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التقديم

عندما ُن ِ�ش َر هذا الكتاب �أ َّولَ َّمرة حتت اال�سم امل�ستعار �أن .دبليو .كلريك
ولكن
)� ،(N. W. Clerkأعطاين � َّإياه �أحد الأ�صدقاء .قر�أ ُت ُه باهتمام بالغْ ،
مع وجو ِد م�ساف ٍة نَ ِ
نت حينها يف ُمن َت َ�ص ِف
ف�س َّي ٍة كافية بيني وبينه؛ فقد كُ ُ
�شعرت بالكثري من التعاطف مع
َزواجيَّ ،
ولدي ثالثة �أطفال .وم َع � ِّأن ُ
جراء
م�شاعر الفقدان التي اجتازها �سي� .أ�سِ .لوي�س )َّ (C. S. Lewis
ال�شخ�صية،
جدا عن خربتي
وفاة زوجته ،ف� َّإن ال َأمر حينها كان بعي ًدا ًّ
َّ
كثريا.
فلم �أت�أ َّثر ً
الكتاب
بعد مرور �سنوات على ذلك؛ وبعد وفاة زوجي� ،أر�سل �إ َّيل
َ
الوجداين
�سريعا باالنخراط
ِّ
ٌ
�صديق �آخر فقر�أ ُتهَ .ت َو َّق ُ
أ�شعر ً
عت �أن � َ
بع�ض الأجزا ِء من الكتاب
الذي مل �أ�ش ُعر به يف �أثناء قراءتي الأولىُ .
مررت
لَ ََ�ستني ب ُعمق ،لكن يف املُجمل ،كانت خرب ُة الفقدان التي ُ
بال�سيدة
متاما عن خربة ِلوي�سً .
بها خمتلف ًة ً
مثل ،عندما َّ
تزوج لوي�س ِّ
جوي ديڤيدمان ) (Joy Davidmanكانت بالفعل يف امل�ست�شفى .لقد
ومع � َّأن ال�سرطان
كان يعرف �أ َّنه يت َز َّوج بامر�أة حتت وط�أة ال�سرطانَ .
الطيبة ًمعا،
َ
تراج َع ب�صور ٍة مده�شة؛ ومع �أ َّنهما عا�شا بع�ض ال�سنوات ِّ
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مقارنَ ًة
بتذو ٍق َعا ِبر للحياة
فقد كانت خربته
أ�شبه ُّ
الزوجيةَ ،
الزوجية � َ
َّ
َّ
عي �إلى
بزواجي الذي دا َم �أربعني �سنة .يبدو ال ُأمر ك� َّأن لوي�س قد ُد َ
وليمة الزواج ُ
يتذوق
الكربىَّ ،ثم ُخ ِط َفت منه بوقاحة ،وهو ال يزال َّ
بع�ض املُ َق ِّبالت.
َ
ٍ
بفقدان م�ؤق ٍَّت لإميا ِنه.
املباغت ِلوي�س
أ�صاب ذلك احلرمانُ
ُ
لقد � َ
كَتب ِلوي�س�‘‘ :أين اهلل؟...عندما ِ
وقت احلاجة املُ ِل َّحة ،وعندما
تق�ص ُده َ
الرياح ،فما الذي �س َت ِجده؟
تذهب كلُّ �أ�شكال ال َع ِون الأخرى � َ
أدراج ِّ
ب�شد ٍة يف وجهك’’.
ُ
و�صد َّ
�ستجد بابًا ُي َ
لف
زواج طويلٍ و ُم�ش ِبع ،لهو � ٌأمر ُم َت ٌ
� َّإن موت �شريك احلياة بعد ٍ
�شعرت به يف ال�شهور التي
بقوة ح�ضور اهلل مثلما
ُ
ً
متاماَّ .ربا مل �أ�ش ُع ْر َّ
احل�ضور َم ِ
�شاع َر
ميح ذلك
كان زوجي فيها ُيح َت َ�ضر ،وبعد وفاته .مل ُ
ُ
وت ال ِأح َّبا ِء مثل َب ِرت �أحد �أع�ضاء اجل ََ�سد .عندما يتزوج
ال َف ْقدَّ � .إن َم َ
�شخ�صان ،يجب �أن يقبلَ كالهما � َّأن واح ًدا من ُهما �سيموت قبل
تزوج �سي� .أ�سِ .لوي�س بجوي ديڤيدمان ،كان من �شبه
الآخر .عندما َّ
حادث غري متو َّقع .لقد َدخل
وقع ٌ
امل�ؤكَّ د �أ َّنها �سرتحل قبلَهَّ � ،إل �إذا َ
بتو ُّقع ِ
متمي ًزا
عامل الزواج م�صحوبًا َ
تعبريا ِّ
املوت الو�شيك ،يف ما ُي َع ُّد ً
املحبة وال�شجاعة واال�ستعداد لل َّت�ضحيةَّ � .أما املوت الذي يحدث
عن َّ
جزء
بعد ٍ
زواج طويلٍ و ُمك َت ِملَّ ،
ن�سبيا من العمر ،فهو ٌ
ومدة طويلة ًّ
إن�سانية املُده�شة التي فيها نولَد و ُن ِح ُّب ونعي�ش،
من تلك الدراما ال َّ
َّثم منوت.
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ال�شخ�صي لل ُفقدان،
عندما قر� ُأت هذا الكتاب يف �أثناء اختباري
ِّ
فهمت � َّأن كلَّ خرب ِة ف ٍ
تختلف عن الأُخرى .هناك بع�ض
ُقدان
ُ
ُ
ال�شعور الغريب باخلوف،
أ�سا�سية :ذك ََر ِلوي�س ذلك
َ
الت�شا ُبهات ال َّ
وا�ضطراب ِ
ي�شعر
بالرغبة يف َبلع الريق،
الذاكرةً � .
وال َ
َ
أي�ضا قد ُ
إح�سا�س َّ
بالر ِ
عب من ه�ؤالء الذين يقولون عند
كلُّ امل�ؤمنني مثلما �شعر ِلوي�سُّ ،
ي�شاء � َّأي �شي ٍء
املحبة لن َ
وقوع � َّأية م�أ�ساة‘‘ :لتكن م�شيئتك’’ ،مع � َّأن �إله َّ
حن املخلوقات.
�سوى ا َخل ِري لَنا نَ ُ
ويعب ِلوي�س عن نفاد �صربه من ه�ؤالء الذين يحاولون �أن يتظاهروا
ِّ
أغلبنا َمهما كان
� َّأن َ
املوت � ٌأمر لي�س ًّ
�شعر به � ُ
مهما للم�ؤمن ،وهو نفا ُد َ�ص ٍرب َي ُ
أي�ضا هو َخوفنا من الن�سيان .ال
م�ستوى �إمياننا .و َّمما �أ�شرتك فيه مع ِلوي�س � ً
عيد �إلى الذاكرة ابت�سام َة املحبوب.
توجد �صورة
فوتوغرافية تقدر �أن ُت َ
َّ
ثري َملح ٌة عا ِبر ٌة َل�ش ٍ
ي�سري يف ال�شارع
خ�ص ُ
ومن وقت �إلى �آخرُ ،يكن �أن ُت َ
نب�ض ًة ِ
لكن ذكرياتنا -و� ْإن كانت عزيزة
موجع ًة من التذكُّ ر
احلقيقيَّ .
ّ
تت�سرب احلبوب ال�ضئيل ُة من فتحات الغربال.
تت�سر ُب م َّنا كما َّ
وثمينةَّ -
�سن
ومثل ِلوي�سُ ،
كنت �أحتفظ مبذكِّ راتي ،وهي عاد ٌة بد�أ ُتها يف ِّ
ال�شخ�صية� .إ َّنها و�سيل ٌة
ويتخبط يف مذكِّ راته
الثامنة .ال ب�أ�س �أن َ
ينوح املر ُء َّ
َّ
نعب عنه ونتعا َمل
للتخلُّ�ص من ال�شفقة على الذات واالنح�صار فيها .فما ِّ ُ
نبوح به مع �أُ َ�سرِنا و�أ�صدقا ِئنا� .أنا �شاكر ٌة ِل ِلوي�س على
معه يف مذكِّ را ِتنا ،ال ُ
�أمانته ِ
تعلن �صراح ٌة
و�صد ِق ِه يف التعبري عن نَ ِوحه يف هذه املذكِّ رات؛ لأ َّنها ُ
�سم ُح
طبيعي .ال ب� َأ�س �أن َ
�أنَّ َ
ننوح ،كما ُي َ
النوح َّ
م�صر ٌح للإن�سان ،وهو � ٌأمر ٌّ
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يطرح ِلوي�س الأ�سئل َة التي
للم�سيحي بهذا التجا ُوب
الطبيعي مع ال َف ْقدُ .
ِّ
ِّ
ِ
نطرحها جمي ًعا� :أين يذهب من ُنح ُّب ُهم بعد �أن ميوتوا؟
ُ
دائما �أن �أُ�ص ِّلي من �أجل
ويكتب ِلوي�س‘‘ :لقد ُ
كنت �أ�ستطي ُع ً
املوتى ،وما ز ِل ُت �أف َعلَ ،م َع َب ِ
ع�ض الثقة .لك ِّني عندما حاولت �أن �أُ َ�صلّي
أجد نف�سي
دائما جوي ديڤيدمان) ف� ِّإن � ُ
من �أجل «هـ» (كما كان يدعو ً
جزء من �أنف�سنا،
جي ًدا هذا ال�شعورَّ � .إن املحبوب ٌ
�أتوقَّف’’ .و�أنا �أف َه ُم ِّ
إح�سا�س بامل�سافة .كيف ُي ِك ُن َك �أن ُت�ص ِّلي من �أجل
ولي�س لدينا ُتا َهه � ٌ
عد ُج ًزءا من قلبك؟
َمن ُي ُّ
لي�ست لدينا �أ َّية �إجابات ب�سيطة .ال تزال الكني�سة تعي�ش يف َع�صر
ما قبل كوپرنيكو�س يف ما يتعلَّق باملوت .مل يحلَّ حملَّ �صورة الع�صور
م َّبة .رمبا له�ؤالء املقتنعني
واقعية �أو َ َ
ُ
الو�سطى عن املوت � ُّأي �شيء �أكرث َّ
امل�سيحيني الذين ِّ
وحدهم املُخلَّ�صون والذين
� َّأن
يفكرون مثلهمُ ،هم َ
ِّ
لكن ال َأمر
ال�سماء ،ال تزال الأفكار القدمية كافيةَّ .
