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كم ب�أمٍر ال ينبغي  ون. و�س�أبد�أ ب�أن �أُخبرِ
ُّ
كم مب� يوؤمن به �مل�سيحي لقد ُطلب �إيلَّ �أن �أُخبرِ

�ً الأنَّ توؤمن ب�أّن 
ّ
�ً فل�سَت ُم�سطر

ّ
ني �أن يوؤمنو� به: �إذ� كنَت م�سيحي�ً حقيقي

ِّ
للم�سيحي

د�ً، فينبغي  � �إذ� كنَت ُملحرِ جميع �لدي�ن�ت �الأُخرى هي على خط�إٍ يف كلِّ �سيء. �أمّ

د 
َّ
ة يف جميع دي�ن�ت �لع�مل ق�طبًة هي جمر

َّ
ب�أنَّ �لنقطة �جلوهري �أن توؤمن  لك فعاًل 

كلَّه�،  �لدي�ن�ت  تلك  �أنَّ  تعتقد  �أن  فلك  ب�حلّق،   ً�
ّ
م�سيحي و�إذ� كنت  ُكبى.  غلطة 

� كنُت ملحد�ً، 
َّ
فلم �آث�ر �حلّق.  من  �أثر�ً  �الأقلِّ  ن على 

َّ
تت�سم �أكثـرهنَّ غر�بًة،  حتَّى 

ل �إقن�ع نف�سي ب�أنَّ معظم �جلن�س �لب�سريِّ ط�مل� ك�نو� على خط�إٍ  �أُح�ورِ  �أن 
ّّ

ك�ن علي

نت  �ً، متكَّ
ّ
�ً حقيقي

ّ
يف �مل�س�ألة �لتي تعنيهم �أكرث من �سو�ه�. ولكْن ملَّ� �سرُت م�سيحي

�ً ب�لطبع، يعني فعاًل �لظنَّ ب�أنَّه 
ّ
ر�ً. غري �أنَّ كون �ملرء م�سيحي

ُّ
من �عتن�ق ر�أٍي �أكرث حتر

ة عن �لدي�ن�ت �الأُخرى تكون هي على حّق و�الأَُخر على 
َّ
حيث تختلف �مل�سيحي

 �
َّ
�أم فقط،  و�حد�ً  �سحيح�ً  جو�ب�ً  ح��سٍل  لكلِّ  ف�إنَّ  �حل�س�ب،  علم  يف  وكم�  خط�أ. 

 بكثرٍي 
ُ

جميع �الأجوبة �الأُخرى فهي خط�أ؛ ولكنَّ بع�س�ً من �الأجوبة �خل�طئة �أقرب

من �سو�ه� �إىل �ل�سو�ب.

ٍة يوؤمنون ب�إلٍه �أو �آلهة من 
َّ
عه� بني �أكرثي ل �نق�س�ٍم كبري يف �لب�سرية هو توزُّ

َّ
�إنَّ �أو

ة، حيث 
َّ
ة يف �سفِّ �الأكرثي

َّ
ٍة ال يوؤمنون. من هذه �لن�حية، تقف �مل�سيحي

َّ
نوٍع م� و�أقلي

ون 
ُّ
و�الأفالطوني ون 

ُّ
و�لرو�قي ون 

ُّ
�لع�سري ون 

ُّ
و�لبد�ئي �لُقد�مى  ون 

ُّ
و�لروم�ني ون 

ُّ
�ليون�ني

ة �حلديثة.
َّ
ة �لغربي

َّ
ة �الأوروبي

َّ
و�لهندو�س وغريهم، على طرف نقي�ٍس من �مل�دي

مو� 
َ

 �إىل ث�ين �نق�س�ٍم كبري. ف�أولئك �لذين يوؤمنون ب�هلل ميكن �أن يُق�س
ُ
و�الآن �أنتقل

تبع�ً لنوع �الإله �لذي يوؤمنون به. ويف هذ� �ملو�سوع فكرت�ن خمتلفت�ن جّد�ً. �إحد�هم� 
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هي �لفكرة �لق�ئلة ب�أنَّ �هلل خ�رج نط�ق �خلري و�ل�ّسر. فنحن �لب�سر ندعو �سيئ�ً خري�ً 

نظرن�  �إالَّ وجهة  م� هي  �أنَّ هذه  �إىل  يذهبون  �لن��س  بع�س  ولكنَّ   .ً�
ّ
�سر �آخر  و�سيئ�ً 

 نزوعك �إىل 
َّ
ة. ومن �س�أن هوؤالء �أن يقولو� �إنَّك كلَّم� �سرَت �أكرث حكمًة قل

َّ
�لب�سري

م�  بطريقة   
ٌ
 �سيٍء هو �س�لح

ِّ
�أنَّ كل �إدر�ك�ً  و�زددَت   ،ً�

ّ
�سر �أو  م� خري�ً  ت�سمية �سيٍء 

 على ذلك، يعتقد 
ً
ن �أن يكون خمتلف�ً. وبن�ء  �أُخرى، و�أنَّ ال �سيء ميكرِ

ٍ
 بطريقة

ٌ
ورديء

ة يكون �لتمييز 
َّ
ة نقطة قريبة من وجهة �لنظر �الإلهي

َّ
�أي �أنَّه قبَل �أن ت�سل �إىل  هوؤالء 

�إن�س�ن�ً؛  ب�أنَّه رديء، كم� يقولون، الأنَّه يقتل  �ً. فنحن ن�سف �سرط�ن�ً 
ّ
ي قد تال�سى كلِّ

�ح�ً ب�رع�ً ب�أنَّه رديء النَّه »يقتل« �ل�سرط�ن! �إنَّ �الأمر 
َّ
ولكْن لعّلك �أي�س�ً ت�سف جر

� �لفكرة �الأُخرى و�ملع�ك�سة فهي �أنَّ �هلل »�س�لح« 
َّ
مبجمله يتوقَّف على وجهة �لنظر. �أم

 � ة ويكره �لكر�هية، ويريد منَّ
َّ
 �ملحب

ُّ
دة، يحب « بكلِّ ت�أكيد، �إلٌه له مو�قف حمدَّ

ٌّ
و »ب�ر

نة ولي�س بطريقٍة �أُخرى. و�أُوىل ه�تني �لفكرتني )تلك �لتي 
َّ
ف بطريقٍة معي

َّ
�أن نت�سر

( ُتدعى »وحدة �لوجود« )Pantheism(. وقدرِ 
ّ
تقول ب�أنَّ �هلل خ�رج نط�ق �خلري و�ل�سر

 �
َّ
�أم لهم.  فهمي  و�لهندو�س على حدِّ  �لكبري هيغل،   

ُّ
�لبو�سي �لفيل�سوف  �عتنقه� 

مون. �لفكرة �الأُخرى فيعتنقه� �ليهود و�مل�سيحيون و�ملُ�سلرِ

ة عن �هلل، 
َّ
و�إىل ج�نب هذ� �لف�رق �لكبري بني وحدة �لوجود و�لفكرة �مل�سيحي

ج�ز  �إذ�  �هلل،  �أنَّ  ع�دًة  يعتقدون  �لوجود  بوحدة  ف�لق�ئلون  �آخر.  ف�رٌق  ع�دًة  ي�سري 

بحيث  تقريب�ً،  �هلل  هو  �لكون  �أنَّ  ج�سدك:  �أنت  حُتيي  كم�  �لكون  يُحيي  �لتعبري، 

 من �هلل. 
ٌ
ل فلن يوجد �لث�ين، وكلُّ م� جنده يف �لكون هو جزء

َّ
�إنَّه �إذ� مل يوجد �الأو

ون يعتقدون �أنَّ �هلل �أبدع �لكون 
ُّ
 فمختلفٌة مت�م�ً. ف�مل�سيحي

ّ
� فكرة �الإمي�ن �مل�سيحي

َّ
�أم

و�سنعه، مثلم� ير�سم �الإن�س�ن لوحًة �أو يوؤِّلف حلن�ً. و�لر�س�م لي�س لوحة، وال ميوت 

� تعني  �إذ� �أُتلرِفت لوحته. لك �أن تقول �إنَّه »و�سع فيه� كثري�ً من ذ�ته«، ولكنَّك �إنَّ

�أنَّ كلَّ م� فيه� من جم�ل وف�ئدة قد نبع من ر�أ�سه. ولي�ست مه�رته يف �للوحة مت�م�ً 

�لف�رق  هذ�  �أنَّ  ترى كيف  �أنَّك  ورج�ئي  يديه.  وال حتَّى يف  ر�أ�سه،  مثلم� هي يف 

ني يرت�بط مع �لف�رق �الآخر. ف�إن مل تنظر �إىل 
ِّ
بني �لق�ئلني بوحدة �لوجود و�مل�سيحي

ة، فعندئٍذ ي�سهل �لقول �إنَّ �أيَّ �سيٍء 
َّ
ي دِّ  مبنتهى �جلرِ

ِّ
�لفرق و�لتفريق بني �خلري و�ل�سر

جتده يف هذ� �لع�مل يكون جزء�ً من �هلل. ولكْن ب�لطبع �إذ� كنَت حت�سب �أنَّ بع�َس 

 حّق�ً، فعندئٍذ ال ميكنك �أن تقـول مثـل ذلك 
ٌ
ئٌة فعاًل، و�أنَّ �هلل �س�لح

ِّ
�الأ�سي�ء �سي
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�لقول. ويجب عليك �أن توؤمن ب�أنَّ �هلل منف�سل عن �لع�مل و�أنَّ بع�س �الأُمور �لتي 

�أو فقر�ً مدقع�ً،  �سة مل�سيئته. ف�إذ يو�جه �لق�ئُل بوحدة �لوجود �سرط�ن�ً  نر�ه� فيه ُمن�قرِ

ة، الأدركَت 
َّ
ميكنه �أن يقول: »لو ت�سنَّى لك فقط �أن ترى ذلك من وجهة �لنظر �الإلهي

 بهر�ء �سخيف يجعلك عر�سًة 
ْ
جيبه: »ال تتكّلم

ُ
 في

ُّ
� �مل�سيحي

َّ
�أنَّ هذ� �أي�س�ً �هلل.« �أم

ة دي�نُة كف�ح. فهي ترى �أنَّ �هلل �سنع �لع�مل، و�أنَّ 
َّ
لدينونة �هلل.« وذلك الأنَّ �مل�سيحي

ونب�ت، هي  وكلَّ حيو�ٍن  و�لطعوم،  �الألو�ن  د، وجميع 
ْ
و�لب  

َّ
و�حلر و�لزم�ن،  �ملك�ن 

ة 
َّ
ًة من �لق�س�س. ولكنَّ �مل�سيحي  ق�سَّ

ُ
 »�أبدعه� �هلل من عقله« مثلم� يوؤلِّف �ملرء

ٌ
�أمور

 
ُّ
ر مور�ً عديدة كثرية مّم� �سنعه �هلل يف �لع�مل قد ف�سدت، و�أنَّ �هلل يُ�سرِ تعتقد �أي�س�ً �أنَّ �أُ

د�ً على �أن ن�سع تلك �الأُمور يف ن�س�به� من جديد. د�ً م�سدَّ �إ�سر�ر�ً موؤكَّ

 �إنَّ ذلك يُثري �سوؤ�اًل كبري�ً جّد�ً: �إذ� ك�ن �إلٌه �س�لح قد �سنع �لع�مل، فلم�ذ� 
َّ
ُثم

ت �سنون كثرية و�أن� بكلِّ ب�س�طة �أرف�س �الإ�سغ�ء �إىل �أجوبة 
َّ
ف�سد هذ� �لع�مل؟ ومر

بهذ�: »مهم� ك�ن  �ل�سعور  �أ�سررُت على  �ل�سوؤ�ل، الأنَّني ط�مل�  ني عن هذ� 
ِّ
�مل�سيحي

م� تقولونه، ومهم� ك�نت حججكم ب�رعة، �أفلي�س �أب�سَط و�أ�سهَل بكثرٍي �أن نقول �إنَّ 

د حم�ولة 
َّ
ٌة ع�قلة من �أيِّ نوع؟ �أولي�ست جميع حججكم جمر

َّ
�لع�مل مل ت�سنعه قو

يف  من جديد  �أوقعني  ذلك  �أنَّ  غري  بره�ن؟«  �إىل  بح�جة  لي�س  م�  لتف�دي  دة  معقَّ

�سعوبٍة �أُخرى!

