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كلمة رئيس التحرير
ثورات االحذية و االرجل 

 رمبا من املجحف أن نصف ما يحصل يف بالد الرمال انه ربيع 

عندما نرى و نسمع  أين وصل الربيع و أي قيادات أفرز و اي حريات أسس . 

ال... أنا متأكد انها ليست ثورات و ليست ربيع 

هي بشكل مجرد أن الشعوب الرمال أنقسمت بني شكلني أحذية و أرجل 

الثوار الجدد الحقيقيون أما سكتوا أو هربوا أو استسلموا و سلموا ثورات صنعوها اىل من اليفهم من الثورات اال أن يكون 

حذاًء أو رجل تلبس األحذية.

و حكمت االرجل و استبدلت االحذيه االرجل التي تلبسها بأرجل جديدة 

هذا فقط ما حدث 

يبدو ان االحذية قد ملت االرجل التي تلبسها منذ عقود و قررت استبدالها 

و يبدو أن االرجل الحافية منذ عقود قررت لبس أحذية ال و بل أحذية جديدة.

و كام قلت كل من الينتمي ألحد الشكلني اما هرب او سكت او استسلم و منهم من تحول اىل حذاء أو رجل .

قاعدة نراها اليوم و ال ارى شواذ لها اال ثورة واحدة 

سوريا ....

نعم سوريا 

سوريا و حسب استطالعات رأي خاصة غري رسمية تحتوي أكرب نسبة من امللحدين و الالدينيني و العلامنيني يف دول وطن 

الرمال .

ثورة سوريا مل ترضخ حتى اآلن لالرجل التي تريد أحذية و قررت خلع االرجل التي تلبسها .

و ألن من يدعم عملية استبدال االرجل و االحذية اليريد باالحذية خرياً و يريد فقط تبديل االرجل التي تلبسها .

فأن الثورة يف سوريا مل  و لن تدعم حتى يتم التأكد بأن كل عقل قد خرج و لن يعود و أن البقية قد تهيؤوا ألن يستبدلوا 

الرجل التي تلبسهم فقط .

مازالت سوريا صامدة و ترفض أن تستبدل االرجل فقط بل تريد أن تلغي املبدأ كله 

يف سوريا أكرب نسبة ممن ليسوا أحذية و ال يقبلون أن يعاملوا كأحذية 

و لهذا ستكون أطول الثورات و أشدها ايالماً .

و لهذا ستكون سوريا بعدها ان مل تقرر أن تكون مجرد ثورة تبديل أرجل و أحذية 

مخيفة و قادرة و غري مسبوقة و استثنائية يف بالد الرمال .

السوريني و بسبب نسبة الوعي الكبرية نسبياً لديهم ) طبعاً ليس الكل ( تلونت ثورتهم بألوان مل يفكر بها من يريد جر 

املنطقة اىل نظام اللون الواحد مرة اخرى .

سوريا مل تستسلم بعد و عندما تستسلم و تقرر بيع مصريها و تتحول لحذاء كام حصل يف مص و تونس و ليبيا 

ستجدون الكل يتسابق ألنهاء املسألة بأي شكل من االشكال .

سوريا مل تنتص بسبب كرثة العقول و انتص غريها شكلياً و هزم فعلياً  بسبب نقص العقول .

أنتهت ثورات الغري و بدلوا االرجل التي تلبسهم فقط .

و يف سوريا قطعت أرجل حتى قبل أن يقرتب انتهاء الثورة .

سوريا لن تبدل نظامها القديم بنظام أقدم .

و لن تستبدل عقولها بأحذية و أرجل .

و عندما تقرر فعل هذا ستعرفون بالتأكيد .

ألنه وقتها سيساعدها العامل .

و عندها فقط ستنتص ثورتها بصورة انتصار مص و ليبيا و تونس و اليمن .

أن تطول الثورة أفضل بكثري من ثورة تعود بنا للوراء و تصبح خياراتنا بني اعادة نظام قديم أو الرضا بنظام أقدم .

دمتم ايها السوريون بحرية و عقل .

عيشو سعداء

أمين غوجل 

 

facebook.com/ayman.
 ghoj

facebook.com/I.Think..
 Magazine

a.ghojal@gmail.com
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ألف الرازي ما يربو عن مائتي كتاب ورسالة، غري أّن ما هو فلسفّي منها بوجه خاّص قد أصاب معظمه التلف »بقدرة قادر«، وقد 
ترجمت مؤلّفاته إىل الالتينية مبكرا، وظلّت متارس تأثريها يف أوربا لقرون عديدة فله )56( كتاباً يف الطب، )33( كتاباً يف الطبيعيات، 
)7( كتب يف املنطقيات، )10( كتب يف الرياضيات والنجوميات، )17( كتاباً يف الفلسفة، )6( كتب يف ما وراء الطبيعة، )14( كتاباً يف 

اإللهيات، )21( كتاباً يف الكيمياء، )7( يف الرشوح و الرتاخيص واالختصارات، و)11( كتاباً يف مواضيع وفنون متنوعة.

   
ومن أهم كتبه:

• كتاب الحاوي يف الطب. )الذي ظل املرجع الرئييس الطبي يف أوروبا ملدة 400 عام( 
• كتاب األرسار.

•  كتاب الحصبة والجدري.
• كتاب املدخل يف الطب.

•  كتاب األقرباذين: أي األدوية وتركيبها.
• كتاب املنصوري: وهو كتاب يف الكيمياء وصناعة الذهب.

أمىض الشطر األخري من حياته مبدينة الري، وكان قد أصابه املاء األزرق يف عينيه، ثم فقد بصه وتوىف يف مسقط رأسه إما يف سنة 
923م، وإما يف سنة 932 م

الرازي ونظرته للدين
كان الرازي بني أعالم كبار انشغلوا بتحليل مسألة النبوة ونقد األنبياء، ومل يكن الوحيد يف ذلك، فإضافة إىل الفالسفة ملعت أسامء 
مثل ابن الراوندي وأيب عيىس محمد بن هارون الوّراق يف علم الكالم، وابن املقفع وأيب نواس وبّشار بن برد وأيب العالء املعّري يف 
الشعر واألدب. لقد دار جانب كبري من املناقشات بني املفّكرين العقالنيني العرب األوائل حول مسألة النبّوة. وأبو بكر محمد بن 
زكريا الرازي كام ذكرنا من أملع هؤالء الذين تصّدوا ملناقشة تلك املسألة، ونظفر بآرائه بهذا الخصوص يف ما كتبه يف العلم اإللهي 
واملناظرة بينه وبني املتكلم اإلسامعييل أيب حاتم الرازي، ويف الشذرات التي وصلتنا من كتابه مخاريق األنبياء الذي تّم إتالفه، ورغم 
الحجر الذي فرض عىل آرائه الفلسفية فإّن استنطاق ما وصلنا من مؤلّفاته ورسائله، وما أورده خصومه، يساعد عىل اإلمساك 

بناصية تلك اآلراء يف خطوطها العامة عيل األقّل.
لقد تناول مسألة النبّوة من موقع املنكر والرافض لها، وأقام حجاجه بشأنها عىل أساس العقل، هذا العقل الذي اعتربه القائد 
والحاكم والزًمام والدليل الذي ال دليل سواه، كام اعتربه ملكا مشاعا للناس كافة، وبإمكانهم متى استندوا إليه بلوغ الحكمة، 
الناس يف العقل والهّمة والفطنة أم ال؟« تأيت  التايل للرازي الفيلسوف: » هل يستوي  وعندما يوّجه املتكلم اإلسامعييل السؤال 

اإلجابة واضحة:« لو اجتهدوا واشتغلوا مبا يُعينهم الستووا يف الهمم والعقول«

شخصيات ملحدة شخصيات ملحدة

أبو بكر الرازي

)أغسطس 26, 865 – 925(
  

ومن مل يسمع بأيب بكر الرازي فهو وكام ترى بإجراء بحث صغري عىل النت 
اإلسالم  فالسفة  أعظم  أو  املسلمني«  أطباء  »شيخ  بأنه  املسلمني  يوصفه 

..وغريها من األلقاب املضللة والبعيدة جدا عن حقيقة األمر

أغلب املسلمني يفتخرون باإلسالم كدين شامل لكل العلوم التي تنفع الناس 
يف دنياهم و آخرتهم، لكن ال يعرف الكثري منهم أن كل العلامء » يف العلوم 

التجريبية« الذين ننسبهم إىل الحضارة اإلسالمية كانوا مالحدة
وئد  املسلمون  يحاول  ما  ،فدامئا  اإلسالم  تاريخ  يف  كبري  تزوير  حدث  فقد 
اعتقادات العلامء والفالسفة والشعراء العرب القدامى ليك ال تظهر الحقيقة 
،لكن الحقيقة ظاهرة مثل الشمس يف كتاباتهم فقد كتب الرازي  يف مجال 
كأيب  كافرا  املسلمني  الدين  فاعتربه بعض رجال  انتقدها بشدة  التي  األديان 
حامد الغزايل وابن تيمية وكام قال عنه قال عنه ابن القيم يف )إغاثة اللهفان 

179/2(:« إن الرازي من املجوس«, و«انه ضال مضلل«
فقد كان يتهم دامئا بالزندقة من قبل رجال الدين وقد احرقوا الكثري من كتبه 

لوال أن بعض كتبه القيمة وصلت ألوروبا لضاع علمه 

حياته وإنجازاته 
كان »أبو بكر محمد بن زكريا الرازي« عاملا موسوعيا من طراز فريد، وقد برز يف جميع فروع العلوم؛ فكتب يف الطب والفلسفة 

والكيمياء والرياضيات وعلم األخالق وامليتافيزيقا واملوسيقى وغريها.
فهو يف الحقيقة عالمة عصه؛ حيث كانت مؤلفاته العديدة مرجًعا للعلامء والدارسني خاصة يف الطب، وظلت تلك املؤلفات تدرَّس 

يف جامعات أوروبا عىل مدى قرون طويلة.

العلم؛ فاتجه منذ وقت مبكر إىل تعلم املوسيقى  الرازي بالري نحو سنة 864م، وُعرَِف منذ نعومة أظفاره بحب  ولد أبو بكر 
والرياضيات والفلسفة، وملا بلغ الثالثني من عمره اتجه إىل دراسة الطب والكيمياء، فبلغ فيهام شأًوا عظيام، ومل يكن يفارق القراءة 

والبحث والنسخ، وإن جل وقته موزع بني القراءة والبحث يف إجراء التجارب أو الكتابة والتصنيف.

وكان حريًصا عىل القراءة مواظبًا عليها خاصة يف املساء، فكان يضع رساجه يف مشكاة عىل حائط يواجهه، وينام يف فراشه عىل ظهره 
ممسًكا بالكتاب حتى إذا ما غلبه النعاس وهو يقرأ سقط الكتاب عىل وجهه فأيقظه ليواصل القراءة من جديد.

هنالك قصة شهرية تدل عيل ذكاءه )امره أحد الخلفاء ببناء مستشفي يف مكان مناسب يف بغداد وفكر ووضع قطع لحم يف عمود 
خشبي يف أماكن كثرية يف بغداد وكان مير عليها ليك يري اي القطع فسدت وعندما عرف أخر قطعة فسدت أمر ببناء املستشفي يف 
هذا املكان الن جوه نقي خايل من الدخان والرتاب الن املريض يحتاجون إيل هواء نقي خايل من امللوثات ومن ذلك الحدث اشتهر 
الرازي شهرة كبرية بذكائه ومن املعروف انه كان يحب الشعر واملوسيقي يف صغره ويف كربه أحب الطب ومن األقوال املأثورة عن 

أبو بكر الرازي: » كان الطب معدوماً، فأحياه جالينوس، وكان الطب متفرقاً فجمعه الرازي

الفلسفة  التي توزّعت بني  الرازي فيلسوف استثنايئ مبختلف املعايري، كان هذا املفّكر العقاليّن متعّدد االهتاممات،  إن أبو بكر 
والكيمياء والفلك والطّب واألدب، 
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تلخيص ألهم أراء الرازي يف الدين 

نظرية النبوة
 

الرازي كان ال يؤمن بالنبوة ، و كان له نقده لها يقوم عىل أساس اعتبارات عقلية و أخرى تاريخية.
 

»من أين أوجبتم أن الله اختص قوماً بالنبوة دون قوٍم، و فضلهم عىل الناس، و جعلهم أدلة لهم، و أحوَج الناسَ  إليهم؟ و من أين 
أجزتم يف حكمة الحكيم أن يختارهم لهم ذلك و يُشيل بعضهم عىل بعض و يؤكد بينهم و يكرث املحاربات و يهلك بذلك الناس؟«

 
ميكن تلخيص األسس التي بنى عليها الرازي إبطاله النبوة عىل هذا النحو:

1. العقل يكفي وحده ملعرفة الخري و الرش و الضار و النافع يف حياة اإلنسان، و كاف وحده ملعرفة أرسار اإللوهية، و كاٍف كذلك 
وحده لتدبري أمور املعاش و طلب العلوم و الصنائع فام الحاجة بعُد إىل قوم يُختصون بهداية الناس إىل هذا كله؟

2. ال معنى لتفضيل بعض الناس و اختصاص الله إياهم بإرشاد الناس جميعاً، إذ الكل يولدون و هم متساوون يف العقول والفطّن 
، و التفاوت ليس إذاً يف املواهب الفطرية و االستعدادات ، وإمنا هو يف تنمية هذه املواهب و توجيهها و تنشئتها.

3. األنبياء متناقضون فيام بينهم، و ما دام مصدرهم واحداً، و هو الله فيام يقولون ، فإنهم ال ينطقون عن الحق ، و النبوة بالتايل 
باطلة

 
 
 

نقد األديان عامة
 

ثم يتابع الرازي نقده لألديان املنزلّة كنتيجة إلبطاله النبوات و هذا النقد إمنا يتناول األديان كلها دون متييز بينها
 

سؤل الرازي كيف تفرس انتشار األديان بحيث ال نكاد نجد إال النادرين جداً هم الذين مل يعتنقوا ديناً ما ، و كيف تفرس من ناحية 
أخرى قلة املتتبعني للفالسفة و أصحاب املقاالت العقلية ، مع أنها هي الحق يف نظرك؟

 
فرد الرازي عىل هذا االعرتاض املتوقع من الخصم بأن قال: » إن أهل الرشائع أخذوا الدين عن رؤسائهم بالتقليد، و دفعوا النظر 
و البحث عن األصول، و شّددوا فيه و نَهوا عنه، و رووا عن رؤسائهم أخباراً توجب عليهم ترك النظر ديانًة ، و توجب الكفر عىل 
من خالف األخبار التي رووها. من ذلك ما رووه عن أسالفهم أن: الَجدل يف الدين و املِراء فيه كُـفر ، و من َعرّض دينه للقياس مل 
يزل الدهَر يف التباس ، و ال تتفّكروا يف الله و تفكروا يف خلقه و القدر رس الله فال تخوضوا فيه ، و إياكم و التعمق فإن من كان 

قبلكم هلك بالتعمق »

ثم قال: »إن سئل أهل هذه الدعوى عن الدليل عىل صحة دعواهم ، استطاروا غضباً ، و هدروا دم من يطالبهم بذلك ، و نهوا عن 
النظر ، و حرضوا عىل قتل مخالفيهم. فمن أجل ذلك اندفن الحق أشّد اندفان ، و انكتم أشد انكتام.«

 

وهذه اإلشادة بالعقل والحظوة التي متنح له، يشرتك فيها الرازي مع ابن الراوندي ، الذي اعترب العقل أعظم النعم، وأنّه قد صّح 
عنه األمر والنهي، والتحسني والتقبيح ، واإليجاب والحظر. وبالتايل ال حاجة إىل النبّوة إذا كانت تتفق مع العقل، إذ هو يغنينا 
عنها. أما إذا كانت متضادة معه، فأوىل أن نلفظها ونرفضها، ومن مثّة فإنّه ال حاجة إليها يف الحالتني. كام ذهب إىل أّن نبّي اإلسالم 
قد جاء مبا هو متنافر مع العقل، » مثل الصالة وغسل الجنابة، ورمي الحجارة والطواف حول بيت ال يسمع وال يبص، والعدو بني 
حجرين ال ينفعان وال يرضان » . كام نفى املعجزة مثل حديث امليضأة وشاة أم معبد وحديث رساقة وكالم الذئب وكالم الشاة 

املسمومة، وتساءل عن عدم نصة املالئكة للنبي يوم أحد، عندما توارى بني القتىل فزعا.  ».

 وعىل هذا النحو يطرد الرازي الوحي واإللهام وهام املرتكز الذي تقوم عليه النبوة من دائرة انشغاله، وهو بهذا يحتّل موقعا خاّصا 
ضمن تاريخ الفلسفة، قياسا إىل غريه من الفالسفة إذ ينتمي إيل قلّة قليلة منهم أخضعت املقّدس إىل سلطة النقد.

مع الرازي نحن يف حرضة علمنة مبّكرة للعالقة بني الدينّي والفلسفي،  فبطرد للنبوة وما يرتبط بها من تقديس من مجايل العمل 
والنظر، باعتبارها مجرّد كذبة كربى صّدقها الناس فأضحوا عبيدا لها، فتحّولت إىل قيد مينعهم من رؤية الحقائق كام هي،

تقع النبوة خارج نطاق العقل لذلك ينبغي رفضها، هذه هي القاعدة التي تقوم عليها مالحظات الرازي ومواقفه، وعندما يبطل 
النبوة، فإنّه يبطل يف نفس الوقت مشتقاتها، وما جاورها مثل الوحي واإلمامة والوالية، وبالتايل يحيل ذلك الكّم الهائل من الشيوخ 

واألمئة والدعاة عىل البطالة، 

وتقوم اعرتاضاته عىل النبوة عىل حجج عقلية، فاصطفاء شخص بعينه ومن شعب بعينه ال يخضع العتبارات عقلية وإمنا العتبارات 
فوق عقلية، فذلك االصطفاء هو ما رّوجه األنبياء عن أنفسهم ونسبوا ذلك إىل الله، لذلك ينقل عنه أبو حاتم الرازي قوله :« من 
أين أوجبتم أّن الله اختّص قوما بالنبوة دون قوم، وفضلهم عىل الناس وجعلهم أدلّة لهم، وأحوج الناس إليهم؟ ومن أين أجزتم 
يف حكمة الحكيم أن يختار لهم ذلك، ُويشيل بعضهم عىل بعض ، ويُؤكّد بينهم العداوات ُويكرث املحاربات، ويُهلك بذلك الناس؟ » 

والواضح أنّه ضّد الخلفية اإليديولوجية التي يقوم عليها اصطفاء النبي من شعب بعينه دون بقية الشعوب، ومن قبيلة بعينها دون 
بقية القبائل، والله بحسب الرازي ال ميكن أن يرتكب مثل هذه الفعلة، فالناس متساوون وال فضل لهذا عىل ذاك، كام أنّه ال ميكن 
أن يصطفي فردا بعينه ومييزه عن غريه، بل إنّه يذهب إىل أبعد من هذا، معتربا أّن ذلك التمييز والتفضيل واالصطفاء من شأنه أن 
يؤّدي إىل العداوات واملشاحنات، وبالتايل الحروب وما تخلّفه من ضحايا، إذ » األوىل بحكمة الحكيم ورحمة الرحيم أن يلهم عباده 
أجمعني معرفة منافعهم ومضارهم يف عاجلهم وآجلهم، وال يفضل بعضهم عىل بعض، فال يكون بينهم تنازع وال اختالف فيهلكوا. 
وذلك أحوط لهم من أن يجعل بعضهم أمئة لبعض، فتصّدق كّل فرقة إمامها وتكّذب غريه، ويرضب بعضهم وجوه بعض بالسيف، 
ويعّم البالء ويهلكوا بالتعادي واملجاذبات، وقد هلك بذلك كثري من الناس كام نرى » ويف هذا إشارة وتنبيه إىل مخاطر الطائفية 

التي تؤدي ال محالة إىل التعصب واالقتتال والفتنة«.

والالفت تلك النزعة العقلية املبّكرة التي تسم خطاب الرازي وهو يتحدث عن النبوة، فإذا كان املتكلّم اإلسامعييل أبو حاتم الرازي 
يف حواره معه يؤكد حاجة الناس الدامئة إىل إمام يرشدهم، ومعلم يأخذ بيدهم، مبا يف ذلك يف مجال الفلسفة، فإّن أبا بكر يسخر 
من هذا املوقف ويبني تهافته، فالناس، كّل الناس بإمكانهم متى طلبوا العلم أن يدركوه، والفلسفة نفسها ال ينبغي استثناؤها من 
ذلك، حيث يقول متحدثا عن الفلسفة معرتضا عىل كالم أيب حاتم » مل أخّص بها ) الفلسفة ( أنا دون غريي ولكني طلبتها وتوانوا 
فيها، وإمنا حرموا ذلك إلرضابهم عن النظر ال لنقص فيهم، والدليل عىل ذلك أّن أحدهم يفهم من أمر معاشه وتجارته وتصفه يف 
هذه األمور ويهتدي بحيلته إيل أشياء تدّق عن كثري مّنا، وذلك ألنه رصف همته إىل ذلك، ولو رصف هّمته إىل ما رصفت همتي أنا 
إليه وطلب ما طلبت ألدرك ما أدركت،« املصدر نفسه، ص 296. أال يذكرنا هذا الكالم مبا سيقوله ديكارت الحقا من أّن العقل هو 

امللكة األعدل توزيعا بني البرش، وأن املشكلة ال تكمن يف امتالكه أو عدم امتالكه وإمنا يف حسن أو سوء استعامله؟
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فكان الرازي يعزو التدين إىل عوامل عدة

1. التقليد
2. السلطة إذ يتعلق رجال الدين بالسلطان و يصبح لهم شأن يف الدولة مام يسمح لهم بفرض معتقداتهم عىل الناس قرساً إن مل 

يتيرس اإلقناع
3. املظاهر الخارجية التي يتبّدى عليها القامئون بأمر الدين مام يثري الدهشة و الروعة يف نفوس البسطاء من الناس

4. طول اإللف و التعود و االستمرار مام يؤدي إىل تحويل املعتقدات إىل آراء اعتنقت يف وقت ما إىل طبيعة و غريزة
 
 
 

نقد الكتب املقدسة

 يوجه الرازي عناية خاصة إىل الكتب املقدسة ، فيحاول تبيان فسادها بواسطة ما فيه من تناقض و إحاالت. و نقده يهدف خصوصاً 
إىل ما فيها من تشبيه و تجسيم ، فيأخذ عىل التوراة و القرآن و الحديث النبوي هذه الناحية.

وهو كملحد ال يعتد بالتأويل ألنه يف نظره و نظر أمثاله تحايل ال أكرث و ال أقل ، و هم إمنا يتجهون إىل األديان كام هي يف نصوصها 
و كام تبدو عليه.

و لعل أهم عناية وجهها الرازي إىل الكتب املقدسة كانت تلك املتصلة
 

بالقرآن فهو يقول: » قد و الله تعجبنا من قولكم إن القرآن هو ُمعِجز ، و هو مملوء من التناقض ، وهو أساطري األولني – و هي 
خرافات«.

 
»إنكم تّدعون أن املعجزة قامئة موجودة – و هي القرآن- و تقولون: »من أنكر ذلك فليأت مبثله« ثم قال الرازي: إن أردتم مبثله 
يف الوجوه التي يتفاضل بها الكالُم فعلينا أن نأتيكم بألٍف مثله من كالم البلغاء و الفصحاء و الشعراء و ما هو أطلَُق منه ألفاظاً، و 

أشد اختصاراً يف املعاين، و أبلغ أداًء و عبارًة و أشكُل سجعاً ، فإن مل ترضوا بذلك فإنّا نطالبكم باملثل الذي تطالبونا به«
 

الطعن بالقرآن من حيث الّنظم ينقسم إىل أقسام : من حيث األلفاظ ، و من حيث الرتاكيب ، و من حيث القدرة عىل األداء أي 
الفصاحة ، و من حيث املوسيقى اللفظية ، فريى أن يف كتابات البلغاء ألفاظاً أكرث طالقة و من حيث األسلوب فيأخذ عليه إسهابه 
و تطويله و تكراره ثم يهاجمه من حيث البالغة و الفصاحة ، أي القدرة عىل أداء املعنى املقصود من أيرس طريق و يتطرق الرازي 
إىل الناحية املوسيقية يف نظم القرآن فيقول إن يف كالم البلغاء ما هو أشكل منه سجعاً و أشكل هنا مبعنى أنضج أي من شأنه أن 

يكون أكرث موسيقية.

من حيث املعنى فقد هاجم القرآن من عدة نواح:
 

أوالً أن القرآن مملوء بأساطري األولني
ثانياً فيه تناقضاً بني بعض أجزائه و بعض

ثالثاً أنه ال توجد فيه فائدة
قال الرازي: »قد والله تعجبنا من قولهم يف حكاية أساطري األولني ، مملوء مع ذلك تناقضاً ، من غري أن تكون فيه فائدة أو بيّنة 

عىل يشء«

، و  الهندسة  ، لكانت كتب أصول  الله لو وجب أن يكون كتاب حجًة  أيم  الرازي: » و   قال 

املجسطى الذي يؤدي إىل معرفة حركات األفالك و الكواكب ، و نحو كتب املنطق ، و كتب 
الطب الذي فيه علوم مصلحة لألبدان – أوىل بالحجة مام ال يفيد نفعاً و ال رضاً وال يكشف 

مستوراً ، يعنى به القرآن.

فنقد الرازي هنا يتجه إذاً إىل بيان ما يف الكتب العلمية من نفع لصالح معاش الناس يف دنياهم ، بينام ال يوجد يف الكتب الدينية 
يشء فيه أكرث فائدة إذاً من الكتب الدينية.

 
الرازي يرى أن العلوم إمنا استخرجها الفالسفة و العلامء بعقولهم و هي كافية لتحصيلها كام روينا من قبل يف وصفه للعقل و ال 

حاجة إىل األنبياء من أجل هذا التحصيل
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أهم كتب مارك توين :

- الضفدع الوثاب من مقاطعة كاالفرياس 1865
- ابرياء بالخارج 1869

- مغامرات توم صوير 1876
- مترشد بالخارج 1880
- االمري و الفقري 1882

- الحياة عىل املسيسبي 1883
- شاميل يف بالط امللك آرثر 1889

- مغامرات هاكلربي فان 1884
- نحو خط االستواء 1897

- الرجل الذي افسد هادليربج 1899
- صالة الجندي 1905

   
توىف توين بأزمة قلبية ىف والية كونيتيكت ىف 2 أبريل عام 1910 وخلف وراءه قصصه التي 
طاملا اعتربت املرآة الصادقة الشفافة للمجتمع األمرييك .. شفافة إىل درجة أنها صارت عاملية 

وغدا الناس جميعا يستمتعون بحق بأدب هذا الكاتب الكبري مهام تباينت أرائهم

ومن أشهر ما اقتبس عنه  :

ليس ما يزعجني من الكتاب املقدس األجزاء التي مل أفهمها منه، بل إن 

ما أنزعج منه هو األجزاء التي فهمتها

إذا وجدت نفسك مع األغلبية، فقد آن األوان للتغيري 

إين ال أؤمن بالحياة اآلخرة لذا لست مضطرا لهدر حيايت بكاملها خوفا من نار او حتى خوفا اكرب 

من الجنة فبغض النظر عن العذاب يف النار أظن أن امللل والفراغ األبدي يف الجنة أسوأ

مارك توين

)30 نوفمرب 1835 - 2 أبريل 1910(
من أهم وأعمق و أظرف كتاب أمريكا مارك توين

صمويل النجهورن كليمنس هو االسم األصيل له

ولد مارك توين بقرية تسمى »فلوريدا« بوالية ميسوري ىف 30 نوفمرب لعام 1835 
فاستلهم منها مدينة خيالية تدعى  العبودية،  بنظام  تاجر، وامتازت ميسورى  ألب 
بـ »سانت بطرسبورغ« التي ظهرت ىف روايتيه »مغامرات توم سوير« و«مغامرات 

هكلبريى فني«.
تويف أبوه وهو يف سن العارشة ليبدأ الصبي كفاحه املضني من اجل البقاء .. وهو 

الكفاح الذي رسم كل خط يف أدبه فيام بعد
عمل توين يف مطبعة بعد وفاة والده، وبدأ ىف صف الحروف وكتابة املقاالت واملقطع 
الساخرة لجريدة هانيبال حينذاك، التي كان ميلكها شقيقه، ويف الثامنة عرشة من 
عمره غادر هانيبال وعمل ىف الطباعة ىف مدينة نيويورك وىف فيالدلفيا وسانت لويس 

وسينسينايت، ومن ثم علم نفسه بنفسه يف املكتبات العامة ىف الفرتة املسائية.

بعد هذا حارب يف أثناء الحرب األهلية عام 1861 وهي بدورها خربة مل ينسها قط: )الحرب هي قتل مجموعة من الغرباء الذين 
ال تشعر نحوهم بأي عداء ولو قابلتهم يف ظروف أخرى لقدمت لهم العون أو طلبته منهم( 

التحق فيام بعد بالعمل كقائد سفينة بخارية، حيث قىض عامني ىف دراسة 3200 كيلومرت من نهر املسيسيبى بتعمق، قبل أن 
يحصل عىل ترخيص بالعمل كقائد سفينة بخارية سنة 1859.

عشق توين العلم والبحث العلمي، بعد أن تصادق مع املخرتع والفيزيايئ نيكوال تسال، فكان يقىض الكثري من الوقت ىف معمله 
وحصل عىل ثالث براءات اخرتاع ويروي كتابه »يانيك من كونيكتيكت يف بالط امللك آرثر« قصة أمرييك سافر عرب الزمن ونقل معه 
التكنولوجيا الحديثة إىل إنجلرتا يف عهد امللك آرثر، وقد صار هذا النوع من قصص الخيال العلمي فيام بعد جنساً مستقالً يف أدب 

الخيال العلمي سمي بالتاريخ البديل

أصيب توين باكتئاب شديد إثر وفاة ابنته سوزي بااللتهاب السحايئ يف عام 1896، وتضاعف حزنه بعد وفاة زوجته أوليفيا عام 
1904، وىف عام 1906 بدأ توين ينرش سريته الذاتية يف جريدة »نورث أمريكان ريفيو«، كام منحته جامعة أكسفورد درجة الدكتوراه 

الفخرية ىف اآلداب عام 1907

كانت حياة مارك توين سلسلة من املصائب فهو الطفل املشاغب الذي ال يقول إال ما يريده مهام كان قاسيا أو مريرا لذا ظفر 
بعداء الجميع .. وهو االقتصادي الفاشل الذي يطارده اإلفالس يف كل لحظة و البائس الذي رأى أخاه يحرتق فوق سفينة يف البحر 

حتى أن شعره شاب يف دقائق بعدها .. ومل تكن هذه آخر مآيس حياته ..

لقد مات ابنه األول وتوفيت اعز بناته وتوفيت زوجته كان لهذا أثره العجيب يف أدبه فلقد ازداد سخرية .. سخرية مريرة قاسية 
ولسان يصعب إسكاته مهام حاولت وبرغم هذا كله كان توين يحتفظ باآلراء األكرث رصاحة وقسوة لنفسه وكان يكتب يف كل 

موضوع كتابني كتابا يخفيه يف درجه و كتابا يعرضه عىل الناس
وكانت شعبية توين تتزايد حتى انه من الكتاب القالئل الذين كانوا يقدمون حفالت قراءة جامعية يشرتي الناس التذاكر لها فقط 

يك يجلسوا يف مرسح كبري ليصغوا إىل توين وهو يتلو ما كتبه
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أعامله تحتوي عىل جرعة كوميديا، لكن تقريباً كلها تحمل رسائل اتهامات أِمل برنارد شو أن يحتضنها جمهوره

سامحه، فهو يعتقد أن عادات قبيلته هي قوانني طبيعية!

