ليسددوع ومددريم لمدددددددزار االبددددددددددواق 

ي، والقدددانوني جدددوزيبي اردويندددو، واالبددداتي داميكدددو واالب لوريندددو الددددومنيك
الباسيلي، وكلهم من الكهنة الذين كدانوا يقددمون خددمات فدي الرعايدا، وقدد 

 كانوا في موقع اعتبار  لدى النام لعلمهم وفضيلتهم. 
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 انه االب انيبالي نفسه من يعرّفنا بذلك، اذ يقول:" كندددت فددي   
بددل بثددوب االكليددريكيين، وكنددت اسددحر ريعددان عمددري، لددم اكددن بعددد كاهنددا، 

بقددراءة كتددب حيدداة قديسددين، وانددا حددديح الخبددرة دينيددا، فاتخيددل القديسددين 
والقديسات وكأنهم من عالم اسطوري، اذ لم يعد لهم وجود، فاقول لنفسي: 
لو كان في ايامنا ايضا قديسوني كم اود ان اتعرف عليهم واحبهم واحصدل 

ي. وبقلدب خدافق بانتعاشدة الشدباب ، كندت بواسطتهم على كل النعم االلهيدة
اتصددور القداسددة سددلوكًا رفيعددا، بمشدداركة حميمددة للددنفم المختددارة التددي ال 
تحيددا بعددد حيدداة الحددوام بددل قددد تحولددت كليددا فددي اه، مندده تسددتمد االنددوار 
االلهيددة، كمددرآة موضددوع تحددت اشددعة الشددمم، وككدداعن يعدديش حيدداة فاعقددة 

وكخليدل للطيدب  يدر المتنداهي بوسدعه  الطبيعة، ليست عاديدة كمدا للندام،
ان يستمد النعم والبركات دونما انتهاء. واذ كندت مهتمدا بهدذا كلده، قصددت 
ابا فرنسيسكانيا فاض  هدو بيتدرو مدن بورتدو سدالفو، فدي ديدر فدي مسدينا، 
وعرضت عليه شكوكي: هدل مدا يدزال علدى ارضدنا اليدوم كاعندات اسدمى مدن 

فاجدابني رجدل اه ان العدالم ال يخلدو بشر، كمدا كدان فدي السدنين الخدوالي؟ 
من انفم ذات قداسة، وبان ربنا يسوع المسدي  ال يحدرم عروسده السدرية، 
اي الكنيسة، من هذه النعمة. واضاف بان في نابولي خادمدة للدرب اسدمها 

خطاب القاه القانوني انيبدالي ماريدا دي فرانجدا )الراهبة ماريا لويزا ليسوع " 
؛ دي 1299كددانون االول  3لددويزا ليسددوع مسدداء  فددي ذكددر الراهبددة ماريددا

 (.1939، 9؛ الدعوى،882-889فرانجا، 
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ان ر بددة التعددرف علددى قديسددين احيدداء  تشددكل توجهددا روحيددا خاصددا بدداالب 
انيبددددالي، ال ينب ددددي ان تعتبددددر فضددددولية، بددددل حددددافزا وبحثددددا عددددن قداسددددته 

 (.1011و  115و  11، 9الدعوى،)
زيمدارينو "ان خددام اه العظدام يتمتعدون  يكتب انيبالي الدى المونسدنيور   

بحدددم خددداص لتمييدددز االرواح، وبدددانوار خاصدددة لفهدددم االمدددور ال امضدددة" 
 (.1011، 9الدعوى، )

لقد كان بحاجة الى انوار خاصة، النه كان يمّر بلحظات حرجة السدباب    
عديدية: فقد كان يشعر ببرودة روحية ما، ولدم تكدن صدحته علدى مدا يدرام، 

المتوقدددع ان تجدددرى لددده عمليدددة جراحيدددة، وكدددان هنددداك خطدددر  بدددل كدددان مدددن
استدعاعه للخدمة في الجيش، وكان اخوه فرانسيسكو قد تخلدى عدن الثدوب 
الكنسي وانصرف الى الموسيقى، وزواج والدته من النبيل ارتورو سدبادارو 

فدان آندا، اذ رأت بدان ولدديها سدلكا )والصعوبات التي اعترضت هدذا الدزواج 
، قبلت بدزواج ثدان آملدة ان يدنهض زوجهدا الثداني بشدمون طريق الكهنوت

التركة التي ورثتها عدن زوجهدا االول، لكنهدا اكتشدفت بعدد قليدل بدان زوجدا 
نبي  كارتورو لم يكن ليعبا بدامور يعددها ثانويدة وبحاجدة الدى مرافعدات فدي 
القضاء، لدذا دب الخد ف بينهمدا حتدى أدى الدى انفصدال شدرعي، نصدحتها 

ت ماريا لويزا ليسوع التي كانت تلجدأ اليهدا آندا طلبدا للمشدورة به ايضا االخ
( وقد ولدت تيريزا من هذا الدزواج الثداني )الددعوى 188د 2،135)ارشيف 
9،18 ،81 ،128 ،902 ،980 ،322-203) 
، وكنددت ارتجددف 1510تمددوز  91يقددول انيبددالي: " وصددلت نددابولي فددي    

بحضرة أمة الرب، التدي خّطدت ستيى ماتوتينا(، )لتأثري بدير نجمة الصب  
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مسددتقبلي بمددا كانددت تتحلددى بدده مددن روح الددرب، بحسددبما مددا يددوحي اليهددا 
العددريم السددماوي. واالن، بعددد اثنتددين وخمسددين سددنة مددن نهجددي فددي اثددر 

يقصدد االخدت ماريدا لدويزا )الهدف، يسدعدني بداني قدد شداهدت قديسدة حّيدة 
بتهدددا المقدسدددة ليسدددوع( ، لدددم ارهدددا واتحددددح اليهدددا وحسدددب، بدددل لمسدددت مح

 3خطابده علدى شدرف خدادة اه االخدت ماريدا لدويزا ليسدوع مسداء )خاصة" 
 (2، ص 1293، مسينا 1299كانون االول 

ونشدددأت مراسدددلة روحيدددة بدددين االخدددت ماريدددا لدددويزا واالكليريكدددي الشددداب    
. وقد ظدل انيبدالي متعلقدا كثيدرا بددير 929، 8و  188-135، 2ارشيف )

 ..( 591-513، 351، 9)الدعوى  نجمة الصب  طيلة حياته
اننددا مددن رسددالة كتبتهددا لدده االخددت ماريددا لددويزا، كمددا يقددول االب فيتددالي     

"نستطيع ان نكتشف بان محبته الكبيرة ومساعداته السدخية كاندت معروفدة 
في مسينا قدر ما كان الوضع العاعلي يمكّنه، حتى ان بعض االشدرار كدانوا 

ة الحصددددددول علددى مبددالل طاعلددة" )وكانددت يبعثددون اليدده برسدداعل تهديددد ب يدد
االخت ماريا لويزا قد كتبت اليه بدان ال يعير اهمية لتلك الرساعل، بل عليده 

، 122، 2السددددهر واالحتددددراز ال  يددددر، واه لددددن يتددددرك عبيددددده: ارشدددديف 
 (.1519-2-11ورسالتها في 

فدي  كلمّته االخت ماريا لدويزا عدن ماريدا بالمدا دي اوريدا الشدهيرة لديم    
ايطاليددا وحسددب، بددل فددي اطددراف كبيددرة مددن اوربددا ايضددا، بسددبب الظدداهرات 
الخارقددة التددي كانددت تجددري علددى يددديها، ووضددعته فددي ع قددة مددع القددانوني 

، 121، 2ارشدددديف )الكنسددددي  فينشددددينتزو دي انجيلدددديم معددددرف بالمدددددددددا 
والخ. وقد كانت بالما موضدوع  52، 10، 9؛ الدعوى 125، 121، 128
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طب عهدذاك، بسبب آثار االالم، واالنخطافات، والتنبدمات والسديما اهتمام ال
(، وقددد 81؛ فيتددالي 1209االالم الشددديدة  ، انظددر: ايمبيددر كددوبير، ليجددي 

تطورت المراسلة فاتخذت طابعدا روحيدا عميقدا، ومدن خ لهدا تمكدن انيبدالي 
دددددددت ، بّصدارة ساليددد(مي نيدا كالفدا)مدن التعدرف علدى االخدت ماريدا الصدليب 

و  3281-3280، 82، ارشيف 113-111، 101-101، 9الدعوى )
3283     ) 
كانت هذه االتصاالت وهذه االسفار، التي قد تبدو النام الدنيا ثانويدة     

ونافلة، بدايات ارساء ع قات دبرتها العناية الربانية مع اوساط في منطقة 
 ستكون ميدان ترعرع مشروعه.

مّرة، كنسدية ومدنيدة ، اذ حصدل علدى دبلدوم التعلديم وكانت الدراسة مسدت   
، لدديم بددداع افتخددار عددالمي، بددل الن هددذه 1510آب  91االبتددداعي فددي 

الشهادة كانت اداة تمهله ان يعلم لكي يواصل دراستددده دون تحميل عاعلتده 
اعباء خاصة، لذا ندراه معلمدا فدي معهدد سداكانو. يقدول االب فيتدالي بشدان 

لددى براعتدده، لكنددي اعددرف باندده اسددتفاد كثيددرا مددن ان ذلددك: "لسددت مطلعددا ع
(. 82-83فيتالي )معظم عاع ت مسينا اعتبرته معلما لها، كعاعلة كومبو 

 واضافة الى التدريم، انصرف االكليريكي انيبالي الى الوعظ ايضا.
وبعد ايام قليلة من ارتداعه الثوب الكنسي، ارسله رعيم كنيسة القدديم    

، للددوعظ عددن 1510كددانون الثدداني  11للطبدداخين ، فددي  كددووكي()نيكولددو 
 (.1912، 9الدعوى )مريم قديسة العناية 

لددم يكددن هددذا الددوعظ حدددثا، بددل بدايددة تقليددد، اذ بعددد الددوعظ فددي سددان    
نيكولو، طلب منه  ان يعظ في سان جوليانو وسدانتا ماريدا للقدوم )اركدو( 
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تدده خدد ل الشددهر عددن العددذراء نجمددة الصددب ، ثددم فددي سددان لددورينتزو رعي
المريمي كله. وتتالت الدعوات ، يلبهدا االكليريكدي الشداب ويتفدرغ لهدا بكدل 
  يرة مقدما نشاطا وعظيا كبيرا سواء في كناعم مسينا، كما في االطراف.

يشددهد لدده االب فرانشيسددكو فيتالي:"لقددد اصددب  بسددرعة الواعدددددددددظ المطلددوب 
اندده بعددد خمدددددددم سددنوات مددن كثيددرا فددي المدددن والقددرى، ولددو اندده أسددّر الددي 
 9،82رسامته الكهنوتية،لن يعظ،بل سيدرم)الدعوى

وكان موضوع نشاطه الراعوي خ ل تلك السنوات هو باستمرار: العدذراء    
مدددريم. ودعدددي للدددوعظ الشدددهر المريمدددي كلددده فددددددددددي كنيسدددة مدددريم للعنايدددة  

لى مسينا، فه  )خورنة سان لورينتزو(. وهو الذي ادخل اكرام  عذراء لورد ا
يكتب: "ان هذا االكرام لمريم المحبول بها ب  دندم فدي لدورد هدو االن فدي 

 1511مدينتنا مسينا ايضا وهو في انتشار مستمر. واساسه مدواعظ عدام 
في خورنة سان لورينتزو، اذ تاثر الشدعب جددا ، بحيدح ان االكدرام اسدتمر 

ل بهددا بدد  دنددم بعددد انتهدداء البشددهر، ونشددأت اخويددة تقويددة باسددم المحبددو
)لورد( انخرط فيها الكثيرون واستمرت في ازدياد. وهدي اليدوم منضدمة الدى 

 (1902-1905،  9الدعوى )رعاسة االخويات في روما
وسرعان ما اصب  االكليريكي الشاب منشط هذه الحركة المريمية، وكما    

، بعد ستة اشدهر 1511كانون االول  9يفيدنا هو نفسه في تقرير له في 
فلدوم  8عضوا، بدفع كل منهم  200ن ابتداعها، بان االخوية كانت تعّد م

؛ 10،ص 1522تسدداعية العددذراء المحبددول بهددا بدد  دنددم، مسددينا )شددهريا
(. وكتددب ونشددر تسدداعية لعددذراء لددورد علددى طلددب مددن 1910، 9الدددعوى 
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الددعوى )االخت ماريا لويزا ليسدوع، وتسداعية اخدرى للعدذراء نجمدة الصدب  
 والخ(. 10-13، 30، 11، 9
، ادخل انيبالي، وهدو كداهن جديدد، هدذا االكدرام التقدوي 1515وفي ايار    

كريكددو، )برينددديزي( فددي كنيسددة القددديم دومنيكددو )عبددد االحددد( )فددي اوريددا 
، 8رسددالة رعدديم االسدداقفة جددوزيبي كوارينددو فددي دراسددات روكاسيونيسددية 

 (.19-11، ص 1252
اشراكه ب يرته  ير عادية، كما نستدل لقد كانت قابليته على جذب النام و 

مددن شددهادات عدددة. اذ يكتددب الكدداهن القددانوني جوفدداني فيلوكومددو، خددوري 
كنيسددة القددديم لوقددا: ومدددير الكلمدددة الكاثوليكيددة: "ارجددو تقددديم احترامدددي 
واع ن رسالتي هذه تعبيرا عدن تقدديري للشدمام الرسداعلي الشداب انيبدالي 

التسدداعية عدرف ان يتفدوه بمدواعظ شدديقة ماريدا دي فرانجدا، الدذي بمناسدبة 
الكلمدة الكاثوليكيدة )ودفع الكثيدرين علدى االكتتداب فدي اخويدة الددم الثمدين" 

. وانظدددر الشدددهادات العديددددة فدددي الددددعوى 3، ص 2-1-1511، 10،81
1،10.) 
تجمع الشهادات كلها  بان اسلوب وعظه كان في تطبيع كلمة اه علدى    

، بهدددف تعليمددي ، واستشددهاد بتيددات كتابيددة شددراع  المسددتمعين المختلفددين
 (.10، 1الدعوى )وكتابات االباء، مع تركيز على موضددددددوع  ام اه 

وسوف يظل الجانب التعليمي بارزا في حياته كلها وعلدى مددى رسدالته.    
وال شددك ان النجدداح فددي اجتددذاب المسددتمعين ونفحدده بل ددة سلسددلة واضددحة 

سدددر ديانتندددا، هدددو خيدددر اسدددتعداد لقابليدددة حقددداعق االيمدددان العظمدددى وروح 
االيصدددال والمشددداركة، وسيشدددكل هددددذا عنصدددرا اساسددديا لرسدددالته وخدمتدددده 
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الكهنوتيددة ودعوتدده االنجيليددة ، وهددو مددا يشددرح ر بتدده الملحددة فددي قيامدده 
بدددالتعليم المسددديحي للصددد ار، وهدددذا مدددن مهدددام المشدددروع الدددذي سيمسسددده 

 (10، 9الدعوى )
 

 نحو الرسامة الكهنوتية
  
لم يكّف انيبالي عن الص ة، منذ ان احّم بازمة اخيه فرانشيسكو وتركه   

الثوب الكنسي، كما كان يطلب صلوات اشخاص اتقياء، كان يراسلهم، عله 
كمدا الدى االخدت ماريدا لدويزا، والدى االخدت تيريدزا  رعيسدة  )يعود عن تراجعه 

 (929، 8الكبوشيات في جيتا كاستيلو: ارشيف 
شتد كلما اقتربت ايام رسامته، بينما راح اخوه يبحح له عن وكان المه ي   

 وظيفة متخليا عن فكرة الكهنوت.
، يوم االحد، اطلع انيبالي على ر بة رعيم 1519شباط  11وربما في    

االسدددددداقفة فددددددي منحدددددده اول الرسددددددامات: قددددددص الشددددددعر أو التونسددددددورا 
(tonsura والقارعية والبوابيدة. وقدد كدان حزنده كبيدرا، ال  ) ن اخداه لديم

واياه في الرسامة، كما كان في ارتداء الثدوب الكنسدي، فكتدب صد تين فدي 
 لي ، احداها لمريم العذراء هي: 38،10الساعة 

"ايتها العذراء القديسة أمي الجميلة والمحبول بها ب  دنم، البتول قبل    
 الحبل وفي الحبل وبعد الحبل، والمحبول بها ب  دنم مندذ اول لحظدة، هدا
انددذا اجثددو علددى قدددميك اللددتمم منددك  وسدداع  ايدداك هددذه النعمددة. يددا مددريم 
امددي، انددي اسددال قلبددك الطدداهر هددذه النعمددة، اسددالها بشددفاعتك القددديرة، ان 
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تجعليني اميندا علدى االسدتمرار فدي طريدق الكهندوت. ويدا أمدي، انندا ابنداك، 
ي يدوم الحبدل وينب ي ان تذكري ، يا امي، انندددا كنا قد ارتددينا الثدوب الكنسد

الطاهر بك تحت ظل شفاعتك. في ذلك اليوم ، يا امي، انت جعلتنا ننتصر 
ك نا على الشرير. واني االن، بفضل حنانك، ما زلت اسمع نداءك الحنون 
نحو الددعوة المقدسدة، بينمدا جيجيلدو )االسدم العداعلي لفرانشيسدكو( قدد بددأ 

ميك، ان تبعديده عدن يرتعد ويشك. فيا أمي، اندي اسدتحلفك، راكعدا تحدت قدد
العالم، وان تساعديه على مقاومة كل هجمات الشرير، وان تعملي على ان 

 يصل واياي الى الكهنوت.
اجددل، يددا امدداه، انددا اسددتحلفك بفضددل القدددرة والحكمددة والمحبددة، وبفضددل    

كرامتددددك يددددا ملكددددة الكددددون وام اه، اسددددتحلفك باسددددتحقاقات كددددل الم عكددددة 
 قاقات ابنك االلهي يسوع.والقديسين، والسيما باستح

ايتهددا االم الجميلددة، يددا محبددوال بهددا بدد  دنددم، حققددي لددي هددذه النعمددة    
بفضل يسوع المبارك، وبحق االمه، استلحفك ان تنيليني هذه النعمة، وانت 
تقوين على ذلك وينب ي ان تفعليه. ال تنظري الى تكبري، يا امي، فاندا ذاك 

ي لدي بلدى، يدا امداهي فداني لدن امضدي اال العدم الدذي اندت تعرفينده. اال قدول
وقدددد قلدددت لدددي بلدددى. ايتهدددا االم الحلدددوة، والملكدددة الطددداهرة، اندددت ال شدددك 
ستحققينها لي، فكوني مباركة، وامنحيني نعمة الص ة والتضرع اليك علدى 

 الدوام.
يددا امددي، اصددنعي لددي هددذه النعمددة، بددان اكددون انددا و جيجيلددو كدداهنين    

 الذي للم عكة والقديسين، السيمددا  قديسين. اسالك ذلك بالحب
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الولعددك الددذين يحبونددك اكثددر، وبالحددب الددذي ليسددوع وليوسددف لددك، ومجدددا 
 للثالوح االقدم. الس م عليك".

امدددا الصددد ة الثانيدددة فهدددي الدددى القدددديم الدددذي يحمدددل اخدددوه اسدددمه، اي    
 فرنسيم دي بول، وهي:

كددل شدديء ليسددوع "ايهددا القددديم العجدداعبي، يددا مددن منددذ طفولتددك كرسددت    
ومددريم، اتضددرع اليددك وانددا منطددرح علددى قدددميك ان تنددال بشددفاعتك القددديرة 
دعوة حقيقية لجيجيلو وتجاوبا راسخا من قبله للنداء السماوي. اجل، ايهدا 
القددديم العظدديم. تددذكر باندده يحمددل اسددمك الجميددل، لددذا فددان اه قددد وضددعه 

 تحت حراستك.
 لحب الذي ليسوع ويوسف ومريم".اسالك ان ننال ك نا هذه النعمة با   

، فدي عيدد اسدم مدريم المقددم، وفدي مصدلى 1519ايلول  18ويوم       
المطرانية، كان المطران لويجي ناتولي يمن  الرسامات االولدى ل كليريكدي، 

؛ الدعوى 32،9339ارشيف )وبعد ستة أشهر رسامتين ص يريين اخريين 
1910.) 

قولي لدي بلدى، يدا امداهي فداني لدن امضدي  ذاك العدم الذي انت تعرفينه. اال
اال وقددد قلددت لددي بلددى. ايتهددا االم الحلددوة، والملكددة الطدداهرة، انددت ال شددك 
ستحققينها لي، فكوني مباركة، وامنحيني نعمة الص ة والتضرع اليك علدى 

 الدوام.
يددا امددي، اصددنعي لددي هددذه النعمددة، بددان اكددون انددا و جيجيلددو كدداهنين    

الحددب الددذي للم عكددة والقديسددين، السيمددددا الولعددك قديسددين. اسددالك ذلددك ب
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الددذين يحبونددك اكثددر، وبالحددب الددذي ليسددوع وليوسددف لددك، ومجدددا للثددالوح 
 االقدم. الس م عليك".

امدددا الصددد ة الثانيدددة فهدددي الدددى القدددديم الدددذي يحمدددل اخدددوه اسدددمه، اي    
 فرنسيم دي بول، وهي:

سددت كددل شدديء ليسددوع "ايهددا القددديم العجدداعبي، يددا مددن منددذ طفولتددك كر    
ومددريم، اتضددرع اليددك وانددا منطددرح علددى قدددميك ان تنددال بشددفاعتك القددديرة 
دعوة حقيقية لجيجيلو وتجاوبا راسخا من قبله للنداء السماوي. اجل، ايهدا 
القددديم العظدديم. تددذكر باندده يحمددل اسددمك الجميددل، لددذا فددان اه قددد وضددعه 

 تحت حراستك.
 بالحب الذي ليسوع ويوسف ومريم". اسالك ان ننال ك نا هذه النعمة   

، فدي عيدد اسدم مدريم المقددم، وفدي مصدلى 1519ايلول  18ويوم       
المطرانية، كان المطران لويجي ناتولي يمن  الرسامات االولدى ل كليريكدي، 

؛ الدعوى 32،9339ارشيف )وبعد ستة أشهر رسامتين ص يريين اخريين 
1910.) 

بي  وارينددو رعدديم اسدداقفة مسددينا، بعددد وبعددد ان اصددب  المطددران جددوزي   
-1-10(، رسدددمه بعدددد عدددام، فدددي 1218-5-3)وفددداة المطدددران نددداتولي 

، 9الددعوى، )، شماسا رساعليا في كنيسة دير القديسددددددددة ترازيددددددددا 1211
 والخ(. 11-11
تعزى انيبالي برميتده اخداه فرانشيسدكو قدددد صدمم  1211آذار  12وفي    

الثوب الكنسي  واستعناف االسدتعداد للكهندوت، واسدتجيبت على العودة الى 
 (.1919، 9الدعوى )هكذا صلواته 
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ايدار   91هكذا ت قي االخان من جديد في طريق التهيم للكهنوت. وفدي    
، في كنيسة دير مونتي فيرجيني )جبدل العدذراء(، العزيدز علدى قلدب 1511

قددام المطددران كوراينددو  انيبددالي حيددح تكددرم الطوباويددة اوسددطوكيا كاالفدداتو،
برسدددامة انيبدددالي شماسدددا انجيليدددا، ومدددن  فرانشيسدددكو رتبدددة قدددص الشدددعر 

 )تونسورا( والرسامتين االوليتين الص يرتيددددددددددن
ايلدول، يدوم  99. وحددح مدا لده معندى كبيدر فدي 122-125، 9الدعوى )

سددبت، اذ كددان االنجيلددي يعددظ عددن ظهددورات العددذراء فددي  السدداليت ، فددي 
مددريم العددذراء للعنايددة، كددان مددن جملددة الحضددور مي نيددا كالفددا التددي كنيسددة 

 (2315، 11كانت في مسينا في تلك االيام بصورة خفية : ارشيف )
لقددد اشددرنا الددى ان انيبددالي كددان معتددادا ان يتصدددق علددى الفقددراء، وان    

هدوالء كدانوا يعرفددون سدخاءه، اي هددذه العدادة الحسدنة التددي اصدبحت شدديعا 
 منه.
 ان الرب شاء يوما ان يستفاد من هذه الخصيلة، فكانت بدذلك لحظدة اال   

 ثالثة حاسمة في تبلور دعوة االب انيبالي.
، وكددان "الشددمام 1515، او مطلددع 1511حدددح ذلددك فددي اواخددر عددام    

انيبددالي دي فرانجددا يمددر فددي طريددق ضدديق وبعيددد عددن المدينددة، اذ اصددطدم 
 نادبا وساعدد   بفقير اعمى، او كاالعمى، مفترشا االرض،

صدددقة العددابرين. كددم مثددل هددوالء كددان دي فرانجددا قددد راى فددي حياتدده، ولددم 
يتاخر عن مساعدتهم، ثم يجتاز وقلبده منشدرح، انمدا هدذه المدرة، كدان هدذا 
الشاب الباكي الشاكي يقول له شيعا آخر. لقد كدان صدوت اه يتحددح الدى 
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ل جددراح هدددذا قلددب الدد وي، وكسددامري آخددر شددعر انددده عليدده ان يضددمد كدد
 التعيم، فيتوقف ، وبعد ان يضع له نقودا في يده، يساله: اين تسكن؟

لعلها كلمة الواعية لفظتهدا شدفتاه، اال ان الجدواب كدان يحددد احكدام اه    
لتأشير م م  الحقل الذي كان االب انيبالي مدعوا ان يبتددئ بده وينشدىء 

 (.12فيتالي، )مشاريع كبيرة 
 ري محادثة ذات معنى:وبين االثنين تج   
يسدددال دي فرانجدددا: ايدددن تسدددكن.  فيجيدددب الفقيدددر: فدددي بيدددوت افينيدددون.    

يساله: هل تعرف عن اه؟ فيجيب: ومن يعلمني لكي اعرف؟. فيسال: اين 
هدددي بيدددوت افينيدددون؟ فيجيبددده: بقدددرب زاعيدددرا. فيقدددول لددده: سدددتتي لزيارتدددك 

 والخ(  9،11؛ الدعوى 12فيتالي، )
انجيددل يوحنددا: " فالتفددت يسددوع فرآهمددا يتبعاندده فقددال كأندده صدددى لسددرد    

يدا معلدم(، أيدن تقديم؟". فقدال لهمددا: )لهمدا: "مداذا تريددان؟". قداال لده: "رابدي 
: 1يددو )"هّلمددا وانظددرا ي". فددذهبا ونظددرا أيددن يقدديم، وأقامددا معدده ذلددك اليددوم" 

35-32.) 
وت آذار، لرميددة زانكددوني فددي بيدد 2أو  3ومضددى الكدداهن الجديددد، يددوم    

(، 12، 1شهادة جدددددداءت في مدددددلف الددعوى )افينيون وتعليمه أمددور اه 
واخيددرا بدداع كددل شدديء كددان يملددك، ومكددح هندداك علددى الدددوام، لدديم لتعلدديم 

 أشياء عن اه وحسب، بل لفدية اولعك النام التاعسين أدبيا وماديا.
لددى دخولده  لقد لقي االب انيبالي في كلمات الفقير دعدوة الدرب، وشدعر   

حّي بيوت افينيون بانها اللحظة الحاسمة واالسمى لدعوة خاصدة عليده ان 
 يتبناها بشجاعة في درب شاعك صخري بحاجة الى "رسالة المحبة".
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يعلددق االب فيتددالي علددى هددذا الحدددح بقولدده: "كانددت الرسددالة قددد بدددأت،    
ب الحقل، وكان المنجل بيد الزارع؛ لقد كانت المهمة صعبة، لكنه أمر صاح

وكدددان ال بدددّد للنعمدددة ان تعدددوض عدددن ضدددعف الطبيعدددة البشدددرية. لدددذا فدددان 
فرانشيسكو زانكوني مّثل مندذ تلدك اللحظدة رأم تلدك العاعلدة الكبيدرة، عاعلدة 
الفقراء االنطونيين. وهو بوالدته الجديدة في االيمان والسلوك، سيظل حتدى 

حتفدداالت سددنوية النهايددة صددديقا لدد ب أنيبددالي. وبعددد سددنوات، اذ سددتقام ا
بمجيء يسوع السري في تلك االمكنة القاعمة في حياة جديدة، فانندا سدوف 
نددرى داعمددا زانكددوني  فددي رأم ماعدددة المحبددة، ملتصددقا بدداالب، وهكددذا حتددى 

 (. 12-15م يب حياته وانطفاعها" )فيتالي 
ان نجاح أول محاولة للشمام الشاب ضاعفت آماله، ولكن سرعان مدا    

ين بسدددبب شخصدددين كاندددا يعتبدددران زعيمدددي اولعدددك الندددام خفتدددت بعدددد يدددوم
المساكين، اذ توعداه بقولهما: "بوسدعك، ايهدا االب، ان ت دادر المكدان فدان 
هدايدددة هدددذا الجدددنم مدددن الندددام بحاجدددة الدددى راهبدددين كبوشددديين بلحيتدددين 

 (. وكان ك مهما بمثابة انذار.12فيتالي، )كثيفتين، وهذا ليم من شأنك" 
دي فرانجددا لددم تتزعددزع، فهددو قددد اكتشددف حقددل رسددالته.  يددر ان عزيمددة    

 نعرف خاطرتين له كانتا تش  ن فكره وهو يحنو على ذلك الحّي. 
فهددو حيددال تعاسددة كتلددك و رابددة وضددع يكتددب : "كددان علينددا ان نتددذكر    

كلمات االنجيل: ان رعاية تلك اال نام كانت رديعة، فهو قطيع ال راعي لده. 
ذه: الحصاد كثير حقا، بينمدا الفعلدة قليلدون، فاسدالوا لذا قال المسي  لت مي

، 1201دي فرانجا، )رب الحصاد ان يرسل فعلة الى حصاده"  (اطلبوا الى)
(. " ووعددى 35-31: 2. انظددر: متددى 228-291، 9؛ ملددف الدددعوى 3
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بددان افضددل مكددان لممارسددة قليددل مددن المحبددة ، حبددا بربنددا يسددوع المسددي  
، 1212دي فرانجدا، )اء ومخلصدهم، هدو هنداك" خيرنا االعظم، محدب الفقدر 

 (.228-291، 9؛ ملف الدعوى،8
وفي الحقيقة، فان حب المسي  يسوع وحدده كدان بوسدعه ان يددفع االب    

انيبالي لكي يحاول وحده، ودون وساعل، مبادرة  من المفدروض ان تخيدف 
أيددا كددان، حتددى لددو كانددت لدده مددوارد بشددرية  نيددة، انمددا خلددوا مددن االتحدداد 

 الصميم بالرب.
 وقد تركزت روحانيته على االلوهية كتعبير رحيم يفص  عددددن    

مخطدددط الفدددداء الخ صدددي المكتمدددل بالتجسدددد والمدددوت والقيامدددة. لدددذا فدددان 
لروحانيته ركيزة اساسية هي يسوع المسي ، أحّبه جدا فدي شدخص الفقدراء 

 والص ار.
في النظرة الدى السدر  لم تكن مسيحانيته مجردة وال خيالية، بل متمحورة   

الفصحي الالم المسي  ومسي  القربان، متجدذرة فدي  االنجيدل، يحييده روح 
 ايمان حقيقي استوعبه انيبالي وقبله حرفيا.

رسمه كاهنا المطدران جدوزيبي  واريندو فدي كنيسدة ديدر الدروح القددم،    
 (.180-122، 10-82، 9)ملف الدعوى، 1515آذار  11في 
فددي ذهددن الكدداهن الشدداب فكددرة فددداء بيددوت افينيددون، وقدد كانددت منطبعددة    

وموضدوع تأم تده يسدوع الفقيدر الدذي كددان يقدول لده بدان مدا يفعلده للفقددراء 
انما يفعله له حقا. فهو يسوع المصدلوب الدذي يصدرم بانده عطشدان. وهدو 

 يسوع المتألم بسبب نقص الفعلة.
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ان انيبالي يفكر كتب االب فيتالي: "ان الرب يتكلم بفم الرمساءي هكذا ك    
فددي نقدداوة ايمددان. لددذا تقدددم الكدداهن الجديددد مددن رعدديم االسدداقفة  وارينددو، 
وشرح لده وضدع حدّي افينيدون، وأبددى لده ر بتده فدي التفدرغ لتبشدير اولعدك 
الفقددراء. والمطددران  وارينددو، ذو العقددل الثاقددب كالنسددر وقلددب م عكددي، كمددا 

وعا  عاديدا، بدل مبدادرة كان يسميه االب انيبالي، فهم فجأة بانه ليم مشدر 
 موحى بلها، فاجابه بصوت حازم: "امض، امض وخلص اولعك المساكيني" 
"لقد كان هكذا ما يكفي االب انيبالي. لقد تكلم اسقفه، فاعتلندت هكدذا ارادة 

 (.10الرب" )فيتالي،
كدان االب انيبدالي يقدديم القددام يوميدا فددي كنيسدة القدديم ديونيسدديوم    
 ، ثم كان يقصد بيوت افينيون للرسالة.(وليانوفي خورنة القيم ج)

عددن مددواعظ  1512تشددرين االول  10فددي الكنيسددة اعدد ه، أعلددن يددوم    
ث ثية عن القلب االقددم، حضدرتها السديدة الورا جنسدن بوكدا التدي طلبدت 
االعتراف.. وقد حفظت السديدة جنسدن هدذا التداريخ كيدوم "اهتدداعها"، ومندذ 

، 23ارشديف )لدي فرانجا في بيدوت افينيدون ) ذلك اليوم  دت خير معاون
. وكاندددددت الورا 111؛ فيتدددددالي، 93، ص 9531، 83؛ 9511و  9521

بوكا قد تزوجت من  وليلمو جنسدن، مدن اصدل انكليدزي، وصدار لهدا ثد ح 
بنات. زوجها بروتسنتي انما ذو اخ ق عالية، كان معنيا باش اله ومتحررا 

الدتهن التي ربدتهن كاثوليكيدا. كاندت محبدة في الواقع، تاركا تربية البنات لو 
للعالم، ذكية، وخريجة تعلديم ابتدداعي، متسدعدة لعمدل الخيدر وتحقيدق هددف 

 (ديني متسام
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 بيوت افينيون 
 

لنصدددف بايجددداز الحقدددل الخددداص بالنشددداط الرسدددولي الدددذي تبنددداه االب     
 انيبالي ماريا دي فرانجا.

ير و بوتددالينيي، تملددف اليددوم ان حددارة زاعيددرا، الواقعددة بددين مجددرى صدد    
احدددى الحددارات المهمددة فددي مسددينا، بعددد ان ردم المجريددان واصددبحا شددارع 

لقددد كانددت مسددينا القديمددة فددي منطقددة )اوروبددا وطريددق تومددازو كددانيتزارو 
زاعيددرا، وتحولددت نحددو الميندداء اثددر خرابهددا علددى ايدددي اهددالي سدديراكوزا عددام 

 ق.م.( 321
ن يدددخل الددى مسددينا مددن خدد ل مجددرى زاعيددرا، ان القددادم مددن كاتانيددا كددا    

قاطعدا طريددق البدداب االمبراطددوري )البدداب الدذي اقامدده مجلددم شدديوم مسددينا 
علددى شددرف شددارل )كددارلو( الخددامم اثددر عودتدده منتصددرا مددن  1191عددام 

(. واصددب  2، 1591: دليددل مدينددة مسددينا، سدديراكوزا 1838تددونم عددام 
الددذي حددّول  1153عددام وحتددى زلددزال  11الحددي كلدده مددأهوال منددذ القددرن 

 المنطقة كلها أرضا، ولم يجدد بنامه بل أمسى ريفا على حافات المدينة.
مسددينا( بمملكددة ايطاليددا، ولدددت الحاجددة لتوسدديع )ولدددى ضددّم  الجزيددرة     

المدينة. وبعد سنوات دراسدة ومقترحدات، أقدر مشدروع التوسديع جنوبدا، فدي 
ان رقعدة وضديعة مدن هدذا ، وشمل ايضا حي زاعيرا القديم. 1512شباط  1

الحددي اتخددذت دورا مهمددا فددي حيدددداة االب انيبددالي، النهددا اصددبحت مسددرح 
 رسالته الخ صية وانط قة لمشروعه الخيري التقوي .
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وكددان المركيددز انطونيددو افينيددوني قددد ابتنددى جملددة بيددوت صدد يرة ذات     
ل طابق واحد، ابان تشدييد هدذا الحدي، اتجاههدا نحدو طريدق فدالوري المتصد

ملددددف )بالبدددداب االمبراطددددوري، وسددددرعان مددددا سددددميت ببيددددوت افينيددددددددددون 
 (.11، 1الدعوى،

وكانت هذه البيدوت تدمجر يوميدا لندام فقدراء ممدن لدم يكوندوا يتمكندون     
مددن تددوفير ايجددار لهددم فددي المدينددة، وكددانوا يدددفعون فلسددين او ث ثددة فددي 

السدديدة آّنددا اليددوم، يدددفعونها الددى صدداحب البيددوت بواسددطة عجددوز اسددمها 
 (.12، 9ملف الدعوى،))حنة( 
سرعان ما  دا حّي افينيون بمرة فقر واجرام للمدينة، فسكانه يخرجون     

 نهارا ل ستجداء في أزقة مسينا، ولي  يلجأون الى تلك البيوت.
وكان زانكدوني واحددا مدن اولعدك الفقدراء، يسدكن المنطدق فدي حالدة مدن     

 التعاسة.
ة ان نستوعب اذا حالة هذا الحّي: عّش امراض متوطّنة بوسعنا بسهول    

 وانحطاط خلقي وبمم.
هددوذا الوصددف الددذي تركدده لنددا االب دي فرانجددا نفسدده: "لقددد قامددت فددي     

مدينة مسينا منذ سنوات عديدة مجموعة اكوام شيدت اليواء الفقراء، فيهدا 
، بحيح امسدى تجّمع َمن هم أتعم حالة وفاقة، بفوضددددددددى واهمال وتخّلف

الموضع في حالة فظيعة كثيرا ما استرعت انتباه السدلطات العامدة، السديما 
ابددان االوبعددة، دون ان يجددر لهددا حددل شدداف. فقددد كددان فددي كددل كددوم أشددبه 
باصطبل يأوي عاعلة فقيدرة، ان جداز لندا تسدميتها بعاعلدة، اذ لدم تكدن تدربط 

ضددهم بددبعض، بددل بددين افرادهددا اواصددر دينيددة او مدنيددة وال ع قددات اهددل بع
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أشبه بالبهاعم. وكانت االمراض الكثيرة تفتك بالقسم االعظم منهم، وتصيب 
بخاصة االطفال المساكين، الحفاة و ذوي االسمال؛ والجدوع يدنهش بحددة،؛ 
واالسّرة قّش قذر على االرض؛ وحشرات مختلفة تسرح وتمدرح، بدل تفتدرم 

 البعض فيموتون بلسعاتهاي
الخلقية، فالبنات يهلكن، وال احدد يجسدر ان يضدع  "واكثر منها التعاسة    

، 9؛ ملدف الددعوى 8، 1212دي فرانجدا، )قدما في ذاك المكدان الموبدوء" 
 (.12-10، 1209. وانظر: فينشنسو ليل ، مسينا 295-292
فقد كان حّي افينيون اذا واحدا من تلك احياء ادب القرن الثامن عشر     

التي قامت على حافات المدن الكبدرى، وكثيدرا  المسماة باالحياء "الملعونة"،
 ما كان يجهل عنها النام الطيبون كل شيء.

 
 بدء  المشروع الخيري التقوي 

 
قلنددا ان االب انيبددالي ، بعددد رسددامته كاهنددا، اخددذ يتددردد يوميددا علددى حددّي    

 افينيون.
لددم تكددن زياراتدده بددالطبع بيدددين فددار تين، الندده كددان يعددرف اندده ال يكفددي    
كير الفقير بالسماء، وهو بحاجة الى لقمة عيش. لدذا اخدذ اولعدك الندام تذ

 يدركون بان الكاهن الشاب يحبهم ويهمه خيرهم..
وكان ل طفال مكانة خاصة لددى االب انيبدالي، السديما وانهدم فدي خطدر    

الضياع في بحر وحل كبير. فكان ال بدد مدن تنظديم التعلديم المسديحي لهدم، 
قدددوا بسدددهولة اكبدددر الدددزرع الجيدددد. ولكدددي يدددنج  فدددي وجمعهدددم معدددا لكدددي يتل
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المهمددة، أجددّر واحدددا مددن تلددك االكددوام، واصددل  االرضددية، وصددبل الجدددران، 
ونظم هناك دروم التعليم المسيحي، أمسية ل والد، واخرى للبنات، ثدم مدا 

 لبح ان اخذ يتوافد الكبار ايضا.
طفد  مدن  وجلب خدادم اه منضددة صد يرة ، وضدع فوقهدا بدين شدمعتين   

 الشمع، وصنع من الكوم مصلى.
أقام تساعية، وحاول بمناسبة الصدوم ان  1512وبمناسبة اعياد مي د    

 يقوم بالوعظ ليعّد اولعك النام لعيد الفص  والقيامة.
وبفضل مساعدة الشريفة كاترينا سكوبا، مركيزة كاسيبيلي، اشدترى االب    

 .انيبالي البيت الص ير ذاك، وأثح المصلى
يكتدددب خدددادم اه فدددي مذكراتددده: " حدددين شدددرعت بالعمدددل، كاندددت المركيددددزة 
متحمسددة، وكددان علددي ان اعتبرهددا ممسسددته. فهددي كانددت ترسددل معتمدددها، 
وتددأتي بنفسددها ، بعربددة عتيقددة معروفددة مددن قبددل الجميددع، بحيددح اخددذ ت 
تنتشر الفكدرة بداني لسدت سدوى شدخص يعمدل فدي أمدرة المركيزة.حتدى انهدا 

سددوف تفتددت  كنيسددة، وفعدد  فانهددا اشددترت واحدددا مددن تلددك  قالددت مددرة بانهددا
البيوت الص يرة  بخمسدماعة ليدرة، ومضدت الدى المطدران  واريندو وعرضدت 
عليه بانها ستنهض بالمشروع كله وحدها، أي اقامة كنيسة، ومعهد والخ. 
وهددذا مددا شددكل صددليبا للبددادىء بالمشددروع الددذي اسددتمر فددي المضددي الددى 

د ان يباشر بانشاء الكنيسة بفضدل المسداعدات، تعثدر المكان يوميا، واذ ارا
المشددروع سدددنوات، النددده اذ تقددددم  الدددى المطدددران طالبدددا التدددرخيص، اجابددده" 

 صبرا، فان المركيزة سوف تقوم بالمشروع كام " 
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"ثم فهم المطران بانها كلمات تلك التي قالتها المركيزة. لذا فاني تقددمت    
ليددده بكدددل بسددداطة بددداني اندددوي تشدددييد ثانيدددة الدددى المطدددران، واذ عرضدددت ع

الكنيسددة، اجددابني دون ايددة اضددافات: "افعددل، افعددل"، فقددد اقتنددع بددان وعددود 
-305، 1218ملددف دعددوى التطويددب، رومددا )المركيددزة قددد بدداءت سدددى " 

302   .) 
فددددي هددددذه الفتددددرة ألددددف االب انيبددددالي اول صدددد ة مددددن اجددددل الدددددعوات    

 لب ت وتها كل يدوم)ومطلعها:يا قلب يسوع الشفوق( وكان يط
 ،9،1901بعد التعليم المسيحي الولعك المساكين)ملف الدعوى،

(.ونددراه ي حظ:"مددن المعلددوم بددان كددل مددن يقدددم علددى مبددادرة يتددوخى 1918
منهددا مجددد الددرب وخيددر بعددض االنفددم،ال بددّد ان تقددوم صددعوبات  مختلفددة 

 (.231، 9للتقاطع مع المبادرة وخنقها")ملف الدعوى،
خص يعمدل فدي أمدرة المركيزة.حتدى انهدا قالدت مدرة بانهدا ني لست سوى شد

سوف تفتدت  كنيسدة، وفعد  فانهدا اشدترت واحددا مدن تلدك البيدوت الصد يرة  
بخمسدددماعة ليدددرة، ومضدددت الدددى المطدددران  واريندددو وعرضدددت عليددده بانهدددا 
ستنهض بالمشروع كلده وحددها، أي اقامدة كنيسدة، ومعهدد والدخ. وهدذا مدا 

وع الذي استمر في المضي الى المكان يوميدا، شكل صليبا للبادىء بالمشر 
واذ اراد ان يباشدددر بانشددداء الكنيسدددة بفضدددل المسددداعدات، تعثدددر المشدددروع 
سددنوات، الندده اذ تقدددم  الددى المطددران طالبددا التددرخيص، اجابدده" صددبرا، فددان 

 المركيزة سوف تقوم بالمشروع كام " 
زة. لذا فاني تقددمت "ثم فهم المطران بانها كلمات تلك التي قالتها المركي   

ثانيدددة الدددى المطدددران، واذ عرضدددت عليددده بكدددل بسددداطة بددداني اندددوي تشدددييد 
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الكنيسددة، اجددابني دون ايددة اضددافات: "افعددل، افعددل"، فقددد اقتنددع بددان وعددود 
-305، 1218ملددف دعددوى التطويددب، رومددا )المركيددزة قددد بدداءت سدددى " 

302   .) 
اجددددل الدددددعوات فددددي هددددذه الفتددددرة ألددددف االب انيبددددالي اول صدددد ة مددددن    

)ومطلعها:يا قلب يسوع الشفوق( وكان يطلب ت وتها كدل يددوم بعدد التعلديم 
(.وندددددراه 9،1901،1918المسددددديحي الولعدددددك المسددددداكين)ملف الددددددعوى،

ي حظ:"من المعلوم بان كل مدن يقددم علدى مبدادرة يتدوخى منهدا مجدد الدرب 
مبدادرة وخير بعض االنفم،ال بّد ان تقوم صعوبات  مختلفة للتقداطع مدع ال

 (.231، 9وخنقها")ملف الدعوى،
وكانت الصعوبات والمعارضات تزداد يوما بعدد يدوم، وقدد كلفده المشدروع    

الددذي نهددض بدده دموعددا ودمددًا، زادهددا تأزمددا خ فددات ومماحكددات مددن قبددل 
البعض، حتى انه احيانا كان يشعر باحباط  جعله يخفف مدن زياراتده لحدّي 

، كما كان يقول ليخفف عن نفسه، "انما أفينيون. فقرر المضي الى نابولي
يبدو انه قصدها الستشدارة أشدخاص روحدانيين، كدان يدود ان يددخل وايداهم 
في ع قات تفيده بنصاع  وأندوار، ولعلده قدد تقدرب فدي تلدك التمسدناها مدن 

 ( 12فيتالي، )االب لودوفيكو دا كازوريا" 
الكبيدر الدذي تعلمده  وكان يطيب ل ب انيبالي ان يذكر لمعاونيه التعلديم    

( بشدددأن السدددلوك الدددذي 1558-1512مدددن االب لودوفيكدددو دا كازوريدددا )
ينب ي ان نتخذه حيال الفقدراء الرجداعهم الدى الدرب. لقدد كدان يتشدكى ممدن 
يستصددعبون أمددر مصددالحتهم مددع الددرب بدداالعتراف، وكددان يقددول: "انددت اذ 
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قددد  تسددتقبل فقيددرا، تنظفدده وتكسددوه مددن رأسدده الددى اخمددص قدميدده، فانددت
 اسعفته شهرا كام ، وحينعذ يسهل التحدح اليه عن االعتراف".

وكدددان خددددادم اه يكلددددم االب لودوفيكدددو عددددن مشدددداريعه فدددي مسددددينا وعددددن 
الصعوبات التي اخذت تعترضه، منها االقتصادية، وليسددددت الوحيددة، حتدى 
اندده أراه خارطددة صدد يرة رسددمها لحددي افينيددون. فعقددب االب الفاضددل، بعددد 

قر وضع البددايات بقولده: ان هدذا يعجبندي، ويطيدب لدي ان يبددأ تفحص الف
المشددروع مددن بيددت لحددم. وشدداء ان يقدددم هددو نفسدده مسدداهمة مهمددة، لكندده 
لعدددم تملكدده دراهددم، حدداول اجتددذاب اهتمددام  مركيددزة كاسدديبيلي لكددي تسدداعد 
المشددروع، وكددان االب انيبددالي يعرفهددا، لكندده كددان مددمم  بددان تدددّخل االب 

. وانظددر الشددهادات فددي ملددف 818، 1توزينددو،)ن فعدّدددددداال لودوفيكددو سدديكو
 (10، 9الدعوى ،

تشدددجع االب انيبدددالي بفضدددل لقاءاتددده فدددي ندددابولي براهبدددات ديدددر نجمدددة    
الصب  وباشدخاص اتقيداء آخدرين، واذ عداد الدى مسدينا، اخدذ يعمدل بحميدة 

 متجددة وسط فقراء حي افينيون.
ديددد والدة اولعددك النددام بعمددل لكندده كددان يشددعر باندده ال يددتمكن مددن تج   

راعددوي وحسددب، اذ ال بددد مددن تجديددد البيعددة كلهددا ان شدداء ان تكددون ثمددرة 
عملددده مسدددتمرة. ومدددن الممكدددد انددده ال يسدددعه ان يقدددوم وحدددده بكدددل مدددا هدددو 
ضروري، أقلده فيمدا يخدص الخددمات االساسدية لرفدع المسدتوى االجتمداعي 

 الولعك الفقراء.
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، واوعددز هددذا الددى الكدداهن جددوزيبي لجددأ الددى مجلددم المطددران  وارينددو   
وقددد كددان جيكولددو فددي ع قدد ت طيبددة مددددددع )جيكولددو ليعدداون فددي المشددروع

 (.11، 1عاع ت ارستقراطية متمكنة في المدينة. انظر ملف الدعدوى،
كددانون االول  15ثددم ان فرانشيسددكو دي فرانجددا رسددم هددو ايضددا كاهنددا فددي 

واالخيددر )ونينددو موسددكولينو ، وانضددم الددى أخيدده، وكددذلك الكدداهن انط1550
قانوني في الكاتدراعية واستاذ ال هوت االدبددددي في المعهدددد الكهنوتدددددي فدي 

 (.11، 9مسيندا. انظر ملف الدعوى، 
ان العون الذي كان بوسع هوالء الكهنة الث ثة ان يقددموه  كبيدر، وهدم    

دتهم لدد ب ر ددم التزامدداتهم االخددرى فددي حقددول اعمددال مختلفددة، فددان مسدداع
 انيبالي كانت ثمينة.

