
كّل الناس كّل الوقت

بوب غوف

الت ًة في عالٍم مآلٍن بالمفشِّ كيف تصيُر محبَّ
والناس َصعبي الِمراس

ترجمة د. �أو�صم و�صفي



المحتويات

مة                    9 املقدِّ

الف�شل 1: الأ�شخا�ص املخيفون               13

الف�شل 2: مقابلة كارول                23

الف�شل 3: فْلُنحبَّ كلَّ النا�ص، كلَّ الوقت              33

الف�شل 4: مركبتي ال�شفراء                43

الف�شل 5: �شائق الليموزين                53

63                
ّ
الف�شل 6: القفز احلر

الف�شل 7: يوٌم يف املُتحف                 73

الف�شل 8: مطعم الپيتزا                 83

الف�شل 9: من نافذة املنارة                 91

الف�شل 10: ثلثُة اأ�شواٍء خ�شراء                 99

ا              111
ً
الف�شل 11: الأف�شل ياأتي اأخري

ة             121
َّ
الف�شل 12: ثلث دقائق كلَّ مر

الف�شل 13: غط�شة كارل              133

الف�شل 14: اهِبْط بالطائرة                143

 والرت              157
ُ

الف�شل 15: ترحاب



الف�شل 16: تكلفة النعمة              165

الف�شل 17: َدلوي                175

الف�شل 18: �شقطة التم�شاح               187

الف�شل 19: ل تَخْف              195

ات ال�شهود              205 َحرة ومن�شَّ
َّ

الف�شل 20: ال�ش

الف�شل 21: مهارة راندي               213

الف�شل 22: كابي                 219

الف�شل 23: اإىل اأين تريد اأن تذهب؟               225

ج                 231
ُّ
الف�شل 24: يوم التخر

اخلامتة                 239

 وعرفان                243
ٌ
�شكر

ملحٌة عن املوؤلِّف                               247

ْل مع بوب                 249 توا�شَ



مة المقدِّ

ا بُعنوان ‘‘�ملحبة تفعل’’ )Love Does(. واأخذنا اإيراد 
ً
منذ ب�شع �شنوات، األَّفُت كتاب

املرتوكني  للأطفال  اآمنة  وبيوًتا  اأيتام   
َ

وملجئ  
َ

مدار�ص به  وفتحنا  الكتاب  هذا 

فيها  ت  �شَ
َّ
َعر التي  البلدان  من  وغريها  ونيپال،  والعراق  واأوغندا  ال�شومال  يف 

الُكُتب،  تاأليف  يف  حماولتي  اأوىل  تلك  كانت  للخطر.  الأطفال  حياة  النزاعات 

ة الفائقة التي 
َّ
وحاولت فيها اأن اأروَي ق�ش�ًشا لبع�ص الأمور التي تعلَّمتها عن القو

ه مل يُن�َشر. هذا   ثاٍن، لكنَّ
ٌ

ة يف هذا العامل. كان يُفرَت�ص اأن يكوَن هناك كتاب
َّ
للمحب

هو الكتاب الثالث. فلأ�شرح لكم الأ�شباب.

ك �شديٌق يل الكني�شة ال�شخمة )Mega Church( التي 
َ
منذ ب�شع �شنوات، َتر

ة يف �شان فرن�شي�شكو 
َّ
كان يرعاها يف جنوب كاليفورنيا، وانتقل اإىل الأحياء ال�شعبي

يف  ا 
ً
ذريع ف�شًل  اختربوا  الذين  الأ�شخا�ص  بني  ا 

ً
ُمتمع يبني  اأن  اأراد  حيث 

اأي�ًشا.  اهلل   
ُّ

ويحب َتُه، 
َ
اأ�شر  

ُّ
ويُِحب قِتِه، 

َ
بو يبَخل  ول  ُمتوا�شع،  ُجٌل 

َ
ر اإنَّه  حياتهم. 

اأ�شبوع مع اآلف الأ�شخا�ص يف الكني�شة  اأن مُي�شي فقط ب�شع دقائق كلَّ  وبدَل 

اأعمق  ُم�شتويات  اإىل  يذهَب  اأن  ر 
َّ
قر ة،  عدَّ ل�شنوات  يرعاها  كان  التي  ال�شخمة 

عبًة واإعاقاٍت  غرٍي ِمَن الذين كانوا يُواِجهوَن انِك�شاراٍت �شَ من ال�شركة مع َعَدٍد �شَ

ا، مع مموعة �شغرية من الأ�شدقاء، ليعمل فيه 
ً
م

َ
�َشديدًة يف حياتهم. ففتح مطع

�ص بيًتا للن�شاء اللتي 
َّ

رجاٌل كانوا يحتاجون اإىل بداية جديدة يف حياتهم. كما اأ�ش

يات الُكربى يف احلياة. واَجهَن ب�شجاعٍة ورجاٍء بع�َص التحدِّ

ان  ل�شكَّ ة 
َّ
املحب تقدمي  فراِغِهم يف  وقَت  املده�شون  الأ�شخا�ص  هوؤلء  مُي�شي 

ب�شيطة  بطريقة  ة 
َّ
املحب مون  يقدِّ للمطعم.  املجاورة   

ِّ
ال�شعبي الإ�شكان  م�شروعات 
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ب�شبب  ذلك  يفعلون  كانوا  هذا،  �شديقي  ومثل  ة. 
َّ
املحب من  م�شنوعون  وكاأنَّهم 

