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التقديم

ة حتت ال�سم امل�ستعار اأن. دبليو. كلريك  َل مرَّ عندما ُن�ِسَر هذا الكتاب اأوَّ
اه اأحد الأ�سدقاء. قراأُتُه باهتمام بالغ، ولكْن  (N. W. Clerk)، اأعطاين اإيَّ

ِف  ٍة كافية بيني وبينه؛ فقد ُكنُت حينها يف ُمنَت�سَ مع وجوِد م�سافٍة نَف�ِسيَّ
َزواجي، ولديَّ ثالثة اأطفال. ومَع اأينِّ �سعرُت بالكثري من التعاطف مع 
اء  (C. S. Lewis) جرَّ ِلوي�س  اأ�س.  �سي.  اجتازها  التي  الفقدان  م�ساعر 
ة،  ا عن خربتي ال�سخ�سيَّ وفاة زوجته، فاإنَّ الأمَر حينها كان بعيًدا جدًّ

فلم اأتاأثَّر كثرًيا.

بعد مرور �سنوات على ذلك؛ وبعد وفاة زوجي، اأر�سل اإيلَّ الكتاَب 
الوجداينِّ  بالنخراط  �سريًعا  اأ�سعَر  اأن  عُت  َتَوقَّ فقراأُته.  اآخر  �سديٌق 
الذي مل اأ�سُعر به يف اأثناء قراءتي الأولى. بع�ُس الأجزاِء من الكتاب 
مررُت  التي  الفقدان  كانت خربُة  املُجمل،  لكن يف  بُعمق،  مَلَ�َستني 
دة  ج لوي�س بال�سيِّ بها خمتلفًة متاًما عن خربة ِلوي�س. مثاًل، عندما تزوَّ
جوي ديڤيدمان (Joy Davidman) كانت بالفعل يف امل�ست�سفى. لقد 
ال�سرطان  اأنَّ  ومَع  ال�سرطان.  وطاأة  بامراأة حتت  ج  يتَزوَّ اأنَّه  يعرف  كان 
بة مًعا،  تراَجَع ب�سورٍة مده�سة؛ ومع اأنَّهما عا�سا بع�س ال�سنوات الطيِّ
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ة، مقاَرنًَة  ٍق َعاِبر للحياة الزوجيَّ ة اأ�سَبه بتذوُّ فقد كانت خربته الزوجيَّ
بزواجي الذي داَم اأربعني �سنة. يبدو الأمُر كاأنَّ لوي�س قد ُدعَي اإلى 
ق  وليمة الزواج الُكربى، ثمَّ ُخِطَفت منه بوقاحة، وهو ل يزال يتذوَّ

بع�َس املَُقبِّالت.

لإمياِنه.  ٍت  موؤقَّ بفقداٍن  ِلوي�س  املباغُت  احلرماُن  ذلك  اأ�ساَب  لقد 
ة، وعندما  ُده وقَت احلاجة املُِلحَّ َكتب ِلوي�س: ‘‘اأين اهلل؟...عندما تق�سِ
ياح، فما الذي �سَتِجده؟  تذهب كلُّ اأ�سكال الَعوِن الأخرى اأدراَج الرِّ

ٍة يف وجهك’’. د ب�سدَّ �ستجُد بابًا ُيو�سَ

اإنَّ موت �سريك احلياة بعد زواٍج طويٍل وُم�سِبع، لهو اأمٌر خُمَتلٌف 
ة ح�سور اهلل مثلما �سعرُت به يف ال�سهور التي  ا مل اأ�سُعْر بقوَّ متاًما. ربَّ
َم�ساِعَر  احل�سوُر  ميُح ذلك  وفاته. مل  وبعد  ر،  ُيحَت�سَ فيها  زوجي  كان 
اِء مثل َبرِت اأحد اأع�ساء اجَل�َسد. عندما يتزوج  الَفْقد. اإنَّ َموَت الأِحبَّ
قبل  �سيموت  منُهما  واحًدا  اأنَّ  كالهما  يقبَل  اأن  يجب  �سخ�سان، 
ج �سي. اأ�س. ِلوي�س بجوي ديڤيدمان، كان من �سبه  الآخر. عندما تزوَّ
ع. لقد َدخل  اإذا وقَع حادٌث غري متوقَّ اإلَّ  اأنَّها �سرتحل قبَله،  د  املوؤكَّ
ًزا  ع املوِت الو�سيك، يف ما ُيَعدُّ تعبرًيا متميِّ عامل الزواج م�سحوبًا بتَوقُّ
ا املوت الذي يحدث  ة وال�سجاعة وال�ستعداد للتَّ�سحية. اأمَّ عن املحبَّ
جزٌء  فهو  العمر،  من  ا  ن�سبيًّ طويلة  ة  ومدَّ وُمكَتِمل،  طويٍل  زواٍج  بعد 
ونعي�س،  وُنِحبُّ  نوَلد  فيها  التي  املُده�سة  ة  الإن�سانيَّ الدراما  تلك  من 

ثمَّ منوت.
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للُفقدان،  ال�سخ�سيِّ  اختباري  اأثناء  الكتاب يف  قراأُت هذا  عندما 
بع�س  هناك  الأُخرى.  عن  تختلُف  ُفقداٍن  خربِة  كلَّ  اأنَّ  فهمُت 
باخلوف،  الغريب  ال�سعوَر  ذلك  ِلوي�س  ذَكَر  ة:  الأ�سا�سيَّ الت�ساُبهات 
غبة يف َبلع الريق، وا�سطراَب الذاِكرة. اأي�ًسا قد ي�سعُر  والإح�سا�َس بالرَّ
عِب من هوؤلء الذين يقولون عند  كلُّ املوؤمنني مثلما �سعر ِلوي�س، بالرُّ
ة لن ي�ساَء اأيَّ �سيٍء  وقوع اأيَّة ماأ�ساة: ‘‘لتكن م�سيئتك’’، مع اأنَّ اإله املحبَّ

�سوى اخَلرِي َلنا نَحُن املخلوقات.

ويعربِّ ِلوي�س عن نفاد �سربه من هوؤلء الذين يحاولون اأن يتظاهروا 
رٍب َي�سعُر به اأغلُبنا َمهما كان  ا للموؤمن، وهو نفاُد �سَ اأنَّ املوَت اأمٌر لي�س مهمًّ
م�ستوى اإمياننا. وممَّا اأ�سرتك فيه مع ِلوي�س اأي�ًسا هو َخوفنا من الن�سيان. ل 
ة تقدر اأن ُتعيَد اإلى الذاكرة ابت�سامَة املحبوب.   توجد �سورة فوتوغرافيَّ
ومن وقت اإلى اآخر، مُيكن اأن ُتثرَي ملَحٌة عاِبرٌة ل�َسخ�ٍس ي�سرُي يف ال�سارع 
عزيزة  كانت  واإْن  ذكرياتنا-  لكنَّ  احلقيقّي.  ر  التذكُّ من  موِجعًة  نب�سًة 
ب احلبوب ال�سئيلُة من فتحات الغربال. ا كما تت�سرَّ ُب منَّ وثمينة- تت�سرَّ

�سنِّ  يف  بداأُتها  عادٌة  وهي  راتي،  بذكِّ اأحتفظ  كنُت  ِلوي�س،  ومثل 
ة. اإنَّها و�سيلٌة  راته ال�سخ�سيَّ الثامنة. ل باأ�س اأن ينوَح املرُء ويتخبَّط يف مذكِّ
ُ عنه ونتعاَمل  للتخلُّ�س من ال�سفقة على الذات والنح�سار فيها. فما نعربِّ
راِتنا، ل نبوُح به مع اأُ�َسِرنا واأ�سدقاِئنا. اأنا �ساكرٌة ِلِلوي�س على  معه يف مذكِّ
رات؛ لأنَّها تعلُن �سراحٌة  دِقِه يف التعبري عن نَوِحه يف هذه املذكِّ اأمانته و�سِ
. ل باأ�َس اأن ننوَح، كما ُي�سَمُح  ٌح لالإن�سان، وهو اأمٌر طبيعيٌّ اأنَّ النوَح م�سرَّ
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للم�سيحيِّ بهذا التجاُوب الطبيعيِّ مع الَفْقد. يطرُح ِلوي�س الأ�سئلَة التي 
ُهم بعد اأن ميوتوا؟ نطرُحها جميًعا: اأين يذهب من ُنِحبُّ

اأجل  من  اأُ�سلِّي  اأن  دائًما  اأ�ستطيُع  كنُت  ‘‘لقد  ِلوي�س:  ويكتب 
ّلي  املوتى، وما زِلُت اأفَعل، َمَع َبع�ِس الثقة. لكنِّي عندما حاولت اأن اأُ�سَ
من اأجل »هـ« )كما كان يدعو دائًما جوي ديڤيدمان( فاإينِّ اأجُد نف�سي 
اأنف�سنا،  من  املحبوب جزٌء  اإنَّ  ال�سعور.  هذا  ًدا  اأفَهُم جيِّ واأنا  اأتوقَّف’’. 
ولي�س لدينا جُتاَهه اإح�سا�ٌس بامل�سافة. كيف مُيِكُنَك اأن ُت�سلِّي من اأجل 

َمن ُيعدُّ ُجزًءا من قلبك؟

لي�ست لدينا اأيَّة اإجابات ب�سيطة. ل تزال الكني�سة تعي�س يف َع�سر 
ما قبل كوپرنيكو�س يف ما يتعلَّق باملوت. مل يحلَّ حملَّ �سورة الع�سور 
ة. ربا لهوؤلء املقتنعني  بَّ ة اأو حَمَ الُو�سطى عن املوت اأيُّ �سيء اأكرث واقعيَّ
والذين  املُخلَّ�سون  وحَدهم  ُهم  مثلهم،  رون  يفكِّ الذين  امل�سيحيِّني  اأنَّ 
الأمَر  لكنَّ  كافية.  القدمية  الأفكار  تزال  ل  ماء،  ال�سَّ اإلى  �سيذَهبون 
ة من �سورة الإله الَقَبليِّ الذي  لأغلبنا، نحن الذين نرى اأنَّ اهلل اأكرث حمبَّ
ُيحبُّ فقط ‘‘قبيلته’’ ويهتمُّ بها، فنحن ل نزاُل نحتاُج اإلى املَزيد. وذلك 
ة  ة، ل مُيكن هجره. اإنَّ املحبَّ املزيد هو قفزة اإميان، وتاأكيٌد اأنَّ ما ُخِلَق بحبَّ
ا اأين جوي ديڤيدمان الآن،  ل تخلُق ثمَّ ُتر�سل ما خلقْته اإلى الَعَدم. اأمَّ
واأين زوجي الآن، فهذه اأ�سئلة ل ي�ستطيع اأيُّ خادم اأو لهوتيٍّ اأن يجيَب 
د من احلقائق التي مُيكن اإثباُتها. يكتب ِلوي�س: ‘‘ل  عنها يف اإطار حمدَّ