ولكْن  و�لظلم  �لق�س�وة  منتهى  بد� يف  �لع�مل  �أنَّ  �هلل  �سدَّ  تي  ك�نت حجَّ وقد 

ب�أنَّه غري  ي�سف خّط�ً  �ملرء ال  �إنَّ  و�لعدل هذ�؟  لم  �لظُّ مفهوم  كيف ح�سلُت على 

ة �خلطِّ �مل�ستقيم. فبم�ذ� كنُت �أُق�رن 
َّ
م�ستقيم �إالَّ �إذ� ك�نت لديه فكرٌة م� عن م�هي

ه�ً من �الألف �إىل  ئ�ً وت�فرِ
ِّ
 ع�دل؟ و�إذ� ك�ن �لعر�ُس كلُّه �سي

َ
هذ� �لع�مل ملَّ� دعوُته غري

ة فعٍل عنيفٍة هكذ� جُت�َهه، مع �أنَّ  �لي�ء، �إذ� ج�ز �لتعبري، فلم�ذ� �ألفيُت �أن� نف�سي يف ردَّ

َلل عندم� ي�سقط يف 
َ
من �ملفرت�س �أن �أكون جزء�ً من �لعر�س؟ �إنَّ �الإن�س�ن ي�سعر ب�لب

َلل. وك�ن من �س�أين 
َ
�ً؛ �أم� �ل�سمكة فم� ك�نت لت�سعر ب�لب

ّ
�مل�ء، الأنَّه لي�س حيو�ن�ً م�ئي

ة  طبع�ً �أن �أتخلَّى عن مفهومي للعدل مبجمله بقويل �إنَّه لي�س �سيئ�ً �سوى فكرٍة خ��سَّ

كن 
ُ
 �هلل، الأنَّ ر

َّ
تي �سد من بن�ت �أفك�ري. ولكْن لو فعلُت ذلك، النه�رت �أي�س�ً حجَّ

 ع�دل فعاًل، ولي�س فقط �أنَّه مل ي�سدف �أن 
ُ
ة ك�ن �لقول ب�أنَّ �لع�مل غري تلك �حلجَّ

 يل يف ذلك �لفعل 
َّ

 ميويل. وهكذ�، ففي حم�ولتي �إثب�ت عدم وجود �هلل تبني
َ

يُر�سي

�ملف�هيم �ملتز�حمة عن �هلل
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على  يُرَغم  م�،  فعٍل  يف  �لعدل،  وجود  ب�إنك�ره  �الإن�س�ن  الأن  وجوده.  حقيقة  ذ�ته 

 جّد�ً. ولو 
ٌ
 على ذلك يتبنيَّ �أنَّ �الإحل�د �س�ذج

ً
�لت�سليم بوجود مفهوم للعد�لة. وبن�ء

�أنَّه عدمُي �ملعنى. ف�لو�سع   لن� �إطالق�ً 
َّ

ك�ن �لكون كلُّه عدمي �ملعنى، ملَ� ك�ن قد تبني

�سبيٌه مت�م�ً بهذ�: لو مل يُكن يف �لع�مَل نور، ومل تكن يف �لع�مل خملوق�ٌت له� �أعنُي، 

� نعرف قطع�ً �أنَّ �لظلمة م�سيطرة، ولك�نت �لظلمة كلمًة عدمية �ملعنى! ملَ� كنَّ
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عكم �أي�س�ً على ر�أٍي �آخر هو �س�ذج جّد�ً كذلك،   جّد�ً. و�س�أُطلرِ
ٌ
حّق�ً �إنَّ �الإحل�َد �س�ذج

نة«- ذلك �لر�أي �لذي يقول بكلِّ ب�س�طة 
ِّ
ة �لهي

َّ
�أال وهو �لر�أي �لذي �أدعوه »�مل�سيحي

ب�ً و�إنَّ كلَّ �سيء بخري، ت�رك�ً جميع �لعق�ئد �ل�سعبة و�لرهيبة 
ِّ
�إنَّ يف �ل�سم�ء �إله�ً طي

�لفل�سف�ت  من  كلت�هم�  فه�ت�ن  �لفد�ء.  وعنرِ  و�إبلي�س،  م  وجهنَّ ة 
َّ
ب�خلطي �ملتعلِّقة 

ة.
َّ
�ل�سبي�ني

ة 
َّ
لي�س من خرٍي يف طلبرِ دي�نٍة ب�سيطة. وبعد �إمع�ن �لنظر، لي�ست �الأ�سي�ء �حلقيقي

 �إليه� تبدو 
ٌ

ه� لي�ست كذلك. ف�لط�ولة �لتي �أن� ج�ل�س ب�سيطة. �إنَّه� تبدو ب�سيطة، ولكنَّ

�ت 
ّ
 م� يتعلَّق ب�لذر

َّ
 لك ممَّ� هي م�سنوعٌة فعاًل )كل

ِّ
�ً �أن يُبني ب�سيطة. ولكنرِ ��س�أل ع�ملرِ

�لب�سرّي،  ب�لع�سب  تفعله  وم�  وتقع يف عيني،  ة 
َّ
�ل�سوئي �الأمو�ج  ترتدُّ عنه�  وكيف 

لك يف �ألغ�ز  وم� يفعله ذلك بدم�غي( فتجَد ب�لطبع �أنَّ م� ندعوه »روؤية ط�ولة« يُدخرِ

 طفويل �الدع�ء ب�أنَّ �سالة �لولد تبدو ب�سيطة، 
ٌ
ره�. قول وتعقيد�ت ال تك�د تبلغ �آخرِ

 �حلديث ال 
ُ
� �إذ� مل تقنع بذلك، و�لع�مل

َّ
 وح�سن. �أم

ٌ
و�إذ� قنعَت ب�لتوقُّف هن�، فخري

� يحدث فعاًل، فعليك عندئٍذ �أن 
َّ
يقنع ع�دًة، و�إذ� �أردَت �ن مت�سي ُقدم�ً وت�س�أل عم

ى �لب�س�طة، يكون من  تكون على ��ستعد�ٍد ملو�جهة �أمٍر �سعب. و�إن طلبن� �سيئ�ً يتعدَّ

 ب�سيط.
َ
ى من كون ذلك �ل�سيء غري �ل�سخف �إذ ذ�ك �أن نت�سكَّ

هم، بوعٍي  ج، ولكنَّ ذَّ
ُ

 �س
ُ
 �أ�سخ��ٌس غري

َ
 �ل�س�ذج

َ
غري �أنَّه غ�لب�ً م� ينتهج هذ� �لنهج

ة 
َّ
�مل�سيحي من  �سورًة  مون  يقدِّ �لقوم  هوؤالء  ة. 

َّ
�مل�سيحي تدمري  يريدون  وعي،  بال  �أو 

ف�إذ�  لهجومهم.  �مل�سطنعة غر�س�ً  �ل�سورة  تلك  �بن �ستِّ �سنني، ويجعلون  تن��سب 

رون عندئٍذ 
َّ
ر، يتذم

ِّ
ة كم� يعتنقه� حّق�ً ر��سٌد ُمتنو

َّ
ر �لعقيدة �مل�سيحي

ِّ
ح�ولَت �أن ُتف�س
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د�ً جّد�ً، ز�عمني �أنَّه �إن  خ روؤو�سهم ومن كون �ملو�سوع بجملته معقَّ من كونك ُتدوِّ

�لب�س�طة  ين« ب�سيط�ً، الأنَّ  �أن يجعل »�لدِّ ب�أنَّه ال بدَّ  فهم متيّقنون  ك�ن �هلل موجود�ً 

لون مو�قعهم  بدِّ
ُ
� عليك �أن تكون حمرت�س�ً من هوؤالء �لقوم الأّنهم �سي جميلة، �إلخ. �إنَّ

ب�أْن ال بدَّ هلل  �إىل فكرتهم �لق�ئلة  �أي�س�ً  ْه 
َّ
ب. وتنب

ْ
عون وقتك فح�س

ِّ
 دقيقة وي�سي

ّ
كل

�أن يجعل �لدين ب�سيط�ً، كم� لو ك�ن �لدين �سيئ�ً �خرتعه �هلل، ولي�س �إعالن�ً منه لن� 

نة ر��سخة تتعلَّق بطبيعته تع�ىل.
َّ
حلق�ئق معي

دة، تبدو يف �لع�دة غريبًة، ح�سب خبتي.  لكنَّ �حلقيقة، ف�ساًل عن كونه� معقَّ

�أنَّ  �أدركَت  ملَّ�  مثاًل،  �أنت.  عه  تتوقَّ م�  هي  وال  ة، 
َّ
بديهي وال  م�سقولة،  لي�ست  فهي 

�الأر�س و�لكو�كب �الأُخرى تدور كلُّه� حول �ل�سم�س، ك�ن ينبغي لك على نحٍو 

عت بحيث تكون متم�ثلة: ك�أن تكون كلُّه�  نرِ ع �أنَّ جميع �لكو�كب �سُ  �أن تتوقَّ
ٍّ

طبيعي

ر�د، �أو تكون كلُّه�  على م�س�ف�ٍت مت�س�وية يف م� بينه�، �أو على م�س�ف�ٍت تتز�يد ب�طِّ

�أو ت�سغر كلَّم� �بتعدَت عن �ل�سم�س. ولكّنك  ذ�ت حجمرٍِ و�حد، و�إالَّ فهي تكب 

�أو  �لكو�كب  بحجم  يتعلَّق  م�  نر�ه( يف  �أن  )ميكنن�  منطق�ً  �أو  ن�سق�ً  ب�حلقيقة ال جتد 

 �إنَّ لبع�سه� قمر�ً و�حد�ً، والأحده� �أربعُة �أقم�ر، والآخر قمر�ن، 
َّ
ب�مل�س�ف�ت بينه�. ثم

ولي�س لبع�سه� �أيُّ قمر، ولو�حٍد منه� حلقة حو�ليه.

