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مقدمة

فهرس املحتويات

الباب األول :حول الزاوية

 -1ال حراك
 -2ضد الشوك
 -3نظرة عىل لغة العبيد
 -4شارب هندنبورج
 -5الكلمة املعرتضة

الباب الثاين :الغضب واحلامقة

 -6نبذ اخلنوع
 -7من الزفرة إىل الزجمرة
 -8الرفض وختليص املسحورين
 -9احلشو الغريب يف الكتاب املقدس ولغته
 -10ولكن :آخر خطاب رعوي أملاين
 -11إذن :كتاب ملن؟

الباب الثالث :حتى بروميثيوس كان أسطورة

 -12اعل بنفسك
 -13من الزجمرة إىل الصياح
« -14وأراد الرب أن يسكن الظلمة»
 -15مبادئ متعارضة يف الكتاب املقدس :بني اخللق ورؤيا النهاية
«انظر :لقد كان األمر جد حسن» « -وانظر :إنني أجعل كل يشء جديدا»
 -16فروق داخل األسطورة ،معارضة فكرة بقايا الروح التي قال هبا بولتامن -
ومعارضة أفكار أوتو وكارل بارت عن اختفاء غري اإلنساين -هل تطالب كل
أسطورة بام يف ذلك أسطورة بروميثيوس بنزع النهج األسطوري؟ ....
بعيدا عن األساطري الغليظة  -غرفة بولتامن الدينية الطيبة« ،اإلنسان املعارص» -
حجرة بارت الرسية وحصن التسامي احلصني  -النداء األخروي املكتوب واملسجل
واملكبوح منذ ألربت شفايترس
 -17العالقة بني املاركسية والدين .......
ال جيب نسيان القسيس  -أفيون الشعب ،فهل تناولتموه بام يكفي؟  -عىل املائدة
كانت القراءة خمتلفة ،التصوف كحركة علامنية ،نار حرب الفالحني ،وتسطيح
األمور  -هناية امليتافيزيقا الساكنة وبداية الطوبيا املجسدة
 -18نقد الكتاب املقدس كمؤرش :اخلط األمحر ونزع الثيوقراطية يف النص املقموع

الباب الرابع :سفر اخلروج يف التصور اليهوي ونزع السلطة الثيوقراطية

 -19لن يكون القادم مثل الذي كان
 -20كلمة غري مسبوقة ليسوع
 -21صور قديمة للخروج وأول تأمالت احلية
 -22اخرتاقات يف الصورة الثيوقراطية عن هيوه ذاته؛ نظرة أوىل يف ضوء اخلروج
(سفر اخلروج )21/13
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 -23النارصيون واألنبياء ،خروج هيوه إىل النبوءة األخالقية العاملية ...
تكملة أوىل :قدرة اإلنسان الناضج عىل امتحان النفس  -تكملة ثانية :نبوة فاعلة
ونبوة مستسلمة (كاساندرا ،إشعياء ،يونس حالة جتريبية) ،اإلرادة الطيبة وأرض
األماين كمعارض للقدر  -تكملة ثالثة :ملاذا كان ممكنا دائام اعتبار كل نبي موس
جديدا  -تكملة رابعة« :أؤمن بالرب ،لكنني أرفض عامله» (إيفان كارامازوف)؛
معنى هذه اجلملة عند األنبياء
 -24حدود الصرب ،أيوب أو اخلروج ليس إىل تصورات هيوه وإنام منها ،حدة
املشيحانية ....
أ -أيوب يعلن  -ب -متحمل صبور أم بروميثيوس العرباين؟ حتى مع حجب هيوه
فال إجابة عىل أسئلة أيوب

الباب اخلامس :إما قيرص وإما املسيح

 -25كيف ختتمر الثورة فينا نحن البرش
 -26الرمحة و”ضياء غضبه» (ويليام بليك)
 -27مهمة يسوع يف هيوه...
معمدان لذلك الذي سيأيت  -البشارة بصفتها معارضا للخوف من الرب ،مهمة
يسوع يف هيوه  -اإلضاءات األخالقية واألخروية يف األناجيل
 -28ابن اإلنسان كإشارة رسية للمسيح بديال عن ابن اهلل «رس امللكوت”
 -29حتى عظمة اإلنسان ختتفي؛ فامللكوت «صغري”
 -30لقب ابن اإلنسان أخروي الداللة ،ولقب السيد املسيح الذي ظهر بعده
طقويس الداللة
 -31مركزية املسيح املطلقة هي وفق يوحنا « 17مفتاح اإلنجيل”
 -32بولس وما يسمى صرب الصليب ،وأيضا استدعاء القيامة واحلياة
 -33القيامة مرة أخرى ،ومعراج السامء كذلك ،وعودة يسوع كأرسار مزعومة

لألماين برغم موت الفداء؛ والتشابه بالرب ال يقلل من رضر وكالة يسوع عن الناس
 -34التأمل الثاين حول احلية :العابدون لألفعى
 -35التأمل الثاين لضوء اخلروج :مرقيون ،رسالة رب غريب من دون هذا العامل

الباب السادس :إما الكلمة وإما الكون

 -36نداء من أمام الباب
 -37أورفيون وجنيات البحر
 -38اخلروج والكون املصون لدى الرواقيني ويف الفهم الغنويص
 -39أسطورة الكواكب واألثر البابيل املرصي يف احلياة األرضية والسامء املرصعة
بالنجوم يف الكتاب املقدس
 -40لفتة خارج السياق :أركاديا والطوبيا
 -41لفتة خارج السياق :الثنائي الرفيع املقام أو ثنائية القمر والشمس يف احلب
والطوبيا اخلاصة هبا
 -42مرة أخرى مع أسطورة اإلنسان أو اإلنسان والروح عند فويرباخ ،وملاذا صار
الرب برشا ،والزهد املسيحي ...
ما عندنا يتجمر  -فويرباخ و”علوم اإلنسان»  -لقاءات عجيبة بني النقد
األنثروبولوجي والنقد الصويف « -الروح احلرة» و”الروح القوية» داخل القصد
املوضوعي للتصوف املسيحي
 -43نتيجة أخرى ألسطورة جتسد الكلمة :عيد اخلمسني (العنرصة) ،تعال أهيا
اخلالق الروح ،وهيبة مملكة بال طبيعة...
بني السلف واهلدف  -املدى الذي يتهيأ بني البداية والطريق والنهاية  -عيد العنرصة
واخللق وتطبيق ذلك عىل نشيد :هلم يا خالق يا روح  -مرة أخرى مع نقطة البداية
كصحراء خاوية  -ال شمس وال قمر يف «الكشف» عن مشاهد اآلخرة؛ صورة
اململكة عىل هيئة املسيح
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 -44برغم ذلك :كانت أسطورة الكواكب دنيوية ،الرتاث الذي ال ينكر يف شعار
سبينوزا «اهلل أو الطبيعة» ووحدة الوجود -مشكلة الطبيعة الفاعلة من خالل طبيعة
املسيح يف طوبيا «امللكوت”
 -45ال تواز ،وإنام حدث نادر له منطقه :اإلنساين واملادي يقتحامن «السمو اإلهلي»
وحيالن حمله

الباب السابع :مصادر الشجاعة خلوض احلياة

 -46ليس كافيا
 -47ما يمكن للمرء أن ينفتح عليه
 -48التنوير األصيل ال يصنع االبتذال وال هيمل اخللفيات
 -49التنوير واإلحلاد ال يعارضان «الشيطاين» كام يفعل جتسيد الرب
 -50املصادر األخالقية والغائية لإلقدام عىل احلياة
 -51مصادر اإلقدام املمكن عىل املوت أو االنطالق يف الرحلة
 -52اجلوع« ،احللم بيشء»« ،رب األمل» ،يشء لنا
 -53قرار /ماركس والتخلص من الغربة
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مفتتح:

الفكر جتاوز
وأفضل ما يف الدين أنه يستدعي وجود اهلراطقة
والدين استعادة االرتباط (((،خاصة االرتباط برب أسطوري
صنع البداية  ،وخلق هذا العامل
من ثم ال تصبح شهادة سفر اخلروج «أنا أكون الذي أكون”((( دينا
ال يف مسيحية ابن اإلنسان ،وال يف النظرة إىل اليوم اآلخر
وحده اإلحلادي يمكن أن يصبح خري مسيحي
وحده املسيحي يمكن أن يصبح خري إحلادي

الفيصل يف األمر :فعل التسامي
دون ادعاء التسامي
ويف اليوم السابع تتحقق ذواتنا

			

(أغسطني)

((( استخدم بلوخ هنا طريقة كتابة الكلمة بتقطيعها إىل مقطعني Re-ligio :للداللة عىل املعنى املقصود أي إعادة
االرتباط وهذا املعنى يبعد عن معنى الدين يف اللغة العربية  ،حيث ذكر ابن منظور يف لسان العرب أن الدين يعنى
اجلزاء واحلساب ،ومنه قوله تعاىل «مالك يوم الدين» .كام يأيت يف العربية بمعنى الطاعة – .أنظر لسان العرب ،مادة
دين ،وانظر معنى  Religionيف ص 1113من قاموس االشتقاق الرصيف يف اللغة األملانية:
Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Erarbeitet unter der Leitung von Wolfgang Pfei)املرتجم( fer. 4. Auflage der Taschenbuchausgabe. Berlin: div. 1999. S. 1113.

((( يشري املؤلف يف هذا السياق إىل ما جاء يف سفر اخلروج « 14 :3فقال موسى هلل ها أنا آيت إىل بني إرسائيل وأقول
هلم إله آبائكم أرسلني إليكم ،فإذا قالوا :ما اسمه؟ فامذا أقول هلم؟ فقال اهلل ملوسى« :أهيه الذي أهيه» .وقال هكذا
تقول لبني إرسائيل« :أهيه الذي أرسلني إليكم» سفر اخلروج  :اإلصحاح الثالث ،عبارة  .14-13وتعني عبارة «أنا
أكون الذي أكون» أنه الكائن بذاته الذي مل خيلقه غريه ،أي أنا الكائن احلارض دائام ليحقق موعوده ويمنح إحسانه يف
كل مكان وزمان( .املرتجم)
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مقدمة

لننطلق من حالتنا نحن .إهنا حالة ال يرى فيها غالبية الناس إال الوقوع ضحية
االستغالل والتبعية والطرد .وطاملا سادت املداهنة والضبابية فإن الصمت يغلب عىل
اجلميع ،ليس فقط عىل اجلبناء والضعفاء .أما السخط وهو أحد مكوناتنا احلسنة فرييد
أن ينطلق مستقيم السري ،وكلام خبا هذا السخط فإنه ينبت مرة أخرى ،خاصة لدى
الشباب .ويبدأ السري املستقيم بمحاولة التحرر من القدماء الذين يواصلون ختبطهم
هبمة كبرية وبال تدبر يف وقت معا .إن التحرر سعي إىل املوقف األصيل بدال من فرض
الوصاية وضياع اهلدف يف الوقت ذاته ،هو سعي إىل املوقف األصيل بقدر ما يتيحه
الضغط الفارغ أو الفراغ الضاغط عىل أقل تقدير .إن املايض وما ختلف عنه هو من
السوء بمكان ،وهؤالء الذين يقودوننا نحو ما سلف أوىل هبم أن يصمتوا ،بل عليهم أن
ال يتخذوا مكاهنم إال بني الصامتني .أنعود للقتل والعفن تارة أخرى ،إن األملاين املؤمن
عىل األقل لن يتوقع أن ينال صكا هبذا .وإن النظرة إىل أعىل راحت ترتاجع بشدة بحيث
مل يعد مستساغا عند اجلميع تقريبا صوغ العالقة بني األجيال بشعار «أيب – أنا»((( ومل

((( ربام يقصد بلوخ هنا ما جاء يف إنجيل يوحنا عن مقولة السيد املسيح لليهود« :جمدا من الناس لست أقبل ولكني
قد عرفتكم أن ليست لكم حمبة اهلل يف أنفسكم .أنا قد أتيت باسم أيب ولستم تقبلونني .إن أتى آخر باسم نفسه فذلك
تقبلونه .كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون جمدا بعضكم من بعض .واملجد الذي من اإلله الواحد لستم تطلبونه».
(يوحنا ( )44-41/5املرتجم).
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يعد أولئك الذين يف األعىل((( يمتلكون جاذبيتهم السابقة .إن أفضل ما لدينا اليوم يبدو
للسادة الذين فوقنا أمرا مقلقا؛ وسيكون هلذا عواقبه بالنسبة ملن هو أعىل هناك بعيدا
بعيدا .فرتقيع األمور مل يعد جمديا ،والثوب البايل يتمزق ،حتى ذلك الذي يرتديه السيد
األعىل.
تغرينا هنا جاذبية التقدم إىل األمام أكثر من جاذبية النظر ألعىل .ذلك لكي نتمكن
من بناء التقدم ،هذا الذي خرج من أسفل ليسيطر عىل تارخينا مجيعا بحرية ووضوح.
ومثل هذا األمر ما يزال عسري التحقق يف املؤسسة البورجوازية ،كام أنه عسري أيضا
يف كل مؤسسة اقتسمتها االشرتاكية والقيرصية ،عىل الرغم من أن القيادة التي
صارت ديمقراطية يف املؤسستني مضطرة إىل طرح الترصحيات عىل الشعب الذي
ال تُقدم له إال اخلدمة الشكلية .لقد اختفت مجيع ا مَُل َلك ّيات إال يف بعض االستثناءات
القليلة التي مل تعد تسبب رضرا ،ومل تعد القيادة يف ذروهتا تكتسب رشعيتها من
الرب الساموي يف العال .ومن املهم هنا القول :إن ثنائية «أيب -أنا» فقدت أيضا رونق
جالهلا يف شكل الدولة السيايس ،ذلك اجلالل الذي كان يرفع العاهليات امللكية إىل
أعىل عليني أمام أتباعها ،وهو ما كان يعد ميزة هلا عىل صعيد رد فعل هؤالء األتباع
واعتقادهم .وحيث ال توجد تيجان أرضية فإن التاج الساموي حيتاج إىل القاعدة
االجتامعية ،تلك التي جتعل صورهتا الساموية قابلة للتصديق أمام أتباعها املعهودين،
حتى ولو لغري رضورة دينية ،وحتى وإن ظل التصور يف إطار السيد املتفرد القابع
يف العال ،صاحب اإلرادة التي ال سبيل إىل سربها ،وصاحب احلاشية املؤلفة من