ين، واإلَّ �ساأ�ُسكُّ اأنَّك ل تفَهم ما اأمرُّ به’’. تكلِّْمني عن تعزياِت الدِّ
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ية، كما هو املعنى  ها ُمعزِّ ًة وداِفئة، ولِكنَّ ين َورِديَّ لي�َسْت َتعِزياُت الدِّ
ا  تعني حرفيًّ  ‘‘Comfort’’ للتعزية  الإنكليزيَّة  والكلمة  للتعزية.  احلقيقي 
ما  باأنَّ  والثقة  احلياة،  َل  نوا�سِ كي  ة  القوَّ تعطينا  اأنَّها  اأْي  ة’’.  القوَّ ‘‘مع 

ه قد انتقل، �سيجري  حتتاج اإليه جوي اأو ما يحتاج اإليه اأيُّ �سخ�ٍس ُنحبُّ
ة’’ ذاتها التي بداأْت كلَّ �سيء. العتناُء به بتلك ‘‘املحبَّ

تقوى  يف  له  يقولون  الذين  هوؤلء   ، قٌّ حُمِ وهو  ِلوي�س،  يرف�س 
اإنَّنا ل نعلم ما يحدُث  الم.  بال�سَّ واإنَّها تنعُم  اإنَّ جوي �سعيدة الآن، 
ولي�س  َمه،  لنتعلَّ الكثرَي  جميًعا  اأمامنا  اأنَّ  اأعتقد  لكنِّي  املوت،  بعد 
ال�سهري  النف�سيُّ  العامل  قال  �سهاًل.  التعلُّم  اأن يكوَن هذا  رورة  بال�سَّ
ا  كارل يونغ (Carl Jung) اإنَّه ل يوجد قدوٌم اإلى احلياة دون اأمل، وربَّ
ينطبق هذا اأي�ًسا على احلياة بعد املوت. ال�سيُء املهمُّ الذي ينبغي 
ن والإثبات،  الرتكيز عليه هو اأنَّنا ل نعَلُم. لي�س الأمر يف نطاق التيقُّ

ة. بل يف نطاق املحبَّ

اأنا اأي�ًسا �ساكرٌة ِلِلوي�س، لأنَّه امتلك ال�سجاعة الكافية لكي ي�سرخ، 
ب وعنف. اإنَّ هذا  ِده اأمام اهلل بَغ�سَ َ عن رف�سه ومترُّ ، واأن يعربِّ واأن ي�ُسكَّ
ه ل يلقى الكثري من الت�سجيع. اإنَّ من  ّي، لكنَّ حِّ وح ال�سِّ جزٌء من النَّ
ناجًحا عن  ُمدافًعا  الذي كان  ِلوي�س،  اأنَّ �سخ�ًسا مثل  اأن جند  املفيد 
عنه  ويداِفُع  ٍة  بقوَّ ُيعِلُنه  دائًما  كان  ما  ب�سكوكه يف  يعرتف  ة،  امل�سيحيَّ
بامتياز. اإنَّ هذا ُيعطينا الت�سريح اأن نعرتَف ب�سكوكنا وغ�سبنا واآلمنا، 

ة. ٌة من منوِّ النف�س الإن�سانيَّ ونعلُم اأنَّ كلَّ هذه الأمور اأجزاء طبيعيَّ
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الروحّي.  امل�ستوى  الثاقبة على  واأفكاره  ِه  بنموِّ اإًذا  لوي�س  ي�ساركنا 
ه مرحلٌة من مراحله  ، لكنَّ ‘‘اإنَّ فقداَن املحبوب لي�س َبرًتا للُحّب الزوجيِّ
ًدا  جيِّ زواَجنا  نعي�َس  اأن  هو  نريده  ما  اإنَّ  الع�سل.  �سهر  مثل  املُعتادة- 
وباإخال�س، يف هذه املرحلة اأي�ًسا’’. اأجل، هذه هي دعوة �سريك احلياِة 

عندما ُيَتَوفَّى �سريُكه.

لديَّ �سوٌر لَزوجي معلَّقٌة يف مكتبي وغرفة نومي، الآن بعد رحيله. 
ها الآن  وهي حا�سرٌة متاًما كما كانت حا�سرًة وهو على َقيِد احلياة، لكنَّ
ر، ولي�ست اأ�سياَء  اأيقونات، ولي�ست اأ�سناًما. اإنَّها وم�ساٌت �سغريٌة للتَذكُّ
عقبة  اأحيانًا  تكون  قد  الأمور  هذه  فاإنَّ  ِلوي�س،  يقول  وكما  ذاتها،  يف 
الواقع  ‘‘اإنَّ  ِلوي�س:  يكتب  عليه.  ُم�ساعدًة  ولي�ست  ر،  التذكُّ �سبيل  يف 
ذاته:  اإلى  الكالَم  ًها  ُمَوجَّ اأي�ًسا  ويكتب  الأيقونات’’.  يك�سر  ما  دائًما 
تتغلَّب، وب�سورٍة  ما  دائًما  َة، حتَّى يف هذه احلياة،  الأر�سيَّ املحبوبَة  ‘‘اإنَّ 
متزايدة، على اأفكارك من نحوها. واأنت تريدها اأن تفعل ذلك. تريدها 
كما هي بالفعل، ولي�س كما تريُدها اأن تكون، بكلِّ مقاوماتها واأخطائها 
ه بعد اأن متوت،  عة...وهذا هو ما ينبغي اأن ُنحبِّ واأفعاَلها واأقواِلها غري املتوقَّ

ل ال�سورة اأو الذكرى’’.

ة  وهذا اأهمُّ كثرًيا من زيارات املوتى، رغم اأنَّ لوي�س يتكلَّم عن اإمكانيَّ
حدوث ذلك. يف النهاية، فاإنَّ ما ي�سطُع على ال�سفحات الأخرية من هذه 
ته  رات التي كتبها يف نَوحه على زوجته، هو ت�سديده على املحبَّة- حمبَّ املذكِّ

ة اهلل اجلامعة. َة تعي�ُس يف اإطار حمبَّ تها له، وعلى اأنَّ هذه املحبَّ جلوي وحمبَّ
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ا ما يوجد،  اأمَّ اأو �ساعريَّة.  ل توجد يف هذا الكتاب تعزياٌت �َسهَلٌة 
ة اهلل من نحونا جميًعا، نحن الب�سر. اإنَّ قراءة  فهو الق�سُد النهائيُّ ملحبَّ
اأي�ًسا  بل  ونَوحه،  فقدانه  ِلوي�س  لي�س فقط م�ساركة  تتيح  الكتاب  هذا 

ة، وهذا بالتاأكيد ثراٌء حقيقّي. مفاهيَمه عن املحبَّ

(Madeleine L’Engle) مادلني لنغل
من كرو�سويك�س (Crosswicks)، اآب/اأغ�سط�س 1988م



17

التمهيد

اأ�ساًل،  َلي�َس كتابًا  اإنَّه  القوُل  ا. بل مُيكن  الكتاب كتابًا عاديًّ لي�س هذا 
ر اأن  بل بالأحرى هو نتاٌج ُمفَعٌم بامل�ساعر ملا َفَعَله اإن�ساٌن �سجاٌع عندما قرَّ
ه حتَّى ي�ستطيَع اأن َيفَهم ما يجب اأن نفعله  يواجَه اأملَه ال�سديد ويفح�سَ
َع ُوقوَع الأمل واحُلزن الناجَتني عن  يف هذه احلياة، التي علينا فيها اأن نتوقَّ
ا  . اإنَّ من الإن�ساف اأن نقوَل اإنَّ اأ�سخا�ًسا قليلني جدًّ فقدان َمن ُنحبُّ
اإنَّ عدًدا  اأن نقوَل  ا من الإن�ساف  تاأليَف كتاٍب كهذا، وربَّ ي�ستطيعون 
اأقلَّ من النا�س مُيكن اأن ُيقِدموا على تاأليف كتاب مثل هذا حتَّى واإْن 
كان هذا يف ا�ستطاعتهم، وعدًدا اأقلَّ واأقلَّ بعُد ميلكون اجلراأة على ن�سره 

بعد النتهاء من كتابته.

