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األخالق يف اإلسالم
راضي عقل

تعتمد ثقافتنا العربية بشكل شبه كامل على تشجيع التلقين والحفظ ومحاربة التجديد واإلبداع واالختالف،
ولعله من التكرار الممل أن آتي بأمثلة على ذلك فمن عاش يف منطقتنا ودرس يف مدارسنا وجامعاتنا يعرف أن
طريق النجاح والتفوق هو الحفظ واالستظهار والتكرار أما الفهم والبحث فهو لزوم ما ال يلزم ،فاألمر سيان فيه
وبدونه.
وتشجع األنظمة والعقائد الشمولية الدوغمائية
ذلك بكل قوة ،وتحارب بقوة مماثلة التميز الفردي
وملكة البحث والتحري عند الناس .فالعقائد الشمولية
العلمانية منها والدينية تقدم نفسها بصفتها مالكة
الحقيقة المطلقة ولها حساسية زائدة تجاه أي اختالف
مع طروحاتها التي تقدم على أنها مسلمات غير قابلة
للنقاش وبديهيات ال تحتاج إلى إثبات.
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«إذا كذبت كذبة كبيرة وكررتها بشكل
دائم فسيصدقها الناس يف النهاية»
جوزيف غوبلز – وزير اإلعالم األلماني يف
العهد النازي

وتنبع الحساسية الزائدة من كون أن معظم هذه الطروحات ال تقوم على أي أساس عقالني يمكن الدفاع عنه
منطقيا ً ويبقى البديل األفضل هو فرض الفكرة قسرا ً وقتل ملكة المناقشة والشك يف الناس ثم قمع وإخراس
ما يبقى من األفراد القالئل الذين استطاعوا تحرير عقلهم وملكوا قدرة التحليل والمناقشة.
وأريد يف هذا المقال مناقشة واحدة من هذه
«المسلمات» التي كررتها وتكررها الدوغما الدينية
عموما ً واإلسالمية خصوصا ً بشكل مكثف بحيث
أقنعت بها حتى بعض العلمانيين والمتنورين ،هذه
المسلمة هي أن اإلسالم مرادف األخالق فمن ال دين
له هو بالضرورة ال أخالق له .تحشر هذه «البديهية»
يف عقول الناس منذ طفولتهم وتعاد عليهم وتكرر
بشكل يجعلها «فطرية» يستدل بها عوضا ً عن البحث
عن إثباتها.
وما أريده هنا ليس نقض هذه األكذوبة «الغوبلزية»
فقط و تبيان أن اإلسالم ال عالقة له باألخالق ،بل
أكثر من ذلك ،أريد مناقشة أن الدين عموما ً واإلسالم
خصوصا ً نقيض لألخالق ويساهم بشكل فعال يف
تشويه نفسية المؤمنين به وقتل حسهم األخالقي.
ألبدأ أو ًال بتعريف األخالق والشخص األخالقي حسب رأيي:
األخالق هي تصرفات غيرية ال تنفع فاعلها وغالبا ً ما تضره ،يفعلها اإلنسان لذاتها من دون توقع منفعة مباشرة
تعود عليه منها وليس خوفا ً من عواقب إذا امتنع عن القيام بها.
فبالنسبة للقسم األول من التعريف :عندما يلتزم اإلنسان باإلخالص لزوجه أو زوجته فهو يقوم بحرمان نفسه
من متع كبيرة ،وعندما يكون التاجر صادقا ً يف معامالته فهو يحرم نفسه من أرباح أكثر يمكن أن تعود عليه
وعندما يقوم المحسن بالتبرع بماله أو وقته للفقراء فهو يخسر هذا المال أو الوقت الذي كان يمكن إنفاقه على
نفسه وعندما يمنع اإلنسان نفسه عن السرقة فهو يحرم نفسه من المال المسروق وهكذا..
اآلن نأتي لمناقشة القسم التالي واألهم كثيراً « :يفعلها اإلنسان لذاتها من دون توقع منفعة مباشرة تعود
عليه منها وليس خوفا ً من عواقب إذا امتنع عن القيام بها «
فالتي ال تخون زوجها خوفا ً من أن يقتلها أو يطلقها ال يمكن أن أقول عنها أنه أخالقية ،بل هي خائفة فقط.
واللص الذي ال يسرق خوفا ً من قطع يده ليس شريفا ً وأخالقياً.
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األخالق يف اإلسالم
للكاتب :راضي عقل

والمحسن الذي يتبرع علنا ً كي يتحدث الناس عن كرمه ما هو إال منافق.
والذي يود والديه وأهله طمعا ً يف الميراث أو التجارة بأموالهم ليس إال تاجر.
واألم التي تحن على ولدها الصغير كي يطيعها ويكرمها يف كبرها ما هي إال مرابية تدين ابنها دين تريد
استرداده أضعافا ً مضاعفة الحقاً.
واألمثلة كثيرة.
وأفرق هنا بين المصلحة المباشرة وغير المباشرة ،فالفعل الجيد كثيرا ً ما يدور ويرتد على صاحبه ،فاألم التي
تحب ولدها ألنه ولدها وليس لشيء أخر سيبادلها ولدها شعورها على األغلب ،والتاجر الصادق يفضل الناس
التعامل معه دوما ً والمحسن الذي ينقذ الناس من غائلة الجوع قد يرتد عليه ذلك مجتمع أكثر أمنا ً واألمثلة كثيرة
هنا أيضاً.

وحتى لو لم يرتد عليه الفعل على اإلطالق ،فهناك من الناس من يفعل الخير ألن ذلك يمنحه السعادة فقط
وليس ألي غرض آخر.
نأتي هنا لإلسالم ،ال ضرورة لتكرار بيان متع الجنة وعذاب النار ،فما كتب عنها يكفي ويزيد ،فقد تجاوزت األدبيات
اإلسالمية كل الحدود يف بيان الجوائز التي سيغدقها اإلله على أتباعه المطيعين والعقوبات المرعبة التي تنتظر
من يخالف أوامره حتى وصلت إلى مرحلة اإلسفاف واالبتذال يف ذلك على الطرفين ،العقوبات والمكافئات.
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يف نقاشاتي مع المؤمنين تواجهني دوما ً األسئلة التقليدية التالية:
 ما الذي يمنعك من ممارسة الجنس مع أمك وأختك ؟ لماذا ال تسرق طالما ال حسيب وال رقيب ؟ لماذا ال تقتل الناس طالما ال حساب وال عذاب ؟تثير هذه األسئلة الغثيان يف نفسي واالحتقار
لسائلها ،فهو ال يسرق وال ينام مع أمه وال يقتل
فقط ألن كتابه قال له ذلك وطمعا ً يف الحور اللواتي
يرجعن عذارى بعد كل نكاح وخوفا من الشواء األبدي
وتبديل الجلود المتكرر بعد النضج وليس ألي مبدأ
أخالقي من أي نوع من األنواع.

اإلسالم ليس أخالق ،اإلسالم هو مجرد قانون
عقوبات ومكافآت دنيوية وأخروية ،المسلم يعمل
الخير (حسب المفهوم اإلسالمي للخير طبعاً) كي
يفوز بالجنة ويتجنب الشر (حسب مفهوم اإلسالم
للشر أيضاً) كي يتجنب النار .وال أعتقد أن أحدا ً يحاول
أن يجعل كتاب قانون العقوبات مرجعا ً يف األخالق.

لسان حال هؤالء يقول أنه لو لم يكن هناك عقاب
وال ثواب فسيقومون بكل ذلك ،وأسأل هنا ،أين
هي األخالق ؟ هل األخالق هي الطمع والخوف ؟ العصا
والجزرة ؟

الخوف من اهلل هو جزء ال يتجزأ من العقيدة
اإلسالمية ،والمؤمن الحقيقي ال يمكنه أن يأمن مكر
إلهه بأي شكل من األشكال .وهذا طبعا ً ال يكفي،
فالعقوبات الوحشية الدنيوية تنتظر من لم يخافوا
بشكل ٍ
كاف من عقوبات اآلخرة.

من يقاد بالعصا والجزرة هم القطيع والدهماء ،سواء
أكان هذا القطيع من البشر أو من البهائم ،ال فرق
يذكر .والقطيع والدهماء ليس لهم أخالق بل غرائز
فقط.

الطمع بالجنة هو الجزء الثاني ،وهذا أيضا ً ال يكفي،
فالسبايا والغنائم والسراري تسكب العزاء مؤقتا ً
يف قلوب من ال يستطيع انتظار المكافأة المؤجلة.
أسأل مرة أخرى ،أين األخالق يف الرشوة والترهيب ؟

ال شك أن الدهماء والغوغاء واللصوص يحتاجون
للعقوبات لضبط تصرفاتهم ،ولكن القوانين
البشرية تستطيع ردعهم دون الحاجة آللهة ودون
ادعاءات أخالقية من أي نوع.

يف القسم التالي من المقال سأوضح الحقا ً كيفية
تشويه الدين واإلسالم ألخالق ونفسية المؤمنين
به...

األمر اآلخر الذي ال بد من اإلشارة إليه هو الربط
العصابي اإلسالمي بين األخالق والعفة الجنسية
للمرأة خصوصاً ،األمر الموروث عن العادات البدوية
للبيئة التي نشأ فيها اإلسالم .فبالنسبة لمعظم
العوام يوجد تكافؤ شبه مطلق بين األمرين .وهذا
الموضوع قتل بحثا ً بالطبع وليس لدي ما أضيفه
فيه.
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Rola Shbeb
الـــــــــــــــروح :

عبارة عن مصطلح ذي طابع ديني وفلسفي يختلف تعريفه وتحديد ماهيته يف األديان والفلسفات المختلفة،
ولكن هناك إجماع على أن الروح عبارة عن ذات قائمة بنفسها ذات طبيعة معنوية غير ملموسة .ويعتبرها
البعض مادة أثيرية أصلية من الخصائص الفريدة للكائنات الحية .استنادا إلى بعض الديانات والفلسفات فإن
ً
جنس ال نظير له يف عالم الموجودات وهو أساس اإلدراك والوعي والشعور .وتختلف الروح
مخلوقة من
الروح
ٍ
عن النفس حسب االعتقادات الدينية فالبعض يرى النفس هي الروح والجسد مجتمعين ويرى البعض اآلخر إن
النفس قد تكون أو ال تكون خالدة ولكن الروح خالدة حتى بعد موت الجسد

 .هناك جدل يف الديانات والفلسفات المختلفة حول الروح بدءا من تعريفها ومرورا بمنشأها ووظيفتها إلى دورها
أثناء وبعد الموت حيث أن هناك اعتقاد شائع أن للروح استقاللية تامة عن الجسد وليس لها ظهور جسدي أو
حسي ،وال يمكن مشاهدة رحيلها ويعتقد البعض أن مفارقة الروح للجسد هي تعريف للموت ويذهب البعض
اآلخر إلى االعتقاد أن الروح تقبض يف حالتي الموت والنوم ،ففي حالة الموت تقبض الروح وتنتهي حياة الجسد،
ويف حالة النوم تقبض الروح ويظل الجسد حيا .المزيد عن الروح والنفس واإلدراك يف الترجمة العبرية لكلمة الروح
هي نفيش  Nepheshوهي أقرب لكلمة النفس العربية ،أما كلمة الروح العربية فهي قريبة جدا من كلمة ريح
«ذات َل ِط َ
مما جعل البعض يعتقد أن مصدر ومعنى كلمة الروح هي َ
يفة َك ْال َه َوا ِء َسا ِر َية يِف ْال َج َسد َك َس َر َي ِان ْال َماء
يِف ُع ُروق َّ
الش َجر» ومما زاد من صحة هذه القناعة لدى البعض أن الروح تنفخ كالريح ،ولكنها ليست ريحا بمفهوم
الريح
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الـــــــــــــــروح
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Rola Shbeb
الـــــــــــــــروح :

الروح عند الفالسفة
قام أفالطون ( 347 - 427قبل الميالد) باعتبار
الروح كأساس لكينونة اإلنسان والمحرك
األساسي لإلنسان وإعتقد بأن الروح يتكون من 3
أجزاء متناغمة وهي العقل والنفس والرغبة وكان
أفالطون يقصد بالنفس المتطلبات العاطفية
أو الشعورية وكان يعني بالرغبة المتطلبات
الجسدية وأعطى أفالطون مثاال لتوضيح وجهة
نظره باستخدام عربة يقودها حصان ,فللحصان
حسب أفالطون قوتان محركتان وهما النفس
والرغبة ويأتي العقل ليحفظ التوازن بعد أفالطون
قام أرسطو ( 322 - 384قبل الميالد) بتعريف
الروح كمحور رئيسي للوجود ولكنه لم يعتبر الروح
وجودا مستقال عن الجسد أو شيئا غير ملموس
يسكن الجسد فإعتبر أرسطو الروح مرادفا
للكينونة ولم يعتبر الروح كينونة خاصة تسكن
الجسد وإستخدم أرسطو السكين لتوضح فكرته
فقال إنه إذا إفترضنا إن للسكين روحا فإن عملية
القطع هي الروح وعليه وحسب أرسطو فإن الغرض
الرئيسي للكائن هو الروح وبذلك يمكن االستنتاج
إن أرسطو لم يعتبر الروح شيئا خالدا فمع تدمير
السكين ينعدم عملية القطع
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حاول رينيه ديكارت ( )1650 - 1596ويف خطوة مهمة إثبات إن الروح وتنظيم االعتقاد بالروح تقع يف منطقة
محددة يف الدماغ اما إيمانويل كانت ( )1804 - 1724ويف خطوة جريئة قال إن مصدر اندفاع اإلنسان لفهم ماهية
الروح هو يف األساس محاولة من العقل للوصول إلى نظرة شاملة لطريقة تفكير اإلنسان اي بمعنى ان العقل
الذي يحاول تفسير كل شيء على أساس عملي سوف يضطر إلى التساؤل عن األشياء المجهولة الغير ملموسة
وبذلك فتح كانت الباب على مصراعيه لرعيل من علماء النفس ليفسروا الروح على أساس نفسي
الروح عند المصريين القدماء
استنادا إلى المعتقدات الدينية لقدماء المصريين فإن روح اإلنسان مكون من  7أقسام
• رين ،هو مصطلح قديم يعني االسم الذي يطلق على المولود الجديد.
• سكم ،وتعني حيوية الشمس
• با ،وهو كل ما يجعل اإلنسان فريدا وهو أشبه بمفهوم شخصية اإلنسان.
• كا ،وهو القوة الدافعة لحياة اإلنسان وحسب االعتقاد فإن الموت هو نتيجة مفارقة كا للجسد.
• آخ ،وهو بمثابة الشبح الناتج من اتحاد كا وبا بعد الموت
• آب ،وهو «قطرة من قلب األم»
• شوت أو خيبيت وهو ضل اإلنسان.
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Rola Shbeb
الـــــــــــــــروح :

الروح يف البوذية
استنادا إلى العقيدة البوذية فإن كل شيء يف حالة حركة
مستمرة وتتغير باستمرار وإن األعتقاد بان هناك كينونة
ثابتة أو خالدة على هيئة الروح هو عبارة عن وهم يؤدي
باإلنسان إلى صراع داخلي واجتماعي وسياسي.
استنادا إلى البوذية فإن الكائنات تنقسم إلى
خمس مفاهيم :الهيئة (الجسمانية) ،الحواس،
اإلدراك ،الكارما (األفعال التي يقوم بها
الكائن الحي ،والعواقب األخالقية الناتجة
عنها) والضمير وهذه األجزاء الخمسة
يمكن اعتبارها مرادفة لمفهوم الروح
وعليه فإن اإلنسان هو مجرد اتحاد
زمني طارئ لهذه المفاهيم ،وهو
معرض بالتالي للـ»ال-استمرارية»
وعدم التواصل ،يبقى اإلنسان يتحول
مع كل لحظة جديدة ،رغم اعتقاده أنه
ال يزال كما هو وإنه من الخطأ التصور
بوجود «أنا ذاتية» ،وجعلها أساس جميع
الموجودات التي تؤلف الكون فالهدف
األسمى حسب البوذية هو التحرر التام عبر
َكسر دورة الحياة واالنبعاث ،والتخلص من
اآلالم والمعاناة التي تحملها .وبما أن الكارما
هي عواقب األفعال التي يقوم األشخاص ،فال
خالص للكائن ما دامت الكارما موجودة
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عند وفاة اإلنسان فإن الجسد ينفصل عن الحواس ،اإلدراك ،الكارما والضمير وإذا كانت هناك بقايا من عواقب
أو صفات سيئة يف هذه األجزاء المنفصلة عن الجسد فإنها تبدأ رحلة للبحث عن جسد لتتمكن من الوصول
إلى التحرر التام عبر َكسر دورة الحياة واالنبعاث وحالة التيقظ التي ُ
تخمد معها نيران العوامل التي تسبب اآلالم
(الشهوة ،الحقد والجهل) ويسمي البوذيون هذا الهدف النيرفانا