�سيذ َهبون �إلى َّ
حمبة من �صورة الإله ال َق َب ِّلي الذي
لأغلبنا ،نحن الذين نرى � َّأن اهلل �أكرث َّ
ويهتم بها ،فنحن ال ُ
نحتاج �إلى املَزيد .وذلك
ُي ُّ
نزال ُ
حب فقط ‘‘قبيلته’’ ُّ
املحبة
مبحبة ،ال ُيكن هجرهَّ � .إن َّ
املزيد هو قفزة �إميان ،وت�أكي ٌد � َّأن ما ُخ ِل َق َّ
تخلق َّثم ُتر�سل ما خلق ْته �إلى ال َع َدم� .أ َّما �أين جوي ديڤيدمان الآن،
ال ُ
يجيب
و�أين زوجي الآن ،فهذه �أ�سئلة ال ي�ستطيع � ُّأي خادم �أو
الهوتي �أن َ
ٍّ
حمدد من احلقائق التي ُيكن �إثبا ُتها .يكتب ِلوي�س‘‘ :ال
عنها يف �إطار َّ
تك ِّل ْمني عن ِ
الدين ،و� َّإل �س�أ�شُ ُّك �أ َّنك ال تف َهم ما � ُّأمر به’’.
تعزيات ِّ
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الدين َور ِد َّي ًة ودا ِفئةِ ،
ولك َّنها ُمع ِّزية ،كما هو املعنى
ِيات ِّ
لي�س ْت َتعز ُ
َ
حرفيا
احلقيقي للتعزية .والكلمة ال َّ
إنكليزية للتعزية ’’ ‘‘Comfortتعني ًّ
القوة كي ِ
نوا�صلَ احلياة ،والثقة ب� َّأن ما
القوة’’ْ � .أي �أ َّنها تعطينا َّ
‘‘مع َّ
حتتاج �إليه جوي �أو ما يحتاج �إليه � ُّأي ٍ
حبه قد انتقل� ،سيجري
�شخ�ص ُن ُّ
املحبة’’ ذاتها التي بد� ْأت كلَّ �شيء.
االعتنا ُء به بتلك ‘‘ َّ
يرف�ض ِلوي�س ،وهو ُ ِ
م ٌّق ،ه�ؤالء الذين يقولون له يف تقوى
يحدث
بال�سالم� .إ َّننا ال نعلم ما
ُ
� َّإن جوي �سعيدة الآن ،و�إ َّنها ُ
تنعم َّ
الكثري لنتعل ََّمه ،ولي�س
جميعا
بعد املوت ،لك ِّني �أعتقد � َّأن �أمامنا ً
َ
النف�سي ال�شهري
�سهل .قال العامل
يكون هذا التعلُّم ً
بال�ضرورة �أن َ
َّ
ُّ
وربا
كارل يونغ )� (Carl Jungإ َّنه ال يوجد قدو ٌم �إلى احلياة دون �أملَّ ،
املهم الذي ينبغي
أي�ضا على احلياة بعد املوت.
ينطبق هذا � ً
ُ
ال�شيء ُّ
الرتكيز عليه هو �أ َّننا ال نعل َُم .لي�س الأمر يف نطاق التي ُّقن والإثبات،
املحبة.
بل يف نطاق َّ
أي�ضا �شاكر ٌة ِل ِلوي�س ،لأ َّنه امتلك ال�شجاعة الكافية لكي ي�صرخ،
�أنا � ً
ومتر ِده �أمام اهلل ب َغ َ�ضب وعنفَّ � .إن هذا
و�أن ُي�ش َّك ،و�أن ِّ َ
يعب عن رف�ضه ُّ
ال�ص ِّح ّي ،لك َّنه ال يلقى الكثري من الت�شجيعَّ � .إن من
جزء من ال َّنوح ِّ
ٌ
ناجحا عن
املفيد �أن جند � َّأن ً
دافعا ً
�شخ�صا مثل ِلوي�س ،الذي كان ُم ً
بقو ٍة ويدا ِف ُع عنه
امل�سيحية ،يعرتف ب�شكوكه يف ما كان ً
دائما ُيع ِل ُنه َّ
َّ
نعرتف ب�شكوكنا وغ�ضبنا و�آالمنا،
بامتيازَّ � .إن هذا ُيعطينا الت�صريح �أن َ
إن�سانية.
ُ
طبيعي ٌة من ِّمنو النف�س ال َّ
ونعلم � َّأن كلَّ هذه الأمور �أجزاء َّ
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الروحي.
بنمو ِه و�أفكاره الثاقبة على امل�ستوى
ي�شاركنا لوي�س �إذًا ِّ
ّ
الزوجي ،لك َّنه مرحل ٌة من مراحله
للح ّب
‘‘� َّإن َ
فقدان املحبوب لي�س َب ًرتا ُ
ِّ
جي ًدا
املُعتادة -مثل �شهر الع�سلَّ � .إن ما نريده هو �أن َ
نعي�ش َ
زواجنا ِّ
أي�ضا’’� .أجل ،هذه هي دعوة �شريك احليا ِة
وب�إخال�ص ،يف هذه املرحلة � ً
عندما ُي َت َوفَّى ُ
�شريكه.
�صور ل َزوجي معلَّق ٌة يف مكتبي وغرفة نومي ،الآن بعد رحيله.
َّ
لدي ٌ
وهي حا�ضر ٌة متا ًما كما كانت حا�ضر ًة وهو على ق َِيد احلياة ،لك َّنها الآن
وم�ضات �صغري ٌة للتذَ كُّر ،ولي�ست �أ�شيا َء
�أيقونات ،ولي�ست �أ�صنا ًما� .إ َّنها
ٌ
يف ذاتها ،وكما يقول ِلوي�س ،ف� َّإن هذه الأمور قد تكون �أحيانًا عقبة
يف �سبيل التذكُّر ،ولي�ست ُم�ساعد ًة عليه .يكتب ِلوي�سَّ �‘‘ :إن الواقع
أي�ضا ُم َو َّج ًها الكال َم �إلى ذاته:
دائما ما يك�سر الأيقونات’’ .ويكتب � ً
ً
دائما ما تتغلَّب ،وب�صور ٍة
أر�ضيةَ ،ح َّتى يف هذه احلياةً ،
‘‘� َّإن املحبوب َة ال َّ
متزايدة ،على �أفكارك من نحوها .و�أنت تريدها �أن تفعل ذلك .تريدها
تريدها �أن تكون ،بكلِّ مقاوماتها و�أخطائها
كما هي بالفعل ،ولي�س كما ُ
حبه بعد �أن متوت،
و�أفعا َلها و�أقوا ِلها غري املتوقَّعة...وهذا هو ما ينبغي �أن ُن ِّ
ال ال�صورة �أو الذكرى’’.
إمكانية
وهذا � ُّأهم ً
كثريا من زيارات املوتى ،رغم �أنَّ لوي�س يتك َّلم عن � َّ
حدوث ذلك .يف النهاية ،ف�إنَّ ما ي�سط ُع على ال�صفحات الأخرية من هذه
حمبته
املحبةَّ -
املذكِّرات التي كتبها يف نَوحه على زوجته ،هو ت�شديده على َّ
حمبة اهلل اجلامعة.
املحب َة ُ
تعي�ش يف �إطار َّ
وحمبتها له ،وعلى �أنَّ هذه َّ
جلوي َّ
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�شاعرية� .أ َّما ما يوجد،
ال توجد يف هذا الكتاب
ٌ
تعزيات َ�سه َل ٌة �أو َّ
ملحبة اهلل من نحونا جمي ًعا ،نحن الب�شرَّ � .إن قراءة
الق�صد
فهو
ُ
النهائي َّ
ُّ
أي�ضا
هذا الكتاب تتيح لي�س فقط م�شاركة ِلوي�س فقدانه ونَوحه ،بل � ً
حقيقي.
ثراء
املحبة ،وهذا بالت�أكيد ٌ
َ
مفاهيمه عن َّ
ّ
مادلني النغل

)(Madeleine L’Engle

من كرو�سويك�س )� ،(Crosswicksآب�/أغ�سط�س 1988م
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عاديا .بل ُيكن ُ
أ�صل،
َي�س كتابًا � ً
لي�س هذا الكتاب كتابًا ًّ
القول �إ َّنه ل َ
�شجاع عندما َّقرر �أن
نتاج ُمف َع ٌم بامل�شاعر ملا َف َعلَه � ٌ
إن�سان ٌ
بل بالأحرى هو ٌ
ويفح�صه ح َّتى ي�ستطي َع �أن َيف َهم ما يجب �أن نفعله
يواج َه �أملَه ال�شديد
َ
قوع الأمل وا ُحلزن الناجتَني عن
يف هذه احلياة ،التي علينا فيها �أن نتو َّق َع ُو َ
جدا
أ�شخا�صا قليلني ًّ
حبَّ � .إن من الإن�صاف �أن نقولَ � َّإن � ً
فقدان َمن ُن ُّ
وربا من الإن�صاف �أن نقولَ � َّإن عد ًدا
أليف ٍ
ي�ستطيعون ت� َ
كتاب كهذاَّ ،
�أقلَّ من النا�س ُيكن �أن ُي ِقدموا على ت�أليف كتاب مثل هذا ح َّتى و� ْإن
بعد ميلكون اجلر�أة على ن�شره
كان هذا يف ا�ستطاعتهم ،وعد ًدا �أقلَّ و�أقلَّ ُ
بعد االنتهاء من كتابته.
