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التقديم
بقلم لورِن وينر )(Lauren Winner

م�سيحية؟
كيف يحيا املرء حيا ًة
َّ
تلخي�ص
وميكن
هذا هو ال�س�ؤال الذي يجيب عنه كتاب ‘‘ ِّقدي�سون وخط�أة’’ُ .
ُ
القدي�سني.
تقنية واحدة:
أخالقي هو �سرية ِّ
ُ
�إجابة هذا ال�س�ؤال يف جملة َّ
الالهوت ال ُّ
كيفية َع ِ
امل�سيحية بقائمة من
ي�ش احلياة
�أو ب�صيغة �أخرى ،ال ُي ُ
َّ
جاب عن �س�ؤال َّ
امل�سموحات واملمنوعات .بل ُيجاب عنه بال َّنظر �إىل ِ�س َ ِي حياة الذين عا�شوا
متجاوبني مع ي�سوع امل�سيح.
الحظت
أطرح بع�ض الأ�سئلة بينما �أقر�أ هذا الكتاب .فقد
ُ
ُ
وجدت نف�سي � ُ
ت�ساءلت:
متنوعة .لك ِّني
ُ
بب�ساط ٍة � َّأن احليا َة املُعا�شة بتجاوب مع ي�سوع امل�سيح تبدو ِّ
هل هناك � ُّأي �شيء م�شرتك يف ِ�س َي حياة الأخ لورن�س ) (Brother Lawrenceو�صويف
تنوعها ال�شديد؟ عندما
غم ُّ
�شول ) (Sophie Schollو�سي� .أ�سِ .لوي�س )ُ (C.S. Lewisر َ
تتكرر ما
ننظر �إىل ِ�س َي حيا ٍة �أ�شخا�ص عا�شوا متجاوبني مع ي�سوع ،فهل هناك �أُ ُطر َّ
مثلَّ � ،أن ِ�س َي احلياة املتجاوبة مع ي�سوع ُتعا�ش بال�ضرورة
بينهم؟ بدا يل و�أنا �أقر�أً ،
كنت تعي�ش متجاوبًا مع ي�سوع� ،سيبدو لك العامل
يف عالقة َّ
حمددة بالعاملْ � .إن َ
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عما يبدو جلريانك ،الذين ُي�ضون � َّأيامهم منتبهني �إىل �سوق الأ�سهم �أو
خمتل ًفا َّ
املجلَّة ال�ساخرة نيويوركر )� ،(New Yorkerأو �إىل ال�شيطان ،بدلَ االنتباه �إىل ي�سوع.
تعي�ش متجاوبًا مع ي�سوع� ،ستنظر �إىل نافذتك وترى عاملًا خلقه اهلل .و�سرتى
كنت ُ
� ْإن َ
القوي ،لك َّنك �سرتى امل�صلوب ُمقا ًما .ولأ َّنك ترى هذه
ال�ضعفاء م�صلوبني على يد ِّ
الأمور -حيث �إ َّنك ترى العامل ٍ
بعيون ُم َّثبتة على ي�سوع– �س ُت ِّنظم حياتك على نح ٍو
االقت�صادية وحالة ال�سوق.
خمتلف عن جارك الذي ُي ِّثبت عي َنيه على التحليالت
َّ
فغالبا ما يهز�أون
ول َّأن ِّ
القدي�سني ينظرون ويتجاوبون على نح ٍو خمتلف مع ما َيرونهً ،
وغالبا ما ال يهد�أون ح َّتى يف�ضحوا ما
يتقيدون بهاً .
بالأعراف والتقاليد املح ِّل َّية ،وال َّ
أخالقيا .وقد ي�ؤ ِّدي هذا �أحيانًا �إىل اع ِتقالهم و َق ْتلهم.
لي�س � ًّ
يعي�شون يف عالقة غريبة بالعامل ،فقد تكون دعوتهم �إىل
القدي�سني
َ
ول َّأن ِّ
تت�سبب بالفعل يف ال�شعور
حياتك � ًأمرا خاد ًعا؛ ل َّأن القراء َة عن ِّ
القدي�سني قد َّ
الداخلية التي ت�صاحبني يف
بالي�أ�س .لقد قر� ُأت عن بطولة �صويف �شول و�أ�صواتي
َّ
اليومية ت�صرخ وتقول�‘‘ :إذا كان املقيا�س هو مواجهة هتلر ب�إقدام والإعدام
جوالتي َّ
ي�ش مثل ي�سوع امل�سيح؟
بحق ال َع َ
بتهمة اخليانة ،فلماذا ال تعرتفني �أ َّن ِك ال حتاولني ٍّ
الغذائية املُعلَّبة �إىل الكني�سة يف الأحد الأ َّول
إح�ضار املوا ِّد
� ِأنت ح َّتى ال تتذكَّ رين � َ
َّ
لتف�سر يل � ِّأن �أبدو
من ال�شهر’’ .وبعدها تنطلق �أ�صوات عقلي
الداخلية يف �سباق ِّ
َّ
عيد م�شاهدة مو�سم من
م�سيحية بائ�سة،
امل�سائية� ،أن �أُ َ
ُ
علي بدلَ ال�صالة َّ
َّ
وتقرتح َّ
م�سل�سل ‘‘هاو�س �أوڤ كاردز’’ ).(House of Cards
تقريبا)� :أنا
�إليك مبا جتاوب هذه الأ�صوات (�أو هذا ما �أُجيب به معظم الوقت ً
أكن
ال �أقر�أ عن ِّ
القدي�سني ملُحاكاتهم .بل �أقر�أ عنهم لأ َّنهم ُيرونني � ًأمرا ما عن نف�سي .ول ْ
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أ�سيزي
�صريحة� :أنا ال �أريد ح ًّقا �أن �أعي�ش مثل فرن�سي�س ال ّ
القدي�سني م�ساعدتي يف النظر �إىل حياتي
�أو الأ ِّم ترييزا .لك ِّني �أريد من ه�ؤالء ِّ
الريڤوي )،(Aelred of Rievaulx
راهب القرن الثاين ع�شر �إيلرد
َعرب منظارهمً .
ّ
مثلُ ،
أن�ضم �إىل دير ،لك َّنه
والذي كتب ر�سال ًة عن ال�صداقة نافعة �إىل الآن ،ال ُيلهمني ل َّ
قد ي�ساعدين �أن �أرى نوع الأ�صدقاء الذي �أم ِّثله� .أ َّما راهب القرن ال�سابع ع�شر الأخ
لورن�س ،والذي تعلَّم يف �أثناء �سنوات اخلدمة يف مطبخ الدير ،فيقولِّ �‘‘ :إن �أفعل
حمبته’’ .فهو ي�ساعدين كي �أرى كيف
القليل هلل� ،إذ �أقلب فطائر الپانكيك لأجل َّ
العادية يف حياتي.
ُي ِّغي ي�سوع الأمور ُّ
نيوية َّ
الد َّ
القدي�سني الذين يلفتون انتباهك .لن
بينما تقر�أ هذا الكتاب ،الحظ ِّ
واحد �أو اثنان منهم.
يلفتوا كلُّهم اهتمامك بالت�أكيد ،بل َّربا يفعلُ ذلك ٌ
القدي�سني الذين ال يجتذبونك؛ فقد ي�ستخدم الروح القد�س
(الحظ � ً
أي�ضا ِّ
�سيكون
لي�سرتعي انتباهك �إىل �أمر حتتاج لأن تراه)� .أعتقد �أ َّنه
ا�ضطرابك
ُ
َ
َ
و�سيكون ه�ؤالء
لكلٍّ م َّنا يف حياته ثالثة �أو �أربعة ِّقدي�سني نعي�ش معهم ُبعمق.
ُ
موهوب ب�صور ٍة خمتلف ٍة
ف�ضلهم �أنا؛ لأ َّنك
عمن �أُ ِّ
القدي�سون َّ
ِّ
ٌ
املف�ضلون خمتلفني َّ
يقدمهم اهلل ،لكي
ع ِّني ،ولأ َّنك تعاين بطريقة خمتلفة � ً
القدي�سني ِّ
أي�ضاَّ � .أي ِّ
حمددة
حمددة داخلك ُوي�صقلوها ،وي�ساعدوك على �إنارة معاناة َّ
ُينريوا مواهب َّ
وي�سريوا معك يف رحل ِة ال َّتعايف؟
أي�ضا؛ عن اهلل لأ َّنك عندما
يتنا َولُ هذا
ب�شرا ،لك َّنه يتكل َُّم عن اهلل � ً
ُ
الكتاب ً
ِّ
تفكر يف � ِّأي �شيء -ڤريو�س �أو كعكة �شوكوالتة� ،أو ع�صفور– يف النهاية �سرتى
وينطبق هذا الأمر على
يعك�س هذا ال�شيء خالقه.
ُ
�شي ًئا ما عن الطريقة التي بها ُ

