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ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ

ﻳﺴﻮﻉ  ،ﺍﳌﺼﺮﻯ ﻻ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻯ !
) ﻳﻮﻟﻴﻮ ( ٢٠٠٩
٣

قبل أن تقرا اذھب لھذا الھامش

*

قبيل انتصاف ليلة  ٢٤ / ٢٣يوليو ، ٢٠٠٩
وقبل أقل من ساعة من االنفجار الفجائى بإعالن نجالء اإلمام تحولھا للمسيحية ،
رحنا نسترسل ببعض المالحظات عطفا على مدخل م اآلخر ) ، ( ١١٠
الذى لم يكن مدخال ضخما وكان حتى اللحظة مجرد تعليق على حلقة لبرنامج سؤال جرىء عن فضائح لمشايخ اإلسالم ،
من تلك كانت مالحظة عن وضعية الصوفية فى ظل المد السلفى فى مصر ،
ثم ھذه الملحوظة عن مشايخ لكن من نوع آخر  ،قادت لحديث بدأ صغيرا عن الغنوصية ،
لكنھا تواصلت وتضخمت بحيث أصبحت بعد أيام بحثا ضخما سيكون مصيره مكان مستقل ،
يمكن تسميته م اآلخر )  ١١٠ب ( !
…
رغم الرابطة العضوية  ،ربما يجدر وصف ھذا القسم التالى بكتاب ثان مستقل عما سبق
) أى ما كان يعرف حتى اللحظة بعنوان ’ تھافت المسيحية ‘ ،
واآلن سوف يكتسب االثنان معا العنوان الجديد ’ المسيحية ھى الھرطقة ‘ ( ،
ألن بعض ما فى الجزء الجديد ال يتسق بالظبط مع كل ما سلف ذكره من كالم ،
حيث فى غضون ھذه السنوات الخمس جرت مياه كثيرة فى النھر ،
وكان زلزال شفرة داڤينشى بوابة لتسونامى من بحوث ھائلة فى حقل الغنوصية ،
تم خاللھا تثوير كل األفكار التى كانت سائدة من قبل ،
ويمكن تسميتھا بسنوات العصر الذھبى أو النھضة الكبرى ليس فقط لمجرد البحوث ،
إنما للعودة لإليمان الغنوصى واإليزيسى نفسه فى مختلف أرجاء العالم .
نحن قيما يلى سنستعرض ھذه النظريات الجديدة  ،ونقدم بعض تأويالتنا المتواضعة عليھا .
…

* ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻟﻘﺴﻤﲔ رﺋﻴﺴﲔ ﻛﺘﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺘﲔ ﲤﺎﻣﺎ  ،اﻷول ﰱ ﻣﺎرس  ٢٠٠٤واﻟﺜﺎﱏ ﰱ ﻳﻮﻟﻴﻮ  ) ٢٠٠٩اﳊﺎﱃ اﻟﺬى ﻧﺼﺪرﻩ ﻟﻚ ﻓﻴﻪ ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ اﳌﻮﺳﻌﺔ ﻫﺬﻩ (  .ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة
اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺟﺮت ﻣﻴﺎﻫﺎ ﻛﺜﲑا ﰱ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ  ،ﲝﻴﺚ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺮأﻩ ﻣﻦ آراء ﰱ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﰱ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱏ  ،وﺗﺮﻛﺖ ﻫﻜﺬا ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺎ وﺣﺪة اﳌﻮﺿﻮع اﻟﱴ ﻳﺼﻌﺐ
ﲡﺰﺋﺘﻬﺎ  ،ورﲟﺎ أﻳﻀﺎ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﱴ ﺗﻄﻮرت ﺎ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ ) ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻃﺒﻌﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻧﻔﺴﻪ (  ،ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة اﻟﻘﺼﲑة  .ﻟﺬا وﺟﺐ اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ .
…
ﰱ  ٢٨ﻳﻮﻟﻴﻮ - ٢٠١١أى ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﲔ ﻛﺎﻣﲔ ﻛﺎﻣﻠﲔ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ -ارﺗﺄﻳﻨﺎ أن ﻧﺒﺪأ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب  ،ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن اﺗﻀﺢ -ﲞﻼف ﻣﺎ ﺳﺒﻖ اﻹﺷﺎرة
إﻟﻴﻪ -أﻧﻪ اﻟﻘﺴﻢ اﻷﻛﺜﺮ آﻧﻴﺔ وإﳊﺎﺣﺎ وإﺛﺎرة ﻻﻫﺘﻤﺎم وﻧﻘﺎﺷﺎت اﻟﻘﺮاء ﲟﺮاﺣﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول  ،ﺑﺎﻷﺧﺺ ﰱ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﻣﺼﺮ اﻟﻘﺪﳝﺔ ووﺣﺪة اﳊﻀﺎرة  .ﳝﻜﻨﻚ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﺑﻌﺪ ﺻﻔﺤﺔ ، ١٨٠
وﻟﻚ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻄﻠﻖ اﳊﺮﻳﺔ ﰱ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة اﻟﱴ ﺗﺸﺎء .

٤

م اﻵﺧﺮ )  ١١٠ب ( :

ﻳﺎ ﻣﺴﻴﺤﻴﻰ ﻣﺼﺮ ﺃﻓﻴﻘﻮﺍ !

!Mother of All Mothers
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ﺃ -ﻣﺴﻠﻤﻮﻥ ﻣﺼﺮﻳﻮﻥ ﻳﺪﺭﺳﻮﻥ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ  ،ﻭﺯﻳﺎﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻐﻨﻮﺻﻴﺔ …
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Gnostic!
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الجھل اإلسالمى جھل مدقع  ،وسبق وتكلمنا عن يوسف زيدان و’ عزازيل ‘
، http://everyscreen.com/views/secularism_part_3.htm#MelAkher_VI
وقلنا إننا سبقناه بعقد كامل للكالم عن الغنوصية وأناجيلھا ورموزھا  ،وعن اإلرھاب األرثوذوكسى السكندرى ،
بل وكان من أول ما فعله ھذا الموقع أن أنشأ صفحة تذكارية لھيپاتيا
http://everyscreen.com/archive/views/hypatia.htm
) باإلنجليزية ألنه آنذاك لم تكن الكتابة بالعربية ممكنة أساسا على اإلنترنيت ( ،
ألن عقيدتى منذ الصغر أنك لو قھرت المسيحية فقد قھرت الدين
) األصل فى دين التوحيد الشيطانى ھو اليھودية  ،وبالمنطق الصورى دحض المسيحية ال يعنى دحض اليھودية بالضرورة ،
لكن عمليا بما أنھا -أى المسيحية -النسخة المنقحة واألشھر واألكبر واألكثر صنفرة وتلميعا فھدمھا يشمل ضمنا ھدمه ( ،
أما اإلسالم فھو ال شىء  ،عدم مطلق ال يستحق المناقشة أصال ،
ولألسف الشديد ھذا اإلسالم ھو الذى أراد السيد زيدان االنتصار له عبر التنقيب فى المسيحية المبكرة .
واآلن طلع لنا فاضل سليمان ) http://ia360636.us.archive.org/1/items/forsan2009-
( 171/090702_193648_new_512kb.mp4
وكأنه جاب الديب من ديله يقول إن مصر كان بھا آريوسيون .
إيه االختراع فى كده ؟
أمال مين إللى احتفظوا للبشرية بأناجيل نجع حمادى الغنوصية  ،أو بإنجيل يھوذا المنياوى ؟
سأعود لتدقيق الفارق بين غنوصيين وآريوسيين ونسطوريين ألنه موش فاھم أى حاجة فى أى حاجة ،
وكلھم موجودين النھارده ولم يبادوا وال حد كتم على نفسھم أو نفس كتبھم وال حاجة  ،واسمھم بالترتيب غنوصيون وشھود يھوه
ومورمون ،
بس ھو إللى اكتشف الذرة لما لقى كتاب ع الرصيف ،
زى خالد الجنسى ) م اآلخر )  ( ٢٥وم اآلخر )  ( ٥٨وم اآلخر )  ( ٦٨وغيرھا ( ،
إللى ’ اكتشف ‘ مقال فى مجلة من الكويت بيقول عيوشة اتجوزت  ١٢سنة ،
أو زى عبد الصبور شاھين  http://everyscreen.com/views/civilization_part_5.htm#MelAkher_IVإللى اكتشف
فجأة أن فيه حفريات عمرھا ماليين فباظت عنده قصة آدم .
األدھى أنه ألن فاضل سليمان أھبل فقد قفز سريعا الستنتاجات أخرى أھبل وأھبل ھى أن مصر لم تكن مسيحية أصال يوما  ،وھنا نقول
له قف .
وإليك رأيى باختصار شديد :
 -١أساس أساس أساس كالمه كالم بھايم  ،ألن اآلريوسية بالذات بالذات بالذات كان تؤمن أن يسوع إله ،
والخالف فقط ھل إله مخلوق -زى خلق القرآن كده بتاع المأمون المأفون الكافر -وال إله أصلى  consubstantialأو ، coeternal
ده السر أنى ھا أسيبنى من كالمه خالص وھا أتكلم عن العقائد اليسوعية ) وأقصد غير المسيحية ( المبكرة مجتمعة بتسمياتھا
الصحيحة
) ارجع لو عاوز لكتابى المسيحية ھى الھرطقة أو لرواية سھم كيوپيد -انظر حولك وھا تلقى صورتھا ( !
 -٢ال شك أن الغنوصية -أناجيلھا الخاصة زائد ثالثة من األربعة الرسمية متى ومرقس ولوقا بعد استبعاد إنجيل الفانتازيا ليوحنا ،
والراجل ده بتاعنا وحبيبنا ألنه كمان صاحب فيلم الرعب إللى فى آخر الكتاب ؛
كتاب العھد الجديد موش كتاب پيتر نيكوللز السينما الخيالية
http://everyscreen.com/views/posthumancinema.htm#FantasticCinema
) لنا عودة بمفاجأة كبرى حول ’ الراجل ‘ ’ حبيبنا ‘ ده  ،حين نبدأ الكالم عن مفھوم األلوھية فى مصر القديمة ( .
ال شك أن الغنوصية ھى األصل  ،ھى األقدم  ،ھى األدق واألصدق واقعيا ،
وھى التى نقلت لنا صورة يسوع التاريخى بأقل قدر ممكن من الھالة الالھوتية ،
لكن ھذه لم تكن المشكلة يوما  ،فالنصوص المختارة أو الممحصة أو المفبركة أو سمھا ما شئت ،
فى األناجيل الرسمية ھى صاحبة األثر الصاعق تاريخيا على كل البشرية ،
ولو توقفت المسيحية عن صورتھا اليھودية األولى لربما اندثرت  ،ولما كان لھا جبروت المسيحية المؤسسية الذى عرفناه .
وبعد سطور قليلة سترى مفعول ھذه المسيحية المقننة لدرجة تكاد ’ ما تخرش الميه ‘ ،
وأثر نصوصھا المصقولة الرفيعة -مثال متى  -٧ ، ٦ ، ٥سترى أثرھا الخارق على شخصية مصرية شھيرة زلزلت الدنيا اليوم .
وأنا شخصيا أعتقد أن تأليه يسوع كان ضربا من العبقرية قلب مسيرة البشرية رأسا على عقب سلبا أو إيجابا ،
والسلب ھو طبعا القضاء على حضارة روما الدنيوية المادية لصالح مكعبات ھوائية ألھبت خيال وحقد بعض العبيد ،
واإليجاب ھو -لو شئت -المثالية الزائدة  ،وھى بدورھا لھا إيجاباتھا وسلبياتھا ،
إيجاباتھا أنھا رسمت سقفا شاھقا للمثاليات اإلنسانية ،
وعن السلبيات فسوف يطول الكالم البيولوچى عن نموذج المغفلون-الغشاشون-الضاغنون
. http://everyscreen.com/views/culture.htm#ArabsAsIndoAborigines
 -٣الغنوصية شديدة الروحانية رغم أنھا ال تؤله يسوع  ،توطنت بقوة فى األسكندرية ) وطبعا نجع حمادى والمنيا وكل حتة (
لدرجة أن من الثابت والموثق أن منظرى البوذية مثال نقلوا عنھا من مكتبة األسكندرية .
والمسيحية المصرية -بجناحھا الشعبى الشفاعى الصوفى المتوارث عن العبادة اإليزيسية وھو الغالب ،
وحتى لحد ما بكنيستھا األرثوذوكسية المؤسسية التى ال يھتم جديا بدقائق عقائدھا أحد من أتباعھا-
المسيحية المصرية ھذه أقرب للغنوصية منھا للمسيحية النسطورية ) اآلسيوية ( إللى اكتشفھا زيدان آخر الزمن ،

١٠

أو اآلريوسية ) الصحراوية ( إللى اكتشفھا سليمان آخر الزمن
) باالسم فقط  ،ألن الظاھر بياع الكتب بتاع الرصيف لزق غالف كتاب على كتاب تانى ! ( .
كالھما غير روحانى وھيھات أن تحاولوا تبشيرنا بھا كمصريين  ،سواء أنت أو الشيخ زيدان ،
وھذه مفاجأة لكما :
عندنا كمصريين غنوصية ماشى  ،لكن نسطورية وآريوسية متأسفين ومتأسفين جدا .
أو باألحرى ليست مفاجأة ألحد ألن كلنا يعرف طبيعة چييناتكم العربية
وأنھا تتمحك فى نسخ صحراوية من المسيحية ولن تقبل الغنوصية أبدا ،
ھذا بغض النظر ھل سمعتم عن الغنوصية أم كالعادة جاھلون بجميع األشياء !
طوال الوقت يتحدث المسلمون عن نشيد األنشاد لسليمان  ،وكأنھم جابوا اليھودية والمسيحية األرض ،
وينسون أن رابعة العدوية  ،ناھيك عن عبد الفتاح مصطفى الذى غنت له كثيرا أم كلثوم وعشرات آخرين عبر التاريخ ،
ما ھم إال محاكاة لھذا التقليد القديم من براعة تأليف الشعر المزدوج الذى يفھم على كال المحملين الروحى والجسدى فى ذات الوقت ،
وحتى لو كان شعرا جنسيا خالصا فھو شعر رائع لم ينتج عصركم اإلسالمى مثله .
ھذا ھو الفارق  :إسالمكم بال روحانيات  ،ألنه ليس دينا أصال  ،ولو عرفت رابعة العدوية اإلسالم لما كتبت سطرا واحدا مما كتبت !
ھل وضحت لكم  :غنوصية آه  ،نسطورية وآريوسية أل  ،أم لعلى أخشى أنى زدتھا صعوبة على عقولكم البائسة !
 -٤المفاجأة األكبر  :أنا شخصيا منفتح جدا لفكرة أن النسطوريين أو حتى اآلريوسيين
) نسبة آلريوس  ،غير اآلسيوى ربما  ،لكنه قطعا أحد أبناء عمومتكم من بدو الصحارى (  ،ربما حاربوا جنبا إلى جنب مع العرب ،
رغم علمى بأنھا خرافة تاريخية وجغرافية  ،لكن ال مشكلة عندى ! ھل تعرف لماذا ؟
طبقا لنظرية أن الدين فى الچيين  ،نحن كمصريين ال نحب أى شىء يأتينا من آسيا ،
سواء كان ھكسوسيا أو سيريانيا أو كلدانيا أو آراميا أو مارونيا أو أى شىء ،
وليس فقط إسالميا عربيا أو عثمانيا شرق آسيويا  ،أقصد شركسيا
) للدقة جاءوا من جبال وسط آسيا  ،لكن ضعف علم ھؤالء الھمج بخريطة الدنيا جعلھم يسمونھا بالشرق ( .
الصفات الچيينية لكل ھؤالء اآلسيويين أقرب لبعضھا البعض
ودعنى أضم لھم يھود السفرديم أيضا لو ما كانش يضايقك أو يعمل لك أرتيكاريا يا أخرى أمة أخريت للناس ،وإن مع بعض الفارق طبعا ألنھم سابوا البداوة من زمان وأنشأوا ممالك وأنتم لسه بتاكلوا أفخاذ بعض-
أقرب لبعضھا البعض مما ھى لطبائع الشعب المصرى صانع األمجاد الفرعونية وصانع اآللھة وصانع الخلود ،
واألكثر صوفية وعمقا بما ال يقاس ) لو لمتى  ٧ ، ٦ ، ٥سابقة واحدة فى مكان ما واحد على وجه األرض فھو مصر القديمة ،
وأترك لخيالك تصور كيف انتقلت منھا ألحد العبرانيين اسمه يسوع  ،ألنى لو أحلتك لفرويد فسيحد من ذلك الخيال ! ( .
لقد مررت على ھذا فى سھم كيوپيد  ،لكنه كان على ما يبدو مرورا عابرا  ،ذلك حين ناقشت مدى نقاء العرق المصرى ،
وتساءلت عن مدى تأثير اغتصاب العرب للقبطيات  ،أو التزاوج مع الھجرات المسيحية القادمة من الشرق
) الحظ الالتين والروم واألرمن من الشمال موش الشرق وھم عامة استثناء من الكالم العنيف السابق ،
ده علشان ما توقعنيش فى حد ! ( .
واللعنة كل اللعنة على الشرق ) الذى لم ينقذنا منه إال قيام إسرائيل األشكينازية ( ،
ألن ال شىء جيد يأتى ألية نقطة على األرض قادما من الشرق سوى الشمس فى فصل الشتاء ،
وطبعا فى الرواية تفريعات وتنويعات كثيرة على ھذا ،
مثل ھل الفاطميون جاءوا من الشرق أم من الغرب  ،أو ھل ضرب پيرل ھاربور جاء من الشرق أم من الغرب … إلخ !
…
الخالصة  :ارحمونا يا من تتمسكون بالقشة األخيرة  ،تمسك خالد عبد ﷲ فى رده على سيد القمنى بأى أحد حين راح يولول :
الحقونى ! ھا يقولوا على غير متخصص ] أنا كده فعال [ ! أين المتخصصون ؟ أين شيخ األزھر ؟ أين أحمد عمر ھاشم ؟ !
وال يدرى أن ھؤالء فى سبات عميق  ،أو االحتمال اآلخر أنھم ربما صاروا مسيحيين بالفعل
) ھذا االحتمال األرجح لكل الئذ بالصمت من رموز اإلسالم ينأى ھذه األيام بنفسه عن معمعة السجال الدينى المستعرة ( ،
أما األقلية من المشايخ -تحديدا ذوى األصول المصرية منھم ،
وھم قلة صغيرة جدا حدث أن ضلت طريقھا لمھنة اإلسالم التى تاريخيا لم يحترفھا سوى ذوى األصول العربية-
فھى تلك التى راحت تمتدح المسيحية صراحة فى الفترة األخيرة مثل الطيب النجار وأحمد بھجت ،
وكل لبيب باإلشارة يفھم  ،لكن لألسف كما تعلم ليس فى الچيينات العربية الپروتينات الالزمة إلنتاج العضو المسمى اللباب ،
والزم ’ تلبھم ‘ على جماجمھم الخاوية علشان يفھموا  ،وغالبا برضه موش ھا يفھموا !
تتبقى األقلية األخرى من مشاھير المتبحرين فى اإلسالم ھذه التى تعلن صراحة مسيحيتھا  ،وھذه قصتنا التالية فى ھذا اليوم المعمعة !
أما أنتم أيھا المسيحيون ومنكم جھابذة تاريخ مرعبين على اإلنترنيت كتابة ومحاضرات صوتية
) وإن كان ال يعجبنى فى ھذا األخير -على عظمته -موقفه المعكوس ما بين بريطانيا وفرنسا (  ،فلى لكم كلمة :
لماذا ال تسحبون واحدا من ھؤالء لقناة الحياة ؟
لن يكلفكم كثيرا  ،فقط كرسى سيجلس عليه لمائتى ساعة يتكلم للكاميرا  ،وأعدكم أنه سيكون زلزاال !
…

١١

ﺏ -ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻣﺮﻋﺒﺔ ﻟﻸﺏ ﺃﺛﻨﺎﺳﻴﻮﺱ ،
ﻭﺯﻳﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﻐﻨﻮﺻﻴﺔ ) ﺃﻭ ﺭﺑﻤﺎ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﺑﻘﻠﻴﻞ ! ( …
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العاشرة مساء  ٢٨يوليو ، ٢٠٠٩
وبينما الجميع جالسون كاليتامى فى غرفة الدردشة الصوتية المسماة ’ ڤوتوك ‘ بشبكة الپالتوك ،
ينتظرون عودة نجالء اإلمام المتحولة للمسيحية قبل خمسة أيام  ،عودتھا من نوع من االختطاف فى مقر قناة المحور ،
راح أب يسمى أثناسيوس يسليھم ببعض الوعظ  ،لعله يعزيھم -فھل حقا ؟ !
ھذا الباحث الشھير فى التاريخ القبطى رغم شجاعته وسعه إطالعه
وقوة إقناعه للمسلمين إال أنه كارثة مخيفة من كل الزاويا األخرى .
لألسف ھو صاحب تأويالت ماركسية-لينينية شديدة الطبقية لكل سطر فى الكتاب المسمى بالمقدس ،
وينادى بثورة جياع فى مصر وال كأنه يوسف شاھين أو خالد يوسف فى زمان زمانھم .
ھو يحقد حقدا ھائال على األثرياء  ،وال يدرى أن النموذج الذى يھاجمه بالذات
صاحب إعالنات الڤيلالت ’ أم  ٩٠٠ألف جنيه ‘ فى جريدة األھرام -ھو شخص مسيحى ،وربما أيضا صاحب أعمال خيرية كثيرة  ،ثم أنه قطعا صاحب مشروعات إسكان متوسطة المستوى ال تحصى ،
بل وھو الرمز المرموق لخفض تكلفة اإلسكان فى مصر .
) األعمال الخيرية شىء -بصفتى الدارونية -ال أكاد أقبله إال بالعافية ،
فما بالك أن تكشف الكنيسة عن وجھھا البلشڤى العميق المختبئ تحت السطح ،
ثم أن من الجائز أن سيدنا الكاھن يقبض مرتبه من تبرعاته ( .
…

١٢

الكارثة أنه -أى أثناسيوس  ،وبئس االسم الذى اختار-
يلوى عنق النص الدينى  ١٨٠درجة وال يخجل من التباھى بأنه يقدم ’ رؤية جديدة ‘ ،
ثم -وھو األسوأ -ال يخجل أن يعظنا بالمحبة التى فى المسيح .
نشأنا جميعا متعايشين مع حقيقة بديھية أن عصابة ھوام الصحراء المسماة العبرانيين  ،بقيادة إلھھم يھوه ونبيھم موسى ،
لم يكونوا سوى لصوص صغار سرقوا ذھب المصريين وھربوا به ،
وكان ھذا ھو سر مطاردة فرعون الشھيرة لھم ،
وكذا نشأنا متعايشين مع أن سر كفر اليھود فى سيناء بإله التوحيد عديم الجدوى ،

١٣

ھو اكتشافھم أن خطة موسى البائسة بسرقة الذھب لم تحقق لھم الرخاء الذى حلموا به ،
مقارنة على األقل بالطعام الوفير المجانى الذى كان فى مصر الخيرات .
الخروج  ١٢يقول ذلك الكالم صريحا جدا
) وبحثت للتو كل الترجمات التاريخية الكبرى فوجدتھا جميعا تستخدم ذات لفظة النھب والسلب ( ،
مع نسبتھا -أى السرقة -لسحر اإلله يھوه الذى أعمى به أعين المصريين ،
والذى ھو بالمناسبة إله الشر فى نظر كل العالم شرق األوسطى القديم .
) للعلم فقط قبل مواصلة الكالم  :موسى ھذا شخصية وھمية بال سند تاريخى ،
وفى أفضل القرائن الممكنة شخصية ناتجة عن تجميع أفعال نحو عشر شخصيات من آباء اليھود .
وكذا فوجود اليھود فى مصر أمر مشكوك فيه برمته ،
وفى أفضل القرائن الممكنة قد تكون حفنة صغيرة منھم قد ’ سرحت ‘ إلى مصر ،
حيث لم يكن اليھود يوما قط شعبا يرتحل ككل مع بعضه البعض ( .
…
اليوم قرأت القصة ألول مرة على نحو مختلف :
فى البداية حاول النص تأويل ما حدث بأنه فعل السحر الذى أنعم به يھوه على اليھود ،
ثم فى النصف الثانى من سطر الخروج  ، ٣٦ : ١٢استخدم لفظة السلب صراحة .
ألول مرة أكتشف أن ھذه يمكن أن تكون روايتين مستقلتين بالكامل للحدث !
…
قبل ھذا  ،أجد نفسى ملزما بتوضيح عدة أشياء ليس أقلھا االعتراف
أنى حين قرأت أول  ٥٠صفحة من التوراة فى طفولتى
وتعلمنت لألبد ) أو باألحرى اكتشفت علمانية چييناتى ( بسببھا ،
لم ألحظ ھذا الفارق الدقيق الذى الحظته اليوم عندما وجدت نفسى مستفزا
أھرول للنص بسبب ما قاله األب أثناسيوس والذى سآتى عليه .
التوراة حافلة بمثل ھذا  ،وتفسير معظم تناقضات التوراة يكمن فى أن
عزرا الكاھن وشبه النبى وكبير كتبة سبى بابل وقائد العودة ألورشليم ’ صعب عليه ‘ إلقاء نص مقدس للمزبلة ،
عندما قرر تدوين التوراة تجميعا من األصول األربع المتداولة ، J-E-D-P
فى نحو سنة  ٤٥٠ق  .ح  .ش  ، .وھو زمن متأخر جدا ،
لكن التقليد كان قائما منذ أول  ) redactionكلمة صعبة الترجمة ال تعنى بالضبط االختصار إنما دمج نصين مع تحاشى التكرار (
وقد تم أول ما تم فى القرن الثامن ق  .ح  .ش  .للنسختين األقدم اليھوھية  Jahwistواإللوھيمية . Elohist
وقد كان توماس ھوبس فى  Leviathanكتابه المعلمى من سنة  ١٦١٥وأحد الكتب المؤسسة للفكر الغربى الحديث
) النسخة العربية للعھد القديم تترجمھا أحيانا الوحش وأحيانا لوياثان  ،ويوصفه أشعياء فيھا بالحية الھاربة والحية المتحوية ( ،
كان أول من الحظ أن تكوين  ٦ : ١٢والعدد  ١٤ : ٢١والتثنية  ٦ : ٣٤تثبت أن موسى ال يمكن أن يكون كاتب التوراة ،
بل على األقل كل نص من ھذه الثالثة قد كتبه شخص مختلف وكلھم الحق بكثير على عصر ھذا المزعوم موسى .
ثم الحقا تطور األمر بأن أغرق األلمانى چوليوس ڤيللھاوسين فى سبعينيات القرن التاسع عشر ،
فى بحث وصياغة ھذه التى تسمى نظرية التوثيق والتى كذلك تسمى أحيانا باسمه .
ويعتقد على نطاق واسع أن الھدف من ھذا الميل للدمج دون حذف المتناقضات
كان الحرص على توحيد الشعب اليھودى فى أمة واحدة .
ھذا ھو نفسه -مثال -سر اإليحاء الدائم بأن الشعب اليھودى كان يرتحل سويا ،
فلو ذھب  ٥٠واحد وواحدة لمصر أو ألريحا أو لبابل أو لبالد الواق واق كان الكتبة يسمونھم الشعب .
مثال أكبر تقديرات لمن عادوا من سبى بابل ھو  ٥٠٠٠نسمة -تصور ؟ !
الفضيحة ھنا أن سفر الخروج قرر فعال عدد جنود موسى بستمائة ألف ،
أى أنه قاد خروج شعب ال يقل عن مليونين ونصف من السكان  ،أى نحو ثالثة أرباع سكان مصر آنذاك -كمان حاول تتصور ؟ !
خمسين شخصا ضربوا عددھم فى خمسين ألف ضعف ،
والتفسير الوحيد ال يمكن إال أن يكون أنھا أسطورة خالصة مختلقة من الخدش !
لعل أيضا ھذا ھو سر حلمھم أن يبيد إلھھم شعب مصر كامال بضربات أقسى فى المرة القادمة
) أو على اإلقل يستعبدھم لشعب الرب (  ،ويمكن ھذا الشعب منھا ومن خيراتھا فيكتسبون
أى اليھود طبعا الذين ال يخطر ببال أشعياء أو غيره أن يكون للرب شعبا سواھم-لقب الوھم المنيع ’ مبارك شعبى مصر ‘ ،
سطر أشعياء الذى فھمه كل العالم إال المغيبين لألسف حتى النخاع أعباط مصر ،
على أنه الوعد المنقح بدولة جديدة إلله اليھود تمتد من النيل إلى الفرات ،
يصبح فيھا من ال يرضون بالعبرانيين عبيدا  ،ھم العبيد لدى أولئك الجرابيع .
والسطور السابقة مباشرة تفيض بكل الحقد المرعب وأوھام جرذان الصحراء المستحيلة بالتمكين من سيدة األرض :
… ترتجف أوثان مصر من وجھه ويذوب قلب مصر داخلھا .
… وأھيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه مدينة مدينة ومملكة مملكة .
… وتھراق روح مصر داخلھا وأفنى مشورتھا فيسألون األوثان والعازفين وأصحاب التوابع والعرافين .
… فيتسلط عليھم ملك عزيز يقول السيد رب الجنود .
… وتنشف المياه من البحر ) … إلى آخر فيلم طويل من اللعنات  ،أتقزز من نقله ( .

١٤

… رؤساء صوعن ] تانيس [ أغبياء  ،حكماء مشيرى فرعون مشورتھم بھيمية .
كيف تقولون لفرعون أنا ابن حكماء ابن ملوك قدماء  ،فأين ھم حكماؤك فليخبروك ليعرفوا ماذا قضى به رب الجنود على مصر .
… رؤساء نوف ] منف [ انخدعوا  ،وأضل مصر وجوه أسباطھا .
… مزج الرب فى وسطھا روح غى فاضلوا مصر فى كل عملھا كترنح السكران فى قيئه .
فال يكون لمصر عمل يعمله رأس أو ذنب نخلة أو أسلة .
… فى ذلك اليوم تكون مصر كالنساء فترتعد وترجف من ھزة يد رب الجنود التى يھزھا عليھا .
وتكون أرض يھوذا رعبا لمصر كل من تذكرھا يرتعب من أمام قضاء رب الجنود الذى يقضى به عليھا .
فى ذلك اليوم يكون فى أرض مصر خمس مدن تتكلم بلغة كنعان وتحلف لرب الجنود يقال إلحداھا مدينة الشمس .
فى ذلك اليوم يكون مذبح للرب فى وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخمھا .
فيكون عالمة وشھادة لرب الجنود فى أرض مصر ألنھم يصرخون إلى الرب بسبب المضايقين فيرسل لھم مخلصا ومحاميا وينقذھم .
… فيعرف الرب فى مصر ويعرف المصريون الرب فى ذلك اليوم ويقدمون ذبيحة وتقدمة وينذرون للرب نذرا ويوفون به .
… ثم فقط بعد ھذا كله يأتى القول :
مبارك شعبى مصر وعمل يدى آشور وميراثى إسرائيل .

… وال تعليق !
…
محاولة أخرى منى لقھر الخرف األفالطونى المسمى المسيحية  ،بالذات نسختھا مزمنة الغباء المسماة األعباط  ،ذلك لمن ال يفھمون
سطر مبارك شعبى مصر واتبعوا نصيحتنا السابقة بقراءة الفصل األشعياوى النجس كامال  ،ولم يفلح معھم  ،عليھم اآلن محاولة قراءة
التثنية  ، ٢٠لعلكم تفقھون .
https://www.facebook.com/EveryScreen/posts/247961455282721
حين تقرب من مدينة لكى تحاربھا استدعھا إلى الصلح  ،فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيھا يكون لك
للتسخير ويستعبد لك  .وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرھا  .وإذا دفعھا الرب إلھك إلى يدك فاضرب جميع ذكورھا بحد
السيف  .وأما النساء واألطفال والبھائم وكل ما فى المدينة  ،كل غنيمتھا  ،فتغتنمھا لنفسك  ،وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب
إلھك  ،ھكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التى ليست من مدن ھؤالء األمم ھنا .
… حقا عمر بن صھاك لم يفعل شيئا سوى قراءة توراة أبناء العم باالستعانة بمترجم لم يتح لتابعه األمى األمعة  ،ذلك يوم ألقى بوحيه
الكرھانى على عبده ورسوله ھذا المدعو محمد بن آمنة العاھرة المغمورة .
فھمتم يا شعب مصر المبارك جه منين الوحى الصھاكى بتاع تسلسل إجراءات الغزو فى التوبة  ٢٩التى نصھا يا نحكمكم يا نقتلكم  ،أو
أسرى بدر إللى ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى األرض  ،فھمتم مين ھو النبى إللى بيتكلم عنه  ،طبعا بفرض أن التثنية
كتبھا موسى الوھمى وليس يوشيا شيخ البلد  ،أقصد الملك ؟ ھه ھه  ،ذلك كله أنه حسب ابن خلدون وابن أى حد  ،فال شىء يأتيه
العرب الجرب أبھم البھائم من عندياتھم .
ويا ريت مرة أخيرة تكونوا فھمتم -اآلن أكلمكم أنتم يا أعباط -وليس شعب مصر المبارك الذى ھو العرب بنو عابر لو جاءوا من آسيا
واحتلوا مصر واستعبدوكم يا أھلھا  .عدا ذلك فليس لھم ھم أنفسھم حق فى شىء  ،سوى ربما مطالبة قريبھم ابن صھاك بحقوق
الملكية الفكرية .
… اكمل بقية الفصل -أو كل التثنية -بنفسك  ،على األقل للبحث عن مزيد من انتھاكات حقوق الملكية .
http://www.enjeel.com/bible.php?ch=20&bk=5
…
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اآلن تطورت األمور بحيث لم يعد ثمة سطر واحد فى كل األسفار الخمسة إال وثبت تلفيقه ومناقضته للوقائع التاريخية واألركيولوچية ،
والفكرة العامة التى طرحھا چيمس فريزر قبل قرن من الزمان أن التناقضات ترجع لروايات قديمة وحديثة جمعت فى عصر القضاة ،
باتت تكتب فيھا أسفار تفصيلية اآلن  ،أقلھا كتاب األركيولوچيين الصھيونيين الرائعين فينكيلستاين وسيلبرمان
Israel Finkelstein and Neil Asher Silberman,
The Bible Unearthed
)—Archaeology's New Vision of Ancient Israel and the Origin of Its Sacred Texts (2001
وأقول صھيونيين ألنھما ككل الصھاينة ال يتحدثان باحترام عن شىء فى ماضى اليھود فيما عدا عصر الملوك ،
بھم تأسست ألول مرة مملكة معقولة القوة والتماسك  ،قبلھا وبعدھا لم يكن لليھود كيان من أى نوع ،
ويعرفان -حسب قولھما -أنھا إن فاقت كل الممالك فإنھا لن تفوق مصر أبدا ولو كانت فى قاع ضعفھا ،
وھو بالتأكيد فكر ال يخرج إال عن ابنين حقيقيين للحضارة  ،يعرفان معنى ھذه الكلمة ويحترمانھا أينما وجداھا .
بل رغم كل ھذا كانا من االحترام بحيث كانا السابقين لنزع المبالغات عن مملكتى داود وسليمان ،
سواء من حيث االتساع أو القوة أو الثراء  ،أو حتى فرضية أنھما مملكة واحدة تنتمى لنفس المكان ونفس الشعب !

المسألة لم تعد تخص خرافة الخروج وحدھا ،
التى يعاندھا ويفضحھا التاريخ المصرى بحسم ،
إنما حرف واحد مما ورد فيما يسمى بأسفار موسى الخمسة لم يقع فعال ،
بل كافة المناقب العنترية الالحقة من يشوع وصوال إلى شاول ،
ال أساس ولو واھى لھا بل ھى أقاصيص مختلقة بالكامل من أولھا آلخرھا ،
وال يوجد دليل أركيولوچى واحد يثبت أدنى ترھة فيھا !
نعم  ،يشوع المغوار أبو صفارة ذابت لھا أسوار أريحا شخص ال أساس له ،
ولو وجد لم يكن ليقود جيوشا  ،إنما ليقف بمفرده ذليال أمام نقاط التفتيش المصرية لمجرد أن يزور قريبا له فى بلدة ألخرى ،
وھكذا كل القصص ما قبل القرن السابع اختالق مطلق من الخدش ،
ال يزيد ظل الحقيقة فيھا عما فى معجزات يسوع الملقب بالمسيح ،
أو فى إسراء محمد أو شقه القمر  ،من حقيقة .
حتى الواحدية نفسھا لم يعرفھا اليھود ،
إال عندما اخترع يوشيا من الھواء سفرا موسويا جديدا اسمه التثنية ،
قال إنه وجده صدفة فى حفريات قامت بھا ھيئة اآلثار ) ھأ ! -ملوك الثانى ، ( ٢٢
ودفع به للشعب كى يرھبه بما فيه من وعيد وأھوال وعذاب قبر ،
ويجبره على توحيد اإلله وتوحيد الدين وتوحيد الھياكل ومن ثم توحيد الدولة .
قبل ھذا القرن السابع ق  .ح  .ش  .ما كان اليھود يقبلون التوحيد بمعناه الصارم ھذا قط
) التوحيد الذى سنعرف بعد قليل من مخترعه األصلى  ،وھذا اكتشاف آخر أشد إثارة ( !
المذھل أكثر أن يوشيا ھذا لم يخترع سفر التثنية فقط  ،وال التوحيد فقط وال حتى الديانة اليھودية فقط ،
بل اخترع تقريبا كل شىء من آدم لسليمان  ،وأغلبھا صنعه اختالقا كامال
) دون أن ينسى طبعا المط فى أعمار البطاركة الوھميين ھؤالء حتى قرابة األلفية لبعضھم ،
لكن رغم ھذا فشل فى الوصول بتاريخ آدم حتى تاريخ قدماء المصريين ! ( .
… لذا السؤال الكبير  :من ھو يوشيا ؟
الواقع أن االھتمام العلمانى به قديم  ،ولم يكن فينكيلستاين وسيلبرمان ھما من اكتشفاه ،
وفقط كانا من سلطا عليه الضوء الكبير غير المسبوق بفضل ما أتيا به من حقائق تاريخية تستند على اكشافاتھما األركيولوچية .
فى حدود اطالعاتى المتواضعة أعلم أن مثال توماس پين اختتم دراسته الشھيرة قبل قرنين والتى منعت طويال
’ أصول الماسونية الحرة ‘  ،بكالم عن إسھامات يوشيا كحجة فند بھا أكذوبة موسى ووصاياه وشريعته .
… اإلجابة  :يوشيا ببساطة ھو إله اليھودية مثلما ھو عمر إله اإلسالم !
وحد القبائل فى قبيلة واحدة ووحد اآللھة فى إله واحد ووحد الحواديت فى حدوتة واحدة ،
وطبعا استرضى الجميع بضم حكاوى مغامراتھم جميعا مغدقا عليھا كلھا بصك القداسة والحقيقة ،
تماما مثلما أبقى اإلسالم على كل العبادات وكل أسماء اآللھة السابقة عليه .
طبعا يوشيا ومن بعده عزرا فعلوا ذلك بركاكة بدوية متوقعة ،
وأحيانا ليست أقل كثيرا من عبط الكرھان .
كأن كى يبدأ بآدم وحواء أطال أعمار األسالف لحد اإلضحاك كما أشرنا .
ومن أجل جعلھا حكاية واحدة كبيرة وھمية عن شعب واحد كبير وھمى ،
حاول وصل قصص وشخصيات ال تتصل أبدا ،
مثل أن ثبت أركيولوچيا لدى مؤلفى الكتاب أن الفرسان الثالثة ،
العائلة المقدسة النجوم الكبار إبراھيم وإسحق ويعقوب ،
بفرض وجود ظل واھى من الواقع فى شخصياتھم  ،وھو قطعا غير موجود ،
أناس من أماكن وثقافات وأزمنة متباعدة تماما  ،ال يمكن أن يكونوا قد قابلوا بعضھم البعض !
الفارق الوحيد بين يوشيا وابن الحطابة أن جاء ملك مصر فورا وقتل داعية الواحدية المجرم ذاك ،
بينما كان عمر أكثر حصافة وأرسل قبله دينا يسمى المسيحية ،
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كى ينخر ويدمر به بلدان الحضارة من داخلھا  ،قبل أن يھجم ھو عليھا !
…
ھكذا إذن فجر كتاب فينكيلستاين  /سيلبرمان كل شىء ،
بأن حاول أن يأتى بأدلة االتھام على كيف وقعت الجريمة بالضبط من خالل استخدام معاول الحفر :
إذا كان ھوبس قد بدأ بطرح األسئلة عن مصداقية التوراة قبل خمسة قرون ،
وإذا كان السير فريزر قد أجاب بالتقريب على سؤال متى  ،وعلى بعض سؤال كيف ،
فالكتاب -وطبعا كان فاتحة لطوفان من البحوث والكتب الفضل فيھا أن قيام دولة إسرائيل أدى لنھضة تنقيب ضخمة-
أجاب تفصيال على أسئلة ماذا ومن ولماذا وما تبقى من سؤال كيف :
ماذا حدث بالضبط فى عصر القضاة ) بل باألحرى عصر الملوك الالحق عليه وتحديدا ھذا اليوشيا ( ،
ما ھو اسم ھذا المزور الذى اخترع كتب التوراة  ،لماذا كتبھا ھكذا  ،وكيف كانت ستراتيچيات التزوير ؟
اإلجابات بالتفصيل تطول وتخرجنا عن موضوعنا وعليك الرجوع للكتاب الذى -فيما أذكر وعشته-
صنع غالف النيووزويك كھدية كريسماس للمؤمنين زلزلت العالم كله يوما ،
أو الرجوع للمسلسل الوثائقى أوروپى اإلنتاج الممتع عنه بذات العنوان بعد أربع سنوات !
…

ما يعنينا ھنا أنھم كانوا يضعون القصص المتناقضة متجاورة دون مالحظة التناقض بتلك الـ  ١٨٠درجة بينھا .
وھذا ھو سر تجاور نصوص أقدم بال روحانيات وأخرى جديدة روحانية نسبيا
) طبعا روحانية دى استوردوھا من مصر  ،وطبقا للعلمانى من خلفية يھودية سيجموند فرويد
فإن موسى -أحد ھؤالء العشرة إللى بأقول اتعمل منھم الكوالچ -كان أحد كھنة أخناتون ( .
أشھر األمثلة وأفضحھا قصة الخلق رايح جاى ما بين تكوين  ١وتكوين ، ٢
ونسختا الوصايا العشر ما بين خروج  ٢٠وخروج  ٣٢واوعى يا جدع أنت تطبخ جديا بلبن أمه ،
وشكرا پروفيسور فريزر لبحوثك الماموثية الماراثونية فى ھذه جميعا .
واآلن أشكر األب أثناسيوس أن كان السبب فى لفت نظرنا ونظر كل المفكرين وكل البشرية لھذا االكتشاف المذھل ،
ليس بفارق أصحاح أو  ١٢إصحاح إنما فى ذات السطر :
الذھب كان ’ استعارة ‘ بفضل نعمة ألقاھا الرب على عيون المصريين  ،ثم بعد فصلة كھذه ’  ‘ ،بالضبط  ،أصبح اسمه ’ سلب ‘ ؛
قصتان جاءتا من مصدرين مختلفين يفصلھما قرابة ألف سنة ،
ذلك بينما لم يفصل بينھما على الورق إال أقل من ميلليمتر واحد .
األولى ھى األحدث واألكثر ثيولوچية  ،والثانية األقدم واألكثر واقعية  ،وكما ھو واضح ھى األصدق بالتأكيد !
) ھل الحظت أن لوياثان مشتقة من الويين ،
فھل كان كرم تجاور  juxtapositionالمتناقضات يشمل أيضا رأى الشعوب األخرى فى شعب الشر وإله الشر ؟
الحية ھى إله الشر فى نظر اليھود  ،والالويون ھم كھنة إله الشر فى نظر بقية شعوب المنطقة !
لو صحت ھذه النكتة فسوف تصبح تجاورا آخر للمتناقضات فى ذات السطر أشعياء ، ١ : ٢٧
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اكتبوا اكتشافه باسمى لو سمحتم ! ( .
…

األسوأ ليس ھنا  ،إنما أنه -أى األب أثناسيوس -يخترع قصة ثالثة تماما تفوق كل خيال ،
لم يأت بھا نص قط  ،وطبعا أتحداه أن يأتينى بالھوتى واحد يوافقه عليھا
) ھذا ما ألقى به مساء اليوم بينما كانت غرفة الپالتوك المذكورة
تنتظر فى جزع عودة نجالء اإلمام المحتجزة فى ستوديوھات المحور ( :
لم تحدث ال غيبوبة وال سرقة  ،إنما أعطى المصريون الذھب عن طيب خاطر وبوعى كامل ،
كى يتشفع اليھود عنھم به عند إلھھم يھوه كى يحررھم ھم أيضا من طغيان الفراعنة .
… يا سالم سلم ! … كالم ال سند له على وجه اإلطالق وال حتى فى المانيفستو الشيوعى !
األدھى أن أحدث وأفضل نظرية ’ لخروج ‘ تلك الشرذمة العبرانية ترجح لھا الكفة اآلن ،
ھى العكس بالضبط مما يروجه أثناسيوس كعب الغزال
) الذى ليس فقط ال يعرف أن المكان الوحيد الذى تتكدس فيه كتبه المقدسة أكثر من الكنائس ،
ھو صناديق القمامة على بوابات أقسام التاريخ فى كل جامعات العالم ،
بل يتفرد بلوى عنق النصوص الدينية نفسھا بسيناريوھات كلية االختالق ،
ذلك إلى أن يجعل تلك النصوص تنضح بعكس ما فھمه كل أحد منھا ( ،
العكس بالضبط مما يروجه عن حب غامر بين المصريين واليھود ،
بل ھو الغضبة الشعبية جدا التحتية جدا  grassroots movementعلى ديانة التوحيد الصحراوية ،
ذلك فى سنوات الفوضى التى قاموا فيھا بالبطش بأخناتون وعصابته ،
حيث لم يكن ھناك فراعنة حاكمون أصال ليبطشوا بأخناتون أو غيره .
بل األصح أن فى تلك الغضبة الشعبية غير المنظمة طردوا السامويون اآلسيويون عامة وليس العبرانيون بالذات .
أو ھل اليھود من األھمية بأن يطاردھم فرعون أصال  ،ناھيك عن أن يكون مرنبتاح العظيم أو أبوه رمسيس الثانى األعظم ؟ !
الخدعة ببساطة أنھم كانوا يطلقون على أى حاكم ھكسوسى تافه فى شرق الدلتا
) ممن جاءوا تحت ظلھم من البداية  ،بفرض أنھم جاءوا (  ،يطلقون عليه فرعونا تفخيما فيه وبالتالى فى أنفسھم .
… ما ھذا الھراء ؟ !
الفرعون لم يكن يقابل المصريين أصال ،
فھل كان سيجرد حملة عسكرية بل يقودھا بنفسه  ،لمطاردة قبيلة مكونة من خمسين أو سبعين من الرعاة الرعاع ؟ !
… إن أسطورة ’ الخروج ‘ ) بالذات فى الكلمة اإلنجليزية المتفاخمة ، ( exodus
ھى فى الواقع أمر يثير الشفقة أكثر من أى شىء آخر ،
إنھا نكتة جاء بھا الخيال المريض الحاقد الحاسد لمن يطوفون حول مصر من ھوام ،
وال يملكون سوى اختالق وترويج األكاذيب المضحكة عنھا .
الخروج بفرض ان لھا ظل من الحقيقة قصة حكتھا جماعة صغيرة جدا ،
ربما جاءت لتشتغل فى مناجم الذھب فى سيناء أو ما شابه ،
ومن حنقھا على مصر وعلى ما رأته من غنى المصريين عادت لتقول بعنترية بدوية
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لقد أخذونا تحت العبودية إال أننا ببطولتنا وبجبروت إلھنا الفتوة األعظم حررنا أنفسنا ،
وأكتر من كده كمان سرقنا من منجمھم شوية دھب  ،بصوا لونه بيلمع إزاى !
… الحقيقة الصارخة الوحيدة القائمة ھنا ھى أن مصر لم تستعبد أحدا يوما ،
وأعتقد أن حفريات زاھى حواس لمقابر بناة الھرم قد أغلقت ھذا الملف لألبد ،
فإذا قد بنينا الھرم بأنفسنا فما حاجتنا للعبيد فى أى وقت من التاريخ !

أما عن السبب فى اننا كمصريين ال نستعبد أحدا ،
فھو ببساطة تامة أن السيد الحقيقى
يرفض أن يعيش فى ذات المكان مع الوسخ !
) أما بالنسبة للشأن األخناتونى فلنا بعد قليل عود وعود  ،عودات مدوية اربطوا لھا األحزمة من اآلن ! ( .
…
ھامش :
أنا أتفھم جيدا سر عقدة الھوام حولنا من رمسيس الثانى .
الحقد على ھذا الفرعون بالذات ال حدود له  ،والسبب وجيه وھو ما فعله من أفاعيل بأھل قارة آسيا ،
وعلى غرار ما نسمعه كل بضع سنوات من إسالم إحدى بنات پاپا روما ،
اخترع العرب بذات المنھج قديما أن زوجة رمسيس الثانى آمنت بإله العرب وھى التى بنت الكعبة … إلخ ،
وننوه سيد القمنى ) رب الزمان ودراسات أخرى (  ،أنھا ليست مجرد نظرية فاحشة الخيال من عنديات سيد كريم ،
إنما أتى الكرھان الكريه نفسه على ما يماسھا فى يونس ، ٨٣
تريددا بالطبع لما اخترعه جيل مدحورى قادش وظل يتداوله نسلھم لقرون ،
وقد تفنن مفسرو الكرھان فى تفصيل ’ ذرية من قومه ‘ ھذه باالسماء والصفات ،
وبكل سعادة ومباھاة أضاف معظمھم زوجة فرعون بالطبع .
ثانيا  ،وھو األھم ألنه ليس ترھة مفضوحة إنما به ظل حقيقة ،
ھو ولعھم بترديد حقيقة إنه كان متعدد الزوجات -أى حيوانا مثلھم-
ولن أرد بأنه استثناء شديد التفرد  ،بل ھو متفرد وحالة خاصة فعال  ،لكن من زاويا ال حصر لھا :
ابن نابغ وسيم اختاره أبوه وھو بعد صبيا وليا للعھد  ،ويذھب البعض إلى أنه اختاره شريكا فى ممارسة الملك ،
ذلك علما بأن سيتى األول ھذا نفسه كان من أعظم ملوك مصر ،
وبما أن رمسيس الثانى ھو أفضل من تلقى تربية إطالقا فى تاريخ ملوك األرض ،
وبما أن ذلك األب ھو أدرى ملوك التاريخ بما يجب أن تعنيه كلمة ساللة ملكية أو تنشئة ملك ،
فلربما كان اإلنجاب الكثير عبر المستولدات ھو إحدى وصايا ذلك األب العظيم .
بالتوازى مع انخراط االبن منذ الطفولة فى الحياة العسكرية الصارمة ،
كانت مئات الفتيات طول يده لو شاء  ،تزوج كثيرات وأنجب قرابة مائة ابن وابنه ،
لكن ما حدث أنه حين ارتقى فى الملك ومسئولياته  ،واطمئن على استمرار نسله  ،اكتفى بمحبوبة القلب الحقيقية الوحيدة ،
الحب األول والزوجة األولى وأم أول األبناء  ،جميلة الجميالت نفرتارى
) الصورة أعاله من الصور القليلة التى نعتز باشتغالنا لساعات طويلة على تجميعھا وتنقيحھا من عدة تصاوير مختلفة لھا ،
وتجدھا بحزمھا الكامل ھنا
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أو ھنا
، http://www.everyscreen.com/photos_16/Maat-Serket-Hathor-Nefertari_01.png
وأعتقد أنه قد يصعب عليك على األرجح اإلفالت من غواية وضعھا كخلفية لشاشة حاسوبك الجديدة الضخمة ،
والتمتع لساعات ال تنتھى بجمال نفرتارى واإللھات الفاتنات الثالث أمامھا ! ( .
وھكذا -أى فى االكتفاء بزوجة واحدة ھى غالبا الحب األول واألخير -كانت ساطرة الجميع من قبل رمسيس ومن بعده وإلى اليوم ،
لكن يصعب حقا التفسير الدقيق لماذا كان رمسيس ذلك االستثناء الملفت .
بعض حاالت سابقة  ،بالمثل ال يمكن وصفھا عمليا بتعدد الزوجات ،
إنما كانت ھناك دوما ’ الزوجة المفضلة ‘  ،بمعنى الزوجة الوحيدة والحبيبة والملكة … إلخ ،
والباقيات لسن ’ حريما ‘ للمتعة الجنسية أو حتى خليالت للتجارب العاطفية  ،إنما فقط مستولدات لنشر وتعزيز نسل الساللة الملكية ،
على أن أحدا لم يتوسع فى ھذا األمر  ،سواء كمعاشرات أو كإنجاب  ،قدر رمسيس الثانى
) وربما كان لھذا ثمنه  ،والرجل كان يجرب للوصول ألنسب عدد للساللة الملكية ،
فتطرف فى زيادة عدد األبناء  ،فصاروا عامل ضعف للمملكة من بعده  ،أكثر منه عامل قوة ( .
… المھم أن ما حدث أن ھذا االجتھاد الشخصى -أيا ما كان دافعه-
لم يستطع تغيير ما يجرى فى الدم المصرى من تمسك الرجل بامرأة واحدة وحيدة فى حياته ،
والعكس بالعكس -أى إخالص المصريات ألزواجھن ،
بل لم يقدر رغم جبروته إال أن يكتفى ھو نفسه فى نھاية المطاف بحبه األول  ،بل ويقطر حزنا على موتھا ويكرم ذكراھا عبر األرض
) لو أنت عربى لربما استغربت لماذا بدال من كل وجع الدماغ ھذا  ،لم يلھث وراء طفلة فى السادسة من عمرھا ؟ ! ( .
لألسف ھذا ليس كل ما يمكن أن يقال  ،والكالم قد يطول -وأعترف أنه ال يخلو من غصة ما-
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ألنه قد يمتد بالضرورة للمقولة القاعدية أن
الحضارات تنھار -وتنھار فقط -عندما يخالط أبناؤھا البرابرة والعبيد ) ولو فى ساحة القتال ( ،
ومصر ليست استثناء  ،وعندما كان األعداء يستسلمون تحت أقدامھا المجيدة بعشرات اآلالف ،
وجدت أنھا أسمى من أن تقتلھم وفى ذات الوقت لم تكن تستطيع إطالقھم  ،فأسرتھم  ،ويا ليتھا ما فعلت .
مصر لم تعرف قط مفھوم العبودية الساموى ولو حتى لآللھة .
ھؤالء الذين كانت عالقتھا بھم عالقة صداقة ومحبة وشفاعة وتوسل ودالل .
طالما ال توجد شريعة  ،فأنت ال تنفذ أوامر أحد  ،فأنت لست عبدا ألحد  ،أو باألحرى عبد فقط لضميرك الشخصى .
اآللھة كانت تبجل  worshippedال تعبد ، subserved
والفرعون اإلله المتجسد أيضا لم يكن يعبد رغم قدراته الخارقة الواضحة لكل العيان ،
بل فى الواقع كانت األلوھية عبئا عليه أكثر منھا ميزة ) تكليف ال تشريف كما يقال ( ،
تجعله مقيدا بصفاته  ،أى ملزما بصفات بقية اآللھة حيثما يفھمھا المصريون  ،تعظيم الخير وكفالة الرعاية والنماء للشعب .
لألسف  ،لذلك السبب  ،بعد أن كان شاغل مصر الوحيد نوعية الحياة  ،باتت -ولو فقط من خالل العقل الباطن-
مضطرة للتفكير فى الشأن العددى لمجابھة األوغاد المتربصين بمصر من جميع االتجاھات األربع ممن ينجبون المئات مجانا !
…
ھامش آخر بناء عليه :
الوصايا العشر تدليس لغوى فى الترجمة العربية  ،وصحتھا األوامر العشر !
جراد الصحراء ال يفھمون إال لغة األمر والنھى  ،لغة العصا  ،لكننا فى مصر ال نتلقى أوامر من أحد .
وبداھة إذا كنا ال نتلقانا من آلھتنا فكيف نقبلھا من آلھة غيرنا أو من غير آلھة  ،والسبب فى كل ھذا بسيط وھو أننا أنفسنا آلھة .
فقط على سبيل المجاز الفضفاض قد نقبل فكرة البنوة التى تقول بھا المسيحية  ،وقطعا يسعدنا أن نكون أبناء إليزيس وحتحور ،
لكن ھذا فى الحقيقة ليست إال انتقاصا أو اختزاال أو تھبيطا  downgradingللفكرة األصلية األعمق كثيرا أال وھى التوحد ؛
مفھوم أننا واآللھة واحد :
كل الوجود الخير كيان واحد !
وفقط حدسنا وإيماننا وضميرنا الداخلى ) وفى أغلب الحاالت عقلنا أيضا ( -أى إجماال توحدنا-
ھى التى تخبرنا أنه لشرف عظيم أن نشارك ھذا الفرعون-اإلله تنفيذ مشروعات الخلق العظيمة
التى أوحى له بھا عقله وحسه وألوھيته الرفيعة المتميزة .
وطبعا ال يغيب عنك أن كل ھذه المنظومة الفكرية تنافى جذريا سيكولوچية العبيد
التى تقوم عليھا ديانات ’ على ابن الطاعة تحل البركة ‘ ) ناھيك عن ديانات ’ افعل …  ،ال تفعل … ‘ ( اآلسيوية الحامورابية !
…
نعود لألب أثناسيوس لنقول إن األسوأ وأسوأ ھو النتيجة السياسية التى يريدھا من لى عنق النصوص الفاضح ھذا .
ھو يريد شيطنة الفراعنة وكل األثرياء والسالطين القدامى والحاليين والمستقبليين  ،فى مقابل تمجيد الفقراء والرعاع العبيد الھمج
) يبدو أنك أعجبت بتسميتنا لكم بالبطارسة الجدد الذين سيسحقون اإلسالم كما أركع البطارسة األوائل روما ،
فقررت أن أضمن طريق ھى تكرار التاريخ بكل حرفياته ! ( .
رغم علمى البديھى أن األديان ما ھى إال أيديولوچيات عبيد اشتراكية باألساس ومعادية للرأسمالية وللحضارة وللمستقبل
) ومن أعجب عجائب الزمن فى رأيى أن يصف أحد المتدينين باليمين ؟ ؟ ! ! ( ،
ورغم علمى أن األرثوذوكسية ھى أيديولوچية عالم-ثالثية شديدة التخلف ،
ورغم -فى المقابل -ترحيبى بتنافخ األب أثناسيوس الھائل بمسيحيته فى مقابل اإلسالم ،
فإنى أرجوه أوال  ،أال ينسى أن معظم مسلمى العالم ھم أرثوذوكس فى األصل  ،بينما مثال لم يسلم كاثوليكى واحد ،
وھى قصة عرقية چيينية يطول شرحھا http://everyscreen.com/views/secularism.htm#SixGradesOfHuman
ما بين شعوب حثالية وأخرى عظيمة متشامخة
) ما تفرحوش أوى يا مسلمين  ،فالفارق بين المذاھب المسيحية ليس الھوتيا كما يوھمكم مشايخكم األجھل منكم  ،إنما فارق طبقى ،
ومكانكم أنتم فى مثل ھذا السلم ھو حضيض حضيض الحضيض !
كما أنى أراكم تتھللون من أن العك فى جمع التوراة يشبه العك فى جمع القرآن .
فقط فاتكم فارقين  :أن مشكلتھم ھى كونھم ال يحذفون شيئا وتركوا المتناقضات ،
بينما مشكلتكم أنكم حرقتم أغلب القرآن ومع ذلك ما تبقى فيه من متناقضات كان أضعاف أضعاف ما لديھم .
الفارق الثانى أنھم جمعوا توراتھم قبلكم بـ  ١٥٠٠سنة  ،وإللى يحب يقلد حد يقلده بعد يومين بعد سنتين موش بعد  ١٥قرن ! ( .
وأرجوك -األب أثناسيوس -ثانيا  ،أال تنسى أنه لو كانت مصر شعبا بال فراعنة لما كان لھا أى مجد يتباھى به العبيد أمثالك اليوم ،
ولما صنعت ما صنعت من ’ ربع حضارة ‘  ،والتى إن لم تكن قد ألھمت اليونان فعلى األقل أثارت غيظھا وغيرتھا ،
فأعطتنا ’ نصف الحضارة ‘ التى كانت فى األوليمپ الذى تعيش أنت بالقرب منه ،
وقادتنا -وھو األھم -لروما  ،أول حضارة فى التاريخ بالتعريف الكامل للكلمة  ،أال وھو فتح جبھة جديدة للتقنية
. http://everyscreen.com/views/culture.htm#AngloJewishCivilization
…
ياااااه ! تصور أن ھذه المرة األولى لى منذ خمس سنوات أكتب فيھا تحليال أو نقدا ما فى صميم اليھودية-المسيحية ،
فقط كنت أكتب بعض المتابعات الخبرية لألحداث الكبرى كاكتشاف قبر يسوع أو العثور على نسخة كاملة ألول مرة من إنجيل يھوذا
أو اكتشافات جديدة عن المسيحية المبكرة فى بريطانيا .
سھم كيوپيد نفسھا كررت آرائى العلمانية التقليدية القاعدية عن اليھودية-المسيحية دون جديد يذكر .
أحد األسباب -ال شعوريا على األقل -ھو احترامى لمشاعر ھؤالء المتحولين الجدد ،
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ال أريد -داخليا بينى وبين نفسى -أن أنغص عليھم سعادتھم أو أن أثبط من جھاديتھم .
لم أملك سوى االنبھار بالروحانية المذھلة التى يتحدث بھا أمانى أو إبراھيم أو أحمد أو حجازى أو أسماء أو أخيرا نجالء اإلمام ،
وأنا ھنا أذكر مصريين فقط  ،وفقط بعض بعضھم ألن مثلھم عشرات آخرين يظھرون على الشاشات ،
زائد آالف أقل شھرة ال يظھرون إال على اإلنترنيت .
…
المھم  ،كل ھؤالء المسلمين السابقين -وأحدثھم نجالء اإلمام -ال يبدون لى متحولين للمسيحية بالمعنى التقانى للكلمة ،
وقطعا قطعا ال يقعون على أذنى كأرثوذوكس .
ھم پروتستانت بالكاد  ،وفقط من حيث تركيزھم على العالقة الشخصية بين الفرد واإلله .
إنما من حيث الجوھر ھم أقرب ما يكون لليسوعية الغنوصية  ،وروح أدبياتھا العظيمة ،
كإنجيل المجدلية زوجة الريس وفى قول آخر -كما سآتى فورا -ھى الريس نفسه ،
أو إنجيل توما العميق أحد أكثر الكتب أثرا على صياغة الديانة البوذية العظيمة مثال ،
أو إنجيل يھوذا ھذا الشخص العظيم اآلخر الذى إراد تحويل الروحانية لدستور سياسى للدولة اليھودية لكنه لألسف فشل .
…
بعبارة أدق :

ھؤالء المتحولون من اإلسالم للمسيحية ال يقعون على أذنى كمسيحيين إنما كغنوصيين ،
وربما لو عرفوا ما ھى المسيحية لما دخلوھا  ،أو على األقل لما تسموا بھا .
أجمل ما فيھم أنھم إحياء رائع للقيم الغنوصية القديمة المستندة على أن الخالص بالمعرفة ،
وليس الخالص بترھات ميتافيزيائية من قبيل النعمة ولمسة اإلله وما إليھا .
… ھم أوال  :يحيون الروحانية الراقية الفياضة للعصر الغنوصى ،
روحانية خالصة مترفعة على كل الفساسف الالھوتية العبيطة والتافھة ،
والتى طالما اتفقت على حصر األلوھية فى شخص واحد ،
ال بد وأن تتفق حتما بعد قليل على التشظى لعشرات الملل والنحل ،
أو -وھو المثير حقا للشفقة والضحك معا-
انحصار أغلب تلك الصراعات الالھوتية الكنائسية حول طبيعة شخص يسوع ال حول فكره ؛
وثانيا -ولعله األھم  ،والسبب فيه طبعا المستوى التعليمى لدى ھؤالء تاركى اإلسالم-
يحيون التمايز بين الغنوصية كبوتقة عصرھا للمثقفين والعلماء وأصحاب الفكر ،
فى مقابل المسيحية كتنظيم سياسى للجياع الرعاع والعبيد ،
ھدفھا األساس االستيالء على السلطة فى اإلمپراطورية الرومانية ونھب ثروات األغنياء .
…
رغم ھذا نقول  :إذا كان كتاب العھد الجديد
) الذى ھو نفسه من وضع كنيسة مؤسسية نقحت فيه ما شاءت وحذفت منه ما شاءت ،
وأھمه األناجيل الغنوصية األقدم واألكثر أصالة ( ،
قد منح بنصه الحالى -موعظة الجبل … إلخ -كل ھذه الروحانية لمعاصرينا أولئك المتحولين عن اإلسالم للمسيحية ،
فال بد أنه ال يزال أكثر غنوصية مما كنت أتصور شخصيا ،
بل ومما تصور بعض مؤلفيه ) پولس ويوحنا بالذات ( ممن راحوا يحشونه بتعقيدات الھوتية ال لزوم لھا
) إال ربما السعى لبناء حزب سياسى سرى دنيوى األھداف برئاسة بطرس السماك ،
يسعى لغزو روما وبناء ’ مؤسسة ‘ جديدة على أنقاضھا ( ،
تعقيدات تقول إن أخالق يسوع الرفيعة ال بد وأن سببھا كونه اإلله نفسه ،
معتقدين أنھم بھذا يرفعون من شأن طاھر الروح شھيد الفكر ھذا .
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!Rames Goes to the Stratosphere

] بمناسبة التعقيدات الالھوتية استمتعت أيما استمتاع بعد أيام بالدكتور أحمد الطيب النجار -وعادة ما أستمتع به -يقول أن األشاعرة
تساھلوا مع الحنابلة فى تجسيم ﷲ  ،ألن عموم الناس ال يستطيعون تمثل موجودا ليس جسما وليس فى زمان وليس فى مكان وال
يتحرك وال ينتقل وغير ذى وزن ) ثقيل جدا يليق بإله ’ يزيق ‘ له العرش ( … إلخ ) أبو سمبل فى الستراتوسفير عبارتى المعتادة ( .
ھذا أكد لى ما طالما قلته أن مشكلة مفھوم التجسد المسيحى ناھيك عن ثالوثھم المقدس تكمن فقط فى صعوبة تمثلھا فى العقل العربى
دون اإلنسانى غير القادر على التجسيد كسائر عقول البشر ! [ .
…

٢٤

٢٥

Dawn of Conscience!
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أعزائى القراء :
اآلن يوجد اھتمام واسع بالمسيحية ونشوة كبرى بين المسيحيين بما يجرى ،
لكن ھذه كانت كلمة تحذير أن محصوا كل ما تسمعون  ،بالذات إذا ما جاءكم من كھنة األرثوذوكسية ،
وبالذات بالذات إذا كانت أرثوذوكسية العبيد ذات األچندات السياسية الخفية الوضيعة ،
وذكروا أنفسكم طوال الوقت :
نحن أبناء الفراعنة ال أبناء الشعب المعدم ،
وإال فلتكفوا عن التشدق بنسبكم للتاريخ الفرعونى إذا أصررتم على التنكر لرموزه لصالح لص حقير شبه وھمى اسمه موسى ،
بل لحساب شخصية دخيلة أخرى دجال أفاق ھو الدودة الطفل المعجزة المدعو يوسف
ال يفوقه دجال إال من اخترع قصته من ال شىء تماما ،
أو باألكثر -لو كان لقصص بعضھم ظل من الحقيقة -كانوا يطلقون على أبناء عمومتھم الھكسوس فراعنة لغرض فى نفس يعقوب .
أو باألحرى  :ھل نحن الملقبون بفجر الضمير كنا فى حاجة لقواد موھوم اسمه إبراھيم يطوف على الممالك يبيع زوجته نظير الماعز
) وإن ليس للملوك كما زعم من يقولون إنھم أحفاده فأولئك ال يقابلون مثل ھذه األشكال ( ،
ھل كنا فى مصر فى حاجة ألمثال ھذا الوغد الجلف كى يھذبوا لنا أخالقنا ؟ !
والموضوع ببساطة أن كل ھؤالء -بفرض أن سمعت بھم بلدنا من األساس ناھيك عن فرض وجودھم أصال-
لم يكونوا فى نظر مصر إال حشرات صحراوية حاقدة على ما لمصر من مجد مادى وحضارى فراحوا يختلقون ألنفسھم
أوھاما كالمية من قبيل أنھم شعب السماء المختار أو أبناء الملكوت أو خير أمة أخرجت للناس ،
يختلقونھا ليس بھدف التباھى أو حبا فى الكالم  ،إنما تحديدا وبدقة تبريرا لإلغارة ونھب مال وثروات أصحاب المال والثروات
) المعنويات لسرقة الماديات  ،أو بتعبيرات رواية سھم كيوپيد برنامج القمح مقابل الكالم أو باألحرى الذھب مقابل الھراء ! ( .
حتى أعلى نقطة وصل لھا اليھود القدامى  ،وھى داود الذى أسس لھم أقوى مملكة فى تاريخھم ،
كان يتغنى فى أشھر مزمور له إطالقا  ،بالمراعى كرمز للخضرة والحياة  ،وبالوديان كرمز للموت والظالل ،
أى بعبارة أخرى ھو -كملك بل وكعلمانى ال يؤمن بالخرافة الدينية-
لم يرتق كثيرا فوق أسالف ذات المنطقة ’ ملوك الرعاة ‘ ) الھكسوس ( .
…
] بعد أيام وقعت على برنامج جديد على قناة الحياة عن
شخصيات مغمورة من العھد القديم يقدمه مصريان عنوانه ’ شخصيات مستترة ‘ .
ببساطة  :صعقت أن أحفاد خوفو ورمسيس يھيمون ھكذا تأليھا فى نكرات نكرات جرذان العصابات اليھودية القديمة ! [ .
…

٢٧

٢٨

٢٩

٣٠

‘Kedeshah!’

٣١

أنتم تطلبون العودة للجذور  ،وأوافقكم تماما :
لن تشق مصر طريقھا إلى الحداثة والعلمانية  ،على نحو سوى ال أمراض وال تشوھات وال تعرجات فيه  ،إال بذلك .
والسبب بسيط أن ال تقدم بدون ثقة بالذات  ،وال ثقة بالذات بدون ھوية ،
وال ھوية إال بالعودة لجذور الجذور  :المادة والچيينات .
المشكلة أن بالقطع جذور مصر ليست يھودية وال مسيحية ،
وعلينا أن نعود بالكامل لمصر الوثنية األصلية الجميلة  ،مصر فراعنة وشعبا  ،مصر رع وإيزيس ،
وأن نلفظ كل تلك األكاذيب المعادية للتقدم -تحديدا من حيث ھو تقدم ،
التى غرسھا فيكم العرق الساموى الصحراوى وكتبه السوداء وعلى رأسھا التوراة
التى زرعت فينا أننا -فراعنة وشعبا -ھم زراع األرض األشرار ،
بينما ھؤالء الرعاة البدو وأنبياؤھم اللصوص وإلھھم الخفى ساكن السماء
والذى ھو فى الواقع الشيطان الحقيقى -ھم األطھار المطھرون !…

٣٢

بعض المفاجآت الجديدة -وربما المذھلة -ستأتى بعد سطور قليلة  ،لكن إليكم مؤقتا واحدة صغيرة لمجرد شحذ األسنان :

٣٣

 ھل تعرفون من ھو أول شخص عبد اإلله الواحد) وأتوسل لكم ھذه المرة أال تقولوا لى إبراھيم ألنه
صدقونى -شخصية وھمية جدا اخترعت الحقا جدا ( ؟كال  ،ليس أخناتون وليس موسى  ،بل قبل ذلك بقرنين  :إنه أپيپى !
 ھل تعرفون من ھو أپيپى ؟اإلجابة  :أحد أھم ملوك الھكسوس فى دلتا مصر .
 ھل تعرفون من ھو اإلله الواحد الذى عبده وقام بتكفير وحظر كل اآللھة دونه ؟اإلجابة  :إنه ست إله الشر المصرى !
…
منذ طفولتى وحتى اللحظة كنت أتحدث من دماغى -أقصد من منظور دينى بحت :
خصائص يھوه ھى ببساطة خصائص ست  ،كالھما إله صحراوى وظيفته البلطجة لحساب شعبه ھوام الصحراء قطاع الطرق .
… اآلن لم تعد األمور ھكذا  ،بل باتت كلھا تواريخ محققة  ،وارجعوا ألحدث كتاب للپروفيسور يان آسمان من العام الماضى
 ، Of God and Gods —Egypt, Israel, and the Rise of Monotheismوستجدون التفاصيل التى تجلى كل شىء
) فى صفحة  ٤٨يتحدث عن عقيدة أپيپى كما أتت على ذكرھا بردية الحقة من عصر الرعامسة ،
لكن يجدر بالذكر أن أپيپى -أو أپوفيس بالنطق اليونانى -ھو أصال اسم أشر المخلوقات إطالقا ،
الحية التى تحارب رع إله الشمس وتحاول التھامه كل ليلة .
أما أپوفيس الھكسوسى فھو شخصية معروفة جدا تاريخيا وربما أوسع تناول مفصل لھا ولعبادته لست ،
كان رواية نجيب محفوظ المبكرة الرائعة ’ كفاح طيبة ‘ ،
لكنھا لم تنوه لتجريمه التدين بغيره فى ’ كل البالد ‘ كما بات جليا اآلن ،
والمقصود بكلمة جليا أنھا تعمم ألول مرة ھكذا  ،ذلك أن آسمان -كما يشرح فى الھامش ص -١٥١
ال ينسب االكتشاف لنفسه  ،بل كان أطروحة بدأت تتداول فى دائرة ضيقة فى األوساط العلمية ( !
الرجل -آسمان -قرر أن يقضى سنوات كھولته فى دراسة موسعة معمقة وغير مسبوقة
للجريمة األعظم فى حق اإلنسانية وھى الواحدية أو التوحيد ،
وبعد كومة من الكتب تحدث فيھا عن موسى وأخناتون ،
خلط فيھا كل األوراق سويا  ،وتماھت فيھا كل األشياء معا  ،مصرية ويھودية  ،غربية وشرقية  ،حديثة وقديمة ،
ھا ھو يفاجئنا بتوحيد أپيپى  ،ويضع يده ألول مرة على الطبيعة الصحراوية الشمولية الشيطانية القاطعة للتوحيد ،
موحيا ما بين السطور أنھا ال يمكن أن تلتقى مع الطبيعة المصرية الرفيعة والتقدمية للحضارة وللوثنية .
…
… ست بالمصرية  ،ساتان بالعبرية  ،الشيطان بالعربية  ،سيتان باإلنجليزية … إلخ  ،وال غرابة أن
باستثناء ذلك المشھد المتفرد فى سفر أيوب  ،والذى يمكن ألول مرة اآلن فھم لماذا جاء ھزليا مضحكا ھكذا ،ولماذا كان ما دار حوله ھو تحفز واستفزاز إله اليھود ورفض عقله الباطن ،
لمجرد فكرة وجود كينونة أخرى منافسة له تنبت ’ نبتا شيطانيا ‘  ’ ،عفريت وطلع له ‘  ،ھكذا فجأة-
ال غرابة أن لفظ أو خال بعد ذلك كل العھد القديم -سفر أيوب ھو األقدم قاطبة -من أى ذكر لتلك الكينونة الشريرة ،
ألنھا ببساطة كانت ھى ذلك اإلله الذى كان يتحدث عنه الكتاب طوال الوقت .
ولم يحدث أن اضطروا لالعتراف بتلك الثنائية من جديد  ،أو حتى مجرد التفكير بوجودھا ،
إال حين ھبط عليھم الزلزال اليسوعى مذكرا إياھم بأن ثمة ’ خيرا ‘ آخر فى ھذا الكون  ،بل ربما ھو الخير الحقيقى ،
ال الخير المصطنع عنوة بالپروپاجاندا والكذب والپارانويا واإلسقاط النفسى وغسيل الدماغ  ،وأن ربما له إلھه الخاص به .
ولألسف  ،من ساعتھا  ،وبدال من أن تنجلى الحقيقة الضائعة  ،اختلطت أكثر على البشرية األوراق  ،وعلى نحو مروع ؟ !
…

… السؤال اآلن :
لماذا اختار أپوفيس ست إله الشر ليخترع به أول مفھوم لواحدية اإلله فى التاريخ ؟
سؤال يبدو مشروعا للوھلة األولى  ،لكن بعد لحظة تفكير واحدة يبدو شديد البالھة !
الواحدية  Monotheismال يمكن إال أن تتمحور حول إله شرير .
أعطنا ألفا من اآللھة من نوعية رع وآمون وإيزيس وحتحور … إلخ من آلھة الحضارة ،
ستجد الكون ال زال جميال متناغما .
أعطنا ألفا أخرى ستجده أكثر تناغما وجماال  ،وستجد اآللھة أكثر سعادة ببعضھا البعض .
لكن ھل يمكن أن يعيش إله خير وإله شر  ،أو حتى إلھا شر معا ،
٣٤

دون أن يعم الكون الصراع والفوضى والغضب ؟ !
…
إذن  ،اكتشاف الپروفيسور آسمان مذھل لكنه فى نفس الوقت شديد المنطقية ،
من ھنا قد أمازحه بأنى ال زلت أسبقه بخطوة أخرى على ما يبدو  ،بخالف ما ذكرت للتو عن لماذا ست بالذات !

ھل حقا الواحدية ھى الجريمة األعظم فى التاريخ اإلنسانى ؟
قبل عامين ونصف كتبت فى رواية سھم كيوپيد أن ليس بالضبط إله التوحيد ھو أسوأ اختراع فى التاريخ ،
إنما استدركت إلى نقطة صغيرة أبعد ھى أن ثمة بعد شىء واحد آخر أسوأ ،
أال وھو إخفاء ذلك اإلله فى السماء حيث لم يعد يراه أى منا مجددا !
لكن ھذه قصة أخرى  ،ولعلنا نحتاج لپروفيسور عظيم آخر بوزن الپروفيسور آسمان -أو ربما يفعل ھذا ھو نفسه-
ليتحرى لنا من أى عقل جھنمى بالضبط تفتقت فكرة إخفاء اإلله !

… مما ال شك فيه أن التاريخ البشرى لم ينجب عقال أكثر شيطانية
من ذلك الذى اخترع فكرة إله السماء الخفى ؛
العقل الذى أخفاه كى يعيد إظھاره لنا ھو وحده ،
وليس أدق من التسمية اإلنجليزية  :اإلله المتجلى . Revealed
ھذا فعال أسوأ ما فى األمر ؛
ليس مجرد كونه واحدا يصادر حريات الناس الدينية ،
وليس مجرد كونه خفيا جبانا فاشال مختبئا فى السماء ،
إنما باألخص اشتغاله لحساب حفنة معينة من األفاقين الفريدين من نوعھم ،
يزعمون أنھم المختارون خصيصا كى يكونوا رسال من لدنه ناطقين دون غيرھم بلسانه !
…
باختصار  :لقد جعل أولئك الرعاة
) الذين بلسان نبيھم -الموھوم اآلخر -يوسف فى توراتھم يعترفون بأن كل راعى غنم رجس فى نظر المصريين ( ،
جعلوا كل راعى جاھل جلف متخلف مالكا  ،وكل زارع متحضر بارع صاحب علم وصنعة شيطانا
) القائمة تبدأ بھابيل وقايين  ،وتمر بسام وحام  ،ويعقوب وعيسو ،
ويوسف والملكة  ،وموسى وفرعون  ،شمشون ودليلة  ،داود وچوليات ،
سليمان وبلقيس  ،وال تنتھى بالفلسطينيين المشردين الغالبة بتوع الحجارة وإسرائيل المتجبرة الشيطانية بتاعة النووى
تسألنى حام راعى فأين اللعنة  ،أجيبك لعن بأن كتب عليه إله التوحيد أن يصير زارعا -ھو كده ! ( .يا سادة  ،أنتم أشرار فى نظرھم !
والمشكلة أنكم ستظلون لألبد ھكذا ،
فأنتم لستم أشرار ألنكم تعبدون األصنام إنما ألنكم متقدمون تقانيا وتتميز حياتكم بالثراء والوفرة المادية ،
وتستوجب سرقة الذھب والنھب واإلغارة والجزية وأيضا القتل لو لزم األمر أو لم يلزم ،
ألن ببساطة فى نظر البدوى الباحث عن الكأل فإن األرض أرض ﷲ والمال مال ﷲ وقد ذھبا إليك عن طريق الخطأ ،
وسأقتلك وأنھبك كى أصحح ھذا الخطأ ،
وجرمكم الكبير -أيا أبناء حضارات المدن المزعومة -أن بنيتم ألنفسكم أسوارا وحدودا
) أمصارا  ،ومفردھا مصر -الحظ ! … ولم ال ؟
لم ال يستأثر ھذا البلد اللعين بالذات  ،باالسم ،
وھو ذلك األخدود العميق المحفور بين جبلين صخريين شريرين أوعر مما يجب ؟ ! (
بنيتموھا لالستئثار بخيرات خلقھا ﷲ لنا جميعا وليس لكم وحدكم ،
خيرات خيرة وليست من حرفة السحرة الشريرة المسماة الزراعة أو كدحكم المزعوم فى البذر والحصاد ،
التى ما ھى إال رجس من عمل الشيطان يبعبص بأصابعه فى األرض فتنبت أشياء غريبة .
والمشكلة األكبر أنھم على حق فى كل ما يقولون  ،ألن آليات التكيف والعيش  survivalالمتجذرة فى چييناتھم
تفرض عليھم ھذا وإال انقرضوا من الفاقة والجوع .
…
األسوأ أن كما جعلوا التخلف سموا جعلوا أيضا الجھل نعمة وكرسوه ھكذا لألبد
) الحية رمز العلوم والمعرفة آسيويا جعلوھا الشيطان ،
وأرھبوا كل األجيال أن تناول شىء من شجرة المعرفة يخرجكم من الفردوس ؛ فردوس الجھالة ( ،
بل باختصار قلبوا كل خير شرا وكل شر خيرا
) يھوه فتوة قبيلتھم السفاح الھمجى ھو الحق وآلھتنا المحبة العظيمة ھى الكفر ،
ومع جزيل الشكر لألب عبد المسيح بسيط -وھو عالمة قدير عميق محترم وكذا شديد الذكاء -أن أسمى الغنوصيين بالوثنيين الجدد ،
فعندنا اإليمان بإيزيس أو ھيرا أنقى وأشرف مليون مرة من اإليمان بإلھكم السماوى الشيطانى الجبان الخفى المتخفى المختفى ،
الذى فى الواقع الميزة الوحيدة فيه -والتى سببت له ولكم بعض الشھرة -ھى تخبئتكم إياه عن عيون الناس ! ( .

٣٥

…
إذن  ،فى مقابل تلك المسيحية  ،توجد الغنوصية  ،أى اليسوعية-المجدلية األصلية كما أراد لھا صاحباھا أن تكون ،
والتى -وال غرابة -لم تجد مالذا أفضل من حضن وادى النيل الدافئ
لتكون -أى مصر -الوحيدة التى حفظتھا لنا إلى اليوم ونجت بھا من محرقة األناجيل الكبرى ،
ألنھا ببساطة المكان الذى جاءت منه أصال كى تظھر كتطفر چيينى مرفوض وخطر على البركة الچيينية اليھودية
ظھر فجأة لدى شخصين أحدھما من الناصرة واألخرى من مجدل .
… كل ھذا كالم قديم لنا  ،واآلن إلى ما ھو أجد وأدھى …
…

٣٦

!Boss’s Wife —or Rather: She’s the Boss

كما تدل أحدث النظريات فإن

مريم المجدلية كانت عاھرة مقدسة وإحدى كاھنات إيزيس !
عاھرة مقدسة خبر قديم من أيام نجع حمادى  ،التى ماھت ما بين الغنوصية واإليزيسية  ،ونقلناه نحن لك فى حينه فى سياقه .
ونھديه لك اآلن فى سياق أطول فى نصه اإلنجليزى :
For I am the first and the last,
I am the honored one and the scorned one,
I am the whore and the holy one,
I am the wife and the virgin,
I am the mother and the daughter,
I am the arms of my mother,
I am barren and many are my children,
I am the married woman and the spinster,
I am the woman who gives birth and she who never procreated,
I am the consolation for the pain of birth,
I am the the bride and the groom,
It was my man who created me and I am the mother of my father,
I am the sister of my husband and he is my rejected son,
I am the silence that is incomprehensible and I am the utterance of my name.
Always respect me, for I am the shameful and the magnificent one.
… أو اقرأ ترجمة كاملة مع تعليق من العظيمة إيلين پيجيلز
. http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/religion/maps/primary/thunder.html
…
مبدئيا  ،العاھرات المقدسات لسن لمجرد تدبير مداخيل للمعابد  ،ولسن لمجرد المتعة الحسية ،
إنما كان ينظر لالتصال الجسدى بھن بأنه اتصال روحى باآللھة
] ھل شاھدت فيلم ’ آڤاتار ‘ الذى عرض فى وقت متأخر من السنة ،
حيث للكائنات عضو خاص حين يوصل بنظيره يحدث التواصل الروحى بين الكائنين ؟
… من المحتمل أنه استقى الفكرة من ھنا  ،ال سيما وأن صانعه ماسونى عتيد [ .
ھن إذن طقس تعبدى  ،لكن مع ذلك ال يمكن بحال اعتبارھن من صميم الديانة الفرعونية ،
وال الحياة المصرية ككل التى ال تعترف بالمشاعية الجنسية ،
وطبعا لم تكن مجتمعا ذكوريا يكرس عاھرات لمتعة الرجال دون النساء أو ما إلى ذلك .
الثابت أنھن عرفن عندنا فقط متأخرا فى العصر الپطلمى بالذات فى معابد األسكندرية وسقارة ،
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أما فى بقية حوض المتوسط فقد كان التقليد منتشرا جدا فى معابد إيزيس وغيرھا
) ومع ذلك كانت سقارة ھى من لقب بالس ڤيجاس العالم القديم ،
ألن مصر ال يمكن أن تكون إال مصر  ،فى نظر من يؤلھونھا أو فى نظر من يحقدون عليھا سواء بسواء ! ( .
…
الجديد اآلن ليس فقط أن البعض بات يفضل فضل تغيير عنونة تلك القصيدة
من  Hymn to Isisإلى ، Mary Magdala, I Am the Ressurection
أو أن األمر تخطى ما فھمناه قديما أنھا مجرد ربط عام بين الغنوصية واإليزيسية ،
أو مجرد مصدر لكثير من تطويبات العذراء الشھيرة فى الكنيسة المصرية الحقا ،
أو مجرد حكى رمزى دينى  allegoryعن عاھرة تطھرت بما يتماشى مع الفھم المسيحى التقليدى للكلمات ،
إنما ربما أن تلك الترنيمة الغامضة لم ترنم إليزيس قط ،
وأن المجدلية ربما ھى مؤلفتھا  ،واستخدم األتباع اسم إيزيس ككناية ،
ليس مثال من قبيل التنكر ) كما شرح فيلم چيمس كاميرون أسباب ھذا ( ،
أو حتى من قبيل احتشام الغنوصيين من وصف معلمتھم المجدلية صراحة بألفاظ كالعاھرة أو الموصومة … إلخ ،
إنما ببساطة ألن ال مشكلة أصال فى شىء كذاك مع إنجيل المجدلية الذى يقول إن يسوع علم وحدة الوجود وتناسخ األوراح
) لحسن حظنا وحظ الحقيقة التاريخية أن كان ھذا أول سطر فى مخطوطة نجع حمادى مفقودة الصفحات الست األولى ! ( :
‘All natures, all formed things,
all creatures exist in and with one another and will again be resolved into their own roots,
’because the nature of matter is dissolved into the roots of its nature alone.
باختصار  :إن كل شذرات الصورة تترابط معا فعال لو نظرنا لألمر أن المجدلية كانت كانت كاھنة إليزيس ،
وأن ما كانت تفعله ھى وزوجھا طوال الوقت لم يكن إال محاولة نقل تلك العقيدة الرفيعة المرھفة إلى أولئك اليھود األجالف !
…
اكتب  Magdalenثم  Magdaleneثم  Magdalenaعلى موقع Amazon.com
وعينك ما تشوف إال النور من طوفان الكتب ،
شخصيا كنت قد أجريت لك ھذا البحث سنة ، ٢٠٠٤
لكن حين كررته فى األيام الخمسة األخيرة
بحافز من مدخلى الوجيز عن الباحثين المسلمين من مصر الذين ينقبون فى تاريخ المسيحية أعاله ،
اكتشفت أن الدنيا قد صارت غير الدنيا !
… ھذه القصيدة عرفت بھا شخصيا ألول مرة من خالل مسلسل وثائقى ضخم لقناة  PBSالتعليمية سنة ، ١٩٩٨
بعنوان ، From Jesus to Christ —The First Christians
أو باألحرى من خالل الموقع الخاص به على اإلنترنيت
، http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/religion/
والذى يحوى من الكتابات أضعافا مضاعفة تعزيزا لمادة المسلسل ،
بما يجعله ككل أحد أكبر مشروعات البحث الغنوصية فى العقد األخير من القرن العشرين .
القصيدة -التى بالمناسبة ھى محفوظة بالمتحف القبطى بالقاھرة ،
أصبحت اآلن أسطورة تندلع فى الثقافة الغربية كما النار فى الھشيم ؛
صنعت لھا موسيقى ولوحات وأفالم ودخلت حتى فى صناعة اإلعالن ) پرادا اعتبرتھا خير تجسيد لحقيقة المرأة ( ،
وفى كل ھذا أقصد المستويات االحترافية العليا ،
أما على اإلنترنيت فحدث وال حرج  ،كلھا زائد على أرض الواقع عشاق وأتباع وعباد  ،وكل ما يخطر وما ال يخطر لك ببال !
…
النتيجة اإلجمالية  ،أننا لم نعد فى حاجة الفتراضات چيينية أن ھذا الفكر ليس يھوديا إنما مصرى ،
أو أن المجدلية ھى زوجة الريس أم ھى نفسھا الريس ،
الجلف بطرس كان محقا حين احتج بكل ما ملك من عنف وبلطجة وسفالة وجھل ،
وھو الذى سبق وأشاع عنھا أنھا مركوبة بالشياطين وزانية أثيمة فى عرفھم اليھودى الصحراوى ،
احتج بأن المعلم ال يمكن أن يكون قد أفضى بكل تلك المعرفة المرأة .
فھذا صحيح ألن الواقع أنھا ھى التى كانت تفضى ،
ھى التى علمت زوجھا كل شىء وھو قد اشتھر كل ھذه الشھرة لمجرد أنه كان يردد ما تلقنه ھى إياه .
كان أداتھا الطيعة جيدة التوصيل لحد كبير لتوصيل رسالتھا السامية للعالم  ،رسالة الغنوصية  ،لكل العالم  ،بما فيه أجالف العالم ،
أو على األقل كان ھذا وھمھا الساذج  ،أو ربما النقيض جذريا ألحد أعمدة الغنوصية أن ال تلقى بدررك للخنازير .
… إذن فاألمور قد خرجت اآلن عن نطاق السيطرة وكما ترى دخلت فى تفاصيل مذھلة  ،ليس مجرد التنقيب عن جذور األفكار ،
بل محاولة تحديد أعراق األشخاص أنفسھم  ،واآلن إلى التفاصيل !
…
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Egg of Fertility!
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تخيل  … :كاھنة إليزيس ؟ !
… بكل أمانة  ،ھذا يفوق كل ما مر بى من أحالم طيلة ھذه السنوات الخمس !
حتى فيلم ’ قبر يسوع المفقود ‘ الذى جعل عقلى يشتغل كثيرا فيما قد يكون وراء كون المجدلية ابنة مرفأ ساحلى كوزموپوليتانى ،
أو لماذا ذھبت بالذات لذلك المكان البعيد الغريب المدعو فرنسا  ،لم يدفع خيالى لتصور أنھا ربما جاءت من األسكندرية !
… أنت تعرف أيقونات ال حصر ألشكالھا وال ألوانھا للمجدلية تحمل فيھا قنينة الطيب ،
لكنك قد ال تصدق أين توجد األيقونة الوحيدة من نوعھا أعاله لھا تحمل بيضة الخصوبة شديدة الوثنية ؟
إنھا كاثدرائيتھا الروسية فى أورشليم !
الكنيسة تبرر ھذا بأن البيضة ترمز للقيامة التى كانت المجدلية أھم شاھدة عليھا ،
لكن الحقيقة ببساطة أن الكنيسة فى العصور األولى لم يكن بوسعھا طمس كل الحقائق  ،ألنھا كانت معارف واسعة االنتشار ،
بل ويعلم الجميع أن أيقونة العذراء التى تحمل الطفل ھى محاكاة لتمائيل إيزيس ترضع حورس .
وكما قلنا فى المدخل األصلى الكنائس األرثوذوكسية القديمة لم تكن -لضعف حنكتھا الالھوتية التى لم تحتج لھا كثيرا لغباوة أتباعھا
الشرقيين ،
لم تكن تفكر كثيرا فى الكذب وكانت مثال ترسم يسوع المصلوب عاريا .
…
ھل تريد أن تعرف السر فى بيضة المجدلية ؟
قديما جدا حكينا لك فى صفحة العلمانية http://everyscreen.com/views/secularism.htm#Christmas
السر وراء الكريسماس ،
واآلن نكرر ذات القصة بخصوص أعياد الربيع -كشم النسيم والفصح والنيروز … إلخ .
خرافة أن المجدلية القيامة أمسكت بييضة لتشرح فكرة القيامة ألحد األباطرة ،
اختلقت ببساطة لتبرير رضوخ الكنيسة لطقوس الربيع الوثنية ،
فسياستھا كانت تقوم باألساس على تبنى كل األعياد الوثنية حتى ال يھرب المؤلفة قلوبھم -الذين ھم كل شعوب األرض فردا فردا-
من قانون اإليمان المسيحى الذى نصه ’ على ابن الطاعة تحل البركة ‘ .
دليلى ؟ ھل تحتاج دليال أكثر من أنھم منذ زمن طويل يخجلون من الصورة أم بيضة ويحاربونھا !
…
وبعد  ،شكرا للرائعة كاثرين كانينجھام التى أكملت ثالثية الـ  Maeveفى أپريل الماضى
http://www.amazon.com/Bright-Dark-Madonna-Novel-Chronicles/dp/0979882877/
) ال تنس أن ھذا ھو االسم األيرالندى إللھتنا العظيمة أمنا الطبيعة (  ،ومنحتنا بھا كل ھذه االستنارة .
رغم أن القيمة البحثية وراء ثالثية الميڤ قد امتدحت بشدة  ،ورغم أنھا -أى كانينجھام-
تقول إن أصل المجدلية-الميڤ فتاة أيرالندية أخذت للعبودية  ،وأصبحت عاھرة رفيعة فى روما ،
ثم دارت بھا األيام حتى أصبحت عاھرة مقدسة إليزيس ،
إال أنھا فى الواقع فتحت فى المقابل بابا مواربا لألصول العرقية الدقيقة لكاھنة إيزيس ھذه ،
ظاھريا ألنھا لم تحاول إفساد روعة فكرة تعدد األمھات تلك التى حبلت بھا تلك العصور الوثنية الجميلة ،
وضمنيا -وھو األھم بالنسبة لنا -ھل ذھبت بتلك التعاليم اإليزيسية العظيمة لبالد اليھودية من مجرد تعليم مصرى تلقته وعاشته ،
أم لعل لھا أصول بالجسد مصرية ؟ !
دون أن أفتى بغير علم  ،أقول إن الروابط بين سكان الجزر البريطانية وبين المصريين  ،طالما كانت أكبر مما يتنبه له الناس عادة .
كما تعلم -بالطبع من مباريات الكرة -أن شفيع إنجلترا ھو سان چورچ قاھر تنين النيل .
لكن األبعد أن أساطيرھم -السكوتالنديون واأليرالنديون على األقل-
تقول إنھم حفدة أميرتين مصريتين كلتاھما تدعى سكوتا ) منھا جاء اسم سكوتالندا ( ،
ارتحلت األولى من مصر إلى أيبيريا ) ومن أبنائھا جاءت أسماء أيبيريا وإسپانيا ( ،
ثم لحقت بھم الثانية وارتحلت بھم لما أصبح اآلن الجزر البريطانية
) وعلى األقل ھذا االرتحال من أيبيريا ليس أسطورة لكنه حقيقة علمية ،
مثله مثل واقعية وفائھم لتقليد لبس رجالھم للتنورات القصيرة كما الفراعنة إلى اليوم (
] بعد أسابيع قليلة عرجت على الموضوع من جديد  ،لكن ھذه المرة من زاوية چيينية قح  ،فى مدخل دفينة ستافوردشاير ،
ونرجوك أن تعتبره جزءا مكمال أصيال للمدخل الذى تقرأه اآلن [ .
…
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إذن ال غرابة أن اإليزيسية المعاصرة  http://www.fellowshipofisis.com/انطلقت من أيرالندا أيضا وإن قبل ھذا الكتاب
بثالثين سنة كاملة
) اقرأ مانيفستو العقيدة ( http://www.crlyceum.com/foi/manifesto.html
وستقتنع ساعتھا أنھا دين الفطرة بأقصى ما يمكن أن يتسع له المعنى الميتافيزيائى لكلمة دين :
اإليزيسية ال زھد زائد أو مشين فيھا رغم أنھا كما نعلم عقيدة إلھة المستضعفين فى األرض ؛
تقوم على حب الحياة وحب الكائنات وحب الطبيعة وحب الجمال
وحب الحب وحب الصداقة وحب السعادة وحب االستمتاع وحب الصفاء وحب الوفرة وحب النماء ؛
تقوم على تمجيدھا جميعا  ،بل إن حتى العضوية فيھا مفتوحة للحيوانات والطيور .
كل ھذا وذاك -التقشف وحب االستمتاع معا-
ال ترجع لشىء إال ألن أساس الحضارة ھو شبق الكدح والبناء لدى الفرد أو الشعب المعطى ،
والوفرة والرفاه ليستا سوى نتائج ليست مطلوبة فى حد ذاتھا ،
بل إن اإلغراق فيھا  indulgenceاللحظى وقصير النظر  ،ھو أكبر خطر على استدامة الحضارة ) ومن ثم الوفرة والمتعة ( ،
والوصفة الذھبية النھيارھا ذاتيا !
لو الموعظة على الجبل توصلت لشىء أفضل أرجوك يا أبى أثناسيوس أن اخبرنى به ،
وأشك أنك ستفعل  ،ليس ألنھا سيئة إنما ألنك صحراوى قلبا وقالبا وال تأخذھا على محمل الجد أصال !
فى طفولتى البريئة فھمت أن الرجل يقصد جديا وحرفيا أن لو حول كل إنسان الخد اآلخر ،
لما لطم أى أحد أى أحد بعد ذلك  ،ولصار المجتمع كله جميال ،
لكنى  ،وأضعك أنت بالذات فى الطليعة
بجذورك غير المصرية  ،نقب عنھا وستجدھاإما مارونية أو سيريانية أو كلدانية أو آرامية أو مرقسية ) ليبية ( -أنت أدرى ،
ال أرى تفسيرا منكم إال وقد اختزل موعظة الجبل لذات الفكرة البدوية العربية المسماة العفو عند المقدرة .
…
سيدى  ،ھل تعرف ما ھو أسوأ شىء إطالقا فى المسيحية ؛
الشىء الذى غادرت به كلية السمو المصرى القديم ؟
إنه بالضبط ما فعلته أنت ھذه الليلة  :التحريض ضد األغنياء !
… ترجمة مفھوم معت إلى العدالة ترجمة مغرضة  ،ألن معت ھى الحقيقة  ،وتشمل ضمنا التوازن واالستقرار ،
بل األكثر حرفية أنھا تعنى التناغم أى تناغم كل الحقائق معا أو أن التناغم ھو أم جميع الحقائق ،
لكن قطعا قطعا قطعا معت ال تعنى إعادة توزيع الثروة
) لغويا  ،العدالة بالعربية من االعتدال أى األفقية وھى من انبساط حياة الصحراويين ،
بينما باإلنجليزية مثال تعنى التدقيق  justورمز الميزان معروف لھا ( .
…
فى كتابة ’ المعت ‘
)  ، ١٩٩٠صادر باأللمانية وترجم للعربية عن الفرنسية  ،وعنوانه الفرعى فى ھاتين الترجمتين قبيح وسافل للغاية ولن أنقله ،
ألنه ال يستخدم حتى كلمة العدالة  Gerechtigkeitكما فى األصل األلمانى ،
بل يحيلھا المترجمون -الفرنسيون االشتراكيون والمصريون المتأثرون بال وعى باإلسالم-
يحيلونھا متعمدين إلى العدالة االجتماعية ( ،
يقول يان آسمان
’ إن الرأى السائد حتى الثالثينيات أن األخالقيات تشكل جوھر المعت  ،ثم حدث تطور ما فى علم المصريات ،
وأصبح جوھر المعت ھو نظام الكون المتكامل  ، Weltrodnungونتج عن ھذه الرؤية المركزية تعريفات جديدة ،
فالحقيقة أصبحت تعنى ’ الكالم المنسجم مع الواقع ‘ ،
والعدالة أصبحت تعنى ’ الفعل المنسجم مع القوى المنظمة النشطة فى الحفاظ على ھذا النظام المتكامل ! ‘ ‘ .
انتھى كالم آسمان  ،ونعيد نحن بدورنا صياغته الصياغة الصحيحة المباشرة وكأن لبس العقود األولى من القرن العشرين لم يكن ،
أن لم يكن قط أصال فى مصر شىء اسمه العدالة  ،ال اجتماعية وال غير اجتماعية ،
وأى ربط للمعت بھا ھو مجرد إسقاط من الثقافة الغربية المعاصرة التى تغلغلت فيھا القيم الوضيعة للمسيحية
) دع ديانات الصحراء جانبا  ،ودع تھليل المترجمين العرب للمعنى المكذوب جانبا ( .
أما عبارة ’ الفعل المنسجم مع القوى المنظمة النشطة فى الحفاظ على ھذا النظام المتكامل ‘ ،
فال نملك إال أن نھديھا لمعلمنا األكبر  ،أبى المادية والناطق الرسمى بلسان أمنا الطبيعة ،
والمعتى الحق الذى علمنا أن ال إله إال المثل العليا التى نضعھا نحن أبناء الحضارة ،
ذلك رغم أنه نادرا ما حدثنا عن مصر  ،وإن كلنا ثقة أنه فعل وفيرا مع تلميذه األسكندر ،
من دشن مسعى ثانى إمپراطورية عالمية فى التاريخ من مكانين عجيبين معبد كھنة آمون بسيوة ومعبد تحتمس بالكرنك ؛
إلى  :أرسطو !
وقائمة اإلھداءت بعد ’ األستاذ ‘ تطول ،
وال تمر فقط بآدم سميث الذى علم العالم الحديث كيف يزدرى العوالة االجتماعية وفى قول آخر العطالة االجتماعية
) ولھا قول ثالث ثبت زيفه للتو ولذا لن أتفوه به ( ،
وال تنتھى بداروين أو واتسون أو الناطقين شبه الرسميين -أو نواب الناطق الرسمى -بلسان اإلله الحق .
…

٤٣

… العدالة مفھوم صحراوى  ،ويا ليتھا بالمعنى الذى قد يخطر ببالك ،
إنما مثال كلمة ’ إنصاف ‘ مشتقة من قسمة األشياء نصفين  ،أى إعادة توزيع الثروة ،
وفى األصل تلك كلھا پارانويات آسيوية ألنه -كما قلنا-
فى عرف ھؤالء الرعاة األرض أرض ﷲ والمال مال ﷲ ،
وذھبت ألبناء الحضارة -أصحاب تلك البنايات الشامخة المتغطرسة -عن طريق الخطأ ،
وعلينا نحن -خير أمة أخرجت للناس وشعب ﷲ المختار  ،وفى قول آخر أحط أمة أخرجت للناس وثانى أحط أمة أخرجت للناس-
علينا تصحيح ھذا الخطأ ) أموالنا ردت لنا ( .
…
لألسف الشديد لقد سايرتم يا مسيحيين ھذا الحقد والدونية ،
وقلتم إن دخول الجمل من ثقب إبرة أيسر من دخول غنى للملكوت ،
بينما اإلبرة التى كان يصعب عليھا فى أى كومة قش مصرية  ،ھى الحقد الطبقى .
الجنة الوحيدة التى عرفھا كوكب األرض ھى مصر الفرعونية  ،لماذا ؟
ألنھا كانت فردوسا بالمفھوم الثرمودينامى للكلمة ؛ كانت األنتروپى تكاد تالمس الصفر فيھا ،
كان االستقطاب الطبقى والمعرفى فى أقصى أقصاه ،
لم يكن لألستقراطية فقط دين مختلف إنما أيضا -صدق أو ال تصدق -لغة مختلفة .
شكل الھرم نفسه كان رمزا لھيراكية المجتمع المصرى عالية االستقطاب ،
بل كلما زاد حجم المجتمع كلما ارتفعت قمته .
قطعا  ،لم نكن مصطبة اشتراكية  ،إنما كان لنا دائما رأس واحد أعلى من كل شىء عرفه كوكب األرض .
) وطبعا ھذا االستقطاب الحرارى كان طوال الوقت ال يعرقل بل يسھل أقوى حراك اجتماعى ممكن ،
ولدينا مئات القصص ألناس عاديين ارتقوا ألعلى المراتب بفضل مھاراتھم الھندسية أو الطبية أو الفنية أو العسكرية ( .
… األھم من كل ھذا -وفى حدود علمى ما لم يسأله أحد لنفسه قط-
ھو لماذا كانت مصر أطول حضارة دامت بين كل الحضارات ؟
التفسير ھو آلية قھر األنتروپى المتضمنة فى چييناتھا ،
وفى كل مرة شارفت فيھا على الموات بعثت من جديد أقوى مما كانت :
من كان يتخيل بعد إرضاخ الھكسوس لنصف أرض مصر أن يظھر تحتمس ليؤسس أول إمپراطورية فى تاريخ األرض ؟ !
من كان يتخيل أنه بعد الفوضى العارمة التى صاحبت ھرطقة أخناتون التوحيدية اآلسيوية غير المصرية نھائيا
) كما قلنا سنعود لھذا بعد قليل وآمل أن تكون األحزمة ال تزال محكمة الربط (  ،أن يظھر الرعامسة أعظم ملوك مصر إطالقا ؟ !
بل من كان يتخيل نظرية تقول إن النجوم الملتھبة تتوالد طوال الوقت فى الكون تجمعا من المادة السوداء الباردة ؟ !
…
بالطبع أمنا الطبيعة دارونية الھوى ولن يسعدھا كثيرا كل ذلك الحب الذى بشرت به إيزيس
) بالذات وأن ثمة منافسة شخصية بينھما على لقب أم كل األمھات ! ( ،
لكنھا على األقل سوف تحترم فيھا الصدق الذى تفتقده كل ديانات الشر التوحيدية القسرية المنافقة المزيفة ،
وعلى األقل تحترم فيھا حبھا للمعرفة وتشجيعھا للبحث الدائم عنھا ،
وأبسطه أن لم تقل لنا يوما إن األكل من أشجار المعرفة يخرج من الملكوت ،
إنما قالت كلوا وال تشبعوا أبدا من الشجر  ،كل الشجر  ،ألن المعرفة ھى الحقيقة  ،والحقيقة ھى الحق  ،والحق يحرر !
مشكلتى الشخصية أن طالما أحزننى كون أمنا إيزيس ليست ھى بالضبط أمنا الطبيعة ،
اإللھة الدارونية الفتاكة الرائعة التى أعبدھا ،
ثم اھتدى بحثى الطويل فى ’ التطويبات الذاتية ‘  aretalogiesالكثيرة ألمى إيزيس ،
إلى بضعة سطور نقشت على جدران معبد فيلة تقول إنھا ھائلة الفتك
بكل من يحاول أن ينغص عليھا أو على من تحميھم حياتھم وسكينتھم !
الحقيقة إن ما يجزم باليمينية التنافسية المتطرفة لمصر القديمة
والحقيقة أن المعبد حديث نسبيا  ،وكنت أتمنى أن تكون قد قالت ذلك بمثل ھذا الوضوح من قديم ،
واالستنتاج المبدئى أن أمنا إيزيس -اإلله الحق-
قد تناسخت بفضل ارتحال العرق المصرى لتأسيس حضارة اليونان وروما ،
زائد طبعا بفضل مرور  ٤٠٠٠سنة من نضج الزمان ،
أعطتنا أول ثورة تقنية كاملة األوصاف -حضارة كاملة األوصاف ،
وبھذا التناسخ يمكن القول إن روما لم تكن إال مصر وقد ارتدت كامل ثياب المجد ،
وبه صارت أخيرا أمنا إيزيس ھى أمنا الطبيعة -اإلله كلى الحق .
المھم أنى رحت أتنغم طربا بكل ذلك النضال البطولى العظيم
كان ما فعلته أم الحب فعال منذ اللحظة األولى مع إلھكم ست إله الشر !
ھذا إلى أن جاءت لحظة التنوير :
يا لھا من سذاجة محاولة المطابقة بين أمنا الطبيعة وأمنا إيزيس ،
ومصدر الغباء ھو أن تنسى للحظة واحدة أن القانون األسمى لمصر القديمة ال ھو القتل وال ھو الحب ،
إنما التناغم واالستقرار ،
وبصيغة أدق كثيرا حتى ال يفھم االستقرار بمعنى الجمود  :االستدامة ) أو بصيغة تفاخمية قليال  :الخلود ( .
دعوا كل يدعو للخير ) االستدامة ( بطريقته  ،أم تدعو له من خالل القتل وأخرى من خالل الحب ،
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أم شرسة تصفق للناجحين القديرين المظفرين ،
وأم حنون تربت على المتعثرين لمنحھم فرصة ثانية ال سيما إن توسمت فيھم الجدية واإلخالص ،
ذلك قبل أن تكتشف األم األولى حقيقة عدم أھليتھم وتفتك بھم ،
وھكذا تسير الحياة وھكذا ربما تتفعل آليات التطور على أفضل نحو ممكن !
) مدى تغلغل مفھوم أمنا الطبيعة الدارونية فى مصر القديمة  ،ثم مقارنته بتغلغله فى اليونان ثم روما ،
مبحث شيق للغاية وربما نعود له فى وقت الحق  ،ألنه على األقل يفتح آفاقا لفھم أشياء كثيرة ،
منھا أن ربما يضيف ضوءا جديدا على إجابات إدوارد جيبون على سؤاله التراچيدى :
لماذا اضمحلت وسقطت اإلمپراطورية الرومانية
الذى قد نردف عليه متواضعين -وشاغل عمرنا ھو نفس شاغل عمره -باآلتى :رغم أن ما توافر لروما من مقومات االستدامة كان أكثر بكثير ولو للوھلة األولى ،
من مصر القديمة التى استدامت لفترة أطول منھا بأكثر من عشر مرات ؟
المھم أن نكتفى لھذه اللحظة بما توصلنا له من النفى األكيد الشتراكية مصر القديمة ،
ولعلى أصحح ھنا موقفا قديما لى كان مصدر الخطأ فيه أن اعتبرت القول الدارج ’ فى مصر ما حدش بيموت من الجوع ‘ ،
أحد أركان الشخصية المصرية ،
إلى أن بدأ يھزمنى شيئا فشيئا سيل الروايات عن عنف مصر فى تعاملھا مع أبنائھا الفاشلين أو المتحولين للجريمة
ناھيك طبعا عن الدخالء المتسللين األغراب ،بجدع األنف كعالمة لفظ مؤبدة من كل المدن والبلدات أو بالخوزقة فى الصحراء … إلخ ( .
…

٤٥
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… ونعود -أبانا -لسياقنا األصلى :
أنا لن أدھش لثانية واحدة إن جاءتنا االكتشافات التالية بأن المجدلية ھى التى صنعت فكر يسوع ،
ألن بالنسبة لى ھذا ال يحتاج إلثبات أصال ،
إذ من أين لھذا اليھودى العبرانى البدوى الفج المھجوس بشريعة موسى ليال نھارا ،
بكل تلك األفكار الروحانية الراقية ؟ !
…
… بل لن أدھش إن اتضح أنه -أى يسوع -ھو نفسه ليس يھوديا .
ألم ينشأ فى مصر وجاء منھا فما المانع أنه أيضا مصرى -أو على األقل نصف مصرى-
ثم قادته الظروف ألن يربى كيھودى بحكم يھودية أمه ،
التى لعلھا ھى أيضا -من يدرى ؟ -كانت عاھرة مقدسة إليزيس ’ نذرھا والداھا للھيكل ‘ !
ثم من أين اكتسب أصال وسط أھله وعشيرته تسميات مثل إله أو ابن إله ؟
أليس ألنه نتاج تلقيح أمه الفتاة الصغيرة عديمة الخبرة –بقصد منھا أو بدون قصد -بحيوان منوى ألحد المصريين ؟
على األقل أال يدعوك التشابه الصاعق بين كلمتى إيزيس وإيسوس
للتوقف قليال أمام احتمال أن تكون مقولة إنجيل متى ’ من مصر دعوت ابنى ‘
ربما قصدت شيئا أكثر حرفية مما سبق لك وفھمت ،
أو إلعادة التفكير فى قصة مزود بقر بيت لحم
) بالذات وأن الكنيسة نفسھا فى محرقة األناجيل الكبرى فشلت فى الحصول
سوى على إنجيلين فقط يذكرانھا ،
ودع جانبا تغاضينا عن مدى جوھرية أسطورة الميالد المعجزى لكل البناء العقيدى للمسيحية من أساسه ،
وكيف ال تذكر إال فى روايتين ال ثالث لھما .
السبب واضح  :أنھا قصة مختلقة من األصل ال لشىء إال لتماشى نبوءات العھد القديم ،
واليھودية برمتھا لم تكن لتجرى روما فيھا تعدادا ألنھا لم تضمھا لھا ،
ولو أجرت تعدادا لما أرسلت كل أحد لمسقط رأس أھله ،
وكل ما فى األمر أن كتاب اإلنجيل كانوا من الجھل والغباء بحيث اسقطوا نفسيتھم العربانجية على اإلمپراطورية الرومانية ،
فتخيلوا أنھا تريد تعداد القبائل .
وبالمثل  ،إسرئيل المعاصرة ما كانت لتسلم بيت لحم لياسر عرفات ،
لو أنھا ال تزال تنتظر حقا جاللة المسيا داود الثانى ذى الترس والرمح منھا .
حتى يوحنا أستاذ الخيال وصاحب إنجيل الفانتازيا ومؤلف فيلم رعب نھاية العالم ترفع عن ذكر خرافة بيت لحم
وطبعا لنا عودة لذلك التلميذ الحبيب كما سبق ووعدنا ( ؟ !… ثم بحق أى إله تختارون  ،ھل لم يلفت نظركم أن اسمى والدى مريم ھذه ،
لم يردا فى الكتاب المسمى بالمقدس وال فى أى مرجع يھودى ،
ووردا فى فقط فى سنكسار ) يوميات ( الكنيسة المصرية ،
وأن يواكيم بالذات اسم لم يرد له ذكر فى كل التاريخ اليھودى ،
إال مرة واحدة لشخص تولى تحت المصريين عندما كانوا يحكمون اليھود ،
بل فى الواقع االسم فى حد ذاته أختير ھكذا توددا من الكنيسة للمصريين ألنه ذو وقع ھيروجليفى على األذن !
…
باختصار :

كل ما فعله يسوع والمجدلية -المصريان
) أو على األقل أصحاب الفكر الدينى المصرى ( ،
أن أخذا خبز البنين ) عقائد وادى النيل الرفيعة (
وطرحاه للكالب ) اليھود الرعاة ھوام الصحراء ( !
…
ھذه األيام  ،المسيحيون يفترسون ويفترشون يصلبون ويقصلون المسلمين ليال نھارا
بأن محمدھم لم يأت بشىء واحد جديد ،
وأن ما جاء به من قتل ونھب ونكاح ھو ردة أخالقية على سابقيه ،
وأنا بدورى أتحداكم أنتم أن تأتونى بشىء واحد جديد أتى به يسوعكم
) ناھيك عن ردته األخالقية المسماة المسيح ( ،
وأتحداكم أن ما جاء به من حب وتضحية وسالم
ھو نكوص بدرجة أو بأخرى على الديانة اإليزيسية األسمى األشمل واألصل ،
ذلك أنه على األقل ابن مھجن جاء نصفه من أب مجرم فاسد شرير ھو يھوه إله التوحيد ،
الذى استجلبه اليھود من ست إله الشر  ،إله الصحراء وفتوة ھوام الصحراء أمثالھم
-مع حفظ حقوق ملكية فكرة اإلله-الفتوة لنجيب محفوظ !

٤٧

…
فقط إليكم بعض من القائمة  ،وأضيفوا لھا ما شئتم ،
وسيظل التحدى قائما أن تأتوا بشىء لم يكن موجودا منھا بمصر القديمة ،
بل لم يكن موجودا على نحو أفضل بكثير
) بالذات فى العصور األقدم قبل أن تضطر مصر لحمل السالح لصد حلفائكم اآلسيويين ،
وتضحى من أجل ھذا ببعض من قدسيتھا الكاملة األصلية ( :
 -١اإلله مقيد بصفاته
) ھأ ! اختراع فرعونى  ،ليس فقط لآللھة األسطورية بل لكل اسم فرعون نعرفه  ،األلوھية تكليف ال تشريف كما قلنا ! ( .
 -٢اإلله قدوس ) بل الكل إله والكل قدوس فى مصر القديمة ( .
 -٣اإلله محبة ) قديمة ! إيزيس ھى كل الحب !
بل ليست وحدھا إنما كل الوجود وكل الموجودات وال ننتظر الحياة األبدية حتى نعيش النقاء ( .
 -٤من لطمك على خدك األيمن
) كما قلنا من المفروغ منه أن إيزيس ھى الحب المطلق والحب غير المشروط وھى وحدة الوجود  ،لكن ھل ھناك ما ھو أفضل ؟
المشكلة دوما أن ھذا السطر ظل يحرجكم أنتم شخصيا  ،ولم تكفوا يوما عن البحث على كيفية لاللتفاف عليه ،
ولو كنتم قد اعتمدتم إنجيل توما لرفع عنكم الحرج من البداية ألن يسوع يقول فيه
’ اعط ما لقيصر لقيصر  ،وما للرب للرب  ،وما لى لى ‘ ،
وحذف المتفذلكون ھذه األخيرة ألنھم أرادوا التغرير بعبيد ذلك العصر ،
وھذا كان سينقلكم فى لحظة من الوضعية البيولوچية المسماة المغفلين  suckersأى خد وخد ،
إلى وضعية الضاغنين  grudgersأى خد وھات .
أنا شخصيا لو قررت يوما أن أضع قالدة فى رقبتى أعبر بھا عن حبى ووالئى ألمنا الطبيعة ،
فربما ال أثق أن تفتيشى قد يھدينى إلى رمز أفضل من قالدة للجميلة إيزيس ،
سواء بقرص الشمس على رأسھا رمزا لجبروت الكون والطبيعة والحياة  ،أو حتى بالخرطوشات الثالث رمزا للعلم والمعرفة ( .
 -٥أحبوا أعداءكم ) الثأر واالنتقام أفكار بدوية تجدونھا عند أقاربكم الصحراويين وليست واردة عندنا أصال ،
نحن فقط نؤدب الرعاع األشرار األوغاد  ،وألوھيتنا تجعلنا أرفع من أن يتملكنا الحقد أو الغضب على أحد أيا من كان .
وال أريد القول إن بھذا كان يسوع عمليا -ودون أن يدرى -المرحلة األولى فى خطة الشيطان لتقويض الحضارة ،
ذلك باستدعاء الحفاة العراة العرب بعد ذلك بقليل الحتالل ونھب نصف العالم ( .
 -٦من طلب الثوب اعطه الرداء ) فعلھا كل أحد حسب المكتوب على جدران كل مقبرة ( .
 -٧كل األشياء تحل وليست كل األشياء توافق
) طبعا إحنا إللى علمناكم أن ال شىء اسمه شريعة بمعنى قانون العقوبات  ،بل كل شىء من الضمير الداخلى ،
بما فى ھذا ما يسمى جبروت الفرعون الطاغية نفسه ،
حسب الكلمات التى يحلو لكم ترديدھا كما الببغاوات خلف أسيادكم -أو على األقل لنقل سالبى عقولكم :
اليھود  ،ثانى أحط أمة أخرجت للناس ! ( .
 -٨شريعة الكمال والخالص ) كدابين ! أعمل إيه فى إيزيس ؟ أشطبھا بأستيكة ؟ ! ( ،
 -٩من ثمارھم تعرفونھم ) بالظبط ! شوفوا ثماركم إيه وثمار إيزيس إيه  ،عصور الظالم وال حضارة مصر ،
وبالمرة حاولوا تبصوا فى ثمار الناس الطيبين بتوع البوذية ؛
أفضل ديانة حية حاليا ألنھا ببساطة االشتقاق األكثر إخالصا ووفاء وتمسكا باإليزيسية ،
وألن ھؤالء األبطال ظلوا آلالف السنين قابضين بكل شجاعة على جذوة اإليمان القويم القديم ،
يتحدون كل إرھاب وبلطجة ھرطقات التوحيد اإلجرامية التكفيرية بتاعتكم ( .
 -١٠تكريم المرأة ) ھذا كالم تروحوا تقولوه للمسلمين  ،ألن مصر كانت مجتمعا أموميا ال بطريركيا من أساسھا ؛
كل السلطة والرأى وملكية وتوريث العقارات وحتى األسماء  ،لھا وبھا وحدھا ،
ولحد كبير ال زلنا نرى بقايا جبروت المرأة ھذا فى الصعيد .
فقط الھم والباقى على كيف كان أولئك اليھود األجالف أمثال بطرس وپولس يعاملون نساء الكنيسة ( .
 -١١ال طالق إال لعلة الزنا ) ذات الشىء  ،ربما فقط باستثناء عيوبه ،
بل المرأة ھى التى تدفع دوطة  ،أو لو شئتم لغة األعراب الفظة السافلة المرفوضة  :ھى التى تشترى الرجل ( .
… وبعد  -١٢ :أنا ال أعرف أين توجد ’ ال أكذب ‘ أو حتى ’ ال تكذب ‘ عندكم ،
لكنھا ذكرتنى بتذكيركم أن كل التحدى للمسيحية ،
وطبعا ليس لليھودية التى حدث وال حرج فى فجرھا وشرھا وانحطاطھا
) تلك التى ال أفھم كيف ال تخجلون من ضم كتبھا المتطاولة السافلة ضمن ذات الدفتين مع كتبكم ( ،
وفى كيف خرج اإلسالم مسخا بشعا من شريعتھا وطرق حياتھا ،
وجاء أسوأ منھا فقط اختالفا فى الدرجة ال فى نوع المعدن ؛ أقرب لليھودية بمراحل من قرب ھذه األخيرة إليكم !
… للتوسع فى التحدى  ،توجد أطنان من الكتب  ،وطبعا ليس أشھر من ’ فجر الضمير ‘ ،
لكنى للتسھيل أو كبداية أدلكم على أصغر الكتب إطالقا وأيضا أحد أقدمھا بمعنى أن لم يكن قد تم اكتشاف كل ما ھو معروف اآلن :
’ الحياة االجتماعية فى مصر القديمة ‘ للسير دبليو  .إم  .فليندرز پيترى )  ، ( ١٩٢٣وأيضا ألنه متاح بترجمة عربية .
…

نعم  ،الغنوصية-المجدلية-اليسوعية ھى األصل والمسيحية ھى الھرطقة ،
٤٨

بل أكبر ھرطقة إطالقا فى تاريخ ديانات العقل البشرى !
…
نعم  ،الغنوصية-المجدلية-اليسوعية ھى انقالب من الداخل على دين الصحراء التوحيدى اليھودى الشرير ،
قام به غرباء أتوا -أو على األقل أتت أفكارھم -من نيل مصر ،
وال غرابة قط أن دفء طمى ھذا النيل ھو وحده الذى
حفظ لنا خالصة عقولھم وأرواحھم حتى اليوم فى نجع حمادى وغيرھا .
…
إذا كنا نقول إن كل من أتانا قائال إنه رسول من لدن إله السماء الجبان المختبىء  ،ھو أفاق ،
فإننا نرى فى كل من رأى فى نفسه أنه إله  ،أنه إنسان محترم !
نعم  ،الغنوصية-المجدلية-اليسوعية -على عكس الھرطقات الثالث الرئيسة الالحقة عليھا
) النسطورية اآلسيوية  ،واآلريوسية الليبية  ،والمسيحية العبرانية ،
وكلھا كما تالحظ بدوية صحراوية وإن اختلفت فى طريقة إفسادھا لھا ( ،
تقول -أى الغنوصية -إننا جميعا
وليس يسوع وحده وليست المجدلية وحدھا  ،وقطعا ليس المسيح تلك الفكرة اليھودية السافلة-جميعنا آلھة بنقائنا وبصفاء روحنا ؛
كلنا شموس كالتى تضعھا إيزيس ) أم النور (  ،وحورس ) شمس البر  ،إلھنا الذى فى السموات ( ،
وكل اآللھة فوق رءوسھا  ،وقبلھا  :فوق رءوسنا !
… وأكرر لمجرد وضع النقط فوق الچيينات كما وضعناھا فوق كل اآلخرين :

كلنا آلھة بإيزيسيتنا … بعيشنا بالمعت … بمصريتنا !
…

٤٩

ھامش :

ومعنى مصريتنا-إلوھيتنا ھذه  ،ھو اآلتى :

إن ھنا بالدقة يكمن الفارق الرئيس بين التيارين الكبيرين للدين فى التاريخ :
الدين الزراعى والدين الرعوى  ،دين المعايشة الروحانية ودين الشريعة والحدود ،
الدين المصرى والدين الساموى ) تمييزا له عن السامى من السمو ( .
) ولننح جانبا بالطبع ميثولوچيا اليونان ومن بعدھا روما التى جعلت اإلنسان أسمى من كل اآللھة ،
ألنھا أقرب للعلمانية منھا للدين ،
وطبعا ننحى جانبا ھراء الكتاب المسمى بالمقدس عن أن كل األعراق بدأت من الھالل القحيل ،
نوح وأوالده وإبراھيم … إلخ ،
بينما أصغر طالب تاريخ يعلم أن مھد اإلنسانية ھو منابع نھر النيل ( .
ذلك العرق الساموى أتانا بما يعرف بديانات الشريعة ،
ونعرف منھا تمام المعرفة اليھودية واإلسالم  ،لكن للعجب ال نأتى كثيرا على ذكر أصلھا :
شريعة حامورابى  ،التى يباھى بھا جيراننا البلھاء العراقيون وغيرھم من أبناء الھالل القحيل ،
وال يعرفون أن ما يسمونه اختراع القانون أمر يستوجب الخزى ال المباھاة !
…
ھنا يكمن جوھر الرؤية اآلسيوية الصحراوية لإلنسان  ،رؤية قائمة على القھر والجبر والتخويف ،
والتى ترجمت يھوديا فى مفھوم اإلله-الفتوة ،
نصير القبيلة ضد كل بقية القبائل الذى لو تمردت عليه ستموت ،
ثم تصاعدت فى اإلسالم حتى وصلت لحد دمج جميع صفات الشيطان فى اإلله
المذل المضل القھار الجبار المكار الندام المتقلب الحاقد الضاغن مضمر النقمة حتى عاشر جيل ،وكمفھوم القدرية العمياء العشوائية الباطشة له ،
) أليست نكتة سيريالية أن ال أحد إال وارد جھنم بما فى ھذا اإلله نفسه ؟ ! (-
أو أقلھا جدا فى أذكى الصياغات أن ألغى اإلسالم صفة االستقالل عن الشيطان وجعله ’ مأمورا ‘ من ﷲ ،
تلك كلھا إمعانا فى تحسيس اإلنسان
الذى ھو قاعديا ليس إال ذاك البدوى اآلسيوى الھمجى الوضيع المتوحش -بضآلته ،حتى يفلح زعماء القبائل فى السيطرة عليه  ،واستالب رأيه فى أتفه دقائق حياته منه
) ’ صاحبكم علمكم حتى الخراء ‘
لم تأت عبثا أو ألن مھندسى اإلسالم األوائل كان لديھم بعض وقت الفراغ .
ثانيا ال بد من مالحظة إن كل تلك الصفات كانت موجودة فى إله التوراة ،
وإن ليس ’ بغشم ‘ وھبل مؤلف اإلسالم  ،أقله أن اجتمعت كلھا فى قصة الخروج مثال ،
التى تطابق مفھوم اإلله اإلسالمى الذى ھنا أمر الفرعون بالفساد ثم أضله ولم يكن فاسدا أو ضاال من ذاته ،
ذلك إلى أن قاده وكل جيوشه وعرباته للتھلكة ال لھدف إال ’ لكى يتمجد اسم الرب فى عيون شعبه ‘ .
… يا حالوة ! … أو باألحرى  :ال غرابة !
ال غرابة أن احتاج إله الصحراء كل ترسانة قدراته وأسلحته الشيطانية من أجل ھذه المعركة بالذات ! ( .
…
ھذا ھو إذن ما تدور حوله كل ديانات الشريعة  ،ديانات العرق الساموى  :االستعباد !
على العكس بالضبط من ديانات الشريعة تجد الديانات المصرية
اإليزيسية والغنوصية ومجازا المسيحية أى باألخص نسختھا غير الكھنوتية الپروتستانتية ،وطبعا ال تزال امتدادات ھذا موجودة حتى اليوم فى ديانات شرق آسيا ،
وفى مفاھيم أخاذة كالنيرڤانا وما شابه .
الديانات المصرية ديانات للحرية ال للتحكم ،

٥٠

ذلك ببساطة ألن وراءھا تكمن رؤية للكون والوجود واإلنسان
مختلفة كلية عن رؤية سكان صحراء الھالل القحيل ومن لف حولھم .
اإليزيسية كانت التأسيس العظيم للسمو الوثنى
ولرقى الروح ولطقوس الخصوبة والممارسات الجنسية الجميلة وللتفاعل مع الطبيعة الرائع وھلم جرا ،
حيث كلمة دين أو عبادة أو ذھاب للمعبد تقع على نفس الشخص
بمعنى لحظات االنطالق والتحرر من ضيقات وقيود الحياة اليومية إلى الطبيعة والغناء والرقص والمالبس الجميلة !
…
بل ألم تلحظوا أن عموما المسيحية الوحيدة التى بال شريعة بين كل ما سميت بديانات التوحيد ،
ھى فى ذات الوقت الوحيدة منھا التى لم تخف اإلله عن أعين الناس ،
سواء األصل الغنوصى المصرى العظيم الذى بشر بأننا جميعا آلھة ،
أو حتى نسخة پولس اليھودية الجلف ضيقة األفق  ،التى مسختھا بقصر األلوھية على إنسان واحد ،
لكن قطعا ليس فى نسخة إيريناوس  ،التى حصرت الخالص والمعرفة
بفرض أنه كان يھتم أصال بشىء اسمه المعرفة ولم يشطينھا كما شيطنت اليھود الحية-حصرت الخالص فى االنتماء لجسد واحد شمولى كلى الالھوت كلى الجھل -أقصد كلى المعرفة -اسمه الكنيسة ،
وصادرت بالكامل الحرية الفردية  ،والتى ھى بالقطع جوھر التدين المصرى ،
أى أنھا -األرثوذوكسية -ليست مصرية بالمرة كما يلوح للوھلة األولى بل ھى عقيدة مستوردة بالكامل ،
أو باألحرى غزو خارجى ھمجى اجتاح مصر الفرعونية-الپطلمية العظيمة .
وكما أن عداء المعرفة شىء أصيل فى األرثوذوكسية
) الخالص بالمعرفة ھرطقة غنوصية وعليكم بكتاب إيريناوس عن الھرطقات ( ،
فإن الشمولية شىء ال يقل أصالة .
إنھا شىء ال زلنا نراه حتى اليوم فى اضطھاد الكنيسة ألتباعھا ممن يبشرون بالفردية فى العبادة
أو يعتقدون فى مواھب الفرد الروحية حتى لو كان كاھنا ،
وتصفھم بالخمسينيين ) الحظ أن الكلمة تشير أليام المسيحية األولى جدا ولم تكن قد سميت بالمسيحية آنذاك ( ،
ذلك أنھا ترى فى أمثال مكارى يونان أو زكريا بطرس أو دانيال البراموسى
خطرا يقوض قبضتھا الشمولية التى تجمع كل خيوط الخالص فى يدھا .
فى الواقع األرثوذوكسية -بعبادتھا للجھل وإلغائھا للفرد وتأليھھا للشمولية-
ھى أكثر نسخ المسيحية يھودية إطالقا ،
ومن كل أسف أن تنسب لألسكندرية المجيدة الرفيعة  ،وھو عار ربما لن يمحوه إال الدم يوما
) من نافلة القول إنھا األكثر مصرية من حيث الطقوس واألحان والموالد ومختلف الشكليات ،
وبالتالى ھى للكثيرين ’ ريحة الحبايب ‘ ،
وتمجيدات ’ السالم لك مريم ‘ حفظت لنا الكثير من الصلوات إليزيس ،
ولمعظم سطور قصيدة الرعد أيام ضياعھا فيما ما قبل جرة نجع حمادى ،
زائد بعض غير زھيد من أسماء إيزيس العشرة آالف
مثال ’ أغابى ‘ -الحب السامى -بنطقھا ھذا كانت أحد أسماء أمنا إيزيس  ،وھلم جرا ،لكن ھذه كلھا قصص أخرى وسنعود لبعضھا ( .
ذلك بينما الپروتستانتية لم تكن جوھريا سوى حركة تصحيحية أعادت للمسيحية بعض من قيمھا الغنوصية الرفيعة
] ھل من جاءوا بالپروتستانية أناس ذوى جذور عرقية مصرية  ،لنا عودة لھذا بعد قليل [ .
أعادت القيم المصرية األصيلة التى وأدتھا السياط الھمجية ألمثال إيريناوس وأثناسيوس وكيرلس ،
ذلك بأن أعادت الفرد محورا للدين  ،وحررت المسيحية الدارجة التى نعرفھا ) المؤسسية الھرطقية المصنوعة ( ،
من وضعية السمك لبن تمر ھندى التى جمعت فى حينھا -بكل االنتھازية الممكنة -كافة متناقضات األديان السابقة ،
وأقلھا كمثال أن نراھا تدعو للمعرفة وتقول الحق يحر ،
ثم تقول إن أية تفكير عدا ما تمليه الكنيسة الشمولية ھو ھرطقة وانفصال وموت ،
أو نراھا تقول إن كل األشياء تحل  ،ثم تقول الخالص باإليمان وبلمسة الرب .
أما لماذا الديانات الصحراوية -اليھودية واإلسالم -على سبيل الحصر ،
ديانات شريعة فالسبب أنھا استلھمت جميعا األصل الحامورابى لكيفية استعباد الشعوب الھمجية ،
وال غرابة بالتالى أنھا ھى التى اخترعت تلك الفكرة الجھنمية األسوأ واألكثر شيطانية فى كل التاريخ اإلنسانى ،
وھى إخفاء اإلله عن أعين الناس ،
فسمحت بالتالى لكل من ھب ودب أن يدعى أنه نبى ويتلقى رسائل من ذلك اللھو الخفى ،
ذلك الجبان القمئ المختبئ الذى يقال إنه ذو سلطان حتى على الفراعين والقياصرة ،
والھدف من وراء ھذا ھو شىء واحد فقط ال غير ؛
شىء يعطى سلطانا غير محدود لعصابة األقلية الحاكمة باسم الدين  ،شىء اسمه الشريعة !
الشمولية يا سادة فكرة ساموية  ،غريبة بل نقيض بالكامل للروح المصرية التى يفترض أنھا تجرى فى دمائكم .
بالمثل ال غرابة أن اليھودية واإلسالم -وأيضا على عكس ما يبدو للوھلة األولى -أشقاء حتى النخاع ،
وال أردى كيف أمكن لكم تبنى إله اليھود النقيض تماما لجوھر المسيحية
أو حتى لكثير من النصوص التى يفترض أن نسخة السمك لبن تمر ھندى األرثوذوكسية البشعة منھا تؤمن بھا ،
إن الشريعة ھى السوط السحرى وبوابة الشمولية

٥١

التى يستخدمھا أولئك األفاقون السترقاق وانتھاب شعوبھم والتسلط عليھا ،
عبر تخويفھم مما ال يرون ومما يجھلون .
كل ھذا وذاك بينما كما قلنا الديانة المصرية ) األم التى تنتمى تحتھا الغنوصية بدرجة ممتازة والمسيحية بدرجة جيدة ،
وطبعا ديانات اليونان وروما المتطورة -أو قل األكثر واقعية -بالتخلى عن بعض مثاليات النقاء المصرى األصلى (
ھى ديانة تحرير وسمو وارتقاء وتأليه لإلنسان ؛ ديانة مسئولية شخصية ال أسواط وال عقوبات فيھا !
…

٥٢

ھامش آخر :

من ھو التلميذ الذى كان يسوع يحبه ؟

٥٣

ال يثار حاليا جدل قد ما يثار عن من ھو مؤلف اإلنجيل الرابع .
الجدل قديم وظھر فى قرون المسيحية األولى  ،لكنه خبا  ،ليستيقظ فجأة فى أواخر الستينيات مع كتاب الرائد
)، J. Louis Martyn - History and Theology in the Fourth Gospel (1968
الذى جاء بنظرية قلبت الطاولة بالكامل :
اإلنجيل الرابع ليس عن حياة يسوع بقدر ما ھو استعراض للجدل الفكرى المستعر فى المجتمع ’ اليھودى ‘

٥٤

فى أفسس فى العقد التاسع من القرن األول
) مطبخ العمليات حيث استقر كل أصحاب الحيثية وغير الحيثية  ،بمن فيھم أم يسوع مثال ( !
لكن التحول الدرامى الحقيقى جاء بأن أطاح رايموند براون السلطة البحثية األكبر فى الكنيسة الكاثوليكية ،
ببحوثه الماموثية ھو نفسه التى كانت تقر النظرة التقليدية أن يوحنا بن زبدى ھو كاتب اإلنجيل ،
وأقر ببساطة ونبالة عجيبتين بصحة نظرية مارتاين  ،وأصدر كتابا يتحرى يتوسع ويتعمق :
Raymond E. Edward Brown - The Community of the Beloved Disciple
). —The Life, Loves and Hates of an Individual Church in New Testament Times (1978
رايموند براون كاھن كاثوليكى أميركى ،
يعد أحد أكبر األعمدة البحثية فى الكنيسة الكاثولكية فى النصف الثانى للقرن العشرين ،
أى منذ فتح الڤاتيكان الباب ألول مرة فى العصر الحديث للتمحيص التاريخى لنصوص الكتاب المسمى بالمقدس .
فى ھذا التحرى التاريخى والمخطوطاتى حيث ال يوجد إسناد واحد يعتد به للكتاب ليوحنا ،
وخلص إلى أنه كتب على ثالث مراحل  ،لكاتب معاصر ليسوع وآخر أضاف له الكثير  ،كالھما مجھول ،
والثالث ھو الرتوش النھائية التى وضعتھا الكنيسة يوم اعتمدت ھذا النص فى العھد الجديد .
وألن براون ھو من ھو  ،فإن األبصار راحت تشخص لبحوثه التى توالت ،
وجعلته الجحة التى ال يشق لھا غبار فيما بات يسمى بالبحوث اليوحنية ، Johannine Studies
ومنھا مثال قبيل رحيله بعام الكتاب الضخم الذى ربما حاول أن يجمل فيه خالصة بحوثه فى تاريخية مختلف أسفار العھد الجديد
). Raymond E. Brown - An introduction to the New Testament (1997
…
كما قلنا النظريات حول اإلنجيل الرابع لم تنقطع قط منذ قرون المسيحية األولى ،
منھا االعتقاد الشعبى الواسع نسبيا -ربما لفرط إعجاب الناس بالنص -أن يسوع نفسه ھو الكاتب بناء على إلحاح تالميذه ،
ويبدو أنھا لن تنقطع حيث مثال ظھرت مؤخرا جدا نظرية طريفة على اإلنترنيت تقول إن لعازر ھو المؤلف
! http://www.voiceofjesus.org/lazarus.htm
… على أنه فى سنة  ١٩٩٨ظھرت نظرية جديدة عن كاتب اإلنجيل الرابع  ،تستند باألساس على بحوث براون ،
صاحبھا باحث اسمه رامون كيه  .چوستينو ،
وأخذت صورة موقع إنترنيت مغمور ال يزيد عن صفحة واحدة صغيرة ال غير ،
لكن ذو اسم دال وبسيط ھو . BelovedDisciple.org
الطبيعى أن يكون من توابع زلزال رواية ’ شفرة داڤينشى ‘ )  ، ( ٢٠٠٣أو للدقة توابع الفھم الجديد للوحة داڤينشى نفسھا ،
أن تكتسب ھذه النظرية المميزة زخما كبيرا فى السنوات األخيرة
ھل شاھدت مثال الوثائقى  ( ٢٠٠٧ ) Something about Mary Magdalene؟إذا كان السؤال المنطقى الذى يطرحه أى أحد ھو من الذى يمكن أن يكون ماكينة فكرية فى أفسس أكثر من المجدلية ،
فإن ھذه النظرية البسيطة لحد الجمال تقول إن

ال وجود لھذا اليوحنا أصال  ،وإن ما ھو إال الـ  pen-nameللمجدلية ،
أو عامة ھو اسمھا الشفرى فى ذلك التنظيم الغنوصى السرى
) ونضيف من عندنا  :االسم الشفرى للعضو األكثر أصالة ومصرية
فى ذلك المحيط اليونانى الذى بدأت تھاجمه بشراسة الملوثات الساموية ( !
طبعا البحث يرد سلفا على كل ما قد يبزغ من انتقادات ،
وأھمھا لماذا يمايز الكاتب نفسه فى كتاباته بين شخصيتى يوحنا والمجدلية ،
وفيلم چيمس كاميرون ’ القبر المفقود ليسوع ‘ يضيف مبررا وجيھا آخر لذلك ھو المبرر األمنى .
قد أضيف من عندى أن ثمة نقطة ضعف فى كيف تم إخفاء حقيقة ذلك الكاتب كل ھذه القرون
بحيث لم تدون قط فى أى مكان ،
وإن كان ممكنا إدراج اإلجابة بدرجة أو بأخرى تحت ذات ظروف السرية الشديدة
الذى وضعت فيه الحياة الخصوصية لرائدى الغنوصية اليھودية !
أيضا نقطة الضعف -أو باألحرى نقطة قوة -ھى أنه إذا كان الحبيب ھو المجدلية ،
فالمحتوم البحث عن كاتب آخر لرسائل يوحنا ولرؤيا يوحنا .
…
الجھاد األكبر لرسائل يوحنا كان أوال وأخيرا مسحنة شخص يسوع ،
والمسيا تھويمة يھودية ال تكاد تتسق مع سمو الفكر المجدلى فى شىء ،
حيث عندھا كلنا آلھة بنقائنا وورعنا وحبنا للناس .
لألسق يكثر البعض أحيانا اجتزاء السطور األولى جدا من رسالته األولى  ،عن الشركة والمحبة  ،كمرجعية كتابية لمثل ھذه األمور ،
لكن بما أنك تجده بعدھا يقفز فجأة لھذيانه الپارنويى السيكوپاتى المعتاد ،
ويعود ألشواطه الطاحونية الماراثاونية األثيرة عن المسيح-الضد ونذر مجىء المسيح الوشيك
) لطالما كان مجى المسيح وشيكا جدا  ،ربما منذ آدم  ،المشكلة أن السيكوپاتيين فقط ھو من يغرقون فى ھذا الجنون التھوسى ( ،
فإنى أميل شخصيا لتأويل كل كالمه عن الشركة والمحبة كنظرية والء وبراء من وضع رئيس قبيلة مھوس وليس أكثر ،
بالذات وأنه يأتى وسطھا بذكر الشريعة  ،وھو شىء غير مفھوم أو مناقض للسياق .
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… أما كاتب الرؤيا األپوكاليپسية فھو عقل سيكوپاتى خالص  ،مريض للغاية شديد التطير والخرافة ،
تملؤه روح االنتقام الحقد والحنق على نفسه وعلى كل البشرية ،
وكل حرف فى كتابه الذى يقطر يھودية وحقارة  ،ھو رمز أھبل مفضوح يشير للعظيمة روما ،
بما فى ھذا العدد  ٦٦٦الذى
مع االعتذار لألب زكريا بطرسhttp://www.islamexplained.com/TruthTalkEpisode115/tabid/1328/Default.aspx
الذى يعطى العرب شأنا بالقول إن محمدھم اإلمعة ذكر فى سفر الرؤيا-
يناظر اسم معاصره اإلمپراطور نيرون  ،حسب طريقتھم فى معادلة الحروف العبرية باألرقام
) ربما االستثناء الكبير ھو أرماجيدون التى ھى حلم بثأر قديم من تحتمس الثالث
ال يبدو أن أحدا من رعاة آسيا سوف ينساه لألبد ( .
طبعا ال أحد يتنبأ بنھاية العالم إال ويتوقع حدوثھا خالل عام أو باألكثر خمسة أو عشرة لتخلصه من دونيته ومتاعبه
) وليس باليين السنين عندما تسخن الشمس جدا  ،أو حتى عشرات حين ترث الروبوتات األرض وينقرض اإلنسان ،
وليس حتى  ٢٠١٢كما تقول المايا  ،أو أيا ما كان يشبھھا من نبوءات نوستراداموس ( ،
والمسيا أو المھدى المنتظر أو المجئ الثانى أو أورشليم الجديدة أو أيا ما كان اسمه ،
جزء أصيل من ميثولوچيات الرعاة اآلسيويين ممن ينتظرون قدوم الرب السفاح ،
ليجعلھم األعلين فوق تلك األمم الكافرة التى سرقت السلطة والثروة فى الحياة الدنيا
وكنزتھا خلف أسوار مدنھم وفى معابد أوثانھم
) اسأل أى مسيحى اليوم إال وسيقول لك بثقة مذھلة إن مجىء المسيح قريب ،
واسأل أى مسلم إال وسيقول لك إن ما يحيط بنا ھو عالمات الساعة .
المشكلة أننا نسمع ذات العبارات بالضبط من ألفى سنة ! ( .
كاتب بمثل ھذه الوضاعة ال يمكن أن يكون ھو نفسه كاتب اإلنجيل الرابع ،
وال شىء فى كتبه األربع -بخالف ھذا اإلنجيل  ،يمكن -من ناحية أخرى -أن يتسق مع سمو المجدلية وال روحھا أو فكرھا ،
ألن مثل تلك األفكار الھمجية ھى آخر ما قد يشغل بال أبناء مدن الحضارة الذين أتت ھى منھم ،
بالذات أبناء وادى النيل ممن يشاركون اآللھة صفاتھا ويعيشون الفردوس ھنا-و-اآلن ،
ثم يثقون فى رحلة آمنة لھم للحياة األخرى .
المھم  ،أنه فى حال ثبوت صحة تلك النظرية سوف يصبح لھذا اإلنجيل مذاقا ومدلوال مختلفين تماما ،
بل سيقوض كل ما تدور حوله المسيحية أصال ،
أى ما يسمى بالفداء ) نوبة سفك الدم الرعوية المرعبة على الصليب ( ،
وما يسمى بالخالص ) التخاريف الوھمية لمن اعتادوا سراب الصحارى ( !
…
الصفة الدراجة لإلنجيل الرابع أنه األكثر روحانية  ،أو وصفناه نحن بإنجيل الفانتازيا ألنه األكثر تأليھا ليسوع ،
وھكذا يتفق الجميع على نحو أو آخر .
لكن األكاديميين األكثر تعمقا  ،ونحن ال نزال نتحدث عن مدارس الھوتية كالسية للغاية وقديمة جدا ،
يصفونه بأنه اإلنجيل صاحب الموقف األشد راديكالية ضد اليھود ،
وطبعا يفسرون ھذا بتاريخ كتابته المتأخر بعد أن بات االنشقاق واضحا ،
على عكس أيام كتبت األناجيل الثالثة الوصفية أو التلخيصية  synopticاألولى محدودة التنظير ،
حيث اليسوعيين األوائل ليسوا بعد سوى فريق يھودى ،
كل ما ھنالك أنه يحمل بذور ھرطقة عن المسيا لم تنفجر كليا بعد .
… كلمة يھود أو يھودية لم ترد على وجه اإلطالق فى دراسة چوستينو الرائدة ،
والسبب فى ھذا التناقض الغريب أنھا رائدة  ،أنھا كتبت فى ، ١٩٩٨
لكن اليوم قد تتخذ النظرية انحناءة ثورية بالكامل فى ضوء ما استجد من معارف :
الكاتب كان معاديا لليھود ألنه فكريا يرفض اليھودية من األلف إلى الياء ،
بل ربما ھو نفسه ليس يھوديا من األصل !
…
ھذه الدراسة فى رأيى المتواضع لم تقم بما ھو واجب بشأن تحليل المحتوى .
بخالف ما قلنا عن شخصية يوحنا  ،نضيف :
إن اإلنجيل الرابع يحمل الكثير من الفكر الفلسفى والتجريدى ،
الذى يصعب علينا فعال شراء أنه صدر عن شخص يھودى ،
ونسأل فيما قد نسأل :
أليس ملفتا أن ھذا اإلنجيل ھو الوحيد الذى استخدم كلمة ’ الكلمة ‘ ، logos
التى ارتكن الالھوت المسيحى -الكسول أو المزور  ،اختر ما شئت -ألخذھا على المعنى الحرفى أنه أقنوم اإلله الناطق ،
بينما ھى مصطلح فلسفى عتيد مثقل بزخم عريق للغاية من المعانى عمره ستة قرون على األقل قبل الحقبة الشائعة ،
خاض فيھا الجميع منذ ھيراكليتوس وبمن فيھم أرسطو نفسه .
إنھا ال تعنى الكالم إنما تعنى المعرفة والبحث وإعمال الفكر ،
أو بمعنى صارخ جدا ال يحتاج ألى إثبات ھى الكلمة المركزية رقم واحد فى قاموس الثقافة الغنوصية ،
وذلك اليھودى الجلف يوحنا آخر شخص يمكن أن يفھم أشياء كھذه .
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… التداعيات فى حالة صحة نظرية المجدلية ككاتب لإلنجيل الرابع مذھلة حقا :
إذا كان كاتب ھذا اإلنجيل مصريا  ،ناھيك عن أن يكون كاھنة إليزيس ،
أى ھو بالضرورة صوفى يؤمن بأن كلنا آلھة ) أو ليست الروحانية ھى أشھر صفات ھذا اإلنجيل ؟ ( ،
فإن مفھوم تأليه يسوع ’ الكلمة ‘ أو ’ اللوجوس ‘ ووجوده السرمدى ،
سوف يتخذ ساعتھا معان مختلفة بالكامل :
إنه مجرد الشخص-المثال  ،ذلك ’ المتحقق ‘ الذى اكتشف األلوھية فى نفسه ،
وأن كل ما علينا أن نسير على ذات خطاه فى اكتشاف ذواتنا !
…
نعم  ،ھى نظرية فاحشة الفجور  ،لكنھا متماسكة وتفرض نفسھا ألنھا يمكن أن تفسر أشياء كثيرة دفعة واحدة ،
بالذات وأن فى كل األحوال ال دليل تاريخى على أى شىء يخص المسيحية ،
فكل ما وصلنا ھو كتب كھان التقديس المعروفة وال قيمة لھا ،
زائد سطرين غير ذوى شأن كبير كتبھما چوسيفوس ،
لكن مع ھذا يشك حتى على نطاق واسع أنھما منتحالن وقد أضيفا للمخطوطات الحقا .
…
المشكلة الحقيقية فى نظرى ھى لماذا اخترعت المجدلية قصة القيامة والصعود وأوھمت بھا تالميذھا وفى قول آخر تالميذه ،
وفى قول ثالث أصح تالميذ موسى ألنھم لم يكونوا نجباء ال لھا وال له .
) أو حتى نكون حسنى الظن -ويجب أن نكون حسنى الظن مع شخصية بمثل تلك األھداف السامية ،
ال نقول اخترعت إنما -وألنھا كانت فى ذروة صدمتھا وذھولھا وھيستيريتھا مما جرى -رأت رؤيا عند القبر ،
ورؤيتھا أصابت بالعدوى النفسية الباقين فرأوا مثلما رات ،
وھذا ما يتبناه على سبيل المثال ضيوف الفيلم الوثائقى
?، ( ( ٢٠٠٨ ) Mary Magdalene —Saint or Sinner
فربما التفسير ھو ذات الصلب المروع الذى جرى لزوجھا .
لقد رأت ھذه المناضلة الجبارة-المسكينة ) ھل نضيفھا ألحجيات ’ الرعد ‘ اإليزيسية ؟ ! (  ،مشروعھا التاريخى
) تقويم اليھودية واليھود بأفكار مصرية محلقة فى الخيال وسمو الروح تقول إنا جميعا آلھة ( ،
ينھار فى لحظة  ،وما من شك أنھا كانت لحظة تنوير ھائلة القسوة ،
فلجأت من ثم ) تحت اسم القلم أو اسمھا فى أوراق التنظيم السرى ’ يوحنا ‘ ( ،
إلى ’ فانتازيا ‘ أقل فانتازية قليال لعلھا تكون مقبولة ؛
خفضت طموحھا -أو رفعته لو شئت -إلى قيادة حركتين بدال من حركة واحدة .
األولى -الجديدة -حركة لتأسيس دين وسيط يسھل تمثله لدى عموم الناس
) الجھلة األجالف قساة القلب من اليھود ومن شابھھم ( ،
دين يماھى القيم المصرية الھائلة ممثلة فى فلسفات وسير ورموز وأفكار اآللھة المصرية
التى ال يسعھا الكون لكن اعتادت التجسد فى تماثيل متواضعة ،
مع ذلك اإلله اليھودى الواحد المشخصن تافه الفكر ضيق األفق والمعنى لكن المجعول خفيا وغير قابل للتجسد
) أى  :حورس  +يھوه = المسيح ( ،
والثانية -حركتھا األصلية -مواصلة التبشير بالتوازى سرا بدين الحق  ،دين ’ الحكمة المكتومة ‘
) الغنوصية -تلك ترجمة ھذه الكلمة من اليونانية إلى لغاتنا ،
الترجمة التى يرددھا پولس بغباوته اآلسيوية دون أن يفھمھا ،
أو متعمدا اختزال معناھا األصلى الصوفى الرفيع أال وھو أن ’ الخالص بالمعرفة ‘ ،
الذى ليس فقط يفوق مدارك األجالف السامويين أمثاله ،
بل يناقض رؤيتھم للحياة التى ال تخرج عن جدلية كبرى حول إما ھل الخالص باإليمان أم بالصنائع .
إنھا الغنوصية التى فى معناھا الواسع مفھوم أقدم من عصر المجدلية ،
ثم الحقا أوسع من أن يقتصر على المدرسة المصرية وحدھا ( ،
ذلك الذى ال يقوى عليه إال رفيعو الثقافة رقيقو القلب مرھفو الروح ،
زائد بالطبع -حسنا -أصحاب الحق الچيينى األصليين  :أھل نجع حمادى وضواحيھا !
…
وبعد  ،ألم تلحظوا أنه مع كل يوم يمر ،
تسرق منكم األشياء الجيدة فى المسيحية قطعة تلو األخرى ،
ال لشىء إال كى نعيد الحق ألصحابة األصليين  :بنات وأبناء إيزيس !
صحيح أن أغلب المصادر التى ذكرناھا أو لم نذكرھا ،
تھتم أكثر بإثبات دور المجدلية -المھضوم بسبب الذكورية -فى تأسيس المسيحية ھذه التى نعرفھا ،
والقلة فقط ھى التى تھتم بتمحيص الكنه المصرى المتفرد إن لم نقل النشاز لألفكار نفسھا ،
لكن مع اإليقاع الحالى لنھضة الوعى ولمراجعات التاريخ ،
بل ولعودة التعبد بالغنوصية واإليزيسية على نطاق واسع فى الغرب ،
ربما لن نحتاج لثالث سنوات مثيلة إضافية ) كتلك منذ ظھور فيلم الشفرة إلى اآلن ( ،
قبل أن يعود كل شىء ألصحابه وتعودون أنتم الكتشاف اإلله الحقيقى !