الروح يف الهندوسية
يمكن اعتبار الجيفا  Jivaيف الهندوسية مرادفا لمفهوم الروح وهي حسب المعتقد الهندوسي الكينونة
الخالدة للكائنات الحية وهناك مصطلح هندوسي آخر ويدعى مايا ويمكن تعريفها كقيمة جسدية ومعنوية
مؤقتة وليست خالدة ولها ارتباط وثيق بالحياة اليومية ويبدو إن المايا شبيه بمفهوم النفس يف بعض الديانات
األخرى واستنادا على هذا فإن الجيفا ليست مرتبطة بالجسد أو اي قيمة ارضية ولكنها يف نفس الوقت أساس
الكينونة.
ينشأ الجيفا من عدة تناسخات من المعادن إلى النباتات إلى مملكة الحيوانات ويكون الكارما (األفعال التي يقوم
بها الكائن الحي ،والعواقب األخالقية الناتجة عنها) عامال رئيسيا يف تحديد الكائن الالحق الذي ينتقل اليه الجيفا
بعد فناء الكائن السابق وتكمن الطريقة الوحيدة للتخلص من دورة التناسخات هذه بالوصول لمرحلة موشكا
والتي هي شبيهة نوعا ما بمرحلة النيرفانا (االنبعاث وحالة التيقظ التي ُ
تخمد معها نيران العوامل التي تسبب
اآلالم مثل الشهوة ،الحقد والجهل) يف البوذية
هناك مصطلح آخر يف الهندوسية قريب من مفهوم الروح وهي أتمان  Atmanويمكن تعريفه بالجانب الخفي
أو الميتافيزيقي يف اإلنسان ويعتبره بعض المدارس الفكرية الهندوسية أساس الكينونة ويمكن اعتبار أتمان
كجزء من البراهما (الخالق األعظم) داخل كل إنسان هناك اختالف وجدل عميق بين الهندوسيين انفسهم حول
منشأ وغرض ومصير الروح فعلى سبيل المثال يعتقد الموحدون (أدفايدا) من الهندوس إن الروح سيتحد يف
النهاية مع الخالق األعظم بينما يعتبر الغير موحدون (دفايتا) من الهندوس الروح الصلة له على اإلطالق بالخالق
األعظم وإن الخالق لم يخلق الروح ولكن الروح تعتمد على وجود الخالق
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Rola Shbeb
الـــــــــــــــروح :

الروح يف اليهودية
اليوجد يف التوراة تعريف دقيق لكلمة الروح ويذكر سفر التكوين إن الخالق األعظم خلق اإلنسان من غبار األرض
ونفخ الخالق يف انف اإلنسان ليصبح مخلوقا حيا .استنادا إلى سعيد ابن يوسف الفيومي ( )942 - 882وهو
فيلسوف يهودي من مواليد مصر
فإن الروح يشكل ذلك الجزء من اإلنسان المسؤول عن التفكير والرغبة والعاطفة واستنادا إلى كتاب كبااله
 Kabbalahالذي يعتبر الكتاب المركزي يف تفسير التوراة فإن الروح تنقسم إلى  3اقسام:
• نفيش ( )Nefeshوهي الطبقة السفلى من الروح وتربط بغرائز اإلنسان الجسدية وهو موجود من لحظة
الوالدة.
• روخ ( )Ruachوهي الطبقة الوسطى من الروح والمسؤولة عن التمييز بين الخير والشر وتنظيم المبادئ
األخالقية.
• نيشامه ( )Neshamahوهي الطبقة العليا من الروح وهي المسؤولة عن تميز اإلنسان من بقية الكائنات
الحية.
وهناك تشابه كبير بين هذا التقسيم وتقسيم سيغموند فرويد للالوعي الذي قسمه فرويد إلى األنا السفلى
واألنا واألنا العليا.
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الروح يف المسيحية
تعتبرالمسيحية الروح بمثابة الكينونة الخالدة لإلنسان وإن الخالق األعظم بعد وفاة اإلنسان إما يكافئ أو يعاقب
الروح ويوجد يف العهد الجديد من الكتاب المقدس وعلى لسان المسيح ذكر الروح وتشبيهه برداء رائع أروع من
كل ما كان يملكه سليمان
 .هناك إجماع يف المسيحية إن الوصول للمعرفة الحقيقية عن ماهية الروح هو أمر مستحيل واستنادا إلى المفكر
المسيحي أورليس أوغسطينس ( )430 - 354فإن الروح عبارة عن مادة خاصة وفريدة غرضها التحكم يف الجسد
هناك جدل يف المسيحية حول منشأ الروح فالبعض يعتقد إنها موجودة قبل والدة اإلنسان وعند الوالدة يقوم
الخالق بإعطاء الروح إلى الجسد بينما يعتقد البعض اآلخر إن روح اإلنسان تنتقل كمزيج من روحي الوالدين وإن آدم
هو الشخص الوحيد الذي خلقت روحه مباشرة من الخالق بينما يرى طائفة شهود يهوه إن الروح مطابقة لكلمة
نفيش ( )Nefeshالعبرية والتي حسب تصور الجماعة إنها مشتقة من التنفس وعليه فإن نفخ الخالق للروح يف
جسم اي كائن يجعل هذا الكائن كائنا متنفسا وهناك البعض ممن يعتقد إن الروح تذهب إلى حالة من السبات
لحين يوم الحساب.

الروح يف المجتمع العلمي
يسعى العلم والطب إليجاد تفسيرات واقعية وفقا ً لما هو مالحظ يف العالم الطبيعي .يعرف هذا الموقف العقلي
باسم الواقعية المنهجية ]1[.إن الكثير من الدراسات العلمية المتعلقة بالروح قد شملت التحقيق يف أمرها
ككائن ذي معتقد إنساني ،أو كمفهوم يشكل استعراف وفهم حقيقة العالم ،بد ًال من كونها كائنا ً بحد ذاته.
عندما يتحدث علماء العصر الحديث عن الروح خارج هذا السياق الثقايف والنفسي ،فإنهم يتعاملون مع «الروح»
على أنها مرادف شعري لكلمة «العقل» .يف كتاب  The Astonishing Hypothesisأو «الفرضية المذهلة»
لفرنسيس كريك ،مث ًال ،هناك عنوان فرعي هو «البحث العلمي عن الروح» .كريك أخذ على عاتقه ّ
أن المرء يمكنه
تعلم كل شيء معروف عن الروح البشرية والعقل ،ومن ثم ،قد يكون للعلوم العصبية صلة بفهم اإلنسان
لماهية الروح.
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علمانيون الدينيون

مبررات استمرار تقديس الدين
إذا كانت األديان خرافة فلماذا لم يترك جميع المتعلمين الدين بما اننا اصبحنا بعصر العلوم ولماذا يوجد من
يترك دينه ليعتنق ديني إذا كان ديني غير صحيح؟

اإلجابة على المقطع األول من السؤال هو أن الدين يختلف عن اآلراء التي يمكن تغييرها بسهولة حال ان تكتشف
انها خاطئة والسبب يف ذلك انك وغيرك تدور يف دائرة التقديس وهذه الدائرة ستجعلك تجد المبررات لكل نقد
قد تواجهه فاألديان تعتمد على االيمان ومصدر االيمان هو ذوي الثقة من االبوين اللذان ورثت منهما صفاتك
واالمور التي تعتبرها صحيحة او خاطئة وكذلك المقبول وغير المقبول  ،العادات والتقاليد  ،اللغة وجميع صفاتك
االخرى.
نستطيع تقسيم مبررات استمرار تقديس الدين الى نوعين وهي مبررات نفسية عاطفية ومنها الشعور
براحة النفسية لعبادة ما ورثته ,الدين ينظم حياتك  ،الدين يعطيك االمل يف حياة اخرى الدين يعزز ارتباطك
بأسرتك ومجتمعك  ..الخ واما الثاني فهو مبررات عقلية تحاول من خاللها تثبيت ايمانك الستمرار المبرر االول
فالتبرير الثاني يقوي التبرير االول من الناحية العقلية .وكمثال على ذلك سوف افترض ان هناك ديانة تسمى
ديانة عبادة الحجارة ولها كتاب مقدس يذكر ان الحجارة هي مكان تسكن به االلهة التي خلقت الكون والتي
ستخرج منها يف يوم النهاية لتحول كل من لم يعبدها الى حجارة من نار وتحول من عبدها الى انسان جميل
المظهر يعيش بحياة ابدية له كل ما يتمناه ،هنا انت ورثت تلك االسطورة وسوف تبقى تدافع عنها فال يوجد
دليل ينفيها فأنت ال ترى االلهة يف الحجارة ألنها ارواح ال ترى كما قالوا لك ويف نفس الوقت فأنت تخاف من
ان تمسخ الى حجارة من نار الى االبد هنا ستبحث عن امور عقلية للرد على المشككين يف ديانة عبادة الحجارة
فتقول ديانتي صحيحة وموافقة للعلم فالحجارة هي اصل الحياة العلم يقول ان الكون اتى من االنفجار العظيم
وااللهة التي كانت تسكن المادة التي انطلق منها االنفجار العظيم والذي بعد ان برد تكونت االرض ثم الحياة
كانت بإرادة تلك االلهة والتي كانت تسكن الحجارة حيث قامت بتبريدها ومن ثم خلقت كل شيء ورجعت
16

لمسكنها وامرتنا من خالل النبي الموحى اليه باستمرار تقديسها ،وبالطبع ستبقى تعيش بتلك الدائرة ربما
إلى نهاية حياتك أو قد تقارن ما ورثته مع اقرب الديانات التي يعتنقها اشخاص من نفس بيئتك ويف حال ان
يخطر على ذهنك ماذا يمنع من ان تكون ديانة عبادة المطر هي الصحيحة وليست ديانتي؟! فالمطر هو ما ينبت
الزرع! هنا قد يحدث لك امرين اما ان تنتقل لديانة عبادة المطر فمبرراتهم اقوى بالنسبة لك كما تراها انت!
او ان ترى ان الديانتين لهما نفس المشكلة وهي انها متشابهتين بالحجج والمبررات لكنهما يؤديين لمصيرين
متعاكسين فإن امنت بديانة عبادة المطر ما الذي يبرر لي انها غير صحيحة واذا بقيت على ديانتي ما الذي يبرر
انها ربما تكون خاطئة وديانة عبادة المطر هي الصحيحة! هنا سيتالشى التقديس بشكل تدريجي لتنتقل من
مرحلة خلق المبررات الى مرحلة النقد واكتشاف الحقائق.
صفحة علمانيون الدينيون
https://www.facebook.com/fseculars?fref=ts
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ﺃﺭﺷﻴﻒ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ
ﺗﺤﻴﺔ ﻟـ ﺑﻦ ﻛﺮﻳﺸﺎﻥ

http://thelandofsands.blogspot.com
ﻛﻴﻒ ﻧﻜﺎﻓﺢ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻪ؟
ﺍﻟﻬﻮﺱ ﺍﻷﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﻌﻔﻪ
ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻭ
ﺍﳌﺮﺃﻩ
ﻋﺼﻔﻮﺭ ﻣﻮﺭﻳﺸﻴﻮﺱ
ﻓﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺒﻐﺎﺀ
ﻃﻴﺰ ﻟﻄﻔﻲ
ﺍﻟﺴﻔﺎﺡ ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﻟﺒﺮﻳﺌﻪ
ﻭﺟﻮﺏ ﺗﻜﺴﻴﺮ ﺍﻷﺻﻨﺎﻡ
ﺟﺮﺛﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ
ﺍﻷﳊﺎﺩ  :ﺣﺮﻛﺔ ﲢﺮﺭﻳﻪ ﻟﻠﺸﻌﻮﺏ
ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻠﺤﻴﺎﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺎﻭﺭﻣﺎ؟
ﺍﳋﻮﻑ..ﻧﺒﺾ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻪ
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John Silver

التالعب بالعقول  ....من و إلى
طبعا لن أقوم بسرد جميع العوامل التي يكون
الهدف منها التالعب بعقول المجتمعات و لكني
سأحاول تلخيص بعضها

ان فكرة التالعب بالعقول هي فكرة نسبية
ولكنها مطبقة يف أغلب المجتمعات و عبر اغلب
األجندات سياسية كانت ام اجتماعية حتى
الثقافية فهذا المفهوم يحمل يف طياته الكثير و
كما أني سانتقد الكثير من التوجهات السياسية
و الفكرية فاني لن أقوم بالتركيز إال على الجانب
الغيبي من هذا التالعب النه وبجدارة اكثر
التالعبات تأثيرا و اكثرها ضربا يف عمق االعتقاد ،و
هو إن توجه لهدف ما قام بالتعبئة بكافة أشكالها
ليصل لغايته بغض النظر عن ما سيخلفه نتيجة
أفعاله.

و هنا كالعادة أقوم بشرح مصطلحات
سأستخدمها الحقا
التابو  :و هو األمر المحظور دينيا او سياسيا او ما
يعرف بالمحرمات بالنسبة لمجتمع او بيئة ما
االدلجة  :هي عملية توجيه فكرية عن طريق حقن
المتلقي على فترات طويلة بمجموعة معينة من
األفكار و الهدف منها يكون سياسيا يف الغالب
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John Silver
التالعب بالعقول  ....من و إلى

