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وعن األديان!
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واملعلمني ،وكذلك منهم السارقون والغشاشون واملجرمون ،ليس هناك ٌ
فرق
بينهم وبني أي فئ ٍة أخرى يف املجتمع ،بل إنه ال يشء يجمعهم سوى عدم
ويص عىل أحد ،وال أحد منهم له سلط ٌة
اإلميان بإله وفقط ،فال أحد منهم ٌ
عىل أحد ،وال أحد منهم ميثل إال نفسه.
بسالم وفقط ،وقد تجد ملح ًدا يريد الدفاع
قد تجد ملح ًدا يريد العيش
ٍ
عن حقوق امللحدين يف الحياة الكرمية وحرية التعبري والعيش بأمان ،وقد
عام وليس عن امللحدات
تجد ملحد ًة تريد الدفاع عن حقوق املرأة بشكلٍ ٍ
فقط ،هي حرة .وكل ٍ
شخص يختار ما يريده ،وهذا حقه.
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متعصب كهذا ،فالعامل كله
شخص
يف ظل العوملة يف عاملنا اليوم ،إن ُوجد ٌ
ٌ
متعصب آخر ُملز ٌم لنا
سيقف ضده ويُسقطه ،وال هو وال ستالني وال أي
ٍ
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القصيمي

د.عبد العزيز القناعي

الذي جعله يغادر قريته وهو يف سن العارشة بحثًا عن
حيا ٍة أفضل ،انتقل فيها إىل ع ّدة مدنٍ عربي ٍة حتى استقر
به الحال يف القاهرة وت ّ
ُوف بها هناك مبرض الرسطان.
وقد كانت حياة هذا املفكر العظيم حافل ًة باملطبّات
وخصوصا بعد تحوله إىل
واملالحقات ومحاوالت االغتيال
ً
الفكر اإللحادي وانقالبه عىل الفكر اإلسالمي ،وإصداره
لكُتب (هذه هي األغالل) ،وكتاب (يكذبون يك يروا الله
جميل) ،وكتابه الرائع (العرب ظاهر ٌة صوتية).
ً

قال الشاعر اللبناين أنيس لويس الحاج «اقرأوا القصيمي،
ال تقرأوا اآلن إالّ القصيمي ،ياما حلمنا أن نكتب بهذه
الشجاعة ،ياما ه َربنا من قول ما يقول ،ياما ر ّوضنا أنفسنا
عىل النفاق وتكيّفنا وحطّمنا يف أنفسنا الحقيقة ،ليك
رش جز ٍء مام مل يحاول القصيمي أن يتّقي رش قوله
نتّقي ّ
يف كتبه» ،إ ّن العقل املُحتج هو العقل الذي يُنتج أفكاره،
بينام العقل الخامل هو العقل الذي يتقهقر إىل الوراء
ويعيش يف الجهل والتخلف.

ولعل أشهر حادثة اغتيا ٍل فاشل ٍة متت للقصيمي كانت يف
القاهرة يف مقهى يعتاد التواجد فيه،
ٍ
شخص أطلق عليه عيا ًرا ناريًا مل
حيث أُلقي القبض عىل
يصبه ،وعندما قبضوا عليه سأله القصيمي ملاذا تحاول
قتيل يا بُني؟
أجابه القاتل:
«ألنك كاف ٌر وملح ٌد والعلامء أفتوا بجواز إهدار دمك»!

خالل الفرتة من 1907-1996م عاش أكرث املفكرين العرب
إثار ًة للجدل بسبب تح ّوالته الفكرية والدينية بصور ٍة ظلّت
متباين ًة حتى اليوم ،وبسبب كتبه الدينية أولً واملدافعة
عن الدين والسلفية مثل (الربوق النجدية) وكتاب (الرصاع
بني اإلسالم والوثنية) الذي أصدر منه جزئني ومل يستكمل
الجزء الثالث كام كان يرغب نظ ًرا لبداية تحوالته إىل
نقد الدين ،إىل الكتب التي تم اعتبارها دعو ًة إىل اإللحاد
وهدم ثوابت الدين والرتاث ،إنه املفكر السعودي عبدالله
ٍ
ظروف سيئ ٍة للغاية ،األمر ورغم أ ّن اتهامه باإللحاد مل يتفق عليه الجميع ،فقد
القصيمي النجدي الذي نشأ يف
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القصيمي
ر ّدد البعض أ ّن القصيمي عاد إىل اإلسالم
أواخر حياته ،وعكف عىل قراءة القرآن
بشكلٍ متواصل ،كام أكّدت مجلة (إيالف)
من خالل لقائها مع السيدة آمال عثامن
املسؤولة اإلدارية عن قسم كبار السن يف
مستشفى فلسطني الذي كان يتعالج فيه
القصيمي حتى توىف ،قولها بأ ّن القصيمي
قال لها« :إ ّن الله يراقبنا من فوق ،فعلينا
أن نُط ِّهر قلوبنا من الحقد والحسد» .إال
أ ّن صديقه الذي رافقه إىل لحظة وفاته
املحامي إبراهيم عبد الرحمن نفى عودته
إىل اإلسالم يف كتابه (خمسون عا ًما مع عبدالله القصيمي) واعترب األحاديث حول قراءته للقرآن مج ّرد كذب ٍة جميل ٍة
تستهوى فكرة التائب العائد ،ومؤك ًدا أنّه مات عىل فكره الذي ُعرف عنه ،وهو ما يُشري إىل أ ّن املفكر القصيمي قد حسم
خياراته واستقر عىل مبادئه وفلسفته الفكرية.
اليوم ال يكاد يخلو ٌ
منزل أو مجتم ٌع عر ٌيب من بعض أو كل كتب املفكر والفيلسوف عبدالله القصيمي ،رغم منعها
وتجرميها .فقد كان عبدالله القصيمي ثائ ًرا عىل التقليد والخرافة والوهم ومل تحظى سريته بالكثري من الدراسة والتفكري
ٍ
مسلم انتقل إىل اإللحاد ،وابتعاد البعض عن تهمة الدفاع عن مرت ٍّد وكافر،
والتحليل خوفًا من أن يُشيد البعض
بفيلسوف ٍ
أسايس ألفكار الثوابت واليقينيات واملسلّامت الدينية عرب رحلته من اإلميان إىل اإللحاد
تهديم
ونظ ًرا ملا تناوله يف كتبه من
ٍ
ٍ
وخصوصا بعدما تم اعتباره خار ًجا عن امللة وزنديقًا كب ًريا و ُمحا ِربًا للدين ومالحقته وأتباعه.
الفلسفي،
ً
بلد إىل ٍ
شد وطُرِد وانتقل من ٍ
بلد حتى مات منفيًا وحي ًدا ،لك ّنه اليوم أصبح شمع ًة مضيئ ًة يف عا ٍمل ميتلئ
وكنتيج ٍة لذلك ُ ِّ
بالظالمية والتعصب والقتل عىل الهوية ،بل وتكاد تكون أقواله وعباراته وكتبه مبثابة الوحي الفلسفي لغالبية املثقفني
ٍ
والباحثني عن الحقيقة واملتعطشني لقراءة الواقع بعقلٍ
محايد وتجرب ٍة ثري ٍة خرجت من أرض السعودية معقل التطرف
والتعصب آنذاك إىل رحاب العقالنية والتنوير واملعرفة.
لقد ق ّدم القصيمي العديد من الكتب ،سوا ًء مبرحلته اإلميانية أو بعد انعتاقه من الدين ،وكان يف كل مرحل ٍة قاد ًرا
عىل تقديم الحجج والرباهني واألدلة ول ْجم خصومه وأعدائه ،حتى ذكر صالح املنجد بعد أن ر ّد القصيمي عىل الكاتب
الشيعي السوري محسن العاميل يف كتابه (الرصاع بني اإلسالم والوثنية) أ ّن بعض أهل العلم قالوا للملك عبدالعزيز «لقد
دفع القصيمي مهر الجنة بكتابه هذا».
وهكذا استمر القصيمي يف بدايات حياته مناف ًحا عن الدين ومداف ًعا عن السلفية والدعوة الو ّهابية حتى ذاع صيته
الس ّنة
بني العلامء ونزل منزل ًة عظيم ًة بينهم وانترش اسمه كعا ٍمل وشي ٍخ جليلٍ درس يف األزهر ليكون أحد صناديد أهل ُ
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وخصوصا بعد أن أصدر كتابه (مشكالت األحاديث
والجامعة ملواجهة أهل الباطل والشيطان كام كان يتأ ّمل الكثريون،
ً
ويبي فيه أ ّن ال تناقض بني األحاديث النبوية والعلم
النبوية وبيانها) ،وهو ٌ
كتاب ير ّد فيه القصيمي عىل الفكر اإللحادي ّ
الحديث.
ضل املسلمون) النقطة الفاصلة واملعرب إىل التأمالت الفلسفية اإللحادية يف عقل القصيمي ،فذكر
وقد كان كتاب (كيف ّ
يف كتابه العديد من التساؤالت املنطقية يف أحوال املسلمني وعنارص الضعف واملهانة التي طالتهم وفشلهم يف التقدم
بسبب ثقافتهم وأفكارهم وموروثاتهم ،ثم انتقل بعد ذلك الكتاب إىل الترصيح الشديد باإللحاد وموقفه الرافض للسلطة
الدينية واإللهية ،فلم يتوا َن القصيمي لحظ ًة واحد ًة عن االنصياع لنداء عقله ،وكانت عنده الشجاعة الكافية للثورة
عىل ما كان يراه صحي ًحا بعد أن درسه واكتشف ضعفه ومعوقاته ،يف حني أ ّن غريه من املفكرين واملثقفني ظلّوا ُجبناء
وأرسى الخوف من النقد والشك الحقيقني ،وقد طالته االتهامات والتهميش واالزدراء بسبب قوة وجسارة رأيه من بعض
املثقفني العرب مثل أدونيس الذي رأى يف القصيمي مجرد صارخ ،كام مل يرى حسني مروة يف القصيمي سوى ذلك الرجل
ُعب عن الكراهية األبوي ،والتزم محمد أركون ومالك شبل
املريض ،وطرابييش الذي حلّل عقلية القصيمي بأنها حال ٌة ت ّ
وغريهم ممن عارصوه بالصمت التام وعدم اإلشارة إىل فكره وفلسفته ،وهو ما يعني خوف هؤالء من اإلشادة مبفك ٍر
ٍ
وفيلسوف ع ّرى الرتاث اإلسالمي بينام البقية استكانوا للغوغاء ورضخوا للخوف وتجميل القبيح.
لقد اعترب املفكر العظيم عبدالله القصيمي أ ّن
السبب األقوى يف جمود العقل العريب هو يف خضوعه
الصبياين إىل مقوالت الفكر اإلسالمي وفقهائه يف
املايض والحارض ،وداع ًيا يف الوقت نفسه إىل التمسك
بالعلم والعقل واملعارف الحديثة باعتبارها األنسب
ٍ
ٍ
وذوات سليم ٍة وبعيد ٍة عن
مجتمعات
يف بناء
التعصب والعنرصية التي يصنعها الرتاث اإلسالمي،
فاإلنسان يعيص ولهذا يصنع الحضارات كام قال يف
عنوان أحد كتبه.
ومهام تعددت الرؤى حول املفكر القصيمي ،إالّ أنّه
أجيال عديدةً ،وقام
يبقى مفك ًرا عقالن ًيا حداث ًيا سبق ً
بدوره الثقايف والفكري بنزاه ٍة وشجاع ٍة ال مثيل لهام.
ٍ
مؤلفات هو األهم واألصلح يف
ويبقى ما تركه لنا من
فهم العقل املسلم وتركيبته األيديولوجية ،فالقصيمي
هو الوحيد الذي زعزع وبقو ٍة املنظومة الدينية
املستح ِكمة يف مجتمعاتنا ،فقد كانت كلامته وأقواله،
ليست فقط ثوري ًة ،بل أيضا أدبي ًة ومن أعمق وأجمل
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الشذرات ِ
والحكم واملعاين.
إ ّن أفكار وكتب وسرية املفكر والفيلسوف القصيمي يجب أن تُد ّرس يف املدارس والجامعات ،فإن كانت مواقف السلطة
الدينية ورجال الدين منه مواقف بديهي ًة وطبيعي ًة ،إال أ ّن من ال ُجرم التقليل من قيمته الفكرية واألدبية واإلنسانية ،ومن
نكران املعروف أن نتجاهل سريته وتراثه الفكري يف خلق العقل املتسائل ،ومن الجهل أن يظل منزويًا يف اإلعالم والفضائيات،
ومن الظلم أن نقرن دراساته ومجاالت تفكريه باإللحاد فقط،
ات متعدد ٍة ومهار ٍ
اكمي مقار ٌن ذو خرب ٍ
ات مختلفة ،علينا أن نستفيد منها جمي ًعا ،وإالّ
وننىس أ ّن العقل اإلنساين ٌ
عقل تر ٌ
أصبحنا نعيش يف األغالل التي ح ّذ َرنا منها مرا ًرا وتكرا ًرا.

ﻣﻦ ﻧﺤﻦ؟
ﻧﺤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤني ﺳﺎﺑﻘني وﻣﺴﻠﻤني ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻳﻦ.
ﻣﺎذا ﻧﺮﻳﺪ؟
ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﺠﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻣﻬام ﻛﺎﻧﺖ ،و أن ﻧﺤﺎرب ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻘﻨﺎ ﰲ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ،
ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﺨﻠﻖ ﻣﻜﺎﻧﺎ آﻣ ًﻨﺎ ﻟﻠﻨﺎس ﻟﻴﺘﺒﺎدﻟﻮا ﻓﻴﻪ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ أﻻ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ،
ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﺴﺎﻧﺪ ﺑﻌﻀﻨﺎ وﻧﺴﺎﻋﺪ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﻋﲆ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أﺳﺌﻠﺔ اﻷﻫﻞ واﳌﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﻜﻮﻳﻦ إﺟﺎﺑﺎت ﻟﻬﺎ،
ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻌﻄﻲ اﻟﻼدﻳﻨﻴني )ﺳﻮاء ﻣﻠﺤﺪﻳﻦ ،رﺑﻮﺑﻴني أو ﻏريﻫﻢ( ﰲ اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺻﻮﺗ ًﺎ ﻷﻧﻬﻢ
ﺳﻴﻘﺘﻠﻮن إذا ﻋﻠﺖ أﺻﻮاﺗﻬﻢ.
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البداية :نكاح محارم
حسب اإلميان اإلسالمي ،ويشاركه يف ذلك اليهودي
واملسيحي وأديا ٌن أخرى ،فإن خالق الكون قد اختار أن يبدأ
نسل البرشية جمي ًعا بعالق ٍة جنسي ٍة بني أ ٍخ وأخته؛ فاملعروف
يف القصة الدينية الشهرية أن آدم وحواء أنجبا عدة أبناء ،تزاوجوا
من بعضهام البعض حتى جاءت البرشية جمي ًعا نتيج ًة لتلك
الزيجات األخوية.
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وأيضا يف الجزء
ينقل اإلمام الطربي يف تفسري سورة األحزاب آية ً ،72
األول من تاريخه – فصل (ذكر األحداث التي كانت يف عهد آدم عليه
السالم بعد أن أُهبط إىل األرض) ،رواي ٌة شهري ٌة عن جامع ٍة من الصحابة
أن حواء كانت تلد يف كل مر ٍّة توأمني ،فكان آدم يقوم بتزويج ذكر البطن
األول ألنثى البطن الثاين ،وذكر البطن الثاين ألنثى البطن األول وهكذا،
فنقرأ «عن ابن مسعود ،وعن ٍ
ناس من أصحاب رسول الله صىل الله عليه
وسلم ،قال :كان ال يولد آلدم مولو ٌد إال ُولِد معه جارية ،فكان يزوج غالم
هذا البطن جارية هذا البطن اآلخر ويزوج جارية هذا البطن غالم هذا
البطن اآلخر».
ويكمل الطربي ليحيك عن النزاع بني قابيل وهابيل عىل أخت قابيل،
ألنها كانت جميل ًة «وكان قابيل أكربهام ،وكانت له أخت أحسن من
أخت هابيل ،وإن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل ،فأىب عليه وقال:
هي أختي ولدت معي ،وهي أحسن من أختك ،وأنا أحق أن أتزوجها،
فأمره أبوه أن يزوجها هابيل ،فأىب ...إلخ» .هكذا يبدو أن أول جرمية
قتلٍ يف تاريخ البرشية -حسب األديان -كانت بسبب النزاع الجنيس عىل
مضاجعة املحارم.
ومن الطريف أن الراوي يُع ِّرف األخت ،بأنها املولودة يف نفس البطن ،وهذا كان املنهي عنه عىل ما يبدو ،أما التي تولد
أيضا رواي ًة عن ابن عباس تحيك القصة ذاتها «عن ابن
ُعتب أختًا وميكن الزواج بها؛ فينقل الطربي يف تاريخه ً
الحقًا فال ت َ
رجل وامرأة ،ف ُولِدت
عباس ،قال :نهى أن تنكح املرأة أخاها توأمها ،وينكحها غريه من إخوتها ،وكان يولد يف كل بطنٍ ٌ
امرأ ٌة وسيم ٌة و ُولِدت امرأ ٌة قبيحة ،فقال أخو الدميمة :أنكحني أختك وأنكحك أختي ،قال :ال ،أنا أحق بأختي ...إلخ».
وم ّر ًة أخرى يف نفس املصدر يتم تأكيد نفس األمر :آدم وحواء أنجبا الكثري من األبناء والبنات ،وكان يحرم عىل الرجل
الزواج بتوأمه فقط ،وكانت حواء -فيام يذكرون -ال تحمل إال توأ ًما ذك ًرا وأنثى ،فولدت حواء آلدم أربعني ول ًدا لصلبه
من ذك ٍر وأنثى يف عرشين بط ًنا ،وكان الرجل منهم أي أخواته شاء تزوج بها إال توأمته التي تُولد معه ،فإنها ال تحل له،
ٍ
يومئذ إال أخواتهم وأمهم حواء ،ويف العبارة األخرية نلمح محاول ًة من الكاتب لتربير هذا
وذلك أنه مل يكن هناك نسا ٌء
الفيض من نكاح األخوات ،األمر الذي تحرمه الرشائع الدينية بكل تشدد.
بعد ذلك يف نفس الفصل السابق والتايل له  -فصل (ذكر األحداث التي كانت يف أيام بني آدم من لدن ملك شيث
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أسطورةﰲدين العفّة
هدم
ﺻﻮرﺗني
..
اﳌﻮت
األنبياءوالعفّة
اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻫﻮ
االقتباسﻣﻦ
أن يفﻫﺬا اﻟﻨﻮع
ﺗﺬﻛﺮت
واﻹﻧﺠﻴﻞ؟ ﺛﻢ
اﻟﻌﺪو.والتابعني
الصحابة
من أقوال
الطربي
يستمر
اﻟﻘﺮآنأيام يرد)،
ﻛﺘﺎﺑﺔآدم إىل
بن
أيضا ،لينقل لنا
والرواة كابن عباس وابن مسعود وابن إسحاق ،مع أقوال اليهود ً
ﺟﻬﻨﻢ وﻫﻞ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن
ﻋﲆ ﻧﺎر
نكاحﻣﺎ ﻫﻮ
أمثلة ﺗﺮى
ﻧﻔﴘ ﻳﺎ
للبرشية
اﻟﺠﺎذﺑﻴﺔاألوىل
ﺗﺄﺛرياألجيال
املحارم يف
ﺳﺄﻟﺖ من
املزيد
وأﻏﻠﺐ
اﻟﻜﻔﺎر ﻛ
اﳌﻌﺮوف أن
ﻛﺘﻠﺘﻬﺎ؟ ﻣﻦ
ﺑﺴﺒﺐ
ﺗﺘﺤﻮل إﱃ
شيث ٍ
شيثٌ ،رث ونعمة
يانش بن
فولدت له
ازدﻳﺎدابنة آدم،
حزورة
أﺳﻮدأخته
ﺛﻘﺐ آدم
بن
«نكح
ﻣﻠﻴﺎر إﻧﺴﺎنٍ
ﻋﲆ
شيث ،ﺗﺤﺘﺎج
ﻫﻨﺎ .ﻛﻢ
ﺳﻴﻨﺘﻬﻲ
ﻟﺘﻨﻬﺎرونكح
ﺟﻬﻨﻢقينان،
فولدت له
نعمة ابنة
اﳌﻄﺎفأخته
ﺑﻬﻢ شيث
يانش بن
اﻷرضنكح
ﺳﻜﺎنشيث،
ابنة
أﺳﻮد؟
ﻟﺜﻘﺐ
وﺗﺘﺤﻮل
ﻧﻔﺴﻬﺎ
قينان ٍ
سمعن ابنة براكيل ابن محويل بن خنوخ بن قني بن
خالته
مهالئيل بن
آدم ،فولدت له يرد بن مهالئيل ،إن قي ًنا نكح أخته أشوث بن آدم ،فولدت
ﺑﻌﻘﻞٍ
ﻣﺤﻤﻮد،
اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻏري
ﺗﺬﻛﺮت أن
اﳌﻌﻠﻢ أخته
ﺧﻠﻘﻨﻲبن قني
ﳌﺎذاخنوخ
قني،ﻟﻜﻦفنكح
وعذب بنت
اﻟﻨﻮعبنﻣﻦقني،
وامرأة،ﻫﺬاخنوخ
رجل
ﺛﻢ ً
له
ﱄ؟
ﺧﻠﻘﻪ
خنوخاﺳﺘﺨﺪام
ﻳﻌﺎﻗﺒﻨﻲبنﻋﲆ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺛﻢ
اﻷﺳﺌﻠﺔ
خنوخ
ومحويلﻣﺎ بن
وامرأة ،عريد
وﻳﺤﺎﻛﻢثالثة نف ٍر
فولدت له
ﻫﺬه قني،
ﻳﻄﺮح بنت
عذب
موليث ابنة
أنوشيلﻻ بن
اﻷﺑﺪ فنكح
بنتإﱃخنوخ،
وموليث
بن
وأنوشيل
داﺧﻞ
خنوخأن أﻛﻮن
ﺗﻌﻮض
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﺮﺻ ٌﺔ
ﺳﺄﺣﱰق
خنوخ ،أﻧﻨﻲ
ﺻﺤﻴﺢ
أﺳﺌﻠ ًﺔ،
ﻛﻔﻰ
ٌ
ٍ
المك...إلخ» ،مع مالحظة أن من بقي هو
رجل
وأرﺻﺪﻫﺎ ً
فولدت ألنوشيل
خنوخ،
اسمهأﻣﻮت.
دون أن
ﺗﻔﺎﻋﻼت
ﻫﻜﺬا
نسل شيث وحده من أخته.
دﺧﻠﺖ ﻧﺎر ﺟﻬﻨﻢ وﺑﺪأ اﻟﻌﺬاب وأﻧﺎ أﴏخ وأﺗﻌﺬب ،ﻟﻜﻨﻲ ﻻﺣﻈﺖ وﺟﻮد ﻛﺎﻣريا
ﺑﻌﺬايبً .ة بعد طوفان
ﻳﺘﻤﺘﻌﻮامر ًة ثاني
ﻟيكتكررت
اﻟﺠﻨﺔ قد
املحارم تلك
ﻋﺬايبجنس
كانتّﻮرح ّمى
ندري لو
وﺗﺒﺜﻪ ﻷﻫﻞ
ﺟﻬﻨﻢ ﺗﺼ
ﰲوالأﻋﲆ
بق إال عىل ذرية نو ٍح وحدهم
نوح ،حني أهلك الله جميع البرشية ومل يُ ِ
كام اضطر
األخوة
اﻟﻴﻮمطريق نكاح
للتناسل عن
اﻟﺬﻳﻦ ولعلهم
“الصافات ،”77
ﻏﻠﻴﻠﻬﻢ،
ﻳﺸﻔﻮا
ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن
اضطروا اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺗﺤﻤﻠﻮا ﻣﻘﺎﻻيت
اﳌﺆﻣﻨﻮن
من قبل.
أبناءأﻧﺎآدم
وأﺗﻌﺬب وﻫﻢ ﻋﲆ اﻷراﺋﻚ ﻣﺘﻜﺌﻮن ،ﻓﺮﺣني مبﺎ أﻋﻄﺎﻫﻢ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ
أﺣﱰق
ﻫﺎ
ٍ
وإﺟﺎص وﻧﺒﻴﺬ ،اﻟﺬﻛﻮر ﻳﻀﺎﺟﻌﻮن اﻟﺤﻮرﻳﺎت واﻟﻨﺴﺎء ﻳﺸﺎﻫﺪن أزواﺟﻬﻦ
ﻓﺎﻛﻬ ٍﺔ
النقطة املحرجة من زواج اإلخوة واإلنجاب
ﻫﻢ تلك
املسلمونﻛﻢتربير
يحاول
ﺳﻌﺪاء؟!
ﻋﲆ اﳌﺰﻳﺪ.
بالطبعّﺰﻧﻬﻢ
وﻳﺤﻔ
ٍ
مثل أنه يف تلك الفرتة مل يكن هناك ترشي ٌع
منهم تحت رعاية إلهيه ،فيقولون ً
وهذا الرد
التجاوز
آدم من
اﻷﺑﺪ،أبناء
مام إﱃيعفي
املحارم
ديني
ٌ
ﺗﻮﻗﻒ،
األخالقي؛دون
وﻳﺘﻀﺎﺟﻌﻮن
اﻹﺟﺎص
ﻳﺄﻛﻠﻮن
ﻣﺘﻜﺌني
زواجراﺋﻚ
ﺳﻴﺒﻘﻮنمينعﻋﲆ اﻷ
املتهافت يُ ِ
ﻫﻨﺎك.األخالق النسبية واملائعة واملطاطة التي
ﻣﻨﺰلمظلة
ﻫﻨﺎ قائله
دخل
وذاك ﻟﻪتحت ٌ
ﴫ
ﻫﺬا ﻟﻪ ﻗ ٌ
يدينها املؤمن بشد ٍة ويتهم بها الالديني؛ فكأن الجرمية هنا ال تصبح جرمي ًة ّإل
نحكم عىل
جرمية ،ويف
نصﻣﻦيعلن
ﻳﻮﺟﺪينزل
حني
أﻧﻬﺎ ٌر ٌ
النص ٌر
اﻷرض ،أﻧﻬﺎ
كيف ﻋﲆ
أدريﻋﺼ ًريا
الحالة الﻧﺴﻤﻴﻪ
تلك ﻣﺎ ﻛﻨﺎ
ﻳﺴﻜﺮ أو
اﻟﻨﺒﻴﺬأنهااﻟﺬي ﻻ
بأنه أخالقي؟ بصيغ ٍة أخرى صاحب هذا الرد يق ّر بأن زواج األخوة ليس س ّيئًا يف
ﻣﻦ اﻟﻌﺼري.
نصا دين ًّيا قال بذلك ،مام يُع ّد قل ًبا عجي ًبا
هناك
ألن
فقط،
ء
يس
هو
ذاته وإمنا
ًّ
ٌ
لألمور.
ﻓﺠﺄ ٌة ﺧﻄﺮت ﰲ ﺑﺎﱄ ﻓﻜﺮة ،ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﺎنٍ ﻟﻠﻤﻀﺎﺟﻌﺔ إﱃ اﻷﺑﺪ؟ ﻛﻴﻒ
ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺠﻨﺎن ﻫﻲ اﻟﺠﻮاب ﻋﲆ اﻟﻮﺟﻮد وﻋﻈﻤﺔ اﻟﻜﻮن؟ ﺛﻢ ﺗﺬﻛﺮت أن ﻫﺬا
الرد اآلخر هو ما قاله الطربي ،أنه يف تلك الفرتة مل يكن هناك ٌ
رجال ونسا ٌء إال
اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻗﴣ ﻋﲇ.
أبناء آدم ،فام البديل املتاح للحفاظ عىل النسل البرشي؟ والجواب البسيط أنها
ليست مشكلتنا نحن ،فإلهكم القادر عىل كل يشء خلق كونًا من العدم وخلق
11
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رشا آخر من
رشا من طني ،ثم خلق ب ً
ب ً
ضلع البرشي األول ،مام يعني أن هذا
اإلله واسع الخيال واسع الحيلة مل يكن
ليعدم طريق ًة لخلق املزيد من البرش
بدون زواج محارم.
وكمثا ٍل وحيد ،ملاذا مل يخلق ذك ًرا وأنثى
آخرين موازيني آلدم وحواء ويجعل
النسلني يتزاوجان...إلخ ،وال يوجد مان ٌع
لبدء خلق البرشية من رجلني وامرأتني
ٍ
بدل من رجلٍ
واحد وامرأ ٍة واحد ٍة هذا
ً
كفيل بحل األزمة.
كان ً
أيًا يكن الحال ،فالخالصة أن املسلم ال
ميكنه الهروب من حقيقة أن إلهه قد
استخدم واح ًدا من أكرث السلوكيات
األخالقية والجنسية غراب ًة وشذوذًا ليك
يؤسس لخليفته يف األرض ،وأن دينه -مدعي العفة واالستقامة -يجعل البرش جمي ًعا أبناء نكاح محارم.