 م� ك�ن ممكن�ً �أن حتزره. وهن� �سبٌب من �الأ�سب�ب 
ٌ
ففي �لو�قع �أنَّ �حلقيقة �سيء

�أنَّه�  ولو  �أن حتزره�.  دي�نة مل يكن ممكن�ً  ة. فهي 
َّ
ب�مل�سيحي �الإمي�ن  �إىل  �لتي تدفعني 

عن� نوعه، النبغى يل �أن �أ�سعر ب�أنَّه� منرِ  مت �إلين� مت�م�ً ذلك �لكون �لذي ط�مل� توقَّ قدَّ

 �أن 
ٍ
 �لذي ك�ن من �س�أن �أيِّ �مرىء

َ
ه� ب�حلقيقة لي�ست ذلك �ل�سيء �خرت�عن�. ولكنَّ

ة. 
َّ
 �حلقيقي

ُ
ز به� �الأمور

َّ
يخرتع مثله. �إنه� متتلك مت�م�ً تلك �الأطو�ر �لغريبة �لتي تتمي

�لتب�سيط  ذ�ت  �الأجوبة  تلك  كلِّه�،  ة 
َّ
�ل�سبي�ني �لفل�سف�ت  تلك  عن  �إذ�ً  فلنتخلَّ 

�ملفرط. �إذ �إنَّ �مل�س�ألة لي�ست �سهلة، و�الإج�بة لن تكون ب�سيطًة �أي�س�ً.

 ب�سكٍل و��سح وعدمُي 
ٌ
 يحتوي على كثرٍي مّم� هو رديء

ٌ
وم� هي �مل�س�ألة؟ �إنَّه� ع�مَل

ه يحتوي على خملوق�ٍت نظرين� تعرف �أنَّه رديء وعدمي �ملعنى.  �ً، ولكنَّ
ّ
�ملعنى ظ�هري

ة �لق�ئلة 
َّ
ة فقط وجهت� نظر تو�جه�ن �حلق�ئق كلَّه�. �إحد�هم� وجهة �لنظر �مل�سيحي

َّ
وثم

�أن يكونه.  بذكرى م� ك�ن ينبغي  �أنَّه م� يز�ل حمتفظ�ً  �إالَّ  ب�أنَّ هذ� ع�مٌل قد ف�سد، 

ة �عتق�َد 
َّ
ة )Dualism(. وتعني �لُثن�ئي

َّ
� �الأُخرى، فهي وجهة �لنظر �ملعروفة ب�لُثن�ئي

َّ
�أم
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و�الأُخرى  ة 
ِّ

خري �إحد�هم�  �سيء،  كلِّ  ور�ء  وم�ستقلَّتني  مت�س�ويتني  تني 
َّ
قو وجود 

له�.  نه�ية  ال  حرب�ً  تخو�س�ن  فيه�  �لتي  �ملعركة  �س�حَة  �لع�مل  هذ�  وكون  يرة، 
ِّ
�سر

ًة بني 
َّ
ة، هي �أ�سرُف �لعق�ئد و�أكرُثه� معقولي

َّ
ة، بعد �مل�سيحي

َّ
�ً �أنَّ �لُثن�ئي

ّ
و�أعتقد �سخ�سي

ك�ً.
َ
كلِّ م� هو قيُد �لتد�ُول. غري �أنَّ فيه� �َسر

ت�ن، �أورِ �لروح�ن �أورِ �الإله�ن )�خلري و�ل�سر( م�ستقلَّتنيرِ 
َّ
من �ملفرت�س �أن تكون �لقو

ة و�حدة منهم� �الأُخرى، ولي�س 
َّ
مت�م�ً. وكلت�هم� موجودت�ن منذ �الأزل. ومل ت�سنع �أي

�أنَّ  ويُفرَت�س  �هلل.  ذ�ته�  تدعو  �أن  يف  ُخرى 
أ
�ال يفوق حقَّ  منهم� حقٌّ  و�حدة  ة 

َّ
الأي

 �لبغ�س�ء 
ُّ

كلتيهم� حت�سب �أنَّه� �س�حلة فيم� حت�سب �أنَّ �الأُخرى ط�حلة. و�إحد�هم� حتب

ة و�لرحمة، وكلت�هم� تدعم ر�أيه� �خل��ّس. ف�الآن، 
َّ
 �الأُخرى �ملحب

ُّ
و�لق�س�وة، فيم� حتب

كل  �إن  ئة؟ 
ّ
�ل�سي ة 

َّ
�لقو و�الأُخرى  �ل�س�حلة،  ة 

ّ
�لقو �إحد�هم�  ندعو  حني  نعني  م�ذ� 

�لبرية على  �الأُخرى، كتف�سيل  �لو�حدة على  ل  ُنف�سِّ �أن  ي�سدف  �إنَّه  هو  تقوله  م� 

ًة منهم� ي�سدف �أن نحبَّ نحن 
َّ
تني يف �الأمر، و�أي

َّ
�لع�سري، �أو �إنَّه مهم� ك�ن ر�أي �لقو

 �
َّ
 �الآن، ف�إحد�هم� ط�حلة، بل على خط�إٍ ب�لفعل، يف ح�سب�ن ذ�ته� �س�حلة. �أم

َ
�لب�سر

�أن نكفَّ عن  فعندئٍذ يجب  �الأوىل،  ل  ُنف�سِّ �أن  يتَّفق  �أنَّه  هو  نعنيه  م�  �إن ك�ن كل 

ث عنرِ �ل�سالح و�لطالح مت�م�ً. وذلك الأنَّ �سفة �ل�سالح تعني م� ينبغي لك  �لتحدُّ

د. ف�إذ� ك�ن معنى  ه يف �أيِّ وقٍت حمدَّ
َّ
� ي�سدف �أن حتب

َّ
له ب�سرف �لنظر عم �أن ُتف�سِّ

�أن تقف يف �ل�سفِّ �لذي ي�سدف �أّنك متيل �إليه، لغري �سبب  كون �ل�سيء �س�حل�ً 

وجيه، ف�إنَّ �ل�س�لح عندئٍذ لن ي�ستحقَّ �أن يُدعى �س�حل�ً. وعليه، يجب �أن نعني �أنَّ 

تني خ�طئة فعاًل و�أنَّ �الأُخرى �س�ئبة حّق�ً.
َّ
�إحدى �لقو

تني 
َّ
�لقو عن  ف�ساًل  ث�لث�ً،  �سيئ�ً  �لكون  �إىل  ل  ُتدخرِ ذلك،  تقول  ولكّنك حلظَة 

تني فيم� تتن�فى 
َّ
�أو ق�عدًة لل�سو�ب توؤيِّده� �إحدى �لقو �أو معي�ر�ً  �ملذكورتني: ق�نون�ً 

تني خ��سعت�ن حُلكم ذلك �ملرِعي�ر، ف�إنَّ هذ� 
َّ
وتتن�فر �الأُخرى معه�. ولكن مب� �أنَّ �لقو

تني، 
َّ
�لقو كلت�  من  بكثري  و��سمى  �أبعُد  �ملعي�ر،  هذ�  �سنع  �لذي  �لك�ئَن  �أورِ  �ملعي�ر 

. وب�حلقيقة �أنَّ م� عنين�ه بدعوة �إحد�هم� �س�حلًة و�الأُخرى 
ّ

و�سيكون هو �الإلَه �حلقيقي

 � ، �أمّ
ّ

ط�حلة يتبنيَّ �أنَّه يُفيد �أنَّ �إحد�هم� على عالقة �سحيحة ب�الإله �الأ�سمى �حلقيقي

�الأُخرى فعلى عالقٍة خ�طئٍة به.

ة �سحيحة، 
َّ
هذ�، وميكنن� �إي�س�ح �لنقطة عينه� بطريقة �أُخرى. �إذ� ك�نت �لُثن�ئي

�الجتي�ح
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 �لطالح الأجل ذ�ته. ولكْن لي�س لدين� 
ُّ

ة �لط�حلة ك�ئن�ً يحب
َّ
فال بدَّ �أن تكون �لقو

 �لطالح الأجل �ل�سالح فح�سب. و�أقرب 
ُّ

يف �لو�قع �أيُّ �ختب�ر الأيِّ �سخ�ٍس يحب

�لن��س، يف و�قع �حلي�ة،  �أنَّ  �لق�س�وة. غري  �إليه هن� هو يف جم�ل  �أن ن�سل  م� ميكنن� 

 ً�
ّ
ون )�أي الأنَّ لديهم �نحر�ف�ً جن�سي

ُّ
� الأنَّهم �س�دي

َّ
يكونون ُق�س�ة لو�حٍد من �سببني: �إم

�أجل  من   �
َّ
و�إم عندهم(،  �ل�سهو�نية  ة 

َّ
�جلن�سي للمتعة  ب�عث�ً  �لق�س�وة  يجعل  ن�ً 

َّ
معي

�سيٍء �سيجُنونه منه�: ك�مل�ل �أو �ل�سلطة �أو �ل�سالمة. غري �أنَّ �ملتعة و�مل�ل و�ل�سلطة 

ب�الأُ�سلوب  ن�سد�نه�  �لطالح يف  � يكمن  �إنَّ �أُمور �س�حلة.  كلُّه�  ذ�ته�،  و�ل�سالمة، يف 

�لذين  �أنَّ  ب�لطبع  �أعني  و�إ�سر�ف. ول�سُت  ب�إفر�ط  �أو  �لب�طل،  �لطريق  �أو يف  �خلط�أ، 

�أنَّه  يتبنيَّ  �سه،  تتفحَّ عندم�   ،
َّ
�ل�سر �أنَّ  �أعني   � �إنَّ جّد�ً،  �أ�سر�ر�ً  لي�سو�  ذلك  يفعلون 

�ً الأجل �خلري �ملح�س. 
ِّ

ن�سد�ن خرٍي م� ب�لطريقة �خل�طئة. ففي و�سعك �أن تكون خري

َي فعَل   �ملح�س. �إذ ميكنك �أن توؤدِّ
ِّ
� لي�س يف و�سعك �أن تكون �سرير�ً الأجل �ل�سر �إنَّ

د كون 
َّ
ملجر متعة،  ة 

َّ
�أي يوؤتيك  �للطف، وحينم� ال  �إىل  �اًل 

ّ
مي تكون  لطف حينم� ال 

�للطف �س�حل�ً. ولكنَّ �أحد�ً مل يرتكب قطُّ فعَل ق�س�وة، فقط الأنَّ �لق�س�وة ط�حلة، بل 

عة �أو ن�فعة له. بعب�رٍة �أخرى، ال ميكن �أن ينجح �لطالح،  فقط الأنَّ �لق�س�وة ك�نت مُمترِ

ولو يف كونه ط�حل�ً، ب�لطريقة نف�سه� �لتي به� يكون �ل�سالح �س�حل�ً. ف�ل�سالح، �إذ� 

 
ٌ
د. وال بدَّ �أن يكون هن�لك �سيء

َ
 ُمف�س

ٌ
� �لطالح فهو �سالح

ج�ز �لتعبري، هو ذ�ُته. �أمّ

�ً؛ ولكْن ال 
ّ
ة �نحر�ف�ً جن�سي

َّ
�إف�س�ده. فنحن دعون� �ل�س�دي اًل قبل �أن ميكن 

ّ
�أو �س�لح 

ث  ن من �لتحدُّ  �ل�سوّي قبل �أن تتمكَّ
ِّ

اًل من حي�زتك ملفهوم �ل�سلوك �جلن�سي
َّ
بدَّ �أو

ت�ستطيع  الأنَّك  �النحر�ف  هو  �سلوك  �أيَّ  ترى  �أن  و�سعك  ويف  منحرف�ً.  كونه  عن 

ر �ل�سويَّ على �أ�س��س 
ِّ

ر �ملنحرف على �أ�س��س �ل�سوّي، وال ميكنك �أن ُتف�س
ِّ

�أن تف�س

ة �لط�حلة، �ملفرَت�س �أنَّه� على قدم �مل�س�و�ة 
َّ
�ملنحرف. ويرتتَّب على ذلك �أنَّ هذه �لقو