((( يقصد بلوخ هبم رجال الدين ،وإذا جاءت العبارة باملفرد فاملقصود الرب عنده .وسيالحظ القارئ العزيز لغة
الرتميز والغموض عند بلوخ ،وأعتقد أن غنوصيته والتجاءه للغموض يأتيان صدى لتوجسه من مواجهة احلقائق
بلغة واضحة رغم يقيننا يف ثوريته ونقده ملواطن اخللل يف الفكر اإلنساين املعارص حسب اعتقاده ،لكن عىل القارئ أن
يبذل جهدا مضنيا يف فهمه ،ونحن هنا ال نستطيع تغيري عباراته إال بقدر ما يتيح لنا علم الرتمجة من الترصف ،وهو يف
حالتنا هنا قليل ألننا نتعامل مع فيلسوف ،وكمية الغموض هائلة حتى عىل القارئ األملاين فأرجو املعذرة ،وسنحاول
إيضاح املعاين مع احلفاظ عىل أسلوبية بلوخ ما أمكن( .املرتجم)
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مالئكة ال إرادة هلم ،يرددون أناشيد الثناء اخلالص (((.ومما تظهر داللته هنا أنه ال
فرق يف ذلك بني الرب األعىل عند الوثنيني وبني الرب الكنيس فيام يتعلق باملكان،
برغم أن هناك فوارق كثرية أخرى خاصة يف اجلانب األخالقي ،ولربام غطت الدماء
الوهاد ،وأظل ظالم الليل اهلضاب ،إال أن املجد البيزنطي والشمس الشاهقة يبقيان
مجيعا مملكة جميدة .يضاف إىل ذلك أن العلوم الطبيعية (فيام يشاع عىل العموم) ترى
أن الكون صار منذ أربعامئة عام مجهورية تفهم ذاهتا بذاهتا – لو كان يفهم أصال – ،
وهكذا مل يعد الكون يفهم ذاته من خالل املخلوقات وال من خالل توجيهات السيد
األعىل الذي يف السامء .مثل هذا السيد فقد هنا ذراه السامقة التي كانت قبل ،أو أنه
صار يرى نفسه وقد انحدر يف أحسن تقدير إىل عامل يساعد فحسب عىل تقديم
تفسريات مل توجد بعد ،ومل تكن يوما كافية لإلقناع ،وهي تفسريات محلت طابعا
تطبيقيا.
مل يعد الربق وال بزوغ النهار بالنسبة لتالميذ املدارس املتوسطة اليوم فعال إهليا،
ومل يعد وباء الطاعون وال املجاعات وال احلروب متثل عصا التأديب املفروضة من
أعىل .لن يقول أصحاب املقام الرفيع بناء عىل ذلك« :الذل جلميع تالميذ املراحل
املتوسطة» ،بعد أن قدموا اعتقادهم هذا إىل الذين طرحوا سحر الدين عن كاهلهم
فصار هذا الطرح بديال عن اإليامن القديم الراسخ((( ،بل وبعد أن قدموه بصورة
تبدو أكثر رقة ،وتبدو وجودية الطابع .إنه بديل يذكر الناس  -بطريقة خاصة -
بدور الصبي املساعد يف العمل :إال أن األمر يسري جتاه الداخل هذه املرة مقابل ثمن
بخس ،بل ثمن يكاد يكون خمزيا .عىل مثل هذا اللوح الرفيع يأيت زاحفا ذلك الذي
فقد يف العال مقامه ،ومل يكن له يف عملية التقدم كذلك يشء يعوضه وال شجاعة
((( بلوخ يعالج هنا تصورات دينية خاطئة بمفاهيم هي أيضا خاطئة ففي حني مهدت املسيحية التي ينتقدها الطريق
إىل اخلرافة يف رأي أغلب العقالنيني ،جنح هو وأمثاله من املالحدة إىل املبالغة يف جحود الرب جل وعال ،ولكال
الفريقني نقول« :إهنا ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التي يف الصدور»( .املرتجم)
((( املتبادر أنه يشري هنا إىل النظرية اإلحلادية الداروينية يف خلق الكون التي صارت منذ أجل ليس بالقصري بديال
عن نظرية اخللق اإلهلي للكون داخل مدارس الغرب وجامعاته بل ويف كثري من مؤسسات التعليم يف بالد املسلمني
مع كل أسف( .املرتجم)
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يبدهيا لنا ،عىل األقل ليس له عامل جديد (((.حقا ،إن العامل البورجوازي يصري أكثر
بعدا عن اإليامن كلام راح يطهو يف مطبخه البديل عن هذا اإليامن تاركا الراكد
لركوده .إال أن ما يسمى صورة العامل املعارصة ال جتعل من السهل عىل العامل العلوي
أن يواصل إصدار دخنه من غري اختالق األعذار.
هكذا تتقدم املعرفة الواعية يف البيئة البورجوازية إىل األمام ،إال أهنا ال تعرتف
بذلك ،وعندما صار اإليامن عسريا عىل الرجل املتوسط وفرت محاسه له ،جاءت الرضبة
اجلديدة ماركسية .فاحلركة العاملية مل ترث ما اعتادت الطبقة البورجوازية أن تقوم به
من قبل وما كانت ترتبه ،بل وما كانت تنفيه عالنية أمام العرش واملذبح ،وإنام قدمت
احلركة العاملية تنويرا جديدا ذا طابع خاص خيلو بقدر اإلمكان من اإليديولوجيا.
فقد كان من مصلحة هذه الطبقة ألول مرة عدم االحتفاظ بالضبابية العقدية ،بل
كان التحرر من الوهم جزءا من هذه املصلحة .وجاءت نظرة البحث والتحري
التي مل يكن آخر دواعيها ذلك التحالف الدائم بني الكنيسة والطبقة احلاكمة :وإذا
ما فتشنا وجدنا أن هذه الطبقة كانت مصدرا وحيدا يأيت منه القساوسة والكهنة كام
كان يأيت العرافون يف روما القديمة «بغمزهم ومهزهم» .ومل يكن األمر جتاريا فقط
بحسب وصف البعض حلاهلم بأهنم «يتحدثون بالكتاب املقدس ويقصدون القطن»
أي املكاسب املالية ،وإنام كان ما هيمهم يف املقام األول «أن يظل الدين حمفوظا يف
قلوب الشعب» باملعنى املاكر الذي ال جيدي شيئا عىل اإلطالق ،والذي يتيح بصفة
خاصة نرش شعار «صرب الصليب» الذي أجهده التكرار .يدخل يف ذلك أيضا مبدأ
املواساة باآلخرة الذي طاملا رفع عىل الصاري ليس فقط من أجل النقاء الداخيل ،بل
أيضا من أجل مقابل نقدي خيايل يدفع فيام بعد عندما تنقطع كل احلبال .لقد صور

((( صفاقة يف احلديث عن اهلل تنم عن كامل اجلهل به ،ولو نظر هذا الفيلسوف حوله ألدرك آالء الرب ولتحدث عنه
بصورة تليق تقديرا وإجالال ،لكن تعاسة فكره قادته إىل هذا اهلذيان القلبي والعقيل ،ففراغ القلب وسقمه ظاهران
هنا يف جتاوزات القول( .املرتجم).
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برتولت بريشت يف املشهد األخري من مرسحيته «ماهوجني”((( جمموعتني من الناس
كأهنام قلبان بروح واحدة  ،كانا حيمالن الفتتني إحدامها تقول« :من أجل توزيع
عادل للثروات فوق األرضية» واألخرى تقول« :من أجل توزيع عادل للثروات
األرضية» .ومن ثم جاء الشعار املستحق يف مبادئ منظمة العامل األممية االشرتاكية:
«لن ينقذ البرش كائن علوي وال إله وال قيرص وال قائد» .وواضحة متاما تلك التتمة
التي جاءت كملخص يف «الناي السحري» ،والتي تبدو بصفة عامة أكثر انحيازا إىل
اخلرافة وإىل املستفيدين من هذه اخلرافة حيث تقول« :أشعة الشمس تطرد ظلمة
الليل ،وتبدد القوة التي استلبها أهل النفاق ».غري أن التنوير البورجوازي يف مرحلة
ازدهاره قام بدوره عىل الوجه املطلوب بحيث مل تعد العقيدة القديمة – خاصة
عىل صعيد القول – قادرة عىل الكذب بالطريقة السابقة ،طريقة نسج األساطري
لدرجة يشيب هلا الولدان وتقديمها للناس فوق املوائد .هبذه الطريقة جاء املرشوع
املاركيس املرتكز عىل التحليل ،وظهر االرتياب الكامل يف اإليامن ،ارتياب مل يعد
يسمح بالضبابية التي كان يمر عربها الرب املعبود إىل الناس حتى ذلك الوقت .كان
البد للتنوير أن يكتمل يف مواجهة الدين ،ليس فقط يف مواجهة اخلرافة املشذبة يف
داخله ،بل باملعنى املاركيس البسيط – يف مواجهة األنبياء الراعدين ،ويف مواجهة ما
كان يسمى «جتارب الزهد األخروي» التي مل ترق يوما املفكر كاوتسكي((( بالطريقة
((( مرسحية «صعود وهبوط مدينة ماهوجني» للكاتب املرسحي الشهري برتولت برشت رائد اإلبداع املاركيس يف
أملانيا ،ألفها عام 1929م وعرضت ألول مرة يف العام التايل( .املرتجم).
((( كارل كاوتسكي (1938-1854م) مفكر اشرتاكي تشيكي أملاين (أي ولد يف األقلية األملانية يف تشيكيا وحتديدا
هنا يف براج) وانضم إىل احلزب االشرتاكي الديمقراطي يف النمسا عام 1875م ،ويعترب من أبرز منظري املاركسية
بعد فريدريش إنجلز ،انتقل إىل احلياة يف املهجر بلندن بني عامي  1881و1890م حيث صار مقربا من إنجلز وأسس
صحيفة «الزمن اجلديد» وهي األداة التنظريية للحزب االشرتاكي الديمقراطي يف أملانيا يف ذلك الوقت ،وكانت
تصدر شهريا يف البداية ثم صارت أسبوعية بعد ذلك .وصاغ مع برينشتاين برنامج احلزب االشرتاكي الديمقراطي
األملاين عام 1891م الذي عرف بربنامج إيرفورت ،كام ساهم بقوة يف تطبيق الفكر املاركيس داخل احلزب االشرتاكي
الديمقراطي األملاين .قاوم كاوتسكي الفكر اإلصالحي لبرينشتاين كام قاوم الراديكالية الثورية لروزا لوكسمبورج
ورفض فيام بعد أيضا املنهج البلشفي يف االحتاد السوفيتي وكان يرى النمط اجلمهوري الديمقراطي إطارا لتحقيق
االشرتاكية .هامجه الزعيم السوفيتي فالديمري لينني يف كتيب خاص بعنوان «الثورة الربوليتارية واملرتد كاوتسكي»
وذلك بسبب انتقاداته الالذعة للدكتاتورية البلشفية والطبيعة القمعية للدولة السوفيتية( .أنظر موسوعة بروكهاوس
حتت اسم كاوتسكي ،أما مونترس فستأيت ترمجة موجزة له يف احلوايش التالية – املرتجم).
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التي وصفها له توماس مونترس .كان البد من حتطيم كل ذلك بام حيمله من أرهاق
وأوهاق تدمريا واعيا وراديكاليا ما أمكن ،أي تدمري جذوره االقتصادية األصيلة
وأفكاره املتطرفة التي يستغلها السادة أيام استغالل .لقد دمرت املاركسية رغبة
هؤالء يف الصيد يف املاء العكر عرب وعودهم بالنعيم اآلخر تدمريا داخليا؛ فيقول
إنجلز إن املادية هي تفسري العامل من داخل ذاته ،وكل زعم بوجود سامء من فوقه
هبا إله سيد ،هذا الزعم ينبغي من وجهة نظر العلوم الطبيعية بل ومن وجهة النقد
التارخيي أيضا أن يوضع عىل رف «التاريخ القديم» للبرشية((( ،وهو تاريخ استمر
إىل اليوم يقدس عالقة السيد والعبد التي تعطي الرشعية للتبعية االجتامعية عىل هذه
األرض .وهكذا صار التدمري هو الشعار األخري الذي رفع ضد كل لون من ألوان
التبعية ،وضد ذلك الوهم الذي تستغل التبعية لتكريسه :أعني الثيوقراطية (من
أعىل مستوياهتا ألدناها) .وهبذا بدا للكثريين أن دور مجيع الديانات وموضوعاهتا
قد أهنكت واستنفدت متاما ،فلم تعد تتضمن لون التحريم األمحر وبدا ما فوق
البنفسجي (وكل لون يف احلقيقة كذلك) بالنسبة لألمحر أمرا بالغ السوء .وهكذا
أغلقت الدائرة ،ومل يعد هناك عالقة األب – وأنا ،بل سادت اجلمهورية يف األرض
ويف الكون كله ،وصار أعظم كائن بالنسبة لإلنسان هو اإلنسان ذاته – وصار كل
ماهو ديني يف هذا السياق عىل عكس ذلك متاما بالنسبة له .وليس هناك بقية ختتلف
عن ذلك يف أي دين كان إال عند النازلني عن عروش السحر بصورة أشد سوءا أو

((( قاهلا إنجلز من قبل ويقوهلا أتباعه املغرورون اليوم  ،الفارق أن أنجلز مل ينهزم يف زمنه فكرا ،ولكن أتباعه عاشوا
اهلزيمة الفكرية والسياسية واالقتصادية خاصة يف غري املأسوف عليه «االحتاد السوفيتي السابق» ولئن كان هناك مربر
إلنجلز ولبلوخ ومن عاشوا قبل هذا الوقت يف خوض التجربة اجلديدة ،فام هو مربر املالحدة اليوم يف تكرار جتارب
الفشل والظلمة ودمار األعامر واألمم؟ من حق هؤالء أن يعيشوا جتارهبم البائسة عىل كل حال ،رشط أن ال يفرضوها
عىل مجوع الشعوب التي تبغض جتارهبم( .املرتجم).
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عند املنافقني من أهل احلكم ،وهبذا تكون حقيقتهم معادال للسقوط الكامل.

