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متفرغًا للكتابة ،وهذه َّمد ٌة طويلة مبا يكفي لكي يقرتح �أحد النا�شرين هذا
ُ
ع�شت ثالثة عقود ِّ
عدة .وبينما
الكتاب الذي يحتوي على قراءات م�أخوذة من �أكرث من ع�شرين كتابًا ،ومقاالت َّ
أ�ستعر�ض
�أت�ص َّفح هذه القراءات� ،أ�شعر مثلما �شعر ريپ ڤان وينكل ) (Rip Van Winkleحيث �
ُ
كت من ٍ
ٍ
كت و�آمنت َ
أفكارا منذ نحو ع�شرين �أو ثالثني عا ًما .فيها َ
جديد،
و�شك ُ
�شك ُ
خربات و� ً
وت.
وتغيت َونَ ُ
َّ
ال�سفر �إلى ٍ
عدة ،كي �أراقب الكني�سة وهي تعمل يف �إطار
نلت � ً
بلدان َّ
لقد ُ
أي�ضا امتيا َز َّ
ٍ
ي�ستحق
عد قدوة ،ومنها َمن
بع�ضا من
متنوعة ،و�أحاور ً
ُّ
ال�شخ�صيات املبهرة ،منها َمن ُي ُّ
ثقافات ِّ
َّ
ٍ
اكت�شفت
مقاالت وكُ تب .لقد
أجت تلك اللقاءات يف
ُ
ودائما ما �أعود �إلى مكتبي و� َ ُّ
الالئمةً .
يت ر�سالة من طالبة
� َّأن لدى بع�ض الأ�شخا�ص فكر ًة
رومان�سي ًة عن حياة الكاتب .ذات َّمرة تل َّق ُ
َّ
املكتبي� .أو
متطوعة�‘‘ .أ�ستطيع �أن �أجن َز لك البحث� ،أو العملَ
تت�ساءل ما �إذا ُ
كنت �أحتاج �إلى ِّ
ّ
أ�شاهدكَ تكتب’’.
َّربا �إذا كان يف ُو�سعي فقط �أن �أجل�س ل َ
ال�شابة� ،أ� ِ
أنت
أر�سلت �إليها ً
� ُ
رف�ضا رقي ًقا ،يف حني كان ينبغي �أن يكون ر ِّدي‘‘ :عزيزتي َّ
جمنونة؟ ال ،لي�س يف و�سعك �أن ت�شاهديني و�أنا �أكتب! �أنا ال �أطيق وجو َد � ٍ
إن�سان �آخر يف الغرفة
وربا �أكرثها َه َو ً�سا ،وال يجر�ؤ �أح ٌد �أن
نف�سها� .إنَّ الكتابة عمل من �أكرث الأعمال
خ�صو�صيةَّ ،
َّ
جر ِ
بت �أن مت�ضي
يتجاوز هذه احلدود .عالو ًة على �أ َّنك �سرعان ما �ست�شعرين بامللل ال�شديد .هل َّ
اليوم ك َّله حتملقني يف �صخرة� ،أو �أن ت�شاهدي �شا�شة تلفاز ُمغلق؟ َّ
لعل ذلك يكون �أكرث �إثارة من
م�شاهدة كاتب يعمل’’.

يجل�س الكاتب مبفرده يف الغرفة �أمام كُوم ٍة من الأوراق �أو �أمام كمپيوتره ،يتعامل مع رموز
جمردةً ،
العملية
حماول ترتيبهاَّ ،ثم �إعادة ترتيبها .وكما ي�شرح فيليپ ُرث ) (Philip Rothتلك َّ
َّ
ُ
ُ
ِّ
ِّ
بالقولِّ �‘‘ :إن �أقل ُب اجلملَ على كلِّ جهة .هذه هي حياتي� .أكتب جمل ًة َّثم �أقلبها ،بعد ذلك
أكتب جمل ًة �أُخرى َ
بدل الأولىَّ .ثم �أحت�سي كوبًا
أنظر �إليهاَّ ،ثم �أق ِّل ُبها من جديد� .أعو ُد ثاني ًة ف� ُ
� ُ
من ال�شاي ،بعد ذلك �أق ِّل ُب اجلمل َة اجلديد َةَّ .ثم �أقر�أ اجلمل َتني ،و�أق ِّل ُبهما م ًعا .بعدها �أ�ستلقي على
و�صف ُرث يومي بكلِّ دقَّة.
�أريكتي و� ِّأفكرَّ ،ثم �أنه�ض و�ألقي بهما بعي ًدا ،و�أبد�أ من جديد’’ .لقد َ
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الت�شكيليون �ألوانًا،
بني كلِّ الفنونُ ،ت َع ُّد الكتابة الأكرث توا�ض ًعا .ي�ستخدم الف َّنانون
ُّ
النحاتون � ً
املجردة
ويعمل َّ
ثالثية الأبعاد ،وكال َ
الو َ�سطني �أكرث َّ
أعمال َّ
جاذبية من تلك الرموز َّ
التي يتعامل بها الك َّتاب .ويف �أ�شكال الفنون الأخرى -ال�سينما والرق�ص واملو�سيقا -يتوا�صل
املبدع مع جمهوره ُمبا�شر ًة ،وب�صورة ِح ِّ�س َّية� ،أ َّما الكتابة فتتطل َُّب خطو ًة و�سيط ًة ،وهي القراءة.
جردة نف�سها التي
لذا على القارئ �أن يبذلَ جمهو َد القراءة والفهم كي ي�صلَ �إلى املعاين املُ َّ
مثل لقبيلة
�سخ ًة من رواية ‘‘امللك لري’’ )ً (King Lear
كان قد ق ََ�ص َدها الكا ِتب .فعندما تعر ُ
ِ�ض ُن َ
ٍ
مطحون و َم ٍ
ر�شو�ش على �صفحات بي�ضاء.
من هنود الأمازون ،ف�ستبدو لهم مثل فلفلٍ �أ�سو َد
املعر�ضني
تك�شف الدرا�سات � َّأن الك َّتاب يقعون يف مراكز ِّ
متقدمة يف قائمة �أ�صحاب ا ِمل َهن َّ
مبعدل
خلطر الإدمان .فهم ُي َد ِّخنون ب�شراهة ،ويحت�سون القهوة ب�إفراط ،ويلج�أون �إلى الكحول َّ
لدي ما �أقوله ،لقد
يوميا �أن يتعاملوا مع �شكوكهم العميقة‘‘ :لي�س َّ
ُمقلق .ملاذا؟ ل َّأن عليهم ًّ
مزي ٌف و ُمنا ِف ٌق ،و�أكتب ب�صورة َنَ َّطية’’.
قُلت كلَّ �شيء من قبل� .أنا َّ
تج�سد يجعل �صاحبه يحاول �أن ُي�شرك �أجزا َء
عالوة على ذلك ،ف�إنَّ الكتابة هي عمل غري ُم ِّ
اجل�سد الأخرى ،ح َّتى � ْإن كان ذلك َ
حتريك ك� ٍأ�س �أو لفافة تبغ من املن�ضدة �إلى الفم وبالعك�س.
ُحل�سن ّ
احلظ� ،أعي�ش يف كولورادو ،وهي والية تتم َّتع بالطبيعة ا َخل َلو َّية َّ
يوميا
اخللبة التي تومئ � َّإيل ًّ
لأعاود اال ِّت َ
العملية� ،أجت َّنب الكتابة).
�صال بالكوكب ُبط ُرق �أكرث َّ
�صحة (ويف �أثناء تلك َّ
خرجت ل َت ِّوي من كهف لأواجه النور
جمع من النا�س� ،أ�شعر ك� ِّأن
ُ
وعندما �أتكلَّم �أما َم ٍ
وجهات ِ
املُبهر و ُم َك ِّبات ال�صوت .في�س�ألني �أَ َح ُد ُهم ً
تواجه الكني�سة
أهم خم�سة َت ُّ
قائل‘‘ :ما � ُّ
�شخ�ص �آخر ً
أثري َك يف
اليوم؟’’ ُ
عيني يف مواجهة َّ
ال�ضوءَّ .ثم ي�س�أل ٌ
قائل‘‘ :كيف ترى ت� َ
فتطرف َّ
جال�سا
العامل؟’’ .ور ًّدا على كلِّ هذه الأ�سئلة� ،أو ُّد �أن �أقول‘‘ :وكيف يل �أن �أعرِف؟ لقد كُ ُ
نت ً
أدب
لكن بدلَ ذلك� ،أبت�سم ب� ٍ
يف غرفة مكتبي الذي يقع يف الطابق حتت م�ستوى ال�شارع’’ْ .
و�أحاول �أن �أقول �شي ًئا ذا معنى.
دون ّ
وعلي �أن �أعرتف ب� ِّأن
�شك ،ي�أتي ال�س�ؤال املعتاد‘‘ :هل َ
كنت تتم َّنى دائ ًما �أن تكونَ ً
كاتبا؟’’ َّ
لكن الح ًقا ملَّا
أمريكيني ُ
كنت �أريد �أن �أكونَ رجلَ �إطفاء �أو العب بي�سبولْ .
مثل �أغلب الأطفال ال ِّ
علي �أن �أجد ً
م�صاريف
عمل لأدف َع
َ
ُ
التحقت بالدرا�سات ال ُعليا يف ك ِّل َّية ويتون ) ،(Wheatonكان َّ
عدة كانت باجلوار ،كان العر�ض الوحيد
مقرات هيئات
ِّ
م�سيحية َّ
الدرا�سة .وعندما ُ
قرعت َ
َّ
باب َّ
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الذي ح�صلت عليه هو من م� َّؤ�س�سة هارولد مريا ) (Harold Myraالتي كانت يف ذلك الوقت
موجهة �إلى
الهيئة امل�س�ؤولة عن ن�شر �صحيفة ‘‘احلياة
اجلامعية’’ ) ،(Campus Lifeوهي �صحيفة َّ
َّ
وكتبت
خمت�صة باجلامعةُ ،
اليافعني من طلبة اجلامعة .ويف ال�سنة الأولىُ ،
تقارير عن �أمور َّ
كتبت َ
اخلا�صة باجلامعةَّ ،
حمرر.
مت مل ًّفا لل�صور ،فكان عملي عمو ًما
َ
ونظ ُ
ن�سخ ًة من الن�شرة َّ
م�ساعد ِّ
روحا عا َّم ًة ُتعلي من �ش�أن الكتابة فوق � ِّأي
لقد خلق هارولد� ،صاحب دار الن�شر تلكً ،
مثل ،وهو مييل
ال�صغار ب�صرب قلَّ نظريه .كان يقول ً
�شي ٍء �آخر .وكان ُي ُ
ر�شد فريقه من العاملني ِّ
اخل�شبي‘‘ :فيليپ ،هذه املقالة هي لي�ست �سوى  %80فقط َّمما
كر�سيه
�إلى اخللف بظهره يف ِّ
ّ
يجب �أن ت�صل �إليه’’ .وقد فهمت الح ًقا � َّأن هذا الت�صريح هو طريقة مهذَّ بة لقول‘‘ :هذه املقالة
حرفيا كلَّ ما تعلَّمته يف �أثناء العمل.
�سيئة ،ويجب �أن تعيدها من البداية’’ .لقد تعل ُ
ِّ
َّمت ًّ
ِ
ُ
اللغوي يف ا�ستخدام الأفعال ال�صحيحة ،وبناء اجلملةَّ ،ثم بناء الفقرات واملقاالت،
العمل
ُّ
ويف النهاية ُ
تقريبا.
الك ُتب .ميكن �أن يتعلَّم املرء �أن يكتب ،وعندما بد� ُأت ُ
كنت ال �أعرف �شي ًئا ً
عملية ت�أ ُّمل خربات احلياة ومتثيلها على الورق ينا�سب طبيعة
ُ
واكت�شفت الح ًقا � َّأن َّ
االنطوائية .كنت �أ�ستطيع �إجراء مقابالت مع �شخ�صيات خمتلفة ،و�أراقب
�شخ�صيتي ا َحل ِذرة
َّ
َّ
�صحفيا .لقد � َّأمدين الوقت الذي �أم�ضيته يف �صحيفة
العامل من نافذة موقعي الآمن بو�صفي ًّ
حتد ًيا �أ�صعب من الكتابة عن �أمور الإميان يف
‘‘احلياة
اجلامعية’’ بتدريب ممتاز ،حيث مل �أجد ِّ
َّ
َّمت � َّأن القارئ هو الذي ُيدير ال�صفقة ،ولي�س الكاتب؛
أمريكيني مدلَّلني .لقد تعل ُ
حياة يافعني � ِّ
ف�ست�صري خارج املهنة.
فعندما تف�شل يف احلفاظ على لفت انتباه القارئ،
ُ
كثري من ُ
الهوتي� ،أو
متخ�ص�صون من نوع ما :راعي كني�سة� ،أو
الكتب
امل�سيحية و�ضعها ِّ
َّ
ٌّ
املهنية �أعملُ
�صحفيا ،ويعني هذا � ِّأن ل�ست
ُمع ِّل ٌم� ،أو � ُّأي ِّ
ًّ
تخ�ص�ص �آخر� .أ َّما �أنا فبد� ُأت حياتي َّ
�صوت
مت�س ُ
كت بهذه ال ُهو َِّية .وبعد ذلك بوقتُ ،
ِّ
وجدت �صوتيَ -
متخ�ص ً�صا .ومنذ ذلك احلني َّ
امل�سيحية -جمروح من الكني�سة� ،أبحث يف �أمور الإميان ،لك ِّني
الروحانية
�سائح على درب
َّ
َّ
أعك�س على
أ�شعر بالعرفان ال�صادق ل ِّأن �أمتلك تلك املهنة التي تتيح يل �أن � َ
�أعو ُد �أدراجيُ � .
ق�صة حياتي.
داخليا؛ فهي دعوة تعك�س َّ
الورق ما �أ�صارع به ًّ
وجدت � ِّأن غرقت يف التفا�صيل
اجلامعية’’،
بعد نحو ع�شر �سنوات يف �صحيفة ‘‘احلياة
ُ
َّ
أدر�س �أراقب التوزيع ،و�أراجع موازنة
لعملية الن�شر .ووجدت � ِّأن �أُم�ضي وقتي � ُ
ال َّ
إدارية َّ
انتقلت
القرار
حرا .ويف الوقت نف�سهُ ،
الت�سويق بدل الكتابة .فا َّت ُ
َ
خذت َ
أ�صري ً
اجلريء �أن � َ
كاتبا ًّ
من احلياة يف ال�ضاحية �إلى قلب مدينة �شيكاغو ،وك� ِّأن �أ�ؤكِّ ُد تلك النقلة.
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الكثري من الفقرات املنتقاة يف هذا الكتاب �إلى تلك احلقبة من حياتي.
ينتمي
ُ
اخت�صا�صي ًة
�سيما عندما عمل َْت زوجتي
لقد َ
َّ
فتح ْت حياة املدينة �أمامي عاملًا جدي ًدا ،ال َّ
اجتماعي ًة ما بني الفئات املحتاجة يف املدينة .ع�شنا يف و�سط املدينة ،بجانب ملعب ريغلي
َّ
ل�صحفي .عندما ينتابني ‘‘ان�سداد
مثري
) ،(Wrigley Fieldو�أثب َت ْت �شيكاغو �أ َّنها ٌ
مكان ٌ
ّ
�شخ�صا قد انتبا ْته نوب ُة َ�صرع،
الكتابة’’ )� ،(Writer’s blockأنزل للم�شي يف ال�شوارع ،ف�أرى ً
املار ب�سرعة.
الدراجات َّ
النارية ِّ
�أو ُيلقى به خارج �إحدى احلانات� ،أو ي�صرخ يف �أحد راكبي َّ
املجلت التي
ان�ضمت �صحيفة ‘‘احلياة
اجلامعية’’ �إلى جمموع ٍة من َّ
يف الوقت نف�سهَّ ،
َّ
امل�سيحية اليوم’’ ) ،(Christianity Todayوبد� ُأت بالكتابة بانتظام فيها .وبالتناوب
تن�شرها دار ‘‘
َّ
�شهريا ،و�ستجدون يف هذا الكتاب
مع َت�شك كول�سون )ُ � ،(Chuck Colson
أخذت عمو ًدا ًّ
عدة من ذلك العمود .كما بد� ُأت يف ذلك الوقت �أ�سافر خارج البالد� ،أحيانًا
اقتبا�سات َّ
للبحث يف مقاالت ،ويف َّمرات �أخرى �ضمن رحالت ِّ
تنظمها دور الن�شر .يف تلك الرحالت،
تعلَّمت �أن �أحرتم املناظري التي يرى بها النا�س يف الدول املختلفة عن الواليات امل َّتحدة،
الدينية
امل�سيحية التي
وعن ن�سخة
ُ
ترعرعت فيها .و�أقرتح ملن يعاين الت�شا�ؤم ب�ش�أن الرتكيبة َّ
َّ
ال�صناعية يف الواليات امل َّتحدة� ،أن يزور �أماكن مثل الربازيل �أو الفلپني �أو ال�صنيُ ،وي�ضي وق ًتا
َّ
مزين ب� ِّأي �شيء �آخر.
�سارا غري َّ
خربا ًّ
بني النا�س الذين يقبلون الإجنيل بو�صفه ً
درامية كربى باالنتقال من و�سط �شيكاغو �إلى �سفوح جبال
يف �سنة 1992م ،ا َّت ُ
خذت خطو ًة َّ
لكن يا
روكي ،يف كولورادو .يف املكا َنني ُ
كنت �أعمل يف مكتب يف الطابق حتت م�ستوى ال�شارعْ ،
املارة يف ال�شوارع ،وكانت
له من فرق! من نافذة مكتبي يف بيتي يف �شيكاغو كنت �أنظر �إلى ُركَب َّ
الرب َّية هناك تت�أ َّلف من احلمام وال�سناجب� .أ َّما الآن ف�أرى من نافذة بيتي �أ�شجار ال�صنوبر
احلياة ِّ
واجلبال ذات القمم املك�س َّوة بالثلوج ،ومواكب من الثعالب والغزالن ِّ
والظباء والدببة والقطط
الرب َّية -ومن ٍ
وقت �إلى �آخر ميكن �أن �أرى �أحد �أُ�سود اجلبال -وك ُّلها تتج َّول يف حديقة بيتي.
ِّ
�شعرت
جزئيا ل َّأن احلياة �صارت مزدحم ًة ًّ
جدا يف �شيكاغو ،واجلزء الآخر ل ِّأن ُ
انتقلنا ًّ
أهتم مبا
بتغيري يف ب�ؤرة كتاباتي .بو�صفي
�صحفيا ُ
كتبت َ
ق�ص�ص الآخرين ،حان الآن الوقت ل َّ
ًّ
ال�شخ�صي
أفح�ص �إمياين
و�شخ�صانية .لقد
يحدث داخلي نحو كتابات �أكرث ت�أ ُّم َّلية
ُ
احتجت ل ْأن � َ
َّ
َّ
أك�سب معي�شتي من
أتعج ُب � ِّأن
ُ
أ�سجل خطواتي يف تلك الرحلة .ما ُ
و� ِّ
ا�ستطعت �أن � َ
زلت � َّ
يعملون يف مهن �أخرى خمتلفة ،عليهم �أن يتعاملوا مع �صراعهم
فعل ذلك .الآخرون الذين َ
كنت �أفعله.
ال ِّ
عما ُ
أجرا َّ
إمياين بو�صفه � ًأمرا ًّ
جانبيا ،خارج جمال عملهم� .أ َّما �أنا ف�أتقا�ضى � ً
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امل�سيحي
مدعو �إلى متثيل
احتفظت ب ُهو َِّيتي
العملية،
ُ
أ�شعر ب� ِّأن ٌّ
ال�صحفية ،و� ُ
َّ
يف هذه َّ
ِّ
كن�سية معت َّل ٍة ،ف� ِّإن �أجت َّنب متثيل امل� َّؤ�س�سة
ِّ
خلفية َّ
العادي ال�سائح يف دربهَّ .ربا ل ِّأن كربت يف َّ
علي �أن
ر�سمية� .أنا ُ
ل�ست خاد َم كني�س ٍة مر�سو ًماَ ،
امل�سيحية ب� َّأية �صور ٍة َّ
َّ
ولي�س ْت هناك م� َّؤ�س�س ٌة َّ
ي�ستك�شف �أ�سئلته �إلى حيثما تقود هذه الأ�سئلة ،دون
حر ُيكنه �أن
َ
أحمي ُ�سمع َتها .و�أنا ٌ
كاتب ٌّ
� َ
ا�ستطعت تعلُّمهَّ ،ثم �أن ُقلُ الإجابات
املتخ�ص�صني و�أتعلَّم ما
�أن � َ
ُ
أقلق ب�ش�أن النتائج� .أذهب �إلى ِّ
التي �أجدها مفيد ًة �إلى �صور ٍة قابلة للقراءة.
يتوحد مع توما�س مريتون
�إنَّ كلَّ كاتب يلم�س مو�ضوع
الروحانية ميكن �أن َّ
َّ
الروحية على نحو بالغ الثقة ،يف حني ُت ُّعد حيا ُته
) Mertonيف قلقه من كَون كتبه ِّ
تعب عن احلياة َّ
لدي االنطباع �أنَّ للكلمات التي
وكثريا ما ينمو َّ
مب َتال ًة بالقلق وال�شكوك ،بل الرعب �أي�ضً اً .
و�صلت �إلى م�ستوى مرتفع يف
�أكتبها قيم ًة باقي ًة �أكرث من قيمة حياتي نف�سها ،و�أ�شعر ب�أ َّنه ك َّلما ُ
الروحية� ،أُ�سيء متثيل حياتي الفو�ضو َّية� .إنَّ حترير الكلمات وت�صحيحها �أ�سهل
كتاباتي عن احلياة َّ
جدا من حترير احلياة وت�صحيحها .وعندما ت�صلني ر�سائل من َّقراء يخربونني فيها مبدى ت�أثري
ًّ
أريد �أن �أعرت�ض‘‘ .نعم! لك َّنك ال تعرفني -تك َّلم �إلى زوجتي’’� .إنَّ
كلماتي فيهم� ،أ�شعر ب� ِّأن � ُ
متنحنا ،نحن ُ
الك َّت َاب عن �أمور الإميانَّ ،قوة انت�صار َّية ال ن�ستح ُّقها يف الواقع.
الكلمات ُ
يف � ٍ
كتبت عن �سنوات التحاقي ب�إحدى ك ِّل َّيات الالهوت ،دون َالبوح ِب ْا�سمها.
أحيان َّ
عدةُ ،
مل �أكن � ُ
زرت الك ِّل َّية ،وتكلَّمت �إلى
أدرك �إلى � ِّأي مدى
ُ
�ضايقت النا�س هناك ،وذلك ح َّتى ُ
قائل‘‘ :ملاذا جترحنا؟ ملاذا تركِّ ز
بع�ض من املع ِّلمني والإدار ِّيني هناك� .س�ألني �أحد الأ�ساتذة ً
�سلبي؟’’ لقد منحناك جائزة الزميل الأف�ضل للجامعة يف �إحدى ال�سنوات،
فقط على ما هو ّ
و�أنت تعود و ُت�ش ِّهر بنا يف كلِّ فر�صة جتدها �سانحة’’ .حاولت �أن �أ�ستم َع بب�ساطة بدلَ �أن �أداف َع
للقوة املجحفة للكلمات املكتوبة
عن نف�سي .لقد ُ
يت�صرف يف �إطار ر ِّد فعل َّ
علمت �أ َّنه كان َّ
واملن�شورة ،التي انت�شرت بوا�سطة كتبي يف طول البالد وعر�ضها ،ناقل ًة فقط وجهة نظر واحدة
وم�سببة للإحراج.
حمدودة وغري كافية ِّ
اب؟ ‘‘لكرثة الكتب ال نهاية’’ ،قال كاتب اجلامعة ذلك
ملاذا نفعل ذلك نحن الك َّت َ
متن ِّه ًدا منذ ما يزيد على ثالثة �آالف �سنة ،ونحو ربع مليون كتاب �سيظهر هذا العام فقط يف
إمكانية
ننحت ً
الواليات امل َّتحدة .لك َّننا ال نزال ُ
�سيل ال ينقطع من الكلمات ،التي حتمل � َّ