من اهم البدايات هي بداية األفكار الغيبية فهي تقوم منذ والدة طفل و عن طريقه بادلجة األم و األب قبل
التوجه للطفل و ذلك باتباع طقوس تطبق عليه و تكون ظاهريا موجهة له و لكنها يف الواقع موجهة للوالدين
و لكل من هم حوله ،مثال على ذلك عندما يولد طفل ألبوين مسلمين يقوم غالبا كبير األسرة او اكثر من هو
موجود فقها بالتأذين يف أذن الطفل ،و نرى ذلك أيضا ً عند المسيحين عن طريق تعميد الطفل يف الكنيسة
بالماء او الزيت حسب الكنيسة ولو ان التعميد ليس بعد الوالدة مباشرة ،أيضا ً يف اليهودية عندما يبلغ الطفل
أيامه الثمانية عن طريق احتفال بختانه و ان كانت أنثى فيكون االحتفال يف اول يوم سبت بعد الوالدة و دون
ختان عموما دون الدخول يف التفاصيل فالهدف من هذه العملية هي ادلجة األبوين باعتبار ان الطفل قد اصبح
نقيا من كل اآلثام التي ال اعرف متى ارتكبها ،و انه أيضا ً توجه بتوجه الديانة التي طبقت عليه هذا الطقس.
ان هذه العملية المقصود منها هو توجيه
األبوين فكريا لكي يحملو مسؤولية ادلجة
هذا الطفل الحقا و بهذا يتم وضع حجر
األساس يف نشوء الطفل فكريا ....
طبعا من هنا ينطلق هذا الطفل خالل حياته
وقبل ان يكتمل ادراكه يقوم األبوين وهم
فرحين بمولودهم بالتباهي به أمام كل من
عرفوا و ما أسهل من التباهي بالحركات و
األفعال التي يتصرفها و تحميلها اكثر من ما
تتحمل ،هنا تبداء المرحلة الثانية وهي توجيه الفرحة و الغضب
سنقوم بطرح بسيط لتوضيح فكرة توجيه الفرحة و الغضب و ما ستؤثره على الطفل ،فلنفترض ثالث
افتراضات أوال ان الطفل قام بحركة توحي لرمز ديني مطابق لمعتقدات أسرته و الثاني انه قام بحركة توحي
برمز ديني مخالف لمعتقد أسرته و الثالث انه قام بحركة توحي بانها منافية لألخالق
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يف الحالة األولى سيقوم األبوين باالبتسام و تأييد الطفل حتى مع عدم إدراكه لذلك و لكن سيكون هناك جو
من الفرحة و لكن يف حال كانت الحركة توحي برمز او طقس ديني مخالف لمعتقدات األسرة فسيكون الغضب
هنا عارما وربما يؤدي ألخذ الطفل مرة أخرى إلى الكاهن خوفا عليه من ذلك المعتقد تخيلو ان الغضب سيكون
اكبر بكثير من لو عبر عن تصرف منايف لألخالق العامه و يف النهاية هذا الطفل يف مرحلة بدايات اإلدراك
سيتكون عنده خوف و رعب من التصرف الذي ال يعرف ما يعنيه و لكنه الحقا سيؤثر يف شخصيته باعتبار ان
هناك أشياء تجعل العالم يستشيط غضبا و بنفس الوقت هناك أمور ستجعل العالم يهلل فرحا بغض النظر
عن ماهية الشيء و عن العمر الذي سيقوم به بهذا الفعل ولكنني أكاد اجزم ان اكثر المؤمنين و المؤدلجين
تعرضو لشيء مشابه و قد تم تنبيههم عليه من قبل األهل و بشكل عنيف و ذلك أما بازدراء رمز ديني دون
معرفته او لطرح شيء يمكن ان يعبر عن الطرف الديني اآلخر.
هنا سأقف ألشرح قليال ألني اعرف ما هية الردود
التي ستصل بالنسبة لهذه النقطة  ..المرحلة
التي أتحدث عنها تنطلق من السنين األولى و إلى
السنوات العشر تقريبا بزيادة و نقصان حسب
الوعي و تبلوره من الطفل و األبوين ،ال يوجد طفل
إال و تصرف تصرف يراه من حوله ،دون ان يعرف ما
يعنيه او قال كلمه ال يفهم معناها
و لكنها اما طرحت من دون قصد او تقليدا الحد
الفكرة برد الفعل العنيف بتوليد الكراهية تجاه اآلخر
او التعدي على التابو  .....نعم التابو الذي يتجلى هنا
قويا و يكون الدعامة الرئيس ّية يف ادلجة هذا الطفل
او اليافع يف المرحلة الثالثة
نبقى قليال يف هذا السن لنرى ما تقوم األسرة به و المدرسة يف المجتمعات المؤدلجة
طبعا يف أغلب المجتمعات الدينية يقومون بشحن الطفل ضد الغير ،و أمهر الشاحنين هم الكهنة او الموجهين
الحزبيين يف بعض المجتمعات التي يسيطر عليها تفكير حزبي معين ،فيتم معهم تعزيز التابو و تطويق التفكير
من كافة االتجاهات وال يتركون له اال خطية واحدة الن الباقي يكون خطرا ً و محرما ً و كذلك مكروها ً
سينشأ الطفل يف كل هذه الظروف و سيصبح يافع يكره كل ما هو مخالف او ضد الفكر السائد حتى ان البعض
منهم يقومون يف هذه السن بالدخول يف دوامات التضحية إلنهاء اآلخر باعتباره خطرا ً
ولكن هذا ال يكفي يجب اآلن الدخول يف المرحلة الثالثة و هي التهديد و الوعيد و اشفاء الرغبات فكما كان
التأثيران كبيران بمقابل الفعل يف المرحلة األولى ستكون هنا التأثيرات عالية جدا ً من العذاب األبدي او إنهاء
الحياة يف حال التفكير يف ان يكون اآلخر على صواب او ربما ان الجميع يف معركة ال ناقة لهذا اليافع فيها وال
جمل ..
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John Silver
التالعب بالعقول  ....من و إلى

من طرف آخر يبرز هنا حب التميز الذي هو حقيقة مشروعة عند جميع البشر و لكن باعتبار ان هذه األنواع من
األفكار هي المسيطرة و ال مجال ألي خط آخر فان التميز سينقلب من تميز لتعصب ،ذلك ان المجاالت الفكرية
التي سيحاول هذا اليافع الدخول فيها محرمه و غير موجودة وال متوفرة يف قاموسه
هذا هو التالعب بالعقول حض على الكراهية و انتقاص من قيمه الفرد و توجيهه و تهريبه بكافة الطرق الممكنة
من صغره إلى شبابه و بهذا ينشئ لدينا جيل متحارب متناحر يكرهون بعضهم الختالفهم يف التفكير والن
أهلهم لم يكونو من نفس البيئة

ANN

https://www.facebook.com/groups/271991699586248
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الغراب الحكيم

يف حوار مع...........

 _1من هو الغراب الحكيم وكيف اخترت هذا اللقب لك
الغراب الحكيم مجرد شخص عادي جدا  ..وربما عادي أكثر من
االزم ال يجذب االنتباه عندما يكون يف أي مجموعة
ال يختلف عن أغلب من يعرفونهم
وسبب اختياري لهذا االسم ال أستطيع تحديده بدقة
فعندما تحب شيئ ال تستطيع وضع أسباب لهذا الحب
باختصار قد يعود اختياري لهذا االسم إلى أيام شبابي حيث كنت أستمتع بالخروج
من البيت يف دمشق والتجول يف الحدائق العامة يف ساعات الشروق األولى وأستمتع
بمراقبة الغربان ..
ربما كانت هذه هي البداية
ولكن الغراب الحكيم يف األساس هو رمز للمعلم الذي يعلم اإلنسان كيف يواري
سوءته  ..أي كيف يعالج ويصحح أخطاؤه
وهذا الرمز أو هذه الصورة هي التي أحب وأسعى لرسمها لنفسي ..
قد يكون ذالك المنصب أكبر مني أو أنني مدفوع بدون من الغرور
..ولكني ال أجد هذه األمنية شيئ سيئ
_______
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 _2هل ترى نسبة التدين يف الوطن العربي يف انتشار ام يف انحسار؟ وهل هي كما كانت يف بدايتك يف قبل
سنوات ام ان الحال األن أفضل من السابق وقت بداياتك يف التدوين يف شبكه الملحدين العرب ومدونتك
«أفكار متشردة»
____
التدين ليس يف انحسار وال يمكننا توصيفه بهذا الشكل  ..نستطيع القول أن
التباين الديني يف الشرق األوسط ازداد كثيرا
أي أن الملحدين والمشككين ازدادوا عداءا للدين والمؤمنين ازدادوا
تدينا وتعصبا ..
ذالك ال يعني أن عدد الملحدين ليس يف ازدياد بل هو
كذالك ولكن السواد األعظم الذي يف الوسط بين أقصى
التعصب الديني وأقصى العداء للدين يتناقص يوما
بعد يوم
خالل الخمس سنوات الماضية حدثت الكثير من
التغيرات والتي كان لإلنترنت الباع األطول يف
تحقيقه  ..لقد تغير الناس كثيرا بسبب حرية
التعبير وأصبح من غير الممكن دفن الرؤوس يف
الرمال
بعد اليوم
دعيني أرفق هنا مقارنة  ..يف الماضي وقبل انتشار
اإلنترنت
كان النقاش الديني شيئ من المحرمات ال يجرؤ عليه إال
ندرة من المثقفين الذين يجدون صعوبة يف التواصل مع
الناس  ..مثل عبد اهلل القصيمي وصادق جالل العظم وفراس
السواح وغيرهم وكانت أفكارهم تصل مشفرة من خالل كتبهم
صعبة التأمين من خالل المكتبات أو دور النشر النادرة التي تستطيع طباعة
هكذا كتب
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____________
 _3سؤال بسيط للغراب الحكيم كيف تصنف نفسك من ضمن ُ
المسميات الكثيره والتي ربما اليمكن أن
يفهمها المؤمن العادي ..ملحد ..الديني ...ربوبي ..الوهي  ..وغيرها
______
شخصيا أصف نفسي بكلمة ملحد على الرغم من أن موقف اإللحاد ( الجزم بعدم وجود إاله أو آلهة ) غير سليم
مبدئيا
ولكن لقبولي بهذه الصفة التي تعبر عن فكري مبررات خاصة
االأدرية تتخذ موقفا محايدا من مسألة وجود اآللهة وتضع احتمال  % 50على كل من احتمالي الوجود وعدمه
بينما اإللحاد  ..مبدئيا ال يضع احتماال لوجود أي إاله وهذا برأيي تعصب وغرور ..
موقفي الشخصي هو كالتالي  ..هناك بالفعل احتمال لوجود إاله أو آلهة  ..بل هناك احتمال لكون األديان
صحيحة بل وهناك احتمال لكون أحد هذه األديان هو الشيء الصحيح حصرا  ..ولكن المهم هنا ما هو حجم هذا
االحتمال ..؟
بالتأكيد ليس  .. %50بل بحسبة بسيطة نجد أن احتمال وجود إاله خاص بدين محدد تقل عن العشرة آالف من
الواحد بالمئة  ..وهذه النسبة ضئيلة جدا وليس من العقل يف شيئ أخذها على محمل الجدية  ..بل أن من المثير
للسخرية أن البعض يضعون وزنا لشيئ احتماله أقل بآالف المرات من احتمال فوزهم باليانصيب ويبنون على
هذا االحتمال حل حياتهم
___________
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 _4هل يحكي لنا ضيفنا الكريم الغراب الحكيم كيف وجد نفسه ملحدا ً ومنذ متى هو ملحد ؟
__________
صراحة ال أستطيع معرفة ذالك بدقة  ..ولكن بأخذ منتدى وشبكة الملحدين العرب كبداية  ..كان انتسابي له
ليس على أساس الغضب أو الفضول  ..بل كنت متحمسا للمشاركة واإلطالع على محتواه على الرغم من أنني
لم أكن أسمي نفسي ملحدا حينها وكان ذالك قبل ثمانية سنوات تقريبا
___________
 _5أذا نستطيع القول بأن بداياتك كانت منذ  8سنوات ولكن هل مررت بتجارب هل دخلت يف حوارات هل
عانيت حتى تحولت الى االلحاد ؟؟
_________
المشكلة يف اإللحاد أنه يحدث بالتدريج البطيء ودون أن يشعر به اإلنسان
ما نستطيع تحديده هو لحظة اعتراف اإلنسان أمام نفسه بأنه ملحد وقبوله بهذه النتيجة والتي عادتا تكون
شديدة االنفجار
بالنسبة لي لم تكن لحظة إعترايف بإلحادي لنفسي بتلك الشدة
بدايتي مع منتدى وشبكة الملحدين العرب كانت منذ  8سنوات ولكن كنت أقرأ وأطلع على بعض ما وصل
ليدي من كتب وأفكار مناهضة للدين قبل ذالك بكثير ..
كما أنني ربما كنت محظوظا بعائلة وأقارب من المثقفين االدينيين حتى وان لم يعترفوا بذالك علنا  ..أي
كنت محظوظا بنشأة متحررة غير متعصبة ولم أخضع لغسيل دماغ ..
الذي عانيت منه وما زلت نوعا ما هو الحوار  ..حيث كنت يف البداية ضعيفا أدرك أن الدين واإلاله ليس إال
سخافات لإلنسان الحجري ال تختلف عن الرقص عاريا حول نار القبيلة أو ذبح دجاجة ودهن الوجه بدمائها لطرد
األرواح الشريرة
ولكني لم أكن أعرف كيف أوصل هذه الفكرة ولم تكن لدي ذخيرة حوارية وال خبرة
______________

26

 -7هل تعتبر نفسك تنويريا أو داعية إلى اإللحاد
وهل يهمك هذا كثيرا ً أم انه يف وقت فراغك
فقط ؟؟
__________________
صراحة يهمني ذالك  ..فبالنهاية الحقيقة تعنيني
وأعتقد أن من واجبي األخالقي نصرتها  ..ولكن
بنفس الوقت أنظر من حولي  ..هل حقا هؤالء
يستحقون الحقيقة ..؟
وعلى هذا األساس ال تستطيعين وصفي بأني
مجاهد ذو قضية على الرغم من أن معظم وقتي
أنفقه يف هذا العالم الذي لم يحرمني المتعة أبدا .
حيث أن هناك الكثير من االهتمامات تثير شغفي
ومتابعتي غير المعركة األزلية ضد الخرافة ..

 _6هل تجد يف قرارة نفسك اي احتياج الى إله رغم
عدم قناعتك بوجوده
هل يراودك حنين الي اهلل العادل الذي سيظهر
عدله يف االخرة ان لم يحدث العدل يف الدنيا ؟؟
وكيف تواجه مصاعب الحياه بدون االلتجاء الى قوه
فوقيه عليه تستند اليها يف األزمات ؟؟
_____________
جوابا على هذا السؤال  :ال .
وربما هذا هو الذي يجعلني مختلفا عن بعض
الملحدين الذين انتقلوا إلى اإللحاد من موقف يمكن
وصفه بالكفر ..
أنا ال أجد مبررا وال حتى حاجة إلى قوة أو كيان أو رمز
يمنحني السعادة أو الصبر  ..أنا مدرك تماما لكون
الحياة غير عادلة وال مفصلة خصيصا لتناسب
أهوائنا وأهدافنا
لهذا ال أجزع وال أحتاج للجوء ألي شيئ  ..أنا أدرك
الواقع وأتعامل معه أوال بأول ..

يهمني جدا أن أوضح للناس الحقيقة ولكن بنفس
الوقت ال أستطيع فرضها عليهم إذا كانوا
يعادونها ..
إذا كان عندي إيمان بشيء فهو بأنه يف النهاية
لن يصح إال الصحيح وسيأتي يوم ينظر فيه الناس
للدين على أنه مثار للسخرية .

كما أنني أرى يف فكرة العدالة بعد الموت مرضا
خطيرا يصيب األخالق
فمجرد اإليمان وجود هذه العدالة بل وجرد اإليمان
باحتمال وجود هذه العدالة بعد الموت كفيل
بقتل أي دافع أخالقي هدفه تحقيق العدالة وإعطاء
الحقوق ألصحابها على أرض
_______________

وما نفعله اليوم من خلف معرفات رقمية سيتم
ذكره باحترام واعتزاز يف المستقبل تماما كما
ننظر لشخصية مثل سبارتاكوس على أنها
27

الغراب الحكيم

يف حوار مع...........

رمزيشغل اهتمامي أمور مثل الفن بعدة أشكال الذي يوثق الهوية والتاريخ اإلنساني وعلى سبيل المثال فن
التحريك ( الكرتون ) والموسيقى واألدب كما أن للوثائقيات بكل أنواعها مكانة كبيرة عندي لمحاربة العبودية
والثورة
_______________
 _8الغراب الحكيم كيف يرى الماركسية عموما وكيف يرى الماركسيين يف الوطن العربي ؟؟
_______________
الماركسية والشيوعية هي فكر اقتصادي أساسا وأرى أن الماركسيين ينسون ذالك ..
الشيوعية هي فكر محوري يف التاريخ اإلنساني وعلى الرغم من فشلها إال أنها أثرت إيجابا يف كل شيئ حتى
يف الرأس مالية نفسها
الشيوعية تحمل الكثير من المشاكل التي ورثها
الشيوعيون يف كل مكان ومنها عالمنا العربي أيضا
..
ومشكلة الشيوعيين العرب هي أنهم منسلخون
عن ثقافة وهوية العرب وتاريخهم ويستقون
فكرهم وتراثهم من بيئة مختلفة جدا عنهم ..
التجربة اإلنسانية بالنهاية واحدة واأللم والفقر يف
كل مكان هو نفسه ولكن ال يمكن تنصيب فكر
وتجربة نابعة من تاريخ وثقافة مختلفة كأساس
فكري بل والمبالغة إلى درجة تحول الشيوعية
إلى دين آخر له طقوسه وكتبه المقدسة ورموزه
ومقدساته ..
اآلن العالم على كف عفريت  ..الشيوعية سقطت
والرأس مالية تنهار بالتدريج  ..وأرى أن الحل الوحيد
هو بتبني فكر افتصادي جديد وحديث مختلف عن
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الشيوعية وعن الرأس مالية
وأعتقد أن النظام المعتمد على الموارد والثروات كفيل بحل المشكلة ليس فقط يف الدول الكبرى ولكن يف
العالم كله
________________
 _9هل تعتقد بأن مدونتك «افكار متشرده» قد حققت أهدافها وهل مازال لها متابعين كما يف السابق ؟؟
____________________
أعتقد أن كل مدوناتي حققت غايتها على الرغم من ندرة المتابعين حيث أنني عندما بدأت بالتدوين كان
الهدف الرئيسي حفظ أفكاري من الضياع وتوثيقها أكثر من رغبتي يف نشرها
ففي النهاية من يريد أن يطلع سيطلع ومن يحاول الهروب من معرفة ماذا يحدث لن يحاول البحث عن أفكار
مخالفة ألفكاره
أمتلك اآلن أربع مدونات لكل واحدة وظيفة محددة تماما كامتالكي لدفاتر مذكرات خاصة مختلفة بحسب
حاجتي لها
مدونة أفكار متشردة كانت وال تزال قناة تصب فيها أفكاري الخاصة والعامة والتي قد تحتوي على أي فكرة
وليس بالضرورة نقد الدين ..
وأعتقد أنها بالفعل حققت انتشار ومتابعة من الكثيرين قبل موجة الفيسبوك وهجرة الكثيرين إليه
اليوم لدي مدونة الغراب الحكيم التي أضع فيها محاوالتي األدبية من قصص وشعر
ومدونة صندوق القصائد  the poem boxالتي أضع فيها ما كتبته وأكتبه من أغاني ومشاريع موسيقية
باللغة االنجليزية ومدونة تورنتوتوبيا التي اخصصها لألفالم والمسلسالت وأخيرا أفكار متشردة األكبر
واألكثر شهرة
___________________
شكرا ً لألخ والزميل الرائع الغراب الحكيم على قبوله دعوتنا وعلى سعه صدره يف الحوار معنا
أجرت الحوار

فينوس صفوري....................................
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النار بحسب التصور االسالمي
و المسيحي و اليهودي ايضا ..
على اختالف فيما بينهم هي
مكان فيه عذاب ابدي ،عذاب
اليم فضيع ال ينتهي ،كله الم و
معاناة و عذاب اكثر من اي معاناة
ممكنة يف الدنيا بعشرات او
ربما االف المرات .عذاب ابدي
ال ينتهي ،والبترليون سنة ..
بل ابد االبدين ...و يتسائل يف
حسرة :يا الهى  ..متى ينتهي
هذا العذاب؟ فيكون الجواب:
لن ينتهي ابدا! و ان كل ما رأيته
حتى االن ليس سوى البداية!
و المشكلة االخرى ان هذا
العذاب ال يوزع بين الناس
بحسب الشرور اللتي قاموا بها.
فالعذاب هذا ليس مخصصا
للقتلة و المجرمين  ..بل هو
مخصص لكل من لم يقر بنبوة
محمد ،فقط ال اكثر وال اقل!
يعني لو كان الشخص مؤمن
باهلل و يعمل عمل صالح و لكنه
غير مسلم  ..فسيكون مصيره
الى هذه النار .و لو كان شخص
ال ديني او حتى ملحد (ال يؤمن
باهلل) و يعمل عمل صالح و نفع
البشرية نفعا كبيرا  ..لن ينفعه
كل عمله الصالح و سيلقى به
يف النار  ..لماذا؟ النه غير مسلم.