وفكدر بددان يعدّرف المدينددة بمشدروعه وهددو فدي بداياتدده، وذلدك مددن خدد ل    
. واقتدددرح 1551آذار  12تدشدددين المصدددّلى يدددوم عيدددد القدددديم يوسدددف، 

 الكاهن جيكولو  داء كبيرا في ذلك اليوم، اعدته نبي ت مسينا.
لقدام بعينين م درورقتين "صباح العيد، كان االب انيبالي متأثرا، فاقام ا   

بالدددموع، واجتهددد ان يعبددر عددن حددب ربنددا للنفددوم، وكيددف اندده علينددا ان 
نجاوبه على ذلك بتحاشدي الخطيعدة. وتكلدم عدن محبدة العدذراء مدريم وذكدر 
أمجدداد القددديم يوسددف الددذي بوسددع الفقددراء ان يلتسددموا بشددفاعته عنايددة 

تلددك الجمددوع" الددرب. واشدداع ك مدده موجددة فرحددة روحيددة عارمددة فددي انفددم 
 (.1911، 113-119، 9؛ ملف الدعوى،51فيتالي،)
 فقير. لنقرأ التقريدددر  900وكان ال داء الذي شارك فيه اكثر من  
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الكلمدة الكاثوليكيدة( تحدت عندوان : فقدر )المباشر الذي كتبتده نشدرة مّسدينا 
 واحسان: 

ن هذا م 12" أقيم في حّي في أقصى المدينة، يقال له بيوت افينيون، في 
الشددهر )آذار(، المخصددص للقددديم المجيددد يوسددف،  ددداء لجميددع السددكان 
الفقراء لذلك الحي المدقع. انها لعادة لدى العديدين ممدن يكرمدون القدديم 
يوسددف، ان يقيمددوا يددوم عيددده وجبددة أكددل للفقددراء . اال ان هددذا ال ددداء كددان 

 يحمل شيعا مميزا، جديدا وممثرا في انفم جميع من حضر"
ففددي شددارع  تحددبط بدده االسددمال، وفددي العددراء، نصددبت منضدددة كبيددرة، "     

جلددم اليهددا اكثددر مددا مدداعتي  فقيددر، بددين رجددال ونسدداء وأطفددال. وقددد كانددت 
الوجبدة دسدمة جددا، وزعددت علدى اولعدك المسداكين، مددع حصدة خبدز جيدددة، 
وشراب وفاكهة. وكان كل شيء بانتظام وهدوء، وكان باعثا على االعجداب 

 فقراء الماعتين وهم على ماعدة االكليمسلك اولعك ال
" وكددان يتصدددر المنضدددة تمثددال للقددديم يوسددف، وشددمعتان ملتهبتددان،    

وكددأني بالقددديم يتددرأم جماعددة الفقددراء تلددك، وهددم يشددكرونه علددى العنايددة 
 الخاصة بهم، وكأني بهم يهتفون: ليعش القديم يوسفي

اهن الفاضدددل االب "ونعدددرف بدددان فكدددرة ال دددداء وتنفيدددذها كاندددا بهمدددة الكددد   
جوزيبي جيكولو، حفيد السعيد الذكر المونسنيور جيكولدددو اسدقف ترابداني. 
ونعرف ايضا ونعلن رسميا بكل طيبة خاطر ان سخاء عداع ت مدن المديندة 
قددد انضددمت الددى اهتمددام االب جيكولددو، وهددم آل  ريددل، الدددوق جوفدداني، 

يدددل، البدددارون السددديدة كونجيتدددا الكدددورتي أرملدددة فدددوف، السددديدة لددديل   ر 
 وسددتاريللي، السدديد  ايتددانو مان ددانو، السدديد جددوزيبي  موزولينددو، السدديد 
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لددورينتزو اوتوفيدداني، مركيددز كونداو وسددتا، السدديد ريكدداردو كوسددتاريللي، 
الكومندور جوزيبي ماوروماتي، السيدة ليل  لوفريدو، الفدارم فرانشيسدكو 

السددديد ب جيددددو ماورومددداتي، السددديد انريكدددو اينددديم، اميدددر الكدددونتريم، 
مددي ردي. قسددم مددن هددوالء النددب ء قدددموا كددل مددا لددزم لل ددداء، وقسددم آخددر 

 تبرعوا لهم بشخاء.
"وسط حّي الفاقة الكبيرة ذاك، يقوم االن مصلى صد ير، فيده احتفدل فدي    

ذلددك اليددوم عيندده والول مددرة بذبيحددة القدددام. ومنددذ سددنتين تقريبددا، يعمددل 
تأخذهم الشفقة الشديدة للوضع الدذي  بعض الكهنة الشباب من اقليروسنا،

عليه هوالء النام المساكين، لخدمة طوعية وتعب ال يعدرف الكلدل حدارثين 
أدبيا حقل هذا القوم، محاولين ايجاد وساعل عيش لهم. وقد كرم المصلى 
على اسم قلب يسدوع االقددم ، وكدان تشدييده بفضدل تقدوى النبيلدة السديدة 

، التي ارادت ان تساهم في عمدل كهدذا يمجدد كاترينا ماريا مركيزة كاسيبيلي
 اه وينفع القريب، فقدمت مساعدتها لتأمين العبادة.

 "لم يبق لنا سوى كلمة احترام للسادة والسيدات النب ء، لكددي    
يواصلوا سخاءهم لصال  تلك الجماعة المسكينة. لقد كنا اكثر من مرة فدي 

اعات ألما، للتعاسة التدي لقيناهدا ذلك المكان، ونحمل في قلوبنا اشد االنطب
هناك. علينا ان نمضي الى المكدان لكدي نعدرف مداذا يعندي الفقدر، البدمم، 
التعاسددة، ان يكددون المددرء مهمدد ي فهندداك أطفددال يبكددون، ال يتمكنددون مددن  
مددص قطددرة حليددب مددن اثددداء امهدداتهم الباعسددات. وهندداك شدديوم عجددز قددد 

كل. وهناك رجال ونساء مصابون انهكهم الجوع واالنقطاع االجباري عن اال 
بشددتى امددراض العيددون، وتشددوه االعضدداء، عدداجزون عددن العمددل. وهندداك 
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فتيات معّرضات بسبب الجدوع الدى أشدد المخاطر...أجدل، ففدي ذلدك المكدان 
 آالم ودموع كثيرةي

"حتى االن ليم من ذكر لحدّي افينيدون فدي مسدينا، سدوى الثدارة الرعدب    
ف دمعدة واحددة. امدا اليدوم فدان ندب ء كثيدرين ليم االي أية يد خير لم تنش

مدن المدينددة اخددذوا ينظدرون بعددين العطددف الددى هدوالء المسدداكين، الددذن هددم 
بشر مثلنا، ومثلنا يشعرون بالحاجة الى الحياة، ومثلنا هم مخلوقون علدى 

 صورة اه وشبهه.
"وان فريقدددا مدددن كهندددة شدددباب قدددد تطوعدددوا اليدددوم للتخفيدددف عدددن هدددوالء    

لدذا فمدن المممدل ان ي ددو هدذا المكدان الشدنيع حقد  واسدعا لفعدل  التعساء.
الخير، فيه يلقى مجاال الشباع سخاعهم كل من يضمون فدي صددورهم قلبدا 

 شفوقا يحّن على تعم االخرين.
"انندا ن تددنم هددذه الفرصددة العدد م اشددخاص خّيددرين ومتميددزين ،بواحددد  مددن  

طأتهدددددا،  وينب ددي ان مظدداهر التعاسددة التددي يددعن هددوالء الباعسددون تحددت و 
 يتخلصوا منها، اال وهي نقص االّسرة بشكل تام.

"ليأت الى هذا المكان الكثيرون ممن يصدنعون المحبدة، ليداتوا وليعداينوا    
 بأم العين  ماذا يعني البمم فيعون ما قد نوّهنا اليه ال  ير.   

لدددى "ان اولعددك المسدداكين يندددامون عددادة، بدددل يعنددون الليدددالي بطولهددا ع   
االرض العراء، حيح الرطوبة هي شديدةي االمر الذي يبعح على القشدعريرة 

ليدرة لكدي  980والشفقة. ونحن على علم بان السيد ادولفدو  ريدل قدد قددم 
سددريرا، او بدداالحرى لددواع   80تصددنع لهددم لددواع  أسددرة خشددبية، فددتم صددنع 

لندوم أسرة فقطي والنوم على لواع  عارية يشدكل بحدد ذاتده أمدرا افضدل مدن ا
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على االرض العراء. انما ينب ي ان يكمل عمدل الخيدر، والوصدول الدى أسدرة 
صددحيحة كافيددة لجميددع اولعددك الفقددراء، فتكفكددف دمددوعهم ويشددكرون مددن 

 يصنع الخير معهم، ويضرعون الى الرب من اجل محسنيهم. 
اعمدال )"ان ص ة الفقراء ذات قدرة لددى مدن ليسدت لديده محابداة وجدوه    
وحده كل الوقار والمجد من اجل الخيدر الندزر الدذي يصدنعه  (. له32، 10

؛ 3، 1551-3-99، 30، العدددد 18الكلمددة الكاثوليكية،السددنة )خ عقدده" 
(. وقددكتبت جريددة مسدينا ايضدا بعدد 58؛ فيتالي 1911، 9ملف الدعوى 

ايام نتفا عدن الخبدر. وثمده مدن يعدزو مقدال جريددة الكلمدة الكاثوليكيدة الدى 
ي نفسه. ولندذكر بدان عاعلتده كاندت تكدن اكرامدا خاصدا للقدديم االب  انيبال

يوسف،كما  هدي الحدال لددى اهدالي صدقلية. هكدذا تدم التعدرف علدى مبدادرة 
االب دي فرانجدا وحقددل رسددالته. انمدا لددم يكددن هددذا كافيدا، اذ كددان ال بددد مددن 
اعانة داعمة. لذا فّكدر االب بندداء  فدي الصدحف  الثدارة حمدام االشدخاص 

(. وقددد 1911، 9؛ ملددف الدددعوى 2991، 85ارشدديف )يددددددددر فدداعلي الخ
وقددع النددداء الكدداهن جددوزيبي جيكولددو، والكدداهن انيبددالي ماريددا دي فرانجددا، 

 والكاهن فرانشيسكو ماريا دي فرانجا، والكاهن انطونينو موسكولينو.
واتت المبدادرة بثمدار، واذ جمدع االب انيبدالي التقدادم التدي وردت، تمكدن    

ء صددناديق لنصددب محدد ت للعمددل، فاخددذت النسدداء يعملددن خيددوط مددن شددرا
الكراسي والفتيات ينسجنها. فبعدد الصد ة كدان ال بدد مدن العمدل لكدي يعتداد 

(. ولحاجددة المشددا ل 22-23فيتددالي )اولعددك النددام علددى تحصدديل خبددزهم 
الى معلمات، تبرعت السيدة الورا جنسن بوكا لتعلديم البندات صدنع القمداش 

(. ولكددن بمددا ان عدددم االنسددجام كددان سدداعدا فددي 1911، 9 ملددف الدددعوى)
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الحي ذاك بين الرجال والنساء والفتيان والفتيات، كان من الصعب التوصدل 
الى شيء ملموم، اال بفصل الص ار عدن الكبدار. ولكدن ايدن يمكدن وضدع 

 اولعك الص ار؟
اذ كددان االب انيبددالي مسدداء احددد االيددام فددي منددزل المونسددينور باسدديل،    
لناعب العدام الثداني، سدمعه يتحددح عدن راهبدات الفقدراء الصد يرات اللدواتي ا

كدددن يجمعدددن   شددديوخا مهملددددددددددين، ينظفنهدددددددم ويطعمدددنهم بفضدددل صددددقات 
المحسددنين. فمضددى الددى المطددران  وارينددو فددورا، واسددتحّثه لكددي يدددعو الددى 
 مسدددينا الراهبدددات الصددد يرات. وفعددد  قددددمت االم الرعيسدددة بعدددد فتدددرة وجيدددزة

 ل ط ع على االحوال.
وكددان المطددران  وارينددو قددد عددّين فددي هددذه االثندداء االب انيبددالي كاهنددا    

كدددددانون الثانددددددددددي  99قانونيدددددا للكنيسدددددة المطرانيدددددة فدددددي مسدددددينا، فدددددي 
-180، 9شدددباط. انظدددر ملدددف الددددعوى  91وتسدددلم موقعددده فدددي )1559
183.) 
لشددراء الشددارات " وبالمناسددبة تلددك، اهددداه االصدددقاء بعددض المسدداعدة    

اذ كان مدن حدق قدانونيي مسدينا ان يحملدوا التداج والخداتم )ال زمة والثياب 
ومعطف االكتداف، اضدافة الدى الشدارات االعتياديدة( ، لكنده اكتفدى بمدا هدو 

 مستعمل  ير مبال بانتقادات البعض.
" وأهدته السيدة كوشينوتا الخداتم الدذي اسدتخدمه مدرة واحددة، ثدم أهدداه    

ذراء القديسة، وهدي التدي كاندت قدد أهدتده ايضدا ثيابدا اكليريكيدة فدي الى الع
 (.193فيتالي )حينه" 
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شدددباط عينددده الدددى مسدددينا،  91وصدددلت اخدددوات الفقدددراء الصددد يرات يدددوم    
وبمساعدة القم جيكولو لقوا بيتا يصل  لعملهن في حّي رينكو. وبمجديء 

ن، والسبب واضد ، هوالء الراهبات بدأ ابتعاد القم جيكولو عن حّي افينيو
فان الراهبات هوالء جمعية رهبانيدة منظمدة ومعروفدة الخبدرة  مندذ سدنوات، 
وبوسددعها ان تزدهددر بسهولدددة، بينمددا مبددادرة دي فرانجددا بخصددوص بيددوت 
افينيددون تحيطهددددددددددا االف الصددعوبات دون أي أمددل مددا خدد  االستسدد م ليددد 

ات الص يرات لم يحل مشكلة حي العناية االلهيددددددددة وحدها.لكن مأوى الراهب
افينيددون. فقددد كددان ينب ددي احتددواء العدداع ت فددي امدداكن افضددل، وتنظيددف 

(وقدد ظدل 22-23وترتيب تلك االكوام وتحويرها الدى أمداكن عمدل )فيتدالي 
الكاهن جيكولو متعلقا بداالب انيبدالي. ويشدهد االب تيزيندو ان جيكولدو فدي 

للراهبدات: الجدأن الدى القدانوني  آخر أيامه ، وهو طري  الفراش، كان يقدول
؛ 351، 9دي فرانجددا، فهددو الددذي أتددى بّكددن الددى مسددينا: )ملددف الدددعوى 

(. وكان من الضروري ايضا تددبير االطفدال. لدذا فكدر االب 9،151توزينو 
انيبالي بافتتاح روضة ص يرة مع تقديم وجبدة  دداء للفقدراء، مقتصدرا هدذه 

. انمدا بددون االبهدة والثدراء 1559آذار  12المرة على الص ار، وذلك فدي 
كالعددام السددابق، بددل كددان يومددا عاعليددا، كتبددت عندده الكلمددة الكاثوليكيددة باندده 
"يوم احد القديم يوسف، اقيمت فيه وليمة  داء للص ار الفقدراء مدن حدي 
افينيدددون، حيدددح تنددداول طعامدددا فددداخرا اكثدددر مدددن خمسدددين طفددد ، مدددن كددد  

م كهنة متطوعون.وقد كان ال داء الجنسين، بثيابهم المخزقة، وقام بخدمته
بمناسدددبة افتتددداح روضدددة ل طفددددددددال  علدددى اسدددم القدددديم يوسدددف. وتعمدددل 
الروضددة االن علددى جمددع صدد يرات متروكددات يقضددين يددومهن فددي الددتعلم 



 12 

والعمددل.وهي لمهمددة شدداقة ومليعددة  بتضددحيات، النهددا طبقددة كادحددة وفقيددرة 
فيقددوم ملكددوت اه علددى جدددا.ولعل االيمددددددان سدديفعل يومددا معجددزة تحددول ، 

انقدداض ملكددوت الخطيعددة، ويزدهددر النظددام والسدد م والخ ص،حيددح تسدديطر 
 (3، 1559 -3- 11،31،91الكلمة الكاثوليكية )الفوضى والتعاسة" 

 وكأن الكلمات االخيرة نبمة.  
فان الروضة عرفت التقدم، فكاندت الحاجدة الدى ميدتم مدنظم، اذ عرضدت    

ص يرة يتيمة الوالددين، تركدت بعدد افسداد. وبمدا ان على االب انيبالي طفلة 
الرب ارسلها، كان ال بّد من قبولها. واعقبتها أخرى، ثم ثالثة، حتدى اصدب  

. فقددام االب انيبددالي بسددد زقدداق صدد ير وفددت  بدداب مفتتحددا هكددذا 92العدددد 
 (.1912، 9ملف الدعوى ) 1559أيلول  5الميتم االنثوي في 

لصدد ير لقلددب يسددوع"، ثددم اصددب  اسددمه "المددأوى دعددي الميددتم " المددأوى ا   
 الص ير لمريم المحبول بها ب  دنم".

وعهددد بالصدد يرات لفتددرة وجيددزة الددى امددرأة هددي راهبددة دومنيكيددة ث ثيددة    
 (  1912، 9)ملف الدعوى 

وبماسبة مدرور الماعدة السدابعة علدى والدة القدديم فرنسديم االسديزي     
 ددداء  آخددر للفقددراء،  1559الول تشددرين ا 5( أقدديم فددي 1159-1559)

اتسددّم باهميددة خاصددة لمشدداركة رعدديم االسدداقفة المطددران جددوزيبي  وارينددو 
 فيه.
نشددرت )الكلمددة الكاثوليكيددة(: "اندده نحددو الواحدددة ظهددرا، كانددت الوليمددة    

معددددة، والمددددعوون بفدددارغ الصدددبر، وحدددولهم أندددام كثيددددددددرون فضدددوليون 
مدن الشدرطة لحفدظ النظدام. وفجدأة  محتشدون، يفصلهم سياج امامه اربعدة
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دق جدددرم المصدددلى محييدددا وصدددول المطدددران  وارينددددددددو، رعددديم اسددداقفتنا 
المحبوب، الذي قدم ليضيف فرحة على العيد ويبارك الماعدة العامرة. ولدى 
وصدددوله عزفدددت ابدددواق جدددوق الممسسدددة الخيريدددة، كدددان قدددد ارسدددلها ندددواب 

واذ التأم الجميدع، بدارك رعديم  الممسسة. ودخل الفقراء، الواحد بعد االخر،
االسدداقفة ماعددددة الطعدددام، وحضدددر جانبدددا مدددن توزيدددع االكدددل علددديهم، وكدددان 

، وهدددم بدددين قدسدددية الفعدددل وفرحدددة المناسدددبة" )الكلمدددة 110عدددددهم يبلدددل 
. وقددد تحدددثت عددن الحدددح 3-9، 1559-10-11، 11،55الكاثوليكيددة 

 (.1559-10-2جريدة مسينا ايضا في 
ملددة عمددا فعلدده االب انيبددالي فددي حددي افينيددون فددي لتكددوين صددورة متكا   

، التددي 1551السددنتين االخيددرتين، لنددا تقريددر محسددنين لبددوا دعددوة نيسددان 
تحددثنا عنهدا. وهدذا هدو الدنص: "ايهدا السدادة االفاضدلي بددعوة فدي نيسددان 

، نحن الموقعون ادناه، نتقدم بثقة الدى سداداتكم المدوقرين، طدالبين 1551
روع المحبدة لتأهيدل الندام الفقدراء السداكنين فدي مساهمتكم شهريا في مش

 حّي زاعيرا المعروف ببيزوت افينيون. 
" ان سددياداتكم قددد لبيددتم اجمعددين طلبنددا الوضدديع هددذا، ومنددذ ذلددك اليددوم    

وحتددى االن لددم تنقطددع الحسددنات الشددهرية لهددذا ال ددرض. لددذا فاننددا نشددعر 
مددن خدد ل النشددر  بواجددب الشددكر لسددياداتكم، وبمشدداعر االمتنددان نقددوم بهددا

 والصحافة.
 " وارضاء لسياداتكم نعلمكم بما حققته مساعداتكم الشهرية لهوالء الفقراء: 
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. تاسم في ذلك الموقع منذ عامين مأوى للفتيدات اللدواتي يدرزحن تحدت 1
خطدر فقددان الشددرف، وهدو يضددم ايضدا البندات المشددردات واليتيمدات، حيددح 

 ع المهن في صفوف اولية.يقتبلن تربية مناسبة وتدريبا على انوا
. افتتحددت مدرسددة مسددداعية لدد والد، وفددي النيدددة فددت  مكددان اليدددواعهم 9   

 ايضا.
سددنوات، فيهددا  5الددى  8. فتحددت روضددة صدد يرة الطفددال االعمددار مددن 3   

يجتمعون حتى المساء لتلقّدي تددريب علدى العمدل ومبدادئ القدراءة والكتابدة 
 ويسير من ال ذاء.

له، الحسنات اليوميدة، وال دذاء و يدر ذلدك، الولعدك . اضافة الى هذا ك2   
 المساكين، تخفيفا بعض الشيء عن تعاستهم.

" اننددا نجدددد شددكرنا العمدديم لسددياداتكم الكددرام، النكددم بتقدددمتكم السددخية    
الخيريددة، مكنتمونددا ان نصددنع قلددي  مددن الخيددر لهددوالء الفقددراء، الددذين هددم 

الحياة. ان هوالء الفقدراء جميعدا، ايضا اخوتنا، ويشعرون مثلنا باحتياجات 
رجدداال ونسدداء، شدديوخا واطفدداال، يشدداركوننا هددذه مشدداعر الشددكر ويضددرعون 
 الى اه العظيم ان يتنازل فيعوضك لكم ببركاته شام  عاع ت سياداتكم .

" اننا الكيدون بان نعما ومراحم  زيدرة سدوف تسدبل علدى سدياداتكم بسدبب 
يما االطفدال الدذين هدم عزيدزون جددا علدى تخفيفكم عن هوالء الفقدراء والسد

 قلب يسوع الفادي.
"واثقون بانكم لن تقللوا من افضالكم، نسالكم ان تشدملوا بالطدافكم دومدا    

هددذا المشددروع التددأهيلي الددذي نددود السددير بدده الددى امددام علددى الددر م مددن 
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الصعاب الكثيرة، مجددين لسياداتكم الكرام اخلدص عبدارات تقدديرنا وشدكرنا، 
 عونوق
 
 

 مخلصين لك وخداما                                      
 الكاهن القانوني ا.م. دي فرانجا                               

 الكاهن جوزيبي جيكولو                                   
 الكاهن انطونينو موسكولينو                                 

 الكاهن فرانشيسكو م. دي فرانجا                               
 .1553تموز  15مسينا،                                    

   
 لقد كان االب انيبالي يفكر هكذا:

" كنت اود اقامة ميتم ل والد، الن ميتم البنات وحدده  يدر كداف. وكندت    
حده، لذا اشعر باني اقوم بعمل منتقص ان اقتصر همي علة ميتم البنات و 

انصددرفت لتحقيددق ميددتم للددذكور. وقددد كددان ميددتم البنددات مسدديجا بحدداعط فددي 
الزقدداق، بينمددا فددي الزاويددة المعاكسددة مخددزن طولدده عشددرة أمتددار وعرضدده 
اربعة، قدمه لي مجانا السيد لورينتزو انتيردوناتو، فيه دشنت ميدتم االوالد 

، 1218ا بالذين جمعتهم من حي افينيون عينه ومن خارجه" )ملدف، رومد
 (.122-123؛ فيتالي 312
ودي فرانجددا نفسدده ، بعددد سددنوات طويلددة، سدديكتب الددى القددانوني جيلونددا    

الددذي كددان يمسددم يومهددا جمعيددة الخادمددات المعوضددات، يحددذره مددن هدددر 
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طاقددة الرجولددة، باالنصددراف الددى مشدداريع انثويددة وحسددب. ويعتددرف قدداع : " 
مدن قبدل صد ح قلدب يسدوع  انني للقضاء على هذه النزعة، شعرت باندفاع

المسددجود لدده ان ألقددي بنفسددي وسددط الفقددراء، بع قددة معهددم ومددع اسددمالهم 
وحشددراتهم، وبعددد ان دبددرت جماعددة االندداح، لددم ارتدد  اال بعددد ان افتتحددت 
ميتما للذكور ايضا، تعب سنوات طوال. لكنني شعرت بنفسي طافحة بالقوة 

 (.1022، 9والرجولة" )ملف الدعوى 
نكشف هندا بدان الحميدة العجيبدة التدي كدان يتصدف بهدا ازاء  وينب ي ان   

 الفقراء، كانت تشخيصا حقيقيا ليسوع المسي ، ثمرة ايمدددددان 
بطولي ومحبة عارمة، استحقها من الرب بعد نفور عظيم سبب لده ألمدا ال 
وصددف لدده سددنوات عديدددة. لددذا فهددو يكمددل فددي رسددالته الددى جيلونددا بعبددارة 

كلهدددا، فيقددول: "سدددتبقى صدددحيحة دومدددا عبدددارة  سددوف ت ددددو شدددعاره حياتددده
 الفاضل تومازو ليسوع: ينب ي ان ال نثق بكل ما تميل الطبيعة نحوهي"

وتقددوده افكددار مماثلددة ر ددم الصددعوبات العديدددة لدددعم ميددتم البنددات، الددى    
، تمهلده ان يقددم الدى الدرب أول اربعدة 1553تشدرين الثداني  2ص ة يدوم 

 (.390-1218،312؛ ملف،روما 122 أطفال ميتم الذكور )فيتالي
اال ان هددوالء االوالد لددم يريدددوا ان يتخلددوا عددن أصددلهم، لددذا نهضددوا لددي     

 هاربين وحاملين معهم الم ءات واال طية وكل ما وقع تحت أيديهمي
لم يستسلم دي فرانجا، بل ابتدأ من جديد. ومع مرور السنين، تعود في    

 قوم بها فقراء الحي.حي افينيون على افعال مماثلة ي
وكانت االحتياجات كثيرة ومستمرة. وقد تمكن ان ينظم في كدانون االول    

سددوقا خيريددا، بدداقتراح مددن السدديدة جنسددن، التددي اتفقددت مددع نسدداء نبددي ت، 
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ووجهت نداء الى االنفم السخية القامة سدوق خيدري تحدت شدفاعة مدريم 
ف، لمنفعددة الفقددراء العددذراء القديسددة المحبددول بهددا والمكددرم القددديم يوسدد

 المتروكين والفتيان المشردين من حي 
-10و  19-5، 10-11؛ جريدددة مسددينا 102-102فيتددالي )افينيددون 

19- 1153) 
وتجسددد تقدددير المطددران  وارينددو لدد ب دي فرانجددا فددي هددذه الفتددرة مددن    

خدددد ل جملددددة مناصددددب ، منهددددا تسددددميته ندددداظرا ومسددددموال للعنايددددة بنظددددام 
، 9ملدددددددف الددددددددعوى )( 1559-1-1فدددددددي )ارجيين االكليدددددددريكيين الخددددددد

19،832 ،183-188 ،1915.) 
وكدددان رعددديم االسددداقفة يسدددتدعيه احياندددا اللقددداء محاضدددرات ورياضدددات    

السيمنير(. وهدذه شدهادة االب فيتدالي: " مدن )روحية في المعهد الكهنوتي 
يكتب وما يزال يحتفظ في نفسه بعد مضي نصف قرن تقريبا، تلك الكلمات 

قدسدددة التدددي سدددمعها وسدددط اكليدددريكيين فدددي مصدددلى المعهدددد الكهندددوتي، الم
بوسددعه ان يشددهد للنددور السددماوي الددذي كددان ينيددر االذهددان، والحميددة التددي 

 (.198-192فيتالي، )كانت تذكي في القلوب حب المسي  يسوع " 
ايضا كلفه المطران  وارينو بمراقبة التعلديم المسديحي فدي  1559وعام    

آب تقريدرا مفصد  عدن  90ينا. وقد قدم االب انيبالي فدي ساعر كناعم مس
 ذلك.
 هوذا خ صته في نقاط اساسية:   
. المددددادة    3. المسددددابقات   9. توزيددددع التعلدددديم   1ا( وضددددع التعلدددديم:     
 . المعلمون 8. تعليم الصفوف   2
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. 1ب( عراقيدددل خاصدددة: بعدددد ان قددددم تحلدددي  للعراقيدددل العامدددة، يقدددول:    
 تعليم هو تحفيظ آلي، ونقص في الكتاب النص   اسلوب ال

 .توزيع صور2. ال اء التعليم ايام العطل  3. شحة في المسابقات 9
 ويخلص الى تقديم جملة مقترحات:     
. ينب ي ان يتوخى اسلوب التعليم أمرين: ا. تثقيف العقدل مدن خد ل 1    

ور    ب. كتاب نص جيدد، وشدرح جيدد مدن قبدل المعلمدين، واسدتخدام الصد
تربية القلب من خ ل التربية على الص ة والتوجيهات والقصص واالعمدال 

بنات )الروحية واالعياد واالناشيد والمواظبة بتواتر على االسرار واالخويات 
مريم، اخوية القديم لويم، الفرقة الم عكية، حرم الشرف لمريم العذراء 

 والخ(
لددى عدددم االنتظددام كمددا علددى . شددحة المسددابقات، حسددبه، ع مددة ع9    

 صعف تعلق المعلمين بطلبتهم.
. وهددو يددرى مفيدددا بددل ضددروريا االسددتفادة مددن أيددام العطددل للتعلدديم 3    

المسددديحي، ويقتدددرح امتحاندددات وجدددواعز لتشدددجيع االطفدددال علدددى المنافسدددة 
 المقدسة.

. ومن االهمية بمكان ان يكون هناك قاعمة بالصفوف وقيدام حمد ت 2    
فتيش باستمرار. كما يتحدح عن امكانية انتداب علمانيين لمهمدة مراقبة وت

 التعليم هذه، بسبب نقص الكهنة، وكذلك في انشاء أقسام اخرى للتعليم.
ويخددتم بقولدده: " ان المشددروع الددذي اقترحتدده هنددا هددو واسددع ويتطلددب      

تطبيقدده عمدد  واشخاصددا. انمددا الفاعدددة المرجددوة مددن تعلدديم مباشددر ومنددتظم 
هي عظيمة وعّلة صحة ابدية النفم كثيدرة. لدذا فلديم عليندا اال ان كهذا، 
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(. وان االب دي فرانجدا كتدب 225-251، 1توزيندو، مدب )نصلي ونعمل" 
 (.1989، 9ايضا موجز تعليم مسيحي: )ملف الدعوى، 

اضدددافة الدددى العمدددل فدددي حدددي افينيدددون، مدددارم االب انيبدددالي فدددي هدددذه    
نديددة . فقددد وعددظ أيددام السددبت عددام السددنوات رسددالة وعددظ وارشدداد فددي اال 

، والقى مواعظ رياضات روحية وارشادات في اكرام العذراء، ولنساء 1515
القلدددب االقددددم، وث ثيدددة الددددم الثمدددين فدددي كنيسدددة القدددديم لوقدددا، ورافدددق 
المطددران فددي زيددارة راعويددة فددي كاسددتانيا وكتددب عنهددا تقريددرا فددي الكلمددة 

، ووعدددظ االربعددين سددداعة 1515-10-93، فددي 29الكاثوليكيددة ، العددددد 
، والرياضددة الروحيددة فددي كاسددتانيا، وتسدداعية العددذراء نجمددة 1512سددنة 

، 9انظددددر: ملددددف الدددددعوى ). 1553و  1559الصددددب . وكددددذلك عددددامي 
(. انمددا كددان عليدده ان يخفددف مددن نشدداطه هددذا للتفددرغ الددى 1913-1951

ر مشروع المحبة في حي افينيون، الن هذه الرسدالة اخدذت تسدتوعب الكثيد
مددن اوقاتددده، بحيدددح لدددم يعدددد بامكانددده احياندددا ان يلبدددي اوقدددات الصددد ة فدددي 
الخورم كقانوني، لذا ندراه يطلدب اعفداءه مدن ذلدك فدي رسدالة وجههدا الدى 

 تشرين الثاني. 13المطران  وارينو بتاريخ 
يكتددب فيهددا: "اضدديف الددى سدديادتكم بدداني وحدددي فددي العديددد مددن االعمددال، 

اني ال اتمكن من التقيد بواجبات المصلين وبصحة ليست قوية تماما. لذا ف
القانونيين، حتى اني منذ اربعة اشهر لم اتمكدن مدن المشداركة فدي الجدوق 
ولددم احضددر مراسدديم الكاتدراعيددة، االمددر الددذي يحددّز فددي قلبددي، سددواء بسددبب 
تخلفددي عددن خدمددة الكاتدراعيددة، كمددا للتقصددير فددي اعطدداء المثددال الصددال ، 

ة القددانونيين انفسددهم ، فحتمددا علددى الشددعب، الددذي ان لددم يددمثر علددى الكهندد
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وهددو مبعددح شددكوك ل كليددريكيين الصدد ار الددذين علددي ان اوجههددم بصددفتي 
 مرشدهم" .

وجداءه جدواب المطدران فدي اليدوم التدالي، بدرفض اسدتقالته دون اعطاعده    
مجاال ل ستدعاء، ويشجعه على االستمرار في الطريق الدذي شدقه، مظهدرا 

نايتدده بددالفقراء . ولمدا اصددب   وارينددو كرديندداال، كددرم لده اعجابدده ومحبتدده لع
. 182-188، 9ملدددف الددددعوى )دي فرانجدددا بشدددارة حمدددراء فدددي القبعدددة. 

 (195-191فيتالي 
قلندددا بدددان ميدددتم االنددداح كدددان بدددادارة السددديدة جنسدددن الذكيدددة، النشدددطة    

والعمليدة، لدذا كدان مدن المعقدول جددا ان تسدير االمدور بشدكل جيدد، لكنهدا، 
اتها الحسنة، كانت تفتقر الدى مدا بوسدعه ان يعطدل كدل شديء: لدم ر م صف

تكددن تقبددل بدداي حددال توجيدده االب انيبددالي.لكن حضددور االب المسددتمر راح 
يخفف مع االيام ظنونها، لذا فحين ت يب بسبب ذهابه الى نابولي السدباب 

دددة هذه عاعلية، تشعر فورا بقوة طاقاته التنظيمية. وقددددددد اضطددددددرت السيددددد
على فددددددرض حصاندة على اليتيمات، مع السماح المهاتهن التحدح معهدن 
فقددط مددن خدد ل قضددبان حديديددة، فثددارت ثدداعرة االمهددات، ورفعددن االمددر الددى 
الشددرطة، بعددد ان انددتظمن فددي حلددف، واعتبددرن هددذا العمددل قمعددا للحريددات، 

 وتمكّن من سحب بناتهن.
جددرى، فكددان عليدده ان يرفددع مددن  عدداد االب الددى مسددينا واطلددع علددى مددا   

معنويات السيدة، ثدم مضدى يددق االبدواب السدترجاع البندات واعدادتهن الدى 
 الميتم.
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وبهذا الصدد يمكد االب دي فرانجا بمرارة ان تبّني يتيم ما تزال أمه على    
قيد الحياة ال يسم  بسهولة اكمال العملية التربوية له بنجاح. يقول: "مندذ 

بت كدم ينب دي تجندب اليتدامى الدذين بددون أب، وامهداتهم ذلك الحين استوع
موجودات، النهن  البا ما كن يندمن ويسحبنهم. وهذا ايضا بشدأن أمهدات 
ال ثقافددة لهددن وال امكانيددة لتربيددة بندداتهن، اذ يكفددي ان تقددول صددديقة مددا 
الحددداهن "ان ابنتددك يسدديعون معاملتهددا"، لكددي تددأتي لتسددتلمها، حتددى عددن 

مكد كيف ان أمدا بسديطة جداءتهم يومدا السدت م ابنتهدا، طريق الشرطة". وي
 النه قيل لها: كيف ان ابنتك هي في الميتم، وال يعطونك شيعاي ".

لددذا يكتددب االب فيتددالي: "لقددد كانددت تلددك النسددوة االمهددات يعتبددرن االب    
انيبالي مدينا لهن. فلدتكن مباركدة المحبدة المسديحية التدي تلهدب حتدى مدن 

 (312=313، 1518ملف أولي، روما )حبي" المعارضة لهبات 
 

 تأسيم الجمعية الرهبانية النساعية
  
، وفكدر 1552كان االب انيبالي قد مضى الى نابولي فدي نهايدة حزيدران   

ان يقصد روما مع عقدد النيدة فدي اسدترحام البابدا بتقدديم اعاندات لمشداريع 
 (. 1950، 9ملف الدعوى،)بيوت افينيون 

-1523عي ان يلجأ الى المونسنيور ايزيدورو كاريني )وكان من الطبي   
( ليستشدديره ويحظددى بلقدداء قداسددة البابددا، اذ ان هددذا الشددخص كددان 1528

محط انظار اهالي صقلية، يلجأون اليه في مثل هذه االمور القتداره وطيبه 
. فقد كان كداريني ابدن قاعدد وكاهندا  يدورا وممرخدا وآثاريدا. اصدب  قانونيدا 
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قددديم بطددرم فددي رومددا وحددافظ وثدداعق كنيسددة رومددا وندداظر فددي كنيسددة ال
المكتبددة الفاتيكانيددة. اسددم جمعيددة صددقلية التاريخيددة والجمعيددة التاريخيددة 
الصدددقلية. وقدددد كدددان صدددديقا حميمدددا للمونسدددنيور جدددوزيبي  واريندددو واالب 
جاكومو كوسمانو، ومدن المحتمدل ان االب انيبدالي كدان يحمدل اليده رسداعل 

 واريني.توصية من المطران  
شرح انيبالي له الصعوبات التي تمر بها الممسسدة، فنبتدت فكدرة تسدليم    

مشددروع حددي افينيددون الددى جمعيددة "لقمددة الفقيددر" التددي أسسددها فددي بددالرمو 
. وقد اعلنده طوباويدا البابدا يوحندا 1555-1532االب جاكومو كوسمانو )

 (.1253تشرين االول  30بولم الثاني في 
 ان ك  من االبوين، انيبالي وكوسمانو، ينسبددان وتفيدنا الوثاعق ب   

الواحد ل خر ابّوة المشروع. اذ  المونسنيور كاريني يقول ان االب انيبدالي 
اراد ان يضدددع بيوتددده فدددي حمدددى مشدددروع االب كوسدددمانو، بينمدددا يكتدددب دي 
فرانجددا باندده كدداريني مددن نصددحه بددان يضددم مشددروعه الددى جمعيددة بددالرمو 

 (.181، 132، 131دولجيماسكولو )
حصل االب انيبالي على مقابلة قداسة البابا، لكنه لم يصدل الدى الهددف    

المنشددود، اذ يكتددب: "لقددد مضدديت الددى االب االقدددم فددي رومدددددددددا، بأمددددددددل 
(. وسوف 131دولجيماسكولو )الحصدددددول على مساعدددة، لكنني لم أفلد " 
ى قداسدة البابدا، وسدوف يكتدب: يقدم االب انيبالي الحقا عطاءه الوضيع الد

ال ينب ددي ان نطلددب مددن البابددا مسدداعدات ماديددة ، اذ عليدده ان يدددبر العددالم 
كله، بل لنساله مساعدات روحية ". وقد اعجب باسدلوبه هدذا البابدا بيدوم 
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العاشدددر فاسدددّر الدددى دون اوريدددوني بدددان دي فرانجدددا ال يطلدددب منددده سدددوى 
 (.928و  911، 9 فرانات ونعم روحية. )ملف الدعوى،

ولم يتمكن ان يلقى فورا المونسنيور كوسمانو، واذ شاع في روما  بدان    
الكدددوليرا  متفشدددية فدددي مسدددينا، وضدددعت  السدددلطات الصدددحية حظدددرا علدددى 
القادمين مدته اربعون يوما، فكدان علدى انيبدالي ان يبقدى فدي رومدا. وندراه 

ف هكدذا يكتب الى اخيه فرانشيسكو ان يكون قريبا من حي افينيدون، فيخفد
عن معاناته النه ال يتمكن ان يكدون فدي ظهدرانيهم فدي مثدل هدذه الظدروف 
الصدددعبة. وهدددو يمكدددد لددده فدددي رسدددالته بانددده قريدددب منددده، ويلددد  عليددده بدددان 
يحرضهم على االتكال على اللدددده، وعدم التهاون في الص ة واالشتراك فدي 

 1122-9،119االسرار )ملف الدعوى 
يددرا ، فددي مطلددع آب، تمكددن االب انيبددالي مددن واذ خفّددت حدددة الكددوليرا اخ   

العودة الى مسينا، وكتب الى االب كوسمانو وارفق بالرسالة خارطدة لبيدوت 
(. تبدأ هكذا مراس ت مستمرة مفعمة 135-131دولجيماسكولو )افينيون 

بروحية فيها من االيمان والمحبدة ممدا ال يقدام، كمدا بوسدعنا ان نستشدف 
عددة التددي كددان عليهددا حددي افينيددون والوجدده الجديددد منهددا حالددة الفاقددة المدق

الذي بدأ الحي يتخذه بفضل الكداهن الجديدد. فممدا يكتبده االب انيبدالي الدى 
االب كوسدددمانو: " تصدددور سددديادتك ايدددة صدددعوبات للتخفيدددف مدددن التعاسدددة 
الكبيرة. لكنني بعون الرب، تمكنت ان اشديد كنيسدة صد يرة علدى اسدم قلدب 

انيبالي الدى كنيسدة(، وان امسدم ث ثدة معاهدد  يسوع )انه بيت حوره االب
صدد يرة ل طفددال المشددردين يتدددربون فيهددا علددى بعددض المهددن، وبعضددهم 
يدرسون في معاهد تأهيلية للكهنوت ، فقد رتدب االب انيبدالي معهدد تأهيدل 
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باسدم حدي  1552على االسكافية والخياطة، ثدم نصدب مطبعدة قديمدة عدام 
 (. 980فيتالي )"  1552شرين الثاني افينيون، واصدر نشرة عنوانها "ت

"وبدددين الفتيدددات مدددن يشدددت لن، وعددددد مدددنهن يدددر بن ان يقددددمن ذواتهدددن    
ليسدددوع، واندددي اعتبرهدددا البدددراعم االولدددى التدددي ابتددددات تزهدددر وسدددط بشددداعة 

 المكان.
"انهددا مشدداريع مددا تددزال فددي بددداياتها. ال تدددر مددوارد، بددل تعتدداش علددى    

يل بشددريا ان نكمددل المسدديرة هكددذا، لكننددا الصدددقات، لددذا يبدددو مددن المسددتح
ننتظدددر المعجدددزة مدددن العنايدددة االلهيدددةي وكدددم مدددن متناقضدددات، وصدددعاب، 

 وعذابات. وليحيا المسي ي
" مضدديت الددى االب االقدددم فددي رومددا، بأمددل ان احصددل علددى اعانددات،    

لكدن أملددي لددم يفلدد . وعندددي مددا يقلقنددي، يددا ابددت، اذ علددي ان اطعددم الخبددز 
فقيددر، وان ادفددع ايجددار البيددوت، وان أكسددو  100فددل و ط 100اكثددر مددن 

الجماعددة كلهددا. فلجددأت الددى الددديون، و رقددت بالددديون حتددى أنفددي. كيددف 
 سوف اوفيها ؟ قلب يسوع الحلو هو من سيفكر بهذاي

ليددرة للخبددز، وقددد اشددار علددي قلددب  200"علددي ان ادفددع الث ثدداء القددادم    
راء. لذا آتيك طالبدا مسداعدتك، يسوع ان الجأ الى االب كوسمانو محب الفق
 (.1552آب  1وقلب يسوع سيعوضك اضعافا" )رسالته في 

تلتها فكرة دمدج المشدروعين، بحسدب اقتدراح المونسدنيور كداريني،  يدر    
ان االب كوسمانو لم يتحمم ل مدر، وبالنسدبة للددين اشدار عليده ان يلجدأ 

الب انيبدالي كدان (. علما بان ا1552آب  11رسالة )الى مطرانه  وارينو 
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قددد لجددا ايضددا الددى دون بوسددكو، اال ان   معاوندده الكدداهن روا اجابدده بددان 
 ديون دون بوسكو هي اضعاف دينهي.

آب، يتندازل  قلدب يسدوع ليساعددددد مشدروع  90بعد عشرة أيام، أي فدي    
دولجيماسدكولو )ليرة بطريقة عجيبددة  100الفقراء ، اذ يستلم االب انيبالي 

، 1558فقد زار المطران  وارينو بالرمو في كدانون الثداني (. 121-129
وتحدح الى االب كوسمانو عدن مشدروع حدي افينيدون طالبدا منده ان يرسدل 
اليهدددا راهبدددات واذ علدددم بدددذلك االب انيبدددالي امدددتال فرحدددا، فكتدددب الدددى االب 
كوسدمانو بدان "مطراندي الحبيدب قدد زّف الدي بشدرى ارسدال القديسدات بنددات 

ة ، ليسدددعفن فقدددراء قلدددب يسدددوع  فدددي مسدددينا. وان سددديادة )راهبدددات( اللقمددد
المطران سيزور الموقع في هذه االيام، وسيكتب اليك ويدعوك الى مسدينا، 
واتمنى باندك لدن تتداخر. ان اطفدالي ينتظدرون سديادتك، وقدد هيداتهم لدذلك" 

 (.128-123دولجيماسكولو )
 8)فددي  ثددم يكتددب ثدد ح رسدداعل أخددرى لمعرفددة تدداريخ وصددول الطوبدداوي   

آذار، وثالثة ب  تاريخ(، لكنه لم يلق تلبيدة االمدر بسدبب مدرض  90آذار، 
نيسان، اذ أعلمه بانه على استعداد لكدي يقصدد مسدينا  10كوسمانو حتى 

فددي أول فرصددة ممكنددة، واندده الطاعددة المطددران  وارينددو مسددتعد ان يبعددح 
اعددة، براهباتدده دون ان يددتم دمددج للمشددروعين، الن "تطددور الفنددون، والطب

واالشددد ال المنزليدددة، ولقدددب المشدددروع، والبدددرامج المنشدددورة التدددي للجمعيدددة، 
تشددكل جميعهددا شدديعا واحدددا يطبعدده بسددمة مميددزة. صددحي  باننددا نهدددف الددى 
ال ايدددة ذاتهدددا، اال ان طراعدددق قدددد تقتلهدددا عمليدددة الددددمج، بحيدددح لدددن يكدددون 
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مشددددددددددددروع فقددددددراء قلددددددب يسددددددوع االقدددددددم وال مشددددددروع لقمددددددة الفقيددددددر" 
 (180-122يماسكولو، )دولج
هكذا نعرف بان افكار كوسمانو تتفق مع افكار دي فرانجا في عدم دمج    

المشروعين، فهو يقول: "لقد حظيت سيادتك بانوار الرب اذ كتبدت لدي تلدك 
الرسددالة، وانددت ستكتشددف اكثددر حددين سددتاتينا الددى مسددينا. ان كددل مددا قلتدده 

ة اخرى. اذ حسدبي ايضدا صحي ، وال يسعني انا ايضا ان احل االمر بطريق
شيء هو مشروع لقمة الفقيدر وشديء آخدر هدو مشدروع فقدراء قلدب يسدوع 
االقدددم. ليتنددازل الددرب االعظددم، صددانع االعمددال الصددالحة كلهددا، فيجعددل 
منهمدددا مختلفدددين، بحيدددح ال يكدددون روح المشدددروع الواحدددد هدددو عينددده روح 

ة تختلدف الثاني، مدع ان كليهمدا يهددفان نحدو ال ايدة عينهدا، لكدن كدل نجمد
 (18:21قور  1عن االخرى" )

"لقد كانت هذه االفكار في بالي منذ ان عرض علي المونسنيور كاريني    
 في روما دمج مشروع حي افينيون مع مشروع سيادتك"

"وانه الكيد بان سيادة المطران اذ دعا سديادتك الدى مسدينا قدد فعدل ذلدك    
. لقدد اتضد  كيدف ان اه بمبادرة شخصية، وانا لم اكن اعرف بهذه الدعوة

 االعظم يعمل في حادمه.
" انددي بشددوق عددارم لمجدديء سدديادتك، واطلددب اليددك بالحددب الددذي تكندده    

ليسوع ان تسرع في المجيء، وانت اذ تأتي وترى، سوف تكوّن لك معدايير 
راجحة اكثر واكثر، واننا سدوف نتفداهم ونقدددددم مدا يلدزم لرعيسدنا، ثدم ليعمدل 

دولجيماسدددكولو، )ن، ال تبطددديء سددديادتك فدددي القددددوم" اه مدددا يشددداء، ولكددد
180-181) 
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. لندا تقريدران 1558ايدار  11واخيرا قددم االب جداكومو الدى مسدّينا فدي    
عددن هددذه الزيددارة، واحدددة بيددد كوسددمانو عيندده، والثدداني بقلددم االب انيبددالي 

 نفسه.
مددن  19أيددار: " اذ وصددلت الددى مسددينا، السدداعة  13كتددب كوسددمانو فددي   
الجداري، اسدتقبلوني فدي قصدر المطدران. وأول المسدتقبلين  11االثنين  يوم

كان الكداهن القدانوني الممتداز دي فرانجدا، الدذي قدادني حداال الدى المشدروع 
الندداعيء الددذي أدهشددني لشدددة فقددره، وللحمايددة التددي يحفظهددا الددرب الولعددك 

 الكاعنات المجتمعين هناك.
التدي لهدذا الكداهن وحقيقدة الفقدر "لقد أذهلتني بشكل كبير  يدرة المحبدة    

 الهادئ المخيم في ذلك المكان.
"مضيت فدي ال دد القامدة القددام، وتحددثت وقدت التنداول، وكدان الدوعظ    

مرّكزا على الشهر المريمي، ثم تبادلت الرأي مدع ذاك االب الدذي كدان علدى 
أتددم االسددتعداد ل تحدداد بمشددروعنا. اقترحنددا القيددام بمشدداريع توسدديع. االن 
المطران لم يرد ان تكدون هنداك مبدادرات قبدل رجدوع السديدة مركيدزا التدي قدد 

رسددداعل االب جددداكومو كوسدددمانو، )تعهددددت ان تحمدددي هدددذه الممسسدددددددددة" 
. اما المركيزة فكانت فدي كاسديبيلي، وكدان المطدران 91، ص 1289بالرمو

  (يأمل منها المساعدة
 :1293آذار  1ي، في وهوذا فقرات معبرة من تقرير االب انيبال    
"بدددعوة مددن سدديادة المطددران، جدداء االب جدداكومو كوسددمانو الددى مسددينا    

لزيارة معهدي الناشيء كما في مهد،فقد كان مقسما الى قسمين يفصدلهما 
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حاعط، قسم ل يتام، وقسم لليتيمات. قصدت قصدر المطرانيدة فدور سدماعي 
 خبر قدومه.