(Thomas
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الإيذاء ،كما حتمل فُر�ص العزاء .حتملُ كلُّ الكتابة �شي ًئا من الكربياء .وعندما �أكتب اجلملة
ت�ستحق �أن مت�ضي فيها وق َتك لتقر�أها:
التالية ،ف�أنا �أحملُ بالت�أكيد االعتقاد املت�ص ِّلف �أ َّنها
ُّ
أطالبك باالنتباه ،ل ِّأعر�ضك لكلماتي و�أفكاري.
‘‘بو�صفي �إن�سانًا مل ي�سبق لك َّربا �أن قابل َتهُ � ،
إمكانية �أن تبادلني الآراء’’.
�أن�صت � َّإيل من ف�ضلك ،دون �أن تكون لديك � َّ
تلون كلُّ
�أعتقد �أ َّننا نفعل ذلك لأ َّننا ال منلك �شي ًئا �آخر ِّ
نقدمه �أكرث من وجهة نظر .لقد َّ
أ�صولية ،ومن
خلفيتي الأُ َ�س َّرية ،ومن تربيتي يف اجلنوب ويف البيئة ال َّ
ما �أكتبه ب�ألوان ت�أتي من َّ
ال�شخ�صية،
اخللفية� .أ�ستطيع �أن �أكتب من قلبي عن خربتي
َّ
م�سرية �سياحتي يف الدروب َّ
ولي�س عن خربتك دون ّ
الكن�سية �أو
لكن ب�صورة �أو ب�أخرى عندما � ِّأقدم خطواتي
�شكْ .
َّ
فربا يثري ذلك ر َّد فعلٍ لدى القارئ ،مثل �صوت �صادر من وتر غيتار
أ�سرية البطيئة املتثاقلةَّ ،
ال َّ
ر َّنان .وكما يقول ووكر پري�سي ) ،(Walker Percyف� َّإن الكاتب ي�ساعد َّربا على ك�شف ما يعرفه
يعرف �أ َّنه يعرفه.
القارئ بالفعل ،لك َّنه ال ُ
نامو�سية وغا�ضبة
ترعرعت فيها -كني�سة
كتبت عن ‘‘الكني�سة امل�سمومة’’ التي
ُ
لقد ُ
َّ
أمزح عندما �أعلن � ِّأن يف ‘‘حالة ٍ
تعاف’’ من هذه الكني�سة ،و�أتعلَّم
وعن�صرية من اجلنوب� .أنا � ُ
َّ
ً
احلق املطلق ،كان خط�أ .ونتيجة لذلك ،عندما
� َّأن ما كانت هذه الكني�سة ِّ
تقدمه بو�صفه َّ
�شخ�صا على احلا َفة� ،أكرث اطمئنانًا عندما �أطرح الأ�سئلة� ،أكرث
بد� ُأت الكتابة ،ر�أيت نف�سي ً
أقدم �إجابات .من كُ ُتبي الأولى� ،أذكر العنوانَني ‘‘�أين اهلل عندما �أت� َّأل’’ (Where is God
َّمما � ِّ
1
) ،when it Hurtsو‘‘عندما ال متطر ال�سماء’’ ) .(Disappointment with Godويك�شف
و�ضعت نف�سي بها يف هذه الق�ضايا.
أ�صارع معه ،والطريقة التي
ُ
هذان العنوانان ما ُ
كنت � ُ
و�صف ‘‘�ساكني احلدود’’،
ذات َّمرة� ،أطلقت على الأ�شخا�ص الذين كنت �أ�صغي �إليهم َ
َ
وه�ؤالء هم العالقون يف � ٍ
بع�ضهم يقرتبون
أحد ما بني الإميان وعدم الإميانُ .
أر�ض ال ي�سك ُنها � ٌ
من الكني�سة بحذر ،وينجذبون �إلى ي�سوع لك َّنهمُ ،يحبطون من �أتباعه .وبع�ضهم هرب من
لكن ال يزالون يح ُّنون �إلى التعزية التي كانوا ي�شعرون بها
�سيئةْ ،
الكنائ�س ب�سبب خربات ِّ
أم�ضيت �أنا نف�سي وق ًتا على احلدود ،و�أريد �أن �أُكرم ه�ؤالء الذين يقفون هناك دون
هناك .لقد � ُ
�شعور باالنتماء ،و� ِّأعب لهم عن احرتامي.
أتوحد مع ه�ؤالء املجروحني ،و�أحاول توجيههم
ال �أريد �أن �أداف َع عن الكني�سة ،لك ِّني � َّ
العربي لي�س ترجم ًة مبا�شر ًة
 )1كتاب ‘‘عندما ال متطر ال�سماء’’ هو من من�شورات �أوفري للطباعة والن�شر .ومن الوا�ضح �أنَّ العنوان َّ
أ�صلي (النا�شر).
للعنوان ال ِّ
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ليعطينا حيا ًة َّفيا�ضة
ال�سار للإجنيل .لقد قال ي�سوع � َّإن َّ
�إلى اخلرب ِّ
احلق ِّ
يحررنا ،و�إ َّنه جاء َ
خربا
حر ًة َّفيا�ضة ،فهي لي�ست ر�سالة ي�سوع .و�إذا مل ُ
تبد بو�صفها ً
�أف�ضل� .إذا مل تكن حيا ًة َّ
لي�س ِت الإجنيلَ .
ًّ
�سارا ،فهي َ
أحركها و� ِّأفر ُق ما بينها و�أت� َّأملُها .لقد
� َّإن َ
�صنعتي هي الكلمات ،لذا ف�أنا �أنتقيها و� ِّ
الحظت � ً
أ�شكال
فعلت ذلك مع كلمات مثل‘‘ :النعمة �أو الهبة �أو املوهبة �أو العفو’’ .لقد
ُ
(ريا�ضيون يتم َّتعون
من هذه الكلمة تظهر يف �أماكن غري ُمتو َّقعة� :صفحات الريا�ضة
ُّ
(مدة �ساعة معفا ٌة من الأجر) ،ويف تدريبات املو�سيقا
باملوهبة) ،ويف �ساحات االنتظار َّ
كل هذه
النظر �أكرث؛ ل َّأن َّ
(نغمات النعمة ] .)[Grace Notesوجعلَني هذا �أحاول �أن �أد ِّقق َ
امل�سيحيون
يو�ص ُم
إيجابية وجاذبةْ ،
كثريا ما َ
لكن ً
اال�ستخدامات للكلمة هي ا�ستخدامات � َّ
ُّ
غريبا � َّأن النعمة
�سيئةُّ .
يظن النا�س يف امل�سيحيني �أ َّنهم متز ِّمتون َّ
ب�سمعة ِّ
وديانون .وكان ً
عك�س ِ
ق�صد اهلل ،حيث �إ َّنها ُتعا�ش بوا�سطتنا .ومن هناك بد�أ يت�شكَّ ل
�أ َت ْت لتن ُقلَ �صور ًة َ
كتاب ‘‘ما �أعجب النعمة’’ )?.(What’s So Amazing About Grace
خربك ُبخطَّ تي ال َع ْ�شرية ،عن ُخطَّ تي للتعبري
َلك َم �أمت َّنى لو
أ�صرح ً
ُ
ا�ستطعت �أن � ِّ
قائل‘‘ :فلأُ ْ
عن �إمياين يف �إطار ثقافة ما بعد احلداثة’’ .يف الواقع� ،أنتقلُ من مو�ضوع �إلى مو�ضوع بح�سب
تتكرر على ِّمر ال�سنني،
ما ُيثري �ضيقي يف ذلك الوقت .وعندما �أنظر �إلى الوراء� ،أرى موا�ضيع َّ
أي�ضا �أرى كتاباتي تدور من ِ
لت
مثل الأمل والنعمة .و� ً
حواف الإميان م َّتجه ًة نحو املركَز .و�إذا ت�أ َّم َ
أمور مرك ََّزي ٌة يف الإميان.
موا�ضيع كتبي الأخرية جتد �أ َّنها عن ي�سوع والنعمة وال�صالة -جميعها � ٌ
مثل � ِّأن �س�أ�ؤ ِّل ُف كتابًا عن ال�صالة،
�إذا كان � َأح ُدهم قد اقرتح منذ ع�شرين عا ًما ً
أ�ست�شعر الرغب َة يف اكت�شاف مثل
عدة ل
َ
احتاج الأمر �إلى �سنوات َّ
ل�ض ِح ُ
كت َ
ملء الفم .لقد َ
َ
انتهجت يف هذا الكتاب
ا�ست�شعرت الرغبة ولي�س املقدرة .لقد
هذه املو�ضوع .و�أقول � ِّإن
ُ
ُ
أتيت بقائمة من الأ�سئلة لأولئك الذين رمبا ي�ستطيعون تقدمي بع�ض
ح�سا
� ً
�صحفيا ،و� ُ
أي�ضا ًّ
ًّ
لكن ال�صال َة تظلُّ لكثريين
الإجاباتَّ � .إن لدينا ِّميز ًة ال ُت َّقدر وهي التوا�صل مع �إله الكونَّ ،
أومن ح ًّقا بال�صالة؟ بد�أت بطرح
طَ ْق ً�سا ًّممل وغري مفهوم يف احلياة .هل ميكن تغيري ذلك؟ هل � ُ
�أ�سئلة كهذه ،وقادتني �إلى كتاب.
أكتب كتبي لنف�سي� .أتناول مو�ضو ًعا ي� ِّؤرقني و�أغو�ص فيه ،دون �أن �أدري
�أنا يف الواقع � ُ
الكتاب� ،أكون
آخر خلفي ،لك ِّني عندما �أ�ؤ ِّل ُف
�أين �س�أظهر على ال�سطحَّ .ربا يغو�ص ٌ
َ
�شخ�ص � ُ
أ�صارع الق�ضايا و�أ�سوقُ قطعان الكلمات (وهي مثل احليوانات ال�صغرية ،حتاول
مبفردي متا ًماُ � ،
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أده�شني � َّأن كلماتي
الهروب) .لقد � َّأمدتني الكتابة بطريق ٍة لتفعيل �إمياين كلم ًة بكلمة .وما � َ
�ساعدت على ت�شجيع �آخرين يف �إميانهم.
للعمال.
يف املا�ضي �أ َّيام ال�سيجار امللفوف بالأيدي ،كان يف كوبا ُ
تقليد ا�ستئجار ق َُّراء يقر�أون َّ
أدبية ُتقر�أ ٍ
ب�صوت م�سموع.
وبينما هم يعملون يف َ�ص ْم ٍت ،كانوا ي�سمعون �ساع ًة بعد �ساع ٍة الأعمال ال َّ
لقد كان هذا ي�ساعد على مرور الوقت ،كما الحظ امل�شرفون �أ َّنه يرفع �أي�ضً ا من معنو َّيات العاملني.
بلف ال�سيجار برواية ‘‘كونت مونتي كري�ستو’’ )(The Count of Monte Cristo
ا�ستمت َع العاملون ِّ
را�سلوا الكاتب �ألك�سندر دوما ) (Alexander Dumasلي�سمح لهم بت�سمية �أحد �أنواع
ح َّتى �إ َّنهم َ
ال�سيجار ِب ْا�سم روايته ،وهذا هو �أ�صل ت�سمية ال�سيجار ‘‘مونتيكري�ستو’’ ) (Montecristoالذي ال
أ�شك �إنْ كان دوما ِّ
م�شهورا اليومُّ � .
للف ال�سيجار
عم ُال م�صنع ِّ
يفكر �أ َّنه �سيكون من بني َّقرائه َّ
يزال ً
إمكانية �صياغة الأفكار وامل�شاعر يف كلمات �سمحت له ب�أن يعرب املحيط ويدخل لغ ًة
يف كوباَّ ،
لكن � َّ
�أخرى ،ويزور مكانًا بعي ًدا عنه ب�آالف الأميال.
ت�سمح الكلمات للكاتب ب�أن يقفز فوق �أكرث من ُه َّوة فا�صلة ،ويدخل يف وعي ب�شر
ال�س ّر ،يف مكان وزمان
�آخرينَّ � .إن ال�صفقة التي ُت َرب ُم ما بني الكاتب والقارئ عاد ًة ما ُ
حتد ُث يف ِّ
�شخ�صا يف �أثناء قراءته � َأح ِد كُ ُتبي ،لك ِّني
غري معلو َمني لل�شخ�ص الذي �أبر َمها .مل � َأر يو ًما ً
القراء الذين ي�ؤكِّ دون يل �أ َّنهم يقر�أون .و�أنا �أمت َّنى � َّأن �شي ًئا َّمما �أكتب قد يعطي
ً
كثريا ما �أ�سمع من َّ
ِ
كُّ
بالرفقة واال�ستئنا�س ملن َي ُ�ش ون ،وتعزية ملن ُيعانون ،ونعمة ملن مل يح�صلوا على الكثري
ً
�شعورا ِّ
منها يف كنائ�سهم.
كنت �أقر�أ كتابك
إنكليزية ركيكة‘‘ :لقد ُ
ذات َّمرة تل َّق ُ
يت ر�سال ًة من �إندوني�سيا مكتوب ًة ب� َّ
حقيقية� .أقر�أها ثالث
«ي�سوع الذي مل �أكن �أعرفه» ) .(The Jesus I Never Knewهذه بركات َّ
ليل و�أنا � ِّأفكر يف ما كتب َتهَّ � .إن كتابك ي�ساعدين �أن
َّمرات .يف َّمرات كثرية مل �أ�ستطع النوم ً
�شخ�صا عا�ش ومات على الأر�ض منذ � 2000سنة ،بل بو�صفه
�أرى ي�سوع ،لي�س فقط بو�صفه ً
تاحا اليوم’’.
ً
حقيقيا قام من الأموات منذ � 2000سنة ،وال يزال ُم ً
�شخ�صا ًّ
قابلت امر�أ ًة قالت يل �إ َّنها قر�أت كتابي ‘‘عندما ال تُ طر
يف رحلة �إلى لبنان عام 1998مُ ،
اللبنانية .كانت حتتفظ به يف ملج�أ حتت الأر�ض يختبئون فيه
أهلية
َّ
ال�سماء’’ يف �أثناء احلرب ال َّ
املدفعية حول �ش َّقتها الكائنة يف طابقٍ مرتفع ،كانت
ت�شتد نريان
من الغارات .عندما كانت ُّ
َّ
تنزل على الأدراج املظلمة باال�ستعانة ببطَّ ارية �صغرية لت�صلَ �إلى امللج�أ ،وهناك ت�ضيء �شمعة
أ�صف مدى �شعوري بالت�أ ُّثر ملا �سمع ُته منها .ففي اللحظة التي
وتبد�أ تقر�أ كتابي .ال �أ�ستطيع �أن � َ

