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المقدِّمة

ٌة طويلة مبا يكفي لكي يقرتح اأحد النا�صرين هذا  ًغا للكتابة، وهذه مدَّ ع�صُت ثالثة عقود متفرِّ
ة. وبينما  الكتاب الذي يحتوي على قراءات ماأخوذة من اأكرث من ع�صرين كتابًا، ومقالت عدَّ
ح هذه القراءات، اأ�صعر مثلما �صعر ريپ ڤان وينكل (Rip Van Winkle) حيث اأ�صتعر�ُص  اأت�صفَّ
خرباٍت واأفكاًرا منذ نحو ع�صرين اأو ثالثني عاًما. فيها �صَككُت واآمنت و�صَككُت من جديٍد، 

ت وَنَوُت. وتغيَّ
ة، كي اأراقب الكني�صة وهي تعمل يف اإطار  فر اإلى بلداٍن عدَّ لقد نلُت اأي�ًصا امتياَز ال�صَّ
ات املبهرة، منها َمن ُيعدُّ قدوة، ومنها َمن ي�صتحقُّ  عة، واأحاور بع�ًصا من ال�صخ�صيَّ ثقافاٍت متنوِّ
الالئمة. ودائًما ما اأعود اإلى مكتبي واأجرَتُّ تلك اللقاءات يف مقالٍت وُكتب. لقد اكت�صفُت 
يُت ر�صالة من طالبة  ة تلقَّ ًة عن حياة الكاتب. ذات مرَّ اأنَّ لدى بع�ص الأ�صخا�ص فكرًة رومان�صيَّ
عة. ‘‘اأ�صتطيع اأن اأجنَز لك البحث، اأو العمَل املكتبّي. اأو  تت�صاءل ما اإذا كنُت اأحتاج اإلى متطوِّ

ا اإذا كان يف ُو�صعي فقط اأن اأجل�ص لأ�صاهَدَك تكتب’’. رمبَّ
ي: ‘‘عزيزتي �ل�صابَّة، �أ�أنِت  اأر�صلُت اإليها رف�ًصا رقيًقا، يف حني كان ينبغي اأن يكون ردِّ
جمنونة؟ ال، لي�ص يف و�صعك �أن ت�صاهديني و�أنا �أكتب! �أنا ال �أطيق وجوَد �إن�صاٍن �آخر يف �لغرفة 
�أن  �أحٌد  يجروؤ  َهَو�ًصا، وال  �أكرثها  ا  وربَّ �الأعمال خ�صو�صيَّة،  �أكرث  من  �لكتابة عمل  �إنَّ  نف�صها. 
بِت �أن مت�صي  يتجاوز هذه �حلدود. عالوًة على �أنَّك �صرعان ما �صت�صعرين بامللل �ل�صديد. هل جرَّ
�ليوم كلَّه حتملقني يف �صخرة، �أو �أن ت�صاهدي �صا�صة تلفاز ُمغلق؟ لعلَّ ذلك يكون �أكرث �إثارة من 

م�صاهدة كاتب يعمل’’. 
يجل�ص الكاتب مبفرده يف الغرفة اأمام ُكومٍة من الأوراق اأو اأمام كمپيوتره، يتعامل مع رموز 
ة  دة، حماوًل ترتيبها، ثمَّ اإعادة ترتيبها. وكما ي�صرح فيليپ ُرث (Philip Roth) تلك العمليَّ جمرَّ
بالقول: ‘‘اإنِّ اأُقلُِّب اجُلمَل على كلِّ جهة. هذه هي حياتي. اأكتب جملًة ثمَّ اأقلِّبها، بعد ذلك 
ُبها من جديد. اأعوُد ثانيًة فاأكتُب جملًة اأُخرى بدَل الأولى. ثمَّ اأحت�صي كوبًا  اأنظُر اإليها، ثمَّ اأقلِّ
ُبهما مًعا. بعدها اأ�صتلقي على  من ال�صاي، بعد ذلك اأقلُِّب اجلملَة اجلديدَة. ثمَّ اأقراأ اجلملَتني، واأقلِّ
ة. ر، ثمَّ اأنه�ص واألقي بهما بعيًدا، واأبداأ من جديد’’. لقد و�صَف ُرث يومي بكلِّ دقَّ اأريكتي واأفكِّ
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األوانًا،  الت�صكيليُّون  انون  الفنَّ ي�صتخدم  توا�صًعا.  الأكرث  الكتابة  ُتَعدُّ  الفنون،  كلِّ  بني 
دة  ة من تلك الرموز املجرَّ ة الأبعاد، وكال الَو�َصطني اأكرث جاذبيَّ اتون اأعماًل ثالثيَّ ويعمل النحَّ
التي يتعامل بها الكتَّاب. ويف اأ�صكال الفنون الأخرى- ال�صينما والرق�ص واملو�صيقا- يتوا�صل 
ا الكتابة فتتطلَُّب خطوًة و�صيطًة، وهي القراءة.  ة، اأمَّ يَّ املبدع مع جمهوره ُمبا�صرًة، وب�صورة ِح�صِّ
دة نف�صها التي  لذا على القارئ اأن يبذَل جمهوَد القراءة والفهم كي ي�صَل اإلى املعان املُجرَّ
َدها الكاِتب. فعندما تعِر�ُص ُن�صَخًة من رواية ‘‘�مللك لري’’ (King Lear) مثاًل لقبيلة  كان قد َق�صَ

من هنود الأمازون، ف�صتبدو لهم مثل فلفٍل اأ�صوَد مطحوٍن وَمر�صو�ٍص على �صفحات بي�صاء.
�صني  مة يف قائمة اأ�صحاب امِلَهن املعرَّ اب يقعون يف مراكز متقدِّ تك�صف الدرا�صات اأنَّ الكتَّ
ل  نون ب�صراهة، ويحت�صون القهوة باإفراط، ويلجاأون اإلى الكحول مبعدَّ خلطر الإدمان. فهم ُيَدخِّ
ا اأن يتعاملوا مع �صكوكهم العميقة: ‘‘لي�ص لديَّ ما اأقوله، لقد  ُمقلق. ملاذا؟ لأنَّ عليهم يوميًّ

ة’’. ُقلت كلَّ �صيء من قبل. اأنا مزيٌَّف وُمناِفٌق، واأكتب ب�صورة َنَطيَّ
د يجعل �صاحبه يحاول اأن ُي�صرك اأجزاَء  عالوة على ذلك، فاإنَّ الكتابة هي عمل غي ُمتج�صِّ
اجل�صد الأخرى، حتَّى اإْن كان ذلك حتريَك كاأ�ٍص اأو لفافة تبغ من املن�صدة اإلى الفم وبالعك�ص. 
ا  بة التي تومئ اإيلَّ يوميًّ ع بالطبيعة اخَلَلويَّة اخلالَّ حُل�صن احلّظ، اأعي�ص يف كولورادو، وهي ولية تتمتَّ

ة، اأجتنَّب الكتابة(. ة )ويف اأثناء تلك العمليَّ لأعاود التِّ�صاَل بالكوكب بُطُرق اأكرث �صحَّ
ي من كهف لأواجه النور  وعندما اأتكلَّم اأماَم جمٍع من النا�ص، اأ�صعر كاأنِّ خرجُت لَتوِّ
الكني�صة  تواِجه  هات  َتوجُّ اأهمُّ خم�صة  ‘‘ما  قائاًل:  اأََحُدُهم  في�صاألني  ال�صوت.  ات  وُمَكربِّ املُبهر 
وء. ثمَّ ي�صاأل �صخ�ٌص اآخر قائاًل: ‘‘كيف ترى تاأثَيَك يف  اليوم؟’’ فتطرُف عينيَّ يف مواجهة ال�صَّ
ا على كلِّ هذه الأ�صئلة، اأودُّ اأن اأقول: ‘‘وكيف يل اأن اأعِرف؟ لقد ُكنُت جال�ًصا  العامل؟’’. وردًّ
باأدٍب  اأبت�صم  يف غرفة مكتبي الذي يقع يف الطابق حتت م�صتوى ال�صارع’’. لكْن بدَل ذلك، 

واأحاول اأن اأقول �صيًئا ذا معنى.

دون �صّك، ياأتي ال�صوؤال املعتاد: ‘‘هل كنَت تتمنَّى دائًما اأن تكوَن كاتًبا؟’’ وعليَّ اأن اأعرتف باأنِّ 
مثل اأغلب الأطفال الأميكيِّني كنُت اأريد اأن اأكوَن رجَل اإطفاء اأو لعب بي�صبول. لكْن لحًقا ملَّا 
ة ويتون (Wheaton)، كان عليَّ اأن اأجد عماًل لأدفَع م�صاريَف  يَّ التحقُت بالدرا�صات الُعليا يف كلِّ
ة كانت باجلوار، كان العر�ص الوحيد  ة عدَّ ات هيئات م�صيحيَّ را�صة. وعندما قرعُت باَب مقرَّ الدِّ
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الوقت  التي كانت يف ذلك   (Harold Myra) هارولد ميا  �صة  موؤ�صَّ هو من  عليه  الذي ح�صلت 
اإلى  هة  (Campus Life)، وهي �صحيفة موجَّ ‘‘�حلياة �جلامعيَّة’’  الهيئة امل�صوؤولة عن ن�صر �صحيفة 
ة باجلامعة، وكتبُت  اليافعني من طلبة اجلامعة. ويف ال�صنة الأولى، كتبُت تقاريَر عن اأمور خمت�صَّ

ر. ا لل�صور، فكان عملي عموًما م�صاعَد حمرِّ مُت ملفًّ ة باجلامعة، ونظَّ ن�صخًة من الن�صرة اخلا�صَّ
ًة ُتعلي من �صاأن الكتابة فوق اأيِّ  لقد خلق هارولد، �صاحب دار الن�صر تلك، روًحا عامَّ
غار ب�صرب قلَّ نظيه. كان يقول مثاًل، وهو مييل  �صيٍء اآخر. وكان ُير�صُد فريقه من العاملني ال�صِّ
ه اخل�صبّي: ‘‘فيليپ، هذه املقالة هي لي�صت �صوى 80% فقط ممَّا  اإلى اخللف بظهره يف كر�صيِّ
بة لقول: ‘‘هذه املقالة  يجب اأن ت�صل اإليه’’. وقد فهمت لحًقا اأنَّ هذا الت�صريح هو طريقة مهذَّ
العمل.  اأثناء  يف  تعلَّمته  ما  كلَّ  ا  حرفيًّ تعلَّمُت  لقد  البداية’’.  من  تعيدها  اأن  ويجب  ئة،  �صيِّ
واملقالت،  الِفقرات  بناء  ثمَّ  اجُلملة،  وبناء  ال�صحيحة،  الأفعال  ا�صتخدام  اللغويُّ يف  العمل 
ويف النهاية الُكُتب. ميكن اأن يتعلَّم املرء اأن يكتب، وعندما بداأُت كنُت ل اأعرف �صيًئا تقريًبا.
طبيعة  ينا�صب  الورق  على  ومتثيلها  احلياة  خربات  ل  تاأمُّ ة  عمليَّ اأنَّ  لحًقا  واكت�صفُت 
ة. كنت اأ�صتطيع اإجراء مقابالت مع �صخ�صيات خمتلفة، واأراقب  تي احَلِذرة النطوائيَّ �صخ�صيَّ
ن الوقت الذي اأم�صيته يف �صحيفة  ا. لقد اأمدَّ العامل من نافذة موقعي الآمن بو�صفي �صحفيًّ
ًيا اأ�صعب من الكتابة عن اأمور الإميان يف  ‘‘�حلياة �جلامعيَّة’’ بتدريب ممتاز، حيث مل اأجد حتدِّ
حياة يافعني اأميكيِّني مدلَّلني. لقد تعلَّمُت اأنَّ القارئ هو الذي ُيدير ال�صفقة، ولي�ص الكاتب؛ 

فعندما تف�صل يف احلفاظ على لفت انتباه القارئ، ف�صت�صُي خارج املهنة.
، اأو  �صون من نوع ما: راعي كني�صة، اأو لهوتيٌّ ة و�صعها متخ�صِّ كثي من الُكتب امل�صيحيَّ
ا، ويعني هذا اأنِّ ل�صت  ة اأعمُل �صحفيًّ ا اأنا فبداأُت حياتي املهنيَّ �ص اآخر. اأمَّ ٌم، اأو اأيُّ تخ�صِّ ُمعلِّ
كُت بهذه الُهِويَّة. وبعد ذلك بوقت، وجدُت �صوتي- �صوَت  �ًصا. ومنذ ذلك احلني مت�صَّ متخ�صِّ
اأمور الإميان، لكنِّي  اأبحث يف  الكني�صة،  امل�صيحيَّة- جمروح من  ة  الروحانيَّ �صائح على درب 
اأعوُد اأدراجي. اأ�صعُر بالعرفان ال�صادق لأنِّ اأمتلك تلك املهنة التي تتيح يل اأن اأعك�َص على 

ة حياتي. ا؛ فهي دعوة تعك�ص ق�صَّ الورق ما اأ�صارع به داخليًّ
بعد نحو ع�صر �صنوات يف �صحيفة ‘‘�حلياة �جلامعيَّة’’، وجدُت اأنِّ غرقت يف التفا�صيل 
موازنة  واأراجع  التوزيع،  اأراقب  اأدر�ُص  وقتي  اأُم�صي  اأنِّ  ووجدت  الن�صر.  ة  لعمليَّ الإداريَّة 
ا. ويف الوقت نف�صه، انتقلُت  الت�صويق بدل الكتابة. فاتَّخذُت القراَر اجلريَء اأن اأ�صَي كاتًبا حرًّ

ُد تلك النقلة. من احلياة يف ال�صاحية اإلى قلب مدينة �صيكاغو، وكاأنِّ اأوؤكِّ
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حياتي.  من  احلقبة  تلك  اإلى  الكتاب  هذا  يف  املنتقاة  الفقرات  من  الكثُي  ينتمي 
ًة  ما عندما عمَلْت زوجتي اخت�صا�صيَّ اأمامي عاملًا جديًدا، ل �صيَّ املدينة  لقد فتَحْت حياة 
ًة ما بني الفئات املحتاجة يف املدينة. ع�صنا يف و�صط املدينة، بجانب ملعب ريغلي  اجتماعيَّ
‘‘ان�صداد  ينتابني  عندما  ل�صحفّي.  مثٌي  مكاٌن  اأنَّها  �صيكاغو  واأثبَتْت   ،(Wrigley Field)

رع،  الكتابة’’ (Writer’s block)، اأنزل للم�صي يف ال�صوارع، فاأرى �صخ�ًصا قد انتباْته نوبُة �صَ
اجات الناريَّة املارِّ ب�صرعة. اأو ُيلقى به خارج اإحدى احلانات، اأو ي�صرخ يف اأحد راكبي الدرَّ