د 
َّ
ُة �ل�س�حلة �ل�سالح، هي جمر

َّ
 �لقو

ُّ
 �لطالح مثلم� حتب

ُّ
ة �ل�س�حلة و�أنَّه� حتب

َّ
مع �لقو

 
َّ
ة ط�حلة، ينبغي �أن يكون لديه� �أمور �س�حلة تريده� ثم

َّ
بعبع. ولكي تكون هذه �لقو

�أن تكون لديه� حو�فز ك�نت يف �الأ�سل �س�حلة  تن�سده� ب�لطريقة �خل�طئة: ينبغي 

ود  ة ط�حلة، فال ميكنه� �أن تزِّ
َّ
ن من جعله� منحرفة. ولكْن �إذ� ك�نت �لقو كي تتمكَّ

ة 
َّ
ذ�ته� ب�أموٍر �س�حلة ترغب فيه�، وال بحو�فز �س�حلة جتعله� منحرفة. فال بدَّ لهذه �لقو

ة �ل�س�حلة. و�إن ك�نت �حل�ل على هذ� �ملنو�ل، 
َّ
ال �لنوعني من �لقو من �أن ت�ستمدَّ كرِ
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ُة 
َّ
� �لقو

َّ
ة �ل�س�حلة: وقد �سنعته� �إم

َّ
 من ع�مل �لقو

ٌ
فهي لي�ست م�ستقلَّة، بل هي جزء

� فوقهم� كلتيهم�. ٌة مّ
َّ
� قو

َّ
�ل�س�حلة و�إم

ة ط�حلة، ينبغي 
َّ
 عن هذ� �ملفهوم بطريقة �أب�سَط بعُد. لكي تكون تلك �لقو

ْ ِّ
ولنعب

 �س�حلة 
ٌ
�أن تنوجد ويكون له� عقل و�إر�دة. ولكنَّ �النوج�د و�لعقل و�الإر�دة هي �أمور

ة �ل�س�حلة: حتَّى �إنَّه� لكي تكون 
َّ
هنَّ من �لقو يف ذ�ته�. ولذلك ينبغي له� �أن ت�ستمدَّ

ُمن�وئته�. هل بد�أَت �الآن تدرك مل�ذ� ق�لت  �أو ت�سرق من  �أن تقرت�س  ط�حلة يجُب 

ة من �لق�س�س  د ق�سَّ
َّ
ة د�ئم�ً �إنَّ �إبلي�س هو مالك �س�قط؟ فلي�ست هذه جمر

َّ
�مل�سيحي

 .ً�
ّ
�أ�سلي �سيئ�ً  ال   ،ً�

ّ
ُطفيلي  

ِّ
�ل�سر كون  بحقيقة   

ٌّ
حقيقي �عرت�ٌف  بلرِ  لل�سغ�ر  �ملكتوبة 

 من �ال�ستمر�ر هي قوًى ح�سل عليه� من �خلري وجميع 
َّ
�ل�سر ن  �لتي متكِّ ف�لقوى 

�ل هي بحدِّ 
ّ
�أن يكون رديئ�ً على نحٍو فع ن �الإن�س�ن �لط�لح من  �ل�سف�ت �لتي متكِّ

ذ�ته� �أُمور �س�حلة: �لعزم، و�لذك�ء، وُح�سن �ملنظر، و�لوجوُد بذ�ته. لهذ� �ل�سبب ال 

 دقيق.
ً
ة، مبعنى

َّ
تقوَم �لُثن�ئي

ة )بو�سفه� متم�يزة 
َّ
ة �حلقيقي

َّ
ني ال �أجد حرج�ً يف �العرت�ف ب�أنَّ �مل�سيحي ولكنَّ

�لتي  �الأمور  فمن  �لن��س.  يظنُّ  مم�   
َ

�أقرب ة 
َّ
�لُثن�ئي �إىل  ت�سل  نة( 

ِّ
�لهي ة 

َّ
�مل�سيحي عن 

جّد�ً  يتكلَّم كثري�ً  �أنَّه  َّة 
ي بجدِّ ة 

َّ
مر َل 

َّ
�أو �لعهد �جلديد  قر�أُت كت�ب  ف�ج�أتني عندم� 

�ملوت  ور�ء  �لك�منة  ة 
َّ
�لقو �أنَّه  يُعتَقد  مقتدر  ير 

ّ
�سر روح  �لكون:  مة يف  ُمظلرِ ٍة 

َّ
قو عن 

ة �ملظلمة خلقه� �هلل، 
َّ
ة تعتقد �أنَّ هذه �لقو

َّ
� �لفرق فهو �أنَّ �مل�سيحي

َّ
ة. �أم

َّ
و�ملر�س و�خلطي

ة مع �لثن�ئية على �أنَّ هذ� 
َّ
 ف�سدت. وتتَّفق �مل�سيحي

َّ
و�أنَّه� ك�نت �س�حلة ملَّ� خلقه�، ثم

تني م�ستقلَّتني، 
َّ
قو  بني 

ٌ
ب�أنَّه� حرب ة ال تقول 

َّ
�مل�سيحي �أنَّ  �إالَّ  �لكون يخو�س حرب�ً. 

يحتلُّه  �لكون  من  جزء  يف  نعي�س  و�أنَّن�  ع�سي�ن،  �أو  ة، 
َّ
�أهلي  

ٌ
حرب �أنَّه�  ترى  بل 

د. 
ِّ
�لع��سي �ملتمر

ة كيف 
َّ
�مل�سيحي لن�  �لع�مل. وحتكي  هذ�  تلك هي ح�لُة   :

ّ
�لعدو يحتلُّه�  �أر�ٌس 

يدعون�  وهو  ر�ً(،  متنكِّ هبط  �إنَّه  تقول  �أن  )ولك  �إليه�  هبط  قد   
َّ

�ل�سرعي �مللك  �أنَّ 

د. فعندم� تذهب �إىل �لكني�سة، 
ُّ
لالإ�سه�م يف حملة تعويق �إحب�ط كبرية لعملية �لتمر

ريِّ �لذي بعثه �إلين� �أ�سدق�وؤن�. ولذلك 
ِّ

 �ل�س
ّ

ت �إىل �لال�سلكي ف�أنت ب�حلقيقة تتن�سَّ

 �إىل منعن� من �لذه�ب. وهو يعمد �إىل ذلك ب��ستغالل غرورن� وك�سلن� 
ُّ
ف �لعدو يتلهَّ

. ويف علمي �أنَّ �س�ئاًل قد ي�س�ألني: »�أتق�سد حق�ً، يف 
ّ

وت�سلُّفن� �لعقالينِّ �ال�ستعالئي

�الجتي�ح
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يه 
َ
�إبلي�س، بح�فر �لقدمي  �إلين� من جديد �سديقن�  ف 

ِّ
ُتعر �أن  �لنه�ر،  �لوقت من  هذ� 

ول�سُت  بهذ�،  �لنه�ر  وقت   
ُ
دخل م�  �أدري  ل�سُت  ح�سن�ً،  لديه؟«  م�  وكلِّ  وقرنَيه 

»نعم،  هو:  م� عد� ذلك، جو�بي  ولكْن، يف  و�لقرنني!  ين 
َ
�حل�فر كر  ذرِ عند  مبتوّقٍف 

. ف�إذ� �أر�د 
ّ

�أق�سد ذلك!« ول�سُت �أزعم �أنَّني �أعرف �أيَّ �سيء عن مظهره �ل�سخ�سي

�حٌد حّق�ً �أن يعرفه على نحٍو �ف�سل، ف�أودُّ �أن �أقول لذلك �ل�سخ�س: »ال تقلق! �إذ� 

� هل يعجبك �ملنظر حني تر�ه، فتلك 
َّ
�أم �أردت ذلك حّق�ً، ف�سيكون لك م� تريد. 

م�س�ألٌة �أُخرى!« 
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هذ�  رئي�س  �لر�هن  �لزم�ن  نف�سه يف  جعل  ير�ً 
ِّ
�سر �سلط�ن�ً  �أنَّ  �إذ�ً  ون 

ُّ
�مل�سيحي يعتقد 

�لع�مل. وهذ� ب�لطبع يُثري ب�سع م�س�ئل. �أتو�فق ح�لة �الأُمور هذه م�سيئة �هلل، �أم ال؟ 

ف�إذ� ك�ن نعم، ف�ستقول يل �إنَّه �إله غريب. و�إذ� ك�ن ال، فكيف ميكن �أن يحدث �أيُّ 

�سيء على نقي�س م�سيئة ك�ئٍن ذي ُقدرة مطلقة؟

 من �الأُمور 
ٌ
� يعرف كيف ميكن �أن يكون �أمر لطًة مّ

ُ
ولكنَّ �أيَّ �سخ�ٍس ح�ئٍز �س

معقواًل جّد�ً  يكون  فقد  �أُخرى.  ولي�س من جهة  نة 
َّ
معي الإر�دتك من جهة  مو�فق�ً 

�أن  رتِّبه�. عليكم 
ليلة الأُ �إىل غرفة در�سكم كلَّ  �أذهب  »َلن  مٌّ الأوالده�: 

�أُ �أن تقول 

 تذهب ذ�ت ليلة �إىل تلك �لغرفة فتجد 
َّ
تتعلَّمو� �ملح�فظة على ترتيبه� ب�أنف�سكم.« ثم

ة �ملوقد. �إنَّ ذلك 
َّ
ًة على �سعري

َّ
ب وكت�ب قو�عد �للغة مرمي مية ودو�ة �حلرِ  �لدُّ

َّ
�لُدب

من  ولكن  �لرتتيب.  على  حر��س�ً  �الأوالد  يكون  �أن  ر  توؤثرِ وهي  الإر�دته�.  خم�لرِف 

ة يف �أن يكونو� غري ُمرّتبني. 
َّ
ي
ِّ
�جلهة �الأخرى، هي �إر�دُته� �لتي تركت لالأوالد �حلر

 
ِّ

ُتخري ف�إنَّك  مدر�سة.  �أو  �ل 
ّ
ُعم نق�بةرِ  �أو  ع�سكرّي  فوٍج  �أيِّ  يح�سل يف  عيُنه  و�الأمر 

�لن��س يف �أمٍر م�، و�إذ� بن�سفهم ال يعملونه. ولي�س ذلك م� �أردَته �أنت، ولكنَّ �إر�دتك 

جعلته ممكن�ً.