المق ِّدمة

امل�سيحيون ميوتون يف �سبيل �إميانهم؛ وعندما كانت �أجمل مدينة يف ال�شرق الأو�سط
كان فيها
ُّ
كلمات كتب ُتها يف �ش َّقتي يف �شيكاغو �إلى هناك لتع ِّزي امر�أ ًة خائفة.
ُت ُال � ً
�سافر ْت ٌ
أنقا�ضاَ ،
�ساعدها بها كتابي ‘‘ما �أعجب النعمة’’
الكيفية التي َ
ِّ
�سيد ٌة �أخرى من بريوت كتبت عن َّ
قائل :لقد كان يف
لتغي موق َفها من مقاتلني �سرقوا �ش َّقتها� .أقر�أ هذه الر�سائل ،و� ِّأفكر يف نف�سي ً
ِّ َ
ذهني املر�ض املزمن ،ولي�س احلرب الأهلية .وما ُكنت �أ�صارع الحتماله ،كان اجلريان الذين
ي�ش ِّغلون املو�سيقا ب�صوت ٍ
اللبنانية الذين يقتحمون ال�شقق
أهلية
َّ
عال ولي�س مقاتلني يف احلرب ال َّ
ٍ
النقية،
ومرة تلو الأخرى ُيده�شني اهلل عندما ي�ستخدم
كلمات َ
كتب ْتها ذاتي غري َّ
دون ا�ستئذانَّ .
َ
أتخيلها.
بدوافعها املختلطة ل ُتثمر
بو�سائل ما ُ
كنت ل َّ

�صديق ذات َّمرة‘‘ :الكلمات التي تكتبها ُ
والك ُتب التي َت ُن�ش ُرها ،مثل �أوالدك.
قال يل ٌ
لكن يف النهاية ال ت�ستطيع � َّإل �أن ترتكهم يعي�شون حياتهم
تفعل معهم �أف�ضل ما ت�ستطيعْ ،
حقيقي!
اخلا�صة بطريقتهم ،فيذهبون �إلى حيث يريدون ،وي�ؤثِّرون كيفما يريدون’’ .كم � َّأن هذا
ٌّ
عدة،
يجم ُع هذا الكتاب خمتارات من ‘‘�أوالدي وبناتي’’ الذين كُ ِتبوا على مدار عقود َّ
ٍ
وخم�س و�أربعني مقالة ،عالوة على بع�ض ال ِفقرات غري
وظهروا يف اثنني وع�شرين كتابًا،
املن�شورة .وعندما �أراجع هذه املختارات ،ف� ِّإن �أ�شعر بالعرفان على امتياز العمل بالكلمات
التي ت�ستطيع �أن ت�صل �إلى �أماكن مل � ِّأفكر بتا ًتا بالو�صول �إليها.
درو�سا يف فيلم ‘‘�أرا�ضي الظالل’’
قال �أحد الطلبة الذي كان �سي� .أ�سِ .لوي�س يعطيه ً
حقيقي .و َمن يكتبون م َّنا،
وحدنا’’ ،وهذا
)�‘‘ :(Shadowlandsإ َّننا نقر�أ كي نعرف �أ َّننا ل�سنا َ
ٌّ
يفعلون ذلك �آملني � َّأل نكونَ وحدنا.
فيليپ يان�سي ،كولورادو ،ربيع 2009م

