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الذكرى المئوٌة الثامنة لحج السالم الذي لام به المدٌس فرنسٌس إلى األرض الممدسة
المدٌس فرنسٌس بالموسٌمى والصور
عزف ارتجالً على األورغن حول مراحل من حٌاة المدٌس فرنسٌس
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"ٍوجٍَ ياسٍا فاجَاٌَ " هو عاصف أوسغٍ رائع انصَج فٌ انًحافم انًوعَمَت انذونَت ٍ ،مذو
انعشوض فٌ جًَع أَحاء أوسوبا وانششق األو عط وسوطٍا وانًًهكت ا نًخحذة وكُذا وانوالٍاث
انًخحذة األو سًكَت .ثحى دعوحه إلعطاء حصص للدساعاث انعنَا (عواء فٌ انخفغَش أو االسحجال)
ً أَحاء أوسوبا وأيشٍكا انشًانَت .كًا حخى
ويحاظشاث ليؤعغاث يوعَكٍت يٍ انذسجت األوني ف
دعوحه لًعيم لاظَا ًا فٌ اليظابلاث انذونَت .هو عاصف األوسغٍ فٌ يضاس انفشَغَغكاٌ فٌ "ال
ا ًا
عاصفنألوسغٍ نذى أوسكغخشا عًَفوََت "ال
فَشَا"  La Vernaو"أسٍخضو"  Arezzoوًعًم
فَشدً" فٌ يَالَو  .LaVerdi Symphony Orchestraحعخبش أعًانه كًه ّحٍ (باإلظافت
إني عهغهخه الَاجحت ألنحاٌ األوسغٍ) جضءا ًا يٍ يخضوٌ بعط أكثش ا لفُاٌٌَ اعخباسا ًا فٌ صيُُا
هزا يٍ أيثال "عخَفٍ ثاسب"  Stephen Tharpو"دٍفَذ بشٍغض" .David Briggs
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العرض
هذه الحفالت الموسٌمٌة هً جزء من االحتفال الخاص بمناسبة الذكرى المئوٌة الثامنة لحج السالم الذي لام به المدٌس
ً هذا بعض الشًء حٌث سٌتم عرض فٌلم
فرنسٌس إلى األرض الممدسة عام  .١٢١٩لهذا السبب ٌتمٌّز حفلنا الموسٌم ّ
إٌطالً صامت من العام ٌ ١٩١٨تناول حٌاة المدٌس فرنسٌس ،فً الولت الذي توفر فٌه الموسٌمى تعلٌما ً مباشرا ً حول
مختلف مراحل حٌاته ،كما سبك وحدث مع األفالم الصامتة.
هذا الفٌلم ،الذي سٌُعرض فً نسخته المصغرةٌ ،حمل اسم "أختً الشمس" وهو من كتابة مارٌو كورسً وإخراج أوغو
فولٌنا وإنتاج شركة تٌسبً عام .١٩١٨
هذا الفٌلم الذي ٌفتمر إلى المدرة على استخدام الكلمات (فٌما عدا الشرح المكتوب) ،والذي ٌتضمن فنا ً سٌنمائٌا ً ال ٌزال فً
طور البداٌةٌ ،جد صعوبة فً وصف روحانٌة المدٌس فرنسٌس ،إال أنه ٌوضح بشكل جٌد مراحل الحٌاة التً لامت
ببلورة هذه الروحانٌّة .فٌلم كورسً وفالٌنا هذا ،هو على األغلب الفٌلم الوحٌد بٌن األفالم التً تتناول حٌاة المدٌس
فرنسٌس ،الذي ٌسلط الضوء على أكثر المراحل غموضا ً :مصلوب كنٌسة سان دامٌانو الذي ٌتحدث إلٌه ومالن
الساروفٌم الذي ٌطبع علٌه عالمات عذابات المسٌح .أ ّما مشهد اعتماد البابا إٌنوشٌنسٌوس الثالث لمانون الرهبانٌّة فهو
نسخة أٌمونٌّة أمٌنة لتفاصٌل جدارٌة الفنان جٌوتو فً بازٌلٌن أسٌزي .وٌظهر المؤلفون معرفة مفاجئة بالمصادر
الفرنسٌسكانٌة .كذلن ٌنال دور المدٌسة كالرا أهمٌةً كبٌرة :فهً التً تدفع فرنسٌس نحو األبرص مستعملة الكلمات ذاتها