عىل الكنائس أن تتعلم التواضع وتُعلمها

عندما يكون اليشء ُمضحكاً ابحث عن الحقيقة الكامنة وراءه

شخصيات ملحدة شخصيات ملحدة

جورج برناردشو

كاتب إنكليزي. ايرلندي املولد جورج برناردشو

املدرسة  لرتك  واضطر  متوسطة  من طبقة  بايرلندا  دبلن  ولد يف 
وهو يف الخامسة عرشة من عمره ليعمل موظفاً. كان والده سكرياً 
مدمناً للكحول مام شكل لديه ردة فعل بعدم قرب الخمر طوال 
حياته، كام كان نباتياً ال يقرب اللحم األمر الذي كان له أثراً يف 
لندن  إىل  املنزل مغادرة  أمه  تركت  الدامئة.  طول عمره وصحته 
مع ابنتيها ولحق بهم شو سنة 1876. ومل يعد اليرلندا ملا يقرب 

الثالثني عاماً

رغم تركه للمدرسة مبكراً إال أنه استمر بالقراءة وتعلّم الالتينية 
واإلغريقية والفرنسية وكان بذلك كشكسبري الذي غادر املدرسة وهو طفل ليساعد والده ومع ذلك مل يثنه عدم التعلم يف املدارس 

عن اكتساب املعرفة والتعلّم الذايت. فاملدارس برأي برناردشو »ليست سوى سجون ومعتقالت« 

بدأت مسرية برناردشو األدبية يف لندن حيث كتب خمس روايات مل تلق نجاحاً كبرياً وهي: »عدم النضج« و »العقدة الالعقالنية« 
و »الحب بني الفنانني« و »مهنة كاشل بايرون« و«االشرتايك والالاشرتايك« لكنه اشتُِهر فيام بعد كناقد موسيقي يف أحد الصحف

  انخرط يف العمل السيايس وبدأ نشاطه يف مجال الحركة االشرتاكية وانضم للجمعية الفابيّة )وهي جمعية إنكليزية سعى أعضاؤها 
إىل نرش املبادئ االشرتاكية بالوسائل السلمية( 

ويف عام 1885م بدأ برناردشو يف كتابة املرسحيات حيث كتب ما يزيد عىل الخمسني مرسحية. عاش برناردشو أربعاً وتسعني عاما 
يف قراءة الوعي والتساؤل والتبص ويقول: » لقد كسبُت شهريت مبثابريت عىل الكفاح يك أحمل الجمهور عىل أن يعيد النظر يف 
أخالقه، وحني أكتب مرسحيايت أقصد أن أحمل الشعب عىل أن يصلح شؤونه وليس يف نفيس باعث آخر للكتابة إذ إننَّي أستطيع 

أن أحصل عىل لقمتي بدونها«

فقد عاش برناردشو حياة فقرية وبائسة أيام شبابه وعندما أصبح غنياً مل يكن بحاجة لتلك الجائزة حيث انه رفضها قائال :
»إن جائزة نوبل تشبه طوق النجاة الذي يتم إلقاؤه ألحد األشخاص بعد أن يكون هذا الشخص قد وصل إىل الشاطئ« 

ظل شو يكتب للمرسح لفرتة ست وأربعني سنة، وقد بلغ عدد املرسحيات التي هي ما بني مرسحية طويلة ومتوسطة، كتب ما 
يزيد عىل الخمسني مرسحية، وقد أخرج عددا كبريا من هذه املرسحيات أثناء حياته يف عواصم بلدان أوروبا وأمريكا وتزخر أعامله 

بالفكاهة والسخرية
     

من أشهر مرسحياته 
 .Widowers Houses بيوت األرامل -

 .Arms and the Man مرسحية االسلحة واإلنسان -
 .Joan of Arc مرسحية جان أوف أرك -

 Man and Superman مرسحية اإلنسان والسوبرمان -
- مرسحية بيجامليون Pygmalion )وهى املرسحية التي نالت جائزة نوبل(. 

 .Candida كانديدا -
 .Major Barbara الرائد باربرا -

13 12



ولكن طاملا ما انتقد و تم تقليل شأنه من قبل النقاد السمسون بتقليل أهمية القيم العائلية واالجتامعية ولكن تم حاميته إلخالص 
املعجبني به وهو داخل يف عقده الثالث

وقد حاز عىل عرش جوائز إميي واكسب لقب أطول مسلسل ترفيهي ناجح عىل اإلطالق

عام 1997 بدأ غرانيغ عىل اثر نجاح السمبسون مسلسل »فيوترشاما« ومع انه تم إغالقه بعد أربع سنني من عرضه لكنه مازال 
محتفظا بتأثريه القوي عىل املعجبني به ولذا الحقا تم إعادة إحياء فيوترشاما عام 2009 وقد حاز بعدها عام 2011 عىل جائزة 

إميي لكونه ألروع برنامج لرسوم املتحركة سنتها

تويف والد غراينغ »هومر غراينغ« عام 1996 لكن والدته مارغريت مازالت تتواصل مع ابنها من بروتالند والتي طاملا ما متازحت 
معه بتسميته »بارت«

 

كل يشء محرم ..هل جلست يوما وقرأت 
هذا اليشء ؟ فهنا تقنيا محرم علينا دخول 

الحامم

 »هذا الكتاب ال يحوي عىل أية إجابات!!«

مات غراينغ 

مات غراينغ واملعروف بسلسلته الشهرية »آل سمبسون«

بجامعة  والتحق  »اريــغــون«  بورتالند  يف  غراينغ  مات  ولد 
إىل  انتقل  ثم  لجريدتها  رئيسا  وأصبح  الحكومية  إيفريغرين 
لوس أنجلس وبدأ أول كتاب لقصة املصورة له تدعى »الحياة 

يف الجحيم«

ولد أوسط أخواته الخمسة وقد استعار أسامءهم فيام بعد يف 
وماغي  ومارك  الكبريتان  أختاه  وليزا  »بايت  السمبسون  مسلسل 
الصغريان » ..وحتى اسم والد مات الحقيقي هو هومر غراينغ 
مع العلم انه ليس له أية عالقة مع شخصية هومر يف املسلسل 
ووالدته  محرتم  وثائقية  أفالم  مؤلف  غراينغ  هومر  أن  حيث 

مارغريت ليس لها شعر ازرق 
لقد كان منذ صغره مهووسا برسومات املتحركة مع انه مل يكن 
رساما بارعا مع انه كان متأكدا انه سيقوم برسم الكرتون لبقية 

حياته

إن نجاح قصته األوىل »الحياة يف الجحيم« جذب اهتامم الكاتب 
واملنتج املدعو ب جاميس بروكس والذي تواصل مع غراينغ لريى إن كان مهتام بإنتاج سلسة رسوم متحركة قصرية ليتم عرضها 
ضمن برنامج كوميدي يدعى »ترايس الومن شو« ولذا اخرتع غراينغ عائلة مختلقة والتي استعار أسامئها من عائلته نفسه وأقربائه 

»عدا اسم بارت الذي كان تحريفا لكلمة »برات« أي الغالم بالعربية«

ومن هنا كانت بدايات عائلة السمبسون ضمن فقرات كوميدية قصري يف 
ترايس الومن شو يف 19 من ابريل عام 1987

عائلة  استمرت  ذلك  ومع  إغالقه  تم  ما  قريبا  ترايس  برنامج  ولكن 
السبمسون اثر نجاحها الكبري ضمن الربنامج لتستقل بنفسها يف مسلسلها 

الخاص والذي بدأ عرضه ألول مرة عام 1989

فإن كان لسمبسون أي فكرة رئيسية محركة لألحداث والشخصيات يف 
تكون »إمكانية النقد والسخرية اىل كل من يعتربه الناس أصحاب سلطة 
الحكومة  ومسئويل  املدارس  وأساتذة  الوالدين  من  بداية  مقدسني  أو 

الكبار واألغنياء واملمثلني املشهورين وقساوسة الكنائس

فسمبسون يهدف إىل إزالة غشاوة القداسة ونقد ما اعترب محرم التكلم 
فإن  غراينغ  رأي  فحسب  سلطة  وكل  السلطة  انتقاد  يف  التحرر  و  عنه 
ممثيل سلطة السياسية واالقتصادية والدينية دامئا ما يضعون مصالحهم 

فوق مصالح رعاياهم 

شخصيات ملحدة شخصيات ملحدة
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اهلل؟ ..نعم هو شخصيتي الخيالية 
المفضلة

هومر سبمسون
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الخروج من الخزانة هو مصطلح مرتبط باملثليني عندما يعلنون عن ميولهم 

امام العامل. 

مثل  ومختلفه  اخرى  اقليات  بداخله  وتحتوي  اخرى  خزانة  هناك  ولكن 

امللحدين الذين مازالوا يفضلون االختباء يف الظل بسبب الخوف من العداء 

وتفضيل عدم املواجهة. او خوفا من العزلة من االهل واالصدقاء او الخوف 

من العنف اللفظي او البدين.

ولكن يجب ان نفطن اىل اننا ال نستطيع البقاء يف الخزانة اكرث من هذا. ان 

يطمحون  انهم  اي  ايضا  ونرشه  بل  دينهم  باعالن  العيش  يف  املتدينني  حق 

اىل جعل بلدانهم تدين كلها بدين واحد! او تخضع لقانون دين واحد! بل 

انهم يحاربون اعداءهم من الالدينيني واملنطقيني وامللحدين. االسالم مثال ال 

يجيز تشييع جنازة الكافر وال حتى زياره قربه ولو كان ابوك ! املسيحية متنع 

الجدال طبعا خوفا من  )رسالة كوريثيانس( مبا يف ذلك  بامللحدين  االتصال 

دخول املنطق اليها!

ونتاج هذه السياسات فان امللحد يتم اعتباره عىل انه رشير وضد املتدينني 

مع اننا فقط ضدهم يف سلبنا لحقوقنا يف املامرسه واالعتقاد. قليل جدا من 

امللحدين يعلنون عن انفسهم مبا فيهم انا lol وبالتايل فهم يروننا اقل بكثري 

مام نحن عليه وبالتايل فان املرشعني واصحاب القرار لن يلتفتوا الينا وبالتايل 

نعطي املتدينني مزيدا من القوه.

 

اوال: توضيح الخرافات التي تقال عن امللحدين.
االديان  او  العلامنيني  يسبون  فرتاهم  اهلك  مع  جالس  تكون  كثرية  اوقات 

االخرى فتقول يف نفسك )يا حالويل( كيف اسمع كالم املتهور بن باز واعلن 

الحادي وهو يف نظرهم تلك الوحوش الرشيرة بال اخالق تريد تدمري الكون. 

يف الحقيقه ان هذا سبب كايف ليك تعلن عن نفسك! لتوضح لهم اننا اناس 

عاديون وعليهم ان يتوقفوا عن هذا الفهم االعوج ويتوقفوا عن اهانتنا.

ان تعريف امللحد هو شخص بدون تصديق عىل وجود الله او املسيح او اي 

اله اخر. ويعتربونها قصه اسطورية وانها التعدوا ان تكون مثل بابانويل او 

كريشنا. ان كنت ال تعتقد بوجود بابا نويل او كريشنا فنحن نرى ان نفس 

االسباب تجعلنا النصدق بوجود الله.

هذا املقال ليس للملحدين فقط فانا يف الحقيقه اجنوستيك كموقف فلسفي 

وهناك من يسمي نفسه مفكر حر او الديني او اي يشء اخر. هذا املقال ليك 

تكون مرتاحا يف ان تعلن عن نفسك.

ان وصف االديان لنا هو ال منطقي فنحن عندنا قابلية للحوار ) بالتاكيد ليس 

كل امللحدين لكن قصدت ان االلحاد ليس شيئا نتعصب له( اننا نشعر بحال 

افضل كلام اكتشفنا اخطائنا وصححناها. اننا نفعل الصواب الننا نراه صواب 

وليس الننا نخاف من النار ونريد كسب املزيد من الحسنات لرنبح الجنة.

 

والفالسفه  والشعراء  الكتاب  فمنا  جدا.  متنوعه  جامعه  اننا  القول  اعود 

والعلامء واملدرسني ورجال االعامل. االطباء والسائقون املهندسون والعامل، 

الخجول  الجنس،  واملثيل  الجنس  املغاير  والبيض،  السود  والنساء،  الرجال 

واللبق. ولكن يجمعنا يشء واحد اننا غري مؤمنني وهنا اقصد اننا متنوعون 

هذا  ان  البعض  سيقول  واالجتامعيه.  واالقتصادية  السياسية  ارائنا  يف  جدا 

حي  منوذج  وهو  ميزه  هو  االختالف  ان  اقول  املجتمع.  يف  الفوىض  سيبب 

يجب ان يتعلم العامل مننا كيف اننا نختلف لكن متحدون.

فينا االخالقيون وغري االخالقيون! اال يبدوا هذا مالوفا لكم ؟؟

ثانيا: ملاذا اعلن الحادي؟
النك  كثريا  تحزن  فانت  للشعور.  محطمة  تجربة  هي  الخزانة  يف  البقاء   -

تكذب عىل احبابك واصدقائك واقاربك مام يزيد من احساس الذنب بداخلك 

وهذا غري صحي متاما. ومام يجعل االمر سوءا هو ذلك الجهد العقيل حتى ال 

تقع يف الخطا وينفضح امرك. واصعب يشء فيه انك تحاول ان تحافظ عىل 

كالمك مع اناس من الصعب جدا خداعهم.

- ان البقاء يف الخزانة يعزلك عن مجتمع امللحدين ويجعلك مندمجا اكرث يف 

املجتمع املسلم او املسيحي. اننا نختار اصدقاءنا عىل مدى التوافق يف امليول 

او مسيحي هذا  انك مسلم  يعتقدون  الناس  فلو ظل  واالعتقادات.  والقيم 

بالتاكيد سيجعل امللحدين بعيدين عنك ولكن سيظل املتدينني ملتصقني بك. 

لكن ان جهرت وجهر االخرين هذا يجعلكم متقاربني كملحدين وستمدون 

بعضكم البعض بالدعم النفيس الالزم يف مجتمع غالبيته مؤمنه.

- البقاء يف الخزانه هو اهدار للعمر. فعندما تتظاهر انك مسلم او مسيحي 

وتذهب اىل الصاله او اي تشارك يف اي نشاط ديني هذا تضييع لوقتك الذي 

يجب ان تستخدمه يف الدراسه او العمل او اللعب او حتى النوم. ان عمرنا 

منتهي فلام تضيعه يف مامرسة الشعائر الخرافية البدائية.

عند  التسامح  مفهوم  لدعم  قوية  طريقة  هي  الخزانة  من  الخروج  ان   -

عننا  الفارغ  بالكالم  رؤوسهم  مأل  تم  واهلك  اصدقاءك  ان  تذكر  امللحدين. 

من قبل رجال الدين. وبالتايل عندما تعلن عن نفسك وكونك انسان محبوب 

لهم فهذا كايف لدحض هذه الخرافات. ولو ارادوا طرح االسئلة عن امللحدين 

فسيطرحوها لك النك اصبحت مصدر ثقه عوضا عن رجال الدين.

لذاتك  يحبك  من  به  تعرف  اختبار  اكرب  سيكون  ذاتك  عن  كشفك  ان   -

وشخصيتك وليس النك مؤمن ام ال.

- ان ترك الدين ليس عيبا كام يقولون )اليل يبيع دينه يبيع رشفه يبيع اليل 

بيحيهم( ، هذا الكالم هراء الن معظمهم مرتبطني بالدين ملجرد الوراثة من 

ان  اىل  ودرست  بحثت  انك  تفخر  ان  يجب  انك  السبب.  يف  التفكري  دون 

تواجهك يف  التي  الصعوبات  قدر  جيد  اعلم  وانا  النتيجة.  اىل هذه  وصلت 

بحثك وحريتك بني قلبك وعقلك.

- بخروجك من الخزانه انت اصبحت سيد نفسك فانت تفعل االمر النك تريد 

ان تفعله وليس النك تنتظر دامئا الفتوى من املشايخ او رجال الكنيسة. مع 

اننا نعلم جيدا ونسمع من حني اىل اخر فضائح جنسيه عن زواج من االطفال 

او تحرش جنيس يف الكنيسة.

ثالثا: درجات الخروج من الخزانة:
هناك بعض الناس تبقى يف الخزانة الن خروجها يعني الفصل من العمل ام 

الطرد من البيت او رمبا القتل. رمبا يف هذه الحاالت مل يحن لك الوقت ليك 

تظهر بشكل كامل عىل االقل اىل ان تجد وظيفة تقبلك كام انت او تجد بيتك 

الخاص بك او تسافر اىل بلد افضل تحررا. لكن كام قلت هناك درجات وهناك 

وقت ويجب عليك ان تخرج يوما ما. رمبا يف اول االمر ستصبح حياتك جحيم 

لكن مع الوقت ستكون لك حياتك الخاصه بك والتي سيقبلك بها االخرون. 

بدال من العيش منفردا محتقرا ذاتك او خائفا.

انك  الناس  كل  وتخرب  يعلم.  ال  زوجك  او  زوجتك  يعني  متاما:  منغلق   -1

مؤمن. بل وتحرض املناسبات الدينية. انك تعيش يف كذبة، خائف ان يكتشف 

احدهم الحقيقة. وهنا اقول لك لو اردت الخروج من هذا التصنيف عليك ان 

تخرب اقرب الناس لك ، من يحبك ويثق بك ويقبلك كام انت. )زوجتك مثال(

 2- منغلق اىل حد كبري: اقرب الناس لك يعلم لكن باقي العائلة واالصدقاء ال. 

انك تتجاهل املوضوع يف العمل ولو صارحك احد ستنفي.

االصدقاء  وبعض  يعرفون  العائلة  افراد  بعض  هناك  ما:  حد  اىل  منفتح   -3

العمل،  يف  مازال رسا  انه  كام  املوضوع،  عن  الكالم  تتجنب  لكنك  يعرفون، 

منظامت،  او  مجموعات  يف  تشارك  ورمبا  ملحدون  اصدقاء  بالطبع  لديك 

تخاف ان يصل املوضوع اىل الصحف مثال. ولو انكشف االمر مثال ستضطر اىل 

ان تقول انك مفكر حر مثال.

4- منفتح اىل حد كبري: تقريبا اغلب من حولك يعلم انك غري متدين مبا يف 

ذلك زمالءك يف العمل واصدقاءك وعائلتك. بالتاكيد انت التجاهر بها متاما 

لكنك ال تخفيها بل ورمبا انت من يفتح الحوار.

5- منفتح متاما: تعلن بكل وضوح وفخر انك غري متدين. تعترب من ال يحبك 

بسبب اعتقاداتك غري مهم لك. تراسل الصحف بخصوصك. رمبا تلصق شعارا 

الحاديا عىل سيارتك.

بن باز
benbaz.info

نبضات بن باز كيف ومتى تعلن احلادك؟  )اخلروج من اخلزانة: اجلزء األول(
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يرتدد يف اليوم الواحد نداء »الله أكرب« خمس مرات يف كل أنحاء األرض تقريباً, يف أي مكان 
نجد فيه مسلمني مجتمعني يف دار عبادة يجب أن نسمع صوت املؤذن يخرب كل الناس أنهم 
أقل شاناً من الله و إن الله أكرب من كل كبري يف البرش وإنه قادر عىل إكتساح و سحق اإلنسانية 

كلها لو أراد.

لكن يف تصوري أن الله لو كان موجوداً فإن من قدرته تعاىل عىل كل يشء أنه إستطاع خلق كائناً أعظم منه سامه اإلنسان, وجعله 
أكرب وأعظم منه ثم صار خداماً عند الناس يحقق طلباتهم بالصالة وينظم حياتهم بقوانينه. نعم, أنا أعتقد أن الله ليس أكرب بل 
اإلنسان هو األكرب و األعظم وليس ألن الله معدوم والجو خايل أمام اإلنسان ليك يعتيل عرش الطبيعة والكون كله وإمنا أيضاً هو 
األعظم واألكرب يف حالة وجود الله وبفرض أنه يتصف بكل الصفات الجبارة التي يحيك عنها من يؤمنون بوجوده. تلك هي الحقيقة 

بينام كل ما يرتدد عن تفوق الله عىل اإلنسان إمنا هو خرافات و محض أوهام.
طبعا أنا ال أنكر أن الله معدوم وهكذا فإن الحديث عن كربه و صغره هو بال معنى طاملا مل أؤمن بوجوده. ومع إنني بالفعل 

ال أؤمن بوجود الله أو أي إله آخر إال أنني مل استطع منع نفيس من التأمل مفرتضاً وجوده ليك أفكر وأتدبر يف معنى إلحادي.
الله بالنسبة يل وبالنسبة لكل ملحد هو أسطورة أو خرافة دينية سيئة السمعة, وال أصل لها أو سند. لكن تلك األسطورة وهذا 
الكائن اإلفرتايض له سامت وخصائص معينة عىل قدر قلتها وغموضها إال أنها هي التي تضطرين للقول أنه ضعيف ومسكني وأقل 

شاناً من اإلنسان. وهكذا فإنه بفرض وجوده ال تصح عبادته وال يستقيم لإلنسان إحناء رأسه ملثل هذا الكائن الضعيف.
أما عن األسباب التي دفعتني للقول بأن الله أصغر وأقل شانا من اإلنسان فهي كالتايل :

)1(   الله مجهول واإلنسان معلوم

أول شكل من أشكال التفوق عىل الله هو إنه مجهول بينام اإلنسان معروف ومعلوم . فالله هو كائٌن غريب ومغمور ال أحد يعرف 
عنه أي يشء, مجهول الهوية والذات بطريقة تجعله يف حكم املعدوم بإفرتاض وجوده.

إن املعرفة هي ما يجعل الكائن موجوداً عملياً أو معدوم عملياً فلو كانت هناك كائنات تعيش عىل سطح املريخ مثالً وال نعرف 
عنها شيئاً تكون يف حكم املعدومة أما الديناصورات فألننا نعرف عنها بعض األشياء ) هل تعرف إذا كان الديناصور يلد أم يبيض 

؟ ( فإن لها حضور ما رغم إنقراضها وموتها.
املعلومات التي نعلمها عن اإلنسان )كذات ونوع( هي ما يعطينا التفوق عىل كائن يفرتض وجوده مثل الله. بل إن التفاصيل التي 
نعلمها حتى عن األموات من احبائنا وأصدقائنا هي ما تجعلهم موجودين يف ذاكرتنا وأحاسيسنا رغم فنائهم باملوت. بينام الناس 
األحياء املجهولني بالنسبة لنا فيعتربوا معدومني بالرغم من حقيقة وجودهم يف عامل الواقع. وهكذا الله فسواًء كان موجوداً أو 

معدوماً فهو مجهول بالنسبة لنا وهذا يعطينا نقطة تفوق عىل هذا اإلله و يجعله أقرب للعدم منه إىل الوجود.
أما اإلنسان, سيد الحيوانات الثديية والزاحفة والعامئة ونجم القردة العليا فمعلوماتنا عنه تزيد بشكل مستمر, بل إن مانعرفه 
عن أنفسنا يتضاعف كل يوم بينام الله يف دنيا النسيان والعدم. عىل األقل نحن نعرف عن اإلنسان أكرث مام نعرف عن الله و هذا 

يجعلنا األعظم و األكرب وليس الله. أما من يقول أن الله أكرب فأساله :
هل تعلم عنه أي يشء ليك تقيس و تحكم ؟

هل تعرف شيئا عن ماهيته أو ذاته ؟
بل هل تعرف ما هو حجمه ليك يكون أكرب او أصغر من أي يشء ؟

و حتى لو كان أطول من اإلنسان أو أعرض فهل يكون يف حجم الفيل أو الديناصور ؟
و هل يكون أكرب من الحوت األزرق أكرب كائن حي معروف عىل وجه األرض ؟

إن الجهل بالله يجعلني أفرتض أن الله ما هو إال قزم قبيح و بالتايل فهو أصغر من اإلنسان الواحد وبالقطع أصغر من كل البرش 
مجتمعني.

)2(   الله واحد واإلنسان جامعة

ال أعرف كيف يكون الله أكرب وهو واحد أحد فرد صمد, كائن وحيد ومسكني بهذا الشكل ال أصدقاء وال أنداد وال أب وال أم وال 
زوجة تؤنس وحدته وال أطفال ميلؤوا عليه الدنيا ويعطوا لحياته معنى ... يا حرام.

هل خلقنا ليك نسيل وحدته ؟
كيف يعيش هذا الكائن دون أن يشعر بحب كائنات مساوية له ؟

كيف يتحمل حياته دون أن يشعر باإلهتامم والتعاطف من أصدقاء وخالن ؟
كيف يحيا تلك الحياة املوحشة الباردة وحيداً بليداً يف دنياه ؟

بل ملاذا يعيش أصالً ومن أجل من ؟
حتى من يدعي حبه من الناس يكذب ..

إن من يقول أنه يحب الله إمنا يقول ذلك ليك يدخل جنته أو ليك ال يبطش به أو ألنه الله ذو السلطان و الجاه. لكن كيف يحبه 
أحد لشخصه وهو ال يعرفه أصالً ؟ بل ما هو معنى الحب أساساً طاملا أن اإلنسان ليس مساويا لله ؟ إن الحب هو إختيار حر بني 

أنداد متساويني وليس بني فيل و منلة.
الله - هذا الكائن املتفرد الوحيد الغامض - سيظل محروماً من مشاعر الحب الحقيقية املامثلة لحب األم إلبنها أو حب األب إلبنته 

أو الزوج لزوجته. حب الند للند, حب اإلنسان لإلنسان وليس خوف العبد من سيده املسمى الله.
انا ال أفهم بصاحة ملاذا إخرتع الناس اليهود و العرب كائن متوحد ليك يصري جباراً وعظيامً. كل أمم األرض إخرتعت مجتمعات 
إلهية مثل األغريق واملصيني والهنود وغريهم. لكن إله واحداً لوحده يصعب أن يكون عظيامً أو سعيداً مثل لو كان إله يعيش 

يف مجتمع إلهي.
فأي عظمة يف التفرد والوحشة, مثل إنسان مقطوع من شجرة, ماتت كل عائلته وناسه ومل يتبقى له أحد, ياللحزن !!

أنا اتصور أن الله هو فكرة حزينة ال أكرث. فكرة تعرب عن مجتمع محروم من الفردانية لدرجة إخرتاع إله وحداين مثل الله, إن اآللهة 
كانت دامئاً هي املثل االعىل لإلنسان ومن يخرتع مثالً أعىل وحداين بهذا الشكل فواضح أنه يعاين من مشكلة عامة مع التفرد, يعني 
لو كان املجتمع حر ومتسامح مع الفردانية ملا إضطر الناس إلخرتاع إلًه واحداً بل كانوا إخرتعوا مجتمع لآللهة يعرب عن حياتهم 
املرتاحني فيها. لكن إله القبيلة هذا الذي ال يجد إال نفسه هو إله مريض ومجنون مثل سجني محبوس حبس إنفرادي أو بحار وجد 

نفسه يف جزيرة معزولة, ألن وحدانية الله تلك لعنٌة عليه, لعنٌة ال يستطيع أن يتحملها كائن حي.
يعني لو عرفنا أن اإلتحاد قوة و الوحدانية ضعف فإن كامل وتفوق اإلنسانية يكمن يف تكتل البرش وتعاونهم مع بعضهم البعض, 
يف إجتامعهم وحسن تنظيمهم. من املهم جداً أن نحب بعضنا ونشعر بقيمة إخوتنا وتجمعنا ليك ال يصري أي واحداً فينا وحيداً 

وحزيناً مثل الله.
فليكن الله عربة ملن يعترب ومثاالً ملن يريد أن يتدبر يف الفرق بني الوحدانية واإلجتامع.

)3(   الله متبلد واإلنسان حساس

الله منزه عن املشاعر اإلنسانية. الله ال يشعر باألمل أو اللذة, بالحزن أو السعادة, بالحب أو الكره ..
الله ال يشعر بأي مشاعر من تلك التي نحسها إلنه إلٌه عظيٌم منزّه عن املشاعر. و لكني ال أعرف ما هو وجه العظمة يف أن يكون 

املرء إلهاً متبلد الحس. هناك مثل مصي يقول أن اإلحساس نعمة.
يف الواقع أنا اعتقد أن تبلد الحس هو أحد أوجه القصور الشنيعة يف األلوهية. يعني أنا ال أفهم كيف يكون الله أعظم من أي 
إنسان رغم أنه ال يشعر باللذة التي يشعر بها من ميارس الجنس مثالً أو بالسعادة التي يشعر بها كل عاشق يحب معشوقه. كيف 

يكون الله عظيامً وهو منزه عن الشعور بالراحة النه ال يشعر بالتعب أصال ؟!!
بهذا املعنى فالله ليس إنساناً ولكن ألنه بال أي نوع من املشاعر فهو أقل من الحيوان الذي يشعر باللذة واألمل عىل األقل وإن كان 
ال ميلك املشاعر اإلنسانية السامية. إن اإلله املنزه عن الشعور واإلحساس لهو مثل الجامد, مثل قطعة حجارة ملقاة عىل قارعة 

الطريق أو كريس مرتوك بإهامل, فأحاسيسنا هي ما يعطي لحياتنا طعم ومعنى ومشاعرنا هي التي تشعرنا مبرور األيام.
حتى الجنة التي خلقت خصيصاً ليك يشعر األتقياء فيها باللذة والسعادة بعد املوت, فسواء كانت حديقة كبرية مآلنة بالنساء 

اهلل أصغر و اإلنسان أكرب ! Beautiful Mindاهلل أصغر و اإلنسان أكرب !     
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الجميالت والخمر أم كانت ملكوت روحاين فإن مشاعر اللذة و السعادة هي العنارص األساسية للوجود يف تلك األماكن املباركة 
وعىل النقيض قمة األمل والحزن يف جهنم. لكن أين الله من كل هذا ؟ كيف يعرف معنى السعادة أو الحزن, اللذة أو األمل إن مل 

يكن قادراً عىل الشعور أصالً ؟
كيف يستطيع الله أن يعد اإلنسان بالسعادة وهو ال يشعر بها هو نفسه ؟ أليس فاقد اليشء ال يعطيه ؟
ألهذا يريد أن يحرم الناس من السعادة يف الدنيا ألنه إلٌه حاقٌد غيور ؟ ال, حتى تلك املشاعر ال يشعر بها.

ياللسخرية, إن الله املحروم من السعادة يعد الناس بالسعادة مع إنه متبلد الحس مثل األصنام التي يضطهدها ويأمر بتحطيمها, 
لذلك فهو بالتأكيد أقل شأناً من اإلنسان الحر السعيد.