ت التي  اإلى جمموعٍة من املجالَّ ‘‘�حلياة �جلامعيَّة’’  ت �صحيفة  يف الوقت نف�صه، ان�صمَّ
تن�صرها دار ‘‘�مل�صيحيَّة �ليوم’’ (Christianity Today)، وبداأُت بالكتابة بانتظام فيها. وبالتناوب 
الكتاب  هذا  يف  و�صتجدون  ا،  �صهريًّ عموًدا  اأخذُت   ،(Chuck Colson) كول�صون  ت�َصك  مع 
اأحيانًا  البالد،  خارج  اأ�صافر  الوقت  ذلك  يف  بداأُت  كما  العمود.  ذلك  من  ة  عدَّ اقتبا�صات 
مها دور الن�صر. يف تلك الرحالت،  ات اأخرى �صمن رحالت تنظِّ للبحث يف مقالت، ويف مرَّ
املتَّحدة،  الوليات  عن  املختلفة  الدول  النا�ص يف  بها  يرى  التي  املناظي  اأحرتم  اأن  تعلَّمت 
ة  ة التي ترعرعُت فيها. واأقرتح ملن يعان الت�صاوؤم ب�صاأن الرتكيبة الدينيَّ وعن ن�صخة امل�صيحيَّ
ة يف الوليات املتَّحدة، اأن يزور اأماكن مثل الربازيل اأو الفلپني اأو ال�صني، ومُي�صي وقًتا  ال�صناعيَّ

ا غي مزيَّن باأيِّ �صيء اآخر. بني النا�ص الذين يقبلون الإجنيل بو�صفه خرًبا �صارًّ
ة كربى بالنتقال من و�صط �صيكاغو اإلى �صفوح جبال  يف �صنة 1992م، اتَّخذُت خطوًة دراميَّ
روكي، يف كولورادو. يف املكاننَي كنُت اأعمل يف مكتب يف الطابق حتت م�صتوى ال�صارع، لكْن يا 
ة يف ال�صوارع، وكانت  له من فرق! من نافذة مكتبي يف بيتي يف �صيكاغو كنت اأنظر اإلى ُرَكب املارَّ
ا الآن فاأرى من نافذة بيتي اأ�صجار ال�صنوبر  يَّة هناك تتاألَّف من احلمام وال�صناجب. اأمَّ احلياة الربِّ
والقطط  والدببة  باء  والظِّ والغزلن  الثعالب  من  ومواكب  بالثلوج،  ة  املك�صوَّ القمم  ذات  واجلبال 

ل يف حديقة بيتي. يَّة- ومن وقٍت اإلى اآخر ميكن اأن اأرى اأحد اأُ�صود اجلبال- وكلُّها تتجوَّ الربِّ
ا يف �صيكاغو، واجلزء الآخر لأنِّ �صعرُت  ا لأنَّ احلياة �صارت مزدحمًة جدًّ انتقلنا جزئيًّ
ا كتبُت ق�ص�َص الآخرين، حان الآن الوقت لأهتمَّ مبا  بتغيي يف بوؤرة كتاباتي. بو�صفي �صحفيًّ
ة. لقد احتجُت لأْن اأفح�َص اإميان ال�صخ�صيَّ  ة و�صخ�صانيَّ ليَّ يحدث داخلي نحو كتابات اأكرث تاأمُّ
اأك�صَب معي�صتي من  اأن  اأنِّ ا�صتطعُت  ُب  اأتعجَّ ل خطواتي يف تلك الرحلة. ما زلُت  واأ�صجِّ
فعل ذلك. الآخرون الذين يعَملون يف مهن اأخرى خمتلفة، عليهم اأن يتعاملوا مع �صراعهم 

ا كنُت اأفعله. ا اأنا فاأتقا�صى اأجًرا عمَّ ا، خارج جمال عملهم. اأمَّ الإميانِّ بو�صفه اأمًرا جانبيًّ
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امل�صيحيِّ  متثيل  اإلى  باأنِّ مدعوٌّ  واأ�صعُر  ة،  ال�صحفيَّ بُهِويَّتي  احتفظُت  ة،  العمليَّ يف هذه 
�صة  ٍة، فاإنِّ اأجتنَّب متثيل املوؤ�صَّ ة معتلَّ ة كن�صيَّ ا لأنِّ كربت يف خلفيَّ العاديِّ ال�صائح يف دربه. رمبَّ
�صٌة عليَّ اأن  ة. اأنا ل�صُت خادَم كني�صٍة مر�صوًما، ولي�َصْت هناك موؤ�صَّ ة باأيَّة �صورٍة ر�صميَّ امل�صيحيَّ
اأحمَي �ُصمعَتها. واأنا كاتٌب حرٌّ مُيكنه اأن ي�صتك�صَف اأ�صئلته اإلى حيثما تقود هذه الأ�صئلة، دون 
�صني واأتعلَّم ما ا�صتطعُت تعلُّمه، ثمَّ اأنُقُل الإجابات  اأن اأقلَق ب�صاأن النتائج. اأذهب اإلى املتخ�صِّ

التي اأجدها مفيدًة اإلى �صورٍة قابلة للقراءة.

 (Thomas ميتون  توما�ص  مع  د  يتوحَّ اأن  ميكن  ة  الروحانيَّ مو�صوع  يلم�ص  كاتب  كلَّ  اإنَّ 
ة على نحو بالغ الثقة، يف حني ُتعدُّ حياُته  (Merton يف قلقه من َكون كتبه تعربِّ عن احلياة الروحيَّ

التي  للكلمات  اأنَّ  النطباع  لديَّ  ينمو  ما  وكثًيا  اأي�ًصا.  الرعب  بل  وال�صكوك،  بالقلق  مبَتالًة 
اأكتبها قيمًة باقيًة اأكرث من قيمة حياتي نف�صها، واأ�صعر باأنَّه كلَّما و�صلُت اإلى م�صتوى مرتفع يف 
ة، اأُ�صيء متثيل حياتي الفو�صويَّة. اإنَّ حترير الكلمات وت�صحيحها اأ�صهل  كتاباتي عن احلياة الروحيَّ
تاأثي  مبدى  فيها  يخربونني  اء  قرَّ من  ر�صائل  ت�صلني  وعندما  وت�صحيحها.  احلياة  حترير  من  ا  جدًّ
كلماتي فيهم، اأ�صعر باأنِّ اأريُد اأن اأعرت�ص. ‘‘نعم! لكنَّك ل تعرفني- تكلَّم اإلى زوجتي’’. اإنَّ 

ها يف الواقع. ة انت�صاريَّة ل ن�صتحقُّ اَب عن اأمور الإميان، قوَّ الكلمات متنُحنا، نحن الُكتَّ
ات الالهوت، دون الَبوح ِبا�ْصمها.  يَّ ة، كتبُت عن �صنوات التحاقي باإحدى كلِّ يف اأحياٍن عدَّ
ة، وتكلَّمت اإلى  يَّ مل اأكن اأدرُك اإلى اأيِّ مدى �صايقُت النا�ص هناك، وذلك حتَّى زرُت الكلِّ
ز  ‘‘ملاذا جترحنا؟ ملاذا تركِّ بع�ص من املعلِّمني والإداريِّني هناك. �صاألني اأحد الأ�صاتذة قائاًل: 
فقط على ما هو �صلبّي؟’’ لقد منحناك جائزة الزميل الأف�صل للجامعة يف اإحدى ال�صنوات، 
ر بنا يف كلِّ فر�صة جتدها �صانحة’’. حاولت اأن اأ�صتمَع بب�صاطة بدَل اأن اأدافَع  واأنت تعود وُت�صهِّ
ة املجحفة للكلمات املكتوبة  للقوَّ اإطار ردِّ فعل  اأنَّه كان يت�صرَّف يف  عن نف�صي. لقد علمُت 
واملن�صورة، التي انت�صرت بوا�صطة كتبي يف طول البالد وعر�صها، ناقلًة فقط وجهة نظر واحدة 

بة لالإحراج. حمدودة وغي كافية وم�صبِّ
ذلك  اجلامعة  كاتب  قال  نهاية’’،  ل  الكتب  ‘‘لكرثة  اَب؟  الكتَّ نحن  ذلك  نفعل  ملاذا 
ًدا منذ ما يزيد على ثالثة اآلف �صنة، ونحو ربع مليون كتاب �صيظهر هذا العام فقط يف  متنهِّ
ة  اإمكانيَّ التي حتمل  الكلمات،  ينقطع من  ننحُت �صياًل ل  نزال  نا ل  املتَّحدة. لكنَّ الوليات 
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الإيذاء، كما حتمل ُفر�ص العزاء. حتمُل كلُّ الكتابة �صيًئا من الكربياء. وعندما اأكتب اجلملة 
لتقراأها:  وقَتك  فيها  مت�صي  اأن  ت�صتحقُّ  اأنَّها  املت�صلِّف  العتقاد  بالتاأكيد  اأحمُل  فاأنا  التالية، 
�صك لكلماتي واأفكاري.  ا اأن قابلَته، اأطالُبك بالنتباه، لأعرِّ ‘‘بو�صفي اإن�صانًا مل ي�صبق لك رمبَّ

ة اأن تبادلني الآراء’’. اأن�صت اإيلَّ من ف�صلك، دون اأن تكون لديك اإمكانيَّ
ن كلُّ  مه اأكرث من وجهة نظر. لقد تلوَّ اأعتقد اأنَّنا نفعل ذلك لأنَّنا ل نلك �صيًئا اآخر نقدِّ
ة، ومن  تي الأُ�َصريَّة، ومن تربيتي يف اجلنوب ويف البيئة الأ�صوليَّ ما اأكتبه باألوان تاأتي من خلفيَّ
ة،  ال�صخ�صيَّ عن خربتي  قلبي  من  اأكتب  اأن  اأ�صتطيع  ة.  اخللفيَّ الدروب  �صياحتي يف  م�صية 
اأو  ة  الكن�صيَّ خطواتي  م  اأقدِّ عندما  باأخرى  اأو  ب�صورة  لكْن  �صّك.  دون  خربتك  عن  ولي�ص 
ا يثي ذلك ردَّ فعٍل لدى القارئ، مثل �صوت �صادر من وتر غيتار  الأ�صريَّة البطيئة املتثاقلة، فرمبَّ
ا على ك�صف ما يعرفه  رنَّان. وكما يقول ووكر پي�صي (Walker Percy)، فاإنَّ الكاتب ي�صاعد رمبَّ

ه ل يعرُف اأنَّه يعرفه. القارئ بالفعل، لكنَّ
ة وغا�صبة  لقد كتبُت عن ‘‘الكني�صة امل�صمومة’’ التي ترعرعُت فيها- كني�صة نامو�صيَّ
وعن�صريَّة من اجلنوب. اأنا اأمزُح عندما اأعلن اأنِّ يف ‘‘حالة تعاٍف’’ من هذه الكني�صة، واأتعلَّم 
مه بو�صفه احلقَّ املطلق، كان خطاأً. ونتيجة لذلك، عندما  الكني�صة تقدِّ اأنَّ ما كانت هذه 
بداأُت الكتابة، راأيت نف�صي �صخ�ًصا على احلاَفة، اأكرث اطمئنانًا عندما اأطرح الأ�صئلة، اأكرث 
 (Where is God ’’ م اإجابات. من ُكُتبي الأولى، اأذكر العنواننَي ‘‘�أين �هلل عندما �أتاألَّ ممَّا اأقدِّ
ويك�صف   .(Disappointment with God) �ل�صماء’’1  و‘‘عندما ال متطر   ،when it Hurts)

هذان العنوانان ما كنُت اأ�صارُع معه، والطريقة التي و�صعُت نف�صي بها يف هذه الق�صايا.
ة، اأطلقت على الأ�صخا�ص الذين كنت اأ�صغي اإليهم و�صَف ‘‘�صاكني احلدود’’،  ذاَت مرَّ
هم يقرتبون  وهوؤلء هم العالقون يف اأر�ٍص ل ي�صكُنها اأحٌد ما بني الإميان وعدم الإميان. بع�صُ
اأتباعه. وبع�صهم هرب من  هم، ُيحبطون من  اإلى ي�صوع لكنَّ من الكني�صة بحذر، وينجذبون 
التي كانوا ي�صعرون بها  التعزية  اإلى  ون  يزالون يحنُّ ئة، لكْن ل  الكنائ�ص ب�صبب خربات �صيِّ
هناك. لقد اأم�صيُت اأنا نف�صي وقًتا على احلدود، واأريد اأن اأُكرم هوؤلء الذين يقفون هناك دون 

�صعور بالنتماء، واأعربِّ لهم عن احرتامي.
د مع هوؤلء املجروحني، واأحاول توجيههم  ل اأريد اأن اأدافَع عن الكني�صة، لكنِّي اأتوحَّ

 لي�س ترجمًة مبا�شرًة 
َّ

1( كتاب ‘‘عندما ال متطر ال�شماء’’ هو من من�شورات اأوفري للطباعة والن�شر. ومن الوا�شح اأنَّ العنوان العربي

)النا�شر(.  
ِّ

االأ�شلي للعنوان 
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ا�صة  فيَّ حياًة  ليعطَينا  جاء  واإنَّه  رنا،  يحرِّ احلقَّ  اإنَّ  ي�صوع  قال  لقد  لالإجنيل.  ال�صارِّ  اخلرب  اإلى 
ا�صة، فهي لي�صت ر�صالة ي�صوع. واإذا مل تبُد بو�صفها خرًبا  ًة فيَّ اأف�صل. اإذا مل تكن حياًة حرَّ

ا، فهي لي�َصِت الإجنيَل. �صارًّ
لقد  ُلها.  واأتاأمَّ بينها  ما  ُق  واأفرِّ كها  واأحرِّ اأنتقيها  فاأنا  لذا  الكلمات،  �صنَعتي هي  اإنَّ 
فعلت ذلك مع كلمات مثل: ‘‘النعمة اأو الهبة اأو املوهبة اأو العفو’’. لقد لحظُت اأ�صكاًل 
عون  يتمتَّ )ريا�صيُّون  الريا�صة  �صفحات  عة:  ُمتوقَّ غي  اأماكن  يف  تظهر  الكلمة  هذه  من 
املو�صيقا  تدريبات  ويف  الأجر(،  من  معفاٌة  �صاعة  ة  )مدَّ النتظار  �صاحات  ويف  باملوهبة(، 
)نغمات النعمة [Grace Notes](. وجعَلني هذا اأحاول اأن اأدقِّق النظَر اأكرث؛ لأنَّ كلَّ هذه 
ُم امل�صيحيُّون  ة وجاذبة، لكْن كثًيا ما يو�صَ ال�صتخدامات للكلمة هي ا�صتخدامات اإيجابيَّ
اأنَّ النعمة  انون. وكان غريًبا  تون وديَّ اأنَّهم متزمِّ ئة. يظنُّ النا�ص يف امل�صيحيني  ب�صمعة �صيِّ
ل  اأَتْت لتنُقَل �صورًة عك�َص ق�صِد اهلل، حيث اإنَّها ُتعا�ص بوا�صطتنا. ومن هناك بداأ يت�صكَّ

