
 

 

 

 

 

 

ُالرجاُءُبطلُ 

ُانُتواُنڤردينالُالكُ ُحياةُ لُبسيطةسيرةُ

  1928نيسان عام    /أبريل   17ان توان يوم  ڤغوِين  ـزافييه ن  ـُوِلَد فرنسيس غ  
.  پـيـ يـ نام القديمة. كان اسم أبيه آم وُأمِ ِه هـتـيـِ ڤي، عاصمة ـوِ في مدينة هُ 

حدى أهمِ  العائالت  ، وكان ينتمي إلى إاألكبر لثمانية إخوة  كان توان األخَ 
 في بلده. 

وكان أكبر َفـخٍر َلـَديه هو أن  له ُشهداء ِمن  كان توان ُيحب  أسرَته كثيًرا،  
  –الذي كان كاهًنا    –كٍل خاص  ِبـَعـمَّـيِه ثـوك  بشَ    بيِن أجداِده. وكان ُمعَجًبا

 وِدِيـم إشـبـيـِنـِه في الِعماد، الذي كانت له معه أحاديُث طويلة عن ُأمورٍ 
 عديدة، وُخصوًصا عِن هللا وعِن الحياة وعن تاريخ عائلِتِهم وبلِدِهم.  

 



توان   ُعمُر  كان  والدَ   13عندما  من  طلب  في عاًما  الدخول  يه 
فحذ ره والداه  ح كاهًنا.  صبِ ألن ه شعر أنَّ هللا كان يدعوه ليُ   ،اإلكليريكي ة 

وأن ه بالتأكيد لن ُيِحبَّ   ،المطالب  أنَّ الحياة في اإلكليريكي ة كثيرةُ من  
اليومِ  ومنذ  ُمِصرًّا،  كان  توان  ولكنَّ  َتـالءَ الطعام.  قد  ل،  األو  مع   م 

الجديدة  يَ   ،الحياة  وبفضِل وكان  طعام.  من  إليه  م  ُيَقدَّ ما  ُكلَّ  قبل 
َيـقرؤُ هِ ذاكرتِ  ب في   الُطال  أصبح بسرعة أحد أفضلَ حتى    ،ه ه ويَتَعلَّمُ  الُممتازة، َحِفَظ ُكلَّ ما كان 

ا في الرياضةاإلكليريكي ة.   ، كما القدم مع ُزمالِئهِ   ب ُكرةِ ـعِ ـلَ في  وخصوًصا    ،كان أيًضا َجيِ ًدا ِجدًّ
 كان يستمتع بالسباحة أيًضا. 

 لمُ . حُ 1953حزيران عام    /يونيو   11سم كاهًنا يوم  تر ا ر توان و بـُ كَ 
وتد.  ه  ـفـَ سقُ لكنَّ أُ قرية صغيرة،  عمل في َرِعي ٍة في  توان كان أن ي ـيا  ُأر 

ألن ه َتَعرََّف في توان   ،يحدث أبًدا على األرجحنَّ ذلك لن  قال له إ
الصغير توان   ل الكاهنُ صبح قائًدا َجيِ ًدا. فعمِ على ِصفاٍت عظيمة ليُ 

في   كبيرة  َرِعي اٍت  و ـيِ ڤفي  روما  في  ودرس  ُمديَر   راصتنام، 
 يريكي ة. اإلكل

وذهب إلى لورد وفاتيما ُكلَّما َقِدَر. في    ،َأَحبَّ توان َسيِ َدَتنا كثيًرا
شعر    أحدِ  رُ األي ام  ُتَحضِ  كانت  َسيِ َدَتنا  عذاًبا   لكي  هُ ِبأنَّ  ُيعاني 

 ، حرٍب كبيرة الُوقوع في  تنام على وشك  ـيِ ڤكبيًرا. بالفعل، كانت  
الش   يحاولون  وكان  بعُض يوعي ون  البلد.  على  ه أعمامِ   التََّسي د 

ة من أجل استقالل  حاربوا   تنام وُقِتلوا في النهاية، ِبما في ـيِ ڤِبِشد 
ا عليه. ذلك وكان ، توان ِإشبينذلك دِيم،   األمر صعًبا ِجدًّ



أُ   ارتسم  1967عام   شعاره:  ـسقُ توان  . في  «فرح ورجاء»ًفا وكان 
واضطهدوا الكاثوليك، وأرادوا ه،  ذلك الوقت، هاجم الشيوعي ون مدينتَ 

َع توان   وأن يمنعوا الجميع عن اإليمان باهلل.الكنيسة،    تدميرَ  َشجَّ
ه لكي وَكرََّس ذاته من أعماق قلبِ   ،اليأس من يسوع  الناس على عدمِ 

صبحوا  َدرََّب شباًبا كثيرين ليُ َحي ة وَقِوي ة أكثر فأكثر.  الكنيسة    حَ صبِ تُ 
َدرََّب    ٌص في الكهنة أثناء الحرب؛ كماهناك نقلكي ال يكون    ،كهنةً 

نوا من الُمعاوَ  الجميع    نة في خدمات الرَِّعي ات المختلفة. أراد أن يكونَ رجااًل ونساًء كثيرين لكي يتمك 
لألوقاتِ  ين  والخبز   ُمستعد  الدواء واألرز  بإرسال  الالجئين  ساعد  ذلك،  إلى  باإلضافِة  الصعبة. 

 والحليب لهم. 
 