(((

والعجيب اآلن أن األمر مل يطرح جانبا مجلة وتفصيال ،ومل يبق الطفل يف اإلنسان
وحده راغبا يف اللعب ،بل ختطى األمر ذلك إىل الرجل الناضج فيه .فهذا بريشت
ذاته عىل رغم كراهيته لضبابية القساوسة إىل حد الغثيان ،جييب عىل سؤال عن
أحب مطالعاته بالقول« :ستضحكون من إجابتي :إنه الكتاب املقدس» .جاءت
هذه اإلجابة غري مبالية ومفاجئة ،لكنها لن تكون مفاجئة إال لذلك النوع من
املثقفني الذين لن يصريوا مثقفني أبدا ،والذين خيلطون التنوير بالتنويم .فهذا الذي
قاله بريشت وما جاء عن فتاة يوحنا وجوقة الوادي الذي يعج بالشكوى ال حيمل
بالتأكيد املعاين التي يريد الكتاب املقدس أن ينقلها إلينا والتي تدعو للدعة وتنقل
إىل مسامع الشعب  -ذلك احلمل الوديع الكبري -أغاين املهد لينام .إن ما يقصده
بريشت ليس هو عىل اإلطالق تلك احلكايات األسطورية التي ال ختتلف يف كثري
عن قصص طائر اللقلق الذي يأيت باألطفال الصغار أو باملن الذي ينزل من السامء
طعاما ،أو اخلرافات التي ترتبط بقصة يوم البعث حني حتكى عىل مسامع احلارضين
(بام يف ذلك قصة القرب اخلايل) كأهنا حقائق وضعية ماثلة ،بدال من أن تكون رسا حاملا
غامضا يتسم بالنقاء ويتجىل بذاته وبدال من أن تكون امتدادا نابعا من ذواتنا نحن
((( لسنا يف حاجة هنا إىل التنبيه عىل العالقة املتأزمة البائسة بني الدين بمفهومه األورويب وطبقة املفكرين والفالسفة
الذين نشاوا يف ظل تصوراته ثم انقلبوا عليها بعض نضجهم الفكري .وهي تصورات مل تقنعهم بسمتها وال حمتواها
وال رسمها ملا راج باسمها من خرافات وتشوهات عقلية ومنطقية بلغت عنان السامء ،والفرق هائل بني تصور ديني
يرسم احلياة خرافة واآلخرة كذلك وبني تصور ديني يربط كل قول وعمل بالتدبر السديد والسببية الصارمة والعلم
املمنهج ،وهذا ما ندين به هلل تعاىل يف رؤيتنا الدينية اإلسالمية التي ال تنبو عن اخلرافة فحسب ،بل تتحداها وتضحدها
ليكون الدين كله هلل .فتصورات اخلرافة الدينية ال تربر نبذ اإلله ،وإنام تكون مدعاة لتفكري أعمق وتدبر أكرب ،ألن
نبذ اإلله ال حيل مشكلة اليقني فيام يصح منطقا ،بل يفتح الباب واسعا حلرية من نوع جديد يسيطر عليها ما ال يصح
يف العقل وال يف الشعور :ملاذا خلقنا ومن خلقنا وإىل أين مصرينا؟ ،وهي أسئلة كثريا ما سيطرحها بلوخ هنا يف هذا
الكتاب ،لكنه حييد دائام عن اإلجابة الصحيحة ،ويعزي األمر إىل الطبيعة والصدفة دون أن يرشح لنا كيف حدث
هذا .فهل خلق العامل ذاته ،هذا غري ممكن .أم خلقه العبث ،وكيف؟ وكيف خيلق العبث والفوىض عاملا هبذا اإلتقان
والدقة؟ فإذا كان العبث ليس باديا يف منظومة اخللق ،بل هي زاخرة باإلتقان والنظام ،والداللة عىل القدرة احلكيمة
اهلائلة فكيف يسود العبث خلق اإلنسان وكيف تكون الصدفة مصدره وسبب نشأته مع كل ما وصل اإلنسان إليه من
علم وفكر؟ فمن جعل اإلنسان هكذا مميزا بالعلم دون غريه من الكائنات املرئية؟ إن نبذ اإلله ال حيل حرية احلائرين
وإنام يرصخ بالدعوة إىل توجيه بوصلة العقل واملنطق ومنهاج العلم وجهة أخرى ال هي باخلرافة وال هي باإلحلاد،
إنام هي بإسالم الوجه للعزيز الوهاب(.املرتجم) .
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عن ابن اإلنسان :ونحن مل نصب بالتشوش بعد لنصدق تلك احلكايات .كل ذلك
بال ترفع من أعىل ألدنى ،بال تسام ليس له ما يربره عىل كل حال برغم كل مشاهد
الصلب يف العامل – إال أن يكون ذلك املربر قصة البعث التي أدرك الناس أهنا ال
وجود هلا يف احلقيقة ،بل هي صورة منعكسة كخيال الرائي .إن زيوس الذي علق
بروميثيوس يوما يف الصخرة ظهر أيضا ذات يوم كاإلله ،وكان يف علو اإلله  ...ذلك
اإلله الذي يصلب اآلخرين ،ويعاقب عىل طريقة الفريسيني املتشددين ،وحتى جمال
الرمحة العلوية تقابل هنا «وبصورة وثنية» ما يبدو أنه الفارق بني الكتاب املقدس
وبني عبادة األوثان ،أال وهو رفض العتو الفرعوين استنادا إىل الرؤية املسيحية.
وعىل كل حال فإن نص الكتاب املقدس الذي اختاره الكهنوت الكنيس وورد
إلينا هبذه الشاكلة واستخدمه القساوسة عىل مر السنني حيوي الكثري من الشبه بني
الدين الذي يدعو له وبني دين الوثنيني ،أو عىل األقل يتقاطع معه يف الكثري ،وما نشأ
هذا إال نتيجة لوضع خدمة الرب باملفهوم املسيحي يف مواجهة تذمر أبناء إرسائيل
احلقيقيني .ولننظر فقط إىل الضحايا الكثريين الذين أوردهم الكتاب املقدس
وصورهم متسولني زاحفني عىل بطوهنم أمام القوي العايت الذي حيكم وحده باحلق
اإلهلي – تارة بالتعدد وتارة بالتوحيد .ولننظر إىل املذبح يف صحن الكنيسة وقد نثر
الدم فوقه ورسمت احليوانات عليه والذي كان من قبل رمزا للتوحش يف الدنيا ثم
صار رمزا للمديح األعىل هناك يف اآلخرة ،ثم يؤخذ كل هذا من حيث املبدأ بتسليم
أكرب بكثري مما تتقبله به معظم احلضارات الوثنية (((.ومع هذا ،ورغم هذا ،بل وهلذا
حتديدا تضمن الكتاب املقدس أشد ثورة عىل العلية املتحصنني برب الكهنوت كام
((( معظم ما يؤخذ عىل تلك الديانات نابع من تصورات خارجة عن الدين والعقل معا  ،وهي اعتقادات ما أنزل
اهلل هبا من سلطان ،غمرها التزييف والتحريف وهو منطلق اخلرافة فيها فال تتفق مع العقل بحال ،ما أدى إىل ثورة
املنطق عليها قديام وحديثا لكن املنتقدين جاوزوا احلدود وقاسوا مجيع الديانات عىل ذلك الزيف وزعموا أهنا مجيعا
خرافة ليحل حملها اإلحلاد والزيغ يف تعمية فاجرة عىل حقائق راسخة عن التناسق املعجز بني العقل والقلب ،حقا إهنم
صنعوا اخلرافة ونسجوا توابعها فضلوا وأضلوا :هؤالء هم الذين «يكتبون الكتاب بأيدهيم ثم يقولون هذا من عند
اهلل ليشرتوا به ثمنا قليال» (البقرة  )79وبدال من تصحيح املسار يلجأ الفارغون إىل سده وإغالقه فيضيع عىل البرشية
خري أي خري .وبئس االختيار ما انتهجوا ،إن اإلحلاد خرافة ال تقل عن غريها من اخلرافات يف جمافاة العقل ومصادمة
املنطق ،لكن أصحابه ظنوا أهنم جاؤوا بام مل يأت به األوائل ،وال شك أن تكرارهم خلرافات اإلحلاد القديمة رضب
من العبث واإلجرام يف حق البرشية( .املرتجم).
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تضمن وحده الدعوة للتمرد ضدها حني دعا باحلرب عىل القصور ودعا بالسالم
لألكواخ ،وعندما ثار أيضا عىل تقديم الزينة ملذابح الكهنوت بينام الفقري يعاين
سغب اجلوع .هكذا قال ذلك النبي السابق ،عاموس ،وهو يتحدث أيضا عن نفسه
(((
(أنظر سفر عاموس ،اإلصحاح اخلامس 23 ،21 :واإلصحاح الثامن)6 ،4 :
حيث جاء فيه« :بغضت  ،كرهت أعيادكم  ،ولست ألتذ باعتكافاتكم .إين إذا قدمتم
يل حمرقاتكم وتقدماتكم ال أرتيض ،وذبائح السالمة من مسمناتكم ال ألتفت إليها.
أبعد عني ضجة أغانيك ،ونغمة ربابك (مزمورك) ال أسمع  ...اسمعوا هذا أهيا
املتهمون املساكني لكي تبيدوا بائيس األرض قائلني« :متى يميض رأس الشهر لنبيع
قمحا ،والسبت لنعرض حنطة؟ لنصغر اإليفة ،ونكرب الشاقل ،ونعوج موازين
الغش .لنشرتي الضعفاء بفضة ،والبائس بنعلني ،ونبيع نفاية القمح» .وباختصار
 ،فهذا «أيضا» مما تضمنه الكتاب املقدس .ماذا عساه كان سيبدو لو صيغ يف زمن
ثورة الفالحني يف إيطاليا أو إنجلرتا أو فرنسا أو حتى يف أملانيا ،بل يف زمن ثورة أهل
هضبة السيفني يف فرنسا التي قامت قبل الثورة الفرنسية بام يناهز تسعني عاما .إن
توماس مونترس((( ما كان له أن يتمكن من تصوير زيوس وجوبيرت ومردوخ وبتاح
أو أي عفريت إهلي آخر بتلك الصورة التي صور هبا اخلروج من مرص أو صور هبا
((( مجيع االقتباسات هنا مأخوذة من النسخة اإللكرتونية للكتاب املقدس للرتمجة املنشورة عىل املوقع التايل :كنيسة
األنبا تكال هيامنوت – اإلسكندرية – مرص http://St-Takla.org
((( توماس مونترس رجل دين إنجييل (بروتستانتي) وقائد يف حرب الفالحني يف أملانيا تقول بعض املصادر إنه ولد
عام 1486م وتقول أخرى إنه ولد يف 1489م ،لكن املؤكد أنه أعدم عام 1525م يف مدينة موهلاوزن بوالية ترينجن
األملانية .درس يف اليبتسيج وفرانكفورت الواقعة عىل هنر األودر رشق أملانيا وانضم إىل صف لوثر وإصالحاته عام
1519م وأرسله لوثر داعية من قبله إىل مدينة تسفيكاو عام  ،1520حيث تعرف يف هذه املدينة عىل جمموعة أسمت
نفسها أنبياء تسفيكاو وأنشأ منهجا الهوتيا يقوم عىل صوفية املشاركة آلالم يسوع .وبالتدريج راحت تصوراته
الراديكالية عن تغيري املجتمع تتطور إىل منهج مناقض خلط لوثر ،وتم تعقبه فلجأ إىل الفرار من تسفيكاو إىل مقاطعة
بوهيميا حيث أصدر ما أطلق عليه «بيان براج» يف ترشين ثان/نوفمرب 1521م الذي تضمن ألول مرة أسس منهجه
الالهويت الذي يقوم عىل تصور التأثري املبارش لكلمة الرب عرب الروح القدس وإمكانية التحقيق العميل لإلنجيل يف
صورة مملكة دينية عىل األرض .وبدأ عام 1524م يف مجع املواطنني والفالحني وعامل املناجم من مدينة ألتشتيت
حوله لتكوين «رابطة اإلرادة اإلهلية املخلصة» وفقا لروح املسيحية األوىل وسمي أيضا «احتاد ألتشتيت» ملناهضة
املالحدة .وانبتت صلته بلوثر بعد كتاب «تعرية تامة» .وتواصل مونترس عامي  1525 /24مع الفالحني الثائرين يف
ترينجن وصار قائدا يف احلرب التي أشعلوها  ،وبعد اهلزيمة النكراء التي مني هبا يف فرانكنهاوزن ألقي القبض عليه
وتعرض للتعذيب قبل أن يتم إعدامه بقطع رقبته( .بترصف :موسوعة بروكهاوس  – 2003املرتجم).
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يسوع الذي مل يكن مطلقا هبذه الرقة .أما لوثر فقد وصف باعتباره مرمما للخلل
السفر األخري من الكتاب املقدس «رؤيا يوحنا الالهويت» عن حق بأنه «زكائب من
أخالط األضاليل»  ،إنه أبعد ما يكون عن «تصوير الرب موسوما بالرمحة» ،فرسم
لنا صورة «األمل  ،واملعاناة  ،والصليب  ،ثم الصليب»  ،وكأنه نصيب املسيحيني
وقدرهم ،إال أنه أتى أيضا بشجعان من أهل القداسة ،ليضع عىل رؤوسهم التاج
الساموي ،وكأنه تاج ظهر فجأة ومل يتنبأ به أحد ،وليس جمرد صدى لصورة الكرباء
يف الدنيا وضامنة لسلطاهنم األقل «استحقاقا» .رغم ذلك مل تنضب طاقة الكتاب
املقدس ،أجل :فاإلحلاد ال يؤثر شيئا عىل ما ال سبيل إلرهاقه ،بل األمر عىل عكس
ذلك .ولنتساءل عام إذا مل يكن هذا مدعاة لسعادة الذين ال يتمسكون إال باجلانب
املنهك من الكتاب املقدس .إنه مكسب لكل فرعون يف األرض ،ذلك الذي جاء
الكتاب املقدس ليعارضه أيام معارضة «دون زهور من خيال تصطف داخل العقد».
إن كل حماولة كسولة للتوليف بني اجلانبني تبقى بعيدة املنال ،أما حماولة شغل املناطق
اخلاصة بكل منهام ثانية يف سبيل «احلق يف احلرية» فإهنا تناسب الفعل التنويري الثاين
متاما ،وهو فعل يف أعىل درجات احلساسية يف مواجهته للخيال ،إال أنه يتامهى بنفس
الدرجة مع التدمري ،ويتامهى مع فعل التسامي ،أعني فعل التسامي بال تسام أو
تعال فوق ذلك الفعل .نحن بإزاء حركة غري إيامنية بعيدة عن السطحية متكنت من
قراءة الكتاب املقدس وسوف تقرأه ،فهي حركة هرطقة سفلية مناقضة للكتاب
املقدس ،وستفيد هذه املواجهة كال اجلانبني ،اجلانب الذي يتبنى الكتاب املقدس
بفهم سطحي وجانب اإلحلاد واهلرطقة .فاجلانب األول ،وهو سطحية التعامل
(((
مع الكتاب املقدس ،سيستفيد التعمق يف الرؤية ،وهبذه املناسبة فإن إسحق بابل
يرى أن «السطحية هي الثورة املضادة» ،وأما اجلانب الثاين فيستفيد الفهم اإلحلادي
((( إسحق إمانويلوفيتش بابل كاتب وصحفي رويس ولد يف 1894م وتويف يف 1940م ،كان أهم أعامله جمموعة
قصصية بعنوان «جيش الفرسان» وصدر عام 1926م .بعد النجاحات األوىل يف االحتاد السوفيتي الشاب ،كان
بابل أحد ضحايا عمليات التطهري التي قام هبا ستالني حيث أعدمه يف 1940م ،لكنه نال رد االعتبار عام 1954م.
(املرتجم).
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الطوباوي املامثل لفعل بروميثيوس القوي((( يف مسألة صريورة اإلنسان .ويبدو لنا
اآلن أكثر من أي وقت مىض أنه من دون مثل هذه املواجهة فإن برج بابل احلقيقي
اجلميل سينهار تارة باسم الرببرية ،وتارة باسم العدمية .وهذا شأن بعيد التحقق
حتى وإن مل يكن اخلري قريبا كل القرب أو مل يكن اخلري هدفا قريبا ألحد الطرفني،
بل حتى وإن مل يكن اهلدف األسمى للخري مدرجا يف التجربة :أعني ذلك التساؤل
عن مصدر ومورد ما نعنيه ،وهو املطلق الذي ما يزال يف دائرة التأرجح.
من الرضوري هنا أال نسمح ألحد بالوصاية علينا يف هذا املجال بالذات،
ألن ما ينبني عليه أعمق مما يقال ،وليس من السهولة وال بمنأى عن اخلطر
إمهاله والتغايض عنه .فمحاولة التعايل عىل اآلخر هنا بغري مباالة ،وبغري إدراك
للعواقب لن تفيد إال أعداء الثقافة وأولئك املتآمرين الذين حيسنون االختباء دائام
حني يلزم وجودهم ،أي عندما يوصف كل يشء وأي يشء يف املجال الديني
الشائك بأنه خرافة ،بل وبصفة خاصة عندما يتحدث الكتاب املقدس «ذاته» عن
اإلنسان بسمو ورفعة .وعىل هذا احلال تنطبق مقولة «الفكر جتاوز» التي ال يمكن
إطالقها من منطلق الدعة والتملك .بل وال يمكن إطالقها باألوىل من جانب
أدعياء التنوير(ولفظ أدعياء التنوير ابتكره ليسنج يف األصل) الذين يتسم منهجهم
بالسطحية يقينا بدال من أن يكونوا أنصارا للتنوير احلقيقي الذي يشع ضياؤه.
وكان ليسنج عىل كل حال جمدفا ،إذ مل يكن يعني بداهة أن الكون ليس به إال بعدان
فقط ،وال أن جيعل األماين مثل الفكر والذكاء .وهذا ما تنطبق عليه مقولة « :إن
أفضل ما يف الدين أنه يستدعي خلق اهلراطقة» ،وهو موقف ال يمس غري املبالني
الذين خيلطون مجيعا بني الكوع والبوع .من هنا ،وبسبب التذمر املعروف من جانب
بني إرسائيل والذين يفضلون غالبا إغفال ذكره ،فإن من األمهية القصوى أن نقرأ
الكتاب املقدس عىل خلفية تاريخ اهلرطقة التي ما تزال تؤيت فعلها – قراءة حتليلية
بل من منظور التحري الرشطي ،وهو ما سنقوم به ضمن فصول هذا العمل .فهل
((( بروميثيوس كام تقول األسطورة القديمة هو سارق النار من السامء ومعلم الناس استخدامها( .املرتجم).
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تأخذنا هذه القراءة إىل عكس ما يف الكتاب املقدس من كل هذا التزلف واليقني
يف السادة وميثولوجيا التبعية  -إىل ذلك الكنز املخبوء يف هذا الكتاب ،الكنز الذي
مل يأكله الصدأ ومل تأكله العثة ،ومل يقض عليه ضوء ليسنج يف زمن التنوير ،بل وال
الشعار القائل :إما قيرص وإما يسوع .ويف هذه النقطة يصبح مبدأ سفر اخلروج
يف كل بلد للعبودية ذا صدى إجيايب ،ذلك املبدأ الذي يقول« :حيث يكون األمل
يكون الدين» ،بينام ال يصح املبدأ املعاكس« :حيث يكون الدين يكون األمل» إذا
اعتربنا الدين فرضا من السامء ومن علية القوم .بل إن األمل البرشي الذي يرتبط
بالتجديد لألفضل هو بالذات الذي ينبثق عنه أقوى نقد للدين كرابط قمعي
رجعي يربطنا بام سلف ،إنه انتقاد ملا تم تقنينه سلفا هناك يف العال ،وهذا خيتلف
عن احلدس والتوقع املبدع يف ذاته والذي يتسم بعدم الرضا عن احلال ،أي العمل
من أجل التسامي ،ال الشعور بالتسامي .إن هناك قدرا كافيا من اجلمود والثبات
يف ذلك االجتاه الديني الذي الزمه الفشل والذي ال يمكن أن يكون متخليا
زاهدا ،إنه مجود راسخ أشد من رسوخ السادة الذين صورهم الكتاب املقدس
أيضا جامدين ،مثل زيوس ،جوبيرت ،مردوخ  ،بتاح ،مولوخ ...كام أن الكتاب
املقدس حيوي أيضا النقيض لذلك – وهو ما يعتربه من استمرأوا العمل الالهويت
مفاجأة ومدعاة غضب ،بل ومحاقة – إنه نقيض يتسم بالتزلف والتحرك الدائم،
نجد ذلك يف الكتاب املقدس الذي حيكي تارخيا يمثل يف كثري من جوهره سباحة
ضد التيار .وهكذا يثبت الكتاب املقدس ذاته يف هناية املطاف وجود جانب جديد
فيه ،وخاصة يف حديثه عن ابن اإلنسان الذي وضع قواه التبشريية يف خدمة من
تسمى بالربوبية ،إنه جانب اهلرطقة بأشد معانيها .بل باملعنى الذي يدفعنا للقول:
وحده اإلحلادي يمكن أن يكون خري مسيحي ،وبالتأكيد أيضا ،يمكن القول:
وحده املسيحي يمكن أن يكون خري إحلادي ،فكيف يتأتى أن يسمي ابن اإلنسان
نفسه بعد ذلك ندا للرب .وجاءت التسمية الرومانية فيام بعد دقيقة متاما يف وصف
اهلراطقة كام كانت دقيقة يف وصف الصليب الروماين ،حيث أطلق عليهم «آ -تيو»
– أي غري اإلهليني /الذين بال إله ،/وهو الوصف الذي كان يطلق عىل الشهداء
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املسيحيني يف بالط نريون يف مبدأ األمر .وهذه املشكلة يمكن فهمها من أعامقها،
أعني من قبل املسيحيني الذين شبعوا من األساطري الثيوقراطية ،أي الذين جاعوا
بصورة أخرى ألن األساطري ال تشبع .كام يفهمها من جذورها أيضا امللحدون
الذين مل يشبعوا بال ريب من سطحية الرفض ،رفض كل ما وعدت به كنوز الدولة
أن تقدمه إىل الرب ،وبعد أن بدأ خواء العدمية املطلق عقب مرحلة من التنوير
كان شعارها الرفض .نحن بإزاء فقدان لنار بروميثيوس يف األسئلة املطروحة
عن املقصد والعلة واملطلق واألخروي واملغزى  ...قياسا عىل ضعف كاهل
العامل البرشي وشعوره بالربودة ،بل والعامل فوق البرشي أيضا .إن الكتاب عىل
العكس من ذلك يزخر «هبز أركان عامل املوت هذا”؛ جاء ذلك بالطبع يف السياق
األسطوري الذي يعج فيام بعد بثورات مقموعة أو زائفة ،وقع عىل إشعاهلا البرش
من أجل قيمة اإلنسان وصريورة اإلنسان – ثورات تعارض الفرعون وترفض
اخلنوع للبرش ،تلك التصورات التي وصفها إرمياء يف مراثيه بال مواربة بأهنا «عدو
لنا» والتي جعلت إشعياء يدعو لتنشأ «سامء جديدة ،وأرض جديدة ،حتى ال
تكون هناك فرصة لتذكر السابقني» .أوليس هذا هو النداء الذي ارتبط يف البدء
بمسألة احلية ،نداء ال يمكن إمخاده مهام حاول أصحاب الدين الرسمي إنكاره
وحتويله عن معناه ،ذلك النداء الذي صنع تاريخ البرشية حيث دعا إىل «اخلروج
من جنة ال يسكنها غري احليوان»؟ أليس لرب «عشبة الشوك» الذي وصف فيام
بعد فعل مضارع؟ ،أم أنه سيبقى فقط عامل النجاة يف املستقبل؟  ،بمعنى «أكون
الذي أكون» – أليس ذلك حتطيام ملا يسمى التصور عن الرب ذاته؟ كفانا إذن تبعية
وإرادة أخروية مصحوبة باخلروج الالهويت وباململكة الطوباوية الفاضلة عىل ضفة
العامل اجلديد إىل تلك العبارة التي قاهلا أغسطني« :يف اليوم السابع تتحقق ذواتنا».
فاليوم السابع الذي مل يأت بعد  ...هو يف الواقع ذواتنا نحن ،يف داخل جمتمعنا،
متاما كام هو يف داخل الطبيعة التي حتيط بنا .إن التعويل عىل هذه النامذج الفلسفية
البعيدة ،واملدمرة ،حتى وإن كانت متر مرور الكرام ،يرجع إىل الزمن ويكمن يف
أعامق الزمن الذي نحياه .ومما يكتسب داللة هنا أن منطق هذا املظهر اخلاص
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الذي دام ثالثة آالف عام يتألق بدون اإلله متاما كام يتألق بالفلسفة الدينية .ولقد
متكن اخللود من االرتقاء داخل «فاوست» حتى دون خدمات املالئكة ،بل إنه كان
أفضل مما لو أسدوا إليه خدماهتم .والكتاب املقدس يصف ذلك بأنه كشف الغمة
عن وجوهنا بينام تصفه الفلسفة بتطابقنا مع هويتنا.
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 -1ال حراك