.(What’s So Amazing About Grace?) ’’كتاب ‘‘ما �أعجب �لنعمة
تي للتعبي  تي الَع�ْصرية، عن ُخطَّ ح قائاًل: ‘‘فالأُخرْبك بُخطَّ لَكَم اأمتنَّى لو ا�صتطعُت اأن اأ�صرِّ
عن اإميان يف اإطار ثقافة ما بعد احلداثة’’. يف الواقع، اأنتقُل من مو�صوع اإلى مو�صوع بح�صب 
ر على مرِّ ال�صنني،  ما ُيثي �صيقي يف ذلك الوقت. وعندما اأنظر اإلى الوراء، اأرى موا�صيع تتكرَّ
لَت  مثل الأمل والنعمة. واأي�ًصا اأرى كتاباتي تدور من حواِف الإميان متَّجهًة نحو املرَكز. واإذا تاأمَّ
ٌة يف الإميان. موا�صيع كتبي الأخية جتد اأنَّها عن ي�صوع والنعمة وال�صالة- جميعها اأموٌر مرَكزيَّ
ال�صالة،  عن  كتابًا  �صاأوؤلُِّف  اأنِّ  مثاًل  عاًما  ع�صرين  منذ  اقرتح  قد  اأَحُدهم  كان  اإذا 
ة لأ�صت�صعَر الرغبَة يف اكت�صاف مثل  ِحكُت ملَء الفم. لقد احتاَج الأمر اإلى �صنوات عدَّ ل�صَ
الكتاب  انتهجُت يف هذا  لقد  املقدرة.  ولي�ص  الرغبة  ا�صت�صعرُت  اإنِّ  واأقول  املو�صوع.  هذه 
بع�ص  تقدمي  ي�صتطيعون  رمبا  الذين  لأولئك  الأ�صئلة  من  بقائمة  واأتيُت  ا،  �صحفيًّ ا  اأي�ًصا ح�صًّ
ر وهي التوا�صل مع اإله الكون، لكنَّ ال�صالَة تظلُّ لكثيين  زًة ل ُتقدَّ الإجابات. اإنَّ لدينا ميِّ
ا بال�صالة؟ بداأت بطرح  َطْق�ًصا ممالًّ وغي مفهوم يف احلياة. هل ميكن تغيي ذلك؟ هل اأومُن حقًّ

اأ�صئلة كهذه، وقادتني اإلى كتاب.
قني واأغو�ص فيه، دون اأن اأدري  اأنا يف الواقع اأكتُب كتبي لنف�صي. اأتناول مو�صوًعا يوؤرِّ
ا يغو�ص �صخ�ٌص اآخُر خلفي، لكنِّي عندما اأوؤلُِّف الكتاَب، اأكون  اأين �صاأظهر على ال�صطح. رمبَّ
مبفردي متاًما، اأ�صارُع الق�صايا واأ�صوُق قطعان الكلمات )وهي مثل احليوانات ال�صغية، حتاول 
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تني الكتابة بطريقٍة لتفعيل اإميان كلمًة بكلمة. وما اأده�َصني اأنَّ كلماتي  الهروب(. لقد اأمدَّ
�صاعدت على ت�صجيع اآخرين يف اإميانهم.

ال.  اء يقراأون للعمَّ يف املا�صي اأيَّام ال�صيجار امللفوف بالأيدي، كان يف كوبا تقليُد ا�صتئجار ُقرَّ
ة ُتقراأ ب�صوٍت م�صموع.  ْمٍت، كانوا ي�صمعون �صاعًة بعد �صاعٍة الأعمال الأدبيَّ وبينما هم يعملون يف �صَ
لقد كان هذا ي�صاعد على مرور الوقت، كما لحظ امل�صرفون اأنَّه يرفع اأي�ًصا من معنويَّات العاملني. 
 (The Count of Monte Cristo) ’’ا�صتمتَع العاملون بلفِّ ال�صيجار برواية ‘‘كونت مونتي كري�صتو
اأنواع  اإنَّهم را�َصلوا الكاتب األك�صندر دوما (Alexander Dumas) لي�صمح لهم بت�صمية اأحد  حتَّى 
(Montecristo) الذي ل  ‘‘مونتيكري�صتو’’  ال�صيجار  اأ�صل ت�صمية  ِبا�ْصم روايته، وهذا هو  ال�صيجار 
اُل م�صنع للفِّ ال�صيجار  ائه عمَّ ر اأنَّه �صيكون من بني قرَّ يزال م�صهوًرا اليوم. اأ�صكُّ اإْن كان دوما يفكِّ
ة �صياغة الأفكار وامل�صاعر يف كلمات �صمحت له باأن يعرب املحيط ويدخل لغًة  يف كوبا، لكنَّ اإمكانيَّ

اأخرى، ويزور مكانًا بعيًدا عنه باآلف الأميال.
ب�صر  وعي  يف  ويدخل  فا�صلة،  ة  ُهوَّ من  اأكرث  فوق  يقفز  باأن  للكاتب  الكلمات  ت�صمح 
ّر، يف مكان وزمان  اآخرين. اإنَّ ال�صفقة التي ُترَبُم ما بني الكاتب والقارئ عادًة ما حتُدُث يف ال�صِّ
ُكُتبي، لكنِّي  اأَحِد  قراءته  اأثناء  يوًما �صخ�ًصا يف  اأَر  اأبرَمها. مل  الذي  لل�صخ�ص  غي معلوَمني 
دون يل اأنَّهم يقراأون. واأنا اأمتنَّى اأنَّ �صيًئا ممَّا اأكتب قد يعطي  اء الذين يوؤكِّ كثًيا ما اأ�صمع من القرَّ
ون، وتعزية ملن ُيعانون، وِنعمة ملن مل يح�صلوا على الكثي  فقة وال�صتئنا�ص ملن َي�ُصكُّ �صعوًرا بالرِّ

منها يف كنائ�صهم.
يُت ر�صالًة من اإندوني�صيا مكتوبًة باإنكليزيَّة ركيكة: ‘‘لقد كنُت اأقراأ كتابك  ة تلقَّ ذات مرَّ
ة. اأقراأها ثالث  »ي�صوع �لذي ل �أكن �أعرفه« (The Jesus I Never Knew). هذه بركات حقيقيَّ
ر يف ما كتبَته. اإنَّ كتابك ي�صاعدن اأن  ات كثية مل اأ�صتطع النوم لياًل واأنا اأفكِّ ات. يف مرَّ مرَّ
اأرى ي�صوع، لي�ص فقط بو�صفه �صخ�ًصا عا�ص ومات على الأر�ص منذ 2000 �صنة، بل بو�صفه 

ا قام من الأموات منذ 2000 �صنة، ول يزال ُمتاًحا اليوم’’. �صخ�ًصا حقيقيًّ
يف رحلة اإلى لبنان عام 1998م، قابلُت امراأًة قالت يل اإنَّها قراأت كتابي ‘‘عندما ال مُتطر 
ة. كانت حتتفظ به يف ملجاأ حتت الأر�ص يختبئون فيه  ة اللبنانيَّ �ل�صماء’’ يف اأثناء احلرب الأهليَّ
تها الكائنة يف طابٍق مرتفع، كانت  ة حول �صقَّ من الغارات. عندما كانت ت�صتدُّ نيان املدفعيَّ
ارية �صغية لت�صَل اإلى امللجاأ، وهناك ت�صيء �صمعة  تنزل على الأدراج املظلمة بال�صتعانة ببطَّ
وتبداأ تقراأ كتابي. ل اأ�صتطيع اأن اأ�صَف مدى �صعوري بالتاأثُّر ملا �صمعُته منها. ففي اللحظة التي 



المقدِّمة

كان فيها امل�صيحيُّون ميوتون يف �صبيل اإميانهم؛ وعندما كانت اأجمل مدينة يف ال�صرق الأو�صط 
ي امراأًة خائفة. تي يف �صيكاغو اإلى هناك لتعزِّ حُتاُل اأنقا�ًصا، �صافَرْت كلماٌت كتبُتها يف �صقَّ

ة التي �صاعَدها بها كتابي ‘‘ما �أعجب �لنعمة’’  دٌة اأخرى من بيوت كتبت عن الكيفيَّ �صيِّ
ر يف نف�صي قائاًل: لقد كان يف  تها. اأقراأ هذه الر�صائل، واأفكِّ َ موقَفها من مقاتلني �صرقوا �صقَّ لتغيِّ
�أ�صارع الحتماله، كان �جلري�ن �لذين  ذهني �ملر�ص �ملزمن، ولي�ص �حلرب �الأهلية. وما ُكنت 
لون �ملو�صيقا ب�صوت عاٍل ولي�ص مقاتلني يف �حلرب �الأهليَّة �للبنانيَّة �لذين يقتحمون �ل�صقق  ي�صغِّ
ة تلو �الأخرى ُيده�صني �هلل عندما ي�صتخدم كلماٍت كتَبْتها ذ�تي غري �لنقيَّة،  دون ��صتئذ�ن. ومرَّ

بدو�فعها �ملختلطة لُتثمر بو�صائَل ما كنُت الأتخيَّلها.
ة: ‘‘الكلمات التي تكتبها والُكُتب التي َتن�ُصُرها، مثل اأولدك.  قال يل �صديٌق ذات مرَّ
تفعل معهم اأف�صل ما ت�صتطيع، لكْن يف النهاية ل ت�صتطيع اإلَّ اأن ترتكهم يعي�صون حياتهم 
! اخلا�صة بطريقتهم، فيذهبون اإلى حيث يريدون، ويوؤثِّرون كيفما يريدون’’. كم اأنَّ هذا حقيقيٌّ
ة،  يجمُع هذا الكتاب خمتارات من ‘‘اأولدي وبناتي’’ الذين ُكِتبوا على مدار عقود عدَّ
غي  الِفقرات  بع�ص  على  عالوة  مقالة،  واأربعني  وخم�ٍص  كتابًا،  وع�صرين  اثنني  يف  وظهروا 
بالكلمات  العمل  امتياز  بالعرفان على  اأ�صعر  فاإنِّ  اأراجع هذه املختارات،  املن�صورة. وعندما 

ر بتاًتا بالو�صول اإليها. التي ت�صتطيع اأن ت�صل اإلى اأماكن مل اأفكِّ
�لظالل’’  ‘‘�أر��صي  فيلم  درو�ًصا يف  يعطيه  ِلوي�ص  اأ�ص.  �صي.  الذي كان  الطلبة  اأحد  قال 
ا،  منَّ يكتبون  وَمن   . حقيقيٌّ وهذا  وحَدنا’’،  ل�صنا  اأنَّنا  نعرف  كي  نقراأ  ‘‘اإنَّنا   :(Shadowlands)

يفعلون ذلك اآملني األَّ نكوَن وحدنا.
فيليپ يان�صي، كولورادو، ربيع 2009م



مالحظٌة للقارئ

رت كلُّها لتكوَن  يجمع هذا الكتاب 366 قراءة ماأخوذة من كتابات فيليپ يان�صي. وقد ُحرِّ
مت�صاوية يف الطول تقريًبا، عالوًة على بع�ص التعديالت التحريريَّة التي اأُجِرَيْت على بع�صها 

كي ت�صَي اأكرث و�صوًحا.
القراءات التي توافق بع�ص التواريخ ذات الدللة حتاول اأن تخاطَب احلدَث الذي ت�صي 
اأن جنَدها متزامنة مع تواريخها  اإليه التواريخ )مثاًل 11/9(، وبع�ص املوادِّ ذات ال�صلة ميكن 
واملوادُّ  النتخابات،  تاريخ  من  قريبًة  تكوَن  لأن  ال�صيا�صيِّ  املدلول  ذاُت  املوادُّ  متيل  )مثاًل، 
ل/دي�صمرب...اإلخ(. وكذلك تتبُع بع�ص القراءات  املتعلِّقة بعيد امليالد تظهر يف �صهر كانون الأوَّ
ة تختلف من �صنة  ة، وهذا قد ُيحِدُث م�صكلًة؛ فتواريخ بع�ص املوا�صم الكن�صيَّ الرزنامة الكن�صيَّ
ة لتكوَن قريبًة من التواريخ حيث  ميالديَّة اإلى اأخرى. لذلك و�صعنا هذه املوادَّ ب�صورٍة تقريبيَّ
ُيحتَمُل اإقامتها. مثاًل، القراءات التي ت�صي اإلى موت ي�صوع، تبداأ يف الظهور من الثالث ع�صر 

من اآذار/مار�ص وت�صتمر حتَّى مطلع �صهر ني�صان/اأپريل.
والو�صع املثايلُّ يقرتُح اأنَّ على القارئ الذي يتبع رزنامَة الكني�صة اأن يبداأَ هذه القراءات 
التاريخ  اإلى  تالية حتَّى ي�صل  قراءاٍت  اإلى  اإلى الأمام  ًيا  باأ�صبوَعني، متخطِّ القيامة  قبل عيد 
ة بيوم اخلم�صني  املن�صود. باملثل، فاإنَّ قراءًة بخ�صو�ص ال�صعود وجمموعة من القراءات اخلا�صَّ
ة  َعْت يف اخلام�ص من اأيَّار/مايو، ومن 15-18 اأيَّار/مايو، حتَّى لو اختلَفِت التواريخ الفعليَّ ُو�صِ

من �صنة اإلى اأخرى.
ة  ة عن امل�صادر الأ�صليَّ ٌة تعطي معلومات اإ�صافيَّ هناك يف نهاية الكتاب، هوام�ص و�صفيَّ

لهذه القتبا�صات.



