
9+..إث!!ل!ثيماثو

إليابالأفيملعو

أفهفغ

وييذما!هى4بعم

هيىيو!يفلكاررتومتأ

بالأها46

المغليةالخضراءالصويافولحباتاليابانيونيتناولحينما

بمهارةاوالفماليدالىالقرنةمنبقوةالحباتيدفعونف!نهم

عنزوجتيأسائلرحتطوكيوبمدينةمزدحممشربوفي.عجيبة

كانالذيالساقيقال،العمليةهذهبهاتوديالتيالكيفية

وأمسك))ساريكم"،:فرنسيةلكنةتشويهاالنجليزيةيتحدث

علىالحباتفتناثرتفمه،نحوفوجهها،يديمنبللقرنة

لهوفقاًصيغتالذيالمثالأو"الأحمقااكتشفتلقد.الأرض

فيالصادرةلندوشوساكوروايةفيبونلبرتجاستونشخصية

الراهبنيرانجورجقاموحينماا،العجيب"الأحمقبعنوان9591

تناولتهالاضيالصيفخلالالمشربهذابافتتلحالفرنسي

كانتتلك:قوميأئرالىيتميشيئأكمالوكانالصحف

اليابانفيوراقبهافرنسافياندوقابلهاالتيالغريبةالشخصية

الأدبزبالهزليةالشخوصأعظممنواحدةإهابفيوصاغها

ارويث.الياباني

وحدهاهيأويوكينزابوروآبيكوبورواياتكانتوربما

رواياتبهتحظىمايفوقباحتراميشينمابعدماعصرفيتحطىالتي

السياسيةآرائهنمافيمتطرفينالآخرانالكاتبانويعداندو.شوساكو

التأثرقويةالطرازعتيقةرواياتيكتباندولكن،الفنيةواساليبهما

اليابانفيالكاثوليكيةبالكنيسةنفسهويربطمورياكبفرانسوا

يشكلونالكاثوليكانوحيث.اللاهوتيالصعيدعلىالمحافطة

كاستثناءيبدوف!نهاليابانسكلنمنالمائةفيالواحدنصففحسب

علىوعبثأبلالقاعدةعلىخروجأمايعدمتجاوزأذاتهويطرح

للىاندويذهب"الذهبية"البلادمسرحيتهوفي.التقريبوجه

تفتقرأنهاحيثأبدأالمسيحيةتتقبلأنيمكنلااليابانبانالقول

.بالموتوالح!بالخطيئةالشعورويعوزهابالربالإحساسالى

هذابمثلمتضاربتيناليابانيةوالثقافةالسيحيةكانتاذا

عمليةحياةاندوكرسفيئ،الأملفقدانعلىالباعثالنحو

أفضللن؟اليأسلهذاالثاملةالأبعادلاكتشافبالنثاطمفعمة

منالحديثةالأميركيةالطبعةيكونقدفيهالإجابةننثدموضع

لندووهبتوالتي5891عامالصادرةالروايةوهي"والسم)البحر

فدكانتانجليزيةطبعةأنوحيث.وللنزاعللشهرةمعايشةاول

معيمنهانسخةاصطحبتفقدطوكيوفيسابقوفتفيصدرت

الصيفخلالاندومعصحفيةمقابلةلجراءالىطريقيفي

شعورلديهملي!اليابانيينأنيزعمأنهمنالرغموعلى!الماضي

طبيبلدىالث!عورهذانموتصفالروايةهذهف!نبالخطيثة،

فيدورأالمسيحيةتؤديولا،الحربخلالجرائمبارتكابهاذنب

ذنبه.يدركبطلهالكن"والسم،البحر

ليسبالخطيئةالشعورأنالصحيح"من:بقولهاندوأبلغني

وجدتحيثماقائمةلمكانيتهلكن،لليابانيينبالنسبةطبيعيأامرأ

الأطباءقامفقد،التاريخمنمستمدةالروايةوخطيئةالخطيثة"
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وهمتشريحلعملياتالأميركيينالحربأسرىبإخضلعاليلبانيون