ثمة من يميش داخل نفسه ،ويظن أن هذا أمر جيعله أفضل حاال ،لكن أحدا مل
يالحظ ذلك ،رغم مكوثه يف هذا األمر مليا ،ثم ما يلبث أن يدور مرارا حول نفسه
ويظل يدور.

 - 2ضد الشوك

لن يشب املرء عن الطوق بالندم وحده ،خاصة إذا كان الضمري الذي يدق يف
داخله ما يزال خيبط يف قصوره ،وال يسلك إال وفقا ملا متليه العادات ،مع اختالف
بسيط .وسيأيت عندئذ الصوت قادما من خارج اإلنسان ،بل من فوقه ،ليقول له
ذلك «الذي يف العال» بطمأنينة غالبا ما تثري الريبة« :عليك أن ختضع» ،وهذا النداء
من أعىل نحو األسفل ،نحو األسفل كلية ،هو نداء باخلضوع التام للمطالب العلوية
الكثرية ويشبه متاما نداء آخر مغلفا بصورة حمكمة يبدو أمجل مظهرا لكنه هيدف متاما
إىل ما هيدف إليه السابق :يقول النداء املشابه بأن عىل اإلنسان أال يشتهي ملك أخيه
وأن اليهود أيضا عادوا برشا ثانية .ومثل هذا حيدث مرارا ،أو ربام ال حيدث – فكال
األمرين سواء – طاملا أن عالقة «أيب – أنا» يف اخلارج ال تؤثر يف الضمري شيئا خمتلفا،
طاملا أهنا ال ختاطب مكمن اخلضوع األول ،وهو الضمري ،بيشء خمتلف .والندم
كفاعل مؤثر ال يصح أن يكمن أثره يف جمرد تبديل الشائعة السائدة وتبديل السادة
الذين تدور حوهلم هذه الشائعة ،بل األفضل من ذلك بالنسبة للضمري احلق أن
يستمع إىل صوت أولئك الذين يعانون األمل املشرتك وال يستطيعون إزالته إال بإزالة
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الذين مل يعانوا األمل أبدا ،وإنام يعيشون عىل أمل اآلخرين .هذا هو يف املقام األول ما
يستدعي أن يكون املرء ناضجا ،وهو ال يتطلب فعل اخلضوع وإنام يتطلب فعل
الفهم .وربام صار من الصعوبة أن يعرب املرء عن نفسه بجالء أكثر من الصعوبة يف أن
جيد نفسه وقد حرفت أقواله .إال أنه قد يكون هناك نوع من الكالم عن طريق تقديم
زهرة ،وهذا كالم قد ال يقال طواعية ،وهو سهل الفهم ،إال أنه من الصعب اإلحاطة
به .لقد تقدم اجلندي الشجاع شفييك((( عرب كل العصور ،لكنه كان تقدما عجيبا
ودرسا للتعلم يف الوقت نفسه ،حيث مل خيل قدومه من نغامت الكتاب املقدس؛ فال
ينبغي أن يربط املرء فم الثور الذي يدور ليدرس احلصاد ،مهام كان ذلك مهام ملن
يقوده ظاهرا وباطنا ،خاصة عندما يتوقف الثور عن أن يكون ثورا.

