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إقامة موائد ال ُ
بناء جدران • مدينة كوريتيبا ،الربازيل
كلوديــو أوليفــر :Claudio Oliver

يُقــال لنــا إننــا نعيــش يف عــا ٍمل شــحي ِح
املــوارد إلّ أن الحاجــة جســيمة
واالحتياجــات ال حـ ّد لهــا .ويســتجيب
العالَــ ُم لهــذه املشــكلة باإلقصــاء
والجــدران والعنــف .أ ّمــا إذا كُ َّنــا
مؤمنــن فنحــن مدعـ ّوون لإلميــان بــأ ّن
خلــق عاملــاً وفــرا ً ،ووضــع لــه
اللــه َ
حــدودا ً ،وبــأ ّن العــامل ميكنــه تقديــم
حيــا ٍة وفــرة للجميــع .وكمجتمــعٍ ،ال
نــدرك هــذا الخلــق الوفــر عــن طريــق

بنــاء جــدرانٍ أعــى بــل موائــد أطــول
ٍ
ٍ
ومحادثــات
بوجبــات
لالســتمتا ِع
مشــركة.

ٍ
ســبت فُرصتــان
لدينــا ك ُّل يــوم
للغــداء والعشــاء نُقــ ِّدم فيهــا مائــد ًة
كبــر ًة ألصدقائنــا عليهــا معكرونــة عضويَّــة
شــه َّية ،ومنتجــاتٌ مــن إنتــاج مزرعتنــا يف
املدينــة .وهــذه املائــدة هــي ر ّدنــا عــى
العامــن األخرييــن مــن االنقســام يف بلدنــا:
ٍ
بصنــوف الطعــام
مائــد ٌة كبــرة عامــرة
الشــهي احتفــا ًء بأقــدم التقاليــد
الط ِّيــب
ّ
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املسيح َّية :مائد ٌة وأحاديث مشرتكة.
يجلــس امل ُعلِّمــون والجـران وال ُعـ َّـال
صغــارا ً وكبــارا ً معـاً عــى مائدتنــا الطويلــة.
نتعــ َّرف بعضنــا إىل بعــض ،ونســتمتع
بالطعــام والقصــص والحيــاة بينــا نر ّحــب
األكوينــي
ســاه تومــا
بفــر ٍح حســبام َّ
ّ
َطبــق
«بهجــة الحديــث  ».eutrapeliaف ٌ
بســيط مــن نــويك [نــو ٌع مــن املكرونــة
اإليطال َّيــة] قــد يــؤ ّدي إىل ذرف دمــوع

االمتنــان عندمــا يُقــ َّدم بصــدقٍ  ،كــا
ٍ
لــكأس مــن املــاء ت ُقــ ّدم مصحوبــ ًة
ميكــن
ـي الرجــاء لزائ ـ ٍر بائــس.
بابتســام ٍة أن تعطـ َ
وميكــن تكويــن صداقــات جديــدة يف
أثنــاء تنــاول قطعــ ٍة مــن كعكــة الجــزر
الربازيل َّيــة األصل َّيــة .واأله ـ ّم مــن ذلــك ،أ ّن
الذيــن يعيشــون حيــا ًة مكســورة ميكنهــم
يتجســد هــذا
أن يختــروا النهــوض عندمــا َّ
بصف ـ ٍة حقيق َّيــة ملموســة يف حيــا ٍة وفــرة
ترحيــب.
وموائــد
ٍ

**************

كقسيس ــن يف مجتمــعٍ ُمص َّم ــم يف كوريتيب ــا بالربازي ــل .ك َّرس ــت
•يعي ــش كلودي ــو وكاتي ــا أوليف ــر ويخدم ــان ِّ
ُمنظَّم ــة  Casa da Videiraنفس ــها ملــ َّدة  25س ــنة الت ّب ــاع خُط ــى يس ــوع.
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طهي طبق سادزا • منطقة نيغوفانو ،زيمبابوي
إلزيابيث مامبو :Elizabeth Mambo

قريتــي اســمها نيغوفانــو .نســتمتع يف
هــذا االحتفــال بلــ ّم شــمل العائلــة
واألصدقــاء الــذي يطــول انتظــاره.
ســافر البعــض مــن أمريــكا وعــاش
آخــرون هنــا طــوال حياتهــم .نر ّحــب
بالجميــع عندمــا نحتفــل .ميكننــا دامئـاً
أن نجعــل الطعــام يكفــي الجميــع.
نبــدأ تج ُّمعاتنــا وننهيهــا بالصــاة
وبالكثــر مــن الرتنيــم ،وال نُرنّــم دون
أن نرقــص!
ٍ
واحــد مــن هــذه
نبــدأ دامئــاً يف ك ُّل

التج ُّمعــات بطهــي طبــق ســادزا ،وهــو
ـايس يف زميبابــوي ،باســتخدام
الطعــام األسـ ّ
طحــن دقيــق الذرة مــن ذرة الحقــل .يُطبخ
ببــط ٍء عــى النــار خارجـاً .ويكمــن الفـ ّن يف
تحضــره باالت ّســاق الصحيــح .يتم ّيــز طبــق
ســاندزا بكونــه مشــبعاً ومتامشــياً مــع
األطبــاق األخــرى :األرز مــع صلصــة زبــدة
الفــول الســودا ّين ،وقــرع الجــوز ،وخضــار
الكرنــب ،وســلطة الطامطــم ،والدجــاج أو
لحــم املاعــز يف حســا ٍء قليــل البهــارات.
نــزرع ك ُّل يش ٍء بأنفســنا.
ال تــزال املعيشــة صعبــة للغايــة يف
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أريــاف زميبابــوي؛ ونحــن قلقــون بشــأن
مســتقبل بلدنــا .م ـ َّرت ع ـ َّدة سـ ٍ
ـنوات مــن
يتحســن وضــع الحكومــة عــى
الجفــاف ومل َّ

الرغــم مــن تغـ ُّـر القيــادة .ولكــن يجــب ألَّ
نفقــد الرجــاء ،فاللــه معنــا دامئــاً ونحــن
نتعــاون مع ـاً.

**************

ـي وأ ٌّم لثالث ــة أطف ــا ٍل .تقي ــم اآلن يف نيوي ــورك لكنه ــا ال تــزال
•إليزابي ــث مامب ــو اختصاص َّيــ ٌة للع ــاج الطبيع ـ ّ
ع ــى ات ّص ــا ٍل م ــع عائلته ــا يف زميباب ــوي وتزوره ــا كُلَّ ــا اس ــتطاعت.
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َّ
الجنوبية
المائدة الدافئة • مدينة سول ،كوريا
ســيونغي كيــم :Seonghee Kim

نجلــس حــول املائــدة مــع عائلــة
شــقيق زوجتــي ووالدتهــم بعــد فــر ٍة
وجيــزة مــن انتقالنــا إىل ســول مــن
املنــزل الــذي بنينــاه يف الريــف .ليــس
الطعــام احتفال َّي ـاً ،فاملائــدة مصنوع ـ ٌة
مــن لــو ٍح مــن نبــات زلكوفــا قط ْعتُ ـ ُه
مــن جــذع شــجر ٍة مهجــورة.

نتشــارك يف تنــاول األرز امل ُتعــ ِّدد
الحبــوب ،وكيمتــي ،ونامــول موتشــيم
(نــو ٌع مــن الخضــار امل ُت َّبــل) ،وبولغوغــي
ـوي امل ُت َّبــل) ،ودونغانــغ
(لحــم البقــر املشـ ّ

جيجــاي (حســاء معجــون الفــول املخلّــل)
– وهــي قامئتنــا اليوم َّيــة املعتــادة .تصطــدم
الركبتــان بأعــواد تنــاول الطعــام .غرفــة
املعيشــة صغــرةٌ ،فيجلــس كثــرون حــول
املائــدة .تحمــل زوجتــي الرضيــع حتَّــى
تتم َّكــن زوجــة أخيهــا مــن تنــاول الطعــام.
ال يجلــس أفــراد العائلــة وحدهــم
حــول هــذه املائــدة .فغالبــاً مــا يــأيت
األصدقــاء وزمــاء الدراســة وزمــاء العمــل
إىل منزلنــا للمشــاركة يف تنــاول الوجبــات.
كان تقديــم وجبــة شــه ِّية للمســافرين يف
جيــل والدينــا مــن الســات الحيات َّيــة،
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ولكــن أصبــح مــن النــادر رؤيــة مثــل هــذه
التج ُّمعــات .ازداد الحضــور زيــاد ًة كبــرة يف
كوريــا ولكــن انخفضــت املســاحة يف قلوبنــا
ومواعيدنــا .أرى مجتمعنــا ينتقــل يف طريقٍ
يتم ّيــز بالغنــى ولكنــه معــزول .اعتــاد
والــداي أ ْن يُق ِّدمــا وجبــات الطعــام لطائفــة

ُمتن ِّوعــة مــن النــاس وهــذا يُذكِّرنــا دامئــاً
بأننــا نعــرف معنــى «املائــدة الدافئــة».
وهــذا هــو مــا نحــاول االســتمرار فيــه.
فالوجبــة ال تتك ـ َّون مــن األف ـراد وحســب،
ولكنهــا تصبــح جســاً ح َّيــاً يدفــئ
املشــاركني ويُشــ ِّجعهم ومينحهــم القــ َّوة.

**************

•يعمـــل ســـيونغي كيـــم لـــدى  ،Hansalimوهـــي حركـــ ٌة تعاون َّيـــة يف كوريـــا الجنوب َّيـــة تربـــط املزارعـــن
باملســـتهلكني «إلنقـــاذ جميـــع الكائنـــات الح َّيـــة».
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الوجبة األولى • مدينة ماديسون هايتس ،والية ميشيغان
كوزيــن أ .ويلــش األصغــر Cozine A.

 :Welch Jrيقــول املَثَــل« :كُلَّــا
كانــت الوجبــة أغنــى باأللــوان كان
ذلــك أفضــل» .ولذلــك فإننــي أطلــب
فطائــر التــوت بالفراولــة الحمــراء
الزاهيــة واملــوز الالمــع املُغطَّــاة
بالكرميــة املخفوقــة .يفعــل والــدي
الــيء نفســه بالفراولــة واملــوز ولكــن
دون كريــم .مــن الواضــح أننــي مــن
يهتــ ّم بالص َّحــة.

مـ ّر مــا يزيــد عــن ســاع ٍة بقليــلٍ منــذ
إطــاق رساحــي مــن عقوبـ ٍة بالســجن مل َّدة

عرشيــن عامــاً عــى جرميــ ٍة ارتكبتهــا يف
الســابعة عــرة مــن عمــري .أجلــس قبالــة
والــدي عــى مســاند كســتنائ َّية خشــنة
يف أحــد أقســام مطعــم بــوب إيفانــز.
كُ َّنــا بعيديــن أحدنــا عــن اآلخــر يف الــرأي
والشــخص َّية عندمــا تناولنــا الطعــام هنــا يف
التســعين َّيات .وقــد امتــأت هــذه الفجــوة
جزئ َّيــاً بســبب  240شــهرا ً مــن املعانــاة
والنم ـ ّو منــذ ذلــك الحــن.
بينــا أجلــس هنــا لتنــاول أ ّول
وجبــ ٍة يل ،وتلمــع أشــ َّعة الشــمس يف
وقـ ٍ
ـت ُمتأ ِّخــر مــن صبــاح اليــوم عــى أواين
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الطعــام امل ُنقطَّــة ،يختلــط املـزاج يف خليـ ٍ
ـط
غريــب مــن الفــرح والحــزن .أ ّمــا والــديت
ففاتهــا ملّ الشــمل هــذا ألنهــا توفيــت قبــل
مثاني ـ ٍة وس ـتِّني يوم ـاً مــن إطــاق رساحــي،
وبعــد يومــن مــن املكاملــة الهاتف َّيــة التــي
اســتغرقت  15دقيقــة وأخربتهــا فيهــا بأننــي
ســأعود إليهــا .الغريــب يف األمــر أننــا ال
نشــعر بالنقــص .يبــدو األمــر وكأنــه ميكــن
أن نراهــا هنــاك يف مكانهــا املعتــاد تتنــاول
ع َّجــة البيــض امل ُل َّونــة والفلفــل األخــر

املحش ـ ّو يف بيــض الكنــاري األصفــر.
بعــد أن غــادرت الســجن ،كان صــوت
والــدي عــر املذيــاع يقــول« :ســوف أظـ ّـل
ـب زوجتــي .إنهــا فتــايت املُفضَّ لــة».
دامئـاً أحـ ّ
ال يـزال هــذا يف ذهنــي بينــا نجلــس هنــا
يف شــعو ٍر مختلــط مــن االمتنــان والحــزن
والضحــك ثــم الصمــت .ننظــر إىل الف ـراغ
الــذي كان يشــغله كرســيها امل ُتحــ ِّرك
ونبتســم دامعــن.

