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 )The Pilgrim’s Progress( ’’  ‘‘�سياحة امل�سيحيِّ
ُ

ُطبع كتاب

الكتاب  بعد  اآخر  كتاب  اأيِّ  من  اأكرث  لغاٍت  اإىل  وُترِجم 

يف  متعًة  الأعمار  خمتلف  من   
ُ

النا�س وجَد  وقد  �س،  املقدَّ

الذي  ال�سائح  ة  ق�سَّ وهي  املُخِل�سة،  الب�سيطة  ة  الق�سَّ هذه 

باحلياة،  ة  الق�سَّ اأحداُث  تنب�ُس  ’’، حيث 
ّ

‘‘امل�سيحي يُدعى 

متتابعًة ب�سرعٍة واتِّ�ساق.

نَي )John Bunyan( يف عام 1628م يف قرية 
َ
ُوِلد جون ب

ًل. ورغم 
ِّ
اإْل�ستو )Elstow( يف اإنكلرتا، وكان اأبوه عامًل متجو

ب�ساطة مهنته، فقد اأحلَقه باملدر�سة ليتعلَّم القراءة والكتابة.

ًة يتيمًة كانت ُم�سلِّية، 
َّ
ج جون م�سيحي ويف عام 1674م تزوَّ

 بامل�سيح، حيث اعتمد، وبداأ 
ِّ

وقادت زوجها اإىل الإمياِن احلقيقي

�سريًعا َيِعُظ بكلمة اهلل، لكن اأُلِقي القب�ُس عليه و�ُسِجَن بُتهمة 

ة  مدَّ هناك  وظلَّ  بها،  املُعرَتف  الكني�سة  من  اإذٍن  دون  الوعظ 

اثنَتي ع�سرَة �سنًة كتب يف اأثنائها هذا الكتاب.

َد خربٍة ممِتعة، بل 
َّ
’’ لي�ست جمر قراءة ‘‘�سياحة امل�سيحيِّ

ة للحياة. 
ِّ

هي اأي�ًسا خربٌة مغي
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ه 
ُ
ًا رثَّة ُمثَقًل بِحمٍل هائٍل على ظهره، وقف وظهر

ارتدى ثياب

�س الذي كان يحمله يف يده،   الكتاب املقدَّ
َ
اإىل بيِته، وفتح

وبينما كان يقراأ فيه، انهمرْت دموُعه وكان يرجتف. وحيث 

ا: ‘‘ماذا اأفعل؟’’
ً
ن من متاُلك نف�ِسه، �سرَخ اأخي مل يتمكَّ

ث بكلِّ ما يدور يف ُخلده  ويف حمنته دخل بيته، وحتدَّ

هذا  بكرِب   
ُ
اأ�سعر اء،  الأعزَّ واأبنائي  زوجتي  ‘‘يا  قائًل: 

مدينتنا  باأنَّ  يقٍي  على  واأنا  ظهري،  على  اجلاثِم  احِلمل 

ا ما مل اأِجْد لنا 
ً
�ستحرتُق بناٍر من ال�سماء، و�سنهِلُك جميع

و�سيلًة للهرب’’.

ما  اأنَّ  وا  ظنُّ لأنَّهم  لي�س  �سديد،  ذهوٌل  اأ�سرَته   
َ

اأ�ساب

اأنَّه  واعتقدوا  فقَد عقَله،  قد  وه  ، بل لأنَّهم ظنُّ
ٌ
قاله �سحيح

فرا�سه،  اإىل  فاأخذوه  النوم.  من  ق�سًطا  ناَل  ما  اإذا  �سيهداأ 

لكنَّ �ساعات الليل مل تُكن اأقلَّ اإقلًقا من �ساعات النهار، 

هاٍت ودموع.
ُّ
اإذ اأم�سى الليَل يف تاأو
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سياحة المسيحيِّ

ويف �سباح اليوم التايل، اأعَلَن لهم اأنَّه يف حاٍل اأ�سواأ من 

ث اإليهم ثانيًة، لكْن مل تُكن لديهم الرغبُة  الليلة ال�سابقة، وحتدَّ

روا اأنَّه ما دام النوُم مل ينفع، ف�سيتعاملون مع 
َّ
يف �سماعه، وقر

جنونه هذا بال�سخرية والنتهار والتجاهل التاّم.