)(Francis of Assisi
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الكعكة والع�صافري ،لك َّنه بالأحرى ي�سري على الب�شر على وجه اخل�صو�ص.
�شخ�صا كان متجا ِوبًا يف
� َّإن الب�شر خملوقون على �صورة اهلل ،لذا عندما �أتذكَّ ر ً
حياته بالكامل مع ي�سوع� ،أرى كيف تبدو �صورة اهلل و�شبهه يف عامل كهذا.
متحر ًرا
أ�سيزي ً
لن َّتخذ فرن�سي�س ال َّ
مثل .لقد و َهب كلَّ ما ميلك ً
تقريبا ،وكان ‘‘ ِّ
من املمتلكات’’ ،كما ي�صفه هذا الكتابَّ � .إن �صورة فرن�سي�س وهو يهب �أمواله
وكتبه ومالب�سه و�أحذيته ُتريني �شي ًئا ما عن حياتيُ -ت ِّنبهني �إىل �شعوري املُزمن
أ�شياء �أمتلكها .لك َّنها ُتريني
التربع ب� َ
بالتملُّك ،واندفاعاتي التي ال ُي َّعول عليها عند ُّ
أي�ضا �شي ًئا عن اهلل الذي ي�شرتك فيه فرن�سي�س؛ �إذ ِ
تظه ُر حياة فرن�سي�س � َّأن اهلل
� ً
إمكانية التملُّك و ُيقلِّ�صها
يتجاوب مع عامل فيه ُيكن امتالك الأ�شياء ب�أن ُي َّ
حج َم � َّ
احلد الأدنى .ول َّأن حياة فرن�سي�س الأ�سيزي والأ ِّم ترييزا و�صويف هي حياة يف
�إىل ِّ
ي�سوع ،ف�إ َّنها ُترينا �شي ًئا عن ي�سوع نف�سه.
القدي�س رقم ٣١
وقدي�سة ُتكى ق�ص�صهم هنا ،لكن ِّ
هناك ثالثون َّقد ًي�سا ِّ
تبئ وراء هذه ال�صفحات :م�ؤ ِّلفة الكتاب ،كارين مار�ش ) ،(Karen Marshالتي
ُم ٌ
خا�ص �إىل روحها .ففي �شهادتها عن
ت�سمح ِّ
للقدي�سني مبوهبتها ب�إ�ضافة مذاق ٍّ
ُ
امل�سيحية .ففي كلِّ جيل ،هناك
القدي�سني ،ر�سمت برباعة بع�ض خطوات الرق�صة
ِّ
َّ
م�سيحيون �سمحوا لأنف�سهم ب�أن ِّ
خا�صا ،وه�ؤالء
القدي�سون فيهم
ً
ي�شكل ِّ
ت�شكيل ًّ
ُّ
لبقيتناَّ �( .إن تغيري ٍ
�شخ�ص عظيم مثل �أغ�سطينو�س
مدعوون �إىل تقدمي ِّ
ُّ
القدي�سني ِّ
القدي�س �أنطوين
تغيا بقراءتهما �سرية ِّ
كان ب�سبب و�صف �صديق واحد ل�صدي َقني َّ
) .(St. Antonyبكلمات �أخرى ،ح َّتى ال�شهادة غري املبا�شرة اجلريئة عن ت�أثري حياة
تقد ُم يف هذا
القدا�سة ميكن �أن يكون َّفع ًال)َّ � .إن موهبة كارين
ا�ستثنائية� ،إذ ِّ
َّ
للقدي�سني الأمناء من الأزمنة
الكتاب نو ًعا من
الواقعية ال�ساحرة التي بها ت�سمح ِّ
َّ
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املا�ضية بال�سري بيننا يف حياتنا املتقلقلة يف القرن احلادي والع�شرين .وهناك ِّقدي�س
هو الثاين والثالثني� ،أو على الأقلِّ هو ِّقدي�س يف طَ ور الت�شكُّ ل– وهو �أنت � ُّأيها
القارئ.
رفقاء ِّقدي�سني ،وليته ُي َ
ريك
ليت كتاب ‘‘ ِّقدي�سون وخط�أة’’ يعينك كي جتد َ
إمكانية َع ِ
ي�ش حيا ٍة متجاوب ٍة مع اهلل الذي خلقك وافتداك ،وهو
� ً
أي�ضا �شي ًئا عن � َّ
ع�ض ُدك ال َآن.
ُي ِّ
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َّ
مالحظات من مفت َرق ُّ
ٌ
الطرق

ي�سري على الدرب،
ؤمن بامل�سيح هو
ُ
�إنَّ امل� َ
ال�شخ�ص الذي ُ
ح َّتى لو مل يقطع م�ساف ًة طويل ًة عليه.