)4(   الله أرستقراطي واإلنسان عصامي

منذ األزل والله كائٌن جبار خارق قادر عىل كل يشء وال يستعىص عليه أمر. نستطيع أن نعرب عن حال الله أنه مولود ويف فمه 
ملعقة من ذهب. فهو مرفه ومرتاح ال يتعب يف الحصول عىل يشء, مدلل ألقىص حد, حوله املالئكة والخدم والحشم والعبيد 

ينافقونه ويخدمونه ويرفهون عنه, شخص تافه ال يعمل بل يحيا عىل أمالكه وبقدراته الخارقة, يأمر فيجاب, يتمنى فيتحقق.
أما اإلنسان املجتهد فيسعى يف األرض من أجل لقمة العيش, يحفر يف الصخر ليك يعيش يوماً آخر, يكد ويتعب يف بيئة قاسية 
)خلقها إله مرفه ال يعرف معنى التعب( بل إنه كذلك يصيل ويصوم ويحاول إرضاء هذا اإلله املدلل عن طريق طقوس غبية بال 

معنى ويسعى لتخطي التجارب واأللعاب القاسية التي يضعها الله لإلنسان يف حياته.
وفوق كل ذلك فإن اإلنسان بكفاحه ونضاله يف الحياة إستطاع أن يحسن من أحواله املعيشية ليكون مرفهاً أكرث ومرتاحاً أكرث عن 
أجداده الذين عاشوا يف العصور القدمية, فلقد راكم الرثوات وأبدع الكثري من التقنيات التي تسهل حياته وتزيد من قدراته بل لقد 
إستطاع أن يطيل من متوسط عمره بضع سنوات. يعني صحيح أن الله قوي وقادر, وال يطلب شيئاً إال وحصل عليه دون تعب 
كأي طفل مدلل فاسد الرتبية, إال أن اإلنسان بتعبه وذكاؤه وإجتهاده إستطاع أن يصنع نفسه بنفسه وأن يطور من حاله ويغري 

حياته ومعيشته نحو األفضل.
يعني أنا واثق أن هذا اإلله األرستقراطي الناعم, الحي بال عمل أو هدف, ال يستطيع أن يحيا يوم واحد كأي إنسان عادي بدون 
قدراته الخارقة ومالئكته التي تخدمه. فهو كائن أرستقراطي مدلل ال يستطيع أن يعمل بيديه طاملا أنه قد إعتاد أن يأمر فيطاع 

و عىل رأي املثل املصي : الفايض يعمل قايض.
أما اإلنسان فهو األجدر باأللوهية واألحق بالعظمة ألنه عصامي وناجح يبني نفسه بنفسه ويطور من حياته كل يوم, هو أفضل 

من الله وأعظم ألنه يتعب ويكافح ويحقق أمانيه بيديه.

)5(   الله ثابت واإلنسان متطور

ألن الله كامل وألنه ال يحتاج شيئاً و ال ينقصه يشء وألنه منزه عن الشعور واإلحساس فهو ثابت دامئاً ال يتغري وال يتبدل  سواًء 
لألسوا أو لألفضل ألنه كامل كامل مطلق. طبعاً وبغض النظر عن كل عيوب الكامل التي يعاين منها الله فإن من أسوا مشاكله أنه 

ممنوع من التطور أو التغري من حاٍل إىل حاٍل.
فالله ال يتعلم أبداً ألنه يعلم كل يشء وبذلك هو محروم من خربة التعلم ومتعته ومن فخر الرتقي يف الحياة. والله كذلك ال يخرتع 
أي يشء ألنه ال يحتاج أي يشء فالحاجة هي أم اإلخرتاع, وهو ال يبدع وال يتفاعل وال ينفعل وال أي يشء بل هو ثابت مثل الجبل 

ال يحرك ساكناً.
هذا هو الله ؟!! مسخ لكنه كامل ومعصوم من الخطأ, إنه حتى ال يخطئ أبدا. ال يجرب وال يتعلم, أي إله هذا ؟!

أما اإلنسان, يا عيني عليه !! صعد سلم التطور من بدايته منذ أن كان كائن وحيد الخلية ميرح يف املياه إىل أن غزا القمر و إكتشف 
قاع املحيطات وأصبح سلطان الرب والبحر والجو والبقية تأيت.

يعني رمبا يكون الله كامل لكن اإلنسان بتطوره املستمر قادر عىل الوصول إىل الكامل وتخطيه, إن الكائن املتطور أفضل من الكائن 
الكامل ألن الكائن املتطور يحيا عىل أمل العبور إىل الالنهائية و ما بعدها يوماً ما. أما الكامل فهو ثابت ورتيب وممل وليس لديه 

أي أمل يف أن يكون أفضل حاالً يف يوم من األيام والزمن يعرب عليه دون أي إلتفات ألنه ببساطة ثابت.

إن الكامل اإللهي هو سجن فوالذي من الثبات والدميومة يرزح فيه الله ويتلوى. سجٌن ال يستطيع أن يخرج منه أبداً إال بتخليه 
عن كامله والوقوع يف األخطاء, هكذا يصري كائناً حياً ينمو ويكرب ويتطور مع الزمن, هكذا يصري الزمن له معنى. لكن كامل الله 
ال يجعله كائناً حياً وفقاً ألي تعريف ألن كل كائن حي ينمو و يكرب وميوت أما ما ال ميوت فهو ليس حياً و لذلك فالكامل املطلق 

ال ميكن أن يكون كائناً حياً.
لكل هذا ال ميكن أن يكون الكامل والثبات اللذان يتصف بهام الله يشكالن أي ميزة يفخر بها ألن الكائن األكرث تطوراً هو األفضل 

بالتأكيد.

)6(   الله عبث واإلنسان معنى

هناك مقولة إقتصادية شهرية تقول أن الندرة أساس القيمة ..
و هي تعني أن أي يشء يف الوجود ال يكتسب قيمة إال إذا كان نادراَ, فكام يف السوق مثال كلام شحت البضاعة كلام غال مثنها و 
كلام توفرت يف السوق كلام رخصت وقل مثنها, الهواء مثالً هو بال قيمة إقتصادية ألنه متوفر لكل الناس بينام يكتسب قيمة يف 
األماكن التي يشح فيها الهواء مثل أعامق البحار وأعايل الجبال وخارج املجال الجوي. وهذا تقريباً ينطبق عىل كل يشء حتى القيم 

املعنوية مثل الحب والصداقة والوفاء والذكاء فتلك األشياء كلام شحت كلام أصبحت أكرث قيمة.
و هكذا الله, فألن عمره ال ينتهي تصبح حياته بال قيمة بينام العمر املحدود قيمته كبرية.

أقول إن أحد أوجه عظمة اإلنسان باملقارنة مع الله هو إن حياة الله بال معنى وهو نفسه بال معنى بينام اإلنسان له ولحياته 
معاين كثرية عظيمة .. ملاذا ؟

أوالً : حياة الله بال معنى ألنها مديدة ال تنتهي بينام حياة اإلنسان لها قيمة ألنها محدودة, فالندرة هي أساس القيمة و ألن حياة 
اإلنسان بضاعة نادرة لذلك هو يسعى إليها و يتمنى لو عاش أكرث أما العيش لألبد فهو كالسجن املؤبد بال نوافذ أو مهرب, إن الله 

ال يستطيع الهرب من الحياة و ال يقوى عىل الفكاك منها, فالخلود لعنة اخرى يعاين منها الله ..
ثانياً : حياة الله بال قيمة وال معنى ألنه وحيد ووحداين وليس جامعة وبالتايل فهو ال يعيش من أجل أحد وال أحد يعيش من أجله 

بينام الناس تعيش من أجل بعضها البعض وتتشارك وتحب وهذا يعطي معاين لحياتها.
ثالثاً : الله بال معنى ألنه ال يتغري وال يتطور فهو ملعون بالكامل والكامل لعنة ألنه يعصم الله من التغري والتطور  فيكون كائن 

بليد وممل وبال قيمة ..
رابعاً : الله منزه عن املشاعر البرشية ومن ضمنها السعادة وبالتايل فهو ال يسعى للشعور بالسعادة, فال سبب لوجوده يف الحياة 
وإال فلامذا يعيش ؟ يعني إذا كان الله محروم من أن يأكل طعاماً شهياً أو أن ميارس جنساً رائعاً مع فتاًة بارعة الجامل إذن فلامذا 

هو إله بل وما أهمية وجوده أصالً ؟
إن الله بتلك الطريقة هو بال هدف يف الحياة فهو ال يحتاج شيئا وال يشعر بيشء وبالتايل هو ال يعيش من أجل تحقيق هدف ما 
فهو كائن تافه عديم الهدف بال معنى أما اإلنسان فألن له إحتياجات كثرية فكذلك له أهداف كثرية وحياته تكتسب معنى من 

نجاحه يف تحقيق تلك األهداف.
فأي سبب من األسباب السابقة كايف لوحده ليك يثبت أن حياة الله بال معنى وال قيمة وهكذا فإن الله يعيش عمراً مديداً يف 

حياة فارغة تافهة موحشة بينام اإلنسان أعظم منه بالتأكيد ألنه ال يعاين من نقائص اإلله و مشكالته وال من إفتقاره إىل املعنى.

)7(   الله فاسد واإلنسان اخالقي

هناك عبارة مشهورة تقول : إن السلطة مفسدة, والسلطة املطلقة مفسدة مطلقة ..
طبعا تلك العبارة مل يكن املعني بها هو الله مع أنه الوحيد صاحب السلطة املطلقة يف الكون والذي تنطبق عليه العبارة, لكنها 
نشأت كمقولة عامة فحواها أن األخالق تحتاج ليك تدعم بالرقابة ليك ال ينفرد صاحب السلطة بالنفوذ ويستغل السلطة بطريقة 
ال أخالقية. فأي ديكتاتور ميلك سلطة مطلقة يف بلده يصعب عليه أال ينحرف أو تغريه السلطة. وأي إله ميلك سلطة مطلقة لن 

يجد ما مينعه أن يفعل ما بدا له وهو الحادث فعالً.
فالله يبدو أنه فوق أي معايري أخالقية, يعني هو مثالً يأمر األنبياء بالقتل و القتال للناس الكفار :
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{ قاتلوا الذين ال يؤمنون بالله وال باليوم اآلخر وال يحرمون ما حرم الله ورسوله وال يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون{ )التوبة: 29(

{ فاآلن إذهب وإرضب عامليق وحرموا كل ما له و ال تعف عنهم بل إقتل رجالً وامراة, طفالً ورضيعا, بقراً وغنام, جمالً وحامرا{ 
)صموئيل األول: 15(

بل حتى أنه أمر إبراهيم بذبح إبنه دون ذنب كام أنه يهلك الكثري من الناس بسبب وبدون سبب. ثم إنه مينع الناس من فعل 
الزىن بينام يزين هو مع مريم العذراء دون زواج ليك يأيت باملسيح. إن الله من الناحية األخالقية ال يردعه رادع فهو يتجسس عىل 
الناس ويقتلهم ويوزع األرزاق عىل محاسيبه وأتباعه دون وازع من ضمري. بإختصار إن الله ال ميسك عن فعل أي يشء بدوافع 
أخالقية فهو يفعل ما بدا له طاملا أنه يستطيع, وألنه قادر عىل كل يشء فهو يقوم بكل يشء ولو أنه كان عىل خلق إلمتنع عن 

بعض السلوكيات بإرادته الحرة ليك يرضب للناس مثالً ويصري لهم قدوة صالحة.
إن أي كائن أخالقي هو رقيب عىل نفسه قبل أن يكون اآلخرين رقباء عليه فهو يرفض الرسقة حتى لو أتيحت له الفرصة وميسك 
عن إيذاء الناس ولو حتى كان سيفلت دون عقاب وهذا ما يفعله فعالً الكثري من الناس ألن اإلنسان كائن أخالقي بطبيعته يرفض 
الرش ويسعى للخري فيام عدا بعض الحاالت الشاذة التي ال تكرس القاعدة. أما الله فهو غري أخالقي ألن السلطة أفسدته فهو ال 
يرتدع وال يهتم بأي قيم أو معايري قادر عىل إبادة مدن باكملها أو إرسال طوفان كبري يفني فيه كل الناس, بل إنه يفعل ما بدا له 

ثم يربر لنفسه ما يفعل يف كتبه املدعوة مقدسة.
ثم يقولون إن الله سيحاسب اإلنسان عىل خطاياه يف يوم الحساب مع إن اإلنسان صالح و أخالقي أكرث من الله.

الله مسري واإلنسان مخري

حني يجري النمر خلف الغزالة باملشوار ليك يصطادها ويأكلها ال يكون رشيراً أو طيباً وإمنا هو يتصف تبعاً لطبيعته وغرائزه. لكن 
اإلنسان هو الذي ميتنع عن قتل الحيوان حني يستطيع فهو يتصف تبعاً إلرادته والخري الساكن فيه. إننا ال نجد أبداً حيوان ميتنع 
عن قتل فريسته من باب الشفقة لكن اإلنسان يفعلها كام يفعل الكثري من األشياء الطيبة األخرى. وهذا ال يجعل اإلنسان أخالقي 

بينام الحيوان ال اخالقي فقط بل أيضا يجعل اإلنسان مخري بينام الحيوان مسري.
أما الله فهو ال يختلف عن الحيوان يف يشء فهو أيضا الأخالقي ألنه ال ميتنع عن اإليذاء حني يقدر عليه باإلضافة إيل أنه محكوم 

بطبيعته اإللهية الكاملة التي تجعله يتصف وفقا لها.
إن طبيعة الله الكاملة هي التي تحدد له سلوكياته وأفعاله فهو ال يخطىء أبداً وال يستطيع أن يخطىء ألنه كامل معصوم عن 
الخطأ, طبيعته الكاملة تسريه كام تسري الطبيعة الحيوان. وهكذا فإن الله ال يختار أفعاله أو ردود أفعاله بل هو يتصف كام لو 
كان مربمج تبعاً لكامله وعصمته من الخطأ. ودلييل عىل ذلك هو أن الله ال يخطىء أبداً, أليس كذلك ؟ إذن هو مسري. ألن من 
يختار الخري أو الرش يصيب أحياناً و يخطىء أحياناً كاإلنسان مثالً فهو مخري ومييل لفعل الخري أما الله فهو مسري كالحيوان عىل 
تصفات الأخالقية وبالتايل هو يفعلها دون وعي. نعم, الله املسري هو بال وعي ألنه ال يخطىء أبداً. تلقايئ كالحيوان, كالنمر الذي 

يجري خلف الغزالة دون أن يدري ملاذا يفعل ذلك أو يفكر هل لديه إختيارات أخرى أم ال.
إن الله كائٌن ال يعرف الطريق لحرية اإلختيار بني الخطأ و الصواب ألنه مفطور عىل فعل الصواب لذلك فهو مسري وبال وعي. 
فطرته هي الكامل و لهذا هو يدفع اإلنسان ليك يكون مربمج مثله عىل تصفات معينة يفعلها دون وعي فال يتدبر يف تصفاته وال 
يتعلم من أخطاؤه. لكن اإلنسان الحر العظيم يأىب إال أن يختار ويريد ويحارب من أجل خياراته فيخطئ أحياناً ويصيب أحياناً. 

فهو ليس مسرياً بل مخرياً ومريد, وبالعزمية والقوة ستنفذ إرادة اإلنسان فوق كل اآللهة.

الخامتة :
====

يف النهاية تصري عبارة »الله اكرب« تلك بال معنى  بال داعي لتكرارها, بل من األوىل لو قلنا ) اإلنسان أكرب .. اإلنسان أعظم (.
نداً  أن يكون  الفاسدة ال ميكن  لطبيعته  تبعاً  املسري  الفاسد  املتبلد,  الثابت  العابث,  األرستقراطي  الوحداين,  الغامض  فالله هذا 

لإلنسان الغني عن التعريف, اإلجتامعي العصامي املتطور الحساس األخالقي املخري.
كائنني غري متساويني باملرة ويكفي أن الله ال معنى وال لزوم له أو لوجوده بينام اإلنسان يحيا ألهداف ومعاين كثرية يف حياته. 
يكفي أن اإلنسان يشعر بالحب و السعادة بينام الله منزه عن الشعور بتلك األشياء ومحروم منها. ثم يايت بعد ذلك من يقول أن 

الله أكرب مع أنه أصغر و أقل شأناً من النملة التي تسعى ولها أهداف يف حياتها.
الحقيقة أن الله وهم كبري وال وجود له أصالً لكن ألن الله هو عزة املؤمن و كربياؤه فلقد رأيت أن أفضل ما ميكن فعله هو أن 
أحاول تفكيك هذا الكربياء من الداخل ال من الخارج عن طريق التسليم بوجود الله و قبول صفاته و ليس التشكيك يف وجوده 
بالعقل و العلم. فإصطنعت اإلميان إصطناعاً و سلمت جدالً بوجود الله ليك أكشفه عىل حقيقته وأكرس هذا الكربياء الفاسد األثيم.

إن اإلنسان يخطئ حني يفخر بإلهه, يخطئ يف حق نفسه وحق عقله وحق إنسانيته, إمنا يجب عىل كل إنسان أن يرفع رأسه عاليا 
ويفخر بذاته وبإنسانيته,  فقط ألنه إنسان.

نحن لسنا بحاجة إىل آلهة ليك نفخر بها ونتطلع إليها ألننا منلك عظمًة كامنًة فينا وإنجازات ال تعد وال تحىص. إن اإلنسان, هذا 
الكائن العظيم, إمنا يبخس نفسه حقها حني يستعني بأسباب خارجية للفخر والعظمة فيخرتع إلهاً ويسميه الله ويخلع عليه كل 
أسباب العظمة التي يراها اإلنسان العادي ضعفاً يف نفسه, لكن الصورة الصحيحة هي الصورة السالبة, هي إنعكاس الله أكرب يف 

املرآة, هي أن اإلنسان أعظم وأكرب من أي إله.
واملجد لإلنسان املتطور العظيم.
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يف ترشين األول أكتوبر 1973، قرر أستاذ اللغة اإلنكليزية ابن 26 سنة السيد »بروس سفريي« يف ثانوية 

»درايك« يف والية »نورث داكوتا« األمريكّية استعامل رواية »صلوترهوسفايف« للكاتب »كورت فونيغوت« 

كامدة تعليمّية. يف السابع من شهر نوفمرب قام رئيس مجلس إدارة املدرسة، السيد »تشارلز مكاريث«، بطلب 

حرق 32 نسخة من الكتاب يف فرن املدرسة نتيجًة »للغته البذيئة«. كُتب أُخرى القت املصري نفسه يف تلك 

الفرتة.

يف السادس عرش من ذلك الشهر أرسل الكاتب »كورت فونيغوت« الرسالة التالية إىل »مكاريث«، لكنه مل يتلقى جواباً عليها.
16 ترشين الثايت نوفمرب 1973

عزيزي السيد »مكاريث«:

أنا أكتب لكم بصفتكم رئيس مجلس إدارة مدرسة »درايك«. 
أنا أحد هؤالء الكتاب األمريكيني الذين دمرت كتبهم يف فرن 

مدرستكم الذي بات شهرياً اآلن.

قد ملح بعٌض من أعضاء مجالسكم بأّن عميل األديب رشير. هذا 

»درايك«  من  وردتني  التي  األنباء  إيّل.  بالنسبة  للغاية  مهنٌي 
تشري يل أّن كتب الُكتّاب وأشخاصهم يبدون لكم غري حقيقيني 
إىل حٍد بعيد. أنا أكتب هذه الرسالة ألمكنكم من معرفة كم 

حقيقٌي أنا.

النارش الذي أتعامل معه وأنا، مل  إّن  أريدكم أن تعرفوا، أوالً، 
نفعل أي يشٍء عىل اإلطالق إلستغالل األنباء املثرية لإلشمئزاز 

الواردة من منطقتكم. نحن ال نربت عىل أكتاف بعضنا البعض 
يف تهنئٍة وقحٍة منا حول كّل الكتب التي سوف نبيعها بسبب 
عىل  نُقدم  ومل  التلفزة،  عىل  الظهور  رفضنا  لقد  األنباء.  هذه 
كتابة أي خطاباٍت ناريٍّة لصفحات اإلعالميني، وكذلك مل مننح 
مقابالت مطولٍة مع أحد حول املوضوع. نحن أُغضبنا، وأُشعرنا 
يتم  مل  أنّه  تعرفوا  أن  أيضاً  نريدكم  بالحزن.  وأُصبنا  بالغثيان 
إرسال أي نسٍخ من هذه الرسالة إىل أي أحٍد آخر. أنت اآلن 
حصياً  مني  رسالٌة  هي  يديك.  بني  الوحيدة  النسخة  تحمل 
لتدمري  الكثري  فعلوا  والذين  درايك،  منطقة  بسكان  أخصها 
من  لديكم  العامل. هل  عيون  أطفالهم ويف  عيون  سمعتي يف 
إىل  الرسالة  بهذه  للخروج  اللياقة  من  قدٍر  وأقل  الشجاعة 

الناس، أم أنّها كذلك األمر سوف تذوق عذاب نار فرنكم؟

أنا أتصور اآلن مام قرأته يف الصحف ومام شاهدته عىل التلفاز 
أُناٌس  إنّنا  عىل  أيضاً،  اآلخرين  الكتاب  بعض  و  تتخيلني  أنّك 
أشبه ما نكون بجرذاٍن نتمتع بكسب املال عرب تسميم عقول 
الشباب. أنا يف واقع الحال، رجٌل ضخٌم قوي، أبلغ من العمر 
51 عاماً، والذي قام بالكثري من العمل يف املزارع أيام صباه، 
الرجال(. لقد ربيت  إستخدام األدوات )كمعظم  أيضاً  ويجيد 
كربوا  تبنيتهم. جميعهم  وثالثة  من صلبي  ثالثة  أطفال،  ستة 
قديم يف  أنا محارب  مزارعني.  منهم  اثنان  بحال جيدة.  وهم 
أحمل  كام  الثانية،  العامليّة  الحرب  خالل  وخدمت  املشاة، 
تكريم »القلب األرجواين«. قد حصلت عىل كّل ما أملكه بعرق 
جبيني. مل يتم اعتقايل مرًة واحدة ومل تتم محاكمتي ألي يشٍء 
أبداً. أحوز عىل ثقة الشباب الذين خدمتهم يف كليات جامعة 
مدينة  وكلية  »هارفرد«  وجامعة  األمريكيّة،  »أيــووا«  والية 
»نيويورك«. كّل عام يصلّني ما ال يقل عن دزينٍة من دعوات 
هي  كتبي  ثانويّة.  ومدارس  كلياٍت  يف  تخرج  خطابات  إلقاء 
كّل  أوسع نطاق بني كتب  املدارس وعىل  يف  إستخداماً  األكرث 

كاتبي الخيال األمريكيني.

التصف  عناء  كتبي،  قــراءة  عناء  نفسك  ستكلف  كنت  لو 
كشخٍص ُمتعلم، كنت ستعلم أنّها ليست مثرية، وأنّها ال تدافع 
أن  الناس  تتوسل  كتبي  الوحشيّة.  من رضوب  أي رضٍب  عن 
يكونوا ألطف مع بعضهم بعضاً وأكرث مسؤوليّة مام هم عليه 
الشخصيات فيها  إّن بعض  الصحيح  يف كثريٍ من األحيان. من 
يتكلمون  ما  غالباً  الناس  أّن  بسبب  ذلك  بخشونة.  يتكلمون 
وأولئك  الجنود  األخص  عىل  الطبيعية.  حياتهم  يف  بخشونٍة 
الرجال الكادحني بأعاملهم يتكلمون عىل هذا النحو، بل وحتى 
أطفالنا الذين نحميهم بكّل حرص يعلمون هذا. ونحن نعلم 
أيضاً، أّن هذه الكلامت ال ترّض كثرياً باألطفال. هي مل تؤذنا يوم 
كّنا صغاراً، إمّنا هي أعامل السوء والكذب التي كانت ترّض بنا.

عيل  لرتد  مستعداً  زلت  ال  أنّك  متأكٌد  أنا  قلتُه،  ما  كّل  بعد 
بقول »حسناً، حسناً – لكن أمر تقرير أيّة كتب نجعل أطفالنا 
يقرؤونها يف مجتمعنا يبقى أحد حقوقنا و يقع ضمن نطاق 
مسؤولياتنا.« هذا هو بالتأكيد األمر. ولكن من املؤكد أيضاً أنّك 
إذا ما مارست هذا الحق وإذا ما قمت بتكريس تلك املسؤوليّة 
األمريكيّة  العادات  إىل  متت  وال  ومتجاهلة  قاسيٍة  بطريقٍة 
بصلّة، يحق للناس إذاً أن يقولوا عنكم أنّكم مواطنون سيئون 

وحمقى. بل وحتى أوالدكم يحق لهم أن يقولوا هذا عنكم.

به  تسببتم  ما  بسبب  حائٌر  مجتمعك  أّن  صحيفٍة،  يف  قرأت 
لقد  حسناً،  فعلتكم.  جراء  البالد  أنحاء  جميع  يف  سخٍط  من 
اكتشفتم أّن منطقتكم هي جزء من الحضارة األمريكيّة، وأّن 
زمالئكم يف املواطنة ال يقدرون عىل استيعاب فكرة تصفكم 
بهذا الشكل غري الحضاري. لرمّبا تتعلمون من هذا أّن الكتب 
هي مقدسٌة عند األحرار وذلك ألسباٍب وجيهٍة جداً، وأّن حروباً 
خيضت ضد أمٍم تكره الكتب وتحرقها. إذا كنت أمريكياً فعالً، 
فقط  وليس  مجتمعك،  يف  فكرٍة  أّي  بنرش  تسمح  أن  عليك 

أفكارك التي تؤمن بها.

إذا أنت ومجلسك اآلن مصممون أن تبدوا تحليكم بالحكمة 
إذاً  الشباب،  تعليم  لصالحياتكم يف  عند مامرستكم  والنضوج 
لقنتموه لشباٍب صاعٍد  عليكم أن تعرتفوا أنّه كان درساً عفناً 
يف مجتمعٍ حّر. ذلك عندما نددتم ومن ثم أحرقتم كتباً– كتباً 
تعمدوا  أن  أيضاً  عليكم  يجب  قراءتها.  عىل  حتى  تقدموا  مل 
تعملوا  أن  و  ومعلومات  أراٍء  من  هنالك  ما  كل  كشف  عىل 
أقدر عىل  عىل عرضها عىل أوالدكم ذلك يف سبيل أن يكونوا 
إتخاذ القرارات وذلك يف سبيل أن يقدروا عىل النجاة يف )عامٍل 

ال يرحم(.

مرًة أخرى: أنت أهنتني، وأنا مواطٌن صالح، وأنا حقيقٌي جداً.

Kurt Vonnegut
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i-am-very-/03/2012/http://www.lettersofnote.com

real.html

 Source: Palm Sunday: An Autobiographical(
 Collage; Image: Kurt Vonnegut, via Everything was

)Vonnegut

أنا حقيقٌي جدًا: ردة فعل كاتب على حرق كتبه يف فرن أنا حقيقٌي جدًا: ردة فعل كاتب على حرق كتبه يف فرن

27 26



يف  البيوت  لربّات  برملاين  تجمع  عن  اإلمارات  صحف  نرشت 
والتي  الشارقة،  إمارة  يف  األرسة  برملان  اسم  تحت  الشارقة، 
نسميّها عاصمة الثقافة يف اإلمارات وتنعقد فيها دامئاً تجمعات 
مامثلة بني الفرتة واألُخرى مثل برملان لالطفال وبرملان الطفل 
الهدف  كان  إن  ندري  وال  وغريهم،  السامميك  برملان  العريب، 
املهم،  قادمة؟  دميوقراطيّة  عىل  الصحراوي  شعبنا  تعويد  هو 
كان املوضوع الذي ناقشته هؤالء السيدات هو خطر االنرتنت 
الدولة  تقوم  أن  هي  طريفة،  بتوصيّة  وانتهني  األطفال،  عىل 
ثقافيّة  بدائل  خلق  أيضاً  الدولة  تحاول  وأن  االنرتنت،  مبنع 
أمي بطلباتها وشكاويها يردد  لألطفال. كان أيب عندما تزعجه 
كّل  عىل  البيت  رب  أّن  يظّنان،  الصغري  والطفل  »املرأة  عبارة 
يشء قدير« وإن كنت ال أعرف مصدر مقولته، ولكنها تعيدين 
الرمال،  بالد  سكان  عقول  يف  واألحالم  الرمانسيّة  موضوع  إىل 
فنحن نعتقد أّن الحكومة قادرة عىل كّل يشء، مثل أب األرسة 
يف ذهنيّة الطفل الصغري. أرمي كّل يشء عىل الحكومة.. وتوّكل. 

بالد  املفلّطحة يف  التفكري  السابق هو منوذج من مناذج  املثال 
الرمال، من يستطيع أو يريد أن مينع شيئاً مثل االنرتنت، بدالً 
األرسة  تقوم  ال  ملاذا  منه.  واالستفادة  التغيري  مع  التاميش  مع 
العربية مبراقبة ما يطّلع عليه األطفال؟ أليس ذلك من مسؤوليّة 
يف  عاّم حدث  نتكلم  أن  نريد  ال  هنا  الدولة؟  قبل  واألب  األم 
تنازلت األرسة كليّاً عن مسؤوليتها وتركت األمر  الغرب حيث 
األرُس  املتوازن.  املتحرض  العامل  مثل  نكن  ال  مل  ولكن  لألطفال، 
تتعاطى  اليابانيّة  واألرُس  وسنغافورة  كونج  هونج  يف  الصينيّة 
من  يتعلم  بأن  للطفل  تسمح  مسؤوليّة.  و  بإعتدال  األمر  مع 
االنرتنت، و لكن تراقبه ايضاً و ترشح له أّن هناك مواقع فاسدة 
للطفل  السبب  يرُشح  أن  يجب  و  يدخلها،  أن  عليه  يجب  ال 
غريزة  ذلك  أثار  وإال  له،  مناسب  اليشء غري  ذلك  بأّن  ليقتنع 
الفضول لديهم. القصة القدمية تقول أّن الله نادى آدم و حواء، 
عليهام،  الجديد  الساموي  العامل  يستكشفان  كاألطفال  وكانا 
الشجرة  تقربوا  تريدون وال  أّي يشء  كلّوا من  الله:  لهم  فقال 
املحرمة. مل يقل لهم ملاذا. فجأه نظر آدم وحواء إىل بعضهام 
الخبيثة عىل  الله، وقد ارتسمت االبتسامة  بابا  بعد أن ذهب 
شفاهام و صاحا وهام يجريان باتجاه الشجرة: هيييه يف شجرة 
أنا وأنتم  انتهينا.  محرمة.. هييييه.. أنا وصلت األول... وهكذا 

عىل أرض الرمال الغرباء هذه. 

تتكرر ظاهرة فلّطحة التفكري يف حياتنا العربيّة، فهناك حلول 
واحدة وإجابات واحدة، مع إنّه ال يوجد يشء ثابت يف هذه 
معاريض  عليه  يوافق  وال  حيّل  ليس  فحلّك  املتغرية،  الحياة 
يوافق  حلّك  فيصبح  األدوار،  ونتبادل  الزمن  مبرور  ويختلف 
الذي  السابق  املعارض  مع حّل  يتفق  أصبح  بينام حلّك  حيّل، 

يقول  من  فيأيت  الحياة،  سنة  هي  هذه  اآلن،  ثالثاً  حالًّ  وجد 
هي  العربيّة  الوحدة  قالوا  وقبلهم  وبس.  الحل،  هو  اإلسالم 
الحّل، وبس. والنتيجة هي الفشل املستمر، وبس. ألنّه تفكري 

مفلّطح، وبس.
هؤالء  عقول  من  كهذا  حّل  خرج  كيف  بعضنا  يتساءل  هنا 
العريب  العقل  يُّدرس  فهكذا  التستغربوا  الفاضالت،  السيدات 
فشله  يف  الخارج  ليلوم  بل  ويفكر،  ليحلل  ليس  املدرسة،  يف 
ويبحث عن حلول طوباويّة، تابعوا معي. زارتنا أختي وإحدى 
بناتها التي جلبت معها كتاب الرتبيّة الوطنيّة حيث كانت أمها 
للعشاء،  الجميع  قريب، وعندما ذهب  تراجع معها إلمتحان 
تناولت الكتاب وهو للصف الثامن وسأقتبس لكم منه بعض 
أنّني  أذكر  ال  ورومانيس،  خرايف  املوضوع  دونتها.  مالحظات 

درسته ولكنني متأكد أنّني مررت بنفس غسيل املخ.