�س،  املقدَّ كتابه  وليقراأ  اأجلهم،  من  �سلِّي 
ُ
لي فان�سحَب 

وفعل ذلك يف اأحياٍن كثية مبفرده يف احلقول، وكان مُي�سي 

اًما طويلة.
َّ
وقَته على هذا النحو اأي

‘‘ماذا  �سارًخا:  احلقول  و�سط  وقف  ام 
َّ
الأي من  يوم  ويف 

ينبغي اأن اأفعل لكي اأخل�س؟’’، ونظر هنا وهناك كما لو كان 

ه مل يُكن يعرف اإىل اأين يهرب. ُمقِدًما على الهرب، لكنَّ

تبكي  ملاذا  ر«،  »املُب�سِّ ‘‘اأنا  قائًل:  رجٌل  منه  اقرتب 

هكذا؟’’

�س  املقدَّ قراأُت يف هذا الكتاب  د، 
ِّ
‘‘يا �سي قائًل:  اأجابه 

 باملوت، وبعد ذلك اآتي اإىل دينونة، واأرى 
َّ

اأنَّه حمكوٌم علي

ا على الثاين’’.
ً
ل، ول قادر

َّ
ا للأمر الأو اأينِّ ل�سُت م�ستعدًّ

ا للموت، ما داَمْت  ر’’: ‘‘ومِلَ ل�سَت م�ستعدًّ �ساأَله ‘‘املب�سِّ

؟’’
ِّ
هذه احلياة ملآنًة بال�سر
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جون َبنَيـن

احِلمل  هذا  بي  يغو�َس  اأن  ‘‘اأخ�سى  الرجُل:  اأجاب 

للذهاب  ا  م�ستعدًّ ول�سُت  اجلحيم،  اإىل  على ظهري  الذي 

ني بالياأ�س’’.
ُ
اإىل الدينونة، واأفكاري ت�سيب

ًدا يف مكانك اإًذا؟’’
ِّ
‘‘ملاذا تقف متجم

‘‘ل اأعرف اإىل اأين اأذهب!’’

تقوُل:  الرقِّ  من  لفافًة  ر’’  ‘‘املُب�سِّ واأعطاه  هذا’’.  ‘‘اقراأ 

‘‘اهرب من الغ�سب الآتي’’.

ف�ساأله الرجُل: ‘‘اإىل اأين اأهرب؟’’

‘‘اأترى  اإىل ما وراء �سهٍل ف�سيح قائًل:  ر’’  ‘‘املب�سِّ فاأ�سار 

ابة ال�سغية البعيدة؟’’
َّ
البو

‘‘ل’’.

 ال�ساطع البعيد؟’’
َ
‘‘اأترى النور

‘‘نعم، اأعتقد ذلك’’.

ابة، 
َّ
البو اإىل  دك 

ُ
و�سيقو  

َ
النور ‘‘اتبع  ر’’:  ‘‘املُب�سِّ فقال 

 من هذه 
ً
 ماذا تفعل ابتداء

ُ
وحي تقرع، �سيخربك احلار�س

النقطة’’.
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نادوا  واأبناوؤه  زوجُته  راأته  وحي  يرك�ُس،  الرجُل   
َ
فراح

 يف 
َّ
 اأذنَيه وا�ستمر

َّ
ه �سم �سارخي، وطلبوا اإليه اأن يرجع، لكنَّ

ة!’’
َّ
الرك�س، �سارًخا: ‘‘احلياة! احلياة! احلياة الأبدي

وكان اجليان قد اأتوا اأي�ًسا ليوه وهو يرك�ُس، وا�ستهزاأ 

اآخرون طالبي  هم الآخر، و�سرخ  ده بع�سُ به، وهدَّ هم  بع�سُ

اإليه اأن يرجع، وتبعه اثنان من جيانه، ‘‘العنيد’’ و‘‘املُذِعن’’، 

وحلقوا به، يف حماولة منهما لإقناعه بالعودة معهما.

فاأجاب قائًل لهما: ‘‘اأنتما تعي�سان يف »مدينة اخلراب«، 

ومبوتكما هناك، �ستغرقان اإىل مكاٍن يحرتق بناٍر وكربيت. 

فلرتاِفقاين’’.

‘‘ونرتك  بالَقول:  واأ�ساف  ‘‘العنيد’’  قالها  ‘‘ماذا!’’ 

