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مة المقدِّ

 (The Marriage of ’’َكتَب بليك1 كتاًبا بعنوان ‘‘زواج السماء بالجحيم

اإذا ُكنُت اأكُتُب عن طلاِقِهما، فذلك ل� يعني اأنَّني  (Heaven and Hell، و

اأعدُّ نفسي النظير الُمقاِبُل لتلك الَعبَقريَّة العظيمة، ول� يعني حتَّى اأنِّي 

واثٌق تماًما بفهمي ِلَما كاَن يقُصُده. لكن بصورٍة اأو باأخرى، فاإنَّ َهناَك 

مبنيَّة  الُمحاول�ت  الزواج. وهذه  ذلك  ل�إجراء  ُمَتَكرِّرة  ُمحاول�ت  دائًما 

ا  ُم َلنا بتاًتا خياراٍت ُمطَلقًة على طريقة ‘‘اإمَّ على ال�عتقاد اأنَّ الواقع ل� ُيَقدِّ

ا ذاك’’ بصورٍة ل� ُيمكن تجنُّبها، واأنَّه اإذا توافرت لدينا المهارة،  اإمَّ هذا و

بر، واأيًضا )وقبل كلَّ شيء( اإذا توافَر لدينا الَوقَت الكافي،  وتوافر لدينا الصَّ

ُيمكُننا اأن َنِجَد َطريَقة َنحُصُل بها على الخياَريِن َمًعا؛ فكلُّ ما نحتاُج 

اإليه هو اإجراُء َبعِض الَتعديلاِت ُهنا، والتنقيِح ُهناك، لَكي َنستطيَع اأن 

نهائيًّا  َرفًضا  نرفَض  باأن  ُمطاَلبين  اأن نكون  ُدون  اإلى َخير،  الشرَّ  ُنَحوَِّل 

شياء التي ُكنَّا َنودُّ ال�حتفاظ بها. اإنَّني اأعدُّ ذلك  وكامًلا اأيَّ شيٍء من ال�أ

ِثيًّا. ل� تستطيع اأن تاأخذ معك ُكلَّ اأمِتَعِتك في كلِّ  ال�عتقاَد خطاأً كاِر

َيِدَك  اأن تتخلَّى عن  الرحلات  يتحتَّم عليك في بعض  الرحلات، بل 

ام عاش ما بين القرَنين الثامن عشر والتاسع  1(   ولَيم بليك (William Blake): شاعٌر اإنكليزيٌّ ورسَّ
عشر، وهو ينتمي اإلى الحركة الرومانسيَّة )المترجم(. 
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رُق  ي فيه ُكلُّ الطُّ الُيمنى اأو عينك الُيمنى. اإنَّنا ل� نعيُش في عاَلٍم تؤدِّ

رُق، اإذا تابعنا المسير  في النهاية اإلى مكاٍن واحد. ول� تقودنا ُكلُّ الطُّ

فيها بما يكفي، نحو اأن نجد اأنُفُسنا نقتَرِب بعضنا من بعض ونتقابل 

في النهاية عند المركز. اإنَّما على العكس من ذلك، َنعيُش في عاَلٍم فيِه 

ُكلُّ طريٍق، بعد اأمياٍل قليلة، َيَتَفرَُّع اإلى طريَقين، ُثمَّ سرعاَن ما َيَتَفرَُّع ُكلُّ 

ًة اأخرى. وعنَد ُكلِّ ُنقَطٍة يتفرَّع فيها الطريق  فرٍع اإلى َطريَقين اآَخرين َمرَّ

، فاإنَّ  اإلى طريَقين، عليك اأن َتتَِّخذ قراًرا. حتَّى على الُمستوى البيولوجيِّ

َتَتَحرَُّك اقتراًبا من  اإنَّما مثل شجرة. فهي ل�  الحياة ليست مثل نهر، و

َرت َنحَو َمزيٍد  اإنَّما ابتعاًدا َعنها، فَتَتباَعُد المخلوقاُت ُكلَّما َتَطوَّ الوحَدة، و

راٍد ليَس  تقان. والَخيُر، عندما ينُضج، يصيُر ُمختلًفا باطِّ من الَكماِل وال�إ

َفَقط عن الشرِّ، بل حتَّى عن غيره من الخير. 