1 كانون الثاني/يناير

حجر رشيد

ه �لزمان �أو  ل �الأمر من وجهة نظر �هلل. لَكوِنِه روًحا ال يحدُّ ُخذ خطوة �إلى �لور�ء قليًل وتاأمَّ
يَّة، مثل ُعلَّيقة ُم�شتعلة وعموٍد من نار، لكي  �ملكان، �قرت�ض �هلل من وقٍت �إلى �آخر �أ�شياَء مادِّ
ٍد  دَّ ة، كان �هلل يَتبنَّى �شيًئا لوقٍت ُمَ يرتَك �نطباًعا و��شًحا على كوكب �الأر�ض. ويف كلِّ مرَّ
ا يف ي�شوع، فقد حدث �أمٌر جديد: �أ�شبح �هلل و�حًد� من  اه. �أمَّ كي ُير�ِشل ر�شالة به، ثمَّ يتخطَّ

خملوقات �الأر�ض؛ َحَدٌث غري م�شبوق، وال �شبيه له، وفريد متاًما. 
ب�شيطة.  ة  بيئة زر�عيَّ �هلل �لذي ميلأ �لكون، �خرتق ذلك �لكون لكي ي�شبح طفًل يف 
ع، كان عليه �أن يتعلَّم �مل�شي و�لكلم و�رتد�ء ملب�شه بنف�شه.  �شَّ وحاله حال كلِّ �الأطفال �لرُّ
َم �أَ�شو�ت  ا َتَعلَّ ة دماًغا ب�شريًّ يَّ د، ‘‘�أعاق’’ �بن �هلل َعمًد� نف�شه، ُم�شتبداًل باملعرفة �لُكلِّ يف �لتج�شُّ
ة �شوًتا �شوًتا، و��شتبدل باحل�شور �لكامل، �شاقني ب�شريَّتني ال يحملنه بعيًد�  �للهجة �الأر�ميَّ
ة ذر�َعني يقويان على نَ�شِر �خل�شب، لكن  يَّ ة �لُكلِّ و��شتبدل به �أحيانًا حماًر�. كما ��شتبدل بالقوَّ
ة  يف �لوقت  ال يقويان على �لدفاع عن �لنف�ض. وبداًل من �أن ميتدَّ ب�شره لريى مئة مليار جمرَّ
نف�شه، مل ي�شل ب�شره الأبعد من �لزقاق �ل�شيِّق يف قريته يف �لنا�شرة، �أو ُكومة من �حلجارة يف 

�شحر�ء �ليهوديَّة �لقاحلة، �أو �شارع مزدحم يف �لعا�شمة �أور�شليم. 
ك يف رغبة �هلل يف �لعلقة بالب�شر. هل يريد �هلل بالفعل  وبف�شل ي�شوع، فاإنَّنا ال نت�شكَّ
�ض  �أ�شَّ ة،  �شخ�شيَّ وب�شورة  ذلك.  د  ليوؤكِّ �ل�شماء  عن  ي�شوع  تخلَّى  لقد  بنا؟  حميًما  �تِّ�شااًل 

�جل�شر �لذي ي�شل �هلل بالب�شر، بني �لعامل �ملرئيِّ و�لعامل غري �ملرئّي. 
ه ريت�شارد نيبور (H. Richard Niebuhr) �إعلن �هلل يف �مل�شيح بحجر ر�شيد ت�شبيًها  ُي�شبِّ
دقيًقا؛ فقبل �أن ُيكَت�َشف هذ� �حلجر، مل ي�شتطع �لد�ر�شون �شوى �أن يحزرو� معاين �لر�شوم 
ة. لكن يف يوٍم تاريخيٍّ ال ُين�شى، �كُت�ِشف هذ� �حلجر �الأ�شود �لذي ُكِتَب عليه  �لهريوغليفيَّ
�لن�ضُّ ذ�ته بثلث لغات خمتلفة. ومبقارنة �لرتجمات جنًبا �إلى جنب، ��شتطاع �لعلماء �إتقان 

ة يف �ل�شابق.  ة، و��شتطاعو� �أن يرو� بو�شوح ما كانت روؤيته �شبابيَّ �للغة �لهريوغليفيَّ



كانون الثاني/يناير 2

وي�شتمرُّ نيبور ليقول �إنَّ ي�شوع �أتاح لنا �أن ‘‘نعيد بناء �إمياننا’’؛ �إذ ميكننا �أن نثق باهلل الأنَّنا 
كنا يف �هلل، �أو وجدناه غري مفهوم، وغري قابل للإدر�ك، فاإنَّ �أف�شل علج  نثق بي�شوع. و�إذ� �شكَّ

�ض يف ي�شوع مبا�شرة، حجر ر�شيد �الإميان.  هو �أن نتفرَّ

من كتاب: ماولة �للقاء مع �إله غري منظور

2 كانون الثاني/يناير

العدسة الُمكبِّرة لإليمان

�إلى بع�ض  ة’’ الإمياين، وهذه عبارة حتتاج  �ملُكبِّ ‘‘بالعد�شة  �أ�شبه  �أن ي�شوع  ر  �أت�شوَّ �أي�ًشا  �إنَّني 
�ل�شرح. �أفَخُر �أنَّني �أمتلك قامو�ض �أك�شفورد للغة �الإنكليزيَّة، �لذي يحتوي على كلِّ كلمة يف 
�إلى �إحدى ر�بطات �لكتابة، ح�شلت على ن�شخة من �لقامو�ض  �للغة �الإنكليزيَّة. وبانتمائي 
�لقامو�ض  ن�ضِّ  على  �لن�شخة  وحتتوي  فقط.  دوالًر�   36٫95 مقابل  و�حد  كتاب  يف  موجودة 
�، حتَّى �إنَّه ال �أحَد ي�شتطيع قر�ءته  باأكمله، لكن مع عيب و�حد: �أنَّ حجم �لكتابة �شغري جدًّ
ة ممتازة من �لنوع �لذي ي�شتخدمه �لعاملون  ين �إلى �شر�ء عد�شة مكبِّ دة، ممَّا ��شُطرَّ بالعني �ملجرَّ
�ر. وبا�شتخد�م  بة على حامٍل دوَّ يف جمال �جلو�هر �لنفي�شة، وهي بحجم �لطبق �لكبري، وُمركَّ
هذه �لعد�شة، مع م�شاعدة عد�شة �أخرى �أ�شغر مُت�شك باليد، ميكنني �أن �أدخل عامل �لفروق 

ة بني �ألفاظ �للغة �الإنكليزيَّة.  �شديدة �لدقَّ
�أ�شلِّط  ��شتخد�م قامو�شي؛ فعندما  �أثناء  ة يف  َتَعلَّمُت �لكثري عن �لعد�شات �ملُكبِّ لقد 
ت�شري  لكن  �لبوؤرة،  يف  �أي  �ملنت�شف،  يف  َرة  ونَ�شِ و��شحة  تبدو  فاإنَّها  �لكلمة،  على  �لعد�شة 
اهنا من �ملركز �إلى �الأطر�ف. وب�شورة مو�زية، فاإنَّ ي�شوع  �شة �أكرث فاأكرث كلَّما �تِّ �لكلمات م�شوَّ

زًة عليه.  �شار بوؤرة �إمياننا، لذ� �أتعلَّم با�شتمر�ٍر �أن �أُحافظ على عد�شة �إمياين ُمركَّ
ل  ة، وكذلك يف مهنة �لكتابة، �أتاأمَّ لقد ع�شت على �الأطر�ف كثرًي� يف رحلتي �لروحيَّ
�أ�شئلة ال ميكن �إجابتها عن م�شكلة �الأمل، وغمو�ض مفهوم �ل�شلة، و�لتدبري �الإلهيِّ يف مقابل 
�شة. ويف  ة، وغريها من �الأمور. وعندما �أفعل ذلك، ت�شبح روؤيتي م�شوَّ ة �حلرَّ �الإر�دة �الإن�شانيَّ

تلك �الأحو�ل، عندما �أنظر �إلى ي�شوع، يعود كلُّ �شيء �إلى �شابق و�شوحه. 



٣كانون الثاني/يناير

ة ت�شايقني؛ فماذ� عن �جلحيم؟ وماذ�  ة �ملُ�شتقرَّ �أعرتف �أنَّ �لكثري من �لعقائد �مل�شيحيَّ
 ،(Ambrose) عن �لذين ماتو� ومل ي�شمعو� ر�شالة �مل�شيح؟ و�أعود �إلى �إجابة �الأ�شقف �أمبوز
ي�ض �أغ�شطينو�ض، �لذي �ُشِئل ر�قًد� على فر��ض �ملوت، �إن كان يخاف  �لذي �أثَّر يف حياة �لقدِّ
ًد� �شاحًلا’’. وهكذ� فاإنَّني �أتعلَّم �أن  مو�جهة دينونة �هلل. �أجاب �أمبوز مبت�شًما: ‘‘�إنَّ لدينا �شيِّ
�أثق باهلل يف �شكوكي و�شر�عاتي وذلك باأن �أحاول �أن �أعرف ي�شوع. قد يبدو ذلك نوًعا من 
ني �أعتقد �أنَّه يعك�ض موريَّة ي�شوع يف كلِّ كتابات �لعهد �جلديد.  �لتَملُّ�ض من �ملو�جهة، لكنَّ

ك منها �إلى �الأطر�ف.  علينا �أن نبد�أ به ليكوَن ُنقَطة ِمَوِريَّة نتحرَّ
ُهنا يف  �أح�شل على ب�شرية نحو �هلل وما ي�شعر به حيال ما يحدث  �إلى ي�شوع،  بالنظر 

�الأ�شفل؛ �إذ �إنَّ ي�شوع يعبِّ عن جوهر �هلل بطريقة ال ن�شتطيع �أن ُن�شيء تف�شريها.

من كتاب: ماولة �للقاء مع �إله غري منظور

٣ كانون الثاني/يناير

اقتراب اهلل

ة مل يكن  ما �لفرق �لذي �أحدثه ي�شوع؟ من جهتنا ومن جهة �هلل، �أتاح ي�شوع نوًعا من �حلميميَّ
موجوًد� من قبل. يف �لعهد �لقدمي، كان من يلم�ض تابوت �لعهد من بني �إ�شر�ئيل ي�شقط ميًتا؛ 
لكن من كانو� يلم�شون ي�شوع، �بن �هلل �لذي جاء يف �جل�شد، كانو� ُي�شفون. �ليهود �لذين ال 
و� حروَف ��شِم �هلل، علَّمهم ي�شوع طريقة جديدة  ي�شمحون الأنف�شهم �أن ينطقو� �أو حتَّى َيَتَهجَّ

بها يخاطبون �هلل: �أبا �أو ‘‘بابا’’. لقد �قرتب �هلل يف ي�شوع كما مل يقرتب قبًل. 
ة تاأثَّره بهذ� �لُقرب  ي�ض �أغ�شطينو�ض، ي�شف �أغ�شطينو�ض كيفيَّ يف كتاب �عرت�فات �لقدِّ
ة �أن �هلل كامٌل وغري مدود، خارٌج عن �لزمن  �الإلهّي؛ �إذ كان قد تعلَّم من �لفل�شفة �ليونانيَّ
وغري قابل للف�شاد، لكنَّ �أغ�شطينو�ض مل يفهم كيف ميكن �أن يدخَل �شخ�ض مهوو�ض باجلن�ض 
ة كانت �شائعًة يف  ب �أغ�شطينو�ض مذ�هب وفل�شفات عدَّ وغري من�شبط مثله يف علقة باهلل. جرَّ
ها مل ُت�شبعه، حتَّى قابل يف �لنهاية ي�شوَع بح�شب �الإجنيل، �جل�شر �ملمتدَّ بني �إن�شاٍن  ع�شره لكنَّ

و�ض.  ، و�الإله �لكامل �لقدُّ عاديٍّ
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ة مع �هلل، في�شرد  تك�شف �لر�شالة �إلى �لعب�نيِّني هذه �خلطوة �ملُبهرة لتحقيق �حلميميَّ
ة  �لكاتب يف �لبد�ية ما كان مطلوبًا ممَّن يطلبون �القرت�ب �إلى �هلل يف زمن �لعهد �لقدمي: مرَّ
قد�ض  يدخل  �أن  �لكهنة،  رئي�ض  وهو  و�حد،  �شخ�ض  ي�شتطيع  ارة،  �لكفَّ يوم  يف  �ل�شنة،  يف 
ة، وخم�ض  �ت، وملب�ض خا�شَّ ة مرَّ ا عدَّ ن �غت�شااًل طق�شيًّ �الأقد��ض. وكان هذ� �لطق�ض يت�شمَّ
يف  �الأقد��ض  قد�ض  يدخل  �لكهنة  رئي�ض  كان  ذلك،  كلِّ  ومع  منف�شلة.  ة  حيو�نيَّ ذبائح 
ُرعب �شديد الب�ًشا �أجر��ًشا يف ثوبه، ر�بًطا حبًل حول كاحله حتَّى �إذ� مات وتوقَّف �شوت 

ته بذلك �حلبل.  �الأجر��ض، ي�شحب �لكهنة �الآخرون جثَّ
م بِثقة �إلى َعر�ِض  ة: ن�شتطيع �الآن �أن ‘‘نتقدَّ م مقارنة َحيَّ ا �لر�شالة �إلى �لعب�نيِّني فتقدِّ �أمَّ
م �إلى قد�ض �الأقد��ض، �شورٌة ال مثل لها يف �إ�شابة �لقارئ  �لنعَمة’’ بل خوف. �جلر�أة بالتقدُّ
�ليهوديِّ بالذهول. لكن عندما مات ي�شوع، �ن�شقَّ حجاب �لهيكل من �أعلى �إلى �أ�شفل، فاحًتا 
م  �لطريق �إلى قد�ض �الأقد��ض. لذلك فاإنَّ كاتب �لعب�نيِّني يكتب تبًعا لذلك قائًل: ‘‘لنتقدَّ

بثقة �إلى �هلل’’.
هذ� ما ُي�شهم به ي�شوع يف م�شكلة �الإحباط نحو �هلل: بف�شله، ن�شتطيع �أن ناأتي �إلى �هلل 

؛ الأنَّ �هلل نف�شه �شار �لو�شيط �إلى نف�شه.  مبا�شرًة. ال نحتاج �إلى و�شيط ب�شريٍّ

من كتاب: عندما ال متطر �ل�شماء
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يسوع البروزاك

ة؟  ُترى كيف تكون نتائج ي�شوع �إذ� �أجرى �ختباًر� لل�شخ�شيَّ
ة �لتي تظهر لنا يف �شفحات �الإجنيل ب�شورٍة جذريَّة عن تلك �لتي  تختلف �ل�شخ�شيَّ
�أفلم هوليود  بع�ض من  �أالحظها يف  �لتي  �ل�شورة  �إنَّها   . �أكُبُ بينما كنُت  �أ�شمع عنها  كنت 
�حلو�ر  د  ُيَردِّ ي�شوع  ة  �شخ�شيَّ ي  يوؤدِّ �لذي  �ملُمثِّل  كان  �الأفلم،  هذه  يف  ي�شوع.  عن  �لقدمية 
و�شط  هادئة  ة  ك�شخ�شيَّ �حلياة  ويعي�ض  م�شاعر،  �أيِّ  دون  �لنبة  منتظم  ب�شوت  به  �خلا�ضَّ 
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�شوت  ونبة  ح،  ُم�شطَّ ب�شوت  �حلكمة  ُم  وُيَقدَّ يزعجه،  �شيء  فة، ال  متطرِّ مهتاجة  �شخ�شيَّات 
م�شوبة. �إنَّه ما ميكن �أن ُيطلق عليه ي�شوع �لبوز�ك.1

