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‘‘ذا إنكلينغز’’ ()The Inklings
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ليكون أ ُمل ُهم مثل أمله.
بل

جورج ماكدونالد (،)George Macdonald

عظات غري منطوقة ،السلسلة األوىل ()Unspoken Sermons, First Series

المحتويات

متهيد

.........................................................................

الطرح العا ُّم للموضوع
الفصل :١
ُ
الفصل  :٢القدرة الك ِّل َّية هلل
صالح اهلل
الفصل :٣
ُ

............................................

...................................................

رش اإلنسان
الفصل :٤
ُّ

.................................................

الفصل  :٥سقوط اإلنسان

الفصل  :٦أمل اإلنسان

.............................................

................................................

الفصل  :٧أمل اإلنسان -تكملة
الفصل  :٨اجلحيم

امللحق

......................................

....................................................

الفصل  :٩أمل احليوان

الفصل  :١٠السامء

...................................

.................................................

......................................................

.....................................................................

١٣
١٧

٣٥
٤٩
٧١
٨٩

١١٣

١٣٩
١٤٩
١٦٣
١٨١

١٩٥

تمهيد

عيل الس ِّيد آشيل سامپسون
عندما اقرتح َّ
يكون بقلم كاتِ ٍ
ُ
َ
سأقول
ُنت
طلبت أن
هذا الكتاب،
ب جمهول .فلو ك ُ
ُ
أعتقدُ ه ِ
ما ِ
رت إىل الترصيح بمقوالت تبدو
بالفعل عن األمل ،الض ُط ِر ُ
ُ
()Ashley Sampson

تأليف
َ

ِ
صدرها.
عرف
ُشجاع ًة ،لك ْن
سيظه ُر مدى سخفها عندما َي ُ
َ
القار ُئ َم َ
غري َّ
أن طلبي ُرفِ َض؛ ألنَّه ال يتامشى مع السلسلة .لك َّن الس ِّيد سامپسون
أشار إىل َّ
ُب متهيدً ا أرشح فيه ِّأن مل أستطع أن َ
أعيش
أن يف ُوسعي أن أكت َ
َ
عىل ُمستوى مبادئي! وبالتحديد هذا الطرح املدهش الذي أنا ُمزمع أن

أبدأه .وألعرتف َدف َعة واحدةُ ،مستخد ًما كلامت الس ِّيد الكريم والرت
هلتون

(Hilton

بأن بعيدٌ عن
ِّ ،)Walterأن يف هذا الكتاب ‘‘أشعر ِّ

املشاعر احلقيق َّية الواجب أن يش ُع َر هبا املرء ُتاه املكتوب ،حتَّى ِّإن ال
ِ
1
الرمحة ،وأن أرغب يف هذه الرمحة ْ
كنت أستطيع’’.
أطلب سوى
إن ُ
ُ

أتعرض له.
لك ْن هلذا السبب بالتحديد هناك نقدً ا واحدً ا ال ُيمكن أن َّ

1) Scale of Perfection, I, xvi.
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يتعر ْض
ال يستطيع أحد أن يقول عنِّي‘‘ :يسخر من النُّدوب َمن مل َّ
ٌ
ت ُّيل األملْ .
ٌ
إنسان ال يت ََح َّمل حتَّى َ َ
إنسان
وإن كان ُهناك
ألن
للجروح’’2؛ ِّ
أيضا
يف مأ َم ٍن من التقليل من شأن هذه ا ُملصيبة فهو أنا .وجيب أن ُأضيف ً

َّ
أح َّل ا ُملعضل َة العقل َّية
أن
َ
اهلدف الوحيدَ من تأليف هذا الكتاب هو أن ُ
ثريها األمل ،أ َّما اهلدف األصعب جدًّ ا واألسمى ح ًّقا ،فهو تعليم
التي ُي ُ
جل َلد والشجاعة يف مواجهة األمل ،حيث ِّإن مل أب ُل ْغ من احلامقة
الناس ا َ
قرائي
ما جيعلني
أحسب نفيس َّ
مؤه ًل لذلك ،وال َّ
ُ
لدي يشء أقدِّ مه إىل َّ

َ
سوى اقتناعي َّ
بتحمل األملُ ،يساعد
القليل من الشجاعة ،يف ما يتع َّلق
أن
ُّ
أكثر من الك ِ
َ
ُ
أفضل من
اإلنساين
والقليل من التَعا ُطف
َثري من املعرفة،
َ
ِّ
ِ
ٍ
الكثري من الشجاعةُّ ،
جلميع.
أكثر من ا َ
وأقل َل َسة من َم َ َّبة اهلل تُفيدُ َ

فسيكتشف ِّ
بكل سهولة َّأنا
الهوت هذه الصفحات،
أي
ُ
ِ ٍّ
إذا قرأ ُّ
شخص ٍ
ٍ
هاو .وباستثناء ما هو موجود يف الفص َلني
عادي ،بل
لشخص
ٍّ

يتضمنان أجزا ًء َ ِ
األخريينَ ،
أعدت
تكهن َّية ،فأظ ُّن ِّأن
اللذين
أعت ُ
ُ
ف َّأنا ُّ
َّ
َ
ٍ
أي جزء من هذا الكتاب ُيمكن
تأكيد عقائدَ قديمة وقويمة .إذا كان ُهناك ُّ
‘‘أصيل’’ ،بمعنى أنَّه جديدٌ أو غري تقليدي ،فهو بالتأكيد ٍ
ً
مناف
أن نحس َبه
ّ

وناتج عن جهيل .أنا أكتب بصفتي ً
رجل عاد ًّيا من عا َّمة شعب
لرغبتي،
ٌ
الكنيسة األسقف َّية اإلنكليز َّية ،لكنِّي حاولت َّأل أتبنَّى شي ًئا َّإل إذا كان
كل املسيحيني ا ُمل ِ
عتمدين وا ُمل ِ
من األمور ا ُملعرتف هبا من جانب ِّ
تناولني.
ِّ

 )2مقول ٌة عىل لسان روميو يف ُمستهل املشهد الثاين من مرسحية ‘‘روميو وجولييت’’
لشيكسپري (املرتجم).

14

معضلة األمل

إن هذا ليس ً
وحيث َّ
فإن مل أبذل
عمل من أعامل املعرفة الواسعةِّ ،

كبريا يف تت ُّبع األفكار أو االقتباسات للوصول إىل مصادرها
َجهدً ا ً
األساس َّية ،عندما مل يكن ذلك الوصول ً
يت يقرأ هذا
أي الهو ٍّ
سهلُّ .