ل� اأُظنُّ اأنَّ ُكلَّ من يختارون ُطُرًقا خاطئة يهلكون؛ لكنَّ اإنقاَذُهم 

اإنَّما يحتاجون اإلى اأن  ل� يِتمُّ بالُمضيِّ ُقُدًما وكاأنَّ شيًئا لم يحُدث، و

ح عمليَّة  ُيوَضعون مرَّة اأخرى على الطريق الصحيح. ُيمكنك اأن ُتصحِّ

التي  العثور على الخطوة  اإلى الخلف حتَّى  بالعودة  حسابيَّة، وذلك 

حدث فيها الَخَطاأ، والَعمل من جديد بدًءا من تلك الخطوة فصاعًدا. 

، لكنَّه ل� ُيمكن اأن ‘‘يتَحوَّل’’ اإلى خير من تلقاء  ُيمِكُن اأن ُيبَطل الشرُّ

ذاته. والوقت ل� يشفيه. يجب اأن ُتَفكَّ اللَّعَنُة، بالتدريج ‘‘َكَمن يتلو 

اإلَّ� فلن يحُدُث  التعويذة معكوسة لكي ُيلغي ما قام به من سحر’’.2 و

2(   هذه العبارة مقتبسة من اأحد اأشعار جون ملتون (John Milton)، وهو شاعر اإنكليزيٌّ من القرن 
السابع عشر )المترجم(. 
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ا ذاك’’. اإذا ُكنَّا  اإمَّ ا هذا و مر يحتاُج اإلى اختيار ‘‘اإمَّ شيء. ما يزال ال�أ

رض( فَلن نرى السماء.  ُنِصرُّ على ال�حتفاظ بالجحيم )اأو حتَّى ال�أ

اإذا ُكنَّا نقَبل السماء فلن نستطيع ال�حتفاظ حتَّى باأيِّ َتذكار صغير  و

َحميم ناأُخُذُه َمَعنا من الجحيم. اإنَّني اأومن يقيًنا باأنَّ اأيَّ اإنساٍن يِصُل 

اإلى السماء سيكتشف اأنَّ ما كان قد تخلَّى عنه )حتَّى واإن كان قد 

َقَلَع اإحدى عينيه( لم ُيفَقد، وسيجد اأنَّ الَجوَهر الطيِّب الذي كان 

يبَحُث َعنُه َحتَّى في اأكَثِر اأمانيه فساًدا، على عكس ما يتوقَّع، َينَتِظرُه 

عالي’’.  ُهناَك ‘‘في ال�أ

اأن  غيرهم(  )وليس  الرحلة  اأكملوا  َمن  سيستطيع  المفهوم  بهذا 

يقولوا اإنَّ الخير هو كلُّ شيء والسماء كانت في ُكلِّ َمكان. لكنَّنا، 

على هذا الجانب من الطريق، يجب األَّ� نحاول اأن نتوقَّع تلك الرؤية 

ُمزيَّفة  نعتنق ُصورًة  فاإنَّنا غالًبا ما سوف  اإذا فعلنا ذلك،  و ن.  ال�آ من 

وكارثيَّة، ونتخيَّل اأنَّ ُكلَّ شيء على ما ُيرام وُكلَّ َمكاٍن ُهَو الَسماء دون 

اأن يكوَن ذلك حقيقيًّا. 