جراحةحدودإلىالوصولمنهاقصدتجاربإطارفيوذلكأحياء

كان.أجسادهمبهاتحقنمعينةجرعاتإزاءالاحتمالومدىالرئة

الموتمعسكراتفيجرتالتيالأموربعضمثلوحشيأأمرأذلك

بالضرورةبهيقملم-الأعمالتلك-شأنأنهغيرباوروبا،

العقيمبالطموحالمفعمالمستسفىعالمإندوويخلق."،..وحوش

الذىالنهجذلك،المسؤوليةمنالتملصفيالوسساتونهج

تذريجيأفيغدوبالعلىيخطرانلايمكنماقياديسلسانيكفل

وجهعلىالأقنعةيلقيالذيالنهج،للابتهاجلايدعوأمرمجرد

علىالجريمةإدراكويؤدى،مبهمةحربواجباتفتغروالحربجرائم

إلط،يتراجعالذيالوحيدالطبيبتعجيزإلىالنفسيالصعيد

ئصيبأنهحدإلىهوغريببلاليابانيينبينشائعأليسالذنب

بالشلل.

هذهمثلوتبدا،التحريحكاياتمنكنوعالقصةتروي

هذءغيرأن،المجرمعنالبحثيجريئمبجريمةغالبأالقصص

نقابلونحن،بلاجريمةولكنالبدايةفيمجرمأتضمالقصة

مذاعزلةيلاحظضجرمريضفضولخلالمنسوجوروالدكتور

كافة،الآخرينصحبةورفضزوجتهعنهتخلتالذيالماهرالطبيب

الثعهادةخلال)منسوجوروخلفيةفحصفرصةلهتتاحولذ

فييشرعنفسهفرضالذيالتحريفإنالجدار(علىالمعلقة

وجريمتهاليابانجريمةوكذلكالطبيبجريمةعنالنقابكشف

الضجرأمنهالمريضيهددوثيقأفهماالطبيبولفهمهوذاته،

هونفسه.

ينبعبانقطلعتتصفلكنها،قولةمساهدذاتروايةإنها.

حلقاتسكلفيالرواياتنشرمناليابانيونعليهممادرج

نأوماحولهاطوكيوفيالأدبيةالساحةتوشكحيث،مسلسلة

أجورأتنالمرموفةخصياتممفالأدباء.فيكتوريةصا-ةتكون

والمسرحياتوالقصائدوالمقالاتالنثرمنفيضأوتنتجطيبة

يشبهلابشغفالجديدةالروايةحلقاتترقبويتم،والروايات

بعضفييكادولنما،سكوتحلقاتمعالأمرعليهكلنماتمامأ

هذااطاروفيديكنز.حلقاتمعالحالعليهكانمايمائلالأحيان

يضيعسوجورودكتورعنالأولالمستفسرشخصيةفإنالشكل

فييفدمإنرواًنبحيثالروايةمنالأخيرةالأجزاءفيبعمق

تكودطأنبوضوجقصدالذيفالرجل،إسقاطهعلىارتباك

لجانبمفتقرأالإطارويظل،ببساطةيختفيللروايةإطلرأمفاهيمه

جوانيه.منكامل

فيصواءغيرهامنأكرإندوبهايشتهرالتيالروايةتتجنب

الحكايةصعوبات،الخارجأوفي(فيلمإلىحولت)حيثبلادء

"الصمت"روايةوتقوم.الخطيللحكيوتكثيفكبيربتبسيط

رهبانكبارأحدارتدادهيأخرىتاريخيةفضيحةأساسطعلى

المبشرتزوجلقدعشر.السابعالقرنفيالمسيحيةعناليسوعيين

اًولئكفحصفيوساعدبوذيلمثففأوأصبحفيريراكريستوفاوالأب

معجبيسعىإندوروايةوفي،المسيحيةاعتناقهمفييشتبهالذين

عنارتداد.فيإليهوينضمرحابهإلىلهسابقوتلميذبفيريراشاب

ويكررجيدأطريدتهيتفهمتحررجلفلناخرىومرة،عفيدته

جريمته.