الأ�سدقاء وو�سائل الراحة وراءنا؟’’

 قائًل: ‘‘هذه الأمور 
َ
’’: ‘‘اأجل!’’ وتابع

ُّ
ه ‘‘امل�سيحي

َ
اأجاب

ن مبا اأنا �ساٍع اإليه؛ فاأنا اأ�سعى اإىل 
َ
ل ت�ستحقُّ حتَّى اأن ُتقار

، وهو حمفوٌظ يف  مياث ل يفنى ول يتدنَّ�س ول ي�سمحلُّ

م به على اأولئك ال�ساعي اإليه باإخل�ٍس، 
َ
نع

ُ
ال�سماوات، لي

�س’’. وميكنكما قراءة هذا الأمر يف كتابي املقدَّ
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قالها  �س!’’  املقدَّ وكتابك  اأنت  فارغ،  كلم  من  له  ‘‘يا 

 �سوؤاًل: ‘‘هل �سرتجع معنا اأم ل؟’’
َ
 طرح

َّ
‘‘العنيد’’، ثم

‘‘ل، لأينِّ »و�سعُت يدي على املحراث«’’.

جاهٌل،  فهو  »املُذِعن«؛  جاري  يا  ا 
َّ
‘‘هي ‘‘العنيد’’:  فقال 

 حكمًة يف عيني نف�سه من ال�سبعة املجيبي بعقٍل، فلنُعْد 
ُ
واأوفر

وحَدنا’’.

�سديُقنا  يقوُله  ما  كان  ‘‘اإذا  قائًل:  ‘‘املُذِعن’’  د  تردَّ

 التي يبحُث عنها 
َ
ا، فاإنَّ الأمور

ًّ
« ال�سالح حقيقي

ُّ
»امل�سيحي

اأف�سل بكثٍي ممَّا لدينا. كم يتوق قلبي اإىل الذهاب معه!’’

يف  اأكون  ولن  جاهٌل،  اأي�ًسا  اأنت  ‘‘ماذا؟  العنيد:  ردَّ 

قائًل:  عائًدا  وا�ستدار  ال�سالَّة’’،  الأوهام  هذه  مثل  �سحبة 

يا باحلكمة وائِتيا معي’’. ‘‘حتلَّ

 ’’
ُّ

‘‘امل�سيحي  
َّ
ا�ستمر رحل،  قد  ‘‘العنيد’’  كان  حي 

 ال�سهل.
ْ

و‘‘املُذِعن’’ يف ال�سي عرب

’’ �سائًل: ‘‘هل اأنت على 
ِّ

ه ‘‘املُذِعن’’ اإىل ‘‘امل�سيحي توجَّ

؟’’
ٌّ

يقي باأنَّ كلَم كتاِبَك حقيقي

ل  الذي  ذاك  هو  �س  املقدَّ الكتاب  عطي 
ُ
فم ‘‘نعم! 
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اأبدّي،  ملكوٌت  وهو  فيه،  لن�سكن  ملكوت  هناك  يكذب. 

ا جتعُلنا 
ً
ة، و�سُنعطى اأكاليَل جمٍد وثياب

َّ
وهناك اأي�ًسا حياة اأبدي

ن�سطُع كال�سم�س’’.

واأ�ساف:  ‘‘املُذِعن’’  قالها  ُمبهجة!’’  اأفكار  من  لها  ‘‘يا 

�س اأي�ًسا؟’’  املقدَّ
ُ

‘‘ماذا يقول الكتاب

‘‘لن يكون هناك �سراخ ول حزن فيما بعد، و�سنكون 

مع امللئكة ومع خملوقاٍت اأخرى �سُتبِهر عيونَنا، و�سنلتقي 

وقدا�سٍة،  ٍة 
َّ
حمب يف  و�سنكوُن  قبلنا،  ذهبوا  الذين  اآلَف 

دة 
ِّ
 جميُعنا اأماَم اهلل- و�سيكون اجلميُع يف حاٍل جي

ُ
و�سن�سي

 اخللود’’.
َ

من جديد، لب�سي ثياب

‘‘لكن كيف ميكننا ال�سرتاك يف ذلك؟’’