مالحظ ٌة للقارئ
لتكون
يجمع هذا الكتاب  366قراءة م�أخوذة من كتابات فيليپ يان�سي .وقد ُح ِّررت كلُّها َ
التحريرية التي �أُجر َِي ْت على بع�ضها
تقريبا ،عالو ًة على بع�ض التعديالت
َّ
مت�ساوية يف الطول ً
و�ضوحا.
ت�صري �أكرث ً
كي َ
احلدث الذي ت�شري
القراءات التي توافق بع�ض التواريخ ذات الداللة حتاول �أن
تخاطب َ
َ
جندها متزامنة مع تواريخها
�إليه التواريخ ً
(مثل  ،)11/9وبع�ض املوا ِّد ذات ال�صلة ميكن �أن َ
تكون قريب ًة من تاريخ االنتخابات ،واملوا ُّد
ذات املدلول
ً
ال�سيا�سي لأن َ
(مثل ،متيل املوا ُّد ُ
ِّ
املتع ِّلقة بعيد امليالد تظهر يف �شهر كانون الأ َّول/دي�سمرب�...إلخ) .وكذلك تتب ُع بع�ض القراءات
الكن�سية ،وهذا قد ُي ِ
الكن�سية تختلف من �سنة
حد ُث م�شكل ًة؛ فتواريخ بع�ض املوا�سم
الرزنامة
َّ
َّ
لتكون قريب ًة من التواريخ حيث
تقريبية َ
َّ
ميالدية �إلى �أخرى .لذلك و�ضعنا هذه املوا َّد ب�صور ٍة َّ
مثل ،القراءات التي ت�شري �إلى موت ي�سوع ،تبد�أ يف الظهور من الثالث ع�شر
حتملُ �إقامتهاً .
ُي َ
من �آذار/مار�س وت�ستمر ح َّتى مطلع �شهر ني�سان�/أپريل.
يقرتح � َّأن على القارئ الذي يتبع رزنام َة الكني�سة �أن يبد�أَ هذه القراءات
والو�ضع املثا ُّيل ُ
ٍ
قبل عيد القيامة ب�أ�سبو َعنيِّ ،
قراءات تالية ح َّتى ي�صل �إلى التاريخ
متخط ًيا �إلى الأمام �إلى
اخلا�صة بيوم اخلم�سني
املن�شود .باملثل ،ف� َّإن قراء ًة بخ�صو�ص ال�صعود وجمموعة من القراءات َّ
الفعلية
ُو ِ�ض َع ْت يف اخلام�س من � َّأيار/مايو ،ومن َّ � 18-15أيار/مايو ،ح َّتى لو اختل َف ِت التواريخ َّ
من �سنة �إلى �أخرى.
أ�صلية
إ�ضافية عن امل�صادر ال َّ
و�صفي ٌة تعطي معلومات � َّ
هناك يف نهاية الكتاب ،هوام�ش َّ
لهذه االقتبا�سات.
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حجر رشيد
يحده الزمان �أو
ُخذ خطوة �إلى الوراء ً
روحا ال ُّ
قليل وت�أ َّمل الأمر من وجهة نظر اهللَ .لكو ِن ِه ً
املكان ،اقرت�ض اهلل من ٍ
أ�شياء ما ِّد َّية ،مثل ُعلَّيقة ُم�شتعلة وعمو ٍد من نار ،لكي
وقت �إلى �آخر � َ
وا�ضحا على كوكب الأر�ض .ويف كلِّ َّمرة ،كان اهلل ي َتب َّنى �شي ًئا ٍ
م َّد ٍد
يرتكَ انطبا ًعا ً
لوقت ُ َ
كي ُي ِر�سل ر�سالة بهَّ ،ثم يتخطَّ اه� .أ َّما يف ي�سوع ،فقد حدث � ٌأمر جديد� :أ�صبح اهلل واح ًدا من
خملوقات الأر�ض؛ َح َد ٌث غري م�سبوق ،وال �شبيه له ،وفريد متا ًما.
زراعية ب�سيطة.
اهلل الذي ميلأ الكون ،اخرتق ذلك الكون لكي ي�صبح ً
طفل يف بيئة َّ
الر َّ�ضع ،كان عليه �أن يتعلَّم امل�شي والكالم وارتداء مالب�سه بنف�سه.
وحاله حال كلِّ الأطفال ُّ
�ستبدل باملعرفة ُ
التج�سد�‘‘ ،أعاق’’ ابن اهلل َعم ًدا نف�سهُ ،م ً
ب�شريا َت َعل ََّم �أَ�صوات
الك ِّل َّية دماغًا ًّ
يف ُّ
ب�شريتني ال يحمالنه بعي ًدا
أرامية �صو ًتا �صو ًتا ،وا�ستبدل باحل�ضور الكامل� ،ساقني َّ
اللهجة ال َّ
بالقوة ُ
الك ِّل َّية ذرا َعني يقويان على نَ�ش ِر اخل�شب ،لكن
حمارا .كما ا�ستبدل َّ
وا�ستبدل به �أحيانًا ً
ال يقويان على الدفاع عن النف�سً .
جمرة يف الوقت
وبدل من �أن َّ
ميتد ب�صره لريى مئة مليار َّ
ال�ضيق يف قريته يف النا�صرة� ،أو كُ ومة من احلجارة يف
نف�سه ،مل ي�صل ب�صره لأبعد من الزقاق ِّ
اليهودية القاحلة� ،أو �شارع مزدحم يف العا�صمة �أور�شليم.
�صحراء
َّ
وبف�ضل ي�سوع ،ف�إ َّننا ال َّ
نت�شكك يف رغبة اهلل يف العالقة بالب�شر .هل يريد اهلل بالفعل
ا ِّت ً
�شخ�صيةَّ � ،أ�س�س
حميما بنا؟ لقد تخلَّى ي�سوع عن ال�سماء لي�ؤكِّ د ذلك .وب�صورة
�صال ً
َّ
املرئي.
اجل�سر الذي ي�صل اهلل بالب�شر ،بني العامل ِّ
املرئي والعامل غري ّ
�شبه ريت�شارد نيبور )� (H. Richard Niebuhrإعالن اهلل يف امل�سيح بحجر ر�شيد ت�شبي ًها
ُي ِّ
دقي ًقا؛ فقبل �أن ُيك َت َ�شف هذا احلجر ،مل ي�ستطع الدار�سون �سوى �أن يحزروا معاين الر�سوم
تاريخي ال ُين�سى ،اك ُت ِ�شف هذا احلجر الأ�سود الذي كُ ِت َب عليه
يوم
الهريوغليفية .لكن يف ٍ
َّ
ٍّ
جنبا �إلى جنب ،ا�ستطاع العلماء �إتقان
الرتجمات
ومبقارنة
خمتلفة.
لغات
بثالث
الن�ص ذاته
ُّ
ً
�ضبابية يف ال�سابق.
اللغة
الهريوغليفية ،وا�ستطاعوا �أن يروا بو�ضوح ما كانت ر�ؤيته َّ
َّ
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وي�ستمر نيبور ليقول � َّإن ي�سوع �أتاح لنا �أن ‘‘نعيد بناء �إمياننا’’؛ �إذ ميكننا �أن نثق باهلل لأ َّننا
ُّ
نثق بي�سوع .و�إذا َّ
�شككنا يف اهلل� ،أو وجدناه غري مفهوم ،وغري قابل للإدراك ،ف� َّإن �أف�ضل عالج
نتفر�س يف ي�سوع مبا�شرة ،حجر ر�شيد الإميان.
هو �أن َّ
من كتاب :حماولة اللقاء مع �إله غري منظور
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مكبِّرة لإليمان
العدسة ال ُ
كبة’’ لإمياين ،وهذه عبارة حتتاج �إلى بع�ض
�إ َّنني � ً
أي�ضا � َّ
أت�صور �أن ي�سوع �أ�شبه ‘‘بالعد�سة املُ ِّ
إنكليزية ،الذي يحتوي على كلِّ كلمة يف
ال�شرحَ � .أفخ ُر �أ َّنني �أمتلك قامو�س �أك�سفورد للغة ال َّ
إنكليزية .وبانتمائي �إلى �إحدى رابطات الكتابة ،ح�صلت على ن�سخة من القامو�س
اللغة ال َّ
ن�ص القامو�س
دوالرا فقط .وحتتوي الن�سخة على ِّ
موجودة يف كتاب واحد مقابل ً 36٫95
أحد ي�ستطيع قراءته
جدا ،ح َّتى �إ َّنه ال � َ
ب�أكمله ،لكن مع عيب واحدَّ � :أن حجم الكتابة �صغري ًّ
املجردةَّ ،مما ُ
مكبة ممتازة من النوع الذي ي�ستخدمه العاملون
ا�ضط َّرين �إلى �شراء عد�سة ِّ
بالعني َّ
يف جمال اجلواهر النفي�سة ،وهي بحجم الطبق الكبري ،و ُمركَّ بة على حاملٍ د َّوار .وبا�ستخدام
هذه العد�سة ،مع م�ساعدة عد�سة �أخرى �أ�صغر ُت�سك باليد ،ميكنني �أن �أدخل عامل الفروق
إنكليزية.
�شديدة الدقَّة بني �ألفاظ اللغة ال َّ
كبة يف �أثناء ا�ستخدام قامو�سي؛ فعندما �أ�س ِّلط
لقد َت َعل ُ
َّمت الكثري عن العد�سات املُ ِّ
العد�سة على الكلمة ،ف�إ َّنها تبدو وا�ضحة ونَ ِ�ض َرة يف املنت�صف� ،أي يف الب�ؤرة ،لكن ت�صري
م�شو�شة �أكرث ف�أكرث كلَّما ِّاتاهنا من املركز �إلى الأطراف .وب�صورة موازية ،ف� َّإن ي�سوع
الكلمات َّ
�صار ب�ؤرة �إمياننا ،لذا �أتعلَّم با�ستمرا ٍر �أن �أُحافظ على عد�سة �إمياين ُمركَّ ز ًة عليه.
الروحية ،وكذلك يف مهنة الكتابة� ،أت�أ َّمل
كثريا يف رحلتي
لقد ع�شت على الأطراف ً
َّ
إلهي يف مقابل
�أ�سئلة ال ميكن �إجابتها عن م�شكلة الأمل ،وغمو�ض مفهوم ال�صالة ،والتدبري ال ِّ
م�شو�شة .ويف
احلرة ،وغريها من الأمور .وعندما �أفعل ذلك ،ت�صبح ر�ؤيتي َّ
الإرادة ال َّ
إن�سانية َّ
تلك الأحوال ،عندما �أنظر �إلى ي�سوع ،يعود كلُّ �شيء �إلى �سابق و�ضوحه.
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٣

�ستقرة ت�ضايقني؛ فماذا عن اجلحيم؟ وماذا
�أعرتف � َّأن الكثري من العقائد
َّ
امل�سيحية املُ َّ
عن الذين ماتوا ومل ي�سمعوا ر�سالة امل�سيح؟ و�أعود �إلى �إجابة الأ�سقف �أمربوز )،(Ambrose
القدي�س �أغ�سطينو�س ،الذي ُ�س ِئل راق ًدا على فرا�ش املوت� ،إن كان يخاف
الذي �أ َّثر يف حياة ِّ
�سي ًدا �صا ًحلا’’ .وهكذا ف�إ َّنني �أتعلَّم �أن
مواجهة دينونة اهلل� .أجاب �أمربوز
ً
مبت�سماَّ �‘‘ :إن لدينا ِّ
�أثق باهلل يف �شكوكي و�صراعاتي وذلك ب�أن �أحاول �أن �أعرف ي�سوع .قد يبدو ذلك نو ًعا من
حمورية ي�سوع يف كلِّ كتابات العهد اجلديد.
التملُّ�ص من املواجهة ،لك َّنني �أعتقد �أ َّنه يعك�س َّ
َ
ِ
نتحرك منها �إلى الأطراف.
علينا �أن نبد�أ به َ
ليكون ُنقطَ ة م َو ِر َّية َّ
بالنظر �إلى ي�سوع� ،أح�صل على ب�صرية نحو اهلل وما ي�شعر به حيال ما يحدث ُهنا يف
يعب عن جوهر اهلل بطريقة ال ن�ستطيع �أن ُن�سيء تف�سريها.
الأ�سفل؛ �إذ � َّإن ي�سوع ِّ
من كتاب :حماولة اللقاء مع �إله غري منظور
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اقتراب اهلل
احلميمية مل يكن
ما الفرق الذي �أحدثه ي�سوع؟ من جهتنا ومن جهة اهلل� ،أتاح ي�سوع نو ًعا من
َّ
موجو ًدا من قبل .يف العهد القدمي ،كان من يلم�س تابوت العهد من بني �إ�سرائيل ي�سقط مي ًتا؛
لكن من كانوا يلم�سون ي�سوع ،ابن اهلل الذي جاء يف اجل�سد ،كانوا ُي�شفون .اليهود الذين ال
ا�سم اهلل ،علَّمهم ي�سوع طريقة جديدة
ي�سمحون لأنف�سهم �أن ينطقوا �أو ح َّتى َي َت َه َّجوا َ
حروف ِ
قبل.
بها يخاطبون اهلل� :أبا �أو ‘‘بابا’’ .لقد اقرتب اهلل يف ي�سوع كما مل يقرتب ً
كيفية ت�أ َّثره بهذا ال ُقرب
يف كتاب اعرتافات ِّ
القدي�س �أغ�سطينو�س ،ي�صف �أغ�سطينو�س َّ
خارج عن الزمن
إلهي؛ �إذ كان قد تعلَّم من الفل�سفة
اليونانية �أن اهلل كاملٌ وغري حمدودٌ ،
َّ
ال ّ
لكن �أغ�سطينو�س مل يفهم كيف ميكن �أن يدخلَ �شخ�ص مهوو�س باجلن�س
وغري قابل للف�سادَّ ،
عدة كانت �شائع ًة يف
جرب �أغ�سطينو�س مذاهب وفل�سفات َّ
وغري من�ضبط مثله يف عالقة باهللَّ .
املمتد بني � ٍ
إن�سان
ي�سوع بح�سب الإجنيل ،اجل�سر َّ
ع�صره لك َّنها مل ُت�شبعه ،ح َّتى قابل يف النهاية َ
القدو�س.
عادي ،والإله الكامل ُّ
ٍّ
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احلميمية مع اهلل ،في�سرد
العربانيني هذه اخلطوة املُبهرة لتحقيق
تك�شف الر�سالة �إلى
ِّ
َّ
الكاتب يف البداية ما كان مطلوبًا َّممن يطلبون االقرتاب �إلى اهلل يف زمن العهد القدميَّ :مرة
يف ال�سنة ،يف يوم الك َّفارة ،ي�ستطيع �شخ�ص واحد ،وهو رئي�س الكهنة� ،أن يدخل قد�س
ً
خا�صة ،وخم�س
يت�ضمن
طق�سيا َّ
عدة َّمرات ،ومالب�س َّ
الأقدا�س .وكان هذا الطق�س َّ
اغت�سال ًّ
حيوانية منف�صلة .ومع كلِّ ذلك ،كان رئي�س الكهنة يدخل قد�س الأقدا�س يف
ذبائح
َّ
حبل حول كاحله ح َّتى �إذا مات وتوقَّف �صوت
أجرا�سا يف ثوبه ،رابطًا ً
الب�سا � ً
ُرعب �شديد ً
الأجرا�س ،ي�سحب الكهنة الآخرون ج َّثته بذلك احلبل.
نتقدم ب ِثقة �إلى َع ِ
ر�ش
�أ َّما الر�سالة �إلى
العربانيني ِّ
فتقدم مقارنة َح َّية :ن�ستطيع الآن �أن ‘‘ َّ
ِّ
بالتقدم �إلى قد�س الأقدا�س� ،صور ٌة ال مثل لها يف �إ�صابة القارئ
النعمة’’ بال خوف .اجلر�أة ُّ
َ
ان�شق حجاب الهيكل من �أعلى �إلى �أ�سفل ،فاحتًا
اليهودي بالذهول .لكن عندما مات ي�سوعَّ ،
ِّ
لنتقدم
الطريق �إلى قد�س الأقدا�س .لذلك ف� َّإن كاتب
العربانيني يكتب تب ًعا لذلك ً
قائلَّ ‘‘ :
ِّ
بثقة �إلى اهلل’’.
هذا ما ُي�سهم به ي�سوع يف م�شكلة الإحباط نحو اهلل :بف�ضله ،ن�ستطيع �أن ن�أتي �إلى اهلل
ب�شري؛ ل َّأن اهلل نف�سه �صار الو�سيط �إلى نف�سه.
مبا�شر ًة .ال نحتاج �إلى و�سيط ٍّ
من كتاب :عندما ال متطر ال�سماء