�إنَّه ذلك ال�شخ�ص الذي ميلك فكرة ولو باهتة وغري ُمكتملة
عن ذاك الذي يجب تقدمي ال�شكر له.

فردريك بو�شرن )(Frederick Buechner

ٍ
جلي ًة ،وعن
ترعرعت على ق�ص�ص مدار�س الأحد عن م�ؤمنني �أتقياء تركوا
ُ
ب�صمات َّ
ر�سلني �شُ جعان مثل وليم كاري ) (William Careyالذي �أبحر من �إنكلرتا بعي ًدا �إىل
ُم َ
أمورا
الهند ،غري �آب ٍه باملخاطرِّ ،
أمورا عظيمة من اهللُ ،ون ِّرب � ً
وم�شج ًعا � َّإيانا �أن ‘‘نتوقَّع � ً
ألقيت نظرة على مذكِّ راتي يف الطفولة الباكرة �ستقر�أ�‘‘ :أريد
عظيمة لأجل اهلل’’ .لو � َ
أ�ضمد اجلراح الناجتة من هجوم �أ�سد،
ر�سلة �إىل �أفريقيا’’ .كنت �س� ِّ
�أن �أكونِّ :ممر�ضة ُم َ
و� ُ
لي�صبح م�ستقبلي.
أعظ باخلال�ص دون خوف -كان هذا
َ
17
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وتبدلَت �أحالمي من
بعد �سنوات من ذلك،
در�ست الفل�سفة يف اجلامعةَّ ،
ُ
رومان�سية تت�أ َّمل ِ�س َي �أ�شخا�ص مثل تريز دو ليزيو
الريادة يف مهنة ِّطب َّية �إىل ر�ؤى
َّ
) (Thérèse of Lisieuxو�سكوال�ستيكا ) .(Scholasticaفقد كانت حت ِّفزين فكرة
الغريغورية التي ُتغ َّنى
املتوحدة وجودتها ،وذلك الإيقاع الهادئ للرتاتيل
الراهبة ِّ
َّ
أي�ضا فكرة تخ�صي�ص ٍ
وقت للقراءة
يف كني�سة �صن ِلت ) ،(Sunlitكما كانت جتتذ ُبني � ً
مكون من اخلبز الطازج و�أنواع ا ُجلنب
خا�صة بالغ ِة ِّ
يف غرف ٍة َّ
ال�صغر ،مع ع�شاء َّ
لكن ل ِّأن ابن ُة
خ�شبية ،من خ�شب القرو امل�ضغوطْ .
املختلفة املو�ضوعة على طاولة َّ
الدير �أكرث من �صورة ُمب َهمة ا�ست َقي ُتها من فيلم ‘‘�صوت
خادم
ّ
معمداين ،مل ُيكنِ َّ
املو�سيقا’’ ).(The Sound of Music
البطولية والر�ؤى الباهرة يف حياتي هذه ال َّأيام .وبدلَ
أ�شهد الأعمال
نادرا ما � ُ
ً
َّ
ّ
وال�شك ،ويف
يطوف– ف�أحيانًا يعلَق يف دائرة الت�شتيت واخلوف
ذلك ،يظلُّ قلبي ُ
� ٍ
ل�ست ِّممر�ضة وال امر�أة
أحيان �أخرى َي�صلُ �إىل الثقة واال ِّت�ساق والرجاءِّ � .إن ُ
�سمى ‘‘�آفاق
بدوام كامل ،بل
مكر�سة ٍ
ُّ
وجدت � َّأن مهنتي �أخذَ تني �إىل هيئة ُت َّ
َّ
ومقرها بونهوفر
الهوتية’’ ) ،(Theological Horizonsوهي هيئة غري َّ
َّ
ربحية �أُديرهاَّ ،
ُ
هاو�س ) (Bonhoeffer Houseبالقرب من َح َرم جامعة ڤريجينيا ،حيث �أع ِّلم طَ لَبة
أوجههم ،كما �أ�ست�ضيف الباحثني و�أع�ضاء املجتمع .وعائلتي
الك ِّل َّية و�أطعمهم و� ِّ
تتكون من زوجي ،ت�شارلز ،وهو پروفي�سور يف جامعة ڤريجينيا ،ولدينا ثالث �أطفال
َّ
الدوام
ألفية الثالثةُ ،هم هرني وويل ونان– و ُهم ُيبقونني ُمنهمكة على َّ
من مواليد ال َّ
اليومية’’ .فمع كلِّ �صباح
يف ما َّ
�سمته كاثلني نوري�س )‘‘ :(Kathleen Norisالألغاز َّ
تبد�أ حلقة جديدة من رحلة بال خرائط.
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بت
�صاح ُ
يف �أثناء حياتي؛ وحيث � َّإن ُ
ر�سلةَ ،
�صرت �أ ًّما ال راهبة ،و ُمع ِّلمة ال ُم َ
امل�سيحي،
روحيون من التقليد
‘‘جماع ًة’’ من امل�ؤمنني ال ُقدامى– و ُهم مر�شدون ُّ
ّ
و�أتباع لي�سوع ،وقد حفظوا الإميان يف �أزمنتهم و�أماكنهم .فما بد�أ بو�صفه درا�س ًة
�شخ�صية
�صار خرب َة قراءة
مثاليا،
َّ
روحي ٍة بارزة َ
فكري ًة� ،أو ح َّتى �إعجابًا ًّ
َّ
ل�شخ�صي ٍات َّ
َّ
والقوة التي
فكثريا ما �أده�شتني على مدار �سنوات حياة اال ِّت�ضاع َّ
قلبية عميقةً .
َّ
أكت�شف الكثري
عا�شها ه�ؤالء القدماء .ح َّتى الآن ،و�أنا جال�سة يف غرفة معي�شتيُ � ،
ت�ضم م�ؤمنني من ح َق ٍب بعيدةَ .ف ُهم ُينريون خيايل،
من عالقاتي غري املتوقَّعة التي ُّ
داعني � َّإياي �إىل �أمو ٍر �أعظم ،ح َّتى عندما ميتلئ حو�ض املطبخ بالأطباق امل َّت�سخة،
وعندما يحني موعد دفع ال�ضرائب ،وعندما �أن�سى �أن �أُ�ص ِّلي.
الفرن�سي
فبينما كان الأخ لورن�س ُي ِّنظف الأواين وال�صحون يف مطبخ الدير
ِّ
يف القرن ال�سابع ع�شر ،تعلَّم ممار�سة ح�ضور اهلل املريح .ورغم �إحباطه ب�سبب الف�شل،
الروحية �سنة تلو الأخرى ،و�إذ بي �أرى
ا�ستمر ب�إ�صرار يف ممار�سة ان�ضباطاته
فقد
َّ
َّ
الروحية ب�سرعةَّ .ثم �أقابل �أماندا بريي
ريد بلوغَ ال َّن�شوة
مقدار عدم �صربي؛ �إذ �أُ ُ
َّ
غم
�سميث ) ،(Amanda Berry Smithتلك املر�أة التي ُو َلدت حتت
َّ
العبوديةُ ،ور َ
أمريكيني
ذلك ،فقد كانت ُت�ص ِّلي طَوال طريقهاُ ،مرجتفة خوفًا ،لتعظَ َّ
بقوة اهلل لل ِّ
كال�سيكيًّ � ،أيا كان
م�سيحي
قارات العاملَّ � .إن كلَّ
ذوي الب�شرة البي�ضاء ،وتكرز يف َّ
ٍّ
ٍّ
وجتاوب ب� ٍ
إخال�ص� .أن �أعرف ق�ص�صهم
جد فيه ،تقابل مع اهلل بنف�سه،
القرن الذي ُو َ
َ
امل�ستمر هلل� .إ َّنهم ُي ِ
ح�ضرون �إ َّيل الر�ؤية
هو �أن �أرى خرباتي ال َّآنية يف َ�ضوء احل�ضور
ِّ
الروحية الناب�ضة باحلياة.