كتب من قبلُ كتابًا عن الأمل
زوج �أ ِّمي� ،سي� .أ�سِ .لوي�س ،قد َ
كان ُ
(‘‘م�شكلة الأمل’’ ]1940 ،[The Problem of Painم) ،ومل ُيكنِ الأمل
خرب ًة غريبة عنه .لقد اخترب ال ُفقدان يف طفولته عندما ُت ُو ِف َّيت �أ ُّمه ملا
أي�ضا فُقدان الأ�صدقاء عرب ال�سنني،
�سن التا�سعة ،كما اخترب � ً
كان يف ِّ
العاملية الأولى ،وغريهم
ُ
بع�ض ُهم َف َق َد ُهم على �أر�ض املَعركة � َّإب َان احلرب َّ
أي�ضا عن ال�شعراء العظام و�أغنياتهم
َف َق َد ُهم ب�سبب املر�ض .كما كتب � ً
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عن ا ُحل ِّب .غري � َّأن ما مل يكن لتعليمه �أو خربا ِته �أن ُت ِع َّد ُه الختباره هو
اجتماع ا ُحل ِّب ال َعظيم ،وال ُفقدان الأليم ،و ُهما يف الواقع
اخترب ُه عند
ِ
ما َ
جهان ل ُعملة ِ
َو ِ
واحدة .ال َف َرح الغا ِمر الذي ن�شعر به عند العثور على
ال�ضربة ِ
القا�صمة التي نتل َّقاها
أعده اهلل لنا والفو ِز بهَّ ،ثم َّ
ال�شريك الذي � َّ
فقد ذلك ال�شريك ،وهذا هو الإف�ساد الذي يحاول ال�شيطان
عندما نَ ُ
لعطية اهلل العظيمة املتم ِّثلة يف �أن ُن ِح َّب و ُن َح َّب.
با�ستمرا ٍر �أن يعمله َّ
�شري �إلى هذا الكتاب يف �سياق احلديث ،يجب �أال نح�سبه
عندما ُن ُ
يدر َ�س
درا�سة
مو�ضوعية عا َّمة عن الفقدان ،بل َّ
ق�ص ُة َر ُجلٍ َّقر َر �أن ُ
َّ
ين
الفقدان الذي اختربه كي يفهمه ،ويف النهاية هز َم َّ
ال�شللَ الوجدا َّ
بعد تلك ال�ضربة ِ
ال�ساحقة التي تل َّقاها.
أ�صابه َ
الذي � َ
ا�ستثنائي،
مهما هو � َّأن
الكاتب رجلٌ
َ
� َّإن ما يجعلُ هذا الكتاب كتابًا ًّ
ّ
كاتبني،
أي�ضا امر�أة
ينوح عليها هي � ً
واملر�أة التي ُ
ا�ستثنائية .كان كال ُهما َ
َّ
لكن الت�شا ُب ِ
هات
أكادمييا ،وكانا
كر َ�سنيَّ ،
وكانا َ
موهوبني � ًّ
َّ
م�سيحيني ُم َّ
بعيدين
�شخ�صني َ
تنتهي هناُ .يب ُهرين كيف � َّأن اهلل ُي ُ
جم َع م ًعا َ
كن �أن َي َ
ان�سجام ِ
روح ٍّي َعميق،
متا ًما بع�ضهما من بع�ض ،ويجعل منهما واح ًدا يف
ٍ
ا�سم ُه ال َّزواج.
ُ
لقد كان جاك (�سي� .أ�سِ .لوي�س) ً
أكادميي ُته البارزة،
رجل َّ
ت�سببت � َّ
وقدرا ُت ُه الفكر َّية يف َعز ِل ِه َعن الكثري من الب�شر .لقد كان هناك قليلون
جدا من �أقرانه ِميك ُن ُهم �أن يجادلوه ويحاوروه ،وه�ؤالء الذين ي�ستطيعون
ًّ
تقاربوا َّ
و�شكلوا َجماع ًة �صغري ًة ب�صداقة قو َّية
أنف�س ُهم قد َ
ذلك ،وجدوا � َ
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ال�شذَ رات’’ ) ،(The Inklingsوهي اجلماعة التي تركت لنا
ُعرفَت ِب ْا�سم ‘‘ َّ
ُتراثًا ثر ًّيا من الأدب .جاي� .آر� .آر .تولكني ) ،(J. R. R. Tolkienوجون واين
) ،(John Wainوروجر الن�سلن غرين ) ،(Roger Lancelyn-Greenونيڤيل
الر�سمي.
التجمع غري
كوغهيل ) -(Neville Coghillكانوا من بني ذلك ُّ
ّ
وا�سمها يف امليالد
�أ َّما هيلني جوي غري�شام )ُ ،(Helen Joy Gresham
�شار �إليها يف هذا
هيلني ديڤيدمان ) ،(Helen Davidmanوهي التي ُي ُ
ال�سيدة الوحيدة التي �صادفها جاك
الكتاب باحلرف ‘‘هـ’’ ،فكانت َّربا ِّ
القراء ِة ،ووا�سع َة ِّ
االطالع مثلما
وكانت ِن ًّدا ًّ
فكريا له ،فقد كانت غزير َة َ
الفوالذية .فلم
كان هو .كما �أ َّنهما ا�شرتكا يف �شي ٍء �آخر ،وهو الذاكرة
َّ
ين�س جاك � َّأي �شي ٍء ق ََر�أه ،وال هي فعل َْت.
َ
إيرلندية (فهو من
الو�سطى ال َّ
كانت ن�ش�أ ُة جاك َخليطًا من الطبقة ُ
بلفا�ست حيث كان يعمل والده كا ِت َب َع ٍ
دل يف َمكمة ال�شرطة)
إنكليزية يف بدايات القرن الع�شرين -وهو الع�صر
الو�سطى ال َّ
والطبقة ُ
ال�شخ�صي وااللتزام التا ِّم نحو
الذي كانت فيه مفاهيم ال�شرف
ِّ
ين
الكلمة ،ومبادئ
الفرو�سية والأخالق ،ال تزال ُتل َّقن للولد الربيطا ِّ
َّ
ديني .كانت كتابات �إي .ني�سبت
ب�إ�صرار والتزام يفوقان � َّأي التزام ّ
أي�ضا روديارد كيپلنغ
وربا � ً
) ،(E. Nesbitووالرت �سكوت )َّ (Walter Scott
عد املُ ُثل ال ُعليا التي تل َّقنها يف �شبابه.
)ُ (Rudyard Kiplingت ُّ
�أ َّما �أُ ِّمي ،فجاءت من خل َفي ٍة ُم َت ِل َف ٍة متا ًما .كانت ابن ًة لعائلة يهود َّية
الدنيا من اجليل الثاين من املهاجرين �إلى الواليات
من الطبقية الو�سطى ُّ
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أوكرانية ،و�أ َّمها من �أ�صول بولند َّيةُ .و ِل َدت
امل َّتحدة .كان �أبوها من �أ�صول � َّ
وتر َّب ْت يف حي برونك�س ) (The Bronxيف مدينة نيويورك� .أ َّما الت�شابهات
التي كانت بينهما فكانت يف ن�ش�أتهما الباكرة حيث َّمتيز كلٌّ منهما بذكا ٍء
ا�ستثنائية قادرة على ا�ستح�ضار
أكادميية وذاكرة
َّ
ملحوظ م�صحوبًا مبوهبة � َّ
امل�شاهد بدقَّة وحيو َّية .و�صلَ كلٌّ منهما �إلى الإميان بامل�سيح عرب الطريق
ال�صعب :من الإحلاد �إلى الال�أدر َّيةً ،
و�صول �إلى الإميان باهلل
الطويل َّ
بامل�سيحية ،كما مت َّت َع كالهما بنجاح الفت يف درا�ستهما
عمو ًماَّ ،ثم الإميان
َّ
اجلامعية .ت� َّأخر جاك يف درا�سته ً
الوطني يف
قليل ب�سبب �أداء الواجب
َّ
ِّ
ال�سيا�سي والزواج.
العاملية الأولى ،وت� َّأخ َرت �أ ِّمي ب�سبب الن�شاط
احلرب َّ
ِّ
كُ ِت َب الكثري عن حيا ِت ِهما ولقائهما ِ
حقيقيا،
وزواجهما ،منه ما كان ًّ
ثوب الواقع ،وواق ًعا
خياليا يرتدي َ
خياليا (ومنه ما كان ًّ
ومنه ما كان ًّ
يخت�ص بهذا
يلب�س ثوب اخليال) َّ
أهم من َّ
الق�صة ،يف ما ُّ
لكن َ
اجلزء ال َّ
�شعاع
بات ُيرى ك�أ َّنه ٌ
الكتاب ،فهو ا ُحل ُّب الكبري الذي منا بينهما ح َّتى َ
ينبعث منهما .فقد كانا عندما ي�سريان م ًعا وك�أ َّنهما ُماطان بهالة ناجت ٍة
ُ
عن ذلك ا ُحل ِّب الكبري.
يت�ضم ُنه هذا الكتاب،
وح َّتى نفهم القليلَ عن الأمل الذي َّ
احلب الذي منا بينهما.
وال�شجاعة التي ُي ِّثلها ،يجب �أ َّو ًل �أن ُندركَ طبيع َة ِّ
ال�شخ�صني الرائ َعني يتقاربان بداية بو�صفهما
دت هذين
لقد �شا َه ُ
َ
كنت
طو ٍر
حبيبني .لقد ُ
�صدي َقنيَّ ،ثم َ
زوجني يف َت ُّ
أخريا َ
ا�ستثنائي ،و� ً
ٍّ
احلب.
جزءا من �صداقتهما ،ومن زواجهما ،لك ِّني ُ
وقفت بعي ًدا عن ِّ
ً
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وبقويل هذا ،ال �أعني بتا ًتا �أ َّنه جرى ا�ستبعادي عم ًداَّ � ،إنا كان ُح ُّبهما
أكون ُج ًزءا منه.
�شي ًئا ال ينبغي ،وال ُيكن� ،أن � َ
نت يف ال�سنني الأولى ملرحلة
ح َّتى يف ذلك الوقت ،عندما كُ ُ
أ�شعر بال�سعادة
كنت � ُ
املُراهقةُ ،
أقف بعي ًدا و�أُراقب َّ
احلب ينمو بينهما و� ُ
�شوب ًة ِ
ببع�ض ا ُحلزن وا َخلوف؛ ل ِّأن
من �أجلهما .لقد كانت �سعاد ًة َم َ
مقد ًرا لهذه الأوقات
كنت �أعر ُِف ،كما كان جاك و�أ ِّمي يعرفان� ،أ َّنه كان َّ
ُ
تكون ق�صري ًةَّ ،ثم تنتهي باحلزن والأ�سى.