 - 3نظرة عىل لغة العبيد

يتحدث اخلانع بام يريد املتعايل أن يسمع .وهذه لغة العبيد ،دودة متقوقعة ،وكلب
حيرك ذيله خنوعا ،كان هذا منذ األزل .بيد أن هذه الطريقة التي ال تعرب إال عن
خضوع ال خيفى يشء منها ،وليست هي التي متنح شكال للتفكري ،خاصة يف ذلك
النص السفيل الذي يتم البحث فيه ،وهو الكتاب املقدس .بل إن النوع اآلخر من
لغة العبيد هو الذي يمنح ذلك ،وهو نوع يمثل خطرا عىل السادة ولذلك يلبسونه
قناعا .وهذا النوع مل يتم من قبل بحثه عىل حدة من حيث شكله التارخيي مثال،
بالصورة الالئقة به؛ هذا عىل الرغم من أن ذلك كان يمكن أن يمثل جهدا رائعا يف
جمال نقد الكتاب املقدس أيضا .ألن هذا النوع من الكتابة ليس كالنصوص التي ال
يتم تعديلها أو توفيقها من أعىل إال يف مرحلة الحقة ،بل هي باألحرى ترتدي قناعها
من أسفل طواعية .وربام كان مصطلح «لغة العبيد» من أصل رويس ،ظهر يف القرن
((( بطل رواية بعنوان «مغامرات اجلندي الشجاع شفييك إبان احلرب العاملية» أبدعها الكاتب التشيكي هاشيك بني
عامي 1920م و1923م ومات قبل إمتامها  ،وأكملها بعده ك .فانيك بني عامي 1923م و 1924م( .انظر موسوعة
بروكهاوس( ).املرتجم).
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املايض((( ،ويقصد به فن الدعاية للتعمية عىل الرشطة السياسية (عليها فقط) .واألمر
يف حد ذاته أقدم تارخيا من ذلك بكثري كام هو متبادر ،بل هو أول صورة خاصة
من صور التشكيل والتمويه ،وهو يمتد منذ كتب «إيسوب» قصصه اخلرافية ((( إىل
أن كتب مونتسيكيو «خطابات فارسية» حيث ألبس فيها لويس اخلامس عرش ملك
فرنسا قناعا فارسيا .ولغة العبيد كانت أخريا حني صورت حياة القيرص الروماين
«كاليجوال» يف كتاب جعل كل قارئ له ينطق اسم هتلر بلسانه أو يطبع اسمه عليه.
هذه إذن لغة عبيد جيدة ،بل هي إن جاز القول لغة مصقولة ،ال تقف عند
حدود السامح للحرية باهلمس يف عامل مقهور ومفروض أيضا .وقد استدعت لغة
العبيد لونا خاصا من الكتابة ،لغة ال تشبه اهلجاء الرصيح ،وال التهكم املاكر كام
يف رواية «شفييك» وعرب مجيع العصور ،وال حتتاج إىل احليل البالغية التي حيملها
الكاتبون عىل األكتاف ،وال إىل اإلملام بأسلوب السخرية .أيكون هؤالء الناس
لقنوا شيئا من فصول الكتاب املقدس التي تثري غالبا التذمر خلف يد ممدودة
بالعون هذه املرة؟ فمثل هذا حيدث دائام ليس فقط يف املطالعات املسموح هبا ،وإنام
أيضا يف مواعظ قسيس الفقراء حني حيكي عن األرملة الفقرية التي ال متتلئ قنينة
زيتها أبدا ،أو حني نتذكر قساوسة بعل وقساوسة املامون الذين نرى أشباههم
بني واعظينا أو نظن أهنم منهم .أال يذهب ذلك السامع وقد انحنى منصتا لقصة
بلعام الذي بارك شعبا حيث كان ينبغي أن يلعنه ،أال يذهب كل مذهب فيام

((( املقصود هنا القرن التاسع عرش ،كام ال خيفى( .املرتجم).
((( اخلرافة أو القصة اخلرافية تعني يف األدبيات األوروبية قصة عىل لسان الطري واحليوان كام نراها يف كتاب كليلة
ودمنة( .املرتجم).
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يسمع من أخالط (أنظر سفر العدد ،اإلصحاح الثاين والعرشين)((( :كم تفضل
لغة العبيد استخدام تلك املتداخالت وتقلبها وتعيد توجيهها إىل أناس جدد،
لكي يتمردوا  -مغمورين بالربكة  -عىل السيد األريض .وكثريا ما يتحدث املرء
بالتشبيهات ويرضب ِ
احلمل وهو يقصد احلامر الذي حيمله ويمدح األمراء مربزا
مشانقهم دليال عىل مدحهم (((.إن فن اللعن من خالل منح الربكة مل يفهمه حتى
يف وقت متأخر الناظرون من اخلارج عندما ختىل السادة املسيطرون وقتئذ عن
الضغط والقهر ،حتى لقد صارت «رحالت جاليفر» التي تعج بالتمويه الساخر
فيام بعد كتابا لألطفال ال خطر منه ،وتم وضعه خارج املنافسة ،ولو لوقت ما :إن
العبيد يتبدلون.

((( جاء يف سفر العدد :وارحتل بنو إرسائيل ونزلوا يف عربات موآب من عرب أردن أرحيا .وملا رأى باالق بن صفور
مجيع ما فعل إرسائيل باألموريني ،فزع موآب من الشعب جدا ألنه كثري وضجر موآب من قبل بني إرسائيل .فقال
موآب لشيوخ مديان« :اآلن يلحس اجلمهور كل ما حولنا كام يلحس الثور خرضة احلقل» .وكان باالق بن صفور
ملكا ملوآب يف ذلك الزمان .فأرسل رسال إىل بلعام بن بعور إىل فتور التي عىل النهر يف أرض بني شعبه ليدعوه قائال:
«هوذا شعب خرج من مرص  .هوذا قد غيش وجه األرض ،وهو مقيم مقابيل  ،فاآلن تعال والعن يل هذا الشعب،
ألنه أعظم مني لعله يمكننا أن نكرسه فأطرده من األرض ألين عرفت أن الذي تباركه مبارك والذي تلعنه ملعون».
فانطلق شيوخ موآب وشيوخ مديان وحلوان العرافة يف أيدهيم وأتوا إىل بلعام وكلموه بكالم باالق .فقال هلم «بيتوا
هنا الليلة فأرد عليكم جوابا كام يكلمني الرب» .فمكث رؤساء موآب عند بلعام .فأتى اهلل إىل بلعام وقال« :من هم
هؤالء الرجال الذين عندك؟» فقال بلعام هلل« :باالق بن صفور ملك موآب قد أرسل إيل يقول :هو ذا الشعب اخلارج
من مرص قد غيش وجه األرض .تعال اآلن العن يل إياه لعيل أقدر أن أحاربه وأطرده» .فقال اهلل لبلعام« :ال تذهب
معهم  ،وال تلعن الشعب ألنه مبارك» .فقام بلعام صباحا وقال لرؤساء باالق« :انطلقوا إىل أرضكم ألن الرب أبى لن
يسمح يل بالذهاب معكم» فقام رؤساء موآب وأتوا إىل باالق وقالوا”:أبى بلعام أن يـأيت معنا» .سفر العدد اإلصحاح
 22من  1إىل ( .9املرتجم).
((( انتقد بلوخ لغة العبيد التي مالت حتت القهر إىل التلميح ال إىل الترصيح ومل تواجه الظلم بصورة واضحة ،وإهنا
ملفارقة عجيبة أن يستخدم هو ذاته لغة أقرب ما تكون إىل اللغة التي ينتقدها ،فمعانيه ليست واضحة ،وترميزاته
شديدة اإللغاز ،ولغته قمة يف الغموض وعدم اإلفصاح  ،فهي أقرب إىل أساليب األدباء من أساليب املفكرين ،بل
هي كثريا ما تفوق اللغة األدبية يف رمزية صورها وغموض معانيها ،وللمرء أن يعجب من مفكر يتعامل بكل هذا
التعتيم األسلويب والغموض التعبريي مع موضوعات يفرتض أن تكون تنويرية جلية الداللة ،ألهنا تتعرض لقضايا
حيتاج املجتمع إىل فهمها والتفاعل معها ،وليست أعامال إبداعية أدبية يستعذب عشاق األدب رمزيتها وبالغتها .لقد
حري بلوخ املتعاملني مع لغته  ،لكن فكره مع ذلك جدير بالتأمل واالعتبار( .املرتجم).
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 - 4شارب هندنبورج

الفقراء الذين ال يستطيعون بعد احلديث بصوت عال يتحدثون جانبا بمثل هذه
الطريقة ،أما األغنياء الذين ال يملكون شيئا وإنام يتصورون ذلك فمن الرضوري أن
يقولوا كل يشء بصوت عال ويزينوه أيام زينة .وهم يلمعون قوهلم بفرشاة أجنبية،
أو عىل األقل بفرشاة ال تنتمي إىل هاهنا ويعدلون هيئة كل يشء بني أيدهيم بصورة
خمتلفة متاما ويوسعون مداه وحيسنونه ،بل وإذا لزم األمر يزيفونه .ثمة مثال غبي عىل
ذلك لكنه معرب ،هو شارب هندنبورج((( ،فالطريقة التي أراد هندنبورج أن ينتفش
هبا شاربه مل تكن تناسب حجم الشعر يف شفته العليا ،ومن ثم أضاف هلا جزءا من
شعر حليته ثم سواها بالرتجيل نحو اخلارج ليوهم بعظمته .وهكذا نشأ بديل بطريقة
مل يكن املتغنون حول مهده ليصوروه يف أغانيهم ،وهو بديل ظاهري فحسب بدا
بالوسائل املستعارة أهبى.
ولكي نخرج اآلن نسق هندنبورج من النص بعد أن صبغ معاين الوطن بلون
أمحر خمتلف متاما نقول :إن البديل يلمع حيث يكون املهد قد أعد يف السابق خاليا من
اخليال ،ومن احللم وأصبح مصطنعا بال روح .أي حيث يكون مزودا حتى بتعاليم
التنوير وباملوقف األمني جتاه ما يأيت اتفاقا ويبدو باهتا ،بل (والسامح) األمني به.

((( باول فون بنكندورف فون هندنبورج أحد القادة التارخييني ألملانيا املعارصة ارتبط زمنه بتقلبات كبرية  .ولد
هندنبورج يف الثاين من ترشين أول/أكتوبر 1847م يف مدينة بوسن  Posenوهي بلدة تابعة لدوقية بوسن التي
تأسست عام 1815م عىل مناطق كانت يف األصل تابعة لبولندا واستولت عليها بروسيا بني عامي 1793م و
1807م وقد اسرتدهتا بولندا ثانية عام 1919م .كان والده أحد الضباط الربوسيني ومن مالك األرايض .شارك
هندنبورج كضابط شاب يف احلرب األملانية الفرنسية عامي 1871-1870م وصار قائد اجليش عام 1903م حتى
غادره عام 1911م .استدعي هندنبورج ثانية لقيادة اجليش مع اندالع احلرب العاملية األوىل 1914م وحقق خالهلا
إنجازات عسكرية كبرية خاصة ضد اجليش الرويس ،وبعد وفاة رئيس الرايخ فريدريش إيربت عام 1925م توىل
هندنبورج رئاسة الرايخ األملاين عقب فوزه يف انتخابات مبارشة ثم أعيد انتخابه رئيسا للرايخ ثانية عام 1932م،
وهو الذي عني أدولف هتلر مستشارا للرايخ يف 1933/1/30م ،مرسخا بذلك حكم النازي يف أملانيا ،وبعد وفاة
هندنبورج يف الثاين من آب /أغسطس 1934م ضم هتلر إىل منصبه كمستشار الرايخ رئاسة الرايخ أيضا وصار حاكام
مطلقا للبالد ،ليبدأ أسوأ العهود يف تاريخ أملانيا املعارصة ،واشتهر هندنبورج بشاربه املميز( .املرتجم)
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أما ما جيعل املفقود املرغوب يف تعويضه يستعيد جاذبيته حتى بني االشرتاكيني
الديمقراطيني بل وبني املسيحيني فليس إال االستعارة من روح الزمن وما يتضمنه
(((
ذلك الزمن مما يسميه الناس عرصيا .وال يندرج حتت هؤالء شخص مثل بولتامن
فقط يف مقامه بحي جودسبريج وما يلح به آخرون غريه باستمرار للتوافق مع
ما يسمى الوعي العرصي بحيث يؤخذ كام هو مثل العملة النقية وبحيث تنزع
األسطورة عن املفاهيم بأي ثمن إىل أن تبقى يف النهاية داخل اإلطار الوسطي .
أو أن يبقى ذلك الغموض «املالزم» ضوءا خافتا حيث ال يستطيع املرء أن يتعرف
بعد من هو النادل ومن هو عميل املطعم .بيد أن هناك أيضا الكثري من العرصية
املتسمة ببساطة أكرب وبعد أشد عن األصل :ومتتد هذه العرصية من حماولة استخدام
موسيقى اجلاز داخل الكنيسة إىل خمزون الصلوات والدعوات كشكل يمثل ظاهرها
لتعود ثانية إىل التغني بيسوع الصغري احلبيب الذي ال يعض أحدا وال يكلف أحدا
شيئا .ثم ينتهي هذا كله يف مجيع األحوال داخل أرض العرصية املجهولة تائها بني
اجلبهات دون أن يكون له قول أو أن تكون له جبهة .أي أن هنا أيضا استعارة ما ال
ينبت يف حقلك أنت لتوهم أنه نبتك أو تستعيض عنه به ،وال يأيت كل ذلك ملجرد
جذب السامعني إىل حصيلة صيد بطرس الرسول الزاخرة باألسامك .ولربام كانت
تلك االستعارة خمتلفة متاما ،أو ربام حدث ذلك بالفعل يف كل جمال ليس فيه فقط
أغنياء ال يملكون شيئا وإنام فيه أيضا حمرومون من املرياث متت خيانتهم أو التعمية
عىل حقهم يف أن يقرأوا من جديد سجلهم اخلاص القديم .ويمر ذلك غالبا عرب
الغليان األمحر الثائر الذي يقع خاصة يف املجاالت التي مل حيققوا فيها بعد انتصارا
أصيال ،إذن فانتظروا .هذا االنتظار الذي خلف وراءه بحق جوعا متعدد األصوات
((( كارل بولتامن هو عامل الهوت إنجييل (بروتستانتي) عاش بني عامي 1884م و 1976م وعمل أستاذا لالهوت
بجامعة ماربورج األملانية ،وتأثر كثريا بفلسفة هايدجر الوجودية وأسس مدرسة النقد التارخيي للكتاب املقدس،
حيث دعا إىل رضورة حترير رسالة العهد اجلديد (اإلنجيل) من فكرة الصلب وقيامة املسيح واألساطري التي أحاطت
هبا فيام أطلق عليه «نزع األسطورة» التي ارتبطت بالتفسري الوجودي للنص املقدس عند املسيحيني بحيث يكون
احلديث عن الرب ليس إال حديثا عن اإلنسان نفسه .ويشري الكاتب هنا إىل حي جوديسبريج الراقي بجوار مدينة
بون غرب أملانيا الذي كان يقيم فيه بولتامن فرتة من عمره( .املرتجم)
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يصحبه مع ذلك وضع نذر يسري من الطعام داخل الفم ويتم ذلك عىل األقل متوازيا
مع امللل االستهالكي الذي ال حيتاج لالستدعاء .هذا االنتظار ال يأيت فقط من
الداخل ،وإنام دائام وأبدا من األسفل أي من أولئك الذين يعانون العوز واالفتقار،
عىل األقل االفتقار إىل السؤال عن مغزى كل يشء وهو سؤال ال يطرح دائام إال يف
السياق الديني .وبدال من طرح هذا السؤال عن املغزى جانبا بكل ما له وما عليه
 ،خاصة بدون سهم وقوس حقيقي ،وبدال من رسم حراس املحالت القدماء عرب
وسائل التجميل ليصريوا «عرصيني» ينبغي إجراء املحاولة جمددا من أجل سامع
تلك «الليس بعد» بمفهوم الكتاب املقدس وهي ذاهتا ال تتوقف أبدا عن التكرار.
وهي تبني الفوارق ومتهد الطريق عرب األعشاب وما هبا من حدائق وال تسري بغري
شعلة ،ثم تدخل إىل الكتاب وال متر عىل اهلامش وإنام تقف إىل جوار أولئك الذين
مهشوا .وهنا ال يبعد الوثني كثريا فيام يبدو عن القادم من أعىل بل وال عن ما قد
يسمى صرب الصليب ،ذلك الصرب الذي التفت معانيه حتى التوت.