٥٧

…

باختصار وعودة لموضوعنا األصلى :

الغنوصية-المجدلية-اليسوعية ھى االستمرار الشرعى
أو االبن األكثر شرعية لإليزيسية ،
الذى اغتالته بھمجية وذكورية وأكاذيب ال نظير لھا فى مراوغتھا واحترافيتھا  ،تلك
المسيحية-اليھودية ،
ھذه الھرطقة التى صنعھا وصاغھا بعيد موت يسوع
أمثال الجلفين بطرس وپولس وغيرھما ممن عرفوه من اليھود ،
أو فى الواقع لم يعرفوه ألن
چييناتھم الساموية اآلسيوية لم تفھم شيئا مما قال ھو أو زوجته .
ومن ھنا ال أعتقد أن يسھل على أى مسيحى ادعاء أن المسيحيين ’ أتباع طريق ‘ بعد ،
وليسوا أصحاب عقيدة ودين ،
متناسيا على األقل أن صار لھم قانون إيمان محدد المنطوق .
…
وباختصار أيضا :

الجذور الحقيقية لليھودية
ولحد ما المسيحية بخشونة كھنوتھا المؤسسى االستالبى االستعبادى) على ابن الطاعة تحل البركة (-
ھى عبادة إله الشر ست ،
إله الصحراء والجدب والنھب حامى حمى الھجامة وھوام البيداء
) مرة أخرى قارن بين جوھر اآللھة األربعة وخصائصھم وتعاليمھم ،
وستدرك مدى دقة ما أقول ( .
…
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…

Isis, the Global!
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بالمناسبة  ،أنتم تكذبون حين تقولون المسيحية أول ديانة جلوبية .
ھذا غير صحيح ؛ اإليزيسية ھى أول ديانة تغطى العالم  ،كل العالم ،
كل شبر فى خريطة اإلمپراطورية الرومانية  ،من بريطانيا إلى روسيا الحاليتين ،
لدرجة أن كانت تسمى فى روما بـ ’ إيزيس ذات العشرة آالف اسم ‘ ،
وكان حين تقال كلمة ’ اإللھة ‘ بـ ’ الـ ‘ التعريف يفھم الناس أنھا
ھى المقصودة دون كل إلھات العالم بما فيھا إلھات اليونان وروما .
ذلك ألنھا ببساطة أول ديانة لعموم الناس ولكل من يعتبر نفسه مضطھدا أو مظلوما ،
مع فارق أنھا األصل الروحانى الراقى والمتصالح مع الذات ومع الغير ؛
األصل الذى مسخته الحقا جميع ديانات التوحيد -أيديولوچيات العبيد االنتھابية الشريرة .
نعم  ،تبنى اليونان والرومان آللھة مصر كان جامعا شامال .
ودعنا من الپطالمة الذين قسموا ميراث األسكندر قسمين -مصر وغير مصر -ومن بعدھا تمصروا ھم كلية ،
فإن أعظم األباطرة الالحقين -أى الرومان ممن كانت روما عاصمتھم-
من أوجستوس لتيبيريوس لتيتوس لتراچان لكومودوس ،
أضافوا ألبنية الپطالمة كمعبد حتحور فى دندرة  ،أو حورس فى إدفو  ،أو طبعا معبد إيزيس فى فيله … إلخ ،
وارتدوا زى الفراعنة وراحوا ينحنون بالتقدمات آللھتنا .
على أنه فى الواقع تظل إيزيس وسط كل ھذا ،
ھى الوحيدة فى تاريخ األديان التى تستحق حقا صفة ’ ربنا بتاع الغالبة ‘ ،
التى لألسف -وبفضل ذات خديعة غسيل المخ والقمع الفكرى الذى مارسه علينا كھان التوحيد-
عبارة نقولھا كل يوم لكن إلله شرير لم يكن يوما إال رب االسترقاق واالستحالل ،
رب اللصوص العصابات المجرمين وقطاع الطرق .
نعم  ،لدينا مستويان من اآللھة فى مصر القديمة ) أو لدقة الصياغة  :نوعان فآلھة مصر لم تكن يوما درجات ( ،
إله درجة أولى ) أو لدقة الصياغة  :إله بعيد ( ،
تعبده اآللھة والكھنة وعلية القوم ) أو أحيانا ال شأن له بنا أصال ( ،
وال يسمح لعموم الناس باالقتراب أو بالصالة له أو طلب شىء منه
) ربما فى أفضل الحاالت مرة واحدة فى السنة  ،ومن ھنا ولدت فكرة الحج أو ما يسمى حاليا بالموالد ( ،
وإله متواضع ) أو لدقة الصياغة  :قريب (
خلق عموم الناس ويرعاھم ويرعى شئون الحياة اليومية لھم وال ينساھم قط .
… على العكس من كثير االجتھادات اليونانية أو الغنوصية الالحقة ،
التى انتقصت -وإن بدرجات -من شأن اآللھة المخلوقة demirgues
) ناھيك عن التوحيدية الساموية التى شيطنت كل اآللھة إال واحدا ھو ذاك الجبان الخفى القذر الموھوم ( ،
فإن إيزيس ھذه الـ ’  ‘ Lesser-Godفى الواقع أكثر كماال فى صفاتھا ومبادئھا من أى إله تعرفون ،
وال تختلف عن آتوم أو رع أو آمون مثال سوى فى أنھا اإلله القريب الحنان الحنون !
سمھا -أى اإليزيسية -لو شئت الوحيدة التى كانت أفيون الشعوب بمعنى الكلمة  ،وبأرقى معنى للكلمة ؛
مسكنات تخفف على الفقراء الودعاء المكافحين آالمھم وإحباطاتھم اليومية
تحببھم فى الحياة وتكشف لھم طرق االستمتاع بعطاياھا ،
العطايا األوفر كثيرا مما لو استغرقوا فى ضعفھم وبقلة الحظوظ التى منحتھا إياھم أمنا الطبيعة ،
وليست -أيضا اإليزيسية -أدرينالين سپارتاكوسى-لينينى مھيج للفقراء السطاة النھابين .
األب أثناسيوس ماركسى ويفھم جيدا ھذا الكالم ،
ألنه فى الواقع -وأعترف  :يتحدث باسم الوجه الحقيقى للمسيحية ،
الوجه البطرسى-الپولسى اآلسيوى الذكورى الدنيوى الناشط والسياسى  ،وجه أيديولوچية العبيد الھجامية ،
كل ما ھنالك أنھا غلفت بقفاز رقيق استعارته زورا وتزييفا من مصر ،
ھذا على خالف ھمجية اإلسالم الصريحة الطليقة بالكامل أو ھمجية اليھودية المقننة بعض الشىء .
… باختصار  :أبانا أثناسيوس  ،إذا كنت تھتم حقا ألمر الغالبة  ،فأنت ببساطة تعبد اإلله الخطأ !
…
يا مسيحيى مصر
إن لم يكن بوسعكم التعلمن وأملت چييناتكم عليكم اإليمان بالروح والخرافة وما وراء الطبيعة-فعلى األقل أفيقوا من غسيل المخ اليھودى الذى أكل روحكم المصرية األصيلة ،
وجاءكم -وال غرابة -عبر بدوى ليبى اسمه مرقس ،
وكأن ھوام الصحراء ممن فشلوا فى انتھاك أرضكم منذ طرد أحمس الھكسوس ،
قد عثروا أخيرا على الثغرة الخلفية الناجعة .
أقله أن ابحثوا عن جذور اإلله الذى تعبدون  ،وستكتشفون أن آخر صفة له أنه ’ الحق ‘ أو أنه ’ يحرر ‘ .
أنا شخصيا ظللت أصم مصر طويال http://everyscreen.com/views/secularism.htm#Akhenaton
بأنھا صاحبة أسوأ اختراع فى التاريخ -إله التوحيد-
ثم شيئا فشيئا ) رواية سھم كيوپيد ( الحظت أنھا أيضا -وعلى نحو أقوى بما ال يقاس-
أول من لفظ التوحيد .
لم تصبر سوى سنوات قالئل حتى نكلت كل التنكيل بذلك القعيد شائه العقل والبدن المدعو أخناتون ،
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الشيطان الذى أراد مصادرة أرواح وحيوات البشر لحسابه الكھنوتى الشخصى ،
ومصادرة الحرية الفطرية التى منحتنا إياھا أمنا الطبيعة أو أمنا إيزيس
اختر ما شئت  ،مع العلم بأن أحد أسماء إيزيس العشرة آالف ھو أمنا الطبيعة -منحتھا يوم جاءت بنا للحياة ،مصادرتھا منا ومنحھا لألنبياء والكذبة والكھنة ،
مصادرتھا من اإلله الخالق إلى اإلله المختلق ؛ من اإلله الحق إلى إله التوحيد !
…
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!Miss High Treason

ثمة نظرية لعالم النفس الروسى اليھودى إيمانويل ڤياليكوڤيسكى
) طبعا أقدم بأكثر من نصف قرن من نظرية توحيد أپيبى المشار إليھا التى أتانا بھا آسمان مؤخرا جدا ( ،
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فحواھا أن أخناتون تربى لدى أقارب أمه الميتيانيين -كردستان أو األناضول الحالية-
وأنه من ھناك استجلب مفھوم التوحيد .
كتاب ’ أوديب وأخناتون -األسطورة والتاريخ ‘ ھو رد على كتاب فرويد ’ موسى والتوحيد ‘
من خالل إثبات أن أوديب -الذى رواه سوفوكليس -لم يكن سوى أخناتون
مع تغيير مسرح األحداث -قتل األب وزواج األم -من طيبة المصرية لطيبة اليونانية ،
أما دليله على تنشئة أخناتون اآلسيوية  ،وھو عدم ظھوره فى أى من الصور الجماعية ألسرته وھو صغير ،
فال يزال ھو أيضا محل جدل كبير .
لكن  :بغض النظر عن ھذا ،

أال تكفى عمالة وخيانة وحقد أخناتون وزوجته نفرتيتى ) وقبلھما بالطبع أمه (
على مصر والعرق المصرى ،
دليال يثبت كل شىء ويجب كل شىء ؟ !
ھل ثمة مجال للمقارنة بين مجد مصر قبله مباشرة على يد أمونحتب الثالث ) بانى الكرنك مثال ( ،
من ورث عنه العرش بالصدفة -أو لو شئت بإرادة إله التوحيد الشيطانى -بموت كل الورثة ،
وبين ما آلت إليه من فوضى وخراب وضياع وانحطاط وتفكك مقصودة كلھا على يديه ،
وليس مجرد مغادرة البناء والعسكرة إلى الخرافة والدروشة  ،ذلك لصعوبة افتراض حسن النيه فيه ؟
ھل ثمة وثيقة إدانة أفدح من رسائل العمارنة التى تجزم بخيانة أخناتون وأمه وزوجته المتعمدة لنا ،
وتركھم كل الحاميات المصرية تذبح بواسطة أبناء عمومتھم من القبائل اآلسيوية الھمجية ؟
ھل معبد أبيدوس الذى يسجل بغاية الدقة واالكتمال والحياد اسم كل فرعون حكم مصر فى كل تاريخھا
يضم اسم ھذا الوغد األجنبى ،
أم تتجاور أسماء من قبله ومن بعده وكأن لم يكن له وجود أصال  ،بمعنى أنه ليس حاكما وليس مصريا ؟ !
…
أعترف أنى ممن ضللھم كثيرا كتاب فرويد عن موسى حين قرأته فى شبابى المبكر .
ھذا العبقرى العظيم وأحد أرقى العقول فى التاريخ اإلنسانى ) بجانب داروين وأينستاين ( ،
أراد أن يجھز على إله التوحيد فى كتاب يصدر بعد موته ،
لكن بكل أسف كانت مصر -التى لم يبخل فى تمجيدھا وال فى تقرير حقد اليھود عليھا وعلى حضارتھا-
إحدى الضحايا غير المقصودة  ،لمجرد التسليم بأن أخناتون كان يمثل مصر ساعتھا .
وأنا أيضا أصبحت ضحية وھم خلقته بينى وبين نفسى أن مصر ليست أم الدنيا إنما أم الدين ،
ثم بقليل من التعمق اكتشفت أن كل جزئية فى ھذا الدين كانت ذات
قيمة وظيفية مدروسة تماما لجعل الحياة ’ الدنيا ‘ أفضل .
فى المقابل  ،عن السفرديم األكثر امتساسا بھواجس الماضى ،
وال يزال بھم البعض من رواسب الحقد القديم على مھد الحضارة الشامخ ،
فأنا لست من المتعاطفين بالمرة مع عقدھم تجاه مصر القديمة .
لكن فى ھذه الحالة أو تلك
) فرويد أو ڤياليكوڤيسكى  ،بل ھما بالمناسبة ليسا تماما رواد ھذا الحقل ،
إذ سبقھما منذ أوائل القرن السابع عشر الالھوتى اإلنجليزى چون سپنسر وآخرون
ممن راحوا يمحصون الجذور المصرية المحتملة للديانة العبرانية (  ،فى كل األحوال :
أليس من المنطقى كل المنطق أن نستنتج بالمثل ،
أن أخناتون قد استجلب فكرة التوحيد من السامويين بطريقة أو بأخرى ؟
بل أال تكفى الچيينات وحدھا مصدرا معتبرا لألفكار  ،بل مصدرا ألى شىء وكل شىء ؟ !
أليس التوحيد منتجا صحراويا  ،وحتى لو صحت كل أسطورة موسى وأنه تلقن فكرة التوحيد عن أخناتون ،
فسيكون األمر ساعتھا مجرد بضاعته اآلسيوية وقد ردت إليه ؟

ھل قحل الصحراء فى حاجة أصال إلله كى يخلقه ؟ !
من ھنا  ،ألم يكن إله واحد كافيا جدا
لحشو خواء أمخاخ ھؤالء الرعاة اآلسيويين  ،يھودا أو غير يھود ،
بل وإيھامھم بأنھم صاروا مثلنا أصحاب فكر وأخالق ودين
) دع جانبا أنھم ربما أيضا يفھمون كلمة الحضارة فھما معوجا مريضا ،
ويتخيلون أنھم برص شوية كالم فى الھوا صاروا ذوى حضارة ( ؟ !
أليس التوحيد فى حد ذاته فكرة ال يمكن أن تنطلى إال على عقول البھائم ؟ !
… لو جاء أحد وتحت شروط علمية معينة
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شفى العمى وأقام الموتى ومشى على الماء ثم قال إنه إله  ،سأقول له  :ماشى !
لكن لو قال إنه اإلله الواحد  ،سأقول له  :آسف  ،ھات دليلك !
حتى لو ظھر على األرض إله ارتفاعه مليون متر ،
خلق أمام أعيننا ألف كائن مثله أو بخر مياه المحيطات أو فعل أى مما يحلو له ،
فلن يستطيع إقناعنا نحن أنه اإلله الوحيد ،
ألنھا من األساس فكرة بلھاء مستحيلة اإلثبات أصال !
إن اختراع آلھة الوثنية العظيمة كان االستجابة الفلسفية
لثراء مشھد الحياة البيولوچية لمصر القديمة -وأثينا وروما بالتالى ،
ولوفرة الحياة المادية والثقافية لسكانھا … إلخ ،
ومن البديھى كان أن يترجم لتصورات منطقية تتعدد فيھا اآللھة وراء خلق ورعاية كل ھذا الكون العظيم ،
بينما ال تطرح الصحراء على اإلنسان أية مشكالت فلسفية عويصة أو غير عويصة
كما فعلت بأھلھا حياة المدينة والنھر المعقدة .
التوحيد فكرة بدوية لھا فوائدھا التى تخص االستحالل واالسترقاق
ووحدة القبيلة ضد استحالل واسترقاق الغير لھا … إلخ ،
لكن باألساس فقر المشھد البيولوچى للصحراء ھو الذى وصل بھم -وبعد ألفيات كاملة من انعدام الفكر الدينى أصال ،
إلى أن يتخيلوا بالكاد وجود إله واحد  ،وال يكادون يعرفون حتى اآلن إيه لزومه أصال !
… كتر خير عقولھم أنھا استوعبت إله واحد  ،أو للدقة لم تستوعبه ولم تعرف عنه شيئا-
بينما أنتم يا وثنيين يا كفرة عاوزين تروشوا لھم أمخاخھم وتخايلوا لھم عيونھم بـ  ١٠٠إله ؟ !
وحتى اآلن نحن نتحدث عن اليھود -ثانى أحط أمة أخرجت للناس ،
أما بعر شبة جزيرة البعر فھم قصة أخرى
وصل فيھا فحش نبيھم الجاھل أن حاول إقناعھم أنه مخترع التوحيد  ،وال تعليق !
…
ھل تعرف يا أبانا أثناسيوس ما ھو أصل فكرة ’ من لم تكن الكنيسة أمه فالرب ليس أباه ‘ ؟
طبعا  ،أوافقك تماما  :ليس أوجستين األمازيغى ؛ ھو أتفه من أن يخترع شيئا جبارا كھذا !
كال يا أبى  ،ليس بالضبط  ،ليست الكنيسة القبطية األولى اإلرھابية وسميك أثناسيوس إلى القلب منھا !
ھم ليسوا مبدعين لدرجة اختراع نظام شمولى استبدادى استعبادى رھيب
على ھذه الدرجة من الضخامة والشناعة واإلجرام .
فعال ! لقد وجدوھا جاھزة لدى أخناتون ،
الذى سبقھم ألن حرم على الشعب أى شكل للتعبد أيا ما كان من جذوره ،
وجعل نفسه الوسيط الشامل الجامع بين كل البشر واإلله الواحد المزعوم .
… ھذا -سيدى وسيد العارفين -ھو الفارق العملى الكبير والمرعب بين الغنوصية والمسيحية  :الخالص بالمؤسسة !
…

بقيت ملحوظة أخيرة  ،أن من ھم عكسى ،
أى من ال يعتبرون النصوص الدينية مجرد
ترھات وأكاذيب وتھاويم يقظة تسببھا شمس الصحراء ألدمغة مريضة باألساس ،
أقصد ھؤالء الباحثين ممن يحاولون أخذ تلك النصوص ولو بدرجة ما على محمل الجد ،
أو على سبيل االسترشاد  ،أو على سبيل أن ال دخان بدون نار ،
قد اضطروا ألن يدفعوا بالقصة قرنين آخرين بالضبط للوراء ) نحو  ١٥٣٥ق  .ح  .ش ، ( .
حيث يوجد بالفعل فرعون يطارد أعرابا فى شرق الدلتا ويطردھم خارج البالد ،
وحيث من المحتمل أن يكون بركان جزيرة سانتورينى اليونانية قد تسبب فى شمال البالد
) ال سيما منطقة أحراش المنزلة وبحيرة البلح الحالية ( ،
بأشياء غريبة قد تشبه بدرجة أو بأخرى ما توھمه الحقد اليھودى على أنه ضربات إلھية عشر بشعب مصر الشرير ،
والمقصود طبعا طرد أحمس للھكسوس
) ونكرر كلمة من المحتمل  ،ألنه حتى اللحظة ال يوجد أى دليل أركيولوچى أيا ما كان  ،يثبت وقوع أى شىء من خرافة الخروج
التوراتية  ،بدءا من موت فرعون مصرى وجيشه غريقين  ،حتى انتشار الضفادع اختفاء ذھب مصر ! ( .
… يضاف إلى ذلك أن أولئك البحاث يضطرون إلعادة تأويل رسم تجار بنى حسن الكنعانيين ليصبح تجسيدا لموسى ال إلبراھيم ،
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وإن فى كل األحوال ھذا الرسم ال يعنى شيئا على اإلطالق مما يخص التوراة ،
فتلك -نحو  ١٩٠٠ق  .ح  .ش  -.فترة لم تكن مصر قد اكتوت بعد بغدر وخيانة البدو ،
وال يعنى استقبالھا للتجار منھم حتى المنيا الحالية زوارا عابرين دونما إقامة شيئا ذا مدلول أكثر مما يستحق ،
بالذات وأن بنى حسن ھذه اشتھرت برسوم ممارسة الرياضة كالمصارعة والصيد ،
ومن ھنا جاء االھتمام الخاص لخنوم حتب الثانى صاحب المقبرة بحياة الصحراء وأھل الصحراء ،
ويعد ھذا النبيل من أوائل من أبدوا اھتماما خاصا
بما يمكن أن تمثله الصحراء من خطر جدى على حياة االستقرار المصرية ،
بالذات وأن الملفت فى تلك اللوحة أن ھؤالء البدو مدججون بكثافة غريبة باألقواس واألسھم .
بما يجعل وصف ’ تجار ‘ الشائع مستغربا بعض الشىء .
لذا لو لم يكن اھتمام ھذا الحاكم اإلقليمى محصورا فى األلعاب الرياضية ،
فسوف نذھب مباشرة لفرضية أنه يبدى اھتماما خاصا بحياة الصحراء وأھل الصحراء ،
ومن ثم بما يمكن أن تمثله الصحراء من خطر جدى على حياة االستقرار المصرية ،
وكأنه أراد بالتعرف عليھم التعرف على الكمونات المحتملة ’ للعدو ‘ .
وطبعا ما أبلغ -فى كل األحوال -الربط بين صورھم ذات األغنام على جدران تلك المقبرة ،
ومقولة يوسف بعد برھة صغيرة إن كل راعى غنم نجاسة فى أعين المصريين ،
مع مالحظة أن يوسف ھذا -بفرض واقعية أسطورته -لم يحالفه أصال الحظ للوصول للمنيا ،
إنما تحدث عن فكر عاينه تحت حكم الھكسوس فى شرق الدلتا ( .
…
على أية حال  ،دعونا -وحتى إشعار آخر -نفترض صحة الروايتين معا ،
واضعين فى االعتبار كيفية جمع التوراة ، redaction
حيث قصص متفرقة متباعدة فى الزمان والمكان تصنع حدثا واحدا بل وأحيانا تصنع شخصا واحدا ،
بالذات قصة ھذا الفرافيرو األسطورة الخارق المدعو موسى !
بالتالى  ،لنرضى -ولو مؤقتا -بفرضية أننا طردنا اليھود مرتين :
واحدة فيما طردت المظلة األكبر التى حمتھم  ،أو التى كانوا جزءا منھا قبل أن تفرقھم المماحكات الدينية ،
ھؤالء الھكسوس ) بالذات وأن كلمة ھكسوس ال تعنى عرقا أو قبائل معينة ورد ذكرھا فى التاريخ اآلسيوى ،
إنما اسم مصرى ضروبى لألجانب المتخلفين الغزاة  ،يكاد يطابق استخدام أرسطو لكلمة برابرة ( .
… ھذه كانت وقفة الفرعون الشاب ) ابن العشرين ربيعا ! ( .
ثم عادت بعض فلولھم للتسلل فى عصر الخائن أخناتون  ،فطردوا مرة أخرى .
… وتلك كانت ھبة الشعب العظيم .
… شكرا  ،كل ما فعلتموه أن أثبتم لنا مرة أخرى  ،أن عظمة مصر تقوم دائما أبدا على ساقين  :فرعون وشعب !
…
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باختصار  ،محصلة كل الشواھد وأحدث االكتشافات والنظريات ھى اآلتى :

يغسل الجميع -يھودا وغير يھود -أمخاخ العالم أنھم أخذوا التوحيد من مصر ،
وكأنھم بھذا يعلون من شأنھا .
ھذه ما إال سفالة ھدفھا التمسح فى مصر ال أكثر وال أقل .
التوحيد صناعة ساموية آسيوية صحراوية بدوية خالصة ،
ولم يكن لمصر أى شأن باختراعھا لحظة واحدة وال طرفة عين ،
بل ھى تمسكت بشموخھا الوثنى ،
وازدرت كل الديانات الوافدة وباألخص منھا حقارة التوحيد ،
ذلك بكل ما أوتيت من قوة  ،وحتى الرمق األخير !
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كتاب
)Erik Hornung, Conceptions of God in Ancient Egypt —The One and the Many (1971
الذى يعتبره الكثيرون
ومنھم الپروفيسور آسمان نفسه فى السطور األخيرة جدا من كتابه ’ عقل مصر ‘ ] سنعود له بكثافة [-أعمق دراسة فى العقيدة المصرية رفضت االنطالق من أية مسلمات جاھزة ،
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ورغم انبھار صاحبھا بعقلية أخناتون وبھرطقته ،
إال أنه يجزم جزما قطعيا أن مصر لم تعرف التوحيد قط فيما عداه ،
وأن االھتمام بتقديس ھذا اإلله أو ذاك كانت تنبع من شخصية وميول واحتياجات الفرد الخاصة ،
وال تنطوى على أدنى عدم اعتراف أو حتى تقليل منه من مكانة بقية اآللھة  ،أو ما يوصف بالـ . Henotheism
ويعتقد أغلب الثقاة أن الپروفيسور ھورنانج قد قال الكلمة الفصل فى ھذا الصدد ،
وأغلق الملف الذى كان قد فتحه فرويد على مصراعيه .
…
ونقول  :إن كان لمصر أن أسھمت فى الفكر اإلنسانى بخرافة ميتافيزيائية ما ،
فھى ليست بأكثر من مفھوم الخلود ،
وحتى ھذا يتم تأويله أحيانا كفلسفة تواصل ووحدة الوجود
حيث األرواح ال تزال حية وداعمة لحياة األبناء واألحفاد األحياء ،
أو يفسره البعض كمجرد معيار مجتمعى -أى غير دينى أصال -لشفرة القيم ،
أو بعض آخر كمجرد رمزية عامة تعبر عن حب المصريين للحياة الدنيا ،
أو بعض ثالث كمجرد الخلود فى ذاكرة التاريخ -أى نحن ،
بل وأتى على مصر بعض الوقت وكفرت به صراحة باعتباره خرافة
) كأغنية ھارپ فى قبر أنيوتيف مؤسس األسرة الحادية عشرة وابن منحتب األول مدشن كل المملكة الوسيطة ،
تنعى ضياع قبر األب رغم عظمته  ،ومنه تشكك فى المبدأ نفسه ( !
… كثيرا ما يستخدم مشايخ الطرق الصوفية المصرية فى أدعيتھم عبارة
’ انشلنى من أوحال التوحيد ‘ ،
ليس المدھش كيف يقول شخص يطلق على نفسه وصف مسلم مثل ھذا الكالم ،
فالواقع أنھم ال يتبعون من أركان اإلسالم الخمسة أو من شعائره أى شىء تقريبا ،
ونحن من جھتنا كثيرا ما نقول على مأخذ البديھة إنه ال يوجد مصرى واحد مسلم ،
ال فى الماضى وال فى الحاضر وال فى المستقبل ،
إنما المذھل حقا مدى تطابق دوافع نظرتھم تلك للتوحيد مع نظرة قدامى المصريين :
التوحيد أيديولوچية شيطانية خطرة تستجلب بالضرورة أنھارا من الدماء ،
بينما باألساس طابور آلھة قدماء المصريين األخيار كانوا
آلھة لحفظ النظام واالستقرار والتناغم واالنسجام والھدوء والسالم ،
فى الكون والطبيعة وبين الناس وداخل اإلنسان نفسه … إلخ
) أو بكلمة  :االستدامة  ’-يدومھا نعمة ‘ التى ال تزال دعاء وأمنية المصريين إلى اليوم ( ،
أما ست ساكن الصحراء فھو حرفيا ’ إله الفوضى ‘ أو بصياغة أكثر عمالنية إله الھمجية والھمج .
… والكارثة -أو ربما ال غرابة -أن يوم سمع ھؤالء الھمج سكان الصحراء عن مفھوم الخلود ،
جعلوا منه ويال وثبورا ووعيدا بعظائم األمور  ،بھدف المزيد من إحكام خناق االستعباد على األتباع المرعوبين !
…
لذا لو شئت رأيى الشخصى المتواضع فى مسألة الخلود ،
فھو ببساطة أنه مجرد -ال أكثر وال أقل -ما يلى :

الخلود جزء من منظومة علمية -نعم علمية -أعم ،
ترى فى الكون استدامته وتناغمه ووحدة الوجود فيه ،
وأى تسليم بسلطان الموت كان سيھدم ھذا النسق الفلسفى من أساسه !
… أو لو شئت صياغة أخرى :

المصريون عرق الحضارة والبناء ،
أساسا ألن شاغلھم الرئيس دائما أبدا ھو المستقبل  ،ال اللحظة وال الماضى ؛
لذا ھم أنموذج البشرية األعلى فى
النظرة طويل المجرى  ،واالستثمار طويل المجرى  ،وكل شىء طويل المجرى !
…
السؤال  :أيھما النسق األعم الذى ينضوى اآلخر تحته  :االستقرار أم وحدة الوجود ؟
اإلجابة  :ال أحد ! إنھا كل متكامل  ،منظومة واحدة تعبر عن رؤية معينة شاملة للكون والحياة وكل شىء .
ومثال ذھلت مؤخرا لالطالع على نظرية تقول إن السفنكس -ويمكنك ربما قياس على كل شىء على ھذا-
كان ھندسة وعمارة وفلكا وفنا ودينا وشفرات ولعبة ألغاز بل وحتى كتابة ھيروجليفية عمالقة فى الفراغ
أو باختصار تحديا وسعيا لجمع كل األشياء معا فى شىء تناغمى واحد  ،ومن ثم يفترض ذات الشىء فى كل شىء !
… دع جانبا جسم األسد ووجه اإلنسان ليس فقط ألنه أتفه ما فى األمر ،
إنما ألنه سيخرجنا لسؤال آخر يثير شجونا مؤلمة :
ھل كانت تلك رؤية مثالية أكثر مما يجب ؟
بصياغة أخرى  :لماذا مثال أقلع اليونان والرومان عن اآللھة المزيج من إنسان وحيوان
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) حتى فى مصر التى عبد فيھا البطالمة آلھتنا كما ھى  ،وبنوا لھا أروع وأخلد المعابد ،
كان يفترض حسب اسم اإلله الجديد سيراپيس -خليط من أوزيريس وأپيس -أن يكون خليطا من إنسان وعجل ،
لكنھم جسدوه كمجرد رجل كھل فكانت لمسة ھيلينية مقصودة غير عديمة المغزى ( .
… ھل السبب أنھم ) أرسطو ( كانوا أكثر واقعية ونضجا منا فى رؤية شرور ھذا العالم وقدر إجرام برابرته ،
فألقوا وراء ظھورھم بمفھوم وحدة الوجود وتناغم مكونات الطبيعة ،
وأحلوا محله -منذ قرابة األلفيتين ونصف-
مفھوم الصراع الدارونى والحاجة لطرد القمامة البشرية أوال بأول من الوجود  ،كالقاعدة األساس ؟
) إحقاقا للحق ھذا المفھوم كان موجودا فى مصر القديمة  ،لكن بطريقتھا الرومانسية المتسامحة المعتادة .
مثال مصر لم تعرف قط مفھوم الجحيم أو عذاب النار أو بحيرة الكبريت إلى آخر ھذه الخزعبالت .
ألن ببساطة وجود شىء كھذا من األساس  ،يناقض جذريا مفھوم وحدة الكائنات وتناغم المكونات .
كان العدم ھو الجحيم األكبر والوحيد فى نظرھم ؛ ھو مصير األشرار  ،أما األخيار فمصيرھم الخلود .
بمعنى آخر  ،كانوا يوكلون للزمن وللحياة األخرى ولآللھة  ،آلية االنتخاب الطبيعى المؤدية للتخلص من الشر ،
أو باألحرى  ،كانوا يميلون بشدة للترفع عن تدنيس أيديھم بھذه المھمة .
ومرة أخرى  ،أقول بلساننا نحن أدوات أمنا الطبيعة لتنفيذ قدرياتھا المحتومة  :يا ليتھم ما فعلوا ! ( .
… بصراحة -مرة أخرى -موضوع اضمحالل الحضارات ھو أشد ما يصيبنى باالكتئاب ،
وإذا كانت كتاباتى فيه غير قليلة  ’-سھم كيوپيد ‘ )  ( ٢٠٠٧مثال  ،وبدءا حتى من غالفھا ،
وإذا كنت -أبعد من ھذا -ال أعتبر نفسى متشائما بشأن ھذه القضية  ،فإن ثمنھا النفسى يظل باھظا بالتأكيد !
…
طبعا ال يوجد ما يناظر ھذا الخلود لدى البھائم اليھود ،
وكتاب العھد القديم انقضى برمته دون أن ترد به كلمة األبدية إطالقا ،
وطبعا يسوع والمجدلية ھما من استجلبا لھم -من بين ما استجلبا من مفاھيم المعت المصرية -مفھوم الحياة األبدية ،
لكن السؤال  :متى وأين نشأ بالضبط المفھوم المضاد  :الجحيم أو العذاب األبدى ؟ !
إجابتنا المتواضعة أنھا على األرجح فكرة تفتق عنھا
الذھن السيكوپاتى لذلك الكھل المجنون الحاقد وعدو الحضارة يوحنا فى رؤياه .
منطقنا ھنا أننا طالما كنا وال زلنا -كما ورد فى القسم األول من الكتاب-
نراعى ونقدر الحالة العقلية المضطربة ليسوع فى أسبوعه األخير ونغفر له خطاياه التى ارتكبھا بسببھا ،
حين اكتشف أن قراره األھوج بالذھاب ألورشليم سوف يكلفه حياته .
لذا فنحن نأخذ ما قاله تفصيال فى متى  ٢٤أو فى لوقا على نحو موجز ’ ھاتوا أعدائى واذبحوھم قدامى ‘ ،
على أنه جزء من حالة االضطراب العقلى الفجائية التى مر بھا ھذا المسكين  ،وليست جزءا من صميم تعاليمه
) بالذات إذا ما اعتبرنا أناجيل مكتبة نجع حمادى الغنوصية كجزء أصيل من تعاليمه ھذه  ،بل الجزء األولى باالعتبار ،
ألنه الجزء النقى الذى لم يلوثه الطامحون لبناء كنيسة مؤسسية تستلب الناس حيواتھا والملوك ملكھم ،
يلوثونه بأچندتھم اليھودية السوريانية الصحراوية الشيطانية ( .
باستبعاد ھذا الفاصل الشاذ من التھديد والوعيد  ،لن نجد إال ذكرا متفرقا لكلمة جھنم والدود أو النار فى مواقع أخرى .
ھذه يمكن بسھولة تامة أخذھا على معناھا الحرفى المباشر وھو وادى حرق مخلفات ذبائح ھيكل أورشليم ،
وليس كمكان لعذاب الروح عذابا أبديا  ،ليظل بعدھا التعبير األكثر استخداما والمعبر فعال ھو اإللقاء إلى ’ الظلمة الخارجية ‘ ،
الذى يستجلب لك على الفور مشھد قرية مصرية قديمة تقرر إنزال العقوبة العظمى بفرد منھا ثبت فساده  :الطرد خارجا !
ھذا الفھم الذى تخرج به من قراءة كل النصوص اإلنجيلية ھو األقرب واألكثر اتساقا
مع مجمل فلسفته المصرية أن الفردوس يبدأ ھنا واآلن ،
وأن مجرد انقطاع الصلة بوحدة الوجود -أيضا ھنا واآلن -ھو العذاب الذى ما بعده عذاب .
…
أيضا مفھوم الكنيسة والحديث الكثير عنھا كجسد واحد ،
يجب أيضا فھمه فى اليسوعية-المجدالنية-الغنوصية على أنه تنويعة على مفھوم وحدة الوجود ،
مقصود به الترابط والتناغم والتكامل والتعاضد ،
وليس ھيراكية كنسية تسلطية كما فھمه الذكوريون اليھود األجالف من مؤسسى المسيحية
] ألول مرة سمعت شيئا يقارب ھذا الكالم من مسيحى ،
ھو محاضرة لدكتور چورچ حبيب بباوى بتاريخ  ٢٣أغسطس  ٢٠١٠بعنوان
’ مقارنة الزنا بخطية آدم – رد على ] الشنكوتى [ الثالث ‘ .
ھنا تجدر أيضا اإلشارة لفيلم أڤاتار من العام الماضى  ، ٢٠٠٩الذى قدم تجسيدات بصرية مذھلة لفكرة وحدة الوجود ،
إذ جعلھا كنوع من الكيبوالت الضوئية يتم ربطھا بمقابس خاصة فيصبح الكائنان معا كائنا واحدا جديدا ،
أو حتى يربطك بكل كائنات الوجود معا من خالك ربط الجميع باإللھة أمنا الطبيعة .
فكرة الكنيسة ) أو فكرة األبدية أيضا (  ،ال بد أنھما فى اليسوعية األصلية كانا نوعا من ھذه الرابطة ،
والقطع -نعم مجرد قطع السلك المذكور بقصافة الكھربائى ال أكثر-
سواء بالخروج على األعراف النبيلة للجماعة أو بالموت وأنت شرير ،
ھو ما يلقى بالعضو الفاسد إلى الفناء األبدى  ،الذى كما قلنا ھو العذاب الذى ما بعده عذاب [ .
…
بصراحة  ،أنا -وبعد تفكير مضنى-
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لم أجد مبررا حقيقيا واحدا لظھور المسيحية سوى بعض االحتياج لخلق طقس دورى منتظم ليشبع روحانية بسطاء الناس !
ذلك ھو البديل الذى كان عليه أن يشغل فراغا أھملته الغنوصية بجناحيھا الكبيرين ،
اللذين -لألسف -كان يفوق كالھما قدرات اإلنسان العادى ،
الجناح الفلسفى العلمى الذى تعتنقه النخبة من أصحاب العقول المفكرة الباحثة فى العلوم الطبيعية والمنھج العلمى ،
والجناح الروحانى المحض الذى يعيش به المتقشفون الباحثون عن كنه القوى الكبرى وراء الطبيعة .
لكن ببساطة -ولألسف أكثر وأكثر -كان تحقيق ما يسد ذلك االحتياج مھمة بالغة الدقة بل وشبه مستحيلة .
كان الحل ھو الال حل  :فقط دعوا البسطاء يتواصلون مع آلھتھم بطريقتھم ،
مرة سنويا  ،عدة مرات يوميا  ،أينما شاءوا  ،كيفما شاءوا ،
لكن خلق ذلك الوسيط المسمى كاھن أو مرشد روحى زائد ما يستلزمه ’ تحليل لقمته ‘
من ترسانة نصوص وعقائد عويصة  ،ھو الحل الذى سيدمر كل شىء !
وبالفعل استغرقنا أكثر من  ١٨قرنا حافلة بالقھر والسواد
إلى أن نجح اإلنجيليون األنجلو-ساكسون فى التوصل لصيغة الكاھن معدوم السلطة وغير الراغب فيھا ،
فكانت السر وراء اللغز المحير لكيف تظل المسيحية -أو ربما علينا تسميتھا الغنوصية الجديدة-
حية وقوية فى الواليات المتحدة فى القرن الحادى والعشرين  ،وھى قمة العلم والتقنية فيه .
…
أما بعد  ،أو ربما ألن التطلع للمستقبل قد يكون أقل كآبة
) تأليف كتاب آخر تحت عنوان ’ حضارة ما بعد-اإلنسان ‘ )  ( ١٩٨٩كان بالعكس شيئا بھيجا جدا ! ( ،
نقول إنه مع كل الشكر واالحترام للنوايا الحسنة واإلنجاز المھم الذى قام به يسوع والمجدلية
لمحاولة إثناء اليھود عن عبادة ست والعودة قدر اإلمكان لعبادة إيزيس ،

فأنتم -أيا مسيحيى مصر األحباء -اآلن فى لحظة افتراق طرق تاريخية :
أن تنقوا إلھكم الذى تعبدون من اإلسرائيليات الصحراوية الشيطانية التى داخلته ،
وأن تعودوا به لنقائه المصرى الوثنى األصلى الطاھر الجميل .
… تعودون به أليام علمت مصر فيھا الدنيا أن للخير والشر لونين ؛
لونان ال تخطئھما العين ال امتزاج أو مصالحة أو مناطق وسط بينھما :
األخضر واألصفر !
…
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لقد كتبت ما ال يقل عن ألف مرة أن البشر نوعان  :بناءون وطفيليون ،
واليوم من أجلكم -أو فى الواقع بفضلكم -أعيد صياغتھا فى بعدھا الميثولوچى األعمق :
البشر نوعان  :زراع ورعاة ؛ خضر وصفر !
نحن -يا أصدقاء -أبناء حورس ابن أوزيريس ابن األخضر الذى قتله أخوه ابن الصحراء .
واليھود سرقوا ذات األسطورة  ،لكن أجروا عليھا تعديال طفيفا :

٧١

أن جعلوا الزارع ھو الشرير الذى ال يقبل اإلله األصفر
) الذى ال يشرب الماء الشفاف كآلھتنا إنما يشرب الدم األحمر ( ،
جعلوه ال يقبل تقدمته الخضراء .
…
نبات األرض ھو الشىء الوحيد الذى كان يقدم آللھتنا  ،وھو الطعام الوحيد الذى نأخذه معنا للعالم اآلخر ،
ألننا لسنا كوحوش الصحراء أولئك تقتل كى تأكل وكى تطعم شره آلھتھا وكھنتھا .
وألن آلھتنا علمتنا شيئا اسمه تناغم الطبيعة ال يمكن أن يشمل القتل المجانى ،
ناھيك عن القتل من أجلھا ھى
) فى الواقع نحن لم نرصد إلھكم قد خلق شيئا يوما  ،لكن طوال الوقت نراه يقتل كى يلذذ بطنه بالذبائح ( .
أقصى القتل عندنا ھو طير أو حيوان أخذ كل متعته من الحياة وبلغ به العمر أشده وحان وقت رحيله ،
بعد أن أعطانا وأخذ منا حبا ال نھائيا لكل لحظة فى حياته ،
وال روحانية أرق وال أجمل وال أعمق من عالقة فالحة مصرية بأوزتھا أو جاموستھا ،
وكأنھا ابنتھا أو أختھا أو أقرب أقاربھا ) واآللھة ليست استثناء ،
فإذا رأى البعض أن تقديم الطيور أو البھائم لآللھة ھو عرفان بالجميل ال يتناقض مع المعت أو وحدة الوجود ،
فإنھا طبعا كانت تقدم حية وال تذبح ،
والملفت أننا توصلنا لھذا فقط من الشروحات المكتوبة أما الرسوم فھى تتحاشى بالكامل تقريبا رسم الحيوانات ،
ونادرا جدا ما ترى مثال دجاجة أو أوزة مرسومة بجانب سنابل القمح وقنينات الخمر
ارجع ليس فقط للصورة أعاله مباشرة ،إنما للصورة السابقة قبل قليل لتقدمات كليوپاترا إليزيس ذات الكتابة اليونانية التى تخلو تماما من أى ذكر للحيوانات رسما أو نصا ،
وأيضا للصورة األسبق لتقدمة نفرتارى لمجموعة اإللھات ( .
…
ببساطة  ،كانت التقدمات نباتية ألن تحديدا الخبز والنبيذ ھى أعظم تقدمة تفرح بھا آلھتنا وترضى علينا من أجلھا ،
وبالمناسبة حاول يسوع فى ليلته األخيرة إقناع أتباعه أن الخبز والنبيذ ھما البديل المحترم للحم والدم ،
لكنھم لم يفھموه  ،أو باألحرى فھموه ولفظت چييناتھم الساموية ’ بدعته ‘ المصرية
) ينسبون الطقس لكاھن سابق على اليھودية يطلقون عليه ملكى صادق  Melchizedekيتمسحون به بالقول إنه بارك إبراھيم ،
وبفرض صحة روايتھم فال شك -بنباتيته ھذه -أنه كان حاكما مصريا لكنعان أو شيئا كھذا .
وال غرابة أن كون الوحيد الذى أتى على ذكره الحقا -داود -قد يعطينا تبصرا جديدا فى أمر ھذا الملك علمانى الممات .
قد نتمثله مصرى الھوى دينا ودنيا ،
بل قد نتبصر فى أمر الصھيونية المعاصرة التى استلھمته دون سواه من كل التاريح اليھودى القديم ،
ولماذا جاءت فاحشة التحضر لھذه الدرجة  ،العكس بدرجة  ١٨٠عن اليھودية القديمة ( .
…
واآلن  :أنتم يا مسيحيى مصر ھل فھمتم ھكذا من أين جاء صومكم النباتى الذى يحرم فيه القتل ،
والذى تتفردون به دونا عن كل أصوام الشعوب ؟
ابحثوا عن اإلجابة فى أبيدوس أو الكرنك  ،ألن مثل ھذا الصوم ال وجود له قطعا فى كتابكم مزعوم القداسة ،
أو لعل ساعتھا تشعرون بالقداسة الحقيقية فيه ؛ أقصد الصوم طبعا ال الكتاب !
…
ببساطة أيضا  :لقد حاول أولئك اليھود إفھامنا أن كل البشرية ما ھم إال أبناء لقاتل ،
وأن العم الطيب ’ أخد الشر وراح ‘ .
من ھنا اخترعوا دينا مبنى كله على أن الرعى خير ؛
ومعناھا أن ال يكون لك وطن خير  ،العبرانية ھى الخير وكل ما عداھا شر .
بكل أسف  ،تراث ست وقايين ،
ال يزال ممتدا حتى تجسد أمام أعيننا مؤخرا تجسدا صادما صارخا فى مقولة مھدى عاكف طز فى مصر ،
وما كان حرى به أن يكون ال صادما وال صارخا .
فالرجل محق  ،ألنه ال يقول سوى ما تقوله له چييناته .
وحجته التى لم يقلھا -ألنه شخصيا جاھل وليس لسبب آخر -حجة ساموية قوية :
أنت حين ترتحل فى األرض لن تحمل معك إال چييناتك -أقصد لن تحمل إال دينك-
وحين تقابل ربك لن تقابله بصفتك مصريا  ،إنما بصفتك متبعا لدين الحق أم للضالالت ،
وھلم جرا من الحجج واألسانيد المنطقية .
الرجل محق ألن ھذه ببساطة ھى رؤية البدوى للكون فى أدق تجلياتھا الممكنة نمطية ودقة ؛
رؤية تشمل كل شىء من نبذ فكرة الوطن وتمجيد فكرة الھجرة
) العرب العاربة بدأت بھجرة اسمھا قحطان  ،والمستعربة بدأت بھجرة اسمھا ھاجر ،
والمسلمة بدأت بھجرة اسمھا عنكبوت الغار ،
وال غرابة بعد كل ھذا أن يكون تقويم العرب تقويما ھجريا ( .
…
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العبرى أو العربى بصيغتيھا كلمة ضروبية بمعنى العيش فى العراء .
ھؤالء قلبوا كل شىء جميل سمعوا عن وجوده مصر القديمة إلى عكسه .
لوھلة ذكروا أن حواء سميت ھكذا ألنھا أم كل حى ) نقال عن إيزيس ( ،
وفى الصفحة التالية مباشرة قلبوھا أم كل الشرور .
الحية إلھة الحكمة صارت ھى أصل كل الشرور  ،والجھل ھو النعمة  ،ولو أكلت من شجرة المعرفة موتا تموت .
كوكب الصبح األنثوى الجميل ) الزھرة (  ،صار اسما إلبليس .
قلبوا إله الخير محل إله الشر  ،الصحراوى ست أصبح ھابيل الطيب والعكس بالعكس .
قرابين الخمر والغالل صارت مزدراة من اآللھة  ،وسفح الحيوانات والبشر ھو فقط ما يشبع تعطشھا للدماء .
حتى دم الحيض الذى ال تلمس خالله المرأة لقداسته وقداستھا  ،جعله أعداء الحياة أولئك نجاسة !
نعم  ،الصحراء رؤية تشمل كل شىء فى الحياة -دنياھا وآخرتھا-
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بل وتشمل حتى أكثر األشياء التى يفترض فيھا الحميمية والسكن :
المرأة عندھم تنكح وال تزوج  ،تلقى وال تبقى !
… للحق كانت توجد محاولة مسكينة لخلق مجتمع زراعى فى بالد النھرين كان اسمھا سومر ،
وإينانا أو عشتار تتجسد فى نسخة طبق األصل من منحوتة قبل تاريخية كانت شائعة بالبدارى مصر
انظر الصورة مع التغاضى عن أن تمثال العاج البارع المصقول ھذاصنع قبل ذلك الرسم البدائى باإلصبع على الطين بنحو ألفى سنة ،
فى أيام كانت تسمى بالعصر الحجرى لم يطوع فيھا اإلنسان بعد ال البرونز وال الحديد وال أى شىء .
على أنه سرعان ما اجتاح سومر الناشئة الطيبة تلك  ،الرعاة األكاديون ،
وأجھضوا لألبد كل محاولة للتحضر قد تظل برأسھا حتى اليوم فى تلك المساحة الشاسعة من غرب ووسط آسيا .
أغاروا ودمروا المحاولة الجنينية األولى والوحيدة للزراعة ،
قتلوا إينانا وعشتار -اللتان بھما مسحة ما من الجمال والخصب واألمومة اإليزيسية -وعبدوا البعل .
ھل تعرفون ما ھو البعل ؟ … إنه إله المطر !
…
كلنا يقول إن الخيانة شىء يجرى فى دم العرب ،
لكن الحقيقة أن الخيانة والغدر والتسلل و’ التبييت ‘ وھلم جرا ،
ليست مجرد أسلوب الحياة اليومى لساكن المفازات ،
وليست فقط آليته التكيفية للعيش  ، survivalبل عنده ھى الخير ذات الخير وال يخجل منھا أصال .
عنده اإلله نفسه غدار خوان خداع خسيس  ،وإال كيف يكون عظيما إن لم يكن أمكر الماكرين .
والحياة برمتھا -دنياھا وآخرتھا -ما ھى إال لعبة استغماية لدى الھجامة -آلھة وبشرا :
مين يقفش مين فى لحظة قبض الروح ،
ويقول له ’ ضحكت عليك  ،مكانى الجنة ! ‘ أو ’ ضحكت عليك  ،مكانك النار ! ‘ ،
أما كل ما يفعل أو يقع قبل ھذه اللحظة فال يھم أيھما -ال اإلله وال البدوى ،
ذلك ألنه من منظور ھوام الصحراء
يجب أن تكون االستثمارات قصيرة المجرى ألبعد مدى حتى تكون مربحة .
والواقع أنھم -آلھة وبشرا -محقون  ،فلو أنت وقفت فى الصحراء وحاولت رؤية العالم من ذلك المكان ،
فسوف ترى كل شىء مختلفا تماما عن منظور الفالح الكادح الغبى ،
الذى يستثمر عمره وعمر أجداده وعمر أحفاده فى رقعة أرض صغيرة تافھة ؛
وساعتھا لن ترى طريقا أفضل لجنى األرباح من التسلل فالغدر !
فھل ھذه -أحبائى -ھى الرؤية التى تريدونھا ألنفسكم ؟
… ھل ھى الرؤية التى ورثتمونھا عن أمنا إيزيس ؟
…
تتھمون مسلمى مصر ) وأقصد طبعا المسلمين ببطاقة الھوية  ،فمصر لم يسلم منھا أحد قط طيلة  ١٤٠٠سنة ( ،
تتھمونھم بالخيانة ألنھم اعتنقوا دين العرب ،
وتنسون أنكم أنتم أيضا خونة واليتم اليھود وعبدتم إله اليھود .
قد يبدو أن خيانتكم أقل وطأة  ،ألن المسيحية التى قبلتموھا ليست بعيدة كثيرا عن دين چييناتنا المصرى ،
بينما اإلسالم إجرام صحراوى خالص سافر ،
لكن الحقيقة أن فداحة خيانتكم تأتى من كونھا أول خيانة كبرى فى تاريخ مصر !
يا سادة  ،لقد ناضلت إيزيس نضاال يفوق الخيال من أجل أوزيريس حيا ،
وببساطة أنتم طعنتموھا فى الظھر وقتلتموه من جديد  ،يوم قررتم السير وراء دين األصفر !
من ھنا فالرد المنطقى الوحيد الذى كان يجب أن نقوله لكل من يھبطون علينا من حيث ال ندرى ،
بدءا من مرقس الليبى حتى عاكف اليثربى  ،ھو :
عن أية ھجرة تتحدثون ؟ … نحن قوم ال نعرف االرتحال !
نعم  ،والؤنا للحداثة والء عابر للحدود  ،وكلھم حلفاء وإخوة لنا فى الخير والنماء ،
لكنه ال يخول لنا الھبوط على أراض عمرھا الغير  ،إنما ھو تكليف مؤبد بأن نعمر ونعيد تعمير أرضنا نحن .
) دع مؤقتا حقنا فى أن نھبط على كل أرض خراب ونطھرھا ممن يعيثون فيھا فسادا من المتخلفين الھمج أمثالكم ( .
…
يا أحباء  ،فلتكفوا إذن عن المقولة الفاسدة إن مصر وطن يعيش فيكم ،
فھذه يمكن أن يقولھا عن الكعبة أى بدوى مسلم رحال يعيش فى الغرب وينتھش خيراته اآلن .
سامحونى لصراحتى  ’ :مصر وطن يعيش فينا ال وطن نعيش فيه ‘
عبارة إجرامية سافلة ال يمكن أن تصدر إال عن خائن محترف كذلك المدعو شنكوتى الثالث ،
كل ھمه تھجير المسيحيين خارج مصر وتركھا مستباحة للعرب .
وخطته -بصفته ھذه كعميل للعروبة واإلسالم -ھى أن يجرد الكنيسة القبطية مما تبقى لھا من قبطية أى مصرية ،
وأن يلحقھا إلحاقا كامال بالسوريانية التى تعلمھا فى وكر الخيانة المسمى دير السوريان ،
أو باآلريوسية التى ال يعرفھا لكن يتبعھا  ،أو بأى ما كان من أديان العرب بما فيھا اإلسالم نفسه ،
ذلك أن المھم عنده شىء واحد فقط ال غير :
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أن ينزع عنھا كل لمسة روحانية ورثتھا عن مصر القديمة ويحيلھا ديانة شرائعية حامورابية جافة جلف .
األوطان يا سادة  ،شىء يعاش فيه بالمعنى المادى األرسطى للكلمة ،
وليست مكعبا ھوائيا يعيش فينا بالمعنى المعنوى عديم المعنى ،
والذى كذب فيه أفالطون كما كذب فى كل شىء تفوه به .
فھال بدأتم من اليوم القول إنكم تعيشون فى مصر ،
وإن حجة قولكم ھذا ھى أنكم عشتم فيھا من األزل وستظلون تعيشون فيھا لألبد !
…

٧٥

ملحوظات :
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Oldie Is Goldie!
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 -١كل كالمى ھذا من أوله آلخره يتحدث فقط عن األخالق الميتافيزيائية ) بتاعة كانت ( ،
ولم أخض فى األخالق المادية العلمية العلمانية العمالنية اإلغريقية ،
فتلك قصة أخرى ومستوى آخر ورؤية مختلفة جذريا للكون والكائنات ،
ال يمكن من األساس أن تتوصل لھا عقول سكان المناطق الحارة أو حتى تفھمھا .
 -٢نقطة انطالقى فى االھتمام بمصر القديمة -مجرد االنطالقة ألن التنوير جاء الحقا -كانت فى مطلع التسعينيات ،
وتحديدا عبر نقاش طويل محتدم ال أنساه مع الصديق أحمد صليحة
حول مقارنة مصر واليونان وھل مصر أم الدنيا حقا أم ھى أم الدين ،
فإذا به ينھيھا -وقد ترھلت -جازما حاسما ساخطا بحكم اھتمامه الطويل بتاريخ مصر القديمة  ،بالقول إن
من المؤكد أن الحياة اليومية فى مصر القديمة كانت بھيجة للغاية !
بالطبع طردت الفكرة بسرعة ليس فقط ألن األدلة التى لدى كانت كاسحة ،
أو بسبب ثقتى فى طغيان ھواجس الموت والخلود المصرية الزائدة عن الحد على ھذا الشعب ،
إنما ألن الجنود الرومان أنفسھم كان انطباعھم األول واألكبر عن سحنة المصريين أنھا كالحة متجھمة -أوردھا إدوارد جيبون ،
لكن الفضول كان قد بدأ لحظتھا بالفعل لمعرفة ماذا كانت بالضبط أسانيده وراء مقولة غريبة كھذه ،
إلى أن جاءت سھم كيوپيد واستلزمت حرث كل األراضى -خضراء وصفراء -بحثا عن الجذور ؛ الجذور الچيينية .
وعبر ذلك البحث عرفت أين كان الخطأ  .الخطأ كان فى تأثرى الزائد عن الحد بكتاب فرويد عن موسى .
ال غبار يذكر على أية كلمة فى الكتاب  ،لكنھا ذات محنة نصف الكوب الممتلئ والنصف الفارغ .
الكتاب كان نضاال تاريخيا ونقطة تحول فى الفكر اإلنسانى ،
ھدفھا إثبات وجه الشبه بين أفكار موسى وأفكار معلمه أخناتون  ،فمنع علينا التفكير فى أوجه االختالف .
فى الرواية )  ، ( ٢٠٠٧أصبح التوحيد -رغم استالبه للحرية ومصادرته لحق اإلنسان الطبيعى فى خلق أو اختيار إلھه-
ليس كل الجريمة وقطعا ليس الجريمة الحقيقية ،
بل بالعكس فالشمس مصدر الحياة فعال وعبادتھا أمر ال يبتعد كثيرا عن الحقيقة العلمية .
إنما الجريمة الحقيقية ھى جعل ذلك اإلله خفيا  ،بحيث يأتيك أى أفاق وغد غدا ،
ويقول لك إن ھا قد جاءتنى رسالة منه أثناء خلوتى وعليكم جميعا اتباعى وطاعتى ،
وأى من كل ھذه الشرور الرھيبة لم تعرفه أو تفكر فيه الديانات المصرية على اختالفھا ،
ولم يحدث أن اجترأت قط على ألوھية األوثان الرائعة البديعة البريئة الخيرة النقية .
أحكى ھذا ألول مرة  ،أساسا ألقدم فروض العرفان والشكر لواحد من أكثر أصدقائى إخالصا وثقافة وسعة أفق .
… وأخيرا -وھذا كالم يحرجنى بشدة قوله  ،ألنه قد يبدو تھربا من تقصير كان مؤكدا ،
أن ما كتب فى المصريات فى السنوات الخمس األخيرة قد يعادل كل ما قبله رجوعا لتشامپليون ،
وكله أتى بثورات مدوية أعادت ترتيب األوراق بالكامل ،
وكلما قرأت فيه  ،وجدت أن مصر القديمة أبعد ما تكون عن تصوراتى الجاھزة السابقة ،
وأروع ما تكون اقترابا من أحدث ما وصلت له النظريات العلمية وحتى السياسية ،
ناھيك عن تطابقھا شبه المذھل من حيث الجوھر مع الفلسفة المادية األرسطية ،
ومن قناعاتى الشخصية األصلية عن أمنا الطبيعة وعن صراع التطور
وعن البنية الھرمية ) المنظور اليمينى للحياة لو شئت ( للمجتمعات … إلخ .
 -٣أنا شخصيا ما تفرقش معاى  ،لو الرائعة المجدلية بريتى أو مصرية  ،أنا أعتز بالعرقين  ،وأيھما يصح ھو فخر وانتصار !
… مرة أخرى نذكرك بمواصلة القراءة بمدخل دفينة ستافوردشاير .
 -٤نعم :
األمور خرجت عن السيطرة وكل االحتماالت باتت مفتوحة اآلن ؛
النجاح البليونى الساحق لرواية وفيلم شفرة داڤينشى  ،أدى لضخ أموال ھائلة فى الدراسات الغنوصية ،
ومن اآلن فصاعدا توقعوا أى شىء !
 -٥سامحنى -أبى أثناسيوس -فقد كنت قد عاھدت نفسى أال أكتب ضد المسيحية حتى ينجلى غبار المعركة بينھا وبين اإلسالم ،
وحتى ال أثبط من نضالية ھؤالء المتحولين للمسيحية ) وأضر بالغاية السياسية ( ،
أو أشككھم فى حالة السمو الروحى التى يعيشونھا ) وأكون قليل الذوق ( ،
لكنك لألسف أنت الذى أصررت على تذكيرنا بأقبح وجه ممكن لھا ،
ولألسف أنت الذى بخطابك الماركسى التحريضى أفسدت على نجالء اإلمام ما تقول إنه أجمل لحظات حياتھا .
أما أنا فأقصى ما أمكننى فعله أن فصلت ھذه القصة عن المدخل األصلى الخاص بنجالء اإلمام
الحافل بروح الصفاء والنصر واالنتشاء ال بالكره واالختصام !
 -٦أخيرا سامحنى -عزيزى القارئ -على عادتى السيئة ھذه التى ال أستطيع التخلص منھا ،
وھى ربط الدين بالچيين على الفور بمجرد سماع اسمه وبال تفكير كثير ،
لكن ماذا أفعل وھى -كما ترى -رميات نرد نادرا ما تخيب وأحيانا تأتى لى ببعض الثمار العجيبة !
وكما تعلم أنا لم أخف عليك قط السر األكثر أھمية فى نجاحى فى مھنتى كنبى :
انظر لألعماق الچيولوچية للشعوب  ،استنتج ما شئت بناء عليھا  ،ثم دع األيام تثبتھا من تلقاء نفسھا !
…
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أختم بنكتة بمناسبة
إذا كانت المسيحية ھى أعظم ھرطقة  ،فأين إذن موقع اإلسالم ؟
واإلجابة أن الھرطقة كلمة تخينة أوى  ،واإلسالم ليس ھرطقة  ،ألنه أصال ال شىء ! … النكتة ھى :
قناة يقال إنھا إخوانجية اختارت اسما لھا ھو الفراعين !
ارحمونا ! … ارحمونا من الضحك !
ھل ترون أنه تنقصنا األدلة على أن تسمية األشياء بعكسھا -أقصى أقصى عكسھا كما ھذه المرة -ھو جزء أصيل من الچيينات
العربية ؟ !
فى قسم من الجزء الثانى من رواية سھم كيوپيد معنون
’ يقولون عن أنفسھم خير أمة أخرجت للناس  ،بينما يعلمون تمام العلم أنھم قمامة چيينية ؛
أنھم أخرى أمة أخريت للناس ،
وليس فى ھذا أية إساءة أو تجاوز للحقيقة العلمية فھم حرفيا الفضالت التى لفظتھا األمم المجاورة ! ‘ ،
ستجد مليون مثال على ھذا  ،لكن إليك صياغة جديدة مختصرة :

اإلسالم حفنة شعارات ) مانشيتات ( موش أكتر :
 يافطة اسمھا التوحيد  ،وكل ما تحتھا شركى وثنى طوطمى والروح تروح فى داھية ألنھا من أمر ربى ،ولو عرضت حقيقة ھذا التوحيد على أى إنسان سوى -ولو من العصر الحجرى -الشمئز وأصيب من فوره بالقرف والغثيان .
 يافطة اسمھا دين الفطرة ،وكل ما تحتھا ھو قتل وكبت وانتھاك وتشويه لكل ما ھو جميل أو طبيعى أو حر أو حسن الذوق فى اإلنسان أو الكائنات ؛
ينكحون الرضيعة ويرضعون الناكحين  ،يبترون األعضاء ويخفون بھاء عرى المرأة  ،وھلم جرا إلى ما ال نھاية ،
دون أن يقولوا لنا مرة واحدة لدى أية حشرات بالضبط وجدوا ھذه الفطريات .
 يافطة اسمھا صالح لكل زمان ومكان  ،وكل ما تحتھا ليس إال تجميدا للحظة أركيولوچية واحدة وحيدة محددة ،ھى تلك األبشع فى كل تاريخ الكوكب  ،ثقافة -أو باألحرى ال ثقافة -شبه جزيرة البعر فى القرن السابع للحقبة الشائعة ؛
وحين تسألھم مثال عن حكم سطر فى كرھانھم الكريه يقولون لك لقد نسخ وفشخ وشبع كنسا ومسحا وغسال وكسحا ،
وحين تطلب تفسيرا لسطر آخر يھرولون للبحث عما يسمونه أسباب نزوله ،
وحين تسألھم مثال عن رضاع الكبير أو نكاح الصغيرة يقولون لك إنھا حالة خاصة  ،ببساطة ألن اإلسالم كله حالة خاصة ،
وتفسير تفرد ھذا ’ الدين ‘ العجيب بين كل عقائد الدنيا سنقوله لك حاال !
 يافطة اسمھا معجزة القرآن ،وكل التفاصيل ثأثأة وركاكة وتكرار وتفكك وأفكار بلھاء سطحية مھلھلة وأخطاء نحوية وإمالئية ال تعد وال تحصى ،
كلھا بما ال يجتاز صفرا من عشرة فى امتحان التعبير للصف السادس االبتدائى .
 يافطة اسمھا األديان محرفة  ،وكل ما تحتھا أن ثمة ألف قرآن موجود وألف آخر محروق ،وأن كل أصل الحكاية حقد طبقى وعرقى على أولى الفلوس -أقصد أولى الكتاب .
 يافطة اسمھا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون ،وتحتھا موسوعات أصغرھا  ١٠آالف صفحة فى اختالف القرائين والمصاحف والقراءات واألحرف .
 يافطة اسمھا ال ينطق عن الھوى ،وكل ما تحتھا عجوة وعك × عك والھوى نفسه ونسخ وإنساء وتخبط مذرى وتناقضات فاضحة
والسبب مرض جنسى أذھب العقل والذاكرة .
 يافطة اسمھا السيرة العطرة  ،وكل ما تحتھا مرحاض عفونة ونتانة وقذارة . يافطة اسمھا يتمم مكارم األخالق  ،وكل ما تحتھا ليس إال تتميما ’ على ‘ مكارم األخالق . يافطة اسمھا أشرف الخلق  ،وكل ما تحتھا زبالة وسفالة وانحطاط وزنا وفجور وكذب وخداع . يافطة اسمھا رسول اإلسالم نبى الرحمة  ،وكل ما تحتھا رسول األزالم نبى اللحمة -لحم ينكح وآخر يسفح . يافطة اسمھا رسول المحبة والسالم إللى اشتاق لشخة اليھودى ،وكل ما تحتھا ھجامة وقطع طريق وقتل وحرق وذبح وسفح وغنائم وأنفال
) آخر خبر  :اكتشاف أن أسطورة شخة اليھودى إللى ھوسنا بھا المشايخ ،
ال وجود لھا أساسا فى أى كتاب مطبوع صحيح أو ضعيف أو حتى كتب المايا ،
وجايز أصل الحكاية أن الصحابى الجليل عمرو خالد -رضى ﷲ عنه-
كان غفل وھو بيقرأ السيرة العطرة وكان العطر فواح أوى ساعتھا ،
فاختلط عليه إللى فى الكتاب مع إللى فى الحلم  ،ثم عنعنھا عنه الجميع بعد ذلك ! ( .
 يافطة اسمھا بأبى وأمى -وليس بى أنا -يا حبيبى وقائدى يا رسول ﷲ يا من علمنى حتى الخراء ،والتفاصيل تحتھا مجرد إمعة تافه عنين وعاجز جنسيا وملطشة النسوان  ،جعل عمرا إلھه ،
وحتى ھذا اإلله فشل فى غزو إال بعض الھوامش الفقيرة وعجز عن مس شعرة واحدة من قلب السلطة والثروة فى أوروپا الغربية .
 يافطة اسمھا ال كھنوت فى اإلسالم ،والتفاصيل جيوش من المشايخ ال تستطيع أن تذھب للحمام أو لفراش الزوجية -أقصد فراش النكحية -بدونھم .
 يافطة اسمھا تحريم الربا  ،بينما كل ما تحتھا نصب ودجل واستغفال واستغالل واستحالل بال أسقف . يافطة اسمھا اإلسالم كرم المرأة  ،وكل ما تحتھا عبودية ودعارة وامتھان وانتكاح وتبادل مستنكحات . -يافطة اسمھا الجنة تحت أقدام الحوريات -قصدى األمھات ،
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وكل ما تحتھا أن حلمة ودن ناقصات العقل والدين أقرب لھن من جنة النكاح والولدان المخلدين .
 يافطة اسمھا إلغاء وأد البنات  ،وكل ما تحتھا الوأد أرحم منه) تتفلق الرضيعة وتموت من العياط ألن بولھا نجس  ،واألم تترمى للشارع ھى والبنت بمجرد انتھاء مھمة إرضاع الولد ( .
 يافطة اسمھا إنه فاحشة وساء سبيال  ،وما تحتھا ال شىء سوى زنا من األلف إلى الياء ،فقط بأوكازيون مسميات  ،ألف مسمى ومسمى اختر منھا ما تشتھى نفسك  ،ولن ترجم إال فى حالة واحدة  :لو تبت واعترفت .
 يافطة اسمھا عدم اختالط األنساب  ،وكل إللى تحتھا زنا محارم والنسب داخل جوه الصھر وللعاھرة الحجر وإن ربك لقدير ،ومؤذن ينبه أمھات المؤمنين ليخرجوا الرجال من بيوتھن لدى رجوع طلعات الھجامة .
 يافطة اسمھا األنساب واألحساب واألصول تجعلكم أكثر الفقاريات ولعا بالحديث عن جذورھا وماضيھا وعراقتھا ،بينما كلمة عربى تعنى باألصل الھوام البدوى الذى ال أصل له ،
وال تفسير لذلك التفاخر الھاجسى المثير للشفقة إال أنكم األمة الوحيدة ) وأساسا كلمة أمة فيكم مجاز (
التى ال يعرف لھا أصل وال فصل بل أنتم حضيض الكون القمامة الچيينية حثالة الحثاالت .
وأما الحثاالت فھى قبائل الھالل القحيل  ،عربستان الشام والعراق التى تعج أرضھا باألنھار لكن ال تعبد إال البعل ،
ما أدراك ما البعل  ،إنه إله المطر .
) نفس سؤال وما أدراك بأرض الميعاد التى تلقى أحد -أو باألحرى كل -أبناء أرض تلك األنھار الفياضة وحيا باالرتحال إليھا ؟
إنھا صحراء كنعان القاحلة لكن بالذات التى يتقاتل عليھا الجميع .
لماذا ؟ ألنھا أقرب نقطة ممكنة للقفز من آسيا على مصر لنھبھا  ،وتلك قصة أخرى ! ( .
وأما حثالة الحثاالت فھم من لفظتھم الحثاالت فصاروا يسمون ببعر شبه جزيرة البعر .
 يافطة اسمھا اطلبوا العلم ولو فى الصين  ،وكل ما تحتھا أن ستقطع رقبتك لو طلبت العلم فى الغرفة المجاورة . يافطة اسمھا النظافة من اإليمان ،وتحتھا ال تجد سوى عجينة شديدة التفرد ممعجنة من خراء ومنى ونخامة ومخاط ودم حيض وتراب طيب وبول بعير وأجنحة ذباب ،
وكل ما تحلم به معدتك من فواتح الشھية .
…
ولو حاولنا نكمل شوية موش ھا نخلص .
وألن اإلسالم ھو دين العرب فالغدر والخداع ھو أول ما تم تقنينه صراحة فيه ،
وأسماء الكذب الشرعى تزيد عن ألف اسم واسم ،
من الحيدة والتقية إلى المعاريض والتورية إلى الصلح خير والحرب خدعة  ،وھلم جرا .
… فقط قبل كل شىء وبعد كل شىء

الكذبة األكبر  :يافطة اسمھا دين !
وما تحتھا ال يعرف قالمة ظفر عن تعريف كلمة دين ؛ الكلمة كما تعرفھا كل البشرية :
ملكوت المطلق الذى -بحكم التعريف -من المرفوض أصال أن يحده عرش ولو فى الستراتوسفير ،
مع مجرد سرب مالئكة يرسل منه لتسقط أخبار المخلوقات ،
وال يفھم أن يكون كالم اإلله سمن ليل ينسخ فى الصباح  ،بل وال يتخيل أن يكون لكلمات ذلك المطلق أسباب نزول من األساس .
) السبب ببساطة مطلقة أن عقلھم العربى ال يستطيع الوصول ألى شىء من كل ھذه التجريدات ،
ولدى مليون مثال  ،لكن أكتفى بفكرة غير تجريدية أصال  :أنه خلق العرش أول ما خلق ’ ثم وضعه على الماء ‘ ،
ذلك ألنھم ال يستطيعون تخيل أن الماء نفسه -ذلك اليم الخضم الذى يرتاع منه أولئك الصحراويون أشد االرتياع-
كان يحتاج لخلق ھو أيضا وليس موجودا طوال الوقت قبل خلق العرش وحتى قبل وجود اإلله ! ( .
… وفقط أيضا :
االستثناء من كل تلك اليفط يافطة واحدة اسمھا اإلعجاز العلمى فى القرآن  ،ألن -والحق يقال -كل ما تحتھا إعجاز فعال !
…
دعنى ألخصھا بطريقة أخرى :
حين بدأت أقرأ اإلسالم من كتبه األصلية بعيد  ١١سپتمبر ، ٢٠٠١
لم يدھشنى بالمرة أن جوھر حياة ھؤالء العرب ھو

… حى على القتال ! … حى على النكاح !
فتلك كنت أعرفھا جيدا إما من حكاوى أمى فى الطفولة عن منكوحات محمد ،
أو من خبرتى القديمة فى معاينة لحظات الميالد األولى لما سمى بالصحوة اإلسالمية فى أسيوط ، ١٩٧٥
وكان إلى القلب منھا التعرف على تاريخ غزوات اإلسالم البربرية المتوحشة .

االنطباع الكبير الذى وجدته طاغيا فى تلك الكتب ولحد ما مفاجئا وجديدا على ،
ھو قدر الغباء والجھل والتخبط الذى كانت عليه تلك الكائنات دون-البشرية ،
بالذات وھى تحاول صياغة نبوة ودين
دون أن تعرف حتى ما ھو تعريف النبوة أو الدين !
…
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باختصار :
كلمة دين نفسھا ليست -من أولھا إلى آخرھا-
إال ستيكر أخذه العرب من الشعوب التى الحظوا أنھا تحترم ھذه الكلمة ،
وكل ما فعلوه أن وضعوھا على ذات بضاعة
أسلوب حياتھم اليومى الھجامى اإلغارى االستنكاحى بمختلف مفرداته ومكوناته ،
فأسموه دينا دونما تغيير أى شىء من محتويات السلعة ،
بل بالعكس وجدوا فى أغلب األحيان فى الستيكر الجديد
مسوغا رائعا لالرتفاع بطموحات إجرامھم وفجورھم
آلفاق لم تكن قد خطرت ببالھم من قبل !
…
والتفسير :
العقل العربى بما يعانيه من شح مريع فى عدد الخاليا العصبية ،
ال يقدر أصال إال على إدراك الملموسات الصارخة
ويعجز عن تمثل التجريدات الذھنية كاألفكار وما شابه ،
ناھيك عن محاولة النفاذ لجوھر األمور ،
ومن ثم ھو ال يلحظ من كل الموجودات سوى ما يستقبله
راداره الذھنى الوحيد المحصور فى منطقة جذع المخ ،
من ظاھريات مباشرة جدا  ،ثم حين يفاجأ بوطأة ھذا الواقع المھددة لغزيزة العيش الحيوانية لديه ،
يتخبط -تقليدا للغير -بحثا عن إنقاذ فى منطقة التجريدات التى ال يجيدھا مطلقا .
ھذا ھو سر مثال وفرة طنطناتھم الجوفاء المضحكة  ،أو سر داء اإلسقاط النفسى المالزم للعربى ،
وسر أنه يعتقد أن المشكلة قد حلت لو نزع البطاقة التى على صدره ووضعھا على صدرك ،
ونزع البطاقة التى على صدرك ووضعھا مكان األولى .
… لطالما رأينا مثال المشايخ يقولون لك اترك اإلسالم ما شئت لكن ال تعلن ھذا ،
وھم مستعدون للنوم ھادئى البال قرونا اتكاء على ھذا ،
أو مثال رأينا محمد حسنين ھلوكة لمئات الساعات على الجعيرة ،
أو الجرذ الدمشقى لعشرات الساعات أمام ما يسمى بالقمم العربية ،
كالھما يعظنا بأن إسرائيل كيان محتوم عليه بالزوال .
ببساطة جميع المشاكل عند العربى
من الحضارة إلى األخالق إلى إسرائيل إلى كل شىء يشعر بدونيته أمامه-يختزله عندما تحيق الحاقة إلى لعبة كالمية لغوية ’ ستيكراتية ‘ ال أكثر ،
متخيال أن مشكلة انحطاطه البيولوچى أو األخالقى  ،أو مشكلة الخروج من دين الالت أفواجا ،
أو مشكلة تمريغ إسرائيل ) الكيان الصھيونى (  ،لھم ) الال كيان أصال ( فى الطين ،
ستحل فقط لو نزعوا العالمات الخارجية كعالمة الجالفة أو عالمة اإلسالم أو حكم الموت ،
من على صدورھم ووضعوھا على صدر اآلخر ،
أو العكس بالعكس وينتھى األمر  ،وإن كانت األمثلة من ھذا القبيل ال تنتھى !
…
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الكالم عن اإليزيسية أثار جدال كبيرا على مجموعة الفيسبووك ،
المرتبطة على نحو غير رسمى بموقع  EveryScreen.comالذى تظھر عليه ھذه المواد .
فيما يلى واحد من الحوارات التوضيحية المكملة جرى مع أحد أعضاء المجموعة :

 ٢أكتوبر : ٢٠٠٩
’ ] مدحت محفوظ [ بيقول إن المصريين موش مسلمين حقيقيين بل حاجة صوفية إيزيسية بعيده عن االسالم الحقيقى أى العربى ،
وفى نفس الوقت يقول إنھم الزم يتحولوا للمسيحية .
طيب أنت بتقول إنھم موش مسلمين عاوزھم ليه يتحولوا للمسيحية .
ليه ما المسيحيين يتحولوا إلى اإلسالم اإليزيسى الصوفى المصرى ؟
كان رده قمة فى المراوغة أنه ] اإلسالم المصرى [ مسخ المسخ  .مسخ للمسخ ده كالم يا خواتى ؟ أشق ھدومى أنا ؟ ‘ :
دون أن أتجاھل كلمات أخرى طيبة لك عنى  ،وباقتباس كالمك أوال بناء على نصيحة سمير ،
أو ألنى عاوز أمسكه عليك وأحلله كلمة كلمة ،
أنا إللى ھا أشق ھدومى يا كادى  ،وأنت إللى كسالن وموش بتقرأ ولو ببنط  ، ٩٠٠إللى تعبت نفسى جدا فيه مؤخرا .
… ھأ ! أنا أدعو المسيحيين لإلسالم اإليزيسى ؟ … أكيد بتھزر ؟ !
إذا كانوا ھم أساسا أكثر إيزيسية بمراحل من أية نسخة من اإلسالم !
كان يا ما كان أيام زمان فيه أصل رائع عظيم نقى وذو رؤية واضحة متكاملة للحياة والكون
خضراء صافية اسمه اإليزيسية انتشرت ومألت العالم
)  ١٠من  ١٠على مسطرة ميتافيزياء األخالق بتاعة كانت أو فجر الضمير بتاع بريستد ،
إللى طرف فيھا أخضر غامق والطرف اآلخر أصفر باھت ( ،
حاول يسوع والمجدلية تطوير اليھودية بھا  ،فكانت الغنوصية ونقول ال بأس رغم أنھا ليست األصل بالضبط )  ٩من ، ( ١٠
ما حدث أن رياح الصحراء اليھودية العاتية ارتدت قليال عليھا فصنعت المسيحية التى نعرفھا )  ٧من ، ( ١٠
ثم بعد قليل جاءت رياح صحراء العرب ھائلة الھمجية والتخلف على مصر ،
فكان مسخ مسخ المسخ )  ٣موش  ٢والظاھر أنى نسيت واحدة فى المرة إللى إللى فاتت ! ( ،
أال وھو اإلسالم الصوفى المصرى ھائل التشويه المكبل بكثير من القيود مقارنة بالجذور ،
وھو الدراويش الجھلة المعفنين إللى أنت عارفھم ،
ممن لم يعد لديھم من رؤية وحب للحياة وال من الروحانية الحقة إال بعض النوايا الحسنة )  ٤من ، ( ١٠
وخللى صحيح اإلسالم ) األصفر  ،صفر من  ( ١٠على جنب  ،ألن ما فيھوش ذرة مصرية واحدة فيه أصال .
أرسطو أفنى عمره فى تصنيف النباتات والحشرات والفراشات وكل شىء  ،وكان بوسعه أن يقول كلھا نبات أو كلھا فراشات ،
وأنا كأصولى أرسطى ) تسمية اخترعتھا قديما لنفسى وال زلت أرتاح فيھا ( ،
أجھد نفسى فى اكتشاف ھذه الفروق ،
حتى ال تظل عيوننا ترى جميع األشياء رمادية  ، ٥٠ / ٥٠إنما قدر اإلمكان أبيض وأسود ! ٥ / ٩٥
أرجو حكاية األعداد دى تكون مفيدة  ،عندما تجدنى أدعو إللى واخد  ٤فى االمتحان يحاول يبقى زى إللى واخد ، ٧
وإللى واخد  ٧يروح لدرجة  ، ٩وصاحب درجة  ٩يحاول يوصل للدرجة النھائية ،
أو يا ريت لو كلھم يحاولوا مرة واحدة ياخدوا  ١٠من ، ١٠
أو يا ريت يا ريت يا ريت كلھم يسيبھم من الدين خالص وياخدوا صفر ،
وفى ملكوت العلمانية والال ميتافيزيائية -ملكوت تانى خالص وله مسطرة تانى خالص-
ھا يلقوا األخالق أرقى بكتير من الـ  ١٠من  ١٠بتاعة الدين والغيب والخرافة !
…
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م اآلخر ) ( ١١٥
 ٢٢سپتمبر : ٢٠٠٩
اليوم ذكرنى بيوم  ٧أغسطس  ٢٠٠٥الذى كتبت فيه مدخال كبيرا فى صفحة الثقافة
 http://everyscreen.com/views/culture_part_5.htm#NetanyahuKoizumiDavidPalaceألنه كان يوما
توالت فيه المطارق على العقل العربى .
اليوم حدث ذات الشىء مع فارق أنھا ليست ثالث مطارق إنما ستة
] بعد ساعات  :بل سبعة  ،واألخيرة -ويا للمصادفة المذھلة لى أنا شخصيا :
كشف أثرى  ،بل كشف يعيد كتابة التاريخ  ،بالضبط كما المرة السابقة ! [ :
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!History Redefined

مطرقة رقم : ٧
] أصل ھذه المادة كموقع رسمى  http://www.staffordshirehoard.org.uk/وكصور على Flicker
 http://www.flickr.com/photos/finds/sets/72157622378376316/ظھرت يوم  ٢٢بالفعل ،
لكن لم نعرفھا إال بدءا من متأخرا الليلة التالية حين عممتھا الصحافة العالمية وقدمتھا كحدث مدوى [ :
كشف كنز أثرى ذھبى غير مسبوق لعصر األنجلو-ساكسون ؛
طبعا ليس من قبيل قناع توت عنخ آمون  ،إال أن به ما يكفى إلثبات أن الجزر البريطانية كانت أكثر ثراء وتقدما وفنا وكل شىء مما
كان يعتقد سابقا ،
وبات ضربا من اليقين أنه سوف يعيد كتابة كل تاريخ ما يسمى بعصور الظالم
)  ١٥٠٠قطعة كلھا تقريبا منمنمات للباس عسكرى ،
لم يتحدد بعد إن كانت لشخص واحد أم لعدة أشخاص  ،وھل ميراث أم غنيمة حرب مثال … إلخ ،
لكنھا من الجمال والدقة بما يكفى للسؤال إذا كانت ھذه عدة الحرب  ،فما ھى زينة النساء آنذاك ؟ ( !
…
ھذا نصر شخصى لى ألنى كتبت مرارا -وعلى عكس كل السائد شرقا وغربا-
أن لم يكن الغرب فى أية لحظة معطاة من التاريخ أقل تقدما من الشرق !
كانت لى أسانيدى ) الچيينية -ماذا غيرھا ؟ ! (
لكن الكالم القديم والجديد يطوالن وربما يطوالن جدا ،
فقط حتى اللحظة اقرأ القصة من التليجراف
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/6225103/Treasure-hunter-finds-largest-Anglo-Saxon، gold-haul.html
أو اقرأ تحليال للثورة التى يسببھا االكتشاف من منظور إعادة كتابة تاريخ الحضارة من البى بى سى
، http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/8272848.stm
أو الجارديان http://www.guardian.co.uk/uk/2009/sep/24/anglo-saxon-treasure-hoard-gold-
، staffordshire-metal-detector
أو اقرأ مراجعتنا القديمة لفيلم الملك آرثر ) أعاله (
أو مدخلنا عن الحروب الصليبية العظيمة
… http://everyscreen.com/views/civilization_part_4.htm#KingdomOfHeaven
…
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!One Step Closer

لماذا يسمى الغرب عصور الظالم بھذا االسم  ،إنھا مقارنة بما قبلھا وبما بعدھا  ،وليس مقارنة بالشرق !
يجيب مايكل ليويس نائب رئيس قسم المنقوالت األثرية بالمتحف البريطانى  ،فى تحليله للبى بى سى المشار إليه :
The Dark Ages were called the Dark Ages because it was seen as a period where,
after Roman civilisation, somehow we went backwards in time.
But this demonstrates there were still wonderful objects being produced, and produced in this
country.
ونقول :
باستثناء مصر التى تفردت لعدة ألفيات بالتفوق على كل العالم بما يمكن تسميته ربع حضارة
) علم واسع مع بعض تقنيات لكنھا لألسف وظفت لالھتمامات الدينية باألساس -بناء المعابد والمقابر وتحنيط الموتى … إلخ ( ،
ذلك إلى أن جاءت اليونان
) نصف حضارة وصلت بالعلم لمداه  ،وحولت التقنيات لخدمة الحياة اليومية لإلنسان
ما تبقى من مصر معابد ومقابر وما تبقى من اليونان صروح اللھو والفجور ( ،كلھا إلى توصلت البشرية ألول حضارة كاملة األوصاف  ،حضارة الزراعة كثورة تقنية شاملة  ،روما .
… بانتقال المركز الحضارى -أو شبه الحضارى -من مصر لليونان  ،ومن ساعتھا لم تقم للشرق قائمة من تخلفه المطلق .
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…
أكثر العلماء الذين اطلعوا على الكشف دمعت أعينھم ،
وتفسيرى الشخصى أنه ذلك الشعور اإلنسانى بأن ظلما تاريخيا قد وقع وھا ھو على وشك أن يرفع ؛
لن تعود صفة عصور الظالم المشينة تلصق بعرق البريت العظيم
صاحب ما نعرفه من حضارة الصناعة التى غيرت وجه الدنيا  ،كل الدنيا .
مثال ھذا ديب كيلمر المدير بأحد المتاحف اإلقليمية والخبير فى
ھذه الكنيزة ) شكمجية أقرب معنى عامى (  hoardأو الخبيئة - cacheوكلھم لمجرد الدقة فى التوصيف يستخدم األولى -الذى قال :
‘My first view of the hoard brought tears to my eyes — the Dark Ages in Staffordshire have
’never looked so bright nor so beautiful.
…
يتحدث ميڤ كينيدى محرر الجارديان المشار لتحليله عن القوانين والحريات الشخصية فى مملكة الميرشيا ، Mercia
وكذا يصف خصوصية التوسع لديھم بھدف نشر الحضارة على بقية الشعوب ،
أما اآلن فقد أصبح لدينا معلومات جديدة عن تقدمھم التقنى والفنى والجمالى :
It is no longer politically correct to refer to the period as the dark ages – but Anglo-Saxon
England remains a shadowy place, with contradictory and confusing sources and archaeology.
Yet out of it came much that is familiar in modern Britain, including its laws, its parish
boundaries, a language that came to dominate the world, as well as metalwork and manuscript
illumination of dazzling intricacy and beauty.
…
يضيف محلل الجارديان إن أحد أھم صفات الثقافة األنجلو-ساكسونية  ،أنھا لم تقبل المسيحية إال لماما أى على فترات متقطعة واسميا
فقط  ،وكانت عقيدتھم تقول على األخالق االجتماعية الفطرية  ،التكافل القائم على المالئمة والخير والصواب وعلى توقد الضمير :
They were nominally Christian by the date of the Staffordshire hoard, but sources including the
Venerable Bede suggest that their faith was based more on opportune alliances than fervour.
…
عامة  ،ھذه ليست معلومات جديدة  ،والمرجع الذى يتحدث عنه قديم ومعروف ،
فقط نذكر بأننا حين تحدثنا من قبل عن الفيلسوف پيالجيوس الذى نادى بالحريات الشخصية وحاول إقناع روما واألسكندرية بھا ،
فما كان منھم إال أن اتھموه بالھرطقة والزندقة وأنكروا عليه ھذه النسخة البريطانية من المسيحية ،
كنا نتحدث عن أواخر القرن الرابع .
أما اآلن فنحن بصدد الحديث عن أواخر القرن السابع ،
واألدلة ال تزال تتدفق أن المسيحية ال تزال تقابل من األنجلو-ساكسون بذات التوجس لكونھا ديانة كھنوتية تستلب حرية اإلنسان ،
لم تأتھم أية أخالق أفضل مما كان لدى سكان الجزر البريطانية .
ونضيف :
إذا كان ثمة نظير واحد فقط للمنعة التى أبدتھا مصر للغزو العربى المسلم
طبعا بفضل تراثھا وثرائھا الروحى والثقافى الضخم ،بحيث ظلت لـ  ١٤٠٠سنة منيعة على التعريب واألسلمة ،
فإن بريطانيا ھى المثال طبق األصل فيما يخص المسيحية بفضل تراثى الوثنى الرفيع القوى واألسمى بكثير من المسيحية .
واألخطر أن ربما سيصبح لھذا الكالم وقع مختلف على أذنيك حين نأتى للحديث بعد لحظات عن
االحتماليات المتكاثفة لقرب إثبات قرابة چيينية مصرية-بريطانية .
…
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 ٢٨سپتمبر : ٢٠٠٩
أخى أحمد  :تعليقا على ما أراه النقطة الجديرة بكل اھتمام حقا فى كالمك
، http://www.facebook.com/wall.php?id=44654408998
سأقول لك بصراحة كيف أفكر فى العرق البريتى ألنھا بالفعل قضية ھائلة تشغلنى من عقود .
ھذه أمة عظيمة أتتنا بثورة تقنية عظيمة للغاية  ،ھى ثورة الصناعة ،
ثم ھم أنفسھم من أتونا بثورة ما بعد-الصناعة األعظم  ،حين استوطنوا جزءا من العالم الجديد ھو يعرف اآلن باسم الواليات المتحدة .
والسؤال ھل كانوا مجرد أناس يأكلون أذرع بعضھم البعض كما قال يوما الرئيس السادات ،
الذى أحبه واحترمه جدا  ،وھو الرجل الذى أذھل العالم كله بمدى مناصرته للحداثة والتحديث وتضحيته حتى بحياته من أجلھا .
يومھا كانت البداية ؛ كانت صدمتى ھائلة  ،بالذات باعتبار الشخص الذى أتت منه وباعتبار تحضره وأنه يحس بالحضارة حين يراھا ،
ومنذ ذلك الحين أصبحت مھموما بالسؤال :
ھل فعال ما حدث ھو أن أتانا فجأة حفنة من الھمج بثورة البخار التى قلبت وجه الحياة على كوكب األرض ؟
اإلجابة حتى اللحظة أن تاريخھم مفقود ،
بسبب تارة غزوات الشمال البربرية أو غزوات النورمان الفرنسيين يقودھم ’ وغد ‘ ويعتز باسمه
) تخيل أن كان لدى عمرو بن العاص والعاصية جبار زمانه المزعوم التقنيات الكافية
التى سخرھا ﷲ -وسخر الكفار وما صنعت عقولھم وأيديھم -لنا وما كنا لھا بمقرنين-لھدم كل آثار مصر ونبش كل قبورھا وحرق كل بردياتھا ،
وليس فقط مكتبة األسكندرية أو قشور بعض من طالء األھرامات أو أعمدة بعض المعابد والكنائس ھنا أو ھناك ،
ماذا كنا سنجد بين أيدينا اليوم ؟ ( ،
أو ربما تارة أخرى بسبب الطقس المتطرف للجزر البريطانية ) عصر ثلجى وعواصف ورطوبة تدمر الورق وحتى الحجر ( .
ال نعلم بالضبط  ،وال ندعى العلم  ،وال تحاسبنى على شىء مما خمنت  ،ألن ببساطة تامة  :ال نعرف !
ھو فقط مجرد سؤال منطقى .
لذا نحن نرتج نسعد وننبھر و’ تدمع أعيننا ‘ إذ أتانا فيلم ’ الملك آرثر ‘ )  ٢٥أغسطس  ، ٢٠٠٤أعاله ( ،
ليقوم بالتنقيب فى أحدث ما تم اكتشافه أوراق التاريخ ،
ويجلى لنا الكثير مما طمره الزمن من روح التقدم والحرية الشخصية التى كانت تمأل ھذا الشعب البعيد الغامض ،
وأقله أن أحيا ذكر المفكر الحر پيالجيوس ،
أحد أھم وأشجع من تحدوا الطاغوت األوجستينى ونال ما ناله بسبب تمسكه بمفھوم حرية اإلنسان .
واليوم سعادتنا ال تطاق الكتشاف جديد مثل كنيزة أو دفينة ستافوردشاير ،
ألنھا تثبت حقيقة نستشعرھا بكل حواسنا وال دليل بين أيدينا عليھا إال شذرات متفرقة ،
وألننا نعلم أن ھذا الچيين العظيم  ،بل -باعتبار الثورتين من الثالث ثورات التقنية -ھو الچيين سيد چيينات البشر ،
واألعظم بينھا قاطبة حتى اللحظة  ،ھو چيين قد ظلم أشد الظلم ،
ال سيما وأن بسبب إحدى صفاته التى ھى البحث عن الكمال  ،كان أسھل األشياء على نفسه جلد الذات وانتقادھا على أھون األمور ،
ويعتبر أية نقيصة فى نفسه أو فى صنيعة أيديه كارثة و’ عصور ظالم ‘ ،
بل ويشين أحيانا فى نفسه أفعاال رائعة كالحروب الصليبية لمجرد أنھا لم تأت على كامل المثل العليا التى توسمھا فى نفسه .
مثالى المفضل ھو إنشاء جامعة القاھرة  .عارضه اإلنجليز  ،ھل ألنھم يريدوننا جھلة كما يطنطن العبمعصوريون والشيوعيون
) ويسوقون مثلھا عشرات األمثلة من قبيل مزرعة القطن أو لماذا علمونا الغزل ولم يعلمونا النسيج … إلخ ( ؟
اإلجابة ھى ال  ،إنما ألن كلمة جامعة تعنى فى مخيلتھم شيئا معينا جدا  ،لم ينضج له بعد اإلنسان المصرى والمجتمع المصرى ،
والمطلوب كان ساعتھا االرتقاء أكثر بما ھو دون التعليم الجامعى وجھودھم فيه ال ينكرھا إال وقح ،
وبالفعل نرى صواب تفكيرھم حين نرى جامعة انحدرت لال شىء  ،ألنھا أصال بنيت كنصف شىء .
األمثلة ال نھاية لھا  ،ولو ال تفھم كيف يشتغل العقل البريتى ألدنتھا على الفور .
ھل تعرف مثال لماذا تبنوا إلغاء العبودية  ،وشاركوا فى تجھيز حمالت الخديوى إسماعيل فى أفريقيا ،
بينما رفضوا فى اللحظة عينھا إلغاء السخرة فى مصر ؟
اإلجابة وعلى لسانھم ھم كانت أن لكل شىء أوان ،
والشىء حتى يتم بصواب ال بد أن يدرس جيدا أوال وتنضج له كامل الظروف الالزمة إلنجازه على أفضل نحو ممكن .
… ھم إجماال أناس أشھر ما فيھم برودھم  ،ال يعرفون االندفاع وال االنفعال  ،وال يتحركون بالشعارات إنما بالعلم الصارم ،
وأخيرا  :ال نعرف ) أكرر  :لـ  -ـا  - … -نـ  -عـ  -ـر  -ف ! (  ،إذا ما كانوا يدوسون على خرائھم فى الشوارع أيام األندلس أم ال !
…
] حين ذھبت لتطليع ھذا التعليق وجدت الصديق كادى يسأل ذات السؤال  ،فشكرا لكليكما لالھتمام ،
فقط بالنسبة لكنوز الخليج فھى واضحة  :كنوز قراصنة البر والبحر األفحش تاريخيا المعروفين باسم العرب ! [ .
…
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عزيزى كادى قد تفاجأ أن كلمة األنجلو-ساكسون الشھيرة جدا ھى فرضية ينطبق عليھا أيضا لحد كبير قول ’ ال نعرف ‘ .
قبل صدور رواية سھم كيوپيد بأربعة أيام بالضبط خرجت النيو يورك تايمز
http://www.nytimes.com/2007/03/06/science/06brits.html
بقصة كبيرة عن اكتشافات چيينية جديدة توكد ما يلى :
 -١ثمة شىء اسمه العرق البريتى ،
 -٢أنھم السكان األصليون للجزر البريطانية ممن وجدوا قبل جميع الغزوات بما فيھا اإلمپراطورية الرومانية ،
 -٣ھم شعب كبير  ،والكالم عن عدد قد يصل لمليونى نسمة فى القرن الرابع ،
بينما األنجلو-ساكسون مثال جاءوا فى ذات القرن بربع مليون والنورمانديون فى القرن الحادى عشر بعشرة آالف ،
 -٤األدھى بالتالى أن اتضح أن أثر كل ھذه الغزوات ثانوى جدا فى تلك البركة الچيينية ،
 -٥والخالصة  :إن السكتلندى شقيق چيينيا لإلنجليزى  ،واأليرالندى للويلزى ؛
أحبوا أم كرھوا  ،شاءوا أم أبوا  ،وكلھم أكثر قرابة لبعضه البعض من أى منھم ألى چيرمانى أو غيره .
بسرعة أدرجت ھذا فى الرواية  ،على ھيئة إشارة وجيزة ،
بل وخالطھا بعض الخيال بمحاولة تصور مستقبل ھذه البحوث بعد عدة سنوات زمن أحداث الرواية ،
والبطل يقرأ ما كتب عنھا وعن غيرھا فى الموسوعة البريطانية ) مقطع ’ فى صحتك يا جدتى ‘ ( .
طبعا تلك أيام كانت مزدحمة جدا إلنھاء الرواية ،
واليوم بسبب تساؤالتك الجميلة فى الصميم أشعرتنى بندم ال مثيل له لتقصيرى أن لم أجعل منھا مدخال كبيرا على الموقع فى حينھا .
… بل الواقع أن ھذه القصة ذات قيمة شخصية أكثر مما تتصور ،
وربما أكثر مما تصورت أنا إال بعد فترة منھا حين بدأت آثارھا الكبيرة تشتغل على .
إنھا بدت كما لو كانت وصال بعد قطع كما تقول الدارجة المصرية :
ما أن انتھيت من رواية ذھبت المساحة الكبرى فيھا لتصفية حساب كبيرة وأخيرة مع الدين تحت عنوان عريض ھو :

الدين چيين !
حتى أتى من يحدد لى نقطة البؤرة التالية  ،نقطة نعم كانت تشغلنى منذ الطفولة ،
ونعم أفاضت فيھا كثيرا جدا عين الرواية المذكورة ،
لكن يبدو أن القدر أراد أن يوجھنا ألن تحتل كامل االھتمام ومركز البحث والتعمق الرئيس التالى ،
إنھا القضية التى يمكن بالمثل اختزالھا تحت عنوان عريض آخر شبيه :

الحضارة چيين !
…
فيما يلى اقتباسان من قصة التايمز ،
األول تلخيص لمجمل نظرية دكتور ستيفين أوپينھايمر وآخرين  ،والثانى بلسان دكتور برايان سايكس  ،وكالھما رائد لھذا النوع من
البحوث الچيينية :
- Both Britain and Ireland have been inhabited for thousands of years by a single people that
have remained in the majority, with only minor additions from later invaders like Celts, Romans,
Angles, Saxons, Vikings and Normans. The implication that the Irish, English, Scottish and
Welsh have a great deal in common with each other, at least from the geneticist’s point of view,
seems likely to please no one.
- The Saxons, Vikings and Normans had a minor effect, and much less than some of the
medieval historical texts would indicate.
… بعد استبعاد التأثير الچيرمانى وغيره من التأثيرات الخارجية ضاقت الخالفات لتنحسر فى سؤال واحد :
ما ھو سر ذلك التمايز الداخلى الواضح بين البريتون بعضھم البعض ؟
ھل اإلنجليز جاءوا من الباسك والباقون من أواسط أوروپا بعد انحسار العصر الثلجى
) ھنا تتفرع النظريات لسؤال ثانوى  :ھل حدث ھذا مباشرة فور إنحسار الثلج قبل  ١٥ألفية أم بعد ھذا مثال قبل عشر ألفيات فقط ( ،
أم أن الكل جاء من الباسك التى كانوا قد ھاجروا جميعا إليھا أصال مع اكتساح الثلج قبل  ١٦ألفية
) ال نقول اكتساحه للجزر البريطانية إذ لم تكن جزرا ولم يكن ھناك قنال إنجليزى  ،إنما قارة واحدة ممتدة ( ،
ما ال خالف عليه أن بركة چيينية واحدة متميزة قد تكونت فى ھذا المكان فى وقت أقدم بكثير مما كان يتخيل أحد من قبل .
… أيضا من األسئلة المفتوحة مدى انتسابھم للعرق المصرى .
فاألساطير السكوتالندية واأليرالندية تقول إنھما -الشعبان -حفدة أميرتين مصريتين
كلتاھما تدعى سكوتا ) منھا جاء اسم سكوتالندا ( ،
ارتحلت األولى من مصر إلى أيبيريا ) ومن أبنائھا جاءت أسماء أيبيريا وإسپانيا ( ،
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ثم لحقت بھم الثانية وارتحلت بھم لما أصبح الحقا الجزر البريطانية .
… األھم من كل ھذا وذاك أن  :وال يزال التحقيق مستمرا !
…

)(Oxford University original: http://mbe.oxfordjournals.org/content/vol24/issue6/images/large/molbiolevolmsm049f02_4c.jpeg
The Royal E-V12* of Egypt
!)(and Maybe His Sister Is the Mother of the British

ال تبدو لى أغلب الدراسات الچيينية كبيرة الصلة كثيرا مع الواقع األنثروپولوچى والثقافى الحى كما نعرفه ،
والسبب أنھا تخلط الحاضر بالماضى ،
وال تحاول التغلغل فى اإلعماق الچيينية من أجل المحاولة من خاللھا قراءة الحاضر قراءة صحيحة
) تأخذ رأس القبة وتطير كما يقولون  ،بالذات لو شارك فيھا عرب  ،يريدون التمسح بأنفسھم فى ھذا العرق أو ذاك ،
إلثبات أنھم ليسوا مجرد ھوام صحراء  ،قاع الجغرافيا وذيل التاريخ  ،التى ھى حقيقة واضحة لألعمى وال تحتاج إلثبات ( .
رغم ما يبدو للبعض أنھا مسألة حياة أو موت لنظرياتى عن الشعوب -خاصة شعوب المنطقة ،
ورغم أنى ربما كنت أول من قال قبل أكثر من عقدين فى كتاب حضارة ما بعد-اإلنسان
http://everyscreen.com/ views/pdf/posthumancivilization.pdf
إننا نكاد نستشم نتائج تلك البحوث فى الھواء ،
إال أنى لم أعتد الحديث كثيرا عما أقرأ من بحوث چيينية أو يرسله لى األصدقاء .
السبب ھو أنى ال زلت ككل حتى اليوم  ،أعتبر الحقل كله أخضر غضا بعد  ،وھيئة المحلفين ال تزال خارجا كما يقولون ،
وأقله أنھم يعيدون طوال الوقت تقسيم وتغيير مسميات المجموعات اآلحادية أو الھپلووية  haplogroupsللكروموسومات ،
وتفريعات شجرتھا  sub-cladesأو  … lineagesإلخ ،
لسبب بسيط أنك ال تستطيع رسم خريطة ذات مغزى للحاضر دون معرفة خرائط الماضى  ،وللدقة  :كل خرائط الماضى ؛
واألسوأ أن كل الخرائط حتى اليوم تتبع أجزاء من كروموسومات بال معنى وبال وظيفة معروفة تقريبا
) قبل أن أقرأ أى شىء عنھا كنت أسميھا ترابطات  ،لمجرد أنى أرى الترابطات الجيينية فى كل شىء حولنا ،
ثم عرفت أن لھا مصطلحا رسميا ھو التصاحبات الچيينية ، gene associations
وتلك المذكورة باألخص يسمونھا عناقيد  clustersألنھا تنتقل سويا وال خصائص أخرى لھا أكثر من ھذه ( ،
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ولم يأت األوان بعد كى نسمع من يقول ھذا چيين أو عنقود چيينات الروحانية اإليزيسية ،
أو ھذا عنقود االستحالل واالسترقاق العربيان  ،وھكذا !
على أن أحد أحدث الدراسات التى جاءت من أحد أكثر الجامعات عراقة ومصداقية ،
وانطلقت من باحثين إيطاليين أرادوا تحرى جذورھم الچيينية
Cruciani et al. - ‘Tracing Past Human Male Movements in Northern-Eastern Africa and Western
Eurasia New Clues from Y-Chromosomal Haplogroups E-M78 and J-M12’ - Oxford Molecular
Biology and Evolution Journal - Volume 24, Number 6, pp. 1300-1311, March 10, 2007
)(http://mbe.oxfordjournals.org/cgi/reprint/24/6/1300.pdf
بدت جيدة وواعدة جدا فى رأيى ) واألكثر تخصصا منى يقول إنھا ثورة ( ألنھا -وإن جاءت من المختبرات البيولوچية الخالصة-
إال أنھا أتتنا -ألول مرة فى حدود علمى -بما يطابق كثيرا ما نعرفه عن خصائص الشعوب وبما نعرفه عنھا من قصص تاريخية .
للحق ھى ليست الدراسة األولى التى تميز بين جنوب مصر وشمال مصر ) فھذا األمر بدأ قبلھا بعامين أو ثالثة على األقل ( ،
لكن ھذا على األقل ھو بداية القراءة الصحيحة ،
ألنه يحيد كثيرا أثر عامل وجود األقلية العربية الدخيلة على الخريطة الچيينية المصرية ،
وھو الخلط الذى تتعمده الدراسات العربية أو التى يشارك فيھا عرب  ،والتى تصل لبالھة أن تسمى المصريين عربا ،
ونراھا تستھبل فى معاملة مصر ككتلة واحدة فتبدو خليطا عديم النقاء ال معنى له
) مثلھم ھم الذين يستحيل أن توجد لجزيرة العرب خريطة چيينية نظيفة ومشعة كالتى أعاله ،
ألن بداھة الصحراء مكان ال ينشئ حياة إنما تنفى إليه من كل األصقاع قمامة الحياة ( .
بينما الحقيقة التى يعلمھا كل طفل أن مصر نقية چيينيا -حتى فى الدلتا -على األقل فيما يخص العرق العربى ،
ألن العرب على أرضھا -لحسن حظنا -لم يحاولوا التناسل مع المصريين ) أو كما يقولون يلقون بناتھم للتمساح وال يعطونھا للفالح ( ،
وبالتالى فسوف يمكن تمييزھم بسھولة وطردھم أو قتلھم حين يئون األوان .
…
ببساطة تقول دراسة أوكسفورد إن
التطفر الرئيس رقم  ٧٨على النسخة أو الساللة  Eمن الكروموسوم الذكرى )  E-M78أو سابقا ، ( E1b1b1a
وقع فى جنوب مصر والقرن األفريقى قبل نحو  ٢٠ألف سنة .
كلنا يعرف القصص الالحقة لحتشبسوت
والتبادل التجارى لھا مع أبناء عمومتھا فى بالد بونت ) التى ال تزال الجزء الراقى نسبيا من الصومال المعاصرة ( ،
أو الرابطة التاريخية للكنيسة القبطية مع إثيوپيا ،
لكن المھم أن ذلك التطفر يوجد بذات الكثافة الچيينية القصوى بالتساوى فى كليھما ،
وربما يكون ھذا العرق قد نشأ أصال فى القرن األفريقى بالفعل
) رغم تمايزه الواضح عن بقية المالمح األفريقية القح بضآلة الجسم وقمحية البشرة ودقة قسمات الوجه ( ،
لكن المؤكد فى كل األحوال أن كتلته السكانية الرئيسة تركزت -وال تزال -فى صعيد مصر بال منازع
) وللدقة نقول  :كل مصر  ،ألن أكثرية سكان مصر فى شمالھا ،
فقط تقل نسبتھم العددية عن المائة بالمائة بعض الشىء بسبب وجود العرب لجانبھم فيه ( .
…

٩٤

ذات الدراسة  http://mbe.oxfordjournals.org/cgi/content/full/24/6/1300تذھب لما ھو أبعد وأكثر إثارة بمراحل :

ھنا نأتى للساللة الفرعية األكثر نقاء مصريا منه * ) E-V12الخريطة ، ( B
والتى لعلھا -أخيرا -البصمة الچيينية التى ستميز لألبد ذلك العرق الغريب الفريد
غير األفريقى غير الساموى الذى نشأت حوله األساطير ،
والذى ال تزال تغمرنا عشرات الكتب واألفالم وحتى بعض األديان المعاصرة بنظرية أنه كائنات فضائية ھبطت لألرض :

العرق الملكى لكوكب األرض ؛ * E-V12؛ العرق الفرعونى !
…

واآلن استعد للمفاجأة التالية :
ھذه الساللة شديدة التفرد فى مصريتھا لم تظھر فى العالم كله
ويا له من شىء مثير للفضول -إال بالضبط فى إقليم الباسك والدائرة المحيطة به ) دقق فى الخريطة  Bأيضا ( ،أرستقراطية إسپانيا الممتدة بطول سفح البرانس الجنوبى من كتالونيا للباسك انفصالية النزعة ،
وآخر موطن ثابت تاريخيا لسكان الجزر البريطانية ،
وما الغرابة أن تكون ھذه الضفة من البرانس ھى األرقى من كل من المحيطين الفرنسى واإلسپانى ،
إذا كانت يوما ھى طريق ھجرة المصريين القدماء ممن استوطنوا سكوتالندا وإيرلندا وغيرھما ؟
) دع جانبا أن أخاه  E-V13المتطفر كالھما عن ذات األصل  E-M78يغطى كل أوروپا
إذا كانت منابع النيل ھى مھد البشرية  ،فھل مركز ثقلھا السكانى وجوھرتھا الفرعونية -مصر -أم الدنيا فعال ؟الدنيا المحترمة طبعا !… أنا ال أعتبر شيئا مما تأتينا به الدراسات الچيينية الصحيحة مفاجأة سيئة أبدا  ،ألنھا ببساطة  :الحقيقة ،
والحقيقة ھى الحرية ؛ الحرية من عبودية ظلمات الجھل ! ( .
…
إنھا قرينة كبرى  ،وإن صح طوفان األساطير السكوتالندية  /األيرالندية  ،ستصبح كل االحتماالت مفتوحة ،
ألننا بالذات نتحدث ھنا عن الكروموسوم  ، Yبينما كل تلك األساطير تركز على أميرات إناث !
) أيضا ال نعلم بالمثل قدر االحتماالت الذى ستفتحه الخرائط الچيينية لتفسير سؤال
لماذا اختارت المجدلية الرحيل لجنوب فرنسا بعد مقتل زوجھا يسوع ،
علما بأن الطريق المباشرة للوصول إلقليم الباسك ھو
الھبوط بحرا فى شرق خط الحدود بين فرنسا وإسپانيا ثم السير بأحد سفحى البرانس يمينا أو يسارا ،
وھى بالضبط النقطة التى يعتقد بوجود قبر المجدلية فيھا ،
والتى كرمھا رھبان الدومنيكان وردوا لھا كرامتھا ببناء كاثدرائية عظيمة لھا فيھا ( .
وكما لعلك تعلم  ،الكروموسوم الذكرى ھو أسھل وأوضح كروموسوم فى التتبع  ،ألنه ال يندمج وال ينقسم وال يختلط ،
ويفترض أنه يرثه االبن عن أبيه كما ھو ) إال طبعا فى حالة حدوث تطفر وھى نادرة ( .
حاليا يتتبعون المايتوكوندريا التى ھى مكون قاعدى صغير فى الخلية يتم توارثه عن طريق األم ،
وتوصلوا مثال لما يسمى بحواء المايتوكوندرية  ، Mitochondrial Eveأى األم الواحدة لكل إناث العالم ،

٩٥

إال أن أحدا ال يعلم بالضبط ما سيأتينا به المستقبل من قدرات على تحليل
مكونات الكروموسومات األخرى عدا الكروموسوم الذكرى وتحرى الجذور التاريخية لكل جزء منھا  ،ناھيك عن وظيفته … إلخ .
ساعتھا ستكون المفاجآت كلية اإلذھال !
… فقط كلى ثقة أن الصورة تكتمل اآلن بسرعة وتصبح أكثر منطقية واتساقا يوما بعد يوم ،
وأكبر دليل ھو ذلك اإليقاع الذى يعاد به توصيف وتسمية التطفرات ،
وأن نبتھج لرؤيتھا تقترب شيئا فشيئا مما نعرفه أصال من خصائص لألعراق المختلفة ،
بناء على خبرات معامالت حياتنا اليومية  ،أو بناء على ما علمنا إياه الكتاب واألدباء والمؤرخون عبر التاريخ ،
تلك التى كنا أن قد تعودنا أن نضفى على كليھما بعض العلمية بتسميتھا بالرصد اإلحصائى .
قريبا لن يجد اليسار مجاال للتضليل أو التشھير باكتشاف چيين أفريقى لدى چيمس واتسون  ،أو چيين عربى لدى مارجاريت ثاتشر
) أو ال أذكر ماذا قالوا بالضبط  ،ثم أى چيين عربى ھذا أساسا ،
والعرب قمامة چيينية ألقت بھا مئات المدن المختلفة إلى الصحراء فصنعت ھذا العرق الوغدى الھجين ،
بفرض بالتالى أن كلمة عرق ھى نفسھا تنطبق عليھم من األصل ( .
بالتأكيد ھذا الكالم الذى كان يثير الغثيان والقيىء الفورى لدينا ،
سيصبح كل حرف فيه مصدر فخر واعتزاز لكل إنسان راقى فى ھذا العالم  ،ومصدر ذل ومھانة ألعراق االنحطاط ،
فقط حين يقال بصياغته الدقيقة وبمسوغاته العلمية الخالية من الطنطنة والديماجوجية
وبتفسيره الصحيح فى إطار خريطة غير مجتزئة أو ضبابية ،
خريطة چيينية ستكون متاحة يوم تصبح رحلة األعماق الچيولوچية لكل فرد من ھذه البشرية
معروفة األصل والفصل ومفھومة بكامل التدقيق والجالء .
…
… مرة أخرى  :وال يزال التحقيق مستمرا ،
لكن ثمة سؤال افتراضى عن شىء لم يثبت بعد لكن تتكاثف حوله األدلة يوما بعد يوما كما ترى :

٩٦

إذا حدث وثبت يوما أن الحضارة لم يصنعھا على ھذا الكوكب سوى عرق واحد ،
وجد وانتشر ما بين مصر واليونان وروما وبريطانيا وأميركا  ،ھل سيثير ھذا دھشتك ؟ !
أنا شخصيا سأھتم ساعتھا بتحديد ما ھو مفتاح ذلك التميز للعرق الملوكى الفريد
) ھذا المتقارب فى مالمحه وفى لون الشعر والعينين
وفقط تفاوت بالتدريج فى لون البشرة حسب توافر الشمس فى األماكن التى انتشر فيھا … إلخ
ھل تذكر سبب غضب البريطانيين الواسع لدى اختيار النجم دانييل كريج لشخصية چيمس بوند ؟ لقد كان لون شعره األشقر !أما فيما يخص لون العيون صعب التوصيف
فليس لدينا أفضل من تنويعتين رائعتين وأيضا ضاربتين فى القدم لالزوردى والعسلى ،

٩٧

عيون نفرت وزوجھا األمير رع حوتب أحد إخوة خوفو  ،ومشرف بناء ھرمه المسمى عالميا بھرم الجيزة العظيم
العيون األربعة صاحبة األسطورة الشھيرة جدالعامل التنقيب الذى بمجرد أن أدخل مصباح الكيروسن لفتحة المقبرة حتى ذعر وصرخ وسقط مغشيا عليه ( .
واعتقد أنى بدأت ذلك فعال بمدخلى الجديد عن عالقة الغنوصية باإليزيسية الذى يلتقى بشدة مع كل ھذه التطورات المثيرة :
أنه منذ اإليزيسية إلى إعالن االستقالل األميركى لم يكن يشغل ھؤالء الناس سوى إيمان ومسعى كبير واحد :
الحرية ؛ حرية اإلنسان الفرد !
… وساعتھا لن يسمى چيين دكتور واتسون أو البارونة ثاتشر أفريقيا أو عربيا  ،إنما تحديدا  :مصريا !
…
فى نفس الوقت كل ھذا يحمل رسالة كبرى لنا :

ذلك ما يجب أن يترسخ فينا نحن المصريين أصل الحضارة ،
طوال الوقت وليس فقط بمناسبة حربنا المقدسة الحالية على العروبة واإلسالم :

األسكندر ابننا  ،يوليوس ابننا  ،إليزابيث األولى ابنتنا  ،چورچ واشينجتون ابننا ،
ليس فقط بالمعنى الحضارى العام للكلمة  ،إنما بالبنوة البيولوچية الچيينية أيضا !
… وطبعا مثلھم كل ابن لنا مغترب عاد إلى حظيرتنا يوم رآھا تداس بواسطة القدم البربرية ،
فوجد واجبا والتزاما عليه أن يقودنا من جديد بالحداثة وإلى الحداثة ،
ھذا من پطليموس إلى المعز إلى محمد على إلى كرومر .
…

٩٨

إذن األمور فى غاية البساطة :

الحضارة چيين !

٩٩

النزعة السلوكية الخاصة بشبق الكدح والبناء والحضارة ،
مثلھا مثل أى سلوك -أو أى شىء أيا ما كان -فى ملكوت البيولوچيا األرضية ،
ھى حزمة چيينية  ،إن لم تكن ربما چيينا مفردا ،
ومن ثم فھى بديھيا تتوارث كأى چيين آخر .
چيين الحضارة ھذا ) چيين آخر تماما غير * E-V12أو كل ما ذكرناه ( ،
چيين لم يكتشف بعد ،
وحين نكتشفه سنتخطى مرحلة تخمين السيناريوھات ھذا  ،إلى مرحلة اليقين العلمى .
لكن مثال انتشار التطفر  ٧٨الھائل فى أوروپا
بالذات الكثافة العالية جدا  ،والمنطقية تماما تاريخيا  ،فى اليونان-يؤشر بوضوح معقول لكيف سارت األمور وكيف انتشر چيين الحضارة .
قبل  ٢٠ألف سنة ظھر التطفر  E-M78فى القرن األفريقى ،
وكثافته العالية فى مصر تفسر من أين جاء المصريون .
لكن قبل  ١٢-١٠ألف سنة تطفر چيين الحضارة على أرض مصر ،
ثم منھا ذھب لليونان ولغيرھا من مواطن أطوار الحضارة ،
وھكذا نرسم مؤقتا خريطة انتشار الحضارة ،
إلى يوم تحط فيه الخريطة الچيينية كامل أوزارھا .
…

بعبارة أخرى :
طبعا ليس كل مصرى فرعونا أو يتحلى بصفات القيادة ) فھذا كالم عن چيين آخر ( ،
لكن كل مصرى حضارى  ،بمعنى أن به الچيين الذى يجعله مولعا برؤية األشياء تعلو ،
ومنه أن يعلم بالضرورة أن البشر من حيث قدراتھم ھم ھيراكية رأسية ،
وأن ال يتملكه أى حقد طبقى أو غيره ،
فقط االجتھاد الشخصى ونظرة اإلعجاب والحب واالحترام لكل من ھو أفضل أو أقدر منه ،
بما يصل لدرجة التأليه لفرعونه البناء العظيم  ،ومثله لكل البنائين العظام .
… ھذا بالتحديد ھو ما جعل البشر واألمم عبر التاريخ نوعين ال ثالث لھما :
بناءون وقطاع طرق  ،حضاريون وبرابرة ؛
فردانيون وقطعان  ،استقالليون وجموعيون  ،أحرار وشيوعيون ؛
آلھة وعبيد  ،استقطابيون وأنتروپيون ،
أو إجماال من يفكرون رأسيا ومن يفكرون أفقيا ،
عمالقة يتمثلون العالم ھرما إن لم يكن مسلة ،
وطحالب تراه مستنقعا أفقيا إن لم يكن صحراء ال نھائية بال حياة أصال ،
ال يشبع دونيتھا وطفيليتھا ونھمھا ،
أقل من محاولة التھام كل ھامة -أو حتى نبت -يبرز ولو قليال ألعلى !
…

فى الواقع ال يوجد فى ھذا ما يمكن أن يثير استغرابنا بالمرة ؛
فماذا يمكن أن تتوقع من ساكنى صحراء عاشوا وماتوا لعشرات آالف السنين كما النمل ،
يتحركون فى عالم ثنائى األبعاد ،
سطح لم تر چييناتھم فيه أى شىء ينتقل إال فى حركة أفقية ،
١٠٠

فى مقابل أبناء الحضارة ثالثيى األبعاد الذين تطاول ھاماتھم النجوم ،
ال لشىء إال ألنھم يرون األشياء تصعد ألعلى طوال الوقت ،
من الزروع إلى المبانى إلى قصبات  shaftsالھرم األربع ،
التى تخاطب رباعى أقطاب السماء وسادتھا وألمع نجومھا قاطبة
أورايون  ،سايريوس … إلخ .…

ملحوظة :

كائنات رباعية األبعاد !
فى الواقع  ،نحن -عرق الحضارة -لسنا فقط كائنات ثالثية األبعاد  ،إنما رباعية !
وقد خضنا للتو فى محورية بعد الزمن فى برمجتنا الچيينية :
عقيدة الخلود  ،الفكرة التى لم تخطر ببال أحد سوانا أللفيات كاملة من السنين .
والذى من انعكاساتھا فى الحياة اليومية غلبة التفكير الستراتيچى بعيد المجرى ،
اقتصاديا فى المقام األول بالطبع  ،ثم كذلك فى العالقات االجتماعية ،
كالزواج الوحيد المؤبد ،
ومثله ستجد الصداقات ومختلف االرتباطات قد تميزت بالديمومة العالية … إلخ !
…
ملحوظة على الملحوظة :

الحضارة فى تعريف المدرسة النمساوية لالقتصاد
ھى االنتقال من التمحور حول الضروريات الوقتية إلى التخطيط المستقبلى !
) بالمناسبة  ،لديھم الديموقراطية ھى الصيروة العكسية ،
أى العودة من الحضارة للبربرية  ،أو من البلوغ للطفولة ؛
أو بمصطلحاتنا نحن  :األنتروپى القصوى ،
أو بما يعنى أيضا أن مجتمع الكائنات رباعية األبعاد ھو بيئة األنتروپى الدنيا ! ( .
… اقرأ الفصل األول من
Hans-Hermann Hoppe, Democracy —The God That Failed: The Economics and Politics of
). Monarchy, Democracy, and Natural Order (2001
…

١٠١

أخيرا ال نملك إال إھداء كل ھذه النتائج الچيينية الجديدة إلى روحى الرائدين الكبيرين
السير جرافتون إيلليوت سميث )  The Hyperdiffusionistلو شئت (
وويلليام چيمس بيرى )  The Heliocentristلقب آخر لو شئت ! ( ،
أول من طرحا ودافعا بكل حياتھما عن فكرة أن كل الحضارات -من نيوزيالندا إلى فنلندا إلى المكسيك إلى الياپان  ،إلى أية نقطة تخطر
ببالك-
اقتبست مكوناتھا الحضارية من مصر القديمة  ،ومصر القديمة وحدھا  ،وال غرابة أن األول كان عالم بيولوچيا وتشريح باألساس ،
وإلى كتبھما السلطة فى ھذا المجال  ،التى لألسف نالت فى حينھما من النقد -أو قل الحقد -أكثر من التقدير
) الخريطة القديمة أعاله من كتاب السير سميث ’ ھجرات الثقافة المبكرة ‘ ( :
Grafton Elliot Smith,
;)The Ancient Egyptians and the Origin of Civilization (1911
;)The Migrations of Early Culture (1915
William James Perry,
)The Children of the Sun —a Study in the Early History of Civilization (1923
ونأمل من كل العالم اآلن إعادة قراءة -أو باألحرى كتابة -جديدة لھا .
…
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Nationality: Civilization!

فقط إليك ھذه الفقرة من الصفحة الثانية من كتاب الپروفيسور سميث
 حين يجد شيئا كھذا يصعقه مباشرة فى ثانى صفحات أحد الكتب ( ؛، ) وحاول تفھم قدر صدمة قارئ أوائل القرن العشرين
من حقيقة أن
، ال شىء فى الدنيا قد أخترع على نحو مستقل بعيدا عن أيادى العرق المصرى
:  أيادى،  كمجرد مرادف للكلمة ال أكثر، أو لنقل من جانبنا

! القومية الحضارية
In the whole history of mankind no single factor has had an influence so great and so far-reaching as the
invention of the art of agriculture, which represents the beginning of real civilization. Former writers have claimed
Babylonia, Syria, Phrygia, or somc other locality, as the home of agriculture, or put forward the view that the
cultivation of the soil was devised independently by the people of all these places, as well as of India, China,
America, et cetera, when the pressure of hunger drove them to devise means of increasing their food supplies. But
it is now certain that such a reading of the early history of civliztion is utterly false.

…
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الدراسة الچيينية األكثر كالسية بھذا الصدد ھى دراسة رائد األنثروپولوچيا التطورية
الپروفيسور سى  .لورينج بريس ) وآخرين ( من سنة ، ١٩٩٣
والتى بسبب لغز المصريين الكبير طرح ألول مرة اإلطاحة بمفھوم العرق نفسه  ،المستقر فى أذھان الجميع منذ األزل .
اكتشف أن تفاوت لون البشرة بين مصريى الصعيد والدلتا  ،ال يعنى أى شىء ) فقط مجرد تكيفات ثانوية طويلة المجرى مع البيئة ( ،
وأن المعايير الحقيقية للقرابة  relationshipيجب أن تتجاوز المفھوم التقليدى ) الظاھرى القديم ( لألعراق  ،لما ھو أعمق ،
للتفرقة فى السمات بين ما ھو جوھرى وما ھو ھامشى  ، trivialبين ما ھو ضارب فى الوراثة وبين ما ھو تكيفى ،
إلى تتبع العناقيد الچيينية  Clustersالتى تثبت القرابة بقدر ما ال تنفيھا التدرجات  ، Clinesوأن بالتالى
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’ المصريون ھم المصريون ‘  ،وھم شديدو القرابة لبيض أوروپا قدامى ومعاصرين وكذا لسكان أماكن كثيرة أخرى ،
فى مقابل -صدق أو ال تصدق -لم يترك أى من الغزاة أو المھاجرين أثرا چيينيا يذكر عليھم أو على مصريتھم !
) مرة أخرى نضع صورة لنفرت لكن مصحوبة بزوجھا رع حوتب ،
كنموذج للتفاوت الملفت فى لون بشرتيھما ما بين األبيض والبنى رغم انتمائھما لنفس المكان جغرافيا ،
دليال على حقيقة البشرة الفاتحة غير األفريقية للمصريين عامة ،
فى مقابل أثر الشمس المكتسب على شخص عاش معظم حياته فيھا ( .
…
بغض النظر عن ظاھر الكالم الذى قد تسعد اليساريين بعض نبرته فى بعض مواقع الدراسة ،
إال أن الثورة الحقيقية فى ھذا البحث ھو دعوته إلى تدقيق مفھوم العرق بإعادة بنائه على أسس بيولوچية وطيدة ،
وما من شك أنھا سوف تدمر كل الفكر اليسارى على المجرى الطويل .
المصريون الذين ھاجروا فى القديم لجزر اليونان أو لشبه الجزيرة اإليطالية أو للجزر البريطانية ،
ربما تنوع شكلھم الخارجى قليال ) مثال البشرة أصبحت أفتح لتسھيل تكون ڤيتامين د فى ظروف شمس أندر ( ،
لكن ثمة آالف من التشكيالت الچيينية غير الظاھرة بذات القدر ،
ھى التى تربض فيھا القدرة واإلرادة على بناء الحضارة والسمو المتواصل بھا -ھذه ھى األھم  ،وھى المطلوب إثباته .
أنا شخصيا أعجب أشد العجب عندما أجد من يحكونك مبتھجين عشرات القصص
عن تشابه الطباع بيننا وبين اليونانيين أو اإليطاليين  ،وترفع ساعتھا األنخاب احتفاال بأخوة الشعوب ،
ثم ما أن تلفظ أمامھم لفظة الچيينات حتى تخبط كل الكئوس أرضا وتمتعض كل الوجوه غضبا ،
وتنتفض كل دروع وأشواك القنفذ اليسارى تشجب وتدين كل حرف فيما قلت !
… األدھى فى ذات الوقت أننا بتلك النتيجة

قد نكون اآلن على الطريق لثورة أعمق :
قتل اإلله الجديد الذى أحلته الفلسفات اإلنسانوية الخطالء محل اإلله القديم التقليدى ،
ولم يقل عنه عنجھية وال خيالء ؛
الطريق إلى تطبيق مذھل وكامل لما أتتنا به نظرية ’ الچيين األنانى ‘ ،
من أن الچيين ھو وحدة الحياة  ،بل ھو الكائن العاقل الوحيد فيھا ،
وما نحن إال مطايا بلھاء يستخدمھا لتكاثر نفسه .
فمنذ كتاب ريتشارد دوكينز فى  ، ١٩٧٦الذى جعلنا نعيد النظر فى اإلنسان ذاته ،
ھل ھو الكائن العاقل الذكى أم كل چيين مفرد داخله أو داخل أى كائن بيولوچى آخر ،
منذ ذلك الحين لم يعد أحد يتحدث -أو يصح أن يتحدث ،
عن األعراق بالمعنى الكالسى القديم  ،ألن ما بات يھم ھو الچيينات المفردة .
وما يھمنا نحن تحديدا كمصريين فى كل ھذا  ،ھو ما أسميناه چيين الحضارة ،
والبحث الچيينى المذكور يرصد مثال كل ألوان البشرة والعيون فى المصريين ،
فى ذات الوقت الذى يثبت فيه أصلھم المصرى الواحد !
…

ككل  ،ھذا موضوع دقيق وحساس ،
بل وقد يكون حاسما للغاية ومفترق طرق فى تحديد مستقبل حضارة الكوكب يوما ،
إذ لو حدث وحزمت الحضارة أمرھا فى لحظة ما من المستقبل وقررت إبادة البرابرة ،
كالسود أو العرب أو الصينيين أو الروس أو أيا من كان ،
فإنھا لن تبيدھم كلون أو عرق أو شعب  ،أو حتى ستبيدھم كجماعات  ،أو حتى كأفراد ؛
لن تقتل ظلما أحدا نافعا أو يستحق العيش ،
بل ستسعى إلبادة چيينات محددة التى ھى
مصدر السلوك قاطع الطريق االستحاللى االسترقاقى المتفشى وسطھم .
… إن عدونا ليس شعوبا وال حتى أشخاصا  ،إنما عدونا چيينات بعينھا ؛
وفى حربنا ھذه نحن ال نفتش فى العقول وال حتى فى الصدور  ،إنما فى نويات الخاليا .
ولو حدث وذھب أبرياء فى تلك المذابح الكتلية ،
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! فلن يكون ساعتھا إال ألسباب عمالنية تماما عاقت دون ذلك
…
،  من حيث المبدأ نقول إن ابن الحضارة ال يھاجر أبدا، المھم
، وال يرضى قط أن يتشبه بالبدو الرحل من نوعية إبراھيم أبى القوادين عليه السالم أو محمد بن آمنة أو شكرى أحمد مصطفى
وأنا شخصيا أتقزز من كل مصرى ھاجر للخارج
، ( ) إال حفنة تعد على أصابع اليد الواحدة ممن بدوا كمن ذھبوا لمھمة عظمى ال يصلح لھا من كل العالم سواھم
. ومن فورى أغلق التليڤزيون أو الراديو فى لحظة وبال ومضة تردد حين يظھر أحدھم أو يبدأ الكالم عن بعضھم
، على أنه فى الحاالت قبل التاريخية التى حدثت فيھا تلك الھجرات الكبرى المذكورة
،  كما ھو واضح،  أنه لم تكن مصادفة أن كل األماكن المذكورة كانت، نلحظ بسھولة أمرا ملفتا
، أماكن شبه معزولة وحصينة نسبيا على غرار أخدود وادى النيل المنيع
،  أو حتى وريثة حضارة الغد جزر الياپان، بما فيھا أميركا البعيدة وراء المحيطات
، ذلك أن الھجرة كانت بھدف االستقرار وإعمار أرض جديدة تماما
. ھكذا علمتنا آلھتنا-  ھو كلمة استقرار، وطبعا ألن أقرب مرادف إطالقا لكلمة حضارة
…
واآلن إليك
:  رابط الدورية العلمية الذى يمكنك شراء الدراسة كاملة منه+  من نسختى منھا خالصتھا+ مقتطف الدراسة المععم على اإلنترنيت
American Journal of Physical Anthropology
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Clines and Clusters versus ‘Race’ —A Test in Ancient Egypt and the Case of a Death on the Nile
C. LORING BRACE, DAVID P. TRACER, LUCIA ALLEN YAROCH, JOHN ROBB, KARI BRANDT, AND A. RUSSELL NELSON

ABSTRACT

The biological affinities of the ancient Egyptians were tested against their neighbors and selected prehistoric
groups as well as against samples representing the major geographic population clusters of the world. Two dozen
craniofacial measurements were taken on each individual used. The raw measurements were converted into C
scores and used to produce Euclidean distance dendrograms. The measurements were principally of adaptively
trivial traits that display patterns of regional similarities based solely on genetic relationships. The Predynastic of
Upper Egypt and the Late Dynastic of Lower Egypt are more closely related to each other than to any other
population. As a whole, they show ties with the European Neolithic, North Africa, modern Europe, and, more
remotely, India, but not at all with sub-Saharan Africa, eastern Asia, Oceania, or the New World. Adjacent people
in the Nile valley show similarities in trivial traits in an unbroken series from the delta in the north southward
through Nubia and all the way to Somalia at the equator. At the same time, the gradient in skin color and body
proportions suggests long-term adaptive response to selective forces appropriate to the latitude where they occur.
An assessment of ‘race’ is as useless as it is impossible. Neither clines nor clusters alone suffice to deal with the
biological nature of a widely distributed population. Both must be used. We conclude that the Egyptians have been
in place since back in the Pleistocene and have been largely unaffected by either invasions or migrations. As others
have noted, Egyptians are Egyptians, and they were so in the past as well. © 1993 Wiley-Liss, Inc.
CONCLUSIONS

The attempt to force the Egyptians into either a ‘black’ or a ‘white’ category has no biological justification. Our
data show not only that Egypt clearly had biological ties to the north and to the south, but that it was intermediate
between populations to the east and the west, and that Egypt was basically Egyptian from the Neolithic right on up
to historic times. In this, our analysis simply reinforces the findings of other recent studies (Adams, 1967, 1977;
Berry et al., 1967; Carlson and Van Gerven, 1977, 1979; Greene, 1966; Keita, 1990; Van Gerven, 1982). Although
it was cast in a somewhat patronizingly ‘sociobiologistic’ fashion, this was clearly the message of the English
Egyptologist Sir E. A. Wallis Budge when he noted that, although the ‘physical and mental characteristics of the
original Egyptians were modified temporarily as a result of intermarriage with their conquerors, … no amount of
alien blood has so far succeeded in destroying the fundamental characteristics, both physical and mental, of the
‘dweller of the Nile mud,’ i.e. the fellgh, or tiller of the ground, who is today what he has ever been’ (Budge, 1925:
11).
If this conclusion is close to the one that we have reached after wrestling with the available data and with nearly
two centuries of scholarly pronouncements, it has been most directly stated recently by Abdel-Latif Aboul-Ela, the
director of the cultural office in the Egyptian Embassy in Washington, D.C. In 1989, the Dallas Museum of Natural
History sponsored an exhibit at the Texas State Fair Grounds depicting Egyptian culture at the time of Ramses the
Great. When the Blacology Speaking Committee in Dallas threatened to boycott the exhibit unless Ramses II was
represented as ‘black,’ Mr. Aboul-Ela justifiably complained that the point of the exhibit was being distorted by
what we might call a peculiarly American form of ‘racial politics.’ As Mr. Aboul-Ela put it, ‘Ramses II was neither
black nor white but Egyptian.’ When he referred to the scope of the exhibit, he stated, ‘This is an Egyptian heritage
and an Egyptian civilization 100 percent.’ ‘Egypt of course is a country in Africa, but this doesn’t mean it belongs
to Africa at large.’ ‘We cannot say by any means we are black or white. We are Egyptians’ (Associated Press,
1989).
The Associated Press release that carried these words was entitled, ‘Egypt Says Ramses II Wasn’t Black.’ It
could just as well have read ‘Egypt Says Ramses II wasn’t White,’ but either version isses the point. Egyptians are
Egyptians, and in a society where the perception of human biological identity is distorted to the point where it can
only be rendered in black and white, the denial that an Egyptian is one must also be accompanied by the denial that
an Egyptian is the other-just as Mr. Aboul-Ela did.
Where human traits have adaptive significance, their distributions are determined by the distribution of the
controlling selective forces and ‘there are no races, there are only clines.’ Where traits have no adaptive
significance, neighbors will share traits with neighbors and the analysis of adjacent samples will show that they
cluster together. Both situations occur in the Nile valley. The quantity of melanin in the skin increases from the
delta in the north up the Nile into the tropics, reaching a maximum at the equator in the south. Neighboring
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populations share trivial traits with each other to the extent that they form clusters based on relationships and
strictly in proportion to breeding distance.
The old-fashioned chimerical concept of ‘race’ is hopelessly inadequate to deal with the human biological
reality of Egypt, ancient or modern. But neither the use of clines nor clusters alone can present a complete account.
An assessment of both is necessary before we can understand the biological nature of the people of the Nile valley.
Because the ancient Egyptians lived with this knowledge of themselves, they ‘did not think in terms of race’
(Yurco, 1989:24). For our own part, we should recognize how ‘presumptuous’ it is ‘to assign our own primitive
racial labels’ (Yurco, 1989:58) to them or to anyone else. These not only prevent us from dealing with human
biological variation in an adequate fashion, but they also lend themselves to the perpetuation of social injustice.
The ‘race’ concept did not exist in Egypt, and it is not mentioned in Herodotus, the Bible, or any of the other
writings of classical antiquity (Brace, 1990). Since it has neither biological nor social justification, we should strive
to see that it is eliminated from both public and private usage. Its absence will be missed by no one, and we shall all
be better off without it. R.I.P.

…
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ھذا الحديث الچيينى أثار جدال متواصال  ،ھذا بعض من متابعاته :
 ١٠يوليو : ٢٠١١
شكرا للصديق بالش الڤيديو الجيد
YouTube - Tut R1b Caucasoid Haplogroup - kamugisha77 Derailed
إنھا حرب كبيرة يا صديقى من أجل نسبة المصريين للسود  ،ال تقل سخفا عن محاولة نسبتھم لمن ال أصل لھم أساسا  :العرب !
ھذه ڤيديوھات أخرى عن الحس العرقى العالى لدى المصريين القدماء وإحساسھم الشديد بالتميز الذاتى .
مع التحفظ على القفز السريع الستنتاج أنھم أتوا من اليونان أو الفضاء الخارجى وقد شرحنا ھذه القضية أعاله ،
بتفكيك مفھوم العرق بالبحث عن چيينات مفردة مميزة لكل شعب أو جماعة إثنية .
فالموكد أن چيين الحضارة تطفر فى جنوب مصر أما اختالف الخصال الشكلية الطفيف بين أبناء الحضارة عبر العالم فھو ثانوى ،
ناھيك عن يقوم كدليل نفى .
صديقى  ،إن الطنطنة واألدلچة اليسارية لألشياء انقلبت نيرانا عكسية عليھم  ،ألنھا ببساطة أكاذيب مفضوحة .
كل ھذا مع مالحظة أن أغلب الجدل يدور حول أخناتون المقطوع بعدم مصريته  ،وبالملك توت الذى ربما يمت بعرق ما له .
أقصد أنه حتى لو ثبت أى شىء مستقبال عن الملك توت فالتفسير جاھز سلفا لدينا .
…
YouTube - Egyptians Knew Who They Were
…
!YouTube - Egyptians were WHITE - NOT Black! Here is Graphic PROOF
…
YouTube - Race of Egyptian Pharaohs
…
وطبعا زاھى حواس :
YouTube - Ancient Egyptian Art Colors, Symbolism & Ethnicity - Zahi Hawass Explains
…

المصريون متجذرون جدا فى ھذه المنطقة منذ عشرات اآلالف من السنين ،
ألنھا ببساطة خصبة وسخية بكل مواد القنص ولم الثمار !
رغم قوة ھذا االعتقاد لدى ،
ورغم أنه يتعارض مع الميل السريع فى األوساط العلمية إلثبات القرابة بين المصريين واألوروپيين الغربيين ،
فإن حتى احتمالية أن جاءوا من منطقة ما من الشمال أو الشرق قبل  ٣٠ألف سنة
فھى رغم ما قد تستشمه فيھا من رائحة ساموية كھذا الڤيديو
YouTube - The True Race of Ancient Egypt - mtDNA Haplogroup X
إال أنھا ال تزعجنا كثيرا .
وال تغير أى من تلك النظريات شيئا فى الحقيقة األھم إطالقا والتى تسمو فوق كل ھذا الجدل الذى ال يعنى واقعيا الكثير  ،وھى أن

چيين الحضارة تطفر ھنا تحديدا على أرض مصر ،
وبعد تلك األزمنة بكثير جدا أى فقط قبل  ١٢-١٠ألف سنة على األكثر ،
وھو وحده ما صنع التميز الحقيقى لعرق الحضارة وكان لحظة انطالقتھا العظيمة ،
وأن فقط الھجرات الالحقة على ھذا التاريخ
ھى التى تحدد انتماء ھذا الشعب أو ذاك لعرق الحضارة .
بمعنى أنه لو أثبتت چيينات توت عنخ آمون أو غيره أننا أقارب األوروپيين
) وقطعا ليس السامويين ( ،
فھذا ال يعنى أننا أوروپيون إنما -ببساطة تامة -يعنى أن األوروپيين مصريون !
…
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 ١أغسطس : ٢٠١١
خالد
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=197493936974808&id=44654408998
ينقل خبرا عن علماء وراثة يقولون إن نصف رجال أوروپا أقارب لتوت عنخ آمون
، http://gate.ahram.org.eg/News/100738.aspx
وإن أقل من واحد بالمائة من المصريين المعاصرين لھم نفس صفاته الچيينية .
والقصة األصلية ھنا
King Tut DNA more European than Egyptian
http://news.nationalpost.com/2011/08/01/king-tut-dna-more-european-than-egyptian/
Up to 70% of British men and half of all Western European men
are related to the Egyptian Pharaoh Tutankhamun, geneticists in Switzerland said.
Scientists at Zurich-based DNA genealogy centre, iGENEA, reconstructed the DNA profile of
the boy Pharaoh.
… شكرا جزيال  ،وقد سبق وتطرقنا لھذا ويوجد المزيد من الڤيديوھات وغيره قبل قليل أعاله ،
ومنه النص الخاص بتجذر المصريين بالمنطقة ،
والذى ينتھى ألنه لو أثبتت چيينات توت عنخ آمون أو غيره أننا أقارب األوروپيين ) وقطعا ليس السامويين ( ،
فھذا ال يعنى أننا أوروپيون إنما ببساطة تامة يعنى أن األوروپيين مصريون !
…
الحظ حقيقة أن أم أخناتون ميتيانية من آسيا الصغرى ،
وإثبات األصل ال يكون بمجموعة عرقية ضخمة كالتى سيتحدث عنھا الفيلم  ،إنما بماركر مميز متفرد ضيق االنتشار ،
وقد أشرت للماركر الذى يربط المصريين بالبريطانيين فى المدخل المذكور  ،وعامة سننتظر الفيلم .
…
المھم ،
إجابتى المبدئية أن لو صح ھذا فھو كما قلت يثبت أن توت ليس مصريا حقيقيا وھو غير مستبعد من شجرة األسرة نفسھا وال مشكلة ،
كذلك قلت ننتظر الفيلم ألن الكثير من اللغط أثير مثال حول ھل ھى عينة من توت فعال أم مزيفة وشاھد جدل أفالم اليوتيوب .
أما وجود المجموعة الچيينية فى أغلب األوروپيين فال تعنى شيئا لى ،
إال كيفية توفيقھا مع إثبات قرابة المصريين والبريطانيين مثال .
…
أنا منطلقى بسيط  .لكل خصلة أيا ما كانت چيين ما .
من ھذه كل سلوك حضارى كحب البناء أو حب االستقرار  ،أو كلھا معا چيين واحد أو چيينات مرتبطة  ،ال أعرف .
ھذا ظھر فى مصر وال يمكن تناقله إال بالوراثة .
المفروض أال تتعارض خريطة الھجرات وال توقيتاتھا مع ھذا  ،وبالفعل ھناك أبحاث صبت فى ھذا االتجاه وھى ما أشرت لھا أعاله .
… مع ذلك عامة الموضوع بعيد عن الحسم  ،وبه تالعب أيديولوچى كبير جدا من األكاديميين ،
وأغلبھم يساريون كما تعلم  ،بل السود بالذات أصحاب صوت عالى للغاية .
والقلة ھى التى تلتزم بالعلم الصارم  ،وعامة أعطنى فرصة حتى ظھور الفيلم وسأقول لك رأيا أكثر تحديدا .
…
كالمك عن وطء العرب لمصر كالم غلط خالص  ،بل عيب أساسا .
ولو كالمك صحيح  ،أين ذھبت الچيينات المصرية ؟ ھل آالف العرب طغوا على ماليين المصريين ؟
لو كالمك صحيح لما وجدت اليوم أى تمايز بين أخالقنا وأخالقھم ،
ولتھافتنا على تعدد الزوجات ورضاع الكبير  ،ولصار إسالمنا إسالمھم ومليون شىء آخر .
…
حين يدوس العرب على نساء مصر كما تقول فإنھم يفعلونھا من أجل الذرية -وھو ما يھمھم -أى يأخذون النسل ويصبح عربيا ،
أى ضمن األقلية العربية .
حتى ھذه الحالة نادرة وھى الوطء والمطالبة بالذرية  .األعم ھو أخذ المرأة بكاملھا .
المھم فى كل األحوال أنھم لم يتركوا للمصريين ذرية منھم .
ھم صنعوا ذرية ألنفسھم وأعطوھا نسبھم عبر نساء مصريات أخذن وذبن داخل قبائلھن .
…
أما ما تقوله عدم الزواج من العربيات فھو لحسن الحظ تماما .
ألن فى عرف العرب النسب لألب  ،وبالتالى ھم لم يمرروا چييناتھم للمصريين .
فقط أخذوا بعض الصفات من المصريات وضموھا لھم .
اقرا المسيحية ھى الھرطقة ثم نتناقش  ،وقد وضعت القسم الثانى أوال وبه كل ھذا الكالم  ،حتى ال يكون نقاشنا من الصفر ھكذا .
…
ھل أنا قلت أن العرب تركوا مصر ؟
ھم موجودون ؛ تلك القبائل المحصورة بدقة التى تتباھى بأنسابھا  ،وتجدھا بحذافيرھا على اإلنترنيت بصوابھا وتلفيقھا .
ما أقوله أنھم نعم لم يأتوا بنسائھم معھم وأخذوا نساءنا ،

١٠٩

لكن من ال ينضوى تحت صفة القبائل العربية اليوم ھو مصرى نقى رجاال ونساء وكل شىء  ،وھم األغلبية الساحقة من سكان مصر .
…
أخيرا قبلت أن العربى لن يترك ابنه  .وأقول وال ابنته .
العام ھو أخذ المصرية وقطعھا من عائلتھا وخالص .
…
ھناك عامل آخر فى موضوع چيينات المصريين  ،ھو إجماع الكل على النظر له بخصوصية ما .
وھو ما دعا لظھور نظرية أنھم جاءوا من الفضاء .
طبعا لم يأتوا من الفضاء  ،رغم أن من يقولونھا ال يھرجون  ،ولديھم أسانيدھم غير العبيطة على األقل .
لكن التطفر الچيينى الذى حدث بمصر يحتاج بعض الوقت لمعرفة كيف سار وانتشر بالضبط .
أنا ألتزم بالنظرية القاعدية أن الحضارة جييين وكلما صادفنى ما يؤيدھا أكتبه ،
لكن االثبات الحاسم ال يزال بعيدا بالذات فى ظل الحرب األيديولوچية المستعرة فى ھذا الحقل .
…
اقرأ ھذه ربما تقرب الصورة  ،مع مالحظة أننا نبحت فى الھجرات فى حدود  ١٥٠قرنا فقط مثال :
Undifferentiated E-V12* lineages - Haplogroup E1b1b1a (Y-DNA) - Wikipedia
)’*Undifferentiated E-V12* lineages (not E-V32 or E-M224, so therefore named ‘E-V12
are found at especially high levels (44.3%) in Southern Egyptians,
but also scattered widely in small amounts in both Northern Africa and Europe,
but with very little sign in Western Asia, apart from Turkey.
…
أيضا بالتوازى كان الحوار اآلتى :
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=156820404394733&id=44654408998
حاتم حماد  :الدكتور الرائع مدحت  ،أنا قرأت قبل مدة فحص لچيينات الشعب المصرى ،
واثبت الفحص الچيينى ان ١٨بالمائة فقط من المصريين ينحدرون من نسل الفراعنة ،
فيما  ١٩الى  ٢٠بالمائة من المصريين من نسل عربى وفق الفحص الچيينى ،
وكذلك نسبة من االقباط أيضا ينحدرون من چيينات عربية  ،ايه تعليقك على ده ؟
…
أنا قرأت ھذا الكالم فى حينه وكان بحثا سعوديا ووجدته بال معنى .
العرب ليسوا أصال أساسا  ،ھم قمامة چيينية  ،وليسوا عرقا حتى ينحدر منھم أحد .
ھذه حقائق تاريخية  ،العاربة والمستعربة ومطاريد كل األمم … إلخ .
أنت تستطيع أن تختار أى ماركر وتثبت أى شىء بين أى شعبين فى العالم .
أنت تستطيع اختيار ماركر يثبت أن كل البشر إخوة  ،ال مشكلة بالمرة .
لذلك يجب أن يكون الباحث عالما قديرا فعال وال أچندة أيديولوچية لديه ،
ويجب أن يتماشى مع كل الظواھر والحقائق التاريخية واالجتماعية وكل شىء .
لذلك األكثر منطقية فى البحوث واقتنعت شخصيا به ھو ما اعتمدت عليه فى المسيحية ھى الھرطقة ،
الفريق اإليطالى صاحب التراث الضخم ومحترم السمعة .
…
Similarly, Battaglia et al. (2008),
writing prior to the discovery of E-V68 as a larger clade containing E-M78,
describe Egypt as
’‘a hub for the distribution of the various geographically localized M78-related sub-clades
and, based on archaeological data, they propose that the point of origin of E-M78
(as opposed to later dispersals from Egypt) may have been in a refugium which
‘existed on the border of present-day Sudan and Egypt,
near Lake Nubia, until the onset of a humid phase around 8500 BC.
The northward-moving rainfall belts during this period could have also
spurred a rapid migration of Mesolithic foragers northwards in Africa,
the Levant and ultimately onwards to Asia Minor and Europe,
’where they each eventually differentiated into their regionally distinctive branches.
…
)Towards the south, Hassan et al. (2008
also explain evidence that some subclades of E-M78, specifically E-V12 and E-V22,
‘might have been brought to Sudan from North Africa
’after the progressive desertification of the Sahara around 6,000-8,000 years ago.
…

١١٠

المجموعة E1b1b1a
)http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E1b1b_(Y-DNA
التى أحلت إليھا ھى المجموعة الغالبة فى مصر طبقا للتوزيع العام ھنا
. http://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_by_ethnic_groups
وتاريخ التطفرات يؤشر بوضوح ألين ومتى تميز المصريون  ،وھو نفس مكان وزمان ميالد ما نسميه مجازا چيين الحضارة .
أصل مصر واضح جدا ھنا وھو يجيب على سؤال خالد ما صفة بقية الـ  ٨٢بالمائة من المصريين .
 E1b1bنجم عنه التطفر  ٧٨ثم بعدھا تميزت مصر بـ  *E-V12أو مجازا چيين الحضارة ،
أو الماركر المرتبط بچيين الحضارة  ،كله فى المسيحية ھى الھرطقة  ،به الخالصة ،
كذلك صفحة ويكيبيديا التى أحلت إليھا من قبل  E1b1b1aتعزز ما وصلت له تماما .