أبو األنبياء ،القواد بزوجته
يف التوراة (سفر التكوين ،إصحاح  )19-10 :12نقرأ قص ًة مفصل ًة عن النبي إبراهيم حني دخل إىل مرص ،وأنه قام
باستغالل جامل زوجته سارة ليحصل لنفسه عىل كثريٍ من الخري بسببها ،فبدأ بإخفاء أنها زوجته واكتفى بالقول أنها أخته
(حسب التوراة األمران صحيحان ،فهي زوجته وأخته أيضا!) ،ثم سمح بأن يتم إرسالها إىل بيت فرعون ليعارشها جنسيًا،
ولوال تدخل الله يف اللحظة األخرية بإرهاب فرعون لحدث ما ال يحمد عقباه؛ وكانت النتيجة أن فرعون أعاد املرأة إىل
إبراهيم ومعها الكثري من الهدايا مام ساهم يف زيادة ثروات خليل الله ،والطريف أن التوراة تخربنا أن هذا السلوك
سيكرره إبراهيم مع حاكم آخر يف فلسطني (تكوين ،إصحاح  ،)18-1 :20ثم سيفعله ابنه إسحاق مستخد ًما زوجته يف
12
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أيضا (تكوين ،إصحاح .))14-6 :26
فلسطني ً
ٍ
ملحمد يحيك عن
تفصيل ،يف املصادر اإلسالمية :حيث نقرأ يف صحيح البخاري  3358حديثًا
ً
تلك القصة ترِد ،بشكلٍ أقل
إبراهيم أنه كذب ثالث كذبات ،ما يهمنا فيها هي الثالثة :حيث ادعى أن سارة أخته وأرسلها إىل الحاكم الطامع يف
يوم وسارةُ ،إذ أىت عىل جبا ٍر من الجبابرة ،فقيل ل ُه :إ َّن
جاملها ،لكن الله ً
أيضا تدخل يف اللحظة األخرية «بينا هو ذاتَ ٍ
رجل مع ُه امرأ ٌة من أحسنِ ِ
فأرسل إلي ِه فسألَ ُه عنها ،فقال :من هذ ِه؟ قال :أختي ،فأىت سار َة فقال :يا سارة
َ
الناس،
هاهنا ً
وغريك ،وإ َّن هذا سألني فأخربت ُ ُه ِ
ِ
ليس عىل وج ِه ِ
فلم دخلت
َ
أنك أختي ،فال تُ َك ِّذبِي ِني،
األرض مؤم ٌن غريي
فأرسل إليهاَّ ،
علي ِه ذهب يَتناولها ِ
ِ
فدعت الل َه فأُطْلِ َق ،ثم تَناولها الثاني َة فأُ ِخ َذ مثلها أو أش َّد،
رض ِك،
بيد ِه فأُ ِخذَ ،فقال :ادعي الل َه وال أ ُّ
بعض حجب ِت ِه ،فقال :إنكم مل تأتوين بإنسانٍ  ،إمنا أتيتموين بشيطانٍ ،
رض ِك،
فدعت فأُطْلِ َق ،فدعا َ
ْ
فقال :ادعي الل َه يل وال أ ُّ
صل ،فأومأَ ِ
بيد ِهَ :م ْهيَا ،قالتَ :ر َّد الل ُه كي َد الكافرِ ،أو الفاجرِ ،يف نح ِر ِه».
فأخدمها هاج َر ،فأتتْ ُه وهو يُ ِّ
ويف صحيح مسلم  2371نقرأ نفس القصة عن الكذبات
بصيغ ٍة مختلفة:
أرض جبَّا ٍر ومعه سا َّرةُ.
«وواحد ٌة يف شأنِ سا َّرةَ .فإنه قدم َ
وكانت أحس َن ِ
الناس .فقال لها :إن هذا الجبا َر ،إن ال يعل ُم
أنك امرأيت ،يغلبني عليك .فإن سأل فأخربيه أنك أختي.
اإلسالم .فإين ال أعل ُم يف ِ
مسلم غريي
األرض
فإنك أختي يف
ِ
ً
بعض أهلِ الج َّبارِ .أتاه فقال
وغريِك .فلام دخل َ
أرضه رآها ُ
أرضك امرأ ٌة ال ينبغي لها أن تكو َن إال لك.
له :لقد قدم َ
فأرسل إليها فأىت بها .فقام إبراهي ُم عليه السالم إىل الصال ِة.
ْ
يتاملك أن بسط ي َده إليها.
فلام دخلت عليه مل

13

ف ُقب َِض ْت ي ُده قبض ًة شديدةً .فقال لها :ادعي الل َه أن يُطْلِ َق
رضك .فَ َف َعل َْت .فعا َد .فَ ُقب َِض ْت أش َّد من القبض ِة
يَدي وال أ ُّ
ِضت أش َّد
مثل ذلك.
األوىل .فقال لها َ
ففعلت .فعاد .ف ُقب ْ
ْ
يطلق يدي.
من القبضتني األُوليني .فقال :ادعي الل َه أن َ
وأطلقت ي َده .ودعا الذي
ففعلت.
رض ِك.
ْ
ْ
فلك الل ُه أن ال أ َّ
جاء بها فقال له :إنك إمنا أتيتني بشيطانٍ  .ومل تأتني
بإنسانٍ  .فأخر ْجها من أريض ،وأعطها هاج َر .قال فأقْبَلَت
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كف الل ُه ي َد الفاجرِ».
متيش .فلام رآها إبراهي ُم عليه السالم انرصف .فقال لها :مهي ْم؟ قالت :خ ًرياَّ .
نالحظ أن القصة اإلسالمية ركزت عىل خوف إبراهيم من القتل ،بينام القصة التوراتية جمعت بني خوفه من القتل
وطمعه يف املغانم ،ولكن يف الحالتني يبدو أن أبا األنبياء ،الذي متسك بدينه حتى ألقوه يف النار وأنقذه الله من الحرق،
أيضا) ،فوافق أن يكذب ثم
مل يحتفظ بنفس عزميته وثقته يف إلهه حني تعلق األمر بعرضه وعرض زوجته (ورمبا أخته ً
سلّمها ببساط ٍة لالغتصاب وذهب هو للصالة ،ونتساءل :أمل يكن األفضل واألكرم أن يلتزم الصدق ويرفض تسليمها ثم
حريصا عىل التمسك ببعض الكرامة واملروءة والنخوة؟
يصيل إللهه ،إن كان واثقًا فيه ،أو حتى إن كان
ً
بعد ذلك سرنى نب ًيا آخر يسلك سلوكا مشاب ًها ،فيحاول تسليم بناته إىل قري ٍة كامل ٍة ليامرسوا معهن الجنس.

لوط يعرض بناته لالغتصاب الجامعي
اشتد غضب الله الغيور من جراء املامرسات الشاذة والفاحشة لقوم لوط ،خاص ًة مامرستهم للجنس بني الرجال ،ومن
ثم قرر إبادتهم عن بكرة أبيهم.
وحني أرسل مالئكته إىل ٍ
يل املنظر حسني الوجوه نظيفي الثياب
لوط
ٍ
قرر-لسبب ما -أن يجعلهم يف هيئة أوال ٍد جمي ّ
طيبي الرائحة (كام ورد يف التفاسري) ،فتطور األمر إىل أن احتشد أهل القرية جمي ًعا حول بيت ٍ
لوط وطالبوه بأن يُخرِج
لهم أولئك الفتيان،
بدل من أن يغتصبوا املالئكة.
ويف محاول ٍة منه لردهم عن رشهم اقرتح عليهم لو ٌط اقرتا ًحا لطيفًا وهو أن يغتصبوا بناته ً

َ
ْ
نقرأ املشهد يف سورة هود َ ﴿ 79-77ول َّما َجاءت
َ َ
َ
َ
ُر ُسلُنَا ل ُ ً
وطا ِس َء بِ ِه ْم َو َضاق بِ ِه ْم ذ ْر ًع َوقال
َ َ
َ
ٌ َ َ ُ َ ُ ُْ
اءه ق ْو ُمه يه َر ُعون إيل ِه
هـذا يَ ْو ٌم َع ِص ْيب ،وج
َ َ
َ
َ ْ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َ َّ ِّ َ
َ
ات ق ْال يَا ق ْو َمِ
و ِمن قبل كنوا يع َملون َالسيئ َ ِ
َّ ُ
ُ
ُ
َه ُ
ـؤالء َبنَ ِات ه َّن أ ْط َه ُر لك ْم فاتقوا الل ّ َوال
ٌ
ٌ
ُ
ُتْ ُزون ف َضيْ
َ
أليس ِمنك ْم َر ُجل َّر ِشيد،
ف
َ ُ ْ َِ َ ِ ْ َ ِْ َ َ َ
ََ َ
ك م ْن َحقٍّ
َ
قالوا لقد ع ِلمت ما لا ِف بناتِ ِ
َ َّ َ
ك َ َل ْعلَ ُم َما نُر ُ
وإِن
يد﴾ وكذلك يف سورة الحجر
َ َ َ ِْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ
﴿ 71-67وجاء أهل الم ِدين ِة يستب ِشون ،قال
َ ْ َ َ
َّ ُ
َّ َ
ال َت ْف َض ُ
ونَ ،وات ْقوا الل ّ
ح
إِن َ ه ُ ُؤالء ضي ِف َف
ِ
َ ُ ََْ ََْ َ
ك َعن ال َعالَم َ
َوال تْ ُ
ني،
ه
ن
ن
م
ل
و
أ
وا
ال
ق
،
ون
ز
ِ
ِ
ِ
قَ َال َه ُؤالء َبنَات إن ُكنتُ ْم فَاعل َ
ني﴾
ِِ
ِ ِ
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حاول أكرث املفرسين التخفيف من حرج املوقف فاقرتحوا أن املقصود هو أن لوطًا عرض عىل أهل القرية الزواج من
النساء بشكلٍ عام ،وأن قوله “بنايت” يعني به كل نساء القرية حيث أنهن يف منزلة بناته؛ ولكن التأمل البسيط يف الواقعة
يؤكد العكس :فلو ٌط هنا استخدم لفظ “بنات” بينام لو أراد التعميم الستخدم لفظ “النساء” ،كام أنه نسبهم إىل نفسه
ولو كان يقصد التعميم فاألوىل ألّ ينسبهم لنفسه.
ويف تفسري الرازي لسورة هو ٍد ينقل هذا الرأي «قال قتادة :املراد بناته لصلبه».
وباملناسبة فالقصة وارد ٌة بتفاصيلها يف التوراة ،سفر التكوين اإلصحاح  ،19ونقرأ فيها أن لوطًا عرض عىل أهل القرية
رجل» ،واقرتح عليهم أن يخرجهام إليهم فيفعلوا بهام ما يريدون ،ويرتكوا املالئكة؛ ونعلم أن
قائل إنهام «مل تعرفا ً
بنتيه ً
القرآن يف أكرث األحوال ال يختلف مع القصة التوراتية ،ولو أراد مخالفتها فكان األجدر به أن يوضح األمر ،لكنه مل يفعل
واستخدم نفس السياق والعبارات مام يؤكد أن املضمون العام للقصة واح ٌد يف الكتابني.
وبينام رأينا هنا الله يتدخل للحفاظ عىل عرض إبراهي َم ٍ
ولوط وإنقاذهام من الفضيحة ،سرنى نفس اإلله يف موضعٍ آخر
نبي آخر أمام الجموع ،لينقذه من إساء ٍة من نو ٍع مختلف.
يهتم بتعرية ٍّ

عداء!)
الله يع ّري موىس (باالستعانة بحج ٍر ّ
يف صحيح البخاري  ،278نقرأ قص ًة عن إنقاذ الله ملوىس من
شائع ٍة خبيث ٍة أثارها اليهود بشأنه ،وجاء ذلك اإلنقاذ بأغرب
طريق ٍة ممكنة
بعضهم إىل ٍ
بعض،
«كانت بنو إرس َ
ائيل يَغتَ ِسلو َن ُعراةً ،يَنظُ ُر ُ
ْ
وكان موىس يَغتَ ِس ُل وح َده ،فقالوا :والل ِه ما َي َن ُع موىس أن
يَغتَ ِس َل م َعنا إال أنه آ َد ُر ،فذ َهب مر ًة ِ
فوضع ثوبَه
يغتس ُلَ ،
عىل ح َجرٍ ،ف َف َّر الح َج ُر بثوبِه ،فخ َرج موىس يف إثرِهُ ،
يقول:
ائيل إىل موىس ،فقالوا:
ثويب يا ح َج ُر ،حتى نظ َرتْ بنو إرس َ
والل ِه ما مبوىس من ٍ
بأس ،وأ َخذ ثوبَه ،فط ِفق بالح َج ِر رضبًا.
فقال أبو ُه َري َرةَ :والل ِه إنه ل ُن َد ٌب بالح َجرِ ،ست ٌة أو سبع ٌة،
رضبًا بالح َجرِ».
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مريض بانتفاخ الخصية)؛ وليك ينقذ
إذن ،كليم الله كان يستحي من التعري أمام الناس ،فأشاعوا بأنه البد إذن آدر (أي ٌ
الله موىس من تشويه سمعته جعل الحجر يجري بثيابه ليستدرجه إىل الخروج عاريًا ،وانتهى املشهد بأن تلقى الحجر
ٍ
رضبات انتقامي ٍة من موىس الغاضب.
الخبيث عدة
ٰ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َّ َ َ ْ ْ
ٱلين آذوا
ٱلين آمنوا ال تكونوا ك ِ
ونقرأ ذات َالقصة بتفاصيلها يف التفاسري املختلفة لآلية  69من سورة األحزاب ﴿يأيها ِ
ٱلل َّ م َّما قَالُوا ْ َو َك َن ع َ
ند ٱلل َّ َوج ً
ُم َ ٰ َ َّ
مثل ،عن ابن عبـاس ،فـي قوله« :الَ تَكُونُوا كال َِّذي َن
يها﴾ فنقرأ يف الطربي ً
وس فربأ ُه ُ ِ
ِ
ِ
ِ

يوم يغتسل ،فوضع ثـيابه علـى صخرة ،فخرجت الصخرة تشت ّد
وس قال :قال له قومه :إنك آدر ،قال :فخرج ذات ٍ
آ َذ ْوا ُم َ
بثـيابه ،وخرج يتبعها عريانًا حتـى انتهت به إىل مـجالس بنـي إرسائيـل ،قال :فرأوه لـيس بآدر ،قال :فذلك قوله :فَ َّربأ ُه
اللَّ ُه ِم َّـم قالُوا».

عظيم فيجعله كام
نبي ٍ
وأحد أوجه الطرافة يف تلك القصة هي أن اإلله -املهووس بالحشمة والتغطية -يلجأ إىل تعرية ٍّ
مرض من
ولدته أمه أمام الجميع ،وال يجد سوى تلك الطريقة لتربئته من تهم ٍة هي ليست تهم ًة يف الحقيقة وإمنا ٌ
األمراض.
ٍ
موقف آخر أن العري سيقود نبيًا آخر إىل مغامر ٍة
وبينام تم تصوير العري هنا عىل أنه إنقا ٌذ لسمعة نبي ،سنجد يف
جنسي ٍة ساخن ٍة جدير ٍة بأن توضع يف الصفحة األوىل يف إحدى الصحف املتخصصة يف فضائح املشاهري.

داود الزاين ومغامراته مع
«نعجاته”!
يف الكتاب املقدس العربي (العهد القديم) ،يف
صموئيل الثاين ،إصحاح  11و ،12نقرأ قص ًة عن
داود أنه كان يتمىش عىل سطح بيته ،فشاهد
امرأ ًة جميل ًة وهي تستحم ،وسأل عنها فعلم
أنها زوجة أوريا الحثي أحد قادته العسكريني
الغائبني يف الحرب ،فقام داود باستحضار املرأة
إليه ،واسمها بثشبع ،وأقام معها عالق ًة جنسي ًة
ثم أعادها إىل منزلها.
16
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والحقًا عادت بثشبع إىل داود لتخربه أنها حامل منه ،فأرسل داود إىل أوريا يدعوه إىل العودة من الحرب وحاول بإلحا ٍح
إقناعه باملبيت مع زوجته (ليك ميارس أوريا معها الجنس ،ومن ثم يُنسب االبن له) ،ولكن القائد املخلص رفض العودة
إىل بيته املريح بينام الجنود يسكنون الخيام وأرص عىل العودة إىل الحرب.
فام كان من داود -سعيًا إلخفاء الفضيحة بأي مثن -إال أن أرسل لقواده اآلخرين يأمرهم بأن يجعلوا أوريا يف مقدمة
الجيش يف وجه العدو ثم ينسحبوا من وراءه حتى ميوت مقتولً -وهو ما حدث بالفعل -وبعد ذلك قام داود بضم أرملة
أوريا -التي زنا بها -إىل نساءه يف القرص.
رجل يدعى ناثان يحيك له قص ًة عن رجلني يف مدين ٍة واحدة ،أحدهام
تلك األفعال أثارت انزعاج الرب ،فأرسل إىل داود ً
غني له بق ٌر وغن ٌم كثري ،والثاين ليس له إال نعج ًة واحد ًة صغريةً ،فقام الرجل الغني بأخذ نعجة الفقري إىل نفسه ،وحني
ٌّ
سمع داود القصة غضب ورصح بأن الغني مجر ٌم ويجب أن يتم قتله ،ففاجئه ناثان بأنه يتحدث عنه وعام فعله مع
أوريا بشكلٍ رمزي ،فندم داود عىل ما فعله وعلم أنه أخطأ.
كالعادة نجد يف القرآن ملم ًحا مبترسا من القصة بشكلٍ غري واض ٍح إال ملن يعرفها ،فنقرأ يف سورة ص ،اآليات من ،25-21
قوله
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ت ْف َخ ْص َمان َب َغ َب ْع ُضناَ
﴿وهل أتاك نبأ الص ِم ِإذ ت ْسور َوا ال ِمحرابِ ،إذ دخلوا ع داوود ففزع منهم قالوا ل
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اه ِدنَا إىل َس َواء ِّ َ
الص
اح ْك ْم بَينَنَا بِالق ول ْتش ِطط و
اط ،إِن هذا أ ِخ ل تِسع وتِسعون نعج ْة و ِل ن َعجة
ِ
ع بع ٍ
ض فَ َ
َ َّ َ ً ِّ ْ ُ َ
َ َ ََ ْ َ ََ َ ُ َ َْ َ َ
َ ٌَ ََ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
اج ِه وإِن ك ِثريا من اللطاء لب ِغ
ال نعج ِتك إىل نِع
اب ،قال لقد ظلمك بسؤ
احدة فقال أك ِفل ِن َّيها وَّعز ِن ِف ِ
و ِ
ال َط ُ ِ
َ
ْ
َْ
َّ َ َ َ ٌ ِ َّ ُِ ْ َ َ َّ َ ُ ُ
ود َأ َّن َم ِا َفتَ َّن ُاه فَ ْ
ُ
ُ
َ
ُ
استَ ْغ َف َر َر َّب ُه َو َخ َّر َراكعاً
َ
َ
ْ
ال َ
ات وق ِليل ما هم وظن داو
ب َعضهم ع بع ٍض ِإل ِ
ِ
ين آمنوا َوع ِملوا الص ِ
ال ِ
َ َ َ َ َ َ ْ َ َُ َ َ
لع َ
ندنَا ل َ ُزلْ َف َو ُح ْس َن َ
ك َوإ َّن َ ُ
آب﴾
م
ِ
ٍ
وأناب ،فغفرنا ل ذل ِ ِ

رمبا الفارق الوحيد هنا أن من دخل عىل داود هام الخصامن أنفسهام (ولعلهام ملكان تنكرا وكذبا لتمثيل الدور كام
تقول التفاسري)؛ وإن كان القرآن ال يرشح لنا ما هي تلك النعجات وملاذا استغفر داود وأناب ،إال أن التفاسري تكمل لنا
الصورة.
مثل رضبه الخصم املتس ّورون علـى داود محرابه له ،وذلك أن داود كانت له
نقرأ يف تفسري الطربي لآلية « 23وهذا ٌ
فـيـام قـيـل :تسع وتسعون امرأةً ،وكانت للرجل الذي أغزاه حتـى قُ ِتل امرأ ًة واحدةً ،فلـام قُ ِتل نكح فـيـام ذُكر داود
امرأته».
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أما القرطبي فيحيك القصة بتفصيلٍ أكرب بشكلٍ يكاد يكون مطابقًا للرواية اليهودية «فبينا هو -داود -يقرأ الزبور إذ جاء
طائ ٌر كأحسن ما يكون من الطري ،فجعل يَد ُرج بني يديه .فه ّم أن يتناوله بيده ،فاستدرج حتى وقع يف ك ّوة املحراب ،فدنا
منه ليأخذه فطار ،فاطلع ليبرصه فأرشف عىل امرأ ٍة تغتسل ،فلام رأته غطت جسدها بشعرها .قال الس ّدي :فوقعت يف
قلبه .قال ابن عباس :وكان زوجها غازيًا يف سبيل الله وهو أورِيا بن حنان ،فكتب داود إىل أمري الغزاة أن يجعل زوجها
يف حملة التابوت ،وكان حملة التابوت إما أن يفتح الله عليهم أو يُقتَلوا ،فق ّدمه فيهم ف ُق ِتل ،فلام انقضت ع ّدتها خطبها
ٍ
محمد يؤكد ذلك السيناريو.
داود» ،وينقل القرطبي حديثًا عن
ونكتشف أن النبي سليامن ابن داود كان هو مثرة ذلك الزنا للملك اليهودي مع زوجة قائده الغائب (بعكس الكتاب
العربي ،الذي ال يجعل سليامن اب ًنا الحقًا لبثشبع ،وليس مثرة الزنا مبارشةً).
ثم يضيف لنا القرطبي يف تفسريه لفت ًة مشوق ًة عن ذلك التشبيه القرآين البليغ للنساء بأنهن نعاج! فيقول «والعرب تكني
عن املرأة بالنعجة والشاة ،ملا هي عليه من السكون واملع َجزة وضعف الجانب .وقد يكنى عنها بالبقرة ِ
والح ْجرة والناقة،
ألن الكل مركوب ،وهذا من أحسن التعريض حيث كنى بالنعاج عن النساء».
هكذا نجد أن داود ،املوصوف يف الكتاب املقدس بأنه «حسب
قلب الله” (صموئيل الثاين  ،14:13وأعامل الرسل ،)22:13
واملوصوف يف القرآن بأن الله أتاه الحكمة (سورة ص )20
وجعله خليف ًة يف األرض (ص  )26لديه يف حرميه تسعة وتسعون
ٍ
زوجات أم ملك مي ٍني أو جواري)،
امرأ ًة (وال ندري إن كن
وال يكتفي بهذا العدد بل يسمح لنفسه بالتلصص عىل زوجة
رجلٍ آخر عاري ًة ثم يرتكب معها الزنا؛ ويف حني يقوم الله يف
الكتاب املقدس مبعاقبة داود بشكلٍ
عجيب وهو قتل الطفل
ٍ
الرضيع ،نجد أن الله يف القرآن يتوب عليه ويغفر له فو ًرا دون
تطبيق لحد الزنا
ذك ٍر لعقاب (ص  ،)25ويف الحالتني ال نرى أي
ٍ
املقدس يف اليهودية واإلسالم عىل السواء ،فيبدو أن عالقتك
الخاصة مع الله ميكن أن تعفيك من العقوبات.
أيضا أن تلك الحامسة الجنسية سريثها النبي اآلخر
والطريف ً
ابن بثشبع ،الذي سيتفوق عىل أبيه فيقوم مبعارشة نفس
العدد الكبري من النعجات -عف ًوا النساء -يف ليل ٍة واحدة.
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سليامن والرقم القيايس للجنس
نقرأ يف صحيح البخاري  6639أن سليامن عارش مائة امرأ ٍة تقري ًبا ،آمال أن ينجنب جميعهن فرسانًا مجاهدين ،ولكن
تجاهله لقول “إن شاء الله” سيطيح بتلك الخطة الجليلة َ
عل مائ ِة
السال ُم :ألطوف َّن اللَّيل َة َ
«قال ُسلَ ْيام ُن ب ُن داو َد عليهام َّ
امرأ ٍة أو تِسعٍ وتِسع َني كلُّه َّن يأيت ٍ
بفارس يُجاه ُد يف سبيلِ اللَّ ِه َ
فقال ل ُه صاحبُ ُه قُل إن شا َء اللَّ ُه فلَم يقُل إن شا َء اللَّ ُه فلَم
نفس مح َّم ٍد ِ
بيد ِه لَو َ
قال :إن شا َء اللَّ ُه ،لجاهدوا يف سبيلِ اللَّ ِه
يَح َمل منه َّن َّإل امرأ ٌة واحد ٌة جا َءت ِّ
بشق ر ُجلٍ والَّذي ُ
فُرسانًا أجمعونَ»،
أيضا بأرقام  6639و 7469و 7620و 5242و 3424ويف صحيح مسلم  1654وغريها من مصادر
وتكرر الحديث يف البخاري ً
األحاديث ،ذاك ًرا أعدا ًدا مختلف ًة للنساء ،فمر ًة مائة امرأة ،ومرة تسعة وتسعني ،ومرة سبعني ،ومرة ستني...إلخ.
االحتفاظ بهذا العدد الهائل من النساء ،مع تلك الفحولة الجنسية امللفتة ،يبدو أنها من مميزات النبوة التي مينحها الله
ملن يشاء من عباده األتقياء ج ًدا.
يعلّق اإلمام الحافظ ابن حجر عىل قصة سليامن ،فيقول يف فتح الباري برشح صحيح البخاري 533\6
«وفيه ما خص به األنبياء من القوة عىل الجامع الدال ذلك عىل صحة البنية ،وقوة الفحولية ،وكامل الرجولية ،مع ما
هم فيه من االشتغال بالعبادة والعلوم».
وقال املناوي يف فيض القدير 659\4
«إن سليامن  -عليه السالم  -متنى أن يكون له ملكًا ال ينبغي ٍ
ألحد من بعده ،فأُعطي امللك ،وأُعطي القوة يف الجامع؛ ليتم
له امللك عىل خرق العادة من كل الجهات؛ ألن امللوك يتخذون من الحرائر والرساري بقدر ما أحل لهم ويستطيعونه،
فأُعطي سليامن -عليه السالم -تلك الخصوصية ليتميز بها عنهم ،فكان نساؤه من جنس ملكه الذي ال ينبغي ٍ
ألحد من
بعده».
ويقول اإلمام النووي يف رشح صحيح مسلم 2570\6
«ويف هذا بيان ما خص به األنبياء  -صلوات الله تعاىل وسالمه عليهم  -من القوة عىل إطاقة هذا يف ليل ٍة واحدة ،وكان
نبينا  -صىل الله عليه وسلم  -يطوف عىل إحدى عرشة امرأ ًة له يف الساعة الواحدة ،كام ثبت يف الصحيحني ،وهذا كله
من زيادة القوة».
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أيضا بعد ٍد هائلٍ من
مل يكتب أن سليامن اعتدى عىل امرأ ٍة بوج ٍه خاص ،كام فعل أبيه بأمه ،ولكن الرجل احتفظ ً
الجواري (ملك ميني) ،يخربنا الكتاب املقدس أنهن ثالمثائة جارية ،باإلضافة إىل سبعامئة زوجة ،وكانت نساءه من
ٍ
جنسيات مختلفة (امللوك األول ،إصحاح)4-1 :11؛ وبغض النظر عن أن الترسي هو نو ٌع من االغتصاب تحله األديان
اإلبراهيمية ،إال أن حتى تعدد الزوجات رضائ ًيا بهذا الشكل املفرط ،مع الرتكيز عىل الجانب الجنيس واإلنجايب للعالقة،
أيضا ،والحقًا سنتكلم بشكلٍ أوسع عن األمرين:
فهو أم ٌر يقطع بأن نهج معاملة املرأة كالنعجة استمر إىل ما بعد داود ً
الترسي والتعدد.
تعامل مع عد ٍد من النساء
ٌ
املهم أن ذلك الطواف السليامين عىل الزوجات ينقلنا إىل سرية نبي اإلسالم ،الذي وصلنا عنه
أقل نو ًعا من داود وسليامن ،ولكن مع ذلك وصلنا عنه عد ًدا أكرب من التفاصيل الغريبة ،والفضائحية واملنحطة واملشينة
يف بعض األحيان.