 4كانون الثاني/يناير

يسوع البروزاك
لل�شخ�صية؟
اختبارا
ُترى كيف تكون نتائج ي�سوع �إذا �أجرى ً
َّ
جذرية عن تلك التي
تختلف
ال�شخ�صية التي تظهر لنا يف �صفحات الإجنيل ب�صور ٍة َّ
َّ
أكب� .إ َّنها ال�صورة التي �أالحظها يف بع�ض من �أفالم هوليود
كنت �أ�سمع عنها بينما ُ
كنت � ُ ُ
�شخ�صية ي�سوع ُي َر ِّدد احلوار
القدمية عن ي�سوع .يف هذه الأفالم ،كان املُم ِّثل الذي ي�ؤ ِّدي
َّ
ك�شخ�صية هادئة و�سط
اخلا�ص به ب�صوت منتظم النربة دون � ِّأي م�شاعر ،ويعي�ش احلياة
َّ
َّ
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متطرفة ،ال �شيء يزعجه ،و ُي َق َّد ُم احلكمة ب�صوت ُم�سطَّ ح ،ونربة �صوت
�شخ�صيات مهتاجة ِّ
َّ
1
حم�سوبة� .إ َّنه ما ميكن �أن ُيطلق عليه ي�سوع الربوزاك.
قوية جتعل
تقدم لنا ي�سوع ً
على العك�س من ذلك ،ف� َّإن الأناجيل ِّ
رجل ذا ‘‘كاريزما’’ َّ
اجلموع يجل�سون حوله لي�ستمعوا �إليه على مدى ثالثة � َّأيام بال توقُّف وبطونهم خاوية .ي�سوع
يتحرك بحما�سة و َو ٍ
يتحن’’ على اجلموع .وتك�شف الأناجيل عن طيف
جد �إذ نراه ‘‘ َّ
الأناجيل َّ
وا�سع من م�شاعر ي�سوعُ :
تعاطف مفاجئ مع �شخ�ص م�صاب بالرب�صَ ،ت َهلُّل بالفرح لنجاح
متحجري امل�شاعر ،نَوح على مدينة مل تقبل ر�سالته،
ي�سيني ِّ
الفر ِّ
تالميذه ،نوبة غ�ضب نحو ِّ
�صرخات �أمل �شديد يف جث�سيماين وعلى ال�صليب.
ح�ضرت ذات َّمرة خلوة ِّ
تنظمها �إحدى حركات خدمة الرجال ،وكانت حول ‘‘التالم�س
التقليدية .وبينما كنت �أ�ستمع للرجال
مع امل�شاعر’’ واخلروج من الأمناط املتح ِّفظة للذكورة
َّ
ي�شاركون ق�ص�ص �صراعاتهم للتعبري عن �أنف�سهم واختبار احلميمة واال�ستئنا�س بع�ضهم ٍ
بع�ض،
الذكوري املثا ِّيل ،ما زال الب�شر ي�صارعون
الحظت كيف � َّأن ي�سوع عا�ش حالة من الإ�شباع
ِّ
بعده بت�سعة ع�شر قرنًا لكي ي�صلوا �إليها؛ ففي ثالث َّمرات ،على الأقلّ  ،بكى ي�سوع �أمام
تالميذه ،كما مل ُي ِ
خف خماوفه ومل يرت َّدد يف طلب امل�ساعدة ،فقال لتالميذه‘‘ :نف�سي حزينة
قويا يف ع�صرنا يجعل نف�سه مك�شوفًا
ًّ
جدا ح َّتى املوت’’ .و�أ�ضاف‘‘ :ا�سهروا معي’’ .كم قائ ًدا ًّ
لهذه الدرجة؟
لقد كان ي�سوع يتوا�صل ب�صورة حميمة و�سريعة مع من يقابلهم من النا�س� .سواء كان
يتكلَّم مع امر�أة عند بئر� ،أم مع ٍ
ديني يف حديقة� ،أم مع �صيا ٍد على ُبحرية .كان يدخل
قائد ٍّ
لب املو�ضوع ،و�سرعان ما كان ه�ؤالء النا�س يك�شفون لي�سوع �أعماق حياتهم
مبا�شرة �إلى َّ
و�أ�سرارهم .لقد كان ي�سوع ي�ستدعي جو ًعا عمي ًقا من قلوب النا�س ،ح َّتى �إ َّنهم كان يتجمهرون
حوله فقط ليلم�سوا ثوبه.
من كتاب :ي�سوع الذي مل �أكن �أعرفه

ا�ستثنائية.
 )1الربوزاك هو عقار م�ضا ٌّد لالكتئاب يجعل الإن�سان هادئًا ب�صورة
َّ
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الرؤية الجديدة
حممل ا ِجل ّد ،عل ََّي �أن �أتعلَّم �أن �أنظر �إلى العامل ب�صورة
إلهي على َ
لكي �آخذ التكليف ال َّ
تختلف عن ال�سائد وامل�ألوف ،وذلك كما فعل ي�سوعً .
وبدل من �أن �أبحث عن النا�س الذين
معنوياتهم وت�أكيد ذواتهم.
عمن يحتاجون �إلى رفع َّ
يرفعون َّ
معنوياتي وي�ؤكِّ دون ذاتي� ،أبحث َّ
ً
املهمة من �أ�صحاب املوارد لكي ي�ؤ ُّدوا يل خدمات� ،أبحث
التقرب �إلى
ال�شخ�صيات َّ
َّ
وبدل من ُّ
وبدل من الأقوياء� ،أبحث عن ال�ضعفاء ،واملر�ضى ً
عن الأ�شخ�ص ذوي املوارد املحدودة؛ ً
بدل
أ�صحاء� .ألي�س بهذه الطريقة ي�صالح اهلل العامل لنف�سه؟ �أمل ي�ؤكِّ د ي�سوع �أ َّنه جاء من
من ال َّ
أ�صحاء؟
�أجل اخلطاة ال الأبرار؟ من �أجل املر�ضى ال ال َّ
ذهنيا وت�أهيلهم ،جان ڤانيري
يقول م� ِّؤ�س�س بيوت ‘‘ال ُفلك’’ ) (L'Archeلإعا�شة املعاقني ًّ
)َّ � (Jean Vanierإن النا�س ينظرون �إليه ك�أ َّنه جمنون ،فهو ابن احلاكم العا ِّم لكندا الذي تل َّقى
عاليا (كان الراهب هرني نوين [Henri
يعي عاملني م�ؤ َّهلني ت� ً
تعليما ممتا ًزا ،والذي ِّ
ً
أهيل ً
والعي�ش و�سطهم� .أ َّما ڤانيري فيتجاهل
] Nouwenواح ًدا منهم) خلدمة الأ�شخا�ص املعاقني َ
يف�ضل �أن يكون جمنونًا يتبع جهالة الإجنيل على �أن يتبع تفاهة ِق َيم العامل.
منتقديه ويقول �إ َّنه ِّ
أي�ضا على فائدة ،ال �أن يح�صل
اخلدام � ً
ي�صر على �أن يح�صل َّ
عالو ًة على ذلك ،ف� َّإن ڤانيري ُّ
احلب ب�صور ٍة
عليها فقط من يخدمونهم .فاملعاقون ،مهما كانت درجة �إعاقتهم ،يتجاوبون مع ِّ
أهم ما يف الإن�سان :الرحمة وال�سخاء والتوا�ضع
ِف َّ
طرية ،وعندما يفعلون ذلك ف�إ َّنهم يوقظون � َّ
احلب ،ويخدمون من يخدمونهم.
باحلب من ِّ
واملحبة .وهكذا ف�إ َّنهم ُي�شبعون ِّ
يقدمون لهم َّ
َّ
ا�ستمتعت يف الهند َّمر ًة بالعبادة بني مر�ضى اجلذام (الرب�ص) .ويجدر بالذكر � َّأن �أغلب
التو�صل �إليها يف جمال عالج اجلذام جاءت نتيجة لعمل
الأبحاث ِّ
املتقدمة التي جرى ُّ
ال َّأطباء املُر�سلني ،الذين كانوا وحدهم را�ضني �أن يعي�شوا بني ه�ؤالء املر�ضى ،ويخاطرون
بتعري�ض �أنف�سهم لهذا املر�ض اخلطري .ونتيجة لذلك ،ف� َّإن الكنائ�س كانت تزدهر يف �أغلب
املراكز الكبرية لعالج ا ُجلذام.
كما ُزرت يف ميامنار بيو ًتا لإعالة من فقدوا �أ�سرهم ب�سبب مر�ض نق�ص املناعة املكت�سبة
امل�سيحيون �أن يع ِّو�ضوا ه�ؤالء الأطفال احلنان الذي �سرقه منهم
(الإيدز) ،حيث يحاول املتط ِّوعون
ُّ
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هذا املر�ض .ويف مركز جان ڤانيري يف تورنتو� ،شاهدت ًّق�سا ً
حا�صل على �شهادة عليا يف الالهوت،
ذهنيا يف منت�صف العمر ال ي�ستطيع �أن يتك َّلم كلمة واحدة .كما �أنَّ
ِّ
يومية لرجل معاق ًّ
يقدم رعاية َّ
أثريا ،تلك التي ح�ضرتها يف �سجون ت�شيلي
ِمن �أكرث اخلدمات
الكن�سية التي ح�ضرتها حما�سة وت� ً
َّ
واملهم�شني واملك�سورين واملرفو�ضني ،يت� َّأ�صل ح�ضور اهلل.
وپريو .فبني الب�سطاء َّ
من كتاب� :إ�شاعات من عامل �آخر
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وجبات فخمة لمصلحة الفقراء
بد�أ مار�سيل ِ
رو�سل ) (Marcel Rousselعمله �سنة 1949م و�سط البيئة الفقرية التي خلَّفتها
العاملية الثانية يف فرن�سا ،وكان ُمت�أث ًِّرا بالأعداد الكبرية من الب�شر التي مل تلم�س
احلرب َّ
الكني�سة حياتهم و�صل ِ
رو�سل �إلى قناعة ب� َّأن الكني�سةً ،
بدل من �أن تبقى يف مكانها ،يجب
�سيما يف �أماكن العمل� .أمل ُيكن ي�سوع جن ًَّارا وبول�س �صانع
�أن تذهب �إلى املحتاجني ،وال َّ
وخل َُ�ص رو�سل �إلى هذه احلقيقة� :أ َّننا يف كلِّ مكان ،يف ال�سجون ويف الفنادق ويف كلِّ
خيام؟ َ
عي ِ
رو�سل جمموعة من
حوارا مع اهلل .ولتحقيق هذا الهدف َّ
مواقع العمل ،ميكننا �أن نبد�أ ً
ال�شابات للعمل من �أجل ذلك الهدف ب�صفة مر�سالت يف �أماكن العمل.
الن�ساء َّ
يف البداية ،التحقت ه�ؤالء الن�ساء ب� ٍ
أعمال يف امل�صانع ،وكُ َّن يجتمعن م ًعا لل�صالة
عدة �سنواتَّ ،فكر الأب ِ
مطعم فيه تعي�ش ه�ؤالء املُر�سالت
والدرا�سة .لكن بعد َّ
رو�سل يف فتح ٍ
احلي’’ (L' Eau
َ
ويعملن و‘‘ ُي ِنن ك�أنوا ٍر يف العامل’’ .كان �أ َّول مطعم من هذا النوع با�سم ‘‘املاء ِّ
 (Viveوقد اف ُت ِتح �سنة 1960م ،و�سرعان ما قاد جناحه �إلى افتتاح فروع �أخرى ،مثل مطعم ‘‘املاء
تناولت الع�شاء فيه ِ�ضمن زيارة يل هناك �سنة 1987م .وبد�أ
احلي’’ ) (Agua Vivaيف ليما ،وقد ُ
ِّ
هذا املطعم يجتذب الأغنياء و�أ�صحاب الت�أثري والنفوذ يف ليما .كما توجد بع�ض الإ�شارات
الداخلي لقائمة الطعام:
الروحي للمطعم؛ حيث كُ ِتب على الغالف
الق�صد
التي تعلن للزائر َ
ِّ
َّ
حي! ولذلك نحن �سعداء’’ .وكلُّ م�ساء ،يف ال�ساعة العا�شرة والن�صف متا ًما ،ت�أتي
‘‘ي�سوع ٌّ
م�سائية لل�ضيوف.
تعب َّدية َّ
النادالت م ًعا ليغنني ترنيمة ُّ
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عالو ًة على هذه الإ�شارات ،تقول الأخت ماري )َّ � ،(Marieإن العمل نف�سه يجب �أن
اخلا�صة بنا ،انظر �إلى الطعام الذي
يكون هو ال�شهادة .وتقول‘‘ :ال ت�س�ألنا عن حياة ال�صالة َّ
وحمبة؟ هل ت�شعر
ِّ
نقدمه .هل طبقك نظيف و ُمر َّتب بعناية؟ هل يعاملك النادل باحرتام َّ
بال�سكينة يف هذا املكان؟ �إن كان الأمر كذلك ،فنحن نخدم اهلل’’.
اخلدام يطهون ،ويخدمون املوائدِّ ،
وينظفون
وبروح الأخ لورن�س ) ،(Brother Lawrenceف�إن َّ
لكن العامالت املر�سالت �أدخلن �إ�ضافة جديدة،
أر�ضيات ،ويعبدون -كلُّ ذلك ملجد اهللَّ .
ال َّ
يقدمن وجبات طعام فاخرة ،ومن الربح يخدمون الأطفال الفقراء يف ليما .لذلك جتد
فهن ِّ
َّ
�أ َّنه يف وقت ِ
الحق من اليوم نف�سه ،متتلئ القاعة الأنيقة نف�سها بالأ َّمهات من الأحياء الفقرية
وال�صحة
ال�شخ�صية ،وتربية الأطفال،
أ�سا�سيات النظافة
َّ
يف ليما حيث يتل َّقني ً
َّ
تعليما عن � َّ
يكر�سون �أنف�سهم خلدمة
اجل�سدية
َّ
ومبجرد انتهاء عمل كلِّ �أفراد الفريق يف املطعمِّ ،
َّ
والروحيةَّ .
املجتمعية التي ُت َّول من �أرباح املطعم.
الفقراء ،وتطبيق برامج التنمية
َّ
‘‘وجبات فاخرة مل�صلحة الفقراء’’ ،جم َّلة امل�سيح َّية اليوم 15 ،كانون الثاين/يناير 1988م
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نوال حياة
الهوتي القرن الثاين
يتمجد اهلل يف الإن�سان الذي يحيا ب�صورة كاملة’’ .قال هذه العبارة
‘‘ َّ
ُّ
امل�سيحيني
القدي�س �إيرينايو�س ،لكن للأ�سف ال تعك�س هذه ال�صورة حال كثريين من
للميالد ِّ
ِّ
حقيقيا �أم ال ،ف� َّإن املجتمع 2يرانا بو�صفنا جمموعة من املتز ِّمتني
املعا�صرين� .سواء كان ذلك ًّ
أنا�سا ال يعنيهم االحتفال باحلياة ،بل كُ لُّ َه ِّم ِهم الإ�شارة ب�إ�صبع االعرتا�ض.
املكبوتنيً � -
امل�سيحيون على ُ�سمعة من يكرهون احلياة ويريدون تقلي�صها ً
بدل من
من �أين ح�صل
ُّ
أتيت لكي تكون لهم حياة وليكون لهم �أف�ضل
حت�سينها؟ ي�سوع نف�سه وعد ً
قائل�‘‘ :أ َّما �أنا فقد � ُ
الفيا�ضة؟
[حياة ف ََّيا�ضة]’’ .ما الذي مينعنا من حتقيق احلياة َّ
امل�سيحيني امل�ؤمنني املحافظني (املرتجم).
أمريكي ونظرته �إىل
ِّ
 )2املق�صود هو املجتمع ال ُّ
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َّقرر الكاتب فريدريك بو�شرن ) (Fredrick Buechnerذات َّمرة �أن ي�ستخدم مواهبه
قدي�سني اختارهم هم برندان )(Brendan
القدي�سني� .أ َّول ثالثة ِّ
أدبية لي�ستك�شف حياة ِّ
ال َّ
ال�شخ�صيات؛ لأ َّنه كلَّما
الكتابية يعقوب .لقد �أده�شته هذه
وال�شخ�صية
وغودريك )(Godric
َّ
َّ
َّ
ال�شخ�صيات الثالث
خمفية .وت�ساءل :ما الذي جعل هذه
َّ
بحث يف حياتهم ،اكت�شف �أ�شياء َّ
ا�ستقر على الكلمات التالية لي�صفهم بها� :أ َّنهم كانوا َّممن ‘‘يب ُّثون
تتم َّتع بالقدا�سة؟ ويف النهايةَّ ،
حما�سية ،حتيا من قلبها ،و ُت ِ
خاطر ب�شجاعة،
�شخ�صيات
احلياة’’ يف الذين حولهم .لقد كانوا
َّ
َّ
�شعورا باحلياة.
وهكذا كانوا يزيدون َمن حولهم ً
يقدم هذا التعريف للقدا�سة ،تذكَّ رت مبا�شرة �صديقي
عندما ا�ستمعت �إلى بو�شرن ِّ
الروحية لأ َّنه ال يق�ضي �سوى
بوب ) (Bobالذي كان والداه ي�شعران بالقلق حيال حياته
َّ
ٍ
باحليوية مثله؛ ف َق ْد كان
وقت قليلٍ ‘‘مع الكلمة’’ ويف الكني�سة .لك َّنني مل �أقابل �إن�سانًا يتم َّتع
َّ
باملظلت
يرعى احليوانات ال�ضالَّة ,ويقوم بخدمات جنارة لأ�صدقائه ،ويت�سلَّق اجلبال ،ويقفز َّ
الدينية ،فقد
تعلَّم الطبخ ،وبنى منزله بنف�سه .وبالرغم من � َّأن بوب ً
نادرا ما ي�ستخدم الكلمات َّ
يحبونه ،مبن فيهم �أنا ،وكان كلُّ َمن يق�ضي وق ًتا معه ي�شعر ب�أ َّنه �أكرث
ُ
الحظت � َّأن كلَّ َمن حوله ُّ
ً
واحتفال باحلياة مثلما ِميك ُنك �أن تعتقد �أن اهلل ي�شعر
فرحا يف العامل،
ي�شع ً
حيوية .لقد كان ُّ
َّ
جتاه العامل الذي خلقه .وعلى الأقلِّ با�ستخدام تعبري بو�شرن ،لقد كان بوب ِّقد ًي�سا.
امل�سيحيني ،الذين َي ُب ُّث َون َحيا ًة يف
لقد عرفت كثريين َّممن ينتمون �إلى ذلك النوع من
ِّ
م�شيخيا
م�سيحيا
الذين حولهم .كان مكت�شف اختبار ال�شوكة ) (Tineللك�شف عن ال�سلِّ ،
ًّ
ًّ
تقيا ا�سمه جاك ماكونيل ) ،(Jack McConnellكما �أ َّنه �ساعد يف تطوير عقار التايلينول
ًّ
يكر�س تقاعده لتوجيه جهود زمالئه
والت�صوير بالرنني
املغناطي�سي ) .(MRIويف النهايةَّ ،قرر �أن ِّ
ِّ
الطب َّية للفقراء .ويف ما وراء البحار،
من ال َّأطباء املتقاعدين لعمل عيادات لتقدمي اخلدمة ِّ
عدة لغات ،ويدر�سون النباتات
مر�سلني ي�ص ِلحون مركباتهم ب�أنف�سهم ،ويجيدون َّ
تعرفت �إلى َ
َّ
واحليوانات املح ِّل َّية ،ويعطون املر�ضى ا ُحل َقن يف غياب ال َّأطباء .وعادة ما ال ي�شعر ه�ؤالء
أمريكية الكبرية .لك َّنهم
الأ�شخا�ص الذين َي ِ�ش ُّعون باحلياة ،باالنتماء املريح �إلى الكنائ�س ال َّ
الفيا�ضة التي وعد بها امل�سيح.
الأكرث ً
متثيل للحياة َّ
عمود ‘‘ال�صفحة اخللف َّية’’ ،جم َّلة امل�سيح َّية اليوم 23 ،ت�شرين الأ َّول�/أكتوبر 2000م

