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التقديم
(Lauren Winner) بقلم لوِرن وينر

ة؟
َّ
كيف يحيا املرء حياًة م�سيحي

ي�سون وخطاأة’’. وميكُن تلخي�ُص  هذا هو ال�سوؤال الذي يجيب عنه كتاب ‘‘قدِّ

ي�سني.   هو �سرية القدِّ
ُّ

ة واحدة: الالهوُت الأخالقي
َّ
اإجابة هذا ال�سوؤال يف جملة تقني

من  بقائمة  ة 
َّ
امل�سيحي احلياة  َعي�ِص  ة 

َّ
كيفي �سوؤال  عن   

ُ
يُجاب ل  اأخرى،  ب�سيغة  اأو 

عا�سوا  الذين  حياة   ِ
َ

�ِسري اإىل  ظر  بالنَّ عنه  يُجاب  بل  واملمنوعات.  امل�سموحات 

متجاوبني مع ي�سوع امل�سيح.

لحظُت  فقد  الكتاب.  هذا  اأقراأ  بينما  الأ�سئلة  بع�ص   
ُ
اأطرح نف�سي  وجدُت 

عة. لكنِّي ت�ساءلُت: 
ِّ
بب�ساطٍة اأنَّ احلياَة املُعا�سة بتجاوب مع ي�سوع امل�سيح تبدو متنو

 حياة الأخ لورن�ص (Brother Lawrence) و�سويف 
َ

هل هناك اأيُّ �سيء م�سرتك يف �ِسري

عها ال�سديد؟ عندما 
ُّ
 تنو

َ
غم

ُ
�سول (Sophie Scholl) و�سي. اأ�ص. ِلوي�ص (C.S. Lewis) ر

ر ما 
َّ
 حياٍة اأ�سخا�ص عا�سوا متجاوبني مع ي�سوع، فهل هناك اأُُطر تتكر

َ
ننظر اإىل �ِسري

بال�سرورة  ُتعا�ص   احلياة املتجاوبة مع ي�سوع 
َ

اأنَّ �ِسري اأقراأ، مثاًل،  واأنا  بينهم؟ بدا يل 

العامل  ا مع ي�سوع، �سيبدو لك 
ً
اإْن كنَت تعي�ص متجاوب بالعامل.  دة  يف عالقة حمدَّ
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اأو  الأ�سهم  �سوق  اإىل  منتبهني  امهم 
َّ
اأي مُي�سون  الذين  جلريانك،  يبدو  ا 

َّ
عم خمتلًفا 

املجلَّة ال�ساخرة نيويوركر (New Yorker)، اأو اإىل ال�سيطان، بدَل النتباه اإىل ي�سوع. 

ا مع ي�سوع، �ستنظر اإىل نافذتك وترى عاملًا خلقه اهلل. و�سرتى 
ً
اإْن كنَت تعي�ُص متجاوب

، لكنَّك �سرتى امل�سلوب ُمقاًما. ولأنَّك ترى هذه  ال�سعفاء م�سلوبني على يد القويِّ

م حياتك على نحٍو  تة على ي�سوع– �سُتنظِّ
َّ
الأمور- حيث اإنَّك ترى العامل بعيوٍن ُمثب

ة وحالة ال�سوق. 
َّ
ت عيَنيه على التحليالت القت�سادي

ِّ
ثب

ُ
خمتلف عن جارك الذي ي

ا ما يهزاأون 
ً
ونه، فغالب

َ
ي�سني ينظرون ويتجاوبون على نحٍو خمتلف مع ما ير ولأنَّ القدِّ

ا ما ل يهداأون حتَّى يف�سحوا ما 
ً
دون بها. وغالب

َّ
ة، ول يتقي

َّ
ي بالأعراف والتقاليد املحلِّ

ي هذا اأحيانًا اإىل اعِتقالهم وَقْتلهم. ا. وقد يوؤدِّ
ًّ
لي�ص اأخالقي

اإىل  دعوتهم  تكون  فقد  بالعامل،  غريبة  عالقة  يف  يعي�سوَن  ي�سني  القدِّ ولأنَّ 

ال�سعور  يف  بالفعل  ب 
َّ
تت�سب قد  ي�سني  القدِّ عن  القراءَة  لأنَّ  خادًعا؛  ا 

ً
اأمر حياتك 

ة التي ت�ساحبني يف 
َّ
بالياأ�ص. لقد قراأُت عن بطولة �سويف �سول واأ�سواتي الداخلي

ة ت�سرخ وتقول: ‘‘اإذا كان املقيا�ص هو مواجهة هتلر باإقدام والإعدام 
َّ
جولتي اليومي

ي�َص مثل ي�سوع امل�سيح؟ 
َ
بتهمة اخليانة، فلماذا ل تعرتفني اأنَِّك ل حتاولني بحقٍّ الع

ل 
َّ
ة املُعلَّبة اإىل الكني�سة يف الأحد الأو

َّ
 املوادِّ الغذائي

َ
رين اإح�سار اأنِت حتَّى ل تتذكَّ

ر يل اأنِّ اأبدو 
ِّ

ة يف �سباق لتف�س
َّ
من ال�سهر’’. وبعدها تنطلق اأ�سوات عقلي الداخلي

اأُعيَد م�ساهدة مو�سم من  اأن  ة، 
َّ
امل�سائي ال�سالة  بدَل   

َّ
 علي

ُ
وتقرتح بائ�سة،  ة 

َّ
م�سيحي

  .(House of Cards) ’’م�سل�سل ‘‘هاو�ص اأوڤ كاردز

ا(: اأنا 
ً
اإليك مبا جتاوب هذه الأ�سوات )اأو هذا ما اأُجيب به معظم الوقت تقريب

ي�شني ملُحاكاتهم. بل اأقراأ عنهم لأنَّهم ُيرونني اأمًرا ما عن نف�شي. ولأكْن  ل اأقراأ عن القدِّ
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التقديم

 (Francis of Assisi) الأ�سيزّي  فرن�سي�ص  مثل  اأعي�ص  اأن  ا  حقًّ اأريد  ل  اأنا  �سريحة: 

حياتي  اإىل  النظر  يف  م�ساعدتي  ي�سني  القدِّ هوؤلء  من  اأريد  لكنِّي  ترييزا.  الأمِّ  اأو 

 ،(Aelred of Rievaulx) َعرب منظارهم. مثاًل، راهُب القرن الثان ع�سر اإيلرد الريڤوّي

ه   اإىل دير، لكنَّ
َّ
لهمني لأن�سم

ُ
والذي كتب ر�سالًة عن ال�سداقة نافعة اإىل الآن، ل ي

ا راهب القرن ال�سابع ع�سر الأخ 
َّ
له. اأم قد ي�ساعدن اأن اأرى نوع الأ�سدقاء الذي اأمثِّ