هذا  يف   
ُّ

الرب ل  �سجَّ ‘‘لقد  قائًل:   ’’
ُّ

‘‘امل�سيحي اأجاب 

نِعم 
ُ
ف�سي لنوالها،  ين  م�ستعدِّ ا  كنَّ اإذا  اأنَّه  �س  املقدَّ الكتاب 

انًا’’.
َّ
علينا بها جم

ا فلُن�سرْع اخُلطى’’.
َّ
 القلب، هي

َّ
ماَع هذا كاٍف لي�سر

َ
‘‘اإنَّ �س

ل  ’’ اأجاب: ‘‘ل اأ�ستطيع الإ�سراع باملعدَّ
َّ

لكنَّ ‘‘امل�سيحي

اه ب�سبب احِلمل الذي على ظهري’’. الذي اأمتنَّ
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ين، وقعا يف م�ستنَقع يف و�سط ال�سهل، 
َ
واإذ مل يكونا حذر

ى ‘‘ُم�ستنَقع الياأ�س والقنوط’’.
َّ
يُ�سم

ا، وقال 
ً
’’ غا�سب

ِّ
‘‘امل�سيحي ‘‘املُذِعن’’ يف  وعندها �سرَخ 

له: ‘‘اأهذه ال�سعادة واملتعة اللتان اأخربتني بهما؟ اإْن كانت 

يل  ر  ُقدِّ اإذا  ُتها؟ 
َّ
بقي �ستكون  فكيف  هكذا،  الرحلة  بداية 

 يف رحلتك وحدك’’.
ْ

ا، فاذَهب
ًّ
اخلروج من هنا حي

بيته،  من  الأقرب  اجلانب  اإىل  خارًجا  نف�سه  وجذب 

’’ وراءه.
َّ

ًفا ‘‘امل�سيحي واأ�سرع خُملِّ

الياأ�س  ‘‘م�ستنقع   
ْ

عرب ا 
ً
كثي  ’’

ُّ
‘‘امل�سيحي �سارع 

ي�ستطع  ه مل  لكنَّ ال�سغية،  ابة 
َّ
البو نحو  متَّجًها  والقنوط’’ 

 
َ

 اقرتب
َّ
ثم  ب�سبب احِلمل الذي كان على ظهره، 

َ
اخلروج

اإليه رجٌل من الناحية الأخرى.

�ساأله الرجُل: ‘‘ماذا تفعل هنا؟’’

 من الغ�سب الآتي، 
َ

ابة لأهرب
َّ
‘‘اأنا يف طريقي اإىل البو

لكنِّي �سقطُت يف هذا املُ�ستنقع’’.

ج؟’’
َ
ر ف�ساأله الرجل: ‘‘ملاذا مل تبحث عن الدَّ

‘‘كان »اخلوف« يتبعني حتَّى �سقطُت يف »امل�ستنقع«’’.
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ًثا  متحدِّ  ’’
َّ