8

كانون الثاني/يناير

 8كانون الثاني/يناير

أصعب مهنة في العالم
تناولت الع�شاء ذات َّمرة يف بيت �أحد املنتمني �إلى جماعة الآمي�ش ) ،(Amishحيث
راع لكني�ستهم .يف ذلك اجلزء من البالد،
�سمعت منهم عن طريقتهم الفريدة يف اختيار ٍ
إعدادي) ،كما ال
جدا من الآمي�ش يح�صلون على تعليم يتجاوز َّ
قليلون ًّ
ال�صف الثامن (ال َّ
يح�صل � ٌّأي منهم يف الغالب على تعليم �أو تدريب
ت�صوت كلُّ
الهوتي .الختيار الراعيِّ ،
ّ
وكل من يح�صل على ثالثة
رعويةُّ ،
إمكانية َّ
الرعية على �أ�سماء الأ�شخا�ص الذين لديهم � َّ
َّ
يجد كلٌّ منهم كتاب ترانيم
يتقدمون ويجل�سون حول من�ضدة حيث ُ
�أ�صوات فما فوق َّ
واحد منهم بطاقة تفيد بتعيينه الراعي اجلديد .وعلى
مو�ضو ًعا �أمامه ،وداخل الكتاب يجد ٌ
كل منها نحو
مدى ال�سن َتني التالي َتني ،على الراعي اجلديد �أن يعظ عظَ تني يف الأ�سبوع ٌّ
ت�سعني دقيقة.
وعندما �س�ألت �صديقي الآمي�ش‘‘ :ماذا لو مل ي�شعر الراعي املختار ب�أ َّنه م�ؤ َّهل؟’’ .نظر
�شخ�صا متوا�ض ًعا ينظر �إلى اهلل’’.
� َّإيل ِب َحرية ،و�أجاب�‘‘ :إذا �شعر ب�أ َّنه م�ؤ َّهل ،فال نريده� .إ َّننا نريد ً
الرعاة (مع �أ َّنها ت�شابه طريقة العهد القدمي يف �إلقاء
ال �أن�صح بهذه الطريقة يف دعوة ُّ
لكن تعليقه الأخري جعلني � ِّأفكر .لقد قال توما�س مريتون ) (Thomas Mertonذات
القرعة)َّ ،
َّمرة � َّإن �أغلب ما نفعله ،نحن الرعاة ،من تعليم الأ�شخا�ص ،و�إ�سداء الن�صح وامل�شورة لهم،
الرعية بع�ضها مع بع�ض.
وال�صالة من �أجلهم ما هي � َّإل �أمور يجب �أن تفعلها كلُّ َّ
املهنية ،يجربنا على �إهمال
هل �أ�صبح تركيزنا املعا�صر على الو�صف
الوظيفي والكفاءة َّ
ِّ
الهندو�سي غاندي،
أهم للراعي� ،أي االحتياج لأن يعرف اهلل؟ �أذكر � َّأن القائد
املوا�صفات ال ِّ
َّ
خ�ضم املباحثات ال�ساخنة حول اال�ستقالل
الذي كان يقود �أكرث من مليار �إن�سان ،ح َّتى يف ِّ
يكر�س كلَّ يوم اثنني
عن التاج
الربيطاين ،رف�ض �أن يتنازل عن مبدئه الذي مبقت�ضاه كان ِّ
ِّ
الروحية �سوف يجعله
لل�صمت .لقد كان يعتقد � َّأن الف�شل يف �إكرام ذلك اليوم من التغذية
َّ
فاعلية طَوال ال َّأيام ال�س َّتة الأخرى.
�أقلَّ َّ
يوما يف
يدفعني هذا لأت�ساءل :كيف �سي�صبح قادتنا
الروحيون �إذا �أعطيناهم ً
ُّ
ال�شخ�صية؟ وكيف �ستزداد
الأ�سبوع من ال�صمت ،والتفكري العميق والت� ُّأمل ،والدرا�سة
َّ
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أولوية
املهنية،
ال�صحة
َ
كفاءة كنائ�سنا عندما ن�ضع َّ
لتكون ال َّ
الروحية للراعي ،ال كفاءته َّ
َّ
الأولى عندنا؟
عمود ‘‘ال�صفحة اخللف َّية’’ ،جم َّلة امل�سيح َّية اليوم� 21 ،أ َّيار/مايو 2001م
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الظ ِّ
ُمرشد ِّ
ل
ثالثية روايته
ُ
التقيت الكاتب ال َّ
للمرة الأولى يف َّ
إنكليزي �سي� .أ�س .لوي�س )َّ (C. S. Lewis
قابل للت�صديق
الف�ضائية .لقد كان لها ت�أثري عميق يف حياتي� ،إذ جعلت الفائق للطبيعة يبدو ً
َّ
حقيقيا؟
ح َّتى � ِّإن مل �أ�ستطع � َّإل �أن �أت�ساءل :ماذا �إذا كان ذلك ًّ
ينيات القرن الع�شرين ،بعد وفاة لوي�س �سنة 1963م
ُ
التحقت باجلامعة يف �أواخر �س ِّت َّ
�شعرت
�صما يف ُمناظرة .وبرت ُّددُ ،
ب�سنوات قليلة .و�صارعت مع كُ ُت ِب ِه كما ُي�صارع الإن�سانُ َخ ً
وحملت �إلى ملكوت اهلل و�أنا �أ�صرخ و�أركل
بنف�سي �أجنذب ،كما حدث مع لوي�س نف�سهُ ،
بقدمي .ومنذ ذلك احلني ظلَّ لوي�س رفيقي الدائم ،ك�أ َّنه مر�شد يجل�س يف ِّ
الظ ِّل خلفي
َّ
ُ
ح�سن من �أ�سلوب كتابتي ،وتفكريي ور�ؤيتي.
ي�شجعني �أن �أ ِّ
أقتب�س وليم
علَّمني لوي�س �أ�سلوبًا ملُقاربة الأ�شياء� ،أحاول �أن �أ َّتبعه يف كتاباتي .ويف ذلك � ُ
املحكي
جيم�س )‘‘ :(William Jamesيف جمال الدين وما هو فائق للطبيعةُ ،ي�صبح منطقنا
ُّ
املنطقية
املحكية نحو الواقع منجذب ًة �إلى تلك النتيجة
ُمقن ًعا فقط عندما تت�أ َّثر م�شاعرنا غري
َّ
َّ
منطقيا مل يتالم�س يف الوقت نف�سه مع
نادرا ما نقبل ً
ذاتها’’ .وبكلمات �أخرى ،ف�إ َّننا ً
طرحا ًّ
والتحدي الذي يواجهه الكاتب هو �أن يخاطب هذا ا َحلد�س
حد�سنا املبا�شر نحو احلقيقة.
ِّ
ِ
الدفاعية.
ثالثية رواية الف�ضاء قبل ح َّتى �أن �أقر�أ كتبه
َّ
املبا�شر ،كما فعل لوي�س ِ َّف يف َّ
ِّ
القراء الذين
خلفية لوي�س يف الإحلاد
دائما ً
وال�شك تعطيه ً
لقد كانت َّ
فهما وتعاط ًفا مع َّ
�شد وجذب كبري مع اهلل ،واكت�شف يف النهاية � َّأن الإله
ال يقبلون كالمه� ،إذ دخلَ هو نف�سه يف ٍّ
يظن.
الذي يف الطرف الآخر من احلبل،
ٌ
عما كان ّ
خمتلف متا ًما َّ
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نامو�سية.
�شوهتها كني�سة غا�ضبة
علي �أنا � ً
أي�ضا �أن �أتغلَّب على �صور ٍة ِهللَّ ،
َّ
وباملثل ،كان َّ
كونيا مرت ِّب ً�صا بالب�شر ،لكي �أكت�شف � َّأن اهلل
ب�شدة َّ
لقد �صارعت َّ
�صوره ِّ
�ضد �صورة اهلل ُت ِّ
متنم ًرا ًّ
هو �إله الرحمة والنعمة.
املبنية عليها ،واملنتجات الكثرية
� ُّ
أ�شك � َّأن لوي�س توقَّع النجاح اجلامح لكتاباته والأفالم َّ
ال�صيت� .إذا كان قد �أُ ِ
خب بهذا وهو على
امل�ستوحاة من �أفكاره ،والتي انت�شرت على نحو ذائع ِّ
دائما �إ َّننا نحن مع�شر ُ
أ�سماء ،بل ُم َّرد
الك َّتاب ل�سنا � ً
قيد احلياةَ ،جل َز َع وتراج َع؛ فقد كان يقول ً
للحق .وهذا ما فعله لوي�س ،بكلِّ �أمانة وبراعة ،ولكونه ح َّقق
ن�شري �إلى اال�سم الكبري ّ
�صفاتُ ،
هذا ،ف� َّإن مئات الآالف من النا�س عرفوا ذلك اال�سم ،مبن فيهم �أنا.
عمود ‘‘ال�صفحة اخللف َّية’’ ،جم َّلة امل�سيح َّية اليوم ،عدد متُّوز/يوليو 2008م
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الهوت من نكات قذرة
أدبية التي ِّمتكنه �أن ي�صيغ فكرته يف �سطر واحد .وذات َّمرة
مت َّتع �سي� .أ�س .لوي�س باملوهبة ال َّ
الطبيعي
أ�سا�سيات الالهوت
قال بب�ساطة �شي ًئا كهذا :يف غياب � ِّأي دليل �آخر ،ميكن �إثبات � َّ
ِّ
ب�شري َتني :النكات القذرة وموقف الفرد من املوت.
من ظاهر َتني َّ
خا�صة حول � َأمرين :الإخراج
لنبد�أ بالنكات القذرة .تتمحور هذه النكات ب�صور ٍة َّ
طبيعية’’ على وجه الأر�ض؛ لك َّننا نتعامل معهما
العمليات ‘‘ َّ
والتكاثر ،وهما اثنتان من �أكرث َّ
ٍ
فكاهيتان .ومع �أ َّنها وظائف ن�شرتك فيها مع كلِّ
بتعال وخجل وك�أ َّنهما غري م�ألوفتني ،بل َّ
احليوانات ،ف�إ َّنها تبدو غريبة للب�شر.
يت�صرفون ب�صورة �أبعد ما تكون عن احليوانات يف ح�ضوره.
ومن جهة املوت ،ف� َّإن الب�شر َّ
طبيعية متا ًما� ،أ َّما الب�شر ،فوحدهم يتعاملون معه ب�صدمة
�إذ تتعامل الطبيعة مع املوت ب�صور ٍة َّ
املتكررة.
الكونية ِّ
وا�شمئزاز ،كما لو كُ َّنا ال ن�ستطيع اعتيا َد هذه احلقيقة َّ
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كثريا ما يجري تناولها
ال�سم َة
َّ
ويقرتح لوي�س � َّأن هذه ِّ
الب�شرية (مثل ظاهرة ال�ضمري التي ً
يف هذا ال�ش�أن) تك�شف عن حقيقة ذلك ال�شقاق داخل الب�شر .كلُّ �إن�سان هو روح خملوقة
على �صورة اهلل ,لك َّنها مرتبطة بج�سد ما ِّد ّي ،فت�أتي النكات القذرة والهو�س باملوت لتك�شف
فعل �أن ن�شعر بعدم
إح�سا�سا بالقلق وعدم االن�سجام فينا بينما منكث يف هذه البيئة .علينا ً
� ً
أبدية تعي�ش يف �أو�ضاع فانية .ونفتقر �إلى الإح�سا�س
التوافق ،لأ َّننا يف نهاية الأمر ،كائنات � َّ
أبدي والفاين؛
بالوحدة
الداخلية لأ َّنه قد انفتح فينا ُمنذ زمن طويل ٌّ
�شق كبري بني كيانَ ْينا ،ال َّ
َّ
ال�شق �إلى �سقوط الإن�سان.
و ُيعزي
الالهوتيون هذا َّ
ُّ
الطبيعي � ْأن نخجل من ذكر الإخراج ونخاف من
للب�شرية ،من
الكتابية
وبح�سب الر�ؤية
َّ
َّ
ِّ
روحية مثلنا .يف كلِّ
غريبني لأ َّنهما كذلك ً
املوت؛ فمثل هذَ ين العملَني يبدوان َ
فعل لكائنات َّ
الأر�ض ،ال يوجد غرينا ً
أبدية يف املا َّدة الفانية املحدودة .والقلق الذي
مثال الن�سكاب الروح ال َّ
الب�شري الأدقَّ  ،الذي يذكِّ رنا �أ َّننا ل�سنا ‘‘يف بيتنا’’ هنا.
ن�شعر به َّربا يكون هو ال�شعور
َّ