ٕاﺪﺪاد وﺗﻘﺪﱘ
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رحلة الرافدين

الحلقة الثانية :أساطري التكوين

Mohammed Waleed

نش ّد الرحال يف رحل ٍة عىل ضفاف
وصول إىل
ً
نهر الزمن والقرون
املنابع األوىل املوغلة يف القدم يف
محاول ٍة منا لِ َملْئ ج ّرتنا ،ومن معني
ذاك الزالل القديم نسرب تراث بالد
الرافدين وأساطريها القدمية بكل ما
وأقاصيص تروي
تحمله من صو ٍر
َ
ٍ
حكايات عن الخوف والرغبة
لنا
والحلم واملعنى يف الرتاث
اإلنساين ،عندما كانت البرشية
والحضارة بل وحتى اللغة ال
تزال يف مهدها األول.
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عتب األب الرئييس
تابعنا سوي ًة يف الحلقة األوىل اإللهة تعامة ،األم األوىل لجميع آلهة بالد الرافدين ،وحفيدها آن الذي يُ َ
ألهم اآللهة الرافدينية؛ أبدع العقل العراقي قصص اآللهة لتفسري أهم األسئلة الوجودية التي حريت عقله ،ومازالت تحري
عقول الفالسفة إىل وقتنا الحارض ،حيث التقينا باإلله إنيك وهو إله الحكمة ،والذي عن طريقه فرس ابن الرافدين كيفية
خلق اإلنسان ووجود بعض اإلعاقات الجسدية والعقلية يف هذا اإلنسان.
يف هذه الحلقة سنواصل رحلة الرافدين سوي ًة ،وسنتعرف بعائلة إنيك وأوالده من اآللهة ،ونخص بالذكر منهم مردوخ،
قومي لهم ،وال يخفى عىل ٍ
أحد
ألنه أصبح من أهم اآللهة يف تاريخ بالد الرافدين ،نتيجة تب ّنيه من ِقبل شعب َ
بابل كإل ٍه ٍّ
عتب اإلله األطول عباد ًة
عظمة مدينة بابل يف تاريخ البرشية القديم ،والتي استمد منها مردوخ عظمته ،مردوخ الذي يُ َ
زمن ًيا يف تاريخ العراق ،حيث تع ّبد له العراقيون أكرث مام تعبدوا لإلله اإلسالمي الله.
العقل الرافديني أبدع ملحمة إنوما إليش التي استخدم فيها مردوخ كبطلٍ يف قصته لتفسري نشأة الكون واألرض والحياة،
وسنواصل القصة مع ابنه (نابو) وزوجته (نيسابا) إلهة الكتابة يف بالد الرافدين.
إن السومري الذي أبدع أول أبجدي ٍة يف التاريخ اإلنساين ،فهو بالتأكيد لن يرتكها من دون آله ٍة أنثى رقيق ٍة ترعاها .أنا
امللحد القادم من بالد سومر وأكد وبابل ،لو فكّرت يو ًما ما أن أختار إل ًه من بني اآللهة ،فلن تكون سوى تلك اإللهة األنثى
التي تحمل بيدها القلم (نيسابا).
My Family

كان ألنيك زوجتان األوىل
(ننخورسانجا) إلهة األمومة والتي
أنجبت له (نينكايس) إلهة الخمر
و(موشدما) إله العامرة والبناء
وأخوه (كبتا) إله الطوب .أما زوجته
الثانية فكانت اإللهة (دامكينا) التي
أنجبت له اإلله مردوخ الذي كانت
له أهمي ٌة تاريخي ٌة كبرية.

ﺩﺍﻣﻜﻴﻨﺎ

ﻣﺮﺩﻭﺥ
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والدة الكتابة:

تم اخرتاع الكتابة عىل األرض السومرية حوايل  3000سن ٍة قبل امليالد ،وكانت يف بدايتها ُصو ًرا محسوس ًة تط ّورت
فيام بعد إىل الخط املسامري واستمرت عىل قيد الحياة حتى العرص الهلّيني.
يتميز العرص الذي ا ُصطلِح عىل تسميته بعرص فجر السالالت منذ حوايل 2800سن ٍة قبل امليالد بكونه مل تقم
فيه دول ٌة مركزي ٌة واحدة ،ونشأ ما يس ّمى بدول املدن تحكم فيها سالالتٌ سومري ٌة عديد ٌة يف ٍ
وقت واحد .أما
األكاديون فقد استطاعوا تأسيس عاصمتهم آكاد التي يُنسبون اليها ،وقد بلغت الهجرة األكادية ذروتها يف عرص
رسجون حوايل  2350قبل امليالد ،والذي استطاع أن يؤسس إمرباطورية مركزي ًة مرتامية األطراف وصلت حدود
حاكم سومري.
البحر املتوسط وبلغت من االتساع أضعاف ما كان يحلم به أي ٍ
شعب
تزعزع الحكم األكادي نتيجة الفوىض والرصاع الداخيل عىل الحكم ،ثم تالىش وانقىض نهائ ًيا عىل يد
ٍ
عام
انحدر من الجبال الرشقية املجاورة ،يدعى الغويت ،الذي استطاع أن ُي ِسك زمام األمور يف يده طيلة مئة ٍ
( 2050 - 2150قبل امليالد).
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ننخورسانجا
إلهة األمومة

إن تجسيد األمومة يف إله ٍة أنثى يأخذ
أشكالً وظواهر متعدد ًة وأسام ًء
مختلف ًة ،وتنحرص مهمتها الرئيسة
يف إنجاب اآللهة ،وبالدرجة األوىل يف
خلق البرش ،ومن أهم آلهات األمومة
ننخورسانجا ،ويأيت ذكر ننخورسانجا يف
إحدى قوائم اآللهة السومرية كإلهة
أمومة يف املرتبة الرابعة بعد آن وإنليل
وإنيك ،وعندما تُذكَر يكون اسمها
منفصل عن اسم اإللهة إنانا وأسامء
ً
زوجات اآللهة الذكور ،وإننا نعتقد
أن تحديد مهام اإللهة األم تنحرص يف
حامية اإلنسان واملدن.
حسب التقاليد القدمية املعروفة كان
اإلله إنيك هو زوج اإللهة ننخورسانجا،
وكانت هذه اإللهة يف األصل متثل دور
اإللهة األم ،إال أنها تخلت عن هذا
الدور يف العرص البابيل القديم ،ونحن
رص يعود هذا
لألسف ال نعرف إىل أي ع ٍ
العرف الذي يجمع اإللهة األم وإنيك
كزوجني ،كام ال نعرف دور اإللهة األم
يف العرص السومري وما قبل السومري
نتيجة تراكم الروايات وتداخلها فيام
بينها.
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إن تجسيد األمومة يف إله ٍة أنثى يأخذ أشكالً وظواهر متعدد ًة وأسام ًء مختلف ًة ،وتنحرص مهمتها الرئيسة يف إنجاب
اآللهة ،وبالدرجة األوىل يف خلق البرش ،ومن أهم آلهات األمومة ننخورسانجا ،ويأيت ذكر ننخورسانجا يف إحدى قوائم
منفصل عن اسم اإللهة
ً
اآللهة السومرية كإلهة أمومة يف املرتبة الرابعة بعد آن وإنليل وإنيك ،وعندما تُذكَر يكون اسمها
إنانا وأسامء زوجات اآللهة الذكور ،وإننا نعتقد أن تحديد مهام اإللهة األم تنحرص يف حامية اإلنسان واملدن.
حسب التقاليد القدمية املعروفة كان اإلله إنيك هو زوج اإللهة ننخورسانجا ،وكانت هذه اإللهة يف األصل متثل دور
رص يعود هذا العرف
اإللهة األم ،إال أنها تخلت عن هذا الدور يف العرص البابيل القديم ،ونحن لألسف ال نعرف إىل أي ع ٍ
الذي يجمع اإللهة األم وإنيك كزوجني ،كام ال نعرف دور اإللهة األم يف العرص السومري وما قبل السومري نتيجة تراكم
الروايات وتداخلها فيام بينها.
ويعني ننخورسانجا يف اللغة السومرية سيدة الجبل ،ورمبا كان املقصود بالجبل الجبال الرشقية الحدودية التي كان
يتصورها اإلنسان القديم مق ًرا لإللهة دوكو ،وت ُوصف هذه اإللهة يف قصائد املديح بأم اآللهة وأم كل األوالد ،وكث ٌري من
حكام الرافدين ي ّدعون بأنها أمهم مثل حمورايب ونبوخذ نرص.
وأهم أماكن العبادة الرئيسة آللهات األمومة كانت
يف موقع تل العبيد ،ويف مدن (أدب وكيش) ،وإذا
ثبت أن هذه املواقع كانت مخصص ًة لعبادة اإلله
ٍ
طقوس خاص ٍة
إنيك فقط ،فينتفي بذلك وجود
مستقل ٍة آللهات األمومة ،وإذا كانت آلهات األمومة
قد لعبت دو ًرا بارزًا يف ملحمة التكوين األكادية ،ويف
األساطري حول اإلله إنيك ،وجاء ترتيبها متقدما بني
أسامء اآللهة ،إال أنها مل تلعب هذا الدور يف العصور
التاريخية ،وكانت تختفي دامئًا خلف اآللهة الذكور
أيضا أن
الكبار وخلف اإللهة إنانا  -عشتار ،ويُعتقَد ً
دمى املرأة العارية املنترشة كث ًريا يف حضارات الرشق
القديم منذ عصور ما قبل التاريخ ترتبط بتقديس
إلهة األمومة ،وقد ركّز الفنان فيها عىل األعضاء
التناسلية وضخامة الساقني إلبراز الفكرة.
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نينكايس

إلهة الخمر

نينكايس هي إله ٌة سومري ٌة مسؤول ٌة عن البرية وتخمري العجني إلنتاج الخبز ،والدها هو اإلله انيك ووالدتها إحدى
سومري مكتشف ،اسمه ترنيمة نينكايس ،وهي
طيني
آلهة الشفاء الثامنية ،وقد ورد اسم اإللهة نينكايس يف لو ٍح ٍ
ٍّ
أغني ٌة مقدس ٌة تحوي عىل املديح والشكر لها ،ووصف ٌة مميز ٌة إلنتاج البرية والتخمري ،ويؤكد العلامء أن صنع البرية لدى
السومريني يرجع إىل  3500سن ٍة قبل امليالد،
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وكانت البرية رشاب اآللهة ،والعنرص الرئييس يف النظام
الغذايئ اليومي للناس يف جميع أنحاء بالد ما بني النهرين
من أبناء العامة البسطاء إىل طبقة النبالء إىل الكهنة يف
حصصا يومي ًة للناس؛ يأيت يف
مجتمعهم ،وكانت توزّع
ً
جميل فيش ّبه صب البرية
ٌ
املقطع األخري للرتنيمة تشبي ٌه
وتدفقها بعد نضوجها كام يتدفق نهر دجلة والفرات (كام
أن النهرين سبب الحياة والسعادة للسومريني جلبت
البرية الحياة والسعادة ألولئك الذين رشبوها).
تعج آثار حضارات ما بني النهرين مبئات األلواح الطينية
ّ
وال ِقطع األثرية التي تُس ِّجل طرق ووسائل صنع البرية
أكواب وآني ٌة
ورشبها ،وتُص ِّور مجالس الرشاب ،كام ُوج َدت
ٌ
لرشب الخمر وتصنيعه ،ويعتقد علامء اآلثار أن العراقيني
هم أول من صنع البرية ورشبها يف التاريخ قبل أكرث من
 6آالف عام.
رشب الخمر رشطًا للتحرض؛
وقد اعترب العراقيون القدماء ْ
فنجد يف ملحمة جلجامش أن الرجل املتوحش (أنكيدو)
رفيق جلجامش ،يف طريقه للحضارة ،بتعلم رشب الخمر،
إذ يقول النص:
“لقد تناول الجعة سبع مرات ،ما أدى إىل تح ّرر روحه،
وراح يهتف بصوت عا ٍل ،وقد امتأل جسمه بحسن
التكوين ،وأرشق وجهه”.
ويف املسلة املدون عليها رشيعة امللك حمورايب أبرز ملوك
خاصا بالخمر ،فأوردت قوانني
بابل ،فقد أولت اهتام ًما ً
تفصيلي ًة لتنظيم صناعتها وتوزيعها وطرق رشبها ،وقواعد
ٍ
وعقوبات قاسي ًة بحق من
لساقيات الخمر وبيوتهن،
يغشّ ها أو يخالف القوانني.
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موشدما
إله العامرة

وهو إله البناء أو العمران ،حيث يرِد
ذكره يف أسطور ٍة سومري ٍة ت ُدعى إنيك
والنظام الكوين ،حيث يعمل إنيك
كمنظم للعامل وكامن ٍح للربكات لبالد
ٍ
سومر وأنهارها ،ويرشف إنيك عىل
أعامل عد ٍد من اآللهة وأماكن نفوذها
ومنهم (موشدما).
والدته هي اإللهة ننخورسانجا ،وهو أخ
إله الطوب كبتا.
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مردوخ
هو اإلله الرئييس ملدينة بابل منذ أزمن ٍة مبكّرة ،وقد ورد الدليل عىل عبادته منذ عرص فجر السالالت ،يف أواسط األلف
الثالث قبل امليالد .وعىل الرغم من الغموض الذي يكتنف أصل عبادته ،ميكن القول إنه يعود إىل الرتاث الديني املحيل
ملدينة (إريدو) السومرية ،حيث كان يُع َرف هناك باسم أرسلوخي الذي ُع ّد اب ًنا لإلله إنيك/أيا ،اإلله الرئييس لتلك
أصل من آلهة الزراعة .ويف األكدية كُ ِتب االسم بصيغة «مار  -دوكو» التي ا ُشتق منها اسم
املدينة .ومن املحتمل أنه كان ً
«مردوخ» املستعمل يف نصوص «العهد القديم» ويف املصادر املتأخرة.
أدى قيام ساللة بابل األوىل يف أواخر األلف الثاين قبل امليالد إىل تزايد أهمية هذا اإلله باالقرتان مع تصاعد نفوذ مدينة
بابل ،لكن رفع مكانة مردوخ إىل مستوى رئاسة مجمع اآللهة البابيل مل يحدث إال يف العرص البابيل الوسيط ،يف النصف
ٍ
وحينئذ ح َمل اللقب الذي اشتهر به الحقًا وهو «بيل»  Belالذي يعني يف األكدية
الثاين لأللف الثاين قبل امليالد،
«السيد»ُ .ع َّدت املسحاة (وهي املجرفة ذات الرأس املعدين املثلث الشكل) رم ًزا لإلله مردوخ .وكان الحيوان الخاص به
الكائن األسطوري املركّب «مشخش» ،وهو األفعوان  -التنني الذي ُوج َدت رسومه عىل الجدران يف بابل ،أما الكوكب الذي
اقرتن مبردوخ فكان املشرتي .وقد ُع َّدت اإللهة رصبانية زوج ًة ملردوخ ،و ُع ّد نابو  -إله مدينة بورسبا -اب ًنا لهام.
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ٍ
ونصوص ديني ٍة وأدبي ٍة تدور موضوعاتها حول عبادة اإلله مردوخ وأفعاله ،وأشهر هذه
ُكتشفت عدة أساطري
وقد ا
ْ
النصوص األسطورة التي ا ُشته َرت بعنوان «قصة الخليقة البابلية» .يف هذه األسطورة يقوم مردوخ بالقضاء عىل اآللهة
نسب إليه فيها خلق أجزاء الكون والكواكب.
العتيقة ويتوىل قيادة اآللهة الجديدة ،ويُ َ
وهناك أسطور ٌة بابلي ُة ثاني ٌة تنسب إليه خلق العامل وتأسيس املدن .ويف أسطور ٍة أخرى يقوم مبحاربة الشياطني التي
أيضا عن مردوخ ،واحد ٌة تروي قيامه بقتل الطائر
تسببت يف خسوف القمر وينقذه منهم .ومن األساطري األخرى ً
األسطوري أنزو الذي رسق «ألواح القدر» من اإلله إنليل واستعادة تلك األلواح ،وثاني ٌة يف أسطورة إيرا يبدو مردوخ
مجس ًدا للخري والسالم يف مقابل إله الطاعون والوباء (إيرا) الذي سلّط الوباء واألعداء عىل بابل وجعل مردوخ يرثيها.
ِّ
يرد اسم مردوخ كث ًريا يف نصوص التعاويذ؛ إذ كان يستعان به لطرد األرواح الرشيرة والشياطني ِوإبطال أثر السحر .ومن
أشهر املراسم التي كان ملردوخ عالق ٌة بها احتفاالت رأس السنة البابلية التي كانت تستغرق اثني عرش يو ًما ت ُتىل يف أثنائها
أيام يأخذ فيها
قصة الخليقة البابلية ،ومن ضمن أحداث تلك االحتفاالت ت َع ُّرض مردوخ للموت املؤقت واختفائه بضعة ٍ
الناس بندبه والحزن عليه حتى يعود إىل مدينته ثاني ًة ،وتتجدد األقدار للسنة الجديدة.
لألس
وبسبب كون مردوخ رم ًزا الستقالل بابل تع ّرض متثاله ْ
واإلبعاد أكرث من مرة ،وكانت األوىل عند سقوط بابل يف
نهاية العرص البابيل القديم (نحو عام 1595ق.م) ،لكن امللك
(الكايش آغوم كاكرميه) نحو (عام 1570ق.م) أعاده إىل بابل.
ويف املرة الثانية نقل امللك اآلشوري (توكلتي  -نِنورتا األول)
متثال مردوخ  -يف عام  1250ق.م  -إىل آشور حيث بقي هناك
مدة 66عا ًما قبل إعادته إىل بابل .ويف عام 1176ق.م قام
امللك (العيالمي كوتري -ناخنتي) بغزو بابل وأخذ متثال مردوخ
إىل سوسه .وحني قام ملك (إيسني) نبوخذ نرص األول (1126-
1105ق.م) مبهاجمة بالد عيالم واستعادة متثال مردوخ،
أخذت عبادة هذا اإلله بُع ًدا قوم ًيا يتجاوز حدود مدينة بابل.
وإىل هذه الحادثة يعزو الباحثون بروز دور مردوخ يف ديانة
بالد الرافدين القدمية وانتقالها إىل مرحلة التفريد التي مل
ترفض وجود اآللهة األخرى ولكنها قدمت إل ًها واح ًدا وهو
مردوخ ،عىل سائر اآللهة ،ونسبت إليه معظم وظائف اآللهة
الكبار ،وقد استمرت عبادة مردوخ حتى بعد سقوط بابل يف
عام  539ق.م ،إذ حافظ عليها الحكام الفرس (األخمينيون)
وكذلك الحكام السلوقيون من بعدهم.
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ملحمة التكوين البابلية:

تعترب ملحمة التكوين البابلية املعروفة باسم (األنيوما إيليش) إىل جانب ملحمة جلجامش من أقدم وأجمل املالحم
يف العامل القديم ،فتاريخ كتابتها يعود إىل مطلع األلف الثاين قبل امليالد أي قبل ألف وخمسمئة سن ٍة تقري ًبا من
لقيت كث ًريا من االهتامم والدراسة من ِقبل علامء املسامريات
كتابة اإللياذة وتدوين أسفار التورات العربانية ،وقد ْ
واألنرتوبولوجيا وامليثولوجيا والثيولوجيا.
ألدب إنسا ٍّين متطو ٍر فإنّها تقدم لنا
فإىل جانب الشكل الشعري الجميل الذي صيغت فيه امللحمة والذي يعطينا منوذ ًجا ٍ
وثيق ًة هام ًة عن معتقدات البابليني ونشأة آلهتهم ووظائفهم وعالقاتهم ،كام أنّها تقدم لداريس الديانات املقارنة مادة
غني ًة بسبب املشابهات الواضحة مع اإلصحاحني األول والثاين من كتاب التوراة.
ُوج َدت امللحمة موزع ًة عىل  7ألوا ٍح فخاري ٍة أثناء الحفريات التي كشفت عن قرص آشور بانيبال ومكتبته.
واسم امللحمة مأخو ٌذ كام هي عادة السومرريني والبابلني من الكلامت االفتتاحية يف النص ،فاينوما ايليش تعني :عندما
يف األعايل ،فعندما يف األعايل مل يكن هناك سام ٌء ويف األسفل مل يكن هناك أرض .مل يكن يف الوجود سوى املياه األوىل ممثل ًة
يف  3آلهة (ابسو) و(تعامة) و(ممو).
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فـ(أبسو) هو املاء العذب و(تعامة) زوجته كانت املاء املالح أما (ممو) ف ُيعتقَد بأنّه األمواج املتالطمة الناشئة عن املياه
األوىل ولكني أؤيد الرأي القائل بأنّه الضباب املنترش فوق تلك املياه والناشئ عنها.
هذه الكتلة املائية األوىل كانت متأل الكون وهي العامء األول الذي انبثقت منه فيام بعد بقية اآللهة واملوجودات.
وكانت آلهتها الثالثة تعيش يف حال ٍة رسمدي ٍة من السكون والصمت املطلق ،ممتزج ٍة ببعضها البعض يف حال ٍة هيولي ٍة ال
متايز فيها وال ت َشكّل.
My Family

ث ّم أخذت هذه اآللهة بالتناسل ف ُولِد آلبسو
وتعامة إلهان جديدان هام (لخمو) و(لخامو)
وهذان بدورهام أنجبا(أنشار) و(كيشار) الّذين
ٍ
سنوات
فاقا قوة أبويهام قو ًة ومنع ًة ،وبعد
مديد ٍة ُولِد ألنشار وكيشار ابن أسمياه (آن)
وهو الذي صار فيام بعد إل ًها للسامء،
وآن بدوره أنجب (أنيك) و(أيا) وهو إله
الحكمة والفطنة ،والذي غدا فيام بعد إله
املياه العذبة الباطنية ولقد بلغ أيا ح ًدا من
القوة والهيبة جعله يسود حتى عىل آبائه.

ﺗﻌﺎﻣﺔ

ﺁﺑﺴﻮ
My Family

ﻟﺨﺎﻣﻮ

ﻟﺨﻤﻮ
My Family
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ﻛﻴﺸﺎﺭ
ﻛﻴﺸﺎﺭ

ﺃﻧﺸﺎﺭ
ﺃﻧﺸﺎﺭ
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ﻧﻤﻮ

ﺁﻥ

ﻛﻲ
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وهكذا امتألت أعامق اإللهة تعامة باآللهة الجديدة املليئة بالشباب والحيوية والتي كانت يف فعالي ٍة دامئ ٍة وحرك ٍة دائبة،
غي الحالة السابقة وأحدث وض ًعا جدي ًدا مل تألفه آلهة السكون البدئية التي عكرت صفوها الحركة وأقلقت سكونها
مام ّ
األزيل.
حاولت اآللهة البدائية السيطرة عىل املوقف واستيعاب نشاط اآللهة الجديدة ولكن عبثًا ،األمر الذي دفعها إىل اللجوء
للعنف ،فقام آبسو بوضع خط ٍة إلبادة النسل الجديد والعودة للنوم مر ًة أخرى وبارش بتنفيذ الخطة ،رغم معارضة تعامة
التي ما زالت تك ّن بعض عواطف األمومة.
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لدى سامعها مبخططات آبسو ،خافت اآللهة الشباب واضطربوا ،ومل يخلّصهم من حريتهم سوى أشدهم وأعقلهم ،اإلله
أيا الذي رضب حلق ًة سحري ًة حول رفاقه تحميهم من بطش آبائهم ،ثم صنع تعويذ ًة سحري ًة رماها عىل اإلله آبسو
الذي راح يف ٍ
سبات عميق ،وفيام هو نائ ٌم قام أيا بنزع العاممة امللكية عن رأس آبسو ووضعها عىل رأسه رم ًزا لسلطانه
أيضا اللقب اإللهي وأسبغه عىل نفسه ثم ذبحه وبنى فوقه مسك ًنا لنفسه .كام انقض
الجديد .كام نزع عن آبسو ً
عىل ممو (الضباب املنترش فوق املياه األوىل) املعاضد آلبسو فسحقه وخرم أنفه بحبلٍ يجره وراءه أينام ذهب ،ومنذ
ذلك الوقت أصبح أيا إل ًها للامء العذب يدفع به إىل سطح األرض مبقدا ٍر ويتحكم به مبقدار ،وهو الذي يُعطي األنهار
والجداول والبحريات ماءها العذب وهو الذي يفجر األرض عيونًا من مسكنه الباطني .ومنذ ذلك الوقت يشاهد ممو
موثق به إىل األبد.
فوق مياه األنهار والبحريات أل ّن أيا قد ربطه بحبلٍ فهو ٌ
بعد هذه األحداث الجسام ُولِد اإلله مردوخ أعظم آلهة بابل ،الذي أنقذهم مر ًة أخرى من بطش اآللهة القدمية ،ورفع
نفسه سي ًدا للمجتمع املقدس وكيف ال؟ وهو ابن إنيك الذي فاق أباه قو ًة وحكم ًة وبطشً ا .وكام كان اإلنقاذ األول عىل
يد األب إنيك كذلك كان اإلنقاذ الثاين عىل يد االبن الشاب مردوخ.
فتعامة الّتي تركت زوجها آبسو ملصريه املحزن دون أن تهرع
ملساعدته وهو يُذبَح عىل يد اإللهة الصغرية ،تجد نفسها اآلن
مقتنع ًة برضورة السري عىل نفس الطريق أل ّن اإللهة الصغرية
وتصميم عىل أسلوبها
تغي مسلكها بل زادها انتصارها ثق ًة
ً
مل ّ
يف الحياة.
وهنا اجتمعت اآللهة القدمية إىل تعامة وحرضتها عىل حرب
رشعت
أولئك املتمردين عىل التقاليد الكونية ،فوافقت و ّ
بتجهيز ٍ
عرم قوامه  11نو ًعا من الكائنات الغربية التي
جيش ٍ
أنجبتها خصيصا لساعة الصدام (أفا ٍع وزواحف وتنانني هائل ٍة
وحرش ٍ
ات عمالقة) ،جعلت عليها اإلله (كينغو) قائ ًدا بعد أن
اختارته زو ًجا لها وعلّقت عىل صدره ألواح األقدار.
َع ِلم الفريق اآلخر مبا تخطّط له تعامة وصحبها فاجتمعوا
خائفني قلقني ،وأرسلوا أيا الذي أنقذهم يف املرة األوىل ،عىس
أن ينقذهم يف املرة الثانية .لكن أيا عاد مذعو ًرا مام رأى،
فأرسلو آنو الذي مىض وعاد يف حالة هلعٍ شديد.
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كل يفكر يف مصريه األسود القريب ،وهنا خطر لكبريهم أنشار خاط ٌر جعل أساريره
أُس ِقط يف يد الجميع وأطرقوا حائرين ٌّ
حال ،وعندما َمثل بني يديه وعلم بسبب دعوته أعلن عن
تتهلل إذ تذكر مردوخ الفتى القوي العتي ،فأرسل يف طلبه ً
ٍ
استعداده للقاء تعامة وجيشها برشط املوافقة عىل إعطائه امتياز ٍ
وسلطات استثنائي ًة فكان له ما أراد ،وجلسوا
ات خاص ًة
جمي ًعا حول مائدة الرشاب وقد اطأمنت قلوبهم لقيادة اإلله الشاب.
بدل من أنشار وأعطوه قوة الكلمة الخالقة ،وليك ميتحنوا قوة كلمته الخالقة
أعطى اآللهة مردوخ قوة تقرير املصائر ً
بثوب وطلبوا من مردوخ أن يأمر بفناء الثوب ،فزال الثوب بكلم ٍة آمر ٍة من مردوخ ،ثم عاد إىل الوجود بكلم ٍة أخرى.
أتوا ٍ
هنا تأكدت اآللهة من أن مردوخ إذا أراد شيئًا قال له كن فيكون.
فأقاموا له عرشً ا يليق بألوهيته وأعلوه سي ًدا عليهم جمي ًعا ،ثم أسلموه الطريق إىل تعامة ،وقبل أن مييض صنع لنفسه
قوسا وجعب ًة وسها ًما وهراو ًة كام صنع شبك ًة هائل ًة ،أمر الرياح األربعة أن متسك أطرافها .مأل جسمه باللهب الحارق
ً
وأرسل الربق أمامه يشق له الطريق ،دفع أمامه األعاصري العاتية وأطلق طوفان املياه وانقض طائ ًرا بعربته اإللهية وهي
العاصفة الرهيبة التي ال ت ُص ّد منطلقًا نحو تعامة واآللهة تدافع من حوله وتشهد مشه ًدا عجي ًبا.
ٍ
مميت وبعد فاصلٍ
عندما التقى الجمعان طلب مردوخ قتالً منفر ًدا مع تعامة فوافقت عليه ودخل االثنان حالً يف رصا ٍع
قصريٍ نرش مردوخ شبكته ورماها فوق تعامة محمول ًة عىل الرياح ،وعندما فتحت فمها اللتهامه دفع يف بطنها الرياح
الشيطانية الصاخبة فانتفخت وامتنع عليها الحراك.
وهنا أطلق الرب من سهامه واح ًدا
تغلغل يف حشاها وشطر قلبها .وعندما
تهاوت عىل األرض أجهز عىل حياتها ،ثم
التفت إىل زوجها وقائد جيشها كينغو
فرماه يف األصفاد وسلبه ألواح األقدار
وعلّقها عىل صدره وهنا متزق جيش
متزيق وف ّر معظمه يطلب
تعامة رش
ٍ
النجاة لنفسه ،ولكن مردوخ طاردهم
وأس من َأس.
فقتل من قتل َ
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بعد هذا االنتصار املؤزر عىل قوة
السكون والسلب والفوىض ،التفت
مردوخ إىل بناء الكون وتنظيمه
وإخراجه من حالة الهيولية األوىل إىل
حالة النظام والرتتيب ،حالة الحركة
والفعالية والحضارة.
عاد مردوخ إىل جثة تعامة يتأملها ثم
أمسك بها وشقها شقني ،رفع النصف
األول فصار سام ًء وس ّوى النصف الثاين
أرضا ،ثم التفت بعد ذلك إىل
فصار ً
باقي عمليات الخلق
فخلق النجوم محطات راح ٍة لآللهة ،وصنع الشمس
والقمر وح ّدد لهام مساريهام ثم خلق اإلنسان من
دماء اإلله السجني كينغو ،حيث قتله وأفرج عن
بقية األرسى بعد أن اعرتفوا بأن املحرض األول هو
كينغو ،كام خلق الحيوان والنبات ونظّم اآللهة يف
فريقني األول يف السامء وهم (األنونايك) ،والثاين
جعله يف األرض وما تحتها وهم ( األيجيجي).
بعد االنتهاء من عملية الخلق يجتمع اإلله مردوخ
بجميع اآللهة ويحتفلون بتتويجه سي ًدا للكون.
و بنوا مدينة بابل ،ورفعوا له يف وسطها معب ًدا
ت ِ
ُناطح ذروته السحاب وهو معبد (االزاجيال) ،ويف
االحتفال املهيب أعلنوا أسامء مردوخ الخمسني.
فراس السواح .مغامرة العقل األوىل .دراس ٌة يف
األسطورة -سوريا وبالد الرافدين2002 -م.
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نابو
أكادي ظهر يف وثائق عرص أور الثالث
إل ٌه
ّ
والعرص البابيل القديم باسم نبيوم ،ثم
رص أحدث و ُعرِف يف
تحول إىل نابو يف ع ٍ
التوراة ويف اللغة اليونانية باسم نابو.
ونابو هو ابن اإلله مردوخ واإللهة (رصبنيتو)،
معبد ٍ
وكان يشارك زوجته (تشمتو) يف ٍ
واحد
يف مدينة بورسيبا ،املدينة املجاورة ملدينة
بابل ،ويف مقدمة رشيعة حمورايب يترضع
حمورايب إىل إله بورسيبا باسم توتو ،وال
ندري بالضبط فيام إذا كان توتو لقبًا من
ألقاب مردوخ أو نابو ،ومهام يكن من أم ٍر
فإن عالقة األبوة بني مردوخ واالبن نابو هي
عالق ٌة ثانوي ٌة نشأت بحكم جوار املدينتني
وقربهام من بعضهام ،وعندما انترشت
عبادة نابو يف أرجاء الدولة اآلشورية منذ
القرن الخامس عرش قبل امليالد شُ يدت
كل من نينوى وكلخو.
معابد له يف ٍّ
وكان لإلله نابو دور املنقذ ألبيه مردوخ من
األس يف عيد االكيتو (رأس السنة البابلية)
ْ
وذلك يف اليوم السادس من أيام االحتفال.
ٍ
زوجات هن (تشمتو,
كان لإلله نابو ثالث
نانايا ,نيسابا)  ,ومل يكن له أبناء.
ومن صفات نابو أنه كان إله الكتابة وحامي
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ِحمى األدباء واملدافع عنهم ،وبهذا
يكون قد اكتسب صفة الحكمة
التي كانت تتمتع بها اإللهة نيسابا،
ويُر َمز له بالقلم ويص َّور غال ًبا عىل
املنحوتات الحجرية فوق هيكل أحد
املعابد املحمول عىل ظهر الكائن
الخرايف املركّب موشخوشو أو عىل
ظهر سمك ٍة برأس عنزة ،وعندما
يل صغريٍ إىل إل ٍه
ارتقى من إل ٍه مح ٍّ
بقيت عبادته منترش ًة حتى
كو ٍّين
ْ
العرص السلوقي ،وانترشت عبادته يف
أيضا.
تدمر ً