ة 
َّ
ي
ِّ
ومن �ملحتمل �أنَّ �الأمر عينه ح�سل يف �لكون. فقد خلق �هلل ك�ئن�ٍت له� حر

 �لن��س 
ُ

� فعل �خلط�أ. ويح�سب بع�س
َّ
� فعل �ل�سو�ب و�إم

َّ
�الإر�دة، �أي خالئق ميكنه� �إم

ف. 
ُّ
� لي�ست لديه �إمك�نية �إ�س�ءة �لت�سر  �الإر�دة �إنَّ

ِّ
 خملوٍق حر

َ
ر
ُّ
�أنَّهم ي�ستطيعون ت�سو

 
ٌّ
�ً يف �أن يكون �س�حل�ً، فهو �أي�س�ً حر

ّ
� حر � �أن� فال �أ�ستطيع ذلك. ف�إن ك�ن ك�ئٌن مّ

َّ
�أم

�إذ�ً  فلم�ذ�  ممكن�ً.   
َّ
�ل�سر �لذي جعل  �الأمر  هي  �الإر�دة  ة 

َّ
وحري ط�حل�ً.  يكون  �أن  يف 
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 ممكن�ً، 
َّ
�ل�سر و�إن جعلترِ  �الإر�دة،  ة 

َّ
�الإر�دة؟ ذلك الأنَّ حري ة 

َّ
�لب�سر حري وهب �هلل 

مّم�  فرح  �أو  �أو خري  �أو �سالح  �أيَّ ُحبٍّ  �لذي يجعل ممكن�ً  �لوحيد  �الأمر  �أي�س�ً  هي 

 �حلركة )فيه خالئُق ي�ستغلون ك�الآالت( ال يك�د ي�ستحق 
َّ
جتدر حي�زته. ف�إنَّ ع�مل�ً �آيل

مه� �هلل خلالئقه �الأ�سمى هي �سع�دُة كونرِهم، مبلء 
ِّ
�أن يُخَلق. و�ل�سع�دة �لتي يُ�سم

ن  ٍة و�بته�ج �إذ� قوررِ
َّ
هم ببع�س يف ن�سوةرِ حمب دين به وبع�سُ تهم و�ختي�رهم، ُمتَّحرِ

َّ
حري

د وهم �أو �سر�ب. 
َّ
ب بني رُجٍل و�مر�أٍة على هذه �الأر�س ك�ن جمر به� �أيُّ ُحٍبّ خالَّ

والأجل ذلك ينبغي �أن يكون �لب�سر �أحر�ر�ً.

تهم �ال�ستعم�ل �خلط�أ؛ 
َّ
ال ريَب �أنَّ �هلل علم مب� �سيجري �إذ� ��ستعمل �لب�سر حري

� ن�سعر مبيٍل �إىل عدم مو�فقته ب�لن�سبة  ويظهر �أنَّه عدَّ ذلك �أمر�ً ي�ستحقُّ �ملغ�مرة! ولرمبَّ

ة. فهو �مل�سدر �لذي منه ت�أتي 
َّ
�إىل ذلك. ولكنَّ يف عدم مو�فقتن� هلل �سعوبًة بديهي

 فيم� يكون 
ٍّ
كلُّ قدرٍة لك على �لتفكري و�لتعليل: وال ميكنك �أن تكون على حق

ف�إّنك  جُت�دله  منبعه! وحني  �أعلى من   
ُ
�لنهر يرتفع  �أن  يُعَقل  ب�طل كم� ال  هو على 

ه قطعك لغ�سٍن �أنَت  نك من �ملج�دلة بعينه�: وهذ� يُ�سبرِ � جت�دل �لقدرة �لتي متكِّ �إنَّ

 
ُّ
 عليه. وم� د�م �هلل يح�سب ح�لَة �حلربرِ هذه �لق�ئمَة يف �لكون ثمن�ً ي�ستحق

ٌ
ج�ل�س

نع ع�مٍل ت�ستطيع �خلالئق فيه �أن تعمل   �سُ
َ
ة �الإر�دة )�أعني نظري

َّ
�أن يُدفع مق�بل حري

ة، بداًل من ع�مَلٍ 
َّ
ة حقيقي

َّ
 ذو �أهمي

ٌ
ني، وميكن �أن يحدث �سيء

َّ
�ً حقيقي

ّ
�أو �سر خري�ً 

ل ذلك �لثمن الأنَّه 
َّ
ك تع�ىل خيوطه( فلن� عندئٍذ �أن نتقب

ِّ
ك فقط حني يُحر

َّ
ُدميٍة يتحر

ي�ستحقُّ �أن يُدَفع.

كم�  ن�س�أل،  �أن  �سخيف  هو  كم  لن�  يتبنيَّ  �الإر�دة،  ة 
َّ
ي
ِّ
حر حقيقة  فهمن�  ومتى 

�نحرف  ف��سدة كهذه حتَّى  ة  م�دَّ من  »مل�ذ� �سنع �هلل خملوق�ً  ًة: 
َّ
مر �أحُدهم  �س�ألني 

 
ً
نع منه� �ملخلوق �أف�سل )�أي �أكرث ذك�ء ة �لتي �سُ و�أخط�أ وف�سد؟« كلَّم� ك�نت �مل�دَّ

ة( تكون ح�له �أف�سل �إذ� �سلك �سبيل �ل�سو�ب، ولكْن �أي�س�ً تكون ح�ُله 
َّ
ًة وحري

َّ
وقو

ئة جّد�ً، 
ّ
�أ�سو�أ �إذ� �سلك �سبيل �خلط�أ. ف�لبقرة ال ميكنه� �أن تكون �س�حلة جّد�ً �أو �سي

� �أ�سو�أ، 
َّ
� �أح�سن و�إم

َّ
�إم � �أ�سو�أ، و�لولد �أي�س�ً  � �أح�سن و�إمّ

َّ
و�لكلب ميكن �أن يكون �إم

� �لروح 
َّ
د، و�لعبقريُّ �أزيد منه بعد. �أم

َ
و�الإن�س�ن �لع�ديُّ كذلك �أي�س�ً على نحٍو �أزي

�لف�ئق للب�سر، فيمكن �أن يكون �أح�سن �لكّل، �أو �أ�سو�أ �لكّل.

لمة؟ هن�، بال �سّك، نطرح �سوؤ�اًل ال ي�ستطيع �لب�سر �أن  كيف ف�سد �سلط�ُن �لظُّ
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)وتقليدّي(،  معقول  تخمنٍي  تقدمي  �ملمكن  من  �أنَّ  على  ق�طعة.  �إج�بًة  عنه  يجيبو� 

ة لالإخف�ق �أو �سالل �ل�سبيل. فم� �إن تكوُن لك نْف�س،  على �أ�س��س �ختب�ر�تن� �خل��سَّ

ك يف �ملرتبة �الأوىل، ُمبتغي�ً �أن تكون �أنت �ملركز، 
َ

حتَّى يقوم �حتم�ٌل ب�أن ت�سع نف�س

ة �لتي 
َّ
ة �ل�سيط�ن، وتلك ك�نت �خلطي

َّ
بل �أن تكون �الإله ب�حلقيقة. تلك ك�نت خطي

علَّمه� للجن�س �لب�سرّي. ويعتقد بع�س �لن��س �أن �سقوط �الإن�س�ن ك�نت له عالقة م� 

ب�جلن�س؛ غري �أنَّ هذ� �العتق�د خ�طئ. )وم� ج�ء يف �سفر �لتكوين يُ�سري ب�الأحرى 

فم�  �سبب�ً.(  له، ال  نتيجًة  �ل�سقوط وك�ن  تبع  ة 
َّ
�جلن�سي � يف طبيعتن�  مّ ف�س�د�ً  �أنَّ  �إىل 

لني ك�ن فكرة �أنَّهم� ميكن �أن »ي�سري� ك�هلل«، 
َّ
ي �أبوين� �الأو

َ
و�سو�س به �ل�سيط�ن يف ر�أ�س

َدي 
ِّ
�سي يكون�  �أن  �أنف�سهم�،  خلق�  قد  هم�  ك�ن�  لو  كم�  ب�أنف�سهم�  ي�ستقالَّ  �أن  ميكن 

نط�قه.  خ�رج  �أو  �هلل  عن  مبعزٍل   � مّ نوٍع  من  �سع�دًة  الأنف�سهم�  يخرتع�  �أن  ذ�تهم�، 

 م� ندعوه »�لت�ريخ �لب�سرّي«، �مل�ل و�لفقر 
ُّ
ومن تلك �ملح�ولة �لي�ئ�سة ج�ء تقريب�ً كل

عة  ة �ملروِّ ة، تلك �لق�سِّ
َّ
�ت و�لعبودي

ّ
و�لطموح و�حلرب و�لبغ�ء و�لطبقية و�الإمب�طوري

ده. ُجه ويُ�سعرِ �لطويلة �لتي ت�سف حم�والت �الإن�س�ن �أن يجد �سيئ�ً غري �هلل يُبهرِ

� �ل�سبب يف عدم �إمك�ن جن�ح �الإن�س�ن يف ذلك فهو هذ�: �أنَّ �هلل قد �سنعن�، 
َّ
�أم

�رة م�سنوعة لت�سري ب�لبرتول، فال ميكن �أن 
ّ
ك�ً. و�ل�سي

ِّ
�أورِ �خرتعن� كم� يخرتع �ملرء حمر

ة بحيث ت�سري به. 
َّ
نة �لب�سري م �هلل �ملكرِ

َّ
ة �أُخرى. وقد �سم ة م�دَّ

َّ
 ب�أي

ٍّ
ت�سري على نحٍو �سوي

مت �أرو�ُحن� 
ِّ
م مت �أرو�ُحن� الإحر�قه، �أورِ �لغذ�ء �لذي �سُ

ِّ
م قود �لذي �سُ

َ
ه �لو

ُ
فهو نف�س

لتقت�ت به. ولي�س من وقوٍد �أو غذ�ء �سوى ذلك. ولهذ� �ل�سبب فال ف�ئدة �أبد�ً يف 

ين. فال   �لدِّ
ُ
عنين� �أمر

َ
ة، بغري �أن ي �أن نطلب من �هلل �أن يجعلن� �سعد�ء بطريقتن� �خل��سَّ

ميكن �أن يعطين� �هلل �سع�دًة و�سالم�ً مبعزٍل عنه، الأنَّهم� لي�س� حيث هو غري موجود، 

ولي�س من �سيٍء كهذ�.

�س�ت ممت�زة 
َّ

ذلك هو مفت�ح �لت�ريخ. ط�ق�ٌت ه�ئلة ُتبَذل، ح�س�ر�ٌت ُتن�س�أ، موؤ�س

ل  يُو�سرِ  � ّ
ك�ً من نوع م ُمهلرِ �أو يف�سد. ف�إنَّ عيب�ً   

ٌ
ة يخرب �سيء

َّ
ُتبتكر؛ ولكْن كلَّ مر

�ل�سق�ء  �إىل  يرتدُّ  �سيٍء   
ِّ
بكل و�إذ�  و�لُعت�ة،  ني 

ِّ
�الأن�ني �الأ�سخ��َس  ة 

َّ
�لقم �إىل  د�ئم�ً 

 
َّ
ع وُتقرقع. يبدو �أنَّه� تنطلق �نطالقًة ح�سنة، ثم و�خلر�ب. ويف �لو�قع �أنَّ �ملََكنة ُتفرقرِ

وه� ب�لوقود �خلط�أ. ذلك هو م� 
ِّ

 تتوقَّف. وُهم يح�ولون �أن يُ�سري
َّ
ت�سري ب�سعة �أمت�ر، ثم

فعله �ل�سيط�ن بن� نحُن �لب�سر!