وي�ستخدم �سي� .أ�س .لوي�س �صيغة مبالغة بقوله �إ َّنه رغم �صعوبة �أن ي�ستخرج املرء الهو ًتا
التوجه من املوت ،ف� َّإن من الأ�صعب �إنكار كلِّ �أ�شكال
جوهريا كهذا من النكات القذرة ومن ُّ
ًّ
�سمونا ومثيالتها.
الالهوت
تنم على ِّ
الطبيعي يف وجه هذه ال�شائعات التي ُّ
ِّ
نت �أت�سا َءل فقط
من كتابُ :ك ُ
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مشكلة الل َّذة
ملاذا ُي ُّعد اجلن�س متعة؟ ملاذا الأكل متعة؟ ملاذا توجد �ألوان؟ منذ �أ َّيام ،بعد �أن قر�أت �آخر كتاب
عن ‘‘م�شكلة الأمل’’ (وقد قر�أت الكثري منها) ،راودتني فكرة ،ملاذا مل � َأر كتابًا عن م�شكلة اللذَّ ة؟
ومل �أقابل فيل�سوفًا يجول ِّ
أ�سا�سي :ملاذا نخترب اللذَّ ة؟
مفك ًرا ُم ِّ ً
تحيا ب�ش�أن ال�س�ؤال ال ِّ
الفل�سفي ،امل َُو َّجه �إلى
كبريا ،وك�أ َّنه املقابل
من �أين ت�أتي اللذَّ ة؟ يبدو هذا يل �س� ًؤال ً
ُّ
إن�سانيني
َ�سيحيني� .ألي�س على امللحدين وال ِّ
امل ُِلحدين ،مقابل �س�ؤال الأمل امل َُو َّجه �إلى امل ِّ
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التزام م�سا ٍو ل�شرح �أ�صل اللذَّ ة يف عامل ،بح�سب ر�أ ِي ِهم ،يحكمه غياب
العلمانينيٌ ،
ِّ
املعنى وامل�صادفة؟
�شخ�ص واحد ،على الأقلِّ  ،واجه الأمر ب�صورة مبا�شرة يف كتابه الذي ال غنى عنه
ٌ
3
تتبع جي .كاي .ت�ش�سرتتون ) (G. K. Chestertonحقيقة � َّأن �سبب
‘‘الإميان القومي’’  ،الذي فيه َّ
ق�ضية اللذَّ ة .وذلك لأ َّنه وجد � َّأن الفل�سفة املا ِّد َّية �ضعيفة
�شخ�صيا
اهتدائه هو
ًّ
للم�سيحية كان َّ
َّ
جدا يف تف�سريها لذلك الإح�سا�س بالده�شة واللذَّ ة الذي �أحيانًا ما ِّمييز احلياة يف هذا العامل-
ًّ
� ٍ
الب�شرية الب�سيطة مثل اجلن�س،
ال�سحري لبع�ض املمار�سات
إح�سا�س يعطي ما ي�شبه ُالبعد
َّ
َّ
ووالدة الأطفال ،والإبداع الف ِّن ّي.
ج�سيما يف الوقت نف�سه؛ ف�إ َّننا �إذا بد�أنا بال�سعي وراء
وخطرا ً
خريا ً
�إن اللذَّ ة ُت ِّثلُ ً
عظيما ً
حد ذاته ،فقد نفقد يف الطريق �إلى ذلك ر�ؤية ذاك الذي �أعطانا هذه
اللذَّ ة بو�صفها هدفًا يف ِّ
والقابلية
اجلن�سية ،وبراعم التذ ُّوق يف الل�سان ،ومركَز اللذَّ ة يف الدماغ،
العطايا ،مثل الرغبة
َّ
َّ
حد ذاتها� ،سوف ي�ؤ ِّدي
لتقدير اجلمال .وكما يخربنا �سفر اجلامعة ،ف� َّإن التكري�س التا َّم للَّذَّ ة يف ِّ
عك�سية� ،إلى حالة من الي�أ�س التا ّم.
يف النهاية ،وب�صورة َّ
امل�سيحيون ب�صور ٍة �أو ب�أُخرى ب�أ َّنهم م�ضا ُّدون للَّذَّ ة ،هذا مع �أ َّنهم ي�ؤمنون ب� َّأن اللذَّ ة
ا�ش ُت ِهر
ُّ
نقدم �أنف�سنا بو�صفنا
امل�سيحيني،
هي من اخرتاع اخلالق نف�سهَّ � .إن لدينا ،نحن
اختيارا� :أن ِّ
ً
ِّ
أ�شخا�صا متز ِّمتني ُوم ِّلني َت َخلَّوا عن ن�صف املتعة التي يف احلياة لكونهم ُي ِح ُّد َون من انغما�سهم
� ً
احل�س َّية� ،أو �أن ننطلق لال�ستمتاع باللذَّ ة �إلى النهاية،
يف لذَّ ة اجلن�س والأكل وغريها من اللذَّ ات ِّ
وذلك يعني اال�ستمتاع بها كما ق�صد اخلالق.
إلهية ُي�س َتم َتع بها ب�أف�ضل �صورة
لن يقبل اجلميع الفل�سفة
عطية � َّ
امل�سيحية للذَّ ة بو�صفها َّ
َّ
يتهكم بع�ض من ِّ
فقد َّ
املت�شككني على � ِّأي �شكل من
يف �إطار حدود مق�صودة من اخلالق؛ ْ
ِّ
املت�شككني ،بع�ض الأ�سئلة الب�سيطة :ملاذا
لدي له�ؤالء
لكن َّ
�أ�شكال احلدود �أو التقننيَّ .
يت�ضمن وجود اهلل.
الأكل ُمتع؟ ملاذا توجد �ألوان؟ ما زلت �أنتظر ً
وافيا ال َّ
�شرحا ً
نت �أت�سا َءل فقط
من كتابُ :ك ُ

 )3كتاب ‘‘الإميان القومي’’ ) (Orthodoxyمن من�شورات �أوفري للطباعة والن�شر (النا�شر).
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لحظات َّ
الطفو
للفن ملَّا زرت روما؛ ففي اليوم الأ َّول،
القوة العجيبة ّ
لن �أن�سى ما حييت تلك املقابلة مع َّ
ا�ستيقظت قبل الفجر بوقت ٍ
وا�ستقللت احلافلة �إلى نهر التيرب ) (Tiberالواقع مبا�شرة
كاف،
ُ
خارج مدينة الڤاتيكان .ث َُّم وقفت على اجل�سر املُ َز َّين ب�أعمد ٍة نحت فيها متاثيل املالئكة َبي ِد
عدة بنايات لأ�صل
برينيني ) (Berniniلأ�شاهد �شروق ال�شم�س .وببطء وهدوءَّ ،
عابرا َّ
مت�شيت ً
وجتولت يف م�ساحاتها الهائلة يف وقت كان غاي ًة يف الهدوء لدرجة
�إلى كني�سة ِّ
القدي�س بطر�سَّ .
� َّأن كلَّ خطوة من خطواتي كان يرت َّدد �صداها بني جدرانها اجلميلة .وبا�ستثناء بع�ض الراهبات
نت مبفردي حينها.
التقيات الالتي كُ َّن �ساجدات ُي�ص ِّلني ،كُ ُ
َّ
تفح�ص التماثيل
وبعد فرتة� ،صعدت ال�سالمل �إلى �سطح الكني�سة ،الذي منه �أمكنني ُّ
خارجا �إلى امليدان .مل يكونوا
طابورا ً
يتلوى ً
طويل َّ
والنظَ ر من فوق �إلى امليدان ب�أكمله ،فر�أيت ً
مكونة من مئتني من املغ ِّنني الأ ْكفاء الذين جاءوا باحلافلة من �أملانيا.
�سائحني ،و� َّإنا فرقة ترتيل َّ
�صممها مايكل �أجنلو ح َّتى ك ََّونَت
يتجمعون ،كنت �أتابع من �شُ رفة ال ُق َّبة التي َّ
وبينما كانوا َّ
مو�سيقية
بع�ض الكلمات دون م�صاحبة �آالت
الفرقة دائر ًة كبرية حتتي مبا�شرة ،وبد�أوا ِّ
يرنون َ
َّ
أملانية .وداخل هذا املخب�أ الرائع حتت ال ُق َّبة الهائلة التي
كانت باللغة
الالتينية ،وبع�ضها بال َّ
َّ
لل�صوتيات� ،شعرت ب�أ َّنني ُمعلق و�سط مو�سيقاهم مثل من طفى على �سطح
ُت ِّهيئ �أف�ضل و�ضع
َّ
املياه ،وك�أ َّنني �إذا رفعت يداي� ،ستحملني مو�سيقاهم.
لقد كان مايكل �أجنلو بال منازع �أف�ضل ف َّنان عا�ش على وجه الأر�ض ،وقد اعرتف يف
ال�شخ�صي ،وعندما كانت حياته
مرحلة مت� ِّأخرة من حياته � َّأن �أعماله الف ِّن َّية زاحمت �إميانه
َّ
تقرتب من نهايتها كتب هذه الكلمات:
الوجد الغا�شم
هذا َ
الفن �إل ًها و َم ًلكا حلياتي
جعلني �أ َّتخذ من ِّ
لك َّنني مع الوقت �أدركت حجم اخلط�أ الفادح
وكيف � َّأن رغبة الإن�سان اجلاحمة ميكن �أن حتمل معها ب�ؤ�سه.
لقد �سرقت م ِّني تفاهات العامل
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الوقت الذي كان ميكن �أن �أعطيه لكي �أت�أ َّمل يف �إلهي.
نحن عن تفاهات
نتحول ُ
َّرباَّ .
لكن مايكل �أجنلو و�أمثاله ،منحونا بعملهم الف ِّن ِّي ال�شاقِّ �أن َّ
العامل ،و�أعطونا الوقت لكي نت�أ َّمل عن �إلهنا .و�إ َّنني ،يف تلك ُالبهة الق�صرية داخل كني�سة
ف�ضاء جمي ًدا لي�س على هذه الأر�ض ،بل هي حلظة من الزمن،
ِّ
القدي�س بطر�س�َ ،س ُ
كنت ً
الفن �صنائعه.
لي�ست من هذا العامل .لقد �صنع بي ُّ
من مقال ‘‘ما ميكنك وال ميكنك �أن تفعله’’ ،موقع فري�ست ثينغز� ،شباط/فرباير 2009م
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رؤية المسيَّا
�سمى ‘‘كراون هايت�س
تقريرا � ًّ
امل�سيا’’ يف اجلزء املُ َّ
إخباريا عن ‘‘ر�ؤية َّ
قر�أت �سنة ً 1993
) Heightsيف بروكلني ،نيويورك حيث يعي�ش ع�شرون �أل ًفا من املنتمني �إلى �أحد جمتمعات
امل�سيا كان يقيم
اليهود املتد ِّينني (احل�سيدمي) .ويف �سنة 1993م اعتقد عدد كبري منهم � َّأن َّ
بينهم يف �شخ�ص احلاخام مناحيم مندل �شنري�سون ).(Menachem Mendel Schneerson
العلني لهذا احلاخام مثل النار يف اله�شيم يف �شوارع
انت�شرت الأخبار عن الظهور ِّ
اللولبية
هذه املنطقة ،و�سرعان ما اندفع �أبناء هذه اجلماعة مبعاطفهم ال�سوداء ،و�ضفائر �شعرهم َّ
املجمع حيث كان هذا احلاخام معتا ًدا �أن ُي�ص ِّلي.
ليتجمعوا على َجا ِن َبي الطريق �إلى َ
َّ
كان هذا احلاخام يبلغ من العمر واح ًدا وت�سعني �سنة ،وقد �أ�صابته جلطة يف ال�سنة
أخريا وح�ضر
ال�سابقة ومل يعد ً
قادرا على الكالم منذ ذلك الوقت .وعندما �أُزيح ال�ستار � ً
هزيل ذا حلية طويلة مل ي�ستطع �أن يفعل
رجل ً
احلاخام ،ر�أى املتجمهرون على جا ِنبي الطريق ً
احل�ضور من الغناء
ويحرك حاجبيه .لكن مل مينع هذا
�شي ًئا �سوى �أن ِّ
َ
يلوح ،ويومئ بر�أ�سه ِّ
ٍ
�سيدنا ومع ِّلمنا ،وملكنا امل�سيح� ،إلى الأبد’’ .وتعالت الأ�صوات ح َّتى
ب�صوت واحد ‘‘يعي�ش ِّ
�أ�شار احلاخام �إ�شارة غام�ضة بيدهَّ ،ثم �أُ ِ
�سدلَ
ال�ستار عن امل�شهد .بعدها راحوا يغادرون ببطء،
ُ
وهم يتذ َّوقون اللحظة يف حالة من الن�شوة.