My Family

ﻣﺮﺩﻭﺥ

ﻧﻴﺴﺎﺑﺎ

ﺗﺸﻤﺘﻮ

ﺻﺮﺑﻨﻴﺘﻮ

ﻧﺎﺑﻮ
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ﻧﺎﻧﺎﻳﺎ

وبصفته كات ًبا ،فقد كان يحتفظ بألواح القدر ،وهذا يعني أنه كان يتحكم كإل ٍه ٍ
رئيس مبقدرات الكون ،فانتزع بذلك
وصف يف أحد أناشيد العرص اآلشوري الحديث مبفجر الينابيع ومانح
أسامء مردوخ الحسنى يف املدائح اإللهية ،وكان يُ َ
الخصب والنمو للمزروعات ،وهذه صفاتٌ من صفات اإلله إنيك ،إله الحكمة واملياه العذبة ،ورمبا كان نابو يجسد
اتجا ًها جديًّا يف تكوين ديان ٍة توحيدي ٍة منذ القرن الثامن قبل امليالد ،حيث تذكر كتاب ٌة مدونة عىل أحد التامثيل يف
نهايتها ما ييل :أثق بنابو وال أثق بغريه من اآللهة.
وبلغت قدسية نابو أقىص مداها لدى
امللوك الكلدانيني يف العرص البابيل
الحديث ،إال أن املحاولة يف تنصيبه
إل ًها فوق كل اآللهة مل تنجح كل ًّيا.
اسم يُذكَر يف اآلساطري
ولذا ال نرى له ً
يعكس التطور الديني الذي شهدته بالد
الرافدين خالل املسرية الحضارية ،بغض
النظر عن بعض مقدمات التعاويذ
األسطورية اآلشورية التي تجعل منه
اب ًنا لإلله إيا.
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نيسابا

إله ٌة سومرية كانت يف األصل إلهة الحبوب،
وكان يكتب اسمها بالرمز املسامري عىل شكل
سنبلة قمح ،ثم أصبحت إلهة الكتابة والحساب
والعلوم والعمران والفلك ،وهي ابنة اإلله آن،
وف مجمع إلهة (لجش أخت نينجرسو) وابنة
ِ
إنليل وزوجها (حيا) منذ عرص النهضة السومري
والعرص البابيل القديم ،ويصبح زوجها اإلله
نابو منذ األلف األول قبل امليالد ،وهي مثل
إنيك متنح الناس الحكمة وتفتح آذانهم وتهبهم
املعرفة ،ورمزها القلم الذي يشاركها فيه اإلله
نابو ،ومركز عبادتها يف مدينة أوما وإريش.
كان كتّاب العراق القديم شديدي التعلق
باإللهة نيسابا ليجعلوا منها ملهم ًة لفكرهم.
فاذا ما نجحوا يف كتابة موضو ٍع ما بشكلٍ
متكاملٍ و ُم ٍ
رض توصلوا يف خامتته إىل نتيج ٍة
منطقي ٍة صحيح ٍة فانهم يذيّلون أسفل اللوح
املسامري الذي كتبوه بعبارة (نيسابا زامي)
وتعني يف السومرية (الحمد لإللهة نيسابا)،
أما عكس ذلك فكانوا يكتبون عبارة (نيسابا
أنا بادا) وتعني (العلم عند اآللهة نيسابا).
ويضاهي ذلك قول البعض (العلم عند الله).
وعندما استشار جوديا ،ملك لكش -اإللهة
نانشا التي كانت تفرس أحالم اآللهة -عن
حلمه ،أخربته أن الرجل العمالق هو شقيقها
اإلله ننجرسو ،وأن املرأة حاملة القلم هي
نيسابا إلهة الكتابة واملعرفة وحامية املدرسة.
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عتب من أهم اآللهة يف املجمع
سنلتقي يف الحلقة القادمة ،باإلله إنليل الذي يُ َ
السومري ،وهو ابن اإلله آن  -الذي قرأنا قصته يف الحلقة األوىل  -من زوجته
الثانية يك ،وسنتعرف سوي ًة بزوجته (نينليل) ،وبعائلته املثرية للفضول :أوالده
(نينورتا ونينجرسو ومنتار) ،باإلضافة إىل ذلك سنتطرق البنٍ ثانٍ لإلله آن وهو
مارتو إله البدو القاطن يف الصحراء ،الذي دخل ملجمع اآللهة البابلية عن طريق
البدو القادمني لبالد الرافدين ،تابعونا يف الحلقة الثالثة.
40

Mohammed Waleed

41

هكذا رأيت
اإلله
سامية رشف الدين
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سمعت ص ًدى كانسياب الخرير ،رفعت وجهي ألرى زائري ،كان عجوزًا يخترص عمر ُه تاريخ البرش،
شَ عره األبيض ولحيته الطويلة زادا ُه مع السنني وقا ًرا وحكم ًة ،بعينيه حز ٌن دف ٌني وعىل شفتيه
ٍ
وعطف ورحمة ،ثوبه الحريري األبيض املرتوق برقعٍ حمرا َء قاني ٍة يعانق جسده
ابتسامة تسام ٍح
حب قُطني ٍة ناصعة البياض ت ُح ّف به مالئكته النورانية
النحيل بعشق ،تق ّدم نحوي طاف ًيا بني ُس ٍ
ذات األلف جناح.
تع ّرفت إليه يوم انتزعوين من ُحضن والديت يف املستشفى ،يومها رصخت أن يرتكوين أرحل معها
فلم يهتم أح ٌد لرصاخي ،بعد ذلك تعلّقت بأذيال والدي الذي مل يلحظ وجودي يف رصاعه مع
الساعات املعلّقة يف كل جدران أيّامه ،كان العامل من حويل كب ًريا مخيفًا يرعبني النظر يف وجهه
فجاء العجوز الوقور ليحميني...
يوم إىل املدرسة ويح ّدثني قُبيل النوم عن
يرافقني ّ
كل ٍ
الج ّنة الخرضاء التي توجد فيها أمي ،زارين كام تع ّود أن
يفعل كلّام انتابني الحزن والخوف ،كان صوته عذب
الهمس رقيق الكلامت ،داعب َّيف روح الطفلة التائهة يف
كونٍ ال تستبني معامله كاإلنسان العاجز أمام املستحيل ...
وقاسمته خبزي
أَلِفْـت معه أغاين السعادة والخلودَ ،
سح
وآمايل وأحالمي ،استأنست به واطأم ّن ل ُه قلبيَ ،م َ
دمع ًة كانت ال تزال عىل خ ّدي ،فشعرت بدف ٍء يرسي يف
قلبي وميألين طأمنين ًة رسعان ما تب ّددت حني قال يل انّها
املر ُة األخرية التي يزورين فيها ألين كربت ،وكام ال تنموا
األحالم ّإل يف عامل األطفال يو ّدع اإلله البرش يوم يرتكوا عامل
الحكايا وال ُخرافات ل َي ْس َبحوا ضد التيار.
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جلس قبالتي ليو ّدعني فأشحت بوجهي عاتب ًةَ ،ربّ َت عىل رأيس
بتسم ،ودون أن ين َبس بحرف ،كانت كلامته تنساب إىل عقيل
ُم ً
سلس ًة حلو ًة ُمتناغم ًة فـتُس ِعـد نفيس وت ُدغّدغني وأرنوا إليه
فأرى الهالة النورانية التي تُحيط به تكرب وتكرب ،حتى استحال
عجوزي إىل نو ٍر أضاء قاعة الدرس التي كنت ُمحتجز ًة فيها ،ثم
دخلت
َعت مالئكته خاشع ًة،
ْ
أضاء املدرسة بل املدينة كلها ،رك ْ
املعلمة ومل تنتبه للعجوز وال ملـن حوله ،ابتعدوا ليفسحوا لها
املكان وانتَحوا ُرك ًنا قص ًّيا من القاعة ...
تضائَ َل نو ُر العجوز وبَ ُه ْت ،تقل َّص ْت أجنحة ُمرافقيه ،ث ّم بدأ
حجمه يتقلّص شيئًا فشيئًاَ ،م َد ّدت ل ُه يدي التشبّث به ،لك ّنه
ظل يتضاءل فلم أَ ُعد أستبني إالّ ابتسام ٌة حزين ٌة عىل ُمح ّياه،
ّ
ثم اختفى إىل األبد ،يف ح ٍني تر ّدد باملكان ص ًدى مخيف» :ال
تش ّوهوا صوريت كام فعل البرش قبلكم ،يكفي ثويب َرتقًا ،مللت
لعبتهم الدامية وادعاءاتهم الكاذبة ،قَتَل أنبياؤهم وأولياؤهم
الحياة باسمي ألنهم أكرث مخلوقايت بشاع ًة ووحشي ًة»،
»صغرييت،
َت إىل املعلِّمة أرجوها أن تعيده يل
ْ
التف ّ
فاعتذرت قائل ًةَ :
حثت عن تفسري ٍ
أنت بَ ِ
كل حكاياتك ،طفل ٌة ِ
ات وبَ َن ْي ِت
أُص ّدق ّ
ِ
عاملك الخاص مبعامل تَوه ْم ِت وضوحها».
كل ما علّمني إيّاه العجوز وعن أغانينا الحلوة التي
َح َّدث ْـتُها عن ّ
واستطردت قائل ًة:
فابتس َم ْت يل
ْ
(رمبا) زادها خيايل بها ًء وسح ًرا َ
“إنّه موجو ٌد بخيالك فقطَ ،ص َنع ُه الخوف اإلنساين والوحدة ِ
فيك
وأعطياه َج َس ًدا ورو ًحا ولِسانًا يُر ِّدد ما نُريد نحن البرش َسامعه”.
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السحري وفراق األحالم ،فقد
يل فق ُد عاملي
ّ
كان كالمها أش ّد إيال ًما من وداع عجوزي الحنونَ ،عـ ّز ع َّ
كان أنييس يف رحلتي الكتشاف العامل ،وكان وجوده يُعطي لحيايت مع ًنى ،إنّه إلهي امل ُـسامل امل ُـ ِحب
وهم؟
فهل يُعقَل أن يكون اإلله ً
أيقظتْني معلّمتي من رشودي فرفَعت إليها عيوين امل ُـبتَـلّة بدموع ال َخ ْيبة ،كان وجه ًها هادئًا
تحضا عن طفلٍ غري ٍر
مالئك ًيا واثقًا ،أتاين صوتها الرزين من اله ّوة العميقة التي تفصل إنسانًا ُم ِّ ً
ساذ ٍج وبسيط:
“إنَّ ِك تكربين يا بُن ّية،
وستنجحني يف مواجهة
نفسك والعامل ،ثِقي
أ ّن الوهم سيسقط
فاستع ّدي ملواجهة
الحقائق القاسية”.

متنيت أن يدوم حلمي مع عجوزي الذي رأيت فيه إل ًها يستحق ك ُّل ُح ّبي واحرتامي ،فهو مل يكُن دمويًا
كم ُ
الحب والتسامح والعطف،
ومل يلتفت لجنيس وانتاميئ ،ومل يتو َّع َدين يو ًما بنا ٍر أبديه ،مل أع َهد ِمن ُه سوى ّ
أيضا أن يكون إل َهكم...
متنيت ً
هكذا ُ
كعجوزي الط ّيب الرحيم.
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املسلمون السابقون يف الهند
ترْ ك اإلسالم التقليدي في سبيل العلم

Tofail Ahmad
املقال هو ترجم ٌة عن األصل اإلنجليزي الذي تم
نرشه عىل موقع  Firstpost.comاإلخباري بتاريخ
 2016/11/10تحت عنوان:
India’s Ex-Muslims:
Shedding Traditional Islam For Science.
قام بالرتجمة أسامة البني (الوراق) .الصور من
املقال األصيل من رسم .Satwik Gade
تشهد الهند ظهو ًرا لحركة املسلمني السابقني،
إذ يشكّل العنف الذي يرتكبه املسلمون يف
دو ٍل ذات غالبي ٍة إسالمي ٍة كالعراق وسوريا
وأفغانستان وپاكستان مصد ًرا للقلق بالنسبة
للشباب املسلم يف الهند ذوي العقول
املتسائلة ،ففي ضوء ذلك ،وبحكم توفّر
تفسري ٍ
ات بديل ٍة لإلسالم عىل اإلنرتنت،
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شباب من كال الجنسني ،وعىل قد ٍر عا ٍل من التعليم،
نرى الشباب من الهنود املسلمني يرتكون اإلسالم بالتدريج .هم
ٌ
()1
يف عقدهم الثاين أو الثالث من العمر ،ويصفون أنفسهم كمسلمني سابقني أو كملحدين أو كمسلمني تراثيني  .وهم
يتواصلون عرب وسائل التواصل االجتامعي ،كالفيسبوك والواتساپ مستخدمني أسام ًء وهمي ًة يف غالب األحيان وهم
متوزعون يف مدنٍ يف أنحاء الهند.
يقول سلطان شاهني  Sultan Shahinوهو أحد محرري موقع  NewageIslam.comاإلصالحي أنه ما من حرك ٍة منظّم ٍة
ملسلمي الهند السابقني ،بعكس الحال يف بال ٍد غربي ٍة كربيطانيا ،لكن هنالك مسلمون تواصلوا معه لالستفسار عن اإلسالم
محام من دلهي متكن من
الحقيقي« :لقد تحدثت إىل ثالثة أو أربعة مسلمني توقفوا عن أداء الصلوات الخمس .ويوجد ٍ
إقناع أبيه برتك اإلسالم» ،كام أضاف أن الكثري من هؤالء الشباب يزورون املواقع املعادية لإلسالم عىل اإلنرتنت ويعتربون
أن الخطاب الجهادي هو اإلسالم الحقيقي.
فني درج ٍة ثاني ٍة
ناديا نونغزاي  Nadia Nongaziوالتي تتح ّدر من عائل ٍة مسلم ٍة من شيلونغ  Shillongوتحمل شهادة ّ
يف علم الحاسوب وشهادة ماجستري يف االقتصاد .تقول ناديا مشري ًة إىل املسلمني السابقني« :يأتيني بعض األفراد عىل
 -1بدأ وصف مسلم ترايث  cultural Muslimبالرواج يف السنوات األخرية لإلشارة إىل املسلم الذي ال يؤمن بالدين لكنه يحافظ عىل بعض العادات والتقاليد[ .مالحظة املرتجم]
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حسا كاف ًيا بالعدل حني
مواقع التواصل االجتامعي فنعرف بعضنا .أيام املدرسة مل أكن أص ّدق أن الله بعظمته ال ميلك ًّ
يرسل كل األطفال غري املسلمني يف املدرسة إىل النار» .وهي بذلك تشكّك بتعاليم اإلسالم التي تقيض بأن غري املسلمني
لن يدخلوا الجنة ،وهي ال ترت ّدد بوصف نفسها كمسلم ٍة سابقة .وعندما سألناها فيام لو كان هذا يشكّل تهدي ًدا أمن ًيا
عليها قالت إنها ال تخفي هويتها وأضافت« :لقد تدربت عىل فنون القتال».

غيه) فقد ُولِد يف السعودية وربّاه والداه هناك حتى بلغ العارشة ،ثم
أما سازي سوبر ( Sazi Suberوهو اسمه بعد أن ّ
أعادته أمه إىل منغالور  ،Mangaloreوكانت أمه قد تحولت من املسيحية إىل اإلسالم ثم عادت إىل املسيحية ،فقامت
يف منغالور بإرساله إىل مدرس ٍة إسالمية.
تطبيق لكتب الكوميك ،Comic books
يحمل سازي اآلن شهاد ًة يف علم الحاسوب ويعمل عىل تطوير
ٍ
ٍ
تعارض يجده مع نظرة اإلسالم إىل األمور يقول« :عندما ذهبت إىل الهند وجدت أن الكالب حيواناتٌ لطيف ٌة
وبصدد أول
ٍ
كحيوانات
محبوبة .كانت أمي قد أخربتني أن اللعب مع الكالب حرام» .يرى اإلسالم أن الكالب نجس ٌة ويح ّرم اقتناءها
أليفة.
وبعد عامني من وصوله إىل الهند كان سازي يحرض خطب ًة دين ّي ًة يف منغالور قال فيها اإلمام عرب مكربات الصوت أن عىل
فيقص علينا كيف
املسلمني ّأل يقبلوا املاء والطعام من بيوت غري املسلمني ،وقد صدمته هذه الفكرة ومل يستطع تقبّلهاّ .
أشعل ذلك فيه فتيل التشكيك يف دينه« :كان األمر كام لو أنه أمرين أن أكره أمي املسيحية.
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كتب علمية ،وهذا أظهر يل اإلسالم مبظه ٍر صادم .وقد قادين
ما من طفلٍ يستطيع تقبل ذلك .وقد بدأت مبطالعة ٍ
االستنتاج املنطقي من ذلك إىل رؤية أن اإلسالم ال ميكن أن يكون صحي ًحا» .اليوم سازي هو ملح ٌد يف السابعة والعرشين
من العمر وهو يتساءل عن سبب كون مرتكبي التفجريات االنتحارية هم فقط من املسلمني.
ٍ
إلكرتونيات يعمل يف تريوڤانانتاپورام
يقول لنا عاشق ( Ashiqوهو اس ٌم مستعار) ،وهو مهندس
أيضا أقرأ الكتب العلمية من املكتبة ،وكنت أسأل
« :Thiruvananthapuramكنت أذهب إىل املدرسة الدينية ،وكنت ً
املعلمني :من خلق الله؟ لكن املعلمني مل يكونوا يجيبونني ،بل كانوا يقولون يل أن الشيطان يوسوس يل ولقبوين بظل
الشيطان» .وكانت أكرث أسئلة عاشق ملعلميه يف املدرسة الدينية تأث ًريا ما ييل« :مبا أن النهار يف القطب الشاميل يستغرق
أحيانًا ستة أشهر ،كيف للمسلم الصائم هناك أن يفطر؟
مل يكن معلمو املدرسة الدينية عىل دراي ٍة بالجغرافيا ،فقاموا برضيب بدل اإلجابة».
معزول ،ومل يكن
ً
ويضيف عاشق« :كان أصدقايئ يسمونني ابن الشيطان ،ومل يكونوا يلعبون الكريكيت معي .كنت
هنالك من يحادثني سوى أمي» .ومثل سازي علّم الشيوخ (عاشق) ألّ يقبل الطعام من غري املسلمني .يقول بهذا الصدد:
«طردين الشيوخ من الصف عندما تساءلت عن سبب تعليمهم إيانا ّأل نقبل طعام الهندوس» .وقد قامت أمه بنصيحته
الحقًا بإكامل دراسته دون أسئل ٍة حتى ال يقوموا بتكفريه .يقول إنه «يف السنة التي تلت ،توقف عن طرح أي سؤال».
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ٍ
مجموعات عىل الفيسبوك والواتساپ لتشجيع التوجهات
يبلغ عاشق اليوم التاسعة والعرشين من العمر وقد انضم إىل
العلمية لدى املسلمني الشباب .يقول عن هذه املجموعات« :نسأل أسئل ًة أساسية :من أين أتينا؟ متى نشأت األرض»؟
ثم إىل (عيل منتظر)  ،Ali Muntazarوهو يف السابعة والعرشين من العمر يعيش يف كولكاتا (كالكوتا) Kolkata
ويتح ّدر من عائل ٍة من شيوخ الدين ،حيث كان أبوه وج ُّده من قبله فقها ًء يف الدين .توقف عن مامرسة شعائر الدين
وصار يسمي نفسه ثوريًا وخائ ًنا  ،Baghwatiوهو ال يؤدي صالة العيد وال غريها من الصلوات ،كام أنه يفطر عل ًنا يف
قائل« :كنت عىل وشك أن أتعرض للرضب ،لكن الهند
رمضان .وعند سؤاله لو تسبب له ترصفه عىل النحو باملشاكل ير ّد ً
متسائل متشككًا منذ الطفولة ،لكن أصدقاء والده من الشيوخ
ً
بل ٌد دميوقراطي ،وهذا ما أنقذين» .ويقول إن عقله كان
كانوا يعجزون عن إجابته عن أسئلته بشكلٍ ُم ْرض .وقد انزعج (عيل منتظر) من أن الرضر الذي لحق بحياة خالته من
جراء تطليق زوجها لها بتكرار الكلمة ثالث ًا.
فيقول« :إن أول ضحايا اإلرهاب اإلسالمي هم املسلمون أنفسهم» .من ناحي ٍة أخرى يوجد عد ٌد من الشباب املسلم من
ألسباب تتعلق باألفكار ،رغم أن من الصعب ج ًدا عليهم أن ال طرفًا يف الشعائر
طائفة البهرة الشيعية ممن يرتكون دينهم
ٍ
فضل إخفاء هويته:
التي متارسها الطائفة .يقول أحد أعضاء تلك الطائفة والذي يعيش يف بنغالورو  Bengaluruوالذي ّ
«يفرض مجتمع البهرة سياسة إقصا ٍء صارم ٍة تؤدي إىل عواقب سلبي ٍة عىل حياة ومصالح من تقع عليه .لكن هنالك شعو ًرا
مسلم،
متصاع ًدا بعدم الرىض من دور السيد يف الجامعة .من الناحية الثقافية ،أعترب نفيس بهر ًة أكرث من اعتباري لنفيس
ً
لكني ال أصل إىل حد وصفي لذايت باملسلم السابق .وهذا ال يضايقني شخص ًيا ،إال أين أخىش من العواقب السيئة عىل
والدي ورشييك يف العمل وعىل العمل نفسه».
ّ
يحض الدكتوراه يف موضوع التشدد الديني يف األدب اإلنجليزي ويعيش يف مراد أباد ،وكان
أما د .ظفار  D. Zafarفهو ّ
ٍ
ترجامت مختلف ٍة للقرآن ،لكنه اآلن قد
قد أ ّدى فريضة الحج يف السابق .ويف إطار بحثه عن املعرفة قام بقراءة ثالث
«ترصيح واح ٌد
ترك اإلسالم .عجز الشيوخ املحليني عن إجابة تساؤالته ،وبدل اإلجابة وجهوا له تهدي ًدا كانت صيغته:
ٌ
ٍ
كمرتد وسيضطرك إىل ترك املدينة» ،وكان إمام املسجد املحيل عىل وشك نرش صورته وإعالن أنه
من طرفنا سيعلن عنك
ٍ
تدخالت سياسية.
مرتد ،وما كان من املمكن تاليف ذلك دون
رسائل أنك ال يجب أن تد ّرس اإلسالم وأن تكتفي
ٌ
لكن الشيوخ أخربوه« :توقفنا الحديث عن اإلسالم ،وكانت تصلنا
بتدريس اللغة اإلنجليزية ،وأن تبقى بعي ًدا عن الكفار» .الحقًا ،التحق ظفار بدور ٍ
ات تستمر ثالث ليا ٍل تديرها جامعة
ٍ
جامعات منافس ًة لهم أقنعته برتكها .وكانت
تتخصص بالدعوة والزهد ،لكن
التبليغ (تبلیغی جامعت) ،وهي جامع ٌة
ّ
نقطة الخالف بالنسبة لظفار عىل النحو التايل« :ال يوجد يف القرآن ما يدعو إىل الصالة خمس مر ٍ
ات يف اليوم ،حيث يؤ ّدي
ٍ
صلوات يومي ٍة فقط .بل يوجد انعدا ٌم يف التناسق فيام يتعلق بعدد الصلوات إذ يوجد عرشون نو ًعا
بعض املسلمني ثالث
من الصالة متوزع ًة بني مئتي طائف ٍة يف اإلسالم».
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ٍ
(رشيد خان)  Rashid Khanهو رائ ُد ٍ
تصل الصلوات الخمس وتصوم
متقاعد ويأيت من عائل ٍة ملتزم ٍة كانت ّ
جيش
وأدركت أننا ممنوعون من السؤال
رمضان .وهذا ما يقوله« :عندما التحقت بالكلية بدأت بالتفكري يف اإلسالم والقرآن،
ُ
عن الدين» .ويضيف أن تفكريه ابتعد عن اإلسالم عند موضوع انشقاق القمر املنسوب للنبي محمد وموضوع قتل أكرث
من  700من يهود قبيلة بني قريظة إبّان استسالمها للنبي.
وعند ترك ٍ
قائل« :قام إخويت
رشيد لإلسالم ق ّرعه أبوه ،وتوقف إخوته األكرب منه س ًنا عن الكالم معه ،ويعلّق عىل هذا ً
بذلك العتقادهم أن املسلم ال يوايل من يرتد عن اإلسالم».
ٍ
سنوات بدأت أرشح لهم التعريفات
رب الرائد خان أطفاله أحرا ًرا .يقول بصددهم« :عندما بلغ أطفايل حوايل 10-8
ّ
املختلفة لله املوجودة لدى مختلف األديان.
وقلت ألطفايل :لكم حرية االختيار ،ولن أرغمكم أب ًدا عىل قبول أي دين .قمت كذلك بجلب معلّمي تربي ٍة إسالمي ٍة
لتعليمهم القرآن».
وقد أوضح أن األطفال عاد ًة يؤخذون إىل املدارس الدينية من سن الثالثة أو الرابعة ،مام يعني برضورة حظر تلك
املدارس لتعليمها كراهية األديان األخرى عرب اعتبار اتباعهم كفا ًرا .وقد ط ّور أطفاله فكرهم الخاص بعي ًدا عن اإلسالم.
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ننتقل إىل (رضية أحمد)  ،Razia Ahmedوهي طالبة حقوقٍ يف جايپور  .Jaipurوتقول رضية أنها كانت مهتم ًة بالتاريخ
فضل أن تتّجه نحو العلم.
والفلسفة والثورة الفرنسية ،لكن والدها املهندس ّ
بدأت بدراسة علم الحاسوب ،وانتقلت بعد ذلك إىل دراسة القانون« .عندما بلغت سن  11-10تم إرسايل إىل مدرس ٍة
إسالمي يف أُتّار پْرادش  ،Uttar Pradeshحيث علّمنا الشيوخ أن أغلب
تعليم
ديني ٍة يف أزامغار  Azamgarhوهي مركز ٍ
ٍ
أهل النار من النساء.
أخربوين أن من كل مئة ٍ
شخص يف النار  99سيك ّن من النساء» .وعند سؤالها ملعلميها أن يفرسوا سبب ذهاب معظم
الفتيات إىل النار ردوا عليها بالقول إن البنات جاحدات.
صدم ذلك الرد رضية ،لكنها بقيت متدين ٌة حتى سن  .25قالت« :كنت أبرر تعدد الزوجات ،لكنني مل أستطع االستمرار
يف الكذب عىل نفيس ،وفقدت احرتامي للنبي عندما علمت عن فعل املفاخذة».
ميل نحو اإللحاد ،وعند حديثها عن االعتداءات اإلرهابية والتفجريات االنتحارية يف الدول اإلسالمية ،تقول إن
لدى رضية ٌ
تلخيصا لتصورهم« :كجامعة ،نريد إما الشهادة
أقاربها يربرون أفعال تنظيم الدولة اإلسالمية وتفجريات مومباي ،وتُق ِّدم
ً
أو النرص».
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(س أحمد S. Ahmad ،اسم مستعار) يحمل دكتوراه من جامعة جواهر الل نهرو يف نيو دلهي ،وهو يعيش يف جاميا
ناغار  ،Jamia Nagarوهي مترصفي ٌة ذات أغلبي ٍة مسلم ٍة يف دلهي ،وهو يتح ّدر من عائل ٍة أصولية ،وينتمي والده إىل
منظم ٍة دينية .يقول« :بدأت أشكك يف اإلسالم بعد مشاهديت ڤيديو لريتشارد دوكنز  Richard Dawkinsعاملُ األحياء
اإلنجليزي .وقد حطم كتابه وهم اإلله  The God Delusionكل حججي» .ويضيف أن معرفة األخالق ال تحتاج كت ًبا
دينية .لكنه مع ذلك يرى أن ال هروب من هويته املسلمة ،ال سيام كمتلقي إلساءة الرشطة أو العتقالهم مسلمني أبرياء
بتهم اإلرهاب ،أو عندما يهني الجنود الهنود عىل القطارات املسلمني بنعتهم بلفظة «كاتوا»  ،Katuwaوهي إهان ٌة تُو َّجه
للمختونني.

