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ــورج خضر المفارقة الكبرى

اآلن قد ّ
اشتدت
غربتك تبدو
أكثر توهجًا
وأكثر وداعة
(أرشيف)

امل ��ذه ��ل ع� �ن ��دك أن � ��ك ف ��ي ش �ي �خ��وخ �ت��ك أس �ق �ط��ت
األرضيات ولم تسقط من ذاكرتك عبارة واحدة
م��ن ال �ك �ت��اب ال �ع��زي��ز وم ��ن امل �ع��رف��ة ال �ج� ّ�م��ة ال�ت��ي
ّ
ّ
أساسيًا
واصطفيت منها م��ا حسبته
ادخ ��رتّ ،
«حتى التنفس».
ّ
ّ
بحب الفقراء في مناسبة وغير مناسبة.
تذكر
وك��أن��ك بعدما ش � ّ�ددت على معرفة الكتب طيلة
حياتك رأيتها ساقطة ما لم تقترن بخدمة هؤالء
ال�ص�غ��ار إخ ��وة ي �س��وع .وك��أن��ي ب��ك _ والتفسير
لي بالنظر إل��ى حاجاتنا اليوم _ ّ
تجدد نهضة
الكنيسة األرث��وذك �س �ي��ة ب��االن�ت�ب��اه ال��ى العناية
بالناس التي جاءت ضعيفة سابقًا ،فيما قويت
نزعة املعرفة عندنا .فرعاية الفقراء في دنيانا ما
زال��ت مبعثرة ،بدائية .واملعوزون كثر واألثرياء
أك �ث ��ر ،وب�ي�ن�ه�م��ا ه� � ّ�وة ال ت��ردم �ه��ا م��ؤس �س��ة وال
تضافر جهود وال ترتيب ،وفقرنا إلى التواصل
ّ
يتعبد
يجعل ال�ف��رد األرث��وذك�س��ي ب��رج��ًا وح�ي�دًا
ل � �ف ��رادت ��ه .ي �ك �ث��ر األرث � ��وذك � ��س ال� �ن ��اج� �ح ��ون ف��ي
مؤسساتهم التجارية والصناعية واملصرفية،
واملحتاجون عندنا كثر.
فكيف نفهم وص�ي�ت��ك؟ م��ن ال�ع��ال��م وف��ي ال�ع��ال��م،
ّ
ومن تاريخنا ،لنا دروس ،إذا تعلمنا التواضع.
آن األوان ل�لأرث��وذك �س �ي�ين أن ي �ت��واض �ع��وا .هم
يرتاحون ل�لاه��وت الم��س قلب الله وال يغيثون
إخ ��وان� �ه ��م ال �ص �غ ��ار ب �م��ا ي �ح �ف��ظ ك ��رام ��ة ه ��ؤالء
ّ
ويؤمن عيشهم من خوف العوز .والسؤال أيضًا
ّ
ل��ي :كيف نترجم ح��ب الفقراء إذا م��ا نظرنا إلى
ّ
متحجرة وسلطة
األوق ��اف ال��واق�ف��ة عند إرادات
ص � ّ�م ��اء؟ وك �ي��ف ن �ف �ت��ح ق �ل��وب األدي� � ��رة ل�ل�ع�ن��اي��ة
ب��ال�ن��اس ال��ذي��ن ج��اء املخلص ليخدمهم ،فصار
الناس يخدمون األديرة؟
ً
فالصالة ليست ابتهاال وأدعية وبخورًا وزخرفًا
وإنشادًا وطباعة كتب فحسب ،هذه لها أوقاتها
وأم��ا الوقت األوف��ر فهو للناسّ ،
لحبهم ،لتقديم
ال �ف��رح وال �ع��زاء وال �ش �ه��ادة ل�ه��م ب��أن ال�ل��ه محبة.
وال �خ��دم��ة ه��ي ف�ع��ل امل�ح�ب��ة امل �ح �س��وس��ة .ي�خ��رج

يوحنا الدمشقي أو ال��ذه�ب��ي ال�ف��م م��ن الذبيحة
ً
اإلل �ه �ي��ة ق ��ائ�ل�ا« :إن� ��ي ذاه� ��ب إل ��ى م��ذب��ح أف�ض��ل
ّ
ه��و خ��دم��ة اآلخ� ��ر» .ح�ت��ى إذا ان�ش�غ��ل م��ن ت��ره��ب
استعدادًا ملالقاة الرب في أي ساعة ،يكون جاهزًا
في حضرة الله ما دام في خدمة إخوته .لو نفعت
الكتب ملا جاء الرب كلمة متجسدًا.