Sameer Samee
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يعني العقوبة اصال ليست من اجل معاقبة االشرار  ..بل من اجل معاقبة من لم ينضم للدين .ليس للعقوبة
عالقة بالخلق او العمل الصالح.
مثال بيل كيتس  ..قدم الكثير للبشرية  ..و رغم انه اغنى اهل االرض  ..فهو ليس شخصا جشعا  ..فقد تخلى
عن منصبه يف شركته و تحول الى العمل الخيري .يعني بعد ان نفع البشرية بالتكنلوجيا  ..فهو االن ينفعهم
بالعمل الخيري .المفروض لو كان هناك حساب بعد الموت فإن العدل يقتضي ان يكافا بل كيتس على اعماله
الصالحة.
و لكن النظرية االسالمية تقول انه سيجازى باشد العذاب  ..ليس النه شرير او جشع او نهم او مجرم او ظالم او
قمعي  ..بل فقط النه غير مسلم!
و حتى لو فرضنا ان عدم التصديق باالسالم
ذنب  ..فهو ذنب صغير جدا وال يستحق هذا
العقاب مطلقا.
تخيل ان والدا دخل على بيته فسلم على اهله
و ردو السالم جميعهم ما عدا احد اطفاله
الصغار لم يرد السالم ،فاستشاط االب غيضا
و اخذ يضرب ابنه ضربا مبرحا ثم سلخ جلده
ثم رماه يف الفرن و شواه حيا  ..حتى الموت!!
عقوبة غير منطقية و غير اخالقية و ال يمكن
الي عاقل سوى ان يقول ان هذه جريمة
شنعاء فاعلها مجرم.
و لكن االسالم ينسب نفس هذه الجريمة
الى اهلل.
و فضال عن كون النار عقوبة غير عادلة و غير معقولة  ..فان اهلل ال يحتاج الى رمي احد يف النار .يعني تخيل انك
تنظر الى مجموعة من النمل يسيرون و تاهت احدى النمالت و تركت جماعتها .ربما اذا فكرت بعض الشيء يف
الموضوع ستقول لنفسك ان هذه النملة ضلت الطريق  ..لكنك لن تغضب منها و لن تدخلها النار  ..فهي كائن
غير مهم و ضاللها ال يضرك بشيء مطلقا  ..و ال يوجد اي داعي الن تغضب و تستشيط غيضا و تقرر تعذيب
تلك النملة.
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و بقياس بسيط نرى بكل بساطة انه من المستحيل ان عدم االيمان بدين معين سوف يغضب اهلل بحيث
يقوم بتعذيب الناس بهذه الطريقة.
حينما كنت مسلما و افكر يف هذا السؤال  ..فاني ال اجد جوابا سوى ان اقول ان اهلل سيحاسب الناس يوم
القيامة و اكيد لن يظلم احدا!! و لكن كيف؟ ال ادري .فحتى لو قلنا ان من لم يسمع باالسالم او سمع عنه
بصورة مشوهة سوف ينجو من العذاب ،فإن هذا يطرح سؤالين .االول :حتى لو سمع شخص عن االسالم
بصيغة غير مشوهة ولكنه مع ذلك لم يقتنع به ،اي لم يقتنع بانه من عند اهلل ،فلماذا يعذبه اهلل عذابا ابديا؟
و السؤال الثاني :اذا كان كل من لم يسمع باالسالم ينجو من النار ،فإن السماع باالسالم يف هذه الحالة سوف
يكون مصيبة النك اذا سمعت به و لم تؤمن ستدخل النار .اذن من االفضل للبشرية ان ال تسمع باالسالم وال
تعلم عنه شيئا لكي ينجو جميع الناس يوم القيامة.
هذا يعني ان االسالم ال يمكن ان يكون رحمة للعالمين .كيف؟ تخيل معي غرفة ضيقة فيها واحد بلطجي ،اذا
دخلت اليها بالخطأ سوف يسألك هذا البلطجي سؤال عشوائي اذا اجبت باالجابة الصحيحة يقول لك تفضل
اخرج لقد نجوت و اذا اجبت اجابة خاطئة فسيقوم بتعذيبك اشد العذاب .من المنطقى ان االفضل ان ال يدخل
احد هذه الغرفة ابدا الن الدخول فيها يعني انك من الممكن ان تتعرض للعذاب الشديد ،بينما عدم الدخول فيها
يضمن لك النجاة من هذا العذاب المخيف .اذن هل يمكن ان نصف هذه الغرفة انها رحمة للعالمين؟ ام هي
نقمة؟
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فإذن ،اذا قلنا ان من ال يسمع بالدين ينجو من النار ،فهذا يعني ان الدين نقمة للعالمين .اذن يجب ان نغير العبارة.
من ال يسمع بالدين يحاسبه اهلل على عمله الصالح و السيء فقط .طيب ،اذا كان الحال كذلك مع من لم يسمع
بالدين ،فإن المشكلة المنطقية ستبقى قائمة ،و سيظل الدين نقمة للعالمين .النه يف هذه الحالة :من سمع
بالدين و لم يؤمن به يدخل النار و ال تشفع له اعماله الصالحة .من لم يسمع بالدين سوف يحاسب على اعماله
اذا كانت صالحة يدخل الجنة و اذا كان شريرا يدخل النار .إذن من االفضل ان ال نسمع بالدين( .قد يقول قائل
و كيف نعمل االعمال الصالحة من دون دين؟ و هذا سؤال سخيف يف الحقيقة ،انظر الى ارجاء العالم لترى قمم
الفضيلة عند شعوب و مجتمعات ال تعرف الدين).
طيب ،اذن ال يوجد مخرج سوى القول ان اهلل سيحاسب الناس بحسب عملهم و ليس بحسب دينهم .و لكن
هذا يطرح سؤاال :اذن لماذا انا مؤمن؟ لماذا اصلي؟ اذا كان غير المسلم يمكن ان يدخل الجنة باعماله الصالحة ،و
من دون ان يصلي ،فلماذا اصلي اذن و ما فائدة الصالة؟ لماذا اصوم اذا كان غير المسلم يأكل الطعام يف رمضان
و سيدخل الجنة يوم القيامة بعمله الصالح؟
بعد تفكير طويل ،قراءة القران مرارا و تكرارا  ..تجد ان رسالة القران واضحة جدا :النار هي مصير كل من ال يسلم
 ..وال يوجد اي هوادة يف ذلك .بل ان القران يؤكد يف عدة مواضع على ان اهلل توعد الناس انه سيمأل النار منهم!!
ومن الصعب جدا ان تجد اي اشارة يف القران الى ان النار مخصصة فقط لالشرار مثال ،او ان من يعمل خيرا من دون
ايمان يمكن ان تصيبه رحمة اهلل و ينجو من النار .بالعكس هناك تأكيد على ان العمل الصالح لن ينفع «الكفار»
يوم القيامة.
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هناك اشارتين فقط عكس ذلك :االولى تخص اهل الكتاب اللذي يؤمنون باهلل و رسله جميعا ،و اغلب المفسرين
ان هذه االية تشمل فقط اهل الكتاب قبل البعثة اما بعد بعثة محمد فإن من يكفر به مصيره النار كما هو واضح
من ايات القران االخرى الكثيرة .االية االخرى تقول ان اهلل يفصل بين الناس بمختلف عقائدهم يوم القيامة ،و
هي اية «إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن اهلل يفصل بينهم يوم
القيامة إن اهلل على كل شيء شهيد» ،و لكن هذه االية ال تفيد ان اي شخص غير مؤمن سوف يدخل الجنة او
ينجو من النار ،فقط تعني ان اهلل سوف يحاسبهم بالمقياس اللذي وضحه القرآن مرارا و تكرار و هو االيمان باهلل
و الرساالت جميعا.
اذن  ..ال مجال للمراوغة  ..و ال بد من مواجهة السؤال وجها لوجه.
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المهرب االخير المتبقى هو ان هذا االمر عادل و لكننا ال نعرف كيف .و انها حكمة يعلمها اهلل و نحن نجهلها!!
و هو مهرب ضعيف جدا فيمكن قوله عن اي شيء .يعني تخيل شخص مسيحي تحضره و تواجهه باالخطاء
العلمية الجسيمة يف كتابه المقدس فيقول لك  ..و اهلل يا اخي ال اعرف و لكن هذه هي حكمة اهلل نحن نجهلها
و اهلل يعلمها! ربما اراد اهلل ان يضع هذه االخطاء العلمية عن عمد ليختبر ايماننا؟
من الواضح جدا ان هذا تهرب متهافت.
المسألة ليست مسألة رأي شخصي ،فالعدل ليس باالمزجة و االهواء .ال يمكن ان تقول لي «انت تراه عقابا
ظالما و لكن غيرك يمكن ان يراه عقابا عادال!» .العدل ليس بالرأي ،العدل هو العدل ،و الحسبة بسيطة جدا:
ذنب تافه (لو افترضنا انه ذنب) يف حياة محدودة  ..تقابله عقوبة هائلة (اقصى العذاب) لمدة غير محدودة (الى
ابد االبدين) .من الواضح جدا ان هذه العقوبة غير عادلة.
فلو فرضنا ان هناك شخص مجرم يستحق عقابا شديدا على جرائمه  ..هل يمكن تخيل اي جريمة او كمية من
الجرائم تستحق عذابا ابديا؟ يعني حتى لو افترضنا هتلر و موسوليني و غيرهم من المجرمين اللذي ارتكبوا مذابح
و جرائم بحق ماليين البشر ،فهل النار االبدية هي العقوبة العادلة بحقهم؟؟ اعتقد ان سنة واحدة يف النار سوف
تكون عقوبة اكثر من كافية بل و قاسية جدا .سنة واحدة يف العذاب الشديد ليس باالمر الهين مطلقا ،بل هو
امر شديد الفظاعة ،و لكنه مع ذلك يعتبر ال شيء مقارنة بالعقوبة االبدية.
فحتى لو تخيلنا اعتى المجرمين  ..ال يمكن ان نقول ان النار االبدية هي عقوبة عادلة بحقهم.
بعد طول حيرة و تفكير ،لم اجد اي تفسير لهذه المشكلة  ..سوى ان النار هي عقوبة وهمية مصممة خصيصا
لتخويف اتباع الدين و منعهم من ترك الدين.
و هذا يفسر لنا لماذا هذا العقاب يطال الكفار و ليس اصحاب االعمال الشريرة .فالهدف هو تخويف الناس و
ادخالهم ضمن الدين ،و ليس الهدف اي شيء آخر .اذن ،لو جائك شخص يدعي انه نبي مرسل و قال لك :المهم
فقط ان تعمل صالحا و ال يهم لو امنت بي او ال .هل سيؤمن به احد؟ طبعا ال .اذن الهدف هو تخويف الناس و
دفعهم الى الدخول يف الدين ،و تخويف من هو داخل الدين من الخروج منه.
فاهلل ليس له مصلحة يف القاء الناس يف النار .و لكن الدين له مصلحة يف تخويف الناس تخويفا شديدا من ان
مصيرهم سيكون عذاب النار الشديد و االبدي ان هم تجرأوا على التفكير يف الدين.
و حين ادركت هذا المعنى بوضوح  ..اصبحت شبه متيقن ان االسالم ليس هو الدين الحق.

35

Sameer Samee
اشكــالية دخول النار

الحظ اخي القارئ ،ان رد الفعل المتوقع من اي شخص يطلع على شبهة ضد االسالم ،هو الخوف على نفسه من
عقوبة النار .فالنار هي وسيلة تخويف نفسية تحول بين االنسان و بين عقله.
هناك حديث مثال ،ان رجال عمل بعمل اهل الجنة طول حياته ،حتى اذا اقترب اجله ،عمل بعمل اهل النار ،ثم مات،
و دخل النار!
ما وظيفة هذا الحديث؟ وظيفته ان يقوم بتخويفك نفسيا من ان تصدق اي دليل يمكن ان تراه ضد االسالم،
حتى ال تكون الشخص الموصوف يف هذا الحديث .و لكن اخي القارئ العزيز ،شغل عقلك قليال ،هل هذا الحديث
يخاطب العقل؟ ام انه يعزف على وتر المخاوف النفسية؟ إنه و بكل وضوح يعزف على وتر الخوف ،اي ان واضع
هذا الحديث (بغض النظر عن كون الحديث «صحيح» ام ال) هدفه من هذا النص هو بناء حاجز نفسي قوي جدا
يف داخلك ضد مجرد التفكير يف ان دينك اللذي ولدت عليه ممكن ان يكون على خطأ .مجرد حاجز نفسي فقط،
و ليس غير ذلك.
يعني يمكنك ان تتخيل شخص مؤمن بدين باطل ،و مع ذلك ايضا يوجد يف داخله هذا الخوف .تخيل مثال شخص
شيعي ،يؤمن بعقائد مضحكة ،لماذا؟ النه تربى عليها و قام رجال الدين بغرس الخوف من النار يف نفسه ،فهو
يعتقد انه اذا انكر التشيع فسوف يدخل النار .و نفس االمر ينطبق على المسيحي ،و على اليهودي ،و على المسلم
ايضا.
و نفس االمر انطبق علي ايضا .فإن هذه االفكار لم تظهر هكذا يف رأسي بين ليلة و ضحاها ،بل استغرقت عدة
سنوات حتى تنضج بهذا الشكل ،و حتى اتخذ الخطوة الحاسمة االخيرة يف التأكد من االسالم ليس دين اهلل الحق
و بالتالي الخروج منه .فإن الخوف و الحواجز النفسية الكثيرة اللتي يضعها الدين يف عقل المرء تجعله يتردد كثيرا
يف التفكير يف هذه المسائل( .نفس المنطق يقودنا الى ان المسيحية و اليهودية ايضا ديانات باطلة النها ايضا
تقول بخلود غير المؤمنين يف النار ،ناهيك عن الكم الهائل من التحريف و االخطاء العلمية يف التوراة و االنجيل).
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الوصايا العشر  ( --جورج كارلن )
الغراب الحكيم

ترجمة .............