١١١

أما الدراسات العربية فترجع لھجرات أقدم وتقول لك العرق اليمنى  Jموجود بمصر ،
لكن لو رجعت لما ھو أقدم وأقدم لوجدت أن كليھما نشأ فى شرق أفريقيا .
ال مشكلة ھنا كالھما جاء أساسا من أفريقيا  ،وال يعنى مثال أن اليمن أم مصر  ،فھذه نكتة .
…
والحظ التدليس السافر جدا يا صديقى أنه يتجاھل كلية الساللة الكبرى جدا ، E1
التى تطفرت بعد ذلك فى مصر وصنعت تميزھا وطغت على اليونان وصقلية وكثير من أوروپا .
ھذه ھى طريقة البحوث العربية والعقل العربجى  ،إلغاء اآلخر  .ھه ھه .
إرجع للمناقشة األصلية مع خالد األصلى وستجد بھا كالم جديد لى  ،ورابط لجدول يوضح أن ألية مجموعة تنتمى مصر .
ورغم كل ما سبق يظل التركيز األعلى حسب الخريطة  ،يوجد فى بدو سيناء وشرق الدلتا وال يختلف أحد على ھذا .
…
الصفحة المذكورة
)http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E1b1b1_(Y-DNA
تقتبس ما يلى :

Underhill and Kivisild (2007) have remarked that E1b1b
seems to represent a late-Pleistocene migration
from North Africa to Europe over the Sinai Peninsula in Egypt.
… ھذا ھو الكالم األصح من ولع األوروپيين بنسبة أنفسھم لمصر عبر توت عنخ آمون ،
غير المصرى على األرجح ،
والذى الحقا قضى من كان قائد جيوشه  ،حور محب ،
على كل ھذه الفلول المشتبه فى نقائھا مصريا
١١٢

من الساللة األخناتونية واضحة الال المصرية ،
وتولى بنفسه الحكم كمصرى خالص من أبناء الشعب ،
فيما يمكن وصفه بأول انقالب عسكرى فى التاريخ ،
أنجز ما ربما تركته خلفھا من بيزنس غير مكتمل ،
تلك الثورة الشعبية التى كانت على أخناتون نفسه التى طردت أو قتلت كل العربان .
…
يا نيللى
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2086407313173
أنا ال أعلم مدى دقة مصدر تلك العينة التى حللت  ،وكثيرا ما شكك بھا ،
لكنه على أية حال احتمال وارد جدا جدا أن توت غير مصرى .
على األقل األمر مؤكد بالنسبة ألبيه أخناتون  ،ھم عرب جرب بالفعل من آسيا الوسطى ،
والشعب المصرى العظيم قام بثورته العظمى على كل العربان وأطاح بإخناتون وبعقيدة التوحيد اإلجرامية .
الحظى أن التحليل الچيينى بالمايتوكوندريا يعنى النسب لألم وأم أخناتون مؤكد ميتيانية .
أما نفرتيتى فمجھولة النسب وغالبا ميتيانية أيضا ،
ھؤالء عار على مصر ولم يحدث أن سجل أخناتون قط فى سجل الملوك بأبيدوس  ،أقول لم يسجل أساسا وليس سجل ثم مسح !
…
ال يھمنى كثيرا إن كان الحجاج أعتى عتاة العرب بما فى ھذا إلھھم نفسه ابن صھاك ،
كان قد أوصى الوالة بھذا فعال عن مصر أم ال  ،فالمھم أن المقولة دارجة بالفعل وعلى نطاق واسع للغاية ،
كى ترسخ وتفصل خصائص المصريين المرعبة لكل جربوع عربى حثالة قد يفكر فى االقتراب منھا  ،قال :
اتق فى المصريين ثالثا :
نساءھم فال تقربھم بسوء وإال أكلوك كما تأكل األسود فرائسھا  ،أرضھم وإال حاربتك صخور جبالھم  ،دينھم وإال أحرقوا عليك دنياك !
… ھذا إھداء لخالد سليمان ،
وحديث الچيينات المتصل الشامل لكل شىء بدءا من رفض تعدد الزوجات حتى االنزراع فى األرض حتى خلود اإليزيسية .
أما ابن آمنة النبى اإلمعة  ،فله ھو نفسه مقولة مشابھة لكن غير مؤكدة .
وأيضا ال يھم إن كانت صحيحة أم ال  ،فالمھم أنھا تقال وبس :
إن مصر ستفتح فانتجعوا خيرھا وال تتخذوھا دارا فإنه يساق إليھا أقل الناس أعمارا !
وعامة  ،موضوع الكفاح الفلكلورى برمته موجود فى سھم كيوپيد ،
لكن ربما كان كتاب المصريون والعرب تحت اإلعداد ينتوى الخوض فيه أكثر .
…
 ١٦ديسيمبر: ٢٠١١
كادى
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=195737300516149&id=44654408998
أنت حمار  ،وحصاوى كمان  ،وإن كنت موش عارف حصاوى يعنى إيه  ،أو عرفت زمان ونسيت ،
بس فى كل األحوال ھى أكيد أوصاف أفضل من أن تستحقھا .
…
الراجل ده بيتكلم عن سنة كام ؟
http://www.aawsat.com/details.asp?section=54&article=553666&issueno=11377
قبل ما أفكرك بيتكلم عن سنة كام ،
أذكرك بأنك يا ريت كنت وصلت لتحت شوية فى القصة وعرفت قبل  ٤٠٠٠٠سنة أوروپا كانت عامرة أساسا .
وبالتالى حين حل الجليد صاروا ھم أصل مناطق كثيرة دافئة قريبة زى الھالل القحيل وزى جنوب أوروپا وغيرھا .
…
مبدئيا ھل أنا يا كذاب تجاھلت ھذه الدراسة من يناير  ٢٠١٠؟
بالعكس  ،تكلمت مرارا عنھا  ،وكمان عن چينوم توت عنخ آمون  ،وعن كل ھذه النظريات اآلسيوية .
… ثم مالى أنا ومال أوروپا ؟ !
تدلس وتقول إنى قلت مصر أصل كل أوروپا  ،ھل حدث أبدا أنى قلت -أو تشرفت بالقول ،
أن لنا قرابة كمصريين إال لليونان وإيطاليا وإنجلترا  ،بخالف بعض الكتالونيين  ،ولو ضمينا آسيا يبقى بعض األناضوليين ،
زائد الرائعين السومريين المأسوف على شبابھم ،
والذى لحسن الحظ ولسعادتى الشخصية أن أحياه لھم ھذا الرجل مارك چوبلنج ومثله آخرون ،
بأن قالوا إن ارتحالھم بالكروموسوم الذكرى ليس قديما جدا إنما ربما يرتبط بطالئع غارات الرعاة  ،فقط قبل  ٨٠٠٠سنة  ،يعنى
 ٦٠٠٠ق ح ش !
…
إذن ھم لم يسحقوا تماما بواسطة الرعاة األكاديين  ،أجدادك  ،عبدة البعل  ،وما أدراك ما البعل ؟

١١٣

إنه إله المطر  ،الذى أدار رعاة الغنم الذين أنت سليلھم ظھورھم لألنھار وعبدوه ،
إنما -أى بعض السومريين واألناضوليين واليونانيين ،
كانوا قد كثفوا االرتحال غربا وشماال بحيث نقلوا الزراعة لبقية أوروپا ،
وطبعا طبعا طبعا واضح أن كل ده ودكھا ودكھم أقصد به ما بعد تطفر چيين الحضارة فى جنوب مصر ،
يعنى كله على بعضه فى حدود ما قبل  ١٢ألف سنة .
وال يضايقنى ما يقال عن قرية جارمو التى شھدت زراعة مبكرة فى جنوب تركيا  ٧أو  ٨آالف سنة ق  .ح  .ش .
) شاھد ، ( The Incredible Human Journey - Episode 3: Europe
ولن أخوض كثيرا فى مبارزة بينھا وبين نقادة والفيوم والبدارى  ،والتى ال شك ستحسم دقائقھا يوما  ،ألن أساسا مصدر چيين
الحضارة محسوم .
… أما العرب إللى أنت منھم فدول من األصل بره كل الحسابات -دى ودكھا ودكھم ،
قمامة القمامة إللى اترموا للمزبلة من كل قرى العالم القديم قبل حوالى  ٢٠٠٠سنة بس ،
ال ھم عرق وال قومية وال أمة وال حاجة خالص ،
قمامة چيينية مبعثرة ھى ما تلفظه كل األعراق والقوميات واألمم  ،أخرى أمة أخريت للناس بالمعنى الحرفى للكلمات .
…
م اآلخر يا أبو عرب  ،أنت عرف أنى أساسا موش محتاج كل الرغى ده ،
ناھيك عن تكراره كل شوية  ،وإن كان بينى وبينك بأتلذذ به .
اسمكم فى حد ذاته ھو الوصمة التى ال ولن تمحى ولو ألبد الدھر  ،ولو حتى اشتريتم كل جامعات العالم .
عرب من أعرب أى كشف  ،أى سكان العراء  .نقطة آخر السطر .
قصدى كل شوية تبقى مشكورا تفكرنا بالقصة اللذيذة دى ،
كلما شعرت بشىء من الغيرة من الناس المحترمين وأردت شيئا من جلد الذات .
…
أنا موش فاھم أنت بتتناقش فى إيه ؟ ! اخترعوا الزراعة فى المريخ  ،المھم موش فى مصر .
طب وبعدين  ،اتبربرت ليه  ،واندثرت وما حدش سمع عنھا ؟
ھل نزل عليھا بتوع زحل  ،ومصر بس ھى إللى بنت أھرامات وإمبراطورية وتصدير ولم تعبد المطر وغيره !
…
كادى
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=328213390522303
برضه قلتھا قبل كده وشرحناھا لك  ،وال عالقة للمجموعة  Jبالحضارة وال عالقة لھا بموضوعنا  ،إنما عن مدى أفريقية اليمن .
ثم لو ھذا چيين مميز فعال لعرق العرب -وھو غير صحيح -ألن تاريخ الھجرات العربي معروف ،
من اليمن للشام ثم ارتدادا بالنبذ للجنوب األوسط مرة أخرى  ،فھو چيين يميز البربرية وليس أى شىء آخر ،
ألن التاريخ يقول لنا ھذه أرض البربرية  ،يخرج منھا البرابرة ويأتى لھا األكثر بربرية من المناطق األخرى .
… ھل ھذا محل جدل ؟ ھل جايز فيه عندھم أھرامات ولسه مدفونة ؟ !
…
ال يوجد تعليق  ،موش ھا أقضى العمر أكرر نفسى معاك  ،بس الزم تفھم أن الخريطة دى موش معجزة .
كل منطقة أو أمة لھا چيين يميزھا  ،وطبيعى الخريطة تظھره موزعا بدرجات أقل على كل العالم .
لكن إحنا بنتكلم عن الحضارة  ،نشأت فى مصر ال جدال  .انتھينا من دى ؟
بعد كده نبتدى ندور على العالمة الچيينية المميزة للمصريين  ،ثم نبحث عنھا فى بقية العالم ونعمل خريطة .
دى تبقى خريطة چيين الحضارة  ،الخريطة الوحيدة من نوعھا وما فيش خريطة تانى زيھا .
…
أھم شىء أن اسمكم العرب  ،شرحتھا لك بدل المرة عشرة  ،عاوزنى أغنيھا لك ؟ !
موضوع ال عالقة له بالچيينات أصال  ،وال عاوز أية بحوث  ،ألن كلھا حسبة  ٢٠٠٠سنة  ،وعارفين كل التحركات فيھا .
قمامة چيينية بالمعنى الحرفى للكلمة !
… موش مكسوف تقول مصر  ٢٠بالمية من چيين البربرية -إن كنا قد اتفقنا على التسمية ؟
شىء رائع ! معناه أننا لم نتلوث بكم  ،ثم ده أساسا ضد كل الكالم إللى عاوزين تثبتوه !
… كالمى عن مقلب الزبالة واضح  .كل تاريخ المنطقة الجرداء دى قصير جدا  ،واليمن نفسھا ليس بعيدة جدا .
يعنى موضوع تاريخى أكثر منه چيينى  -موش محتاج أساسا !
…

١١٤

أيضا لعلنا بالمثل نفتح من جديد مسلسل الجھود الكبير إلثبات ھذه النظرية ،
وھى أعمق وأعرض بكثير من رحالت ثور ھايردال الشھيرة بقوارب البردى عبر األطلنطى ،
التى لعل جميعنا يذكرھا من آخر الستينيات .
…
فى الواقع أنتم ال تعرفون قدر ما يعنيه ثبوت ھذه النظرية بالنسبة لشخص مثلى !
لقد بدأت ھذا الموقع بدراسة كبيرة على صفحة تسمى صفحة الثقافة ، http://everyscreen.com/views/culture.htm
طرحت ألول مرة أن مشكلة العرب فى چييناتھم  ،وفى نفس الوقت كانت تطرح شعار ’ يا نخبة العالم اتحدوا ! ‘ .
سندى إلمكانة توحد النخبة العالمية أن الناس حين يرتقون ال يتقاتلون إنما يتعاھدون ضمنا على التنافس الودى الشريف الحر ،
لكن ھذه يتناقض بدرجة أو بأخرى مع حقيقة أخرى ھى أن الچيينات المختلفة ال تكف عن التحارب ،
وأن األعراق ال تتعايش إال بعد حروب طويلة تقصى فيھا ذوى الچيينات المتطرفة فى خصوصيتھا العرقية .
يوم يتضح أن الچيينات المصرية ھى عينھا التى ذھبت لليونان وروما وبريطانيا وأميركا والياپان ،
سيزول مثل ھذا التناقض من جذوره .
…
أيضا أمر شخصى جدا لى شعورى أن ثمة مھمة كبرى تتجاوز بسنوات ضوئية طموحات شخصى أو موقعى المتواضعين ،
أو العمر االفتراضى المنتظر لھما ،
ذلك أنھا تحتاج لمدفعية ثقيلة من قلب الغرب  ،أكاديمية وإعالمية وربما أيضا سياسية ،
تحتاج لجھود حثيثة ضخمة وأيضا لوقت طويل .
تلك مھمة تقع على كاھل الحضارة ككل  ،أال وھى تصحيح المصطلح الدارج
’ القيم اليھودية-المسيحية ‘ ! Judeo-Christian Values
وزعم أن الحضارة الغربية تقوم عليھا  ،بل والزعم أن تلك القيم ھى ما يمثل ھوية الغرب الحالية .
ھذه كلھا محض أكذوبة ضخمة من النوع الذى ينطبق عليه القول الشھير كلما كبرت الكذبة كلما سھل تصديقھا .
إنھا ببساطة مجرد جزء من غسيل الدماغ الشامل الذى قامت به مسيحية عصور الظالم ،
ثم عكفت على رعايته بعد أفول تلك العصور  ،وتساھلت معه الحداثة ربما اتقاء لشرورھا أو لحفظ ماء وجھھا .
فالمؤكد أن تلك القيم ما ھى مسيحية  ،وقطعا ما ھى بيھودية  ،بل العكس بالضبط ھو الصحيح .

١١٥

ال شىء واحد على اإلطالق فى تلك القيم يمكن وصفه بالجديد قد أتت به من عندياتھا أى من ھاتين الديانتين .
ذلك أن كل األجزاء الجيدة فيھا مأخوذ ببساطة تامة من مصر القديمة ،
ويا ليته استمر كامال أو نقيا  ،إنما وصل للغرب بعد تلوثه بالكثير من المؤثرات الصحراوية اليھودية ،
والغرب حين تبنى تلك األجزاء الجيدة تحديدا
) بما فى ھذا دينيا نفسه  ،كالحركة اإلنجيلية التى نفضل إطالق وصف صوفية أو غنوصية عصر الصناعة عليھا ( ،
إنما ما فعل ببساطة ھو أنه نزع عنھا يھوديتھا ،
ونقاھا من المؤسسية الكھنوتية للمسيحية ) التى بدورھا موروث بدوى يھودى ( ،
ومن سائر الصحراويات التى صبغ مؤسسو الدين الجديد اليسوعية-المجدلية بھا ،
فصاغوا ذلك الكيان الھجين الشائه المسمى بالمسيحية .
ومن ثم فالغرب حين أعاد غربلة تلك القيم  ،وأسس حضارته الحديثة عليھا ،
لم يكن يفعل سوى أن عاد بھا قدر اإلمكان -ربما دون أن يدرى -لجذورھا المصرية القديمة ،
تماما كما كانت ھذه الجذور ھى عينھا األساس الذى بنيت عليه حقبتى الحضارة اليونانية والرومانية .

… إذن ھى مھمة جسيمة تاريخية عظمى وتحتاج لكل أنواع المدفعية الثقيلة
أن يصحح الغرب ذلك الخطأ التاريخى المفزع ،
ويدرك أن ھويته ھى الھوية المصرية خاصة  ،الھوية الحضارية عامة ،
وأنھا بالقطع ليست ما يسمى بالھوية اليھودية-المسيحية !
…

١١٦

١١٧

، اآلن إلى محاولة لربط جميع النقط بعضھا البعض
:  كى نرى إلى أين سيوصلنا، وأبدأ بھذا االقتباس المطول ألول فقرات من خاتمة أو خالصة أحد أكثر كتب الپرفيسور آسمان محورية
Jan Assmann, ‘The Mind of Egypt —History and Meaning in the Time of the Pharaohs’
(1996, English translation 2002)

Conclusion:
Egypt as Trace, Message, and Memory

Around 320 C.E. a Greek historian by the name of Hecataeus traveled to Alexandria, the capital of the
Ptolemaic kingdom, to codify for Ptolemy I a historical past for the newly founded Egyptian state and thus to create
a basis for a Hellenistic-Egyptian pharaohship. Hecataeus’ four-volume work was also designed to edify and
instruct Ptolemy I by providing him with a model of enlightened monarchy. In line with the ecumenical spirit of
Hellenism, Hecataeus set about dismantling the cultural boundaries that had emerged in Egypt as a response to the
Persian and Assyrian empires. The gist of his argument was that the cultures of the world were interrelated, and
that Egypt was the source of them all. It was from Egypt that conquerors and colonizers had set out to the ends of
the earth. Greece itself owed its origins to immigrants from Egypt.
Ptolemy I was doubtless delighted with this historical construct. After all, it was nothing other than the
proclamation of the cultural supremacy of his territory over all other areas of the Hellenistic world, and it provided
him with the legitimization that comes from a return to origins. But above all, Hecataeus made an invaluable
contribution to the construction of cultural continuity. He urged the Ptolemies to see themselves as the inheritors
and bearers forward of this most ancient culture; to this end Egypt, in all its extraordinary temporal length, had to
be made comprehensible to them. The Ptolemies needed to be aware of what they had been called upon to
perpetuate. The Hellenistic project was not a bid to hellenize the east but to find forms of expression in which
indigenous traditions could be made transparent and translatable. Hellenism provided local traditions with a
common idiom that allowed for a newly sophisticated and flexible mode of self-expression. ‘Greek was the
language of communication and tradition. In other words, it served as a vehicle.’ Hellenism set out not so much to
overlay different peoples and cultures, religions and traditions with a uniform varnish of Greek culture as to
provide them with a ‘flexible medium of cultural and religious forms of expression.’ The culture of late antiquity
owes at least as much to the eastern civilizations as to the Greek legacy, and the linguistic, intellectual,
mythological, and iconic forms imported from Greece were not an antithesis or even an alternative to local
traditions. They simply gave those traditions a new voice.
The Egyptians seized on this opportunity with alacrity. Only one generation after Hecataeus, the Egyptian priest
Manetho wrote a history of Egypt that availed itself not only of all accessible Egyptian sources but also of the new
medium of Greek historiography. Greek discourse on Egypt thus gained an entirely new dimension. Unlike
Hecataeus and Herodotus, Manetho was not an outsider looking in, but a native exponent of Egyptian selfrepresentation. Manetho’s history, particularly the king-list, made the Egyptian chronotope transparent to the
Greeks. For the Greeks, Egypt had always been the civilization with the longest memory; it now became
measurable and fathomable.
Without Hellenism, such an encounter between Egypt and Europe by means of a common cultural form of
expression would have been impossible. Thus Hellenism was a decisive cultural phase for Egypt; through
historiography, philosophy, theology, and magic, the influence of Egypt on late antiquity was as great as the
influence of Hellenism on Egypt. Late antiquity also marked Egypt’s entry into the cultural memory of Europe.
If the Egyptian encounter with Hellenism was particularly fertile, the confrontation with Christianity could not
have been more devastating. The demise of Egyptian civilization as a semantic universe was a direct result of the
advent of the redemptive religions. To the very end the unshakable convictions that informed Egyptian theologyespecially in its Greek forms of hermeticism, Neoplatonism, and alchemy-were that man is at home in the world,
that human participation is essential to the divine scheme of sustaining the world, and that the unending task of
reconciling the human and the divine is the true source of worldly coherence and continuity. The longing to be
redeemed from this world instead of being piously incorporated into it was completely alien to Egyptian thought.
The only explanation that suggests itself for the swift success of the redemptive religions of Christianity and
gnosis in Egypt is a sociological one. The world as the home of men and contentment with civilization were and are
semiologies of the elite. By contrast, Christianity and gnosis were able to offer new and fascinating meanings to
those classes that felt increasingly excluded by the priestly, elitist culture of Hellenic Egypt.

،  على يد الپروفيسور سميث١٩١١  مفھوم وحدة الحضارة لم يولد فى، … إذن مبدئيا
، إنما ولد فى اليوم الذى منح فيه كھنة آمون البركة لألسكندر
، ويوم ذھب ھو لوضع توقيعه تحت اسم تحتمس
! ويوم أقنع ھيكاتايوس خليفته پطليموس أنه الوريث الشرعى لكامل الحضارة المصرية
 وورثة مشعلنا حضاريا، … إذن كان اليونانيون يعلمون منذ آالف السنين أنھم أبناؤنا چيينيا
، (  إن أورفيوس أحضر لھم فنون وأفكار ومھارات المصريين-وفى قول أخر ما ھى بأسطورة- ) تقول أسطورتھم
.  ھذا التعريف بنظرية المؤرخ ھيكاتايوس-واألھم لكل العالم- ولنشكر الپروفيسور آسمان من كل القلب أن أحيا من رماد النسيان لنا
،  ليس ’ فلسفة ‘ التاريخ وال ’ روح ‘ التاريخ،  ھو البحث عن ’ معنى ‘ التاريخ، المنھج الذى يتبناه ويطوره الپروفيسور آسمان
. إنما التاريخ كذاكرة دائمة التطور لدى أصحاب التاريخ أنفسھم قبل أى أحد آخر
،  أنظر بتوجس شديد للمناھج المثالية والبنيوية-كأرسطى أصولى مادى متحجر الفكر- أنا
، وكل ما يمكن أن يضع طبقة من ’ المعنى ‘ فوق آخرى
. بحيث نجد أنفسنا فى النھاية محلقين فى عوالم ال صلة لھا بالواقع المادى
،  ليست فقط بديعة ومتعة ال تقارن، لذا أشھد أن كتابات الپروفيسور أسمان
.  وطبعا ال تغادر وال تنسى قط الحقائق المادية الثابتة والراسخة، بل بكل معنى الكلمة رؤية نافذة للتاريخ
، ‘ بعد ذلك يمضى الكاتب فى خالصته ’ للعقل المصرى
، فيسرد كيف تطورت الرؤية األوروپية لمصر على امتداد القرون الثالثة الماضية

١١٨

أى منذ كان الشىء الوحيد فى يد سپينوزا مثال ھو فقط حكى التوراة زائد بعض كتابات المؤرخين القدامى ،
ثم ما الذى استجد بعد أن نطق الحجر على يد تشامپليون .
ثم يمضى لموضوعه األثير وھو أن أفكار التوراة ال جيد فيھا وكله مستقى من مصر القديمة  ،وھنا أحتاج لوقفة .
پروفيسور آسمان  ،يا من تدعونا طوال الوقت للخوض فى العمق ،
لماذا ال تفعل ھذا حين يتعلق األمر بالتوراة ؟
الھدف الذى تملك الجميع  ،بتفنيد الديانات المتجالة عبر البحث عن جذورھا المصرية ،
ھدف نبيل ورائع  ،لكنه يظل قراءة سطحية  ،إن لم تكن مضرة من جانب آخر ،
وأنا اعتبر نفسى أحد ضحاياھا يوم اطلعت فى شبابى المبكر على كتاب فرويد عن موسى ،
وحتى قول فرويد بوضوح أن المحرك األول لليھود ھو الحقد على مصر  ،لم يعفنى من إساءة تمثلى للحصيلة النھائية للكتاب .
بما أن الپروفيسور آسمان يدعونا لقراءة التاريخ عبر استنطاق الفلكلور ،
فال بد لنا أن نستحضر أشھر كتاب حمل كلمة فلكلور فى عنوانه ؛ كتاب السير چيمس فريزر ’ الفلكلور فى العھد القديم ‘ ،
لعله يكون خير معين أو مدقق لبحوثك العظيمة .

طبعا اليھود نقلوا كل شىء تقريبا عن مصر  ،لكن السؤال ھو كيف نقلوه ؟
… سيدى  ،القول بإنھم جاءوا بفكرة اإلله من مصر ،
ليس قتال ألديان التوحيد بقدر ما ھو ببساطة إھانة وتطاول وكذب على مصر ؛
… سيدى  ،حين يجعل أحدھم اإلله يقبل تقدمات الراعى ويرفض تقدمات الزارع ،
فھو ليس بمجرد ناقل  ،إنما بمزور لألشياء بزاوية  ١٨٠درجة ؛
… سيدى  ،التوارة ليست تأثرا بفكر مصر  ،بل انقالب عليه ؛
… سيدى  ،اليھودية ليست نقال للحضارة  ،بل مؤامرة عليھا !
سيدى  ،أنت تخطئ حين ترادف ببساطة كلمتى الغنوصية والمسيحية  ،حتى وإن كان التفريق بينھما صعبا فى األيام األولى .
الغنوصية تضرب جذورا شبه نقية فى العبادة اإليزيسية المصرية  ،بينما المسيحية حافلة بالملوثات اليھودية ،
سيدى  ،صحيح أن كليھما كان يصلح لبسطاء الناس ،
لكن شتان ما بين الفالح المصرى ’ البسيط ‘ الباحث عن الثقافة والمعرفة ) غنوص ( ،
واألقرب باألحرى لمفھوم الطبقة الوسطى المعاصر ،
وما بين العبد الصحراوى الحاقد الھجام المعدم .
سيدى  ،وأنت من ألمانيا  ،وألمانيا بھا بعض أثر من التأرجح الفلسفى نحو القارة ونحو الشرق
بما ال يجعلھا مطابقة بالضبط للفكر األنجلو-ساكسونى الخالص فى تلك الجزيرة المنفصلة ،
دعنى أتجرأ بالقول إن بقايا الفلسفة لنقل الھيجلية المثالية ) وتأدبا ال أقول اإلنسانوية اليسارية ( ،
تجعلك ترفض االعتراف بالحقيقة الچيينية المرة ،
أن البشر نوعان  ،حضاريون وصحراويون  ،بناءون وقطاع طرق  ،كذا وكذا  ،حتى رأسيون وأفقيون  ،كما سبق وأسلفنا مرارا .
سيدى لن يقيم الحضارة على رأسھا من جديد  ،سوى العودة إلى أرسطو ،
أى باألحرى العودة إلى النماذج البيولوچية والثرمودينامية التى أمدتنا بھا أمنا الطبيعة ،
فالخراء الذى يخرج من الكائن الحى لدى ممارسته للحياة  ،ال يمكن أن نعطيه نفس القدسية التى نعطيھا للكائن نفسه ،
والحضارات تنھار ال لسبب إال األنتروپى ؛ إال ألنھا تغرق فى خرائھا  ،إال ألنھا ال تتخلص منه أوال بأوال ؛
تتخلص منه -سيدى -بـ  :اإلبادة !
…

]  ٢٦ﻓﱪاﻳﺮ  : ٢٠١٠اﻟﻴﻮم  ،أﺣﻀﺮ ﱃ ﺻﺪﻳﻖ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺼﺪور  ،ﻫﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺮض اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺪوﱃ
ﻟﻠﻜﺘﺎب  ،ﳛﻤﻞ ﻋﻨﻮان ’ اﳉﺒﺘﺎﻧﺎ —أﺳﻔﺎر اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﺼﺮﻳﺔ ‘  .ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺑﻪ  ،ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ورود اﺳﻢ
ﻣﺎﻧﻴﺘﻮ ) ﻣﺎﻧﻴﺘﻮن ( ﰱ اﻗﺘﺒﺎس دﻛﺘﻮر آﲰﺎن أﻋﻼﻩ  ،ﻛﺄﺣﺪ أﺑﺮز ﻣﺆرﺧﻰ اﳊﻘﺒﺔ اﳍﻴﻠﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮ … إﱁ ،
إﳕﺎ ﻛﻴﻒ وﺻﻞ ﻟﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب أﺻﻼ  .ﻳﺘﺤﺪث اﶈﻘﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻔﻰ  ،وﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﻜﺎﺗﺐ ﳏﱰف  ،ﻋﻦ ﲨﺎﻋﺔ
ﺳﺮﻳﺔ ﺗﻨﺎﻗﻠﺖ ﻧﺺ ’ اﻹﻳﭽﻴﭙﺘﻴﺎﻧﺎ ‘ ) وﻗﺮﻳﻨﻪ اﻵﺧﺮ ’ اﻹﻳﭽﻴﭙﺘﻴﺎﻛﺎ ‘ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﺪث ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮ ﻻ ﻋﻦ
ﻋﻘﻴﺪ ﺎ  ،وﻫﻮ اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺷﻬﺮ واﻷﺿﺨﻢ ﳍﺬا اﻟﻜﺎﻫﻦ-اﳌﻨﻘﻠﺐ-ﻣﺆرﺧﺎ ﻟﻜﻦ ﻏﲑ اﳌﺘﺎح ﻛﻨﺺ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ -اﳉﺒﺘﺎﻧﺎ
واﳉﺒﺘﺎﻛﺎ ﳘﺎ اﻟﻨﻄﻖ اﻟﻘﺒﻄﻰ (  ،ﺗﻨﺎﻗﻠﺘﻪ ﻋﱪ آﻻف اﻟﺴﻨﲔ  ،ﻓﻘﻂ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳊﻔﻆ اﻟﺸﻔﺎﻫﻰ  ،إﱃ أن ﻗﺮر ﻫﻮ
اﻷﻟﻔﻰ -أن ﳜﻮن اﻟﻌﻬﺪ  ،إن ﺟﺎز اﻟﺘﻌﺒﲑ  ،وﻳﻌﻤﻢ اﻟﻨﺺ اﻟﺬى ورﺛﻪ ﻋﻦ راﻫﺐ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﺼﻮرة اﲰﻪ أﺑﻴﺐاﻟﻨﻘﺎدى  ،وﺑﺎت ﳜﺸﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﻴﺎع اﻷﺑﺪى  .وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻳﻔﻴﺾ ﰱ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎﱏ واﻟﺪﻗﺔ اﻟﱴ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﺘﻘﻰ
ﺎ ﺗﻠﻚ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ وﻋﻦ ﻣﺪى ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺼﻮص ودراﺳﺘﻬﺎ … إﱁ .
إذا ﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﳌﺎﺳﻮﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﻫﻰ إﻻ ﺗﻨﺎﻗﻞ ﺣﻜﻤﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻋﱪ ﲨﺎﻋﺎت ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻋﺎﺑﺮة ﻟﻠﻌﻘﺎﺋﺪ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،
ﻓﻠﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﺎﻋﺔ -أو اﻟﱰﺗﻴﺐ  orderﺑﺎﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪى -ﻫﻰ أول وأﻋﺮق ﲨﺎﻋﺔ ﻣﺎﺳﻮﻧﻴﺔ  ،ﻋﻠﻰ وﺟﻪ
اﻷرض  ،ﺣﱴ وإن ﱂ ﺗﺮد ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺎﺳﻮﻧﻴﺔ ﰱ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﶈﻘﻖ وﻻ ﰱ أى ﺟﺰء ﻣﻨﻪ  ،وﺣﱴ ﻟﻮ ﻳﺴﻤﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻗﻂ ﻳﻮﻣﺎ
ﺬا اﻻﺳﻢ !
… وﻣﺎ زاﻟﺖ أﺳﺮار ﻣﺼﺮ ﺗﺘﺤﺪاﻧﺎ أ ﺎ أﻛﱪ ﺑﻜﺜﲑ ﳑﺎ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻌﻪ ﻳﻮﻣﺎ ﺗﺸﺎﻣﭙﻠﻴﻮن وأﺗﺮاﺑﻪ ) ﺑﻔﺮض أن ﻛﺎن
ﻟﺪﻳﻪ أﺗﺮاب  ،وﱂ ﻳﻜﻦ ﺻﺒﻴﺎ ﻣﺘﻮﺣﺪا ( ! [ .
١١٩
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شاھد ھذه اللمحة ) ( http://www.foxnews.com/search-results/m/26720471/new-stonehenge.htm
مع مارك آرونسون  ،أحد مؤلفى الكتاب القادم فى مارس القادم ٢٠١٠
Marc Aronson and Mike Parker Pearson,
)If Stones Could Speak —Unlocking the Secrets of Stonehenge (2010
والكالم عن الحلقة الصخرية  Stonehengeالشھيرة  ،أو فى الواقع األثر األركيولوچى الوحيد الظاھر فى كل الجزر البريطانية ،
وعن اكتشاف أنھا جزء من سلسلة حلقات نيوليثية أخرى أوسع بكثير تم اكتشافھا مؤخرا ولم تعلن رسميا بعد ،
وترجع إلى نحو سنة  ٢٥٠٠ق  .ح  .ش  ) .زمن بناء أھرامات الجيزة  ،أى ليس زمن روما أو الملك آرثر ،
وربما بتقنيات وحجم بناء ليسا أقل كثيرا من األھرامات  ،ال ندرى بالضبط بعد  ،وھذا التعليق من عندى ( .
المھم فى األمر أن الكالم سيقع على مسامعك كما لو أن المتحدث يتكلم ،
ليس فقط عن مدينة كاملة لألحياء وأخرى كاملة للموتى -وھو ما قال ،
إنما عن رحلة مراكب شمس إلى عالم الخلود  ،وعن استقامة شعاع الشمس مع نقطة ما فى يوم معين ما
) طبعا معابد رمسيس الثانى الحقة على ھذا التاريخ ،
لكنه -أى التاريخ المذكور -سابق والحق عما يفترض أنه أمواج من ھجرات ممتدة من مصر للجزر البريطانية ( ،
وأشياء من ھذا القبيل وصفھا بدقة دون أن يعطى أى منھا ھذا الربط بمصر القديمة .
ومرة أخرى  :ال يزال التحقيق مستمرا  ،ألن المؤلف اآلخر مارك پاركر پييرسون ،
وھو األركيولوچى الحقيقى وراء البحث ) آرونسون أقرب لمؤلف محترف لكتب التاريخ ( ،
استقى -حسب التعريف الرسمى للكتاب -اإليحاء عن وظيفة الحلقات الصخرية من صديق له أركيولوچى من مدجشقر ،
وما نثق أنه سيحدث يوما ما  ،فى إطار المزيد من توصيل نقاط الصورة بعضھا البعض  ،ھو التحرى الدقيق لجذور ھذه األفكار ،
وھل التشابه ينتمى آلالف التشابھات الشبيھة فى األنثروپولوچيا والتى تبتدعھا الشعودب القديمة دونما أية صلة مادية بينھا ،

١٢٠

أم أن للھجرة التى جاءت من مصر لھا دور فى حمل ھذه التصورات معھا … إلخ .
…
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م اﻵﺧﺮ ) : ( ١٢٣
 ١٨دﻳﺴﻴﻤﱪ : ٢٠٠٩

يعرض مساء الثالثاء  ٢٢فى ختام پانوراما الفيلم األوروپى فيلم أجورا عن قصة فيلسوفة وعالمة األسكندرية ھيپاتيا .
ربما لن يكون بشعبية فيلم ألمودوڤار ) الفيلم الرئيس للبرنامج -أعاله (  ،لكنه تأكيدا األجدر بالمشاھدة ،
بالذات إن علمنا أن نفوذ الڤاتيكان نجح حتى اللحظة فى منع عرضه فى إيطاليا .

١٢٢
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لموقعنا نقطة ضعف خاصة تجاه ھيپاتيا ألن أحد صفحاته المبكرة للغاية -قبل جميع الصفحات الكبيرة التى تعرفھا-
كان صفحة تذكارية عنھا . http://www.everyscreen.com/archive/views/hypatia.htm
على أنه لألسف  ،بعد أن كان الكالم عن ھيپاتيا رحلة عقلية ممتعة فى العلمانية والعلم والتاريخ والحضارة والجمال ،
أصبح اآلن بعد رواية عزازيل اإلسالمية وضيعة المقاصد ،
كالما ملوثا يثير فى النفس غصة  ،بعد أن أدلى مسلم ھمجى صحراوى الديانة والھوى بدلوه فيه ،
حاشرا أنفه للفصل بين أسياده  ،أسياد الحضارة أسياد الماضى والحاضر والمستقبل  ،بعضھم البعض .
تم تناول ھيپاتيا كثيرا فى األدب والمسرح والفن
) ربما ال يعرف كثيرون أنھا مثال جزء من لوحة رافائيل الشھيرة عن مدرسة أثينا ،
معتقدين أنھا كانت تجسد أرسطو وأفالطون فقط والباقون شخصيات مجھلة
ھى أبرز امرأة فيھا ككل  ،وتجدھا على يسار مقدمة اللوحة بوجه قريب للمونا ليزا ( ،لكن ھذه ستكون المرة األولى التى تتناولھا فيھا السينما  ،بل تكون محورا لفيلم شبه رئيس :
أنجح فيلم إسپانى لسنة  ، ٢٠٠٩وبنجمة إنجليزية عالمية الشھرة ھى ريتشيل ڤايس  ،وبالموجه أليخاندرو أمينابار
) ’ افتح عينيك ‘  ،الذى أعيد أميركيا بتوم كروز ’ سماء ڤانيللية ‘  ’ ،اآلخرون ‘  ’ ،البحر بالداخل ‘ ،
ثم بعده تفرغ خمس سنوات كاملة لھذا الفيلم الجديد ( .
…
) انتظر المراجعة ھنا بعد قليل  ،سابقة بوقت كاف على موعد العرض فيما نعدك ،
كما سوف يضم الحقا المدخل كله لكتاب المسيحية ھى الھرطقة ( .
…
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Not Just a Library:
’!‘All the Knowledge of the World

فى الفيلم من الواضح تماما أن المسيحية ديانة عبيد ؛ لم تجد أتباعا إال منھم  ،والخديعة تكمن -صدق أو ال تصدق -فى كلمة الحرية .
كھنتھا خشنون يلبسون السواد يضربون الناس يلقونھم مجانا فى النار  ،يھزأون منھم ومن علومھم ومن كتبھم ،
الوحيدون الذى يحملون السيوف والخناجر فى مدينة لم تعرف سوى حمل األقالم ولفافات البردى ،
ال يحترمون العلم وال حياة اإلنسان وال أى شىء ،
ذلك ألن ال عقيدة تعلو على ذلك اإلله الذى يفوق جميع اآللھة رغم أن أحدا لم يره من األصل .
كلھم تعلو وجوھھم اللحى الساموية البربرية المشعثة  ،التى لم تعرفھا قط
مصر الحليقة النظيفة التى كانت تستحم بالماء البارد أربعة مرات يوميا
) أولھا عندما تستيقظ بالضرورة فجرا لتحتفل مع حورس بالميالد المقدس الجديد للشمس ( ،
ولم تعرف من اللحى أو حتى من الشعر إال ما ھو زينة مستعارة ،
ولألسف ال يزال كل كھنة األرثوذوكسية عبر العالم متمسكين بھا إلى اليوم ،
كما لو كانوا يسيرون على سنة محمد الجلف رسول العرب .
وال غرابة ھنا أن أتى الفيلم لتلك األدوار تحديدا -وعلى رأسھم كلى البشاعة كيرلس عمود الدين -بممثلين عرب مسلمين !
النتيجة فى كل األحوال  ،أن لم يتحرر أى عبد ،
أو باألحرى تحرر من عبودية أرقى الناس وأشدھم احتراما وعدال ووفرة فى اإلطعام واإللباس وسبل الحياة ،
ليجد نفسه عبدا لحضيض األرض ھوام الصحراء غزاة مصر نھاشى الجلود :
كھنة التوحيد المسيحى األشراس النھمون للسلطة والھيمنة على البشر !
) كنيسة بيشوى  ،أقصد كنيسة القبط األرثوذوكس  ،أصدرت قبل شھور كتابا حاولت به الرد على رواية عزازيل ،
لم تصب فيه للحظة واحدة كبد الجريمة الخفية التى يقصدھا يوسف زيدان ،
أما بالنسبة لھيپاتيا  ،فببساطة جت تكحلھا عمتھا  ،وحاولت نفى صفة السفاح عن كيرلس ،
محاولة إثبات أنه كان مجرد إمعة يحركه كل من ھب ودب ( .
…
بالمثل  ،واضح جيدا فى الفيلم أن المسيحية -على األقل تلك النسخة التى عرفتھا منھا األسكندرية -ديانة صحراء !
مبدئيا  ،ھذه ليست مقولة مستقلة بقدر ما ھى نتيجة تابعة لحقيقة كونھا -أى المسيحية -ديانة عبيد ،
فالمصرى ابن مصر لم يكن عبدا قط يوما ) وال يحب مجرد اقتناء العبيد ( ،
والمصرية بنت مصر لم تكن قط يوما جارية وال عاھرة ) حتى فى العصور التى كانت فيھا سقارة الس ڤيجاس العالم القديم ( ،
فالحرة ال تترخص وكل الصحراويين المولعين باستعباد الناس أو االتجار بھم أو معاملة النساء كبھيمة أو سلعة ،
ھم أصال عبيد دون فى نظر أبناء الحضارة  ،وكلھا حقائق بديھية لم يقدم الفيلم أى ما يوحى بعكسھا أو لعدم فھمه لھا .

١٢٨

طبعا ال يمكن أن يفوت الفيلم ذلك المشھد األكثر كالسية فى تاريخ كل الحضارات ،
وھو إغالق أبواب المدينة فى اللحظة األخيرة قبل اكتساح برابرة الصحراء لھا
) لكن لألسف كانت أسراب الجراد قد بلغت الذروة فى تلك اللحظة ،
ولم تعد إال مسألة وقت قبل أن تتداعى حصون الحضارة أمام ھمجية الدين وطوفان العبيد ،
ومعاول ھوام الرمال الذين ألقت به الصحارى الغربية على األسكندرية -أروع مدن العالم ( .
بل فى الواقع الفيلم ال يكاد يميز بين المسيحية وبين اليھودية ،
وال تشعر بفارق يذكر بين المسيحى واليھودى فيه  ،إال حين يبدأ أحد الفريقين فى إبادة اآلخر ،
لتدرك ساعتھا أن من يجعل من االستحالل واالسترقاق مقدسا دينيا سوف تدور عليه الدوائر يوما ويتجرع من ذات الكأس إن آجال أو
عاجال .
… المسيحية نفسھا تجرعت ذات الكأس على يد اإلسالم  ،كما كفرت الجميع وجدت من يكفرھا ،
وال يزال مسيحيو مصر بالذات يعانون حتى اللحظة  ،عمال بالحكمة اليسوعية القائلة :
من عاش بالتوحيد  ،بالتوحيد سوف يقتل !
إن كال الفريقين يھودا ومسيحيين -بصريا على األقل -فى ذات الكفة تقريبا :
كفة الجھالة والھمجية ومحدودية العلم والمعرفة وازدرائھما ،
وھى زاوية نادرا ما نوه بھا أحد ،
أقصد كون كليھما عقيدة صحراوية من حيث الجذور األصلية جدا لفكرة التوحيد وفكرة إخفاء اإلله فى السماء عن أعين الناس .
ھنا تكمن البشاعة الخاصة جدا لألرثوذوكسية باألخص منھا نسختھا التى غزت األسكندرية وصنعت ما يسمى بالكرازة المرقسية :
أن جاء مؤسسوھا وكھانھا األوائل غزاة لمصر العظيمة من الصحارى المتاخمة لوادى النيل ،
وتحديدا بدو ليبيا الذين أسس كبيرھم ما سمى الحقا بالكرسى المرقسى باألسكندرية ،
على األقل ھى عكس الكاثوليكية التى تفاوت المستوى الثقافى والمصادر العرقية لمؤسسيھا ومنظريھا -العبيد أيضا على أية حال .
) لكن على األقل يظل أرثوذوكس األسكندرية فى مجمل تاريخھم
ال يقارنون بلحظة واحدة من صحراوية وال خواء النسطورية ناھيك عنك استحاللية وھمجية اإلسالم ،
تلك الديانات اآلسيوية التى يبشرنا بھا يوسف زيدان  ،والتى ال تكاد تنطبق عليھا أصال كلمة دين  ،وھنا يلزم التنويه ( .
…
بمناسبة الحرق بالنار  ،موتيڤة شديدة اإلقباض أن تفتتح مقدمة الفيلم -كما ملصقاته -بصورة كوكب األرض يحترق ويلفه الدخان ،
واألكثر إقباضا أن يختتم الفيلم بذات الكوكب أجردا قاحال ميتا ،
وال يفوقھما إقباضا إال لحظات ذلك النضال المستميت لألبطال إلنقاذ أقصى ما يمكن أن تحتضنه الذراعين من لفائف الكتب ،
دون أن يعلم ھؤالء أن
ما سينجو من األسكندرية العظيمة من المسيحية سوف تلتھمه حتما نيران اإلسالم بعد قليل ،
واألسباب كثيرة  :سيكولوچية العبيد التى نخرت روما من الداخل فى طليعتھا ،
إحالل الرھبان محل المھندسين والضباط واحد من أھمھا ،
لكن ليس أقلھا تلك الخالفات التى لن تنتھى حتى يوم القيامة بعد الضھر ،
حول كنه ذلك اإلله التوحيدى الوھمى ساكن السماء  ،وحول تلك الخزعبلة الميتافيزيائية المسماة المسيحية ،
والتى -أى الخالفات الالھوتية -أدت إلى شطر اإلمپراطورية لنصفين ،
فاستطاع ھمج جزيرة البعر الحفاة العراة االستيالء على واحد منھما بسھولة مذھلة ،
وما كان لإلسالم كلى الھمجية أن ينال حظه من الوجود قط ،
لوال أن عبدت له المسيحية الطريق ،
بحقدھا على الحضارة وانتصارھا للعقائد الصحراوية اآلسيوية على حساب العظمة المصرية الرومانية !
…
أو باختصار ھذه كانت إحدى أھم رسالة الفيلم  ،والمذھل أنھا جاءت فى وقتھا المناسب تماما للعالم عامة ولمسيحيى مصر خاصة ،
ألنھم -بينما يدھسون ويطردون اإلسالم من مصر -يمرون ھم أنفسھم بمخاض عسير فى البحث عن الھوية :

ماذا تنتظرون ؟
لقد سيدتم العبيد واستعبدتم السادة ،
أجللتم الدروشة وحططتم البناء والعسكرة ،
أعليتم حقارة التوحيد ورجمتم شموخ الوثنية ،
ھشمتم روما لشظايا والفضل لخزعبالتكم الالھوتية ،
ثم بعد ذلك تتساءلون وتولولون لماذا اجتاحكم اإلسالم فى غمضة عين ،
ووطأكم ودھسكم ونكل بكم أجالف شبه جزيرة البعر لمدى العمر !
…

تقولون إن اإلسالم دين من صنع الشيطان ،
١٢٩

تصنع أنه مرسل من إله السماء كى يبرر للناس الزنا والقتل والنھب … إلخ .
بنفس القدر يمكننا القول إن دين ’ أحبوا أعداءكم ‘
ھو بنفس القدر بالضبط دين من صنع الشيطان  ،تصنع أنه من إله السماء ،
لكنه بالمثل أكذوبة قصد بھا باطل وھو تدمير الحضارة ،
مرحليا بإضعافھا بمعول المسيحية الظالمية ،
وغائيا بتمكين أحط وأشرس نوع من ھوام الصحراء -أى العرب-
من الخروج من جحورھم ألول مرة واالستيالء على ثروات الحضارة .
… ھكذا فقط تتسق أجزاء الصورة :
إنھا -بل كل التاريخ اإلنسانى -حرب واحدة متصلة ؛
حرب إله الصحراء ست على آلھة البناء والنماء والخير ،
اتخذت صورة خطة ممنھجة من ثالث مراحل
لتركيع الحضارة تركيعا كامال ولو إلى حين :
تغيير اسمه -مجرد االسم -من ست إلى يھوه ثم إلى المسيح ثم إلى ﷲ !
…
ال تنسوا أبدا ما ھى الجريمة األساس  ،لكن لألسف يبدو أن عقلكم ال يزال مغيبا حتى اليوم ،
ناصرتم أزھرى بلشقى أفاق اسمه سعد زغلول ،
اشتريم دجله وشرھه للسلطة وبعتم اإلنجليز والملك واألعيان وكل من وما يمكن أن يمثل الحداثة ،
ثم بعد ذلك تتساءلون وتولولون من أين ظھر سليل بنى مرة ابن باغية ليبيا ذلك المدعو عبمعصور ،
كى يصادر أموالكم ويذھب بكل مصر للحضيض .
وتمتد القصة بموقفكم السلبى من الرئيس السادات الذى أعاد مصر لخط الحضارة ولمعسكرھا العالمى ،
وال يبدو أن لفصول خراقة مسيحيى مصر من نھاية !
…
لم يشأ لم يشأ الفيلم اإلغراق فى مشھد رجم وسلخ وسحل ثم حرق ھيپاتيا ،
وكانوا حريصين أن تظل حية عبر كل ھذه الرحلة المضنية ،
علما بأن ما سجله التاريخ مما حدث لجسدھا النحيل من بشاعات ،
يفوق ألف مليون بليون تريليون مرة ما تعرض له فرضا يسوع على أيدى جنود الحضارة الرومان المحترمين والمنضبطين قطعا ،
والذى لم يسجله التاريخ أصال ال لشىء إال لكون صاحبه مجرد يھودى نكرة  ،ومع كل ذلك تلذذ ميل جيبسون بصنع فيلم كامل عنه .
يؤرخ الفيلم فى وضوح حاسم لبداية عصور الظالم ،
بھذا الرحيل البشع لألم التاريخية للعلمانية اإلنسانوية  ،تلك الفيلسوفة الرياضياتية الفلكية والحالمة العظيمة
) التى تجعلك مثاليتھا تشمئز وتغضب لما يتعرض لك عقلك من مھانة واستخفاف ،
حين يقول لك البعض إنه لم يمش على األرض سوى إله واحد اسمه يسوع المسيح ،
بينما الكل يعلم أن أى شاب غنوصى أو راھب بوذى -وغيرھم كثير -أكثر منه تقشفا وخلقا وضبطا للذات ولالنفعال بمراحل ؟ ! ( .
نقول ھذا غير مضطرين فى ذات الوقت أن نكرر لعباد العزازيل -أى األسافل المسلمين -أن المقارنة مع اإلسالم غير واردة أصال ،
وأن ذلك اليوم الشنيع من شھر مارس  ٤١٥ح  .ش  .يظل لحظة استثنائية نسبيا ھى األكثر سوادا فى تاريخ الكنيسة المصرية .
بل نذھب لما ھو أبعد :
إن دم ھيپاتيا لم يرق ھدرا قط كما يبدو للوھلة األولى !
كما تقول كنيسة مصر ھذه نفسھا إن دم الشھداء ال يذھب ھباء قط ،
فدم ھيپاتيا ھو الذى أعطى الكنيسة المرقسية أغلب السمات الفرعونية التى ال تزال حية فيھا إلى اليوم .
والتاريخ الالحق يقول إنھا سرعان ما عادت لتدمغ عقيدتھا بكثير وكثير من خصائص اإليزيسية ،
أى من صوفية شفاعية وثنية متعددة اآللھة -رأسيا وأفقيا -راقية محترمة .
وأنه ما كان قط لتلك الھجمة البربرية الليبية المرقسية الشرسة إال أن تنقرض من مصر ،
لوال أن عادوا ) رغم أنوفھم وھذا بديھى واضح مسجل ومفروغ منه ( ،
فوجدوا فى مريم ) التى لعلھا مصرية بالمناسبة كما سبق وألمحنا ( ،
وجدوا فيھا المفتاح السحرى الذى سيحل كل شىء ويحفظ لھم بعضا من ھيمنتھم على العباد ،
فألھوھا -أى مريم -وخلعوا عليھا ألقابا من قبيل والدة اإلله وأم النور وأمنا العذراء ،
فى استنساخ واضح لشخصية إيزيس أم كل اآللھة وكل البشر ،
وكذا عشرات أخرى من أسماء أمنا إيزيس ذات العشرة آالف اسم ،
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خلدھا -ويا للمفارقة -ذات ذلك الوحش المدعو كيرلس عمود الدين نفسه بشبه تأليھه لمريم
وھى الثانوية جدا فى النصوص اإلنجيلية الذكورية ،
وإال انسلت مصر من مسيحيته البربرية كما لفظت كل األديان الدخيلة الصحراوية قبلھا وبعدھا ،
كل حوائط الكنائس حشدت بأيقونات جميلة تشع قداسة لمريم تحيى تلك الشفاعية الوثنية التى تجرى من المصريين مجرى الدم ،
وتحيى أسطورة إرضاع إيزيس لحورس  ،كلھا عبارة عن مستطيل تعلوه نصف دائرة تماما كنظيرتھا الفرعونية ،
تطويبات مريم نقلت حرفيا عن مثيلتھا إليزيس ،
القداسات التى تصلى للرؤساء والنھر والزروع … إلخ  ،ھى بالحرف أيضا ذات صلوات كھنة آمون ،
وھلم جرا ألف شىء آخر .
ببساطة  ،ھؤالء المصريون كانوا أذكى من أن يشتروا فكرة عبادة إله خفى من فصيلة ’ قالوا له ‘ .
إنھم يرفضون ما سمى بالتوحيد ليس فقط ألنه فكرة نظرية للغاية يستحيل أن يقام عليھا دليل ،
إنما ألنه باألساس فكرة شيطانية شريرة سالبة لحرية اإلنسان .
بالتالى لم تكتف الكنيسة القبطية بأشياء عمومية من قبيل اختراع الرھبنة ،
التى ھى رضوخ لقيم العارفين با الغنوصيين أولئك المتشددين الذين اعتقدوا فى التقشف طريقا للوصول للتالمس مع اإلله ،
أو على نحو أعم كتواصل مع القيم الصوفية لمصر القديمة وعشق التوحد مع الطبيعة وروحھا العليا -دونما تقشف ،
ھذه التى أيضا تجرى من المصريين مجرى الوريد ،
بل ھى أيضا إيھام ضمنى للمصريين أن ھؤالء الورعين يذھبون لنقطة متقدمة فى الصحراء
إنما يفعلون ھذا كى يصدوا عنھم أى ھجوم محتمل لإلله ست -الشيطان !
أيضا اخترعت -أو باألحرى تبنت -الكنيسة األصوام  ،واختاروھا طويلة قاسية ليس فقط رضوخا للعفاف الغنوصى القريب القوى
) أكثر منه للمصرية القديمة التى كانت أصوامھا وجيزة ورمزية لحد كبير ( ،
إنما ألنھا ديانة عبيد ال يعنيھا البناء وال التقنية وال كل تلك االھتمامات الوثنية الدنيوية الكافرة ،
وكل ما تقدمه ھو محاولة إسعاد كل البشر تحت مظلتھا الجديدة الرائعة  :شعار الفقر للجميع !
بل فى الواقع أعادت -أى الكنيسة األرثوذوكسية -أمورا شديدة التفصيلية  ،أبرزھا بال منازع الموالد  ،وتقليد فرعونى صميم
) كلمة مولد نفسھا ال تنطبق بحرفيتھا على أى من أصحاب ’ الموالد ‘ ،
من ’ أمنا ‘ العذراء حتى سيدى المرسى  ،سوى على شخص واحد فقط ھو حورس ( .
أعادوا مع مريم األعياد الفرعونية باليوم والتاريخ وحتى الطقوس  ،فقط بعد وضع الالفتات الجديدة المزورة عليھا .
بالنسبة لھا بالذات خلعوا على شھر كيھك اسمھا وجعلوه صوما فى انتظار الميالد ،
وقد كان شھر احتفال الحزن السنوى الكبير فى مصر القديمة .
فى  ٢٦منه قتل أوزيريس  ،ثم بعث مع ميالد الشھر الجديد طوبة  ،الذى ھو ميالد الفصل -أو الثلث -الثانى للسنة ؛ فصل البعث :
بعث أوزوريس من الموت فى معابد العالم السفلى الجنائزية فى أبيدوس وغيرھا فى الصعيد ،
وبعث حورس فى أحراش الدلتا وليدا من بطن أم اآللھة إيزيس  ،وبعث بشائر الخضرة واإلنبات فى كل أرض مصر .
اختاروا لميالد يسوع يوم  ٢٩كيھك كى يتوسط كل ھذا ،
وللوھلة األولى يبدو تطابق طقوس الصوم والحزن المنتھى بفرح القيامة منطقيا حين استنسخ فى أسبوع اآلالم ،
لكن لماذا الحزن قبل الميالد ؟
اإلجابة ھى سر إيزيس الباتع الذى كان مستحيال للكنيسة العيش دون تقديسھا فى نسختھا المريمية الجديدة ،
أم اإلله  ،وفى ابنھا حورس أو يسوع  ،المولود من غير زرع بشر
) بعد أن أكلت أسماك النيل قضيب ﷲ اآلب وصنعت ھى بقدرتھا اإللھية الخاصة قضيبا
وبمناسبته  ،مما يثير الفضول مالحظة أن من األلقاب الكثيرة جدا تلك التى خلعھا كيرلس الكبير على مريم  ،لقب قضيب اإليمان !وبالمناسبة أيضا  ،كيرلس أو سيريل ھذه تعنى سيريانى  ،ويا لعارك يا مصر لو صح األمر ! ( ،وعامة تقديس إيزيس فى كل صغيرة أو كبيرة ممكنة ،
حيث -كما تعلم -ال يوجد فى المسيحية شىء لم يؤخذ من مصر القديمة
) طوفان كتب دى  .إم ميردوك الشھيرة بآتشاريا إس  TruthBeKnown.comھذا العام بالذات  ،أو فيلم بيلل مآھر العام الماضى ،
تذھب ألمور بعيدة جدا وشديدة الحرفية والتفصيلية فى ھذا الصدد  ،ربما لم يمنعھم حماسھم فيھا من السقوط فى أخطاء .
ولو شئت أزكى لك فيلما ناجحا على اليوتيوب
، YouTube - Christianity is a Egyptian Myth - Horus, Isis, Mary, Jesus, God, Osiris
ليس ألنه خالى مائة بالمائة من األخطاء -وإن أمكن وصفه عامة باالجتھاد والتدقيق ،
وطبعا ھو فوق المتوسط العام ألفالم اإلنترنيت بكثير-
إنما على األقل ألنه فى دقائق معدودات سيضعك فى جو ذلك الطوفان من الدراسات الغنوصية-اإليزيسية ،
التى تجتاح الفكر اإلنسانى وتصححه بقوة منذ بداية األلفية الثالثة .
… على أنه بالنسبة لى شخصيا ربما يكفينى أن أكون قد وجدت فى مولد أو مھرجان أو عيد كيھك الحزين ذاك ،
بداية المفتاح لحل لغز قديم طالما أرقنى  ،ھو ذلك الحزن العنيف العميق الطويل والمؤلم المصاحب للموت فى الصعيد ( .
…
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أخيرا وليس آخرا :
كان تمسك الكنيسة القبطية باللغة القبطية ھو وحده الذى جعل
فى إمكاننا أن نتعرف مثال على نطق اللغات المصرية القديمة السابقة عليھا
) معرفة التلميذ الفرنسى الصغير چان-فرانسوا تشامپليون بالقبطية ،
ھى التى أھلته لقھر أعتى عقول العالم مجتمعين  ،فى فك رموز حجر رشيد ( ،
أو بالمثل ال تزال فى ألحانھا الطقسية تعيش موسيقانا المصرية القديمة حية إلى اليوم .
وھلم جرا من األشياء التى ما كان يمكن أن تتحقق لو أن أدرك قتلة ھيپاتيا
أن المصريين اكثر إدراكا منھم لمقولة ال تخافوا ممن يقتلون الجسد .
أولئك األشرار لم يستطعوا قط قتل الروح المصرية ،
وھيپاتيا ومن خلفھا كل شعب مصر العظيم أثبتوا لھذه الكنيسة الدخيلة الخائنة
أنھا ليست على ما توھمته لوھلة فى نفسھا وفى إلھھا من جبروت !
…
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المھم  ،من حقنا بداھة فى كل األحوال اعتباره ھذه كلھا مسوخا للجمال األصلى ولالتساق الفلسفى والروحى لإليزيسية األم ،
أو لوريثتھا ) الغنوصية المجدلية (  ،التى لألسف جاءت تكحلھا ) تصوب عبادة الشيطان المسماة باليھودية ( ،
فعمتھا ) أى طرحت خبز البنين للكالب ؛ حولت اليھودية وإلھھا المجرم لديانة عالمية طاغوتية اسمھا المسيحية ،
التى فى أفضل توصيف ممكن لھا ھى أول ديانة ھجين بين الرعاة والزراع ( !
… أيضا ربما أحتاج بعض الوقت للجزم ھل يوم قتل ھيپاتيا  ٤١٥ح  .ش  ، .ھو اللحظة األھم للتأريخ لبداية عصور الظالم ،
أم سنظل نستمسك بالرأى التقليدى بالتأريخ لھا بإلغاء األلعاب األوليمپية فى  ٣٩٣ح  .ش .
رغم جسامة إلغاء الدورات األوليمپية فإن شيئا ال يفوق بشاعة ظالمية اإلجرام الوحشى الذى تعرضت له ھيپاتيا .
اإلجابة ربما لن ترتبط بحجم الجرم نفسه  ،بقدر ما سترتبط بھل كانت األسكندرية أھم من أثينا فى تلك اللحظة ،
وبھذا المعيار فإن اعتناق أول إمپراطور فى روما للمسيحية ھو اللحظة األشد حسما بال جدال .
أو لعلى أميل فى خاتمة المطاف لنظرية سھم كيوپيد العامة أن كل األشياء -بحلوھا ومرھا -تبدأ من مصر ؛
دائما أبدا أرض الشطحات األولى والقصوى ! overshoots
) بمناسبة الجسد النحيل الذى لم نره يرجم ويسلخ ويسحل ويحرق ،
ھزأت بينى وبين نفسى حين قيل إن ريتشيل ڤايس سوف تمثل ھيپاتيا -بل أول ھيپاتيا سينمائية ،
وقلت أترى مؤھلھا الوحيد لذلك ھو ظھورھا فى أفالم ’ المومياء ‘ ،
أما اليوم فال يكاد يستطيع المرء أن يتخيل أحدا غيرھا للشخصية ! ( .
…
فى جميع األحوال لعله مما يرضى عزتنا المصرية كثيرا أن نعلم أننا كنا آخر نقطة على وجه األرض استسلمت للظالمية المسيحية ،
وأن چنرال الوقفة األخيرة ضد اجتياح عصور الظالم والتخلف كان بطلتنا النجيبة الجسورة ابنتنا المحبوبة المخلصة ھيپاتيا !
…
أو لعلى أتقمص العظمة المصرية أكثر وأكثر  ،فأقول ھل ھناك شىء أصال اسمه عصور ظالم ؟
من ھذا الذى يستطيع إطفاء نور الشمس ؟
فى العام التالى مباشرة لدك وجزر وتشفية وشى ھيپاتيا ،
كان ابننا اإلنجليزى النجيب پيالجيوس يكتب ’ عن اإلرادة الحرة ‘ ويرتحل إلينا فى مصر ليخبرنا شيئا محوريا ربما فات علينا :

إن ھيپاتيا ال تموت !
…
فى مرحلة مبكرة من الفيلم نرى تلميذا لھيپاتيا يقول صراحة لزميل مسيحى  ،عبارة عبقرية الداللة وال خالصة أفضل منھا
للصراع األزلى-األبدى بين دين األخضر -دين الحياة والحب -دين أوزيريس  ،ودين األصفر -دين الموت والحقد -دين ست :
’ فلتذھبوا أيھا المسيحيون للصحراء  ،فھناك لن يھين أحد إلھكم ! ‘
) بالمناسبة  ،رواية سھم كيوپيد قالت شيئا مشابھا لكن على نحو أصلف تجسيدا :
ذھبت بنصف مليون من األعراب ممن يحملون بطاقة ھوية مصرية إلى الصحراء  ،حيث أوحت بأنھم سيموتون إن آجال أو عاجال ( .
…
انتقاداتى للفيلم ھى بعض تسلل غير واعى منه لبعض المؤثرات أو األكاذيب المسيحية إليه ،
مما أصال تسلل لھا من اليھودية وال يمت لحضارتنا النھرية بصلة :
 -١ھيپاتيا تعتبر دم حيضھا مؤشرا لعدم التناغم  ،وھى فكرة يھودية آسيوية  ،فالحيض فى األصل دم مقدس عندنا ،
وخالل الحيض المرأة مقدسة ألنھا تمارس أھم فعل يميز اآللھة وھو الخلق  ،أما اليھود فجلوه وجعلوھا نجاسة  ،ويا للعار !
 -٢فكرة أن اآللھة تحمى البشر التى نسمعھا على لسان كھنة السيراپيوم وغيرھم ،
أيضا فكرة صحراوية ال تمت لسمو الوثنية فى شىء .
لم يجسد فكرة اإلله-الفتوة أحد أروع من نجيب محفوظ  ،أما فى مصر واليونان وروما ،
فاآللھة ليسوا بحال فتوات  ،إنما ھم دائما تجسيدات لقيم عليا معينة ،
ودع جانبا أنھا حتى فى ھذه ليسوا الكلمة األخيرة  ،بل األبواب مفتوحة طوال الوقت للبشر للتفوق عليھم .
أما جبروتھم -إن وجد  ،وفى حالة مصر بالذات -فھو ال يعدو تجسيد جبروت الطبيعة ،
وال أريد أن أذھب بعيدا وأقول إنه يقارب جدا مفھوم الحتمية الطبيعية
الذى كثيرا ما نستخدمھا فى موقعنا للداللة على أن أمنا الطبيعة -اإلله الحق -تشتغل لصالح الخير والتطور ،
وفى أحلك لحظات سطوة الشر والتخلف  ،ال بد وأن يعود التقدم أعلى وأعلى بعد قليل .
…

١٣٥

١٣٦

١٣٧

أما أروع األشياء الصغيرة فھى تكاد ال تحصى فى المقابل  ،ومنھا :
 ’ -١بماذا تؤمنين إذن ؟ ‘  ’ ،بالفلسفة ! ‘ ؛
ھكذا عرفت ھيپاتيا الغنوصية بكلمة ) الكلمة التى ستجدھا أمامھا فى جميع القواميس  :المعرفة ( .
ألفيات كاملة اغرقناھا المسيحية فيھا فى الجدل العقيم حول الخالص باإليمان أم بالصنائع ،
ثم مع عضر النھضة عادت لتبرز من جديد الفلسفة أو المعرفة أو الغنوصية أو األفالطونية الجديدة ،
أو أيا ما كانت تسمية ذلك الطيف العريض من الفلسفات التى كانت سمت الفكر والثقافة فى أعلى لحظات المجد الرومانى ،
والتى كانت ككل تجمع على إعالء قيم التربية والتعليم والفكر واإلنسان .
) ربما نحن اآلن على وشك الولوج للعصر التالى :
عصر عودة المسيح الحقيقى المخلص -أرسطو -للقضاء على كل أباطيل النبى الكذاب -أفالطون ،
التى ضللت البشرية كل ھذه األلفيات  ،ومن ثم إعادة كل األشياء ألصلھا الصحيح  :المادة !
… ومواجھتنا بالحقيقة المرة التى حاولنا االلتفاف حولھا كل ھذه العصور :
أن ال خالص أصال  ،ال خالص بأى شىء  ،ألن كل شىء مبرمج سلفا فى الچيينات !
المذھل أننا ساعتھا لن نكون بعيدين جدا عن واحدة من تعاليم يسوع الغنوصى نجع الحمادى ،
تلك التى صاغتھا مقولته رقم  ٧٠فى إنجيل توما  ،الصياغة األكثر تحديدا من الخالص بالمعرفة :
الخالص بالمرآة  ،الخالص باكتشاف الذات  ،أو بصيغة أكثر عصرية الخالص بالچيينات :
If you bring forth what is within you, what you have will save you.
. ( If you do not have that within you, what you do not have within you [will] kill you.
 -٢ربط الفيلم الرمزى المفعم ما بين تحطم مفھوم الدائرة كرمز للكمال ) واكتشاف أن الكواكب تدور فى مسارات بيضاوية ( ،
وبين دخول المسيحية للصورة ،
أى فقدان العالم القديم النقى السامى لكماله بظھور تلك الملوثات الصحراوية الھمجية  ،كالتوحيد وما استتبعه .
 -٣التصوير من أعلى يعطى مصداقية عالية للقيم اإلنتاجية للفيلم ،
لكن ال شىء منه يضاھى اللقطة التى ترتفع فيھا الكاميرا لتحول الرھبان إلى ما يشبه أسراب من
حشرة القراد السوداء المستديرة الصغيرة المتوحشة سريعة الحركة التى تتصادم معا بعصبية فى جميع االتجاھات !
 -٤مشھد ھيپاتيا تستحم عارية أمام عبدھا اليافع المغرم أو غيره .
طبعا نحن كثيرا ما استخدمنا فى موقعنا عبارة ’ لقد خلقنا الرب عرايا وعلمنا األنبياء الخجل ‘
، http://www.everyscreen.com/views/sex.htm
لكن ھا ھو ’ آجورا ‘ يزيدنا من الوعى بيتا  ،وربما ألنه يدور فى خضم واحدة من أشرس الحروب الدينية فى التاريخ ،
فإنه يوحى لنا -بقصد أو بدون -بلحظة تنوير عظيمة أخرى :
ھل تعرفون اآلن ما ھو مصدر عبارتى التوراة والكرھان الكريه عن آدم وحواء ’ وعلما أنھما عريانان ‘  ،و’ بدت لھما سوءتھما ‘ ؟
إنه استغراب تلك الحيوانات الصحراوية من رؤيتھم النساء عاريات فى مصر القديمة ،
دون أن يفكر أى من الرجال المحيطين بھن فى افتراسھن فى لمح البصر  ،كما يحدث طوال الوقت عندھم ،
فأخذوا طھارة وعفة وسمو مصر القديمة  ،مبدئيا أسموھا الفردوس والجنة ،
ثم -بطريقة مرض اإلسقاط النفسى المزمن عندھم -نكلوا بھا فى الصفحة التالية ومسخوھا شرا وعفونة وبھيمية كعادتھم !
… من نافلة القول إنه فى جميع التصاوير الفرعونية مالبس اإللھات -قبل البشر العاديات-
كلھا شفاف يظھر كل شىء ال سيما السرة وحلمتى الثدى .
وأعاله صور لنقوشات إليزيس على معبد فيلة  ،وتمثال البنة رمسيس الثانى شخصيا  ’ ،الملكة البيضاء ‘ ميريت آمون .
واألسطورة تقول إن يوليوس قيصر فوجئ بكليوپاترا -الفرعون األخير-
تتجلى له عارية تماما وسط كامل الحاشية فى قصة السجادة الشھيرة .
وھناك ما ھو أجرأ وأجرأ  ،ومنه على سبيل المثال نقش تخطيطى لحتشبسوت فى وضع الجماع الخلفى فى معبدھا
أيضا قبل أن يشوه الذكوريون أتباع ديانات التوحيد نظرتنا للجنس ويأتوننا بوضعھم األمامى الشاذ المعروف ،الذى يحرم المرأة من حق المتعة  ،وقد أورثتھا أمنا الطبيعة -باعتبار ھذه المرأة إحدى الثدييات-
بقعة اللذة فى مكان معين ال يشبعه إال الجماع من الخلف -للمزيد انظر رواية سھم كيوپيد .
…
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Not Just a Library:
!‘All the Knowledge of the World,’ and Even More

العنوان ) أجورا  -الساحة الشعبية ( ھو الرمز الكبير للحرية الرومانية
) ومن ثم المصرية  ،ھذه األخيرة التى حرص أمينابار ومصمم إنتاجه جاى ھيندريكس داياس رائعى التدقيق ،
حرصا على نحو ملفت -وربما مفرط -على إبرازھا فى أسكندرية اللحظات األخيرة لنھاية القرن الرابع ،
ونھاية الحضارة كما عرفھا العالم القديم ( ،
رمز الحرية التى قتلتھا العقيدة الجديدة المتخلفة ،
التى تختزل كل اآللھة فى إله واحد وتصمم على مصادرة حق اإلنسان الطبيعى فى خلق أو اختيار إلھه .
بل ويقرر الفيلم أن مصر -بعراقتھا ومكتبتھا وعلمائھا وتراثھا التحررى الفرعونى … إلخ-
كانت آخر معقل فى اإلمپراطورية صمد فى وجه اكتساح ھذه الھمجية الصاعدة .
ھيپاتيا أمينابار تقف وسط ھذا الصراع المنذر بالدموية موقفا أقرب للحياد ؛ نصير للحرية ال أكثر وال أقل ،
مستعدة لتقبل أى فكر  ،على أنه -بكل أسف -تكمن ھنا تراچيدية شخصيتھا :
دافعت عن الحرية وعن التسامح  ،إلى أن دفعت حياتھا ثمنا لھا فى ميتة ھائلة البشاعة !
ما حدث أنھا لم تر الخطر الكامن بنيويا فى عقيدة تبشر باإلله الواحد ،
وأنھا بالتالى سوف تكفر جميع اآلخرين وتسحلھم فى الشوارع ،
وبالمثل لم تر الجذور الطبقية ) العبيد ( وال العرقية ) الرعاة (
التى جاءت منھا ھذه العقيدة اإلجرامية قبل وقت أطول بكثير من مجرد أربعة قرون .
…
إن الكالم عن الوثنية الشفافة فى مقابل اللھوات الخفيات شىء ،
وعن التوحيد فى مقابل التعديد شىء آخر  ،فھو قصة أسوأ وأضل سبيال بمراحل ويطول شرحھا .
الواقع عبر التاريخ يقول لنا بحسم إنه كلما زاد عدد اآللھة كلما كانت أكثر نزوعا للخير
) على األقل بحكم آليات السوق الحرة فى بازار األديان آنذاك ( ،
لكن حين بدأت تتقلص إلى أن صارت واحدا  ،وصل األمر بآخرھا -إله اإلسالم -إلى المحطة األخيرة المنطقية لمفھوم التوحيد :
أن دمج فى داخل اإلله خصائص الشيطان نفسه !
طبعا أنا قد أتفھم مشروعية السؤال ھل للكون خالق أم ال ،
لكن فكرة التوحيد تثير جنونى  ،الستحالة إثباتھا من األساس  ،ثم ماذا يفرق معكم أصال إن كان الخالق واحدا أم مليون ؟
… بخالف قحل الصحراء الذى فى الواقع ال يحتاج إلله أصال لخلقه ،
ومن ثم افتقادھم للفكر الدينى أصال أللفيات كاملة حيث لم تواجھھم ذات األسئلة الفلسفية الثرية التى طرحتھا حياة المدن واألنھار ،
وبخالف أن من األصل لم يكن لغز الخلق تساؤال محوريا فى الدين المصرى القديم ،
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ولم يكن آلتوم الرب الخالق أھمية تذكر فى منظومة اآللھة ،
لسبب بسيط أن المصرى يمارس الخلق طوال النھار وال يرى فيه عقدة كبرى ،
كما ابن الصحراء الذين لم يمارسه قط وفقط ينظر طوال الوقت للصروح الضخمة ويسأل كيف بحق الجحيم يحدث خلق األشياء ،
بخالف ھذه وتلك فإن التفسير الوحيد للتوحيد ھو ما يلى :
إنھا العقلية الشمولية الشرقية التى ترى فى حرية الفرد ألد عدو لوحدة القبيلة وأخطر خطر على سيطرة شيخھا .
… أما جعل إله التوحيد خفيا ساكنا للسموات العلى فھى قصة ثالثة  ،وكما قلت مرارا فاإلجابة الوحيدة التى وجدتھا فيھا :
أن يتاح ألى أفاق أن يخرج على الناس ليقول إنه قد سمع صوتا من السماء  ،وھا أنذا رسول ونبى فاعبدونى !
…
بھذا نقول :
الفيلم رؤية ناضجة جاءت فى اللحظة المناسبة ) لحظة المواجھة العالمية الحالية ضد ديانة الرعاة الھجامة الغائية  :اإلسالم ( ؛
فيلم يطرح كل األسئلة الكبرى دفعة واحدة :
سؤال المعرفة ؛ ھى الطريق الوحيدة لمعرفة الغايات العليا فى ھذا الكون -إن وجدت أو مھما طال البحث عنھا .
سؤال الحرية ؛ الدين -إن كان لنا من دين -فھو للحرية وليس الحتياجنا لقانون عقوبات .
سؤال الفردية ؛ السعى للمعرفة سعى فردى يرفض كل إمالء فوقى من سلطة شمولية أيا ما كان اسمھا .
سؤال األنتروپى ؛ يوم نسمح للعبيد بفرض رؤيتھم الدونية الحقود تضمحل وتسقط الحضارات وتبدأ عصور الظالم
) كلمة ظالم طالما كانت مرادفا فى القديم لكلمة الجھل  ،والنور مرادفا للعلم ،
لكن السامويين التوراتيين ھم من شيطنوا الحية إلھة المعرفة ( .
سؤال تعريف الخير والشر  ،وما ھى األسس التى يجب أن نميز بھا بينھما فى بازار الميثولوچيات .
لقد كانت ھيپاتيا الوقفة األخيرة فى العالم القديم من أجل كل قيم الحرية والمعرفة المصرية الغنوصية القديمة ،
وبخسارتنا لمعركة ھيپاتيا سقط كل جمال الماضى ودخلنا فى عصور الظالم الدامس ،
وھنا يعطينا الفيلم أھم دروسه إطالقا أال وھو الخيط الرفيع بين الحياة واالنتحار ،
ذلك قبل أن نكرر ذات غلطة العلمانية اإلنسانوية الھيپاتية ) أن سيسيطر ظالم اإلسالم ھذه المرة على الحضارة المعاصرة ( .
الفيلم رسالة كاسحة جاءت فى لحظة مفصلية من تاريخ الحضارة ،
لحظة الھبة األوروپية الكبرى لتطھير أرضھا من اإلسالم والمسلمين ،
تقول إنه قبل أن نعطى الحرية ألية فرقة من الناس يجب أن نعرف أوال ما ھو موقفھم ھم أنفسھم من الحرية ،
وقبل أن نسمح ألية عقيدة بالتواجد يجب أن نتحرى أصال عن محتواھا بل عن جذورھا العرقية والطبقية ،

ذلك أن األجورا المعاصرة المفتوحة اآلن على مصراعيھا على نحو غير مسبوق
تلك التى يسمونھا الديموقراطية والتنوع الثقافى والتعايش وحقوق اإلنسان وھلم جرا ،أو التى يسمونھا المواطنة ومعظم من باتوا ينعمون بھا ليسوا من أبناء الوطن أصال ،
ھى -مجتمعة أو منفردة -وصفتنا المؤكدة لالنتحار !
…

١٤٢

ھامش بتاريخ  ١٧يونيو  ٢٠١٠على مدخل عن
’ نجاسة الپاپا المعظم آڤا شنكوتى الثالث پاپا اإلسالم وبطريرك الكرازة البنغازية ‘ ،
بمناسبة المتابعة المطولة لصدامه مع القضاء المصرى بخصوص الزواج الثانى لألقباط ،
والطالق وشخصية الشنكوتى االسترقاقية االستحاللية العربانجية المتأسلمة موضوعان كبيران
يمكن الرجوع لھما على موقع  ، EveryScreen.comلكن ما يخص منھما ھذا الكتاب ھو الجزئية التالية :

رأى چورچ حبيب بباوى ) العابر جدا ( فى الغنوصية :

!Oh, Those Bedouins

!…and This (Essentially) Gnostic
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دكتور بباوى شخص جدير باالحترام  ،وھو بال شك يمثل أفضل ما يمكن تخيل األرثوذوكسية عليه .
وعامة آراؤه السياسية مقبولة فى مجملھا ،
وھو منصف للرئيس السادات بدرجة كبيرة أھمھا أنه لم يضعه فى خانة واحدة مع اإلسالميين ،
وإن لم يتفھم له أن الشيوعية كانت وال زالت أخطر من اإلسالم  ،وھو كالم لنا يطول
. http://everyscreen.com/views/yourview.htm#SadatInSearchOfIdentity
كذا لن نستطرد فى استحسانه ’ للعقد االجتماعى ‘ العبمعصورى
متناسيا أن عبمعصور ’ العادل ‘ ھذا نھب وسلب ثروات بمئات الماليين جلھا من غير مسلمين .
… فى اإلجمال كالمه متقدم جدا بالنسبة ألغلب المسيحيين المصريين  ،وقطھا لكل من له موقع كنسى الھوتى رسمى ،
لذا فالشىء الوحيد الذى يستوجب المعارضة الجدية فى تقديرى لآلراء الواردة فى تسجيالته األخيرة
) باألخص ’ رسالة إلى البطريرك القادم ‘ -أكتوبر ٢٠٠٩
، ( http://www.coptology.com/video/Massge_to_the_pop/Message_to_the_Pope.flv
ھو رأيه ) العابر جدا ( فى الغنوصية :
أوال ومبدئيا  :كلمة ’ عابر جدا ‘ ھذه فى حد ذاتھا  .فالمسيحيون يتعمدون اإلشارة بإيجاز غريب للغنوصية .
وكل ما يقولونه إنھا ذلك التقشف الزائد غير العملى  ،ثم ال يضيفون شيئا ،
ذلك أن كل الھم عندھم أن ينفر منھا السامع وال يفكر فى االستزادة من التعرف عليھا .
ثانيا  :من عجب أن يدعونا بباوى إلحياء كتابات النساك ) الذين اسمھم نساك (  ،ثم يعيب على الغنوصية تقشفھا ؟ !
ثالثا  :تصوير الغنوصية كأنھا تقشف زائد ال أكثر ھو اختزال لھا يصل لحد التحقير ،
لكن األسوأ منه أنه تضليل  ،وتقديرى أن الغنوصية ھى الرعب الحقيقى الذى يخشى كھان المسيحية أن يطلع عليه المسيحيون
) قد قمت بھذه التجربة بنفسى على بعض مواقع الدردشة على اإلنترنيت ،
بالذات تلك التى تقوم إطالع المسلمين على اإلسالم وعلى المسيحية ،
واثقين أنه بمجرد معرفة حقيقة كليھما سيترك دين القتل والنكاح ويلتحق بدين أحبوا أعداءكم .
تلك الدردشة شىء لم أفعله من قبل قط تقريبا  ،وقمت به لبعض أغراض بحثية محددة  ،وربما أعمم النتائج قريبا ( .
وتفسيرى لذلك الرعب أن ما تراھن عليه المسيحية من أنھا دين المثل النبيلة العليا ،
سيتضح زيفه عندما يكتشف الباحث أن كان ثمة ما ھو أنبل منه يوما ،
وربما يرجع أيضا لدين ’ الوثنيين ‘ الصرحاء فى مصر القديمة ليذھل بأنه كان أرفع وأنبل الكل .
رابعا  :من نافلة القول إن الغنوصية ال تدور حول التقشف إنما حول المعرفة ) من ھنا اسمھا ( ،
وھى ال تجبر أحدا على التقشف إنما ترى أن علوم الدنيا -الحظ الدنيا ،
أى الفلك والطب والفلسفة وھلم جرا -تحتاج إلى االنقطاع والتفرغ واإلخالص .
وتقانيا ھم ليسوا فى ھذا حتى أفالطونيين حصرا ) من تسمياتھم المعروفة والمحببة للكثيرين األفالطونيون الجدد ( ،
إنما ھم النقيض أيضا أى ماديين أرسطيين  ،إذ بمعايير واقع عصره كان أرسطو ال يحترم المرأة وال الزواج كثيرا .
خامسا  :الغنوصية  ،ھذه التى يعاملونھا باستخفاف ،
كانت ببساطة البوتقة العريضة التى تجمع كل علماء العالم القديم ،
سواء فى األسكندرية أو أثينا أو أو روما أى مكان يھتم بالعلوم الطبيعية والفلسفة .
ومن ھنا يأتى التسخيف المتعمد لھا  ،ألنه ببساطة تعمية مقصودة عن الحقيقة الكبرى المضادة أن
المسيحية قد حاربت كل تلك الفلسفات والعلوم الطبيعية حتى أرخت عصور ظالمھا الدامس على كل العالم .
سادسا  :الغنوصية التى يختزلونھا فى كلمة واحدة ) تقشف ( ھى بحر واسع للغاية ،
ومدارس ال تكاد تحصى دامت ألكثر من خمسة قرون منھا قرن على األقل قبل يسوع ،
وھى عريضة ومتنوعة تتراوح ما بين نصوص ال يعنيھا الدين وال تعترف به أصال ،
حتى نصوص صوفية مغرقة لعل أشھرھا األناجيل الغنوصية ،
وھى -كما ھو واضح -متعلقة أساسا بشخصية يسوع الذى تصادف أن كان أيضا محورا للمسيحية .
سابعا  :يقول بباوى إن الغنوصية انقرضت ألنھا حرمت الزواج  .ھذا أيضا عدم فھم  ،فرھبان البوذية
) ربما أكثر من يستحق من المعاصرين لقب ورثة الغنوصية ،
جنبا إلى جنب مع الماسونيين وھذا برھان آخر على مدى عرض وتنوع القماشة ( ،
ال يتزوجون ومنقطعون عن الدنيا  ،لكن البوذية لم تمت إنما يتبعھا الباليين
) واألدھى أن ھذه الباليين ال يسھل لھا رؤية أى كاھن أصال ! ( .
فليس معنى أن توجد جماعة تدعو لحب العلم لدرجة التفرغ  ،أنھا نفسھا التى سيتوجب عليھا اإلنجاب الجسدى لكل العلماء ،
وواضح أن مصدر الخلط ھو عقدة تصور الغنوصية كمجرد دين معادى للمسيحية وھرطقة .
نعم  ،ھى معادية للمسيحية فى نسختھا الكنائسية المؤسسية  ،وكانت أكبر عثرة فى طريقھا ،
وھى المجد الفكرى القديم الذى كان على المسيحية القضاء عليه ،
لكنھا قطعا ليست دينا بتصوراتكم أنتم للدين التى يغلب عليھا الفكر الكھنوتى اليھودى واإلسالمى ،
إنما -والمضاھاة  analogyال تزال مع البوذية -ھى أسلوب حياة ،
أو بالمضاھاة حتى مع وصف العھد الجديد نفسه لليسوعيين األوائل ’ أتباع الطريق ‘ .
وثامنا وأخيرا  :وھو الصدمة التى احتفظنا بھا للنھاية للدكتور بباوى :
الغنوصيون لم ينقرضوا ألنھم حرموا على أنفسھم الزواج كما تقول  ،إنما ألن المسيحية أبادتھم بالمعنى المادى الحرفى للكلمة .
والوحيد الذى تقول إنه صاحب أكبر جھد بحثى فى تاريخ األرثوذوكسية باستثناء األب متى المسكين  ،وھو كيرلس الكبير ،
قد حرص على قتلھم فردا فردا  ،إلى أن تأكد من ذلك بأن قضى بنفسه على آخر من تبقى منھم إطالقا  :ھيپاتيا العظيمة !
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…
على أية حال أدين باعتراف لدكتور بباوى :
ألول مرة أسمع أحدا يتحدث عن األرثوذوكسية السكندرية ككنيسة وكتابات وتعاليم ورجال بالغى الروحانية والرھافة والرقة ،
ويقدم لنا األرثوذوكسية كشىء جميل
) تخيل ! األرثوذوكسية شىء جميل ؟ !
من يصدق -عزيزى القارئ -أننا عشنا إلى اليوم الذى نسمع فيه أحدھم يصف األرثوذوكسية بالجمال ؟ ! ( ،
يقدمھا كاإليمان األشد صوفية واألرقى حتى مما نعرفه من
روحانية إنجيليى ما بعد عصر اإلصالح ممن ظھروا فى مناجم بريطانيا ومزارع أميركا .
رغم مآسى البطش األثناسيوسى-الكيرلسى الشھيرة والفادحة  ،سوف أشعر بالفرح لثبوت أن كالمك حقيقى ،
وأن يسود التيار الذى تمثله أنت ومدرسة األب متى المسكين بعد رحيل الطاغوت الشنكوتجى
) الذى طبعا أعجبنى للغاية وصفك شديد الجرأة واألھم شديد التحديد له باآلريوسية والنسطورية باالسمين ،
وآخذه منك ألھديه ليوسف زيدان الذى سيطير فرحا بال شك
الكتشافه مدى تغلغل ’ الالھوت العربى ‘ فى عقل الكنيسة الشنكوتية-البيشوية ( .
والسعادة مصدرھا أن ھذه ستكون عودة لليسوعية-المجدلية التى ھى فى قول آخر مصر القديمة الشھيرة باسم فجر الضمير ،
وساعتھا سيكون كالمك سند جديد لكالمى ) فى ھذا الكتاب ( ،
أن كنيسة بنيت على أرض مصر  ،ولو بواسطة ھمج أتوا من ليبيا وسوريا ،
ال بد وأنھا -شاءت أم أبت -قد تأثرت كثيرا بالسمو المصرى القديم ،
وسند أكبر لحربنا الكبيرة لتطھير مصر من األقلية العربية ،
التى عكفت قرونا على محو ھويتھا الفرعونية األصلية وتخريبھا ماديا وفكريا وروحيا قدر ما تستطيع
) وبقدر غير قليل من الدعم من المسيحية األرثوذوكسية المؤسسية شبه الصحراوية ( .
…
فقط أرجو منك ساعتھا مراجعة موقفك من الغنوصية والغنوصيين ممن ھاجمتھم ألنك واقعيا ستكون قد اقتربت جدا منھا ومنھم .
أرجو أن تراجع موقفك من پيالجيوس ) سبق لنا الحديث عنه كمعلم الملك آرثر ( ،
لسببين أولھما ما العيب فى أن الخالص باألعمال الذى انتقدته فيه  ،والثانى وھو جوھر تعاليمه أى اإلرادة الحرة .
أال تراھما يوافقان آرائك فى دور الكھنوت أكثر من مما توافقك مسيحية األختين الشمطاوين شيكو وبيشو ؟
ذات الكالم عن ماركيون  ،عليك أن تراجع موفقك ،
إذ طالما أنت وأرثوذوكسيتك بھذه الروحانية األشد جماال من الپروتستانتية والبوذية معا ،
فلن يصعب عليك موافقته على أن إله العھد القديم ال يمكن أن يكون نفسه إله العھد الجديد .
أستاذى الفاضل  ،المفتاح لكل شىء سھل وبسيط :
لو استخدمت عقيدة مصر القديمة -أصل كل العقائد -كالمسطرة ) من  ١إلى  ( ١٠التى تزن عليھا كل العقائد األخرى ،
لباتت الرؤية أوضح :
الروحانية النابعة من الضمير واإليمان بالحرية واإلرادة الفرديتين ھى چيينات مترابطة بچيين الحضارة ،
أما الضفة النقيضة من الچيينات ) الچيينات الھجامية الصحراوية (
فھى جبھة الديانات الحامورابية والالھوت العربى واالستعباد باسم الدين والشريعة السماوية المسلطة على الرقاب .
…
 ٩يوليو : ٢٠١٠

المشكلة أنك وضعتنى اآلن فى مأزق كبير :
محاضرتك اليوم بعنوان ’ الروح القدس فى رسائل القديس أثناسيوس إلى سيراپيون ‘
، http://www.coptology.com/website/wp-content/media/Holy_Spirit/Holy_Spirit.wmv
نقلت ذلك األثناسيوس سفاح الفكر والمفكرين إلى رقم  ١٠على المسطرة -الطرف المصرى الخالص :
اتحاد كل األشياء معا  ،األقانيم معا  ،واألقانيم معنا  ،ونحن آلھة ،
وكأن فيلم أڤاتار مقتبس بالكامل عن رسالة كتبھا أثناسيوس الملقب بالرسولى .
بل حتى تعريفه وتعريفك للحياة األبدية يكاد يكون مصريا خالصا ؛
إنھا حياتنا ھنا-و-اآلن وكل ما حدث أننا تألھنا وبالتالى سنكتسب الخلود تلقائيا .
بالمثل ذلك اآلخر -كيرلس -الذى نعرفه نحن كقاتل متسلسل رجم وسلخ وسحل وحرق ھيپاتيا وھى بعد حية ،
ومثلھا فعل بالمئات ربما منھم بطاركة آخرين  ،تصفه أنت فى ’ رسالة إلى البطريرك القادم ‘ ،
بالشخص الروحانى الرقيق وصاحب أكبر مكتبة والوحيدة فى تاريخ األرثوذوكسية التى تفوق عطاء متى المسكين .

… أين أنت أيتھا القشة التى ستنقذيننى من ھذه الورطة ؟
آه  ،إنھا موجودة على نحو عابر فى ثنايا محاضرتك عينھا عن أثناسيوس :
المسلمون -إال الصوفية -لديھم نموذج اإلله البعيد  ،ھو فى ناحية والبشر فى ناحية والعالقة بينھما الشريعة .
آه ! الصوفية المصرية ) وال أدرى لماذا خرجت منك كلمة مصر فى ھذا السياق الذى يتكلم عن اإلسالم عامة ( ،
ھؤالء الذين يترنمون بدعاء ’ انشلنى من أوحال التوحيد ‘ .
ببساطة  ،ھؤالء فھموا بحنكتھم وخبرتھم المصرية العريقة من أين تنفتح بوابة الشرور .
سيدى  ،قل كالما روحانيا ما شئت  ،تحدث عن وحدة الوجود ما شئت ،
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لكن بمجرد أن بدأت تلتفت إلى وتھتم بما تقول عقائد اآلخرين ) بدال من أن تھتم بنيرڤاناك الخاصة أنت ( ،
وعلى األرجح قلت ساعتھا إن إلھى ھو اإلله الوحيد الحق  ،قتلت كل شىء ،
خربت كل شىء -وأوله روحك أنت -من داخله  ،ومسألة وقت ال أكثر أن يتحول كل إنسان رقيق إلى قاتل .
دكتور بباوى نفسه ذھب ألبعد من ھذا عندما حاول فى تسجيل من مارس  ٢٠٠٩بعنوان ’ ما ھى العالقة بين اإليمان والمعرفة ؟ ‘ ،
التفرقة بين ما ھو عقلى أو من الكتب  ،وما ھو اختبارى ،
والنتيجة العظيمة التى فھمناھا من المحاضرة أن ال روحانية بال محبة وال محبة بال اختبار ،
فكما قال تعريف المعجم للمحبة بال قيمة تذكر  ،وإال كنت كمن قرأ كتبا عن الموسيقى دون أن تستمع لقطعة موسيقية واحدة .
النصوص -كما أية مشاھدة أو واقعة أو أيا ما كان-
ليست إال مجرد مفتاح صغير تقبضه األصابع قد يفتح وقد ال يفتح عالما روحانيا رحبا للغاية ،
لكنھا فى كل األحوال ليست ھى ھذا العالم نفسه .
أنا سبق واقتربت من ھذا ذات مرة حين كتبت عن صبيان الالھوت الشنكوتى ،
أى الذين تخرجوا من الكليات بعد أن تركتھا أنت أستاذنا العظيم ،
واآلن ھا نحن نشاھدھم على الشاشات أو على اإلنترنيت
) كأثناسيوس أفاق اليونان سالف الذكر  ،أو وحيد البلطجى وعصابته ھولى بايبل وغيره ( ،
الذين يبحثون عن الروحانية -باألحرى الكلمة الصحيحة ’ يحزقون ‘ الستخراج الروحانية-
من الفتات الشكلى للغاية للنصوص ولما ال يجدوھا يذھبون للبحث عنھا فى ترجماته باللغات األخرى ،
ثم بعدھا يقومون باستخراج مواعظ إنشائية جوفاء منھا ) من قبيل النص ذكر كذا قبل كذا إذن كذا أھم من كذا عند ﷲ ،
أو ھذه الكلمة تختلف لغويا عن ھذه وألن ﷲ قال ھذه ولم يقل تلك إذن ھو يقصد كذا وكذا  ،وجال جال فين الصورة ؟ ( .
أى م اآلخر كل ھؤالء كرسوا حياتھم لمھمة واحدة :

إنجاز نسخة محمد متولى الشعراوى من تفسير الكتاب المقدس !
وأنا شخصيا بمجرد سطر عابر كتبته يوما مسحت بھم البالط مرات ومرات وجعلتھم أضحوكة للجميع ،
صاروا كمن جاء ليكحل العروس فأعماھا  ،ثم حين تواجھه بأنه خرج من حفرة ليقع فى بئر ،
تضطره أن يأتى من جديد بخازوق ضخم ويضعه فى مؤخرة العروس من أجل إعادة البصر لھا  ،وھكذا .
مرمطت بھم األرض وجعلتھم كما فأر مذعور ،
وھم يحاولون مثال تبرير خطأ الترجمة العربية لعبارة ’ كرة األرض ‘ بدال من االعتراف ببساطة أنھا خطأ ترجمة
) وھى كذبة على أية حال فطبعا الترجمة لم تخطىء إنما دلست وزورت عمدا ( .
أو كيف فى تكوين  ١خلقت األرض قبل الكون  ،والماء قبل الكون  ،والغالف الجوى لألرض قبل الكون  ،والنبات قبل الشمس ،
إلى آخر ھذه البھدلة .
وانتھينا بأن كتبت لھم إذا كنتم تقولون اآلن إن ﷲ قد خلق الكون فى  ١٤بليون سنة وليس فى ستة أيام فھو لم يعد إلھا من األساس !
النكتة الكبرى ھى ما جاء بعد ذلك  :حين يفشلون مع العلم يھربون إلى الروحانيات ،
وال تملك إال القھقھة حين تراھم يعاملون ھذه الترھات التى كتبتھا عقلية عبرانية بدوية بدائية وكأنھا فلسفات روحانية عظمى ؟ !
أستاذى  ،أنت عظيم ألنك قلت فى محاضرتك المشار إليھا أن ال إيمان بال شك ،
وفھمتھا أنا جزئيا على أن األقرب منا لالستخفاف بالنصوص ھو األقرب إلدراك اإلله أو اآللھة التى ترفرف فى ھذا الكون
) وطبعا ليس إدراك ذلك اإلله النكتة الذى ترفرف روحه على وجه الغمر قبل أن يخلق األجرام والمجرات
ترفرف طبعا فى ھواء األرض فوق ماء األرض  ،ماذا غيرھما ؟ناھيك طبعا عن ذاك اإلله الذى كان يركب ظھر حوت قبل أن يخلق األرض نفسھا ؟ ! ( .
…

سيدى  ،بمجرد أن أدار أثناسيوس الرسولى بصره إلى جانبه وراح يستمع لما يقول
آريوس ) الذى أوافقك أنه عربى حقير ( أو ما يقوله غير آريوس ،
فقد قتل سلفا كل روحانية فى نفسه ؛
قتل إلھه ھو نفسه ) بفرض أن ھذا اإلله بالرقى الذى تصوره أنت لنا ( ،
حصر ألوھيتنا فى شخص واحد اسمه المسيح ،
وفى طريق واحدة إليه ما ھو فى حقيقته إال طوفان من فساسف مضحكة اسمھا الكريستولوچيا
كفيلة بقتل كل روحانية فى مھدھا
) الحظ أننا ھنا غضضنا الطرف كليا عن وحشيته التى ال تصدق ضد من كان يسميھم بالوثنيين ،
وطبعا التمسية الصحيحة أتباع اآللھة المادية الحقيقية غير الوھمية غير الخفية وغير الجبانة ( !
… مصر القديمة لم تفتح تلك البوابة قط  ،فكانت روحانية ،
الغنوصية سارت على ذات الخط فقطعت شوطا جديدا فى السمو  ،البوذية ذات الشىء وتواصل المسيرة ،
وھلم جرا لكل صوفية العالم والتى ال يمكن أن تسمى صوفية إال لو كانت عابرة للمعتقدات ؛
كل اآللھة ما ھى إال ’ طريق ‘ ) بمصطلح ’ الطرق ‘ الصوفية  ،وأيضا مصطلح كتاب أعمال الرسل ( ،
نحو ذلك الشىء غير المدرك المبھم كلية  ،الذى ال يعلم عنه إال سموه
) والذى يحتمل عندھم جميعا أن يكون مجرد إلھتى العظيمة أنا شخصيا  :أمنا الطبيعة بتاعة داروين وأينستاين ! ( .
السبب أنك لو حاولت تحديد صفاته وخصائصه وأقانيمه وكل ھذا  ،فقد أفقدته سموه ،
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فما بالك لو جعلت ھذا غير السامى ھو اإلله الوحيد ،
بل ورحت تتفنن فى اختالق ’ علم ‘ -كريستولوچى -خاص به شخصيا ،
ال يحتوى طبعا إال على فساسف مضحكة الھزال واالصطناع ال يمكن تضبيطھا معا أبدا ؟
… ساعتھا أنت دمرت جوھر مفھوم اإلله أصال !
إن إله الميتافيزياء كما أفھمه ھو -بحكم التعريف أساسا -ھو ما ال يدرك
) ولھذا كنا فى حاجة دوما آللھة قريبة وآلھة نصنعھا بأيدينا وإلى شفعاء ووسطاء وھلم جرا مما يكره حتى الموت يوسف زيدان ( ،
وإال فيما يختلف ذلك اإلله عن ربتنا نحن الزنادقة ،
التى نزعم بإمكان إدراكھا لشوط بعيد من خالل إعمال العلوم الطبيعية التجريبية ؟ !
…
أستاذى الفاضل جدا  ،وببساطة مطلقة  ،وم اآلخر خالص :

الحرية ھى اسم اللعبة !
تلك المسطرة -لو الحظت -ھى عينھا المسطرة من  ١إلى  ١٠من العبودية للحرية .
ساعتھا -سيدى -لن تعارضنى كثيرا أن أثناسيوس الملقب بجزار الفكر الحر وكيرلس الملقب بقاتل ھيپاتيا ،
ھما أيضا من المنتمين لھذا الطرف الشنكوتى الحامورابى العربى المسلم من المسطرة ؟ !
… المشكلة سيدى أن المسيحية تتأرجح طوال الوقت على الخط الفاصل ) رقصت ع السلم ( ،
تضم نفسھا تارة للديانتين الحامورابيتين األصيلتين ) بفرض جواز وصف اإلسالم بالديانة ( فتجعلھا ثالثة ،
وتارة تعود ألصلھا اليسوعى-المجدلى كإحدى الديانات الطبيعية ؛ ديانات الضمير .
نعم  ،وقلناھا مرارا  :األرثوذوكسية قد تكون جميلة بموسيقاھا وطقوسھا وموالدھا الفطرية وطبعا بمريمھا إيزيس مصر القديمة ،
لكنھا غالبا ما تبدو أقبح بما ال يقاس بتحجر الھوتھا الدھليزى الغارق فى السفاسف  ،وبھيمنتھا العبودية على عبيدھا ،
وبكھنوتھا التسلطى الذى تتملكه الغيرة من كيف يذھب إخوتھم كھنة اإلسالم مع أتباعم لداخل الحمام ولفراش الزوجية وھم ال .
… والخالصة  ،حتى إشعار آخر :

إلى أن يطبق دكتور بباوى وأقرانه العكس فعليا على أرض الواقع ،
سيظل يقينا لدينا أن التوحيد ال يفرز سوى القھر والذل والظالم والتخلف !
…

١٤٧
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كل جدليات الحرية السخيفة بتاعتنا
توجزھا جلسة واحدة مختصرة صغيرة وأكثر من رائعة للشنكوتى ،
توفر عليك عناء البحث فى  ٤٠سنة فتاوى له !
http://www.mycopts.com/world_news/12-8-2010-1-j.htm
…
إليك األسئلة وإجابات عظمة نجاسته عليھا بالترتيب الذى وردت به :
…
 ھل تعترف الزوجة للزوج بما اعترفت به للكاھن ؟ طبعا أل ! ھو أنت عاوز الزوج يبقى له سلطة على الستبتاعته زى السلطة بتاعتنا إحنا عليھا ؟ !
…
 ماذا عن اعتراف الزوج لزوجته ؟ أنت اتجننت ؟ ! عاوز تركب الستات فوق الرجالة  ،إحناكنيستنا عربية بدوية مسلمة ذكورية وموحدة با ؟ !
…
 ھل الصوم قبل التناول إجبارى ؟ طبعا ! أنت عاوز تلخبط طبخة الڤوودوو إللى ما يعرفشتركيبتھا غيرنا  ،وتدخل لنا فيھا فول وطعمية ؟ !
ناقص كمان تقول لى التناول حاجة روحانية ،
أو روح قدس تخليك إله عايش بإللى بيسميه الفراعنة الكفار
المعت أو الضمير أو القلب أو موش فاھم إيه ؟
ضمير إيه إللى أنت جاى تقول عليه ؟ تقدر تقول لى عندك
ضمير إزاى وأنا صاحب الشركة الوحيدة إللى بتبيعه ؟
ثم لو كل من ھب ودب ھا يبقى إله  ،أشتغل أنا إيه ؟
الظاھر أنك سماوى ] بكسر السين [ مستخسر الكام ١٠٠
مليون العمى إللى بيدخلوا لى أنا وأخويا .
أنت يا واد أنت ما بتدخلش سيما  ،وتعرف العصابات -قصدى
الكنايس -بتدار إزاى ؟
… ھاتوا لى القسيس إللى فھمه كده وأنا أدبحه لكم ھنا قدامكم
وأخليكم تتناولوا منه دلوقت حاال !
خالص ! قررنا فعال إلغاء التناول بالخبز والنبيذ والماء
والحاجات النباتية إللى ببالش كده بتاعة آلھة الفراعنة
التعبانين دول .
ھا تفضلوا فى البقول لحد إمتى يا بھايم ؟ إلھكم عظيم وفوق
فوق فوق زى صاحبى يوسف زيدان ما بيقول .
!WANTED
إلھكم يا متخلفين ال يأكل إال اللحم وال يشرب إال الدم  ،بالذات
…Dead or Alive
بعد ما طلع الپترول فى شبه جزيرتنا ؟
ما سمعتوش عن حكاية على بيه عليوة مظھر بتاع إللى على على ] من العلو [ ؟
روحوا اقرأوا قابيل وھابيل فى التوراة أو القرآن  ،جايز تتعلموا حاجة !
…
 ھل يجوز أن تتناول المرأة أثناء الدورة الشھرية ؟ أنا موش فاھم أنت طلعت لنا منين ؟ !أنت عاوزنا نحكم النسوان إزاى إن كنا موش ھا نحط رأسھم فى الطين ؟
يا نھار أسود ! عاوزنا نناولھم كمان ؟ !
موش كفاية أننا عملنا لھم غرف حجر صحى جوه الكنايس  ،الذل فيھا أقل شويتين من ذل الحبس أصال فى البيت ؟ !
أنت يا جدع أنت ما بتروحش تصلى فى جوامع وبتشوف كل النساوين -حائض وغير حائض -محطوطين فى العزل إزاى ؟
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أنت موش بتمشى فى الشارع وتشوف الحجاب والنقاب والحشمة إللى على أصولھا ؟
أو موش بتشوف قناة الناس أو الرحمة وتعرف الناس الصح بتمشى الستات والبنات بتوعھم ع العجين ما يلخبطھوش إزاى ؟
الظاھر أنك فرعونى وثنى فعال ومن مجتمع من إللى بيقولوا عليه أمومى ،
ووصلت لك ھرطقة أن المرأة عندھم مقدسة أثناء الحيض ألنھا تمارس فعل الخلق .
…
 ھل يجوز الزواج من امرأة غير أرثوذوكسية ؟ ال تعليق !…
 ماذا عن تغيير الدين ؟قصدك من أى دين ألى دين يا زفت أنت ؟ إحنا نعرف بس سكة إللى يروح ما يرجعش .
ھى اإلجابة إللى فاتت ما كانتش واضحة  :ال تنكحوا المشركات حتى يؤمن ؟
… يا بيشوى  ،مين الجدع ده ؟ أنت موش مدينى تمام أن خالص تم القضاء على آخر مسيحى قبطى فى مصر ،
والكل أصبحوا سوريان أو بنغاز  ،أو ھاجروا كندا عمال بقوله تعالى ’ مصر وطن يعيش فيكم لكن ممنوع أنتم تعيشوا فيه ‘
) طبعا بيشو حبيبى يقصد بكل دول الشوية الصغيرين إللى ما رضيوش أصال يدخلوا اإلسالم منكم ( !
أقول لك سر وتبطل أسئلة ؟
إحنا كنا شغالين بنشحن الناس فى السكتين  ،كنا طالع واكل نازل واكل والعيشة ھنجف ولوز ،
والمحامين واإلعالم وكل الدنيا ھادية ومبسوطين  ،لكن عارف ليه بطلنا التنصير  ،قصدى التبشير ؟
فى األول كان أى مسلم يحب يبقى مسيحى كنا بنساعده ،
وأول حاجة أساسية بنوفرھا له فرصة ھجرة  ،وزى ما أنت عارف أصابعنا فى كل مكان .
طالما عاجبه ﷲ محبة وأنا واآلب واحد ومن ضربك على خدك الغلط حول له الصح  ،والكالم األھبل ده ،
يبقى أكيد موش عربى  ،وبنصدره علشان البلد تفضى لنا وألوالد عمنا شيوخ العرب الباقيين .
المشكلة الوسخة أن طلع أنھم عاوزين يسيبوا اإلسالم وما يسيبوش مصر  ،قال إيه ؟ المصرى الحقيقى ال يھاجر !
أنا موش فاھم إيه العنطزة دى ؟ إيه عيب الھجرة ؟
ھو سيدنا إبراھيم وال سيدنا يوسف وال سيدنا موسى وال سيدنا محمد وال أى سيدنا كان لھم شغالنة تانى غير الھجرة ؟
أنتم فاكرين الناس ھا تلقط رزقھا إزاى ؟ خف رجلك خف إيدك خف سيفك خف عقلك خف أى حاجة  ،تاكل ملبن !
إحنا فاھمين الفولة كويس وأنكم بتحقدوا ع البدو أو غيرانين من بيشو العسل وھو البس بدوى ؟
ھات بوسة يا بيشو .
إزاى يا ولد أنت موش عارف أن البدو خير أمة أخرجت للناس كى تستعبد الناس ؟
ثم إيه كلمة وطن دى إللى بأقولھا وموش فاھمھا ؟ نص حياتى فى منتجعات أميركا وما حسيتش بأى مشكلة .
أينما كانت الممرضات حلوين فكل األرض أرض ﷲ وكل المال مال ﷲ وذھب لكم يا فراعنة بطريق الخطأ .
كمان لعنة ﷲ عليھم شوية الصوفية إللى ال عاوزين يعرفونا ھم مسلمين وال مسيحيين وفاكرين نفسھم أحسن من كل األديان .
دول إللى بجد عاوزين ھمتك معانا ألنھم تقريبا كل الشعب المصرى إللى كابس على نفسنا ،
ال عاوز يسمع كالمنا ويحط رقبته تحت رجلينا بصفتنا أحط أمة  ،قصدى أخرى أمة  ،قصدى خير أمة  ،وال عاوز يسيب البلد ؟ !
…
 أين تذھب النقود التى نعطيھا للكھنة ؟ أنتم اتجننتم تدوا الكھنة فلوس فى إيديھم ؟ أنتم موش خايفين يبعتروھا ع الناس مدعين الفقر ؟ !الظاھر أنكم فھمتم فتوى سلطان الكھنوت والكنيسة أم رأس واحدة غلط يا بھايم .
المقصود بالرأس أنا وحدى يا أوالد الوسخة  ،ال الكھنة وال المسيح !
الكالم واضح  :العشور الزم تتحط فى صندوق مستقل اسمه صندوق العشور إللى ھو مفتاحه معايا .
الكھنة الزم ھم نفسھم يحطوا فيه كمان عشر مكسبھم  ،م الفكة إللى بتروح بالصدفة للصناديق الباقية .
… ) ينفجر فجأة فى ثورة غضب  ( :يا أوالد الجزم ! يعنى موش عاجبكم أن إحنا عاملين لكم تخفيض وبنقول العشر ؟ !
طب وشرف أمى البدوية إللى رمتنى قدام كنيستكم الغبرا وخلتنى ساقط قيد
، http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=233184
وخلت إللى يسوى وإللى ما يسواش يلسن على شرفھا
، http://www.youtube.com/watch?v=KO3BZcV66Kg
وكمان شرف بنت خالتھا خالتى أم رمضان إللى كتر خيرھا أخدتنى ورضعتنى
، http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=45482&SecID=162&IssueID=27
وإللى ما فيش أشرف منھم غير أم محمد وأم ابن العاص ،
م النھارده ھا تبقى الخمس طبقا لصريح التنزيل اإللھى إنما الخمس -إللى ھو أنا -ورسوله -إللى ھو أخويا
) وھا نبقى نشوف المؤلفة قلوبھم بيشوى وزمايله بقرشين  ،ما لكمش أنتم دعوة ( .
كل ده واوعوا تنسوا النذور واألبكار تموين اللحمة بتاعنا يا أوالد دين الكلب  ،ماذا وإال ؟ !
… أنتم فاكرين أنى بأروح كل أسبوع والتانى لممرضات أميركا يدلكوا لى جسمى علشان إيه ؟
اوعوا تكونوا بتسمعوا للشراذم إللى بيقولوا الشعبطة فى الحياة فى سن زى سنى سلوك غير دينى وسافل .
أنا بأعمل كل ده ليه ؟ موش علشانكم أنتم يا جزم ؟ !
آه ! دلوقت بس فھمت ليه أنتم فاھمين التناول والكھنوت وكل كلمة أسرار الكنيسة غلط ؟
يا متخلفين  ،كل األديان ما فيھاش غير سر واحد ھو سر الكھنوت .
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أسيادنا األنبيا صلوات ﷲ وسالمه عليھم اخترعوھا ليه أصال غير علشان ما لناش شغالنة تانية وبطوننا بتجوع ؟ !
… إيه ده ؟ ! أنتم ليه بتمسحوا األرض من دم القسيس إللى كان بيناول من غير صيام ؟
ريحة الدم أحلى ريحة  .ما فيش أحلى منھا غير ريحته لما يعفن !
…
 نريد أن نعرف أسباب العقوبات التى تقع على بعض الكھنة  ،على األقل علشان نبعد عن ھرطقاتھم ؟ ال  ،ده أنت خرفت خالص ! من أنت حتى تريد أن تتبوأ حكمة ﷲ تعالى -إللى ھو أنا !ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوءكم  ،ثم أن الحق بين والضالل بين ،
بس أنت شيل صور كيرلس السادس ومتى المسكين إللى ملطخين بھا بيوتكم وحط صورتى فى كل سنتيمتر من الحيطان عندك ،
وتأكد أنك موش ھا تھرطق أبدا !
… المصيبة أنكم طالعين لى كمان اليومين دول فى صور إللى اسمھا موش عارف إيه إيرينى !
بتعلقوا صور واحدة مرأة يا أنجاس ؟ إلھى ربنا ياخدكم زى ما أخدھا !
…
 ھل دير أبى مقار جزء من الكنيسة  ،أم ھو خارج عن اإليمان القويم  ،أم ھو اإليمان القويم وبقية الكنيسة ھى الھرطقة ؟ ھل يوجد دير بھذا االسم ؟ بيشوى لم يذكر شيئا كھذا أمامى قط .…
 ما عدد زوجات داود وسليمان ؟ أنت عاوز إيه بالظبط ؟… آه ! أخيرا كشفت نفسك يا حيوان وعرفنا مين وراك  .أكيد واحد من بتوع قضايا الطالق إياھم .
برضه ما تحاولش  ،ما فيش جواز تانى ولو جه الثالوث بربطة المعلم وركعوا تحت رجلى قدامكم دلوقت !
…
 أنا باختصار واحد بيحب واحدة وھى بتحبه وبنفكر نتجوز ؟ بالنسبة لھا ھى  ،روح اشرح لھا الفرقان  ٥٤أو احكى لھا قصة إليكترا إللى بتقولوا عليھا  ،وانصحھا تنام مع أبوھا .أما أنت فروح موت وريح نفسك وريحنا !
…
 ماذا وإال ؟ ھه ! ھه ! ) يتحسس بطنه  ( :ال تعليق !…
األھم من كل شىء أن كل ھذه األسئلة واضحة العدائية ليست افتراضية أو احترازية من الشعب المسيحى القبطى ،
إنما نبعت كلھا من ممارسات فعلية على أرض الواقع لكھنة وأساقفة ال يعدون وال يحصون ،
كلھم قرر التمرد علنا على التأسلم الشنكوتى !
… اإلجابة التى قالھا حين اكتشف ھذا متأخرا بسبب فھمه البطىء ھى
’ ربنا يستر ! ‘ ؛ قالھا وھو يتحسس رقبته !
…
… لو شعرت أننا بالغنا شوية أو كنا بنھرج أو بنشنع فى عرض اإلجابات ،
نرجوك ونتوسل إليك أن تشاھد بنفسك صورة وصوتا األجوبة الصاعقة األكثر من صاروخية تاريخيا ،
ھنا http://www.youtube.com/watch?v=GM43Ay85Fh0
وھنا http://www.youtube.com/watch?v=AG9C57WRxf4
وھنا http://www.youtube.com/watch?v=qyGnOvPxUh8
وھنا ، http://www.youtube.com/watch?v=DwLcbTlD6vo
وقطعا لن تصدق نفسك !
…

١٥٠

]  ٣٠ديسيمبر : ٢٠١٠

اقرأ الملحق !

شنكوتيات !
تجميع عشوائى لبعض تجليات شنكوتية جدا من الشھر األخير
) قصدى األخير إللى إحنا فيه  ،وموش ضرورى يكون األخير فى عمره ،
وإن كان طبعا ما فيش حاجة بعيدة ع الالت ! ( :
خد عندك …
ال يدخل إال بعد أغنية تمجد اسمه القدوس  ،وحين يدخل يحيى الجماھير على طريقة نجوم الروك ،
و…
يستمتع خصيصا بتھافت الناس حوله كى يلقى لھم بأوراق النقود ،
و…
يمن بأثاث لعشر عرائس ويسميھا تبرع وكأنه بيدفع من جيب أمه  ،بينما ال يقدم مليما ألحد فى الخفاء أو لوجه الالت أبدا ،
و…
يتباھى كل مرة بأعداد عصابة الكھنة التى تأتى ’ لنوال البركة ‘ ) التى يملكھا ويمنحھا ھو طبعا وليست السماء ( ،
و…
ال يمر اجتماع إال وينھيه بإلغاء االجتماع التالى إلنه مسافر ألميركا للعالج ،
و…
] طبعا بطيارة خصوصى  ،فالناس مقامات  ،أنتم كنتم فاكرين حاجة غير كده ؟ ! [ ،
و…
حين يسأله أحد عن حاجته ھو للعالج بالخارج ينھره ’ وإيه العيب فى عالج مصر ؟ ‘ ،
و…
يقرر رسامة أسقف  ،ليس ألن محافظة جديدة تأسست بالبالد مثال ،
إنما للتفرغ خصيصا لمھمة أجسم وأسمى بمراحل وھى متابعة ملف صحته ھو الشخصية
) وطبعا الزم يكون أسقف شاب علشان موش كل خمسين سنة يحتاج يعين واحد جديد ! ( .
و…
حين يطلبون منه تحديد سن أدنى للزواج يرد أن سيدنا النبى أسوتنا الحسنة اتجوز من عيوشة الفحشوشة وھى ست سنين ،
ويكرر حرفيا عبارة المشايخ إخوته فى اإلسالم ’ لكل فتاة السن المناسب الذى تطيق فيه الفحل ‘ ،
و…
كمان -طبعا ھا يكون إيه غير نكاية فى الپروتستانت إللى بيعاملوا المثليين جنسيا بشوية احترام ؟-
بيفتى فى الچيينات ويقول ما فيش چيينات مضرة ألن ربنا ما بيخلقش حاجة وحشة
) يا نھار أبوك أسود ! ھى حتى جت ع األمراض الوراثية بس ؟
دى كل األمراض والجراثيم والحشرات وكل بالوى الدنيا من خلق إلھك الخربان الجربان الخرونج ! ( .
…
لو عجبتك التجميعة دى  ،أرجوك ما تطلبش دفعة تانى ،
ألنى أساسا علشان أشوفه بأحتاج أمص ليمونة كل  ٥دقايق ،
والليمون خلص م المنطقة كلھا بسببى ! [ .
…
) للروابط لكل ما سبق ارجع لصفحة . ( http://everyscreen.com/views/politics_part_5.htm
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 ٢٦أغسطس : ٢٠١٠
ھامش على متابعات لسلسلة وقائع ساخنة فى حلبة السجال الدينى ما يجمعھا ھو خلوھا شبه المطلق من التجربة الروحية ،
مثل العودة الباھتة للمسيحية لكل من األردنية ) ابنة الكاھن ( ربى قعوار والمصرية ) زوجة الكاھن ( كاميليا شحاتة :

… أفيقوا يا مسيحيى مصر !
كلمة محبة ورجاء ال زلت أكررھا للمرة العاشرة وللمرة األلف  ،للغالبية الشريفة من مسيحيى مصر
) وأقصد بكلمة الشرفاء المصريين حقا منھم ال الدخالء الغزاة الذين تقصفنا بھم يوميا آسيا وليبيا والنوبة منذ فجر المسيحية ( :

المشكلة الحقيقية داخل معسكركم أنتم ،
وليست فى الحكومة وال حتى فى المسلمين المتطرفين
) األتفه فى الواقع من أن يحسب حسابھم ( .
الشنكوتى خرب مصر وروح مصر وكنيسة مصر على مدى أربعين عاما ،
ال يقارن بھا إال التخريب الذى قام به جمال عبمعصور ،
ابن عمومته وقريبه الذى يجمعھما الميالد من بدو جبال شرق أسيوط العرب المسلمين .
وإذا كنا ال نزال بعد أربعين سنة لم نتخلص بالكامل -اقتصاديا وثقافيا … إلخ-
من كل آثار العدوان العبمعصورى ،
فبالقياس قد تكونون فى حاجة لقرن كامل إلزالة آثار مواصلة الشنكوتى لذات مسيرة الخراب ،
ومن ثم إعادة الفكر المسيحى المصرى لمجرد ما كان عليه عشية رحيل الپاپا كيرلس السادس !
التحدى رھيب  ،لكنه لحسن الحظ يتعلق بأمور فكرية أكثر منھا ببنية اقتصادية تحتية ،
وكلنا ثقة أن الچيينات المصرية التى طالما أثبتت أنھا أقوى من كل شىء ،
قادرة على محو كل ذلك النجس العربى الشنكوتى وإبراء الجسد المصرى منه خالل سنوات قليلة !
…
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ال مستقبل للمسيحية فى معركتھا األخيرة -والخاسرة حتما -مع الحداثة والعلمانية إال إذا :
 -١تبرأت كلية من إله اليھود الشيطانى
) إله النقمة الذى ال يمكن أن يكون عينه إله النعمة  ،وليھدكم ماركيون لسواء السبيل ( ،
وألقت بكل كتاب العھد القديم ) على األقل ( -بجرائم كاتبيه وبترھاته المناقضة للعلم -للمزبلة ،
 -٢أعادت االعتبار لألناجيل الغنوصية ) مكتبة نجع حمادى ( ،
األرقى بما ال يقاس من كل نصوص العھد الجديد ،
 -٣تخلت عن قصر األلوھية على شخص واحد ھو يسوع أو المسيح أو إله السماء أو أيا ما كان ،
 -٤شطبت كلمات الالھوت والكريستولوچيا والكھنوت ) وكل ما يترتب عليھا ( كليا من قاموسھا ،
وأطلقت الحرية لكل فرد فى تمثلھا واإلحساس بھا كما شاء ،
 -٥عادت بكل ھذا لنسخته اليسوعية-المجدالنية-الغنوصية األصلية ؛
ديانة ضمير داخلى خالصة  ،عالقة فردية جدا مباشرة جدا مصرية جدا بين اإلنسان ،
وبين اآللھة التى يؤمن ھذا اإلنسان الطيب البسيط بوجودھا ونفعھا ،
وال يريد أحد منا حرمانه منھا ) أو باألحرى ال يستطيع  ،ألنھا مسألة چيينية ( ،
إنما نريد فقط حمايته من استالب حريته بواسطة حفنة أفاقين متسلطين
اسمھم األنبياء أو رجال الدين ) وليھدكم أيضا پيالجيوس لسواء السبيل ( .
…

إن اإلسالم على حق إذ يقول إن المسيحية حرفت تعاليم يسوع وجعلته اإلله ،
فقط ثمة تدقيق بسيط ھو أن األصل
كان  ١٨٠درجة عكس ما يتخيله مطلقو الھمجية بعر الجزيرة :
لم يكن ال إله ) حتى ال نشرك باإلله الواحد أحدا ( ،
إنما أن يا عزيزى كلنا آلھة
) أى لتذھب أصال فكرة الواحدية الصحراوية الھمجية إلى محرقة التاريخ ( .
وباألحرى كان يقول إن ال إله إال نحن ،
فاإلله ليس إال الوجود ذاته  ،ووحدة اإلله ھى وحدة ھذا الوجود ال أكثر وال أقل
) ولنؤجل من جانبنا نحن ’ الوثنيون ‘ عباد الطبيعة وأبناء إيزيس وجنود حورس وما شابه ،
جدلية أن ال شىء اسمه وحدة الوجود  ،أو أننا نعترف فقط بوحدة الوجود الخير ،
أو بلغة السياسة ’ يا نخبة العالم اتحدوا ! ‘ ،
أو لعلھم أساسا ليسوا فى حاجة لالتحاد ألنھم متحدون فعال  ،ھذا بحكم وحدة چييناتھم ،
أى أصلھم العرقى الواحد -مصر  ،أو ما قد نسميه بالقومية الحضارية
١٥٣

أو لو شئت أن تسميھا أنت -أى تلك الوحدة -باإلفخاريستيا الچيينية ! ( .…

١٥٤

باختصار :

إن قائل ’ أنا واآلب واحد ‘ ،
بل وواحد فى إفخاريستيا أخرى أعظم ’ ليكونوا ھم أيضا واحدا فينا ‘ ،
أرادنا كلنا آلھة  ،ولم يخطر بباله قط
وال حتى فى األناجيل الكنسية األربع  ،باألخص منھا ھذهالماراثونيات الغنوصية لإلنجيل الرابع المنسوب زورا للمجرم يوحنا-
لم يخطر بباله أن نؤلھه وحده دون أنفسنا .
… أھم شىء أن ھذا تحديدا ما كانت تفھمه اليسوعية القبطية األصلية ،
وأقلھا القنبلة النووية التى تمحو من الجذور كل أسس تلك
الديانة المصطنعة التى تعارف تاريخيا على تسميتھا بالمسيحية ،
ھذه التى ھوت بنا من عليائنا الوثنى الروحى والحضارى إلى الحضيض ،
بأن جعلتنا نسخة ذھنية من قطاع الطرق اآلسيويين حين يؤنبھم الضمير
) بفرض أن لديھم شبھة ضمير أصال ( ؛
غسلت أدمغتنا بفكرة الخطيئة األصلية وغواية الشيطان ،
وبالفداء والخالص  ،واأللف والياء ) ونحن ال شىء ( ،
واالنسحاق ) فى شخص ھو أساسا مسحوق ( ،
ناھيك عن اإلثم والتوبة والغفران والدينونة والجحيم والعذاب … إلخ ،
وكأننا أبناء الحضارة كان يؤرقنا مثل ھذا الھراء وتلك العقد والھواجس :
١٥٥

قنبلة كالم األنبا شنودة رئيس المتوحدين عن األنبا مقار ،
أنه كان إلھا كامل األلوھية  θεός έπίγιοςيسير على األرض ،
أو األدھى منه قوله إنه تطور تدريجيا لھذا من مالك فشبه إله !
… انظر مثال
Stephen J. Davis,
Coptic Christology in Practice
—Incarnation and Divine Participation
in Late Antique and Medieval Egypt
(Oxford Early Christian Studies Series,
. Oxford University Press, London, 2008), p 84.
…
كل الكالم عن الشركة اإلفخاريستية فى العھد الجديد جيد وال غبار عليه  ،لكن األروع منه نصوص من يسمون باآلباء األوائل .
ھؤالء كانوا أميل للتأمالت واالختبارات الصوفية الحرة  ،أو قل الطائشة لو شئت  ،كانوا يختالون كآلھة تزدرى كل النصوص .
سبب وفرة ھذا النوع من التأمالت المتخايلة المزدرية لكل شىء إال ما يسمعونه من بطن تجربتھم الروحية  ،واضح بالطبع .
وھو أن تلك أيام لم تكن الھرطقة المسيحية قد أحكمت بعد قبضتھا الشيطانية  ،وأصبحت قصرا على نصوص ذات أسوار حديدية ،
يحرسھا كھنوت تسلطى تكفيرى عنيف مجرم شغال حلق حوش عليھا حتى ال يداخلھا تلوث غنوصى يقوضھا
) أو غير غنوصى حتى  ،فھى قد باتت نسقا الھوتيا كريستولوچيا فقيرا مختزال ،
وبناءا من الھشاشة بحيث تأتيه المعاول من فوقه ومن تحته ومن كل حدب وصوب ( .
…
] الحقا فى فبراير  ٢٠١١فى ڤيديو متفجر كله  ،بعنوان ’ سر الكھنوت ‘ ، http://www.coptology.com/?p=1261
نقل لنا دكتور چورچ حبيب بباوى
قنبلة عن الپاپا كيرلس السادس أنه لم يكن يعترف من كل المسيحية إال بنصوص القداسات -صدق أو ال تصدق ؟ !
لو محصنا قليال فى الكالم نجده يعطينا أيضا تبصرا جديدا فى نظرة رواد األرثوذوكسية المصرية األوائل لليھودية ،
حيث الموقف ھو تقريبا القطيعة الكاملة .
فالقداس والصلوات والعظات  ،سواء على مدار اليوم أو السنة  ،ال تكاد تأتى على شىء منھا  ،فقط سوى المزامير ،
بل ولھذا صداه المتجدد حتى اليوم كطبع العھد الجديد والمزامير معا فى كتيب جيب صغير عالى الشعبية .
… فى ذلك الزمان القديم ،
كان ھؤالء الناس على وعى لصيق بالفارق الشاسع بدرجة  ١٨٠ما بين العقيدة المصرية والديانة الصحراوية ،
وداود -شبه العلمانى -كان -وال غرابة -تقريبا الوحيد الذى اقترب من روحانية المعت المصرى الضميرى [ .
…
فى تلك األيام البكر السائبة نسبيا كان يسھل لعبارة مثل ’ اإلله محبة ‘ أن تقرأ ’ المحبة ھى اإلله ! ‘ ،
أى ھى السمو المطلق الھدف الغائى المطلوب لحد ذاته  .ھنا نجد االقتراب من مصر القديمة ملموسا لحد كبير ،
ھذا بخالف الفھم الحالى للعبارة عديم المعنى تقريبا  ،إذ تعامل باألكثر باعتبارھا ’ الوصية ‘ أو ’ األمر ‘ األعظم  ،بتعبير يسوع ،
لكن وقد اختزل لحرفيته ليجعلوھا مجرد الوصية أو األمر الموسوى رقم ، ١١
بينما -بالمناسبة -من المنظور اليسوعى-المجدالنى كلمة وصية -بالترجمة العربية الدارجة -ليست أفضل كثيرا من كلمة أمر األصلية ،
أما كلمة األعظم -وھى المھمة -فيمرون عليھا مرور اللئام ،
فھم يبحثون فى أية عقيدة عن الدين والعبودية واألوامر والنواھى فيھا  ،أى يبحثون عن نسختھا من شريعة حامورابى .
فى صوفية مصر القديمة تجد المحبة  ،اإللھة المنشودة فى حد ذاتھا  ،تتوطد فى كل االتجاھات -رأسيا مع اآللھة وأفقيا مع البشر ،
وتصبح من القوة بحيث ال تعود كلمة المحبة نفسھا قوية بما يكفى  ،والكلمة الصحيحة ھى وحدة الوجود .
…

… إذن :

فلتعلنوھا بسيطة أن تالميذ يسوع والمجدلية
) لكونھم يھودا صحراويين سامويين آسيويين أجالف وقطاع طرق (
قد فھموا خطأ رسالتھما  ،أو باألحرى تماما اختطفوھا ،
وأن ھذه الرسالة لم تكن سوى العيش بالمعت المصرية ،
وأن ال عالقة لھا من قريب أو بعيد باليھودية أو إلھھا أو شرورھا ،
وال بخطتھم الالحقة الشيطانية بالغة الدنيوية والدناءة لتأسيس الكھنوت
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كالسر الوحيد فى الديانة السياسية اإلجرامية الجديدة المسماة المسيحية ،
التى تحولت بقدرة قادر -اإلله ست  ،من غيره ؟-
أو للدقة بتحايله الخلفى الدھاليزى الصامت المسمى الكريستولوچيا ،
ونعت كل من يجرؤ على التمسك بأصل العقيدة الحضارى بالھرطقة ،
تحولت تدريجيا إلى مجرد
ديانة توحيد حقيرة أثيمة أخرى متكاملة األركان .
ولتعلنوا أن ال عالقة لليسوعية بمسلسل مؤامرات ھؤالء الرسل واألتباع
التحتى الخبيث الحثيث لتوظيف ھذه الديانة التى اصطنعوھا
) بالكامل ضد كل تعاليم اليسوعية الغنوصية المسفوكة ( ،
فى تجييش العبيد من أجل القفز على السلطة فى اإلمپراطورية الرومانية ،
ولقتل القيصر بدال من دفع الضريبة وفروض الوالء له ،
وإلعالن أن مملكة الشر المسيحية ھى جدا مملكة من ھذا العالم ،
ومن ثم بعد كل ذلك نجحوا فى تدشين ألفية كاملة
من عصور الظالم والفقر والجھالة ،
وغائيا منھا فتح األبواب الخلفية لحضيض الكون وقمامته الچيينية
أبناء عمومتھم العرب للتسلل الحتالل ونھب واسترقاق نصف العالم ،
وما به من بقايا ثروة أو أطالل حضارة
فشلوا ھم فى اإلجھاز عليھا بأنفسھم .
… إنه ذات حلم اليقظة البدوى الحقود القديم قدم ظھور الحضارة ،
وھا ھو قد تحقق بطريقة عجيبة ألن طبعا ما أعجب مسالك الرب ،
بالذات إذا كان شيطانا مكيرا مضال تنكر فى صورة إله .
ھذه وتلك كلھا تمت بالعكس بالضبط لما أراده يسوع المصرى أو المتمصر
المزدرى أصال لمفھوم المسيح اليھودى  ،ألن -المملكة والمسيح معا-
ليستا ببساطة إال ذات حلم السلطان األرضى المسياوى االنتھابى
للشعب المختار لذلك اإلله البلطجى القمىء الخفى األبرص
المشتق فى األصل بواسطة الموحدين األوائل إطالقا -الھكسوس-
من إله الشر الصحراوى المصرى ست .
ولكل ھذا عليكم اآلن -يا مسيحيى مصر -أن تعلنوا أن
ھا قد حان الوقت لتصحيح كل تلك الخطايا الجسيمة ،
ذلك أن ليس بأجدر من كنيسة مصر بالقيام بھذه المھمة !
…

أو باختصار أكثر  ،أنتم يا مسيحيى مصر أحرى البشر جميعا باإلعالن للعالم :

المسيحية ھى الھرطقة !
…
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كمال غب﷼ يطالب الحكومة بجر الشنكوتى من قفاه وإلقائه فى الدير ،
وتعيين جھة خارجية محايدة لإلشراف المالى واإلدارى
ع النھيبة الكبرى المسماة الكنيسة القبطية .
… ولسه ! الظاھر األيام الجاية ھا نقعد ع الحيط … !
يطالب أيضا بتجريم اشتغال رجال الدين بغير العبادات والطقوس  ،ونقول :
إسالميا ال يصبح اإلسالم بعد إسالما لو حدث ھذا ،
ألن صحيح اإلسالم يقول إنه دولة بال دين ،
لكن اإلجابة سھلة  :منذ متى كان فى مصر إسالم ؟ !
أرثوذوكسيا ال توجد صعوبة كبيرة حسب تاريخ الكنيسة  ،وربما أيضا حسب عقيدتھا ،
لكنه مستحيل من منظور العصابة العربية التى استولت عليھا فى ١٩٧١
) ما فائدة الدين أصال لدى العربى إن لم يكن استعباد العباد ؟ ! ( .
…
مع ذلك فى كل األحوال ھناك حقيقة أعظم طوال الوقت  :أن الفرعون إله قادر على شىء ،
ولطالما كان تدجين المؤسسة الدينية فى حضن السلطة المدنية ممكنا جدا وبسھولة معقولة طيلة التاريخ المصرى .
مع العلم أن الدين المصرى من األساس دين معت وضمير  ،أى شديد الفردية وبال دور يذكر للكھنة فيما يخص الناس ،
الذين كانت وظيفتھم ھى فقط أقامة الصلوات يوميا لآللھة لحفظ االستقرار ،
ومع العلم بحرص الناس أنفسھم على ھذا ألنه ھكذا زرع األمر فى چييناتھم ،
إال أنه بالرجوع للتاريخ  ،نكتشف أن الفراعنة -بالذات العظام األقوياء منھم -كانوا على وعى ويقظة دائمين
بخطر صيرورة الدين لنفوذ يحول شوق الناس الوجودى للحرية والتسامى ،
إلى استعباد وإذالل لھم عبر بوابة تبجيل ھؤالء وثقتھم الفطرية بالمعابد وكھنتھا .
الفرعون بصفته الساھر على الحريات العامة للشعب ،
كان حريصا أن يستبق ويجھض أية محاولة لتحويل الدين لمؤسسة وسلطة ،
ھذا رغم احتياج الشعب للمعابد  ،واحتياج الفراعنة أنفسھم لمن يبصم عليھم بخاتم األلوھية .
ولذا إليك مثال ألحد أفكارھم الفذة من المملكة الجديدة ،
أى بعد مسلسل تجارب مصر المريرة مع الواحدية األخناتونية وغيرھا من المؤثرات الدينية اآلسيوية الحامورابية :
كان الفرعون يكرس إحدى بناته لتصبح الكاھنة األعظم آلمون  ،وترث تبتلھا ابنة الفرعون التالى  ،وھكذا
) انظر . ( Rosalie David, Handbook to Life in Ancient Egypt
… دعنا نسرح قليال أننا جعلنا اليوم امرأة تقف فوق رأس كل فحول المؤسسات الدينية الحالية ؟
اإلجابة  :قطعا ال شىء صعب على آلھتنا الجبارة ؛ چيينات مصر !
… أبناء ھذه الچيينات  ،إنجيليو بريطانيا وأميركا  ،وجدوا أيضا حال عصريا ال يقل عبقرية :
جعلوا كل فرد فى الشعب كاھنا كامل األوصاف والصالحيات !
…
) أيضا للروابط لكل ما سبق ارجع لصفحة . ( http://everyscreen.com/views/politics_part_5.htm
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رسالة مفتوحة إلى برنامج سؤال جرىء :

األخ المحبوب الفاضل رشيد  ،كل التحية واإلعجاب وأمنيات النجاح …
أكتب على ھذا النحو العاجل إلحساسى الشديد باإلشفاق عليك من موضوع الحلقة القادمة ’ الخروج ‘  ،ألنه بحث ال يحسم فى
أسابيع وال شھور  ،وقد كانت لى فيه بعض اجتھادات فى كتاب إليكترونى بعنوان ’ المسيحية ھى الھرطقة ‘ ] ھذا [  .واآلن أعكف
على كتاب أكثر تفصيال آمل فى ذات الوقت أن أجعله مھذبا بما يكفى لظھوره مطبوعا ھذه المرة  ،موضوعه األديان الثالثة بصفتھا
األصلية جدا التى أخترعت لھا  ،أى كغزوات صحراوية بربرية ضد حضارة مصر وغنى مصر وفكر مصر وعقيدة مصر .
سامحنى على البدء بنقاط تمھيدية سريعة شديدة المباشرة لتلخيص منطلقاتى الفكرية لك  ،لكن التفاصيل موجودة مألت بھا كتبا
وصفحات  ،يشرفنى إن لم تكن قد اطلعت عليھا  ،أن تقرأ بعضھا الحقا :
 بالنسبة للمتحولين والمتحوالت للمسيحية من اإلسالم أقول طبعا إنكم صنعتم التاريخ  ،وإنكم كأشخاص أناس أكثر من رائعين ،وقطعا أفضل بكثير من غالبية نظرائكم من متفقھى الدين من المسيحيين بالمولد  ،ممن جمعوا الحسنيين  :الجھل والغطرسة  .أسباب
ذلك وفيرة جدا كررتھا مرارا على الموقع  ،لكن لعل سنامھا أنكم عمليا لستم مسيحيين  ،إنما غنوصيون روحانيون  ،ال تعرفون الكثير
عن المسيحية ويوم تعرفون سوف تتركونھا ) أو ربما تغيرونھا  ،ال أحد يعلم ! ( .
 ھنا النقطة الثانية  ،المسيحية  :لى نظرية ) القسم الثانى من كتاب المسيحية ھى الھرطقة )  ] ( ٢٠٠٩ھذا  ،ارجع بالبحثلكلمة حيوان منوى [ (  ،أنه بعد استبعاد أجزاء القصة األولى المختلقة بكليتھا للوفاء بالنبوءات والمجزوم تاريخيا بكذبھا  ،كالتعداد
وميالد بيت لحم ومذبحة األطفال  ،سنجد أن القصة بدأت فى مصر  ،ويسوع ھذا مصرى  ،وكذا ھو إله ابن إله ألنه نتج عن تعابث
حيوان منوى ألحد المصريين ببطن أمه  ،وربما كانت ھذا األم نفسھا كاھنة إليزيس  ،تماما كما زوجته وشريكة رسالته وحياته مريم
’ الرائعة ‘ المجدلية  .ال تشغل بالك كثيرا بصحة ھذا الكالم من عدمه  ،ألن المھم المحتوى  :اليسوعية كما تعبر عنھا أقوال صاحبھا
ھى المعت المصرى  ،عقيدة الضمير الداخلى والحلول ووحدة الوجود ) الوجود الخير ال كل الوجود لكن ھى قصة أخرى قد ألزمنا بھا
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مؤخرا فيلم أڤاتار ( ؛ وحدة تنطلق من أن يا عزيزى كلنا آلھة ومن ثم الطبيعى أن كلنا معا إله واحد ’ أنا واآلب واحد ‘ بل وواحد فى
إفخاريستيا أخرى أعظم ’ ليكونوا ھم أيضا واحدا فينا ‘  .تلك عقيدة المعت الرائعة قد ذھب بھا يسوع للمكان الخطأ ؛ لليھود البدو
السامويين الھمج  ،فكان كمن يلقى خبز البنين للكالب  ،فقتلوه طبعا  ،ھذا ألنھم استشعروا على الفور أن ما جاءھم به ھو تحديدا
عقيدة العدو  ،وبداھة ألنه يستحيل أن يكون إله النقمة ھو عينه إله النعمة  .وإله التوراة ھو الشيطان ست إله الصحراء الذى
’ أوحده ‘ الھكسوسى أپوفيس ) مخترع فكرة اإلله الواحد (  ،فى شرق دلتا النيل قبل أخناتون بنحو مائتى سنة  ،وتحول تدريجيا
ليھوه ثم إلوھيم ثم بمعنى ما إلى ’ المسيح ‘ اليھودى  .انظر أحدث كالم فى — Jan Assmann, Of God and Gods
) . Egypt, Israel, and the Rise of Monotheism (2008وبالفعل أفرغ تالميذ يسوع اليھود األجالف -وال نستثنى إال
المرھفين الثالثة المجدلية وتوما وفيليپ وأناجيلھم معروفة بخالف اإلنجيل المسيحى الرسمى الرابع نفسه الذى كتبت المجدلية
معظمه  ،أفرغوا أفكاره المصرية من محتواھا وحولوھا لدين حامورابى آخر ذى شريعة ونصوص وكھنوت … إلخ  ،اسمه
المسيحية  ،المؤكد أنه لم يخطر ليسوع ببال قط  ،ولو جاء اليوم -أو فى أى يوم -لفعل بالكنائس وسدنتھا ذات ما فعله بالھيكل
وسدنته  ) .لمكتبة نجع حمادى واألناجيل الغنوصية انظر القسم األول من كتاب المسيحية ھى الھرطقة )  ] ( ٢٠٠٤ھذا [ ( .
 بالنسبة للمذاھب  ،يفترض أن األرثوذكسية القبطية ھى األقرب لھذه الروح بحكم وطأة الظالل المصرية الضخمة التى كانمستحيال عليھا تحديھا  .لكن ) وھذه نظرية أخرى يطول شرحھا فحواھا أن الحضارة چيين  ،وأصلھا إيلليوت سميث الذى -كما عرفنا
اليوم -أنت مھتم بكتبه  ،واآلن تحييھا من جديد وفرة من البحوث الچيينية  ،فحواھا الغائية أن اإلنجليز ومن ثم األميركيين  ،ھم أبناء
مصر (  ،بالتالى الكنائس اإلنجيلية عالية الروحانية التى ظھرت فى بلدات المناجم والمصانع البريطانية واألميركية بعد قرن كامل من
حركة اإلصالح ’ الپروتستانتية ‘ الكتابية الباردة  ،ھى أقرب شىء فى العصر الحديث لليسوعية المجدالنية الغنوصية المصرية األصلية
الحارة  ،وأسميھا شخصيا صوفية عصر الصناعة  .ولعل ذلك ھو سر لماذا انقرضت المسيحية من العالم المتقدم وال تزال حية فى
أميركا رغم كونھا األعلى حداثة فى ھذا العصر  .من ھنا قد يثير استغرابك مثال أن الشنكوتى وبيشوى يتھمان ذلك المصرى العظيم
القمص زكريا بطرس بالخمسينية  ،لكن االستغراب يزول حين نعلم أن أولئكما الحقيرين أعداء االبن والروح القدس ھما أعراب
مسلمون  .نعم  ،أصولھما العرقية عربية  ،وبما أن الدين چيين ) سھم كيوپيد (  ،فھما مسلمان متطرفان  ،رسالتھما الوحيدة فى
الحياة ھى تخريب األرثوذوكسية المصرية ونقلھا فى صمت دءوب إلى دائرة الالھوت العربى اآلريوسى الحامورابى  ،والتنكيل بجيل
كامل من األساقفة والقساوسة والرھبان والشعب المتمسكين بروحانيتنا المصرية القديمة  .مثال العبد األسود المسلم الوغد ألقى أمس
خطبة عصماء عن مسيحيته  ،فھل صدقه أحد ؟ طبعا ال  ،ألن ببساطة من ثمارھم تعرفونھم وھى تتكلم عنھم  ،وال غرابة أن ھكذا
أيضا يسوع قد نصحنا أن فتش عن المحتوى  .ذات الشىء بالنسبة للشنكوتى پاپا اإلسالم وبيشوى أمير البرارى اللذين يذران الرماد
فى عيوننا من وقت آلخر ببعض التصريحات الملتھبة ضد اإلسالم  ،لكننا نعدك أننا ساھرون ولن نرفع أبصارنا قط عن أچندتھما
الخفية -أو ھل حقا خفية ؟ ! ) للمزيد راجع چورچ حبيب بباوى  ،أثقل وزن روحى وعلمى قبطى أرثوذوكسى بين األحياء ! ( .
…
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اآلن إلى الموضوع األساس :

خرافة الخروج !