َ
أراك ف��ي شيخوختك ت � ّ
�ردد ف��ي م�ن��اس�ب��ة وغير
مناسبة أن «أح �ب��وا بعضكم ب�ع�ض��ًا» .ت��روي أن
يوحنا الحبيب في شيخوخته لم يكن يقول غير
ّ
ذلك ،وعندما سئل قال« :هذا كل ما تعلمته حني
َ
كنت على ص��در امل�ع�ل��م» .أراك انضممت إليهما
وازدادت غ��رب �ت��ك .ت �ت��أل��م ب �ص �م��ت م ��ن ال�ب�غ��ض
واملكيدة والكذب والتالعب .وتعيش على رجاء
أن ي �ت��وب امل �خ �ط��ئ وال ت�ت�ج��اس��ر أن ت��واج��ه أن
ت�ح��اس��ب _ وم ��ا ف�ع�ل��ت ذل ��ك خ �ف �رًا م �ن��ذ ش�ب��اب��ك
_ وإذا دف �ع��ك ال �غ �ي��ارى ع �ل��ى ت�ص�ح�ي��ح امل �س��ار
�وك��ل امل�ه� ّ�م��ة ال��ى م��ن ح�ض��ر ،وت��رج��و
وامل�ص�ي��ر ت� ِ
أيضًا أن يكونوا أه��ل ثقة _ فبماذا نكافئ الرب
ع ��ن رئ �ي ّ��س ك�ه�ن��ة ي�ع�ي��ش ع �ل��ى ال ��رج ��اء وي�ب�ن��ي
ع�ل��ى ال��ث �ق��ة؟ «ج��واب��ًا ح�س�ن��ًا ل ��دى م�ن�ب��ر املسيح
املرهوب» .أي جواب حسن واملشهد اليوم يسيء
الى املسيح ويشكك الكبار والصغار؟ لكن املسيح
َ
أحب الخطأة وما دان وما حاكم وما حكم .هنا
أيضًا مفارقة؟ يضربون بعصاك وأنت ال تحمل
ّ
ّ
ح �ت��ى ع� ��ك� ��ازًا ت��ت �ك��ئ ع �ل �ي��ه ف ��ي س� �ي ��رك امل �ت �ع��ب.
يتحاكمون ويتخبطون في أمراضهم الجسدية
واملطلوب واح��د« ،يا ّ
بني أعطني قلبك» .عادوا
ّ
ّ
الحجرية ،إلى
الذهبي ،إلى قلوبهم
إلى العجل
ال�ق�ص��ور امل�ج� ّ�ص�ص��ة ،وال ��ذي ي��أت��ي بعد أي��ام لن
يجد مكانًا يسند إليه رأسه إال الفقراء إلى وجهه
من املتواضعني الذين رفعهم إليه بالرضى.
تعط ثمرًا.
لم َأر املسيح يلعن إال الشجرة التي لم ِ
األرث��وذك��س ال�ي��وم غير مثمرين وه��م قسمان:
م��ن ي�ل�ه��و ب��إن �ج��ازات م��ادي��ة ت�ج�ن��ي ل��ه ال��رب��ح
امل� ��ادي ف�ي��زه��و وي�ت�غ�ط��رس ،وم�ن�ه��م م��ن يلهو
ّ
السلطوية
بالطقوس وال�ع�ب��ادات واإلن �ج��ازات

ّ
الروحية فيزهو ويتغطرس ويتسلط.
ّ
السلطة والتسلط يعميان أبصار الكثيرين ممن
ّ
ظ��ن��وا أن�ه��م م�خ�ت��ارون .يبنون ذل��ك على نهضة
أرث��وذك �س �ي��ة ك �ن��ت وأت ��راب ��ك _ م�ن�ه��م ف��ي رح�م��ة
ال�ل��ه _ أع�م��دت�ه��ا وم��ا كنتم متسلطني ،م��ا كنتم
على سلطان .كنتم مقتدرين باملحبة ،بالخدمة،
ب��االع �ت ��راف ب��ال�ص�غ�ي��ر وال �ك �ب �ي��ر وق ��د جمعتنا
ب �ك��م أل �ف��ة ك �ب �ي��رة .أح �ب �ب �ت �م��ون��ا ،اس�ت�م�ع�ت�م��ون��ا،
ع��اش��رت �م��ون��ا« ،م��ال �ح �ت �م��ون��ا» .ف�ح�ف�ظ�ن��ا ال� � ّ
�ود،

ابتهاال
الصالة ليست
ً
وأدعية وبخورًا وزخرفًا
وإنشادًا وطباعة كتب فحسب
تكاد المحبة تكون
معدومة في كنيسة تكاد
تكون متمتعة بأسمى
المعاني الروحية
ّ
ِّ
وأحببنا املسيح بحنان أصواتكم املرتلة ،ورقة
ّ
النوراني ،وقربكم منا وسعة صدركم.