ثالية ، متزندة، وذات معدان عميقدة لقد كانت زيارة هذا الكاهن القديم م   
 معروفة عنه.

اذ رآنددي، حّيدداني وتطلددع الددي بعددين عطددف وطيددب وعذوبددة وقددال: يسددوع    
المسددي  ربندداي كددم مددن أمددور تضددمنت عبددارة التحيددة هددذه التددي خرجددت مددن 

 فمهي
ذهبنددا معددا الددى الموضددع الددذي يسددكن فيدده فقراعددي. كددان الوقددت صددباحا،    

لذي كنت قد ضدممت اليده بيتدين نظيفدين، وقدام فاقام القدام في المصلى ا
 بالوعظ .

" ثم زرنا الميتمين الناشدعين. وتوقدف فدي احدد البيتدين للتفكيدر معدا فدي    
الموضددوع. والحددظ بددان المشددروع ال يمكندده ان يتطددور هكددذا.كانت كلماتدده : 
"ان المكان يخنق المشروع، ان كدان فدي البيدت عينده هدو الندوم ، والمعمدل 

 مستحيل"و..ان هذا 
 "وفجأة أجال نظره في ذلك البيت الص ير حيح كنا نتحدددح،    

 وهتف: أي حنان يوحيان هذان البيتان ، لكنهما ال يكفيان للمشروع"
" تلمّسنا هكذا مشروع انشاء بيت يّضم الى مشروع االب، كمدا كدان فدي    

حظت تفكير المطران  وارينو الذي كان يكّن لبالرمو محبة خاصة. لكنني ال
عدددم  االنحيدداز لدددى خددادم  اه )كوسددمانو(، اذ قددال: ال يسددعني ان اسددتلم 
هذه الممسسة الناشعة، الندي أرى ان لهدا شخصدا آخدر لعدل الدرب يريدد ان 

 يقوم على يده مشروع مختلف"
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"سألته ان كدان ينب دي ، لددى القيدام بمشداريع كهدذه، المضدي بمقداييم    
يسير المرء هكذا، بثقة عاليدة بداه،  هندسية وحسابات مالية، او يكفي ان

بدون حسابات كثيرة. فاجابني حرفيا: "اني اذ كنت امضدي بددون مسدطرة ، 
 كنت احظى باعاجيبي".

"اذ عدددنا لدددى المطددران ، ألددّ  سدديادته علددّي لكددي يمددتص مشددروع االب    
كوسمانو مشروعي الناشيء، مذكرا باننا سوف ننتشل هكذا أيتاما كثيرين، 

(، 11، 91االب أقنعدده بقولدده "ان الفقددراء معكددم كددل حددين " )متددى اال ان 
ومهمددا تمكنددا مددن اسددتيعاب، فاندده ال يسددعنا ان نددأتي علددى احتضددان جميددع 
الفقراء، لذا فمن الجيد ان ينشأ مشروع آخر الحتضدان اليتدامى واليتيمدات" 

 (.1،883؛ توزينو،9088، 38)ارشيف 
هددددي حصدددديلة زيددددارة االب  اسددددتطاع االب انيبددددالي مددددن تسددددجيل نتيجددددة   

كوسددمانو، باقندداع المطددران  وارينددو بعدددم دمددج مشددروعه الددذي فددي مسددينا 
بمشددروع لقمددة الفقيددر الددذي فددي بددالرمو. وقددد كددان المطددران مددا يددزال عاقدددا 
االمل على مساعدة  مركيزة كاسيبيلي، التي بعد تحفظ طويل، جداء جوابهدا 

انو بان " تلدك المدرأة المركيدزة بالنفي، كما نقرأ في رسالة انيبالي الى كوسم
التدي كددان المطدران يددتكلم عنهددا، افادتندا بجددددددددواب سلدددددددبي ، اذ لددم تشددأ ان 

 تساعد المشدروع بأي شيء"
 (.182دولجيماسكولو، )

وكان كوسمانو قد تعجدب ايضدا ابدان زيارتده مدن ان مصدلى افينيدون لدم    
ذ مدة يهيىء روحيا جماعات يكن مكرسا بعد. وكان االب انيبالي قد بدأ من
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الفقددراء الناشددعة والفقددراء كلهددم لتقبددل مجدديء يسددوع فددي سددّر القربددان فددي 
 المصلى الص ير في بيوت افينيون.

"وكانددت تتولددد طبيعيددا لدددى الجميددع الر بددة  بددان يّضددم المصددّلى القربددان    
هكدذا كدان )االقدم، فهو تفكير اساسي لدى مبتددئ هدذا المشدروع التقدوي 

انيبالي تسمية نفسده، بددل القدول بانده ممسدم المشدروع(. وال شدك  يفّضل
اندده لددم يكددن يددنقص سددوى القليددل لنصددب القربددان االقدددم ، اي التددرخيص 
الكنسددي. اال ان الكدداهن الددذي ابتدددأ بالمشددروع كددان يفضددل القيددام باعددداد 
مسبق الولعك الفقراء واالطفال، وان يأخذ االعدداد وقتدا لهيعدة االنفدم قبدل 

القربددان االقدددم الددى ذلددك المكددان، بحيددح يضدديف المشددروع يسددوع  مجدديء
المسدي  وسدط الفقدراء المسداكين، هدو الدذي اصدب  فقيدرا معددما مدددددن أجددل 
ابناعه المتروكين. لذا بدأت بشدتى اندواع افعدال التقدوى باثدارة هدذا االنتظدار 

 المقدم لدى االطفال والجموع. 
حدددح كهددذا، لتحريددك القلددوب  "فتمدت ارشددادات مسددتمرة فددي شددرح أهميددة   

نحو االيمان والمحبة، بشوق الى يسوع. فكتبت أبيات ووضعت لهدا الحدان 
كان مطلعها: سماء السماوات، انفتحي، ولينزل الحبيب الينا... "وكنا نقوم 
بتوسيع المصلى، وانشأنا جوقا لليتيمات، واخذ المصلى يتخذ مظداهر زيندة 

 وجمالية أكبر"
بمجددديء يسدددوع رسدددميا فدددي سدددّر  1551مدددن تمدددوز  واحتفددل فدددي االول   

 القربان المقدم.
"ل حتفداء بهددذا الحدددح الكبيددر، اختيدر دون سددابق قصددد، ولكددن بتدددبير     

. سوف يبقى ذكر ذلك اليوم خالددا، لدن ننسداه. 1551تموز  1الهي، يوم 
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فددان االيتددام واليتيمددات بثيدداب جديدددة كددانوا ينتظددرون جميعددا فددي الكنيسددة 
قدددم. كددل االمدداكن المجدداورة كانددت قددد حظيددت بتنظيددف شددامل. الحدددح الم

صددباحا، صددعد الكدداهن الددى المددذب  لتقددديم ذبيحددة الحمددل  1ونحددو السدداعة 
االلهي ولجعله يسكن وسط فقراعه. تفوهت بخطداب مناسدب اثنداء التنداول، 
وأشدددت بددالحظ السددعيد الددذي حصددل لهددا المكددان الفقيددر ، اذ قددد تحددول الددى 

وحددظ الفقددراء واالطفددال السددعيد بددان يكددون خددالقهم  مسددكن ملددك الملددوك،
وسطهم، هو فادي أنفسنا المسجود له، لذا فكدم عليندا ان نضدمن لده رفقدة 

 جيدة.
" تدد  ذلددك تطددواف بالقربددان المقدددم، اذ خرجنددا مددن الكنيسددة الصدد يرة،    

وقطعنددا شددوارع المكددان التدداعم، ودخلنددا فددي الشددارع العددام للمدينددة. وكددان 
يتيمات يتقدمنه بشموع مشتعلة ، ويسير لفيف الفقراء وراءه. لدم االيتام وال

ينته االحتفال عند هذا الحدد، بدل اسدتمر حتدى االحدد، بطريقدة محببدة لددى 
 الص ار.

فاننا وضعنا في الزقاق الداخلي المحاذي للمصلى منّصة، وكان االطفال    
ق كلمدات في ساعات ما بعد الظهر، يتلون بثياب كنسية وفدي الهدواء الطلد

وخطبددا فدددي القربدددان المقددددم، والفتيدددات كدددذلك صدددنعن الشددديء عينددده فدددي 
 مسكنهن. وقد حضر هذا االحتفال سادة وسيدات عديدون.

"وأقامت جماعتا االيتام في اليدوم االخيدر، االحدد،  دداء فدي االزقدة، كدل    
جماعدة فدي المجدازات القريبددة مدن أماكنهدا، وكانددت الفرحدة عامدة. واقيمددت 

ات بعددد الظهددر، وخددتم النهددار ببركددة حافلددة للقربددان المقدددم خطددب وكلمدد
 (   910-913، 19سبقها ك م روحي" )ارشيف 
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هكدددذا كاندددت والدة "العيدددد" الرسدددمي للمشدددروع الدددذي شددداء الممسدددم ان    
يمسسددده علدددى عبدددادة القربدددان المقددددم، لدددذا فهدددو "يدددوم تددداريخي لدددوالدة 

ل دون الرفدع مدن شدأن المشروع". ومنذ تلك اللحظة لم يعدد أي شديء يحدو
الفقراء وااليتام، فان التحويل المادي والمعنوي لبيوت افينيون قدد قبدل خدتم 

 الفداء االفخارستي.
"ينب ددي ان نعددرف وال ننسدداه، يكتددب االب انيبددالي، االن وعلددى الدددوام، بددان 
هذا المشدروع التقدوي قدد عدرف ممسسده المباشدر والفعلدي، يسدوع فدي سدّر 

 القربان"
ركددة االب انيبددالي الروحيددة، يسددوع االفخارسددتي مركددز الرسددالة هددوذا ت    

والتقدددم االنسدداني، او مركددز المبددادرات كلهددا. هكددذا كددان يحددم بيسددوع فددي 
القربان في جميع مشداريعه وكدان يريدد مدن الجميدع ان يتحسسدوا ويتعرفدوا 

 على المكانة المركزية التي للقربان المقدم في جميع معاهده.
ت االول مددن تمددوز، تلددت فددي المعهددد االنثددوي ، احدددى وخدد ل احتفدداال   

بندددات السددديدة جنسدددن خطابدددا مشدددفوعا بصددد ة ختاميدددة ذكدددرت فيهدددا ثددد ح 
مبتدعات المستقبل في الجمعية الرهبانية النساعية التي ستنشأ، هدن: ماريدا 

: 1592، 39ارشدديف )افرونتددي، ماريددا جوفريدددا، و جوزيبددا سانتاماريددددددا 
 (.1953، 9الدعوى،

منذ بداية الميتم االنثدوي "كاندت اهتمامداتي كلهدا فدي الوصدول الدى هدذا    
 الهدف، وهو هدف كل معهد تربوي، لضمان نجاح باهر للفتيات"

"لقددد وعيددت  واجبدداتي ومسددموليتي بمسددتوى عددال. فددان تحشدديد بنددات    
الطعامهن واقامتهن ليم هو ما ينشىء بيدت تربيدة. لدن يكدون هدذا ت ييدرا 
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هن فدددي اليدددتم، وال العدددداد بندددات الشدددعب المتروكدددات اعددددادا لحالدددة اهمدددال
جيددددا.ينب ي ان تعمدددل التربيدددة علدددى والدة الفتددداة مدددن جديدددد وتثقفهدددا لكدددي 
تنتزعهددا مددن الضددياع، وعلددددددددددددى التعلدديم ان يجعلهددا مسددتعدة لكددي تكسددب 

 يوميا بكل شرف خبز حياتها.
يتيمات كثيرات، وضدعني  "ان هذا الواجب السامي للتربية والتثقيف تجاه   

 حيال ضرورة جديدة، اعداد مربيات صالحات وتهيعتهن.       
"وكنت قد شعرت بهذه  الحاجة مندذ ان شدرعت فدي تجميدع اليتميدات.      

اال ان الجمعيات الرهبانية التدي كندت أسدعى ان اجلدبهن لميتمدي، أي بندات 
سهن في با اني خادم الراهبات بنات محبة الدم الثمين اللواتي أس)المحبة 

اه تومدددازو ماريدددا فوسدددكو( وبندددات القديسدددة حنددده، لدددم يدددتمكّن مدددن قبدددول 
دعدددوتي، الندددي لدددم اكدددن املدددك مدددا اسدددتطيع ان اكدددافعهن بددده" )دي فرانجدددا، 

221.) 
، 1551ومع ذلك، فان الراهبات بنات القديسة حنه فتحن، في ايلدول      

ة، خادمدددة اه روزا معهددددا. واسدددتفاد االب انيبدددالي مدددن  حضدددور الممسسددد
لزيدارة الميدتم الناشديء للفتيدات،  1551 اتاورنو، فدعاها ربما في شدباط 

لكنددده لدددم يدددتمكن ان يحصدددل علدددى التدددزامهن بدددادارة مشدددروع حدددي افينيدددون 
 (.1912، 9)الدعوى،

في تلك االثناء سعى الكاهن القدانوني جيكولدو، وال نعلدم ان كدان بايعداز    
مطدران  واريندو، بجلدب اهتمدام راهبدات البيدت من دي فرانجدا أم مدن قبدل ال

الصددد ير كوتولينكدددو فدددي توريندددو، انمدددا لدددم يكدددن ضدددمان مكدددان مدددن دون 
مصاريف، كما يمكد االب فيتدالي، وال التحددح عدن مبدالل فدي قضدية كاندت 
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ما تزال مهزوزة ، وبيد العنايددة االلهية وحدها. لذا لم يتم تحقيق أي شيء 
 (.111-118فيتالي، )

لت محدداوالت ايجدداد جمعيددة رهبانيددة مسددتعدة الدارة مشددروع الفتيددات، اذ فشدد
"فكدرت بشديء ربمدا فيده مدن  1201كما ذكر االب انيبالي في خطابه عدام 

المجازفة بل الجسارة، ان اكّون انا نفسي جمعية راهبات مربيات لليتيمدات" 
 (.  221دي فرانجا، )

ان يسددأل المطددران ترخيصدده يقددول االب فيتددالي: "اقتنددع )االب انيبددالي(     
 لتلبيم الراهبات االوالت،واعتبر جواب رعيسه تعّرفا على ارادة اه. 

 "وقد أجابه المطران: اعمل، ولكن بسرية ، من دون دعايددددددددة "
 (.111فيتالي، )

وقد أسّر االب انيبالي الى االب سانتورو بدان هدذا التدرخيص كدان كافيدا    
 (.311، 1218)ملف الدعوى، روما 

وشددداء االب انيبدددالي ان يضدددع الرهبندددة النسدددوية الناشدددعة تحدددت حمايدددة    
)ليلدة  1551آذار  15القديم يوسف، لذا قرر تلبيسهن في ص ة عصر 

عيدد مددار يوسدف(. وقددد قامدت السدديدة جنسدن بتصددميم الثيداب، وكددان االب 
 الممسم قد اختدار اللدون الرمدادي تيمندا بسديدة الكرمدل، ثدم رسدم الشدعار:

 (روكداتي) (قلب منقوش يلصق بالثوب مع كلمة: اطلبدوا )الدى رب الحصداد
 (.29، 1الدعوى،)

واقدديم ممددر فددي مدددخل احددد البيددوت، وصددممت صددوامع تتسددع كددل واحدددة    
لسددرير وكرسددي ومنضدددة صدد يرة ملصددقة بالحدداعط، و دددددددددا مكددان الجددوق 

الدى المطدران  الذي أنشىء قبل عدام مكدانهن فدي الكنيسدة.قدمت المبتددعات
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آذار، جدداء فيدده: "اننددا الموقعددات  15 وارينددو طلددب تددرخيص وبركددة، فددي 
أدناه، نلتمم مدنكم نعمدة: انندا مندذ زمدن فدي هدذا الملجدأ الصد ير لفقيدرات 
قلددب يسددوع االقدددم، نشددعر بر بددة عظمددى فددي ان نكددون بكليتنددا ليسددوع، 

بهدددذه مكرسدددات انفسدددنا لحبددده وخدمتددده)...(. لكنندددا ال ندددتمكن مدددن القيدددام 
الرياضة، وليم مرشدنا الروحي على استعداد ان يفعل، اال اذا حّلت علينا 
أوال  بركدة سدديادتكم السددامية والمطلوبددة لكدي تنفعنددا وتسددند نفسددنا الحقيددرة" 

 (.111-110، 9الدعوى، )
واالب انيبالي يتذكر هدذا الحددح فدي رسدالته الدى المطدران فيقدول: "كدان    

السنة الحاليدة، عشدية عيدد القدديم يوسدف  آذار من 15لي الشرف، يوم 
المجيددد شددفيع الكنيسددة المقدسددة، أن أقدددم الددى سدديادتكم ثوبددا أحمددر يحمددل 
الشددعار "اطلبددوا الددى رب الحصدداد"، والتماسددا الدديكم لكددي تبدداركوا وتسددمحوا 

 الربع شابات ان يتكرسن للص ة وطلب فعلة جيدين للكنيسة المقدسة.
تمدوني التدرخيص والبركدة، وفدي صد ة عصدر وقد تنازلتم سديادتكم ومنح   

ذلك اليوم، ارتدت الشابات االربع، بحماية القديم المجيدددددددددد مدار يوسدف، 
وامددام كدداهنين شدداهدين، همددا صدداحب التوقيددع واالب الفاضددل موسددكولينو، 
ثوبا بسيطا محتشما، و طاء حشمة، وابرمن اربعة وعود: العفدة، الطاعدة، 

 ى الفقر، والص ة الددد
الرحمة االلهية الرسدال فعلدة صدالحين الدى الكنيسدة المقدسدة. هكددددددذا أخدذ 
يتكون ابتداء جديد لعذارى يتشوقن الدى اشدهار النددددددددددذور الرهبانيدة، حيدح 

 (.150 111، 9الدعوى،)الوعود تصب  اربعة نذور" 
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ا، آذار اذا دخلددن االبتددداء: ماريددا افرونتددي، جوزيبددا سددانتاماري 15يددوم    
روزا داميكو، وماريا جوفريدا. سمّين  "فقيرات قلب يسوع"، ودعدي االبتدداء  

 "البيت الص ير للقديم يوسف".
وقد جدرى االحتفدال بالدذكرى االولدى لمجديء يسدوع فدي القربدان المقددم    

، شارك فيه المطران  وارينو نفسه، الذي ألقى 1551في االول من تموز 
ضددديع والناشددديء، تندددازل ومدددن  اولعدددك نظدددرة عطدددف علدددى هدددذا المعهدددد الو 

الشددابات بركتدده الرعويددة، وأشددفعها بكلمددة الهيددة وسددرية: : " انمددين ايتهددا 
، 150-111، 9الددددعوى، )البنيدددات المحظوظدددات، انمدددين فدددي الددددددددددددددرب" 

1958.) 
وعرف دي فرانجا بان فكرة كانت تد دغ المطران  وارينو، هدي تأسديم    

سددالة وسددط أنددام االريدداف. وقددد كددان هددذا مددا كهنددة يخصصددون ذاتهددم للر 
يفعله بالضبط االب فرانشيسكو دي فرانجا، لدذا أسدّر اليده المطدران بفكرتده. 
وهدذا تحددح عدن االمدر الدى أخيدده االب انيبدالي، الدذي ا تدنم الفرصدة حدداال 
لكي يقدم مقترح المشروع فورا بتاسيم الجماعة في حي افينيدون وبهددف 

 واالهتمام بالرساالت.مزدوج: مساعدة الميتم 
 

 : 1551 - 11- 98يكتب انيبالي الى المطران  وارينو في 
" لقد كلمندي اخدي الكداهن عدن مشدروع ممسسدة كهنوتيدة، يجتمعددددون معدا 
تحدددت قدددانون، وباشدددهار علندددي يتكرسدددون لخددد ص النفدددوم مدددن خددد ل 

 الرساالت المقدسة.
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ل ور بدات نمدت "ان مشروعا كهذا يتجاوب بشكل عجيب مع أفكار وآمدا   
و ذت نفسي منذ سنوات في هذا الموضع لفقراء قلدب يسدوع االقددم، كمدا 
ومددع الصددلوات التددي ترتفددع منددذ سددنوات الددى الحضددرة االلهيددة لنيددل هددذه 

 النعمة)...(
ولمن المعلوم بدان الكداهن أخدي شدرع يكدن مندذ أشدهر حبدا خاصدا لهدذه    

، ويسدعى لكدي ارتدب االماكن، وهو يسكن فيها، بل ينام من وقدت الدى آخدر
له  رفة في الموضع. وسواء االب موسكولينو واخي الكاهن قد أظهرا مندذ 

 زمن ر بتهما في المجيء الى هنا.
"لهددذه االمددور ول سددتعدادات الجيدددة، أظددن اندده فددي االمكددان المباشددرة    

 بشكل ممتاز بالمشروع المقدم الذي لسيادتكم)...(
رعددديم الجماعدددة الصددد يرة، االب "وان سددديادتكم سدددتكونون الممسدددم و    

موسكولينو وأخدي الكداهن كناعدب للدرعيم بشدكل مباشر.وسديادتكم تعطونندا 
 القانون والبركة التامة )...(

"ولدينا االكليريكي شديبيليا الدذي بوسدعه ان يكدون مندذ االن معندا، النده    
شاب ذو فضيلة نادرة. ولنا شاب آخر بوسعه ان يكون أخا راهبدا علمانيدا، 

(.لم يكن لمشروع 153-150، 9الدعدددوى، )و شديد التقوى ومتواضع" فه
المطران أية مواصلة. بينما كانت شهرة خدددادم اه انيبالي قد ابتدأت تجذب 
االكليريكيين الشباب، وقدد كاندت فكدرة االب انيبدالي والشدباب هدي فدي بلدوغ 

قسددم  الكهنددوت، ولدديم فددي تكددوين جمعيددة رهبانيددة. لددذلك نشددأ الددى جانددب
االيتددام، قسددم يخددص االكليددريكيين، وكددأنهم هددم ايضددا ممددن يحتدداجون الددى 
رعايددة ولددديهم ع مددات تددوحي بالدددعوة الكنسددية . لددذا فددانهم فددي التماسددهم 
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الى المطران يقولون بانهم ينوون من ارتداعهم الثوب االكليريكي الصيرورة 
اندددت كهندددة لددددى القدددانوني دي فرانجدددا، ان سدددم  المطدددران بدددذلك. وقدددد ك

مجموعة االكليريكيين تلك مكوندة مدن: االسدتاذ فرانشيسدكو بونداري و الدذي 
سوف يصب  مساعدا كبيرا لدي فرانجا، كاما، اناستازي، جدوزيبي مونتدالتو 
ابدددن اخدددت انيبدددالي، كاتدددانيزي، دا وسدددطينو، جيكددداال، اورالنددددو، فراسددديكا، 

وكددددونتي، مولددددورا، اباديسددددا، سددددكيبيم، ايزايددددا، ميريندددددا، كوارتدددداروني، ل
 ماتزيوتا، زين الي، ميكاليتزي.

 
 صددعددو بددا ت

منددذ بدددايات الجماعددة الرهبانيددة النسددوية، حاولددت السدديدة جنسددن ان      
تعتبر نفسها ممسسة، رعيسدة ومشدرعة، وانده علدى االب انيبدالي، حسدبها، 
ان يكون مجرد كاهن  للخددمات الدينيدة، وعليده ان يقدرع البداب اثدر البداب 

ى مددا يددممن حيدداة المبتددعات. وكدددددددان االب انيبددالي قددد منحهددا للحصدول علدد
الثقدددة العاليدددة والحريدددة الواسدددعة فدددي مدددا يخدددص رعايدددة الفتيدددات، وتنظددديم 
االعمال، وادارة االش ال، وتمشية شمون الميتم، انمدا ادعاءاتهدا فدي قيدادة 

 حتى االنفم المنذورة للحالة الرهبانية فلم يمكن له ان يجاملها فيها .
لذا نراها بعد بضعة أشهر مدن التلبديم، تدزور المطدران  واريندو لتقدول    

لده بددان الراهبددات مسدتاءات مددن قيددادة القدانوني الكدداهن دي فرانجددا، وانهددن 
ير بن ترك بيوت افينيون واتباعها. وتمكنت من اللعب على المطران بحيح 

 انه كتب بطاقة يخول بها المبتدعات ان يتبعن السيدة جنسن.
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اال ان المبتددددعات، اذ عدددرفن بحقيقدددة االمدددر ، رفضدددن االنصدددياع لهدددا.    
ومضى االب انيبالي، وهو متألم لدى المطران يسأله ايضاحا. ولدى اطد ع 
االخيدددر  علدددى حقيقدددة االمدددور، قدددال لددده: "الدددزم، الدددزم الراهبدددات، واسدددتمر" 

 (. 112)فيتالي، 
 لسيدة جنسن:وكمحاولة لت في االشكال، كتب االب انيبالي الى ا   
" كثيدددرة بدددل عظيمدددة هدددي التضدددحيات التدددي قدددد قمدددت بهدددا تجددداه هدددوالء    

اليتيمدات فقيددرات قلددب يسددوع االقدددم، وانددا امكدد لددك بدداني قددد قدددرتها دومددا 
بشكل كبير، ولو انها ليست مكافأتدك، بدل تلدك التدي يعدّدها لدك اه االعظدم 

 في السماء )...(
 في المسي  يسوع، بان أهم شديء "واعتبري، ايتها االبنة المباركة    

لتحقيق مسيرة جيدة للملجأ الص ير هدو المثدال الصدال . لدذا فدان اردندا ان 
تترعرع البنّيات بتواضع وطاعة، فعليك ان تظهري انت ايضا ذلك، واال فاي 
تربيدددة بوسدددعنا ان نعطددديهم ان حددداولوا ان يجعلدددوكن فدددي موقدددف معدددارض 

 ضدي؟
المشروع التقوي، وال فدي أي مشدروع آخدر، "وال يمكن ان يكون في هذا    

سددوى رأم واحددد. واال اصددب  المشددروع بددرج بابددل. وكددل الرمسدداء االخددرين 
الددذين فددي الجماعددة ينب ددي ان يكونددوا ممثلددين طيّعددين فددي كددل شدديء لددذلك 
الددرعيم االوحددد. وان العنايددة االلهيددة شدداءت، حتددى اليددوم، ان يكددون أحقددر 

لمشددروع التقددوي، وفددي االمكددان  دددا أن خدددام اه، وهددو أنددا، رعدديم هددذا ا
يكون  يدري.  ددا بوسدع سديادة المطدران ان يعفيندي ويرسدل الديكم شخصدا 
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آخر، ويظل المبدأ عينده، أن يحكدم واحدد ،وواجدب علدى جميدع االخدرين ان 
 (.111-119؛ فيتالي، 112-119، 9يطيعوه" )الدعوى،

بها، فاشترت  لكن جنسن لم تتراجع، بل ارادت ان تمسم مشروعا قاعما   
أرضا فدي رقعدة تددعى ارجيبيسدكييري، وابتندت بيتدا وابتددأت بميدتم وجمعيدة 
راهبددات باسددم: البيددت الصدد ير للفقيددرات بنددات قلددب يسددوع. واسددتمرت فددي 
تكليف دي فرانجا االرشاد الروحي، حتى طلبت بعد سنوات دمدج مشدروعها 

بنددّوة  1299بمشددروع حددي افينينددون،  يددر ان االب انيبددالي منحهددا عددام 
 (.111-119فيتالي، )روحية للمشاريع االنطونية 
عينه، طاعون رهيب، الكوليرا. فوضع  1551وتفشى في مسينا، في العام 

االب انيبددالي، واخددوه، والمبتدددعات، انفسددهم تحددت تصددرف المطددران. اال ان 
سيادته سم  ل ب فرانشيسكو بان يزور مرضى المص ، بينمدا توجده الدى 

-111، 9ي انيبالي قاع : اما اندت فانهدا عاعلتدك )الددعوى،الكاهن القانون
 (150؛ فيتالي، 118-111، 119
آب،  10واننددا مددن الرسددالة التددي كتبتهددا المبتدددعات الددى المطددران فددي    

 نعرف بان رعيسه الملجأ الص ير للقديم يوسف هي روزاليا اريتزو.
المطدددران ث ثدددة مطاليدددب الدددى  1551يكتدددب االب انيبدددالي فدددي اواخدددر    

 وارينو: االولى في تشرين االول تخص التثبيت الكنسي لجمعية الراهبدات 
 الناشعة:

" الددتمم مددن سدديادتكم بددان تشددملوا بنظددرة عطددوف هددذه الممسسددة، وان    
 تتنازلوا ، ان لم يكن ثمه ما يمنع ، حبا بتلك الكلمة االلهيددددددة 
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فصدد  عددن هدفدده، وان اطليددوا الددى رب الحصدداد( التددي تشددكل شددعاره وت)"   
تنددازلكم سدديعزز وجودهددا بتثبيددت كنسددي ولتصددديق النظددام والثددوب والشددعار 

 (150-112، 9والصلوات واسم المبتدعات وسكناهم الوضيع")الدعوى،
اما االلتماسان االخران فكانا في تشرين الثاني، بشأن تدرخيص تأسديم    

الدى االخويدة  االتحاد التقوي لبنات مريم في حي افينيدون مدع طلدب ضدمها
 (.1955-1951، 351، 158، 9الدعوى،)االم في روما 

وكان االب انيبالي يتوقع من المطران مرسدوم تثبيدت الجمعيدة النسدوية،    
لكنه لم يتّم اال بعد زمان طويدل ومتاعدب كثيدرة، وتقريبدا عشدية وفاتده، مدع 
 ان المطددران  وارينددو كددان يحددب الجمعيددة، ويددثّمن عملهددا ويحدداول تقددديم

 المساعدة لها في كل فرصة.
فددي تلددك االثندداء، كانددت السدديدة سددوزانا كونسدديليو ، أرملددة ميجيلددي، قددد    

 نذرت بان تقدم الخبز اليتام القانوني انيبالي ان سلمت عاعلتها من الوباء.
ليدرة، وابتددأ هكدذا  10لذلك، حين انتهى الوباء، تسلم االب انيبالي أول    

، 85االرشديف )يم انطونيو اليتام بيوت افينيدونمشووع العناية، خبز القد
 (9،1951؛ الدعوى،2921

سدنة،  81أمده أندا توسدكانو بعمدر  1555كانون الثاني  2وتوفيت في    
 فقرر االب انيبالي الذي كان يسكن واياها أن يتحول الى حي افينيون.

وقددد أوقعددت وفدداة أمدده صددليبا علددى منكبيدده، كددان قددد أنهكدده منددذ ثمددان    
 يوحنا( .)ات، هو أخوه الكبير جوفاّني سنو 
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فان جوفاني هذا كان قد أنهى شهادة مصرف صدقلية حيدح كدان يعمدل،    
وعدددزف عدددن الدددزواج، وانحدددبم فدددي البيدددت بسدددبب داء االكتعددداب. لدددم تكدددن 

 الرعاية تنقصه، انما عبثا كان اخوه فرانشيسكدو 
الب فيتددالي واختدداه يقدددمون لدده اللعددون، فهددو يحددب أنيبددالي ، كمددا يمكددد ا

 (.121فيتالي، )
يكتددب االب أنيبددالي نفسدده بهددذا الخصددوص فددي "نقدداط مددن أجددل تدداريخ    

 المشروع التقوي":
" ددّم شددديد بسددبب مددرض أخددي جوفدداني ، الددذي انتزعنددي مددن المشددروع،    

ظاندددا بدددان هدددذا هدددو واجبدددي، وعلّدددي أن أتقيدددد بنصددديحة المطدددران  واريندددو 
"اذا كان أحد ال يعنى بذويده، والسديما المستقاة من مقطع للقديم بولم : 

 أهل بيته، فقد جحد بايمانه وهو شّر من الكافدددددر
(، وكددان يطّبددق هددذا علددى حددالتي. حتددى اندده لمددا واجهتدده 5:  8طدديم  1)" 

السدديدة جنسددن برسددالة فددي الموضددوع، أجابهددا "ليلددق القددانوني دي فرانجددا 
ال ايجدداد ذلددك، ظننددت كاهنددا صددديقا يحددّل مكاندده فددي المشددروعي". واذ اسددتح

اني انما اكمدل مشديعة المطدران بتركدي سدنوات كثيدرة هدذا المشدروع والبقداء 
-128؛ فيتدالي، 3229، 88بشكل شبه كامل الى جوار أخي" )االرشيف 

 (.312-313، 128، 9؛ الدعوى،900
يسجل في مذكراته، بعد وفاة أمه: "ازداد هّم أخي جوفاني. وكان الع ج    

ي حّي  أليسي في افينيون"، أي كنزالء فدي قصدر أليسدي، هو في السكن ف
قددرب حددي أفينيددون، فقددد اتخددذ االب انيبددالي البيددت ايجددارا، وانتقددل اليدده مددع 
أخيه، ففطن جوفاني بانده لديم محقّدا فدي ادعاءاتده، وشدرع يسدم  الخيده 
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آب  90الكاهن أن يعود الى عمله مددددددددع الفقراء . وقد تدوفي جوفداني فدي 
 (..1928، 9الدعوى،) 1529

الكدداهن الراهددب الكدداميلي جددوزيبي  1552كددانون االول  18تددوفي فددي    
كدددانون االول  5سددوّليما. وكدددان قددد أسدددم، كمددا نوهندددا، فددي مسدددينا، فددي 

، ملجأ لليتامى المّشردين، وعهد به الى السديدة فديّ  ري، وانصدرف 1551
الكاثوليكيدة فدي الكلمدة )هو الى جمع ما بوسعه ان يضمن ادامة المشروع 

1-3-1559.) 
وكان االب سوليما قد قّيد ، ر ما عنه، حياة معهده بحياتده، ولمدا فطدن    

الى االمر، سعى الى تنمية المشروع  شخصا معنويا،  يدر انده لدم يتوصدل 
من انهاء مدا ابتددأ بده، النده لدم يكدن للملجدأ أي رصديد، ولدم يكدن لده حتدى 

 ليرة سنويا. 1220ره مكان خاص به، بل كان يدفع ايجار قد
ال لددوجي( فددي ختددام ذكددرى وفدداة االب سددوليما، )لددذا فددان جريدددة النددور    

كانددت تعبددر عددن االمنيددة بددان يلقددى مشددروع االب سددوليما الخيددري شخصددا 
 (.1552 - 19 - 91في )يكمله بجدارة 

ويذكر االب انيبالي "بان ذاك الميتم ظل عبعا على أخويه ، وهذان اذ لم    
 98مددن تحملدده، سددأالني أن آخددذه، فقبلتدده برضددى. لقددد كددان فيدده  يتمكنددا

يتيمة ، بقدر ما كدان عنددي أندا ايضدا، وكدان هنداك مشداكل كثيدرة مدن قبدل 
ليدددرة الدددى االب سدددوليما  1800االهليدددين والبلديدددة،  وكاندددت البلديدددة تقددددم 

سدنويا، فتحولددت الددّي، كمدددددددا كانددت قددد خصصددت لدي أيضددا مبل ددا مضدداهيا" 
 (.395، 1218دعوى، روما )ملف ال
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فيتدددالي )أبرمدددت معاهددددة بدددين أخدددوي االب سدددوليما واالب دي فرانجددددددددددا    
(. واذ لددم يكددن هندداك أمدداكن كافيددة ليتيمددات االب سددوليما فددي 901 -901

 حي افينيون، فانهن بقين في موضعهن.
ثدوي يعلمنا االب انيبالي "بان الحاجة الى مكان م عم لتطوير الميتم االن   

كانت ماسة، لكي يبقى المكان الذي في حي افينيون للذكور وحدهم. وكان 
ان حضددرت مناسددبة م عمددة. فقددد عددرض ل يجددار قسددم كبيددر مددن أمدد ك 
العاعلة النبيلة بروناجيني. فأجرته مدة ث ح سنوات، وبفرحة كبرى وشكران 

معاوندات. كدان للرحمة االلهية، تحول  ميتم االنددداح اليده مدددددددع الراهبدات ال
(. وبقددي فددي افينيددون أيضددا بعددض 1521والصددحي  ) 1223هددذا عددددددام 
. امددا الخطددأ فددي التدداريخ 395، 1218ملددف الدددعوى، رومددا )راهبدددددددددات"  

 فبسبب النسيان ال شك(.
بعد انتقال ميتم االنداح مدن حدي افينيدون الدى قصدر برونداجيني، تحدول    

( يتيمدددات االب سدددوليما 1521 -2- 93فدددي )اليددده ايضدددا ، بعدددد اسدددبوع 
ايضا. وطبيعي بان المكان الجديدد كدان يسدم  لتنظديم أفضدل، كمدا لتطدوير 

 (.25، 9انظر الشهادات العديدة في الدعوى، )المشروع 
واذ ازداد عدددد اليتيمددات، كددان علددى االب دي فرانجددا ان يسعددددى اليجدداد    

شدركات باعمدال  وساعل جديدة، وقد نجد  فدي استحصدال عمدل تدزيين أربدع
االبددرة والخياطدددة، كمددا كدددان عمددل يتيمدددات حددي افينيدددون، وشدداركهن فيهدددا 
يتيمدددات برونددداجيني. وافتتحدددت فدددي االمددداكن الجديددددة ، فدددي مطلدددع السدددنة 

، مددددددارم ابتداعيدددددة وتعلددددديم الموسددددديقى حتدددددى 1523-1529الدراسدددددية 



 115 

والدددخ، وجريددددة  1521-2-2انظدددر جريددددة بيلوريتدددانو فدددي ))للخارجيدددات 
 .(بالنسبة لميتم الذكور 1552-10-15لوجي في  -ر النو 
( : " تقوم في ميتم االنداح بدادارة 1521-2-2)تكتب جريدة بيلوريتانو   

القانوني دي فرانجا، أشد ال ابدرة واعمدال خياطدة، اذ انهدن يخديطن الثيداب، 
وينقشددن االثدداح، ويقمددن باعمددال كثيددرة للنددام، قبعددات للكهنددة، ل طفددال، 

 ة للكناعم، وكل ذلك باسعار وضيعة.وورود صناعي
"واضافة الى تلك االش ال، تعمل بنات الميتم في نسدج الثيداب الصدوفية    

والقطنية بمكاعن خاصة، ويصنعن الجواريدب، والقمصدان، باسدعار متهداودة 
 حقا.
" اننددا نوصددي مواطنينددا بتددوفير فددرص عمددل لهددوالء اليتيمددات ، اذ لدديم    

ما يقمن به من أتعاب لقاء مكافتت زهيدة جددا لهن مورد يعتشن منه  ير 
 كما هي الحال في ايامنا..

" قبعات للكهنة أيضا تصنع في الميتم المذكور، واننا نوصي بها جميدع    
مدراء ومسمولي الكناعم، والخوارنة، ومعاونيهم والكهنددددة الذين في مسينا 

اتقددان وباسددعار واالبرشدديات االخددرى. وان اليتيمددات يصددنعن هددذه القبعددات ب
 مناسبة.

" وللحصددول علددى جميددع هددذه المددواد ، اللجددوء الددى الراهبددة مددديرة ميددتم    
 االناح للمشورع الخيري ، في فونتانا جنارو، بيت بروناجيني، مسينا".

وكان االب انيبالي، ر م أشد اله العديددة، ي دذي بحياتده الروحيدة وحبده     
 للمسي  يسوع هذا المشروع:
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االستاذ تومازو كانيتزارو : " ان الحب الذي أكّنه لربدي يسدوع  يكتب الى   
المسي ، االله الحق، دفعني الى اطاعة أقواله كلهدا، اضدافة الدى مدا يدذكي 

 فّي من شعلة حب أخرى، الحب نحو قريبي. 
" قددال يسددوع: "أحبددوا قددريبكم كانفسددكم". وقددد أجهدددت الددنفم لكددي أحددب    

يدداتي الوضدديعة لخيددر قريبددي، قدددر مددا القريددب كنفسددي، لددذا فدداني كرسددت ح
 أمكنني.

"وقال يسوع: اعطوا  من يسالكم" ، و " كل ما فعلتم باالحقر، فدانكم بدي    
تفعلون". لقد حاولت ان ال أنكر نفسي عدن أحدد، واندي فدي شدخص الفقيدر 
احترم شخص يسوع المسي . فدان يسدوع بدارك االطفدال، وأحدبهم حّبدا حندوا 

هوالء االطفال، فدان م عكدتهم يدرون باسدتمرار وجده وقال: "ال تحتقروا أحد 
اه". واني لهذا أحب االطفال كثيرا واحاول ان أخلصهم. ان اعتبار الهددف 
االعظم ، وكل ما عمل ربنا يسدوع المسدي ، ومدا احتملده مدددددددددن اآلم ، هدو 
من أجل خ ص النفوم االبدي، حتى انه عرق دما في البستان، والتفكير 

نفم تهلك بسبب التكبر والشهوات، كدل هدذا يحثندي علدى بدذل كدل كم من أ
 جهدي لخ ص النفوم االبدي.

"هددذا كلدده أقولدده لددك ، ايهددا االسددتاذ العزيددز، لدديم حبددا باالفتخددار، النددي    
لست شيعا، بل الظهار كم ان حب القريب حتى التضحية ال يمكن ان يقدوم 

 من دون حب يسوع المسي  االله.
عن تضحية حقيقية، متواضدعة، صدميمة، ال عدن تعصدب ال  "واني اتكلم   

 يقوى على شيء سوى التظاهر بحب القريب.
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"وافتددرض، ايهددا االسددتاذ العزيددز، بدداني لددو لددم أكددن أحددب يسددوع المسددي     
االلدده، لكنددت ضددجرت سددريعا مددن البقدداء وسددط فقددراء مهملددين، اذ علددّي أن 

حددة، وذلددك بسددبب الفقددراء أتجددّرد ممددا لددي، وال اخلددد الددى النددوم او الددى الرا
-1535). واالسدددتاذ تومدددازو كدددانيتزارو 13-11، 9توزيندددو،)واالطفدددال" 
( شاعر وأديب من مسينا، واستاذ ملحد، لكنه كتب مقطدوعتين قدال 1291

فيهمدددا انددده معجدددب بالمسدددي  كدددابن عجيدددب لمدددريم، فاسدددت ل االب انيبدددالي 
 يخص الموضوع(.     الفرصة وكتب اليه هذه الرسالة التي اقتطعنا منها ما 

يمكننددا مددن هددذه الفقددرة التددي اقتطعناهددا أن نسددتنتج بددان مسدديحانيته لددم    
تكن نظرية وساعبة، بل كانت تتمحور في نظرته الدى السدّر الفصدحي الآلم 
المسي  ويسوع االوخارستي، متأصلة في الكتاب المقدم. لقد كانت صورة 

يما فدي العدذابات الصدميمة المسي  المتألم موضوع تأم ته  المسيطر، الس
التددي قاسدداها الفددادي، فقددد كانددت هددي الطددرق الرعيسددة لمسدديرته الروحيددة، 
الشخصددية، والرشدداده النفددوم، كسددّر حمدديم لعطاعدده ذاتدده مددن أجددل االخددوة 

 (100، 1)ملف الدعوى 
 Rogateوقد كان الثقل في هذا التوجه لنظرته التي شعارها "روكداتي   

طلدب وحسدب، بدل كلحظدة تدألم صدميم للمخلدص : أطلبوا"، ليم كوصية وم
 من أجل النام المعتبرين "قطيعا ال راعي له".

مددن هنددا الع قددة المتينددة بددين الصدد ة والمحبددة، فانهددا الموهبددة المميددزة     
لدددى فرانجددا. كثيددرا مددا نقددل ل نفددم، خدد ل حياتدده باسددتمرار، الولعددك الددذين 

الموضدددوع التدددأملي  كدددانوا يضدددعون انفسدددهم تحدددت ارشددداده الروحدددي، هدددذا



 111 

الخاص، كمدا انده رسدمه لجمعيتده، الروكاسيونيسدتي وبندات ال يدرة االلهيدة 
 (، اذ جاء:93)التصري  

"لبعددح مزيددد مددن ال يددرة تجدداه المجددد االلهددي وخدد ص النفددوم، ولددتفهم    
وتكميل رسالتنا السامية بدقة، لن أهمل قط التأمل اليومي، الذي ساقوم به 

، فدي اسدرار حيداة وآالم ومدوت يسدوع المسدي  ربندا، على انفدراد أو جماعيدا
وسددازيد منددده ان اسدددتطعت. وبندددوع خدداص، وطبقدددا لقدددوانين هدددذه الجمعيدددة 
التقوية لروكاسيونيستي قلب يسدوع، سدأتامل فدي العدذابات الصدميمة لقلدب 
يسددوع، اعنددي اعتبددار والددتمعن فددي االوجدداع االليمددة والقاسددية لقلددب يسددوع 

تأنسدده، مددن جددراء  الخطايددا العامددة، ونكددران االقدددم، منددذ أول لحظددة مددن 
البشددر الحسدداناته، وبسددبب فسدداد أنفددم حتددى المختددارين والسدديما الهدد ك 
االبدددي النفددم كثيددرة. اندددي سدداتعمق فددي هددذه هدددوة عددذابات قلددب يسدددوع 
االقدم، فهدي تفدوق بكثيدر عدذابات بشدريته القدوسدة، وقليلدون هدم الدذين 

الفادي االلهي تلك لكي اتحسسها فدي يعيرونها أهمية. واني أتحد بعذابات 
قلبي، وساتأمله  اعصا بل  ارقدا فدي بحدر هدذه االالم التدي ال توصدف فدي 

 بستان الزيتون.
" وساستفيد من هذه التأم ت الشدجاعة والقدوة لكدل تضدحية، لمجدد اه    

 االعظم ولخير االنفم كلها، حتى العزاء ال متناهي لقلب يسوع االقدم"
لمفضل لتأم ته الشخصية، والذي كان ينص  بده دومدا، هدو ان النص ا   

كتددداب االو سدددطيني خدددادم اه االب تومدددازو ليسدددوع، وعنوانددده " متاعدددب 
ان  1291وعددذابات ربنددا يسددوع المسددي "، الددذي تمكددن فددي كددانون الثدداني 
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، 38، 95، 1ملددف الدددعوى )يحقددق فقددط طبددع الجددزء االول، الندددده تددددوفي 
110 ،321 ،281 ،1981) 
مددن الطبيعددي ان تدددخل فددي حّيددز اهتمامتدده الروحيددة تلددك االدبيددات التددي    

 تش ل هذا المظهر الخاص للص ة العقلية.
لقد وجدت التأم ت المستمرة في هذا الموضوع ارضا خصبة في طبيعدة    

دي فرانجددا المرهفددة والشدداعرية. فهددو قددد طددوّر قدددرة كبيددرة علددى التعمددق 
 اه من جني عمق االدب التصوفي.وشفافية روحية خاصة، مكنتّ 

ويشدددكل االهتمدددام بالتصدددوف، بددد  شدددك، جانبدددا آخدددر ممشدددرا جددددددا فدددي    
روحيته، ال يمكن فصله عن اهتمامه المسدتحوذ عليده بالرسدالة . والشديء 
الذي قدد يبددو الول وهلدة  يدر طبيعدي واعتيدادي، يتضد  ممكندا بدل فداع  

 لدى تتبعنا مسيرته الروحية.
ل مطالعاتدده االعتياديددة، كتدداب االخددت ماريددا ليسددوع، مددن نجددد مددن خدد     

 أ ريدا، هو كتاب "المدينة الصوفية ه"، وكتب متصوفين مشاهير.
وتتخددذ أهميددة طبعددة الكتدداب "يوميددات القديسددة فيرونيكددا جوليدداني" الددذي    

، اذ ال نكتشددف اسددتعداده االدبددي الجيددد والمتددين 1521عنددي بطبعدده عددام 
عميق للكتاب روحيا، واال لما تمكن من جني م حظات وحسب، بل الفهم ال

 ذكية عديدة.
ولم يكن هدفه القيام باشدت ال نقددي، االمدر الدذي كدان خدارج اهتماماتده    

آندددذاك، بدددل لوضدددع كتددداب فيرونيكدددا جوليددداني فدددي متنددداول جمهدددور واسدددع 
واالسهام هكذا في خ ص النفوم، وهي هذه المهمة التي عهدد بهدا الدرب 

 هوالء االشخاص في تصميم التدبير الخ صي.الى مثل 
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لقددد كددان يقددول: "انهددا افعددال تجدددد االيمددان فددي القلددوب وتلهددب القلددوب    

بحددب حددّي ليسددوع ومددريم، لددذا فهددي تنفددع الوعدداظ، والمرشدددين الددروحيين، 
طبعهدا )والمعّرفين، ومحّبي الكمال، وكل من سيكون له نصيب في قراءتهدا"

 كتابات  ددير بعنوان: كنز مخفي، أو 
، 1منشورة للقديسدة فيرونيكدا جوليداني. آخدر مصدنف لتقدديم االنفدم، ج

 (.1521مسينا 
فنحن نكتشف، فدي مثدل هدذا الددرب الروحدي مدن خد ل ع قدة مدع اه،    

توجها الى الخدارج، ر دم خصوصدية الع قدة وباطنيتهدا، فهدو القريدب الدذي 
 ادية.نلتقيه في ساعر صيل المحبة، روحية كانت أم م

وقد ساهمت اهتمامات المشروع المسدتمرة، وضدروريات الحيداة اليوميدة    
في قرع ابدواب قلدوب االشدخاص لت طيدة الضدروري مدن العديش، واالماتدات 
التددي كددان يفرضددها علددى جسددده، والرعايددة الخاصددة باخيدده جوفدداني، فددي 
اصابته بانهيار عصبي ، لحق باالب انيبالي فدي الشدهور االولدى مدن عدام 

 (           911فيتالي، ) 1523
يكتب: "بعمر اربعين سدنة سدقطت فجدأة فدي وعكدة حداّدة. اخدذت افتقدد     

النوم، بعدد ان كدان ندومي عميقدا، ولدم تعدد لدي شدهية ل كدل، وبقيدت أيامدا 
كثيدرة ال اتمكدن مدن تنداول ال دذاء، وال النددوم. ولدم اسدتفد مدن االدويدة التددي 

. انقبضدت نفسدي، وكندت اشدعر بال ثيدان كان أطبداء مسدّينا يعطدونني اياهدا
فددي بعددض االوقددات، ولددم ألددق أي عدد ج ندداجع، حتددى كلمتنددي احدددى بنددات 

 Kneippالمحبة للقديم منصور ده بول عدن الكداهن سبسدتيان كنيدب 
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وأعطتنددي كتابددا لدده بالفرنسددية، ففتحددت الكتدداب ولقيددت صددفحة فيهددا حادثددة 
ه، وبعددد ايددام وصددلني شددفاء كدداهن كددان مبتلددى بانهيددار منهددك. فكتبددت اليدد

 العدد ج، 
كتاباته، ج )فابتدأت باستخدامه، وشعرت وبالتحسن، ثم ت ه ع ج آخدددددر" 

31 ،25.) 
فجأة  اضطر االب انيبالي علدى التوقدف، السديما بعدد ان انهدارت ماليدة    

المشروع وبل ت الصفر، الن قرعه أبواب المحبة اليومية توقفدت، ولدم يكدن 
 نه.هناك من يعوض ع

 فهرع المطران  وارينو النقاذ أقله كاهن وثمار جهد كبير. فكتب :   
 
 "يا اخوتنا أهالي مسينا:   
لقد آن االوان ان يستلم "فقراء قلب يسوع" الذين آواهم الكاهن القدانوني    

دي فرانجا مساعدة المدينة في هدذه الظدروف التاعسدة التدي هدم فيهدا مندذ 
سنوات. انهم بدون بيت يأوون اليه، وال وسداعل تكفديهم للعديش، لكدن لهدم 

ي مدحه الننا أبا طّيبا هو الكاهن دي فرانجا، ونحن لن نقول كلمة واحدة ف
اذ ذاك انما نب ي اضافة بهاء على الشمم. انما  ير معروفة هي الشحة 
التددي عددانى منهددا هددذا الكدداهن الطيددب، ومددا يددزال، العاشددة أنددام تعسدداء 
يأويهم  بعدد كبير. فهدم أكثدر مدن ماعدة يتديم وفقيدر، يعيشدون علدى عداتق 

كيدددددة. وبعنايددددة االب دي فرانجددددا، دون واردات خاصددددة، وبدددددون وسدددداعل أ
االرشيف )فلنساعدهم لع  نخسره ويلحقنا ألم مضاعف يحّز في القلددددددددوب" 

11 ،2811.) 
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وقد وّقع هدذا الندداء كدل مدن رعديم االسداقفة  واريندو، واالسدقف المعداون 
 دالكونتريم، والناعب العام المونسنيور باسيلي.