**************

•كوزين أ .ويلش األصغر شاع ٌر له ٌ
أعامل منشورة و ُمح ِّرر و ُمعلِّم يف جامعة ميشيغان يف آن أربور .
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مهرجان الجزيرة • جزيرة أوميتييب ،نيكاراغوا
هايــرو كانديغــا Jairo Condega

 :Moralesاحتفلــت عائــاتٌ مــن
قريــة أبرشــية ســان خوســيه ديــل
ســور الكاثوليك َّيــة ،وهــي قريــ ٌة
يقطنهــا تســعامئة نســم ٍة يف جزيــرة
أوميتيبــي الربكان َّيــة الصغــرة ،بعيــد
امليــاد يف ديســمرب/كانون األ َّول املايض
بطريقــ ٍة مختلفــة .ق َّدمنــا وليمــ ًة
الثنــن وســبعني تلميــذا ً مــن تالميــذ
املــدارس الذيــن كثــرا ً مــا يعــاين
عديــدون منهــم مــن الجــوع .كان
الحفــل يزخــر بالديكــورات والهدايــا

واأللعــاب والرقــص والحصــص
الســخ َّية مــن لحــم الخنزيــر ،فخنازيــر
أوميتيبــي تتجــ َّول ِب ُحريَّــ ٍة يف جميــع
أنحــاء الجزيــرة وت ُوفّــر لحــاً شــه َّياً
ومغذيَّــاً.
ُعــر «أوميتيبــي ،واحــة الســام»
ت ِّ
عــن أغنيــ ٍة كثــرا ً مــا تــ ّم االستشــهاد
بهــا يف مــدح جزيــريت األصل َّيــة يف بحــرة
نيكاراغــوا .ظلَّــت أوميتيبــي لع ـ َّدة قــرونٍ
مثــاالً عــى معنــى اســمها .ومل تشــهد أرض
الجزيــرة قتــاالً حتَّــى يف أثنــاء حــاالت إراقــة
الدمــاء الفظيعــة يف نيكاراغــوا – أ َّوالً الثورة
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الساندين َّية ثم مت ُّرد كونرتا.
تغــر ذلــك يف النصــف الثــاين مــن
َّ
 ،2018حيــث عملــت الرشطــة والقــ َّوات
شــبه العســكريَّة املتحالفــة مــع الحكومــة
عــى قمــع املتظاهريــن يف أعقــاب
ٍ
احتجاجــات شــعب َّية .شــهدت املنطقــة
عمل َّيــات إطــاق نــا ٍر ورضب واعتقــاالت.
وكنتيج ـ ٍة للقمــع هبــط اقتصــاد أوميتيبــي
الــذي كان يعتمــد بشــ َّد ٍة عــى ُســ َّياح
البيئــة األوروب ّيــن .أُغلقــت الفنــادق
واملطاعــم ورشكات الســياحة الجبل َّيــة.

وهكــذا فــإن ُسـكَّان ال ُجــزر البالــغ عددهــم
خمســة وثالثــن ألفــا ً،الذيــن هــم يف
والــدي،
األصــل مزارعــون صغــار مثــل
ّ
وجــدوا أنفســهم بــا دخــلٍ كاف لألدويــة
والرضوريَّــات .كــا أن ســوء التغذيــة بــن
األطفــال آخــ ٌذ يف االرتفــاع.
ولهــذا الســبب أرادت عائلتنــا
وعائــاتٌ أخــرى التعبــر عــن ُح َّبنــا ألطفــال
قريتنــا ألنّهــم األضعــف« .كان هــذا
االحتفــال لحظــة ســعاد ٍة مشــركة لألطفــال
ولنــا يف نهايــة ســن ٍة عصيبــة».

**************

نسق برنامج  El Arado programالذي تديره دار
هايرو كانديغا موراليس واح ٌد من مواطني أوميتيبي ويُ ِّ
املحراث للنرش وهو برنامج لتقديم الكتب والربامج التعليم َّية امل َّجان َّية للمدارس يف نيكاراغوا.
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ضيوف في المزنل • مدينة برلني ،ألمانيا
كليمنــس ويــر :Clemens Weber

الغرفــة ُمعــ َّد ٌة واملائــدة جاهــز ٌة عليهــا
رغيــف اللحــم والبطاطــس املهروســة
وامللفــوف امل ُخلَّــل .إنهــا أمســي ٌة الســتقبال
ٍ
املجتمعــي الصغــر
ضيــف يف منزلنــا
ّ
ٍ
أشــخاص بالغــن
يف برلــن .يوجــد ســتَّة
وأربعــة أطفــا ٍل وضيـ ٌـف بــاقٍ ملـ َّدة طويلــة
يف مجتمعنــا .نحــن مجموعـ ٌة صغــرة .ومبــا
أن كنيســة املســيح ال ميكــن أن تكــون
موجــودة مــن تلقــاء نفســها فإننــا نفتــح
أبوابنــا.
تنطــوي أمســية الضيــف عــى

التشــويق :مــن الــذي سريســله اللــه اليــوم؟
ال نعــرف أبــدا ً مــا هــو عــدد األفـراد الذيــن
يجــب توقُّــع وصولهــم .أحيانــاً اثنــان
وأحيانــاً خمســة عــر شــخصاً .ولكــن
يوجــد دامئــاً مــا يكفــي مــن الطعــام.
نتحــ َّدث بينــا نتنــاول الطعــام.
نصـاً قصـرا ً .وبعــد العشــاء
وغالبـاً مــا نقــرأ َّ
يــأيت الرتتيــل وأحيانـاً لعبـ ٌة ودامئـاً مــا يــي
ــل قصــر .نطيــع كالم يســوع:
ذلــك تأ ُّم ٌ
ُــا ا ْجتَ َمــ َع اث ْ َنــانِ أَ ْو �ثَالَث َــ ٌة
«ألَنَّــ ُه َح ْيث َ
ـاك أَكُــو ُن ِف َو ْسـ ِ
ب ِْاس ـ ِمي فَ ُه َنـ َ
ـط ِه ْم» .األمــر
بهــذه البســاطة :ال ميكننــا أن نفعــل أكــر
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مــن تحضــر الطعــام ،ثــم فتــح األبــواب ،يف
انتظــار أن يتح ـ َّدث إلينــا اللــه مــن خــال
ك ُّل ضيـ ٍ
ـف يــأيت.
بانتظــام ،وهــو
ينضــ ّم إلينــا تــوم
ٍ
ـخص بــا مــأوى .قــال لنــا« :هــذا مــكا ٌن
شـ ٌ
رائــع» .ويقــول هانــز الــذي نشــأ دون
أبويــن إنــه ممــ ٌن لكونــه وجــد عائلــ ًة.
كــا أن ريــكاردو ،وهــو مدم ـ ٌن يف مرحلــة

ـوي
التعــايف ،رســم لنــا صــور ًة نصفهــا العلـ ّ
يل داكــن
ذهبــي اللــون ونصفهــا الســف ّ
ّ
ـي يف
ويربــط يســوع النصفــن كطريــقٍ فـ ّ
الوســط.
إنــه تعبـ ٌر مالئــم عــن أمســياتنا معـاً:
ف ـك ُّل يش ٍء يحملــه الــروح .نحــن ممتّنــون،
ونشــعر يف امتناننــا بأننــا ضيـ ٌ
ـوف يف منزلنــا.

**************

ـعبي
•ع ــاش كليمن ــس وي ــر م ــع زوجت ــه وأطفال ــه ع ــى م ــدى الس ــنوات الع ــر املاضي ــة يف مجتمــعٍ ش ـ ّ
مســـيحي يف برينزلويـــر بـــرغ ،برلـــن.
ّ
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الغربية
اللفت • مقاطعة بريستون ،فرجينيا
ثالث أخوات وسلطة ِ
إليســا كالي هــاي Ellesa Clay

 :Highبــدأ فصــل الشــتاء ومــع
ذلــك تنزلــق الســيارات عــى األتــام
املكســ َّوة بالثلــج تجــاه منــزيل عــى
بعــد نصــف ميــلٍ مــن الطريــق
املُع َّبــد .أُر ِّحــب بأصدقــايئ يف هــذه
األمســية لالحتفــال بقــد ٍر مــن ضيافــة
ُســكَّان إقليــم آباالشــيان ومتاســكهم.

ال تــزال تــال فرجينيــا الغرب َّيــة
القدميــة هــذه قامئــ ًة ومأهولــة لــآالف
مــن فصــول الســنة .نق ـ ّدم شــكرنا للــه ،يف
شــاوين أحيان ـاً ،ممت ّنــن ألجــل الحيوانــات

والنباتــات التــي ض َّحــت بحياتهــا حتَّــى
نتمكــن مــن تنــاول الطعــام .تصــدر
فقاعــات حســاء «األخــوات الثــاث» – أي
الــذرة والفاصوليــا والقــرع – عــى موقــدي.
وهــذا أحــد تقاليــد الغابــات الرشق َّيــة.
يقيــم ديــن ولويــس كريســتوفر يف
مزرعــ ٍة اســتم َّرت ســتَّة أجيــا ٍل .خبــزت
لويــس لفائــف «بالطريقــة القدميــة»
والس ـكَّر كأحــد امل ُق ِّبــات.
مبــاء البطاطــس ُ
تتذكَّــر قائلــ ًة« :مل نكــن نهــدر شــيئاً يف
ذلــك الوقــت ،وال حتَّــى املــاء امل ُســتخ َدم
لغــي البطاطــس» .ترتبــط هــذه اللفائــف
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مع الذاكرة.
قــاد مايــك كوســتيلو وآمــي داوســون
ســ َّيارتهام نحــو ســاعتني مــن مزرعتهــا
ومعهــا ســلطة «ال ِلفــت» .يُدلَّــك الكيــل
وبراعــم الخــردل مــع دهــون لحــم الخنزيــر
امل ُقــ َّدد الســاخنة لتصبــح طريّــة .ت ُعــ ّد
بخــل األعشــاب ورشاب الجــوز،
الســلطة ّ
وتعلوهــا بــذور القــرع والفجــل امل ُح َّمــص
بامللــح ،وت ُ َّفــاح أركنســاس الداكــن ،والخبــز
امل ُح َّمــص امل ُملَّــح.
يجلــس ابنــي كالي جونســون ،وهــو

ـام ،وابنتــه ليليــا
ـارب قديــم ُمقلَّـ ٌد بوسـ ٍ
محـ ٌ
كوريــن البالغــة مــن العمــر أربــع سـ ٍ
ـنوات.
يرجــع لهــا مســتقبل هــذه املزرعــة.
ســوف نتأ ّخــر قلي ـاً لتنــاول القهــوة،
ولــرد املزيــد مــن القصــص بعــد العشــاء،
وتنــاول كعكــة ســوزان ســاوتر املقلوبــة
املصنوعــة مــن التــوت وخبــز الــذرة .ال
أمانــع بالتنظيــف ألن الصداقــة تلـ ّم شــمل
املجتمعــن حــول وجبــة الطعــام .الصداقــة
مصقولـ ٌة مثلــا أغســله مــن أطبــاقٍ قدميـ ٍة
مصنوع ـ ٍة مــن القصديــر والرصــاص.

**************

ي والكتابـــة اإلبداع َّيـــة يف
•إليســـا كالي هـــاي كاتبـــ ٌة وأســـتاذة مســـاعدة ُمتف ِّرغـــة يف األدب األمريـــ ّ
ي األصـــ ّ
جامع ــة فرجيني ــا الغرب َّي ــة.
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شراب التفاح الساخن في مانهاتن • مدينة نيويورك ،والية نيويورك

ليــا ليربيســكو  :Leah Librescoعــى
الرغــم مــن اقــراح أحــد ضيــويف ،مل
أنقــش األوتــاد أو أضــع الســمك عــى
النــار يف الهــواء الطلــق لحفلتنــا حتَّــى
ولــو كانــت كريســتني قد فعلــت ذلك.
جــاء األصدقــاء (وأصدقــاء أصدقــاء
األصدقــاء) يف يناير/كانــون الثــاين
لالحتفــال بنهاية رحلتنا التي اســتم َّرت
خمســة شــهو ٍر مــن قــراءة األلــف
صفحـ ٍة مــن ثالث َّيــة روايــات كريســتني
الفرانســداتر .مــن املمكــن أن تبعــث
ملحمــة الكاتبــة ســيغريد أوندســت

عــى الخــوف ،ولذلــك أنشــأنا صفحــة
عــى فيســبوك وتع َّهدنــا باملواصلــة إىل
النهايــة املزعجــة (امل ُ ِ
فســدة!).