ال�سعيدة �أن َ
إن�سانية تنتهي بالأمل؛
ْ
علي �أن �أتع َّل َم �أنَّ كلَّ العالقات ال َّ
لكن كان َّ
فهذا هو الثمن الذي يتقا�ضاه ال�شيطانُ م َّنا ،ب�سبب عدم كمالنا ،يف مقابل
امتياز ا ُحل ّب .لقد َم َّك َنتني مرون ُة �شبابي ومتانته من َت َُّمل موت �أ ِّمي ،فقد
احلب لأكت�شفها ،ودون ٍّ
�شك �سي� ُؤول ال ُأمر
لدي � ٌ
كانت َّ
أنواع �أُخرى من ِّ
�إلى �أن �أفقدها �أو تفقدين� .أ َّما جاك ،فقد كانت تلك نهاي َة ما َح َر َمته احليا ُة
منه على مدى ٍ
وقت طويلَّ ،ثم � َأغر ْته به بره ًة من الزمن مثل وعد عقيم مل
املروج الزاهي ُة ب�أ�ش َّعة ال�شم�س
ُيح َّق ْق يف النهاية .مل ت ُع ْد هناك لدى جاك ُ
كنت �أ�ستطيع �أحيانًا �أن �أراها يف حياته � َّإنا ِب َل ٍون باهت) ،ونور احلياة
(و� ْإن ُ
أعتمد عليه� ،أ َّما امل�سكني جاك ،فقد
لدي جاك ل َ
وال�ضحك .لقد كان َّ
(لكن دون �أن َّ
علي).
كنت لديه ْ
يتمكن من االعتماد َّ
�صغريا يف
لقد ُ
كنت ً
دائما �أنتظر ال ُفر�صة كي �أ�شرح � ًأمرا واح ًدا ً
م�صدرا ل�سوء الفهم .ي�شري جاك �إلى حقيقة
دائما
هذا الكتاب ،وكان ً
ً
ذكر �أمامي � ًأمرا
�أ َّنه �إذا َ
جاء ِذ ُكر �أ ِّمي ،فقد �أبدو ُم َر ًجا كما لو كان قد َ
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ِّيت
ً
فاح�شا� .إ َّنه مل يفهم ،وهذا �أمر غري معتاد بتا ًتا عنده .عندما ُت ُوف ْ
نتاجا ل َنح ِو �سبع �سنوات
�سن الرابعة ع�شرةُ ،
والدتيُ ،
كنت يف ِّ
وكنت ً
الربيطانية .لقد كان الدر�س الذي تعلَّم ُته
إعدادية
من ثقافة املدار�س ال َّ
َّ
�شدة � َّإب َان ذلك الوقت ،هو � َّأن �أكرث الأمور التي ميكن �أن ت�صيبني
ب�أكرث َّ
باخلزي ،هو �أن � ِ
الربيطانيون ال
أنفج َر يف البكاء �أمام النا�س .الرجال
ُّ
أعلم �أ َّنه لو تكلَّم جاك معي عن �أُ ّمي ،ف� ِّإن �س�أبكي دون
يبكونِّ � .إن � ُ
م�صدر
أي�ضا �أ َّنه �سيفعل ال َأمر ذاته .لقد كان هذا
توقُّف ،والأ�سو�أ � ً
َ
َّمت
حو ثالثني �سنة ،ح َّتى تعل ُ
�شعوري بالإحراج .لقد ا�ستغرقَني ال ُأمر نَ َ
أبكي دون ال�شعور باخلزي.
�أن � َ
وجدانيا يف ب�ستان
هذا الكتاب هو �أ�شبه ب�إن�سان ُي ِّعري نف�سه
ًّ
يخ�صه .يحكي هذا الكتاب عن درجة من الأمل
‘‘ َجث�سيماين’’ الذي ُّ
وال�شعور باخلواء الناجتَني عن ٍ
فقدان ال يختربه �سوى قليلني م َّنا .فكلَّما
تعر َ�ض
كان ُّ
أليما .وكلَّما كان الإميانُ ًّ
كبريا ،كان ال ُفقدان � ً
احلب ً
قوياَّ ،
�شيطانية �أقوى.
لهجمات
َّ
النف�سي الناجت من
تعر ُ�ض فيه جاك للأمل
يف الوقت نف�سه الذي َّ
ِّ
الفكري الناجت عن ثالث �سنوات من
أي�ضا الأ َمل
الرت ُّمل ،كان يعاين � ً
َّ
اجل�سدي ب�سبب ه�شا�شة العظام،
م�ستمر ،والأمل
احلياة يف خوف
َّ
ّ
وغريها من الأمرا�ض ،عالو ًة على ال ِ
إرهاق الناجت من مت�ضية الأ�سابيع
امل�ستمرة بزوجته املح َت َ�ضرة .لقد َت َع َّر َ�ض ذه ُنه ل َقد ٍر
الأخرية يف العناية
َّ
يتحملَه � ُّأي �إن�سان �سوى �سي.
ال ُي َّ
�صدق من التو ُّتر الذي ال ُيكن �أن َّ
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�أ�سِ .لوي�س .لذا جل�أ �إلى كتابة �أفكاره ،وتفاعله مع هذه الأفكارُ ،م ً
اول
تع�صف بذهنه.
بع�ضا من املعنى يف ِغمار الفو�ضى التي كانت
ُ
يجد ً
�أن َ
ق�صد �أن ُي َن�ش َر
ويف الوقت الذي كان يكتب فيه هذه الأفكار ،مل يكن َي ُ
�شعر عندما قر�أه يف
هذا ال�سيل النازف من الأفكار وامل�شاعر ،لك َّنه َ
الحق ،ب�أ َّنها َّربا تكونُ نَو ًعا من املعونة ل َغريه َّممن يعانون مثلَ َ
تلك
وقت َ
والوجدانية التي يفر�ضها علينا الفقدان.
الفكرية
املُعاناة َّ
َّ
ُن ِ�ش َر هذا الكتاب � َّأو ًل حتت اال�سم املُ�ستعار �أن .دبليو .كلريك،
وب�سبب الأمانة ال�شديدة والب�ساطة املُخرتِقة التي َّمتيز بها هذا
دائما َقولُ
يتمي َز بها ً
أثري ٌ
الكتاب� ،صار له ت� ٌ
نادر� .إ َّنها القوة التي َّ
احلقيقة كما هي.
اختب ُه
وح َّتى ي�ستطي َع
ُ
القارئ �أن ُي ِّقد َر �أعماقَ ال َفقد الذي َ َ
يفهم املزيد عن الأو�ضاع التي �أحاطت بلقاء جاك
ِلوي�س ،من ِّ
املهم �أن َ
و�أ ِّمي وعالقاتهما النا�شئة .كان �أبي (الروائي دبليو� .أل .غري�شام [W.
ُّ
] )L. Greshamو�أ ِّمي حا َّد ِي الذكاء واملوهبة ،وكان ُهناك الكثري من
ترب ْت �أ ِّمي بو�صفها ملحد ًةَّ ،ثم
ال�صراعات وال�صعوبات يف زواجهماَّ .
ت�ستمر ُم َنخ ِدعة وق ًتا
ي�سم ْح لها ذكا�ؤها
ُّ
�شيوعية .مل َ
�صارت َّ
الفطري �أن َّ
ووجد ْت
ً
طويل بهذه الفل�سفة( ،ويف ذلك الوقت تز َّوجت بوالدي) َ
وواقعية.
َ
نف�سها تبحث عن �شيء �أكرث �صدقًا َّ
وقعت على �أعمال الكاتب
ويف �أثناء قراءتها للكثري من الك َّتابْ ،
لف ِق�شر َة
إنكليزي �سي� .أ�سِ .لوي�س،
ووجدت بوا�سطة كتاباته � َّأن َخ َ
ال ِّ
ْ
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ين التي ُت ِّ
غطي الكنائ�س املنظَّ مة حول
اله�شا�شة وال�ضعف الإن�سا ِّ
الفل�سفية
ونقي تتهاوى �أمامه كلُّ الأطروحات
َّ
العامل ،يقبع َح ٌّق �صادقٌ ٌّ
عقل
بقراءتها م�ؤلَّفات ِلوي�س �أ َّنها ُتقابل ً
أدركت � ً
امل�صوغة مبهارة .و� ْ
أي�ضا َ
�ضوح وا ِحل َّدة.
الو ِ
كان ح َّتى ذلك احلني ال ُي�ضاهيه عقلٌ �آخر يف قَد ِر ُ
وكما هي احلال لكلِّ امل�ؤمنني ا ُجل ُدد ،كان لديها الكثري من الأ�سئلة،
فبد�أت يف الكتابة �إليه .وا�ستطاع جاك يف احلال �أن ُي ِّي َز ر�سائلها من بني
الر�سائل؛ لأ َّنها كانت ر�سائلُ َت�شي هي الأخرى بعقلٍ ُم َّيزٍ ،ونَ َ�ش�أت
بينهما �صداقة على م�ستوى الكتابة والقراءة.
يف عام 1952م ،كانت �أ ِّمي ت�ؤ ِّل ُف كتابًا عن الو�صايا ال َع�شر (‘‘دخان
فوق اجلبل’’ ] :[Smoke on the Mountainمن�شورات و�ستمن�سرت،
ال�سفر �إلى �إنكلرتا
1953م) .ويف �أثناء تعافيها من مر�ض خطريَّ ،قر َر ِت َ
ل ُتنا ِق َ�ش الكتاب مع �سي� .أ�سِ .لوي�س .كانت �صداقته ون�صائحه ُمرثِي ًة
ن�صائح �أخيه دبليو� .إت�شِ .لوي�س (W. H.
�إلى ٍّ
حد بعيد ،وكذلك كانت ُ
أي�ضا.
قدير � ً
) ،Lewisوهو م� ِّؤر ٌخ ٌ
وكاتب ٌ
وعند عودة �أ ِّمي �إلى الواليات امل َّتحدة ،اكت�شفت (وهي التي
إنكليزية) � َّأن زواجها ب�أبي قد و�صل �إلى ِّ
خط
�صارت عا�شق ًة للثقافة ال َّ
النهاية .وبعد الطالقُ ،هرِعت �إلى �إنكلرتا و�أخذتني و�أخي معهاِ .ع ْ�شنا
هناك َّمدة يف لندن .ومع �أ َّنه جرى تبادل الر�سائل ما بني �أ ِّمي وجاك،
نادرا ما كان ي�أتي �إلى لندن ،التي مل
ف� َّإن جاك مل ي ُز ْر منزلنا؛ فهو ً
عجبا بها .ويف ذلك الوقت مل ُيكن هو و�أمي � َّإل �صدي َقني على
ُيكن ُم ً
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ٍ
م�ساعدات كثري ًة
الفكري .غري �أ َّننا تل َّقينا ،مع �آخرين كثريين،
امل�ستوى
ِّ
من ال�صندوق الذي كان يديره.