أي�ضا عالمات احلياة
والهدوء والرجاء ح َّتى �أحمل �أنا � ً
َّ
�صرون يف البداية على
لقد قر� ُأت كلمات
ِّ
امل�سيحيني امللتزمني ،ويبدو �أ َّنهم ُي ُّ
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التاريخيني
أكونَّ � .إن ه�ؤالء الأ�شخا�ص املخ ِل�صني
الرب �أكرث َّمما ميكنني �أن � َ
حياة ِّ
ِّ
القوية .وهناك من
الذين ندعوهم ‘‘ ِّقدي�سني’’ ُهم مناذج للإميان الفائق وال�شجاعة َّ
أبدي ‘‘ ِّقدي�س’’ .و�آخرون عا�شوا
طوبتهم الكني�سة
الكاثوليكيةُ ،وعرفوا باللقب ال ِّ
َّ
َّ
نتخيلها �سوى على الأعمدة والتماثيل.
التقية التي ال ي�سعنا � َّإل �أن َّ
مثل هذه احلياة َّ
هذا النوع من التبجيل دف َع دورثي داي ) ،(Dorothy Dayاملدافعة املقدامة عن
الفقراء ،لتقول‘‘ :ال َت ْدعوين ِّقدي�سة؛ ف� ِّإن ال �أريد �أن ُي َ
علي ب�سرعة بهذه
حكم َّ
مليا’’.
ال�سهولة دون التفكري ًّ
إن�سانيتهم.
القدي�سني القدامى
وبينما �أقرتب من ق�ص�ص ِّ
ال�شخ�صية� ،أُقابلهم يف � َّ
َّ
قد ُيطلق عليهم لقب ‘‘ ِّقدي�سني’’ لك َّنهم ال يزالون ُخطاة ِ
جماهدين و�ساعني �إىل
فو�ضوية
احلق � ً
ِّ
أي�ضا .فعندما َّ
يتحدثون على مدار القرون ،تكت�شف � َّأن حياتهم كانت َّ
علمت � َّأن الأ َّم ترييزا املُبت�سمة ،التي
(وربا �أكرث فو�ضى من حياتي) .فقد ُ
مثلي َّ
رت ل�سنوات ب� َّأن �صلواتها
تخدم الفقراء املح َت َ�ضرين يف كالكوتا )� ،(Calcuttaش َع ْ
البائ�سة قابلَها �صمت اهلل .كما � َّأن املُ ِّفكر البارز واملُدافع عن الإميان �سي� .أ�س.
للح ْمقى.
وع�شرينياته ُمقتن ًعا � َّأن
لوي�س ،عا�ش �سنوات املراهقة
امل�سيحية هي َ
َّ
َّ
يت �إىل ما هو �أبعد من ر�ؤية ه�ؤالء النا�س ب�صفة ِّقدي�سني خارقني
لقد تخطَّ ُ
الواقعية.
مثاليني على درب م�سرية احلياة
ُم َّ�صنني،
ُ
وتقابلت معهم ب�صف ِة رفقاء ِّ
َّ
�إ َّنهم ُمر�شدون حكماء للإميان �إذ َ�سلكوا الطريق قبلي� .إ َّنهم �إخوة و�أخوات �أكرب
ي�شجعونني و ُيطمئنونني بق�ص�صهم عن املثابرة واال�ستك�شاف.
م ِّني ِّ
أ�صر ب�أ�سناين
عندما �أجد نف�سي حائرة �أو تائهة يف �شوارع مدينة � َّ
أجنبية� ،أو � ُّ
�صباحا ،ت�أتيني كلماتهم الباعثة على
رحب بها و�صلتني ً
ب�سبب فاتورة غري ُم َّ
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أح�سب ُوجو َد
االطمئنان� .إ َّنهم ال ي�شعرون بال�صدمة عندما � ُّ
أحتد على �أوالدي �أو � ُ
زوجي من املُ�سلَّمات .ويف �أوقات �أف�ضلُ ،يذكِّ رونني � َّأن اهلل هو َمن يعطي وق ًتا
أجل�س يف ٍ
�صمت مع �صديقة ُم َّقربة .ف�سواء يف
للراحة لأنام يف دفء ال�شم�س� ،أو ل َ
حلظات القلق �أو الإحباط �أو الوحدة� ،أم يف �أوقات الراحة واالحتفاالت املُبهجة،
القدي�سون وا ُخلط�أة كيف �أ�شعر.
يعلم ه�ؤالء ِّ
ُ
هل �أنا قُدوة يف الإميان؟ (الإجابة الأمينة هي ال) بينما كنت � ِّأفكر ذات َّمرة
�أ َّنني يجب �أن �أجتهد كي �أبدو مثل م�ؤمنني ‘‘ناجحني’’ �آخرين يف حياتي و�أ�سلك
رت ب�سبب �أمر كتبه توما�س مريتون ) (Thomas Mertonذات
حتر ُ
و�أومن مثلهم متا ًماَّ ،
أعجب به
التقي الذي � ُ
َّمرة�‘‘ :أن �أكون ِّقد ًي�سا يعني �أن �أكون نف�سي’’ .ال ال�شخ�ص ُّ
واملميز
ب�شدة ،بل نف�سي� .أرى نف�سي الآن وقد
َّ
ُّ
انخرطت يف عمل اهلل املبدع املُحيي َّ
القدي�سني �أنا؟
نوع من ِّ
َّيف ،وقد افتداين امل�سيح لأمو ٍر �صاحلةَ .من يعل َُم � ُّأي ٍ
تنوعهم� ،أتعلَّم
ب�سبب تلك املجموعة القدمية من ِّ
القدي�سني وا ُخلط�أة ،بكلِّ ُّ
الروحانية الأ�صيلة– عن الإميان بو�صفه رحل ًة ما بني ال�صراعات
درو�سا عن مزايا
ً
َّ
النورت�شية (Julian
احلقيقية� .إذ �أجد �أ َّنه كان جلوليان
والقوة
وال�ضعف ،وعن َّ
احلرية َّ
َّ
َّ
)� of Norwichآمال مثل �آمايل ،و� َّأن مارتن لوثر )� (Martin Lutherصارع مع القلق
�صح ًّياِّ � .إن
�ضي ،و� َّأن تعاليم بنيدكتو�س ) (Benedictجتلب �إىل يومي �إيقا ًعا ِّ
َ
املر ِّ
ي�شجعونني بحكمة عميقة
إن�سانية يف الإميان �إىل �أق�صى ٍّ
حد ،و ُهم ِّ
�صديقة لنماذج � َّ
لكن ميكن بلوغها.
الروحية� .إ َّنه اعرتافاتي وتو�صيفاتي
عد هذا الكتاب ُمذكِّ رات من م�سريتي
ُي ُّ
َّ
ل�شخ�صي ٍات قابل ُتهم على الطريق ،وت�أ ُّمالت غري مكتملة عن حماوالتي
ال�سريعة
َّ
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ذاتية كاملة هنا .فلن ُرتك هذا العمل للم� ِّؤرخني.
ل َفهم كلِّ هذا .لن َ
جتد ثالثني �سرية َّ
القدي�سني– ب�صراعاتهم و�أفراحهم
أخبكَ ببع�ض ق�ص�ص َحياة ه�ؤالء ِّ
وبعد �أن � ِ َ
و�أفكارهم الثاقبة– وبعد انفتاحي بكتابة الدرو�س التي تعلَّم ُتها ،فرجائي هو �أن
أي�ضا.
تكت�شف � َّأن نعمة اهلل املُخ ِّل�صة واملُر�شدة واملُ ِّغية متاحة لك �أنت � ً