كانــت مناقشــتنا يف أثنــاء قراءتنــا
مفعمــ ًة بالحيويَّــة لكنهــا كانــت عــر
أي
اإلنرتنــت ،ولذلــك دعــوت أنــا وزوجــي ّ
ٍ
شــخص ميكنــه الوصــول إىل منزلنــا عــى
الجانــب الغــر ّيب األعــى مــن مانهاتــن
عنــد انتهــاء القـراءة ،وذلــك إلجـراء بعــض
املناقشــات الشــخص َّية .وقــد فوجئنــا يف
رسو ٍر مبــدى اســتعداد النــاس للحضــور.
كان النــاس يعــرون النهــر مــن نيوجــريس،
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ويســتقلّون القطــار مــن واشــنطن
العاصمــة ،وجــاء زوجــان عــر رحلــة طـرانٍ
مــن أوهايــو .رح َّبنــا بهــم جميع ـاً بعصــر
التُفَّــاح الســاخن وزجاجــة مــن ويســي
ٍ
ملزيــد مــن الــدفء.
بوربــون
كان بعــض األشــخاص يف شــقَّتنا
الصغــرة مــن األصدقــاء القدامــى وآخــرون
مــن الغربــاء .ولكــن فيــا كان ك ُّل واحـ ٍـد
يعــ ّرف عــن نفســه كان يتنــاول قضمــة
ـي املالــح الــذي
مــن عــرق الســوس الرنويجـ ّ

ـخص قائـاً« :ال
اشــريته للحفلــة .اشــتىك شـ ٌ
أُصـ ِّدق أن نــادي الكتــاب هــذا يبعــث عىل
التشــويش!» وركــض اثنــان مــن الحارضيــن
إىل املطبــخ ليبصقــاه ،ولكــن امــرأ ًة عــادت
لتنــاول قضمــة ثانيــة ثــم ثالثــة .ولحســن
الحــظ ،اســتلهمت إحــدى الحــارضات
موقفــاً مــن امل ُجلَّــد األ َّول مــن روايــات
كريســتني الفرانســداتر بعنــوان «اإلكليــل»
وأحــرت كعكــة بونــدت.

**************

•لي ــا ليربيس ــكو س ــارغنت ُمؤلِّف ــة كت ــاب  Arriving at Amenوكت ــاب Building the Benedict Option: A
.Guide to Gathering Two or Three Together in His Name
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فيليب بريتس Philip Britts

كيف ينبغي أن نزرع؟
يف هذا املقال الذي يرجع إىل أربعين ّيات القرن العرشين ،نقرأ عن طريق ٍة مستدام ٍة للزراعة ،بل
للحياة ،يرسم مالمحها ُمزار ٌع نشأ يف ِدفونشري  Devonshireيف إنكلرتا ،وكان يتم ّيز ب ُبعد نظره.
يف الخمســن ســنة
لقد شهدنا األخــرة ثــور ًة زراعية،
ـت بوج ـ ٍه خــاص
تَ َثَّلـ ْ
يف تزايــد اســتخدام األســمدة الكيامويــة
واملاكينــات التــي تعمــل بالطاقــة .وهــو
ت َ َحــ ُّو ٌل جلــب عواقــب صالحــة وطالحــة.

فالجـ ّرار و ُجــوال الســاد هــا بالفعــل مــن
وســائل اإلرساع بالعمليــة الزراعيــة .فــاألول
ــر ع القــدرة البرشيــة عــى الحراثــة،
يُ ْ ِ
ــرع إمــداد الطبيعــة مــن
والثــاين يُ ْ ِ
العنــارص الغذائيــة الالزمــة للمحاصيــل.
وقــد جــاء االثنــان إىل ح ّيــز الوجــود نتيجـ ًة

•كان فيليـــب بريتـــس ( Philip Brittsوالدة  - 1917وفـــاة 1949م) خبـــرا ً زراعيـــاً وشـــاعرا ً .وهـــذا
املق ــال غ ــر امل ــؤ َّرخ ،مأخ ــو ٌذ م ــن كت ــاب ص ــادر ع ــن دار املحــراث للن ــر  ،Ploughيض ــم مقاالت ــه
وأشـــعاره ،تحـــت عنـــوان Water at the Roots: Poems and Insights of a Visionary Farmer :أي
مبعنـــى «ار ِو عنـــد الجـــذور :قصائـــد وخواطـــر ُمـــزارع حـــامل» (plough.com/britts .)2018
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لوحة Man with Plow
 ،Horseأي بمعنى
«الرجل مع حصان
الحراثة» بريشة
الرسام األمريكي
ِو ْنزلو هومر Winslow
 ،Homerفي عام
1879م .الصورة مأخوذة
من Wikimedia
( Commonsحق نشر
عام).

الزديــاد ضغــط عــر املاكينــة عــى األرض،
لتوفــر املطالــب املتزايــدة عــى كميــات
أكــر مــن الطعــام ،والزيــوت ،واألليــاف،
مــع تناقــص القــدرة البرشيــة .وقــد تــم
توفــر هــذه املطالــب إىل حــ ٍّد كبــر،
وكان ميكــن توفريهــا بالكامــل تقريب ـاً لــوال
ســنوات الدمــار والخــراب الناجمــة عــن
حربــن عامليتــن .إلّ أن هــذا التطــور مل
يكــن بــا مقابــل .فحيثــا تــم هــذا اإلرساع
عــى َع َجــل ،وهــو مــا حــدث عــى ماليــن
األفدنــة مــن األرايض ،كان ال بــد أيضـاً مــن
َــت
دفــع فاتــورة الحســاب رسي ًعــا ،وأُنْ ِهك ْ
األرض الزراعيــة الخصبــة التــي تطلبــت
مــن الطبيعــة ماليــن الســنني لتشــكيلها،
وفُ ِقــدَتْ يف جيــل واحــد.
وال شــك أن جميــع أعــال الفالحــة،
حتــى يف أكــر أشــكالها بدائيـ ًة ،هــي تد ّخ ٌل
بــري رضوري يف عمــل الطبيعــة .ولكــن
ّ
مــع تطــور الزراعــة ،ازداد هــذا اإلزعــاج
للطبيعــة ،أو محاولــة الســيطرة عليهــا.
ِّــف آدم األول مبه ّمــة مزدوجــة
لقــد كُل َ
أن «يُ ْخ ِضــع األرض وميألهــا ».وإن أمكننــا
أن نرســم شــكالً بياني ـاً يُ َعـ ِّـر عــن إخضــاع
اإلنســان للطبيعــة ،لوجدنــا أن الخــط
يرتفــع ارتفاعــاً بطيئــاً يف البدايــة عــى
مــدى عــدة آالف مــن الســنني ،ثــم يهبــط
هبوطـاً حــادا ً مفاجئـاً يف الســنوات القليلــة
ــر عــن
األخــرة .فــإذا رســمنا شــكالً يُ َع ِّ
َمــلء اإلنســان لــأرض ،فقــد يُظْ ِهــر ارتفاعـاً
22

بطيئ ـاً عــى مــدى القــرون ،ولكــن الخــط
ال يواصــل هــذا االرتفــاع الحــاد يف إخضــاع
األرض أثنــاء العصــور الحديثــة ،ولكنــه
قــد يهبــط لألســفل .وهــذا رغــم اســتخدام
امل ُ َخ ِّصبــات الكيامويــة عــى نطــاق واســع،
ألن الكيامويــات بــدون ال ُّدبــال (وهــي
مــواد عضويــة متحللــة يف الرتبــة) ال تــؤدي
إىل عمليــة مــلء وتجديــد مســتدمية وال
متوازنــة.
فــإىل أيــن يتجــه ال َخطّــان البيان ّيــان
مــن اآلن فصاع ـ ًدا؟ واضــح أنــه إذا اســتمر
مســتوى اإلخضــاع يف الصعــود ،واســتمر
مســتوى املــلء يف الهبــوط ،وإذا ازداد
التباعــد بــن هذيــن الخطــن ،ســوف تتم ّرد
الطبيعــة ،وت َ ْخ ِفــض مســتوى اإلخضــاع
باتخــاذ خطــوات قاســية كالتعريــة،
والجدوبــة ،واملــرض.
إلّ أننــا نــرى هنــا وهنــاك عالمــات
عــى أن البعــض منتبهــون التجــاه ســر
األمــور ،ومنزعجــون مــن االحتــاالت
املتوقعــة .ومــن أبرزهــم هــا َورد Howard
الــذي ابتكــر «طريقــة إنــدور» «Indore
 »processلتصنيــع الســاد العضــوي
[الكومبوســت] ،وفايفــر Pfeiffer
الــذي نــر فكــرة «الزراعــة الحيويــة»
« ،»biodynamicsوفوكــر Faulkner
َّــف كتــاب Plowman’s Folly
الــذي أل َ
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«حامقــة ُمــزارع» [*].وهنــاك ت َ َو ُّجــه نحــو
مامرســات زراعيــة أ ْح َكــم ُ َيثِّلــه قطــاع مــن
ــاك األرايض الربيطانيــن ،وقــد علــت
ُم ّ
أصواتهــم يف مجلــس اللــوردات ،ومــن حــن
آلخــر يُطْ ِلعنــا العلــاء والفن ّيــون عــى أدلّــة
مــن مراكــز التجــارب الزراعيــة.
وقضيــة الزراعــة الجيــدة تحظــى
أيضـاً بخدمــة ممتازة مــن بعض الدراســات
الدقيقــة ،ومنهــا دراســة « Humusال ُّدبــال»
التــي أجراهــا واكســ َمن ،Waksman
وكتــاب « Soil and the Microbeالرتبــة
وامليكروبــات» التــي أجراهــا واكســ َمن
وســتاريك  .Starkeyولكــن هــذه الكتــب،
متخصصــة جــ ًدا.
عــى دقتهــا وســامتها،
ّ
فهــي تــرك فجــوة بــن العالِــم وامل ُــزارع
التــي يجــب عبورهــا.
وعــاوة عــى ذلــك ،هنــاك فجــوة
أكــر تحــدث مــا بــن األمــور التــي يعــرف
امل ُـزارع أنهــا صحيحــة ،واألمــور التــي تجربه
قــوى االقتصــاد التنافــي عــى القيــام بهــا.
وال شــك أن مراكــز التجــارب الزراعيــة
تــز ّود امل ُـزارع مبعــارف قَ ِّيمــة التــي عليه أن
يدمجهــا يف خططــه الزراعيــة .ولكــن نتائــج
التجــارب ،واألســاليب الدقيقــة التــي ت ُحـ ِّدد
«املدلــول اإلحصــايئ» للنتائــج ليســت فــوق
كل مــن ألــرت هــاورد Albert Howard
]*[ كان ٌّ
(1947-1873م) ،وإرِنفريــد فايفــر Ehrenfried
 ،)1961-1899( Pfeifferوإدوارد ه .فوكــر Edward
1964-1886( H. Faulknerم) ر ّوادا ً يف طــرق الزراعــة
العضويــة.

النقــد .فمهــا كانــت دقــة تخطيطهــا
َــر تكرارهــا ،إلّ أنهــا
وتنفيذهــا ،ومهــا ك ُ َ
ال تقــدم أحكامــاً معصومــة بشــأن تأثــر
مامرســة معينــة عــى املــدى البعيــد ،وال
حتــى نبـ ّوة معصومــة بشــأن تأثـرِ مامرسـ ٍة
معينــة عندمــا تتكـ ّرر املــرة القادمــة تحــت
ظـ ٍ
ـروف مختلفــة قلي ـاً .ولكنهــا يف أحســن
األحــوال ال ميكنهــا أن تقــدم ســوى أدلــة
عــى أن تأثــر ٍ
ات معينــة يتكــ ّرر بالفعــل
ٍ
هامــش محــدود مــن
حدوثهــا يف إطــا ِر
التغي ـرات.
زعــا ،أو
ولكــن إذا أطلــق أحدهــم ً
متخصصة،
أصــدر ُح ْكـاً بشــأن أمــو ٍر فنيــة
ّ
دون تقييــده بهــذه «اإلحصائيــات
الجامــدة» ،فعليــه أن يحتــاط لعــدد مــن
امليــول البرشيــة .ومنهــا امليــل إىل التعميــم
املفــرط ،مــا يــؤدي إمــا إىل تأييــد أحــادي
الجانــب لتو ُّج ـ ٍه أو آخــر ،أو إىل املســاومة
باتخــاذ «طريــق َو َســط» ،حيــث ميكــن
الفنــي لــكل حالــة عــى حــدة أن
للحــق
ّ
ّ
يتبــع مســارا ً يتأرجــح مــن جانــب آلخــر يف
طريــقٍ يتكـ ّون مــن سلســلة مــن العوامــل
املرتابطــة .ففــي الزراعــة ،كــا يف الحيــاة،
تفقــد العوامــل املنفــردة أهم ّيتهــا ،ولك ـ ّن
امله ـ ّم هــو الرتابــط بــن العوامــل .وميكــن
التعبــر عــن التعميــم املفــرط باملثــل
الشــائع «مبجــرد فقــدان ســمعتك ،مــن
الصعــب جــ ًدا اســتعادتها »،ومــن أمثلــة
ذلــك أن ننســب اســتخدام األســمدة إىل
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إننا نحاول بالفعل أن نزرع
زراعة عضوية ،ولكننا نرى
أن الزراعة العضوية ليست
سوى جزء من حياة عضوية
متضامنة.