9691()فيالانجليزيةاللغةالى،الصمت"ترجمةومنذ

الذيجرينبجراهاممرهقنحووعلىمتكررةبصورةإندوقورن

بعضوجههالذيالنقدمنجانبويماثل.بحرارةبهبكتلأماد

علىالمبكرةالكاثوليكيةالهجماتإنروإلىاليابانيينالكاثوليك

لكن.الورعينمبئوالسخريةالخاطئينبتمجيداحهمالذيجرين

إلىوضعماإذاتماملمروضايبدووالذنببللخطيئةجرينافتتلن

والمجد""القر.روايةفيالويسكيكلهنإن.بهمااندوافتتانجوار

بمنصبالاحتفاظيواصلبل،إيمانهولايفقذدينهعنلايرتد

يؤهلهالذيالأمربه،الذاتيةجدارتهعرممنبالرغمكنسي

أحجيةإندوويكتشف،الآخرينالضعلفلخدمةجزئيةبصورة

عنولنماضعفعنلابالفعليصبأفكاهنه،للاهتمامإثلرةاكثر

يوخهالذيالمتعاظمالاضطهادالمسيحيةمعتنقييجنبلكيحب

-.ضدمم

وجرين،إنروبينالمفارنةمعرضفياًبدايكجونقال

أحدإنالنيويوركر:صحيفةفي،الصمت"لروايةعرضهفيوذلك

بينالواضحالتماثلفييتمملالروايةفيالضعفضروب

والمرشدالمسيحيةاعتنقوابللذينيشيالذيالرجلوهوكيشيجيرو

منالأخيرةالجزئيةيقهرجرينوكاهنوالجد"،،القوةفيالمهجن

وتلك،خانهالذيالرجلفيهيث!اركبضعفيعترفحينماكبريائه

يكتشفإندوكاهنلكن،الكفايةفيهبماتقليديةمسيحيةموضوعة

نحبرعلىمرتبطانمعاًوأنهمابديلةكذاتكيسيجيروالىبحاجةانه

للعفولزواج،متقاطعثقافيلاتكافوفيللانفصامقابلغير

نأكذلكيمكنلااًنهإلا.الفهمسوعللاشيئاًيثمراًنيمكنلا

للىتللمموضعفياندوويشير.هويتهعنالتخليدونيستسلم

اليابانتوخدإنويهوذا.المسيحبينالعلاقةهيكانتتلكأن

كلفةعلىينطبقذاتهالأمرلكنبللإخفاقعليهمحكوموالمسيحية

)يقولمعاًيمضيانفإنهنماذلكورغم.الربمعالإنسانلقاءات

ارتداءإلىعمرهمنعشرةلثةالثلفييعمدجعلتهفداًمهإنإندو

هذءمنيجعلأننجاحدونمايحاولوكلن.تناسبهلاغريبةملابس

(.اليومذلكمنذكيمونواللابس

ناشأنهامنوجريناندوبينللأهميةلثارةأكثرمفارنةان

لجرين.ء"الهادىو،الأميركيلإنرو"العجيب"الأحمقتبحث

ذلكمنوبدلأالمباشر،التأثيرعنللحديثهناموضعثمةليس

ثقلفتين،خلالمنإليهامنظورأمتماثلةموضوعلتيجدالمرءفإن
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الذيالشرقي"التضاعف"إدراكيحاولالغربي،فالبريء(

والبراءة.أيضأكذلكيكونأنيمكنلكنهدائ!اإزدواجيةيكونلا

يتمإندوعندالفرنسيالأحمقلكن،مدمرةكلتيهماالحالتينفي

الساخرالجانبالنبالتدمير،جرينعندالأميركييقومفيماتدميرء

حقيقةخلالمنإليهالنظريمكنفرنسي،نحلص"عنالحديثفي

متنعلى9591فييصلالأحمقبونابرتجاستونجعللندوأن

.("افيتنامالسفينة

،القولأسلفتكما،بونابرتجاستونشخصيةصيغتلقد

نفسه،الوقتفيوالمحبوبةالمتخبطةنيرانالأبشخصيةغرارعلى

الثانية.العالميةالحرببعدفرنسافيصلحبهالقلءلإندوبزروالتي

القواتصفوففييخدملمبحيثالصحةضعفمنإندوكلن

التدريبغمارفيبهذفعفدأنهمنالرغمعلى)وذلكالمسلحة

الوفتفيبالكادوذلكاليائسةالأخيرةالساعاتفيالأساسي

معالتعاملفياليابانيينالضباطوحشيةليعايشالنامسب

خلالفرنسافيالدراساتبعضبإجرأءلندوقاموقد(المجندين

قراءةلهيفذمونالكائوليككانحينماالحربمابعدسنوات

مهتمانيرانكان.الأولىوبرنانوسمورياكلروايات"وجودية"