اأنَّ  النهاية سوف نكتشف  اأنَّنا في  اأعتقُد  رض؟  ال�أ لكن ماذا عن 

رَض  ال�أ َيختار  اأنَّ من  واأظنُّ  بذاته.  ُمَميًَّزا  بتاًتا مكاًنا  تُكن  لم  رض  ال�أ

رض لم تُكن طوال الوقت  بدًل� من السماء، سوف يكَتُشف اأنَّ هذه ال�أ

رض،  ل السماء على ال�أ ا من ُيفضِّ سوى منطقٍة من مناطق الجحيم. اأمَّ

رَض كانت له دائًما منطقة من مناطق السماء.  فسوف يكتشُف اأنَّ ال�أ

هناك فقط اأمران ُيمكن اأن ُيقال� بشاأن هذا الكتاب. اأوًَّل�، يجب 

منُذ  له  قراأُت  ُكنُت قد  اسَمُه،  لكاتٍب نسيُت  َمديٌن  باأنِّي  اأعترف  اأن 
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وَنها  لوان من النوعيَّة التي ُيَسمُّ سنوات مضت في مجلَّة اأميركيَّة كثيرة ال�أ

‘‘مُحاول�ت اإسباغ الطبيعة العِلمِيَّة’’. لقد كانت ِسَمة موضوع السماء 

اأنَّه  رغم  منه،  ُمسَتوحاة  من جهتي  ال�نكسار  اأو  للانحناء  القابلة  غير 

استخدم ذلك الخيال لقصٍد مختلف واأكثر ابتكاًرا. 

وُهناك وجد، بصورة بدت صحيحًة  الماضي،  اإلى  بَطُلُه  سافر 

الرصاصات،  مثل  جسده  تخترق  اأن  ُيمكنها  َمَطٍر  ات  زخَّ ا،  جدًّ

وشطائر ل� ُيمكن اأن يمتلك اأيُّ َفكٍّ القوَّة اللازمة لَقضِمها- وذلك 

نَّ الماضي ل� ُيمكُن تغييره اأو التاأثير فيه. وقد نقلُت، بقدٍر اأقلَّ  ل�أ

صالة ولكن بنوعيَّة ُمَماثلة )كما اأتمنَّى(، ذلك المفهوم نفسه  من ال�أ

ة في اأيِّ وقت بواسطة قراءة  بدّي. اإذا قراأ كاتب تلك القصَّ اإلى ال�أ

وعرفاني.  منِّي عظيم ُشكري  يتقبَّل  اأن  اأساأله  فاإنَّني  السطور،  هذه 

ة  روا اأنَّ هذه قصَّ اء اأن يتذكَّ الشيء الثاني هو هذا: األتمس من الُقرَّ

نسان  خياليَّة. بالتاأكيد لها َمغًزى، كما اأرجو، لكن تلك الحال�ت للاإ

ُمحاول�ت  َحتَّى  وليست   ، خياليٍّ افتراٍض  محُض  هي  الموت  بعد 

ن بشاأن ما ُيمكن اأن يكوَن في انتظارنا. اإنَّ اآخَر  للتخمين اأو الَتَكهُّ

اأو  الَحياِة  حقاِئِق  بشاأن  الُفضول  هو  القارئ  في  اأثيَرُه  اأن  اأريُد  ما 

َتفاصيلها بعد الموت. 

سي. اأس. لويس

نيسان/اأپريل، 1945م
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ُمزدِحم على جانب شارٍع كئيٍب  اأِقُف في ِصفٍّ طويٍل  اأنَّني  لي  َبدا 

ساعات  َمَضت  يتساَقط.  والَمَطُر  ُيَخيِّم  بداأ  قد  المساء  كان  قاِحل. 