‘‘كاريزما’’ قويَّة تعل  م لنا ي�شوع رجًل ذ�  فاإنَّ �الأناجيل تقدِّ على �لعك�ض من ذلك، 
�جلموع يجل�شون حوله لي�شتمعو� �إليه على مدى ثلثة �أيَّام بل توقُّف وبطونهم خاوية. ي�شوع 
’’ على �جلموع. وتك�شف �الأناجيل عن طيف  ك بحما�شة وَوجٍد �إذ نر�ه ‘‘يتحنَّ �الأناجيل يتحرَّ
َتَهلُّل بالفرح لنجاح  و��شع من م�شاعر ي�شوع: تعاُطف مفاجئ مع �شخ�ض م�شاب بالب�ض، 
ر�شالته،  تقبل  نَوح على مدينة مل  �مل�شاعر،  ري  ي�شيِّني متحجِّ �لفرِّ نحو  نوبة غ�شب  تلميذه، 

�شرخات �أمل �شديد يف جث�شيماين وعلى �ل�شليب. 
مها �إحدى حركات خدمة �لرجال، وكانت حول ‘‘�لتلم�ض  ة خلوة تنظِّ ح�شرت ذ�ت مرَّ
�أ�شتمع للرجال  ظة للذكورة �لتقليديَّة. وبينما كنت  مع �مل�شاعر’’ و�خلروج من �الأمناط �ملتحفِّ
ي�شاركون ق�ش�ض �شر�عاتهم للتعبري عن �أنف�شهم و�ختبار �حلميمة و�ال�شتئنا�ض بع�شهم بع�ٍض، 
، ما ز�ل �لب�شر ي�شارعون  الحظت كيف �أنَّ ي�شوع عا�ض حالة من �الإ�شباع �لذكوريِّ �ملثايلِّ
�أمام  ي�شوع  �الأقّل، بكى  �ت، على  مرَّ �إليها؛ ففي ثلث  ي�شلو�  قرنًا لكي  بت�شعة ع�شر  بعده 
د يف طلب �مل�شاعدة، فقال لتلميذه: ‘‘نف�شي حزينة  تلميذه، كما مل ُيخِف خماوفه ومل يرتدَّ
ا يف ع�شرنا يجعل نف�شه مك�شوًفا  � حتَّى �ملوت’’. و�أ�شاف: ‘‘��شهرو� معي’’. كم قائًد� قويًّ جدًّ

لهذه �لدرجة؟ 
لقد كان ي�شوع يتو��شل ب�شورة حميمة و�شريعة مع من يقابلهم من �لنا�ض. �شو�ء كان 
يتكلَّم مع �مر�أة عند بئر، �أم مع قائٍد دينيٍّ يف حديقة، �أم مع �شياٍد على ُبحرية. كان يدخل 
حياتهم  �أعماق  لي�شوع  يك�شفون  �لنا�ض  هوؤالء  كان  ما  و�شرعان  �ملو�شوع،  لبَّ  �إلى  مبا�شرة 
و�أ�شر�رهم. لقد كان ي�شوع ي�شتدعي جوًعا عميًقا من قلوب �لنا�ض، حتَّى �إنَّهم كان يتجمهرون 

حوله فقط ليلم�شو� ثوبه.

من كتاب: ي�شوع �لذي مل �أكن �أعرفه

ة. 
َّ
1(   الربوزاك هو عقار م�سادٌّ لالكتئاب يجعل الإن�سان هادئًا ب�سورة ا�ستثنائي
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الرؤية الجديدة

ب�شورة  �لعامل  �إلى  �أنظر  �أن  �أتعلَّم  �أن  عَليَّ  �جِلّد،  على مَمل  �الإلهيَّ  �لتكليف  �آخذ  لكي 
تختلف عن �ل�شائد و�ملاألوف، وذلك كما فعل ي�شوع. وبداًل من �أن �أبحث عن �لنا�ض �لذين 
اتهم وتاأكيد ذو�تهم.  ن يحتاجون �إلى رفع معنويَّ دون ذ�تي، �أبحث عمَّ يرفعون معنويَّاتي ويوؤكِّ
و� يل خدمات، �أبحث  ة من �أ�شحاب �ملو�رد لكي يوؤدُّ ات �ملهمَّ ب �إلى �ل�شخ�شيَّ وبداًل من �لتقرُّ
عن �الأ�شخ�ض ذوي �ملو�رد �ملحدودة؛ وبداًل من �الأقوياء، �أبحث عن �ل�شعفاء، و�ملر�شى بداًل 
�أنَّه جاء من  د ي�شوع  �ألي�ض بهذه �لطريقة ي�شالح �هلل �لعامل لنف�شه؟ �أمل يوؤكِّ اء.  من �الأ�شحَّ

اء؟  �أجل �خلطاة ال �الأبر�ر؟ من �أجل �ملر�شى ال �الأ�شحَّ
ا وتاأهيلهم، جان ڤانيري  �ض بيوت ‘‘�لُفلك’’ (L'Arche) الإعا�شة �ملعاقني ذهنيًّ يقول موؤ�شِّ
ى  (Jean Vanier) �إنَّ �لنا�ض ينظرون �إليه كاأنَّه جمنون، فهو �بن �حلاكم �لعامِّ لكند� �لذي تلقَّ

 [Henri نوين  هرني  �لر�هب  )كان  عالًيا  تاأهيًل  لني  موؤهَّ عاملني  يعنيِّ  و�لذي  ممتاًز�،  تعليًما 
فيتجاهل  ڤانيري  ا  �أمَّ و�شطهم.  و�لَعي�ض  �ملعاقني  �الأ�شخا�ض  منهم( خلدمة  و�حًد�   Nouwen]

ل �أن يكون جمنونًا يتبع جهالة �الإجنيل على �أن يتبع تفاهة ِقَيم �لعامل.  منتقديه ويقول �إنَّه يف�شِّ
�م �أي�ًشا على فائدة، ال �أن يح�شل  علوًة على ذلك، فاإنَّ ڤانيري ي�شرُّ على �أن يح�شل �خلدَّ
عليها فقط من يخدمونهم. فاملعاقون، مهما كانت درجة �إعاقتهم، يتجاوبون مع �حلبِّ ب�شورٍة 
ِفطريَّة، وعندما يفعلون ذلك فاإنَّهم يوقظون �أهمَّ ما يف �الإن�شان: �لرحمة و�ل�شخاء و�لتو��شع 

، ويخدمون من يخدمونهم. مون لهم �حلبَّ ة. وهكذ� فاإنَّهم ُي�شبعون باحلبِّ من يقدِّ و�ملحبَّ
ًة بالعبادة بني مر�شى �جلذ�م )�لب�ض(. ويجدر بالذكر �أنَّ �أغلب  ��شتمتعت يف �لهند مرَّ
لعمل  نتيجة  جاءت  �جلذ�م  علج  جمال  يف  �إليها  ل  �لتو�شُّ جرى  �لتي  مة  �ملتقدِّ �الأبحاث 
ويخاطرون  �ملر�شى،  هوؤالء  بني  يعي�شو�  �أن  ر��شني  وحدهم  كانو�  �لذين  �ملُر�شلني،  اء  �الأطبَّ
�أغلب  تزدهر يف  �لكنائ�ض كانت  فاإنَّ  ونتيجة لذلك،  �ملر�ض �خلطري.  لهذ�  �أنف�شهم  بتعري�ض 

�ملر�كز �لكبرية لعلج �جُلذ�م.  
�ملكت�شبة  �ملناعة  نق�ض  مر�ض  ب�شبب  �أ�شرهم  فقدو�  من  الإعالة  بيوًتا  ميامنار  يف  ُزرت  كما 
�شو� هوؤالء �الأطفال �حلنان �لذي �شرقه منهم  عون �مل�شيحيُّون �أن يعوِّ )�الإيدز(، حيث يحاول �ملتطوِّ
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ا حا�شًل على �شهادة عليا يف �للهوت،  هذ� �ملر�ض. ويف مركز جان ڤانيري يف تورنتو، �شاهدت ق�شًّ
ا يف منت�شف �لعمر ال ي�شتطيع �أن يتكلَّم كلمة و�حدة. كما �أنَّ  ة لرجل معاق ذهنيًّ م رعاية يوميَّ يقدِّ
ة �لتي ح�شرتها حما�شة وتاأثرًي�، تلك �لتي ح�شرتها يف �شجون ت�شيلي  ِمن �أكرث �خلدمات �لكن�شيَّ

ل ح�شور �هلل.  �شني و�ملك�شورين و�ملرفو�شني، يتاأ�شَّ وپريو. فبني �لب�شطاء و�ملهمَّ

من كتاب: �إ�شاعات من عامل �آخر
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وجبات فخمة لمصلحة الفقراء

بد�أ مار�شيل رو�ِشل (Marcel Roussel) عمله �شنة 1949م و�شط �لبيئة �لفقرية �لتي خلَّفتها 
تلم�ض  �لتي مل  �لب�شر  من  �لكبرية  باالأعد�د  ًر�  ُمتاأثِّ وكان  فرن�شا،  يف  �لثانية  ة  �لعامليَّ �حلرب 
�لكني�شة حياتهم و�شل رو�ِشل �إلى قناعة باأنَّ �لكني�شة، بداًل من �أن تبقى يف مكانها، يجب 
اًر� وبول�ض �شانع  ما يف �أماكن �لعمل. �أمل يُكن ي�شوع جنَّ �أن تذهب �إلى �ملحتاجني، وال �شيَّ
خيام؟ وَخُل�َض رو�شل �إلى هذه �حلقيقة: �أنَّنا يف كلِّ مكان، يف �ل�شجون ويف �لفنادق ويف كلِّ 
مو�قع �لعمل، ميكننا �أن نبد�أ حو�ًر� مع �هلل. ولتحقيق هذ� �لهدف عنيَّ رو�ِشل جمموعة من 

�لن�شاء �ل�شابَّات للعمل من �أجل ذلك �لهدف ب�شفة مر�شلت يف �أماكن �لعمل. 
لل�شلة  مًعا  يجتمعن  وُكنَّ  �مل�شانع،  يف  باأعماٍل  �لن�شاء  هوؤالء  �لتحقت  �لبد�ية،  يف 
ر �الأب رو�ِشل يف فتح مطعٍم فيه تعي�ض هوؤالء �ملُر�شلت  ة �شنو�ت، فكَّ و�لدر��شة. لكن بعد عدَّ
 L' Eau( ’’ ل مطعم من هذ� �لنوع با�شم ‘‘�ملاء �حليِّ ويعملَن و‘‘ُيرِنن كاأنو�ٍر يف �لعامل’’. كان �أوَّ
Vive) وقد �فُتِتح �شنة 1960م، و�شرعان ما قاد جناحه �إلى �فتتاح فروع �أخرى، مثل مطعم ‘‘�ملاء 

من زيارة يل هناك �شنة 1987م. وبد�أ  ’’ (Agua Viva) يف ليما، وقد تناولُت �لع�شاء فيه �شِ �حليِّ
هذ� �ملطعم يجتذب �الأغنياء و�أ�شحاب �لتاأثري و�لنفوذ يف ليما. كما توجد بع�ض �الإ�شار�ت 
�لتي تعلن للز�ئر �لق�شَد �لروحيَّ للمطعم؛ حيث ُكِتب على �لغلف �لد�خليِّ لقائمة �لطعام: 
تاأتي  متاًما،  و�لن�شف  �لعا�شرة  �ل�شاعة  ! ولذلك نحن �شعد�ء’’. وكلُّ م�شاء، يف  ‘‘ي�شوع حيٌّ

ة لل�شيوف.  ديَّة م�شائيَّ �لنادالت مًعا ليغنني ترنيمة تعبُّ
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�أن  �إنَّ �لعمل نف�شه يجب   ،(Marie) علوًة على هذه �الإ�شار�ت، تقول �الأخت ماري 
ة بنا، �نظر �إلى �لطعام �لذي  يكون هو �ل�شهادة. وتقول: ‘‘ال ت�شاألنا عن حياة �ل�شلة �خلا�شَّ
ت�شعر  هل  ة؟  باحرت�م ومبَّ �لنادل  يعاملك  هل  بعناية؟  وُمرتَّب  نظيف  طبقك  هل  مه.  نقدِّ

بال�شكينة يف هذ� �ملكان؟ �إن كان �الأمر كذلك، فنحن نخدم �هلل’’.
فون  �م يطهون، ويخدمون �ملو�ئد، وينظِّ وبروح �الأخ لورن�ض (Brother Lawrence)، فاإن �خلدَّ
�الأر�شيَّات، ويعبدون- كلُّ ذلك ملجد �هلل. لكنَّ �لعاملت �ملر�شلت �أدخلن �إ�شافة جديدة، 
من وجبات طعام فاخرة، ومن �لربح يخدمون �الأطفال �لفقر�ء يف ليما. لذلك تد  فهنَّ يقدِّ
هات من �الأحياء �لفقرية  �أنَّه يف وقت الِحق من �ليوم نف�شه، متتلئ �لقاعة �الأنيقة نف�شها باالأمَّ
ة  و�ل�شحَّ �الأطفال،  وتربية  ة،  �ل�شخ�شيَّ �لنظافة  ات  �أ�شا�شيَّ عن  تعليًما  ني  يتلقَّ حيث  ليما  يف 
�شون �أنف�شهم خلدمة  د �نتهاء عمل كلِّ �أفر�د �لفريق يف �ملطعم، يكرِّ ة. ومبجرَّ �جل�شديَّة و�لروحيَّ

ل من �أرباح �ملطعم.  ة �لتي مُتوَّ �لفقر�ء، وتطبيق بر�مج �لتنمية �ملجتمعيَّ

ة �ليوم، 15 كانون �لثاين/يناير 1988م ‘‘وجبات فاخرة مل�شلحة �لفقر�ء’’، جملَّة �مل�شيحيَّ
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نوال حياة

�لثاين  �لقرن  �لعبارة الهوتيُّ  د �هلل يف �الإن�شان �لذي يحيا ب�شورة كاملة’’. قال هذه  ‘‘يتمجَّ
ي�ض �إيرينايو�ض، لكن للأ�شف ال تعك�ض هذه �ل�شورة حال كثريين من �مل�شيحيِّني  للميلد �لقدِّ
تني  ا �أم ال، فاإنَّ �ملجتمع2 ير�نا بو�شفنا جمموعة من �ملتزمِّ �ملعا�شرين. �شو�ء كان ذلك حقيقيًّ