�خلي�ر �ملذهل
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ِّ
مر وعلى  و�خلط�أ؛  �ل�سو�ب   

َّ
ح�س �ل�سمري،  فين�  و�سع  اًل، 

َّ
�أو �هلل؟  فعل  وم�ذ� 

هم �أق�سى جهدهم(.   يف حم�ولة �إط�عة �ل�سمري )حيث بذل بع�سُ
ٌ

�لت�ريخ د�أب �أُن��س

�ً منهم مل ينجح جن�ح�ً ك�ماًل قّط. ث�ني�ً، بعث �إىل �جلن�س �لب�سريِّ مب� �أدعوه 
ّ
ولكنَّ �أي

ة كلِّه� 
َّ
قة يف ثن�ي� �لدي�ن�ت �لوثني

ِّ
بة«، �أعني تلك �لق�س�س �لغريبة �ملتفر

ِّ
»�أحالم�ً طي

�ً، ومبوته قد �أعطى �لن��س حي�ًة جديدة على 
ّ
 ينبعث من �ملوت حي

َّ
عن �إَلٍه ميوت ثم

خ 
ِّ

ن�ً، وطوى ب�سعة قروٍن حم�واًل مر�ر�ً وتكر�ر�ً �أن يُر�س
َّ
نحو م�. ث�لث�ً، �خت�ر �سعب�ً معي

يف �أذه�نهم �أيُّ �إلٍه هو: �أنَّه و�حٌد فقط ويعنيه �ل�سلوُك �ل�س�ئب مت�م�ً. ومعلوٌم �أنَّ هذ� 

تر�سيخ  �لقدمي يحكي خب حم�والت  �لعهد   
ُ

�لقد�مى، وكت�ب �ليهود  �ل�سعب هو 

رة.
ِّ
�حلقِّ �ملتكر

يجول  �إن�س�ٌن  فج�أًة  يبز  �ليهود  �أولئك  بني  من  �لعجيبة:  �ل�سدمة   حت�سل 
َّ
ثم

موجود�ً   
َّ
��ستمر �إنَّه  ويقول  �خلط�ي�.  يغفر  ب�أنَّه  ح 

ِّ
يُ�سر فهو  ذ�ته!  �هلل  وك�أنَّه  متكلِّم�ً 

 .ً�
ّ
ر �لزم�ن. فلُنو�سح �الآن هذ� جلي د�ئم�ً. ويقول �إنَّه �سي�أتي كي يدين �لع�مل يف �آخرِ

 من 
ٌ
بني �لق�ئلني بوحدة �لوجود، مثل �لهندو�س، ميكن الأيِّ �إن�س�ن �أن يقول �إنَّه جزء

�هلل، �أو �إنَّه هو و�هلل و�حد، وال يكون يف ذلك غر�بٌة ز�ئدة. ولكنَّ هذ� �لرجل، لكونه 

 هذ� �لنوع من �الإله. ف�هلل، يف لغتهم يعني �لك�ئن 
َ

�ً، مل يكن ممكن�ً �أن يعني
ّ
يهودي

حمدود  غري  �ختالف�ً  و�ملختلف  �لع�مل  �سنع  و�لذي  �لع�مل،  نط�ق  خ�رج  �ملوجود 

 �أنَّ م� ق�له ذلك �لرجل 
َ

عن �أيِّ �سيٍء �آخر. حتَّى �إذ� �أدركَت ذلك، فال بدَّ �أن تعي

�أفو�ه �لب�سر على   ب�س�طة، �لت�سريح �الأكرث �إذه�اًل بني كلِّ م� نطقت به 
ِّ
ك�ن، بكل

�الإطالق! 

وينطوي ذلك �لت�سريح، يف جزء منه، على �أمٍر ي�سهل �أن يفوَت مالحظتن� له، 

ذلك  دعوى  �أعني  ة. 
َّ
�حلقيقي �أبع�ده  ك  ُندررِ نُعد  حتَّى مل  كثري�ً  �سمعن�ه  ط�مل�  الأنَّن� 

 هو �هلل، تُكن هذه �لدعوى 
ُ
ة خط�ي�! فم� مل يكنرِ �ملتكلِّم

َّ
�لرجل ب�أنَّه يغفر �خلط�ي�، �أي

ب�حلقيقة حُم�لًة جّد�ً بحيث ُتثري �ل�سخرية. ونحن جميع�ً نفهم كيف يقدر �مروؤ �أن 

ه هو: ك�أن تدو�س �إبه�م قدمي ف�أُ�س�حمك، �أو ت�سرق م�يل  يغفر �إ�س�ء�ٍت ُترتكب بحقِّ

و�س،  �لدَّ �أورِ  لب 
َّ

لل�س  ً�
ّ
�س �سخ�سي

َّ
يتعر �إن�س�ٍن مل  قوُلن� يف  م�  ف�أ�سفح عنك. ولكن 

ك �إبه�َم �إن�س�ٍن �آخر �أو �سرقتك �أمو�ل �الآخرين؟ �إنَّ �ألطف 
َ
ن �أنَّه يغفر لك دو�س

ويُعلرِ

فعله  م�  هو  ذلك  �أنَّ  غري  بله�ء!  حم�قة  �أنَّه  هو  ف 
ُّ
�لت�سر هذ�  على  قه  ُنطلرِ و�سٍف 
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ل قطُّ لي�ست�سري  ي�سوع �مل�سيح: لقد ق�ل للن��س �إنَّ خط�ي�هم مغفورٌة لهم، ومل يتمهَّ

د كم� لو  ف بال تردُّ
َّ
� ت�سر �إنَّ �آذتهم تلك �خلط�ي.  �الآخرين �لذين، من غري ريب، 

�الإ�س�ء�ت  �ً يف جميع 
ّ
�إليه جوهري �ملُ�س�ء  و�ل�سخ�َس  �أ�س��س�ً   

َّ
�ملعني �لفريق  ك�ن هو 

 فقط �إذ� ك�ن هو ب�حلقيقة �هلل �لذي ُخولرِفت 
ٌ
و�ملع��سي. يكون لهذ� معنى معقول

� يف فم �أيِّ متكلِّم لي�س هو �هلل، 
َّ
ته. �أم

َّ
 خطيئٍة حمب

ُّ
قو�نيُنه �أو �سر�ئُعه و�لذي جترح كل

ه �إالَّ �سخف�ً وغرور�ً ال يُج�ريه  � ينطوي فقط على م� ال ميكنني �أن �أعدَّ فهذ� �لكالم �إنَّ

فيهم� �أيُّ �سخ�ٍس �آخر يف �لت�ريخ. 

 �لداللة( حتَّى �أعد�وؤه، حينم� يقر�أون 
ُّ

غري �أنَّه )وهذ� هو �الأمر �لعجيُب �لغني

ن لديهم ع�دًة �أيُّ �نطب�ٍع ب�ل�سخف و�لغرور؛ ويكون هذ� 
َّ
�الأن�جيل �الأربعة، ال يتكو

 �إنَّ �مل�سيح يقول �إنَّه »وديع ومتو��سع 
َّ
�النطب�ع �أقل �أي�س�ً عند �لقر�ء غري �ملنح�زين ثم

�لود�عة  لك�نت  �إن�س�ن  د 
َّ
جمر ك�ن  لو  �أنَّه  نالحظ  �أن  دون  قه،  ن�سدِّ ونحن  �لقلب« 

ر �سفتني ميكنن� �أن ن�سف بع�َس �أقو�له برِهم�. و�لتو��سع �آخرِ

�إنَّني �أ�سعى هن� �إىل منع �أيِّ �سخ�س �أن يقول �لقول �لغبي حّق�ً و�لذي غ�لب�ً م� 

 
ٌّ

يقوله �لن��س ب�لن�سبة �إىل �مل�سيح: »�أن� م�ستعدٌّ لقبول �مل�سيح على �أنَّه معلِّم �أخالقي

ني ال �أقبل دعو�ه ب�أنَّه �هلل.« ذلك �لقول هو �الأمر �لوحيد �لذي يجب  عظيم، ولـكنَّ

ع�ء�ت �لتي ق�له�  د �إن�س�ن ويقول مثل تلك �الدِّ
َّ
�أالَّ نقوله. �إذ �إنَّ �إن�س�ن�ً يكون جمر

� خمبواًل، على م�ستوى 
َّ
�ً« عظيم�ً. �إنه ال بدَّ �أن يكون �إم

ّ
ي�سوع لن يكون معّلم�ً »�أخالقي

 �جلحيم! �إذ�ً ال بدَّ من �أن حت�سم 
َ

� �إبلي�س
َّ
و�حد مع َمن يقول �إنَّه بي�سة م�سلوقة، و�إم

� �أنَّه جمنون، �أو �أ�سو�أُ من ذلك. ولك  َّ
� �أنَّ هذ� �ل�سخ�س هو �بُن �هلل، و�إم

َّ
خي�رك: �إم

� �أن جتثو عند 
َّ
ته ح��سب�ً �إي�ه �أبله، وحتتقره وتقتله كم� لو �أنه �سيط�ٌن، و�إم � �أن ُت�سكرِ

َّ
�إم

� ال نطلعنَّ ب�أيِّ فكرة ��ستعالئية ال قيمة له�، عن كونه  و�إله�ً. �إنَّ  ً�
ّ
قدميه وتدعوه رب

معلِّم�ً من �لب�سر عظيم�ً. فهو مل يرتك هذ� مت�ح�ً لن�، وال ق�سد �أن يجعله مت�ح�ً!

�خلي�ر �ملذهل
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ك�ن   �
َّ
�إم عنه  ث  نتحدَّ �لذي  �لرُجل  �أنَّ ذلك  ع:  �ملروِّ �خلي�ر  �أم�من� هذ�  هكذ� جند 

� هو خمبول، �أو �أيُّ �سيٍء �آخر �أ�سو�أ. و�الآن يبدو يل  و�سيبقى م� ق�ل �إنَّه هو مت�م�ً، و�إمّ

ع�ً �أو غري  و��سح�ً �أنَّه مل يكن خمبواًل وال خبيث�ً. وت�لي�ً، فمهم� بد� �الأمر غريب�ً �أو ُمروِّ

حمتمل، ينبغي يل �أن �أقبل �لر�أي �لق�ئل ب�أنَّه ك�ن و�سيبقى هو �هلل. لقد هبط �هلل �إىل 

، يف �سورة �إن�س�ن.
ُّ
هذ� �لع�مَل �لذي يحتلُّه �لعدو

يُعلِّم.  كي  طبع�ً  ليفعل؟  ج�ء  م�ذ�  كلِّه؟  �الأمر  من  �لق�سد  ك�ن  م�ذ�  و�الآن، 

 �سحيٍح �آخر، حتَّى 
ٍّ

ولكْن م� �إن تنظر يف كت�ب �لعهد �جلديد �أو �أيِّ موؤلٍَّف م�سيحي

 
ٌّ

�ً من جديد! وبديهي
ّ
جتد هن�ك حديث�ً ث�بت�ً عن �أمٍر خمتلف: عن موته وقي�مته حي

رون �أنَّ 
َ
ة تكمن ه� هن�. فهم ي

َّ
ة يف �لق�سي

َّ
ني يعتقدون �أنَّ �لنقطة �جلوهري

ِّ
�أنَّ �مل�سيحي

� ك�ن �أن يت�أملَّ ويُقَتل.  �لذي ج�ء �إىل �الأر�س كي يفعله �إنَّ
َّ

�لغر�س �الأ�س��سي

ل �أمر ينبغي 
َّ
 �النطب�ع ب�أنَّ �أو

َّ
�ً ك�ن ي�سيطر علي

ّ
�ً حقيقي

ّ
� قبل �أن �سرُت م�سيحي �إنَّ

تلك  فح�سب  موته.  �لغر�س من  ب�س�أن  بعينه�  ة 
َّ
نظري هو  به  يوؤمنو�  �أن  ني 

ِّ
للم�سيحي

ل عنه و�الن�سم�م �إىل �لع��سي 
ُّ
ة �أنَّ �هلل �أر�د �أن يع�قب �الإن�س�ن على �لتحو

َّ
�لنظري

�سر�حن�.  �هلل  ف�أطلق   ،� عنَّ �لق�س��س  ل 
ُّ
لتحم ع 

َّ
تطو �مل�سيح  ولكنَّ  �ملُهلرِك،  �لط�غي 

ة و�ل�سخف كم� ك�نت 
َّ
ة ال تبدو يل ب�لغة �لال�أخالقي

َّ
و�الآن �أعرتف ب�أنَّ هذه �لنظري

ح�ُله� عندي يف م� م�سى. ولكْن لي�ست هذه هي �لنقطة �لتي �أودُّ تو�سيحه� و�لت�أكيد 

ة. 
َّ
ة وال �سو�ه� هي �مل�سيحي

َّ
ه�. ف�لذي تبنيَّ يل حّق�ً يف م� بعد هو �أنَّه ال هذه �لنظري

ْ
َعَلي

ر لن� 
َّ

ة هي �أنَّ موت �مل�سيح �أ�سلح ح�لن� �أم�م �هلل ومعه وي�س
َّ
ة �ملركزي

َّ
ف�لعقيدة �مل�سيحي

�ت �لتي تعلِّل كيف متَّ ذلك فم�س�ألة 
َّ
� �لنظري

َّ
بد�ءة جديدة، بطريقٍة من �لُطرق. �أم
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ة 
َّ
كيفي يف  املختلفة  ات 

َّ
النظري من  به  باأ�س  ال  مقداراً  النا�س  اعتقد  ولطاملا  اأخرى. 