التً كتبها فرنسٌس فً وصٌته لدى سرده لصة بداٌة رسالتهٌ .تولف المخرج فً بعض األحٌان عند بعض الجوانب
الثانوٌة (لمنا من جانبنا بمص الكثٌر منها بهدف تملٌص مدة العرض) أو المناظر الطبٌعٌة (ممتازة هً اللمطات المأخوذة
للموالع الخارجٌة) ،كما أنه ٌفترض امتالن الجمهور معلومات أساسٌة حول سٌرة فرنسٌس .البٌئة التارٌخٌة لٌست دائما
م تطابمة (فعلى سبٌل المثال لم ٌكن دٌر "ال فٌرنا" موجودا ً فً الولت الذي تلمى فٌه فرنسٌس جروحات المسٌح) ،ولكن
الفٌلم مع ذلن لد تم إنتاجه بامتٌاز وحصل على نجاح كبٌر :فمد خصصت الصحافة اإلٌطالٌة التً لم تكن حٌنها مختصة
بالسٌنما أعمدة ً كاملة لفٌلم "أختً الشمس" التي أعدّها أهم نمّاد المسرح والموسٌمى .نعم ،حتى الموسٌمى .فمد تضمن الفٌلم
ألول مرة فً إٌطالٌا موسٌمى تصوٌرٌة أدتها أوركسترا وجولة موسٌمٌة مباشرة .تكمن الحداثة فً حمٌمة أنها لد كانت
لطعة موسٌمٌة كتبت صراحةً لفٌلم صامت وتم دمجها فً إنتاجه ،ولد ل ّحنها لوٌجً مانشٌنٌللً خصٌصا ً للفٌلم ولم ٌتم
إضافتها فً ولت الحك (لهذا السبب ٌُذكر اسم الملحن فً العناوٌن األولٌة مع المؤلفٌن) .فمد كان هذا تطورا ً فً المصٌدة
الموسٌمٌة للصناعة السٌنمائٌة :نوعا ً جدٌدا ً.

الحبكة
أسٌزي (إٌطالٌا) ،أوائل المرن الثالث عشرٌ .عود فرنسٌس ابن التاجر الغنً إلى منزله بعد مشاركته فً الحرب بٌن
أسٌزي وبٌروجا ،إذ تم المبض علٌه والزج به فً السجن .فً متجر والده ٌروي مغامراتهٌ .ماطع المصة متسول ٌدفعه
فرنسٌس بعٌدا ً بطرٌمة ولحة .كالرا حاضرة فً المتجر أٌضاً ،إذ تمترب من فرنسٌس ألن المتسول لد طلب صدلة باسم
الم سٌح ٌسوعٌ .لحك فرنسٌس بالرجل الفمٌر كً ٌتصدق علٌه شاعرا ً بالندمٌ .عود فرنسٌس إلى حٌاته الطبٌعٌة وٌمضً
ولتا ً ممتعا ً برفمة أصدلائه ورفاق دربه بٌنما تصلً ألجله كالرا وأختها أغنٌس.
ٌشعر فرنسٌس بأن حٌاته على حافة التغٌٌر ،وٌؤدي به الخلط فً فهم إلهامه إلى االنخراط فً حرب جدٌدة بهدف أن
ٌصبح فارسا ً .بعد ٌومٌن من السفرٌ ،صاب فرنسٌس فً سبولٌتو بحمى شدٌدة ٌفهمها على أنها عالمة إلهٌة :فٌترن
الجٌش وٌرجع إلى أسٌزي .وهكذا ٌبدأ التحول فً طرٌمه إلى األمام ،وإن كان ال ٌزال ٌعترٌه الغموض وعدم االنتظام:
ٌتصدق فرنسٌس على الفمراء ،وٌشعر باالنزعاج بسبب نبوءة غرٌبة لرجل مجنون ٌنشر عباءته أمامه على الطرٌك،
وٌتجنب رفمة أصدلائه الفاسمٌن ثم ٌعود لٌنضم إلٌهم من جدٌدٌ .نتهً الحال بهذه الجماعة الطائشة إلى مبارزة بٌنهم:
وكان فرنسٌس المصدوم شاهدا ً على ذلن المشهد العنٌف .تحث كالرا فرنسٌس على مواجهة نفوره من األبرص وٌكتشف

بأن ما كان ٌعتبره مشٌنا ً أصبح له الٌوم مصدر فرح وسرور داخلً .وفً حٌن ترفض كالرا عروض الزواجٌ ،بدأ
فرنسٌس العٌش فً الفمر وٌنعزل للصالة .فً أحد األٌام ٌظهر له مصلوب كنٌسة سان دامٌانو المهجورة.