مقدارا ً
قليل.
وسيعرف أنَّه كان
الكتاب ،سيكتشف بسهولة ما قرأتُه،
ُ
ً
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ك ِّل َّية ماغدالني ،أكسفورد

(1940 ،)Magdalen College, Oxfordم
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١

العام للموضوع
ُ
الطرح ُّ
ب من اجلراءة التي ُيبارش هبا هؤالء بالكالم عن اهلل.
أتعج ُ
‘‘ َّ
ٍ
بفصل حياولون
ففي مقالة ُم َو َّجهة إىل غري املؤمنني ،يبدأون
الطبيعة...إن هذا يعطي
فيه إثبات وجود اهلل من أعامل
َّ

أن أد َّلة ديننا بالغة الضعف...
ُق َّر َاء ُهم
املسو َغ أن يعتقدوا َّ
ِّ

أي كاتب من َكتَبة
َّ
إن من احلقائق الالفتة للنظر أنَّه ال يوجد ُّ
الكتاب املقدَّ س استخدم الطبيعة ل ُيثبت هبا اهلل’’.

پاسكال (‘‘ ،)Pascalاألفكار’’ (،)Pensées
الكتاب الرابع243-242 ،

ٍ
ُنت ُملحدً اً ،
لو َّ
قائل:
شخصا سألني ُمنذ
أن
سنوات ليست بعيدة عندما ك ُ
ً
َ
لكان جوايب شي ًئا من َقبيل‘‘ :ان ُظر إىل الكون الذي
‘‘ملاذا ال تؤمن باهلل؟’’
ٍ
ٍ
خال م ِ
فضاء ٍ
َعيش فيهَّ .
ن ُ
ظل ٍم َتا ًما،
يتكون من
وبارد إىل حدٍّ
إن أغ َل َبه َّ
ُ
17
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تتحرك يف هذا الفضاء قليل ٌة جدًّ ا وضئيل ٌة
غري معقول .واألجسام التي َّ
ِ
مقارن ًة بالفضاء نفسه حتَّى إنَّه لو كان ٌّ
غامرة
كل منها مزدمحة بمخلوقات
السعادةَّ ،
لظل من الصعب اإليامن َّ
أكثر من
بأن احلياة والسعادة كانتا َ

جمرد نتائج جانب َّية لل ُق َّوة التي صنعت الكون .والكون عىل حالته هذه
َّ

َ
أن من املحتمل َّ
جيعل العلامء يعتقدون َّ
القليل جدًّ ا من الشموس يف
أن
أي كواكب فيها
الفضاء -ر َّبام وال واحدة منها باستثناء شمسنا -لدهيا ُّ
أي ك ٍ
رجح أن َ
َوكب بخالف
حياة .ويف نظامنا
حيمل ُّ
الشميس ،من غري ا ُمل َّ
ّ
ِ
ً
نفسها كانت موجود ًة دون
شكل من أشكال احلَياة.
األرض
ُ
واألرض ُ

ُّ
ماليني أخرى من
ستظل موجود ًة
حياة عىل مدى ماليني السنني ،ور َّبام
َ

َ
غادرهتا .وما شكل احلياة يف أثناء وجودها
السنني بعد أن
تكون احليا ُة قد َ

إن َّ
عىل األرض؟ َّإنا ُمن َّظمة بحيث َّ
كل أشكاهلا ال ُيمكن أن حتيا دون
ِ
ً
تتضم ُن هذه
األشكال الدُّ نيا،
أشكال ُأخرى من احلياة .يف
تفرتس
أن
َ
َّ
خاص َّي ٌة
العمل َّية ا َمل َ
َظهر ِّ
وت َ
وحسب ،أ َّما يف األشكال ال ُعليا من احلياة ،فت ُ
ِ
االفرتاس هذه َمصحوب ًة باألمل.
الوعي ،وهي جتعل عمل َّي َة
اسمها َ
جديد ٌة ُ
بعضا باألمل،
ب
ُ
املخلوقات األمل عندما تُو َلد ،وتعيش بإصابة بعضها ً
تُس ِّب ُ

متوت يف النِّهاية وهي َّ
تتأل .ويف أكثر املخلوقات تعقيدً ا ،أي يف البرش،
ثم ُ
َّ
ِ
ُسميها العقل ،الذي به يستطيع
َظه ُر ص َف ٌة ُأخرى ً
ت َ
أيضا ،وهي التي ن ِّ
ٍ
ُ
بحالة من األمل
اجلسدي َمسبو ًقا
اإلنسان أن يتو َّق َع أملهَ ،
ُّ
وهكذا َي ُ
صري األمل ُ
ُ
النفيس ،وليس َ
أيضا بواسطة ال َعقل ،أن
َطيع
اإلنسان ً
ذلك َف َقط ،بل َيست ُ
ّ
ٍ
َ
يرغب بشدَّ ة يف البقاء .كام َّ
العقل ُيمكِّن
أن
َيرى ُمس َّب ًقا موته ،يف حني
ُ
اإلنسان ب ُط ٍ
َ
رق عدَّ ة مب َتكَرة ،أن ُيس ِّبب ألخيه اإلنسان ،أو للمخلوقات
18
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قدرا من األمل أكرب ممَّا كان ُمكنًا دون ذلك العقل .وقد
غري العاقلةً ،
َّ
استغل البرش هذه القوى العقل َّية أقىص استغالل؛ فتاريخ البرش هو
ِ ِ
قدر
والرعب ،يتخ َّلله ٌ
بصورة كبرية سج ٌّل للجريمة واحلَرب واملرض ُّ

اإلنسان َّ
َ
أيضا خو ًفا من فقدان هذه
من السعادة يكفي ليج َع َل
يتأل ً

السعادة ،وعندما يفقدها ،فإنَّه ُّ
يتعرض للبؤس املرير ك َّلام تذك ََّر أنَّه
يظل َّ
وقت من األوقات .ومن ٍ
كان سعيدً ا يف ٍ
وقت إىل آخر ،بدأ البرش ُي ِّسنون
حالتَهم ً
ُسميه احلضارة.
قليل،
وظهر ما ن ِّ
َ

ِ
ُّ
تتعرض لالندثار .وحتَّى
وكل احلضارات ،بعد أن ت َ
َظهر وتَز َدهرَّ ،

خاص ًة هبا ،ر َّبام تكفي ملحو ما س َّببته من
يف أثناء ازدهارها ،تُس ِّبب آال ًما َّ
ختفيف اآلالم املعتادة لإلنسان .ويف ما يتع َّل ُق بحضارتنا احلال َّية ،فال
ُ
رج ُح َّأنا حضار ٌة ستندثر كسابقاهتا.
أحدَ
جيادل َّأنا فع َل ْت هذا ،كام ُي َّ
َ
إن مل حيدُ ْ
وحتَّى ْ
ث هذا .فامذا إ ًذا؟ هذا اجلنس حمكوم عليه باملوت ،بل
ٍ
إن َّ
جنس يأيت حمكو ٌم عليه باملوت؛ َّ
َّ
ألن الكون ،كام يقولون لنا ،يفقد
كل

يصبح فيه كُتل ًة متجانس ًة من املا َّدة
طاقته باستمرار ،وسيأيت إىل وقت
ُ
كل القصص ستنتهي إىل ال يشءُّ :
درجة حرارهتا منخفضةُّ .
كل احلياة
ٍ
وجه أبل َه من املا َّدة
ستن َفدُ يف النهاية ،وتصري امتعاض ًة بال معنى فوق
طلبت إ َّيل أن أوم َن َّ
بأن هذا من أعامل ٍ
كل القدرة
غري ا ُملتناهية .إذا
َ
روح ِّ ِّ