ليقومهناكإلىذلكعفبومضى،بالأسئلةإندوفأمطرباليلبان

فيبالحرجالشعورعنوبعجزه.كاثوليكيةمدرسةفيبالتدرير

يوجهراحللمرءالذاتيةللصورةموتأالخرجفيهايعدبلاد

الصيفخلال)وحتىالحساسيةلذويويسارايمينأالأهانات

نأيمكنمشربافتتاحعنالكاهنتثبيطإندوحاولضيالمل

الذين،السافيمساعدووكان،الشبابمعالربعنفيهيتحدث

وحينما.لنيرانفدامىطلابأ،مترجمطريقعنمعهمتحدثت

نأفيأملواإنهمقالواهناكللعملمجيئهمفيالسببعنسألتهم

مرةأحمقنفسهمنجعلنيرانأنإندوتصورخطاًعلىيبرهنوا

النقودبعضقدمسلوكهعنمئاليتعبيرقيإندولكن،اخرى

العنيد(.القسهمةتثبيطيستطيعلاأنهوجدحيننماللمشرب

منتشرديةسلسلةفيبونابرتجاستونيتقلبالروايةفي

)فعلىبهللتنبؤتمامأقايلوبعضهنما،المدنيةالفهمسوءضروب

ساهدقدإندوأنبدولافندقأ(باعتبارءالمبغىيلجالمثالسبيل

إلىئجتذبالمتخبطولكن،بارشىفيإيلو("السيداًفلامبعض

يتابعقنيصتهالقاتليطاردوفيماإندو(يدعى)القاتلللقتلعصابة

الضجةيثروالآخرخلسةالتحركيحاولاحدهما،القاتلالأحمق

القاتلمناشدآللقمامةمقلبفيالصفيحبعلببارتطلمه

بالمطلردةللقائمالمرهقةالمتلبعةهذ.إنخاطر.،لأجل..يقتلألا

يقوم-ليرانبونابرتلكن.الفتلنحوشخصاًيبدفعكفيلة

الطريق،باعتراضالقتلتستحقالتيالضحيةبلنقاذبالفعل

بالغربالشرقالتقىأخرىمرة.لتدخلهنتيجةحتفهوتلقى

فرضاللذينالسطحيينالثابينلكن،اللقلعفيالغربوخ!ير

)دب!،"891إإ)ا!!ر!،أثالم"االأرإ-س.1-12،ال!ل!هبالآ668

حرجهنماإزاءمحرجينغريبنحوعلىأصبحابونابرتعليهنما

شرقيينالشخصانهذانيعدولمبالغربالشرقالتقىلقد.بسببه

مرقدء.منيتحركفالذنبتماماً

اليابانفييجدهاالتيالواهنةالذنبجمراتيرقبلندوالن

كتابهفيويشير،الأخرىإثرروايةفيضحكهعبرفيهاوينفخ

للذنبسببأهناكأنإلىأصغرا"حينمابعنوان7491عامالصادر

أوزووسذكر،الحربخلالماضيهاوكذلكاليابانحاضر)زاء

الصاخبالبروزفيماهويراقبالحربقبلشبابهالروايةبطل

المئاهدفيالحوريةالشخصياتومن،الطبعالمفيلابنه

مجنونحبفيالغارقالمقيتأوزوصديق"فلاتفيش"الأولى

متجهمبوجهإندولي)قالعليهااستحواذهيستحيلجميلةلفتاة

كسلمناثاروتمسصبيأ(كانحينمايمثلهفلاتفيشإناللامح

أنهغيرالهدفمنوالجردةالهزليةالشابأوزوأيامهكليبزمن

هذامثلعلىيعودذهنهيجعلالذيالسببفييفكرأنيستطيعلا

نأإلى،فلاتفيشمثلوبائسمتناقضسخصإلىالقسريالنحو

السبب.علىالطابعوالوحشيالنطاقالضيقابنههدفيطلعه

فإن،الجنةفياللتونيةاليابانخطيئةهيالحربكانتإذا