ع  ينحدل في اليوم عينده تشدكلت هيعدة مدواطنين، وجّهدت بددورها ندداء لد   
"مشددروع مفيددد وانسدداني جدددا". وظهددر بددين المددوقعين البددارون جددانجولو، 
واالميدددددر دالكتدددددونتريم، والمحدددددامي فولتشدددددي، واالسدددددتاذ كوسدددددتا سدددددايا، 
وشخصيات من الوجهاء وحتدى مدن  يدر المتددينين. وتأسسدت فدي الشدهر 

 عينه هيعة باسم "هيعة ال يارى" انضّم اليه أشخاص آخرون لهم وزنهم.
تجنيد االشخاص المفاجيء هذا نجد  فدي اثدارة مشداعر تدتلف تخددم  ان   

المشروع، وتمكن من تقديم المساعدات للممسسدات،  يدر ان الحمدام دام 
كمدا فدي جريددة )زمنا قصيرا، على الدر م مدن تكدرار الندداءات فدي الصدحف 

و  11 \ 2و  11 \ 1-8و  10 \ 91و  10 \ 98و  3 \ 2سددددينا فددددي 
11 \ 11 \ 1522.) 
وقد كانت نية الهيعتين والصحافة ابعاد االب دي فرانجا عن رفض عمل    

مكثف مضن، يهدده القلق، كما يهدد صحته بشكل خطير. وبالفعل، ما ان 
سمحت له حالته، حتى عاد االب انيبالي وأخدذ بددق االبدواب لتدأمين الخبدز 

الذي كدان للفقراء. ولم يتمكن من ان يقول ال للدكتور لورينتزو مانداالري، 
قد افتت  فدي ريتيدرو مستشدفى نفسدانيا تخددم فيده الراهبدات بندات القديسدة 
حندددة، وعهدددد الدددى الكددداهن دي فرانجدددا باالرشددداد الروحدددي، بدددل فعدددل لددديم 
بسبدددددددددددددب صددداقتهم مددع الدددكتور مانددداالري واطاعددة مطراندده وحسددب، بددل 

 كتقدير وشكر ل م روزا كاتورنو رعيسة الراهبات المذكورات.
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ومن اهتمامات االب انيبدالي فدي هدذه الفتدرة تددبيج تقريدر اداري مفصدل    
عن مشاريعه، لتقديمه الى السلطات وممسسات االحسان، واط ع الجميدع 

 على الوضع االقتصادي المالي للمشروع.
زلدزاال عنيفدا جديددا، وقددد  1522تشدرين الثداني  11وعرفدت مسدينا فدي    

اياما عدة، اذ ان هزات اخرى أعقبت الهدّزة  كان فزع الشعب عظيما واستمرّ 
 االولى ، ولو انها كانت أخف وقعا .

فحدددّول دي فرانجدددا جماعدددة برونددداجيني ممقتدددا الدددى حدددّي أفينيدددون، الن    
البيوت الواطعة كانت أشّد ضدمانا. وكمدا يدذكر االب دا وسدطينو، وكدان مدا 

يددون: جرحددى، يددزال اكليريكيددا طالبددا، كددان الجميددع يهرعددون الددى حددّي أفين
مشتتين، ومشردين، فرادى وأفواجا. "وقد كنت حاضرا، وكان خادم اه يعدظ 
ويعددددزي، ويدددددعوهم لددددت وة طلبددددات القديسددددين، فكددددان حتددددى ال ابدددداليون 

 (101، 1218دعوى، روما )والملحدون يلقون التوجيه عقيب كلماته" 
ان مسدينا  ويفيد روزاريو ماركيزي، الذي كدان بدالقرب مدن االب انيبدالي،   

برمتهددا كانددت تتحدددح عندده بحمددام، السدديما اثددر الزلددزال الددذي حدددح فددي 
، وقيام االب دي فرانجا بالوعظ عدة مرات كل مساء، 1522تشرين الثاني 

بحسب عدد  حج مجاميع التاعبيدددن من مدينة مسينا، الهلعين والذين كانوا 
 (.122، 9يبكون خطاياهم )الدعوى، 

انيبددالي يبحددح عددن مركددز ثابددت لميددتم االندداح، واذ  ومنددذ مدددة كددان االب   
علم باسدتعداد المبندى الدذي كدان ديدرا يحمدل اسدم الدروح القددم، قددم طلبدا 

 .1522حزيران  15رسميا الى البلدية بذلك في 
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وكان ان باع المحامي كارميلو بولياتي، صاحب قصر برونداجيني، هدذه    
الجديدد االب انيبدالي بعددم  ، وأفهم صاحب الملدك1522البناية في حزيران 

 31اسددتعداده فددي تجديددد عقددد االيجددار، وكددان علددى االب يلقددى مخرجددا قبددل
 .1528ايار 
( يقددول: "لقددد كددان 1201لنسددمع دي فرانجددا فددي خطدداب متددأخر )عددام    

، ولم يكدن بالمسدتطاع الخدروج منهدا بسدهولة، 1528الميتم في أزمة عام 
يندددا المشدددتري الجديدددد بدددان نخلدددي اذ ان بنايدددة برونددداديني بيعدددت، وطلدددب ال

البناية. وكان ان قضت اليتيمات ساعات طويلدة فدي المصدلى للتضدرع الدى 
الرب والعذراء القديسة، فتحركت في صالحنا الصدحافة فدي مقداالت عديددة، 
كما تحرك المواطنون حتدى انده قداموا بضد وط لددى اداريدي البلديدة، بحيدح 

سدداحاته الواسددعة ومشددتم ته تمكنددا مددن الحصددول علددى الدددير المددذكور بم
 وحداعقه.

مارسدددت البلديدددة دور تددداجر، بينمدددا كدددان مدددن الضدددروري عددددم تفويدددت     
الوقت، لذا اخذ دي فرانجا يقرع كل االبواب الممكنة، فحاول مرة أخدرى فدي 

، وكاندددت الصحف الكاثوليكية الى جانبه، 1528نيسان   5آذار ثم في  3
منددذ تشددرين االول كمسددمول لكنيسددة  وكددذلك رعدديم االسدداقفة الددذي عرضدده

 الروح القدم.
وجندت في تلك االثنداء حملدة اع ميدة اخدرى فدي الصدحافة للحدح علدى    

"رحلدة خيريدة"، وتحركدت  1528نيسدان  95تقديم المساعدة، فنظمدت فدي 
المدينددة باسددرها، وأمطددرت المسدداعدات مددن الشددرفات والحوانيددت وحصددلت 

رون يبدداركون مبددادرة االب انيبددالي الددذي مسدداهمات كثيددرة، بينمددا كددان العدداب
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كدان يرافددق العربدة المتجولددة، مدداّدا يدده لطلددب المسدداعدة البناعده. ولددم تخددل 
الرحلة من مفاجتت، كمساعدة االب بعض الفقراء لحظات بعد حصوله هدو 

 ..( 112، 121، 9؛ الدعوى،929فيتالي، )نفسه على المساعدة 
، وبعددد 1528أيددار  12م لقددة فددي واخيددرا عقددد المجلددم البلدددي جلسددة    

مناقشات حاّدة، وافق على التنازل "ممقتا للكداهن القدانوني دي فرانجدا عدن 
قسم مدن ديدر الدروح القددم القدديم بهددف ايدواء اليتيمدات، وعلدى ان يظدل 
حدددق البلديدددة فدددي أي وقدددت مدددن الرجدددوع عدددن التندددازل، والي سدددبب كدددان". 

ميم  البنايدة. هكدذا حصدل آالف ليرة كمصاريف أوليدة لتدر  2وخصص مبلل 
االب انيبددالي علددى قسددم مددن الدددير، ممقتددا، وكددان عليدده ان يناضددل سددنوات 

، 85؛ االرشديف 928-929فيتدالي، )لكي يتمكن من اقتناعه بشكل ثابدت 
2981. ) 

 وتمكن االب انيبالي من نقل جماعة اليتيمات من بروناجيني الددى    
جدددات مدددن قبدددل المجددداورين حزيدددران، ولكدددن لددديم دون ازعا 1الددددير فدددي 
 (.1921، 9)الدعوى،

وبعدددد ان انحلدددت مشدددكلة السدددكن، ولدددو بشدددكل جزعدددي، بقيدددت المشدددكلة    
"اقتراحا تقويا" وجهده  1521حزيران  13االقتصادية فاعمة، لذلك نشر في 

 الى مممني مسينا، جاء فيه:
"خبز القدديم انطونيدوم. كمدا هدو معلدوم لجميدع مدن فدي مسدينا، اندي    

وات أقددديم بدددأمر ميتمدددين، واحدددد للدددذكور وآخدددر ل نددداح، وعدددددهم مندددذ سدددن
االجمالي يفدوق الماعدة والث ثدين. ويسدألني الدبعض: مداذا تفعدل لكدي تلبدّي 
احتياجات هوالء االيتدام الصد ار؟ ومدا هدي مدوارد الممسسدة الخيريدة هدذه؟ 
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اقول: ليم للممسسدة أيدة واردات مدا عددا مدا يكسدبه االيتدام مدن عملهدم ، 
 90بعددض المسدداعدات. علمددا بددان المصدداريف السددنوية تربددو علددى وكددذلك 

آالف، فكيدف يدتم تسدديد البداقي؟ وقدد  10ألف ليرة، وال تتعدى المددخوالت 
اصدديحت المسددداهمات شدددحيحة، واليتدددامى يددزدادون يومدددا بدددع يدددوم، وتكثدددر 
الطلبات الملحة لحاالت تددعو حقدا الدى القلدق. واضدافة الدى االيتدام، عليندا 

ّبي احتياجات جمهور كبيرمن فقدراء محتداجين حقدا، يدأتون الدى ايضا أن نل
الميتمين من جميع أنحاء مسينا، وهم احيانا في حالة يوشكون فيهدا علدى 

 الموت جوعا. 
"والنددي أقددوم بواجددب اعالددة يتددامى كثيددرين، وبحاجددة الددى عددون السددماء    

 للنجدداح فدددي مهمددة تدددربيتهم، فددداني قددد سدددألت شددفاعة الم بددددددوط القدددديم
انطونيوم البادوي، الذي لده فدي كنيسدة ميتمدي ل نداح، التدي تحمدل اسدم 
كنيسددة الددروح القدددم،  صددورة ، وفددي اسددفل صددورة القددديم انطونيددوم 
صندوق تبرعات تحمدل هدذه الكلمدات "مدن أجدل خبدز القدديم انطونيدوم". 
لددذلك، فدداني اقتددرح علددى جميددع المددممنين الددذين هددم بحاجددة الددى نعمددة مددا، 

يددة، ان يلجددأوا الدددى القددديم انطونيددوم البددادوي، المسدددمى روحيددة أم ماد
"قددددديم االعاجيددددب"، ويعدددددوه بكميددددة مددددن الخبددددز علددددى حسددددب ر بددددتهم" 

 (.101, 9؛ الدعوى،352-355، 9توزينو،)
 هكذا تبنى االب انيبالي فكرة نذر السيدة سوزانا كونسيليو.   
مشدروع الدذي وفي هذه االثناء، حدح ما أشّر تحدوال جدذريا فدي تداريخ ال   

كان يمّر بأزمة تهدد حياته. وقد كان التدأزم هدذه المدرة مدن الدداخل، ال مدن 
الخارج، ويمّم تقييم المشروح. فقد راينا بان المشدروع مدّر باحدداح شدتى، 
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والقى صعوبات عديدة، فكان ال بّد من حصول نواقص وأخطاء، وهي أمور 
تنظديم، بقددر مدا  طبيعية في بددايات مشداريع كهدذه. لدم تكدن فوضدى وعددم

كانت محاولة تنظديم امدور  تبددأ مدن الصدفر ويجدب ان تنمدو شديعا فشديعا. 
وهو ما نقرأه في تاريخ كل الرهبانيدات والممسسدات، السديما الخيريدة. لكدن 
هذا ال يفهمده الجميدع. لدذا، فبينمدا كاندت المديندة معجبدة ببطولدة االب دي 

 ك في المشروع.فرانجا، لم يخل بين الكهنة االخوة من كان يشك
، يجيدب علدى 1210تشدرين االول  11لذا فاننا نلقاه بعدد سدنوات، فدي    

تسدامالت المونسدنيور زيمددارينو بشدأن الكدداهن دون اوسدتاكيو مونتيمددورو، 
 فيكتب:

"أود ان أخضدع لسديادتكم م حظددة ليسدت بدذات أهميددة قليلدة، هدي ثمددرة    
لقاني انا ايضدا فيهدا خبرتي البسيطة في أمور تخص مثل هذه المشاريع، أ

منددذ سددنوات. أي اندده لدددى ظهددور مشدداريع كهددذه فددي أبرشددية مددا، فانهددا 
سدددتكون محظوظدددة ان كدددان راعدددي االبرشدددية نفسددده، تحدددت ارشددداد الدددروح 
القدم، يدعمها، ويضعها قريبة مدن قلبده، ببركتده، وتشدجيعه، ونصداعحه، 

اه، بينمدا ونفسه، ويسير بها الى االمام معترفدا بهدا انهدا مشداريع يريددها 
يسددتطيع ان يحطمهددا اذ يعتبرهددا بانهددا ليسددت مددن اه. ولكددن الويددل لهددذه 
المشاريع ان راح الكهنة واالقليروم يوجهون االنتقادات اليها، فان الكهنة 
خاصة كثيرا ما ينهضون ضدها، ويوجهون نقدا ممثرا، شداءوا أم ابدوا، فدي 

 نفوم من بيدهم السلطة الكنسية. 
شيعا من ذكرياتي، اقول: ان العديد مدن الكهندة تكلمدوا ضدد "ولكي أذكر    

ثدم اصدب  كردينداال(  واريندو، ر دم )مشاريعي الوضديعة، حتدى ان المطدران 
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محبتدده لددي، ولمشدداريعي الصدد يرة، اسددتجاب لمشددورة احددد الكهنددة العلمدداء، 
وأمددر بحددّل ممسسددة الراهبددات، ولددو دون مرسددوم خطددي. اال ان احددد االبدداء 

وكان عارفا بسير االمور، تقدم الى مطراننا الجزيدل االحتدرام  الفرنسيسكان،
بطلدب تمديدد يسدم  للمشدروع باالسدتمرار سدنة أخدرى، علدى حسدب مدا فددي 
االنجيددل فدددددي مثددل التينددة. فتنددازل سدديادة المطددران ، ومضدديت لكددي أشددكره، 
فشّد على يدي بمحبة، وتفدرم فدّي بحندّو، وكأنده كدان يقدول لدي: "مسدكين 

 انوني دي فرانجا، كم عليك ان تقطع بعدي " الكاهن الق
"وانددا ال اعلددم ان كددان فددي  رافينددا ايضددا يحدددح شدديء كهددذا مددن قبددل    

االقليدددروم. انمدددا مدددن االفضدددل ان تتفددداهم سددديادتك مدددع ربندددا فدددي الصددد ة 
؛ 1011-1011، 9والقددددام، دون اللجدددوء الدددى دروب أخدددرى" )الددددعوى،

 (.9951، 31االرشيف 
ان نرى االب انيبالي ، بعد تمكنه من توجيه أول ابتداء،  لقد كان لنا      

ان يسددتمر فددي طلددب المعونددة مددن قبددل رهبنددات عديدددة، ويعهددد ل خددرين 
باالرشاد والتثقيف، السيما جماعات االناح. ولدم تدنج  المحداوالت الكثيدرة، 
بسددبب الفاقددة الشددديدة، الن معظددم الراهبددات كددن شددابات باعمددار متقاربددة، 

الى واحدة منهن، هي في نظر االخرين رعيسدتهن او مدديرتهن، فكان يعهد 
بينمددا هددي فددي الواقددع ندداظرة او مراقبددة، كمددا هددو حددال السدديدة جنسددن، ثددم 

. واذ انسدحبت هدذه ايضدا ورجعدت 1529االنسة روزاليا ارتيزو حتى سدنة 
الى ذويها، عين االخت كاري  دامدوري التدي كاندت رعديم فدي ميدتم البندات 

، بينمدا اختدار 1521ثم في دير الدروح القددم حتدى تمدوز  في بروناجيني
لمجموعة الراهبات الق عل اللواتي بقين في حدي افينيدون، االخدت فيرونيكدا 
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، 9)الددعوى، 1521بري وليو التي اسدتمرت فدي المهمدة هدذه حتدى تمدوز 
105.) 

وثمه تشكّيات ال اسام لها أخذت تنهال علدى داعدرة المطرانيدة ضدّد االخدت 
الكرديندال(  واريندو يكتدب: ) دآموري، حتى اننا نلقى المطدددددددددددددددددران كارمي 

"منددذ مدددة تصددلني تشددكّيات ضددّد االخددت كددارمي  دآمددوري، الرعيسددة الحاليددة 
لرهبنتها النساعية، لكنني لم أكلمها آم  بانها سدوف تلقدى العد ج اذ تّطلدع 

ة قدد أبقيتهدا حتددى االن علدى االمدور، لكنندي ال اعلددم لمداذا حضدرتك الكريمدد
في موقعها، مدع ان الق قدل هدي كثيدرة، بحيدح ان اشخاصدا موثدوقين، مدن 
علمانيين وكهنة، يتوّجسون خطورة ديمومدة الرهبندة. لدذلك فداني آمدر بدان 
تجرى انتخابات الرعيسة، لمدة ثد ح سدنوات، وبداالقتراع الّسدري، وأفدك مندذ 

ي ، والن طبعهددا ال يصددل  ان االن الرعيسددة الحاليددة التددي هددي االخددت كددارم
 3فددي )تكدون رعيسددة، فداني اعلددن عدددم امكدان انتخابهددا مدن االن فصدداعدا 

 (.1521تموز 
وطبيعي ان يست رب االب انيبالي من هذا االجراء الذي اتخذه المطدران،    

لكنه نّفذه، وشعر في الوقت عينه بضرورة الشهادة لهذه الراهبة فكتب الى 
 المطران:

ت بدداالمم المهمددة التددي كلفنددي بهددا نيددافتكم عددن طريددق أخددي " تسددلم   
الكاهن، وبها تأمروني بعزل الرعيسة االخدت كدارمي  دآمدوري. وقدد أوعدزت 
ان يلتدعم مجمدع الراهبدات خد ل اليددوم ونهدار ال دد النتخداب رعيسدة جديدددة. 
وقد أفهمت االخت كارمي  دآموري بان عقوبات صارمة تنتظرها ان هي لم 

نددازل. لكننددي مدددددددن بدداب الضددمير أود ان امكددد لسدديادتكم، بصددفتي تقبددل الت
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المرشددد الروحددي لهددذه الرهبنددة، بددان االخددت كددارمي  دآمددوري خدد ل خمددم 
سنوات أدارت فيها رهبنتندا، كاندت سديرتها بد  لدوم، وانهدا كشدابة كاندت قدد 
ابدت ع مات الددعوة، وقاومدت كثيدرا لدع  ترضدخ امدام الحداح االهدل الدذين 

نوا يريدددونها معهددم فددي البيددت، وانهددا كانددت دقيقددة دومددا فددي طاعتهددا، كددا
منقددادة لتعدداليمي، محتشددمة وتقيددة. والن الددرب وهبهددا نعمددة التدددبير، فدداني 
كنت قد عهدت اليها بادارة ميتم االنداح، وقدد ادارتده بحكمدة وفطندة وحدب، 
أر بحيح اني اعتبرت ذلك مرارا نعمة عظيمة من الرب قدمها لميتمي، ولدم 

بين االخوات الراهبات من كان بوسدعه ان يعدوض عنهدا. وعلدي ان اضديف 
بان هذه الشابة لم تطم  يوما لمنصب الرعاسة، بل اني اندا الدذي ار متهدا 
علدددى ذلدددك مدددن بددداب الطاعدددة . لدددذلك، يمسدددفني ان اسدددمع بدددان اشخاصدددا 
موثددوقين، مدددنيين وكنسدديين، ومنددذ زمددن مددا يبعثددون بتشددكيات ضددد هددذه 

ادري حقا ما اقول، وربمدا هنداك التبدام حدول الشدخص، او ان  الشابة. ال
 (.509-500، 9البعض قد تكلموا دون معلومات صحيحة" )الدعوى، 

آب يبعدددح االب أنيبدددالي بتقريدددر المجمدددع الدددى المطدددران، وكدددان  1وفدددي    
آب وانتخددب االخددت روزا دأميكددو رعيسددة للجمعيددة  8المجمددع قددد عقددد فددي 
 رينا مايوني مديرة للميتم. الرهبانية، واالخت نازا

 وبالمناسبة نلقى االب انيبالي يكتب الى المطران: "تبديدددددا ألي     
التبام، اود ان اقول بانني اذ نوهت في رسالتي الى أخي، لم يكن قصدي 
اط قا الناحية االخ قية التي ال  بدار عليهدا، بدل اردت االشدارة الدى بعدض 

يكدن أخدي يتفدق بهدا معدي ومدع االشدخاص وجهات النظدر والعمدل التدي لدم 
 ذوي الفطنة والحكمة ممن هم في الرهبنة، سواء بين الذكور ام االناح".
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وقددد صددادق المطددران  وارينددو علددى الددراهبتين المنتخبتددين، ونددراه يكتددب     
النيبددالي: "لقددد تصددرفت بالفطنددة الكبيددرة التددي نعهدددها فيددك، االمددر الددذي 

الى افعال عدم طاعة، ولسدت محتاجدا كدذلك اسعدني. اذ لم يكن من حاجة 
 الى التصويب بشأن اخيك، فاني واثق وعالم باالمور"

هكدذا تمدت ارادة المطدران، وابعددت عددن الرعاسدة مدن اعتبدرت هدي سددبب    
المشدداكل، وكددان المتوقددع ان تسددتتب االمددور. وجدداءت االشددارات لتدددل علددى 

 ذلك.
باتي دآميكو، قد ارسل الراهبة وكان االب أنيبالي، بمشورة من معّرفه اال   

دآموري لدى ذويها طيلة شدهر أيلدول لنيدل قسدط مدن الراحدة. فداحتّج اخدوه 
بانه يريد ان يحّل محّله وان يجرّده من بعض االشخاص. لكن الحقيقة هي 
ان االنتخابات لم تجر كما كدان الكدل يشدتهون، ولدم تكدن الرعيسدة السدابقة 

ع أخيده أنيبدالي، بحيدح صددر امدر مدن دآموري سبب التأزم فدي ع قاتده مد
المطرانية يمنع االم فرانشيسكو من االرتياد الى "الروح القددم"، بتحدريض 
مدددن بعدددددض الراهبدددات، لكنندددا نلقدددى االب أنيبدددالي يكتدددب: "ان هدددذا الكددداهن 
المقبول لدى السلطات الكنسية، قد مندع مدن العمدل فدي الرهبندة، وانصدرف 

، وقددد عدديّن فرانشيسددكو ايضددا كاهنددا الددى مهددام فددي مجمددع كهنددة مسددينا"
قانونيددا، لكندده لددم يكددن مرتاحددا لكددل ذلددك، وال للمنصددب الجديددد. وكأننددا بدده 
يقول: "لقد عينوني قانونيا البعادي، لكنهم اخطأواي" . لم يقو على االبتعداد 
عن الجمعية الرهبانية، لذا اضطّر الكردينال من منعه. وكانت ضد وط علدى 

دها عدن الرهبندة وافقادهدا دعوتهدا، باعتبارهدا فدي خدط الراهبة دآموري البعا
أنيبالي وخطرا داعما، وحتى اللجوء الى رساعل  ير موقّعدة، ، انمدا يفتدرض 
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بانها صادرة عن اشخاص لهم وزنهم. فهذه الراهبة بري وليو تقدول انده لدم 
يكن في الرهبنة ابتداء منظم، والعدد كبير، ولكن دون أي اعداد ديني. ولم 

راهبدددات ، تكمدددل الراهبدددة، مرتاحدددات مدددن االدارة، لدددذا كثدددر التدددذّمر نكدددن ك
اي فرانشيسددددكو( احتياجنددددا )وتفاقمددددت المشدددداكل. وقددددد تفهددددم دون جيجددددو 

ونفسيتنا، لدذا كدان بدوده اسدتعجار بيدت كددير ل بتدداء، وكدان االب أنيبدالي 
-991، 9يشدداطره الددرأي، ولكددن دون الوصددول الددى مددا يرضددي )الدددعوى 

 (.581-521و  995
ال بّد من القول انه ليم صدحيحا بانده لدم يكدن للرهبندة ابتدداء، انمدا لدم    

يكن كل شيء وفدق االنظمدة العامدة، وكدان االب أنيبدالي عالمدا جيددا بهدذا 
 النقص ويحاول رويدا رويدا ت فيه، وهذا هو  وضع أية 

رهبندددة ناشدددعة، بينمدددا كدددان أخدددوه فرانشيسدددكو والراهبدددة فيرونيكدددا بري وليدددو 
 تعجلين يستحثان الخطى الرساء ابتداء نظامي. مس
وقددد أفدداد االب دآ وسددطينو : "انددي اذ كنددت اكليريكيددا، تنبهددت الددى ان    

اخت فددات واضددحة كانددت قاعمددة بددين االبددوين فرانشيسددكو وأنيبددالي فددي مددا 
يخص االدارة. اذ كان االول يطالب بادارة ادارية محكمة، بينمدا كدان االخدر 

 (912-915االمور للعناية االلهية" )دعوى القضية، يختلف عنه تاركا 
ولنستمع الى االخت الراهبة فيرونيكا بري وليو: "مساء ذات يدوم، أبل دت    

اختين من االخوات قراري بترك بيت الروح القدم واالعتزال فدي روكدالوميرا 
للعيش هناك في حياة رهبانية منتظمة. ونفذت القدول صدباح اليدوم التدالي، 

لقنددددا، انددددا واالخددددت روزا، واالخددددت ماريددددا مددددارينو واختهددددا سددددارينا، اذ انط
مستق ت أول قطار الى روكالمورا. وأظن باني كنت قد كتبت بهذا قب  الى 
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المطددران، لكننددي لددم أسددتلم مندده جوابددا. واذ وصددلنا هندداك، كتبنددا حدداال الددى 
ي البدددء دون أنيبددالي( الع مدده بمددا اقدددمنا عليدده، ور بتنددا فدد)خدددددددادم اه 

بابتداء حقيقي صحي  تحدت أمرتده. وأوضد  القدول بدان دون جيجدو )دون 
فرانشيسكو( لم يتعاون ايجابيا معنا في هذا االنفصال، بل انا الذي اتخدذت 
القرار، وأبل ته مسداء ذلدك اليدوم قبدل رحيلندا، وال أذكدر كلماتده، لكندي أذكدر 

ك االخددوات اللددواتي باندده كددان متألمددا صددباح اليددوم التددالي، كمددا افددادني بددذل
 (.995، 9بقين" )الدعوى 

 
 .1521آذار  19لقد كان صباح 

وكددان االب أنيبددالي فددي ديددر الرهبددان الفرنسيسددكان الصدد ار فددي ريتيددرو    
 30وهددذا االب المرسددوم كاهنددا فددي )حيددح كددان االب فرانشيسددكو بوندداري و

 كددان قددد وضددع نفسدده فددي خدمددة االب أنيبددالي، وكددان االخيددر 1528آذار 
يعتبره أخا روحيا ورفيقا أميندا(، النده كدان مصدابا بالسدّل، عددما بل ده خبدر 
هدرب الراهبدات. فاسدتدعى فدورا أخداه فرانشيسدكو المتحدان القضدية وفاتحده 
باندده  قبددل كددل شدديء يعتبددره  ريبددا ال شددك عددن هددذه الفعلددة وال يمكندده ان 
يرتدداب فددي أمددره، فصددمت دون فرانشيسددكو وتظدداهر باندده فعدد  يجهددل كددل 
شيء. لكننا نقرأ في مدذكرات االب أنيبدالي: "ان الراهبدة بري وليدو واالخدوات 
اللددواتي كددّن قدددد اتفقددن معددده)أي مددع دون فرانشيسدددكو( علددى الهدددرب، وان 
بري وليو قالت بانها سوف تمضي الى الكردينال )المطران(. كما عرف بانه 

بوابدة ليرة فدي كديم، وانهدن اتفقدن مدع ال 30ليلة هربهن كان قد اعطاهن 
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كروتونا، فخرجن من الباب الثانوي للكنيسة. لكنه كان يفضل حصدول ذلدك 
 (.585-581، 9بعد القيامة" )الدعوى 

ووصله في ذلك اليوم او الذي يليه رسالة من روكالوميرا مدن االخدوات     
االربددع جدداء فيهددا: "متألمددات ل زعدداج الددذي سددببناه لكددم، نسددألكم الم فددرة 

نددّو قلددبكم االبددوي لنيددل سددماحكم" ، ويكملددن بددان ونأمددل رضدداكم، بفضددل ح
قرارهن كان بسدبب الفوضدى وعددم النظدام وحفدظ القدوانين، االمدور السداعدة 

 بين جماعة الروح القدددم. 
امددا السددبب الددذي دعدداهن الددى ذلددك فددر بتهن فددي تاسدديم بيددت جديددد فيدده 

نده محافظة نظامية وابتداء، لدذا فدان كدان االب أنيبدالي سيشدجب الفعدل، فا
حتمددا سدديفرح للهدددف الددذي تبددرره االسددباب التددي حددتدده. ويرسددمن امكانيددة 
عدم حصدول دعايدات، فدي القدول بدان كدل شديء انمدا تدّم برضداه، وهدذا مدا 
يعزز جماعة مسينا. وقد كتبت االخوات المذكورات رسالة مماعلة الدى االب 

 (.533-531، 9فرانشيسكو بوناري و )الدعوى 
المطران. وقدد  -مضي دون أنيبالي الى الكردينال كان من الطبيعي ان ي   

سّجل ما يلي: " تهديدات المونسنيور  وارينو"، فقد كدان الحبدر )المطدران( 
طددري  الفددراش مشددلوال، ويبدددو اندده اوعددز بكتابددة رسددالة اسددتدعاء ل خددوات 
الهاربات لدى المونسنيور جوزيبي باسيلي. وقد لّبى االخير مطلبه رسميا، 

ّد يده المساعدة لدون فرانشيسدكو، بحيدح اضدطر االب أنيبدالي لكنه كان يم
ان يكتب الى الكاهن باتاني لكي يبلل الرعاسدة الكنسدية، والسديما الكرديندال 
العزيز وناعبده الفاضدل، ويكتدب قداع  "اندي لقيدت لددى االثندين كدل الترحداب 

 (.3229، 88واالجراءات االفضل لمعالجة االمور" )االرشيف 
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آذار، الددى روكددالوميرا. تفيدددنا االخددت  12االب انيبددالي، فددي ثددم مضددى    
فيرونيكا: "بعد يومين ظهر )االب أنيبالي( شخصيا، فتاثرنا من توبيخاتده ، 
واستشهد برسدالة ناعدب االبرشدية يدأمرهن فيهدا بدالعودة. فلدم نمدانع. لكدنهم 

ّد مدن وال بد)خلوا سبيلي ، باعتباري  ير صالحدددددة، فبقيت في بيدت االهدل" 
التنويدده بددان االب أنيبددالي قصددد روكددالمورا بعددد استشددارة السددلطة الكنسددية، 

 .(وصنع ما فعله بسلطان الناعب العام االبرشي، وليم بصفته مرشدهن
عددادت الددى مسددينا فقددط الراهبددة روزا دآميكددو والشددابة الرا بددة سددارينا    

لددى هددذا مددارينو. وكشددف الددبعض عددن خفايددا االمددور التددي دفعددت الراهبددات ا
الفعل، وتأكددت االشداعات بوثداعق معدززة، لدذا نقدرا بدان " الراهبدة روزا انمدا 
عادت الى الدير  بدافع الطاعة قبل كدل شديء ، وثانيدا للتعدويض للجمعيدة 
الرهبانية عن الشكوك التي حصلت...وبصفتي رعيسة، طلبت حّلي من ندذر 

، 9)الددددعوى  الثبددات وكدددذلك مدددن الندددذور االخددرى. واندددي بانتظدددار كلمدددتكم"
538-531 ،588-581.) 
آذار  99والراهبتددان فيرونيكددا وماريددا أسددونتا مددارينو ايضددا كانتددا منددذ     

مستعدتين للعودة، فتكتبان: "اننا بانتظار اشدارة مدنكم فقدط، ونحدن مددركات 
جيدا عظم الشر الذي الحقناه ونحدن متراجعدات عنده، لدذا نرجدوكم الم فدرة. 

ونا، فاننا مستعدات للطاعة واظهار عدم تقديرنا لذا فان حضرتكم اذ تستدع
ل مور واننا نادمات بالفعل. لذا، نرجوكم، يا أباندا، ان تصدنعوا الخيدر معندا 
وترسلوا الينا قلدي  مدن المدال. وحدين تر بدون فدي عودتندا، فتكفدي محبدتكم 

 (.529-521، 9اب  نا وارسال الطلب الينا" )الدعوى 
 نيسان ايضا : "الينب ددي ان  10كتب في الراهبة روزا( ت)وهي    



 136 

تشك حضرتكم اط قا بداني أود ان اكدون دومدا تحدت ارشدادكم. وان أسدونتا 
مارينو قد  يّرت موقفها تماما، لدذا فلحضدرتكم ان تحتضدنوها النهدا نادمدة 
جدا، وان احببتم فداني ارسدلها الديكم، كمدا بوسدعكم ان ترسدلوا أخريدات هندا 

االخددت دآميكددو ايضدداقد ابعدددت عددن نفسددها جميددع  فهددو أمددر هددّين، كمددا ان
 (.521، 9الدعوى، )التخي ت" 

ولكن يبددو بدان دون فرانشيسدكو كدان يعمدل باتجداه مضداد، وقدد اعطدت    
هددذه التحركددات بعددض النتدداعج. فددان الراهبددة فيرونيكددا تفيددد بددان "خددادم اه 
 دون أنيبددددالي، اذ رأى الراهبدددددات حزيندددددات ومنزعجددددات، بعدددددح بهدددددن الدددددى
روكالمورا، الراهبة روزا بثيابها الرهبانية، والراهبة ماريا بدون ثياب رهبانية 
من باب العقاب، ثم أرسل أخريات، بينهن مشرفة كنيسة الددير"، بحيدح ان 
الفجددوة بددين جماعددة مسددينا )ديددر الددروح القدددم( والجماعددة فددي روكددالمورا 

الراهبددات الددى اخددذت تددتقلص، السدديما بعددد ان طالددب االب أنيبددالي باعددادة 
 - 515، 9الدعوى ) 1521تموز  12حالتهن الرهبانية، وقد تّم ذلك في 

512.) 
هكددذا تكددرم االنفصددال بددين الجمدداعتين الرهبددانيتين، وكددان وبدداال علددى    

مشددروع مددا يددزال فددي طددور النشددوء، مزعزعددا ايدداه مددن حيددح العدددد والددروح، 
مسددببة تحفظددات والسدديما بسددبب اشدداعات انتشددرت فددي المدينددة وحواليهددا 

 أثرت سلبيا على الدعوات.
وكان على االب أنيبالي ان يخشى نقدص انحسدار الددعوات، لدذا كدان ال بدّد 
مددن تبديددد الشددكوك، السدديما لدددى خوارنددة الرعايددا. فنقددرأ فددي رسددالته الددى 

، اندده فددي 1512أيددار  99الخددوري باتدداني راعددي كدداجي، التددي سددطرها فددي 
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، الن مددن يبددديها هددو شدداهد عيددان، االمكددان الحصددول علددى شددهادة دقيقددة
والن من يكتبها هو شخص كان في قلب االحداح. وان ندص الرسدالة هدذه 
يدلنا عن نظرة دون انيبالي بشيء من شمولية الى حدح مهم أصداب هدذه 

 الممسة الناشعة. فلنسمعه يقول:
" اني اعتبر ما حصل لهذا المشروع تجربة لذيذة شداء الدرب ان يصدنعها   

المشددروع، سددواء بالنسددبة لددي، كمددا بالنسددبة ل شددخاص الددذين  تجدداه هددذا
ينتسبون اليه. واليوم، بعد ان توقفت تقريبا التجربة هذه، فداني ال اريدد ان 
اتكلم بعد عنها، خاصة واني قد تحدثت عنها اذ كانت التجربدة فدي حددّتها. 
لقد وضعت نصب عيّني دوما  الشعار المقدم التدالي للدروح القددم: "فدي 

. وحرفيا عدن الدنص ال تيندي 18، 30اش )طمأنينة والثقة تكون قوتكم" ال
الددذي اسددتخدمه انيبددالي: بصددمت وأمددل تكددون قددوتكم(. ومددع ذلددك، فحيددح 
االحداح الماضية تركت آثارا فيها احكام مسدبقة ضدد مشدروعي هدذا، فداني 
اشعر الحاجة احياندا الجدراء بعدض التصدحي ، كمدا فدي هدذه الحالدة، االمدر 

 دفعني الى الكتابة. وادخل في الموضوع.الذي 
 " فان كاهنا، عزيزا جدا علّي العتبارات كثيرة)هو اخددوه دون    

فرانشيسددكو(، ذا اخدد ق عاليددة، بتحريددك بعددض الشددابات كددن منتميددات الددى 
جماعتي الرهبانية، وهن االن مبعدات، توصل الى تكوين احكام خاطعة ضد 

رضددى فددي الرهبنددة. ونددتج عددن ذلددك بعددض شددابات كنددت انظددر انددا الدديهن ب
ازعاجدددات، بعضدددها كندددت قدددد احتطدددت لهدددا، وكندددت اطالدددب دومدددا بالسدددكوت 
والتظاهر بعدم التنبه لها، لكنندي لدم اسدتفد كثيدرا، الن هدذا الكداهن العزيدز، 
تحركه  يرة شديدة، ولعدم تمكنه من تفهم نظرتدي الدى االمدور، راح يبحدح 
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مسدينا أوال، ثدم لددى السدلطة  عن عون، لددى بعدض الكهندة المتنفدذين فدي
الكنسية نفسها. وكدان يتراسدل مددة سدنوات بخفداء مدع الكهندة، وكمدا حدين 
يكون الحدنا وجهة نظر، فانده ال بدد وان يعرضدها بحدرارة، هكدذا تمكدن هدذا 
الكاهن من اقناع اولعك المتنفذين، الذين ل يرتهم هم ايضا فكروا انده ال بدد 

ع الددى شددخص واحدد، لددذا اسددتدعوني انددا ايضدا مددن عدددم االكتفداء باالسددتما
ايضددا لكددي يتمكنددوا مددن اصدددار حكددم صدداعب.  امددا السددلطة الكنسددية فقددد 
فوجعدددت، فدددي شدددخص عزيزندددا الكرديندددال )مطدددران االبرشدددية(، قبدددل ثمانيدددة 
اشهر، بما أمد ه ذاك الكداهن، وآخدرون  يدره بفضدل مدا بثّده الكداهن ب يدرة 

 حادة، لذا فان االمور تعقدت كثيرا.
" اال ان السددددلطة الكنسددددية هددددي مقتنعددددة اليددددوم تمامددددا بددددان الممسسددددة    

الرهبانيدة هددذه قددد مددرت بمحنددة. بينمدا بقددي لربمددا اولعددك الكهنددة المتنفددذون 
 الذين شاطروا الكاهن  يرته الحادة على احكددددددددددددام  

خاطعة ، والني لم أر حاجة للتعجل فدي التحددح الديهم، فضدلت ان تحددثهم 
 نسية نفسها بعد ان اطلعت على حقيقة االمور.السلطة الك

لدذا فانددا ارجدوك، ايهددا االب المددوقر، بدان ال تشددكك هدذه االحددداح، النهددا    
ليست المرة االولى التي فيها تحدح امور لمثل هدذه المشداريع. انهدا اشدبه 
بتجربة يسم  بها اه في بدايات المشروع. وقد كانت التجربدة ذات طبيعدة 

شروع هدذا ان لدم يتهددم، ف نهدا اشدارة حقيقيدة مدن قبدل الدرب تمكد بان الم
الذي حماهدا برحمتده ضدد جميدع مكاعدد العددو الجهنمدي. لكنندي متدألم فقدط 
ل حداح التي مرت النها سببت نداءات است اثة فيها مما يمثر سلبيا على 

 الدعوات.
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" واعلدددم ايضددددا بددددان الجماعدددة الرهبانيددددة قددددد تنقّدددت هكددددذا مددددن اولعددددك    
شخاص اللواتي ابدان المحندة لدم يعدرفن ان يكدّن اميندات علدى وعدودهن. اال

وقددد اسددتدعيت بعضددهن ، بددأمر الرمسدداء، بينمددا انصددرف أخريددات رويدددا 
رويدا، وتطهرت االجواء ، وانتزعت هكذا جميدع الخ فدات الماضدية، بحيدح 
ان الجماعدددة الرهبانيدددة تشدددكل حاليدددا حظيدددرة واحددددة تحدددت أمدددرة راع واحدددد" 

 (.511 - 519، 9،)الدعوى
وبينما كان االب أنيبالي يعمل بفطنة كبيرة علدى معالجدة الشدكوك، فانده    

كان يلجدأ بدرجدة أولدى الدى الدرب منتظدرا منده عدودة الهددوء فدي الجماعدة، 
 99واستجابة لطلبها باختيدار شدخص يتحمدل مصدير المشدروع، يكتدب فدي 

ي شخصددا لهددذا : "اللهددم، يددا رحدديم، ان اسددتحلفك بددان تمنحندد1521نيسددان 
المشروع الض ير الذي هدددددددو للفقراء. ان تكون قديسة، متواضعة، محنّكة، 

 وأه  جدا ل ص ح ولتكوين هذا المشروع النقوي".
وبسددبب الفقددر، لددم يكددن فددي االمكددان ايجدداد جمعيددة رهبانيددة تأخددذ علددى    

لدذا،  عاتقها ادارة الجمعيدة وتنشدعتها، لدذا كدان ال بدد مدن اختيارهدا قديسدة.
كما راينا، ومن خ ل معرف ماريا بالمدا اوريدا، الكداهن القدانوني فينشدنتزو 
دي انجيلدديم، بدددأت ع قتدده مددع مي نيددا كالفددات، راعيددة أو بّصددارة عددذراء 
الساليت. ونلقاه يحاول اقناعها بالمجيء الى مسدينا الدارة مشدروعه، لكدن 

نهددا لقدداء حددوار مي نيددا كانددت علددى وشددك ان تعددود الددى فرنسددا، لددذا طلددب م
 على االقل.

، 5آب انده "فدي االيدام  11تكتب مي نيا الى االباتي اميليو كومبي فدي    
حظيددت بتعزيددة مددن اه بددالتعرف علددى كدداهن قددديم  1521آب  10و  2
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حقددا، وعدددني باندده لددن يسددم  لددي ان ا ددادر دون ان يرانددي ويكلمنددي عددن 
هدا سداعات عديددة عدن نفسه وعن مشروعه. وقد تحدثنا االيام المذكورة كل

الحبيب يسدوع وعدن امندا الحندون والدرموم مدريم، وعدن الكنيسدة، والمصدير 
و يرها من أمور. وهذا الكاهن القديم هو الهوتي متعمق،  ير ان روحه 
العظيمددة والمتواضددعة تجعلدده تلميددذا يبحددح دومددا عددن التعمددق فددي علددوم 

فداني قدد اعترفدت  التصوف لكي يحب اه دوما أكثر بنوايا صدافية. واخيدرا،
لدددى كدداهن قددديم، دون اي اسددتحقاق . ورجدداعي ان يسدداعدني اه لكددي 
احقددق واقعيددا امثلدددة تواضددعه ونصدداعحه الحكيمدددة. لقددد كاندددت  أمنيتددده ان 
امضي لديه الدارة مشروعه، لكنه اذ رأى رّد فعلي المعاكم ، سعى اليجداد 

 (.29، 3وثاعق )سكن لي في المدينة" 
ليّجدي( القنداع مي نيدا بدالمجيء )الب أنيبالي في  االتيندا وبينما كان ا    

الدارة جمعيدة الراهبددات، حدددح فددي مسددينا مددا هددو لدديم بددذات أهميددة، لكندده 
حددددح سدددّبب اتخددداذ موقدددف اظهدددر عددددم  االرتيددداح لددده فدددي أوسددداط الدددداعرة 
 االبرشية )الكوريا(. يشهد بذلك االب فرانشيسكو نالبوني اليسوعي بقوله:

)االب أنيبالي( ممن كانوا يفّسدرون سدلبيا أوضداع ممسسدته. واندا " تألم    
أقصد بعض الكهنة القدانونيين فدي الكاتدراعيدة، الدذين لدم يكوندوا يثقدون بده 
قط، لذا كانوا يضعون، كما يقال ، العصدي بدين الددواليب، ويدمثرون ممكددا 
بشكل  يرمري  في نفسية المطران. اني أعترف ، مع اني كنت شابا، بدان 
تلددك المتناقضددات كانددت وشددايات حقيقيددددددددة ، نظددرا لمعرفددددددددتي بتضحيددددددات 

 (.9،132الدعوى،)ذاك الرجل القديم" 
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وتأزمت االمدور بشدكل متفداقم، حدين هربدت احددى اليتيمدات للعدودة الدى    
ذويهددا، واذ لددم تددتمكن الراهبددات مددن العثددور عليهددا، اضددطررن الددى ابدد غ 

الشرطة الى داعرة االبرشية، فكانت حجدة لتضدخيم الشرطة، وكان ان لجأت 
االمور، اذ جمع الناعب العام المونسنيور باسيلي االب فرانشيسكو بونار و 
وابل ده قددرارا شفهيدددددا يقضددي بحددّل ممسسدة االندداح هددذه، وأمددره بدداب غ االب 

 أنيبالي بذلك اثر عودته من مقاطعة بوليا.
اء المطرانيددة مشددحونة، وبعددد هددرب يقددول االب فيتددالي: " لقددد كانددت أجددو    

راهبددات جدداء هددرب هددذه اليتيمددة لتزيددده تعقيدددا. وكددان الناعددب العددام يتمتددع 
المطران. فظن انه لوضدع -بكامل الص حيات االدارية ابان مرض الكردينال

حددّد للمضددايقات والمشدداكل المحيطددة بمشددروع االندداح الددذي كددان مسددتقبله 
و ممسسده االب دي فرانجدا، ان أفضدل يبدو  امضا، وبادارة كاهن واحد، ه

حددّل هددو ال ددامه. ودون انتظددار مرسددوم االبرشددية، امددر الراهبددات بنددزع ثيدداب 
(. وقدد تدّم هدذا بفضدل قدرار 911-911ص )الرهبندة والعدودة الدى ذويهدن" 

 شفهي لم يتحرر قط.
ولنسددتمع الددى االب أنيبددالي: "لدددى عددوتي الددى مّسددينا، لقيددت االضددطهاد    

هدو الناعدب )كان أخي العزيدز قدد أثدر فدي نفدم رعديم كنسدي  متفاقما. لقد
العام(، الذي كان قد حصل من الكرديندال علدى أمدر حدّل جمعيتدي الرهبانيدة 
الصدد يرة، وأعطددوني مهلددة لكددي ينددزعن ثيدداب الرهبنددة ولكددي أصددرفهن. اندده 
اضطهاد االبرياء حقا، ودون أي تفكير بما يقدمنده لد م الفقير...لقدد كدان 

قا جدا، وكثرت الشكوك في المدينة كلها، وظنت الرعاسة الكنسدية وضعنا قل
 (.511، 9ان ع ج االمور هو بال اء الجمعية" )الدعوى 
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 فهرع االب أنيبالي الى المطرانية وطلب مقابلة المونسنيور باسيلي    
الناعب العام، مع ابداء استعداده بالطاعة وصرف الراهبدات، انمدا مدع طلدب 

 اليتيمات السبعين.ايضاحات بشأن 
بهددذا الخصددوص يكتددب االب أنيبددالي الددى مي نيددا: " لقيددت المونسددنيور    

الناعب حاعرا حيال طلبي بشأن اليتيمات، حتى انه قدال لدي بانده أر دم علدى 
اصدددار القددرار، لددذا فاندده سدديمنحني الوقددت ألجددد شخصددا يعنددى باليتيمددات، 

بددّد مددن ايجدداد عدد ج، وبعددد ذلددك فقددط علددّي أن اصددرف الراهبددات. فكددان ال 
بالبحح عن شخص كبير السّن ومتمّرم في تربية الفتيات، يتطوع ل دارة، 
بحيح يقنع الرعاسة الكنسية. لذا، فهل تتمكنين انت من المجيء لمساعدة 

 (.511، 9جمعيتي هذه، ولو بصورة ممقتة؟" )الدعوى 
ليتيمات، وان وكان على االب أنيبالي في تلك االثناء أن يكون ابا وأما ل   

يتردد الى البيت كثيرا ويتعامدل مدع اليتيمدات والراهبدات. وهدذا مدا كدان يزيدد 
ازعاج من لم يكن يريده ان يلتقي الراهبات، فاثيرت االشاعات ضدده وكأنده 

 مصدر شكوك.
: 1211 - 1520)فكتب االب أنيبالي الى المونسينور انطونيو بينينو    

ن  وارينو، م حظ رسولي قانوني، مسممل المطرا-االبن الروحي للكردينال
توبوي ، ناعب اسقفي لمطران بالرمو جي زيا، ومعّرف االب كوسمانو الذي 
كان قد توفي( ، بسبب مرض الكردينال  وارينو، ساع  المشورة، وذلك في 

أيلدددددول، وقددددداعً  : " انددددده مندددددذ زمدددددن قليدددددل ي حدددددظ بعدددددض الكنسددددديين   8
الشخصددددي بالممسسددددة الصدددد يرة لجماعددددة  المحترمددددددددددين  بددددان اهتمددددامي

اليتيمددات وللجمعيددة الرهبانيددة المخصصددات لتددربيتهن  هددو مثددار شددكوك، 
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بحيددح اننددي الحددق خطددرا بنفسددي وبالفتيددات اذ اتددردد الددى الممسسددة. حيددال 
اتهام كهذا، رجعت أوال الى ضميري. بوسدعي القدول انندي فدي رعدايتي هدذه 

سدط تلميذاتده، وال احسدام آخدر لم اتصرف اال كأب وسط بناته، وككاهن و 
لددي فددي نفسددي وقلبددي. لددذا فدداني بعددد فحددص ضددميري، )اال اذا كددان حبددي 

، لقيدددت بدددان رعدددايتي الشخصدددي لجمددداعتي الراهبدددات  (لدددذاتي قدددد خددددعني
والفتيات  هدي ضدرورية، واندي لدم افدرط فيهدا قدط، بحيدح انده ولمددة عشدر 

سدديين االفاضددل سددنوات لددم تثددر م حظددة واحدددة. ومددع ذلددك فددان اولعددك الكن
يثيدددرون االنتقدددادات. يهمّندددي لدددذلك ان أعدددرف كيدددف كدددان يتصدددرف االب 
كوسمانو. كما اني لم أتمكن من ان أصل الى كردينالندا العزيدز النده منهدك 

 القوى، كما تعلم حضرتك"
وجاء جواب المونسنيور بينينو سريعا: " اذ قرأت  ما كتبته الدي بتداريخ    
تصدرفت بشدكل ممتداز مدع الراهبدات واليتيمدات الجاري، يبدو لي بانك قد  8

في الجمعيتين. هكذا كدان يفعدل االب جداكومو كوسدمانو، وهكدذا يفعدل االن 
(، الكاهن النزيده الضدمير، وهكدذا فعدل 1219 -1529خلفه االب مامانا )

جميع ممسسي مشاريع كهذه. فلتكن حضدرتك فدي حالدة هددوء. أمدا هدوالء 
مدددن فضدددلهم، فدددانهم  يثيدددرون  هدددددذه  الكنسددديون القليلدددون، فعلدددى الدددر م

الشكوك، النهم يفتقرون الى الخبرة في مثدل هدذه االمدور، واال فدانهم كدانوا 
 (.523، 9سيفكرون بشكل م اير" )الدعوى 

وفددي تلددك االثندداء قدددم وسدداطته االب برندداردو مددن االخددوة الفرنسيسددكان    
نيبدالي فدي الص ار، وحصل من الكرديندال علدى سدنة تمديدد. وحداول االب أ

تلددك االثندداء أن يقنددع مي نيددا، نظددرا للخطددورة الحقيقيددة فددي حددّل الجمعيددة، 
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، وقدمت الى مّسينا واضدطلعت بمهمدة 1521ايلول  12فرضيت أخيرا في 
 ادارة الراهبات.