تكون
�شعر ْت �أ ِّمي ب� َّأن لندن مدين ٌة كئيبة ،و�أرادت �أن َ
مبرور الوقتَ ،
بال ُقرب من دائرة �أ�صدقائها يف �أك�سفورد ،مبَن فيهم جاك ،و�أخوه وارين،
أظن � َّأن من
فارر )ُّ � .(Kay and Austin Farrer
و�آخرون مثل كاي و�أو�سنت َ
التب�سيط املُ ِخلِّ والقفز �إلى اال�ستنتاجات �أن نقول � َّإن داف َعها الوحيد
من االنتقال �إلى �أك�سفورد هو �أن تكون بال ُقرب من جاك ،لك َّنه كان
عامل ُم ِ
دون ٍّ
�سه ًما.
�شك ً
الق�صري الذي �أم�ضَ يناه يف هيدنغتون )(Headington
الوقت
كان ُ
ُ
ليزورنا يف بيتنا
بالقُرب من �أك�سفورد ،ك�أ َّنه بداية حلياة رائعة .كان ي�أتي َ
عدة .لقد كان �أي�ضً ا يف
�سرحا لنقا�شات فكر َّية َّ
�أ�صدقاء �أع َّزاء َّ
عدة ،وكان َم ً
ذلك الوقت� ،أن َّ
توط َد ِت العالق ُة ما بني جاك و�أ ِّمي ،وبد�أت معاملها ت َّت�ضح.
العميق الذي بد�أه
العاطفي
التعلُّق
َ
� ُّ
أظن � َّأن جاك كان يقاوم َ
َّ
ظن خمط ًئاَّ � ،أن مثل
�سيما �أ َّنه َّ
يجمعه ب�أمي ،والذي بد�أ ُيدركه ،ال َّ
غريبا عن طبيعته .كانت �صداقتهما على م�ستوى
هذا الأمر ُي ُّ
عد ً
مريحا ومل ُي ِث � َّأي ا�ضطراب على �صفحة وجوده .لك َّنه
�
أفالطوين � ًأمرا ً
ٍّ
أي�ضا
بقو ٍة تدفعه ،لي�س فقط نحو الإدراك
الداخلي ُحل ِّبه لها ،بل � ً
�شعر َّ
َ
ِّ
القوة من �إدراكه
لالعرتاف
العلني بذلك ّ
احلب .لقد ن�ش�أت هذه َّ
ِّ
املباغت باقرتاب فقدانه لها.
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حبه لها ب�صور ٍة
قا�سيا � َّأن مو َتها ت� َّأجل مبا يكفي كي َ
َّربا كان ً
ينمو ُّ
عطي ٍة �أعطاه
كاملة ح َّتى �إ َّنها مل ْأت حيا َته بالكامل ً
حا�سبا � َّإياها �أعظَ َم َّ
مكان ٍ
اهلل � َّإياها يف كلِّ حياتهَّ ،ثم ما َت ْت وتر َك ْته وحي ًدا يف ٍ
جديد �صن َعه
ح�ضورها يف حياته ،ومل يعرف كيف ميلأه بعد �أن رحل َْت.
ُ
يقدمه
ال�سكيب من الأمل الذي ِّ
� َّإن ما يكت�شفه كثريون م َّنا ،يف هذا َّ
جي ًدا ما يتكل َُّم عنهَّ � .إن َمن �ساروا م َّنا يف هذا
لنا ِلوي�س ،هو �أ َّننا ُ
نعرف ِّ
الدرب نف�سه� ،أو ي�سريون الآن فيه و ُهم يقر�أون هذا الكتاب ،يكت�شفون
وحدنا كما ظن َّنا.
�أ َّننا يف النهاية ل�سنا َ
كتب �سي� .أ�سِ .لوي�س الكثري من الفكر الوا�ضح وال�صحيح،
لقد َ
وهو ُم ِّفك ٌر َّ
وم�سيحي
وحدة ذهنه من فهم الكثري،
مك َنه و�ضوح تعبرياته َّ
ٌّ
أي�ضا على وجهه
�شديد الب�أ�س والت�صميم .و َمع هذا ،فقد �سقطَ هو � ً
قوي ُ
ٌّ
ٍ
أي�ضا ُمرت ِّن ًحا
�ضم
عا�صف من الأفكار وامل�شاعر املت�ضاربة ،وحاول � ً
يف ِخ ٍّ
الهوة املظ ِلمة لل ُفقدان
�أن َ
يبحث عن معونة و�إر�شاد وهو يهوي عمي ًقا يف َّ
جد هو كتابًا مثل هذا ُير�شده ويعزيه� .إذا مل جند
وال َّنوحَ .لكم مت َّن ُت �أن َي َ
راح ًة يف العامل من حولنا؛ ومل جند عزا ًء يف ُ�ص ِ
راخنا �إلى اهلل� ،إذا مل ُت ِد
كلُّ هذه الأ�شياء ،فعلى الأقلُ ،يكن �أن ُيعي َننا هذا الكتاب ونحن ِ
نواجه
قليل’’.
هم �أقلَّ ً
نَوحنا وفقداننا .ف َُّربا يج َع ُلنا ٌ
كتاب كهذا ‘‘ ُن�سيء ال َف َ
كتاب ‘‘جاك� :سي� .أ�سِ .لوي�س
للمزيد من القراءة� ،أقرتح َ
1
و�أوقاته’’ ) (C. S. Lewis and His Timesمل�ؤ ِّلفه جورج �ساير (Goerge
1) Harper & Row, Crossway Books 1988.
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عد �أف�ضل �سرية حياة عن �سي� .أ�سِ .لوي�س؛ وكتاب
) ،Sayerوالذي ُي ُّ
ال�شخ�صية لأ ِّمي ،وهو بعنوان
ليل دور�سيت ) (Lyle Dorsettعن ال�سرية
َّ
‘‘ َّثم ح�ضر اهلل’’( (And God Came In) 2ماكميالن .)1983 ،Macmillan
أرا�ض
وللح�صول على ر�ؤية من داخل احلياة الأُ َ�س َّرية� ،أ�شري �إلى كتابي ‘‘� ٍ
ربيعية’’( (Lenten Lands) 3ماكميالن  ،1988 ،Macmillanهاربر �سان
َّ
فرن�سي�سكو .)1994 ،Harper San Francisco
دوغال�س �إت�ش .غري�شام

)(Douglas H. Gresham

2) Macmillan, 1983.
3) Macmillan, 1988; HarperSanFrancisco, 1994.
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١
م�شاعر ال َّنوح ُت�شبه اخلوف� .أنا ل�ست خائ ًفا،
َل ي ُقل يل � ٌ
أحد من قبل � َّأن َ
لكن ما �أ�ش ُع ُر به ُي�شبه اخلوف .احلركة ذاتها يف املعدة والتو ُّتر ذاته،
َّ
التثا�ؤب وال�شعور املُتكرر بالرغبة يف َالبلْع.
يف � ٍ
ال�سكْ ر� ،أو
أوقات �أخرى �أ�ش ُع ُر َ
كمن يعاين حالة ب�سيط ًة من ُّ
مرئية
كمن َت َع َّر َ�ض
الرجتاج يف ّ
ٍ
َ
املخ .كما يوجد ما ُي�شبه �ستارة غري َّ
تف�صل بيني وبني العاملِ � .أج ُد �صعوب ًة يف تل ِّقي ما يقوله الآخرون� .أو
يلفت انتباهي.
َّربا � ُ
أجد �صعوب ًة يف الرغبة يف تل ِّقيه؛ فكلُّ ما ُيقال ال ُ
ي�صري فيها
يكون النا�س حويلُ � .
أريد �أن َ
لك ِّني � ُ
أخاف من الأوقات التي ُ
البيت فارغًا .لي َت ُهم يبقون معي ،ويتكلَّمون بع�ضهم مع بع�ض ال معي!
هناك حلظات غري متوقَّعة بتا ًتا ،عندما �أ�شعر ب�شي ٍء ما يف داخلي
جدا،
كثريا ًّ
كثريا ،لي�س ً
يحاول �أن ُيطم ِئنني وي�ؤكِّ َد يل � ِّأن يجب � َّأل �أعب�أَ ً
نت �سعي ًدا قبل �أن �ألتقي
احلب ال ُي ِّثل ُممل حياة املرء .لقد كُ ُ
و�أنَّ َّ
النا�س
‘‘هـ’’� .إنَّ َّ
�سمى ‘‘م�صادر’’ .عاد ًة ما يتغل َُّب ُ
لدي الكثري َّمما ُيكن �أن ُي َّ
على مثل هذه الأمورَّ .هيا! يجب � َّأل �أكون بهذه الدرجة من ال�سوء� .إ َّنني
وت
�أ�شعر باخلزي عندما �أ�ستمع �إلى ذلك ال�صوت يف داخلي ،لك َّنه َ�ص ٌ
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منطقيا بع�ض ال�شيءَّ .ثم ت�أتي وخز ٌة مباغت ٌة من الذكريات احلامية،
يبدو ًّ
فيتال�شى كلُّ ذلك ‘‘املنطق’’ مثلما حترتق منلة يف نار املحرقة.
الدموع والأمل
َّثم من هذا املوقف العقال ِّ
ين البارد� ،أر َت ُّد �إلى ُّ
ِ
حلظات الأمل؛ فهي على
ف�ضل عليها
وال�شفقة على الذات� .أكاد �أُ ِّ
التمرغَ فيه
لكن غمار َّ
الأقل نظيفة و�أمينةَّ .