 -١بدأت الرحلة بفرويد فى عشريات القرن العشرين  .وھذا المفكر العلمانى العظيم أراد ھدم اليھودية فأخذنا لألسف كمصريين
فى الرجلين  ،وجعلنا مخترعى الواحدية  ،ونحن منھا براء تماما  .تلك كذبة عظمى دحضھا تماما Erik Hornung,
) ، Conceptions of God in Ancient Egypt —The One and the Many (1971وأجھز عليھا لألبد يان
آسمان فى مجمل كتبه  ،ومرة أخرى كما لعلك تالحظ -فى عالم تحكمه الخفة -ال أحتكم إال ألثقل األسماء إطالقا  .نحن كمصريين ننظر
للواحدية  monotheismعلى أنھا ببساطة عقيدة جرابيع الصحراء  ،أيديولوچية الھوام قطاع الطرق أعداء ونھاشى الحضارة  ،وال
نرى فيھا ببساطة أكثر إال الشر المطلق وأنھا أعلى -أو باألحرى أحط -صورة تجسد فيھا الشر الكونى إطالقا ! ال نفعل ھذا فقط ألن
مواصفات إلھھم الواحد ھى مواصفات شيطاننا ست إله البدو والرمال والخراب الذى انتقوه -وال غرابة -دون جميع اآللھة إلھا واحدا
للكون  ،إنما ألنھا -أى الواحدية -على أقل تقدير تكفير يصادر حرية االختيار  ،وأبسط قرينة حية أن ال تزال طرقنا الصوفية تبتھل
يوميا ’ اللھم انشلنى من أوحال التوحيد ‘  .المھم حسب فرويد  ،أن موسى ھو أحد كھنة أخناتون  .مھما يكن من أمر  ،فاالستنتاج
الفرويدى جاء رائعا  ،ألنه فتح الطريق واسعة لتمثل حقيقة أنه لم يكن ھناك أصال فرعون للخروج  .ونفھم أننا كشعب ھم من طرد
اليھود فى إطار ثورتنا الشعبية على ذلك العميل اآلسيوى صاحب ھرطقة اإلله الواحد اإلجرامية  ،ذلك الوضيع الذى ال نعترف به ملكا
مصريا أصال -ھكذا تقول آثارنا فى أبيدوس وغيرھا حيث لم يدون اسمه من األساس فى قائمة الملوك  .بل لم يكن ھناك أصال ما
يستحق تسميته بالخروج  ،ناھيك عن الكلمة اإلنجليزية األفخم  ، exodusفى إطار أنھم -اليھود -كما اتضح الحقا  ،طردوا أكثر من
مرة  ،وفى كل مرة لم يكونوا إال فلوال قليلة متطفلة ال يكاد يشعر بھا أحد .
 -٢بعد ذلك أتانا فى الخمسينيات ثقيل الوزن جدا الدبابة إيمانويل ڤياليكوڤيسكى  ،وھو أيضا باحث جبار لكن نصف علمانى نصف
يھودى  .عصف بنظرية موسى تلميذا ألخناتون  ،وعاد بالخروج أليام أحمس  .حتى ھنا والكالم أجمل وأجمل  ،بالذات حين نتجاھل
أخذه بعض نصوص التوراة بحرفيتھا الزائدة  .أو نتجاھل التأويالت اللغوية -وما أسھلھا -من قبيل كلمة أمة  ummaالتى فھمھا
بمعنى اليھود  ،بينما ھى تعنى كل صحراوى بالمفھوم المصرى  ،أو كل ’ بربرى ‘ بمصطلح أرسطو  .أو مثل بناء كل شىء على أن
أخموسيس = أخ موسيس  ،لكن عندما يمكنك استخالق عشرات أو مئات التشابھات اللغوية من ھذا النوع فإنھا كلھا تفقد معا
مدلوالتھا دفعة واحدة  .وعامة  ،آخر تنقيح لكالمه اآلن أن الضربات العشر بفرض صحتھا ولو جزئيا -فى أكثر النظريات كرما ال
يوجد عشر إنما أقل والباقى أحالم يقظة -ھى آثار اندالع بركان جزيرة سانتورينى اليونانية  ،وقد امتدت إلى شمال شرق دلتا مصر ،
وليست كما قال نواتج لتتابع كامل من األحداث الچيولوچية الجسيمة عمت كل المنطقة حتى شبه جزيرة البعر  .إذن مرة أخرى لم يكن
ھناك فرعون للخروج أصال  ،ھربوا فى المرة األولى قبيل خروج الھكسوس أو خالله  ،أو دخلوا وخرجوا مرارا منذ فجر وجود
الھكسوس  ،وھو األرجح  .ثم طردھم الشعب نفسه كما طرد كل األجانب فى المرة الكبيرة التالية أيام إسقاط أخناتون  ،وھذا وذاك
منطقى جدا  .حقا ! أى فرعون ھذا الذى يطارد بنفسه حفنة حثالة رعاع ال يزيد عددھم عن خمسين أو سبعين فى أقصى تقدير  ،حتى
لو كانوا لصوص ذھب عتاة كما تتباھى توراتھم ؟ ! وأنت أدرى منى بكيف جمعت التوراة  ،وما معنى  ، redactionوكيف كانت
كلمة شعب الرب تستخدم لوصف أية عائلة عبرانية تتنقل بمفردھا وتعود لتحكى مغامراتھا  .يعنى باختصار  ،الكالم عن ’ خروج ‘
على يد رمسيس الثانى أو مرنبتاح -أو حتى أحمس -ھو تھريج محض  ،زمنيا وعسكريا وديموجرافيا وأركيولوچيا وكل شىء  .أما
عن شق البحر فھو أمر فى غاية البساطة ويمكنك يا صديقى أن تفعله بنفسك عدة مرات يوميا لو ذھبت لسيناء شتاء فى موسم
السيول ) أيضا انظر سھم كيوپيد (  ،ويسعدنى أن تقبل العصا ھدية منى !
 -٣الجيل الثالث من البحوث فى السنوات األخيرة يثبت أن حتى الھكسوس أنفسھم لم يحتلوا مصر بالمعنى المفھوم سابقا للكلمة ،
والحفريات والكتب الجديدة ال تكاد تنتھى ) ابحث كمثال عن كتب  . ( Janine Bourriauأبسط المستجدات أن أكتشفت اآلن
’ عاصمتھم ‘  ،وصحتھا حصنھم بصفتھم قطاع طرق وليسوا حكاما  .وال شك أن ڤياليكوڤيسكى كان سيراجع الكثير من افتراضاته
بخصوصھم  ،على األقل حين يعلم أن أڤاريس تلك كانت لھذه الدرجة شرقا  ،قرب قناة السويس الحالية  .باألخص  ،كان سيغير رأيه
بشأن خرافة تحرير شاول لمصر منھم  ،وھى عبط مطلق  ،ألنه إذا لم يكن للھكسوس قوة تذكر على أرض مصر فما بالك ببنى
إسرائيل وھم حشرات صريحة  .ھنا ألمح فى ضيفك المتدين الدكتور صادق كالما أن لدينا أدلة كثيرة على وجود العبرانيين فى مصر ،
والمرجو أن تكون أكثر حصافة فى األسبوع المقبل وتعزل كل دليل بمفرده وال تقرأ منه أكثر مما يقول  :نقش بنى حسن ) أعاله ( ھو
نوع من دورة أوليمپية عالمية وال يعنى إقامة الـ ’ أمة ‘ عندنا  ،بخالف أنه سابق على كل ھذه الفترات التى زعم بوجودھم فيھا .
بالمثل عليك قراءة لوحات تحتمس الثالث أو مرنبتاح أو ما شابھھما بدقة  ،وستجدھا تتحدث عن إرضاخ اليھود حيث ھم فى كنعان
وليس -من قريب أو بعيد -لسابق تنجيسھم أرض مصر  .أو مثال بخصوص اللغط الكبير عن مركبات حربية فرعونية غارقة عند
نويبع  ،بينما ھى شىء طبيعى ومتوقع جدا من إمپراطورية  ،وأيضا ال يثبت شيئا يتعلق باليھود من قريب أو بعيد  .فوق الكل بردية
إيپووير التى يجب أن تعامل بقمة الحذر  ،إذ من غير المعقول أن حوادث جساما كالتى ترويھا دمرت كل مصر وعصفت بحياة كل فرد
فيھا بال استثناء  ،ال تسجل مطلقا على كل معابد مصر  ،وفقط تنفرد بروايتھا بردية واحدة غامضة المعانى  ،بعض كالمھا مستحيل
واقعيا مثل تخيل غزو مصر بمليون مقاتل بينما مجموع كل الشعوب المحيطة بمصر ال يكمل المليون أصال ) ھى نص أدبى من نوعية

١٦١

القصص التشاؤمى أو التنبؤ بالنھايات  ،وھنا قد نجد الكثير مثلھا يتحدث لغويا بذات الطريقة لكن باستخدام زمن المستقبل لغويا -انظر
ڤياليكوڤيسكى نفسه الذى لألسف أسھب فى التعامل معھا  ،بما يوحى ضمنا أنھا وثيقة تاريخية رغم إقراره سلفا بإجماع كبار علماء
المصريات على كونھا نصا أدبيا  .أو لعلھا أيضا -وھذه من عندى -ورقة شغل لفريق بحثى علمى-سياسى يحاول تخيل ودراسة أكثر
سيناريو محتمل للغد كارثية (  .وھكذا  ،عليك تناولھا كلھا يا صديقى أثرا بعد أثر بھدوء وبعلمية صارمة  ،نتوقع طبعا أن تكون
النقيض لغوغائية محمد حسان وزغلول النجار فى القفز لالستنتاجات إلشباع غرائز جمھور الخرافة الدينية  .وطبعا من نافلة القول أن
كل قصص إبراھيم ويوسف وغيرھا من بقية أساطير األولين ھى ھراء محض  ،ال يقوم عليھا أى دليل تاريخى أو حتى شبھة دليل .
وطبعا سار على جھلھم وأحقاد يقظتھم نبى البعر  ،ال سيما وأن الھكسوس ھم بعر من عنده من الحجاز أو ما تسميھم الكتب اإلسالمية
بالعماليق  .فعامة  ،كل من جاء يوما لشرق الدلتا أثناء وجود الھكسوس يسمى ما شاھد بمصر  ،ويسمى الترعة نيال  ،ويسمى
الھكسوسى فرعونا  ،وھكذا !
…

… كل ما آمله منك أال تنسى قبل كل شىء أن الشيطان المسمى المسيح قطع ألسنتنا فى مصر  ،فظلت جدراننا وبردياتنا صامتة
 ١٤قرنا باليوم والليلة )  ١٨١٥ - ٤١٥ح  .ش  ، ( .انفردت فيھا التوراة بالساحة وراحت تعيث فى العالم كله تحشو العقول
بأكاذيبھا وسفاالتھا !

١٦٢

… الخالصة  :ال شىء على وجه اإلطالق يثبت روايات التوراة ) والحظ أنى لم آت على ذكر الكرھان الكريه قط  ،ألنه من
األساس شىء ال يمكن وال يجب أن يؤخذ على محمل الجد (  .والتفسير الوحيد لنصوصھا أن كل سكان الصحراء -بالذات اآلسيويون
مقطوعو صلة الدم بنا -ھم مجرد حاقدين على مصر وثروة مصر ومجد مصر  ،حلمھم أن يبيد إلھھم شعب مصر كامال بضربات أقسى
فى المرة القادمة ) أو على اإلقل يستعبدھم لشعب الرب (  ،ويمكن ھذا الشعب منھا ومن خيراتھا فيكتسبون -أى اليھود طبعا الذين ال
يخطر ببال أشعياء أو غيره أن يكون للرب شعبا سواھم -لقب الوھم المنيع ’ مبارك شعبى مصر ‘  ،سطر أشعياء الذى فھمه كل العالم
إال المغيبين لألسف حتى النخاع أعباط مصر  ،على أنه الوعد المنقح بدولة جديدة إلله اليھود تمتد من النيل إلى الفرات .
وواضح بداھة أنى أتكلم طوال الوقت عن يھود ما قبل الشتات الجرابيع الحفاة العراة  ،وليس عن األشكيناز الصھاينة الحاليين
فائقى الحداثة نحن الذين صرنا نلھث خلفھم اآلن  ،أولئك الذين ربما تربطھم بالمصريين عالقة دم ؛ بذرة زرعت فيھم فى بالد الشمال
ثم عادت .
ثم طبعا فى مقابل كل ھذا يوجد منظورنا الخاص نحن لألغيار ) للـ ’ أمة ‘  ،للـ ’ صحراويين ‘  ،للـ ’ برابرة ‘ (  ،وھو كما تعلم
’ كل راعى غنم نجاسة فى أعين المصريين ‘  ،كما خلده لنا بإيجاز مشھود حاسم بديع بل وملھم  ،بلسانه الطاھر الشريف فى تكوين
 : ٤٦سيدنا يوسف راعى الغنم !
…

١٦٣

بكلمة  ،ومع احترامى وتأثرى الدائم بسالمك الداخلى وروحانياتك الجميلة ومحبتك الفياضة  ،سأعود آسفا لحديث الساعة وكل
ساعة ؛ حديث البعر :
الصراع المصرى-العربى ) صراع حورس-ست (  ،ھو كل قصة المنطقة من األزل إلى األبد  ،إن لم يكن كل قصة البشرية  .وال
توجد قصة أخرى يمكن أن توجز التاريخ اإلنسانى ) أو ربما التاريخ الطبيعى أيضا (  ،قدر قصة ھذا الصراع ھائل الدموية  .ذلك أنه
صراع من نوع ال يمكن أن ينتھى إال بإبادة أحد الطرفين لآلخر ؛ …

الصراع المصرى-العربى ) صراع حورس-ست ( ،
صراع وجود تفرضه أقدار التاريخ وحتميات البيولوچيا !
…
كل ما أتمناه لك حلقة رائعة كعادتك ) ربما -وال تزعل -كلھا رائعة باستثناء حلقات مجدى ’ الندابة ‘ خليل ناشط حقوق اإلجرام ،
ووحيد الزمان السودانى نسخة الشنكوتى المصغرة أو ھكذا يحلم أن يكون ! (  .وأنا كتبت كثيرا جدا عن كل حلقاتك المتميزة من قبل ،
على األقل فى أجزاء صفحات السياسة على الموقع  .فقط قررت أن أزعجك ھذه المرة ألنى جزعت إلدراكى أن إعداد الحلقة الجديدة
اإلعداد األمثل قد يحتاج لسنوات  .وكل ما أرجوه فى ھذا الوقت القصير أال تمنح ثقتك سھلة ألية نظرية  ،بالذات جدا جدا  :ترھات
التوراة !
كل الحب وتمنيات التوفيق …
…

١٦٤

تحديث  ٧ :أكتوبر : ٢٠١٠

لم يقبل األخ رشيد النصيحة واختار المجازفة !
… أما النصيحة فقد كانت فحواھا :

خطان أحمران قاتالن إياك -أنت أو أى دين فى العالم -أن تقترب منھما ،
وإال االحتراق فى لمح البصر :

العلم ومصر !
… أما المجازفة فھى حلقة ركيكة للغاية عن الخروج اليھودى  ،تفضح التوراة أكثر مما تعضدھا  ،فكانت أول مسمار تضعه قناة
الحياة فى نعش المسيحية المعاصرة فى المنطقة ! ونقول له سر على بركة المسيح فخمس حلقات بھذه الطريقة وھا يطلع كل مسيحيى
يفھم العربية من دينه :

لقد عشنا الخروج الكبير من اإلسالم ،
واآلن نعيش الخروج الكبير من المسيحية ،
لكن حتى آخر الزمان لن يوجد شىء اسمه الخروج اليھودى !

١٦٥

١٦٦

لم تأت الحلقة بدليل تاريخى أو أركيولوچى واحد يؤيد خرافة الخروج  .أتى بمتخصص فى الالھوت وآخر فى التاريخ القبطى
وجعلھما يفتيان فى تاريخ مصر الفرعونية  ،فظھرا كأبلھين مضحكين  .رغم سابق شرحنا لفحوى لوحة مرنبتاح ولوحة تحتمس
الثالث و’ غيرھما ‘  ،أتوا على ذكر األولى وزادوا من ’ غيرھما ‘ ھذه رسائل العمارنة  .ورشيد فى كل مرة يھز رأسه طربا دون أن
يلحظ أن كل شىء يتحدث عن حروب وقعت فى كنعان ولم يكلف نفسه -وھو الشخص الذكى الذى عادة ما يدقق فى كل شىء -عناء
سؤالھما ھذا السؤال  .كان ھاجسه األھم تسفيه الكرھان الكريه  ،وقلنا له إنه ال يستحق أصال األخذ على محمل الجد  ،لكن السيناريو
ال يزال كما ھو منذ عقود طويلة لم يتغير قيد أنملة  ،رغم أنى بصدق كنت أتوقع شيئا مختلفا من برنامج سؤال جرىء :
أتباع الديانات الحامورابية الثالث يقتلون أنفسھم كى يعثروا على كلمة عبرانيين فى التاريخ المصرى  ،وحين يجدونھا يعتبرونھا
تسليما دليال على تنجيس اليھود أرض مصر  ،وأن كان لآلسيويين القمامة يوما موضع قدم فى مصر  ،وكأن موسى من المسلمات
وھو أسطورة جمعت من عشر شخصيات  ،وكأن الخروج واقعة تاريخية شھدت بھا كل البشرية ) كله كالم قديم لنا من كتاب المسيحية
ھى الھرطقة ] ھذا [ (  .كل ما يأتون به لف ودوران حول الموضوع  ،وكالم إنشائى طويل فى حالوة اإلله وفى الكتاب الجامد المتين
زى الميالمين يعيش  ١٠٠ألف سنة  ،وأدلة مختلقة تسديد خانة لمجرد أن يوھموا أتباعھم السذج -تماما كما يفعل مشايخ اإلسالم
حاليا -أن لدينا أدلة وردود على العلمانيين الكفرة  ،ثم بسرعة يقفزون لالستنتاجات  ،وثم فى لمح البصر ينھون النقاش .
فى حاالت نادرة تكون الطريقة األكثر شياكة أو ذكاء إلنھاء النقاش  ،ھى ھز الرأس والقول إن ليست كل الحفريات قد اكتشفت
بعد  … .جميل ! … فعال  ،كل يوم تكتشف أشياء جديدة ! لكن الكارثة أن عقودا بعد عقود تمر  ،وكل كشف جديد فى مصر ال يأتى
بأى شىء يخص اليھود ) بل بالعكس يطيح بكل األغراب خارج مصر  :زاھى حواس حرر مصر من كل العبيد وليس اليھود فقط ،
وچانين بوورياو حررتنا من الھكسوس  ،وھلم جرا (  .فى مقابل ھذا  ،كل كشف جديد فى كنعان يفضح ترھات التوراة  ،وأقله أن
يكشف مدى عمق وطول سيطرة اإلمپراطورية المصرية عليھا  ،وأقله األقل أن دمر على نحو يفوق كل خيال أسطورة ممالك
وإمپراطوريات داود وسليمان  ،فاتضح أنھا لم تكن سوى تھاويل تھاويمية مختلقة من ال شىء تقريبا ؛ من مجرد قرية ھزيلة صغيرة
جدا اسمھا أورشليم تحولت على الورق بقدرة فاجر إلى ’ مدينة الملك العظيم ‘ التى تسلطت على نصف األرض  ،وتواروا خجال يا
عناترة العرب  ،فأنتم حضيض الكون حتى فى طموحات الكذب والمعر أيضا  ،فال أحد فى العالم يستطيع أن ينازع كتاب العھد القديم
على لقب أضخم كتاب أكاذيب فى التاريخ ! من ذلك القليل األقل أيضا تابوت العھد المزعوم  ،ماكينة التليفون العمالقة التى كان
الشيطان يھوه يتصل من خاللھا بعصابته المختارة شعب اليھود  ،بل وسالح الدمار الكتلى الذى كان يبث أشعة تقتل كل عدو لھم
يقترب فى دائرة قطرھا عدة أميال  ،لم يكلف كاتب واحد من جيش مؤلفى العھد القديم واسعى الخيال  ،لم يكلف خاطره أن يذكر لنا
كيف اختفت فجأة وبدون سابق إنذار وبال حس وال خبر  ،ھذه القطعة الالھوتية األقدس واآللة الحربية األعظم فى تاريخ العصابة
العبرانية إن لم يكن فى كل تاريخ البشر  ،فقط كى ال يترك لنا متبقيا سوى تفسير واحد وحيد ھو أن تابوت العھد ذاك ليس إال أكذوبة
محض مثله مثل كل سطر فى العھد القديم  ،كلھا تھاويل عن أولين مختلقة بالكامل بواسطة الحقين  .أما أقل أقله األقل -أى أقل
البحوث األركيولوچية التى فضحت ھول وحقارة كتاب العھد القديم الشھير بعنوان ’ أكاذيب شيطانية ‘ -فھو أن مسح أحد ھذه
الحفريات بالبالط بطوالت يشوع غضنفر عصره وزمانه الذى ذابت أسوار أريحا بمجرد أن أطلق صفارة من فمه  .بينما الحقيقة أنه لو
وجد ھذا ما بعد التوراتى المزعوم فى عصره ما بعد التوراتى المزعوم أو حتى فى غيره  ،لما كان يستطيع الخروج أو الدخول من أية
بلدة يھودية -وأقصد بمفرده طبعا مطاطئ الرأس وليس قائدا لجيوش -دون أن يقف مھينا ذليال فى طابور أمام نقاط التفتيش المصرية
حتى يتفحصه ضباطھا  ،فى مشھد ال يختلف كثيرا عما تفعله إسرائيل اآلن مع العصابات التى تسمى نفسھا الشعب الفلسطينى ) ومن
نافلة القول طبعا إنه لم يكن ھناك على الخريطة آنذاك مكان اسمه أريحا  ،ال مدينة وال حتى زريبة بھايم ( .
القائمة طويلة وضعنا بعضا منھا فى المسيحية ھى الھرطقة ] ھذا [  ،لكن باألقل ابحث فى أى موقع لبيع الكتب عن اسمى
 ، Finkelstein and Silbermanوستعرف أن كل اساطير األولين المھولة من آدم لسليمان مرورا بنوح وإبراھيم ويوسف
وموسى ويشوع وداود وكل أحد  ،تلك التى تمأل كامل النصف األول من الكتاب الضخم المعنون العھد القديم أو ’ أكاذيب شيطانية ‘ ،
قد ألفھا شخص واحد اختلقھا من ال شىء تماما -وليس حتى من حكاوى أو أساطير متداولة فلم يكن ھناك قط شىء بمثل ھذه
التھويالت  ،وقطعا فى كل األحوال لم يكن لھا أى ظل ما ولو تافه من الحقيقية  ،ربما باستثناء التافھين المغمورين داود وسليمان ،
ممن وجدوا كأشخاص بھذه األسماء لكن ليس أكثر ) أساسا قبل ھذا القرن السابع ق  .ح  .ش  .الذى ظھر فيه ذلك الشخص  ،لم تكن
تلك القبائل العبرانية تعرف أصال اختراعا اسمه الكتابة  ،حتى تكون لديھم توراة صحيحة أو مختلقة ! (  .إنه الشخص المدعو يوشيا
الذى حلم بتأسيس دولة للعصابات اليھودية ليست كقريتى داود وسليمان الحقيرتين ) الحظ أنھما ليستا حتى ذات القرية ! (  ،إنما
دولة تشبه سائر الدول مخاليق الالت  ،فكان كصرصور ظھر فى األرض الخربة المجاورة لبيتك يا رشيد وادعى أنه مالكھا وأنه
سيؤسس فيھا مملكة لعشيرة الصراصير  ،فجئت أنت فرأيت المنظر فدھسته ودھستھم فى لحظة  .ھذا ما حدث فعال  ،أن أول ’ ملك ‘
رفعه اليھود لدرجة المسيا المخلص قد فعصه فرعون مصر فى أقل من ثانية وسط يھود مذھولين من سرعة البرق التى جرى بھا
األمر -سرعة البرق وما إليھا ليست من عندى وال من عند المؤلفين إنما ھى نص رواية ملوك الثانى  ، ٢٣مع التحفظ طبعا منا على
التبجح فى استخدام كلمة ملوك  ،إذ ليس لدى رعاة المعيز شىء يملك أصال  .أسف يا رشيد  ،لقد نطقت سھوا كلمة اقرأ  ،ناسيا ردھا
الموحد الشھير تاريخيا لدى كل أتباع األديان الواحدية وھو ’ ما أنا بقارئ ‘  .نعم  ،ال أعنيك أنت فقد عرفنا اآلن أنك ال ترھق عينيك
الثمينتين بكتب التاريخ الكافرة !
باختصار  ،أى كشف أركيولوچى جديد أيا ما كان ليس فى صالحكم  ،وتحديدا لذات السبب المذكور فى المدخل األصلى  ،وھو
صمت جدراننا وبردياتنا  ١٤قرنا )  ١٨١٥ - ٤١٥ح  .ش  ، ( .بينما كان الجميع يطلقون من القصص الوھمية وأكاذيب اليقظة
وأسفل التطاوالت ما شاء لھم من سلطان .
إذا كان رشيد قد نسى نصيحة عمرھا أيام  ،فال بد وأنه نسى نصيحة عمرھا شھور  ،حين قدم ثالث حلقات عن التشابھات بين
يسوع وآلھة ما يسمونه وقاحة بالوثنية  ،والمقصود بھا اآللھة غير الوھمية غير الخفية غير الجبانة  .فى البداية تماما للحلقات أتى
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على ذكر اسم حورس لكن فى المتن تحدث عن الكل ولم يقترب من حورس ببنت شفة  ،ألن فعال المسيحية ھى نسخة رديئة من عقيدة
مصر القديمة التى ال ترقى فوقھا عقيدة ) أنا لم أعلق على الحلقات فى حينھا  ،لكنى أشرت لھا الحقا ] فى صفحة السياسة [ فى ١١
فبراير الماضى  ،إذ قلت بمناسبة ظھور جديد للدكتور رأفت عمارى على البرنامج أنه سبق لھم مناقشة التشابه بين يسوع وكريشنا ،
ويسوع وبوذا أو زرادشت  ،ويسوع وميثرا  ،لكنھم جم عند حورس وقالوا ستوپ ! ( .
اآلن وقد أصبح جليا أن أحد اھتمامات رشيد الكبرى تجھيز وتقديم وتلميع فرقة من ’ دكاترة ‘ المسيحية كى يتكلموا فى المنطقتين
المحظورتين ) العلم ومصر (  ،أو قل اھتمامه أن يخلق النظير المسيحى ’ للدكتورين ‘ زغلول النجار وسيد كريم  ،الناطقين باسم
اإلسالم فى المنطقتين المذكورتين بالترتيب  ،فإننا مضطرون لتذكيره بكالم آخر قديم آخر لنا من ذات الكتاب المسيحية ھى الھرطقة
] ھذا [  ،عن ’ المكان الوحيد الذى تتكدس فيه الكتب المقدسة أكثر من الكنائس ‘  :إنه بوابات أقسام التاريخ فى كل جامعات العالم ،
حيث فى أول يوم دراسة يكون الدرس األول للطلبة إلقاء كل الكتب المقدسة فى صندوق القمامة الموضوع خصيصا لھذا الغرض عند
البوابة الخارجية  .السبب ببساطة أن أحدا يحترم نفسه ال يقبل أن يتلقى العلم -أى علم -عن شخص متدين لديه فرضياته المسبقة
الخرافية الميتافيزيائية لألشياء  ،والمناقضة قاعديا للعلم والمنھج العلمى .
أنا بصراحة وإن كنت بأقرف من الكتابة أو الكالم ع اإلسالم ألنه تافه زائد ما بأطيقش لفترة طويلة ريحة سيرته العطرة  ،إال أن
دحض المسيحية ھو ھوايتى المحببة منذ الطفولة  ،جايز ألن فيه لعبة عقلية أو ثقافية شوية  .لكن سامحنى الحلقة بتاعتك قرفتنى فى
عيشتى وضيعت كل حماس عندى للكتابة  .علشان كده الظاھر أحسن ’ أقضيھا ‘ اقتباسات الليلة دى  ،ألن كمان أصبح واضح -يا
صديقى -أن أحدا ليس لديه وقت للقراءة المطولة أو ربع المطولة أو ال يريد القراءة أصال :
أوال  ،إليك ھذه الفقرة عن الخروج من كتاب ’ المسيحية ھى الھرطقة ‘ ] ھذا [ :

… ﻣﺎ ﻫﺬا اﳍﺮاء ؟ ! اﻟﻔﺮﻋﻮن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻘﺎﺑﻞ اﳌﺼﺮﻳﲔ أﺻﻼ  ،ﻓﻬﻞ ﻛﺎن ﺳﻴﺠﺮد ﲪﻠﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻞ ﻳﻘﻮدﻫﺎ
ﺑﻨﻔﺴﻪ  ،ﳌﻄﺎردة ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﲬﺴﲔ أو ﺳﺒﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺎة اﻟﺮﻋﺎع ؟ ! … إن أﺳﻄﻮرة ’ اﳋﺮوج ‘ ) ﺑﺎﻟﺬات
ﰱ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ اﳌﺘﻔﺎﲬﺔ  ، ( exodusﻫﻰ ﰱ اﻟﻮاﻗﻊ أﻣﺮ ﻳﺜﲑ اﻟﺸﻔﻘﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أى ﺷﻰء آﺧﺮ  ،إ ﺎ ﻧﻜﺘﺔ
ﺟﺎء ﺎ اﳋﻴﺎل اﳌﺮﻳﺾ اﳊﺎﻗﺪ اﳊﺎﺳﺪ ﳌﻦ ﻳﻄﻮﻓﻮن ﺣﻮل ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﻫﻮام  ،وﻻ ﳝﻠﻜﻮن ﺳﻮى اﺧﺘﻼق وﺗﺮوﻳﺞ
اﻷﻛﺎذﻳﺐ اﳌﻀﺤﻜﺔ ﻋﻨﻬﺎ  .اﳋﺮوج ﺑﻔﺮض ان ﳍﺎ ﻇﻞ ﻣﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻗﺼﺔ ﺣﻜﺘﻬﺎ ﲨﺎﻋﺔ ﺻﻐﲑة ﺟﺪا  ،رﲟﺎ ﺟﺎءت
ﻟﺘﺸﺘﻐﻞ ﰱ ﻣﻨﺎﺟﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﰱ ﺳﻴﻨﺎء أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ  ،وﻣﻦ ﺣﻨﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ وﻋﻠﻰ ﻣﺎ رأﺗﻪ ﻣﻦ ﻏﲎ اﳌﺼﺮﻳﲔ ﻋﺎدت
ﻟﺘﻘﻮل ﺑﻌﻨﱰﻳﺔ ﺑﺪوﻳﺔ ﻟﻘﺪ أﺧﺬوﻧﺎ ﲢﺖ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ إﻻ أﻧﻨﺎ ﺑﺒﻄﻮﻟﺘﻨﺎ وﲜﱪوت إﳍﻨﺎ اﻟﻔﺘﻮة اﻷﻋﻈﻢ ﺣﺮرﻧﺎ أﻧﻔﺴﻨﺎ  ،وأﻛﱰ
ﻣﻦ ﻛﺪﻩ ﻛﻤﺎن ﺳﺮﻗﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺠﻤﻬﻢ ﺷﻮﻳﺔ دﻫﺐ  ،ﺑﺼﻮا ﻟﻮﻧﻪ ﺑﻴﻠﻤﻊ إزاى ! … اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﺼﺎرﺧﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻫﻨﺎ ﻫﻰ أن ﻣﺼﺮ ﱂ ﺗﺴﺘﻌﺒﺪ أﺣﺪا ﻳﻮﻣﺎ  ،وأﻋﺘﻘﺪ أن ﺣﻔﺮﻳﺎت زاﻫﻰ ﺣﻮاس ﳌﻘﺎﺑﺮ ﺑﻨﺎة اﳍﺮم ﻗﺪ أﻏﻠﻘﺖ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ
ﻟﻸﺑﺪ  ،ﻓﺈذا ﻗﺪ ﺑﻨﻴﻨﺎ اﳍﺮم ﺑﺄﻧﻔﺴﻨﺎ ﻓﻤﺎ ﺣﺎﺟﺘﻨﺎ ﻟﻠﻌﺒﻴﺪ ﰱ أى وﻗﺖ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ !
أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻰ اﻧﻨﺎ ﻛﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻻ ﻧﺴﺘﻌﺒﺪ أﺣﺪا  ،ﻓﻬﻮ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺗﺎﻣﺔ أن اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﻳﺮﻓﺾ أن
ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻰ ذات اﻟﻤﻜﺎن ﻣﻊ اﻟﻮﺳﺦ !
نعم يا رشيد  ،وال زلت أخاطب فيك عقلك الحر قبل أن تتحول لكلس مسيحى :

أريدك أن تكون متأكدا من ھذه بالذات كل التأكد :
نحن كمصريين ال نستعبد أحدا ،
وال نسعى حتى لبناء إمپراطورية إال حين يجبرنا الغير على قمعھم ،
والسبب فى األمرين غاية فى البساطة
ھو أن السيد الحقيقى يرفض أن يعيش فى ذات المكان مع الوسخ !
ثم إليك ھذا الحوار من رواية سھم كيوپيد عن أول صفحة من التكوين :

 ﻋﺎرف أﻧﻚ ﻛﻤﺎن ﻫﺎ ﺗﻘﻮﱃ ﱃ ﻋﻦ ﺻﻔﺤﺔ  ١إن آدم دﻩ ﻋﻤﺮﻩ  ٤٠٠٠ﺳﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻼد  ،وﻣﺼﺮ ﻛﺎﻧﺖ دوﻟﺔﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺨﻠﻖ آدم ؛ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺳﻼﺳﻞ ﻣﻦ اﳌﺪن  ،وﺗﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪود ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺪاﻓﻦ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ
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ﻣﺸﻴﺪة ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﳌﻮﺟﻮدات اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ  .وﻃﺒﻌﺎ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺣﻔﺮﻳﺎت ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻋﻤﺮﻫﺎ  ٦ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻨﺔ  ،أﻳﺎم ﻛﺎن اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺸﺒﻪ
اﻟﺸﻴﻤﭙﺎﻧﺰى  ،ﻗﺼﺪك أﻳﺎم ﻛﺎن ﻳﺸﺒﻪ اﷲ إﻟﻠﻰ ﺧﻠﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرﺗﻪ وﻣﺜﺎﻟﻪ  ،أو ﺗﻘﻮل ﱃ إﻧﻨﺎ اﳉﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﰱ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
اﻟﺬى زاد ﻓﻴﻪ ﻋﻤﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﻻف إﱃ ﺳﺘﺔ ﻣﻼﻳﲔ ﺳﻨﺔ  ،ﻋﺸﻨﺎﻫﻢ ﻳﺰﻳﺪوا ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻦ اﳊﻔﺮﻳﺔ ﻟﻮﺳﻰ
ﰱ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎردﻩ  .وﻻ ﻫﺎ ﺗﻘﻮل ﻋﻤﺮ اﻟﻜﻮن أﺻﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺪﻗﺔ ﺳﺘﺔ ﻣﻼﻳﲔ ﺳﻨﺔ وﺳﺘﺔ أﻳﺎم  ،وﻟﻮ
اﷲ ﺧﻠﻖ اﻟﻜﻮن ﰱ أرﺑﻌﺘﺎﺷﺮ ﺑﻠﻴﻮن ﺳﻨﺔ ﻣﻮش ﰱ ﺳﺖ أﻳﺎم ﻻ ﻳﺼﺒﺢ اﲰﻪ إﻟﻪ ﰱ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ؟ وﻻ ﻫﺎ ﺗﻘﻮل اﻟﻮاﺣﺪ
ﻓﻴﻬﻢ ﻛﺎن ﺑﻴﻌﻴﺶ  ٩٠٠ﺳﻨﺔ أو أﻛﱰ وﳜﻠﻒ ﻋﻨﺪ ﺳﻦ  ، ٥٠٠وﻫﻢ أرﺑﺎب اﻟﺴﻞ واﻟﺮﻣﺪ واﻟﻄﺎﻋﻮن واﺠﻤﻟﺎﻋﺎت
واﻟﻄﻮﻓﺎﻧﺎت وﻋﺼﺮ ﱂ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ أﻋﻤﺎر اﻟﻨﺎس ﻋﻦ رﺑﻊ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻵن  ،وﻟﻮ ﻗﺮأت ﻛﺘﺐ اﻟﱰاث ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد
اﻟﻜﻼم ﻋﻦ اﻟﻘﺘﻞ واﳉﻨﺲ  ،ﻟﻮﺟﺪت ﻧﺼﻒ اﻟﻜﻼم اﳌﺘﺒﻘﻰ ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم  ،ﻳﻌﲎ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻟﻮ اﲢﺴﺐ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺴﻞ آدم
ﺑﺎﻟﻈﺒﻂ ﻣﻮش ﻫﺎ ﻳﻜﻤﻞ  ١٠٠٠ﺳﻨﺔ ؟ ﻫﺎ ﺗﻘﻮل ﻛﺪﻩ وﻻ ﻷ ؟ !
 اﲰﻬﺎ ق  .ح  .ش . إﻳﻪ ؟ ﻗﺒﻞ اﳊﻘﺒﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ  .ﺑﺎﻹﳒﻠﺶ ) Common Era (CEوﻋﻜﺴﻬﺎ . BCE… وھذا االقتباس عن ذات الرواية عن صفحة  ٢من التكوين :

… ﻛﻤﺎن ﻛﺎن اﳌﻔﺮوض أﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺻﻔﺤﺔ  . ٢ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺧﻠﻖ ﻋﻜﺲ ﻧﻈﺮﻳﺔ أول ﺻﻔﺤﺔ  ،ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺒﺎت واﳊﻴﻮان
و… و… ﰎ ﺧﻠﻖ آدم  .ﰒ ﺑﻌﺪ ﺧﻠﻖ آدم وﺟﺪﻩ وﺣﻴﺪا ﻓﺨﻠﻖ ﻟﻪ اﻟﻨﺒﺎت واﳊﻴﻮان و… و…  .اﻟﺘﻔﺴﲑ داﺋﻤﺎ
ﻟﻼزدواج ) ﰱ ﻗﺼﺔ اﳋﻠﻖ  ،وﰱ ﻧﺺ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ  ،وﰱ أﺷﻴﺎء ﻣﺸﺎ ﺔ أﺧﺮى (  ،ﻫﻮ أن ﲦﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﻗﺪﳝﺔ وأﺧﺮى
ﺣﺪﻳﺜﺔ  ،وﻣﺮة أﺧﺮى ﺧﻄﺎﻃﻮ ﻋﺼﺮ اﻟﻘﻀﺎة ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﻟﻐﺒﺎء  ،أو ﻟﻨﻘﻞ ﻛﺎﻧﻮا ﳜﺎﻓﻮن أن ﳛﺬﻓﻮا أى ﺷﻰء ﻗﺪﺳﻪ
أﺣﺪ  ،ﻓﻮﺿﻌﻮا اﻟﻘﺼﺺ ﻣﺘﺠﺎورة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻓﺎﺿﺢ اﻟﺴﺬاﺟﺔ !
… ثم عودة إلى ’ المسيحية ھى الھرطقة ‘ لتفصيل ھذا  ،وال غرابة أن كانت المناسبة خرافة الخروج :

اﻟﻴﻮم ﻗﺮأت اﻟﻘﺼﺔ ﻷول ﻣﺮة ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﳐﺘﻠﻒ  :ﰱ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺣﺎول اﻟﻨﺺ ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺎ ﺣﺪث ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻌﻞ اﻟﺴﺤﺮ اﻟﺬى
أﻧﻌﻢ ﺑﻪ ﻳﻬﻮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻬﻮد  ،ﰒ ﰱ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ ﺳﻄﺮ اﳋﺮوج  ، ٣٦ : ١٢اﺳﺘﺨﺪم ﻟﻔﻈﺔ اﻟﺴﻠﺐ ﺻﺮاﺣﺔ .
ﻷول ﻣﺮة أﻛﺘﺸﻒ أن ﻫﺬﻩ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن رواﻳﺘﲔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺘﲔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﺪث !
ﻗﺒﻞ ﻫﺬا  ،أﺟﺪ ﻧﻔﺴﻰ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﻋﺪة أﺷﻴﺎء ﻟﻴﺲ أﻗﻠﻬﺎ اﻻﻋﱰاف أﱏ ﺣﲔ ﻗﺮأت أول  ٥٠ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﻮراة ﰱ ﻃﻔﻮﻟﱴ وﺗﻌﻠﻤﻨﺖ ﻟﻸﺑﺪ ) أو ﺑﺎﻷﺣﺮى اﻛﺘﺸﻔﺖ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﭼﻴﻴﻨﺎﺗﻰ ( ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ  ،ﱂ أﳊﻆ ﻫﺬا اﻟﻔﺎرق اﻟﺪﻗﻴﻖ
اﻟﺬى ﻻﺣﻈﺘﻪ اﻟﻴﻮم ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺟﺪت ﻧﻔﺴﻰ ﻣﺴﺘﻔﺰا أﻫﺮول ﻟﻠﻨﺺ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻷب أﺛﻨﺎﺳﻴﻮس واﻟﺬى ﺳﺂﺗﻰ
ﻋﻠﻴﻪ  .اﻟﺘﻮراة ﺣﺎﻓﻠﺔ ﲟﺜﻞ ﻫﺬا  ،وﺗﻔﺴﲑ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت اﻟﺘﻮراة ﻳﻜﻤﻦ ﰱ أن ﻋﺰرا اﻟﻜﺎﻫﻦ وﺷﺒﻪ اﻟﻨﱮ وﻛﺒﲑ ﻛﺘﺒﺔ
ﺳﱮ ﺑﺎﺑﻞ وﻗﺎﺋﺪ اﻟﻌﻮدة ﻷورﺷﻠﻴﻢ ’ ﺻﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ ‘ إﻟﻘﺎء ﻧﺺ ﻣﻘﺪس ﻟﻠﻤﺰﺑﻠﺔ  ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮر ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺘﻮراة ﲡﻤﻴﻌﺎ ﻣﻦ
اﻷﺻﻮل اﻷرﺑﻊ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ  ، J-E-D-Pﰱ ﳓﻮ ﺳﻨﺔ  ٤٥٠ق  .ح  .ش  ، .وﻫﻮ زﻣﻦ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺟﺪا  ،ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ
ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻣﻨﺬ أول  ) redactionﻛﻠﻤﺔ ﺻﻌﺒﺔ اﻟﱰﲨﺔ ﻻ ﺗﻌﲎ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ اﻻﺧﺘﺼﺎر إﳕﺎ دﻣﺞ ﻧﺼﲔ ﻣﻊ ﲢﺎﺷﻰ
اﻟﺘﻜﺮار ( وﻗﺪ ﰎ أول ﻣﺎ ﰎ ﰱ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ق  .ح  .ش  .ﻟﻠﻨﺴﺨﺘﲔ اﻷﻗﺪم اﻟﻴﻬﻮﻫﻴﺔ  Jahwistواﻹﻟﻮﻫﻴﻤﻴﺔ
 . Elohistوﻗﺪ ﻛﺎن ﺗﻮﻣﺎس ﻫﻮﺑﺲ ﰱ  Leviathanﻛﺘﺎﺑﻪ اﳌﻌﻠﻤﻰ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ١٦١٥وأﺣﺪ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﻐﺮﰉ اﳊﺪﻳﺚ ) اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻬﺪ اﻟﻘﺪﱘ ﺗﱰﲨﻬﺎ أﺣﻴﺎﻧﺎ اﻟﻮﺣﺶ وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻟﻮﻳﺎﺛﺎن  ،وﻳﻮﺻﻔﻪ أﺷﻌﻴﺎء ﻓﻴﻬﺎ
١٦٩

ﺑﺎﳊﻴﺔ اﳍﺎرﺑﺔ واﳊﻴﺔ اﳌﺘﺤﻮﻳﺔ (  ،ﻛﺎن أول ﻣﻦ ﻻﺣﻆ أن ﺗﻜﻮﻳﻦ  ٦ : ١٢واﻟﻌﺪد  ١٤ : ٢١واﻟﺘﺜﻨﻴﺔ  ٦ : ٣٤ﺗﺜﺒﺖ
أن ﻣﻮﺳﻰ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻛﺎﺗﺐ اﻟﺘﻮراة  ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻛﻞ ﻧﺺ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻗﺪ ﻛﺘﺒﻪ ﺷﺨﺺ ﳐﺘﻠﻒ
وﻛﻠﻬﻢ ﻻﺣﻖ ﺑﻜﺜﲑ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﺮ ﻫﺬا اﳌﺰﻋﻮم ﻣﻮﺳﻰ  .ﰒ ﻻﺣﻘﺎ ﺗﻄﻮر اﻷﻣﺮ ﺑﺄن أﻏﺮق اﻷﳌﺎﱏ ﭼﻮﻟﻴﻮس ﭬﻴﻠﻠﻬﺎوﺳﲔ
ﰱ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ  ،ﰱ ﲝﺚ وﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﱴ ﺗﺴﻤﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﻟﱴ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﻤﻰ أﺣﻴﺎﻧﺎ
ﺑﺎﲰﻪ  .وﻳﻌﺘﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ أن اﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻴﻞ ﻟﻠﺪﻣﺞ دون ﺣﺬف اﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﻛﺎن اﳊﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدى ﰱ أﻣﺔ واﺣﺪة  .ﻫﺬا ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ -ﻣﺜﻼ -ﺳﺮ اﻹﳛﺎء اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﺄن اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدى ﻛﺎن ﻳﺮﲢﻞ ﺳﻮﻳﺎ ،
ﻓﻠﻮ ذﻫﺐ  ٥٠واﺣﺪ وواﺣﺪة ﳌﺼﺮ أو ﻷرﳛﺎ أو ﻟﺒﺎﺑﻞ أو ﻟﺒﻼد اﻟﻮاق واق ﻛﺎن اﻟﻜﺘﺒﺔ ﻳﺴﻤﻮ ﻢ اﻟﺸﻌﺐ ) ﻣﺜﻼ
أﻛﱪ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﳌﻦ ﻋﺎدوا ﻣﻦ ﺳﱮ ﺑﺎﺑﻞ ﻫﻢ  ٥٠٠٠ﻧﺴﻤﺔ -ﺗﺼﻮر ؟ ! (  .اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﻫﻨﺎ أن ﺳﻔﺮ اﳋﺮوج ﻗﺮر ﻓﻌﻼ
ﻋﺪد ﺟﻨﻮد ﻣﻮﺳﻰ ﺑﺴﺘﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ  ،أى أﻧﻪ ﻗﺎد ﺧﺮوج ﺷﻌﺐ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﲔ وﻧﺼﻒ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن  ،أى ﳓﻮ
ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع ﺳﻜﺎن ﻣﺼﺮ آﻧﺬاك -ﻛﻤﺎن ﺣﺎول ﺗﺘﺼﻮر ؟ ! ﲬﺴﲔ ﺷﺨﺼﺎ ﺿﺮﺑﻮا ﻋﺪدﻫﻢ ﰱ ﲬﺴﲔ أﻟﻒ ﺿﻌﻒ ،
واﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻻ ﳝﻜﻦ إﻻ أن ﻳﻜﻮن أ ﺎ أﺳﻄﻮرة ﺧﺎﻟﺼﺔ ﳐﺘﻠﻘﺔ ﻣﻦ اﳋﺪش !
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 EveryScreen.com_Secularism_GodInRelativityTheory.pdfفھو وجيز جدا ال تصعب قراءته كله فى ساعة أو
نحوھا  ،لكن أيضا إليك االقتباسات الملخصة له :

 ﻧﻈﺮﻳﱴ ﺗﻠﻚ ﻋﻦ اﻟﻨﺮد ﻫﻰ أﻋﻈﻢ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻤﻰ ﲡﺮﻳﱮ ﻗﻄﻌﻰ وﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬاﺗﻪ ﻳﻬﺪم ﻣﻦ اﳉﺬور ﻓﻜﺮة اﻟﺮب اﻟﺼﺎﻧﻊﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة اﻹﻟﻪ اﻵﻣﺮ اﻟﻨﺎﻫﻰ اﳌﻌﺒﻮد  :ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻫﻮ ﺧﺎﻟﻖ اﻟﻜﻮن ﻓﻤﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ أن ﻳﻜﻮن ﺧﺎﻟﻘﻨﺎ  ،وﻟﻮ
ﻫﻮ ﺧﺎﻟﻘﻨﺎ ﻓﻤﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ ﰱ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻮ ﺧﺎﻟﻖ اﻟﻜﻮن ؛ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻔﻌﻞ اﻷﻣﺮﻳﻦ
ﻣﻌﺎ  ،ﻓﺎرق اﻷﺣﺠﺎم ﳝﻨﻌﻪ  .إذن إذا ﻛﻨﺖ -ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺎرف اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻨﺴﺒﻴﺔ واﻟﻔﻴﺰﻳﺎء اﳉﺴﻴﻤﻴﺔ -ﻗﺪ ﻓﻨﺪت ﻛﻠﻴﺎ
ﻫﻜﺬا ﻓﻜﺮة اﻹﻟﻪ ﻛﻠﻰ اﳉﱪوت -ﻫﺬﻩ اﻟﱴ ﺟﺎءﺗﻨﺎ ﺎ اﻷدﻳﺎن اﳌﺴﻤﺎة ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻳﺔ  ،أﻛﻮن -وﺣﱴ دون اﻻﺣﺘﻴﺎج
ﻷدوات ﻣﻨﻄﻖ أرﺳﻄﻮ ﻟﺮﺑﻂ اﻷﻣﺮﻳﻦ -ﻗﺪ أﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻻ وﺟﻮد ﻷﻳﺔ آﳍﺔ وﻻ ﳌﻔﻬﻮم اﻹﻟﻪ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ  ،وأن ﻣﻦ
اﻟﻮاﺟﺐ ﺷﻄﺐ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺟﺬرﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻣﻮس  … .ﻫﺎ أﻧﺬا أﺗﻴﺘﻚ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻤﻰ ﲡﺮﻳﱮ ﻗﺎﻃﻊ وﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺪﺣﺾ
ﻳﺜﺒﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﺎﻟﻖ ﻋﻠﻰ أى ﳓﻮ أﻣﻜﻦ أو ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﺸﺮ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻓﻴﻪ ؛ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﳉﺎﺋﺰ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻛﻴﻨﻮﻧﺔ
ﺧﺎرج-ﻛﻮﻧﻴﺔ ﻻ ﻧﻌﺮف ﻣﻦ ﺻﻔﺎ ﺎ إﻻ  -١ :أ ﺎ أﺿﺨﻢ ﺣﺠﻤﺎ ﲟﺮاﺣﻞ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻨﺎ  -٢ ،أ ﺎ ﺑﺎﳊﺘﻢ ﻏﲑ ﺻﺎﺣﺒﺔ
وﺟﻮد أو أﺛﺮ أو ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل إﱃ ﻣﺎ داﺧﻞ اﻟﻜﻮن ! … ﻳﺎ ﺻﺪﻳﻘﻰ  ،ﻣﻊ اﺣﺘﺮاﻣﻰ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻷﻳﻨﺴﺘﺎﻳﻦ :
ﻋﺒﺎرة ’ اﻟﺮب ﻻ ﻳﻠﻌﺐ اﻟﻨﺮد ﻣﻊ اﻟﻜﻮن ‘ ﺻﺤﻴﺤﺔ  ،ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﺮد  ،إﻧﻤﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد
رب !

 ﻫﻞ أﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا أﻧﻚ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﻘﻮل إﻧﻚ أول ﻣﻦ أﺗﻰ ﺑﺪﻟﻴﻞ إﺛﺒﺎت ﻟﻌﺪم وﺟﻮد اﻹﻟﻪ  ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻗﺒﻠﻚﻫﻮ ﳎﺮد أدﻟﺔ ﻧﻔﻰ ﻟﻮﺟﻮدﻩ ؟ !

ثم فيما ھو أحدث  ،كان ھذا االقتباس العملى ] من صفحة السياسة [ فى  ٤يونيو الماضى فى سياق كالم كان موجھا للقمص
زكريا بطرس :

ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ أﺧﺮى  ،ﺳﻴﺪى  :اﻟﻐﺮب ﺗﺒﺤﺮ ﲬﺴﺔ ﻗﺮون ﻛﺎﻣﻠﺔ ﰱ دﺣﺾ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ واﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ! ) أﻧﺎ
ﺷﺨﺼﻴﺎ أﺳﺘﻄﻴﻊ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎب ﻛﺎﻣﻞ ﰱ ﳎﺮد ﻣﻬﺎزل أول ﺻﻔﺤﺘﲔ ﻣﻦ ﺳﻔﺮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ -ﺑﻌﺾ ﶈﺎت ﲡﺪﻫﺎ ﰱ ﻛﺘﱮ
اﻟﺮب ﰱ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ  ،ﺳﻬﻢ ﻛﻴﻮﭘﻴﺪ  ،واﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻫﻰ اﳍﺮﻃﻘﺔ ] ﻫﺬا [ (  .اﳌﺸﻜﻠﺔ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻄﻮل اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺒﻞ أن
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ﻳﺒﺪأ اﳌﻌﺴﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻰ ﰱ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﳏﺎرﺑﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﺎ  .ﺣﱴ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﺗﺮاﻫﻢ ﳏﺼﻮرﻳﻦ
ﰱ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﺼﻰ  ،وﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻀﺤﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻰء  ،ﻷن ﺑﺎﻟﺬات ﻛﺮﻫﺎ ﻢ اﻟﻜﺮﻳﻪ ﻟﻦ ﻳﺼﻤﺪ ﲬﺲ دﻗﺎﺋﻖ أﻣﺎم
ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﲤﺤﻴﺺ ﺗﺎرﳜﻴﺔ اﻟﻨﺺ  .ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻗﺒﻞ أرﺑﻌﺔ ﺷﻬﻮر ] ﰱ ﺻﻔﺤﺔ رأﻳﻚ [ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻣﺜﻼ اﻻﻫﺘﻤﺎم
اﳌﺘﺴﺎرع ﺑﻜﺘﺎب ﻣﺜﻞ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻫﻰ اﳍﺮﻃﻘﺔ ] ﻫﺬا [  ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻮ أﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻦ أن ﻳﻌﺪ ﻋﺮﺿﺎ ﻣﻮﺳﻌﺎ ﻟﻠﻨﻘﺪ
اﻟﻐﺮﰉ ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﺔ  ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻈﻞ ﻣﺆﺷﺮا واﺿﺤﺎ إﱃ أﻳﻦ ﺳﺘﻨﺘﻬﻰ ﻢ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻗﺮﻳﺒﺎ .
… اﳌﺆﻛﺪ أن اﻟﺘﻔﻨﻴﺪات اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﺔ -ﺳﻮاء اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﭼﻴﺎ
واﻷرﻛﻴﻮﻟﻮﭼﻴﺎ واﻟﺘﺎرﻳﺦ -ﺗﻔﻨﻴﺪات ﻻ ﺗﺼﺪ وﻻ ﺗﺮد  ،وﻻ ﳏﻞ ﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺟﱪو ﺎ ﺑﻌﺒﻂ اﶈﺎوﻻت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺒﺎﺋﺪة
ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﺑﺎﻹﺳﻼم ﻧﻔﺴﻪ  ،واﻟﱴ ﱂ ﺗﻌﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ إﻻ ﺑﺴﺨﺮﻳﺔ واﺳﺘﻬﺰاء اﳉﻤﻴﻊ  ،اﳌﺴﻠﻤﲔ ) ﺑﺎﻻﺳﻢ أو
ﺑﺎﻟﺼﻮﻓﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ( ﻗﺒﻞ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ  .ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎ ﺳﻮف ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺸﻜﻠﺔ أﺧﺮى  :أن اﺳﺘﺨﺪام اﳋﻄﺎب اﻟﻌﻠﻤﺎﱏ اﻟﻐﺮﰉ
اﻟﻜﻼﺳﻰ ﻟﻔﻀﺢ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ  ،ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻹﻧﱰﻧﻴﺖ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أو ﰱ ﻏﺮف اﻟﺪردﺷﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻠﻴﭭﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ،
ﺳﻼح ذو ﺣﺪﻳﻦ  .ﻣﺆﻛﺪ أ ﻢ ﺳﻴﺨﺮﺟﻮن اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ أﻓﻮاﺟﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺒﻮﺑﺘﻬﻢ وﻣﻦ ﻋﻘﻠﻴﺔ اﳋﺮاﻓﺔ إﱃ ﻧﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ،
وﺑﺄﻋﺪاد أﻛﱪ ﳑﺎ ﳔﺮﺟﻬﻢ ﳓﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻮن اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﳜﺎﻃﺒﻮن ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  .ﻟﻜﻦ ﻫﺬا
اﻹﳒﺎز اﳌﻬﻢ ﳍﺆﻻء اﻷﻋﺮاب ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى أن ﻧﻘﺪم ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻨﺎ اﻟﻌﺮﻓﺎن ﳍﻢ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ  ،ﻷ ﻢ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ
ﺳﻴﺸﻨﻘﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﻪ دون أن ﻳﺪروا  ،إذ ﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن أوﻟﺌﻚ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ اﳌﺼﺮﻳﲔ ﺑﻌﺪ ﲣﻠﺼﻬﻢ ﻣﻦ اﳋﻨﻮع
اﻷرﺛﻮذوﻛﺴﻰ ﺳﻮف ﻳﺼﺒﺤﻮن ﻗﻮة ﺿﺎرﺑﺔ ﻛﺒﲑة ﰱ ﺣﺮﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮب !
أخيرا  ،وكان الكالم بمناسبتك أنت وربى قعوار والشنكوتى الصغير المسمى وحيد الزمان السودانى :

ال مستقبل للمسيحية فى معركتھا األخيرة -والخاسرة حتما -مع الحداثة والعلمانية إال إذا :
 -١تبرأت كلية من إله اليھود الشيطانى
) إله النقمة الذى ال يمكن أن يكون عينه إله النعمة  ،وليھدكم ماركيون لسواء السبيل ( ،
وألقت بكل كتاب العھد القديم ) على األقل ( -بجرائم كاتبيه وبترھاته المناقضة للعلم -للمزبلة ،
 -٢أعادت االعتبار لألناجيل الغنوصية ) مكتبة نجع حمادى ( ،
األرقى بما ال يقاس من كل نصوص العھد الجديد ،
 -٣تخلت عن قصر األلوھية على شخص واحد ھو يسوع أو المسيح أو إله السماء أو أيا ما كان ،
 -٤شطبت كلمات الالھوت والكريستولوچيا والكھنوت ) وكل ما يترتب عليھا ( كليا من قاموسھا ،
وأطلقت الحرية لكل فرد فى تمثلھا واإلحساس بھا كما شاء ،
 -٥عادت بكل ھذا لنسخته اليسوعية-المجدالنية-الغنوصية األصلية ؛
ديانة ضمير داخلى خالصة  ،عالقة فردية جدا مباشرة جدا مصرية جدا بين اإلنسان ،
وبين اآللھة التى يؤمن ھذا اإلنسان الطيب البسيط بوجودھا ونفعھا ،
وال يريد أحد منا حرمانه منھا ) أو باألحرى ال يستطيع  ،ألنھا مسألة چيينية ( ،
إنما نريد فقط حمايته من استالب حريته بواسطة حفنة أفاقين متسلطين
اسمھم األنبياء أو رجال الدين ) وليھدكم أيضا پيالجيوس لسواء السبيل ( .
…

إن اإلسالم على حق إذ يقول إن المسيحية حرفت تعاليم يسوع وجعلته اإلله ،
فقط ثمة تدقيق بسيط ھو أن األصل
كان  ١٨٠درجة عكس ما يتخيله مطلقو الھمجية بعر الجزيرة :
لم يكن ال إله ) حتى ال نشرك باإلله الواحد أحدا ( ،
إنما أن يا عزيزى كلنا آلھة
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) أى لتذھب أصال فكرة الواحدية الصحراوية الھمجية إلى محرقة التاريخ ( .
وباألحرى كان يقول إن ال إله إال نحن ،
فاإلله ليس إال الوجود ذاته  ،ووحدة اإلله ھى وحدة ھذا الوجود ال أكثر وال أقل
) ولنؤجل من جانبنا نحن ’ الوثنيون ‘ عباد الطبيعة وأبناء إيزيس وجنود حورس وما شابه ،
جدلية أن ال شىء اسمه وحدة الوجود  ،أو أننا نعترف فقط بوحدة الوجود الخير ،
أو بلغة السياسة ’ يا نخبة العالم اتحدوا ! ‘ ،
أو لعلھم أساسا ليسوا فى حاجة لالتحاد ألنھم متحدون فعال  ،ھذا بحكم وحدة چييناتھم ،
أى أصلھم العرقى الواحد -مصر  ،أو ما قد نسميه بالقومية الحضارية
أو لو شئت أن تسميھا أنت -أى تلك الوحدة -باإلفخاريستيا الچيينية ! ( .…

باختصار :

إن قائل ’ أنا واآلب واحد ‘ ،
بل وواحد فى إفخاريستيا أخرى أعظم ’ ليكونوا ھم أيضا واحدا فينا ‘ ،
أرادنا كلنا آلھة  ،ولم يخطر بباله قط
وال حتى فى األناجيل الكنسية األربع  ،باألخص منھا ھذهالماراثونيات الغنوصية لإلنجيل الرابع المنسوب زورا للمجرم يوحنا-
لم يخطر بباله أن نؤلھه وحده دون أنفسنا .
… أھم شىء أن ھذا تحديدا ما كانت تفھمه اليسوعية القبطية األصلية ،
وأقلھا القنبلة النووية التى تمحو من الجذور كل أسس تلك
الديانة المصطنعة التى تعارف تاريخيا على تسميتھا بالمسيحية ،
ھذه التى ھوت بنا من عليائنا الوثنى الروحى والحضارى إلى الحضيض ،
بأن جعلتنا نسخة ذھنية من قطاع الطرق اآلسيويين حين يؤنبھم الضمير
) بفرض أن لديھم شبھة ضمير أصال ( ؛
غسلت أدمغتنا بفكرة الخطيئة األصلية وغواية الشيطان ،
وبالفداء والخالص  ،واأللف والياء ) ونحن ال شىء ( ،
واالنسحاق ) فى شخص ھو أساسا مسحوق ( ،
ناھيك عن اإلثم والتوبة والغفران والدينونة والجحيم والعذاب … إلخ ،
وكأننا أبناء الحضارة كان يؤرقنا مثل ھذا الھراء وتلك العقد والھواجس :
قنبلة كالم األنبا شنودة رئيس المتوحدين عن األنبا مقار ،
أنه كان إلھا كامل األلوھية  θεός έπίγιοςيسير على األرض ،
أو األدھى منه قوله إنه تطور تدريجيا لھذا من مالك فشبه إله !
… انظر مثال
Stephen J. Davis,
Coptic Christology in Practice
—Incarnation and Divine Participation
in Late Antique and Medieval Egypt
(Oxford Early Christian Studies Series,
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. Oxford University Press, London, 2008), p 84.
… إذن :

فلتعلنوھا بسيطة أن تالميذ يسوع والمجدلية
) لكونھم يھودا صحراويين سامويين آسيويين أجالف وقطاع طرق (
قد فھموا خطأ رسالتھما  ،أو باألحرى تماما اختطفوھا ،
وأن ھذه الرسالة لم تكن سوى العيش بالمعت المصرية ،
وأن ال عالقة لھا من قريب أو بعيد باليھودية أو إلھھا أو شرورھا ،
وال بخطتھم الالحقة الشيطانية بالغة الدنيوية والدناءة لتأسيس الكھنوت
كالسر الوحيد فى الديانة السياسية اإلجرامية الجديدة المسماة المسيحية ،
التى تحولت بقدرة قادر -اإلله ست  ،من غيره ؟-
أو للدقة بتحايله الخلفى الدھاليزى الصامت المسمى الكريستولوچيا ،
ونعت كل من يجرؤ على التمسك بأصل العقيدة الحضارى بالھرطقة ،
تحولت تدريجيا إلى مجرد
ديانة توحيد حقيرة أثيمة أخرى متكاملة األركان .
ولتعلنوا أن ال عالقة لليسوعية بمسلسل مؤامرات ھؤالء الرسل واألتباع
التحتى الخبيث الحثيث لتوظيف ھذه الديانة التى اصطنعوھا
) بالكامل ضد كل تعاليم اليسوعية الغنوصية المسفوكة ( ،
فى تجييش العبيد من أجل القفز على السلطة فى اإلمپراطورية الرومانية ،
ولقتل القيصر بدال من دفع الضريبة وفروض الوالء له ،
وإلعالن أن مملكة الشر المسيحية ھى جدا مملكة من ھذا العالم ،
ومن ثم بعد كل ذلك نجحوا فى تدشين ألفية كاملة
من عصور الظالم والفقر والجھالة ،
وغائيا منھا فتح األبواب الخلفية لحضيض الكون وقمامته الچيينية
أبناء عمومتھم العرب للتسلل الحتالل ونھب واسترقاق نصف العالم ،
وما به من بقايا ثروة أو أطالل حضارة
فشلوا ھم فى اإلجھاز عليھا بأنفسھم .
… إنه ذات حلم اليقظة البدوى الحقود القديم قدم ظھور الحضارة ،
وھا ھو قد تحقق بطريقة عجيبة ألن طبعا ما أعجب مسالك الرب ،
بالذات إذا كان شيطانا مكيرا مضال تنكر فى صورة إله .
ھذه وتلك كلھا تمت بالعكس بالضبط لما أراده يسوع المصرى أو المتمصر
المزدرى أصال لمفھوم المسيح اليھودى  ،ألن -المملكة والمسيح معا-
ليستا ببساطة إال ذات حلم السلطان األرضى المسياوى االنتھابى
للشعب المختار لذلك اإلله البلطجى القمىء الخفى األبرص
المشتق فى األصل بواسطة الموحدين األوائل إطالقا -الھكسوس-
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من إله الشر الصحراوى المصرى ست .
ولكل ھذا عليكم اآلن -يا مسيحيى مصر -أن تعلنوا أن
ھا قد حان الوقت لتصحيح كل تلك الخطايا الجسيمة ،
ذلك أن ليس بأجدر من كنيسة مصر بالقيام بھذه المھمة !
…

أو باختصار أكثر  ،أنتم يا مسيحيى مصر أحرى البشر جميعا باإلعالن للعالم :

المسيحية ھى الھرطقة !
…
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وفى الختام  ،إلى العبارة إللى بقينا حاليا بنكررھا كل كام أسبوع وجزء منھا موجه لكل مسيحى يھتف الھتاف الغبى ’ مصر
للمسيح ! ‘  ،وكأنه يحدثنا عن شىء ال نعرفه  ،بينما الحقيقة أنه ھو الذى ال يعى معنى أمنيته أو تبعاتھا الكارثية :

فى موقعنا ھذا تعلمنا أن ال نكتفى برؤية الحصان ونحاول رؤية ركابه ؛
نرى المسيحية كحصان طروادة لإلسالم  ،ونرى  ١٩١٩كحصان طروادة لـ ، ١٩٥٢
وھلم جرا كلما وجدت حالة مشابھة !
نقول لكل مسيحى يدعونا أن تعود مصر للمسيحية  :أية مسيحية تريدون منا العودة لھا ؟
لقد أخذت ديانة ’ مملكتى ليست من ھذا العالم ‘ فرصتھا كاملة وثبت فشلھا بل إجرامھا ؛
لم تتوان لحظة عن محاولة تركيع حضارتنا وكل حضارة العالم القديم مصر واليونان وروما .
وال نتحدث فى جدليات افتراضية مستقبلية فلقد حكمتم مصر فعال وكانت لكم كامل السيادة عليھا ،
فلم تشھد على أيدى دراويشكم إال الفقر والجوع والتخلف ،
وباألقل جدا لم تحموھا أو تحافظوا عليھا انما بالعكس اضعفتموھا آلخر مدى ،
وكنتم -أنتم وإلھكم -خير طابور خامس فتح األبواب على مصراعيھا ،
وسلم بلدنا لقمة سائغة لحضيض الكون  ،أحط قمامة چيينية عرفھا التاريخ الطبيعى ؛
أبناء عمومتكم الحفاة العراة األجالف  :بعر شبه جزيرة البعر !
… بالمثل  ،نعلم تمام العلم أن الوفد والضباط األعرار صنعا من قماشة واحدة ،
ھى عينھم بأشخاصھم وچييناتھم قطاع الطرق المسلمين العرب ،
مع تلميع وتنقيح أنفسھم ببعض تقتيات وشعارات الثورة الپلشڤية بھدف تجويد الخداع ،
ونعلم أيضا تمام العلم أن محمد عبده تحديدا -الذى يكيل له العلمانيون المديح -كان منبع الخراب ،
وأول من بدأ النخر الجدى فى مشروع الحداثة اإلنجليزى لمصر الذى جعلھا سابقة للياپان ،
إلى أن جاء -على يد أحد صبيانه المقربين جدا -الخراب الكبير ،
وأنھى سنوات الذھب ) . ( ١٩١٨ - ١٨٨٢
حقا ! إذا كان محمد عبده حداثيا فماذا يكون إذن أحمد لطفى السيد  ،وقد كان الخصم رقم  ١له ؟ !
المشكلة لألسف أن حتى اليوم ال يستطيع كثيرون مالحظة أن العرب نوعان :
عرب أجالف ھجامة وسفاكى دماء صرحاء كعمرو بن العاھر والعاھرة وابن عمه عمر ،
وعرب يخفون جالفتھم ببذلة وكراڤتة ناعمتين كحسن البنا ومحمد حسنين ھلوكة .
الحقيقة األعمق أن كل ھذا تباين سطحى ألن الحقيقة البيولوچية الچيينية تقول إن

البشر نوعان ال ثالث لھما  :بناءون وطفيليون !
…
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… صديقى العزيز رشيد  ،العرض ال يزال قائما بالعصا الھدية وشق البحر خمس مرات فى يوم واحد  ،لكن حتى ذلك الوقت يا
ريت الكالم عن المسيحية يقتصر على إظھار وجھھا الروحانى  ،فكما قلت منذ سنوات وال زلت أكرر ] أجزاء صفحة السياسة [  ،ھذه
ورقتكم الرابحة ألنھا سلعة جيدة وخدمة مطلوبة ومفيدة  ،لكن ما عداھا ھو االنتحار عينه  .إن من يخرجون من دين القتل والنكاح
يبحثون عن مالذ روحانى تتضرع چييناتھم بحثا عنه ) سھم كيوپيد )  ، ( ( ٢٠٠٧وھم باألخص -وانت أحد نماذجھم المرموقة -أناس
عرفوا طريق القراءة والتفكير  ،أى لم تعد مشكلة كبيرة عندھم ترك دين لدين آخر  .لقد فعلوھا مرة  ،ومن السھل أن يفعلوھا ثانية .
واإليزيسية تفتح أحضانھا لكل باحث عن الروحانية الحقيقية التى بجوارھا كل روحانية ليست إال ’ حزق روحانى ‘ أجوف  ،يتخانق مع
ورق الكتب يحاول استنطاقھا بالروح عبثا  ،أو باألحرى يتخانق مع دبان وشه  ،وأيا ما كان ال يقود ألى مكان  .وأيضا العلمانية -فى
المقابل -تفتح أحضانھا لكل من تحدثه چييناته بأن ال وجود لشىء آخر غير عالمنا المادى الملموس .
فى كل األحوال  ،تحياتى لشخصك ولدورك التنويرى فيما يخص االسالم وكذا لدور اإلشباع الروحى فى عمومه  ،لكن حين
تتصدون للدفاع عن التوراة باسم العلم أو التاريخ  ،فھذا -وسامحنى -ليس له عندنا إال تسمية واحدة :

عصور الظالم !
… حمتنا وإياكم منھا اآللھة !
…
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 ٥نوڤمبر : ٢٠١٠
متابعة جديدة لمسلسل جرائم األقلية العربية فى مصر فى شقھا الدينى أو الذى يخص مسيحيى مصر ،
وما فرضته على ھؤالء األخيرين من الحاجة لوقفة مراجعة تاريخية كبرى وحاسمة للذات ،
سواء باتخاذ المواقف الصارمة ضد العرب الحقيقيين ال المصريين المسلمين اسما ،
أو سواء ضد من اختطفوا كنيستھم من العمالء العرب كالشنكوتى پاپا اإلسالم وبيشوى أمير البرارى
ممن يقومون بتدميرھا من الداخل
عبر أسلمتھا بالتدريج ومحو ھويتھا الروحية والمصرية لحساب العرق العربى
) م اآلخر ) : ( ( ١٢٦

أخيرا  ،جاء التعليق الذى طال حقا انتظاره
من الدكتور چورچ حبيب بباوى
على كتاب يوسف زيدان ’ الالھوت العربى ‘ !

التعليق جاء على ھيئة تسجيل ڤيديوى
http://www.coptology.com/website/wp-content/media/Zidan_Part1/Zidan_Part1.wmv
يحمل تاريخ  ٣١أكتوبر  ،لكن يبدو أن عيبا تقانيا حال دون ظھوره على موقعه إال اليوم .
التعليق طال انتظاره لسبب بسيط ،
ھو أن الدكتور بباوى ھو أكثر من يطرحون تصورا للمسيحية شديد الروحانية
أو لو شئت شديد القرب للعقيدة المصرية القديمة فائقة السمو .
والمفارقة أنه بينما يفترض أن ال خالف جدى بين بيشوى أمير البرارى ويوسف زيدان شيخ العربان ،
فكالھما عربى آريوسى مسلم يتبع الالھوت الصحراوى الساموى  ،ورغم ھذا نشب بينھما صراع تقطيع لحم ھائل ،
كان المتوقع أن تقع المواجھة الحقيقية بين زيدان وبباوى الذى يمثل النقيض بالضبط للمفاھيم العربية لإلله والدين والروح … إلخ ،
ومع ذلك ظلت ھذه الجبھة ساكنة تماما ؟ !
من ثم كنت شخصيا من أشد المتشوقين انتظارا له  ،لكن لتسمح لى يا دكتور  ،ولعلك تعلم طويل إعجابى بك ومدى تقديرى لك ،
أن أقول إن ردك جاء محبطا لدرجة إن شعرت نحوك بالغضب ألول مرة إطالقا  ،وھذه ھى الحيثيات …
…
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)(١
تصحيح أولى  ،لعله مع ذلك لب كل القضية :
ما ھى عرقية يوسف زيدان ؟
أنت تصف يوسف زيدان بالمصرى  ،وھى الغلطة المنھجية الكبرى التى تھدم كل شىء قبل أن يبدأ ،
والتى ما كان يجب أن تفوت على شخص بمثل وزنك العلمى .
ھو عربانجى كامل األوصاف وأى سطر فى كتاباته ينطق بھذا ،
وبصيغة أدق  ،ما ھو إال صبى صغير لكبير السفلة جمال حمدان الذى اعتبر يوما -صدق أو ال تصدق -نيل مصر جزءا من قارة آسيا ،
وھا ھو زيدان -فى عصر انھيار ما سمى بالصحوة اإلسالمية -يلجأ لمحاولة إحياء ذات النھج اإللحاقى .
إن زيدان كعربى ال ينغص عليه حياته وأھدافه االستحاللية االسترقاقية شىء قدر أن يرى مصر تقاوم الغزو العربى ،
وأن ال ترى فى نفسھا بحال جزءا من الشرق  ،إنما من الغرب  ،بل تحديدا أم الغرب ،
أو على األقل ھذا ما يراه الغرب فيھا من األسكندر لھيكاتايوس إليلليوت سميث للبحوث الچيينية المعاصرة .
… باختصار  ،ھو عربى يا سيدى ألن العرقية شىء تحدده الچيينات القابعة فى نويات خاليا اإلنسان ،
ومن ثم ما يترجم عنھا إلى سلوكيات وأفكار ونظرة للعالم لدى الفرد ،
وبالتالى ھى ليست بالشىء الذى يكتسب ولو بألف بطاقة رقم قومى أو جواز سفر أو شھادة جنسية .
…

)(٢
تصحيح آخر :
ما ھى ديانة يوسف زيدان ؟
ھل لم تقرأ وتشاھد كتب وأفالم أمير البرارى بيشوى عن آراء يوسف زيدان
) متاحة مطوال على اليوتيوب  http://www.youtube.com/watch?v=rWWpU8Zd0qEمثال ،
وأكثرھا عن عزازيل وھو يكفى ،
بالذات وأن معظم كالمك أنت نفسك حتى اآلن يتعلق باآلريوسية أى عن عزازيل أكثر منه عن الالھوت العربى ( ؟
الفاجعة أن كالمك -ومع علمى بأن ثمة أجزاء تالية للحديث-
لم يخرج بالمرة عن ستراتيچية التقنفذ المسيحى الدفاعى التى اتبعھا بيشوى البدوى العربانجى اآلريوسى ،
الذى كنا نتصور أنه لو كان صاحب ذرة من نزاھة علمية أو شرف أخالقى أن سيھلل لكتب يوسف زيدان ،
لكنه عارضه ألنه ذلك ھو الصراع التقليدى بين العرب المسيحيين والعرب المسلمين على اقتسام الغنيمة الكبرى  :مصر !
سيدى  ،ما كنت أتوقع منك قط اتخاذ موقف الدفاع !
يوسف زيدان ھو من يجب أن يقف فى موقف الدفاع  ،بل ھذا ما فعله ويفعله فعال طوال الوقت ،
لكن أحدا لم يقرأ ھذا فى كتبه  ،وال فى اللحظة التاريخية لھزيمة اإلسالم فى المشارق والمغارب التى أصدرھا فيھا ؛
الكتب التى لم يالحظ أحد أيضا أنھا مغادرة لتاريخه الطويل مع الصوفية ليتخذ موقفا إخوانجيا ،
بل مشوبا حتى ببعض اللمسات السلفية أحيانا .
… نعم  ،ھو ال يملك سوى الدفاع عن اإلسالم ألنه عربى ،
لكنه -وھو ما يھم أن نعرف -ال يدافع إال لمجرد تطابق اإلسالم مع األچندة العربية  ،وليس إليمانه العقيدى به
) ھل صدقت أن عمر بن صھاك أو عمرو بن العاھرة أو حسن بن الساعاتى يؤمنون حقا بوجود إله ؟ ! ( ،
وال يعنيه -شيخ العرب زيدان -الھجوم على المسيحية  ،وال المسيحية نفسھا  ،وال حتى كل األديان  ،فى شىء ،
إال فى اللحظة التى تبدأ تمثل فيھا خطورة جدية على األچندة العربية االستحاللية االسترقاقية ،
أى مرة أخرى ما يزال يحركه ھو أيضا سيكولوچية الھزيمة والدفاع .
ھذا يفسر لماذا الفصل المضحك فى كتابه عن اإلسالم  ،يتعامى كليا -فى تجلية كارثية التفرد لمرض اإلسقاط النفسى-
عن أن  ٩٩بالمائة من بحور الدماء التى جرت بسبب الدين فى المنطقة -الدماء التى ھى شاغله األساس فيما يزعم-
يتعامى أن كان سببھا تحديدا الناس الذين اتبعوا الالھوت العربى حق االتباع أى المسلمون ،
بحورا أسالوھا ضد غير المسلمين وأكثر منھا ضد بعضھم البعض .
األھم أن ھذا الفصل لم يكتبه بنفسه إنما أتى بمحمد سليم العورة ليكتبه له ،
فإذا به يجعله ردودا دفاعية على شتى مطاعن األب زكريا بطرس  ،دونما أدنى عالقة تذكر بموضوع الكتاب ،
ولم نستفد نحن إال اثباتا جديدا أن علم محمد سليم العورة -كما كل اإلخوانجية -باإلسالم فى شقه الدينى ضعيف  ،وعلم زيدان صفرا !
… على أنه فى مقابل كل ھذا  ،بما أن الدين كان الستراتيچية الرئيسة والناجحة نسبيا لغزو اآلسيويين لمصر
) منذ اختراع الواحدية على يد أپوفيس الھكسوسى مرورا باألخناتونية واليھودية حتى بالطبع اإلسالم (  ،فإنه أيضا مرة أخرى :
لن يؤرق ذكاء يوسف زيدان
بالذات فى لحظة الھزيمة التاريخية وتكاثر المعاول على دين العرب ھذه-شىء قدر أن يرى المسيحية القبطية
التى كان يتوھمھا طيعة مدجنة عربيا فإذا ببعض كھنتھا وأفرادھا يحيلونھا طليعة كبرى للحرب على اإلسالم-أن يراھا تناقض المسيحيات الشرقية -ناھيك طبعا عن اإلسالم -وتعيد إبراز وفرة المكونات المصرية-اليونانية-الرومانية فيھا .
أى -بعبارة أخرى أبسط -كتبه لم يكن يعنيھا من قريب أو بعيد الشنكوتى أو بيشوى كما حدث وذھبت األمور ،
إنما كان ھاجسھا زكريا بطرس ومكارى يونان ) وغالبا أنت نفسك أيضا وبذات الدرجة يا دكتور بباوى ( !
باختصار  ،ھاله أن يرى فجأة المسيحية المصرية بدأت تصطف بدرجة أو بأخرى ضد ما يسميه الالھوت العربى ،
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فألقى عند أول ناصية بصوفيته التى اكتسبھا بالتنشئة فى مصر  ،ليصطف بكل قوته إلى العروبة
) متخيرا النسخة اإلخوانجية منھا -اإلسالم دولة ال دين -وھى األصح باعتبار أن عمر بن صھاك ھو إله اإلسالم ومؤسسه الفعلى
انظر سھم كيوپيد ) ، ( ( ٢٠٠٧ھذه العروبة الغائرة منذ البدء فى چييناته وفقط انتفضت لتعلن عن نفسھا بمجرد أن استشعرت بيولوچيا الخطر .
وطبعا نشكرك أستاذنا أن وضحت لنا أن ذلك المصطلح -الالھوت العربى -فى حد ذاته كذب وسرقة  ،وعلى أية حال فيما يخصنى أنا ،
تجدنى أستخدم وأفضل تسميات للواحدية من قبيل الديانات الساموية أو الحامورابية أو الصحراوية ،
أو تسمية اإلسالم بدين العرب  ،وإن ھو طبعا ليس بدين وال تتوافر فيه أدنى المقومات ،
لكن األھم عندى ھو التشديد على خصوصيته العرقية .
…

)(٣
أنا لم ولن أفھم فيم بالضبط اعتراضكم جميعا على يوسف زيدان ؟
األطروحة الرئيسة لدى الرجل أطروحة صحيحة تماما  ،بل شجاعة وتستحق التحية :
العقائد الدينية لبنى البشر تنقسم إلى قسمين كبيرين
) بالضبط ذات انقسام البشر إلى بنائين وطفيليين وال ثالث -ھذه طبعا لم يقلھا إنما من عندى ] الدراسة األصلية لصفحة الثقافة [ ! ( :
قسم يرى اآللھة قريبة أليفة حنون يمكننا التقرب إليھا والتمثل بھا والتالمس معھا ،
وھى آلھة مصر واليونان وروما وآلھة الغنوصية والمتصوفة وإله البوذية ولحد ما إله المسيحية ،
والثانى يرى اإلله بعيدا جبارا متغطرسا عاتيا متعاليا … إلخ ،
واسطته الوحيدة مع البشر قانون عقوبات رادع وبطاش يسمى بالشريعة .
وغالبا ما يكون اإلله فى ھذا القسم إلھا واحدا منفردا أحدا أوحد ،
وعادة ما تكون قدرته الرئيسة التى يستعرض بھا عضالته علينا ھى الخلق
) ربما بحكم أن خالقيه أنفسھم صحراويون ال يبنون شيئا  ،وبالتالى يرون فى خلق أى شىء معضلة المعضالت ومعجزة المعجزات ،
بينما مثال فى مصر القديمة كلنا آلھة -أو باألحرى بسبب أن كلنا آلھة وخالقون وعظام-
كان إله الخلق األولى أتوم نكرة تقريبا  ،ال تقام له معابد باسمه وتقريبا ال يكاد يلتفت له أحد ،
وبقية مثل ھذا المقارنات بيننا وبين الصحراويين عبدة ست أو يھوه أو ﷲ أو أيا ما كان اسمه النجس ،
تجدھا فى القسم الثانى من كتاب المسيحية ھى الھرطقة )  ] ( ٢٠٠٩ھذا [ ( .
… الفكرة فى ذلك التقسيم الزيدانى ليست جديدة  ،وال شك أن الحظھا كل المستشرقين وعلماء األديان ،
وأنا بشخصى المتواضع لطالما افتتنت منذ طفولتى بآلھة اليونان وروما التى ’ تتلطش ‘ و’ تتھزأ ‘ ،
وكتبت ھذا قبل عقدين من الزمان  ،فى وقت لم يكن عندى فيه الفھم والتقدير الكافيين آللھة المصريين ) وھى مسألة أخرى ( ،
ثم كررت ذات الرأى بوضوح أكثر فى القسم األول من كتاب المسيحية ھى الھرطقة )  ] ( ٢٠٠٤ھذا [ :
’ اإلنسان فى كل األحوال ھو خالق اآللھة  ،كل اآللھة  ،والسؤال فقط ھو ألى ھدف ؟
مثالنا الشھير آلھة اإلغريق والرومان التى خلقت كى ’ تتلطش ‘ و’ تتھزأ ‘ وفى خاتمة المطاف تھزم ،
وفى كل األحوال مجرد ’ موظفين ‘ أدنى درجة -قيمة وخلقا وإرادة -لدى اإلنسان .
ھذا ما أرادته شعوبھا منھا ألنھا شعوب عظيمة أو كانت كذلك  ،وتلك كانت وظيفتھا األنثروپولوچية التكيفية لدى ھذه الشعوب .
فاآللھة رموز لقوى الطبيعة البطاشة والمفترض فى اإلنسان -لو كان يحترم نفسه حقا -أن يقھرھا ال أن يركع لھا .
أما الشعوب المنحطة فتفضل أن تعيش عمرھا ذليلة تحت رحمة أقدار يأتيھا بھا
إله قبيح مشوه نفسيا يسكن سماء موھومة يسمى الواحد األحد القھار
) أو باألحرى تحت رحمة األفاقين المجرمين المسمين أنبياء ورجال دين
ممن يأتونھا قائلين إنھم يتلقون رسائل صوتية من ذاك اإلله ( ‘ .
لكن مع ذلك -أى كون الفكرة قديمة ومعروفة -يجب أن نعترف كلنا لشيخ العرب زيدان
أن طرحھا بھذه الصراحة الصارخة التى ذھلت شخصيا لھا ،
وبغير قليل من الشجاعة ألن الطبائع العربية تلجأ عادة للتدليس والتمييع وتكره التحديد والوضوح ،
وأدبيتھم األشھر الكرھان الكرية خير مثال  ،والساعات المطولة لمحمد حسنين ھلوكة ليست األخير .

… سيدى  ،م اآلخر :
يوسف زيدان شخص دقيق أمين وككل ال غبار يذكر عليه علميا أو أكاديميا ،
فقط المشكلة الوحيدة فيه أنه ينتمى للطرف الخطأ من الحرب !
…

)(٤
فى مصر لم يكن سمو اآللھة الھائل
يمثل أدنى مشكلة أو تناقضا ينتقص من قربھا لنا أو تشفعنا بھا وإليھا !
اآللھة الحية المتجسدة فى تماثيل  ،زائد الفرعون أو اإلمپراطور بالذات لو أثبتوا جدارتھم باالسم  ،ھم اآللھة .
ھم ليسوا بعيدين عن متناول أيدينا  ،لكن يظلون فائقى السمو .
نعم  ،يختلفون كثيرا عنا  ،لكن ال شىء يمنعنا من السعى الدائم للصعود توحدا فيھم ،
ال الھبوط عنوة بھم لمستوانا كما تم إقناع العبيد بالمسيحية .
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نؤمن أن كلما علت قمة الھرم كلما زاد الحافز وسھل األمر علينا لالرتقاء نحن أيضا ،
ال العكس كما ترى الفقاريات الصحراوية -كاليھود والعرب -العالم مسطحا ثنائى البعد ؛
كل البشر سواسية فى ھمجيتھم وفقرھم إال فقط من إله بعيد مغاير غامض مجھول  ،ھو التمثل الوحيد لديھم للبعد الفراغى الثالث .
أنت مسست ھذه الفكرة حين أتيت باقتباس جيد جدا أن اإلنسان بال مثل أعلى ينحط .
لھذا السبب كنا وال زلنا فى حاجة آللھة حقيقية غير مزعومة غير مختلقة غير موھومة غير خفية كإله السماء الغبى الجبان ،
بل والفاشل النادم فى كل خلقه  ،ولھذه وحدھا على أقل تقدير ال يصلح مثال أعلى لنا على أى نحو من المناحى .
أى بعبارة أخرى  ،حاجتنا الحقيقية ھى آللھة نراھا ونلمس أفعالھا وأخالقھا رأى العين ولمس اليد
) أنا مثال أبجل  ، worshipأو سمھا أعبد لو شئت  ،أنور السادات ومارجاريت ثاتشر ونجيب محفوظ  ،من بين أسماء أخرى ( .
لذلك السبب ألھنا -وال زلنا نؤله -الفراعنة واألباطرة ،
ولھذا تحديدا كنا حضارات عظيمة إلى أن دمرتنا أو كادت -تحديدا أيضا -المسيحية
وأقول المسيحية ال اليسوعية ألن تلك ھى الشىء المحمل بأچندة سياسية اشتراكية كھنوتية مرعبة ،دمرتنا بفكرة المساواة المطلقة األنتروپية المبھمة .
قضت على الحضارة حين حولت الھرم -ناھيك عن المسلة -إلى مصطبة  ،فتفاقمت األنتروپى ألعلى مستوياتھا تاريخيا ،
ولم يعد ثمة عبد وسيد  ،إنما الكل عبيد  ،وال ترد على بأن الكل قد صاروا سادة أو أن ال عبادة إلله المسيحية
) ربما مرة أخرى تقصد إله اليسوعية-المجدلية الذى ال كريستولوچية مغرقة ومعقدة فيه لحد السقم واإلضحاك ،
وقطعا ال شريعة موسوية-محمدية-شنكوتية-بيشوية به ،
إنما فقط ھو أحد آلھة المعت المصرى الغنوصى النقى البسيط الصحيح القديم ( .
ال تقل لى ذلك ألن العبودية ليست صكوكا ورقية  ،إنما باألساس حالة سيكولوچية جوھرھا ھدم كل تميز ومحاربة كل متميز ،
ولوال ھذا ما استطاع قط رسل وكھنة المسيحية األوائل تجييش ذلك الجيش الھائل من العبيد ) من ذوى الصكوك ( ،
الذى غزوا به اإلمپراطورية بأن ببساطة أركعوا من الداخل شموخھا الحضارى ) لدى غير ذوى الصكوك (
) ارجع إلدوارد جيبون  ،أو لكارل جوستاڤ يونج ’ إسھامات فى علم النفس التحليلى ‘ ،
واالقتباس جاھز على غالف سھم كيوپيد المذكورة  ،ومعه أيضا تعريف كلمة األنتروپى لو شئت ( .
…
ملحوظة بمناسبة إله اليسوعية عن موقعه وسط النيران المتقاطعة بين المسيحية القبطية واآلريوسية :
نقول إن ما يعنينا من اآلريوسية عداءھا للحضارة وليس للمسيحية ،
فللوھلة األولى يبدر السؤال
ما العيب فى إن لم تقبل اآلريوسية بيسوع الملقب بالمسيح إال ربا أدنى مخلوقا ،
والحضارة ومن ثم الغنوصية كانت تتقبل بسھولة مفھوم أنصاف اآللھة  demirgues؟
ھذا ال سيما وأن حال للكثيرين مؤخرا تذكيرنا بمناسبة وبدون مناسبة بسكندرية آريوس ،
لكن بالطبع ال يحرك ھذا ساكنا لنا  ،ألن الچيين ھو الذى يصنع الدين لدى الفرد وليس العكس ،
ومصرية آريوس ال تزيد شعرة واحدة عن مصرية يوسف زيدان مثال  ،كالھما صفر !
تظل اإلجابة على السؤال األصلى ھى عين ما يقصده يوسف زيدان طوال الوقت :
إنھا لم تخلق آلھة وسيطة كى -وحاشا -تزيد ألفتنا باآللھة ،
إنما لكى تكرس واحدية اإلله  ،وتبعد ذلك الرھيب غير المرئى عن متناول أيدينا ،
ونظرة عابرة على أى كتاب مدرسى لشھود يھوه أى اآلريوسيين المعاصرين
، http://download.jw.org/files/media_books/bh_A.pdf
سيثير استغرابك فيھا أن ال تكاد تمر صفحة دون اإلتيان على ذكر كلمة وثنية ) فى سياق انتقادى بالطبع ( ،
وكأنھا ال تزال ھاجسھم األكبر ولو بعد  ١٦أو  ١٧قرنا من قضائھم -ھم والمسيحيين -المتوھم عليھا .
وھم محقون فى ذلك ألن الحضارة ال تموت أبدا ،
ومن ثم حربھا مع البربرية ال تموت أيضا  ،سواء بالنسيان أو بغيره .
) ملحوظة  :التعبير التالى فى الحظوظ من تھجمات ذات الكتاب المحال إليه أو أى كتاب يھويى شبيه ھو تعبير عبادة األجداد ،
ومن المفھوم طبعا كم ينكأ تمجيدنا لعظمة أسالفنا فى مصر وما شابھھا أعمق جرح لدى أھل صحارى الھالل القحيل وما شابھھا ( .
لكن رغم كل ھذا وذاك يجب التقرير أيضا أن مخطوطات األناجيل والرسائل
كلما كانت أقدم كلما كانت فى غير صالح المسيحية بما فيه حتى ما حاربت به آريوس
) كالمنا القديم أو األقدم  ،أن عزازيل ليست باطال إنما حق يراد به باطل ( .
الثابت مثال أن كھان التقديس -الذين كان لألمويين مع نص الكرھان أسوة حسنة فيھم-
قد دسوا على المخطوطات فى القرون الالحقة الكثير النصوص ،
مثل ختام إنجيل مرقس الشھير  ،أو مثل سطر رسالة يوحنا عن الثالوث فى واحد ’ الذين يشھدون فى السماء … ‘ ،
وھلم جرا مما ال يستھوينى أمره كثيرا شخصيا ،
ذلك كى يؤكدوا بھا صياغتھم المجامعية المنقحة عالية التشطيب لما بات يعرف بالمسيحية ) المؤسسية ( ،
والتى من المقطوع به أن الكثير من فكرھا لم يكن معروفا فى القرن األول .
األھم ھو أنه مضاد بالتأكيد لتعاليم يسوع والمجدلية األصلية الغنوصية ،
كما حدث وأوصلتھا لنا األناجيل المغضوب عليھا لكن تظل األعلى مصداقية بمراحل ،
ليس ألن مخطوطاتھا تنافس نظائرھا الكانونية فى القدم وحسب  ،إنما لقدم الفكر الغنوصى ككل األقدم من يسوع نفسه ،
ذلك إن لم يكن مجرد حنق كھان الشر شرھى الجاه والسلطان عليھا يقوم فى حد ذاته شاھدا كافيا لصالحھا .
… المھم  ،الكالم فى الكريستولوچيا طويل وممل ومغرق فى الفساسف المثيرة للشفقة وكما قلت ال يمتعنى كثيرا التبحر فيه ،
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لكن المؤكد الوحيد فيه أن ما تحفل به من تناقضات وصراعات كاف جدا لھدم المسيحية برمتھا .
مثال الفريقان اللذان تنازعا حول الطبيعة الواحدة والطبيعتين  ،عندما تقرأ حججھما ،
فإن كل منھما يقوض فعال معتقد الفريق اآلخر  ،ومن ثم معا يقوضان كل المسيحية  ،وھكذا ستجد أمر أغلب الصراعات .
الصورة المحورية الحية اآلن ھى أن كھان التقديس قد لفقوا شيئا ما فى مجامعھم ومرروه تحت أنف الجميع ،
وكأنه سريقة دبروھا ذات ليلة ليالء وال زالوا يستميتون حتى اليوم من أجل اإلفالت بھا ،
فقط عبر اإلصرار المضحك على إنكارھا ككل  ،أو اإلصرار األكثر إضحاكا على محاولة إخفاء آثارھا .
لكن عبثا  ،ألن المخطوطات األقدم ستظل تصرخ  ،بل وحرفيا ينھض بعضھا من التراب ) كما مكتبة نجع حمادى ( ،
كى تشھر سيف الحقيقة الحضارية فى وجه دھور كاملة من
الحرق والتزوير والتدليس والتسييس والترھيب والذكورية وكل شىء يمكنك وصفه بالشيطانية أو البربرية !
…

)(٥
أنا أقبل التحدى الذى أنت طرحته ،
بل أرد بالتحدى العكسى الصارخ  ١٨٠درجة :
ھل أتت المسيحية بشىء واحد جديد لم يكن موجودا فيما تسمونه بالوثنية ؟ !
فى الواقع  ،لم أعجب فى كل محاضرتك قدر عجبى من تحديك أن نأتى بوثنية قالت بالتوحد مع اإلله .
مبدئيا أتحفط على اإلھانة التى ينطوى عليھا وصفنا بالوثنية ؛
كلمة ال نقبلھا بالذات من أناس يتبعون إلھا وھميا افتراضيا خفيا جبانا لم يره أحد وال يقوم عليه أى دليل علمى ،
بينما آلھتنا المصرية ھى اآللھة الوحيدة الحقيقية الحية والفاعلة فى تفسير وتسيير الكون ،
وواضحة التجلى فى ظواھر الطبيعة والحياة واإلنسان وشرح سلوكه وكل شىء تقريبا ،
خاصة إذا ميزناھا فى تفردھا بالتسليم أن اإلله الحقيقى لألوليمپ وروما ليس من جنس ھذه اآللھة إنما ھو اإلنسان ،
وال بأس طبعا  ،وإن استجدت بعض التحفظات المعاصرة ] صفحة ما بعد-اإلنسان [ .
تلك آلھتنا التى ظلت تتجلى أمامنا يوميا فى قوى الطبيعة وتفسر لنا ببراعة كبيرة أغلب ما يقع فيھا ،
أو على األقل ظلت ھكذا دھورا طويلة تعاقب فيھا على األرض النور والظالم -وأنت تعرف ماذا أقصد بالظالم ،
إلى أن أتانا العلم التجريبى -الذى نحن أيضا مؤسسوه -بتفسيرات أفضل للكون .

سيدى  ،عامة نحن  ،من تسمينا بالوثنيين أو عباد الطبيعة أو أيا ما كان ،
ونسمى أنفسنا بالحضاريين ،
لم نجد إطالقا فى كل تاريخ الفكر تعريفا لإلله أفضل من تعريفه ھو -من غيره ؟ ! -أرسطو ،
وسأصيغه لك ربما على غير حرفه بدرجة ما  ،ألنى سأكتبه بالضبط حسبما انطبع لدى فى الطفولة ،
متجاوزا  ،أو ربما مجترئا على ،
تلك السطور القليلة جدا الملھمة جدا من كتيب صغير جدا للدكتور مراد وھبة
) وأقول ملھمة مع العلم أنى كنت علمانيا بالفعل شديد العلمانية ساعتھا ألسباب أخرى كثيرة ( :
 -١اإلله ليس إال المثل العليا العظمى التى نفترض نحن وجودھا
) وأشدد على ’ نحن ‘ ھذه ،
حتى ال نفاجأ بيوسف زيدان يھلل خالطا ھذا الكالم بمفاھيمه ھو البدوية عن اإلله البعيد ( ،
المثل التى نسعى لھا وال ندركھا بتمامھا أبدا  ،وطبعا ال تسعى ھى لنا .
 -٢ألن اإلله مطلق وال يسعى ألحد فھو ال يتغير  ،أى بالتالى ال يزيد علما فھو من األصل كامل ،
وقطعا ال يتحرك مطلقا ألنه ال يتجزأ  ،أى ھو بالضرورة جامد ساكن .
 -٣ألنه جامد ساكن فھو ميت بالضرورة  ،واإلله الحى فكرة قميئة جدا تحط من اإلله أيما انحطاط .
 -٤ال أرسطو وال غيره من أبناء الحضارة انشغل يوما بربط عملية الخلق باإلله ،
ألن ببساطة سلوكنا اليومى ھو خلق أشياء أفضل كثيرا مما فى الطبيعة من عك ،
ومن ثم فھى إھانة فاحشة لإلله ) المثل األعلى ( أن ننسب له فعل الخلق .
 -٥بناء على كل ھذا  ،اإلله الحقيقى والعظيم ال يمكن أن يكون كلى القدرة إنما ببساطة تامة معدوم القدرة .
 -٦ألن اإلله الحق جماد ميت معدوم القدرة فلم يكن عبثا أن نصنع آلھتنا من الصخور الباردة .
 -٧حين نصف آلھتنا على سبيل المجاز بالحية الحقيقية القديرة أو الفاعلة  ،أو حتى حين نصلى لھا ،
نقصد فقط االحتفال أو العرفان لتطابق أو تناغم أو تقارب تصوراتنا لھا كمثل عليا عظيمة ،
مع صحة نظرياتنا المادية حول الطبيعة من ناحية ،
ومع المردود الطيب المنطقى لمساعى البناء والنماء التى نكدح بھا من ناحية ثالثة .
… المھم  ،سوف أجيب على سؤالك عن أين الوحدة مع اإلله فيما تسميه بالوثنية بسؤال ،
لعلى أشمئز من نفسى لمجرد أن اضطررت لطرحه على شخص بقدر قامة علمك وسمو روحك :
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عن أى شىء أصال كانت تدور آلھة مصر القديمة إن لم يكن عن التناغم و’ الشركة ‘ ووحدة الوجود ؟ !
كلمة معت نفسھا تعنى تناغم وتآلف وتوحد كل الموجودات معا ،
ھى كل ما تقوله أنت عن السمو والروح القدس واإلفخاريستيا والنيرڤانا أو أى ما شئت .
وإن لألسف يترجم مثقفونا العرب المعاصرون
) طبعا بحكم ھواجسھم البدوية اآلسيوية اليھودية والعربية الحقود على ذى ثراء وتقدم ( ،
يترجمون كلمة معت إلى العدل  ،بينما العدالة والظلم والحقوق مفاھيم ال وجود لھا أصال -وبحكم التعريف -لدى صناع الحضارة ،
حيث الثروات عندنا ال توزع ) ال بعدل وال بدون عدل (  ،إنما فقط وببساطة تامة  :تخلق ! تصنع ! تبنى ! تتكون ! تبتكر !
وحيث عندنا ال صوت يعلو على تنافسية أمنا الطبيعة وسلطان القانون الطبيعى ،
التى تقع إلى القلب من كل شىء وإلى الفوق من كل األشياء .
بعد ذلك  ،أتوسل إليك سيدى أال تسرق منا ابن عربى والرومى ورابعة العدوية والحالج وكل أمثالھم وتنسبھم للمسيحية ،
ألنھم زائد أبى مقار وشنودة المتوحد وكل أمثالھم -إن لم يكن يسوع نفسه-
كلھم مصريون إيزيسيون غنوصيون حلوليون ال يؤمنون بشىء قدر إيمانھم بالوحدة اإلفخاريستية للوجود ,
… كل ما أتمناه عليك اآلن أن تعطى زيارة ألحد معابد إيزيس فى الواليات المتحدة وما أكثرھا ،
وبعض العناوين تجدھا فى كتابى المذكور المسيحية ھى الھرطقة ] ھذا [ ،
واألرجح أن أول سؤال سيبدر منك إليھم ھو لماذا تحضرون الحيوانات معكم فى خدمة الصالة ؟ !
حتى ذلك الحين أعتقد أن مشاھدة أخرى لفيلم أڤاتار قد تغنى عن الكثير ،
وأرجوك ال تستخدم فى وصف ما ستشاھد تعبير الديانات الھندية كما فعلت فى المحاضرة ،
ألن الصيغة نھائية التشطيب للبوذية كما نعرفھا حاليا تكونت بقراءة رھبانھا للكتب الغنوصية فى مكتبة األسكندرية  ،وباألخص منھا
إنجيل توما ،
أو ألن چيمس كاميرون صاحب الفيلم ماسونى  ،وأيضا الماسونية ھى تراث الغنوصية المصرية فى شقه النخبوى أو السرى وقد زال
حيا إلى اليوم !
… سيدى  ،وباختصار :
المسيحية لم تكن إال انتقاصا أو اختزاال أو تھبيطا downgrading
لفكرة الشركة المطلقة الكاملة كما كانت تفھمھا ما تسمونه بالوثنية ،
ناھيك طبعا عن تلك الترضية المذرية الكبرى التى قامت بھا مع اليھودية فى اختزال األلوھية فى شخص واحد ،
والذى ال يلحظ أحد أنه أخطر مطعن لمفھوم الشركة أو وحدة الوجود جاء فى مقتل ،
ومن ثم أشك شخصيا بشدة أنه كان واردا ضمن فكر يسوع .
… سيدى ،
ال يرھبنك يوسف زيدان بفزاعة أن المسيحية شرك أو أنھا أخذت من الوثنية  ،فھذا وذاك شرف ربما ال تستحقه المسيحية
) ھل الشھر المريمى تكريم إليزيس حقا أم طعنة فى ظھرھا ،
أو ھل صوم الميالد يساوى حقا الحج السنوى ألبيدوس حدادا على موت أوزيريس ،
أو ھل ميالد حورس يساوى حقا ميالد يسوع  ،أو ھل  ٢٩كيھك يساوى حقا  ٢٥ديسيمبر ناھيك عن  ٧يناير ،
أم أن الملوثات اليھودية الصحراوية الشيطانية النجسة قد دنست كل شىء ،
وأنت أدرى إنسان على وجه األرض بما تعنيه كلمة ملوثات يھودية ؟
… اإلجابات متروكة لضميرك  ،يا من بدأ رحلته مع الثقافة بكتاب عنوانه ’ فجر الضمير ‘ ( .
لذا -سيدى -فالرد الصحيح على خباثات زيدان  ،ليس وثنية أم ال وثنية  ،إنما عن أى نوع من الوثنية بالضبط نتحدث ؛
من أية وثنية تحديدا جاء اإلسالم  ،ساعتھا سيتضح الفرق  ،أنه سليل وثنية ھمجية بالكامل ھى الوثنية اآلسيوية !
…

)(٦
أھم اعتراض وجدته لديك على يوسف زيدان ،
ھو ما سيسببه السجال الدينى من احتقان يدمر الوطن  ،وأقول :
عجبى  ،أى منطق ھذا من پروفيسور الھوت ؟ !
عيب يا دكتور -واسمح لى -الحق يحرر وال يدمر .
السجال الدينى ھو أكبر مكسب للبشرية منحته لنا دماء  ١١سپتمبر الثمينة ،
وأربأ بك أن تتبنى عقلية النعامة  ،أو أن اكفوا على الخبر ماجور ،
أو أن الفتنة نائمة لعن ﷲ من أيقظھا  ،أو أن ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوءكم ،
وھلم جرا من تراث الجھل نعمة الذى بدأ سنته إله التوراة بشجرة التفاح الشھيرة خاصته .
) ھامش  ’ :الحق يحرر ‘ ھو تقريبا تعريف كلمة غنوصية  ،فقط بمناسبة سؤال من الذى أخذ من من ! ( .
… أم لعل يا ترى السبب الحقيقى للرعب من السجال الدينى أنكم جميعا تخشون أن تقطيع اللحم الحالى سيؤدى لدحض الديانتين معا ؟
المسيحيون يقرأون للمسلمين اإلسالم فيكتشفون ما يندى له الجبين فى كل حرف فيه ،
واألعراب فى المقابل  ،وھم أول من يعلم أن اإلسالم دولة بال دين  ،نھب وسلب خالصين وال يمكن الدفاع عنه بالمنطق أو بالحجة أو
من داخله ،
ال يجدون مالذا أفضل أو أقوى من خمسمائة سنة من الفكر العلمانى الغربى فيدمرون به المسيحية فى أعين أتباعھا فى منطقتنا .
حتى ھذا الكذب العربى الصفيق أراه مفيدا  ،ألنه يسرع بوضع الصراع على أرضيته الصحيحة :
الحرب األزلية بين المصريين والعرب !

١٨٢

أى كونھا كما كل صراعات وحروب التاريخ الطبيعى طيلة  ٣٫٥بليون سنة  ،ھى صراع بين چيينات .
ومرة عاشرة أكرر الشكر كل الشكر لمحاولة يوسف زيدان غير الحصيفة بالمرة أن ينبه المصريين أن چييناتھم تختلف كلية عن
الچيينات العربية ،
وأن ھذه األخيرة تكمن فى مجرد أقلية دخيلة يمثلھا باألساس اآلن اإلخوان والسلفيون والقومجيون العبمعصوريون والبدو ،
حدث وتسللت يوما لتراب مصر فى لحظة غفا فيھا التاريخ ،
وال أقول لحظة أنضج لھم فيھا الطابور الخامس المسيحى األرضية للدخول قبل  ١٤٠٠سنة ،
ذلك حتى ال أتفرع معك فى نقاش جانبى .
… بالفعل  ،أشكر زيدان من كل قلبى أن أحيا فى عيون كثيرة مغمضة صراع حورس-ست  ،القديم  ،بل األزلى-األبدى ،
كأعرق وأدق تجسيد ممكن لحربنا كشعب الحضارة ضد أجناد الشر الصحراوية  ،الحرب التى لن تتوقف إال بإبادتنا لھم جميعا .
…

)(٧
مشورة أخيرة :
المعركة على إله التوراة بينك وبين يوسف زيدان العربى المسلم معركة خاسرة ال محالة وبدرجة ساحق ماحق .
ھو إلھھم فعال  ،ذلك المضل المذل المكار الجبار المنتقم السافل الحقير المنحط الوضيع الواطى ،
وأعظم تجلياته كل ذلك الحقد والغل الذى أظھره -وال غرابة -ضد المصريين بالذات ،
فى حلم اليقظة الكبير المسمى بقصة الخروج المتوھمة .
نعم  ،ھو إله صمم لسكان الصحراء قطاع الطرق ) انظر أوالد حارتنا ( ،
وھو فعال إله اليھود والعرب معا وال عالقة آللھتنا نحن به  ،وال أقصد آلھة مصر فقط بل أيضا إله اليسوعية ،
أو كما سبق لى أن كتبت مرارا لألعزاء مسيحيى مصر  ،وكنت أنت -ھل مصادفة ؟ -مناسبة الكالم :
مرة قلت ليكن لكم فى ماركيون سواء السبيل  ،ومرة أخرى ليكن لكم فى پيالجيوس أيضا سواء السبيل !
…

… الخالصة التى تدور حولھا كل ھذه القصة  ،والتى آمل أن توافقنى عليھا علنا ،
قدر ما أتوقعه من موافقة صامتة من يوسف زيدان -األدرى منا جميعا بھا -عليھا :
لو أن آلھة مصر القديمة لم تعلمنا أى شىء سوى درس أن
الحرب الحقيقية الوحيدة فى ھذا الكوكب -وربما فى كل الكون-
ھى الحرب بين الوادى والصحراء  ،بين االستقرار والفوضى ،
بين استنام الھرم وافتراش الرمل  ،بين المتعضية والطحلب ،
بين الحداثة والبداءة  ،بين التقدم والتخلف ،
بين البنائين وقطاع الطرق  ،بين الحضاريين والبرابرة ،
بين رباعيى البعد وثنائيى البعد  ،بين ما بعد-اإلنسان وما دون-اإلنسان ،
) الدرس الذى يفسر بدقة وعمق مذھلين كل طبيعة وحقيقة وجوھر
الصراع الرئيس األوحد فى كامل المغامرة اإلنسانية ،
والذى حتى بكل أسف درس لم تستوعبه الحضارة بالكامل بعد كل ھذه األلفيات من السنين ،
وال يزال حتى اللحظة مسألة حياة أو موت بالغة الحرج والخطورة ،
وكل أبناء چيينات الخير والنماء أحوج ما يكونون إلعادة استذكاره يوميا ( ،
لو أنھا -آلھتنا -لم تعلمنا سوى ذلك الدرس ،
فإنه يكفى وحده لجعلھا أعظم وأرفع وأصدق وأعلم آلھة عرفھا التاريخ البشرى !
… ومرة أخرى ھا ھى آلھة الروح تحيلنا آللھة الجسد :
لتحتمس ورمسيس  ،ألرسطو واألسكندر  ،لجيبون ويونج  ،للسادات ومحفوظ  ،لثاتشر وريجان ،
ولكل اسم وكل عقل وكل سيف  ،شعر أو يشعر بالجزع للمخاطر التى تھدد حضارة األرض ،
أو كما كتبنا يوما فى سياق غير بعيد يتخيل مناظرة يقھر فيھا زكريا بطرس أبا إسحاق الحوينى ،
ثم يأتى زاھى حواس ليقھره ويشرح له أية آلھة ھى األعظم  ،ثم أضفنا :

’ بعد ذلك -فيما لو حدث وارتقى وعى الحضارة ككل بمخاطر البرابرة إلى غايته-
سوف نجلس نحن أبناؤھا وحماتھا جلسة خصوصية ال عبيد وال كھان فيھا ،
لندرس فيم بالضبط كان خطأ آلھة مصر أو آلھة روما أو كليھما معا ،
أم ترى كما أن االنطباعات األولى عن األشياء لدينا كثيرا ما تكون األدق إطالقا ،
فإن التصور المبكر للغاية الذى تمثل به المصريون الكون والحياة
فى وقت لم به ثمة الكثير من الضجيج أو التشويش أو الصدأ ،
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التصور الذى قد نسميه اختزاال ’ وحدة الوجود الخير ‘
) وحدته كله معا  ،ووحدته ضد بقية الوجود الخارج عن الحضارة ( ،
سيظل ھو التصور األصح لكل العصور ؟
أو ھل ربما كما قال ستانلى كيوبريك ’ بعد السينما الصامتة ال شىء جديد ‘ ،
نقول ’ بعد مصر القديمة ال شىء جديد ‘ ؟ !
فى تلك األيام البكر  ،أيام كانت األجواء نقية والحياة رحبة واألذھان صافية ،
أيام ترف االنطباعات األولى التى ال تتكرر  ،ماذا كان أول ما رآه اإلنسان المصرى فى الھواء ؟
ماذا كان االنطباع القاعدى الكبير الذى استحوذ عليه بصره لدرجة أن رأى فيه آلھة الكون ؟

إنه ثنائية االستقرار والفوضى !
ثم ألم تصبح ھذه الثنائية ھى لبنة كل الفلسفة  ،بل وأصل كل ثنائيات الوجود ،
ومحور كل ما نعانيه إلى اليوم :
الخير والشر  ،الحضارى والبربرى  ،البناء والطفيلى  ،السيد والوضيع ؟
األرجح بعد كل ھذا أن سنذھب الستطالع صاحب الرأى الفصل -من غيره ؟ -أرسطو ،
ثم سوف نتدارس كيف نضمن طوال الوقت توفير قادة يضمنون للحضارة
زادھا الالزم ليفوع خالد لن يعرف ثانية ال االضمحالل وال السقوط ،
ونقصد به زاد الثورة التقنية المستدامة
) التى ھى -أى الثورة التقنية -تعريف الحضارة فى حد ذاته ( ،
وكيف -بالتوازى -ننمى آلية إخراج  excretionكفء ) أو -لنكن صرحاء -سمھا إبادة ( ،
تتخلص من خاللھا الحضارة من الفضالت البشرية
التى يفرزھا األيض الحضارى رغما عنا وعنھا طوال الوقت .
فإذا كان أفضل ما استطاعت أمنا الطبيعة اختراعه ھو الشعب المصرى ،
وچيينات الحضارة فيه التى انتشرت الحقا عبر الجلوب ،
لكن يعيب اختراعھا ھذا أنه ربما شعب طيب يحسن الظن باآلخر
ويعامل الجميع جيدا باعتبارھم فرضا أخوة فى اإلنسانية ،
فإنھا قد اخترعت فى ذات الوقت ساللة القادة
القادرين على السمو فوق المشاعر المسماة باإلنسانية ،
يستطيعون التحليل ورؤية ما وراء ظاھر األمور واستخالص دروس التاريخ
وفى خاتمة المطاف اتخاذ وتنفيذ -باسم أمنا الطبيعة-
أقسى القرارات الممكنة للحفاظ على منجزات الحضارة .
… ھكذا تسير األمور ! … نعم  ،ليست التركيبة المثالية
) متعضية تتكون من أكثرية منقادة كعضالت  ،وعملة نادرة وھشة وظيفتھا القيادة اسمھا المخ ( ،
وفى الواقع ال نتوقع أفضل منھا من حياة كوكبية نشأت بالقصور الذاتى ،
لكنھا تظل كافية -إن استغلت كل عناصرھا معا-
إلنشاء حضارة معقولة ودائمة على ھذا الكوكب الضئيل ،
ال سيما وأنھا ما كانت لتصلنا أصال لوال أن
طبيعة المادة التى صنع منھا ھذا الكون ھى تطورية بطبعھا ،
وھى تلعب فى صالح الحضارة شاء من شاء وأبى من أبى ! ‘ .
…
وبعد  ،نحن فى انتظار بقية تعليقك على كتاب يوسف زيدان ،
آمال أن تسد أغلب الفجوات التى سمحت لى أن أتجرأ بما كتبت ھنا ،
وأن فى كل األحوال أرجو أن تغفر لى بعض غضبى أو تسرعى .
…

١٨٤

متابعة للمدخل السابق من  ٢٢سپتمبر  ٢٠٠٩عن القومية الحضارية :
 ٢٢ديسيمبر : ٢٠١٠

الحضارة ال تتجزأ …
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لقد حانت لحظة الحقيقة ! … ھذه المرة أقصد نفسى !
ھا نحن ألكثر من عقد نفضح اإلسالم كغطاء دينى مفتعل للسلوك الھجامى االستحاللى االسترقاقى للچيينات العربية ،
وحربنا على العبمعصوريين واإلخوان والسلفية والبدو
الحرب التى تسعى لتطھير مصر عرقيا منھم -كانت ذروة ذلك الصراع المقدس ،وثقتنا كانت مطلقة أنھم إلى نھاية قريبة وتقريبا قد كان .
… لذات الفترة ظللنا نفضح المسيحية المؤسسية كوسيلة لخلق طبقة تسلطية اسمھا الكھنة ،
تتحكم فى عباد الالت من أجل أن تكدس لنفسھا الثروات وتستأثر بالسلطة السياسية ،
وحربنا على الشنكوتى وبيشوى وما يمثالنه كانت ذروة ذلك الصراع المقدس ،
وثقتنا كانت مطلقة أنھا كلھا إلى نھاية قريبة وتقريبا قد كان .
… لذات الفترة نفضح اليسار أيضا كوسيلة لخلق طبقة تسلطية اسمھا اليساريين ،
تتحكم فى عباد ماركس من أجل أن تكدس لنفسھا الثروات وتستأثر بالسلطة السياسية ،
وحربنا على الوغد األسود والصحابة-العصابة وما يمثلونه كانت ذروة ذلك الصراع المقدس ،
وثقتنا كانت مطلقة أنھم جميعا إلى نھاية قريبة وتقريبا قد كان .
… إذن ما الذى حدث ؟
قبل أكثر من شھر بقليل كتبنا أن الجمھوريين بصدد نصر كبير ھو إسقاط اتفاقية الخيانة
التى وقعھا الرفيق الوغد مع أسياده فى موسكو ،
ومرجعنا كان ثقتھم ھم أنفسھم أنھم سيؤجلون التصويت إلى ما ال نھاية  ،فتسقط من تلقاء نفسھا .
لكن المفاجأة التى وقعت اليوم أن  ١١سيناتورا جمھوريا انضموا للديموقراطيين
وأغلقوا النقاش وأحالوھا للتصويت فصدق عليھا بأغلبية واضحة .
وقد يقول البعض إنھا جزء من تشجيع الروح الجديدة لدى وفرة من الديموقراطيين الثائرين على السياسات الشيوعية المتطرفة أو
الخيانية للبيت األبيض ،
ومنھا قبولھم تمديد اإلعفاءات الضريبية للرئيس بوش أو إجھاضھم محاولة الوغد إغالق معتقل جوانتانامو ،
قد يقول البعض إن بھذه االتفاقية المسماة ستارت الجديدة مكاسب مھمة ألميركا كأن تضم روسيا لھا فى حرب أفغانستان أو فى
العقوبات على إيران ،
وقد أقول أنا إن كل ھذا ھراء  ،وإن الصراع مع اليسار حرب مبادئ ورؤية للكون  ،وإنه مسألة حياة وموت ،
وإن آخر ما يمكن أن يكون عليه ھو أن يكون لعبة سياسة وقتية رخيصة ،
وإن روسيا -كأى قطاع طريق عادى -سوف ترواغ وتتالعب باأللفاظ واألفعال ،
كى تتحايل على تنفيذ ما يخصھا وفى خاتمة المطاف لن تنفذ منه شيئا .
لذا القول األحرى األعم واألدق كلھا معا  ،إن ھا قد وصلنا بسرعة مزعجة للب القضايا .

اإلسالم والمسيحية والشيوعية
كانوا أعداء واضحين وكان شرھم مطلق الشيطانية
أمرا ال تنتطح فيه عنزان وبالتالى كانت نھايتھم محتومة .
إذن ما عانيناه حتى اللحظة كان الجزء السھل ،
واآلن حانت لحظة الحقيقة  ،لحظة السؤال كلى القاعدية أزلى الصعوبة :

كيفية استدامة الحضارة !
ما ھو المنھج الثابت الذى على الحضاره اتباعه فى التعامل كل مرة مع األعداء الجدد  ،الذين كلما قھرت واحد منھم ظھر آخر بديل .
يمكن بغير خطأ تصنيف ھؤالء الجمھوريين السالميين بالليبرتاريين  ،أو من اآلن فصاعدا قد أفضل وصفھم بالماسونيين لعدة أسباب ،
منھا أن الخريطة كلھا قائمة حاليا على التصنيف الدينى للفرق المختلفة  ،باعتباره عنوانا ال بأس به لما تحويه الچيينات ،
ومنھا وھو األھم أن موقفھم السالمى تحديدا ينطلق من خلفية ميثولوچية ما قديمة  ،سنأتى حاال عليھا .
إذن الدنيا جرت سريعا  ،ولم يعد محور االھتمام عدوا واضح الشر وصريحه كاإلسالم والمسيحية واليسار والعرب ،
وبما أننا دخلنا لعمق الحوار الداخلى بين أبناء الحضارة بعضھم البعض
) السيناريو الذى توقعناه حرفيا قبل عام ونصف فيما رمزنا إليه بمناظرة الحوينى-بطرس ثم مناظرة بطرس-حواس ،
ليصل األمر لغايته بمناظرة بين آلھة مصر وآلھة روما  ،لكن فى الواقع لم نكن نتصور أنه سيأتى سريعا ھكذا ( ،
فقد بات علينا اآلن أن نكون أكثر تدقيقا فى المصطلحات والمفردات  ،وعلينا ھجر اللغة التقليدية التى ربما كانت فضفاضة أكثر ما
يحب ،
ولعله لم يكن ثمة غبار كثير عليھا طالما كنا فى حالة حرب مع قوى الشر الجلية .
…
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!The Great Seal

الواقع أن الجدل الجمھورى-الجمھورى الحالى ھو عين الجدل القديم جدا فى الحضارة نفسھا ،
وتحديدا ما بين المملكتين القديمة والوسطى فى مصر القديمة ،
والذى من الواضح أنه لم يحل بعد  ،أو على األقل ال يبدو له بالحل الواضح  ،ولو حتى كان واضحا فلن تجد كثيرين يتحمسون له .
ثورة الليبرتاريين وحفالت الشاى … إلخ  ،ھى غضبة مشروعة على ما آل عليه حال الجمھوريين التقليديين ،
ھؤالء الذين ظل اليسار يستدرجھم شيئا فشيئا عبر ما يسمى بلعبة التوازنات السياسية والحلول الوسط وسيب وأنا أسيب ،
استدرجھم إلى منطقة الوسط الرمادى بحيث باتوا ينسون ما تدور عليه أصال
الرأسمالية واالقتصاد الحر وحرية الفرد ودستور أميركا … إلخ ،
فباتوا أقرب ما يكون لسيناتورات روما القديمة الذين ھرولوا وراء المكاسب الوقتية التافھة
) وأخطرھا استجالب العبيد بھدف ازدھار سريع لالقتصاد (  ،كل ذلك دون تدبر لآلثار طويلة المجرى الكارثية ألفعالھم .
ھذا ونقول إن الفكر الليبرتارى أو الماسونى أقوى بكثير اآلن مما نتخيل ،
وأقله النجاح فائق الوصف لفيلم أڤاتار المعادى للبيزنسات الكبيرة وللحرب ،
ومرجعه األكبر ھو ذات مرجع الماسونية األكبر -والحظ أصل كلمة ماسون :
مملكة مصر القديمة  ،جنة اآللھة على األرض التى تتناغم فيھا كل الكائنات معا تناغما رائعا .
ھؤالء ينسون أن المملكة القديمة قد انھارت ،
وتأسست على أنقاضھا المملكة الوسطى يوم قرر كاموس وأحمس تبنى شىء جديد ودخيل بالكامل حتى اللحظة على الحضارة :

العسكرة !
وألن الفرق والشيع والتأويالت الحالية ال تعد وال تحصى  ،وجب علينا أن نحدد مصادرنا ،
من مسلة واشينجتون التى ربطت الدولة الجديدة بمصر  ،إلى تمثال الحرية الذى يقال إنه تجسيد إليزيس بقرص الشمس فوق رأسھا ،
وقبل وبعد ھذا وذاك خاتم الواليات المتحدة بھرمه الناقص وبعين العناية اإللھية … إلخ .
…
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األمور ال تقف عند ھذا الحد  ،والصورة فى الواقع أكثر تعقيدا  ،وحفالت الشاى أو الحركة الليبرتارية نفسھا منقسمة على نفسھا ،
بل تحديدا الرمزان الكبيران جدا فيھا  ،ممن ال ينافسھما فى النجومية أحد  ،جلين بيك وساره پيلين  ،ليسا سالميين بالمرة .
حين تدخل للصورة أكثر  ،يظھر لك انقسام جديد ھو ما تطرحه إشكالية الدين .
جلين بيك بدأ مؤخرا يواجه بعض المشاكل مع معتقداته الدينية ،
ومثله األعلى إطالقا -توماس پين -عدو كبير للمسيحية ويصنف عادة كماسونى ،
لكن -فى المقابل -سارة پيلين ال تزال متصالحة تماما مع مسيحيتھا .
) اقرأ نص مقال توماس پين الشھير-و-الممنوع من قبل قرنين ’ أصول الماسونية الحرة ‘
، http://www.infidels.org/library/historical/thomas_paine/origin_free-masonry.html
لتجد فيه إحاالت ال تنتھى لمصر القديمة  ،ثم يرى الكثير من العقائد التى اشتقت منھا كالدروايد حتى اليھودية ،
ثم لو أضفت أيضا أن پين ھذا كان متعاطفا مع ھوجة الباستيل ،
ستبدو لك الماسونية الليبرتارية كخليط فكرى انتقائى أكثر منه رؤية متماسكة ناھيك عن أن تكون الصياغة األمثل للقانون الطبيعى ،
والكالم يطول حول ھل كانت نضجا أو نقصا إذا ما قورنت بفكر مصر القديمة ( .
األھم أننا نود استدعاء تصحيح آخر -سوف يخص ساره پيلين ،
تدقيق طالما ألححنا عليه ) القسمين األول والثانى من كتاب المسيحية ھى الھرطقة ) ، ( ( ٢٠٠٩ ، ٢٠٠٤
وھو أن مسيحيتھم تلك ليست مسيحية بالمعنى التاريخى الدقيق للكلمة .
فالحركة اإلنجيلية تكاد تكون مقطوعة الصلة بالمسيحية المؤسسية كما عرفتھا روما
أو كما تحييھا اآلن عصابة الشنكوتى العربية المسلمة ،
بل ھى منذ ظھرت فى بلدات المناجم والمصانع فى بريطانيا وأميركا القرن السابع عشر
) بعد قرن من ظھور حركة اإلصالح أو ما يسمى بالپروتستانتية ( ،
ھى -اإلنجيلية وفرقھا المختلفة -ارتداد ثورى وكاسح إلى اليسوعية-المجدلية األصلية ،
والتى ھى بدورھا الصوفية الغنوصية المصرية اليونانية ،
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وبالقطع -أى اليسوعية -لم تكن ديانة مسحوق ألجل آثامنا ونحن مسحوقون تحت أقدام المسحوق ،
كما نراھا اآلن مثال فى أعباط مصر تحت سطوة المجرم الشنكوتى  ،نراھا ديانة عبيد كاملة األوصاف .
والحظ أن كلمة انسحاق وكل ما يخص االنسحاق مستجلب من أشعياء العھد القديم
أى يھودية صرف وربما مسيحية شنكوتية  ،لكن قطعا ليست من صميم اليسوعية ،التى يفترض أنھا كانت تسعى لصنع ماليين اآللھة ال ماليين المسحوقين .
وباستثناء الصدمة واالضطراب النفسى ليسوع فى أسبوعه األخير ،
يصعب كثيرا النظر إليه كداعية انسحاق ،
بل بالعكس تماما ھو أميل لشخص شامخ متشامخ يبشر بالفكر المصرى أن يا عزيزى كلنا آلھة ،
وقطعا كان آخر ما يقبله أو يخطر بباله أن يؤلھه الناس ھو وحده دون أنفسھم  ،وينسحقون فيه أو فى غيره .
المھم أن من ھنا ال تجد لدى رونالد ريجان أو سارة پيلين مثال  ،ذلك التناقض الشھير فى تاريخ المسيحية بين اإليمان والحرب .
إلى ھنا  ،ھل يمكننا أن نھتف بارتياح أن ساره پيلين ھى أمل الحضارة المثالى والكبير الذى ننتظر ؟
لكن مرة أخرى لندخل إلى مزيد من العمق ولنستجل أيضا بعض لحظات األزمة أخرى فى تاريخ الحضارة .
الدولة الحديثة فى مصر القديمة  ،واألوضح منھا دولة روما األضخم واألعظم  ،لم يفلح شىء فى تركيعھا سوى الدين ،
ظھرت أقلية مستعدة لتجييش العبيد تحت راية ما يلوح لوھلة أنه مبادئ سامية
) أحبوا أعداءكم  ،اعطوا ما لقيصر لقيصر  ،مملكتى ليست من ھذا العالم … إلخ ( ،
بينما النية الحقيقية كلية الخبث ھى حكم العبيد وقتل القيصر وتركيع كل حضارة بنى اإلنسان
وتدشين ألفية كاملة مما سمى بعصور الظالم .
إذن إيغال قائدة فذة بكل المعايير مثل ساره پيلين ھى شخصيا فى الخرافة الدينية  ،دون مالحظة أن الدين لم يخلق للقادة ،
إنما لتسھيل وتجميل حياة بسطاء الناس ومنحھا معنى ما  ،لھو أمر شديد الخطورة ،
وطبعا روايتنا سھم كيوپيد )  ( ٢٠٠٧أفاضت جدا فى ھذا ،
بدءا من اقتباس الغالف عن كارل جوستاڤ يونج عن سادة روما الذين تطبعوا دون أن يشعروا بطباع العبيد ،
حتى مصطلح اليمين العلمانى الذى ربما كانت األسبق لصكه فى تذييلھا األخير جدا .
مرة أخيرة  ،نأتى لتدقيق آخر فى المصطلحات :
الماسونيون الليبرتاريون يمينيون جدا اقتصاديا وفيما يخص الحريات الشخصية
) مبدأ إحدى صفحات ھذا الموقع الليبرالية ال تتجزأ ، ( http://everyscreen.com/views/liberalism.htm
وطبعا يبدون فى ذات الوقت أقرب للعلمانية منھا للتدين  ،فھل ھم التركيبة األمثل لما نسميه اليمين العلمانى ؟
ھنا علينا أن نطرح بدءا من ھذه اللحظة مبدأ أن اليمين ال يتجزأ  ،أو لو شئت اليمين العلمانى ال يتجزأ  ،لكن باألحرى واألدق من
الكل :

الحضارة ال تتجزأ …
يد تبنى ويد تحمل السالح !
قطاع الطرق يملكون رؤية واضحة  .شعارھم معروف ’ يد تسرق ويد تدس الخنجر ! ‘ .
شعار نسمعه منذ فجر التاريخ  ،ثم عال صوته باألخص فى الـ ١٤قرنا األخيرة ،
ثم باألخص جدا صم آذاننا فى الستينيات الشيوعية العبمعصورية .
لكن الحضارة -وبالعكس -دائمة التردد  ،إن لم نقل فاقدة للبوصلة ،
وال يمكن لھا أن تزعم أنھا توصلت للتركيبة الصحيحة لعملية اإلخراج البيولوچية ، excretion
التى تتخلص عبرھا من الفضالت البشرية التى يفرزھا األيض الحضارى طوال الوقت .
من المدھش مثال أن أولئك الليبرتاريين الذين يفترض أنھم حراس القيم األصلية التى تأسست عليھا أميركا ،
يرون فقط غصن الزيتون الذى يمسكه النسر الذى يمثل وجه خاتم الواليات الممتحدة ويتجاھلون ترسانة األسلحة فى الجھة المقابلة ،
ونجد علمانيتھم ال تختلف كثيرا علمانية إنسانوية عن علمانية اليسار ،
علمانية معادية للحرب وإن لسبب لدى ھذا األخير يخلو من البراءة والرومانسية وحسن النية التى لدى اليمين ،
وكذلك ھى معادية للبيزنسات الكبرى  ،بينما كان األجدر بيمين االقتصاد أن يفھموا أن العملقة قانون طبيعى ،
وأقله أن راجعوا األرض يوم لم يكن عليھا سوى الباكتيريا .
إذن ھا نحن نعود كما كل مرة للمربع األول تماما ) وما أسعد الرجوع إليه ألنه أحيانا يكون نصرا كبيرا وسأقول لماذا ( :
مربع أمنا الطبيعة أو خصائص المادة التى خلقنا منھا  ،أو ناوسيات الكون كما يسميھا أحد مواقعنا ! http://www.nousia.com/
إن تصنيف األمور على أساس دينى أو غيره ليس ھو األصل فى األمور ،
األصل ھو االعتصام بالقانون الطبيعى ) قانون الدغل فيما يحب البعض تسميته ( .
الحل السھل أن ننصح الجميع بالذھاب لقراءة قصة قصيرة لنجيب محفوظ عن الفتوات ،
نعده أنه سيعرف من خاللھا فى خمس دقائق كل فلسفة الوجود ،
والحل األصعب قليال أن ندع الليبرتاريين الماسونيين ينتظرون أول لطمة لھم فى السلطة
) ليكن من قبيل لطمة  ١١سپتمبر  ،لكن األرجح ستكون أعتى وأقلھا نووية ما ( ،
وسيقولون بعدھا إن آلھتنا حق !
لكن الحقيقة ال فى ھذا وال ذاك  ،إنما أن أخالقيات القوة التى يعظنا بھا نجيب محفوظ ،
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ليست أيديولوچية ) وكلمة أيديولوچية مشتقة من مثالية وھى فلسفة فاسدة تضع الفكر فوق المادة ( ،
وليست أن محفوظ أو كيپلينج أو أرسطو أو داروين أو سپينسر أو أنا أو أيا من كان ،
قد استيقظ ذات صباح وعن له أن يصيح بنا ھيا يا قوم لنضع على القوة قليال من األخالق ،
فھذا سيجعلھا أجمل ويجعلھا تناسب أكثر سمونا العظيم ككائن فريد فخيم اسمه اإلنسان .

يا سادة  ،أخالقيات القوة ليست أيديولوچية بل حتمية بيولوچية !
ھى كأى شىء آخر فى الكون خاضعة كلية لقوانين العيش لألصلح ،
والقوة الغاشمة لقطاع الطرق والبلطجية والفتوات األشرار لطالما ظھرت لكن سرعان ما قھرت وماتت ،
ألنھا ال تملك الرؤية الشاملة بعيدة المجرى لألمور التى تكفل لھا االستدامة .
…
أطلنا عليك وإليك الخالصة انتظارا للتصويت القادم من الجمھوريين لكارثة سالمية جديدة :

القانون الطبيعى ھو قانون الكون ،
وھو السيد علينا جميعا وعلى أحالمنا الزائفة كبشر مغرورين بأنفسھم وبإنجازاتھم ،
والصراع -بما فيه بحور الدم -ھو إلى القلب تماما من ھذا القانون ،
بل ھو الحكمة األسمى التى منحت المادة التى صنع منھا ھذا الكون خاصية التطور الدائم ،
والتى لوالھا النكفأ -ھذا الكون -على نفسه منذ لحظاته األولى  ،ولما وصل إلينا قط .
إذن ال مفر -أحببنا أم كرھنا -من تبنى معسكر الخير لمبدأ العنف بل لإلبادة .
ھذا ما كانت قد توصلت إليه آلھتنا فى ممالك مصر المتأخرة أو فى روما ،
أو باألحرى كادت تتوصل إليه  ،إال من بعض السھو عن بعض التفاصيل ھنا وھناك !
…

ربما ال جديد فى الكالم فى حد ذاته  ،وعلى األقل جدا كله موجود فى سھم كيوپيد ،
لكن المھم  ،أن طعمه اختلف اآلن  ،وال أحد أسعد منى فى ھذه اللحظة  ،فال أجمل من لحظات الحقيقة !
ببساطة ال أروع من أن نعلن أن قد عدنا للمربع األول ؛
لقد انتھت فعال حقبة أن ’ المتدينين ينتصرون ولو ھزموا ‘
) معناھا فى كيوپيد المذكورة وقبلھا مرارا أنھم يستدرجوننا للحرب معھم
فننشغل عن شئون الثورة التقنية وبناء الحضارة ( .
سعيد ألن ھا قد حان الوقت كى نجلس لنناقش مثال ھل كان يجب على تحتمس من أجل اتقاء شر اآلسيويين
أن يجرب إحضار  ١٠آالف أسير منھم كعبيد
) ولو متذرعا بأنه عدد تافه لن يمثل شيئا فى أربعة ماليين مصرى ( ،
أم ترى كان األفضل عليه إبادتھم كلھم وكامل شعوبھم فى الموقع ؟
سعيد ألن نناقش مثال جدوى السجون ،
أو ألى درجة علينا التوسع فى عقوبة اإلعدام لكل تمرد ولو صغير على الحضارة ،
وألى عدد من األبرياء نستطيع أن نصل فى مدى التضحية مقابل أال يفلت مجرم واحد من قانون الطبيعة ؟

] إذا كنا قد تعلمنا شيئا من محاولة انقالب يناير  ٢٠١١فى مصر ،
فھو أن السجون ليست بالشىء المنيع على االقتحام ،
وأن مبدأ الحبس ال يضمن حماية المجتمع من المجرمين ،
والضمانة الوحيدة ھى عقوبة اإلعدام ! [ .
… القضايا كثيرة والمشوار ال يزال طويال  ،لكن ثمة حقيقة واحدة تظل جلية فوق كل شىء وإلى أبد الدھر :
أن ال أروع من إلھتنا العظيمة صاحبة ذاك القانون كلى التقدمية ،
تلك التى تفعل وتتحرك طوال الوقت بأقوى وأسرع
مما يصل له أحيانا خيالنا المحدود أو إيماننا الضعيف
أو عزيمتنا التى فى بعض األوقات قد تقدم ساقا وتؤخر أخرى !
…
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تحديث :
 ١٤سبتمبر : ٢٠١١

الكھنوت !
سعرة يناير اضطرتنى للتوقف عن أشياء كثيرة كنت أقوم بھا روتينيا .
من ھذه كانت قراءة وسماع ومشاھدة ما يصدره الدكتور چورچ حبيب بباوى .
عدت اليوم لھا على لموقعه إذ ذكرنى بھا الخبر الذى يتحدث عن نية  ١٥٠ألف مسيحى أرثوذوكسى التظاھر غدا لتغيير الملة
) انظر صفحة يناير ، ( http://www.everyscreen.com/views/ january_part_9.htm
ذلك ألفاجا من أول وھلة -أو خبط لزق أو فى الوش كما يقال -بصدمة من العيار الثقيل ھى أول ما صدر عنه بعيد السعرة .
ڤيديو بعنوان ’ سر الكھنوت ‘  http://www.coptology.com/?p=1261بتاريخ  ٢٢فبراير .
فى ھذا الڤيديو يصف ألول مرة وصراحة وحرفيا الشنكوتى وعصابته باإلسالم والمسلمين .
واو ! وقد كنت الوحيد حتى اللحظة الذى يفعل لھذا -انظر صفحتى العلمانية والسياسة وكتاب المسيحية ھى الھرطقة .
…
ھامش :
ھل الحظت شيئا ؟ وأقصد أنى أتكلم عطفا على كالمى مؤخرا فى صفحة رأيك
، http://www.everyscreen.com/views/yourview.htm#PalTalk
عن الشنكوتى وصبيانه الذين جعلوا يسوع أكثر موسوية من موسى وصھاكية من ابن صھاك ،
يعطينا دكتور بباوى فى الڤيديو القنبلة المذكور  ،واألھم ربما منذ الڤيديو األسطورى
’ رسالة إلى البطريرك القادم ‘ ) سبق لنا مناقشته فى حينه أعاله ( ،
يعطينا فيضا من األمثلة أن حتى العھد القديم لم يكن قانون عقوبات شرائعيا حامورابيا خالصا ،
إنما كان متعاص برضه بشوية روحانيات  ،ھذا بينما أولئك العربان األوغاد جميعا يفعلون العكس مع العھد الجديد .
…
ھامش آخر :
لم أزعم أبدا أنى أستمتع كثيرا بقراءة تالليف الكريستولوچيا .
ھى صعبة ومصطنعة  ،وال أصدق حتى أن متخصصيھا يفھمونھا أو يصدقونھا  ،بل ھى أحيانا تبدو لى مضحكة
) كمقولة اتحاد بال اختالط  ،بينما تعلمنا فى العلوم أن االتحاد شىء كيميائى أقوى بكثير من االمتزاج الفيزيائى ،
سواء للرمل وبرادة الحديد مثال  ،أو حتى للسوائل ( .
المھم أن لفتت نظرى مقالة جديدة صغيرة لدكتور بباوى من  ٢٥أغسطس بعنوان
’ تأله ناسوت الرب يسوع المسيح ‘
، http://www.coptology.com/website/wp-content/documents/Deify_Jesus_Flesh.pdf
تكاد تذھب ليس فقط لخلود وتأليه ناسوت المسيح بل أجسادنا نحن  .ھنا ال أملك إال أن أفغر فاھى  :واو !
… نعم  ،لن يصح إال الصحيح  ،والفكر المسيحى المعاصر يرجع شيئا فشيئا لمصر القديمة  ،ولمفھوم وحدة الوجود الخير ،
وأن طالما نعيش بالمعت والضمير فكلنا ببساطة تامة ليس فقط مطھرون روحا وجسدا  ،بل آلھة بكامل معنى الكلمة .
…
… وألن ببساطة ال حقيقة سوى الجسد وما عداه وھم ،
فبالتالى ال طھارة وال ألوھية إال فى الجسد  ،إال بالجسد  ،إال الجسد  ،ھيكل الرب .
وصدقت أمنا الطبيعة إذ قالت :

عظيم ھو سر التقوى  ،المصرى ظھر فى الجسد !
… وطبعا ال جدوى من الخوض فى ’ مھرطقكم ‘ أوطاخى ،
الذى قال إن الجسد نقطة تذوب فى الروح ) صياغته الخاصة لمفھوم وحدة الوجود الخير (  ،فسلختموه جسدا وروحا !
… لكن مھال  :أية ’ تقوى ‘ ھذه التى دسھا دين العرب على مفردات لغتنا ؟

لدينا المعت أى نحن واآللھة معا واحد  ،ولديھم التقوى أى اتقاء شر إلھھم !
…

١٩٣

العودة إلى ماركيون —قنبلة أخرى  ،ولكن … !
حين بدأت فى مطلع العقد )  ١١سپتمبر (  ،أقرأ قراءة نظامية نسبيا فى كتب اإلسالم األصولية  ،وتحديدا تفسير القرطبى
) الذى سرعان ما أسميته الجامع ألخرام الكرھان ،
ثم حين كتبت سھم كيوپيد أعدت تسميته إلى شفرة القرطبى على غرار شفرة داڤينشى ( ،
كان االنطباع الكبير جدا  ،ال يخص ال القتل وال النكاح .
فاألول كنت أعيه تماما من صداقتى الشخصية لمؤسسى الجماعة اإلسالمية فى مطلع السبعينيات ،
والثانى أعرفه بشدة من فلكلوريات الطفولة .
إنما كان االنطباع المفاجأة حقا ھو كون صناع اإلسالم ال يعرفون شيئا عن معنى كلمة دين من األساس .
… فى منتصف العقد تعمقت قليال فى مصر القديمة ،
ومن ساعتھا أصبح يأتينى ذات االنطباع المذكور كلما قرأت فى نصوص المسيحية .

كتاب العھد الجديد ال يكادون استوعبوا شيئا عن مفھوم وحدة الوجود الخير !
لذلك ھم يتخبطون حوله جيئة وذھابا  ،اجتھادا وجھال  ،صوابا وخطأ  ،أو عين فى الجنة وعين فى النار كما يقال ،
والجنة ھى سمو الشركة اإلفخاريستية المؤلھة لإلنسان لكن عسيرة الفھم بعيدة اإلدراك ،
والنار ھى نار اليھودية والشريعة التسلطية لكن السھلة القريبة المفھومة ألنھا ببساطة المغروسة سلفا فى الچيينات .
لدينا  ٢يوحنا  ،روحانى وسيكوپاتى  ،والثانية غالبة بشدة بحيث انتزعنا اإلنجيل الرابع من تحت جناحه المريض النجس ،
وذھبنا به ألحد القطبين الغنوصيين الحقيقيين للمسيحية  ،المجدلية  ،زوجة القطب اآلخر  ،يسوع .
األدھى أن لدينا  ٣پولس  ،مسيحى يھودى أى مجرد مؤمن بأن المسيح قد جاء  ،ثم انقالب تام لغنوصى مصرى صلد اللباب ،
ثم أخيرا خليط من االثنين وھو ما أصبح بعد قليل النواة القذرة لما عرف الحقا بالمسيحية ،
بكل كھنوتھا ومؤسسيتھا وأچندتھا السياسية لتركيع الحضارة استعباد العبيد للسادة -أو بكلمة صكت الحقا -أستاذية العالم … إلخ .
نفس قصة أستاذية إله المسيحية پولس كررھا الحقا إله اإلسالم عمر بن صھاك العاھرة متعددة األغراض ،
مع فارق وحيد أن لم تعد ھناك حاجة بعد ألكثر من محطة واحدة .
رأى أولئك الـ  ١٣عبدا شريدا يتسكعون حول كعبة مكة متحولقين حول يتيم تافه اسمه حماضة األقرع بن آمنة العاھرة المغمورة ،
توسم فيھم كمونا لم يره أحد فقال لھم فيم االختباء ھيا بنا ليثرب نبنى جيشا حيث جزيرة البعر بتاعتنا ال يعوزھا قطاع الطرق ،
انسوا ھوان خدمة الحجيج ) سطر التوبة ، ( ٢٨
سوف نغزو كل العالم شاھرين على كل الرقاب سيف يا نحكمكم يا نقتلكم ) التوبة ، ( ٢٩
نسترقق كل خالئقه ونستلب كما الجراد كل ثرواته ،
ھجامة جراد يثرب التى حولت على نحو درامى مسار دروشات خدوجة وبن نوفل إلى دين جديد كليا اسمه الصھاك
تنزيالت أمالھا ھو بنفسه كأى قلوط تنزله كل اآللھة ھى ما يسمى الكرھان اليثربى ،
أسس بھا دين العرب المعروف حاليا ناسخا بھا دروشة الكرھان المكى البائدة المسماة اإلسالم
النصوص التى سبق وأنزلھا ورقة وخدوجة على ذات العبد والرسول اإلمعة المذكور ،
ومن ھنا جاءت قصة أكبر وأنجح طلعة ھجامية فى تاريخ العرق العربى ) بفرض جواز وصف ھذه القمامة الچيينية بالعرق ( .
… للمزيد حول كل ما يخص دين الصھاك وإلھه اقرأ رواية سھم كيوپيد .
… قارن كتابات پولس الوسيطة بالمبكرة  ،ومن قديم أفاض فى ھذا مثال
)، Otto Pfleiderer, Christian Origins (1906
أو قارن النصف األول بالنصف الثانى لرسالة يوحنا األولى
ودكتور بباوى نفسه ممن يحبون األول بشدة ويتجاھلون الثانى كلية -انظر تسجيله فى  ١٠أپريل ٢٠١١
’ تعليم الرب يسوع عن الثالوث ‘ . http://www.coptology.com/?p=1349
…
فى تسجيل آخر بتاريخ  ٨أپريل  ٢٠١١بعنوان
’ الملكوت فى تعليم الرب وتعليم القديس پولس الرسول ‘ ، http://www.coptology.com/?p=1383
يفجر الدكتور بباوى قنبلة أضخم كثيرا مما ذكرناه للتو أعاله عن سر الكھنوت ،
الفارق أنه لم يفجرھا فى وجه الكھنوت الشنكوتى اإلرھابى  ،إنما فجرھا فى نفسه .
يشرح مقوله خلق اإلله اإلنسان على صورته ومثاله  ،ويردف ألن إعالنات اإلله كلھا إنسانية الطابع ،
ثم يقول إن اإلله ليس مقيدا بصفات أى ليس خاضعا لطبيعة ،
بل ممكن -بحسب حالة اإلنسان -أن يكون شخصا واطى جدا ) وابن واطية كمان ( !
… بعبارة أخرى ھو يعترف أن ألوھية اإلله لم تزد يوما عن ألوھية اإلنسان  ،بل كلما ارتقى اإلنسان كلما ارتقى اإلله ،
وھذا طبيعى فاإلنسان يخلق إلھه على صورته ومثاله .
ربما باستثناء مصر القديمة  ،فآلھتھا رغم أنھا قريبة شفاعية وأليفة  ،إال أنھا سامية للغاية ،
وسموھا الذاتى يأتى من العظمة الذاتية للطبيعة نفسھا  ،عظمة أمنا الطبيعة  ،التى أحسھا المصريون القدامى أفضل إحساس ،
ومن ھنا -وإن وافقنا على فكرته فى عمومھا وتفھمنا الضطراره للقول إن إله اليھودية ھو عينه إله المسيحية-
نقول إن فراعنتنا لم يكونوا واطيين يوما  ،وكانوا بالفعل مقيدين بصفاتھم الرفيعة ،

١٩٤

أو بألوھيتھم ) ’ ملكية مقيدة ‘ حسب السير فليندرز پيترى فى كتابه فائق اإلمتاع ’ الحياة االجتماعية فى مصر القديمة ‘ ،
حيث راح فى مطلع الفصل الثانى يفصل كيف كانت الشفرة األخالقية المصرية تقيد سلوكيات الملك وأفراد عائلته أشد تقييد ( .
…
مبدئيا المفروض أن ابتھج لكون يسوع قد قھر اليھودية  ،وخرج بآفاق الفكر المصرى القديم لكل ھذه العالمية ،
لوال أمران  ،وقد سبق لة أن خضت فيھما مرارا :
أنه عقيدة الضمير كانت دائما أبدا عالميا ألبعد الحدود ،
ليس ألن إيزيس كانت تقام لھا المعابد فى كل قرية على وجه خريطة العالم ،
أو ليس ألن الضمير ھو برمجة چيينية داخل كل حضارى ،
إنما ألنه أضاف من عنده أشياء شوھت ھذا الفكر  ،لعل أشھرھا ’ أحبوا أعداءكم ‘ و’ من لطمك ‘ وكل ھذا الھراء اليوتوپى ،
تلك التى أحالت -أو احتالت -على مفھوم وحدة الوجود الخير ،
لتبشر بدال منه بنوع من التعايش المستحيل بين الحضاريين والبرابرة .
ومن ثم عمليا كان يسوع -ودون أن يدرى  ،أو لسذاجة مصريته -المرحلة األولى فى خطة الشيطان لتقويض الحضارة ،
ذلك باستدعاء الحفاة العراة العرب بعد ذلك بقليل الحتالل ونھب نصف العالم .
…
سيدى  ،مع فائق االحترام لعمقك الفكرى وشجاعتك الفريدة ونبل مسعاك الروحى ،
إال أنك حين تقول إن اإلله يسمو ويھبط بحسب مكانة اإلنسان  ،فأنت اآلن غارق كليا فى قلب الحيرة  dilemmaالماركيونية .
لقد وضعت نفسك بين ثالثة خيارات كلھا مر  ،ذلك ألن الھرطقة المسماة المسيحية ليست واحدة منھا :
العلمانية التى تقول إن اإلنسان ھو الذى خلق اإلله ) أى ال إله ( ،
وقبول إله اليھود الواطى ) أو باألحرى إله اإلسالم الواطى جدا ( ،
واإليزيسية ) اإلله السامى المقيد بصفاته ( !
ربما پولس ويوحنا وقعا فى ھذه الحيرة وكتاباتھما تتخبط تخبطا مريعا ،
ما بين مفھومى وحدة الوجود الخير اإلفخاريستية المصرية والثواب والعقاب الشرائعية اليھودية الحامورابية اآلسيوية .
لكنى ال أعتقد أن يسوع أو المجدلية ) أو األنبا مقار أو األنبا شنودة رئيس المتوحدين أو صديقك الصوفى الشيخ متولى ،
إلى آخر قائمة المتحررين من األنساق اإليمانية أو الكريستولوچية الفقيرة الجوفاء الجامدة المضحكة ( ،
ال أعتقد أنھم كانوا فى حيرة من أمرھم  .لقد انحازوا جميعا بصالبة منقطعة النظير للخيار الماركيونى  ،خيار اإلله الحق :
إيزيس  ،رمسيس الثانى  ،أنت  ،أنا !
…
فقط أخيرا  ،أريدك أن تجاوبنى سيدى  :كيف تقبل شراكة إفخاريستية مع إله كان واطى ومنحط فى يوم م األيام ؟ !
…

١٩٥

على ھامش جرائم األعباط ) ومآسيھم ( منذ  ٢٥يناير :
 ٩أكتوبر : ٢٠١١

عارف إيه مصدر كل مشاكل األعباط ؟
أنھم يؤمنون بما يسمونه الكلمة  ،بل بھبلھم يذھبون لدرجة وصفھا بالسيف ؛ سيف الكلمة .
ھؤالء المھاطيل مثاليون أكثر من أفالطون نفسه  ،يعتقدون أن الكلمة قدرة ،
وطالما أنت ’ مظلوم ‘ أو صاحب ’ حك ‘ ،
فسوف يتعاطف معك الناس  ،يسمعونك ويحترمونك وينفذون لك ما تريد ،
بينما ما يحدث فى كل مرة أن البعض يمصمص شفتيه إشفاقا على سذاجتك ،
والبعض يقتلك ألنك ببساطة تحرق اقتصاد البلد بغبائك  ،والبعض الثالث يبصق عليك ،
وأنا -حتى اللحظة -من الفريق األخير  ،وعليك توقع ألى فريق سأحول انتمائى بعد قليل !
…

صحيح أن يسوع ھذا لم يخرج خروجا مھما عن المعت وعقيدة الضمير المصرية ،
وصحيح أن الدين لم يعد ساعتھا السمة األبرز ،
سواء فى مملكة الثورة الزراعية الوسيطة أو مملكة اإلمپراطورية الجديدة ،
إال أن ما أحياه يسوع يظل فكرا ال خطر فيه فى حد ذاته ،
وفقط يريد حياة روحية جميلة لبسطاء الناس .
إال أن الكالم شىء وتجييره على أرض الواقع شىء آخر .
… عبارته الشھيرة
’ اعطى ما لقيصر لقيصر  ،وما للرب للرب ! ‘ ،
تم تأويلھا تأويال مرعبا على مرحلتين .
تحولت على يد العبيد والناشطين الجرابيع الساعين لتركيع اإلمپراطورية ،
إلى أول ما يمكن وصفه فى التاريخ بالقدرة الرخوة  ،بأن أصبحت
’ اعطى ما لقيصر لى  ،حتى أعطى ما للرب للرب ! ‘ .
ثم بعد ذلك دخلت مرحلة تأسيس سلطان الكھنوت  ،والتأويل المرعب الثانى ،
والذى تصاعد حتى وصل لما نسمعه يوميا منذ  ٤٠عاما كاملة على لسان شنكوتى الثالث
’ اعطى ما لقيصر لى  ،وما للرب لى أيضا ! ‘ .
…

من ھنا ربما عليك أال تستھين بقدر التمرد الھائل
الذى ينطوى عليه من يقول أنا أتبع أو أبشر بشخص المسيح
) أى ليس بالمسيحية  ،والمثال البارز زكريا بطرس ذائع الصيت ( ،
ليس فقط ألنه بھذا ال يعترف أساسا بشىء اسمه مؤسسة الكھنوت ،
إنما ألنه تكاد تفصله خطوة واحدة عن شطب عبارة شخص المسيح واستخدام عبارة شخص يسوع !
…

١٩٦

) ﻣﺪﺧﻞ ﺗﺬﻛﺎرى ( ٥
] ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء  ،وﻣﻨﻘﻮل ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ  ،وﺗﻮﺟﺪ إﺣﺎﻟﺔ ﻟﻪ ﲟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﳊﻀﺎرﻳﺔ ﺑﺼﻔﺤﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ [ :
 ٩ﻳﻨﺎﻳﺮ : ٢٠١٢

ما معنى فرعونية لألبد ؟
—أو  :مم كان يشكو الفالح الفصيح بالضبط ؟

شاھدت اليوم الفيلم القصير ’ شكاوى الفالح الصفيح ‘  ،ألول مرة بعد عقود كثيرة من مشاھدته األولى والوحيدة .
المھم أنه منذ فترة غير قصيرة وشعورى نحو شادى عبد السالم ھو التوجس  ،ولم يحدث أن عدت مرتاحا لفيلم المؤمياء مثال .
وھو موقف ال أعرف أن قد سبقنى إليه سوى شخص واحد ھو لويس عوض ،
الذى تمثله بقدر ما أذكر كفيلم يلقى بجريمة السطو على مصر القديمة على المسيحية ،
التى كانت حاضرة فى الفيلم بمالبس الرھبان السوداء التى يرتديھا لصوص اآلثار ،
بينما يترك اإلسالم طليقا بريئا من مثل ھذه الجريمة .
حتى موقف لويس عوض ھذا  ،قد ال ينفى بالضرورة إعجابه بالفيلم وصاحبه ،
من منطلقات يسارية تقوم على إدانة أديان اإلله الخفى فى مجملھا .
…
فى البداية لم أكن أريد القطع ھل عبد السالم عربانجى أم مجرد مصرى تأثر بغسيل المخ العربى حول مصر القديمة
) بالذات وأنى نفسى ظللت معظم عمرى من ھذا الفريق األخير ( ،
لكن الفارق بينه وبينى أنه كان يعرف الكثير عن مصر القديمة  ،وبالتالى ال مجال الفتراض حسن النية ھنا .
وكل ثيماته تصب فى تلك الرؤية العربية لمصر القديمة ،
من أفالمه القصيرة إلى فيلمه الموءود الذى قصد به تخليد الال-فرعون أخناتون العربانجى .
…
شكاوى الفالح الفصيح -الفيلم ال البردية -يدور كله حول كلمة العدل .