تشددرين االول الدى االبدداتي كددومبي،  9نلقاهدا تكتددب رسددالتها االولدى فددي    
رى، اي مدن حيداة كلهدا خلدوة فتقول: "لقدد مدررت مدن حالدة قصدوى الدى أخد

الى حياة كلهدا عمدل.  يدر ان عددد الصدلوات كبيدر، الن الندذر الرابدع لهدذه 
الرهبنة هي الصد ة ثد ح مدرات فدي اليدوم لكدي يرسدل السدّيد االلهدي كهندة 
صدددالحين لكنيسدددته، وفدددق كددد م االنجيدددل:" فددداطلبوا اذا الدددى رّب الحصددداد : 

Rogate ergo Dominum messisليسددت  ". الجماعددة
. 11، واليتيمدددات 1أو  1كبيدددرة، فالراهبدددات عشدددر، والمبتددددعات والرا بدددات 

والجماعددة خلددّو مددن اي مددورد، ال يسددعفها سددوى الطاحونددة فددي القليددل، اذ 
انهددن يددبعن الخبددز والددذين يشددترونه كثيددرون بسددبب نوعيتدده الجيدددة. قبددل 

ذي كدددان ثمانيدددة ايدددام كدددان حزنندددا شدددديدا لفقدددداننا كردينالندددا )المطدددران(، الددد
. لددن حظ بددان عدددد الراهبددات كددان قددد 83، 3وثدداعق )مريضددا منددذ سددنوات" 

 انحسر اثر المشاكل المذكورة أع ه(.
لقد اعتبر االب أنيبالي السنة التي فيها ادارت مي نيدا الجمعيدة سدنة بركدة 

 بالنسبة لرهبنة االناح.
 

 تأسيم الرهبنة الرجالية والعهد المقدم
 
فدي مّسدينا، "بحيدح  1521د مدروع فدي نهايدة العدام وحدح وبداء تيفوعيد   

كدانون االول الدى االبداتي  92تضاعفت اهتماماتي، كما تكتدب مي نيدا فدي 
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كومبي، في هدذه االيدام الخمسدة والعشدرين االخيدرة، بسدبب وطدأة التيفوعيدد 
التدي اجتاحددت المديندة وزارت جمعيتنددا، فقدد اصددابت عشدرين يتيمددة، ماتددت 

مي د، واخرى تحتضر، بينمدا االخريدات هدن االن خدارج احداهن ليلة عية ال
المحافظددة التددي تريددد ان تجعددل الميددتم حكوميددا، أي  -الخطددورة. والبلديددة 

بدددون اه، أكثددرت مددن ارسددال موفددديها لكددي يرصدددوا النددواقص السدديما مددن 
الناحيددة الصددحية، وكثيددرا مددا كددانوا يزعجوننددا، حتددى اننددا انفسددنا اضددطررنا 

 (.81، 3وثاعق )كله"  الىتعقيم الدير
الكردينال( جوزيبي  وارينو قد توفي فدي  -وكان المونسنيور )المطران    
. وكما يشهد االب كداودو فدان "االب أنيبدالي كدان متعلقدا 1521أيلول  91

بددالمطران بشددكل حمدديم. لددذا، فاننددا نددراه لدددى وفدداة الكردينددال  احددد ال يددارى 
تابينيا فدي الكاتدراعيدة أبدان فيده تقدديره الذي احتفوا بدفنه، وقد ألقى خطابا 

للمتدددوفى. كمدددا عندددي باصددددددددار عددددد خددداص مكدددرم لدددذكر الفقيدددد الراحدددل" 
 (.191، 1الدعوى )

وتعددّين المونسددنيور لوتيريددو دآري ددو رامونددديني ناعبددا للمجلددم االبرشددي    
الكهنوتي، ثم رعيم اساقفة. تقول مي نيا انه "واحد من الكهنة القدانونيين 

ولم يكن بعد قد رسم اسقفا. وانا متألمة لوفاة كردينالنا الذي كدان متعلقدا  ،
بهذه الجمعية، وال أدري كيف سيكون موقف االسقف الجديد" )في رسدالتها 

 السابقة عينها(.
ان اه يقدددم مددرارا  صددليبا خاصددا، طويددل األمددد، ومددرّا قاسدديا، هددو عدددم    

تارهددا العنايددة لصددقل فضدداعل تفهمهددم مددن قبددل أسدداقفتهم. وهددذه وسدديلة تخ
 عبيد اه.
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وال بددّد مددن القددول ان المونسددنيور دآري ددو، علددى الددر م مددن التحفظددات،    
أظهددر تقددديرا لدد ب دي فرانجددا فددي مناسددبات عديدددة، وفضددّله، وأنعددم عليدده، 

 (.119-182، 9واستخدمه في حاالت صعبة كثيرة )الدعوى 
فدي كاتدراعيدة مّسدينا. وكاندت  وقبل ان يصب  اسقفا، كدان كاهندا قانونيدا   

ع قاتدده بدداالب أنيبددالي وّديددة، ولددو اندده لددم يكددن يشدداطره كددل الددرأي بالنسددبة 
لنشاطه الراعوي. اال انده كدان يسداعده دون انتظدار منده بدان يعيدد المبدالل 
كل مرة احتاج فيها دي فرانجا مساعدة مالية. ومع ذلك فلم يكن يقّصر في 

لدددددى االحباط.لنستمع الى شهادة فرانشيسدكو التفوه ببعض تعليقات تبعح ع
دي  ري وريددو :"لقددد كددان أنيبددالي خاضددعا الرادة الرمسدداء،حتى حددين كددانوا 
يوبخونده. فقددد أسدددّر الددى االب بوندداري و ببدرودة حصددلت بينده وبددين رعدديم 
االساقفة دآري و، الذي كان قد أعطاه مبل ا من المال سأله اياها خادم اه 

نه كان فدي عدوز شدديد، لكنده اسدمعه هدذا الكد م: "كدن كاهندا دي فرانجا ال 
 (.138، 9قانونيا بدال من التعّثر بهذه المشاريعي" )الدعوى 

وكان رعيم االساقفة دآري دو يدذهب باسدتمرار ل حتفدال بعيدد االول مدن    
تمددوز فددي حددّي أفينيددون، وكددان يلجددأ الددى دي فرانجددا لكددي يكتددب لدده بعددض 

ه وقبدر أمدده، كمددا كدان يرتدداح لعدددم نقدص مددن يخدددم كتابدات الحجددر لكنيسددت
سددنة  98قداسدده، انمددا دون الوثددوق ، بددل اندده مدددة اسددقفيته التددي دامددت 

 اعتبره دوما شخصا معارضا.
فمددا كددان مددن جهددة االب أنيبددالي اال ان يعتبددره ألمددا مبرحددا عدددم تمكّندده    

ن كسب ثقدة اسدقفه، وقدد تحّمدل كدل المسدمولية الجدل ذلدك، مدع انده لدم يكد
ذنبه.لدددذا نلقددداه يكتدددب فدددي مذكراتددده التأبينيدددة بانددده أبعدددد عدددن نفسددده وعدددن 
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، 1المشددروع نفددم المونسددنيور دآري ددو رعدديم أسدداقفة مّسددينا" )الكتابددات،
929.) 
ولعلنا ينب ي ان نبحح عن هدذا كلده فدي الحالدة التدي كاندت سداعدة بدين    

ن االقليددددروم فددددي السددددنوات االخيددددرة مددددن حكددددم الكردينددددال  وارينددددو. فددددا
المونسنيور دآري و اذ اختلف مع الكردينال  وارينو، ف ن االقليروم كدان 
منقسددما الددى قمسددين. ولمددا كددان االب أنيبددالي مّيدداال مددن ذات طبعدده الددى 
اطاعة الرعاسة القاعمة، لم يكن له ان يوافق على مسدلك دآري دو، لكنده لدم 

 يتدّخل بشكل مباشر.
 لقد فهمت مندددددددذ انيشهد الكاهن القانوني فيتالي فيقول: " 

كنددت اكليريكيددا، مددن خطددب كنددت أسددمعها مددن بعددض الكهنددة، اندده لددم يكددن 
هنداك اتفدداق فددي وجهددات النظددر وبالتدالي فددي المواقددف بددين داعددرة االبرشددية 
وفريق من الكهنة كان يتزعمهم القانوني دآري و الذي اصب  بعد ذلك ناعبا 

و. لكندي لدم أعدرف قدط سدبب ثم رعيم أساقفة مسينا بعد الكرديندال  واريند
هذا الخ ف. وان خادم اه أنيبالي كدان عارفدا بدذلك، لكنده كدان الدى جاندب 
داعرة االبرشية، الن منطلقه انمدا مدن الطاعدة للرعاسدة. واذ عيندت مدن قبدل 
المطران  وارينو لتكليف المونسنيور دآري و بتددريم ال هدوت االدبدي فدي 

ني موسددكولينو، شددعرت بفددرح خددادم اه المعهددد الكهنددوتي، بعددد وفدداة القددانو 
دي فرانجا، وفهمت بان خ فاته لم تكدن ضدد االشدخاص ، بدل بسدبب مبددأ 
الرعاسددة. وحددين أصددب  المونسددنيور دآري ددو مطرانددا، فدداني أظددن بددل وانددي 
لعارف بانه قد تعامل واياه بكل طاعة بنوية . لم االحدظ عليده قدط ع مدات 
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ا الفكددرة باننددا خصددوم المطددران، أنددا وهددو تددذّمر، او احتقددار وانتقدداد، مددا عددد
 (.55، 9وآخرون" )الدعوى 

بعد رسامته االسقفية، شّكل المونسنيور دآري و داعرته االبرشية، وأحاط    
نفسددده بأشدددخاص ثقدددة، لكنددده كدددان ينظدددر بدددتحفظ الدددى جميدددع الدددذين كدددانوا 
يتوددون الى المطران السابق  وارينو، مدع انده كدانوا ممدن  همهدم اطاعدة 

 رمساء، وكانوا على الحياد ، كما يقول االب كاودو .ال
وكدددان ي دددّذي شدددعور المطدددران دآري دددو موقدددف بعدددض أعضددداء الدددداعرة    

الجديدددة، السدديما المونسددنيور مددان رافيتي والمونسددنيور برونددو. يقددول االب 
كدداودو أيضددا: " بمناسددبة موتدده شددعرت بددان بعددض االشددخاص ممددن كددانوا 

ع القدانوني دي فرانجدا، وممدن كدانوا قدد أثدروا معارضين على الدوام لمشداري
كثيددرا ال دد ق ممسسددة الددروح القدددم، اذ ظهددر ذلددك فددي الخطدداب التددأبيني 
الذي وّجهه المطران الدى الندام فدي الكنيسدة وقدال: "اسدرعوا فالمسدوا هدذه 
الثيدداب، فانهددا سددتكون يومددا ذخدداعر قددديم. وك مددي هددو عددن المونسددنيور 

من ذلك بانه انما تكلم عن حسد لم يكدن لده  برونو فرانشيسكو. وقد فهمت
 (.21-21، 9ان يدوم بعد الموت ايضا )الدعوى 

اال ان المطددران لددم يضددطهد المحايدددين وال المخددالفين، ولددو اندده لددم يثددق    
بهددم، اذ اعتبددرهم خصددومه، الندده لربمددا لددم يفطددن ، بددانهم، والسدديما االب 

 واريندو اال النده كدان الدرعيم أنيبالي واالب فيتالي، لم يكونوا مع المطران 
الكنسدددي الشدددرعي، وانددده مدددع  المطدددران دآري دددو مندددذ ان اصدددب  الدددرعيم 

 الشرعي.
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يكتدددب االب كددداودو: "ان االب أنيبدددالي لدددم يتخدددذ موقفدددا فعليدددا فدددي تلدددك    
الخ فددات، اال ان محبتدده الكبيددرة للمطددران  وارينددو جعلددت الددداعرة االبرشددية 

 (.21، 9الدعوى )ضى" الجديدة ال تنظر اليه بعين الر 
ثم ان االب فيتالي كدان تلميدذا روحيدا لد ب أنيبدالي، واالب فيتدالي بددوره   

االبن الحبيب للمطران  وارينو، وهذا مما كان يزيد الظنون. ثم كانت هناك 
قضية دون فرانشيسكو دي فرانجدا، ويبددو بدان المطدران الجديدد كدان يتدودد 

اخيده، ويخالده أكثدر مطيعدا ومتواضدعا، أكثر الى دون فرانشيسدكو ممدا الدى 
 (.932، 9كما تقول االخت بري وليو )الدعوى 

ويعتقدددد االب كددداودو بدددان المونسدددنيور دآري دددو ، لتدددأثره بدددام خدددادم اه    
أنيبالي، عامله بقسوة. "وهذا ما لم اعلمده مدن القدانوني دي فرانجدا نفسده، 

بددل سددمعته مددن الددذي لددم يكددن يتشددكى قددط ولددم يكددن يددتكلم ضددد الرمسدداء، 
أشخاص آخرين كدانوا يعبدرون عدن اشدمعزازهم مدن عدداء السدلطة الكنسدية 

 (.25، 9الدعوى )لشخص دي فرانجا ومشاريعه"
وقددد رأينددا مددا أفادنددا بدده االب اليسددوعي  نددالبوني كيددف ان بعددض كهنددة    

الكاتدراعيددة القددانونيين كددانوا يعرقلددون االمددور ويبعثددون فددي نفددم المطددران 
 (.9،132الدعوى )حببة تجاه االب أنيبالي مشاعر  ير م

لدذلك، فحدين عدرض دون فرانجدا علددى المونسدنيور دآري دو، بعدد تعييندده    
ناعبا ل برشية، مسألة االنفصال التي حّلت بجمعيته الرهبانية النسدوية، لدم 
يددرى ، بعددد انتخابدده ، وجددوب ت ييددر االمددور، مدددعيا باندده يحتددرم االجددراء 

كن المطران السابق لم يكن قد تدرك شديعا مددّونا رسدميا، التدبيري السابق. ل
وكاندت الحاجددة ماسددة الددى تحديددد هويدة جماعددة روكددالوميرا المنفصددلة عددن 
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جماعة مّسينا. واضطّر دون فرانجدددددددا ان يقدم البنات الى المطدران بالثيداب 
التي كن يرتدينهن في مسينا، وهذا بدون رفّة جفن شدجعه علدى االسدتمرار 

 لدرب الذي سلكه حتى االن.في ا
لكنهددا كانددت جماعددة جديدددة، وكددان ال بددّد مددن تجنددب االلتبددام. تفيدددنا    

الراهبة فيرونيكا بري وليو "بشأن الثوب، كان خادم اه االب أنيبدالي يتمندى 
ان يحصددل تجديددد، اثددر انفصددالنا، بينمددا كددان المطددران يعددارض، بحيددح ان 

جري التجديد لراهبداتيي" ورّد االسدقف: خادم اه اضطر الى القول: "اني سأ
 (.932،  9"افعل ذلك" )الدعوى 

 
ولددم يكددن االب أنيبددالي، مددن جهتدده، سددوى الشددخص المطيددع للمطددران،    

واالمين، مقدما له دالعل كثيرة تشير الى تعلقه ومحبته في جميدع االحدول. 
حدين حتى انه لم يبق الاباليا تجاه ما شّن ضد االسقف من اشاعات. لدذا ف

بأنه مجرد خادم في الكنيسة، لم يتردد  1201وصفته جريدة جرمينال عام 
دون فرانجددا عددن الكتابددة الددى ابددن خالدده اوجينيددو توسددانو، مدددير الجريدددة، 
رسددالة مهمددة جدداء فيهددا: "عظيمددة هددي كرامددة جميددع الكهنددة، وأكثددر منهددا 
ن كرامددة االسدداقفة. لكندددك قددد تقدددول لددي: " ان االسدددقف والكهنددة ال يقومدددو

بواجبهم". فاقول: لست انت المسمول وال يمكنك ان تحكم ان كان االسدقف 
قاعما ام ال بخدمته الرفيعة. وان كنا جميعا ممنوعين من ان نديددددددن بعضنا 

(، فكدم 10: 12على حد قول الرسول " من انت لكي تددين أخدداك  " )روم 
ت تدينددده بددداالكثر محظدددور عليندددا ان نحكدددم علدددى رمسددداعنا الكنسددديين؟ وانددد

وتحقّددرهي اال اعلددم بانددك انددت ايضددا خاضددع ل سددقف،فان لدده السددلطان علددى 
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الضماعر كلها. وقد اتفق معك بدان هناك كهنة بوسعهم ان يخّلوا في شيء 
مدددا، ثدددم مددداذا؟ ال يحدددق الي كدددان ان يشدددتم أيدددا كدددان، وخاصدددة خددددام اه" 

 (.515توزينو، )
خيدرة محدط هجمدات كثيدرة. واضحى المونسنيور دآري دو فدي السدنوات اال   

نشدددر بعددددض المتهدددورين ورقددددة بعندددوان "االبرشددددية  1290ففدددي حزيددددران 
الجديدة" ، وبعنوان صد ير هدو "مدن يطعدن بالسديف، يهلدك بالسديف"، وفدي 
ذلك اشارة الى الورقة المنشورة سابقا ضد الكردينال  وارينو والتي كان قدد 

 أيدّها المونسنيور دآري و.
توزينو: "لقد تألم االب أنيبالي كثيرا. ويوما ما على  يكتب االب تيودورو   

الماعدة، وكان واياه فقط  االب كاتانيزي والناعب انتونوتشيو من سدان بييدر 
نيحيتو،  اضافة الى االب فيتدالي، وكندت أندا اخددمهم، كدانوا يتكلمدون عدن 
ي الحادح الذي أزعج المدينة. واني أذكر تعابير االب أنيبالي وقولده "انده فد

هدذا  الحدددح المددملم كلدده مددا كددان يثيدره شددديدا جدددا ان شددعب مسددينا يعددرف 
المطددران جيدددا ولددن ينخدددع، لددذا فاننددا نلقددى المطددران هادعددا، معتمدددا علددى 
شهادة ذوي الضمير الصدال ، عارفدا بانهدا ليسدت سدوى وشدايات. واالنكدى 

كبيدر" بان  الفكر يمكد بان من كتدب الورقدة هدم كهندة، لدذا فدان خطأهددددددددم 
(. انما لدم يكدن فدي المديندة مدن يسداند المطدران. لدذا كتدب االب 512ص )

 أنيبالي كلمة شديدة اللهجة: 
"احتجدداج اكليددروم مّسددينا ضددد الكتدداب التشددهيري المنشددور بدد  جدددوى     

ضددد شددخص سدديادة المونسددنيور ليتيريددو دآري ددو رعدديم اسدداقفة ورعدديم 
االحتجددداج لتفنيدددد ادعددداءات  الخدمدددة فدددي ّمسدددينا المحتدددرم". ولدددم يكدددن هدددذا
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واالحتمدداء ضددد اهانددات، نظددرا لليقددين بددان المطددران هددو خلددّو مددن مثددل هددذه 
االتهامات، بل كان الع ء الشأن واظهدار االحتدرام العدالي والمدودة العميقدة 
والخضوع المقدم والحب البنوي، كما حملنا دوما لراعيندا المدوقر" )كتابدات 

8 ،921.) 
ع هدددذا االحتجددداج مدددن قبدددل مجلدددم الكاتدراعيدددة لدددذلك عمدددل علدددى توقيددد   

 الكهنوتي وعدد كبير من الكهنة ونشره بشكل واسع.
لقد تحدثنا عن خدام الكنيسة من االكليريكيين، الذين كدان االب أنيبدالي    

، أيام حدثت مشاكل سببتها والدة 1521يعنى بتثقيفهم الروحي. وفي عام 
بدايددة الجمعيددة الرهبانيددة الرجاليددة، جمعيددة روكددالوميرا، أطلددق االب أنيبددالي 

 بانشاء أخوة مساعدين. وقد جرت االمور على النحو التالي.
، أضددداف االب أنيبدددالي فدددي حدددّي 1521فدددي االشدددهر االولدددى مدددن عدددام    

أفينيددون االب ب جيدددو مدداورو، بندددكتيني كاسددياني، الددذي قدددم الددى مسددينا 
هددذا التوجدده الجيددد  لبيددع أرض واصدد ح ديددر مددن أديددرة رهبنتدده. واذ شدداهد

الولعددك أوالد الخدمددة، اقتددرح علددى االب دي فرانجددددددا باندده قددد آن االوان ان 
يحقددق حلمدده القددديم، وان يكددون الددى جانبدده مددن يسدداعده ، بعددض هددوالء 
الشباب اذ يرتدون الثوب المكرم، فانهم كانوا يبدون استعدادات تقوى ولم 

 (.118-112، 9الدعوى )يكونوا يفكرون بترك الجمعيدة"
كدانون االول قدد ندوه بنيتده هدذه فدي رسدالة  99وكان االب أنيبالي مندذ    

الى المونسنيور  وارينو: " كنت قد شرعت، كمدا تعلدم نيدافتكم، بفدت  ميدتم 
للذكور وجماعة االكليريكيين، هدفه تربية اليتامى وتبشير الفقراء، ولتأمين 

ابتددئ بتكدوين جماعدة  خدمة منتظمة لهدذه الممسسدة الناشدعة، وبدودي ان
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صدد يرة مددن أخددوة علمددانيين لخدمددة الجماعددة والقيددام بجمددع الصدددقات فددي 
صال  االيتام. بوسع هوالء االخوة ان يرتدوا ثوبا بسيطا لرهبندة مدا.  واندي 

، 8كتابدات )أضع هذا كله لحكم وارادة نيافتكم، وانتظر أي قدرار مدن قدبلكم" 
311.) 

اي لتحقيق هذا المشروع واقعيدا. وربمدا كاندت انما لم يكن قد استقّر بعد الر 
مشاكل جمعية الراهبات قد حّدت من ر بتده. امدا االن، وبعدد ان حثّده علدى 

 ذلك االب ماورو، فانه شعر بانها ارادة الرب.
أيدار،  11لذلك تّم تلبيم االخوة المساعدين الث ثة االواعدل، يدوم االحدد    

االم )فرانشيسددكو دي  ري وريددو  االم ب جيدددو(،)وهددم: ب جيدددو روميددو 
االم جدددوزيبي(. وقدددد تدددرأم الرتبدددة االب )، كدددارميلو كاالبدددددددددددددرو (بينيدددديتو
 (.118-112، 112ن 9؛ الدعوى 93-91سانتورو، )ماورو 

وكان االب أنيبالي يولي أهمية كبيرة للثدوب المكدرم، لقدد كدان بالنسدبة    
وح ايمدان واحتدرام ورزاندة، النده ع مدة اليه بمثابة سّر، وينب ي ارتددامه بدر 

التكريم الخداص ه. وبنصديحة مدن االب مداورو اختدار ثوبدا طدوي  اسدود 
شددبيها بثددوب البندددكتيين، يلّمدده فددي الوسددط حددزام جلدددي، ورداء مددع  طدداء 
رام كقلنسددوة الرهبددان، وعلددى الصدددر صددليب أحمددر مددع الكتابددة "اطلبددوا : 

 (."     91، 9لدعوى ؛ ا93سانتورو، )".Rogateروكاتي 
أول ابدددددراز ندددددذور رهبانيدددددة الخدددددوين  1522نيسدددددان  93وجدددددرى فدددددي    

مساعدين، االم ب جيدو واالم بينيديتو، وهما نذرا العفة والص ة من أجدل 
 الدعوات ، ووعدا الفقر والطاعة.
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وسددرعان مددا نمددا هددذا البددرعم الصدد ير، فكددان ابددراز النددذور ل بدداء دي    
كاتددانيزي، والشددمام دآ وسددطينو وبعددض خدددام المددذب   فرانجددا، بوندداري و،

. وتقددمت الجماعدة الجديددة بعدد ايدام 1200ايار  1من االكليريكيين، في 
-219، 9الدددعوى )الددى المطددران لوتيريددو دآري ددو لكددي تحظددى برعايتدددددددده 

211.) 
وقددد اتخددذت المجموعددة الجديدددة اسددم "االكليددريكيين القددانونيين للطلددب    

 روكاسيوني( ".) االنجيلي
وكدددان المونسدددنيور دآري دددو يفكدددّر بجماعدددة كنسدددية تعدددّد لددده كهنددددددددددة    

ل برشية. لذا، فما ان ارتسدم االبدوان كاتدانيزي ودآ وسدطينو كداهنين حتدى 
عينهمددا فددي الرعايددا. ومثيددر هددو مثددال االب انطونيددو كاتددانيزي، فقددد أبدددى 

البرشدية، لدذا اقتدرح الكداهن المطران ر بته اكثر من مرة بانده سديعينه فدي ا
علدددى االب أنيبدددالي ان يعينددده لمديندددة تاورميندددا، حيدددح بوسدددعه ان يسددداعد 
الخددوري الطدداعن فددي السددن، كمددا بوسددعه ان يكددون مرشدددا للراهبددات بنددات 

. وبقدي كاتدانيزي فدي تاورميندا حتدى 1209ال يرة االلهية، وهكذا كان عدام 
هنددة الددى فددورتزا دآ ددرو ، ثددم ارسددله المطددران دآري ددو كدرعيم ك1205عدام 

آب  2)مسينا(، واوكل الى االب دي فرانجا بان يمنحه التسلم القانوني في 
1205. 

يذكر ذلدك االب دآ وسدطينو فيكتدب : "بالنسدبة لطاعدة الرمسداء لدم يكدن   
(. وهكدذا فدان دي 111، 9)االب أنيبالي( يمشي، بل كان يحّلق" )الدعوى 

ه للندام قدال: "اندي ربّيتده بمدودة كبيدرة، فرانجا رافق ابنه الروحدي. واذ قدمد
وثقفته بما يكفي فدي مددارم المعهدد الكهندوتي، وحصدلت لدي التعزيدة بدان 
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أراه كاهنا بعد عشر سنوات تقريبا قضاها في ممسستي، حتدى اندي دعوتده 
ابني الحبيب. فاني أقّر امامكم، يا أهالي فورتزا، باني كنت أفكر ان احتفظ 

سددام فددي ممسسددتي، رفيقددا وربمددا أيضددا خلفددا بدده عندددي، وجعلدده حجددرة ا
لرسالتي الخيرية الوضيعة. لكن اه دبّر شيعا آخر. اردته حاصدا في حقدل 
ممسساتي،لكن الرب ارسله ليحصد في الحقل الروحي فدي فورتدددزا دآ درو. 
واني امتدح وابارك التدابير االلهية، وانا سعيد بان ابندي الروحدي، بدل بكدر 

االن هندددددا بفضدددددل عنايدددددة اه راع وأب النفسدددددكم"  اوالدي بالمسدددددي  هدددددو
 (.929-921، 2)الكتابات 

ظل االب كاتانيزي روكاتسيونيستيا بالروح على الدوام، وابنا ودودا ل ب    
أنيبالي. وقد قّدم أكثر من مدرة اسدتقالته مدن رعاسدة الكهندة لكدي يعدود الدى 

 رهبنته، اال ان المونسنيور دآري و لم يسم  له بذلك.
وكان االب أنيبالي قد تصور مندذ البددايات جمعيدة رهبانيدة حقيقيدة، لدذا    

فهددو منددذ البدايددة أعلددن عددن ابتددداء قددانوني سددوف يعمددل بدده فددي الوقددت 
، باسدددمي 1201أيلدددول  12المناسدددب. وفعددد ، فانددده يعلدددم المطدددران، فدددي 

جمعيتيددده: روكاتسيونيسدددتيو قلدددب يسدددوع و بندددات ال يدددرة االلهيدددة للقلدددب 
 ستمع اليه يحدثنا عن سير االمر.االقدم. لن

" اندده مددن االهميددة بمكددان اعطدداء االسددماء للمشدداريع، كمددا ل شددخاص.    
رفعددت صددلوات مدددة سددنين عديدددة الددى اه العلددي، أب االنوار.ومنددذ ثدد ح 
سددنوات حصددلت الرعايددة الروحيددة الحبددار الكنيسددة المقدسددة، بحيددح حصددل 

ماء الموضدددوعة الرسدددالة وثدددوق بصدددلواتهم وبركددداتهم. ولكدددي تطدددابق االسددد
( ، فكددرت اندده Rogateاطلبددوا )المقدسددة المتخددذة مددن كدد م االنجيدددددل 
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ينب ي قبل كل شيء ان احدد تلك الص ة باسم، واختيارها تسمية وعرضها 
علدى انتبدددددداه االخددرين ، لمدا كددان يتكددون كممسسة.صدلينا وانتظرنددا سددنوات 

 .Rogate: اطلبوا  كثيرة. واخيرا استقّر فكري على تلك الكلمة
" وقدد خصددص شددهر كددانون الثدداني مددن هددذا العددام السددم يسددوع االقدددم    

لهذه النية  ايجاد االسماء المناسبة. وآخر يوم فكرت باسدم بده اتمكدن مدن 
تسمية الص ة للحصول على فعلة صالحين للكنيسة المقدسة، وان لم أكن 

سبًا أكثدر مدن أي اسدم روكاتي( بدا لي خاصا ومنا)مخطعا، فان هذا االسم 
آخر. ومع ذلك فاني لم أعلنه الحد، وفي فرصدة رحلدة الدى رومدا، سدمحت 
لنفسددي ان أعرضدده علددى كرادلددة مرمددوقين مددن كرادلددة الكنيسددة المقدسددة، 

 فاعجبهم االسم وبدا لهم مناسبًا جدا.
"وكان ايجاد هذا االسدم بمثابدة حدّل عقددة عويصدة. وسدرعان مدا ظهدرت    

 أخرى.في فكري اسماء 
، الفكددرة 1201أيلددول  12" كتبددت يددوم عيددد ارتفدداع الصددليب المقدسددن    

العامة لهذه ممسسة الخير التقوية على ورقة، واالسماء التي بها كنت اود 
تسدددددمية الصددددد ة للحصدددددول علدددددى فعلدددددة صدددددالحين للكنيسدددددة المقدسدددددة، 
وللجمعيتددين الرهبددانيتين. وقدددمت كددل شدديء فددي اليددوم عيندده الددى سدديادة 

، الذي قدرأ الورقدة، واعطدى موافقتده بهدذه الكلمدات "نوافدق باعجداب مطراني
علددى االسددماء المكتوبددة ادندداه، للمشددروع الخيددري التقددوي للكدداهن القددانوني 

 أنيبالي دي فرانجا في مسينا.
 "وفي ال د، عيد اسم مريم العذراء القديسة، وثامن يوم علدددددى    
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لرهبانيتدددددان فدددددي كنيسدددددتي والدة مدددددريم القديسدددددة، اجتمعدددددت الجمعيتدددددان ا
الممسسدددتين، وبرتبدددة بسددديطة أعلندددا عدددن االسدددمين، مدددع اضدددافة تكدددريم 

 االسمين ال اسمي يسوع ومريم.
 "وهوذا االسمان اللذان حددا بهما:"   
. دعيدددت الصددد ة للحصدددول علدددى فعلدددة صدددالحين للكنيسدددة المقدسدددة: 1  

 روكاتي  روكاتسيوني(، من ك م االنجيل : اطلبوا ،)الطلب االنجيلي 
. وسدددمي بيدددت الكهندددة الرهبدددان، الدددذين لهدددم هددددفا الرهبندددة والخيدددر: 9   

 ممسسة الطلب االنجيلي )روكاتسيوني( .
. ويسددمى الكهنددة الدددذين ينتمددون اليهدددا: االبدداء الروكاتسددديونيون، او 3   

 "الروكاتسيونيون" بكل بساطة.
انتدداب  وفي االمكان تسدمية "الطلدب االنجيلدي" بتعبيدر مقددم آخدر هدو   

ال يددرة االلهيددة لقلددب يسددوع. وبالتددالي فددان بيددت الراهبددات يسددمى ممسسددة 
ال يددرة االلهيددة، وتتخددذ الراهبددات اسددم بنددات ال يددرة االلهيددة لقلددب يسددوع، او 

 والخ(. 291، 9ببساطة "بنات ال يرة االلهية")الدعوى 
كددرر االب أنيبددالي للمونسددنيور دآري ددو  1203وبمناسددبة تهدداني العددام    
 ب حماية الجمعية الص يرة بقوله:طل

" الحماية أخيرا نطلب، اذ اننا بجهود مضنية نسعى نحو تحقيق هددفنا فدي 
القديسددة، اعددداد وتثبيددت جمعيددة رهبانيددة وضدديعة لهنددة مكرسددين لرسددالة 

اجتمعددت الجمعيتددان الرهبانيتددان فددي كنيسددتي الممسسددتين، وبرتبددة بسدديطة 
 سمين ال اسمي يسوع ومريم.أعلنا عن االسمين، مع اضافة تكريم اال

 "وهوذا االسمان اللذان حددا بهما:"   
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. دعيدددت الصددد ة للحصدددول علدددى فعلدددة صدددالحين للكنيسدددة المقدسدددة: 1  
 روكاتسيوني(، من ك م االنجيل : اطلبوا ، روكاتي )الطلب االنجيلي 

. وسدددمي بيدددت الكهندددة الرهبدددان، الدددذين لهدددم هددددفا الرهبندددة والخيدددر: 9   
 لب االنجيلي )روكاتسيوني( .ممسسة الط

. ويسددمى الكهنددة الدددذين ينتمددون اليهدددا: االبدداء الروكاتسددديونيون، او 3   
 "الروكاتسيونيون" بكل بساطة.

وفي االمكان تسدمية "الطلدب االنجيلدي" بتعبيدر مقددم آخدر هدو انتدداب    
ال يددرة االلهيددة لقلددب يسددوع. وبالتددالي فددان بيددت الراهبددات يسددمى ممسسددة 

لهيددة، وتتخددذ الراهبددات اسددم بنددات ال يددرة االلهيددة لقلددب يسددوع، او ال يددرة اال 
 والخ(. 291، 9ببساطة "بنات ال يرة االلهية")الدعوى 

كددرر االب أنيبددالي للمونسددنيور دآري ددو  1203وبمناسددبة تهدداني العددام    
 طلب حماية الجمعية الص يرة بقوله:

و تحقيق هددفنا فدي " الحماية أخيرا نطلب، اذ اننا بجهود مضنية نسعى نح
اعدددداد وتثبيدددت جمعيدددة رهبانيدددة وضددديعة لهندددة مكرسدددين لرسدددالة الطلدددب 

روكاتسيوني(  لقلب يسوع، وانقاذ اليتامى وتبشير الفقراء، وذلك )االنجيلي 
بنعمة الرب. اننا بهذه الطريقة سنهيا لسيادتكم فريق كهندة مدرتبط بوثداق 

، 9الدعوى )ة وأمر من قبلكم"الوعد الرهباني، مستعدا على الدوام الية اشار 
1003.) 

ولم تكن المتاعب التي سببتها االحدداح المشدار اليهدا لتحدبط همدم االب    
أنيبالي، بل على العكم، كان يتخذ منها دافعدا النمداء ثقتده بداه وللتفكيدر 
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دومددا بمشدداريع روحيددة جديدددة، كمددا كددان يسددّمي مبادراتدده، فيسددتمطر علددى 
 المشروع مراحم اه.

لذا يكتب: " انه لمعلوم بانه حين يضع المرء يده على مشدروع مدا، فيده    
بشدددكل مدددن االشدددكال مجدددد اه وخيدددر بعدددض االنفدددم، فددد  بدددّد ان تظهدددر 
صعوبات تتقاطع مدع المبدادرة التقيدة محاولدة هددمها. لدذلك كاندت المشداكل 
تحيط بمشروعنا التقوي الخيري وتحاول ا راقه من كل الجهات، وذلك مندذ 

فكيدددر بددده. وقدددد تفاقمدددت يومدددا  بعدددددددد يدددوم وبكدددل التعقيددددات، بحيدددح ان الت
المشروع حّوط بمتاعب واشرف ألف مرة على الموت وكاد ان يجهدض قبدل 

 (. 5، 1201والدته" )دي فرانجا، 
" وكددان يبدددو باندده سددوف ينحددّل، لكندده لددم ينحددل بالفعددل، الن مسدداعدات    

نما للتمرم على صدعاب جديددة  ير متوقعة ومشجعة جعلته حّيا وقاعما، ا
 (.2، 1212دي فرانجا، )وتذوق آالم جديدة" 

"وحددين يت لددب القلددق علددى مشدداريعنا، فاندده ال يبقددى لنددا سددوى االستسدد م 
للمشيعة االلهية التي تعمل كل شيء جيدا حتى لو لدم نددرك نحدن االمدور. 

أرى انما في حالتي أنا، كان هناك ظرف خاص يجعل كأسي اشّد مرارة: أن 
بدددرعم مشدددروعي التكريسدددي يت شدددى، مدددع انددده ذو هددددف مقددددم والتزامدددا 
بالوصية السماوية "اطلبوا اذا الى رب الحصاد، فيرسل فعلدة الدى حصداده". 
لذا فان النكوص عن هذا الشعار المقدم الدذي بده تشدع واحددة مدن أجمدل 
عبارات قلب يسوع االقدم وخ ص االنفم باقصر الطدرق وأوثقهدا، يعندي 

 (.5، 1201دي فرانجا، )لي عن الهدف" التخ
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وكان الحاضر ي ددو كدل يدوم أشدّد صدعوبة، تعقيددا وباعثدا علدى اليدام.    
حتى عّنت له فكرة  خ قة، أومضت في عقدل الكداهن الدذي ابتددأ المشدروع 

فقد كان دي فرانجا يعتبر نفسه هكذا، الن ممسم المشروع الحقيقدي هدو )
ت هدذه الفكدرة ذاتهدا ابندة لكلمدة كبدرى فدي يسوع المسي  نفسده( ، وقدد كاند

االنجيددل، وهددذه ايضددا وليدددة فكددرة أعظددم واسددمى هددي الددروح القدددم، الددذي 
يهدّب حيددح يشدداء، وكدان قددد فعددل قبدل سددنوات عديدددة مدن البدددء بالمشددروع 

 التقوي، أي  منذ الشباب الروحي المبكّر.
ومددن التواضددع )"بوسددعنا ان نسددّمي ذلددك " ايحدداء انجيليددا، وفكددرة الهيددة"    

التخفيف من التعبيدر هدذا(، عرفهدا الكداهن الحقيدر بدادئ المشدروع ورافقتده 
في مشدروعه الصدعب، وقدد اعتبرناهدا ونعتبرهدددددددا االسدام الدذي عليده قدام 
المشددروع التقددوي هددذا، بددل المفتدداح الددذي فددت  لنددا بعددض خددزاعن المددراحم 

 مشروع التقوي.االلهية، وسرّا للنعم االلهية المشتهاة، في صال  ال
" امددا فددي مددا يخددص الكنيسددة الكاثوليكيددة المقدسددة، والمجتمددع، والعددالم    

كله، فقد كان هذا هو الواسطة لكل الخيور وكل خ ص سواء في الزمن أم 
 ل بدية.

"ومددع ذلددك فاندده خدد ل عشددرين قرنددا )وهددذه هددي الحقيقددة( بقيددت هددذه    
االنجيل المقدم نفسه، مع روكاتي( دفينة ومهملة في  صفحات )"الكلمة" 

انها "وصية" واضحة ومكررة لربندا يسدوع المسدي ، علدى الدر م مدن احتدواء 
هددذه "الوصددية" االلهيددة الصددادرة عددن قلددب يسددوع علددى سددر عظدديم لخدد ص 

 الكنيسة والمجتمع. انها من اسرار اه التي ال يمكننا شرحهاي
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بشدكل العدق مدن  "والقدام والبركات. تدرى مدن سديقوم باقامدة القدداديم   
أجدددل هدددذا المشدددروع التقدددوي لكدددي يسدددتمطر عليندددا البركدددات االلهيدددة؟ فهدددل 
يضعف مشدروع هدو الوحيدد فدي الكنيسدة، باالضدافة الدى خد ص النفدوم، 
ويهددددف نحدددو اكمدددال تلدددك الوصدددية االلهيدددة "اطلبدددوا اذا الدددى رب الحصددداد، 
فيرسدددل فعلدددة الدددى حصددداده"؟ وكيدددف ال نثدددق بقلدددب يسدددوع االقددددم الدددذي 

 صنا؟.  "يخل
" فددان كددان فددي العددالم أنددام تهّمهددم كثيددرا هددذه الكلمددة االلهيددة "اطلبددوا:   

روكدداتي" ، فهددم الشددك االسدداقفة. انهددم بنددوع أفضددددددددددل  يشددعرون بضددرورة 
الحصول على كهنة مرسلين مدن قبدل اه حقدا، ومددفوعين مدن قبدل الدروح 

 القدم.
مشدروع التقدوي بكدل جدوارحهم. "ف  يستطيع الكهنة اال ان يتقبلوا هدذا ال   

وان سدددالتهم مسددداعدة ناجعدددة، فدددانهم لدددن يسدددتطيعوا نكرانهدددا. ولكدددن، أيدددة 
مساعدة؟ هل كمية من المساعدات النقدية؟ك  ، وابداي النه ليم باالموال 

 تنشأ مشاريع الرب، بل باحتقار المالي
طلدب "لذا فاني اتقدم الى أحبار الكنيسة القديسدين، شدارحا لهدم شدعار ال   

االنجيلي المنصوب ليم فوق أبراج عالية، بل في بيدوت الفقدراء الوضديعة 
، واسالهم راكعا "مسابقة روحية محضدة مدن الصدلوات والبركدات فدي الفعدل 

دي فرانجدان )االسمى من أفعال ديانتنا المقدسة، اعني في ذبيحة القدام" 
1212 ،2-1.) 

االلهيدة": "حظدي المشدروع  ويكتب االب أنيبالي ايضا فدي "مدذكرات الدنعم   
اسقفا مدن صدقلية قبلدوا ان  91بنعمة كبيرة، هي ان  1525في هذا العام 
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يقدسددوا "القدددام الرسددولي" السددنوي مددن أجددل المشددروع، بتقددادم وبركددات" 
 (.139، 1الدعوى )

ومع ذلك، فان دون فرانشيسكو دي فرانجا كدان مدا يدزال يلد  فدي البقداء    
ف" بين االخوين كان يتنداول االختيدارات الروحيدة في المشروع. والن "الخ 

والتربوية للمشورع وأشخاصه، ولتيقن االب أنيبدالي ان ذاك االنفصدال انمدا 
 1525قدددد حصدددل الن العنايدددة االلهيدددة ارادتددددددده، وضدددع فدددي نهايدددة العدددام 

"شروطا" لقبول الراهبات المنفص ت مجددا. وقدد كدان القصدد التوصدل الدى 
رادة الددرب.  يددر ان دون فرانشيسددكو لددم يكددن ليقبددل طبعددا اشددارة مددن قبددل ا

. وكدان االب انيبدالي مدن 1525بمثل تلك الشروط، ال سابقا وال االن عدام 
ناحيتددده، يكدددّن مدددودة كبيدددرة الخيددده، لكنددده كدددان يشدددترط فدددي قبدددول راهبدددات 
روكددالوميرا مجددددا ، ان هددن اعتددرفن بخطددأهن سدداعة االنفصددال، قبددولهن 

 قد أضيفت مع بظهور الجمعية الرهبانية الرجالية.ل نظمة التي كانت 
فقدط سددوف يعدود دون فرانشيسدكو الدى مهمتدده.  1205بعدد زلدزال سدنة    

فنسمع االب أنيبالي يكتب الى االب بالما: " لقدد أرسدل الدي اخدي، علدى يدد 
الكدداهن القددانوني فيتددالي، كلمددات عذبددة علددى  يددر عادتدده. وهددو يلددّ  علددى 

 (.21 ،1التوحيد" )الكتبات 
عندعدددذ دّون االب أنيبدددالي ميثاقدددا. وقدددد كدددان ناعبدددا أبرشددديا فدددي مّسدددينا    

 عهدذاك دون لويجي اوريوني.
يشددهد االب فيتددالي بقولدده: "ان خددادم اه بقدددر مددا كددان متألمددا بسددبب     

الهددرب الددذي عرفتدده مرحلددة االعددداد، هكددذا كددان يتمنددى العددودة، وقددد كنددت 
خددددادم اه ودون اوريددددوني بهددددذا حاضددددرا فددددي الحددددديح الددددذي جددددرى بددددين 



 163 

الخصددوص. وقددد كددان دون اوريددوني معارضددا، الندده كددان يعتبددر اسددتحالة 
الدمج  أدبيا في روح القانوني أنيبالي دي فرانجا، ومع ذلدك فدان خدادم اه 

 (.23، 9كان متسامحا جدا خلقيا، وأظن ماليا ايضا" )الدعوى 
يددذكر رأيدده: "أندده ال يتقبددل يحدددثنا االب أنيبددالي عددن لقاعدده بدددون اوريددوني و 

تنازل اولعك الراهبات لنا بشكل متواضع وكليي بينما انا، والقانوني فيتالي، 
 (. 28، 1واالب بوناري و كنا مقتنعين" )الكتابات 

ان  قددرار دون اوريددوني الثابددت شددجع االب أنيبددالي، الددذي اضددافة الددى    
فحات "مدن أجدل صد 10الميثاق كان قد ارسل الى أخيده رسدالة مكوندة مدن 

دمددج حقيقددي وتدداّم"، لكندده لددم يكددن مرتاحددا. اذ نلقددى االب بالمددا يكتددب "اننددا 
صّلينا الن الخطر كان بالنسبة الينا ايضا في شخص راهباته، اللواتي ر دم 
قيددامهن بددالعودة، كددان علدديهن القيددام بسددتة أشددهر را بيددة وسددنة ابتددداء" 

 (.28، 1)الكتابات 
ة بالنسبة لدون فرانجا وراهباتده، لدذا فلدم يدتّم لقد بدت هذه الشروط ثقيل   

 شيء. لذلك عرفت طلبات الدمج نهايتها من قبل دون فرانشيسكو.
، 1203آب  2ولكددن بارتقدداء البابددا بيددوم العاشددر العددرش البددابوي فددي    

وكددان مددن أهدافدده اصدد ح المعاهددد الكهنوتيددة، فاندده قبددل كددل شدديء أل ددى 
ن يسكن في جماعدات المعاهدد الداخليدة مدن االكليريكية الخارجية، ونّظم بأ

 يوّد التقّدم الى الرسامات.
وقددد طّبددق المونسددنيور دآري ددو فددي مّسددينا هددذا المرسددوم البددابوي حدداال،    

وعممه ايضا على االكليريكيين الذين كدانوا فدي حدّي أفينيدون مدع االب دي 
 فرانجا.
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ب أنيبددالي، كددان هددوالء منددذ سددنوات يقومددون بددابراز وعددود سددنوية امددام اال
والمطددران علددى علددم بددذلك، لددذا فلددم يكددن فددي االمكددان اعتبددارهم اكليددريكيين 

 خارجيين، النهم ال يعيشون في عاع تهم، بل في الجماعة.
، ابل ندددا )االب 1202يخبرنددا االب سددانتورو انددده "فددي يددوم مدددن أيلددول    

بويددة، أنيبددالي( مددا رسددمه المطددران للعددام التددالي، فددي أعقدداب االجددراءات البا
وبما ان افتتاح المدارم كان قد اقترب، أضداف: "انندا جمعيدة رهبانيدة، لدذا 
علينا االن ان نتوقف عن الدراسة سنتين، لكي نقوم باالبتدداء، ونعمدل فدي 

 (.20سانتورو، )الممسسة. وبعد ذلك سنرى ماذا يريد الرب منددددددددا " 
احددد، فددرأى  االب خدد ل أيددام قليلددة لددم يبددق فددي الممسسددة اكليريكددي و    

أنيبددالي نفسدده وحيدددا، محاطددا فقددط بدداالب بوندداري و، واالخددوين المسدداعدين 
 االم جوزيبي انطونيو واالم ب جيدو والكاهن الشاب بانتاليوني بالما.