ة. 
َّ
 عنه مبحب

َّ
عرب

ُ
ا ي�شتطيع الإميان اأن يفعله يف العامل، عندما ي

َّ
ة عم

َّ
اأفكاِرِهم الثوري

التِّفاق  د 
َّ
بدًل من مر النا�ص،  ة 

َّ
الوقت يف حمب املزيد من  مُي�شوا  اأن  روا 

َّ
قر لقد 

اأن  وبدَل  ي�شوع.  يتبعوا منوذج  اأن  اأرادوا  لقد  امل�شيح.  ي�شوع  الفكريِّ مع مبادئ 

وا النا�ص كما كان يفعل ي�شوع.
ُّ
يقولوا للنا�ص مقا�شد ي�شوع، اأحب

ها 
ُ

 اأماكن �شعبة؛ فهي مظلمة ومرعبة، واأنا�ش
ِّ

اإنَّ م�شروعات الإ�شكان ال�شعبي

ة والُعنف والعراك 
َّ
 تلك امل�شروعات بالأ�شلحة الناري

ُّ
هم مرعبون. تعج جميلون، لكنَّ

م والرجاء.
َ
ة والتعاُطف والَكر

َّ
ها حافلٌة اأي�ًشا باملحب وال�شرقات، لكنَّ

ة 
َّ
مبحب كون 

َّ
يتحر م 

َ
املطع العاملني يف  ال�شجعان   

ُ
والن�شاء الرجاُل  هوؤلِء  كان 

ن يرتِكبوَن 
َّ
لون. لقد كانوا يبحثون عم

َ
ون ومهم

ُّ
نحو َمن كانوا ي�شعرون باأنَُّهم َمن�شي

ا�شة.
َّ
وهم بطريقة ي�شوع- وبنعمة في

ُّ
طني، ليحب

َ
�شني واملُحب

َّ
 وعن املهم

َ
الأخطاء

ني  �شخ�شَ اأح�شرُت  فرن�شي�شكو،  �شان  ل�شديقي هذا يف  زياراتي  اإحدى  يف 

 ذلك 
َ

وب َْهنا �شَ  ا�شتاأجرنا حافلًة �شغريًة، واتَّ
َّ
من العاملنَي معي. �شافرنا بالطائرة، ثم

ينا نحو ن�شف �شاعة  م لرنى الطريقة التي مُيكننا اأن ُن�شاِعد بها. بعد اأن اأم�شَ
َ
املَطع

ارة، فهاَلني ما راأيُت. 
َّ
 �شيًئا من ال�شي

َ
ر ُت لأُح�شِ

ْ
داخل املطعم نغ�شل الأطباق، خرج

ة. لقد 
َّ
كانت كلُّ النوافذ مك�شورة، و�شظايا الزجاج متناثرة على املقاعد والأر�شي

ارة، و�شرقوا كلَّ ما فيها. اختَفْت 
َّ
 بع�ص الل�شو�ص يف املنطقة املجاورة ال�شي

َ
اقتحم

كلُّ حقائبنا، وكلُّ حمافظنا، وهواتفنا املحمولة، وحوا�شيبنا املحمولة اأي�ًشا.

دة الأوىل لهذا الكتاب، وقد كان 
َّ
كنُت يف ذلك الوقت قد انتهيت من امل�شو

ُة هي الوحيدَة 
َّ
�شخة املبدئي لون؟ كانت تلك النُّ

َّ
على حا�شوبي املحمول. هل تتخي

لقاء  الإنرتنت  اته على  ملفَّ تخزين  ال�شرتاك يف خدمة  اإىل  يحتاج  ! )فمن  لديَّ

ى بي اإىل اإعادة الكتابة من جديد. �شيٌط من جانبي اأدِّ
َ
 ب

ٌ
هو

َ
ا؟( �ش

ًّ
99 �شنًتا �شهري
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ر يف فكرة هذا الكتاب على مدى زمن طويل.   هو اأينِّ كنُت اأفكِّ
ُّ
 ال�شار

ُ
اخلرب

اء يف كني�شة  ة، كنُت مع بع�ص الأ�شدقاء الأعزَّ قبل تلك الأحداث ب�شنوات عدَّ

النا�ص، كلَّ  ُنحبَّ كلَّ  اأن  علينا  اإنَّ  فيها  ُقلُت  مُت عظة  وقدَّ �شيكاغو،  كبرية يف 

ا عن املو�شوع.
ً
ا بالأمر، فقررُت اأن اأوؤلَِّف كتاب ا جدًّ

ً
الوقت. لقد ُكنُت ُمقَتِنع

هوؤلء، وغريهم من  ارتنا 
َّ
�شي �شارقي   

ُّ
حب

ُ
ي ي�شوع  اأن  ت�شديق  عب  ال�شَّ من 

ني اأنا واأنت. ومع ذلك فاإنَّ 
ُّ
حب

ُ
الأ�شخا�ص ال�شعبني الذين قابلناهم، متاًما مثلما ي

ة- جميُعنا نحتلُّ املرتبة 
َّ
ا مت�شاوون اأمام هذه املحب

ً
ة املُذهلة اأنَّنا جميع

َّ
ر�شالة املحب

ريُدنا 
ُ
 تلك الفكرة، فاإنَّ اهلل ل ي

َ
الأوىل يف قلب اهلل. ويف حني نحاوُل نحن ا�شتيعاب

ة.
َّ
ا، بل اأن نكوَن حمب

ًّ
ُه كما لو كان مو�شوًعا اأكادميي

َ
�ش

ُ
اأن نَدر

ا ما �شيكوُن 
ً
ًدا، بل غالب

ِّ
ا جي

ً
ا ثاني

ً
عب اأن توؤلِّف كتاب ِمعُت اأنَّ من ال�شَّ

َ
لقد �ش

كتابي  ي 
ِّ
اأُ�شم لذلك  مبعروف،  اإلينا  اأ�شدوا  الل�شو�ص  اأولئَك  اأنَّ  يبدو  لذا  رديًئا. 