لورن�ص، والذي تعلَّم يف اأثناء �سنوات اخلدمة يف مطبخ الدير، فيقول: ‘‘اإنِّ اأفعل 

ته’’. فهو ي�ساعدن كي اأرى كيف 
َّ
القليل هلل، اإذ اأقلب فطائر الپانكيك لأجل حمب

ة يف حياتي.
َّ
ة العادي

َّ
نيوي  ي�سوع الأمور الدُّ

ِّ
غري

ُ
ي

لن  انتباهك.  يلفتون  الذين  ي�سني  القدِّ لحظ  الكتاب،  هذا  تقراأ  بينما 

منهم.  اثنان  اأو  واحٌد  ذلك  يفعُل  ا  رمبَّ بل  بالتاأكيد،  اهتمامك  كلُّهم  يلفتوا 

القد�ص  الروح  ي�ستخدم  فقد  يجتذبونك؛  ل  الذين  ي�سني  القدِّ اأي�ًسا  )لحظ 

�سيكوُن  اأنَّه  اأعتقد  تراه(.  لأن  حتتاج  اأمر  اإىل  انتباهك   
َ

لي�سرتعي ك 
َ
ا�سطراب

مق. و�سيكوُن هوؤلء 
ُ
ي�سني نعي�ص معهم بع ا يف حياته ثالثة اأو اأربعة قدِّ لكلٍّ منَّ

 ب�سورٍة خمتلفٍة 
ٌ

لهم اأنا؛ لأنَّك موهوب ن اأُف�سِّ
َّ
لون خمتلفني عم ي�سون املف�سَّ القدِّ

لكي  اهلل،  مهم  يقدِّ ي�سني  القدِّ اأيَّ  اأي�ًسا.  خمتلفة  بطريقة  تعان  ولأنَّك  عنِّي، 

دة  �سقلوها، وي�ساعدوك على اإنارة معاناة حمدَّ
ُ
دة داخلك وي نريوا مواهب حمدَّ

ُ
ي

عايف؟ وي�سريوا معك يف رحلِة التَّ

 عن اهلل اأي�ًسا؛ عن اهلل لأنَّك عندما 
ُ
ه يتكلَّم ا، لكنَّ

ً
 ب�سر

ُ
ُل هذا الكتاب

َ
يتناو

النهاية �سرتى  اأو ع�سفور– يف  �سوكولتة،  اأو كعكة  اأيِّ �سيء- ڤريو�ص  ر يف  تفكِّ

 هذا ال�سيء خالقه. وينطبُق هذا الأمر على 
ُ

�سيًئا ما عن الطريقة التي بها يعك�ص
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اخل�سو�ص.  وجه  على  الب�سر  على  ي�سري  بالأحرى  ه  لكنَّ والع�سافري،  الكعكة 

يف  ا 
ً
متجاِوب كان  �سخ�ًسا  ر  اأتذكَّ عندما  لذا  اهلل،  �سورة  على  خملوقون  الب�سر  اإنَّ 

كهذا.  عامل  يف  و�سبهه  اهلل  �سورة  تبدو  كيف  اأرى  ي�سوع،  مع  بالكامل  حياته 

ا 
ً
ر
ِّ
‘‘متحر وكان  ا، 

ً
تقريب ميلك  ما  كلَّ  وَهب  لقد  مثاًل.  الأ�سيزيَّ  فرن�سي�ص  لنتَّخذ 

اأمواله  يهب  وهو  فرن�سي�ص  �سورة  اإنَّ  الكتاب.  هذا  ي�سفه  كما  املمتلكات’’،  من 

هني اإىل �سعوري املُزمن 
ِّ
وكتبه ومالب�سه واأحذيته ُتريني �سيًئا ما عن حياتي- ُتنب

ها ُتريني   اأمتلكها. لكنَّ
َ
ع باأ�سياء

ُّ
ل عليها عند الترب

َّ
عو

ُ
بالتملُّك، واندفاعاتي التي ل ي

اهلل  اأنَّ  فرن�سي�ص   حياة 
ُ
تظِهر اإذ  فرن�سي�ص؛  فيه  ي�سرتك  الذي  اهلل  �سيًئا عن  اأي�ًسا 

قلِّ�سها 
ُ
ة التملُّك وي

َّ
 اإمكاني

َ
م

َّ
حج

ُ
يتجاوب مع عامل فيه مُيكن امتالك الأ�سياء باأن ي

اإىل احلدِّ الأدنى. ولأنَّ حياة فرن�سي�ص الأ�سيزي والأمِّ ترييزا و�سويف هي حياة يف 

ي�سوع، فاإنَّها ُترينا �سيًئا عن ي�سوع نف�سه.

رقم 31  ي�ص  القدِّ لكن  هنا،  ق�س�سهم  حُتكى  ي�سة  وقدِّ ا 
ً

ي�س قدَّ ثالثون  هناك 

 وراء هذه ال�سفحات: موؤلِّفة الكتاب، كارين مار�ص (Karen Marsh)، التي 
ٌ
خُمتبئ

عن  �سهادتها  ففي  روحها.  اإىل  خا�صٍّ  مذاق  باإ�سافة  مبوهبتها  ي�سني  للقدِّ  
ُ
ت�سمح

ة. ففي كلِّ جيل، هناك 
َّ
ي�سني، ر�سمت برباعة بع�ص خطوات الرق�سة امل�سيحي القدِّ

ا، وهوؤلء 
ًّ

ي�سون فيهم ت�سكياًل خا�س ل القدِّ ون �سمحوا لأنف�سهم باأن ي�سكِّ
ُّ
م�سيحي

تنا. )اإنَّ تغيري �سخ�ٍص عظيم مثل اأغ�سطينو�ص 
ِّ
ي�سني لبقي ون اإىل تقدمي القدِّ

ُّ
مدعو

ي�ص اأنطون  ا بقراءتهما �سرية القدِّ
َّ

كان ب�سبب و�سف �سديق واحد ل�سديَقني تغري

(St. Antony). بكلمات اأخرى، حتَّى ال�سهادة غري املبا�سرة اجلريئة عن تاأثري حياة 

هذا  يف  ُم  تقدِّ اإذ  ة، 
َّ
ا�ستثنائي كارين  موهبة  اإنَّ  اًل(. 

َّ
فع يكون  اأن  ميكن  القدا�سة 

ي�سني الأمناء من الأزمنة  ة ال�ساحرة التي بها ت�سمح للقدِّ
َّ
الكتاب نوًعا من الواقعي
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ي�ص  املا�سية بال�سري بيننا يف حياتنا املتقلقلة يف القرن احلادي والع�سرين. وهناك قدِّ

ها 
ُّ
اأي اأنت  ل– وهو  ي�ص يف َطور الت�سكُّ اأو على الأقلِّ هو قدِّ هو الثان والثالثني، 

القارئ.

ريَك 
ُ
ي ي�سني، وليته   قدِّ

َ
ي�سون وخطاأة’’ يعينك كي جتد رفقاء ‘‘قدِّ ليت كتاب 

وهو  وافتداك،  الذي خلقك  اهلل  مع  متجاوبٍة  حياٍة  َعي�ِص  ة 
َّ
اإمكاني عن  �سيًئا  اأي�ًسا 

ُدك الآَن. ع�سِّ
ُ
ي

التقديم
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مة المقَدّ
رق مالحظاٌت من مفتَرق الّطُ

اإنَّ املوؤمَن بامل�شيح هو ال�شخ�ُس الذي ي�شرُي على الدرب،
حتَّى لو مل يقطع م�شافًة طويلًة عليه.