ال�شفقة على الذات وذلك ُّ
بلزوج ٍة كريه ٍة ُي�صيبني باال�شمئزاز .وح َّتى عندما �أفعل ذلك �أُد ِر ُك � ِّأن
أ�سمح لذلك املزاج ب�أن يتملَّكني،
�أ�سيء �إلى ‘‘هـ’’ نف�سها .فعندما � ُ
احلقيقية ُدمي ًة �أبكي كطفلٍ على
لت باملر�أة
�أكون عندها قد َ
ا�ستبد ُ
َّ
أ�شكر اهلل ل َّأن ذكراها ال ُ
قوي ًة ح َّتى �إ َّنها ال ت�سمح يل مبثل
تزال َّ
فُقدانهاُ � .
قوية هكذا؟).
ذلك املزاج( .لكن هل �ستظلُّ الذكرى َّ
�صح ًّيا و�سري ًعا ومفتول
مل تكن ‘‘هـ’’ هكذا بتا ًتا .لقد كان ذه ُنها ِّ
الع�ضالت ٍ
ِ
ذهن ال تقوى العاطفة �أو ِّالرقَة �أو الأمل على جتريده
كفهدٌ -
ي�شتم � َّأي َهبوب خافت لريح الريا ِء �أو ال ُهراء،
من �أ�سلحته .لقد كان ذه ًنا ُّ
يحدث .كم من َّمر ٍة ف ََ�ض َحت ما � ُ
أقول
فين َق ُّ�ض عليك قبل �أن ُتدرك ما ُ
َّمت � َّأل �أتل َّف َظ �أمامها ب�أ َّية حماقة � َّإل �إذا
كالم فارغ! ف�سرعان ما تعل ُ
من ٍ
كنت �أفعل ذلك بدافع الرغبة اخلال�صة يف املزاح -وها وخزة مباغتة من
ُ
كنت بو�صفي
الذكريات احلامية تتملَّكنيَ .ل �أكُ ن بتا ًتا �أقلَّ �سخاف ًة َّمما ُ
حبيب ‘‘هـ’’؛ فهي قادرة على ف َْ�ض ِح � ِّأي قد ٍر من ال�سخافة.
�صاب به النائحون.
مل ُيخربين � ٌ
أحد من قبل ب�ش�أن الك�سل الذي ُي ُ
أكره �أن �أبذلَ �أقلَّ
فبا�ستثناء عملي -حيث ُ
تدور ال َع َجلة كاملُعتاد -ف� ِّإن � َ
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قد ٍر من اجلَهد .لي�س فقط الكتابة ،بل ح َّتى قراءة ر�سالة تبدو يل ك�أ َّنها
ين�سحب ال ُأمر كذلك على حالقة الذقن .فماذا ُي ِه ُّم الآن
هد جاهد.
َج ٌ
ُ
يبحث
البائ�س ُ
� ْإن كانت حليتي خ�شن ًة �أم ناعمة؟ يقولون � َّإن الإن�سان َ
إن�سان الذي
لكن ال َ
عما ُيلهي به نف�سه -عن �شي ٍء ُيخرجه من نف�سهَّ .
َّ
عب َ
بل َغ مب َل َغه من ال َّت ِ
يف�ضلُ  ،عندما يحتاج �إلى ِدثا ٍر
والك َ�سل ،ف�إ َّنه ِّ
�إ�ضا ٍّيف يف ليلة باردة� ،أن يظَ لَّ يف مكانه يرجتف من الربد على �أن يقو َم
ِ
علي �أن �أفهم ال�سبب الذي
ويح�ض َر لنف�سه ً
غطاء .لقد َ
�صار من ال�سهل َّ
مهندمني ،وينتهي بهم الأمر وقد �صاروا
يجعل الوحيدين ي�صريون غري َ
ق َِذرين و ُمثريين لال�شمئزاز.
إزعاجا
ويف ذلك الوقت �أت�ساءل� :أين اهلل؟ وهذه �أكرث الأعرا�ض � ً
جدا� ،إ َّنك ال ت�شعر باحلاجة
يف ال َّنوح .عندما تكون �سعي ًدا� ،سعي ًدا ًّ
نوع من
ت�شعر ب� َّأن مطالباته عليك هي ٌ
�إليه ،وتكون �سعي ًدا ح َّتى �إ َّنك ُ
الت�شتيت ،و�إذا تذكَّ ر َته َّ
بال�شكر ،ف�سي�ستقبلك بالأح�ضان،
َهت نحوه ُّ
وات َ
وقت احلاجة املُ ِل َّحة ،وعندما
تق�ص ُده َ
لكن عندما َ
�أو هكذا �ست�شعرْ .
الرياح ،فما الذي �س َت ِجده؟
تذهب كلُّ �أ�شكال ال َع ِون الأخرى � َ
أدراج ِّ
ب�شد ٍة يف وجهك ،وت�سمع �صوت غلق املزالج من
ُ
و�صد َّ
�ستجد بابًا ُي َ
يخي ُم ال�صمت بعد ذلكَّ .ربا يف ذلك
الداخل َّمرة ،بل َّمر َتنيَّ .ثم ِّ
رت وق ًتا �أطول ،ت�أكَّ د ال�صمت .لي�ست
الوقت تبتعد بعي ًدا .فكلَّما انتظَ َ
بيت فارغ ال َي ُ
أحد .بل هل كان
�سك ُن ُه � ٌ
هناك �أ�ضوا ٌء يف النوافذ .رمبا هذا ٌ
أحد من قبل؟ لقد كان يبدو م�سكونًا .وباليقني نف�سه الذي يبدو
ي�سك ُنه � ٌ
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جدا ك�آ ِم ٍر ونا ٍه يف
به الآنَ فارغًا .ماذا ُيكن �أن يعني هذا؟ ملاذا يح�ضر ًّ
ال�شدة حينما نحتاج �إليه ليكونَ ُمعي ًنا؟
وقت الرخاء ،ويختفي يف وقت َّ
بع�ضا من هذه الأفكار على ‘‘�س’’ بعد ظهر
حاولت �أن � َ
أعر�ض ً
ُ
لي�سوع امل�سيح عندما َ�ص َرخ:
حدث � ً
نف�سه َ
أي�ضا َ
اليوم ،فذَ كَّ َرين � َّأن ال َأمر َ
لكن هل يجعلُ هذا ال َأمر
‘‘�إلهي� ،إلهي َمل تركتني؟’’ �أعلم ذلكْ .
�أ�سهلَ َف ْه ًما؟
لكن
لي�س � ِّأن (على ما �أعتقد) يف خطر كبري �أن � َ
أفقد �إمياين باهللَّ .
اال�ستنتاج
أومن بهذه الأمور املُخيفة عنهَّ � .إن
اخلطر
احلقيقي هو � ْأن � َ
َ
َ
َّ
الذي �أخاف منه لي�س �أن �أقولَ �‘‘ :إذًا اهلل غري موجود’’ ،بل �أن �أقولَ :
نف�سك �أكرث من ذلك’’.
‘‘هذا هو اهلل بالفعل .فال َ
تخد ْع َ
�شيوخنا وقالواُ ‘‘ :
لتك ْن م�شيئ ُتك’’َ .فكم من َّمر ٍة كُ ِب َت
خ�ض َع ُ
الرعب ال�شديد والتظا ُهر با ُحل ّب! �أجل ،بكلِّ
اال�ستياء املَرير بوا�سطة ُّ
العملية.
ت�أكيد ،تظا ُه ٌر جرى ارتدا�ؤه لإخفاء َّ
دون ّ
غائبا يف وقت حاجتنا
�شك ،من ال�سهل �أن نقول � َّإن اهلل يبدو ً
حا�ضرا
ال�شديدة؛ ذلك لأ َّنه ٌ
غائب ح ًّقا -غري موجود .لكن ملاذا يبدو ً
نطلبه؟
ًّ
جدا -ولأ ُقلْها ب�صراحة كما هي -عندما ال ُ
لقد فعلَ الزواج � ًأمرا واح ًدا يلِّ � :أن ال �أ�ستطيع يف ما بعد �أن
الد َين � ٌأمر �صنعناه من ٍ
بديل
ليكون ً
رغبات الواعية فيناَ ،
�صدق � َّأن ِّ
�أُ ِّ
عن اجلن�س .ففي تلك ال�سنوات القليلة التي ا�ستمتعنا فيها �أنا و‘‘هـ’’
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والواقعي ،والذي
والرومان�سي
الر�صنيِ واملَر ِِح،
با ُحل ّبُ ،بكلِّ �أ�شكا ِلهَّ -
ِّ
ّ
رعدية ،ويف � ٍ
ريحا كان ِت ِ
عال
أحيان �أخرى ُم ً
دراميا مثل عا�صف ٍة َّ
كان �أحيانًا ًّ
كن من القلب �أو اجل�سد ظلَّ
احلذاء املنز ِّيل الناعم .ح َّتى �إ َّنه مل َ
يبق ُر ٌ
بديل عن ا ُحل ِّب ،لكان من املفرت�ض �أن نفقد
دون �إ�شباع� .إذا كان اهلل ً
احلقيقي نف�سه؟
ال�شيء
نهتم بالبديل وقد نلنا
كلَّ
ٍ
َ
اهتمام به .فلماذا ُّ
َّ
لكن لي�س هذا ما َح َدث .لقد كان كالنا ُيد ِر ُك �أ َّننا نحتاج �إلى ما هو
ْ
ٍ
ٍ
خمتلف متا ًماُ -ي�شب ُع حاج ًة خمتلف ًة
بع�ضا� -إلى �شيء
�أكرث من بع�ضنا ً
بع�ضا،
املحبني عندما يناالن بع�ضهما ً
متا ًما .فهل ُيكنك �إذًا �أن تقولَ � َّإن َّ
ف�إنهما لن يحتاجا �إلى القراءة� ،أو �إلى الأكل �أو التن ُّف�س.
قوي
منذ �سنوات َّ
عدة ،بعد وفاة �أحد الأ�صدقاء ،كان َّ
�شعور ُّ
لدي ٌ
�صار الآن يف ٍ
حال �أف�ضل .وبعد وفاة ‘‘هـ’’
با�ستمراره يف احلياة ،بل �إ َّنه َ
أح�صلَ على واحد من مئة من ذلك ال�شعور ب�ش�أنها،
تذل ُ
َّلت �إلى اهلل كي � ُ
احلديدية ،اخلواء،
املو�صد ،ال�ستارة
الباب َ
فلم ُتكن ُهناك ا�ستجابة .فقط ُ
َّ
أحمق
كنت � َ
ال�صفر املُطلقَّ �‘‘ .إن ه�ؤالء الذين ي�س�ألون ال ينالون’’ .لقد ُ
ألت� .أ َّما الآن ،ف�إذا جاء ذلك اليقني ،فلن �أثق به� .س� ُأظ ُّن �أ َّنه َن ٌوع
ملَّا �س� ُ
الذاتي بفعل �صلواتي.