دات 
َّ
 الثالث. لقد اأعطاين هذا احلدث انطباًعا مريًحا اأنَّنا جميًعا ُم�شو

َ
هذا، الكتاب

 لكي نكونَُهم. اأمتنَّى اأن ت�شتطيع الن�شخة الثانية من 
َّ

للأ�شخا�ص الذين ننمو ونتغري

ا�شة، والنعمة 
َّ
ة الفي

َّ
ة العظيمة للمحب

َّ
د القو هذا الكتاب اأن ت�شنَع الفارق بطريقة توؤكِّ

ة يف حياتك، والطريقة التي مُيكنها اأن توؤثِّر يف العامل الذي تعي�ص فيه.
َّ
الغني



الفصل 1

األشخاص المخيفون

نحن ال نحتاج ألْن نظلَّ كما اعَتدنا أن نكون.
إنَّ الله يرى ما نحُن صاِئرون عليه-

ة. ونحن صائروَن َمحبَّ

اأ�شبحت  التي  ارة 
َّ
ال�شي واأخذنا  م، 

َ
املَطع يف  نفعله  ا  ُكنَّ ِمَّا  واأ�شدقائي  اأنا  انَتِهيُت 

ارة اإىل �شاحة �شركة تاأجري 
َّ
الآن بل نوافذ، لنذهَب اإىل املطار. دخْلنا لإعادة ال�شي

له بربود:  ُقلُت  ا. 
ً
امل�شوؤوُل حائر فينا  لنا. َحمَلق  َحَدَث  ما  وبدا علينا  ارات، 

َّ
ال�شي

‘‘لقد كانت على هذه احلال عندما اأخذناها’’، وبعد اأن َخَطوُت ُمبَتِعًدا قليًل، رميُت 

 عندما ُيلقي بثقاٍب ُم�شَتِعل 
ُّ

َطل ال�شينمائي
َ
اإليه باملفاتيح. �شُعرُت مثلما ي�شُعر الب

الثقاب  األَقيَت  اإذا  من حُمرِتف:  ملحوظة  ارة خلفه. 
َّ
ال�شي فَتنَفِجر  َكِتِفِه   

َ
وراء من 

�شَهد.
َ
 العامَّ للم

َّ
ارة؛ فهذا ُيف�ِشد اجلو

َّ
املُ�شَتِعل، ل تلتفت لتنُظر عندما تنفجر ال�شي

نيَّ اأنَّ الأمر 
َ
اء �شرقة كلِّ �شيء، لكنِّي ا�شتَطعُت اأن اأَتب

َّ
ًطا جر

َ
لقد ُكنُت حُمب

ا ما مَل اأُدِرْكه فهو �شعوبة ركوب الطائرة والعودة اإىل مدينتنا 
َّ
مُيكن الَتعاُمُل معه. اأم

طلب  الذي  الأمن  �شابط  اإىل  ال�شفَّ  مُت  َتَقدَّ ة. 
َّ
ال�شخ�شي لإثبات  اأوراق  دون 

 واأخرجتهما 
َّ

ة. اأدَخلُت يديَّ يف جيبي
َّ
منِّي اإبراز تذكرة الطائرة واإثبات ال�شخ�شي

لل�شفقة  ُمثرية  ب�شورٍة  الأعلى  نحو   
َّ

َكِتَفي َفعُت 
َ
ر �شيء.  لديَّ  يُكن  مل  فارَغني. 

تي- حقيبتي وحمفظتي 
َ
ِرَقت ُكلُّ اأمِتع

ُ
وقلُت له: ‘‘لي�ص لديَّ اأيُّ �شيء. لقد �ش
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اإثارة وت�شويق، ومل يُكن امل�شوؤول  ة يف فيلم 
َّ
وكلِّ �شيء’’. �شعرُت كاأينِّ �شخ�شي

عمله.  ي  يوؤدِّ كان  بينما  موقَفه  م  اأَتَفهَّ اأن  اأ�شتطيع  لكنِّي  ا،  جدًّ ُمتعاِطًفا   
ُّ

الأمني

 ،
ّ

بالنفي اأجبُت  تي. 
َّ
ُهِوي اأُثِبَت  اأن  بها  مُيكنني  طريقة  ة 

َّ
اأي هناك  كانت  اإذا  �شاألني 

الكتاب  بحثنا عن �شورة لغلف  ة.  مدَّ منُذ  ا 
ً
كتاب األَّفُت  لقد  رت:  َتَذكَّ فجاأة   

َّ
ثم

ٍر 
َ
و على الإنرتنت، لكنِّي ن�شيُت اأنَّه مل تُكن هناك �شورٌة على الغلف، �شوى �شُ