ي، �سي. اأ�س. ِلوي�س، قد كتَب من قبُل كتابًا عن الأمل  كان زوُج اأمِّ
)‘‘م�سكلة الأمل’’ [The Problem of Pain]، 1940م(، ومل يُكِن الأمل 
ملا  ه  اأمُّ ُتُوِفيَّت  الُفقدان يف طفولته عندما  لقد اخترب  خربًة غريبة عنه. 
اأي�ًسا ُفقدان الأ�سدقاء عرب ال�سنني،  كان يف �سنِّ التا�سعة، كما اخترب 
ة الأولى، وغريهم  ُهم َفَقَدُهم على اأر�س املَعركة اإبَّاَن احلرب العامليَّ بع�سُ
َفَقَدُهم ب�سبب املر�س. كما كتب اأي�ًسا عن ال�سعراء العظام واأغنياتهم 



18

�سي. �أ�س. لوي�س

ُه لختباره هو  . غري اأنَّ ما مل يكن لتعليمه اأو خرباِته اأن ُتِعدَّ عن احُلبِّ
ما اخترَبُه عند اجتماِع احُلبِّ الَعظيم، والُفقدان الأليم، وُهما يف الواقع 
على  العثور  عند  به  ن�سعر  الذي  الغاِمر  الَفَرح  واِحدة.  لُعملة  َوجهاِن 
اها  مة التي نتلقَّ ربة القا�سِ ه اهلل لنا والفوِز به، ثمَّ ال�سَّ ال�سريك الذي اأعدَّ
ال�سيطان   الذي يحاول  الإف�ساد  ال�سريك، وهذا هو  نَفقُد ذلك  عندما 

. لة يف اأن ُنِحبَّ وُنَحبَّ ة اهلل العظيمة املتمثِّ با�ستمراٍر اأن يعمله لعطيَّ

عندما ُن�سرُي اإلى هذا الكتاب يف �سياق احلديث، يجب األ نح�سبه 
يدُر�َس  اأن  َر  قرَّ َرُجٍل  ُة  ق�سَّ بل  الفقدان،  عن  ة  عامَّ ة  مو�سوعيَّ درا�سة 
لَل الوجداينَّ  الفقدان الذي اختربه كي يفهمه، ويف النهاية هزَم ال�سَّ

اها. الذي اأ�ساَبه بعَد تلك ال�سربة ال�ساِحقة التي تلقَّ

ا هو اأنَّ الكاتَب رجٌل ا�ستثنائّي،  اإنَّ ما يجعُل هذا الكتاب كتابًا مهمًّ
ة. كان كالُهما كاتَبني،  واملراأة التي ينوُح عليها هي اأي�ًسا امراأة ا�ستثنائيَّ
الت�ساُبهاِت  لكنَّ  �َسني،  ُمكرَّ م�سيحيَّني  وكانا  ا،  اأكادمييًّ موهوَبني  وكانا 
ني بعيَدين  تنتهي هنا. ُيبُهرين كيف اأنَّ اهلل مُيكُن اأن َيجَمَع مًعا �سخ�سَ
متاًما بع�سهما من بع�س، ويجعل منهما واحًدا يف ان�سجاٍم روِحيٍّ َعميق، 

واج. ا�سُمُه الزَّ

البارزة،  ُته  اأكادمييَّ ِلوي�س( رجاًل ت�سبَّبت  اأ�س.  لقد كان جاك )�سي. 
قليلون  هناك  كان  لقد  الب�سر.  من  الكثري  َعن  َعزِلِه  الفكريَّة يف  وقدراُتُه 
اأن يجادلوه ويحاوروه، وهوؤلء الذين ي�ستطيعون  اأقرانه ميِكُنُهم  ا من  جدًّ
قويَّة  ب�سداقة  �سغريًة  َجماعًة  لوا  و�سكَّ تقاَربوا  قد  اأنف�َسُهم  وجدوا  ذلك، 
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َذرات’’ (The Inklings)، وهي اجلماعة التي تركت لنا  ُعرَفت ِبا�ْسم ‘‘ال�سَّ
ا من الأدب. جاي. اآر. اآر. تولكني (J. R. R. Tolkien)، وجون واين  ُتراًثا ثريًّ
(John Wain)، وروجر لن�سلن غرين (Roger Lancelyn-Green)، ونيڤيل 

ع غري الر�سمّي. كوغهيل (Neville Coghill)- كانوا من بني ذلك التجمُّ

ا هيلني جوي غري�سام (Helen Joy Gresham)، وا�سُمها يف امليالد  اأمَّ
هذا  يف  اإليها  ُي�ساُر  التي  وهي   ،(Helen Davidman) ديڤيدمان  هيلني 
دة الوحيدة التي �سادفها جاك  ا ال�سيِّ الكتاب باحلرف ‘‘هـ’’، فكانت ربَّ
الع مثلما  ا له، فقد كانت غزيرَة القراَءِة، ووا�سعَة الطِّ ا فكريًّ وكانت ِندًّ
كان هو. كما اأنَّهما ا�سرتكا يف �سيٍء اآخر، وهو الذاكرة الفولذيَّة. فلم 

ين�َس جاك اأيَّ �سيٍء َقَراأه، ول هي فعَلْت.

الُو�سطى الإيرلنديَّة )فهو من  ن�ساأُة جاك َخليًطا من الطبقة  كانت 
ال�سرطة(  حَمكمة  يف  َعدٍل  كاِتَب  والده  يعمل  كان  حيث  بلفا�ست 
الع�سر  الع�سرين- وهو  القرن  بدايات  الإنكليزيَّة يف  الُو�سطى  والطبقة 
نحو  التامِّ  واللتزام  ال�سخ�سيِّ  ال�سرف  مفاهيم  فيه  كانت  الذي 
الربيطاينِّ  للولد  ن  ُتلقَّ تزال  والأخالق، ل  ة  الفرو�سيَّ ومبادئ  الكلمة، 
ني�سبت  اإي.  كتابات  كانت  دينّي.  التزام  اأيَّ  يفوقان  والتزام  باإ�سرار 
ا اأي�ًسا روديارد كيپلنغ  (E. Nesbit)، ووالرت �سكوت (Walter Scott) وربَّ

نها يف �سبابه. (Rudyard Kipling) ُتعدُّ املُُثل الُعليا التي تلقَّ

ابنًة لعائلة يهوديَّة  ي، فجاءت من خلَفيٍة خُمَتِلَفٍة متاًما. كانت  اأُمِّ ا  اأمَّ
نيا من اجليل الثاين من املهاجرين اإلى الوليات  من الطبقية الو�سطى الدُّ
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ها من اأ�سول بولنديَّة. ُوِلَدت  ة، واأمَّ املتَّحدة. كان اأبوها من اأ�سول اأوكرانيَّ
ا الت�سابهات  وتربَّْت يف حي برونك�س (The Bronx) يف مدينة نيويورك. اأمَّ
ز كلٌّ منهما بذكاٍء  التي كانت بينهما فكانت يف ن�ساأتهما الباكرة حيث متيَّ
ة قادرة على ا�ستح�سار  ة وذاكرة ا�ستثنائيَّ ملحوظ م�سحوبًا بوهبة اأكادمييَّ
ة وحيويَّة. و�سَل كلٌّ منهما اإلى الإميان بامل�سيح عرب الطريق  امل�ساهد بدقَّ
باهلل  الإميان  اإلى  و�سوًل  الالاأدريَّة،  اإلى  الإحلاد  من  عب:  ال�سَّ الطويل 
َع كالهما بنجاح لفت يف درا�ستهما  ة، كما متتَّ عموًما، ثمَّ الإميان بامل�سيحيَّ
الوطنيِّ يف  الواجب  اأداء  ب�سبب  قلياًل  ر جاك يف درا�سته  تاأخَّ ة.  اجلامعيَّ
ي ب�سبب الن�ساط ال�سيا�سيِّ والزواج. َرت اأمِّ ة الأولى، وتاأخَّ احلرب العامليَّ

ا،  ُكِتَب الكثري عن حياِتِهما ولقائهما وزواِجهما، منه ما كان حقيقيًّ
وواقًعا  الواقع،  ثوَب  يرتدي  ا  خياليًّ كان  ما  )ومنه  ا  خياليًّ كان  ما  ومنه 
ة، يف ما يخت�سُّ بهذا  يلب�س ثوب اخليال( لكنَّ اجلزَء الأهمَّ من الق�سَّ
الكتاب، فهو احُلبُّ الكبري الذي منا بينهما حتَّى باَت ُيرى كاأنَّه �سعاٌع 
ينبعُث منهما. فقد كانا عندما ي�سريان مًعا وكاأنَّهما حُماطان بهالة ناجتٍة 

عن ذلك احُلبِّ الكبري.

الكتاب،  هذا  ُنه  يت�سمَّ الذي  الأمل  عن  القليَل  نفهم  وحتَّى 
ًل اأن ُندرَك طبيعَة احلبِّ الذي منا بينهما.  لها، يجب اأوَّ وال�سجاعة التي مُيثِّ
بو�سفهما  بداية  يتقاربان  الرائَعني  ني  ال�سخ�سَ هذين  �ساَهدُت  لقد 
كنُت  لقد  حبيَبني.  واأخرًيا   ، ا�ستثنائيٍّ ٍر  َتطوُّ يف  زوَجني  ثمَّ  �سديَقني، 
 . احلبِّ بعيًدا عن  وقفُت  لكنِّي  زواجهما،  ومن  �سداقتهما،  من  جزًءا 
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ا كان ُحبُّهما  وبقويل هذا، ل اأعني بتاًتا اأنَّه جرى ا�ستبعادي عمًدا، اإمنَّ
�سيًئا ل ينبغي، ول مُيكن، اأن اأكوَن ُجزًءا منه.

ملرحلة  الأولى  ال�سنني  يف  ُكنُت  عندما  الوقت،  ذلك  يف  حتَّى 
املُراهقة، كنُت اأقُف بعيًدا واأُراقب احلبَّ ينمو بينهما واأ�سعُر بال�سعادة 
لأينِّ  واخَلوف؛  احُلزن  ببع�ِس  َم�سوَبًة  �سعادًة  كانت  لقد  اأجلهما.  من 
ًرا لهذه الأوقات  ي يعرفان، اأنَّه كان مقدَّ كنُت اأعِرُف، كما كان جاك واأمِّ

ال�سعيدة اأن تكوَن ق�سريًة، ثمَّ تنتهي باحلزن والأ�سى.

ة تنتهي بالأمل؛  َم اأنَّ كلَّ العالقات الإن�سانيَّ اأتعلَّ لكْن كان عليَّ اأن 
ا، ب�سبب عدم كمالنا، يف مقابل  فهذا هو الثمن الذي يتقا�ساه ال�سيطاُن منَّ
ي، فقد  ل موت اأمِّ َنتني مرونُة �سبابي ومتانته من حَتَمُّ امتياز احُلّب. لقد َمكَّ
كانت لديَّ اأنواٌع اأُخرى من احلبِّ لأكت�سفها، ودون �سكٍّ �سيوؤوُل الأمُر 
ا جاك، فقد كانت تلك نهايَة ما َحَرَمته احلياُة  اإلى اأن اأفقدها اأو تفقدين. اأمَّ
منه على مدى وقٍت طويل، ثمَّ اأغَرْته به برهًة من الزمن مثل وعد عقيم مل 
ة ال�سم�س  ْق يف النهاية. مل تُعْد هناك لدى جاك املروُج الزاهيُة باأ�سعَّ ُيحقَّ
ا ِبَلوٍن باهت(، ونور احلياة  )واإْن كنُت اأ�ستطيع اأحيانًا اأن اأراها يف حياته اإمنَّ
فقد  جاك،  امل�سكني  ا  اأمَّ عليه،  لأعتمَد  لديَّ جاك  كان  لقد  وال�سحك. 