22

َّ
األول
الجزء

طرح األسئلة
ُ
’’هكذا َ
الر ُّ
َب:
قال ّ
ِقﻔوا ع َلى ُّ
ُ
الط ُر ِ
وانﻈروا،
ق
ل َ
الس ُﺒ ِ
ديم ِة:
واسألوا عن ُّ
الق َ

أين هو َّ
ريق الﺼا ِل ُﺢ؟ وسيروا ِ
الط ُ
فيه،
راح ﹰة لن ِ
ُفوس ُك ﹾم.‘‘...
فتﺠِ دوا َ
)إرميا (١٦ :٦

سورين كيركيغارد
١٨٥٥ - ١٨١٣

ٌ
نزهة طويلة
فعل م�ساعد هو �أن ُت�ص ِّلي.
�أك ُ
رث ٍ
عبقري حقًّا .بعدها ال ُيخطئ املرء بتاتًا.
أمر
ٌّ
هذا � ٌ

بدايات ُمنع�شة وتوقُّعات
يف بيتنا يح ُني موعد العام اجلديد يف �شهر �آب�/أغ�سط�سٌ .
درا�سي جديد يف ت�شارلوت�سڤيل ) .(Charlottesvilleهذا ال�صباح،
عظيمة :ف�صلٌ
ٌّ
الثانوية ،يف حني يهر ِول زوجي ت�شارلز ليطب َع
تقف نان ً
خارجا للذهاب �إىل املدر�سة َّ
ين،
منهاج املا َّدة
يقدمها يف اجلامعة .و�أنا �أنظر �إىل التقومي الإلكرتو ِّ
الدرا�سية التي ِّ
َّ
ال�شهور املقبل َة مظلَّل ٌة متا ًما ،فودا ًعا َلك َ�سل ال�صيف!
تبي � َّأن
ُ
حيث َّ
َ
خر ًيجا عرب باب بونهوفر هاو�س
�سيمر �س ُّتون ِّ
بعد ثالث �ساعات من الآنُّ ،
تقليدية يوم اجلمعة
منزلية �صارت َّ
) .(Bonhoeffer Houseالكلُّ جائع لوجبة غداء َّ
قوي َة املذاق .يف الثواين
ُهناِّ .
خمن من الطاهي؟ قبل �أن �أبد�أ بالالزانيا� ،أطلب قهو ًة َّ
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الب� ،أقف ثابتة و�أتلو �صالة �سورين كريكيغارد:
حبات ُ ِّ
القليلة التي ي�أخذها طحن َّ
�ضحية التفكري اخلانق ،بل ع ِّلمني �أن �أتن َّف�س
‘‘ع ِّلمني يا ُّ
رب � َّأل �أجعلَ من نف�سي َّ
�شهيق وزفري.
عمي ًقا يف الإميان’’ .و�
خرجهٌ -
َ
نف�سا عمي ًقا و�أُ ُ
أ�ستن�شق ً
حلظات ،وها قد انتهيت َّمرة �أخرىُ ،ت ِّن�شطني الأفعال وقوائم املهام املطلوبة
ُّمتر ٌ
لدي عزمية كافية ل ُتبقيني م�شغول ًة طَوال اليومَّ � .إل
اليومية .عاد ًة ،تكون َّ
وامل�شاريع َّ
� َّأن �أ�شعر يف الآون ِة الأخرية بوخ ٍز يف �صدري� -شعو ٍر مفاجئ من عدم الراحة
يكمن حتت ال�سطح .وهنا جتتذبني من جديد ن�سخة قدمية �أقتنيها لكتاب ‘‘�صالة
كريكيغارد’’ )� .(The Prayer of Kierkegaardأنا بطيئة يف االعرتاف ب�أم ٍر يعرفه
م�ؤمنون كثريونَّ � :أن ا�ستغراقَ الوقت يف ال�صالة ،وق�ضاء وقت مع اهلل ،هو رجائي
الوحيد لأجد ال�سالمَّ � .إن ال�صالة جتلب احلياة ،فقط � ِإن اخرتتها.
الفعالة؛ ففي زمانه ،ظلَّ هذا
مل ُي�ش َت َهر كريكيغارد ب�أف�ضاله على حياة ال�صالة العا َّمة َّ
اخلفية ،ويتوقَّف
الفيل�سوف
ُّ
وممراتها َّ
الوجودي يجوب �شوارع كوپنهاغن ال�ساحرة َّ
ليتحدث �إىل � ٍ
أنا�س يقابلهم �صدف ًة على طول الطريق .كان كلُّ َمن يف البلدة يعرف
َّ
ال�ساخر طويلَ القامة ذا ال�شعر الأ�شعث املرتفع عن جبهته
ال�شخ�ص
كريكيغارد،
َ
َ
نحو �15سم.
مطَّ �إعجاب اجلميع ،ح َّتى �إ َّنه ال
كانت خ َّفة ظلِّ �سورين التهكُّ َّمية املت�أ ِّلقة َ َ
القبعة العالية والع�صا ،يقبع
ميكنك التك ُّه ُن ب� َّأن خلف هذا َّ
الرحالة امل�ألوف ذي َّ
�سوداوي يحاول معرف َة احلياة وحلَّ لغزِها العميق .فقد كان يحمل الكثري
�شاب
ٌّ
ٌّ
�صرا على فهم نف�سه قبل � ِّأي �أم ٍر �آخر– مبا يف ذلك اهلل.
بداخلهُ ،م ًّ
26