 اأن اأ�شع �شورة كبرية يل على 
َّ

رُت نف�شي اأنَّ علي لبالونات. )يف ذلك الوقت، َذكَّ

ا حلدوث ذلك املوقف ثانيًة. لكنِّي تخلَّيُت عن الفكرة 
ً
ب

ُّ
غلف هذا الكتاب َتَ�ش

 عليه �شورتي على غلف كتاب(.
َ
لُت ما مُيكن اأن تبدو

َّ
عندما َتَخي

ا يف الآونِة الأخرية. كيَف ُنثِبُت من 
ً
 فيه كثري

ُ
ر اأثار كلُّ هذا �شوؤاًل كنُت اأَُفكِّ

ة، اأو رخ�شة القيادة عن 
َّ
نا به البطاقة ال�شخ�شي

ُ
نحن؟ ل�شُت اأق�شد بذلك ما تخرب

ي�شوُع   
َ
َتَكلَّم لقد  ا.  عنَّ النا�ُص  يقوله  ما  اأو  اأنف�شنا،  عن  للنا�ص  نقوله  ما  اأو  َتنا، 

َّ
ُهِوي

َف باأنف�شنا. لقد قال اإنَّها لي�شت ما 
ِّ
ة التي يجب بها اأن ُنَعر

َّ
ا عن الكيفي

ً
لتلميذه كثري

ينا اأن نفعَلها يوًما ما. ل، لقد  نقول اإنَّنا نوؤمن به، ول هي كلُّ الأمور ال�شاحلة التي متنَّ

ا ما 
ً
َف باأنف�ِشنا بب�شاطة، بالطريقة التي ُنِحبُّ بها الآخرين. كثري

ِّ
قال اإنَّنا يجب اأن ُنَعر

 لي�ص كذلك. لي�ص احُلبُّ 
َ
تنا اأكرث من ذلك، لكنَّ الأمر

َّ
ن�شُعر باإغراء اأن نَُظنَّ اأنَّ ُهِوي

ة.
َّ
ب ل لَن�شري حَمَ

َّ
ُه؛ اإنَّنا نََتَحو

ُ
 نَ�شري

ٌ
�شيًئا نََقُع فيه، كما يقولون، بل هو �شيء

 مثل 
ُّ

ن ل يُحب
َ
بني واملتوا�شعني. فم

ِّ
من ال�شهل اأن ُنِحبَّ الأ�شخا�ص الطي

ة الأ�شخا�ص 
َّ
ُهم. وبوا�شطة حمب

ُّ
هوؤلء؟ هوؤلء ُهم الذين اأم�شيُت اأغلب حياتي اأُِحب

اإنَّ الأ�شخا�ص الذين  ة. وحيث 
َّ
اأُجيُد املحب لُت اأينِّ 

َّ
َتَخي َتُهم، 

َّ
ب الذين ت�شهل حَمَ

اُهم. 
َّ
تي اإي

َّ
بني و�شاحلني، فقد كانوا ي�شكرونني وميتدحونني ملحب

ِّ
بَتُهم كانوا طي

َ
اأحب

ُهم والذين 
ْ
لكنَّ ما اأدركُتُه يف الواقع هو اأينِّ كنُت اأََتَنَّب الأ�شخا�ص الذين مَل اأفَهم

 اأينِّ 
ٌ
ُهم كان ُيخيفني. �شحيح يعي�شون بطريقة خمتلفة عنِّي. واإليَك ال�شبَب: بع�شُ
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ُهم، لكنِّي اأم�شيُت للأ�شف ُكلَّ حياتي اأَتَنَّب الأ�شخا�ص الذين 
َ
ا َمع

ً
ب كنُت موؤدَّ

اأم�شى ي�شوع كلَّ حياته معهم.

ا �أن ن�صري نحُن �أنف�ُصنا  اها، اإمنَّ ة ونتلقَّ
َّ
ة اهلل لنا فقط اأن ُنعطي املحب ْت ُخطَّ

َ
لي�ش

فاُتُهم 
ُّ
ر ون اجلمال يف الآخرين حتَّى واإْن كانت َت�شَ

َ
ة ير

َّ
بَّة. َمن ي�شريون حَمب َمَ

يقوله  ي�شوع  كان  ما  �ص  ُنلخِّ اأن  مُيكننا  �ِشع. 
َ
ب بقناٍع  اجلمال  ذلك  ي  ُتَغطِّ املُحِبَطُة 

لتلميذه بالقول: اإنَّه كان يريُدنا اأن ُنِحبَّ كلَّ النا�ص، كلَّ الوقت، واأن نبداأ مبَن 

خيفوننا.
ُ
ا ُنخيُفُهم، دون اأن ندري، بَقْدر ما ي يخيفوننا. احلقيقة اأنَّنا رمبَّ

هل هناك اأ�شخا�ص يجب اأن ترتك بينك وبيَنُهم م�شافة كبرية؟ اأجل. ُهناك 

ون وزارعو خ�شومات  اأ�شخا�ص يف حياتي وحياتك لي�شوا اآمنني. هم اأ�شخا�ص �شامُّ

القدرة  ن�شتخدم هذه  اأن  التمييز، ويجب  الُقدرة على  اأعطانا اهلل  اأينما كانوا. لقد 

ٌة 
َّ
ا وُلطًفا وُقدرًة على الغفران، ولهذه الأمور قو

ً
ًة وَفهم

َّ
ب اأي�ًشا حَمَ اأعطانا  يف حياتنا. 