من الإيحاء ِّ
عدت
مهما جرى ،يجب �أن �أجت َّنب من ُي ِّ
ح�ضرون الأرواح .لقد َو ُ
بع�ض الأمور عن تلك الدوائرَّ � .إن ِح ْفظ
‘‘هـ’’ بذلك .فقد كانت ُ
تعرف َ
جدا.
جي ٌد ًّ
الوعود التي نقطعها للأموات� ،أو ل ِّأي �شخ�ص �آخر ،هو � ٌأمر ِّ
لك ِّني بد�أت �أ�شعر ب� َّأن ‘‘احرتام رغبات الأموات’’ هي ٌّفخ ُيكن �أن
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منعت نف�سي يف الوقت املُنا�سب من �أن �أقولَ ب�ش�أن
نق َع فيه .بالأم�س ُ
�أم ٍر تاف ٍه«‘‘ :هـ» ما كانت ُلت َيد ذلك’’َّ � .إن هذا ُظ ٌلم للآخرين .ولن َّمير
ملمار�سة
ٌ
وقت طويل قبل �أن �أ�ستخد َم جملة ‘‘ما كانت «هـ» ُت ُّبه’’ ك�أداة َ
�سيف َت�ضح بالتدريج � َّأن هذه الأمور
اال�ستبداد املنز ِّيل ،ومبرور الوقتُ ،
تف�ضلها ،لي�ست �سوى ما �أف َِّ�ض ُله �أنا.
املفرت�ض �أ َّنها ِّ
أحتدث �إلى الأوالد ب�ش�أنها؛ ففي الوقت الذي �أُ ُ
حاول
ال �أ�ستطي ُع �أن � َّ
فيه �أن �أفعلَ ذلك ،يظهر على ِ
وجوههم لي�س ا ُحلزن وا ُحل ُّب ،وال اخلوف
ال�ش َفقة ،بل يظهر �أخطر �أنواع امل�شاعر العازلة بني النا�س :الإحراج.
�أو َّ
فاح�شا .ف ُهم يرجونني �أن �أتوقَّف .لقد
قلت كال ًما ً
ويبدو عليهم � ِّأن ُ
يذكرها .ال
ُ
كنت �أ�ش ُع ُر بال�شيء نف�سه بعد وفاة �أ ِّمي عندما كان �أبي ُ
�أ�ستطيع �أن �ألو َم ُهم؛ فهكذا هم الأوالد.
جمرد اخلزي الأخرق الذي دون معنى،
�أعتقد �أحيانًا � َّأن اخلزيَّ ،
يعمل عمل الرذيلة نف�سها يف منع الأفعال ال�صاحلة وال�سعادة املبا�شرة.
دائما.
ولي�س هذا يف وقت ِّ
ال�صبى فقط ،بل ً
ظن ب�ش�أن هذه
�أم هل الأوالد على ّ
حق؟ ماذا كانت ‘‘هـ’’ ل ُت َّ
كثريا ما �أعو ُد �إليها؟ هل هذه الكتابات كئيبة �إلى
الكرا�سة الرهيبة التي ً
َّ
حد املر�ض؟ لقد قر� ُأت من قبل تلك اجلملةِّ �‘‘ :إن �أ�ستلقي م�ستيقظًا
ِّ
طَوال الليلِّ � ،أفكر يف وجع الأ�سنان ،ويف البقاء َي ِقظًا طَوال الليل’’ .هذه
فدائما ما ُي ِّ
انعكا�س ُه يف َوعي ًنا،
طيف الب� ِؤ�س �أو
�شكلُ ُ
ُ
هي حقيقة احلياةً .
ل�ست فقط ُتعاين ،بل تظلُّ ِّ
تفكر
ُج ًزءا ال يتجز�أُ من الب�ؤ�س نف�سه� :أ َّنك َ
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يوم ٍ
طويل ،يبدو بال نهاية،
ل�ست فقط � ُ
أعي�ش كلَّ ِ
يف حقيقة �أ َّنك ُتعاينُ .
يوم �أُفَكِّ ُر يف � ِّأن �أعي�ش
غارقًا يف م�شاعر الفقد والنوح ،بل �أعي�ش كلَّ ٍ
تزيد
يوم غارقًا يف هذه امل�شاعر .هل هذه املالحظات التي �أكتبها ُ
كلَّ ٍ
من ذلك اجلانب -التفكري يف ا ُحلزن؟ هل ت�ؤكِّ ُد هذه املالحظات ذلك
ال�سري الرتيب يف املكان نف�سه ،وحول املو�ضوع ذاته؟ لكن ماذا ينبغي
َّ
خدر ،والقراءة ال تكفي الآن.
نوع من املُ ِّ
�أن �أفعل؟ يجب �أن �أنالَ � َّأي ٍ
فبكتابة كلِّ �شيء (كلِّ �شيء؟ ال :بل فكرة من بني كلِّ مئة فكرة)
قليل من الأمر .هكذا �س�أدافع عن هذا الأمر �أمام ‘‘هـ’’
�أ�شعر باخلروج ً
لكن بن�سبة ع�شرة �إلى واحد� ،ست�ستطيع �أن ترى ثغرة يف دفاعي.
جانبية غريبة ملا حدث يل من
لي�س فقط الأوالد ،بل هناك نتيجة َّ
�صرت � ِّ
أ�شك ُل نو ًعا من الإحراج ِّ
لكل الذين
فقدانِّ � :أن بد� ُأت �أعي � ِّأن ُ
�أُقاب ُلهم .يف العمل والنادي وال�شارع� ،أرى النا�س و ُهم يقرتبون م ِّني،
يحاولون �أن يجدوا ما يقولونهِّ ،
ويفكرون ما �إذا كانوا ‘‘�سيقولون �شي ًئا ب�ش�أن
الأمر’’ �أم ال .و�أجد نف�سي �أكره �أن يقولوا ،و�أكره � َّأل يقولوا �أي�ضً ا .بع�ضهم
يجبنون متا ًما ويبتعدون عن املواجهةً .
مثل‘‘ ،ر’’ ظلَّ يتج َّن ُبني َّمد َة �أ�سبوع.
ُ
أحب ردود فعلهم هم اليافعون َح ِ�سنو الرتبية ،الذين يقرتبون م ِّني
�أكرث َمن � ُّ
طبيب الأ�سنان ،وقد اح َم َّرت وجو ِههم،
ب�شيء من اخلوف كما لو ُ
كنت َ
ُي ِنجزونَ ال َأمرَّ ،ثم يبتعدون يف ِّاتاه احلانة ب�أق�صى ُ�سرعة ميكن �أن تظلَّ يف
خا�صة
حدود الأدب واللياقةَّ .ربا يجب َع ْزل املحزونني يف ُم�ستعمرات َّ
مثل مع�سكرات امل�صابني با ُجلذام (الرب�ص).
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�سب ٍب للإحراج ،ف�أنا عندهم رم ٌز
يرى � َآخرون � ً
أي�ضا � ِّأن �أ�سو�أ من ُم ِّ
أ�ست�شعر
�سعيدين يف زواجهما� ،أ�ستطيع �أن �
زوجني َ
للموت .عندما �أقابل َ
َ
َ
أحدنا هذا امل�صري’’.
نف�سيهما‘‘ :ذات يوم �سيلقى � ُ
� َّأن كلَيهما يقوالن يف َ
كنت �أ�شعر باخلوف ال�شديد من الذهاب �إلى �أماكن
يف البداية ُ
املف�ضلة ،غابتنا الأثرية.
كنت �أ�شعر فيها بال�سعادة مع ‘‘هـ’’ -حانتنا َّ
يقرر �أن يعو َد �إلى
لك ِّني َّقر ُ
كالطيار الذي ِّ
رت �أن �أفعلَ ذلك ب�سرعةَّ ،
التحليق يف �أ�سرع ٍ
لل�سقوط بالطائرة .على
تعر�ضه ُّ
وقت ممكن بعد ُّ
خالف ما توقَّعت ،لي�س هناك فرق .ال �أ�شعر بغيابها يف هذه الأماكن
أعتقد
أماكن �أخرى .لي�ست للأمر عالقة بالأماكنُ � .
أ�شعر به يف � َ
�أك َرث َّمما � ُ
ي�شعر ب ِغيابه يف نوع طعام� ،أكرث
�أ َّنه �إذا ُح ِر َم الإن�سان من امللح متا ًما ،فلن َ
من نوع �آخر� .سيكونُ الأكلُ عمو ًما خمتل ًفا ،كلَّ يوم ،ويف كلِّ وجبة.
نف�سه �صار خمتل ًفا يف كلِّ ٍ
مكان
ما جرى ي�شبه ذلكَّ � .إن فعلَ احلياة َ
ميتد فوق كلِّ �شيءِّ ،
ويغطي
�صار غيا ُبها مثل ال�سماءُّ ،
وكلِّ وقت .لقد َ
كلَّ �شيء.
لكن ال .لي�س ذلك دقي ًقا .هناك مكانٌ �أ�شعر فيه بغيابها �أكرث من
ْ
غريه من الأماكن ،وهو مكان ال �أ�ستطيع جت ُّنبه ،و�أعني به ج�سدي .لقد
يع�شق ‘‘هـ’’
ج�سد َمن ُ
كانت لهذا اجل�سد � ِّأهم َّي ٌة خمتلفة عندما كان َ
أخد ْع نف�سي .ميكن
لكن ال .فال � َ
وتع�ش ُقه .والآن يبدو كمنزل مهجورْ .
�شعرت ب�أ َّنه لي�س
�أن يكونَ هذا اجل�سد ُم ًّهما يل َّمرة �أخرى ،وب�سرعة� ،إذا ُ
على ما ُيرام.