ِهم �الإ�شارة باإ�شبع �العرت��ض. �ملكبوتني- �أنا�ًشا ال يعنيهم �الحتفال باحلياة، بل ُكلُّ َهمِّ
من �أين ح�شل �مل�شيحيُّون على �ُشمعة من يكرهون �حلياة ويريدون تقلي�شها بداًل من 
ا �أنا فقد �أتيُت لكي تكون لهم حياة وليكون لهم �أف�شل  حت�شينها؟ ي�شوع نف�شه وعد قائًل: ‘‘�أمَّ

ا�شة؟  ا�شة[’’. ما �لذي مينعنا من حتقيق �حلياة �لفيَّ ]حياة َفيَّ

ني املوؤمنني املحافظني )املرتجم(.
ِّ
 ونظرته اإىل امل�سيحي

ُّ
2(   املق�سود هو املجتمع الأمريكي
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مو�هبه  ي�شتخدم  �أن  ة  مرَّ ذ�ت   (Fredrick Buechner) بو�شرن  فريدريك  �لكاتب  ر  قرَّ
 (Brendan) برند�ن  هم  �ختارهم  ي�شني  قدِّ ثلثة  ل  �أوَّ ي�شني.  �لقدِّ حياة  لي�شتك�شف  ة  �الأدبيَّ
ة يعقوب. لقد �أده�شته هذه �ل�شخ�شيَّات؛ الأنَّه كلَّما  ة �لكتابيَّ وغودريك (Godric) و�ل�شخ�شيَّ
ات �لثلث  ة. وت�شاءل: ما �لذي جعل هذه �ل�شخ�شيَّ بحث يف حياتهم، �كت�شف �أ�شياء خمفيَّ
ع بالقد��شة؟ ويف �لنهاية، ��شتقرَّ على �لكلمات �لتالية لي�شفهم بها: �أنَّهم كانو� ممَّن ‘‘يبثُّون  تتمتَّ
قلبها، وُتخاِطر ب�شجاعة،  ة، حتيا من  �حلياة’’ يف �لذين حولهم. لقد كانو� �شخ�شيَّات حما�شيَّ

وهكذ� كانو� يزيدون َمن حولهم �شعوًر� باحلياة. 
�شديقي  مبا�شرة  رت  تذكَّ للقد��شة،  �لتعريف  هذ�  م  يقدِّ بو�شرن  �إلى  ��شتمعت  عندما 
�شوى  يق�شي  ال  الأنَّه  ة  �لروحيَّ حياته  حيال  بالقلق  ي�شعر�ن  و�لد�ه  كان  �لذي   (Bob) بوب 
ع باحليويَّة مثله؛ فَقْد كان  ني مل �أقابل �إن�شانًا يتمتَّ وقٍت قليٍل ‘‘مع �لكلمة’’ ويف �لكني�شة. لكنَّ
ت  يرعى �حليو�نات �ل�شالَّة، ويقوم بخدمات جنارة الأ�شدقائه، ويت�شلَّق �جلبال، ويقفز باملظلَّ
ة، فقد  تعلَّم �لطبخ، وبنى منزله بنف�شه. وبالرغم من �أنَّ بوب نادًر� ما ي�شتخدم �لكلمات �لدينيَّ
ونه، مبن فيهم �أنا، وكان كلُّ َمن يق�شي وقًتا معه ي�شعر باأنَّه �أكرث  الحظُت �أنَّ كلَّ َمن حوله يحبُّ
حيويَّة. لقد كان ي�شعُّ فرًحا يف �لعامل، و�حتفااًل باحلياة مثلما ميِكُنك �أن تعتقد �أن �هلل ي�شعر 

ي�ًشا.  تاه �لعامل �لذي خلقه. وعلى �الأقلِّ با�شتخد�م تعبري بو�شرن، لقد كان بوب قدِّ
وَن َحياًة يف  لقد عرفت كثريين ممَّن ينتمون �إلى ذلك �لنوع من �مل�شيحيِّني، �لذين َيُبثُّ
ا  ا م�شيخيًّ ، م�شيحيًّ �لذين حولهم. كان مكت�شف �ختبار �ل�شوكة (Tine) للك�شف عن �ل�شلِّ
�لتايلينول  عقار  تطوير  يف  �شاعد  �أنَّه  كما   ،(Jack McConnell) ماكونيل  جاك  ��شمه  ا  تقيًّ
�ض تقاعده لتوجيه جهود زملئه  ر �أن يكرِّ و�لت�شوير بالرنني �ملغناطي�شيِّ (MRI). ويف �لنهاية، قرَّ
�لبحار،  ور�ء  ما  ويف  للفقر�ء.  ة  يَّ �لطبِّ �خلدمة  لتقدمي  عياد�ت  لعمل  �ملتقاعدين  اء  �الأطبَّ من 
ة لغات، ويدر�شون �لنباتات  فت �إلى مر�َشلني ي�شِلحون مركباتهم باأنف�شهم، ويجيدون عدَّ تعرَّ
هوؤالء  ي�شعر  ال  ما  وعادة  اء.  �الأطبَّ غياب  يف  �حُلَقن  �ملر�شى  ويعطون  ة،  يَّ �ملحلِّ و�حليو�نات 
هم  ة �لكبرية. لكنَّ �إلى �لكنائ�ض �الأمريكيَّ ون باحلياة، باالنتماء �ملريح  َي�ِشعُّ �الأ�شخا�ض �لذين 

ا�شة �لتي وعد بها �مل�شيح. �الأكرث متثيًل للحياة �لفيَّ

ل/�أكتوبر 2000م ة �ليوم، 23 ت�شرين �الأوَّ ة’’، جملَّة �مل�شيحيَّ عمود ‘‘�ل�شفحة �خللفيَّ
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8 كانون الثاني/يناير

أصعب مهنة في العالم

حيث   ،(Amish) �الآمي�ض  جماعة  �إلى  �ملنتمني  �أحد  بيت  يف  ة  مرَّ ذ�ت  �لع�شاء  تناولت 
�شمعت منهم عن طريقتهم �لفريدة يف �ختيار ر�ٍع لكني�شتهم. يف ذلك �جلزء من �لبلد، 
(، كما ال  � من �الآمي�ض يح�شلون على تعليم يتجاوز �ل�شفَّ �لثامن )�الإعد�ديَّ قليلون جدًّ
ت كلُّ  يح�شل �أيٌّ منهم يف �لغالب على تعليم �أو تدريب الهوتّي. الختيار �لر�عي، ت�شوِّ
ة رعويَّة، وكلُّ من يح�شل على ثلثة  ة على �أ�شماء �الأ�شخا�ض �لذين لديهم �إمكانيَّ �لرعيَّ
تر�نيم  كتاب  منهم  كلٌّ  يجُد  من�شدة حيث  ويجل�شون حول  مون  يتقدَّ فوق  فما  �أ�شو�ت 
مو�شوًعا �أمامه، ود�خل �لكتاب يجد و�حٌد منهم بطاقة تفيد بتعيينه �لر�عي �جلديد. وعلى 
�أن يعظ عَظتني يف �الأ�شبوع كلٌّ منها نحو  مدى �ل�شنَتني �لتاليَتني، على �لر�عي �جلديد 

ت�شعني دقيقة. 
ل؟’’. نظر  وعندما �شاألت �شديقي �الآمي�ض: ‘‘ماذ� لو مل ي�شعر �لر�عي �ملختار باأنَّه موؤهَّ
ل، فل نريده. �إنَّنا نريد �شخ�ًشا متو��شًعا ينظر �إلى �هلل’’. �إيلَّ ِبَحرية، و�أجاب: ‘‘�إذ� �شعر باأنَّه موؤهَّ
�إلقاء  يف  �لقدمي  �لعهد  طريقة  ت�شابه  �أنَّها  )مع  عاة  �لرُّ دعوة  يف  �لطريقة  بهذه  �أن�شح  ال 
ر. لقد قال توما�ض مريتون (Thomas Merton) ذ�ت  �لقرعة(، لكنَّ تعليقه �الأخري جعلني �أفكِّ
لهم،  و�مل�شورة  �لن�شح  و�إ�شد�ء  �الأ�شخا�ض،  تعليم  �لرعاة، من  نحن  نفعله،  ما  �أغلب  �إنَّ  ة  مرَّ

ة بع�شها مع بع�ض.  و�ل�شلة من �أجلهم ما هي �إالَّ �أمور يجب �أن تفعلها كلُّ �لرعيَّ
ة، يجبنا على �إهمال  هل �أ�شبح تركيزنا �ملعا�شر على �لو�شف �لوظيفيِّ و�لكفاءة �ملهنيَّ
�ملو��شفات �الأهمِّ للر�عي، �أي �الحتياج الأن يعرف �هلل؟ �أذكر �أنَّ �لقائد �لهندو�شيَّ غاندي، 
�لذي كان يقود �أكرث من مليار �إن�شان، حتَّى يف خ�شمِّ �ملباحثات �ل�شاخنة حول �ال�شتقلل 
�ض كلَّ يوم �ثنني  �أن يتنازل عن مبدئه �لذي مبقت�شاه كان يكرِّ ، رف�ض  عن �لتاج �لبيطاينِّ
ة �شوف يجعله  لل�شمت. لقد كان يعتقد �أنَّ �لف�شل يف �إكر�م ذلك �ليوم من �لتغذية �لروحيَّ

ة �الأخرى.  ة َطو�ل �الأيَّام �ل�شتَّ �أقلَّ فاعليَّ
يف  يوًما  �أعطيناهم  �إذ�  �لروحيُّون  قادتنا  �شي�شبح  كيف  الأت�شاءل:  هذ�  يدفعني 
ة؟ وكيف �شتزد�د  ل، و�لدر��شة �ل�شخ�شيَّ �الأ�شبوع من �ل�شمت، و�لتفكري �لعميق و�لتاأمُّ
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�الأولويَّة  لتكوَن  ة،   �ملهنيَّ كفاءته  للر�عي، ال  ة  �لروحيَّ ة  �ل�شحَّ ن�شع  عندما  كنائ�شنا  كفاءة 
�الأولى عندنا؟

ة �ليوم، 21 �أيَّار/مايو 2001م ة’’، جملَّة �مل�شيحيَّ عمود ‘‘�ل�شفحة �خللفيَّ

9 كانون الثاني/يناير

لِّ ُمرشد الظِّ

ة رو�يته  ة �الأولى يف ثلثيَّ (C. S. Lewis) للمرَّ �أ�ض. لوي�ض  �لتقيُت �لكاتب �الإنكليزيَّ �شي. 
ة. لقد كان لها تاأثري عميق يف حياتي، �إذ جعلت �لفائق للطبيعة يبدو قابًل للت�شديق  �لف�شائيَّ

ا؟  حتَّى �إينِّ مل �أ�شتطع �إالَّ �أن �أت�شاءل: ماذ� �إذ� كان ذلك حقيقيًّ
�شنة 1963م  لوي�ض  وفاة  بعد  �لع�شرين،  �لقرن  ات  ينيَّ �شتِّ �أو�خر  باجلامعة يف  �لتحقُت 
د، �شعرُت  ُكُتِبِه كما ُي�شارع �الإن�شاُن َخ�شًما يف ُمناظرة. وبرتدُّ ب�شنو�ت قليلة. و�شارعت مع 
و�أركل  �أ�شرخ  و�أنا  �هلل  �إلى ملكوت  نف�شه، وُحملت  لوي�ض  مع  �أجنذب، كما حدث  بنف�شي 
خلفي  لِّ  �لظِّ يف  يجل�ض  مر�شد  كاأنَّه  �لد�ئم،  رفيقي  لوي�ض  ظلَّ  �حلني  ذلك  ومنذ   . بقدميَّ

ن من �أ�شلوب كتابتي، وتفكريي وروؤيتي.  ي�شجعني �أن �أُح�شِّ
علَّمني لوي�ض �أ�شلوبًا ملُقاربة �الأ�شياء، �أحاول �أن �أتَّبعه يف كتاباتي. ويف ذلك �أقتب�ُض وليم 
�ملحكيُّ  ُي�شبح منطقنا  للطبيعة،  فائق  وما هو  �لدين  ‘‘يف جمال   :(William James) جيم�ض 
ة  �إلى تلك �لنتيجة �ملنطقيَّ ة نحو �لو�قع منجذبًة  تتاأثَّر م�شاعرنا غري �ملحكيَّ ُمقنًعا فقط عندما 
ا مل يتلم�ض يف �لوقت نف�شه مع  نادًر� ما نقبل طرًحا منطقيًّ فاإنَّنا  �أخرى،  ذ�تها’’. وبكلمات 
�حَلد�ض  �أن يخاطب هذ�  هو  �لكاتب  يو�جهه  �لذي  ي  و�لتحدِّ �حلقيقة.  نحو  �ملبا�شر  حد�شنا 

ة.  ة رو�ية �لف�شاء قبل حتَّى �أن �أقر�أ كتبه �لدفاعيَّ �ملبا�ِشر، كما فعل لوي�ض يِفَّ يف ثلثيَّ
�ء �لذين  ة لوي�ض يف �الإحلاد و�ل�شكِّ تعطيه د�ئًما فهًما وتعاطًفا مع �لقرَّ لقد كانت خلفيَّ
ال يقبلون كلمه، �إذ دخَل هو نف�شه يف �شدٍّ وجذب كبري مع �هلل، و�كت�شف يف �لنهاية �أنَّ �الإله 

ا كان يظّن.  �لذي يف �لطرف �الآخر من �حلبل، خمتلٌف متاًما عمَّ
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ة.  هتها كني�شة غا�شبة نامو�شيَّ وباملثل، كان عليَّ �أنا �أي�ًشا �أن �أتغلَّب على �شورٍة هلِل، �شوَّ
ا مرتبِّ�ًشا بالب�شر، لكي �أكت�شف �أنَّ �هلل  ًر� كونيًّ ره متنمِّ ة �شدَّ �شورة �هلل ُت�شوِّ لقد �شارعت ب�شدَّ

هو �إله �لرحمة و�لنعمة. 
ة عليها، و�ملنتجات �لكثرية  ع �لنجاح �جلامح لكتاباته و�الأفلم �ملبنيَّ �أ�شكُّ �أنَّ لوي�ض توقَّ
يت. �إذ� كان قد �أُخِب بهذ� وهو على  �مل�شتوحاة من �أفكاره، و�لتي �نت�شرت على نحو ذ�ئع �ل�شِّ
د  اب ل�شنا �أ�شماًء، بل جُمرَّ قيد �حلياة، جَلَزَع وتر�جَع؛ فقد كان يقول د�ئًما �إنَّنا نحن مع�شر �لُكتَّ
ق  �شفات، ن�شرُي �إلى �ال�شم �لكبري للحّق. وهذ� ما فعله لوي�ض، بكلِّ �أمانة وبر�عة، ولكونه حقَّ

هذ�، فاإنَّ مئات �الآالف من �لنا�ض عرفو� ذلك �ال�شم، مبن فيهم �أنا. 