عبر هذه اإلشارة ٌتأكد فرنسٌس من دعوته ،فٌماوم محاوالت والده إلعادته إلى المنزلٌ .حاول والده مناشدة سلطة
األسمف إال أن فرنسٌس ٌتخلّى علنا ً عن الممتلكات العائلٌة جمٌعا ُمعٌدا ً إلى والده مالبسه أٌضا ً معلنا ً بذلن أنه سٌخدم منذ
هذه اللحظة "أبانا الذي فً السماوات" .فٌمبل األسمف دعوة فرنسٌس.
ً
ٌنضم بعض شباب أسٌزي إلى فرنسٌس فً سعٌه الروحانً ورغبته فً عٌش حٌاة اإلنجٌل حرفٌا .تلمس النعمة اإللهٌة
كالرا ٌوم أحد الشعانٌن فتمرر تكرٌس نفسها هلل التباع طرٌك الفمر الذي اختاره فرنسٌس .فتهرب لٌالً من المنزل وتتجه
 .بعد االحتفال Portiunculaنحو فرنسٌس والرهبان اآلخرٌن فً كنٌسة المديسة مرٌم المالئكة المسماة البورتسٌونكوال
بالتكرٌسٌ ،عهد فرنسٌس بكالرا لعناٌة الرهبانٌة البندكتٌنٌة منتظرا ً ترتٌبا ً أكثر مالءمة لرسالتها الجدٌدة (ستؤسس كالرا
برفك بعض الرهبان إلى روما لٌطلب
ة
الحما ً نظام الراهبات الفمٌرات متبعة بذلن روحانٌة فرنسٌس)ٌ .ذهب فرنسٌس
موافمة البابا إٌنوشٌنسٌوس الثالث على لانون الرهبانٌة الجدٌدةٌ :تمثل المانون فً العٌش بحسب إنجٌل ٌسوع المسٌح من
خالل طاعة الكنٌسة الكاثولٌكٌة والعٌش فً العفة والتخلً عن الممتلكاتٌ .وافك البابا على المانون .لدى عودتهم إلى
ً فً البورتسٌونكوال .ال ٌشكل فرنسٌس تهدٌدا ً ألي
أسٌزيٌ ،جد الرهبان بٌتهم المتواضع مسكونا ً فٌستمرون بشكل نهائ ّ
إنسان أو حٌوان نتٌجة مولفه المتواضع والمسالم :ففً غوبٌو ٌروض فرنسٌس ذئبا ً وٌموم سلطان مصر باستمباله
ومعاملته باحترامٌ .عود فرنسٌس إلى أسٌزي وٌعكف على الصالة على ضفاف نهر ترازٌمٌنو حٌث ٌتحدث مع
العصافٌرٌ .تلمى فرنسٌس الجروحات على جبل ال فٌرنا ،وهً عالمات عذابات المسٌح التً ٌطبعها مالن من الساروفٌم
على جسده :أصبح فرنسٌس اآلن على توافك كامل مع ٌسوع المسٌح .مجروحاًٌ ،ترن فرنسٌس ال فٌرنا وٌكاد ٌفمد بصره
بشكل كلً .على الرغم من مرضه وآالمهٌ ،نشد فرنسٌس "نشٌد الشمس" الذي ٌسبّح فٌه هللا وجمٌع مخلولاتهٌ .خضع
ً عٌنٌه بالحدٌد الساخن :عندما ٌشعر بدنو أجله ٌتم اصطحابه إلى
فرنسٌس لعملٌة جراحٌة فً أسٌزي حٌث ٌتم ك ّ
البورتسٌونكوال حٌث فارق الحٌاة ٌوم الرابع من أكتوبر/تشرٌن األول عام  .١٢٢٦تخرج كالرا من الدٌر لتودع فرنسٌس
الوداع األخٌر .عام ٌ ١٢٢٨علن البابا غرٌغورٌوس السادس فرنسٌس لدٌسا ً .بعد ذلن بعامٌن ،أي فً العام  ،١٢٣٠تم
نمل جثة المدٌس إلى البازٌلٌن التً ألٌمت على شرفه فً أسٌزي.

الفيلم وروحانية القديس فرنسيس
فً العناوٌن األولىٌ ،تم تعرٌف الفٌلم على أنه "نهضة فرنسٌسكانٌة" فً إشارة إلى البحث التارٌخً الدلٌك من لبل
المؤلفٌن .لٌست النهضة مصطلح ٌحدد نوعا ً أدبٌا ً للسٌنما كالكومٌدٌا أو أفالم األكشن أو األفالم الغربٌة ،إلخ .النهضة هً
مصطلح ٌرجع إلى المدٌس فرنسٌس األمر الذي ٌفسر روحانٌته ،أي طرٌمة تفكٌره وعٌشه بمعنى آخر .تستلزم النهضة
عدم تملّن الهداٌا والنعم التً ٌمدّمها لنا هللا-مثل هبة المحبّة ،بل مشاركتها مع اآلخرٌن ونشرها من حولنا .هذه آلٌة ٌعرفها
ال ُمحبّون جٌدا ً :أولئن الذٌن ٌشعرون بحب اآلخرٌن لهم ٌدفعهم ذلن بالممابل إلى حب الناس ،أي مشاركة الحب ونشره.