أما عارف محمد  ، Aarif Mohamedفهو طالب هندس ٍة من بوپال ،وهو من عائل ٍة ملتزمة .يخربنا« :أنا أؤمن بالكارما،
وال أؤمن بالله .وبشكلٍ
شعوري أو الشعوري بدأت بالتشكيك يف اإلسالم بعد الصف الثاين عرش ،لكن فضويل بصدد
ٍ
مسلم هنديًا.
األديان كان موجو ًدا منذ الطفولة» .ويعترب عارف محمد نفسه هنديًا ،وليس
ً
مسلم عىل وسائل التواصل االجتامعي تركوا اإلسالم لكنهم ال يستطيعون الحديث عل ًنا
يقول« :الحظت حوايل خمسني
ً
عن اإلسالم ،وبعض هؤالء الشباب تركوا اإلسالم لرغبتهم النأي بأنفسهم عن اإلرهاب ،ففضلوا هويتهم الرتاثية عىل
هويتهم اإلسالمية».
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ويالحظ (عارف محمد) أن هؤالء املسلمني الرتاثيني من أمثاله يتجنبون املشاكل األمنية باختيارهم ألصدقائهم بعناية ،إذ
أن بعض األصدقاء قد يجنحون إىل العنف .ويضيف أن «وسائل التواصل االجتامعي قد ساعدت تلك الفئة من املسلمني
ٍ
صفحات إلحادي ٍة عىل
عىل التواصل وإدراك أن هنالك من هم مثلهم عىل وجه هذا الكوكب ،وهم يتواصلون عن طريق
الفيسبوك مللحدين إيرانيني وأفغان وغريهم».
ويقول إن مثة الكثري من املسلمني من أمثاله يف بوپال وجبلپور  Jabalpurومدنٍ أخرى .أما عن حركة املسلمني السابقني،
فربأيه ال ميكن لها أن تظهر دون قائد .وقد أكّد عىل هذه النقطة كذلك (عيل منتظر) الذي ش ّدد عىل حاج ٍة لوجود
منص ٍة للمسلمني السابقني.
ٍ
حاالت فردي ًة معزول ًة .توجد بالفعل نزع ٌة لدى الشباب من املسلمني لرتك اإلسالم
إن كل القصص التي رسدناها ال متثل
يف أرجاء الهند ،لكن معظم الذين قابلناهم هنا الحظوا وجود نزع ٍة منافس ٍة تتمثّل بزيادة التدين لدى املسلمني.
وميكننا تلخيص بعض املالحظات حول من يرتكون اإلسالم :هم يخافون من الشيوخ املحليني ،ومن ثم يعيشون يف عزل ٍة
مرحب بها يف اإلسالم ،وأن الشيوخ يعلّمون املسلمني
يف ِعقر أحيائهم .كام وت ُظهِر قصصهم أن العقول املتسائلة غري
ٍ
حاكم للمسلمني .رغم ذلك ،فظهور التفكري النقدي لدى هؤالء املسلمني
كراهية غري املسلمني ،وأن كل فقي ٍه يعترب نفسه ً
السابقني يعني وجود حاج ٍة ملح ٍة لقيام منص ٍة تو ّحد صفوفهم وتساعدهم عىل التواصل ومناقشة اإلسالم ،ال سيام أن
اإلسالم يخوض غامر رصا ٍع أز ٍّيل حول طبيعة هوية الهند كحضارة.
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صفحة ثابتة
نقدم فيها قراءة
ألحد الكتب
القيمة

العرب ومستقبل
الثقافات القومية
للكاتب مدحت محفوظ

تحي ٌة من القلب للجميع ،وبعد:
بكتاب ٍ
جديد آخر ،معنو ٌن بـِ “العرب ومستقبل
نعود إليكم
ٍ
الثقافات القومية” ،والذي يتحدث فيه كاتبه (مدحت
محفوظ) بداي ًة عن الثقافات والهويات املحلية والعاملية،
وقبل أن نخوض يف درس هذا الكتاب ال بد من ِذكر بعض
رص وممت ٌد عىل
النقاط املتعلقة به ،فهو ٌ
كتاب جدي ٌد ومعا ٌ
وعاملي يتناول األحداث والظواهر العاملية،
مدار سنوات،
ٌ
ويُنظِّر عنها من األبعاد الثقافية والسياسية واالقتصادية،
ويشعر القارئ بداي ًة بامللل يف أوىل صفحاته ،ثم يتغري الحال
ليصبح القارئ مشدو ًدا متشوقًا إلكامل الكتاب كله مبا فيه
من أفكا ٍر وآرا ٍء حداثي ٍة ومنشودة،
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ٍ
ٍ
مقدمات واضح ٍة ومفهوم ٍة يف
بصوت عال ،ويخوض غامر الكالم دفع ًة واحد ًة بال أية
ويعب فيه الكاتب عام يفكر به
ّ
بداية الكتاب ،وبالتايل فإن للق ّراء األعزاء باإلمكان تجاوز الصفحات الست عرشة األوىل من الكتاب والبدء مبطالعة
القسم األول منه والذي يتحدث يف بدايته (بداية القسم األول) عن الثقافات الخاصة بكل جامع ٍة من الناس ومدى
تأثريها يف الناس اآلخرين الذين ميلكون ثقافاتهم األخرى الخاصة بهم ،باإلضافة إىل العوامل التي تساعد عىل نرش
مهم يف حياة البرش أم مجرد كامل ّي ٍة من الكامليات الثقافية ،ومدى تفاعل
ثقاف ٍة ما أو جز ٍء منها ،وما إذا كان هذا الجزء ً
الثقافات مع بعضها بطغيان البعض وانكامش البعض اآلخر .وبطريق ٍة ما فإن الكاتب يرى أن البلد صاحب القدرة
مثال يُحتذى به
التكنولوجية العالية هو األَوىل يف انتشار وتأثري ثقافته املحلية عىل األجزاء األخرى من العامل .ويورد ً
أال وهو أمريكا باعتبارها األقوى تقن ًيا عىل مستوى العامل .ويقارن الكاتب بني ثوابت العريب وثوابت الغريب (أو أي
كل منهام لصاحبها ،فواح ٌد قد ُح ِكم عليه بالتخلف (أو هو حكم
مسلم وغري عريب) وما أدت به ثوابت ٍّ
إنسانٍ غري ٍ
عىل نفسه) واآلخر متتع بالعلم والعلامنية والعملية .وأثناء قراءتكم للكتاب تالحظون أن بعض الفقرات تم تكرارها
يف زوايا بعض الصفحات ،يف حرك ٍة من الكاتب للرتكيز عىل محتواها الفكري املهم.
سيالحظ القراء األعزاء خالل صفحات الكتاب
ورود بعض الصور املعربة عن األفكار التي يوردها
الكاتب يف فقرات صفحاته .وكذلك ستالحظون
وجود زوايا بفقر ٍة أو فقرتني يف بعض الصفحات
تحتوي عىل ٍ
ملخص وأهم ما ورد يف املوضوع الذي
تتحدث عنه الصفحة وما قبلها.
مالحظة :هذا تلخيص كتاب ،ويُلزِم فقط كاتب
الكتاب مبا يرد فيه من آرا ٍء وأفكار ،أما كاتب
التلخيص فيقف موقف الحياد من كل ما سريد
تال ًيا.
مالحظة :يرتبط هذا الكتاب مبوقعٍ عىل اإلنرتنت،
ٍ
مقاالت
وقد يكون بعض ما ورد يف الكتاب جز ًءا أو
وردت عىل هذا املوقع اإللكرتوين.
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قيم بائس ٍة يف املجتمعات العربية.
عم يراها القيم الصحيحة يف اقتصاد املجتمعات ،وما يراه من ٍ
يتحدث الكاتب ّ
كل من العرب والغرب ،ويعطي العريب خيارين ال ثالث لهام ...االنخراط يف مسرية التحديث العاملية
ويقارن بني ثوابت ٍّ
أو اإلبادة .ويربط الكاتب بشكل “مضحك” بني التقدم والتغيري وعري النساء يف الشارع ليشبهن النساء الغربيات .وما
ينشده الكاتب هو ما ننشده نحن الالدينيني باختالف تصنيفاتنا األيديولوجية ،الحرية يف كافة مجاالت حياة اإلنسان.
وبالتحويلة التي يأخذها الكاتب منذ بداية إيراد املواضيع الجنسية يف كالمه يبدأ التشويق الذي يفرضه عىل القراء
األعزاء بسبب تتايل وترابط األفكار املثرية التي ال نسمعها عاد ًة يف الشارع العريب ،فيصبح املوضوع مش ّوقًا أكرث،
ويستمر يف حديثه عن التغيري ،وما هي األمور الالزمة لحدوثه .ويتضح لنا من خالل استمرارنا بالقراءة أن الكتاب ميل ٌء
ٍ
تلخيص متواضعٍ كهذا الذي نضعه بني أيديكم.
وزاخ ٌر باألفكار واملواضيع مام يجعل من الصعب شمول الكتاب كله يف
ولذلك من املفضل االطالع عىل الكتاب نفسه لتحصيل الفائدة كامل ًة ،ثم يواصل ِبذكر أفكا ٍر غريب ٍة كسلبية الثورة
الفرنسية وما جاءت به من “رشو ٍر وتخلف!” ،ويذكر يف معرض حديثه كال ًما عن العرق اليهودي واإلنجليزي وأصولهام
بدون التدقيق عليها .ويصل يف حديثه إىل السبب الذي يراه لشعلة الحضارة العاملية الحالية والتي بدأت بالكهرباء،
أو مبع ًنى آخر الحضارة الصناعية ،أال وهم اليهود واإلنكليز ويرمز عنهم بشايلوك وجيمس وات .ثم ينهي الكاتب هذا
بكالم ال يفهمه القراء بسهولة ،ليكون هذا القسم
القسم القصري من الكتاب ٍ
مقدم ًة ملا بعده من الكتاب.
ويبدأ قسمه الثاين بالحديث املرتامي األطراف عن التقنية ومعاقلها ومستقبل
وأصناف صانعيها ،ويستمر بذكر اليهود واإلنكليز يف سطو ٍر حديثه .ويرضب
لنا مثالً من التاريخ عن قدرة األمم عىل التغيري ،كام حدث يف اليابان
منذ الحرب العاملية الثانية وحتى اليوم ،ويعود ليذكّرنا مبا نحن (العرب)
بكالم هو وحده ملز ٌم به وال نستطيع
عليه من حال .ويتكلم عن الحرب ٍ
تأكيد نظريته من نفيها .ويُق ّدم لنا نظرته حول ثقافة الحرب واالستسالم
وجوهر كل ذلك .ثم يلفت نظر القراء إىل ما يدل عىل قابلية األمم لالندماج
واالشرتاك يف املستقبل بنا ًء عىل معايري معينة.
ويستمر الكاتب بهجومه عىل القيم والرتاث واملبادئ العربية بقوله أنها غري
وخصوصا
مناسب ٍة للمستقبل ،وبرأيه عىل العرب التحول لثقافة اآلخر الغريب
ً
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اإلنكليزية واليهودية .ويتحدث عن القانون األصيل الوحيد الذي يحكم الكون واألرض والحياة أال وهو القوة فقط
واملتمثلة يف حياة البرش بالقدرات التقنية والتكنولوجية .ومن املثري للسخرية من الكاتب ،أنه يتحدث عن الكيل
مبكيالني مع أنه يف نفس الصفحات يكيل بنفسه مبكيالني .ويتحدث الكاتب عن األوضاع السياسية املرصية التي كانت
سائد ًة يف عهد الرؤساء السابقني من القرن املايض ،ويتحدث كذلك عن نجيب محفوظ ويساريته” .وبحكم صلة
القرابة بني مؤلف هذا الكتاب ونجيب محفوظ فإنه يتناول األخري يف معرض حديثه عن السياسة املرصية ومظاهرها
غريب نو ًعا ما وال
يف العقود املاضية .ونالحظ أن موقف الكاتب من األحداث والظواهر السياسية يف مرص وخارجها ٌ
ٍ
تقليدي للمثقفني اآلخرين.
طبيعي أو
موقف
يشبه أي
ٍّ
ٍّ
وتَرِد كلمة “ال َجلْ َوبة” (بفتح الجيم والواو وتسكني الالم) للمرة األوىل يف الكتاب يف الصفحة الثالثة والخمسني ،وهي
تعني االنفتاح عىل العامل والصريورة كجز ٍء منه .ويتكلم عن طبائع العرب والشعوب العربية وحقيقة عقلياتهم
سلبي عن دور العرب يف العامل
الرافضة متا ًما للدميوقراطية واملتمسكة بالديكتاتوريات كنمط حياة ،ويتحدث بشكلٍ ٍّ
وأنهم فقط للتخريب وليس لإلعامر ،ويتحدث عن غبائهم يف تحديد مصريهم وقت الهزمية .ونالحظ نظرته الغريبة
غري االعتيادية عند الكثريين ملوضوع االستعامر واالحتالل .وتُعترب نظرة الكاتب للقوة واستخدامها نظر ًة متطرف ًة،
أما بخصوص الرشعية الدولية وسياسات العرب املاضية والحالية فهو يقف طب ًعا ضد أبناء جلدته مع املحتل بشكلٍ
رصي ٍح وفاضح ،وهنا من الواضح أن الكالم مرتب ٌط باملجال السيايس ،وهذا كله ضمن القسم السيايس من هذا الكتاب.
وهو بذلك باختصا ٍر يلوم العرب يف مشاكلهم وخاص ًة القضية الفلسطينية ،وال يلوم من جاؤوا إليها واحتلوها بقوة
السالح .يتحدث بوفر ٍة واستفاض ٍة عن أفعال العرب الوحشية بينام ال يلتفت أب ًدا ألفعال إرسائيل اليومية واملستمرة
لكل رأيه ،ومن حق الجميع إبداء
منذ عام  1948وحتى لحظة قراءتنا لهذا التلخيص .ويف املواضيع السياسية يبقى ٍّ
آرائهم عىل اختالفها.
فعل كام يذكر ويوضح .ويحث
ومن خالل كالمه التايل قد نؤيده يف آرائه ،فهو ال يقول إال الواقع ،وأحوال العرب هي ً
العرب عىل مراجعة وتغيري مواقفهم السياسية ،وتغيري طريقة تفكريهم لتتالئم مع القدرة عىل مجاراة الحضارة
العاملية واالندماج فيها .ثم يصل يف معرض حديثه إىل موضوع جيل املهزومني وسيكولوجيتهم املبنية عىل أربع
خصائص سلبي ٍة حسب وجهة نظره والتي تشكل مزي ًجا فري ًدا عند العرب يتكون من الحقد والبارانويا واالستجداء
يوضح حقيقة العقلية العربية منذ ِقدمها.
و(الفهلوة)ّ ،
مثل إبان
ويطلب محفوظ من العرب أن يستسلموا ويتخذوا االستسالم كخيا ٍر إسترياتيجي (كام حدث مع اليابان ً
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الحرب العاملية الثانية) ،وإعادة ضبط طبيعة
وخصوصا
العالقات مع الدول التي واجهوها مبارشةً،
ً
املتقدمة منها.
ويستمر الكاتب يف انتقاده للسياسات والخطوات
العربية يف ما يخص القضية الفلسطينية فهو تار ًة
يتحدث عن رأيه يف السالم مع إرسائيل ،وتار ًة أخرى
يدعو لالستسالم .ومل نعد نفهم موقفه من السالم،
هل هو يدعو للسالم أم ماذا؟
ويحرض بعد ذلك عىل التخلص من األنظمة الحاكمة
يف العراق وسوريا وإيران (وهذا الكالم قبل سنوات
الثورات العربية القامئة والتي قامت منذ  .)2010ويتكلم عن األوضاع السياسية يف بدايات هذا القرن يف دول املنطقة،
ويتنبأ مبا يحدث يف أيامنا هذه من وصول األنظمة اليمينية إىل مقاليد الحكم .ويتكلم عن مصري اليسار الذي حصل
ماض ًيا (االتحاد السوفييتي) ،والذي سيتكرر تال ًيا يف باقي العامل .ويضع الكاتب يف الجزء التايل من كالمه معيا ًرا حقيق ًيا
وواض ًحا يعطي لكلٍ قيمته الحقيقية بالنسبة للعامل .واملعيار هو مقدار التقدم التقني لكل بلد ،وهو ما يجعل عالقات
ٍ
أحالف حضاري ٍة من أجل اإلفادة واالستفادة ،فالتقنية هي معيار
الدول ببعضها البعض بشكل تابعٍ ومتبوع ،وبتشكيل
القوة والتقدم حال ًيا ويف املستقبل.
ويقدم مثالً مناس ًبا ج ًدا (حسب وجهة نظره) ملثل هذا الحلف والذي يجب أن يكون من وجهة نظره .ويدلل عىل
مالمح هذا الحلف الحضاري الذي يتأمل حدوثه ،ويع ّول عىل إرسائيل قيادة هذا الحلف إىل املستقبل املرشق املتسلح
بالتقنية والضامن للسالم .ويحاول إضفاء الصبغة الحضارية عىل منطقتنا من خالل استغالل وجود إرسائيل فيها مبا
متلكه من قدر ٍ
ات عسكري ٍة وتقني ٍة متقدمة.
ويوضح موقفه من نظرية املؤامرة املزعومة عىل العرب واملسلمني ،فغباؤهم املطلق ال يستدعي مؤامر ًة من أي ٍ
أحد
ّ
عليهم بل عىل العكس من ذلك ،غباؤهم هو ما يسد طريق العالج عليهم.
يتكلم الباحث بعد ذلك عن فكرة أن االحتالل ليس سيئًا بالدرجة التي نتصورها ،بل من املمكن أن يكون نعم ًة
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رضوري لتقدم التاريخ .ويستمر بذكر محاسن ومزايا وإيجابيات
وأم ًرا إيجاب ًيا ومنفع ًة ،وال بد منه ألنه ،كام يعتقد،
ٌ
قيام إرسائيل يف املنطقة ،وما تغري من أحوال املنطقة بعد قيامها ،بل وألبعد من ذلك يطلب ويحث عىل الدفاع عن
إرسائيل.
ثم يتكلم عن الجوهر الحقيقي للعالقة الحميمة بني أمريكا وإرسائيل وينفي ما هو شائ ٌع دامئًا عن أن أمريكا تقوم
سطحي وال يهم يف يشء،
بحامية إرسائيل ودعمها من أجل مصالحها واسترياتيجياتها فيها ،فهذا الكالم حسب رأيه
ٌ
ويلوح بأن التقنية هي الرس ،فأمريكا من أجل أن تكون أعظم أ ّم ٍة يف التاريخ ،البد لها من االستمرار بالتحديث
وإرسائيل بتقدمها وتقنيتها و ِعلميتها هي رمز وجوهر هذا التحديث .ويتحدث بطريق ٍة مختلف ٍة وملفت ٍة ومدهش ٍة
عن املقدار الحقيقي واملتفاوت لتأثري الدول يف العامل ،فبعضها باقتصاده ميثل ثلث اقتصاد العامل والبعض اآلخر ال
ميثّل شيئًا ،وال نعلم ما هي مشكلة الكاتب مع فلسطني ،فهو يستمر مبهاجمتها والوقوف مع إرسائيل ودعم سياساتها
وسياسات داعميها ،وله الحق يف تأييد من شاء ،ولكنه بعد ذلك يقول كال ًما حقيق ًيا ج ًدا يتعلق بعدم فعالية جمعية
األمم املتحدة وقراراتها البالية.
ونالحظ تناقض الكاتب مع نفسه من خالل قراءتنا للفقرة األوىل من صفحة ( )87من الكتاب ،وبعد قراءتنا لجميع
الصفحات السابقة من الكتاب ومقارنة الكالم واألفكار الواردة ،فهو يدعو تار ًة لالستسالم إلرسائيل وتار ًة يدعو لقتالها
من أجل اسرتجاع األرض وهو بذلك يعرتف تلقائ ًيا مبلكية الفلسطينيني لألرض.
صحيح ،فالقانون الدويل ما هو إال ترجم ٌة لحقائق توازن القوى العاملية ،فالقوة هي املرجعية
وبالفعل فكالمه
ٌ
رشعي.
رشعي دول ًيا أو غري ّ
الوحيدة لكل ما هو ٌ
ٌ
مشوق حقًا لكرثة األفكار الجديدة الواردة فيه والتي تجرب القراء عىل مواصلة القراءة واالطالع بانتباه
إن الكتاب
ٍ
شديد عىل ما يقوله الكاتب .ويستمر بكالمه عن منظمة األمم املتحدة وكيف أصبحت بالي ًة ال تنفع يف يشء ،ويدعو
لحلها وليعم العامل نظا ٌم جدي ٌد يتمثل يف وجود حكوم ٍة عاملي ٍة مركزي ٍة شامل ٍة تضبط األمور وتتكفل بوضع وقيادة
رؤي ٍة مستقبلي ٍة شاملة .ويظن الكاتب بأنه يف مكانٍ يسمح له بتحديد ووضع القوانني التي تضبط سري العامل فيتحفنا
بتصوراته وتخيالته عن مستقبل وقوانني العامل واألمم املتحدة ،ويعطينا الخطوط العريضة التي ترسم مالمح اقتصاد
العامل الجديد ،ويدعو ألن تكون اإلدارة الجديدة للعامل عىل يد القوى السليكونية (التكنولوجية) األفضل يف العامل
(أمريكا) .يتكلم الكاتب عن شبه األوضاع السياسية باألوضاع الثقافية يف بالدنا املنكوبة ،ويتحدث أكرث عن أمريكا
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ووضعها السيادي ،باق ًيا ثابتًا عىل أن املستوى التقني للدولة هو ما يحدد مكانتها يف العامل ،ويتكلم عن االنتامءات
الشائعة يف املنطقة ،وهي الدين والوطن والقومية وغريها ،ويعري الوطنية ليبينها بشكلها الحقيقي العفن ،ويرضب
أمثل ًة عىل ذلك .فريى محفوظ أن االنتامءات إمنا هي رس النكبات واملشاكل ،ألنه يتم استغاللها ملصلحة املرتزقني،
يوضح لنا كيف أن الشعوب والحكام العرب بعيدون كل البعد عن الخيارات
وتساعد عىل التخلف ال التقدم .ثم ّ
والقرارت الصحيحة فهم يستمرون بارتكاب األخطاء تلو األخطاء وال ينفكون يتوقفون عن كوارثهم ،وبالتايل يستمرون
يف تلقي الهزائم .ويورد بعدها فكر ًة قوي ًة رضوري ًة للتقدم والتطور ،أال وهي التحول للتفكري العقالين التنموي واالبتعاد
عن الشعارات واالبتعاد عن االتجار يف السياسة ،واالهتامم أكرث باألوضاع االقتصادية والناتج اإلجاميل ورفاهية أهل
البلد .وينهي جزءه الثاين هذا بالكالم والدعوة إىل التوجه لالقتصاد ألنه هو السبيل للتوحد والتقدم والتطور.
يأيت الكاتب عىل جزئه الثالث من الكتاب والذي يتناول فيه االقتصاد كمحور حديثه ،فيتناول الكاتب عد ًدا من
األحداث التاريخية من القرن املايض ويتكلم عنها من وجهة نظره ،وبالرغم من أن هذه األحداث قريب ٌة إال أنه ال
ميكننا دعمه وتأييده أو رفض كالمه عن هذه األحداث ،ألننا مل نعارصها ومل نكن قريبني منها عىل األقل كام هو ،فنحن
لسنا متأكدين من الظروف التاريخية التي حدثت فيها تلك األحداث .ثم يتناول محفوظ موضوع القومية العربية
وهدام للحضارة .باختصار ،ما يطمح له
رجعي
وكيف أنها تحولت من مصطل ٍح ومنه ٍج حدايث تقدمي نبيلٍ إىل يش ٍء
ٍ
ٍّ
يغي العرب تفكريهم ،أن يراجعوا مبادئهم وأولوياتهم ،أن
الكاتب هو أن ّ
يُرجعوا مكانتهم يف العامل ،أن يلحقوا بركب األمم التكنولوجية واملتقدمة،
وهذا الصحيح ،فهو ال يطلب سوى األمر الرضوري من أجل االستمرار يف
هذا العامل.
ويبدأ الكاتب بعد ذلك بالحديث عن اإلصالح االقتصادي وجوهره
ومتطلباته .ويق ّدم لنا رؤيته الخاصة عن مظاهر االقتصاد املرصي إبان
االحتالل اإلنجليزي ،فتأميم قناة السويس يف نظره ما هو إال رسق ٌة حسب
وجهة نظره ،أما القضية الفلسطينية فهي سبب األوضاع االقتصادية
املرتدية للمنطقة ،ويدعو إللغاء الرضائب والجامرك والحرية اإلقتصادية
وكذا؛ وبامللخص هو يق ّدم لنا رؤيته للطريقة االقتصادية الفاعلة .وما
ٍ
أحداث قضت بالتدريج عىل كل عملٍ يق ّرب مرص من
ييل ذلك من
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الحداثة .فـ “الثورات” ما هي إال هوجاتٌ قضت عىل مصري مرص االقتصادي ،وكيف كان البعض يستغل تلك األوضاع
رصا بدل االعرتاف بالهزمية ،وكل ذلك عىل حساب مصلحة
ملصلحته الشخصية ،وكيف يح ّورون الواقع ليصبح ن ً
الشعوب .ويستطرد الكاتب للحديث عن موضوع املثقفني واملفكرين العرب وخاص ًة السعوديني والذين يحاولون
إلحاق مجتمعاتهم بالحركة التقدمية يف العامل ،وكيف يرتبط ذلك باالقتصاد ،ونستمر مبالحظة نظرته الخاصة لالحتالل
فيوضح فكرة أن االحتالل يسعى لتنمية وتطوير البلد الواقع تحت احتالله ،مع أنه يف الواقع كلنا نعلم
واالستقاللّ ،
أن أهداف االحتالل الحقيقية ال تتعدى كونها ملصلحته الخاصة عىل حساب األرض والشعب الواقعني تحت االحتالل.
فاالستقالل كام يقول هو غلط ٌة إسترياتيجية قومية.
يستمر الكاتب يف هجومه عىل الوطنية واالستقالل ،والثبات عىل موقفه ورأيه القائل بأن العامل األول يجب أن يحكم
العامل الثالث ،وهذا الخيار هو الوحيد املطروح واملناسب من أجل تطور وتقدم العامل (وهو بذلك وبطريق ٍة أخرى
يدعو إىل حرمان العامل الثالث من أي فرص ٍة لتطوير نفسه ومحاولة اللحاق بالدول املتقدمة ،ولكن لنفكر مل ًّيا باألمر،
معظم الدول التي كانت واقع ًة تحت االحتالل وأخذت فرص ًة لها بعد االستقالل ،هل متكنت بالفعل من اللحاق بركب
اتيجي
التكنولوجيا؟ أم أنها أضاعت تلك الفرص؟ وهذا ما يل ّمح إليه الكاتب يف كتابه بأن االستقالل هو خطأٌ اسرت ُّ
وفكر ٌة محكو ٌم عليها بالفشل).
ومع أن هذا الجزء من الكتاب يتعلق باملوضوع االقتصادي ،إال أن الكاتب يستمر يف اتجاهه للكالم يف السياسة ،ويعلّق
ٍ
أحداث سلبي ٍة باملجمل .ويتناول كث ًريا القضية الفلسطينية ويف هذه املرة يخري
عىل ما حدث بعد استقالل مرص من
الفلسطينيني بني اثنني ،إما االستسالم وإما اإلبادة وال حل وسط بينهام .ويتحدث عن االستقالل األمرييك عن اململكة
اإلنجليزية ،ويصفه بأنه االستقالل الوحيد الصحيح دون باقي االستقالالت األخرى يف العامل .ويستمر يف م ْدحها يف
فعل والخارج عن العادة ،فقوله
كالمه التايل (وكلنا نعرف أنها جدير ٌة باملدح والثناء) ،ولكنه يستمر بكالمه الغريب ً
بأن التاريخ عب ٌء وقوله بأن فرنسا متخلف ٌة ومن دول العامل الثالث وقوله بأن أمريكا تعدت مرحلة الدميوقراطية
إىل مرحل ٍة أصبحت فيها كاألدغال ،ليس بالكالم الشائع والصادر من عقول الساسة واالقتصاديني واملفكرين والكتّاب
صحيح بأن االستقالل
كل من الدول املستعمرة ،وكالمه
اآلخرين .ويتحدث عن االستعامر يف املايض وتفاوت أهداف ٍّ
ٌ
الزم وال يفيد يف يشء.
الفلسطيني غري ٍ
أما مرص فكان يجب عليها االنضامم للحلف االقتصادي الرتيك اإلرسائييل ،ولكنها يف ٍ
وقت آخر  -باإلضافة إىل رفض
ذلك -قامت بقطع طريق الطاقة عن الحضارة يف عام  ،1973أما أوروبا فهي إىل حافة الهاوية حتى لو اتجهت لليمني،
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فام بني عىل باطلٍ فهو باطل .والعمل الصحيح الوحيد هو االتحاد مع أمريكا ،أما بخصوص املوارد فهي ملن يستحقها
بالعمل الجاد والتقنية التي ميلكها ،واألدوات التي يستخدمها مع هذه املوارد ،فاالستعامر منطقي واملستعمر أحق
باألرض واملوارد من السكان األصليني لألرض ،واملقياس الوحيد لألحقية باملوارد الطبيعية هو االجتهاد والتحديث
والفكر الخالق.
قليل عن األوضاع االقتصادية املرصية ،ويتحدث عن موقفه من توقيعها عىل بعض االتفاقيات
ويتكلم الكاتب ً
ويعب عن كسل الشعب املرصي الذي يراه ُمستهلكًا غري منت ٍج ومؤم ًنا
االقتصادية العاملية ،كاتفاقية جات (ّ .)GATT
عم يشبه (منط الحياة) االقتصادي ملرص ،وطريقة مرص يف العيش .ويف ّرق ويقارن بني
بالخرافة والخوارق .ويتحدث ّ
بعض حكام مرص وما فعلوه بعد وصولهم للحكم .أما التحديث والنهضة فيحتاجان إىل قو ٍة مييني ٍة قد تقرتن بالعسكر.
وينهي الكاتب الجزء الثالث من الكتاب بالدعوة إىل االقتصاد الحر من أجل مجاراة العامل.
ثم يخلص الكاتب إىل جزئه األخري من الكتاب (الخالصة) ليقدم لنا فيها خالصة كل ما ورد ،وتوقعاته ملستقبل هذه
البالد البائس ،حيث يعود للحديث عن أولوية القوة عىل الحق ،وبعد تطبيق قانون داروين يف السياسة متت والدة
إرسائيل يف وسط منطق ٍة متخلفة ،وكلنا نعرف إرسائيل ومواصفاتها الطليعية للحضارة .أما العرب فهم واقفون يف
ٍ
بصفات تجعل من تقدمهم رضبًا من املستحيالت.
مكانهم ال يتزحزحون سوى مبقدار إحسان الغرب لهم ،ويتصفون
أما إرسائيل برأيه فقد سبقت أمريكا يف سباق التقنية العاملي.
ويكاد الكاتب يفقد أمله يف إعادة تأهيل شعوب العامل الثالث (بعد االستقالل) للّحاق بركب الحضارة .ويسهب
تحل بنا بد ًءا من السياسة وانتها ًء باإلقتصاد .بل
الكاتب يف انتقاد العقلية العربية التي تسببت يف كل املشاكل التي ّ
بكالم يجعل كل من يقرأه يقول نعم ،الكاتب عىل حق ،فعنرصيتهم الفارغة واضح ٌة وال تقوم عىل
ويصف تخلفهم ٍ
ٍ
قليل عن بعض الدول ،مثل الصني وما ميكن أن يفعل اقتصادها بها،
مقومات واضحة .ويتخيل ً
أية معطيات عقلٍ أو
وإىل أين قد يقودها .أما الحل لكل هذه املشاكل العاملية هو ثور ٌة ثقافية .إال أن القارئ يندهش كلام تقدم يف قراءة
الكتاب من استمراره يف مهاجمة فرنسا! ملاذا يا ترى؟! فرنسا دول ٌة أوروبي ٌة وليست عربي ًة أو إسالمي ًة! إال أنه يوضح
أسبابه يف جزئه األول من الكتاب.
أما الجينات فهي صاحبة الدور الرئييس يف تقدم األمم وتخلفها ،أما قانون الطبيعة األم فهو الذي يحكم واملستمر
خصوصا اإلسالم ويف ّرق بينه وبني املسيحية يف طريقة كل منهام ،وسبب انتشار
بالتطبيق .ويتطرق يف حديثه لألديان
ً
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كل منهام يف منطقته الحالية .أما أقوى جمل ًة يطالعها القراء حتى اآلن يف الكتاب فهي “املهم هو التطبيق ،املهم
ٍّ
بنظام يطبق نفسه بنفسه ،نظا ٌم يتسق مع طبائع اإلنسان ومع الواقع املوضوعي ،واألهم من كل يش ٍء أن
أن تأيت ٍ
خصوصا اإلسالم هذا
يتسق مع قوانني أ ّمنا الطبيعة” ،ثم يرضب مثال الراعي واملزارع ،وكيف تطبق األديان التوحيدية
ً
املثال ،مام يؤدي إىل عيشهم (املتدينني) عىل تعب ومجهود الغري ،مدركني لنتائج هذا “النظام” االقتصادي البائس.
دم بار ٍد وغبا ٍء
ويتحدث بعد ذلك عمن يبذلون جهودهم من أجل االرتقاء مبكانتهم يف عامل اليوم ،وع ّمن يرفضون بكل ٍ
واثق الدعوة لتبني الحداثة والعلامنية والبناء والتحرر واالنخراط يف العامل الواحد ،فحسب رأيه كل ذلك يعتمد عىل
الجينات .يدلل الكاتب عىل أن الثقافة والهوية مل تعودا من القضايا املهمة كام املايض ،بل املهم اآلن هو القدرة عىل
التكيف مع التقدم والتقنية .أما رأيه ببعض الشعوب مثل الشعوب العربية والشعب الفرنيس فريى هو رضورة إزالتها
ٍ
جينات فيهم متنعهم
من الدنيا ومن الحياة .ويرى فكرة أن ذلك كله فيام يتعلق بهذه الشعوب وكام قلنا سابقًا بسبب
شعوب تتأقلم وتتقدم يوميًا مثل الشعب اليهودي
من التقدم والتكيف ،وينهي هذا الجزء من الكتاب باملقارنة بني
ٍ
شعوب تبقى كام هي عىل مدار السنني والعقود وحتى القرون مثل الشعوب العربية.
وبني
ٍ
ويتبع الكاتب كل ما م ّر من هذا الكتاب بجزئني أخريين ،أولهام التذييل لكل ما م ّر قبله ،وثانيهام املتابعات التي يتكلم
فيها الكاتب عن أطروحات الدراسة املذكورة يف هذا الكتاب،
ويوضح تأثري ِ
الدين املد ّمر
أما التذييل :فيوضح يف بدايته الكاتب ماهية الحضارة ،أو يأمل إيجاد هذا التعريفّ ،
عليها ،أما الثورة الصناعية فكان لها أكرب األثر يف إرساء مبادئ الحريات الفردية واالقتصادية ،عىل عكس العبيد الذين
ال يصلحون لقيادة نفسهم ناهيك عن قيادتهم للعامل .أما الحضارة وحسب رأي الكاتب فقد كانت دو ًما تتجه غربًا
بفعل تأثري الزحف الساموي عليها ،واستقرت حال ًيا يف أمريكا وقد تستقر تال ًيا يف اليابان وريثة أمريكا ،أما وسيلة
الدفاع الالزمة ضد هذا العرق الساموي (العريب واإلسالمي) هي أسلحة الدمار الكيل التي تخلص العامل منهم ولألبد.
ويسرتسل الكاتب يف مدح اليابان واليابانيني وذكر صفاتهم الحسنة املناسبة للشخصيات القيادية .فالحرية االقتصادية
والشخصية يف اليابان مطلقة ،بعكس ما قد يوجد يف جارتها الصني من مراقب ٍة ومنع ،وقد يأيت اليوم الذي تستلم فيه
اليابان من العرقني األنجيل واليهودي دفة قيادة البرشية نحو األمام .وال ندري ملا يتخذ الكاتب من اإلنسانية موقف
العداء ،فبحسب ادعائه اإلنسانية واملوضوعية املطلقة ال تلتقيان وهام ضدان دامئان ،وهذه الحالة تناسب اليابانيني
الباردين ،وهم الذين يجب عليهم يف املستقبل مواجهة قطاع الطرق واملارقني وتخليص العامل منهم ولو باألسلحة
النووية.
ويقسم البرش إىل صنفني حسب تفكري أرسطو ،قس ٌم ميلك املشاعر والعواطف واالنفعاالت وميوج بها ،وقس ٌم آخر
ّ
بال مشاعر وعواطف أو يستطيع التحكم بها ،كام مع العرق األنجيل الذي يستمر الكاتب بتقديسه والعرق اليهودي
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طوال قراءتنا للكتاب.
ونطالع أعزاءنا القراء يف املتابعة األوىل يف الكتاب :يبدأ الكاتب املتابعة األوىل يف الكتاب بالحديث عن انهيار موقع
اإلنرتنت الخاص بحزب الله اللبناين ،ويذكر أشياء عن االحتالل السوري للبنان ،ويذكر فضل الربمجة اإلرسائيلية عىل
تعريب الكمبيوتر وبرمجياته ،فالعرب ما زالت مستوياتهم ضعيف ًة يف الكمبيوتر وعلومه وتقنياته .ويتكلم بعد ذلك
عم حصل ملوقع حركة حامس ،ويتكلم عن اإلعالم العريب يف الغرب ،وعن القدرات التقنية اإلرسائيلية يف املجالني
ّ
ويوضح طريقة فهم اإلعالميني العرب الخاطئة لألمور ،فأوروبا قد
الربمجي والنووي .ويعود لإلعالم العريب يف أوروبا ّ
تتعرض لبعض االعتداءات عىل القيم والحضارة والتاريخ .ولسنا مدركني لألسباب التي تدفع الكاتب للهجوم عىل قناة
ال يب يب يس العربية يف بداية العقد املايض ،وقد يتطلب هذا من ٍ
بحث خارج نطاق هذا الكتاب ،مثل زيارة املواقع
اإللكرتونية التي يشري إليها الكاتب يف ثنايا صفحات الكتاب .وعندما يصل القراء األعزاء للصفحة ( )158من الكتاب،
توضح وتلخص كل ما ورد قبلها يف هذا الكتاب ،ويطلعون عىل وجهة نظر الكاتب
يصطدمون بالفقرة الثانية التي ّ
بشكلٍ واض ٍح للغاية .وينتقل يف هجومه هذه املرة إىل بشار األسد ووالده وسياستهام .وميجد دور إرسائيل يف الريادة
التقنية العاملية وفضلها عىل اللغة العربية يف مجاالت الكمبيوتر ،وخالل حديثه هذا يتناول الكاتب أحد الكتب ألحد
خصوصا ما يتعلق بالتقنية وإرسائيل ويخرب الكاتب
الكتّاب أو املثقفني العرب ،ويناقش بعض ما جاء فيه ويرد عليه،
ً
القراء مبا يريده من تحديد موقفنا تجاه الدين ،ونبذ املقدسات ،والتبعية للعلم والتقنية ،فالِدين هو أحد عوامل
التخلف التي تجهض املرشوع الحدايث ،وخيارنا الوحيد هو الدفع بتخلف الدين ،وال مزيد من ذكر آثار األديان عىل
األمم والحضارات ،وتال ًيا علينا أن نوجه أنظارنا نحو الذكاء الصناعي ،وحسب رأي الكاتب فالقومية العربية والعلامنية
ال تلتقيان.
ولقناة  MTVاألمريكية األصل قص ٌة قصري ٌة أخرى يرويها لنا الكاتب ،وكذلك قص ٌة أخرى عن اإلعالم العريب املوجه
لغري العرب ،ويربط ذلك بالدميوقراطية وحقوق اإلنسان ،أما املطلوب من اإلعالم العريب هو زيادة مهنيته وحقيقته
ووجهته .وعىل خالف ذلك فهو يدعونا للنظر إىل إذاعة صوت أمريكا العربية التي تحولت فيام بعد إىل راديو سوا،
ٍ
وسمعيات مفيدة ،وملن هام مو ّجهان! عىل عكس بعض املؤسسات اإلعالمية العربية
وللنظر إىل ما يقدمان من برامج
التحريضية .ثم يأيت عىل قناة العربية التي تعاكس قناة الجزيرة.
ثم يرضب لنا الكاتب مثالً عىل مدى غباء “املثقفني العرب” يف بديهيات العلوم األخرى ،ويتهم العرب بالجهالة
العلمية يف حياتهم ،وينهي هذه املتابعة األوىل من الكتاب بتبيان توقعه ملستقبل العلوم والتقنية عند العرب.
66