.) ن من العتماد عليَّ كنت لديه )لكْن دون اأن يتمكَّ

يف  �سغرًيا  واحًدا  اأمًرا  اأ�سرح  كي  الُفر�سة  اأنتظر  دائًما  كنُت  لقد 
هذا الكتاب، وكان دائًما م�سدًرا ل�سوء الفهم. ي�سري جاك اإلى حقيقة 
ي، فقد اأبدو حُمَرًجا كما لو كان قد ذكَر اأمامي اأمًرا  اأنَّه اإذا جاَء ِذكُر اأمِّ
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يْت  ُتُوفِّ عندما  عنده.  بتاًتا  معتاد  غري  اأمر  وهذا  يفهم،  مل  اإنَّه  فاح�ًسا. 
والدتي، كنُت يف �سنِّ الرابعة ع�سرة، وكنُت نتاًجا لَنحِو �سبع �سنوات 
ة. لقد كان الدر�س الذي تعلَّمُته  من ثقافة املدار�س الإعداديَّة الربيطانيَّ
ة اإبَّاَن ذلك الوقت، هو اأنَّ اأكرث الأمور التي ميكن اأن ت�سيبني  باأكرث �سدَّ
ل  الربيطانيُّون  الرجال  النا�س.  اأمام  البكاء  يف  اأنفِجَر  اأن  هو  باخلزي، 
يبكون. اإينِّ اأعلُم اأنَّه لو تكلَّم جاك معي عن اأُّمي، فاإينِّ �ساأبكي دون 
م�سدَر  هذا  كان  لقد  ذاته.  الأمَر  �سيفعل  اأنَّه  اأي�ًسا  والأ�سواأ  توقُّف، 
�سعوري بالإحراج. لقد ا�ستغرَقني الأمُر نَحَو ثالثني �سنة، حتَّى تعلَّمُت 

اأن اأبكَي دون ال�سعور باخلزي.

ب�ستان  يف  ا  وجدانيًّ نف�سه  ي  ُيعرِّ باإن�سان  اأ�سبه  هو  الكتاب  هذا 
ه. يحكي هذا الكتاب عن درجة من الأمل  ‘‘َجث�سيماين’’ الذي يخ�سُّ

ا. فكلَّما  وال�سعور باخلواء الناجَتني عن فقداٍن ل يختربه �سوى قليلني منَّ
�َس  ا، تعرَّ األيًما. وكلَّما كان الإمياُن قويًّ الُفقدان  كان احلبُّ كبرًيا، كان 

ة اأقوى.  لهجمات �سيطانيَّ

الناجت من  النف�سيِّ  �ُس فيه جاك لالأمل  نف�سه الذي تعرَّ الوقت  يف 
ل، كان يعاين اأي�ًسا الأمَل الفكريَّ الناجت عن ثالث �سنوات من  الرتمُّ
العظام،  ه�سا�سة  ب�سبب  اجل�سديَّ  والأمل  م�ستمّر،  خوف  يف  احلياة 
وغريها من الأمرا�س، عالوًة على الإرهاِق الناجت من مت�سية الأ�سابيع 
�َس ذهُنه لَقدٍر  رة. لقد َتَعرَّ ة بزوجته املحَت�سَ الأخرية يف العناية امل�ستمرَّ
َله اأيُّ اإن�سان �سوى �سي.  ق من التوتُّر الذي ل مُيكن اأن يتحمَّ ل ُي�سدَّ
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اأ�س. ِلوي�س. لذا جلاأ اإلى كتابة اأفكاره، وتفاعله مع هذه الأفكار، حُماوًل 
اأن يجَد بع�ًسا من املعنى يف ِغمار الفو�سى التي كانت تع�سُف بذهنه. 
ويف الوقت الذي كان يكتب فيه هذه الأفكار، مل يكن َيق�سُد اأن ُين�َسَر 
يف  قراأه  عندما  �سعَر  ه  لكنَّ وامل�ساعر،  الأفكار  من  النازف  ال�سيل  هذا 
ا تكوُن نَوًعا من املعونة لَغريه ممَّن يعانون مثَل تلَك  وقت لحَق، باأنَّها ربَّ

ة التي يفر�سها علينا الفقدان. املُعاناة الفكريَّة والوجدانيَّ

اأن. دبليو. كلريك،  املُ�ستعار  ًل حتت ال�سم  اأوَّ ُن�ِسَر هذا الكتاب 
هذا  بها  ز  متيَّ التي  املُخرِتقة  والب�ساطة  ال�سديدة  الأمانة  وب�سبب 
َقوُل  دائًما  بها  َز  يتميَّ التي  القوة  اإنَّها  نادٌر.  تاأثرٌي  له  �سار  الكتاب، 

احلقيقة كما هي.

ُه  اخترَبَ الذي  الَفقد  اأعماَق  َر  ُيقدِّ اأن  القارُئ  ي�ستطيَع  وحتَّى 
ِلوي�س، من املهمِّ اأن يفهَم املزيد عن الأو�ساع التي اأحاطت بلقاء جاك 
 [W. األ. غري�سام  اأبي )الروائيُّ دبليو.  النا�سئة. كان  ي وعالقاتهما  واأمِّ
من  الكثري  ُهناك  وكان  واملوهبة،  الذكاء  ِي  حادَّ ي  واأمِّ  )L. Gresham]

ثمَّ  ملحدًة،  بو�سفها  ي  اأمِّ تربَّْت  زواجهما.  وال�سعوبات يف  ال�سراعات 
ة. مل ي�سَمْح لها ذكاوؤها الفطريُّ اأن ت�ستمرَّ ُمنَخِدعة وقًتا  �سارت �سيوعيَّ
ووجَدْت  بوالدي(  جت  تزوَّ الوقت  ذلك  )ويف  الفل�سفة،  بهذه  طوياًل 

ة. نف�َسها تبحث عن �سيء اأكرث �سدًقا وواقعيَّ

ويف اأثناء قراءتها للكثري من الكتَّاب، وقعْت على اأعمال الكاتب 
الإنكليزيِّ �سي. اأ�س. ِلوي�س، ووجدْت بوا�سطة كتاباته اأنَّ َخلَف ِق�سرَة 
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حول  مة  املنظَّ الكنائ�س  ي  ُتغطِّ التي  الإن�ساينِّ  وال�سعف  اله�سا�سة 
ة  العامل، يقبع َحقٌّ �سادٌق ونقيٌّ تتهاوى اأمامه كلُّ الأطروحات الفل�سفيَّ
امل�سوغة بهارة. واأدركْت اأي�ًسا بقراَءتها موؤلَّفات ِلوي�س اأنَّها ُتقابل عقاًل 
ة.  كان حتَّى ذلك احلني ل ُي�ساهيه عقٌل اآخر يف َقدِر الُو�سوِح واحِلدَّ
وكما هي احلال لكلِّ املوؤمنني اجُلُدد، كان لديها الكثري من الأ�سئلة، 
َز ر�سائلها من بني  فبداأت يف الكتابة اإليه. وا�ستطاع جاك يف احلال اأن مُييِّ
ونَ�َساأت  ٍز،  مُميَّ بعقٍل  الأخرى  هي  َت�سي  ر�سائُل  كانت  لأنَّها  الر�سائل؛ 

بينهما �سداقة على م�ستوى الكتابة والقراءة.

ي توؤلُِّف كتابًا عن الو�سايا الَع�سر )‘‘دخان  يف عام 1952م، كانت اأمِّ
و�ستمن�سرت،  من�سورات   :[Smoke on the Mountain] اجلبل’’  فوق 
َرِت ال�سفَر اإلى اإنكلرتا  1953م(. ويف اأثناء تعافيها من مر�س خطري، قرَّ
لُتناِق�َس الكتاب مع �سي. اأ�س. ِلوي�س. كانت �سداقته ون�سائحه ُمرِثيًة 
 (W. H. اإلى حدٍّ بعيد، وكذلك كانت ن�سائُح اأخيه دبليو. اإت�س. ِلوي�س

ٌخ وكاتٌب قديٌر اأي�ًسا. (Lewis، وهو موؤرِّ

التي  )وهي  اكت�سفت  املتَّحدة،  الوليات  اإلى  ي  اأمِّ عودة  وعند 
�سارت عا�سقًة للثقافة الإنكليزيَّة( اأنَّ زواجها باأبي قد و�سل اإلى خطِّ 
النهاية. وبعد الطالق، ُهِرعت اإلى اإنكلرتا واأخذتني واأخي معها. ِع�ْسنا 
ي وجاك،  ة يف لندن. ومع اأنَّه جرى تبادل الر�سائل ما بني اأمِّ هناك مدَّ
مل  التي  لندن،  اإلى  ياأتي  كان  ما  نادًرا  فهو  منزلنا؛  يُزْر  مل  جاك  فاإنَّ 
يُكن ُمعجًبا بها. ويف ذلك الوقت مل يُكن هو واأمي اإلَّ �سديَقني على 
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ينا، مع اآخرين كثريين، م�ساعداٍت كثريًة  . غري اأنَّنا تلقَّ امل�ستوى الفكريِّ
من ال�سندوق الذي كان يديره.

ي باأنَّ لندن مدينٌة كئيبة، واأرادت اأن تكوَن  برور الوقت، �سعَرْت اأمِّ
بالُقرب من دائرة اأ�سدقائها يف اأك�سفورد، بَن فيهم جاك، واأخوه وارين، 
واآخرون مثل كاي واأو�سنت فاَرر (Kay and Austin Farrer). اأظنُّ اأنَّ من 
اإنَّ دافَعها الوحيد  اأن نقول  اإلى ال�ستنتاجات  التب�سيط املُِخلِّ والقفز 
ه كان  اأن تكون بالُقرب من جاك، لكنَّ اأك�سفورد هو  اإلى  من النتقال 

دون �سكٍّ عاماًل ُم�سِهًما.