 - 5الكلمة املعرتضة

ما حيرم يطيب مذاقا .ويتأكد ذلك كلام قلت الثقة فيمن يوصدون األبواب
وحيرمون األشياء .وهو اختبار جلميع أولئك ،حتى وإن مل تنصحهم بذلك
قائمتهم السوداء .ويف حديثهم عن أنفسهم ينقلب األمر أيضا إىل العكس خاصة
حني يأيت ذلك الرتكيز الشديد عىل منجزات الذات من أولئك الذين يسميهم
الناس «علية القوم» (الذين يف العال) .ومن ثم يصري ما تم الرتكيز عىل االهتامم به
مثارا للريبة ،حيث مل يعد يبدو مدعاة حترر أو مواساة ،بل يستهلك ذاته عىل أقل
تقدير .فالكتاب((( بالطبع يبدو يف الغالب خادما ألفكار كل من السفلة والعلية
يف وقت واحد تقريبا .وما كان للكتاب أن حيتمل لو أنه نظر فقط إىل ما حيتاجه
فم الشعب .فنسبة كبرية من العلية ال تنتمي إىل الشعب وال إىل من زعموا أهنم
((( املقصود الكتاب املقدس وما يتصل به من أسفار( .املرتجم) .

39

يمثلونه ،وينطبق هذا عىل كل قريب منه ذي نصيحة قوية ،أو كلمة نافذة .وعىل
كل حال فالبد من وجود العوالق واألعشاب التي خيوض املرء فيها ،بل التي
يستطيع أن خيوض فيها ،بال هروب منها ،وإال ملا كان ممكنا عىل وجه الدقة اختاذ
الطريق الذي يلتزمه املرء التزاما.
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الباب الثاني
الغضب والحماقة
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 -6نبذ اخلنوع

ال يفضل أحد من تلقاء ذاته أن يعاين ،إال أن متثل املعاناة عنده غري حقيقتها ،أو
أن يشعر بالسعادة هبا يف خنوع .والبعض قد يستمتع بالرضبات ،بل يراها ال غنى
عنها حتى تتضخم روحه ،وعندئذ ال تأيت نظرة املعاناة منه متصاحلة فحسب ،بل
تكون ممتنة .وهذا الشكر خاصة يأيت متسلال يف جبن ليقول للزعيم هيا استعبدنا.
إن هذه الدعوة والطريقة التي تؤدى هبا صارت يف النهاية مثارا للريبة .وهي دعوة
تأيت أيضا يف جماالت أخرى ،ومن توافق معها دون زجمرة مل يسلك مسلك البرش،
بل يسلك مسلكا أقرب للكالب منه إىل برش ولدوا من جديد .ورضب شخص
يف وجهه بأثمن حذاء ال يعني التقليل من إهانته ،وبدال من أن يعلن صاحب هذه
الدعوى أن كرامته بذلك أهدرت يرى أن وضعه صار به أفضل ،بينام الفاضل
احلقيقي يرى ذلك غباء وتنطعا.

 -7من الزفرة إىل الزجمرة

كام أن املرء مل يعد يرى يف ما ذكر عمال ورعا عىل اإلطالق .فام يقال أنه هدية
العامل العلوي لنا ،هو أمر ال يستحق أن نركع له مطلقا .ومثل تلك املشاعر تعود إىل
بقايا العبودية القديمة .وهلذا السبب أيضا مل تعد احلاجة تعلمنا أن نصيل وندعو،
ألن الظاهر متاما أن القسم األكرب منها نشأ عن أمثالنا وتسبب فيه أمثالنا.
لقد صار عنوان من قاموا بذلك ومن تلقوه معروفا إىل حد ما خالل املايض
القريب ،ومن املمكن أن يرغب هؤالء يف التمويه ويف إخفاء أسامئهم بصورة
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جديدة ،إال أن مكاهنم معلوم وهو أريض متاما .إنه مكان مسكون بشدة باللحم
والدم املشهود أي أنه متاح أمامنا بال ريب إذا أراد املرء ذلك وهو ليس فوقنا مطلقا.
ومن الواضح متاما أن هذا احلال يمكن أن نمنعه نحن وحدنا وأن نتجاوزه أيضا.
إال أن قلة ما تزال تقف بصدق مشدودة القامة بانتباه حني حيدث أحيانا أمر
طيب ،قائلة «نمتن لعطاياك الكريمة»  ...من ذا الذي ما يزال اآلن يقول ذلك؟ وكأن
كائنات جمنحة جاءت من جنة عدن لتتغنى حول مهده هبذه الكلامت .إن الدجاجة
ال ترشب قطرة من ماء من دون أن تنظر إىل السامء  -وأيا كان عدد الدجاج البرشي
فإن أشعار املهد السخيفة مل تعد تعني له أمثولة ذات مغزى بعد .فربام ما يزال هناك
من يقدمون الشكر للمنقذ ،خاصة عندما تغيب عنهم اجلهة التي ينشدون عندها
املشورة ،أو حني تكون الرؤية معتمة .وبالنسبة لغالبية من يسريون هذا الطريق
فإن أصام كالذي يف العال هو والعدم سواء بسواء (((.فلم تعد رسل ا َمل ِلك تأيت عىل
صهوات اجلياد إال فيام ندر ،كام أن وجود امللوك عىل كل حال مل يعد مسألة معتادة.
هنالك حيث ال يكون التنوير كافيا تتوقف املشاعر القديمة أو ال ترد إال عىل الشفاه
فحسب .إن جتربة «أيب  -أنا» مل تعد موجودة ضمنيا ،كام أن نقلها إىل آفاق العال مل
يعد ممكنا كذلك .ففي معظم البلدان مل يعد هناك عرش وال ما ينبثق عن العرش
بالرضورة ليمأل االحتياج األريض والتفسري األريض بمكمالت فوق أرضية ،اللهم
إال إذا كان ممن يسد خلة كيفام اتفق كمن يكمل ميزان اللحم بقطع من العظم.
لقد استذل العبيد عىل يد الكنيسة بصفة خاصة لزمن طويل وبأعداد كبرية.
ويرى لوثر كام يرى بولس من قبله أن كل سلطة هي كام حتب أن تكون  -استمدادا
من الرب .ومعلوم أنه قد أطلق عىل ذلك أفيون الشعوب ،ولكن حتى بالنسبة
((( انظر هذا التجاوز الفج يف التعامل مع أسمى القيم التي يقدسها بقية البرش ،وهي بال ريب نتاج العالقة املتأزمة
زمنا طويال بني التصور الديني كام قدم هلؤالء املساكني يف الغرب وبني قياساهتم العقلية التي هزمت ذلك التصور
الديني الضحل الذي ال يقنع عاقال ،فنشأت عقيدة أقرب للفجور الفكري يف التعامل مع ما تصوره هلم تقاليدهم
السقيمة ربا ،سبحان اهلل عن ذلك ،وتبارك ربنا وتعاىل ،أكرم من أجاب املضطرين ال أصم وال أعمى ولكنه سميع
بصري قريب جميب ،يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور( .املرتجم).

44

http://www.al-maktabeh.com

لوعي الدوائر األفضل من الناس إذا ما مل يسريوا مع رياح املصلحة فإن ذلك يف
الواقع يمثل حقيقة ال نفاق فيها :هناية وهم .فهنا وهنا بالتحديد يبدو كل سحر
اقتنع الناس به أكثر إثارة للعجب عىل يد ممتهن ضحل مما يثريه السحر احلقيقي ذاته.
وهكذا يتالشى الزعيم ،ويقتلع الذي يف العال اقتالعا كامال بعد التقليم والتقطيع
االجتامعي والعلمي املتكرر عىل مدار عهود طويلة .وهكذا ال يصري الكرباء ،وال
يصري الرؤساء بالنسبة للقطاع األكرب من املوظفني الذين عاد إليهم رشدهم غري
كائنات أرضية فحسب ،وكفاهم ركوعا هلم .وهكذا يكون الوعي الذي أوشك
عىل التخلص من الوهم أكثر فائدة للحياة اليومية الرتيبة وأكثر فائدة أيضا للركام
األكثر سطحية فيها ،أما الضباب الذي انقشع فإنه سينسى طاملا كان ذلك رضورة.

 - 8الرفض وختليص املسحورين

تعاف غري كاف
احلرية هي خالص من عبء .وهي تسبب يف البداية فراغا ما ،وإن كان فراغا
نظيفا يفتح الباب إلخالص حقيقي ،غري أن املهم يف حالتنا اآلن أن نعرف إىل أين
يكون اخلالص وما دافعه؟ وال يقل أمهية يف حالتنا تلك أيضا أن نتدبر بعد أن يغلق
باب النفاق بصورة فعلية  -ما إذا كان فيام ختلصنا منه أيضا يشء أصيل .غري أننا
نترسع يف ذلك ونسلك غالبا سلوكا شديد السطحية ،كرجل ختلص من هذا الوهم
بدرجة بسيطة فعاد إليه نصف عقله وحسب ،أما النصف اآلخر الذي احتفظ به عىل
هذا احلال فربام ال يكون مما ينتمي ألفضل العقول حني نتصور أن أصل اإلنسان هو
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القرد ،هلذا خيلط ذلك العقل بني القديس فرانس واملنافق تارتوف((( (هذا لو سمع
أصال هبام) .وينجم عن ذلك انسحاب مطلق شديد املبارشة من الساحة دون أن
ختتمر درجاته فيخلف فراغا ليس قادرا عىل املدى البعيد أن يبقى الفراغ النقي الذي
أراده زمن التنوير حقا .بل يبقى نصف تنوير ال يمكنه االستمرار واالنتصار ،فهو
تنوير ختلص يف الواقع من النفاق الديني القديم إال أنه قادر عىل أن يظهر بصورة
أكثر غباء من غباء القساوسة فيأيت مذاقه بالتحديد ماسخا ،وكام يقال عن أن فساد
الكبار هو أشد أنواع الفساد فإن هذا التنوير الناقص ينجم عنه فيام بعد أيضا بديل
هائل اخلطر شديد اإلفزاع كام رأينا يف عقيدة «الدم واألرض» النازية.
من اليسري علينا أن نفرس ظهور العذراء لفتاة ريفية مشتتة ومعاقة((( إال أنه من
اليسري جدا أيضا ،بل ببساطة تصل إىل السطحية ،أن نؤكد عىل أن الرجل الذي