هم عرفوا أن الناس يتسمون بغباء فطري وأنهم
سيصدقون أي شيئ يقال لهم .
فقام هؤالء باإلعالن أن اهلل  ..نعم اهلل شخصيا ..
أعطى واحدا منهم قائمة بعشر وصايا و أوامر يرغب
حضرة جناب اهلل أن يطبقها الجميع بدون إستثناء
وفوق ذالك إدعوا أن كل هذا حدث على قمة جبل
حيث لم يكن هناك أي إنسان ليشهد بصحة ذالك .

لدي مشكلة مع الوصايا العشر  .وهي لماذا هي عشر
وصايا أصال .؟! نحن ال نحتاج لهذا القدر منها ..
أعتقد أن قائمة الوصايا تم نفخها وتضخيم حجمها
بشكل متعمد ومصطنع ليصل عددها إلى عشر
وصايا
هي حتما قائمة تتضمن حشوة كبيرة ليس لها
معنى ..
وإليكم كيف حدث هذا  ..كان يا مكان قبل
خمسة آالف سنة قام مجموعة من بلطجية الدين
والسياسة باإلجتماع لكي يجدوا طريقة تمكنهم من
السيطرة على الناس وإبقائهم تحت سلطانهم .
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ولكن دعوني أتوقف وأسأل سؤاال هنا  ..عندما كان هؤالء
األشخاص جالسين يف الخيمة يؤلفون كل هذه القصة
 ,لماذا اختاروا عشرة وصايا ؟ لماذا العدد عشرة ؟  ..لماذا
ليس تسعة  ..أو أحد عشر ؟
أنا سأقول لكم لماذا  ..ألن الرقم عشرة يوحي باألهمية و
تعبر عن الرسمية ..
هم عرفوا أنهم إذا جربوا الرقم أحد عشر فإن الناس لن
تأخذهم على محمل الجد  ..ربما كان الناس سيقولون :
الوصايا األحد عشر !! أنت بتضحك على مين ياض  ..روح
ألعب بعيد يابا !..
ولكن عشرة شيئ مختلف  ..العشرة توحي بأن لها أهمية
 .العشرة موجودة يف النظام العشري  ..العشرة سنوات
هي عقد من الزمان  ..العشرة هي رقم له هالة من القبول
النفسي  ..أفضل عشر أغاني  ..أشهر عشر موديالت
 ..أشهر عشر شخصيات  ..لذا من الواضح جدا أن اختيار
عشرة وصايا حصرا كان قرارا تسويقيا بجدارة  ..ولكن
كل هذا ال يغير من حقيقة أن محتوى القائمة هراء يف هراء
أيضا
ولو أتينا للواقع هي ال تعدوا عن كونها وثيقة سياسية
نفخت وضخمت لتلقى رواجا ومستهلكين
سأبين لكم كيف يمكن أن نختصر عدد وصايا هذه
القائمة لنصل إلى إلى قائمة أكثر منطقية وواقعية .
وسنبدأ بأول ثالثة وسأستخدم نسخة الروم الكاثوليك
كونها النسخة التي تم حشوها يف رأسي وأنا طفل صغير
 أنا اهلل ربك  .يجب أن ال يشرك آلهة غريبة معي . يجب أن ال يؤخذ أسم اهلل الرب سدى. يجب أن تحفظ يوم السبت .• I AM THE LORD THY GOD, THOU SHALT NOT HAVE STRANGE
.GODS BEFORE ME
• THOU SHALT NOT TAKE THE NAME OF THE LORD THY GOD IN
.VAIN
• .THOU SHALT KEEP HOLY THE SABBATH
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الوصايا العشر  ( --جورج كارلن )
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حسنا  ..أوال وقبل كل شيئ الوصايا الثالث االأولى ليست إال هراء محض
حفظ السبت  ..أيم الرب  ..آلهة غريبة … لغة غامضة و طالسم مخيفة مصممة إلخافة والسيطرة على
شعوب بدائية  ..وال يمكن أبدا لخرافات و طالسم وشعشع نونو من هذا النوع أن تطبق على حياة ناس عاقلة
متحضرة يف القرن الواحد العشرين  .نلقي بأول ثالث إلى صفيحة القمامة فيتبقى لدينا سبعة
* أكرم أباك وأمك ..

• HONOR THY FATHER AND MOTHER.

هذه الوصية عن الطاعة واحترام السلطة  ..وبمعنى آخر هي ليست إال أداة للسيطرة على الناس .
يف واقع األمر الطاعة واإلحترام ال يجب أن تمنح بشكل أوتوماتيكي  ..بل يجب أن تستحق ..
يجب على الطاعة واإلحارات أن تمنح لألبوين ( أو الرمز الممثل للسلطة ) إعتمادا على أدائهم وما يقدمونه .
بعض اآلباء يستحقون اإلحترام بالفعل  ..والباقين ال يستحقونه  ..نقطة من أول السطر وقد أصبح لدينا ست
وصايا فقط .
اآلن  ..ولغرض الطرح المنطقي ( ذالك الشيئ الذي يجهله الدين ويجد فيه الكثير من المصاعب ) سوف أقفز
قليال على بعض الوصايا..
* يجب أن ال تسرق
* يجب أن ال تشهد شهادة زور
• THOU SHALT NOT STEAL.
• THOU SHALT NOT BEAR FALSE WITNESS.
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السرقة والكذب يف واقع األمر إذا فكرت قليال بهذا األمر ستجد أن كال الوصيتين السابقتين تغطيان السلوك
ذاته  ..غياب األمانة  ..السرقة والكذب  ..لذا نحن ال نحتاج إلى وصيتين بدال من ذالك نقوم بدمجهما معا
ونقول  :ال تكن غير أمين وفجأة يكون لدينا خمس وصايا فقط ..
وطالما نحن نقوم بعملية دمج الوصايا فهناك وصيتين أخرتين يمكن وضعهما معا
* يجب أن ال تزني
* يجب أن ال تشتهي زوجة جارك
• THOU SHALT NOT COMMIT ADULTERY.
• THOU SHALT NOT COVET THY NEIGHBOR›S WIFE.

ومجددا هاتين الوصيتين تتكلمان عن سلوك واحد وهو عدم الوفاء الزوجي أو الخيانة الزوجية ..
الفرق بينهما أن اإلشتهاء يحدث يف العقل حصرا  ..وال أعتقد أنه يجب أو من الممكن أن تجرم الخياالت
الجنسية حول زوجة رجل آخر  ..وإال بماذا يجب أن يفكر المسكين الذي يمارس رياضة خمسة وباليد واحد ؟
ولكن الوفاء الزوجي شيئ جيد  ..لذا أقترح أن نبقي الفكرة وأن نسمي هذه الوصية  :يجب أن ال تكون غير ويف.
وهكذا يصبح لدينا أربع وصايا فقط
وعندما تفكر أكثر بالموضوع تجد أن األمانة والوفاء ستجد أنهما مرتبطتين معا ويعبران عن قيمة أخالقية
واحدة يف الواقع نستطيع دمج كال وصيتي األمانة ووصيتي الوفاء الزوجي يف وصية واحدة وباستخدام
صياغة إيجابية بدل صيغة المنع يصبح لدينا بعد كل هذه المعمعة وصية واحدة  :يجب أن تبقى على الدوام
أمينا ووفيا  .وبوووم !
أصبح لدينا ثالث وصايا فقط
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 يجب أن ال تحسد جارك على ممتلكاته•THOU SHALT NOT COVET THY NEIGHBOR›S GOODS.
هذه الوصية غباء صايف  ..إشتهاء ممتلكات جارك هو ما يجعل عجلة اإلقتصاد تستمر .
إذا إشترت جارتك قضيب هزاز يشغل ترنيمة « ( »,O Come All Ye Faithfulهلموا نأتي أيه المؤمنون )
سترغبين بشراء واحد أيضا  ..إشتهاء ممتلكات اآلخرين يخلق وظائف ويدعم اإلقتصاد  ..دعوه وشأنه.
ترمي وصية إشتهاء الممتلكات من النافذة فيكون لدينا وصيتين إثنتين فقط .
وصية الوفاء و األمانة الناتجة عن دمج الوصايا األربع ووصية لم أذكرها لآلن .
 -يجب أن ال تقتل

•THOU SHALT NOT KILL.

القتل  ..الوصية الخامسة  ..ولكن إذا فكرت قليال بها لوجدت أن الدين لم تكن له مشكلة مع القتل  ..أبدا ..
الذين قتلو باسم اإلاله أكثر بكثير من الذين قتلوا بأسم أي حجة أخرى .
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ولنذكر القليل من األمثلة فقط فكر قليال بالتاريخ األيرلندي  ,الشرق األوسط  ,الحروب الصليبية  .محاكم
التفتيش  ,قتل أطباء الذين يقومون باإلجهاض عندنا و  -طبعا – أحداث برجي مركز التجارة العالمي فكر بها
لترى مدى جدية الدين بأخذ  :ال تقتل على محمل الجدية .
على ما يبدوا  ..جماعة المتدينين وخصوصا المخلصين بشدة منهم  .القتل شيئ قابل للتفاوض .
الموضوع يعتمد على من يقوم بالقتل ومن يقتل .
وهكذا بوضع كل هذا يف الحسبان اصدقائي اقدم لكم نسختي المعدلة من قائمة « الوصيتين «

أوال  :يجب أن تبقى على الدوام أمينا ووفيا  ..خصوصا للذي يوفر لك الفرج المرخص
وثانيا  :يجب أن تحاول بجدية أن تتجنب قتل اي أحد  ..طبعا باستثناء إذا كان يصلي لمنتقم خفي آخر غير الذي
تصلي له أنت ..
وصيتين فقط هي كل ما تحتاجونه أصدقائي  . ..موسى كان يستطيع النزول من الجبل حامال إياها يف جيبه
وإذا كان لدينا قائمة مثل هذه لن أمانع أن يقوم ذالك القاضي الفطحل يف أالباما من عرضها بشكل بارز
ومعلن يف قاعة إنتظار المحكمة  ..ولكن ليس قبل أن يضيف وصية إضافية للقائمة :
 -إحتفظ بدينك لنفسك

!!!•THOU SHALT KEEP THY RELIGION TO THYSELF

جورج كارلين – كتاب « »When Will Jesus Bring the Pork Chopsعام 2004
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واالن و بعد مرور 60سنه من عمري عشت ُمعظم سنينها يف طاعة اهلل ورحمته ومغفرته قائمة ُمصلية قانتا ً
ُمحافظة على فروضي وصالتي وحجابي وزكاتي شاكرة لنعمه وفضله مت موته هانئة يسيرة لم أشعر بها
فقد ُكنت نائمة وأتاني المالك عزرائيل وسحب روحي من جسدي بكل خفة وسهولة ومررت بمنكر ونكير
وحساب رهيب وأسئلة واجوبة بالميزان لقياس ثقل أعمالي واجتزت السراط بشق االنفس وأخيرا ً وبعد مشقة
ومعاناة ورحلة طويلة دخلت الجنة فهنيئا ً لي...
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ياهلل ما اجملها من جنه فيها انهار من عسل مصفى وانهار من اللبن وأنهار من خمر لذة للشاربين وانهار
من ماء عذب فيها طيور أعناقها كأعناق الجزر ـ أي الجمال أشجارها جميلة جدا ً ,يااهلل ما أجملها من جنة
يالهذا العشب األخضر العطرالرائع وهذه األشجار ُ
المثمرة من كل االصناف وتلك األكواب المزخرفة والثياب
السندسية الحريرية التي يلبسها المؤمنين ويلبسون معها االساور من الفضة كما جاء يف القرآن بالضبط
واآلرائك المريحة المنتشرة يف كل مكان يف الجنة .وها هو اهلل قد وفى بوعده والقرآن الذي كذب به الكافرون
أمثال كامل النجار وسامي لبيب وابي لهب أثبت أنه صادق وهم اآلن يحترقون يف السعير فها هي الجنة وحان
وقت الخلود واالستمتاع األبدي.....

وبعد ان استمتعت وقرت عيني برؤية الجنه ومافيها من ما العينا ً رئت والاُذن سمعت تذكرت احبائي يف
الحياة الدنيا واقربائي اوووو لقد نسيت زوجي الحبيب عبد الغفور يالهذي الجنة الرائعة لقد انستني أعز ما
أُحب .ويف خضم أنشغالي يف البحث بين المؤمنين والمتقين عن احبابي واقربائي وعبد الغفور زوجي صادفت
أحد المالئكة يمر بالقرب مني فستوقفته وسئلته عن زوجي الحبيب عبد الغفور ووالدتي ووالدي وصديقتي
المتقية ُ
المؤمنه ُ
المنقبة عائشة فهز المالك جناحيه ووعدني بأن يعود لي ليخبرني بعد ان يراجع االلواح
والسجالت ...
وبعد فترة بسيطة أتى نفس المالك وصطحبني على ظهره يف رحلة طويلة جميلة ُكنت أشاهد خاللها
المؤمنين وهم ُمتكئين على االرائك ُمستمتعين بما لذ وطاب من نعيم الجنة وماهي الى لحظات حتى هبط بي
يف مكان رائع و جميل يف احد زوايا الجنة الخضراء هذا المكان يوجد فيه خيمة مجوفة من اللؤلؤ عرضها ستون
مي ًال ويحيط بها الولدان ُ
المخلدون ويحملون بايديهم اكوابا ً من فضة واستبرق تماما ً كما ذكرالقرآن ويالشدة
فرحتي العارمة عندما شاهدت عبد الغفور يخرج من باب الخيمة ويستقبلني باحضانه وقبالته الدافئة االهبه
عندها اختلست النظر الى المالك الذي مازال متوقفا ً ولكنه قد ازاح وجهه الى مكان اخر خج ًال منه وتواضعا ً ..
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بعد ان انتهينا من قبالت اللقاء الساخنة امسك عبد الغفور بيدي وصطحبني للدخول معه الى خيمة اللؤلؤ
المجوفة ويالهذي الخيمة الجميلة المطرزة بخيوط الفضة واالواني المتناثره هنا وهناك والشبابيك ُ
المزينه
وبعد استمرارتفقدي للخيمة المجوفة تفاجئت بوجود فتيات يف غاية الجمال ُ
والحسن والفتنه وباوضاع ُمخجلة
حينها تذكرت قول
القرآن «حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون « واألحاديث «لو أن امرأة من حور الجنة اطلعت إلى األرض ألضاءت
ما بينهما ولمألت ما بينهما ريحا ً ويرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن ولنصيفها على رأسها خير من
الدنيا وما فيها..
وبينما أنا هائمة أتفكر يف ما رئيته وأتذكر مديح الحور العين يف الحياة الدنيا أحسست بيد عبد الغفور تربت
على كتفي ويقول لي يافينوس أنتي ملكة هؤالء الحوريات أنتي تاجهم أنتي أميرتهم أنتي سيدتهم لقد
أعطاكي اهلل من الجمال والروعة أكثر منهم أجمعهم .طبعا ً ال أُخفي أن هذأ بدء يعكر الصفو قلي ًال ولكن البأس
فهذا أمر اهلل وشرعه ويجب علي المثول والطاعة المر اهلل
خرجت من خيمة عبد الغفور فوجدت نفس
المالك يقوم ببناء قصر لي يف غاية الجمال
والروعة ومجاور قلي ًال لخيمة زوجي عبد الغفور
واثناء خروجي سمعت صوت ضحكات
وقهقهات الحور العين و ضحكات عبد الغفور
ولم استعجب ذلك فعبد الغفور كان شديد
الحب للنساء يف الحياة الدنيا وكثيرا ً ما أمسكته
ُمتلبسا ً بمشاهدة القنوات اإلباحية ولكنه
كان يتوب ويستغفر كثيرا ً بعد مشاهدة تلك
القنوات ويعدني بعدم العودة لهذا الذنب
العظيم ويحج يف نهاية كل سنتين او ثالث
سنوات تقريبا ً وبذلك كانت كل ذنوبه وخطايه
ُتمسح تباعا ً وقد فاز بالجنه بعد ان خفت موازين
الذنوب لديه ....
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بعد ان انتهى المالك من بناء قصري الخاص وهم بالرحيل عاجلت وسئلته عن والدتي ووالدي وصديقتي
المؤمنه ُ
المنقبة عائشة التقية التي كانت تخاف اهلل وتحرص على طاعته لماذا ألجدها والجد والدتي ووالدي ؟؟
فهز المالك جناحية وحك راسه وقال والديكي لالسف يف النار فولدتكي كانت نمامة من الدرجة االولى ودائما
كانت تجلس مع النساء صديقتها وينمون يف خلق اهلل ولم تستمع لنصائحك عن النميمة هل تذكرين ؟؟
...تألمت جدا ً لهذا الخبر السيء واخبرته بان والدتي كانت ورعة تقية ُمحافظة على الصالوات والحجاب فقط
لديها مشكلة النميمة !! فهز المالك جناحية وقال الم تسمعي بحديث ابو هريرة عندما كنتي يف االرض
«»عن أبى هريرة أن رسول اهلل قال أتدرون ماالغيبة ؟ قالوا اهلل ورسولة اعلم  :.ذكرك أخاك بمايكرة  :قيل
أفرايت ان كان فى اخى ما اقول ؟ قال  .إن كان فية ماتقول فقد اغتبتة  .إن لم يكن فية ماتقول فقد بهتة )
اى ظلمتة بالباطل وأفتريت علية الكذب «» وانتي تعريف بان الغيبة والنميمة عذابها شديد .