ي غر�ضه  ني فه� اأنَّه ح�ضل فعاًل وي�ؤدِّ
ِّ
ا ما يتَّفق عليه جميع امل�ضيحي

َّ
ح�ض�ل االأمر. اأم

يعرف�ن  العاقلني  النا�س  اإنَّ جميع  ب�ضاأن ذلك.  اأعتقده  ما  اأق�ل لكم  اأنا  حّقاً. وها 

احلديثَة  التغذيِة  َة 
َّ
نظري اأنَّ  غري  تنفعك.  طعاٍم  وجبه  فاإنَّ  وجائعاً  تِعباً  كنَت  اإن  اأنَّه 

النا�س  تناول  ولطاملا   خمتلف. 
ٌ
اأمر والپروتينات( هي  بالڤيتامينات  يتعلق  ما  )كلَّ 

ة الڤيتامينات 
َّ
 بنظري

ٍ
الطعام و�ضعروا بُح�ضن احلال قبل زمان ط�يل من �ضماع اأحد

فعاًل. واإذا متَّ التخلِّي ي�ماً عن نظرية الڤيتامينات: فاإنَّهم �ضيظلُّ�ن ياأكل�ن طعامهم 

ة، بل 
َّ
ات املتعلِّقة مب�ت امل�ضيح لي�ضت هي امل�ضيحي

َّ
على املن�ال عينه متاماً. فالنظري

�ن كلُّهم على 
ُّ
ة وفاء ذلك امل�ت بغر�ضه. ولن يتَّفق امل�ضيحي

َّ
د تف�ضريات لكيفي

َّ
جمر

 
ُّ
ُتِقر ات. والكني�ضة التي اإليها اأنتمي )كني�ضة اإنكلرتا( ال 

َّ
ة تلك النظري

َّ
مدى اأهمي

ا بع�س الكنائ�س االأُخرى فُتجاِوز  ة واحدة منهنَّ على اأنَّها النظرية ال�ضحيحة. اأمّ
َّ
اأي

 
ُّ
هذا احلدَّ قلياًل. ولكنِّي اأعتقد اأنَّ الكنائ�س كلَّها تتَّفق على اأنَّ احَلَدث نف�ضه اأهم

اأن  ل 
َ
يُحتم اجلميع  اأنَّ  واأعتقد  �ن. 

ُّ
الاله�تي بها  طلع  تعليالٍت  اأيِّ  من  ر  يُقدَّ ال  مبا 

يعرتف�ا باأنَّ اأيَّ تعليٍل لن يُحيط باحلقيقة كلِّها اأبداً. ولكْن كما قلُت يف متهيد هذا 

ا ميكنني  ة، وعند هذا احلدِّ نخ��س مياهاً غامرة. اإنَّ
َّ
الكـتاب، ما اأنا اإالَّ م�ؤمٌن من العام

قيمة،  ذات  روؤيًة  لك�نها  نظراً  اً، 
ّ
�ضخ�ضي االأمر  اإىل  روؤيتي  ة 

َّ
كيفي على  اأُطِلعك  اأن 

كما اأح�ضب.

قراأ  ا  ولرمبَّ قب�له.  منكم   
ٌ

ه� مطل�ب ما  ذاتها  لي�ضت يف  ات 
َّ
النظري اأنَّ  راأيي  يف 

عندما  هذان  يفعله  فما  ينغتن�ن  اأدِّ واآرثر  جينز  جيم�س  العامِلنَي  م�ؤلَّفات  بع�ضكم 

ما لك و�ضفاً ميكنك  ة، اأو اأيِّ �ضيٍء من هذا القبيل، ه� اأن يقدِّ
َّ
يريدان تف�ضري الذر

تلك  اأنَّ  اإىل  هاك 
ِّ
نب يُ اأن  يلبثان  ال  اأنَّهما  اإالَّ  ة. 

َّ
ذهني �ض�رة  ُتن�ضئ  اأن  اأ�ضا�ضه  على 

ة 
َّ
ا ه� �ضيغة ريا�ضي  اإنَّ

ُ
 فعاًل. فما يعتقده العلماء

ُ
ال�ض�رة لي�ضت هي ما يعتقده العلماء

ر يف 
َ
� ة. ولي�ضِت ال�ض�ر اإالَّ مل�ضاعدتك على فهم ال�ضيغة. ولي�ضت  ال�ضُّ

َّ
اأو ح�ضابي

د 
َّ
مبجر بل  ة 

َّ
احلقيقي ة  باملادَّ دك  تزوِّ اإذ ال  ال�ضيغة،  ة  غرار �ضحَّ ال�اقع �ضحيحًة على 

ر اأن تك�ن م�ضاِعدة، واإذا 
َ
� �ضيٍء ي�ضابهها على وجه التقريب. فاملق�ض�د من وراء ال�ضُ

ا ال�ضيء نف�ضه فال ميكن ت�ض�يره، بل ميكن فقط 
َّ
مل تكن كذلك ميكنك نبذها. اأم

لنا هنا يف ال�ضفِّ نف�ضه. فنحن ن�ؤمن باأنَّ م�ت امل�ضيح يف  اً. وكُّ
ّ
التعبري عنه ريا�ضي

التائب املثايل
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اً 
ّ
ي ر كلِّ

ُّ
 فائٌق للت�ض�

ٌ
�ضياق التاريخ ه� متاماً تلك النقطة التي فيها ظهر يف عاملنا هذا اأمر

ن 
َّ
ات التي منها يتك�

َّ
ر الذر

ُّ
ا نعجز حتَّى عن ت�ض� ه خارج هذا العامل. واإذا كنَّ

ُ
م�ضدر

ر هذا االأمر الفائق. وباحلقيقة 
ُّ
ن من ت�ض� عاملُنا بالذات، فمن غري ريٍب اأنَّنا لن نتمكَّ

َّ لنا اأنَّنا قادرون على فهم االأمر متاماً، فاإنَّ هذا ال�اقع عينه يُبنيِّ اأنَّه لي�س 
اأنَّه ل� تبني

  واالآتي ممَّا وراء 
ُّ
ر واالأزيل

ُّ
 الذي يزعم اأنَّه ه�، اأي احلقُّ غري القابل للت�ض�

َ
ذلك االأمر

الطبيعة خمرتقاً الطبيعة كالربق. ورمّبا ت�ضاأل: اأيُّ نفع لنا فيه ما دمنا ال نفهمه؟ غري 

اأنَّ اجل�اب عن هذا �ضهل. ففي و�ضع املرء اأن يتناول غداءه بغري اأن يفهم متاماً كيف 

ي  يُغذيِّه الطعام. ويف و�ضعه اأي�ضاً ان يقبل ما عمله امل�ضيح بغري اأن يفهم كيف ي�ؤدِّ

غر�ضه. وباحلقيقة اأنَّه لن يعرف يقيناً كيف يفعل فعله اإالَّ متى قبله. 

لنا من خطايانا، واإنَّه مب�ته اأبطل 
َّ

يُقال لنا اإنَّ امل�ضيح مات الأجلنا، واإنَّ م�ته غ�ض

ة. ذلك ه� ما ينبغي اأن 
َّ
ة امل�ت بعينه. تلك هي ال�ضيغة. تلك هي امل�ضيحي

َّ
فاعلي

ات التي ُنن�ضُئها ب�ضاأن كيفية اإمتام م�ت امل�ضيح لكامل اأبعاده، 
ّ
ا النظري ن�ؤمن به. اأمّ

د تر�ضيمات اأو ت�ضاميم ينبغي نبُذها اإن 
َّ
 ثان�يٌّ متاماً، اإذ هي جمر

ٌ
فهي يف راأيي اأمر

 
ِّ

كانت ال ت�ضاعدنا، واإذا �ضاعدتنا فعاًل فينبغي عدم اخللط بينها وبني االأمر احلقيقي

 نظرًة عليها.
َ

ات ت�ضتحقُّ اأن ُنلقي
َّ
بعينه. ومع ذلك، فاإنَّ بع�س هذه النظري

والقائلة  اإنَّ النظرية التي �ضمع بها معظم النا�س هي تلك التي ذكرُتها �ضابقاً 

فاالآن،  عّنا.  الق�ضا�س ع��ضاً  ل 
َّ
يتحم اأن  ع 

َّ
تط� امل�ضيح  �ضراحنا الأن  اأُطلق  قد  باأنَّه 

ا،  اإذا كان اهلل على ا�ضتعداد للعف� عنَّ ة يف ظاهرها �ضخيفًة جّداً. 
َّ
تبدو هذه النظري

مّنا؟  بداًل  بريٍء  �ضخ�ٍس  ملعاقبة  معق�ل  داع  واأيُّ  ُترى؟  يا  يفعل ذلك  فلماذا مل 

ر يف العقاب بلغة حمكمة  ـة داٍع معق�ل ميكنني اأن اأراه حقاً اإن كنَت ُتفكِّ
َّ
لي�س ثم

مي�ض�ر  �ضخ�ٌس  يدفع  اأن  واٍف يف   
ً
معنى ة 

َّ
فثم ا،  مّ َديٍن   يف 

َ
ـرت فكَّ اإذا  ا 

َّ
اأم اجُلَنح. 