يكتب االب، انيبدالي جوابدا لواحدد مدنهم طلدب ان ي فدر لده فيقدول: "دون    
ليدريكيين الدذين احببدتهم أي توقع ، لقد كانت صدمة لدي م دادرة جميدع االك

كثيرا. لقد كندت واثقدا مدن أمدانتهم وثبداتهم، اللهدم اال الدبعض. واالن، فداني 
قد استسدلمت الدى المشديعة االلهيدة التدي تددبر كدل شديء، وهدي مدن الشدّر 

 (.309-301نفسه تمتينا خيرا" )توزينو، 
االكليدريكيين، قد رأينا انه من بين أفراد جماعة حّي أفينيون، بعد هجددددددددددرة 

كدددان االب بانتددداليوني بالما.انددده سدددوف يصدددب  احدددد المعددداونين الفعدددالين 
 واالمينين ل ب دي فرانجا. لذا ال بّد من كلمة نقدمه بها.
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كان االب بالما كاهندا شدابا مدن تشديليي ميّسدابيكو، جداء مسدّينا الكمدال    
ليّ  الدذي  دروسه الجامعية. واليجاد سكن، لجأ الى صديقه االب فينشنتزو

 كان من أبرشيته واستاذا لفلسفة القانون في جامعة مّسينا.
وقددد كددان االب لدديّ  مددن المعجبددين بدداالب أنيبددالي، وكددان قددد نشددر فددي    

كتيبا يمتددح فيده المشدروع. لدذا فانده سدأله ان يمدن   1209كانون الثاني 
 الضيافة لصديقه في حّي أفينيون.

 الضيافة أمرا مقدسا، قبله بطيبة خاطر.واالب أنيبالي الذي كان يعتبر 
وسرعان ما أضحى االب بالما ابنا روحيا لد ب دي فرانجدا، وجذبده اليده    

روح الفقددر والصدد ة والمحبددة التددي كانددت لرجددل اه هددذا، لددذا تددرك الدراسددة 
ومن  ذاته للمشروع بشكل كلي، وقد فعدل ذلدك، كمدا يقدول االب سدانتورو، 

لود حديثا. لذا فانه ابتدأ مع االم جدوزيبي انطونيدو ببذل الذات وحمية المو 
ميلددي، الددذي كانددت لدده بعددض الممارسددة، بجمددع الصددناديق لخبددز القددديم 
انطونيددو فددي مدددن منطقددة مسددينا، محرضددا الجميددع باحاديددح مددمثرة للقيددام 
بفعل المحبة تجاه أيتام القديم انطونيو. ثم مدا لبدح ان وسدع رقعدة عملده 

الدددر م مدددن صدددعوبات وسددداعل التنقدددل فدددي ذلدددك علدددى صدددقلية كلهدددا، علدددى 
 الزمدددددددان 

 (.35سانتورو، )
 

 انتشددار  المشددر و ع 
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، بافتتاح بيدت تاورميندا، كمدا يسدميها االب أنيبدالي  1209ابتدأت عام    
. وأخيددرا فددان 1200"االبنددة البكددر". وكانددت االجددراءات قددد بدددأت منددذ عددام 

مددن ديددر الكبوشدديين القددديم. وكمددا فددي البلديددة قددررت ان يقدددم بايجددار جددزء 
 جميع تأسيسات أبينا انيبالي، لم تخل هذه الممسسة االولى من صليب.

كددان الطددابق االرضددي للدددير مسددتخدما كسددجن تددأديبي، فطلددب  الكدداهن    
القانوني أنيبالي الطابق العلوي بأكملده، لكدن  البلديدة كاندت تريدد االحتفداظ 

 اعة للفرقة الموسيقية في المدينة.بقسم منه لمدرسة الموسيقى وكق
 وكان عليه ان يناضل كثيرا القناع هيعة البلدية وانهاء العراقيل.   
الددى تاورمينددا أول خليددة  1209كددانون الثدداني  1وأخيددرا ،  ددادرت فددي    

راهبات. "لقد كدان أول ابتعداد للراهبدات عدن بعضدهن، بعدد ان كدن متحددات 
ع ينفصددل عددن النبتددة الم روسددة فددي بمددودة شددديدة فددي الددرب. كددان أول فددر 

مسددينا لكددي يددزرع فددي مندداطق أخددرى، وهكددذا أخددذت حّبددة الخددردل تبسددط 
 (.399أ صانها" )فيتالي، 

وشاء االب أنيبالي ان يتّم ذلك " برتبة وموعظة ارسال". وهوذا بعض نتدف 
 من وعظه بالمناسبة:

هدددذه  " ايتهدددا البّنيدددات العزيدددزات. انددده حددددح تددددبيري جديدددد يتحقدددق فدددي   
الممسسة الص يرة لبنات ال يرة االلهية. انكدن االن مسدتعدات علدى الرحيدل 
لتاسدديم بيددت جديددد، الفتتدداح ميددتم جديددد. وفددي هددذه اللحظددات، المهمددة 
بالنسبة الينا، تردنا أفكار وخدواطر كثيدرة، ومشداعر تداثر عديددة تعدتلج فدي 

بات هذه، القلب. فلو نحن عدنا الى الماضي لكي نتتبع أصل ممسسة الراه
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ولو حاولنا تذّكر وقاععها وأحداثها، فاننا نلقدى يدد اه بشدكل ملمدوم، هدي 
 التي قادتنا بشكل عجيب حتى هذا الحّد"

وراح يعدد الصعاب التي مرت والتي تّم تجاوزها بعون الرب، كما تحددح    
عدن الرسددالة المعهددودة الدديهن فدي تاورمينددا، واوصدداهن بالصدد ة، والفطنددة، 

 والوداعة، والنظام، وال يرة، واالتحاد الروحي. وختم قاع :والمحبة، 
 
"ليمنحكن يسوع بركته. واندي اسدم  لدذاتي بدان اعطيهدا مسدبقا بصدفتي    

خادمددده. فابدددارككن، ايتهدددا البندددات العزيدددزات. واندددي اذ أرى بدددان آمدددالي قدددد 
تحققددت، فدداني اراهددا فدديكن ، فددي أمددانتكن. لددذا أبددارككن كددأب، يددا بنيدداتي 

 . وليبارك الرب خطواتكدددددن" بدموعي
 (.922، 2الكتابات )

هكددذا افتددت  الميددتم ومشدد ل الفتيددات الخارجيددات لتعلدديم الددنقش والخياطددة 
 وال زل والورد الصناعي والموسيقى.

محطددة تاورمينددا( الخيددر )واذ الحددظ دون مدداريو فيكيددو، خددوري جددارديني    
فرانجدا للحصدول علدى  الذي تصنعه الراهبات في تاورمينا، سدعى لددى دون

 بيت في رعيته ايضا.
فددي جددارديني )مسددينا( البيددت الثدداني  1203آذار  98ففددت  هكددذا فددي    

 ل ناح مع قسم خارجي.
ومضددى االب انيبددالي مددع االب بالمددا فددي تشددرين االول وتشددرين الثدداني    
الى مقاطعة بوليا. وشاءت العناية االلهية هذه الرحلة تمهيددا  1205عام 
ذ المنطقددة ملجددأ للمشددروع. ذلددك ان االب بالمددا، لدددى زيارتدده بلدتدده التخددا
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سددنوات مددن ابتعدداد، انتهددز الفرصددة لكددي يعددرف  1تشدديليي ميسددابيكو، بعددد 
االب دي فرانجددا وممسسددته التقويددة ، حاثددا االبدداء الكبوشدديين الددذين كددانوا 

حيدة قريبين في فرانكافي  فونتانا على دعوة االب أنيبالي للقيام برياضدة رو 
للرهبندددددة الث ثيدددددة للفرنسيسدددددكان. وتّعدددددرف فدددددي تشددددديليي الدددددى الراهبدددددات 
الدومنيكيات لسان سيستو فيكيو، وقد اختارت ممسستهن، خادمدة اه االم 

( بع بضع سنوات هذه البلدة لمنفاهدا، 1212-1532ماريا أنطونيا الليا )
ر فيهددا واتخددذت االب انيبددالي مرشدددا روحيددا لهددا . ولهددا مراسدد ت وايدداه تعّبدد

 (.2095، 88عن تقديرها الكبير ل ب أنيبالي. )الوثاعق 
تشدرين الثداني نلقداه فدي  روتداليي لددى  3تشدرين االول وحتدى  91ومنذ 

االباء اليسوعيين يعظ ويقيم ث ثية ، ثم يعود الى تشيليي وفرانكافي ، هّمه 
 خاصة نشر العهد المقدم ل تحاد التقوي ولخبز القديم انطونيو.

ومضى الى أوريا ايضا. يذكر دون باسدكوالي تلدك الزيدارة فيكتدب: " لقدد    
قدمدده الددّي رعدديم الكهنددة دون كوزيمددو فيريتددي، الددذي كددان قددد قصددده أوال 
طالبددا اليدده مقابلددة االسددقف، المونسددنيور انطونيددو دي تومددازو. فاسددتقبله 

 ،3توزيندو )الحبر صباح ال د، واعجب بتوقد  يرته ومنحه وعدودا سدخية" 
829.) 
امدددا سدددبب زيارتددده للمطدددران دي تومدددازو فهدددو الن هدددذا الحبدددر، كسدددلفه    

المونسنيور  كارجولو، كان قد انتمى الى العهد المقددم، وكدان يعدرف دي 
فرانجا، وكان قد طلدب اليده ان يفدت  بيتدا فدي اوريدا. واسدتفاد االب أنيبدالي 

ريين، المسدمى من الزيارة ليفات  االسقف بشأن اصحاب الدير القديم للقنط
 دير القديم باسكوالي، ب ية اقتناعه.
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وقد دبّر الرب انتشدار مشدروع دي فرانجدا فدي ارض بوليدا منوطدا بحددح    
كدانون االول عدام  95خاص دفن في لحظات جميع الممسسات، هو زلزال 

 . وهوذا وصف لذلك الصباح المّروع: 1205
رتّجدددت االرض، بددداكرا، وا 8و 90" سدددمع دّوي فدددي السدددماء فدددي السددداعة 

وارتفعت، وتشققت، بينما كانت حجارة القصور تتفتدددددددددددت وتسدقط متكدسدة 
فدددي الطرقدددات كدددوم تدددراب. وفدددورا سدددمع جدددوق  صدددرام، وعويدددل، واصدددوات 
انهيددارات أخددرى. وبعددد دقدداعق ارتفعددت ألسددنة النددار مددن جهددات مختلفددة فددي 

شدددبه  المديندددة، أضددداءت كدددل شددديء كأنهدددا نهايدددة العدددالم، فبدددرزت الجثدددح
المدفونة والتي أبيّضت بالتراب، وكلها بدون ثيداب. وانتشدرت النيدران وسدط 
جبدال االنقدداض واالشدد ء. وفجددأة قامددت أمددواج هاعلددة كانددت ترتفددع عشددرات 
االمتددار فددوق مسددتوى البحددر، وكانددت تتسدداقط بصددخب شددديد علددى االرض، 

حسدر ساحقة ومكتسحة كل ما تصادفه، تجّر وراءها الدمار والخدراب. ثدم ان
البحر، يجدّر معده جثثدا، وجرحدى، وأشخاصدا كدانوا قدد سدلموا مدن االنهيدار" 

كدددانون االول  95)ج. ليكاتدددا، يدددوم كااليدددام االخدددرى: الزلدددزال فدددي مسدددينا، 
 (.31، 1211، مي نو 1205

 هذا هو السرد الممّثر لتلك اللحظات القليلة والطويلة معا.   
ات االب دي فرانجددا، كمددا ولنحدداول ان نددرى االن مدداذا حصددل فددي ممسسدد   

 اه والقريب(، فقال:)رواه هو نفسه في نشرة 
"نهددض االيتددام السدداعة الخامسددة صددباحا، كمددا هددي عددادتهم. وكددانوا قددد    

ارتددددوا ثيدددابهم وتجهدددزوا فدددي الخامسدددة والربدددع. فددددعاهم الشددداب نددداظرهم 
ات ايمانوعيلي فيتزاري، احد ايتامنا ممن بقي في الممسسة، الى ت وة صدلو 
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الصباح امام صورة جميلدة للعدذراء. وفدي تلدك الحظدة زلزلدت االرض بشدكل 
مددروع وسددط ذعددر شددديد أصدداب االوالد جميعددا، اذ رقصددت الجدددران، وانهددار 
جزء من  رفدددة  النوم التي انسدحب منهدا االوالد قبدل قليدل،ثم سدقط برمتده 

يدده فظددل مخلفددا دويددا قويددا، امددا حددزء ال رفددة الددذي كددان االوالد مددا يزالددون ف
 سالما.

 " فاسرع االوالد جميعا الى المجاز في الخارج."   
ون ثيدداب. وانتشددرت النيددران وسددط جبددال االنقدداض واالشدد ء. وفجددأة قامددت 
أمددواج هاعلددة كانددت ترتفددع عشددرات االمتددار فددوق مسددتوى البحددر، وكانددت 
تتسدداقط بصددخب شددديد علددى االرض، سدداحقة ومكتسددحة كددل مددا تصددادفه، 

مار والخدراب. ثدم انحسدر البحدر، يجدّر معده جثثدا، وجرحدى، تجّر وراءها الد
وأشخاصددا كددانوا قددد سددلموا مددن االنهيددار" )ج. ليكاتددا، يددوم كااليددام االخددرى: 

 (.31، 1211، مي نو 1205كانون االول  95الزلزال في مسينا، 
 هذا هو السرد الممّثر لتلك اللحظات القليلة والطويلة معا.   
ن مدداذا حصددل فددي ممسسددات االب دي فرانجددا، كمددا ولنحدداول ان نددرى اال    

 اه والقريب(، فقال:)رواه هو نفسه في نشرة 
"نهددض االيتددام السدداعة الخامسددة صددباحا، كمددا هددي عددادتهم. وكددانوا قددد    

ارتددددوا ثيدددابهم وتجهدددزوا فدددي الخامسدددة والربدددع. فددددعاهم الشددداب نددداظرهم 
سسة، الى ت وة صدلوات ايمانوعيلي فيتزاري، احد ايتامنا ممن بقي في المم 

الصباح امام صورة جميلدة للعدذراء. وفدي تلدك الحظدة زلزلدت االرض بشدكل 
مددروع وسددط ذعددر شددديد أصدداب االوالد جميعددا، اذ رقصددت الجدددران، وانهددار 
جزء من  رفدددة  النوم التي انسدحب منهدا االوالد قبدل قليدل،ثم سدقط برمتده 
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الوالد مددا يزالددون فيدده فظددل مخلفددا دويددا قويددا، امددا حددزء ال رفددة الددذي كددان ا
 سالما.

 " فاسرع االوالد جميعا الى المجاز في الخارج."   
"ولنددا فددي الميددتم قسددم لشددباب طلبددة، يسددتعدون للكهنددوت فددي الممسسددة    

 نفسها، لكي يصبحوا مرّبي المستقبل ل يتام االنطونيين.
 "هدددوالء، لددددى انددددالع الزلدددزال، سدددقطت  رفدددة ندددومهم بالكامدددل، وكدددذلك   

الكنيسة، ولم يبق سالما سوى طارمة كان تحتها يصلي الشبان، حيح كان 
يجتمدددع ايضدددا االخدددوة العلمدددانيون مدددن ممسسدددتنا، وهدددم اخوتندددا ورفاقندددا 
المعددداونون، يكّوندددون معندددا عاعلدددة واحددددة. هكدددذا نجدددا االحدددداح، والطلبدددة، 

 واالخوة العلمانيون.
ن ماعة شدخص: نحدو "ولنأت الى ميتم االناح، حيح كان يحتمي أكثر م   

سدددبعين يتيمدددة، كبيدددرات وصددد يرات، ونحدددو أربعدددين راهبدددة، مدددن ضدددمنهن 
 المبتدعات واللواتي في اختبار والمبتدعات.

"معظم اليتميات كن ساعة المصيبة العجلى في  رفة النوم، وقد ارتدين    
ثيابهن. وحين ارتفعت الصالة الكبيرة فجأة كمنطاد وسط العاصفة، انهدارت 

وسدددقطت الطارمدددة، ,اصددداب البندددات ذهدددول مخيدددف. ولكدددن مدددن  الجددددران،
يصدددق؟ ان قددديم االعاجيددب أنقددذ جميددع أيتددام ويتيمددات الميتمددين، هددو 

 شفيعهم.
" انمددا النقدداذ واسددع كهددذا، كددان ال بددّد مددن ضددحاياي وقددد اختددار القددديم    

انطونيو البادوفاني ذلك من بين الجماعة الرهبانيدة لبنددددات ال يدرة االلهيدة، 
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لمخصصددات لتربيددة اليتيمددات والحفدداظ علدديهن. وكددان عدددد الضددحايا ثدد ح ا
 عشرة.
"وهنا ال بّد لي أن اكشدف بداني مدع االسدف لدم أكدن فدي مّسدينا، اذ اندي    

عشية المي د المقدم بالضبط، أي ث ثدة أيدام قبدل هدذه الكارثدة الرهيبدة ، 
 كنت قد سافرت الى روما ألمور عاجلة.

ليعوني بالمدا، مدا ان انتهدى الزلدزال الفظيدع، حتدى هدرع "لكن كاهننا بانتدا   
دقاعق عن ميتم الدذكور. وتبعده اخدان  1أو  8الى ميتم االناح، الذي يبعد 

علمانيان. وقد أنعش حضورهم الراهبدات، وابتددأت عمليدة انقداذ اللدواتي قدد 
أصبن. وكانت تنهداتهن تسمع من بين الحطام. وكدان االب بالمدا ينداديهن 

ن واحدة واحدة، وبعضدهن تجداوب، فيمنحهدا الحدّل كمدا فدي سداعة باسماعه
 الموت. لقد عملوا كل ما في وسعهم لسحب المسكينات الى الخارج.

مدددن صدددباح  10"علمدددت بالحددددح المدددروع واندددا فدددي رومدددا، فدددي السددداعة   
كدددانون االول، فدددي اليدددوم التدددالي للزلدددزال العظددديم. وبوسدددع  92الث ثددداء، 

يعرفوا كيف كان قلبي حين علمت بالخبر الرهيب، ان اصدقاعنا االتقياء ان 
"الزلزال قد هدم مّسينا. وان ثماني ألفا باتوا تحت االنقاضي". فبكيت معتبرا 
كددل ابندداعي وبندداتي الددروحيين االعددزاء مددن عددداد المددوتىي كددل شدديء كددان 
منتهيددا فددي عيّندديي ولكنددي، رويدددا رويدددا، وباسددتدعاء قلبددي يسددوع ومددريم 

قدددديم انطونيدددو البادوفددداني ، لمدددع شدددعاع أمدددل فدددي نفسدددي االقدسدددين وال
 المظلمة ثم انكفأ.
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"مسدداء الث ثدداء سددافرت الددى نددابولي بالقطددار، النددي لددم أكددن أتمكددن مددن    
الوصدول الددى مّسددينا، اال بانتظدار بدداخرة اليددوم التدالي. وقددد أفزعنددي هاربددان 

 مايمن مسينا أوقعا الهلع فّي، اذ قاال لي بان ممسساتي أمست حطا
"لم يكن يبيعون تدذاكر سدفر الدى مّسدينا، ومدع ذلدك فداني بتددبير الهدي،    

وبفضددل ظددروف حركتهددا يددد العلددي، حصددلت علددى تددذكرة البدداخرة المسددماة 
 "صقلية"، ف ادرت من نابولي الى مسينا"

لكنه لم يتمكن من النزول في مسينا، واضطر الى المضي حتى كاتانيا،    
ي الفرنسيسددكاني. وافدداده هددذا باندده التقددى فددي حيددح التقددى االب ترومبددادور 

اليددوم التددالي للزلددزال االم جددوزيبي انطونيددو الددذي قددال لدده بددان جميددع أفددراد 
الجماعتين هم سالمون، ما عددا بعدض الضدحايا. ولدم يدتمكن االب أنيبدالي 

كدانون  8الدخول الى مّسينا بسبب الحصار الذي فرض على المدينة حتى 
، ص 1202-1-1، فددي 1، 9ب، عدددد خدداص، السددنة اه والقريدد)الثدداني 

 وما بعدها(. 358؛ فيتالي، 1-3
يكتب االب سانتورو انه "بعودة االب )أنيبالي( تنفم الجميع الصدعداء.    

فقد كدان، كمدا فدي ليلدة ظلمداء ووسدط العاصدفة تشدرق الشدمم. لقدد كدان 
ان. فقدد خياال، بل يبدو فع  انه شعور ال يمكن وصفه بشريا، لكنه هكذا ك

منحدده الددرب رسددالة ابويددة، وسددلطانا وحنددّوا، كددان يتحسسدده أي عضددو فددي 
المشددروع  فددي أعمدداق قلبددددددددده بشددكل كأندده  ريددزي، لددذا كددان يبعددح فدديهم 
مفاعيل الطمأنينة والهدوء والثقة، السيما في المحن القاسية، كالتي حدثت 

بحيدح ان الزلدزال  آنذاك. أخيرا فقد كان هو ذاته ومعه الثقة العظيمة بداه،
 نفسه وبكل رعبه فقد أي شحنة تخويف.



 174 

وبالفعل فان الزلزال كان بوسدعه ان ي لّدف المشدروع بفتدرة مظلمدة، لكنده    
تمكن ايضا من فدت  عهدد أ ندى، اكثدر حيداة واشدعاعا. لدم نكدن نعدرف بعدد 
كيدددف، لكنندددا كندددا نتحسدددم بانددده سددديكون هكدددذا، ذلدددك الن اه كدددان معددده" 

 (.11سانتورو، )
ولنقرأ التتمة في ما كتبه االب أنيبالي نفسده الدى قدراء )اه والقريدب(: "    

لم تكن تصلنا في االيام االولى أية اعانة، فقد كانت الفوضدى شدديدة جددا. 
اال ان عّجانددا كددان يعمددل لحسددابه الخدداص فددي ممسسددتنا، فقددد أطنانددا مددن 

رندا عليده. كمدا الطحين وسط االخربة، سافر، تاركا لنا الطحدين ان نحدن عث
كان لنا نحن ايضا أكيام طحدين وحبدوب، فصدنعنا الخبدز. وكدان لندا أيضدا 
معات من ثياب عسكرية كنا قد اشتريناها بترخيص من الدوزارة، نفعتندا فدي 
اكسدداء اليتددامى واليتيمددات فددي الليددالي القارسددة البددرد التددي كددان ال بددّد مددن 

عضددداء المشدددورع قضددداعها فدددي العدددراء" . ولدددم يكدددن يقتصدددر الخبدددز علدددى أ
وحددددهم، بدددل كدددان االب انيبدددالي يقدمددده الي طدددارق، االمدددر الدددذي اذهدددل 

 (.  95، 2السلطات المدنية )توزينو، 
 وكتب االب أنيبالي فورا الى الكبوشيين في فرانكافيل  فونتاندددا    

والى المطران انطونيو دي تومازو ، واذ حصدل علدى اشدارة ايجابيدة، سدافر 
 رى كيف يمكنه تدبير الميتمين.حاال الى بوليا لي

حصددل فددي فرانكددافيل  علددى نصددف بنايددة سددكولوبين وفددي اوريددا، بفضددل    
طلدددب المطدددران دي تومدددازي، رضددديت الراهبدددات البنددددكتيات ، فانتقدددل ميدددتم 
االندداح لدددى الراهبددات، مددا عدددا بعددض فتيددات اصددبحن فددي ضدديافة السدديد 

يم بندددكتم. وتكثفددت كددازالينو، ريثمددا يددتم تحويددل جمدديعهن الددى ديددر القددد
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-81الجهود للحصول علدى ديدر قدديم باسدم "سدان باسدكوالي" ))سدانتورو 
81.) 
كددانون الثدداني، ابتدددأ التحددّول.  30وبعددودة دي فرانجددا الددى مسددينا فددي    

يحكي لنا االب أنيبدالي نفسده: "انده عنددما وصدلت محطدة فرانكدافيل ، كدان 
والسدخي ظهدر بكدل وسدعه،  المشهد ممثرا ، فان قلب تلك المديندة العداطفي

فقد كان النام محتشدين، وعلى رأم الشدعب السدلطات الرسدمية، المدنيدة 
والكنسدية، كلهددم فددي انتظدار، وكانددت الجمعيددات المختلفدة مشدداركة وراياتهددا 
مرفوعددة، وسدديدات مختددارات فددي اسددتقبال اليتيمددات، وعدد  التصددفيق بشدددة 

 والصياح "ليعش أيتام مّسيناي"
ميع من القطار، اخذت السيدات البنات اليتيمات، بينمدا اخدذ "واذ نزل الج  

الرجددال االيتددام الددذكور، للمضددي الددى قصددر المدينددة، انمددا كددان ال بددد مددن 
االنحراف في خط السير، اذ كدان علدى االيتددددددام ان يددخلوا أوال الدى كنيسدة 
 االبدداء الكبوشدديين ليشددكروا العلّددي ويطلبددوا البركددة السددماوية قبددل أي شدديء

 (.81آخر" )سانتور 
هكذا بدأ توسدع المشدروع فدي بوليدا. كمدا ان الزلدزال بعدح نشدوء جمعيدة    

 االب فرانشيسكو فيتالي.
يسدّجل  1202يكتب االب سانتور قداع : "ان االب أنيبدالي فدي ختدام العدام 

في "كتاب االنعامات االلهية" ما يأتي: "لقددحظينا هدذا العدام بددعوة الكداهن 
 لي الذي من  ذاته كليا للمشروع"القانوني فيتا

"فقد قبل رسميا في الجمعية يوم عيد الشفيع مار يوسف، الذي كان قدد    
في االول من ايار. وجرى االحتفال في المصدلى  1202وقع في ذلك العام 



 176 

)كابيل ( الممقت، وعمل  علدى ان  يتخدذ االحتفدال محوريدة خدمدة مقدسدة 
الي(  للحضدور دون اوريدوني ودون البيدرا للجوار ايضا، لذا دعا االب )أنيب

مددن الهيعددة الحبريددة، اللددذين لّبيدددا الدددعوة بكددل طيبددة خدداطر، وتفدددوه االب 
بخطددداب عجيدددب فدددي جمدددال الحالدددة الرهبانيدددة، والسددديما الروكاسيونيسدددت. 
واضافة الى اسم العماد، من  اسم بوندافنتورا الن دخولده كدان بمثابدة بركدة 

 (.88سانتورو )حقيقية للممسسة الناشعة" 
شددباط  11ولكددن، بينمددا وصددل معدداون نفدديم،  ددادر آخددر، اذ تددوفي فددي   

االب فرانشيسكو بونار و، أول كاهن في المشدروع. كمدا ان وفيدات  1210
 .1202أخرى أصابت الممسسة النسوية عددددددام 

يكتب االب أنيبدالي الدى الكداهن دون اوريدوني : "صدّل الجلدي، فدان الكدام 
ا ال يمكننددي ادراكدده، اذ ان الددرب ينتددزع منددي ومددن الممسسددة يتقدددم الددّي بمدد

اشخاصا عديدين سواء بالمرض او بالموت، وهم اشدخاص كدان علديهم ان 
يديروا ويسّيروا من نأويهم. ويزداد االمر هذا كثيراي وينقصني كل يوم أفدراد 
نددافعون، بينمددا يكثددر عدددد مددن هددم بحاجددة الددى عددون وتوجبددهي اندده لسددّر 

ساخطو الى االمامي خ ل ث ثين عاما حصل لي هذا، وهدو  حقيقيي وكيف
االن أكثددر مددن ذ ي قبددلي تددرى مدداذا؟ ألعددّل الددرب ال يريددد ان تكددون االمددور 
بيدددي؟ ال شددك ان خطايدداي هددي سددبب كددل هددذاي آه، لددو كنددت اتمكددن مددن 

 (.191، 1، ج 1الكتابات،)معرفة ماذا يريد العلّي ؟" 
، صددار 1205مددن مددرة. بعددد زلددزال عددام لقددد ذكرنددا دون اوريددوني أكثددر    

عضددوا فددي اللجنددة الحبريددة العانددات المتضددررين بددالزلزال، ثددم اصددب  ناعبددا 
. اال 1219شدباط  1وحتدى  1202حزيدران  95اسدقفيا عامدا لمسدينا مدن 
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ان الكنسيين في الداعرة االبرشية الذين كانوا يحيطون بالمطران دآري و، لم 
عوا جوًا مشحونا بعدم الثقة بل العداء، على يكونوا محبذين تعيينه، لذا أشا

 حّد قول الكاهن اوريوني في افادته.
وقد كان التعارف واالحتدرام المتبدادالن بدين دون اوريدوني واالب انيبدالي    

(، وأكثدددر مدددن مدددرة حدددّل 115، 1،1)الكتابدددات  1200يرجعدددان الدددى العدددام 
بحيدددح ان رابطدددة الطوبددداوي دون اوريدددوني ضددديفا علدددى حدددّي افينيددددددددددون، 

عاطفة مقدسة توطددت بينهمدا كمدا بدين االشخدداص القديسدين. وكدان دون 
اوريوني يعتمد في مسينا على عون دي فرانجا واالب فيتالي. وبعد الزلدزال 
رأى االب أنيبالي في دون اوريوني رعيسا شرعيا له، وهذا هو السبب الذي 

 سكو.دفعه الى طلب مساعدته بشأن قبول أخيه دون فرانشي
نقرا في كتابات دي فرانجا الى دون اوريوني: " ان بيوتندا الصد يرة هدذه    

هدددي بيدددوتكم، وهدددي تعتدددرف بكدددم رعيسدددها الكنسدددي، بدددل الدددرعيم االعظدددم 
 (.1، 31الكتابات )للممسسة كلها" 

ومما يمسف له ان الع قة الحميمة التي كانت تجمع قديسين صديقين،    
يبالي بالداعرة االبرشية في مسينا وبالمطران كانت تسيء الى ع قة االب ان

دآري و، لكن االمر لدم ي يدر مدن موقدف االحتدرام والخضدوع الدذي كدان لددى 
 فرانجا ازاء دون اوريوني.

وان نحددن عدددنا الىانتشددار المشددروع وجددب القددول اندده: فددي كددانون         
ريدددب" ، اخبدددر االب أنيبدددالي قدددراء المجلدددة الفصدددلية "اه والق1202االول  

بالوضع الذي عليه ممسسداته، ونشدر مقداال يحمدل عندوان "الوضدع الحدالي 
 للمياتم االنطونية للقلبين االقدسين يسوع ومريم "، هذا نّصه الكامل:
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"اذ كنت بعد يومين من الكارثدة الخطيدرة مسدتق  البداخرة باتجداه المديندة    
مدن الميداتم، المحطمة، فكرت في قلبي بداني ربمدا سداعثر عدن بقايدا قليلدة 

 وان كل شيء قد باد ي
"وقددد كددان بوسددع أي كددان ان يوّجدده الددّي تددوبيخ االنجيددل: يددا قليددل االيمددان، 

 (31، 12لماذا شككت؟ )متى 
"بينما كانت العناية االلهيدة تددّبر بدان تكدون الكدوارح الفادحدة  لميداتمي    

 بداية انتشار أوسع.
، اصدبحت اليدوم عشدرا، موزعدة "فان بيوتنا التي كاندت اربعدا قبدل الزلدزال   

 كما يأتي:
.لنددا فددي أوريددا، مددن مقاطعددة ليتجددي )اليددوم برينددديزي(، بيددت جماعددة 1    

للكهندددة، ول خدددوة العلمدددانيين، ولشدددباب الددددعوات الرهبانيدددة لممسسددداتنا، 
بعضددهم ملتزمددون الدراسددة. وهددذا البيددت هددو ديددر قددديم وكبيددر وفيدده  ابددة 

 ومنظر خّهب.
أيضا يقوم البيت االم لبنات ال يدرة االلهيدة لقلدب يسدوع، . وفي أوريا 9    

هدددذا حتدددى عدددودتهن الدددى )والرعيسدددة العامدددة، وراهبدددات ومبتددددعات ورا بدددات
 مّسينا(، وبقربه ميتم االناح.

. ولندا فدي فرانكددافيل  فونتاندا، فددي مقاطعدة ليتجددي )بريندديزي(، ميددتم 3    
وبي، وفيده ورشدات ل حذيدة أنطوني للذكور، في الدير القديم للرهبان سكول

 والخياطة وفرقة موسيقية.
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. ولنددا فددي فرانكددافيل  فونتانددا أيضددا ميددتم أنطددوني ل ندداح ليتيمددات 2    
ص يرات لهن تمثال جميل للقديم انطونيو يلجأون اليه بالصد ة وهدو مدن 

 السماء يصنع نعما كثيرة.
يتددددددددددم الدذكور فدي . ولنا في مّسدينا، بلددتنا العزيدزة، بيتندا القدديم حيدح م8

شارع فالوري، وفيه كنيسة كبيرة مفتوحدة للندام )هدددي هديدة البابدا بيدوم 
العاشددر(، وقددد كانددت مددن الكندداعم االولددى التددي فتحددت أبوابهددا بعددد الزلددزال، 
يهددرع اليهددا كددل يددوم شددعب  فيددر، وفيهددا تندداوالت يوميددة عديدددة، والصدد ة 

لقلددب االقدددم فعلددة صددالحين الجماعيددة فيهددا كددل يددوم مددن أجددل ان يرسددل ا
للهياكددل، كهنددة مختددارين لحصدداد االنفددم بنددوع سددّري. وفيهددا كاهنددان مّنددا 
يخددددمان فدددي تلدددك الكنيسدددة، وأخدددوة علمدددانيون، وهدددم يجمعدددون االطفدددال 
لتعليمهم التعليم المسديحي، والفقدراء ايضدا لتبشديرهم ومسداعدتهم. ومعلدوم 

 دة، وقد بدأنا بتأمينها.أنه القامة ميتم للذكور ال بّد من مخيمات عدي
. ولنا في مّسينا بيت الروح القدم، ولو انه قد تهّدم كثيرا. لنا فيده 1     

عدددددد كبيددددر مددددن اليتيمددددات اللددددواتي سددددلمن مددددن الددددزالزل، وفيدددده راهبددددات 
ورا بات.وقد شرعنا منذ زمدن قليدل ببنداء مخيمدات نظاميدة، وحصدلنا علدى 

ي للصد يرات اليتيمدات سديقوم ال االلواح ال زمدة، بحيدح ان الميدتم االنطدون
شك بمعوندة القدديم انطونيدو البادوفداني، نظاميدا وبشدموم، كدالميتم الدذي 
نقل الدى بوليدا. ويحدتفظ يتيمدات مسدينا بتمثدال قديسدنا انطونيدو العجداعبي، 

 وهو تمثال أتانا من روما.
. ولنا في تاورمينا )مسينا( ميتم انطدوني آخدر ل نداح فدي ديدر قدديم، 1   
زلت لنا عنه قبدل سدنوات بلديدة البلددة بانددفاع مدن قبدل رعيسدها الفاضدل تنا
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واالسددتاذ المثقددف سددالفاتوري كوجددوال، وهددددددددددو  بددأدارة راهباتنددا، تتصددل بدده 
كنيسدددة االبددداء الكبوشددديين حيدددح رسدددم قدددديم للقدددديم انطونيدددو البادوفددداني 

مدن أجدل  بالحجم الطبيعي، اليه تقدم اولعدك اليتيمدات صدلواتهن المتواضدعة
 محسنيهن.

. وفددي جددارديني )مسددينا( محددل سددكن لراهباتنددا، اذ لهددن مدرسددة عمددل 5   
للبنددات ، بعضددهن يدددفعن لهددن، وآخريددات مجانددا، ويعطددين للجميددع التعلدديم 

 المسيحي وتربية مدنية ودينية جيدة.
. وفدددي سدددان بييدددر نيجيتدددو، فدددي منطقدددة مسدددينا، افتدددت  بيدددت سدددكن 2   

االول، يددوم عيددد المدد ك روفاعيددل، بهمددة االب تشددرين  92لراهباتنددا، فددي 
الناعب الفاضل فوارنيو انتونوجو، قرب كنيسة العذراء في بومبي، وقدد كدان 
هددو الددذي شدديده قبددل سددنوات، وفددي البيددت ابتددداء ومشدد ل لبنددات القريددة 
يقصددددنه بعددددد كبيدددر. لدددتحفظ العدددذراء القديسدددة، عدددذراء بدددومبي، والمددد ك 

 روفاعيل هذا المحل الجديد.
. وفي تراني، المدينة العامرة في منطقدة بداري، وفيهدا كرسدي رعديم 10   

الف نسمة، وفيها محكمة استعناف، تنازل بعقد  80بل  20اساقفة، وتعّد 
ال يددور والمددوقر رعدديم اسدداقفتها،المطران فرانشيسددكو بدداولو كددارانو، عددن 
 قصدددر كبيدددر لراهباتندددا، بندددات ال يدددرة االلهيدددة، لفدددت  مددددارم عمدددل لبندددات
الموسددرين وعامددة الشددعب، وقددد رفددع المشددروع الددى الحبددر االعظددم البابددا 
بيددوم العاشددر، وتنددازل قداسددة البابددا ومددن  بركتدده الرسددولية لهددذا البيددت 

" )مجلدة 1210الجديد، الذي سوف يدشن بمعونة الرب خ ل العام المقبل 
، 1لد ، المج1، العدد 1202كانون االول -"اه والقريتددددب"، تشرين الثاني
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أنيبالي( ينسب )(.. في تلك السنوات عينها "لم يكن االب 190-115ص 
الى نفسه أي شيء مما كدان يدتّم مدن خيدر فدي ممسسداته، وكدان بدوده ان 
يكددون الجميدددع شددداكرين للدددرب، مثلدده، عدددن الدددنعم الممنوحدددة"، يكتدددب االب 

اهي، فيتالي، ويعقب: " وبثقة ودية عالية كان يسّلم الى صد ح اه ال متند
كددل ادارة وتدددبير أيددة ممسسددة وجماعددة، سددواء بددالعموم ام بشددكل خدداص، 
وسددواء فددي االمددور الخطيددرة والصددعبة كمددا فددي أصدد ر االمددور وفددي جميددع 
الظروف التي ترافقها، وليم فقط في حالة شاذة او  ير متوقعدة وحسدب، 
بدل فدي كدل االزمنةواالمكندة. لقدد شداء هكدذا ان يتجدرد تمامدا مدن أيددة ادارة 

باشرة، والتنازل عن اسم الممسم لهدا )فهدو لدم يكدن يرتضدي هدذا اللقدب م
ابدا(، والمدير، وكان على الجميع االعتراف بقلدب يسدوع االقددم علدى أنده 
هددو الددرعيم المباشددر، الحمدديم، بددل المطلددق للجمعيتددين الرهبددانيتين ، واندده 
انمددا بفضددل هددذه النعمددة العظمددى يددتم الحصددول علددى جميددع الددنعم الخاصددة 

الخددرى ، علددى يددد العددذراء القديسددة التددي هددي ايضددا رعيسددة وديددة لجميددع ا
المشدداريع، النهددا هددي التددي تقدددمها الددى ابنهددا االلهددي، وهددي التددي تجعلهددا 

 (.225-221فيتالي، )ممهلة الستحقاق المعونة" 
لذلك، فانده فدي فرصدة الدذكرى الخمسدين علدى اعد ن عقيددة الحبدل بد     

سنة اسدتعداد، أعلدن رسدميا العدذراء القديسدة ، وبعد 1202دنم، اي عام 
 المحبول بها ب  دنم أصل رعيسة الهية لبنات ال يرة االلهيددة 

، فكددر 1213(.  وبعددد تسددع سددنوات، اي عددام 1399، 9ملددف الدددعوى )
باع ن الرعيم االلهدي للروكاسيونيسدت )وصدنع االمدر عينده لبندات ال يدرة 

مدددريم الرعيسدددين االلهيددددين ، بحيدددح اصدددب  يسدددوع و 1212االلهيدددة عدددام 
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تمدوز  9و  1للجمعيتين الرهبانيتين(، واختار عيد المشروع الخاص يومي 
من كل عام. وكان التهيم لهذا العيدد بث ثيدة أيدام صد ة وشدرح للتضدرعات 
التي كان ينادى بها يوم العيد. وقدد كاندت صد ة االب أنيبدالي فدي التضدرع 

لم عكددة والقديسددين، نناديددك مددن هددي: "امددام السددماء واالرض، امددا جميددع ا
عمق الفماد، وقد اخترناك، ايها القلب االفخارستي، رعيسا لنا فعليا، مباشرا 
ومطلقدددا، دلدددي  ومعلمدددا، ونستسدددلم لصددد حك ال متنددداهي، يدددا قلدددب يسدددوع 
االفخارسددتي العددذب، واضددافة الددى مددا توجتّنددا بدده مددن الددنعم ال زيددرة، نسددألك 

جاندب قلبدك االفخارسدتي االلهدي، السديدة نعمة أخدرى، وهدي أن تكدون الدى 
مدددريم المحبدددول بهدددا بددد  دندددم، رعيسدددة مطلقدددة، مباشدددرة، وفعليدددة، دليلدددة 

 (9913، 31وثاعق )ومعلمة" 
 تموز، فقال: 9وقد وّجه هذا الطلب الى العذراء القديسة في    
" اننا نضدرع اليدك، ايتهدا االم المحبدول بهدا بد  دندم، أن تتدوّجي الدنعم    

ال توصف، وأن تنالي لنا من أبنك المسدجود لده، بدأن تكدوني لندا أندت التي 
-1322، 9الدددعوى )أيضددا رعيسددة، دليلددة ومعلمددة، مباشددددرة وفعليدددددددددة " 

1328.) 
 

 ارشا د  بنات  الجدنب  االقدم
 
التقى أالب أنيبالي ابان حياته باشخاص روحيين كثيرين، يحظون اليوم    

كقديسين وطوباويين، ويتمتعون بكل احترام وتقددير، باالكرام على المذاب ، 
بدددل ان العديددددين مدددن بيدددنهم هدددم ممسسدددو جمعيدددات رهبانيدددة. وهدددم: دون 
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بوسددكو، دون روا، دون جدداكومو كوسددمانو، دون أوريددوني، االب جواكينددو 
اللوميا، االب لودوفيكو دا كازوريا، بارتولو لون و، االخت م. لويزا ليسدوع، 

ا الليا، االم روزا  اتورنو دسدميت، االب جيندارو براكدالي، االم ماريا انطوني
االم تيريدزا كوارانتددا، االب فرانشيسددكو جددوردان، االب جوسددتينو ورسددوليللو، 
االب الفونسددو م. فوسددكو، لكددي ال نتحدددح ايضددا عددن الكردينددال جددوزيبي 
 وارينو، والكاهن القانوني انطونينو تشيلونا، والمونسدنيور فرانسيسدكو م. 

فرانجددا وآخددرين كثيددرين أقددل معددروفين. وكددان لدده أن يقدديم ع قددات مددع  دي
مشاريعهم، ومدرات عديددة مدن خد ل مسداعدات واعاندات سدخية. ولدم يكدن 
ينتابدده هدداجم مددا بددأن اي، راهبددة مددن راهباتدده هددي بقدددر أيددة راهبددة مددن 
راهبات الجمعيات االخدرى، النده لدم يكدن يعتبدر أيدة جمعيدة خاصدة بده، بدل 

 (.231، اليه وحده ينب ي ان تعود )االب فيتالي مشروعا ه
يكتب االب سانتورو: "نعلم جميعدا بدان طدابع روحيدة االب )أنيبدالي( هدو   

ضد المصلحة ومع السدخاء، اذ كدان ينب دي تعزيدددددددددة قلدب يسدوع، لدذا ندراه 
 (.10يعمل على تنظيم الجمعيات الرهبانية الجديدة" )سانتورو، 

 رهبانيتين تعامل معهما االب أنيبالي في تلك الفترة. لنستعرض جمعيتين   
تعّرف على مشروع مكرم للقديسة جيلتروده، ممسم فدي  1210عام    

ندددابولي مدددن قبدددل راهبدددة بندكتيدددة هدددي السددديدة جيلتدددروده  دددوميم دآرازا 
(، يساعدها الكاهن انجيلو بادوفانو. وقد كانت الممسسة 1519-1232)

رعاية الفتيدات العدام ت، اضديف اليده فيمدا بعدد في بداية االمر بيت ش ل ل
ميتم، لذا كثرت المشاكل واالحتياجات. وقد سعى االب أنيبالي بكل ما أوتي 
مددن جهددد لكددي ال يندددثر المشددروع، حاثددا الصددحافة فددي نددابولي، ثددم بارسددال 
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-1211خمم بنات من راهبدات ال يدرة االلهيدة، ثدم اثنتدين، فدي السدنتين 
اب البندددكتيات، وذلددك لتنشددعة راهبددات جيلتددروده ، وكددن يرتدددين ثيدد1215

(. بحيددح ان االب انجيلددو بادوفانددا لقددب االب 59، 1لقلددب يسددوع )كتابددات 
أنيبالي "الممسم المساعد"، االمدر الدذي يعندي حتمدا بدان االب أنيبدالي قدد 

 (.231-233عمل  ير القليل في صال  المشروع ذاك )فيتالي، 
ب أنيبدالي فدي صدال  الراهبدات بندات الجندب وأكثر جهدا من هذا بذل اال   

 االقدم. نذكر ذلك بالتفصيل.    
ان دون اوستاكيو مونتيموّرو الطبيب والباحح الضليع بالعلدددوم الطبيعية   

سدنة، فرسدم كاهندا، وعمدل  21والرياضيات، سمع صدوت الدرب وهدو بعمدر 
ساعدون ككاهن خورنة، حتى عّنت له فكرة تأسيم جمعية رهبانية لكهنة ي
-1515الخوارنددة فددي رعايددة النفددوم. لددذا، فهددو واالب فددالريو سددافريو )

 91(، ابتددأ فدي 1233-1518( واالب جنارو براكدالي اليسدوعي )1231
بوليددا، بدداري(، "االخددوة الصدد ار )فددي  رافينددا  1201تشددرين الثدداني سددنة 

للقربددان المقدددم" . واذ اراد ان يكمددل المشددرع، اضدداف الددى نشدداط الكهنددة 
 جمعية "بنات الجنب االقدم". 1205ايار  1شروعا نسويا، فأطلق في م
وبعد تحول ممسسداته فدي بوليدا، بسدبب الزلدزال، عدرف دي فرانجدا االب    

براكالي الذي كان في  روتاليي ، وبالتالي في مونتيموّرو.نقرأ في مدذكرات 
مدددا يلدددي:   1202أب  98االبددداء اليسدددوعيين فدددي  روتددداليي، انددده بتددداريخ 

صباحا سافر الكاهن القانوني دي فرانجا ودون اوسدتاكيو الدى  رافيندا مدع "
اربددددع نسدددداء شددددابات لكددددي يتكرسددددن  راهبددددات للممسسددددة الناشددددعة لدددددون 



 115 

مونيتمورو، ث ح مدن  روتداليي، والرابعدة مدن اوسدتونا )احدداهن هدي االم 
 تيريزا كوارانتا الحقا(

سددرعان مددا ظهددرت  وكددان يبدددو بددان االمددور تسددير علددى مددا يددرام، ولكددن   
بعض ال يدوم فدي االفدق. فدان المطدران نيكدوال زيمدارينو الدذي كدان قدد ثبدت 
مشددروع مونتيمددورو، وصددلته شددكايات عديدددة ضددددددد المسسددتين، مددن قبددل 
 االقليروم، أمر باجراء تحقيق وعهد باالمر الى ث ثة كهنة من االبرشية.

ا، لدذا فدت  بيتددا وكدان دون اوسدتاكيو مقتنعدا مدن وصددول المحققدين يومد   
في مينرفينو مورجي فدي أبرشدية المطدران سدتايتي، والدبم الفتيدات االربدع 
من  روتاليي الثدوب الرهبداني، واستحصدل مدن مطدران تراندي، المونسدنيور 
فرانشددديكو بددداولو كدددارانو، األمدددر بدددأن يكدددون "االخدددوة الصددد ار" فدددي المعهدددد 

 الكهنوتي االسقفي في بيشليي )باري(. 
ران زيمارينو بان هناك ما هو  ير طبيعدي ، وكدان قدد تسدلم فشعر المط   

تقريرا سلبيا اثر التحقيق، لذا راى ضرورة اخضداع االمدر للمجمدع المقددم 
المختص في روما. وشعر المطدران بواجدب التصددي للحالدة، فلجدأ الدى دي 

تشدرين االول  11فرانجا ليستشيره. واننا من الجواب الذي اعطداه هدذا فدي 
 ف النقاعص المنسوبة الى مونتيمورو ومشروعيه.، نعر 1210

ننقددل مقدداطع مسددهبة مددن هددذه المهمددة التددي يمكننددا ان نستشددف منهددا    
 شخصية دي فرانجا وفطنته.

لقددد كانددت الشددكوى االولددى هددي التاليددة: " ان المشددروعين هددذين ليسددا    
نظاميين، اي ليسا بحسب قرارات المجمع المقدم. وقد أجاب األب أنيبالي 
على هذا االعتراض بقوله: يمكد مونتيمورو بانه سار في كل شيء بهددي 
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الكردينال كازيميرو جيناري، وهو حجة في القانون، لذا فبوسعنا ان نطمعن 
 من هذه الناحية.