ووالدكي ايضا ً يف النار النه كان يكنز الذهب والفضة وهو حاليا ً ُيكوى بذلك الذهب على جبينه وجنبه وجميع
أنحاء جسمه ويالقي اشد انواع العذاب كونه كان شحيحا ً  ...وبخي ًال وحتى لو كان تقيا ً مصليا ً مزكيا ً قواما ً ّ
بكا ًء
ولكن كان يف نفسه شيء من ُ
الشح..هذه هي العقوبة لمن يكنز الذهب والفضة وال يؤديهما للجهاد يف
سبيل اهلل بينما األراضي اإلسالمية محتلة من ُ
المشركين والكفار ألم تقرءي يف الدنيا االرضية (عن محمد بن
ُ
ُ
ورأيت أنه ال يدخلها إال الفقراء)!!..
قال»:رأيت الجنة وأني دخلتها حبواً،
عمرو عن أبي سلمة عن أبيه،
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الحقيقة تالمت اشد االلم على والدي وكما قال لي المالك بانه يجب علي ان انتضر  67492قرنا ً أو يزيد من الزمن
ُ
فنحن هنا نتعامل بالقرون وليس بالسنوات كما يف الحياة الدنيا لذلك يجب ان أنتظر حتى يتم االفراج عن
المنقبة ُ
والدي وبعد ان يتطهرو من ذنوبهم ..وعندما سئلته عن صديقتي ُ
الملتزمة عائشة التقية قال سيادة
المالك افندي بانها فتحت رابط اباحي عن طريق الخطأ وأعجبها وستمرت ولم تغلقه واثناء تصفحها لذلك
الموقع اتاها الموت بغتة فستحقت العذاب !!
وستمرت حياتي الكئيبة الرتيبة البطيئة يف الجنه
مع نفس الروتين ومع سماع التأوهات والضحكات
الحورية المستمرة من خيمة عبد الغفور زوجي أوحتى
أينما أذهب وبعد مرور الكثير من القرون ُ
المملة ذهبت
الى احد انهار الجنة وهناك استلقيت على العشب
العطراالخضرونضرت إلى أعلى فال أدري ما أرى ألنني يف
مكان عرضه السماوات واألرض أو كعرض السماوات
واألرض الدري اين انا فال توجد نجوم وال حتى قمرحتى
استمتع بها واناجيها كما كنت افعل يف االرض
أغمضت عينيّ فال وقت حقيقي يمضي هنا  ،ال نهار وال
ليل وال مراحل عمرية وال اي شيء وأنا محكومة بالبقاء
داخل هذه الجنة أبد اآلبدين دون أن أخرج منها ودن
حتى ان اموت ..
أغمضت عيني وغبت عن الوعي تماما ً وخرجت من كل جسدي وتذكرت حياتي السابقة يف الدنيا وجمالها
وروعتها وكفاحها تذكرت كيف كنا نستمتع بجلوسنا على الشاطئ يف ميامي ..كاليفورنيا أنا وخطيبي وقتها
عبد الغفور ونتناول البيرة ُ
المثلجة االلمانية من نوع امستيل ياااااااا ما اجملها من ايام كانت رائعة رغم مرارة
ُ
أفنيت عمري كله أسعى إليها؟  ،لم
بعضها ولكنها مرارة جميلة التقاس بمرارة الجنة ابدا ً أهذه هي الجنة التي
المخالفين واهتممت بنفسي فقط فكل ما ُ
أهتم باإلنسانية لم اهتم بأحد وسعيت دوما ً لتكفير ُ
كنت أفعله
أو أقوم به يف الدنيا من أجل الوصول إلى هنا!  ،ويالها من خيبة أمل أين أنت اآلن يادكتور كامل النجار أين أنت
شهدت يف الدنيا أن ال إله إال اهلل وأن محمدا ً
اآلن ياسامي لبيب فأشهد أمامكم بانكم َ
ُ
كنتم صادقين وأنني
رسول اهلل زورا ً وكذبا ً وبهتانا ً ...
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يف العصور القديمة كانت
كل الظواهر تفسر على
أساس كائنات خارقة،
كالبرق والعواصف ،وكان
لهم إله لكل ظاهرة،
فكانت ظاهرة الشمس
تفسر على أساس أن
هناك إله اسمه (اسكول)
وهو يف صورة ذئب ،وهو
يقوم بابتالع الشمس
يف حالة الكسوف ،وكانوا
يقومون بإقامة الطقوس
حتى تعود الشمس ،وما
لم يكونوا يعلمونه هو أن
الشمس كانت ستعود
يف جميع األحوال حتى وإن
لم يقيموا هذه الطقوس،
فقد اتضح أن هذا الكون
غير خارق للطبيعة ،ولكن
يحتاج إلى الشجاعة لكي
تواجه حقيقته.
يف حـوالي عـام 300
قبـــل الميـالد ،كـــان
هناك فيلسوف يدعى
أرســـتقراط ،انبهـــر
بكســـوف الشـــمس
وخســـوف القمر أيضاً،
وبعد دراسات قام بها
تبين له أن الكسوف
ليس إال ظل القمر واقعا ً
على األرض ،كما قاده هذا
االكتشاف إلى أن األرض
ليست مركز الكون ،حيث
أن يف بعض األحيان يقع
ظل األرض على القمر ويف

أحيان أخرى يقع ظل القمر على األرض ،كما خلص إلى أن النجوم ليست ملقاة على أرض الجنة كما ظن معاصروه،
ولكنها شموس أخرى مثل شمسنا ،ولكنها بعيدة جداً ،وبذلك عرف أن الكون عبارة عن ماكينة ،تتكم فيها
قوانين معينة ،ويف بعض العصور كانت عصية على االكتشاف بالعقل البشري.
إن اكتشاف هذه القوانين هو أكبر إنجاز للكائن البشري ،وإن قوانين الطبيعة هذه يمكنها أن تخبرنا أننا
لسنا يف حاجة إلى إله أبدا ً لكي
يفسر لنا هذا الكون ،فهو محكوم
داخليا ً من قبل قوانين الطبيعة،
ولكي نفهم ذلك سنضرب مثال
بلعبة التنس ،وهناك نوعان من
القوانين تحكم اللعبة ،األولى هي
التي وضعها اإلنسان ،وهي قابلة
للتغيير من قبله ،أما النوع اآلخر من
القوانين فهي ثابتة ال تتغير ،مثل
القوة المؤثرة على الكرة ،أو مرونة
المضرب ،وهذه القوانين باإلضافة
إلى أنها ثابتة ،فهي أيضا ً كونية،
فهي ال تطبق على كرة التنس فقط،
ولكن على كل شيء يف الكون،
فهذه القوانين ال يمكن نهائيا ً
كسرها ،وهذا ما يجعلها يف غاية
القوة ،فإن قبلت معي أن قوانين
الكون ثابتة ،وال يمكن كسرها،
فلن تأخذ وقت طويل حتى تتساءل:
ما هو دور اهلل إذن؟ وهذا هو التناقض الكبير بين العلم واإليمان ،وهذا التناقض ليس حديث ،ولكنه أقدم من
عصرنا بكثير.
ففي العام 1277م بوب جون السابع عشر شعر أنه مهدد بقوانين الطبيعة ،وكان يسميها باإللحادية ،ولكن
بعد وقت قريب وجدت منظمة دينية ح ًال لهذه المشكلة ،فلعدة قرون الحقة تم تفسير هذه القوانين بأنها
من عمل اهلل ،وبإمكان اهلل أن يكسر هذه القوانين إن أراد ،وتم تعزيز هذه الفكرة مع أن كوكبنا األزرق مازال
ساكنا ً يف مركز الكون ،على عكس فكرة أرستقراط التي تم تناسيها من زمن.
ولكن يف العام 1609م كان العالم جاليلو جاليلي يدرس كوكب المشترى من تلسكوب صنعه هو بنفسه ،وحقق
اكتشافا ً صاعقاً ،فقد رصد ثالثة أجسام قريبة من الشمس ،ويف البدء ظن أنها نجوم خافتة ،ولكن بعد مراقبة
مستمرة الحظ أنها تتحرك ،كما الحظ أنها تختفي خلف بعضها وتظهر ،فعرف أنها تدور حول الشمس ،وليس
حول األرض ،وقد دخله هذا االكتشاف بمشاكل كثيرة مع الكنيسة ،وقد نجا بالكاد من اإلعدام بإنكاره لهذه
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األفكار اإللحادية ،وتم احتجازه يف منزله إلى آخر تسعة سنوات من حياته.
وخالل الثالثمائة سنة الالحقة لذلك ،كان العلم قد بدأ يفسر جميع أنواع األشياء ،بداية من البرق ،ثم الزلزال،
فالعواصف ،نهاية بما يجعل النجوم تضيء ،وكل اكتشاف جديد ،يبعد الحاجة إلى وجود إله ،وبالنهاية إن كنت
تؤمن بأن العلم هو من وراء البرق ،فستكون مختلفا ً عمن يؤمن بأن هناك مالك ما يحمل سوطا ً ويضرب
السحب.
بالرغم من تعقيد وتشتت الكون ،اتضح أنه لكي تصنع واحداً ،تحتاج إلى ثالثة مكونات فقط ،وهي الطاقة
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والمادة والفراغ ،ولكن السؤال هو من أين أتت هذه المكونات الثالثة؟ نحن لم يكن لدينا فكرة ،حتى دخول
القرن العشرين ،حيث الحظ آينشتاين أن المكونين الهامين يف الكون وهما المادة والفراغ ،ليسا إال مكون
واحد يف األصل ،ومعادلته الشهيرة (الطاقة تعادل الكتلة يف مربع سرعة الضوء) تؤكد أن المادة يمكن أن
يتم تحويلها إلى طاقة ،وبذلك يمكن أن نعتبر أن الكون له مكونين فقط ،هما الطاقة والفراغ ،والسؤال ال
زال مطروحاً ،من أين جاء هذان المكونان؟ واإلجابة جاءت عبر عقود من جهود العلماء ،فالفراغ والطاقة ،قد تم
انتاجهما عن طريق حدث عشوائي يعرف اآلن لنا باسم االنفجار العظيم ،ففي لحظة اإلنفجار العظيم ،كون
كامل مليء بالطاقة جاء إلى الوجود ،ومعه فرغ ،وكل شيء بداخلة بظهر ببساطة من عدم ،ووللبعض ،بدأ
اهلل يعود مرة أخرى إلى الصورة ،فبالنسبة لهم اهلل هو من خلق اللطاقة والفراغ ،وبالنسبة لهم كان االنفجار
العظيم هو بداية الخلق ،لكن العلم يحكي قصة مختلفة ،فإمكاننا استخدام قوانين الطبيعة لفهم أصغر
أصول الكون ،ولنرى إن كان وجود اهلل هو الشيء الوحيد الذي سيفسرها.
ولنعرف سر نشأة هذا الكون من ال شيء ،نجد أن السر يكمن يف واحدة من أغرب حقائق الكون ،فقوانين
الفيزياء تتطلب شيء يدعى بالطاقة السالبة،
وحاصل جمع الطاقة والطاقة السالبة يعطي
ال شيء بالمرة ،ولكي نفهم معنى الطاقة
السالبة ،يمكن أن نتخيل شخص حصل
على حفرة وتل من الرمل من خالل الحفر على
مساحة فارغة أص ًال من األرض ،ويمكن أن
نعتبر أن الحفرة هي نسخة سالبة من التل،
وكل منهما له نفس الحجم لآلخر ،وهذا نفس
ما حدث لحظة اإلنفجار العظيم ،فعندما بدأ
االنفجار العظيم بضخ نسبة عالية من الطاقة
اإليجابية ،يف المقابل أنتج نفس المقدار
من الطاقة السلبية ،وبهذا تصبح الطاقة
اإليجابية والسلبية تساوي صفر ،وهذه
الطاقة السلبية المهمة من مكونات الكون،
هي عبارة عن الفراغ المحيط بنا ،فالفراغ
نفسه يمثل مخزن هائل للطاقة السلبية،
كايف ليضمن لنا أن كل شيء يساوي صفر،
ومن الصعب استيعاب هذا المفهوم لغير
المتخصصين يف الرياضيات الفيزيائية،
فيمكن أن نعتبر الكون بطارية ضخمة تحوي
الطاقة السلبية.
وإن كان الكون يؤول إلى ال شيء ،فحينها لن نحتاج إلى إله ليخلقه ،ولكن يبقى السؤال األخير ،وهو من الذي
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أطلق العملية كلها يف المقام األول ،ففي تجربتنا الحياتية اليومية نحن نعتاد على فكرة أنه ال يمكن أن نجد
شيء من ال شيء ،ولكن إذا لو راقبنا حركة األجسام على المستوى دون الذري ،نجد أن الجزيئات تسلك سلوك
يعتمد على علم نسميه ميكانيكا الكم ،والجسيمات على هذا المستوى تجريبيا ً تظهر من عدم لفترة وجيزة
جدا ً ثم تختفي إلى ال شيء لتظهر يف مكان آخر ،ونحن نعلم أن الكون يف لحظة االنفجار كان أًصغر حتى من
الجزيئات الذرية ،فيمكن له ببساطة أن ينشأ من عدم ،دون أن يخالف أي قانون من قوانين الطبيعة ،فقوانين
ميكانيكا الكم تخبرنا أنه يمكن أن ننتج اإللكترون من الشيء حرفياً ،من ناحية أخرى فإن شيء آخر مهم حدث
لحظة االنفجار العظيم ،فالزمن نفسه قد بدأ ،لنفهم هذه الفكرة ،علينا أن نلقي الضوء على ظاهرة طبيعية
اسمها الثقب األسود ،وهو عبارة عن نجم ضخم تقزم إلى أن أصبحت كثافته عالية جدا ً حتى أن الضوء نفسه
ال يمكن أن يهرب من جاذبيته ،ويف ظروف مثل هذه تخبرنا النظرية النسبية الخاصة آلينشتاين أن الزمن
يتوقف ،أي أن الفرق بين أي حدثين تكون صفر ،وهذا بالضبط ما حدث لحظة االنفجار العظيم ،فال يمكن أن
تأتي بوقت قبل االنفجار العظيم ،ألن الوقت نفسه بدأ لحظة االنفجار،وأخيرا ً وجدنا شيئا ً ال يحتاج إلى مسبب،
ألنه لم يكن هناك زمن ليحدث فيه هذا السبب ،وبالنسبة لي هذا ينفي تماما ً احتمالية وجود صانع للكون،
ألنه لم يكن هناك وقت للخالق لكي يخلق.
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Julian Joe
أوضح  10دالئل على التطور يف جسد اإلنسان
عبر التاريخ لعب االنتقاء الطبيعي دورا يف تطور االنسان الحديث  ,العديد من الوظائف المفيده واجزاء من
جسم االنسان يف ذلك الوقت اصبح اللزوم لها االن
هذه القائمه تعطي اهم عشر تغيرات تطوريه طرأت علي االنسان المعاصر وتركت اثارها ورائها :
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( )10قشعريرة الجلد Goose Bumps /
البشر المعاصرون تحصل لهم هذه القشعريرة يف الجلد عندما يبردون أو يكونوا أو خائفين أو غاضبين ..
العديد من الكائنات االخري تحصل لها القشعريره لنفس األسباب  ..الكلب والقطه مثال.
عندما يرتفع الشعر يف وقت القشعريره الي األعلي يف الكلب فإن الشعر المنتصب يأسر القليل من الهواء
بينه وبين الجلد مما يساعد على التدفئه  ,أو عند الخوف  ..هذه األلية تجعل الكائن الحي يبدو أضخم إلرهاب
أعدائه الطبيعيين.
البشر الحاليين الينتفعون من هذه
القشعريرة وهيه فقط شيء خلفه
لنا الماضي التطوري من أسالفنا
 ,اإلنتقاء الطبيعي أزال الشعر
الكثيف ولكن بقت أثار التحكم
به عند البرد أو الخوف موجوده الي
الوقت المعاصر يف أجساد البشر.
( )9جهاز جاكبسون Jacobson’s Organ /
هذا الجهاز هو جزء رائع من البنيه التشريحيه للكثير
من الحيوانات ويخبرنا الكثير عن تاريخنا الجنسي خاصه
 ,الجهاز موجود يف األنف وهو جهاز لشم مخصص
الوظيفه يعمل مع األنف ولكنه يلتقط الفيرمونات
«الماده الكيمياويه التي تطلق الرغبه الجنسيه  ,أو
التنبيه  ,والمعلومات حول أماكن الغذاء».
هذا الجهاز يمكن الحيوانات من تعقب النوع المشابه
لها لممارسه الجنس و لمعرفه األخطار المحتلمه  ,البشر
يولدون مع جهاز جاكوبسن ولكن قدراته ومنذ وقت
مبكر يف حياه اإلنسان تتضائل الى درجه أنه يصبح
الفائده والطائل منه.
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يف العصور القديمة كان هذا الجهاز يستخدم من قبل البشر يف تحديد شركاء الجنسيين لما كان اإلتصال
والتواصل اللغوي غير ممكن  ,,األن األمسيات الرومانسيه وغرف المحادثه والبارات أخذت مكان هذا الجهاز يف
عملية البحث عن شريك.
(  ) 8خردة يف حمضنا النووي Junk DNA /
يف حين إن أغلب الصفات التي آلت الينا من الماضي
التطوري ألسالفنا ظاهره يوجد البعض منها غير ظاهر
ولكنه مخزن يف شفرتنا الوراثيه.
مثال البشر المعاصرون لديهم التركيب الخاص يف
شفرتهم الوراثيه الذي كان يستخدم يف انتاج
فيتامين  Cيطلق عليها اسم L-gulonolactone( :
)oxidase
معظم الحيوانات األخري لديها هذا الجزء من الحمض
الوراثي يعمل وتستطيع انتاج الفيتامين  ,بالنسبه
للبشر ويف إحدي المراحل يف التاريخ حدثت طفرة حورت
الجين وسببت بتعطيل هذا الجزء الخاص مما جعل
البشر غير قادرين علي انتاج فيتامين  Cومعالجته.
وتحول الجزء المسؤول عن ذلك إلي خردة يف الحمض
النووي تشير الي أصلنا المشترك مع باقي األنواع
األخري علي األرض  ..لذلك هذه النقطه علي وجه
التحديده مثيره لإلهتمام.
( )7عضالت األذن الزائدة Extra Ear Muscles /
عضالت األذن الخارجيه  ،هي العضالت األذنيه تستخدم من قبل
الحيوانات لتحريك والتالعب يف آذانهم (بغض النظر عن رأسه)
طبعا من أجل التركيز على سماع أصوات على معينه وجه الخصوص
قادمه من منطقه معينه.
البشر ال يزالون يملكون اثار لهذه العضالت بصورة ضعيفه والتي
بالتأكيد إستخدمناها يف الماضي لنفس السبب الذي تستخدمه
الحيوانات حاليا لكن لدينا العضالت ضعيفة وكل ما تستطيع القيام
به هو إعطاء آذاننا ذبذبه بسيطه.
إستخدام هذه العضالت يف القطط مثال واضح جدا (القطه يمكن ان
تقلب اذانها الي العكس تماما)  ..ال سيما عندما تكون تطارد طيرا
وتحتاج إلى جعل الحركات أصغر ما يمكن من ناحيه الضوضاء حتى ال
تخيف وجبتها المستقبليه.
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( )6العضلة األخمصية plantaris muscle /
عضلة تستخدم من قبل الحيوانات التي تمسك
وتتالعب باألشياء بأقدامها  ..شيء قد تراه مع
القردة الذين يبدون قادرين علي استخدام أقدامهم
وكذلك أيديهم.
البشر لديهم هذه العضالت كذلك  ،لكنها اآلن
متخلفة والوظيفة لها ألنهم اليجتاجونها  ..حتى
أنه كثيرا ما يأخذها األطباء عندما يكونون يف حاجة
إلعادة بناء النسيج يف أجزاء أخرى من الجسم.
العضلة هذه غير مهمه للجسد بشكل كبير لدرجة إن تسعه من كل مئه من البشر المعاصرون ( )%9يولدون
اآلن دون هذه العضله.
( )5أسنان الحكمة  -العقل Wisdom Teeth /
أوائل البشر كانوا يأكلون الكثير من النباتات  ..كانوا بحاجة لتناول الطعام بسرعة تمكنهم من تناول الكمية
كافية الالزمة لهم يف يوم واحد للحصول على كل من المواد الغذائية التي يحتاجونها ,لهذا السبب كان لدينا
مجموعة إضافية من األضراس لجعل الفم األكبر أكثر قدره علي تناول االعشاب.وعند تغيير العادات الغذائيه
للبشر  ..عن طريق الضغط التطوري الذي اوقف قدرتنا علي هضم السيليلوز مما جعل البشر يتوقفون عن
تناول االعشاب الخضراء.
وجباتنا الغذائية تغيرت واصبح فك البشر ينمو
بشكل اصغر واكثر مناسبه للظروف الجديده
 ،ومجموعه األضراس الثالثة (اسنان العقل)
أصبح ال لزوم لها.
بعض السكان من البشر األن اسنانهم كامله
النمو ولكن توقف تماما تنامي ضروس العقل
لديهم  ،يف حين أن البعض اآلخر يملك نسبه
 ٪ 100تقريبا إلحتماالت أن تنمو له.
وهيه فقط مخلفات الفائده منها