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

(Frederick Buechner) فردريك بو�شرن

ًة، وعن 
َّ
ترعرعُت على ق�س�ص مدار�ص الأحد عن موؤمنني اأتقياء تركوا ب�سماٍت جلي

لني �ُسجعان مثل وليم كاري (William Carey) الذي اأبحر من اإنكلرتا بعيًدا اإىل 
َ
ُمر�س

ا 
ً
ب اأمور

ِّ
ا عظيمة من اهلل، وُنر

ً
ع اأمور انا اأن ‘‘نتوقَّ

َّ
ا اإي

ً
ع الهند، غري اآبٍه باملخاطر، وم�سجِّ

راتي يف الطفولة الباكرة �ستقراأ: ‘‘اأريد  عظيمة لأجل اهلل’’. لو األقيَت نظرة على مذكِّ

د اجلراح الناجتة من هجوم اأ�سد، 
ِّ
لة اإىل اأفريقيا’’. كنت �ساأ�سم

َ
�سة ُمر�س

ِّ
اأن اأكون: ممر

 م�ستقبلي.
َ
واأعُظ باخلال�ص دون خوف- كان هذا لي�سبح
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من  اأحالمي  َلت  وتبدَّ اجلامعة،  الفل�سفة يف  در�سُت  ذلك،  من  �سنوات  بعد 

ليزيو  تريز دو  اأ�سخا�ص مثل   
َ

�ِسري ل 
َّ
تتاأم ة 

َّ
رومان�سي روؤى  اإىل  ة 

َّ
ي
ِّ
الريادة يف مهنة طب

فكرة  زن  حتفِّ كانت  فقد   .(Scholastica) و�سكول�ستيكا   (Thérèse of Lisieux)

ة التي ُتغنَّى 
َّ
دة وجودتها، وذلك الإيقاع الهادئ للرتاتيل الغريغوري الراهبة املتوحِّ

ني اأي�ًسا فكرة تخ�سي�ص وقٍت للقراءة 
ُ
يف كني�سة �سنِلت (Sunlit)، كما كانت جتتذب

اجُلنب  واأنواع  الطازج  اخلبز  من  ن 
َّ
مكو ع�ساء  مع  غر،  ال�سِّ بالغِة  ة  خا�سَّ غرفٍة  يف 

ة، من خ�سب القرو امل�سغوط. لكْن لأنِّ ابنُة 
َّ
املختلفة املو�سوعة على طاولة خ�سبي

ير اأكرث من �سورة ُمبَهمة ا�ستَقيُتها من فيلم ‘‘�سوت  خادم معمداّن، مل يُكِن الدَّ

.(The Sound of Music) ’’املو�سيقا

ام. وبدَل 
َّ
ة والروؤى الباهرة يف حياتي هذه الأي

َّ
ا ما اأ�سهُد الأعمال البطولي

ً
نادر

ذلك، يظلُّ قلبي يطوُف– فاأحيانًا يعَلق يف دائرة الت�ستيت واخلوف وال�سّك، ويف 

امراأة  ول  �سة 
ِّ
ممر ل�سُت  اإنِّ  والرجاء.  والتِّ�ساق  الثقة  اإىل  �سُل 

َ
ي اأخرى  اأحياٍن 

‘‘اآفاق  ى 
َّ
ُت�سم هيئة  اإىل  اأخَذتني  مهنتي  اأنَّ  وجدتُّ  بل  كامل،  بدواٍم  �سة 

َّ
مكر

بونهوفر  ها 
َّ
ومقر اأُديرها،  ة 

َّ
ربحي غري  هيئة  وهي   ،(Theological Horizons) ة’’ 

َّ
لهوتي

َطَلبة  اأُعلِّم  م جامعة ڤريجينيا، حيث 
َ
بالقرب من َحر  (Bonhoeffer House) هاو�ص 

وعائلتي  املجتمع.  واأع�ساء  الباحثني  اأ�ست�سيف  كما  ههم،  واأوجِّ واأطعمهم  ة 
َّ
ي الكلِّ

ن من زوجي، ت�سارلز، وهو پروفي�سور يف جامعة ڤريجينيا، ولدينا ثالث اأطفال 
َّ
تتكو

وام  ة الثالثة، ُهم هرني وويل ونان– وُهم يُبقونني ُمنهمكة على الدَّ
َّ
من مواليد الألفي

ة’’. فمع كلِّ �سباح 
َّ
ته كاثلني نوري�ص (Kathleen Noris): ‘‘الألغاز اليومي

َّ
يف ما �سم

تبداأ حلقة جديدة من رحلة بال خرائط. 
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المقدمة

لة، �ساَحبُت 
َ
ا ل راهبة، وُمعلِّمة ل ُمر�س يف اأثناء حياتي؛ وحيث اإنَّ �سرُت اأمًّ

 ،
ّ

امل�سيحي التقليد  من  ون 
ُّ
روحي مر�سدون  وُهم  الُقدامى–  املوؤمنني  من  ‘‘جماعًة’’ 

درا�سًة  بو�سفه  بداأ  فما  واأماكنهم.  اأزمنتهم  يف  الإميان  حفظوا  وقد  لي�سوع،  واأتباع 

ة 
َّ
 خربَة قراءة �سخ�سي

َ
ٍة بارزة �سار

َّ
اٍت روحي

َّ
ا، ل�سخ�سي

ًّ
ا مثالي

ً
ًة، اأو حتَّى اإعجاب

َّ
فكري

التي  ة 
َّ
والقو التِّ�ساع  �سنوات حياة  مدار  اأده�ستني على  ما  ا 

ً
فكثري ة عميقة. 

َّ
قلبي

عا�سها هوؤلء القدماء. حتَّى الآن، واأنا جال�سة يف غرفة معي�ستي، اأكت�سُف الكثري 

نريون خيايل، 
ُ
 موؤمنني من حَقٍب بعيدة. َفُهم ي

ُّ
عة التي ت�سم من عالقاتي غري املتوقَّ

�سخة،  املتَّ بالأطباق  املطبخ  اأعظم، حتَّى عندما ميتلئ حو�ص  اأموٍر  اإىل  اي 
َّ
اإي داعني 

وعندما يحني موعد دفع ال�سرائب، وعندما اأن�سى اأن اأُ�سلِّي.