‘‘امل�سيحي ‘‘العوُن’’  وانت�سل  »العون«’’.  ‘‘اأنا 

اإليه يف الطريق و�سارًحا: ‘‘ل ميكن اإ�سلح »م�ستنقع الياأ�س 

امل�ستنقع  فهذا  اأمان؛  يف  امل�سافرون  يعرب  بحيث  والقنوط« 

من  با�ستمرار  يجري  ج�س، 
ِّ
والر ن�س  الدَّ من   

ٌ
تراُكم هو 

ة، لأنَّه حتَّى واإْن كان اخلاطئ منتبًها اإىل حالته 
َّ
اإدانة اخلطي

تزال  ل  ط 
ِّ
املثب والقلق  وال�سكوك  املخاوف  فاإنَّ  ال�سالَّة، 

»امللك«   
ُّ
يُ�سر ول  »امل�ستنقع«،   يف 

ُّ
وت�ستقر روحه  من  جتري 

درج  عتبات  فهناك  ال�سوء،  بهذا  »امل�ستنقع«  يبقى  باأْن 

 »امل�ستنقع«، 
ْ

ة مو�سوعة على نحو مت�ساٍو عرب
َّ
دة واأ�سا�سي

ِّ
جي

الدن�س  فب�سبب  ذلك،  ومع  ع«، 
ِّ
»امل�سر تعليمات  بح�سب 

 روؤيُتها، ي�سقط 
ْ

رت
َّ

ت�سعُب روؤية العتبات، بل حتَّى اإن تي�س

ي’’.
َ
الرجاُل فاقدو التِّزان اإىل اأحد اجلانب

ال�سهل   
ْ

عرب ي�سي   ’’
ُّ

‘‘امل�سيحي كان  بينما  والآن 

ي�سكُن  الذي   ،’’ الدنيويَّ احلكيم  َد 
ِّ
‘‘ال�سي التقى  مبفرده، 

بالقرب  ا  جدًّ عظيمة  بلدة  وهي  ة’’، 
َّ
اجل�سدي ‘‘احلكمة  يف 

يعرُف   ’’ الدنيويُّ ‘‘احلكيم  وكان  اخلراب’’.  ‘‘مدينة  من 

 ’’
ِّ

‘‘امل�سيحي رحيل  كان  اإذ  حمدودًة،  معرفًة   ’’
َّ

‘‘امل�سيحي

 ثرثرِة الكثيين يف اأماكن اأخرى.
َ
مو�سع
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’’، و�ساأله 
ِّ

ة على ‘‘امل�سيحي
َّ
’’ التحي  الدنيويُّ

ُ
األقى ‘‘احلكيم

عن املكاَن الذي يق�سده.

عرب  ال�سغية  ابة 
َّ
البو ‘‘اإىل   :’’

ُّ
‘‘امل�سيحي فاأجاب 

اإىل الطريق للتخلُّ�س  اإنَّها املدخل  ال�سهل؛ فقد قيل يل 

من هذا احِلمل الثقيل’’.

اإىل  ت�سغي  اأن  تودُّ  ‘‘هل   :’’ الدنيويُّ ‘‘احلكيم  ف�ساأله 

م�سورتي؟’’

دة، �ساأ�سغي اإليها’’.
ِّ
‘‘اإذا كانت م�سورة جي

‘‘لي�س هناك طريٌق اأخطر واأع�سر يف العامل من الطريق 

�ستلتقي  ًدا: 
ِّ
جي فا�سمعني  ر«،  »املب�سِّ اإليه  هك  وجَّ الذي 

التعب والأمل واجلوع واخلطر وال�سيف والأ�سود والتناني 

لمة، اأي باخت�سار، املوت’’. والظُّ

ا عندي، 
ً
‘‘لكن هذا احِلمل الذي على ظهري اأفظع كثي

ني ماذا األتقي اإذا كنُت �ساألتقي اخلل�س من هذا 
ُّ
فل يهم

احِلمل اأي�ًسا’’.

‘‘كيف �سار لك ذلك احِلمل؟’’

�س هذا’’. ‘‘بقراءة الكتاب املقدَّ
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لرجاٍل  اأي�ًسا  نف�سه  الأمر  حدث  فقد  ذلك،  ‘‘ظننُت 

 يف متناول اليد، لكْن بدَل املخاطر 
ُ

 اآخرين، والعلج
َ
�سعفاء

�ستلتقي الأمن وال�سداقة والر�سى’’.

ك هذا’’.
َّ
‘‘اأِرين �سر

ة« رجًل نبيًل 
َّ
‘‘�ستجد يف القرية التالية، قرية »الأخلقي

التخلُّ�س  املهارة مل�ساعدتك على  «، ولديه 
ُّ
»القانوين ه 

ُ
ا�سم

يكن  واإذا مل  ميل،  اأقلَّ من  بُعد  وبيُته على  من ِحملك، 

مثلما  متاًما  »اللُّطف«  ابنه  بك  يعتني  اأن  ميكن  املنزل،  يف 

اإر�سال  ُت�سفى، ميكنك  اأن  د 
َّ
�سيعتني بك. ومبجر اأبوه  كان 

وا اإليك هناك، فهناك بيوٌت �ساغرة 
ُّ
زوجتك واأبنائك لين�سم

ا’’. وتكلفة املعي�سة معقولة جدًّ

ًفا ليتخلَّ�س من ِحمله، اعتقد  ’’ متلهِّ
ُّ

واإذ كان ‘‘امل�سيحي

ي اإىل  د، اأيُّ الطرق توؤدِّ
ِّ
اأنَّ الن�سيحَة �سليمة، وقال: ‘‘يا �سي

منزل هذا الرجل الأمي؟’’

‘‘عليك الذهاب اإىل ذلك اجلبل هناك، و�ستجد منزله 

ل منزل هناك’’.
َّ
اأو

منزل  اإىل  ليذهب  طريقه  عن   ’’
ُّ

‘‘امل�سيحي فخرج 
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جون َبنَيـن