١٩٧

ھذا غريب ألن العدل مفھوم ال يعرفه إال العرب الجرب الحفاة العراة قطاع الطرق ،
الشاعرين دوما بأن الحياة ظلمتھم ’ األرزاق ‘ و’ توزيع الثروة ‘  ،لحساب سكان المدن وأودية األنھار المترفين .
أين إذن تكمن الخدعة ؟
إنھا فى تاريخ األحداث  .تلك ھى  ٢٢٠٠ق  .ح  .ش  ، .التى يردف قائال من عنده إنھا تنتمى للمملكة الوسطى ؟ !
… المشكلة أن ھذه الفترة -وبامتداد حوالى خمسين سنة على األقل تالية حتى ، ٢١٥٠
لم تكن من المملكة الوسطى  ،وال حتى من المملكة القديمة -التى ھى فى الواقع أقرب إليھا -وال ألية مملكة أساسا .
فببساطة كانت مصر آنذاك بال سلطة مركزية وفى حالة من المجاعة الشاملة والفوضى العارمة .
…
إشكالية ھذا الفالح ھى النھب والسلب  .وھو ال يشكو ’ الظلم ‘ الذى ھو مفھوم عربانجى آخر
) لو كان الفيلم قد استخدم كلمة الصواب right
المفھوم األنجلو ساكسونى المعاصر المرادف للمعت المصرى-لربما ما اضطررت لالعتراض عليه( ،
إنما يشكو ضعف الحاكم  ،ھذا اإلقطاعى اإلقليمى  ،أمام البلطجة وعدم بسطه لسلطته على أحد  ،ال ظالم وال مظلوم ،
يشكو تقاعسه عن أداء واجبه فى البطش بالبرابرة  ،أى عن حماية الشعب البسيط .
يعنى م اآلخر  ،الفالح ده حاجة كده ال تشبه بحال صراخ قناة الجعيرة أو سعرجية التھرير ،
باسم العوالة والعطالة االجتماعية كما حاول الفيلم ،
بقدر ما يشبه شكاوى الفصيح خالص اآلخر -إيڤرى سكريين -من رخاوة السلطة .
…
أتركك لمشاھدة الفيلم ولعمل اإلسقاطات الممكنة على ما يسمونه فى مصر ما بعد  ٢٥يناير بالفترة االنتقالية .
فأحداث الفيلم كانت قطعا فى فترة انتقالية من نوع غير بعيد كثيرا اقتصاديا وأمنيا وكل شىء .
باستثناء حتى أنه لم يكن ھناك أساسا وجود لجيش حورس  ،كھذا المتربض المتربص حاليا فى صمت فى الظل .
…
نقاش :
يوجد تناول أكثر تفصيال لفيلم ’ المومياء ‘ فى سياق كالم عن مواقف ’ الكبار األربعة ‘ من العرب .
أولئك ھم كتاب األھرام الذين مثال تحدوا مجتمعين عبمعصور محفور األحفور فى وجھه أثناء زيارته لألھرام يوما .
ومنھم لويس عوض صاحب الرأى الخاص فى المومياء  ،ذلك فى كتابى تحت اإلعداد ’ المصريون والعرب ‘ .
وھم رغم اشتراكھم فى ازدراء العرب ومعاداة العروبة  ،ھم أصحاب منطلقات متباينة بالكامل :
نجيب محفوظ اليمينى وتوفيق حكيم الوسطى ولويس عوض اليسارى وحسين فوزى الفنان .
… وأشكر تونى لتصحيحه لى أنه لم يقرأ لى ھذا الكالم من قبل ،
ومنذ توقف مشروع الكتاب بسبب أحداث يناير  ،وأنا أريد بالفعل وضع بعض أجزاء منه على الموقع ،
وكثيرا ما خطر ھذا الجزء بالذات ببالى  ،وقد أنفذ ھذا فى أقرب فرصة .
…
تحديث :
 ١ديسيمبر : ٢٠١٢
الجزء األخير من حلقة اليوم ھذه  ،لقاء مع الدكتور عالء شاھين عميد كلية اآلثار األسبق .
وإجابات شبه موسوعية على أغلب األضاليل العربية الكبرى عن مصر :
ھل ال زلنا سليلى الفراعنة  ،وھل لدى المصريين الحاليين تأثر عرقيا بالغزاة األغراب ؟
لماذا الھدوء والسالم واالستقرار تصل لدينا لمرتبة القداسة ؟
ھل كان الفرعون يستعبد الشعب أو حتى يتجبر عليه ؟
ھل كانت مصر تعرف مفھوم قائما بذاته للعدل -أو حتى القانون -أم ھى وطريقة تطبيقھا أيضا ،
مجرد جزء من ممارسة عقيدة المعت أو الضمير ؟
كيف يظل خوفو إلھا حتى آخر لحظة فى مصر القديمة  ،إذا كان قد سخر الشعب عنوة لبناء ھرمه ؟
عالم كان يحتج إيپو الكھل ) الفالح الفصيح ؟ ( بالضبط ؟
ھل حدث وثار الشعب المصرى قط على الحاكم  ،ناھيك عن عزله ؟
ما طبيعة ’ المرحلة االنتقالية ‘ التى أنھت حقب الممالك الثالث ؟
من ھم الشرذم ] بكسر الشين والذال [ ) الھجامة األجانب ( ؟
ماذا -عامة -كانت وضعية األجانب على أرض مصر؟
كيف كان النظام الضريبى المصرى ؟
كيف كان النظام القضائى  ،وھل كانت به درجات للتقاضى ؟
ماذا كانت وضعية المرأة ؟
ماذا كانت تسمى مصر فى القديم ؟
ما الفارق بين حضارة مصر و] ال [ حضارة العراق الدموية مثال ؟
لماذا توجد دائما لدى المصرى قيمة الرضا وشكر اآللھة ؟
…

١٩٨

اإلجابات كلھا تليجرافية  ،وقد يشوبھا أحيانا بعض قليل من عدم االنضباط االصطالحى أو المفاھيمى ،
أو شىء من التھادن مع دين العرب اإلجرامى ،
أو ربما حتى بعض ظالل من التأثر باألكاذيب العربية حول مصر ،
لكنھا -أى األجوبة -تظل فى إجمالھا فوق الرائعة !
…
كثير من المصريين الغاضبين من الغزاة األعراب يتحدثون عنھم بصفتھم مصريين ،
وھو خطأ فادح  ،لكن تصحيحه جار بسرعة معقولة  ،وسوف يصبح قريبا وعيا عامة .
ھذا أمر مفھوم وغير مقلق  ،ولنترك ھذا الذى أسميناه من سنوات رفع الوعى العرقى ،
نتركه ألمنا الطبيعة  ،أى أن تتفاعله على راحتھا  ،أو أن عجيبة ھى مسالك الرب .
…
ما قد يكون مزعجا -بمناسبة الكالم عن خصال المصريين أعاله-
لماذا روح التسامح الشديد معھم ) ككالم ھذه السيدة المبجلة (  ،الروح التى تكاد تستحق وصف االنتحار ؟
بصياغة أخرى  ،ھل إيڤرى سكريين مصرى حقيقى وھو يدعو طوال الوقت للدم واإلبادة والحروب األھلية ؟
سؤال قديم جدا وأجبناه مرارا  .المتعضية كنموذج طبيعى عالى التطور ھى مخ وعضالت  ،قائد ومنقادون ،
وموقعنا منذ يوم تأسيسه ) قبل  ١٥سنة (  ،أو منذ أول كتابات عليه ) عمرھا ربع قرن ( ،
ال يعنى باألساس بمخاطبة عموم الشعب  ،بقدر ما ھو يحاور الفرعون
) لنا عبارة قديمة أننا نحلم بتوجيه أو تنشئة ثالثين وزيرا على ھذه األفكار  ،ولن يكون فى طموحنا غاية أعظم من ھذه ،
وبفريق أحالم جمال مبارك توقعنا أننا أنھينا المھمة ،
لكن الحقيقة لم يكن ھؤالء ھو كل ما كنا قد أردناه ،
ولم تكن كلمة اإلبادة أو پينوتشيت أو إنشاء نظام صرف صحى كفء للحضارة قد أنجزت ( .
… أولئك القادة لم يكونوا عبر التاريخ  ،إال قادة عسكريين شديدى الدموية فى الزود عن ھذا البلد  ،أرضا وشعبا وھوية .
واآلن إحنا بالفعل موش عاوزين أى حاجة غير أنھا تولع نار ،
وأن تعم الحرب األھلية كل ملليمتر من تراب مصر به عربى نجس واحد ،
وكله علشان ننتقل فى خاتمة المطاف للحكم العسكرى ،
ومن ثم علشان نشھد معجزة اقتصادية بمستوى فرانكو وپينوتشيت ونمور آسيا  .خلص الكالم .
…

١٩٩

 ٦ﻣﺎﻳﻮ : ٢٠١٢

لماذا شعب مصر خط أحمر ؟ !
—مدخل تذكارى بمناسبة البطش واالعتقاالت الواسعة ،
التى أعقبت محاولة العرب الساذجة القتحام حصن بابليون المعاصر  ،وزارة الدفاع المصرية
) والتى وصلت لحد نتف السلفيين لذقونھم بأيدھم العارية فى الشوارع خوفا من بطش الشعب ( !
تعرض جيش حورس والمجلس العسكرى  ،ومن قبلھما الرئيس مبارك وأركان حكمه ،
لتطاوالت وأكاذيب ومعاول ھدم مرعبة ما أنزلت الالت بھا من سلطان .
واجھوھا بكل الصبر والصمت اللذين يصعب تخيلھما إال من آلھة حقيقية .
وتلك الھجمات والسفاالت كلھا كانت تأتى بالطبع من العدو العربى  ،ومن ثم فھى مفھومة ومبررة تماما .
وقلنا ونقول إنه ال حوار معھا إال بالرصاص  ،وھو كل ما لدينا لنقوله بشأنھا .
…
أيضا نحن ننتقد معظم الوقت قادتنا ؛ آلھتنا !
ولطالما انتقد موقعنا الرئيس مبارك ؛ ميوله ولو الطفيفة نحو اليسار  ،أو نحو التھادن مع العرب -ربما اتقاء لشرھم  ،وغيرھما .
ومؤخرا صببنا جام غضبنا على بعض تصريحات وتصرفات للفريق شفيق ،
بل انتقدنا الچنرال العظيم عمر سليمان نفسه  ،يوم عرفنا أنه مھندس السياسة محتومة الفشل لتدجين واحتواء عصابة اإلخوان ،
ذلك أن -بيولوچيا على األقل -استئناس الضباع أمر من رابع المستحيالت .
ولعل أقل من نال منا نقدا  ،ھو الدكتور الجنزورى فى فترتيه ،
األولى األسطورية التى وضعت مصر جديا ألول مرة على بداية درب االقتصاد الحر التنافسى ،
أو الفترة الثانية الحالية المبدعة فى ظروف بالغة المعاندة .
أو بالطبع ال نكاد نذكر شيئا انتقدنا به جمال مبارك إبان فترة حكمه التى دامت ست سنوات ونصف ،
ھو وطاقمه االستثنائى بقيادة الدكتور نظيف والمھندس أحمد عز  ،وبقية فريق األحالم من البليونيرات الذين شكلوا وزاراته .
وفى كل األحوال لن نكف عن ذلك االنتقاد لآللھة  ،طالما شعرنا أن به من الرأى ما قد يكون مفيدا لھم  ،أو لكل من يريد اإلفادة .
…
على أن كل ھذا وذاك شىء  ،وانتقاد الشعب المصرى نفسه  ،شىء آخر تماما .
األوالن بھما شىء من اإلرادة والتفكير والقرار  ،إنما دى موش بمزاجنا خالص .
إن الشعب المصرى ليس خطا أحمر وضعناه نحن من عندياتنا  ،بمزاج أو عاطفة أو أيديولوچية أو رأى أو أيا ما كان ،
إنما ھو حقيقة علمية جبارة وضعتھا أمنا الطبيعة ؛
وضعتھا البيولوچيا  ،وضعتھا يوم زرعت چيين الحضارة فى ھذا الشعب تحديدا ،
وتعھدته من ساعتھا بالرعاية  ،بل باالنتثار واالنتشار عبر خريطة العالم  ،ممثال فى أمم الحضارة المختلفة .
ومثال الفاشية الشعبية التى اندلعت فى العباسية وفى كل أرجاء مصر ،
ليس سببھا أن سيدات العباسية البسيطات ممن ارتعد لھن أشاوس تنظيم القاعدة المدججين بالسالح ،
أنھن يقرأن ما نكتب عن الفاشية الشعبية القادمة حتما  ،أو ألن حتى لديھن أساسا ولوج لإلنترنيت ،
إنما -ببساطة -ألن كل ذلك مزورع فى چييناتھن .
أنت تستطيع إرباكھن أو تضليلھن أو التشويش عليھم لبعض الوقت  ،لكنك لن تستطيع أبدا نزع چييناتھن المصرية منھن .
…
كان يقززنى كل حرف سمعته وقرأته طيلة العام وربع الماضية  ،من أصدقاء وأناس أعلم تماما أنھم بناءون ومخلصون ومحترمون ،
من كلمات ازدراء واستعالء على الشعب المصرى .
ولم يھتز إيمانى لحظة أنه سيأتى عاجال اليوم ،
الذى ليس فقط سيضطر فيه -كما يقول ھذا السعرجى الصغير وشھود عيان كثر آخرون سواء من العباسية أو غيرھا-
يضطر فيه اإلسالميون لنتف ذقونھم على عجل وعلى المأل فى الشوارع  ،رعبا من نقمة ھذا الشعب ؛
إنما قلنا وسنظل نقول إن ھذا الشعب سيأتى حتما من المعجزات ما سيفوق كل خيال .
وحذرنا ساعتھا كل أولئك األصدقاء ماذا سيقولون حين يحدث ھذا  ،ويجدون أنفسھم فى نصف ھدومھم كما يقال ،
أو على األقل سيضربون أخماسا فى أسداس من غرابة تصرفات ھذا الشعب المتناقض ،
بينما ما من غرابة أو تناقض بالمرة فى األمر .
…
سمعنا اتھامات ال حصر لھا لھذا الشعب
بالغباء والجھل والقذارة والوھابية والتخلف وانعدام الوعى والجحود ونكران الجميل والمرض النفسى وعشق الكرباج …إلخ ،
ووصل الحد بالبعض للكالم عن اختراق عربى لچييناته .

٢٠٠

لم يحاول أحد قط أن يتمھل قليال ليالحظ أن كل ھذه الخصال ال تخص مصريا واحدا  ،إنما كلھا خصائص صرف لألقلية العربية .
بل لم يتمھل أحد قليال لمجرد أن يلتمس للشعب نفسه  ،للمصريين الحقيقيين  ،أى الغالبية العظمى من قاطنى أرض مصر ،
يلتمس العذر لھم فيما تعرضوا له من تسونامى أكاذيب ممنھج تنوء به الجبال  ،ذلك على مدى أعوام متوالية متواصلة .
…
وكان موقفى الذى قلته  ،أيضا بما ال يعد أو يحصى من المرات  ،ھو :
 -١إن كل تلك التھم حين نختزلھا للنواة الصغيرة الصحيحة منھا فإنھا ستنحصر فى كلمة واحدة  ،أنه شعب غر سياسيا ،
 -٢إنه ليس فى ھذا ما يشين على وجه اإلطالق  ،بل ھو تعريف الحضارة فى حد ذاته .
…
ھذا شعب برمجته الچيينية ھى البناء والكدح  ،وليست الكالم .
شعب نموذجى لقيام الحضارة  ،تحديدا بفضل ھذا االستقطاب الكبير فى القدرات بين عمومه وبين قادته ،
األمر الذى ال تحظى به الشعوب الطحلبية الصحراوية األفقية ثنائية األبعاد ،
حيث الكل طفيليات  ،نسخ بدائية أحادية الخلية طبق األصل .
… لكنك مع شعب رباعى األبعاد  ،سترى أنه يسلم القيادة ألبنائه النوابغ أولئك  ،بكل الثقة والحب والفخر ،
ويسميھم آلھته وفراعنته  ،فينشأ فى التو واللحظة نموذج الحضارة ،
الذى ھو بدوره نسخة شبه حرفية من نموذج طبيعى آخر  ،ھو المتعضية ،
ھذه الكائنات األرقى فى مسيرة التاريخ الطبيعى  ،عندما بدأت تتمايز األعضاء ،
ومن ثم تتخصص وظيفيا  ،بالذات ما بين مخ قائد وعضالت منقادة .
…
باختصار  ،المصدر الجوھرى لغلطة ھؤالء األصدقاء أنھم منساقون بغير قليل من عمى البصيرة ،
للتعامل مع قاطنى التراب المصرى ككتلة واحد يسمونھا الشعب ،
بينما ھما فصيالن لو أمكن امتزاج الماء والزيت يوما  ،لما امتزجا ھما ؛ المصريون والعرب .
الواحد منھم يشوف واحد واطى من بتوع توك شوك يتسافل على مبارك أو طنطاوى فيقول لك الشعب المصرى وسخ ،
والخطأ القاتل ھنا أنه ال يعرف أن ذلك الشخص ليس مصريا  ،إنما عربى .
بالتالى -وللمرة المليون نقولھا -مصر فى أشد الحاجة لصحوة كبرى وعاجلة لوعيھا العرقى ،
فھذا سوف يساعدھا كثيرا فى معركتھا الكبرى  ،معركة الحتميتين التاريخية والبيولوچية التراچيديتين ،
معركة تطھير ترابھا المقدس مرة واحدة ولألبد من األنجاس العرب .
…
مرة أخرى  ،الشعب المصرى خط أحمر  ،وبديھى إن لم تفھموه  ،فلن تعرفوا كيف تقودونه .
والنقمة فى ھذا لن تأتى من واحد مثلى  ،أو حتى من ھذا الشعب الطيب كلى األلوھية ،
إنما من النقمة األم  ،إلھة كل اآللھة  ،الطبيعة  ،التى ال تعرف شريعتھا شيئا اسمه غفران الخطايا  ،واسألوا تشارلز داروين !
…
عاش شعب مصر  ،عاشت مصر  ،عاشت الحضارة !
…
اقرأ مدخل أخالق أھل اليمين ھنا .
… ھنا كانت ذروة سلسلة انتقادات الفريق شفيق .
ومنھا -كعينات بالتسلسل العكسى -ھنا  ،وھنا  ،وھنا  ،وھنا  ،والبداية ھنا .
… أما بداية العودة للكالم الطيب -أو قل المختلط -عنه ،
إذ ال يزال كالمه السلبى أو على األقل المستخف بجمال مبارك وفريق األحالم ال يعجبنا بالمرة ويكاد يالمس الكارثية  ،فقد كان ھنا .
… أما المرة التى انتقدنا فيھا الچنرال فقد كانت ھنا .
… وطبعا ما عدا ھذا وذاك  ،مما أصبح تاريخا اآلن  ،فھو موجود باألخص على صفحة السياسة بأجزائھا .
…
شكر وافر لكل الكلمات الرقيقة الكريمة الداعمة لھذا المدخل  ،كھنا  ،أو ھنا .
…
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مصر وعصور الظالم !
تحدثت وثيقة حزب الحضارة عن عصرى الذھب اللذين عاشتھما مصر ،
وذروة األول تأسيس اللورد كاسيل للبنك األھلى المصرى ،
وذروة الثانى المعجزة االقتصادية الھائلة لجمال مبارك وفريق األحالم خاصته .
إال أنه -فى المقابل -سيلقى ھذا التأمل البحثى المايكروى نظرة على عصرى الظالم الكبيرين العربيين الصحراويين السابقين عليھما ،
ربما بھدف استشراف مستقبل ما يعتبره الكثيرون عصر الظالم الثالث ،
بوصول عربان عصابة اإلخوان للحكم أو للطرطرة  ،أو أيا ما كان .
مع مالحظة أننا نتحدث فقط عن ھاتين الموجتين الظالميتين تحديدا  ،وال نرجع للموجتين السابقتين عليھما ،
بالقتل الوحشى للعالمة الفيلسوفة ھيپاتيا والتوطد الظاھرى ألركان ديانة العبيد اإلجرامية المسماة المسيحية فى مطلع القرن الخامس ،
ثم الغزو العربى والتوطد الظاھرى أيضا للديانة الساموية األخرى األشد بربرية المسماة اإلسالم أو الصھاك  ،بعدھا بقرنين .
…
بدأت حقبة الظالم األولى -واألكبر فى األلفية الثانية -فى  ١٣سپتمبر  ، ١١٧١بنھاية قرنين من الحكم شبه الحضارى للفاطميين ،
وھم شعب أمازيغى أفريقى متحضر  ،أو ربما بمعنى ما أبناء عمومة لشعب مصر الحضارى ،
ذلك بما يعتقد أنه كان قتال بالسم للشاب الصغير المحبوب من المصريين  ،العاضد آخر حكامھم .
ھذا كخاتمة لمسلسل إبادة وحشى دام لعامين لكل أمراء الفاطميين  ،قام به ھجامة المشرق الزنكيون أو األيوبيون أو أيا ما كان
اسمھم ،
فانقالبھم على آبائھم أو على كل من يمد يده العون لمساعد له منھم  ،قصص يندى لھا جبين التاريخ .
وفى خالل أيام تعد على أصابع اليد من ذلك التاريخ ،
عادت مصر رسميا لمذھب أھل السبة والمجاعة اإلجرامى وللخالفة العباسية القميئة .
إال أن الشعب المصرى لم يكن يعرف شيئا يذكر عن الخليفة العباسى ،
وال عن صخام الطين األيوبى  ،وال عن السابقين عليه فى مصر  ،وال حتى عن وزيره والى مصر الرسمى ،
وفقط كان يسمى تلك الحقبة السوداء الجديدة باسم النھاب السفاح ناظر الديوان صاحب التعامل المباشر نسبيا مع شئون الناس ؛
يسميھا  :حكم قراقوش !
…
منذ تلك اللحظة تعاقب برابرة آسيا من مختلف المشارب والمناحل على نھب مصر ،
إلى أن أنھى محمد على أمرھم بمذبحة القلعة الشھيرة فى األول من مارس ، ١٨١١
… أى أن عصور الظالم األولى -الكبرى كما أشرنا دامت  ٦٤٠عاما .
…
من ساعتھا بدأت مصر ترتفع من عال إلى أعلى فى ظل ھذه األسرة األوروبية الحداثية الرائعة ،
ثم حدثت النقلة النوعية -األعظم بما ال يقاس -بقدوم اإلنجليز لمصر فى ، ١٨٨٢
ووصل األمر لالنطالقة الجبارة الحقيقية فى  ١٨٩٨بتأسيس أحد أثريائھم اليھود للبنك األھلى المصرى ،
والذى منه وبه أصبحت مصر تعيش داخليا عصرا من الذھب غير مسبوق منذ أيام كليوپاترا والفراعنة ككل ،
وأصبحت خارجيا العبا اقتصاديا ال يستھان به  ،أو على األقل ترمومترا رئيسا لكل بورصات العالم  ،سواء بالصعود أو الھبوط .
…
أما عصور الظالم الثانية  ،فكما ھو معروف بدأت فى  ٩مارس ، ١٩١٩
باندالع التمرد العربى المجرم بتحريض سافل من المحامى األزھرى األفاق المدعو زغد سعلول ،
وبعد فترة من االستخراب الديموقالطى والتنازع المتواصل للسلطة ما بين الحضاريين والبرابرة ،
تحول األمر للحكم العربى المباشر المطلق فى  ٢٣يوليو ، ١٩٥٢
ذلك إلى أن أنھى كل شىء على نحو كلى المجد والفخار الفرعون السادات -مؤسس مملكة اإلحياء فى  ١٥مايو .١٩٧١
… أى أنھا -عصور الظالم الثانية -دامت  ٥٢عاما .
…
ماذا عن حقبة الظالم الثالثة  ٢٥ ،يناير  ٢٠١١وما بعدھا ؟
لنبدأ ھذه التناظرية مثلثة األضالع من حيث انتھينا  :العددان  ٦٤٠و: ٥٢
 -١فترة تمكن اآلسيويين من غزو مصر ونھب مقدراتھا انھارت ألقل من العشر بكثير  ،ما بين حقبتى الظالم األولى والثانية .
وبالقياس فإن فترة التمكين الثالثة قد ال تدوم ألكثر من سنوات تعد على أصابع اليد الواحدة .
واألسباب كثيرة تبدأ ببذور تسارعية لنمو للوعى العرقى المصرى ،
وليس انتھاء بأنه ربما لم يحدث من األساس أى تمكين يذكر للعرب ،
وأنه مجرد أكذوبة صوتية  ،يروجون ھم بأنفسھم ألنفسھم لھا ،
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مجرد طرطرة بينما كل شىء يدار بواسطة جيش حورس وبقية أفرع المؤسسة الفرعونية ،
االستخباراتية والشرطية والبيروقراطية والبيزنسية … إلخ .
 -٢محمد على أنھى حقبة الظالم األولى بمذبحة جزئية شملت زعماء الدخالء اآلسيويين ،
ثم حاول احتواء صغارھم بضمھم لجيوشه وما إلى ذلك .
أما أنور السادات فكان أكثر سلمية فى ثورته  ،فحبس الكبار ،
ثم استخدم الصغار -اإلسالميون -كمعين له فى القضاء على اليساريين ،
بل وعلى فريق آخر من العربان أنفسھم ھم القومجيون العرب أو العبمعصوريون .
لذا لو أردنا نھضة مصرية حقيقية ھذه المرة  ،ال تعقبھا عصور ظالم رابعة )  ٢٥يناير جديدة ( ،
فال مفر من اجتثاث كامل لألقلية العربية  ،إما بالطرد ) التطھير العرقى (  ،أو باإلبادة ) القتل ( .
 -٣الفرد -وليس الشعب ھو من أنھى حقبتى الظالم المذكورتين  ،محمد على وأنور السادات بالترتيب .
لكن الشعب فى الحالتين كان يمتلك حسا حضاريا مذھال ،
وھو الذى أساسا أتى بمحمد على للحكم متوسما فيه ليس تلك المذبحة تحديدا أو فقط  ،إنما حالما بنقلة حضارية حقيقية كبرى ،
بالذات بعد أن أتته إلماحة ما عنھا قبل سنوات قليلة ،
بقدوم الزيارة العابرة للبرابرة الباستيليين المتلصصين على بعض من تقنيات الثورة الصناعية األنجلو-ساكسونية .
بل كذلك قام بنفسه باستكمال مذبحة القلعة تلك بانتفاضة شعبية صغرى قتل فيھا فلول المماليك وأسرھم وحرق ممتلكاتھم .
وھو ذات الشعب المصرى العظيم الذى خرج بالماليين غير المسبوقة فى تاريخه ،
ليستقبل الرئيس األميركى ريتشارد نيكسون فى  ١٢يونيو ، ١٩٧٤
منھيا به فترة خصومة طويلة -غير مبررة بالمرة -بين الدولة المصرية وطور الحضارة الغربى ،
ثم بماليين أكبر الستقبال السادات العائد من الكنيسيت ،
منھيا بدوره حقبة من العداوة والدماء -غير مبررة بالمرة أيضا -مع الرمز اإلقليمى لذلك الطور الحضارى ،
كان قد فرضھا عليه الحكم العربى المقزز باألخص منذ  ، ١٩٥٢يوم قفزوا للسلطة بدافع مباشر واحد ،
ھو السعار الذى انتابھم بسبب فقد األھل والعشيرة فجأة لالتصال البرى ببطون قبائلھم فى آسيا ،
بظھور ذلك اإلسفين الحضارى المنيع الصلد المسمى دولة إسرائيل .
 -٤ال نعرف يقينا من سيكون الشاب عريق المنقب الذى يقدر وحده على انتزاع السيف من الصخرة  ،وقيادة شعبه للحرية والنماء .
قد يكون اسمه عبد الفتاح السيسى  ،وقد يكون اسمه جمال مبارك  ،وقد يكون اسما ال يعرفه أحد بعد .
ال نعرف  ،لكن بناء على القياسين السابقين  ،يجب أن يكون ثمة رمز نقى العرق واضح التوجه الحضارى كى يلتف حوله الشعب .
 -٥ھذا االستنتاج األخير قد ال يكون جازما جدا  ،لو نظرنا للتاريخ األعمق للچيينات المصرية .
فتاريخ الشعب المصرى ال يخلو كليا من الثورات الشعبية  ،بل به ثورة واحدة وحيدة ،
ھى التى قامت ضد العربانجى أخناتون وأسرته  ،قبل  ٣٥٠٠سنة  ،أى فى منتصف الطريق بالضبط لفجر حضارة المدن المصرية .
ومن ثم قد يكون قد حان الوقت للثورة الثانية ،
بالذات وأن الجوع والخراب والدمار الشاملة التى أتى بھا العصيان العربى فى  ٢٥يناير ، ٢٠١١
أمر ال تخطئه عين أى فرد من شعب مصر البسيط العظيم الطيب ،
وفى ذات الوقت متنامى الحس الفطرى سريعا بذاته وبھويته الحضارية  ،كما بأعدائه وھويتھم النجسة .
…
نقاش :
أحمد عز شخص كامل األوصاف بمنتھى الجدية كزعيم لمصر المستقبل ،
لكن -وھنا المزحة -قد يعيبه أن ربما كان السيف أطول منه !
…
شكر وافر لكل الكلمات الرقيقة الكريمة الداعمة لھذا المدخل .
…

) نھاية المدخل التذكارى فرعونية لألبد (
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ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ

ﻳﺴﻮﻉ  ،ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻻ ﺍﻷﺳﻄﻮﺭﺓ !
) ﻣﺎﺭﺱ ( ٢٠٠٤

The One-of-a-Kind Jesus!

٢٠٦

Just Another Glorious Mary Magdalene?

٢٠٧

◄  ٣١ﻣﺎرس  : *٢٠٠٤ﱂ أﺣﺴﺪ أﺣﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎل ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻰ ﰱ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻷﺧﲑة  ،أو رﲟﺎ ﻃﻴﻠﺔ ﻋﻤﺮى
اﳌﻬﲎ  ،ﻗﺪر ﻣﺎ ﺣﺴﺪت ﺗﻮد ﻣﺎﻛﻜﺎرﺛﻰ ﻧﺎﻗﺪ ﭬﺎراﻳﱴ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﳌﻌﻨﻮن أﻋﻈﻢ ﻗﺼﺔ ﱂ ﺗﺮو أﺑﺪا The Greatest
 Story Never Toldﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮﻋﲔ  ،ذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻮدﻩ اﻟﺜﺎﺑﺖ ’ ﺑﺆرة ﻋﻤﻴﻘﺔ ‘ ) اﻟﻌﻨﻮان وﺣﺪﻩ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﳊﺴﺪ .
ﻓﻠﺴﺖ ﻛﻞ ﻳﻮم ﲡﺪ ﻋﻨﻮاﻧﺎ ﻟﺸﻰء ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺿﺎﻓﺔ ﺣﺮف ﻫﺠﺎء واﺣﺪ أن ﻳﻨﺎﻫﺾ ﰱ ﳏﺘﻮاﻩ ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻠﻢ ﺷﻬﲑ ﺟﺪا
ﻛﻬﺬا  ،وﻳﻜﻮن ﰱ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﲰﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻤﻰ ﻓﻌﻼ وﻟﺪرﺟﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ ! ( .
ﻃﺒﻌﺎ ﺗﻐﻄﻴﺎت ﻓﻴﻠﻢ ’ ﺣﺮﻗﺔ اﳌﺴﻴﺢ ‘  The Passion of the Christﻻ ﺗﻌﺪ وﻻ ﲢﺼﻰ  ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎﻛﻜﺎرﺛﻰ
ﻧﻔﺴﻪ  ،وﻛﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﳛﺎول وﺿﻊ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﳏﻚ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﺠﻤﻟﺮدة  ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﻞ أﻓﻀﻠﻬﺎ ﻣﻠﻒ اﻟﻨﻴﻮزوﻳﻴﻚ
اﻟﻀﺨﻢ ? ، Who Killed Jesusاﻟﺬى اﺣﺘﻞ ﻏﻼف ﻋﺪد  ١٦ﻓﱪاﻳﺮ  ،واﻟﺬى اﺷﱰى اﻟﻨﺎس ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑﻨﻬﻢ ﺑﺴﺒﺒﻪ  .ﻃﺒﻌﺎ أﻳﻀﺎ ﺷﺎﻫﺪﻧﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻨﺎول ﻗﺼﺔ ﻳﺴﻮع ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺎ ﺑﺪءا ﻣﻦ ’ ﺑﻦ ﻫﲑ ‘ اﻟﺼﺎﻣﺖ  ، ١٩٢٥ﺣﱴ
’ ﻳﺴﻮع اﻟﻨﺎﺻﺮى ‘ زﻳﻔﲑﻳﻠﻠﻰ  ١٩٧٧وﺗﻮاﺑﻌﻪ  .وﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ اﻟﻘﻮل إ ﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺒﻨﺖ رؤﻳﺔ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ وﺣﺎوﻟﺖ ﻛﺴﺮ
اﳍﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪﻳﺔ ﺑﺪرﺟﺔ أو ﺑﺄﺧﺮى ) ﻻ ﻗﻴﺎﻣﺔ وﻻ ﺻﻌﻮد وﻻ ﻣﻌﺠﺰات وﻻ ﻋﻮاﱂ أﺧﺮى وﻻ ﺣﻴﻮات ﺛﺎﻧﻴﺔ وﻻ ﻋﺎﺷﺮة وﻻ أى
ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬا اﳍﺮاء ﰱ ﺑﻦ ﻫﲑ  ،وزﻳﻔﲑﻳﻠﻠﻰ وﻛﺎﺗﺒﻪ أﻧﺘﻮﱏ ﺑﲑﺟﻴﺲ ﻳﺼﻼن ﳊﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻼف اﻟﭭﻴﺪﻳﻮ أ ﺎ رؤﻳﺔ
ﺗﺎرﳜﻴﺔ (  .ﻟﻜﻦ رﻏﻢ ﻛﻞ ﻫﺬا ﺗﺄﺗﻴﻨﺎ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻣﺎﻛﻜﺎرﺛﻰ ﻛﺎﻟﺪش اﻟﺒﺎرد وﺳﻂ ﻛﻞ ذﻟﻚ اﻟﻠﻬﻴﺐ  .ﺑﻌﺪ أن اﻋﺘﻘﺪﻧﺎ أن زﻳﻔﲑﻳﻠﻠﻰ
وﺳﻜﻮرﺳﻴﺰى أو اﻟﻜﻨﺪى دﻳﲎ أرﻛﺎن  ،ﻗﺪ وﺻﻠﻮا ﺑﻨﺎ ﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﻤﻜﻨﺔ ﰱ رواﻳﺔ ﻗﺼﺔ ﻳﺴﻮع  ،ﻳﻜﺘﺸﻒ ﻟﻨﺎ ﻣﺎﻛﻜﺎرﺛﻰ
ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺷﺎﺷﺔ  screenplayﻣﻨﺴﻴﺔ -وأﻗﺪم ﺑﻜﺜﲑ وﲢﺪﻳﺪا ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻷرﺑﻌﻴﻨﻴﺎت -ﲡﺐ ﻛﻞ ﻫﺬا  .إ ﺎ ﻣﺸﺮوع اﳌﻮﺟﺔ
اﻟﺪﳕﺮﻛﻰ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻛﺎرل دراﻳﺮ ﺑﻌﺪ ﺎﻳﺔ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺮواﻳﺔ ﻗﺼﺔ ﻳﺴﻮع  .واﻟﱴ أراد ﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط اﻟﻨﺎزﻳﺔ  ،أن
ﻳﺘﻨﺎول ﻳﺴﻮع ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎرﳜﻰ ﳏﺾ ﻳﻠﻐﻰ ﺑﻪ اﻟﺘﻬﺎوﱘ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﺑﺎﻟﻘﺼﻮر اﻟﺬاﺗﻰ ﳓﻮ اﻟﻌﺪاء ﻟﻠﻴﻬﻮد  .وﳌﺎ
ﱂ ﻳﻨﻔﺬ ) ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻷﻧﻪ -ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺮى -ﺧﻔﻴﺾ اﻟﻨﱪة ﻣﻨﺰوع اﻟﺪراﻣﺎ وﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﺤﻘﻖ ﳒﺎﺣﺎ ﲨﺎﻫﲑﻳﺎ  ،رﻏﻢ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺬروة اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻻزدﻫﺎر اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﳌﻠﺤﻤﻴﺔ (  ،ﻋﺎد ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮﺗﻪ ﰱ  ١٩٦٨وﻛﺘﺐ ﲝﺜﲔ ﻣﻌﻨﻮﻧﲔ ’ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻳﺴﻮع ؟ ‘
و’ ﺟﺬور ﻣﻌﺎداة اﻟﺴﺎﻣﻮﻳﺔ ‘  ،أراد ﳍﻤﺎ أن ﻳﺼﺎﺣﺒﺎ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﳐﻄﻮﻃﺔ اﻟﻔﻴﻠﻢ  ،وﻳﺆﺻﻼن ﻟﻠﺮؤﻳﺔ اﻟﱴ ﺣﺎول ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻓﻴﻪ .
وﻓﻌﻼ ﻋﻤﻢ ﻛﻞ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل داﻳﺎل ﭘﺮس ﺳﻨﺔ . ١٩٧٢
دراﻳﺮ ﻫﺬا ) أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻢ ﰱ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﺪﳕﺮﻛﻴﺔ  ،وﺻﺎﺣﺐ ﺣﻔﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻊ اﻷﺳﺘﺎذﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺎﻛﻠﺔ ’ أوراق ﻣﻦ
ﻛﺘﺎب اﻟﺸﻴﻄﺎن ‘ و’ أرﻣﻠﺔ ﭘﺎرﺳﻮن ‘  ١٩٢٠و’ ﺣﺮﻗﺔ ﭼﻮن أوڤ آرك ‘  ١٩٢٨و’ ﻣﺼﺎﺻﺔ اﻟﺪﻣﺎء ‘  ١٩٣٢و’ ﻳﻮم
اﳊﻨﻖ ‘  ١٩٤٢و’ اﻟﻜﻠﻤﺔ ‘  ١٩٥٥و’ ﺟﲑﺗﺮود ‘  ، ( ١٩٦٤ﻟﻴﺲ ﻳﻬﻮدﻳﺎ إﳕﺎ ﻟﻮﺛﺮى اﳋﻠﻔﻴﺔ  .وﻫﺪﻓﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﻓﻴﻠﻢ
ﻋﻦ ﺻﻠﺐ ﻳﺴﻮع ﻛﺎن ﺧﻠﻖ أرﺿﻴﺔ ﻟﻨﻮع ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺮى ﰱ أوروﭘﺎ  .ﲝﻮﺛﻪ  ،واﻟﱴ ﻳﻘﻮل إن ﻣﺎ ﺣﺮﻛﻬﺎ
* ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻟﻘﺴﻤﲔ رﺋﻴﺴﲔ ﻛﺘﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺘﲔ ﲤﺎﻣﺎ  ،اﻷول ﰱ ﻣﺎرس  ٢٠٠٤واﻟﺜﺎﱏ ﰱ ﻳﻮﻟﻴﻮ  ) ٢٠٠٩اﳊﺎﱃ اﻟﺬى ﻧﺼﺪرﻩ ﻟﻚ ﻓﻴﻪ ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ اﳌﻮﺳﻌﺔ ﻫﺬﻩ (  .ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة
اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺟﺮت ﻣﻴﺎﻫﺎ ﻛﺜﲑا ﰱ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ  ،ﲝﻴﺚ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺮأﻩ ﻣﻦ آراء ﰱ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﰱ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱏ  ،وﺗﺮﻛﺖ ﻫﻜﺬا ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺎ وﺣﺪة اﳌﻮﺿﻮع اﻟﱴ ﻳﺼﻌﺐ
ﲡﺰﺋﺘﻬﺎ  ،ورﲟﺎ أﻳﻀﺎ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﱴ ﺗﻄﻮرت ﺎ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ ) ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻃﺒﻌﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻧﻔﺴﻪ (  ،ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة اﻟﻘﺼﲑة  .ﻟﺬا وﺟﺐ اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ .
…
ﰱ  ٢٨ﻳﻮﻟﻴﻮ - ٢٠١١أى ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﲔ ﻛﺎﻣﲔ ﻛﺎﻣﻠﲔ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ -ارﺗﺄﻳﻨﺎ أن ﻧﺒﺪأ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب  ،ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن اﺗﻀﺢ -ﲞﻼف ﻣﺎ ﺳﺒﻖ اﻹﺷﺎرة
إﻟﻴﻪ -أﻧﻪ اﻟﻘﺴﻢ اﻷﻛﺜﺮ آﻧﻴﺔ وإﳊﺎﺣﺎ وإﺛﺎرة ﻻﻫﺘﻤﺎم وﻧﻘﺎﺷﺎت اﻟﻘﺮاء ﲟﺮاﺣﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول  ،ﺑﺎﻷﺧﺺ ﰱ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﻣﺼﺮ اﻟﻘﺪﳝﺔ ووﺣﺪة اﳊﻀﺎرة  .ﳝﻜﻨﻚ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﺑﻌﺪ ﺻﻔﺤﺔ ، ١٨٠
وﻟﻚ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻄﻠﻖ اﳊﺮﻳﺔ ﰱ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة اﻟﱴ ﺗﺸﺎء .

٢٠٨

ﻫﻮ ﻗﺮاءﺗﻪ ﻛﺘﺎب ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ اﻟﻴﻬﻮدى اﻷﻣﲑﻛﻰ ﺳﻮﻟﻮﻣﻮن زاﻳﺘﻠﲔ  ،ﻗﺎدﺗﻪ ﻷن اﻟﻨﻘﻄﺔ اﶈﻮرﻳﺔ ﰱ ﲤﺜﻞ اﻟﻘﺼﺔ  ،ﻫﻰ ﳏﺎوﻟﺔ ﻓﻬﻢ
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﻴﺎﻓﺎ رﺋﻴﺲ ﻛﻬﻨﺔ اﻟﻴﻬﻮد .
ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ اﻟﺸﺎﺷﺔ ﺗﺼﻮر ﻳﺴﻮع ﻛﺼﺪﻳﻖ داﺋﻢ ﻟﻠﻔﺮﻳﺴﻴﲔ  ،ﻳﻘﻀﻮن وﻗﺘﻬﻢ ﰱ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ﺳﻮﻳﺎ  ،وﻣﻦ ﰒ ﰱ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت
اﻟﱴ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻰ  .وﺧﻠﻔﻴﺔ ﻛﻞ ﻫﺬا ﻫﻰ وﺟﻮد ﲨﺎﻋﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﺛﻮرﻳﺔ ﺗﺮﻳﺪ اﳋﻼص ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﺮوﻣﺎن  .ﻣﺎذا ﻳﻔﻌﻞ
ﻗﻴﺎﻓﺎ ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻨﺎرﻳﻦ ؟ إن ﻫﺪﻓﻪ ﻫﻮ ﻓﻘﻂ ﲪﺎﻳﺔ ﺷﻌﺒﻪ ﰱ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ  .وﺗﺼﻤﻴﻢ ﻳﺴﻮع  ،أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
أﺗﺒﺎﻋﻪ اﳌﻘﺮﺑﲔ  ،ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﳌﺴﻴﺢ  ،ﺳﻮف ﻳﻠﻬﻢ أوﻟﺌﻚ اﻟﺜﻮرﻳﲔ إﱃ أﻓﻌﺎل ﺿﺪ اﻟﺮوﻣﺎن ﻻ ﲢﻤﺪ ﻋﻘﺒﺎﻫﺎ  .ﻻ ﺑﺄس ﻋﻨﺪﻩ ،
وﻻ ﺣﱴ ﳊﺪ ﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺮوﻣﺎن  ،ﻟﻮ ﻇﻞ ﻋﻠﻰ زﻋﻤﻪ أﻧﻪ ﻣﻠﻚ اﻟﻴﻬﻮد ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻫﲑودس اﻟﺘﺎﻓﻪ  ،ﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ
ﻣﻠﻜﺎ أرﺿﻴﺎ  .أﻣﺎ أن ﺗﺄﺗﻰ اﻟﺜﻮرة ﻣﻦ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  ،وﺑﺎﺳﻢ ﺑﺪﻋﺔ اﳊﻜﻢ ﺑﺎﳊﻖ اﻟﻘﺪﺳﻰ  ) Divine Rightأو
ﲟﺼﻄﻠﺤﺎت اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻢ ﲟﺎ أﻧﺰل اﷲ (  ،ﻓﺘﻠﻚ ﺛﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺻﺮﳛﺔ ﻋﻠﻰ روﻣﺎ  ،وﺳﻮف ﺗﻔﺘﺢ أﺑﻮاب
ﺟﻬﻨﻢ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻴﻊ  .ﻫﻨﺎ ﻳﻘﻮل ﲝﺴﺮة وﻫﻮ ﻳﻔﺾ ﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﻳﺴﻮع ’ ﺑﻘﻠﻮب ﻣﺜﻘﻠﺔ ﺳﻨﻀﻄﺮ ﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻚ ﻟﻠﺮوﻣﺎن ‘ ) ﻫﺬا ﰱ
اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻪ ﺟﺬورﻩ اﻹﳒﻴﻠﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ  ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﰱ ﻗﻮل ﻳﻮﺣﻨﺎ  ١٨إن ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻗﻴﺎﻓﺎ ﻛﺎﻧﺖ ’ ﺧﲑ أن ﳝﻮت إﻧﺴﺎن واﺣﺪ ﻋﻦ
اﻟﺸﻌﺐ ‘ ( .
ﲤﻀﻰ ﳐﻄﻮﻃﺔ دراﻳﺮ ﻟﺘﺠﺴﺪ ﺑﻴﻼﻃﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻓﺎ  ،ﺣﺎﻛﻤﺎ روﻣﺎﻧﻴﺎ ﺻﺎرﻣﺎ ) ﻣﻠﻒ اﻟﻨﻴﻮزوﻳﻴﻚ اﳌﺬﻛﻮر
أﻓﺎض ﰱ إﺛﺒﺎت ﻫﺬا ﺗﺎرﳜﻴﺎ (  .ﻳﺴﺘﻤﻊ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﳊﻈﺎت ﻣﻌﺪودات  ،ﰒ ﻳﺄﻣﺮﻩ ﺑﺈﳚﺎز ’ اذﻫﺐ ﻟﺼﻠﻴﺒﻚ ‘  ،ﻫﺬا دون ﺗﺮدد
ودون ﻏﺴﻞ أﻳﺪى  ،ودون أى ﺷﻰء  .ﺣﱴ دون ﺗﻌﺬﻳﺐ  .ﻓﻴﻠﻢ دارﻳﺮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﺤﻮى أﻳﺔ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺟﻠﺪ أو ﺗﻌﺬﻳﺐ  ،ﻫﺬﻩ
اﻟﱴ ﻣﺜﻠﺖ رﻫﺎن ﻣﻴﻞ ﺟﻴﺒﺴﻮن اﻟﻜﺒﲑ وﻣﺌﺎت اﳌﻼﻳﲔ اﻟﱴ ﳚﻨﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺎم  .ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﺨﺮون ﻣﻨﻪ ﻛﻤﻠﻚ ﻣﺰﻋﻮم وﻫﻮ
ﳛﻤﻞ ﺻﻠﻴﺒﻪ ) ﻃﺒﻌﺎ اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺼﻠﻴﺐ أن ﳛﻤﻞ اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻘﻂ ﻛﻜﻞ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ  ،ﻓﺎﻟﻘﺎﺋﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺰروع ﰱ اﻷرض
أﺻﻼ وﻻ ﳜﻠﻊ (  .ﻓﻘﻂ ﺻﻠﺐ ﻋﺎدى دون أى ﺷﻰء ﳝﻴﺰﻩ  .ﺑﻞ ﺣﱴ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎدى  ،ﻓﻄﺒﻘﺎ ﻟﺪراﻳﺮ اﻟﺸﻮارع ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺒﻪ
ﺧﺎوﻳﺔ  ،وﺻﻠﺒﻪ ﱂ ﳛﻆ ﺑﺄﻳﺔ ﲨﺎﻫﲑﻳﺔ ’ ذﻟﻚ أن ﻛﺎن اﻟﻴﻮم ﻋﻴﺪ اﻟﻔﺼﺢ وﻛﻞ اﻟﻨﺎس ﻧﺎﺋﻤﺔ وﻗﺪ أﲣﻤﻬﺎ اﻟﻄﻌﺎم ‘ !
ﻋﻨﻮان اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﺬى ﱂ ﻳﺘﻢ أﺑﺪا ﻋﻨﻮان ﺑﺴﻴﻂ ﻫﻮ ’ ﻳﺴﻮع ‘  .وﻫﺬﻩ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻳﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻻﺳﻢ اﻟﺪﻧﻴﻮى
’ ﻳﺴﻮع ‘ ) ﺑﺪون اﳌﺴﻴﺢ (  ،ﻛﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ  .ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺼﺪﻩ ﲢﺪﻳﺪا زﻳﻔﲑﻳﻠﻠﻰ ﺑﻌﻨﻮان ’ ﻳﺴﻮع اﻟﻨﺎﺻﺮى ‘ ،
وﻋﺎﻣﺔ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﻫﻮﻟﻠﻴﻮود  ،اﻟﺬى ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺴﱰﺟﻌﻪ اﻟﻴﻮم  .ﺣﻴﺚ ﺳﻨﺘﻮﺳﻊ ﰱ اﳌﻘﺎﻃﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﰱ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺮواﻳﺎت
اﻟﻴﺴﻮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  ،ﻟﻨﻌﺮف ﻛﻢ ﻫﻮ ﻗﺪر اﻟﻔﺎﺟﻌﺔ ﰱ ﺻﻨﻊ ﻣﻴﻞ ﺟﻴﺒﺴﻮن ﻟﻔﻴﻠﻢ ’ دﻳﲎ ‘ ﺑﻜﻞ اﳌﻌﺎﱏ اﻹﳝﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ  ،ﺑﻞ وﻳﻄﻴﺢ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﻌﺎرف اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﺑﺪﻳﻬﻴﺎت اﳌﻨﻄﻖ  .وﻟﻨﻘﻮل ﺑﻀﻤﲑ ﻣﺴﱰﻳﺢ  ،إن ﻗﻄﻌﺎ ﱂ ﲡﺮؤ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳉﺮم أﺑﺪا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  .وﻫﻮﻟﻠﻴﻮود ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﱂ ﺗﺼﻞ ﳍﺬا اﻟﺪرك إﻃﻼﻗﺎ  ،وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ إﻧﺘﺎج
ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺜﻞ ﺣﺮﻗﺔ اﳌﺴﻴﺢ إﻻ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻨﻬﺎ  ،ﺑﻞ وﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺪان ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸﺪة !
…
ﻛﻞ ﺷﻰء ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﰱ ﻛﻔﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﰱ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﰱ ﻛﻔﺔ  .ﻓﺎﻟﺘﻨﺎول ﻏﲑ اﳌﺴﺌﻮل ﻟﻠﻴﻬﻮد  ،واﻟﺘﺤﺮﻳﺾ اﺠﻤﻟﺎﱏ ﺿﺪﻫﻢ ﲟﺜﻞ
ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺨﻔﺎف اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ واﳊﻀﺎرى أو ﺣﱴ اﻹﻧﺴﺎﱏ  ،ﰱ ﻋﺼﺮ ﺗﻮاﺟﻪ ﻓﻴﻪ اﳊﻀﺎرة اﳌﻌﺎﺻﺮة ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ  ١١ﺳﭙﺘﻤﱪ
 ٢٠٠١ﲢﺪى ﺣﻴﺎة أو ﻣﻮت ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻹﺳﻼم  ،ﻳﻌﺘﱪ ﺟﺮﻣﺎ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻐﻔﺮان  ،ﺣﱴ ﻟﻮ ﻗﺎل ﻳﺴﻮع ﺷﺨﺼﻴﺎ ﰱ ﺟﻴﺒﺴﻮن
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وﺷﺮﻛﺎﻩ ’ ﻳﺎ أﺑﺘﺎﻩ اﻏﻔﺮ ﳍﻢ ﻷ ﻢ ﻻ ﻳﺪرون ﻣﺎذا ﻳﻔﻌﻠﻮن ! ‘  .وﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺟﻴﺒﺴﻮن اﻟﺬى ﻻ ﻳﺰال ﻳﻨﻘﻞ ذﻧﺐ اﻵﺑﺎء ﻟﻸﺑﻨﺎء
ﺑﻌﺪ أﻟﻔﻰ ﺳﻨﺔ  ،ﻳﺮﻓﺾ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﰱ ﻛﻞ أﺣﺎدﻳﺜﻪ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﲢﻤﻞ ذﻧﺐ أﺑﻴﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎ اﻟﺬى ﻛﺎن ﻳﺒﺸﺮ ﺑﺄن اﶈﺮﻗﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ
أﻛﺬوﺑﺔ ! ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎل ﻗﺮرﻧﺎ رﻏﻢ ذﻟﻚ أﻻ ﳔﻮض ﰱ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺮة  ،وأن ﻧﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺸﺄن اﻟﺪﻳﲎ .
…
ﻧﺒﺪأ ﺑﺬﻛﺮ
ﺑﻌﺾ
اﻟﺒﺪﻳﻬﻴﺎت
اﳌﺨﺘﺼﺮة :
ﻳﺴﻮع ﻫﺬا
ﻳﻬﻮدى وﻟﺪ
ﻳﻬﻮدﻳﺎ وﻋﺎش
ﻳﻬﻮدﻳﺎ وﻣﺎت
ﻳﻬﻮدﻳﺎ ١وﱂ
!Born as a Jew, Died as a Jew
أو
ﻳﻔﻜﺮ
ﻳﺒﺸﺮ ﻟﻠﺤﻈﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻠﺮب دﻳﻦ آﺧﺮ ﻏﲑ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ  ،وﺣﱴ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻓﺼﺎﺋﻞ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﻛﺜﲑة ﻣﻌﺠﺒﺔ ﺑﻪ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس  ،وﳛﺘﻔﻠﻮن ﺑﻪ ﰱ ﻛﻞ ﻛﺮﻳﺴﻤﺎس  .ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻫﻮ أن ﻫﺪم اﻟﺮوﻣﺎن ﺑﻘﻴﺎدة ﺗﻴﺘﻮس اﳍﻴﻜﻞ وﺳﻮوﻩ
ﺑﺎﻷرض ﻗﻤﻌﺎ ﻟﻌﺼﻴﺎن ﻳﻬﻮدى ﺧﻄﲑ  .وﻣﻦ ﰒ ﺑﺪأ ﺷﺘﺎت اﻟﻴﻬﻮد ﻋﺎﳌﻴﺎ  ،ﻫﺬا ﰱ ﺳﻨﺔ  ٧٠ح  .ش  ) .ﻟﻠﺤﻘﺒﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ
أو  ، CEأو ﻟﻠﻤﻴﻼد ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ (  .اﳋﺮاﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻜﻮن ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ذﻟﻚ اﻟﺸﻌﺐ  .ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ
ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻜﺒﺔ اﳍﺎﺋﻠﺔ  ،ﲜﺮم أﻛﺜﺮ ﻫﻮﻻ ارﺗﻜﺒﻮﻩ  .وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻔﺴﺮ ﻫﺬا أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ذﻟﻚ اﻟﻨﱮ
اﻟﻄﻴﺐ ﻳﺴﻮع  .ﻫﻨﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺪأت ﻛﺘﺎﺑﺔ ’ اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ ‘  ،وﻛﺘﺒﺖ ) اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻷرﺑﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ( ﺬﻩ اﻟﺮوح وﳍﺬا اﳍﺪف
ﲢﺪﻳﺪا  :ﺗﻔﺴﲑ ﻏﻀﺐ اﻟﺮب اﳍﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻬﻮد  ،ﺣﱴ ﻟﻮ ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﻨﱮ اﻟﻄﻴﺐ ﻣﺘﻄﺮﻓﺎ دﻳﻨﻴﺎ ﻟﺪرﺟﺔ أن ﻳﻘﻮل ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ
اﻟﺮوﻣﺎﱏ ﰱ وﺟﻬﻪ أﻧﻪ ﺑﻼ ﺳﻠﻄﺎن  ،وأن اﻟﺴﻤﺎء وﺣﺪﻫﺎ ﻫﻰ اﻟﱴ ﺗﻌﻄﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎن  ،وذﻟﻚ أﻣﺮ ﻛﻔﻴﻞ ﰱ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﻳﺔ
ﺑﺈﺛﺎرة ﺛﺎﺋﺮة اﳊﺎﻛﻢ واﻷﻣﺮ ﺑﻘﺘﻠﻪ ﻓﻮرا  ،وﻛﻔﻴﻞ ﰱ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻮن ﻫﺬا اﳊﺎﻛﻢ ﺷﺪﻳﺪ اﳊﻠﻢ  ،أن ﻳﻀﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻬﻢ ﻛﻞ ﻓﺮص
ﲣﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ .
ﻟﻴﺲ ﻏﺮﻳﺒﺎ  ،واﳍﺪف ﻫﻮ ﻫﺬا اﳍﺪف ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ  ،أن ﻳﻀﻊ ﻛﻞ ﻛﺘﺎب اﻟﺴﲑة اﻟﻌﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﻳﺴﻮع ﻧﺒﻮءة
ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻋﻦ ﻫﺪم أورﺷﻠﻴﻢ واﳍﻴﻜﻞ وﻛﺄﻧﻪ ﻳﺼﻔﻬﺎ وﺻﻒ اﻟﻌﲔ  .ﻳﻘﻮل ﰱ ﻟﻮﻗﺎ  ١٩و ’ ٢١ﺗﺄﺗﻰ أﻳﺎم وﳛﻴﻂ ﺑﻚ
أﻋﺪاؤك ﲟﱰﺳﺔ وﳛﺪﻗﻮن ﺑﻚ وﳛﺎﺻﺮوﻧﻚ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ  .ﻳﻬﺪﻣﻮﻧﻚ وﺑﻨﻴﻚ ﻓﻴﻚ وﻻ ﻳﱰﻛﻮن ﻓﻴﻚ ﺣﺠﺮا ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺮ ) إﻻ
وﻳﻨﻘﺾ ( … ﻫﺬﻩ ) أﺑﻨﻴﺔ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﱴ ﺗﺮو ﺎ ﺣﺠﺎرة ﺣﺴﻨﺔ وﲢﻒ ( ﺳﺘﺄﺗﻰ أﻳﺎم ﻻ ﻳﱰك ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺮ ﻻ
ﻳﻨﻘﺾ ‘  .ذات اﻟﺸﻰء وﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﺑﺬات اﳊﺮوف ﻣﱴ  ٢٤وﻣﺮﻗﺲ  ’ ١٣أﺗﻨﻈﺮ ﻫﺬﻩ اﻻﺑﻨﻴﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ  .ﻻ ﻳﱰك
 - ١ﻫﺬﻩ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﱴ ﺳﱰاﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﰱ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب .
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ﺣﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺮ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ ‘  .أﻣﺎ اﻹﳒﻴﻞ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺬى ﻛﺘﺒﻪ ﻳﻮﺣﻨﺎ اﳌﻠﻘﺐ ﲝﺒﻴﺐ ﻳﺴﻮع ﻓﻬﻮ اﻟﺸﻰء اﻟﺬى ﻳﻔﻮق ﻛﻞ
ﺷﻰء  :ﻟﻘﺪ ﻛﺘﺐ ﺑﻌﺪ ﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻷول ﻟﻠﻤﻴﻼد ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ  ،أى ﺑﻌﺪ ﻗﺮاﺑﺔ  ٧٠ﺳﻨﺔ ﻣﻦ واﻗﻌﺔ اﻟﺼﻠﺐ !
أﺗﺒﺎع ﻳﺴﻮع اﻷواﺋﻞ أﺗﺒﺎع ﻳﺴﻮع اﻷواﺋﻞ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا دﻳﻨﺎ وﻻ ﻋﻘﻴﺪة وﻻ ﺣﺘﻰ ﻧﺼﻮﺻﺎ ،
ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮا دﻳﻨﺎ وﻻ ﻋﻘﻴﺪة ﻓﻘﻂ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺻﻮﻓﻴﺔ  ،ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻴﻦ اﻟﺤﺮﻓﻰ واﻟﺪارج ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ  .اﻟﺤﺮﻓﻰ ﻷن
وﻻ ﺣﱴ ﻧﺼﻮﺻﺎ  ،ﻓﻘﻂ ’ أﻋﻤﺎل اﻟﺮﺳﻞ ‘ ﺗﺼﻔﻬﻢ ﻓﻌﻼ ﺑـ ’ أﺗﺒﺎع اﻟﻄﺮﻳﻖ ‘  ،واﻟﺪارج ﻷن
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺻﻮﻓﻴﺔ  ،ﺑﺎﳌﻌﻨﲔ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺴﻴﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺳﻮى أﺳﻠﻮب ﺣﻴﺎة  ،أو ﻫﻜﺬا
اﳊﺮﰱ واﻟﺪارج ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ  .ﻛﺎﻧﺖ وﺳﺘﻈﻞ ﻛﻞ اﻟﺼﻮﻓﻴﺎت ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ  .إن ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺴﻴﺤﻰ ،
اﳊﺮﰱ ﻷن ’ أﻋﻤﺎل ﻣﺴﻴﺤﻴﻮن  ،أو أى ﻣﻦ اﻻﺷﺘﻘﺎﻗﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ  ،ﻟﻢ ﺗﺮد ﻓﻰ
ﻛﻞ اﻟﻜﺘﺎب ’ اﻟﻤﻘﺪس ‘ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ اﻟﺬى ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻪ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ
اﻟﺮﺳﻞ ‘ ﺗﺼﻔﻬﻢ ﻓﻌﻼ ﺑـ ﺳﻮى ﺛﻼث ﻣﺮات  .واﻟﺬى ﺻﻜﻬﺎ ﻫﻮ أﺟﺮﻳﭙﺎ ﻣﻠﻚ أﻧﻄﺎﻛﻴﺔ وﻟﻴﺲ أى
’ أﺗﺒﺎع اﻟﻄﺮﻳﻖ ‘  ،ﻣﻦ أﺗﺒﺎع ﻳﺴﻮع ﻧﻔﺴﻪ ) اﻗﺮأ أﻋﻤﺎل اﻟﺮﺳﻞ  ، ( ٢٦اﻟﺬى ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ
واﻟﺪارج ﻷن ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ أﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻫﺎ أﺑﺪا  .أﻣﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻠﻢ ﺗﺮد ﻓﻴﻪ ﺑﻜﺎﻣﻞ
اﳌﺴﻴﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﻢ ﱂ دﻓﺘﻴﻪ  ،وﻟﻮ ﻟﻤﺮة واﺣﺪة  ،ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﻃﻼق  ،ﺑﻤﺎ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﻛﺘﺎﺑﺎت
ﺗﻜﻦ ﺳﻮى أﺳﻠﻮب ﻳﻮﺣﻨﺎ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة ﺟﺪا  .اﻷﻣﺮ ﺑﺮﻣﺘﻪ ﻳﺸﺒﻪ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ أن ﻳﺨﺮج ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻴﻮم
ﺣﻴﺎة  ،أو ﻫﻜﺬا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل إن ﭼﻮرچ واﺷﻴﻨﺠﺘﻮن أو ﻧﺎﭘﻠﻴﻮن ﺑﻮﻧﺎﭘﺮت أو اﻟﺨﺪﻳﻮى
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻛﺎن ﻧﺒﻴﺎ وﻋﻠﻴﻨﺎ اﺗﺒﺎﻋﻪ !
وﺳﺘﻈﻞ ﻛﻞ اﻟﺼﻮﻓﻴﺎت
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻳﺤﺘﺎج ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻟﺴﻘﻮط اﻟﻬﻴﻜﻞ أو ﻟﺘﻨﻈﻴﺮات ﻳﻮﺣﻨﺎ
ﻋﱪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ  .إن ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﻌﻘﺪة  ،ﺑﻞ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﺬا وﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ،ﻧﺸﻄﺎء
ﻣﺴﻴﺤﻰ  ،ﻣﺴﻴﺤﻴﻮن  ،آﺧﺮون ﻳﺘﺤﺮﻛﻮن  ،ﺳﺮا ﻓﻰ اﻟﻐﺎﻟﺐ  ،ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ دون أن ﻳﻜﻮن
أو أى ﻣﻦ اﻻﺷﺘﻘﺎﻗﺎت ﻟﻤﻌﺘﻘﺪاﺗﻬﻢ اﺳﻢ دﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ  ،وأﻋﺠﺐ دﻟﻴﻞ أن ﻣﺠﺎﻣﻊ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
اﻷﺧﺮى اﶈﺘﻤﻠﺔ  ،ﱂ ﺗﺮد اﻷوﻟﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﺗﻤﺮات ﻟﻜﺒﺎر رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻤﻌﺮوﻓﻴﻦ  ،وﻫﺆﻻء
ﰱ ﻛﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺮﺳﻞ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺳﻮى أﻋﻀﺎء رادﻳﻜﺎﻟﻴﻴﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻰء ﻓﻴﻬﺎ  .أﻛﺜﺮ
’ اﳌﻘﺪس ‘ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻮاﻩ اﻷﻣﺮ إﻃﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﺮواد اﻷواﺋﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ
ﺳﻮرﻳﺎ ) اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻰ ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ (  ،راﺣﺖ ﺗﻨﺘﻘﻞ
اﻟﺬى ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻪ اﻟﻤﺎدة اﻷﺳﻄﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ إﻟﻰ آﺧﺮ  ،وﻛﻞ ﻣﺮة ﺗﺘﻀﺨﻢ
اﳌﺴﻴﺤﻴﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ وﺗﺘﻀﺨﻢ وﺗﺰداد أﺳﻄﻮرﻳﺔ ﺑﻤﺮور اﻟﻌﻘﻮد  ،ﺑﺤﻴﺚ ﺣﻴﻦ ﺟﺎءت ﻟﺤﻈﺔ
ﺳﻮى ﺛﻼث ﻣﺮات  .اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺪراﻣﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﺑﻬﺪم اﻟﻬﻴﻜﻞ  ،ﺛﻢ ﺑﻌﺪ
واﻟﺬى ﺻﻜﻬﺎ ﻫﻮ أﺟﺮﻳﭙﺎ أن ﺣﻠﻖ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎﻷﺳﻄﻮرة ﻵﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﻰ ﻛﻞ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﻠﻚ أﻧﻄﺎﻛﻴﺔ وﻟﻴﺲ أى اﻷدﻳﺎن  ،وﻣﺬﻫﻠﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ  ،ﺑﺄن ﺟﻌﻞ ﻳﺴﻮع ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ اﻹﻟﻪ  ،أﺻﺒﺢ
ﻣﻦ أﺗﺒﺎع ﻳﺴﻮع ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻞ ﺷﻰء ﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﺟﺎﻫﺰا  ،وأﻣﻜﻦ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف -وإن ﻟﻴﺲ ﻗﺒﻞ
) اﻗﺮأ أﻋﻤﺎل اﻟﺮﺳﻞ ﻣﺮور ﻗﺮون ﻛﺎﻣﻠﺔ -ﺧﻠﻖ دﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺎدة  .ﻛﻤﺎ
ﺗﻌﻠﻢ  ،ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬى وﺿﻊ اﻟﻠﺒﻨﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪﻳﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻷوﻟﻰ
 ، ( ٢٦اﻟﺬى ﻣﻦ
ﻛﺎن اﺳﻤﻪ ﺷﺎول اﻟﻄﺮﺳﻮﺳﻰ وﻓﻰ ﻗﻮل آﺧﺮ ﭘﻮﻟﺲ اﻟﺮﺳﻮل The
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ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻫﺎ أﺑﺪا  .أﻣﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻠﻢ ﺗﺮد ﻓﻴﻪ ﺑﻜﺎﻣﻞ دﻓﺘﻴﻪ  ،وﻟﻮ ﳌﺮة واﺣﺪة  ،ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﻃﻼق  ،ﲟﺎ ﰱ ذﻟﻚ
ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻳﻮﺣﻨﺎ اﳌﺘﺄﺧﺮة ﺟﺪا  .اﻷﻣﺮ ﺑﺮﻣﺘﻪ ﻳﺸﺒﻪ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ أن ﳜﺮج ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﻳﻘﻮل إن ﭼﻮرچ واﺷﻴﻨﺠﺘﻮن أو ﻧﺎﭘﻠﻴﻮن
ﺑﻮﻧﺎﭘﺮت أو اﳋﺪﻳﻮى إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻛﺎن ﻧﺒﻴﺎ وﻋﻠﻴﻨﺎ اﺗﺒﺎﻋﻪ !
ﱂ ﻳﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﳛﺘﺎج ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻟﺴﻘﻮط اﳍﻴﻜﻞ أو ﻟﺘﻨﻈﲑات ﻳﻮﺣﻨﺎ اﳌﻌﻘﺪة  ،ﺑﻞ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﺬا وﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ،ﻧﺸﻄﺎء آﺧﺮون ﻳﺘﺤﺮﻛﻮن  ،ﺳﺮا ﰱ اﻟﻐﺎﻟﺐ  ،ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ دون أن ﻳﻜﻮن ﳌﻌﺘﻘﺪا ﻢ اﺳﻢ دﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ،
وأﻋﺠﺐ دﻟﻴﻞ أن ﳎﺎﻣﻊ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻷوﱃ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﲤﺮات ﻟﻜﺒﺎر رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻴﻬﻮد اﳌﻌﺮوﻓﲔ  ،وﻫﺆﻻء اﻟﺮﺳﻞ ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮا
ﺳﻮى أﻋﻀﺎء رادﻳﻜﺎﻟﻴﲔ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻰء ﻓﻴﻬﺎ  .أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻮاﻩ اﻷﻣﺮ إﻃﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺆﻻء اﻟﺮواد اﻷواﺋﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ
ﺳﻮرﻳﺎ ) اﻟﺒﻼد اﻟﱴ ﳛﻜﻤﻬﺎ ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ (  ،راﺣﺖ ﺗﻨﺘﻘﻞ اﳌﺎدة اﻷﺳﻄﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ إﱃ آﺧﺮ  ،وﻛﻞ ﻣﺮة
ﺗﺘﻀﺨﻢ وﺗﺘﻀﺨﻢ وﺗﺰداد أﺳﻄﻮرﻳﺔ ﲟﺮور اﻟﻌﻘﻮد  ،ﲝﻴﺚ ﺣﲔ ﺟﺎءت ﳊﻈﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺪراﻣﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﰱ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ
ﺪم اﳍﻴﻜﻞ  ،ﰒ ﺑﻌﺪ أن ﺣﻠﻖ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎﻷﺳﻄﻮرة ﻵﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﰱ ﻛﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدﻳﺎن  ،وﻣﺬﻫﻠﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،
ﺑﺄن ﺟﻌﻞ ﻳﺴﻮع ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ اﻹﻟﻪ  ،أﺻﺒﺢ ﻛﻞ ﺷﻰء ﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﺟﺎﻫﺰا  ،وأﻣﻜﻦ ﰱ ﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف -وإن ﻟﻴﺲ ﻗﺒﻞ ﻣﺮور ﻗﺮون
ﻛﺎﻣﻠﺔ -ﺧﻠﻖ دﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺎدة  .ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻢ  ،ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬى وﺿﻊ اﻟﻠﺒﻨﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪﻳﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻷوﱃ
ﻛﺎن اﲰﻪ ﺷﺎول اﻟﻄﺮﺳﻮﺳﻰ وﰱ ﻗﻮل آﺧﺮ ﭘﻮﻟﺲ اﻟﺮﺳﻮل  ، The Apostle Paulوﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ اﲰﻪ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ
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اﻟﻔﻜﺮة ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﺤﺪ اﻟﺠﻤﺎل  :ﻛﻞ ﻓﺮد ﻓﻰ ﻛﻞ ﻋﻘﻴﺪة ﻛﻞ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻓﻰ ﻛﻞ رﻛﻦ
داﻧﻰ أو ﻗﺎﺻﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻟﻤﻨﻜﻮﺑﺔ ﺑﭽﻴﻴﻨﺎت وﻋﻘﻮل أﻫﻠﻬﺎ اﻟﺘﻄﻴﺮﻳﺔ اﻟﺨﺮاﻓﺎﺗﻴﺔ ،
ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ وﻳﻨﺎم ﻳﺤﻠﻢ ﺑﺸﻰء ﻳﺨﻠﺼﻪ ﻣﻦ ﺑﺆﺳﻪ  ،ﺷﻰء اﺳﻤﻪ اﻟﻤﻬﺪى اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ  .ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﭘﻮﻟﺲ
ورﻓﺎﻗﻪ أن ﻗﺪﻣﻮا اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﺗﺠﺮؤ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ اﻷﺟﻴﺎل ﻣﻨﺬ ﻃﺮح أﺷﻌﻴﺎ اﻟﻔﻜﺮة  :ﻫﺬا اﻟﻴﺴﻮع
اﻟﺒﺎر ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﻴﺢ  ،اﻟﻤﺴﻴﺎ اﻟﻤﻮﻋﻮد ! ) اﻟﻨﻜﺘﺔ اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻫﻨﺎ أن ﻫﺆﻻء اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ اﻷﻓﺬاذ
ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ اﻛﺘﺸﻔﻮا أن اﺧﺘﺮاﻋﻬﻢ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻟﻢ ﻳﺤﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ  ،وأن اﻟﻴﻬﻮد ﻛﺎﻧﻮا
ﻣﺤﻘﻴﻦ أن ﻟﻢ ﻳﺮﻳﺪوا إﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻗﻂ وﻟﻢ ﻳﺤﺪث أن ﺗﻤﺜﻠﻮا اﻟﻤﺴﻴﺎ أﺑﺪا ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ داود آﺧﺮ
ﺑﺪرع ورﻣﺢ  .ﺟﺎء اﻹﻟﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎ وﻻ زال اﻟﻨﺎس ﻳﻌﺎﻧﻮن  ،أو ﺑﺎﻷﺣﺮى ﻻ ﻳﺰال ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻰ اﻟﭽﻴﻴﻨﺎت
ﻓﻰ اﻟﭽﻴﻴﻨﺎت  ،ﻓﺄﺗﻮا ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺑﺎﺧﺘﺮاع آﺧﺮ  ،ﻣﻬﺪﻳﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮا ﺟﺪﻳﺪا  ،اﺳﻤﻪ اﻟﻤﺠﻰء اﻟﺜﺎﻧﻰ
ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ ! ﻳﺎ ﻟﻠﻬﻮل ! أﻗﺼﺪ  :ﻫﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ ! ( .
…

ﻗﺒﻞ أن أﺑﺪا ﻛﻼﻣﻰ ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ  ،ﻟﺪى ﻛﻠﻤﺔ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻴﻦ اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺴﺘﻌﻈﻤﻮن اﻷﻣﺮ وﻳﺒﺬﻟﻮن أﺿﺨﻢ اﻟﺠﻬﺪ ﻹﺛﺒﺎت أن اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ ﻫﻰ اﻷﺻﻞ واﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ
ﻫﻰ اﻟﻬﺮﻃﻘﺔ  .أﻗﻮل  :ﻧﻌﻢ أﻧﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ  ،وﻧﻌﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﻟﻰ
واﻷﺧﻴﺮة  ،ﻟﻜﻦ ﻣﺎ اﻟﻌﻮﻳﺺ أو اﻟﻜﺎرﺛﻰ ﻓﻰ أن ﻳﻘﻮل ﭘﻮﻟﺲ أو ﻳﻮﺣﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﻳﺴﻮع
إﻧﻪ اﻹﻟﻪ  ،ﺑﻞ ﻣﺎ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻳﺴﻮع ﻗﺪ ﻗﺎل ﻫﺬا ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻌﻼ ؟ إﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺪﻋﺔ
ﻛﺒﺮى ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﺒﺪو ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ  .اﻷﻣﺮ أﺑﺴﻂ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻜﺜﻴﺮ  ،وﻗﺎل ﺑﻤﺜﻠﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮون
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻣﻦ ﺑﻌﺪ  ،ﻣﻦ ﺑﻮذا ﻣﺮورا ﺑﺎﻟﺤﻼج وﻟﻴﺲ اﻧﺘﻬﺎء ﺑﺸﻴﺮﻟﻰ ﻣﺎﻛﻠﻴﻦ  .ﻛﻠﻬﻢ ﺗﺨﻄﻮا
اﻟﺤﺪ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ أن ﻧﻜﻮن ﻛﻠﻨﺎ أﺑﻨﺎء اﻟﺮب  ،وﺑﻴﻦ أن ﻧﻜﻮن ﺟﺰءا ﻣﻦ ذات اﻟﺮب  ،أو
ﻋﻨﺪ ﻟﺤﻈﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺮوﺣﻰ -ﻧﻜﻮن اﻟﺮب ﻧﻔﺴﻪ  .ﻃﺒﻌﺎ ﻻ ﻏﺮاﺑﺔ أن اﻟﻜﻨﻴﺴﺔاﺧﺘﺎرت أو اﺧﺘﻠﻘﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻷﺣﺪث ﻟﻜﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺎ ﺷﺎﻓﺶ ﺣﺎﺟﺔ أو ﺷﺎف وأﺻﺎﺑﻪ
اﻷﻟﺰﻫﺎﻳﻤﺮ وﻛﻔﺮت أﻧﺎﺟﻴﻞ ﺷﻬﻮد اﻟﻌﻴﺎن اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻦ اﻷﻗﺪم واﻷﻟﺼﻖ ﻗﺎﺋﻠﺔ إن اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ
ﻫﺮﻃﻘﺔ  ،ﻟﻜﻦ ﻻ ﻏﺮاﺑﺔ أﻳﻀﺎ أن اﻟﻐﺮب ﻛﻌﺎدﺗﻪ اﻟﻐﺒﻴﺔ اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﻓﻰ ﺷﺮاء ﺑﻀﺎﺋﻊ اﻟﺸﺮق
اﻟﻤﺘﺨﻠﻒ اﻟﻔﺎﺳﺪة  ،ﻗﺪ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ دون أن ﻳﻌﻠﻢ أن ﻳﺴﻮﻋﺎ ﻫﺬا ﻻ ﺷﻰء ﻳﺬﻛﺮ  ،أو
ﺑﺎﻷﻛﺜﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﻼ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺒﻴﺮ  ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﺠﺮد ﺻﻮﻓﻰ آﺧﺮ ﻗﺎل ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ أو ﻗﻴﻞ ﻋﻨﻪ ،
إﻧﻪ اﻹﻟﻪ !

…
أﻳﻀﺎ ﻟﺪى ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻠﻤﺘﺪﻳﻨﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ  ،أن ﻣﺎ ﺳﺄﻗﻮﻟﻪ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ -إﻳﺠﺎﺑﺎ أو
ﺳﻠﺒﺎ -ﺑﺘﺮﻫﺎت اﻹﺳﻼم وﺗﺨﺒﻄﺎﺗﻪ اﻟﻤﻀﺤﻜﺔ  .إن ﻣﺤﻤﺪا أو ﻋﻤﺮا أو أﻳﺎ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﺨﺘﺮع اﻹﺳﻼم
اﻟﺤﻘﻴﻘﻰ  ،أﺟﻬﻞ ﻣﻦ داﺑﺔ ﺑﺎﻷدﻳﺎن ) ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻛﻴﻒ ﺗﺼﻨﻊ اﻷدﻳﺎن (  ،ﺑﻞ ﻓﻰ اﻟﻮاﻗﻊ أﺟﻬﻞ ﻣﻦ
داﺑﺔ ﺑﺄى ﺷﻰء  ،وﺑﺪاﻫﺔ ﻻ ﻣﺠﺎل ﻷن ﻧﻨﺎﻗﺸﻬﻢ ﻣﺜﻼ ﻓﻰ اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ أو واﻗﻌﺔ ﺻﻠﺐ
اﻟﻤﺴﻴﺢ أو أى ﺷﻰء ﻓﻰ اﻟﻮﺟﻮد أﻳﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن  .ﻛﻞ اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻌﺪو ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ إﻻ ﺷﺬرات ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺟﺪا ﻣﺮﺳﻠﺔ ﺟﺪا أﺧﺬوﻫﺎ ﻋﻦ ورﻗﺔ ﺑﻦ ﻧﻮﻓﻞ أو ﺑﻌﺾ ذوى اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻼﻓﺎت ﻣﺬﻫﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻴﺴﻮﻋﻴﺔ-اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ  ،وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﻜﻨﺴﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ  ،ﻓﺘﻠﻘﻔﻮﻫﺎ -دون أدﻧﻰ
ﻋﻠﻢ أو ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻓﻰ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻷﺷﻴﺎء -وأﺳﻤﻮﻫﺎ اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ  ،ﻣﻨﺎﻗﻀﻴﻦ ﺑﻬﺬا ﻛﻞ ﻛﻼﻣﻬﻢ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋﻦ
أﻟﻮﻫﻴﺔ اﻟﻤﺴﻴﺢ  ،اﻟﺘﻰ ﻓﻰ أﺳﻤﻰ ﺻﻮرﻫﺎ أﻟﻮﻫﻴﺔ ﻏﻨﻮﺻﻴﺔ ﺻﻮﻓﻴﺔ أى ﻛﻠﻨﺎ آﻟﻬﺔ ﻟﻮ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺒﻪ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺿﻤﻴﺮﻧﺎ اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻰ  ،وﻓﻰ أدﻧﻰ ﺻﻴﻐﻬﺎ أﻟﻮﻫﻴﺔ آرﻳﻮﺳﻴﺔ أى رﺑﻮﺑﻴﺔ ﻣﺨﻠﻮﻗﺔ  ،ﺧﻮﻟﺘﻪ أن ﻳﺨﻠﻖ
اﻟﻄﻴﺮ ’ ﺑﺈذن اﷲ ‘ وأن ﻳﻜﺎد ﻳﺴﺘﻨﻜﻒ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺒﺪا ﷲ وأن ﺳﻴﻌﻮد دﻳﺎﻧﺎ ﻋﺎدﻻ … إﻟﺦ .
…
ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺰﻣﻦ  ،ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ  evolutionﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺪاروﻧﻰ اﻟﺼﻴﺮورى ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ  ،اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ
 Gnosticismاﻟﻤﺼﺮﻳﺔ-اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ  ،واﻵرﻳﻮﺳﻴﺔ  Arianismﺷﺒﻪ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺦ
اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ  ،اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد  ،اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﺮوﻣﺎن  .ﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ أﻣﻮر ﺣﺴﺎﺳﺔ
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ  ،وﻟﻮ ﻣﺴﺴﺘﻬﺎ ﻛﺄﻧﻚ ﺗﻤﺲ ﻋﺼﺒﺎ ﻣﻜﺸﻮﻓﺎ !
… وﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﻔﻌﻠﻪ اﻟﺴﻄﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .
٢١٣

اﻟﻔﻜﺮة ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﺤﺪ اﻟﺠﻤﺎل  :ﻛﻞ ﻓﺮد ﻓﻰ ﻛﻞ ﻋﻘﻴﺪة ﻛﻞ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻓﻰ ﻛﻞ رﻛﻦ داﻧﻰ أو ﻗﺎﺻﻰ ﻣﻦ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻟﻤﻨﻜﻮﺑﺔ ﺑﭽﻴﻴﻨﺎت وﻋﻘﻮل أﻫﻠﻬﺎ اﻟﺘﻄﻴﺮﻳﺔ اﻟﺨﺮاﻓﺎﺗﻴﺔ  ،ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ وﻳﻨﺎم ﻳﺤﻠﻢ ﺑﺸﻰء ﻳﺨﻠﺼﻪ
ﻣﻦ ﺑﺆﺳﻪ  ،ﺷﻰء اﺳﻤﻪ اﻟﻤﻬﺪى اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ  .ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﭘﻮﻟﺲ ورﻓﺎﻗﻪ أن ﻗﺪﻣﻮا اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﺗﺠﺮؤ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ اﻷﺟﻴﺎل
ﻣﻨﺬ ﻃﺮح أﺷﻌﻴﺎ اﻟﻔﻜﺮة  :ﻫﺬا اﻟﻴﺴﻮع اﻟﺒﺎر ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﻴﺢ  ،اﻟﻤﺴﻴﺎ اﻟﻤﻮﻋﻮد ! ) اﻟﻨﻜﺘﺔ اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻫﻨﺎ أن ﻫﺆﻻء
اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ اﻷﻓﺬاذ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ اﻛﺘﺸﻔﻮا أن اﺧﺘﺮاﻋﻬﻢ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻟﻢ ﻳﺤﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ  ،وأن اﻟﻴﻬﻮد ﻛﺎﻧﻮا
ﻣﺤﻘﻴﻦ أن ﻟﻢ ﻳﺮﻳﺪوا إﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻗﻂ وﻟﻢ ﻳﺤﺪث أن ﺗﻤﺜﻠﻮا اﻟﻤﺴﻴﺎ أﺑﺪا ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ داود آﺧﺮ ﺑﺪرع ورﻣﺢ .
ﺟﺎء اﻹﻟﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎ وﻻ زال اﻟﻨﺎس ﻳﻌﺎﻧﻮن  ،أو ﺑﺎﻷﺣﺮى ﻻ ﻳﺰال ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻰ اﻟﭽﻴﻴﻨﺎت ﻓﻰ اﻟﭽﻴﻴﻨﺎت  ،ﻓﺄﺗﻮا ﺑﺴﺮﻋﺔ
ﺑﺎﺧﺘﺮاع آﺧﺮ  ،ﻣﻬﺪﻳﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮا ﺟﺪﻳﺪا  ،اﺳﻤﻪ اﻟﻤﺠﻰء اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ ! ﻳﺎ ﻟﻠﻬﻮل ! أﻗﺼﺪ  :ﻫﻠﻠﻴﻠﻮﻳﺎ ! ( .
…
ﻗﺒﻞ أن أﺑﺪا ﻛﻼﻣﻰ ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ  ،ﻟﺪى ﻛﻠﻤﺔ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻴﻦ اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻌﻈﻤﻮن اﻷﻣﺮ وﻳﺒﺬﻟﻮن أﺿﺨﻢ
اﻟﺠﻬﺪ ﻹﺛﺒﺎت أن اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ ﻫﻰ اﻷﺻﻞ واﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻫﻰ اﻟﻬﺮﻃﻘﺔ  .أﻗﻮل  :ﻧﻌﻢ أﻧﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ  ،وﻧﻌﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﻟﻰ واﻷﺧﻴﺮة  ،ﻟﻜﻦ ﻣﺎ اﻟﻌﻮﻳﺺ أو اﻟﻜﺎرﺛﻰ ﻓﻰ أن ﻳﻘﻮل ﭘﻮﻟﺲ أو ﻳﻮﺣﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﻳﺴﻮع
إﻧﻪ اﻹﻟﻪ  ،ﺑﻞ ﻣﺎ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻳﺴﻮع ﻗﺪ ﻗﺎل ﻫﺬا ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻌﻼ ؟ إﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺪﻋﺔ ﻛﺒﺮى ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﺒﺪو ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ
اﻷوﻟﻰ  .اﻷﻣﺮ أﺑﺴﻂ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻜﺜﻴﺮ  ،وﻗﺎل ﺑﻤﺜﻠﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮون ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻣﻦ ﺑﻌﺪ  ،ﻣﻦ ﺑﻮذا ﻣﺮورا ﺑﺎﻟﺤﻼج وﻟﻴﺲ
اﻧﺘﻬﺎء ﺑﺸﻴﺮﻟﻰ ﻣﺎﻛﻠﻴﻦ  .ﻛﻠﻬﻢ ﺗﺨﻄﻮا اﻟﺤﺪ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ أن ﻧﻜﻮن ﻛﻠﻨﺎ أﺑﻨﺎء اﻟﺮب  ،وﺑﻴﻦ أن ﻧﻜﻮن ﺟﺰءا ﻣﻦ ذات
اﻟﺮب  ،أو -ﻋﻨﺪ ﻟﺤﻈﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺮوﺣﻰ -ﻧﻜﻮن اﻟﺮب ﻧﻔﺴﻪ  .ﻃﺒﻌﺎ ﻻ ﻏﺮاﺑﺔ أن اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﺧﺘﺎرت أو
اﺧﺘﻠﻘﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻷﺣﺪث ﻟﻜﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺎ ﺷﺎﻓﺶ ﺣﺎﺟﺔ أو ﺷﺎف وأﺻﺎﺑﻪ اﻷﻟﺰﻫﺎﻳﻤﺮ وﻛﻔﺮت أﻧﺎﺟﻴﻞ ﺷﻬﻮد اﻟﻌﻴﺎن
اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻦ اﻷﻗﺪم واﻷﻟﺼﻖ ﻗﺎﺋﻠﺔ إن اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ ﻫﺮﻃﻘﺔ  ،ﻟﻜﻦ ﻻ ﻏﺮاﺑﺔ أﻳﻀﺎ أن اﻟﻐﺮب ﻛﻌﺎدﺗﻪ اﻟﻐﺒﻴﺔ اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﻓﻰ
ﺷﺮاء ﺑﻀﺎﺋﻊ اﻟﺸﺮق اﻟﻤﺘﺨﻠﻒ اﻟﻔﺎﺳﺪة  ،ﻗﺪ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ دون أن ﻳﻌﻠﻢ أن ﻳﺴﻮﻋﺎ ﻫﺬا ﻻ ﺷﻰء ﻳﺬﻛﺮ  ،أو
ﺑﺎﻷﻛﺜﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﻼ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺒﻴﺮ  ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﺠﺮد ﺻﻮﻓﻰ آﺧﺮ ﻗﺎل ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ أو ﻗﻴﻞ ﻋﻨﻪ  ،إﻧﻪ اﻹﻟﻪ !

…
أﻳﻀﺎ ﻟﺪى ﺑﺎﳌﺜﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻠﻤﺘﺪﻳﻨﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ  ،أن ﻣﺎ ﺳﺄﻗﻮﻟﻪ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ -إﳚﺎﺑﺎ أو ﺳﻠﺒﺎ -ﺑﱰﻫﺎت اﻹﺳﻼم
وﲣﺒﻄﺎﺗﻪ اﳌﻀﺤﻜﺔ  .إن ﳏﻤﺪا أو ﻋﻤﺮا أو أﻳﺎ ﻣﻦ ﻛﺎن ﳐﱰع اﻹﺳﻼم اﳊﻘﻴﻘﻰ  ،أﺟﻬﻞ ﻣﻦ داﺑﺔ ﺑﺎﻷدﻳﺎن ) ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ
ﻛﻴﻒ ﺗﺼﻨﻊ اﻷدﻳﺎن (  ،ﺑﻞ ﰱ اﻟﻮاﻗﻊ أﺟﻬﻞ ﻣﻦ داﺑﺔ ﺑﺄى ﺷﻰء  ،وﺑﺪاﻫﺔ ﻻ ﳎﺎل ﻷن ﻧﻨﺎﻗﺸﻬﻢ ﻣﺜﻼ ﰱ اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ
اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ أو واﻗﻌﺔ ﺻﻠﺐ اﳌﺴﻴﺢ أو أى ﺷﻰء ﰱ اﻟﻮﺟﻮد أﻳﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن  .ﻛﻞ اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻌﺪو ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﻢ إﻻ ﺷﺬرات ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺟﺪا ﻣﺮﺳﻠﺔ ﺟﺪا أﺧﺬوﻫﺎ ﻋﻦ ورﻗﺔ ﺑﻦ ﻧﻮﻓﻞ أو ﺑﻌﺾ ذوى اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻼﻓﺎت ﻣﺬﻫﺒﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻴﺴﻮﻋﻴﺔ-اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ
اﻷﺻﻠﻴﺔ  ،وﺑﲔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﻜﻨﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ  ،ﻓﺘﻠﻘﻔﻮﻫﺎ -دون أدﱏ ﻋﻠﻢ أو ﺗﺪﻗﻴﻖ ﰱ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻷﺷﻴﺎء -وأﲰﻮﻫﺎ
اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ  ،ﻣﻨﺎﻗﻀﲔ ﺬا ﻛﻞ ﻛﻼﻣﻬﻢ اﳌﺒﻜﺮ ﻋﻦ أﻟﻮﻫﻴﺔ اﳌﺴﻴﺢ  ،اﻟﱴ ﰱ أﲰﻰ ﺻﻮرﻫﺎ أﻟﻮﻫﻴﺔ ﻏﻨﻮﺻﻴﺔ ﺻﻮﻓﻴﺔ أى ﻛﻠﻨﺎ آﳍﺔ
ﻟﻮ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺒﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺿﻤﲑﻧﺎ اﻟﻔﺮﻋﻮﱏ  ،وﰱ أدﱏ ﺻﻴﻐﻬﺎ أﻟﻮﻫﻴﺔ آرﻳﻮﺳﻴﺔ أى رﺑﻮﺑﻴﺔ ﳐﻠﻮﻗﺔ  ،ﺧﻮﻟﺘﻪ أن ﳜﻠﻖ اﻟﻄﲑ
’ ﺑﺈذن اﷲ ‘ وأن ﻳﻜﺎد ﻳﺴﺘﻨﻜﻒ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺒﺪا ﷲ وأن ﺳﻴﻌﻮد دﻳﺎﻧﺎ ﻋﺎدﻻ … إﱁ .
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…
ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺰﻣﻦ  ،ﺗﻄﻮر اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ  evolutionﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﺪاروﱏ اﻟﺼﲑورى ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ  ،اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ Gnosticism
اﳌﺼﺮﻳﺔ-اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ  ،واﻵرﻳﻮﺳﻴﺔ  Arianismﺷﺒﻪ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ وﻏﲑﳘﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺦ اﳌﺒﻜﺮة ﻣﻦ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ  ،اﳌﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد ،
اﳌﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﺮوﻣﺎن  .ﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ أﻣﻮر ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﰱ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ  ،وﻟﻮ ﻣﺴﺴﺘﻬﺎ ﻛﺄﻧﻚ ﲤﺲ ﻋﺼﺒﺎ ﻣﻜﺸﻮﻓﺎ !
… وﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﻔﻌﻠﻪ اﻟﺴﻄﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .
…
ﻣﻘﻮﻻت اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺟﺪا ﺗﻘﻮل إن أﺣﺪا ﻻ ﻳﺼﻠﺐ إﻻ وﻫﻮ ﻋﺎر ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻼﺑﺴﻪ ؛ اﻟﺼﻠﺐ ﻫﻮ اﻟﻌﺎر اﻷﻋﻈﻢ وﻻ
ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﲟﻼﺑﺲ ) اﻗﺮأ أى ﻛﺘﺎب وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ! (  .اﻟﺼﻮر واﻷﻓﻼم ﲡﺴﺪ ﻳﺴﻮع ﲟﺌﺰر .
ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﳊﻴﺎء  .ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﱂ ﻳﻜﻦ ﺣﻴﻮﻳﺎ أو ﺣﺎﲰﺎ ﺣﲔ ﺑﺪأوا ﰱ رﺳﻢ اﻟﺼﻮر ﰱ اﻟﻔﻦ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻰ  .اﻟﺴﺒﺐ
اﳊﻘﻴﻘﻰ أن ذﻟﻚ ﻛﺎن ﺳﻴﻀﻄﺮﻫﻢ ﻟﺮﲰﻪ ﳐﺘﻮﻧﺎ  .أو ﲣﻴﻞ أﻧﺖ ﻛﻴﻒ ﺳﺘﻘﺘﺤﻢ ﺻﻮر اﳌﺴﻴﺢ اﺑﻦ اﻹﻟﻪ ﳐﻠﺺ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أﻋﻴﻨﻨﺎ
ﰱ ﻛﻞ ﳊﻈﺔ ﲝﻘﻴﻘﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﳎﺮد ﺷﺎب ﻳﻬﻮدى ﻋﺎدى ﻻ أﻛﺜﺮ  .ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎن ﳌﺌﺰر ﺻﻐﲑ أن ﳛﻞ ﻛﻞ ﺷﻰء  ،وﻳﻨﻘﺬ
ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺪﻳﻦ اﳉﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻ ﻴﺎر اﻟﺰؤام ) ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ  ،اﻷﻳﻘﻮﻧﺎت اﻷوﱃ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﺘﺘﺠﺮأ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﺬب اﻟﺼﺮﻳﺢ ،
وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﺘﻔﻰ ﺑﺮﺳﻢ ﻧﺼﻒ اﳉﺴﺪ اﻟﻌﻠﻮى ﻓﻘﻂ ! (  .ﻓﻴﻠﻢ دﻳﲎ أرﻛﺎن ’ ﻳﺴﻮع ﻣﻮﻧﱰﻳﺎل ‘  ١٩٨٩ﻓﻴﻠﻢ آﺧﺮ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم
ﻓﻴﻪ ﻛﻠﻤﺔ اﳌﺴﻴﺢ ﻗﻂ  .ﻓﻴﻠﻢ آﺧﺮ ﻳﻨﺘﻬﻰ  ،ﻣﺜﻼ ﻛﻤﺎ رواﻳﺔ أوﻻد ﺣﺎرﺗﻨﺎ
 http://everyscreen.com/views/secularism.htm#GodsAsPsychopathsﻋﻨﺪﻧﺎ  ،ﺑﺎﻻﻧﺘﺼﺎر ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎب اﳋﺮاﻓﺔ وﻟﻠﺪﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺪﻳﻦ  ،ﺑﺄن ﺗﺴﺘﺨﺪم أﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﳝﺜﻞ ﻳﺴﻮع ﰱ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺣﲔ ﻳﻘﺘﻞ
ﺑﺴﻘﻮط اﻟﺼﻠﻴﺐ ﻓﻮﻗﻪ  ،ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰱ ﻋﻼج ﺑﺸﺮ آﺧﺮﻳﻦ  .ﻓﻴﻠﻢ آﺧﺮ ﻳﻘﻮل إن ﻳﺴﻮع ﻟﻴﺲ إﻻ ﻳﻬﻮدﻳﺎ وﺳﻴﻈﻞ ﻳﻬﻮدﻳﺎ وإن
اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺬى ﺳﺘﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻪ أﻋﻀﺎؤﻩ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻳﻬﻮدى  .ﻧﻌﻢ  ،ﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﺛﻴﻤﺎت ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻜﺮرة وﻣﻌﺘﺎدة
ﰱ أﻓﻼم ﻛﺜﲑة  ،ﻟﺬا اﻷﻫﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻰء أن ﻳﻈﻞ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬى ﲡﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺴﻴﺪ اﻟﺒﺼﺮى ﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﺼﻠﺐ
اﻟﻌﺎرى !
ﻟﻜﻦ ﻣﺎذا ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺮوﻣﺎﱏ اﳍﺎﺋﻞ ﰱ ﻓﻴﻠﻢ ﺟﻴﺒﺴﻮن ؟ ﻛﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻰ أراد ﺟﻴﺒﺴﻮن أن ﻳﻀﻊ ﰱ ﺑﻴﻼﻃﺲ وزوﺟﺘﻪ ﻧﻮاة
إﳝﺎن روﻣﺎ ﺑﺎﳌﺴﻴﺤﻴﺔ  .أﻣﺎ اﳉﻨﻮد ﻓﻼ ﺑﺄس أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﳎﺮد ﺟﻬﻠﺔ دﳘﺎء ﺑﻼ ﺣﺲ ﻳﺘﻠﺬذون ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ اﻟﺴﺎدى  .ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ
أو ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻨﻴﻮزوﻳﻴﻚ أو ﻗﺎل اﻟﺘﺎرﻳﺦ -ﺑﻴﻼﻃﺲ ﱂ ﻳﻜﻦ أﺑﺪا ﻃﻴﺒﺎ  .ﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﺑﺄﻛﺜﺮ وﻻ ﺑﺄﻗﻞ ﺷﺮاﺳﺔ ﻣﻦ أى واﱃ روﻣﺎﱏزﻣﻴﻞ آﺧﺮ  .ﻓﻘﻂ ﻳﺮﻳﺪ ﻟﻸﻣﻮر أن ﺗﻨﻀﺒﻂ  ،وإن ﻛﺎن ﻳﻜﺎد ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻐﱭ ﻷن دﻓﻌﺘﻪ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﳊﻜﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻼد اﻟﱴ ﻳﻈﻬﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ﻧﱮ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع .
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ رﲟﺎ ﺳﻴﻈﻞ اﻷﻛﺜﺮ رﺳﻮﺧﺎ ﰱ اﻷذﻫﺎن ﺑﻴﻼﻃﺲ زﻳﻔﲑﻳﻠﻠﻰ ) رود ﺳﺘﺎﳚﺮ (  ،اﻟﻮﺛﲎ اﻷﻗﺮب ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﺬى
ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺸﺄن اﻟﻴﻬﻮدى ﺑﻜﻠﻤﺔ واﺣﺪة  :اﻟﻘﺮف ! ) ﻫﻨﺎ أﺻﺒﺢ ﻟﻐﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻣﻌﲎ ﳐﺘﻠﻔﺎ ! ( .
أﻣﺎ ﻣﻦ ﺳﺘﻨﺴﺎﻩ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﻬﻮ ﺑﻴﻼﻃﺲ ﺳﻜﻮرﺳﻴﺰى ) اﳌﻐﲎ دﻳﭭﻴﺪ ﺑﻮوى ( اﻟﺬى ﱂ ﻳﻜﻦ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ أو ﻣﺆﺛﺮا ﰱ ﺷﻰء
ﻓﺎﻟﺴﻴﺎق أﻛﱪ ﻣﻨﻪ  .أﻣﺎ ﺑﻴﻼﻃﺲ أرﻛﺎن ﻓﻬﻮ ﻣﺜﻘﻒ ﺟﺪا  ،وﳛﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻹﻏﺮﻳﻘﻴﺔ أن ﻳﻘﻨﻊ ﻳﺴﻮع ﺑﺄن
اﻟﻌﺬاب اﻟﺬى ﺳﻴﻤﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﻧﺎدرة ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ  ،وإن ﻛﺎن ﳑﻜﻨﺎ أن ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك ﺣﻘﻴﻘﺔ إﻃﻼﻗﺎ ) ﻳﻮﺟﺪ ﳍﺬا ﻇﻞ
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ﺑﺎﻫﺖ ﻣﻔﺘﻌﻞ وﻃﺒﻌﺎ ﻣﻌﻜﻮس اﳌﻌﲎ ﰱ ﺣﻮار ﺑﻴﻼﻃﺲ ﺟﻴﺒﺴﻮن ﻣﻊ زوﺟﺘﻪ (  .ﻟﺬا ﻟﻌﻞ ﺑﻴﻼﻃﺲ اﻷﻛﺜﺮ واﻗﻌﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﻴﺔ
ﻫﻮ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﺑﻴﻼﻃﺲ دراﻳﺮ اﻟﺬى ﱂ ﻧﺮﻩ  ،ﻫﺬا اﻟﺬى ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﻄﻰ ﳍﺬا اﻟﻴﻬﻮدى اﻟﺮث ﻣﻦ وﻗﺘﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻮان
ﻣﻌﺪودات  ،ﰒ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺼﻠﺒﻪ ﺑﻜﻠﻤﺔ واﺣﺪة  ،وﻣﻦ ﰒ ﻳﻨﺼﺮف ﻷﺷﻐﺎﻟﻪ اﻷﺧﺮى !
أدﻳﺎن ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ أﻋﻈﻢ وﺳﻴﻠﺔ دﻋﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮ اﳌﻄﻮل ﺣﻮل ﻫﻞ ﻋﺬب
ﻟﻠﻘﻤﻊ ﻓﻰ ﻛﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻰ  ،إﻧﻤﺎ وﺻﻠﺖ ﺑﺂﻓﺎق ﻳﺴﻮع أم أﻧﻪ أﻫﲔ ﻓﻘﻂ  .إذ ﻣﺎذا ﻋﻦ ﻋﻨﻒ
اﻟﻘﻤﻊ ﻟﺤﺪود أن ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺮاﻫﺎ أﻋﻴﻦ اﻟﺒﺸﺮ  :إﻟﻪ ﻛﻠﻰ اﻟﺮوﻣﺎن اﻟﻼﺣﻖ ﺿﺪ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ؟ أﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮا
اﻟﺠﺒﺮوت  ،واﻷﻫﻢ ﻣﻨﻪ أن ﻻ ﺗﻤﺜﺎل ﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻄﻢ  ،ﻳﻠﻘﻮن ﻢ ﻟﻸﺳﻮد وﻳﺸﻌﻠﻮن ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻨﲑان ،
ﺑﻞ ﻫﻮ ﺷﺨﺺ ﺧﻔﻰ ﻫﻨﺎك ﻓﻰ اﻟﺴﻤﺎء ! ﻃﺒﻌﺎ ﻣﻊ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳊﺸﻮد ﺗﺼﻔﻖ ﲜﻨﻮن ﰱ ﺳﺘﺎد روﻣﺎ
ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﻮﻳﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺠﻬﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻜﺒﲑ ؟ أﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬﻩ ﳘﺠﻴﺔ ووﺣﺸﻴﺔ ﻻ ﺗﻠﻴﻖ
ﺑﺎﺧﺘﺮاع ﺻﻨﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺋﻰ ودﻋﻮة اﻟﻨﺎس ﻟﻌﺒﺎدﺗﻪ  ،اﻟﺘﻠﻔﻴﻘﺔ
اﻷﻋﻈﻢ ﻓﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻰ  ،ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺑﺈﻣﭙﺮاﻃﻮرﻳﺔ ﺗﺪﻋﻰ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻗﻴﺎدة ﺣﻀﺎرة
ﻟﻠﺴﻴﺪﻳﻦ أﺧﻨﺎﺗﻮن اﻟﻌﺎﻣﺮ وﺗﻠﻤﻴﺬﻩ اﻟﻨﺠﻴﺐ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻌﺎﱂ ؟ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻫﻰ ﻻ ﻛﺒﲑة  .اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻫﻰ
اﻟﻌﺎﺑﺮ  ،وﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺗﻔﺠﻴﺮﻫﺎ ﻟﺤﺪودﻫﺎ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ  .ﲢﺪﻳﺪا ﻛﺎن ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﺘﻢ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺎﻫﺮ !
ﺑﺎﺳﻢ اﳊﻀﺎرة وﳊﻤﺎﻳﺔ اﳊﻀﺎرة  .ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ روﻣﺎ
وﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ اﻟﻴﻮﻧﺎن وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ أﻣﲑﻛﺎ وﻛﻞ اﻟﻌﺎﱂ  ،ﺷﻌﻮب ﺗﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺿﺎت ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﻌﻨﻒ  .ﻫﺬا ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﳊﻀﺎرة
وﻻ ﺑﺎﳍﻤﺠﻴﺔ  ،إﳕﺎ ﺑﻐﺮﻳﺰة اﻟﻌﻨﻒ اﻟﱴ ﳚﺐ إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﰱ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺄﻗﻞ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻤﻜﻨﺔ  .ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺬات
إﻟﻘﺎء اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﻟﻸﺳﻮد ﻛﺎن ﻗﺼﺔ أﺧﺮى  .روﻣﺎ وﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ اﻟﻴﻮﻧﺎن وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ أﻣﲑﻛﺎ وﻛﻞ اﻟﻌﺎﱂ ﺷﻌﻮب ﺗﺆﻣﻦ ﲟﺌﺎت
اﻵﳍﺔ  .ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻀﲑﻫﺎ أﺑﺪا أن ﺗﻀﻴﻒ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ إﳍﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻳﺰﻳﺪ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺜﻘﺎﰱ ﳌﺪ ﺎ  ،ﺗﻨﺸﺄ ﻟﻪ اﳌﻌﺎﺑﺪ ﻳﻌﺒﺪﻩ ﻣﻦ ﺷﺎء
وﻳﱰﻛﻪ ﻣﻦ ﺷﺎء وﻳﺪرﺳﻪ ﻣﻦ ﺷﺎء وﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺄى آﳍﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻣﻦ ﺷﺎء  .ﻟﻜﻦ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﺟﺎءت ﲟﺸﻜﻠﺔ ﱂ ﺗﻌﻬﺪﻫﺎ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  :اﻟﺘﻜﻔﲑ  ،أن ﻗﺎﻟﺖ إن إﳍﻬﺎ إﻟﻪ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ  ،وﻣﻦ ﰒ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻹﻟﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ  ،ﺑﻞ ﺧﺎﻟﻖ
ﻛﻞ اﻟﺒﺸﺮ ﲟﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻋﺒﺪة اﻵﳍﺔ اﻷﺧﺮى  .ﻳﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ وﻗﺎﺣﺔ ! ﻟﻘﺪ ذﻫﺐ ﻫﺆﻻء اﻟﻌﺒﻴﺪ ﺑﻌﻴﺪا  ،واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ اﻟﺮوﻣﺎﱏ اﻟﺸﺎﻣﺦ
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻴﺴﻤﺢ ﲟﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﺤﺶ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﻃﻼق  ،وﻛﺎن اﻟﺘﺼﺮف اﳊﻀﺎرى اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻫﻮ إﻟﻘﺎء
ﻫﺆﻻء اﳌﻬﻮﺳﲔ دﻳﻨﻴﺎ ﻟﻸﺳﻮد واﻟﻨﲑان  ،إﺑﺎد ﻢ ﻋﱪة ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺗﺴﻮل ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺘﺒﺸﲑ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺒﺪﻋﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﺴﺎﻓﻠﺔ
اﳌﺴﻤﺎة اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ  ) .ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ اﻗﺮأ ﻣﺜﻼ ﻛﺘﺎب ﻣﲑى ﻟﻴﻔﻜﻮوﻳﺘﺰ اﳉﺪﻳﺪ Greek Gods, Human Lives —What We
 ، Can Learn from Mythsأو ﻛﺘﺎب أﻟﻴﻜﺴﺎﻧﺪر ﻛﺮاﭬﻴﺘﺸﻮك ﻋﻦ آﺧﺮ ﺳﻨﻮات اﻟﺪورات اﻷوﻟﻴﻤﭙﻴﺔ ’ اﻟﻮﺛﻨﻴﺔ
واﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ‘ وﻫﻮ ﻣﱰﺟﻢ ﻟﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  .وﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻨﺎ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﻤﺎ وﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع ﻛﻜﻞ ﻣﻦ زواﻳﺎ ﻣﺘﻌﺪدة أﺧﺮى  ،ﻫﺬا ﰱ
ﺳﺒﻴﻞ دﺣﺾ أﻛﺜﺮ ﻗﺎﻋﺪﻳﺔ ﻟﻔﻜﺮة اﻟﺪﻳﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ  ،ذﻟﻚ ﰱ اﳌﺪﺧﻞ اﳌﺴﻤﻰ ’ اﻟﺮب ﰱ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ —ﺣﻮار ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﻰ
اﳌﺆﻣﻦ ‘ . ( http://everyscreen.com/views/secularism.htm#Dialogue
ﻫﻨﺎ ﻗﺪ ﺗﺴﺄل  :ﻟﻜﻦ روﻣﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﺒﻨﺖ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ  .ﳒﻴﺒﻚ ﻫﺬا ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﰱ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻦ ﺗﺒﲎ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻨﻤﲑى
ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  .ﻧﻌﻢ ﻫﻜﺬا ﺑﺪأت ﻋﺼﻮر اﻟﻈﻼم أو ﺗﺒﺪأ أﻳﺔ ﻋﺼﻮر ﻇﻼم  .ﺣﻀﺎرة أﻓﻠﺴﺖ ﻣﻦ رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ اﳊﻀﺎرﻳﺔ ،
وﺣﻜﻢ ﻳﺘﺪاﻋﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ) وأﻳﻀﺎ ﻧﻔﺴﻴﺎ ﺣﺴﺐ ﻳﻮﻧﺞ  ،اﻧﻈﺮ اﻻﻗﺘﺒﺎس أﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ اﳊﻀﺎرة
٢١٦

 ، ( http://everyscreen.com/views/civilization.htmﺗﺘﺪاﻋﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﺻﻌﺪة ﻟﺴﺒﺐ واﺣﺪ رﺋﻴﺲ ﻫﻮ
ﻗﺼﻒ ﻫﺠﺮة اﻟﻌﺒﻴﺪ ﳌﺮﻛﺰﻩ  ،وﻣﻦ ﰒ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﺳﻴﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻘﻤﻊ  .ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﻟﻪ واﳊﺎل ﻛﺬﻟﻚ -ودون أن ﻳﺪرى أﻧﻪ
ﻳﺴﺘﺴﻠﻢ ﻫﻜﺬا ﳍﺆﻻء اﻟﻌﺒﻴﺪ -أن ﻳﻐﻔﻞ ﻋﻦ أﻋﻈﻢ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻘﻤﻊ ﰱ ﻛﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺴﺎﱏ  :اﻟﺪﻳﻦ  .ﻫﺬا ﺑﺎﻟﺬات ﻟﻮ ﻛﺎن
دﻳﻨﺎ ﻣﺒﺘﻜﺮا ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ  ،وﺻﻠﺖ ﺑﺂﻓﺎق اﻟﻘﻤﻊ ﳊﺪود أن ﱂ ﺗﻌﺪ ﺗﺮاﻫﺎ أﻋﲔ اﻟﺒﺸﺮ  :إﻟﻪ ﻛﻠﻰ اﳉﱪوت  ،واﻷﻫﻢ ﻣﻨﻪ أن ﻻ ﲤﺜﺎل
ﻟﻪ ﺣﱴ ﳛﻄﻢ  ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﺷﺨﺺ ﺧﻔﻰ ﻫﻨﺎك ﰱ اﻟﺴﻤﺎء ! ﻃﺒﻌﺎ ﻣﻊ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﻮﻳﺎت اﻷوﱃ ﳍﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة اﳉﻬﻨﻤﻴﺔ
ﺑﺎﺧﱰاع ﺻﻨﻢ ﻏﲑ ﻣﺮﺋﻰ ودﻋﻮة اﻟﻨﺎس ﻟﻌﺒﺎدﺗﻪ  ،اﻟﺘﻠﻔﻴﻘﺔ اﻷﻋﻈﻢ ﰱ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺴﺎﱏ  ،ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﺪﻳﻦ
أﺧﻨﺎﺗﻮن اﻟﻌﺎﻣﺮ وﺗﻠﻤﻴﺬﻩ اﻟﻨﺠﻴﺐ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻌﺎﺑﺮ  ،وﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺗﻔﺠﲑﻫﺎ ﳊﺪودﻫﺎ اﻟﻘﺼﻮى ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﻌﺎﻫﺮ ،
ﻛﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ،أو ﻛﻤﺎ ﺳﻨﻌﻮد ﻷﻛﺬوﺑﺔ اﻟﻠﻬﻮ اﳋﻔﻰ ﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ .
…
ﻃﺒﻴﻌﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﻣﻦ أﻓﻼم ﺣﻴﺎة ﻳﺴﻮع ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻣﻀﻄﺮﺑﺎ واﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺎ  .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﺎﲨﻮا ﺑﺸﺮاﺳﺔ
ﻓﻴﻠﻢ ﺳﻜﻮرﺳﻴﺰى ’ اﻹﻏﺮاء اﻷﺧﲑ ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ ‘  ، ١٩٨٨رﻏﻢ أﻧﻪ ﻳﻘﻮل إن ﻗﻮة ﻳﺴﻮع ﰱ رﺳﺎﻟﺘﻪ اﻟﱴ ﻣﺎت ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ  ،ﻧﺮى
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﲟﻬﺮﺟﺎن ﻛﺎن  ١٩٨٩وﻗﺪ ﻣﻨﺤﺖ ﺟﺎﺋﺰ ﺎ ﻟﻔﻴﻠﻢ ’ ﻳﺴﻮع ﻣﻮﻧﱰﻳﺎل ‘  ،اﻟﺬى ﻳﻘﻮل ذات اﻷﻓﻜﺎر
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ،ﻟﻜﻦ ﻳﻀﻴﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﱰف ﺑﻮﺟﻮد اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ أﺻﻼ  .اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ أن ﻟﻴﺲ اﳌﻬﻢ
اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ  ،إﳕﺎ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﰱ إﺳﻌﺎد اﻟﻨﺎس  ،وﻣﺜﻼ ﻳﻨﺘﻬﻰ ﰱ ﻟﻘﻄﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑﺈداﻧﺔ اﳊﻴﺎة اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻧﲔ ﻫﺎﺋﻞ
ﻟﻘﻄﻌﺔ ﻧﻘﻮد ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﺗﻠﻘﻰ ﳌﻨﺸﺪﺗﲔ دﻳﻨﻴﺘﲔ ﺻﻐﲑﺗﲔ ﰱ ﳏﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎر اﻟﱴ ﻣﺎت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻄﻞ  .وﻛﻠﻬﺎ ﻣﻌﺎن ﱂ ﳜﺮج ﻋﻨﻬﺎ
ﻓﻴﻠﻢ ﺳﻜﻮرﺳﻴﺰى اﳌﺄﺧﻮذ ﻋﻦ رواﻳﺔ ﻧﻴﻜﻮس ﻛﺎزاﻧﺘﺰاﻛﻴﺲ ﻣﺪوﻳﺔ اﻟﺼﻴﺖ  ،وﻫﻮ ﳚﻴﺐ ﻋﻦ ﺳﺆاﻟﻪ اﻻﻓﱰاﺿﻰ اﳌﺮﻛﺰى  :ﻣﺎذا
ﻟﻮ أن ﻳﺴﻮع ﻗﺮر أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﰱ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﻋﺎدﻳﺎ  ،ﳝﻮت ﻳﻬﻮدﻳﺎ ﻛﻬﻼ ﳎﻬﻮﻻ  ،ﻣﺘﺰوﺟﺎ ﻣﻦ اﻣﺮأة ﳎﻬﻮﻟﺔ أﺧﺮى اﲰﻬﺎ
ﻣﺮﱘ اﺠﻤﻟﺪﻟﻴﺔ  ،وﻣﻨﺠﺒﺎ ﳊﻔﻨﺔ ﳎﻬﻮﻟﺔ ﺑﺪورﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺑﻨﺎء واﻟﺒﻨﺎت ؟ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﰱ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﻻ ﲢﺘﻤﻞ ﻟﺒﺴﺎ  :ﻫﺬا ﻫﻮ
أﺳﻮأ ﺧﻴﺎر ﳑﻜﻦ  ،اﳋﻠﻮد أﻓﻀﻞ  ،ﰒ أن اﻟﺒﺸﺮ ﰱ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﳐﻠﺺ وإﱃ ’ ﻣﺴﻴﺢ ‘ ) اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﺖ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﺣﱴ ﰱ اﻟﻌﻨﻮان ﻧﻔﺴﻪ  ،ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻷﻓﻼم اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺸﺒﻴﻬﺔ  ،وﻟﺴﺒﺐ وﺟﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﺮى ( ! ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺣﲔ
ﺷﺎﻫﺪت ﻫﺬا اﻟﻔﻴﻠﻢ ﰱ ﺣﻴﻨﻪ  ،وﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﳌﺎ ﺳﻨﻘﻮﻟﻪ ﻋﻦ رؤى ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ وﺗﺎرﳜﻴﺔ ﺑﺎﻫﺮة أﺗﻰ ﺎ وﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﺣﺮﻳﺔ ﺑﻪ
وﻣﺘﻮﻗﻌﺔ  ،ﻛﺎن اﻻﻧﻄﺒﺎع اﻷوﱃ واﻷﻗﺮب ﻟﻠﻤﻔﺎﺟﺄة ﻋﻨﺪى  ،ﻫﻮ اﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ  :أﻧﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺴﻴﺤﻰ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﳚﺐ  ،وﻻ
ﻳﻘﺪم ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ أى ﻧﻮع ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﺔ !
إذن  ،ﺗﺎرﳜﻴﺎ ﻓﻴﻠﻢ ﺳﻜﻮرﺳﻴﺰى ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﳉﻴﺪة  ،وإن ﻛﺎن اﻟﻔﻀﻞ ﻛﻠﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ،ﻳﺮﺟﻊ ﰱ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎ
ﻟﻜﺎﺗﺐ اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ ﭘﻮل ﺷﺮﻳﺪر  ،ﺳﻠﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻼﻫﻮﺗﻰ اﻟﭙﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﱴ اﻟﻜﺎﻟﭭﻴﲎ اﻟﺼﺎرم  .ﺗﻘﻮل اﻷﺳﻄﻮرة إﻧﻪ ﱂ ﻳﺮ ﻓﻴﻠﻤﺎ
ﻗﻂ ﰱ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ وﻳﻬﺮب ﺗﺎرﻛﺎ ﻣﻨﺰل اﻷﺳﺮة ﻗﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺪﻳﻦ ! ﻳﻌﺪ ﺷﺮﻳﺪر ﻫﺬا ﺣﺠﺔ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺑﺬا ﺎ ورﲟﺎ ﻻ ﺗﺒﺰ  ،ﰱ اﻟﻨﻜﺮاﻧﻴﺔ ) اﻹﳊﺎد ﺑﺎﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺪﻳﲎ اﻟﻌﺮﰉ ( ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻋﺎم  ،وﺑﺎﻷﺧﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﰱ ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﺔ  ،ﺑﺎﻟﺬات ﻋﱪ ﻛﻞ أﻓﻼﻣﻪ ﻛﻜﺎﺗﺐ وﻣﻮﺟﻪ ﻣﻌﺎ  ،اﻟﱴ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻬﺎ ﲝﺎل ﻣﺎ ﻫﻮ ذو ﻣﻮﺿﻮع دﻳﲎ أو ﺗﺎرﳜﻰ
ﻣﺒﺎﺷﺮ  .ﻧﺬﻛﺮك ﻣﺜﻼ ﻣﻨﻬﺎ ﺑـ ’ ﺻﻠﺪ اﻟﻠﺒﺎب ‘  ١٩٧٩ Hardcoreﺷﺒﻪ ﺳﲑة ذاﺗﻴﺔ ﳊﻴﺎة أﺑﻴﻪ ﻣﻊ ﺟﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ اﺑﻨﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ
ﳑﺜﻠﺔ ﭘﻮرﻧﻮ  .وﻣﺜﻞ ’ اﻟﻨﺎس اﻟﻘﻄﻂ ‘  ١٩٨٢اﻟﺬى رﲟﺎ ﻛﺎن أﻋﻈﻢ ﲡﺴﻴﺪ ﻧﻘﺪى ﳌﻨﻈﻮر اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻋﻦ اﳋﲑ واﻟﺸﺮ ﻣﻦ
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ﺧﻼل ﻓﻴﻠﻢ رﻋﺐ  .وﻛﺬا ’ راﺣﺔ اﻟﻐﺮﺑﺎء ‘  ١٩٩٠اﻟﺬى ﳛﻠﻞ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﺬى ﻳﺴﺒﺒﻪ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﭼﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﰱ
ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻗﺪ ﻧﺒﺴﻄﻬﺎ ﰱ اﻵﺗﻰ  :اﻟﺪﻳﻦ = اﻟﺸﻬﻮة اﳉﻨﺴﻴﺔ  +ﺷﻬﻮة اﻟﻘﺘﻞ  ،أو ﰱ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﻠﻤﱴ اﻟﺪﻳﻦ واﳉﻨﻮن ﲟﻌﲎ
ﺗﺒﺎدﱃ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ،وﻫﻮ ﺑﻼ ﺷﻚ أﻋﻤﻖ أﻓﻼﻣﻪ ﻓﻠﺴﻔﻴﺎ .
ﻛﻜﺎﺗﺐ  ،ﻳﻘﺪم ﰱ ﻓﻴﻠﻤﻪ ﻟﺴﻜﻮرﺳﻴﺰى ) وﻫﻮ ﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻴﺲ اﻷول ﻟﻪ ﻣﻌﻪ ﻓﻬﻨﺎك ﻗﺒﻠﻪ ’ ﺳﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻛﺴﻰ ‘ و’ اﻟﺜﻮر
اﳍﺎﺋﺞ ‘ (  ،ﻳﻘﺪم ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮﻻ ﻳﺒﺸﺮ ﺑﺎﳌﺴﻴﺢ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻫﺬا ﻗﺪ ﻣﺎت ﻓﻌﻼ وﻧﺴﻰ اﳉﻤﻴﻊ أﻣﺮﻩ  .وﻫﻮ ﻳﻌﺮف ﺟﻴﺪا ﻣﺎذا
ﻳﻘﻮل وﻧﻮع اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﻟﱴ ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ  .ﻳﻠﺘﻘﻴﺎن ﻣﻌﺎ ﰱ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺘﺨﻴﻠﻰ وﺗﻘﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻮاﺟﻬﺔ  ،ﺣﻴﺚ ﻳﺮى ﭘﻮﻟﺲ ﰱ ﻳﺴﻮع
ﺷﺨﺼﺎ ﻏﲑ ذى ﺻﻠﺔ  ، irrelevantذﻟﻚ أن ﺷﻴﺌﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻳﺘﺠﺎوزﻩ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻳﻮﻟﺪ اﻵن ﻋﻠﻰ ﻳﺪى ﻫﺬا اﻟﺪاﻫﻴﺔ اﻟﺪﻳﲎ
اﳉﺪﻳﺪ  ،أﺳﻄﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﺤﻠﻢ ﲟﺜﻠﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻴﺴﻮع ﺿﻴﻖ اﻷﻓﻖ  :دﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻴﻬﻮد ﻓﻘﻂ  ،إﳕﺎ ﻟﻜﻞ اﻟﻌﺎﱂ !
أﻣﺎ ﻳﺴﻮع ﻧﻔﺴﻪ ) وﻳﻠﻠﻴﻢ داﻓﻮى ذو اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳊﺎﻓﻞ ﰱ ﲡﺴﻴﺪ ﺣﻔﻨﺔ ﻣﻦ أﺣﻂ ﺷﺨﺼﻴﺎت اﻟﺸﺎﺷﺔ وأﻛﺜﺮﻫﺎ إﺟﺮاﻣﺎ
ودﻧﺎءة ( ﻓﻬﻮ ﻣﻘﺎﺗﻞ ﻳﺘﻤﻠﻜﻪ ﻋﻨﻒ ﺷﺒﻪ ﻣﺮﺿﻰ  ،ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﰱ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﱰددا ﻫﻞ ﺳﻴﺒﺸﺮ ﺑﺎﳊﺐ أم اﻟﻐﻀﺐ  ،ذﻟﻚ إﱃ
أن ﺣﺴﻢ ﻣﺼﺮع ﻳﻮﺣﻨﺎ اﳌﻌﻤﺪان ﺗﺮددﻩ ﻟﺼﺎﱀ اﳋﻴﺎر اﻟﺜﺎﱏ ) اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻻ ﻳﺴﻜﻦ إﻻ ﻗﻠﻮب أﺑﻨﺎء اﻟﺮب ﺛﻴﻤﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻻ ﻳﻜﺎد
ﳜﻠﻮ ﻣﻨﻬﺎ أى ﻓﻴﻠﻢ ﻟﺸﺮﻳﺪر  .ذﻟﻚ أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺟﺪا ﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﻻ ﳚﺐ أن ﻳﺜﲑ أدﱏ اﺳﺘﻐﺮاب  ،ﻓﻬﺆﻻء ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ اﺧﱰﻋﻮا
اﻟﺸﻴﻄﺎن ! ( .
أﻳﻀﺎ  ،وﻷن اﻟﺸﻰء ﺑﺎﻟﺸﻰء ﻳﺬﻛﺮ  ،ﻓﻴﺴﻮع ﺣﺴﺐ ﺷﺮﻳﺪر ﱂ ﻳﻜﻦ ﳒﺎرا ﳐﱰﻋﺎ ﻓﻨﺎﻧﺎ روﻣﺎﻧﺴﻰ اﻟﻨﺰﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﰱ اﳍﺮاء
اﳉﻴﺒﺴﻮﱏ ﻳﺼﻨﻊ ﺑﺪﻋﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻧﺎﻋﻤﺔ ودﻗﻴﻘﺔ ﲨﻴﻠﺔ وﻓﻨﻴﺔ ﻫﻰ اﳌﻨﺎﺿﺪ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱴ ﳚﻠﺲ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﺑﺸﻰء اﲰﻪ
ﻛﺮاﺳﻰ  ،إﳕﺎ ﻛﺎن ﳒﺎرا ﻳﺮﺗﺰق ﻣﻦ ﺷﻰء آﺧﺮ ﲤﺎﻣﺎ  :ﳓﺖ ﺟﺬوع اﻷﺷﺠﺎر اﻟﻀﺨﻤﺔ اﳋﺸﻨﺔ ﻟﺼﻨﻊ اﻟﺼﻠﺒﺎن ﳊﺴﺎب
اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺪام ﺑﲎ ﺟﻠﺪﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد !
) وأﻳﻀﺎ ﲟﺎ أن اﻟﺸﻰء ﺑﺎﻟﺸﻰء ﻳﺬﻛﺮ  ،وﲟﺎ أن إﺣﻨﺎ ﻓﺎﺿﻴﲔ ع اﻵﺧﺮ اﻟﻨﻬﺎردﻩ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻼم ﰱ اﻟﺪﻳﻦ  ،ﻓﺈﻟﻴﻚ ﻫﺬا
اﻟﺴﺆال ﻟﺸﺤﺬ اﻟﺬاﻛﺮة  :ﻣﺎ اﻟﺸﻰء اﳌﺸﱰك ﺑﲔ ﻳﺴﻮع اﳌﺴﻴﺢ وﻫﺎرﻳﺴﻮن ﻓﻮرد ؟ اﻹﺟﺎﺑﺔ  :ﻛﻼﳘﺎ ﺑﺪأ ﳒﺎرا ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﺒﺢ
ﻣﺸﻬﻮرا ! ( .
…
واﻵن  ،ﻣﺎذا ﻋﻦ أﺳﻄﻮرة اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ اﻟﱴ ﺗﻨﻬﺎر اﻟﻌﻘﻴﺪة اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﺑﺪو ﺎ  .ﻃﺒﻌﺎ اﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﻌﱰف ﲞﺰﻋﺒﻼت ﻛﻬﺬﻩ ﻃﺎﳌﺎ
اﻟﺸﺨﺺ ﻗﺪ ﻣﺎت  .وﻳﺴﻮع ﻣﺎت ﻓﻌﻼ وﻃﻌﻦ ﲝﺮﺑﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ  ،ﻧﺰل ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ اﳌﺎء ﻣﻦ ﺟﺴﺪﻩ اﳌﺘﻮرم ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻔﺮﺿﻴﺎت
اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ  .اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻰ اﻷﻓﻀﻞ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ’ ﺑﻦ ﻫﲑ —ﺣﺪوﺗﺔ اﳌﺴﻴﺢ ‘  . ١٩٢٥ﰱ اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻮ ﺛﺎﱏ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺻﺎﻣﺘﺔ
) ﺑﻌﺪ ﻧﺴﺨﺔ  ١٩٠٧وﺣﻴﺪة اﻟﺒﻜﺮة ! ( ﻟﻘﺼﺔ ﻫﺬا اﻷﻣﲑ اﻟﻴﻬﻮدى اﻟﺘﺨﻴﻠﻰ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻟﻴﺴﻮع واﻟﺬى ﻳﺪﻋﻰ ﭼﻮداﻩ ﺑﻦ ﻫﲑ ،
ﻛﻤﺎ رو ﺎ رواﻳﺔ اﻟﭽﻨﺮال ﻟﻴﻮ واﻻس ذات اﻟﻌﻨﻮان اﳌﻀﻠﻞ ’ … ﺣﺪوﺗﺔ اﳌﺴﻴﺢ ‘  .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻰ ﻻ ﺷﺄن ﳍﺎ ﺑﺎﳌﺮة ﺑﺎﳋﻼص
اﳌﺴﻴﺤﻰ  ،وﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺑﺸﻰء واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻫﻮ اﳋﻼص اﻟﻴﻬﻮدى ) ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻢ  ،ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ
ﲢﺘﻔﻞ ﺑﺎﻟﻜﺮﻳﺴﻤﺎس  ،وﺗﺆﻣﻦ أن ﻳﺴﻮع ﻫﻮ أﺣﺪ أﻋﻈﻢ اﻟﻴﻬﻮد أو أﻋﻈﻤﻬﻢ ﲨﻴﻌﺎ ( !
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻴﺎﻣﺔ ﻟﻴﺴﻮع ﰱ ﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻔﻴﻠﻢ  ،ﻓﻘﻂ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ ﳝﻮت ﰱ ﻗﻠﻮب اﻟﻨﺎس  .رﻏﻢ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ
وﺟﻪ ﻳﺴﻮع ﻗﻂ  ،إﻻ أن ﻇﻬﻮرﻩ ﻛﺎن أوﺳﻊ ﲟﺎ ﻻ ﻳﻘﺎس ﻣﻦ ﻓﻴﻠﻢ  ١٩٥٩اﻷﺷﻬﺮ ﺑﺬات اﻟﻌﻨﻮان  ،واﻷﻛﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ
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ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺔ  ،وﻳﺴﻮع أﻛﺜﺮ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻴﻪ ﲟﺮاﺣﻞ  ،ﲝﻴﺚ ﻻ وﺟﻮد ﻟﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ،ﻛﻤﺎ ﺣﺬف أﺻﻼ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻮان  .ﰱ ﻓﻴﻠﻢ ١٩٢٥
اﳌﻬﻢ ﻓﻘﻂ ﰱ اﳌﺴﻴﺢ أﻧﻪ اﶈﺮر اﳌﻨﺘﻈﺮ ﻟﻠﻴﻬﻮد ﻣﻦ ﻃﻐﻴﺎن اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ  .أﻣﺎ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻬﻰ ﻛﻴﻨﻮﻧﺔ ﲣﺮج ﻋﻦ أى
ﻧﻘﺎش أو ذﻛﺮ ﻫﻨﺎ  .ﺑﻌﺒﺎرة أﺻﺮح ﻫﻮ ﻓﻴﻠﻢ ﻳﺴﲑ ﻋﻠﻰ اﳋﻴﻂ اﻟﺮﻓﻴﻊ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدى ﻋﱪ
ﻗﺼﺔ ﺗﺒﺪو ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ﺟﺪا ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ اﻷوﱃ  .أو ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ أﺧﺮى ﻫﻮ ﻗﺼﺔ ﻳﺴﻮع ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر أﺳﺨﺮﻳﻮﻃﻰ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺗﺎرﳜﻰ ﻋﻠﻤﺎﱏ
) ﻻﺣﻆ اﺳﻢ اﻟﺒﻄﻞ ﭼﻮداﻩ وﻫﻰ ﻳﻬﻮذا ﺑﺎﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ  ،وأن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻠﻤﻨﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس  ،ﻟﻌﻠﻨﺎ ﳓﻠﻢ أن ﻧﺮى ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺜﻠﻬﺎ
ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ وﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﳍﺎ ﻧﻔﺲ ﳒﺎﺣﻬﺎ وﺻﻔﺎء ﺑﺼﲑ ﺎ ( .
…
آﻩ ! اﻷﺳﺨﺮﻳﻮﻃﻰ ! ﻫﺬا ﻳﻘﻮدﻧﺎ ﳌﺸﻜﻠﺔ أﺧﺮى ﻛﺒﲑة ﻋﻨﺪ ﺟﻴﺒﺴﻮن  .ﺑﺪﻳﻬﻰ أﻧﻚ ﻻ ﺗﻠﻘﻰ اﻷﻣﻮال ﰱ وﺟﻪ ﻣﻦ
وﺿﻌﺖ ﻣﺼﲑك ﰱ ﻳﺪﻩ ﻛﻰ ﻳﺴﻠﻤﻚ اﻟﻜﻨﺰ اﻟﺜﻤﲔ  ،ﰒ ﺗﱰﻛﻪ ﰱ ﻣﻬﺎﻧﺔ ﳚﻤﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻷرض  .ﻫﺬا واﺣﺪ ﻣﻦ أﺳﻮأ ﻣﺸﺎﻫﺪ
اﻟﻔﻴﻠﻢ  .ﻓﺎﺣﺘﻘﺎر اﳋﻮﻧﺔ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺳﺎﻓﺮا ﻫﻜﺬا ﰱ اﳊﻴﺎة اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ  ،وﻟﻮ ﻛﺎن ﺳﺎﻓﺮا ﻓﻌﻼ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻻ ﻳﺒﺪو ﻣﻘﻨﻌﺎ ﻋﻠﻰ
ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ  .ﻟﻜﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ أن اﳌﺼﺎدر اﻟﱴ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺮﺳﻢ ﻣﻼﻣﺢ ﻳﻬﻮذا ﻫﺬا ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻜﻼم اﻟﻌﻨﻴﻒ ﻋﻦ
اﳋﻴﺎﻧﺔ ﰱ اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ  ،ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﻓﻘﻂ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺸﺠﻌﺔ -وﻟﻴﺲ أﻛﺜﺮ -ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻨﺘﺎج أﻧﻪ أﻛﺜﺮ أﺗﺒﺎع ﻳﺴﻮع
) اﻟﺮﻋﺎع ﻛﻜﻞ ( ﺣﺼﻮﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ،إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻟﺘﺎﱃ اﻷﻛﺜﺮ ’ ﺗﺴﻴﺴﺎ ‘  ،وأن ﻫﺬا ﻫﻮ ﺳﺮ ﺗﻮﺟﺲ ﻳﺴﻮع
اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻨﻪ  ،ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺮ ﻣﻌﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺎﻟﺔ دﻳﻨﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ زﻋﺎﻣﺔ أرﺿﻴﺔ  ) .ﳓﻦ ﻻ ﻧﻨﺎﻗﺶ ﻫﻨﺎ أن ﻗﺼﺔ
اﻹﳒﻴﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﻨﻔﻰ اﳋﻴﺎﻧﺔ ﺳﻠﻔﺎ  ،وﲡﻌﻞ ﻳﺴﻮع ﳜﱪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺄن أﺣﺪﻫﻢ ﺳﻴﺴﻠﻤﻪ  ،ﻓﺈذا ﺑﻴﻬﻮذا ﻳﺒﺎدر ﻹﻋﻼن ذاﺗﻪ
وﻳﻐﻤﺲ ﻳﺪﻩ ﰱ اﻟﺼﺤﻔﺔ  ،ﻓﻼ ﻳﻬﺐ اﻟﺒﺎﻗﻮن ﻋﻠﻴﻪ وﻳﻘﺘﻠﻮﻧﻪ ﻣﺜﻼ أو ﻳﺴﺠﻨﻮﻧﻪ  ،ذﻟﻚ أن اﻷﻣﺮ ﺑﺮﻣﺘﻪ ﻣﺪﺑﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  :ﻧﻌﻠﻢ
أن ﺗﺪﺑﲑ ﻳﻬﻮذا ﺳﻴﺎﺳﻰ دﻧﻴﻮى  ،وﻻ ﻧﻌﺮف ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﺗﺪﺑﲑ ﻳﺴﻮع  ،ﻫﻞ ﺗﺪﺑﲑ دراوﻳﺸﻰ ﳛﺎﻛﻰ ﻓﻴﻪ ﺧﻄﺔ ﺷﻜﺮى أﲪﺪ
ﻣﺼﻄﻔﻰ إن ﺳﻴﺬﻫﺐ ﻟﻠﺼﻠﺐ ﻓﺘﺄﺗﻰ ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﻨﺎر وﺗﻨﻘﺬﻩ أو -وﻫﻰ ﺗﻨﻮﻳﻌﺔ دراوﻳﺸﻴﺔ أﺧﺮى -ﺳﻴﻮﰱ ﲟﻮﺗﻪ اﻟﻨﺒﻮءات ﻋﻦ
اﳌﺴﻴﺎ اﳌﻨﺘﻈﺮ ﻣﺮاﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻮﺗﻪ ﺳﻴﺤﻤﻞ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻹﳝﺎن ﺑﺄﻓﻜﺎرﻩ  ،أم أﻧﻪ اﻗﺘﻨﻊ ﻓﻌﻼ ﲞﻄﺔ ﻳﻬﻮذا اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ؟ ! اﻷرﺟﺢ أﻧﻪ رﲟﺎ ﻛﺎن ﻣﻘﺘﻨﻌﺎ ﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﰱ اﻟﺒﺪاﻳﺔ  ،ﰒ ﲪﻠﻪ ﺳﻴﺎق اﻷﺣﺪاث اﻟﻌﻨﻴﻒ -وﻫﻮ اﻟﺮﻳﻔﻰ اﻟﺒﺴﻴﻂ
ﻋﺪﱘ اﳋﱪة ﰱ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ رؤﺳﺎء اﻟﻜﻬﻨﺔ أو ﻗﺎدة اﻟﺮوﻣﺎن أو ﺣﱴ أﺑﻨﺎء اﳌﺪن اﻟﻜﱪى ﻛﻜﻞ -ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻘﻼب ﻟﻠﺒﺪاﺋﻞ
اﳋﺮاﻓﻴﺔ ( .
اﻟﺒﺬرة اﻷوﱃ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻷﺳﺨﺮﻳﻮﻃﻰ ﻛﻤﺜﻘﻒ وﺳﻴﺎﺳﻰ وﻟﻴﺲ ﻛﺸﺨﺺ ﺣﻘﲑ ﻛﻮﰱء ﺑﺜﻼﺛﲔ ﻗﻄﻌﺔ ﻓﻀﻴﺔ ﻫﻮ ﻓﻴﻠﻢ ’ ﻣﻠﻚ
اﳌﻠﻮك ‘ )  ، ( ١٩٦١ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻳﺘﻮاﺿﻊ ﲤﺎﻣﺎ أﻣﺎم ﻣﻠﺤﻤﺔ زﻳﻔﲑﻳﻠﻠﻰ ﺑﻌﺪ  ١٦ﺳﻨﺔ  .ﻣﺮة أﺧﺮى ﻧﻌﻮد ﳋﱪة أﻧﺘﻮﱏ ﺑﲑﺟﻴﺲ
) ﻣﺆﻟﻒ رواﻳﺔ ’ ﺑﺮﺗﻘﺎﻟﺔ آﻟﻴﺔ اﻟﺪﻗﺔ ‘ اﻟﱴ ’ ﺗﻜﱪﻛﺖ ‘ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺎ  ،وﻛﺎﺗﺐ ﻟﻐﺔ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ-اﻟﺘﺎرﳜﻰ اﻟﻔﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ
’ اﻟﺴﻌﻰ إﱃ اﻟﻨﺎر ‘ ﻟﭽﺎن-ﭼﺎك آﻧﻮﻩ (  ،ﺧﱪﺗﻪ اﳋﺎﺻﺔ ﰱ اﻟﺒﺤﻮث اﻷﻧﺜﺮوﭘﻮﻟﻮﭼﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﻟﻘﺪﳝﺔ واﻟﱴ وﻇﻔﻬﺎ
ﺑﻮﺿﻮح ﰱ ’ ﻳﺴﻮع اﻟﻨﺎﺻﺮى ‘  .ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺔ وذاك اﻹﺛﺮاء اﻟﻌﻤﻴﻘﲔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻳﻬﻮذا ) أﻳﺎن ﻣﺎﻛﺸﲔ ( ﳘﺎ درة ﻫﺬا
اﻟﻔﻴﻠﻢ .
اﻹﳒﺎز اﻷﻛﱪ -واﻟﻌﻠﻤﻰ اﳊﻘﻴﻘﻰ -ﻫﻮ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻳﻬﻮذا ) أو ﻟﻌﻠﻬﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻷﻣﻮر ﻫﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷﻓﻼم ﺷﺒﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ  ،أن
ﲣﱰق اﻟﻌﻘﻴﺪة اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﺧﱰاﻗﺎ واﺣﺪا ﻛﺒﲑا  ،ﺗﺎرﻛﺔ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺷﻴﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ (  .ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺑﺎﳌﺮة ﻟﻴﺲ ﺧﺎﺋﻨﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﳎﺮد
٢١٩

ﺣﻔﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺎل  ،ﺑﻞ ﻣﺜﻘﻒ رﻓﻴﻊ ﻳﺮﺳﻢ ﻟﻴﺴﻮع ﻧﻔﺴﻪ دورا ﰱ رﻳﺎدة اﻟﻴﻬﻮد روﺣﻴﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴﺎ  ،وﻳﻨﺎور زﻋﻤﺎءﻫﻢ ﻟﻴﺤﻘﻖ ﻫﺬا ،
واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ أن ﺣﻘﻘﻮا ﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪون وﱂ ﳚﺪ ﻫﻮ إﻻ اﻻﻧﺘﺤﺎر اﻟﻨﺒﻴﻞ ﻋﻘﺎﺑﺎ ﻟﻠﺬات ﻟﻔﺸﻠﻪ واﳔﺪاﻋﻪ  .وﻃﺒﻌﺎ ﰱ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬا  ،ﻻ
ﺘﻢ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ أﺑﺪا ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﺬى ﻳﻄﺮﺣﻪ ﺳﺆال ﳌﺎذا ﻳﻨﺘﺤﺮ ﺷﺨﺺ ﲟﺜﻞ ﻣﺎ ﺗﺼﻮرﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ دﻧﺎءة  .إن اﻷﺳﺨﺮﻳﻮﻃﻰ ﱂ
ﻳﻜﻦ ﻟﻴﻨﺘﺤﺮ ﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ رﺟﻼ ﳏﱰﻣﺎ وﺷﺮﻳﻔﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ  ،وﻗﺪ ﻛﺮﻩ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰱ اﳊﻴﺎة ﻷن اﳋﻄﺔ اﻟﱴ ﺗﻔﺘﻖ ﻋﻨﻬﺎ
ﻋﻘﻠﻪ ﻗﺪ أﺗﺖ ﺑﻨﲑان ﻋﻜﺴﻴﺔ  ،وأﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﻗﺘﻞ أﺣﺐ ﺷﺨﺺ إﻃﻼﻗﺎ إﻟﻴﻪ  ،وإﺟﻬﺎض أﻣﻠﻪ اﻟﻜﺒﲑ ﰱ ﺧﻼص اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻢ
ﻳﺰﻋﻤﻮﻧﻪ اﺿﻄﻬﺎدا روﻣﺎﻧﻴﺎ  ،وﻫﺬﻩ ﻗﺼﺔ أﺧﺮى ﻟﻴﺲ ﳎﺎﳍﺎ ﻫﻨﺎ .
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ ﺣﻴﻦ وﻗﻒ ﻳﺴﻮع ﻫﺬا واﻟﻔﻴﻠﻢ ﻳﺬﻫﻠﻨﺎ ﺑﺄﻧﻨﺎ أﺻﻼ ﱂ
أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻜﻬﻨﺔ اﻷﻋﻠﻰ وﻣﻦ ﺛﻢ أﻣﺎم ﺑﻴﻼﻃﺲ  ،ﻛﻤﺎ ﻧﻜﻦ ﰱ ﺣﺎﺟﺔ إﻻ ﻟﻘﺮاءة ﺑﺴﻴﻄﺔ
’ اﻟﺒﺠﻢ ‘ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻘﻮل ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ  ،وﻟﻢ ﻳﻨﻄﻖ ﺷﻴﺌﺎ  ،أو ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺳﻬﻠﺔ ﳌﺎ ذﻛﺮﺗﻪ اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ
ﺑﻌﺒﺎرة أﺻﺮح ﻛﺎن ﻳﺴﻮع ﻫﻮ اﻟﺨﺎﺋﻦ وﻳﻬﻮذا ﻫﻮ اﻟﻀﺤﻴﺔ ! ﻫﺬا اﳌﻌﺘﻤﺪة  .ﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ أﻣﻮر واﺿﺤﺔ
ﻣﻦ ﻗﺮاءﺗﻨﺎ ﻟﻸﻧﺎﺟﻴﻞ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺜﻼث اﻷﻗﻞ ﻻﻫﻮﺗﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻰ ﲤﺎﻣﺎ وﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﰱ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ
ﻻ ﺗﻌﻨﻰ ﻛﻠﻤﺔ اﺑﻦ اﻹﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺠﺎزى اﻟﺬى
ﻹﳒﻴﻞ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟﺬى
ﻳﺴﺮى ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺒﺸﺮ  ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ أﻳﻀﺎ ﻓﻬﻤﻨﺎ ﻟﻜﻠﻤﺔ ’ أﻧﺖ
ﻗﻠﺖ ‘ ﻟﺘﻌﻨﻰ ’ أﻧﺎ ﻟﻢ أﻗﻞ ﺷﻴﺌﺎ ‘ ) أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻫﻜﺬا ﺑﲔ أﻳﺪى اﻟﻜﻞ  ،واﻟﱴ ﻻ ﻧﻔﻬﻢ
ﻓﻬﻤﺘﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻓﻰ ﻃﻔﻮﻟﺘﻰ  ،وﻟﻢ اﺳﺘﻄﻊ إﻗﻨﺎع أﺣﺪ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ أﺑﺪا ﻛﻴﻒ أﺧﺬﻫﺎ اﳌﺴﻴﺤﻴﻮن
أن اﻛﺘﺸﻔﺖ أن ﭘﻮﻟﺲ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺪ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذات اﻟﻨﺤﻮ وﻗﺎل وﻣﻔﺴﺮو ﻣﺴﻴﺤﻴﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻓﻌﻞ
ﻟﻀﺤﺎﻳﺎﻩ ﻓﻰ ﻛﻮرﻳﻨﺜﻮس إن إﺧﻔﺎء اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ -أو ﻣﺎ أﺳﻤﺎﻩ ﺧﻴﺎﻧﺔ  ،وﻻ ﻧﻔﻬﻢ ﺣﱴ أﻳﻦ أو
’ اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﻣﺔ ‘ -ﻛﺎن ﺷﺮﻃﺎ ﻻﺗﻤﺎم اﻟﺼﻠﺐ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻛﻴﻒ أو ﳌﺎذا ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻧﻈﺮﻳﺘﻬﻢ
ﻓﻌﻞ اﻟﻔﺪاء  ،ﻫﺬا ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺨﺮ ’ ﻋﻈﻤﺎء ﻫﺬا اﻟﺪﻫﺮ ‘
ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺘﻼﻟﻴﻒ ﻋﻦ ﺧﻄﺔ اﳋﻼص
ﺳﺎﺟﺪﻳﻦ أﻣﺎﻣﻪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﻳﻘﺘﻠﻮﻩ -ﺻﺪق أو ﻻ ﺗﺼﺪق أن
اﻹﳍﻰ اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﻜﻮﻳﻦ
اﻟﺘﺪﺟﻴﻞ اﻟﻌﻠﻨﻰ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻗﺪ وﺻﻞ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺪرﺟﺔ ! ( .
اﻟﻌﺎﱂ ؟ ! ﻃﺒﻘﺎ ﳍﺬﻩ اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ ﱂ
ﻳﻔﻌﻞ ﻳﻬﻮذا ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ وراء ﻇﻬﺮ أﺣﺪ  ،ﺑﻞ ﺑﻜﻞ ﻋﻼﻧﻴﺔ وﺟﺮأة وﺗﺒﺎﻫﻰ ﻣﺪ ﻳﺪﻩ ﻟﻠﺼﺤﻔﺔ ﻣﻌﻠﻨﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ أن ﺑﻠﻰ
ﻫﻨﺎك ﺧﻄﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﲔ ﻳﺴﻮع وﺑﻴﲎ  .ﰱ اﻟﻔﻴﻠﻢ  ،ﻣﺎ أﺑﻠﻎ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﺤﻈﺎت  .ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺗﻌﺒﲑات وﺟﻪ
ﻳﻬﻮذا  :ﳊﻈﺔ اﻧﺪﻫﺎش ﻣﻦ أن ﻳﺴﻮع ﻗﺮر أن ﳚﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻨﻴﺎ  ،ﰒ ﺗﻌﺒﲑات اﻟﻼ ﻣﺒﺎﻻة اﻟﺴﺎﺧﺮة اﳌﺘﺒﺎﻫﻴﺔ ﺣﲔ ﻏﻤﺲ ﻳﺪﻩ
ﰱ اﻟﺼﺤﻔﺔ أﻧﻪ ﻫﻮ ’ اﳋﺎﺋﻦ ‘ اﳌﺼﻄﻔﻰ اﻟﺬى ﻳﻔﻮﻗﻬﻢ ﰱ ﺛﻘﺔ ﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ وأﻧﻪ دو ﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن  .ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﺗﺘﺤﻮل
ﺗﻌﺒﲑات اﻟﻮﺟﻪ ﻟﻼﺑﺘﺴﺎم  ،ﰒ إﱃ اﻟﻔﺮح واﻟﻨﻬﻮض ﲝﻤﺎس ﳊﻈﺔ أن ﻗﺎل ﻟﻪ ﻳﺴﻮع اﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﺳﺘﻔﻌﻠﻪ ﺑﺴﺮﻋﺔ  ،ذﻟﻚ أن اﻟﺴﻴﺪ
ﻗﺪ واﻓﻘﻪ أﺧﲑا ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﺮﻩ  .ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﻌﻠﻢ ﻛﻠﻨﺎ أن اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ ﺣﲔ وﻗﻒ ﻳﺴﻮع ﻫﺬا أﻣﺎم
ﳎﻠﺲ اﻟﻜﻬﻨﺔ اﻷﻋﻠﻰ وﻣﻦ ﰒ أﻣﺎم ﺑﻴﻼﻃﺲ  ،ﻛﻤﺎ ’ اﻟﺒﺠﻢ ‘ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻘﻮل ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ  ،وﱂ ﻳﻨﻄﻖ ﺷﻴﺌﺎ  ،أو ﺑﻌﺒﺎرة
أﺻﺮح ﻛﺎن ﻳﺴﻮع ﻫﻮ اﻟﺨﺎﺋﻦ وﻳﻬﻮذا ﻫﻮ اﻟﻀﺤﻴﺔ ! ﻫﺬا ﻣﻦ ﻗﺮاءﺗﻨﺎ ﻟﻸﻧﺎﺟﻴﻞ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺜﻼث اﻷﻗﻞ ﻻﻫﻮﺗﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﱴ
ﻻ ﺗﻌﲎ ﻛﻠﻤﺔ اﺑﻦ اﻹﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﻌﲎ اﺠﻤﻟﺎزى اﻟﺬى ﻳﺴﺮى ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺒﺸﺮ  ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ أﻳﻀﺎ ﻓﻬﻤﻨﺎ ﻟﻜﻠﻤﺔ ’ أﻧﺖ
ﻗﻠﺖ ‘ ﻟﺘﻌﲎ ’ أﻧﺎ ﱂ أﻗﻞ ﺷﻴﺌﺎ ‘ ) أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻫﻜﺬا ﻓﻬﻤﺘﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﰱ ﻃﻔﻮﻟﱴ  ،وﱂ اﺳﺘﻄﻊ إﻗﻨﺎع أﺣﺪ ﺎ إﱃ أن
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اﻛﺘﺸﻔﺖ أن ﭘﻮﻟﺲ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺪ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذات اﻟﻨﺤﻮ وﻗﺎل ﻟﻀﺤﺎﻳﺎﻩ ﰱ ﻛﻮرﻳﻨﺜﻮس إن إﺧﻔﺎء اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ -أو ﻣﺎ أﲰﺎﻩ
’ اﳊﻜﻤﺔ اﳌﻜﺘﻮﻣﺔ ‘ -ﻛﺎن ﺷﺮﻃﺎ ﻻﲤﺎم اﻟﺼﻠﺐ وﻣﻦ ﰒ ﻓﻌﻞ اﻟﻔﺪاء  ،ﻫﺬا ﺣﱴ ﻻ ﳜﺮ ’ ﻋﻈﻤﺎء ﻫﺬا اﻟﺪﻫﺮ ‘ ﺳﺎﺟﺪﻳﻦ
أﻣﺎﻣﻪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﻳﻘﺘﻠﻮﻩ -ﺻﺪق أو ﻻ ﺗﺼﺪق أن اﻟﺘﺪﺟﻴﻞ اﻟﻌﻠﲎ ﰱ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻗﺪ وﺻﻞ ﳍﺬﻩ اﻟﺪرﺟﺔ ! (  .أﻣﺎ اﻟﻔﻴﻠﻢ
ﻓﻴﻘﺪم ﻳﺴﻮع ﰱ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺼﺪاﻣﻴﺔ وأﻧﻪ ﻣﺆﻣﻦ أو وﺻﻞ ﻟﻺﳝﺎن ﺑﺄﻧﻪ اﳌﺴﻴﺎ  ،وﻟﺘﺆﺟﻞ ﺗﺄوﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺣﱴ ﺗﺮى ﳎﻤﻞ اﻟﻮﻗﻊ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻔﻴﻠﻢ  ،ﰒ ﰱ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻻ ﺗﻌﲎ ﺷﻴﺌﺎ ﻳﻌﺘﺪ ﻛﺜﲑا ﺑﻪ  ،ﻓﻜﻞ إﻧﺴﺎن ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﻮل ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء ،
ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻚ إذا ﻛﺎن ﰱ ذات اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﻴﺴﻮع اﻟﻨﺎﺻﺮى ﰱ أﺳﺒﻮﻋﻪ اﻷﺧﲑ  ،اﻟﻘﺼﺔ اﻟﱴ ﺳﻴﻄﻮل ﺷﺮﺣﻬﺎ ﺟﺪا ﺑﻌﺪ
ﻗﻠﻴﻞ  ] .ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻨﺺ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻹﳒﻴﻞ ﻳﻬﻮذا ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﲔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا ﱂ ﻳﺄت ﺑﺸﻰء واﺣﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﳝﻜﻦ أن
ﻳﻀﺎف ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻓﻴﻠﻢ زﻳﻔﲑﻳﻠﻠﻰ  ،أو ﺣﱴ ﻟﻘﺮاءﺗﻨﺎ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﶈﺎﻳﺪة ﻟﻸﻧﺎﺟﻴﻞ  ،ﻓﻐﲎ ﻋﻦ اﻟﻘﻮل إﻧﻨﺎ ﱂ ﻧﻜﻦ ﰱ ﺣﺎﺟﺔ ﻷى
إﳒﻴﻞ ﻋﺪا اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﻟﻨﻌﺮف أن ﲦﺔ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺑﲔ اﻟﺮﺟﻠﲔ  ،وأن اﻻﻧﺘﺤﺎر دﻟﻴﻞ ﻧﺒﺎﻟﺔ ﻻ ﺧﻴﺎﻧﺔ … إﱁ  ،ﺑﻞ إن
ﺑﻼﻏﺔ وذﻛﺎء ﻣﺸﺎﻫﺪ ’ ﻳﺴﻮع اﻟﻨﺎﺻﺮى ‘ اﻟﻮﺟﻴﺰة ﺣﻮل اﻷﻣﺮ ﺗﻜﺎد ﺗﻌﺎدل إن ﱂ ﺗﻔﻖ ﻛﻞ ﻓﻴﻠﻢ اﻟﻨﺎﺷﻴﻮﻧﺎل ﭼﻴﻮﺟﺮاﰱ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺼﻨﻌﺔ -اﻧﻈﺮ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺑﺎﻷﺳﻔﻞ [ .
إذن  ،ﺑﻼ ﻣﻨﺎزع ﻳﻬﻮذا ﻫﻮ أﻛﺜﺮ اﻷﺷﻴﺎء ﺻﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﺪﻳﻨﲔ ﰱ ﻓﻴﻠﻢ زﻳﻔﲑﻳﻠﻠﻰ  .ﻟﻜﻦ ﳑﺎ ﳚﺪر اﻟﻘﻮل ﺑﻪ ﻫﻨﺎ  ،إن ﻣﺜﻞ
ﻫﺬﻩ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ اﳉﺮأة ﱂ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﻟﻈﺎﻫﺮة ﻳﺴﻮع  ،ﺑﻞ ﺗﺸﻌﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﻛﻞ
اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ اﳍﺎﺋﻠﺔ اﻟﱴ ﺗﺸﺎرك ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻧﺘﻮﱏ ﺑﲑﺟﻴﺲ وﻛﺎﺗﺒﺔ ﲤﺜﻴﻠﻴﺎت اﻟﺸﺎﺷﺔ اﳌﺨﻀﺮﻣﺔ ﺳﻮﺳﻮ ﺳﻴﺘﺸﻰ دا أﻣﺎﻳﻜﻮ
وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺮاﻧﻜﻮ زﻳﻔﲑﻳﻠﻠﻰ  .اﳌﺆﻛﺪ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻰء أن اﻹﳒﻴﻞ اﻟﺬى ﻛﻨﺖ ﺗﻘﺮأﻩ ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪة ’ ﻳﺴﻮع اﻟﻨﺎﺻﺮى ‘  ،ﻟﻦ ﻳﻌﻮد
ﻫﻮ ﻋﻴﻨﻪ اﻹﳒﻴﻞ اﻟﺬى ﺳﺘﻘﺮأﻩ ﻣﻦ اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪا  .ﻛﻞ ﺷﻰء ﺳﻴﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺄﺗﺮﺑﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﱴ
ﺳﺘﺰﻛﻢ أﻧﻔﻚ ) ﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﻫﺬا اﻟﻔﻴﻠﻢ أﺣﺪ أﻓﻀﻞ وأﻫﻢ إﻧﺘﺎﺟﺎت ﻃﺎرق ﺑﻦ ﻋﻤﺎر (  ،ﺣﱴ اﻟﺘﺤﻄﻢ -اﳉﺰﺋﻰ ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ -ﻷﺳﻄﻮرة اﳌﺴﻴﺢ  ،ﺣﱴ اﻟﺼﻠﻴﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ وﺟﻮد ﻟﻪ  ،إﳕﺎ ﳎﺮد ﻋﺎرﺿﺔ ﺗﺮﻓﻊ إﱃ ﺣﺎﺋﻂ ﻛﺒﲑ ﺷﺒﻜﻰ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ
ﻗﻮاﺋﻢ وﻋﻮارض ﺧﺸﺒﻴﺔ داﺋﻤﺔ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﳊﺒﺎل ! ﻟﻮ أن ﻛﻞ إﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻨﺪ رﺳﻢ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻳﻬﻮذا
ﻟﻜﻔﻠﺖ وﺣﺪﻫﺎ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻓﻴﻠﻤﺎ أﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﻪ أﻧﻪ ﻋﻈﻴﻢ  ،ﻟﻜﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﻛﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت إﳒﺎزات  ،ﻣﻦ ﻣﺮﱘ اﻟﻄﻔﻠﺔ-اﻷم
ﻣﺮورا ﺑﺎﳌﻌﻤﺪان اﳌﻬﻮس -اﻷﺷﻌﺚ ﺣﱴ اﻟﺒﻨﻄﻰ اﻟﻀﺠﺮ-اﻟﺴﺄم ) وأﻃﻨﺎن اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻮء ﻢ ’ ﻳﺴﻮع اﻟﻨﺎﺻﺮى ‘ ﻫﻢ
ﻣﺘﻌﺔ ﰱ ﺣﺪ ذا ﺎ ﻻ ﺗﻄﺎق ﻷى إﻧﺴﺎن  ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻔﻴﻠﻢ أو أى ﺷﻰء آﺧﺮ ( .
ﻧﻌﻢ  ،اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻳﻘﺪم ﻫﺮاء اﳌﻌﺠﺰات  ،ﻟﻜﻦ اﳌﺬﻫﻞ أﻧﻪ ﻗﺮب اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﺴﻜﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺠﺄة دﻟﻮ ﻣﺎء ﺑﺎرد ﻳﻜﺎد ﻳﻄﻔﺌﻬﺎ
ﲨﻴﻌﺎ  .إﻧﻪ ﻗﺼﺔ اﻷﻋﻤﻰ اﳌﺰﻳﻒ اﻟﺬى ﺷﻔﺎﻩ ﻳﺴﻮع ﰱ اﳍﻴﻜﻞ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﳊﻈﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﺟﻨﻮﻧﻪ وﺻﺐ ﺟﺎﻣﺎت ﻏﻀﺒﻪ وأﻳﻀﺎ أول
ذرﻳﻌﺔ ﺑﻨﻴﺖ ﻓﻮﻗﻬﺎ ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﱴ أﻓﻀﺖ ﻹﻋﺪاﻣﻪ ) ﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ ﺳﻨﺨﻮض ﰱ أن أﺣﺪ أﺳﺒﺎب ﺳﻮء اﻟﻄﺎﻟﻊ واﳌﺘﺎﻋﺐ
اﻟﻜﺜﲑة اﻟﱴ ﺣﺪﺛﺖ ﻟﻴﺴﻮع ﰱ أﺳﺒﻮﻋﻪ اﻷﺧﲑ اﻷورﺷﻠﻴﻤﻰ أن ’ ﺷﻐﻞ اﻷوﻧﻄﺔ ‘ اﻟﺬى ﻛﺎن ﳜﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺎن اﻟﺮﻳﻒ ﻻ
ﻳﺼﻠﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻟﺴﻜﺎن اﳌﺪن  ،وﻻ ﻧﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷوﻧﻄﺔ اﳌﻌﺠﺰات ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ اﻟﺘﺴﺎﳏﻴﺔ اﻟﺴﺎذﺟﺔ ﻛﻜﻞ (  .ﻧﻘﻮل إن
ﻣﺸﻬﺪا واﺣﺪا ﺑﺬر ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻮك ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻰ ﻷن ﺗﻌﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﰱ ﻛﻞ ﻗﺼﺺ اﳌﻌﺠﺰات ) أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أن ﰱ اﳌﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ
ﺳﻮف ﲡﺪ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﻀﻄﺮا ﻷن ﺗﻘﺮأ ﻣﺮﺗﲔ ﻋﺒﺎرة اﻹﳒﻴﻞ أن ﻳﺴﻮﻋﺎ اﳌﻄﺮود ﱂ ﳚﺮ ﻣﻌﺠﺰة ﰱ إﺣﺪى اﻟﻘﺮى ﻷ ﻢ ﻛﺎﻧﻮا
ﻗﻠﻴﻠﻰ اﻹﳝﺎن ! ﻓﺎﻹﳝﺎن -أو ﺑﻜﻠﻤﺔ أﺻﺮح اﻟﻌﻤﻰ -ﻫﻮ اﺳﻢ اﻟﻠﻌﺒﺔ وراء ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﻌﺠﺰات ﻋﱪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ! (  .ﺑﻠﻰ ،
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ﻣﺸﻬﺪ واﺣﺪ ﺑﺬر ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻮك ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻰ ﻷن ﲣﺮج ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻴﻠﻢ وﻛﻠﻚ ﺛﻘﺔ أن ﻷﻣﻨﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ وأ ﺎ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻮﺟﻮد
ﻗﻮاﻧﲔ أﻳﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻮﻗﻬﺎ  ،وﻣﺎ ﻳﻜﻔﻰ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻷول ﺧﻄﻮة ﰱ رؤﻳﺔ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﻣﺸﻮار اﳌﻌﺠﺰات اﻷﺳﻄﻮرى اﳌﺰﻋﻮم
ﻟﻴﺴﻮع اﳌﻠﻘﺐ ﺑﺎﳌﺴﻴﺢ ! ﺣﱴ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻛﻔﻼش ﺑﺎك ﳌﻮﻗﻒ ﻳﻔﻬﻢ أﻧﻪ ﻛﺎن اﻟﻮداع اﻷﺧﲑ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻠﺐ  ،ﺣﻴﺚ ﻻ أﺛﺮ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻣﲑ ﰱ راﺣﱴ ﻳﺴﻮع ﻓﻴﻪ ! ﺣﱴ ﻋﻼﻗﺔ اﺠﻤﻟﺪﻟﻴﺔ اﳉﺴﺪﻳﺔ ﺑﻴﺴﻮع وأ ﺎ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﲑﻩ ’ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ‘  ،وﺑﺄ ﺎ
اﳌﻬﻨﺪس اﻷول واﳌﺆﺳﺴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻴﺴﻮﻋﻴﺔ اﻷوﱃ ﻗﺒﻞ أن ﳛﺮﻓﻬﺎ اﻟﺒﺎﻗﻮن ﻟﺘﺼﺒﺢ ’ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ‘ -وﻛﻠﻬﺎ أﻣﻮر ﺳﻨﻔﻴﺾ ﻓﻴﻬﺎ
أﳝﺎ إﻓﺎﺿﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ  ،وﺑﺄ ﺎ -ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ وﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﺪة اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺮﻋﺎع اﻟﺮﻋﺪﻳﺪﻳﻦ -ﻣﻦ أﺧﺬت
اﳉﺜﻤﺎن  ،ﻓﻘﺪ ﺗﺮك اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﺒﺎب ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﲨﻴﻌﺎ  ،وﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﺷﻴﺌﺎ واﺣﺪا ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻔﻴﻬﺎ ﺑﻞ ﺑﺎﻷﺣﺮى ﻫﻮ ﳛﻴﻞ ﻛﻞ
ﻟﺒﻴﺐ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت  ] .ﻟﻴﺲ أﺧﺬ اﳉﺜﻤﺎن ﺳﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮورة  ،وﻟﻴﺲ ﺪف اﻟﱰوﻳﺞ ﻷﻟﻮﻫﻴﺔ اﳌﺴﻴﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ،
ﻓﺎﺠﻤﻟﺪﻟﻴﺔ اﻟﺮاﺋﻌﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﲝﺎل ﻣﻦ ﺻﻨﺎع ﻫﺬﻩ اﻷﻛﺬوﺑﺔ  ،ذﻟﻚ أن ﻓﻴﻠﻢ ’ اﻟﻘﱪ اﳌﻔﻘﻮد ﻟﻴﺴﻮع ‘ ﻗﺪ أﺳﻘﻂ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ
اﻷﺿﻮاء ﻫﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا  ،ﻣﻨﻬﺎ أﻧﻪ ﳎﺮد واﺟﺐ اﻟﺰوﺟﺔ اﳌﻌﺘﺎد ﺟﺪا ﲡﺎﻩ ﺟﺜﻤﺎن زوﺟﻬﺎ -اﻧﻈﺮ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺑﺎﻷﺳﻔﻞ [ .
ﻋﺎﻣﺔ  ’ ،ﻳﺴﻮع اﻟﻨﺎﺻﺮى ‘ ﻻ ﻳﺒﺬل ﺟﻬﺪا ﺧﺎﺻﺎ ﰱ ﻃﺮح ﻧﻈﺮﻳﺎت ﳏﺪدة  ،ﻓﻘﻂ ﻫﻮ اﳊﺮص ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ اﻷﻣﻮر ﺗﺒﺪو
ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ وواﻗﻌﻴﺔ ﻳﺪﻣﺮ ﰱ ﻋﻤﻖ وﺻﻤﺖ ﻓﻜﺮة اﻹﳝﺎن واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳌﺸﻴﻨﺔ  .ﻫﻮ ﻓﻘﻂ ﻳﻀﻌﻚ ﰱ ﻗﻠﺐ اﻟﺼﻮرة وﻳﺴﻬﻞ
ﻋﻠﻴﻚ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻛﻴﻒ ﺟﺮت اﻟﻘﺼﺔ ودﻗﺎﺋﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ  ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﱰك ﻟﻚ اﻟﻄﺮﻳﻖ رﺣﺒﺔ ﻛﻴﻒ ﺗﻔﺴﺮﻫﺎ ﲟﻌﺮﻓﺘﻚ
ﺗﻔﺴﲑا ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺎ ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻻ ﺧﺮاﻓﺔ وﻻ ﻣﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﺎء ﻓﻴﻪ  .أﺧﲑا ﻓﺈن ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﻌﲎ ﺷﻴﺌﺎ  .ﻫﻢ ﻳﻌﺮﺿﻮن ﻫﺬا اﻟﻔﻴﻠﻢ
اﻟﺬى ﻳﻘﻮض ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺣﺜﻴﺚ ﺟﺬور اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ وﻳﺒﻴﻌﻮﻧﻪ داﺧﻞ أﺳﻮارﻫﻢ  ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳜﺮﺟﻮن ﻓﻴﻠﻢ اﻹﻏﺮاء اﻷﺧﲑ ﳋﺎرج اﻷﺳﻮار
وﻳﺮﲨﻮﻧﻪ  ،ﻟﻜﻦ ﻣﺎذا ﺗﻘﻮل ﰱ ﻏﺒﺎء أﺻﺤﺎب اﻷدﻳﺎن اﻷزﱃ اﻷﺑﺪى ؟ ﻳﺎ أﺑﺘﺎﻩ اﻏﻔﺮ ﳍﻢ ﻷ ﻢ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﻣﺎذا ﻳﻔﻌﻠﻮن -ﻻ
أﺷﻚ أن ﺳﻜﻮرﺳﻴﺰى ﻇﻞ ﻳﺼﻠﻰ ﻫﻜﺬا !
ﳚﺪر اﻟﺬﻛﺮ أن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﺟﺬور ﻫﺬﻩ اﻟﺮؤﻳﺔ ’ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ‘ ﻟﻘﺼﺔ ﻳﺴﻮع  ،واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ اﳋﺸﻦ واﳋﻠﻔﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ …إﱁ  ،ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ وﺟﺪت ﺑﻮادرﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم واﺣﺪ ﰱ ﻓﻴﻠﻢ روﺑﲑﺗﻮ روﺳﻴﻠﻠﻴﲎ ﺑﻌﻨﻮان ’ اﳌﺴﻴﺎ ‘ ) اﳌﺴﻴﺢ (
 ، ١٩٧٦اﻟﺬى ﻛﺎن ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﺠﺰات وﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺎﻗﺾ اﻟﻌﻘﻞ  ،وﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﻛﺎن آﺧﺮ أﻓﻼم ﻫﺬا اﳌﻮﺟﻪ اﻹﻳﻄﺎﱃ
اﻟﻜﺒﲑ  .ﳚﺪر ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻛﺬﻟﻚ أن اﻟﺰﻣﻦ اﻷﺻﻠﻰ ﻟﻔﻴﻠﻢ زﻳﻔﲑﻳﻠﻠﻰ اﻟﱪﻳﻄﺎﱏ-اﻹﻳﻄﺎﱃ ﰱ اﻟﺘﻠﻴﭭﺰﻳﻮن ﻛﺎن ﺣﻮاﱃ  ٢٠٠دﻗﻴﻘﺔ ،
ﰒ ﻣﺪ ﻣﻦ ﻟﻴﻠﺘﲔ إﱃ أرﺑﻊ وأﺻﺒﺢ  ٣٨٣دﻗﻴﻘﺔ  ،وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﻧﺘﺸﺮت ﻋﺪة ﻧﺴﺦ وﺳﻴﻄﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ  .وأﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﳛﺬف رﻗﺼﺔ
ﺳﺎﻟﻮﻣﻰ ) إﻳﺰاﺑﻴﻞ ﻣﻴﺴﱰﻳﺰ ( اﻟﱴ ﻻ ﲢﺒﻬﺎ ﻋﺎدة اﻷوﺳﺎط اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ) وﻃﺒﻌﺎ أﺣﺒﺘﻬﺎ أﻓﻼم ﺳﻴﺴﻴﻞ ﰉ  .دو ﻣﻴﻞ وﻧﻴﻜﻮﻻس
راى اﳌﻌﻨﻮﻧﺔ ’ ﻣﻠﻚ اﳌﻠﻮك ‘  ١٩٢٧و ١٩٦١ﺑﺎﻟﱰﺗﻴﺐ  .واﻷﺧﲑ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮ أول ﻓﻴﻠﻢ إﻃﻼﻗﺎ ﺷﺎﻫﺪﺗﻪ ﰱ ﻃﻔﻮﻟﱴ أﻧﺎ
ﺷﺨﺼﻴﺎ  ،وﻣﺎ ﺑﻘﻰ ﰱ ذاﻛﺮﺗﻰ ﻫﻮ ﻓﻘﻂ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﻗﺼﺔ ! ( .
أﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺳﻜﻮرﺳﻴﺰى وﻛﺎﺗﺒﻪ ﺷﺮﻳﺪر  ،ﻓﺒﺎﳌﺜﻞ ﻛﺎن ﻛﻞ أﺗﺒﺎع ﻳﺴﻮع  ،ﻋﺪا اﻷﺳﺨﺮﻳﻮﻃﻰ  ،رﻋﺎﻋﺎ ﻓﻌﻼ ) ﺑﻄﺮس  ،اﻟﺬراع
اﻷﳝﻦ ﻟﻨﱮ اﻟﺴﻤﺎﺣﺔ  ،وﺣﱴ ﻣﻊ وﺟﻮد ﺳﻨﺪ ﻣﺎ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﰱ ﻟﻮﻗﺎ  ، ٧ﻛﺎن أﺣﺪ راﲨﻰ اﺠﻤﻟﺪﻟﻴﺔ —ﺗﺼﻮر ! ( .
ﻟﻜﻦ اﻷﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ’ اﳋﻴﺎﻧﺔ ‘ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻳﺴﻮع ﻧﻔﺴﻪ  .ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﳋﻄﺔ  ،ﺧﻄﺔ إﻋﻼن ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺴﻴﺤﺎ ،
وﻣﻮاﺟﻬﺔ زﻋﻤﺎء اﻟﻜﻬﻨﺔ ﺑﺎﻟﺰﻋﺎﻣﺔ اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة  ،وﻣﻦ ﰒ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺼﲑ ’ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ‘ اﻻﺧﺘﻴﺎرى ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻗﺪرا أﺗﺘﻪ ﺑﻪ
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اﻟﻨﺒﻮءات  .اﻟﻔﻴﻠﻢ ﳚﻌﻞ اﻟﺬﻫﺎب ﻷورﺷﻠﻴﻢ أﺷﺒﻪ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﺤﺎرﻳﺔ ﻏﲑ ﳏﺴﻮﺑﺔ ﺳﻠﻔﺎ  ،ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﳎﺮد إﺣﺴﺎﺳﻪ ﺑﻨﺒﻮءة ﻓﺤﻮاﻫﺎ
أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ وأن ﻳﻘﺘﻞ  .ﻫﺬﻩ واﺣﺪة ﻣﻦ اﳊﺎﻻت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﱴ ﺗﺘﻤﺎس ﻣﻊ ﻣﺎ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﻣﻦ ﺪﻳﺪات ﻳﺴﻮع ) اﻟﺮﻣﺰ
اﻷﻛﱪ ﻟﻠﺘﺴﺎﻣﺢ ﰱ اﻟﺘﺎرﻳﺦ (  ،ﺪﻳﺪاﺗﻪ اﻟﺮﻫﻴﺒﺔ  ،واﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﳊﺪ ﻣﺎ  ،ﰱ ﻣﱴ  ، ٢٤ﺑﺎﻟﻮﻳﻞ واﻟﺜﺒﻮر ﻟﻜﻞ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  ،ﻫﺬا إذا ﻣﺎ
أﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻠﻪ ﰱ اﻷﻳﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ) ﻟﻮﻗﺎ  ٢٣ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻼﻣﺢ أﺧﺮى -ﻻ ﺗﻘﻞ ﻗﻮة وﻻ دﻣﻮﻳﺔ وإن ﳐﺘﺼﺮة -ﻟﻠﻮﺛﺘﻪ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
اﻟﻔﺠﺎﺋﻴﺔ ﻫﺬﻩ  ،ﰱ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ اﻟﱴ ﻳﻨﻬﻴﻬﺎ ﻳﺴﻮع ﺑﻘﻮﻟﻪ إن أﺗﺒﺎﻋﻪ ﺳﻴﺄﺗﻮن ﺑﻜﻞ اﻟﻌﺎﱂ ﲢﺖ ﻗﺪﻣﻴﻪ وﻳﺬﲝﻮ ﻢ ﻗﺪاﻣﻪ ( .
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ﻫﻮل اﻟﺼﺪﻣﺔ ﻛﺎن ﻫﺎﺋﻼ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻜﺎﻫﻦ اﻟﺮﻳﻔﻰ اﻟﺼﻮﻓﻰ اﻟﺒﺴﻴﻂ  ،وﺗﺴﺎرع اﻷﺣﺪاث أﺻﺒﺢ
ﻳﻔﻮق أﻓﻘﻪ اﻟﻔﻜﺮى اﻟﺒﺴﻴﻂ وﻗﺪراﺗﻪ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب وﻓﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ  .ﺗﺨﻴﻞ واﻋﻈﺎ رﻳﻔﻴﺎ
ﻳﺄﺗﻰ ﻷول ﻣﺮة ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ  ،ﻣﻌﺘﻘﺪا أﻧﻪ ﺳﻴﺮى اﻟﻘﺪاﺳﺔ اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﺮﻫﺎ ﻓﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ  ،ذﻟﻚ أﻧﻪ ﺳﻴﺪﺧﻞ
ﻫﻴﻜﻞ اﷲ ﺷﺨﺼﻴﺎ  ،ﻓﺈذا ﺑﻪ ﻳﻜﺘﺸﻒ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ إﻻ ’ ﻣﻐﺎرة ﻟﺼﻮص ‘  .ﺗﺨﻴﻞ واﻋﻈﺎ رﻳﻔﻴﺎ ﻟﻢ
ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺳﻮى اﻟﺘﺒﺸﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻣﺢ  ،ﻳﺮى ﻓﺠﺄة -ﺑﻌﻴﻨﻴﻪ وﻟﻴﺲ ﺑﻤﺠﺮد ﺳﻤﺎع اﻟﻘﺼﺺ -روﻣﺎ
ﺑﺠﺒﺮوﺗﻬﺎ اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻣﺠﺴﺪة ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺘﺤﻢ اﻷﺑﺼﺎر  ،وﻳﺮى اﻟﺪم ﻛﺤﻘﻴﻘﺔ رﺧﻴﺼﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض ،
وﻳﺮى اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﻗﻌﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ  ،وﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮد ﻓﻜﺮة ﻛﺎن ﻳﺤﺎول ﻳﻬﻮذا دﺳﻬﺎ ﻓﻰ
أذﻧﻪ وﻳﻠﻔﻈﻬﺎ ﻫﻮ ﺑﻌﺒﺎراﺗﻪ اﻟﺴﺎذﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﺪ اﻷﻳﻤﻦ واﻷﻳﺴﺮ .
ﺗﺨﻴﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺮﻳﻔﻰ ﻣﺤﺪود اﻷﻓﻖ اﻟﺬى ﺣﻘﻖ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ
ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻬﻮاﻣﺶ  ،وﻫﻮ ﻳﺴﺄل ﻧﻔﺴﻪ  ،ﻫﻞ ﻻ ﺗﺰال ﻫﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﺳﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  ،أم أن ﻫﻨﺎك ﻣﺆﺳﺴﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﻋﺘﻴﺪة ﻟﻦ ﺗﺸﺘﺮى ﻛﻼﻣﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﺧﺒﺮت
ﻣﻦ أﻣﺜﺎﻟﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ  ،وﺳﻮف ﺗﻔﺘﻚ ﺑﻪ ﻓﺘﻜﺎ ﻣﺒﺮﻣﺎ  .ﺗﺨﻴﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﻟﺮﻳﻔﻰ ﻣﺤﺪود اﻷﻓﻖ وﻗﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺠﺄة ﺿﻐﻮط ﺗﺎﺑﻌﻪ اﻟﻤﺜﻘﻒ اﻟﺬى اﺳﺘﺪرﺟﻪ
ﻷورﺷﻠﻴﻢ أو ﺿﻐﻮط اﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ أﻣﺜﺎل ﺑﺎراﺑﺎس أو رﺑﻤﺎ ﺿﻐﻮط ﺑﻘﻴﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ أﻧﻔﺴﻬﻢ ،
ﻛﻠﻬﺎ ﻛﻰ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺘﻪ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﺗﻠﻚ ﻟﻔﻌﻞ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻳﺨﺪم أﻣﺘﻪ ) اﻟﺘﻰ ﻃﺒﻌﺎ ﻻ ﺗﻔﻬﻢ أﻧﻬﺎ ﻗﻤﺎﻣﺔ
ﺑﺸﺮﻳﺔ إذا ﻣﺎ ﻗﻮرﻧﺖ ﺑﺮوﻣﺎ ﺑﺈﻣﭙﺮاﻃﻮرﻳﺘﻬﺎ وﺣﻀﺎرﺗﻬﺎ وﺛﻮرﺗﻬﺎ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻌﺘﻴﺪة اﻟﺘﻠﻴﺪة  ،إﻧﻤﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ
ﺷﻌﺐ اﻟﺮب اﻟﻤﺨﺘﺎر (  .ﺗﺨﻴﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺮﻳﻔﻰ ﻣﺤﺪود اﻷﻓﻖ
ﺣﻴﻦ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ أن ﻳﻬﺠﺮ ﻟﻸﺑﺪ ﺷﻴﻮﻋﻴﺘﻪ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ اﻟﻴﻮﺗﻮﭘﻴﺔ اﻟﺴﺎذﺟﺔ  ،اﻟﺸﻰء اﻟﻮﺣﻴﺪ ﺑﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ
ﻛﻞ ﻣﺠﺪﻩ وﻧﺠﺎﺣﺎﺗﻪ  ،وﻳﺼﺒﺢ ﻣﻠﻜﺎ ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻮزراء وﻳﺪﻳﺮ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻻ ﺗﻌﺮف اﻟﺪﻳﻦ
وﻻ ﺗﻌﺮف أﻻﻋﻴﺐ اﻟﺴﺤﺮة  ،ﻓﻴﺘﺪﺑﺮ ﻃﻌﺎم ﺷﻌﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺪﺑﺮا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ وﻟﻴﺲ ﺑﺄﻟﻌﺎب اﻟﺤﻮاة اﻟﺒﺮﻳﺌﺔ
اﻟﺘﻰ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻣﺎرﺳﻪ ﻫﻮ وأﺗﺒﺎﻋﻪ ﺗﺤﺖ اﺳﻢ اﻟﻤﻌﺠﺰات ﻟﻤﺠﺮد إﻗﻨﺎع اﻟﺒﺴﻄﺎء ﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﻷرﻳﺎف
ﺑﺄﻓﻜﺎرﻩ .
ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻣﻔﺮا أﻣﺎﻣﻪ إﻻ ﺗﻮزﻳﻊ أﻗﺴﻰ اﻟﻨﺒﻮءات ﻋﻦ اﻟﺨﺮاب اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻷورﺷﻠﻴﻢ واﻟﻬﻼك اﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻷﻣﺔ اﻟﻴﻬﻮد  ،ﻫﺆﻻء وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻰ ﻓﺎق ﻓﺴﻘﻬﻢ ﻛﻞ ﺧﻴﺎﻻﺗﻪ ﻛﺮﻳﻔﻰ ﺑﺴﻴﻂ  .ﻻ ﻧﻠﻮﻣﻪ إن ﺗﺨﻴﻞ أﻧﻬﺎ
ﻛﻠﻬﺎ ﺳﻮف ﺗﺬﺑﺢ ﻳﻮﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻗﺪﻣﻴﻪ اﻹﻟﻬﻴﺘﻴﻦ  .وﺣﻘﺎ  ،إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻫﻮ واﻗﻊ اﻟﺒﺸﺮ واﻟﺤﻴﺎة ،
ﻓﻼ ﻧﻠﻮﻣﻪ ﺣﺘﻰ إن اﻋﺘﻘﺪ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺒﺮﻳﺌﺔ إﻟﻬﺎ  .ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬا وذاك أﺗﺘﻪ ﻟﻮﺛﺔ اﻟﺠﻨﻮن  ،ﺗﺮك وﻇﻴﻔﺔ
اﻟﻤﺼﻠﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻟﺘﻰ دأب ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،وﺗﺤﻮل ﻧﺒﻴﺎ ﻳﻜﻴﻞ اﻟﻨﺒﻮءات اﻟﻤﺮﻋﺒﺔ ذات اﻟﻴﻤﻴﻦ وذات
اﻟﻴﺴﺎر ﻣﺠﺎﻧﺎ وﺑﻼ روﻳﺔ أو ﻫﻮادة  .ﻻ ﺷﻚ أن اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻘﺪ أﻋﺼﺎﺑﻪ ﻫﻨﺎ  ’ ،ﺳﺨﻨﺖ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ‘ ﻓﻰ
دﻣﺎﻏﻪ  ،ﻓﻨﺴﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ  ،ﻟﺤﻈﺔ أن أدرك أن اﻷﻣﻮر ﻫﻨﺎ ﻓﻰ أورﺷﻠﻴﻢ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻠﻒ ﻓﻤﺎ
ﻛﺒﻴﺮا ﻣﺜﻠﻪ ﺣﻴﺎﺗﻪ  ،وﻃﺒﻌﺎ ﻻ ﻧﻠﻮﻣﻪ  .أﺧﻴﺮا  ،ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﻄﻮﻓﺎن اﻟﺼﺎﻋﻖ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث  ،ﻛﺎن
رد ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻴﻖ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻫﻮ —ﺻﺪق أو ﻻ ﺗﺼﺪق  :اﻟﺼﻤﺖ اﻟﻤﻄﺒﻖ ! وأﻳﻀﺎ :
ﻻ ﻧﻠﻮﻣﻪ !

ﻫﻮل اﻟﺼﺪﻣﺔ ﻛﺎن ﻫﺎﺋﻼ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻜﺎﻫﻦ اﻟﺮﻳﻔﻰ اﻟﺼﻮﰱ اﻟﺒﺴﻴﻂ  ،وﺗﺴﺎرع اﻷﺣﺪاث أﺻﺒﺢ ﻳﻔﻮق أﻓﻘﻪ اﻟﻔﻜﺮى
اﻟﺒﺴﻴﻂ وﻗﺪراﺗﻪ اﳌﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب وﻓﻬﻢ اﻟﻌﺎﱂ  .ﲣﻴﻞ واﻋﻈﺎ رﻳﻔﻴﺎ ﻳﺄﺗﻰ ﻷول ﻣﺮة ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ  ،ﻣﻌﺘﻘﺪا أﻧﻪ ﺳﲑى
اﻟﻘﺪاﺳﺔ اﻟﱴ ﱂ ﻳﺮﻫﺎ ﰱ ﺣﻴﺎﺗﻪ  ،ذﻟﻚ أﻧﻪ ﺳﻴﺪﺧﻞ ﻫﻴﻜﻞ اﷲ ﺷﺨﺼﻴﺎ  ،ﻓﺈذا ﺑﻪ ﻳﻜﺘﺸﻒ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ إﻻ ’ ﻣﻐﺎرة
ﻟﺼﻮص ‘  .ﲣﻴﻞ واﻋﻈﺎ رﻳﻔﻴﺎ ﱂ ﻳﻔﻌﻞ ﰱ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺳﻮى اﻟﺘﺒﺸﲑ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻣﺢ  ،ﻳﺮى ﻓﺠﺄة -ﺑﻌﻴﻨﻴﻪ وﻟﻴﺲ ﲟﺠﺮد ﲰﺎع اﻟﻘﺼﺺ-
٢٢٤

روﻣﺎ ﲜﱪو ﺎ اﳍﺎﺋﻞ ﳎﺴﺪة ﲟﺎ ﻳﻘﺘﺤﻢ اﻷﺑﺼﺎر  ،وﻳﺮى اﻟﺪم ﻛﺤﻘﻴﻘﺔ رﺧﻴﺼﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض  ،وﻳﺮى اﳊﺮﻛﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ
اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﻗﻌﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ  ،وﻟﻴﺴﺖ ﳎﺮد ﻓﻜﺮة ﻛﺎن ﳛﺎول ﻳﻬﻮذا دﺳﻬﺎ ﰱ أذﻧﻪ وﻳﻠﻔﻈﻬﺎ ﻫﻮ ﺑﻌﺒﺎراﺗﻪ اﻟﺴﺎذﺟﺔ ﻋﻦ اﳋﺪ اﻷﳝﻦ
واﻷﻳﺴﺮ .
ﲣﻴﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺮﻳﻔﻰ ﳏﺪود اﻷﻓﻖ اﻟﺬى ﺣﻘﻖ ﲨﺎﻫﲑﻳﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺑﲔ ﺳﻜﺎن اﳍﻮاﻣﺶ ،
وﻫﻮ ﻳﺴﺄل ﻧﻔﺴﻪ  ،ﻫﻞ ﻻ ﺗﺰال ﻫﺬﻩ اﳉﻤﺎﻫﲑﻳﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﺳﺎرﻳﺔ اﳌﻔﻌﻮل ﰱ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  ،أم أن ﻫﻨﺎك ﻣﺆﺳﺴﺔ دﻳﻨﻴﺔ
ﻋﺘﻴﺪة ﻟﻦ ﺗﺸﱰى ﻛﻼﻣﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﺧﱪت ﻣﻦ أﻣﺜﺎﻟﻪ اﻟﻜﺜﲑﻳﻦ  ،وﺳﻮف ﺗﻔﺘﻚ ﺑﻪ ﻓﺘﻜﺎ ﻣﱪﻣﺎ  .ﲣﻴﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺮﻳﻔﻰ ﳏﺪود اﻷﻓﻖ وﻗﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺠﺄة ﺿﻐﻮط ﺗﺎﺑﻌﻪ اﳌﺜﻘﻒ اﻟﺬى اﺳﺘﺪرﺟﻪ ﻷورﺷﻠﻴﻢ أو ﺿﻐﻮط
اﻟﻨﺎﺷﻄﲔ اﳌﺴﻠﺤﲔ أﻣﺜﺎل ﺑﺎراﺑﺎس أو رﲟﺎ ﺿﻐﻮط ﺑﻘﻴﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ أﻧﻔﺴﻬﻢ  ،ﻛﻠﻬﺎ ﻛﻰ ﻳﱰﺟﻢ ﲨﺎﻫﲑﻳﺘﻪ اﳍﺎﺋﻠﺔ ﺗﻠﻚ ﻟﻔﻌﻞ
ﺳﻴﺎﺳﻰ ﳜﺪم أﻣﺘﻪ ) اﻟﱴ ﻃﺒﻌﺎ ﻻ ﺗﻔﻬﻢ أ ﺎ ﻗﻤﺎﻣﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ إذا ﻣﺎ ﻗﻮرﻧﺖ ﺑﺮوﻣﺎ ﺑﺈﻣﭙﺮاﻃﻮرﻳﺘﻬﺎ وﺣﻀﺎر ﺎ وﺛﻮر ﺎ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻌﺘﻴﺪة
اﻟﺘﻠﻴﺪة  ،إﳕﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪ أ ﺎ ﺷﻌﺐ اﻟﺮب اﳌﺨﺘﺎر (  .ﲣﻴﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺮﻳﻔﻰ ﳏﺪود اﻷﻓﻖ ﺣﲔ
ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ أن ﻳﻬﺠﺮ ﻟﻸﺑﺪ ﺷﻴﻮﻋﻴﺘﻪ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ اﻟﻴﻮﺗﻮﭘﻴﺔ اﻟﺴﺎذﺟﺔ  ،اﻟﺸﻰء اﻟﻮﺣﻴﺪ ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﳎﺪﻩ وﳒﺎﺣﺎﺗﻪ  ،وﻳﺼﺒﺢ
ﻣﻠﻜﺎ ﻳﻌﲔ اﻟﻮزراء وﻳﺪﻳﺮ ﳑﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻻ ﺗﻌﺮف اﻟﺪﻳﻦ وﻻ ﺗﻌﺮف أﻻﻋﻴﺐ اﻟﺴﺤﺮة  ،ﻓﻴﺘﺪﺑﺮ ﻃﻌﺎم ﺷﻌﺐ ﻛﺎﻣﻞ
ﺗﺪﺑﺮا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ وﻟﻴﺲ ﺑﺄﻟﻌﺎب اﳊﻮاة اﻟﱪﻳﺌﺔ اﻟﱴ ﻃﺎﳌﺎ ﻣﺎرﺳﻪ ﻫﻮ وأﺗﺒﺎﻋﻪ ﲢﺖ اﺳﻢ اﳌﻌﺠﺰات ﺠﻤﻟﺮد إﻗﻨﺎع اﻟﺒﺴﻄﺎء ﰱ ﺗﻠﻚ
اﻷرﻳﺎف ﺑﺄﻓﻜﺎرﻩ .
ﱂ ﳚﺪ ﻣﻔﺮا أﻣﺎﻣﻪ إﻻ ﺗﻮزﻳﻊ أﻗﺴﻰ اﻟﻨﺒﻮءات ﻋﻦ اﳋﺮاب اﳌﻄﻠﻖ ﻷورﺷﻠﻴﻢ واﳍﻼك اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻷﻣﺔ اﻟﻴﻬﻮد  ،ﻫﺆﻻء وﺗﻠﻚ
اﻟﱴ ﻓﺎق ﻓﺴﻘﻬﻢ ﻛﻞ ﺧﻴﺎﻻﺗﻪ ﻛﺮﻳﻔﻰ ﺑﺴﻴﻂ  .ﻻ ﻧﻠﻮﻣﻪ إن ﲣﻴﻞ أ ﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺳﻮف ﺗﺬﺑﺢ ﻳﻮﻣﺎ ﲢﺖ ﻗﺪﻣﻴﻪ اﻹﳍﻴﺘﲔ  .وﺣﻘﺎ ،
إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻫﻮ واﻗﻊ اﻟﺒﺸﺮ واﳊﻴﺎة  ،ﻓﻼ ﻧﻠﻮﻣﻪ ﺣﱴ إن اﻋﺘﻘﺪ ﰱ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﱪﻳﺌﺔ إﳍﺎ  .ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬا وذاك أﺗﺘﻪ ﻟﻮﺛﺔ اﳉﻨﻮن ،
ﺗﺮك وﻇﻴﻔﺔ اﳌﺼﻠﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻟﱴ دأب ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،وﲢﻮل ﻧﺒﻴﺎ ﻳﻜﻴﻞ اﻟﻨﺒﻮءات اﳌﺮﻋﺒﺔ ذات اﻟﻴﻤﲔ وذات اﻟﻴﺴﺎر ﳎﺎﻧﺎ وﺑﻼ
روﻳﺔ أو ﻫﻮادة  .ﻻ ﺷﻚ أن اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻘﺪ أﻋﺼﺎﺑﻪ ﻫﻨﺎ  ’ ،ﺳﺨﻨﺖ اﳌﺴﺎﺋﻞ ‘ ﰱ دﻣﺎﻏﻪ  ،ﻓﻨﺴﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ  ،ﳊﻈﺔ أن
أدرك أن اﻷﻣﻮر ﻫﻨﺎ ﰱ أورﺷﻠﻴﻢ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻠﻒ ﻓﻤﺎ ﻛﺒﲑا ﻣﺜﻠﻪ ﺣﻴﺎﺗﻪ  ،وﻃﺒﻌﺎ ﻻ ﻧﻠﻮﻣﻪ  .أﺧﲑا  ،ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﻄﻮﻓﺎن
اﻟﺼﺎﻋﻖ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث  ،ﻛﺎن رد ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻴﻖ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻫﻮ —ﺻﺪق أو ﻻ ﺗﺼﺪق  :اﻟﺼﻤﺖ اﳌﻄﺒﻖ !
وأﻳﻀﺎ  :ﻻ ﻧﻠﻮﻣﻪ ! ) اﳌﺪﻫﺶ أن اﻟﻐﺮب ﻧﻔﺴﻪ ﳛﺐ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ أﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ وﺟﻬﻪ اﳌﺘﺴﺎﻣﺢ  .آﺧﺮﻫﺎ ] اﻗﺮأ
Glorious
ﻫﻨﺎ  [ http://www.nytimes.com/2004/04/04/weekinreview/04kirk.htmlﻛﺘﺎب
 Appearingﺗﺄﻟﻴﻒ  ، Tim LaHaye and Jerry B. Jenkinsواﻟﺬى ﺗﺰاﻣﻦ ﻇﻬﻮرﻩ ﺑﺎﻟﺼﺪﻓﺔ ﻣﻊ ﻛﺘﺎﺑﺘﻨﺎ ﳍﺬﻩ
اﻟﻜﻠﻤﺎت  ،واﻟﺬى ﻳﻜﺎد ﻳﻮﺣﻰ أن ﺳﻔﺮ اﻟﺮؤﻳﺎ ﻫﻮ ﻛﻞ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ! ( .
أﻣﺎ ﺷﺮﻳﺪر ﻓﻠﻢ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻛﺜﲑا  ،وﻟﻌﻠﻪ رأى أن ﻣﱴ  ٢٤ﻫﻮ ﻛﻞ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ  .ورﻏﻢ أﻧﻪ ﻳﺼﻌﺐ ﻟﻨﺎ ﺷﺮاء ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة  ،وﻧﺮى
أن ﻣﱴ  ٢٤ﻫﻮ ﻓﻘﻂ ﻣﱴ  ، ٢٤وﻧﻘﻮل إن اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻟﻴﺴﻮع ﰱ اﻷﺳﺒﻮع اﻷﺧﲑ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻫﻰ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﺣﺎﻟﺘﻪ
ﻃﻴﻠﺔ ﻋﻤﺮﻩ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،وﻧﺬﻫﺐ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ دﻻﺋﻞ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ’ اﻟﺘﺒﺸﲑ ﺑﺎﻟﻐﻀﺐ ‘ أو ﺣﱴ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
اﻟﺘﻨﺎزع ﺑﲔ اﻻﺛﻨﲔ  ،ﺑﻞ ﻛﺎن ﺑﺸﲑا ﻟﻠﺮوﺣﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻓﻌﻼ  .أو ﻧﺴﺄل ﻛﻢ ﻣﺮة ذﻫﺐ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﻜﻦ ﱂ ﳛﻄﻢ
ﻣﻮاﺋﺪ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻪ ﺳﻮى ﻫﺬﻩ اﳌﺮة  ،رﻏﻢ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﰱ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺰﻋﻢ ﺑﺄن ’ اﻹﻏﺮاء اﻷﺧﲑ ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ ‘ ﻳﻘﺪم ﻣﻦ
٢٢٥

ﺧﻼل رﺻﺪ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﳌﻀﻄﺮﺑﺔ ﻟﻴﺴﻮع ﰱ أﻳﺎﻣﻪ اﻷﺧﲑة  ،اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﱴ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ أﺣﺪاث ذﻟﻚ اﻷﺳﺒﻮع
ﻣﻌﺎ  ،وﻃﺒﻘﺎ ﳌﻨﻄﻖ ﻣﺘﺴﻖ ﻣﻮﺣﺪ  ،وﺑﺄن ﻣﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻓﺄى إﺻﺮار ﻋﻠﻰ ﺻﻮاب اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ  ،ﺳﻮف ﻳﻘﺪم ﻟﻨﺎ دﻳﻨﺎ ﻣﻠﻴﺌﺎ
ﺑﺎﻟﺜﻘﻮب  ،ﻛﻤﺎ ﻛﻞ دﻳﻦ آﺧﺮ  ،ورﲟﺎ أﺳﻮأ .
وﻏﲎ ﻋﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ إن ﺗﻠﻚ اﻻزدواﺟﻴﺔ ﺑﲔ اﻻﺳﺘﻀﻌﺎف واﻟﺘﺠﱪ ﻣﻮﺟﻮدة ﰱ ﻣﻌﻈﻢ اﻷدﻳﺎن اﳌﺴﻤﺎة ﺑﺎﻟﺪﻳﺎﻧﺎت
اﳌﺘﺠﻼة  revealedأو دﻳﺎﻧﺎت اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ  ، monotheismوﻟﻌﻞ أﺷﻬﺮﻫﺎ ذﻟﻚ اﻟﻔﺎرق اﻟﻔﺎدح وﻣﺼﺪر ﻛﻞ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺪاﻣﻰ
اﻟﺬى ﻳﺸﻬﺪﻩ ﻋﺎﳌﻨﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﰱ اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧﲑ  ،ﻣﺎ ﺑﲔ إﺳﻼم ﻣﻜﺔ وإﺳﻼم اﳌﺪﻳﻨﺔ  ،إﺳﻼم اﻟﻌﺒﻴﺪ وإﺳﻼم اﻟﺴﻠﻄﺔ  ،إﺳﻼم
ﻟﻜﻢ دﻳﻨﻜﻢ وﱃ دﻳﻦ وإﺳﻼم ﻣﺎ ﻟﻦ ﻳﻘﺒﻞ ﺳﻮاﻩ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ  ،إﺳﻼم ﱂ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺑﻌﺪ أو اﻧﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ وإﺳﻼم أﻛﻤﻠﺖ
ﻟﻜﻢ دﻳﻨﻜﻢ ﺑﺎﺣﺘﻼل ﻣﻜﺔ وﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺒﻄﺎﺷﺔ -ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ اﻧﻈﺮ ﺻﻔﺤﺔ ﺳﭙﺘﻤﱪ  .اﻟﻔﺎرق أن ﱂ ﺗﻘﺪر اﻷﻳﺎم ﻟﻴﺴﻮع أن
ﻳﻌﻴﺶ ﺑﻨﻔﺴﻪ اﻟﻄﻮر اﻟﺴﻌﻴﺪ اﻟﺜﺎﱏ ﻫﺬا  ،ﻃﻮر اﻻﻧﺘﺼﺎر واﻟﺘﻨﻜﻴﻞ واﻟﺒﻄﺶ ﲜﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس  ،واﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ اﻟﺬﻳﻦ
ﺑﻨﻮا اﻟﺪﻳﻦ ﲟﻬﺎرة ﻣﺸﻬﻮدة ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ  ،ﺑﺎدﺋﲔ ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ﺑﺪﻳﻦ ﻟﻠﻌﺒﻴﺪ  ،ﻋﻜﻔﻮا ﺑﺪأب ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ وﺗﻮﺳﻴﻌﻪ  ،إﱃ أن ﻳﺼﺒﺢ
ﺳﻠﻄﺔ وﻗﻬﺮا وﻗﻤﻌﺎ واﻧﺘﻘﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﻫﻀﻪ أو ﻳﻨﺎﻫﻀﻪ  .أﻣﺎ ﻣﺎ اﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻫﻮ ﻓﻬﻮ ﻓﻘﻂ ﺗﻠﻚ اﳊﻔﻨﺔ اﻟﺼﻐﲑة ﻣﻦ
ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻨﻘﻤﺔ واﻟﻮﻋﻴﺪ ﻫﺬﻩ  ،اﻟﱴ ﻓﺮج ﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ اﳌﻜﺒﻮﺗﺔ اﳌﻬﺰوﻣﺔ ﺣﲔ أدرك أن اﳌﻮت ﻗﺎدم ﻻ ﳏﺎﻟﺔ ﺧﻼل أﻳﺎم .
…
إن ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺼﻠﻴﺐ ﻫﻰ اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻜﺒﲑ  ،ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻤﻞ ﰱ اﻟﺬﻫﻦ اﳌﻀﻄﺮب ﻟﻠﺮﺟﻞ ﰱ اﻷﻳﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  .ﺬا
اﳌﻨﻄﻖ وﺣﺪﻩ ﳝﻜﻦ ﻣﺜﻼ ﺗﻔﺴﲑ ﻋﺒﺎرة اﻟﺼﻠﻴﺐ ’ إﳍﻰ إﳍﻰ ﳌﺎذا ﺗﺮﻛﺘﲎ ‘  ،ورﲟﺎ ﺣﺮﻓﻴﺎ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻠﻮى اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻛﺎﻧﺖ
’ إﻳﻠﻴﺎ إﻳﻠﻴﺎ ﳌﺎذا ﺗﺮﻛﺘﲎ ‘  .ذﻟﻚ اﻟﺬﻫﻦ اﳌﻀﻄﺮب وﺣﺪﻩ  ،ﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺧﺮى ’ ﻗﺪ أﳒﺰ ‘ أو
ﺣﺴﺐ اﻟﱰﲨﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ’ ﻗﺪ أﻛﻤﻞ ‘  .واﻟﺴﺆال إذا ﻛﺎن ﻫﺬا ﱂ ﻳﺰل ﻗﺒﻞ دﻗﺎﺋﻖ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻳﺒﺸﺮ ﺑﻴﻼﻃﺲ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ اﳊﻖ اﻟﻘﺪﺳﻰ
وأن اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻳﺄﺗﻰ ﻣﻦ ﻓﻮق ﻓﻘﻂ  ،وإذا ﻛﺎن ﻻ ﻳﺰال إﱃ اﻵن ﺑﻌﺪ إﳍﺎ ﻳﻮزع ﺻﻜﻮك اﻟﻐﻔﺮان ذات اﻟﻴﻤﲔ وذات اﻟﻴﺴﺎر
ﻋﻠﻰ ﳎﺮﻣﻰ اﻟﺼﻠﺒﺎن اﺠﻤﻟﺎورة  ،ﻓﺄﻳﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ أﺻﻼ ؟ وإذا ﻛﺎن ﻛﻞ ﻫﺆﻻء اﳌﺘﺠﻤﻬﺮﻳﻦ ﰱ اﳌﻮﻗﻊ ’ ﻻ ﻳﺪرون ﻣﺎذا
ﻳﻔﻌﻠﻮن ‘  ،ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻟﺸﻰء اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻋﻦ ذﻫﻨﻬﻢ ؟ ﰒ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ أى ﺷﻰء ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ذاك اﻟﺬى أﳒﺰ  ،إذا ﻛﺎن اﻟﻜﻞ ﻗﺪ
ﺗﺮﻛﻮﻩ ﳌﺼﲑ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺒﺎﺋﺴﺔ ﻫﺬا ؟
ﻻ ﻏﺮو إذن أن اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﺣﺘﺎرت ﰱ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺼﻠﻴﺐ ) اﻟﺴﺒﻊ ﻻ أﻛﺜﺮ ! ( ﻟﻘﺮون  .وأﻗﻴﻤﺖ اﺠﻤﻟﺎﻣﻊ اﳌﺴﻜﻮﻧﻴﺔ
اﻟﻮاﺣﺪ ﺗﻠﻮ اﻵﺧﺮ  ،إﱃ أن اﻫﺘﺪت  ،وﺑﻌﺪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺟﺴﻴﻤﺔ واﻧﺸﻘﺎﻗﺎت ﻣﺮﻋﺒﺔ ﻟﻴﺲ ﺿﺪ اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ ﻓﺎﻵرﻳﻮﺳﻴﺔ ﻓﻘﻂ
) اﳌﺴﻴﺤﻴﺎت اﻷوﱃ اﳋﺎم اﻷﻗﻞ ﺗﻠﻔﻴﻘﺎ (  ،ﺑﻞ ﺑﲔ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﺄﻟﻮﻫﻴﺔ ﻳﺴﻮع أﻧﻔﺴﻬﻢ  ،اﻫﺘﺪت ﳊﻠﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ ﺟﺪا
وﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ وﻣﻦ ﰒ ﻣﻄﻠﻘﺔ اﳍﺸﺎﺷﺔ  ،ﺗﻘﻮل ﺑﺄن ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻴﺴﻮع اﳌﺴﻴﺢ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎن وﻣﻦ ﰒ ﻣﺸﻴﺌﺘﺎن  ،واﺣﺪة إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
وأﺧﺮى إﳍﻴﺔ  ،ﺗﻠﺘﻘﻴﺎن أﺣﻴﺎﻧﺎ وﺗﻔﱰﻗﺎن أﺣﻴﺎﻧﺎ أﺧﺮى  ،ﻟﺘﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ ﻣﺮة وﺗﻠﻚ ﻣﺮة أﺧﺮى  .أﺿﻒ ﻃﺒﻌﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻔﺬة
اﻟﱴ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮة أﺧﺮى اﻹﻟﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺜﻼﺛﺔ آﳍﺔ  ،ﻛﻨﻮع ﻣﻦ دﻛﺘﻮر ﭼﻴﻜﻴﻞ وﻣﺴﱰ ﻫﺎﻳﺪ  ،ﻳﺘﻨﺎﺳﺦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻮاﺣﺪ إﱃ
اﻵﺧﺮ  ،ﻣﺮة ﻫﻨﺎ وﻣﺮة ﻫﻨﺎك  ،ﻟﻴﺴﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺠﻮة ﰱ اﻟﻨﺺ  ،ﻫﺬا اﻟﺬى ﺗﺘﻄﺎﺣﻦ أﺟﺰاؤﻩ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ
) ﻛﻤﺎ أى ﻧﺺ دﻳﲎ ﺳﺎﺑﻖ أو ﻻﺣﻖ ﰱ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ (  .ﰱ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺳﺘﻜﺘﺸﻒ أن ﺗﺮزﻳﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﻷواﺋﻞ ﻗﺪ ﳒﺤﻮا
ﻓﻌﻼ ﰱ ﺟﻌﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﻘﺪﺳﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ  ،وﻛﻰ ﺗﻈﻞ ﻣﻘﺪﺳﺔ  ،ﻧﻮﻋﺎ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﻄﻤﻮح ﻣﻦ اﻷﻟﻌﺎب اﻷﻛﺮوﺑﺎﺗﻴﺔ !
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اﳊﻘﻴﻘﺔ  ،وﻟﻨﻘﻠﻬﺎ ﺻﺮﳛﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻻ ﻳﻘﻮل ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﺘﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﻴﺐ  ،إﻻ
ﻋﻦ ﻛﻞ اﻟﻨﺼﻮص ﻛﻞ اﻟﻜﺘﺐ وﻛﻞ دﺟﺎل ﻣﻬﻮس دﻳﻨﻴﺎ  ،ﻣﻤﺰق ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻟﺤﻈﺔ اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ اﻟﻤﺮة  ،وﺑﻴﻦ
اﻷﻓﻼم  ،أن ﻻ ﻳﻘﻮل ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﻟﻮﻫﻠﺔ ﻛﻮﻧﻪ إﻟﻬﺎ ﻳﻐﻔﺮ ذات اﻟﻴﻤﻴﻦ وذات اﻟﻴﺴﺎر  ،أو أن
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺘﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﻴﺐ  ،ﻇﻞ ﺣﺘﻰ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻳﺘﺨﻴﻞ أن ﻳﺄﺗﻴﻪ ﻣﺜﻼ إﻳﻠﻴﺎ ﻗﺎﺋﺪا
إﻻ دﺟﺎل  impostorﻣﻬﻮس ﻟﺠﻴﺶ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﻳﺒﻴﺪ وﻳﺒﻄﺶ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﻫﻀﻮﻩ
دﻳﻨﻴﺎ  ،ﳑﺰق ﻣﺎ ﺑﲔ ﳊﻈﺔ اﳍﺰﳝﺔ وﻧﺎﻫﻀﻬﻢ وﻳﺤﺮرﻩ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺼﻠﻴﺐ  ،ﺛﻢ أﺧﻴﺮا ﺣﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺄت
أﺣﺪ ﻗﻨﻊ ﺑﺄن رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻗﺪ أﻧﺠﺰت ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎل  .ﻫﺬﻩ ﺣﺎﻟﺔ
اﳌﺮة  ،وﺑﲔ ﲤﺜﻠﻪ ﻟﻮﻫﻠﺔ ﻛﻮﻧﻪ إﳍﺎ ﻫﻼوس ﺗﻘﻤﺼﻰ أو ’ ذﻫﺎن ‘  psychosisﻛﻼﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
ﻳﻐﻔﺮ ذات اﻟﻴﻤﲔ وذات اﻟﻴﺴﺎر  ،ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺟﻴﺪا اﻟﻄﺐ اﻟﻌﻘﻠﻰ ) وﻃﺒﻌﺎ ﻳﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻳﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ( .
أو أن ﻇﻞ ﺣﱴ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻷﺧﲑة ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺒﺪو ﻋﺒﺎرات اﻟﺼﻠﻴﺐ ﺗﻠﻚ ﻛﻔﻴﻠﺔ وﺣﺪﻫﺎ
ﻳﺘﺨﻴﻞ أن ﻳﺄﺗﻴﻪ ﻣﺜﻼ إﻳﻠﻴﺎ ﻗﺎﺋﺪا ﺑﻨﻔﻰ اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ واﻟﺨﻼص  ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻫﺪم اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻣﻦ
ﳉﻴﺶ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﻳﺒﻴﺪ ﺟﺬورﻫﺎ  ،ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺪﻫﺸﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻰ اﻧﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ
وﻳﺒﻄﺶ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﻫﻀﻮﻩ ﺗﺤﺪﻳﺪا اﻟﺪﻳﻦ اﻟﭙﻮﻟﺴﻰ  .ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬى ﻋﺎش ﻳﻬﻮدﻳﺎ وﻇﻞ
وﻧﺎﻫﻀﻬﻢ وﳛﺮرﻩ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺼﻠﻴﺐ  ،ﻣﺨﻠﺼﺎ ﻟﻴﻬﻮدﻳﺘﻪ ﺣﺘﻰ آﺧﺮ أﻳﺎﻣﻪ  ،ﻛﺎن اﺧﺘﻼﻟﻪ اﻟﻌﻘﻠﻰ اﻟﺬى
ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺑﻘﺴﻮة ﻓﻰ اﻷﺳﺒﻮع اﻷﺧﻴﺮ  ،وروح اﻻﻧﺘﻘﺎم اﻟﺠﻬﻨﻤﻴﺔ
ﰒ أﺧﲑا ﺣﲔ ﱂ ﻳﺄت أﺣﺪ ﻗﻨﻊ ﺑﺄن اﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻤﺼﺘﻪ ﻓﻴﻪ  ،ﻫﻰ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻰ ﻛﻞ
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻗﺪ أﳒﺰت ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ  ،ﻋﻠﻰ أﻧﻪ رﺑﻤﺎ ﺗﺨﻴﻞ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻮﺟﻴﺰة ﺟﺪا ﻣﻦ
ﺣﺎل .
ﻋﻤﺮﻩ  ،أﻧﻪ اﻟﻤﺴﻴﺢ !
ﻫﺬﻩ ﺣﺎﻟﺔ ﻫﻼوس ﺗﻘﻤﺼﻰ أو
’ ذﻫﺎن ‘  psychosisﻛﻼﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺟﻴﺪا اﻟﻄﺐ اﻟﻌﻘﻠﻰ ) وﻃﺒﻌﺎ ﻳﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻳﻌﺎﳉﻬﺎ  .ﻫﻰ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ
ﻋﻤﻮم اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﳌﺘﺪﻳﻨﲔ واﻟﺴﺬج واﳌﺘﻄﲑﻳﻦ ﺑﺎﳌﺲ اﻟﺸﻴﻄﺎﱏ أو ﻣﺮاودة -أو ’ ﳐﺎواة ‘ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ -روح أﺧﺮى
ﻟﻠﺠﺴﺪ  .وﻫﻰ ﺗﺸﻴﻊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺄﺧﺬ اﳋﺮاﻓﺔ ﺑﺎﺠﻤﻟﺘﻤﻊ  ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﻟﻨﺎ اﻵن  ،أو ﻟﺪرﺟﺔ أن ﺷﻜﻠﺖ ﻣﺜﻼ أﻏﻠﺐ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﱴ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻰ ’ ﲟﻌﺠﺰات ‘ ﻳﺴﻮع ( .
ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ اﻷوﱃ ﺗﺒﺪو ﻋﺒﺎرات اﻟﺼﻠﻴﺐ ﺗﻠﻚ ﻛﻔﻴﻠﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﺑﻨﻔﻰ اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ واﳋﻼص  ،وﻣﻦ ﰒ ﻫﺪم اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻣﻦ
ﺟﺬورﻫﺎ  ،ﻟﻜﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﳌﺪﻫﺸﺔ أ ﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﱴ اﻧﺒﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲢﺪﻳﺪا اﻟﺪﻳﻦ اﻟﭙﻮﻟﺴﻰ  .ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬى ﻋﺎش ﻳﻬﻮدﻳﺎ وﻇﻞ
ﳐﻠﺼﺎ ﻟﻴﻬﻮدﻳﺘﻪ ﺣﱴ آﺧﺮ أﻳﺎﻣﻪ  ،ﻛﺎن اﺧﺘﻼﻟﻪ اﻟﻌﻘﻠﻰ اﻟﺬى ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺑﻘﺴﻮة ﰱ اﻷﺳﺒﻮع اﻷﺧﲑ  ،وروح اﻻﻧﺘﻘﺎم اﳉﻬﻨﻤﻴﺔ
اﳌﻔﺎﺟﺌﺔ اﻟﱴ ﺗﻘﻤﺼﺘﻪ ﻓﻴﻪ  ،ﻫﻰ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﰱ ﻛﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ  ،ﻋﻠﻰ أﻧﻪ رﲟﺎ ﲣﻴﻞ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻔﱰة اﻟﻮﺟﻴﺰة ﺟﺪا ﻣﻦ
ﻋﻤﺮﻩ  ،أﻧﻪ اﳌﺴﻴﺢ !
اﳌﺮﺟﺢ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻟﻠﺴﺎﻋﺎت اﻷﺧﲑة ﻣﻦ ﺣﻴﺎة ﻳﺴﻮع  ،ﻗﺪ ﻻ ﻳﻌﺠﺐ ﻣﻴﻞ ﺟﻴﺒﺴﻮن ﻛﺜﲑا !
…
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?Only the Last Week, Why

اﻟﺴﺆال اﻟﻜﺒﲑ ﰱ ’ ﺣﺮﻗﺔ اﳌﺴﻴﺢ ‘  ،أو ﺣﱴ ﰱ ’ اﻹﻏﺮاء اﻷﺧﲑ ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ ‘  ،ﳌﺎذا ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺒﻮع
اﻷﺧﲑ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻷﺧﲑة  ،وﺑﺘﺤﺪﻳﺪ أﻛﺜﺮ ﳌﺎذا ﻋﻮل ﺳﻜﻮرﺳﻴﺰى ﻛﺜﲑا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺸﲑ ﺑﺎﻟﺪم  ،ﻓﺠﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﺣﻴﺎة
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻴﺴﻮع ؟ اﳊﻘﻴﻘﺔ أﻧﻨﺎ ﻻ ﳕﻠﻚ إﺟﺎﺑﺔ ﺷﺎﻓﻴﺔ  ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻣﻀﻄﺮون ﻟﻠﺨﻮض ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺎﳌﺎ اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﻴﺲ ﳌﻘﺎل اﻟﻴﻮم -واﻟﺬى
ﻓﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ أﭼﻨﺪﺗﻨﺎ ﻓﺮﺿﺎ ﻣﻴﻞ ﺟﻴﺒﺴﻮن -ﻫﻮ ﻛﻴﻒ ﳚﺐ أن ﺗﺼﻨﻊ اﻷﻓﻼم ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ .

٢٢٨

ﰱ رأﻳﻨﺎ اﳌﺘﻮاﺿﻊ ﻧﻘﻮل إن ﺎﻓﺖ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻰ ﻻ
ﻳﺄﺗﻰ ﻣﻦ ﺟﻨﻮن ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﰱ أﺳﺒﻮﻋﻪ اﻷﺧﲑ أو ﲣﻴﻠﻪ أﻧﻪ
اﳌﺴﻴﺢ اﳌﻨﺘﻘﻢ أو ﻣﺎ إﱃ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ  ،إﳕﺎ ﻳﻜﻤﻦ ﰱ ﺷﻰء
آﺧﺮ أﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘﺎ وﲡﺬرا واﻣﺘﺪادا  :ﺗﺒﺸﲑﻩ ﺑﺎﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺔ  .إﻧﻨﺎ
ﻫﻨﺎ ﺑﺼﺪد ﺻﺮاع ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻤﻮﻣﲔ ﻛﺎﻣﻠﲔ ﻟﻠﺪﻳﻦ  .دﻳﻦ
ﺷﺮﻗﻰ اﺳﺘﺒﺼﺎرى اﺳﺘﺒﻄﺎﱏ  insightfulﻻ ﻳﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ  ،ودﻳﻦ ﺷﺮق-أوﺳﻄﻰ ﻋﻘﺎﺋﺪى ﺷﺮﻳﻌﻰ
ﺗﻮﺣﻴﺪى ﻧﺼﻮﺻﻰ ﻗﺎﻃﻊ وﺟﺎزم و ﺎﺋﻰ .
ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺣﺪث وﻻ ﺣﺮج ﻋﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ
ﺑﺎﻷﻧﺎﺟﻴﻞ اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ  . Gnostic Gospelsاﻟﱴ ﻛﺎﻧﺖ
ﻫﻰ اﻟﻀﺤﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﻋﻠﻰ ﻣﺬﺑﺢ ﺗﺮزﻳﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ وﻣﻘﺼﺎ ﻢ
اﻟﻀﺨﻤﺔ  .ﻋﺎﻣﺔ ﺗﱰﺟﻢ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﲔ إﱃ اﳌﻌﺮﻓﻴﲔ أو
ﺷﺪﻳﺪى اﳊﻜﻤﺔ  ،ورﲟﺎ اﻟﺴﺒﺐ أن ﻧﻔﻴﻬﺎ agnostic
ﻳﱰﺟﻢ ﺑﺪورﻩ إﱃ اﻟﻼ أدرﻳﺔ  .ﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﺷﺌﻨﺎ اﻟﺪﻗﺔ ﻛﻠﻤﺔ
اﺳﺘﺒﺼﺎر  ، insightورﲟﺎ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺿﻴﻖ اﺳﺘﺒﻄﺎن self-
 ، insightﻫﻰ اﻟﱰﲨﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،ﻷ ﺎ -أى اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ -ﻻ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ ’ ﻣﻌﺮﰱ ‘ أى ﻋﻠﻤﻰ وﻣﻮﺿﻮﻋﻰ  ،إﳕﺎ
ﺗﺪور أﺳﺎﺳﺎ ﺣﻮل ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ
) اﻹﻟﻪ (  ،ﻋﱪ اﺳﺘﻘﺮاء اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺪاﺧﻞ ﻧﻔﺴﻪ  .إذن ﻫﻰ
اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ اﻟﻼ أدرﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﻷ ﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ  ،إﳕﺎ
ﻷ ﺎ أﻛﺜﺮ ’ ﺳﻌﻴﺎ ‘ ﰱ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ  ،وﺗﻘﻮل إن ﻫﺬا
ﳑﻜﻦ  ،وﻗﺪ ﳛﺪث  ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﻫﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ ،
ﰱ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة  ،ﻟﻌﻞ أﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﱴ ﺗﺴﻤﻰ ﰱ
ﻣﻴﺜﻮﻟﻮﭼﻴﺎت اﻟﺸﺮق ﺑﺎﻟﻨﲑﭬﺎﻧﺎ .
ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻋﺎم اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﻮن ﻛﺎﻧﻮا ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻓﻼﺳﻔﺔ
ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﲔ وﺟﺪوا ﰱ ﻳﺴﻮع ﺷﺨﺼﺎ ﻛﺎرﻳﺰﻣﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪا وأﺻﻴﻼ ،
وﻣﻦ ﰒ ﲤﺜﻠﻮا ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﻛﻔﻠﺴﻔﺔ  ،وﺣﺎوﻟﻮا إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ
Keep Your Doubt in Faith:
!Direct to You from the Upper Egypt
ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻟﻴﻮﻧﺎن وﻛﻜﻞ أﻳﻀﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻋﺮف ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﰱ
اﻟﺸﺮق  ،ودﳎﻬﺎ أو ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻣﻌﺎ ﰱ ﻇﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﳉﺪﻳﺪة  ،اﻟﱴ رأوﻫﺎ ﻗﻮﻳﺔ ﺟﺪا ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻳﺴﻮع
اﻟﻨﺎﺻﺮى ﻫﺬا  ،إﻣﺎﻣﻬﻢ ﻛﺒﲑﻫﻢ وﻛﺒﲑا ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ -أو ﻟﻮ ﺷﺌﺖ -ﻟﻠﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ .
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ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ دﻳﺎﻧﺎت ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﻴﺪ  ،ﺗﻘﻊ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺟﺰار  ،وﻻ ﻧﻘﻮل ﺗﺮزى ﻷن
اﻟﺒﻮذﻳﺔ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ ﻓﻰ أﻋﺎﻟﻰ اﻟﺠﺒﺎل اﻟﺸﺎﻫﻘﺔ  ،ﻋﻠﻴﻚ أﻧﺖ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪا ﰱ اﻟﻮاﻗﻊ ،
أن ﺗﻜﺎﻓﺢ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﺪ  ،وﻻ ﺗﻔﺮض ﻫﻰ دﻋﺎﺗﻬﺎ ﺟﺰار اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﻷﻛﱪ واﻷول ،
وﻣﺒﺸﺮﻳﻬﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﻳﻼﺣﻘﻮﻧﻚ ﻛﻤﺎ ﻣﻨﺪوﺑﻰ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت  .ﺑﻞ رﺑﻤﺎ اﻟﺬى ﺳﻔﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺼﻮص ﻋﻠﻰ
اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮاﻗﻰ ﻫﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻜﺲ-اﻟﺪﻋﻮى  ،أى اﻟﻄﺎرد ﻟﻠﺒﺸﺮ  ،ﻣﺬﺑﺢ اﻟﺪﻳﻦ اﳉﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻰ
أى أن اذﻫﺒﻮا ﻟﺘﻜﻮﻧﻮا ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪﻩ ﻟﻜﻢ أﻻ
ﺑﺎﻟﻘﺪﻳﺲ إﻳﺮﻳﻨﺎوس
Saint
ﺗﺮﺟﻌﻮا ﻟﻨﺎ أﺑﺪا  ،وﻫﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻰ ﺻﻜﺖ وﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﺼﺮ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ أو آﺧﺮ  ،أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﺾ  . Irenaeusﰱ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱏ
اﻟﻔﺮﻋﻮن ﻣﻨﺢ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺠﺪﻩ ﻟﻠﻜﻬﻨﺔ  ،ورﻓﻀﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت ﻟﻠﻘﺮن اﻟﺜﺎﱏ ﻟﻠﺤﻘﺒﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ،
اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﺷﻄﺐ ﻫﺬا اﻷﺳﻘﻒ اﺑﻦ آﺳﻴﺎ
وﻃﻌﺎم اﻟﻜﻬﻨﺔ .
اﻟﺼﻐﺮى  ،ﺷﻄﺐ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﺣﻔﻨﺔ
ﻛﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﻘﺪﻳﺲ ﻟﻠﺼﻤﺖ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﻟﻌﻜﺲ  ١٨٠ﻣﻦ اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ  ،ﻣﺜﻞ إﳒﻴﻞ ﺗﻮﻣﺎ
درﺟﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ إﻟﻪ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻠﺰج ﻏﺎوى اﻟﺸﻬﺮة وﺻﻨﻊ  Gospel of Thomasوإﳒﻴﻞ
اﻟﺠﻠﺒﺔ ﺣﻮل ﻧﻔﺴﻪ  ،واﻟﺬى ﻳﺼﻤﻢ ﻛﻠﻤﺎ ﻋﻦ ﻟﻪ اﻟﻤﺰاج ﻋﻠﻰ
ﻓﻴﻠﻴﭙﺲ Gospel of Philip
ﺗﺠﻠﻴﺔ  revealﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﺒﺸﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻮﺣﻰ ،
وﻋﺸﺮات ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ
وﻳﻘﺼﻒ ﻫﺆﻻء اﻟﺒﺆﺳﺎء ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺄﻧﺒﻴﺎﺋﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﺿﻮن
ﺣﻴﻮاﺗﻬﻢ وﻳﻨﻐﺼﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﻼﻣﻬﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻰ  .وﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮات واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﳌﺸﺎﻫﲑ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﳌﺴﻴﺢ ،
اﻟﺘﻰ ﻳﻌﻄﻰ ﻓﻴﻬﺎ أﻧﺒﻴﺎءﻩ ﻋﻄﻠﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﺘﻔﻰ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﻤﺘﻌﺔ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﲨﻴﻌﺎ ﻣﻦ ﺟﻌﻠﻪ ﻋﺪوا
ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻫﺆﻻء اﻟﺒﺸﺮ ﺑﻤﻴﻜﺮوﻓﻮﻧﺎﺗﻪ ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﺰﻋﻴﻖ ﻓﻰ ﻛﻞ ﺷﺎرع أﻛﱪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺈﳒﻴﻞ
وزﻗﺎق ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﺆﻻء ﻳﺤﺎوﻟﻮن اﻟﻬﺮب ﻣﻨﻪ وﻣﻦ ﻫﺮاوات ﺟﻼدﻳﻪ اﳊﻘﻴﻘﺔ . Gospel of Truth
ﻛﺎﻟﺠﺮذان اﻟﻤﺬﻋﻮرة ! … ﻓﻰ اﻟﻮاﻗﻊ ﻷن ﻛﻠﻨﺎ آﻟﻬﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻜﺮ ﻧﻌﺘﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﳍﺮﻃﻘﺔ  ،وﺗﺒﲎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺼﺮى اﻟﻐﻨﻮﺻﻰ  ،ﻓﻼ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺨﻄﻴﺌﺔ أى ﺷﺎﻏﻞ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ أى
ﻧﻄﺎق واﺳﻊ  ،وﺑﻨﺠﺎح ﺑﺪا أﻧﻪ
ﻧﻮع  .اﻟﺨﻄﻴﺌﺔ ﻫﺎﺟﺲ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ -وﻟﻠﺼﺪارة ﻣﻨﻬﻢ ﻗﻄﺎع
اﻟﻄﺮق اﻟﺼﺤﺮاوﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﺬات ﺑﻌﺪ أن ﺑﺪأت ﺗﺘﺴﻠﻞ ﻟﻬﻢ ﻓﻜﺮة ﻣﻄﻠﻖ  ،ﺣﺮﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ اﳌﻌﻤﻮرة .
اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺣﻴﺎة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت  ،ﻓﺎﺧﺘﺮﻋﻮا ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ وﻓﻌﻼ ﰎ اﻟﻘﻀﺎء ﺎﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﻄﻴﺌﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﻔﺪاء اﻟﻌﺒﻴﻄﺔ اﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﻨﻄﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻞ ’ اﳍﺮﻃﻘﺎت ‘ ﻛﻤﺎ ﻋﻨﻮ ﺎ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﻪ
ﻃﻔﻞ ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻚ ﺑﻌﻘﻞ إﻟﻪ  .ﻧﻌﻢ  ،ﻷﻧﻨﺎ آﻟﻬﺔ ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﻌﺮف اﻟﺮﺋﻴﺲ ’ ﺿﺪ اﳍﺮﻃﻘﺎت ‘ ﳓﻮ ﺳﻨﺔ
ﺷﻴﺌﺎ اﺳﻤﻪ اﻟﺨﻄﻴﺌﺔ  .رﺑﻤﺎ ﻧﻌﺮف ﺷﻴﺌﺎ اﺳﻤﻪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﻟﺨﻄﺄ  ١٨٠ ،ح  .ش  .ﻗﺎل إﻳﺮﻳﻨﺎوس
وﻫﻮ ﻻ ﻳﺰﻋﺠﻨﺎ  ،ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻧﻔﺮح ﻟﻪ  ،ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﻧﻨﻀﺞ
ﻛﻠﻤﺘﻪ وأﻧﻔﺬﻫﺎ ﻓﻌﻼ  ١٨ﻗﺮﻧﺎ
ﻧﺮﺗﻔﻊ وﻧﻤﺘﻠﻰء !
ﻛﺎﻣﻠﺔ  ،إﱃ أن ﻛﺎن ﻟﺮﺟﻞ ﺻﻌﻴﺪى
داﻛﻦ اﻟﺒﺸﺮة اﲰﻪ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎن رأى آﺧﺮ  .ﳏﻤﺪ ﻣﺜﻞ إﻳﺮﻳﻨﺎوس رﺟﻞ ذو ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﻨﻴﺪة  .ﰱ دﻳﺴﻴﻤﱪ ، ١٩٤٥
وﻛﺎن ﺑﻌﺪ ﻗﺪ ﲡﺎوز رﻳﻌﺎن اﻟﺸﺒﺎب ﺑﻘﻠﻴﻞ  ،ﻛﺎن ﺑﺼﺪد اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺜﺄر ﳌﻘﺘﻞ أﺑﻴﻪ  .ﻛﺎن ﳜﺮج ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺘﻪ وﻳﻘﻀﻰ ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﻮﻗﺖ ﰱ اﳉﺒﻞ  .ﰱ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﻛﺎن ﳛﻔﺮ ﲝﺜﺎ ﻋﻦ ﲰﺎد ﻟﻸرض  ،ﻓﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ إﻧﺎء ﻓﺨﺎرى ﺿﺨﻢ ﻣﻐﻠﻖ ﺑﺈﺣﻜﺎم  .ﺧﺸﻰ
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ﰱ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻪ أﺣﺪ اﳉﺎن  ،ﻟﻜﻦ إﻏﺮاء اﻟﺬﻫﺐ ﻛﺎن أﻗﻮى  .وﺟﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﺎﺋﻼ ﻣﻦ اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﻘﺪﳝﺔ  ،اﺿﻄﺮ
ﻟﺪﻓﻨﻬﺎ ﰱ ﺣﻄﺐ اﻟﺒﻴﺖ  ،وﺣﺮﻗﺖ ﻣﻨﻬﺎ زوﺟﺘﻪ ﻣﺎ ﺣﺮﻗﺖ  .وﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻰ ﻟﻠﱰﻛﻴﺰ ﻓﻴﻤﺎ
ﳝﻜﻨﻪ اﻻﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﻬﺎ  .ﰱ إﺣﺪى اﻟﻔﱰات ﻣﺎ ﺑﲔ ﻫﺮﺑﻪ ﺷﺒﻪ اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪة  ،دﻋﺎﻩ اﻟﻔﻀﻮل ﻷﺧﺬ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻜﺎﻫﻦ
اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﻤﺺ ﺑﺎﺳﻴﻠﻴﻮس ﻋﺒﺪ اﳌﺴﻴﺢ  ،وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺎﻷﻣﺮ وﺻﺎدر ﺎ ووﺿﻌﺘﻬﺎ ﰱ اﳌﺘﺤﻒ اﻟﻘﺒﻄﻰ ﰱ
اﻟﻘﺎﻫﺮة  .وﻛﺬﻟﻚ ﰎ ﺮﻳﺐ اﻟﺒﻌﺾ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺨﺎرج ﻟﺒﻴﻌﻪ  ،ﺣﻴﺚ أﺛﺎرت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻓﻀﻮل اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻓﺘﻘﺎﻃﺮوا إﱃ
اﻟﻘﺎﻫﺮة  ،وﺑﻘﻴﺔ اﻟﻘﺼﺔ اﳌﺴﻤﺎة ﻣﻜﺘﺒﺔ ﳒﻊ ﲪﺎدى ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ  ،وإن ﱂ ﲢﻆ ﺑﺸﻬﺮة ﻗﺼﺔ ﻣﻮازﻳﺔ ﰱ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﻮات
ﲰﻴﺖ ﲟﻠﻔﻮﻓﺎت ) ﳐﻄﻮﻃﺎت ( اﻟﺒﺤﺮ اﳌﻴﺖ  ،اﻟﱴ ﺣﻮﺻﺮت ﺑﺎﻟﺴﺮﻳﺔ ﺣﱴ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت  ،ﺣﻴﺚ اﺗﻀﺢ أ ﺎ أﻗﻞ أﳘﻴﺔ
ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻛﻨﺰ ﻋﻢ أﺑﻮ أﲪﺪ  ،اﻟﺬى اﻧﺘﻬﺖ ﻗﺼﺘﻪ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﲑ  ،ﺎﻳﺔ ﺳﻌﻴﺪة ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎم ﻣﻦ ﻗﺎﺗﻞ أﺑﻴﻪ وأﻛﻞ ﻗﻠﺒﻪ ﻧﻴﺌﺎ .
ﻫﺬﻩ اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت أﺛﺒﺘﺖ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ أن إﻳﺮﻳﻨﺎوس ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﻖ  .ﱂ ﻳﻜﻦ ﳛﺎرب ﻃﻮاﺣﲔ ﻫﻮاء  ،ﺑﻞ ﻫﻰ ﻓﻌﻼ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ
ﺿﺨﻤﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ واﻟﻨﺼﻮص اﻷﺧﺮى ﻳﻬﻮدﻳﺔ وﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ﻣﺒﻜﺮة  ،ﻋﺪدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﱂ ﲢﺮﻗﻪ أم
أﲪﺪ ﻫﻮ  ٥٢ﻛﺘﺎﺑﺎ  .ﻟﻜﻦ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻹﻳﺮﻳﻨﺎوس أن اﻟﻨﺎس ﻋﺮﻓﺖ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻘﻞ ﻛﻞ ﺷﻰء  ،ﻛﺎن ﳚﺘﺰئ اﻷﻣﻮر  ،وأن
ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻨﻄﻘﻬﺎ اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ وﺣﺠﻴﺘﻬﺎ اﳌﺬﻫﻠﺔ  ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ أﻗﺪم ﻣﻦ أﻧﺎﺟﻴﻞ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺔ
اﳌﻌﺘﻤﺪة  .ذﻟﻚ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ وﻫﺬا اﻹدﻫﺎش ﻳﻨﺒﻊ ﻣﻦ أ ﺎ أﻛﺜﺮ ﲤﺎﺳﻜﺎ ﰱ روﺣﺎﻧﻴﺘﻬﺎ ﺑﻜﺜﲑ ﳑﺎ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﻋﻦ ﻳﺴﻮع اﻟﺮﲰﻰ  .ﻫﻨﺎ
ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻛﻼم ﻳﺴﻮع اﻟﺮوﺣﺎﱏ اﻟﺬى ﻣﺮرﺗﻪ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻟﻨﺎ  ،ﻣﻌﲎ أﻗﻮى ﺑﻜﺜﲑ  ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ وأن ﻣﺎ ﲰﺤﺖ ﺑﻪ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻟﻨﺎ
ﻣﻨﻪ  ،ﻫﻮ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﱴ ﲤﻴﻞ ﻟﻺﻧﺸﺎﺋﻴﺔ وﻳﺴﻬﻞ ﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ  ،أو ﺑﻜﻠﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻦ أﰉ ﻃﺎﻟﺐ
’ ﲪﺎﻟﺔ أوﺟﻪ ‘  .ﻣﺜﺎل ﳍﺎ ﻋﺒﺎرة ﻳﺴﻮع اﻟﺸﻬﲑة ﺟﺪا ’ ﻣﺎذا ﻟﻮ رﺑﺢ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺎﱂ ﻛﻠﻪ وﺧﺴﺮ ﻧﻔﺴﻪ ‘  ،أو اﻟﻜﻼم ﻋﻦ
’ ﻟﻴﻜﻦ ﺟﺴﺪك ﻛﻠﻪ ﻣﻨﲑا ‘  ،أو ﺣﱴ ذﻟﻚ اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻮى اﻟﻐﺎﻣﺾ ﳌﺎ أﲰﺘﻪ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻘﺪس .
ﻫﺬﻩ ﻻ ﺗﻘﺎرن ﲟﺎ ﻫﻮ ﰱ اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ  .ﻣﺜﻼ ﳓﻦ ﻧﻌﺮف أن ﻳﺴﻮع ﻏﻔﺮ ’ ﻟﻠﺰاﻧﻴﺔ ‘ ﻗﺎﺋﻼ ’ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻨﻜﻢ ﺑﻼ
ﺧﻄﻴﺌﺔ ﻓﻠﲑﲨﻬﺎ ﲝﺠﺮ ‘  ،وﻧﺮى ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ذاﺋﻌﺔ اﻟﺼﻴﺖ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ روﺣﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﳉﻮﻫﺮ وﻧﻘﺎء اﻟﻘﻠﺐ …إﱁ  .اﳊﻘﻴﻘﺔ أ ﺎ
ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﱴ ﺗﺒﺪو ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ روﺣﺎﻧﻴﺔ  ،ﻓﻴﺴﻮع ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ ﱂ ﻳﻌﺮف أﺻﻼ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﻴﺌﺔ واﻟﺘﻮﺑﺔ sin
 and repentanceﻫﺬﻩ  ،ﺑﻞ ﻛﺎن ﻛﻞ ﻛﻼﻣﻪ داﺋﻤﺎ أﺑﺪا ﻋﻦ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ أﺧﺮى ﻫﻰ اﻟﻮﻫﻢ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ illusion and
 ) ! enlightenmentﺟﻮﻫﺮ اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ أن اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺪﻧﻴﻮى ﺷﺮﻳﺮ ﺑﻄﺒﻌﻪ  ،ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ إﻟﻪ ﺷﺮﻳﺮ ﻫﻮ ﻳﻬﻮﻩ  ،إﻟﻪ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ،
أو ﲟﺼﻄﻠﺤﺎ ﻢ ﻋﺎﱂ وﻫﻢ  illusionأو إﺟﻬﺎض  . abortionأﻣﺎ اﻹﻟﻪ اﳊﻘﻴﻘﻰ ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﺑﺸﺨﺺ وﻻ ﻟﻪ ﺑﺎﺳﻢ  .ﻫﻮ
ﻛﻴﺎن ﺑﻌﻴﺪ ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﺪرك  ،ﻳﻨﺘﻤﻰ ﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻨﻮر اﻟﱴ ﻻ ﺗﻄﺎل أو اﻟـ  ، pleromaوﻫﻮ ﺻﻤﺖ ﻣﻨﻴﻊ ﻧﺎﺋﻰ  ،وﻣﻦ ﻫﺬﻩ
وﺗﻠﻚ ﻓﺈن أﺣﺪا ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺮاﻩ وﻻ ﻳﺴﻤﻌﻪ أﺣﺪ إﻻ ﺑﺈﺻﻐﺎء ﻣﺬﻫﻞ  .ﻫﺬا ﻳﻔﺴﺮ ﳌﺎذا  ،وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ دﻳﺎﻧﺎت ﻣﺎ
ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﻴﺪ  ،ﺗﻘﻊ ﻣﻌﺎﺑﺪ اﻟﺒﻮذﻳﺔ وﻣﺎ ﺷﺎ ﻬﺎ ﰱ أﻋﺎﱃ اﳉﺒﺎل اﻟﺸﺎﻫﻘﺔ  ،ﻋﻠﻴﻚ أﻧﺖ أن ﺗﻜﺎﻓﺢ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﺪ ،
وﻻ ﺗﻔﺮض ﻫﻰ دﻋﺎ ﺎ وﻣﺒﺸﺮﻳﻬﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﻳﻼﺣﻘﻮﻧﻚ ﻛﻤﺎ ﻣﻨﺪوﰉ اﳌﺒﻴﻌﺎت  .ﺑﻞ رﺑﻤﺎ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮاﻗﻰ ﻫﻮ اﻟﺪﻳﻦ
ﻋﻜﺲ-اﻟﺪﻋﻮى  ،أى اﻟﻄﺎرد ﻟﻠﺒﺸﺮ  ،أى أن اذﻫﺒﻮا ﻟﺘﻜﻮﻧﻮا ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪﻩ ﻟﻜﻢ أﻻ ﺗﺮﺟﻌﻮا ﻟﻨﺎ
أﺑﺪا  ،وﻫﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻰ ﺻﻜﺖ وﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﺮ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ أو آﺧﺮ  ،أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﺾ
٢٣١

اﻟﻔﺮﻋﻮن ﻣﻨﺢ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺠﺪﻩ ﻟﻠﻜﻬﻨﺔ  ،ورﻓﻀﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺳﻠﻄﺔ وﻃﻌﺎم اﻟﻜﻬﻨﺔ .

ﻛﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﻘﺪﻳﺲ ﻟﻠﺼﻤﺖ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﻟﻌﻜﺲ  ١٨٠درﺟﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ إﻟﻪ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻠﺰج ﻏﺎوى اﻟﺸﻬﺮة وﺻﻨﻊ
اﳉﻠﺒﺔ ﺣﻮل ﻧﻔﺴﻪ  ،واﻟﺬى ﻳﺼﻤﻢ ﻛﻠﻤﺎ ﻋﻦ ﻟﻪ اﳌﺰاج ﻋﻠﻰ ﲡﻠﻴﺔ  revealﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﺒﺸﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻮﺣﻰ ،
وﻳﻘﺼﻒ ﻫﺆﻻء اﻟﺒﺆﺳﺎء ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺄﻧﺒﻴﺎﺋﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﺿﻮن ﺣﻴﻮا ﻢ وﻳﻨﻐﺼﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﻼﻣﻬﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻰ  .وﰱ اﻟﻔﱰات
اﻟﱴ ﻳﻌﻄﻰ ﻓﻴﻬﺎ أﻧﺒﻴﺎءﻩ ﻋﻄﻠﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﺘﻔﻰ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻨﻬﻢ ﲟﺘﻌﺔ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻫﺆﻻء اﻟﺒﺸﺮ ﲟﻴﻜﺮوﻓﻮﻧﺎﺗﻪ ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﺰﻋﻴﻖ ﰱ ﻛﻞ ﺷﺎرع
وزﻗﺎق ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﺆﻻء ﳛﺎوﻟﻮن اﳍﺮب ﻣﻨﻪ وﻣﻦ ﻫﺮاوات ﺟﻼدﻳﻪ ﻛﺎﳉﺮذان اﳌﺬﻋﻮرة ! … ﻓﻰ اﻟﻮاﻗﻊ ﻷن ﻛﻠﻨﺎ آﻟﻬﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻜﺮ
اﻟﻤﺼﺮى اﻟﻐﻨﻮﺻﻰ  ،ﻓﻼ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺨﻄﻴﺌﺔ أى ﺷﺎﻏﻞ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ أى ﻧﻮع  .اﻟﺨﻄﻴﺌﺔ ﻫﺎﺟﺲ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ -وﻟﻠﺼﺪارة ﻣﻨﻬﻢ
ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺮق اﻟﺼﺤﺮاوﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﺬات ﺑﻌﺪ أن ﺑﺪأت ﺗﺘﺴﻠﻞ ﻟﻬﻢ ﻓﻜﺮة اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺣﻴﺎة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت  ،ﻓﺎﺧﺘﺮﻋﻮا
ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ اﻟﺨﻄﻴﺌﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﻔﺪاء اﻟﻌﺒﻴﻄﺔ اﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﻨﻄﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻞ ﻃﻔﻞ ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻚ ﺑﻌﻘﻞ إﻟﻪ  .ﻧﻌﻢ  ،ﻷﻧﻨﺎ آﻟﻬﺔ
ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﻌﺮف ﺷﻴﺌﺎ اﺳﻤﻪ اﻟﺨﻄﻴﺌﺔ  .رﺑﻤﺎ ﻧﻌﺮف ﺷﻴﺌﺎ اﺳﻤﻪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﻟﺨﻄﺄ  ،وﻫﻮ ﻻ ﻳﺰﻋﺠﻨﺎ  ،ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻧﻔﺮح
ﻟﻪ  ،ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﻧﻨﻀﺞ ﻧﺮﺗﻔﻊ وﻧﻤﺘﻠﻰء ! ( .
ﺣﱴ ﻛﻠﻤﺔ ’ ﻃﻮﰉ ﻷﻧﻘﻴﺎء اﻟﻘﻠﺐ ﻷ ﻢ ﻳﻌﺎﻳﻨﻮن اﻟﺮب ‘ ) أﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﰱ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى ﺑﺎﻟﻨﲑﭬﺎﻧﺎ ؟ أﻟﻴﺲ ﺿﺪ
ﻓﻜﺮة اﻟﻮﺣﻰ واﻟﺮﺳﺎﻻت واﳌﺮﺳﻠﲔ ؟ (  ،ﺗﺘﻀﺎءل أﻣﺎم إﺣﺪى ﻧﻈﲑا ﺎ ﰱ اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ  ،ﻛﻘﻮل ﻳﺴﻮع ﰱ إﳒﻴﻞ ﺗﻮﻣﺎ
ﻣﺜﻼ  ،ﺑﺼﻴﺎﻏﺎت ﺑﻌﻴﺪة ﺟﺪا ﰱ ﺣﺴﻤﻬﺎ اﻟﻔﻠﺴﻔﻰ اﻟﺼﻮﰱ ’ اﺧﺮج ﻣﺎ ﺑﺪاﺧﻠﻚ  ،ﻣﺎ ﺑﺪاﺧﻠﻚ ﺳﻮف ﳜﻠﺼﻚ  .ﻻ ﲣﺮج
ﻣﺎ ﺑﺪاﺧﻠﻚ  ،ﻣﺎ ﺑﺪاﺧﻠﻚ ﺳﻮف ﻳﺪﻣﺮك ‘  ،أو ﺑﺎﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ :
If you bring forth what is within you, what you bring forth will save you. If you do not
bring forth what is within you, what you do not bring forth will destroy you.

ﻟﻮ ﻋﺎد ﻳﺴﻮع ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮم ﻟﺮأى اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻳﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﺻﺎﻋﻘﺔ  ،أو ﻛﺄن ﺑﻮذا أو
أو أى ﻣﻦ اﻷدﻳﺎن اﻟﺜﻼث اﻟﻤﺴﻤﺎة ﻛﻮﻧﻔﻮﺷﻴﻮس ﻫﻮ اﳌﺘﺤﺪث  .وﻫﻰ ﻓﻌﻼ ﺟﻌﻠﺖ
ﺑﺎﻟﻤﺘﺠﻼة  ،ﻫﻰ آﺧﺮ ﺷﻰء ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﺘﻨﻘﻪ  .اﻷﻛﺎدﳝﻴﲔ ﻳﻌﻴﺪون ﻗﺮاءة أﺷﻴﺎء ﻛﺜﲑة  ،ﻣﻨﻬﺎ أن ذﻫﺒﻮا
ﻳﻌﺘﻨﻖ اﻟﺒﻮذﻳﺔ رﺑﻤﺎ  ،اﻟﻬﻨﺪوﺳﻴﺔ رﺑﻤﺎ  ،ﻷن إﳒﻴﻞ ﺗﻮﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻮ اﻷﺳﺎس اﻟﺬى ﻗﺮأﻩ آﺑﺎء اﻟﺒﻮذﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻧﻔﻮﺷﻴﻮﺳﻴﺔ رﺑﻤﺎ  ،ﻟﻜﻦ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻫﺬا اﻷواﺋﻞ  ،ﺟﻠﺒﻮﻩ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ -اﻟﱴ ﻣﻦ
’ اﻟﻤﺴﻴﺢ ‘ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎ  ،ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ !
اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻛﺜﺮة ﺗﺮددﻫﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ -وﻣﻨﻪ ﺻﺎﻏﻮا ﻋﻘﻴﺪ ﻢ  .إن
ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺒﺎس اﳌﺬﻛﻮر ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻋﺒﺎرة ﻣﺎﻟﻮﻓﺔ ﺟﺪا ﰱ ﻓﻴﻠﻢ ﻟﱪووس ﻟﲕ  ،وﻫﻮ ﳜﺮج ﻟﻠﺠﺒﻞ ) ﻳﺼﻮم  ٤٠ﻳﻮﻣﺎ و٤٠
ﻟﻴﻠﺔ ! (  ،ﻟﻴﻄﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﻤﻮاﺟﻬﺔ  .ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﺑﺎﳌﺮة ﰱ دﻳﺎﻧﺎت اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﱴ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ أﺑﺪا ﻣﺜﻞ ﻫﺬا
اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮدة إﱃ اﳊﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ  .وﻃﺒﻌﺎ ﺗﻄﺮح ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻬﺎ وﺑﺼﺮاﻣﺔ ﻻ ﲢﺘﻤﻞ
اﳍﺬر  ،ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻄﻠﻖ ﺑﲔ اﻹﻟﻪ واﻹﻧﺴﺎن  .اﻷول ﻛﻴﻨﻮﻧﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ذاﺗﻴﺔ اﻟﻮﺟﻮد ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻘﺪرة ﺑﻞ أﻳﻀﺎ أزﻟﻴﺔ أﺑﺪﻳﺔ ،
وﻗﻄﻌﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﰱ ﺣﺎﺟﺔ ﳍﺬا اﻟﺜﺎﱏ اﻟﺘﺎﻓﻪ اﻟﺰاﺋﻞ ﻛﻰ ﻳﺴﺘﺒﻄﻨﻬﺎ أو ﻳﺴﺘﺒﺼﺮﻫﺎ أو ﻳﻀﻴﻒ ﳍﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ أى ﻧﻮع ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ .
ﻫﺬا ﻳﻔﺴﺮ ﻟﻨﺎ ﳌﺎذا ﻗﺘﻠﻮا اﳊﻼج ﰱ اﻹﺳﻼم  ،ﲤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﳌﺎذا اﺿﻄﺮت اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ دوﻧﺎ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ دﻳﺎﻧﺎت اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ أن
ﺗﺘﻨﺎزل ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻄﻠﻖ ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻨﻄﺎﻗﲔ  ،وﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﻳﺴﻮع ﻣﻨﻄﻘﺔ وﺳﻴﻄﺔ إﻟﻪ وإﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎ  .ﻟﻘﺪ
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ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻀﻄﺮة ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﺮط ﻏﻠﺒﺔ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻐﻨﻮﺻﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﺎزار اﻟﻔﻜﺮ ﰱ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ  ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻫﻮ اﻟﻘﺎﻋﺪة واﻷﺳﺎس
وﻫﻰ اﻟﺘﺰوﻳﺮ واﻟﺘﻔﻠﻴﻖ واﻻﺻﻄﻨﺎع ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺪم  .ﺑﻞ اﻟﺴﺆال اﳊﻘﻴﻘﻰ ﻫﻮ ﻛﻴﻒ اﻧﺘﺼﺮت ﻫﻰ ﻋﻠﻴﻪ  ،ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺣﻔﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻔﻴﻘﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻻ أﻛﺜﺮ ﰱ اﻟﻮاﻗﻊ  .ﻧﻌﻢ  ،ﻛﻴﻒ اﺳﺘﻄﺎع ﻫﺆﻻء ﺷﺮق اﻷوﺳﻄﻴﲔ ﳑﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘﻘﺪون أن ﻳﻬﻮدا
واﻟﺴﺎﻣﺮة ) وﻣﺼﺮ وﻋﺪن ﰱ أﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ( ﻫﻰ ﻛﻞ أرض اﻹﻟﻪ  ،اﻟﺒﺪاﺋﻴﻮن اﻟﻘﺎدﻣﻮن ﻣﻦ اﻟﺸﺘﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺪم ﻫﻴﻜﻠﻬﻢ ،
ﳑﻦ ﺗﻮﺟﻬﻮا ﴰﺎﻻ ﺣﻴﺚ آﺳﻴﺎ اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻴﻮﻧﺎن  ،وﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺮاﻗﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ واﻟﻨﻀﺞ اﻹﻧﺴﺎﱏ واﻟﺜﻘﺎﰱ  ،ﻛﻴﻒ اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا
ﻓﺮض أﻻﻋﻴﺒﻬﻢ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻫﻜﺬا ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺪﻧﻴﺎ  .ﳌﺎذا ﺗﻀﻤﺤﻞ وﺗﺴﻘﻂ اﳊﻀﺎرات واﻹﻣﭙﺮاﻃﻮرﻳﺎت ﲢﺖ ﻣﻌﺎول اﻟﻌﺒﻴﺪ
اﳌﺘﺪﻳﻨﲔ ﻫﻰ ﻗﺼﺔ ﻳﻄﻮل ﺷﺮﺣﻬﺎ  ،ﺗﻌﻠﻢ أن ﻛﺘﺒﺖ ﺎ أﺳﻔﺎر ﺿﺨﻤﺔ  .ﻣﺎ ﻧﻘﻮﻟﻪ ﻓﻘﻂ إن اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻻ ﻳﻜﻤﻦ ﰱ اﻟﺪﻳﻦ
ﻧﻔﺴﻪ وﻟﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ واﺣﺪ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ  ،ﺑﻞ ﰱ أﺳﺒﺎب ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﺑﻨﻴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﺠﺪة ﲣﺺ ﻫﺬﻩ اﳊﻀﺎرة أو ﺗﻠﻚ اﻹﻣﭙﺮاﻃﻮرﻳﺔ .
ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻳﻄﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺳﻪ !
ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر  ،اﳌﻔﺎرﻗﺔ وﺻﻠﺖ ﳊﺪ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ  :ﻟﻮ ﻋﺎد ﻳﺴﻮع ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮم ﻟﺮأى اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ أو أى ﻣﻦ اﻷدﻳﺎن اﻟﺜﻼث اﳌﺴﻤﺎة
ﺑﺎﳌﺘﺠﻼة  ،ﻫﻰ آﺧﺮ ﺷﻰء ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﺘﻨﻘﻪ  .ﻳﻌﺘﻨﻖ اﻟﺒﻮذﻳﺔ رﲟﺎ  ،اﳍﻨﺪوﺳﻴﺔ رﲟﺎ  ،اﻟﻜﻮﻧﻔﻮﺷﻴﻮﺳﻴﺔ رﲟﺎ  ،ﺣﱴ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ
رﲟﺎ  ،ﻟﻜﻦ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻫﺬا ’ اﳌﺴﻴﺢ ‘ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎ  ،ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ  ،ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ  ،ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ  ،ﻳﺎ وﻟﺪى !
…

٢٣٣

٢٣٤

!Age of Wisdom
!Raphael’s Plato and Aristotle and Rembrandt’s Aristotle and Homer

ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻣﺎ ﺟﺎء ﰱ اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ ﻻ ﺣﺼﺮ ﳍﺎ  .إ ﺎ ﺟﻌﻠﺖ ﻛﻞ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻷﻛﺎدﳝﻰ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﰱ ﻛﻞ ﺷﻰء
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  .ﳝﻜﻨﻚ ﻟﻮ ﺷﺌﺖ أن ﲡﺪ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﳌﺎ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻨﺎ
ﻫﻨﺎ
اﻟﻘﺒﻄﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
ﻫﻮ
ﻣﺎ
ﺣﱴ
ﻣﻨﻬﺎ
، http://www.gnosis.org/library.html
 ، http://www.earlychristianwritings.com/text/thomas-coptic1.htmlوﻫﻮ ﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ أﻣﺮ ﻧﺎدر ﻋﻠﻰ
ﻫﻨﺎ
ﻋﺎﻣﺔ
وﺑﺎﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ
ﲪﺎدى
ﳒﻊ
ﲟﻜﺘﺒﺔ
ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﰒ
وﻛﺬا
اﻹﻧﱰﻧﻴﺖ ،
 ، http://www.gnosis.org/naghamm/nhlintro.htmlوأﻳﻀﺎ ﳝﻜﻨﻚ ﻗﺮاءة ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻌﻤﻖ ﻟﻸﻣﺮ ﺑﺮﻣﺘﻪ ﰱ ﻛﺘﺎب
إﻳﻠﲔ ﭘﻴﺠﻴﻠﺰ اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ  ، The Gnostic Gospels by Elaine Pagelsواﳌﺘﺎح ﻣﻨﻪ ﻓﺼﻞ ﲰﲔ ﲦﲔ ﻛﺜﻴﻒ
ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺸﺎء ﻫﻨﺎ . http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/religion/story/pagels.html
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ﻟﺬا ﻗﺪ ﻧﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت ﻓﻘﻂ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻗﺮب ﻟﻼﺟﺘﻬﺎد اﻟﺸﺨﺼﻰ ﻣﻨﺎ  ،ذﻟﻚ ﲤﺪﻳﺪا ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻮ
ﻫﺎﺋﻞ .
ﺑﻼ ﺷﻚ أﻧﺎﺟﻴﻞ اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ ﻛﻨﺰ ﻛﺒﻴﺮ ﻷﻧﻬﺎ اﻷﺻﺪق ﺗﻌﺒﻴﺮا ﺑﻼ ﺷﻚ أﻧﺎﺟﻴﻞ اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ ﻛﻨﺰ
ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻴﺴﻮﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺻﻮرﺗﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻷوﻟﻰ  .ﺗﻠﻚ ﻛﺒﲑ ﻷ ﺎ اﻷﺻﺪق ﺗﻌﺒﲑا ﻋﻤﺎ
اﻟﻨﺼﻮص ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ  ،ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻬﺎ ﻗﺼﺔ وﻻ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻴﺴﻮﻋﻴﺔ ﰱ ﺻﻮر ﺎ
ﻟﺤﻴﺎة ﻳﺴﻮع اﻟﺘﻰ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﺎدﻳﺎ ﺟﺪا ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻷوﱃ  .ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺼﻮص
ﺟﺪا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﻐﺰى ﻓﻰ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻓﻰ ﻧﻈﺮﻫﻢ  ،ﻓﻘﻂ ﻫﻨﺎك ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ  ،ﻟﻴﺴﺖ ﺎ
اﻟﺤﻮار  ،واﻟﺤﻮار اﻟﻤﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﺗﺤﺪﻳﺪا  .أﻏﻠﺐ ﺗﻠﻚ
ﻗﺼﺔ وﻻ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﳊﻴﺎة ﻳﺴﻮع اﻟﱴ
اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﺻﻠﺐ  ،وﻃﺒﻌﺎ أﻳﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ
اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ أو ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺴﺆال ﻋﻦ ﻛﻴﻒ وﻟﺪ وﻣﺎ اﺳﻢ أﻣﻪ  .ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أ ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﺎدﻳﺎ
ﺑﻤﺎ أﻧﻬﺎ أﻗﺮب ﻟﻜﺘﺐ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻟﻢ ﺗﺄت ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻋﺒﻼت ﺟﺪا ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ ﺟﺪا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﻐﺰى
ﻛﻤﺴﻴﺎﻧﻴﺔ ﻳﺴﻮع أو ﺗﻔﺮد ﺑﺎﻷﻟﻮﻫﻴﺔ دوﻧﺎ ﻋﻨﺎ  ،إﻟﻰ آﺧﺮ دﻫﺎﻟﻴﺰ ﰱ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﰱ ﻧﻈﺮﻫﻢ  ،ﻓﻘﻂ
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻳﻤﺎن اﻟﻜﻨﺴﻰ اﻟﻤﻌﻘﺪ اﻟﺤﺴﺎس اﻟﺬى اﺳﺘﻐﺮق ﻋﻘﻮدا ﻫﻨﺎك اﳊﻮار  ،واﳊﻮار اﳌﻬﻢ اﳉﺪﻳﺪ
ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أﻧﺎﺟﻴﻠﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ أوﻟﻴﺔ  ،وﻗﺮوﻧﺎ ﻟﺘﻈﺒﻴﻄﻪ اﻟﺘﻈﺒﻴﻄﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ  ،اﳌﻤﻴﺰ ﲢﺪﻳﺪا  .أﻏﻠﺐ ﺗﻠﻚ
ﻓﺎﻟﻤﻨﻄﻘﻰ ﺗﻤﺎﻣﺎ أن ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ -ﺑﺨﻼف ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ أدﻟﺔ-
اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﺻﻠﺐ ،
أﻧﻬﺎ اﻷﻗﺪم واﻷﻛﺜﺮ أﺻﺎﻟﺔ .
وﻃﺒﻌﺎ أﻳﻬﺎ ﱂ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
أو ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺴﺆال ﻋﻦ ﻛﻴﻒ وﻟﺪ وﻣﺎ اﺳﻢ أﻣﻪ  .ﻛﺬﻟﻚ ﲟﺎ أ ﺎ أﻗﺮب ﻟﻜﺘﺐ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﱂ ﺗﺄت ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻋﺒﻼت
ﻛﻤﺴﻴﺎﻧﻴﺔ ﻳﺴﻮع أو ﺗﻔﺮد ﺑﺎﻷﻟﻮﻫﻴﺔ دوﻧﺎ ﻋﻨﺎ  ،إﱃ آﺧﺮ دﻫﺎﻟﻴﺰ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﳝﺎن اﻟﻜﻨﺴﻰ اﳌﻌﻘﺪ اﳊﺴﺎس اﻟﺬى اﺳﺘﻐﺮق ﻋﻘﻮدا
ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أﻧﺎﺟﻴﻠﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ أوﻟﻴﺔ  ،وﻗﺮوﻧﺎ ﻟﺘﻈﺒﻴﻄﻪ اﻟﺘﻈﺒﻴﻄﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ  ،ﻓﺎﳌﻨﻄﻘﻰ ﲤﺎﻣﺎ أن ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ -ﲞﻼف ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ أدﻟﺔ-
أ ﺎ اﻷﻗﺪم واﻷﻛﺜﺮ أﺻﺎﻟﺔ .
ﻣﺜﻼ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ ﺗﻀﻊ ﻳﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﳌﺎذا ﱂ ﺗﺮد ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﰱ ﻛﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪس إﻻ ﰱ ﺳﻔﺮ
أﻳﻮب  ،ﺣﻴﺚ ’ ﻓﻮﺟﺊ ‘ ﺑﻪ اﻟﺮب  ’-ﻓﻮﺟﺊ ‘ وﻫﻮ اﻟﺬى ﻳﻔﱰض ﻓﻴﻪ أﻧﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﻛﻞ ﺷﻰء -ﻓﻮﺟﺊ ﺑﻪ ﺟﺎﻟﺴﺎ وﺳﻂ
اﳌﺴﺘﻤﻌﲔ ) ! ! (  ،ﻫﺬا ﺑﻌﺪ ﻟﻨﻘﻞ  ٨٠٠ﺻﻔﺤﺔ ﺗﻌﺎﻳﺶ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺺ ﺑﺪون ﺷﻴﺎﻃﲔ ! ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ ﺗﻘﻴﻢ ﻗﺼﺔ
ﺟﻨﺔ ﻋﺪن ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻴﻬﺎ  ،ﺑﻌﺪ أﻟﻔﻴﺎت ﻣﻦ ﺳﻨﻮات اﻟﺘﺰوﻳﺮ اﳌﻔﻀﻮح اﻟﺼﺎرخ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﺗﻘﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﰱ
ﺳﻔﺮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ  .ﻧﻌﻢ اﻟﺮواﻳﺘﺎن ﺗﺘﻔﻘﺎن ﻋﻠﻰ أن اﳊﻴﺔ ﻫﻰ اﻟﱴ أﻏﻮت آدم وﺣﻮاء ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ  ،ﻟﻜﻦ اﻟﻔﺎرق أن اﳊﻴﺔ
ﰱ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ ﻫﻰ اﳋﲑ  ،اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺪاﺋﻢ واﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﻜﻤﺔ اﻟﻐﺎﺋﻴﺔ  ،ﻛﻤﺎ ﻫﻰ داﺋﻤﺎ أﺑﺪا ﰱ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺼﻮر وﰱ ﻛﻞ
ﺛﻘﺎﻓﺎت اﳌﻨﻄﻘﺔ ) ﻳﺴﻮع ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻘﻮل ﻛﻮﻧﻮا ﺣﻜﻤﺎء ﻛﺎﳊﻴﺎت  ،ﻓﻬﻞ ﱂ ﻳﻘﺮأ اﻟﺘﻮراة ؟ (  .أﻣﺎ اﻹﻟﻪ اﻟﺬى ﻳﺮﻳﺪ ﺣﺠﺐ اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﻋﻦ ﺑﲎ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻬﻮ اﻟﺸﺮ ) ﲣﻴﻞ ! ﳍﺬا اﳊﺪ ﻛﺎن ﺻﻔﺎء اﻟﺮؤﻳﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ ! (  .وﻻ ﻧﻘﺼﺪ ﺻﻔﺎء اﻟﺮؤﻳﺔ ﰱ ﺟﺮأة وﺻﻢ اﻹﻟﻪ
ﺑﺎﻟﺸﺮ  ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﻏﺮاﺑﺔ أﺻﻼ ﰱ أن ﻳﱰك اﻟﻴﻬﻮد إﳍﺔ اﳋﲑ واﳊﻜﻤﺔ واﳊﺮﻳﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ  ،وﳚﺮون وراء إﻟﻪ ﺷﺮﻳﺮ ﺑﻠﻄﺠﻰ ﻃﺎﻏﻴﺔ
ﻣﺘﺴﻠﻂ  ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻷﻣﻦ ﻫﻮ ﻫﺎﺟﺴﻬﻢ اﻷﻛﱪ ) ﻃﺒﻌﺎ دون ﳏﺎوﻟﺔ ﻣﻨﺎ ﻷى ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﻊ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻷﺷﻜﻴﻨﺎزﻳﺔ اﳊﺪاﺛﻴﺔ
اﳌﻌﺎﺻﺮة  ،ﻓﺸﺘﺎن ﺑﲔ اﻻﺛﻨﺘﲔ ! (  .ﰒ أن آﳍﺔ اﻟﺸﺮ ﻛﺎﻧﻮا دوﻣﺎ أﻛﺜﺮ ﻋﺪدا وﺷﻬﺮة ) وأﻳﻀﺎ ﻓﺎﺋﺪة ( ﻣﻦ آﳍﺔ اﳋﲑ  .ﻟﻘﺪ
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ﻓﻌﻠﻬﺎ اﻹﻏﺮﻳﻖ واﻟﺮوﻣﺎن ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻣﺮارا وﺗﻜﺮارا  ،وﺣﱴ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻟﻪ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻟﺴﻨﺎ ﺣﱴ ﰱ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺘﺄﻣﻼت ﻏﻨﻮﺻﻴﺔ
ﻣﻌﻘﺪة  .ﻓﻔﻴﻤﺎ ﳜﱪﻧﺎ ﺑﻪ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻘﺪﱘ اﻟﺮﲰﻰ ﻧﻔﺴﻪ  ،ﻣﺎ أﻛﺜﺮ أﺧﻄﺎء ﻫﺬا اﻹﻟﻪ و’ ﻋﻜﻪ ‘ وﻧﺪﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﳌﺮة
ﺗﻠﻮ اﳌﺮة  ،وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳜﻠﻖ اﳌﺮة ﺗﻠﻮ اﳌﺮة  ،ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﺸﻚ اﳌﺮء أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻐﺒﺎء ﲝﻴﺚ ﱂ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﰱ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ أن ﻛﺎن
ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻪ أن ﻳﱰك ﻣﻬﻤﺔ اﳋﻠﻖ ﻟﺸﺨﺺ آﺧﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﺣﻨﻜﺔ وﻛﻔﺎءة  ،وﻳﺘﻔﺮغ ﻫﻮ ﻟﻠﻤﻜﺎﺋﺪ واﻟﺪﺳﺎﺋﺲ وأﭼﻨﺪات
اﻻﻧﺘﻘﺎم اﻟﱴ ﳚﻴﺪﻫﺎ ) ﻫﻞ ﻋﺮﻓﺖ اﻵن ﳌﺎذا ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﻴﺎﻃﲔ ﰱ اﻟـ  ٨٠٠ﺻﻔﺤﺔ اﻷوﱃ ؟ وﻫﻞ ﻋﺮﻓﺖ ﳌﺎذا ﻟﻮ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ
ﻓﺎدح اﻟﻨﻮاﻗﺺ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ إﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ أن ﳜﺠﻞ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻞ اﳋﺠﻞ  ،وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺧﻠﻖ أﻣﻨﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺘﻔﺎﺧﺮ ﻛﻞ
اﻟﺘﻔﺎﺧﺮ أ ﺎ أﳒﺰت ﻛﻞ ﻣﺎ ﰎ إﳒﺎزﻩ ﺑﺂﻟﻴﺘﻬﺎ اﳌﺘﻮاﺿﻌﺔ اﻟﺪءوب ﳏﺪودة اﳌﻮارد واﻟﻜﻔﺎءة  ’ ،رﺟﻞ اﳊﻤﺎر ‘ اﳌﺴﻤﺎة اﻟﺘﻄﻮر
واﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ (  .ﻻ ﻧﻘﺼﺪ ﺑﺼﻔﺎء اﻟﺮؤﻳﺔ أى ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬا  ،إﳕﺎ ﻗﺼﺪﻧﺎ ﻣﺪى ﺣﺐ وﺗﺒﺠﻴﻞ ﻫﺆﻻء اﻟﻨﺎس ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ،
ووﺿﻌﻬﻢ إﻳﺎﻫﺎ ﻓﻮق أﻳﺔ ﻣﻘﺪﺳﺎت  ،وﻻ ﻏﺮو أن ﺻﻨﻌﻮا إﳍﻬﻢ إﳍﺎ ﻛﻠﻪ ﺻﻔﺎء وﻫﺪوء وﺻﺪاﻗﺔ وﺣﻨﻮ وﺣﺐ ﻟﻠﺒﺸﺮ ﻻ ﺣﺐ
اﺳﺘﻌﺒﺎدﻫﻢ وﻗﻬﺮﻫﻢ .
اﻹﻧﺴﺎن ﰱ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ﻫﻮ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻰ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ﻫﻮ ﺧﺎﻟﻖ اﻵﻟﻬﺔ  ،ﻛﻞ اﻵﻟﻬﺔ ،
ﺧﺎﻟﻖ اﻵﳍﺔ  ،ﻛﻞ اﻵﳍﺔ  ،واﻟﺴﺆال واﻟﺴﺆال ﻓﻘﻂ ﻫﻮ ﻷى ﻫﺪف ؟ ﻣﺜﺎﻟﻨﺎ اﻟﺸﻬﻴﺮ آﻟﻬﺔ اﻹﻏﺮﻳﻖ
ﻓﻘﻂ ﻫﻮ ﻷى ﻫﺪف ؟ ﻣﺜﺎﻟﻨﺎ واﻟﺮوﻣﺎن اﻟﺘﻰ ﺧﻠﻘﺖ ﻛﻰ ’ ﺗﺘﻠﻄﺶ ‘ و’ ﺗﺘﻬﺰأ ‘ وﻓﻰ ﺧﺎﺗﻤﺔ
اﻟﺸﻬﲑ آﳍﺔ اﻹﻏﺮﻳﻖ واﻟﺮوﻣﺎن اﻟﱴ اﻟﻤﻄﺎف ﺗﻬﺰم  ،وﻓﻰ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ﻣﺠﺮد ’ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ‘ أدﻧﻰ
ﺧﻠﻘﺖ ﻛﻰ ’ ﺗﺘﻠﻄﺶ ‘ و’ ﺗﺘﻬﺰأ ‘ درﺟﺔ -ﻗﻴﻤﺔ وﺧﻠﻘﺎ وإرادة -ﻟﺪى اﻹﻧﺴﺎن  .ﻫﺬا ﻣﺎ أرادﺗﻪ
وﰱ ﺧﺎﲤﺔ اﳌﻄﺎف ﺰم  ،وﰱ ﻛﻞ ﺷﻌﻮﺑﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺷﻌﻮب ﻋﻈﻴﻤﺔ أو ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺬﻟﻚ  ،وﺗﻠﻚ
ﻛﺎﻧﺖ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﻷﻧﺜﺮوﭘﻮﻟﻮﭼﻴﺔ اﻟﺘﻜﻴﻔﻴﺔ ﻟﺪى ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻌﻮب .
اﻷﺣﻮال ﳎﺮد ’ ﻣﻮﻇﻔﲔ ‘ أدﱏ ﻓﺎﻵﻟﻬﺔ رﻣﻮز ﻟﻘﻮى اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻄﺎﺷﺔ واﻟﻤﻔﺘﺮض ﻓﻰ اﻹﻧﺴﺎن
درﺟﺔ -ﻗﻴﻤﺔ وﺧﻠﻘﺎ وإرادة -ﻟﺪى -ﻟﻮ ﻛﺎن ﻳﺤﺘﺮم ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻘﺎ -أن ﻳﻘﻬﺮﻫﺎ ﻻ أن ﻳﺮﻛﻊ ﻟﻬﺎ  .أﻣﺎ
اﻹﻧﺴﺎن  .ﻫﺬا ﻣﺎ أرادﺗﻪ ﺷﻌﻮ ﺎ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻤﻨﺤﻄﺔ ﻓﺘﻔﻀﻞ أن ﺗﻌﻴﺶ ﻋﻤﺮﻫﺎ ذﻟﻴﻠﺔ ﺗﺤﺖ رﺣﻤﺔ
ﻣﻨﻬﺎ ﻷ ﺎ ﺷﻌﻮب ﻋﻈﻴﻤﺔ أو ﻛﺎﻧﺖ أﻗﺪار ﻳﺄﺗﻴﻬﺎ ﺑﻬﺎ إﻟﻪ ﻗﺒﻴﺢ ﻣﺸﻮﻩ ﻧﻔﺴﻴﺎ ﻳﺴﻜﻦ ﺳﻤﺎء ﻣﻮﻫﻮﻣﺔ
ﻛﺬﻟﻚ  ،وﺗﻠﻚ ﻛﺎﻧﺖ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻮاﺣﺪ اﻷﺣﺪ اﻟﻘﻬﺎر ) أو ﺑﺎﻷﺣﺮى ﺗﺤﺖ رﺣﻤﺔ
اﻷﻧﺜﺮوﭘﻮﻟﻮﭼﻴﺔ اﻟﺘﻜﻴﻔﻴﺔ ﻟﺪى ﻫﺬﻩ اﻷﻓﺎﻗﻴﻦ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ اﻟﻤﺴﻤﻴﻦ أﻧﺒﻴﺎء ورﺟﺎل دﻳﻦ ﻣﻤﻦ ﻳﺄﺗﻮﻧﻬﺎ
ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ إﻧﻬﻢ ﻳﺘﻠﻘﻮن رﺳﺎﺋﻞ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻣﻦ ذاك اﻹﻟﻪ ( .
اﻟﺸﻌﻮب  .ﻓﺎﻵﳍﺔ رﻣﻮز ﻟﻘﻮى
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻄﺎﺷﺔ واﳌﻔﱰض ﰱ اﻹﻧﺴﺎن -ﻟﻮ ﻛﺎن ﳛﱰم ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻘﺎ -أن ﻳﻘﻬﺮﻫﺎ ﻻ أن ﻳﺮﻛﻊ ﳍﺎ  .أﻣﺎ اﻟﺸﻌﻮب اﳌﻨﺤﻄﺔ
ﻓﺘﻔﻀﻞ أن ﺗﻌﻴﺶ ﻋﻤﺮﻫﺎ ذﻟﻴﻠﺔ ﲢﺖ رﲪﺔ أﻗﺪار ﻳﺄﺗﻴﻬﺎ ﺎ إﻟﻪ ﻗﺒﻴﺢ ﻣﺸﻮﻩ ﻧﻔﺴﻴﺎ ﻳﺴﻜﻦ ﲰﺎء ﻣﻮﻫﻮﻣﺔ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻮاﺣﺪ اﻷﺣﺪ
اﻟﻘﻬﺎر ) أو ﺑﺎﻷﺣﺮى ﲢﺖ رﲪﺔ اﻷﻓﺎﻗﲔ اﺠﻤﻟﺮﻣﲔ اﳌﺴﻤﲔ أﻧﺒﻴﺎء ورﺟﺎل دﻳﻦ ﳑﻦ ﻳﺄﺗﻮ ﺎ ﻗﺎﺋﻠﲔ إ ﻢ ﻳﺘﻠﻘﻮن رﺳﺎﺋﻞ ﺻﻮﺗﻴﺔ
ﻣﻦ ذاك اﻹﻟﻪ ( .
وﻧﻘﻮل ﻫﺬا وذاك ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ أن أوﻟﺌﻚ اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﲔ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا أﺑﺪا اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﳌﺮﺗﺒﺔ
اﻟﻌﻠﻢ او اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻰ  .وﻃﺒﻌﺎ دون اﳊﺎﺟﺔ ﻟﺘﻜﺮار ﺑﺪﻳﻬﻴﺔ أن ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻞ اﳋﺮاﻓﺎت ﺿﺎرة أو ﻗﺎﺗﻠﺔ ﻛﺨﺮاﻓﺔ إﻟﻪ اﻟﺴﻤﺎء
اﻟﻮاﺣﺪ اﻷﺣﺪ  ،وﻟﻴﺴﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺴﺘﻌﺒﺪﻧﺎ وﺗﻘﺘﻞ أرواﺣﻨﺎ ﻣﺜﻠﻬﺎ  ،إﳕﺎ ﻫﻨﺎك ﺧﺮاﻓﺎت ﺗﻠﻬﺐ أرواﺣﻨﺎ وﺗﻌﻴﻨﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﳊﻴﺎة
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وأﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ  .ذﻛﺮﻧﺎ ﻟﻠﺘﻮ واﺣﺪة ﻫﻰ اﳊﻴﺔ إﳍﺔ اﳊﻜﻤﺔ  ،واﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻻ ﺎﺋﻴﺔ ﺗﺒﺪأ ﺑﻜﻞ رﻛﻦ ﻣﻨﺰوى ﺻﻐﲑ ﻣﻦ
أودﻳﺴﺎ ﻫﻮﻣﺮ ﺣﱴ ’ ﻟﻮرد اﳋﻮاﰎ ‘ و’ ﺣﺮوب اﻟﻨﺠﻮم ‘ اﻟﱴ ﲤﻸ ﻛﺘﺒﻨﺎ وﺷﺎﺷﺎﺗﻨﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻃﻮﻻ وﻋﺮﺿﺎ  .اﻟﺴﺆال ﻓﻘﻂ ﻫﻮ
ﻣﻦ اﳋﺎﻟﻖ  ،أى ﻋﺮق  ،أى ﭼﻴﻴﻨﺎت ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ  ،ﭼﻴﻴﻨﺎت اﻷﻋﺮاق اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ أم ﭼﻴﻴﻨﺎت اﻟﻌﺮق اﻟﺴﺎﻣﻮى  .وﻫﺬﻩ ﻗﺼﺔ ﻳﻄﻮل
ﺷﺮﺣﻬﺎ أﻓﻀﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪﳝﺎ ﰱ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ،وﻗﻠﻨﺎ إن اﻷدﻳﺎن ﻧﺘﺎج ﺛﻘﺎﰱ ﻟﻠﻌﺮق اﻟﺬى اﺧﱰﻋﻬﺎ  ،وﻫﻰ ﱂ ﺒﻂ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء
ﺑﭙﺎراﺷﻮوت  ،إﳕﺎ أﺷﻴﺎء اﺧﱰﻋﻬﺎ ﺑﺸﺮ ﻣﻦ ﳊﻢ ودم  ،وﺣﺴﻨﺎ  :ﭼﻴﻴﻨﺎت ! أﻳﻀﺎ ﻟﻌﻠﻨﺎ ﻗﺪ أﻋﻄﻴﻨﺎ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﳌﺎذا ﱂ ﺗﺰدﻫﺮ
اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ -ﺣﱴ ﰱ ﺻﻮر ﺎ اﳌﺬرﻳﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ  ،ﰱ أرض ﺑﻴﺖ ﳊﻢ أو ﰱ ﳏﺮوﺳﺔ أﺛﻨﺎﺳﻴﻮس أو ﰱ ﺑﻼد ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ  ،إﳕﺎ
ازدﻫﺮت ﻏﺮﺑﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  .وﻹﻧﻌﺎش ذاﻛﺮﺗﻚ ﻧﻘﻮل إن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻛﺎﻧﺖ ’ ﭼﻴﻴﻨﻴﺔ ‘ ﺟﺪا  ،وﻣﻠﻬﻤﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎن -ﺻﺪق أو ﻻ
ﺗﺼﺪق -ﻧﻈﺮﻳﺔ دﻛﺘﻮر دوﻛﻴﻨﺰ اﳌﺴﻤﺎة اﻟﭽﻴﲔ اﻷﻧﺎﱏ !
ﺻﺤﻴﺢ ! ﻟﻤﺎذا ﺧﻔﻰ ؟ ) أو ﺑﺎﻷﺣﺮى  :ﻟﻤﺎذا ﻣﺨﺘﺒﺊ ؟ ( اﳌﻬﻢ  ،ﻧﻌﻮد ﻟﻸﻧﺎﺟﻴﻞ
أﻟﻴﺲ ﻫﺬا أﻣﺮا ﻣﺜﻴﺮا ﻟﻠﺮﻳﺒﺔ ﻓﻌﻼ ؟ ﻟﻤﺎذا ﻟﻴﺲ وﺛﻨﺎ ﺑﺴﻴﻄﺎ ودﻳﻌﺎ اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ  .ﳑﺎ ﻧﺮاﻩ أﻳﻀﺎ أن ﺣﱴ
ﺑﺪﻳﻌﺎ ﻛﻤﺎ اﻷﻳﺎم اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ اﻟﺨﻮاﻟﻰ ؟ أﻻ ﻳﻔﺘﺢ ذﻟﻚ أﺑﻮاب ﻛﻠﻤﺔ ﻳﻮﺣﻨﺎ ’ ﰱ اﻟﺒﺪء ﻛﺎن
ﺟﻬﻨﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﻬﻮس دﻳﻨﻴﺎ ﻳﺨﻴﻞ ﻟﻪ أﻧﻪ ﻧﺒﻰ ﻳﺘﻠﻘﻰ رﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ‘  ،واﻟﱴ ﻻ ﺷﻚ أن
اﻟﺴﻤﺎء وﻳﺮى أﺷﻴﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎم وﻳﺨﻴﻞ ﻟﻪ أﻧﻪ ﻳﻨﺎﺟﻰ ﻃﻮال إﻳﺮﻳﻨﺎوس ﻛﺎن ﺷﺪﻳﺪ اﻻﻋﺘﺰاز ﺎ ،
اﻟﻮﻗﺖ ذﻟﻚ اﻷب اﻟﺴﻤﺎوى اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ آﺑﺎء اﻷرض ،
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻷ ﺎ ﺳﻼح ﺑﻪ ﻣﻦ
وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﻦ ﻟﻌﻘﻠﻪ اﻟﻤﺨﺘﻞ ﻣﻦ ﻛﻼم
وأﻓﻜﺎر وﻧﻮاﻫﻰ وأواﻣﺮ وﺷﻔﺮة أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﺮﻳﻀﺔ  ،ﻛﻠﻬﺎ أﻳﺎ ﻣﺎ اﻟﻐﻤﻮض ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻗﻮﻳﺎ ﺟﺪا  ،وﻣﻦ
ﻛﺎﻧﺖ دوﻧﻤﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ؟ أﻻ ﻳﻔﺘﺢ ذﻟﻚ أﺑﻮاب ﺟﻬﻨﻢ ﻟﺴﻔﺎﻻت ﰒ اﻋﺘﻘﺪ أن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻓﻊ ﻫﺠﻮم
ﻫﺆﻻء اﻟﺒﻄﻠﺠﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺮق اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻤﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ رﺳﻼ ﻛﻰ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻜﺎﺳﺢ ذاك  ،ﺗﻠﻚ
ﻳﺤﻜﻤﻮا ﺑﻬﺎ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﻢ وﻫﻴﻤﻨﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻰ اﻟﺒﺸﺮ وﻳﺸﺒﻌﻮن ﻣﺎ اﻟﻌﺒﺎرة ﻻ ﺗﺒﺪو ﻣﺸﺠﻌﺔ ﺟﺪا
ﺑﺪاﺧﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻬﻢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ واﻟﺠﺎﻩ وﺳﻠﺐ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎ  ،ﰱ ﺿﻮء إﺻﺮار ﻛﺎﻓﺔ
أﻗﺮاب وأﻏﻴﺎر ﺳﻮاء ﺑﺴﻮاء ؟ ﻫﺬﻩ ﻫﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺎذا دوﻣﺎ
اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام
آﻟﻬﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ’ ﻟﻬﻮ ﺧﻔﻰ ‘ ﻻ ﻳﺮاﻫﺎ أﺣﺪ أﺑﺪا إﻻ ﻣﺨﺘﺮﻋﻴﻬﺎ ،
وﺻﻒ ﻏﺮﻳﺐ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﻴﺴﻮع ﻃﻮال
وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ -وﻷﻟﻒ ﺳﺒﺐ ﻏﻴﺮﻩ -ﻛﻢ ﻫﻰ ﻗﺒﻴﺤﺔ ﺣﻘﺎ ﺗﻠﻚ
اﻟﻮﻗﺖ ﻫﻮ ’ ﻳﺴﻮع اﳊﻰ ‘ .
اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﻤﺎة أدﻳﺎن اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ !
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺪاﻧﻴﻨﻰ ﺷﺨﺼﻴﺎ أدﻧﻰ ﺷﻚ أن ذﻟﻚ ’ اﻟﻠﻬﻮ اﳊﻘﻴﻘﺔ أن ﻳﻮﺣﻨﺎ ﻣﻨﻈﺮ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ
اﻟﺨﻔﻰ ‘ ﻫﻮ أول ﻣﺎ دار ﺑﺨﻠﺪ دﻛﺘﻮر ﻳﻮﺳﻒ ﺟﻮﺑﻠﺰ ﺣﻴﻦ ﻗﺎل اﻷﻛﱪ وﻓﻴﻠﺴﻮﻓﻬﺎ اﻷول  ،رﲟﺎ ﱂ
ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻷﺷﻬﺮ  :ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺒﺮت اﻟﻜﺬﺑﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺳﻬﻞ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ ! ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﰱ ﺧﻀﻢ ﻋﻜﺎظ
اﳊﺎﺷﺪة ﻫﺬﻩ اﻟﱴ ﻛﺎن ﻳﺘﺤﺮك ﻓﻴﻬﺎ  ،ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﺘﻐﺮﻳﺪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺧﺎرج اﻟﺴﺮب  ،ﻓﻮاﻓﻖ اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﲔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﻮع
’ اﳊﻰ ‘ ﺷﻰء أﻗﻞ ﺷﺄﻧﺎ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ اﳋﺎﻟﺪ ﺣﻴﺎة وﻣﻮﺗﺎ  ،ﻷن ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻫﻮ اﻻﻗﱰاب ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ،أو  ’ :وﻛﺎن
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﷲ ‘ ! ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻈﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﳊﻈﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻧﺎدرة ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻮﻗﻮف أﻣﺎﻣﻬﺎ  .إﻧﻪ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺬى أدﻣﺞ اﻟﻨﲑﭬﺎﻧﺎ ﰱ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ  .أﺧﺬ ﳊﻈﺎت اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻐﻨﻮﺻﻰ ﻟﺪى ﺷﺨﺺ اﲰﻪ ﻳﺴﻮع  ،وﺟﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﺗﻨﺎﺳﺨﺎ ﻹﻟﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻳﺴﻜﻦ
اﻟﺴﻤﺎء  ،وﻣﻦ ﰒ ﺳﺪ ﺑﺎب اﻟﻨﲑﭬﺎﻧﺎ ﻟﻸﺑﺪ ﻋﻠﻰ أى أﺣﺪ آﺧﺮ  .وﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة  ،ﺳﺪ اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺑﻌﺪك  ،ﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﲰﺔ
٢٣٨

أﺳﺎس أﺧﺮى ﰱ ﻛﻞ أدﻳﺎن ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﻴﺪ  ،ﻗﺪ ﺗﻌﱰف ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ  ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺸﺪد ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺷﻰء ﺑﻌﺪﻫﺎ  .داﺋﻤﺎ
اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ واﳌﺴﻌﻰ ﻗﺪ أﻏﻠﻖ !
اﻟﺴﺆال اﻟﺬى ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻘﺎ وﻟﻌﻠﻪ اﻷوﱃ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ دون ﺳﻮاﻩ ﻫﻮ أﻳﺔ آﻟﻴﺔ ﺟﻬﻨﻤﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﱴ ﲤﻜﻦ ﺎ ﺣﻔﻨﺔ ﺗﻌﺪ
ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ اﳌﺬﻫﻞ  ،ﻣﻦ ﻓﺮض ﺗﻠﻚ ﺗﻠﻚ اﳌﻄﻠﻘﺎت اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﻐﺎﺋﻴﺔ اﳉﺎزﻣﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ،
واﻟﱴ ﺗﺸﻞ ﻛﻞ اﻟﻌﻘﻞ اﻹﻧﺴﺎﱏ ﻣﺮة واﺣﺪة وﻟﻸﺑﺪ ؟ ذﻛﺎء وﺑﺼﲑة اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف واﳌﺴﺘﺸﺮق اﻟﻔﺮﻧﺴﻰ إرﻧﺴﺖ رﻳﻨﺎن ﺟﻌﻠﺘﻪ
ﻳﺘﻮﻗﻒ ردﺣﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ وإﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻪ أﻣﺎم ﲰﺔ واﺣﺪة دون ﺳﻮاﻫﺎ ﻣﻦ ﲰﺎت آﳍﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻫﺆﻻء  :ﳌﺎذا ﻫﻮ ﺧﻔﻰ
 hidden god؟
ﺻﺤﻴﺢ ! ﳌﺎذا ﺧﻔﻰ ؟ ) أو ﺑﺎﻷﺣﺮى  :ﳌﺎذا ﳐﺘﺒﺊ ؟ ( ﺑﺪورﻧﺎ ﻧﺴﺄل  :أﻟﻴﺲ ﻫﺬا أﻣﺮا ﻣﺜﲑا ﻟﻠﺮﻳﺒﺔ ﻓﻌﻼ ؟ ﳌﺎذا ﻟﻴﺲ وﺛﻨﺎ
ﺑﺴﻴﻄﺎ ودﻳﻌﺎ ﺑﺪﻳﻌﺎ ﻛﻤﺎ اﻷﻳﺎم اﳉﻤﻴﻠﺔ اﳋﻮاﱃ ؟ أﻻ ﻳﻔﺘﺢ ذﻟﻚ أﺑﻮاب ﺟﻬﻨﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﻬﻮس دﻳﻨﻴﺎ ﳜﻴﻞ ﻟﻪ أﻧﻪ ﻧﱮ ﻳﺘﻠﻘﻰ
رﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء وﻳﺮى أﺷﻴﺎء ﰱ اﳌﻨﺎم وﳜﻴﻞ ﻟﻪ أﻧﻪ ﻳﻨﺎﺟﻰ ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ ذﻟﻚ اﻷب اﻟﺴﻤﺎوى اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ آﺑﺎء
اﻷرض  ،وﻣﻦ ﰒ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﻦ ﻟﻌﻘﻠﻪ اﳌﺨﺘﻞ ﻣﻦ ﻛﻼم وأﻓﻜﺎر وﻧﻮاﻫﻰ وأواﻣﺮ وﺷﻔﺮة أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﺮﻳﻀﺔ  ،ﻛﻠﻬﺎ أﻳﺎ
ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ دوﳕﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ؟ أﻻ ﻳﻔﺘﺢ ذﻟﻚ أﺑﻮاب ﺟﻬﻨﻢ ﻟﺴﻔﺎﻻت ﻫﺆﻻء اﻟﺒﻄﻠﺠﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺮق اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻤﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ رﺳﻼ
ﻛﻰ ﳛﻜﻤﻮا ﺎ ﺳﻴﻄﺮ ﻢ وﻫﻴﻤﻨﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﲎ اﻟﺒﺸﺮ وﻳﺸﺒﻌﻮن ﻣﺎ ﺑﺪاﺧﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﻢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ واﳉﺎﻩ وﺳﻠﺐ ﻣﺎ ﳝﻠﻚ اﳉﻤﻴﻊ
ﻣﻦ أﻗﺮاب وأﻏﻴﺎر ﺳﻮاء ﺑﺴﻮاء ؟ ﻫﺬﻩ ﻫﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﳌﺎذا دوﻣﺎ آﳍﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ’ ﳍﻮ ﺧﻔﻰ ‘ ﻻ ﻳﺮاﻫﺎ أﺣﺪ أﺑﺪا إﻻ
ﳐﱰﻋﻴﻬﺎ  ،وﳍﺬا اﻟﺴﺒﺐ -وﻷﻟﻒ ﺳﺒﺐ ﻏﲑﻩ -ﻛﻢ ﻫﻰ ﻗﺒﻴﺤﺔ ﺣﻘﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﳌﺴﻤﺎة أدﻳﺎن اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ !
اﳊﻘﻴﻘﺔ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺪاﻧﻴﲎ ﺷﺨﺼﻴﺎ أدﱏ ﺷﻚ أن ذﻟﻚ ’ اﻟﻠﻬﻮ اﳋﻔﻰ ‘ ﻫﻮ أول ﻣﺎ دار ﲞﻠﺪ دﻛﺘﻮر ﻳﻮﺳﻒ ﺟﻮﺑﻠﺰ ﺣﲔ
ﻗﺎل ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻷﺷﻬﺮ  :ﻛﻠﻤﺎ ﻛﱪت اﻟﻜﺬﺑﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺳﻬﻞ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ !
…
اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻟﻴﺴﻮﻋﻴﺔ اﳊﻘﺔ  .ﻛﻤﺎ أن ﻳﻮﺣﻨﺎ وﭘﻮﻟﺲ ﲤﺜﻠﻮا ﻳﺴﻮع وﻛﻠﻤﺎﺗﻪ وأﻓﻜﺎرﻩ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻬﻢ اﳋﺎﺻﺔ  ،رﲟﺎ ﻳﻜﻮن ﺗﻮﻣﺎ وﻓﻴﻠﻴﭙﺲ ﻗﺪ ﻓﻌﻼ ذات اﻟﺸﻰء ) ﲤﺎﻣﺎ رﲟﺎ ﻛﻤﺎ ﺷﺮﻳﺪر وﺳﻜﻮرﺳﻴﺰى ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ،
وﻫﻜﺬا (  .ﺑﻞ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ ﻻ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ  ،وﺑﺪﻳﻬﻰ أ ﺎ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ
ﻋﻠﻰ ﳓﻮ أﻛﺜﺮ ﺟﺬرﻳﺔ ﻣﻊ اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ اﻹﻳﺮﻳﻨﺎوﺳﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺔ  ،ﻟﻜﻦ ﻻﺣﻆ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺘﺤﺪث ﻫﻨﺎ ﻋﻦ ﻓﻴﺜﺎﻏﻮرث أو أرﴰﻴﺪس ،
إﳕﺎ ﻋﻦ دﻳﻦ  .ﻫﺬﻩ ﻫﻰ اﻟﻨﻘﻄﺔ  .اﻟﺸﻰء اﻟﺬى ﻧﺮﻳﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﺼﺪد ﻓﻴﻠﻢ ’ اﻹﻏﺮاء اﻷﺧﲑ ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ ‘ اﻟﺬى ﻧﻌﺮف ﻣﺪى أﺛﺮﻩ
اﳍﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺜﻘﺎﰱ اﻟﻌﻠﻤﺎﱏ  ،ﻫﻰ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ أوﻻ ﻷﻧﻨﺎ ﺑﺼﺪد دﻳﻦ  ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ أﻧﻨﺎ ﺑﺼﺪد دﻳﻦ ﰱ ﻃﻮر اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
واﻟﺼﲑورة  .ﺛﺎﻧﻴﺎ -وﻫﻮ اﻷﻫﻢ واﻟﺬى ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ -أ ﺎ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻷ ﺎ ﻻ ﺗﺰﻋﻢ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ أو ﻟﻐﲑﻫﺎ  ،وﻻ
ﺣﱴ ﻟﻴﺴﻮع  ،اﳊﻘﻴﻘﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ .
ﻃﺒﻌﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﺮﻧﲔ ) ﳎﻤﻊ ﻧﻴﻘﻴﺔ  ٣٢٥ح  .ش  ، ( .ﻇﻬﺮت ’ ﻫﺮﻃﻘﺔ ‘ أﺧﺮى اﲰﻬﺎ اﻵرﻳﻮﺳﻴﺔ  ،ﻫﻰ دﻳﺎﻧﺔ ﺷﺪﻳﺪة
اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﰱ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﻣﻦ أوﺟﺪ ﻧﻔﺴﻪ  ،وﻣﻦ ﰒ ﻟﻴﺲ ﻟﻴﺴﻮع أن ﻳﻌﺘﱪ إﳍﺎ  .ﻫﺬﻩ ﻗﺪ ﻳﺮوق
ﻟﻠﺒﻌﺾ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺼﺪرا ﻟﻺﺳﻼم  .رﲟﺎ ﻫﻰ ﻓﻌﻼ ﻛﺬﻟﻚ  ،ﻟﻜﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ أ ﺎ أﺧﻨﺎﺗﻮﻧﻴﺔ ﻛﻼﺳﻴﺔ ﻻ أﻛﺜﺮ  ،ﻛﻞ ﻣﺎ
ﻓﻌﻠﺘﻪ أن رﻓﻀﺖ اﻟﺘﻠﻔﻴﻘﺎت اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ واﳌﺴﺘﻌﻘﺪة ﻣﻦ ﺗﺮزﻳﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ  .وﻫﺬﻩ ﻛﺎن ﳍﺎ ﺑﺪورﻫﺎ ﺳﻔﺎﺣﻬﺎ اﳋﺎص  ،ﻣﻦ
٢٣٩

اﻷﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺮة  ،وﻳﺪﻋﻰ اﻟﻘﺪﻳﺲ أﺛﻨﺎﺳﻴﻮس  Saint Athanasiusأو ﺣﱴ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺄﺛﻨﺎﺳﻴﻮس اﻟﺮﺳﻮﱃ ) ﻻﺣﻆ أن
آرﻳﻮس أﻳﻀﺎ ﺳﻜﻨﺪرى ! (  .أﺛﻨﺎﺳﻴﻮس ﻫﺬا ﻫﻮ اﳉﺰار اﻟﺒﺘﺎر اﻟﺬى زاﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻴﻊ وﻗﻀﻰ ﺑﺄن ﻳﺴﻮع ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ اﻹﻟﻪ
ﻧﻔﺴﻪ ! ﳊﺪ ﻛﺒﲑ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺗﺒﻠﻮرت ﻓﻌﻼ ﰱ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ﻫﺬا  ،ﻟﻜﻦ ﻟﻠﺪﻗﺔ ﻛﺎن ﻻ ﻳﺰال ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺮون أﺧﺮى
ﻣﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت واﳍﺮﻃﻘﺎت واﻻﻧﺸﻘﺎﻗﺎت ﻗﺒﻞ أن ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺻﻮرة اﻟﺪﻳﻦ  ،ﻧﻘﺼﺪ اﻟﺪﻳﻨﲔ اﻷرﺛﻮذوﻛﺴﻴﺔ واﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ  ،وﻛﺎن
اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺘﲔ واﳌﺸﻴﺌﺘﲔ ﺗﻠﻚ ) ﲦﺔ ’ ﺑﺪﻋﺔ ‘ ﺟﺪﻳﺪة اﲰﻬﺎ اﻟﻨﺴﻄﻮرﻳﺔ  ،وﳎﻤﻊ ﺟﺪﻳﺪ اﲰﻪ ﺧﻠﻘﺪوﻧﻴﺔ
 ٤٥٤ح  .ش  ، .وﺟﺰار ﺳﻜﻨﺪرى آﺧﺮ اﲰﻪ دﻳﺴﻘﻮرس  ،ﻟﻜﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺮة أﺷﺪ ﺗﻌﻘﻴﺪا ودﻗﺔ  ،ﺣﻴﺚ ﱂ ﺗﻌﺪ
اﳉﺰارة ﻫﻰ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺴﻬﻞ اﻟﻨﺎﺟﻊ  ،أن ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻞ ﻓﲑﺿﺨﻮن  ،ﺑﻞ اﺣﺘﺎج اﻟﻌﺼﺮ ﳉﺮاﺣﲔ وﺗﺮزﻳﺔ أﻛﺜﺮ
ﺣﺬﻗﺎ ﰱ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺌﻮن  ،وﻣﺎ ﺷﺄن ﺑﺄﻫﻢ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻳﺴﻮع  .ﻷول ﻣﺮة ﺑﺎت اﻟﺼﺮاع واﺿﺤﺎ ﺑﲔ اﳉﺰارﻳﻦ واﻟﱰزﻳﺔ .
واﻟﺴﺒﺐ ﰱ اﻟﻮاﻗﻊ أﻧﻚ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﳊﻞ ﻛﻠﻤﺎ أﻓﺮز ﻫﺬا اﳊﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ أﺻﻌﺐ  ،واﻵن ارﺗﻔﻊ ﻛﺜﲑا ﻋﺪد اﻟﺘﺒﺎدﻳﻞ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺗﻴﺔ اﳌﻤﻜﻨﺔ  ،ﻟﻠﺘﺒﺴﻴﻂ ﻧﻠﺨﺼﻬﺎ ﰱ ﺛﻼث  :أوﻻ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﺪﻋﺔ  ،ﻧﺴﻄﻮر  ،ﻃﺒﻴﻌﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﻠﺘﺎن ) اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ
اﻟﻨﺴﻄﻮرﻳﺔ  ،ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺰال ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻛﻜﻨﻴﺴﺔ ﺣﱴ اﻟﻴﻮم ﰱ إﻳﺮان واﻟﻌﺮاق وﺗﺮﻛﻴﺎ وأرﻣﻴﻨﻴﺎ وﻧﻮاﺣﻴﻬﺎ ] أرﺳﻞ ﱃ أﺣﺪ ﻗﺮاء
اﳌﻮﻗﻊ ﻳﻀﻢ اﻷب ﻣﱴ اﳌﺴﻜﲔ ﳍﺬا اﻟﺘﻴﺎر ﺷﺒﻪ اﻟﺼﻮﰱ اﻟﺴﺎﻋﻰ ﳓﻮ ﻧﲑﭬﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ  .ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺮؤﻳﺔ رﲟﺎ ﻳﺰول
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﺠﺐ ﻣﻦ أن ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺮاﻫﺐ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﻄﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻘﻤﺔ اﻟﭙﺎﭘﺎ اﳊﺎﱃ ﺷﻨﻜﻮﺗﻰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ) ﻫﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ
ﺳﺨﺮﻳﺔ  ،ﺑﻞ ﻫﻜﺬا ﻳﻨﻄﻖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎﻟﻘﺒﻄﻴﺔ ! ( [ (  .ﺛﺎﻧﻴﺎ اﳉﺰار  ،دﻳﺴﻘﻮرس  ،ﻃﺒﻴﻌﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ  ،إﳍﻴﺔ ﻃﺒﻌﺎ
) اﳌﻮﻧﻮﻓﻴﺰﻣﻴﺔ اﻟﺘﻄﺮف أو اﻻﻧﺸﻘﺎق اﳌﻌﺎﻛﺲ  ،اﻷرﺛﻮذوﻛﺴﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ ﻛﻜﻞ  ،وﲢﺪﻳﺪا ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ اﻷﺷﺪ ﺗﻄﺮﻓﺎ
اﻷرﺛﻮذوﻛﺴﻴﺔ اﻟﺴﻜﻨﺪرﻳﺔ وﻻ ﺗﺰال ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﰱ ﻣﺼﺮ وإﺛﻴﻮﭘﻴﺎ وﻧﻮاﺣﻴﻬﺎ  ،وﺑﺎﻟﺬات ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮ  ،وأﻳﻦ ﻏﲑﻩ  ،ﻓﻬﻰ اﻟﻨﺴﺨﺔ
ﺻﻌﻴﺪﻳﺔ اﻟﺪﻣﺎغ ﺟﺪا ﻣﻦ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ (  .ﺛﺎﻟﺜﺎ اﻟﱰزى اﳉﺮاح اﻟﻌﺒﻘﺮى  ،ﻟﻴﻮ اﻷول ﭘﺎﭘﺎ روﻣﺎ  ،ﻃﺒﻴﻌﺘﺎن ﻟﻜﻦ ﻣﺘﺤﺪﺗﺎن ﲤﺎﻣﺎ
) ﻛﻴﻒ ؟ ﻻ ﺗﺴﺄل  ،ﻫﺬا دﻳﻦ  ،وﰱ اﻟﺪﻳﻦ ﻻ أﺣﺪ ﻳﺴﺄل  .اﳌﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﺔ أو ﻣﺎ ﲰﻰ ﺑﺎﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ،
واﻟﺬى أﻗﺮﻩ اﺠﻤﻟﻤﻊ ﻗﺎﻫﺮا ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻋﺔ وﺟﺰارﻫﺎ ﰱ آن  ،وواﺻﻤﺎ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺒﺪﻋﺔ ﺳﻮاء ﺑﺴﻮاء (  .ﰱ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ﻫﺬا
ﻣﻮﺿﻊ ﻛﺒﲑ ﺟﺪا ﻣﻄﻮل ﺟﺪا ﻣﻌﻘﺪ ﺟﺪا  ،ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻜﺒﲑ ﺑﺎﳌﺮة ﰱ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺆال اﻟﻴﻮم  ،ﻛﻴﻒ ﳚﺐ أن ﺗﺼﻨﻊ
اﻷﻓﻼم ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ  ،ﻓﺄﻓﻀﻞ ﻗﺮن ﳝﻜﻦ ﺑﻞ ﳚﺐ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺮى ﻓﻴﻪ ﰱ رأﻳﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱏ .
ﻛﻴﻒ ﳚﺐ أن ﺗﺼﻨﻊ اﻷﻓﻼم ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ  .ﻧﻘﻮل إن ﻣﺎ ﺑﲔ أﻳﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻴﻮم -ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ ﻳﻮم  ،وﻛﻤﺎ ﻫﻮ
اﳊﺎل ﻣﻊ ﻛﻞ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪى -أﻧﻨﺎ أﻣﺎم أدﻳﺎن ﻋﺪواﻧﻴﺔ  ،ﻳﺴﻤﻮ ﺎ ﺟﻬﺎدﻳﺔ  ،ﻟﻜﻦ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻫﻮ اﻟﻘﻬﺮ  ،ﻗﻬﺮ اﳌﺮأة  ،ﻗﻬﺮ
اﻟﻄﻔﻞ  ،ﻗﻬﺮ اﳉﻬﻠﺔ  ،ﻗﻬﺮ اﻟﻔﻘﺮاء  ،ﻗﻬﺮ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺧﺮى  ،ﻗﻬﺮ أى أﺣﺪ  ،ﻗﻬﺮ ﻛﻞ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  ،اﻟﺮﺿﻮخ اﳌﻄﻠﻖ ﻟﻠﻬﻮ
ﺧﻔﻰ ﺳﺎﻛﻦ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺒﻌﻴﺪة ﱂ ﻳﺮﻩ أﺣﺪ واﻷﻫﻢ ﻣﻨﻪ اﻟﺮﺿﻮخ ﻟﻮﻛﻼﺋﻪ ﰱ اﻷرض ﻣﻦ اﻟﻜﻠﲑوس اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺮاﻫﻢ ﻛﻞ ﻳﻮم
وﻳﻘﻮﻟﻮن أ ﻢ وﺣﺪﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮوﻧﻪ وﻳﺘﻤﺸﻮن ﻣﻌﻪ وﻳﺘﻌﺸﻮن ﻣﻌﻪ ) اﻹﺳﻼم وﺻﻞ ﺬا اﻟﻔﺠﺮ ﳌﺪاﻩ ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻮرع أو ﳜﺠﻞ ﻣﻦ
أن ﳚﻌﻞ اﲰﻪ ﻧﻔﺴﻪ -ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ أول اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻛﻔﺮ أو أن اﻟﻜﺘﺎب ﻳﻌﺮف ﻣﻦ ﻋﻨﻮاﻧﻪ -ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺪل ﺻﺮاﺣﺔ ﰱ ﺣﺪ ذاﺗﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ اﳌﻄﻠﻘﲔ  .وﻻ ﻳﺘﻮرع إﳍﻪ ﻋﻦ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﭼﻴﺘﻪ اﳌﺮﻳﻀﺔ اﻟﺴﻴﻜﻮﭘﺎﺗﻴﺔ اﳌﻨﺤﺮﻓﺔ اﻟﻔﺮﻳﺪة ﲤﺎﻣﺎ
ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺣﲔ ﻳﻘﻮل إﻧﻪ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ اﳉﻦ واﻹﻧﺲ إﻻ ﻟﻴﻌﺒﺪوﻩ  ،وﻟﻮ ﺳﺄﻟﺖ أى إﻧﺴﺎن ﺳﻮى ﻟﻘﺎل ﻟﻚ إن ﻫﻨﺎك ﻣﻠﻴﻮن ﺷﻰء
أﻓﻀﻞ ﳝﻜﻦ ﻋﻤﻠﻪ  ،إﻋﻤﺎر اﻷرض ﻣﺜﻼ  ،ﺣﺎﺷﺎ ﷲ ! وﻃﺒﻌﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ اﻟﻘﻮل اﻟﺘﺬﻛﲑ ﺑﺄن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻹﻟﻪ ﰱ ﺑﻌﺾ
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اﻷدﻳﺎن وﻣﻨﻬﺎ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻫﻮ ﺻﺪﻳﻖ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﺑﻪ  ،أو ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم  ،أﻣﺎ ﰱ أدﻳﺎن
اﻟﺸﺮق ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ وأﺷﺮﻧﺎ  ،ﻓﻬﻮ ’ ﻗﺮﻓﺎن ‘ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ أﺻﻼ  ،ﻻ ﻳﻌﻨﻮﻧﻪ ﰱ ﺷﻰء  ،وﻻ ﻳﺴﻤﺢ إﻻ ﺑﺎﻟﺼﻔﻮة ﻓﻘﻂ ﻣﻨﻬﻢ
ﺑﺎﻻﻗﱰاب ﻣﻨﻪ (  .أدﻳﺎن اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺗﻠﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻤﺎ أدﻳﺎن اﻟﺸﺮق أدﻳﺎن ﺣﺮﻳﺔ وﺻﻔﺎء وﺧﻼص  ،أدﻳﺎن أﺳﻠﻮب ﺣﻴﺎة  ،ﻻ
ﺷﺮﻳﻌﺔ وﻧﺺ وﻓﺮوض ودوﻟﺔ  ،أدﻳﺎن ﺗﻘﱰب ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻴﻮﺟﺎ  ،أو ﺗﻄﻮح اﻟﺪرواﻳﺶ  ،أو ﺣﱴ ﺗﺪﺧﲔ
اﳊﺸﻴﺶ  .وﺣﱴ ﻟﻮ أﲰﻮﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ  ،ﻓﻬﻢ أﺣﺮار ﰱ ﻫﺬا اﳋﻠﻂ واﳋﻄﻞ ﻃﺎﳌﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻀﺮ أﺣﺪا  ،ﻻ ﻳﺼﻨﻊ دوﻻ وﻻ
ﻣﻨﻈﻤﺎت  ،إﳕﺎ ذو ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ﺟﺪا  ) .ﰱ اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﲜﻠﺴﺎت اﳊﺸﻴﺶ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻋﻨﺪى  ،ﺑﻞ ﲰﻌﺘﻪ
ذات ﻣﺮة ﻣﻦ ﲰﲑ اﻷﺳﻜﻨﺪراﱏ اﻟﺬى ﻳﺴﻤﻰ داﺋﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﳉﻠﺴﺎت ﲜﻠﺴﺎت روﺣﺎﻧﻴﺔ  ،وأﻧﺎرﱏ ﻳﻮﻣﻬﺎ ﳌﺎ ﱂ أﻛﻦ أﻓﻬﻢ .
رﻏﻢ أﻧﻪ ﲤﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻋﺒﺎرة ’ اﳌﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ ‘  ،إن أن ذﻟﻚ ﻫﺬا اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺬﻛﻰ واﳌﺒﺎﻏﺖ ﳊﺪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻐﲎ
اﳌﺼﺮى  ،أﻧﺎر ﻋﻨﺪى ﰱ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﻴﺎء ﻋﻦ ﺟﻮﻫﺮ دﻳﺎﻧﺎت اﻟﺸﺮق  ،ﺣﱴ وإن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﺬا ﻫﻮ ﻗﺼﺪ ﻫﺬا
اﻟﻔﻨﺎن ﰱ ﺣﻴﻨﻪ  ،أو ﻟﻌﻠﻪ ﻛﺎن ﻳﻘﺼﺪ ﳎﺮد أن ﻻ ﻳﻀﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ! ( .
ﻟﻮ ﺷﺌﺖ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﳊﺮﻳﺎت ﻫﻨﺎ  ،وﻫﺬا ﻫﻮ اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻔﻘﻮد ﰱ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﱴ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻷدﻳﺎن ﺣﱴ اﻟﻴﻮم  ،ﻓﺈن ﻫﺬﻩ أو
ﺗﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﻄﻘﻮس اﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺔ أو اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻐﻴﺒﻮﺑﻴﺔ أو أﺳﺎﻟﻴﺐ اﳊﻴﺎة  ،ﻫﻰ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻣﺘﻊ وﺣﺮﻳﺎت إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أﺻﻴﻠﺔ
و’ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ‘ أى ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ إﻳﺎﻩ أﻣﻨﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  ،ذﻟﻚ ﻷ ﺎ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺣﺮﻳﺎت ﻓﺮدﻳﺔ وﺷﺨﺼﻴﺔ ﺟﺪا ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻖ أﺣﺪ ﻣﺼﺎدر ﺎ
ﻻ ﻫﺆﻻء اﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻳﻮن ﺑﺈرﻫﺎ ﻢ ﺑﺎﳌﻄﻠﻘﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ودول اﻟﻘﻬﺮ اﻟﱴ ﻳﻨﺸﺌﻮ ﺎ ﺑﺎﲰﻬﺎ  ،وﻻ ﺣﱴ ﳓﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻮن ﳑﻦ ﻧﺆﻣﻦ
ﺑﺄن ﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ ) ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ ! ( إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺘﺠﺮﻳﱮ  .ﲰﻪ دﻳﻨﺎ ﻟﻮ ﺷﺌﺖ  ،ﲰﻪ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﭼﻴﺔ ﻟﻮ
ﺷﺌﺖ  ،وﻫﻮ ﻗﻄﻌﺎ ﻻ ﻫﺬﻩ وﻻ ﺗﻠﻚ  ،ﻓﻘﻂ ﳓﻦ ﻧﺴﻤﻴﻪ أﺳﻠﻮب ﺣﻴﺎة أو ﻣﻨﻬﺞ ﺗﻔﻜﲑ  ،ﻻ أﻛﺜﺮ !
اﻟﻐﺮب ﻳﺮﻳﺪ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ دﻳﻨﺎ ﺳﻠﻄﺔ  ،دﻳﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎرﻣﺔ ) وﻻ ﻧﻘﻮل ﻗﺘﺎﻟﻴﺎ ﺣﱴ ﻻ ﻧﺴﺎوى ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ دﻣﻮﻳﺔ
اﻹﺳﻼم اﻟﱴ ﻻ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ ﰱ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ (  ،وﻻ ﻳﺮﻳﺪﻩ دﻳﻦ ﻋﺒﻴﺪ أو دﻳﻦ ﺎوﱘ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ  ،أو ﺣﱴ دﻳﻦ
ﺟﻠﺴﺎت روﺣﺎﻧﻴﺔ  .ﻫﺬﻩ ﻣﺮاﺣﻞ ﻳﻔﱰض أن إﻳﺮﻳﻨﺎوس ﻗﺪ ﻋﱪ ﻢ ﻛﺜﲑا ﺑﻌﺪﻫﺎ  ،وﺑﻌﺪ ﺣﱴ ﭘﻮﻟﺲ اﻟﺬى ﻳﺒﺪو ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ
ﳎﺮد ﺻﱮ ﺗﺮزى ﻫﺎوى  .ﰱ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺸﺎﻛﻞ  morphingاﻟﺪﻳﲎ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ إﱃ اﻟﭙﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻴﺔ إﱃ اﻵن  ،ﻛﺎن
ﻟﻠﻐﺮب ﺗﺮزﻳﺘﻪ اﳋﺎﺻﻮن أﻳﻀﺎ  .ﻫﺆﻻء ﳛﺬﻓﻮن ﻣﺎ ﻛﺎن إﻳﺮﻳﻨﺎوس ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻀﻄﺮا ﻟﺘﻤﺮﻳﺮﻩ ﻣﻦ روﺣﺎﻧﻴﺎت وﺻﻮﻓﻴﺎت وﻣﺎ إﻟﻴﻬﺎ ،
ﲢﺖ وﻃﺄة اﳌﺮﺣﻠﺔ  .ﲟﺮور اﻟﻮﻗﺖ أﺻﺒﺤﻮا ﻳﺮﻳﺪوﻧﻪ أﻛﺜﺮ ﻋﻘﻴﺪﻳﺔ وﺷﺮﻳﻌﻴﺔ وﺳﻠﻄﻮﻳﺔ وإﻟﻐﺎء ﻟﻠﻔﺮد  .ﻳﺮﻳﺪوﻧﻪ -ﺷﺎءوا أم أﺑﻮا-
دﻳﻨﺎ ﻻ ﳜﻠﻮ ﰱ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﺷﺒﻪ ﺑﺈﺳﻼم أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﻻدن وﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب وإﻳﺮﻳﻨﺎوس اﻹﺳﻼم
) ﻋﻔﻮا أﻗﺼﺪ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ( ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ  ،ﻳﻘﻠﺼﻮن اﻟﻨﺼﻮص ﰱ أﺿﻴﻖ ﺣﺠﻢ ﳑﻜﻦ ﺣﱴ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت  ،ﻟﻴﺼﺒﺢ
ﻫﺬا ﻫﻮ ’ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺼﺤﻴﺢ ‘ أو ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻀﻞ ﻫﺆﻻء اﳌﺬﻛﻮرون ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻛﻤﺎ أﲰﺎﻩ ﻧﱮ اﻹﺳﻼم ﺑﻨﻔﺴﻪ ’ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻜﺎﻣﻞ ‘ .
اﳌﺸﻜﻠﺔ أﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ دوﻣﺎ أﻧﻨﺎ أﻣﺎم إﻣﺎ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ) وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺟﻠﻮﺑﻴﺔ وﺟﺎﻣﻌﺔ  ، ( universalوإﻣﺎ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ
ﺷﺮق-أوﺳﻄﻴﺔ أرﺛﻮذوﻛﺴﻴﺔ ) ﻋﻘﻴﺪة اﻟﺼﺮاط اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ  straight-thinkingﲤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ اﻟﺪﻣﺎغ اﻟﺼﻌﻴﺪى ﻟﻌﻢ ﳏﻤﺪ
اﻟﺴﻤﺎن (  ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ  ،واﻷﻫﻢ ﻣﻨﻪ أ ﺎ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﻷﻓﻀﻞ  ،ﻫﻰ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﳍﻨﺪوﺳﻴﺔ .
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ﺗﻬﺎﻓﺖ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﻻ ﻳﺄﺗﻰ ﻣﻦ ﺟﻨﻮن ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﻃﺒﻌﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ أن ﻧﻘﻮل إن
أﺳﺒﻮﻋﻪ اﻷﺧﻴﺮ أو ﺗﺨﻴﻠﻪ أﻧﻪ اﻟﻤﺴﻴﺢ اﻟﻤﻨﺘﻘﻢ أو ﻣﺎ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ ﻫﻰ اﳊﻘﻴﻘﺔ
اﻟﻘﺒﻴﻞ  ،إﻧﻤﺎ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻰ ﺷﻰء آﺧﺮ أﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘﺎ وﺗﺠﺬرا اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ وﻻ أن اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻫﻰ
واﻣﺘﺪادا  :ﺗﺒﺸﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺔ  .ﻧﻌﻢ ﻫﻮ ﻣﺠﻨﻮن دﻣﻮى ﻣﻌﺘﻞ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  .ﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﰱ
اﻟﻤﺰاج وﺳﻔﺎح ﻟﺴﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ  ،ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻜﻞ اﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ أى دﻳﻦ أﺻﻼ  .ﻓﻘﻂ أﻓﻀﻞ
ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ  ،ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻜﺮ ﻳﻨﺎﻗﺾ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ وﺟﻤﻴﻊ ﻣﻄﻠﻘﺎت
اﻷدﻳﺎن ﻫﻰ اﻟﱴ ﺗﻘﺮ ﺬا ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ،
ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﻴﺪ  .ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ أن ﻧﻘﻮل إن اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ
ﻫﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ وﻻ أن اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻫﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﺗﺴﺪ أﺑﻮاب اﳌﻌﺮﻓﺔ أﻣﺎم
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  .ﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻰ أى دﻳﻦ أﺻﻼ  .ﻓﻘﻂ أﻓﻀﻞ اﻷدﻳﺎن اﻹﻧﺴﺎن  ،وﻣﻦ ﰒ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ
ﻫﻰ اﻟﺘﻰ ﺗﻘﺮ ﺑﻬﺬا ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ  ،ﻻ ﺗﺴﺪ أﺑﻮاب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أﻣﺎم ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﻨﺎس واﺠﻤﻟﺘﻤﻊ  .ﻫﺬا ﻛﻤﺎ
اﻹﻧﺴﺎن  ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﻨﺎس واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  .ﻧﻌﺮف اﳊﺎل ﻋﻦ دﻳﺎﻧﺎت اﻟﺸﺮق ،
ﻫﺬا ﻛﻤﺎ ﻧﻌﺮف اﻟﺤﺎل ﻋﻦ دﻳﺎﻧﺎت اﻟﺸﺮق  ،وﻻ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﻋﻠﻰ وﻻ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﻃﻼق ﻣﻊ
وﺟﻪ اﻹﻃﻼق ﻣﻊ دﻳﺎﻧﺎت ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﻴﺪ أو
دﻳﺎﻧﺎت ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﻴﺪ أو
’ اﻟﻤﺘﺠﻼة ‘ .
’ اﳌﺘﺠﻼة ‘ .
اﻟﻤﺴﻜﻮت ﻋﻨﻪ ﻓﻰ ﺗﺎرﻳﺦ أدﻳﺎن ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﻴﺪ أن
ﻧﻌﻢ  ،ﻫﻮ ﳎﻨﻮن دﻣﻮى ﻣﻌﺘﻞ
آﻟﻬﺘﻬﺎ ﺷﺮﻳﺮة ﺑﻄﺒﻌﻬﺎ  .ﻫﻜﺬا ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻓﻰ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ،
وﻗﺎﻟﺖ روﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ  ،وﻻ ﻳﺤﺘﺎج أﺣﺪ ﻟﻠﻘﻮل ﻓﻰ اﳌﺰاج وﺳﻔﺎح ﻟﺴﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ
اﻹﺳﻼم  ،اﻟﺬى ﻳﻔﻮﻗﻬﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻳﻦ أﺻﻼ وﻻ اﻫﺘﻢ ﻳﻮﻣﺎ ﺣﻴﺎﺗﻪ  ،ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻜﻞ اﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ
ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل أﺑﻌﺎد اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﻻ ﺣﺘﻰ ﻛﺎن ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ  ،ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻜﺮ ﻳﻨﺎﻗﺾ
اﻷﺳﺎس  ،إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺮد ﻏﺎرة ﻗﻄﻊ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺠﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ وﲨﻴﻊ ﻣﻄﻠﻘﺎت ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ
أﺟﻼف اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮاة اﻟﺤﻔﺎة اﻟﺠﻮﻋﻰ ﻟﻨﻬﺐ ﺛﺮوات ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﻴﺪ  .ﻓﺄﻳﻦ ﻳﻜﻤﻦ اﻟﺘﻬﺎﻓﺖ
اﻟﻌﺎﻟﻢ .
اﳊﻘﻴﻘﻰ إذن ﻳﺎ ﻋﻢ ﳏﻤﺪ ﺷﺮﻳﺪر ؟
ﻫﺬا اﻟﻤﺴﻜﻮت ﻋﻨﻪ ﻫﻮ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﺬى ﻧﺮﻳﺪ !
إن وﺻﻒ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﺑﺄ ﺎ ﻗﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻ
ﻳﻌﺘﱪﻩ أﺣﺪ وﺻﻤﺎ ﳍﺎ  .إﻧﻪ ﻳﺴﻮﻗﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻟﻠﻨﺎس  ،وﻻ ﻧﺒﺎﻟﻎ إن ﻗﻠﻨﺎ إن ﻫﺬا ﳛﺪث ﺣﱴ ﻟﻮ أﺗﻴﺘﻢ ﺑﻮﻳﻠﻠﻴﻢ داﻓﻮى ﻟﺪور
ﻳﺴﻮع  .اﻟﻮﺻﻢ اﳊﻘﻴﻘﻰ ﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﺔ أﺻﻮﳍﺎ ﻣﻦ أﻳﻦ أﺗﺖ وﻛﻢ اﻟﺘﻠﻔﻴﻘﺎت اﻟﺬى أﺟﺮى ﻋﻠﻴﻬﺎ  .اﳌﺴﻜﻮت ﻋﻨﻪ ﰱ ﺗﺎرﻳﺦ أدﻳﺎن
ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﻴﺪ أن آﳍﺘﻬﺎ ﺷﺮﻳﺮة ﺑﻄﺒﻌﻬﺎ  .ﻫﻜﺬا ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﰱ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ  ،وﻗﺎﻟﺖ روﻣﺎ ﰱ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ  ،وﻻ ﳛﺘﺎج أﺣﺪ
ﻟﻠﻘﻮل ﰱ اﻹﺳﻼم  ،اﻟﺬى ﻳﻔﻮﻗﻬﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻳﻦ أﺻﻼ وﻻ اﻫﺘﻢ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل أﺑﻌﺎد اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﻻ ﺣﱴ ﻛﺎن ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ
ﻣﻦ اﻷﺳﺎس  ،إﳕﺎ ﻫﻮ ﻓﻘﻂ ﳎﺮد ﻏﺎرة ﻗﻄﻊ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺠﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻼف اﳉﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮاة اﳊﻔﺎة اﳉﻮﻋﻰ ﻟﻨﻬﺐ ﺛﺮوات
اﻟﻌﺎﱂ .
ﻫﺬا اﳌﺴﻜﻮت ﻋﻨﻪ ﻫﻮ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﺬى ﻧﺮﻳﺪ  ،وﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﻦ ﻳﺴﻮع ﻓﻴﺴﺘﺤﺴﻦ ﺟﺪا أن ﻻ ﻳﺄﺗﻰ أﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﺪث ﰱ
اﻷﺳﺒﻮع اﻷﺧﲑ !
٢٤٢

ﺎﻳﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﺮاﻫﺎ ﺗﺘﺪاﻋﻰ ﻣﻨﺬ ﻗﺮون  ،ﻟﻴﺴﺖ ﰱ وﻳﻞ وﺛﺒﻮر ﻣﱴ  ٢٤أو ﺳﻔﺮ اﻟﺮؤﻳﺎ  ،إﳕﺎ ﰱ ’ ﻣﻦ ﻟﻄﻤﻚ ﻋﻠﻰ
ﺧﺪك اﻷﳝﻦ ﺣﻮل ﻟﻪ اﻷﻳﺴﺮ ‘  ،ﺎﻳﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﰱ اﻟﻴﺴﻮﻋﻴﺔ  ،وﰱ ﺗﻌﻬﺪا ﺎ اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ  .ﻫﺬا ﳚﻌﻠﻬﺎ ﳎﺮد ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﲡﺎوزﻧﺎﻫﺎ ﺑﺄﻟﻔﻰ ﺳﻨﺔ .
اﻹﻳﻄﺎﱃ اﻟﺒﺪﻳﻦ اﳌﺮح ﺑﺪ ﺳﭙﻨﺴﺮ ﺣﲔ ﻗﺎم ذات ﻣﺮة ﺑﺪور ﻛﺎﻫﻦ  ،ﻛﺎن ﻳﻌﻰ ﻫﺬا ﲤﺎﻣﺎ  .ﻛﺎن ﻳﺒﻄﺶ ﺑﺎﳉﻤﻴﻊ ﺑﻘﺒﻀﺘﻪ
اﻟﻘﻮﻳﺔ  ،وداﺋﻤﺎ اﳊﺠﺔ ﺟﺎﻫﺰة  :ﻟﻘﺪ ﻟﻄﻤﻮا اﳋﺪ اﳋﻄﺄ !
…
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺎ ﻋﺮض ﻣﻦ ﻓﻴﻠﻢ زﻳﻔﲑﻳﻠﻠﻰ ﰱ ﻣﺼﺮ ﺛﻠﺜﻪ اﻷول ﻓﻘﻂ  ،ﰒ ﻟﻒ اﻟﻐﻤﻮض ﻣﺼﲑ اﻷﺟﺰاء اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﰱ ﺗﻠﻚ اﻷﻳﺎم
اﻟﻌﺼﻴﺒﺔ ﻣﻦ أواﺧﺮ ﻓﱰة ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎدات ) اﻟﻜﻞ ﻳﻜﺘﺐ ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻷﻫﺮام وروز اﻟﻴﻮﺳﻒ ﺣﱴ ﭬﺎراﻳﱴ أﻧﻪ ﻋﺮض
ﲬﺴﺔ أﻳﺎم ﻓﻘﻂ  .ﻣﺎ أﺳﺘﻄﻴﻊ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﺆﻗﺘﺎ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ذاﻛﺮﺗﻰ وﺑﻌﺾ ﺗﺪوﻳﻨﺎﺗﻰ  ،ورﲟﺎ آﺗﻰ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻷﻗﻮى
ﻻﺣﻘﺎ  ،أن ذﻟﻚ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ واﻟﻔﻴﻠﻢ أﺧﺬ ﻓﺮﺻﺘﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﰱ ﺳﻴﻨﻤﺎ رﻣﺴﻴﺲ ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ أﻋﻴﺎد ﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ، ١٩٧٩ﻓﻘﻂ
ﻛﺎن ﻣﺜﺎر اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﻫﻮ إﺟﻬﺎض ﻋﺮض اﻷﺟﺰاء اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ،واﻟﺬى ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻣﻊ أﻋﻴﺎد اﻟﻔﺼﺢ ﺑﻌﺪ أرﺑﻌﺔ ﺷﻬﻮر ( .
اﳌﻬﻢ  ،أﻧﻪ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻇﻬﻮرﻩ اﳌﺘﻜﺮر ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻛﭭﻴﺪﻳﻮ ﲡﺎرى رﲰﻰ  ،ﱂ ﻳﻌﺮض أى ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﻨﻪ إﱃ
أن ﺑﺪأ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم ﻋﺮض ﻓﻴﻠﻢ ﻣﻴﻞ ﺟﻴﺒﺴﻮن ﲢﺖ ﻋﻨﻮان ’ آﻻم اﳌﺴﻴﺢ ‘  ،وﰱ ﻣﻮاد دﻋﺎﻳﺔ أﺧﺮى ’ آﻻم اﻟﺴﻴﺪ
اﳌﺴﻴﺢ ‘  ) ،ذﻟﻚ ﻃﺒﻌﺎ ﺗﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻣﻊ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻷﻋﻈﻢ  ،وﻟﻴﺲ ﻷى ﺳﺒﺐ آﺧﺮ ،
ﻛﺎﳊﺮﻳﺔ ﻣﺜﻼ  ،ﺣﺎﺷﺎ ﻟﻠﺮب ! ( .
ﳝﻜﻨﻚ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ أن ﺗﺮى ﻣﻨﺬ اﻟﺼﺒﺎح اﻟﻘﺎﻋﺎت وﻗﺪ اﻣﺘﻸت ﺑﺎﻟﺼﺒﺎﻳﺎ اﻟﺼﻐﲑات اﶈﺠﺒﺎت وﻫﻦ ﻻ ﻳﻜﻔﻔﻦ ﻋﻦ
اﻻﻧﺘﺤﺎب  ،وﻳﺪﻓﻌﻦ رﲟﺎ ﳓﻮ ﺟﻌﻠﻪ ﺛﺎﱏ أﳒﺢ ﻓﻴﻠﻢ أﺟﻨﱮ ﰱ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﺎﻳﺘﺎﻧﻴﻚ  .ﻛﻤﺎ أﻏﻤﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﻦ  ،ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮة ﲢﺪث ﺑﺴﺒﺐ ﺷﻰء ﻣﺎ ﻳﺒﺜﻪ ﻣﻴﻞ ﺟﻴﺒﺴﻮن ﰱ ﻫﻮاء ﻗﺎﻋﺎت اﻟﻌﺮض اﳌﺼﺮﻳﺔ ) ﻟﻨﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺬﻫﺎن
واﳍﻼوس واﻟﻄﺐ اﻟﻌﻘﻠﻰ واﻟﺘﻘﻤﺺ اﻟﺪﻳﲎ ﺣﱴ ﻻ ﻧﻮﻗﻊ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﰱ اﳌﺸﺎﻛﻞ  ،وﻟﻨﻘﻞ ﻣﺜﻼ ﻏﺎزا ﻏﺎﻣﻀﺎ  ،ﻛﺎﻟﺬى ﻓﻀﻠﻮا أن
ﻳﻔﺴﺮوا ﺑﻪ ﻣﺎ أﺻﺎ ﻦ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت إﻏﻤﺎء ﰱ ﳏﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﺤﲑة ﰱ أواﺋﻞ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ! (  .ﻓﻤﺸﻬﺪ اﻟﻔﺘﺎة اﳌﻤﺪدة ﰱ ﻃﺮﻗﺔ
ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻌﺮض ﲟﺠﺮد اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻔﻴﻠﻢ وزﻣﻴﻼ ﺎ ﻳﺪﻓﻌﻦ ﺑﺰﺟﺎﺟﺎت اﻟﻌﻄﺮ ﺑﻌﺼﺒﻴﺔ داﺧﻞ أﻧﻔﻬﺎ  ،ﻣﺸﻬﺪ ﱂ ﻧﻌﺪ ﻧﺮﻩ ﻣﻨﺬ ’ اﻟﻘﻠﺐ
اﻟﺸﺠﺎع ‘  ) ! ١٩٩٥ﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ رأﻳﻨﺎﻩ ﰱ ﺣﻴﻨﻪ أﺳﻮأ ﻓﻴﻠﻢ إﻃﻼﻗﺎ ﺣﺎز ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ أوﺳﻜﺎر أﺣﺴﻦ ﻓﻴﻠﻢ  ،وﻟﻌﻞ اﻷﻳﺎم
أﺛﺒﺘﺖ اﻵن ﺻﺪق ﺣﺪﺳﻨﺎ ﰱ ﻣﻴﻞ ﺟﻴﺒﺴﻮن ! ( .
ﰱ اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻦ ﱂ ﺗﺒﺪون ﱃ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼ ﻴﺎر ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺐ اﳊﻘﻴﻘﻰ اﻟﺬى ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻻ ﻴﺎر  ،وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﳎﺮد
ﻣﺸﺎﻫﺪ اﻟﺪم  .ﻫﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻫﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻷراﻣﻴﺔ  .ﻛﺄن ﻛﻞ ﺷﺨﻮص اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ  ،وأﻧﺖ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
ﺗﻔﺴﲑ ﻛﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  .ﻟﺮﲟﺎ ﻟﻮ ﻃﺎل اﻟﻌﻤﺮ ﺑﺎﻟﺪﻛﺘﻮر ﻟﻮﻳﺲ ﻋﻮض ﻟﲑى ﻫﺬا اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻟﺘﻮارى ﻛﺜﲑا اﻋﺘﺰازﻩ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ اﳌﻤﻨﻮع
’ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰱ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‘  ،اﻟﺬى ﺣﺎول ﻓﻴﻪ ﺑﻸى ﺷﺪﻳﺪ إﺛﺒﺎت أن ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮان ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻐﺔ أزﻟﻴﺔ وﻻ ﳛﺰﻧﻮن  ،ﻟﻐﺔ
اﻟﻠﻮح اﶈﻔﻮظ اﻟﱴ ﻛﺘﺒﻬﺎ إﺻﺒﻊ اﻟﺮب ﻗﺒﻞ أن ﻳﻜﺘﺐ اﻟﺴﻄﺮ اﻷول ﰱ ﻗﺼﺔ اﳋﻠﻴﻘﺔ  ،ﺑﻞ ﻫﻰ ﺧﻠﻴﻂ ﻫﺠﲔ وﻟﻘﻴﻂ ﻣﻦ
ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﳍﻨﺪﻳﺔ اﻷﻗﺪم اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻨﺎ  .أرأﻳﺘﻢ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ؟ ﳎﺮد ﺻﻨﻊ أول ﻓﻴﻠﻢ رﺋﻴﺲ ﺑﺘﻠﻚ اﻷراﻣﻴﺔ ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺈﺛﺒﺎت
ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ د  .ﻋﻮض دون ﻛﻞ ذﻟﻚ اﳉﻬﺪ اﳉﻬﻴﺪ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻀﲎ ﻣﻨﻪ ! ﻃﺒﻌﺎ ﻻ داﻋﻰ ﻟﺘﺸﺘﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺰك ﺑﺈﺣﺎﻟﺘﻚ
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ﳌﻮﺿﻮع ﻗﺪﱘ ﻋﻨﺪﻧﺎ  ،ﻋﻦ ﺟﺬور أراﻣﻴﺔ-ﺳﲑﻳﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺮآن ﻧﻔﺴﻪ  ،ﺑﻘﻠﻢ ﻟﻮﻳﺲ ﻋﻮض أﳌﺎﱏ  ،اﲰﻪ اﳌﺴﺘﻌﺎر
ﻫﻮ ﻛﺮﻳﺴﺘﻮف ﻟﻮﻛﺴﻴﻨﺒﲑج !
) ﺳﺆال  :أﱂ ﺗﻠﺤﻆ رﻗﺎﺑﺘﻨﺎ اﻟﺮﺷﻴﺪة أ ﺎ ﺗﻨﺘﺼﺮ ﻟﻠﻴﻬﻮد ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﱂ ﲢﺘﺴﺐ ﻫﻜﺬا ؟ ( .
…
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ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻓﻴﻠﻢ ﻣﻴﻞ ﺟﻴﺒﺴﻮن ﺑﻼ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺎﺋﻴﺎ ؟
أﺷﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﻮاﺣﺪة  ،اﻟﻠﻐﺔ اﻷراﻣﻴﺔ  .وﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎﻫﺎ أﻳﻀﺎ أ ﺎ رﲟﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﻓﺮص اﻟﻔﻴﻠﻢ ﰱ اﻷوﺳﻜﺎر ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺣﻖ ﱂ
ﻳﺴﺒﻖ ﻗﻂ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ  ،وﻫﻰ أن ﺗﺸﻔﻌﻪ ﳌﺴﺎﺑﻘﺔ اﻷﻓﻼم اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﻐﲑ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ  ،ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺎﻓﺲ ’ ﺳﻬﺮ
اﻟﻠﻴﺎﱃ ‘ وﻣﺎ إﻟﻴﻪ !
ﻧﻌﻮد ﻟﻠﻘﻴﺎﻣﺔ  .إ ﺎ ﻓﻀﻴﻠﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  .ﻫﻰ ﻣﺸﻬﺪ ﺟﻴﺪ ﻋﻨﺪ ﺟﻴﺒﺴﻮن  ،ﻷﻧﻪ أﻗﻞ اﳌﺸﺎﻫﺪ ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ) ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن
ﻟﻄﻠﺒﺔ أﻗﺴﺎم اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﰱ اﳉﺎﻣﻌﺎت ﰱ اﻟﻴﻮم اﻷول ﻟﺪراﺳﺘﻬﻢ  ،اﺗﺮﻛﻮا اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎب ﻓﻬﻰ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻳﻌﺘﺪ
ﺑﻪ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺄى ﻗﺪر ﻣﻦ اﳌﻘﺎدﻳﺮ (  .ﰱ ذﻟﻚ اﳌﺸﻬﺪ ﱂ ﻳﺸﺄ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﳌﻌﲎ اﳊﺮﰱ ﻟﻠﻘﻴﺎﻣﺔ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺼﺪم اﻟﻌﻘﻞ اﳌﻌﺎﺻﺮ ،
ﻓﻤﺎل إﱃ اﳋﻴﺎل  ،ﻓﻬﻮ أﻓﻀﻞ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺎ ) ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮﻧﻪ ﰱ اﻟﻴﻮم اﻷول ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻌﺎﻫﺪ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ( .
ﺻﻮر اﻟﻜﻔﻦ ﻣﻦ اﳋﺎرج  ،ﰒ إذا ﺑﻪ ﻳﻬﺒﻂ وﻛﺄن ﳏﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﲣﺮج ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻣﻨﻪ  ،ﻟﻜﻦ دون أن ﻧﺮى ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎدﻳﺎ ﳜﺮج  .ﰒ ﻳﻘﻄﻊ
ﻋﻠﻰ ﻳﺴﻮع ﻧﻔﺴﻪ ﻋﺎرﻳﺎ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺒﺪن ﻳﻨﻬﺾ ﻣﻦ ﺷﺒﻪ ﺟﻠﻮس ﻛﻤﺎ ﲤﺜﺎل أﺣﺪ آﳍﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎن اﻟﻘﺪﱘ  ،ﻫﺬا ﰱ أﻗﺼﻰ ﺎء ﳑﻜﻦ
ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ  ،وﻛﻠﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﻮﺣﻰ ﺑﺄن ﻣﺎ ﻗﺎم ﻫﻮ اﳌﺒﺪأ أو اﻟﻔﻜﺮ  ،أو ’ اﻟﻜﻠﻤﺔ ‘ ﺑﻌﺒﺎرة إﳒﻴﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﻬﲑة  .ﻋﻠﻰ
أﻳﺔ ﺣﺎل رﻏﻢ ﻛﻮ ﺎ ﻓﻀﻴﻠﺔ إﻻ أ ﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﺸﻰء اﳉﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ  .أﻗﺮب ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻦ ﻫﲑ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ،
إﳕﺎ اﻷﻗﺮب ﻛﺜﲑا ﻫﻮ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﺼﺎﻣﺖ اﻵﺧﺮ اﻟﺘﺎﱃ ﻟﻪ ﺑﺴﻨﺔ أى ’ ﻣﻠﻚ اﳌﻠﻮك ‘  ١٩٢٧ﻟﺴﻴﺴﻴﻞ ﰉ  .دو ﻣﻴﻞ  ،ﺣﻴﺚ
ﺟﺴﺪ ﻳﺴﻮع ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻛﺸﺨﺼﻴﺔ ﻧﻮراﻧﻴﺔ ﺑﻴﻀﺎء ﻣﺘﻮﻫﺠﺔ  ،ﻟﻴﻨﻔﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺻﻔﺘﻬﺎ اﳌﺎدﻳﺔ  ،وﳚﻌﻞ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ اﳌﺰﻋﻮﻣﺔ أﻗﺮب
ﺠﻤﻟﺮد ’ رؤﻳﺔ ‘ أو ’ ﻇﻬﻮر ‘ ﳌﻦ ﻗﺎﻟﻮا أ ﻢ ﺷﺎﻫﺪوﻩ  ،وﻃﺒﻌﺎ ﻻ ﻳﺴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺎﱃ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ وﺗﻔﺴﲑ ﻗﺪ ﻳﺄﺗﻴﻨﺎ
ﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ  ،ﻳﺸﺮﺣﻮن ﻣﱴ وﻛﻴﻒ ﻳﺸﺎﻫﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺸﺮ أﺷﻴﺎء ﻣﻮﻫﻮﻣﺔ وﳌﺎذا .
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ﺑﺎﳌﺜﻞ ﻫﺬا ﻳﻘﻮدﻧﺎ ﻷﲨﻞ ﻣﺸﻬﺪ ﻓﻌﻼ ﰱ اﻟﻔﻴﻠﻢ  ،وﻓﻀﻴﻠﺘﻪ
اﻷﻛﱪ ﰱ ﺗﻘﺪﻳﺮى  ،أﻻ وﻫﻮ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺴﺢ ﻣﺮﱘ ﻟﺪﻣﺎء اﺑﻨﻬﺎ
ﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻷرض  .إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻳﻬﻮذا ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﺼﻮص اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ  ،ﻓﺈن ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺮﱘ ﺑﺎﺑﻨﻬﺎ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن
ﻏﲑ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﺑﺎﳌﺮة  ،ﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻹﳒﻴﻠﻴﺔ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
اﻟﱴ ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼل ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻠﻮغ  .ﻫﺬﻩ ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﻟﺼﺎﻧﻊ أى ﻓﻴﻠﻢ  ،وﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﺬات ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﳌﻤﺜﻠﱴ
اﻟﻔﻴﻠﻢ اﳌﻤﺘﺎزﺗﲔ ﻣﺎﻳﺎ ﻣﻮرﺟﻴﻨﺴﺘﲑن وﻣﻮﻧﻴﻜﺎ ﺑﻴﻠﻠﻮﺗﺸﻰ
) اﳌﺮﳝﺘﺎن اﻷم واﺠﻤﻟﺪﻟﻴﺔ (  ،اﻟﻠﺘﲔ ﱂ ﲤﻠﻜﺎ ﺳﻮى اﻟﻔﺮﺟﺔ
وﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﻮﺟﻬﻴﻬﻤﺎ اﻟﺼﺎﻣﺘﲔ ﺑﺄى ﺗﻌﺒﲑ ﻳﻌﻦ ﳍﻤﺎ ،
ﻃﺎﳌﺎ أ ﻤﺎ ﳏﻈﻮرﺗﺎن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم  .ﻣﺎذا ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻣﺮأة
ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﺷﺮق أوﺳﻄﻴﺔ ﲝﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻳﻌﺬب اﺑﻨﻬﺎ وﻳﺼﻠﺐ أﻣﺎم
ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ؟ ﻻ ﺷﻚ أ ﺎ ﺳﺘﺜﲑ اﻷرض ﺻﺨﺒﺎ وﺿﺠﻴﺠﺎ وﺗﻨﺪﻓﻊ
ﺗﻀﺮب ﻫﺆﻻء ﺣﱴ ﻟﻮ ﻛﻠﻔﻬﺎ ﻫﺬا ﺣﻴﺎ ﺎ  .ﻛﻞ ﻫﺬا ﱂ ﳛﺪث
…!Wow
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ﻗﻂ ﻻ ﰱ اﻟﻨﺼﻮص وﻻ ﰱ اﻟﻔﻴﻠﻢ  ،وأﺻﺒﺢ اﻻﻧﻄﺒﺎع اﻷﻛﱪ
ﻫﻮ أ ﺎ ﻧﻮع ﻣﻦ ﻣﺎرﺟﺎرﻳﺖ ﺛﺎﺗﺸﺮ  .ﻟﺬا ﻓﻜﻤﺎ اﻟﺘﻒ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وﲢﺎﺷﻰ اﳉﺰم ﺑﺸﻰء ﻓﻴﻬﺎ  ،أﺗﻰ ﻫﻨﺎ ﲟﺸﻬﺪ رﻣﺰى
ﻣﺒﺘﻜﺮ وﺷﺪﻳﺪ اﻟﺬﻛﺎء  ،ﺣﺎول ﺑﻪ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ  ،اﻹﳝﺎن واﻻ ﻴﺎر  ،اﻟﻜﻼم واﻟﺼﻤﺖ  ،اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﳉﻔﺎء  ،ﻛﻠﻬﺎ
ﻣﻌﺎ ﰱ ﻓﻌﻞ ﺗﻌﺒﲑى ﲣﻴﻠﻰ ﻣﻦ اﺧﱰاﻋﻪ  ،وﻫﻮ ﻣﺴﺢ اﻟﺪم اﻟﺜﻤﲔ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺣﱴ ﻻ ﺗﺪوﺳﻪ اﻷﻗﺪام  .وﻻ ﺷﻚ أﻧﻪ
ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺣﻘﺎ  ،واﻟﺴﺒﺐ أﻳﻀﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﱴ ﻧﺄى ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻴﺒﺴﻮن ﻋﻦ ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺘﻪ ) واﻷﺳﻮأ ﻣﻨﻬﺎ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷراﻣﻴﺔ ’ -واﻗﻌﻴﺘﻪ ‘ ! ( اﳌﻔﺮﻃﺔ  .أﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﻦ ﻫﻰ ﻣﺮﱘ  ،ﻓﺈﺟﺎﺑﺘﻨﺎ اﳌﻔﻀﻠﺔ زﻳﻔﲑﻳﻠﻠﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﻛﺎﻟﻌﺎدة  .إ ﺎ اﻟﻔﺘﺎةذات اﻟـ  ١٣رﺑﻴﻌﺎ ) أوﻟﻴﭭﻴﺎ ﻫﺎﺳﻰ (  ،اﻟﺴﺎذﺟﺔ ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻰ ﺿﻤﻨﺎ ﻟﺘﻔﺴﲑ أن ﺗﺼﺒﺢ ﺣﺎﻣﻼ دون أن ﺗﺪرى ) ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻓﻴﻠﻢ ’ أﺳﺮار اﻟﺒﻨﺎت ‘ أو ﺣﱴ ’ ﺗﻮت ﺗﻮت ‘ اﳌﺼﺮﻳﲔ  .وﻃﺒﻌﺎ ﻫﻨﺎك رواﻳﺎت أﺧﺮى أﺷﺪ ﺷﻬﻮاﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ  ،أﺷﻬﺮﻫﺎ
ﻓﻴﻠﻢ ﺟﻮدارد ﺷﺒﻪ اﻟﭙﻮرﻧﻮ ﻋﻦ ﻣﺮﱘ ﻣﺮاﻫﻘﺔ ﻋﺼﺮﻳﺔ اﺧﺘﺎر ﻟﻪ ﻋﻨﻮاﻧﺎ ﲢﻴﺔ اﳌﻼك اﻟﺸﻬﲑة ’ اﻟﺴﻼم ﻟﻚ ﻳﺎ ﻣﺮﱘ ‘ . ( ١٩٨٥
ﰒ ﻟﻨﻘﺒﻞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺻﻮر ﺎ ﻛﺎﻣﺮأة ﺷﺮﻗﻴﺔ ﰱ ﻋﺎﱂ ذﻛﻮرى ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﻳﺬﻛﺮ ﳍﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ  ،ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻚ إذا ﻛﺎن
اﻷﻣﺮ ﻗﻀﻴﺔ ﻳﺮﺗﺞ ﳍﺎ ﻗﺎدة اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻌﺎ  .ﻋﻨﺪ ﺷﺮﻳﺪر-ﺳﻜﻮرﺳﻴﺰى اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﺳﻮأ  ،ﻟﻜﻦ ﻟﻌﻠﻬﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﱴ
ﺗﻔﺴﺮ ﳌﺎذا اﺧﺘﻔﺖ ﻣﺮﱘ ﻣﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺴﲑة اﻟﻴﺴﻮﻋﻴﺔ  .ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ دوﻣﺎ ﳏﻂ اﺣﺘﻘﺎر اﺑﻨﻬﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰱ ﻛﻮن اﻷﺳﺮة
ﻋﻤﺎد اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ’ ﻻ ﲡﺪن ﻗﻮﻣﺎ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ ﻳﻮادون ﻣﻦ ﺣﺎد اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا آﺑﺎءﻫﻢ أو أﺑﻨﺎءﻫﻢ ‘  ،أو ﲟﺎ
ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ اﺣﺘﻘﺎر أى ﻋﻀﻮ ﲨﺎﻋﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻳﺘﻤﻠﻜﻪ اﳊﻨﻖ ﺿﺪ أﺑﻴﻪ وأﻣﻪ ﺑﻌﺪ أن ﺻﺪرت ﻟﻪ ﻓﺘﻮى اﻷﻣﲑ أن
ﻳﺘﺄﺳﻰ ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﰉ اﳉﻠﻴﻞ أﰉ ﻋﺒﻴﺪة وﻳﻘﺘﻠﻬﻤﺎ  .أو ﻣﺮة أﺧﺮى ﻛﺎﻧﺖ ذات اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻳﺪرﻳﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ  :اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺮض
ﻋﻘﻠﻰ !
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ﻫﻨﺎ ﻗﺪ ﻧﺴﺘﻄﺮد ﻗﻠﻴﻼ  :أوﻻ  ،ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﭼﻴﻢ ﻛﺎﭬﻴﺰﻳﻞ ﺟﻴﺪ أﻳﻀﺎ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺎرﳜﻪ اﶈﻤﻞ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻠﻤﺴﺔ ﺻﻮﻓﻴﺔ
روﺣﺎﻧﻴﺔ ﺑﻞ وﺧﻮارﻗﻴﺔ ﻣﺎ  ،ﺑﺪءا ﻣﻦ ’ اﳋﻂ اﻷﲪﺮ اﻟﺮﻓﻴﻊ ‘  ،ﻣﺮورا ’ ﺑﻌﻴﻮن اﳌﻼك ‘ و’ ذﺑﺬﺑﺔ ‘  ،وﺣﱴ ﻫﺬا اﻟﻔﻴﻠﻢ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ  ،ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﺠﻤﻟﺪﻟﻴﺔ واﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮأة  ،ﺛﻼﺛﺘﻬﺎ ﻣﻌﺎ  ،ﻣﻦ اﳌﺪﻫﺶ أن ﻳﺘﺒﲎ ﺟﻴﺒﺴﻮن ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺘﺪﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﺔ
أن اﺠﻤﻟﺪﻟﻴﺔ ﻫﻰ ’ اﻟﺰاﻧﻴﺔ ‘ اﻟﱴ أﻧﻘﺬﻫﺎ ﻳﺴﻮع ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻢ  .ﻟﻮ ﺗﻌﻤﻖ ﺟﻴﺒﺴﻮن ﻗﻠﻴﻼ ﰱ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻌﻠﻢ أن ﻫﺬا أﻣﺮ
ﻣﺮﻓﻮض ﺟﺪا ﰱ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻜﻨﺴﻴﺔ  ،اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ  .واﺳﺘﻘﺎﻩ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر اﻟﱰاث اﻟﺸﻔﺎﻫﻰ
اﻟﺪارﺟﺔ ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺔ ﻋﻤﻮم اﻟﻨﺎس أو رﲟﺎ ﻣﻦ أﻓﻼم اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﲢﺪﻳﺪا  ،وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﰱ اﻟﻮاﻗﻊ ﺟﺬور أﻋﻤﻖ ﻛﺜﲑا ﰱ
اﻟﻨﺼﻮص ﻏﲑ اﳌﻌﱰف ﺎ  .اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ اﻟﱴ ﻳﺆﻣﻦ ﺎ ﺟﻴﺒﺴﻮن ﻻ ﲤﺠﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺳﻮى واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﻫﻰ ﻣﺮﱘ اﻟﻌﺬراء ،
واﻟﱴ ﺗﻘﻮل إ ﺎ ﻫﻰ أﻳﻀﺎ ﺟﺎءت ﻣﻦ أﻣﻬﺎ ﺣﻨﺔ ﺑﺬات ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻤﺜﻞ ) اﳊﻤﻞ ( ﺑﻼ دﻧﺲ Immaculate
 ، Conceptionأوﻛﺎزﻳﻮن ﻓﺘﺢ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻼﻟﺔ ﰒ أﻏﻠﻖ ) ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة ﻧﺴﻴﻨﺎ أن ﻧﻘﻮل ﻟﻚ ﻣﺎ ﻫﻰ اﳌﻔﺎﺟﺄة
اﻟﻜﱪى ﰱ اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ  .إﻧﻪ ﻟﻴﺲ أ ﺎ ﺗﺴﺨﺮ ﺑﺸﺪة ﳑﻦ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﺎﳌﻴﻼد ﻣﻦ ﻋﺬراء أو ﳑﻦ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻣﺔ اﳉﺴﺪﻳﺔ ،
وﻃﺒﻌﺎ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻫﺬا ﻛﺄﻧﻪ واﻗﻊ ﺑﺴﻴﻂ ﻣﻌﺎش ﻋﺎﻳﻨﻮﻩ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ  ،وﻻ ﳚﺐ أن ﻳﺴﻤﺢ أﺣﺪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻴﻪ  .إﳕﺎ
اﳌﻔﺎﺟﺄة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻫﻰ أن ﺗﻮﺳﻌﺖ ﻗﻠﻴﻼ ﰱ ذاك اﻷوﻛﺎزﻳﻮن اﳌﺰﻋﻮم  ،وﻗﺎﻟﺖ إن ذﻟﻚ اﳌﺴﻤﻰ ’ اﻟﺘﻤﺜﻞ ﺑﻼ دﻧﺲ ‘ ﻛﺎن
ﻟﺘﻮأم  :ﻳﺴﻮع وﺗﻮﻣﺎ ! (  .أﻣﺎ اﻷرﺛﻮذوﻛﺴﻴﺔ ﻣﺜﻼ ﻓﻬﻰ ﻻ ﲤﺠﺪ أﻳﺔ اﻣﺮأة ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﻃﻼق .
) ﺗﻮﺿﻴﺢ  :أﻧﺎ ﻫﻨﺎ أﺣﲕ ﻣﻴﻞ ﺟﻴﺒﺴﻮن  ،ذﻟﻚ أﱏ ﻻ أﺗﺒﲎ أﺑﺪا ﻻ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ وﻻ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  ،اﻟﻠﺘﲔ ﺗﺘﻔﻘﺎن ﻋﻠﻰ أن اﺠﻤﻟﺪﻟﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻰ اﳌﺮأة اﻟﺰاﻧﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻫﻰ اﳌﺮأة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﱴ ﺳﻜﺒﺖ اﻟﻄﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻰ
ﻳﺴﻮع وﺟﻔﻔﺘﻪ ﺑﺸﻌﺮﻫﺎ  .ﻛﺘﺎب اﻹﳒﻴﻞ ﱂ ﻳﺮﺑﻄﻮا ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﳌﺮأﺗﲔ اﳋﺎﻃﺌﺘﲔ ﻟﺴﺒﺐ ﺑﺴﻴﻂ أ ﺎ زوﺟﺔ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﱴ ﻻ ﻳﺼﺢ
اﳋﻮض ﰱ ﻋﺮﺿﻬﺎ أو ﺷﺮﻓﻬﺎ أو ﻣﺎﺿﻴﻬﺎ  ،واﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻮن ﻳﻮاﻓﻘﻮ ﻢ ﻟﻴﺜﺒﺘﻮا أن اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﺬﻛﻮرﻳﺔ اﳌﺒﻜﺮة ﻫﻰ اﻟﱴ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺬﻟﻚ
اﻟﺮﺑﻂ ﻛﻰ ﲢﺮم اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﰱ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ  ،ﰒ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻋﻨﻪ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﻌﺪ أن اﺳﺘﻘﺮت ﻟﻠﭙﺎﭘﺎوات اﻟﺬﻛﻮر
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ  .رأﱙ اﻟﺸﺨﺼﻰ أن اﻷرﺟﺢ أن ﻛﻞ ﻧﺴﺎء اﻹﳒﻴﻞ اﺠﻤﻟﻬﻼت اﻟﺜﻼث ﻫﻦ واﺣﺪة  ،ﻫﻰ اﺠﻤﻟﺪﻟﻴﺔ زوﺟﺔ
ﻳﺴﻮع اﳌﺒﺠﻠﺔ ! ﺑﻞ ﺣﱴ ﻻ أرى أﻳﺔ ﻏﻀﺎﺿﺔ ﰱ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻟﻮﻗﺎ  ،اﻟﻮﺣﻴﺪ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﳉﻤﻴﻊ  ،أ ﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﺮأة اﳌﺴﻜﻮﻧﺔ
ﺑﺴﺒﻌﺔ ﺷﻴﺎﻃﲔ  .ﻋﺎدى ﺟﺪا أﻳﻬﺎ ’ اﻟﻄﺒﻴﺐ ‘ ﻟﻮﻗﺎ ! أدوات اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﺪى اﳌﺘﺪﻳﻨﲔ أﻣﺜﺎﻟﻚ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺗﻔﺴﲑ أى ﻓﻜﺮ ﺣﺮ أو ﺳﻠﻮك ﳐﺎﻟﻒ إﻻ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ أﺛﺮ رﻛﻮب اﻟﺸﻴﻄﺎن  .ﺑﻞ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻫﺬا  ،ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ ﺣﱴ أن أﻧﻔﻰ أن
اﺠﻤﻟﺪﻟﻴﺔ رﲟﺎ ﺗﻜﻮن أﻳﻀﺎ اﺠﻤﻟﻬﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ  ،اﳌﺮأة اﻟﺴﺎﻣﺮﻳﺔ اﻟﱴ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺳﺎﻣﺮﻳﺔ إﳕﺎ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﺴﺎﻣﺮة ذﻫﺐ ﳍﺎ ﻳﺴﻮع
ﻛﻰ ﺗﻄﻠﻖ أزواﺟﻬﺎ وﺗﺘﺰوﺟﻪ  .أﻟﻴﺲ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﺑﻞ ﻣﺬﻫﻼ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ أن ﺗﺮوى ﻗﺼﺔ رﺣﻠﺔ ﻳﺴﻮع ﻟﻠﺴﺎﻣﺮة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺎﺑﺮ
اﻟﺘﺎﻓﻪ  ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﻨﻄﻘﻰ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻴﻢ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻻ ﺗﻘﻌﺪﻫﺎ وﻳﻔﻠﺴﻔﻬﺎ ﻛﺘﺎب اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ ﰱ أﺳﻔﺎر ﻣﺎﻣﻠﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻧﻘﻄﺔ ﲢﻮل
ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﰱ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻴﻬﻮدى  ،وﺻﻔﻌﺔ ﻛﱪى ﻟﻠﻴﻬﻮد وﻟﻠﻌﻘﻞ اﻟﻴﻬﻮدى  ،اﻟﺬى ﻳﺮى ﺑﻜﻔﺮ اﻟﺴﺎﻣﺮﻳﲔ ﻟﺘﻮﻗﻔﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﻮراة ﻣﻮﺳﻰ
ورﻓﻀﻬﻢ ﻷﻧﺒﻴﺎء اﻟﻴﻬﻮد ؟ ! … اﳌﻬﻢ  ،ﻻ ﻏﻀﺎﺿﺔ ﰱ رأﱙ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻰ اﻟﺮاﺋﻌﺔ اﺠﻤﻟﺪﻟﻴﺔ واﻟﺰاﻧﻴﺔ اﺠﻤﻟﺪﻟﻴﺔ ﻣﻌﺎ  ،ﻓﻬﻰ ﻛﺎﻣﺮأة
رﻓﻴﻌﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﱂ وﻓﻠﺴﻔﺎ ﺎ  ،رﲟﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺒﺴﻬﺎ أو ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﻼﻣﻬﺎ أو ﳐﺎﻟﻄﺘﻬﺎ ﻟﻠﺮﺟﺎل
أو اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﻢ ﰱ ﺑﻴﺘﻬﺎ  ،ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻰ ﻷن ﻳﺮى أوﻟﺌﻚ اﻟﻴﻬﻮد اﳌﻬﻮﺳﲔ ﺑﺎﳋﺮاﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﭙﻴﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺔ  ،ﰱ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﺮر زﻧﺪﻗﺔ
وﻓﺤﺸﺎ ﻳﺴﺎوﻳﺎن اﻟﺰﻧﺎ أو ﻳﻔﻮﻗﺎﻧﻪ ! ( ] رﻏﻢ أن ﻻﺣﻘﺎ  ،ﺗﺒﲎ ﻓﻴﻠﻢ ’ اﻟﻘﱪ اﳌﻔﻘﻮد ﻟﻴﺴﻮع ‘ ذات اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
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أن اﺠﻤﻟﺪﻟﻴﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﻣﺎض ﳏﱰم ﺷﻮﻫﺘﻪ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻷوﱃ  ،إﻻ أﻧﻪ ﰱ ذات اﻟﻮﻗﺖ أﻋﻄﻰ دﻋﻤﺎ ﻫﺎﺋﻼ ﻟﻨﻈﺮﻳﺘﻨﺎ اﻟﱴ اﻋﺘﻤﺪت
ﻋﻠﻰ أن ﺳﺒﺐ اﻟﺘﺠﻬﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺘﺎب اﻹﳒﻴﻞ ﻫﻮ ﲢﺎﺷﻰ اﻹﺳﺎءة ﳊﺮم اﻟﺮﻳﺲ  ،أﻻ وﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ  :اﳊﺮص
ﻋﻠﻰ إﺧﻔﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺰواج -وﺑﺎﻷﺣﺮى اﻹﳒﺎب -ﻋﻦ اﳉﻤﻴﻊ  ،وﻣﻦ ﰒ ﻣﺪد -وﻫﺬﻩ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ اﳉﺪﻳﺪة اﳌﺬﻫﻠﺔ -ﻣﺪد ذﻟﻚ
اﻟﺘﺠﻬﻴﻞ ﺣﱴ ﳊﻈﺔ اﻟﺼﻠﻴﺐ ﺣﻴﺚ ﻃﺮح أ ﺎ ﻫﻰ واﺑﻨﻬﻤﺎ ﻳﻬﻮذا -وﻟﻴﺲ ﻣﺮﱘ اﻟﻌﺬراء واﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻳﻮﺣﻨﺎ -ﳘﺎ اﳌﻘﺼﻮدان ﺑﻮﺻﻴﺔ
ﻳﺴﻮع ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ اﻣﺮأة واﺑﻨﻬﺎ [ .
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ رﻏﻢ أن اﳌﺆﻛﺪ أن ﲞﻼف اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻤﺎﻋﻴﺔ أﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﻗﺮأﻩ ﺟﻴﺒﺴﻮن اﻟﻀﺤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﻋﺪاد ﳍﺬا اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻫﻮ
اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ اﻷرﺑﻌﺔ  ،ﻧﻘﻮل إن اﺠﻤﻟﺪﻟﻴﺔ ﻫﻰ ﻟﻐﺰ ﻛﺒﲑ آﺧﺮ ﻣﻦ أﻟﻐﺎز اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳋﻔﻰ ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﺔ  .ﻛﻞ اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ اﳌﻤﻨﻮﻋﺔ
ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺬ رﻗﻢ  ١اﻟﺬى ﻻ ﻳﻨﺎزع ﻟﻴﺴﻮع  ،وﻫﻰ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻛﺜﲑة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﳌﺼﺎدر ﲝﻴﺚ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ ﰱ
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎ  ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻮ ﻗﻮرﻧﺖ ﺑﺘﻠﻚ اﻷرﺑﻌﺔ اﳌﻨﻤﻘﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ  .إﳒﻴﻞ ﻓﻴﻠﻴﭙﺲ ﻗﺎل إن ﻳﺴﻮع ﻛﺎن ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ﰱ ﻓﻤﻬﺎ ﻋﻠﻨﺎ أﻣﺎم
اﳉﻤﻴﻊ  ،وﻛﻞ اﻟﺒﺎﻗﲔ ﻳﻌﻠﻤﻮن وﻳﻐﲑون ﻣﻦ أن ﻟﻴﺲ ﳍﻢ أﻳﺔ ﺣﻈﻮة ﻋﻨﺪﻩ ﻟﺪى اﳌﻘﺎرﻧﺔ  ،وإن ﻧﻔﻰ ﻫﻮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ذﻟﻚ
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  .إﳒﻴﻞ ﺗﻮﻣﺎ ﻳﻘﻮل إن ﺑﻄﺮس ﱂ ﻳﻜﻒ أﺑﺪا ﻋﻦ ﲢﺮﻳﺾ ﻳﺴﻮع ﻋﻠﻰ ﻃﺮدﻫﺎ ﻣﻦ اﳉﻤﺎﻋﺔ  ،ﻗﺎﺋﻼ ﻟﻪ إن اﻟﻨﺴﺎء ﻻ
ﻳﺴﺘﺤﻘﻘﻦ اﻟﻌﻴﺶ أﺻﻼ  ،وإﻧﻪ اﺧﱰع ﺑﺮﻧﺎﳎﺎ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺎ ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻬﻦ ﻟﺬﻛﻮر ﺣﱴ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺴﻤﺎء ﻗﺒﻮﳍﻦ  .ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ
اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ إﳒﻴﻞ ﺑﺎﺳﻢ اﺠﻤﻟﺪﻟﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ  ، Gospel of Mary of Magdalaﻛﺘﺐ ﻋﻨﻬﺎ وﻟﻴﺲ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ،
وﻫﻮ أﺣﺪث ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ اﻹﳒﻴﻠﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺸﻚ أﺣﺪ -وﻻ رﲟﺎ إﻳﺮﻳﻨﺎوس ﻧﻔﺴﻪ -ﰱ أ ﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻦ
ﻧﺴﺒﺖ إﻟﻴﻬﻢ  ،ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻋﻦ أى ﻧﺺ ﻣﺴﻴﺤﻰ آﺧﺮ ﻇﻬﺮ ﻗﺒﻴﻞ ﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻷول  .إﳒﻴﻞ اﺠﻤﻟﺪﻟﻴﺔ
ﻳﻘﻮل إ ﺎ وﺣﺪﻫﺎ اﻟﱴ ﻗﺎﺑﻠﺖ ﻳﺴﻮع ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ  ،وﻫﻰ اﻟﱴ ﲪﻠﺖ وﺻﺎﻳﺎﻩ اﻷﺧﲑة ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ،ورﻏﻢ ﻏﺮاﺑﺔ ﻗﺼﺔ
اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ورﻏﻢ ﻏﺮاﺑﺔ ﻛﻮ ﺎ اﻣﺮأة ﻳﻬﻮدﻳﺎ ورﻏﻢ ﲪﻠﺔ ﺑﻄﺮس اﻟﺮﻫﻴﺒﺔ ﺿﺪﻫﺎ  ،ﻓﺈ ﻢ ﺻﺪﻗﻮﻫﺎ ورﻓﻀﻮﻩ ﻫﻮ ﻷ ﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮن أ ﺎ
ﺣﺒﻴﺒﺔ ﻳﺴﻮع اﻟﺼﺪوق  .اﳌﻠﻔﺖ ﻫﻨﺎ أن ﻫﺬا اﻹﳒﻴﻞ اﳌﻔﻘﻮد ﰒ اﳌﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻪ  ،ﻳﻔﻴﺾ ﰱ ﺷﺮح أن رﺑﺎﻃﺔ ﺟﺄﺷﻬﺎ ﻫﻰ اﻟﱴ
ﺻﻨﻌﺖ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ  ،ﻓﺎﻟﻜﻞ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﺘﺤﺒﻮن ﻻ أﻛﺜﺮ ﻟﺴﻤﺎﻋﻬﺎ  ،وﻫﻰ اﻟﱴ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺒﺸﺮﻳﻦ أﺷﺪاء ﻣﻨﺎﺿﻠﲔ  .وﻗﺪ ﻛﺎن
ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻫﺬا أن ﺗﻌﻨﻮن آن ﺑﺮوك ﻛﺘﺎ ﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻨﻬﺎ  ) ! Mary Magdalene, First Apostleﻋﺎوز اﻟﺼﺮاﺣﺔ
ﲜﺪ  :ﻛﻞ اﻟﻌﺼﻮر وﻛﻞ ’ اﳍﺮﻃﻘﺎت ‘ واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ وﻣﻌﺎرك اﺠﻤﻟﺎﻣﻊ اﳌﺴﻜﻮﻧﻴﺔ ﺗﻨﻔﻊ ﻣﺎدة ﻷﻓﻼم ﻣﺜﲑة ﺛﺮﻳﺔ وﻣﻔﻴﺪة ،
ﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﻋﺎوز اﻗﱰاح ﳏﺪد ﻟﻠﻔﻴﻠﻢ اﻟﺬى ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن إﻟﻠﻰ ﺗﻜﻠﻤﻨﺎ ﻋﻨﻪ  ،ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن أول ﻓﻴﻠﻢ ﻧﻨﺘﻈﺮﻩ دا اﻟﻮﻗﺖ ﺣﺎﻻ
ﻣﻦ ﻫﻮﻟﻠﻴﻮود ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ  ،ﻧﻘﱰح ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب  ’ :ﻣﺮﱘ اﺠﻤﻟﺪﻟﻴﺔ —اﻟﺮﺳﻮل اﻷول ‘ ! ( .
ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﺮى أﻳﺔ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﲔ ﻋﺒﺎدة إﻳﺰﻳﺲ ﺑﺎﻟﺬات واﻟﻌﺒﺎدة اﳉﺪﻳﺪة  ،ووﺻﻠﺖ ﳊﺪ اﳊﺪﻳﺚ
ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻹﻟﻪ اﻟﺒﻌﻴﺪ اﻟﺼﺎﻣﺖ ﻛﺄﻧﺜﻰ ’ أﻧﺎ اﻟﻌﺎﻫﺮة  -أﻧﺎ اﳌﻘﺪﺳﺔ …أﻧﺎ اﻟﺰوﺟﺔ  -أﻧﺎ اﻟﻌﺬراء …أﻧﺎ اﳉﺪﺑﺎء  -أﻧﺎ ﻛﺜﲑة
اﻷﺑﻨﺎء …أﻧﺎ اﻟﺼﻤﺖ اﻟﺬى ﻻ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ  -أﻧﺎ اﻟﺘﻔﻮﻩ ﺑﺎﲰﻰ ‘ ) اﳌﻔﻬﻮم أن ﻫﺬﻩ اﻗﺘﺒﺎﺳﺎت ﻣﻦ ﺻﻼة ﻗﺪﳝﺔ ﺟﺪا
ﻹﻳﺰﻳﺲ وﺿﻌﺖ ﰱ ﳐﻄﻮﻃﺔ ﻏﻨﻮﺻﻴﺔ ﳒﻊ ﲪﺎدﻳﺔ ذات ﻋﻨﻮان ﻏﺎﻣﺾ ﻫﻮ ’ اﻟﺮﻋﺪ —اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ ‘  ،ﻟﻜﻦ اﻟﺮﺑﻂ واﺿﺢ
ﺑﺎﺠﻤﻟﺪﻟﻴﺔ -ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ؟ -إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ أﺑﻌﺪ  :ﺗﺄﻟﻴﻬﻬﺎ ﻛﻤﺎ زوﺟﻬﺎ  ،إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ أﺑﻌﺪ وأﺑﻌﺪ  :ﺗﺄﻟﻴﻪ ﲨﻴﻊ أوﻟﺌﻚ
اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﲔ ﺷﺪﻳﺪى اﻟﻨﻘﺎء ورﻓﻌﺔ اﳋﻠﻖ  ،ﻗﺎﺋﻢ وﳏﺘﻤﻞ ! اﳊﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺴﻤﻰ ’ إﳒﻴﻞ اﳌﺼﺮﻳﲔ ‘  ،رﻏﻢ أﻧﻪ ﻣﻦ أﻗﻞ
أﻧﺎﺟﻴﻞ ﳒﻊ ﲪﺎدى ﺷﻬﺮة -رﲟﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪراﺳﲔ ﲟﺒﺎرزة ﻧﺼﻮص اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ إﳚﺎد راﺑﻂ ﻟﻠﻐﻨﻮﺻﻴﺔ
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ﻣﻊ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻣﺼﺮ اﻟﻘﺪﳝﺔ  ،إﻻ أﻧﻪ أﻛﺜﺮﻫﺎ ﲨﻴﻌﺎ ﺻﺪى ﻟﻨﺼﻮص ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة -ﺑﺎﻟﺬات ﻓﻜﺮة ﺻﻤﺖ اﻹﻟﻪ  ،ﲟﺎ ﻗﺪ ﻳﺮﺟﺢ
ﻓﺮﺿﻴﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ( .

!A Full Pantheon

ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ ﻛﻜﻞ ﲢﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺻﺮاع ﺷﺪﻳﺪ اﻻﺣﺘﺪام ﺣﻮل وﺿﻌﻴﺔ اﳌﺮأة اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  ،دام ﻃﻮال اﻟﻘﺮن اﻷول
ﻟﻠﻴﺴﻮﻋﻴﺔ  ،أوﺷﻜﺖ أن ﺗﻮدى ﻻﻧﻌﺘﺎق اﳌﺮأة ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻧﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﰱ ﻇﻞ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ  ،ﻟﻜﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻛﻴﺔ ،
أى اﻷﺑﻮﻳﺔ اﻟﻘﻬﺎرة اﻟﱴ ﻫﻰ ﲰﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﻟﺬﻛﻮرﻳﺔ  ،ﻫﻰ ﺑﺪورﻫﺎ ﺟﺰء أﺻﻴﻞ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻷى ﻣﻦ دﻳﺎﻧﺎت اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﳌﺴﻤﺎة ﺑﺎﻟﺪﻳﺎﻧﺎت اﳌﺘﺠﻼة أو دﻳﺎﻧﺎت اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻪ  .وأﺧﲑا وﺻﻞ ﻛﻞ اﻟﺸﺄن اﺠﻤﻟﺪﱃ ﻟﺬروﺗﻪ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻛﻌﺎﻫﺮة ذات
ﻣﺮة ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﭙﺎﭘﺎ ﺟﺮﳚﻮرى اﳌﻠﻘﺐ ﺑﺎﻟﻌﻈﻴﻢ ﺳﻨﺔ  ٥٩١ح  .ش  ، .اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺬى ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪو اﻟﺘﺼﻖ ﺎ دارﺟﺎ وﻟﻴﺲ
ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺎ ﺣﱴ اﻟﻴﻮم  .ﱂ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﺣﺴﻤﺎ دﻳﻨﻴﺎ ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ أﻧﺎﺟﻴﻞ ﳑﻨﻮﻋﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﺴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﳉﺪل ﻃﻮﻳﻞ ﺣﻮل
وﺿﻌﻴﺔ اﳌﺮأة ﰱ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ  ،ﻫﺬا اﻟﱴ ﺗﻠﺨﺼﻪ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﳒﻴﻠﻴﺔ ﰱ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﻫﻰ اﻟﺴﻤﻊ واﻟﻄﺎﻋﺔ واﻟﺼﻤﺖ اﳌﻄﺒﻖ
) ﭘﻮﻟﺲ اﻷوﱃ ﻟﺘﻴﻤﻮﺛﺎوس  ٢ﻣﺜﻼ ﺗﻘﻮل إن ﻻ ﳚﺐ أن ﻳﺴﻤﻊ ﺻﻮ ﺎ ﺧﻼل اﻟﺼﻠﻮات -أو ﲟﺼﻄﻠﺤﺎت اﻹﺳﻼم ﺻﻮ ﺎ
ﻋﻮرة  .ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ  ،ﺣﱴ اﻟﭙﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﻴﺔ -ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻧﺴﺨﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺣﺪاﺛﺔ -ﻟﻴﺴﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎء  .وﻛﻞ رﻣﻮزﻫﺎ
اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﲔ ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻣﻠﺘﺼﻘﲔ ﺑﻨﺺ ﻫﺬا اﻟﺴﻄﺮ ﺣﱴ اﻟﻴﻮم  ،وﺑﻘﻴﺘﻬﺎ أن ﻻ ﳚﺐ ﳍﻦ ﺗﻮﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أى
اﻟﻜﻬﻨﻮت ! (  .ﻟﻜﻦ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل إﳚﺎزا ﻟﻜﻞ ﻫﺬا ﻧﻴﻜﻮﻻس دى  .ﻛﺮﻳﺴﺘﻮف ﰱ اﻟﻨﻴﻮ ﻳﻮرك ﺗﺎﳝﺰ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻰ ﺧﺎﲤﺔ ﳌﻘﺎل
آﺧﺮ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﳊﺴﺪ  ’ :اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻳﻜﺘﺒﻪ اﳌﻨﺘﺼﺮون… واﻷﻧﺎﺟﻴﻞ اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﲑا ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﭙﺎﭘﺎ اﻷول
ﻟﻜﻨﻴﺴﺔ روﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﲰﻌﺎن ﺑﻄﺮس إﳕﺎ ﻣﺮﱘ اﺠﻤﻟﺪﻟﻴﺔ ‘ !
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Decoding from the Heart of Art!
Leonardo da Vinci’s Mona Lisa or La Gioconda (1503-1507), Louvre Museum, Paris, France.
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Louvre Museum, Paris, France, c. 2000.

Leonardo da Vinci’s The Last Supper (1498), Convent of Sta. Maria delle Grazie, Milan, Italy.

٢٥١

)…and Dante Gabriel Rossetti’s The Holy Grail (1860s

] ﲢﺪﻳﺚ  ١٤ :ﻧﻮﭬﻤﭙﺮ  : ٢٠٠٤ﻫﺄ ! ﻳﺒﺪو أن ﻫﺬا ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻌﻼ  ،ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب
ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ  ،إﳕﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎب أﺣﺪث ﻳﻔﻮﻗﻪ ﺷﻬﺮة ﲟﺮاﺣﻞ  ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻷﻧﻪ رواﻳﺔ ﻣﺜﲑة وﻟﻴﺲ ﲝﺜﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ  .ﲟﻌﲎ
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آﺧﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻫﻨﺎ ﺳﻮف ﻧﺮاﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻴﻠﻢ ﺗﺎرﳜﻰ ﻋﻦ ﻣﺮﱘ اﺠﻤﻟﺪﻟﻴﺔ  ،إﳕﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل رواﻳﺔ
ﺗﺸﻮﻳﻖ ﲣﻴﻠﻴﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة اﻷﺣﺪاث ﳏﻮرﻫﺎ ﻫﻮ ﻋﻴﻨﻪ ﻣﺮﱘ اﺠﻤﻟﺪﻟﻴﺔ !
ﻻ أدرى ﻛﻴﻒ ﻓﺎﺗﲎ ﻫﺬا ،
ﻟﻜﻦ اﳌﺎدة اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﺣﻘﺎ ،
ﺑﻞ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ  ،إ ﺎ
اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ !
إ ﺎ رواﻳﺔ دان ﺑﺮاون ﻫﺎﺋﻠﺔ
اﻟﻨﺠﺎح ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻰ
’ ﺷﻔﺮة داﭬﻴﻨﺸﻰ ‘ اﻟﱴ أﻋﻠﻦ اﻟﻴﻮم
أ ﺎ ﰱ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻷن ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻠﻤﺎ
ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺗﻮم ﻫﺎﻧﻜﺲ ﰱ اﻟﺪور
اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،روﺑﺮت ﻻﳒﺪون ﻋﺎﱂ
ﻫﺎرﭬﺎرد ﰱ ﻋﻠﻢ اﻟﺮﻣﻮز .
ﻓﻜﺮة ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬى ﻣﻨﻊ
ﰱ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺆﺧﺮا  ،ﻫﻰ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم
ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ  ،وأن داﭬﻴﻨﺸﻰ ﻗﺪ وﺿﻊ
ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﻣﻮز ﰱ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻌﺸﺎء
اﻷﺧﲑ  ،وأن ﻣﻦ ﲜﺎﻧﺐ ﻳﺴﻮع
ﻫﻰ اﺠﻤﻟﺪﻟﻴﺔ ﺗﺼﻨﻊ ﺗﺸﻜﻴﻼ ﻣﻌﻪ ﻫﻮ
ﺣﺮف اﲰﻬﺎ اﻷول  Mوﻓﻮﻗﻬﻤﺎ
ﺣﺮف  Vأو اﳌﻬﺒﻞ أو اﻷﻧﻮﺛﺔ
اﳌﻘﺪﺳﺔ  ،وﺑﻄﺮس اﳌﻘﺘﺤﻢ ذى
اﻟﺴﻜﲔ اﳌﻨﺬر ﺑﺎﻟﺸﺮ واﻟﺬى -ﰱ
!Genius Mind at Work
رأﻳﻨﺎ -اﻗﺘﺤﺎﻣﻪ ﻫﻮ ﳏﻮر اﻟﺼﻮرة
وﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﰱ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬى ﻳﺴﺘﻘﻄﺐ أﺑﺼﺎر ﻣﻌﻈﻢ ﺷﺨﻮﺻﻬﺎ  ،ورﲟﺎ أﻳﻀﺎ ﻫﻮ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻨﻄﻘﻰ ﻟﻌﺪم رﺳﻢ اﻟﻜﺄس
اﳌﻘﺪﺳﺔ أﺻﻼ رﻏﻢ ﻛﻞ أﺳﻄﻮرﻳﺘﻬﺎ اﳌﻬﻮﻟﺔ ﻻﺣﻘﺎ وﺣﱴ رﻏﻢ أ ﺎ ﻃﺎﳌﺎ رﺑﻄﺖ ﺑﺎﺳﻢ اﺠﻤﻟﺪﻟﻴﺔ  ،إﱃ آﺧﺮ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻛﺜﲑة
ﻣﻌﻘﺪة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع .
ﻓﺈﱃ اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻊ ﺣﺪث  ٢٠٠٦اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻰ اﻷﻛﱪ ! [ .

٢٥٣

’!‘The First Four-Limb Fish

!A Cavern in Al-Minya

] ﲢﺪﻳﺚ  ٦ :أﭘﺮﻳﻞ  : ٢٠٠٦واو ! ﻫﻞ ﺗﺘﺨﻴﻞ ﻗﺪر اﻹﺛﺎرة اﻟﱴ ﺳﻴﺪﺧﻞ ﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎرﻳﺦ ؟ ﰱ اﻟﺼﺒﺎح
ﺻﺪرت اﻟﻨﻴﻮ ﻳﻮرك ﺗﺎﳝﺰ واﻟﻘﺼﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺪر ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ اﻷوﱃ ﻗﺼﺔ ﻏﲑ ﻣﻌﺘﺎدة ﰱ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳌﻜﺎن  ،ﻗﺼﺔ ﻻ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻻ ﳏﻠﻴﺔ  ،إﳕﺎ ﺗﺰف ﺣﺪﺛﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻛﺒﲑا  :ﻋﺜﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰱ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﱪ ’ راﺑﻂ
ﻣﻔﻘﻮد ‘  missing linkﰱ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ  ،أول ﺣﻴﻮان ﺗﺮك اﳌﺎء ﻟﻴﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ  ،أول ﲰﻜﺔ
ﺑﺄرﺑﻌﺔ أﻃﺮاف !
٢٥٤

ﻫﺬا ﻏﲎ ﻋﻦ أى وﺻﻒ وأى ﺗﻌﻠﻴﻖ وﻳﻜﻔﻴﻚ
اﻟﺼﻮرة  ،أو ﻟﺘﻘﺮأ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻨﻴﻮ ﻳﻮرك ﺗﺎﳝﺰ ﻟﻮ ﺷﺌﺖ
http://www.nytimes.com/2006/04/0
 ، 6/science/06fossil.htmlأو ﻟﺘﺘﺎﺑﻌﻬﺎ

ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺪى ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﰱ ﳎﻠﺔ ﻧﻴﺘﺸﺮ  ،أﻳﻬﺎ ﻟﺘﻌﺮف
ﺣﺠﻢ اﻷرض اﻟﱴ ﻛﺴﺒﺘﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻄﻮر ﲞﺒﻄﺔ
واﺣﺪة  ،ﰱ وﻗﺖ ﻳﺴﺘﻤﻴﺖ أﻋﺪاؤﻫﺎ ﰱ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻨﻴﻞ
ﻣﻨﻬﺎ  ،وﻳﺒﺬﻟﻮن ﺟﻬﻮدا ﺟﻨﻮﻧﻴﺔ ﻣﺆﺧﺮا
http://everyscreen.com/views/posth
uman_part_3.htm#IntelligentDesig
 nﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻜﺎﺳﺐ أو ﺧﺮﺑﺸﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻔﺎﻫﺔ

ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺮب ﻟﻸﻣﺎم ﺑﺴﺮﻋﺎت ﺿﻮﺋﻴﺔ
دوﳕﺎ اﻟﺘﻔﺎت ﳍﻢ !
ﲝﻠﻮل اﳌﺴﺎء ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻔﺎﺟﺄة اﳌﺬﻫﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،
ﻧﻘﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺸﻤﺎﱃ إﱃ ﺟﺒﺎل اﳌﻨﻴﺎ اﳌﻠﺘﻬﺒﺔ :
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أول ﻧﺴﺨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ إﳒﻴﻞ ﻳﻬﻮذا !
] ﻻ ﺗﺘﻌﺠﻞ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻓﻬﺬﻩ ﺳﺘﻜﻮن ﳏﻮر ﻫﺬا
!The Perfect Storm
اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺑﺮﻣﺘﻪ  .ﻟﻜﻦ أوﻻ ﻧﻀﻴﻒ أن ﺗﺒﺎﺷﲑ
اﻟﺼﺒﺎح اﻟﺘﺎﱃ أﺗﺖ ﲞﱪ ﻣﻨﻌﺶ ﻣﻦ ﻟﻨﺪن ﻳﻘﻮل ﺑﺎﳊﻜﻢ ﺑﱪاءة دان ﺑﺮاون ﻣﻦ ﻤﺔ ﺳﺮﻗﺔ ﻓﻜﺮة رواﻳﺘﻪ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ’ ﺷﻔﺮة
داﭬﻴﻨﺸﻰ ‘ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻜﺘﺐ ﻏﲑ اﻟﺮواﺋﻴﺔ  .وﻃﺒﻌﺎ ’ ﺷﻔﺮة داﭬﻴﻨﺸﻰ ‘ ﻫﻰ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﱴ ﺳﺒﻖ ﻟﻨﺎ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﺬا
اﳌﺪﺧﻞ  ،وﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﻐﻠﺖ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺘﺪﻳﻨﲔ ﻟﺘﻠﻮﻳﺚ ﲰﻌﺔ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ أﺿﺨﻢ ﺣﺪث ﻋﻠﻤﺎﱏ ﰱ
اﻟﻘﺮن اﳊﺎدى واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ  ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ وأن أﻋﺼﺎ ﻢ أﺧﺬت ﺗﻔﻠﺖ وﺗﻔﻠﺖ ﻣﻊ اﻗﱰاب ﻋﺮض اﻟﻔﻴﻠﻢ اﳌﺄﺧﻮذ ﻋﻨﻬﺎ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻘﺎدم  ،وأﻳﻀﺎ ﻣﻊ ﻇﻬﻮر اﻟﻄﺒﻌﺔ ذات اﻟﺘﺠﻠﻴﺪ اﻟﻮرﻗﻰ واﻟﱴ ﻳﻘﺎل إن ﻣﺎ ﻃﺒﻊ ﻣﻨﻬﺎ  ٦ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﺨﺔ [ .
ﳎﺘﻤﻊ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺎ اﻟﻘﻮﻣﻰ  National Geographic Societyﻫﻮ واﺟﻬﺔ وﻋﻨﻮان ﻣﺸﺮوع ’ إﳒﻴﻞ ﻳﻬﻮذا ‘
واﻟﺸﺮﻳﻚ ﰱ ﲤﻮﻳﻠﻪ  ،وﻋﺎﱂ اﻟﻘﺒﻄﻴﺎت اﻟﺴﻮﻳﺴﺮى رودوﻟﻒ ﻛﺎﺳﺮ ﻫﻮ اﳌﺴﺌﻮل ﻋﻦ اﻟﺸﻖ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﱰﲨﺔ
وﻣﺎ إﻟﻴﻬﻤﺎ  .واﳊﺪث اﻟﺬى ﱂ ﲤﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮى ﺳﻮﻳﻌﺎت ﻣﻌﺪودات ﻣﻨﺬ إﻋﻼﻧﻪ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم  ،ﺑﺪأ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻳﻬﺰ
اﻷوﺳﺎط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺳﻮاء ﺑﺴﻮاء ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﻔﻮق ﻛﻞ وﺻﻒ  .وﻣﺴﺎء اﻷﺣﺪ اﻟﻘﺎدم ) ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ( رﲟﺎ
ﻳﺼﻞ اﳊﺪث ﻟﺬروﺗﻪ ) اﳉﻤﺎﻫﲑﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ (  ،ﺑﻌﺮض ﺗﻠﻴﭭﺰﻳﻮن اﻟﻨﺎﺷﻴﻮﻧﺎل ﭼﻴﻮﺟﺮاﻓﻴﻚ ﻓﻴﻠﻤﻪ ﻋﻦ ﻫﺬا
اﻟﻜﺸﻒ .

٢٥٥

Codex Tchacos:
History, Re-Written!

٢٥٦

إﳒﻴﻞ ﻳﻬﻮذا ﻟﻴﺲ ﻛﺸﻔﺎ ﰱ ﺣﺪ ذاﺗﻪ  ،وﻟﻄﺎﳌﺎ ﲰﻌﻨﺎ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﻷواﺋﻞ ﻛﺈﻳﺮﻳﻨﺎوس
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻫﺮﻃﻘﺔ ﻛﱪى  ،وأدﺑﻴﺎ ﻢ ﻣﻮﺟﻮدة وﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﻠﻜﺎﻓﺔ  .أﻳﻀﺎ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪا ﲟﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ .
ﻓﺎﻟﻜﺸﻒ ﰎ ﰱ أﺣﺪ اﻟﻜﻬﻮف ﰱ ﳏﺎﻓﻈﺔ اﳌﻨﻴﺎ ﺑﺼﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮ ﻗﺒﻞ ﳓﻮ  ٣٠ﺳﻨﺔ  ،ﺣﺎول ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺗﺎﺟﺮ اﻵﺛﺎر
اﳌﺼﺮى ) اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ واﻷﲰﺎء واﻟﺘﻮارﻳﺦ ﻏﲑ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻌﺪ  ،ورﲟﺎ ﻳﺪﻟﻨﺎ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﳌﺬﻛﻮر ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ (  ،ﺣﺎول ﺑﻴﻊ
اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ ﻣﺮارا ﻃﺎﻟﺒﺎ  ٣ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﰱ اﻟﻌﺎدة  ،ﻟﻜﻦ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺎﰱ .
ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎ ﺣﺪث أن ﺑﻴﻌﺖ اﻟﻨﺴﺨﺔ ﻣﺮة ﻷﺣﺪ اﳌﻘﺘﻨﲔ  ،وﻛﺬا ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺮة  ،واﺳﺘﻘﺮ ﺎ اﳊﺎل ﰱ ﺧﺰاﻧﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﺑﺄﺣﺪ ﺑﻨﻮك ﻧﻴﻮ ﻳﻮرك ﳌﺪة  ١٦ﺳﻨﺔ  .ﻫﺬا إﱃ أن اﺷﱰ ﺎ ﺳﻨﺔ  ٢٠٠٠ﺗﺎﺟﺮة آﺛﺎر ﻣﻦ زﻳﻮرﻳﺦ ﺗﺪﻋﻰ ﻓﺮﻳﻴﺪا
ﻧﺎﺳﺒﲑﺟﺮ-ﺗﻜﺎﻛﻮس  ،وﻫﻰ اﻟﱴ ﻋﻬﺪت ﺎ إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻳﺴﻴﻨﺎس ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﱰﲨﺔ  ،وﻣﻦ اﲰﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ
اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ ﲢﻤﻞ ﻛﻨﻴﺘﻬﺎ  ، Codex Tchacosوﻫﻜﺬا ﻃﻔﺖ ﰱ ﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف إﱃ اﻟﺴﻄﺢ  .إذن اﳉﺪﻳﺪ ﻫﻮ
ﺷﻰء واﺣﺪ  ،اﻟﺸﻰء اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬى ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﳌﺮة  :اﻟﻨﺺ اﻟﻜﺎﻣﻞ !

Gospel of Judas:
!Holes Closed

ﻫﺬﻩ اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ ﺗﻘﻮل إن ’ اﳋﻴﺎﻧﺔ ‘ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻳﺴﻮع  ،ﺑﻞ وﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ  ،ﺣﱴ ﻳﺘﻢ
اﳌﻜﺘﻮب  ،أى اﻟﺼﻠﺐ  ،وﻣﻦ ﰒ ﻳﻘﻊ ﻓﻌﻞ اﳋﻼص  .ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺣﱴ ﲜﺪﻳﺪ وﻗﺪ ﻋﺮﺟﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮارا ﰱ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ
اﻷﻓﻼم ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻠﻤﺎ زﻳﻔﲑﻳﻠﻠﻰ وﺳﻜﻮرﺳﻴﺰى  .اﳉﺪﻳﺪ ﲢﺪﻳﺪا أن واﻋﺰ ﻳﻬﻮذا ﻛﺎن دﻳﻨﻴﺎ وﺧﻼﺻﻴﺎ وﻟﻴﺲ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ أو
دﻧﻴﻮﻳﺎ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ وﲣﻴﻠﻨﺎ .
ﻻ ﺷﻚ ﻟﺪﻳﻨﺎ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻘﺒﻄﻴﺔ  ،وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺐ وﻳﻮﺿﻊ ﰱ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻨﺬ اﻟﺼﺒﺎح
ذاﻫﺒﺎ ﻷن ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﳒﻴﻞ ﻫﻮ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ  ،ﻫﻰ ﺗﺮﲨﺔ ﻟﻨﺺ أﺻﻠﻰ أﻗﺪم ﺑﻜﺜﲑ  .ﻧﻌﻢ  ،اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ اﳌﻜﺘﺸﻔﺔ
ﺗﻌﻮد ﻟﻠﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ  ،ﻟﻜﻦ اﳌﻨﻄﻘﻰ ﲣﻴﻞ أﻧﻪ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﺪاﻩ ﻣﻦ أﻧﺎﺟﻴﻞ ﻏﻨﻮﺻﻴﺔ ﻳﻌﻮد ﻧﺼﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻟﻠﻘﺮن
اﻷول  ،إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﺣﱴ ﻟﻨﺼﻔﻪ اﻷول ) إﻳﺮﻳﻨﺎوس ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬى أﻓﱴ ﺮﻃﻘﺘﻪ ﻋﺎش ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﻘﺮن
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وﻧﺼﻒ ! (  .أﻳﻀﺎ وﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ أﻋﻼﻩ اﻟﻨﺼﻮص اﻷﻗﺪم ) ’ ﺑﻌﺒﻠﻬﺎ ‘ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ اﳌﺼﺮى (  ،ﻫﻰ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻛﻨﺰ ﻛﺒﲑ ﻷ ﺎ
اﻷﺻﺪق ﺗﻌﺒﲑا ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻷدﻳﺎن ﰱ ﺻﻮر ﺎ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻷوﱃ  .وﻻ ﻏﺮاﺑﺔ أن ﺗﺼﺎﻋﺪت ﺑﻘﻮة ﻣﺆﺧﺮا ﺟﻬﻮد
ﺑﻌﺾ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻟﺘﻨﻘﻴﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎت  ،ورﲟﺎ ﻟﻮ ﻓﻌﻠﻮا ﻫﺬا ﳌﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم
ﺷﻰء  ،ﺣﱴ ﻛﻞ ’ أرﻛﺎﻧﻪ اﳋﻤﺴﺔ ‘ ذات أﺻﻮل راﺳﺨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم  ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻦ اﻷول
’ وأﺷﻬﺪ أن ﳏﻤﺪا رﺳﻮل اﷲ ‘ ! ﺗﺮزﻳﺔ أو ﺟﺰارو اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﻷواﺋﻞ أﻣﺜﺎل إﻳﺮﻳﻨﺎوس وأﺛﻨﺎﺳﻴﻮس وأوﺟﺴﺘﲔ  ،ﻗﺎﻣﻮا
ﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻳﻮﻣﺎ  ،وﺣﺬﻓﻮا ﻛﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ وﻏﲑ اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻫﺮﻃﻘﺎت  ،ذﻟﻚ ﺪف ﺧﻠﻖ دﻳﻦ
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ ﻣﱰاﺑﻂ ﻻ ﺗﻌﺾ أﺟﺰاؤﻩ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ  ،أو ﻫﻜﺬا اﻋﺘﻘﺪوا  ،أو ﻫﻜﺬا ﻳﻌﺘﻘﺪ اﳌﺴﻠﻤﻮن اﳌﻌﺎﺻﺮون ﳑﻦ
ﻳﺴﻤﻮن أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮآﻧﻴﲔ ) ﻟﻜﻦ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ أﻟﻒ ﻣﺮة وﻣﺮة  ،ﻫﻴﻬﺎت ﳍﻢ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪون ﻗﺒﻞ أن ﳜﺘﺰﻟﻮا اﻟﻘﺮآن ﻧﻔﺴﻪ إﱃ
ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻟﱴ ﺗﻨﺴﺦ اﻟﻜﻞ وﻻ ﻳﻨﺴﺨﻬﺎ ﺷﻰء  ،وﻣﻦ ﰒ ﻳﻌﻠﻨﻮ ﺎ ﺣﺮﺑﺎ ﺷﻌﻮاء ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻌﺎﱂ ! ( .
إذن اﻟﻨﺺ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻹﳒﻴﻞ ﻳﻬﻮذا زﻟﺰال ﻛﺒﲑ ﺳﲑج اﻟﻌﺎﱂ  ،اﳌﺘﺪﻳﻨﻮن ﻣﻨﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﲔ  .وﻫﻮ اﻻﻛﺘﺸﺎف اﻟﺪﻳﲎ
اﻷﻫﻢ إﻃﻼﻗﺎ ﻣﻨﺬ ﻛﺸﻮﻓﺎت ﳒﻊ ﲪﺎدى اﻷﻗﺪم ﺑﺜﻼﺛﲔ ﺳﻨﺔ أﺧﺮى  ،وﳝﺜﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺮﺳﻢ ﻣﻼﻣﺢ
اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﻷوﱃ ) واﻟﱴ ﻗﻄﻌﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﲢﻤﻞ ﻫﺬا اﻻﺳﻢ (  ،ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺗﺰورﻳﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﳌﺰورﻳﻦ اﶈﱰﻓﲔ اﻟﺬﻳﻦ ذﻛﺮﻧﺎ
أﲰﺎءﻫﻢ ﻟﻠﺘﻮ  .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ وﳌﺪﺧﻠﻨﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ أﻋﻼﻩ  ،ﻫﻮ ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺻﻮرة ﻳﻬﻮذا  ،ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﺿﻞ ﺳﻴﺎﺳﻰ إﱃ ﻣﻬﻮس دﻳﲎ آﺧﺮ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﻴﺪﻩ وﻣﺜﻞ ﺑﻘﻴﺔ رﻓﺎﻗﻪ  .وﻫﻮ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﻘﺒﻮل وﻣﻌﻘﻮل  ،ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ
ﻷﻧﻪ ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﻓﻌﻠﻰ ﻛﺒﲑ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ وأﺻﻠﻰ  ،ﻻ ﻋﻠﻰ ﳎﺮد اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻛﻤﺎ ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﳓﻦ أو ﻏﲑﻧﺎ ﲡﻤﻴﻊ ﺑﻌﺾ
اﻟﻘﻄﻊ ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك  ،إﳕﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ أﻛﺜﺮ وﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ  ،ﻣﻊ اﻟﺘﺼﻮر اﳌﻨﻄﻘﻰ ﳌﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻞ اﻟﺒﺸﺮ ﰱ
ﻋﺼﻮر اﻟﻈﻼم اﻟﱴ ﻫﻴﻤﻨﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﳋﺮاﻓﺔ وﻻ ﺷﻰء آﺧﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ .
ﻋﻠﻰ أن اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺰال ﻳﻨﻄﻮى ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ  ،إ ﺎ ﻣﺼﺮ  .ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻴﻮ ﻳﻮرك ﺗﺎﳝﺰ  ،ﻣﺼﺮ ﲢﺎول اﺳﺘﻌﺎدة
اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ  .ﺻﺤﻴﺢ رﲟﺎ ﺗﻨﺠﺢ ورﲟﺎ ﻻ  ،ﻓﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺸﻒ ﻳﻘﻊ ﰱ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻔﻖ اﻟﱴ ﺑﺪأ أو ﱂ ﻳﺒﺪأ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻋﺎدة اﻵﺛﺎر ﻟﺪوﳍﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ  ،وﻫﻮ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت  .ﻟﻜﻦ اﳌﺬﻫﻞ ﻫﻨﺎ أن أﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺸﻒ ﺑﻌﺪ
أﻳﺎم ﻣﻌﺪودات ﻣﻦ ﻓﺘﻮى ﻣﺪوﻳﺔ ﳌﻔﱴ ﻣﺼﺮ ﺗﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﺑﻮﺿﻮح ﻻ ﳛﺘﻤﻞ اﻟﻠﺒﺲ ﳍﺪم ﻛﻞ اﻵﺛﺎر وﺣﺮق ﻛﻞ
اﳌﺘﺎﺣﻒ ) ﻧﻌﻢ ﻣﻔﱴ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﲰﻰ رﻣﺰ ’ اﻻﻋﺘﺪال ‘ اﻟﺬى ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻨﻬﺎ واﲰﻪ ﻋﻠﻰ ﲨﻌﺔ  ،وﻟﻴﺴﺖ ﻓﺘﻮى
ﻣﻦ اﳋﻮﻣﻴﲎ أو ﺑﻦ ﻻدن أو ﻃﺎﻟﺒﺎن  ،وﻧﻌﻢ اﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﳎﺮد ﲤﺜﺎل آﺧﺮ ﻟﺒﻮذا ﺑﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل إﻧﻪ ﺛﻠﺚ ﺗﺮاث اﻟﻌﺎﱂ
اﻟﻘﺪﱘ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ! ( .
ﻣﻊ ذﻟﻚ  ،وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﻻﻋﻴﺐ ﺷﻨﻜﻮﺗﻰ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﺘﺪﻣﲑ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻌﺪ وﺻﻮﳍﺎ ﳌﺼﺮ  ،أو
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ ﺳﻴﻔﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﲨﻌﺔ أو ﻧﻮاب اﻷﺧﻮان ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ رﻳﭽﻴﻢ اﳊﻜﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎﱏ أو اﳊﻤﺴﺎوى اﶈﺘﻤﻞ ﰱ
ﻣﺼﺮ  ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻫﺬا  ،اﻟﺴﺆال اﻟﺘﻘﺎﱏ اﶈﺾ ﻻ ﻳﺰال ﻗﺎﺋﻤﺎ  :ﻣﻨﺬ ﻣﱴ ﻛﺎن اﳌﺘﺤﻒ اﳌﺼﺮى أو اﳌﺘﺤﻒ
اﻟﻘﺒﻄﻰ  ،أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة ﰱ ﺣﻔﻆ ﺗﺮاث اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﺤﻒ اﻟﱪﻳﻄﺎﱏ أو ﻣﺘﺤﻒ اﳌﱰوﭘﻮﻟﻴﺘﺎن ؟ ﻛﻢ ﻣﺼﻨﻒ ﺳﺮق
أو ﺗﻠﻒ ﰱ اﻷوﻟﲔ  ،وﻛﻢ ﰱ اﻟﺜﺎﻧﻴﲔ ؟ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﱂ ﻳﺴﺄﻟﻪ أﺣﺪ !
اﳌﻄﻠﻮب اﻵن ﻓﻌﻞ ﻋﺎﳌﻰ ﳏﺪد وواﺿﺢ  :إﱃ ﻣﱴ ﻳﻘﻒ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﺘﻔﺮﺟﺎ أﻣﺎم ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻈﻼم اﳌﺴﻤﺎة
اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ  ،وﻻ ﻳﻠﻐﻰ ﺗﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻴﺌﺔ اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﱴ ﺗﻌﻴﺪ اﻵﺛﺎر ﻟﻠﺒﻼد اﳌﺘﺨﻠﻔﺔ ؟ أو ﺑﺎﻷﺣﺮى ﳌﺎذا ﻻ ﻳﻠﻐﻰ ﻫﺬﻩ
اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ  ،اﻟﱴ ﺗﺮى أن ﺗﺮاث اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻣﻜﺎﻧﻪ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﻛﺮاﺳﻰ اﳊﻜﻢ  ،وﻟﻴﺲ اﳌﺘﺎﺣﻒ ؟
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ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻧﻈﺮ ﻫﻨﺎ
http://channel.nationalgeographic.com/channel/gospelofjudas/index.html

… ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﻜﺸﻒ اﻧﻈﺮ ﻫﻨﺎ
http://www9.nationalgeographic.com/lostgospel/document.html

… ﻟﻠﻨﺺ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻘﺒﻄﻰ اﻧﻈﺮ ﻫﻨﺎ
http://www9.nationalgeographic.com/lostgospel/_pdf/CopticGospelOfJudas.p
df

… ﻟﻠﻨﺺ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﱰﲨﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ اﻧﻈﺮ ﻫﻨﺎ
http://www9.nationalgeographic.com/lostgospel/_pdf/GospelofJudas.pdf

… ] ﻟﻘﺮاءة ﺗﻘﻴﻴﻢ إﻳﻠﲔ ﭘﻴﺠﻴﻠﺰ ) أﺧﺼﺎﺋﻴﺔ اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ (  ،ﻟﻼﻛﺘﺸﺎف اﻗﺮأ ﻣﺪﺧﻠﻬﺎ
ﻫﻨﺎ
ﺗﺎﳝﺰ
ﻳﻮرك
اﻟﻨﻴﻮ
ﰱ
اﻟﻼﺣﻖ
 ، http://www.nytimes.com/2006/04/08/opinion/08pagels.htmlواﻟﺬى ﺗﻔﺼﺢ ﻓﻴﻪ ﻷول
ﻣﺮة أ ﺎ ﻛﺎﻧﺖ إﺣﺪى ﻣﺴﺘﺸﺎرات اﻟﻜﺸﻒ  ،وﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ أن اﻹﻧﺎﺟﻴﻞ اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
 advancedﻷﺗﺒﺎع اﻟﻌﻘﻴﺪة  ،واﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻻﻧﻔﺮادﻳﺔ ﻟﻴﺴﻮع ﻟﺒﻌﺾ أﺗﺒﺎﻋﻪ  ،وﻛﺎن -أى اﻟﻨﺼﻮص
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ -أﻣﺮا ﺳﺎﺋﺪا وﻻ ﻳﺰال ﰱ ﻛﻞ اﻷدﻳﺎن [ [ .
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] ﲢﺪﻳﺚ  ٢٧ :ﻓﱪاﻳﺮ  ٤ -ﻣﺎرس  : ٢٠٠٧ﻣﻦ ﻗﺎل إن ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻛﺎن ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺜﲑا  ،أو أن اﳌﻌﺎول اﻟﱴ ﺗﻘﻮض
أﻛﺬوﺑﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻗﺪ وﺻﻠﺖ ﻣﺪاﻫﺎ ﺑﻌﺪ ؟ !
اﻟﻴﻮم إﻟﻴﻚ اﻹﺛﺎرة اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ  :اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺑﻮت ﻳﺴﻮع ! ﻟﻴﺲ ﺗﺎﺑﻮﺗﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻛﻞ اﳌﻘﱪة اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ  ،واﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ
اﻷﲪﺎض اﻟﻨﻮوﻳﺔ  ،ﺑﻞ وإﺛﺒﺎت أﻧﻪ ﺗﺰوج اﺠﻤﻟﺪﻟﻴﺔ ) وإﻻ ﳌﺎذا وﺿﻌﺖ ﰱ ﻣﻘﱪة ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ (  ،وأ ﻤﺎ أﳒﺒﺎ ﺳﺮا ﻃﻔﻼ
ﻳﺪﻋﻰ ﻳﻬﻮذا ) وﳓﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺸﺄﻧﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﻳﺴﻮع ﳐﻨﺜﺎ أو ﻣﺜﻠﻴﺎ ﺟﻨﺴﻴﺎ  ،ﺑﺎﻟﺬات وأن أﺣﺪا ﱂ ﻳﺪﻟﻨﺎ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﻳﻦ
أﺗﻰ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﺑﻜﺮوﻣﻮﺳﻮﻣﻪ اﻟﺬﻛﺮى ! (  .اﻟﺒﻄﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺮة اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺘﻠﻴﭭﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى  :دﻳﺴﻜﭭﺮى  ،وﺧﻠﻒ
اﻻﻛﺘﺸﺎف -راﻋﻴﻪ وﳑﻮﻟﻪ -ﺷﺨﺺ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﲨﻴﻌﺎ  :ﭼﻴﻤﺲ ﻛﺎﻣﲑون ﻣﻮﺟﻪ اﻟﺘﺎﻳﺘﺎﻧﻴﻚ !
اﻷدﻟﺔ ﻛﺜﲑة ﻗﻮﻳﺔ ﻣﱰاﺑﻄﺔ وﺷﺪﻳﺪة اﻹﻗﻨﺎع  ،أروع ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﰱ ﻧﻈﺮى إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﺮاﺋﻌﺔ اﺠﻤﻟﺪﻟﻴﺔ اﻟﱴ أﻫﺎﻟﺖ
اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﱰاب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻇﻠﻤﺎ ﻷﻟﻔﻴﺘﲔ ﻛﺎﻣﻠﺘﲔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﲔ  .إ ﺎ -ﺣﺴﺐ اﻟﻔﻴﻠﻢ ’ -اﻷﺳﺘﺎذة ﻣﺮﱘ ‘ أو ’ ﻣﺎر
ﻣﺎرﻳﺎﻣﲎ ‘  ،اﲰﻬﺎ اﳌﻜﺘﻮب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﺑﻮت ﻟﻴﺲ اﳌﺘﻔﺮد ﻓﻘﻂ ﺑﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ إﳕﺎ ﺑﻐﺮاﺑﺘﻪ وﻧﺪرﺗﻪ ﲝﻴﺚ ﻻ ﳛﺘﻤﻞ
اﳌﺼﺎدﻓﺔ ) اﻟﺘﺎﺑﻮت اﻟﻮﺣﻴﺪ ﰱ اﳌﻘﱪة ذو اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ  ،ﻫﺬﻩ اﻟﱴ اﻧﻔﺮدت ﺑﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﺑﲔ ﻛﻞ أﺗﺒﺎع ﻳﺴﻮع ﲝﻜﻢ
أﺻﻠﻬﺎ اﺠﻤﻟﺪﱃ اﳌﺜﻘﻒ (  ،واﳌﻄﺎﺑﻖ ﺣﺮﻓﻴﺎ -وﻟﻨﺮﺑﻂ اﻷﺣﺰﻣﺔ ﻫﻨﺎ -ﻻﲰﻬﺎ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰱ إﳒﻴﻞ أﺧﻴﻬﺎ ﻓﻴﻠﻴﭗ  .ﻫﺬا ﻫﻮ
اﳉﺰء اﳊﺎﺳﻢ واﳌﺬﻫﻞ ﰱ اﻷﻣﺮ ﺑﺮﻣﺘﻪ  :ﻗﺪ ﻻ ﻳﻌﲎ رﺑﻂ أﲰﺎء ﻳﺴﻮع وأﻣﻪ ﻣﺮﱘ وأﺑﻴﻪ ﻳﻮﺳﻒ وإﺧﻮﺗﻪ اﻷرﺑﻊ ﺷﻴﺌﺎ ،
ﻓﻜﻠﻬﺎ أﲰﺎء ﻳﻬﻮدﻳﺔ دارﺟﺔ  ،ﻟﻜﻦ وﺟﻮد ﻣﺮﱘ اﺠﻤﻟﺪﻟﻴﺔ -ﺑﺎﲰﻬﺎ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺘﻔﺮد ذاك -ﰱ ذات اﳌﻘﱪة ﻳﺄﺗﻰ ﺑﺎﻟﱪﻫﺎن
اﳊﺎﺳﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﳝﻜﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻪ ﺑﺎﳌﻨﻄﻖ ﻣﻦ اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ  ،وﻻ ﻧﻘﺼﺪ ﻛﻮ ﺎ ﻛﺒﲑة أﺗﺒﺎع ﻳﺴﻮع
واﳌﺆﺳﺴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ’ ﻟﻄﺮﻳﻘﺘﻪ ‘ ) وﻃﺒﻌﺎ ﻻ ﻧﻘﻮل دﻳﺎﻧﺘﻪ (  ،ﻓﻬﺬا واﺿﺢ ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻰ ﰱ ﺗﻠﻚ اﻷدﺑﻴﺎت  ،إﳕﺎ ﻧﻘﺼﺪ
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ﻓﺮﺿﻴﺔ زواﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺴﻮع وإﳒﺎ ﻤﺎ اﺑﻨﺎ  ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺄت أى إﳒﻴﻞ -ﻣﻌﱰف ﺑﻪ أو ﻣﻐﻀﻮب ﻋﻠﻴﻪ -ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ
وﺟﻪ اﻹﻃﻼق  ،وﻛﺎن اﺟﺘﻬﺎدا ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻷذﻛﻴﺎء ﻻ أﻛﺜﺮ  ،ﺣﱴ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم ! ) اﳌﺜﺎل اﳌﺜﲑ اﻟﺬى ﺟﺎء ﻋﻠﻰ
ﻟﺴﺎن ﻋﺎﱂ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت أﻧﺪرى ﻓﻴﻮرﭬﲑﺟﺮ اﻟﺬى اﺳﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﻔﻴﻠﻢ واﻟﺬى أدﱃ ﺑﻪ ﻟﻠﻨﻴﻮ ﻳﻮرك ﺗﺎﳝﺰ  ،ﻫﻮ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ
ﺛﻼﺛﺔ ﺗﻮاﺑﻴﺖ ﰱ ﻗﱪ ﺑﻠﻴﭭﺮﭘﻮول ﲢﻤﻞ أﲰﺎء ﭼﻮن وﭘﻮل وﭼﻮرج  ،ﻫﻞ ﺗﻌﲎ ﺷﻴﺌﺎ ؟ اﻹﺟﺎﺑﺔ  :ﻻ ﺷﻰء  .ﻟﻜﻦ ﻣﺎذا ﻟﻮ
ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻗﱪ راﺑﻊ ﳛﻤﻞ اﺳﻢ رﻳﻨﺠﻮ ؟ ﻓﻮرا ﺳﺘﻘﻮل إ ﻢ ﻗﻄﻌﺎ اﻟﺒﻴﺘﻠﺰ ! اﳌﻔﻬﻮم أﻧﻪ أﺧﱪ اﻟﺘﺎﳝﺰ أن ﻫﺬا اﻟﻘﻮل
ﺣﺬف ﻣﻦ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﳊﺴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ  ،إذ إن ﭼﻮن ﻟﻴﻨﻮن ﻗﺎل ذات ﻳﻮم إن اﻟﺒﻴﺘﻠﺰ ﻫﻢ أﻛﺜﺮ ﲨﺎﻫﲑﻳﺔ ﻣﻦ ﻳﺴﻮع ! ( .
ﻓﻘﻂ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ :
اﻟﺘﺤﻔﻆ اﻷول ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺘﺸﺎف -ﺣﺴﺐ رأﱙ -ﻫﻮ أن اﻟﻌﻈﺎم ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻏﲑ ﻣﺘﺎﺣﺔ  .ﻫﻰ اﻟﱴ ﺳﺘﺄﺗﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ
اﳌﺎدى ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج وإﳒﺎب ذﻟﻚ اﻻﺑﻦ اﻟﺴﺮى  .أﻋﻴﺪ دﻓﻨﻬﺎ ﺳﻨﺔ  ١٩٨٠ﻟﺪى اﻛﺘﺸﺎف اﳌﻘﱪة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺿﻐﻂ
اﳌﺘﺪﻳﻨﲔ اﻟﻴﻬﻮد  ،ﻟﻴﺲ ﻷﻣﺮ ﳜﺺ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت  ،ﻓﺎﻟﻔﻜﺮة ﱂ ﲣﻄﺮ ﺑﺒﺎل أﺣﺪ إﻻ ﺣﲔ ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ ﻓﺮﻳﻖ
اﻟﺪﻳﺴﻜﭭﺮى اﻵن ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ رﺑﻊ ﻗﺮن ) ﻳﻘﻴﺎدة ﺻﺎﻧﻊ اﻷﻓﻼم اﻟﻜﻨﺪى اﻟﺸﺎب إﺳﺮاﺋﻴﻠﻰ اﳌﻮﻟﺪ واﳌﻔﻌﻢ ﺑﺎﳊﻴﻮﻳﺔ
واﻟﻄﻤﻮح ﺳﻴﻤﺤﺎ ﭼﺎﻛﻮﺑﻮﭬﻴﺘﺸﻰ  ،ﻣﺘﺘﺒﻌﺎ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻃﺮﺣﻬﺎ اﻷﺛﺮى اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻰ آﻣﻮس ﻛﻠﻮﻧﺮ ﰱ ﺳﻨﺔ  ١٩٩٦ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺑﺄن
ﻫﺬا اﻟﻜﺸﻒ رﲟﺎ ﻳﻌﲎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ  ،وﻛﺎدت ﻣﻘﺎﻟﺘﻪ ﺑﺪورﻫﺎ ﲤﺮ ﻣﺮور اﻟﻜﺮام (  ،إﳕﺎ ﻟﻠﺘﺰﻣﺖ اﻟﺪﻳﲎ اﻟﺬى ﳛﺮم ﻧﺒﺶ
اﻟﻘﺒﻮر  .أﻧﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻣﺘﻔﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ  ،وﻣﻦ ﰒ اﺳﺘﺨﺮاج ﺧﺮﻳﻄﺔ ﭼﻴﻴﻨﻴﺔ أﻛﺜﺮ اﻛﺘﻤﺎﻻ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
اﳌﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﳎﺮد آﺛﺎر اﻟﺘﺤﻠﻞ اﳌﻠﺘﺼﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪران وأرﺿﻴﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻜﻠﺴﻴﺔ ؛ ﳏﻮر ﻫﺬا اﻻﻛﺘﺸﺎف !
ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎل ﻣﺎ ﻓﻬﻤﻨﺎﻩ أ ﺎ ﻣﺪﻓﻮﻧﺔ ﰱ ﻣﻜﺎن ﳏﺪد وﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺟﻴﺪا ﰱ أﻛﻴﺎس  ،إﻻ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﺮف إن ﻛﺎن ﻛﺎﻣﲑون
وﻓﺮﻳﻘﻪ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ أم ﻻ ) ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺰء ﺛﺎن ﻟﻠﻔﻴﻠﻢ رﲟﺎ ؟ ! (  ،وإذا ﻛﺎن ﻻ ﻫﻞ ﻳﺴﻌﻮن ﻟﺬﻟﻚ اﻵن أم ﻻ ؟
ﲢﻔﻆ ﺛﺎﻧﻮى آﺧﺮ  ،ﻫﻮ اﻟﺘﺴﻴﻴﺲ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻳﺴﻮع وداﺋﺮﺗﻪ  ،وﻛﺄ ﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﺗﺮﻳﺪ اﻻﺳﺘﻴﻼء
ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﺮوﻣﺎن  .أﻧﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻻ أﻋﺘﻘﺪ أن ﻫﺬا ﺻﺤﻴﺢ  ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻳﺴﻮع ﺷﺨﺼﻴﺎ وأﻏﻠﺐ
أﻋﻀﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺪاﺋﺮة  ،وﻓﻴﺾ ﻛﻼم ﻳﺴﻮع ﻋﻦ اﳌﻠﻚ اﻟﺮوﺣﻰ ﻳﻀﻌﻒ ﺟﺪا ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ  ،ﺣﱴ وإن ﻛﺎﻧﺖ
ﺣﺮﻛﺘﻪ ﺗﻌﲎ ﻣﻦ زاوﻳﺔ واﻗﻌﻴﺔ اﻟﺜﻮرة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻰء  .ﳓﻦ ﻻ ﻧﻔﻀﻞ اﻻﻧﺴﻴﺎق وراء ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﻼﺣﻖ ﺷﺪﻳﺪ
اﻟﺘﺴﻴﻴﺲ واﻟﺬى ﳒﺢ ﰱ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ روﻣﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ  ،وﻧﺴﻘﻄﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺴﻮﻋﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ  .ﻧﻌﻢ  ،ﻫﻮ ﺷﻰء ﺣﻘﻴﻘﻰ
وﻛﺎﺳﺢ  ،ﻟﻜﻦ ﻻ ﳚﺐ أن ﳒﺎرﻳﻪ ﰱ اﻛﺘﺴﺎﺣﻪ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻴﺴﻮع واﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ  .ﰒ أ ﺎ
أى ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ -ﻏﲑ ﺿﺮورﻳﺔ ﺟﺪا ﻟﺘﻔﺴﲑ ﺳﺮﻳﺔ اﻹﳒﺎب  ،أو اﻟﻜﻼم اﳌﺸﻔﺮ ﰱ ﻳﻮﺣﻨﺎ  ١٩ﻋﻦ ’ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﺬىﻛﺎن ﳛﺒﻪ ‘  ،واﻷﺳﻮأ أن ﻧﺰع ﺻﻔﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻋﻨﻬﻢ ﻳﻬﺪم اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻧﺎﺟﻴﻞ اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ  ،أﺳﺎس ﻛﻞ
ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻨﺎ ﻫﺬﻩ  .أﻧﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ أﻓﻀﻞ اﻧﺘﻈﺎر دﻟﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﺣﺴﻤﺎ ﻋﻦ إﳒﺎب ﻳﻬﻮذا ) ﻻﺣﻆ أن اﻻﺳﻢ رﲟﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ
ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻷﺳﺨﺮﻳﻮﻃﻰ ﻋﻨﺪ ﻳﺴﻮع ؟ ! (  ،وﺑﺄن اﺠﻤﻟﺪﻟﻴﺔ ﻫﻰ أﻣﻪ وزوﺟﺔ ﻳﺴﻮع ) ﻓﻮﺟﻮدﻫﺎ ﰱ اﳌﻘﱪة ﻻ ﻳﻌﲎ ﻗﻄﻌﻴﺎ أ ﺎ
زوﺟﺔ ﳍﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺎﻟﺬات  ،ﺣﱴ وإن ﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﻨﻌﻮش ﳏﺪودا ﻫﻮ ﻋﺸﺮة  ،ورﻏﻢ ﻃﺒﻌﺎ ﻓﻴﺾ اﳌﻼﺑﺴﺎت
اﻷﺧﺮى (  ،ﻣﻜﺘﻔﻴﺎ ﰱ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﲝﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳉﺴﺪﻳﺔ ﺑﲔ ﻳﺴﻮع واﺠﻤﻟﺪﻟﻴﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ واﻟﺮاﺳﺨﺔ ﺟﺪا ﰱ اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ
اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ  ،ﻋﻠﻰ أن أﻧﻔﻰ اﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺔ اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺛﺒﺎت إﳒﺎ ﻤﺎ ﻟﻄﻔﻞ ! ) ﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  :رﲟﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن وﺟﻮد
ﻧﺴﻞ ﻟﻴﺴﻮع ﺷﻴﺌﺎ ﻏﲑ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﺟﺪا  ،ﻓﻨﺒﻮءة أﺷﻌﻴﺎء اﻟﺸﻬﲑة ’ ﳎﺮوح ﻷﺟﻞ ﻣﻌﺎﺻﻴﻨﺎ  ،ﻣﺴﺤﻮق ﻷﺟﻞ آﺛﺎﻣﻨﺎ ‘
و’ وﱂ ﻳﻔﺘﺢ ﻓﺎﻩ ﻛﺸﺎة ﺗﺴﺎق اﱃ اﻟﺬﺑﺢ ‘ … إﱁ  ،ﲤﻀﻰ ﺑﻌﺪ ﺳﻄﻮر ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟﺘﺘﺤﺪث ﻋﻦ ’ ﻧﺴﻞ ﺗﻄﻮل أﻳﺎﻣﻪ ‘ .
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ﻻ أدﻋﻰ أن ﻫﺬﻩ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻓﺬة ﺟﺪا ﻣﲎ  ،ﻷن اﻷرﺟﺢ -أو ﻣﻦ اﳌﻘﺒﻮل ﺟﺪا -ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻨﺒﻮءات ﻫﻮ اﺠﻤﻟﺎز  ،إﻻ
إﱏ أﻃﺮﺣﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻛﻨﻮع ﻣﻦ اﻗﱰاح ﺗﻌﺰﻳﺔ ﻣﺎ ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﲔ ﰱ اﻟﻔﻴﻠﻢ  ،اﻟﺬى ﻧﺘﻤﲎ ﻫﺬﻩ اﳌﺮة ﺑﺼﺪق أن ﻳﻜﻮن آﺧﺮ
اﻷﺣﺰان ! ( .
ﰱ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻫﻨﺎك ﺷﻰء ﺛﺎﻧﻮى آﺧﺮ ،
ﻟﻜﻦ إﳚﺎﰉ ﻫﺬﻩ اﳌﺮة  :ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺷﻌﺎر
اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ اﻷواﺋﻞ ! ﻟﻴﺲ اﻟﺼﻠﻴﺐ إﳕﺎ
ﺿﻠﻌﺎ ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎوى اﻷﺿﻼع أو ﻣﻨﻔﺮج
ﻗﻠﻴﻼ  ،ﻣﻊ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﺪاﺋﺮة ﺻﻐﲑة
ﺗﺘﻤﺎس ﻣﻊ ذﻟﻚ اﻟﻀﻠﻊ اﻟﺴﻔﻠﻰ اﶈﺬوف
ﻣﻦ أﻋﻼﻩ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺘﺼﻔﻪ ! ﻫﺬا ﻣﻨﻄﻘﻰ
ﺟﺪا  :ﲣﻴﻞ اﻟﻴﻮم ﻓﺘﺎة ﺗﺴﲑ ﺑﻘﻼدة ذﻫﺒﻴﺔ
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﺒﻞ ﻣﺸﻨﻘﺔ أو ﻣﻘﺼﻠﺔ  ،ﻣﺎ
ﺳﺘﻘﻮﻟﻪ ﻋﻦ ﺑﺸﺎﻋﺔ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ  ،ﻫﻮ ﻣﺎ
ﻛﺎن ﺳﻴﻘﺎل ﰱ ﺗﻠﻚ اﻷﻳﺎم ﻋﻦ ﻓﺘﺎة ﺗﺘﺤﻠﻰ
ﺑﺄﺑﺸﻊ أدوات اﻹﻋﺪام وﺣﺸﻴﺔ ﰱ ذﻟﻚ
اﻟﻮﻗﺖ  .إن ﲡﺮﻳﺪ اﻟﺼﻠﻴﺐ ﻟﻴﺼﺒﺢ رﻣﺰا
دﻳﻨﻴﺎ وﺷﻴﺌﺎ إﳚﺎﺑﻴﺎ ﱂ ﻳﺄت إﻻ ﺑﻌﺪ ﻗﺮون
The Sign Before Cross:
ﻛﺎﻣﻠﺔ  ،وﻛﺎن ﻗﺪ اﻧﺘﻬﻰ ذﻛﺮﻩ ﻛﺄداة إﻋﺪام
!)The Early Symbol of Christianity (if It Was Called so Then
أﺻﻼ !
] ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ  :ﻻﺣﻈﺖ ﻣﺆﺧﺮا أن ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮاء اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻳﺄﺧﺬون ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻫﻨﺎ  ،ﻋﻦ ﭘﻮﻟﺲ واﺠﻤﻟﺪﻟﻴﺔ
واﻷﻧﺎﺟﻴﻞ اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ ﻣﺜﻼ  ،وﳛﺎﺟﻮن ﺑﻪ ﰱ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻘﻨﺎة اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ’ اﳊﻴﺎة ‘ ) وﺻﻞ أﺣﺪﻫﻢ ﻻﻓﱰاض أن أﻧﺎﺟﻴﻞ
ﳒﻊ ﲪﺎدى ﺗﻨﻜﺮ اﻟﺼﻠﺐ  ،وﻫﻰ ﻧﻜﺘﺔ ! (  .ﻓﻘﻂ ﻧﻮد أن ﻧﺬﻛﺮﻫﻢ ﺑﺄﻧﻨﺎ إذا ﻛﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ أﻛﺬوﺑﺔ اﲰﻬﺎ
اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ  ،ﻓﺈن ﻛﻼﻣﻨﺎ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم  http://everyscreen.com/views/civilization.htmﳜﺘﻠﻒ  :ﰱ
ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻻ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ دﻗﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ أو ﻋﻦ ﺻﻮﻓﻴﺔ ﻣﺮﻫﻔﺔ راﻗﻴﺔ أﻫﺪرت وﲢﻮﻟﺖ ﻟﺪﻳﻦ ﻣﺘﻜﻠﺲ ﺟﺎﻣﺪ  ،إﳕﺎ
ﻧﺘﺤﺪث ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ وﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﺎم ﻋﻦ أﻛﱪ وأﺑﺸﻊ ﺟﺮﳝﺔ ﰱ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺴﺎﱏ  :ﻣﺬاﺑﺢ و ﺐ وﺳﻠﺐ ﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ وﻏﲑ
ﻣﻠﺤﻮﻗﺔ ﰱ أى زﻣﺎن أو ﻣﻜﺎن  ،ارﺗﻜﺒﻬﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﺼﺎﺑﺘﻪ  .واﺿﺢ أن ﻻ وﺟﻪ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ  ،وﻃﻠﻌﻮﻧﺎ ﻟﻮ ﲰﺤﺘﻢ ﺑﺮﻩ
اﻟﻠﻌﺒﺔ دى !
ﱂ ﳜﻄﺮ ﺑﺒﺎﱃ أ ﻢ ﺳﻴﻬﻠﻠﻮن أﻳﻀﺎ ﻟﻼﻛﺘﺸﺎف اﳉﺪﻳﺪ ﻫﺬا اﳋﺎص ﺑﻘﱪ ﻳﺴﻮع  .ﺑﻌﺪ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺷﺎﻫﺪت ﻋﻠﻰ
أﺣﺪ اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻧﺴﺨﺔ ﺧﻔﻴﻀﺔ اﳉﻮدة ﻣﻦ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻣﻠﺤﻮﻗﺔ ﺑﻜﻼم اﻟﻘﺮان اﻟﺸﻬﲑ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺻﻠﺐ اﳌﺴﻴﺢ ! أى
ﻏﺒﺎء ﻫﺬا ؟ ﻫﻞ ﻛﻞ ﻧﻘﺾ ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻫﻮ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻺﺳﻼم ﺑﺎﻟﻀﺮورة ؟ أﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺪﻣﺎ ﳍﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﺑﻞ وﻟﻜﻞ
ﳑﺎﻟﻚ اﳋﺮاﻓﺔ ﳎﺘﻤﻌﺔ ؟ اﻷﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا أﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻻﻛﺘﺸﺎف ﻳﻬﺪم ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻓﻴﻪ اﳌﺴﻴﺤﻴﻮن ﻋﻦ
ﻳﺴﻮع  ،ﻓﻬﻮ ﻳﻬﺪم ﻛﻞ ﻗﺼﺔ اﻟﻘﺮآن ﻋﻨﻪ  :ﺳﻮاء ﺻﻠﺐ أو ﱂ ﻳﺼﻠﺐ  ،ﻫﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ اﻵن أﻧﻪ ﻗﺪ ﻣﺎت ودﻓﻦ ،
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وﻫﺎ ﻫﻮ ﻗﱪﻩ ﻣﻮﺟﻮد ﲢﺖ أﻳﺪﻳﻨﺎ  ،ﻗﻄﻌﺎ ﱂ ﻳﺮﻓﻊ ﻟﻠﺴﻤﺎء  ،وﻟﻦ ﻳﻌﻮد ﻛﺎﻟﺪﻳﺎن اﻟﻌﺎدل  ،وﻻ أى ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬا اﳍﺮاء
اﻟﺬى أﺟﺰل ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺮآن اﳌﺪﻳﺢ ﺑﺴﺨﺎء ﻏﲑ ﻣﻌﺘﺎد  ،ﻳﻔﻮق اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ  ،ﺑﺄن ﺟﻌﻠﻪ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻤﻮت أﺻﻼ  .ﻳﺎ
ﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﺑﺆﺳﺎء ﺣﻘﺎ !
ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺼﻠﺐ ﰱ اﻟﻘﺮآن  :أﻧﺎ ﻻ أﺣﺐ اﻻﺳﺘﻐﺮاق ﰱ اﻟﻜﻼم اﻟﺪﻳﲎ ﻷﱏ أﺗﻘﺰز ﻣﻨﻪ وﻃﺎﻟﻨﺎ اﻋﺘﻘﺪت أﱏ ﻏﺴﻠﺖ
ﻳﺪى ﻣﻨﻪ ﻟﻸﺑﺪ ﰱ ﺳﻦ  ١٨ﺳﻨﺔ  ،ﻟﻜﻦ ﻟﺪى ﻧﻈﺮﻳﺔ ﱂ أﻗﺮأﻫﺎ ﻣﻦ أى أﺣﺪ  ،ﻟﻜﺘﻬﺎ أﳍﻤﺘﲎ ﻣﺎ اﺳﺘﺸﻔﻔﺘﻪ ﻛﺴﺮ وراء
ﺗﻠﻚ اﻵﻳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﺸﻬﲑة اﻟﱴ وﺿﻌﺖ ﰱ آﺧﺮ ﻧﺴﺨﺔ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻹﻧﱰﻧﻴﺘﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺻﻠﺐ ﻳﺴﻮع إﳕﺎ ﺗﺸﺒﻬﻪ
ﳍﻢ  .ﻣﺎ أﳍﻤﲎ ﺎ ﻫﻮ ﳏﺎوﻟﺔ أﺣﺪ ﻣﺸﺎﻳﺦ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﺗﺄوﻳﻞ ﻗﺼﺔ اﻟﺼﻠﺐ ﰱ اﻹﳒﻴﻞ ﻛﻰ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﻘﺮآن ،
وأدﻳﻦ ﻟﻪ ﺑﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ  ،ﻷﱏ ﺑﺼﺮاﺣﺔ ﱂ أﻓﻬﻢ ﻗﻂ ﻳﻮﻣﺎ ﳌﺎذا ﻳﻀﻔﻰ ﻗﺮآﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﻮع ﺻﻔﺔ اﻟﻄﻬﺮ اﳌﻄﻠﻖ
وﻳﺆﻳﺪ ﺻﻌﻮدﻩ ﺑﻞ ودﻳﻨﻮﻧﺘﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻟﻜﻞ اﻟﺒﺸﺮ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ إﺿﻔﺎء ﺻﻔﺎت اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ  ،ﰒ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻫﺬا
ﻳﻌﺎرض ﺑﺸﺪة واﻗﻌﺔ اﻟﺼﻠﺐ  ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﺷﻰء ﻳﻀﲑ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﳌﺮة  .اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬى اﻛﺘﺸﻔﺘﻪ أﺑﺴﻂ ﳑﺎ ﲣﻴﻠﺖ أﺑﺪا  ،أﻻ
وﻫﻮ ﺟﻬﻞ ﳏﻤﺪ -أو ﺗﺴﺮﻋﻪ ﺣﱴ ﻻ ﻧﻜﻮن ﻗﻠﻴﻠﻰ اﻷدب ﺟﺪا -ﺑﺄﺑﺴﻂ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت وﺑﺪﻳﻬﻴﺎت اﻟﺘﻮراة واﻟﺘﺎرﻳﺦ
اﻟﻴﻬﻮدى  ،ﻫﺬﻩ اﻟﱴ ﺣﺎول ﻃﻮﻳﻼ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﻗﺪراﺗﻪ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أﻋﻮزﺗﻪ  .أﺛﻨﺎء اﶈﺎﻛﻤﺔ واﻟﺼﻠﺐ ﺳﺌﻞ ﻫﺬا اﳌﺘﻬﻢ ﻣﺮارا
ﻫﻞ ﻫﻮ اﳌﺴﻴﺢ ﻓﻜﺎن ﻳﺮد دوﻣﺎ أﻧﺖ ﺗﻘﻮل ) أى أﻧﺘﻢ ﺗﻔﱰﺿﻮن ﺣﺴﺐ ﺗﻔﺴﲑى اﳌﻄﻮل أﻋﻼﻩ أ ﺎ ﺗﺄﺗﻰ ﰱ ﺳﻴﺎق
أﻧﻪ ﱂ ﻳﺪع أﺑﺪا أﻧﻪ ﻣﺴﻴﺢ أو إﻟﻪ  ،وﻫﻮ ﻃﺒﻌﺎ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﻀﺎد ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﲤﺎﻣﺎ (  ،إﻻ أن ﳏﻤﺪا ﻓﻬﻤﻬﺎ دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺸﺒﻪ  ،إى اﺧﺘﻠﻂ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺷﻜﻠﻪ ﻓﻜﺎن ﺳﺆاﳍﻢ  .ﻫﺬﻩ ﻧﻜﺘﺔ  ،ﻷن اﻟﻮاﻗﻊ أن ﳏﻤﺪا ﻻ ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻔﺎرق ﺑﲔ ﻳﺴﻮع
واﳌﺴﻴﺢ  ،وﻳﻌﺘﱪﳘﺎ اﲰﺎن ﻟﻪ ﺳﻮاء ﺑﺴﻮاء  .ﻻ ﻳﻌﺮف أن ﻫﺬا ﻣﻮاﻃﻦ ﻳﻬﻮدى اﲰﻪ ﻳﺴﻮع  ،واﻟﻜﻞ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ
اﻟﻜﻬﻨﺔ وﻫﲑودس … إﱁ  ،ﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﻜﺒﲑ ﺑﻞ اﻟﺘﺎرﳜﻰ ﻟﺪى اﳉﻤﻴﻊ آﻧﺬاك ﻫﻞ ﻫﻮ اﳌﺴﻴﺢ اﳌﻨﺘﻈﺮ أم ﻻ ،وﻗﺪ ﺻﻠﺐ ﻷﻧﻪ ادﻋﻰ ذﻟﻚ أو ﻷن ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﺗﻘﻮض رﻳﭽﻴﻢ اﳊﻜﻢ اﻟﻴﻬﻮدى واﻟﺮوﻣﺎﱏ  ،أﻳﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻓﱰاﺿﺎت اﻟﺬﻳﻦ
ﺻﻠﺒﻮﻩ  .اﻷدﻫﻰ أن ﻗﺮآن ﳏﻤﺪ اﺳﺘﺪل ﻋﻠﻰ رواﻳﺘﻪ ﺗﻠﻚ ﺑﻌﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳉﻨﻮد اﻟﺮوﻣﺎن ﻟﻪ  .ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺪوى اﻟﺒﺪاﺋﻰ
اﻷﻣﻰ ﻫﺬا اﻟﺬى ﺗﻌﻮد أن ﻳﻌﺮف أﲰﺎء ﻛﻞ ﻋﺸﲑﺗﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﻛﻞ اﻟﺒﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺘﻬﻢ  ،وﻻ ﻳﺘﺼﻮر أن اﳉﻨﻮد
اﻟﺮوﻣﺎن ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن -أو ﺑﺎﻷﺣﺮى ﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻌﺮﻓﻮا -أى أﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳊﺜﺎﻟﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺴﻤﺎة اﻟﻴﻬﻮد  ) .ﻫﺎﻣﺶ ﻻ
ﺑﺪ ﻣﻨﻪ ﳌﻦ ﻻ ﳝﻠﻚ ﻗﺪرة اﻟﻔﻬﻢ  :ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻴﻬﻮد ﺣﺜﺎﻟﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻓﻤﺎ ﻋﺴﺎﻛﻢ ﺗﻜﻮﻧﻮن ﻳﺎ ﺑﻌﺮ اﳉﺰﻳﺮة ؟ ! (
اﺳﺘﻄﺮاد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  :ﻣﻦ اﳉﺎﺋﺰ أﻳﻀﺎ أن ﳎﺮد اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻗﺘﻞ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﺻﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﺧﻄﺮا ﺟﺪا
آﻧﺬاك  ،أو ﻳﻮﺣﻰ ﻟﻸﺗﺒﺎع ﺑﺄﻓﻜﺎر ﻏﺒﻴﺔ ﳎﻨﻮﻧﺔ  ،ﺑﺼﺮاﺣﺔ  ،ﻟﻌﻞ ﳏﻤﺪا ﻛﺎن ﻳﺘﺤﺴﺲ رﻗﺒﺘﻪ وﻫﻮ ﻳﻘﻮل ’ ﻣﺎ ﻗﺘﻠﻮﻩ ‘ ،
ورﲟﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا ﺗﻔﺴﲑا ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺬاﺗﻪ  ) .ﻧﻈﺮﻳﺘﺘﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ أﻧﻪ ﺟﺒﺎن دﻣﻴﺔ إﻣﻌﺔ ﺗﺎﻓﻪ وﻋﺎﺟﺰ ﺟﻨﺴﻴﺎ  ،ﻟﻜﻦ
ﻫﺬﻩ ﻗﺼﺔ أﺧﺮى ! (  ] .رﲟﺎ ﰎ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻫﺬا ﰱ رواﻳﺔ ﺳﻬﻢ ﻛﻴﻮﭘﻴﺪ  http://everyscreen.com/اﻟﱴ
أﳒﺰﻧﺎﻫﺎ ﻻﺣﻘﺎ [ .
أﺧﲑا  ،ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﻷﲪﺎض اﻟﻨﻮوﻳﺔ  ،ﻳﺎ ﻟﻴﺘﻜﻢ ﺗﻔﻜﺮون ﻟﻠﺤﻈﺔ  :رﻓﺎﺗﺎت اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻨﺒﻮى ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدة  ،وأﻧﺎ
ﺷﺨﺼﻴﺎ أﻋﺘﻘﺪ أن ﳏﻤﺪا ﻫﺬا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﺤﻼ ﺟﺒﺎرا إﳕﺎ ﻛﺎن ﻋﻘﻴﻤﺎ أﳒﺐ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺧﻴﺎﻧﺔ زوﺟﺎﺗﻪ  ،وﻓﻮﻗﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎن
ﻋﻨﻴﻨﺎ  ،ﳚﻮب ﻋﻠﻰ دﺳﺘﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ دون اﻧﺘﺼﺎب واﺣﺪ ﻳﺸﺒﻊ ﺷﻬﻮﺗﻪ  ،ﻟﺪﻳﻪ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ
واﻟﺸﻴﻜﺴﭙﲑﻳﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﻞ وأﺳﻮأ  ،ﺗﺰوج ﻣﻦ ﻃﻔﻠﺔ ﻫﺰﻳﻠﺔ اﳉﺴﺪ ﺠﻤﻟﺮد أﻧﻪ ﱂ ﻳﻨﻞ ﻋﺬراء ﰱ ﺣﻴﺎﺗﻪ  ،وأﻣﻪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﲪﻠﺖ
ﺑﻪ ﺳﻔﺎﺣﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻮت أﺑﻴﻪ ﺑﺴﻨﻮات  ،وأﻋﺘﻘﺪ ﺛﺎﻧﻴﺎ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﺎﺋﺪا ﺟﺒﺎرا إﳕﺎ ﳎﺮد إﻣﻌﺔ ﻏﱮ ﺟﺎﻫﻞ أﻫﻄﻞ ودﻣﻴﺔ ﰱ
٢٦٣

ﻳﺪ أﻣﺜﺎل ﺧﺪﳚﺔ وﻋﻤﺮ وﻋﺎﺋﺸﺔ  ،ﻓﻬﻼ ﺗﻔﻀﻠﺘﻢ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻈﺎم ﻷﺣﺪ اﳌﺨﺘﱪات ﻟﻨﻌﺮف ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻗﺎﺋﺪﻛﻢ اﻟﻔﺤﻞ
اﳍﻤﺎم  ،أﺷﺮف ﺧﻠﻖ اﷲ ؟ !
…
ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎل  ،اﻟﺸﻰء اﳌﻬﻢ ﻗﻮﻟﻪ ﻫﻨﺎ  ،ﻫﻮ أﻧﻨﺎ ﺑﺼﺪد ﻓﻴﻠﻢ ﺷﺪﻳﺪ اﻻﺗﻘﺎن  .وﺗﻜﻔﻰ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ’ إﳒﻴﻞ
ﻳﻬﻮذا ‘ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم  .ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﶈﺘﻮى ﻧﻔﺴﻪ  ،وأﻧﻪ رﲟﺎ ﻳﻈﻞ ﻣﻦ اﻷوﻗﻊ ﰱ رأﻳﻨﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻴﻬﻮذا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
‘ اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ اﻟﻮﺣﻴﺪ ’ ﰱ ﻓﺮﻳﻖ ﻳﺴﻮع  ،اﻟﺬى ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻏﲑ ﻣﺴﻴﺲ ﺑﺎﳌﺮة إﳕﺎ دروﻳﺶ ﭘﻴﻮرﻳﺘﺎﱏ  ،وأن ﻛﻠﻤﺔ إﳒﻴﻠﻪ أن
ﻳﺴﻮع ﻛﻠﻔﻪ ﺑﺄن ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ’ اﳋﺮوج ﻣﻦ ﺟﺴﺪﻩ ‘  ،ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﺛﺘﺒﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
اﻟﻔﻴﻠﻤﻴﺔ اﶈﻀﺔ ﻫﻮ أﺿﻌﻒ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ’ اﻟﻘﱪ اﳌﻔﻘﻮد ‘  ،وﻟﻌﻞ ﻫﺬا ﺷﻰء ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ إن أدﺧﻠﻨﺎ اﺳﻢ ﭼﻴﻤﺲ
ﻛﺎﻣﲑون ﻟﻠﻤﻌﺎدﻟﺔ .
ﻳﻜﻔﻴﻨﺎ ﻫﻨﺎ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻓﻴﻠﻢ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻔﺮﻳﻖ اﻷﺣﻼم  ،وﻳﺴﻤﺢ ﻷﺣﺪﻫﻢ ﺑﺄن ﻳﻘﻮل أن ﻻ أﺣﺪ
ﻳﻌﺮف اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﺒﻄﻴﺔ ﺧﺎرج ﻫﺬﻩ اﳊﺠﺮة ) وﻫﻮ إدﻋﺎء ﻣﻀﺤﻚ (  ،وﺑﲔ ﻓﻴﻠﻢ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﺸﻰء اﻟﺼﺤﻴﺢ دراﻣﻴﺎ :
اﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ  :داود ﺿﺪ ﭼﻮﻟﻴﺎت ! أﺑﻄﺎﻟﻪ ﺻﻨﺎع ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻫﻴﭙﻴﻮن ﰱ ﻣﻈﻬﺮﻫﻢ وﺳﻠﻮﻛﻬﻢ  ،ﻻ ﳝﻠﻜﻮن ﺳﻮى
ﲪﺎﺳﻬﻢ وﺻﺪﻗﻬﻢ  ،ﻳﺘﺤﺪون اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ -اﻟﺮﲰﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻌﺎ  ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل ﳊﻘﻴﻘﺔ  ،ﻳﻌﺎﻣﻠﻮ ﺎ
ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﺑﻔﺮﺣﺔ ﻛﻤﺎ اﻷﻃﻔﺎل  .ﻫﺬﻩ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﺣﱰاﻓﻴﺔ ﲟﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ  ،وﻓﻮﻗﻬﺎ ﻳﺄﺗﻰ اﶈﺘﻮى ﻧﻔﺴﻪ  :ﻣﺜﻼ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﻠﻢ
ﻓﻴﻠﻢ ﻳﻬﻮذا ﺑﺄن ﻧﻌﺶ ﻳﻌﻘﻮب أﺧﻰ ﻳﺴﻮع ﻣﺰﻳﻒ  ،ﳚﺘﻬﺪ ﻓﺮﻳﻖ ﭼﻴﻤﺲ ﻛﺎﻣﲑون ﰱ ﲢﺮى اﻷﻣﺮ  ،واﻟﺸﻰء ﻏﲑ
اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺑﺎﳌﺮة -ﺣﱴ ﻟﻠﻤﺘﺨﺼﺼﲔ أﻧﻔﺴﻬﻢ -أن أﺛﺒﺘﻮا ﺑﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺤﺮى اﳉﻨﺎﺋﻰ أﻧﻪ ﻧﻌﺶ أﺻﻴﻞ ! [ .