 
ِّ

ف الأوان وال�سحون يف مطبخ الدير الفرن�سي فبينما كان الأخ لورن�ص يُنظِّ

يف القرن ال�سابع ع�سر، تعلَّم ممار�سة ح�سور اهلل املريح. ورغم اإحباطه ب�سبب الف�سل، 

اأرى  بي  واإذ  الأخرى،  تلو  �سنة  ة 
َّ
الروحي ان�سباطاته  ممار�سة  باإ�سرار يف   

َّ
ا�ستمر فقد 

اأماندا بريي  اأقابل   
َّ
ثم ب�سرعة.  ة 

َّ
الروحي �سوة  النَّ بلوَغ  اأُريُد  اإذ  مقدار عدم �سربي؛ 

 
َ
غم

ُ
ور ة، 

َّ
العبودي حتت  ُولَدت  التي  املراأة  تلك   ،(Amanda Berry Smith) �سميث 

ني 
ِّ
لالأمريكي اهلل  ة 

َّ
بقو لتعَظ  ُمرجتفة خوًفا،  طريقها،  َطوال  ُت�سلِّي  كانت  فقد  ذلك، 

ا كان 
ًّ
، اأي

ٍّ
 كال�سيكي

ٍّ
ات العامل. اإنَّ كلَّ م�سيحي

َّ
ذوي الب�سرة البي�ساء، وتكرز يف قار

 باإخال�ٍص. اأن اأعرف ق�س�سهم 
َ

القرن الذي ُوجَد فيه، تقابل مع اهلل بنف�سه، وجتاوب

رون اإيلَّ الروؤية   هلل. اإنَّهم يُح�سِ
ِّ
وء احل�سور امل�ستمر ة يف �سَ

َّ
هو اأن اأرى خرباتي الآني

ة الناب�سة باحلياة. 
َّ
والهدوء والرجاء حتَّى اأحمل اأنا اأي�ًسا عالمات احلياة الروحي

ون يف البداية على 
ُّ
اأنَّهم يُ�سر ني امللتزمني، ويبدو 

ِّ
لقد قراأُت كلمات امل�سيحي
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ني 
ِّ
التاريخي املخِل�سني  الأ�سخا�ص  هوؤلء  اإنَّ  اأكوَن.  اأن  ميكنني  ممَّا  اأكرث   

ِّ
الرب حياة 

ة. وهناك من 
َّ
ي�سني’’ ُهم مناذج لالإميان الفائق وال�سجاعة القوي ‘‘قدِّ الذين ندعوهم 

واآخرون عا�سوا  ي�ص’’.  ‘‘قدِّ الأبديِّ  باللقب  وُعرفوا  ة، 
َّ
الكاثوليكي الكني�سة  بتهم 

َّ
طو

لها �سوى على الأعمدة والتماثيل. 
َّ
ة التي ل ي�سعنا اإلَّ اأن نتخي

َّ
مثل هذه احلياة التقي

عن  املقدامة  املدافعة   ،(Dorothy Day) داي  دورثي   
َ
دفع التبجيل  من  النوع  هذا 

بهذه  ب�سرعة   
َّ

حَكم علي
ُ
ي اأن  اأريد  فاإنِّ ل  ي�سة؛  قدِّ َتْدعون  ‘‘ل  لتقول:  الفقراء، 

ا’’.
ًّ
ال�سهولة دون التفكري ملي

تهم. 
َّ
ة، اأُقابلهم يف اإن�ساني

َّ
ي�سني القدامى ال�سخ�سي وبينما اأقرتب من ق�س�ص القدِّ

اإىل  يزالون ُخطاة جماِهدين و�ساعني  هم ل  لكنَّ ي�سني’’  ‘‘قدِّ طلق عليهم لقب 
ُ
ي قد 

ة 
َّ
ثون على مدار القرون، تكت�سف اأنَّ حياتهم كانت فو�سوي احلقِّ اأي�ًسا. فعندما يتحدَّ

التي  املُبت�سمة،  الأمَّ ترييزا  اأنَّ  فقد علمُت  اأكرث فو�سى من حياتي(.  ا  مثلي )ورمبَّ

�سلواتها  باأنَّ  ل�سنوات   
ْ

رت
َ
�سع  ،(Calcutta) كالكوتا  رين يف  املحَت�سَ الفقراء  تخدم 

اأ�ص.  �سي.  الإميان  عن  واملُدافع  البارز  ر  املُفكِّ اأنَّ  كما  اهلل.  �سمت  قابَلها  البائ�سة 

قى.
ْ
ة هي للَحم

َّ
ا اأنَّ امل�سيحي

ً
اته ُمقتنع

َّ
لوي�ص، عا�ص �سنوات املراهقة وع�سريني

ي�سني خارقني  قدِّ ب�سفة  النا�ص  هوؤلء  روؤية  اأبعد من  هو  ما  اإىل  يُت  تخطَّ لقد 

ة. 
َّ
الواقعي ني على درب م�سرية احلياة 

ِّ
رفقاء مثالي ب�سفِة  نني، وتقابلُت معهم  حُم�سَّ

اأكرب  واأخوات  اإخوة  اإنَّهم  قبلي.  الطريق  لكوا 
َ
�س اإذ  لالإميان  ُمر�سدون حكماء  اإنَّهم 

عونني ويُطمئنونني بق�س�سهم عن املثابرة وال�ستك�ساف. منِّي ي�سجِّ

 باأ�سنان 
ُّ
ة، اأو اأ�سر

َّ
عندما اأجد نف�سي حائرة اأو تائهة يف �سوارع مدينة اأجنبي

على  الباعثة  كلماتهم  تاأتيني  �سباًحا،  و�سلتني  بها  ب  ُمرحَّ غري  فاتورة  ب�سبب 
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الطمئنان. اإنَّهم ل ي�سعرون بال�سدمة عندما اأحتدُّ على اأولدي اأو اأح�سُب ُوجوَد 

وقًتا  يعطي  َمن  هو  اهلل  اأنَّ  رونني  ذكِّ
ُ
ي اأف�سل،  اأوقات  ويف  املُ�سلَّمات.  من  زوجي 

بة. ف�سواء يف 
َّ
 يف �سمٍت مع �سديقة ُمقر

َ
للراحة لأنام يف دفء ال�سم�ص، اأو لأجل�ص

حلظات القلق اأو الإحباط اأو الوحدة، اأم يف اأوقات الراحة والحتفالت املُبهجة، 

ي�سون واخُلطاأة كيف اأ�سعر.  هوؤلء القدِّ
ُ
يعلم

ة 
َّ
ر ذات مر هل اأنا ُقدوة يف الإميان؟ )الإجابة الأمينة هي ل( بينما كنت اأفكِّ

اأنَّني يجب اأن اأجتهد كي اأبدو مثل موؤمنني ‘‘ناجحني’’ اآخرين يف حياتي واأ�سلك 

رُت ب�سبب اأمر كتبه توما�ص مريتون (Thomas Merton) ذات 
َّ
واأومن مثلهم متاًما، حتر

 الذي اأعجُب به 
ُّ

ا يعني اأن اأكون نف�سي’’. ل ال�سخ�ص التقي
ً
ي�س ة: ‘‘اأن اأكون قدِّ

َّ
مر

ز 
َّ
ة، بل نف�شي. اأرى نف�سي الآن وقد انخرطتُّ يف عمل اهلل املبدع املُحيي واملمي ب�سدَّ

ي�سني اأنا؟  اأيُّ نوٍع من القدِّ
ُ
، وقد افتدان امل�سيح لأموٍر �ساحلة. َمن يعَلم يفَّ

اأتعلَّم  عهم، 
ُّ
تنو بكلِّ  واخُلطاأة،  ي�سني  القدِّ من  القدمية  املجموعة  تلك  ب�سبب 

ال�سراعات  ة الأ�سيلة– عن الإميان بو�سفه رحلًة ما بني 
َّ
الروحاني ا عن مزايا 

ً
درو�س

 (Julian ة
َّ
ة. اإذ اأجد اأنَّه كان جلوليان النورت�سي

َّ
ة احلقيقي

َّ
ة والقو

َّ
وال�سعف، وعن احلري

اآمايل، واأنَّ مارتن لوثر (Martin Luther) �سارع مع القلق  اآمال مثل   of Norwich)

اإنِّ  ا. 
ًّ
ي �سحِّ اإيقاًعا  يومي  اإىل  جتلب   (Benedict) بنيدكتو�ص  تعاليم  واأنَّ   ،

ِّ
�سي

َ
املر

عونني بحكمة عميقة  ، وُهم ي�سجِّ ة يف الإميان اإىل اأق�سى حدٍّ
َّ
�سديقة لنماذج اإن�ساني

لكن ميكن بلوغها.