أن َّ
واإلحسان ،فسأجي ُبك َّ
تشري إىل خالف ذلك .إ َّما أنَّه ال
كل األد َّلة ُ
روحا غري م ٍ
يوجد مثل ذلك الروح خلف الكون ،وإ َّما َّ
بال
أن هناك ً
ُ ُ
ِ
رشير’’.
الش ،أو ر َّبام هو ٌ
روح ِّ
باخلري أو َّ ّ
19
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ٌ
حل ْظ بتاتًا َّ
أن نقط َة
هناك
سؤال واحدٌ مل أح ُلم بتاتًا بطرحه .مل أ َ

القوة والسهولة يف احلُ َّجة التشاؤم َّية ،هي نفسها ُمعضلة .إذا َ
كان
َّ
ِ
ُ
رشير ،فمن أين جا َء بنو البرش بفكرة أن
رش ًيرا ،أو حتَّى نصف ِّ
الكون ِّ
ِ
ٍ
ُ
َ
ٍ
يكون البرش
ب؟ ر َّبام
خالق
نشاط
الكون إىل
ينسبوا ذلك
صالح ُ
وم ّ
َ
محقى ،لكنَّهم ليسوا هبذا املستوى من احلامقةَّ .
بارش
إن
االستنباط ا ُمل َ
الرشيرة ،وللصانع
لألبيض من األسود ،وللجذر الصالح من الزهرة ِّ
َ
اإليامن ،ال أن ُي َث ِّبته.
احلكيم من األعامل العشوائ َّية ينبغي أن يزعزع

ال ُيمكن أن تكون رؤية الكون من منظور اخلربة البرش َّية األساس
ٍ
الذي ُبني عليه اإليامن والدِّ ين ،بل ال بدَّ من َّ
مصدر
أن الدِّ ين ُبنِي عىل

َ
بالرغم من اخلربة البرش َّية.
آخ َر ُّ

ُجيب قائلني َّ
ُ
إن أجدا َدنا كانوا ُجهالء لذا
ويكون من اخلطأ أن ن َ

صدَّ قوا أوها ًما بشأن الطبيعة تُس ِّبب هلم الرىض والسعادة ،أوها ًما سبق
وقىض تقدُّ م العلم عليها .لقرون عدَّ ة ،كان ُّ
كل البرش مؤمنني ،وكانوا

أيضا يعرفون حقيقة احلجم ا ُملفزع والفراغ الشديد للكون .ستقرأ يف
ً

َ
رجال العصور الوسطى كانوا يعتقدون َّ
بعض الكتب َّ
األرض
أن
أن
َ
مس َّطحة والنجو َم َقريبة ،لك َّن هذه كذبة .لقد قال هلُم بطليموس َّ
إن

األرض نقطة رياض َّية ليس هلا حجم مقارن ًة ب ُبعدها عن النجوم الثابتة-
َ

بمسافة قدَّ رها أحد النصوص املشهورة يف العصور الوسطى بنحو 188

مليون كيلومرت .ويف أزمنة أسبق ،حتَّى ُ
منذ البدايات ،ال بدَّ أنَّه كان
بالضخامة ِ
وضوحا.
املرعبة ،وذلك من َمصادر أكثر
للناس اإلحساس َّ
ً
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من جهة إنسان ما قبل التاريخ ،ال بدَّ َّ
أن الغابة ا ُملجاورة كانت تبدو
بالصغر والوحشة والضآلة .كام َّ
اإلحساس
أن
َ
الهنائ َّية بام يكفي ليش ُع َر ِّ
اخلارجي ،واخلوف الذي نشعر به اآلن عندما نفكِّر
بال ُغربة واإلزعاج
ِّ
يف األش َّعة الكون َّية والشموس التي تربد ،كان ينتابه من احليوانات
كل ٍ
لتتشمم وتعوي َّ
ليلة عند أبواب بيته.
رب َّية ا ُملرعبة التي كانت تأيت
َّ
ال ِّ
وبالتأكيد ،يف ِّ
البرشي ،كان األمل ُ وخسار ُة
التطور
كل مرحلة من مراحل
ّ
ُّ
ِ
ِ
ِ
لوجود اإلنسان.
دائم
أمرين واض َحني و ُمصاح َبني ً
احلياة ال َب َش َّية َ

َّ
َصا
إن دينَنا بدأ مع اليهود ،وقد كانوا شع ًبا مضغو ًطا و ُمعت َ ً

َ
دائم للهزيمة والسبي .ر َّبام
يتعر ُض ً
وسط أ َم ٍم عظيمة ُماربة ،وكان َّ
قصصا
شبيها ببولندا أو أرمينيا يف العرص احلديثَ ،يمل
كان شع ًبا
ً
ً
مأساو َّية من االجتياح من األمم القو َّية ا ُملجاورة بام يف ذلك من ٍ
قهر
ِ
ٍّ
وذلَّ .
وإن من اهلُراء أن ن ََض َع األمل َ ما بني ُم َ
ضع َهذا
كتشفات العلمْ .
ٍ
أن َّ
دقائق حقيق َة َّ
كل األديان الكُربى
الكتاب َجانِ ًبا ،وت ََأ َّم ْل خلمس
َ
قد نودي هبا ،و ُم ِ
ور َست يف عامل ما قبل الكلوروفورم (خمدِّ ر خي ِّفف
آالم اجلراحات).

استنباط ِح ِ
يف ِّ
ُ
كمة اخلالق وصالحه من
كل العصور إ ًذا ،كان

ِ
ث َق ُّ
أمرا ُمناف ًيا للعقل ،ومل حيدُ ُ
ط.
ت
َسلسل األحداث عىل األرضً ،

1

فهم ِّأن ال أدافع ً
َّ
مصدرا َ
إن للدِّ ين
أصل
آخ َر .ويف ما ييل ،جيب أن ُي َ
ً
رت بعدَ اإليامن باهلل بام يكفي من نظر َّيات
ظه ْ
 )1مل حيدث بتاتًا يف بدايات الدِّ ين .لك ْن َ
ِّ
ُفسها وتعللها.
الرش ،لكي ترشح
مآيس احلياة وت ِّ
َ
الدفاع عن صالح اهلل يف مواجهة وجود ّ
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أتصو ُر
هم ٌة
أرشح
املسيحي ،بل
صحة اإليامن
َّ
ُ
عن َّ
مصدره .وهذه ُم َّ
َ
ِّ
ِ
السليم.
َّأنا رضور َّية ،إذا أردنا أن نضع معضلة األمل يف سياقها َّ