جناتمنالهبوطبعدماحدثهيالتكنوقراطيةالحديثةاليابان

قدرعسكريةنزعةللىتوقهفيميشيمامثلليسلندولكن.عدن

البراءةعلىالأسفيبدوناليابانفيالمتطرفونوحتى.الاختفاءلها

بعنوانأوىروايةفيخاصة)وبصفةالغربيةغيرللأيامالفقودة

والدأننجدحيث"دموعيهوذاتهفيهسيكفكفالذيااليوم

أبلغنيوقدعبة(بصورةئذكر.جرىوفدهوفلاتفيشالرواية

الحربانتهت"حينما:بقولهكاتوسويتثيالكبيراليساريالناقد

فيتسعينبنسبةتحريرهوفحعمبالأميركيينوصولأناعتقدت

حوليأتطلعوحيننماالآنأما.المائةفيعشرةبنسبةواحتلالالمائة

أنأكبربصورةأعتقدفإننيبلاديعلىالأميركيالطابعإضفاءإلى

وقتفيفعلتمممابأكثرتحتلونناإنكم،أربعينإلىستونهيالنسبة

الذنبيتخذهاالتيالأشكالأحدإنإ،الحرفيبالمعنىالاحتلال

الماضي.براءةتذكرهو

وتلازمإندوعن"الواقعتجنبفياليابانيةالوسائلتسري

روايةوفي.الموضوعلهذارواياتهإحدىخصصوقد،نفكيره

خامدبركانجوانبوعلىالطلقيبكاملهالحدثيقعأ،البركان

كارثةاحتمالمعاليابانيونيعيشولكي.اليقظةبوادرأظهر

فقد-هائلأومدأوإعصارزلزالخلالمن-تقعوشيكة

يفكرونأنفسهميتركواأندونللكارثةالإعدادحيلةإلىتوصلوا

فيهيثادمكانياالنفسيةالآليةهذءإندوويتتبع،بالفعلفيها

البركانبثورةالتنبؤعبريحطمأوالبيروقراطيةالعمليةالحياةصرح

المنحدراتعلىبالبناءالثرواتإحرازويمكن.استحالتهاإعلانأو

لأمنالضامنالإلهيةالعنايةمنمسيحيقسقويجعلعالبركانية



يصلي(أنيستطيعلاالأنهمرتدكاهنيأملبينماالكنيسةوسلامة

يحيطونالذينلأولئكالمدعىالسطحويحطمالبركانيثورأنفي

الآخرينمنأكزيرىالثريرفإنإندومعغالبأالحالهووكما.به

العملية.هذءغمارفييلتويفإنهذلكومع

منبالرضىللشعوربعثاًالندوروايلتأكثرتلككانتوربما

تحويلطريقعنالحبكةمعصعوياتهفهويحل،التكنيكيةالناحية

فثورةشيء،فيهيحدثلاالكتابلنمزايا،إلىالصعوباتهذه

التهديدهوكلهومعناها،أبدأتحدثلالكنهابللوقوعتؤذنالبركان

التقنعفيالإغراقوالبالغالطوبل)ندوحديثوخلال،فحسب

مرةطوبلةلمدةبعيدأوتطلعتوقفمعيالذاتمنوالسخرية

شخصيةكلداخلفييحملالبركانأنللىاًشرتحيننماواحدة

فييقبعالبركانإن،أبالطبع:أخيرأوقال.الروايةشخصياتمن

الحبي!والشيءمنهالكلبالنسبةخاصشيءلنهالداخلا

إندوأنمنالرغموعلىحقأ،مختلفوشيءالبركانهوبالداخل

هناكلي!وأنهعديدةأنواعمنيابانيةاهتماماتيخاطبكان

بأنحريأميركيكلأنإلا،الروايةفيالرمزمنهوأوضحما

بداخلنا.نحملهابأنظلهافينحياالتيالقنبلةفييفكر