ة. اإنَّه اعرتافاتي وتو�سيفاتي  َّ
رات من م�سريتي الروحي يُعدُّ هذا الكتاب ُمذكِّ

الت غري مكتملة عن حماولتي 
ُّ
وتاأم الطريق،  قابلُتهم على  اٍت 

َّ
ل�سخ�سي ال�سريعة 

المقدمة
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خني. 
ِّ
ة كاملة هنا. فلنرُتك هذا العمل للموؤر

َّ
لَفهم كلِّ هذا. لن جتَد ثالثني �سرية ذاتي

واأفراحهم  ب�سراعاتهم  ي�سني–  القدِّ هوؤلء  َحياة  ق�س�ص  ببع�ص  َك 
َ
اأخرِب اأن  وبعد 

اأن  هو  فرجائي  تعلَّمُتها،  التي  الدرو�ص  بكتابة  انفتاحي  وبعد  الثاقبة–  واأفكارهم 

ة متاحة لك اأنت اأي�ًسا.
ِّ

تكت�سف اأنَّ نعمة اهلل املُخلِّ�سة واملُر�سدة واملُغري



ل الجزء األّوَ

طرُح األسئلة
: ّبُ ’’هكذا قاَل الّرَ

ُرِق وانُظروا، ِقفوا عَلى الّطُ

ُبِل الَقديَمِة:  واسألوا عن الّسُ

ريُق الصاِلُح؟ وسيروا فيِه، أين هو الّطَ
.‘‘... فتِجدوا راَحةً لُنفوِسُكمْ

(إرميا ٦: ١٦)

ل الجزء األّوَ

طرُح األسئلة
: ّبُ ’’هكذا قاَل الّرَ

ُرِق وانُظروا، ِقفوا عَلى الّطُ

ُبِل الَقديَمِة:  واسألوا عن الّسُ

ريُق الصاِلُح؟ وسيروا فيِه، أين هو الّطَ
.‘‘... فتِجدوا راَحةً لُنفوِسُكمْ

(إرميا ٦: ١٦)
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سورين كيركيغارد
  ١٨١ - ١٨٥٥3

نزهٌة طويلة

اأكرُث فعٍل م�شاعد هو اأن ُت�شلِّي.
ا. بعدها ل ُيخطئ املرء بتاًتا. هذا اأمٌر عبقريٌّ حقًّ

عات  يف بيتنا يحنُي موعد العام اجلديد يف �سهر اآب/اأغ�سط�ص. بداياٌت ُمنع�سة وتوقُّ

ال�سباح،  هذا   .(Charlottesville) ت�سارلوت�سڤيل   جديد يف 
ٌّ

درا�سي ف�سٌل  عظيمة: 

 
َ
ة، يف حني يهرِول زوجي ت�سارلز ليطبع

َّ
تقف نان خارًجا للذهاب اإىل املدر�سة الثانوي

 ، اأنظر اإىل التقومي الإلكرتونِّ مها يف اجلامعة. واأنا  ة التي يقدِّ
َّ
ة الدرا�سي منهاج املادَّ

ل ال�سيف!
َ

لٌة متاًما، فوداًعا لَك�س  املقبلَة مظلَّ
َ
حيُث تبنيَّ اأنَّ ال�سهور

هاو�ص  بونهوفر  باب  عرب  يًجا 
ِّ
خر �ستُّون   

ُّ
�سيمر الآن،  من  �ساعات  ثالث  بعد 

ة يوم اجلمعة 
َّ
ة �سارت تقليدي

َّ
(Bonhoeffer House). الكلُّ جائع لوجبة غداء منزلي

َة املذاق. يف الثوان 
َّ
ن من الطاهي؟ قبل اأن اأبداأ بالالزانيا، اأطلب قهوًة قوي

ِّ
ُهنا. خم
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، اأقف ثابتة واأتلو �سالة �سورين كريكيغارد:  ات النُبِّ
َّ
القليلة التي ياأخذها طحن حب

�ص  ة التفكري اخلانق، بل علِّمني اأن اأتنفَّ
َّ
 األَّ اأجعَل من نف�سي �سحي

ُّ
‘‘علِّمني يا رب

ا عميًقا واأُخرُجه- �سهيٌق وزفري.
ً

عميًقا يف الإميان’’. واأ�ستن�سَق نف�س

طني الأفعال وقوائم املهام املطلوبة  ة اأخرى، ُتن�سِّ
َّ
 حلظاٌت، وها قد انتهيت مر

ُّ
متر

ة. عادًة، تكون لديَّ عزمية كافية لُتبقيني م�سغولًة َطوال اليوم. اإلَّ 
َّ
وامل�ساريع اليومي

الراحة  عدم  من  مفاجئ  �سعوٍر  �سدري-  يف  بوخٍز  الأخرية  الآونِة  يف  اأ�سعر  اأنَّ 

يكمن حتت ال�سطح. وهنا جتتذبني من جديد ن�سخة قدمية اأقتنيها لكتاب ‘‘�شالة 

يعرفه  باأمٍر  العرتاف  يف  بطيئة  اأنا   .(The Prayer of Kierkegaard) كريكيغارد’’ 
موؤمنون كثريون: اأنَّ ا�ستغراَق الوقت يف ال�سالة، وق�ساء وقت مع اهلل، هو رجائي 

الوحيد لأجد ال�سالم. اإنَّ ال�سالة جتلب احلياة، فقط اإِن اخرتتها.

الة؛ ففي زمانه، ظلَّ هذا 
َّ
ة الفع

َّ
مل ُي�سَتَهر كريكيغارد باأف�ساله على حياة ال�سالة العام

ة، ويتوقَّف 
َّ
اتها اخلفي

َّ
ال�ساحرة وممر الوجوديُّ يجوب �سوارع كوپنهاغن  الفيل�سوف 

ث اإىل اأنا�ٍص يقابلهم �سدفًة على طول الطريق. كان كلُّ َمن يف البلدة يعرف  ليتحدَّ

 طويَل القامة ذا ال�سعر الأ�سعث املرتفع عن جبهته 
َ
كريكيغارد، ال�سخ�َص ال�ساخر

نحو 1٥�سم.