يف ِّ
تطورة ،سنجدُ ثال َثة خيوط أو عنارص ،ويف
كل الديانات ا ُمل ِّ
ِ
سمه الپروفيسور
نرص رابعَّ .أو ُل هذه العنارص ،ما َّ
املسيح َّية هناك ُع ٌ
ٍ
حضور
ألوهي ( 2.)Numinousوإىل َمن مل يتقا َبلوا مع
أوتو ( )Ottoاختبار
ّ
هذا التعريفُ ،يمكنهم أن يدخلوه باستخدام هذه الفكرة .افرتض أنَّه
ٍ
قيل لك َّ
عندئذ بأنَّك
نمرا يف الغرفة املجاورة .بالتأكيد ستشعر
إن هناك ً
شبح يف الغرفة
يف خطر ،وقد
تشعر باخلوف .لك ْن إذا قيل لك‘‘ :هناك ٌ
ُ
خوف ،لكنَّ ُه
دائم بأنَّه
ٌ
املجاورة’’َ ،
وصدَّ قت ذلك ،فستشعر بام يوصف ً
يكون مبن ًّيا عىل َم ِ
عرفة اخلطر؛ ْ
َ
س َي ُ
ألن ال
كون َخو ًفا من نو ٍع آخر .لن

أحدَ خياف ممَّا ُيمكن أن يفع ُله الشبح به ،بل فقط من فكرة أنَّه شبح.
خوف ممَّا هو ‘‘فائق لل َّطبيعة’’ أكثر من كونه خو ًفا من ٍ
خطر معلوم.
إنَّه
ٌ
نسم َي هذا اخلوف ‘‘رهبة’’ .عندما نتالمس مع ما هو فائق
ويمكن أن ِّ
ألوهيِ .
ٍ
افرت ِ
ض َ
اآلن أنَّه قد
حضور
للطبيعة ،نصل إىل حدود اختبار
ّ

روح قدير يف الغرفة’’ ،وصدَّ قت ذلك .عندها
قيل لك ببساطة‘‘ :هناك ٌ

مشاعرك َّ
بمجرد اخلَوف من اخلطر ،لكن اضطرا َبك
شبها
ستكون
أقل ً
َّ
ُ

ُ
ستشعر بالدهشة والذهول ،مع قدر من االنكامش-
أعمق.
سيكون
َ
ُ
ٌ
إدراك لألرواح أو األلوهة؛ أي ما قد حيسبه اإلنسان
قوة أو
 )2النومينوس هو
حضور أو َّ
ٌ
ٍ
ِ
ٍ
أي روح حيسبه ذا مكانة ُمرهبةَّ .أول من أشاع
إهلًا ،سواء كان ذلك اإلله
احلقيقي أم َّ
َّ
األملاين رودلف أوتو ) ،(Rudolf Ottoوكان يس .أس.
يت
استخدام هذا املصطلح هو الالهو ُّ
ُّ

لويس من أشهر من أعاد استخدامه الح ًقا (النارش).
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إحساس بعدم الكفاءة للتعامل مع مثل هذا الزائر ،والرغبة يف السجود

أمامه -وهو شعور ُيمكن التعبري عنه بكلامت شيكسپري‘‘ :حتت يديه
بالرهبة .أ َّما ما
شعرت بعبقر َّيتي تُنت ََهر’’ .يمكن َو ُ
ُ
صف هذا الشعور َّ

ُيثريه فهو احلضور
األلوهي.
ّ

َ
أمر أكيدٌ أكثر من َّ
اإلنسانُ ،منذ وقت
أن
واآلن ال يوجد ٌ
ٌ
َ
باكر جدًّ ا ،بدأ يؤمن َّ
سكون باألرواح .ر َّبام يفرتض
الكون َم
بأن
الپروفيسور أوتو ( ،)Ottoببساطة أكثر من الالزمَّ ،
أن هذه األرواح

أمر
من البداية كانت تُعامل بنوع من رهبة احلضور
األلوهي .وهذا ٌ
ّ
يستحيل إثباته؛ حيث َّ
ُعب عن الرهبة من
إن األلفاظ التي كانت ت ِّ

األلوهي واخلوف من اخلطر كانت متطابقة .فنحن ال نزال
احلضور
ّ
نستخدم كلمة ‘‘اخلوف’’ للتعبري عن اخلوف من األشباح ،وكذلك

اخلوف من ارتفاع األسعار .لذلك من ا ُملحتمل نظر ًّيا أنَّه كان هناك
أرواحا َخطِرةً ،وشعروا حياهلا
األرواح
البرش هذه
حسب فيه
وقت
ٌ
ً
َ
َ
ُ
بام كانوا يشعرون به ِحيال النمور .أ َّما املؤكَّد ،فهو َّ
أن تلك اخلربة مع
األلوهي ال تزال موجودة اآلن ،وإذا بدأنا بأن ُف ِسنا ،فنستطيع
احلضور
ِّ
أثرها يف املايض.
أن
نقتفي َ
َ
ر َّبام هناك أمثل ٌة معارصة (إذا مل متنعنا الكربياء من البحث عن

مثل هذه األمور يف العرص احلارض) يف رواية ‘‘رياح الصفصاف’’

3

 )3رواية خيال َّية لألطفال .كتبها كينيث غراهام ) ،(Kenneth Grahameونُرشت عام
1908م (املرتجم).
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( )The Wind in the Willowsعندما قابل اخلُلد والفأر اإلله پان
أخريا ما يكفي من أنفاس
( )Panعىل اجلزيرة .قال اخلُ ْلد ،وقد وجد
ً

4

‘‘أيا الفأر ،هل أنت خائف؟’’ فتَمتَم الفأر
ليهمس ،وهو ينتفضُّ :
ِ ِ
ب ال ُين َط ُق به ً
قائل‘‘ :خائف؟ منه؟ ال ،بتاتًا.
بح ِّ
وعيناه تُش َّعان ُ
لكن...لكن آه يا ُخلد! ِّإن خائف’’.

ولو عُدْ نا إىل الوراء نحو ٍ
الكثري من
قرن من الزمنَ ،ل َو َجدنا
َ
َ
ِ
األول
األمثلة يف شعر وردزورث ،5ر َّبام أمجلها تلك الفقر ُة يف كتابه َّ

‘‘االستهالل’’ )Prelude( 6التي يصف فيها خربته عندما كان ُيدِّ ف يف
أيضا العودة إىل اخللف أكثر لنجدَ
البحرية يف قارب مرسوق .ويمكن ً
ً
مثل قو ًّيا ونق ًّيا يف شعر مالوري ،)Malory( 7وال س َّيام يف اجلز َأين السابع

عرش والثاين والعرشين ،حيث بدأ غاالهاد‘‘ )Galahad( 8يرتعد بشدَّ ة
البرشي الفاين’’.
صاحب اجلسد
بينام شاهدَ األمور الروح َّية وهو
ِّ
ُ

ٍ
جدي وحوافرهً ،
َ
 )4إله قطعان املوايش ،وجيري متثيله تقليد ًّيا َّ
فضل عن جسم
قرون
بأن له
إنسان .كان القدماء يفرتضون َّ
أن ظهوره املباغت هو ما جيعل األغنام تضطرب .ومنه
جاءت الكلمة اإلنكليز َّية ’’ ‘‘Panicبمعنى ‘‘هلع’’ (املرتجم).