العرب ومستقبل الثقافات القومية

مدحت محفوظ

يبدأ مدحت محفوظ متابعته الثانية يف الكتاب بالحديث باللهجة العامية ،عن محمد حسنني هيكل (شخصي ٌة مرصي ُة
من القرن املايض) ،بطريق ٍة هجومي ٍة نقدي ٍة الذعة ،وينتقد طريقته اإلعالمية ،ورؤيته لكيف يجب أن يكون التعامل
العريب األمرييك ،ويورد يف نفس السياق كالمه ورأيه عن قوة الكلمة (تب ًعا ملا يقدمه هيكل ،أال وهو الكلمة ،ومدى
تأثريها) ،أما التأثري الحقيقي فيكون من خالل اإلتيان بثور ٍة صناعي ٍة أو إلكرتونية أو هندس ٍة نانوية ،إىل آخره من
فعل الخروج من دائرة التبعية إىل دائرة املتبوعني ،وتحصل عىل الرثوة والسلطة والقوة املؤثرة
األمثلة ،وهكذا تستطيع ً
ويحرتمك كل العامل .وحتى عىل املستوى الفردي ال عىل مستوى الشعوب فقط ،عىل اإلنسان أن يحاول دامئًا الخروج
من دائرة التبعية إىل دائرة الحرية (حتى يف موضوع العمل) .وهاتان الطريقتان املتوفرتان للعيش يف العامل ،عني الس ّيد
أو عني العبد .والسياسة التي يدعو لها هيكل هي سياسة كيد النساء حيث ال مواجه ٌة رصيح ٌة أب ًدا وإمنا أسلوب
الضعيف لالنتقام وتحقيق أهدافه .ويتضح من كل هذا أن الكاتب حدد موقفه من الرشق والغرب فانحاز للغرب.
ثم يربط الكاتب بني حديث هيكل عن التاريخ ،وفيلم لورانس العرب والفكرة التي جاء بها الفيلم ،ويتكرر الكالم يف أكرث
من موضعٍ ،ومييل الكاتب أحيانًا كثري ًة الستخدام اللهجة املرصية
وكتاب
يف كالمه .ثم يرِد يف السياق كال ٌم عمن يس ّمى كالوسفيتز
ٌ
أشخاص مثل
خاص به ،يعتربه الكاتب مصد ًرا للطرق التي يتّبعها
ٌ
ٌ
بشّ ار األسد .وينتهي من فقرته بربط الحرب والسياسة واالقتصاد
والتقنية ببعضها.
ٍ
جديد عىل محمد حسنني هيكل ،وعن
ويستأنف هجومه من
إحدى حلقات برنامجه (مع هيكل) الذي بثته الجزيرة يف العقد
املايض ،ورمبا مستم ٌر إىل اآلن ،ويقوم محفوظ بطرح وجهة
ٍ
وحلقات أخرى .ويروي الكاتب
عم ورد يف تلك الحلقة
نظره ّ
قص ًة مخترص ًة ج ًدا عن البنك األهيل املرصي ثم يعود للحلقة
التلفزيونية آنفة الذكر ،ويوضح العالقة بني الذهب والنقد بشكلٍ
مخترص ،ومع ذلك يستمر بكالمه عن األحداث املالية املتعلقة
مبرص وبعض البنوك يف القرن املايض ،ويديل بوجهة نظره يف
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كل ذلك ،ويتنقل من موضو ٍع ملوضوع (مواضيع اقتصادي ٍة
وسياسي ٍة وغريها خاصة مبرص ،وبالتايل ميكن للقراء غري املهتمني
مبرص وأحوالها يف القرن املايض تجاهل هذا الجزء من الكتاب
من صفحة  184وحتى صفحة .)195
ويتحول بهجومه هذه املرة إىل بشّ ار األسد وحسن نرصالله،
ويدعو ويكرر كالمه لالنضامم إىل التيار الحدايث والتقني (أي
اتباع أمريكا وإرسائيل) ،ومبع ًنى آخر نبذ املفاهيم “العربجية”
والقومية والسري مع “الجلوبة” وتيار االقتصاد العاملي .وبالتايل
أيضا ،يجب عىل العرب أن يتامشوا مع قوانني الطبيعة القاضية بالتطور والداعمة لطريقة التقنية عىل
وكام ورد سابقًا ً
حساب طريقة الثقافة والتاريخ والعزة والكرامة .وينهي الكاتب متابعته هذه برسال ٍة لإلعالميني العرب بالتوقف عن
الكذب والتلفيق والحديث يف ما ال يعلمون.
أما يف املتابعة األخرية من هذا الكتاب فيعرب املفكر عن تساؤالته الداخلية ،فهل ستبقى أمريكا قادر ًة عىل حمل مشعل
الحضارة ٍ
لوقت أطول؟ أم ستسلمه ألم ٍة أخرى أكرث حز ًما كاليابان؟ ويذكر الكاتب مؤهالت اليابان لوضعها يف هذه
املكانة املهيبة ،ويسرتسل يف مدحها التشديد عىل أهليتها لقيادة العامل بعد أمريكا .مع ذكر بعض الدول التي تساهم
يف إفساد وشد العامل نحو عصور الظالم مثل فرنسا والصني وإيران وغريها .وينهي الكاتب الجزء األخري من الكتاب
بالدعوة إىل تشكيل حكوم ٍة عاملي ٍة واحد ٍة ضارب ٍة بوسع ذراعها العسكري استخدام القوة الكافية كلام اقتىض الحال.
ٍ
ٍ
ٍ
ومعلومات
وأبحاث
ملقاالت
ويف النهاية ال يسعنا إال القول بأن هذا الكتاب ليس كتابًا بكل معنى الكلمة ،بل هو تجمي ٌع
كتاب فري ٌد من نوعه ويخرج صاحبه فيه
نُرشت عىل أحد مواقع اإلنرتنت للكاتب واملفكر مدحت محفوظ ،وهو ٌ
عن املألوف حتى للكثري من الالدينيني العرب ،فهو جري ٌء وصاد ٌم بأفكاره ،ويومض الكثري من األفكار الجديدة امللفتة
معارض بشد ٍة ملعظم ما جاء يف
للنظر ،وعىل قارئه الحكم عليه بحيادي ٍة وموضوعية ،وللعلم فإن كاتب هذا التلخيص
ٌ
هذا الكتاب ،مع االلتزام التام بالحيادية واملوضوعية يف عمل التلخيص الالزم ،وللقراء سلطة الحكم النهايئ عىل ذلك.
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طائر حر

تأسست الديانة الرائيلية عىل يد كلود فوريلون (رائيل)  -صحفي سيار ٍ
ات رياضي ٍة وسائق اختبا ٍر سابق  -يف باريس،
فرنسا عام 1974م.
يف هذا العام نرش رائيل كتابه األول بعنوان (الكتاب الذي يقول الحقيقة) ،ويف هذا الكتاب يرشح لنا كيف كان له أول
لقا ٍء بالخالقني (خالقو الحياة عىل األرض ).
ֹלהים) وهو نفس االسم الذي س ّموا به أنفسهم يف رسالتهم إىل
الذين أعطاهم اسم “إلوهيم”  Elohimبالعربيةֱ :א ִ
الرسول موىس ،فبينام ت ُرجِمت الكلمة خطأً إىل الله أو اإلله ،إال أنها مذكور ٌة رصاح ًة بصيغة الجمع( )1يف العهد القديم يف
أكرث من موضعٍ نذكر منها سفر صموئيل األول  28:13وسفر التكوين20:13
 -1نهاية الكلمة بـ  -يْم -تدل عىل الجمع املذكر يف العربية.
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وتقني
علمي
ٍّ
«منذ زمنٍ بعيد ،عىل كوكبنا النايئ ،وصل الناس إىل مست ًوى ٍّ
شبي ٍه مبا ستصلون إليه قريبًا .فبدأوا يصنعون أنوا ًعا بدائي ًة من الحياة،
()2
خاليا ح ّية يف األنابيب».
فيام ييل مقدم ٌة توصيفي ٌة عىل لسان ٍ
وطني يف الحركة الرائيلية:
مرشد
ٍّ
“يرشح رائيل ،املؤسس والزعيم الروحي للحركة الرائيلية ،يف كتابه
«التصميم الذيك» أنه يف  13ديسمرب/كانون األول من عام  ،1973التقى
بإنسانٍ أىت من خارج األرض ،والذي ق ّدم له رسال ًة ذات أهمي ٍة قصوى
للبرشية .وفيام ييل موج ٌز لهذه الرسالة:

رمز الرائيلية (السفاستيكا )Swastika
الحياة عىل األرض ليست نتيج ًة لتطو ٍر عشوايئ ،وال عملٍ إلل ٍه خارق ،بل ميثل الال نهاية يف الزمكان ,الرمز يف
خلق متع ّمد ،وذلك من خالل هندسة الحامض النووي ،تم ذلك من الرائيلية ليس له أي مدلول سيايس أو
هو ٌ
ِقبل علام ٍء متقدمون ج ًدا .والذين قد خلقوا البرش حرف ًيا «عىل صورتهم» ديني وال عالقة له باليهودية أو النازية.
 ما ميكن أن يُطلق عليه «الخلق العلمي» ،وتشري معظهم الدياناتإىل أعامل هؤالء العلامء .فكلمة «إيلوهيم» تعني «أولئك الذين أتوا
من السامء» بصيغة الجمع بالعربية القدمية ومفردها إيلوها ويقابلها يف
العربية (اللهم).
معظم ثقافات الشعوب األصلية يف جميع أنحاء هذا العامل تذكر تلك
«اآللهة» الذين جاءوا من السامء ،ويشمل ذلك بالطبع سكان أفريقيا
وأمريكا وآسيا وأسرتاليا وأوروبا.
لقد تركوا اإلنسانية تتقدم بشكلٍ مستقل ،ولقد حافظ اإليلوهيم عىل
دائم معهم من خالل إرسالهم األنبياء (مبا يف ذلك بوذا،
اتصا ٍل
تاريخي ٍ
ٍ
حكم لتلقي
موىس ،عيىس ،محمد ،إلخ) ،والذين تم اختيارهم بشكلٍ ُم ٍ
تعاليمهم من اإليلوهيم.
كان دور هؤالء األنبياء هو توجيه اإلنسانية للخري ،مع رسال ٍة مالمئ ٍة
للثقافة ومستوى الفهم السائد آنذاك .أما اآلن «فقد انتهى زمن اإلميان»،
وجاء زمن الوعي والفهم.
 -2من كتاب التصميم الذيك.
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مستوى ٍ
كاف من الفهم العلمي ،سنكون قادرين عىل
مبجرد أن وصلنا إىل
ً
مستقبل؛ فنقوم بخلق
ً
التعرف عىل اإليلوهيم خالقينا ،بل وسنفعل اليشء ذاته
كوكب آخر! وهكذا تستمر دورة الحياة األبدية.
الحياة عىل
ٍ
حقيق ًة لقد بدأ علامء األرض ذلك بالفعل اآلن ،وهناك نتائج مدهش ٌة لتجارب
علامء البيولوجيا التخليقية اآلن يف إطار الحياة املُخلّقة معمل ًيا (البيوكيميايئ
كريغ فنرت  Craig Venterوفريقه ،والبيولوجي جورج ترشش) George.
 Churchوغريهم.
يُذكر أن عامل البيولوجيا التطورية ريتشارد داوكنز  Richard Dawkinsيفرتض
قائل« :ومن املمكن أنه يف ٍ
وقت مىض ،قد تطورت حضار ٌة ما
ذلك كاحتام ٍل ً
يف مكانٍ من الكون ،رمبا بطريق ٍة داروينية أخرى ،ورمبا قد تطورت تقنياتهم
متقدم ج ًدا ،فقاموا بتصميم شكلٍ من أشكال الحياة وبذرته عىل األرض،
ملست ًوى
ٍ
وأعتقد أنه إذا نظرنا إىل تفاصيل الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية فقد
نجد توقيعا ملصمم ما»( --املصدر :الوثائقي «مطرودون :ال يسمح بالذكاء»()3
ٍ
ً
ُ
ولقد طرح العاملان الروسيان ڤالدميري رشباك  Vladimir Cherbakومكسيم
ماكوكوڤ  Maxim A. Makukovيف ورقتهام العلمية املنشورة عام 2013
ات رياضي ٍة تكشف عن مجموع ٍة متكامل ٍة من ٍ
أدل ًة عىل وجود تشفري ٍ
أمناط
حسابي ٍة وأيديوغرافية ( ُمخطط فكري) بداخل تركيب الحامض النووي ،نُظِّمت
بلغ ٍة ترميزي ٍة عىل غرار لغات برمجة الحواسيب ،األمر الذي بات ُمتع ّذ ًرا للغاية
تفسريه عرب مسار التطور التقليدي ،كام تشري النظريات الكالسيكية.
البداية تكون هكذا .اآلن وقد دخلت البرشية عرص العلم ،فقد طلب اإليلوهيم
من رائيل نرش رسالتهم يف جميع أنحاء العامل ،وبناء سفار ٍة الستقبالهم بشكلٍ
رسمي لرغبتهم يف الظهور لإلنسان“ .
ٍّ
انتهت املقدمة التعريفية.
إليكم اآلن بعض األسئلة الشائعة عن الديانة الرائيلية وإجاباتها منقول ًة من
املوقع الرسمي للحركة:
 Expelled: No Intelligence Allowed -3انتاج عام .2008
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س :من الذي خلق اإليلوهيم؟
ج :إذا كنا نؤمن بالله ،فإننا قد نسأل« :من الذي خلق الله» وإذا كنا نؤمن بالتطور و«االنفجار الكبري» فإننا قد نسأل
«من أين جاءت املادة والطاقة اللتان نشأ عنهام االنفجار الكبري».
بالنسبة لإليلوهيم ,فإنهم قد ُخلقوا من ِقبَل ٍ
أناس أتوا من السامء وخالقوهم كذلك باملثل ,إنها دور ُة ال نهائي ٌة من
كوكب آخر ليك يع ّمروه.
أيضا سيذهبون إىل
ٍ
الحياة .ويو ًما ما فإن علامء األرض ً
س :ملاذا يريدون سفارة؟
ج :إنهم ليسوا بغزاة .لقد أظهروا رغبتهم يف أن يأتوا إلينا ،لكنهم يحرتمون اختيارنا بأن نقول ال .واألمر ٌ
مرتوك لنا ليك
أقل ما ميكننا القيام به.
ندعوهم ،ودعوتنا لهم هي تلك السفارة .هذا ّ
مرغوب فيه لَمن
رسمي بهم فإن هبوطًا غري معلنٍ وغري
وترحيب
جوي ح ٍر
ٍ
ٍ
إنه من دون وجود سفار ٍة محايد ٍة ومجا ٍل ٍ
ٍّ
ٍ
عواقب وخيم ٌة عىل مستوى العامل أجمع .كام
انعكاسات سياسي ٍة واقتصادي ٍة واجتامعي ٍة هائل ٍة لها
شأنه أن يؤدي إىل
ُ
أنهم كذلك ال يرغبون يف تأييد أي حكوم ٍة أو ديان ٍة أو عقيد ٍة غري تلك الفلسفة الرائيلية ،وذلك عن طريق االتصال بأية
أول .وبالتايل فإنهم لن يأتوا إال عندما نبني سفارتهم ،وهذا هو حبهم واحرتامهم لنا .لقد أنشأ رائيل
مؤسس ٍة أخرى ً
الحركة الرائيلية متب ًعا تعليامتهم ،وهي منظم ٌة ال تهدف إىل الربح وإمنا لجمع كل هؤالء الذين يرغبون باملساعدة سويًا
وهي منظم ٌة مفتوح ٌة متا ًما مل يتم إنشاؤها بغرض اإلقناع وإمنا إلعالم أولئك الذين يرغبون يف املساعدة والسامح لهم
باالنضامم إليها أو االنسحاب منها يف أي ٍ
اتب عىل اإلطالق ،
وقت يرغبون .وال يتسلم أي عض ٍو من أعضاء الحركة أي ر ٍ
مبا يف ذلك رائيل نفسه.
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ٍ
عندئذ سيكون لدينا الربهان الذي يؤيد ادعاءات رائيل؟
س :ملاذا ال يظهرون عالني ًة للناس،
ج :امنح نفسك دقيق ًة لتتخيل هذا السيناريو ،لو أن تلك القدرة الخارقة وغري املرئية حتى اآلن ،والتي ت ّدعي مسؤوليتها
عن وجودنا قد ظهرت فجأ ًة للعيان عىل كوكب األرض أو يف سامئه .تخيل أن ذلك يجري عىل سفينة فضا ٍء قادم ٍة من
ٍ
لشخصيات مثل اإلنسان تنزل من سفن فضاء؟ من املرجح
خارج األرض .كيف ستكون ردة فعل الناس لواقع مشاهدتهم
ٍ
تهديدات من قبل الجيش باالنتقام .إنه ملن الرضوري وجود مست ًوى مع ٍني
أنهم سيعتربونهم متطفلني ،مام قد يؤدي إىل
قابل للحدوث بشكلٍ سلمي.
من التفاهم لكال الجانبني قبل أن يكون هذا ً
ولقد ذكر رائيل أن اإليلوهيم لن يق ّدموا أي نو ٍع من» املعجزات» يف محاول ٍة منهم إلقناعنا بدورهم يف نشأتنا كام فعلوا
ٍ
أحداث مذهل ٍة تظهر قوة اإليلوهيم -يف ذلك العرص -فإن معارضة تعاليم
خالل عرص املسيح .وعىل الرغم من وجود
دليل قاطع.
تلك الفلسفة قد أدت بالنهاية إىل صلب املسيح .فلم يُنظَر إىل تلك «املعجزات» عىل أنها ٌ
ومن املهم لنا أن ندرك أن اإليلوهيم ال يسعون إىل أن نعبدهم ،بل يسعون إىل حبّنا لهم ولبعضنا البعض .إنهم يرغبون
كامل ،عىل أمل أن نستطيع أن نتعلم منهم وأن نُسهم يو ًما ما يف ذلك الكم الهائل من املعرفة
فهم ً
م ّنا أن نفهم الحقيقة ً
املوجودة يف الكون ،وبالتايل رفع مستوى الوعي لدى الجميع.
إن هذا لهو زم ٌن مميز ٌ للغاية يف التاريخ ،حيث متكنا من جمع ما يكفي من املعرفة التكنولوجية لفهم آلية وجودنا .عىل
الرغم من أن الرسالة قد نظمت بعبار ٍ
ات بسيط ٍة إال أنها توضح جميع املعلومات األساسية الالزمة لفهم واقع نشأتنا،
أيضا حالة اضطراب كوكبنا يف الوقت الراهن ،وكذلك ما يجب علينا أن نأخذه من نقل ٍة نوعي ٍة يف سبيل الوصول
وتوضح ً
إىل إمكاناتنا كبرش.
عندئذ ،وإذا حان ذلك الوقت ،فإن
اإليلوهيم سيقومون بالفعل بزيارتنا
ٍ
كوكب ميل ٍء
كضيوف مدع ّوين من ِقبل
ٍ
باألشخاص الواعني والذين هم عىل
استعدا ٍد الستقبالهم.
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شخص واح ٌد
س :كيف ميكن للرائيليني أن يؤمنوا مبا يقوله
ٌ
فقط؟
ج :إن كل ما قيل يف كتب رائيل مدعو ٌم من جميع الكتابات
فضل عن العلوم الحديثة.
الدينية واألساطري والتعاليم القدميةً ،
ٍ
ٍ
وكيانات
التصاالت حدثت بني البرش
وإن األدلة عىل وجود آثا ٍر
كوكب آخر لَمن املمكن أن نجدها عىل َم ّر التاريخ يف
من
ٍ
جميع القارات.
وإذا نظرتم إىل كل التطورات العلمية يف مجتمعنا يف الوقت
الحارض ،فإن كل ذلك قد أُعلِن بواسطة رائيل قبل  32عا ًما
بالفعل.
إن الفلسفة الرائيلية تعتمد عىل الفهم وليس عىل اإلميان،
لهذا السبب فإن رائيل نفسه يطلب منك عدم تصديقه عىل
نح ٍو أعمى ،ولكن أن تقوم بنفسك بإجراء البحوث الخاصة بك
ملعرفة ما إذا كانت قطع اللغز تتالءم معك أم ال.
كذلك فإن الرائيلية وتعاليمها تدعو إىل القيم اآلتية :محبة الذات ،الحرية الجسدية ،احرتام الذات ،املساءلة الذاتية،
التعصب
االحرتام املطلق لحق الحياة ،احرتام اآلخرين ،التقاسم ،الجينوقراطية ،السالم العاملي ،النبذ املُطلق للعنف ،ونبذ ّ
القومي.
بعني الخيال أرى السؤال يطل من عينيك ويقف عىل طرف لسانك :هل أنت مؤم ٌن بالرائيلية وتعتقد يف هذا الكالم؟
ال وأعتقد أن املدعو رائيل هذا إن مل يكن كاذبًا عن ٍ
عمد فيام يدعيه فهو عىل األرجح يتعاطى نو ًعا خط ًريا من املهلوسات،
قليل معي وسل نفسك إن كنت من املؤمنني ،يف ماذا يختلف إميان أتباع رائيل وأسبابه عن إميانك وأسبابه؟
لكن فكّر ً
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ﺳﻴﺮة
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ آﻣﻨﺔ

اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ :ﺣﺮب اﻟﻔﺠﺎر وﺗﺤﺎﻟﻒ اﻷﺷﺮاف

ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎب
LA VIE DE MAHOMET
ﺗﺮﺟﻤﺔ واﺧﺮاج:

ﻓﻮزي اﻟﻘﻔﺎز
ﺳﺎرة ﺳﺮﻛﺴﻴﺎن
وأﺳﺮة ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻠﺤﺪﻳﻦ اﻟﻌﺮب
77

ﺣﺮوب اﻟﻔِ َﺠﺎر

إﻻ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻇﻬﺎر ﻗﺪراﺗﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ،
ﺣﻴﻦ اﻧﺪﻟﻌﺖ اﻟﺤﺮب اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ودﻋﺎه أﻋﻤﺎﻣﻪ
ﻟﻴﻘﺎﺗﻞ ﻣﻌﻬﻢ .

أﺗﻘﻦﻣﺤﻤﺪ
ﻓﻨﻮناﻟﻘﺘﺎل
ﻣﻨﺬ رﻳﻌﺎن
ﺷﺒﺎﺑﻪ.

َﺳ ّﻤﻰ اﻟﻌﺮب ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮوب ﺑﺤﺮوب اﻟ ِﻔ َﺠﺎر ،وﻛﺎن ﻟﻬﺎ ُﺣﺮﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ
وﻗﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻜّﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ذي اﻟﻘﻌﺪة
اﻟﺤﺠﺔ وﻣﺤﺮم ورﺟﺐ .
وذي ّ

ﻛﺎن اﻟﻘﺘﺎل ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻬﻮر
ﻣﺤﺮﻣﺎًّ ،اﻻ إذا ﻛﺎن ﺑﻬﺪف
اﻟﻘﺼﺎص .

ﺑﺪأت أﻏﻠﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮوب وﻣﺤﻤﺪ ﻻ ﻳﺰال ﺻﻐﻴﺮاً ،وﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﻏﺎﻟﺒﺄ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻋﻜﺎظ.
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)(1

ﻛﺎن ﺑﺪر ﺑﻦ ﻣﻌﺸﺮ ﻳﺠﻤﻊ اﻟﻨﺎس ﺣﻮﻟﻪ.

ﺗﻘﺪم رﺟ ٌﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻊ ﻳﺤﻤﻞ
ﻗﺒﻞ أن ﻳﻜﻤﻞ ﻛﻼﻣﻪّ ،
ﺳﻴﻔ ًﺎوﻗﻄﻊﺳﺎقاﺑﻦﻣﻌﺸﺮ.

أﻧﺎ أﺷﺮف اﻟﻌﺮب وأرﻓﻌﻬﻢ
ﺧﻴﺮ ﻣﻨﻲ
ﻧﺴﺒﺎً ،وﻣﻦ ّﻳﺪﻋﻲ أﻧﻪ ٌ
ﻓﻠﻴﻮاﺟﻬﻨﻲ.

وﻗﻌﺖ اﻟﺤﺮب اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﻳﻀ ًﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻋﻜﺎظ
ﺷﺎب ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻛﻨﺎﻧﺔ ﻣﺪﻳﻨ ًﺎ ﻟﺘﺎﺟﺮٍة ﻓﻲ
إذ ﻛﺎن ٌ
اﻟﺴﻮق ٍ
ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻛﺒﻴﺮ .

وﺳﻤﺮ رداﺋﻬﺎ ﺑﻤﺴﻤﺎر .
ﻓﺘﺴﻠﻞ ﺧﻠﻔﻬﺎ ّ

وأﺻﺮ
ﻓﺄرادﻫﺎ أن ﺗﻨﺰع ﺣﺠﺎﺑﻬﺎ
ّ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.

ﺣﻴﻦ وﻗﻔﺖ ،ﺗﻌﺎﻟﺖ
ﺿﺤﻜﺎتاﻟﺠﻤﻮعﺳﺎﺧﺮة.
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ﻟﻜﻨﻬﺎ رﻓﻀﺖ.

ﺑﺴﺒﺐﻫﺬهاﻹﻫﺎﻧﻪ ،ﻃﻠﺒﺖ
ﻧﺠﺪة ﻗﺒﻴﻠﺘﻬﺎﺑﻨﻲ ﻋﺎﻣﺮاﻟﺘﻲ ﺑﺪورﻫﺎ
أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﺮبﻋﻠﻰ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺑﻨﻲﻛﻨﺎﻧﺔ.

ﻓﺎﻧﺘﻬﻰ اﻷﻣﺮ ﺑﻘﺘﻞﺑﻌﻀﻬﻢﺑﻌﻀ ًﺎ

أﻣﺎ ﺣﺮب اﻟ ِﻔ َﺠﺎر اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﺒﺐ دﻳﻦ
ّ
ﻷﺣﺪ رﺟﺎل ﺑﻨﻲ ﻛﻨﺎﻧﺔ ﺗﺠﺎه أﺣﺪ رﺟﺎل
ﺑﻨﻲ ﻋﺎﻣﺮ .

اﻧﺘﺸﺮ ﺧﺒﺮ اﻻﻏﺘﻴﺎل ﺑﺴﺮﻋﺔ ،وﻗﺒﻞ اﻟﻈﻬﻴﺮة ﻛﺎن
)(2
اﻟﻔﺮﺳﺎنﻳﺘﻘﺎﺗﻠﻮن.

أﻣﺎ اﻟﺤﺮب اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،ﻓﻜﺎن ﺳﺒﺒﻬﺎ أﺣﺪ رﺟﺎل ﺑﻨﻲ ﻛﻨﺎﻧﺔ
ّ
رﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻫﻮزان ،ﺑﻌﺪ أن
اﻟﺬي ﻗﺘﻞ ﻋﺮوة ،أﺣﺪ ّ
ﻣﻨﻌﻪ ﻋﺮوة ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺎب ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻘﻮاﻓﻞ .

ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻐﻠﺒﺔ ﻟﻬﻮزان ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ .

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺣﺎﻣ ًﻼ ﻗﻮﺳ ًﺎ أﻋﻄﺎه إﻳﺎه
ﺛﻢ دﺧﻞ ٌ
ﻋﻤﻪ اﻟﺰﺑﻴﺮ .
ّ
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ﻣﺎ أن دﺧﻞ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻘﺘﺎل ،ﺣﺘﻰ اﻧﻘﻠﺒﺖ ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ
اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﺎﻧﺘﺼﺎر ﻗﺮﻳﺶ ،أﺛﺒﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮاﻋﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ
ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻳﺠﻤﻊ ﻧﺒﺎل اﻟﻌﺪو وﻳﻌﻴﺪ رﻣﻴﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻟﻴﻘﺘﻠﻬﻢ ﺑﻬﺎ.

اﺳﺘﻤﺮت اﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم ،إﻟﻰ أن
ﻃﻠﺐ أﺣﺪ ﺷﺒﺎب اﻟﻌﺪو اﻟﻬﺪﻧﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ،
اﺗﻔﻘﺖاﻟﻘﺒﻴﻠﺘﺎنﻋﻠﻰاﻟﻬﺪﻧﺔ،وﻗﺎﻣﻮاأﺛﻨﺎءﻫﺎ
ﺑﺪﻓﻦ ﻗﺘﻼﻫﻢ ،وﻗﺎﻣﺖ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﺪﻓﻊ دﻳّﺔ
)(3
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺨﻄﺄ.
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ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻷﺷﺮاف

ﻛﺎن زﻋﻤﺎء ﻗﺮﻳﺶ اﻟﻠﺬﻳﻦ اﻋﺘﺎدوا اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ اﻟﺸﺎم ﻣﻌﺠﺒﻴﻦ
ﻳﻌﻤﺎن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ واﻟﻌﺪل اﻟﻠﺬان ّ

أﺛّﺮت ﺳﻨﻮات اﻟﺤﺮب ﺗﻠﻚ
وﺷﻮﻫﺖ ﺳﻤﻌﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة ّ
ﻗﺮﻳﺶ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ،وﺳﻤﻌﺔ
اﻟﻌﺮب ﻟﺪى ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻣﻢ.

رﻏﻢ ﺻﻐﺮ ﺳﻨﻪ ،ﻗﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻤﺒﺎدرة ﻃﻴﺒﺔ
ﻟﻘﻴﺖ اﺳﺘﺤﺴﺎن اﻟﺠﻤﻴﻊ وﻗﺮروا ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ .

ﻋﻤﻪ
وﻟﻜﻲ ﻳﺘﻔﺎدى ّ
ﺗﻜﺒﺮ زﻋﻤﺎء اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ،ﻃﻠﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻦ ّ
اﻟﺰﺑﻴﺮ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺠﻤﻌﻬﻢ ﺑﻨﻔﺴﻪ ،ﻟﻜﻲ ﻳﻮﻗﻌﻮا اﻟﺴﻼم
وﻳﻮﺣﺪوا ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮب .

ﺗﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺟﺪﻋﺎن ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ
ّ
وﺟﻬﺎء ﻗﺮﻳﺶ وأﻛﺒﺮﻫﻢ ﺳﻨﺎً.

ﻛﺎن ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺠﻮز ﺷﺄ ٌن ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﻮﻣﻪ
ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺷﺮب اﻟﻨﺒﻴﺬ .
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ﻣﻤﺎأﺿﺤﻚ
ّ
اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ

ذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ،ﺑﻌﺪ أن ﺷﺮب ﻟﺤﺪ اﻟﺜﻤﺎﻟﺔ
ﺑﺪأ ﻳﻤﺪ ﻳﺪه ﻣﺤﺎو ًﻻ إﻣﺴﺎك اﻟﻘﻤﺮ.

ﻗﺎم زﻋﻤﺎء اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺑﺈﺑﺮام ﻣﻌﺎﻫﺪة ﺗﻨﺺ
ﻋﻠﻰ وﻗﻒ اﻟﺤﺮب ﺑﻴﻨﻬﻢ ،واﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺿﺪ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﻳﻬﺎﺟﻤﻬﻢ.

ﺑﻌﺪ أن أﻓﺎق ﻣﻦ ﻧﻮﻣﻪ
وﺛﻤﺎﻟﺘﻪ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم
ﻳﺸﺮب
اﻟﺘﺎﻟﻲ أﻗﺴﻢ أﻻّ ّ
ﺑﻌﺪﻫﺎ أﺑﺪًا ﻛﻴﻼﻳُﺴﺨﺮ ﻣﻨﻪ

أن
ﺳﻤﻴﺖ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪة ﺑﺤﻠﻒ اﻟﻔﻀﻮل ،وﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﻨﻮدﻫﺎ ّ
أي ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻺﻋﺘﺪاء أو اﻟﻈﻠﻢ داﺧﻞ أراﺿﻲ
ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻗﺮﻳﺸﻴ ًﺎ أم ﻟﻢ ﻳﻜﻦ.
ﻗﺮﻳﺶ ،ﻳﺠﺐ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ً

ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺤﻠﻒ ﻣﻈﻬﺮًا ﻣﻦ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﺮب ورﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻛﻴﺎن ،ﻳﻀﺎﻫﻲ ﻓﻲ ﻋﻈﻤﺘﻪ اﻷﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺎت اﻟﺘﻲ
)(4
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل واﻟﺠﻨﻮب واﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب.
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( .)1حروب ال ِف َجارِ ،سبب تسميتها ،وشهود محمد لها:

« lقال ابن هشام :فلام بلغ رسول الله صىل الله عليه وسلم أربع عرشة سنة أو خمس عرشة سنة ،فيام حدثني أبو عبيدة النحوي ،عن أيب عمرو بن
العالء ،هاجت حرب الفجار بني قريش ،ومن معهم من كنانة ،وبني قيس عيالن ...قال ابن إسحاق :هاجت حرب الفجار ورسول الله صىل الله عليه وسلم
ابن عرشين سنة .وإمنا سمي يوم الفجار ،مبا استحل هذان الحيان ،كنانة وقيس عيالن ،فيه من املحارم بينهم ...وشهد رسول الله صىل الله عليه وسلم
بعض أيامهم ،أخرجه أعاممه معهم .وقال رسول الله صىل الله عليه وسلم :كنت أنبل عىل أعاممي :أي أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها».

 nالسرية النبوية البن هشام ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب الحلبي وأوالده مبرص ،الطبعة الثانية  1955 -م ،باب حروب الفجار ،الجزء ( ،)1الصفحة
(.)186+184
« lقال :وسميت الفجار ،ألن العرب فجرت فيه ألنه وقع يف الشهر الحرام ...قال :وشهد رسول الله صىل الله عليه وسلم بعض تلك األيام ،أخرجه أعاممه
معهم :أي ويدل له ما تقدم من أنه كان إذا حرض غلبت كنانة وإذا مل يحرض هزمت.»...
 nالسرية الحلبية  -إنسان العيون يف سرية األمني املأمون ،لعيل بن إبراهيم بن أحمد الحلبي ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة الثانية  1427 -هـ،
باب حضوره صىل الله عليه وسلم حرب الفجار ،الجزء ( ،)1الصفحة (.)187+186

( .)2السبب وراء حرب الفجار األوىل والثانية والثالثة والرابعة:

« lوسببه أي هذا الفجار األول أن بدر بن معرش الغفاري كان له مجلس يجلس فيه بسوق عكاظ ويفتخر عىل الناس ،فبسط يوما رجله وقال :أنا أعز
العرب ،فمن زعم أنه أعز مني فليرضبها بالسيف ،فوثب عليه رجل فرضبه بالسيف عىل ركبته فأندرها :أي أسقطها وأزالها ،وقيل جرحه جرحا يسريا .قال
بعضهم :وهو األصح ،فاقتتلوا».
« lوسبب الفجار الثاين أن امرأة من بني عامر كانت جالسة بسوق عكاظ فأطاف بها شاب من قريش من بني كنانة فسألها أن تكشف وجهها فأبت
فجلس خلفها وهي ال تشعر وعقد زيلها بشوكة ،فلام قامت انكشف دبرها فضحك الناس منها فنادت املرأة يا آل عامر ،فثاروا بالسالح ونادى الشاب يا
بني كنانة ،فاقتتلوا».
« lوسبب الفجار الثالث أنه كان لرجل من بني عامر دين عىل رجل من بني كنانة فلواه به :أي مطله فجرت بينهام مخاصمة ،فاقتتل الحيان».
 nالسرية الحلبية  -إنسان العيون يف سرية األمني املأمون ،لعيل بن إبراهيم بن أحمد الحلبي ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة الثانية  1427 -هـ،
باب حضوره صىل الله عليه وسلم حرب الفجار ،الجزء ( ،)1الصفحة (.)185
« lوسبب الفجار الرابع :وكان الذي هاجها أن عروة الرحال بن عتبة بن هوازن ،أجار لطيمة للنعامن ابن املنذر ،فقال له الرباض بن قيس ،أحد بني
ضمرة بن بكر بن عبد مناة ابن كنانة :أتجريها عىل كنانة؟ قال :نعم ،وعىل الخلق (كله) .فخرج فيها عروة الرحال وخرج الرباض يطلب غفلته ،حتى إذا
كان بتيمن ذي طالل بالعالية ،غفل عروة ،فوثب عليه الرباض فقتله ىف الشهر الحرام ،فلذلك سمي الفجار».
 nالسرية النبوية البن هشام ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب الحلبي وأوالده مبرص ،الطبعة الثانية  1955 -م ،باب حروب الفجار ،الجزء ( ،)1الصفحة
(.)185+184

( .)3دور محمد يف حرب الفجار ،ونهاية الحرب:

« lومل ّا بلغ رسول الله صىل الله عليه وسلم أربع أو خمس عرشة سنة ،هاجت حرب الفجار بني قريش وبني قيس ،وشهد رسول الله صىل الله عليه وسلم
أيامها ،وكان ينبل عىل أعاممه وبذلك عرف الحرب ،وعرف الفروسيّة والفت ّوة».
 nالسرية النبوية أليب الحسن الندوي ،دار ابن كثري  -دمشق ،الطبعة :الثانية عرشة  1425 -هـ ،الجزء ( ،)1الصفحة (.)170
« lقال رسول الله صىل الله عليه وسلم قد حرضته (يعني الحرب املذكورة) مع عمومتي ،ورميت فيه بأسهم ،وما أحب أين مل أكن فعلت ،وكان له من
العمر أربع عرشة سنة :أي وهذا الفجار الرابع ...وقال كنت أنبل عىل أعاممي أي أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموه ...ويجوز أن يكون أغلب أحواله صىل
الله عليه وسلم ذلك أي أنه كان ينبل :أي يرد النبل ،فال ينايف أنه رمى يف بعض األوقات بأسهم :أي ويف كالم بعضهم :كان أبو طالب يحرض أيام الفجار:
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أي فجار الرباض ،وكانت أربعة أيام ومعه رسول الله صىل الله عليه وسلم وهو غالم ،فإذا جاء هزمت قيس ...وإذا مل يجئ هو أي يف يوم من تلك األيام
هزمت كنانة ،فقالوا :ال أبا لك ال تغب عنا ففعل ...وذكر فيه أنه صىل الله عليه وسلم طعن أبا براء مالعب األسنة يف تلك الحروب :أي يف بعض تلك األيام،
وأبو براء هذا كان رئيس بني قيس وحامل رايتهم يف تلك الحرب ،والطعن ظاهر يف الرمح محتمل للنبل.»...
« lومكث القتال بينهم أربعة أيام :أي كام تقدم ...قال :وشهد رسول الله صىل الله عليه وسلم بعض تلك األيام ،أخرجه أعاممه معهم :أي ويدل له ما
تقدم من أنه كان إذا حرض غلبت كنانة وإذا مل يحرض هزمت.»...
« lفخرج عتبة بغري إذنه ،فلم يشعر أي يعلم به إال وهو عىل بعري بني الصفني ينادي :يا معرش مرض عالم تفانون؟ فقالت له هوازن :ما تدعو إليه؟ قال:
الصلح الصلح عىل أن ندفع لكم دية قتالكم وتعفوا عن دمائنا ...قالوا :وكيف؟ قال :ندفع لكم رهنا منا إىل أن نويف لكم ذلك ،قالوا :ومن لنا بهذا؟ قال أنا،
قالوا :ومن أنت؟ قال :أنا عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ،فرضيت به هوازن وكنانة وقريش ،ودفعوا إىل هوازن أربعني رجال ...فلام رأت هوازن الرهن يف
أيديهم عفوا عن الدماء وأطلقوهم ،وانقضت حرب الفجار .ويف رواية :وودت قريش قتىل هوازن ،ووضعت الحرب أوزارها».
 nالسرية الحلبية  -إنسان العيون يف سرية األمني املأمون ،لعيل بن إبراهيم بن أحمد الحلبي ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة الثانية  1427 -هـ،
باب حضوره صىل الله عليه وسلم حرب الفجار ،الجزء ( ،)1الصفحة (.)187+186

( .)4قصة حلف الفضول:

« lوالحلف يف األصل :اليمني والعهد؟ وسمي العهد حلفا ألنهم يحلفون عند عقده ...وكون هذا الحلف كان منرصف قريش من حرب الفجار ظاهر يف
أنه كان بعد انقضاء الحرب وقبل مجيء الفريقني للموعد من قابل ،ألن عند مجيئهم من قابل للموعد مل يقع حرب ،إال أن يقال :أطلق عليه حرب باعتبار
أنهم كانوا عازمني عىل املحاربة ،وهذا الحلف كان يف ذي القعدة .وأول من دعا إليه الزبري بن عبد املطلب ...وذلك يف دار عبد الله بن جدعان التيمي،
كان بنو تيم يف حياته كأهل بيت واحد يقوتهم ،وكان يذبح يف داره كل يوم جزورا ،وينادي مناديه :من أراد الشحم واللحم فعليه بدار ابن جدعان ،وكان
يطبخ عنده الفالوذج فيطعمه قريشا».
« lوكان عبد الله بن جدعان ذا رشف وسن ،وإنه من جملة من حرم الخمر عىل نفسه يف الجاهلية أي بعد أن كان بها مغرما .وسبب ذلك أنه سكر ليلة
فصار ميد يده ويقبض عىل ضوء القمر ليمسكه ،فضحك منه جلساؤه ثم أخربوه بذلك حني صحا ،فحلف أن ال يرشبها أب ًدا».
« lفصنع لهم عبد الله بن جدعان طعاما ،وتعاقدوا وتعاهدوا بالله ليكونن مع املظلوم حتى يؤدى إليه حقه ما ّبل بحر صوفة :أي األبد ...ويف رواية:
ظلم ...وسمي بالفضول ،قيل ملا تقدم من أنهم
تحالفوا عىل أن يردوا الفضول عىل أهلها ،وال يقر ظامل عىل مظلوم :أي وحينئذ فاملراد بالفضول ما يؤخذ ً
تحالفوا عىل أن يردوا الفضول عىل أهلها ،وقيل ألنه يشبه حلفا وقع لثالثة من جرهم كل واحد يقال له الفضل ...وعبارة بعضهم :ألن الداعي إليه كان ثالثة
من أرشافهم اسم كل واحد منهم فضل وهم :الفضل بن فضالة ،والفضل بن وداعة ،والفضل بن الحارث ،والضمري يف أرشافهم يتبادر رجوعه إىل قريش،
وهؤالء الثالثة تحالفوا عىل نرصة املظلوم عىل ظامله ،فالفضول جمع الفضل .وقيل ألنهم أي هؤالء الذين تحالفوا كانوا أخرجوا فضول أموالهم لألضياف،
وقيل ألن قريشا قالوا عن هؤالء الذين تحالفوا لقد دخل هؤالء يف فضول من األمر».
 nالسرية الحلبية  -إنسان العيون يف سرية األمني املأمون ،لعيل بن إبراهيم بن أحمد الحلبي ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة الثانية  1427 -هـ،
باب حضوره صىل الله عليه وسلم حرب الفجار ،الجزء ( ،)1الصفحة (.)192+188
« lوالسبب يف هذا الحلف والحامل عليه أ ّن رجال من زبيد قدم مكة ببضاعة ،فاشرتاها منه العاص بن وائل أحد أرشاف قريش ،فحبس عنه حقّه،
بكل ذي مروءة.
بيدي أهل مكة ،واستعان ّ
فاستعدى عليه
الزبيدي أرشاف قريش ،فأبوا أن يعينوا عىل العاص بن وائل ملكانته ،وانتهروه ،واستغاث ال ّز ّ
ّ
وهاجت الغرية يف رجال من ذوي املروءة والفت ّوة ،فاجتمعوا يف دار عبد الله بن جدعان فصنع لهم طعاما ،وتعاقدوا ،وتعاهدوا بالله ،ليكون ّن يدا واحدة
مع املظلوم عىل الظامل ،حتى يؤدي إليه حقّه ،فس ّمت قريش ذلك الحلف (حلف الفضول) وقالوا :لقد دخل هؤالء يف فضل من األمر ،ثم مشوا إىل العاص
الزبيدي ،فدفعوها إليه».
بن وائل ،فانتزعوا منه سلعة
ّ
والسيايس وواقعها ،أ ّن الباعث ألهل الضّ امئر الح ّية
الديني والثقا ّيف
« lويرى املتت ّبع ألوضاع جزيرة العرب بصفة عامة ،ووضع مكّة املكرمة مركز الجزيرة
ّ
ّ
القوي هو القلق من حالة الفوىض
عىل إنشاء هذا الحلف مل يكن حادثة تتعلّق بفرد واحد أو لبعض حقوق مهضومة ألفراد معدودين ،بل كان الباعث
ّ
وعدم الثقة التي كانت تسود مكة وما حولها ،والشعور بالحاجة إىل األمن واالستقرار -خصوصا بعد حرب الفجار -واحرتام الحقوق والكرامات ،وحامية
الغرباء والوافدين إىل مكّة من التجار والص ّناع».
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 nالسرية النبوية أليب الحسن الندوي ،دار ابن كثري  -دمشق ،الطبعة :الثانية عرشة  1425 -هـ ،الجزء ( ،)1الصفحة (.)173+174
« lوإذا كانت تجارة قريش الخارجية قد اتسعت بحيث ضمنت العشائر الغنية التي تشارك فيها ثروة كبرية ،فإن رجال قريش قد حرصوا عىل سالمة
التجارة الداخلية؛ حتى تضمن العشائر التي مل تشارك بصورة قوية يف التجارة الخارجية ما يضمن لها أسباب الرزق يف التجارة الداخلية؛ لذلك وقفوا يف
وجه كل ما من شأنه أن يعطل هذه التجارة أو يحد من نشاطها ،ومن أجل هذا قام حلف الفضول .وكان سببه املبارش أن العاص بن وائل السهمي اشرتى
بضاعة من رجل ميني قدم مكة ،وأىب أن يدفع الثمن ،ولجأ اليمني إىل بطون األحالف فلم تنصفه ،فأدى هذا إىل رد فعل قوي بني البطون القرشية األخرى
التي كانت تعتمد عىل التجارة الداخلية ،ورأت فيه محاولة من العشائر الغنية التي تهيمن عىل التجارة الخارجية نتيجة لرثوتها الواسعة للهيمنة عىل
التجارة الداخلية أيضً ا مبضايقتها للتجار».
« lويذهب بعض املؤرخني إىل أن حلف الفضول إن هو إال امتداد لحلف املطيبني ،عىل اعتبار أن الذين انضموا للحلف هم نفس البطون التي كانت
يف حلف املطيبني ،باستثناء بعض عشائر عبد مناف وهم بنو نوفل وبنو عبد شمس الذين أصبحوا يف ذلك الوقت من العشائر الغنية التي اتخذت جانب
الفريق اآلخر تحقيقًا ملصالحها .3ولكن ال ميكن التسليم بهذا الرأي ،فإن حلف املطيبني عقد لظروف أخرى وهي التنازع عىل املناصب يف مكة ،وكان بنو
عبد مناف ميلكون ناصية الرثوة وناصية التجارة الخارجية؛ فإن عىل يد هاشم بن عبد مناف وإخوته خرجت قريش إىل نطاق التجارة الخارجية ،وإىل
تنظيم القوافل لنقل التجارة بني الجنوب والشامل والرشق والغرب .وهم الذين أجروا االتصاالت الخارجية بالبيزنطيني واألحباش والفرس واليمن .أما حلف
الفضول فتختلف ظروفه ودواعيه كام تختلف ظروف القامئني عليه ،وإن كانوا هم بعض نفس البطون التي اشرتكت يف الحلف األول ,وإذا كان الحلف
األول لتقسيم املناصب؛ فإن الحلف الثاين قام إلقرار العدل واألمن وتدعيم مصالح التجارة الداخلية يف مكة ذاتها».
 nمكة واملدينة يف الجاهلية وعهد الرسول صىل الله عليه وسلم ،أحمد إبراهيم الرشيف ،دار الفكر العريب ،الجزء ( ،)1الصفحة (.)112-110
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https://www.facebook.com/groups/arbangroup/
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رواية
سقوط اإلله

Noha Selem

أنهيـت هـذه الروايـة القصيـرة
العـام الماضـي ،وكنـت قـد
نشرتها في صفحتي على
الفيسـبوك وبعـض المجموعات
المتفاعلـة معها.
ً
أحداثـا لـم يسـبق
خضـت فيهـا
ألحـد مـن العالميـن أن خاضهـا،
ٍ
ٌ
أحـداث غ ّيـرت تاريـخ البشـرية
لألبـد.
أترككـم مـع روايتـي األولـى
«سـقوط اإللـه»
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الفصل السابع  -النار

رش املطلق ،فام هو الرش املطلق إذن؟!»
«إن مل يكن هذا هو ال ّ

زلت أجلس يف خيمتي املخملية
(نهى) :آه ،يا لروعة هذه الشجرة! اآلن بدأت أعرف كل يشء .بدأت أفهم كل يشء .ال ُ
ٍ
تدليس
كذب أو
وأنا أسرتجع كل هذه األحداث .أقرأ أحداث التاريخ كأين عشتُها لحظ ًة بلحظة .أرى الحقائق أخ ًريا بال ٍ
أو خداع.
وصلت إىل هنا.
عانيت كث ًريا يف رحلتك الطويلة عىل كوكب األرض حتى
كم أنت مسك ٌني أيها اإلنسان! لقد
َ
َ
عام
متنيت لو
أمضيت املليار ٍ
ُ
كنت وحي ًدا مكسو ًرا عىل األرض ،حتى غزوتَ األكوان واملجرات األخرى .وكم ُ
منذ أن َ
نجم
القادمة ألشاهد كل ما حدث يف الكون منذ األزل إىل اآلن .أشاه ُد ت َ َك ُّون أول خلي ٍة حية ،ألشاهد والدة أول ٍ
ساطع .أشاهد أجمل حضارات الدنيا وهي تعلو وتشدو ،وأجمل لحظات التاريخ وهي تزهو وتسمو.
أشاهد ماذا كان قبل الخلق وقبل الكون .أشاهد كيف كان يقيض الله وقته وحي ًدا حزي ًنا قبل خلق اإلنسان.
ألفهم أخ ًريا رس الوجود ،ورس الخلق ،ورس األرسار :الحياة.
لكن أصوات ًا حزين ًة كئيب ًة بدأت تقطع خلويت..
أناس يرصخون ويتأملون .أسم ُع أنني ٍ
فأنا اسمع أصوات ٍ
أناس ميوتون.
أسم ُع رصير أسنانٍ تصم اآلذان ومتأل النفس بالخوف والجزع.
وخرجت من خيمتي ألتتبع مصدر الصوت ،وأخذتُ أسري إىل حدود
ُ
اقرتبت أكرث كلّام زادت األصوات وضو ًحا.
الجنة الجنوبية .وكلام
ُ
ٍ
ٍ
وضحك وموسيقى وغناء.
بقهقهات
وعويل وبكا ٌء مختلط ٌة
ٌ
رصا ٌخ
ما هذا؟ كيف يجتمع النور والظالم؟ كيف يجتمع األمل والفرح؟ كيف
تجتمع املوسيقى والنواح؟! ال أدري .لكن زاد فضويل وزاد انقباض
صدري أكرث ،وأخذتُ أسارع الخطى وراء مصدر الصوت .وما إ ْن
وصلت إىل حدود ال َج ّنة حتى تس ّمرت يف مكاين من الذهول.
ُ
رصخت بأعىل صويت وروحي تكاد تخرج من جسدي من
ما هذا؟!
ُ
هول الصدمة.
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رش هذا؟ بل إن كلمة الرش لتقف عاجز ًة مكسور ًة أمام هذه القسوة املتوحشة.
أي ٍّ
إنهم أهل جهنم يعذَّبون ويتأملون يف سادي ٍة ال مثيل لها.
ٍ
ٍ
حديد حتى ت ُزيل جلده وتُظهِر أحشاءه،
بسياط من
رضب
يل ليحرق كل جسده ،وذاك يُ َ
فهذا يُ َص ُّب عليه ما ٌء مغ ٌّ
ٍ
بسيوف من فوال ٍذ
وتلك يُ َص ُّب يف أُذنَيها حم ٌم ناري ٌة لتتل َّوى من األمل والعذاب ،وذاك تُقطَّع أطرافه قطع ًة قطع ًة
ٍ
حام لتمحو كل مالمح وجهه .أعدا ٌد ال حرص لها من البرش محاط ٌة
ازب من
حديد ٍ
مصهور ،وهذا يُط َرق عىل وجهه مبر َ
بزباني ٍة قُسا ٍة متوحشني ،ال يرتكون منهم قطع ًة إال وميزقونها إىل أشال ٍء متناثر ٍة مبنتهى السادية والغل والتوحش.
ٍ
قهقهات عالي ٍة كأنها صيحات الشياطني!
التفت ميي ًنا عىل صوت
ثم
ُّ
هل هذا يُعقل؟! إنهم أهل الجنة يضحكون عىل أهل النار الذين يُعذَّبون أمامهم يف وحشي ٍة ال مثيل لها.
ٍ
مشهد تقشعر له األبدان.
يضحكون ويرقصون ويغ ُّنون وسط الغواين والخمر والغلامن يف
يوم من األيام.
مشه ٌد
سادي قميء ،مل يكن ليستطيع أشد الناس دموي ًة وحقار ًة حتى أن يتخيله يف ٍ
ٌّ
و َم َر ْرتُ بجوارهم وبدأتُ أُدرك كل ٍ
شخص من هو.
بقيت عىل جهيل ومل أ َر أو ْ
أعرف هذا يو ًما!
يا لبشاعة املعرفة! يا لقسوة الحقيقة! ..آ ٍه لو ُ
أب يضحك ويقهقه وهو يشاهد ابنته ،فلذة كبده،
فهذا ٌ
تُش َوى يف النار ،وهذه األم التي ق ّدمت الغايل والنفيس يف
الدنيا لتحمي أوالدها ،تضحك يف سعاد ٍة ال متناهي ٍة وهي
تشاهد أوالدها يذوقون كل أصناف العذاب يف جهنم،
وابنتها تُشَ ّد من شعرها يف النار وتُك َوى جِبا ُهها و ُج ُنوبُها
بالسعري ،وهذا اب ٌن مغتب ٌط مرسو ٌر وهو يشاهد أباه وأمه
ٍ
بسياط من نار ،وهذا أ ٌخ يتبادل نخب الخمر
يُجل َدون
مع جاريته عىل أخيه الذي قتله يف الدنيا وهو يشاهده
يُعذَّب اآلن يف السعري ،بعد أن أقام عليه الحد وقتله يف
أي ٍ
وقت أو
الدنيا لكفره ببعض آيات القرآن ،ومل يُ ِضع َّ
يرتك له فرص ًة رمبا تاب عن هذا ِ
ْ
ولحق به يف الجنة ،ومل
يخيّ ْب الله ظنه بالطبع ،فقد أعطاه نصيبه والنصيب
مخص ًصا ألخيه لو دخل الجنة ،وهو ما زاده
الذي كان ّ
بهج ًة ورسو ًرا.
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بكيت من أعمق أعامق روحي ،حتى مل أعد أشعر بجسدي ،ومل أعد أشعر إال بالحزن
ومل أمتالك نفيس من البكاءُ .
واألمل ،ومل أشعر بيش ٍء بعدها.

الفصل الثامن – الشيطان

هل اخرتتُ قدري ،أم أن قدري هو من اختارين؟
قمت مذعور ًة من نومي وأنا أرصخ:
كنت أشعر به من قبلُ .
استيقظت يف اليوم التايل وقد اختفى كل شعو ٍر بالراحة ُ
ُ
ال ال ال تعذبوهم!
 «ال ِعليك يا أمرييتِ ،
أنت هنا يف أمان» .قالها ماليك الحارس وهو يحتضنني يف حنان.
فعلت ألرى كل هذا الرش
كابوسا فظي ًعا يا ماليك» .أجبتُه وعالمات الفزع ال تزال بادي ًة عىل وجهي« .ماذا
 «لقد كانُ
ً
يف منامي؟ كيف ملثل هذه الكوابيس أن تنتابني وأنا يف الجنة يا ماليك؟».
جميل يحميها
نظر يل ماليك الجميل ،بشفق ٍة وحنان ،نظرة أ ٍّم تحنو عىل طفلتها الوحيدة ،فكأنها تخيط من عينيها ردا ًء ً
سبيل .لكنها كانت نظرة ًكافي ًة ألُ َ
درك بها كل يشء ،وأن
من نسمة هوا ٍء متمرد ٍة تريد أن تصيبها بربد ،فال متلك لها ً
أستيق َظ من خاللها عىل الحقيقة املُرة.
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حلم» .قلتُها وأنا أضع يدي عىل وجهي يف ذهول.
 «مل يكن ًكنت أحيك ِ
لك عنه».
حلم ،هذا هو السعري الذي ُ
 «نعم يا أمرييت ،مل يكن ًوجميل أن يخلق مثل
ٌ
خي
ال ال! هذا ظلم .كيف ميكن أن يتواجد كل هذا الرش يف السامء؟ بل كيف إلل ٍه ي َّدعي أنه ِّ ٌ
هذا املكان؟ كيف يعامل مخلوقاته بهذه الوحشية ،بل كيف يفكر يف هذا من األساس؟
جميل.
خيا ،والله ليس ً
وبدأتُ أفهم وأدرك الحقائق أكرث ،وبدأت أدرك فعل ًّيا ماذا دهى اإلله .فالله ليس ِّ ً
قد كان يو ًما كذلك ،لكنه فَقَد كل هذه الصفات الجميلة بعد أن نفّذ خطته الرشيرة لطرد آدم من السامء ،ومعاقبة
ذريته من بعده،
فامتأل قلبه بالحقد والغضب ،وسيطر الرش والظالم عىل روحه ،فلم يعد للخري مكا ٌن يف السامء.
وقد أقسم بنفسه أن يجعل من ساللة آدم عرب ًة لجميع أهل السامء ،حتى ال يفكر كائ ٌن من كان يف تكرار هذا التهديد
وسائل ترتعد لها سائر املخلوقات من مجرد سامع اسمها ،فال
ُ
مر ًة أخرى ،فتف َّن َن يف ابتكار وسائل التعذيب يف جهنم.
سالم وخريٍ عىل األرض ،فت َد َّخل مرا ًرا وتكرا ًرا عرب
تفكر يف عصيانه مطلقًا .بل إنه مل َ
يرض حتى أن تعيش ذرية آدم يف ٍ
التاريخ ،لينرش الرش والظلم يف كل مكانٍ عىل األرض.
رسل من آنٍ آلخر ،لينرشوا أديانًا مليئ ًة بالحقد والقتل والظلم والكراهية ،ظاهرها الرحمة وباطنها
فكان يرسل لهم ً
بعضا ،فال تستطيع البرشية أن تعيش يو ًما يف سالم ،وال تهنأ لحظ ًة دون
بعضا ،وتكره بعضها ً
العذاب ،تُحارِب بعضها ً
قتلٍ أو ٍ
بطش أو دماء.
يل فعله .ال ميكن لهذا الظلم أن يستمر .ال
ونهضت من رسيري وبدأتُ أسري يف الغرفة كام لو ُ
ُ
كنت أعرف ما يجب ع َّ
فهمت ملاذا استقبلتني الشجرة بكل
عظيم عندما أتاح يل الوصول إىل شجرة املعرفة .اآلن
بد أن القدر أراد يل شيئًا
ُ
ً
هذا الحنان .ملاذا استقبلتني كأين قطع ٌة منها .فهل اختار يل القدر هذا املصري؟
ذهبت لشجرة املعرفة؟
َقت قدري بيدي يوم
ُ
أم أنني َخل ُ
لست أدري...
مهل! ملاذا لست أدري؟ هل هناك يش ٌء ال أعرفه؟ هل هناك حدو ٌد لهذه املعرفة؟ يبدو كذلك.
لكن ً
فأنا اعرف ما حدث يف املايض ،لكن ال أعرف ماذا كان قبل الشجرة األم .ال أعرف املستقبل ،وال أعرف نتيجة أفعايل
الحالية ،وال ملاذا أفكر عىل هذا النحو.
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يل املعرفة اآلن ،وما هو محدو ٌد يل ،فهو
إ ْن كان األمر هكذا ،فهذا يعني أن هناك حدو ًدا كثري ًة لقدرات الله ،ف ِكالنا ك ُّ
وقف هذا الظلم.
محدو ٌد له .إذن ميكنني أن أفعل الكثري ألُ َ
ْت عن الدوران يف الغرفة
وملعت الفكرة يف عيني ،وتوقف ُ
ونظرتُ إىل ماليك.
 «اجلِ ْب يل البساط ،سننطلق اآلن إىل ِ(س ّجني) .يجب أن
أقابل الشيطان».
وانطلقنا سويًّا اىل أسفل سافلني ،إىل موقد نار جهنم ،حيث
منعزل مكسو ًرا
ً
يجلس الشيطان وحي ًدا يف قرصه الناري،
وأغلقت عيني وسددتُ أذين حتى ال أرى ما يحدث يف
ذليل.
ً
ُ
النار ،فأنا أدركه اآلن إدراكًا كل ًّيا ،ومع ذلك ال أستطيع تَ َح ُّمل
النظر إليه أو سامعه.
وانطلقنا إىل العايص الوحيد الذي ال يُعذَّب يف النار رغم أنه
ٌ
مخلوق من نار؟
يعيش فيها ،وكيف يعذب يف النار من هو
وكالعادة ،ساع َدتنا القالدة يف تجاوز كل نقاط التفتيش فلم
نلق مقاوم ًة ق ّط من حراس جهنم.
َ
 «أهال أيها الشيطان املسكني».ِ
 «من ِدخلت إىل هنا؟».
أنت؟ وكيف
جالس عىل مكتبه الضخم وسط قاعة قرصه الرئيسية ،يُ َد ّون قامئ ًة مبن مات من التعذيب اليوم،
أجابني الشيطان وهو ٌ
لريسلها إىل جربيل ليعيد لهم الحياة مر ًة أخرى حتى يستمروا يف العذاب األبدي.
وهي املهمة التي أوكلها الله إىل الشيطان ،حتى يؤكد الصورة البشعة التي رسمها له ،وزاد عليها بأن أوكل للشيطان
قيادة زبانية جهنم ،ليؤكد للمالئكة والبرش أن الشيطان هو مصدر كل الرشور يف العامل ،وأن الله هو وحده الخري
املطلق.
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 «أنا نهى ،معشوقة الله ومحبوبته» .أجبته بثقة. «معشوقة الله؟» أجابني بسخري ٍة وهو يضحك ضحك ًة جهوري ًة اهتزت لها قواعد النار. «نعم أنا هي».ٍ
أحداث من ساعة وفايت حتى تنا ُويل فاكهة شجرة املعرفة.
ورسدتُ عليه كل ما حدث معي من
الحظت عالمات الرعب والجزع بادي ًة عىل وجه الشيطان.
انتهيت من حديثي ،حتى
وما أن
ُ
ُ
ِ
 «إذن ِأصبحت تنازعني اإلله صفاته اآلن ،يا للمصيبة التي َحلّت علينا! يف املرة السابقة دفع املليارات مثن خوفه
أنت
أن ينازعه أحد امللك ،وال أعرف ماذا ميكن أن يفعل بنا الله اآلن وقد أصبح له ٌ
يل».
رشيك فع ّ
 «ال تقلق أيها الشيطان ،فأنا اآلن كُلّية املعرفة ،وإن حاول فعل أي يشء ،فسأعرف فور أن يحدث». «وملاذا هو ال يعرف إذن؟»َت كث ًريا من صفاته اإللهية ،حتى أنها كا َدت أن تتالىش .أال
 «ألن الظالم مأل روحه» .أجبته بثقة« ..ف ُق َوى الظالم أضعف ْتالحظ أنه يحتاج إىل مليار ٍ
ات من املالئكة لينفذوا أوامره وينقلوا له األخبار؟ لقد فقد صفاته األبدية ،ويحتاج لألكل
أكلت من
من شجرة املعرفة والحياة وبقية األشجار كل فرت ٍة ليجدد ق ّوته ،وال زال أمامه أسبو ٌع قبل أن يدرك أنني ُ
شجرة املعرفة».
 «إذن ماذا تريدين مني؟».لست كلية القدرة ،لذلك أحتاج إىل مساعدتك لتعينني فيام أنوي أن أفعله».
 «مبدئ ًّيا أنا ُ «وماذا تنوين؟»فنظرت إليه بكل تح ّد ،وأجبته بثقة« :سأحرر أهل السامء ،وأنهي حكم اإلله».
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الفصل التاسع  -تحرير الشيطان
نطقت آخر كلم ٍة يل .وكيف ال ،وهو مل يعرف يو ًما أن هناك إراد ًة أو قو ًة تعلو
طويل يف القاعة منذ أن
صمت ٌ
ساد
ُ
ٌ
ترب عىل العبودية والسمع والطاعة أن يدرك أن هناك حري ًة ميكن نيلها؟
عىل إرادة الله؟ كيف ميكن ملن َّ
فأعدتُ ما قلتُه مجد ًدا:
 «نعم ،سأنهي حكم اإلله ،لكني أحتاج إىل معاونتك». «معاونتي أنا؟ كيف ذلك؟» .أجابني الشيطان وهو ال يفهم شيئًا.لست كلّية القدرة ،لذلك أحتاج إىل
قلت لك ،أنا اآلن كلّية املعرفة ،وأعرف متا ًما كيف أفعل ذلك ،ولكني ُ
 «حسنا ،كام ُمن يساعدين ألنفّذ ما أخطط له .لذلك سأسألك م ّر ًة أخرى قبل أن أبدأ :هل أنت معي؟».
إلهي منذ حادثة السجود آلدم .إنه
ومل يرتدد الشيطان للحظة ،فقد أعطاه الله القدرة عىل اتخاذ القرار دون تد ُّخلٍ ٍّ
ليس حر التفكري متا ًما ،لكن لديه ما يكفي من الحرية ليستطيع أن يفكر ويتّخذ القرار.
 «نعم معك ،حتى آخر ٍنفس يف عمري».
وابتسمت وقد بدأتُ أشعر بقرب االنتصار.
ُ
 «حس ًنا ،لنبدأ إذن ،ولتباركنا الشجرة األم»!أيضا .وحدودها هي تعويذاتٌ
وبدأتُ بتالوة تعويذ ٍة خاصة .فكام أ َّن لكل يش ٍء حدو ًدا ،فالقدرة الكلّية لها حدو ٌد ً
كل املعرفة ،تستطيع أن ت ُبطل تأثري القدرة غري املحدودة عىل أي كائنٍ من كان .وقد استخدمها
خاص ٌة ال يعرفها إال ّ
حريصا بشد ٍة عىل أال يصل كائ ٌن من
الله من قبل عندما أراد إعطاء بعض حرية االرادة للبرش والشيطان .ولهذا كان
ً
كان إىل شجرة املعرفة ،فهذه هي نقطة ضعفه الوحيدة.
رأيت عالمات االندهاش عىل وجه الشيطان ،ثم ساد الصمت املكان.
وما أن
انتهيت من قراءة التعويذة ،حتى ُ
ُ
ِ
أستخد ُم هذه التعويذات ،ومل أخترب
تساءلت والفضول يكاد يقتلني ،فهذه أول مر ٍة
 «حس ًنا مباذا تشعر اآلن؟»،ُ
قدراتها عمل ًّيا بعد.
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معقول؟ ال بد أنني أحلم ،أو أنني فقدتُ عقيل وأهذي! ماذا ِ
ٌ
فعلت؟! أشعر بأنني قاد ٌر عىل أن أفعل ما
 «هل هذاأشاء .أشعر به .أشعر به حقا» .أجابني الشيطان وعالمات الدهشة ال زالت تكسو مالمحه.
ابتسمت فرِح ًة وقد امتألَتْ نفيس بالثقة .وكيف ال وهأنذا أح ّرر أ ّول أهل السامء! ثم نظرتُ إليه مر ًة أخرى وقد
ُ
عادَتْ عالمات الرصامة تكسو مالمحي.
زلت معي وأنت بإرادتك الحرة؟».
 «حس ًنا ،أريد أن ت ُأكّ َد يل مر ًة أخرى ،هل ال َفسجد يل الشيطان خاش ًعا« - :أنا تحت أمر جاللتك».
ورفعت رأس الشيطان برفق.
فانحنيت
ُ
ُ
ولست إلهة أحد ،فأنا هنا حتى ال تحني رأسك ٍ
ألحد
فلست بإله ِتك،
 «ال تسجد يل يا صديقي ،وال تنا ِدين بجاللتك،ُ
ُ
رص عىل أن تناديني بيشء ،فنادين باألمرية ،فام زال هذا اللقب أحب األلقاب إىل قلبي ،وله
مر ًة أخرى .وإن َ
كنت ت ُّ
ذكرياتٌ خاص ٌة عندي من أيامي السابقة يف الدنيا».
عشق وامتنان ،ثم أجابني:
نظر إ َّيل الشيطان نظر ًة كلها ٌ
 «أنا ال أسجد ِحت
لك ًّ
ذل وال خضو ًعا ،ولكن ح ًّبا وعرفانًا بالجميل .لو كان الله مبثل صفاتك ل ُذبْ ُت فيه عشقًا ،ول ََس َّب ُ
بحمده آناء الليل وأطراف النهار ،ال خوفًا وال طم ًعا ،ولكن عشقًا وهيا ًما ،فاإلله الحقيقي ،يرفع من شأين ،ويتغلغل يف
أعامق روحي ليأخذ بيدي إىل آفاقٍ ما كنت مدركها لواله ،وهو ما
ٍ
فعلتيه ِ
لحظات وعجز عنه الله يف مليارات السنني».
أنت يف
 ’’أقَ ّد ُر لك هذا يا عزيزي ،لكن أرجوك ال تحني رأسك ألحد ،والحتى يل ،فسعاديت أن أراكم جمي ًعا أحرا ًرا ،وبهجتي أن أرى نظرة
الحب هذه يف عينيك ،فال ت ُ َدارٍها عني بالسجود ،فأقرب ما يكون
ال ُحر من قلبي وهو واقف ،يرمقني بنظرته الشامخة ،فريفعني بها
إىل أعىل مراتب الطهر والسنا والخلود».
 ’’كام تتم ّنني يا أمرييت‘‘.أجابني الشيطان وقد بدأ بالنهوض ُمستسلِ ًم ،بعد أن أدرك أنه لن
يستطيع أن يجاريني أب ًدا يف ُحجتي.
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خرجت من دائرة طاعته ،وسيفهم عندها أن
 ’’حس ًنا ،يجب أن ننتبه للوقت اآلن ،فالله قد يدرك يف أية لحظ ٍة أنكَ
جلل يحدث يف السامء فيبدأ بأخذ احتياطاته .لذلك يجب أن نتحرك برسعة .إن الله يتحكم يف الساموات
هناك أم ًرا ً
من خالل ثالث مناطق :هذه الحجرة تتحكم يف جهنم ،وأعىل عليني حيث يعيش محم ٌد وهناك يتحكم يف الجنة.
أما الغرفة الرئيسية حيث يتحكم يف الساموات واملالئكة ،فتوجد عند الزيتونة املباركة ،ومن هناك يزاول جربيل وكبار
أيضا .لذلك ركز معي ،وط ِّب ْق ما أقوله لك بالحرف الواحد».
املالئكة مهامهم ً
 «كيل آذا ٌن صاغي ٌة» .أجابني الشيطان وعالمات الجدية بدأت تكسو مالمحه. «بداي ًة ،ستأتيني بثالمثائ ٍة من أتباعك املخلصني األشداء .سأقرأ عليهم التعويذة وأحررهم .وننطلق يف ثالثمجموعات .سأتوجه أنا إىل الزيتونة املباركة ،ألسيطر عىل غرفة التحكم الرئيسية وأُبطل تأثري الله عىل أهل السامء.
وستنتهز أنت فرصة الفوىض الحادثة لتطفئ النار
بتعويذ ٍة سأكتبها لك ثم تفتح أبواب النار املُطلة عىل
الجنة ،لتنطلق الجموع الهائجة مقتحم ًة الجنة ومحدث ًة
املخلص إىل أعىل عل ّيني
للفوىض ،ليتسلل معهم َماليكَ
ُ
ليدخل غرفة التحكم هناك ،ويبث الحياة يف كل أهل
الجنة من جديد .فهل أنت جاهز؟».
 «نعم يا أمرييت».أجابني وقد ملعت عيناه بربيق التحدي.
« -حس ًنا ،هيا ارفعني خارج النار ،حانت لحظة الحرية».

يتبع
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تريد ان تقتل شخصا بس خايف؟ سهلة ال تقلق عندنا
الحل  ،فقط قل الله أمرين بذلك ،وسيصمت الجميع

Malak Edmori

الدين يريدك ان تنفذ وال تعرتض واذا حسك االخالقي مستيقظ
قله حكمة ويريح دماغك

Kadi Reda

عيىسندوحامن

ليك نحصل عىل األجر من قتلهم

Sami Jamal

قتل الصبي لحكمة ال يعرفها حتى الله
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