ة �ليوم، عدد متُّوز/يوليو 2008م ة’’، جملَّة �مل�شيحيَّ عمود ‘‘�ل�شفحة �خللفيَّ

10  كانون الثاني/يناير

الهوت من نكات قذرة

ة  نه �أن ي�شيغ فكرته يف �شطر و�حد. وذ�ت مرَّ ة �لتي متكِّ ع �شي. �أ�ض. لوي�ض باملوهبة �الأدبيَّ متتَّ
قال بب�شاطة �شيًئا كهذ�: يف غياب �أيِّ دليل �آخر، ميكن �إثبات �أ�شا�شيَّات �للهوت �لطبيعيِّ 

من ظاهرَتني ب�شريََّتني: �لنكات �لقذرة وموقف �لفرد من �ملوت. 
�الإخر�ج  �أمَرين:  حول  ة  خا�شَّ ب�شورٍة  �لنكات  هذه  تتمحور  �لقذرة.  بالنكات  لنبد�أ 
نا نتعامل معهما  ة’’ على وجه �الأر�ض؛ لكنَّ ات ‘‘طبيعيَّ و�لتكاثر، وهما �ثنتان من �أكرث �لعمليَّ
كلِّ  مع  فيها  ن�شرتك  وظائف  �أنَّها  ومع  تان.  فكاهيَّ بل  ماألوفتني،  غري  وكاأنَّهما  وخجل  بتعاٍل 

�حليو�نات، فاإنَّها تبدو غريبة للب�شر. 
فون ب�شورة �أبعد ما تكون عن �حليو�نات يف ح�شوره.  ومن جهة �ملوت، فاإنَّ �لب�شر يت�شرَّ
ا �لب�شر، فوحدهم يتعاملون معه ب�شدمة  ة متاًما، �أمَّ �إذ تتعامل �لطبيعة مع �ملوت ب�شورٍة طبيعيَّ

رة.   ة �ملتكرِّ ا ال ن�شتطيع �عتياَد هذه �حلقيقة �لكونيَّ و��شمئز�ز، كما لو ُكنَّ
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مَة �لب�شريَّة )مثل ظاهرة �ل�شمري �لتي كثرًي� ما يجري تناولها  ويقرتح لوي�ض �أنَّ هذه �ل�شِّ
يف هذ� �ل�شاأن( تك�شف عن حقيقة ذلك �ل�شقاق د�خل �لب�شر. كلُّ �إن�شان هو روح خملوقة 
ّي، فتاأتي �لنكات �لقذرة و�لهو�ض باملوت لتك�شف   ها مرتبطة بج�شد مادِّ على �شورة �هلل، لكنَّ
�إح�شا�ًشا بالقلق وعدم �الن�شجام فينا بينما منكث يف هذه �لبيئة. علينا فعًل �أن ن�شعر بعدم 
�الإح�شا�ض  �إلى  ونفتقر  فانية.  �أو�شاع  تعي�ض يف  �أبديَّة  �الأمر، كائنات  نهاية  �لتو�فق، الأنَّنا يف 
ة الأنَّه قد �نفتح فينا ُمنذ زمن طويل �شقٌّ كبري بني كيانَْينا، �الأبدَيّ و�لفاين؛  بالوحدة �لد�خليَّ

وُيعزي �للهوتيُّون هذ� �ل�شقَّ �إلى �شقوط �الإن�شان. 
ة للب�شريَّة، من �لطبيعيِّ �أْن نخجل من ذكر �الإخر�ج ونخاف من  وبح�شب �لروؤية �لكتابيَّ
ة مثلنا. يف كلِّ  �ملوت؛ فمثل هَذين �لعمَلني يبدو�ن غريَبني الأنَّهما كذلك فعًل لكائنات روحيَّ
ة �لفانية �ملحدودة. و�لقلق �لذي  �الأر�ض، ال يوجد غرينا مثااًل الن�شكاب �لروح �الأبديَّة يف �ملادَّ

رنا �أنَّنا ل�شنا ‘‘يف بيتنا’’ هنا.  ، �لذي يذكِّ ا يكون هو �ل�شعور �لب�شريَّ �الأدقَّ ن�شعر به رمبَّ
وي�شتخدم �شي. �أ�ض. لوي�ض �شيغة مبالغة بقوله �إنَّه رغم �شعوبة �أن ي�شتخرج �ملرء الهوًتا 
ه من �ملوت، فاإنَّ من �الأ�شعب �إنكار كلِّ �أ�شكال  ا كهذ� من �لنكات �لقذرة ومن �لتوجُّ جوهريًّ

نا ومثيلتها.  �للهوت �لطبيعيِّ يف وجه هذه �ل�شائعات �لتي تنمُّ على �شموِّ

من كتاب: ُكنُت �أت�شاَءل فقط
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مشكلة اللذَّة

ملاذ� ُيعدُّ �جلن�ض متعة؟ ملاذ� �الأكل متعة؟ ملاذ� توجد �ألو�ن؟ منذ �أيَّام، بعد �أن قر�أت �آخر كتاب 
ة؟  عن ‘‘م�شكلة �الأمل’’ )وقد قر�أت �لكثري منها(، ر�ودتني فكرة، ملاذ� مل �أَر كتابًا عن م�شكلة �للذَّ

ة؟  : ملاذ� نختب �للذَّ � ب�شاأن �ل�شوؤ�ل �الأ�شا�شيِّ ً ًر� ُمتحريِّ ومل �أقابل فيل�شوًفا يجول مفكِّ
ه �إلى  ، �ملَُوجَّ ة؟ يبدو هذ� يل �شوؤ�اًل كبرًي�، وكاأنَّه �ملقابل �لفل�شفيُّ من �أين تاأتي �للذَّ
ه �إلى �ملَ�شيحيِّني. �ألي�ض على �مللحدين و�الإن�شانيِّني  �ملُلِحدين، مقابل �شوؤ�ل �الأمل �ملَُوجَّ
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غياب  يحكمه  ر�أِيِهم،  بح�شب  عامل،  يف  ة  �للذَّ �أ�شل  ل�شرح  م�شاٍو  �لتز�ٌم  �لعلمانيِّني، 
�ملعنى و�مل�شادفة؟ 

عنه  غنى  ال  �لذي  كتابه  يف  مبا�شرة  ب�شورة  �الأمر  و�جه   ، �الأقلِّ على  و�حد،  �شخ�ٌض 
‘‘الإميان القومي’’3، �لذي فيه تتبَّع جي. كاي. ت�ش�شرتتون (G. K. Chesterton) حقيقة �أنَّ �شبب 
يَّة �شعيفة  ة. وذلك الأنَّه وجد �أنَّ �لفل�شفة �ملادِّ ة �للذَّ ة كان ق�شيَّ ا للم�شيحيَّ �هتد�ئه هو �شخ�شيًّ
ز �حلياة يف هذ� �لعامل-  ة �لذي �أحيانًا ما مييِّ � يف تف�شريها لذلك �الإح�شا�ض بالده�شة و�للذَّ جدًّ
�لب�شيطة مثل �جلن�ض،  �لب�شريَّة  �ملمار�شات  �ل�شحريَّ لبع�ض  �لُبعد  ي�شبه  �إح�شا�ٍض يعطي ما 

ّي.  ووالدة �الأطفال، و�الإبد�ع �لفنِّ
ُل خرًي� عظيًما وخطًر� ج�شيًما يف �لوقت نف�شه؛ فاإنَّنا �إذ� بد�أنا بال�شعي ور�ء  ة مُتثِّ �إن �للذَّ
ة بو�شفها هدًفا يف حدِّ ذ�ته، فقد نفقد يف �لطريق �إلى ذلك روؤية ذ�ك �لذي �أعطانا هذه  �للذَّ
ة  ة يف �لدماغ، و�لقابليَّ ق يف �لل�شان، ومرَكز �للذَّ ة، وبر�عم �لتذوُّ �لعطايا، مثل �لرغبة �جلن�شيَّ
ي  ة يف حدِّ ذ�تها، �شوف يوؤدِّ لتقدير �جلمال. وكما يخبنا �شفر �جلامعة، فاإنَّ �لتكري�ض �لتامَّ للَّذَّ

ة، �إلى حالة من �لياأ�ض �لتاّم.  يف �لنهاية، وب�شورة عك�شيَّ
ة  ة، هذ� مع �أنَّهم يوؤمنون باأنَّ �للذَّ ون للَّذَّ ��شُتِهر �مل�شيحيُّون ب�شورٍة �أو باأُخرى باأنَّهم م�شادُّ
�أنف�شنا بو�شفنا  م  �أن نقدِّ �إنَّ لدينا، نحن �مل�شيحيِّني، �ختياًر�:  هي من �خرت�ع �خلالق نف�شه. 
وَن من �نغما�شهم  تني ومُملِّني َتَخلَّو� عن ن�شف �ملتعة �لتي يف �حلياة لكونهم ُيِحدُّ �أ�شخا�ًشا متزمِّ
ة �إلى �لنهاية،  ة، �أو �أن ننطلق لل�شتمتاع باللذَّ يَّ �ت �حل�شِّ ة �جلن�ض و�الأكل وغريها من �للذَّ يف لذَّ

وذلك يعني �ال�شتمتاع بها كما ق�شد �خلالق. 
ة ُي�شَتمَتع بها باأف�شل �شورة  ة �إلهيَّ ة بو�شفها عطيَّ ة للذَّ لن يقبل �جلميع �لفل�شفة �مل�شيحيَّ
كني على �أيِّ �شكل من  م بع�ض من �ملت�شكِّ �إطار حدود مق�شودة من �خلالق؛ فقْد يتهكَّ يف 
ملاذ�  �لب�شيطة:  �الأ�شئلة  بع�ض  كني،  �ملت�شكِّ لهوؤالء  لديَّ  لكنَّ  �لتقنني.  �أو  �حلدود  �أ�شكال 

ن وجود �هلل.  �الأكل مُمتع؟ ملاذ� توجد �ألو�ن؟ ما زلت �أنتظر �شرًحا و�فًيا ال يت�شمَّ

من كتاب: ُكنُت �أت�شاَءل فقط

3(   كتاب ‘‘الإميان القومي’’ (Orthodoxy) من من�سورات اأوفري للطباعة والن�سر )النا�سر(.
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فو لحظات الطَّ

ل،   �الأوَّ �ليوم  ففي  روما؛  زرت  ملَّا  للفّن  �لعجيبة  ة  �لقوَّ مع  �ملقابلة  تلك  ما حييت  �أن�شى  لن 
��شتيقظت قبل �لفجر بوقت كاٍف، و��شتقللُت �حلافلة �إلى نهر �لتيب (Tiber) �لو�قع مبا�شرة 
خارج مدينة �لڤاتيكان. ُثمَّ وقفت على �جل�شر �ملَُزيَّن باأعمدٍة نحت فيها متاثيل �مللئكة بَيِد 
ة بنايات الأ�شل  يت عابًر� عدَّ برينيني  (Bernini) الأ�شاهد �شروق �ل�شم�ض. وببطء وهدوء، مت�شَّ
لت يف م�شاحاتها �لهائلة يف وقت كان غايًة يف �لهدوء لدرجة  ي�ض بطر�ض. وتوَّ �إلى كني�شة �لقدِّ
د �شد�ها بني جدر�نها �جلميلة. وبا�شتثناء بع�ض �لر�هبات  �أنَّ كلَّ خطوة من خطو�تي كان يرتدَّ

ات �للتي ُكنَّ �شاجد�ت ُي�شلِّني، ُكنُت مبفردي حينها.  �لتقيَّ
�ض �لتماثيل  وبعد فرتة، �شعدت �ل�شلمل �إلى �شطح �لكني�شة، �لذي منه �أمكنني تفحُّ
ى خارًجا �إلى �مليد�ن. مل يكونو�  و�لنَظر من فوق �إلى �مليد�ن باأكمله، فر�أيت طابوًر� طويًل يتلوَّ
نة من مئتني من �ملغنِّني �الأْكفاء �لذين جاءو� باحلافلة من �أملانيا.  ا فرقة ترتيل مكوَّ �شائحني، و�إمنَّ
نَت  َكوَّ �أجنلو حتَّى  مايكل  مها  �لتي �شمَّ ة  �لُقبَّ �ُشرفة  �أتابع من  عون، كنت  يتجمَّ كانو�  وبينما 
ة  ون بع�َض �لكلمات دون م�شاحبة �آالت مو�شيقيَّ �لفرقة د�ئرًة كبرية حتتي مبا�شرة، وبد�أو� يرمنِّ
�لتي  �لهائلة  ة  �لُقبَّ �لر�ئع حتت  �ملخباأ  هذ�  ود�خل  ة.  باالأملانيَّ وبع�شها  ة،  �للتينيَّ باللغة  كانت 
ُتهيِّئ �أف�شل و�شع لل�شوتيَّات، �شعرت باأنَّني ُمعلق و�شط مو�شيقاهم مثل من طفى على �شطح 

�ملياه، وكاأنَّني �إذ� رفعت يد�ي، �شتحملني مو�شيقاهم. 
ان عا�ض على وجه �الأر�ض، وقد �عرتف يف  لقد كان مايكل �أجنلو بل منازع �أف�شل فنَّ
حياته  كانت  وعندما   ، �ل�شخ�شيَّ �إميانه  ز�حمت  ة  يَّ �لفنِّ �أعماله  �أنَّ  حياته  من  رة  متاأخِّ مرحلة 

تقرتب من نهايتها كتب هذه �لكلمات: 
هذ� �لَوجد �لغا�شم

جعلني �أتَّخذ من �لفنِّ �إلًها وَملًكا حلياتي
ني مع �لوقت �أدركت حجم �خلطاأ �لفادح لكنَّ

وكيف �أنَّ رغبة �الإن�شان �جلامة ميكن �أن حتمل معها بوؤ�شه.
لقد �شرقت منِّي تفاهات �لعامل
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ل يف �إلهي.   �لوقت �لذي كان ميكن �أن �أعطيه لكي �أتاأمَّ
ل نحُن عن تفاهات  يِّ �ل�شاقِّ �أن نتحوَّ ا. لكنَّ مايكل �أجنلو و�أمثاله، منحونا بعملهم �لفنِّ رمبَّ
ل عن �إلهنا. و�إنَّني، يف تلك �لُبهة �لق�شرية د�خل كني�شة  �لعامل، و�أعطونا �لوقت لكي نتاأمَّ
�لزمن،  من  هي حلظة  بل  �الأر�ض،  هذه  على  لي�ض  ف�شاًء جميًد�  �َشكنُت  بطر�ض،  ي�ض  �لقدِّ

لي�شت من هذ� �لعامل. لقد �شنع بي �لفنُّ �شنائعه. 