 )5ول َيم وردزورث

)(William Wordsworth

رائد املدرسة الرومانس َّية يف الشعر

اإلنكليزي ،وعاش يف الفرتة ما بني  1770و1850م (املرتجم).
ِّ

 )6سرية ذات َّية يف صورة قصيدة للشاعر ول َيم وردزورث (املرتجم).

إنكليزي أ َّلف رواية ‘‘امللك آرثر
كاتب
 )7سري توماس مالوري )(Sir Thomas Malory
ٌّ
ٌ

وفرسان املائدة املستديرة’’ ) . (King Arthur and the Knights of the Round Tableعاش يف
الفرتة ما بني  1415و1471م (املرتجم).

 )8أحد فرسان املائدة املستديرة (املرتجم).
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تعبريا عن ذلك يف سفر رؤيا يوحنا
املسيحي ،نجد
ويف بداية العرص
ّ
ً

‘‘كم ِّيت’’ عند قد َم ِي الس ِّيد املسيح القائم
الالهو ِّ
يت عندما سقط الكاتب َ
الوثني ،نجد الصورة التي يرسمها أوڤيد
من األموات .ويف األدب
ِّ

9

( )Ovidيف ال ُبستان ا ُملظلم فوق ‘‘اآلڤنتاين’’ )Aventine( 10والتي جتعلك
إن املكان مسكون ،أو َّ
تنطق للوهلة األوىل :لقد دخل اآلهلةَّ 11.
ثمة
أن َّ

ليصف لنا قرص التينَس
‘‘حضورا’’ ما ُهنا ،وما يكتبه ڤريجل)Virgil( 12
َ
ً

()Latinus

وماط بالغابات ،وحمفوف بقداسة
عندما يقول‘‘ :رهيبُ ،

اليوناين منسوبة إىل
األ َّيام اخلوايل’’ 13.كام توجد قطعة من األدب
ِّ
إسخيليوس (ْ ،)Aeschylus
وإن كان ذلك غري حمتملُ ،تربنا عن األرض
والبحر واجلبل وهي ترتعدُ ‘‘من فرط رهبة س ِّيدهم’’ ،14و ُيمكن أن نعو َد
إىل الوراء أكثر من ذلك لنجد حزقيال خيربنا عن ‘‘ال َبكرات’’ يف رؤيته
اإلهل َّيةَّ ،أنا كانت ‘‘عالية ُ
وميفة’’ 15.ويعقوب وهو يستيقظ من النوم،

ويقول ‘‘ما أرهب هذا املكان!’’

16

وولد عام  43ق .م (املرتجم).
شاعر
)9
روماين عاش يف عرص أغسطس قيرصُ ،
ٌ
ٌّ
ِ
 )10إحدى اهلضاب التي ُبن َيت عليها مدينة روما (املرتجم).
 )11فاستي ،(Fasti)3ص .269

روماين قديم ،عاش يف الفرتة ما بني  70ق .م و 19م (املرتجم).
شاعر
)12
ٌّ
ٌ
 )13آين ) ،4 (Aenص.172 .

 )14القطعة  .464نسخة سيدڤيك ).(Sidgwick edition
 )15حزقيال 18 :1

 )16تكوين 17 :28
25
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لنعرف
البرشي،
نرجع يف التاريخ
إنَّنا ال نعلم حتَّى متى جيب أن
َ
ّ
َ

الكيف َّية التي بدأت هبا هذه اخلربات واملشاعرَّ .
إن البرش األوائل كانوا

تثري فينا املشاعر نفسها ،إن كنَّا نحن
بالتأكيد يؤمنون بأمور من شأهنا أن َ
نؤمن هبا ،ومن َث َّم يبدو َّ
األلوهي قديم ٌة ِقدَ م البرش َّية
أن رهب َة احلضور
ِّ
هم َّأنا،
ذاهتا .لك َّن اهتاممنا
األسايس ليس بشأن تارخيها .اليش ُء ا ُمل ُّ
َّ
ٍ
بصورة أو بأخرى ،جاءت إىل الوجود ،وهي ُمنترشة وال ختتفي من
ِّ
الذهن حتَّى مع تقدُّ م احلضارة واملدن َّية.

ٍ
واآلن َّ
عقيل من الكون
استنباط
فإن هذه الرهبة ال تَنت ُُج من
ٍّ
ِ
ُ
اإلحساس
جمر ِد
املنظور .كام ال ُيمك ُن
استنباط ما هو فائق للطبيعة من َّ

األلوهي .ر َّبام تقول َّ
الطبيعي
إن من
باخلَ َطر ،فام بالك باستنباط احلضور
ِّ
ّ
ِ
املحدقة ،ومن َث َّم
لإلنسان القديم ،الذي كان ُما ًطا بالكثري من املخاطر
خيرتع ما هو فائق للطبيعة واحلضور
كان يشعر باخلوف الشديد -أن
َ
ِ
نفهم ما نقصده.
لنحاو ْل أن
األلوهي .من ناحية ،هذا صحيح ،لك ْن
َ
ّ
إنَّك تشعر َّ
طبيعي ألنَّك ،إذ تشرتك يف الطبيعة اإلنسان َّية نفسها
بأن ذلك
ٌّ

مع أسالفك القدماء ،تستطيع أن تتخ َّيل نفسك تتجاوب مع ال ُعزلة
‘‘طبيعي’’ ح ًّقا،
املحفوفة باملخاطر بالطريقة نفسها ،ور ُّد الفعل هذا هو
ٌّ
أي أنَّه متوافِ ٌق مع الطبيعة البرش َّية .لكنَّه ليس ‘‘طبيع ًّيا’’ بمعنى َّ
أن فكر َة
تضمن ٌة يف فكرة اخلطري ،أو َّ
أن
فائق للطبيعة أو
ما هو ٌ
ألوهي بالفعل ُم َّ
ٌّ

أي خوف أو نفور من اجلروح أو املوت يمكن
أي استقبال للخطر أو َّ
َّ
ٍ
حضور
أن يؤ ِّديا إىل أدنى مفهوم من الرعب من األشباح أو الرهبة من
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ألوهي ،يف ٍ
ُ
اإلنسان من
يفه ُم هذه األشياء ُمس َّب ًقا .عندما ينتقل
ذهن ال َ
ّ
اجلسدي إىل الرعب أو الرهبة ،فهذا ُيعدُّ قفزةً؛ حيث إنَّه َيشى
اخلوف
ِّ

شي ًئا ال ُيمكن أن ينتُج عن احلقائق امللموسة واالستنتاجات املنطق َّية
اجلسديُّ .
كل املحاوالت
النابعة منها ،كام هي احلال يف حالة اخلوف
ّ

رشحه -كام
التي ُقدِّ َمت لرشح الرهبة الروح َّية تفرتض ُمس َّب ًقا ما تريد
َ

ُ
يفعل علامء األنثروپولوجيا (علم اإلنسان) حاسبني إ َّياه ُمستمدًّ ا من
الرهبة من املوتى ،دون أن يرشحوا لنا السبب الذي جيعلنا نرهب

