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 فيه الكفاية 

 ناثان وايت بقلم  

  من   املستوىح  ،(The Greatest Showmanجل االستعراض األعظم" )بعنوان "ر  2017الفيلم الغنايئ اذلي صدر اعم  
( اذلي اعش يف القرن اتلاسع عرش )مؤسس سريك  P. T. Barnum)  بارنوم.  ت.  ب  االستعراضات  رجل  حياة  قصة

رينجلينج بروس وبارنوم آند باييل(، يروي قصة رجل خرج يف مهمة للبحث عن الشهرة. وإذ اكن طموح بارنوم بال  
العالم.    حدود، الشهرة واتلأثري يف لك أحناء  الفقر إىل مستويات مرتفعة ال يمكن تصوُّرها من  صعد من أعماق 

لكن هذه ليست قصة حتول اعدية من الفقر إىل الرثاء. فإذ لم يكتِف بارنوم بانلجاح االستثنايئ، اشتىه املزيد.  
ت األغنية األخرية، اليت  ويف أوج شهرته، خاطر بكلِّ يشء يلوظف جنمة أوبرا شهرية حىت ي   ريض نقاده. وقد عَّبر

توجت بها مغنية األوبرا استعراضها، عن املفارقة احلقيقية يف رغبات بارنوم، حيث ردردت األغنية رصخة متكررة  
ال يمكن أن ت نَسى تقول "ال يشء سيكيف أبًدا"، وهو ما يعَّب عن جوع بارنوم اذلي ال يمكن إشباعه، وعن سقوطه  

نها  ايلدان يمكن أن تمساك  يف  "أبراج اذلهب تظل أقل مما يمكن. فهاتان  قائلة:  السيدة  املطاف. غنت هذه  ية 
 بالعالم، لكن يظل هذا غري اكٍف ابلتة".

  املزيد،   حواء  اشتهت  فمنذ.  اإلنسان  قلب  رصخة  صدى  شك  بال   يردِّدان  ألنهما   مؤثِّرتان  واألغنية  القصة  هذه 
 عدم االكتفاء اعملنا. وشخصية بارنوم يف فيلم "رجل االستعراض األعظم" يه بال ابتىل  احلية،  لغواية  واستسلمت

شك مثال نموذيج ألمريكا القرن احلادي والعرشين. فلم يوجد من قبل هذا الكم من الفيض والغىن املصحوب  
 .John Dكفلر )بعدم اكتفاء واسع انلطاق. وما القدر اذلي قد يكيف؟ "ربما أكرث قلياًل"، كما قال جون د. رو

Rockefeller  ساخًرا. وحىت إذا تمكنرا من مقاومة هذا اتلوجه الشائع يف عرصنا هذا، ال تزال اإلعالنات تنهمر )
 علينا، حماولًة إقناعنا بأن ما دلينا اآلن لن يكيف ابلتة. 

ىْشتىِه" )خروج  كيف يعالج إجنيل يسوع املسيح إذن هذا السيع الشائع وراء املزيد؟ الوصية العارشة القائ :  20لة "الى ت
ع تلعليم اإليمان عن طريق    147( ختاطب جوهر هذه املسألة مبارشة. وإن إجابة السؤال  17 من ديلل وستمنسرت املوسر

السؤال واجلواب، ت عرِّف الواجبات املطلوبة منا يف هذه الوصية بأنها "القناعة اتلامة بظروفنا وحانلا، مع تبِّنِّ توجه  
جتاه قريبنا، وجتاه لكِّ ما هل". نرى يف هذا توجًها من القناعة احلقيقية جبانبيه اإلليه واخلاريج ىلع حدٍّ   من اإلحسان

 سواء.
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ر الرب إرسائيل بأنه هو   مة الوصايا العرش، عندما ذكر م بأفضل صورة من خالل مقدِّ اجلانب اإلليه من القناعة ي فهى
رِْض ِمرْصى ِمْن  

ى
كى ِمْن أ ْخرىجى

ى
ب وِديرة" )خروج  من "أ (. فألن يهوه هو ربُّ العهد، فقد نَّجر شعبه من العبودية،  2:  20بىيِْت الْع 

وأظهر سلطانه وربوبيته ىلع العالم املخلوق، وىلع لكِّ ما ي دَعى إلًها يف هذا العالم، وقد فعل ذلك من منطلق حمبته 
يتوقف األمر عند فداء الرب لشعب إرسائيل، لكنه   الشديدة هلم، وليس ألنهم استحقوا ذلك أو رحبوه جبهدهم. ولم

 أعطاهم أيًضا أرض الراحة، ووعدهم بأن يليب احتياجاتهم األرضية يف أيامهم القادمة. 