«عقليــة النيرتوجني والفســفور والبوتاســيوم
 »NPKثــم نرفــض املوضــوع…[*].
لذلــك ،يجــب أن نحــذر مــن أن
ننســب لعامــل واحــد تأث ـرات ت َ ْنتُــج عــن
مجموعــة مــن العوامــل .إذَن خصوبــة
الرتبــة ليســت أســاس الصحــة العامــة.
ولكنهــا عامـ ٌـل ضمــن الكثــر مــن العوامــل،
ـايس .ولك ـ ّن الطعــام
وأظــن أنهــا عامــل أسـ ّ
وحــده ،رغــم أهميتــه ،لــن يجلــب الصحــة.
وعلينــا أن نراعــي عوامــل أخــرى مثــل
املنــاخ ،والنظافــة ،والعــادات األخالقيــة
واالجتامعيــة .وحتــى لــو اســتطعنا أن
نجعــل كل مــا نكتشــفه مــن عوامــل
يســاهم يف تحســن الصحــة ،فمــن الخطــأ
أن نفــرض أن الجنــس البــري ســيكون
خاليــاً مــن األمــراض .فللمــرض واملــوت
]*[ كتــاب هــاورد هــو قصــة «ســقوط» حيــث «الحيــة»
هــي بــارون جاســ ِتس ﭬون ليبيــج Baron Justus
ــت أن النباتــات ال تحتــاج إال إىل
 ،von Liebigوقــد ب َّي َن ْ
النيرتوجــن والفســفور والبوتاســيوم لتنمــو .وهــو مــا
أطلــق عليــه هــاورد «عقليــة  »NPKنســب ًة إىل الرمــوز
الكيامويــة لتلــك العنــارص الثالثــة.
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أســباب أعمــق.
وبالقيــاس نفســه ،فــإ ّن الزراعــة
العضويــة يف حــ ّد ذاتهــا كعامــل منفــرد،
ال ميكــن أبــدا ً أن تح ّقــق وحدهــا فائدتهــا
الكاملــة .ولكنهــا تشــر إىل حقيقـ ٍة عظمــى،
أال وهــي أن الزراعــة ال ميكنهــا أبــدا ً أن
تكــون مســتقرة ومســتدمية إال إذا ت َ َعلَّــ َم
اإلنســان ،بــل أطــاع قوانــن الخصوبــة،
والــدورة التــي تتض ّمــن ت َ َحلُّــل القديــم
وت َ َحــ ُّرر الجديــد ،أو بتعبــر كتــايب أن
«يُ ْخ ِضــع وميــأ».
َوبَا َركَ ُهـ ُم اللـ ُه َوقَـ َ
ـروا
ـال لَ ُهـ ْم« :أَثْ ِـ ُروا َواكْـ ُ ُ
َوا ْم ـأُوا األَ ْر َض َوأَ ْخ ِض ُعو َهــا َوت ََس ـلَّطُوا َعـ َـى
ــى ط ْ ِ
َســ َم ِك الْ َب ْحــ ِر َو َع َ
ــى
ــا ِء َو َع َ
الس َ
َــر َّ
ك ُِّل َح َيــ َوانٍ يَ ِ
ــى األَ ْر ِض( ».تكويــن
ــد ُّب َع َ
)28 :1
ولكنهــا ال تســتطيع أن تحقــق فائدتهــا
الكاملــة إال يف إطــار حيــا ٍة عضويــة أي
مبعنــى حيــاة أخويــة ومتجانســة وطبيعيــة
وغــر زائفــة .فعالقــة اإلنســان بــاألرض
يجــب أن تقــوم عــى الحــق والعــدل ،ولكن
هــذه العالقــة مســتحيلة إال إذا كانــت
عالقــة اإلنســان بأخيــه اإلنســان تتّســم
بالحـ ّـق والعــدل والوئــام .وهــو مــا يشــتمل
عــى العالقــة بــن كل األنشــطة البرشيــة،
وعالقــة الصناعــة بالزراعــة ،والعلــم بالفــن،
والعالقــة بــن الجنســن ،وأهــم الــكل
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عالقــة حيــاة اإلنســان الروحيــة بحياتــه
املاديــة.
إلّ أن واحــدة مــن أعظــم مــآيس
العــامل الحديــث هــي انفصــال ســكان
امل ُــ ُدن متامــاً عــن الطبيعــة واألرض .لقــد
أصبحــت الحضــارة مثــل «امــرأة بيضــاء
]*[
ســمينة تســر عــر الحقــول ب ُقفَّازيــن».
ولكــن العامــل النهــا ّيئ والحاســم يف
نجــاح امل ُ ـزارع هــو ح ّبــه للزراعــة .وهــذا
يتــأت عندمــا نكتشــف ،ال يف
ّ
الحــب
الطبيعــة بــل مــن خاللهــا ووراءهــا ،شــيئاً
يدفعنــا إىل الصــاة والخدمــة .إ َّن جــزءا ً
مــن عظمــة الزراعــة هــو الشــعور النــادر
والفائــق للوصــف الــذي يغمــر املــرء
ـيم تحــت
عندمــا ميــي وســط حقــلِ برسـ ٍ
شــمس الصبــاح ،أو عندمــا يشــ ّم رائحــة
األرض بعــد املطــر ،أو عندمــا يشــاهد
ســنابل القمــح متيــل يف تَ َ ُّوجـ ٍ
ـات بديعة …
وهــذا الحــب يتغــذَّى بالفهــم
واملعرفــة .ودون أن نتّفــق كل ّيــا مــع
ليونــاردو دا فينــي Leonardo da Vinici
يف القــول بــأن «املعرفــة الكاملــة هــي
محبــة كاملــة »،إلّ أننــا نقــول إنــه كلــا
زادت معرفــة املــرء بــأرسار األرض ،زاد ح ّبــه
للزراعــة بشــكل أفضــل ،أي قَ ـ َّدم خدمتــه
لهــا.
]*[ اإلشــارة إىل قصيــدة للشــاعرة فر ِ
ــس كورنفــورد
انس ْ
« :Frances Cornfordإىل امــرأة ســمينة ت ُــرى مــن
القطــار» «».To a Fat Lady Seen from the Train

من مآسي العالم الحديث،
ُ ّ
انفصال سكان المدن عن
األرض.

ومــن أعظــم إســهامات َم ْد َرســة
الزراعــة العضويــة يف األعــال الزراعيــة
ــب األرض حبــاً
هــي هــذه الدعــوة ل ُح ّ
أصيــاً.
وتقــ ّدم مجتمعاتنــا املســيحية التــي
كل مــن إنجل ـرا
تعيــش حيــاة مشــركة يف ِّ
وباراجــواي جهــدا ً لنــر هــذا الحــب
لــأرض ،وللزراعــة العضويــة بحيــث يشــمل
كل مناحــي الحيــاة :الصناعــة ،والحــرف
اليدويــة ،والتعليــم ،والعالقــات اليوميــة
بــن اإلنســان واإلنســان.
ومــن الناحيــة االجتامعيــة ،فــإ ّن
الفــت
َوضْ ــ ُع مجتمعنــا يف باراجــواي
ٌ
للنظــر .فنحــن نجــد أنفســنا مجموعــة مــن
األشــخاص العرصيّــن الذيــن انتقلــوا إىل
ٍ
أرض ال زالــت يف أوىل مراحــل عــر املاكينة
(أي قبــل االرتفــاع الحــاد يف إخضــاع
ايض).
الطبيعــة عــى رســمنا البيــا ّين االف ـر ّ
ونجــد أنفســنا نبــدأ الزراعــة بنظــرة علميــة
حديثــة ،ولكــن بــدون املعــ َّدات العلميــة
الحديثــة .فــاألدوات التــي منلكهــا مــن نــوع
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مــا قبــل عــر املاكينــة ،ت ُ ْدفَــع باليــد أو
ت ُ َجــ ّر بالخيــول.
ولكننــا نواجــه رضورة إطعــام
عــرة أشــخاص مــن كل مثانيــة أفدنــة
نزرعهــا أو نــريب عليهــا املاشــية ،وتشــتمل
زراعتنــا عــى الــذرة ،والفــول ،واملانديــوكا
( mandiocaبطاطــا باراجــواي) ،والفــول
الســوداين ،والفواكــه ،والخــروات ،واللــن
(الحليــب) ،والبيــض .وال ميكننــا أن نتمثــل
بالصينيــن مــن حيــث اســتخدامهم لعــد ٍد
ال نهــايئ مــن العاملــة يف ســبيل االحتفــاظ
بالخصوبــة ،ألننــا نعــاين دامئــاً مــن عجــ ٍز
يف القــدرة البرشيــة .ولذلــك تلعــب
اللحــوم دورا ً مهــاً يف النظــام الغــذايئ،
نظـرا ً النخفــاض تكلفــة إنتاجهــا بــن ســائر
املنتجــات املحليــة.
ولالحتفــاظ بخصوبــة أرضنــا،
نســتخدم األســمدة الخــراء املتاحــة
بكــرة يف موســم اإلنبــات والنمــو الــذي
ميتــ ّد تســعة شــهور ،ودورة الرعــي
التــي تســتمر ســنتني لحيوانــات األلبــان،
ويُ ْد َمجــان مع ـاً يف دورة زراعيــة خامســية.
وأثنــاء فصــل الشــتاء القصــر ،تتــم حاميــة
الحقــول الفارغــة بــرك محصــول الغطــاء
الصيفــي عــى الســطح كطبقــة حيويــة
واقيــة (مالــش) ،أو بتغطيتهــا بالشــيلم
بحيــث يُ ْسـتَخ َدم للرعــي الخفيــف ويُ ْدفَــن
يف الرتبــة كســاد أخــر.
ونحــن ال نســتخدم املخصبــات
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الصناعيــة نظ ـرا ً الرتفــاع أســعارها ،ولكننــا
نعتقــد أنــه ميكننــا االســتفادة بســاد
العظــام ،وك ُْســب بــذرة القطــن إن كانــا يف
متنــاول أيدينــا اقتصاديًــا .وكذلــك نر ّحــب
باســتخدام الجــ ّرارات إن ت َ َوفَّــ َر لدينــا مــا
يكفــي مــن املــال لرشائهــا ،ولكنــه ليــس
متوفــ ًرا .ونحــن ،مثــل فوكــر ،ال نرفــض
اســتخدام املحــراث .ورغــم أننــا نعتقــد
يف وجــود مــا يُ َســ َّمى الحــرث الجائــر ،إلّ
أننــا ال نــزال نعتقــد أيضــاً يف «املحــراث
املفيــد »،بــرط أال يتــم أبــدا ً الحــرث دون
تقليــب الرتبــة لدفــن املــادة العضويــة،
إضافــة إىل عــدم تــرك األرض املحروثــة
عاريــة و ُم َع َّرضــة للطقــس يف هــذا املنــاخ
ذي األمطــار الغزيــرة.
لقــد بدأنــا ِفالحــة هــذه األرض منــذ
خمــس ســنوات فقــط ،ولكــن مــع عــدد
األفــراد املطلــوب إطعامهــم لــكل فــدان،
ومحصولــن يف العــام ،أصبــح الطلــب
عليهــا ثقيـاً ،وهــو يف ازديــاد .لــذا ،فنحــن
حريصــون جــدا ً عــى االحتفــاظ بالخصوبة.
ولكــن كــا نؤمــن أن الزراعــة
العضويــة ال ميكــن أن تحقــق فائدتهــا
الكاملــة خــارج إطــار الحيــاة ككل ،فنحــن
ال نؤمــن كذلــك أن املجتمــع األخــوي
يتحــى بالعالقــات
ّ
والطبيعــي الــذي
الحقيقيــة ،ميكــن أن يعيــش لنفســه ،أو أن
تقتــر أهميتــه عــى املجموعــة الصغــرة
مــن النــاس الذيــن ينتمــون إليــه.
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فالبــد أن يحــدثَ يشء مــن اثنــن .إما
أن يتــاىش اإلنســان مــن جــ َّراء الحــروب،
واملجاعــات ،واألم ـراض ،وهبــوط معــدالت
املواليــد ،والواقــع أ ّن مــا حقّقــه العلــم مــن
تقــ ّدم مؤ َّخــرا ً يدفعنــا إىل االعتقــاد بــأن
هــذا التــايش قــد يكــون وشــيكاً ورسي ًعــا،
وقــد تصاحبــه فظائــع مرعبــة ،أو أنــه
ينبغــي علينــا أن نتعلــم كيــف نعيــش
معــاً بســام يف مجتمــع حيــث املشــاركة
العادلــة لــكل املــوارد ،وتقديــم القــوة
والفكــر مجانـاً لخدمــة الجميــع ،ال لخدمــة
الــذات ،تحــل محــل اللَّهــث وراء الــروة أو
ــر أو الراحــة.
املنصــب ،وال ُي ْ
إننــا نحــاول بالفعــل أن نــزرع زراعــة
عضويــة ،ولكننــا نــرى أن الزراعــة العضويــة