سورين كيركيغارد

دائما ما يحتفظ
مع � َّأن كريكيغارد كان ف ًتى مف َع ًما
باحليوية ًّ
َّ
ظاهريا ،فقد كان ً
كتب عن طفولته يف ٍ
و�صف نف�سه ب�أ َّنه
مب�شاعره
وقت الحقَ ،
احلقيقية دفينة .وعندما َ
َّ
املزاجية احلا َّدة’’ ،طفلٌ كان يلعب �ألعابًا مثرية
�صبي انفعا ٌّيل ت�سيطر عليه ‘‘التقلُّبات َّ
ٌّ
لل�شفقة� :أن مين َع اجلميع من التك ُّهن مبقدار عدم �سعادته الذي ي�شعر به يف اخلفاء.
َّ
هي ًنا �أن يكون �سورين �أ�صغر �أطفال مايكل كريكيغارد (Michael
ومل ُيك ْن � ًأمرا ِّ
تنب�أ
) Kierkegaardال�سبعة .كان والد �سورين املتز ِّمت مقتن ًعا � َّأن عائلتهم ملعونةَّ .
أ�ساوية بحلولهم الثالثة
جراء حوادث م� َّ
مايكل بت�شا� َّؤمية � َّأن كلَّ �أطفاله �سيموتون َّ
�سن ي�سوع عند �صلبه .كان مايكل ي�أخذ �أوالده يف
والثالثني من عمرهم ،يف ِّ
رحالت �إىل املقابر حيث يح ُّثهم على الت�أ ُّمل يف �آالم امل�سيح ،ويف خطاياهم الب�شعة.
وال َّ
�شك � َّأن الذُّ َعر كان ميلأ �سورين ال�صغري.
�سن املراهقة ،ن َّفرته ديانة �أبيه القا�سية ،وكان منجذبًا
وعندما و�صل �سورين �إىل ِّ
ٍ
الهوت يف جامعة
طالب
�إليها يف الوقت ذاته .كان ي�صارع مع الإميان ب�صفته َ
كوپنهاغن .و�إذ بد�أ �سورين ِّ
التقليدي ُة القدمية الثقيلة
امل�سيحي ُة
ت�صد َع ْت لديه
يفكرَّ ،
َّ
َّ
ٍ
خيارات؟ الإله احلانق املُنتقم الذي ُيعا ِقب �أو الإله
كثريا .ماذا تب َّقى له من
وتغي ْت ً
َّ
حقيقيا؟
البعيد الذي يحظى باحرتامه .هل ميكن �أن يكون �أحد هذين الإل َهني ًّ
إلهي؟ كان �سورين ينظر �إىل
وما الذي يعنيه هو بحياته ال�ضئيلة من جهة � ِّأي ِكيان � ّ
الدين.
الفل�سفة على �أ َّنها �سبيلُ الإفالت من ِّفخ ِّ
اليونانيني يف طبيعة الواقع،
أحببت الفل�سفة :طريق ُة تفكري قدماء
لطاملا � ُ
ِّ
وحججه،
املثاليون
والفرن�سيون ُمعتنقو ما بعد احلداثة ،واملنطق ُمب�سلَّماته ُ
ُّ
والأملان ُّ
حدة فكري .يف احلقيقة ،كلمات �أر�سطو ُمل�صقة
والتجارب
الفكرية التي ُ
تزيد من َّ
َّ
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على مكتبيَّ �‘‘ :إن من عالمات العقل املتع ِّلم �أن يحو َز القدرة على اال�ستمتاع
ليل بينما � ِّأفك ُر يف تعريف املفاهيم ،لك ِّني �أ�ستمتع
بفكرة دون قبولها’’� .أنا ال �أ�سهر ً
ال�صح ّي.
بالفل�سفة بهدف التمرين
الذهني ِّ
ِّ
جدا.
التفل�سف �إىل �أعماق �سحيقة؛ فقد كان بحثه جمازفًا ًّ
ا َّتخذ �سورين ُ
الداخلية ،كان ُمب َتلى
أحياء كوپنهاغن ُم َّم ًل َبحريته
وبينما كان كريكيغارد يجوب � َ
َّ
ال�شخ�صية :البحث عن الغر�ض.
مب�شكلته
َّ
�ضح يف ذهني ما
كتب �سورين َّمر ًة يف مذكِّ راته‘‘ :ما �أفتقد �إليه ح ًّقا هو �أن ي َّت َ
فهم من �ش�أنه �أن مينح احلياة
يجب �أن �أفعله ،ال ما يجب �أن �أعرفه’’ .كان ي�سعى �إىل ٍ
ال�سديد،
ليفهم ذا َته يف جوهرهاَ ،
لوجوده يف العامل– ٌ
ويعرف َّ
�شغف ٌ
واحد َ
احلق َّ
ويجد الفكرة التي ي�ستطيع �أن يحيا �أو ميوت من �أجلها.
�سوداوية �سورين �إذ ف�شلَت الفل�سفة يف َحمل ِث َقل بحثه الد�ؤوب
تعمقت
َّ
َّ
عن معنىَّ � .إل �أ َّنه ظلَّ ُم�صار ًعا ،على �أمل � َّأل َي ُثب َت � َّأن هذا الطريق م�سدود� .أ َّما
الدينية
من جهة الالهوت ،فلم ي�ستطع �سورين زعزع َة َ�ش ِّكه � َّأن ما بعد الدوغما َّ
إلهي� :شخ�ص ي�سوع الذي يطالب بالتزام مر ِّوع .ومع
َّ
املجردة يكمن ح ًّقا الواقع ال ّ
ُ
ِّ
منطق �سورين
التحول
�سيهني َ