 (Headington) هيدنغتون  يف  يناه  اأم�سَ الذي  الق�سرُي  الوقُت  كان 
بيتنا  ليزوَرنا يف  ياأتي  كان  رائعة.  بداية حلياة  كاأنَّه  اأك�سفورد،  من  بالُقرب 
ة. لقد كان اأي�ًسا يف  ة، وكان َم�سرًحا لنقا�سات فكريَّة عدَّ اء عدَّ اأ�سدقاء اأعزَّ
ي، وبداأت معاملها تتَّ�سح. َدِت العالقُة ما بني جاك واأمِّ ذلك الوقت، اأن توطَّ

بداأه  الذي  العميَق  العاطفيَّ  التَعلُّق  يقاوم  كان  جاك  اأنَّ  اأظنُّ 
مثل  اأنَّ  خمطًئا،  ظنَّ  اأنَّه  ما  �سيَّ ل  ُيدركه،  بداأ  والذي  باأمي،  يجمعه 
م�ستوى  على  �سداقتهما  كانت  طبيعته.  عن  غريًبا  ُيعدُّ  الأمر  هذا 
ه  اأفالطوينٍّ اأمًرا مريًحا ومل ُيرِث اأيَّ ا�سطراب على �سفحة وجوده. لكنَّ
ه لها، بل اأي�ًسا  ٍة تدفعه، لي�س فقط نحو الإدراك الداخليِّ حُلبِّ �سعَر بقوَّ
اإدراكه  من  ة  القوَّ هذه  ن�ساأت  لقد  احلّب.  بذلك  العلنيِّ  لالعرتاف 

املباغت باقرتاب فقدانه لها. 
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ه لها ب�سورٍة  ل با يكفي كي ينمَو حبُّ ا كان قا�سًيا اأنَّ موَتها تاأجَّ ربَّ
ٍة اأعطاه  اها اأعَظَم عطيَّ كاملة حتَّى اإنَّها مالأْت حياَته بالكامل حا�سًبا اإيَّ
اهلل اإيَّاها يف كلِّ حياته، ثمَّ ماَتْت وترَكْته وحيًدا يف مكاٍن جديٍد �سنَعه 

ح�سوُرها يف حياته، ومل يعرف كيف ميالأه بعد اأن رحَلْت.

مه  كيب من الأمل الذي يقدِّ ا، يف هذا ال�سَّ اإنَّ ما يكت�سفه كثريون منَّ
ا يف هذا  ُم عنه. اإنَّ َمن �ساروا منَّ ًدا ما يتكلَّ لنا ِلوي�س، هو اأنَّنا نعرُف جيِّ
الدرب نف�سه، اأو ي�سريون الآن فيه وُهم يقراأون هذا الكتاب، يكت�سفون 

ا. اأنَّنا يف النهاية ل�سنا وحَدنا كما ظننَّ

لقد كتَب �سي. اأ�س. ِلوي�س الكثري من الفكر الوا�سح وال�سحيح، 
ة ذهنه من فهم الكثري، وم�سيحيٌّ  َنه و�سوح تعبرياته وحدَّ ٌر مكَّ وهو ُمفكِّ
قويٌّ �سديُد الباأ�س والت�سميم. وَمع هذا، فقد �سقَط هو اأي�ًسا على وجهه 
يف ِخ�سمٍّ عا�سٍف من الأفكار وامل�ساعر املت�ساربة، وحاول اأي�ًسا ُمرتنًِّحا 
ة املظِلمة للُفقدان  اأن يبحَث عن معونة واإر�ساد وهو يهوي عميًقا يف الهوَّ
ُت اأن َيجَد هو كتابًا مثل هذا ُير�سده ويعزيه. اإذا مل جند  وح. لَكم متنَّ والنَّ
راِخنا اإلى اهلل، اإذا مل جُتِد  راحًة يف العامل من حولنا؛ ومل جند عزاًء يف �سُ
كلُّ هذه الأ�سياء، فعلى الأقل، مُيكن اأن ُيعيَننا هذا الكتاب ونحن نواِجه 

ا يجَعُلنا كتاٌب كهذا ‘‘ُن�سيء الَفهَم اأقلَّ قلياًل’’. نَوحنا وفقداننا. ُفربَّ

ِلوي�س  اأ�س.  �سي.  ‘‘جاك:  كتاَب  اأقرتح  القراءة،  من  للمزيد 
 (Goerge واأوقاته’’1 (C. S. Lewis and His Times) ملوؤلِّفه جورج �ساير 

1)   Harper & Row, Crossway Books 1988.
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(Sayer، والذي ُيعدُّ اأف�سل �سرية حياة عن �سي. اأ�س. ِلوي�س؛ وكتاب 

ي، وهو بعنوان  ة لأمِّ ليل دور�سيت (Lyle Dorsett) عن ال�سرية ال�سخ�سيَّ
 .)1983 ،Macmillan ماكميالن( (And God Came In) 2’’ثمَّ ح�سر اهلل‘‘
وللح�سول على روؤية من داخل احلياة الأُ�َسريَّة، اأ�سري اإلى كتابي ‘‘اأرا�ٍس 
ربيعيَّة’’3 (Lenten Lands) )ماكميالن Macmillan، 1988، هاربر �سان 

 .)1994 ،Harper San Francisco فرن�سي�سكو

(Douglas H. Gresham) دوغال�س اإت�س. غري�سام

2)   Macmillan, 1983.
3)   Macmillan, 1988; HarperSanFrancisco, 1994.
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وح ُت�سبه �خلوف. �أنا ل�ست خائًفا،  َل يُقل يل �أحٌد من قبل �أنَّ م�ساعَر �لنَّ
ذ�ته،  و�لتوتُّر  �ملعدة  يف  ذ�تها  �حلركة  �خلوف.  ُي�سبه  به  �أ�سُعُر  ما  لكنَّ 

�لتثاوؤب و�ل�سعور �ملُتكرر بالرغبة يف �لَبْلع.

�أو  ْكر،  �ل�سُّ من  ب�سيطًة  حالة  يعاين  كَمن  �أ�سُعُر  �أخرى  �أوقاٍت  يف 
ة  مرئيَّ غري  �ستارة  ُي�سبه  ما  يوجد  كما  �ملّخ.  يف  الرجتاٍج  �َض  َتَعرَّ كَمن 
ي ما يقوله �الآخرون. �أو  تف�سل بيني وبني �لعال. �أِجُد �سعوبًة يف تلقِّ
�نتباهي.  ُيقال ال يلفُت  يه؛ فكلُّ ما  �أجُد �سعوبًة يف �لرغبة يف تلقِّ ا  ربَّ
لكنِّي �أريُد �أن يكوَن �لنا�ض حويل. �أخاُف من �الأوقات �لتي ي�سرُي فيها 
�لبيت فارًغا. ليَتُهم يبقون معي، ويتكلَّمون بع�سهم مع بع�ض ال معي!

د�خلي  يف  ما  ب�سيٍء  �أ�سعر  عندما  بتاًتا،  عة  متوقَّ غري  حلظات  هناك 
 ،� َد يل �أينِّ يجب �أالَّ �أعباأَ كثرًي�، لي�ض كثرًي� جدًّ يحاول �أن ُيطمِئنني ويوؤكِّ
�ألتقي  �أن  ُكنُت �سعيًد� قبل  �ملرء. لقد  ُيثِّل ُممل حياة  و�أنَّ �حلبَّ ال 
ى ‘‘م�سادر’’. عادًة ما يتغلَُّب �لنا�ُض  ‘‘هـ’’. �إنَّ لديَّ �لكثري ممَّا ُيكن �أن ُي�سمَّ

ا! يجب �أالَّ �أكون بهذه �لدرجة من �ل�سوء. �إنَّني  على مثل هذه �الأمور. هيَّ
وٌت  ه �سَ �أ�سعر باخلزي عندما �أ�ستمع �إلى ذلك �ل�سوت يف د�خلي، لكنَّ
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ا بع�ض �ل�سيء. ثمَّ تاأتي وخزٌة مباغتٌة من �لذكريات �حلامية،  يبدو منطقيًّ
فيتال�سى كلُّ ذلك ‘‘�ملنطق’’ مثلما حترتق منلة يف نار �ملحرقة.

و�الأل  موع  �لدُّ �إلى  �أرَتدُّ  �لبارد،  �لعقالينِّ  �ملوقف  هذ�  من  ثمَّ 
على  فهي  �الأل؛  حلظاِت  عليها  ل  �أُف�سِّ �أكاد  �لذ�ت.  على  و�ل�سفقة 
َغ فيه  فقة على �لذ�ت وذلك �لتمرُّ �الأقل نظيفة و�أمينة. لكنَّ غمار �ل�سَّ
بلزوجٍة كريهٍة ُي�سيبني باال�سمئز�ز. وحتَّى عندما �أفعل ذلك �أُدِرُك �أينِّ 
يتملَّكني،  باأن  �ملز�ج  لذلك  �أ�سمُح  فعندما  نف�سها.  ‘‘هـ’’  �إلى  �أ�سيء 
على  كطفٍل  �أبكي  ُدميًة  ة  �حلقيقيَّ باملر�أة  ��ستبَدلُت  قد  عندها  �أكون 
ًة حتَّى �إنَّها ال ت�سمح يل بثل  ُفقد�نها. �أ�سكُر �هلل الأنَّ ذكر�ها ال تز�ُل قويَّ

ذلك �ملز�ج. )لكن هل �ستظلُّ �لذكرى قويَّة هكذ�؟(.