هكذا:  يبدأ  و  العريب،  للوطن  الغذايئ  األمن  اسمه  املوضوع 
سلة  ويصبح  الغذايئ  أمنه  يحقق  أن  العريب  للوطن  ميكن 
الغذاء للعامل إذا تظافرت الجهود العربيّة يف استغالل موارده 

وامكاناته الزراعيّة الهائلة. 

 تخيّل نحن يف بالد الرمال الشاسعة، نصبح سلّة الغذاء للعامل، 
أين األنهار ومساقط املياه واألمطار واألرايض الخصبة. الكتاب 
يواصل بلغة تعود لبدايات القرن السابق يف نظريات االكتفاء 
الذايت واالقتصاد املغلق وتسمية الدول العربيّة بكلمة أقطار، 
الدول  أّن  والنارصيني  والبعثيني  القوميني  عند  تعني  والتي 
العربيّة هي مجرد أقاليم ستتحد يوم ما، ال أدري كيف؟ رمبا 
القطر  أو كام حاول  الكويتي  القطر  اتحد صدام مع  ما  مثل 
هذه  تأيت  للدرس  متابعة  اللبناين.  القطر  يبتلع  أن  السوري 

الجملة: 
ضد  كسالح  الغذاء  توظيف  عىل  االستعامريّة  القوى  »تعمل 
تضمن  ليك  ُمنتجاً  ال  ُمستهلكاً  ابقائه  وعىل  العريب  الوطن 

حاجته إليّها يف السلم والحرب«.

 هل نحن يف القرن التاسع عرش؟ مامعني كلمة استعامر ألطفال 
الجيل الجديد وَمن ِمن املفرتض أن يكره ويحارب أطفالنا؟ إن 
أكرب الدول االستعامريّة التي تتحكم بغذائنا يف رمال اإلمارات 
الهند من  ثم  الحبوب  ناحية  اسرتاليا من  اليوم هي  والخليج 
ناحية الرز البسمتي و ثم نيوزلندا للحوم الخرفان، أما الفاكهة 
والخرضوات فتأيت من لبنان وتركيا وسوريا واألردن وإيران، هل 
هذه الدول استعامريّة حتي نقاتلها؟ سكان اسرتاليا ونيوزلندا 
أن يستعمرونا؟  يريدون  ملاذا  مليوناً.  يزيدون عن عرشين  ال 
هل سيأكل النيوزلنديون كّل الخرفان التي لديهم لوحدهم، أال 

يحتاجون أن يصدروها؟ فيستوردون الطاقة والرمال من عندنا. 
من هؤالء لرييدوا أن يُبقونا دوالً ُمنتجة للرطب والتمر وعلف 
اإلبل؟ بينام نحن نرغب أن نزرع التفاح والعنب والكيوي يف 
مزارع وادي العني. »زين طلع عندنا الجت والربسيم« يف هذا 

الحّر والغبار.

ثم يُورد التايل: مام يجعل وطننا العريب عرضة للتهديد والضغط 
السيايس و التبعيّة الغذائيّة بعد أن أصبح الغذاء سالحاً فعاالً يف 

يد األقطار املُنتجة واملُصدرة له.

هل ممكن أن تتخيل من هو هذا األحمق املُتخلف الذي كتب 
الكتاب:  الكذب؟ يقول  الكتاب يف هذا العص؟ وما هذا  هذا 
هّددت الدول االستعامريّة باستخدام سالح الغذاء خالل حرب 
رمضان عام ثالثة وسبعني ألّن األقطار العربيّة قامت باستخدام 
يف  باملجاعة  أحد  هددنا  هل  خويا«.  يا  »أيوه  النفط.  سالح 

السبعينيات ونحن ال نعلم؟ 

أن  يجب  التي  الخطوات  هي  ما  الجزء:  لهذا  اآلن  استمع 
يقوم بها العرب لتحقيق األمن الغذايئ؟ دعم أسعار املنتجات 
الزراعيّة العربيّة- مقاطعة املنتجات األجنبيّة عند توفر البديل 

العريب- االكتفاء الذايت وعدم االسترياد.
العامليّة  التجارة  اتفاق  عىل  املوقعني  من  ونحن  ذلك  كيف 
تجارة حرة  اتفاقيّة  لتوقيع  مفاوضات  واآلن يف  او-  -دبليو يت 

مع الواليات املتحدة. 

 ويُختزل ذلك كلّه يف إجابة عىل سؤال مفلّطح يطرحه كتاب 
الرتبيّة الوطنيّة الليبي، عفواً أقصد اإلمارايت بأّن أسباب تخلف 

الوطن العريب الزراعي هو ......أكمل الفراغ.
 
 

وهكذا نفلّطح التفكري برتبيّة أبنائنا عىل هذا الكذب والهراء، و 
إذا تخيلت أّن كتاب الرتبيّة اإلسالميّة يّضخ جرعات قاعديّة بن 
الدنيّة مامثلة ألبنائنا، فامذا نفعل بأجيالنا القادمة؟ لقد قررنا 

مصريهم من اآلن.

إّن العلامء واملهندسني اإلماراتيني  ومام ورد يف الصحف أيضاً، 
متكنوا من اخرتاع أول ركيب روبويت. الركيب هو جويك الجمل 
يف سباقات الهجن، وهكذا ساهم علامؤنا يف تقديم اخرتاع ينفع 
البرشيّة، سيتمكن مّضمر* الناقة مبوجبه بالتحكم بالركيب اآليل 
وناقته، من خالل رميوت كونرتول يف يده، وكان السبب والدافع 
عن  أوزانهم  تقل  ركيبّة  توفري  كيفيّة  هو  االخــرتاع  هذا  إىل 
وحيث  األطفال،  استخدام  بدون  كيلوجراماً  وأربعون  خمسة 

العمليّة.  هذه  اإلمارات يف  اطفال  استخدام  اآلن  نقبل  ال  أننا 
بنغالديش.  و  كالباكستان  فقرية  دول  من  أطفال  استقدام  تّم 
وسبّب ذلك إحراجاً شديداً لدولة رمال اإلمارات الفتيّة، فبدالً 
من تغيري الوزن القانوين لركيب الهجن ورفعه ليصل إىل وزن 
الركيب االسرتايل الذي يزيد عن سبعني كيلوجرام، قررنا اخرتاع 

الركيب اآليل خفيف الوزن.

 هناك مخرتعون إمارتيون قاموا بعدة اخرتاعات غري مفيدة يف 
املايض ولكن يبدوا أنّهم سينجحون هذه املرة. »والله شاك انهم 

عيناويّة«. ال أحد يفعل يشء كهذا غريهم.

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_ 
east_news/newsid_4431000/4431173.
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املشكلة التي تسبب بها هذا االخرتاع، وتتهدد ُمضمري اإلبل 
ستكس  والجوي  الرميوت  استخدام  مهارات  ضعف  هو  اآلن، 
مدن  يف  الحرض  أبناء  وبني  بينهم  منافسة  يخلق  مام  لديهم، 
الدولة واملتمرسني يف ألعاب البالي ستيشن تو، وإكس بوكس، و 
جيم كيوب، ورمبا نرى هؤالء األوالد يديرون سباقات الهجن يف 
العني بالرميوت كونرتول من منازلهم يف أبوظبي وديب والشارقة 

من خالل شبكة االنرتنت. 

أتنبأ بتغريات ثقافيّة جذريّة مهمة لسباقات الهجن يف اإلمارات 
من  فبدالً  للنوق،  املعتادة  األسامء  اختفاء  منها  ذلك،  بسبب 
من  جديدة  أسامء  عن  سنسمع  والطيارة،  وزعفرانه  مزيونه 
وايت  هريو  وديــزرت  سونيك  سنام  كاميل،  تريمينيتور  مثل 
ماي داست. وأتوقع أن منّر مبشاكل عدة، من مثل احتامل أن 
تقوم إحدى السيدات الفاضالت الاليت شاركن بربملان األرسة يف 
سيفوه*  ابنها  مشاركة  أثناء  فجأة  الكمبيوتر  بإغالق  الشارقة، 
بسباق الهجن يف العني بالتحكم اإللكرتوين بالناقة مصيحه، من 
منزله يف الشارقة، قاطعة بذلك خط االنرتنت بينه وبني الركيب 
اآليل بحجة أنّه قد حان وقت النوم وبارش مدرسه وعيون الولد 
الركيب  ويستمر  االتصال  يفقد  وفجأة  الشاشة،  من  بتعوره 
يف  وتطيح  الجمهور،  بإتجاه  تندفع  التي  مصيحة  اآليل برضب 
املُضمرين، واملشجعني من أبناء القبائل، رفساً ودهساً ودعساً، 

ال يُحمد ُعقباه.

 فّلطحة التفكري، وتقرير املصري      فّلطحة التفكري، وتقرير املصري
 بن كريشان
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ما زلت ال أفهم معنى هذا التعبري، أو باألحرى، أنا ال أفهم تعبري »الثورة بريئة« أصالً

ما هي هذه الثورة الربيئة؟
ومن قال بأّن الرباءة يجب أن تكون إحدى صفات الثورة أصالً؟ 

الثورة حكام ال تتحىّل بالرباءة، ال أريد أن أحلل فلسفياً الرباءة، وال قانونيّاً، وال شاعريّاً، ولكن تعريفات الرباءة تقرتن عادة بعدم 
فعل اليشء، أو حتى عدم التفكري ببغٍض تجاه فعٍل أو شخص.

والثورة ال متت بأّي صلّة لهذه املشاعر الطيبة من التسامح إىل إدارة الخّد األيرس التي ترتبط بالرباءة!

حتى ثورة غاندي، مل يكن فيها أّي براءة. فهو كان عازماً عىل إسقاط االستعامر ودفعه إىل الخروج من البالد. مل يكن غاندي ميازح 
الربايطانيني، ويحبّهم دون أي ضغينة. ومل يكن غاندي يثور دون إدراك ودون ضغينة ودون كراهيّة. براءة غاندي كانت بأنّه اختار 
أن ال يرّد عىل العنف بالعنف. من هذه الناحية هو بريء من الدماء التي ُسفكت، لكّن ثورته ليست بريئة من دماء من ماتوا 

ألجلها. 

الثورة حمراء، والرباءة بيضاء. أبيض الال يشء، أبيض الفراغ، أبيض الال لون. الثورة حمراء، أحمر الدماء، أحمر الغضب، أحمر القهر، 
أحمر القتال، أحمر النضال، أحمر الرفض حتى املوت.

فهل من املمكن أن نكّف عن التساؤل عاّم إذا كانت الثورات العربيّة بريئة؟ وهل من املمكن أن نكّف عن الحكم إنّها حتامً ليست 
بريئة؟ فهذا جدل »بيزنطي« ال يحمل أّي معنى. متاماً كالبحث عن آثار املؤامرة يف كل مكان. سواًء ضد الحكم أو ضد الشعب.. 
املؤامرة يسهل إيجادها إذا انطلقت من مبدأ أنّها موجودة. فالتدخالت األجنبيّة موجودة أينام كان، وكانت حتى زمن غري بعيد 
لصالح الحّكام العرب وليس لصالح الشعب، وما زالت إذا أمعّنا النظر يف معظم الحاالت. فهي تتدّخل اّوالً وفق  تتدخل غالباً 
مصالحها، ثم ثانياً وفق مصالحها املستقبليّة، ثم ثالثاً وفق مصالح أصدقائها الحاليني، ثم رابعاً وفق مصالح أصدقائها املحتملني، 

ثم.. فثم.. فثم آخراً وفق مصالح الشعوب وحقوقها.

كفانا تجّني عىل الشعوب وتحميلها ذنب التعامل مع الخارج.

بأّي حق ننتقد لجوءهم إىل الخارج؟ أليس الداخل هو من يثورون ضده؟ أليس الداخل هو من يضطهدهم منذ عقود؟ أليس 
الداخل هو من يرميهم يف السجون ألسباب ترتاوح بني سحنة ال تحلو لعنص األمن وبني املساس بشخص الدولة والتعّدي عىل كرامة 

الوطن؟ أليس الداخل هو من يقتلهم رّداً عىل مطالبتهم بأبسط الحقوق األساسية: مثل العيش الكريم وحريّة الرأي؟
الثورة ليست بريئة.. هذا صحيح.

األنظمة التي تحكم والتي ستحكم من بعدها ليست بريئة.. هذا صحيح.
الدول التي تدافع سواء عن الشعب أو عن النظام ليست بريئة.. وهذا أيضاً صحيح.
لكّن األطفال الذين ميوتون يف سوريا، هم أبرياء.. وهذا كّل ما يجدر بنا التفكري فيه!

الثورة ليست بريئة! الثورة ليست بريئة!
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سٌة أنِت    L’age Des Lumiere نبي الرحمة ُمقدَّ

ٍس أنِت كَحجٍر مقدَّ
ال أالمسِك حّتى أطهر

وال أقرب عينيِك
دون وضوٍء

وال شفيتيِك دون أن أسكر

سٌة أنِت ُمقدَّ
كقرآٍن تعّرى أمام النبّي

ومل يتكرب

دافئٌة مثل عباءة محّمد
جميلٌة كقّبة مسجد

كصوت الجرس يف برج كنيسٍة
كنداٍء يقول: الله أكرب

عاشٌق لكلامتِك أنا
كلامٌت تحّررين مثلام جربيل بكلامته

ر اإلسالم حرَّ

أحّبك كناسٍك يف معبد
اختىل بربّه فسجد وركع

صىّل وانحنى
وعبادته للّه قّرر

أحّبِك مثلام الرحمن يحبُّ
عباَده فال طغى عليهم هو وال تجرب

أحّبك وليس يل كالم آخر
ولن أقول لِك ما هو أكرث.

اقرؤوا ماذا قال الربوفيسور شارلز بولدن مدير وكالة ناسا للفضاء عن نبي الرحمة

)الشك بأن محمدا من اكرث الشخصيات العظيمة يف التاريخ بل هو أعظمها عىل االطالق 
النه نرش االسالم عن طريق املحبة والوئام والتسامح ورفض كل االغراءات التي أتيحت له يك 

ينرش دينه عن طريق السيوف والرماح ويكفي أنه قال يف حديث مشهور له )الجنة تحت 
ظالل الورود( وليس تحت ظالل السيوف كام روج أعداءه. كان محمدا انسانا رقيقا ومرهفا 
وحساسا اىل أقىص حد. وكان منظر قطرة من دم كافية الن تفقده وعيه عىل الفور حتى لو 

دم وزغة. محمدا وضع أكرب أساس من أسس التسامح التي مل يعرف لها العامل مثيال. كان 
يستمع ملنتقديه بصدر رحب وينافشهم بود ومحبة واحرتام لدرجة أنه اسس فرقة خاصة 

لتكريم كل من ينتقده أو يهجوه بشعر مثل كعب بن االرشف وعصامء بنت مروان وأم قرفة. 
أمل يقل محمدا » أمرت أن أحب الناس حتى يشهدوا أين رسول الله«؟؟

مالفت انتباهي بشدة هو ذلك التشابه الكبري اىل حد التطابق بني محمد وبوذا. فلقد كان 
محمدا زاهدا جدا يف ملذات الحياة. مل يخلص اال المرأة واحدة يف حياته حيث أحبها حبا جام 

وهي خديجة اىل درجة أنه رفض أن يرتبط أو ينكح أي امرأة غريها بعد موتها. لقد تزوجها 
محمدا رغم أنه كان غنيا جدا وكان سيدا من سادات قريش بينام كانت خديجة مجرد خادمة 
يف بيته. هل يوجد تواضعا أكرث من هذا؟؟ أتيحت ملحمد فرصة سانحة الن يستغل نبوته لغزو 

االمم االخرى وسبي نساءها واالستيالء عىل أموالها ولكنه رفض ذلك بشدة تعففا وانسانية 
ورحمة, رفض محمدا نرش االسالم بالسيف وأوىص أتباعه بنرشه عن طريق املحبة. حيث اعترب 
أن استعامل القوة هو دليل عىل ضعف الحجة واليقوم به اال االنبياء الكذبة. يكفي أنه سامح 

بني قريظة عن بكرة أبيهم عندما خانه نفر منهم رغم أنه كان بامكانه أن يبديهم عن بكرة 
أبيهم. ( انتهى االقتباس

املصدر: غري متاح الننا خري أمة أخرجت للناس والنكذب عىل أحد ولهذا يجب عليك أن 
تصدق هذا الكالم واال فانك منافق واملنافقني يف الدرك االسفل من النار ياجاهل

 دلري يوسف

33 32



منذ عرشة أعوام، وبشجاعة العرشين عاٍم التي كنت أمتلكها، مل أتواىن عن إعالن إلحادي أمام 
كّل الناس دون أّي تردد أو خوف. دامئاً كنت أتلقى اإلجابات نفسها ورّد الفعل نفسه، وهو 

أنّني مع الوقت والنضج سوف أكتشف صدق وروعة اإلميان.

اليوم وبعد كّل هذه السنوات امتنعت عن خوض هذا النقاش مع معظم الناس ولكن ما زلت أسأل وأجيب نفيس ملاذا اإللحاد؟؟؟ 
ولإلجابة ال أعرف من اين أبدأ أو من أين أنتهي، فاملوضوع له تشعبات ال تحىص. طبعاً األساس متعلّق بعدم االقتناع املطلق بأّي 
فكرة غيبية تّم طرحها من كّل األديان، ولكن بسبب والديت ضمن أرسة ومجتمع مسلم فالتعاطي مع اإلله اإلسالمي له األولوية 
دامئاً يف حواري الداخيل، وأنا ال أريد طرح املوضوع من ناحيته العلميّة رغم اقتناعي العميق بكّل ما توصل إليّه العلم يف تفنيد 

الخرافات الدينيّة عن أصل اإلنسان واألرض وقريباً الكون.

لكن ما يهمني هو الجانب األخالقي لفكرة الدين اإلسالمي ال سيام من منطلق كوين امرأة. يف البداية أنا متأكدة بعدم وجود هذا 
الرب املتمدد بكّل عنجهيّة وتسلط عىل امتداد هذه السامء الشاسعة.  وبصاحة ال يوجد لدي أي ذرة فضول للبحث عن خالٍق 
لهذا الكون. يف حال وجوده فأنا ال مانع  لدّي بالتعرف عليه إذا أراد ذلك وبطريقة مبارشة أّي دون لعبة االختباء الطفوليّة التي 
مازال ميارسها منذ آالف السنني وأُفّضل أن يكون اللقاء مبوعد مسبق. وبشكٍل عام أنا أعتقد بإحتامل وجود  مجموعة من الخالقني 

ناجح هو  أي عمل  أكرث ألّن  كإحتامل منطقي 
عىل  املؤمنني  وإرصار  جامعي.  جهد  حصيلة 
فكرة الوحدانيّة هو من أكرب ثغرات هذا الدين، 
ال  تطبيقات  فيه  الــذي  الــذيك  هاتفي  فمثالً 
تحىص ال يشبه الهاتف الذي اخرتعه غراهام بّل 
منذ سنني طويلة، أّي أّن كّل جهد إبداعي هو 

حصيلة تراكميّة وجامعيّة.

محصلة كالمي أنّه ال يوجد لدي إميان بهذا الرب 
وال حتى الفضول ملعرفته. طبعاً كنت استطعت 
أن أحيا هانئة ومرتاحة دون أّي إميان أو فضول 
كان  ولكن  الرتهات  هذه  وكّل  الخالق  تجاه 
هناك مشكلة كبرية اسمها )محمد( فهذا الرجل 
قام بقلب حيايت وحياة ماليني النساء منذ مئات 
السنني وحتى اآلن، فبالوقت الحايل ال أستطيع 
أو  قانونيّة  أو  اجتامعيّة  مشكلة  أي  أواجه  أن 
حتى عاطفيّة دون أن يكون محمد ورائها، فأيب 
باسمي  البيت  بتسجيل  وفاته  قبل  مثالً  هرع 
ألنّني فتاته الوحيدة ووفق رشيعة محمد فأنا 
هذه  ولوال  أيب  ألرث  الكافيّة  باألهليّة  أمتتع  ال 
الخطوة لقاسمني املرياث أوالد عمومتي الذين 
عند مرض أيب الطويل مل نرى معظمهم، وعىل 
مّر السنني كنت بحاجة الستعارة ذكور العائلة 
من أجل تعامالت قانونيّة تافهة، ال أستطيع أنا 
أنّني ذات  التوقيع عليها فقط كوين أنثى رغم 
وطبعاً  عائلتي،  يف  االعىل  العلمي  التحصيل 
السبب محمد، الذي أشعر بأنّه يتحكم مبصريي 

رغم موته منذ مئات السنني فحتى عالقايت العاطفيّة كانت تصطدم بصخرة االختالف الديني. فمع قلّة امللحدين الذكور وعدم توافر 
االنرتنت ومواقع التواصل االجتامعيّة منذ عدة سنوات كان قدري الدائم االلتقاء مع املتدينني. طبعاً هناك عالقات تم تصفيتها من 
الحديث األول عن الدين، وحتى عندما اقنعت نفيس مبزحة اسمها التعايش مع شخص ال يشبهني فكريّاً قضيت سنوات طويلة 
من الصدام الفكري واألخالقي مع شخص يعتقد أنّه من الطبيعي أن يتابع محاوالت هدايتي إسالميّاً بينام من املعيب أن أفكر 
بإقناعه بإلحادي ألّن أفكاري طبعاً خاطئة. من املؤكد أّن هذه الخالفات ظهرت بعد الزواج ألّن املسلم ال يتواىن عن الكذب )املربر 
بأحاديث نبويّة( للوصول إىل أّي يشء يريده وطبعاً قدوته بهذا املوضوع )وغريه من املزايا الذكوريّة( هو محمد، الذي بالفعل قصة 

حياته مخجلة ملن يريد أن ينظر لها بقليل من اإلنسانيّة واألخالقية، وال سيام مسائل تعدد الزوجات والسبايا وغريه.

 طبعاً قد يقفز اآلن شخص ما )مسلم طبعاً( ويقول الزواج املتعدد أفضل من الخيانة، ال يا عزيزي الزواج الثاين هو خيانة تحت 
غطاء رشعي فقط والنتيجة واحدة، بل عىل العكس أعتقد أّن من يخون زوجته بالرّس هو شخص، طبعاً خائن، لكن مهتم ولو قليالً 
مبشاعر زوجته ويحاول بشتى الوسائل أن ال تعرف. بينام الذي يتزوج ملرة ثانية وثالثة فهو يخون زوجته فكريّاً وجسديّاً وعاطفيّاً 
وبكّل وقاحة، دون أّي مراعاة ملشاعرها وتحت غطاء رشعي وهمي قّدمه له محمد منذ مئات السنني، طبعاً بعد العالقات والزواج 

تواجه املرأة مشكلة تربية أطفالها يف مجتمع إسالمي.

األم  تكريم  عن  املعسول  الكالم  وكلُّ  عصفورة.  أو  قطة  أّي  عن  أطفالها  حياة  يف  ومكانتها  دورها  يختلف  ال  اإلسالم  يف  األم   
وعود  إال  ما هي  أقدامها  تحت  الجنة  وأّن 
وأوهام ألنّه عىل أرض الواقع األم هي مربية 
أو  لها اي دور وصايئ  ألطفالها فقط وليس 
من  ذكر  أّي  ويستطيع  حياتهم  يف  قانوين 
عائلة األب أن يتصف بأمور أطفالها قانونيّاً  
أّي يشء  أو يعرف عنهم  يراهم  لو مل  حتى 
مطار  أي  أن متر من  تستطيع  ال  األم  بينام 
أطفالها  من  طفل  أي  مع  إسالمي  أو  عريب 
دون موافقة ووصايّة ذكر من أقارب الطفل 
حتى لو كان هذا الويص عمره مثانية عرش 
سنة. طبعاً السبب محمد، الذي منذ مئات 
السنني وعد األم بالجنة ولكنه مل يسمح لها 

بالوصايّة عىل أبنائها عىل أقل تقدير.

طبعاً، أنا كامرأة مسلمة الوالدة مررت بكّل 
لذلك  سابقاً،  عنها  تحدثت  التي  املراحل 
مامرسة  عن  امتنعت  طويل  زمن  ومنذ 
حواري الداخيل: ملاذا اإللحاد؟ ألّن األجوبة 
فبغض  نهائيّاً   ومحسومة  واضحة  أصبحت 
العلميّة  والــرباهــني  الــدالئــل  عن  النظر 
أنا ببساطة  مع كّل األديان.  املتناقضة متاماً 
الرب  أحتقر. وصورة  مبا  اإلميان  أستطيع  ال 
التي رّوجها محمد غري جديرة باالحرتام وال 
مئات  فمنذ  لذلك  األشكال  من  شكل  بأّي 
امرأة  هناك  سيكون  اليوم  وحتى  السنني 
به  خّصها  الذي  التكريم  لبشاعة  انتبهت 

محمد فاختارت اإللحاد.

منذ مئات السننيمنذ مئات السنني
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ُخرافة الّصراط املستقيم و تقّليد اإلسالم للزرادشتّية

َاَط املُستَِقيَم«  تقول فاتحة القرآن »إهِدنَا الصرِّ
فام هو ذاك الصاط؟ جاء يف سورة الحديد

»يَْوَم يَُقوُل الُْمَناِفُقوَن َوالُْمَناِفَقاُت لِلَِّذيَن آَمُنوا انْظُُرونَا نَْقتَِبْس 
بَيَْنُهْم  فرَُضَِب  نُوراً  فَالْتَِمُسوا  َوَراءَكُْم  ارِْجُعوا  ِقيَل  نُورِكُْم  ِمْن 
الَْعَذاُب  ِقبَلِِه  ِمْن  َوظَاِهرُُه  الرَّْحَمُة  ِفيِه  بَاِطُنُه  بَاٌب  لَُه  ِبُسوٍر 
أَنُْفَسُكْم  فَتَْنتُْم  َولَِكنَُّكْم  بىََل  قَالُوا  َمَعُكْم  نَُكْن  أَلَْم  يَُناُدونَُهْم   *
َوَغرَّكُْم  اللَِّه  أَْمُر  َجاَء  َحتَّى  اأْلََمايِنُّ  َوَغرَّتُْكُم  َوارْتَبْتُْم  َوتََربَّْصتُْم 

ِباللَِّه الَْغُروُر * }الحديد:13، 14{.

كام جاء بالحديث الصحيح
)..... ويرضُب جرس جهنم، قال رسول الله صىل الله عليه وسلم: 
سلم.  سلم  اللهم  يومئذ:  الرسل  ودعاء  يُجيز،  من  أول  فأكون 
السعدان(.  رأيتم شوك  أما  السعدان،  مثل شوك  كالليب  وبه 
قالوا: بىل يا رسول الله، قال: )فإنّها مثل شوك السعدان، غري 
بأعاملهم،  الناس  فتخطف  الله،  إال  قدرعظمها  يعلم  ال  أنّها 
إذا فرغ  ينجو، حتى  املخردل، ثم  املُوبق بعمله ومنهم  منهم 
النار من أراد  الله من القضاء بني عباده، وأراد أن يخرج من 
الله، أمر املالئكة أن  أن يخرج، ممن كان يشهد أن ال إله إال 

يُخرجوهم.....(
صحيح  املصدر:  البخاري-  املُحِدث:  هريرة-  أبو  ــراوي:  ال

البخاري- الصفحة أو الرقم: 6573
خالصة حكم املحدث: ]صحيح[

إذن الصاط كام نري هو جرس منصوب عىل منت جهنم، بني 
الجنة والنار. ميّر الناس عليّه عىل قدر أعاملهم، فمنهم من ميّر 
ومنهم من مييش مشياً،  كالربق،  ميّر  ومنهم من  البص،  كلمح 
ومنهم من يزحف زحفاً، ومنهم من يُخطف ويُلقى يف جهنم، 

فمن مّر عىل الصاط دخل الجنة.

نُكْم إاِلَّ َوارُِدَها كَاَن َعىَل َربرَِّك َحتاْمً  وكام يقول القرآن: )َوإِن مرِّ
نََذُر الظَّالِِمنَي ِفيَها ِجِثيّاً( ي الَِّذيَن اتََّقوا وَّ ْقِضيّاً ثُمَّ نَُنجرِّ مَّ

واملراد بالورود هنا املرور عىل الصاط

الصورة املصاحبة للمقال إنّها جرس Chinvat، »جرس للحكم« 
أو »جرس عىل شكل شعاع« يف الزرادشتيّة والديانة الزرادشتيّة 
تُنسب إىل مؤسسها »زرادشت« وهي ديانة إيرانيّة قدمية من 
االف  ثالثة  منذ  تأسست   ، العامل  يف  املوحدة  الديانات  أقدم 
وخمسامئة عام )3500 ( عام، وحسب الزرادشتيّة فإّن الجرس 
هو فاصل بني عامل األحياء وعامل األموات. ميّر الجميع عرب هذا 
الجرس عند الوفاة. فإذا كان الشخص من األرشار، سيضيق عليه 
الجرس ويخرج شيطان ليسحب روحه إىل مكان العقاب األبدي 

قبيحاً. قال: ما أننت ريحك! قال: كذلك كان عملك منتناً. قال: 
ما أدنس ثيابك! فيقول: إّن عملك كان دنساً. قال: من أنت؟ 
قال: أنا عملك. قال: فيكون معه يف قربه، فإذا بُعث يوم القيامة 
قال له: إيّن كنت أحملك الدنيا باللذات والشهوات فأنت اليوم 
تحملني، فريكب عىل ظهره فيسوقه حتى يدخله النار، فذلك 

قوله }يحملون أوزارهم عىل ظهورهم{.