ُمتماِثلة.  كئيبة  شوارع  في  ُهدى  غير  على  اأَتَجوَُّل  كنُت  بينما  ة  ِعدَّ

الَمَطُر ل� َيَتَوقَّف وَكذا َغَسُق الغروب الذي ل� ُيشرُِق ول� ُيظلُم، حتَّى 

نَُّه قد َتَوقَّف عند تلك اللحظة الموِحشة التي اأضاَءت  يبدو الوقُت َكاأ

فيها محالُّ قليلة نوَر نواِفذها، في حين لم َيِصر الجوُّ بعُد ظلاًما بما 

م المساء  يكفي لكي يسطَع ذلك النوُر ويبدو بهيًجا. ومثلما لم يتقدَّ

اأفضل من  اأماكَن  نحو  يُقدني  لم  اأيًضا  فاإنَّ مسيري  الليل،  نحو  بتاًتا 

تلك البلدة. ومهما ابَتَعدُت فاإنَّني ل� اأجُد سوى تلك المساِكِن البائسة 

علانيَّة التي َتَتَدلَّى منها الُملصقات  واأكشاك التَّبغ الصغيرة واللوحات ال�إ

بلا  البضائع  ات قطارات  نوافذ، ومحطَّ بلا  التي  الُمتهالكة، والمخازن 

األَتِق  َلم  اأرسطو”.  “اأعمال  يبيع  الذي  النوع  والمكتبات من  قطارات، 

اأحًدا. وباستثناء ذلك الجمع الصغير الواقف عند موقف الحافلة، بدت 

البلدة كلُّها فارغة. لعلَّ ذلك ما َجَعلني األتحق بذِلَك الصفِّ من الناس. 

في  مكاني  اتََّخذُت  اإِن  فما  ؛  حظٍّ ضرَبُة  صاَدَفتني  ما  وسرعان 

ّف، حتَّى وجدُت امراأًة صغيرَة الحجم ل�ِذَعَة الِمزاج واقفة اأمامي،  الصَّ
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اأذهب  اإًذا. لن  قائلة: ‘‘َحسًنا  برفقتها  اأنَّه  بدا  تنفجر في وجه رُجٍل 

مر’’. وتركت الصفَّ وَمضت. اأجابها الرُجل بصوٍت  بتاًتا. انتهى ال�أ

تغلَّب عليه عزَّة النفس: ‘‘ل� تتصوَّري اأنِّي اأهتمُّ بالذهاب اأصًلا. لقد 

ا  اأمَّ السلام.  الحفاظ على  جل  ل�أ اإرضاءك اأنت،  اأحاول  كنُت فقط 

يٌَّة لَديك. اإنَّني اأفهم ذلك جيًِّدا’’.  مشاعري فبالتاأكيد ليست لها اأهمِّ

ولكي يجعل سلوَكُه ُمتوافًقا مع كلامه، مضى هو اأيًضا. ُقلُت لنفسي: 

َرُجٍل  بعد  دوري  جاء  مكاَنين’’.  فِّ  الصَّ في  مُت  َتَقدَّ َقد  ها  ‘‘هيَّا، 

م الَوجه، رماني بنظرة تحمل امتعاًضا شديًدا، وَعلَّق  ا ُمَتَجهِّ قصيٍر جدًّ

هذه  ‘‘مثل  قائًلا:  يجب،  ا  ممَّ اأعلى  بصوٍت  بعده،  الواقف  للرَُّجل 

الرجل  َدمَدم  ساس’’.  ال�أ من  الذهاب  في  د  يتردَّ المرَء  تجعل  مور  ال�أ

خر الضخم الُمكَتِنز قائًلا: ‘‘اأيَّ شيٍء تقِصد؟’’. اأجاب: ‘‘الرجل  ال�آ

اإنَّني لسُت ُمعتاًدا هذا النوع من  مر،  القصير...حسًنا، في واقع ال�أ

الُمجَتَمعات’’. قال الرجل الضخم: ‘‘َهه!’’، ُثمَّ اأضاف وهو يرمقني 

بنظراته: ‘‘ل� تقبْل اأيَّة وقاحة من شخٍص كهذا، يا سيِّدي. اأنت ل� 

تخاَفه، األيس كذلك؟’’. وعندما راأى اأنَّني لم اأبِد اأيَّة حركة، استدار 

فجاأة نحو الرجل القصير قائًلا: ‘‘لسنا جديرين بمقامك الرفيع، األيس 

َد َلكَمًة في  كذلك؟ مثَل شَفِتك’’. وفي اللحظة التالية كان قد َسدَّ

الرجل  رفع  ُثمَّ  الرصيف،  اأسفل  طريًحا  اأرَدتُه  القصير  الرجل  َوجَنة 

اأنا رُجٌل  اتركوه.  يرقد هكذا،  للجميع: ‘‘اتركوه  قائًلا  الضخم صوَتُه 

عادّي. هذا اأنا. لكنَّني يجب اأن اأحُصل على حقوقي مثل اأيِّ شخص 

اآخر، اأمفهوم هذا؟’’. وعندما َفَقد الرجل القصير رغبته في البقاء في 
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، وبداأ يعرُُج ُمبتعًدا عن المشهد، اقتربُت خلف الرجل الضخم  الصفِّ