ليســت ســوى جــزء مــن حيــاة عضويــة
متضامنــة ،و َع ْيــش يف إطــار مــن البحــث
الحــق عــى طــول الخــط .وهــذا
عــن
ّ
البحــث هــو الــذي يســبب نشــوء عدالــة
اجتامعيــة تتمثَّــل يف جامعــة أخويــة،
وعدالــة اقتصاديــة تتمثَّــل يف حياة مشــركة
ذات ُملْك َّيــة ُمشْ ـرَكة حيــث كل يشء فيهــا
مشــرك .ونحــن نعتــر أن هــذه الظــروف
ٍ
موقف ســليم
هــي األســاس الــازم لتكويــن
مــن األرض ومــن العمــل .لذلــك ،فــإ ّن بابُنــا
مفتــوح دامئـاً لــكل مــن يتمنــى أن يســعى
إىل طريــق حيــايت جديــد معنــا.
أمــا ســؤال« :كيــف ينبغــي أن
نــزرع؟» فيجــب أن نضيــف إليــه ســؤاال:
«كيــف ينبغــي أن نعيــش؟»

**************
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المحبة عمل وخدمة
ايبرهارد آرنولد Eberhard Arnold

اإلميــان
بذلــك
الــذي
نحن نؤمن املســيحي
ويفعــل.
يتحــرك
ويُعتــر العمــل اليومــي مــع اآلخريــن
أفضــل وأرسع وســيلة الكتشــاف حقيقــة
اســتعدادنا للعيــش يف حيــاة مشــركة قامئــة
عــى أســاس املحبــة الحقيقيــة واإلميــان.
ألن العمــل اختبــار حاســم يوضّ ــح مــدى
أصالــة إمياننــا.
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*******
ّ
إن اإليمــان الــذي يجــري تطبيقــه عمل ّيا يف
ر الــذي يجمــع
الحيــاة املشــركة هــو ال ـ ّ
مســألتي اإلميــان والعمــل يف عالقــة وثيقــة.
(راجــع كولــويس  )24–23 :3غــر أن معظم
النــاس يخفقــون يف إيجــاد عالقة بــن هاتني
املســألتني .ألننــا نــرى أن هاتــن املســألتني
للحيــاة منفصلتــان حتــى عنــد أولئــك
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الذيــن يشــهدون باختباراتهــم املســيحية
الحقيقيــة؛ فــرى هاتــن املســألتني تذهبــان
يف اتجاهــن متعاكســن.
قــد يعيــش النــاس حياتهــم الروحيــة
يف أقــدس األمــور ويحاولــون التمســك
بهــا ،ولكننــا نــرى مــن ناحيــة أخــرى أن
الجوانــب العمليــة لحياتهــم عــى هــذه
األرض تبتعــد أكــر وأكــر عــن الــروح
القــدس .ونحــن معرضــون أيضــا للخطــر
نفســه؛ وال نختلــف قيــد شــعرة عــن بقيــة
النــاس .ولكــن اللــه قــد أنعــم اللــه علينــا
يف حياتنــا املشــركة لكنيســتنا بــأن نــرى
ر العجيــب الــذي يربــط
ملحــة عــن الــ ّ
بــن هاتــن املســألتني للحيــاة بأســلوب مل
نعرفــه ســابقا عــى اإلطــاق .فــإ ّن االرتبــاط
بينهــا وثيــق ،وقائــم عــى اإلميــان الرســويل
كاآليت :نؤمــن بخالــق الخليقــة األوليــة
بقــدر مــا نؤمــن بــذاك الــذي يُخلِّصنــا
يف ســبيل خليقتــه الجديــدة ،كــا نؤمــن
بالــروح القــدس الــذي ينــر لنــا الــدرب
لهــذه الخليقــة الجديــدة.
*******
يجــب علــى الصــاة أن ال تحـ ّـل أبــدا محـ ّـل
العمــل يف ملكــوت اللــه ويف كنيســته.
نصــي ألجــل أن تتــ ّم مشــيئة اللــه
فإننــا ّ
عــى األرض ،وألجــل أن تظهــر طبيعــة
اللــه باألفعــال ،وألجــل أن ت ُح ِّقــق ســيادته

الوحــدة والعدالــة واملحبــة .فلــو كنــا
جا ّديــن يف طلبنــا هــذا ،أصبحــت حياتنــا
تتضمــن عمــا شــاقا .فاإلميــان بغــر
األعــال يكــون م ّيتــا( .راجــع يعقــوب :2
 )17والصــاة بغــر أعــال ريــاء .فــا مل
ــش وفقــا مللكــوت اللــه ،فإننــا نجعــل
ن ِع ْ
مــن الصــاة الربانيــة أكذوبــة .فينبغــي أن
يل
تضعنــا الصــاة الربانيــة ضمــن إطــار عم ّ
نصــي مــن
يتجســد فيــه كل مــا ّ
بحيــث ّ
أجلــه عــى أرض الواقــع ،ليصــر جــزءا مــن
التاريــخ .أمــا جامعــة برودرهــوف بحياتهــا
املشــركة فهــي بالنســبة إلينــا املــكان الــذي
عينــه لنــا اللــه لنقـ ّدم كل طاقاتنــا العمليــة
مــن أجــل أن يتقــ ّدس اســمه ،وتكــون
مشــيئته ،ويــأيت ملكوتــه .فــا مل تُــؤ ِّد املحبة
بــن اإلخــوة واألخــوات إىل عمــل وحركــة،
ســوف تذبــل شــجرة حياتنــا ،وتصبــح
تحــت دينونــة اللــه.
*******
يفــرح النــاس أكــر فرحــة لــو أُتيــح لهــم
تســخري قواهــم يف إنتاجيــة ســليمة ذات
مغــزى ،ومــن ثــم رؤيــة النتائــج اإليجابيــة
لعملهــم .وإذا كانــوا فرحــن بعملهــم،
فســوف يجــدون بالتأكيــد الوظيفــة التــي
تتــاءم مــع كفاءاتهــم ،أو الوظيفــة التــي
يتمتعــون بهــا لكونهــا تتآلــف معهــم
بشــكل طبيعــي .وهــذه الفــرص العمليــة
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متاحــة يف الحيــاة املشــركة.
وعــادة مــا يجادلنــا النــاس بهــذا
املوضــوع وينظــرون إىل حياتنــا بأنهــا غــر
واقعيــة ،وبأنهــا مبثابة يوتوبيــا ( Utopiaأي
مبعنــى مجتمــع مثــايل غــر واقعــي) ،وذلــك
ألنهــم يقولــون إنــه ال ميكــن ألحــد أن
يــؤدي أعــاال وضيعــة مــا مل يكــن ُمك َرهــا
عليهــا؛ ولكــن هــذا املنطــق يســتند عــى
افــراض خاطــئ لبرشيــة وقتنــا الحــارض
اآلخــذة باالنحطــاط ال ُخلُقــي .فــرى معظــم
النــاس يف هــذه األيــام يفتقــرون إىل روحيــة
املحبــة التــي تضفــي البهجــة والفــرح
عــى أوضــع الوظائــف العمليــة .ونحــن
نعلــم أن الفــرق بــن عمــل ُمحــرم وعمــل
ُمحتقــر يتبخــر عندمــا تقتــي الحاجــة
ِم ّنــا خدمــة شــخص نحبــه أو رعايتــه .إذ
إ ّن املحبــة تزيــل هــذا الفــرق ،وتجعــل مــن
أي عمــل نقــوم بــه للشــخص الــذي نحبــه
ّ
رشفــا.
عمــا ُم ِّ
ومــن األعــراض غــر الســليمة
لحضارتنــا هــي أن كثرييــن يعتــرون العمــل
البــدين نوعــا أدىن مــن العمــل ،وال يســتمتع
بــه أحــد .غــر أن اللــه مل يخلقنــا نحــن
البــر يف الواقــع لنهتــم بالشــؤون الروحيــة
أو الفكريــة فقــط .فلــدى األشــخاص
األصحــاء رغبــة قويــة يف القيــام بــأي عمــل
بــدين بســيط يف األرض؛ فرتاهــم يســتمتعون
بالشــمس والنــور ،والجبــال والغابــات،
والنباتــات والحيوانــات ،واملـزارع والحقول.
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إذ إ ّن االســتمتاع بالعمــل البــدين أمــر
طبيعــي ويخلــق فرحــا بالحيــاة ،وباللــه،
وبخليقتــه.
*******
يجــب أن نكــون مســتعدين لقضــاء عــدة
ســاعات كل يــوم يف العمــل البــدين (إذا
ســمحت صحتنــا بذلــك) .وســوف يكتشــف
املثقفــون عــى وجــه الخصــوص تأثــره
النافــع .ألن العمــل البــدين اليومــي يســاعد
عــى إيقــاد النــور الصغــر املتميــز يف داخل
كل إنســان ،وكذلــك تأجيــج مواهبــه أو
مواهبهــا الخاصــة .وتعطينــا هــذه الـرارة
املوجــودة يف كل إنســان ،التــي رمبــا تكــون
مخفيــة ،ملحــة عــن املواهــب املتعــددة –
فيمكــن أن تكــون يف مجــال املعرفــة ،أو
املوســيقى ،أو إتقــان التعبــر والكتابــة ،أو
اإلبــداع يف فــ ّن النجــارة ،أو النحــت ،أو
الرســم .أو رمبــا يكــون أبســط وأحســن
شــخص مــن الجميــع ،هــو ذلــك الــذي
ـب عــامل الطبيعــة ،ورمبــا تكــون لديــه
يحـ ّ
مواهــب يف مجــال عمــل املزرعــة وتربيــة
الحيوانــات .وعــاوة عــى ذلــك ،فــإ ّن مــا
يفعلــه النــاس يف أوقــات فراغهــم يُظهــر
الــيء الــذي يبتهجــون بــه عــى األكــر.
لذلــك ،ميكننــا رؤيــة أن شــكل حيــاة
الفــرد يتوقــف عــى مــدى اســتعداده
لدعــم قضيــة املحبــة طوع ّيــا .فكلــا زاد
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عطــاءه تغـ ّـر شــكل حياتــه .أمــا الكســل،
والتقاعــس ،والضجــر ،والســأم ،فهــي مــن
أعــراض املــوت .ولكــن ،يف املــكان الــذي
تَ لــؤﮦ الحيــاة ،يكــون لــدى النــاس عقــول
صاحيــة ومبدعــة ،ونراهــم عــى اســتعداد

لخدمــة ومســاعدة بعضهــم لبعــض.
وهــذا ليــس مجــرد خيــال حــول
مســتقبل بعيــد املنــال؛ بــل واقــع راهــن
آخــذ بالنمــو يف مجتمــع الحيــاة املشــركة.