ومفتول  و�سريًعا  ا  يًّ �سحِّ ذهُنها  كان  لقد  بتاًتا.  هكذ�  ‘‘هـ’’  تكن  ل 
َقة �أو �الأل على جتريده  �لع�سالِت كفهٍد- ذهٌن ال تقوى �لعاطفة �أو �لرِّ
من �أ�سلحته. لقد كان ذهًنا ي�ستمُّ �أيَّ َهبوب خافت لريح �لرياِء �أو �لُهر�ء، 
�أقوُل  َحت ما  ٍة َف�سَ فينَق�ضُّ عليك قبل �أن ُتدرك ما يحُدث. كم من مرَّ
َظ �أمامها باأيَّة حماقة �إالَّ �إذ�  من كالٍم فارغ! ف�سرعان ما تعلَّمُت �أالَّ �أتلفَّ
كنُت �أفعل ذلك بد�فع �لرغبة �خلال�سة يف �ملز�ح- وها وخزة مباغتة من 
�لذكريات �حلامية تتملَّكني. َل �أُكن بتاًتا �أقلَّ �سخافًة ممَّا كنُت بو�سفي 

ِح �أيِّ قدٍر من �ل�سخافة. حبيب ‘‘هـ’’؛ فهي قادرة على َف�سْ

ل ُيخربين �أحٌد من قبل ب�ساأن �لك�سل �لذي ُي�ساُب به �لنائحون. 
فبا�ستثناء عملي- حيث تدوُر �لَعَجلة كاملُعتاد- فاإينِّ �أكَره �أن �أبذَل �أقلَّ 
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قدٍر من �جَلهد. لي�ض فقط �لكتابة، بل حتَّى قر�ءة ر�سالة تبدو يل كاأنَّها 
َجهٌد جاهد. ين�سحُب �الأمُر كذلك على حالقة �لذقن. فماذ� ُيِهمُّ �الآن 
�إنَّ �الإن�سان �لبائ�َض يبحُث  �أم ناعمة؟ يقولون  �إْن كانت حليتي خ�سنًة 
ا ُيلهي به نف�سه- عن �سيٍء ُيخرجه من نف�سه. لكنَّ �الإن�ساَن �لذي  عمَّ
ِدثاٍر  �إلى  يحتاج  عندما  ُل،  يف�سِّ فاإنَّه  و�لَك�َسل،  عِب  �لتَّ من  مبَلَغه  بلَغ 
�إ�سايفٍّ يف ليلة باردة، �أن يَظلَّ يف مكانه يرجتف من �لربد على �أن يقوَم 
َر لنف�سه غطاًء. لقد �ساَر من �ل�سهل عليَّ �أن �أفهم �ل�سبب �لذي  ويح�سِ
يجعل �لوحيدين ي�سريون غري مهنَدمني، وينتهي بهم �الأمر وقد �سارو� 

َقِذرين وُمثريين لال�سمئز�ز.

�إزعاًجا  �أكرث �الأعر��ض  �أين �هلل؟ وهذه  �أت�ساءل:  ويف ذلك �لوقت 
باحلاجة  ت�سعر  ال  �إنَّك   ،� جدًّ �سعيًد�  �سعيًد�،  تكون  عندما  وح.  �لنَّ يف 
نوٌع من  باأنَّ مطالباته عليك هي  �إنَّك ت�سعُر  �إليه، وتكون �سعيًد� حتَّى 
كر، ف�سي�ستقبلك باالأح�سان،  َهَت نحوه بال�سُّ رَته و�جتَّ �لت�ستيت، و�إذ� تذكَّ
وعندما  ة،  �ملُِلحَّ �حلاجة  وقَت  ُده  تق�سَ عندما  لكْن  �ست�سعر.  هكذ�  �أو 
ياح، فما �لذي �سَتِجده؟  �أدر�َج �لرِّ �أ�سكال �لَعوِن �الأخرى  تذهب كلُّ 
من  �ملزالج  غلق  �سوت  وت�سمع  وجهك،  يف  ٍة  ب�سدَّ د  ُيو�سَ بابًا  �ستجُد 
ذلك  يف  ا  ربَّ ذلك.  بعد  �ل�سمت  ُم  يخيِّ ثمَّ  َتني.  مرَّ بل  ة،  مرَّ �لد�خل 
د �ل�سمت. لي�ست  �لوقت تبتعد بعيًد�. فكلَّما �نتَظرَت وقًتا �أطول، تاأكَّ
هناك �أ�سو�ٌء يف �لنو�فذ. ربا هذ� بيٌت فارغ ال َي�سُكُنُه �أحٌد. بل هل كان 
ي�سكُنه �أحٌد من قبل؟ لقد كان يبدو م�سكونًا. وباليقني نف�سه �لذي يبدو 
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� كاآِمٍر وناٍه يف  به �الآَن فارًغا. ماذ� ُيكن �أن يعني هذ�؟ ملاذ� يح�سر جدًّ
ة حينما نحتاج �إليه ليكوَن ُمعيًنا؟ وقت �لرخاء، ويختفي يف وقت �ل�سدَّ

ظهر  بعد  ‘‘�ض’’  على  �الأفكار  هذه  من  بع�ًسا  �أعر�َض  �أن  حاولُت 
َرخ:  َرين �أنَّ �الأمَر نف�َسه حدَث �أي�ًسا لي�سوَع �مل�سيح عندما �سَ �ليوم، فَذكَّ
�الأمَر  هذ�  يجعُل  هل  لكْن  ذلك.  �أعلم  تركتني؟’’  َل  �إلهي  ‘‘�إلهي، 

�أ�سهَل َفْهًما؟ 

لي�ض �أينِّ )على ما �أعتقد( يف خطر كبري �أن �أفقَد �إياين باهلل. لكنَّ 
�ال�ستنتاَج  �إنَّ  عنه.  �ملُخيفة  �الأمور  بهذه  �أومَن  �أْن  هو  �حلقيقيَّ  �خلطَر 
�لذي �أخاف منه لي�ض �أن �أقوَل: ‘‘�إًذ� �هلل غري موجود’’، بل �أن �أقوَل: 

‘‘هذ� هو �هلل بالفعل. فال تخَدْع نف�َسك �أكرث من ذلك’’.

ُكِبَت  ٍة  مرَّ من  فَكم  م�سيئُتك’’.  ‘‘لتُكْن  وقالو�:  �سيوُخنا  خ�سَع 
بكلِّ  �أجل،  باحُلّب!  و�لتظاُهر  �ل�سديد  عب  �لرُّ بو��سطة  �ملَرير  �ال�ستياء 

ة. تاأكيد، تظاُهٌر جرى �رتد�وؤه الإخفاء �لعمليَّ

دون �سّك، من �ل�سهل �أن نقول �إنَّ �هلل يبدو غائًبا يف وقت حاجتنا 
ا- غري موجود. لكن ملاذ� يبدو حا�سًر�  �ل�سديدة؛ ذلك الأنَّه غائٌب حقًّ

�- والأُقْلها ب�سر�حة كما هي- عندما ال نطلُبه؟ جدًّ

�أن  بعد  ما  يف  �أ�ستطيع  ال  �أينِّ  يل:  و�حًد�  �أمًر�  �لزو�ج  فعَل  لقد 
بدياًل  ليكوَن  فينا،  رغباٍت الو�عية  �أمٌر �سنعناه من  يَن  �لدِّ �أنَّ  ق  �أُ�سدِّ
عن �جلن�ض. ففي تلك �ل�سنو�ت �لقليلة �لتي ��ستمتعنا فيها �أنا و‘‘هـ’’ 
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�سنِي و�ملَِرِح، و�لرومان�سيِّ و�لو�قعّي، و�لذي  باحُلّب، بُكلِّ �أ�سكاِله- �لرَّ
ا مثل عا�سفٍة رعديَّة، ويف �أحياٍن �أخرى ُمريًحا كانِتعاِل  كان �أحيانًا در�ميًّ
�حلذ�ء �ملنزيلِّ �لناعم. حتَّى �إنَّه ل يبَق ُركٌن من �لقلب �أو �جل�سد ظلَّ 
، لكان من �ملفرت�ض �أن نفقد  دون �إ�سباع. �إذ� كان �هلل بدياًل عن �حُلبِّ
نف�سه؟  �ل�سيَء �حلقيقيَّ  نلنا  بالبديل وقد  نهتمُّ  فلماذ�  به.  �هتماٍم  كلَّ 
لكْن لي�ض هذ� ما َحَدث. لقد كان كالنا ُيدِرُك �أنَّنا نحتاج �إلى ما هو 
�أكرث من بع�سنا بع�ًسا- �إلى �سيٍء خمتلٍف متاًما- ُي�سبُع حاجًة خمتلفًة 
متاًما. فهل ُيكنك �إًذ� �أن تقوَل �إنَّ �ملحبَّني عندما يناالن بع�سهما بع�ًسا، 

�ض. فاإنهما لن يحتاجا �إلى �لقر�ءة، �أو �إلى �الأكل �أو �لتنفُّ

ة، بعد وفاة �أحد �الأ�سدقاء، كان لديَّ �سعوٌر قويُّ  منذ �سنو�ت عدَّ
با�ستمر�ره يف �حلياة، بل �إنَّه �ساَر �الآن يف حاٍل �أف�سل. وبعد وفاة ‘‘هـ’’ 
َل على و�حد من مئة من ذلك �ل�سعور ب�ساأنها،  لُت �إلى �هلل كي �أح�سُ تذلَّ
د، �ل�ستارة �حلديديَّة، �خلو�ء،  فلم تُكن ُهناك ��ستجابة. فقط �لباُب �ملو�سَ
�ل�سفر �ملُطلق. ‘‘�إنَّ هوؤالء �لذين ي�ساألون ال ينالون’’. لقد كنُت �أحمَق 
ا �الآن، فاإذ� جاء ذلك �ليقني، فلن �أثق به. �ساأُظنُّ �أنَّه نَوٌع  ملَّا �ساألُت. �أمَّ

من �الإيحاء �لذ�تيِّ بفعل �سلو�تي.