طَّ اإعجاب اجلميع، حتَّى اإنَّه ل  ة املتاألِّقة حَمَ
َّ
مي ة ظلِّ �سورين التهكُّ كانت خفَّ

يقبع  والع�سا،  العالية  عة 
َّ
القب املاألوف ذي  الة  الرحَّ باأنَّ خلف هذا  ُن  التكهُّ ميكنك 

 �سوداويٌّ يحاول معرفَة احلياة وحلَّ لغِزها العميق. فقد كان يحمل الكثري 
ٌّ

�ساب

ا على فهم نف�سه قبل اأيِّ اأمٍر اآخر– مبا يف ذلك اهلل.
ًّ
بداخله، ُم�سر
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ا ما يحتفظ 
ً
ا، فقد كان دائم

ًّ
ة ظاهري

َّ
ا باحليوي

ً
م

َ
مع اأنَّ كريكيغارد كان فًتى مفع

ة دفينة. وعندما كتَب عن طفولته يف وقٍت لحق، و�سَف نف�سه باأنَّه 
َّ
مب�ساعره احلقيقي

ا مثرية 
ً
ة’’، طفٌل كان يلعب األعاب ة احلادَّ

َّ
 انفعايلٌّ ت�سيطر عليه ‘‘التقلُّبات املزاجي

ٌّ
�سبي

ن مبقدار عدم �سعادته الذي ي�سعر به يف اخلفاء.   اجلميع من التكهُّ
َ
فقة: اأن مينع لل�سَّ

 (Michael كريكيغارد  مايكل  اأطفال  اأ�سغر  �سورين  يكون  اأن  ًنا 
ِّ
هي ا 

ً
اأمر يُكْن  ومل 

اأ 
َّ
تنب ملعونة.  عائلتهم  اأنَّ  ا 

ً
مقتنع ت  املتزمِّ �سورين  والد  كان  ال�سبعة.   Kierkegaard)

ة بحلولهم الثالثة 
َّ
اء حوادث ماأ�ساوي

َّ
ة اأنَّ كلَّ اأطفاله �سيموتون جر

َّ
مايكل بت�ساوؤمي

يف  اأولده  ياأخذ  مايكل  كان  �سلبه.  عند  ي�سوع  �سنِّ  يف  عمرهم،  من  والثالثني 

ل يف اآلم امل�سيح، ويف خطاياهم الب�سعة. 
ُّ
رحالت اإىل املقابر حيث يحثُّهم على التاأم

 كان ميالأ �سورين ال�سغري.
َ
عر ول �سكَّ اأنَّ الذُّ

ا 
ً
رته ديانة اأبيه القا�سية، وكان منجذب وعندما و�سل �سورين اإىل �سنِّ املراهقة، نفَّ

جامعة  يف  لهوٍت  طالَب  ب�سفته  الإميان  مع  ي�سارع  كان  ذاته.  الوقت  يف  اإليها 

ُة القدمية الثقيلة 
َّ
ُة التقليدي

َّ
َعْت لديه امل�سيحي ر، ت�سدَّ كوپنهاغن. واإذ بداأ �سورين يفكِّ

ى له من خياراٍت؟ الإله احلانق املُنتقم الذي ُيعاِقب اأو الإله  ا. ماذا تبقَّ
ً
 كثري

ْ
ت

َّ
وتغري

ا؟ 
ًّ
الإلَهني حقيقي اأحد هذين  اأن يكون  باحرتامه. هل ميكن  الذي يحظى  البعيد 

؟ كان �سورين ينظر اإىل 
ّ

وما الذي يعنيه هو بحياته ال�سئيلة من جهة اأيِّ ِكيان اإلهي

ين. الفل�سفة على اأنَّها �سبيُل الإفالت من فخِّ الدِّ

الواقع،  طبيعة  يف  ني 
ِّ
اليوناني قدماء  تفكري  طريقُة  الفل�سفة:  اأحببُت  لطاملا 

وُحججه،  مُب�سلَّماته  واملنطق  احلداثة،  بعد  ما  ُمعتنقو  ن 
ُّ
والفرن�سيو ون 

ُّ
املثالي والأملان 

ة فكري. يف احلقيقة، كلمات اأر�سطو ُمل�سقة  ة التي تزيُد من حدَّ
َّ
والتجارب الفكري
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ال�ستمتاع  على  القدرة  يحوَز  اأن  املتعلِّم  العقل  عالمات  من  ‘‘اإنَّ  مكتبي:  على 

 يف تعريف املفاهيم، لكنِّي اأ�ستمتع 
ُ
ر بفكرة دون قبولها’’. اأنا ل اأ�سهر لياًل بينما اأفكِّ

.
ّ

ي  ال�سحِّ
ِّ

بالفل�سفة بهدف التمرين الذهني

ا.  جدًّ جمازًفا  بحثه  كان  فقد  �سحيقة؛  اأعماق  اإىل  ف 
ُ

التفل�س �سورين  اتَّخذ 

ة، كان ُمبَتلى 
َّ
اًل بَحريته الداخلي

َّ
 كوپنهاغن حُمم

َ
وبينما كان كريكيغارد يجوب اأحياء

ة: البحث عن الغر�ص.
َّ
مب�سكلته ال�سخ�سي

 يف ذهني ما 
َ
ا هو اأن يتَّ�سح راته: ‘‘ما اأفتقد اإليه حقًّ ًة يف مذكِّ

َّ
كتب �سورين مر

يجب اأن اأفعله، ل ما يجب اأن اأعرفه’’. كان ي�سعى اإىل فهٍم من �ساأنه اأن مينح احلياة 
ديد، 

َّ
ال�س ويعرَف احلقَّ  ذاَته يف جوهرها،   

َ
ليفهم العامل– �سغٌف واحٌد  لوجوده يف 

ويجد الفكرة التي ي�ستطيع اأن يحيا اأو ميوت من اأجلها.

الدوؤوب  بحثه  ِثَقل  َحمل  يف  الفل�سفة  ف�سَلت  اإذ  �سورين  ة 
َّ
�سوداوي قت 

َّ
تعم

ا 
َّ
اأم اأنَّ هذا الطريق م�سدود.  َت 

ُ
ثب

َ
ي األَّ  اأنَّه ظلَّ ُم�سارًعا، على اأمل  اإلَّ  عن معنى. 

ة 
َّ
الديني الدوغما  بعد  ما  اأنَّ  ه  �َسكِّ زعزعَة  �سورين  ي�ستطع  فلم  الالهوت،  من جهة 

ع. ومع  : �سخ�ص ي�سوع الذي يطالب بالتزام مروِّ
ّ

ا الواقع الإلهي دة يكمن حقًّ
َّ
املجر

هني منطَق �سورين 
ُ
ب به، والذي �سي  غري املُرحَّ

ِّ
 الكلِّي

ِّ
ل الروحي

ُّ
ة التحو

َّ
بروز فر�سي

ا 
ًّ
‘‘م�سيحي ي�سبح  اأن  قبل  اآخر  �سيء  كلَّ  ب 

ِّ
يُجر اأن   

َّ
اأ�سر م�ساعره،  مع  ويت�سارب 

ا لتناُوله-  ، ف�سورين مل يكن هو م�ستعدًّ  جذريٌّ
ٌ
ا’’. لو كان لدى ي�سوع عالج

ًّ
حقيقي

لي�ص بعد.