إندوموضوعاتحولتعقدأالأبحاثبأكثريتعلقفيما

يثيرأنلايحتملموضعإلىيتطلعأنالمرءعلىيتعين،الرئيسية

اليابانيونالكتابتعلمفقداالسيحالقصير،حياةوهوكتابه،الاهتمام

مبكروقتفيالأميركيونيتلقىمماأفضلمدفوعاتيتلفونالذين

مقدماًعليهايحصلونالتيالنقودمنجانبعلىيحصلواأن

وهكذا.الضرائبلخفضكوسيلةوذلكالسفر،لنفقاتكمقابل

نأوحاولالمقدسبالكتلمرابعوزارفلسطينفيبجولةلندوقام

المقالاتمنسلسلةفيوطنهلبنيالمسيحيةمؤسسشخصيةيفسر

أمرألوكانكمايبدوذلكفإنوهلةولأول،المجلاتإحدىنئرتها

لملؤمنينلغيرأوليأوكتابأوتعليميةتحاريةممارسةيتجاولا

حيننماكليةأحمقليسأنهعلىبرهننيرانالأبلكن.بالسيحية

أعاد"لفد:قالحيثاندو،علىمورياكتأثيرعلىدليلعنسألته

ذاتهمورياككتابكانوقدالمسغ"حياةمورياكمؤلفكتلبة

نفسه،العنوانيحملالذيالصيتالذاثعرينانلكتابإستجابة

عن،للطبيعةعاشق،النطقعذبمسيحعنرينانتحدثوقد

للىءالمهدىوجودهفيالأسودترقدلامسغعن،رعويةشخصية

صغيرةأغنامإلىذاتهاهيتتحوللكنهافحسبالحملانجوار

علىتشديدهبعدمالكاثوليكبعضقلقمورياكأثاروقد.مرحة

الذيالأولالتغييروتمثلرينانعقلانيةمواجهةفيماهوورائي

ذلكفيبمارينانمثاهدفكافة،الإضاءةفيوضوحأوالأكزادخله

مشمس.ربيعييومفيالريففيتحدثأنهايبدوالأخيرالعشاء

إنه.المعتمةالبشرقلوبفيليلأفيتحركمورياكأمامسيح

بعيدأيمضيولسوفلعغفر،المحبةوانماليقنعالعفللايجلب

.الغفرانجونيحتلالذينأولئكعلىليعزقصيةأعماقالى

لأنإلالشيءلاولكنالنهار،نورإلىالقصةيعيدإندونال

للمسيح4الحقيقيالعدرهيإليهارينانتاقالتيالوفاجةالبراءة

الذيالوحيدالرجلهو،الصورةمذءفيوعقلانيواضحويهوذا

رؤوسفوقالآخريتبارزانوالاثنان،المسغيمضيأينإلىيدرك

ذلكمن،نفسهمنالمسغينقذأنيهوذاوحاول،الحواريين

معاناته.غمارخوضعلىالعزمعقدفدأنهيبدوالذيالتحقير

يبدوالصراعهذاوفي،العقلامحإليهايتوصلأنيمكنالثروطإن

نأيمكنلانحبرعلىللآخربالنسبةحاضرمنهماوكلويهوذاالسيح

لايكفوحيننما.القصةفيأخرىشخصياتأيعليهتكون

نهائي،اختبارأماميضعهيهوذافإن،الأحمقيكونأنعنالمسغ

ذلك:عندولكن

لكن،الشعبمنوالادانةالإهانةيلفىالآنالمسيح)كان

المسغعاناءوماالأبد،إلىكلهالبشريالجنسسيدينهنفسهيهوذا

هذامنالهرببوسعهيكنلمالأبد،إلىيعانيهأنليهوذافذراليوم

الوقتذلكفيعرفقديهوذاأنالمؤكدومن،الغريبالتماثل

كماتكلمالقيد،ليحطمنفسهيقتليهوذاإن.المسغحياةمعنى

بهقثمبه،القيامعليك"مايتعينليحطمهفبلمنالسيح

سريعا".