ليس هذا فحسب بل جاء أيضاً يف نفس الكتاب السابق صـ 11:
انبثق  إنّه قبيل خروج زرادشت -من بطن أمه- بلحظات   ..«
له  فرحت  بوراشاسب،  بيت  من  اللمعان  شديد  إلهي  نور 
ويف  مبيالده  يُبرش  صوت  سمع  السامء  حولها  ومن  الطبيعة، 
هذا الوقت ويف داخل غرفة الوالدة املضاءة بالنور اإللهي خرج 

ه ....«  الطفل زرادشت للحياة وهو يضحك مبلئ ِفيْ

طابق هذا ماجاء عن ميالد محمد
الله  صيل  النبي  أَم  إّن  الصحيحة  األحاديث  يف  جاء  حيث   «
وذلك  الشام  قصور  فأضاء  منها  يخرج  نوراً  رأت  وسلم  عليه 
الله  الله صىل  الله عليه وسلم. فقال رسول  عند والدته صىل 
عليه وسلم »أنا دعوة أيب إبراهيم وبرشى عيىس ورأت أُمي إنّه 

يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام«

جاء أيضاً بنفس املصدر السابق صـ 19:
» ... واصل زرادشت دعوته لقومه بال كلل، يدفعه حامس متقد 
ويقني راسخ بنص اإلله له ولدينه، وتوالت علّيه األيام والشهور 
صاغية،  آذاناً  يجد  فلم  واآلخرة  الدينا  بخري  الناس  يُبرش  وهو 

فوقف ذات يوم مناجياً ربّه مبناجاة يصف فيها حالته:
النبالء  إّن  أذهــب،  البالد  أّي  وإىل  أهــرب،  من  إىل  ياآلهي 
والعظامء قد انصفوا عني، ومل يستمع أحد من عامة الشعب 
إىل قويل حتى هؤالء األفاكوزن حكام البالد الدّجالون، أرشدين 

كيف أحظى برضاك وكيف أظفر بهداك ....«

نجد هذا مشابه متاماً لحال محمد حني أُخرج من مكة حيث 
طُرَِد طرداً ورُشَِد ترشيداً، فإلتجأ إىل الطائف فقابلوه بالتكذيب 
والجحود وتهاوت عليه الحجارة واألذى والسّب والشتم فقال:

»اللهم إيّن أشكو إليّك ضعف قويت، وقلّة حيلتي، وهواين عىل 
الناس، أنت أرحم الراحمني، ورب املستضعفني، وأنت ريب، إىل 
من تكلني؟ إىل قريب يتجهمني، أو إىل عدو ملكته أمري، إن 
مل يكن بك عيّل غضٌب فال أبايل، غري أن عافيتك هي أوسع يل، 
أعوذ بنور وجهك الذي أرشقت له الظلامت، وصلح عليه أمر 

وإذا كان الشخص من األخيّار سيتسع الجرس مبا فيه الكفاية 
الصالح  الزرادشتي  بعدها  سالم،  بكل  الشخص  هذا  ليعرب 
سيخلد يف الجنة إىل جانب زرادشت يف حني أّن الرشير سيخلد 

يف النار إىل جانب الشياطني.

املاحي  للشفيع  والزرادشتيّة«  »زرادشت  كتاب  يف  أيضاً  جاء 
أحمد- قسم الدراسات اإلسالميّة:

»فالروح التقيّة تقابلها فتاة يف غاية الحسن يف القرب، وترسد كّل 
أنِت؟  التي فعلتها بحياتها، ويسألها امليت من  الخرييّة  االمور 
إىل  الروح  ملرور  يسمح  هذا  وبعد  الصالح  عملك  أنا  فتجيب 

الجرس )ويف اإلسالم الصاط املستقيم كام سبق(
املنظر،  بشعة  شمطاء  عجوز  فيستقبلها  الرشيرة  الروح  أما 

فيسألها امليت من أنِت؟
فضيّق  الجرس  اىل  تأخذه  ثم  اليسء،  عملُك  أنا  عليه  فتجيب 
وتُصاب  الروح  فتخاف  الشعرة  من  أدق  يصبح  حتى  أمامها 
بالفزع والهلع، وترتنح مييناً وشامالً حتى تسقط اخرياً بالهاوية 

وتتعذب إىل يوم القيامة!!«

وهذا ما جاء باالسالم!
}يا  قوله  يف  السدي  عن  حاتم  أيب  وابن  جرير  ابن  وأخــرج 
من  ضيعنا  قال:  فيها{  فرطنا  ما  }عىل  ندامتنا  قال:  حرستنا{ 
عمل الجنة }وهم يحملون أوزارهم عىل ظهورهم{ قال: ليس 
من رجل ظامل ميوت فيدخل قربه إال جاءه رجل قبيح الوجه، 
الريح، عليه ثياب دنسة، حتى يدخل معه  اللون، مننت  أسود 
القرب، فإذا رآه قال له: ما أقبح وجهك! قال: كذلك كان عملك 

لك  سخطك،  يب  يحّل  أو  غضبك،  يب  ينزل  أن  واآلخرة،  الدنيا 
العتبى حتى ترىض، وال حول والقوة إال بك.«

هذا ليس كلُّ يشء، بل نجد العديد من التشابهات بني اإلسالم 
فعله  ما  فعل  اإلسالم  رسول  محمد  أّن  فنجد  والزرادشتيّة 
زرادشت مؤسس الزرادشتيّة حيث انطلق »زرادشت« إىل جبل 
الحكمة، وظّل  لبيته حتى يكتسب  يعود  أال  »سابالن«، وعزم 
هناك وحيداّ يفكر لشهور لعلّه يجد تفسرياً للخري والرش، وذات 
به  وإذا  فوقه،  يسطع  نوراً  رأى  الجبل  عىل  واقف  وهو  مرة 
السامء  ليقود زرادشت إىل  املالئكة، قد جاء  »فاهومانا« كبري 
النبوة،  بأمر  تكليفه  إىل  ويستمع  الرب،  لقاء  برشف  ليحظى 
فصدع باألمر، ثم قال بعدها: سأنزل إىل الناس، وأقود شعبي 
باسم أهورامزدا من الظالم إىل النور، ومن الشقاء إىل السعادة، 

ومن الرّش إىل الخري.
متاماً كام حدث مع محمد!! 

الشهادتني  ينطق  أن  يجب  الزرادشتيّة  إىل  الدخول  يريد  من 
ويتغتسل ويتطهر »أشهد بأيّن مؤمن بالله الخرّي الغني، وأتبع 
من  اإلســالم  يف  ملا  متاماً  مطابقًة  الكريم«  رسوله  زرداشــت 
الله«  رسول  محمداً  وأّن  الله  إال  إله  ال  أّن  »أشهد  الشهادتني 

وأيضاً يجب أن يتطهر ويغتسل من يريد الدخول باالسالم!

ليس هذا وحسب بل نجد أيضاً يف الزرداشتيّة مالئكة تسجل 
أعامل اإلنسان منذ بلوغه حتّى مامته مشابهة متاماً ملا يحدث 
يف اإلسالم حيث أنّه يوجد مالكني »رقيب وعتيد« يسجالن كلَّ 

يشء!
وبعد اعتناق الزرداشتيّة يحرّم عليه االرتداد وأال يُقتل ويُعاقب 

باإلعدام ويف اإلسالم )من بدل دين فقتلوه(!!
ورشب  الربا  تُُحرم  أنّها  كام  السارق  يّد  تُقطع  الزرادشتيّة  يف 

الخمور واللواط والرسقة والكذب واالنتحار!
فصِل اللهم عىل زرادشت وآله وسلم! 

Don Murte   بيت الوجدان الثقايف

-------------------------------------------------

املصادر:

 Chinvat مقال ويكيبديا باللغة الفارسيّة: زرتشتيّة ، زرادشت، جرس

زرادشت والزرادشتيّة للشفيع املاحي أحمد

قصة الديانات لسليامن مظهر

األديان الحيّة نشوؤها وتطورها ألديب صعب

ُخرافة الّصراط املستقيم و تقّليد اإلسالم للزرادشتّية
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إكسرياحلياة وجواسيس اهلل – تناقضات يف املوروث الدينيإكسرياحلياة وجواسيس اهلل – تناقضات يف املوروث الديني

مقدمة ومدخل:

كاملعتاد كلام دققنا النظر يف النصوص الدينيّة باختالف أنواعها 

نجد تناقضات صارخة يف منطقها. فقوٌل ما يف نٍص ُمعني تجّده 

يتعارض ويتناقض مع منطِق نٍص آخر. وطبعاً من ينظر لهذه 

يخاف  ألنّه  أبداً  فيها  األخطاء  يكتشف  لن  بقدسيّة،  النصوص 

العيوب  يُخفي  يقولون  كام  الحب  وألّن  صحتها،  إنكار  من 

من  أعىل  هي  بل  الحب  درجات  أعىل  يل  بالنسبة  والقدسيّة 

الحب األعمى. يف السطور التالية سأبنّي رّسين خطريين، الرّس 

األول مل يكتشفه األطباء وال علامء األحياء وال صيادلة األدويّة 

والكيمياء حتى اليوم وهو )إكسري الحياة األبديّة( أي أن تعيش 

الله(  لجواسيس  )مضاد  الثاين  والرس  دون موت.  الحياة  هذه 

حيث سيمنع هذا املضاد جواسيس الله من تسجيل أي بيانات 

تخرتق خصوصيتك ولن يجد الله أعاملك مكتوبة يف أّي مكان 

حتى يقرأها.

املُعطى1:

الزهري  عن  معمر  أخربنا  الله،  عبد  أخربنا  مقاتل،  ابن  حدثنا 

عن عبيد الله بن عبد الله أنّه سمع ابن عباس ريض الله عنهام 

الله  الله صىل  يقول: سمعت رسول  أبا طلحة  يقول: سمعُت 

فيه كلب وال صورة  بيتاً  املالئكة  تدخل  يقول: ال  عليه وسلم 

متاثيل. »رواه البخاري«.

 

املُعطى2:

َربرُِّكْم  إىَِل  ثُمَّ  ِبُكْم  وُكرَِّل  الَِّذي  الَْمْوِت  َملَُك  يَتََوفَّاكُْم  »قُْل 

تُرَْجُعوَن« )السجدة:11(

- ُهنا تصيح بأّن ما يُسمى بـ )ملك املوت( هو سبب فقدان 

اإلنسان لحياته ويصبح حينها ميتاً.

أَنَّ  اآْليَة  َهِذِه  ِمْن  »الظَّاِهر  كثري:  ابن  تفسري  من  اقتباس   -

ِمْن  الُْمتَبَاَدر  ُهَو  كَاَم  الَْماَلئَِكة  ِمْن  ُمَعنيَّ  َشْخص  الَْمْوت  َملَك 

يِف  َي  ُسمرِّ َوقَْد  إِبْرَاِهيم  ُسورَة  يِف  رُه  ِذكْ م  الُْمتََقدرِّ الرَْبَاء  َحِديث 

بَْعض اآْلثَار بعزرائيل َوُهَو الَْمْشُهور قَالَُه قَتَاَدة َوَغرْي َواِحد َولَُه 

أَْعَوان َوَهَكَذا َورََد يِف الَْحِديث أَنَّ أَْعَوانه يَْنتَِزُعوَن  اأْلَْرَواح ِمْن 

َسائِر الَْجَسد«.

املُعطى3:

»إْن كُلُّ نَْفٍس لاََم َعلَيْها حاِفٌظ« )الطارق:4(

- أغلب رجال الدين واملفرسين يقولون أّن هذا النص يتحدث 

عن ملكني اثنني، أحدهم عن ميني اإلنسان والثاين عن يساره. 

وظيفتهام تسجيل ما يقوم به اإلنسان من أفعال وأقوال. َملَُك 

اليمني مسؤول عن تدوين الحسنات، وَملَُك اليسار مسؤول عن 

تدوين السيئات. حيث يستفيد الله من هذه املعلومات ليك 

يعلم هل أنت من أهل النعيم أم الجحيم.

َعلَيْك ِرزْقَك  - اقتباس من تفسري القرطبي: »َحَفظَة يَْحَفظُوَن 

َوَعَملَك َوأََجلَك«...... »َوقَاَل أَبُو أَُماَمَة: قَاَل النَِّبّي َصىلَّ اللَّه َعلَيِْه 

َوَسلََّم: )وُكرَِّل ِبالُْمْؤِمِن ِمائَة َوِستُّوَن َملًَكا يَُذبُّوَن َعْنُه َما لَْم يَْقِدر 

َعلَيِْه ِمْن َذلَِك الْبََص، َسبَْعة أَْماَلك يَُذبُّوَن َعْنُه، كَاَم يَُذبُّ َعْن 

َعنْي  طَرْفَة  نَْفسه  إىَِل  د  الَْعبْ وُكرَِّل  َولَْو  بَاب.  الذُّ الَْعَسل  قَْصَعة 

يَاِطني.( اَلْختَطََفتُْه الشَّ

      

االكتشافات الفريدة من نوعها:

إىل كّل إنسان عىل وجه الكرة األرضية إن أردت )إكسري الحياة 

األبدية( وأن تعيش دون موت. وإن أردت )مضاد لجواسيس 

حياتك،  خصوصيّة  ويخرتق  الله  عليك  يتجسس  ال  وأن  الله( 

فكّل ما عليك فعله هو أن تقوم برتبية كلب لطيف يف منزلك، 

وأن تعلّق صور أرستك وأصدقائك وأحبابك عىل جدرانه، وتضع 

متاثيل جامليّة تزيّن بها زواياه. حينها لن يستطيع ملك املوت 

أن  الجاسوسني  امللكني  يستطيع  ولن  حياتك،  عىل  يقيض  أن 

يّدونا أفعالك وأقوالك لصالح الله.

Saudi Anti-Myth
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السؤال الذي حريين عندما كنت مسلمة كان 
أي  يف  األنتصار  املسلمني  يستطع  مل  »ملــاذا 
معركة حديثة حصلت؟« وتفاجأت أن الجواب 

يكمن يف أن السؤال يجب أن يتحول للتايل :

املستقبل  يف  أبداً  املسلمني  ينتص  لن  »ملاذا 
؟؟؟؟«

فالجواب   . الجواب  بساطة  من  وتفاجأت 
. ألنهم ال ميلكون يشًء مهام لإلنتصار  بسيط 

وهو )العلم( .

طيار  بدون  طائرات  يستعمل  اآلن  الغرب 
يوم  وكل  القاعدة  فلول  و  فــران  إلصطياد 
نسمع عن مقتل العرشات منهم و بدون حتى 

ان يستعملوا طياراً لقياده الطائرة .

وعام قريب لن يلزم أن يصل أحد من جنود 
الغرب للقتال .

فقط حرب إلكرتونيه .

كيانه  تهدد  قد  بحرب  الغرب  دخل  لو  حتى 
فيكفي أن يستعمل قنبله نووية واحدة ترجع 

األمة اإلسالمية التي تقاتله ألف سنة للوراء .

ولكن قد يسأل سائل: واملسلمني أيضاً سوف 
يطوروا أسلحة مثيلة باملقابل .

الجواب معروف وهو اإلستحاله . ألن  وطبعاً 
يؤمنون حقاً  أفراد( ال  )كأمة وليس  املسلمني 

بالعلم والعمل .

قد تجد طبيباً هنا أو مهندساً نابغاً هناك ممن 
يتقن عمله ويعلم جيداً يف مجال عمله لكن 
والتكنولوجيه  العلمية  القاعدة  تلك  تجد  لن 
الزخمة التي متد املجتمع بالتطورات العلميه 

واألبحاث الالزمة لإلخرتاعات .

من  ال؟  وملا  أيضاً  قائل  يقول  سوف  وهنا 
باإلرادة  اإلسالمي  املجتمع  يصبح  أن  املمكن 
ومتطور  دميوقراطي  علمي  مجتمع  الجامعية 
العلمي  والبحث  التفكري  ويشجع  ومنفتح 
“صح  اقول  وهنا  والتجهيل  التلقني  ويرفض 
هذا ممكن جداً ”وأكمل قائلة “ ولكنه بذلك 
أصبح مجتمع علامين متطور مثل بقية العامل 
املتحرض وليس مسلامً وال يلزمه أن ينتص عىل 
أحد فال يهم الدمنارك أن تنتص عىل الرنويج 
وال كندا عىل أمريكا وال اليابان عىل املانيا بل 
وإقتصادهم  أنفسهم  لتطوير  الجميع  يعمل 

وبقيه العامل.

ملاذا لن ينتصر املسلمني ابدا يف يوم من االيام أو املستقبل ؟؟؟؟ ملاذا لن ينتصر املسلمني ابدا يف يوم من االيام أو املستقبل ؟؟؟؟  نورين عقيل

بإمكانك أيّها املستبد:
بإمكانك أن تدوس األزهار، وأن مُترغها بالرتاب، أو أن تقتلعها لترتكها متوت، أن تقطع نسلها، أن 
تعتقلها وتضعها باملكان الذي تريد، ثم تُفرج عنها أو ال تُفرج، أن تقطعها إرباً إربا، وأن تسبها 
باأللفاظ التي تريد، وأن تطعن يف غاياتها أو يف طهارتها وقيمها، بإمكانك قطع املاء والغذاء 
لتخفي  البحر  يف  رميها  أو  سجائرك،  بعقاب  األزهار  بحرق  التسيل  وبإمكانك  عنها،  والضوء 
جرامئك، بإمكانك جلد األزهار ليَل نهار، بإمكانك نزع جذورها وبذورها مراراً وتكراراً، أو أن 
ترشها باملبيدات، أو بالغاز السام، أو أن تقتلها بالوسيلة التي تحب، بالرصاص أو بالقذائف، 
بإمكانك أن تضعها عىل الكريس األملاين أو عىل بساط الريح أو ضمن الدوالب، بإمكانك زرع 
األشواك بينها أو الرتويج ألشجار الشوك عىل أنّها أجمل وأطيب رائحة، بإمكانك فعل ما تشاء 
فاألمر بيدك اآلن. ولكنك لست سوى عاصفة عابرة، طارئة عىل الزمان واملكان. وحتامً حتامً 

حتامً، وحتامً، لن تؤخر قدوم الربيع.
ألكسندر دوبتشيك
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ال أدري إن كان سقوط التفاحة باعثاً إلكتشاف قانون الجاذبية، 
فكثري من األمور تبدأ بسخرية الذعة، تلتقطها عني ناقدة، ثم 

تؤول إىل حقيقة جديدة ال يأتيها الباطل..

القرن 19(،  )يف  النهرين  لوادي  املسامرية  اللغة  إكتشاف  قبل 
تاريخاً  بإعتبارها  القديم  العهد  ألسفار  تنظر  أوروبــا  كانت 
حقيقياً للعامل. وما أن بدأت رحلة فك شيفرة ألواح بابل وآشور 
وأوغاريت، وما سبقها من نقوش مصية، حتى تكشف غطاء 
القصص التورايت وبانت عوراته ومدى إرتباط مقدسه مبيثولوجيا 

الرشق القديم..

مع نهاية القرن العرشين وبعد قرن من التنقيب األركيولوجي 
فعلوم  البيضاء،  الراية  الكثري  رفع  فلسطني،  أرض  ونبش 
األركيولوجيا أثبتت أسطورية عص اآلباء )بني 1800ق.م و970 
التي حبكت خيوطها مع األب  تهافت روايته،  ( وأثبتت  ق.م 
كنعان،  وإقتحام  موىس  بقيادة  مص  من  الخروج  ثم  إبراهيم 
وصوالً للمملكة املوحدة لداوود وسليامن )يهودا والسامرة فيام 

بعد(.

فكل هذه األحداث أصبحت تراثاً قصصياً أنتجته مخيّلة الكهنة 
)اآلكادي  القديم  اللغوي  الرتاث  عىل  التعرف  لكن  والكتبة. 
مرحلة  يف  اللسانيات  علوم  أدخل  ..إلخ(  واألرامــي  واملصي 
معرفية شائكة. و أسقطها أحياناً يف دوائر تأولية مغلقة.. وذلك 
البحث.  ذهنية  عىل  نفسها  فرضت  خاطئة  مقدمات  بسبب 
الهويت،  بهاجس  مسكونني  كانوا  األوائل  الباحثني  من  فكثري 
حبيسني  أو  وتأكيد جغرافيته  املقدس،  الكتاب  حقيقة  إلثبات 
حتى  املقدسة..  الزمنية  الحقب  وهيمنة  الكرنولوجي  للنسق 
نيوتن نفسه مل يكن قادرا عىل تحدي فكرة خلق العامل بستة 
أيام، وال غاليله الذي إرتجفت مفاصله عندما واجهته املحكمة 
بقصة يشوع وإقتحامه لكنعان، وكيف أوقف الله الشمس يف 

السامء. وهذا دليل عىل بطالن نظريته.

طريقها  شقت  املقارنة  وبحوث  اللسانيات  علوم  أن  املهم 
بوعورة.. وإختصاراً أود يف هذه املطالعة التوقف عند محطات 
لغوية رصفة، تتناول ظاهرة املكونات والدالالت لألسامء املهمة 
التي تناولها الرتاث املقدس )اليهو ـ مسيحي واإلسالمي( ففيها 
يقبع جزء مهم من آلية الرسد األسطوري، ورمبا يكشف بدون 
عناء كيف َوظّفت الرواية تلك األسامء ]أغلب الظن أنها ألقاب 
القصصية  الدراما  بناء  أثناء  الحكواتية(  أو   ( الكتبة  أطلقها 

لألديان[.

األسامء يف الرتاث اليهو ـ مسيحي:
النظر ملياً يف األسامء التي أطلقها العهد القديم عىل الشخصيات 
حقباً  وتغطي  جداً  كثرية  ألنها  طويالً  بحثاً  تستحق  املقدسة، 
زمنية مختلفة، لكن روابطها اللغوية والداللية )السيامنتية( مع 
منها  فكثري  لتأويلها،  عبقرية  تحتاج  ال  القدمية  املرشق  لغات 
جغرافية  بيئة  أو  مبهنة  ترتبط  أو  لإلله،  منذورة  مركبة  أسامء 
أو تقرتن بصفات جسامنية أو معنوية. والكثري منها ُدمج مع 
اإلله البابيل الكنعاين »إيل« كإرسائيل وميخائيل.. والبداية تشري 
إىل سياق قصيص توليفي، ففي سفر التكوين نعلم أن الله أمر 
أو  )الكثريين(  ]أب  »إبراهيم«  ليصبح  إسمه  بتبديل  »ابرام« 
بالتأكيد نحن ال منلك وثائق دامغة حول هذا اإلتصال  األمم[ 

اإلبراهيمي باإلله.

تسميته  متت  الله(  )سمع  إسامعيل«   « إبنه  أن  امللفت  لكن 
أيضا من قبل املالك شخصياً، الذي سمع إستغاثة أمه »هاجر« 
الهولندي  أمثال  أن  بيد  عليها.  قلبه  فرّق  الربية،  يف  املصية 
راينهارد دوزي )1( وقفوا عند إشارة توراتية، تحدثت عن رحيل 
امللك شاوول  أيام  اإلثني عرش(  اإلسباط  أحد   ( سبط شمعون 
دعته  اإلشــارات  وهذه  الحجاز،  أرض  يف  وإقامتهم  وداوود، 
لإلعتقاد بأن قصة إسامعيل )أو إشمعيل( وهاجر التوراتية هي 
آل  رحيل  لتربير  متأخراً،  التوراة  مدّونو  أحدثه  تاريخي  حشو 
شمعون، وما دفعه لهذا اإلعتقاد، التشابه اللفظي والداليل بني 
» إشمعيل وشمعون« كام أنه برأي البعض مؤرشاً لبزوغ نجم 
ومنحهم  لهم  التودد  التوراة  كتبة  عىل  كان  وبالتايل  »العرب« 
رشف القرىب، فرتكوا املالك يقول للسيدة هاجر: قومي إحميل 
الصبّي وخذي بيده فسأجعله أمًة عظيمة. سفر التكوين )19, 

)21

من  له  ال حص  عدداً  يجد  أن  التوراة  لقارئ  ميكن  وإختصارا 
للرسد،  الــروايئ  النسيج  بتطور  األســامء  ربطت  التي  األمثلة 
ممسكا  أمه  رحم  من  خرج  ويعقوب  ضحك(  )من  فإسحق 
ربط  الطوفان  ماقبل  عص  فإن  وأيضا  »عيسو«  توأمه  بعقب 
عدن  فــردوس  يف  الخلق  حادثة  بــدالالت  وحــواء  آدم  أسامء 
)فردوس:لفظ يخص حدائق البيوت يف فارس القدمية( ففي تلك 
الفرتة املغرقة بالقدم إعتقد كتبة األسطورة أن اإلله ال يتحدث 

إال العربية ) بالحقيقة هي نفسها الكنعانية(.

العهد الجديد:
شديدة  تاريخية  حقبة  يف  فنحن  طويلًة،  وقفًة  من  بد  ال  هنا 

الرومانية(  )اليونانية  الهلينية  الثقافة  عليها  تهيمن  التداخل، 
قيص  ألغسطس  تابعة  رومانية  والية  حينها  كانت  ففلسطني، 
أمام كيان  اليهودية(، نحن  السامي هريودوس )ملك  ومندوبه 
ثقايف متتع بنوع من اإلستقالل الديني منذ أيام الحكم الفاريس 
ألرحششتا األول، وتعيني ساقيه »نحميا« حاكامً عىل يهودا. ومع 
الهلينية بدأ هذا اإلستقالل الديني يفقد متاسكه إثر  السيطرة 
إنشقاق طبقتي الصدوقيني والفريسيني. لكن هذه اإلستقاللية 
للقرن  وصــوالً  متذبذب،  بشكل  إستمرت  اليهودية  الدينية 
والورع  املتزمت  املسيحي  القيص  أن  حتى  ميالدي،  الخامس 
تيودوسيوس األول، أعدم نائبه )حاكم فلسطني( بسبب إهانته 

لبطريرك اليهود. )2(
لكن التناقض الجديل والخفي يف مفاصل هذا النسيج التاريخي، 
الحقبة  يهود  أن  يُعلمنا  فالتاريخ  اآلرامية،  اللغة  حضور  كان 
الهلينية، كانوا يتكلمون اآلرامية ويكتبون بعض أدبهم باليونانية 
لهذا  العرباين؟(  املقدس  لغة  تركوا  فلامذا  محرّي،  لغز  )وهذا 
وجب عىل املسيح أن يتحدث لغة آرامية، كانت قد إمتدت يف 
العامل القديم لتصبح أيضاً لغة الثقافة يف املرشق القديم، وصوالً 

إىل قصور الساسانيني.
إال أن قارئ األناجيل وأعامل الرسل والرتاث الكنيس، سيصطدم 
مبارشة بنوع من املركبات اللغوية، التي تطرح كثرياً من عالمات 
اإلستفهام، تصل أحياناً إىل حالة من اإلرتباك الشديد والتأويل 
القرسي لألحداث واألسامء.. فلو إستعرضنا قامئة أسامء الرسل 
لصريورة  املركب  الواقع  هذا  تخفي  أنها  سنجد  الكنيسة  وآباء 
إطاللة  ييل  فيام  أقدم  شديد  وبإختصار  املسيحي.  الحدث 

فيلولوجية قد تساعد يف فهم طبيعة الرسد الروايئ للحدث:

أسامء يشوع ومريم والرسل:
التي  الرومانية،  األنتيكا  مصادر  أن  نعرف  أن  حقاً  املثري  من 
بعض  عىل  واقتصت  ضئيلة،  كانت  »املسيح«  قصة  تناولت 
سريته  دون  صلبه  لحادثة  تعرضت  التي  الهزيلة،  اإلشــارات 
وتعاليمه. فجوزيفيوس فالفيوس )3( ذكر مثالً إعدام »يعقوب« 
ووصفه بأنه أخو يسوع امللقب باملسيح، بيد أن معظم الباحثني 
يعتربون هذه اإلشارة حشواً متأخراً )ناهيك عن النقد الحديث 

الذي يعترب فالفيوس نفسه أحد مفربكات القرون الوسطى(.
أما تيتوس فيُخرب يف حولياته عام 117م أن القيص نريون إتهم 
للمدعو  ينتسبون  وهؤالء  م   64 عام  روما  بحرق  مسيحيني 
Christus الذي أعدم يف عهد تيربيوس بأمر الحامي بيالطوس.

أيضاً فإن سويتون يذكر عام 120م يف سرية القيص كالوديوس، 
الشغب،  عىل  بالتحريض  إتهموا  يهودا  روما  من  طرد  قد  أنه 

وهم من أنصار شخص يُسمى Chrestos .. ويف كل األحوال ال 
يوجد مصادر )غري كنسية( تؤكد القصة املسيحية..

1ـ أيضا أسم » يسوع« كان هدية إلهية كام يصفها متى 1:20 
يف حلم يوسف إذ يخربه املالك: يا يوسف إبن داوود، ال تخف 
إن مريم إمرأة لك، فهي حبىل من الروح القدس، وستلد إبناً 
وال  )إنتهى(  من خطاياهم.  يُخلص شعبه  ألنه  يسوع،  تسميه 
أدري ملاذا أسامه يسوع فنبوءة أشعيا 14:7تقول: ستلد العذراء 

إبنا يُدعى »عامنوئيل« أي الله معنا؟

من  مركب  يشوع  إســم  أن  نستنتج  للقاموس  وبالعودة 
عونا  تطلب  أو  نبيال،  تكون  )أن  شوع«  والفعل«  جذر«يهوا« 
مع  يتطابق  تأويله  فإن  وهكذا  ساعد(  )خلّص،  يَشع«   « أو   )
الله هو املخلّص. وأيضا ال يوجد شهود عيان  ما ورد يف متى: 
لتأكيد حلم السيد يوسف. فال بد من إعتباره لقباً أسقطه عليه 

الرسد الروايئ.

العربية  وتشرتك  ملريم،  الالتيني  اللفظ   :»Maira  « »ماريا  2ـ 
واالرامية واليونانية يف تلفظه بصيغة »مريم« وهو إسم تورايت 
ألخت موىس وهارون، ومصدره غامض )البعض يعيده إىل جذر 
 Mra عربي  جذر  إىل  والبعض  املحبوبة،  مبعنى:   Mry مصي 
شخيص  وكإجتهاد  العجول(  تسمني  )من  علف  سّمن  مبعنى: 
أعتقد أنه يرتبط بالجذر األرامي Mr وهو لقب للملك اآلرامي 
القديسني  تطلق عىل  الرشقية  الكنائس  تزال  مبعنى: سيّد، وال 
لقب »مار« مثل مار مارون ومار تقال.. وبهذا فإن اإلسم عىل 
)سنأيت  سيدة.  مبعنى:  املؤلف  أسقطه  تفخيمي  لقب  األرجح، 

الحقا مبزيد من التفصيل(

بقامئة  نعلم   6:12 3:16ولوقا  10:1ومرقس  متى  إنجيل  يف  3ـ 
وأخوه  )بطرس(  سمعان  أولهم  املسيح:  تالمذة  أسامء  تضّم 
طربية(  بحرية  قرب  األسامك  صيادي  من  وكالهام   ( أندراوس 
ويعقوب إبن زبدي وأخوه يوحنا وفيليبس وبرتوملاوس وتوما 
وسمعان  وتّداوس  حلفى  بن  ويعقوب  الرضائب،  جايب  ومتى 

الوطني الغيور ويهوذا اإلسخريوطي الذي أسلم يسوع.
يُحدث  األناجيل  رسد  أن  إال  القامئة،  تلك  يف  اإلختالفات  ومع 
إلتباساً يف عدد من الشخصيات، فتّداوس مثال يظهر أحياناً بإسم 
»يهوذا« وهو غري يهوذا اإلسخريوطي كام يف إنجيل يوحنا 22: 
صلب  عن  وبعيدة  كثرية،  والتفاصيل  اإللتباسات  أن  ومبا   14

املوضوع، سأقتص عىل العرض اللساين وما يتعلق به:
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يونانية  والكلمة  »بطرس«  إسم  املسيح  عليه  أطلق  ـ سمعان: 
وتعنى: الصخرة؟؟ وتذكر مبقولة املسيح: بطرس أنت الصخرة 
والسؤال  الجليل  ملنطقة  ينتمي  وهو  كنيستي.  سأبني  وعليها 
البديهي: ملاذا يختار يسوع، اآلرامي اللغة، لقبا يونانيا لتلميذه؟
وال  الله،  هدية  ويعني:  ماتيتياهو  العربي  األصل  من  متى:  ـ 

يُوجد ما يؤكد أنه كاتب إنجيل متى.
ـ أندراوس أخ سمعان )بطرس(: اإلسم يوناين، وأي عني بصرية 
توراتية  طقوس  ذات  يهودية  لعائلة  فكيف  ما،  تناقضا  سرتى 
معقدة، أن تطلق عىل أحد أبنائها إسامً يونانياً وعىل اآلخر إسامً 
آرامياً ـ عربياً؟ أم أن يهود ذلك العص كانوا مودرن، ومقتنعني 
بالتعدد الثقايف واألثني ؟ أم أن الصورة التاريخية التي وصلتنا 

كانت مشّوهة ومستعصية عىل الفهم؟
ـ يعقوب ابن زبدي وأخوه يوحنا: ال يُوجد ما يؤكد أن األخري 

هو صاحب إنجيل يوحنا املعروف.
ـ أيضا فيليبوس، وبرتوملاوس أسامء يونانية بإمتياز.