ّف. بعد لحظاٍت،  م خطوًة اأخرى في الصَّ بحذر، ُمَهنًِّئا نفسي بالَتَقدُّ

غادر شابَّان متاأبَِّطين ذراَعي بعضهما بعًضا. كان واحٌد منهما نحيًفا 

اأن  اأستِطع  ة حتَّى لم  بنبرٍة حادَّ ُيقهقهان  يرتدي سرواًل� ضيًِّقا وكانا 

اأتبيَّن اإذا ما كانا شابَّين، اأم شابَّتين، اأم شابًّا وفتاة، اأم فتاَتين. لم اأدِر. 

خر على َمكاٍن  َل ُصحبة ال�آ ا منهما َفضَّ لكن كان من الواضح اأن كلًّ

في الحاِفلة. ُثمَّ َسمعُت صوًتا نسائيًّا من َنحو اأربعة اأماكن اأمامي يقول 

ُمنَتِحبة: ‘‘لن نستطيع ُكلُّنا ركوب الحافلة’’. فقال اآخر: ‘‘هل  بنبرة 

مقابل خمسة شلنات؟’’. وسِمعُت  يا سيِّدتي،  تقايضيني مكاَنك، 

رنين الُعملات، ُثمَّ صرخة من ذلك الصوت النسائيِّ ممزوجة بهدير 

مكانها  من  المخدوعة  السيِّدة  قفزْت  الَجمع.  باقي  من  الضحك 

ا الباقون فقد اأخذوا مكانها وقذفوا  ها، اأمَّ وُهرِعت نحو الرجل الذي غشَّ

خر بال�نكماِش اإلى طوٍل  فُّ لسبٍب اأو ل�آ بها خارًجا...وهكذا بداأ الصَّ

معقول قبَل ظهور الحافلة بوقٍت طويل. 

َجة ولوٍن ل�ِفٍت للنَّظر.  كانت َمركبًة رائعة ذات اأنواٍر ذهبيٍَّة ُمَتَوهِّ

ا  اأمَّ واحدة،  بيٍد  الحافلة  يقود  وكان  بالنور  ًنا  ملاآ بدا  نفسه  السائق 

عن  ُيبعد  كان  لو  كما  وجهه  اأمام  بها  يشيح  فكان  خرى  ال�أ يده 

من  تصاَعدت  الرؤية،  َمجال  في  صار  وعندما  الَمَطر.  رذاذ  َوجهه 

رة: ‘‘يبدو هذا ُمستمتًعا بوقته وهو َيتُركنا َهَكذا  فِّ همهمات ُمتذمِّ الصَّ

ُمنتِظرين، َهه؟ اللعنة...يبدو مسروًرا بنفسه على نحٍو ُمستفّز. َربَّاه، 

لماذا ل� يتصرَّف هذا الرُجل بطريقة طبيعيَّة؟ هل يرى نفَسُه اأفضل من 
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اأن ينُظر اإلينا؟ من يُظنُّ نفَسُه؟ كلُّ ذلك الطلاء وذلك اللون القرمزيِّ 

اأعدُّ ذلك تبذيًرا شرِّيًرا. لماذا ل� ُينفقون بعًضا من هذا  اأنا  اللاِمع. 

اأَودُّ اأن  المال على تحسين مبنى موقف الحافلة هنا؟ يا اإلهي! َكم 

ا اأنا فلم اأَر شيًئا في ُمَحيَّاه ُيمكن اأن ُيعلِّل ُكلَّ  األُكَمه في وجهه’’. اأمَّ

َهذا، لكْن َبَدت عليه اأماراُت القوَّة والتصميم على القياِم بَعَمِلِه على 

اأكمل وجه. 