تقديمفيأخطأواالسيحيينالمبثرينإنإندوقالماكثيرأ

اليهوديةالتقاليدفيالنتقمالأبباعتبارهاليابانإلىاليسوع

علىبالتأكيدلمواطنعهالقدسللكتابمفدمتهوهويبدأ،والغربية

المسامحالجانب،المسيحمنوالأنثويالضعيفنبالجل

تخلىعمرءأواسطفيمخفقاًرجلأالنهايةفيكلنلقد"،،الأحمقو

تعرضالذيالإغراءإندوويقدم،التجوالفيوشرعحرفتهعن

بالمعنىللديناباطنيأ"نداءباعتبارهالصحراعفيالمسيحله

الدينيبالواجبالعاقلالاضطلاعإلى،ءدعوةللكلمةالتفليدي

.المرءإليهاينتميالتيالجماعةأجلمنللمنافعالكهنوتيوالتقدير

يصبححتىإندوقصةالساحريهوذاشخصيقتحمإنماولكن

فيالمسيحيةتحققبإمكانيةيتعلقفينماأخرىمرةمتصلبأالأخيرهذا

لأنهكذلكعرجولكنهفحسبمتحدياًلي!فالمسغ.اليابان

اقتقادءهوإنماذرعأيهوذابهيضيقوما،الإطلاقعلى"وجه"بلا

أياًيتركلسعوف،وبكرامتهالذاتيةبفيمتهللشعورأوللفخارالكامل

قابلغيرشخصأاليابانيونيمجدفكيف،وجههفييبصقكان

النحو؟هذامثلعلىللتكريم

الدينيبالتحولالخاصةالشعيرةقلبتعشرالسابعالقرنفي

فعلى،الوجه"،معنىبممارستهاينصحونالمسيحيونكانوالتي

شيهوأى،اليسوعأوالعذراءتصورأيقونةفوقيخطواًنالمرء

لمعانقتهصالحاًولايعودحفأئنبذكانالنحوهذاعلىئمتهن

الربمناضدأ،الصمت"فيالعذبالقسصرحوقد.بهوالتعلق
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يتحطمالصمتلكنالاضطهاد،أيامخلالصمتهلتحطيم

لفد:لهيقولوكأنهالأيفونةعلىالمسيحوجهيبدوحينمافحسب

فصاعدأالنقطةهذءومنذالبشرعأقداملتطانيلمالعلمذافيولدت

بوقتالكتابدفتاتعالبقاًنبعداللاهوتيةالأحجياتتتذبذب

المسغاتا.وهوماالمسيحبتسليممسيحاًيغدوفالقس.طويل

كان)وقدبطرسالقديسشلنالمسيحلنقاذيحاوللاإنه.نفسه

بالأمريفوزيجعلهأوالمسغيفسراًنيحلولولايهوذا(هدفذلك

فييشاركهفحسبلنه،المسيحمناًقليجعلهأنشأنهمنالذى

العارع

مقبولةغيرالمسيحيةكانتلذايابانيأمسيحيأالمرءيكونلاذا

واندو،فاتالثقللكافةبللنسبةمقبولةغيرلأنها؟لليابانبالنسبة

،اليسوعفهميمكنهملااليابانيينلنفحسبسطح!يةبصورةيقول

للغايةيهوذايشبهونالفهمحقفهمواأنهميدعونالذينفأولئك

الطاردهألعوبةإنها،للمسيحأخرىصورةذلكهورغمالذي

تجلبذلكرغملكنهالاالقسوة،الرحمةبدافعتؤديلكنها

.ناةلمعلا

القرنهذافيالغربيالتفكيرمنكبيرجانبخصصلقد

نتصورأنبسهولةويمكن،الذنبمنلذاتهالمرءتخليصل!بل

أنكتقصد"لنك:يقولحيثهذاعلىخرالسلإندوتعقيب

يمكنالمرءبأنالقائلالمنهاجيتبنىلنهيلبانيأ؟"تكونأنفيترغب

والدينمدانأ،يقفوبأن،الذنبخلالمنفحسبيتحررأن

تجربةوهيذاتوخارجثقلفتخارجللنفاذطريقألهيقدمالمتطرف

معياق،ولكلثقافيسياقلأيلطمةيسوعهلن،كذلكمحررة

للمرالمبامرالسياقيتجاوزشيئاًهناكانللىيشيرالذيالأمر

إذايدركانللمرءمايمكننحوعلىحماقةذلكتصديقولكن

طوكيو.فيالغرابةبالععمثربإلىدلفما

!!!
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عربيةوتممي!تروايل

بيروت-الآدابدارمنشوراتمن

عصريةحبقصة5-صورلهالحب5(جديدة)طبعةحارتاأولاد"

حتاتةشريفالدكتورالعثمانليلىمحفوظنجيب

)رواية(واقعيةكرامراقمذكرات"العدوى"الأفواه"

خليفةسحربكرابووليدالربيعيعبدالرحمن

الزمنخارجالحب5الوردمجنون"بمالثانية)الطبعةالعينينفيالوطن"

وصفيرؤوفشكريمحمدنعنعحميدة

والحصادامخبرحلة5ابخلدسلخ"النافذةعلىظلال"

ربغمباركبرادةمحمدد.فرمانطعمةغائب

الليلويزحف..صباح"المقدسةالشجرةه3()طللصفرتحتنجران"

غلابعبدالكريمزفزافعسديخلفيحيى

الرهينة"عاديةغيرمهمة25()طالعاضراليومفيالنمور"

دماجمطيعزيدالنجاابوالعاطيابوتامرز!يا

الجسر"الرحلةه3()طالنهايات"

دماجمطيعزيدعاشوررضوىد.فيفعبدالرحمنالدكتور