ة على التمييز، والإدانة 
َ
ق بني الُقدر

ْ
ها. ُهناك َفر

َ
ا ما ل نكت�شفها اأو مُناِر�ش

ً
عظيمة، كثري

ا. ا والثانية قليًل جدًّ
ً
 هو اأنَّنا يجب اأن ن�شتخدم الأوىل كثري

ُّ
ة. وال�شر

َّ
امل�شتمر

بوا�شطة  نواجه الكثري من خوفنا  اأن  اأنَّنا يجب  ة هو 
َّ
اأتعلَّمه عن املحب اإنَّ ما 

فاإينِّ  يُخيُفني،  �شخ�ًشا  اأُقاِبُل  عندما  عادًة،  عبني.  ال�شَّ الأ�شخا�ص  من  القرتاب 

دة  �شرعان ما اأ�شع بيني وبينه احلواجز واملتاري�ص، وذلك با�شتخدام كلماتي املعقَّ

 نف�شي، وهي تعُلني اأ�شعر 
َ

واآرائي ال�شاِرمة. اإينِّ اأبني هذه احلواجز لكي اأحمي

ا 
ً
ه جميع

ُ
 منار�ش

ٌ
باأينِّ على �شواب، ويجعُلني هذا اأ�شعر بالأمان. اأعتقد اأنَّ هذا اأمر

اأنَّ ي�شوع مل يفعل ذلك. لقد  اإلَّ  اأو باأخرى، وهذا ل ي�شتدعي اخلزي.  بدرجة 

ة، وذلك عندما 
َّ
ب َك�َشَف لنا ب�شلوكه الطريقة التي مُيكن بها اأن ي�شري الإن�شان حَمَ

ا اأن 
ً
َل الع�شاء الأخري له مع �شخ�ص كان يعرف اأنَّه �شيخونه، واأنَّه َقِبَل را�شي

َ
تناو

ميوت ميتَة ُمرٍم وهو بريء.
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يف  ي�شوع.  يفعل  كان  مَّا  تعقيًدا  اأكرث  ا 
ً
اأمر الآخرين  ة 

َّ
حمب من  جنعل  اإنَّنا 

اآرائه،  عن  املختلفة  باآرائي  ما  �شخ�ص  باإخبار  نف�شي  اأحمي  اأن  اأحاول  ة 
َّ
مر كلِّ 

ُتبِهر؟  �أن  ُتاِوُل  َمن  �أنت خائٌف هكذ�؟  ملاذ�  قلبي:  وي�شاألني عن  اهلل يل  يهم�ص 

فقون معي يف الراأي؟  ا مبَن يتَّ
ً
 بعدم الأمان حتَّى اإينِّ اأُحيُط نف�شي دائم

ُ
هل اأ�شُعر

ًحا لآرائهم؟ اإنَّ َهْدم اآراء  حَّ ب نف�شي ُم�شَ وعندما يكون النا�ص خُمطئني، ملاذا اأن�شِّ

 الآَخرين!
َ
هِدموَن اآراء

َ
الآخرين ل يجعلنا نحن على �شواب، بل فقط يجعلنا مَّن ي

ا ثابًتا. اإنَّه يريد اأن تكون قلوبنا له، ويريدنا اأن ُنحبَّ  ً
لقد كاَن َهَدُف اهلل دائم

ا. ولكي نفعل ذلك، فهو يريدنا اأن نعي�ص  الذين حولنا، وُنحبَّ الذين اأبعدناُهم َعنَّ

بل  بها خوفنا،  ي  لُنغطِّ نا 
َ
اآراء ن�شتخدم  لأن  بعد  ما  نحتاج يف  اإنَّنا ل  بل خوف. 

 العامَلَ اأجمع. 
َ
�شِبع

ُ
يه لي

ِّ
على خلف ذلك، هو يريدنا اأن نزرع احلبَّ يف قلوبنا وُننم

ة، ل يلقون بالنا�ص 
َّ
ل حياتنا بفعل هذا احلّب. اإنَّ َمن يُ�شِبحون حمب و�شوف تت�شكَّ

اأمام نعمة اهلل، كما دىلَّ  َدلُّونَهم من فوقها كي ي�شعوُهم  يُ من فوق الأ�شُطح، بل 

ُهم اأمام امل�شيح ال�شايف.
َ
اأ�شحاب املفلوج �شاِحب

‘‘قابلُت  قد  كنُت  اإْن  اأحُدهم  �شاأَلني  ة، 
َّ
الثانوي املدر�شة  يف  ا 

ً
طالب كنُت  عندما 

اأقاِبْله  اأنا مل  ْل’’. 
َ
اأفع ‘‘بالتاأكيد مل  ا: 

ًّ
فاأجبُته حرفي اأنَّه ميزح؛  اأظنُّ  ي�شوع’’. كنُت 

ا  يوًما، ول اأعرُف اأيَّ �شديق فعَل ذلك. وا�شتناًدا اإىل ما قراأُته، فاإنَّ عدًدا قليًل جدًّ

اء، 
َّ
اآَدَم وحو لوا مع اهلل. نعرُف عن 

َ
ة’’ تقاب

َّ
‘‘هذا اجلانب من الأبدي من الب�شر يف 

عاِة 
ُّ
 اأي�ًشا بع�َص الر

ُ
، وكذلك فعل مو�شى على جبل �شيناء. اأذُكر

َ
ف ومرمي

ُ
ويو�ش

اجللجثة.  تلِّ  على  ان  ِل�شَّ وكذلك  ادين. 
َّ
ال�شي من  وكذلك مموعًة  واملجو�ص، 