اب كالدجاجات لكي يستقلُّوا الحافلة مع اأنَّه  تزاحم زملائي الركَّ

الَجميع  َرِكَب  حتَّى  انَتَظرُت  ماكن.  ال�أ من  كاٍف  عدٌد  هناك  كان 

َفَقط،  ِنصِفها  اإلى  ُممتِلَئًة  الحاِفَلَة  ِجَد  ل�أ يركب،  َمن  اآخر  وكنُت 

فاخَترُت مقعًدا في الخلف، مبتعًدا بمسافة كبيرة عن الباقين. لكنَّ 

شابًّا ذا شعٍر اأشَعث َجاء في الحال وَجَلس بجانبي. وما اإْن جلس، 

حتَّى انطلقت الحافلة.

نُت  نَّي َخمَّ قال الشاّب: ‘‘ِخلُتك ل� ُتمانع اأن اأجلس بجانبك، ل�أ

بحقِّ  لماذا  هؤل�ء.  الحاليِّين  رفقائنا  حيال  اأشُعر  مثلما  تشعر  اأنَّك 

مر  السماء ُيِصرُّون على المجيء؟ ل� اأستطيع اأن اأَتَخيَّل. لن يروَقُهم ال�أ

ُهناك. في الحقيقة، سيكونون اأكثر راحة اإذا ظلُّوا في بيوتهم. لكنَّ 

مر يختلف عندنا، اأنا واأنت’’.  ال�أ

ساألته: ‘‘هل ُيحبُّون هذا المكان؟’’

اأجابني قائًلا: ‘‘مثلما ُيمكن اأن ُيحبُّوا اأيَّ َشيء. لَديِهم سينمات 

ا  وَمحالُّ تبيع السمك والبطاطا واإعلانات تجاريَّة وُكلُّ ما يريدونه. اأمَّ

بال  ُيقلق  فلا  الثقافيَّة  الحياة  اأشكال  من  يِّ شكٍل  ل�أ الُمَروِّع  الفقر 
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هؤل�ء بتاًتا. لقد ل�حظُت بمجرَّد مجيئي اإلى ُهنا اأنَّ ُهناك خطاأً ما. 

عُت  ولى واأغاِدر على الفور، لكنَّني َتَسكَّ كان يجب اأن اآخذ الحافلة ال�أ

ن  قليًلا ُمحاوًِل� اإيقاظ بعض الناس ُهنا. وجدُت بعض ال�أشخاص ممَّ

اأعرفهم من قبل، وحاولُت اأن اأصنع دائرة من العلاقات، لكن يبدو اأنَّ 

وعيهم قد هبط لُيماثل البيئة الُمحيطة بهم. حتَّى قبل اأن ناأتي، كانت 

لي بعض الشكوك بشاأن رجٍل مثل سيريل بليلو. لقد كنُت دائًما اأظنُّه 

يتظاَهر. لكنَّه على اأيِّ حال كان ذكيًّا: كان ُيمكن للمرء اأن يحصل 

منه على نقد يستحقُّ ال�ستماع، حتَّى واإن كان هو نفسه فاشًلا في 

ن يبدو وكاأنَّه قد فقد كلَّ شيء فيما سوى خيلائه  بداع. لكنَّه ال�آ ال�إ

واعتداده بنفسه. اآخر مرَّة حاولت اأن اأقراأ له بعًضا من كتاباتي...انتظر 

لحظة، اأريدك اأن ُتلقي نظرة عليها’’.

عندما اأدركُت َفزًِعا اأن ما َيُهمُّ باإخراجه من جيبه كان رزمة سميكة 

ارتي  نظَّ نسيُت  اإنَّني  مثل  شيًئا  قائًلا  َتمتمُت  الَمطبوع،  الورق  من 

وَهَتفت: ‘‘مرحى! لقد اأقلعنا’’. 

تحتنا  الُمبتلَّة  البلدة  اأصبحْت سقوف  لقد  هذا صحيًحا.  كان 

ى المطُر والضباُب ِنصَفها، بينما تراَمت على  قدام وقد غطَّ بمئات ال�أ

مساحة كبيرة ل� تستطيع العيُن الوصول اإلى اآِخرِها.  