الروحي الكل ِّي غري امل َّ
فر�ضية ُّ
رحب به ،والذي ُ
بروز َّ
ِّ
م�سيحيا
أ�صر �أن ُي ِّ
جرب كلَّ �شيء �آخر قبل �أن ي�صبح ‘‘ ًّ
ويت�ضارب مع م�شاعرهَّ � ،
م�ستعدا لتنا ُوله-
جذري ،ف�سورين مل يكن هو
ًّ
عالج ٌّ
حقيقيا’’ .لو كان لدى ي�سوع ٌ
ًّ
لي�س بعد.
جراء
ويف � َأحد � َّأيام الآحاد ،قر�أ �سورين َّ
الق�صة عندما َ
�شعر التالميذ بالذعر َّ
أبواب على �أنف�سهم يف ع ِّل َّي ٍة ليحتموا هناك .وبينما كان
�صلب ُمع ِّلمهم ،فغلَّقوا ال َ
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كثريا .لقد كان م�ضطربًا وخائ ًفا� ،إذ كان
�سورين يقر�أُ تلك َّ
الق�صة� ،شعر ب�أ َّنه ُي�شب ُههم ً
املقد�سَّ � ،إل �أ َّنه يف الوقت
يدر�س
ُ
الالهوت ويقر�أُ الكتاب َّ
َ
ين�شد الإله دون َكلَلُ ،
قائل:
ظهر لهم ي�سوع ً
احلي .وكما ُد ِه َ�ش التالميذ عندما َ
ذاته يختبئ من الإله ِّ
عرب الأبواب املغلَّقة.
ي�سوع لن يخرتقَه هو � ً
‘‘�سال ٌم لكم’’� ،أدرك �سورين � َّأن َ
أي�ضاَّ � ،إل َ
وعلى غري املتوقَّع ،كان هذا ما فعله متا ًما ي�سوع املُقام.
�شعر
روحي حا�سم ،حيث َ
يف َّ � ١٩أيار/مايو ١٨٣٨مَّ ،مر �سورين باختبا ٍر ٍّ
بفرح ال ُينطَ ُق به’’ ،وما كان الذهن العاقل َلي ِ�ص َفه .يف تلك اللحظة الغام�ضة،
‘‘ ٍ
أخريا؛ فقد �أدرك �أ َّنه ،يف ُعمق
ال�شاب اليافع �إىل احلقيقة
و�صلَ
َّ
ُّ
املركزية حلياته � ً
وجده اهلل.
�أعماقهٌ � ،
إن�سان َ
فكري يقف على �أعتابه ،وقد
وها هو
ال�شاب الذي امتحن الإميان من ُبعد ّ
ُّ
م�سيحية متو ِّهجة (مل ُيطلَق على �سورين كريكيغارد لقب �أبو
�ألقى بنف�سه يف
َّ
اختيار راديكا ّيل،
جي ًدا � َّأن العالقة َّ
َّ
الفردية باهلل هي ٌ
الوجودية من فراغ) .فقد عرف ِّ
آخر؛ فالباقي
وقد �صاغها ً
قائل � َّإن ال َ
إميان هو �إ َّما هذا و�إ َّما ذاك� .إ َّما اهلل ،و�إ َّما ال َ
�شيء � َ
اخرتت �شي ًئا غري اهلل ،ف�ستخ�سر– ف�أنت واختيارك
لكن � ِإن
يهمَ .
َ
اخت ما تريدْ ،
ال ّ
ليعي�ش احليا َة يف �أق�صى معانيها.
مفقودان .اعتنق �سورين الإميان بو�صفه �شغ ًفا وقفز ًة َ
لكن لي�س بطريقة
ؤمن ُ
�أراد �سورين ،امل� ُ
اجلديد� ،أن يحمل �شهادة ي�سوع امل�سيح ْ
ذاتيا التي كانت
‘‘ َجمع القمامة’’ التي تر ِّوجها كني�سته املح ِّل َّية ،امل�ؤ�س�سة املكتفية ًّ
م�سيحيني بالوالدة .لقد جعلته التقوى يريد �أن
الدمناركيني
حت�سب جمي َع املواطنني
ُ
ِّ
ِّ
وثنيني
ي�صرخ .كان �سورين يزدري اجلريان القانعني الذين مل يكونوا �أف�ضل من ِّ
الروحانية املُ ِّغية املخ ِّل�صة.
تنا�سوا
لك َّنهم نالوا
َّ
املعمودية ،و ُهم بهذا َ
َّ
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أ�شبه ِ
أدبي مدفو ًعا ب�إغارة جماعة املتد ِّينني من حوله
بهذاَ ،
�صار �سورين � َ
ب�ساخ ٍر � ٍّ
أكادميية
وفل�سفية
كتب ُم َّلدات �ساخرة
َّممن ي�شعرونَ باملللَ .
وجمالية ،كما كتب بحوثًا � َّ
َّ
َّ
تتجول الفيل�سوفة التي يف داخلي،
�صحفية �شهرية .بت�ص ُّفح �أعماله املختارةَّ ،
ومقاالت َّ
بال�ضياع يف كتابات �سورين
وتلعب لعبة الفل�سفة .لن ت�أخذ الكثري من الوقت لت�شعر َّ
املو�ضوعي ،وعن ق َّلة احليلة والوجود ُّ
والتهكم.
واحلق
احلق
الن�سبي ِّ
املع َّقدة عن ِّ
ِّ
ِّ
م�سيحي
جمرد
َّثم ُيده�شك �سورين بوخزة .فيقول � َّإن عليك �أن َ
تكون لي�س َّ
ٍّ
م�سيحي’’ هو و�سم عليك ،و�أنت عالق فيه �إىل الأبد،
باال�سم ،كما لو � َّأن و�صف ‘‘
ّ