ل 
ُّ
اأو اإذا نظرت اإىل »تاأدية العق�بة« ال مبعنى حتم بالنيابة عن �ضخ�ٍس مع�ض�ر.  َديناً 

ل النفقات« اأو »دفع الفات�رة« )اأي 
ُّ
 الذي يخ�سُّ »حتم

ِّ
الق�ضا�س، بل باملعنى االأعم

ط اإن�ضاٌن يف 
َّ
ت�ض�ية احل�ضاب(، فعندئٍذ بالطبع يُبنيِّ لنا االختبار العامُّ اأنَّه حني يت�ر

ّب. ماأزٍق ما، فاإنَّ عناء اإخراجه منه يقع عادًة على عاتق �ضديٍق حُمِ

ى االإن�ضان فيه؟ لقد اأراد اأن ي�ضتقلَّ بنف�ضه،  واالآن، ما ن�ع »املاأزق« الذي تردَّ

خمل�ٍق  د 
َّ
جمر ال�ضاقط  االإن�ضان  لي�س  اأُخرى:  بكلمة  نف�ضه.  يخ�س  كاأنَّه  فاً 

ِّ
مت�ضر
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فاإلقاوؤك  �ضالحه.   
َ

يُلقي اأن  يجب  رٌد 
ِّ
متم عا�ٍس  ه�  بل  حت�ضني،  اإىل  يحتاج  ناق�س 

�ضالٌك  اأنَّك  واإدراكك  واأ�ضفك،  ندامتك  عن  وتعبريك  وا�ضت�ضالُمك،  �ضالحك، 

هي  تلك  ال�ضفر...  نقطة  من  داً  جمدَّ احلياة  لبدء  وا�ضتعدادك  ال�ضالل،  �ضبيل 

ة اخل�ض�ع هذه، التي ت�ضبه حركة دوران 
َّ
الطريقة ال�حيدة للخروج من ماأزقنا. وعملي

يه امل�ضيحي�ن »الت�بة«. ولي�ضت الت�بة اأمراً ممتعاً اأبداً. 
ِّ
�ضريعة اإىل ال�راء، هي ما ي�ضم

راح كلِّ ما  د تناُول وجبٍة و�ضيعة. اإنَّها تعني اطِّ
َّ
 اأ�ضعب بكثري من جمر

ٌ
فهي �ضيء

بنا اأنف�ضنا على حيازته ط�ال اآالف ال�ضنني من ُعجٍب وافتخاٍر كاذٍب وعناد. اإنَّها 
َّ
در

تعني قتل جزٍء من ذاتك اأو معاناَة ن�ٍع من امل�ت. وبال�اقع اأنَّ الت�بة ت�ضتلزم اإن�ضاناً 

ا االإن�ضان  �ضاحلاً. وها ُهنا ال�رطة املُرِبكة: فاالإن�ضان الطالح وحده ينبغي اأن يت�ب، اإنَّ

ال�ضالح وحده يقدر اأن يت�ب ت�بًة كاملة. وكلَّما ازددت ف�ضاداً ت�ضاعف احتياجك 

اإىل الت�بة، وقلت قدرتك على القيام بها. فال�ضخ�س ال�حيد القادر على اأن يت�ب 

ت�بًة كاملة ينبغي اأن يك�ن �ضخ�ضاً كاماًل، وهذا ال يك�ن حمتاجاً اإىل الت�بة.

امل�ت،  يُ�ضِبه  ومِلا  للخزي   
َّ

الط�عي اخل�ض�ع  هذا  اأي  الت�بة،  هذه  اأنَّ  ر  تذكِّ ا  اإنَّ

لي�ضت اأمراً يطلبه منك اهلل قبل اأن يقبلك من جديد، ومُيكن اأن يُعفيك منه اإذا 

اأن  اهلل  اإىل  طلبَت  فاإن  اإليه.  الرج�ع  له  مُيثِّ مِلا  و�ضٌف  العبارة  ب�ضريح  اإنَّها  بل  �ضاء، 

يقبلك من جديد بغري ت�بة، تك�ن باحلقيقة طالباً اإليه اأن ي�ضمح لك بالرج�ع اإليه 

اإذاً، علينا اأن ُننِجزها! غري   ي�ضتحيل حدوثه. ح�ضٌن جّداً 
ٌ
بغري اأن ترجع. وهذا اأمر

ه يجعلنا عاجزين عن القيام بها. فهل 
ُ

اأنَّ الف�ضاد الذي يجعلنا بحاجٍة اإليها ه� نف�ض

نقدر اأن نق�م بها اإذا �ضاعدنا اهلل؟ نعم، ولكْن ماذا نعني بذكِرنا م�ضاعدَة اهلل لنا؟ 

قدراته  من  �ضيئاً  مينحنا  اإنَّه  التعبري.  جاز  اإذا  ذاته،  من  جزءاً  فينا  اهلل  ع  و�ضْ نعني 

 
ُّ

ه نحب
َّ
ته، وبهذه الكيفي

َّ
ر؛ ويبثُّ فينا قلياًل من حمب ة ُنفكِّ

َّ
ة، وبهذه الكيفي

َّ
التفكريي

ذلك  االأحرف.  ير�ضم  وه�  بيده  مت�ضك  الكتابة،  ولداً  ُتعلِّم  وعندما  بع�ضاً.  نا  بع�ضُ

ر   ويفكِّ
ُّ

ر الأنَّ اهلل يحب  ونفكِّ
ُّ

رها. فنحن نحب
ِّ
اأنت ُت�ض� ر االأحرف الأنَّك 

ِّ
يُ�ض� اأنَّه 

نا  َفراً �ضعيداً. لكنَّ
َ
ومي�ضك باأيدينا فيما نفعل ذلك. ول� مل ن�ضقط، لكان ذلك كلُّه �ض

االآن، لالأ�ضف!، نحتاج اإىل م�ضاعدة اهلل كي نفعل �ضيئاً ال يفعله اهلل اأبداً يف ذات 

 يف طبيعة اهلل يت�افق مع 
َ
، ونخ�ضع، ون�ت. فال �ضيء طبيعته: كي ن�ضت�ضلم ونتاأملَّ

ة اإطالقاً. وعليه، فاإنَّ الدرب ال�حيد الذي فيه نحتاج االآن اإىل هداية اهلل 
َّ
هذه العملي

التائب املثايل
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نا مبا  ، يف ذاِت طبيعته. ويف مقدور اهلل اأن ميدَّ  مل ي�ضلكه اهلل قطُّ
ٌ

اأكرَث الُكلِّ ه� درب

ا هذا االأمر بعينه لي�س لديه يف ذات طبيعته. لديه. اإنَّ

اأن تتاأملَّ ومت�ت  ة التي ميكن 
َّ
 طبيعتنا الب�ضري

ْ
اإن�ضاناً، هب  �ضار 

َ
ولكْن هِب اهلل

اندجمت بطبيعة اهلل يف �ضخ�ٍس واحد، فعندئٍذ يك�ن يف مقدور ذلك ال�ضخ�س اأن 

ع اإرادته ويتاأملَّ ومي�ت، الأنَّه اإن�ضان؛ كما اأنَّ يف  ي�ضاعدنا. ويف و�ضعه اإذ ذاك اأن يُخ�ضِ

و�ضعه اأن يفعل ذلك على نحٍ� كامل متاماً، الأنه اهلل. وال ميكننا، اأنا واأنت، اأنَّ جنتـاز 

�ضار  اإذا  اإالَّ  يعملها  اأن  اهلل ال ميكن  ولكنَّ  فينا.  اهلل  اإذا عمـلها  اإالَّ  ة 
َّ
العملي هـذه 

ة امل�ت هذه اإالَّ اإذا �ضاركنا نحن الب�ضر يف 
َّ
اإن�ضاناً. ولن تنجح حماوالتنا يف اإطار عملي

اختبار اهلل للم�ت، متاماً كما اأنَّ تفكرينا ال ميكن اأن ينجح اإالَّ لك�نه نقطًة من بحر 

ا ال ميكننا اأن ُن�ضاِرك يف اختبار اهلل للم�ت ما مل مُيِت اهلل فعاًل، وال  تفكريه وعقله. اإنَّ

ميكن اأن مي�ت تعاىل بغري اأن يك�ن اإن�ضاناً. بهذا املعنى يفي اهلل َديننا ويُعاين ع��ضاً 

ه اأبداً.
َ
ا ما ال يحتاج ه� نف�ضه الأن يُعاني عنَّ

اإن�ضاٌن  ه�  كما  اهلل  ه�  امل�ضيح  كان  »اإن  قائلني:  �ن  يت�ضكَّ بع�ضاً  �ضمعُت  وقد 

اأي�ضاً، فعندئٍذ تفقد اآالُمه وم�ته كلَّ قيمة يف نظرنا، الأنَّه ال بدَّ اأنَّ ذلك كان �ضهاًل 

اآخرين قد ي�ضجب�ن )على نحٍ� �ضحيٍح جّداً( ما ينط�ي عليه  اأنَّ  اإالَّ  عليه.«  جّداً 

 عنه هذا 
ُّ
هذا االعرتا�ُس من نكراِن جميل وفظاظة. ولكْن ما يذهلني اأنا ه� ما ينم

ْل 
َ
م� هذا االعرتا�س على حّق. ب  ما طبعاً، ُمقدِّ

ً
امل�قف الثاين من �ض�ء فهم. فبمعنى

ة. فاخل�ض�ع الكامل، ومعاناة االآالم الكاملُة،  تهم اخلا�ضَّ
َّ
روا يف دعم ق�ضي اإنَّهم ق�ضَّ

وامل�ُت الكامل، مل تُكن فقط اأ�ضهل على امل�ضيح الأنَّه ه� اهلل، بل اإنَّها كانت ممكنة 

 
ٌ
قادر املعلِّم  اإنَّ  لعدم قب�لها؟  غريباً جّداً  األي�س هذا �ضبباً  فقط الأنَّه ه� اهلل. ولكْن 

ة الكتابة. وال ريَب يف اأن 
َّ
على ر�ضم احلروف لل�لد الأنَّ املعلِّم را�ضد ويعرف كيفي

ك�نه را�ضداً يجعل االأمر اأ�ضهل على املعلِّم؛ وفقط الأنَّه اأ�ضهل عليه فاإنه ي�ضتطيع اأن 

ي�ضاعد ال�لد. فاإذا رف�س ال�لد املعلِّم، الأنَّ الكتابة »�ضهلٌة على الرا�ضدين«، وانتظر 

ة 
َّ
ه اأن يكتب )وتالياً ال تك�ن له اأف�ضلي

ُ
اأن يتعلَّم الكتابة من ولد اآخر ال يقدر ه� نف�ض

م يف تعلُّمه ب�ضرعة زائدة. واإذا كنُت اأغرق يف نهٍر جارف،  »جُمِحفة«(، فاإنَّه لن يتقدَّ

ة يداً ُتنِقذ حياتي. اأفينبغي يل  فقد يُناولني رجٌل ما زالت اإحدى قدميه على ال�ضفَّ

ة! اإنَّك ُتبقي 
َّ
اأن اأردَّ �ضارخاً )بني لهثاتي(: »ال، هذا جُمِحف! اأنت �ضاحُب اأف�ضلي
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اإذا �ضئت( هي  ها اإجحافاً 
ِّ
ة )�ضم

َّ
ا تلك االأف�ضلي ة!«؟ اإنَّ اإحدى قدميك على ال�ضفَّ

. فاإىل اأيِّ م�ضدٍر تتطلَّع طلباً 
َّ
ال�ضبب ال�حيد لقدرة الرُجل على اإ�ضداء اأيِّ خري اإيل

للع�ن اإن كنَت ال تتطلَّع اإىل ذاك الذي ه� اأق�ى منك؟

ر اأنَّ ما  ا تذكَّ �ن »الكّفارة«. اإنَّ
َّ
هذه هي طريقتي يف النظر اإىل ما يدع�ه امل�ضيحي

 احلقيقي بذاته. واإن 
َ
اأوردُته ه� �ض�رٌة اأُخرى لي�س غري. فال تغلط بح�ضبانها ال�ضيء

ْكها �ضارباً عنها �ضفحاً!
ُ
مل جتد فيها اأيَّ ع�ٍن لك، فاترر

التائب املثايل
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