((( يقصد هنا «فرانس أسيزي» أو أسييس (نسبة إىل مدينة يف وسط إيطاليا) وهو قسيس كاثوليكي ولد يف 1181م أو
1182م يف تلك املدينة ومات بالقرب منها أيضا يف الثالث من ترشين أول  /أكتوبر من عام 1226م .وهو مؤسس
مجاعة الرهبان الفرنسيسكان (اإلخوة األقل شأنا) كام أطلق عليها.وقد طوبته الكنيسة الكاثوليكية ووسمته بلفظ
القداسة .سعى أسيزي لرتسم خطى املسيح عليه السالم وفقا لتصوراته أو كام وصف هو منهجه بأنه «احلياة وفق
اإلنجيل بغري زيادة أو تغيري» وحتتفي معظم الكنائس بذكراه يف الثالث أو الرابع من أكتوبر من كل عام ،ويرضب
به املثل يف الرؤية املسيحية يف االستقامة واإلخالص .أما تارتوف فهو بطل ملرسحية حتمل نفس العنوان للكاتب
الفرنيس الشهري موليري تتحدث عن رجل الدين الفاسد الذي يامرس حتت شعار الدين مجيع ألوان الفساد واجلشع
والقهر ملخالفيه يف العقيدة داخل مملكة النبالء واألرشاف .وقد استغل امللك الشاب لويس الرابع عرش هذه املرسحية
يف رصاعه مع رجال احلاشية القديمة حول بالط أمه «آنا» .وبعد أن ثبت لويس الرابع عرش أركان ملكه أجاز عرض
هذه املرسحية يف صيغتها الثالثة املنقحة عىل مسارح فرنسا ،وكانت هذه حلظة فارقة يف تاريخ املرسح الفرنيس خاصة
واألورويب عامة ،حيث كانت الكنيسة الكاثوليكية قد حظرهتا طيلة مخس سنوات كاملة( .املرتجم).
((( يشري املؤلف هنا إىل ما ورد يف اخليال الشعبي املسيحي عن قصة فتاة فرنسية معاقة بدنيا ونفسيا من قرية لورد كان
اسمها برناديت سوبريوس (1879-1844م) وسميت فيام بعد قديسة نيفريس النائمة ،تقول األسطورة إن العذراء
ظهرت هلا يف  11شباط/فرباير عام 1858م وكانت الفتاة يف عمر الرابعة عرشة ،وطلبت منها العذراء أن حترض إليها
عىل مدار مخسة عرش يوما  ،وكانت العذراء ترتدي ثوبا أبيض وعىل رأسها منديل أبيض غطى كتفيها وامتد حتى
قدميها وعىل وسطها زنار أزرق ويف يدهيا مسبحة بيضاء وزينت قدميها وردتان صفراوان .وعندما سألت برناديت
مريم :من أنت أيتها السيدة؟ أجابتها العذراء :أنا التي محلت من غري دنس .ويعتقد أصحاب هذه األسطورة أن ظهور
مريم وكلامهتا لربناديت سوبريوس جاءت لتؤكد عقيدة احلمل من غري دنس التي كان البابا بيوس التاسع أعلنها.
وصارت القرية الواقعة يف جنوب فرنسا مزارا يقصده املؤمنون واملرىض واملقعدون ليغتسلوا يف مياهها ذات التأثري
الشايف يف زعمهم( .املرتجم)
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كان عىل ظهر قمر «سبوتنك»((( مل ير أثرا من آثار الرب العزيز .وإزاء هذا املستوى
من االستدالل يمكن لصاحب الورع التقليدي أن يقول إنه كان يعرف من قبل
أن الرب ال يمكن رؤيته .فاألمر بإجياز هو أن التنوير الزائف الذي يامرس اليوم
يوافق نفاق اليوم أيضا ،فأحدمها يعرب عن انعدام الذوق واآلخر يعرب عن االبتذال
والتدين ،وكالمها يف غري نطاق موضوعهام .فالرفض بأي ثمن خاصة ملا يقوله من
هم يف مستوى أدنى ،ذلك الرفض الذي ينم عن ضيق أفق تام من جانب ،يقابله
ثغاء وتشدق مكرور بنفس الدرجة من االجتاه املعاكس ،وال حيطم أحدمها اآلخر
إال ظاهرا.
ومع ذلك تبقى احلقيقة العظيمة التي ال ينقص من قدرها يشء يف أن اإلنسان
املفكر ،مل يعد يعامل  -لكونه مفكرا  -باستغالل من جانب القساوسة .فقبل أن
يصدأ الشعور الديني البسيط بزمن طويل ،بل وقبل زمن التنوير ذاته تناقل الناس
منشورات الفالحني ضد القساوسة الكذبة منددة بطريقتهم يف خداع املساكني
وتضليلهم بصورة مزرية .كانت هذه املنشورات تعلن الرفض ليل عنق مضمون
الكتاب ليخدم من يقهرون الناس ويسوموهنم سوء العذاب ،وهكذا أعلن اإلنسان
الطامح إىل الرشد ونبذ الوصاية أنه مل يعد ممن يرضبون عىل أفواههم بعد اليوم .ومع
أن الفالحني هزموا يف املعركة إال أهنم أخلوا مكاهنم للطبقة البورجوازية العقالنية
التي أنتجت تنويرا بدا فيه اإلرصار عىل نبذ الوصاية الدينية وبلوغ الرشد .وهكذا
شهد القرن الثامن عرش رفضا موجها للسيد املبجل عىل هذه األرض ،رفضا سار
جنبا إىل جنب مع الرفض املوجه إىل جبل األوليمب األخروي (((.ويف الوقت الذي
جتارس فيه املواطن الفرنيس عىل استخدام عقله فإنه مل يطح من خالل ذلك فقط
((( سبوتنك ( )Sputnikاسم القمر الصناعي الذي أطلقه االحتاد السوفييتي السابق إىل الفضاء يف يوم الرابع
من ترشين أول  /أكتوبر 1957م ضمن سلسلة أقامر سوفيتية يف ذلك الوقت ،ما اعترب سبقا علميا وتكنولوجيا
حققه االحتاد السوفيتي يف مواجهة الواليات املتحدة األمريكية إبان استعار احلرب الباردة التي مل تقترص مظاهرها
عىل إثبات القدرة العسكرية الفائقة فحسب ،وإنام شملت أيضا إظهار القدرة التقنية والبحثية الباهرة ،وهبذا القمر
الصناعي بدأ سباق القوتني العظميني يف جمال الفضاء( .املرتجم)
((( األوليمب جبل يف اليونان  ،قالت عنه األساطري إنه مقر اآلهلة( .املرتجم)
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باملظهر الدنيوي للسيد املبجل ،وإنام بدد أيضا التصور عن مقامه العلوي الساموي
فصار ومها وأشباحا .وبطبيعة احلال مل يكن ممكنا يف املرحلة البورجوازية الالحقة
إزاحة السادة عن املشهد ،كل ما هنالك أن سادة آخرين جاؤوا برداء اقتصادي هذه
املرة ،وحلوا حمل السابقني يف معادلة السيد والعبد التي مل تنمح بصورة كاملة .فكان
البد من احلفاظ عىل دين السيد األعىل ليلزم به الشعب ،ولتبقى أسطورة السلطة
العلوية أيضا كام هي  -أي لتبقى دينا للدولة يفرس عىل األقل  -وبصورة ال تعوزها
الكفاءة متاما  -الظلم يف توزيع الثروات األرضية والعدل يف توزيع النعيم األخروي
كام تقرره املسيحية.
وكانت عبارة التمسوا العزاء يف الرب! طمأنة لكل زجمرة ،ورأى أتباع لوثر
اخلالص يف مسكنة الروح ويف بارهيا بينام رآه أتباع البابوية يف اآلخرة (((.وعىل كل
حال فقد اتضح جليا عىل األقل عند الفاشيني األملان ،وهم بالتأكيد ليسوا من أتباع
(((
الكتاب املقدس ،أن الوثنية اجلديدة حتى بام تتضمنه من نظرات هيكل وبولشه،
وبام وراءها من أناشيد مثل”:الغابة كنيستي» لن تتمكن من إزالة أخالق العبودية
ونظرة السادة يف أقل القليل .وحني حيل قانون القوة واالنتخاب الطبيعي حمل
موعظة املحبة فسيكون من اجليل أال يعني كل ختل عن الكتاب املقدس بالرضورة
تنويرا ،وأن شعلة نريون حتديدا ستحرتق بصورة أكرب تبعا لذلك .ولكن بغض
النظر عن مثل هذه الثامر فإن املأفون الذي أصابه التنوير من قبل  -أي قبل هيكل
وبولشه وكنيسة الغابة  -أظهر بجالء أن ما يصيب بالعمى ليس اإليامن وحده.
إن أبحاثا ضحلة عن «حقيقة الرهبنة وتغييب وعي الشعوب» أو عن «موسى أو
((( معروف أن لوثر ثار عىل الكنيسة الكاثوليكية البابوية وأصبح مؤسسا للمذهب الربوتستانتي املحتح عىل تعاليم
البابا( .املرتجم).
((( إرنست هيكل فيلسوف أملاين وخمتص يف علوم احليوان (1919-1934م) وأحد كبار ممثيل نظرية التطور
ومدافع قوي عن نظرية النشوء واالرتقاء التي نادى هبا تشارلز دارون .أما فيلهلم بولشه (1939-1861م) فهو
عضو مؤسس للمدرسة الطبيعية يف برلني وممثل للشعر ذي الطابع الشعبي الذي يصور عرض املشاكل يف العلوم
الطبيعية ومن أشهر مؤلفاته الشعرية ديوان «حياة احلب يف الطبيعة» وهو مكون من ثالثة جملدات ألفها بني عامي
 .1903-1898انظر موسوعة بروكهاوس (املرتجم).
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املح َّررين من الوهم مل تكن لتجعل من
دارون» مما يكتبه أنصاف املثقفني أو أشباه َ
يوصف باملفكر احلر يف ذلك الزمان أكثر استنارة ،فضال عن أن يكون أشمل فكرا.
غري أن ما بقى درسا مفيدا يف ذلك العامل املعادي للكتاب املقدس يف األساس هو
أن الناس متكنوا بسهولة من اجتياز مجيع العقبات واملناسبات املقدسة التي جاءت
فيام بعد  -ومل تكن من أصول داوود .كام أنه مل يكن هنالك أيضا موقف واضح،
إنام بقيت بقية من الضمري الديني والروحي الذي كان ما يزال عقله نشطا وكان
أثره مناهضا للينبوع املقدس للقوة األملانية ،خاصة إذا كان هناك ادعاء واضح بأن
مصدرها هم أعداء املسيح .وربام كان هذا االجتياز اتسم بالصعوبة الشديدة لو
أن فرانس أسيزي كان يف خلفية املشهد وليس مملكة بابل العظيمة ذات املعايص
الفادحة.
كان ذلك االجتياز سيصعب من دون هذا النوع من االنغامس الدنيوي الذي
استدرج من قبل فرانس مور((( بصورة مرحية وبال تردد إىل زمن الذئاب ومعقل
الذئاب ،بعد زوال الغرض واهلدف واملغزى .وبالتأكيد كان من العار تعليق مثل
هذه اآلثار ولو من بعيد عىل كاهل التنوير القديم واألصيل أو عىل عملية التحرر
من القيد واجلهل واخلروج من الوصاية التي يتحمل اإلنسان وزر تكريسها .بيد
أن إبطال السحر الذي يعترب فعال معاديا للدين مطلقا ،ومعاديا للمسيحية يف املقام
األول ،مل يعن األمان يف مواجهة السحر الكامن يف الوصايا العرش أو تفسري شعاع
الربق بأنه صورة لالنتقام .وبالتأكيد أيضا ،بل ومن املقنع هنا أكثر من أي جمال آخر،
أن الكنيسة هي التي منحت العامل أبشع أداة للوحشية ،وأهنا أقل املؤسسات نشأة
عىل أساس التنوير .حتى حرق جثث املوتى الذي حرمته الكنيسة عىل املؤمنني هبا
من أجل قيامة البدن بعد املوت صارت فيه رائدة عرب حمارق التفتيش ،بل ويف حرق
الساحرات جريا عىل مبدأ مراعاة التقدم.

((( أحد أبطال مرسحية «اللصوص» للكاتب األملاين الكالسيكي فريدريش شيلر( .املرتجم)
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إال أن الكنيسة ليست هي متاما الكتاب املقدس ،ولكن الكتاب املقدس بقي أبدا
ضمريها املؤرق! ومل يستدع تولستوي بناء عىل ذلك كلامت هيكل لينتقد الكنيسة،
وإنام استدعى مجل يسوع ذاته هلذا الغرض .والتنوير يصبح هبذا الشكل أكثر جتذرا
حني ال يزدري مع الكنيسة ما يطلق عليه املنطق البرشي الصحيح للكتاب أي
املنطق الذي يمس اجلميع حتديدا .فقد كان الكتاب كذلك – وهو األمر الذي ال
جيايف التنوير بال ريب – مفهوما عرب الكثري من البلدان واملديد من األزمان وخماطبا
اجلميع يف اآلن نفسه.

 -9احلشو الغريب يف الكتاب املقدس ولغته

كيف إذن ال تصيب هذه اللغة الغريبة قراءها بالسأم أو يف أكثر األحوال عندما
يسمعوهنا فحسب من اآلخرين؟ إن املربر يف وجود الشعبية العظيمة للكتاب
املقدس يف املايض ما يزال قائام .ففي الدول الربوتستانتية عىل األقل ساعد الكتاب
املقدس عىل استعامر أتباعهم بالقراءة .لقد كان يطلق عليه ببساطة «الكتاب» ،ومل
حيظ كتاب آخر بام حظي به الكتاب املقدس من طبعات ،ومل يسلك كتاب آخر طريقه
إىل مواطن السكينة واهلدوء يف الريف مثلام سلك الكتاب املقدس .مل يكن بأس لدى
قراء ذلك الكتاب أن جيدوا قصصه ملتوية ومتناقضة غالبا بناء عىل املصادر العديدة
التي مجعت منها .كام مل يكن بأس لدى القارئ البسيط الذي أسلم نفسه للكتاب أن
يواجه كلمة معتمة املعنى «كابن اإلنسان» زاعام أن بمقدوره فهم معنى ملتبس كهذا
أفضل من فهمه لأللفاظ األجنبية التي تتحدث هبا الدوائر العليا.
إن املعاين القريبة للكتاب مل تتأثر بمناطق سكنى هؤالء ،وهي مناطق مل تكن
بصفة عامة آهلة ،وال قابلة ألن تكون آهلة ،فلم يسأل قاطنو تلك ملناطق عن
وجودنا إال باألمس ،ومل يكن هلم لغة يتخاطبون هبا ،ومثل هذا النداء اللغوي
جعل الكتاب املقدس شعبيا بينهم .قطع الكتاب سريه هكذا عرب العديد من األزمنة
والبلدان كأهنا صارت جزءا منه يقف النمرود عند زواياها ويأتيها يسوع كالضيف.
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ويف كل مرة يتم نقل الكتاب عرب املوروث اخلاص للغته وصوره التي تصنع لذاهتا
موطنا بينهم عرب البعد املكاين وما فوق املكاين .إن هذا األمر ال مثيل له فلم يتمكن
كتاب من التوطن يف مكان غريب عنه مثل توطن الكتاب املقدس.
سبب ذلك أن الكتاب يتحدث إىل الكثريين كأنه نشأ بينهم وكرب معهم ،وليس
هذا ألن األطفال يبدأون مبكرا تلقي دروسه ،فمنذ القدم كانت هناك قصص عقلة
اإلصبع واألخوين الصغريين يف بيت اجلنية الرشيرة ،كام أن فريدريش األكرب ذو
اللحية احلمراء «بارباروسا» مل يقل بذلك شهرة عن امللك سليامن .إال أن التصور
عنه كملك والذي كان يلوح من بعيد صار أقرب إىل اخليال ،اخليال البسيط ،كام
هو شأن قصص الكتاب املقدس .واألمثلة هنا كثرية :فها هي ذي ريبيكا((( زوجة
إسحق عند العني ،وها هو ذا يوسف ينادي إخوته« :أنا يوسف أخوكم» ،وها هو ذا
الطفل املسيح يولد يف األسطبل وكل ذلك يأيت يف صورة أولية معهودة داخل قصة
جد قصرية .وقد أسهم يف نسج تلك الصورة من الناحية االجتامعية البيئة املتدنية
ثم بيئة الفالحني التي يتحدث الكتاب املقدس عنها بعد أن نشأت فكرة امتالك
األرض .وعىل خالف أغلب الوثائق التي جاءتنا من غري الكتاب املقدس منقولة
(((
عن عامل الفرسان أو ما وقع بني القساوسة أنفسهم ،بل حتى قصص الوتيس
وتعاليم بوذا ال يمكن فصلها عن موطنها مطلقا .حتى اللغة التي يتحدث هبا
الكتاب املقدس تبدي ديمقراطية زراعية ،ومن ثم قام لوثر برتمجة النص بطريقة
نظر فيها إىل فم الناس داخل منازهلم ،كأنام يتحدث النص مثل حديثهم وحيكي
ليس فقط عنهم .وتبقى املواقف هي ذاهتا رغم اختالف الصور :كأسطبل والدة
املسيح يف بيت حلم الذي يبدو يف الصور األملانية القديمة بدهيا بني أكداس اجلليد
كام يبدو يسوع الصغري بالنسبة للزنوج أسود اللون ،وكام يرعد موسى أسود اللون