كالمكم
الويل ملن تأتي على ي��ده العثرات ،م��اذا دهانا؟
م��ن أي��ن ي��أت��ي ال �ه��واء األص �ف��ر؟ م��اذا ده��ان��ا؟ هل
ت �ح� ّ�ج��رت ال �ق �ل��وب م �ع��ادي��ة ال �ع��ال��م؟ وه ��ل ص��ار
ّ ً
ّ
ّ
الضجة
الضجة تلو
الحرف قتاال؟ من أين تأتي
في أنطاكية؟
ّ
ال �غ �ط��رس��ة وال �ت �ب� ّ�ج��ح وال �ت �س��ل��ط ص �ف��ات ب��ات��ت
ّ
الفقري .هل ُيدافع عن اإليمان
تنخر قي عمودنا

ّ
بالحجة أم باملحبة؟ كنيستنا ستنهار ِب ِغ ّيها إن
ّ
ّ
ل��م تتواضع وتتعلم أساليب املحبة املتجسدة
خدمة للعالم ،للناس ،خدمة للذين جاء املسيح
ّ
ليخلصهم.
ّ
ي��ا ليتنا ن�ت�ع��ل��م م��ن ال�ك�ن��ائ��س ال�ش�ق�ي�ق��ة رع��اي��ة
ً
امل �س �ن�ين .م �ث�لا ،وه �ب��ت ع��ائ�ل��ة م��ؤدي��ة للكنيسة
ّ
رأس ب �ي��روت مبنى حولته
ال�ب��روت�س�ت��ان�ي��ة ًف��ي ّ
على الفور منزال للمسنني من ال�ط��راز الحديث.
ونحن ليس لدينا منزل يؤوي كبير من كبارنا
إذا أثقلت السنون كاهله.
ّ
ي � ��ا ل �ي �ت �ن��ا ن� �ت� �ع ��ل ��م ب� �س ��اط ��ة ال � � �ك �ل��ام .ي �ت �ب ��ارى
امل �ت �ف� ّ�وه��ون ب��إت�ق��ان�ه��م ال �ل �غ��ة ،ي�ك�ت�ب��ون إرض� � ً
�اء
ل �ض �م �ي��ره��م .ي �ع �ت �ب ��رون أن� �ه ��م ّأدوا ال �ش �ه ��ادة
بكلمات .أم��ا ه� ّ�م التبليغ فليس واردًا .وال أحد
يستمع لتلك السيدة التي تحارب في كفرحبو
وح ��ده ��ا اس �ت �م��ال��ة ش �ه ��ود ي �ه ��وه وامل �ع �م��دان�ي�ن
لألرثوذكسيني للتخلي عن أرثوذكسيتهم.
ّ
نحن ننمق الكالم ،نقول «اترك لنا ما علينا كما
نحن نترك ملن أخطأ وأساء إلينا» .وال نستطيب
قول «اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر
مل��ن أخ�ط��أ وأس ��اء إل �ي �ن��ا».ال يطلب األرث��وذك�س��ي
املغفرة م��ن اإلخ��وة وال يحسب نفسه مخطئًا...
أي غطرسة هي تلك وأي جبروت...
ال �ض� ّ�ج��ة ت �ل��و ال �ض� ّ�ج��ة ،اإلس� � ��اءة ت �ل��و اإلس � ��اءة،
ّ
ال �ت �س��ل��ط وال �غ �ط ��رس ��ة ،ال وداع� � ��ة وال ت ��واض ��ع،
وال إص � �غ ��اء ل �ب �ع �ض �ن��ا ال� �ب� �ع ��ض .ت� �ك ��اد امل �ح �ب��ة
تكون معدومة ف��ي كنيسة تكاد تكون متمتعة
ب��أس �م��ى امل �ع��ان��ي ال��روح �ي��ة وال �ف �ك��ر ال�لاه��وت��ي.
ن��واج��ه ال �ي��وم خ�ط�رًا أع �ظ��م ،ه��و م��رض التعالي
ّ
ّ
والطاوسية ،والتزمت واإلدان��ة والحكم
والتفرد
على بعضنا البعض .أي��ن منها وداع��ة املسيح
وت ��واض� �ع ��ه ،وم � � ��اذا ف �ع �ل �ن��ا ب��وص �ي �ت��ه «أح � ّ�ب ��وا
بعضكم بعضًا كما أن��ا أحببتكم»؟ اليأس بات
يصرخ في حناجر املؤمنني.