املوتى (وهم ُّ
أقل البرش خطورة) .وبالطريقة نفسها ،ال توجد صفات

تشري ولو من
موضوع َّية حمدَّ دة لليشء اجلميل جتعلنا نشعر بجامله ،أو ُ
ب ٍ
عيد ،إىل ما ن ِ
يت
َقصدُ ه ِعندما ن َِص ُ
التعرض الذا ِّ
َ
ف َملو ًقا باجلامل دون ُّ
ملموس أل َّية بيئة إنسان َّية
وصف
ا ُملبارش للخربة اجلامل َّية .ال يوجد إ ًذا
ٌ
ٌ
يشري إليهام.
يتضمن ما هو فائق للطبيعة
ُيمكن أن
ّ
َّ
وألوهي ،أو حتَّى أن َ
يف الواقع ،يبدو َّ
أن هناك وجهت َْي نظر فقط ُيمكن أن نتبنَّامها بشأن

ُ
البرشي ،وال يقابلها يش ٌء
العقل
جمرد حيلة يقوم هبا
ُّ
الرهبة :إ َّما َّأنا َّ
موضوعي وال تؤ ِّدي أ َّية وظيفة بيولوج َّية ،لك ْن ال يبدو َّ
أن هلذه احليلة
ٌّ
أي َم ٍ
أكم ِل ُص َوره مثل
يل إىل االختفاء من العقل
ِّ
َّ
البرشي حتَّى يف َ
عقل الشاعر أو الفيلسوف أو القدِّ يس -وإ َّما َّ
أن هذه الرهبة هي خرب ٌة

مبارش ٌة ملا هو ح ًّقا فائق للطبيعة ،و ُيمكن إعطاؤه صف َة اإلعالن.

صالح أخالق ًّيا .ولو
األلوهي مطاب ًقا ملا هو
ليس مفهو ُم احلضور
ٌ
ِّ

ُ
اإلنسان -الذي تغمره الرهب ُة عند اختبار مثل هذه االختبارات-
فك ََّر
27

يس .أس .لويس

األلوهيَ ،
والش’’.
يف احلضور
او ُز َم
فاهيم اخلَ ِري ّ
لقال إنَّه أمر ‘‘ َيت ََج َ
ّ
َ
وه َذا َي ُ
يتكون منه
َ
نص الثاين ،الذي َّ
صل بِنا إىل اخليط الثاين ،أو ال ُع ُ
الدِّ ينُّ .
مر التاريخ يعرتفون بنوع من األخالق ،أي
كل البرش عىل ِّ

َّأنم يشعرون ُتاه أفعال مع َّينة ،بذلك الشعور أو اخلربة اللذين
عيل َّأل.’’...
عيل’’ أو ‘‘جيب َّ
ُيمكن التعبري عنهام بعبارات مثل ‘‘جيب َّ
تُشبِه هذه اخلربات الرهبة من ٍ
استنتاجها
جهة واحدة :أنَّه ال ُيمكن
ُ
ُ

يمر
منطق ًّيا من البيئة أو اخلربات املا ِّد َّية التي خيتربها اإلنسان الذي ُّ
ٍ
ِ
ربا’’ أو
هباُ .يمكن أن تستخدم عبارات مثل ‘‘أريد’’ أو ‘‘أجدُ ين ُم ً
‘‘أشعر َّ
جتردهم
بأن من األفضل’’ أو ‘‘ال أجرؤ’’ كام تشاء طاملا أنَّك ال ِّ

ومرة أخرى،
من أدنى تنويه عن ‘‘الوجوب’’ أو ‘‘عدم الوجوب’’َّ .

َّ
مكونات
فإن املحاوالت التي نُجرهيا لتحليل اخلربة األخالق َّية إىل ِّ
ٍ
األمر ذاته الذي تو ُّد
دائم ما تفرتض
َ
سابقة هلا أو مؤ ِّدية إليهاً ،
ٍ
جريمة
رشحه -كام يستنتج أحدُ املح ِّللني النفس ِّيني املشهورين من
يف فرتة ما قبل التاريخ هي قتل األب 17.إذا كان ُ
قتل األب يس ِّبب
الذنب؛ فذلك َّ
الناس شعروا بأنَّه كان ال ينبغي أن يفعلوا ذلك.
ألن
َ
َ
شعور بالذنبَّ .
األخالق مثل
إن
وإذا مل يشعروا بذلك ،ما كان هناك
ٌ

األلوهي هي قفز ٌة فيها يذهب اإلنسان إىل ما وراء
الرهبة من احلضور
ِّ
 )17يشري الكاتب هنا إىل سيغموند فرويد الذي حاول تفسري الذنب الذي يصيب ضمري

اإلنسان بأنَّه ‘‘خط َّية أصل َّية’’ هي عندما قتل جمموعة من البرش البدائ ِّيني األب الذي ولدهم

ٌ
أخالقي
قانون
وحيكمهم وصاروا يتوارثون هذا الذنب ،بدل أن يكون الذنب مصدره
ٌّ
وضعه اهلل (النارش).
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كل ما تعطيه احلقائق ا ُملختربة ا ُملبارشة .وهلا ِسم ٌة ِ
ِّ
واحد ٌة ُم َّيزة عىل
َ
ٍ
جتاه ُلهَّ .
إن األخالق َّيات املقبولة ما بني الناس ُيمكن أن
نحو ال ُيمكن ُ
َّفق
فإنا ك َّلها تت ُ
كثريا كام ُيدَّ عىَّ ،
ختتلف ،لكنَّها ال ختتلف يف أعامقها ً
ٍ
مجيع
يف حتديد
سلوك يفشل يف ممارستِه َمن يتق َّيدون هبا .وهكذا َي ِق ُ
ف ُ
ال َب َ ِ
ٍ
غريب عنهم ،بل هو
أخالقي
ش ُمدانني ،وذلك ليس عىل يد نظا ٍم
ٍّ

فإن َّ
يف الواقع نظا ُم ُهم ،ومن َث َّم َّ
نرص
كل البرش يشعرون بالذنب .ال ُع ُ
أخالقي ،بل
بمجرد وجود قانون
الثاين يف الدِّ ين هو الوعي ليس
ّ
َّ
دائم.
أيضا بوجود قانون
ً
دائم وينتهكونَه ً
أخالقي يعرتف به البرش ً
ٍّ
منطقي ،من حقائق اخلربة
هذا الوعي ليس استنبا ًطا منطق ًّيا ،وال غري
ٍّ

البرش َّية ا ُملبارشة؛ فإذا مل نُحرضه بأنفسنا إىل خربتنا البرش َّية ،فإنَّنا ال
هم مصدر جميئه إلينا وال كيف،
هم ال ُي ُ
مكن َف ُ
نَجده فيها .وهذا إ َّما َو ٌ
وإ َّما أنَّه إعالن.