القناعة احلقيقية تىكم ن يف إدراك طبيعة اهلل، واتلطلُّع إىل تاريخ أمانته، وتكمن أيًضا يف  ما نتعلرمه هنا هو أن  
ية، ويف صالحه من جهة تسديد االحتياج. فالقناعة اليت حبسب مشيئة اهلل بعيدة لك ابلعد اثلقة يف حكمته السياد

للقدر، لكنها  السليب  املتعلِّقة باالستسالم  الرواقية  الفكرة  باألحرى يقني إجيايب، وفرح، وامتنان لكون اهلل    عن 
ني به، وواثقني يف أمانته، وأن نتمسك  نفسه حيرسنا ويسدد لك احتياجاتنا. فالقناعة احلقيقية تعِّن أن تكون مكتف

باحلق القائل إن ال يشء هنا ىلع األرض يمكن أن ي قارن باملرياث اذلي ينتظرنا يف األبدية. فالقناعة احلقيقية يه  
ذ بها، أيًّا اكن شلكها.  اخلضوع طواعيًة لعناية اهلل األبوية بنا، واتلذلُّ

ت القناعة جتاه قريبنا، فيه أشد  تتعلرق حتديًدا  أما ممارسة  الوصية  العجيبة أن هذه  املفارقة  عقيًدا إىل حدٍّ ما. من 
بقريبنا، ومع ذلك يه الوصية الوحيدة اليت ال يمكن لقريبنا أن يراها. فحىت إن عشنا حياة من البساطة، يمكن  

ر إىل نمط حياتنا ىلع أنه جمرد تفضيل ش خيص. فيف انلهاية،  للشهوة أن تظل موجودة يف داخلنا، أو يمكن أن ين ظى
د امتالك القليل. وإن مذهب البساطة، بصفته وسيلة تلحسني   يكمن نوع من الفخر والرفعة يف يومنا هذا يف تعمُّ
حياة الفرد وبلوغ السالم، هو مظهر معروف للمذهب األخاليق واتلديُّن الزائف. يف مقابل ذلك، تتألرف القناعة  

بما يتمتع به قريبنا من رخاء، وتوق إىل العطاء لذلين هم يف حاجة، وعيش  اليت حبسب مشيئة اهلل من فرح حقييق 
حياة تشهد عن حضور املسيح وسيادته ىلع ظروفنا وممتلاكتنا. حنن مدعوون ليس فقط إىل أن نكون مكتفني  

أن  بالقليل، بل أيًضا إىل أن نكون غري مكتفني وغري قانعني عندما ال يكون دلى قريبنا ما يكيف، إىل حد  
ى كثرًيا جمرد العيش   نكون ىلع استعداد أن نعطي مما عندنا تللبية احتياجاته. هلذا السبب تتألف القناعة مما يتعدر

 بأقل من إماكنياتنا. 

كيف، إذن، يمكن أن نتجنرب ما تصفه قصة حياة بارنوم واألغنية القائلة "ال يشء سيكيف أبًدا"، ونعيش كملح  
تة؟ اإلجابة تكمن ليس يف انعدام الرغبة بل يف الرغبة الشديدة يف األمور الصاحلة. صىلر  ونور يف اعلم ال يكتيف ابل

أوغسطينوس صالته الشهرية قائاًل: "قلوبنا لن تهدأ حىت جتد راحتها فيك". املسيح وحده هو اذلي يستطيع أن ي شبع  
شيئة اآلب، ثم غلب حبياته الاكملة،  (، ألنه وضع نفسه أواًل، وأخضع نفسه مل35:  6جوعنا وي روي ظمأنا )يوحنا  
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وموته الكفاري، وقيامته املنترصة. أطاع املسيح لك يشء، وربح لك يشء، بما يف ذلك السماء نفسها، اليت يهبنا إياها  
جمانًا بانلعمة، واليت نناهلا باإليمان وحده. وباتلايل، فعندما نعيش يف ويٍع بأنه بذل نفسه ألجلنا، وبأنه حارٌض ولن  

(، سنتعلم القناعة، ونكون نموذًجا هلا باملسيح اذلي يقوينا باستمرار )فيليب  5:  13رتكنا أو يهملنا ابلتة )عَّبانيني  ي
( حىت ذلك ايلوم األخري اذلي فيه سرنث لكر يشء فيه. إذن، القناعة ليست فقط الرغبة فيما هو أقل، بل  12-13:  4

 تة. الرغبة الصادقة فيما ال يمكن أن يؤخذ منا ابل

ى قلياًل جمرد   م للتناو ل من مائدة الرب، كنت أجد نفيس راغبًا يف أخذ ما يتعدر يف بعض األحيان، عندما كنت  أتقدر
ر أن هذه الوجبة املقدسة ليست سوى   قطعة خزب صغرية وكأس صغرية احلجم. لكن يف مثل تلك األحيان، أتذكر

صغرية للغاية، لكن هذا هو ما اختار اهلل أن يهبنا إياه. وبما أن نلا عربونًا للمائدة األخرية اآلتية. فمع أنها قطعة  
 وعًدا حبضوره عندما نشرتك يف املائدة، فإن هذا احلضور يكون دائًما أكرث من اكٍف. 

 

 هو رايع الكنيسة املعمدانية املصلحة يف لوك أوت ماوننت، والية تينييس.  ناثان وايت القس  

 

 .تيبوتلوك  تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة
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