الشكوى الثانيدة تتنداول الع قدة مدع راعدي االبرشدية، اي ان مونتيمدورو    
 ابتدأ مشروعيه دون ترخيص من قبل االسقف. 

فاجاب االب أنيبالي: "ال شك ان مونتيمورو كدان عليده ان يحصدل علدى    
هذا الترخيص اما ضمنيا او بشكل صدري ، وامدا شدفهيا او بصدي ة أخدرى، 
من قبل سيادتكم، واال فليم من المفروض بان سيادتكم قد تركتمدوه يتقددم 
م الى االمام. بل اني، على ما اذكر يوم كنت هناك، كنتم سيادتكم قد سمحت

لمونتيمورو بان يطلب من البلدية بالتنازل عن دير قدديم، واظدن ان اسدمه 
 كان القديسة صوفيا، ويعني هذا بان رضى سيادتكم كان حاص ".

وجدداء االعتددراض االخددر: "كيددف تشددرح تحددول مونتيمددورو الددى ابرشددية    
 أخرى؟"

 أجدداب االب أنيبالي:"بوسددع سدديادتكم أن تعرفددوا ذلددك. علينددا أن نفتددرض   
بان الترخيص كدان قدد مدن  فعد  )وان  الرضدى أعطدي فعد (، واال لدم يكدن 
لمنتيمورو ان يضع قدميه خفية في أبرشيات أخرى، ولم يكن ل ساقفة أن 

 يقبلوه دون ألتأكد من رضى سيادتكم".
هكذا تحولت التسامالت بخصوص المشروعين وحول امكانية اعالتهمدا،    

كدددن للمشدددروعين ان ينميدددا، النهمدددا بددددون فجددداء االعتدددراض التدددالي: "ال يم
 وساعل"

اننددا نستشددف مددن هددذا الجددواب فكددرة دي فرانجددا الواضحددددددددددددة والمركددزة،    
 فهو بعد خبرة طويلة، استوعب بنية المشاريع، لذا استطاع أن يرد:
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"امددا بشددأن الوسدداعل، فمدداذا يسددعني أن اقددول لسدديادتكم، اذ لعددل قددولي    
، اذ ان مشاريعي الص يرة قد سارت وتقددمت خد ل سيبدو مشكوكا بصحته

ث ثددين سددنة دون ارصدددة صددناديق، وال مددوارد ثابتددة، وقددد رأينددا معجددزات 
العناية االلهية فيها. أنا أظن بأن مشكلة الوسداعل فدي مثدل هدذه المشداريع 

 هي ثانوية.
فقبدددل كدددل شددديء ال بدددّد مدددن المشدددروع الروحدددي، أي النيدددة المسدددتقيمة    

وروح االيمان والتضدحية، ومحبدة ربندا وقريبندا العزيدز، وينب دي والخالصة، 
ان تملك كل هذه في ممسسداتنا، علدى قددر مدا يسدعه ضدعفنا البشدري، الن 

 التعاسات البشرية هي معنا على الدوام.
"ونحدددن بحاجدددة بعدددد ذاك الدددى المشدددروع الكنسدددي، أي ان نكدددون بتندددا م   

 بخضوع تام لهم.شرعي مع السلطة الكنسية، وببركة الرمساء و 
"يددأتي بعدعددذ المشددروع المدددني، أي الوسدداعل، االدارة، الشدد ل، التصددنيع    

وهدو )والخ. آل ريب انه ينب دي ان نعمدل ايضدا، وشدعارنا: "الصد ة والعمدل" 
. لكننا متدى مدا توخيندا أوال ملكدوت اه واسدتقامته، (شعار القديم بندكتم

لجبددين، فهددل مددن المعقددول أن ,اضددفنا عملنددا لكسددب خبزنددا اليددومي بعددرق ا
 تنقصنا الوساعل؟  ربما تنقصنا االجواء واالرض، اما الكلمة فلن تنقصي".

 لقد كان الطعن بشخص مونتيمورو. لذا يقول االب أنيبالدددي:    
 "انني أقبل ايحاءات مونتومورو، ويبدو بان مشاريعه هي صادرة عنها".

وف كانددت كبيددرة، نددراه يتحدددح والن خبددرة  أالب أنيبددالي بادبيددات التصدد   
 عنها بكل فطنة:
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"ان سيادتكم تشكون بايحاءات مونتيمورو. وفي موضوع كهدذا أي شدك    
سدكاراميللي، )هو مدن بداب الفطندة. ووفدق تعلديم ال هدوتيين المتصوفددددددين 

القددديم يوحنددا الصددليب، القديسددة ترازيددا االفيليددة( ال ينب ددي ان نبدددأ بدداي 
دا الدى ايحداءات خاصدة، بدل عليندا ان نجدرده مدن مثدل مشروع ونقدره اسدتنا

هذه االمور وكأنها  ير موجودة اص . أذكر اني قرأت بدان القديسدة ترازيدا 
كانت تخفي االيحاءات التي تحركها لتأسيم مشاريعها، السيما متى كاندت 
تعددرض فددت  مشددروع مددا علددى مرشددديها الددروحيين. ولددن اخفدديكم بدداني انددا 

ت أشددك فيهددا بايحدداءات مونتيمددورو، ولددو انددي اعددرف ايضددا تنتددابني لحظددا
شيعا قلي  عنها، الني قرأت بعض ثفحدات اعطداني اياهدا االب براكدالي فدي 
 روتدداليي. فهددل ايحددداءات مونتيمددورو هدددي مددن اه؟ وهدددل التعدداليم التدددي 
تحويها تطابق للكتداب المقددم وتعلديم الكنيسدة؟ لمدن الخفدة ان نقبدل بكدل 

ان نمتحنه جيدا، دون النظر الدى االعمدال الصدالحة شيء كأنه الهي، قبل 
والزمن؛ هكذا ايضا فاني أظن بانه سيكون حكما متسرعا اعتبدار ذلدك فعد  
شيطانيا أو تمويها بشدريا. وليصدح  لدي سديادتكم ان كندت مخطعدا" ويخدتم 
دي فرانجا رسدالته بتوصدية يجمدع فيهدا خبرتده المريدرة كلهدا التدي صداحبت 

طدران الدى الصد ة وطلدب مشدورة الدرب واالسدتماع الدى مشروعه، داعيدا الم
 (.1015-1002، 9الدعوى )آخرين 

مهمددا يكددن مددن أمددر، فددان القضددية التددي أثارهددا زيمددارينو وارسددلها االب    
مونتيمورو مشفوعة بتوصيات االساقفة التي كانوا يدافعون عن مشاريعه، 

بد غ نتاعجهدا ، وتدم ا1211عملت على قيام زيارة رسولية فدي مطلدع عدام 
، وقضددت بال دداء 1211حزيددران   93بواسددطة المونسددنيور زيمددارينو فددي 
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وكان مجمع التفتديش )المشاريع وحرم الممسسين بصفتهم متصوفين كذبة 
)مجمع االيمان حاليا( قد تدخل من خ ل مجمع الرهبان بمرسوم ممرم في 

91-9-1211             .) 
فلدت البيدوت، وكدان علدى أالب مونتيمدورو هكذا أل يدت الرهبانيتدان وأق     

أن يصرف الراهبات و "االخوة الص ار" الى بيوتهم تصاحبهم حمايدة، وهدذا 
راي المونسددددنيور زيمددددارينو، بينمددددا نلقددددى مطددددران بددددوتينتزا المونسددددنيور 
ا ندداطيوم مددونتيريزي، واسددقف فينددوزا المونسددنيور فيليجددي ديددل سددوردو، 

فرانشيسددكو بدداولو كددارانو لددم يشدداطروه ورعدديم اسدداقفة ترانددي المونسددنيور 
الدددراي. لقدددد اسدددتطاع هدددوالء أن يلمسدددوا لمدددم اليدددد الخيدددر الدددذي حققتددده 
المشاريع فدي وقدت قصدير فدي االبرشديات المختلفدة، السديما لددى الطبقدات 
الفقيددرة والمهملددة روحيددا، لددذا لددم يشدداموا أن يتخلددوا عددن تعدداونهم الفعلددي 

تريزي بصددرف الشددابات، بددل اندده أعلددم واياهددا. لددذا لددم يقددم المطدددددران مددون
زيمارينو بشكل صري  بانه سوف يبقدين عندده تحدت اشدرافه الخداص وانده 

 (.111موندروني، )قد كتب بذلك الى روما 
لددذلك طلددب أولعددك االسدداقفة، ومددن ضددمنهم المونسددنيور زيمددارينو، بددأن    

"كلفنددي  يتددولى االب أنيبددالي ادارة الجماعددات المل دداة. يكتددب أالب انيبددالي:
االسدداقفة ان أتددولى أنددا امددر الممسسددة الناشددعة وان أضددمها الددى ممسسددتي 
بندددات ال يدددرة االلهيدددة. فرضدددخت لهمدددر، لكندددي لدددم أشدددأ أن اجمعهدددا مدددع 
ممسسدددتي، بدددل فكدددرت أن اصدددنع منهدددا جمعيدددة علدددى حددددة، بلقدددب الجندددب 

 (.991؛ موندروني 1135-1115، 9الدعوى )المقدم لربنا" 
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يور فارينددا : " قددد فهمددت عرضددا حددديثا يخددص دون وقددد أفدداد المونسددن   
اوسدددتاكيو مونتيمدددورو، ممسدددم االخدددوة الصددد ار للقربدددان االقددددم وبندددات 
الجنب االقدم في  رافينا، وعلمت بعدعذ بأن هاتين الممسسدتين حّلتدا وان 
الكاهن القانوني دي فرانجا بر بدة مدن االسدقف قبدل لديده فدي أوريدا أفضدل 

، وأنده اقتبدل ادارة جملدة عددة بيدوت خيريدة كدن عناصر الممسسدة الرجاليدة
بيددد بنددات الجنددب االقدددم، وذلددك بتخويددل رسددمي مددن قبددل جملددة اسدداقفة 
محليين والسيما من قبل المونسنيور مونتيريزي اسقف مارسديكو وبدوتينزا، 

 (.212، 9والمونسنيور ديل سوردو اسقف فينوزا" )الدعوى 
تدزم دي فرانجدا احيددددددداء الجمعيدة بعد ما حدح، لم يكن من الفطندة ان يل   

المل اة. فان الشكاوى لم تكن قد تبددت كلها، وكان شجب مجمدع التفتديش 
حجة ثقيلة خيمت علدى المشدروع. لدذا اراد ان تطلدب بندات الجندب االقددم 
االنتمدداء بكامدددل حدددريتهن الدددى بندددات ال يدددرة االلهيدددة. وفعددد  قمدددن بالطلدددب 

ل يددرة االلهيددة"، وكددان فددي فكددر االب واصددب  اسددمهن "البنددات الجديدددات ل
انيبالي ان يستعاد يوما المشروع المندثر وان يسترجعه مونتيمورو بعدد ان 

 تبندته السلطات المختصة.
وقدددد كتدددب االب أنيبدددالي فدددي "كتددداب االنعدددام االلهيدددة": "لقدددد عهدددد اليندددا    

بدداالخوة الصدد ار واخددوات الجنددب االقدددم الددذين كددانوا يعددودون الددى االب 
 (.299، 2؛ توزينو 923، 10نتيمورو" )الكتابات مو 
لقدددد كدددان االب دومنيكدددو سدددانتورو واالب تيدددودورو توزيندددو اثندددين مدددن    

 "االخوة الص ار للقربان االقدم"، وقد عاشا تلك االحداح شخصيا.
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يدددذكر االب سدددانتورو انددده "كمدددا كدددان متوقعدددا، وبانتظدددار وأمدددل ا، تعبدددر    
نفسه اولعك االول بهدف ان يسلمهم يومدا الدى العاصفة، أخذ االب أنيبالي 

 صديقه القديم.
"لقد كانت التجربة قاسية بالنسدبة الولعدك الشدبان. فانده بسدفر االبدوين،    

مكثوا هم في المعهد الكهنوتي في بيشيليي ، وعلى رأسدهم احددهم، االكبدر 
سددنا. ولددوال قصددد عجيددب للعنايددة الربانيددة، كددان جمدديعهم سددوف ي ددادرون 

د الى عاع تهم. لكن االب )أنيبالي( مضى اليهم  وهيأ أ راضدهم فدي المعه
حقاعددب ل رسدددددددددددددددددال، واذ جهددز كددل شدديء، اخددذهم  بالقطددار وقددادهم الددى 

 (.12سانتورو، )" 1211حزيران  90أوريا. لقد كان يوم 
ويذكر االب توزينو: "لقد شكلنا نحن "المونتيمورويدون" فدي أوريدا هيعدة    
يددزة ومنفصددلة، الن أالب كددان يعتبددر الكارثددة تجربددة مددن السددماء لحقددت متم

االب مونتيمدورو، وكدان يفكدر فدي اعادتندا اليده حدين تدتم اعادتده المرجددوة. 
 وقد كان مراقبنا االم كارميلو، مساعدا لنا" )انه االب كارميلو دراكو(.

مددي د، "وقددد بعثنددا بتهانينددا الددى االب )أنيبددالي( فددي مسددينا بمناسددبة ال   
وأجابنا بالرسدالة الدوجيزة التاليدة: "الدى أبنداعي االعدزاء المونتيمدوريين والدى 
االم كارميلو الذي يديرهم، ان الطفل يسوع هو هنا، فدي القربدان المقددم، 
وهو يأتي الى قلوبندا بالتنداول المقددم كدل يدوم. فكوندوا أميندين مدع حبيدب 

ي ان تقتدددوا بفضدداعله: متفددان كهددذا، يصددب  كددل يددوم خبددزكم. واالمانددة تعندد
التواضددع، الطاعددة، التضددحية، الصدد ة، وان تثبتددوا فددي خدمتدده المقدسددة. 
هنيعددا لكددم، يددا ابندداعي الصدد ار، ان عددرفتم ان تكونددوا امندداء ليسددوع. انددي 
ابارككم، واسأل يسوع، ولو عدن  يدر اسدتحقاق، بدان يجعلكدم قديسديني  ال 
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فقددتموه، وهدو ينتظدر أن تنسوا ان تصلوا  من أجل مدن كدان لكدم ابدا، وقدد 
 (.293-299، 2يربحكم في الرب" )توزينو 

ولنكمل مستشهدين باالب سانتورو: "ان وضع المونتيموريين في أوريا    
 لم يكن سوى ذي طابع ممقت. فان دون اوستاكيدددددددو 

)مونتيمورو( واالب سافريو، بعد ان مكثا بضعة أشهر في االبرشية، طلبا  
في خدمة االعترافات في مزار سيدة بومبي، تحت أنظار  أن يقضيا سنيهما

العذراء، ولّبي طلبهما. ولم يعدودا يهتمدان بالمشداريع التدي بددأ بهدا، طاعدة 
 للكرسي الرسولي، وقد كانا بطلين في طاعتهما هذه.

" أمدددا االب )أنيبدددالي( فانددده، بفطنتددده الرشددديدة، كدددان يخفدددي عدددن اولعدددك    
ه الحددوادح االليمددة. وكددل مددرة كددان يمضددي الشددبان البسددطاء فددي أوريددا هددذ

الدديهم، لددم يكونددوا يتددرددون عددن التعبيددر لدده عددن ر بددتهم فددي قبددولهم بددين 
الروكاسيونيسددت، الن انتظددارهم طددال كثيددرا والمسددتقبل كددان  امضددا. وكددان 
االب يحرضهم على االمانة لدعوتهم الخاصدة بهدم. وكثيدرا مدا كدان يمضدي 

وكانا يبحثان في القضية المشتركة، كما فيلتقي دون اوستاكيو في بومبي، 
كانددا يتكلمددان ايضددا عددن ر بددة  الددذين كددانوا بعددد فددي أوريددا، وعددن االمددل 

 الضاعع في انتظار العودة الى الحالة الطبيعية.
، عدرف الشدبان بدان االب قدادم الدى 1219"وبعد ظهر أحد ايدام خريدف    

بمددودة وقددال  أوريددا. ومددا ان عدداين االب جماعددة مونتيمددورو حتددى حيدداهم
"الكل روكاسيونيست، الجميع روكاسيونيست"، وشدرح ذلدك بقولده: لقدد قدال 
االب مونتيمددورو : ال اريددد بددأن يبقددى اولعددك االبندداء الفقددراء معلقددين وفددي 
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حالة انتظار فارغ. لذا انددددددددي امنحهم رضدددداي وبركتدي بتمامهدا، فليصدبحوا 
 (.12 -15روكاسيونيستي" )سانتورو، 

بخصوص بنات الجنب االقدم، فان دي فرانجا لو شاء دمجهن في  اما   
مشروعه لما حالت الوساعل دون ذلك، كمدا ان الفرصدة كاندت مماتيدة. فقدد 

فتاة، منهن نفر قليل فقط يرتدين الثوب الرهبداني. لقدد كدان بوسدع  91كن 
االب انيبددالي ان يحددولهن بسددهولة الددى بنددات ال يددرة االلهيددة فددي البيتددين 

ن كن قد انحسرن فيهمدا، الن مدا كدان يهدم االسداقفة هدي الرسدالة، ال اللذي
االشخاص. هكذا كان في االمكان ان تذوب بنات الجنب االقدم بدون ايدة 
ضجة، وكل شيء كدان لينتهدي دون ان يشدعر أحدد. لكنده جعدل الجماعدات 
الجديدة منفصد ت، وحتدى لمدا كدان يتوجده الديهن علدى انهدن "بندات ال يدرة 

الجديدات" فانه وضع  لهدن نظامدا خاصدا.وحرص علدى ان يكدون  الرسولية
 تدبيرهن مستق ، واعتبر البيت "منطقة " كنسية.

 11وربمددا بمقتددرح مددن مونتيمددورو سددّمى رعيسددة للمنطقددة الكنسددية فددي    
، وصددداحب هدددذا التعيدددين قواعدددد موجهدددة منسدددجمة مدددع طدددابع 1211آب 

 الجمعية، جاء فيها:
الراهبددات، والمبتدددعات والرا بددات، السدداكنات فددي "لدديكن لهددا عنايددة أم ب   

االديددرة. ولتهددتم بالروحيددات مددن خدد ل احتددرام الواجبددات الدينيددة  -البيددوت 
والمدنية بكل دقة، ولتعن في الوقت عينه بحياتهدددن الماديدة، دون مسدام 
بدددالفقر المقددددم، اي بكدددل مدددا هدددو ضدددروري للعددديش، دون اهمدددال لنظافدددة 

 السكن والملبم.
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ما ان البيوت تعنى بمدا يددعو علدى التقددير بتعلديم البندات  اشد الهن "وب   
البيتيددة، مددن خددد ل تدددبير مددددارم شدد ل، وتثقدديفهن علدددى المبددادئ التدددي 
تسدداعدهن علددى النمددو مسدديحيا، فاننددا نحرضددهن بددان يسددرن باسددم الددرب 
بمشاريع مهمة كهذه دوما الدى امدام، وذلدك بزيدارة البيدوت، والسدهر عليهدا 

 جذب الص يرات الى يسوع.   ما أمكن، و 
"وانددده عمدددل يسدددتحق المددددي  ايضدددا التفدددرغ للتعلددديم المسددديحي، سدددواء    

ل طفال ام للبنات الص يرات في احدى الكناعم الخورنيدة، حيدح يدتم طلدب 
 الراهبات او تسم  لهن السلطة الكنسية المحلية بذلك.

ندددوع أكبدددر "وبشدددأن االحتدددرام الدددذي علدددى الراهبدددات ان يكدددّن للكددداهن، وب   
االحترام والخضدوع نحدو الشدخص المقددم ل سداقفة، ينب دي حفدظ القدانون 

 (.1329، 9المصاغ حاليا في البيوت المشيدة حديثا" )الدعوى 
وقد كانت ل ب دي فرانجا العنايدة عينهدا ببندات الجندب المقددم، تمامدا    

االب كمددا ببنددات ال يددرة االلهيددة. اال ان هددذه المهمددة ايضددا التددي قددام بهددا 
 انيبالي بكل حرص لم تخل من جملة مشاكل.

يذكر المونسنيور فارينا انه "في سدنوات االدارة التدي قدام بهدا خددادم اه،   
فتحت ممسسة بنات الجنب االقدم بيوتا أخرى، بمسداعدة الرعيسدة العامدة 

 واالبتداء.
"فبعددد وفدداة سدديادة المونسددنيور مددونتيريزي، اسددقف مارسدديكو وبددوتينزا،    
لفه المونسدنيور راتزولدي مدن االخدوة الصد ار، حدارم االراضدي المقدسدة خ

سابقا. لقد كان حذرا نوعدا مدا، بعدد ان كدان قدد علدم بخبدر حدّل الممسسدات 
الممسسة سابقا من قبل الكاهن مونتيمورو، بل انده أعطدى أهميدة لظندون 
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سددببها مبتدعددة هددي االخددت اوميلتددا بيتددزي التددي كانددت ذات مواهددب طبيعيددة 
يددة، وقابليددة علددى الدراسددة، ونباهددة تعامددل، لكنهددا مددن حيددح الفضدديلة عال

والمواهب الروحية، كانت تناقض تمامدا معداني اسدمها الرهبدانيي لدذا كاندت 
لخادم اه من اسباب وجيهة لصرف هذه المبتدعة عن الممسسة، لكنها لدم 
تددرد ان تلتددزم وتنفدددذ القددرار، بددل تمكندددت مددن سددحب الرعيسدددة العامددة الدددى 

بهدددا، ولدددم تكدددن هدددذه علىعلدددو المسدددمولية السددديما وان قابليدددات بيتدددزي جان
الطبيعية سحرتها، فابل ت كلتاهمدا االسدقف بقدرار دي فرانجدا، مقنعدين ايداه 
باندده يفتقددر الددى المسددتلزمات المطلوبددة الدارة الممسسددة الناشددعة التددي منددذ 
ر البدايددة عرفددت أزمددة كبيددرة منددذ االنحدد ل المشددار اليدده سددابقا. لددذا أصدد
 االسقف على عدم السماح لدي فرانجا بان يعنى باالديرة التي في ابرشيته.

"هكددذا كانددت االمددور حددين مضدديت الددى بددوتينزا للقيددام بالزيددارة الرسددولية    
لبيددوت ممسسددة بنددات الجنددب االقدددم، بعددد ان تسلمدددددددت مرسددوم مجمددع 

. وللتعددرف علددى مسدديرة زيددارتي يمكددن 1212الرهبددان المقدددم فددي صدديف 
لرجددوع الددى تقريددري الددذي سددلمته الددى مجمددع الرهبددان المقدددم فددي آذار ا

1291". 
"ان االنطبدداع الددذي حملتدده عددن بيتددزي، كمددا عبددرت سددابقا، لددم يكددن فددي    

صددالحها، وان الحكددم ضدددها مددن قبددل الكدداهن القددانوني دي فرانجددا لددم يكددن 
جدت خاطعا، على ما اباندت الوقداعع ال حقدة، اذ علمدت فيمدا بعدد، بانهدا خر 

من تلك الجمعية، لكي تنضم الى أخرى ، واخيرا الى راهبات الروح االقددم 
في أبرشية آريانو اربيندو، حيدح سدببت شدقاقا لدم يلدق نتداعج فقدط النده لدم 

 (.290-212، 9الدعوى )يجد تقب  في باري، كما كان لي أن اعلم" 
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لمات: "لقدد كدان تذكر االم تيريزا كوارانتا ادارة دي فرانجا للبيوت بهذه الك   
له أن يلقى صعوبات قاسية في تسديير شدمون االنفدم، واظدن ان االعظدم 
بينهدا كانددت ادارة ممسسددتنا بسددبب ابعدداد راهبدة مددن بددوتينزا، اذ القددى االمددر 
معارضة االسقف الشديدة،  حملته على منعه خادم اه من حّط رجليه فدي 

أوامددر االسددقف فددورا  بددوتينزا. واسددتمرت الق قددل طددوي ، مددع ان االب أطدداع
وبكددل تقيددد. اال ان خددادم اه كددان  يأمددل ابددان هددذه الواقعددة المملمددة كلهددا 

، 9انفراج نور الحقيقدة وهددوء االنفدم، وهدو كلده وثدوق بدالرب" )الددعوى 
230.) 
وقددد افددادت الراهبددة انتونّيتددا  اليتددا بمددا يددأتي: "لقددد كددان عليدده دومددددا أن    

ام ادارتدده البيددوت، وقددد كددان خددادم اه   يقهددر الصددعاب سددواء لدددى تأسيسدده
قويا ومستسلما داعما. وبالنسبة لممسستنا، حين نشبت المعركدة بدين االب 
واسدددقف بدددوتينزا، بشدددأن راهبدددة كندددت اندددا رعيسدددتها، االمدددر الدددذي أدى الدددى 
انشقاق في صفوف بنات الجنب االقدم، فقد كان االب صريحا وثابتدا فدي 

يضدا مطيعدا جددا لقدرارت االسدقف الدذي ابل ده تفكيره وتصرفاته، لكنه كدان ا
 بعدم حط رجليه في بوتينزا.

"ال بددد مددن المشدداكل العديدددة والصددعاب الكثيددرة لدددى تأسدديم  ممسسددة    
والدارة جماعة رهبانية. فهي الوعود، والهدايا، والماديدات، واخدت ف طبداعع 

ل كل في ممسسة  ير مكونة داعما جيدا، ومع ذلك، فقد تمكن هو من تذلي
شدديء، دون أي انكسددار. ان واقعددة بددوتينزا، علمتنددي انددا التددي كنددت رعيسددة 

 (.     233-239، 9تلك الراهبة التي صرفت، امثولة بلي ة" )الدعوى 
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وافاد المونسنيور فارينا بهذا: "ممدا كدان يعدزى الدى دي فرانجدا انده كدان    
التقدوى بدافراط  يتأثر وينفعل، لذا فكان متسرعا في قراراته، وانه كان يفضدل

على حساب الثقافة، وانه لدى نقل اشخاص مدن بيدت الدى آخدر، كمدا لددى 
تقليددده مهامددا او تعيينددات، لددم يكددن يتقيددد بالمراسدديم القانونيددة، وهددذا حتددى 

 (.181، 1بالنسبة ل بتداء" )الدعوى 
"اما بشأن االعتراض االول، فانا اظن بدانهم يسدتبدلون الحددددددزم وسدرعة    

، واساسهما ضروري، باالنفعدال، بينمدا االمدر حصديلة تأمدل رزيدن،  التنفيذ
 علما بانه لم يكن يركن الى رايه الشخصي وحده، بل كان يستشير آخرين.

"اما بشأن التقوى وتفضديله اياهدا، فهدو أمدر ال شدك فيده، لكندي ال أظدن    
 انه يكن يفعل ذلك على حساب الثقافة، واذا ما كان قد مندع  الرا بدات مدن
الددذهاب الددى المدددارم الحكوميددة العامددة. فهددو بسددبب تعرضددهن المسددتمر 
الخطددار جسدديمة، بحيددح انهددن لددم يكددن يضددعفن فددي تقددواهن وحسددب، بددل 

 يفقدن احيانا دعوتهن ويصبحن بنات طاعشات دنيويات.
"امددا الشددكوى الثالثددة، فينب ددي ان نلقددى لهددا أساسددا، اذ ان تبريرهددا هددو    

ي كانددت التسددم  للممسسددة الناشددعة  اتبدداع بسددبب الضددرورات الملحددة التدد
النظام دوما، كما هي الحال في ممسسة قديمة، السديما فدي اوضداع قلقدة، 
حيدددح كاندددت الحاجدددة فدددي فتدددرة بعدددد الحدددرب تلددد  بالقيدددام بمشددداريع محبدددة 
وتثقيفيدددة، وبخاصدددة فدددي المراكدددز الصددد يرة، حيدددح يصدددعب علدددى جمعيدددات 

 في مراكز كبيرة .رهبانية قد تكونت واعتادت ان تكون وتعمل 
"ان كنت ال أذكر خطأ، فان سيادة المونسنيور راتزولي، أسدقف بدوتينزا،    

في قراره الحازم بان ال يتدخل بعد الكاهن القانوني دي فرانجا فدي الجماعدة 
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الرهبانيددة لبنددات الجنددب االقدددم الموجددودات فددددددي ابرشدديته، كددان قددد منعدده 
 برشيته.كذلك من ممارسة أية خدمة كنسية في ا

"وقبل الكاهن بكل تواضع االجراء القاسي والمحقر وانصاع له بنوع تام.    
االمر االكيد انه كمدا شدهدت سدابقا، انده كدان يكلمندي دومدا بداحترام ولياقدة 
عدددن ذاك الحبدددر، مدددع انددده كدددان مختلفدددا عنددده فدددي حكمددده ازاء الدددراهبتين 

املي معدده، المددذكورتين. وانددا بشددكل عددام قددد تعلمددت الكثيددر مددن خدد ل تعدد
بفضل الس م الهادئ واتدزان روحده، ر دم المعارضدات وعددم المعدروف ممدا 
القاه ابان االدارة التي قام بها لتلك الممسسة الناشعة التي قبل بها مدفوعا 
فقددط  بمشدداعر محبددة لددع  تهدددر مبددادرات خيددر كثيددرة، هددي صدد يرة فددي حددد 

عة والمهمشدة حيدح ذاتها، لكنها ذات فواعد جليلدة ومكاسدب للمراكدز الوضدي
 نشأت.

"وفي أعقاب الزيارة عهدت الى أسقف بدوتينزا الجمعيدات الرهبانيدة التدي    
كانددت ضددمن حدددود واليتدده، لكددي تكددون تحددت ارشدداد مددن يعتبددره هددذا أفضددل 
مندده، فقامددت تعاونيددة رهبانيددة، بينمددا كّونددت الجمعيددات الرهبانيددة التددي فددي 

ت عدام مقدره فدي  رافيندا، حيدت ابرشيات بوليا تعاونية أخرى واصب  لها بي
كان المشروع قد ابتدأ اص ، وذلك باتفداق اسداقفة ليجدي، انددريا،  رافيندا، 

، 9وربمددا التددامورا أيضددا، وارادوا علددى راسددها الكدداهن دي فرانجددا" )الدددعوى 
290-299.) 
 وبعد ان أنهى المونسنيور فورتوناتو فارينا الزيارة الرسولية، عدزم    

لكرسي الرسولي دمج بيوت بنات الجنب االقدم، عدا بيت ان يقترح على ا
ابرشددية بددوتينزا، مددع بنددات ال يددرة الرسددولية، لكددن االب انيبددالي لددم ينصددحه 
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بذلك لجملة اعتبارات نعرفها من خ ل رسالة كتبها الى االم تيريزا كوارانتا، 
 جاء فيها:

قدم دمدج "نصحته )المونسنيور فارينا( بان ال يعرض على المجمع الم   
 الممسستين السباب عديدة: 

 
 .النكن انتن ال تردن ذلك.1    
سدنوات، لهدا بيدوت  10. الن جمعية الجنب االقدم هدي قاعمدة مندذ 9    

 والخ، وال أرى صحيحا ال اءها.
. النهددا سددتكلفني مضدداعفة جهددود شخصددية ومصدداريف باهظددة، الن 3    

 موارد.بيوت الجنب االقدم هي حديثة المنشأ وشحيحة ال
. النه بالدمج، السيما القسري، ستعتمدون علينا كليا، بينمدا ببقداعكم 2    

كما أنتم ستضاعفون الجهدد وتتحفدزون للمضدي الدى أمدام تضدطرون علدى 
 ان تعملوا وتصلوا ، وتجتهدون في ايجاد وساعل

. الن جمعيتددين رهبددانيتين مختلفتددين تسددتطيعان ان تعمدد  خيددرا أكبددر 8    
 (.320توزينو، )احدة"مما تفعله و 

، 1293ومددع ذلددك فددان محدداوالت جمددع الفددرعين بدددأت فددي أواخددر عددام    
 واستمرت في شهر تشرين االول.

يكتب االب دي فرانجدا الدى االم كوارانتدا: "بخصدوص االتحددددددداد عليندا ان    
نصلي كثيرا، انما طالما الشهيرة بيتزي ما تزال في تلك الجماعة المنفصلة، 

نه ال ينب ي التحدح عن اتحاد. انما هي  رابة حقيقيدة  ان شخصدا فأظن ا
واحدا، هي راهبة بالثياب فقط، على ما يبدو، الجلها يمنع اتحاد جمداعتين 
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رهبددانيتين، قددد انقسددمتا بسددببها. هددو هددذا مددا ينب ددي وضددعه نصددب أعددين 
ت المونسنيور فارينا والمونسنيور ساّنا. اما بشأن بقيدة الراهبدات والمبتددعا

اللواتي في الجمعية المنفصلة، فانا اعتقدد بدانهن شدابات صدالحات، وحتدى 
ديبوليتو )الرعيسة العامة( نفسها. استمروا في الص ة النه مع الزمن فقدط 

 (. 121-9،128توزينو )ترى اعاجيب الص ة"
واستمر االب أنيبالي يتابع، يساعد وينص  بناته الروحيات اولعدك حتدى    

 الموت.وهو على فراش 
 

 و فدا ة   المونسنيور  فرانشيسكو  دي  فر ا نجددا        
 

، قددام  دون فرانشيسددكو بمحاولددة اخددرى لتوحيددد 1205بعددد زلددزال عددام     
المشاريع، لكنه لم يتوصل الى شيء بسدبب تددخل دون اوريدوني الحاسدم، 
فقد كان معارضا بوضوح، كما ذكرنا. فدراى دون فرانشيسدكوانه لدم يعدد مدن 

أنيبدالي وفرانشيسدكو( ان يشدق )جال لكي يل ، وفهدم بانده علدى االخدوين م
كددل منهمددا طريقددا خاصددا بدده.وحتىحين اصددب  دون فرانشيسددكو ناعبددا عامددا 
على ابرشية مسينا لم يفرض على اخيه شيعا خاصا، مع انه اصب  مقتدرا 

 ان يفعل.
دون لقدددد كاندددت الع قدددات بدددين االخدددوين اخويدددة وديدددة داعمدددا، حتدددى ان    

 فرانشيسكو كان كثيرا ما يتردد على حّي افينيون.
يخبرندددا دون أنيبدددالي فدددي رسدددالة الدددى االب فيتدددالي فدددي تشدددرين االول    

قدداع : "ان اخددي )فرانشيسددكو( كددان مريضددا جدددا. حدداول أن ترسددل  1210
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اليه االم ب جيدو )لرعايته( اقله لبضعة أيام. ان أخي المسكين قدد ضدعف 
من دم )فقد كان عليهم أن يأخذوا منه دما مرات عديددة(  قلبه لكثرة ما فقد

وبسدبب  مددا تحمدل مددن آالم. ان شدداء اه يكدون االمددر مجدرد ضددعف لدديم 
اال. أملي بان العذراء مدريم تسدم  لدي برميتده ايضدا. لنتدرك أمدره الدى اهي 

ليدرة كددين علدي، اذ كيدف  100ان انت طالبت بالث ثة آالف ليرة، فأعطده 
بر اشخاصا كثيرين وهو ال يتمكن من العمل؟ لكنه قلب يسوع، يسعه ان يد

 (.1، 31وايمانه عظيم بمار يوسف" )كتابات 
ويكتدب أنيبدالي الدى دون اوريدوني: "اظدن اندك تعلدم بدان اخدي قدد انتخددب   

ناعبا عاما علدى مّسدينا، لكدن المسدكين ال يتمتدع بصدحة جيددة، وحاليدا هدو 
رب الصدحة والنعمدة ليقدوم بمهمتده كمدا م زم الفراش. لنصّل لكي يمنحه ال

ينب ي. انا وهو في أحسن ما يمكن من ع قة وّد. الداعرة االبرشية راضية. 
 (.1092، 9واه هو الذي يدبر كنيسته" )الدعوى 

ازدادت سوءا حالة المونسنيور فرانشيسكو الصحية، لكنده حداول تنظديم    
-1و، وحصدل فدي ممسسته بشكل جيدد، بتدرخيص مدن المونسدنيور دآري د

مددددن رعدددديم الكبوشدددديين فددددي مسددددينا، االب سددددالفاتوري مددددن  1-1213
 فاليدولمو على مساعدتهم اياه في ادارته.

، بعدد ان طلدب االسدرار المقدسدة، 1213كانون االول  99لكنه، مساء    
 لفظ انفاسه.

يكتددب دون انيبددالي الددى االب فيتددالي: "فددي السدداعة التاسددعة مددن مسدداء    
لفددظ انفاسدده محتضددنا القددديم فرنسدديم، وصددلت انددا لدددى ، اذ كددان ي99
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، 9الدددعوى )الفرنسيسددكان فددي فيرنتددزي )فلورنسددا(، حيددح كانددت سددكناي" 
1031.) 

فان دي فرانجا كان قد سافر قبل ايام الى روما  الى فيرنتزي حيدح كدان    
عليه ان يلتقدي المونسدنيور روبيرتدو راتزولدي، االسدقف المنتخدب لبدوتينزا، 

امور بنات الجنب االقدم. وتنق تده فدي تلدك االيدام لدم تمكنده مدن  لتسوية
 تسلم الخبر.

أبلددل دون فرانجدددا المونسددنيور دآري دددو بمددا يدددأتي: "بل نددي فدددي  رافيندددا    
كددانون االول الماضددي النبددأ المددملم بددان أخددي الحبيددب قددد  31)بوليددا( يددوم 

 الماضي. 99انتقل الى االبدية مساء 
ن خبددرا كهددذا قددد أصددابني فددي الصددميمي  كنددت فددي "تصددور سدديادتك كددم ا   

شكوك واحتماالت بشأن صحته، ولو ان ثقتي بالقلدب االقددم كاندت عاليدة 
 بانه سيمنحه نعمة موت مقدم، فقد كان متعبدا  كبيرا للقربان االقدم.

"لكنني البارحة، اذ تسلمت رسالة برقية من الكاهن القانوني فيتالي، وفيهدا 
لموت، فاني تاثرت جدا، وشكرت بدموع ساخنة صد ح تفاصيل دقيقة عن ا

مدن رومدا  91اه ال متناهي للمدوت ال دالي والفريدد. كندت قدد ارسدلت يدوم 
 على عنوان أخي بطاقة ملونة مع تهاني له ولراهباته.

"كنت أحب حقا أخي فرانشيسكو حبا عارما، أكثر من حب أخوي عادي،    
م استحقاقي، كنت أتالم شديدا الالمه، لقد كان حبا ابوياي وفي حقارتي وعد

السدديما وانددا أراه فددي المكددان الصددعب الددذي كددان فيدده، وكنددت اسدداعده قدددر 
امكددداني، دون االنقطددداع عدددن الصددد ة الدددى العلدددي مدددن أجلددده لكدددي يسدددنده 

 ويعزيه.
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"وان محبة قلب يسوع االقدم ال متناهية، جعلت ان يسنده اه ويعزيده    
دتكم، بحيدح اندي أشدعر بواجدب رفدع الشدكر الدى في كل االحوال بفضل سديا

 سيادتكم من أجل كل الخير الذي صنعتموه نحوه.
"واالن، فبدداركني يددا صدداحب السدديادة، انددا وجميددع مددن هددم معددي، ولددنكن    

 جميعا خاضعين مطيعين لسيادتكم.
"لقد ارسلنا الى راهبدات أخدي العزيدزات والدى اليتيمدات بعدض المسداعدة،    

، 9الدددعوى )سددنا لمسدداعدتهن فددي كددل مددا نقددوى عليدددددددده" وقددد قدددمنا انف
1031-1020.) 

وفددي اليددوم التددالي لوفدداة دون فرانشيسددكو فددي بيددت روكاليمددددددددورا وصددل    
تمثددال العددذراء المحبددول بهددا بدد  دنددم، هديددة مددن االب أنيبددالي الددى اخيدده 

 (.819، 9الدعوى )والى الجماعة الرهبانية 
االخددوين مرتبطددة بحضددور العددذراء، فقددد كددان ك همددا هكددذا كانددت حيدداة    

 متعبدين لها.  
 
 تدو طيدددد  المدشا ر يدددع   
 

كان يبدو بان رهبانيات دي فرانجا عرفت منعطفا جيددا، وانده بحصدول      
 دعوات جيدة أصب  في االمكان ان نأمل بمستقبل أفضل.

نددا الددذي كددان ينددوي ورويدددا رويدددا كددان الكدداهن القددانوني انطونينددو جيلو    
تقديم ذاته للمشروع، مع التزامده بواجبدات كاتدراعيدة مسدينا، قدد شدرع يهدتم 
بجماعات مسينا الرهبانية وبخدمدة كنيسدة أو كدوم "الطلدب االنجيلدي". كمدا 
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ان الكدداهن القددانوني فرانشيسددكو فيتددالي، الددذي كددان متعاونددا منددذ سددنوات، 
ازل عدن رعاسدة مصداف علدى امكانيدة التند 1213تموز  12حصل بتاريخ 

 الكهنة القانونيين في االبرشية للتكرم دون تحفظ لمشروع دي فرانجا.
وهكدددذا، تحدددت ارشددداد االب فيتدددالي، تدددّم فدددي أوريدددا تكدددوين أول مدرسدددة    

 (.1328، 9رسولية )الدعوى 
يددذكر االب سدددانتورو قددداع : "ان آنسدددة طيبددة مدددن  رافيندددا، هدددي ماريدددا    

لك في منطقة  واريادالتو قدددددرب مدينة  رافيندا سوتيلي مينيني، كان لها م
أنيبالدي( بشدأن القيدام بمشدروع خيدري. كاندت )في بوليا، اخذت تراسل االب 

الفددي ( االبددوي مصددلى )تسددكن عددادة فددي نددابولي، وكددان فددي ذلددك القصددر 
)كدددابي ( عددداعلي، فأحبدددت ان تصدددنع منددده مشدددروع خيدددر السدددعاف أنفدددم 

محادثددات طويلدددة، قددرر االب البددددء فددي ذلدددك المتددوفين مدددن ذويهددا. وبعدددد 
هكتدارت، بقدرب المديندة، بمشدروع زراعدي  2الموضع الذي كاندت مسداحته 

ل يتام. لقد كانت المشاريع الخيرية تكثر في تلدك االيدام العدداد  مدزارعين. 
فقد أنشأ دون أوريوني أيضا مشروعا زراعيا في كاالبريا، وكان للسدالزيان 

مدداكن، حتددى فددي أطددراف رومددا. وهكددذا تددّم افتتدداح عدددة مشدداريع فددي عدددة أ
 (51-58")سانتورو1213تشرين الثاني عام  1المشروع في 

ومدرت بضددع سددنوات حتددى تمكددن دي فرانجدا مددن وضددع نصدداب الجمعيددة    
الرهبانيددة الرجاليددة وتقويددة بعددض بيوتهددا، ثددم مددا لبددح ان لقددي نفسدده حيددال 

. 1215-1218عالميدة صعوبة كان عليه ان يت لب عليها، هي الحدرب ال
فقد كان الروكاسيونيست قليلين وكانت الرهبانية ما تزال فدي نّموهدا المبّكدر 
حين استدعي العديد من أعضاعها الى حمل الس ح. وبايجاز، فان البيوت 
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فر ددت، ولددم يبددق فيهددا اال الصددبيان والشدديوم. وقددد كددان مددع االب أنيبددالي، 
االم سدددالفاتوري، االم ب جيددددو  االب فيتدددالي، والكددداهن القدددانوني جيلوندددا،

واخوة آخرون مرضى. وأعفي االب بالما اذ أعترف به مديرا للميدتم الجديدد 
ليتيمات الحرب في التامورا. وتمكندوا مدن استحصدال اعفدددداء االم جدوزيبي 
انطونيددو ميلددي، واالم ماريددا انطونيددو سددكوالرو، فقددد كانددا ضددروريين فددي 

ع أحذيددة للقدوات المسددّلحة، بينمدا كددان مصدنع أحذيدة أوريددا الدذي أخددذ يصدن
علددى االخددرين جميعددا ا، يمضددوا الددى الجبهددة. فتعطددل هكددذا نشدداط البيددوت 
الرجالية بشكل تام تقريبا، وكان ال بّد مدن ا د ق مشدروع  رافيندا الزراعدي 

 (.21-21؛ سانتورو 12-8،1؛ توزينو 289)فيتالي 
لمراسلة، ان يسند دعدوة وقد اجتهد دي فرانجا بشتى الوساعل، السيما با   

رهباندده الددذين كددانوا فددي الجبهددة، بت ذيددة حيدداتهم الروحيددة قدددر المسددتطاع. 
ومع ذلك فدان االنبداء االليمدة والسديعة كاندت متوقعدة، فدان االم مانسدويتو 
سقط ميتا في الجبهة، واالم ماريدانو أصدب  أعمدى، واالم مانسدويتو مدات 

 بالتيفوعيد, 
بات، وأعضاء مدن لحمده تتطداير، كاندت ثقتده وكل مرة كانت تصيبه ضر    

باه تدزداد ، وكدان االب أنيبدالي يحدرض ابنداءه الدروحيين، كمدا يدذكر االب 
سانتورو، فهدو بمناسدبة عيدد الشدفيع، القدديم يوسدف، فدي ذكدرى الندذور 

، يحرضددهم علددى القيددام بالتسدداعية ويلدد  1215نيسددان  11والوعددود فددي 
الحضددددور االلهددددي وروحيددددة الرهبنددددة،  بقولدددده "ال تهملددددوا روحيددددتكم بتددددذكر

ولتساعدكم االتعاب واالزعاجدات التدي تسدببها الحيداة العسدكرية ولدتكن أداة 
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ناجعة يدعوكم الرب من خ لها لمزيدد مدن اتحداد بقلبده االلهدي" )سدانتورو 
28.) 

لقددددد كانددددت الدددددعوة الدددددى الخدمددددة العسددددكرية ت دددددزو كددددل يددددوم صدددددفوف 
الممسسدددات، مدددع ان احتياجدددات الروكاسوينيسدددت، مسدددببة تفريدددل مشدددا ل 

البيوت كانت تتزايد. هكذا اصبحت مطبعتا مسدينا وأوريدا  يدر قدارتين علدى 
ت طية احتياجات الدعاية االنطونية التي كان االب بالمدا قدد أقرهدا فدي تلدك 
السدددنين مدددن خددد ل اماندددات سدددّر االنطدددونيين. فقدددد كدددان طبدددع مجلدددة )اه 

رقم مذهل في تلك االزمنة. وبسبب ألفا، وهو  190والقريب( قد أربى على 
نقددص الددذكور، فكددر االب أنيبددالي تحويددل المطددابع الددى بيددون االندداح فددي 

، وفددي ممسسددة 1211شددباط  2مسددينا، فددي ممسسددة الددروح القدددم فددي 
في بيت تراني أيضا  1212، وسنة 1215القديم بندكتم في أوريا عام 

 )في باري(.
ة الجمعيددة الرهبانيددة الرجاليددة، وخدد ل فتددرة الشددّدة، ظهددرت مشددكلة اعالدد   

 بينما عرفت الرهبنة النسوية نّموا آخر فهي  نية بعدد افرادها.
وكان ان راهبة اسدمها االخدت روزاريدا يداكوالنو لجدأت الدى االب أنيبدالي    

لتأسيم دير في سانت اوفيميا في اسدبرومونتي، ووعدتده بانهدا تحدول لده 
أنيبددالي اندده يقبدل بددذلك، انمددا بعددد كدل اموالهددا بوثيقددة مكتوبددة. وكدان شددرط 

القيام بتحويل رسمي فيه عقد بيع وشراء، وتحديد االلتزامات بمستند خطي 
يحفظ في داعرة االبرشية في ميليتو. تّم هكذا انشاء "مدرسة أش ال نساعية 
والتعليم المسيحي للبنددددددددات الصد يرات"، وان يعهدد بالمشدروع لبندات ال يدرة 



 217 

رى كددل هددذا تحددت سدديطرة داعددرة االبرشددية واسددقف ميليتددو االلهيددة. وقددد جدد
 (.1،119)الدعوى 

 بيت القديسة اوفيميا. 1218حزيران  92هكذا افتت  في    
من خ ل رسالة موجهة الى المونسنيور ادولفو فارينتي مدبر التدامورا،    

يقدم لندا االب أنيبدالي دلدي  علدى المعدايير التدي وضدعت فعد  النشداء هدذه 
سدديم الجديدددد. وانندددا مدددن الرسدددالة عينهدددا يمكنندددا ان نسدددتنتج خ صدددة التا

 النشطة الجمعيتين الرهبانيتين آنذاك.
يكتددب االب أنيبددالي: "صددحي  جدددا مددا تعرضددونه علددي سدديادتكم بشددأن    

تأسيم مشروع ميتم ألتدامورا، اعندي انده ال يكفدي تأسيسده، بدل ينب دي أن 
ن حيدح اعالدة اليتيمدات وكدل يكون هناك ضمان كاف للسير به الى امام م

 ما يلزم لتربيتهن تربية صالحة وناجحة، وذلك لدوام المشروع الخيري.
"انددي أعددرض بصددراحة افكدداري لسدديادتكم، واضددع ذاتددي بشددكل تددام امددام    

حكمكم، النه ان كان ينب ي تأسيم المشروع، فدان ادارتده يسدبقها التفداهم 
 التام مع سيادتكم.