فمد أعطً كل شًء لنا ابتدا ًء بالحٌاة ذاتها ،دون استحماق من جانبنا ،لذلن لٌس بإمكاننا إعالة دورة الحبّ هذه باالستٌالء
علٌها .تعٌد النهضة تشغٌل آلٌة الحب اإللهً التً ٌعٌمها اإلنسان باالستٌالء علٌها ،مما ٌجعل ما كان ممدرا ً للخرٌن ملكا ً
له وحده كاألرض والماء والطبٌعة وحتّى التفوق على الرجال اآلخرٌن لمصالحه الخاصة وأفكاره الخاصة .إذا بدأنا
بالتفكٌر وااللتناع بأن ما نملكه لٌس لنا ،عندئذ سنكون أكثر تسامحا ً مع اآلخرٌن .إذا كان ال شًء ٌنتمً لنا ،فال شًء
ندافع عنه وال شًء نشن الحروب من أجله ،ال الممتلكات وال األفكار .إذا لم تكن الطبٌعة ملكنا فال نمتلن الحك فً
تدمٌرها .لم ٌكن فرنسٌس مشهورا ً لمعجزاته بل ألنه تمكن من العٌش دون أن ٌش ّكل خطرا ً على اآلخرٌن ،ال اإلنسان وال
الحٌوان وال الطبٌعة .لهذا السبب ذاته لم ٌكن الناس وال الحٌوانات ٌخشونه :فمد التربت الطٌور منه وحتى الذئاب .كان
فرنسٌس منفتحا ً على الحوار بأسلوب ٌطغى علٌه االحترام ،احترام اعتاد أن ٌعطٌه وٌتلماه ،كما حدث فً لمائه مع سلطان
مصر المسلم .إذا كان لدٌنا إله واحد ،هللا الذي ٌمنحنا كل الخٌر ،فنحن كلنا إخوة :لهذا السبب كان فرنسٌس ٌدعو كل
المخلولات "أخً" و"أختً" ،كما هو الحال فً النشٌد المشهور "أختً الشمس" الذي منه استمى المخرج اسم هذا الفٌلم
وغٌره من األفالم التً تتناول حٌاة المدٌس فرنسٌس (مثل النسخة لشهٌرة التً أخرجها فرانكو زٌفٌرٌللً على سبٌل
المثال).

TERRA SANCTA ORGAN FESTIVAL
ST. FRANCIS IN MUSIC &IMAGES
Organ Improvisations on episodes from St. Francis’ life
Clips from the silent movie BROTHER SUN (1918)
Locations & organists
8 May 2019 | Larnaca | St. Mary of
Graces Catholic Church
Ferruccio Bartoletti (Italy), organ
10 May 2019 | Nicosia | Holy
Cross Catholic Church
Ferruccio Bartoletti (Italy), organ
11 May 2019 | Limassol | Saint
Catherine’s Catholic Church
Ferruccio Bartoletti (Italy),organ
12 May 2019 | Pafos | Agia Kyriaki
Chrisopolitissa
Ferruccio Bartoletti (Italy), organ
26 September 2019 | Amman |
Terra Santa Cultural Center
Mario Mariani (Italy), organ
4 October 2019 | Rhodes | St.
Francis’ Church
Eugenio Maria Fagiani (Italy),
organ
25 October 2019 | Bethlehem |
Church of St. Catherine
Eugenio Maria Fagiani (Italy),
organ

28 October 2019 | Tel Aviv-Yafo |
St. Peter’s Church - Jaffa
Eugenio Maria Fagiani (Italy),
organ
29 October 2019 | Haifa | St.
Joseph Latin Church
Eugenio Maria Fagiani (Italy),
organ
12 November 2019 | Damascus |
Church of St. Anthony
Robert Kovács (Hungary), organ
16 November 2019 | Aleppo | St.
Francis’ Church
Robert Kovács (Hungary), organ
18 November 2019 | Latakia |
Church of the Sacred Heart
Robert Kovács (Hungary), organ
25 January 2020 | Beirut | St.
Louis Latin Cathedral
Fausto Caporali (Italy), org

www.tsorganfestival.org