ـ توما: مشتق من اللفط اآلرامي »توأم«.
اإلثني  األسباط  يعود ألحد  األول  إسمه  اإلسخريوطي:  يهوذا  ـ 
عرش، أما لقبه فيعود لقرية يف اليهودية إسمها إسخريوط، وهو 
الوحيد الذي ينتمي لليهودية بعكس التالميذ )الرسل( اآلخرين 

الذين أتو من الجليل.
إعتناقه  بُعيد  إستبدله،  وقد  »شاول«  القديم  إسمه  بولس:   .
مطاردته  أثناء  بالعمى،  أصابته  معجزة  حصول  إئر  املسيحية 
 Paullos يونانية  كلمة   : وبولس  دمشق.  قرب  للمسيحني، 

وتعني: الصغري.
ومن الرضورة مبكان التوقف عند مرقس ولوقا، كونهام من كتبة 

اإلنجيل.
املنذور  Mart cosوتعني  الالتينية  من  مشتق  إسمه  ـمرقس: 
ملارس )إله الحرب الروماين( وهذا اإلسم كان يُطلق عىل مواليد 

شهر مارس.
ـ لوقا : إسم التيني مشتق من Lucanus، ويطلق عىل القادمني 
من منطقة لوكانا يف جنوب إيطاليا، ويقول املوروث أن لوقا ولد 

يف أنطاكيا وإعتنق املسيحية عىل يد بولس وتويف يف اليونان.
األسامء  يف  الكثرية  لإللتباسات  وبالنظر  املوجز،  هذا  بعد 
يف  عديدة  مرميات  تداخل  إىل  إضافة  اللغوية،  ومرجعيتها 
فقد  الصغري(،  يعقوب  وأم  واملجدلية،  األم،  )مريم  األحداث 
الكبري( يهوذا اإلسخريوطي،  التلميذ )الصحايب  إستوقفني إسم 
مقابل  للصلب،  املسيح  سلّم  الذي  فهو  الخيانة،  رمز  بإعتباره 
يرجع  الذي  الوجيد  أنه  والغريب  الفضة،  من  ثالثني  قبضه 
الخالص،  اليهودي  إسمه  ناهيك عن  اليهودية،  بأصوله ملنطقة 

إتخذوا  الكبار كبولس وبطرس فقد  أما املؤسسون والواعظون 
ولوقا،  مرقس  اإلنجليني  مع  الحال  هو  كذلك  يونانية،  ألقابا 

الذين تدّرعا بأسامء التينية؟..
تجريم  تعمد  لإلناجيل  ــراويئ  ال التوليف  بأن  يوحي  وهــذا 
وشيطنة اليهود، من خالل رمزية األسامء التي خلعها عىل أبطال 
الرواية. ويبدو أن األمر قد حدث أثناء إعتناق الدولة الرومانية 
يديه  بيالطوس غسل  الوايل  أن  كيف  يتذكر  فكلنا  للمسيحية، 
من دم الصديق )يسوع( وكأنه يُعلن براءة روما من دمه، يف 
حني تُركت غوغاء اليهودية املدفوعة من الكهنة وسدنة الهيكل 

تصخ: أصلبه أصلبه!!
 Baldaufويف هذا السياق أنقل نقداً صارماً مثلته آراء بالداوف
تأمالً عميقاً  بأن  قناعة،  كانا عىل  الذيّن   Kammeier كامامير 
بأنها كُتبت من أناس مل  لألناجيل وأعامل الرسل مينح إنطباعاً 
يعرفوا فلسطني جيداً وال اليهودية وطقوسها املعقدة، ومل يُلموا 

باليونانية إال كلغة أجنبية، مع جهل مطلق باآلرامية!!

األسامء يف الرتاث اإلسالمي:
بداية البد من التأكيد ان الدراسات اإلسالمية عموماً، وقعت بني 
الفينة والفينة ضحيًة لدوائر تأولية مغلقة، لعدم وجود علوم 
الكالسيكية،  سيبويه  لعربية  السابقة  باملرحلة  تصلنا  قاموسية 
بإعتامد  الباحثني  بعض  لدى  مفرطة  ميول  ظهرت  وأحياناً 
التدوين  تأخر  إن  أخرى.  لسانية  مرجعيات  تعتمد  تأويالت 
وأسبقية  العربية  اللغة  حداثة  مطلقاً  اليعني  العريب،  والخط 
مهمة  أداة  كانت  فالعربية  عليها،  األخرى  الكتابية  اللغات 
لتفسري لغات األركيولوجيا، وعليه ال ميكن تجاهل أقدميتها.. إن 
املؤرشات العامة تدل عىل أن قاموس )لغة سيبويه( قد إبتلع 
فيضا هائال من مفردات وكلامت اللغات القدمية، ووطنها داخل 

لغة متطورة ذات طاقة حركية عالية.
املؤسسة  األسامء  عن  السؤال  بطبيعة  تتعلق  الثانية  املالحظة 
زمني  ثقب  بوجود  يعتقد  السطور  فكاتب  اإلسالمي،  للرتاث 
يفصل األحداث املبكرة لإلسالم عن مرحلة التدوين، فكلنا يعلم 
قد  الستة  الصحاح  أو  الواقدي  تاريخ  أو  هشام  إبن  سرية  أن 
مام  الشفهي.  النقل  سادها  طويلة  مرحلة  مرور  بعد  دونت 
التاريخي.خصوصا بوجود  للتساؤل  جعل تلك األحداث عرضًة 
والقبطية  واليعقوبية  والنسطورية  اليهودية  للمصادر  صمت 
اإلسالم.  تشّكل  لحظات  عن  عيونها  أغمضت  التي  والبزنطية، 

وهذا أمر محرّي جدا ؟
عرب  اللغوية،  التقاطعات  لرصد  عديدة  محاوالت  جرت  وقد 

دراسات مقارنة، لكن مواجهة مبارشة مع القاموس العريب قد 
وعالقتها  املؤسسة،  الشخصيات  أسامء  لتفسري  مفيدة،  تبدو 

الداللية بظروف وآلية الرسد الروايئ..

العلوي،  للراحل هادي  قبل سنني قرأت »يف مدارات صوفية« 
»قثم«..  الحقيقي  إسمه  وان  صفة  مجرد  محمد  لفظ  بأن 
مالحظة عابرة ال تحرك عقرية البحث، ثم تكررت الحالة أثناء 
طارق  إسم  أن  إعتقد  الذي  غاال،  انطونيو  لألسباين  مطالعتي 
األسامء  قامئة  يف  العهد  حديث  هو  األندلس(  )فاتح  زياد  بن 
العربية، ومن املستبعد أن يُكّنى به قائد بربري، إذ إن بعض 
األندلس،  فتح  برواية  الحديثة تشكك أصال  النقدية  الدراسات 
يكون  أن  إقرتح  لذا  ضبايب،  ملايض  أسطورية  حكاية  وتعتربها 
عىل  تاريكس،  منشق:  قوطي  قائد  إلسم  تصحيف  هو  طارق 

وزن رودريكس )لذريق: آخر ملوك القوط(.

هذه اإلفرتاضات دفعت كاتب السطور إللقاء نظرة عىل لسان 
للفريوزآبادي  املحيط  والقاموس  )ل.ع(  منظور  إلبن  العرب 
)ق.م(، ومقاييس اللغة ألحمد بن فارس )م. ل(، وهو معجم 
يضم بني محتوياته كتاب العني للفراهيدي، وهو أقدم محاولة 
اإلسالمية  األسامء  لبعض  خارطة  ييل  وفيام  عربية.  قاموسية 

املؤسسة:

1ـ محمد: مشتق من »الحمد«: الشكر، الرىض والجزاء وقضاء 
الحق )ق. م( والحمد عكس املذّمة )ل.ع( ويرد أيضا أن: محمد 
خصاله  كرثت  الذي  واملحمد  املصطفى،  أَسامء  من  وأَحمد: 

املحمودة؛ قال األَعىش:
الَقرْم  املاجد  إِىل  ــــــــــــــــ  كَاللُها  كان  اللعَن،  أَبيَت  إِليك، 

الَجواد املحمد
قال ابن بري: ومن ُسمي يف الجاهلية مبحمد سبعة )أشخاص( 

)4(
أما فولكر بوب )5( فينقل أن أرشيف أوغاريت تضمن أشعاراً 
طقوسية وميثولوجية كنعانية، تحتوي مصطلح »مهمد« الذي 
نقاء  إىل  إشارة  األفضل، يف  بالذهب ويعني:  إستخدامه  إرتبط 
الذهب. وقد إحتفظ اللفظ األوغاريني »محمد« عىل محتواه 

الداليل مبعنى: املنتخب، املختار حتى بداية اإلسالم.

ويف  العلوي،  هادي  املرحوم  ذكره  كام  محمد  إسم  قثم:  2ـ 
اللسان نقرأ ماييل: وقُثَم اسم رجل مشتق منه، وهو معدول 
عن قاثِم وهو املُعطي.ويقال للرجل إذا كان كثري الَعطاء. ويف 

وهذه  الحارش؛  أَنت  ى،  املُقفَّ أَنت  قُثَم،  أَنت  املبعث:  حديث 
أَسامء النبي. وكذلك يرد يف الصحاح يف اللغة: يقال للرجل إذا 
كان كثري العطاء: مائٌح قُثٌَم. ويف كل الحاالت نحن أمام ألقاب 

أو صفات معنوية تُعيل من شأن حاملها

القاموس  ففي  أوانــه،  قبل  املولود  هو  الخديج  خديجة:  3ـ 
َخَدَجت الناقُة أَلقت ولدها قبل أَوانه لغري متام األَيام، وإِن كان 

تامَّ الَخلْق )ل.ع(.

4ـ سودة بنت زمعة: السواد نقيض البياض، أما الزمعة فرتد كام 
ييُل الَهَنُة الزائدُة الناتئُة فوق ِظلف الشاة )ل.ع( الزََّمع: وهي 
التي تكون َخلف أظالف الّشاء.وشبّه بذلك رَُذال الناس )م.ل(.

ويخربنا املوروث أن محمد تزوجها بعد خديجة وكانت إمرأًة 
الجامل،  من  مالمحها  وخلت  صباها  وجاوزت  وواعية  كبريًة 
وبعد زواجه من عائشة إنقبضت لكنها رفضت الترسيح وآثرت 
البقاء. )روي عنها خمسة أحاديث( والخالصة أنها منحت إسامً 
املوروث  وكأن   !! مرذوالً  بدا  الذي  والدها  إلسم  إضافة  كئيباً، 
حرمها من الفتوة والجامل، وربط ذلك بإسمها؟ ليبقيها زوجة 

ثانوية )كومبارس( ؟

5ـ عائشة بنت أيب بكر: وهي أشهر زوجات محمد، نُسب إليها 
ويقال:  »العيش«  من  إسمها  ومصدر  والفقه،  الحديث  رواية 
وا الخبز  إِذا كانوا يَِعيشون به، ورمبا سمَّ اللَبُ  َعيْش بني فالن 

َعيْشاً. والعائش ذو الحالة الحَسنة، وعائشة اسُم امرأَة )ل.ع(.
ورمبا يكون األهم ذكر املصدر العربي للفظ« إيشه« فهو إسم 
يتضمن  فاإلسم  العموم  وعىل  للبرش(  امليثولوجية  )األم  حواء 
بها  أناط  ما  يناسب  املبكر،  لإلسالم  وأمومة  إيجابية،  دالالت 

املوروث من مهامت تاريخية كبرية.

ويف نفس السياق فإن لفظ »بكر« يرد مبعنى فتّي: البكر من 
اإلبل، ما مل يَبْزُل بعد)م.ل( ويف الحديث: استسلَف رسوُل الله، 
الناس  من  الغالم  مبنزلة  اإِلبل  من  الَفتيُّ  وهو  بكرا:  رجل  من 
)ل.ع( وبهذا مُينح أبو بكر إسامً محايداً كام الحال مع خديجة.

يرد يف  بنت عمر: إحدى زوجات محمد، والحفص  6ـ حفصة 
القواميس: َحَفَص اليشَء َجَمَعه. وَحَفص اليشَء: أَلْقاهوالَحْفُص 
أََدم )ل.ع( ويقال  َزِبيل صغري من  َزبيٌل من ُجلوٍد، وقيل: هو 
يستذكر  بسيطة،  وبلمحة  )م.ل(  َحْفص.  ُجلود  من  ِبيل  للزَّ
القارئ القصة الشهرية أثناء جمع القرآن أيام عثامن، وما روي 
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بيت  وأودعها  رق،  عىل  عمر  كتبها  التي  القرآن  نسخة  عن 
حفصة )6( وهذا التامهي بني داللة إسم حفصة، وقصة الجمع، 

إشارة مبهرة، آللية الرسد الروايئ.
وهنا تجدر اإلشارة إىل أن إسم عمر، مل ينل حظا من التحليل 
»َمر«  بالجذر  يربطه  داوود  أحمد  الباحث  أن  )مع  املعجمي 
فاروقا:  اآلرامــي  باللفظ  يذكر  الفاروق  ولقبه  سيّد،  مبعنى 
يف  املهمة  مكانته  إىل  يشري  فإسمه  األحــوال  وبكل  املخلص( 

التاريخ اإلسالمي.

7ـ زينب بنت جحش: إحدى زوجات محمد، عرفت بجاملها، 
املوروث.  يف  عنها  مايرد  أهم  هي  »زيد«  من  تطليقها  وقصة 
الزَّيْنب شجر حسن  من.  السرِّ والزَّنَب:   : فتخربنا  القواميس  أما 
واألَرنب:  )ل.ع(  املرأَة  سميت  وبه  الرائحة،  طيرِّب  الـمنظَر، 
مني، وبه ُسّميت املَْرأُة زيَْنَب، أو من زُناىب الَعقرب لُزباناها،  السَّ
أصلها:  أو  الرّائحة،  املْنظَِر طَيرِّب  الزَّيْنب، لشجر حسِن  أو من 

َزيُْن أب )م.ل(

8ـ صفيّة بنت حيي: إحدى زوجات محمد، وهي سبية من بني 
عليها  ألقى  بأن محمد إصطفاها حني  املوروث  يخربنا  النضري، 
ما  ِفيُّ  والصَّ نجد:  اللغة  مقاييس  باب »صفو« يف  ويف  عباءته، 
ِفيَّة،  الصَّ بالهاء  ى  يسمَّ لنفسه، وقد  املَْغنم  اإلمام من  اصطفاه 
وُحكُمَك  فايا  والصَّ منها  املِْربَاُع  قال:لك  َفايا.  الصَّ والجمع 

والنَّشيطُة والُفُضوُل
والصفو نقيض الكدر، وصفوة كُلرِّ يشء: خالصه من صفوة املال 

)ل.ع(

9ـ عيّل: من العلو، وبإضافة أل التعريف يصبح من أسامء الله، 
وقد منحه املوروث مقاما يليق بإسمه.

10ـ عثامن: وهو الخليفة الثالث، تنسب لعصه نشوب الفتنة 
يرد  »عثم«  وإسمه  املسلمني،  بني  اإلنشقاق  وبداية  ومصعه 
مبعنى: إساءة جرب العظام، ففي اللسان: وَعثََم العظُم املكسوُر 
إذا انَجرب عىل غري استواء )ل.ع( ويف هذا السياق نتذكر لفظ 
»نعثلة« إذ كان أَعداُء عثامن يسمونه نَْعثاَلً ويف حديث عائشة: 
الشيُخ  هو  عثامنوالّنعثُل:  تعني  نعثالً  اللُه  قَتل  نعثالً  اقْتلوا 

األَحمُق. )ل.ع(

ُة يف كّل يشء،  َفا: الِخفَّ 11ـ أبو سفيان: يقول لسان العرب: السَّ
وهو الَجهل. َسفا إذا َضُعَف َعْقلُه، وَسفا إذا َخفَّ ُروُحه، وَسفا 

إذا تعبَّد وتواضع لله، وأَْسفى إذا صاَر َسفيّاً أَي سفيهاً، وَسفاُء 
وِسفيان وَسفيان وُسفيان: اسُم رجل، يُْكرس ويفتح ويضم.

12ـ معاوية: من العوّي، ويف نفس الباب نجد: واملُعاويَة الَكلْبَة 
املُستَحرَِمُة تَعوي إىِل الكالب إِذا رَصَفَْت ويَْعويَن، وقد تَعاَوت 
الكالُب )ل.ع( وببساطة فإن معاوية بن أيب سفيان، قد تلقى 
وال  وإبن سفيه،  عاويا  كلبا  املوروث جعلته،  من  نجالء  طعنة 

حول وال قوة.

13ـ ماريا القبطية: إحدى زوجات أو رساري محمد. ونظراً ملا 
يحمله اإلسم من تقاطعات لسانية وثقافية، أجد من املفيد أن 
نتوقف عنده مليا، وكام أسلفت أعاله فإن Maria هي الصيغة 
واليونانية  واآلرامية  والعربية  العربية  يف  ترد  التي  الالتينية، 
اإلسالم،  يف  عالية  قداسة  اإلسم  إكتسب  وقد  »مريم«،  بصيغة 
وأفردت له إحدى سور القرآن..وهناك إجتهادات عديدة لتأويل 

هذا اإلسم )كام أسلفنا(

لكن امللفت واملثري للدهشة، أن املسيحية بدأت بإستخدام إسم 
عىل  بإطالقه،  بُدأ  حينها  م.،  عرش  السادس  القرن  يف  »ماريا« 

أسامء اإلناث، وعىل النذور املقدسة والكنائس.
والسؤال املوضوعي: ملاذا إستخدمه األقباط بالصيغة الالتينية، 
عند تسمية اإلناث، وقبل أوروبا بعرشة قرون؟؟ )عىل إفرتاض 
أن ماريا القبطية كانت هدية من املقوقس( وملاذا مل تستخدمه 

بصيغته املعتادة يف املرشق »مريم«؟

املخطوطات  يف  وروده  كيفية  عن  أملك صورة  ال  الحقيقة  يف 
القدمية؟ لكن أستغرب تداوله بصيغة »ماريا«؟ واألمر امللفت 
عدم تواتر اإلسم يف الفرتة املبكرة، وإستبعاده من أسامء الرعيل 
أن  وأعتقد  قدسية.  من  مريم  به  متتعت  ما  رغم   )7( األول 
الحشو  من  أمناطا  بسهولة  يكشف  اإلشكالية  هذه  يف  البحث 

املتأخر، الذي تعرضت له الرواية أثناء رحلة التأليف
واألعالم،  األسامء  لخارطة  الرسيعة،  اللمحة  هذه  خالل  ومن 
األحداث  نُسجت  تخّمن كيف  أن  البصرية  والعني  للنقد  ميكن 
عىل  خلعت  وكيف  خيوطها،  ُغزلت  وكيف  املبكرة،  الدينية 

أبطالها مسميات وألقاب وصفات، تناسب أدوارهم املُتخيّلة.
ختاماً ال أدري إن كنت بهذا املوجز، قد ملحت سقوط تفاحة 
نيوتن؟ فكثريون ملحوا سقوطها قبيل، لكن املعري سبقنا وقال:

لنفيس خالٌص من نوائبها ... وال لغريي إال الكون يف العدم
الهوامش:

R. Dozy 1ـ اإلرسائيليون يف مكة
2ـ إرسائيل شاحاك: التاريخ اليهودي الديانية اليهودية

Flavius Josephus Antiquitates Judaicae3ـ

4ـ قال ابن بري: ومن سمي يف الجاهلية مبحمد سبعة: األَول 
محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي، وهو الجد الذي يرجع 
الفرزدق هامم بن غالب واألَقرع بن حابس وبنو عقال،  إِليه 
بن  محمد  والثالث  الكناين،  الليثي  عتوارة  بن  محمد  والثاين 
حة بن الُجالح األَويس أَحد بني َجْحَجبَى، والرابع محمد بن  أَُحيْ
َويِْعر والخامس محمد  ُحمران بن مالك الجعفي املعروف بالشُّ
بن  محمد  والسادس  حارثة،  بني  أَخو  األَنصاري  مسلمة  بن 
خزاعي بن علقمة، والسابع محمد بن حرماز بن مالك التميمي 

العمري.

 Cyrus H. Gordon: Ugaritic 5ـ اإلسالم املبكر: نقالً عن ـ
Manual

أمرين  ملا   « قال:  أبيه  عن  شهاب  ابن  عن  نعيم  أبو  روى  6ـ 
األكتاف  وكرس  األدم  قطع  يف  كتبته  القرآن  فجمعت  أبوبكر 
الله عنه- أي: تويف – كان  أبو بكر ريض  والعسب، فلام هلك 
عمر كتب ذلك يف صحيفة واحدة فكانت عنده- أي: عىل رق 
من نوع واحد – فلام هلك عمر كانت الصحيفة عند حفصة 

زوجة النبي،
التي  طارق،  بنت  مريم  عىل:  نعرث  النساء  أعالم  كتاب  يف  7ـ 
وهناك  عائشة،  عن  تُحدث  وهي  سعد،  ابن  طبقات  يف  ترد 
عام  فاس  يف  األندلسيني  جامع  شيّدت  التي  الفهري  مريم 
245م، ومريم املدنية )مغنية وردت يف أغاين األصفهاين( ومريم 
الشيعي  الرتاث  أن  إىل  إضافة  أشبيلية(  من  )شاعرة  األنصاري 

يلقب »فاطمة« مبريم الكربى.

أنا أرفض أن أموت، أن ميوت ابني، أن ميوت صديقي، أن ميوت 

أّي إنسان، أن ميوت خصمي، أن يكون يل خصم! أنا أرفض ذلك 

تحت أّي شعار، تحت أّي فكرة تختفي وراءها أضخم األكاذيب 

وأفجر الطغاة واملعلمني، لهذا أنا أرفض التعاليم واملذاهب التي 

تعلمني كيف أكون قاتالً، كيف أكون مقتوالً، كيف أؤمن بذلك، 

كيف أهتف ملن يدعونني إليه، ملن يوقعونه يب!

عبدالله القصيمي
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من أساطري اخللق بحضارات قدمية عديدة يف خمتلف أرجاء العاملمن أساطري اخللق بحضارات قدمية عديدة يف خمتلف أرجاء العامل

أساطري خلق الكون عند املايا

عندما كان العامل مجرد بحر وسامء فقط, إلتقت اآللهة السبعة, 
وعقدوا جلسة, بثوا من خاللها نوراً ساطعاً يف الظالم الدامس. 
من كان املشرتكون يف هذه الجلسة؟ أربعة حراس رياح السامء, 
تافاو  األخرض,  الريش  معطف  صاحب  السيد  غوسوماتس, 

العامل, وهوركان الذي كان يسمى أيضاً قلب السامء.

عندما توصلت اآللهة إىل إتفاق جامعي, أرسل هوركان الربق 
وأنزل الرعد وقال: األرض, وعىل الفور ظهرت األرض عىل سطح 
املياه. فكرت اآللهة أيضاً بالجبال والسهول واملروج وباملزروعات 
والنباتات, فإنتصبت الجبال وبسطت املروج وغطت املزروعات 
كائنات  إىل  بحاجة  أنهم  الجميع  وقرر  األرض.  وجه  الخرضاء 
حيّة من شتى األنواع, يك متجدهم وتقدرهم. يف البداية خلقت 
العصافري, ثم األفاعي والحيوانات الضارية. وضعت اآللهة لكل 
تكون  أن  وقررت  بها,  خاصًة  لغًة  الحية  املخلوقات  من  نوع 

النباتات واملزروعات. بعد ذلك  مسؤوليات الحيوانات حراسة 
بتمجيد وتسبيح  الحية وطالبتها  الكائنات  إىل  اآللهة  توجهت 
تزأر  أن  الحيوانات  واستطاعت  أسامئهم.  ذكر  مع  خالقيهم 
وتخور  وتنبح  وتغرد  تسقسق  وأن  وتهدل,  وتسجع  وتنعب 
بتفاو  حدا  مام  مريعاً  الحيوانات  ضجيج  فكان  وتنعر.  ومتوء 
وغوسومتس أن يطلبا منهم الهدوء وإيقاف هذا الضجيج. مل 
اإلنسان  الذريع هذا, وقررت خلق  اآللهة بفشلهم  تقر عيون 
بعض  اآللهة  أخذت  خلقوه.  الذين  يحرتم  كيف  يعرف  الذي 
الطني وخلقت منه اإلنسان. صحيح أن البرش استطاعوا التحرك 
والتنقل والتكلم والنظر إىل األمام فقط, ولكن اآللهة مل ترض 
عن البرش ألنهم كانوا عدميي اإلحساس والفهم, وألنهم انحلّوا 

لخالق الدنيا ويسبحونه وميجدونه واستقروا يف األرض الجديدة 
واستوطنوها.

الرجال  مع  ليعيشوا  نساء  أربع  أيضاً  خلقا  وغوسامتس  تفاو 
الذين خلقوهم يف العامل الجديد. كان الرجال األربعة والنساء 
األربع اآلباء األقدمني لكافة أبناء الساللة البرشية التي تعيش 

يف أيامنا. وما زالت رؤية بني البرش حتى اليوم غري متكاملة

أساطري خلق الكون األسكندينافية

يف البداية كان فراغ الكون مركباً من وهاد ال تعد وال تحىص. 
من الشامل كانت أرض الجليد ومن الجنوب أرض النار. بلدان 
الجليد كانت مظلمة ومغمورة بالضباب والظالم, وكانت تجري 
أنهار  جرت  فقد  النار  بالد  يف  أما  جليدية.  أنهار  سبعة  فيها 
بالد  من  اقرتبت  كلام  تدريجياً  تربد  التي  الساخنة,  املياه  من 
امتألت  وهكذا  املطاف.  نهاية  يف  كليا  تتجمد  أن  إىل  الجليد 
الوهاد تدريجيا باملياه التي كانت تتجمد ونجم عن ذلك تجمد 
والرياح  الجنوبية.  الرياح  منها  تهب  شاسعة,  ثلجية  مناطق 
ومن  الجليدية.  املناطق  تدىفء  ساخنة  دافئة  رياح  الجنوبية 
النقطة  ذلك  بعد  تلتها  املاء.  من  نقطة  أول  انذرفت  الجليد 
الكثرية.  املتالحقة  النقاط  من  واملزيد  الثالثة  فالنقطة  الثانية 
خفيّة  ريح  هبّة  املنطقة  اىل  وصلت  املعجزة!  حدثت  حينها 
جسد  تكون  عنها  فنجم  معا  النقاط  هذه  تجمعت  خاصة, 
املارد العمالق إميري. ما هو اليشء الذي بعث الدفء إىل جسد 
جسد  أن  نعرفه  ما  كل  يعرف,  من  هناك  ليس  إميري؟  املارد 

املارد العمالق إميري, راح يتصبب عرقاً, ومن نقاط العرق التي 
رجل  أحداهام  ماردان  عمالقان  ُولد  إبطه  تحت  من  تندفت 

والثانية امرأة. بعد زمن قصري , نفخت فيهام الحياة وتصببت 
البقرة  عنها  تولدت  الجليد  من  أخرى  نقاط  األثناء  هذه  يف 
منها  تغذى  الحليب  من  أنهار  أربعة  رضعها  سكب  اودومال, 
البقرة اودومال؟ لقد  املارد العمالق أميري وذريته. ومّم تغذت 
لحوست كتل الجليد املحيطة بها, والتي كانت تذوب تدريجيا 
بأثر مالمسته لسانها الدايفء. تحت هذه النقاط نبت شعر, تاله 
رأس وجسد بوري املخلوق البرشي الخامس. مل يكن بوري من 
ساللة العاملقة. تزوج إبن بوري من امرأة من بنات العاملقة 
وأصبح أوالدهم اآللهة االسكندنافية الثالثة األوائل وهم: ِفه, 

أودين وفييل.

كانت  والعاملقة.  اآللهة  بني  الحرب  نشبت  الزمن  مرور  مع 
مع  حتفه  إميري  العمالق  فيها  لقي  للغاية,  رضوســاً  الحرب 
الهرب  يف  نجح  فقط  واحد  عمالق  اآلخرين.  العاملقة  جميع 
حيث  البعيدة,  الجليد  مناطق  نحو  هربا  لقد  زوجته,  مع 
عن  راضية  اآللهة  كانت  أوالدهام.  وأنجبا  بيتهام  هناك  أقاما 
نتائج الحرب ألنها استطاعت بعد الحرب السيطرة عىل العامل 
لوحدها. لكن العامل, ظل متجمداً حزيناً, فقررت اآللهة خلق 
عامل جديد. »من أي مادة سنخلق الكون«؟ تسائلت اآللهة, إذ 
أن كل ما كان حولهام هو املاء والجليد, وكذلك املاء والجليد 
امليت  اميري  العمالق  جسد  وكذلك  والجليد.  املاء  من  واملزيد 
استخدام  اآللهة  قررت  الجليد.  أكوام  ُمّسجى فوق  كان  الذي 
إىل  به  وقذفوا  مشرتكة  بجهود  حمله  فاستطاعوا  إميري,  جسد 
هذه  اآللهة  أسمت  أرض.  اىل  امليت  جسده  فتحول  الفضاء 
األرض »املجلس األوسط« لقد تكونت الجبال واملياه واألنهار 
من جسد العمالق إميري. أنبت شعر رأسه جذوراً وأوراقاً وهكذا 
نشأت الغابات. ثم وضعت اآللهة رأس إميري فوق أربعة أعمدة 

عالية جداً فتكونت عن ذلك السامء.

السامء  اآللهة  زخرفت  الكون؟  إىل  الشمس  جاءت  وكيف 
رشارة  أكرب  ومن  النار.  أرض  إىل  ووصل  تطاير  الذي  بالريش 
ُولدت الشمس. كل ما تبقى عىل اآللهة إدخال النظام ورسيان 
مفعوله يف الكون الجديد. وتحديد تبدل الليل والنهار ومواسم 
السنة, وهكذا فعلت. وقد إتفقت عىل أن من حقها أن تسرتيح 
إليه  ودعت  وضخامً,  كبرياً  رائعاً  ألنفسها قصاً  فبنت  وتلعب 
اآللهة واآللهات وأقاموا فيه الحفالت السعيدة املرحة. من حني 
إىل  عربه  للنزول  كجرس  القزح  أقواس  اآللهة  استعملت  آلخر 
القليل  البالد  يف  وتبقى  اآللهة  ساللة  تكاثرت  لزيارتها.  األرض 
من األقزام التي خلقت من لحم العمالق اميري وعاشوا يف أوجار 
محفورة يف األرض, ذات مرة, وأثناء نزول ثالثة من العاملقة عرب 
جرس قوس القزح, لالستمتاع بنزهة عىل األرض, وجدوا جذعي 

وتقوضوا بعد وقت وجيز من خلقهم.