58

( )4طبقة االجفان الثالثة Third Eyelid /
اذا كنت شاهدت من قبل قطا يطرف بعينه ستكون تعرف الغشاء الذي يحيط بمجال عينها من الداخل ..
الذي يسمى بالجفن ثالث.
هو الى حد بعيد أمر نادر يف الثدييات  ،ولكنه موجود بكثره يف عام الطيور والزواحف واألسماك.
البشر لديهم من بقاياه (الغير عاملة) والجفن الثالث قد أصبح صغيرا جدا يف البشر  ،ولكن بعض األنواع تملكه
أكثر وضوحا من غيرها.
هناك نوع واحد فقط من األنواع المعروفة من الرئيسيات القريبه للبشر التي ال تزال لديها جفن االعين الثالث
الذي يعمل بشكل فعال  ،هو كاالبار angwantibo

( )3نقطة داروين Darwin’s Point /
نقطه داروين موجودة يف غالبية الثدييات  ,والبشر ليس إستثناء ألن بعضهم
يحملها  ,من األرجح إنها كانت تستخدم يف المساعدة على تركيز أصوات
الحيوانات بتجميعها  ,لكنه لم يعد لديه وظيفة يف البشر.
حاليا فقط ( ٪ 10.4مئه واربع اشخاص لكل الف شخص) من سكان البشر ال يزالون
يملكون هذا االثر من العالمة مرئية التي تدل علي ماضينا.
ولكن من الممكن أن عددا أكبر بكثير من األشخاص يحملون الجينات التي تنتج
هذه العالمه ولكنهم اليظهر عليهم ذلك (ألنه اليؤدي وجود الجين دائما إلى
حديبة األذن على ما يبدو)
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( )2العصعص Coccyx /
العصعص هو من بقايا ما كان يوما من األيام ذيال يف اإلنسان  ,مع مرور الزمن فقدنا الحاجة إلى وجود الذيل
وتضامر تدريجيا (تم استبدال التأرجح علي األشجار بالتجمعات قرب مصادر المياه للقيل والقال).
لكننا لم نفقد الحاجة إلى العصعص ذيلنا الضامر  :فهو اآلن اليزال يعمل بمثابة هيكل دعم لبعض العضالت
وأيضا يدعم الشخص عندما يجلس ويميل الى الوراء  ,العصعص يدعم أيضا حالة فتحة الشرج.
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( )1الزائدة الدودية Appendix /
الزائدة الدوديه ال وظيفه مفيده لها يف االنسان المعاصر  ،وغالبا ما تتم إزالتها عندما تصبح مصابة.
يف حين أن إستخدام النموذج األصلي قديما ال يزال غير أكيد  ،ويتفق معظم العلماء مع داروين يف إشارة الى
إنها ساعدت البشر على معالجة السليلوز وهضمه قديما والذي كان موجودا يف األوراق الخضراء الغنيه بها
«ماكان يوما من األيام غذاء اإلنسان الرئيسي»  ،وبتغيير نظامنا الغذائي الزائده الدودية أصبحت أقل فائدة
وتراجعت وظيفتها بمرور الزمن.
ما يثير اإلهتمام بشكل خاص هو أن العديد من أصحاب النظريات التطورية يعتقدون أن االنتقاء الطبيعي
(يزيل جميع قدرات الزائدة الدوديه) ولكنه يختار أكبرها للبقاء «بالرغم إنها عديمه الفائده» السبب ألن
الزائدات الدوديه األكبر أقل عرضة لإللتهاب واألمراض.
ولذلك على عكس إصبع قدمنا الصغير الذي يحتمل أن يختفي ألنه عديم الفائده  ,الزائدة الدودية من المحتمل
أن تبقي معنا لوقت طويل نسبيا لمجرد التسكع ال تفعل شيئا.
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Sameer Samee
كنفوشيوس

يف البداية اود ان اشير ان المعلومات
المكتوبه عن كنفوشيوس انما
هي جمع من خالل شبكة
االنترنت ،والمقارنه بالنبي
محمد انما هي ما وصلنا
من تواتر الفقهاء واالباء
والقصص.
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كونفوشيوس هو أول فيلسوف صيني يفلح يف إقامة مذهب يتضمن كل التقاليد الصينية عن السلوك
اإلجتماعي و األخالقى .ففلسفته قائمة على القيم األخالقية الشخصية و على أن تكون هناك حكومة تخدم
الشعب تطبيقا ً لمثل أخالقي أعلى  .و قد ظلت هذه األفكار تتحكم يف سلوك الناس أكثر من ألف عام .

محمد هو اول عربي يفلح يف اقامة دين جديد خارجا عن بني اسرائيل وقد نادى فيه بفكرة التوحيد وهي اسا
الدين ولكنه اعتمد على السلوك االجتماعي االخالقي ولم يكن يفكر يف اقامة حكومه لتخدم الشعب النه يف
داية الدعوه – قبل الهجره – لم يكن يطمع يف حكم وسلطان وما زال هذا الدين يتحكم يف سلوك الماليين منذ
اكثر من الف واربعمائة عام
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Sameer Samee
كنفوشيوس

يصف (ول ديورانت) صورة كونفوشيوس كما
رسمت فى عصره بأن رأسه أصلع ووجهه يكشف
عن الجد والرهبة  ،وقد قيل إن له ظهر تنين  ،وشفتى
ثور وفما ً فى سعة البحر  ،أو أن ظهره يشبه السلحفاة
 ،أو الكلب الضال  ،ولهذا قل عدد التالميذ حوله فى
البداية ثم التف الناس حوله لحكمته وعلمه ،وقد تم
رسم العديد من الصور التوضيحيه لتقريب صورة
كنفوشيوس للناس الذين يقرأون عنه

?

وجدت العديد من الصفات التي تصف محمدا
بشكل متناهي بالدقه ومنها حسن المظهر والقوه
الجسديه ولكن ال يوجد اي رسم – بسبب منعه
من قبل المسلمين واحاطته بقدسية كبيره جدا –
وعليه فانه يصعب تصور شكل النبي محمد لمن
يقرأون عنه