َ
دعوتك ّإيانا الى أن نرفع قلوبنا وألحاظنا إلى
ّ
فوق تخلص الجماعة من التركيز على الخطايا
ال�ت��ي ف��ي األس �ف��ل .ه��ل تنفع دع��وت��ك ب��أن نتدبر
أم��ورن��ا بالرحمة وامل�ح�ب��ة ،أن نأتي ال��ى الحياة
املبدعة ،فيتوب الخاطئ وتنهض الجماعة؟
م��ن م�س�ي��رت��ك ن�ح��ن اس�ت�ل�ه�م�ن��ا م�س��ؤول�ي�ت�ن��ا .ال
يستطيع األسقف أن يختصر الكنيسة وإن كان
حافظ اإلي�م��ان فيها ،وأتمنى أن أضيف حافظ
ّ
عمليًا تستدعي
املحبة األول��ى .ترجمة اإلي�م��ان
كل املواهب وبحسب الظروف واالختصاصات.
ال ُيستبعد أحد .سمعت كالمًا عظيمًا في جماعة
«اللقاء األرثوذكسي» مفاده أنه علينا أن نمارس
«ثقافة إلغاء الذات» حتى تنمو الجماعة .أرجو
أن ي �ص �غ��ي أه� ��ل س �ل �ط��ة ال �ك �ن �ي �س��ة إل� ��ى ج �ه��ود
املؤمنني من أي جهة أت��ت ،ليحتضنوها بوسع
وفهم وبالحب الذي أوصينا به.
ّ
لكن الرب وعد وعدًا صادقًا «أن يكون مع كنيسته
ّ
وأبواب الجحيم لن تقوى عليها» .وأراك كالسيد
ّ
تتخبط .نحن قليلو
هادئًا ،كنائم فيما السفينة
اإلي �م��ان ن�ض�ط��رب ،أم��ا أن��ت فقد ص��رت ال��ى ملء
ّ
مرضية،
الثقة ب�ك�لام رب��ك .ون�ظ��رت لنا مسيرة
فساهمت ّأي �م��ا مساهمة بحمل ال�س� ّ�ي��د يوحنا
إل��ى «س � ّ�دة ال�ص�ل�ي��ب» .م�ع��ه ،ل��ن ت�غ��رق السفينة
ف��ال� ّ
�رب ف��ي ع�ين العاصفة ومنه النجاة الكثيرة
والرحمة الغنية العظمى .فإن ما سمعته آذاننا
وما رأته عيوننا من األول بني اإلخوة بشارة أنك
ّ
ستتعزى ك�ث�ي�رًا ،وت�ف��رح ألن��ه م�ب��ارك ه��ذا اآلت��ي
باسم الرب.
أيها ّ
السيد عمود النهضة الروحية ،وعميد اآلباء
املعاصرين ،وعماد ال�لاه��وت املستنير وامللهم،
ل��م أك��ن أج��رؤ على ال�ت� ّ
�وج��ه إل�ي��ك على صفحات
مكتوبة ،وما كان لي حاجة به ونحن في خطاب
وفي مخاطبة غير منقطعة منذ أربعني سنة لو
ُ
لم تنشر أخبار رذائلنا وأخطائنا على صفحات
وس��ائ��ل ال �ت��واص��ل اإلل �ك �ت��رون��ي امل �ت �ن��وع��ة ال�ت��ي
ال ِق َبل لك بها وال تعرف عن طرقها شيئًا .ولم
يخطر ببالك أن الكلمات التي هي األداة املشتركة
ُ
بني الله والبشر وبني الناس تستعمل كأسلحة
ل�ل�ق�ت��ل وال ��دم ��ار .وق ��د ص ��ارت م �ق��االت��ك األخ �ي��رة
ج��واه��ر ن��ادرة الثمن ،متأللئة شفافة ،ن��ورًا من
ُ
وددت أن أحتفل بوجودك بيننا وأشكر الله
نور.
على دوام عافية قلبك وأطلب إليه أن يساعدك
ع �ل��ى ح �م��ل ال �ص �ل �ي��ب وي� �ت � ّ�وج ��ك ب �ح �س��ب ق��ول
ال��رس��ول بولس ب��أن الله ش��اء «أن يجعل رئيس
ً
خالصهم باآلالم كامال» .بعدما أعطيتنا معرفة
ّ
كبيرة ،علمنا أن نرفع عيوننا إلى فوق ،إلى امللك
اآلت��ي ،إل��ى اإلب��داع بالوداعة والصدق والخدمة
حتى ال نعثر بحجر تفاهات ّ
تكبرنا.
أع� ��اي� ��دك س� � ّ�ي� ��دي ،م �ت �ه �ل �ل��ة ب� �ح� �ض ��ورك ب �ي �ن �ن��ا،
وأع� ��اه� ��دك ع �ل��ى م� �ب � ّ�رات األط� �ه ��ار أن �ن��ي ورف �ق��ة
الطيبني سنحفظ اإلخالص ونصنع في األرض
ً
عدال وسالمًا.
* باحثة وأستاذة جامعية