األلوهي مها أبعد ما يمكن من
اخلربة األخالق َّية وخربة احلضور
ُّ
ٍ
ٍ
طويلة م ًعا
لفرتات
توجدا
أن تكونا األمر ذاته ،حتَّى َّإنام ُيمكن أن َ
دون إجراء ات ٍ
ِّصال ُمتبا َدل .ففي أشكال كثرية من الوثن َّية ،ال توجد
عالقة وثيقة ما بني عبادة اآلهلة ،واملناقشات األخالق َّية للفالسفة.

البرش ما
التطور
أ َّما املرحلة الثالثة من
يوحدُ
الديني فهي تنشأ عندما ِّ
ُّ
ِّ
ُ
األلوهي الذي يشعرون بالرهبة
بينهام ،أي عندما جيعلون احلضور
َّ
مر ًة أخرى ،ر َّبام يبدو
منه ،حام ًيا لألخالق التي يشعرون بوجوهباَّ .

ذلك لك ‘‘طبيع ًّيا’’ جدًّ ا .فامذا ُيمكن أن يكون طبيع ًّيا أكثر من أن
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البدائي الذي متلكته الرهبة واكتنفه الذنبَّ ،
أن ال ُق َّو َة
يعتقدَ اإلنسان
ُّ
ِ
طبيعي
نفسها ال ُق َّو ُة التي تُشعره بالذنب؟ وهذا ح ًّقا
ٌّ
التي تُره ُبه هي ُ
ٍ
واضحا بتاتًا.
بصورة طبيع َّية ،لك َّن ذلك ليس
للبرش ،أي أنَّه موجود
ً
َ
َّ
األلوهي ال ُيشبه
الفعيل لذلك الكون الذي يسكنه احلضور
السلوك
إن
ُّ
َّ

فاألول يبدو ُمرس ًفا وقاس ًيا
بتاتًا السلوك الذي تُطالبنا األخالق به.
َّ

َ
مع
واآلخر
وظا ًملا،
ُ
جل َ
يفرض علينا ال َع َ
كس َتا ًما .وال يمكن تفسري ا َ
ِ
حتقيق أمنية؛ فهو ال ُي ِّقق أمنية أحد .إنَّنا
ما بني االثنني عىل أنَّه َم ُض
َ
ال نرغب ولو ً
املجردة
القانون الذي ال تؤ َّيد ُسلطته
قليل يف أن نرى
َّ

ً
األلوهي.
والسلطة غري املتناهية للحضور
أصل ،وقد تس َّل َح
َّ
ّ
بالقوة ُّ
ومن بني ِّ
ينيَّ ،
فإن
كل القفزات التي َّات َذ ْتا البرش َّية يف تارخيها الدِّ ّ

إدهاشا .ليس من الغريب َّ
ً
أن أقسا ًما كثري ًة من
هذه القفز َة هي األكثر
اجلنس البرشي رفضتها؛ فاألديان غري األخالق َّية ،واألخالق غري

ُّ
ستظل ك ُّلها موجود ًة م ًعا .ر َّبام
الدين َّية (التي ليست هلا مرجع َّية دين َّية)،
هناك شعب واحد َّات ََّذ ،بوصفه شعبا ،اخلطو َة اجلديد َة ب َقر ٍار ِ
كام ٍل-
ً
ٌ
َ
ِ
ِ
مر العصور ِّاتذوها
وأقصدُ اليهود ،بل أقصدُ أفرا ًدا عظا ًما عىل ِّ
أيضا ،وفقط هؤالء الذين يتَّخذوهنا يصريون يف مأمن من ال ُفحش
ً

يت
والوحش َّية ال َّل َذين مت َّيزت هبام
ُ
رب الذا ِّ
العبادات غري األخالق َّية ،أو ال ِّ
جردة بال ِدين .وإذا حكمنا
البارد احلزين الذي ُيم ِّيز األخالق َّيات ا ُمل َّ
عىل ‘‘الشجرة’’ من ثامرهاَّ ،
فإن هذه اخلطوة تُثبِ ُت َّأنا خطوة نحو
الصحة.
املزيد من
َّ
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املنطق ال ُيربنا عىل ِّاتاذ تلك اخلطوةَّ ،
غم َّ
فإن من الصعب
أن
َ
ور َ
ُ

ووحدة الوجود (،)Pantheism
املقاومة؛ فحتَّى يف الوثن َّية (َ )Paganism

َ
نجد َّ
ومر ًة أخرى ،أقول
أن
ُعب عن نفسهاَّ .
دائم طري َقها لت ِّ
األخالق جتدُ ً
يكون جنونًا -جنونًا َمورو ًثا يف ِّ
ُ
َّ
وح َس َن الطالع،
إن هذا ر َّبام
كل ال َب َش َ
عىل ٍ
نتائجه اإلجياب َّية -أو لع َّله إعالنْ .
نحو غريب ،من ُ
وإن كان
حيث
ُ

ُ
مجيع الشعوب؛ َّ
ألن اليهو َد ُهم الذين
فباحلق،
إعالنًا
ِّ
تتبارك يف إبراهيم ُ
ٍ
ٍ
كاملة وواضحة ما بني ذلك ‘‘احلضور’’ الرهيب الذي
بصورة
َر َبطوا
للب’’.18
البار’’
حيرق قمم اجلبال،
ِّ
ِّ
و‘‘الرب ّ
‘‘املحب ِ ّ

ُ
التارخيي.
احلدث
أ َّما اخليط الرابع ،أو العنرص الرابع ،للدِّ ين ،فهو
ّ

رج ٌل يو َلدُ من بني هؤالء اليهود يقول إنَّه ابن اهلل ،أو إنَّه ‘‘واحد
فها ُ

مع’’ ذلك الرهيب ساكن اخلليقة ،و ُمعطي القانون
األخالقي .ويا َلُا
ّ
ٍ
بتساهل
عب ُيمكننا
ُ
من فرض َّية صادمة! ويا له من ختا ُلف ،بل هو ُر ٌ

أمر ٌ
ثقيل ح ًّقا! وهناك
مبا َلغ فيه أن نُخدَ ع بأن نتعامل معه بخفة وهو ٌ
ننظر إىل ذلك اإلنسان :إ َّما أنَّه جمنون هيذي
فقط نظرتان ُيمكن هبام أن َ
هذيانًا من نَو ٍع َمقيت ،وإ َّما أنَّه كان ،وال يزال ،ما َيدَّ عيه .ال يوجد

سج ُل َي ُ
ٌّ
عل من الفرض َّية األوىل َغري
حل وسط .إذا كان التاريخ ا ُمل َّ
فإن َّ
فعلت ذلكَّ ،
كل ما يدَّ عيه
مقبولة ،فيجب أن ختضع للثانية .وإذا
َ

املسيح ُّيون يصري ذا مصداق َّيةَّ -
أن ذلك اإلنسان ،الذي ُقتل ،ال يزال

ُ
ح ًّياَّ ،
تغيريا
العقل
وأن عند موته ،بطريقة ال يفهمها
ُّ
البرشي ،قد أجرى ً
 )18مزمور 88 :11
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و‘‘البار’’َّ ،
وأن هذا التغيري
الرب ‘‘الرهيب’’
حقيق ًّيا يف عالقتنا بذلك
ِّ
ِّ

هو ملصلحتنا.