**************

•هذه املقالة مقتطفة من كتاب «ثورة الله»
•وإليكم نبذة عن الكاتب ايربهارد آرنولد
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والئم المحبة والعشاء الرباني
الحياة األخوية الحقيقية
ايبرهارد آرنولد Eberhard Arnold

شــدائد جميــع أبطال
ال تضاهي اإلغريــق رضاوة هذه
املعركــة الروحيــة
ر .فلام
التــي يخوضهــا املســيحيون مــع الـ ّ
أصبــح املســيحيون األوائــل واحــدا مــع
املســيح املنتــر ،صــارت حياتهــم حيــاة
جنــود ،متيقنــن مــن االنتصــار عــى أكــر
عــدو لهــم يف الــراع املريــر ضــد قــوى
الظلمــة لهــذا العــامل .ثــم إ ّن األســلحة

32

الفتاكــة ،والتعاويــذ ،وأعــال الســحر ،ال
تنفــع يف مثــل هــذه الحــروب .فــإ ّن مــن
يؤمــن حقــا باســم يســوع املســيح ،وبقــدرة
روحــه القــدوس ،وبحياتــه األرضيــة يف
التاريــخ ،وبانتصــاره الفائــق للطبيعــة،
ال يحتــاج إىل مــاء ،أو زيــت ،أو بخــور،
أو فوانيــس موقــدة ،وال حتــى إىل إشــارة
الصليــب الظاهريــة ،لينتــر عــى القــوى
الشــيطانية.
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يف كل مــرة عندمــا كان املؤمنــون يحصلــون
عــى الوحــدة فيــا بينهــم خــال
اجتامعاتهــم ،وال ســيام عنــد احتفالهــم
باملعموديــة ،أو بالعشــاء الربــاين ،أو
«بالوالئــم األخويــة »،كانــت قــوة حضــور
املســيح غنيــة عــن البيــان وغــر قابلــة
للجــدل؛ فكانــت األجســاد العليلــة ت ُشــفى،
والشــياطني ت ُطــرد ،والخطايــا ت ُغفــر .فصــار
النــاس متيقنــن مــن الحيــاة الجديــدة
والقيامــة ،ألنهــم رأوا كيــف تحــ ّرروا مــن
جميــع ذنوبهــم وأثقالهــم الروحيــة ومــن
ضعفهــم ،وكيــف انرصفــوا عــن آثــام
املــايض.
اجتماعات المعمودية والعشاء الرباني

أمــا الطبيعــة املقدســة للمعموديــة
وللعشــاء الربــاين فلــم تتطّلــب يف ذلــك
أي طقــوس إكلريوس ـ ّية .فظاهريــا،
الوقــت ّ
كانــت املعموديــة ت ُحتســب كاالغتســال
البســيط أكــر مــن كونهــا طقــس كنــي،
والعشــاء الربــاين كان يُحتســب كوجبــات
طعــام اعتياديــة .فكانــت تجــري يف تلــك
األوقــات واملناســبات تــاوة شــهادة اإلميــان
املســيحي ال َّر ُســويل عــى مســامع الكنيســة
املجتمعــة ،وقــراءة الكتابــات النبويــة
اليهوديــة ،وأقــوال الــرب يســوع املســيح،
واألناجيــل .وكان الشــهود املمتلئــون
مــن الــروح القــدس يح ّدثــون الجامعــة
بشــهاداتهم وبقــدرة الــرب يســوع املســيح

يف تغيــر حياتهــم ،وكان املؤمنــون يدعــون
املســيح يف الصلــوات ،وكانت العطايــا ت ُق َّدم
والرتانيــم ت ُ َرنَّــم تســبيحا للــه واملســيح.
وكان اللــه يســتجيب لهــم مبجــيء املســيح
إليهــم وحلــول روحــه القــدوس عليهــم.
كانــت العطايــا املقدمــة متثِّــل امتنان
وشــكر وتكريــس مجتمــع الكنيســة.
فكانــت باكــورة حصــاد جميــع أنــواع
املحاصيــل الزراعيــة ،وكل دخــل وإيــراد،
كـ ُـر أو قـ ّـل ،يجــري التـ ّرع بــه ،حتــى مــن
ِق َبــل الذيــن كانــوا يقاســون الحرمــان،
وذلــك مــن أجــل الجــود والعطــاء .وكان
املســؤول عــن اجتــاع الجامعــة يتســلم
هــذه العطايــا ،مــن مثــار وطيــور وزهــور
وعناقيــد عنــب وخمــر وخبــز ،التــي كان
يــأيت بهــا كل فــرد مــن أفـراد الجامعــة إىل
املائــدة .عندئــذ ،كانــوا يغســلون أياديهــم.
أمــا العنــارص االحتفاليــة للعشــاء
الربــاين فكانــت ت ُفصــل عــن بقيــة األطعمة:
فكانــت توضــع أرغفــة الخبــز يف ثالثــة أو
خمســة صفــوف عــى املائــدة ،ويُصــب
الخمــر يف الــكأس .وأحيانــا كانــت تُ ْــ َز ُج
باملــاء .وكان الطعــام الــذي يســتمتعون
بتناولــه يف املــآدب املشــركة يُعتــر مبثابــة
تقدمــة شــكر منظــورة .وكانــت تلــك
اللقــاءات األخويــة املصحوبــة بالصلــوات
املرفوعــة مــن قلــوب متفانيــة تتكلّــل تكلّال
مهيبــا ووقــورا باالحتفــال بالعشــاء الربــاين
مبقاســمة الخبــز والخمــر .وكان املؤمنــون
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أثنــاء مآدبهــم املشــركة يتقاســمون تنــاول
كل مــا موجــود مــن أطعمــة ،شــاكرين
ومســبحني اللــه عــى كل مــا أكلــوه.
فبهــذا األســلوب ارتبطــت الوالئــم
األخويــة يف البدايــة واألصــل بالعشــاء
الربــاين للخبــز والخمــر .وهــذه الوليمــة
التــي كانــت تســمى «وليمــة الشــكر»
أو «وليمــة التقدمــات» ،التــي كانــت
تســتخدم فيهــا العطايــا مبــارشة إلطعــام
الفقــراء وأنبيــاء الكنيســة ورســلها ،ليــس
أي ديانــة أخــرى .لقــد
لهــا مقابــل يف ّ
قــال إيرينــاؤس  ،Irenaeusيف تعاليمــه
إ ّن هــذه التقدمــات – تقدمــات الشــكر
للــه – هــي الذبائــح الحقيقيــة والصحيحــة
لســس  ،Celsusاملعــادي
الوحيــدة .أمــا ِس ُ
للمســيحيني ،فاســتغرب وأنتقــد املســيحيني
عــى تقدميهــم وتناولهــم باكــورات الحصــاد
ومثــار األشــجار والخبــز والخمــر يف مآدبهم،
يف حــن كانــوا يرفضــون الذبائــح والقرابــن
الدمويــة الوثنيــة ُم ِ
عتبينهــا ذبائــح
شــيطانية .لقــد كان الوثنيــون واليهــود
يحرقــون ذبائحهــم لتكريــم اللــه؛ أمــا
املســيحيون فاســتخدموها إلطعــام الفقـراء.
فــكان الطعــام املقـ َّدم يف مآدبهــم األخويــة
املشــركة يُ ْر َســل حتــى إىل أولئــك الغائبــن
بســبب املــرض أو الســجن.
محبة الله معناها الوحدة

يعمــل روح املســيح يف نفــوس املؤمنــن
34

عــى ترجمــة محبــة اللــه إىل خدمــة
عمليــة لآلخريــن .وكل مــن يخــدم الفقـراء
واملعوزيــن واملعدمــن فإمنــا هــو يخــدم
املســيح ذاتــه ،ألن اللــه قريــب مــن هــؤالء
املتأملــن .ثــم إ ّن محبــة اللــه لنــا معناهــا
أن نحــب اللــه وأخانــا اإلنســان :إذ تصبــح
عالقتنــا مــع اللــه عالقــة بعضنــا مــع
بعــض .أمــا توقــع مجــيء ملكــوت اللــه يف
أي لحظــة ،فيلعــب دورا كبــرا يف صياغــة
ّ
شــكل الحيــاة والخدمــة يف الكنيســة،
ويو ِّحــد املؤمنــن يف إرادة مشــركة واحــدة،
ويخلــق حيــاة أخويــة .فالحيــاة املســيحية
املشــركة والتفــاين املشــرك مــا هــا إلّ
نتائــج إيجابيــة تثمــر بفضــل معارضــة
مجتمــع الكنيســة لروحيــة عرصنــا الحــايل
الــذي تع ّمــه التجزئــة والخالفــات.
إ ّن مثــل هــذا االتحــاد لجامعــة
املؤمنــن بفضــل الــروح القــدس ،ال
أي منــاذج موضوعــة مســبقا،
يحتــاج إىل ّ
أو إىل تحديــد صيــغ حياتيــة معينــة عــن
الكيفيــة التــي ينبغــي أن يكــون عليهــا
شــكل حيــاة الجامعــة .ونــرى أنــه حتــى يف
الفــرة األوليــة للكنيســة األوىل ،كان شــيوخ
الكنيســة وشاممســتها الذيــن تحتاجهــم
كل جامعــة مــن جامعــات املؤمنــن،
يحتفظــون باملهــام التــي أســندت إليهــم
ســابقا مــن قبــل الكنيســة ،ولكنهــم كانــوا
أيضــا ينالــون مواهــب النعمــة اإللهيــة
املوهوبــة لهــم مــن الــروح القــدس.
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ورغــم أن رحــات الســفر الشــاقة
التــي قــام بهــا ال ُّر ُســل وأنبيــاء الكنيســة
بــا كلــل أو ملــل ،ســاعدت عــى تقويــة
الوحــدة بــن جامعــات املؤمنــن ،إلّ أن
وعيهــم بأنهــم جميعــا كانــوا واحــدا ،مل
يصنعــه إلّ اللــه الواحــد ،والــرب الواحــد،
والــروح القــدس الواحــد ،واإلميــان الواحــد،
واملعموديــة الواحــدة ،والكنيســة الواحــدة،
والنفــس الواحــدة ،حيــث كان هــذا الوعــي
موهوبــا للجميــع عــى حــد ســواء.
لذلــك ،وبفضــل عمــل الــروح القدس،
أمثــرت هــذه الوحدانيــة املب ّينــة أعــاه إىل
مســاواة كان أساســها اللــه وحــده .فمثلــا
أن ظاهــرة قطيعــة اإلنســان مــع اللــه
ظاهــرة مشــركة لــدى جميــع النــاس قبــل
إميانهــم ،نــرى أن شــيئا مامثــا يحصــل،
ولكــن معاكــس لــه ،عندمــا ينعــم الــروح
القــدس بنعمتــه اإللهيــة إنعامــا متســاويا
وكامــا عــى جميــع املؤمنــن .فــإ ّن الذيــن
ميلــك اللــه عــى قلوبهــم ســينظرون إىل
ظاهــرة عــدم املســاواة بأنهــا دافــع يحثهــم
عــى أن يصبحــوا إخــوة وأخــوات يف محبــة
كاملــة ومســاواة كاملــة.
الفقر سمة المسيحيني األوائل

كانــت عالقــات املســيحيني األوائــل
«كإخــوة» َو «أخــوات» ألنهــم كانــوا

ُمتَّحديــن بفضــل الــروح القــدس الواحــد.
لقــد كانــوا «منذورين للرب» َو «قديســن»
َو «مختاريــن» َو «مؤمنــن» كــا جــاء
يف كتابــات املســيحيني األوائــل .ثــم إ ّن
إحساســهم املشــرك بفقرهــم الروحــي
وبالذنــب جعلهــم كلهــم «فق ـراء ».ومــن
الجديــر بالذكــر أن املســيحيني األوائــل يف
الســنوات املبكــرة للكنيســة كان يُطلــق
عليهــم تســمية «فقـراء »،ألن النــاس (مــن
غــر املســيحيني) كانــوا يــرون طبيعــة إميان
املســيحيني باللــه وموقفهــم إزاء األمــور
املاديــة الدنيويــة بأنهــا فقــر.
ومل َّــا أدرك املســيحيون األوائــل
مســاواتهم يف الفقــر ويف النعمــة ،صــارت
رســالتهم بســيطة .لقــد بلغــت رســالتهم
إىل أكــر املجرمــن انحرافــا ،وأقـ ّـل العــال
ـت لهــم
أو العبيــد ثقافــة وتعليــا ،و َو َهبـ ْ
عملــت حتــى
شــفاء روحيــا كامــا .كــا
ْ
عــى تنويــر أذهــان أعمــق املفكريــن،
فنالــوا وضوحــا تامــا .إذ إ ّن كشــف أرسار
اللــه موهبــة إلهيــة توهــب مــن اللــه،
ومتنــح وضوحــا بســيطا خاليــا مــن التعقيد.
أمــا يســوع املســيح فهــو كاشــف اللــه.
وعندمــا يكشــف يســوع املســيح النقــاب
كل مــن
عــن طبيعــة اللــه ،يصبــح طبيــب ٍّ
املــرىض والخطــأة عــى حــد ســواء.
**************