بة للتأسددديم بوسدددعي ، بنعمدددة اه، ان أوفدددر "فقبدددل كدددل شددديء، بالنسددد   
وساعل  ير كبيرة، انما كافية. وفكرتي هي ان نتخذ ارضا نبنيها، اوال لنحو 

يتيمة، ثم نوسع البنيان بحيح يتسدع لنحدو ث ثدين يتيمدة، وهدذا العددد  19
أظنه كافيا لبلددددددة ألتامورا. وال يهم ان انتهى البناء كله دفعدة واحددة، انمدا 

 ي منذ االن ان نضع تصميما للمشروع كله، ثم نطوره قلي  قلي .ينب 
"امددا بشددأن االعالددة فددان لنددا مددوارد عديدددة بنعمددة الددرب. لندددع االسددهام    

االنطوني جانبا، ولنأت الى مداخيل أخرى بوسعنا بشريا أن نسميها أكيدة. 
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ها ان راهبات ممسستي الوضيعة يعرفن أش اال رابحة عديدة، وهن يسدتعملن
فددي البيددوت بمكسددب يددومي. االول هددو الحياكددة بمكدداعن. لددذا فحيددح يفددت  

من مكاعن الحياكة لصنع جواريب، شاالت،  8أو  2، 3ميتم، ننصب عادة 
بلوزات وثيداب، واالشدت ال بدالحرير، بداالبرة، بدالقطن، وبالصدوف. وال يوجدد 

 بيت من بيوتنا اال ويشت لون فيه يوميا وبنتاعج فيها من الرب .
"والراهبات يعرفن أيضا وبشدكل جيدد عمد  مر وبدا فيده جددا تددفع لقداءه    

مبالل طاعلة، هدو الخياطدة والتفصديل، هدذا اضدافة الدى تعلديم البندات، فهدو 
يدددر ارباحددا جيدددا علددى البيددت. كمددا انهددن يعددرفن التخددريم والتطريددز علددى 

يقمدن البياض، او على الحرير، او بدااللوان، او بخيدوط الدذهب، وكثيدرا مدا 
بتلبية طلبات محددة، السيما للكناعم او للعراعم. وهن يعرفن ايضدا عمدل 

 الزهور الصناعية.
"اما بشأن الموارد الثابتة، فهذه  ير موجودة عادة في مياتمنا، ما عددا    

فددددددددي مسددددددددينا حيددددددددح تسدددددددداهم البلديددددددددة بث ثددددددددة آالف ليددددددددرة سددددددددنويا 
م ماعدة ألدف ليدرة  مدن والمحافظة)المنطقة( بالف، وكذلك في تراني اذ للميت

رام المددال ، وهددذا منددذ أيددام، اي منددذ وفدداة القددديم والعددالم رعدديم اسدداقفة 
تراني المونسنيور فرانشيسكو باولو كارانو محسننا الكبير الذي تدرك للميدتم 

 ليرة شهريا. 50القصر الذي اشتراه، وماعة ألف ليرة وريع حوانيت بمبلل 
عمل بالطاقة الكهرباعية فدي مواقدع وفي مسينا، نصبت طاحونة ومخبز ي   

كانت ضمن دير الروح القدم قديما، الدذي تنازلدت البلديدة عنده لندا، وذلدك 
لصنع خبز قم  خالص. ولنا في مسينا واوريا مطبعتدان مجهزتدان بمكداعن 
عدددة، اضددافة الددى محددل صددنع أحذيددة، ومشدد ل خياطددة  للحددرف المهنيددة 
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مدة الدرب، مصدنعا حدديثا ل حذيدة الشعبية. وقد نصبنا ممخرا في اوريا، بنع
 (.3211، 88ماكنة لصنع االحذية")الوثاعق  13يعمل بمكاعن، ولنا 

فددي مبنددى الدددير القددديم فددي  1211أيددار  92افتددت   ميددتم التددامورا فددي    
مونتي كالفاريو الذي تنازل االسقف عنه الحتضان يتيمات الجندود ضدحايا 

 الحرب.    
مسسددة فددي بادوفددا تد دددغ االب أنيبددالي، ومنددذ مدددة كانددت فكددرة فددت  م   

كضريبة اعتراف بالجميل نحو القديم انطونيوم البادوفاني. شدجعه علدى 
، 1211ذلددددك االب بريسددددان الفرنسيسددددكاني خددددوري كنيسددددة ارجددددي  عددددام 

 بتر يب االسقف في شراء ارض في رعيته الخورنية.
  1211أيلددول  92وقد قام بتقديم طلب رسمي الى االسقف في    

 بهذه الكلمات:   
"سدديكون مشددروعا للطبقددات الفقيددرة، يعهددد بدده الددى جماعددة الراهبددات      

اللواتي يسمين بنات ال يرة االلهية، اللواتي سوف يعتنين باالطفال والبندات 
والفتيدددات كأمهدددات، واضدددافة الدددى العدددون المدددادي وتعلددديم االشددد ال، سدددوف 

وتددوجيهم نحددو التقددوى، يهددتمن بشددكل كبيددر بتعلدديمهم التعلدديم المسدديحي، 
وتقريبهم الى االسرار، ومساندة هكذا عمل الخوري ال يور بريسان واخوتده 
)الفرنسيسكان( في ارجي ، فانهم يتعبون كثيرا  لخير القطيع السّري ال فير 

 العدد والمعهود اليهم"
وقددد ذيددّل االسددقف المونسددنيور لددويجي بيليتددزو الرسددالة بهددذه الكلمددات:    

، 92افددق بطيددب نفسددمع التمدداني.   لددويجي بيليتددزو" )الكتابددات "أبددارك وأو 
13.) 
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ثم سأله االسدقف فدي السدنة التاليدة بضدع راهبدات للمستشدفى العسدكري    
الددذي كددان قددد أوشددك فتحدده فددي بادوفددا، وكددان علددى الراهبددات االهتمددام فيدده 

 بالثياب والمطبخ ودار التمريض.
لمددا ثمددان بنددات مددن رهبنددة فكددان ان وصددل الددى بادوفددا بصددحبة االب با   

ال يرة االلهية لخدمة المستشفى العسكري "بيلتزوني". معهن ايضا اسدتخدم 
االب انيبالي االهتمات عينها التي كان يستعملها تجاه الروكاسيونيست في 
جبهة القتال، اذ كان يشجعهن ويحرضهن هكذا: "عظيمة هي المهمة التي 

. لكددنكن حميعددا تعددرفن جيدددا بددأن أوكلددت الدديكن، وواسددددع هددو الحقددل وجديددد
 اسلحتنا هي:  

الص ة، النية السليمة، روح التضحية، ممارسة المحبة، والمحافظة الجيدة 
 كذلك على القوانين الرهبانية من قبل الراهبات أنفسهدددن"

 (.921، 8الكتابات )
وقد كانت لده تعزيدات كبيدرة مدن جماعدة الراهبدات هدوالء. حتدى انده بعدد    

مستشدددفى "بيلتزوندددي" الدددى فيرنتدددزي )فلورنسدددا(، تحدددررت الراهبدددات  تحويدددل
وعدددن الددى أديددرتهن بعددد ان اكتسددبن هددذه الخبددرة فددي المستشددفى. وكانددت 
الممسسة في مدينة بادوفا قدد أنجدزت، لكنده قبدل تدشدينها، اصدابتها بضدع 
قنابددل أنهتهددا تمامدددا، فددذهب حلدددم دي فرانجددا أدراج الريددداح، وفعدد  فهدددولم 

مددن رميددة تلددك الممسسددة، الن الروكاسيونيسددت لجملددة اسددباب يددتمكن قددط 
 .1222ظرفية لم يتمكنوا من استعناف بناء المشروع اال عام 

، ينب دي اضدافة الوبداء 1215تشدرين -وع وة على ضدربة حدرب أيلدول   
المسمى "االسباني" الذي فتك بالرهبنة النسدوية. وكدان علدى دي فرانجدا ان 
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اثنددان فقددط ضدددحايا الددذكور الددذين  تقلدددص  ضددحية، بينمددا كدددان 13يفقددد 
 (.25-21عددهم  بسبب الحرب )سانتور 

وبانتهدداء العمليددات الحربيددة، وعددودة الددذين سددلموا، حدداول االب اعددادة    
تكوين الرهبندة الرجاليدة، فكلدف االب فيتدالي بالبددء برا بدة لهدم فدي مّسدينا 

كهنوتيددة، ومددنهم والعنايددة بتثقيددف اكليددريكيين كددانوا قددد قطعددوا مسدديرتهم ال
االب سانتورو، االب توزينو، االب تدددددورزي، االب درا دو، االب أّبدي، االب 

 روجيري وآخرون كثيرون.
فددي )الددديرين  -يددذكر االب سددانتورو ذلددك بقولدده: " تكونددت فددي البيتددين    

مّسددينا وأوريددا( منافسددة شددديدة. وقددد كانددت الرهبانيددة ذات طددابع اكليريكددي 
بددان عاعلتنددا قددد نمددت وانتشددرت هنددا وهندداك. فبيتددان أو واضدد ، وكددان يقددال 

: اثندان فدي مسدينا، فدي حدي 11ديران رجاليدان، وتسدعة ل نداح، أي بعددد 
افينيون ودير الروح القدم، والبيوت االخرى: في تاورمينا، جارديني، سان 
بييدددر نيجيتدددو، سدددانت اوفيميدددا داسدددبروديتو، فرانكدددافي  فونتاندددا، التدددامورا، 

جميددع عاعلددة واحدددة، تحددت انظددار وقيددادة أب هددو منشددط كددل بيددت ترانددي. ال
والجميع، وهو الحكم االخير في كل مسألة وخ ف. وكانت النشرة الشهرية 

ألددف  100"اه والقريددب" قددد ثبتددت أقدددامها، اذ بلددل عدددد نسددخها الشددهرية 
نسخة، لزيادة الص ت بالمحسنين والمتعبددين للقدديم انطونيدوم لصدال  

 (.113-111سانتورو )االيتام"
ضحية، بينما كان اثنان فقط ضدحايا الدذكور الدذين  تقلدص عدددهم   31قد 

 (.69-69بسبب الحرب )سانتور 
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وبانتهدداء العمليددات الحربيددة، وعددودة الددذين سددلموا، حدداول االب اعددادة    
تكوين الرهبندة الرجاليدة، فكلدف االب فيتدالي بالبددء برا بدة لهدم فدي مّسدينا 

قيددف اكليددريكيين كددانوا قددد قطعددوا مسدديرتهم الكهنوتيددة، ومددنهم والعنايددة بتث
االب سانتورو، االب توزينو، االب تدددددورزي، االب درا دو، االب أّبدي، االب 

 روجيري وآخرون كثيرون.
فددي )الددديرين  -يددذكر االب سددانتورو ذلددك بقولدده: " تكونددت فددي البيتددين    

بانيددة ذات طددابع اكليريكددي مّسددينا وأوريددا( منافسددة شددديدة. وقددد كانددت الره
واضدد ، وكددان يقددال بددان عاعلتنددا قددد نمددت وانتشددرت هنددا وهندداك. فبيتددان أو 

: اثندان فدي مسدينا، فدي حدي 11ديران رجاليدان، وتسدعة ل نداح، أي بعددد 
افينيون ودير الروح القدم، والبيوت االخرى: في تاورمينا، جارديني، سان 

فرانكدددافي  فونتاندددا، التدددامورا،  بييدددر نيجيتدددو، سدددانت اوفيميدددا داسدددبروديتو،
ترانددي. الجميددع عاعلددة واحدددة، تحددت انظددار وقيددادة أب هددو منشددط كددل بيددت 
والجميع، وهو الحكم االخير في كل مسألة وخ ف. وكانت النشرة الشهرية 

ألددف  100"اه والقريددب" قددد ثبتددت أقدددامها، اذ بلددل عدددد نسددخها الشددهرية 
لمتعبددين للقدديم انطونيدوم لصدال  نسخة، لزيادة الص ت بالمحسنين وا

 (.113-111سانتورو )االيتام"
لقددد ذكرنددا الكدداهن القددانوني جيلونددا كأحددد الروكاسيونيسددت، لكندده علددى    

الددر م مددن تعاوندده مددع مشددروع دي فرانجددا، لددم يتقدددم قددط بخطددوة حاسددمة 
تجعلدده ان يقدددم ذاتدده كليددا للممسسددة. وان هددذا الموقددف  يددر الواضدد  كددان 

والخ(. كمدا انده  13-10و  11، 31لب االب أنيبالي )الكتابات يحّز في ق
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كانت ثمه فكرة ساعدة بان جيلونا كان يفكر بتأسيم جمعية رهبانية نسوية 
 مكرسة للص ة واليواء بنات المجتمع تحت أمرة االب أنيبالي.

يكتب االب أنيبالي الى القانوني جيلونا: "ك  وك . اذ هل مدا ينقصدني هدو 
 جمعية رهبانية نساعية جديدة بعد ان شكلدت  ان أشكل

أولى؟ انهدم حتدى اليدوم يعتبرونندي فدي داعدرة االبرشدية مجنوندا، فمداذا تدرى 
 (.3، 39الكتابات )سيفعلون بي لو قمت بمثل هذا العمل؟"

الددى االسددقف دآري ددو  1211آب  93لددذا فاننددا نددرى جيلونددا يقدددم فددي    
ي كددان ينددوي ان يقددوم بدده، طالبددا مددذكرة مفصددلة طويلددة حددول المشددروع الددذ

مندده الموافقددة والبركددة. وهددو عندددها فقددط أعلددم االب دي فرانجددا بمشددروعه 
 وطلب بركته.

ونلقى دي فرانجا يفيد المونسنيور دآري و بهذا: "لقد أرسل لي القدانوني    
صدفحة ليقدول لدي بأنده  11الفاضل جيلونا مع بطاقة سيادتكم، رسالة فدي 

سيادتكم، اي مشروعه، وانه قد حصل علدى رضداكم قد حول كل شيء الى 
التددام وبددركتكم، وهددو يسددألني ويسددتحلفني "بددان أصددنع كددل شدديء مددن بدداب 
الطاعة"، وأن أمنحده أندا ايضدا بركتدي. فاجبتده بانده ان كدان مشدروعه مدن 
الرب، فليبددني اه العلي كرمدل السداحل ان اردت االعتدراض علدى مشدروع 

ركة واحدة بل ماعة، ولو انها ب  معنى بعد البركدة اه، لذا فاني أمنحه ال ب
التدددي حصدددل عليهدددا مدددن سددديادتكم. لكنندددي دعوتددده فقدددط الدددى التفكيدددر بدددان 
مشروعه هو متميز ومنفصل عن مشاريعنا وانه هو الدذي وضدع ذاتده فدي 

 طريق ابعده تدريجيا عنا.
 933"ان الفاضل والقانوني جيلونا ظهر لي بحسرات وتنهدات أسفه    



 214 

ه تركني حزينا في دير الم عكة القدديم، وسدألني أن ارفدع مدن معنوياتده الن
 بك م عزاء النتشاله من عمق سقطته. والن قلبي ليم ممدا 

يمكنه الوقوف ال اباليًا ازاء  ّم شدديد كهدذا، وبسدبب بذلده جهددا كبيدرا مندذ 
سنوات في تحقيق فدت  دار استضدافة ومدرسدة أشد ال نسداعية، والن قلبدي 

مد حيال ع مدات القلدق وااللدم، فداني أتندازل واتدرك للقدانوني جيلوندا ال يص
الدير القديم الذي كندت علدى وشدك شدراعه، واال فاسدتعجاره فدي حالدة ال يدتم 

(.ومنددذ تلددك اللحظددات حددرض االب 81-82، 39البيددع والشددراء" )الكتابددات 
أنيبددالي القددانوني جيلونددا علددى اتخدداذ موقددف صددري  لددع  تتولددد اشددكاالت 

خددرى، وعددرض عليدده حلددوال، منهددا اندده مددع بقاعدده ضددمن الروكاسيونيسددت، ا
بوسددعه أن يدددير جمعيتدده ، جمعيددة راهبددات "األمددات المعّوضددات"  بتحويددل 
مقرهن الى كاتانيا. لكنه لم يتوصل الدى شديء ملمدوم، لدذا سدار القدانوني 

 (1103-1020، 9في درب خاص به )الدعوى  1212جيلونا بعد عام 
لدق االب دي فرانجددا فدي فتدرة مدا بعددد الحدرب هدو سدعيه فددي أمدر آخدر أق   

 الحصول على موافقة قانونية لممسساته.
( مدددن جملدددة قراراتددده 1510 - 1512فدددان المجمدددع الفاتيكددداني االول )   

عّبر عن الر بة في جمع كل القوانين الكنسية التي سّنت عبر العصور في 
ن ظدل أمنيدة حسدنة حتدى مجموعة قوانين رسمية. وهذا المشروع  ير الهيّ 

عهدددد البابدددا بيدددوم العاشدددر. فهدددو الدددذي أنشدددأ لجنددددددددة مكوندددة مدددن أمهدددر 
القانونيين الكاثوليك، وعهد اليهم بصيا ة مجموعدة الحدق القدانوني. وبعدد 
اثنتي عشرة سنة، تمكن البابا بندكتم الخامم عشر مدن اصددار القدانون 
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برة" وحدد موعد نفداذه فدي الجديد بمرسوم رسولي مطلعه "االم الكنيسة المد
 .1215أيار  19
وقددد أعطددى القددانون الجديددد تعليمددات واضددحة بشددأن انشدداء ممسسددات    

رهبانيددة جديدددة والمصددادقة عليهددا، كمددا حددددت صدد حيات المطددارين رعدداة 
 االبرشيات، واالصوليات التابعة لها.

مهدددا لدددذا فكدددر االب أنيبدددالي جدددديا بالبنيدددة القانونيدددة التدددي ينب دددي اعطا   
لممسسدداته. وكددان ال بددّد قبددل كددل شدديء مددن اعددداد القددوانين فكلددف االب 
فيتدددالي بوضدددع مسدددوّدة التشدددريعات الجديددددة بحسدددب االنظمدددة ، ثدددم جدددرى 

قددددمها الدددى االسدددقف  1212فحصدددها وتطويرهدددا مدددن قبلددده. وفدددي حزيدددران 
دآري ددددو سدددداع  ايدددداه بددددان بمتحنهددددا ويتنددددازل فيمددددن  مرسددددوم االعتددددراف 

انيتين بدددالحق االبرشدددي. ويوضددد  االب سدددانتورو بدددان بدددالجمعيتين الرهبددد
"المونسنيور دآري و قبل الطلب بطيدب خداطر. وبصدفته معلدم الهدوت أدبدي 
وحق كنسي، كان يطيب له دراسة مثل هذه االمور. لذا احتاج الى وقت ما 

، 9قبددل التوصددل الددى نتيجددة ايجابيددة. بحيددح انهددا مددرت سددنون" )توزينددو 
929-928.) 
كددانون االول  15سددقف المونسددنيور دآري ددو تددوفي فجددأة فددي اال ان اال   

، "ومددا حدددح بعددد ذلددك، لددم يكددن محبددذا لتقددديم الطلددب مجددددا، 1299عددام 
سواء بسبب ش ور الكرسي، ثدم اثدر اختيددددددددددددار الموسدنينور أنجيلدو باعيندا 
الذي وضع كدل طاقاتده وهمتده فدي اعدادة بنداء كنداعم مّسدينا. فكدان ال بدّد 

 (. 103ظار" )سانتورو، من انت
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قدددم االب أنيبددالي مددن جديددد نصددوص  1293تشددرين الثدداني  1وفددي     
القوانين الى االسقف الجديد، فقبلها المونسنيور باعينا بكل طيب خاطر، اذ 
كدددان عارفدددا بكدددل شددديء، واحدددتفظ لنفسددده حدددق عرضدددها علدددى قدددانونيين 

 ت جديدة.متخصصين في روما. فانقضى زمن آخر. وا تنت الجمعية ببيو 
أيلدددول  12يكتددب االب دي فرانجددا فدددي رسددالته العامددة لرهبنتددده بتدداريخ    

: "أبندداعي وبندداتي المبدداركون فددي المسددي  يسددوع. انددتم تعلمددون اندده 1292
منذ سنوات في نوايانا العامة أن نفت ، برضى اه، بيتين في رومدا، واحددا 

ا اقامددة ميددتم لشددبابنا لتددوجيههم فددي تثقيددف رهبدداني روكاسيونيسددتي، وربمدد
للذكور بالقرب منهم، وآخر لراهباتنا مع مياتم أنطونية، وهذا لديم لطمدوح 
بشري، ليقنا الرب من شّرهي، بل لرفع الشدعار المنسدي مدع انده وصدية ربندا 

 يسوع المسي  
 "أطلبوا الى رب الحصاد، فيرسل فعلة الى حصاده".  
رومدا، وقدد كندت حدثان، اولهما  ير ذي معنى، هو اندي مدا ان وصدلت    

بعد ما أزال في العربة، والثاني حصل فدي واحدد مدن مشداريعنا الخيريدة فدي 
مسدينا بخصددوص شدخص  يددر عددادي صدار فددي حالددة فاقدة شددديدة، هددذان 
الحدثان جع ني، دون سابق تفكير مندي، ان أبحدح لديم عدن امداكن، بدل 

 عن قبول تقادم من قبل ال ير.
كانت أرضا  اليددة السعر، وفي  " ان اول عرض شكل جملة صعوبات. فقد

موقع بعيد،  ير جذاب، وكان عليندا نحدن أن نبنيهدا بمبلدل ربمدا كبيدر مدن 
 المالي
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"لذا عدت الى المبداالتي حدين جداءتني الصددفة، وأقدول الصددفة مدع ان    
كل شيء هو بتدبير الهي، اذ دعداني شدخص محسدن وعدرض علدي تقدديم 

ية، قد فشل كمشروع. انده المكدان مكان واسع كان محل صنع اف م سينماع
الدددذي اعطتددده اياندددا الرحمدددة االلهيدددة فدددي بدايدددة الشدددارع الجديدددد والعدددريض 

والمسدددّمى بشدددارع آبيدددا الجديدددد. "أنهدددي هندددا،  (جيركوالتسددديوني)ل سدددتدارة 
، 11الوثدداعق )واتمنددى جوابددا مددن كددل بيددت ليعبددروا فيدده عددن انطباعدداتهم" 

 (.111-118: سانتورو 815-811ن 9؛ توزينو 501
ويذكر االب سانتورو: "انه في تلك المناسبة بالذات، وفي تلك االماكن     

الرطبة والبداردة التدي لدم تكدن بعدد صدالحة للسدكن، انده أصديب فدي تشدرين 
بمددرض التهدداب القصددبتين الددذي كددان متفشدديا ومزمنددا،  1292الثدداني عددام 

دة أوصدله ولم يتمكن مدن الدتخلص منده، بدل انده بنوبدات حدادة خفيفدة وحدا
 الى القبر.

"كددان ينب ددي بددان حيدداة منسددوجة كلهددا بددانواع التضددحيات، ال بددّد ان تتكلددل 
بالتضددحية العظمددى فددي البيددت الددذي تمندداه كثيددرا، لتقددديم الخضددوع ايمانيددا 

 (111للحبر االعظم والكرسي الرسولي" )سانتورو،
ة االلهيدة والبيت الذي عهد به بصورة ممقتة الى الراهبات بندات ال يدددددر     

كميتم للذكور، أصب  هو "البيدت العدام" ، وكدان عليندا ان ننتظدر حتدى عدام 
 لنرى افتتاح ميتم للروكاسيونيست في روما. 1221
 99وع وة على فت  بيت روما، فدت  بيدت آخدر فدي تدوري  روتدا فدي     

شدباط  11، ثدم بيدت آخدر فدي نوفدارا فدي صدقلية فدي 1298كانون الثاني 
1291. 
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التصددديق الكنسددي علددى الجمعيددة قددد تددأخر، حتددى حصددول حددادح  وكددان    
من جملة الحوادح التي تظهر عظم الرحمة االلهيدة، وتشدكل وسديلة خفيدة 

 للبشر لكي يبل وا بفضلها أهدافهم الصالحة.
يشددهد االب فيتددالي بقولدده: "فكددر الكرسددي الرسددولي ان يعهددد الددى حبددر    

القددانوني دي فرانجددا ل ددرض جليددل مددن رومددا مهمددة زيددارة مشدداريع الكدداهن 
اعطداء تقريددر شدامل. فجاءنددا المونسدنيور فرانشيسددكو بداريللو، أحددد قضدداة 

، لزيددارة بيوتنددا فددي حددّي 1291شددباط  93محكمددة الروتددا المقدسددة، فددي 
 أفينيون وهو محمل بتلك المهمة.

"اسدددتقبل بدددأعمق مشددداعر االحتدددرام، ولقدددي االنفدددم جميعدددا علدددى أتدددّم    
امدددر السدددلطات الشدددرعية. وأحدددب زيدددارة كدددل مشدددتم ت االسدددتعداد لقبدددول أو 

الممسسدددة الرجاليدددة، الهيكدددل الجميدددل الدددذي فدددي قيدددد االنشددداء، المشدددا ل 
والمددددارم، وباسدددعلته التدريجيدددة ل بددداء واالخدددوة علدددى انفدددراد، تمكدددن مدددن 

 االط ع على وضع الجمعية الرهبانية، على تشريعاتهددددا 
 لى كل ما كان يهمه.ونظمها، على اوضاعها االقتصادية، وع

"ان سددحنة هددذا الحبددر كانددت صددارمة دومددا، بددل فيهددا شدديء مددن الحددذر    
والشك، وكانت تشكل تناقضا مدع صدفاء م مد  وجهده الطبيعدي. وقدد كدان 
االب )أنيبالي( مريضا، كما رايندا، وفدي ممسسدة الدروح القدم.فبعدد اجدراء 

م ، يرافقده االب الفحص االول في بيوت حي افينيدون، توجده الزاعدر المحتدر 
فيتالي، الدى الممسسدة النسدوية لزيدارة الراهبدات، وللتحددح الديهن بحضدور 

 الممسم.
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"وان االب )أنيبالي( حالما علم بوصوله، اراد النزول من شدقته السدكنية    
يسدددنده االب بالمدددا الدددذي كدددان آندددذاك فدددي مسدددينا، واسدددتقبله فدددي مددددخل 

 الممسسة وقّبل يده راكعا.
التسددامالت االولددى للزاعددر، واعتددذر اندده لدديم فددي مقدددوره "وأجدداب علددى    

صعود الدرج لمرافقته في زيارة المشتم ت، مكلفدا بدذلك االب فيتدالي واالب 
بالما بمعية رعيسة البيت والراهبات االخرياتز وبعد ان اكمدل الحبدر الزيدارة، 
ل مددداكن واالشدددخاص، فدددي الممسسدددة النسدددوية، قددددر مدددا ظدددن ذلدددك كافيدددا 

ترخص من االب بالما بلياقة كبيرة ومتحفظة، ورافقه كهنتنا حتدى  لمهمته،
المعهددد الكهنددوتي حيددح كددان مقيمددا. وكددان اثندداء الطريددق يدددلي بم حظددات 

 ويفص  بشكل مدروم عن نفم رضية تدل على ارتياحه.
"وكانت الص ة ترتفع في البيوت كلها في صال  نجاح الزيدارة الرسدولية    

ن خ ل شدخص مرمدوق كهددددددددذا، معدروف بالفضديلة هذه،  ير المتوقعة م
والعبقريددددة، وكددددان التخددددوف مددددن حصددددول زوبعددددة جديدددددة فددددي المشدددداريع 

 االنطونية.
"وفددي ال ددد مضددى االب فيتددالي للقدداء المونسددنيور بدداريللو فددي المعهددد    

 الكهنوتي، وأخضع له بعض ايضاحات تخص سير المشاريع.
زن ووجه دامع فاتحه بالقول: "اال اعلم، "استقبله الحبر بمودة، لكنه بح   

وعلي أن اعترف لك، باني جعت بنية ال داء مشداريع االب دي فرانجدا، وقدد 
كانت اسعلتي  القوية موجهة بهذا االتجاه. وكنت أسال الدرب بدأن يمنحندي 
أنوارًا خاصة. ومضيت الى النوم وانا ما ازال في قنداعتي، لكنندي لدم اتمكدن 

قد كانت امامي صورة قدديم، لشدخص كدان يقدول من ان ا مض عيني، ف
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لي بوضوح: ان اه معيي فاستعدت في ذهني ما رايت ومدا فهمدت، فكاندت 
كلمات رجل اه وال ايدة الشدريفة لمشداريعه وحسدن سديرها، تجعلندي اسدمع 
صوتا يقرعني ويفض  نواياي. فكان علي ان اقتندع بداني علدى خطدأ، الندي 

لددذا فدد  بددد مددن تفضدديله مهمددا كددان الددثمن" ازاء مشددروع مقدددم اراده الددرب 
 (.893-812)فيتالي، 

آذار  10وقددد كتددب االب أنيبددالي رسددالة عامددة وجههددا الددى البيددوت فددي    
 تناول فيها هذه الزيارة الرسولية  ير المتوقعة، قال فيها: 1291

"ان رحمددة عظمددى أظهرهددا قلددب يسددوع االقدددم تجدداه مشددروعنا التقددوي    
  ير متوقع ارسلت لنا روما زاعرا رسوليا باكمله. اذ بشكل 

المتحان سير االمدور، اذ انده فدي رومدا، لددى بعدض اصدحاب النيافدة وفدي 
بعدددض دواعدددر المجمدددع الرومددداني، قامدددت ضددددنا انتقدددادات.  يدددر ان هدددذا 
المونسددنيور الددذي جاءنددا كددان م كددا مددن السددماء، فقددد تحمددم للمشددروع، 

ة القانونيددة، وطلددب منددي خطيددا وتددألم الندده حتددى االن لددم تحصددل  الموافقدد
تقريدرا عددن المشددروع كلدده منددذ وم ابتدددأ وحتددى اليددوم. ووعددد باندده سدديتحدح 
شخصيا مع االب االقددم الستحصدال الموافقدة القانونيدة وبركدة عامدة مدع 
مفعددول عكسدددي مقددددم، اي باحتضدددان المشدددروع مندددذ أول لحظدددة قيامددده، 

نظمدة القانونيدة. بحيح يصار الى تصحي  كل شيء ويعدل االمور وفق اال 
كما انه وعدنا انه خ ل سنة يأمل ان يحصل لندا علدى تصدديق ذي أهميدة 
كبرى، يسمى "مرسوم الثناء". هكذا سيكتسب المشروع طابعا مقدسا كبقيدة 

 الجمعيات الرهبانية االخرى ا لممسسة والتي تعترف بها الكنيسة.
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ا الخدددداص  "بعددددد عددددرض هددددذا، علينددددا منددددذ االن ا، نبدددددأ بتقددددديم شددددكرن   
وصلواتنا لكي يتكلل كل شيء بالنجاح، وفق الحمام المقددم لهدذا الزاعدر 

 (.125-121، 9؛ توزينو 121، 18التقي" )ارشيف 
 30هكذا أخذت آمال االب أنيبالي تتحقق: فان مجمع الرهبان أعلم فدي    

المونسنيور انجيلو باعينا رعيم اساقفة مسينا انه "ال مانع"   1291تمور 
تصددديق القددانوني للجمعيتددين الرهبددانيتين، بددالحق االبرشددي. فددتمكن مددن ال

 آب.  1المونسنيور باعينا من اصدار المرسومين في 
ووفق العادة المتبعة، وّجه طلب الى نيافة الكردينال كاميلو الورنتي رعديم 
مجمع الرهبان لكي يمن  تصحي  كل االمور ال قانونية المرتكبة مع الوعد 

 فظة الدقيقة على ما يرسمه الحق القانوني.الحقا بالمحا
، ونفددذ المرسددوم بتدداريخ 1291ايددار  3وقددد تددم مددن  التصددحي  بتدداريخ    
ايار بامر من الناعب االبرشي العام، المونسنيور بيو جارديندا، أي بعدد  12

 (.893-899بضعة ايام من وفاة االب الممسم )فيتالي، 
ات سمعان الشيخ: "االن، تطلدق يدا كان بوسع االب أنيبالي أن يردد كلم   

(. لقد أكمل المشروع كعامل صال  عمل مندذ 92، 9رب عبدك بس م" )لو 
 الساعة االولى.

 
 المدرض  ا ال خديددر  و ا لددمددو ت
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بأزمة التهاب القصبتين،  1292أصيب أالب أنيبالي منذ تشرين الثاني    
رومدا، ولدم يدتمكن مدن  منذ اش اله االماكن الجديدة التدي حصدل عليهدا فدي

 مقاومتها ر م س مة عوده ومحاولته اتمام نشاطاته العديدة.
 12واضطر الى البقاء طري  الفراش في روما منذ تشرين الثداني حتدى    

 ، ت زمه حمى شديدة جدا. وحالمددا راى 1292كانون االول 
حيدح االطباء انه يتمكن من تحمل السفر، نصدحوه باالنتقدال الدى مّسدينا،، 

كدانون االول،  18المنام أكثر طيبا وسينفعه ال محالة. فوصل مسدينا فدي 
وتحسددنت صددحته فددورا، بحيددح اندده تمكددن مددن السددفر الددى بوليددا فددي آذار 

1298. 
وحصددلت لدده فرحددة رميتدده هيكددل الروكاسيونيسددت االنجيلددي فددي مسددينا.    

المسدددمى عدددادة مدددزار القدددديم انطونيدددوم، وكدددان قدددد انتهدددى العمدددل فيددده 
نتظددددار بركددددة النددددواقيم، كمددددا اندددده شددددارك فددددي رسددددامة أول شددددابين وبا

 (.891فيتالي، )روكاسيونيست هما االب توزينو واالب سانتور 
يكتب االب سدانتورو: "سدلك درب البلدد )ايطاليدا( صديفا فدي زيدارة أخيدرة    

للبيوت، اذ ان تلك االمداكن لدن تدراه بعدد. وعداد  فدي الخريدف الدى صدقلية، 
ومتددألم جدددا. و دددت تلددك أزمددة االلتهدداب أشددد خطددورة فددي  انمددا وهددو متعددب

، وبلل حدا كبيرا من الضعف بحيح انه لم تعد له القدرة حتى 1291شتاء 
على اقامة القدام على المذب  الدذي فدي البيدت، فكدان يقددم فدي مكتبده" 

 (.193سانتورو، )
يبددا واسددتدعى االبددوان بالمددا وفيتددالي، برضددى اطبدداء مسددينا معالجيدده، طب   

استشدداريا شددهيرا مددن المركددز الصددحي فددي نددابولي، هددو البروفسددور أمدداتو، 
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لكنه لم يفعل أكثر من تاييد تشخيص االطبداء الصدقليين وع جهدم. وعمد  
، لدذا تدرك أالب 1291بنصيحة هذا الطبيب، حاولوا تبديل هواعه فدي ربيدع 

الريف  آيار وانتقل الى بيت في 2انيبالي سكناه في دير الروح القدم في 
 (.191قرب كنيسة عذراء الحراسة ) وارديا( )فيتالي، 

يشهد االم ميكيلينو البيلوزا ان االب "توقع موته القريب، اذ كان يقول:    
"ان حيداتي هددي نحدو الم يددب؛ سديكون آخددر مدرض؛ ومددن الصدعب جدددا أن 
اعود الى مسينا". لقد كنت اسمع  هدذه الكلمدات، الندي كندت اقدوم بخدمتده 

 (.993، 9ي   وارديا" )الدعوى كممرض ف
واثناء المرض الطويل والمملم تمكن من اعطاء المثدل الصدال  للجميدع،    

بفضل حلمه، صبره وتحمل االالم القاسية. اذ يذكر االب فيتالي هدذا: "مداذا 
يسعني ان اقول بشأن تواضعه؟ لقدد كدان يطلدب العفدو داعمدا والمعدذرة عدن 

يز روحيتده فدي تلدك االيدام ، كمدا فدي سداعر اية خدمة تقدم له. وما كان يم
 (.193ايام حياته، هو اتحاده باه، وتقواه، والص ة" )فيتالي، 

أيددددار أب المونسددددنيور باعينددددا رعدددديم  92ويكمددددل االب فيتددددالي: " فددددي    
االسداقفة ان يعلمددوه بصددورة مسددتمرة باوضدداع االب الصددحية، ومضددى فعدد  

ن االب جالسددا فددي كرسددي كبيددر، مددع أمددين سددره لزيارتدده فددي  وارديددا. كددا
واسددتقبله بدداحترام عميددق كددان يشددعر بدده تجدداه الرمسدداء فددي اعمدداق قلبدده، 
وكان بوده ان ينحني الى االرض، لكنه لم يتمكن، لذا فبانحناءة كبيدرة قبدل 
خاتمه. كم شدددته وعزتده روحيدا تلدك الزيدارةي شدجعه رعديم االسداقفة بدأن 

ع مددن أجلدده مددن قبددل انفددم كثيددرة يأمددل ويثددق بالصددلوات الدددتي كانددت ترتفدد
صالحة، كما من قبدل أطفدال وفتيدات أبريداء، لكنده كدان متدألم القلدب ، كمدا 
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أسدّر بدذلك هدذا الراعددي فيمدا بعدد، الن حالدة االب الصددحية بددت لده خطيددرة 
 (.191فيتالي، )جدا" 
أيار أسعدته زيارة أخرى، لمريم الطفلة القديسدة، التدي كدان  30وصباح    

 دا شديدا لها.أالب متعب
يشهد االم ميكيلينو البيلدوزا بقولده: "ويدوم آخدر، نحدو السداعة السدابعة    

والنصددف أو الثامنددة، عشددية موتدده، ت يددرت م مدد  عبددد اه فجددأة، وشددرع 
يهتددف وهددو يبتسددم: "كددم جميلددة هددي الطفلددة، الددرام، الكتفدداني ومددادا يديدده 

، ثددم رايتدده يهدددأ، باتجدداه الشددباك كددان يبدددو وكأندده يهددرع نحوهددا ليحتضددنها
 (.992-993، 9وكان س مه وكانت ابتسامته سماء حقيقيا " )الدعوى 

وكتب االب فيتالي: "بدا )االب( مساءًا أكثر منكسفا، لكنه مضى بهددوء    
الى الفراش، وكان يبدارك مدن كدانوا يحيطدون بده، وبقدي مدع االم ميكيليندو 

د وألم، ثم بدا وكأنه قد البيلوزا الذي كان يسهر عليه. قضى ليلته في سها
نام. بعد منتصدف الليدل أحدم االم بدان السدرير يتحدرك اثدر رجفدة خفيفدة، 
فتقدم من االب ليسأله ان كان محتاجا الى شديء، واذ لدم يتلدق جوابدا منده 
ذعر، فاستدعى االم ماريا انطونيو )سكوالرو(،وأيقظ ك هما الكداهن الدذي 

يلة كان قد أحب أن يبقدى مددددددع االب كان يرقدد في ال رفة الم صقة.تلك الل
)أنيبالي( احد الكهنة االصدقاء، من المعجبين به جدا، هدو االب فينشنسدو 
 ندولفو من ارا ونا، لكن كهنتنا الذين لم يتوقعدوا نهايدة قريبدة سدمحوا لده 
بدذلك، فاسدرع اذا االب  نددولفو الدى االب الدذي كدان فدي ندزاع وشدرع يتلدو 

ينمددا اسددتدعي االب فيتددالي بالهدداتف ، فهددرع ومعدده الصددلوات المناسددبة، ب
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الطبيب المعالج الذي راى نفسه امام احتقان دما ي، فاوعز باجراء ال زم، 
 لكنه شّخص كذلك بانها النهاية.

"اطلق االب أنفاسه االخيرة وسط االدعية التدي كدان يلقنده اياهدا الكداهن    
السددداعة السادسدددة  الحاضدددر )االب فيتدددالي( وصدددلوات أبناعددده. لقدددد كاندددت

، يددوم االربعدداء. تددم االتصددال 1291والنصددف صددباحا، االول مددن حزيددران 
برعيم االساقفة هاتفيا. وانتشر خبر وفاة االب أكثر مما عبدر الهداتف مدن 

 خ ل أجواء تلك الحقول في تلك المناطق كما في المدينة كلها.
لزنبددق، وابتدددأ "فسدارع العديدددون مددن االريدداف القريبدة حدداملين الددورود وا   

القددادمون مددن المدينددة ايضددا يصددلون: اصدددقاء، معددارف، معجبددون، كلهددم 
 (192-195يمضون لرمية "القديم الذي يرقد" )فيتالي، 

واعلن الخبر االليم من قبدل السدلطات الكنسدية والمدنيدة باع ندات فيهدا    
ها عبارات احترام وتقدير، وتجندت الصحافة لتعلن الحداد فدي المديندة باسدر 

 (.1128 -1110، 9الدعوى )
واتخذت التدابير لنقل الجثمان الى المدينة، ومع ان هدذا االمدر تدددم مسداء، 
بعددد صدد ة "السدد م عليددك"، وبصددورة خاصددة، فددان حشدددا كبيددرا متدداثرا كددان 
واقفددا خددارج هيكددل الطلددب االنجيلددي )الروكاسيونيسددت(، فددي تمددام السدداعة 

طويدل مدن الشدرطة تمكدن مدن ابعداد التاسعة والنصدف لدي ، ووحدده شدريط 
 الجماهير.

ويددددذكر االب فيتددددالي مددددا يدددداتي: فددددي السدددداعة العاشددددرة لددددي   وصددددل    
المونسنيور رعيم االساقفة، كان يبكي، وقد قّبل الرجلين واليددين والجبدين 
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لمن كان يسميه "الجوهرة المختارة للكاهن"، وظل وقتا طوي  راكعدا ومصدليا 
 (.139الي، فيت)الى جانب النعش" 

ان احتفاليددة عددذراء الرسددالة، شددفيعة مّسددينا، جعلددت بددأن تددتم مراسدديم    
 حزيران. 2التشييع يوم 

حزيددران حتددى التشددييع، عددرض الجثمددان للنددام. وشدداء  9ومنددذ صددباح    
رعيم االساقفة أن يقدم هو القددام االلهدي فدي السداعة الثامندة صدباحا 

ليدده قلبدده. أشددرطة شددرطة ورجددال وأن يددتكلم أمددام الددنعش، قدداع  مددا أشددار ع
اطفدداء بثيددابهم الرسددمية كددانوا يضددمنون النظددام وسددط حشددد كبيددر جدددا مددن 
جماهير كانت قد تجمعت خ ل تلك االيام الث ثة، حيح تم عرض الجثمدان 

-1110، 9وكلهدددم كدددانوا يحددداولون لمدددم رفدددات االب أنيبدددالي )الددددعوى 
1121 .) 

وكاندت الجمداهير  فيدرة، ومدع ان  وكان الموكب يوم الرابع من حزيدران،   
البلدية كانت قد أعدت عربة دفن ثرية يسحبها اربعدددددددة جيداد ، فدان شدبانا 

 ملتزمين ايمانيا وطلبة جامعيين فضلوا حمل النعدش 
على اكتافهم. وكانت خطدب المحدافظ، واللجندة الملكيدة، ورعديم االسداقفة، 

الدعوى )وقد تناقلتها الصحافة ورعيم الهيعة االسقفية، واخيرا االب بالما، 
 (. 123-135؛ فيتالي، 1111-1155، 9
هكدددذا خدددتم مديحددده رعددديم االسددداقفة المونسدددنيور باعيندددا: "اليدددك، ايهدددا    

القديم، هذا الس م االخير، والبركة االخيرة، وتظاهرة الشعب هذه، مما لدم 
م يشاهد مثلها في مّسينا، جمداهير متحمسدة جداءت هندا لتهدديك آخدر سد 

ولتشددكر اه الددذي شدداء ان يكافعددك هنددا ايضددا. ونحددن الددذين ال نعددرف ان 
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نحدرم مندك، نوصديك بمددينتنا التدي بددوام مشدروعك سدتلقى اسدبابا لتحقيدق 
آمالك. وحيح تقيم شدركة حياتندا، ادع اندت مدن أجلندا، امدا نحدن فسنصدرم 
قويدددا شدددديدا: المجدددد، المجدددد، المجدددد، واندددت سدددتجيب: المحبدددة، المحبدددة، 

(. وبعدد الموكدب الحافدل، دخدل الجثمدان الدى 1151، 9الددعوى )بةي" المح
الكنيسددة. وبهمددة السددلطات الكنسددية والمدنيددة، وافقددت الحكومددة علددى طلددب 

حزيدددددران، فددددددفن فدددددي هيكدددددل الطلدددددب االنجيلدددددي  3االب أنيبدددددالي، مندددددذ 
(.ومندددذ تلدددك 123و  131فيتدددالي، ))الروكاسيونيسدددت( الدددذي اراده وبنددداه 

"فرانجا" )كما كان يسميه النام عادة( يواصل في اظهار حّبه االيام، واالب 
نحو االطفال ونحو كل من يضرع الدى شدفاعته ليندال مدن اه نعمدا وخيدورا 

 (.928-951، 9الدعوى )زمنية وروحية 
موعظددة البابددا يوحنددا بددولم الثدداني يددوم تطويددب جددوزيبي االمددانو  واالب 

 أنيبالي ماريا دي فرانجا
 .1220تشرين االول   1االحد                                    

 
 (11، 18يو ). "لكي تمضوا وتأتوا بثمار" 1    
في طقم هذا االحد تعاودنا صورة الكرمة. يستعيد االنجيلي متى نشيد     

الكرمة كما في اشعيا، نشيد حب اه تجاه كرمه، أي الشدعب المختدار. انده 
قابلده بالمثدل، لكنده واجدب. ويدرى االنجيلدي نشيد الحب الدذي ال يمكدن ان ن

بان فعلة الكرم قد نسبوا النفسدهم حقوقدا فدي الكدرم، واذ يدأتي ابدن صداحب 
 الكرم ال يقبلونه كوريح، بل يقتلونه.
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ان هدددذه الصدددورة للكدددرم هدددي معّبدددرة حقدددا، وال يمكدددن اال ان تثيدددر تدددأم     
 خاصا.

ود. تطلددع مددن السددماء، مددمثرة هددي كلمددات المزمددور: "ارجددع يددا الدده الجندد   
مدز )وانظر، وتعهد هذه الكرمة، واحم  رم يمينك واالبدن الدذي ايّدتده لدك" 

12 ،18-11  .) 
بدط  1انظدر ). ان االبن، حجدر الزاويدة، مدع رذلده مدن قبدل البنداعين 9     
(، قد اتخذ ارح كرمة اه كام ، واتخذها بشدكل نهداعي، بتضدحية 1-1، 9

 الصليب وقوة القيامة.
وفددددي اطددددار هددددذه الحقيقددددة يقددددول المسددددي  للرسددددل: "لسددددتم انتدددددددددددددددم    

، 18يدو )اخترتموني، بل انا اخترتكم، واقمتكم لكي تنطلقوا وتدأتوا بثمدددددار" 
11.) 
انها كلمات تشهد بوالدة كرمة اه مجددا، وتشهد بالفداء فالرسدل ايضدا    

والدة ثابتددة بفضددل  الفددادي ، لتكددون الكرمددة فددي-مرسددلون مددن قبددل االبددن
خدمتهم. انهم مرسلون لكي يحملوا ثمارا، ولكي يثبتوا ارح اه. وخددمتهم، 
كفعلة جدد في الكرم، ستأتي بثمار من وفرة العطية االتية من اه، من اه 

 نفسهي
. وبعددددهم، بعدددد الرسدددل، جددداء آخدددرون، وضدددعوا انفسدددهم فدددي مسددديرة 3   

وا ارح اه ويأتوا بثمار، كالطوبداويين التاريخ الطويلة، من جيل لجيل،ليمكد
 الجديدين اللذين بسببهما الكنيسة هي اليوم في عيد.
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ان الرسددول بددولم، فددي القددراءة الثانيددة مددن قددراءات هددذا االحددد )حسددب    
الطقم ال تيني(، بعد ان أعطى بضدع توصديات يعدرض لمسديحيي فيليبدي 

متوه وتسلمتموه وسمعتموه مثال حياته كبرنامج حياة لهم، فيقول: "" ما تعل
(. وهددو يسددتطيع ان يدددعو المددممنين 2،2فددل )ورأيتمددوه فددّي، بهددذا اعملددوا"

 (.3،11انظر فل )ليكونوا "متمثلين" به، النه هو أوال قد "تمثل" بالمسي  
ان اه يقديم فدي أي عصددر مدن التداريخ أشخاصددا معيندين فدي الكنيسددة،    

لصنف يرجدددددددددع الكاهنان اللذان يعلنان ليكونوا نماذج لشعب اه. الى هذا ا
 اليوم طوباويين: جوزيبي االمانو وأنيبالي ماريا دي فرانجا.

 . الطوباوي جوزيبي االمانو... 8و  2   
. ان نددار الحددب عينهددا للددرب وللنددام أّشددرت حيدداة الطوبدداوي أنيبددالي 1   

النجيليدددة: ماريدددا دي فرانجدددا وعملددده. فانددده أصددديب مندددذ الحداثدددة بالعبدددارة ا
"الحصداد كثيدرون لكدن الفعلدة قليلدون. فداطلبوا اذا الدى رب الحصداد ليرسدل 

(، فصدددرف كدددل قدددواه لهدددذه 10،9؛ لدددو 35، 2فعلدددة الدددى حصددداده" )متدددى 
 القضية الشريفة.

ان كثرة االشخاص الذين لم يصلهم االنجيل بعدد، وعددد المبشدرين  يدر    
لهددذه ال ايددة عدداعلتين  الكددافي كانددا هددّم قلبدده الرسددولي والكهنددوتي فأسددم

رهبدددانيتين: الروكاسيونيسدددت )الطلدددب االنجيلدددي( والراهبدددات بندددات ال يددددرة 
االلهية، وحرك مبادرات عديدة لينشدر فدي صدفوف المدممنين وعدي ضدرورة 

 الص ة من اجل الدعوات دون انقطاع.
لقددد أحددب هددو نفسدده كهنوتدده بعمددق، وعاشدده بدداتزان، وأكبددر عظمتدده فددي    

ان يكددرر مددرارا ان الكنيسددة، لكددي تكمددل رسددالتها، هددي قلددب شددعب اه. كدد
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بحاجددة الددى كهنددة "عديدددين وقديسددين"، و "حسددب قلددب اه". وكددان يحددم 
بانها مشكلة ذات أهمية اساسية، وكدان يلد  لكدي تكدون الصد ة والتثقيدف 
الروحدي فددي الموقددع االول لددى اعددداد كهنددة، وفدي الحالددة المعاكسددة، فددان 

 "كل أتعاب االساقفدة 
ومدددراء االكليريكيددات سددتتحول الددى ثقافددة مصددطنعة لكهنددة..." )الكتابددات 

(. كل حيداة حقيقيدة بالنسدبة اليده  هدي ثمدرة النعمدة والصد ة وقبدل 2، 80
 تأم ت ثقافية ومنظمة ضرورية.

. اضددددافة الددددى الصدددد ة مددددن أجددددل الدددددعوات كددددان لدددده تنبدددده خدددداص 1   
 كيين.ل حتياجات الروحية والمادية للكهنة واالكليري

وحيددح كددان يجددد الضددرورة، كددان يحدداول تلبيتهددا: كالصدد ار الددذين بدد     
عاع ت، والفتيات في أحوال خطرة، وأديرة صد ة تأمليدة فدي اوضداع ماديدة 
صددعبة، لجميعهددا كددان حاضددرا بسددرعة وبحددب. فكددان للجميددع بمثابددة االب 
والمحسددن، مسددتعدا دومددا علددى الدددفع علددى حسدداب نفسدده، تسدداعده النعمددة 

 سنده.وت
والرسالة التدي تركهدا لندا هدي حاليدة وملحدة. واالرح الدذي خلفده البناعده    

وبناتدده الددروحيين هددو ملددزم. ليسددتمر المشددروع الددذي بدددأ بدده، ولدديعط ثمددارا 
سخية في صال  الجماعة المسيحية باسرها وليمنحنا الرب بشفاعته كهندة 

 قديسين للكنيسة، حسب قلب اه.
نودم االسدداقفة الثددامن وموضددوعه التنشددعة ثددم يتحدددح عددن قداسددته سددي)

 (الكهنوتية
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