والتساؤل بشأن ما إذا كان الكون كام نراه يبدو مثل َصن َعة خالق

الرش،
حكيم وصالح ،أو يبدو نا ًجتا من الصدفة البحتة أو عدم املباالة أو ّ
يعني أنَّك ت ِ
ُسق ُط من البداية َّ
املتضمنة يف املعضلة الدين َّية.
كل العنارص
َّ
ٍ
فلسفي بشأن أصل
جلدل
ليست املسيح َّي ُة هي النتيجة النهائ َّية
ٍّ
ٍ
ٌ
روحي لل َب َشية
إعداد
فاجع يأيت بعد فرتة
تارخيي
حدث
الكون ،بل هي
ٌ
ٍّ
ٌّ

وصفت ساب ًقاَّ .إنا ليست منظوم ًة علينا أن نو ِّفق بينها وبني احلقيقة
كام
ُ

ا ُملحرجة لألمل ،بل هي ذاهتا إحدى احلقائق ا ُملحرجة التي جيب توفيقها

مع أ َّية منظومة نض ُعها .وبصورة ما ،هي ختلق ُمعضل َة األمل َ
بدل أن
ٍ
ألن األمل ما َ
حت َّلها؛ َّ
جنب
كان ل ُيشك َِّل معضل ًة َّإل ألنَّنا تل َّقينا ،جن ًبا إىل
مع خربتنا اليوم َّية لذلك العامل املؤمل ،ما ن ُظنُّ ُه توكيدً ا ج ِّيدً ا َّ
أن احلقيق َة
النهائي َة عادل ٌة ُ ِ
وم َّبة.
َّ
ٍ
بصورة أو بأخرى،
أ َّما ملاذا يبدو يل ذلك التوكيدُ ج ِّيدً ا؟ كام َأ َش ُت
ٍ
املنطقي .لكن يف ِّ
مرحلة
كل
قد ال يصل اجلواب إىل ُمستوى اإلفحام
ِّ
يتمر َد اإلنسان .ويف ِّ
مر ٍة
من مراحل ُّ
كل َّ
تطور الدِّ ين ،كان ممُكنًا أن َّ
السخف.
يتمرد فيها ،وإن كان يامرس ُعن ًفا ُتا َه طبيعته ،فإنَّه ال ُيامرس ُّ
َّ
ُ
اإلنسان عينَيه الروح َّيتَني عن رؤية احلضور
غمض
دائم أن ُي َ
ُيمكن ً
َ
يفرتق عن نصف ُّ
الشعراء العظام
األلوهي ،وذلك إذا كان ُمستعدًّ ا ألن
ّ
واألنبياء يف جنسه ،أو ينفصل َعن طفولته ،وعن ُعمق خربته الروح َّية
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حيسب َّ
أن
أيضا أن
الطازجة وغناها عندما ال جيري قمعها .و ُيمكنه ً
َ

األخالقي َم ُض َوه ٍم ،ومن َث َّم فهو َي ُ
َفس ُه عن األرض َّية
القانون
فصل ن َ
َّ
اإللوهي
يرفض ِّاتاد احلضور
رتكة لإلنسان َّية عمو ًما .ويمكنه أن َ
ِّ
املش َ
َّ
قوة احلياة
بالبار أخالق ًّيا،
ويظل بربر ًّيا يعبدُ اجلنسان َّية ،أو املوتى ،أو َّ
ِّ

الغاشمة ،أو ا ُملستقبل .لك َّن تكلفة ذلك باهظة .وعندما نأيت عند املح َّطة
النهائ َّية ،وهي ‘‘الت ََج ُّسد
التارخيي’’ الذي هو التوكيد األقوى ،فإنَّنا نجدُ
ّ

َ
َّ
األديان من البداية،
الكثري من األساطري التي َس َكنَت
القصة تُشبه
أن َّ
َ

ويف الوقت نفسه ،ليست مثل تلك األساطريَّ .إنا غري قابلة أن خيرت َقها
ُ
َ
نكون نحن َمن اخرت َعها .فهي ال
العقل وا َملنطق؛ لذلك مل يكُن ممكنًا أن

البدهيي واملشبوه الذي يم ِّي ُز اإليامن بوحدة الوجود أو
تتمت َُّع بالوضوح
ِّ
يميز فيزياء نيوتن .لكنَّها تتميز بِ ِس ٍ
امت عشوائ َّية وغري خاضعة لقوانني.
َّ
ُ َ ِّ
َّإنا تلك السامت التي ُيع ِّلمنا العلم احلديث أنَّنا جيب أن نتعا َي َش معها
خيضع لتفسري متجانس ،والذي
يف هذا الكون العنيد الذي يبدو أنَّه ال
ُ

تتكون فيه الطاقة من مقادير صغرية من الكم ،ال يستطيع أحدٌ التن ُّبؤ
السعة ليست دون حدود ،والتنا ُقص الذي ال
بسلوكها ،وحيث ُّ
حقيقي نحو
يتحرك يف ِّاتاه
رجعة فيه للطاقة احلرار َّية جيعل الزمن
ٍّ
َّ

قصة درام َّية
يتحرك مثل َّ
هناية حقيق َّية ،وأنَّه ليس ساكنًا وال دائر ًّيا ،بل َّ

هلا بداية وهناية حقيق َّيتان .وإذا كانت تأيت إلينا رسالة من جوهر هذا
ِ
السامت الدرام َّية اجلاحمة
الواقع ،فيجب أن نتو َّقع أن نجدَ فيها هذه
مسارا دائم العصيان عىل التو ُّقع ،وهي السامت التي
والتي تتَّخذ
ً
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يس .أس .لويس

املسيحي .إنَّه يتم َّيز بلمسة الس ِّيد -ذلك املذاق اخلام
نجدها يف اإليامن
ّ

والذكوري 19للواقع ،الذي مل نصنعه ،ويف واقع األمر ،مل ُيصنع بصورة
ِّ
خاص ٍة لنا ،لكنَّه يصدمنا يف وجوهنا .وإذا كنَّا عىل هذه األُ ُسس ،أو
َّ

عىل ُأ ُس ٍ
املسار الذي اقتيدت فيه اإلنسان َّية ،ونصبح
س أخرى ،نتت َّب ُع
َ
ٍ
مسيح ِّيني ،فسوف ِ
عندئذ ‘‘معضلة’’ األمل.
نواجه

 )19بالطبع إذا كان لويس يعيش بيننا ويقول مثل هذا الكالم ،لكان قد ُِّإتم بالعنرصية
بالذكوري ُهنا الذي ال يميل للحساس َّية والذي يواجه
والشوفينية الذكور َّية .لكنه يقصد
ِّ

األشياء كام هي بقدر من اخلشونة الواقع َّية (ا ُملرتجم).
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