من مقال ‘‘ما ميكنك وال ميكنك �أن تفعله’’، موقع فري�شت ثينغز، �شباط/فب�ير 2009م

1٣ كانون الثاني/يناير

رؤية المسيَّا 

 (Crown ’’ى ‘‘كر�ون هايت�ض ا’’ يف �جلزء �ملُ�شمَّ ا عن ‘‘روؤية �مل�شيَّ قر�أت �شنة 1993 تقريًر� �إخباريًّ
�ألًفا من �ملنتمني �إلى �أحد جمتمعات  (Heights يف بروكلني، نيويورك حيث يعي�ض ع�شرون 

ا كان يقيم  �أنَّ �مل�شيَّ �ليهود �ملتديِّنني )�حل�شيدمي(. ويف �شنة 1993م �عتقد عدد كبري منهم 
.(Menachem Mendel Schneerson) بينهم يف �شخ�ض �حلاخام مناحيم مندل �شنري�شون

�شو�رع  يف  �له�شيم  يف  �لنار  مثل  �حلاخام  لهذ�  �لعلنيِّ  �لظهور  عن  �الأخبار  �نت�شرت 
ة  هذه �ملنطقة، و�شرعان ما �ندفع �أبناء هذه �جلماعة مبعاطفهم �ل�شود�ء، و�شفائر �شعرهم �للولبيَّ

عو� على َجاِنَبي �لطريق �إلى �ملجَمع حيث كان هذ� �حلاخام معتاًد� �أن ُي�شلِّي.  ليتجمَّ
�ل�شنة  يف  جلطة  �أ�شابته  وقد  �شنة،  وت�شعني  و�حًد�  �لعمر  من  يبلغ  �حلاخام  هذ�  كان 
وح�شر  �أخرًي�  �ل�شتار  �أُزيح  وعندما  �لوقت.  ذلك  منذ  �لكلم  على  قادًر�  يعد  ومل  �ل�شابقة 
�حلاخام، ر�أى �ملتجمهرون على جاِنبي �لطريق رجًل هزيًل ذ� حلية طويلة مل ي�شتطع �أن يفعل 
�لغناء  من  �حل�شوَر  هذ�  مينع  لكن مل  ك حاجبيه.  ويحرِّ بر�أ�شه  ويومئ  ح،  يلوِّ �أن  �شوى  �شيًئا 
دنا ومعلِّمنا، وملكنا �مل�شيح، �إلى �الأبد’’. وتعالت �الأ�شو�ت حتَّى  ب�شوٍت و�حد ‘‘يعي�ض �شيِّ
�أ�شار �حلاخام �إ�شارة غام�شة بيده، ثمَّ �أُ�شِدَل �ل�شتاُر عن �مل�شهد. بعدها ر�حو� يغادرون ببطء، 

قون �للحظة يف حالة من �لن�شوة.  وهم يتذوَّ
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ُم�ِشّن  �أ�شحك ب�شوت عاٍل-  م�شيٌح  ة كدت  ل مرَّ �أوَّ عندما قر�أت هذ� �لتقرير �الأخباريَّ 
�حلاخام  على  فعلي  ردَّ  �إن  �لفكرة:  �شدمتني  ثمَّ  1994م(  �شنة  )ُتُويفِّ  بروكلني؟  يف  �أخر�ض 
ار؟ فقط؟ ل على ي�شوع. َم�ِشّيا من �جلليل؟ �بن جنَّ �شنري�شون مطابق لردِّ فعل �ل�شعب يف �لقرن �الأوَّ
م �لذي �تَّخذُتُه نحو �حلاخام و�أتباعه �أدرك طبيعة ردود �لفعل  جعلني هذ� �ملوقف �ملَُتَهكِّ
يعقوب  و�إخوته  مرمي،  ه  �أمُّ ‘‘�ألي�شت  يقولون:  كان جري�نه  حياته.  طو�ل  ي�شوع  و�جهها  �لتي 
ويو�شف، و�شمعان ويهوذ�؟ من �أين �أتى هذ� �الإن�شان بتلك �حلكمة وهذه �لقوى �ملعجزيَّة؟’’ 
م بع�ض �ملو�طنني وهم يقولون: ‘‘�لنا�شرة؟ �أمن �لنا�شرة يخرج �شيٌء �شالح؟’’. حتَّى  كما تهكَّ
ينيِّني  �أنَّ �لقادة �لدِّ . كما  �أنَّه كان خمتلًّ �أن تعزله عن �لنا�ض، معتقدين  �أ�شرته كانت حتاول 
روح  فيه  �أو  ‘‘جمنون  �إنَّه  يقولون  ة  تارَّ متقلِّبة،  فكانت  �جلماهري،  ا  �أمَّ عليه.  يق�شو�  �أن  حاولو� 

ة يحاولون �أن يختطفوه ليجعلوه ملًكا.  ير’’، وتارَّ �شرِّ

من كتاب: ي�شوع �لذي مل �أكن �أعرفه
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غير المرغوب فيهم

�لت�شميم  كان  لقد  يهودّي.  ب�شفِة  ف  يت�شرَّ مل  ة،  عدَّ مو�قَف  يف  ه  ا...لكنَّ يهوديًّ ي�شوع  كان 
درجة  يرتفع  تب  �لرُّ من  �ُشلَّم  وجود  ب�شرورة  �ليهوديِّ  �العتقاد  عن  ُيَعبِّ  للهيكل  �ملعماريُّ 
درجة نحو �هلل. كان م�شموًحا للأمم و‘‘خمتلطي �لِعرق’’ مثل �ل�شامريِّني �أن يدخلو� فقط رو�ق 
؛ وكان هناك جد�ٌر فا�شل يف�شلهم عن �لنطاق �لتايل، �لذي كان م�شموًحا  �الأمم �خلارجيَّ
مرحلة  �إلى  بالدخول  لهم  م�شموح  فكان  �ليهود،  �لرجال  ا  �أمَّ �ليهوديَّات.  للن�شاء  بدخوله 

ًحا بدخول �لقد�ض للكهنة فقط.  �أقرب. كان م�شرَّ
ة ُتعبِّ عن درجات متفاوتة  ًما طبقات دينيَّ وهكذ� فاإنَّ �ملجتمع نف�شه كان جمتمًعا مق�شَّ
ة �شديدة وب�شورة  ي�شيُّون يحر�شون على �حلفاظ على هذ� �لنظام بدقَّ من �لقد��شة، وكان �لفرِّ
بكلِّ  �لنجا�شة  وتنُّب  �الأيدي  غ�شل  مثل  ة  �لطق�شيَّ وممار�شاتهم  قو�نينهم  كانت  كما  ة.  يوميَّ
�أمل ي�شع �هلل قو�ئم  �أمام �هلل.  �أنف�شهم مقبولني  �أن يجعلو�  د ماوالتهم �لدوؤوبة  �شورها ت�شِّ
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باحليو�نات �ملقبولة ذبيحًة )�لطاهرة(، وغريها من �حليو�نات غري �ملقبولة )�لنج�شة(؟ �أمل مينع 
�ملرغوب  ‘‘غري  هات �جل�شديَّة، وغريهم من  �لت�شوُّ و�أ�شحاب  �لطاِمثات،  و�لن�شاء  �هلل �خلطاة، 

فيهم’’ من دخول �لهيكل؟ 
د يف �لتفاعل �الجتماعيِّ مع  ، ظهر ي�شوع ال يرتدَّ ويف و�شط هذ� �لنظام �لطبقيِّ �لدينيِّ
�الأطفال، �أو �خلطاة، �أو حتَّى �ل�شامريِّني. مل�ض ‘‘�لنج�شني’’ و�شمح لهم باأن يلم�شوه، �شو�ء كانو� 
هني، �أم ن�شاء م�شابات بالنزيف، �أم جمانني �أم من فيهم �أرو�ٌح جن�شة. وبالرغم من  ُبر�ًشا �أم م�شوَّ
دت يوًما للتطهري بعد مل�ض مري�ٍض، فقد كان ي�شوع  �أنَّ �لقو�نني �ملذكورة يف �شفر �للويِّني حدَّ
�لطهارة  بقو�عد  بتاًتا  يعباأ  ومل  �ملر�شى،  ع�شر�ت  ويلم�شه  باجلملة،  لل�شفاء  منا�شبات  يجري 

�ملطلوبة بعد �لتلم�ض مع �ملر�شى �أو �ملوتى. 
كان  لقد  عقب.  على  ر�أ�ًشا  ع�شره،  يف  �ملقبولة  �حلكمة  ي�شوع  َقَلَب  �الأمر،  و�قع  يف 
�ض �الإن�شان، لكن عندما كان ي�شوع يلم�ض  ي�شيُّون يوؤمنون باأنَّ �لتلم�ض مع �ملري�ض ينجِّ �لفرِّ
�ض، بل كان �الأبر�ض يب�أ. وعندما غ�شَلت �مر�أة تعي�ض حياة ال�أخلقية  �الأبر�ض، مل يكن يتنجَّ
د ي�شوع على �لعاد�ت �ل�شائدة  ت حياتها. وعندما مترَّ قدَمي ي�شوع، ذهبت وقد ُغفر لها، وتغريَّ
 (Walter Wink) وينك  و�لرت  يعبِّ  وكما  �لرجل.  ذلك  عبد  �َشفى  �أممّي،  رجل  بيت  ودخل 

‘‘تغلَّبت عدوى �لقد��شة على عدوى �لنجا�شة’’.
ة(.  وباخت�شار، نقل ي�شوع �لرتكيز من قد��شة �هلل )�حل�شريَّة( �إلى رحمة �هلل )�ال�شتيعابيَّ
وبداًل من ر�شالة ‘‘ال دخول لغري �ملقبولني’’ �أعلن �أنَّه ‘‘يف ملكوت �هلل ال يوجد غري مقبولني’’. 

ة �ليوم، 17 َحِزير�ن/يونيو 1996م ‘‘�كت�شاف ي�شوع’’، جملَّة �مل�شيحيَّ
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خسارة الحروب الثقافيَّة

ة  ‘‘نحو قناعة دميقر�طيَّ ع كبري بعنو�ن  �أمام تمُّ ة’’  �لثقافيَّ ‘‘�حلروب  ة مو�شوع  تناولت ذ�ت مرَّ
يف  �الإجنيليِّني  �مل�شيحيِّني  الأمثِّل  �خرِتُت  وقد  �ليهود.  من  قويَّة  ة  يَّ �أقلِّ �شمَّ  حيث  ة’’،  ليب�ليَّ
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 ،(Warner Brothers) ’’و‘‘ورنر برذرز (Diseny Channel) ’’ت روؤ�شاء ‘‘قناة ديزين جل�شة �شمَّ
.(Wellesley College) ’’ورئي�ض ‘‘كلية ويل�شلي

�أُِعدَّ حديثي، ذهبت �إلى �لب�شائر �الأربع الأح�شل على �الإر�شاد، فاكت�شفت �أنَّ  ولكي 
ة، يبد�أ �مل�شيحيُّون  ة تاأتي �الإنتخابات �الأمريكيَّ . و�الآن، يف كلِّ مرَّ ا قطُّ ي�شوع مل يكن �شيا�شيًّ
و�إنَّني  للبيت �الأبي�ض.  �ملَُعنيَّ  �مر�أة �هلل(  )�أو  ‘‘رجَل �هلل’’  ح  �ملر�شَّ �إذ� كان هذ�  ما  يتجادلون 
ر، مثًل، ما �إذ� كان طيباريو�ض، �أو �أوكتاڤيو�ض، �أو  الأجد �أنَّه من �ل�شعب �أن �أتخيَّل ي�شوع يفكِّ

يوليو�ض قي�شر هو ‘‘رجل �هلل’’ للإمب�طوريَّة. 
ة. يف موجات �ال�شطهاد  ِدمُت مبا يفعله �مل�شيحيُّون عندما يخ�شرون �حلروب �لثقافيَّ لقد �شُ
�شون للغر�مات، �أو �ل�شجن  ات �لقرن �لع�شرين، مثًل، كان �ملوؤمنون �ل�شينيُّون يتعرَّ ينيَّ يف �شتِّ
ة، ميكن �أن تكون  ، فقد �ندلعت نه�شة روحيَّ و�لتعذيب. وبالرغم من هذ� �ال�شطهاد �حلكوميِّ
مللكوٍت غري  �أعلنو� والَءُهم  �إن�شان  مليون  �أكرث من خم�شني  �لكني�شة.  تاريخ  �الأكب يف  هي 

مرئيٍّ بالرغم من �أن �مللكوت �ملرئيَّ كان يجعلهم يعانون ب�شبب ذلك. 
ل،  عندما جاء دوري للحديث، قلت �إنَّ �لرجل �لذي �أتبعه وهو يهوديٌّ من �لقرن �الأوَّ
ة.  رة و�إمب�طوريَّة وثنيَّ ة متحجِّ �شة دينيَّ ى ملوؤ�شَّ ة. لقد ت�شدَّ ًطا يف حروب ثقافيَّ �أي�ًشا متورِّ كان 
تان �للتان كانتا متعار�شتني، �إالَّ �أنَّهما تاآمرتا مًعا للق�شاء عليه. ماذ� كان ردُّ فعله؟ مل  هاتان �لقوَّ
ة  م حياته من �أجل �أعد�ئه، وي�شري �إلى هذه �لعطيَّ يكن ردُّ فعله �حلرب و�ل�شر�ع، بل �أن يقدِّ
ته. ومن بني كلماته �الأخرية �لتي قالها قبل موته: ‘‘يا �أبتاه �غفر لهم  بو�شفها دليًل على مبَّ

الأنَّهم ال يعلمون ماذ� يفعلون’’.
�ء �إذ� ذكرت  زه معظم �لقرَّ وبعد �لندوة، جاءين �أحد �مل�شاهري �لتلفزيونيِّني ميكن �أن مييِّ
 � ��شمه وقال يل: ‘‘يجب �أن �أقول لك �إنَّ ما قلَته طعنني يف �لقلب مبا�شرة. لقد كنُت م�شتعدًّ
�أتبع  �إنَّني ال  منهم.  �أنَّك  و�فرت�شت   ، �مل�شيحيَّ �ليمينيَّ  �جلناح  �أقبل  الأنَّني ال  �أُقاومك،  �أن 
ي�شوع، فاأنا يهودّي. لكنَّك عندما تكلَّمت عن غفر�ن ي�شوع الأعد�ئه، �أدركت كم �أنَّني بعيد 

عن تلك �لروح. يف �لو�قع، لديَّ �لكثري الأتعلَّمه من روح ي�شوع’’. 

ة �ليوم، 17 َحِزير�ن/يونيو 1996م ‘‘�كت�شاف ي�شوع’’، جملَّة �مل�شيحيَّ