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ال�سرطان وال�سرطان وال�سرطان� .أ ِّمي و�أبي وزوجتيُ .ترى على
لكن ‘‘هـ’’ نف�سها ،التي ماتت ب�سببه ،وكانت تعرف
َمن يقع ‘‘الدور’’؟ َّ
فقد ِت الكثري من خوفها من هذا املر�ض .عندما
�سب ًقا ،قالت �إ َّنها َ
ذلك ُم َّ
ي�أتي الواقع ،ف� َّإن الفكر َة �أو ا�سمها يفقدان الكثري من ت�أثريهما .وح َّتى
ٍ
أحد مع ‘‘ال�سرطان’’
هم .ال يتعا َملُ � ٌ
وقت َّ
معي ُ
كدت �أفهم ذلك .هذا ُم ّ
وال ‘‘احلرب’’ ،وال ‘‘التعا�سة’’ (�أو ‘‘ال�سعادة’’) ب�صورة ُم َّردة� .إ َّننا فقط
نلتقي كلَّ �ساعة وكلَّ حلظة من حلظات احلياة عندما ت�أتي �إلينا �أو ن�أتي
كثريا ما توجد
�إليها .كلُّ �أ�شكال الفرح واحلزن تكونُ حا�ضر ًة م ًعاً .
�سيئة يف �أف�ضل حلظات حياتنا ،والكثري من النقاط املُ�ضيئة يف
ُ
�شوائب ِّ
يح�صل على كلِّ الت�أثري الذي نفرت�ض �أ َّنه
املرء ال ُ
�أحلك �أوقاتناَّ � .إن َ
ُي�صاحب ‘‘الأمر نف�سه’’ .لك َّننا ُمطئون نفرت�ض وجود هذه ‘‘الأمور’’
لكن عندما ي�أتي
كال�شر الأعظم� ،أو اخلري العميمْ .
نقية ُم َّردة ِّ
يف �صورة َّ
أ�شياء خمتلفة جمتمعة م ًعا� .أ َّما
نف�سه ،ف�إ َّننا
ُ
نكت�شف �أ َّنه مل ٌآن ب� َ
ال ُأمر َ
خالف للواقع.
آخر ٌ
املجردة ف� ٌأمر � ُ
اال�سم �أو الفكرة َّ
غريب ٌة تلك اللحظات من ال�سعادة ،بل البهجة ،التي اختربناها م ًعا
طويل
�أحيانًا بعد �أن ف َق ْدنا كلَّ �أملٍ يف ال�شفاء .كم كان حديثنا م ًعا ً
القوة ،يف تلك الليلة الأخرية!
وهادئًا وباع ًثا على َّ
مع كلِّ ذلك ،نخترب هذه م ًعا بالتمام .هناك حدود ملفهوم ‘‘اجل�سد
�ضعف ِ
ج�سد � ٍ
إن�سان �آخر ،مهما
الواحد’’ .ال ت�ستطيع حقيق ًة �أن ت�شاركَ َ
�سي ًئا .ومن
ت�شعر به ميكن �أن َ
يكون ِّ
�أردت ،وال خوفه وال �أملهَّ � .إن ما ُ
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املفهوم �أ َّنه قد يكون بدرجة ال�سوء نف�سها التي ي�شعر بها الآخر ،لك ِّني
ي�شعر متا ًما مبا ي�شعر به الآخر .عندما �أتكلَّم عن
ال � ُأثق بتا ًتا مبَن َّيدعي �أ َّنه ُ
ي�شعر
اخلوف
اخلوف ،ف� ِّإن �أعني َ
البدائي الذي ت�شعر به احليواناتْ � .أن ُ
َّ
والدمار .ذلك ال�شعور
الكائن بالرغبة يف االنكما�ش ُر ًعبا من املوت َّ
ُ
نت ف� ًأرا وق َع يف م�صيدة .ال ميكن �أن ينقلَ
اخلانق حينما ت�شعر كما لو كُ َ
يتعاطف العقلُ �أو يحاول املُ�شاركة،
ال�شعور �إلى �آخر .ميكن �أن
أحد هذا
َ
� ٌ
َ
ج�سد �آخرَّ .ربا ب�صور ٍة �أو
ي�شعر به ٌ
َّ
ي�شعر مبا ُ
لكن اجل�سد ال ي�ستطيع �أن َ
ت�شعر �أج�سا ُد ال ُع َّ�شاق بع�ضها ببع�ض .لقد َد َّر َبت ُهما كلُّ
ب�أخرى ميكن �أن َ
م�سالك ا ُحل ِّب لديهما �أن يح�صال على �أحا�سي�س ،لي�ست متطابقةَّ � ،إنا
متكاملة و ُمتبا َدلةُ ،ور َّبا مت�ضا َّدة بع�ضهما نحو بع�ض.
اخلا�صة التي
لقد كان كالنا يعرف ذلك .كانت َّ
لدي م� ِآ�س َّي َّ
آ�سيَّ .ربا تكون
لي�ست م�آ�سيها ،وكانت لديها م�آ�سيها التي لي�ست م� َّ
آ�سي .لقد ك َّنا ن�سري على َد َربني ُمتل َفني.
نهاية م�آ�سيها بداي َة ُن�ضج م� َّ
(�سيدتيِ � ،أنت �إلى
تلك احلقيقة الباردة التي ُت ِّ
�صو ُرها تعليمات املرور ِّ
�سيدي� ،أنت �إلى الي�سار) لي�ست �سوى بداية ملا �سيحدث
اليمنيِّ .
ودرامية يف املوت.
حقيقية وكاملة َّ
ب�صورة َّ
كنت � ِّأفكر � َّأن من
� َّإن هذا االنف�صالَ ينتظر اجلميع كما �أفرت�ض .لقد ُ
لكن الواق َع املُفرت�ض � َّأن هذا
�سوء طالعنا �أن تتم َّزق رابط ُتنا �أنا و‘‘هـ’’َّ .
ذات َّمرة‘‘ :ح َّتى �إذا متنا م ًعا
أحبة .لقد قالت يل َ
� ٌأمر �سيحدث لكلِّ ال َّ
ً
انف�صال مثل ذلك
يف اللحظة نف�سها ،ونحن نرقد ُمتجاو َِرين ،ف�سيكونُ
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جدا’’ .بالت�أكيد مل ُتكن تعرف � َّأي �شي ٍء �أكرث َّمما �أعرف.
الذي نخ�شاه ًّ
افرتا�ضا
لك َّنها كانت قريب ًة من املوت -قريب ًة مبا يكفي كي تفرت�ض
ً
ً
كثريا ما تقتب�س تلك املقولة‘‘ :تذهب وحدك �إلى َوحدة
معقول .كانت ً
إن�ساين .وكم �أ َّنه من غري املتوقَّع
املوت’’ .وقالت � َّإن هذا هو
ُ
ال�شعور ال ُّ
جم َعنا م ًعا هو الزمان واملكان
�أن يكون الأمر غري ذلك! لقد كان ما َ
توا�صلْنا
أ�شبه بخطوط الهاتف التي َ
واجل�سد .لقد كانت هذه الأمور � َ
أحدها �أو جميعها� ،أ ًّيا كان� ،أفال تتوقَّف املحا َدثة؟
بوا�سطتها� ،إذا ق ُِط َع � ُ
كنت تفرت�ض � َّأن هناك و�سائلَ �أخرى للتوا�صل -و�سائلَ
� َّإل �إذا َ
ِ
ت�ستبدل تلك يف
نف�سهاُ -يكن �أن
خمتلف ًة ،لك َّنها ت�ؤ ِّدي َّ
املهم َة َ
مهر ٌج’’ يزيح
احلالْ .
لكن حينها ،ما معنى قَطْ ع الأولى؟ هل اهلل ‘‘ ِّ
آخر ً
بدل منه يف اللحظة التالية؟
من �أمامك طبق احل�ساء لكي َ
ي�ضع � َ
متار�س ال َّتهريج بهذه الطريقة� .إ َّنها ال تعزف النغمة
ح َّتى الطبيعة ال ُ
نف�سها َّمر َتني متتالي َتني.
َ
من ال�صعب ممار�سة ال�صرب مع َمن يقولون �إ َّنه ‘‘ال موت’’ �أو � َّإن
مهم ،ولكلِّ ما يحدث
‘‘املوت ال يهم’’ .هناك موت ،وكلُّ ما يوجد ّ
تداعيات ،وال ُيكن �إلغا�ؤه �أو جعله ك�أ َّنه مل ُيكن .عليك �إذًا �أن تقولَ
ليل و�أت�ساءل :هل هناك ما
تهمِّ � .إن �أنظر �إلى ال�سماء ً
� َّإن الوالدة ال ّ
هو �أكرث ت�أكي ًدا من هذا يف كلِّ ذلك الزمان واملكان ال�شا�سعني؟ � ِّأن
الرحب ،فلن � ِأج َد وج َهها
�إذا ُ�سمح يل �أن � َ
أبحث يف كلِّ هذا الف�ضاء َّ
ي�صعب َف ْهم هذه الكلمة؟
وال �صو َتها ،وال مل�سة يدها؟ لقد ماتت .هل ُ
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لن تفيد � َّأية �صورة .كما � ِّأن ال �أ�ستطيع ح َّتى �أن �أرى �صور َتها
ل�شخ�ص ٍ
ٍ
غريب متا ًما ر�أي ُته و�سط
املميز
خميلتيَّ .
وا�ضحة يف ِّ
لكن الوجه َّ
َج ْمع من النا�س هذا ال�صباح ُيكن �أن �أ�ستح�ضره يف خيايل بدقَّة بالغة
عيني يف الليل .بال ّ
ال�سبب
�شك ،ف� َّإن
يف اللحظة التي � ُ
َ
أغم�ض فيها َّ
جي ًدا بو�سائل خمتلفة،
غاية يف الب�ساطة .لقد ر�أينا وجو َه َمن نعرفهم ِّ
عدة وحتت درجات �إ�ضاءة متفاوتة ،وبتعبريات كثرية -مي�شون
ومن زوايا َّ
�أو ينامون �أو ي�ضحكون �أو يبكون �أو ي�أكلون �أو يتكلَّمون �أو ِّ
يفكرون-
فتتحول �إلى
ح َّتى � َّإن ذاكر َتنا
تزدحم بكلِّ هذه ال�صور واالنطباعاتَّ ،
ُ
حياَّ � .إن ذاكر َة
�صورة باهتة غري وا�ضحة املعاملَّ .
لكن �صو َتها ال يزال ًّ
ذلك ال�صوت ميكن �أن حتوِّلني يف � َّأية حلظةٍ �إلى طفلٍ باكٍ.
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