 ظهر اجلبُل فوق 
َّ
’’، وبدا احِلمل اأثقل واأثقل، ثم

ِّ
‘‘القانوين

 ’’
ُّ

 وانفجرت منه وم�ساٌت من نار، فانتف�س ‘‘امل�سيحي
ِّ
املمر

‘‘احلكيم  مب�سورة  اأخذ  اإذ  بالأ�سف   
ُ
ي�سعر واأخذ  خوًفا، 

نحوه،  ي�سي   ’’
َ
ر ‘‘املب�سِّ راأى  اللحظة  تلك  ويف   ،’’ الدنيويِّ

 وجُهه خجًل.
َّ
فاحمر

«؟’’
ُّ

ها »امل�سيحي
ُّ
ر’’: ‘‘ماذا تفعل هنا اأي �ساأَله ‘‘املب�سِّ

« عن الكلم وظلَّ �سامًتا.
ُّ

عجز »امل�سيحي

ثُت اإليه خارج اأ�سوار »مدينة  ‘‘األ�سَت الرجَل الذي حتدَّ

اخلراب«؟’’

د’’.
ِّ
‘‘بلى، يا �سي

الذي  الطريق  هذا  لي�س  اإًذا؟  هنا  اإىل  اأتيَت  ‘‘كيف 

اه’’.
َّ
اأريُتك اإي

 
ُّ
ا ول يعج

ً
‘‘اأراين رجٌل نبيٌل طريًقا اأف�سل- طريًقا ق�سي

حي  لكنِّي  فيه،  اأر�سلتني  الذي  الطريق  مثَل  بال�سعاب 

فُت  توقَّ قدًما،   
ِّ

املُ�سي  
َ
خطر وراأيُت  املكان  هذا  اإىل  اأتيُت 

خائًفا، والآن ل اأعرف ماذا اأفعل’’.

 فبالإميان يحيا، 
ُّ
ر’’: ‘‘قال اهلل، »البار عندها قاَل ‘‘املب�سِّ
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سياحة المسيحيِّ

 يف رْف�س م�سورة 
َ

 به نف�سي«، واأنت بداأت
ُّ
واإِن ارتدَّ ل ت�سر

«، اإذ �سحبَت رجَلك من طريق ال�سلم’’.
ِّ

»العلي

’’ اأر�ًسا قائًل: ‘‘يا ويلي، يا يل من فا�سل!’’
ُّ

 ‘‘امل�سيحي
َّ
فخر

 :
ُّ

الرب ‘‘يقول  وقال:  منى 
ُ
الي بيده  ر’’  ‘‘املب�سِّ فاأخذ 

التي  والتجاديف  الب�سر،  لبني  ُتغفر  اخلطايا  جميع  »اإنَّ 

فونها«، لذا ل تُكن غي موؤمن، بل موؤمًنا’’. يجدِّ

ت اإليه روُحه قليًل. دَّ ُ
’’ وقد ر

ُّ
فوقف ‘‘امل�سيحي

الذي   ،» الدنيويُّ ‘‘»احلكيم  قائًل:  ر’’  ‘‘املب�سِّ  
َ
تابع  

َّ
ثم

فظيعة:  اأمور  ثلثة  فعل  العامل،  هذا  بتعاليم  فقط  ُذ  يتلذَّ

»ب�سليبك«،  ا�ستهان  ا، 
ً
وثاني الطريق،  عن  لك 

َّ
حو ًل، 

َّ
اأو

وثالًثا، اأر�سلك اإىل طريق املوت’’.

 
َ
‘‘احلكيم اأنَّ  كيف  �سارًحا   ’’

ُ
ر ‘‘املب�سِّ وا�ستكمل 

’’ بعيًدا عن 
ِّ

’’ كان على و�سك ت�سليل ‘‘امل�سيحي الدنيويَّ

 
َّ
ثم �سيناء’’،  ‘‘جبل  كان  اأماَمهما  الظاهر  فاجلبُل  خل�سه؛ 

ا توكيًدا.
ً
’’ �سارًخا اإىل ال�سماوات طالب

ُ
ر نادى ‘‘املب�سِّ

قائلة:  بكلماٍت  اجلبُل  اأرعَد  نار،  من  انفجاراٍت  يف 

‘‘جميع الذين هم من اأعمال النامو�س هم حتت لعنة، لأنَّه 
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مكتوب: »ملعون كلُّ َمن ل يثبت يف جميع ما هو مكتوب 

يف كتاب النامو�س ليعمل به«’’.