حقيقيا بالفعل.
لتكون
و ُه َّوية ال تعني لك �شي ًئاَّ .كل ،بل ِ�س ْر بكلِّ ما فيك َ
م�سيحيا ًّ
ًّ
أ�صيل
يوم جديد �أن تكون �أنت ذاتك
�شخ�صا � ً
احلقيقية� -أن َ
اخت يف كلِّ ٍ
َ
تكون ً
َّ
اهجر �أمانك املح�سوب مقابل حياة ُمغا ِمرة تعي�شها بكلِّ القلب
يف عالقتك باهللُ .
ا�ستمر �إىل �أن ت�صل ،وا ُمن ِ
الراديكالية
وخاط ْر .ا َّتخذ قفزة الإميان
م�ؤم ًنا بامل�سيح.
َّ
َّ
تلك -ا َّتخذها الآن.
عتدة بنف�سها ،مع
م�سيحية
كنت
دمناركية ُم َّ
�أحيانًا � ُّ
أعد �إمياين � ًأمرا ُم َ�سل ًَّما ،كما لو ُ
َّ
َّ
� َّأن قلبي منعزلٌ وينجرف ُمتذبذبًا يف الإميان الرا�سخ باهلل .تطفو روحي يف ٍ
مكان ما
ال�ضرورية التي توقظني يف
اليومية .الطاقة
َّ
�أبعد من قراراتي التي �أ َّتخذها يف حياتي َّ
الوقتية ،متغافلة ي�سوع ال�صبور الذي ينتظر
�صر ُف يف املها ِّم واالهتمامات َّ
ال�صباح ُت َ
على باب قلبي املغلق .و�أحيانًا ال ميكن تع ُّقب غرائزي الأكرث ُعم ًقا.
املتمخ�ض
كيف �ست�ستيقظ روحي لفرح الإميان الأ�صيل املُخاطر؟ كان �سورين ِّ
املُ�صارع هو َمن �أراين الطريق �إىل ال َعي�ش غري املتح ِّفظ– يف الفكر واجل�سد والروح.
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الداخلي ما � ِإن اخترب الإميان الذي و�صل
حتولَه
�أجد � َّأن ممار�سة ال�صالة هي ما � َ
أوقد ُّ
َّ
املجردة .قالَّ �‘‘ :إن وظيفة ال�صالة لي�س الت�أثري يف اهلل،
�إىل ما هو � ُ
أبعد من املعرفة َّ
حارا
بل تغيري طبيعة املُ�ص ِّلي’’ .و�إذ �أخذَ �سورين يف ِّ
النمو لي�صبح رجلَ �صال ٍة ًّ
أ�سا�سية
اليومية مع اهلل ال ِّ
أبدي � َّ
يعي�ش �إميانًا بح�سب طموحاته� ،أ�صبحت مقابالته َّ
له كالتن ُّف�س.
املتن�سك من �سورين .ف�إذ كان ُي�ش َت َهر بو�صفه
غريبا � ْأن ال نعرف اجلانب ِّ
لي�س ً
�شخ�صا متح ِّفظًا حيال حياة
�شاعرا معروفًا وناق ًدا
وم�شاغبا وفيل�سوفًا ،كان � ً
أي�ضا ً
ً
ً
الدمناركية �أو جري ًئا
�صلبا للكني�سة
عا�شها .ح َّتى بينما كان ً
التن�سك التي َ
معار�ضا ً
ُّ
َّ
حميمية حياته مع اهلل كانت
املجلت ،اعرتف � َّأن تعرية
يف املقاالت
االفتتاحية يف َّ
َّ
َّ
�صعبا ،بل بال َغ ال�صعوبة’’.
� ًأمرا ‘‘ ً
�أت�ساءل � ْإن كان �سورين قد �شعر مبا �أ�شعر به �أحيانًا؛ ف�أنا �أتر َّدد ب�صور ٍة غريبة عند
ال�شعبية
امل�سيحية
التحدث ب�ش�أن ِ�صلَتي ال�صريحة باهلل ،يف حني ت�ستطيع �صورتي
ُّ
َّ
َّ
غريبا
املقد�س
َ
�أن تقود حلقات در�س الكتاب َّ
وتناق�ش الالهوت .قد يبدو ذلك ً
للأمناء َّممن يفتحون قلوبهم ب�إخال�ص ملَن ي�سمعهمَ .تلقى كلمات �سورين َ�صداها
جدا
الروحية
داخلي عندما كان يت�أ َّمل يف حياته
حقيقية ًّ
ال�شخ�صيةَّ �‘‘ :إن دواخلي َّ
َّ
َّ
التحدث ب�ش�أنها’’.
ح َّتى � ِّإن ال �أ�ستطيع ُّ
م�صدر �سعادته
امل�ستمر مع اهلل،
لقد �صارت ال�صالة ،وهي حوار �سورين
َ
َّ
كان
�شبه �سورين ال�صال َة بالبو�صلة؛ ممار�سة جتع ُله ُم َّتزنًا مهما َ
أر�ضية ال ُعظمى .و ُي ِّ
ال َّ
يتحدث
الو�ضع .واملُفرح لنا هو �أ َّنه د َّون �صلواته يف مذكِّ رات .يف تلك املذكِّ راتَّ ،
�سورين ب�صراحة �إىل اهلل ب�ش�أن �أ�سئلته وثقته و�شكوكه و�أفراحه و�آالمه وتعزياته
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أخريا ،ي�صل �إىل ال�شكر
وحبه وا�شتياقه واكتئابه -كلُّ هذا
ٌ
ومعاناته ِّ
مكتوب فيها .و� ً
حمبة اهلل تغمرنا’’َّ .ربا لي�ست هناك
والعرفان ،حيث َ
كتب َّمرة‘‘ :من الرائع � َّأن َّ
كرارا ،وهي �صال ُة ال�شكر هلل
رارا و َت ً
�صالة �أكرث �صدقًا من تلك التي رف َعها �سورين ِم ً
يو�صف.
على �صنيعه الذي كان �أكرث ًّ
جدا َّمما كان يفتكر ،وعلى نح ٍو ال َ
جانبا
هذا ال�صباح ،و�إذ يهلُّ اخلريف ،يجرفني �إىل العمل كلُّ ما هو طارئَّ .
وتتنحى ً
الهادئ رفاهيةً .وكما ظلَّ �سورين
وقت اخللوة ُ
وي�صري ُ
�أفكاري عن الغر�ض الأ�سمىُ .
أميال و� ً
أي�ضا اليوم � ً
لكن قبل �أن �أفعل ،ت�أتيني
يتحرك دون راحة� ،س�أنطلق �أنا � ً
أميالْ .
َّ
عبقري ح ًّقا.
كلمات �سورين احلكيمة�‘‘ :أك ُرث فعلٍ م�ساعد هو �أن ُت�ص ِّلي .هذا � ٌأمر ٌّ
ٍ
بعدها ال ُيخطئ املرء بتا ًتا’’ُ � .
وجودي.
فيل�سوف
أترك � َأمر َعو َدتي �إىل الواقع احلا ِّيل �إىل
ٍّ
نهي ُملَّده الذي يحوي مئ َة �صال ٍة ،وعليه
� َّإن �سورين ي�ستنه�ضني بب�ساط ٍة لأُ َ
أقرتب �إىل اهلل برفقته .و�أ�ص ِّلي قائل ًة� :أبانا الذي يف ال�سماوات� ،ساعدنا
بقعة قهوة ،و� َ
حمبة� .ستنت�صر هذه القناعة يف قلوبنا ،ح َّتى و�إنْ
جلب �إلينا اليوم الآتي
َ
� َّأل نن�سى �أ َّنك َّ

تكديرا .لقد �أ�صابت �سورين ،تو�أ ُم روحي ،ال�صدم َة
ذعرا �أو
ً
ت�شوي�شً ا �أو ا�ضطرا ًبا �أو ً
عظيم .والآن هو
أ�صولية املُخيفة ،وذات يوم َ
وجده ٌّ
إلهي ٌ
ب�سبب ديانة �أبيه ال َّ
حب � ٌّ
أعرف ال َأمر
لقي بنف�سي يف حم�ضر اهلل ،و� َ
خاطر و� َ
يح ُّثني �أن �أُ َ
أذهب �إىل العمق ،لأُ َ
الوحيد ال�صالح الذي ال يتزعزع يف احلياة.
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