لم يتول كونفوشيوس أي منصب مسؤول كبير طول حياته ،ولكنه كان مثقفا عظيما جدا .وكان تلقي التعليم
يعتبر حقا خاصا للنبالء فقط يف الزمن القديم يف الصين .ولكن كونفشيوس كسر هذه القاعدة الخاصة
بطريقته الخاصة أيضا ،حيث قبل الطالب ودرس لهم ،وكان يمكن ألي شخص مهما كانت طبقته أن يدرس
يف درسته ما دام يدفع حتى ولو القليل كنفقات الدراسة .وعلم كونفوشيوس تالميذه دعواته السياسية
ومبادئه األخالقية .ويحكى أن تالميذه وقتها بلغوا ثالثة آالف شخصبمن فيهم العديد أصبحوا فيما بعد كبار
علماء مثله
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كما اشرنا فأن محمدا لم يكن يطمح يف سلطه يف بداية دعوته اال انه بعد هجرته الى المدينه بداء بتسييس
الدين وصار له شبه دوله بعد او ونحد الجزيره العربيه وكما كان التعليم حصرا على اغنياء الصين فقد كان
كذلك حصرا الغنياء قريش ايضا اال ان محمدا جعل التعليم حقا للجميع حتى اصبح جميع المسلمين يف عهده
يطلبون العلم وليس فقط ثالثة االف كأتباع كنفوشيوس
كثيرا ً ما وصف كونفوشيوس بأنه أحد مؤسسي الديانات  ،و هذا تعبير غير دقيق إن لم يكن خاطئا ً فمذهبه
ليس دينا ً  .فهو ال يتحدث عن إله أو السماوات  .و إنما مذهبه هو طريقة يف الحياة الخاصة و السلوك اإلجتماعي
و السلوك السياسي  .و مذهبه يقوم على الحب  -حب الناس و حسن معاملتهم و الرقة يف الحديث و األدب يف
الخطاب  .و نظافة اليد و اللسان  .و أيضا ً يقوم مذهبه على احترام األكبر سنا ً و األكبر مقاما ً  ،و على تقديس
األسرة و على طاعة الصغير للكبير و طاعة المرأة لزوجها  .و لكنه يف نفس الوقت يكره الطغيان و اإلستبداد  .و
هو يؤمن بأن الحكومة إنما أنشئت لخدمة الشعب و ليس العكس  .و أن الحاكم يجب أن يكون عتد قيم أخالقية
و مثل عليا  .و من الحكم التي اتخذها كونفوشيوس قاعدة لسلوكه تلك الحكمة القديمة التي تقول  « :أحب
لغيرك ما تحبه لنفسك « .
اما محمد فهو مؤسس الدين االسالمي وقد نادى باالله والسموات وكذلك كان دينه تشريع لطريقة حياة
اتباعه ويتشابه تشريع الدين بدرجه كبيره جدا بما نادى فيه كنفوشيوس باستثناء االله فقد جاء يف االسالم:
ال يؤمن احدكم حتى يحب الخبيه ما يحب لنفسه»
وسجل «كتاب الحوار» أفكار كونفوشيوس وكالمه وسلوكه .ومضامينه الرئيسية هي أحاديث كونفوشيوس
وحواراته مع تالميذه .وأعتبر هذا الكتاب كتابا مقدسا يف الصين يف العصور القديمة ومن الممكن ألي شخص
أو مواطن ان يستخدم أفكار هذا الكتاب لوضع معايير لحياته .واذا أراد شخص تولي منصب حكومي ،ينبغي
عليه دراسة هذا الكتاب بكل دقة
كذلك سجل محمد افكاره وكالمه بكتاب اسماه القران ومضامينه الرئيسه هي بعض القصص واالساطير
القديمه التي هدفها تعميق فكرة وجود االله وكذلك بعض التشريعات حول حياة اتباع الدين ومن الممكن الي
شخص استخدام افكار هذا الكتاب اذا اراد تولي منصب ديني والحصول على توقير الناس له
من هنا ارى لو ان محمدا اكتفى بالدعوه الى مكارم االخالق واهتم بوضع التشريعات الخاصه بحياة االنسان العربي
وفقا لعادتهم وتقاليدهم يف ذلك العصر ضمن نظرته الشموليه لالمور وابتعد عن العنف واستخدام السالح
ليضم باقي العرب الى دينه الجديد وكذلك لو ابتعد عن اخذ خمس الغنائم من المعارك التي كان يخوضوها
وابتعد عن شهواته للنساء لكان اعظم رجل يف التاريخ ولكان له اتباع اكثر بماليين المرات ممن هم االن
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أنا يعجبني كثيرا ً المفكر العربي عبداهلل القصيمي،
فقد قرأت له كتاب بعنوان :يكذبون كي يروا اآللهة
جمي ًال ،وله العديد من المؤلفات يف األلحاد كالصراع بين
اإلسالم والوثنية وأيها العقل من رآك ،اإلنسان يعصي
لهذا يصنع الحضارات والكثير من المؤلفات ،ولكن
هنالك مقالة أعجبتني يقول فيها:
«إن المسلمين يقفون أمام خيارين ال ثالث لهما :إما
أن يستفيدوا من التراث العلمي للبشرية أو أن يبقوا
متخلفين جهلة ،ولكي يتخلصوا من الركود الذي هم
فيه ،ما عليهم إال أن يعرفوا أنه ال يوجد معرفة ضارة وال
جهل نافع ،وأن كل الشرور مصدرها الجهل وكل الخير
مصدره المعرفة».
كل عام يمر علينا نزيد تخلفا ً مئة سنة للوراء ،أصبح
العقل العربي متسخ بأفكار الجاهلية والتلوث الفكري
األنحطاطي ،سلمت العقول مع شمس الغروب يف أرض
الرمال ،كما أذهب األديان بالعقول اليانعة وراء الغيوم
ولربما تاهت يف السماء السابعة مع الرب المعلق الذي ليس يصدق ،وأصبح العلم يف نظر المسلمين أنه الغزو
الفكري على الدين وانه ينشر الفسق ويحرض على مخالفة الدين والتعارض معه.
يا جهلهم ليش كل ماتعلمنا كفرونا ،أهدروا الزمان وراء معتقدات وخرافات وضاع مجد العرب وراء الرب الوهمي،
أال يعرفون بأن العلم مستقبل األنسان والجهل عدوه..
ومع ذلك ومع كل األسف مازالوا يحاربون المفكرين والفالسفة الذي هم نهضة الشعوب وبد ًال من أن يتضامنوا
ويفكرون مليا ً يزيدون اصرار يف جهلهم وتخلفهم على انهم صواب والصواب منهم براء.
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ولكن الجهل يحمل الغشاوة نفسها التي يحملها الطفل ويجعلها على وجهه كي التمر نفحات المعرفة وتفززه
من حلمه السابع يف عالم االوهام وعالم الخرافات إذ التوجد قيود على األنفس وال توجد سدود لها ..مجرد صوت
ينادي فهو يفززه ويوقظه ،حتى وان كان منسلخا ً يف عالم األرواح ،وقد تناثرت مفردات الحقيقة مع رائحة عطر
الورد المنزوعة أوراقة بقوة من األوهام ،كانت تجمعها أصول المحبة وفوران رائحة الوجد المغمس إكليله تحت
نافورة العطاء الفكري التي تبرق بألوان طيفها ومصابيحها التي كانت تدل على استمرارية وجود الفلسفة
المتأججة أليقاف سرحان خيال الجهالء المنسوب لسيل التخلف تحت إبهام التوقيع العقائدي عليها.
تبقي الجاهلية عطشة لغذائها العلمي الذي يزود سراجاتها لتكون مضاءة لظلمات ..وهو يتألم من التخلف الذي
سبب له الكثير من المعاناة ،وشم روائحها التي تعطر بالمعرفة ونقلتها إلى عالم آخر ..يكون الرد الجفاء وقد
تتيبس العقول واألدمغة المندفعة نحو الظالم وتختفي مع األوهام.
يظن الكثيرون من المسلمين ان الملحدين يعانون من نقص يف عقولهم ،ولكن الخطئ والفرق كبير فأن
المسلمين هم من يعانون النقص يف عقولهم حيث انهم يأخذون كل شيء يقال إلى التصديق دون التبحث
يف أمرة ،على خالف الملحدين فأن الفكر يعني التفكر والفلسفة تعني الحكمة ،وهنا تجد الفرق بين المسلمين
والملحدين فال يخفى عليكم أيها القراء كثيرا ً من المسلمين يعانون من التخلف العلمي والثقايف بشكل كبير
جداً ،كما يلعب المذعوذون الدينيون يف عقولهم ،كما تعود المسلم أن يصدق كل شيء خصوصا ً مايتعلق
بدينه وربه دون التبحث فيه أو أعادة النظر ولكن التبحث من دون درايه وعلم لن يخرج بنتيجة جيدة ..فهذا قرآن
سماوي فهل سيكذبه.
ومادام هو يبحث عن مايقنعه ويرضي ذاته حسب ما عاش عليه فلن يصل للحقيقة ،ولذلك الحقيقة صعبة
فهو اليتقبلها ولذلك يقوم بمهاجمة المفكرين والفالسفة.
ترى الناس يصدقون تلك الخرافات عن المعجزات التي تحدث يف المشاهد غير أن مايحدث هو مجرد قصص
مفبركة وليست حقيقة يروج لها بعض من الدجالين ومغيبوا العقول والناس يف بالد الرمال تصدق هذه األمور
لسبب أنهم يصدقون أن هنالك وحي نزل من السماء على صلعم ،ولذلك فهم يصدقون بأن هنالك معجزات
تحدث حتى لو لم يروا ذلك فكل مايعرفونه هو (أخبروهم  -سمعوا  -قالوا) ولكن انت لم ترى وال يوجد دليل
قاطع على صحة ماتسمعة وبما أن الكثير من المسلمين اليبحثون عن الحقيقة فأن الخدعة تنطلي عليهم.
الجهل ينقسم إلى ثالثة أقسام:
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 -1جهل بسيط  :هو فهم مسألة ما بدون أحاطة كاملة.
 -2جهل كامل أو كبير أو عميق :وهو خالف العلم بالمسألة أي إن صاحبها اليعلم من المسألة شيئا.
 -3جهل مركب :وهو أسوء أنواع الجهل ,وهو فهم األمر خالف ماهو عليه.
فالمسلون هنا ينتمون بجهلهم إلى الجهل المركب ألنهم اليفتقرون للمعرفة ،بل هم يجهلون الحقيقة ،فهم
يفهمون األمر على خالفة.
المشكلة الوحيدة إنهم بجهلهم يحاربون الملحدين الذين هم أكثر علم ووعي منهم ،يصم المسلمون آذانهم
عن أية حقيقة وحجة مهما كانت عادلة وصحيحة .ويخرجوا يف النهاية بأنهم هم فقط على صواب متجاهلين
الحقائق المثبتة المقدمة لهم ،أن الناس التي تجهل الحقيقة يعتقدون أن يف أستطاعتهم أن يجعلوا اآلخرين
يبتلعون جرعة من األكاذيب ،غير أنهم أخطئوا فأنهم بجهلهم ال يميزون بين األشخاص المنقادة واألشخاص
التي تقود ،المفكرين والفالسفة قادة وهم من يسيرون الشعوب وليس العكس ،فأن ظنهم بأنهم سيغيرون
من واقع حياتنا لصالحهم فهم ..غير مدركين بأننا أتينا بشيء واحد مشترك وهو الجهل وبالبحث والدراسة
والتعمق أصبح لنا كيان ،فالعلم أرشدنا لطريق الصواب كاشفين زيف األوهام متجهين بطريقنا للحقيقة..
أستطيع أن أصف حالة المتدينين اآلن بأنهم منومين مغناطيسيا ً ويعيشون يف عالم خيالي مليء باألوهام
والحياة الزائفة ..وإليقاظهم يجب أن يدركوا العلم أدراك عالي فهو الحل الذي يقضي على الجهل فالعلم أن لم
ينفع فلن يضر .نحن الملحدين ندرك مايحدث وندرك حقيقة األمور فالعلم قد كشف لنا الحقيقة فأنصحكم يا
اخواننا المسلمين بأن تتعمقوا بالعلم والتبحث وال تعتمد على من يزيف لك حقيقة األمور ..التوجد حقيقة يمكن
تكذيبها  ..كما يوجد كذبة يمكن تصديقها .وهذا عائد على مدى التبحث.
الملحد الحقيقي يرى األمور واضحة مع بداية حياته العلمية ،يخرج من الوهم مرة واحدة وال يعود فأن اإلنسان الذي
اليضع له قرار وال أختيار شخصي يكون ألعوبة يف يد من يحاولون تغيب العقول وإخفاء الحقيقة والكذب عليه،
بل ويتعاملون معه كاألبله .وهذا ماحدث منذ مجيء صلعم وحتى اآلن فهي كلها كذبه وكلها وهم وكما يقول
بن كريشان «أستيقظوا انهم يكذبون عليكم».
فيا أعزائنا المسلمين أن عقولكم ليست ألعوبة لتسلموها لوهم وأساطير فقط أبحثوا وتأملوا يف العلم وسترون
حقيقة األمور ،وكما أقول دائماً« :العلم دواء لمرض الجهل»  ..فالعلم اليكذب أبدا ً ألنه حقيقة مثبته.
«يندفع الناس أحيانا ً أندفاعا ً أعمى نحو هالكهم»
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عزيزي إبليس  ...ال تخاف كلنا معك
منذ فترة و انا افكر يف كل
تلك القصص الموضوعة عن
إبليس من رفضه السجود آلدم
إلى تضليل البشرية ليدخلوا
يف النار و طبعا باعتباري ملحد
و مشكك و هذه كلها قصص
ذات معنى مؤذي قررت ان
اسأل نفسي هل الشيطان
بالفعل عدو لإلنسان و لم كان
و لم قام بما قام به طبعا من
وجهة نظر قصصية
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اود التنويه إلى موضوع هو أنني ال أؤمن بهذه الخرافات و لكن الموضوع كأني اقول لم سندرال أسقطت فردة
حذائها فانا اسأل عن حالة قصصية و هذا ال يعني أبدا أنني مؤمن بسندرال وال فردة الحذاء التي اوجدتها الساحرة
وال بالقصة الغيبية
نعود إلى المظلوم إبليس إبليس كان مالكا كما يف
القصة القرانية ولكن ال نعرف مالك لماذا ..فلكل شيء
مالك  ..مالك للوحي  ،مالك للنفخ يف الصور  ،مالك
للموت  ،مالئكة للحرب ( باعتبار واحد ال يكفي )  ،مالك
لتسجيل الحسنات و آخر لتسجيل السيئات ( طبعا
واحد سيرتكب أخطاء يف التسجيل ) و أما إبليس فكان
المالك الضحية الذي رفض السجود إال هلل مع ان اهلل أمره
بذلك .يحضرني هنا إسقاط بسيط  ..باعتبار عبادة
غير اهلل كفر و اهلل وضعنا يف الدنيا ليختبرنا أوليس من
الممكن ان يكون قال إلبليس أسجد كنوع من االختبار
إليمانه و مقولة القران استكبر و قال انه لن يسجد الن
إبليس من نار و ادم من طين مردود عليها ألن إبليس
باعتباره الداهية كان سيقول هلل انه ال يسجد إلى له (
ام انه لم يقم بالسجود هلل قبل ؟

و ماذا عن بقية المالئكة؟؟ ) و بسبب إيمانه و وورعه
قذف به من السماء و لكن أولم يكن هو من ضحك على
حواء بواسطة الثعبان لتأكل التفاحة مع ادم من الشجرة
المحرمه يطرح البعض هنا فكرة انه تسلل إلى الجنه و
لكن تسلل ممن و ضحك عليه و دخل الجنه؟ عموما ان
كان اهلل بكل شيء عليم و يعلم ان إبليس قال كالمه
استكبارا ً فمعناه ان اهلل لن يدع إبليس يخالفه و يضحك
عليه و يتسلل للجنه من ورائه ليغوي ادم و حواء بأكل
التفاحة و ان كان يعلم ان إبليس تسلل للجنه و تركه
كامتحان آلدم معناه ان طلب اهلل من إبليس للسجود
آلدم ما هو إلى امتحان له و لقوة إيمانه فلم يعاقبه
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هنا يظهر اهلل بمظهر الهوائي الذي يف كل مرة يتصرف حسب هواه و يظهر إبليس بوضع المظلوم الحامل
لثقافة االنتقام من ادم الذي كان السبب بطرده من الجنه  ...و هنا ينتاب سؤال آخر ان كنا نرفض ثقافة االنتقام
و سندين إبليس بها اوليست تعاليم اإلسالم تحمل كلها ثقافة االنتقام من القاتل يقتل إلى قطع األطراف و
الجلد و العقوبات الجسدية بأنواعها إذا كيف نريد ان ندين إبليس بموضوع يقره اهلل
ننتقل لموضوع المعركة
األزلية بين الخير و الشر
الخير متمثل باهلل و الشر
متمثل بابليس سأسأل
كم شخص قتل إبليس و
لماذا و كم شخص قتل اهلل
بواسطة عزرائيل و لماذا و
كم شخص سيقتل يوم
القيامة بواسطة اسرافيل
و لماذا  ....النسبة واضحة و
ال مجال للمقارنه ثم ما الذي
يفعله إبليس  ..يوسوس لنا
أما اهلل فبيده كل شيء  ..إبليس يجعلك تشرب الخمر الذي خلقه اهلل و جعله مسكرا و يجعلك تقتل و لكن من
جعل قابلية الموت عند الناس ِلم َلم يكن البشر ال يموتون حتى و ان وقعوا من شاهق او قطع عنهم الطعام،
إبليس يجعلك تزني و ترتكب تلك الغريزة التي وضعها اهلل بك لم لم نكن تتكاثر بالدرنات او الريزومات او حتى
االنقسام من أوجد الخطاء و ِلم يالم إبليس لجعلنا نرتكبه ....
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اقول هنا كم انت كبير يا إبليس و كم انت كبير يا الـ باتشينو عندما مثلت دور الشيطان يف فلم محامي
الشيطان و قلت عبارتك الشهيرة
............................
Let me give you a little inside information about God. God likes to watch. He's a
prankster. Think about it. He gives man instincts. He gives you this extraordinary gift,
and then what does He do, I swear for His own amusement, his own private, cosmic
gag reel, He sets the rules in opposition. It's the goof of all time.
Look but don't touch. Touch, but don't taste. Taste, don't swallow. Ahaha. And while
you're jumpin' from one foot to the next, what is he doing? Hes laughin' His sick,
fuckin' ass off! He's a tight-ass! He's a SADIST! He's an absentee landlord! Worship
!that? NEVER
...........................
الترجمة ..............................................
حسنا دعني أعطيك بعض المعلومات مطلعة من الداخل عن
اهلل.اهلل يحب أن يشاهد .إنه صاحب مقالب  .فكر باألمر  .هو
وهب اإلنسان الغريزة  .هو أعطاك هذه الهدية اإلستثنائية ،
وماذا فعل ,أقسم أنه ولمتعته هو  ,يف سبيل مسرحيته الهزلية
الكونية الخاصة  ,يقوم بوضع القوانين بشكل معاكس متعمدا .
إنها مهزلة كل األزمنة.
أنظر ولكن ال تلمس  ,ألمس ولكن ال تتذوق  ,تذوق ولكن ال تبلع
 .هههههه  .وبينما أنت تتراقص وتقفز من قدم إلى أخرى ماذا
يفعل هو ؟ إنه ينقلب على مؤخرته المريضة من الضحك! إنه
مــتــزمـــت !إنه ســــــــادي !
إنه صاحب الدار المتغيب على الدوام !
أتريدني أن أعبد هذا الشيئ ؟؟!
مستحيل ..
............................
لذا أكرر يف جميع القصص الدينية انا اكن كل االحترام و التقدير للشيطان ذلك المظلوم األبي صاحب عزة
النفس
و اقتبس بعد التعديل من نفس الفلم و نفس الممثل :
« ان كنت تقول ان الشيطان سيخسر و ان ذلك مذكور يف الكتب السماوية خذ بعين االعتبار من كتبها فال
احد يذكر انه سيخسر»
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مجلة شهرية بجهود فردية تصدر يف الثاني عشر من كل شهر

مجلة الملحدين العرب هي مجلة هدفها نشر
أفكار الملحدين العرب على إختالف توجهاتهم
السياسية و العرقية بحرية كاملة
المجلة عبارة عن مجلة رقمية مبنية بجهود فردية
وال تنتمي الي توجه سياسي ..
المعلومات و المواضيع الموضوعةيف المجلة تعتبر
مسؤلية أصحابها من الناحية األدبية و ناحية
حقوق النشر و حفظ الملكية الفكرية
الناشرون يف المجلة هم من أعضاء مجموعة مجلة
الملحدين العرب أو من الكتاب العرب الملحدين
ممن إستطعنا التواصل معه ألخذ اإلذن بالنشر
يمنع نشر كل ماهو مناف لألخالق العامه و كذلك
التحريض أو التصريحات العنصرية
لهيئة التحرير الحق باختيار ما تراه مناسبا من
المواضيع الموضوعة يف المجموعة للنشر فنشر
أي موضوع صمن المجموعة يعتبر تفويضا للمجلة
بالنشر
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