اء 
َّ
 التالميذ بالذعر جر

َ
ة عندما �سعر ام الآحاد، قراأ �سورين الق�سَّ

َّ
اأي اأَحد  ويف 

ٍة ليحتموا هناك. وبينما كان 
َّ
ي  على اأنف�سهم يف علِّ

َ
�سلب ُمعلِّمهم، فغلَّقوا الأبواب
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ا وخائًفا، اإذ كان 
ً
ا. لقد كان م�سطرب

ً
�سبُههم كثري

ُ
ة، �سعر باأنَّه ي �سورين يقراأُ تلك الق�سَّ

اأنَّه يف الوقت  �ص، اإلَّ   الالهوَت ويقراأُ الكتاب املقدَّ
ُ

ين�ُسد الإله دون َكَلل، يدر�ص

قائاًل:  ي�سوع  لهم   
َ
ظهر عندما  التالميذ  ُدِه�َص  وكما   .

ِّ
احلي الإله  من  يختبئ  ذاته 

 الأبواب املغلَّقة. 
َ
‘‘�سالٌم لكم’’، اأدرك �سورين اأنَّ ي�سوَع لن يخرتَقه هو اأي�ًسا، اإلَّ عرب

ع، كان هذا ما فعله متاًما ي�سوع املُقام. وعلى غري املتوقَّ

 
َ
�سعر حيث  حا�سم،   

ٍّ
روحي باختباٍر  �سورين   

َّ
مر 1838م،  ار/مايو 

َّ
اأي  19 يف 

الغام�سة،  اللحظة  تلك  َفه. يف  �سِ
َ
لي العاقل  الذهن  كان  وما  به’’،  نَطُق 

ُ
ي ل  ‘‘بفرٍح 

ُعمق  يف  اأنَّه،  اأدرك  فقد  ا؛ 
ً
اأخري حلياته  ة 

َّ
املركزي احلقيقة  اإىل  اليافع   

ُّ
ال�ساب و�سَل 

اأعماقه، اإن�ساٌن وجَده اهلل.

اأعتابه، وقد  بُعد فكرّي يقف على  الإميان من  امتحن  الذي   
ُّ

ال�ساب وها هو 

اأبو  لقب  كريكيغارد  �سورين  على  يُطَلق  )مل  جة  متوهِّ ة 
َّ
م�سيحي يف  بنف�سه  األقى 

 راديكايّل، 
ٌ
ة باهلل هي اختيار

َّ
ًدا اأنَّ العالقة الفردي

ِّ
ة من فراغ(. فقد عرف جي

َّ
الوجودي

؛ فالباقي 
َ
 اآخر

َ
ا ل �سيء

َّ
ا اهلل، واإم

َّ
ا ذاك. اإم

َّ
ا هذا واإم

َّ
وقد �ساغها قائاًل اإنَّ الإمياَن هو اإم

. اخرَت ما تريد، لكْن اإِن اخرتَت �سيًئا غري اهلل، ف�ستخ�سر– فاأنت واختيارك 
ّ
ل يهم

مفقودان. اعتنق �سورين الإميان بو�سفه �سغًفا وقفزًة ليعي�َص احلياَة يف اأق�سى معانيها.

اأراد �سورين، املوؤمُن اجلديُد، اأن يحمل �سهادة ي�سوع امل�سيح لكْن لي�ص بطريقة 

ا التي كانت 
ًّ
ة، املوؤ�س�سة املكتفية ذاتي

َّ
ي جها كني�سته املحلِّ ‘‘َجمع القمامة’’ التي تروِّ

ني بالولدة. لقد جعلته التقوى يريد اأن 
ِّ
ني م�سيحي

ِّ
 املواطنني الدمناركي

َ
حت�سُب جميع

ني 
ِّ
اأف�سل من وثني ي�سرخ. كان �سورين يزدري اجلريان القانعني الذين مل يكونوا 

ة املخلِّ�سة.
ِّ

ة املُغري
َّ
وا الروحاني

َ
ة، وُهم بهذا تنا�س

َّ
هم نالوا املعمودي لكنَّ

سورين كيركيغارد
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 مدفوًعا باإغارة جماعة املتديِّنني من حوله 
ٍّ

ه ب�ساِخٍر اأدبي
َ
 �سورين اأ�سب

َ
بهذا، �سار

ة 
َّ
ة، كما كتب بحوًثا اأكادميي

َّ
ة وجمالي

َّ
ممَّن ي�سعروَن بامللل. كتَب جُملَّدات �ساخرة وفل�سفي

ل الفيل�سوفة التي يف داخلي، 
َّ
ح اأعماله املختارة، تتجو ة �سهرية. بت�سفُّ

َّ
ومقالت �سحفي

ياع يف كتابات �سورين  وتلعب لعبة الفل�سفة. لن تاأخذ الكثري من الوقت لت�سعر بال�سَّ

م. ، وعن قلَّة احليلة والوجود والتهكُّ
ِّ

 واحلقِّ املو�سوعي
ِّ

دة عن احلقِّ الن�سبي املعقَّ

د م�شيحيٍّ  ده�سك �سورين بوخزة. فيقول اإنَّ عليك اأن تكوَن لي�ص جمرَّ
ُ
 ي

َّ
ثم

’’ هو و�سم عليك، واأنت عالق فيه اإىل الأبد، 
ّ

بال�شم، كما لو اأنَّ و�سف ‘‘م�سيحي
ا بالفعل. 

ًّ
ا حقيقي

ًّ
 بكلِّ ما فيك لتكوَن م�سيحي

ْ
، بل �ِسر ة ل تعني لك �سيًئا. كالَّ

َّ
وُهوي

ة- اأن تكوَن �سخ�ًسا اأ�سياًل 
َّ
اخرَت يف كلِّ يوٍم جديد اأن تكون اأنت ذاتك احلقيقي

يف عالقتك باهلل. اهُجر اأمانك املح�سوب مقابل حياة ُمغاِمرة تعي�سها بكلِّ القلب 

ة 
َّ
الراديكالي الإميان  قفزة  اتَّخذ   .

ْ
وخاِطر واُن  ت�سل،  اأن  اإىل   

َّ
ا�ستمر بامل�سيح.  موؤمًنا 

تلك- اتَّخذها الآن.