…
أﺧﲑا  ،وﻻ زﻟﻨﺎ ﻣﻊ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻓﻴﻠﻢ ﻣﻴﻞ ﺟﻴﺒﺴﻮن  ،ﻫﻨﺎك ﻓﻀﻴﻠﺔ راﺑﻌﺔ ﰱ اﻟﻔﻴﻠﻢ  .أو ﻫﻞ ﺗﻌﺮف ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﻰء اﻹﳚﺎﰉ
ﺣﻘﺎ ﰱ ﻫﺬا اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﺬى ﺳﻴﺪﺧﻞ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺟﻴﻨﻴﺲ ﻟﻠﺴﺠﻼت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أﻃﻮل ﻣﺸﻬﺪ ﻗﺘﻞ ﰱ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ؟ أن
ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺑﻌﺪﻩ أن ﺗﻜﻒ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻋﻦ وﻋﻈﻨﺎ ﺣﻮل اﻟﻌﻨﻒ ﰱ اﻷﻓﻼم  ،وإﻻ أﺻﺒﺤﺖ ﺻﺮاﺣﺔ ﻛﻤﺎ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻳﻌﻆ ! ) ﺑﻴﲎ
وﺑﻴﻨﻚ أﻧﺎ ﺑﺄﻗﻮل ﻛﺪﻩ ﺑﺲ  ،ﲢﺮﻳﺾ ﻳﻌﲎ  ،وﻣﻮش ﻣﻘﺘﻨﻊ ﺧﺎﻟﺺ أﻧﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﻋﻨﻴﻒ  .اﳊﻴﺎة اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ أﻋﻨﻒ ﺑﻜﺘﲑ .
ﻛﻔﺎﻳﺔ أن اﻟﺘﺴﻤﲑ ﳋﺸﺒﺔ اﻟﺼﻠﻴﺐ ﻃﻘﺲ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺑﻴﺘﻨﻔﺬ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﰱ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻼد اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﰱ ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﳉﻨﻮﰉ ،
ﺑﺎﻟﻌﺸﺮات وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎﳌﺌﺎت ﰱ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻮاﺣﺪة  .وﻟﻮ أﻧﺖ ﻓﺎﻛﺮ ﺣﻄﻴﻨﺎ ﺻﻮرة ﻣﻦ دى ع اﳌﻮﻗﻊ اﻟﻌﻴﺪ إﻟﻠﻰ ﻓﺎت ﰱ ﺻﻔﺤﺔ
اﳊﻀﺎرة  ،وﻟﻮ ﻣﻮش ﻓﺎﻛﺮ ﺣﻄﻴﻨﺎﻫﺎ ﻟﻚ ﺗﺎﱏ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﺸﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻴﻮﻧﻚ ﻣﺎ ﺗﺸﺒﻊ ﻣﻨﻬﺎ  .أﻣﺎ اﳌﺸﻬﺪ إﻟﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﺟﻴﺒﺴﻮن ،
وإﻟﻠﻰ ﻛﻠﻨﺎ ﻗﻌﺪﻧﺎ ﻣﺴﺘﻨﻴﻴﻨﻪ  ،ﺟﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪا ﺟﺪا وﺑﺪرﺟﺔ ﺗﻜﺴﻒ  ،ﺣﱴ اﻟﻜﺘﺸﺎپ ﻛﺎن ﻗﻠﻴﻞ  .ﻟﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺶ ﻋﺎوز ) أو
ﻋﺎرف ( ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻘﻄﺔ ﻣﺆﺛﺮات ﻟﻠﻤﺴﻤﺎر وﻫﻮ ﺑﻴﺨﱰق اﳉﻠﺪ ﻓﻌﻼ واﻟﻠﺤﻢ ﺑﻴﺘﻘﻄﻊ واﻟﺪم ﻳﻨﻔﺠﺮ ﻗﺪام ﻋﻴﻨﻴﻨﺎ ﰱ ﻟﻘﻄﺔ واﺣﺪة
ﻣﺘﺼﻠﺔ  ،ﻛﺎن ﳑﻜﻦ ﻳﺮوح ﻳﺼﻮر إﻟﻠﻰ ﺑﻴﺤﺼﻞ ﲜﺪ ﰱ اﻟﱪازﻳﻞ أو اﻟﻔﻠﻴﭙﲔ  .دﻩ ﻃﺒﻌﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻫﻮ ’ ﳐﺮج ‘ ﲜﺪ ! ( .
ﻋﻔﻮا ! ﻻ ﺗﺰال ﲦﺔ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺧﺎﻣﺴﺔ  :اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ’ ﺣﺮﻗﺔ اﳌﺴﻴﺢ  ‘ ٢ﻻ ﻳﺒﺪو ﻛﺒﲑا ﺟﺪا  ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲦﺔ ﻓﻴﺾ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ
اﻷﻓﻼم اﳌﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ -ﺟﺪﻳﺪة وﻗﺪﳝﺔ  ،ﺳﻴﻨﻤﺎ وﭬﻴﺪﻳﻮ -ﺳﺘﻐﻤﺮ اﻷﺳﻮاق ﻗﺮﻳﺒﺎ  .أول اﻟﻐﻴﺚ ﺳﻴﻜﻮن إﻋﺎدة ﻋﺮض
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﻘﺼﺔ اﻟﺼﻠﺐ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮﻧﱴ ﭘﺎﻳﺘﻮن ’ ﺣﻴﺎة ﺑﺮاﻳﺎن ‘  ١٩٧٩اﻟﱴ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﱂ ﺗﱰك ﺷﻴﺌﺎ إﻻ وﺳﺨﺮت
ﻣﻨﻪ  ،ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ اﻟﺮاﺋﻌﺔ ﺣﻮل ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﻨﻊ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ ﻟﺸﻌﻮب ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة اﻷﻧﺒﻴﺎء ﺻﻨﻌﺎ وﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ ﻻ
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ﺷﻰء أو ﻣﻦ ﻣﺼﺎدﻓﺎت ﻋﺒﻴﻄﺔ  ،ذﻟﻚ ﻋﱪ ﻗﺼﺔ ﺑﺮاﻳﺎن ذﻟﻚ اﻟﺸﺎب اﻟﺘﺎﻓﻪ اﳌﻮﻟﻮد ﰱ ﻣﺰود ﺑﺒﻠﺪة ﺑﻴﺖ ﳊﻢ ﰱ اﻟﺴﻨﺔ
ﺻﻔﺮ  ،اﻟﺬى ﻳﻌﺘﻘﺪون ﺧﻄﺄ أﻧﻪ اﳌﺴﻴﺢ وﻳﺴﺎق ﻟﻠﺼﻠﺐ رﻏﻤﺎ ﻋﻨﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﺴﻞ ذاك اﳊﻘﻴﻘﻰ ﻫﺎرﺑﺎ ﻟﻴﻌﺪم ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ
أﺷﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ وﻃﻠﺐ ﲪﻞ اﻟﺼﻠﻴﺐ ﻋﻨﻪ  ،وﻃﺒﻌﺎ ﻟﻴﻐﲎ اﳉﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﻴﺐ ﰱ ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ’ اﻧﻈﺮ داﺋﻤﺎ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﳌﺸﺮق
ﻣﻦ … اﳌﻮت ! ‘  .ﻻ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﻓﺎ ﻢ ﻟﻠﺴﺨﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﻞ ﺟﻴﺒﺴﻮن  .ﻳﻘﺎل إن اﳊﻤﻠﺔ اﻹﻋﻼﻧﻴﺔ ﺳﺘﻔﻌﻞ ذﻟﻚ !
ﻣﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ اﻟﻘﻮل إن ’ اﻹﻏﻮاء اﻷﺧﲑ ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ ‘ ﺑﺎت ﻋﻤﻠﺔ ﺳﺎﺧﻨﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﺤﻈﺔ  ،أﺻﺒﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﰱ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن  ،ﲟﺎ
ﰱ ذﻟﻚ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﱴ ﻇﻠﺖ ﲤﻨﻌﻪ ﻛﺎﳌﻜﺴﻴﻚ  ،ﰒ ﻫﺎ ﻫﻰ ﺗﺼﺮح اﻵن ﺑﻌﺮﺿﻪ  .اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻷوﺳﻊ ﻟﻸﻓﻼم ذات اﻟﺜﻴﻤﺎت
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﺗﺖ اﻵن ﲨﻴﻌﺎ ﳏﻞ ﻓﺤﺺ  .أﻣﺎ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻓﺎﻟﻜﻼم ﻋﻨﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أن ﻳﺼﺪق ﻣﻌﻈﻤﻪ !
ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ اﻧﺘﻔﺎﺿﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﺴﺘﺤﻖ ﳊﻈﺔ ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ أﺣﻮال ﻋﻘﻠﻨﺎ اﻟﻌﺮﰉ  :ﻟﻌﻞ ﻣﻮﻗﻒ رﻗﺎﺑﺘﻨﺎ ﰱ ﻣﺼﺮ ﳛﻴﻠﻨﺎ
ﻟﺘﻀﺎﻣﻦ آﺧﺮ ﺷﺒﻴﻪ  ،ﻫﻮ ﺗﻀﺎﻣﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻰ ﻃﺎرق ﺑﻦ ﻋﻤﺎر اﻟﺬى ﺗﺼﺪى ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﰱ ﻓﺮﻧﺴﺎ  ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﺑﺪأ اﻟﻴﻮم
ﻓﻘﻂ  ،ووﺳﻂ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﻮزﻋﲔ وﺳﻼﺳﻞ دور اﻟﻌﺮض اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ  ،ﺣﺴﺐ ﻣﺎرﻳﻦ ﻛﺎرﻣﻴﺘﺰ رﺋﻴﺲ راﺑﻄﺔ
دور اﻟﻌﺮض  ’ :ﭘﺮوﭘﺎﺟﺎﻧﺪا ﻓﺎﺷﻴﺔ ‘  .ﺣﲔ ﻛﺎن ﻃﺎرق ﺑﻦ ﻋﻤﺎر ﻫﺬا ﻳﻌﻴﺶ ﰱ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ،ﻛﺎن ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ وﻛﻴﻞ
إﻧﺘﺎج اﻷﻓﻼم اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﻋﻦ ﻳﺴﻮع اﻟﱴ ﺻﻮرت ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﳌﺴﻴﺎ وﻳﺴﻮع اﻟﻨﺎﺻﺮى وﺣﻴﺎة ﺑﺮاﻳﺎن !
…

!Like It or Not, Religion Always Wins

أوﻩ ! اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى ! ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎل  ،دﻋﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ واﻟﺮذاﺋﻞ  ،ودﻋﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ،ودﻋﻨﺎ ﺣﱴ
ﻣﻦ اﻟﺮﻣﺎل اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ اﳌﺴﻤﺎة اﻟﺪﻳﻦ  ،وﻟﻨﻌﺪ ﻓﻌﻼ ﻟﻠﻜﻼم اﻷﻛﺜﺮ ﺟﺪوى رﲟﺎ  ،اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ !
ﺗﺴﺄﻟﻨﺎ ﻋﻦ ﺗﻘﻴﻴﻤﻨﺎ ﶈﺼﻠﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺣﺪث  ،ﻧﻘﻮل إﻧﻪ ﺣﱴ ﻟﻮ ﻛﺴﺒﺖ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ أرﺿﺎ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺎش اﳊﺎﻓﻞ
اﻟﺬى اﻛﺘﺴﺢ ﻛﻞ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺴﱰ ﺟﻴﺒﺴﻮن  ،وﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر
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واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت واﻷﻓﻼم اﳌﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ  ،ﻓﺈن ﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﻓﻜﻼﻣﻨﺎ ﰱ اﻟﺪﻳﻦ اﻵن ﻫﻮ ﻫﺰﳝﺔ ﰱ ﺣﺪ ذاﺗﻪ  .ﳎﺮد ﺳﺤﺒﻨﺎ إﱃ
أرﺿﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳉﺪﻟﻴﺎت  ،ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ آﺧﺮ ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﳍﻨﺪﺳﺔ اﻟﻨﺎﻧﻮﻳﺔ  ،أو ﻣﺸﺎﻫﺪة أﺣﺪث ﺻﻮر
اﻟﺘﻠﻴﺴﻜﻮپ ﻫﺎﺑﻞ  ،ﻫﻮ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﻟﻠﻮﻗﺖ وﺧﺴﺎرة ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬا ﺎ  .أﻗﻞ ﺷﻰء أﻧﻪ ﺣﲔ ﲡﺪ ﻧﻔﺴﻚ ﰱ ﺑﻴﺌﺔ ﺷﻌﻮب اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،
اﻟﻜﻞ ﻳﺼﺮخ ﰱ اﻟﻜﻞ ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ  ،ﺗﻀﻄﺮ أﻧﺖ ﻟﻠﺼﺮاخ أﻳﻀﺎ ﺣﱴ ﻳﺴﻤﻌﻚ اﻵﺧﺮون  ،وﻣﻦ ﰒ ﲡﺪ ﻧﻔﺴﻚ ﺗﻜﺎﻓﺢ
ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻴﺘﻚ وأﻛﺎدﳝﻴﺘﻚ أو ﺣﱴ ﻋﻠﻰ ﳎﺮد ﻫﺪوء ﺗﻔﻜﲑك وأﻋﺼﺎﺑﻚ  ،وﻛﺄن ﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻌﺎرك
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﲝﺪ ذا ﺎ  .اﳌﺘﺪﻳﻨﻮن ﳜﺴﺮون أرﺿﺎ  ،ﻫﺬا ﻣﺎ ﳛﺪث ﳍﻢ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﲬﺴﺔ ﻗﺮون  ،ﻟﻜﻨﻬﻢ داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺠﺤﻮن ﰱ ﻓﺮض
أﭼﻨﺪ ﻢ  .ﻓﻬﻼ ﻧﻔﻮت ﻋﻠﻴﻬﻢ ذﻟﻚ ﰱ اﳌﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ؟ أو أن ﻻ ﺗﻜﻮن ﲦﺔ ﻣﺮة ﻗﺎدﻣﺔ أﺻﻼ !
ﺧﻼﺻﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ  ،ﰱ ﺻﻴﻐﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻰء  ،ﻣﺎ ﻳﻠﻰ :
اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ أﻛﺬوﺑﺔ  ،واﻹﺳﻼم ﺟﺮﻳﻤﺔ  ،واﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﺗﻌﻠﻤﻨﺖ  ،اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ أﻛﺬوﺑﺔ  ،واﻹﺳﻼم
وﺻﻨﻊ ﻓﻴﻠﻢ ﻳﺮوج ﻟﻠﺨﺮاﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻫﻮ آﺧﺮ ﺷﻰء ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺟﺮﳝﺔ  ،واﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﺗﻌﻠﻤﻨﺖ  ،وﺻﻨﻊ
إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻓﻰ أى ﻋﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﻮر  ،ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻚ ﻓﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻴﻠﻢ ﻳﺮوج ﻟﻠﺨﺮاﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻫﻮ آﺧﺮ
 ١١ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ !
ﺷﻰء ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ إﳚﺎﺑﻴﺎ ﰱ أى
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﻤﺎ  .ﻗﻮى اﻟﻈﻼم ﻟﻦ ﻳﻬﺪأ ﻟﻬﺎ ﺑﺎل ﻗﺒﻞ ﻋﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﻮر  ،ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻚ ﰱ
أن ﺗﺮﻛﻊ ﻛﻞ ﺣﻀﺎرﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﺳﻮط ﻣﺬاﺑﺢ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎﱂ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ  ١١ﺳﭙﺘﻤﱪ !
اﻟﻌﺎص وﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ .
ﻟﻜﻦ اﻷﻣﻮر ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺬﻩ
ﺑﻼ ﻣﻮارﺑﺔ  :إﻧﻬﺎ اﻟﺤﺮب !
اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ  .ﻳﺎ ﻟﻴﺘﻬﺎ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻓﻴﻠﻢ
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻰ ﻳﻨﺴﺎﻩ اﻟﻨﺎس ﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ  .اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻠﻤﺎ  .ﻗﻮى اﻟﻈﻼم ﻟﻦ ﻳﻬﺪأ ﳍﺎ ﺑﺎل ﻗﺒﻞ أن ﺗﺮﻛﻊ ﻛﻞ ﺣﻀﺎرﺗﻨﺎ ﻣﻦ
ﺟﺪﻳﺪ ﲢﺖ ﺳﻮط ﻣﺬاﺑﺢ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص وﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ .
ﺑﻼ ﻣﻮارﺑﺔ  :إﻧﻬﺎ اﻟﺤﺮب !
…
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The Great White Hope:
?Could This Child Save the American Civilization from a Whole Bunch of Invasions

اﻟﻌﺪد اﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﳎﻠﺔ ﻓﻮرﻳﻦ ﭘﻮﻟﻴﺴﻰ ) ﺗﺼﺪر أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (  ،ﳛﻤﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻠﻐﻼف ﻋﻨﻮاﻧﻪ اﻟﺘﺤﺪى اﳍﻴﺴﭙﺎﱏ
 . The Hispanic Challengeاﻟﻜﺎﺗﺐ اﺳﻢ ﻟﻴﺲ ﳎﻬﻮﻻ ﻟﻚ  ،إﻧﻪ ﺳﺎﻣﻴﻮل ﭘﻰ  .ﻫﺎﻧﺘﻴﻨﺠﺘﻮن  .ﻫﺬا اﻟﺬى ﻛﺎن اﻟﺮاﺋﺪ
اﻟﻐﺮﰉ اﻟﻜﺒﲑ ﰱ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ اﳋﻄﺮ اﻹﺳﻼﻣﻰ  ،ودﺧﻠﺖ أﻃﺮوﺣﺘﻪ ﻋﻦ ﺻﺪام اﳊﻀﺎرات ﻛﻌﻼﻣﺔ ﻓﺎرﻗﺔ ﰱ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻋﻰ
اﻟﻐﺮﰉ ﲟﺎ ﻳﺘﻬﺪد ﺣﻀﺎرﺗﻪ ﻣﻦ ﺪﻳﺪ داﻫﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ دﻳﻦ اﻹﺳﻼم  .اﻵن ﻫﻮ ﳛﺬر ﻣﻦ اﳋﻄﺮ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻰ  .ﻳﺮاﻩ ﻳﻐﺰو
أﻣﲑﻛﺎ ﻣﻦ ﺣﺪودﻫﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ  ،ﻳﺘﻬﺪد ﰱ اﻟﺼﻤﻴﻢ ﺣﺎﺿﺮﻫﺎ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ وﻗﻴﻤﻬﺎ اﳊﺪاﺛﻴﺔ اﻟﱴ ﺻﻨﻌﺖ ﻀﺘﻬﺎ اﳍﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى اﻟﻘﺮون اﻷﺧﲑة  .ﻗﺎل ) ﻓﻴﻤﺎ ﱂ ﻧﱰدد ﳊﻈﺔ ﰱ ﺗﺘﻮﻳﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﻴﻮم ﺑﻪ (  :ﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﭙﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺖ
اﻹﳒﻠﻴﺰ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻌﻤﺮوا أﻣﲑﻛﺎ إﳕﺎ اﺳﺘﻌﻤﺮﻫﺎ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﻓﺮﻧﺴﻴﻮن أو إﺳﭙﺎن أو ﭘﺮﲡﺎﻟﻴﻮن  ،ﳌﺎ أﺻﺒﺤﺖ أﻣﲑﻛﺎ اﻟﱴ
ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ  ،إﳕﺎ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﻧﺴﺨﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻜﻴﺒﻴﻚ أو اﳌﻜﺴﻴﻚ أو اﻟﱪازﻳﻞ ] ﺑﺎﻟﱰﺗﻴﺐ [ ! واﻟﺮﺟﻞ ﳏﻖ ﲤﺎﻣﺎ  ،وﻛﻼﻣﻪ ﻳﻔﺘﺢ
اﻟﺒﺎب ﻟﻮﻓﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻼت اﳌﺴﻜﻮت ﻋﻨﻬﺎ  .ﺧﺬ ﻣﺜﻼ أن اﻟﱪازﻳﻞ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ وﻻ ﻣﻮارد ﻋﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة  ،ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﱂ ﺗﺼﺒﺢ أﻏﲎ وﻻ أﻗﻮى دوﻟﺔ ﰱ اﻟﻌﺎﱂ  .اﻟﺴﺒﺐ ﻏﺎﻳﺔ ﰱ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﻫﻮ أن اﻹﳒﻠﻴﺰ اﺧﺘﺎروا ﻟﻼﺳﺘﻴﻄﺎن ﺑﻘﻌﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ
اﻟﻌﺎﱂ اﳉﺪﻳﺪ !
ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن رﺟﻞ ﺑﻴﺰﻧﺲ أﻣﲑﻛﻰ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻣﻜﺴﻴﻜﻰ  ،اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻻﻓﱰاق ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ
اﻷﳒﻠﻮ-ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻴﺔ واﻟﱴ ﻳﺮاﻫﺎ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ اﻟﺴﺮ ﰱ ﲣﻠﻔﻬﻢ ﻛﻼﺗﲔ  ’ :ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﲟﻦ ﻫﻢ ﺧﺎرج اﻷﺳﺮة ؛ اﻻﻓﺘﻘﺎد ﻟﻠﻤﺒﺎدرة
وﻟﻼﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ وﻟﻠﻄﻤﻮح ؛ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻀﺌﻴﻞ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ؛ وﻗﺒﻮل اﻟﻔﻘﺮ ﻛﻔﻀﻴﻠﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺪﺧﻮل اﳉﻨﺔ ‘ .
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;…mistrust of people outside the family; lack of initiative, self-reliance, and ambition
little use for education; and acceptance of poverty as a virtue necessary for entrance into
heaven.

اﻟﻌﺮق اﻷﻧﺠﻠﻰ -أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﭙﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻴﺔ ﻛﺪﻳﻦ -ﻫﻮ اﺳﻢ اﻟﻠﻌﺒﺔ  .ﻟﻜﻦ ﰱ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﲤﺎﻣﺎ
ﻫﻮ اﻟﺬى ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺟﺬرﻳﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ اﻷﻋﺮاق اﻟﺘﻰ ﺗﺒﻨﺖ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ  .ﻣﻊ ﻳﻌﻠﻖ ﻫﺎﻧﺘﻴﻨﺠﺘﻮن ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻟﻬﺎ دﻳﻨﻴﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﺒﺜﺎ ﻓﻰ ﻟﺤﻈﺘﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ  .ﻓﻠﻠﺤﻖ ﻫﻰ ذات اﻟﻜﺎﺗﺐ وإن
ﺗﻨﻄﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻨﺎت اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﺘﻰ ﻧﺎﺳﺒﺖ ﺟﺪا ﻣﺨﺎض ﺑﺎﻋﱰاض ﺷﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ
ﻋﺼﺮ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ وﺛﻮرة اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻼﺣﻖ  .ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻷﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﻓﺠﺮت ﺑﺸﺒﻪ اﳌﺮة  ،ﻗﺎﺋﻼ ﺑﺼﺮاﻣﺔ
ﻗﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﻮﻫﺮ ﺗﺎﺑﻮوﻩ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ  ،ذﻟﻚ اﻹﻟﻪ ﻛﻠﻰ اﻟﺠﺒﺮوت اﻟﺬى
ﻣﺪﻫﺸﺔ ﲢﲕ ﻋﻨﺪﻧﺎ
ﻳﻘﺰم ﺷﺄن اﻹﻧﺴﺎن إذا ﻣﺎ ﻗﻮرن ﺑﻪ  .وأﺣﻠﺖ ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻪ إﻟﻬﺎ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ
ﻃﻴﺒﺎ ﺻﺪﻳﻘﺎ ﻟﻺﻧﺴﺎن  .ﻫﺬا ﻷﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻇﻬﺮت ﻓﻰ ﺷﻌﻮب ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ اﻟﺒﺼﲑة اﳊﺎزﻣﺔ ﻷﻃﺮوﺣﺔ
اﳊﻀﺎرات :
ذات ﺣﻴﺜﻴﺔ ﺗﺄﻧﻒ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ  ،وأﻓﺮادﻫﺎ أﺻﺤﺎب ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺻﺪام
وﻋﻠﻢ واﺳﻊ وذوات ﻗﻮﻳﺔ  .ﻟﻜﻞ ﻫﺬا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﭙﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻴﺔ ﻫﻰ ذروة ﻛﻞ ’ اﳊﻠﻢ اﻷﻣﲑﻛﻰ ﻻ
اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ اﻟﺪﻳﻨﻰ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻼﻫﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻧﻜﺴﺎر اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻟﻴﻌﻮد ﻣﻦ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻻﺗﻴﻨﻴﺎ
ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﻠﻢ اﻟﺨﺎﻟﺼﻴﻦ  .ﺷﺎء ﻣﻦ ﺷﺎء وأﺑﻰ ﻣﻦ أﺑﻰ  ) ،أﻣﲑﻛﺎﻧﻮ (  .اﳊﻠﻢ
اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻜﺎﺳﺤﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺠﺰات اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﻔﻜﺮ ﻓﻰ اﻟﻘﺮون
اﻷﻣﲑﻛﻰ ﻫﻮ ﻓﻘﻂ اﳊﻠﻢ
اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻷﺧﻴﺮة  ،ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ أﻳﺪى ﻳﻬﻮد وﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺖ  ،ﺣﻴﺚ ﻣﻦ
اﻟﺬى ﺧﻠﻘﻪ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ
اﻟﺒﺪﻳﻬﻴﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ أن ﻳﺄﺗﻰ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﻳﺪى ﻗﺎدة ﻋﻠﻤﻨﺔ ﻫﺬا
اﻷﳒﻠﻮ-ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﱴ .
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪا .
وﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻜﺴﻴﻜﻴﲔ
اﻟﺘﺸﺎرك ﻓﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﻟﻮ ﺣﻠﻤﻮا ﺑﺎﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ‘ .
There is no Americano dream. There is only the American dream created by an AngloProtestant society. Mexican Americans will share in that dream and in that society only if
they dream in English.

رﲟﺎ ﻫﺎﻧﺘﻴﻨﺘﺠﺘﻮن ﻳﻌﻄﻰ ﻛﻌﺎدﺗﻪ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺄﻧﺎ أﻛﱪ ﳑﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ  ،ﻳﺮاﻩ ﻓﺎﻋﻼ وﳓﻦ ﻧﺮاﻩ دوﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻ ﺳﺒﺒﺎ  ،أو ﺑﻜﻠﻤﺎت
ﻣﺎرﻛﺲ ﻟﻮ ﺷﺌﺖ  ،ﺑﻨﻴﺔ ﻓﻮﻗﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ  .ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﺷﻰء ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻧﻔﺎذﻳﺔ رؤى ﻫﺎﻧﺘﻴﻨﺠﺘﻮن ووﻗﻌﻬﺎ
اﻟﺼﺎﻋﻖ .
ﰱ اﺟﺘﻬﺎدﻧﺎ وﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﲜﺪﻳﺪ  ،ﺑﺎﳌﺮة  ،ﻳﻈﻞ اﻟﻌﺮق اﻷﳒﻠﻰ -أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﭙﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻴﺔ ﻛﺪﻳﻦ -ﻫﻮ اﺳﻢ اﻟﻠﻌﺒﺔ  .ﻫﻮ
اﻟﺬى ﳜﺘﻠﻒ ﺟﺬرﻳﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ اﻷﻋﺮاق اﻟﱴ ﺗﺒﻨﺖ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ  .ﻣﻊ ذﻟﻚ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﳍﺎ دﻳﻨﻴﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﺒﺜﺎ ﰱ ﳊﻈﺘﻪ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ .
ﻓﻠﻠﺤﻖ ﻫﻰ ﺗﻨﻄﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻨﺎت اﳊﺪاﺛﺔ اﻟﱴ ﻧﺎﺳﺒﺖ ﺟﺪا ﳐﺎض ﻋﺼﺮ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ وﺛﻮرة اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻼﺣﻖ  .ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
اﻷﺳﺎس أ ﺎ ﻓﺠﺮت ﺑﺸﺒﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﻮﻫﺮ ﺗﺎﺑﻮوﻩ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ  ،ذﻟﻚ اﻹﻟﻪ ﻛﻠﻰ اﳉﱪوت اﻟﺬى ﻳﻘﺰم ﺷﺄن اﻹﻧﺴﺎن إذا ﻣﺎ
ﻗﻮرن ﺑﻪ  .وأﺣﻠﺖ ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻪ إﳍﺎ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ ﻃﻴﺒﺎ ﺻﺪﻳﻘﺎ ﻟﻺﻧﺴﺎن  .ﻫﺬا ﻷ ﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻇﻬﺮت ﰱ ﺷﻌﻮب ﳏﱰﻣﺔ ذات ﺣﻴﺜﻴﺔ
ﺗﺄﻧﻒ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ  ،وأﻓﺮادﻫﺎ أﺻﺤﺎب ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻋﻠﻢ واﺳﻊ وذوات ﻗﻮﻳﺔ .
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ﻟﻜﻞ ﻫﺬا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﭙﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻴﺔ ﻫﻰ ذروة ﻛﻞ اﳌﺴﻠﺴﻞ اﻟﺪﻳﲎ ﲝﻴﺚ ﺗﻼﻫﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻧﻜﺴﺎر اﳌﻨﺤﲎ ﻟﻴﻌﻮد ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ
ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﻠﻢ اﳋﺎﻟﺼﲔ  .ﺷﺎء ﻣﻦ ﺷﺎء وأﰉ ﻣﻦ أﰉ  ،اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻜﺎﺳﺤﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺠﺰات اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﺣﱴ اﻟﻔﻜﺮ ﰱ
اﻟﻘﺮون اﳋﻤﺴﺔ اﻷﺧﲑة  ،ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ أﻳﺪى ﻳﻬﻮد وﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺖ أو ﻳﻬﻮد وﻧﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ) ﻣﺎ أﲰﻴﻨﺎﻩ ﻳﻮﻣﺎ اﲢﺎد
ﺷﺎﻳﻠﻮك وﭼﻴﻤﺲ وات (  ،ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻳﻬﻴﺎت اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ أن ﻳﺄﺗﻰ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﻳﺪى ﻗﺎدة ﻋﻠﻤﻨﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ ﲢﺪﻳﺪا .
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﭙﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻴﺔ -اﳌﺮﺣﻠﻴﺔ إن ﺟﺎز اﻟﺘﻌﺒﲑ -أن ﻧﻘﻠﺖ اﻟﺪﻳﻦ ﻷرﺿﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﳊﻴﺎة اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى  .ﻋﻈﻤﺖ
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻐﻞ واﻟﻜﺪح وﺗﺬﻛﺮ أﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻴﺴﻮع اﻟﻨﺠﺎر  ،ﰱ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﺗﺮى اﳋﻼص ﻫﺒﺔ ﻣﻦ اﳋﺎﻟﻖ .
ﻗﺎﻟﺖ إن اﳉﻨﺔ ﳑﻜﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﰱ ﻋﺎﱂ آﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺆس اﻟﻌﺎﱂ اﻷول  ،واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أن أوﺟﺪت ﻓﻌﻼ اﳉﻨﺔ
’ ﻫﻨﺎ واﻵن ‘  .وﻗﺎﻟﺖ إن اﻟﺜﺮاء واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﻦ ﲤﻨﻌﻚ ﻣﻦ دﺧﻮل اﳉﻨﺔ ﲟﺎ ﳚﻬﺾ ﻓﻜﺮة اﻟﺮﻫﺒﻨﺔ اﳌﺴﺘﻘﺮة ﰱ ﻗﺎع اﻟﻌﻘﻠﲔ
اﻷرﺛﻮذوﻛﺴﻰ-اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻰ  ،وأن دﺧﻮل اﻷﻏﻨﻴﺎء اﳌﻠﻜﻮت أﺳﻬﻞ ﻣﻦ دﺧﻮل ﺛﻘﺐ اﻹﺑﺮة ) ﲡﺎوز ﺻﺮﻳﺢ ﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ ﻳﺴﻮع ( .
ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮازى ﻣﻊ ’ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﭙﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﱴ ‘ أﺣﻴﺖ اﻟﭙﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻴﺔ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ روح ﺗﻠﻚ اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ  ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺼﻮﰱ
) ﺑﺎﻟﺬات ﰱ ﻣﺪارس ﻛﺎﳌﻴﺜﻮدﻳﺔ واﳌﻌﻤﺪاﻧﻴﺔ واﳋﻤﺴﻴﻨﻴﺔ  ،أو ﻋﺎﻣﺔ اﳌﺬاﻫﺐ اﻷﳒﻠﻮ-أﻣﲑﻛﻴﺔ اﻟﱴ ﻧﺸﺄت ﰱ أوﺳﺎط ﻃﺒﻘﺔ
اﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﰱ اﳌﻨﺎﺟﻢ واﳌﺼﺎﻧﻊ -ﲰﻬﺎ ﺻﻮﻓﻴﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻮ ﺷﺌﺖ  .وﻫﻰ اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺟﺔ ﴰﺎل أوروﭘﺎ
اﻷوﱃ ﻷﻣﺜﺎل ﻟﻮﺛﺮ وزﭬﻴﻨﺠﻠﺮ وﻛﺎﻟﭭﲔ  ،اﻟﱴ ﻛﺎن ﺳﻼﺣﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﻟﻜﻬﻨﻮت اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻰ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻫﻮ
اﻟﺘﻤﺴﻚ اﻟﺼﺎرم ﲝﺮﻓﻴﺔ اﻟﻨﺺ  ،وﱂ ﺗﻜﻦ ﺑﺬات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ واﻟﻌﻤﻼﻧﻴﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﳏﺎﺟﺠﺎت ﺑﲔ اﻟﻼﻫﻮﺗﻴﲔ
اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ (  .وﻻ ﺳﻴﻤﺎ أﻳﻀﺎ ﰱ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺮدﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻹﻟﻪ ) اﻟﱴ ﳚﺐ أن ﺗﺮﻗﻰ ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻼﻣﺲ اﻟﻴﻮﻣﻰ
ﰱ ﲡﺎرب روﺣﻴﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ (  ،وﻃﺒﻌﺎ دوﳕﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ دﻳﻨﻴﺔ -ﻛﻬﻨﻮﺗﻴﺔ ﺷﺮﺳﺔ ﻛﺎﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ أو اﻹﺳﻼم -وأﻗﻠﻪ ﻋﺼﺮﻧﺔ ﻋﻤﺎرة
اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ وزى اﻟﻜﻬﻨﺔ وﻛﺬا ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ  ،ﳑﺎ ﻳﻘﺎل إﻧﻪ ارﺗﺪ ﻟﻠﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰱ ﻫﻴﺌﺔ ﲨﺎﻋﺎت اﻟﺮﻫﺒﺎن واﻟﺮاﻫﺒﺎت
ﻛﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺴﻜﺎن وﻣﻦ إﻟﻴﻬﻢ  ،ﳑﻦ ﻳﺮون وﻇﻴﻔﺘﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ دﻳﻨﻴﺔ  ،ﺧﺪﻣﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻠﻄﻮﻳﺔ .
وﻻ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳊﻘﺎﺋﻖ -اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ -ﻋﻦ اﻟﭙﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻴﺔ ﻛﻮن أن ﳛﺎول اﻟﺒﻌﺾ ﻣﺆﺧﺮا ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﺪﻳﻦ ﻗﺘﺎﱃ ،
ﻓﻬﺬﻩ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻣﻨﺔ وﻟﺼﻴﻘﺔ ﰱ أى دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪى ﰱ اﻟﻮاﻗﻊ  ،ﻓﻘﻂ ﺗﺘﺤﲔ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼﻧﻄﻼق ﻻ أﻛﺜﺮ ! —
ﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﺣﺪ ﻣﻦ أﻓﻼم زﻳﻔﲑﻳﻠﻠﻰ وﻣﺎ أﻧﺪرﻫﺎ ﻋﺪدﻳﺎ  ،ﻛﺎن ﻣﻜﺮﺳﺎ ﻟﺴﲑة اﻟﺮاﻫﺐ اﻟﺜﺎﺋﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ اﻷﺳﻴﺴﻰ ﻣﺆﺳﺲ رﻫﺒﻨﺔ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺴﻜﺎن وﻋﻨﻮاﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻢ ’ أﺧﻰ اﻟﺸﻤﺲ أﺧﱴ اﻟﻘﻤﺮ ‘  ،وﻗﺪ ﻻ ﳔﻄﺊ ﻛﺜﲑا أﻧﻪ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻷﺣﺐ ﻟﺪﻳﻪ  ،وأﻧﻪ ﻫﻮ
اﻟﺬى ﻳﻜﺸﻒ ﺗﻌﻬﺪاﺗﻪ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﭽﻴﺰوﻳﺘﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﻴﺔ  ،ﺣﻴﺚ اﳋﻼص ﰱ اﻟﺸﻐﻞ وﰱ ﺧﺪﻣﺔ اﶈﺘﺎﺟﲔ  ،وﻟﻴﺲ ﰱ
اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻟﻄﻘﻮس ورﺿﺎ اﳋﺎﻟﻖ (  .ﻻ أرﻳﺪ أن أﺑﺪو ﻛﻤﻦ ﻳﺰﻳﻦ ﻟﻌﻘﻴﺪة دﻳﻨﻴﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ  ،ﻟﻜﻦ اﻟﻔﺮوق واﺿﺤﺔ ﺟﺪا ﺑﲔ
اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ) وﻃﺒﻌﺎ اﳌﺴﺠﺪ ( اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ  ،واﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﱴ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ دورﻫﺎ ﻋﻦ دور اﻟﻨﺎدى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ أو اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻨﻔﺴﻰ ،
ﺗﻘﺪم ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺎت ﺑﺎﺠﻤﻟﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ،وﻫﻰ اﻟﻔﻜﺮة .
—ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻋﻦ أن أﺣﺪا ﻻ ﳜﺘﺎر دﻳﻨﻪ  ،ﻓﺎﻟﺪﻳﻦ ﺧﺼﻴﺼﺔ ﻟﺼﻴﻘﺔ ﺑﭽﻴﻴﻨﺎت اﻟﺸﻌﻮب وﻻ ﳝﻜﻦ اﻛﺘﺴﺎ ﺎ  ،وﻋﻦ
أن اﻟﺸﻌﻮب ﻋﺎﻣﺔ ﻧﻮﻋﺎن  ،ﻧﻮع ﻳﻜﺪح ﻟﻴﻌﻴﺶ وﻧﻮع ﻳﻌﻴﺶ ﻟﻴﻨﻬﺐ ﻛﺪح اﻟﻐﲑ  ،ﺷﻌﻮب ﺑﺎﻧﻴﺔ وﺷﻌﻮب ﻗﺎﻃﻌﺔ
ﻃﺮﻳﻖ  ،وأن اﻟﭙﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺖ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻜﻼﺳﻰ ﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻄﻴﻒ اﻷول  ،واﳌﺴﻠﻤﻮن اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻜﻼﺳﻰ ﻵﺧﺮ اﻟﻄﺮف
اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻨﻪ  ،ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻫﺬا وذاك اﻗﺮأ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺻﻔﺤﺔ
وﻛﺬا
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ﻗﻀﻴﺔ ﻫﺠﺮة أﺧﺮى  ،ﻫﻰ اﳍﺠﺮة اﻟﺴﻮداء  ،أﻋﻠﻨﺖ اﻷرﻗﺎم اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻻﺣﻘﺎ أن اﳍﺠﺮة اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ’ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ‘ وﺣﺪﻫﺎ
ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻔﻮق اﻟﻴﻮم ذرو ﺎ ﻗﺒﻞ ﻗﺮﻧﲔ ﰱ أوج ﻋﺼﺮ ﺟﻠﺐ اﻟﻌﺒﻴﺪ  ،وﻃﺒﻌﺎ ﻫﺆﻻء ﻳﺄﺗﻮن ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ إن ﱂ
ﺗﻜﻦ ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﻓﻬﻰ ﺳﻮداء  ،وﻫﻮ أﺳﻮأ  ،وﻃﺒﻌﺎ ﱂ ﻳﻌﻮدوا ﻳﺄﺗﻮن ﻗﺴﺮا  ،ﺑﻞ ﺎﻓﺘﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﺰاق ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺪة
أﻗﻮى ﺣﻀﺎرة ﰱ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺎﱂ [ .

ﻟﻴﺲ ﻣﺼﺎدﻓﺔ أن ﻳﻄﻠﻖ ﻫﺎﻧﺘﻴﻨﺠﺘﻮن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﻣﻦ وﺑﻌﺪ  ،ﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن
اﻟﺨﻄﺮ اﻹﺳﻼﻣﻰ ﺻﺮﺧﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻀﺎرﺗﻨﺎ ﺑﻌﺪ-اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﺼﺎدﻓﺔ أن ﻳﻄﻠﻖ
اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻰ  ،ﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻷﺳﺒﻮع ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﻟﺬى أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻴﻪ ﻫﺎﻧﺘﻴﻨﺠﺘﻮن ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻀﺎرة  ،رﺳﻤﻴﺎ وﺑﺄﺻﺮح ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ اﻟﺸﻬﲑ ﻣﻦ
اﻹﺳﻼﻣﻰ
ﻋﺪواﻧﻴﺔ وﺑﻤﺒﺎرﻛﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﭘﺎﭘﺎ روﻣﺎ  ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻴﻠﻢ اﳋﻄﺮ
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻰ اﺳﻤﻪ ’ ﺣﺮﻗﺔ اﻟﻤﺴﻴﺢ ‘ !
ﺻﺮﺧﺘﻪ اﳉﺪﻳﺪة ﳊﻤﺎﻳﺔ
ﻓﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﺤﻀﺎرة ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻠﻬﻴﻨﺎ اﻟﺤﺮب ﺿﺪ اﻹﺳﻼم
ﺣﻀﺎرﺗﻨﺎ ﺑﻌﺪ-اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ  ،ﻋﻦ ﺣﺮﺑﻴﻦ أﺧﺮﻳﻴﻦ ﻻ ﺗﻘﻼن ﺧﻄﺮا وﻻ ﺗﻬﺪﻳﺪا  ،ﻫﻤﺎ
اﻟﺤﺮب ﺿﺪ اﻷرﺛﻮذوﻛﺴﻴﺔ واﻷرﺛﻮذوﻛﺲ  ،وﺿﺪ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﻣﻦ اﳋﻄﺮ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻰ ،
واﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ  .وﻣﻮاﻗﻒ أوروﭘﺎ وروﺳﻴﺎ ﺑﺎﻟﺮوح ﺑﺎﻟﺪم ﻧﻔﺪﻳﻚ ﻳﺎ ﺻﺪام وﻳﺎ ﰱ ﻧﻔﺲ اﻷﺳﺒﻮع ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﺑﻦ ﻻدن  ،أﺑﺴﻂ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟﺴﺎﻋﻰ ﻟﻬﺪم ﻣﻨﺠﺰات اﻟﺬى أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻴﻪ
اﻟﺤﻀﺎرة اﻷﻧﺠﻠﻮ-ﻳﻬﻮدﻳﺔ  ،ﺣﻀﺎرة ﺛﻮرﺗﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻣﺎ ﺑﻌﺪ-اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ،اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ اﳊﺮب ﻋﻠﻰ
ﻫﻮ ﻣﻌﺴﻜﺮ إﺟﺮاﻣﻰ ﻣﻮﺣﺪ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻣﺘﻜﺎﺗﻒ وواﺿﺢ اﻟﻬﺪف !
ﺗﻠﻚ اﳊﻀﺎرة  ،رﲰﻴﺎ
وﺑﺄﺻﺮح ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪواﻧﻴﺔ وﲟﺒﺎرﻛﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﭘﺎﭘﺎ روﻣﺎ  ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻴﻠﻢ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻰ اﲰﻪ ’ ﺣﺮﻗﺔ اﳌﺴﻴﺢ ‘ !
ﰱ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﳊﻀﺎرة ﻻ ﳚﺐ أن ﺗﻠﻬﻴﻨﺎ اﳊﺮب ﺿﺪ اﻹﺳﻼم واﳌﺴﻠﻤﲔ  ،ﻋﻦ ﺣﺮﺑﲔ أﺧﺮﻳﲔ ﻻ ﺗﻘﻼن ﺧﻄﺮا وﻻ
ﺪﻳﺪا  ،ﳘﺎ اﳊﺮب ﺿﺪ اﻷرﺛﻮذوﻛﺴﻴﺔ واﻷرﺛﻮذوﻛﺲ  ،وﺿﺪ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ واﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ  .وﻣﻮاﻗﻒ روﺳﻴﺎ وأوروﭘﺎ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺮوح ﺑﺎﻟﺪم ﻧﻔﺪﻳﻚ ﻳﺎ ﺻﺪام وﻳﺎ ﺑﻦ ﻻدن  ،أﺑﺴﻂ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﳌﻌﺴﻜﺮ اﻟﺴﺎﻋﻰ ﳍﺪم ﻣﻨﺠﺰات اﳊﻀﺎرة
اﻷﳒﻠﻮ-ﻳﻬﻮدﻳﺔ  ،ﺣﻀﺎرة ﺛﻮرﺗﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻣﺎ ﺑﻌﺪ-اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ،ﻫﻮ ﻣﻌﺴﻜﺮ إﺟﺮاﻣﻰ ﻣﻮﺣﺪ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻣﺘﻜﺎﺗﻒ وواﺿﺢ اﳍﺪف !
رﲟﺎ ﻳﻐﺮﻳﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺑﺈﺣﺎﻟﺘﻚ ﻟﻨﺴﺨﺘﻨﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﻣﻦ أﻃﺮوﺣﺔ ﻫﺎﻧﺘﻴﻨﺠﺘﻮن اﳉﺪﻳﺪة  ،وﻫﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻗﺪﳝﺔ ﺟﺪا ﻟﺪى
اﳌﻘﺎرﻧﺔ  ،ﺗﺘﻔﻖ ﰱ اﳋﻂ اﻟﻌﺎم وﲣﺘﻠﻒ ﰱ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ  ،ورﲟﺎ ﻳﻠﺨﺼﻬﺎ ﻋﻨﻮا ﺎ ’ اﳊﻀﺎرة اﻷﳒﻠﻮ-ﻳﻬﻮدﻳﺔ ‘  ،ﻫﺬا
ﻧﺎﻫﻴﻚ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻋﻦ ﻧﻈﺮﻳﺘﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﭽﻴﻴﻨﺎت  ،أو أﺧﺮى أﻋﻢ ﻓﺤﻮاﻫﺎ أن اﻟﻌﻘﺒﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ أﻣﺎم ﺗﻘﺪم أﻳﺔ أﻣﺔ
ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻘﻂ ﰱ ﭼﻴﻴﻨﺎ ﺎ  ،أو راﺑﻌﺔ ﺗﻘﻮل إن اﻟﻘﺎﺋﺪ اﳊﻘﻴﻘﻰ ﻟﻘﻮى اﻟﻈﻼم اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰱ اﻟﻘﺮﻧﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ ﻫﻮ رأس اﻷﻓﻌﻰ
ﻓﺮﻧﺴﺎ وﻟﻴﺲ أى أﺣﺪ آﺧﺮ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﻃﻼق  .ﻟﻜﻦ دون ﻣﺰﻳﺪ وﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻄﺮادات وﻣﺎ أﻛﺜﺮﻫﺎ  ،ﻧﻘﻮل إن
أوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ﺑﲔ اﳋﻄﺮ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻰ وﻧﻈﲑﻩ اﻹﺳﻼﻣﻰ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻟﺪرﺟﺔ ﻗﺪ ﺗﺜﲑ اﻟﺪﻫﺸﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻌﺾ  .وﻫﻰ ﺗﻐﻄﻰ ﻃﻴﻔﺎ واﺳﻌﺎ
ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ اﻻﻧﻐﻼق واﻟﻘﺒﻠﻴﺔ وﻛﺮاﻫﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﻢ أﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎ  ،إﱃ آﺧﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﻋﻦ ﲰﺎت ﻗﻮى
اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﻌﺎﳌﻰ  ،وإﱃ اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﲨﻴﻌﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺧﺼﻴﺼﺔ اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﻔﺎﺣﺶ  ،أو ﻣﺎ اﲰﻴﻨﺎﻩ ذات ﻣﺮة ) ﻳﻮم  ١١ﺳﭙﺘﻤﱪ
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 ٢٠٠١ﲢﺪﻳﺪا ! (  ،اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ ﰒ اﳍﺠﺮة واﳍﺠﺮة ﰒ اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ  .وﻷ ﻢ ﳛﻤﻠﻮن ﲣﻠﻔﻬﻢ ﻣﻌﻬﻢ  ،أردﻓﻨﺎ ﻗﺎﺋﻠﲔ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻫﻮ
ﺠﺮة إﳕﺎ ﻫﻮ ﻏﺰو !
ﻓﻘﻂ  ،وإن ﻛﺎن أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ
اﻟﻘﻮل  ،اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻗﺎدﻣﺔ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ .
ﻫﺎﻧﺘﻴﻨﺠﺘﻮن ﻳﻠﻤﺢ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺑﻮﺿﻮح
ﳍﺬا ﺣﲔ ﻳﻘﻮل ﰱ ﺻﻨﺪوق ﻣﻠﺤﻖ
ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻌﻨﻮن The
White
: Nativism

of

Threat

’ ﰱ ﺳﻨﺔ  ١٩٦١ﻛﺎن ﻋﺪد
٠
ﺳﻜﺎن اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﳍﺮﺳﻚ /٠ ٤٣
ﺻﺮب و ٠/٠ ٢٦ﻣﺴﻠﻤﲔ  .ﰱ
ﻋﺎم  ١٩٩١ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ
٠
 ٠/٠ ٣١ﺻﺮب و/٠ ٤٤
ﻣﺴﻠﻤﲔ  .رد اﻟﺼﺮب ﻋﻠﻰ ﻫﺬا
ﺑﺎﻟﺘﻄﻬﲑ اﻟﻌﺮﻗﻰ  .ﰱ ﻋﺎم ١٩٩٠
ﻛﺎن ﻋﺪد ﺳﻜﺎن ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ٥٧
 ٠/٠ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ ﻏﲑ اﳍﺴﭙﺎﻧﻴﲔ
Committee on Un-American Activities:
!Here Ended the McCarthyism and Here Should Resume Again
و ٠/٠ ٢٦ﻣﻦ اﳍﺴﭙﺎﻧﻴﲔ  .ﲝﻠﻮل
ﻋﺎم  ٢٠٤٠ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻴﺾ  ٠/٠ ٣١واﳍﺴﭙﺎﻧﻴﲔ  . ٠/٠ ٤٨ﻓﺮﺻﺔ أن ﻳﺮد ﺑﻴﺾ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱴ رد
ﺎ ﺻﺮب اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ ﻫﻰ ﺻﻔﺮ اﻵن  .ﻟﻜﻦ ﻓﺮﺻﺔ أن ﻻ ﻳﺮدوا ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻫﻰ ﺻﻔﺮ أﻳﻀﺎ ‘ !
) ﻫﻞ ﻻﺣﻈﺖ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺒﻴﺾ ﲟﻌﲎ اﻟﺒﻴﺾ ﻏﲑ اﳍﺴﭙﺎﻧﻴﲔ ؟ أى أﻧﻪ ﻳﻘﺴﻢ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ -ﻏﲑ اﻷﺳﻮد ﻃﺒﻌﺎ-
ﻟﻜﺘﻠﺘﲔ ﻛﺒﲑﺗﲔ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﺗﲔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺮﻗﻴﺎ  ،ﻳﻘﺘﻄﻊ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ وﻳﻀﻤﻬﻢ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ
أو ذوى اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﺮاق اﻷﺧﺮى  ،وﻳﺴﻤﻴﻬﻢ ﻣﻌﺎ اﳍﺴﭙﺎﻧﻴﲔ  ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺒﻴﺾ اﳌﺘﻤﺎﻳﺰﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻟﻴﺴﻮا
ﻻﺗﻴﻨﺎ  .ﺣﲔ ﳛﻞ وﻗﺖ اﳊﺮب ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺳﻴﺘﻀﺢ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻘﺴﻤﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ! ( .
ﻣﻌﻪ  ،أو ﻻ أدرى رﲟﺎ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ  ،ﻧﻘﻮل  :إن أﻣﲑﻛﺎ ﳚﺐ أن ﲢﻜﻢ اﻟﻌﺎﱂ  ١١ .ﺳﭙﺘﻤﱪ ﻋﻠﻤﻨﺎ أن ﻻ ﺑﺪﻳﻞ
آﺧﺮ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺳﻮى اﻟﻔﻨﺎء  .ﻟﻜﻦ ﺣﱴ ﲢﻜﻢ اﻟﻌﺎﱂ  ،ﳚﺐ أن ﲢﺎﻓﻆ أوﻻ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎء ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻣﭙﺮاﻃﻮرﻳﺔ وﺻﻔﺎءﻩ اﻟﺬﻫﲎ .
ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻴﻮم ﻧﻀﻄﺮ ﻟﺘﻜﺮار أن اﳊﻀﺎرات ﲤﻮت ﺣﲔ ﻳﺘﺴﻠﻞ اﻟﻌﺒﻴﺪ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ وﻳﺮﻛﻌﻮن اﻟﺪﻣﺎغ  .أﻣﲑﻛﺎ ﻛﺎﻧﺖ وﳚﺐ ان
ﺗﻈﻞ ﺑﻠﺪا ﻟﻠﺒﻴﺾ اﻟﭙﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺖ  ،أو ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة اﻷدق ﻟﻠﻌﺮق اﻷﳒﻠﻮ-ﻳﻬﻮدى  ،ﺑﻨﺎة اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﺛﻮرات  .ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻌﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺪا ﻫﺆﻻء  ،ﺳﻮد  ،ﻣﺴﻠﻤﲔ  ،أرﺛﻮذوﻛﺲ  ،ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ  ،أو أﻳﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮا  ،إﱃ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
أﺗﻮا  .ﻛﻔﻰ ﺟﺪا ﻛﺮم ﻣﺎ اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﻢ إﻳﺎﻩ ﺣﱴ اﻵن  .ﻟﻸﺳﻒ  ،ﳓﻦ ﻧﻌﻠﻢ أن رﲟﺎ ﲦﺔ ﲦﻦ دﻳﲎ ﳚﺐ أن ﻳﺪﻓﻊ  .ﻫﺬﻩ
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ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ وﺿﺮورة اﺳﱰﺿﺎء دﳘﺎء اﻟﻨﺎس ﻣﻦ أﺟﻞ ﲤﺮﻳﺮ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳊﻀﺎرﻳﺔ  .اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر ﻣﺎﻛﻜﺎرﺛﻰ أﻋﺎد
ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺮب ﻟﻠﺒﻨﻜﻨﻮت اﻷﻣﲑﻛﻰ وﻟﻘﺴﻢ اﻟﻮﻻء  .ﰱ ﺣﺪ ذا ﺎ ﻫﺬﻩ ﻛﺎرﺛﺔ  ،وﳚﺐ أن ﻧﻘﺎوم ﺷﺒﻴﻬﺎ ﺎ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﺑﺄى ﲦﻦ .
ﻟﻜﻦ ﰱ إﻃﺎر إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻛﱪى ﳊﻤﺎﻳﺔ اﳊﻀﺎرة  ،ﻗﺪ ﺗﺒﺪو ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء ﰱ ﻧﻈﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﲦﻨﺎ ﻣﻌﻘﻮﻻ .
اﻟﺴﻴﺪ ﻣﻴﻞ ﺟﻴﺒﺴﻮن ﻳﺘﻀﺮع إﻟﻴﻨﺎ أن ﻧﻌﻴﺪ إﺣﻴﺎء ﳉﻨﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻏﲑ اﻷﻣﲑﻛﻰ !
…
إﱃ أﻳﻦ ﳛﲔ ﻣﻘﺎم ﻛﻼم ﺟﺪﻳﺪ  ،ﻓﻘﺪ ﺣﺎن اﻵن ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺬﻫﺎب ﻟﻐﺴﻴﻞ اﻷﻳﺪى !
…
ﻗﺮاءات أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ :
… ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻫﻮﻟﻠﻴﻮود ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎﻣﺔ  ،وﻣﺘﻤﺜﻼ ﺑﺎﻷﺧﺺ ﰱ اﻟﺘﺠﺴﻴﺪات اﳌﺬرﻳﺔ ﻹﻟﻪ اﻟﺴﻤﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺎﺷﺔ  ،اﻗﺮأ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض اﻟﺘﺎرﳜﻰ اﳌﺸﺎﺑﻪ ﳍﺬا ﰱ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ  ،ﻟﻜﻦ اﳋﺎص ﺑﺎﻷﻓﻼم اﻟﱴ ﺟﺴﺪت اﻹﻟﻪ ﺑﻜﺎﻣﻞ
ﻃﻴﻔﻬﺎ  ،وذﻟﻚ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻨﻊ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻔﻴﻠﻢ ’ ﺑﺮووس ﻛﻠﻰ اﳉﱪوت ‘ .
… ﻋﻦ ﻋﻮدة اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﳉﻨﺴﻴﺔ  ،إن ﱂ ﻳﻜﻦ دﺧﻮل ﻣﻔﺮدات ﺳﻴﻨﻤﺎ اﻟﭙﻮرﻧﻮ ﰱ ﺳﻴﻨﻤﺎ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻷول ﻣﺮة  ،ذﻟﻚ
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺻﺤﻮة اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﳌﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻛﻜﻞ  ،ﻋﺎﳌﻴﺎ وأﻳﻀﺎ ﻋﻨﺪﻧﺎ  ،ﺑﻌﺪ  ١١ﺳﭙﺘﻤﱪ  ،ﻋﻨﻬﺎ ﲨﻴﻌﺎ اﻗﺮأ ﻗﺼﺔ ﺻﻔﺤﺔ
اﻟﻔﻦ اﳉﻤﺎﻫﲑى ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ أﻓﻼم ﺻﻴﻒ  ٢٠٠٣اﳌﺼﺮﻳﺔ  ،و ﺎ رﺻﺪ ﳍﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻌﺎﳌﻰ اﻟﻜﺒﲑ  ،اﻟﺬى رﲟﺎ ﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ
اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻟﺬى أﻟﻘﻰ اﳍﻠﻊ ﰱ روع اﳌﺘﺪﻳﻨﲔ ﻣﻦ أﻣﺜﺎل ﻣﻴﻞ ﺟﻴﺒﺴﻮن .
… ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻋﻦ آﳍﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﺜﻼﺛﺔ -ﻳﻬﻮﻩ  ،اﻟﺮب  ،اﷲ -ﻛﺜﻼث ﺷﺨﺼﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﲤﺎم اﻻﺧﺘﻼف ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ
اﻟﺒﻌﺾ  ،ﻟﻜﻦ ﳚﻤﻌﻬﺎ ﻛﻮ ﻢ ﲨﻴﻌﺎ ﻣﺮﺿﻰ ﺳﻴﻜﻮﭘﺎﺗﻴﲔ وإن اﺧﺘﻠﻔﺖ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻦ اﻵﺧﺮ  ،اﻗﺮأ
. http://everyscreen.com/views/secularism.htm#GodsAsPsychopaths
اﻗﺮأ
ﳏﱰﻓﲔ ،
ﻛﻤﺠﺮﻣﲔ
اﺳﺘﺜﻨﺎء-
ﺑﻼاﻷﻧﺒﻴﺎء
… وﻋﻦ
. http://everyscreen.com/views/secularism.htm#OldestProfession
… ﻋﻦ اﻹﺳﻼم ) أو ذات اﻟﺸﻰء ﻋﻦ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ  ،أو ﺑﺎﻷﺣﺮى ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻛﺈﺟﻬﺎض ﳍﺎ ﲨﻴﻌﺎ ( أﻣﺎﻣﻚ ﻛﻞ
ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺳﭙﺘﻤﱪ واﻹﺑﺎدة واﳊﻀﺎرة  ،وﻃﺒﻌﺎ ﺑﺎﻷﺣﺮى ﻣﻦ اﻟﻜﻞ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺻﻔﺤﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﱴ
رأﻳﻨﺎ ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﻴﻮم ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺻﻔﺤﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬا ﺎ  ،ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ  ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ .
… ﻋﻦ ﻧﻈﺮﻳﺘﻨﺎ ﺣﻮل ﻫﲑاﻛﻴﺔ اﻷدﻳﺎن اﻟﺴﺖ اﻟﱴ ﺗﺼﻨﻊ ﺗﺮاﺗﺒﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮ ﰱ ﺳﺖ ﻃﺒﻘﺎت ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﲣﻄﻰ اﻟﻔﻮاﺻﻞ
ﺑﻴﻨﻬﺎ  ،ذﻟﻚ أن اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻜﺘﻮب أﺻﻼ ﰱ ﭼﻴﻴﻨﺎت اﻹﻧﺴﺎن وﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺗﻐﻴﲑﻩ  ،اﻧﻈﺮ اﳉﺰء اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺤﺔ .
… ﻋﻦ اﳊﻀﺎرة اﻷﳒﻠﻮ-ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﻛﺎﻟﻘﻮة اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ -وﺑﺎﻟﺒﺪاﻫﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﰱ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ -اﻟﱴ ﲟﻔﺮدﻫﺎ ﻗﺎدت وﺗﻘﻮد ﻋﺎﳌﻨﺎ
اﳌﻌﺎﺻﺮ  ،ﻣﻨﺬ اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺣﱴ اﻵن وﻟﻜﻞ اﻷﻓﻖ اﳌﺮﺋﻰ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ  ،اﻗﺮأ اﻷﻃﺮوﺣﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ .
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] ﲢﺪﻳﺚ  ٢٩ :أﭘﺮﻳﻞ  : ٢٠٠٤إﻳﺮان ﻗﺮرت ﻋﺮض اﻟﻔﻴﻠﻢ  .ﲣﻴﻞ ! ﻧﺴﻮا أن ﻣﺎ ﻗﺘﻠﻮﻩ وﻣﺎ ﺻﻠﺒﻮﻩ وﻟﻜﻦ ﺷﺒﻪ
ﳍﻢ  .وﻧﺴﻮا أن ﲡﺴﻴﺪ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻣﻦ اﶈﺮﻣﺎت  ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﺪى أﺑﻨﺎء ﻋﻤﻮﻣﺘﻬﻢ اﻟﺴﻨﺔ  .وﻧﺴﻮا أن ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ
اﳌﺴﻴﺤﻴﻮن ﺑﺎﻟﺜﺎﻟﻮث اﳌﻘﺪس وﺑﻜﻮن ﻳﺴﻮع اﺑﻦ اﷲ ﻫﻰ ’ ﺷﺮك ‘ ﺑﲔ ﺑﺎﻹﻟﻪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﻬﺎر  .وﻧﺴﻮا أن ﻻ ﻓﻴﻠﻢ ﻻ
ﳝﻨﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ إﻻ وﳜﻀﻊ ﳊﺬوﻓﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﻔﺮة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ  .ﺗﺬﻛﺮوا ﻓﻘﻂ ﺷﻰء واﺣﺪ اﻟﻴﻮم ،
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺮروا ﻋﺮض اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻛﺎﻣﻼ ودون أدﱏ ﺣﺬوﻓﺎت  :اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺣﱴ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع ﱂ ﳚﺪ ﻣﻦ ﻳﻔﻜﺮ ﰱ ﻋﺮﺿﻪ ﰱ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﻮى ﻗﺎﻋﺔ واﺣﺪة ﺻﻐﲑة ﳐﺼﺼﺔ ﻟﻸﻓﻼم اﻟﻔﻨﻴﺔ !
ﻫﻜﺬا ﺗﺴﲑ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳌﺴﻠﻤﺔ ﰱ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﰱ اﻟﺪﻧﻴﺎ ! [ .
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…!It’s WAR
!Farmingville Says LET’S GO

] ﲢﺪﻳﺚ  :ﻳﻮﻧﻴﻮ  : ٢٠٠٤ﻃﺒﻌﺎ ﱂ ﲤﺮ أﺳﺎﺑﻴﻊ وﻻﺣﻈﻨﺎ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺘﺴﺎرع ﰱ وﺗﲑة ﻣﻮﺟﺎت اﻟﻐﻀﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺰو
ﻏﲑ اﻷﺑﻴﺾ ﻷﻣﲑﻛﺎ  .ﰱ ﻋﺪد  ١١ﻣﺎﻳﻮ  ٢٠٠٤ﲢﺪﺛﺖ اﻟﻨﻴﻮزوﻳﻴﻚ ﻋﻦ ﻋﻮدة ﺻﻌﻮد اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﺒﻴﻀﺎء أو
ﲨﺎﻋﺎت اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻤﻴﻬﺎ ﺻﺤﺎﻓﺔ اﻟﻴﺴﺎر  ،وﻇﻬﻮر ﳒﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﳍﺎ ﺑﻌﺪ ﻃﻮل اﻧﺪﺛﺎر ﻟﻠﺰﻋﻤﺎء ﻓﻴﻬﺎ  ،ﻫﻮ ﺑﻴﻠﻰ
روﺑﺮ  .وإن ﻛﺎن اﻟﻌﻴﺐ اﻟﻠﺼﻴﻖ ﺬﻩ اﳉﻤﺎﻋﺎت ﻻ ﻳﺰال ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ  ،ﻣﻌﺎداة اﻟﻴﻬﻮد  ،ﲟﻌﲎ أن وﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﱂ
ﻳﻨﻀﺞ ﺑﻌﺪ ﻟﲑى أن ﳊﻀﺎرﺗﻨﺎ ﺟﻨﺎﺣﺎن ﻻ ﺛﺎﻟﺚ ﳍﻤﺎ ﳘﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ أى اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ أى
اﻟﭙﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻴﺔ  .إﻻ أﻧﻪ ﻣﻊ ذﻟﻚ رﺻﺪت اﻟﻨﻴﻮزوﻳﻴﻚ ﺑﻀﻊ ﲰﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﺴﱰﻋﻰ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﰱ ﺷﺨﺼﻴﺔ روﺑﺮ ﻣﻨﻬﺎ
ﻫﺪوءﻩ ودﻣﺎﺛﺘﻪ وﻋﻘﻼﻧﻴﺘﻪ ) اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ (  .ﻧﻘﻮل ﻫﺬا دون أن ﻧﱪئ اﻟﻴﻬﻮد ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻧﺐ  ،ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻢ
اﻵن أﺛﺮى وأﻗﻮى ﻣﻦ أن ﻳﻈﻞ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎرﻳﺘﻪ اﻟﻘﺪﳝﺔ  ،وﻫﻰ ﺷﻰء ﻳﺜﲑ اﻟﻐﻴﻆ واﻻﺣﺘﻘﺎر ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻟﺪى ﻛﻞ
إﻧﺴﺎن ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت ﺣﻀﺎرﻳﺔ ﰱ ﺗﻔﻜﲑﻩ .
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أﻳﻀﺎ ﰱ ٢٢
ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠٠٤
ﻋﺮﺿﺖ ﻗﻨﺎة ﭘﻰ
ﰉ إس ﻓﻴﻠﻢ
’ ﻓﺎرﻣﻴﻨﺠﭭﻴﻞ ‘
ﻋﻦ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻨﻴﻮ
اﻟﱴ
ﻳﻮرﻛﻴﺔ
اﺣﺘﻠﺖ ﺑﺴﺮﻋﺔ
ﺻﺎﻋﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
اﳌﻜﺴﻴﻜﻴﲔ .
وﻫﻰ ﺑﻠﺪة أﺛﺎرت
!The Worst Invasion of Them All
اﻫﺘﻤﺎم أﻣﲑﻛﺎ
ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﻮﻗﻔﺘﻬﺎ اﻟﺼﻠﺒﺔ ﺿﺪ اﻟﻐﺰو اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻰ  ،ﻟﺪرﺟﺔ أن ﺻﻨﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻰ  ،ﰒ
أﺻﺒﺢ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺑﺪورﻩ ﻗﺎﻃﺮة ﳉﺪل أوﺳﻊ وأوﺳﻊ .

!Whites, The New Minority

ﻫﺬا ﻟﻮ اﻛﺘﻔﻴﻨﺎ ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻐﻀﺐ اﻟﻌﺎرم اﻟﺪﻓﲔ اﻟﺬى ﻳﻌﺘﻤﻞ اﻵن ﰱ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﳊﻀﺎرة  .وﻣﺎ ﻗﺼﺪﻧﺎﻩ
أن ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺼﺮب-اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﺬى ﲢﺪث ﻋﻨﻪ ﻫﺎﻧﺘﻴﻨﺠﺘﻮن ﻗﺒﻞ أﺳﺎﺑﻴﻊ وأﺷﺮﻧﺎ ﻟﻪ ﰱ ﺧﺘﺎم اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ أﻋﻼﻩ
ﻋﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺟﻴﺒﺴﻮن  ،ﻫﻮ رﲟﺎ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ أﻗﺮب ﻛﺜﲑا ﳑﺎ ﻳﺘﺨﻴﻞ أﺣﺪ .
ﻣﺎ ﻗﺼﺪﻧﺎﻩ أﻳﻀﺎ أن ﻧﻌﻢ ﻟﻘﺪ ﻓﺘﺤﺖ اﳌﻠﻔﺎت وﻟﻦ ﺗﻐﻠﻖ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺌﺼﺎل ﻛﻞ اﻟﻘﻴﺢ وﻛﻞ اﻟﻘﺒﺢ ﻣﻦ ﺟﺴﺪ
اﳊﻀﺎرة [ .
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] ﲢﺪﻳﺚ  ٩ :ﻳﻮﻧﻴﻮ
 : ٢٠٠٣أﺧﲑا ﺑﺪأ اﻟﻴﻮم ﻋﺮض
ﻓﻴﻠﻢ ’ ﲝﺐ اﻟﺴﻴﻤﺎ ‘ .
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﰱ ﻫﺬا اﳌﻜﺎن
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻔﻴﻠﻢ ﺣﺮﻗﺔ اﳌﺴﻴﺢ
ﺗﻔﺮض ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﺮﺿﺎ  .ﱂ ﻧﻜﺘﺐ
ﻋﻨﻪ ﰱ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﻻ اﻟﻔﻦ
اﳉﻤﺎﻫﲑى  ،ﻷﻧﻪ ﺷﻰء ﺧﺎص
ﺟﺪا  :أول ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺼﺮى ﻓﺎﺣﺶ
اﻟﻨﻜﺮاﻧﻴﺔ ! واﻷدﻫﻰ أن ﺑﻪ
ﺧﻴﻄﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﺟﺪا ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻜﻞ
ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻨﺎﻩ ﻫﻨﺎ ﻋﻦ آﳍﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
!The First Outrageously Atheist Egyptian Movie
ﻛﺂﳍﺔ أﺷﺮار  ،وﻛﺎن ﳏﻮرا
ﻟﺘﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻟﻔﻴﻠﻢ ﻣﻴﻞ ﺟﻴﺒﺴﻮن  .اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻟﻴﺲ ردا ﻋﻠﻰ ﺟﻴﺒﺴﻮن أو ﻏﲑﻩ  ،ﻓﻬﻮ ﰱ اﻟﻌﻠﺐ ﻣﻨﺬ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات  ،أو
ﺑﺎﻷﺣﺮى ’ ﻣﻌﻈﻤﻪ ‘ ﰱ اﻟﻌﻠﺐ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﰱ ﺣﺎﺟﺔ ﻷرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻹﲤﺎﻣﻪ  ،وﻫﻰ ﺗﻌﺎدل  ٠/٠ ١٠ﻣﻦ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻪ  .ﰒ ﺣﲔ ﰎ ووﺟﻪ ﺑﻌﺎﺻﻔﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻫﻮﺟﺎء  ،ﻇﺎﻫﺮ ﺎ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ و’ اﻟﻨﻜﺎد ‘ ’ اﻷﻗﺒﺎط ‘  .ﻟﻜﻨﻪ اﺟﺘﺎز اﶈﻨﺔ
ﻛﻤﺎ اﺟﺘﺎز ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻮﺳﻰ وﻟﻮﻳﺲ ﻋﻮض ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﶈﻦ  :ﻛﻌﻠﻤﺎﱏ ذو ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ  ،ﻟﻮ أردت ﻣﻬﺎﲨﺔ اﻹﺳﻼم
ﻓﻬﺎﺟﻢ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ  ،ﻓﻬﻰ ﳊﺪ ﻣﺎ  :ﻣﺎ ﳍﺎش ﺻﺎﺣﺐ !
اﻟﻨﻜﺮاﻧﻴﺔ  ) Atheismأو اﻹﳊﺎد ﺑﺎﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺪﻳﲎ (  ،ﻻ ﲢﺘﻤﻞ اﻟﻠﺒﺲ ﰱ اﻟﻔﻴﻠﻢ  .اﻹﻟﻪ ﻗﻮة ﻗﻬﺮ  ،واﻟﺒﻄﻞ
ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺘﺪﻳﻦ اﻟﺬى أﺧﻠﺺ ﻟﻪ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻧﻜﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ وﻋﻠﻰ أﺳﺮﺗﻪ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ  ،ﻳﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ اﻷﻣﺮ ﻳﺼﺮخ ﻓﻴﻪ ’ ﻛﺎن
ﻧﻔﺴﻰ أﺣﺒﻚ زى أﺑﻮﻳﺎ ‘  ،ﻟﻜﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺮﻫﻴﺐ و ﺪﻳﺪ ووﻋﻴﺪ ﲜﻬﻨﻢ ﺣﻴﺚ ’ ﻧﺎر ﻻ
ﺗﻄﻔﺄ ودود ﻻ ﳝﻮت ‘ .
اﻷﺣﺪاث ﰱ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت  .زوج أرﺛﻮذوﻛﺴﻰ ﻣﺘﺰﻣﺖ وزوﺟﺔ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻴﺔ أﻛﺜﺮ اﺳﺘﻮاء ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ  .ﻫﻮ ﳝﺎرس
اﻟﻘﻬﺮ اﻟﺴﺎدى ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﺑﻨﻪ واﺑﻨﺘﻪ  ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻐﺎﻟﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﺿﺪ اﳋﻄﻴﺌﺔ ﺑﻸى ﺷﺪﻳﺪ  .ﻫﻮ ﻃﻴﺐ ) أﺧﺼﺎﺋﻰ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﲟﺪرﺳﺔ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﺟﻴﺒﻪ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﳌﻌﻮزﻳﻦ (  ،وﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ) ﻳﺮﻓﺾ ﲣﻄﻰ دورﻩ ﻟﺪى اﻟﻄﺒﻴﺐ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻜﻞ ﻳﻔﻌﻞ
ﻣﻦ ﺧﻼل رﺷﻮة اﳌﻤﺮض (  .ﻟﻴﺲ ﰱ ﻫﺬا أو ذاك اﳌﺸﻜﻠﺔ  .اﳌﺸﻜﻠﺔ ان اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻐﻠﻐﻞ ﻣﻨﻪ ﺣﱴ أﻛﻞ روﺣﻪ  .ﻳﺼﻮم
 ٢٠٠ﻳﻮﻣﺎ ﰱ اﻟﺴﻨﺔ  ،وﻻ ﻳﻘﺮب زوﺟﺘﻪ إﻻ ﻟﻄﺮد ﺷﻬﻮة اﳉﺴﺪ ﺑﺄﺳﺮع ﻣﺎ ﳝﻜﻦ  ،وﻛﺄن اﳌﺘﻌﺔ -أﻳﺔ ﻣﺘﻌﺔ -ﻫﻰ ﺧﻄﻴﺌﺔ
ﻻ ﺑﺪ وأن ﺳﻴﺪﻓﻊ ﲦﻨﻬﺎ ﻳﻮﻣﺎ .
اﻟﺰوﺟﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  .ﻧﺎﻇﺮة ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻮﻫﺒﺔ ﰱ اﻟﺮﺳﻢ  ،ﺗﻨﺎزﻟﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻرﺗﻘﺎء
اﻟﻮﻇﻴﻔﻰ ﻛﻨﺎﻇﺮة  .واﻵن ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﻔﺘﺶ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺬى ﻳﻌﻴﺪ إﺣﻴﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻬﻮة اﻟﺪﻓﻴﻨﺔ داﺧﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ .
أﻣﺎ اﻟﻄﻔﻞ وﻳﺪﻋﻰ ﻧﻌﻴﻢ  ،ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﺳﻮى دﺧﻮل ’ اﻟﺴﻴﻤﺎ ‘ اﻟﱴ ﳛﺮﻣﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ أﺑﻮﻩ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺣﺮاﻣﺎ
دﻳﻨﻴﺎ  .وﺛﻼﺛﺔ اﳌﻤﺜﻠﲔ ﳏﻤﻮد ﲪﻴﺪة ﺑﺸﻜﻞ رﺷﺪى أﺑﺎﻇﺔ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻫﺬﻩ اﳌﺮة دوﳕﺎ ﺧﺠﻞ  ،وﻟﻴﻠﻰ ﻋﻠﻮى ﺑﺒﺪاﻧﺔ أرﺑﻊ
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ﺳﻨﻮات ﻣﻀﺖ  ،واﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺼﻐﲑ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺜﻤﺎن  ،ﻛﻠﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ راﺋﻊ  ،وﻻ ﳝﻜﻦ ﲣﻴﻞ أى ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷدوار
اﻵن ﺑﺄى أﺣﺪ آﺧﺮ ﻏﲑ ﺛﻼﺛﺘﻬﻢ !
اﳌﻌﺎدل اﻟﺪراﻣﻰ واﳌﺎدى ﻟﻠﻘﻬﺮ اﻟﺪﻳﲎ ﻫﻮ أﻣﺮاض اﳉﺴﺪ اﻟﱴ ﺗﺼﻴﺐ اﳉﻤﻴﻊ  ،وﺑﺎﻷﺧﺺ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت
اﻟﺸﺎﺋﻬﺔ  .ﻣﻦ ﺟﺪة ﻻ ﺗﺘﺤﺮك إﱃ أب ﳝﺮض ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ  ،إﱃ اﻻﺑﻦ-اﻟﻄﻔﻞ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬى ﻳﺼﺎب ﲝﻤﻰ روﻣﺎﺗﻴﺰﻣﻴﺔ
وﺳﻴﻘﻀﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﻋﻤﺮﻩ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺮأﺳﻪ ﰱ ﺣﺮﻛﺔ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻻ إرادﻳﺔ  .أﻣﺎ اﳌﻌﺎدل اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻘﻬﺮ ﻓﻬﻮ ﻫﺰﳝﺔ
 ، ١٩٦٧وﻛﺄن اﻟﭙﺎﭘﺎ ﻛﲑﻟﺲ اﻟﺴﺎدس اﻟﺬى ﱂ ﻧﺮ ﻟﻪ أﻳﺔ ﺻﻮرة ﰱ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻫﻮ ﺳﺒﺐ رﺋﻴﺲ ﻟﺘﻠﻚ اﳍﺰﳝﺔ  .وﻳﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ
ﻧﻈﺮﻳﺔ  ،إن وﺿﻌﻨﺎ ﰱ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﺼﺮ-اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻫﻰ أﺻﻞ ﻛﻞ أدﻳﺎن اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ !
اﻟﻔﻴﻠﻢ ﲢﺎﺷﻰ اﺳﺘﻔﺰاز ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻴﻠﻢ ’ ﺑﺤﺐ اﻟﺴﻴﻤﺎ ‘ ﺟﺎءت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ  :إن
اﻷرﺛﻮذوﻛﺲ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﳚﺐ ﻷ ﻢ أردت ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ اﻹﺳﻼم ﻫﺎﺟﻢ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ  ،وإن أردت
ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﺳﻴﻔﺘﻜﻮن ﺑﻪ  .ﻛﻞ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ  ،ﺗﻜﻠﻢ ﻓﻘﻂ ﻓﻰ اﻟﭙﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻴﺔ ،
اﻷﻣﺮ اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺳﻠﻮك وﻓﻰ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت اﺗﺮك اﻟﺒﺎﻗﻰ ﻟﺒﻄﺤﺎت اﻟﺮأس ﺗﻔﻌﻞ
اﻟﺒﻄﻞ اﳌﺘﺰﻣﺖ ﰱ ﺿﻮء ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ ! اﻟﻤﺬﻫﻞ أن ﻫﺬا ﻟﻢ ﻳﻔﻘﺪ اﻟﻔﻴﻠﻢ أﻳﺎ ﻣﻦ
زوﺟﺘﻪ اﻻﻧﺒﺴﺎﻃﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﻘﺎرﻧﺔ  .ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﻮﺗﻪ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،وﻓﻌﻼ ﻫﺎج وﻣﺎج اﻷرﺛﻮذوﻛﺲ
ﱂ ﻧﺮ ﺻﻮرة ﻟﻠﭙﺎﭘﺎ  .ﱂ ﻧﺬﻫﺐ ﻗﻂ ﻟﺴﺒﺐ ﻟﻌﻠﻪ ﻓﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ  ،ﺳﺒﺐ ﻫﻮ اﻟﻤﺴﻜﻮت
ﻟﻜﻨﻴﺴﺔ أرﺛﻮذوﻛﺴﻴﺔ  .ﱂ ﻳﺘﻘﺎذف ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻛﺒﺮ ﺑﻔﻀﻞ ذرﻳﻌﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻀﺤﻜﺔ اﺳﻤﻬﺎ
اﻟﻨﺎس اﻷﺣﺬﻳﺔ واﻟﺸﺘﺎﺋﻢ ﻓﻴﻬﺎ  .ﱂ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  :أن ﻻ ﺗﻘﺎرﻧﻮا أﻧﻔﺴﻜﻢ وأوﺿﺎﻋﻜﻢ
ﻳﻘﺒﻞ اﳌﺮاﻫﻘﻮن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻞ ﻗﺎرﻧﻮﻫﺎ
ﺑﺎﻟﭙﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺖ !
ﻓﻴﻬﺎ  .ﱂ ﻳﻜﺬب أﺣﺪ ﺣﻮل
ﺷﻬﺎدﺗﻪ ووﻇﻴﻔﺘﻪ ﺣﱴ ﻳﺘﺰوج ﲜﺎرﺗﻪ أو ﻗﺮﻳﺒﺘﻪ  .ﺣﱴ ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ ﰱ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﻷﺻﺤﺎب
اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﳍﺸﺔ  ،إﻻ أﻧﻚ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻔﻬﻢ ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ اﻷوﱃ ﳌﺎذا ﻏﻀﺐ اﻷرﺛﻮذوﻛﺲ ﺣﻘﺎ  ،إذا ﻛﻞ اﻟﺬى رأﻳﻨﺎﻩ وﻳﻌﺘﱪ
ﻣﺴﻴﺌﺎ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺣﺪث ﻓﻘﻂ ﰱ ﻛﻨﻴﺴﺔ إﳒﻴﻠﻴﺔ ) أى ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻻﻧﻌﺰاﻟﻴﺔ اﳌﻌﻬﻮدة ( ﰱ ﺣﻰ
ﺷﱪا اﻟﻀﺨﻢ ﺷﺒﻪ اﳌﺴﻴﺤﻰ ﴰﺎﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة  .وأن ﻏﻀﺒﻬﻢ ذاك ﻫﻮ ﻋﻴﻨﻪ ﻏﻀﺐ اﳌﺴﻠﻤﲔ أﻧﻔﺴﻬﻢ واﻟﺬى ﻻ
ﺑﺪ وأن ﻳﺘﻔﺠﺮ ﰱ اﻷﻳﺎم اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻋﻤﻼ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ إﻟﻠﻰ ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ ﺑﻄﺤﺔ .
أى أن اﻷدق وﺑﺼﺮاﺣﺔ أن ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻴﻠﻢ ’ ﲝﺐ اﻟﺴﻴﻤﺎ ‘ ﺟﺎءت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ  :إن أردت ﻣﻬﺎﲨﺔ اﻹﺳﻼم ﻫﺎﺟﻢ
اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ  ،وإن أردت ﻣﻬﺎﲨﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ  ،ﺗﻜﻠﻢ ﻓﻘﻂ ﰱ اﻟﭙﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻴﺔ  ،وﰱ ﻛﻞ اﳊﺎﻻت اﺗﺮك اﻟﺒﺎﻗﻰ ﻟﺒﻄﺤﺎت
اﻟﺮأس ﺗﻔﻌﻞ ﻣﻔﻌﻮﳍﺎ ! اﳌﺬﻫﻞ أن ﻫﺬا ﱂ ﻳﻔﻘﺪ اﻟﻔﻴﻠﻢ أﻳﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﻮﺗﻪ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،وﻓﻌﻼ ﻫﺎج وﻣﺎج اﻷرﺛﻮذوﻛﺲ
ﻟﺴﺒﺐ ﻟﻌﻠﻪ ﰱ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ  ،ﺳﺒﺐ ﻫﻮ اﳌﺴﻜﻮت ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻛﱪ ﺑﻔﻀﻞ ذرﻳﻌﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻣﻀﺤﻜﺔ اﲰﻬﺎ اﻟﻮﺣﺪة
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  :أن ﻻ ﺗﻘﺎرﻧﻮا أﻧﻔﺴﻜﻢ وأوﺿﺎﻋﻜﻢ اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﳊﻀﺎرﻳﺔ ﺑﺎﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﻞ ﻗﺎرﻧﻮﻫﺎ ﺑﺎﻟﭙﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺖ !
…
اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﰱ اﻟﻔﻴﻠﻢ وﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ  ،ﺷﻜﺮا ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﳌﻮﺟﻪ أﺳﺎﻣﺔ ﻓﻮزى  ،واﻟﻜﺎﺗﺐ ﻫﺎﱏ ﻓﻮزى ) ﻻ راﺑﻄﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  ،وﻫﻮ ﻏﲑ أﺧﻴﻪ اﳌﻨﺘﺞ ﻫﺎﱏ ﻓﻮزى أو ﻫﺎﱏ ﺟﺮﺟﺲ ﻓﻮزى ﻟﻮ أردﻧﺎ اﻟﺘﺬﻛﲑ ﺑﻮاﻟﺪﳘﺎ اﳌﻨﺘﺞ اﳌﻌﺮوف ﰱ اﻟﻌﻘﻮد
اﳌﺎﺿﻴﺔ (  ،وﻃﺒﻌﺎ ﻷﺳﺘﺎذ اﳌﻨﺎﻇﺮ ﺻﻼح ﻣﺮﻋﻰ اﻟﺬى ﱂ ﺗﻌﻄﻪ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻔﻘﲑة ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺣﻠﻤﻪ ﺑﻌﺪ ﰱ أن
٢٧٧

ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺼﻤﻢ إﻧﺘﺎج ﺑﺎﳌﻌﲎ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ  .ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻫﺎﺋﻠﺔ واﻗﻌﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ  ،ﺑﺪءا ﻣﻦ وﻓﺮة اﺷﺘﻐﺎل
اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﲟﻬﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰱ ﺷﱪا  ،واﻧﺘﻬﺎء ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﳉﺪة ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺾ اﻟﺪﺟﺎج ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة
ﻟﺘﺤﺎﺷﻰ ﻓﺴﺎدﻩ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺜﻼﺟﺎت ﻟﻠﺒﻴﻮت  .أﺟﻮاء ﺷﱪا وﺷﻮارﻋﻬﺎ وﻛﻨﺎﺋﺴﻬﺎ وﺑﻴﻮ ﺎ وﺷﺨﻮﺻﻬﺎ وأﺳﺮﻫﺎ
وﻋﻼﻗﺎ ﺎ واﻟﺰﻳﺎرات اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﻟﻸﻗﺎرب …إﱁ …إﱁ  ،ﻛﻠﻬﺎ دﻗﻴﻘﺔ وراﺋﻌﺔ  ،ﺗﻨﻘﺼﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻴﺎﻩ اﺠﻤﻟﺎرى .
ﺣﺴﻨﺎ  ،ﻫﺬﻩ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻌﺪودة رﲟﺎ ﻏﲑ دﻗﻴﻘﺔ وﻣﻦ ﰒ ﺗﺜﲑ اﻟﻀﻴﻖ  .ﻣﺜﻼ ﻟﺴﺖ ﻣﺘﺄﻛﺪا أن ﺗﻠﻚ
اﳌﺨﺒﻮزات ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﰱ أﻳﺎم ﻋﺒﻤﻌﺼﻮر اﻟﻘﺎﺣﻠﺔ  ،وﻣﺎ أذﻛﺮﻩ ﻓﻘﻂ اﳋﺒﺰ ’ اﻟﻔﻴﻨﻮ ‘ اﻟﺮﲰﻰ اﻟﻨﻤﻄﻰ ذو اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ
) اﳋﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﻤﺎت ( ﺳﻌﺮا  .ﺟﺮس اﻟﺒﺎب ﻛﺎن ﻓﻘﻂ ﻛﻬﺮﺑﻴﺎ ﻳﻌﻄﻰ رﻧﻴﻨﺎ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻣﺘﺼﻼ ﻣﺰﻋﺠﺎ  ،وﻗﻄﻌﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪ
إﻟﻴﻜﱰوﻧﻴﺎ ﳛﺎﻛﻰ ﺻﻮت اﻟﻜﺮوان أو اﻟﭙﻴﺎﻧﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻵن ﺑﺎﻋﺔ أدوات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ  .ﻏﻠﻄﺔ أﺧﺮى واﺿﺤﺔ
ﻫﻰ دﻳﻜﻮرات ﺳﻴﻨﻤﺎ دﻳﺎﻧﺎ اﻟﻔﺨﻤﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ  .ﰱ اﻟﻌﺒﻤﻌﺼﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺣﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ اﻷﺷﻴﺎء ﺗﻄﻠﻰ ﺑﺎﳉﲑ  ،وﻛﺎن ردﻳﺌﺎ
ﲝﻴﺚ ﻳﺘﺤﻮل ﻟﻘﺸﻮر ﰱ ﻧﻔﺲ اﻷﺳﺒﻮع  .ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻐﻠﻄﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻐﺘﻔﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﳌﺸﻬﺪ ﻛﻠﻪ ﻳﺄﺗﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر
اﻟﻄﻔﻞ وﻛﻤﺎ اﳊﻠﻢ  ،ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻔﻬﺎ ﺑﺄ ﺎ اﳉﻨﺔ  ،وﻣﻮﻇﻔﻮﻫﺎ ﻫﻢ ’ رﺿﻮان ‘  ،وﳑﺜﻠﻮﻫﺎ وﳑﺜﻼ ﺎ ﻫﻢ اﳌﻼﺋﻜﺔ
…إﱁ  .ﻓﻘﻂ اﳉﺰء اﻟﺬى ﻻ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻫﻮ أﻧﻨﺎ ﺣﲔ ﻧﺪﺧﻞ ﻟﻨﺸﺎﻫﺪ ’ ﻣﻌﺒﻮدة اﳉﻤﺎﻫﲑ ‘ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻧﺴﺨﺔ ﭬﻴﺪﻳﻮ ،
وﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج أن ﻳﺘﺤﺎﺷﻰ ﻫﺬا اﻟﺸﻰء اﳌﺨﺠﻞ ﲤﺎﻣﺎ  ،أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﻴﻠﻢ آﺧﺮ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﻧﺴﺨﺔ
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻣﻨﻪ  .ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻫﻮ ﻛﺎن دﻗﻴﻘﺎ ﺟﺪا ﰱ ﻣﻠﺼﻘﺎت وﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻷﻓﻼم  ،وﻣﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ ﻣﻨﻬﺎ  ،واﻟﱴ
ﻛﻠﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﺳﻨﺔ  . ١٩٦٦ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة  ،اﻟﺴﻴﻤﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﭼﻰ  .ﻫﻰ ﺷﻰء ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻦ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ  .اﻟﺴﻴﻤﺎ ﻫﻰ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﱴ ﳛﺒﻬﺎ اﻟﻨﺎس  .ﻫﻰ دﻧﻴﺎ اﻷﺣﻼم اﻟﱴ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻳﺘﻢ ﻛﻞ ﺷﻰء ﻓﻴﻬﺎ ’ ﻗﻮام ﻗﻮام
زى اﻟﺴﻴﻤﺎ ‘  ،وأﻋﺘﻘﺪ أن ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺸﻌﻮب أن ﲢﺴﺪ اﳌﺼﺮﻳﲔ ﻋﻠﻰ أن ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻇﺮﻩ ﻛﻤﺼﻄﻠﺢ
ﺷﺪﻳﺪ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣﻔﻌﻢ اﳌﺪﻟﻮل !
اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﻔﻞ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺸﻰء اﳉﺪﻳﺪ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺎ  ،ﺣﱴ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﻔﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر وﻟﻌﻪ ﺑﺎﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺪﻳﺪة أﻳﻀﺎ  .رﲟﺎ اﻹﻏﺮاء ﻛﺒﲑ ﻟﻨﻘﻮل ﲝﺐ اﻟﺴﻴﻤﺎ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﭘﺎرادﻳﺴﻮ اﻹﻳﻄﺎﱃ  ،ﻟﻜﻦ ﻣﺎ
ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﻘﺎوم ﻫﺬا اﻹﻏﺮاء ﻫﻮ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺘﺎﻣﺔ اﳍﺎﺋﻠﺔ ﻓﻴﻪ  ،وأﺟﻮاء اﻟﻜﺒﺖ واﳌﺮض اﳉﺎﺛﻮﻣﻴﺔ اﳍﺎﺋﻠﺔ ﻓﻴﻪ  .ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﱃ
أﻗﺮب إﱃ اﻟﻄﺒﻠﺔ اﻟﺼﻔﻴﺢ اﻷﳌﺎﱏ  ،أو إﱃ ﻓﺎﱏ وأﻟﻴﻜﺴﺎﻧﺪر اﻟﱪﲨﺎﱏ  .اﻷﺳﺮة ﻫﻰ ﻛﻞ اﻟﺪﻧﻴﺎ  ،وﻫﻰ ﻛﺎﺑﻮﺳﻴﺔ ،
ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺎ اﻟﺘﺎﻓﻬﺔ وﺑﺘﺴﻠﻄﻬﺎ وﺑﺘﻘﺪﻳﺴﻬﺎ ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ روﺗﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﻣﻌﲎ ﳍﺎ  ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳊﻴﺎة ﺧﺎرﺟﻬﺎ رﺣﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ) ﻣﺜﻼ ﰱ
ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺮﲨﺎن ﺗﻨﻮﻳﻪ ﲝﺪﻳﺚ اﻷﺳﺮة اﻟﺬى ﻻ ﳝﻞ ﻋﻦ ﻣﻦ ﳜﺮج أﻳﺔ رواﺋﺢ ﻣﻦ ﺑﻄﻨﻪ  ،ورﲟﺎ ﻫﻨﺎ ﳏﺎﻛﺎة أو ﲢﻴﺔ ﻟﻪ !
أﻳﻀﺎ أﱂ ﺗﻠﺤﻆ أن ﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻼم اﻟﺜﻼﺛﺔ  ،اﻷﳌﺎﱏ واﻟﺴﻮﻳﺪى واﻹﻳﻄﺎﱃ ﺑﱰﺗﻴﺒﻬﺎ اﻟﺰﻣﲎ  ،ﺣﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ أوﺳﻜﺎر
أﺣﺴﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﻠﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ  ،ﲟﺎ ﻳﻌﻄﻴﻚ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻜﻤﻮن اﳍﺎﺋﻞ ﰱ ﻓﻜﺮة ﺗﻨﺎول اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﻔﻞ ؟
أﻳﻀﺎ ﳚﺪر أن ﻧﻀﻴﻒ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ  ،ﺑﺎﻟﺬات ﰱ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻘﺎﲤﺔ ﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ واﻟﻄﻔﻞ  ،أﻓﻼم ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﺗﺮوﻓﻮ اﻷوﱃ
ﺣﻴﺚ ﻋﺎدة ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﳌﻨﺤﺮﻓﺔ اﻟﻮﻟﻊ ﺑﺴﺮﻗﺔ اﻟﺼﻮر ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻞ دور اﻟﻌﺮض اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ  ،أو ﻟﻌﻠﻪ اﻟﺒﺪﻳﻞ أو
اﻟﺸﻖ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻰ ﰱ ذﻟﻚ اﻻﳓﺮاف ! ( .
ﲝﺐ اﻟﺴﻴﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻠﺔ اﻟﺼﻔﻴﺢ اﻷﺣﺪاث اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳉﺴﻴﻤﺔ اﻟﱴ ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ اﻟﺼﻐﲑ  ،وﻓﻴﻪ ﻣﻦ
اﻟﻌﻠﻤﺎﱏ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﺮﲨﺎن ﻛﺎﺑﻮس اﻟﺪﻳﻦ اﳍﺎﺋﻞ اﻟﺪاﺋﻢ  .واﻷﻫﻢ أن ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﳒﺎﺣﻪ ﰱ ﺧﻠﻖ اﳉﻮ اﻟﻜﺎﺑﻮﺳﻰ ،
وﲡﺴﻴﺪ ﺗﺒﻌﺎﺗﻪ اﳌﺮوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺼﻐﲑ  ،وﻣﺎ ﻳﱰﻛﻪ ﻣﻦ ﻧﺪوب ﺑﻌﻀﻬﺎ رﲟﺎ ﻻ ﻳﻨﺪﻣﻞ أﺑﺪا  .وﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ
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ﺑﺎﻟﺬات ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ أﻳﻬﻤﺎ  ،ﻓﺎﻟﺒﻄﻞ ﻫﺬا ’ ﺟﻦ ﻣﺼﻮر ‘ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل  ،وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﻧﺘﺨﻴﻞ أﻧﻪ ﺳﻴﻜﺴﺮ
أﺑﺪا  ،وﻓﻌﻼ ﻳﻨﺘﻬﻰ اﻟﻔﻴﻠﻢ دون ﺟﺰم ﺑﺈن ﻛﺎن ﻗﺪ ﻛﺴﺮ أم ﻻ  .ﳓﻦ ﻧﻌﻠﻢ أن ﻫﺬا اﻟﻄﻔﻞ ﻫﻮ ﻫﺎﱏ ﻓﻮزى وأﺳﺎﻣﺔ
ﻓﻮزى اﻟﻠﺬﻳﻦ ﳒﺤﺎ ﰱ أن ﳛﺒﺎ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻓﻌﻼ وﳝﺘﻬﻨﺎ ﺎ  .ﻟﻜﻦ اﻟﻨﺪوب واﻷﻣﺮاض اﻟﱴ ﺣﻠﺖ ﺬا اﻟﻄﻔﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺰﻣﻨﺔ
وﻻ ﺷﻔﺎء ﻣﻨﻬﺎ  ،وﲢﺘﺎج ﳊﻘﻨﺔ ﭘﻨﻴﺴﻴﻠﻠﲔ ﻣﺮة ﻛﻞ أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ  .إذن اﻟﺴﺆال اﳌﺆﺟﻞ اﻟﺬى ﳛﻴﻠﻨﺎ ﻟﻪ
اﻟﻔﻴﻠﻢ  ،وﻳﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻃﻤﻮح راﺋﻊ  ،ﻫﻮ أن ﻫﺬا اﻟﻄﻔﻞ ﻗﺪ ﻛﺴﺮ ﻟﻮ أن ﻓﻴﻠﻢ ﲝﺐ اﻟﺴﻴﻤﺎ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺪ ﻛﺴﺮ  ،واﻧﺘﺼﺮ ﻟﻮ
’ ﲝﺐ اﻟﺴﻴﻤﺎ ‘ ﻗﺪ اﻧﺘﺼﺮ .
أﻋﺮف أﺳﺎﻣﺔ ﻓﻮزى ﺷﺨﺼﻴﺎ
وﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻏﲑ ﻣﺘﻮاﺻﻞ
ﺟﺪا  .إﻧﺴﺎن ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﻃﻴﺐ
ﻫﺎدئ وﺣﻠﻴﻢ  .ﻫﻮ ﻟﻴﺲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺟﺪا  ،أو ﻛﺜﲑ
اﻟﺼﺪاﻗﺎت  .ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻫﻮ ﳏﺒﻂ
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻓﻴﻠﻤﻪ  ،وﰱ ﺷﻘﺘﻪ
ﺑﻮﺳﻂ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻳﻜﺎد ﻳﻜﺘﻔﻰ ﻣﻦ
اﳊﻴﺎة ﲟﺸﺎﻫﺪة أﻓﻼم اﻟﺪى ﭬﻰ
دى اﳉﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ
ﺿﺨﻤﺔ  .ﺷﺨﺼﻴﺎ أﻋﺠﺒﲎ ﺟﺪا
!Broken or JUST Not Broken, That’s the Question
’ ﻋﻔﺎرﻳﺖ اﻷﺳﻔﻠﺖ ‘ ﻟﻘﺪرﺗﻪ
ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻖ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﻘﺴﻮة ﻟﻠﻘﺘﺎﻣﺔ ﰱ دﻧﻴﺎ اﻟﻔﻘﺮاء  ،وأﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﰱ اﻟﻔﻘﺮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻻﻋﺘﺰاز أو اﻹﻋﺠﺎب .
’ ﺟﻨﺔ اﻟﺸﻴﺎﻃﲔ ‘ ﱂ أﻓﻬﻤﻪ  ،ﱂ أﺣﺒﻪ  ،ﱂ أﺗﺬوﻗﻪ  ،وﰱ رأﱙ أﻧﻪ ﻓﻴﻠﻢ أى ﻛﻼم ﺧﺎﻟﺺ  ،ﻻ ﳛﺮك أى ﺷﻰء ﰱ
أى أﺣﺪ  ،وﻓﻌﻠﻪ رﲟﺎ ﻷن أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﻣﻦ ’ اﻟﻨﻜﺎد ‘ أﺷﺎروا ﻋﻠﻴﻪ ﺬا اﻟﺸﻰء اﳌﺴﻤﻰ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻓﻨﻴﺔ  .ﻣﻦ ﻫﻨﺎ
أﻋﻠﻢ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﺪى أﳘﻴﺔ ’ ﲝﺐ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ‘ ﺛﺎﻟﺚ أﻓﻼﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ  .ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻷﻧﻪ أﻧﻀﺞ أﻓﻼﻣﻪ  ،أو أﺣﺪ أﻧﻀﺞ
اﻷﻓﻼم ﰱ ﻛﻞ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﳌﺼﺮﻳﺔ  ،إﳕﺎ ﻷﻧﻪ أﻋﻄﻰ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ أﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ  ،ﻓﻜﺮا وﻓﻨﺎ وﻛﻞ ﺷﻰء .
اﳌﺆﺷﺮات ﺗﻘﻮل أن ﰒ ﺣﺪا أدﱏ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح اﳉﻤﺎﻫﲑى ﺳﻴﺘﺤﻘﻖ  ،ﺑﺎﻟﺬات ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﺠﺔ اﳌﺨﻴﻔﺔ  .ﻻ أرﻳﺪ
أن أﻛﻮن ﺳﺎذﺟﺎ أو إﻧﺸﺎﺋﻴﺎ  ،ﻓﺄﻗﻮل ﻟﻪ إن ’ ﻧﻌﻴﻢ ‘ ﱂ ﻳﻜﺴﺮ  .دﻧﻴﺎﻧﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷرﺛﻮذوﻛﺴﻴﺔ-اﳌﺴﻠﻤﺔ دﻧﻴﺎ ﺟﺴﻴﻤﺔ
اﻟﻄﺎﻏﻮﺗﻴﺔ  ،ﺗﻘﺘﻞ أى أﺣﺪ وﺗﻜﺴﺮ أى أﺣﺪ  .وأﻛﺎد أﺟﺰم أن ﻣﻦ ﱂ ﻳﺰل ﻢ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﺮوح ﺑﻌﺪ  ،ﻫﻢ ﻟﻴﺴﻮا
ﻣﻨﺎﺿﻠﲔ ﲝﺎل  .ﺑﻞ ﻓﻘﻂ ﻳﻘﻀﻮن أﻳﺎﻣﻬﻢ  ،ﺑﲔ ﻫﺰاﺋﻢ ﻛﱪى ﺗﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﳒﺎﺣﺎت ﺻﻐﲑة وﻛﻠﻤﺎت ﺗﺮﺿﻴﺔ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ أو
ﻋﺎﺑﺮة ﺗﺄﺗﻰ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ أو ﻣﻦ ﻫﻨﺎك  .ﻫﺬﻩ ﲣﻔﻒ ﻋﻨﻪ  ،وﺗﻌﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﶈﺎوﻟﺔ اﻟﻴﺎﺋﺴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  .ﻫﺬا ﻣﺎ أﻋﺘﻘﺪ أن أﺳﺎﻣﺔ
ﻓﻮزى وأﻣﺜﺎﻟﻪ ﺳﻴﻔﻌﻠﻮﻧﻪ  ،وأﻛﺎد أﺟﺰم أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻬﺎﺟﺮ ﻛﻤﺎ أﻋﺮف أﻧﻪ ﻳﻘﻮل دوﻣﺎ ﻋﻦ ﻧﻮاﻳﺎﻩ ! ] اﻗﺮأ ﻻﺣﻘﺎ ﻫﺬا
اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻌﻪ ﳉﺮﻳﺪة اﳊﻴﺎة [ [ .

٢٧٩

What a Discovery!…

The Origins of Greatness of the British Civilization Are Pagan (Not Christian), NATURALLY!
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] ﲢﺪﻳﺚ  ٢٥ :أﻏﺴﻄﺲ  : ٢٠٠٤واو !
اﻷﻣﻮر ﲡﺮى ﺑﺄﺳﺮع وأﻋﻤﻖ ﳑﺎ ﲣﻴﻠﻨﺎ  .ﻗﺼﻒ اﻷﻓﻼم
اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﻃﺮاز ﻳﺘﻮاﱃ  ،ورﲟﺎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﺴﺘﻌﺼﻰ
ﻋﻠﻰ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ  .واﳊﻜﻤﺔ ﻫﻰ ذات اﳊﻜﻤﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ  :ﺑﻌﺪ
 ١١ﺳﭙﺘﻤﱪ ﻟﻴﺲ اﻹﺳﻼم ﻫﻮ وﺣﺪﻩ اﻟﻮاﻗﻊ ﰱ ﻣﺸﻜﻠﺔ .
اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ أﻳﻀﺎ !
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﱰاف ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻘﺔ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻵن ﰱ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  .ﻟﻜﻦ
ﺳﻨﻀﺮب ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ  ،أو ﺑﺎﻷﺣﺮى أﻣﺜﻠﺔ ﻓﻘﻂ
ﻹﺣﺪى اﻟﺜﻴﻤﺎت اﻟﱴ أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﰱ اﻟﺪراﺳﺔ أﻋﻼﻩ ﻋﻦ
’ ﺣﺮﻗﺔ اﳌﺴﻴﺢ ‘  ،وﺑﺴﺮﻋﺔ اﺗﻀﺢ أ ﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎدة
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﺧﺼﺒﺔ .
اﳍﺎﱎ اﻟﱴ وﺟﺪت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺣﺎﻣﻼ ذات ﺻﺒﺎح ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﻻ ﺗﺪرى  ،أﺷﺮﻧﺎ ﻟﻔﻴﻠﻢ ﺟﻮدارد ﻋﻨﻬﺎ  ،واﻵن ﻫﻰ ﻣﺎدة
ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﻴﻠﻢ  .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺨﺮ ﻓﻴﻠﻢ ﻣﻬﺮﺟﺎن ﺻﺎﻧﺪاﻧﺲ
’ ﻣﺎرﻳﺎ اﳌﻤﻠﻮءة ﻧﻌﻤﺔ ‘ اﻷﻣﲑﻛﻰ اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻹﺳﭙﺎﻧﻴﺔ  ،ﻣﻦ
اﻟﻔﻜﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ وﳚﻌﻞ ﺑﻄﻠﺘﻪ ﳑﻠﻮءة ﰱ ﺑﻄﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﻗﲑ ﺮ ﺎ
ﻣﻦ اﳌﻜﺴﻴﻚ ﻷﻣﲑﻛﺎ  ،ﻳﺬﻫﺐ ’ ﻋﺬراء ‘ اﻟﺬى ﺳﻴﻌﺮض
أﻣﲑﻛﻴﺎ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻘﺎدم  ،ﳌﺎ ﻫﻮ أﺑﻌﺪ ﻛﺜﲑا  .ﻓﺘﺎة ﺗﺴﺘﻴﻘﻆ
ﻟﺘﺠﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺣﺎﻣﻼ ) ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﺮﻳﺮ ﺷﺎب ﺎ ﺑﻘﺮص
ﳐﺪر (  ،ﺗﺘﻘﻤﺼﻬﺎ ﻋﻘﻴﺪة أ ﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺮوح اﻟﻘﺪس
وﻋﻠﻰ وﺷﻚ ﻣﻴﻼد ﻳﺴﻮع ﺟﺪﻳﺪ  .ﻫﺬا اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻟﻴﺲ
ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺎ  ،ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻮ ﻳﺘﺤﺮك ﰱ ﻣﻨﻄﻘﺔ روﺣﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ
اﻹﳝﺎن .
ﻟﻜﻦ ﻛﻞ اﻷﻓﻼم اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﻤﻠﻮءة ﻧﻌﻤﺔ أو اﳌﻤﻠﻮء
ﺑﺄﺷﻴﺎء أﺧﺮى ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ  ،ﻛﻠﻬﺎ ﰱ ﻛﻔﺔ و’ اﳌﻠﻚ آرﺛﺮ ‘
اﻟﺬى ﺑﺪأ ﻋﺮﺿﻪ اﻟﻴﻮم ﰱ ﻣﺼﺮ  ،ﰱ ﻛﻔﺔ  .ﻓﺎﳊﻘﻴﻘﺔ ﳓﻦ ﱂ
ﻧﺸﺎﻫﺪ ﻓﻴﻠﻤﺎ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺎ ﰱ اﻟﺼﻤﻴﻢ ﻛﻬﺬا ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ .
وﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻳﻘﻠﺐ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ’ اﳊﻘﺎﺋﻖ ‘
اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ رأﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺐ .
ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر  ،إذا ﻛﺎن ﻛﻞ ﺷﻰء ﲨﻴﻞ ﰱ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻫﻮ
اﺧﱰاع ﺑﺮﻳﻄﺎﱏ ) ﲟﺎ ﰱ ذﻟﻚ أﻣﲑﻛﺎ ﻃﺒﻌﺎ (  ،ﻓﺈن ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
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ﻫﺬﻩ ﻻ ﺑﺪ وأن ﺗﻜﻮن ﻫﺮﻃﻘﺔ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ﻛﱪى  .ﻓﻌﻼ ﻫﺬﻩ ﻫﻰ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺣﻮل اﳌﻠﻚ آرﺛﺮ .
واﻹﺿﺎءة ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ’ ﺟﺰار ‘ آﺧﺮ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺴﻴﺤﻰ  ،ﺣﻜﻢ ﺮﻃﻘﺔ ﻓﻜﺮة أﺧﺮى وﻣﻔﻜﺮ آﺧﺮ  .ﻫﺬﻩ اﳌﺮة
اﳉﺰار ﻫﻮ ﻣﻨﻈﺮ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ اﻷﻛﱪ أوﺟﺴﺘﲔ  ،واﻟﻔﻜﺮة ﻫﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن أو ﻛﻮﻧﻪ ﳐﲑا ﻻ ﻣﺴﲑا  ،واﳌﻔﻜﺮ ﻫﻮ
ﭘﻴﻼﺟﻴﻮس  ،اﻟﺬى ارﺗﻘﻰ ﻛﺜﲑا ﻣﺘﺠﺎوزا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮ اﳌﺼﺮى-اﻟﻴﻮﻧﺎﱏ  ،ورﲟﺎ ﻛﺎن ذرو ﺎ
اﳌﻔﻜﺮ ﻣﺎرﻛﻴﻮن ﻛﺎﺗﺐ اﻹﳒﻴﻞ وﻣﺆﺳﺲ اﳌﺬﻫﺐ اﳌﻌﺮوﻓﲔ ﺑﺎﲰﻪ ﰱ ﳓﻮ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱏ  ،وﺟﻮﻫﺮة اﳌﻨﺎﻗﻀﺔ
اﻟﺘﺎﻣﺔ ﺑﲔ إﻟﻪ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻘﺪﱘ اﻟﻀﺎﻏﻦ اﺠﻤﻟﺮم اﻟﺒﻠﻄﺠﻰ وإﻟﻪ اﻟﻴﺴﻮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻘﻰ اﳋﲑ اﻟﺮاﻗﻰ  ،اﻟﺬى ﻻ ﻳﺘﺴﻠﻂ ﻋﻠﻴﻨﺎ
وﺑﺘﻼﻋﺐ ﺑﺄﻗﺪارﻧﺎ إﳕﺎ ﻳﺪﻋﻮﻧﺎ ﲨﻴﻌﺎ ﻟﻠﺘﻮﺣﺪ ﻣﻌﻪ ﰱ ذاﺗﻪ وﺻﻔﺎﺗﻪ .
رﲟﺎ ﻻ ﺗﺮﺗﺎح ﻟﺒﻌﺾ اﻷﺷﻴﺎء ﰱ آﺧﺮ ﻓﻴﻠﻢ رﺋﻴﺲ ﻋﻦ آرﺛﺮ ’ اﻟﻔﺎرس اﻷول ‘  ، ١٩٩٥ﻛﺤﻤﺎس رﻳﺘﺸﺎرد ﺟﻴﲑ
اﻟﺰاﺋﺪ أو ﻋﺎﻃﻔﺘﻪ اﳌﺸﺒﻮﺑﺔ ﰱ دور اﻟﻌﻨﻮان ﻻﻧﺴﻴﻠﻮت  ،أو ﻻ ﺗﺮﺗﺎح ﻷن ﻳﻌﻬﺪ ﺑﻔﻴﻠﻢ ﻛﻬﺬا ﳌﻮﺟﻪ ﲣﺼﺺ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﰱ
اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ ﻣﺜﻞ ﭼﲑى زوﻛﺮ  ،إﻻ أﻧﻨﺎ ﰱ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻧﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻜﺜﲑ ﻵرﺛﺮ ﺷﻮن ﻛﻮﻧﺮى ذاك  .ذﻟﻚ أﻧﻪ أول ﻓﻴﻠﻢ ﳜﻠﺺ
اﻟﻘﺼﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻷﺳﻄﻮرﻳﺔ أو اﳋﻴﺎﻟﻴﺔ أو أﺷﻐﺎل اﻟﺴﺤﺮ  ،وﻳﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻗﺼﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ  .رﻏﻢ ذﻟﻚ ﺗﻈﻞ ﻧﻘﻠﺔ ’ اﳌﻠﻚ آرﺛﺮ ‘  ٢٠٠٤ﻧﻘﻠﺔ أﺧﺮى ﻛﺒﲑة ﰱ ذات اﻻﲡﺎﻩ  ،أﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻋﻨﻬﺎ إ ﺎ
ﻣﺬﻫﻠﺔ .
اﻟﻔﻴﻠﻢ اﳉﺪﻳﺪ  ،أو ﺑﺎﻷﺣﺮى اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱴ ﻇﻬﺮت ﻣﺆﺧﺮا :
 أوﻻ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ آرﺛﺮ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﺟﺪت ﻓﻌﻼ  ،وﻟﻴﺴﺖ ﳎﺮد أﺳﻄﻮرة ﻛﺘﺒﺖ ﰱ ﻗﺮون ﻻﺣﻘﺔ  .وﺣﺴﺐاﻟﻔﻴﻠﻢ وﲝﻮﺛﻪ  ،أﺑﻮﻩ أﺣﺪ ﺣﻔﻨﺔ ﺻﻐﲑة ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺗﻠﲔ أﺷﺪاء ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺗﺪﻋﻰ ﺳﺎرﻣﻴﺸﻴﺎ ﻫﻰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﭼﻮرﭼﻴﺎ اﳊﺎﻟﻴﺔ .
ﺣﲔ ﻫﺰﻣﺘﻬﻢ روﻣﺎ ﺗﻌﺎﻗﺪت ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻔﻮ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳋﺪﻣﺔ ﰱ ﺻﻔﻮف اﳉﻴﺶ اﻹﻣﭙﺮاﻃﻮرى  ،وﻛﺎﻟﻌﺎدة أرﺳﻠﻮﻫﻢ
ﻟﻠﻄﺮف اﻟﻘﺼﻰ ﻟﻺﻣﭙﺮاﻃﻮرﻳﺔ  ،ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ  .ﻫﻨﺎك وﻟﺪ آرﺗﻮرﻳﻮس اﻟﺬى اﺷﺘﻬﺮ ﺑﺎﺳﻢ آرﺛﺮ  ،وﻓﻜﺮة اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﱂ ﺗﻜﻦ
ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺜﲑﻳﻦ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ إن ﺗﺰوﺟﻮا اﻣﺮأة ﳏﻠﻴﺔ .
 ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺗﺮﺟﻊ ﺑﺂرﺛﺮ ﻟﻌﺼﺮ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ﰱ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ . وﺛﺎﻟﺜﺎ ﲡﻌﻠﻪ واﺣﺪا ﻣﻦ أﺗﺒﺎع ﭘﻴﻼﺟﻴﻮس  .ﭘﻴﻼﺟﻴﻮس ﻫﺬا ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﻮﻟﻪ ﻋﻨﻪ اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ  ،رﲟﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦﻣﻮاﻟﻴﺪ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ  ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺬﻫﺐ ﻟﺮوﻣﺎ ﺣﻮاﱃ ﺳﻨﺔ  ٣٨٠ح  .ش  ، .وﻫﻮ ﰱ ﺣﻮاﱃ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ
ﻋﻤﺮﻩ  .ﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﻛﻠﲑﻳﻜﻴﺎ  ،ﻓﻘﻂ ﻣﻔﻜﺮ ﺣﺮ  ،ﻗﺮأ ’ اﻋﱰاﻓﺎت ‘ أوﺟﺴﺘﲔ ) ﺳﻨﺔ  ٣٩٩أو  ٤٠٠ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ (  ،ﻓﺎﺳﺘﻔﺰ
أﳝﺎ اﺳﺘﻔﺰاز ﻣﻦ ﻓﻜﺮة اﻹﻟﺔ اﳉﺒﺎر اﳌﺘﺤﻜﻢ اﻟﺬى ﻳﺴﺘﻌﺒﺪ اﻟﻨﺎس وﻣﻦ ﻧﻔﻴﻪ ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ أن اﻹﻧﺴﺎن ﺧﲑ ﺑﻄﺒﻌﻪ ،
وﻣﻦ ﰒ ﻫﻮ ﰱ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻺﳝﺎن اﳌﺴﻴﺤﻰ ﻛﻰ ﻳﺼﺒﺢ ﺧﲑا  .اﳌﺪﻫﺶ ) وﻫﺬﻩ ﺣﻜﻤﺔ ﺪﻳﻬﺎ ﳊﻜﺎﻣﻨﺎ ﳑﻦ ﻳﺮاوﻏﻮن
اﻹﺳﻼم ﰱ ﺣﺮ ﻢ ﻋﻠﻴﻪ ( أن ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ وأﻧﺸﻄﺘﻪ ﻇﻠﺖ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻌﺪة ﻋﻘﻮد  ،ﻷ ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺒﻪ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ وﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﰱ
روﺣﺎﻧﻴﺎ ﺎ  ،وﱂ ﺗﺴﺘﺪرج أﺑﺪا ﻷرﺿﻴﺔ اﻟﺮﻣﺎل اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﻟﻠﺨﺮاﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﻟﺘﻼﻓﻔﻴﺔ ﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻫﺎ وﻃﻘﻮﺳﻬﺎ  .ﺗﺮك
روﻣﺎ وراح ﻳﻨﺸﺮ أﻓﻜﺎرﻩ ﰱ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻓﻠﺴﻄﲔ ﻫﻮ ورﻓﻴﻖ درﺑﻪ ﺳﻴﻠﺴﺘﻴﻮس  ،ﺗﻼﺣﻘﻪ ﰱ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﺘﻜﻔﲑ
اﻷوﺟﺴﺘﻴﻨﻴﺔ  ،إﱃ أن وﺻﻞ أﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط إﺑﺪاﻋﻪ اﻟﻔﻜﺮى ﺑﻜﺘﺎب ’ ﻋﻦ اﻹرادة اﳊﺮة ‘  ٤١٦ح  .ش  ) .اﻟﻌﺎم
اﻟﺘﺎﱃ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﳌﺼﺮع ﻫﻴﭙﺎﺗﻴﺎ (  ،اﻟﺬى رﲟﺎ ﻛﺎن آﺧﺮ أدﺑﻴﺎت ﻋﺼﺮ اﻟﻨﻮر اﻟﻘﺪﱘ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺪرك اﻟﻌﺎﱂ ﻇﻼم اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ
واﻹﺳﻼم اﻟﺮﻫﻴﺒﲔ .
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ﻫﺬا ﲢﺪﻳﺪا ﻫﻮ ﳏﻮر ’ اﳌﻠﻚ آرﺛﺮ ‘ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻷوﱃ ﺣﱴ ﺻﺮﺧﻪ أﺣﺪ رﻓﺎق درﺑﻪ ﰱ ﻟﻘﻄﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
’ أرﺗﻮرﻳﻮس ‘  .ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻣﻦ ﻓﺮط إﻧﺪﻣﺎﺟﻰ ﻣﻊ اﶈﺘﻮى اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺗﻮﺻﻴﻠﻪ  ،ﻗﻔﺰت وﺻﺮﺧﺖ  ،وﻧﺎدرا ﻣﺎ
ﳛﺪث ﱃ ﻫﺬا ﰱ اﻷﻓﻼم  ،ﻟﺪى ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻏﲑ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ورﲟﺎ ﻏﲑ اﳌﻔﻬﻮﻣﺔ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻫﺪﻳﻦ  .ﳌﺎذا ﻳﻨﺎدﻳﻪ
ﺑﺎﲰﻪ اﻟﺮوﻣﺎﱏ ﻫﻜﺬا  ،وﳌﺎذا ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ ﻫﻰ ﺎﻳﺔ اﻟﻔﻴﻠﻢ ؟ إﻧﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى أﺧﲑة  ،ﺑﻠﻴﻐﺔ وﺟﻴﺰة ﺟﺎزﻣﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺮة ،
ﻟﻴﺲ آرﺛﺮ اﻟﺬى ﻳﺮاﻩ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﻮن أﺣﺪ ﻣﻠﻮﻛﻬﻢ أو أﺳﺎﻃﲑﻫﻢ  ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ اﻟﱴ ﻗﺘﻠﺘﻬﺎ
اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ  .روﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ وﺛﻨﻴﺔ ﺗﺄﺗﻰ ﻟﻠﺸﻌﻮب ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ واﻷﺧﻼﻗﻴﺎت اﳊﺪاﺛﻴﺔ  ،وأﺻﺒﺤﺖ
ﻣﻨﺤﻄﺔ ﺣﲔ راﺣﺖ ﺗﺒﻴﻌﻬﻢ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ  ،وﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﺮﻛﺰا ﻟﱰوﻳﺞ ﺧﺮاﻓﺔ اﻹﻟﻪ اﳋﻔﻰ
واﻟﻘﻤﻊ .
وﻫﺬﻩ ﻫﻰ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﻴﻠﻢ  :اﻹﻣﭙﺮاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻫﻰ ﺳﻠﻴﻠﺔ روﻣﺎ اﻟﻮﺛﻨﻴﺔ ذات اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ  ،وﺣﲔ
أﺻﺒﺤﺖ روﻣﺎ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ﻛﺎن ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك آرﺛﺮ اﻟﺬى ﺳﻴﻘﺪر ﻟﻪ ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٠٠٠أن ﻳﺼﻞ ﻣﺎ اﻧﻘﻄﻊ
ﻣﻦ ﻣﺴﲑة اﳊﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ !
إن ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﱴ ﻳﻔﱰض أﻧﻨﺎ ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ ﺟﻴﺪا  ،ﻟﻴﺴﺖ
ﻛﺬﻟﻚ أﺑﺪا  .ﻫﻰ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺟﺪا ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ  ،ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ
ﻧﺒﻴﻠﺔ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻻ اﻟﻘﻤﻊ  ،ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ أﻗﺮب ﻣﺎ ﺗﻜﻮن
ﻟﻔﻠﺴﻔﺎت أﺛﻴﻨﺎ وروﻣﺎ اﻟﻘﺪﳝﺔ اﻟﱴ ﺗﺆﻟﻪ اﻹﻧﺴﺎن  ،وﲡﻌﻠﻪ أﲰﻰ ﻣﻦ
اﻵﳍﺔ  .ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ -واﻟﭙﺎﭘﺎوات ﳏﻘﻮن ﰱ ﻫﺬا ﻛﻞ اﳊﻖ -ﻫﻰ ﻫﺮﻃﻘﺔ
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﲰﻬﺎ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر  ،أو رﲟﺎ ﻫﻰ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ
أﺻﻼ ! وﻣﻦ ﰒ ﻻ ﻏﺮو أن ﻣﻨﻬﺎ -وﻣﻨﻬﺎ وﺣﺪﻫﺎ -ﺟﺎء إﻋﻼن
اﳊﻘﻮق اﳌﺎﺟﻨﺎ ﻛﺎرﺗﺎ ) اﳌﻠﻚ ﭼﻮن  ١٢١٥ح  .ش  ، ( .وﻣﻨﻬﺎ
ﺟﺎءت اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ،وﻣﻨﻬﺎ ﺟﺎءت اﻹﻣﭙﺮاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﱴ
ﺣﺮرت اﻹﻧﺴﺎن واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻌﺎ ﻋﱪ اﳉﻠﻮب ) ﻛﻮﺟﻬﲔ ﻟﻌﻤﻠﺔ
واﺣﺪة (  ،ﻫﺬا إﱃ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﺴﻠﺴﻞ اﻹﳒﺎزات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﳊﻀﺎرﻳﺔ
اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ ﺣﱴ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا  ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ذروة ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد
واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮد  ،أﻣﲑﻛﺎ .
إ ﺎ أﺳﻄﻮرة-أﻛﺬوﺑﺔ ﻛﱪى ﻣﻦ اﳉﱪوت ﲝﻴﺚ ﺗﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
ﻟﺴﺎن  ،ﻻ ﻳﻌﺒﺄ ﺎ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺑﻞ ﻳﻔﻨﺪﻫﺎ ﺑﻜﻞ اﻻﻗﺘﺪار :
!The Savage Christianity
أﺳﻄﻮرة-أﻛﺬوﺑﺔ أن ﺣﻀﺎرﺗﻨﺎ ﻧﺘﺎج ﳌﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ
اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ-اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ  ،ﺑﻞ اﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ  ،ﻫﻰ ﻧﻘﺾ ﳍﺎ وﺛﻮرة ﻋﻠﻴﻬﺎ  .إ ﺎ ﲢﺪﻳﺪا ﺳﻠﻴﻠﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻘﻴﻢ
أﺛﻴﻨﺎ وروﻣﺎ اﻟﻮﺛﻨﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ !
أﻳﻀﺎ أﺳﻄﻮرة-أﻛﺬوﺑﺔ اﻷﳒﻠﻮ-ﺳﺎﻛﺴﻮن ﰎ ﺗﻔﻜﻴﻜﻬﺎ ﻫﻨﺎ  .اﻷﳒﻠﻮ ﺷﻰء واﻟﺴﺎﻛﺴﻮن ﺷﻰء  .ﺻﺤﻴﺢ ﻫﻮ ﱂ
ﻳﻐﺮق ﰱ ﺟﺬور اﻷﳒﻠﻮ وﱂ ﻳﺆﺷﺮ ﻟﺘﻤﺎﻳﺰﻫﻢ اﻷﻗﻮى ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ وﻣﻼﺑﺴﺎﺗﻪ أو أﺳﺒﺎﺑﻪ  ،ﻟﻜﻦ اﳌﺆﻛﺪ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﻴﻠﻢ أن
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اﻟﺴﺎﻛﺴﻮن ﻟﻴﺴﻮا ﺟﺰءا ﻣﻦ أﺳﻄﻮرة اﳊﺪاﺛﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة  ،ﻓﻬﻢ أﺷﺮار ﳘﺞ  ،ﻻ ﺟﺪال ﰱ ﻫﺬا  .وﻃﺒﻌﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﳓﻦ
ﻧﺴﺘﺸﻌﺮ وﻧﻔﻀﻞ ﺷﻴﺌﺎ أﻗﻮى وأﻛﺜﺮ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ  ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﶈﺘﻮى اﳌﻮﺿﻮﻋﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ  ،ﰱ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻷﳒﻠﻮ-ﻳﻬﻮدﻳﺔ .
أﺳﻄﻮرة-أﻛﺬوﺑﺔ أﺧﺮى اﲰﻬﺎ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ اﳌﺴﻴﺤﻰ  .اﳌﺸﺎﻫﺪ اﻟﺒﺸﻌﺔ ﳊﺒﺲ ﻏﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﰱ ﺟﺐ ﲢﺖ اﻷرض
ﺣﱴ اﳌﻮت  ،رﲟﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻴﻠﻢ ﻛﲔ راﺳﻴﻠﻞ ’ اﻟﺸﻴﺎﻃﲔ ‘  ، ١٩٧١ﱂ ﳛﺪث أن ﺟﺴﺪ ﺎ اﻟﺸﺎﺷﺔ ﻋﻦ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ
ﻗﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  .اﳌﻌﲎ ﻫﻨﺎ أن اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﺣﲔ ﺻﺎرت ﺳﻠﻄﺔ وﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﻼﺑﻴﺐ رأس اﻹﻣﭙﺮاﻃﻮرﻳﺔ ﰱ روﻣﺎ  ،اﻧﻘﻠﺒﺖ
وﺣﺸﺎ ﻛﺎﺳﺮا ﻳﻨﻜﻞ ﺑﻜﻞ أﺣﺪ  ،ورﲟﺎ اﳌﻌﲎ اﻷوﺳﻊ أن ﻫﺬا ﻫﻮ دﻳﺪن ﻛﻞ اﻷدﻳﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎ وﻻﺣﻘﺎ  ،ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻣﻜﺮور
أو ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل ! déjà vu
أﺳﻄﻮرة-أﻛﺬوﺑﺔ ﻋﺎﺷﺮة اﲰﻬﺎ اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ  .اﳌﺪﻫﺶ أن ﲦﺔ إﻏﺮاءا ﻫﺎﺋﻼ ﻟﻺﻏﺮاق ﰱ اﻟﻠﻐﻮ اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻰ
اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻰ  ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ وأن ﻣﺎرﻛﻮس أورﻳﻠﻴﻮس ﻣﺸﺎرك ﰱ ﺻﻨﻊ ﺑﺪاﻳﺎت ﻗﺼﺔ آرﺛﺮ  ،ﻟﻜﻦ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﱂ ﳚﺮ وراء ذﻟﻚ .
اﳊﻀﺎرة ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﺷﻌﻮﺑﻴﺎ ﻣﺴﺎواﺗﻴﺎ أﺧﺮق  ،أو ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻄﻮرة اﻟﺴﺎذﺟﺔ اﻟﱴ ﲤﺜﻠﺘﻬﺎ أرﳛﻴﺔ ﻣﺎرﻛﻮس أورﻳﻠﻴﻮس
ﳊﻈﺔ اﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ ﻏﺰو ﻛﻞ اﻟﺪﻧﻴﺎ  ،واﻋﺘﻘﺪ أ ﻢ ﺳﻴﺼﻔﻘﻮن ﻟﻪ ﻟﻮ أﻋﻠﻨﻬﻢ ﲨﻴﻌﺎ ﻣﺘﺴﺎوﻳﻦ ) وﻟﻴﺲ أن ﻳﻨﻘﻀﻮا ﻋﻠﻰ
روﻣﺎ ﻳﻨﻬﺒﻮ ﺎ وﻳﺮﻛﻌﻮ ﺎ ! (  .إﳕﺎ ﻫﻰ -أى اﳊﻀﺎرة -ﻓﻜﺮة وﺟﺬوة ﲢﺘﺎج ﻷﻧﺎس أﺷﺪاء ذوى ﳘﺔ وﺑﺄس ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ  ،ﰒ ﳊﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺘﺤﻠﻞ واﻟﺴﻮﻗﻴﺔ  ،وﻫﻰ ﳐﺎﻃﺮ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﻬﻰ أﺑﺪا  ،وﻻ ﺑﺄس ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ
أن ﳚﻠﺲ ﻛﻞ ﻫﺆﻻء ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺪة ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة ﻓﻜﻞ ﲪﺎة اﳊﻀﺎرة ﺳﻮاﺳﻴﺔ ﰱ اﻟﻌﻈﻤﺔ .
اﳊﻀﺎرة رؤﻳﺔ  ،اﳊﻀﺎرة ﻗﻴﺎدة  ،اﳊﻀﺎرة ﻋﺰم  ،اﳊﻀﺎرة ﺗﻀﺤﻴﺔ  ،اﳊﻀﺎرة رﺳﺎﻟﺔ  ،ﻫﺬﻩ ﻫﻰ اﻟﺼﻮرة اﶈﻮرﻳﺔ
ﳍﺬا اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﻨﻀﺞ !
ﺣﺎﺷﻴﺔ  :ﺣﱴ ﻧﻜﻮن ﺟﺎﻣﻌﲔ ﺷﺎﻣﻠﲔ ﻫﻨﺎك أﺳﻄﻮرة ﱂ ﻧﺄت ﻋﻠﻰ ذﻛﺮﻫﺎ ﻷ ﺎ ﰱ اﻟﻮاﻗﻊ أﻋﺒﻂ ﻣﻦ أن ﻳﻬﺘﻢ ﺎ
أﺣﺪ وإن أﺗﺖ ﻛﺜﲑا ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﳌﺜﻘﻔﲔ اﻟﻌﺮب وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﺑﻌﺾ أﻛﱪ اﻟﺴﺎﺳﺔ ﻣﻨﻬﻢ  ،وﻫﻰ أن اﻟﺸﺮق ﻛﺎن
ﻣﺘﺤﻀﺮا ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ  .ﰱ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﺸﺮق ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻪ واﻟﺴﺒﺐ واﺿﺢ ﻧﺼﻴﻐﻪ ﻧﻴﺎﺑﺔ
ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮل إﻧﻪ ﱂ ﳛﺪث ﻗﻂ ﰱ ﻛﻞ اﻟﺸﺮق أو ﰱ أﻳﺔ ﳊﻈﺔ ﻣﻌﻄﺎة ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺷﻰء واﺣﺪ ﺟﻴﺪ أو ﻳﺴﺘﺤﻖ
اﻻﺣﱰام  ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﺑﺮﻣﺘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻘﺰز ﻣﻦ اﻷﻟﻒ إﱃ اﻟﻴﺎء  .أﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻨﺎ ﻓﻘﺪ ﻃﺮﺣﻨﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ذات ﻣﺮة ﰱ
ﺧﺎﲤﺔ اﻷﻃﺮوﺣﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱃ  :ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻨﺪﻧﺎ أﺛﻨﺎﺳﻴﻮس ﻛﺎن ﻋﻨﺪﻫﻢ اﳌﻠﻚ آرﺛﺮ ،
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻨﺪﻧﺎ اﻟﻘﺮآن ﻛﺎن ﻋﻨﺪﻫﻢ اﳌﺎﺟﻨﺎ ﻛﺎرﺗﺎ !
إﲨﺎﻻ  ،ﺬﻩ اﳊﺎﺷﻴﺔ أو ﺑﺪو ﺎ  :إﻧﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﻳﺘﺤﺪى ﻛﻞ اﻷﺳﺎﻃﲑ-اﻷﻛﺎذﻳﺐ اﻟﻜﱪى اﻟﱴ ﻋﺎﺷﺖ ﻟﻘﺮون .
وﻗﻄﻌﺎ ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ﻻ ﻧﺸﺎﻫﺪ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ ﻛﻞ ﻳﻮم ! وﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻫﻰ ﺟﺮأة ﺑﻞ ﺷﺒﻪ ﲢﻮل ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ اﳌﻔﺮﻗﻌﺎت
اﻷﺷﻬﺮ ﭼﲑى ﺑﺮوﻛﻬﺎﳝﺮ ﺗﺒﲎ ﻫﺬا اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﺪﺳﻢ ﻋﻘﻠﻴﺎ واﳋﺎﱃ ﺣﱴ ﻣﻦ أى ﻣﺪﺧﻞ أﻣﲑﻛﻰ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﻘﻮدﻩ .
…
ﻟﻸﺳﻒ رﲟﺎ ﻧﻜﻮن ﻗﺪ أﻓﺴﺪﻧﺎ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻜﺜﲑ  ،أو ﰱ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻫﻮ اﻟﺬى ﻓﻌﻞ ﻫﺬا  .ﻟﻦ ﲡﺪ ﻣﺜﻠﺚ اﳊﺐ
اﻟﺸﻬﲑ ﺑﲔ آرﺛﺮ وﻻﻧﺴﻴﻠﻮت وﺟﻴﻨﻴﭭﲑ ) ﻃﺎﺑﻮر آﺧﺮﻩ ’ اﻟﻔﺎرس اﻷول ‘ (  ،ﻟﻦ ﲡﺪ ﺳﻴﻔﺎ ﺳﺤﺮﻳﺎ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻧﻮرا  ،وﻻ
أﺿﻮاء ﻣﺒﻬﺮة ﻟﺴﻤﺎء ﺗﻘﻌﻘﻊ ﺣﲔ ﻳﻨﺰﻋﻪ أﺣﺪﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﺨﺮ ) ﻃﺎﺑﻮر أﻓﻀﻠﻪ ’ إﻛﺴﻜﺎﻟﻴﺒﻮر ‘ (  ،وﻟﻦ ﲡﺪ ﻣﺮﻟﲔ
ﳝﺎرس ﻓﻀﺎﺋﻠﻪ وﻃﺒﺨﺎﺗﻪ اﻟﺴﺤﺮﻳﺔ ﺧﲑة ﻛﺎﻧﺖ أو ﺷﺮﻳﺮة ) ﻛﻞ ﻃﺎﺑﻮر اﻷﻓﻼم (  ،ﻟﻦ ﲡﺪ أى ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬا  ،وﺳﺘﺠﺪ
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ﻓﻘﻂ إﻧﺴﺎﻧﺎ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳊﺮﻳﺔ ﻟﺸﻌﺒﻪ  .ﺳﺘﺠﺪ ﻓﻘﻂ ﺗﺎرﳜﺎ وﻓﻠﺴﻔﺔ  ،وﺳﺘﺠﺪ دراﺳﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ ﻟﻔﻜﺮة اﳊﺮﻳﺔ ﻛﺎﳌﻔﺘﺎح
اﻷول ﻟﻠﺘﻘﺪم  .وﻫﻨﺎ اﻟﻮﻗﻔﺔ اﻟﻜﱪى  :ﻛﻠﻤﺔ اﳊﺮﻳﺔ !
ﰱ ﻓﻴﻠﻢ ﺷﻮن ﻛﻮﻧﺮى اﳌﺬﻛﻮر اﺧﺘﻠﻂ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﲟﻔﺎﻫﻴﻢ أﺧﺮى أﺿﺎﻋﺖ ﻓﺤﻮاﻩ  .ﻫﻨﺎك ﺣﺎوﻟﻮا أن ﳝﺰﺟﻮا ﺑﻴﻨﻪ
وﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮم اﻷﺧﻮة  ،وأن ﻳﻀﻌﻮﻩ ﻧﻘﻴﻀﺎ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﻘﻴﺎدة  ،وﻛﺄن اﻟﻘﻴﺎدة ﺗﺴﺘﺒﻊ اﻻﺳﺘﺒﺪاد واﻻﺳﺘﻌﺒﺎد ﺑﺎﻟﻀﺮورة .
ﺗﻔﺨﻴﻢ ﻻﻧﺴﻴﻠﻮت ﲢﺪﻳﺪا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﺻﻮﻟﻪ اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ﻏﲑ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ  ،ﺑﻞ ووﺿﻌﻬﺎ ﻛﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ واﻷﻣﻞ
اﻟﺒﺪﻳﻠﲔ  ،ﻧﻮع ﻛﺒﲑ آﺧﺮ ﻣﻦ ﺧﻠﻂ اﻷوراق اﻟﻴﺴﺎرى اﻟﺘﻘﻠﻴﺪى  .ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺪرة ﺗﺸﻮش أﻳﻀﺎ وﻗﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﻛﻼم
ﻣﺘﻀﺎرب داﺧﻞ اﻟﻔﻴﻠﻢ  ،ﻫﻞ أﻧﺖ ﺿﺪ اﻟﻘﻮة ﺑﻼ ﻣﺒﺪأ  ،أم ﺿﺪ اﻟﻘﻮة أﺻﻼ  ،ﻛﻼ اﻟﺸﻴﺌﲔ ﻗﺎﳍﻤﺎ ’ اﻟﻔﺎرس
اﻷول ‘  .ﻫﻜﺬا ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﺣﻮﻟﻮا دوﻟﺔ آرﺛﺮ وﻓﺮﺳﺎن اﳌﺎﺋﺪة اﳌﺴﺘﺪﻳﺮة ﻟﻴﻮﺗﻮﭘﻴﺎ ﺳﺨﻴﻔﺔ  ،ﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ اﳍﻴﺠﻠﻴﺔ اﻟﱴ
ﺗﻘﺪم اﻷﻓﻜﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ  .إن ﺣﱴ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳊﻠﻢ ﻛﺎن ﻟﻪ وﻗﺘﻪ واﻧﺘﻬﻰ  ،ﻫﻮ أﻛﱪ إﻫﺎﻧﺔ ﳝﻜﻦ
ﲣﻴﻠﻬﺎ  .آرﺛﺮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﲡﺮﺑﺔ ﺑﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻣﺘﺪ ﻧﻌﻴﺸﻪ ﲨﻴﻌﺎ ﺣﱴ اﻟﻴﻮم  .أﻣﺎ ﻫﻨﺎ ﰱ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﳉﺪﻳﺪ ﻓﺎﳊﺮﻳﺔ  ،واﳊﺮﻳﺔ
ﻓﻘﻂ  ،واﳊﺮﻳﺔ ﻛﻤﻔﻬﻮم ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ أﻣﻨﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  ،ﻫﻰ ﻣﻔﺘﺎح ﻛﻞ ﺷﻰء  ،ﻻ اﺷﱰاﻛﻴﺔ وﻻ ﻳﻮﺗﻮﭘﻴﺎ وﻻ ازدراء ﻟﻠﻘﻴﺎدة
واﻟﺮؤﻳﺔ  ،ﻓﻘﻂ إﻣﺎ ﺣﺮﻳﺔ وإﻣﺎ أﻋﺪاء ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ وإن اﺧﺘﻠﻔﺖ اﳌﺴﻤﻴﺎت  .وﻫﺬا ﻧﻀﺞ ﻧﺎدرا ﻣﺎ أﺗﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺎﺷﺔ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ! [ .
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] ﲢﺪﻳﺚ  ٥ :ﻳﻮﻟﻴﻮ  : ٢٠٠٨ﻟﻮح ﺻﺨﺮى ﺧﻂ
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳊﱪ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﰱ اﻷردن ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ
اﳌﻴﺖ  ،ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻘﺮن ﻗﺒﻞ ﻣﻴﻼد ﻳﺴﻮع اﳌﻠﻘﺐ ﺑﺎﳌﺴﻴﺢ ،
ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﳌﺴﻴﺎ اﻟﻘﺎدم اﻟﺬى ﺳﻮف ﻳﻌﺬب وﻳﻘﺘﻞ
وﻳﺪﻓﻦ ﰒ ﻳﻘﻮم ﻣﻦ اﻷﻣﻮات ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ! ﻣﺎ ﻣﻌﲎ
ﻫﺬا ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ؟
اﻧﻄﺒﺎﻋﻰ اﻷول ﺟﺪا ﻣﻦ ﳎﺮد أن ﶈﺖ ﻋﻨﻮان ﻗﺼﺔ
ﺗﺎﳝﺰ
ﻳﻮرك
اﻟﻨﻴﻮ
http://nytimes.com/2008/07/06/world/
 middleeast/06stone.htmlاﻟﱴ ﲢﻤﻞ ﺗﺎرﻳﺦ

اﻟﻐﺪ  ،ﻛﺎن أﻣﺮﻳﻦ  :اﻷول أن ﺳﻴﺴﻌﺪ اﳌﺴﻴﺤﻴﻮن ﺑﺸﺪة
ﻷ ﻢ اﻛﺘﺴﺒﻮا ﻧﺒﻮءة ﺟﺪﻳﺪة ﰱ ﺻﺎﱀ ﻗﺼﺔ ﻳﺴﻮع
اﻷﺳﻄﻮرﻳﺔ  ،واﻟﺜﺎﱏ أﻛﺜﺮ أﺳﻄﻮرﻳﺔ أ ﺎ ﻗﺪ ﺗﺆدى ﻹﳝﺎن
اﻟﻴﻬﻮد اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﺑﻴﺴﻮع ﻛﺎﳌﺴﻴﺢ اﳌﻨﺘﻈﺮ وﻣﻦ ﰒ
ﺳﺘﻘﺮب ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ أﻧﻪ ﻋﻼﻣﺔ ﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﱂ !
اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻷﻣﻮر ﻟﻴﺴﺖ ﲟﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ .
!Not Just Another Dead Sea Scroll
اﻻﻋﱰاض اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺳﻮف ﻳﺄﺗﻰ ﻣﻦ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ أﻧﻔﺴﻬﻢ ،
ﳑﻦ ﻟﻦ ﻳﻌﺠﺒﻬﻢ أن أﺣﺪا ﻗﺪ ﺗﻮﺻﻞ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﻟﺬﻟﻚ اﻻﺧﱰاع اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻣﺔ واﻟﺼﻌﻮد  ،ﺑﻞ إن ﻧﺒﻮءات ﻳﺴﻮع ﻧﻔﺴﻪ
اﻟﱴ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ دﺳﻬﺎ ﻣﺆﻟﻔﻮ اﻹﳒﻴﻞ ﺑﺎﻟﺬات اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﭙﻮﻟﺲ وﻳﻮﺣﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ -ﻋﻦ ﻋﺬاﺑﻪ اﳌﻨﺘﻈﺮ وﻗﻴﺎﻣﺘﻪ  ،ﻗﺪﻻ ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺮدﻳﺪ ﻟﻮاﻗﻊ رﲟﺎ ﺣﺪث ﻓﻌﻼ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﺮن ﻟﻘﺼﺔ ﻣﺘﻤﺮد ﺳﻴﺎﺳﻰ اﲰﻪ ﲰﻌﺎن  .اﻟﻠﻮح ﺑﻪ
ﻛﻠﻤﺎت ﳑﺴﻮﺣﺔ ﲟﺎ ﻗﺪ ﳛﻮل دون اﳉﺰم ﻫﻞ ﻫﺬﻩ واﻗﻌﺔ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻌﻼ وﻗﺎم ذﻟﻚ اﻟﺴﻤﻌﺎن ﻣﻦ اﻟﻘﱪ  ،أم ﻫﻰ ﳎﺮد
ﻧﺒﻮءة ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﳌﻼك ﺟﱪاﺋﻴﻞ ﻋﻦ ﻣﺴﻴﺎ ﻗﺎدم  .ﰱ ﻛﻠﺘﺎ اﳊﺎﻟﺘﲔ ﻫﻰ ﻟﻄﻤﺔ ﻛﱪى ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﺔ !
اﻟﺴﺆال  :ﻫﻞ ﻻ ﺗﺰال اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻟﻄﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪ اﻛﺘﺸﺎف اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ ﺷﺒﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﰱ ﳒﻊ
ﲪﺎدى  ،وﺑﻌﺪ اﻛﺘﺸﺎف إﳒﻴﻞ اﻷﺳﺨﺮﻳﻮﻃﻰ ﻛﺎﻣﻼ ﰱ اﳌﻨﻴﺎ  ،وﺑﻌﺪ اﻛﺘﺸﺎف ﭼﻴﻤﺲ ﻛﺎﻣﲑون ﻟﻘﱪ ﻳﺴﻮع وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
ﰱ أورﺷﻠﻴﻢ  ،وﻣﺎ أﺗﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ دﻻﻻت أﺷﺪ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ زواﺟﻪ ﻣﻦ ﺗﻮأم روﺣﻪ اﻟﺮاﺋﻌﺔ اﺠﻤﻟﺪﻟﻴﺔ ،
ودﻻﻻت ﺟﺪﻳﺪة ﻃﺎزﺟﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ إﳒﺎ ﻤﺎ ﻃﻔﻼ أﲰﻴﺎﻩ ﺑﺎﺳﻢ ﺗﻮأم ﻋﻘﻠﻪ اﻷﻛﺜﺮ روﻋﺔ ﻳﻬﻮذا ؟ ) ﻛﻠﻬﺎ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻏﻄﻴﻨﺎﻫﺎ ﰱ ﺣﻴﻨﻬﺎ اﻟﻮاﺣﺪة ﺗﻠﻮ اﻷﺧﺮى أﻋﻼﻩ ( .
ﰱ ﻃﻔﻮﻟﱴ ﻛﻨﺖ داﺋﻤﺎ ﻣﺎ أﺗﺴﺎءل ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻌﻬﺪﻳﻦ اﻟﻘﺪﱘ واﳉﺪﻳﺪ  :ﻫﻞ ﺗﻮﻗﻒ
اﻟﻴﻬﻮد ﻓﺠﺄة ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﺎرﳜﻬﻢ اﻟﺬى ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻘﺪﺳﻮﻧﻪ ﺣﱴ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﳌﻤﻞ ؟ ﻫﻞ ﺗﻮﻗﻒ اﻷﻧﺒﻴﺎء  ،أم ﺗﻮﻗﻒ إﳝﺎ ﻢ
ﻫﻢ ﺑﺎﻷﻧﺒﻴﺎء  ،وﻫﻞ ﰱ ﺿﺠﺮﻫﻢ ﻫﺬا ﻣﻦ إﺳﻬﺎل اﻷﻧﺒﻴﺎء دﻻﻟﺔ ﺗﻌﻠﻤﻦ ﻣﺎ دﺧﻞ إﻟﻴﻬﻢ ؟
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ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﺑﻌﺪ ﻳﺴﻮع أن ﺗﻘﻮل إﻧﻪ اﳌﺴﻴﺎ اﳌﻨﺘﻈﺮ أو إﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ  .ﻟﻮ ﻗﻠﺖ اﻷوﱃ ﻓﺄﻧﺖ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻣﺴﻴﺤﻰ ،
وﻟﻮ ﻗﻠﺖ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺄﻧﺖ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻳﻬﻮدى  .ﻫﻨﺎ ﺗﺄﺗﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻼﻛﺘﺸﺎف اﳉﺪﻳﺪ  .ﳐﻄﻮﻃﺎت وادى اﻟﻘﻤﺮان
أو اﻟﺒﺤﺮ اﳌﻴﺖ ﺗﻨﺘﻤﻰ ﻟﻠﻘﺮن اﻷول ﻟﻴﺴﻮع وﺗﻌﻄﻰ ﶈﺎت ﻛﺜﲑة ﻋﻦ اﻟﻌﺒﺎدات وﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة أو اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻌﺼﺮﻩ  ،ورﻏﻢ ﺛﺮوة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱴ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻓﻬﻰ ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﺟﺬرﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ اﻟﱴ ﻋﺎﺷﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ؛ أﻣﺎ اﻟﻠﻮح
اﳉﺪﻳﺪ ﻓﻬﻮ -أى اﻟﻠﻮح ﻧﻔﺴﻪ وﻟﻴﺲ اﻟﻨﺺ ﻓﻘﻂ -ﻳﺄﺗﻰ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻘﻌﺔ اﻟﻌﻤﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺪﻳﲎ ﻟﻠﻴﻬﻮد  ،اﻟﻘﺮون
اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﻮع  ،ﺑﻞ وﻳﺄﺗﻰ ﲟﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ وﺻﻔﻪ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ  :ﻣﺴﻴﺎ ﻳﻬﺎن وﻳﻌﺬب وﻳﻘﺘﻞ
) ﲟﺎ ﻳﻌﺎﻛﺲ ﻛﻞ اﻟﻨﺒﻮءات اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻋﻦ اﳌﺴﻴﺎ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻣﻈﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﳍﻢ ﻻ ﳝﺲ ﻟﻪ ﻃﺮف وﺳﻮف ﻳﻄﻴﺢ ﺑﻜﻞ أﻋﺪاﺋﻪ
ذات اﻟﻴﻤﲔ وذات اﻟﻴﺴﺎر (  ،واﻟﻘﻨﺒﻠﺔ اﻷﺧﻄﺮ  :ﻫﺬا اﻟﻌﺬاب واﳌﻮت ﻟﻦ ﳛﺪث ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻔﻐﺮة ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺒﺸﺮ ،
إﳕﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻼص اﻟﻴﻬﻮد  ،وﻳﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻛﻼم ﻣﺬﻫﻞ ﻳﻌﻄﻰ ﳊﻮار اﻟﻌﺸﺎء اﻷﺧﲑ ﻣﻌﻨﻴﺎ ﳐﺘﻠﻔﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ -١ :
ﻳﺘﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺬﻫﻞ ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ ) اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ أﺻﻼ ( ﻋﻦ ﻳﺴﻮع ﻛﻨﱮ ﻳﻬﻮدى ﻻ ﻳﻨﺘﻘﺺ
رﺳﺎﻟﺘﻪ اﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻓﺸﻠﻪ ﰱ ﻗﻴﺎدة اﻟﻴﻬﻮد دﻧﻴﻮﻳﺎ ﻟﻠﺨﻼص  -٢ ،ﻳﻘﻮض ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻣﻦ أﺳﺲ ) إن
ﻛﺎن ﳍﺎ أﺳﺲ أﺻﻼ ( !
إذن اﳉﺪﻳﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﰱ ذﻟﻚ اﻟﻠﻮح  ،ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ’ ﺑﺈﺑﺪاع ‘ ﻳﺴﻮع وأﺗﺒﺎﻋﻪ  ،أو ﺑﺎﻷﺣﺮى أﺗﺒﺎﻋﻪ ﻓﻘﻂ  ،أو
ﺑﺎﻷﺣﺮى أﻛﺜﺮ  ،ﺑﻌﺾ أﺗﺒﺎﻋﻪ ﲢﺪﻳﺪا ) ﺑﺎﻟﺬات اﻟﻨﺎﺷﻂ ﭘﻮﻟﺲ ﰒ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﳑﻦ ﺗﻌﻬﺪوا ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﲑ اﻟﻜﺒﲑ ﻷﻟﻮﻫﻴﺔ
ﻳﺴﻮع  ،ﻓﺄﺟﻬﻀﻮا وﺷﻮﻫﻮا ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﺮاﺋﻌﺔ -واﻟﺸﻰء اﻟﻮﺣﻴﺪ اﳌﺒﺘﻜﺮ ﺣﻘﺎ ﰱ ﻛﻞ ﻗﺼﺘﻪ -ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﺮدﻳﺔ
ﺑﺎﻃﻨﻴﺔ -ﻻ دﻳﻨﻴﺔ وﻻ ﻋﻘﺪﻳﺔ -ﺑﺎﻟﺮب  ،أﻛﺜﺮ روﺣﺎﻧﻴﺔ وﺻﻮﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ وﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺘﻪ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ،وأ ﺎ
ﰱ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ -ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺪاﺧﻠﺔ اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ اﻷﺳﺨﺮﻳﻮﻃﻰ -اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﳋﻼص اﻟﻴﻬﻮد دﻧﻴﻮﻳﺎ أﻳﻀﺎ (  .أوﻟﺌﻚ
اﻟﺒﺎﻗﻮن ﻣﻦ أﻣﺜﺎل ﺑﻄﺮس وﭘﻮﻟﺲ وﻳﻮﺣﻨﺎ ﳑﻦ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أ ﻢ أﺻﺤﺎب اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻔﻜﺮة ﻓﺎﺣﺸﺔ اﻟﻔﺎﻧﺘﺎزﻳﺔ
أن اﳌﺴﻴﺎ ﺳﻴﻘﻮم ﰱ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺼﻠﺐ وﻳﻘﱪ  ،ﻓﺈن اﻟﻠﻮح اﳉﺪﻳﺪ ﻳﻘﻮل ﻟﻨﺎ إ ﻢ ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺒﺪﻋﲔ أو
ﳐﱰﻋﲔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﻃﻼق  ،ﺑﻞ ﺗﺒﻨﻮا ﻓﻜﺮة ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﰱ ﻋﺼﺮﻫﻢ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮﻩ أن ادﻋﻮا أ ﺎ ﻗﺪ ﲢﻘﻘﺖ ﺣﺮﻓﻴﺎ
ﻟﺼﺪﻳﻘﻬﻢ  ،ﻫﺬا اﻟﺬى ﺧﺎﻧﻮﻩ وﺧﺎﻧﻮا رﺳﺎﻟﺘﻪ  ،ﻳﺴﻮع .
ﻫﺬﻩ ﻫﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠﻮح وﺗﻠﻚ ﻫﻰ اﻹﺿﺎءة اﻟﱴ أﻋﻄﺎﻫﺎ ﻟﻨﺎ  ،وﻫﻰ ﻗﻴﻤﺔ وإﺿﺎءة -ﺑﻞ ﻗﻨﺎﺑﻞ -ﻣﺜﲑة ﺟﺪا ! [ .
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ﻫﻨﺎ ﻳﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﺤﺮﻯ ﺍﻟﻬﺮﻃﻘﺔ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﻮﻣﻬﺎ ،
ﻭﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﺑﻌﺪ ﻗﻔﺰﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ،
ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻨﺼﺐ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ -ﺳﻠﺒﺎ ﺃﻭ ﺇﻳﺠﺎﺑﺎ-
ﺑﻤﺼﺮ ﻭﺑـﺤﻀﺎﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ ﻭﺑﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﭽﻴﻴﻨﻴﺔ …
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