’’ (Crown
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أخباري �أ َّول َّمرة كدت �أ�ضحك ب�صوت ٍ
م�سيح ُم ِ�س ّن
عال-
عندما قر�أت هذا التقرير ال َّ
ٌ
�أخر�س يف بروكلني؟ ( ُت ُو ِّف �سنة 1994م) َّثم �صدمتني الفكرة� :إن ر َّد فعلي على احلاخام
�شنري�سون مطابق لر ِّد فعل ال�شعب يف القرن الأ َّول على ي�سوعَ .م ِ�س ّيا من اجلليل؟ ابن جنَّار؟ فقط؟
جعلني هذا املوقف املُ َت َه ِّكم الذي ا َّتخذ ُت ُه نحو احلاخام و�أتباعه �أدرك طبيعة ردود الفعل
التي واجهها ي�سوع طوال حياته .كان جريانه يقولون�‘‘ :ألي�ست �أ ُّمه مرمي ،و�إخوته يعقوب
املعجزية؟’’
ويو�سف ،و�سمعان ويهوذا؟ من �أين �أتى هذا الإن�سان بتلك احلكمة وهذه القوى
َّ
كما َّ
�شيء �صالح؟’’ .ح َّتى
تهكم بع�ض املواطنني وهم يقولون‘‘ :النا�صرة؟ �أمن النا�صرة يخرج ٌ
ينيني
�أ�سرته كانت حتاول �أن تعزله عن النا�س ،معتقدين �أ َّنه كان ًّ
خمتل .كما � َّأن القادة ِّ
الد ِّ
حاولوا �أن يق�ضوا عليه� .أ َّما اجلماهري ،فكانت متق ِّلبةَّ ،تارة يقولون �إ َّنه ‘‘جمنون �أو فيه روح
وتارة يحاولون �أن يختطفوه ليجعلوه ً
ملكا.
�شرير’’َّ ،
ِّ
من كتاب :ي�سوع الذي مل �أكن �أعرفه
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غير المرغوب فيهم
يهودي .لقد كان الت�صميم
يت�صرف ب�صف ِة
يهوديا...لك َّنه يف َ
مواقف َّ
ّ
كان ي�سوع ًّ
عدة ،مل َّ
الرتب يرتفع درجة
املعماري للهيكل ُي َع ِّب عن االعتقاد
ِّ
ُّ
اليهودي ب�ضرورة وجود ُ�سلَّم من ُّ
م�سموحا للأمم و‘‘خمتلطي ال ِعرق’’ مثل ال�سامر ِّيني �أن يدخلوا فقط رواق
درجة نحو اهلل .كان
ً
م�سموحا
جدار فا�صل يف�صلهم عن النطاق التايل ،الذي كان
الأمم
ً
اخلارجي؛ وكان هناك ٌ
َّ
اليهوديات� .أ َّما الرجال اليهود ،فكان م�سموح لهم بالدخول �إلى مرحلة
بدخوله للن�ساء
َّ
م�صر ًحا بدخول القد�س للكهنة فقط.
�أقرب .كان َّ
دينية ُت ِّعب عن درجات متفاوتة
وهكذا ف� َّإن املجتمع نف�سه كان جمتم ًعا َّ
مق�س ًما طبقات َّ
ي�سيون يحر�صون على احلفاظ على هذا النظام بدقَّة �شديدة وب�صورة
من القدا�سة ،وكان ِّ
الفر ُّ
الطق�سية مثل غ�سل الأيدي وجت ُّنب النجا�سة بكلِّ
يومية .كما كانت قوانينهم وممار�ساتهم
َّ
َّ
جت�سد حماوالتهم الد�ؤوبة �أن يجعلوا �أنف�سهم مقبولني �أمام اهلل� .أمل ي�ضع اهلل قوائم
�صورها
ِّ
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باحليوانات املقبولة ذبيح ًة (الطاهرة) ،وغريها من احليوانات غري املقبولة (النج�سة)؟ �أمل مينع
اجل�سدية ،وغريهم من ‘‘غري املرغوب
الت�شوهات
َّ
اهلل اخلطاة ،والن�ساء الطا ِمثات ،و�أ�صحاب ُّ
فيهم’’ من دخول الهيكل؟
االجتماعي مع
الديني ،ظهر ي�سوع ال يرت َّدد يف التفاعل
ويف و�سط هذا النظام
ِّ
الطبقي ِّ
ِّ
الأطفال� ،أو اخلطاة� ،أو ح َّتى ال�سامر ِّيني .مل�س ‘‘النج�سني’’ و�سمح لهم ب�أن يلم�سوه� ،سواء كانوا
أرواح جن�سة .وبالرغم من
ُب ً
م�شوهني� ،أم ن�ساء م�صابات بالنزيف� ،أم جمانني �أم من فيهم � ٌ
ر�صا �أم َّ
حددت يو ًما للتطهري بعد مل�س ٍ
مري�ض ،فقد كان ي�سوع
� َّأن القوانني املذكورة يف �سفر الالو ِّيني َّ
يجري منا�سبات لل�شفاء باجلملة ،ويلم�سه ع�شرات املر�ضى ،ومل يعب�أ بتا ًتا بقواعد الطهارة
املطلوبة بعد التالم�س مع املر�ضى �أو املوتى.
يف واقع الأمرَ ،قل ََب ي�سوع احلكمة املقبولة يف ع�صره ،ر� ًأ�سا على عقب .لقد كان
ينج�س الإن�سان ،لكن عندما كان ي�سوع يلم�س
ي�سيون ي�ؤمنون ب� َّأن التالم�س مع املري�ض ِّ
ِّ
الفر ُّ
يتنج�س ،بل كان الأبر�ص يرب�أ .وعندما غ�سلَت امر�أة تعي�ش حياة ال�أخالقية
يكن
مل
أبر�ص،
ال
َّ
وتغيت حياتها .وعندما َّمترد ي�سوع على العادات ال�سائدة
قد َمي ي�سوع ،ذهبت وقد غُفر لهاَّ ،
يعب والرت وينك )(Walter Wink
أممي�َ ،شفى عبد ذلك الرجل .وكما ِّ
ودخل بيت رجل � ّ
‘‘تغلَّبت عدوى القدا�سة على عدوى النجا�سة’’.
(اال�ستيعابية).
(احل�صرية) �إلى رحمة اهلل
وباخت�صار ،نقل ي�سوع الرتكيز من قدا�سة اهلل
َّ
َّ
ً
وبدل من ر�سالة ‘‘ال دخول لغري املقبولني’’ �أعلن �أ َّنه ‘‘يف ملكوت اهلل ال يوجد غري مقبولني’’.
‘‘اكت�شاف ي�سوع’’ ،جم َّلة امل�سيح َّية اليومَ 17 ،حزِيران/يونيو 1996م
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خسارة الحروب الثقافيَّة
دميقراطية
جتمع كبري بعنوان ‘‘نحو قناعة
الثقافية’’ �أمام ُّ
َّ
تناولت ذات َّمرة مو�ضوع ‘‘احلروب َّ
قوية من اليهود .وقد ِ
إجنيليني يف
اخت ُت لأم ِّثل
�ضم �أق ِّل َّية َّ
امل�سيحيني ال ِّ
ِّ
ليربالية’’ ،حيث َّ
َّ
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�ضمت ر�ؤ�ساء ‘‘قناة ديزين’’ ) (Diseny Channelو‘‘ورنر برذرز’’ )،(Warner Brothers
جل�سة َّ
ورئي�س ‘‘كلية ويل�سلي’’ ).(Wellesley College
ولكي �أُ ِع َّد حديثي ،ذهبت �إلى الب�شائر الأربع لأح�صل على الإر�شاد ،فاكت�شفت � َّأن
امل�سيحيون
أمريكية ،يبد�أ
ي�سوع مل يكن
ًّ
�سيا�سيا قطُّ  .والآن ،يف كلِّ َّمرة ت�أتي الإنتخابات ال َّ
ُّ
املر�شح ‘‘رجلَ اهلل’’ (�أو امر�أة اهلل) املُ َع َّي للبيت الأبي�ض .و�إ َّنني
يتجادلون ما �إذا كان هذا َّ
أتخيل ي�سوع ِّ
مثل ،ما �إذا كان طيباريو�س� ،أو �أوكتاڤيو�س� ،أو
يفكرً ،
لأجد �أ َّنه من ال�صعب �أن � َّ
إمرباطورية.
يوليو�س قي�صر هو ‘‘رجل اهلل’’ لل
َّ
الثقافية .يف موجات اال�ضطهاد
مت مبا يفعله
لقد ُ�ص ِد ُ
امل�سيحيون عندما يخ�سرون احلروب َّ
ُّ
يتعر�ضون للغرامات� ،أو ال�سجن
مثل ،كان امل�ؤمنون
ينيات القرن الع�شرينً ،
يف �س ِّت َّ
ُّ
ال�صينيون َّ
روحية ،ميكن �أن تكون
والتعذيب .وبالرغم من هذا اال�ضطهاد
احلكومي ،فقد اندلعت نه�ضة َّ
ِّ
ٍ
مللكوت غري
والء ُهم
هي الأكرب يف تاريخ الكني�سة� .أكرث من خم�سني مليون �إن�سان �أعلنوا َ
املرئي كان يجعلهم يعانون ب�سبب ذلك.
ٍّ
مرئي بالرغم من �أن امللكوت َّ
يهودي من القرن الأ َّول،
عندما جاء دوري للحديث ،قلت � َّإن الرجل الذي �أتبعه وهو ٌّ
وثنية.
متحجرة و�
كان � ً
ثقافية .لقد َّ
دينية ِّ
َّ
أي�ضا ِّ
إمرباطورية َّ
ت�صدى مل� َّؤ�س�سة َّ
متورطًا يف حروب َّ
القوتان اللتان كانتا متعار�ضتنيَّ � ،إل �أ َّنهما ت�آمرتا م ًعا للق�ضاء عليه .ماذا كان ر ُّد فعله؟ مل
هاتان َّ
العطية
يكن ر ُّد فعله احلرب وال�صراع ،بل �أن ِّ
يقدم حياته من �أجل �أعدائه ،وي�شري �إلى هذه َّ
حمبته .ومن بني كلماته الأخرية التي قالها قبل موته‘‘ :يا �أبتاه اغفر لهم
بو�صفها ً
دليل على َّ
لأ َّنهم ال يعلمون ماذا يفعلون’’.
القراء �إذا ذكرت
وبعد الندوة ،جاءين �أحد امل�شاهري
ِّ
التلفزيونيني ميكن �أن ِّمييزه معظم َّ
م�ستعدا
كنت
ًّ
ا�سمه وقال يل‘‘ :يجب �أن �أقول لك � َّإن ما قل َته طعنني يف القلب مبا�شرة .لقد ُ
امل�سيحي ،وافرت�ضت �أ َّنك منهم� .إ َّنني ال �أتبع
اليميني
�أن �أُقاومك ،لأ َّنني ال �أقبل اجلناح
َّ
َّ
يهودي .لك َّنك عندما تكلَّمت عن غفران ي�سوع لأعدائه� ،أدركت كم �أ َّنني بعيد
ي�سوع ،ف�أنا ّ
لدي الكثري لأتعلَّمه من روح ي�سوع’’.
عن تلك الروح .يف الواقعَّ ،
‘‘اكت�شاف ي�سوع’’ ،جم َّلة امل�سيح َّية اليومَ 17 ،حزِيران/يونيو 1996م