أقوى وأفضل,  تفاو وغوسومتس عىل خلق جنس برشي  أرص 
وهكذا نُحتت الّساللة الثانية من الخشب. كانت هذه الساللة 
والتكاثر.  والنطق  امليش  عىل  قادرين  الناس  وكان  جداً,  قويًة 
وكانت  واإلحساس,  اللطف  عدميي  كانوا  الناس  هؤالء  ولكن 
معرفة  وال  ذاكرة  لديهم  تكن  مل  املشاعر.  من  خالية  قلوبهم 
عمن خلقوهم وملا كانوا ينطقون كان كالمهم فارغاً وال معنى 

له. ومل يتمكن هؤالء الناس من السجود لآللهة التي خلقتهم.
أرسل تفاو وغوسامتس عىل األرض طوفاناً كبرياً إلبادة الساللة 
الحية مبهاجمة  الكائنات  فأمرا جميع  أنشأوها,  التي  البرشية 
من  هربوا  الذين  القليلون  تحول  وقد  وقتلهم,  الناس  هؤالء 

الطوفان ولجأو إىل الشجر, إىل قرود.
ترددت اآللهة ثانية واحتارت عام ستفعله, ترتب عليها يف هذه 
املرّة اإلرساع يف استكامل املهمة قبل بزوغ الشمس. لقد أدركت 
خلق  من  متكنهام  أصيلة  مادة  اىل  ماسة  بحاجة  أنها  اآللهة 
الحياة, والقوة والحكمة. وبينام كانت اآللهة تكابد وتحتار يف 
البحث عن مكان وجود هذه املواد مثل أمامها أربعة حيوانات: 
قطة برية, ذئب الغابات, الببغاء والحدأة. الذين حدثوهم عن 
املادة األكرث مناسبة وقادوها إىل املكان التي تنمو فيه الّذرة. 
الطحني,  من  وعجنوها  فطحنوها  الذرة,  بذور  اآللهة  أخذت 

وجعلتها أربعة أفراد من البرش.

كانت املخلوقات الجديدة متكاملة. كانت قوية مبا فيه الكفاية 
خلقهم  وفور  واملشاعر.  باألفكار  غنية  أرواحها  وكانت  للبقاء, 

سجدت لخالقيهم ومجدوها وشكروها,
فكان تفاو وغوسامتس يف غاية الرىض

»ماذا ترون؟« سألت املالئكة أهل الذرة التي خلقتها.
»إننا نرى دامئا, عرب الصخور واألشجار والجبال, نحن قادرون 
أن نرى بقية الكون أيضا, ويف وسعنا أن نرى ونفهم كل يشء« .

نظر تفاو وغوسامتس إىل بعضهام البعض.
»رمبا خلقنا أناًسا أكرث تكامالً مام يجب, يرتتب عليهم أال يروننا 

بهذا الشكل العميق الخاص بنا فقط.«
ما  أن  تعتقد  اآللهة  بعيد, جعل  إىل حد  موفقاً  إبداعهم  كان 
اإلنسان  أن  يرتابون  جعلهم  مام  للغاية,  متكامالً  كان  خلقوه 
البخار  رشقوا  فعلوا؟  وماذا  مكانتهم.  يحتل  قد  خلقوه  الذي 
يروا  ال  عيونهم يك  البص يف  قوة  فأضعفوا  البرش,  عىل وجوه 
رؤية  الناس  استطاع  الخطوة,  هذه  بعد  اآللهة.  ترى  مثلام 
كل ما هو قريب منهم فقط, ففقدوا بذلك قدرة الرؤية عرب 
نظرتهم  أن  كام  املستقبل.  رؤية  عىل  القدرة  وفقدوا  األشياء, 
السجود  الناس  واصل  ذلك  ومع  منتقصة.  كانت  الدنيا  اىل 
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شجرة ميتة وقرروا أن يبعثوا فيهام روح الحياة. تسلم كل جذع 
مهمة معينة: نفخ اودين فيهام روح الحياة. منحهام نري الفهم 
بألوان  وصبغهام  والحرارة,  الدفء  فيهام  وبعث  والحكمة, 
شخصية  إىل  وتحوال  طويال,  وتنفسا  الجذعان  تحرك  الحياة. 

جديدة, فقد أصبحا أول زوج من الساللة البرشية.

أساطري خلق الكون لدى أبناء اليوروبا يف أفريقيا

وكانت  األسفل,  يف  واملاء  األعاىل  يف  السامء  كانت  البداية  يف 
أوريشا القوة املسيطرة, وهي مجلس اآللهة, يف السامء كانت 
اولوكون  فكان  األسفل  يف  املياه  يف  أما  ألورون,  بيد  السيطرة 

هو املسيطر.
بذلك  فاستأذن  اليابسة.  يخلق  أن  أوبتال  اإلله  قرر  يوم  ذات 
التي كانت  أولورون حاكم السامء واستشار اآللهة اورنوميلة, 

املستشارة الكربى وصاحبة الرأي والحكمة يف مجلس اآللهة.
قالت أورنوميله: »يك نخلق اليابسة نحتاج اىل بعض األشياء« 
صدفة  طويلة,  ذهبية  »سلسلة  التفاصيل:  ترشح  أردفت  ثم 
وشجرة  سوداء  قطة  بيضاء  دجاجة  بالرمل,  مليئة  حلزونية 
افريقيا,  يف  تنمو  خاصة,  نخيل  شجرة  هنا  )املقصود  نخيل« 

ويستخرج من مثارها النبيذ(.

جمع اإلله أوبتال جميع األشياء املطلوبة ثم وضعها يف حقيبة. 
أخذ السلسلة الذهبية الطويلة أوالً, وعلقها يف ركن من السامء, 
واستعان بها للنزول اىل األسفل. نزل ببطء اىل أن إكتشف أنه 
من  األرضية  عىل  يطأ  أنه  وشعر  السلسلة,  حتى طرف  وصل 
ثم  الحلزون من حقيبته  اوبتال صدفة  أخرج  بعد ذلك  تحته. 
رش الرمل من جوفها نحو الضباب من تحته, ثم أطلق رساح 
وتنقره,  تنبثه  وبدأت  الرمل  عىل  الدجاجة  حطت  الدجاجة. 
فانترش الرمل اىل كل ناحية. ورسعان ما تحول الرمل اىل جبال 

عالية وإىل سهول ووديان.

أخرج اوبتال شجرة النخيل ثم غرسها, ورسعان ما شاهد أمامه 
غابة كبرية من شجر النخيل. تلفت اوبتال حوله فغمرته مشاعر 
واستوطن  »إيف«  األرض  لقد سمى  عمله.  نتيجة  من  الرىض 

األرض التي أوجدها مع القطة التي كانت معه.

ولكن مل ميض زمن طويل حتى شعر اوبتال بامللل والوحدة, ويك 
يُشغل نفسه راح ينتج أشكاال من الطني, وخالل إنشغاله بذلك 

أخذ يرشب من خمر التمور.

يف  واستمر  زجاجة,  بعد  زجاجة  الخمرة,  رشب  أوبتال  واصل 
انتاج املزيد من األشكال الطينية, بعد أن إنتهى من صنع هذه 
الروح يف  األشكال طلب من اولورون, سيد السامء, أن يبعث 
التي صنعها, إستجاب اولورون ملطلبه,  الطينية  هذه األشكال 
تتنفس  حية  مخلوقات  األشكال  هذه  الثاين  اليوم  يف  ليشاهد 
هذه  جميع  واحــدة:  مشكلة  اوبتال  واجهت  لقد  وتتحرك. 

املخلوقات كانت قبيحة وعدمية الشكل.

انتابه الذعر وأقسم أن ال يرشب الخمرة أبًدا أثناء انتاج األشكال. 
جلس أوبتال ثانية وأخذ ينتج األشكال من الطني مجدداً, لكن 
األشخاص التي شكلها من الطني كانت متكاملة متاما يف هذه 
متقنة,  فكانت  األشخاص  هذه  يف  الروح  أولورون  نفخ  املرة. 

وانترشت يف الحال لبناء البيوت واملدن.

أصبح أوبتال سيد البرشية الذي يقرر خلق األشياء أو إبادتها.
مام  جداً  راضيًة  اآللهة(  )مجلس  االوريشا  آلهة  جميع  كانت 
فعله أوبتال, ما عدا أولوكون إله البحر, الذي غضب جداً ألن 
أحداً مل يسترشه يف أي مرحلة من مراحل خلق األرض والجنس 
البرشي. ويف غضبه أوجد طوفانا ضخام, محا معظم ما أنجزه 
نعمًة  املاء مصدر  أن  الجميع  أدرك  الطوفان  بعد هذا  أوبتال. 

وحياًة لألرض ولكنه يستطيع تدمري األرض وتخريبها أيضاً..

من أساطري اخللق بحضارات قدمية عديدة يف خمتلف أرجاء العامل من أساطري اخللق بحضارات قدمية عديدة يف خمتلف أرجاء العامل
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أعزايئ رشفاء اليوم
نعم أنا عاهرة. عاهرة الكونغو الدميقراطيّة، اُغتصبت ما ال يقل عن الستني مرّة، غالباً أثناء رحاليت اليوميّة لجلب الطعام واملاء، مرّة 
يف تصفية للحسابات بني قبائل، ومرّة يك تدفعون بعائلتي للرحيل يك تسيطروا وحدكم عىل الرثوات التي اُكتشفت يف بلديت، ومرّة 
بدون سبب واضح، فقط للمزاج. نعم أنا العاهرة، أمي أيضاً عاهرة مثيل، هي أيضاً اغتصبتموها عىل الرغم من كرب سنها. ابنتي 
البالغة من العمر سبع سنوات أصبحت هي أيضاً عاهرة، بعد أن اغتصبتموها بالسكني. زوجي رفض أن يعلن الحداد عىل طفلته 
العاهرة، عوضاً عن ذلك، طلّقني وهجر العائلة بأكملها، فهو ال يرشّفه أن يرتبط رشفه بعاهرات. فسارعتم أنتم أيضاً لتصفوين 
بالعاهرة، وتتهموين بالبحث عن االغتصاب، يف حني تجربون نساءكم مثيل عىل الخروج لتأمني لقمة العيش. نعم نحن العاهرات، 

وأنتم الرشفاء.

أعزايئ رشفاء اليوم
أنثى  أن وجود  مني  ظّناً  ونصبت خيمتي  االجتامعيّة  بالعدالة  نزلت ألطالب  البحرين.  اللؤلؤة يف  دوار  عاهرة  عاهرة.  أنا  نعم 
سيصّحي فيكم الشهامة العربية ومينعكم من التهجم عىل أبنايئ واشقايئ، فاتهمتوين بأنّني عاهرة فارسيّة أفتح خيمي بيوت دعارة. 
نسبتم مطالبي إىل أجندات أجنبيّة وحّولتم القضية إىل تحريض طائفي وأطحتم برشيف كام أطحتم بدوار اللؤلؤة. نعم أنا العاهرة 
التي طالبت مبساعدات سكنيّة كالتي تقّدم إىل مقّريب الحكم. أنا العاهرة التي تأملت بوظيفة كتلك التي تغدقون بها عىل املغرتبني. 

نعم أنا العاهرة التي أرادت متثيالً سياسيّاً عادالً.

أعزايئ رشفاء اليوم
نعم، أنا عاهرة. عاهرة ميدان التحرير. أثرت حفيظتكم لبحثي عن استقرار البالد عوضاً عن البحث عن زوج أستقر معه. بحث عن 
سقف الثورة يحمي كافة الشعب عوضاً عن البحث عن رجل يأويني، وكأنّني بدون مأوى. اعتصمت ونصبت خيمي ألبحث عن 
العدالة االجتامعيّة وألحارب الفساد، فاتهمتوين بنزويل إىل امليدان ألبحث عن رجل وأحارب العنوسة. قلت ال أريد رجالً قبل أن 
أحظى بوطن، ففحصتم عذريتي، إذ ال ميكن لعذراء أن تفكر بأبعد من البحث عن ليلة الدخلة. نعم أنا تلك العاهرة التي أرادت 

أن تحرركم من ذلك الغشاء الذي يعميكم، فسارعتم لتعريتي يف الشارع انتقاماً من صويت وأفكاري.

أعزايئ رشفاء اليوم
نعم، أنا عاهرة. عاهرة املدونات. كتبت بقلم فتاة تكتشف القضايا واألحالم، فاعتقلت قبل أن يتجاوز عمري تسعة عرش عاماً. 
أعلنت إرضايب عن الطعام بعد قضاء سنتني يف السجن، فسارعتم إىل مواقع االنرتنت لتتمنوا يل املوت، ولتصفوين بالعاهرة العميلة. 
عميلة ألنّني كتبت عن القضية الفلسطينيّة والعروبة فاعتقلت. اعتقلت ألنّني مسست بكرامة الدولة وشخص الجمهوريّة عندما 
أعلنت بوقاحة العاهرة أنّني »أريد أن أستلم السلطة يا سيدي ولو ليوم واحد من أجل أن أقيم »جمهوريّة اإلحساس«. يا لعهري! 
جمهوريّة.  بإقامة  تطمح  أن  لعاهرة  وكيف  بالرئاسة.  تطالب  أن  لعاهرة  وكيف  الرئيس.  مخاطبة  عىل  تتجرأ  أن  لعاهرة  كيف 
جمهوريّة اإلحساس. فاألحاسيس عىل ما يبدو لعنة العاهرات. نعم أنا طل امللوحي، العاهرة التي ال تزال تقبع يف السجن ألنّها 

أطلقت العهر لقلمها.

ملحوظة: هذه رسالة إىل مجتمعات تقيس رشفها بني فخذّي املرأة ثم تستسهل رشق نسوتها بوصمة عار.

للتوضيح هذا املقال مل تكتبه طل امللوحي، هو فقط يساندها ألنّها بدأت إرضابها عن الطعام 

منذ نهار الثالثاء وتتعرض لحملة شتائم عىل االنرتنت منذ حينها.

شبابيك عاهرات شبابيك عاهرات
روعة كلسينا

تحت  السكني  و  ينام  الطأمنينة،  من  محروماً  مجتمعاً  جعلنا  والعار  بالعيب  األنوثة  ربط  إّن 
وسادته، واملجتمعات التي تصبح فيها جغرافيّة النهد أهم من جغرافية األرضن واقتطاع خصلة 
من شعر امرأة أخطر من اقتطاع إقليم من أقاليم الوطن، هي مجتمعات مأزومة تفكر بجزئها 

األسفل. 
نزار قباين
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بعنوان  كتاباً    Walter Isaacson كتب 
األمريكيّة  التايم  مجلة  وقامت  والكون«  »اينشتاين 
ـهم  باستخالص   2007 العام  يف  أعدادها  أحد  يف 
املعلومات التي جاء بها الكاتب يف مقالة نرُشت يف 

تلك السنة وفيام ييل ماجاء فيها .

 
هل كان اينشتاين بطيء التعلم؟ 

استشارا  والداه  أّن  لدرجة  السليم  النطق  تعلم  اينشتاين يف  تاخر  لقد 
طبيباً يف هذا الخصوص كام أنّه كان شديد التمرّد يف طفولته ويرفض 
االنصياع اىل أّي توجيه من والديه أو مدرسيه و أدى هذا اىل فصله من 
لن تصنع شيئاً  يغادر مكتبه:  املدرسة وهو  مدرسته. وقد أخربه مدير 

يف هذا العامل.
التاريخ مثله.  هذا الخليط من الصفات صنع عبقريّاً مل مير عىل مدى 
حيث أّن صعوبة نطقه للكلامت عزلته قليالً عن محيطه من األطفال 
فانشغل يف الفضاء والزمن وأصبح شديد الفضول لتعلّم األشياء الغريبة، 
كام أّن والده أهداه بوصلة يف الخامسة من عمره كانت السبب يف بدء 

عشقه للمغناطيس. 

 
هل كان اينشتاين متوحداً يف طفولته؟

يقول بعض الباحثني أّن اينشتاين كان ميلك بعض مواصفات حاميل مرض 
التوحد أو االسبريجري ويقول »سيمون بارون« مدير معهد أبحاث مرض 
التوحد يف جامعة كامربيج، واصفاً التوحد بأنّه مرض يؤدي إىل انخفاض 
حاد يف التعاطف واملشاعر والتواصل مع املحيطني، ويقول أّن من يصاب 
بهذا املرض يكون ميّاالً إىل الرسم أو املوسيقى أو الرياضيات ليك يعّوض 
النقص يف التواصل مع اآلخرين. ولكن اينشتاين مل يكن كذلك ألنّه كان 
فرتة  طيلة  والحوارات  واالجتامعات  واألشخاص  باألصدقاء  محاطاً  دامئاً 
حياته، وإّن ما جرى يف طفولته كان له اسباباً أُخرى، ليست هي التوحد 

حتامً.

هل رسب اينشتاين يف الرياضيات أيام املدرسة؟ 
هذا  املدرسة،  يف  الرياضيات  مادة  يف  رسب  اينشتاين  بأّن  كثرياً  يُشاع 
باإلضافة إىل أّن هذه املعلومة ذُكرت يف أكرث من سرية ذاتيّة لحياته، وإّن 
أّي بحث عىل موقع »google« سيعود عليك مبا يقارب النصف مليون 
نتيجة تؤكد صحة هذا األمر. إن حياة اينشتاين كانت مليئة باملفارقات 
إال أّن هذه حتامً ليست إحداها، إذ أّن اينشتاين كان من أملع الطالب 
التفاضل والتكامل يف عمر  يف الرياضيات، وكان عىل رأس فصله. أجاد 

الثانية عرشة. كام أنّه استطاع مبفرده أن يُوجد طريقة ليُثبت بها نظريّة فيثاغورس. عندما علم والده بهذه امليول، اشرتى له والده 
وهو يف اإلبتدائيّة كتب الجرب والحساب ليك يستطيع »إلهاءه يف فرتة الصيف«. ويقول شقيقه عنه، إنّه كان مغرماً بحل التعقيدات 

الرياضيّة ويقيض ساعاٍت طويلة يف ذلك.

 

هل كان دماغ اينشتاين يستخدم الصور بدالً من الكلامت 
للتفكري؟ 

نعم، فلقد اكتشف اينشتاين الكثري من األمور بواسطة دماغه، الذي 
السادسة  عمر  يف  أنّه  عنه  ويُذكر  الكلامت.  من  بدالً  بالصور  يفكر 
عرشة حاول أن يتخيل نفسه راكباً عىل حزمة ضوئيّة، وأن ينظر إىل 
هي  كام  تبقى  لن  األمور  أّن  الفور  عىل  فاكتشف  حوله  من  العامل 
للناظر. واعتقد اينشتاين منذ صغره بأّن الرياضيات هي اللغة التي 
تتحدث بها كل العجائب الطبيعيّة وكان يحاول أن يتخيل كّل قانون 
أو نظريّة رياضيّة متّر عليه، إىل أن وصل إىل النظريّة النسبيّة الخاصة 

والتي غريت معطيات التاريخ بأكلمه.

ماهي الصورة التي استخدمها اينشتاين لوصف النظريّة النسبّية الخاصة ؟
لقد تخيل اينشتاين أّن رضبتي برق أصابتا مقدمة ومؤخرة القطار الذي يجلس به، وقد قال بأّن الناس الذين يقفون خارج القطار 
سريون الرضبتني يف وقت واحد ولكن بالنسبة إىل الجالس يف القطار سيبدو األمر وكأنّه حدث يف وقتني مختلفني ألّن الرضبة التي 
وقعت يف مقدمة القطار ستبدو له حدثت قبل التي وقعت يف مؤخرته بلحظات. ومن هنا أدرك أّن التزامن هو نسبي تبعاً لحالة 

الحركة وجاء بفكرة نسبيّة الزمن وخرج بالنظريّة النسبيّة الخاصة.

ماهي الفكرة التي جعلت اينشتاين يفكر بالنسبّية؟
لقد تخيّل اينشتاين أّن هنالك رجالً يسقط سقوطاً حرّاً بحالتني:

األوىل: تخيّل أن هنالك رجالً يف مصعد ُمغلق وهذا املصعد يقع إىل 
األسفل وبالتايل سوف يطفو هذا الرجل الذي داخل املصعد يف الفراغ 
أثناء السقوط وأّي يشء سوف يُسحب من جيبه كساعته مثالً سوف 

تطفو بقربه عىل عكس منطق الجاذبيّة.
يعصد  املصعد  املرة  املصعد ولكن هذه  تخيّل رجالً آخر يف  الثانية: 
إىل األعىل برسعة كبرية سيؤدي هذا إىل أن ينخفض الرجل إىل أرضيّة 
املصعد بسبب الجاذبيّة وبالتايل فإّن الجاذبيّة وتأثريها عىل األجسام 
نسبي تبعاً لرسعة واتجاه الحركة ومن هنا خرجت النظريّة النسبيّة 

العامة.

كيف رأى دماغ اينشتاين النظريّة النسبّية ؟ 
ككرة  والفراغ  الزمن  تشّوه  كأداة  الجاذبيّة  اينشتاين  تصور  لقد 

»بولينغ« تتدحرج عىل مستوي وتشوهه كلام تحركت نتيجة لوزنها الذايت. ثم تخيّل وجود كرات بلياردو أُخرى تتدرحرج يف نفس 
املستوي وبالتايل سوف تنجذب هذه الكرات إىل كرة البولينغ الكبرية ليس بسبب قانون نيوتن للتجاذب بني الكتل إمّنا بسبب 
األبعاد  الصورة يف  نفس هذه  لتخيّل  اينشتاين  انتقل  ثم  املستوي  البولينغ« عىل  الكبرية »كرة  الكرة  بها  تقوم  التي  التشوهات 
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اينشتاين ومن هنا  قلّة منهم  األربعة وهذا ما اليستطيع عمله سوى 
تُؤثر  املغناطييس والتي وضحت كيف  الفضاء  اينشتاين مبعادلة  خرج 
التشوهات التي تقوم بها األجسام يف الفراغ عىل حركة األجسام التي 

تحيط بها.

 

ماهو أفضل عام مّر به اينشتاين ؟
يف عام 1905 تخّرج اينشتاين من الكليّة، ومل يكن قادراً عىل التقدم إىل 
رسالة الدكتوراة قبل أن يحصل عىل وظيفة أكادمييّة لذا كان يعمل ستة 
ويف  اإلخرتاع يف سويرسا.  براءات  مكتب  كُممتحن يف  األسبوع  يف  أيام 

أوقات فراغه استطاع أن يخرج بأربع نظريات قلبت الفيزياء بأكلمها. كانت األوىل عندما أثبت أّن الضوء ميكن تخيله كجزيئات 
وكموجات. والثانية أثبت بها وجود الجزئيات واألنويّة يف العنارص. والثالثة خرج بالنظرية النسبية الخاصة. والرابعة خرج مبعادلة 

.E=mc2  الفيزياء الشهرية

كيف كانت حياة اينشتاين الخاصة؟ 
لقد كانت »ميلفا ماري« الصبيّة تساعده يف تدقيق العمليات الرياضيّة التي يقوم بها، 
وقد كانت هي الفتاة الوحيدة يف صف الفيزياء آنذاك يف جامعته. كانت »ميلفا« معه 
منذ بداية الجامعة ثم تزوجها وأنجب منها طفلني، ثم واجه خالفات كثرية معها مام 
جعله يعرض الطالق عليها. وعرض عليها أنّه يف حال وافقت عىل الطالق الودي فإنّه 
سيعطيها مال جائزة نوبل، والتي كان قد ترشح لها ألوراقه األربعة يف الفيزياء، إن هو 
ربحها. وبعد أسبوع من التفكري وافقت الصبيّة عىل ذلك ولكن ولسبب أّن نظرياته 
األربعة كانت شاذة جداً يف ذلك الوقت فلم تنل جائزة نوبل حتى عام 1922 وميلفا 

حصلت عىل مال الجائزة يومها.

هل ساعدت زوجة اينشتاين يف اكتشاف النظريّة؟
بالواقع هي ساعدته يف الكثري من التدقيقات الرياضيّة ووقفت معه 
يف أصعب االوقات وساندته دوماً، ولكن ذلك مل يتجاوز هذا األمر 
بينهم.  فيام  تناقلوها  التي  وخطاباتهم  رسائلهم  من  جيّل  هو  كام 
ويُذكر بأنّها كانت الفتاة األوىل التي تص عىل تعلم الفيزياء رغم كّل 
العقبات االجتامعيّة يف ذلك الوقت أمام النساء، وأرصّت عىل ذلك 

وحصلت عىل درجتها العمليّة.

 

كيف تقّبل العامل النظريّة النسبّية؟
مل يكن العلامء مقتنعني بالنظريّة النسبيّة العامة، ولكن اينشتاين خالل تجربة 
مثرية أثناء كسوف الشمس عام 1919 من إثبات مسار الضوء الوارد من نجم 
الثقايل  الحقل  بتأثري  الشمس  قرص  من  بالقرب  مروره  عند  انعطف  قد  بعيد 
إىل  اينشتاين  وتنقل  الخرب  تنرش  عاملية  ستة صحف  التايل  اليوم  ويف  للشمس. 
دائرة كبرية جداً من الضوء مام دفع الكثري من الناس للمطالبة بحقه يف اقتناء 

جائزة نوبل للفيزياء.

 

ملاذا تأخر اينشتاين يف الحصول عىل جائزة نوبل؟ 
إّن أوراق اينشتاين اُعتربت يف البداية محرّية وغري مثبتة. وعندما رُشح للمرة األوىل 
عام 1910 بواسطة الكيميايئ »وليم استوالد« الذي رفض كّل ماقدمه اينشتاين ملدة 
تسع سنوات سابقة وخرس أمام اللجنة السويديّة املسؤولة عن الجائزة ألّن نظريته 
مل تحقق رشوط الجائزة والتي يجب أن تكون أهم اخرتاع أو اكتشاف يحدث يف 

ذلك العام بوجهة نظر اللجنة.

لكن وبعد عام 1919، اكتشف »استوالد« أّن النظريّة التي جاء بها اينشتني تستحق 
الثناء والجائرة فعالً ولكن السياسة تدخلت ملنع هذا األمر عام 1920 بحجة أّن 
النظريّة عىل الرغم من إثباتها، إال أنّها مل تقدم شيئاً للبرشيّة كام أنّها ال تنطوي 
عىل اكتشاف قوانني عملية جديدة وذهبت يف ذلك العام لعامل كان معارضاً ألفكار 
اينشتاين ولكن ويف عام 1921 كان اينشتاين يزداد شعبية أكرث فأكرث ونظريته تلقى 
روجاً أكرب وكانت اللجنة املسؤلة غري مستعدة لذلك أيضاً ولكن مع قدوم »كارل 
وليم« كعضو يف هذه اللجنة تغريت قليالً املعطيات مام دفع اللجنة يف اتجاه إعطاء 
الجائزة أللربت اينشتاين وقالت اللجنة أّن الجائزة ستمنح أللربت اينشتاين لخدمته 
الفيزياء و قوانني التأثري الكهروضويئ وقد تّم بعناية بالغة استخدام الكلامت دون 

اإلشارة إىل النسبيّة لحفظ ماء وجه اللجنة .

 

ماهو تأثري نظريّة اينشتاين النسبّية الثقايف؟
شكلّت  والتي  نيوتن«  »اسحق  بقوانني  معتقداً  اينشتاين  قبل  العامل  كان  لطاملا 
نظريّة  جاءت  وعندما  واملعتقدات.  والقوانني  االجتامعيّة  للسيكولوجيا  أساساً 
اينشتاين بالفضاء والزمن غري الثابتني كان األمر مبثابة هرقطة أو نوعاً من اإللحاد، 
ألّن اإلميان بالثبات واملطلقات غدا ُمزعزعاً ليس ألّن ذلك طال الزمن والفراغ، أهم 
ُمطلقني يف الثقافة فحسب آنذاك، إمّنا ألنّه طال أيضاً الحقيقة واألخالق ألنّه عبث 
بكّل الثوابت التي نتجت عن املالحظات ال عن القوانني والتي أخرجها املئات من 

العلامء قبله.
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هل كانت نظريّة اينشتاين لها أبعاد دينّية؟

كان  أنّه  إذ  إطالقاً،  األمور  هذه  يف  يتدخل  اينشتاين  يكن  مل  الحقيقة  يف 
يُفضل أن تُوصف نظريته بالنظريّة الثابتيّة بدالً من النسبيّة، ألنّها تعتمد 
عىل قوانني فيزيائيّة وسحب نظريته عىل كل يشء، بأن يُقال أّن الخري نسبٌي 
والرش نسبٌي بحسب الناظر. ودحض قيمة الخري املُطلق وإهامله مل يكن 
يوما ضمن خطط اينشتاين وقد كان جّل اعرتاضه عىل نظريّة الكم املطلقة 
أّن واقع الكون معتمٌد عىل مالحظتنا له والذي يتعارض  أنّها تفرتض  هو 
مع إميانه بأّن هنالك وجود حقيقي مستقل عن وجودنا ال نستيطع إداركه 

وهو الذي يقيّم وجودنا. 

ما تاثري يهوديّة اينشتاين علّيه؟
عىل الرغم من أنّه مل يلتزم بالتعاليم الدينيّة اليهوديّة، إال أّن عالقته مع 
كبرياً لحمالت معادات  اليهودي كانت قويّة جداً. وكان معارضاً  مجتمعه 
للحركة  أموال  لجمع  األساس  أمريكا يف  إىل  األوىل  رحلته  وكانت  الساميّة 
الصهيونيّة واستطاع الهرب من قبضة هتلر يف عام 1933 ويف نهاية حياته 
أوىص بأن تُحفظ جميع مسوداته يف الجامعة العربيّة يف القدس علامً بأّن 

إرسائيل عرضت عليّه رئاستها ولكنه رفض بأدب .

هل مازالت نظريات اينشتاين مقبولة حتى اليوم؟
نعم، فكّل يشء حولنا من أصغر الفوتونات إىل أقوى القنابل تحمل بصامت اينشتاين ونظرياته، ونحن جميعاً نعيش يف حدود 
الكون الذي حّدها هو بنظرياته. فكّل يشء من الخاليا الكهروضوئيّة إىل الفوتونات إىل املوصالت إىل الليزر أو السفر يف الفضاء، 
جميع هذه األشياء تعتمد يف األساس عىل قوانني صاغها ألربت اينشتاين والتزال حتى اليوم النظريّة النسبيّة والكميّة هام ركيزتا 

علم الفيزياء حتى بعد قرن كامل عىل ظهورهام.