ا،  ًفا ُشجاًعا ـسقُ كان توان أُ  ولذا ألِقَي   ،األعداءيخاُف  لم َيُكن  ف  جدًّ
ا، حيث كان يالَقبُض عليه.     سَمح لهأخذوه إلى بيٍت فقيٍر ِجدًّ

يَ ب ولم  ُمنَعزاًِل فقط،  بالُقد اس  التََّحد ث االحتفال  له  مسموًحا  ُكن 
  إلى أحد. شعر توان ِبُحزٍن شديد ألن ه لم َيُكن قادًرا على ُمساعدةِ 

. فاستعمل ظهر  لالمؤمنين.   رِ  َر أن يكتب كتاًبا في السِ  ذلك َقرَّ
، وكتب فيها رسائل رجاء للكاثوليك. ُثمَّ القديمة  زنامةأوراق الر  

يوعي ون عندما َعِلَم الش  و ، كانت نصوُصُه تنتشر في ُكلِ  مكان.  ا ِسرًّ بُمساعدة ِطفٍل صغير كان ينقلها  
كان الكتاب قد ُارِسَل بالفعل إلى بالٍد أخرى ِلُيَترَجم وُيعَرف حول فقد  بذلك كان قد فات األوان...  

 . «الرجاء  طريقُ »وُيدَعى  ،! هذا الكتاب مازال موجوًدا َحتَّى اليومالعالم 

ه في مضي النهار ُكلَُّه وحدَ كان يَ بسبب ذلك ُنِقَل توان إلى سجٍن أسوأ للغاية.  
بال نوافذ. لم َيُكن ُمتاًحا له الخروج و ذات رائحٍة كريهة   وَضي ـقة،مة  زنزانة ُمظلِ 

أبًدا.   أحٍد  مع  التََّحد ث  وعطشانَ أو  جائًعا  الَحَرُس    كان  كان  وعندما  ا،  ِجدًّ



َفَصل ى وسأل هللا  شعر توان بالخوف واألسى؛  ه.  ُمعاملتَ  ـموه وُيسيئواشتُ ليَ ا  دائمً ظهرون كان ذلك  يَ 
لقد أدرك حينذاك أن ه َحتَّى ُهناك كان يمكنه أن  طوياًل كهذا في السجن.  لماذا َسَمَح أن ُيهِدَر وقًتا  

ي ةً   ،يستمرَّ في ُحبِ  هللا ه إن لم  ن يعملَ من ُكلِ  العمل الذي كان يمكن أ  وأنَّ ذلك كان أكثر أهمِ 
 ه من الفرح والرجاء. فامتأل قلبُ  ،منهَيُكن في السجن. لقد اكتشف أنَّ هللا ال ُيمكن أن ُينَزَع 

جناء اآلخَ ُثمَّ ُنِقَل توان إلى سجٍن آخَ  َع الس  َم  ظنرينر، حيث َعزَّى وَشجَّ وَقدَّ
بأصعبِ  للقيام  صليٍب   ذاته  َنحِت  من  َن  تمك  الوقت،  ذلك  في  األعمال. 

نهاية حياِتِه.  َيضُعُه  بدأ  و َخَشِبيٍ  صغير،   َحتَّى  َصدِرِه  أقنع على  وأيًضا 
َيَدعوا أصدقاءَ الُحر اس   له  بأن  ُيرسلون  ِلِمعَدِتِه، وكان ذلك في    «دواءً »ُه 

فاء،  ـفَرًحا، َتَمكََّن توان من االحتفال باإلفخارستيا في الخَ   وهو مملوءٌ وهكذا،  .  َخمًرا ِللقد اس الواقع  
  -   المساجين  . ولم ا أصبح توان صديًقا لجميعِ هِ يدِ   صغيرة، في راحةِ   ُخبزٍ   ِبُنقطِة خمٍر وقطعةِ 

ًداا عليأغلقو   –اس أيًضا كانوا ُيِحب ونه بالفعل  والُحر   َيُعد  لكنَّ توان لم  ...  االنفرادي    في الَحبسِ   ه ُمَجدَّ
 التيني ة.  الُحر اس أغانٍ  َلقَّنَ َيخاف، وفي السجن الجديد أيًضا 

ثالثَ  بعد  توان  عن  اإلفراج  له    ةَ ر عش    تمَّ  ُيسَمح  لم  ولكن  سنة، 
بلدِ  في  روما،  بالعيش  إلى  فذهب  ُمعاِوًناوُهناك  ه.  لبابا لِ   عِمل 

الثانيالقديس   بولس  ُكُتًبا   ،يوحنا  وكتب 
، طلب منه البابا أن يومٍ   وذاتَ مملوءًة حكمة.  

َخـ في  و لِ   لوةٍ َيِعَظ  وائر ُكلِ   ِلـلبابا  الدَّ أعضاِء 
ِخبرِتِه في  وأخبرهم عن    ، َقِبَل توان وَكلََّمُهم بتواُضع عن الرجاءـ! فَ ي ة اتيكانڤال

َمِرَض    2000  ردينااًل. عامَ َتـم  َترقيُتُه َكـالحرب وفي السجن. وبعد ذلك بقليل  
ٍة.   ِبِشدَّ ه. وال حياتِ وَشَكَر هللا دائًما على ُكلِ  ما حدث له طَ   ،ِبَل ُكلَّ عذاٍب ِبَصبٍر عظيم قَ توان 

ب على الحائط. مات توان بسالم يوم و صلمَ وعندما لم َيُعد قادًرا على الكالم، كان ينظر إلى ال 
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