َوعدُت  لقد  �الأرو�ح.  رون  ُيح�سِّ �أجتنَّب من  �أن  مهما جرى، يجب 
‘‘هـ’’ بذلك. فقد كانت تعرُف بع�َض �الأمور عن تلك �لدو�ئر. �إنَّ ِحْفظ 

 .� ٌد جدًّ �لوعود �لتي نقطعها لالأمو�ت، �أو الأيِّ �سخ�ض �آخر، هو �أمٌر جيِّ
�أن  ُيكن  فخٌّ  هي  �الأمو�ت’’  رغبات  ‘‘�حرت�م  باأنَّ  �أ�سعر  بد�أت  لكنِّي 
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نقَع فيه. باالأم�ض منعُت نف�سي يف �لوقت �ملُنا�سب من �أن �أقوَل ب�ساأن 
�أمٍر تافٍه: ‘‘»هـ« ما كانت لرُتيَد ذلك’’. �إنَّ هذ� ُظلٌم لالآخرين. ولن يرَّ 
ه’’ كاأد�ة ملماَر�سة  وقٌت طويل قبل �أن �أ�ستخدَم جملة ‘‘ما كانت »هـ« حُتبُّ
�الأمور  هذه  �أنَّ  بالتدريج  �سُيفَت�سح  �لوقت،  وبرور   ، �ملنزيلِّ �ال�ستبد�د 

ُله �أنا. لها، لي�ست �سوى ما �أَف�سِّ �ملفرت�ض �أنَّها تف�سِّ

ث �إلى �الأوالد ب�ساأنها؛ ففي �لوقت �لذي �أُحاوُل  ال �أ�ستطيُع �أن �أحتدَّ
، وال �خلوف  فيه �أن �أفعَل ذلك، يظهر على وجوِههم لي�ض �حُلزن و�حُلبُّ
َفقة، بل يظهر �أخطر �أنو�ع �مل�ساعر �لعازلة بني �لنا�ض: �الإحر�ج.  �أو �ل�سَّ
لقد  �أتوقَّف.  �أن  يرجونني  فُهم  فاح�ًسا.  قلُت كالًما  �أينِّ  عليهم  ويبدو 
يذكُرها. ال  �أبي  كان  عندما  ي  �أمِّ وفاة  بعد  نف�سه  بال�سيء  �أ�سُعُر  كنُت 

�أ�ستطيع �أن �ألوَمُهم؛ فهكذ� هم �الأوالد.

د �خلزي �الأخرق �لذي دون معنى،  �أنَّ �خلزي، مرَّ �أحيانًا  �أعتقد 
يعمل عمل �لرذيلة نف�سها يف منع �الأفعال �ل�ساحلة و�ل�سعادة �ملبا�سرة. 

بى فقط، بل د�ئًما. ولي�ض هذ� يف وقت �ل�سِّ

هذه  ب�ساأن  لُتظنَّ  ‘‘هـ’’  كانت  ماذ�  حّق؟  على  �الأوالد  هل  �أم 
��سة �لرهيبة �لتي كثرًي� ما �أعوُد �إليها؟ هل هذه �لكتابات كئيبة �إلى  �لكرَّ
حدِّ �ملر�ض؟ لقد قر�أُت من قبل تلك �جلملة: ‘‘�إينِّ �أ�ستلقي م�ستيقًظا 
ر يف وجع �الأ�سنان، ويف �لبقاء َيِقًظا َطو�ل �لليل’’. هذه  َطو�ل �لليل، �أفكِّ
ُل طيُف �لبوؤ�ِض �أو �نعكا�ُسُه يف َوعيًنا،  هي حقيقة �حلياة. فد�ئًما ما ُي�سكِّ
ر  ُجزًء� ال يتجز�أُ من �لبوؤ�ض نف�سه: �أنَّك ل�سَت فقط ُتعاين، بل تظلُّ تفكِّ
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يف حقيقة �أنَّك ُتعاين. ل�سُت فقط �أعي�ُض كلَّ يوِم طويٍل، يبدو بال نهاية، 
ُر يف �أينِّ �أعي�ض  غارًقا يف م�ساعر �لفقد و�لنوح، بل �أعي�ض كلَّ يوٍم �أَُفكِّ
كلَّ يوٍم غارًقا يف هذه �مل�ساعر. هل هذه �ملالحظات �لتي �أكتبها تزيُد 
ُد هذه �ملالحظات ذلك  من ذلك �جلانب- �لتفكري يف �حُلزن؟ هل توؤكِّ
ري �لرتيب يف �ملكان نف�سه، وحول �ملو�سوع ذ�ته؟ لكن ماذ� ينبغي  �ل�سَّ
ر، و�لقر�ءة ال تكفي �الآن.  �أن �أفعل؟ يجب �أن �أناَل �أيَّ نوٍع من �ملُخدِّ
فبكتابة كلِّ �سيء )كلِّ �سيء؟ ال: بل فكرة من بني كلِّ مئة فكرة( 
�أ�سعر باخلروج قلياًل من �الأمر. هكذ� �ساأد�فع عن هذ� �الأمر �أمام ‘‘هـ’’ 

لكن بن�سبة ع�سرة �إلى و�حد، �ست�ستطيع �أن ترى ثغرة يف دفاعي.

من  يل  حدث  ملا  غريبة  ة  جانبيَّ نتيجة  هناك  بل  �الأوالد،  فقط  لي�ض 
ُل نوًعا من �الإحر�ج لكلِّ �لذين  فقد�ن: �أينِّ بد�أُت �أعي �أينِّ �سرُت �أ�سكِّ
منِّي،  يقرتبون  وُهم  �لنا�ض  �أرى  و�ل�سارع،  و�لنادي  �لعمل  يف  �أُقابُلهم. 
رون ما �إذ� كانو� ‘‘�سيقولون �سيًئا ب�ساأن  يحاولون �أن يجدو� ما يقولونه، ويفكِّ
�الأمر’’ �أم ال. و�أجد نف�سي �أكره �أن يقولو�، و�أكره �أالَّ يقولو� �أي�ًسا. بع�سهم 
َة �أ�سبوع.  ُبني مدَّ يجُبنون متاًما ويبتعدون عن �ملو�جهة. مثاًل، ‘‘ر’’ ظلَّ يتجنَّ
�أكرث َمن �أحبُّ ردود فعلهم هم �ليافعون َح�ِسنو �لرتبية، �لذين يقرتبون منِّي 
�الأ�سنان، وقد �حَمرَّت وجوِههم،  لو كنُت طبيَب  ب�سيء من �خلوف كما 
اه �حلانة باأق�سى �ُسرعة يكن �أن تظلَّ يف  ُينِجزوَن �الأمَر، ثمَّ يبتعدون يف �جتِّ
ة  خا�سَّ ُم�ستعمر�ت  يف  �ملحزونني  َعْزل  يجب  ا  ربَّ و�للياقة.  �الأدب  حدود 

مثل مع�سكر�ت �مل�سابني باجُلذ�م )�لرب�ض(.
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ٍب لالإحر�ج، فاأنا عندهم رمٌز  يرى �آَخرون �أي�ًسا �أينِّ �أ�سو�أ من ُم�سبِّ
للَموت. عندما �أقابل زوَجني �سعيَدين يف زو�جهما، �أ�ستطيع �أن �أ�ست�سعَر 
�أنَّ كَليهما يقوالن يف نف�َسيهما: ‘‘ذ�ت يوم �سيلقى �أحُدنا هذ� �مل�سري’’.

�أماكن  �إلى  �لذهاب  من  �ل�سديد  باخلوف  �أ�سعر  كنُت  �لبد�ية  يف 
�الأثرية.  غابتنا  لة،  �ملف�سَّ حانتنا  ‘‘هـ’’-  مع  بال�سعادة  فيها  �أ�سعر  كنت 
�إلى  �أن يعوَد  ر  يقرِّ ار �لذي  �أفعَل ذلك ب�سرعة، كالطيَّ �أن  رُت  قرَّ لكنِّي 
على  بالطائرة.  قوط  لل�سُّ �سه  تعرُّ بعد  ممكن  وقٍت  �أ�سرع  يف  �لتحليق 
خالف ما توقَّعت، لي�ض هناك فرق. ال �أ�سعر بغيابها يف هذه �الأماكن 
�أكرَث ممَّا �أ�سعُر به يف �أماكَن �أخرى. لي�ست لالأمر عالقة باالأماكن. �أعتقُد 
�أنَّه �إذ� ُحِرَم �الإن�سان من �مللح متاًما، فلن ي�سعَر بِغيابه يف نوع طعام، �أكرث 
من نوع �آخر. �سيكوُن �الأكُل عموًما خمتلًفا، كلَّ يوم، ويف كلِّ وجبة. 
نف�َسه �سار خمتلًفا يف كلِّ مكاٍن  �إنَّ فعَل �حلياة  ما جرى ي�سبه ذلك. 
ي  وكلِّ وقت. لقد �ساَر غياُبها مثل �ل�سماء، يتدُّ فوق كلِّ �سيء، ويغطِّ

كلَّ �سيء.

من  �أكرث  بغيابها  فيه  �أ�سعر  مكاٌن  هناك  دقيًقا.  ذلك  لي�ض  لكْن ال. 
به، و�أعني به ج�سدي. لقد  غريه من �الأماكن، وهو مكان ال �أ�ستطيع جتنُّ
‘‘هـ’’  يع�سُق  َمن  ج�سَد  كان  عندما  خمتلفة  ٌة  يَّ �أهمِّ �جل�سد  لهذ�  كانت 
�أخَدْع نف�سي. يكن  وتع�سُقه. و�الآن يبدو كمنزل مهجور. لكْن ال. فال 
ة �أخرى، وب�سرعة، �إذ� �سعرُت باأنَّه لي�ض  ا يل مرَّ �أن يكوَن هذ� �جل�سد ُمهمًّ