 
كيف كانت أيام اينشتاين األخرية؟ 

اينشتاين يف نهاية حياته أن يصل إىل نظرية »الكّل يشء«  لقد حاول 
والتي تُفرس كّل يشء من حولنا بعناٍد كبري وانعزاٍل تام. إال أنّه مل ينجح 
إليّها  الوصول  واملحاولة ألجل  التفكري  من  لحظٍة  ألّي  يتواىن  مل  ولكنه 
مام يُوضح لنا شخصيته املثابرة والحريصة عىل فّك كّل ُمعضلة تواجهه 
بالتجريب والتفكري والحل، وكان يحمل يف أيامه االخرية بصورة دامئة 
دفرت خربشات ميلء بالحسابات وآخر ما كتبه، قبل أن يُقعده األمل عن 
القيام بأي يشء، هو سطٌر من أرقام ورموز رياضيّة يف محاولة أخرية 
للوصول إىل نظريّة كّل يشء حتى وافته املنيّة عام 1955 عن عمر يناهز 
76 عاماً. وكان بالقرب من رسير وفاته هنالك خطاب كتبه ليُلقى يف 
يوم استقالل ارسائيل كَتب يف بدايته »إنّني أتحدث إىل الشعب ليس 

كمواطن أمرييك وليس كيهودي إمّنا كإنسان«.
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صورة نادرة ملجرة درب التبانة لحظة الرشوق

التبانة عىل  درب  ملجرتنا   2009 عام  ديسمرب   3 يوم  النادرة  الصوره  أخذ هذه  تم 

شكل قوس يف الصباح الباكر وقبل رشوق الشمس ويظهر القمر أيضاً يف هذا املشهد 

البانورامي الرائع والنادر وتّم التقاط هذه الصوره من جوار منصة بارانال باملرصد 

.ESO االورويب الكبري

ماذا يحتاج الذكر اىل ماليني الحيوانات املنويّة إلخصاب بويضة واحدة؟؟؟؟

الذكر يقذف يف كّل مرة ميارس الجنس فيها أكرث من 250 مليون حيوان منوي ولكن حيوان منوي واحد هو كل ما تحتاجه البويضة 
لتتلقح يف النهاية. فلامذا كّل هذا اإلهدار يف عدد الحيوانات املنويّة؟؟؟؟؟

الذكور فيام بينها تتنافس يف تلقيح بويضات  التطوري للذكور.  التاريخ  املنويّة يعود إىل  الحيوانات  إنتاج  الهائل يف  الكم  سبب 
اإلناث. كلام زادت عدد الحيوانات املنويّة كلام كانت فرصة الذكر للتلقيح أكرث. وبالتايل تكون فرص الذكر يف توريث جيناته أكرب 

من منافسيه.

عىل سبيل املثال، الغوريال يعيش يف جامعات يكون الذكر فيها مهيمن عىل عّدة إناث فتجد أّن حجم الخصيتني )مكان إنتاج 
الحيوانات املنويّة( لديه أصغر بكثري مقارنة بحجمه وذلك بسبب قلّة املنافسة بني الذكور. 

أما يف الشمبانزي التنافس بني الذكور عىل اإلخصاب كبري جداً حيث أّن الذكور واإلناث تعيش معاً يف جامعات وأنثى الشمبانزي 
متارس الجنس مع ذكور متعددة خالل فرتة حياتها لذلك نالحظ أّن الخصيتني عند ذكر الشمبانزي أكرب بـ 14 مرة من تلك التي يف 

الغوريال وهي تنتج حيوانات منويّة أكرث بـ 200 مرة.

يف اإلنسان، وكام هو متوقع بالنسبة لقيوده االجتامعيّة والقيم األخالقيّة فإنّه ال يتميز بتعدد الزوجات بنفس مقدار الغوريال كام 
أّن التكاثر واإلنجاب تحده روابط زواج وأعراف. لذا فإّن حجم الخصيتني يف اإلنسان يقع بالوسط بني الغوريال والشمبانزي. أكرب 

مبرتني ونصف من الغوريال وأصغر بست مرات من الشمبانزي.
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»أحب جارك« جملة مشهورة ودامئاً ما تسمع من منابر الوعظ واإلرشاد. لكن بحثاً جديداً من جامعة كاليفورنيا، بريكييل، يقول بأن 
األشد تديناً تحفزهم العاطفة أقل من امللحدين والالدينيني واألشخاص املصنفني بأنّهم األقل تديناً. )تديّن شكيل(.

يف ثالث تجارب قام بها علامء اجتامع وجدوا بأّن العاطفة تدفع الناس األقل تديناً ليك يكونوا أكرث سخاًء، وللناس األكرث تديناً كانت 
العاطفة ال عالقة لها بسخائهم، وفقاً للنتائج التي تّم طباعتها يف العدد األخري ملجلة 

Social. Psychological and Personality Science

النتائج تتحدى افرتاض شائع ينص بأّن أعامل الكرم واإلحسان مدفوعة بشكل واسع من قبل مشاعر التعاطف والرتاحم. يقول 
الباحثون يف هذه الدراسة أّن الصلة بني التعاطف والكرم أقوى عند غري املتدينني أو األقل تديناً.

وبشكل عام نجد أّن قوة الصلّة العاطفيّة للناس األقل تديناً أمٌر حاسم ملساعدة شخص أو ال، حسب ما قاله عامل النفس االجتامعي 
روب ويلر املشارك يف الدراسة.

أما األكرث تدينا فتحفزهم أمور أخرى أكرث من العاطفة مثل العقيدة أو املذهب والهويّة الطائفيّة أو ما يتعلق بالسمعة.

تُعرف العاطفة يف الدراسة بأنّها اإلحساس الذي يراود الناس عندما يرون معاناة اآلخرين ومن ثم يشعرون بحافز للمساعدة وغالباً 
ما يكون عىل تكلفة شخصيّة.

بينام كانت الدراسة معنيّة بدراسة الصلة بني الدين والعاطفة والكرم، فإنّها مل تدرس بشكل مبارش سبب قلّة اندفاع الناس املتدينني 
عن طريق العاطفة للمساعد. ومع ذلك، افرتض الباحثون بأّن املتدينني قد يكونوا مدفوعني بالتزام أخالقي أكرث من نظرائهم غري 

أو األقل تديناً.

تقول لورا ساسلو »املؤلفة الرئيسة للبحث« التي تقوم بالبحث كطالبة دكتوراه يف بريكييل: نحن نفرتض بأّن الدين قد يغري طريقة 
تأثري العاطفة عىل السلوك الخريي أو الكريم.

تقول »ساسلو« بأّن السؤال هذا قد أىت إليها بعد أن قام صديق لها غري متدين وذو إيثار بالتربع لهايتي بعد أن شاهد فيديو المرأة 
يتّم إنقاذها من تحت األنقاض بشكل مؤثر، ومل يقم بالتربع بسبب فهم منطقي بأّن املساعدة مطلوبة.

وتضيف ساسلو: كنُت مهتمة بدراسة هذه الظاهرة -إنسان ملحد تأثر بشكل كبري عاطفيّاً وإظهار الكرم واإلحسان للغرباء- ومتت 
الدراسة بشكل منهجي وتّم إعادتها ثالث مرات.

يف التجربة األوىل قام الباحثون بتحليل بيانات من مسح أُجري عام 2004 ألكرث من 1300 أمرييك بالغ من الذين يؤيدون عبارات 
مثل: »عندما أرى شخص يتم استغالله ألشعر بنوع من الحاميّة تجاهه وكانوا أيضاً أكرث ميالً إلظهار أنواع مختلفة من اللطف مثل 

إعارة املمتلكات الخاصة أو تقديم كريس يف حافلة مكتظة.«

وجد الباحثون بأنّهم عندما ينظرون إىل مدى التعاطف الذي حفز املشاركني يف املسح ليك يكونوا كرميني بطرق مثل إعطاء النقود 
للمحتاجني وتقديم الطعام للمرشدين بأّن غري املؤمنني أتوا باملقدمة، هذه النتائج تشري بأنّه عىل الرغم من أّن التعاطف مرتبط 

بالسلوك االجتامعي للطرفني: املتدين وغري املتدين، إال أّن هذه العالقة أقوى لإلفراد غري املتدينني حسب ما وجدت الدراسة.

يف التجربة الثانية قام »101« أمرييك مبشاهدة مقطع واحد من أصل مقطعي فيديو قصريين، أحدهام طبيعي واآلخر مؤثر جداً 
والذي أظهر صوراً ألطفال يعانون من الفقر، ومن ثم أُعطي كّل شخص 10 دوالرات ووجهوا ليعطوا أّي مبلغ يريدون لغريب وبدأ 

أن األقل تديناً ُحفزوا من قبل الفيديو ليعطي أكرث.

عاطفة غري املتدينني مع الفيديو كانت لها التأثري عىل كرمهم ولكنه مل يغري كرم املتدينني املشاركني يف الدراسة.

يف التجربة األخرية، أكرث من 200 طالب جامعي سئلوا لتقديم تقرير عن مدى الرأفة التي يشعرون بها يف تلك اللحظة، من ثم 
لعبوا لعبات ثقة اقتصاديّة والتي تّم إعطاءهم نقود فيها ليك يشاركوا –أو ال يشاركوا- الغرباء يف جولة واحدة تّم إعالمهم بأّن 

شخص آخر يلعب اللعبة تّم إعطاؤه جزء من نقودهم، وبأّن -املشاركني- لهم الحريّة بأن يُكافئوا هذا الشخص بإعطاءه بعض 
النقود التي قد تضاعفت بالكمية، هؤالء الذين هم أقل تديناً كانوا مييلون أكرث ملشاركة ربحهم مع الغرباء.

بشكل عام هذه الدراسة تقول بأنّه عىل الرغم من أن األقل تديناً تكون الثقة بهم قليلة يف أمريكا ولكن عندما يشعرون بالعاطفة 
فإنّهم يكونوا أكرث قابلية عىل املساعدة من املتدينني.

الدراسة متت من قبل ساسلو ويلري وأيضاً كيلترن، ماثيو، فينربج وبول بيف، كاثرين كلريك من جامعة كولورادو، سارينا ساتورن 
يف جامعة اوريجن.

تّم متويل الدراسة من قبل املركز العلمي كاليفورنيا بريكيل ومركز العلوم االقتصاديّة والدميوغرافيّة.

املتدينون أقل شفقة من غريهم املتدينون أقل شفقة من غريهم
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دراسة جديدة تثبت أّن الصفات الشخصيّة تُحدد وراثياً وجينياً. 

وفقاً للدراسة فإّن الجينات تلعب دورها رئيسيّاً يف تحديد الصفات الشخصيّة مثل: ضبط النفس وصنع القرار، 
وهذا كان متقد به سابقاً وأكدته هذة الدراسة. 

السامت  تشكيل  يف  تأثرياً  أكرث  كانت  الوراثة  أّن  وجدوا  التوائم،  من  مجموعة   800 عىل  اشتملت  الدراسة 
الرئيسيّة أكرث من بيئة منزل الشخص أو املناطق التي يعيش بها. علامء النفس يف جامعة »أدنربة« الذين نفذوا 
هذه الدراسة، يقولون بأّن تأثر الخصائص الشخصيّة بالجينات ممكن أن يكون املفتاح ملدى نجاح الشخص 

يف الحياة.

يف دراسة شملت توائم يف الواليات املتحدة -معظم الذين ترتاوح أعامرهم بني 50- استخدم العلامء بكرثة 

سلسلة من األسئلة الختبار الكيفيّة التي ينظر إليّها أنفسهم واآلخرين. وشملت األسئلة »هل تتأثر بالناس ذوي 
اآلراء القوية؟« و »هل تشعرون بخيبة أمل حول إنجازاتك يف الحياة؟«

ثم تّم قياس النتائج وفقا ملقياس »Ryff« املقياس النفيس الذي يقيم ويُوحد هذه الخصائص.
من خالل تتبع إجاباتها، وجد فريق البحث أّن التوائم املتامثلة -التي تتشارك نفس الحمض النووي- كانوا 

يتشاركون نفس الصفات واآلراء مقارنة مع التوائم غري املتطابقة.

علامء النفس يقولون أّن النتائج مهمة ألنّه أقوى صلة وراثيّة، واألرجح هو أن تتم هذه الصفات الشخصيّة 
من خالل األرسة.

وقال الربوفيسور »تيمويث بيتس«، من جامعة »أدنربة« يف مدرسة علم النفس والفلسفة وعلوم اللغة، إّن تأثري 
الورايث كان أقوى عىل إحساس الشخص من ضبط النفس.

وجد الباحثون أّن الجينات توثر عىل أهداف الناس. كقدرتهم عىل إكامل دراستهم وغري ذلك.

اجلينات حتمل سر احلياة الناجحة !! 
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لعّل جسدك هو أكرث يشء يالزمك منذ امليالد وحتى املامت؛ لكن ما أقل ما نعرفه 
عن أجسادنا. وفيام ييل عرش حقائق نشّك أنّك تعرفها عن نفسك:

1. بقايا الذيل
معظم الفقاريات لديّها ذيل تستخدمه لحفظ توازن الجسم، وهو ميثل امتداداً للعمود الفقري. الغريب أّن اإلنسان لديه بقايا 
ذيل قديم، واألغرب أّن جنني اإلنسان يكون له ذيل يف بعض مراحل منوه، ويُضمر هذا الذيل شيئاً فشيئاً مع منّو الجنني حتى ال 

يتبقى منه سوى ذلك الجزء الصغري الذي يسمى »العصعص«.

2. رّس رضوس العقل
مع كّل اآلالم واملشاكل التي تسببها، ال يبدو أّن لرضوس العقل فائدة أُخرى سوى أنّها مصدر رزق ال يستهان به ألطباء األسنان! 

لكن ملاذا تظهر لدينا هذه الرضوس أصالً؟
يف حقيقة األمر، رضوس العقل هي أشياء أخذناها ضمن الرتكة التي ورثناها من اإلنسان القديم الذي كان يعتمد يف غذائه 

عىل اللحوم؛ لكن بعد أن تغريت أحوالنا وكربت أمخاخنا بدرجة كبرية عىل حساب حجم الفك، أصبحت هذه الرضوس زائدة 
ومحشورة يف مساحة ضيقة، وبالتايل أصبحت تسبب كّل هذه املشاكل.

3. وضع الجسم يؤثر عىل الذاكرة
من املعروف أّن بعض األشياء تذكّرنا ببعض األحداث يف حياتنا؛ فمثالً: إذا سمعت أغنية معيّنة؛ فإنّها تذكّرك بالحبيبة القدمية 

الخائنة، وإذا رأيت املسطرة تذكّرَت مشاكلك مع مسائل امليكانيك.
الجديد الذي اكتشفه العلامء هنا هو أّن الجسم إذا كان يف نفس الوضع الذي كان عليه عند تسجيل املعلومة يف املخ؛ فإّن هذا 

يجعله يتذكّرها أفضل؛ لهذا فال داعي لالستذكار مرة أُخرى وأنت نائم يف الرسير.

4. العظام تتحلل عند الحاجة إىل مكّوناتها
إضافة إىل وظيفتها يف حمل أعضاء الجسم وربطها معاً؛ فإّن العظام أيضاً تعمل عىل موازنة مستوى الكالسيوم والفوسفور يف 
الجسم. تحتاج عضالت وأعصاب الجسم إىل هذين املعدنني؛ فإذا مل تكن هناك كّميات كافية منهام، سحب الجسم الكميات 

املطلوبة من العظام.

5. مخك يأكل معظم وجباتك!
رغم أّن املخ ال ميثل سوى حوايل 2% من وزن الجسم؛ إال أنّه يستهلك أكرث من 20% من حاجة الجسم إىل األوكسجني والسعرات 

الحرارية، ولهذا فإّن ثالثة من الرشايني الرئيسية يف الجسم تضّخ الدم باستمرار إىل املخ، العضو الحيوي جداً وأهم أعضاء الجسم.

6. آالف من البويضات تظّل غري ُمستخدمة
عندما تصل املرأة إىل نهاية األربعينات أو بداية الخمسينات، تتوقف الدورة الشهريّة وتتوقف عملية نضج البويضات وتهيئتها 

للتبويض، والتي تتم مبعدل بويضة واحدة كّل شهر. الغريب أّن هناك حوايل 34 ألف بويضة غري ناضجة يف املبيضني، وحوايل 
350 بويضة فقط هي التي تنضج خالل سنوات الخصوبة.

7. البلوغ يؤدي إىل تغيري شكل املخ
تتميّز فرتة املراهقة بفوران من الهرمونات يؤدي إىل تغيريات جذريّة يف شكل الجسم خالل فرتة قصرية؛ لكن ملاذا تتميّز هذه 

الفرتة بالكثري من التقلبات العاطفيّة واملزاجيّة؟ هذا ألّن الهرمونات تُجري الكثري من التغيريات يف الخاليا العصبيّة املكونة للمخ 
نفسه أيضاً.

8. عندما تضحك يضحك العامل معك.. فعالً!
إّن مجرد مشاهدة شخص يتثاءب -حتى ولو كان هذا الشخص يف التليفزيون- فإنّنا نشعر عىل الفور بالحاجة إىل التثاؤب، وتشري 
الدراسات الحديثة إىل أّن الضحك أيضاً ُمعٍد؛ فمجرد سامع صوت ضحكة، يؤدي إىل تنشيط منطقة من املخ مسؤولة عن تحريك 

حركات الوجه، وتجد االبتسامة طريقها إىل وجهك.

9. جلدك له أربعة ألوان!
إذا مل يكن للجلد لون؛ فإنّه كان سيظهر بلون أبيض كرميي؛ لكن هناك ثالثة ألوان أخرى -إضافة إىل األبيض- تتحكم يف لون 

الجلد الحقيقي: أحمر قادم من األوعية الدموية املوجودة تحت الجلد، وامليالنني ذو اللون البني الغامق، وصبغة أخرى صفراء. 
وتتحكم نسب وجود هذه األلوان يف اللون النهايئ للجلد.

10. معدتك تُفرز حمضاً حارقاً
هناك سائل خطر تحظر أجهزة األمن دخوله إىل املطارات أو صعوده عىل الطائرات، الغريب أّن هذا السائل يتم إفرازه يف 

معدتك )حمض الهيدروكلوريك(، ويستخدم ملعالجة املعادن يف املصانع، هذا السائل السام الذي يفرز لهضم الطعام يستطيع أن 
ينخر الصلب؛ لكن الغريب أّن الغشاء املخاطي للمعدة يتحمله.

 

 

عشرة أشياء قد ال تعرفها عن نفسك عشرة أشياء قد ال تعرفها عن نفسك
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كشف سبب ظاهرة »الديجا فو« العلمي 

هل زرَت مكاناً ألول مرة وأحسست بأنّك زرته من قبل؟ هل 
اختربَت  هل  قبل؟  من  تعرفه  بأنّك  وأحسست  شخصاً  رأيَت 
موقفاً وأحسسَت أنّك اختربته من قبل؟ هذا األمر كان السبب 
وراء نشوء خرافة تناقل األرواح واالستنساخ، أما اليوم فالعلم 

الحديث يكشف لنا السبب: 

أعلن باحثون تشيك من معهد وسط أوروبا التكنولوجي التابع 
لجامعة ماساريك التشيكيّة عن نجاحهم يف الكشف عن لغز 
ما يسّمى بظاهرة ديجا فو déjà vu، وهي كلمة فرنسية تعني 
)ُشوهد من قبل(، ويقصد بها ظاهرة شعور اإلنسان بأنّه رأى 
املوقف الحارض من قبل بتفاصيله كافة، رغم أّن ذلك مل يحصل 

فعليّاً، ولذلك تطلق عليها أيضاً تسميّة الذكريات املزيفة.

وذكر الباحث الرئيس، الذي توصل إىل ذلك، »ميالن برازديل« 
أنّه يوجد الكثري من االفرتاضات والتفسريات لظاهرة الذكريات 
أما  علمي.  دعم  إىل  يستند  يكن  مل  منها  أيّاً  أّن  غري  املزيفة، 
هو وفريقه وبالتعاون مع كلية الطب يف الجامعة نفسها فقد 
متكنوا من اإلثبات بأّن هذه الظاهرة ترتبط حقيقة بالتطورات 
يقول  كان  الذي  االفرتاض  دعموا  وبالتايل  الدماغ،  يف  الجارية 
من   %80 نحو  تصيب  التي  الظاهرة  لهذه  العصبي  باألصل 

البرش.

عن  دماغيّة  لفحوص  متطوعاً   113 إخضاع  تّم  أنّه  وأوضح 
طريق الرنني املغناطييس، وأنّه بفضل طريقة جديدة وحساسة 
جداً جرت مقارنة كرب وحجم مناطق الدماغ بني األفراد الذين 
مل  الذين  وبني،  فو  بديجا  يسّمى  ملا  تعرّضوا  أن  لهم  سبق 

يشهدوا هذه الظاهرة يف حياتهم.

أثبتت  التي أجريت بعد ذلك  الدقيقة  التحليالت  إّن  وأضاف 
وجود اختالفات يف كمية املادة الرماديّة يف بعض أجزاء الدماغ. 
أما التغيريات األكرب فقد لوحظت يف منطقة »الهيبوكامب«، أي 
يف الهياكل واألجزاء التي تنشأ فيها الذاكرة، حيث كانت هذه 
هذه  شهدوا  أن  لهم  سبق  الذين  الناس  لدى  أصغر  الهياكل 

الظاهرة بكثري مقارنة بالذين مل يشهدوها يف حياتهم.

أو مستوى  التوتر  أّن  نتيجة مفادها  إىل  الباحثون  كام توصل 
تكرار  يف  مهامً  دوراً  يلعبان  عليه  الحصول  تّم  الذي  التعليم 
التعرّض لهذه الظاهرة، ولذلك فإّن غالبية الذين يتعرّضون لها 

هم من حملة الشهادات الجامعيّة الذين يتعرّضون للتوتر.

مشكلة  متثل  الظاهرة  هذه  أن  إىل  برازديل  الباحث  وينبه 
النتائج التي  معقدة جداً، ولذلك ليس باإلمكان تعميم هذه 

تّم الحصول عليها بهذا الشكل.

مجلة  يف  عرضها  تّم  قد  الباحثني  عمل  نتائج  أّن  وأوضــح 
حضور  إىل  الباحثني  دعوة  متت  وإنّــه  الدولية،  كورتيكس 

مؤمترات دوليّة بارزة يف الخارج وإّن أحد إنجازات هذا البحث يكمن يف استخدامه طريقة source-based morfometrie مشرياً 
إىل أّن هذه الطريقة قادرة عىل التمييز حتى بني االختالفات الصغرية جداً داخل كّل جزء من الدماغ، األمر الذي ميكن أن يسمح 

باستخدام هذه الطريقة الحقاً يف األبحاث الخاصة مبرض انفصام الشخصيّة.

الديجا فو الديجا فو
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خمتارات من صفحات علم االجتماع         خمتارات من صفحات علم االجتماع        

• نحن كبرش رشكاء بالحياة ومبواصفات اإلنسانيّة، ولسنا رشكاء بالدين واملعتقد ألنّها أمور خصوصيّة.

• من قبيل احرتام خصوصيّة الغري، ومن قبيل الحريّة الشخصيّة يجب عدم التدخل يف الدين واملعتقد وإجبار الغري عىل اعتناق 

دين معني أو عقيدة معينة أو تكفريه.

• حريّة الدين واملعتقد وحريّة الرأي وحريّة الفكر تايت عىل رأس الحريّات الفرديّة لإلنسان.

• التفكري الجامعي من أرقى أنواع التفكري املدين عىل أن يكون مرشوطاً بالحريّة املطلقة فرديّاً وعموميّاً وذلك لتأكيد قيم اإلنتامء 

والوفاء واإلخالص والصدق واملواطنة ووحدة الهدف.

• من أدىن درجات الفكر اإلنساين هي درجة الفكر الغريزي املشتق من الغرائز ذات األصل الحيواين كغريزة الجنس والطعام 

والعدوانيّة.

• الفكر املادي: الفكر اإلنساين املدين الراقي هو فكر مادي إنتاجي إبداعي يرتقي فوق الخصوصيات الفرديّة األنانيّة ذات الصلة 

الغريزيّة الفطريّة الطبيعيّة.

التي يصنعها  الحقيقة يف داخل حدود املادة إذ ال يكتفي بالصورة الوهميّة  الراقي: هو فكر بحثي عن املعرفة وعلم  الفكر   •

املعتقد ولذا يكون الوهم واإلعتقاد من نتاج الفكر البدايئ لإلنسان والذي مُيثل أدىن درجات الفكر يف مراحله األوىل من التطور 

الطبيعي العضوي الحيوي.

• الفكر الغيبي: الله هو إطار الفكر الغيبي والدين هو مساحته فمن يُفكر بطريقة غيبيّة تلقاء الحياة وعنارص الوجود وحركته 

ومن يبني عالقته الحياتيّة مع محيطه الكوين الطبيعي عىل أساس غيبي يجد نفسه أسرياً للفكر الغيبي يف مساحة الدين ضمن 

إطار الله.

وبهذا يكون قد انفصل عن كيانه املادي الطبيعي الحقيقي وتاه عن حقيقة الوجود وحركة األشياء وفهم عالقته مع محيطه الكوين 

وتكون النتيجة شقاء وتعاسة وتخلف عن الركب الحضاري وانحراف عن املسلك الطبيعي للحياة وعندها فإن الطبيعة تلفظ كّل 

من يعاكسها املسري ومن ال يندمج معها يف نواميسها وقوانينها الهادفة للنمو والتطور والرقي مبوازاة تقدم الزمن.

حضارة اإلنسان هي برنامج تنفيذي لقوانني الطبيعة يف النمو والتطور والرقي كون اإلنسان هو العنص األرقى يف الطبيعة والعنص 

املحوري يف معادلة الحياة وهو سيد املوجودات.

• ال يُصنف البرش بنطقهم أو بهيئتهم أو بدينهم أو معتقدهم أو بسلوكهم أوأخالقهم أوعنصهم، إمّنا يُصنفون مبستوى تفكريهم 

واستيعابهم ومعرفتهم وإنتاجهم )حراكهم الحضاري(، ألّن رُقي اإلنسان ينتج من رقيّه الحضاري الفعيل.

العاطل الخامل املُتطفل املستهلك هو إنسان متخلف  القاعد  الراقي حقيقة، أما اإلنسان  الفاعل املنتج هو اإلنسان  • اإلنسان 

حقيقة حتى لو امتلك أعىل درجات العلم واملستوى االجتامعي والسلطة والرثوة.

• من يفهم ذاته فَهامً علميّاً بالتأكيد سيفهم غريه. وهناك فرق بني من يعرف وبني من يّدعي املعرفة والفرق يكون مبستوى الفكر 

وقدرة االستيعاب وقدرة العمل واإلنتاج والتغيري والتحديث واإلبداع واإلبتكار والبحث واالكتشاف والتفاعل الدائم اإليجايب مع 

عنارص الحياة ضمن مساحة الوجود املحيطة وامتالك التقنيّة من مامرسة التفاعل املتواصل عرب الزمن.

• املرأة تزاول وتطبّق ومتتلك القيّم اإلنسانيّة الساميّة، كالحريّة والعدالة والدميقراطيّة والحب والتسامح بفن وإبداع وتقنيّة ومتّكن 

ودرايّة، أكرث من الرجل ألنّها جربت الحرمان والقهر والظلم أكرث من الرجل مام منحها قدرات ذهنيّة ونفسيّة أعىل مستوى من 

الرجل تؤهلها ومتّكنها من بناء منظومة أخالقيّة وقيميّة لشخصيتها بشكل أرقى من الرجل.

والنتيجة تظهر بوضوح إذا ما أخذت املرأة فرصتها بالحياة وامتلكت حقوقها الطبيعيّة ومارست حياتها بشكل حّر ومستقل.

• أقول لكّل رجل يف مجتمعنا العريب: عليك أن ال تشغل نفسك يف فهم املرأة ألنّها ال تسمح ألّي رجل أن يفهمها، أو أّن تركيبتها 

الشخصيّة معقدة غري واضحة املعامل بسبب الحرمان والقهر والضغوط النفسيّة والتهميش والجهل وقلّة أو انعدام فرص تحقيق 

الذات إلنعدام توفر اإلمكانات وُمقومات الحياة.

إمّنا عليك باإلكتفاء باإلحساس بها وذلك يتطلب منك ذكاء عاطفيّاً وحنكة اجتامعية ومامرسة عالقات متعددة مع النساء وانفتاحاً 

الرتبويّة  االجتامعية واملفاهيم  األعراف  تغلّف شخصيتها يف  اللتي  الضبابيّة  الوهميّة  الصور  عن  بعيداً  املرأة  مع  واقعيّاً  عقالنيّاً 

والعادات املسلكيّة االجتامعيّة خصوصاً يف مسالة الفصل بني الجنسني.

عليك النظر إليّها مبوازاتك كإنسان يختلف عنك بالعنص فقط وال يختلف عنك بيشء آخر ولها من الحقوق الحياتيّة ما يساوي 

حقوقك.

املرأة رشيك بالحياة سواء بالفكر أو بالعمل وبكّل تفاعل يف خضم الحركة الحياتيّة وعىل قدم املساواة مع الرجل وليست رشيكاً 

يف الفراش كام وليست خادمة يف البيت لألرسة أو مفرخة لألطفال.

ثقافة املساواة بني الرجل واملرأة يصنعها الضمري اإلنساين وال يصنعها القانون والنظام.

التي فرضتها  • من يفهم املرأة يف املجتمع العريب تخاف منه وتجفل وتعرض عن توغله يف عالقته معها ألّن طبيعتها الخاصة 

األبويّة والعشائريّة تفرتض  القبيل والسلطة  املعيشيّة والرتاث  الرتبية واملفاهيم واملعتقدات والدين والعادات والتقاليد والبيئة 

ذلك التصف.

أّما من يحس باملرأة ويشاركها إحساسها عاطفيّاً ويندمج معها وجدانيّاً دون التطرق لألمور الفكريّة أو التدخل بجزئيات وتفصيالت 

تفكريها فإنّها تألفه وتحبه وتطمنئ إليّه وتنام بحضنه كام تنام القطة يف حضن صاحبها.

• اإلشارة السوداء:

ال أريد من أحد أن يؤنسني يك يشاركني حزين أو فرحي، أو يبادلني الحب واإلحرتام أو يعاونني عىل الحياة.

فرحي الكبري أن أكون لوحدي وحزين يزول عندما أكون لوحدي وحبي واحرتامي لذايت يفوق كّل حب واحرتام وقادر لوحدي أن 

أتدبر أمور حيايت وأقوم بأعبائها عىل خري ما يرام.

حريتي واستقالليتي هام عنوان شخصيتي وخصوصاً يف بالد العرب واإلسالم.

اغربو عن وجهي أيّها السلبيون االنتهازيون وابتعدو عن حيايت أيّها املخادعون املزيفون فال أريدكم صوتاً وال صورة وال حّساً أو 

الحياة  الطبيعي يف  إدراكاً ألّن وجودكم يف حيايت ينّغص حيايت ويبعث يف داخيل الحزن والكآبة واإلرتباك ويبعدين عن مسليك 

ويسبب يل املشاكل املستعصيّة التي ال تنتهي.

ليست غايتكم من عالقاتكم سوى الكسب السهل الالمرشوع والسلب والتطفل واالستهالك والتعّدي عىل اآلخر واستنفاذ ما لديه 

من مقومات حياة ماديّة ومعنويّة.

الحضارة اإلنسانيّة وإرهابيون يف سبيل  يا من حويل طفيليات عىل جسد اإلنسانيّة ومخربون ومدمرون ومعيقون ملسرية  أنتم 

اإلستحواذ عىل حق اآلخر بالحياة.

يوم أسود يوم ُولدت به يف بالد العرب واملسلمني.

أكره يوم ميالدي ولذا فإنّني أرفع اإلشارة السوداء يف ذكرى عيد ميالدي األسود دون أن أكتب عليها الله أكرب.

Sami Qab 
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