هم لي�شوا كثريين. وهناك اآخرون، لكنَّ
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 يف �شواِرِعهم، 
َ
ا راَقبوا ي�شوَع من بعيٍد. لقد �شار يف املقابل، هناك كثريون جدًّ

ًقا  وح�شر احتفالتهم. وقَف ي�شوُع يف مواجهة القادة، وراآه عدٌد من النا�ص معلَّ

هم يف اأح�شِن  لوا ي�شوَع، لكنَّ
َ
هم �شيكون اأنَّهم قاب على ال�شليب. اأفرت�ُص اأنَّ ردَّ

اأنا ي�شوَع من م�شافٍة بعيدة، ظانًّا  اإلَّ حلظاٍت. وباملثل، راأيُت  وه 
َ
الأحواِل مل ير

ا خلَقُهم اهلل 
ً

ُب فيها اأ�شخا�ش ٍة اأتنَّ
َّ
اأينِّ قابلُته. ويحُدُث هذا يف الواقع يف كلِّ مر

ي�شوَع  اأراقُب  كاأينِّ  منهم  خويف  جعلني  لقد  هم. 
ُ
اأفهم ل  لأينِّ  �شورِته،  على 

اأن ‘‘اأقاِبَل ي�شوَع’’،  اأودُّ  ا  اإْن كنُت حقًّ اأدركُته هو اأينِّ  للحظاٍت قليلة. لكنَّ ما 

 اأكرَث من الأ�شخا�ِص الذي خلَقُهم- من كلِّ الأ�شخا�ص، 
َ

 اأن اأقرتب
َّ

فاإنَّ علي

ولي�ص فقط بع�شهم.

 لكلِّ 
َ
اأْن يظهر  بطريقة خمتلفة؛ فهو ي�شتطيع 

َ
اأن يفعَل اهلل الأمر كان ميكن 

 يف مباريات ال�شوپر بول 
َ
طفٍل مولوٍد يف امل�شايف والأكواخ واحلقوِل. ميكُنه اأن يظَهر

ب املدار�ص. ولأنَّ اهلل مل  )Super Bowl(، ويف حفلت جنوِم الغناء، اأو جلميع طلَّ

َته هي اأن نقاِبَل نحن  نا. لكْن اأعتقُد اأنَّ ُخطَّ
َ
ب اأنَّه يتجنَّ يفعْل ذلك، فهو ل يعني 

 كاأنَّنا قابلناه هو.
َ
 الذي خلَقُهم، ون�شعر

َ
النا�ص

ا. واحلقيقُة هي اأنَّ اهلل يريُدنا 
ً
بهذا املعنى، اأكون قد قابلُت اهلل كلَّ يوٍم تقريب

ه  �ص، لكنَّ ْت يف الكتاب املقدَّ
َ
 عنه باأن نقراأ الر�شائَل والق�ش�ص التي ُجِمع

َ
اأن نتعلَّم

يُريُدنا اأي�ًشا اأن نقاِبَله باأن نحبَّ الأ�شخا�ص �شعبي املرا�ص. اإذا كنُت اأودُّ اأن اأحبَّ 

َب الباقنَي،   كما اأراها اأنا، واأتنَّ
َ
 معي، والذين يروَن الأمور

َ
فقط الأ�شخا�َص اللُّطفاء

عي اأينِّ  �ص، واأدَّ ا فقط من الكتاب املقدَّ
ًّ
مة فردي فهذا يُ�شِبه قراءة ال�شفحات املرقَّ

اأعرُف ما يقوُله يل.

وا جريانَُهم والنا�ص �شعبي املرا�ص 
ُّ
 ي�شوُع تلميَذه اأنَّ عليهم اأن يحب

َ
لقد اأخرب

ا يكون ماألوًفا لنا اأن نوافَق على ما قاَله ي�شوُع  �شبهوه. رمبَّ
ُ
من حولهم اإذا اأرادوا اأن ي

األشخاص المخيفون
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اإنَّ  لهم  وقاَل  تلميَذه   
َ
ع

َ
ي�شوَع جم اأنَّ  �ص  املقدَّ الكتاب  اأقراأْ يف  لكنِّي مل  متاًما. 

عليهم اأن يوافقوا على ما قاَله فح�شب. بل يريُدنا ي�شوُع اأن نفعَل ما قاَله. وما قاَله 

ي�شوُع هو اإنَّ علينا اأن نحبَّ كلَّ النا�ِص كلَّ الوقت.

قاَل ي�شوُع اإنَّ علينا اأن نحبَّ اأعداَءنا. واأنا حمظوٌظ ُهنا؛ لأْن لي�ص لديَّ ‘‘اأعداٌء’’. 

ة وال�شني ورو�شيا، ول اأعتقُد اأنَّهم 
َّ
ا من كوريا ال�شمالي

ً
واأعني بذلك اأينِّ ل�شُت غا�شب

ُب  بوَن منِّي. اأنا �شخ�ٌص م�شامٌل األََّف �شابًقا، وو�شَع بالوناٍت على ِغلِفه. َمن يغ�شَ غا�شِ

كلمة   
َ
ذَكر حيَنما   

َ
اآَخر ا 

ً
اأمر عنى  امل�شيَح  ي�شوَع  اأنَّ  يبدو  لكْن  كهذا؟  �شخ�ٍص  من 

‘‘اأعداء’’. لقد عنى اأنَّ علينا اأن نحبَّ الأ�شخا�َص الذين ل نفَهُمُهم، والذين نختلُف 