•هذه املقالة مقتطفة من كتاب «شهادة الكنيسة األوىل»
•وإليكم نبذة عن الكاتب ايربهارد آرنولد
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تقرير

أسباب المجاعة في اليمن
فن صناعة المجاعة الحديثة
دانيل الريسون Daniel Larison
طفل في ملجأ للنازحين
في مدينة ِإ ّب اليمنية،
أغسطس 2018
تصوير ماريمان المفتي
.Mariman Al-Mofty
تُستخ َدم الصورة بإذن
منها

ّ
إن المجاعة

يف زماننــا املعــارص
ال يســببها نقــص يف
الطعــام يف أغلــب

الحــاالت .وقــد يبــدو هــذا الــكالم غريبــا؛
ألنــه عــى مــدى التاريــخ البــري ،كان
النــاس يجوعــون عندمــا تفشــل زراعــة

•داني ــل الريس ــون  Daniel Larisonكب ــر املحرري ــن يف مجل ــة  ،American Conservativeحي ــث يكت ــب
أيض ــا يف مدون ــة إلكرتوني ــة .وه ــو حاص ــل ع ــى ش ــهادة الدكت ــوراه يف التاري ــخ م ــن جامع ــة ش ــيكاغو ،ويعي ــش
يف النكس ــر يف والي ــة بنس ــلفانيا األمريكي ــة.
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املحاصيــل أو عندمــا تســتهلك الحــروب
إمــدادات الغــذاء .فلــم يَ ُعــد هــذا
يحصــل .فــإ ّن املجاعــات اليــوم هــي مــن
صنــع البــر .حتــى إنهــا ليســت حصيلــة
الالمبــاالة بالواجــب .فغالبــا مــا يفضِّ ــل
القــادة السياســيون تطبيــق هــذه العقوبــة
عــى جامعــة مــن النــاس مــن الذيــن
يعتــرون حياتهــم قليلــة األهميــة وميكــن
التفريــط بهــا .ولخلــق مجاعــة يف القــرن
الواحــد والعرشيــن ،يتطلــب قــدر هائــل
مــن الجهــد املنظــم .وهــو أمــر يقرتفــه
ِحــق اآلخريــن ،لتحقيــق
بعــض النــاس ب ّ
أهدافهــم السياســية .وعــى هــذا النحــو،
فــإ ّن هــذا العمــل امل ُفتَعــل يُص َّنــف كنــوع
آخــر مــن الفظائــع الجامعيــة ،وجرميــة
ضــد اإلنســانية .وتحصــل إحــدى هــذه
الجرائــم ضــد اإلنســانية اليــوم يف اليمــن.
لقــد تــررت اليمــن بشــدة بعــد
أكــر مــن أربــع ســنوات مــن الحــرب .كــا
يخربنــا أليكــس دي وال Alex de Waal
يف كتابــه ال َق ّيــم عــن تاريــخ املجاعــات
الحديثــة ،الــذي يحمــل عنــوانMass :
 Starvationويعنــي الجــوع الجامعــي،
حيــث يقــول فيــه« :إ ّن الجرائــم املرتكبــة
 بالقــرارات السياســية  -الزمــة لتحويــلكارثــة معينــة إىل مجاعــة جامعيــة ».ويف
الحقيقــة ،إ ّن املجاعــة يف اليمــن هــي
إىل حــد كبــر نتــاج الحصــار االقتصــادي

وغريهــا مــن القــرارات السياســات التــي
اتخذتهــا حكومــة اليمــن املعــرف بهــا
دوليــا ،التــي يقودهــا الرئيــس هــادي،
واملدعومــة مــن ِقبــل الســعودية .وكان
هــادي قــد خلــف عــي عبــد اللــه صالــح،
الــذي حكــم اليمــن ألكــر مــن ثالثــن عا ًما،
عندمــا أُجــر عــى التنــازل عــن الســلطة يف
أعقــاب االحتجاجــات عــام  .2011ثــم ُهـزِم
هــادي نفســه مــن قبــل حركــة أنصــار اللــه،
املعروفــة أيضــا باســم الحوثيــن ،يف انقــاب
ســبتمرب  .2014ويف ربيــع عــام  ،2015قــام
تحالــف مــن الحكومــات العربيــة بقيــادة
اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،وبدعــم مــن الواليــات
املتحــدة األمريكيــة ،بتد ُّخــل عســكري
إلعــادة تنصيــب هــادي ،وطــرد الحوثيــن
مــن العاصمــة .وكان صالــح قــد شــكَّل
مــع الحوثيــن تحال ًفــا ،الــذي انهــار العــام
املــايض ،عندمــا وقــع خــاف بــن الحوثيــن
وصالــح ،ومــن ثــم قتلــوه .ويبــدو اليــوم أن
تحقيــق أهــداف التحالــف بعيــد املنــال،
ولكــن الســكان املدنيــن يف اليمــن تــم
إلقاؤهــم يف حضيــض الهاويــة.
وقــد انهــار االقتصــاد اليمنــي
انهيــارا كامــا تقريبــا ،بســبب وقوعــه
مــا بــن األرضار التــي لحقــت بالبنيــة
التحتيــة يف البــاد مــن جــراء قصــف
التحالــف الســعودي ،والحصــار البحــري
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والجــوي الــذي أدامــه التحالــف
الســعودي املدعــوم مــن الواليــات
املتحــدة األمريكيــة ،ونقــل البنــك
املركــزي إىل عــدن ،وانخفــاض قيمــة
العملــة اليمنيــة ،واإلخفــاق يف دفــع
رواتــب موظفــي الخدمــة املدنيــة ألكــر
مــن عامــن .مــا أســفر عــن زيــادة
الفقــر ملعظــم اليمنيــن .وهنــاك مــا
يصــل إىل خمســة عــر مليــون شــخص -
أي أكــر مــن نصــف ســكان البلــد بأكملــه
 يعانــون مــن انعــدام الضــان الغــذايئلدرجــة أنهــم معرضــون لخطــر الجــوع.
ورمبــا يكــون هنــاك غــذاء يف األســواق
يف اليمــن ،ولكنــه أصبــح باهــظ الثمــن
للســكان الذيــن أفقرهــم الـراع والغــاء.
ثــم إ ّن الحــرب االقتصاديــة التــي ت ُشــ ّن
عــى الســكان املدنيــن ،تتســبب يف مقتــل
عــدد أكــر بكثــر مــن األســباب التــي
ميكــن تفاديهــا مــن القصــف والقذائــف.
وتقــ ّدر منظمــة إنقــاذ الطفولــة أن
خمســة ومثانــن ألــف طفــل عــى األقــل
ماتــوا جو ًعــا منــذ عــام .2015
يكــون األطفــال مــن بــن
وعادة ما أكــر الفئــات تعرضً ــا
ملخاطــر املجاعــة ،خاصة
وأن ســوء التغذيــة يعرضهــم لخطــر املــوت
بســبب األمــراض التــي تصيبهــم .وتُ ثِّــل
القصــة املحزنــة ألمــل حســن ،وهــي فتــاة
38

مينيــة تبلــغ مــن العمــر ســبع ســنوات،
محنــة ماليــن األطفــال يف تلــك الحــرب.
وقــد نــرت صحيفــة نيويــورك تاميــز
ألول مــرة حالتهــا يف أواخــر أكتوبــر ،2018
ورافقــت القصــة صــورة مؤملــة لجســم
أمــل الهزيــل الــذي فتــك بــه الجــوع
الشــديد واإلســهال .ويف غضــون أيــام قليلــة
مــن بعــد نــر التقريــر ،توفيــت أمــل.
وكانــت أرسة أمــل تعيــش كأرسة الجئــة يف
بلدهــا ،منــذ أن تــم تدمــر منزلهــا بغــارة
جويــة شــنتها قــوات التحالــف الســعودية
قبــل ثــاث ســنوات .وقــد أُ ِ
هــدرتْ روح
أمــل بشــكل بطــيء يف مخيــات النازحــن
اليمنيــن .ويعــاين ماليــن األطفــال اليمنيــن
مــن ســوء التغذيــة الحــا ّد نفســه ،وأرسهــم
فقــرة بالدرجــة نفســها .حتــى إ ّن األطفــال
الذيــن مل يهلكــوا مــن الجــوع واملــرض،
تعرضــوا للنمــو املتباطــئ ،ومتتلــئ حياتهــم
بالنــدوب والجــراح بشــكل دائــم ،مــن
جــراء عيشــة الحــرب واملجاعــة.
وكــا أن املجاعــة لهــا أســباب
سياســية ،فيمكــن أن يكــون لهــا عــاج
ســيايس .ولكــن لألســف ،مل تلفــت هــذه
املجاعــات الفظيعــة االنتبــاه يف جميــع
أنحــاء العــامل أو تتمكــن مــن خلــق
االهتــام العاملــي الــازم ،الــذي عــادة
مــا تنالــه الفظائــع الجامعيــة األخــرى.
فــا يتــم تغطيــة أخبــار البلــدان املتأثــرة
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باملجاعــة يف وســائل اإلعــام يف كثــر
مــن األحيــان .أمــا عندمــا تكــون هنــاك
تغطيــة إخباريــة عنهــا ،فيبــدو أن تأثريهــا
ضئيــل أو معــدوم عــى صانعــي السياســة
والجمهــور .وهنــاك خطــر حقيقــي يتمثــل
يف عــودة املجاعــة إىل العديــد مــن البلــدان،

التــي تتواطــأ فيهــا الحكومــات الخارجيــة
يف التســبب يف املجاعــة الجامعيــة ،أو ليــس
لديهــا مصلحــة يف تجنــب الكــوارث .فمــن
بعــد نجــاح العــامل يف القضــاء عــى ظاهــرة
املجاعــات قضــاء تامــا تقريبــا ،يبــدو أن
العــامل غافــل عــن عودتهــا املروعــة.

**************
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الوليمة العظيمة لملكوت الله
ّ
كل شيء ُم ّ
هيأ
هاينريش آرنولد Heinrich Arnold

ملكــوت اللــه
ُ َ
ِّ
يشبه المسيح بوليمــة عــرس يف
أكــر مــن مــرة.
فهــو يدعــو روح اإلنســان لــي تتّحــد
معــه ،ويريــد أن يُق ـ ِّدم نفســه كل ّيــا لــكل
شــخص .فليــس هنــاك مــا يفــوق بــركات
40

الــدفء الروحــي والرأفــة والعطــاء ،التــي
ينعــم بهــا االتحــاد مــع يســوع .فــإ ّن
هــذا الربــاط األســمى واألع ـ ّز للــروح مــع
املســيح ،ميكنــه أن ميــأ أي ف ـراغ موجــود
يف كيــان اإلنســان .فانظــر إىل العديــد مــن
املؤمنــن خــال مجــرى التاريــخ ،مثــل
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الذيــن تعذّبــوا يف الســجون لســنوات –
بــل حتــى لعقــود – مــن أجــل إميانهــم.
وبفضــل النعمــة اإللهيــة ،يتســنى لــكل
واحــد ِم ّنــا ،الحصــول عــى ربــاط املحبــة
هــذا مــع املســيح واالتحــاد معــه.
يتحــدث يســوع يف إنجيــل لوقــا :14
 20 – 16عــن أولئــك الذيــن يرفضــون
دعوتــه إىل الوليمــة ،وذلــك ألنهــم
يحبــون ويفضّ لــون أشــياء أخــرى غــره.
فاملســألة باألســاس هــي أن يصبــح كيــان
املــرء مشــدودا كل ّيــا للهــدف قلبــا وقالبــا.
فمــن أجــل أن نكــون مملوئــن كل ّيــا مــن
اللــه ،ومتحرريــن كل ّيــا ِالت ِّباعــه ،يجــب
علينــا تفريــغ ذواتنــا كل ّيــا مــن أي يشء
آخــر .ويشــكِّل القلــب املنقســم خطــرا
كبــرا يلهينــا عــن طريــق الــرب ،خاصــة
عندمــا نكــون مهتمــن بأشــياء أو أشــخاص
يســتحقون املحبــة .فعندمــا ال تكــون
عيوننــا الروحيــة موجهــة نحــو املســيح
لوحــده ،ميكــن حينئــذ لألمومــة واألبــ ّوة،
واألرسة واألطفــال ،وحتــى الحيــاة املشــركة
ــب الزوجــي ،أن تصبــح كلهــا مبثابــة
وال ُح ّ
آلهــة لنــا ،تســتهلك محبتنــا بســهولة.
ََ
مثل الوليمة:

فلــا ســ ِم َع أ َحــ ُد امل َد ُع ِّويــ َن هــذا الــكال َم
َّ
َ
ــس إىل
قــال لِيســوعََ « :هنيئًــا لِ َمــن يَج ِل ُ
املائِـ َد ِة يف َملكـ ِ
ـوت اللـ ِه! » فأجابَـ ُه« :أقــا َم
َر ُجـ ٌـل َوليمـ ًة كبــرةً ،و َدعــا إلَيهــا كثـ ًرا ِمـ َن
ال ّنـ ِ
أرسـ َـل خا ِد َم ـ ُه ســا َع َة ال َوليم ـ ِة
ـاس .ث ُـ َّم َ

يَقـ ُ
ـول لِلمد ُع ِّويـ َن :ت َعالَــوا ،فـك ُُّل يش ٍء ُمه َّيأٌ!
فاَعت ـ َذ ُروا كُلُّ ُهــم .قـ َ
ـال لَــه األ َّو ُل :إِشـ َـريَ ُت
ـب ألرا ُه ،أرجــو ِمنـ َـك
ـب أ ْن أذ َهـ َ
َحقـاً ويَ ِجـ ُ
أ ْن ت َع ـ ُذ َرين .وقـ َ
يت َخمس ـ َة
ـال آ َخ ـ ُر :إِشـ َـرَ ُ
ـب ألُج ِّربَهــا ،أرجــو
فَداديـ َن ،وأنــا اآل َن ذا ِهـ ٌ
َ
ِم َ
ــت
نــك أ ْن ت َعــ ُذ َرين.
وقــال آخــ ُر :ت َز َّو ْج ُ
ا َمــرأةً ،فــا أقـ ِـد ُر أ ْن أجــي َء .فر َجـ َع الخــا ِد ُم
ـب َر ُّب
إىل َس ـ ِّيد ِه وأخـ َ َ
ـر ُه بِ ــا َجــرى ،فغ َِضـ َ
ال َبيـ ِ
ـت وقـ َ
رس ًعــا إىل
ـال لِخا ِد ِمــه :أُخ ـ ُر ْج ُم ِ
شَ ــوا ِر ِع املدينــ ِة وأ ِزقَّ ِتهــا ِ
وأدخــلِ ال ُفقَــرا َء
ــرج وال ُعميــا َن إىل ُهنــا.
وامل ُشــ َّوه َني وال ُع َ
َ
فقــال الخــا ِد ُمَ :جــرى مــا أ َمــ ْرتَ بِــه يــا
َســ ِّيدي ،وبَ ِق َيــت َمقا ِعــ ُد فا ِرغَــ ٌة .فأجابَــ ُه
الســ ِّي ُد :أُخــ ُر ْج إىل الطُّ ُر ِ
روب
قــات والــ ُّد ِ
َّ
ـئ بَيتــي.
ـاس بال ُّدخــو ِل حتّــى َيتَلـ َ
وألـز ِِم النـ َ
أقـ ُ
ـول ل ُكــم :لَــن يَـ َ
ـذوق َعشــايئ أ َح ـ ٌد ِم ـ ْن
أول ِئ َ
ــك امل َد ُع ِّويــ َن!» (لوقــا )24–16 :14
يجــب أن ال ن َُسـلِّم قلوبنــا لغــر اللــه.
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ويجــب أن تصبــح محبتنــا للــه واملســيح
قويــة جــدا ،بحيــث نكــون مســتعدين
لتقديــم أي تضحيــة كانــت بكامــل الفــرح.
ونصــي مــن أجــل أن يقوينــا اللــه عــى
ّ
إماتــة نفوســنا ،حتــى يتس ـ ّنى للمســيح أن
يش ـ ّع مــن خاللنــا؛ عــى أن ال نعــود نحيــا
ألجــل أنفســنا ،بــل أن يحيــا املســيح فينــا.
أتــوق إىل التبشــر الرســويل – أي
مبعنــى الذهــاب إىل مفــارق الطــرق
واألســوار ،ودعــوة النــاس إىل الوليمــة
العظيمــة مللكــوت اللــه .إلّ أن كل يــوم
يُعــاش يف وحــدة حقيقيــة ،هــو تبشــر
أيضــا .اِقــرأ إنجيــل الرســول يوحنــا ،17
حيــث يقــول يســوع ،إنــه مــن خــال
الوحــدة واملحبــة بــن التالميــذ ،ســيدرك
العــامل أن اآلب قــد أرســل يســوع املســيح.
فليــس هنــاك رؤيــة أكــر مــن هــذه .فلــو
جاهدنــا فقــط للوصــول إىل هــذه الوحــدة،
فســوف يهبنــا اللــه القــوة للتبشــر ب ِكلتــا
الطريقتــن ،وســوف يســاهم فيهــا كل
عضــو يف الكنيســة.
إنجيل يوحنا :17

الــكالم ،رفَــ َع يَســو ُع َعي َنيــ ِه
وبَعــ َد هــذا
ِ
الســا ِء وقـ َ
الســاع ُة:
ـال« :يــا أيب جــا َء ِت ّ
إىل َّ
َم ِّجـ ِـد ا َب َنـ َـك ل ُي َم ِّج ـ َد َك ا َب ُنـ َـك ،بِ ــا أعطيتَ ـ ُه
ــر حتّــى
ِمــ ْن ُســلطانٍ عــى جميــعِ ال َب َ ِ
ـب الحيــا َة األبديَّ ـ َة لِ َم ـ ْن و َهبتَ ُهــم لَــه.
ي َهـ َ
هــي أ ْن يَعر َ
أنــت
ِفــوك َ
والحيــا ُة األبديَّــ ُة َ
ــق وحــ َد َك ويَعرِفــوا يَســو َع
اإللــ َه ال َح َّ
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َســيح الّــذي أ ْر َســلْتَ ُه .أنــا َم َّج ْدت َ
ُــك يف
امل َ
ِ
ـت ال َع َمـ َـل الــذي أعطَيتَني
األرض حـ َن أمتَمـ ُ
ألع َملَــه .ف َم ِّج ـ ْدين اآل َن يــا أيب ِعن ـ َد ذاتِـ َـك
بِامل َجـ ِـد الّــذي كا َن يل ِعنـ َد َك قَبـ َـل أ ْن يكــو َن
العالَــ ُم .أظ َهــرتُ ا َســ َم َك لِ َمــ ْن و َهبتَ ُهــم
َــم .كانــوا َ
لــك ،ف َو َهبتَ ُهــم يل
يل ِمــ َن العال ِ
و َع ِملــوا بِكال ِم َ
ــك .واآل َن ُهــم يَعرِفــو َن
أ َّن ك َُّل مــا أعطَيتَنــي هــ َو ِم َ
نــك .بَلَّغتُ ُهــ ُم
الــكال َم الّــذي بَلَّغتَنــي ف َقبِلــو ُه و َع َرفــوا
ـت ِمـ ْن ِعنـ ِـد َك وآمنــوا
حـ َّـق املع ِرفَـ ِة ِّأن جِئـ ُ
أن َ
صــي ألج ِلهِــم،
أرســلتَني .أنــا أُ ِّ
َّــك َ
أنــت َ
َــم ،بــل ألجــلِ َمــ ْن
وال أُ ِّ
صــي ألجــلِ العال ِ
و َهبتَ ُهــم يل ألنَّ ُهــم َ
لــك .ك ُُّل مــا هــ َو يل
فه ـ َو لـ َـك ،وك ُُّل مــا ه ـ َو لـ َـك فه ـ َو يل ،وأنــا
أمتَ َّجـ ُد ِب ِهــم .لــن أبقــى يف العالَـ ِـم أمــا ُهــم
ــب إل َ
َيــك.
فباقــو َن يف العال ِ
َــم ،وأنــا ذا ِه ٌ
وس ،إح َفظْ ُهــم باَســ ِم َك
أيُّهــا ُ
اآلب القُــ ُّد ُ
الّــذي أعطَيتَنــي ،حتّــى يكونــوا واحــ ًدا
ـت أنــا
ـت وأنــا واحـ ٌد .و ِعن َدمــا كُنـ ُ
ِمثلَــا أنـ َ
َم َع ُهــم َح ِفظْتُ ُهــم باَسـ ِم َك الّذيـ َن أعطَيتَني.
ـرتُ ِمن ُهــم أحـ ًدا إالَّ ا َب َن
َح َرسـتُ ُهم ،فــا َخـ ِ ْ
ال َهـ ِ
ـاب .واآل َن أنــا
ـاك لِ َيتـ َّم مــا جــا َء يف ال ِكتـ ِ
ـب إلَيـ َـك .أقـ ُ
ـول هــذا الــكال َم وأنــا يف
ذا ِهـ ٌ
َــم ليكــو َن ل ُهــم ك ُُّل فَ َرحــي .بلَّغتُ ُهــم
العال ِ
كال َمـ َـك فأبغَضَ ُهـ ُم العالَـ ُم ألنَّ ُهــم ال يَنتَمــو َن
َــم.
َــم كــا أنــا ال أَنتَمــي إىل العال ِ
إىل العال ِ
ـب إلَيـ َـك أ ْن ت ُخ ِر َج ُهــم ِم ـ َن العالَـ ِـم،
ال أطلُـ ُ
الشيــرِ .مــا ُهــم
بــل أ ْن ت َح َفظَ ُهــم ِمــ َن ِّ ِّ
ِمـ َن العالَـ ِـم .ومــا أنــا ِمـ َن العالَـ ِـم .قَ ِّد ْسـ ُهم
الحــق أل َّن كال َم َ
يف
حــق .أنــا أرســلتُ ُهم
ــك ٌّ
ِّ
أرســلتَني إىل العالَـ ِـمِ .م ـ ْن
إىل العالَـ ِـم كــا َ
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أج ِل ِهــم أُقـ ِّد ُس نَفــي حتّــى يتَ َق َّدســوا ُهــم
أيضً ــا يف الحـ ِّـق .ال أُصـ ِّـي ألج ِل ِهــم وح َد ُهــم،
بــل أُصـ ِّـي أيضً ــا ألجــلِ َمـ ْن قَبِلــوا كال َم ُهــم
فآمنــوا يب .إج َعلْ ُهــم كُلَّ ُهــم واح ـ ًدا ل َيكونــوا
ـت َّيف وأنــا
اآلب ِمثلَــا أنـ َ
واحـ ًدا فينــا ،أيُّهــا ُ
أرس ـلْتَني .وأنــا
فيـ َـك ،ف ُيؤ ِم ـ َن العالَ ـ ُم أنَّـ َـك َ
أعطَيتُ ُه ـ ُم امل َج ـ َد الّــذي أعطَيتَنــي ليكونــوا
ـت وأنــا واح ـ ٌد :أنــا في ِهــم
واح ـ ًدا ِمثلَــا أنـ َ
ـت َّيف لتكــو َن ِوح َدت ُ ُهــم كا ِملَـ ًة ويَعـر َِف
وأنـ َ
أرسـلْتَني وأنَّـ َـك ت ُح ُّب ُهــم ِمثلَــا
العالَـ ُم أنَّـ َـك َ

اآلب
ت ُح ُّبنــي.
َ
أنــت و َهبتَ ُهــم يل ،أيُّهــا ُ
وأُري ُد ُهــم أ ْن يكونــوا َمعــي َحيــثُ أكــو ُن
ــروا مــا أعطَيتَنــي ِمــ َن امل ِ
َجــد ألن َ
َّــك
لِ َ
أح َب ْبتَنــي قَبـ َـل أ ْن يكــو َن العالَـ ُم .مــا َع َرفَـ َـك
ـح ،ل ِك ْن أنــا َع َرفْتُ َك
اآلب َّ
الصالِـ ُ
العالَـ ُم ،أيُّهــا ُ
وعــ َر َف َهــ ُؤال ِء أن َ
أرســلْتَني .أظ َهــ ْرتُ
َّــك َ
ل ُهـ ُم ا َسـ َم َك ،وسـأُظ ِه ُر ُه ل ُهــم لِتكــو َن في ِهــم
َمح َّبتُـ َـك يل وأكــو َن أنــا في ِهــم( ».يوحنــا :17
)26 – 1

**************

•هذه املقالة مقتطفة من كتاب «التلمذة للمسيح»
•وإليك نبذة عن الكاتب «هايرنيش آرنولد»
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