 كلَّ 
َ
ر’’ قائًل: ‘‘وما ِمن اأحد يقدر اأن يطيع و�سرح ‘‘املب�سِّ

النامو�س’’.

اإىل  ل�ستماعه  جهله  مبدى   ’’
ُّ

‘‘امل�سيحي ر 
َ
�سع حينها 

له  رجاء  ِمن  ما  اأنَّه  ظنَّ  واإذ  ’’؛  الدنيويِّ ‘‘احلكيم  ن�سيحة 

اإىل  الرجوع  ميكنني  ‘‘هل   :’’
َ
ر ‘‘املب�سِّ �ساأل  املوِت،  �سوى 

ل عائًدا يف خزٍي؟ 
َ
ى واأُر�س

َ
 اأن اأُن�س

َّ
ابة ال�سغية؟ اأم علي

َّ
البو

تي اأعظم من اأْن ُتغَفر؟’’
َّ
هل خطي

مغفورٌة،  ها  لكنَّ ا،  ُتك عظيمٌة حقًّ
َّ
‘‘خطي ر’’:  ‘‘املب�سِّ قال 

ابة؛ لأنَّ له مقا�سَد ح�سنًة من 
َّ
و�سيقبُلك الرجُل عند البو

ثانيًة  الطريق  ل عن 
َّ
تتحو األَّ   

ْ
�س

َ
احر لِكِن  الإن�سان،  جهة 

لئلَّ َتهِلك’’.

اأ�سرع  التوفيق،  له  ا 
ً
ي متمنِّ  ’’

ُ
ر ‘‘املب�سِّ عه  ودَّ اأن  بعد 

اأيِّ �سخ�س، ووجد  اإىل  ث  التحدُّ راف�ًسا  ’’ عائًدا، 
ُّ

‘‘امل�سيحي

ابة ال�سغية، 
َّ
ة اأخرى، وبعد بع�س الوقت وجد البو

َّ
الطريق مر

قة كان مكتوبًا: ‘‘اقرعوا، ُيفتح لكم’’.
ِّ
ابة ال�سي

َّ
وفوق هذه البو
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سياحة المسيحيِّ

‘‘هل م�سموٌح يل بالدخول هنا؟ هل  فقرع الباب قائًل: 

ًدا غي 
ِّ
�سيفتُح َمن بالداخل يل اأنا احلزين، رغم اأينِّ كنُت متمر

ا يف الُعل’’.
ًّ
؟ فل اأكفَّ عن ت�سبيحه ت�سبيًحا م�ستمر م�ستحقٍّ

»املق�سُد  ‘‘اأنا  وقال:   ، ابة رجٌل جادٌّ
َّ
البو اإىل  اأتى  ا 

ً
اأخي

احل�سن«، َمن الطارق؟ ومن اأين اأتيَت؟ وماذا تريد؟’’

من  واأتيُت  كبي،  بحمل  ُمثقٌل  م�سكي  خاطئ  ‘‘اأنا 

ة« كي 
َّ
»مدينة اخلراب«، لكنِّي ذاهٌب اإىل »املدينة ال�سماوي

ابة 
َّ
اأنَّ هذه البو اأخل�َس من الغ�سب الآتي، وقد اأخربوين 

 يل بالدخول؟’’
ُ
هي ال�سبيل اإىل ذلك، فهل ت�سمح

قة 
ِّ
ابة ال�سي

َّ
‘‘بكلِّ �سرور’’، وفتح ‘‘املق�سُد احل�سن’’ البو

’’ بعنٍف اإىل الداخل.
َّ

ا ‘‘امل�سيحي
ً
جاذب

’’ قائًل: ‘‘ملاذا فعلَت ذلك؟’’
ُّ

 ‘‘امل�سيحي
َ
فغمغم

اإبلي�س  ها 
ُ
يزعم ة 

َّ
قوي قلعة  هنا  من  مبقربة  ‘‘توجد 

اإىل  ياأتون  َمن  على  �سهاًما  وجي�ُسه  هو  ويطلُق  »بعلزبول«، 

ابة، على اأمل اأن ميوتوا قبل اأن يدخلوا’’.
َّ
هذه البو

ك 
ُ
’’ ‘‘املق�سَد احل�سن’’ قائًل: ‘‘اأ�سكر

ُّ
فامتدح ‘‘امل�سيحي

فك ال�سريع’’.
ُّ
على ت�سر