 من اأمثاِل هوؤلء، واأراهُن اأنَّك تواِجُه 
َ
مَعُهم يف الراأي. واأعتقُد اأنَّ يف حياتي الكثري

ا اأكوَن اأنا �شخ�ًشا من اأولئك الأ�شخا�ِص �شعبي املرا�ص. الو�شَع ذاَته. يف الواقع، رمبَّ

فقدُت  يفقُدنا كما  ه ل  لكنَّ َتني. 
َّ
مر اأو  ًة 

َّ
مر  

َ
ن�شيع باأن   

ُ
ح

َ
ي�شم اهلل  اأنَّ  اأعتقُد 

ًة   مدَّ
َ
 لنا اأن ن�شيع

ُ
ح

َ
ْت احلافلُة التي ا�شتاأجرُتها. بل هو ي�شم

َ
حا�شوبي عندما اقُتِحم

َته لنا كما 
َّ
 حمب

ُ ِّ
من الزمن اإذا كانَْت تلك رغبَتنا. ومتى جرى ذلك، فاإنَّه ل يُغري

ِته، 
َّ
ا. بدًل من ذلك، ي�شعى اهلل اإلينا مبحب  �شخ�ٍص اأهمَلنا اأو ابتعَد عنَّ

َ
نفعُل نحن مع

نا حتَّى نعوَد اإىل 
ُ
ويحاِوُل اأن يجَدنا. ومع اأنَّه يعرُف متاًما مكاَن وجوِدنا، فاإنَّه ينتظر

نف�ِشه.  الوقِت  ا يف 
ً
وراعي لَدينا يف داخِلنا خروًفا �شالًّ  ثانيًة. وبهذا يكوُن  �شِدنا 

ُ
ر

نا اهلل ما علينا اأن نفعَله بينما نبَحُث عن اأنف�ِشنا. بل هو 
ُ
ويف تلك الأثناء، ل يُخرب

ب�شورٍة جميلة  حياِتنا  كتابِة  اإعادَة  يتابُع  وهو  نكون.  وَمن  ِتنا، 
َّ
بُهِوي بُلطٍف  نا 

ُ
ر يذكِّ

عة، كما فعلُت باإعادة كتابِة كتابي بعد اأن فقدُت الن�شخة الأوىل على  وغري متوقَّ

ا اأف�شَل.
ً
ا �شتكوُن دائم احلا�شوب امل�شروق. والرائُع اأنَّ الن�شخَة اجلديدَة منَّ
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داخلي،   
َ َّ
تغري ما  �شيًئا  لكنَّ  اجلدل.  يف  بالفوز  ُقوتي  اأك�شب  فاأنا  ا، 

ً
حُمامي ب�شفتي 

على  نكون  اأن  مُيكن  اأنَّنا  ال�شتنتاج  اإىل  لُت  َو�شَ لقد  ي�شوع.  مثل  اأكون  اأن  واأريُد 

اأعني  اأعني؟  ماذا  تعرف  . هل  نف�شه على َحقٍّ الوقت  نكون يف  نا ل  لكنَّ �شواب، 

ا اأكوُن على �شواب، وذلك عندما تكون لديَّ الكلمات ال�شائبة التي ُتفِحم  اأينِّ رمبَّ

ا. 
ًّ
ب ال�شخ�ص الذي اأمامي، لكنِّي ل اأكوُن على َحقٍّ لأنَّ قلبي عندئٍذ ل يكوُن حُمِ

ة من الأ�شخا�ص، حتَّى اأولئك �شعبي املرا�ص 
َّ
ي

ِّ
للأ�شف، عندما تكوُن اآرائي اأكرث اأهم

األَّ  ا 
ً
اأحاول دائم اإىل ماء من جديد. لذلك   

َ
اخَلمر َل 

ِّ
اأحو فاإينِّ  الذين خلَقُهم اهلل، 

اأكون  اأن  �شبيل  يف  ة 
َّ
املحب عن  اأتخلَّى  لكي  لمة  الظُّ يل  ُمه  ُتقدِّ الذي  عم  الطُّ اأبتلع 

ِت الفكرتان على النقي�ص بع�شهما من بع�ص، لكنَّ 
َ

على �شواب. دون �شّك، لي�ش

ا. اخرت اأكرث الق�شايا 
ً
ا بني اأن يكون الإن�شان حنونًا واأن يكون �شائب

ً
هناك فرًقا كبري

لكنَّ  اهات.  التِّ كلِّ  �شة يف  ُمتحمِّ اأ�شواًتا  فتجَد  ا، 
ًّ
حالي للَجَدل  اإثارة  ة 

َّ
الجتماعي

احلقيقة املُحزنة هي اأنَّنا �شللنا طريقنا، وبينما نحاول اأن ندلَّ الآخرين على الطريق 

هم 
ِّ

ة واللُّطف لن ُيغري
َّ
د تقدمي املحب

َّ
 الأ�شخا�ص، كما اأنَّ مر

ِّ
ال�شحيح. اجَلَدُل ل ُيغري

اأي�ًشا.  فقط ي�شوع، هو َمن لديه القدرة على تغيري النا�ص، و�شيكون من الأ�شعب 

مة روؤيَتُهم له. خِّ نا املُت�شَ
ُ
ْت اآراوؤنا واأفكار

َ
وا ي�شوع اإذا حجب

َ
على النا�ص اأن ير

ف بوا�شطة الذين مُي�شي وقته معهم. كنُت 
َ
لقد كنُت اأعتقُد اأنَّ الإن�شان يُعر

ُتنا ُمرتبطة باملجموعات التي ننتمي اإليها اأو باملواقف التي نتَّخذها يف 
َّ
اأُظنُّ اأن ُهِوي