على ما ُير�م.
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على  ُترى  وزوجتي.  و�أبي  ي  �أمِّ و�ل�سرطان.  و�ل�سرطان  �ل�سرطان 
َمن يقع ‘‘�لدور’’؟ لكنَّ ‘‘هـ’’ نف�سها، �لتي ماتت ب�سببه، وكانت تعرف 
ًقا، قالت �إنَّها فقَدِت �لكثري من خوفها من هذ� �ملر�ض. عندما  ذلك ُم�سبَّ
ياأتي �لو�قع، فاإنَّ �لفكرَة �أو ��سمها يفقد�ن �لكثري من تاأثريهما. وحتَّى 
وقٍت معنيَّ كدُت �أفهم ذلك. هذ� ُمهّم. ال يتعاَمُل �أحٌد مع ‘‘�ل�سرطان’’ 
دة. �إنَّنا فقط  وال ‘‘�حلرب’’، وال ‘‘�لتعا�سة’’ )�أو ‘‘�ل�سعادة’’( ب�سورة ُمرَّ
نلتقي كلَّ �ساعة وكلَّ حلظة من حلظات �حلياة عندما تاأتي �إلينا �أو ناأتي 
توجد  ما  كثرًي�  مًعا.  حا�سرًة  تكوُن  و�حلزن  �لفرح  �أ�سكال  كلُّ  �إليها. 
ئة يف �أف�سل حلظات حياتنا، و�لكثري من �لنقاط �ملُ�سيئة يف  �سو�ئُب �سيِّ
�أنَّه  نفرت�ض  �لذي  �لتاأثري  ل على كلِّ  �ملرَء ال يح�سُ �إنَّ  �أوقاتنا.  �أحلك 
نا خُمطئون نفرت�ض وجود هذه ‘‘�الأمور’’  ُي�ساحب ‘‘�الأمر نف�سه’’. لكنَّ
دة كال�سرِّ �الأعظم، �أو �خلري �لعميم. لكْن عندما ياأتي  ة ُمرَّ يف �سورة نقيَّ
ا  �أمَّ مًعا.  باأ�سياَء خمتلفة متمعة  مالآٌن  �أنَّه  نكت�سُف  فاإنَّنا  نف�َسه،  �الأمُر 

دة فاأمٌر �آخُر خالٌف للو�قع. �ال�سم �أو �لفكرة �ملجرَّ

غريبٌة تلك �للحظات من �ل�سعادة، بل �لبهجة، �لتي �ختربناها مًعا 
مًعا طوياًل  �ل�سفاء. كم كان حديثنا  �أمٍل يف  فَقْدنا كلَّ  �أن  بعد  �أحيانًا 

ة، يف تلك �لليلة �الأخرية! وهادئًا وباعًثا على �لقوَّ

مع كلِّ ذلك، نخترب هذه مًعا بالتمام. هناك حدود ملفهوم ‘‘�جل�سد 
�لو�حد’’. ال ت�ستطيع حقيقًة �أن ت�سارَك �سعَف ج�سِد �إن�ساٍن �آخر، مهما 
ومن  ًئا.  �سيِّ يكوَن  �أن  به يكن  ت�سعُر  ما  �إنَّ  �أمله.  وال  �أردت، وال خوفه 
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�ملفهوم �أنَّه قد يكون بدرجة �ل�سوء نف�سها �لتي ي�سعر بها �الآخر، لكنِّي 
عي �أنَّه ي�سعُر متاًما با ي�سعر به �الآخر. عندما �أتكلَّم عن  ال �أثُق بتاًتا بَن يدَّ
�خلوف، فاإينِّ �أعني �خلوَف �لبد�ئيَّ �لذي ت�سعر به �حليو�نات. �أْن ي�سعُر 
�ل�سعور  ذلك  مار.  و�لدَّ �ملوت  من  ُرعًبا  �النكما�ض  بالرغبة يف  �لكائُن 
�خلانق حينما ت�سعر كما لو ُكنَت فاأًر� وقَع يف م�سيدة. ال يكن �أن ينقَل 
�أحٌد هذ� �ل�سعوَر �إلى �آخر. يكن �أن يتعاطَف �لعقُل �أو يحاول �ملُ�ساركة، 
ا ب�سورٍة �أو  لكنَّ �جل�سد ال ي�ستطيع �أن ي�سعَر با ي�سعُر به ج�سٌد �آخر. ربَّ
َبتُهما كلُّ  اق بع�سها ببع�ض. لقد َدرَّ باأخرى يكن �أن ت�سعَر �أج�ساُد �لُع�سَّ
ا  م�سالك �حُلبِّ لديهما �أن يح�سال على �أحا�سي�ض، لي�ست متطابقة، �إمنَّ

ة بع�سهما نحو بع�ض. ا مت�سادَّ متكاملة وُمتباَدلة، وُربَّ

�لتي  ة  �خلا�سَّ ماآ�ِسيَّ  لديَّ  كانت  ذلك.  يعرف  كالنا  كان  لقد 
تكون  ا  ربَّ  . ماآ�سيَّ لي�ست  �لتي  ماآ�سيها  لديها  وكانت  ماآ�سيها،  لي�ست 
َدرَبني خُمتلَفني.  ن�سري على  ا  لقد كنَّ  . ماآ�سيَّ ُن�سج  بد�يَة  ماآ�سيها  نهاية 
ُرها تعليمات �ملرور )�سيِّدتي، �أنِت �إلى  تلك �حلقيقة �لباردة �لتي ُت�سوِّ
�سيحدث  ملا  بد�ية  �سوى  لي�ست  �لي�سار(  �إلى  �أنت  �سيِّدي،  �ليمني. 

ة يف �ملوت. ة وكاملة ودر�ميَّ ب�سورة حقيقيَّ

ر �أنَّ من  �إنَّ هذ� �النف�ساَل ينتظر �جلميع كما �أفرت�ض. لقد كنُت �أفكِّ
�أنا و‘‘هـ’’. لكنَّ �لو�قَع �ملُفرت�ض �أنَّ هذ�  ق ر�بطُتنا  �سوء طالعنا �أن تتمزَّ
ة: ‘‘حتَّى �إذ� متنا مًعا  ة. لقد قالت يل ذ�َت مرَّ �أمٌر �سيحدث لكلِّ �الأحبَّ
يف �للحظة نف�سها، ونحن نرقد ُمتجاِوَرين، ف�سيكوُن �نف�سااًل مثل ذلك 



39

ة فقدان ق�صَّ

�’’. بالتاأكيد ل تُكن تعرف �أيَّ �سيٍء �أكرث ممَّا �أعرف.  �لذي نخ�ساه جدًّ
�فرت��ًسا  تفرت�ض  كي  يكفي  با  قريبًة  �ملوت-  من  قريبًة  كانت  ها  لكنَّ
معقواًل. كانت كثرًي� ما تقتب�ض تلك �ملقولة: ‘‘تذهب وحدك �إلى َوحدة 
ع  �أنَّه من غري �ملتوقَّ . وكم  �إنَّ هذ� هو �ل�سعوُر �الإن�ساينُّ �ملوت’’. وقالت 
و�ملكان  �لزمان  هو  مًعا  جَمَعنا  ما  كان  لقد  ذلك!  غري  �الأمر  يكون  �أن 
ْلنا  تو��سَ �لتي  �لهاتف  بخطوط  �أ�سَبه  �الأمور  هذه  كانت  لقد  و�جل�سد. 

ا كان، �أفال تتوقَّف �ملحاَدثة؟ بو��سطتها، �إذ� ُقِطَع �أحُدها �أو جميعها، �أيًّ

�إالَّ �إذ� كنَت تفرت�ض �أنَّ هناك و�سائَل �أخرى للتو��سل- و�سائَل 
يف  تلك  ت�ستبِدل  �أن  ُيكن  نف�َسها-  َة  �ملهمَّ ي  توؤدِّ ها  لكنَّ خمتلفًة، 
ٌج’’ يزيح  �حلال. لكْن حينها، ما معنى َقْطع �الأولى؟ هل �هلل ‘‘مهرِّ
من �أمامك طبق �حل�ساء لكي ي�سَع �آخَر بداًل منه يف �للحظة �لتالية؟ 
هريج بهذه �لطريقة. �إنَّها ال تعزف �لنغمة  حتَّى �لطبيعة ال متار�ُض �لتَّ

َتني متتاليَتني. نف�َسها مرَّ

�إنَّ  �أو  موت’’  ‘‘ال  �إنَّه  يقولون  َمن  مع  �ل�سرب  ممار�سة  �ل�سعب  من 
يحدث  ما  ولكلِّ  مهّم،  يوجد  ما  وكلُّ  موت،  هناك  يهم’’.  ال  ‘‘�ملوت 
تد�عيات، وال ُيكن �إلغاوؤه �أو جعله كاأنَّه ل يُكن. عليك �إًذ� �أن تقوَل 
�إنَّ �لوالدة ال تهّم. �إينِّ �أنظر �إلى �ل�سماء لياًل و�أت�ساءل: هل هناك ما 
هو �أكرث تاأكيًد� من هذ� يف كلِّ ذلك �لزمان و�ملكان �ل�سا�سعني؟ �أينِّ 
�إذ� �ُسمح يل �أن �أبحَث يف كلِّ هذ� �لف�ساء �لرَّحب، فلن �أِجَد وجَهها 
وال �سوَتها، وال مل�سة يدها؟ لقد ماتت. هل ي�سعُب َفْهم هذه �لكلمة؟
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�سورَتها  �أرى  �أن  حتَّى  �أ�ستطيع  ال  �أينِّ  كما  �سورة.  �أيَّة  تفيد  لن 
ز ل�سخ�ٍض غريٍب متاًما ر�أيُته و�سط  لتي. لكنَّ �لوجه �ملميَّ و��سحة يف خميِّ
ة بالغة  َجْمع من �لنا�ض هذ� �ل�سباح ُيكن �أن �أ�ستح�سره يف خيايل بدقَّ
�ل�سبَب  فاإنَّ  �سّك،  �لليل. بال  فيها عينيَّ يف  �أغم�ُض  �لتي  �للحظة  يف 
بو�سائل خمتلفة،  ًد�  نعرفهم جيِّ َمن  ر�أينا وجوَه  لقد  �لب�ساطة.  غاية يف 
ة وحتت درجات �إ�ساءة متفاوتة، وبتعبري�ت كثرية- ي�سون  ومن زو�يا عدَّ
رون-  يفكِّ �أو  يتكلَّمون  �أو  ياأكلون  �أو  �أو يبكون  �أو ي�سحكون  ينامون  �أو 
ل �إلى  حتَّى �إنَّ ذ�كرَتنا تزدحُم بكلِّ هذه �ل�سور و�النطباعات، فتتحوَّ
�إنَّ ذ�كرَة  ا.  �سورة باهتة غري و��سحة �ملعال. لكنَّ �سوَتها ال يز�ل حيًّ

لني يف �أيَّة حلظةٍ �إلى طفلٍ باكٍ. ذلك �ل�سوت يكن �أن حتوِّ