بنف�سها، مع  ة  ُمعتدَّ ة 
َّ
ة دمناركي

َّ
لو كنُت م�سيحي ا، كما 

ً
لَّم

َ
ُم�س ا 

ً
اأمر اإميان  اأعدُّ  اأحيانًا 

ا يف الإميان الرا�سخ باهلل. تطفو روحي يف مكاٍن ما 
ً
اأنَّ قلبي منعزٌل وينجرف ُمتذبذب

ة التي توقظني يف 
َّ
ة. الطاقة ال�سروري

َّ
اأبعد من قراراتي التي اأتَّخذها يف حياتي اليومي

ة، متغافلة ي�سوع ال�سبور الذي ينتظر 
َّ
ُف يف املهامِّ والهتمامات الوقتي

َ
ال�سباح ُت�سر

ب غرائزي الأكرث ُعمًقا. على باب قلبي املغلق. واأحيانًا ل ميكن تعقُّ

�ص  كيف �ست�ستيقظ روحي لفرح الإميان الأ�سيل املُخاطر؟ كان �سورين املتمخِّ

ي�ص غري املتحفِّظ– يف الفكر واجل�سد والروح. 
َ
املُ�سارع هو َمن اأران الطريق اإىل الع
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 ما اإِن اخترب الإميان الذي و�سل 
َّ

َله الداخلي
ُّ
اأجد اأنَّ ممار�سة ال�سالة هي ما اأوقَد حتو

دة. قال: ‘‘اإنَّ وظيفة ال�سالة لي�ص التاأثري يف اهلل، 
َّ
اأبعُد من املعرفة املجر اإىل ما هو 

ا 
ًّ
حار �سالٍة  رجَل  لي�سبح   

ِّ
النمو يف  �سورين  اأخَذ  واإذ  املُ�سلِّي’’.  طبيعة  تغيري  بل 

ة 
َّ
اأ�سا�سي ة مع اهلل الأبديِّ 

َّ
اأ�سبحت مقابالته اليومي اإميانًا بح�سب طموحاته،  يعي�ص 

�ص. له كالتنفُّ

�سَتَهر بو�سفه 
ُ
ك من �سورين. فاإذ كان ي

ِّ
ا اأْن ل نعرف اجلانب املتن�س

ً
لي�ص غريب

حياة  حيال  ًظا  متحفِّ �سخ�ًسا  اأي�ًسا  كان  وفيل�سوًفا،  ا 
ً
وم�ساغب وناقًدا  معروًفا  ا 

ً
�ساعر

ة اأو جريًئا 
َّ
ا للكني�سة الدمناركي

ً
ك التي عا�َسها. حتَّى بينما كان معار�ًسا �سلب

ُّ
التن�س

ة حياته مع اهلل كانت 
َّ
ت، اعرتف اأنَّ تعرية حميمي ة يف املجالَّ

َّ
يف املقالت الفتتاحي

ا، بل بالَغ ال�سعوبة’’.
ً
ا ‘‘�سعب

ً
اأمر

د ب�سورٍة غريبة عند  اأت�ساءل اإْن كان �سورين قد �سعر مبا اأ�سعر به اأحيانًا؛ فاأنا اأتردَّ

ة 
َّ
ة ال�سعبي

َّ
َلتي ال�سريحة باهلل، يف حني ت�ستطيع �سورتي امل�سيحي ث ب�ساأن �سِ التحدُّ

ا 
ً
غريب ذلك  يبدو  قد  الالهوت.  وتناق�َص  �ص  املقدَّ الكتاب  در�ص  حلقات  تقود  اأن 

داها  لالأمناء ممَّن يفتحون قلوبهم باإخال�ص ملَن ي�سمعهم. َتلقى كلمات �سورين �سَ

ا  ة جدًّ
َّ
ة: ‘‘اإنَّ دواخلي حقيقي

َّ
ة ال�سخ�سي

َّ
ل يف حياته الروحي

َّ
داخلي عندما كان يتاأم

ث ب�ساأنها’’. حتَّى اإنِّ ل اأ�ستطيع التحدُّ

�سعادته   
َ
م�سدر اهلل،  مع   

َّ
امل�ستمر �سورين  حوار  وهي  ال�سالة،  �سارت  لقد 

زنًا مهما كاَن  ه �سورين ال�سالَة بالبو�سلة؛ ممار�سة جتعُله ُمتَّ
ِّ
ة الُعظمى. ويُ�سب

َّ
الأر�سي

ث  رات، يتحدَّ رات. يف تلك املذكِّ ن �سلواته يف مذكِّ
َّ
الو�سع. واملُفرح لنا هو اأنَّه دو

وتعزياته  واآلمه  واأفراحه  و�سكوكه  وثقته  اأ�سئلته  ب�ساأن  اهلل  اإىل  ب�سراحة  �سورين 
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ا، ي�سل اإىل ال�سكر 
ً
 فيها. واأخري

ٌ
ه وا�ستياقه واكتئابه- كلُّ هذا مكتوب

ِّ
ومعاناته وحب

هناك  لي�ست  ا  رمبَّ تغمرنا’’.  اهلل  ة 
َّ
اأنَّ حمب الرائع  ‘‘من  ة: 

َّ
مر كتَب  والعرفان، حيث 

ا، وهي �سالُة ال�سكر هلل 
ً
ا وَتكرار

ً
ها �سورين ِمرار

َ
�سالة اأكرث �سدًقا من تلك التي رفع

ف. ا ممَّا كان يفتكر، وعلى نحٍو ل يو�سَ على �سنيعه الذي كان اأكرث جدًّ

ا 
ً
ى جانب هذا ال�سباح، واإذ يهلُّ اخلريف، يجرفني اإىل العمل كلُّ ما هو طارئ. وتتنحَّ

 وقُت اخللوة الهادُئ رفاهيًة. وكما ظلَّ �سورين 
ُ
اأفكاري عن الغر�ص الأ�سمى. وي�سري

ك دون راحة، �ساأنطلق اأنا اأي�ًسا اليوم اأمياًل واأمياًل. لكْن قبل اأن اأفعل، تاأتيني 
َّ
يتحر

ا.   عبقريٌّ حقًّ
ٌ
كلمات �سورين احلكيمة: ‘‘اأكرُث فعٍل م�ساعد هو اأن ُت�سلِّي. هذا اأمر

.  َعوَدتي اإىل الواقع احلايلِّ اإىل فيل�سوٍف وجوديٍّ
َ
بعدها ل ُيخطئ املرء بتاًتا’’. اأترُك اأمر

 جُملَّده الذي يحوي مئَة �سالٍة، وعليه 
َ

اإنَّ �سورين ي�ستنه�سني بب�ساطٍة لأُنهي

 اإىل اهلل برفقته. واأ�سلِّي قائلًة: اأبانا الذي يف ال�شماوات، �شاعدنا 
َ

بقعة قهوة، واأقرتب

األَّ نن�شى اأنَّك حمبَّة. �شتنت�شر هذه القناعة يف قلوبنا، حتَّى واإْن جلَب اإلينا اليوم الآتي 
ال�سدمَة  تواأُم روحي،  �سورين،  اأ�سابت  لقد  اأو تكديًرا.  اأو ذعًرا  اأو ا�شطراًبا  ت�شوي�ًشا 
. والآن هو 

ٌ
 عظيم

ٌّ
ة املُخيفة، وذات يوم وجَده حبٌّ اإلهي

َّ
ب�سبب ديانة اأبيه الأ�سولي

 
َ
 بنف�سي يف حم�سر اهلل، واأعرَف الأمر

َ
 واأذهَب اإىل العمق، لأُلقي

َ
يحثُّني اأن اأُخاطر

الوحيد ال�سالح الذي ل يتزعزع يف احلياة.