التي نحُن مرتبطون بها. الآن  ة 
َّ
التقاليد الإمياني اأو  ة الُكربى، 

َّ
الق�شايا الجتماعي

تنا. اإنَّ 
َّ
روننا من حمب فوننا وفًقا لآرائنا، فاإنَُّهم �شيتذكَّ نِّ اأعتقد اأنَّه رغم اأنَّ النا�ص يُ�شَ

ا  اتنا بالنخراط مع النا�ص الذين كنَّ
َّ
ما تعلَّمُته من اتِّباعي لي�شوع اأنَّنا جند فعًل ُهِوي

ها تبدو  �َص ي�شوُع هذا املفهوم بثلث اأفكار ب�شيطة لكنَّ بهم. لقد خلَّ نحاول اأن نتجنَّ

ك.
َّ
بَّ َعدو بَّ قريبك، وُتِ ، وُتِ

َّ
م�شتحيلة التطبيق: اأْن ُتبَّ الرب

األشخاص المخيفون
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ا. وَمن ل يريد؟ اأريد اأن اأحبَّ قريبي  اأريد اأن اأُِحبَّ اهلل اأكرث، اأريُد ذلك حقًّ

وجرياين اأي�ًشا. مَل ل؟ اإينِّ اأعي�ص بالُقرب منهم. وُهم عموًما ُم�شاِبهون يل. لكْن 

ا  ة من الزمن. رمبَّ لُهم ملدَّ
َّ
عب. بالتاأكيد �شاأحاول اأن اأتم اأن اأُِحبَّ اأعدائي؟ فهذا �شَ

اأكون اأي�ًشا لطيًفا معهم لب�شع دقائق. لكْن �أن �أُِحبُُّهم؟ كيف هذا؟

ل اأعداء اهلل 
ِّ
َحو

ُ
ي اأنَّه ي�شتطيع اأن  لقد جاء ي�شوع اإىل الأر�ص بب�شاطٍة ُمعلًنا 

 له. مل يفعل ذلك باأقوال ماأثورة اأو حما�شرات اأو بتاأنيب َمن يرتكبون 
َ
اإىل اأ�شدقاء

�شعرنا باخلوف اأو اخلزي. ل 
ُ
ة، وهو يفعل ذلك دون اأن ي

َّ
الأخطاء. اإنَّه يقنعنا باملحب

ة 
َّ
ة املحب

َّ
و�شاء حياتنا. اإنَّه يَدُع قو علِّي �شوته فوق �شَ

ُ
يرَفُع �شوَته، ول ي�شيح لكي ي

الآخرين  ة يف حياة 
َّ
باملحب للتاأثري  نف�شها  الُفر�شة  لدينا  ونحن  كلَّه.  مل 

َ
الع تفعل 

كلَّ يوم.

اإنَّه لي�ص فقط البداية عندما  اأن ُنحبَّ بع�شنا بع�ًشا، فهذا ما ُخِلْقنا لأجله. 

ة 
َّ
لبقي ن�شُلَكه  اأن  علينا  الذي  اجلميل  الطريق  هو  بل  امل�شيح،  ي�شوع  باتِّباع  نبداأ 

النا�ص كما   
ُّ

ا وغام�ًشا وغري مريح عندما ُنحب
ًّ
وي َفو�شَ الأمر  حياتنا. هل �شيكون 

ا�شة 
َّ
ة الفي

َّ
نا؟ نعم، با�شتمرار. لكنَّ املحب

ُ
 فهم

ُ
�شاء

ُ
هم ي�شوع؟ بالتاأكيد. هل �شي

َّ
اأحب

عادًة ما تعني ‘‘التلوين خارج اخلطوط’’ وتاوز القواعد والأعراف املو�شوعة. اأن 

ا و�شجاعًة. 
ً
ا و�شرب

ً
 يتطلَُّب مهوًدا وتوا�شع

ٌ
ُنحبَّ القريب الذي ل نفهمه هو اأمر

ره العلقات ال�شهلة، والدخول يف علقات بالغة  ك الأمان الذي توفِّ
ْ
اإنَّه يعني َتر

ال�شعوبة والإرباك.

�شتعي�ص  املرا�ص، عندئٍذ  الأ�شخا�ص �شعبي  بها   
ُّ

َد طريقة ُتب َتِ اأن  حاوْل 

بهم واأعطهم   وابَحْث عن اأ�شخا�ص كنَت تتجنَّ
ْ

احلياة التي تكلَّم عنها ي�شوع. اذَهب

ًة. عندئذ �شتعرُف اأكرَث عن اهلل، وعن قريبك، واأعدائك، وكذلك عن 
َّ
ًة �شخي

َّ
حمب

اإميانك. ابَحْث عن �شخ�ص ترى اأنَّه خُمطئ، وتختلف معه، ويختلُف عنَك متاًما، 
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َك ي�شوع.
َّ
ِحب ُ

 اأن ُتبَّ هذا الإن�شان كما تريد اأن ي
ْ
ر
ِّ
وقر

نحتاج لأْن ُنِحبَّ كلَّ النا�ص، كلَّ الوقت. 

الة.
َّ
مل يقل ي�شوع َقطُّ اإنَّ هذه الأمور �شتكون �شهلة، بل قال اإنَّها ُمكنٌة وفع

األشخاص المخيفون