((( تقول األسطورة إهنا حفيدة أخي إبراهيم ،وكانت يف سن الثالثة عندما عقد زواجها عىل إسحق( .املرتجم).
((( شخصية أسطورية عاشت يف القرن السادس قبل امليالد ،ويعترب مؤسس الديانة الطاوية( .املرتجم).
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يف جتار العبيد قائال « :دعوا شعبي يمر”((( .ال ريب أن نموذجا أصليا يبدو هنا
واضحا كام يف صورة ريبيكا عند النبع أو مشاهد يوسف حني تعرف عىل إخوته،
وهي صور أصلية مكثفة ،إال أهنا ال تقترص عىل الكتاب املقدس وحده .هنا ال
نحتاج إال للتذكري بالنموذج البرشي األول كام يف مشهد ناوسيكا ابنة ألكينوس
الشجاعة يف ملحمة هومريوس «األوديسا» ،كأنه نوع من استعادة املعرفة ،أو كام
يف لقاء إلكرتا وأوريست يف مرسحية سوفوكليس «إلكرتا» .ولكن هل من املعقول
برغم هذا النموذج األصيل أن تكون أوديسا وسوفوكليس وجدا داخل أصغر
األكواخ مكانا دون إعادة صياغتهام؟ أي دون «حتديث الصياغة» كام نرى يف مجيع
األحوال من إعادة النموذج األديب يف أعامل مثل أمفيرتيون رقم  38لدى جريوجو
أو أورفيوس عند كوكتو أو حيثام نجد من املمكن االستغناء عنها كام يف مشاهد
يوسف عند توماس مان يف مواجهة النص األصيل البسيط .ولكي نبقى مع الوثائق
الدينية األخرى :فهل يمكن ،كام ذكرنا ،أن تكون كتب الوتيس عن الطاوية وتعاليم
بوذا ،بل وأنشودة جلجامش البابلية نمطا مماثال للكتاب املقدس يمكن لفالحة يف
أعامق اجلبال أن تقرأه؟ هل يوجد عمل آخر يعرب عن أطول قصة لشعب صغري يف
أقىص أرض حتتاج فقط ألن تكتب ثم تنترش ككتاب يف كل مكان شكال فضال عن
املضمون أيضا مثلام نرى يف الكتاب املقدس؟ ليس عىل املرء أن يفعل مثل القدماء يف
كالسيكيتهم ليدخل إىل عقر الدار حتى يكتشف ما يكون ،بل العكس هو املمكن،
فالكتاب املقدس يمكن وبأعجب صورة أن يكون وطنيا يف كل مكان بمجرد
دخوله أرضا ما .ويضاف إىل ذلك أخريا شهادة بسيطة ولكنها دالة ،وهي تتعلق
متاما بلغة الكتاب املقدس وال تصح فقط المرأة فالحة يف أعامق اجلبال ،بل تتعلق
بـ «ليلة أرق المرأة نبيلة» بتعبري األديب يوهان بيرت هيبل .فبدال من عقوبة الغالم
((( باإلنجليزية يف األصل .وهنا نشري إىل ميل بلوخ أحيانا إىل استخدام عبارات إنجليزية وفرنسية ،ولكنها ال تقارن
باحلجم اهلائل للعبارات واملصطلحات الالتينية التي استخدمها هنا يف هذا الكتاب ،وكنا نود اإلشارة إليها مفصلة
من باب األمانة يف الرتمجة ،لكن كثرهتا سرتبك القارئ يف حال اإلشارة إليها يف اهلوامش وربام تزيد من انقطاع حبل
تواصله مع النص ،فأردنا التخفيف من تلك اإلشارات واكتفينا برشح ما يعتقد أنه ملتبس من املعاين ،ومع ذلك يبقى
الكثري ملتبسا لكن حسبنا الرتمجة وللمفرسين بعد ذلك جماهلم( .املرتجم).
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واجلارية بعد اكتشاف ولدمها غري الرشعي فإن هيبل حيكي عن امرأة نبيلة باستخدام
الغوص يف لغة الكتاب املقدس فيقول عنها« :أريد أن أذيقكم القسوة التي مارستها
عليكم .أريد أن أحيل يف أفواهكم احلزن الذي محلتموه .أريد أن أقتص للرمحة التي
مارستموها مع طفلكم ».وينضم هيبل إىل الفالحني قائال  :اآلن أيتها السيدة النبيلة
هنا أو هناك ممن فهمن تلك اللغة البعيدة ،والتي حتمل معاين أهم بكثري مما يتضمنه
نص يقوله سادتكم املحليون مالك األرض« :أال يعني هذا أن الناس يستمعون هنا
إىل الرب احلبيب وهو يتكلم عرب األنبياء أو عرب املزامري؟ إهنا حالة مزاجية حترك
املرء للخري وتدفع لتقبل الشقاء كام تدفع إىل إقامة الشهداء ،إهنا حالة تستقطب
صورة الشقاء اإلهلي ومن ثم تدخل ضمن لغته» .غري أنه مل تكن املرأة النبيلة بل
كانت طبقة الفالحني الثائرة هي التي وجدت الكتاب املقدس كتابا هلا من خالل
مضمونه الديمقراطي وباألوىل من خالل لغته تلك التي تناسبهم .ليس فقط عرب
مضمون املحبة الذي تعرب هذه اللغة عنه بل أيضا عرب نربة الغضب التي يطلقها ضد
امللوك أمثال (أخآب)  /أخاب((( والنمرود (الذي يقول عنه مونترس «إنه كان صيادا
قويا وكان أول من امتن عىل الناس بمرياث ملكي وملكك”) ثم أخريا عرب اخلروج
من العبودية يف مرص« .دع شعبي يمر»((( هكذا قال الكتاب املقدس معربا عن كل
املقهورين «دون متزيق أو تفريق بني الشعوب والعقائد» كام يقول مونترس ثانية.
غري أن ركيزة تبقى مع ذلك ثابتة وهي متثل الغاللة السلبية بشأن احلقيقة
األخرى للكتاب املقدس ،بل بشأن حقيقته الفعلية ،وهي أن كنيسة السادة وكنيسة
عدو الفالحني لوثر تستند إىل كتاب ليس بعيدا عن كليهام ،كتاب مقدس خمتلف
ال يتضمن تذمرا إال ما كان من الفئة اخلارجة  -قبيلة قرة التي عارضت موسى
ولقيت دمارها .لقد صاح لوثر بالفالحني املتمردين عىل طريقة الكتاب املقدس
((( أخاب هو امللك رقم  28من ملوك إرسائيل دامت فرتة حكمه بني عامي  853 - 873قبل امليالد وتسامح مع
عبادة بعل يف السامرا كام جاء يف موسوعة بروكهاوس األملانية ،وذكرت أن النبي إلياس عارض هذه العبادة ودعا إىل
عبادة هيوه وحده وتدور حول إلياس أساطري عديدة( .املرتجم).
((( ال أدري ملاذا كتبها بلوخ باللغة اإلنجليزية أكثر من مرة يف هذا السياق( .املرتجم).
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ولغته« :األمل األمل ،الصليب الصليب ،ذاك نصيب املسيحيني» ،مستخدما منهج
بولس الرسول وما كان له أن ينجح بغريه وقد نجح .ولعل من املمكن بالتأكيد
بغض النظر عن الكتاب الثائر عن حروب الفالحني أن نحسب عىل اجلانب اآلخر
من املعادلة قدرة الكتاب املقدس عىل التكيف مع اخليارات األيديولوجية للسادة،
ففي مقدوره أن يردد أغاين املواساة وبإمكانه أن يمجد التبعية كام رأينا .وهكذا
يقدم الكتاب املقدس مقاطع قوية ال ختاطب الشعب مطلقا من القلب وال ختاطب
روحانياته حديثا من القلب ،بل احلال عىل العكس من ذلك( ،حيث تبدو صورة
هيوه غالبا مثل جوبيرت أو القيرص اإلهلي).
إال أنه عىل العكس من متصنعي التنوير الذين يبدو الدين هلم منهكا بني بدائل
موسى أو دارون ومن ثم عىل العكس من كل تناقض غري واضح فإن الكتاب
املقدس يتضمن أيضا رضبة مقابلة ضد املستبدين وهلذا السبب خاصة فإنه تعرض
للقمع والتزييف ابتداء من قصة احلية .كام تسببت هذه الرضبة املضادة أيضا يف أن
يتمكن الكتاب املقدس من أن يصبح أيضا شعبيا وجذابا .وعىل العموم فإنه يتسم يف
هناية املطاف بقرابته من «قصص اخليال» األسطورية التي جاءت «هي األخرى» من
بالد بعيدة هندية وعربية ثم حتولت متاما إىل طابع جديد .وبالتأكيد يتشابه الكتاب
املقدس أيضا مع تلك األساطري يف األماكن التي ينحدر اإلنسان فيها عن القردة،
كوسيلة تستغل لدهيم يف «اخلدر لدى األطفال واملرضعات» .كام يشرتك االثنان يف
املغزى املقصود هنا ،فالقرب من األطفال ومن روح الشعب هو األمر الذي ينقص
حتديدا قساوسة السادة .من العجيب أن نرى نصوص الكتاب املقدس تصل منذ
الوهلة األوىل كام يقال إىل هؤالء مجيعا ،وليس فقط للساذجني منهم.
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 -10ولكن:

آخر خطاب رعوي أملاين
(1936م)
(للذكرى الطيبة)
البد أن هذا اخلطاب أثر عىل كثري من أهل الورع تأثريا مؤملا .وبعض السامعني
له وقفوا إىل صف هتلر مذبذبني .ليس فقط كعامل مؤمنني ،ولكن أيضا كمواطنني
من الطبقة املتوسطة شعروا بأنه جرى اقتحامهم سياسيا وروحيا وهزموا وتعقبوا.
فالرعاة كالغنم بعضها جيد ،والبعض مل يكن راغبا يف هتلر وإنام صمتوا إزاءه
متقززين ،واجتهوا بعيدا نوعا ما نحو اليسار ،وأرادوا أن يعيشوا بال جريرة.
انكمش أهل الرقة بصفة خاصة حني وصلت األمور حدا بعيدا ،واختفى
مركز الثقل كاالجتاه االشرتاكي الديمقراطي بصورة مفاجئة وغري كريمة .لكن
«أنصار روما» ظلوا موضع ريبة داخل أملانيا الشعبية التي راحت تسب الطقوس
الكاثوليكية ،ورحب الناس بدافع الكراهية هلا بإقامة كنيسة أملانية شعبية ،سواء
تضمنت «املخلص» يسوع أم ال .وهكذا صار من الصعب تدجني الفالحني
الكاثوليك والطبقة املتوسطة (ناهيك عن النقابات املسيحية) .مل تكن العذراء وابنها
عنيدين؛ ومن ثم كان الحتياطي الرفض ضد النازي بني الكاثوليك متوسطي احلال
دواع أخالقية روحية .بيد أن صيحات التأييد لفرانكو فاجأت السذج ،وكان فرانكو
أعجل من توافق مع هتلر .يضاف إىل ذلك الضعف الذي قابلت به الكنيسة انتهاكات
النازي وتقبلت به املطاردات التي كانت خفية أشد من خفاء املطاردات التي قام
هبا ذوو الراية احلمراء يف املكسيك وإسبانيا .ومل تؤد االعتقاالت التي دامت آالف
السنني لقساوسة اجلامعات املسيحية واغتيال قادهتم إال إىل اندالع االحتجاجات.
وبالقدر الذي ظل به قلق قادة الكنيسة ساكنا بالداخل كان االختالف الذي بدت
به لعناهتم القاطعة واملنهالة عىل السوفييت .ثم جاء اخلطاب الرعوي األخري الذي
مل تعارضه ثلة الغربان البيضاء عىل رأس الكنيسة ،مثل األسقف جالني يف مدينة
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مونسرت (((.وبدا هذا اخلطاب للكاثوليك إذا ما مل تضللنا تقارير ذلك الزمان كأنه
موسيقى فيلق احلامية النازي((( قادمة من منرب كنيس ،بدا كأنه تواطؤ مع اجلريمة .ومل
خيتلف هذا اخلطاب يف هذه النقطة عن أناشيد الكراهية التي كان يرددها قساوسة
لوثر الربوتستانت الذين أبدوا اإلخالص التام لقائدهم .وأبدت البابوية رضاها
عن اخلطاب كشاهد التعميد الذي يمنحه اخلالص من اخلطيئة.
ابتعد اخلطاب عن أي عالقة له بالفقراء كام مل يبتعد خطاب رعوي عنهم من قبل،
وكام مل يكن لرعاهتم عالقة بالدفاع عنهم من قبل .وناهيك عن احلديث عن من هم
أقل أرستقراطية فقد توارت مجيع بقايا اجلناح املركزي لليسار ،إال أن اجلناح اليميني
ازداد ظهورا وتنظيام ،وكم كان جيدا وصحيحا أن يكون له قائد .واختفى املوقف
الديمقراطي االجتامعي للكنيسة كأنه كان ظاهرة شاذة ،وكان األسقف كيتلر يقوده
يف الستينيات وقطعت الفاتيكان عالقتها به متاما .ربام قال املؤيدون للكنيسة إن البابا
مل يكن وحده املتوافق مع الفاشية ،واالغتيال الظاهر والباطن وجتربته الشاملة يف
إسبانيا قبل التطبيق يف أملانيا ،بل ومع مؤامرة هتلر عىل روسيا .مل يعد هذا تعبريا
عن صوت الوسطية املعروفة يف الكنيسة ،التي تنفر من التطرف ،مل يعد هذا صوت
األخالق املتجانسة وال االستقامة عىل الورع .فقد أحيا اخلطاب الرعوي االنطباع
بأن التوافق الرسيع مع هتلر مل حيدث بدافع الذكاء واملكر ،وإنام بدافع الرغبة واحلب.
ومل يعد ممكنا جتنب الرؤية التي تقول إن األمر بدا وكأن الناس كانوا متخوفني عىل
مصري هتلر ذلك الرجل املسامل ومتخوفني من اندالع حرب يف الرشق .لقد حذر
((( األسقف كليمنس أغسطس جراف فون جالني رقي كارديناال ملدينة مونسرت غرب أملانيا ،وعادى بصفته أسقفا
للمدينة االجتاهات النازية وفقا ملا يقوله آخرون غري بلوخ ،ولذلك أطلق عليه «أسد مونسرت» ،ويف عام  2005أعلنه
البابا قديسا .لكن بلوخ كام يبدو ليس راضيا عنه( .املرتجم).
((( فيلق احلامية النازي  Schutzstaffelاملعروف اختصارا  SSهو قوة منظمة كانت تتبع احلزب االشرتاكي القومي
(النازي) ،وأنشئت عام 1925م وكلفت بمهمة محاية أدولف هتلر .يف سنة 1936م ضمت مع الرشطة حتت إمرة
هاينريش هيملر (1945-1900م) اليميني املتطرف الذي شارك هتلر يف انقالبه عىل الدولة عام 1923م ومات
منتحرا عام 1945م .يف عام 1939م أصبح فيلق العاصفة وحدة شبه عسكرية مستقلة تنفذ مهام رشطية يف نسيج
احلزب االشرتاكي القومي (النازي) .ويف عام 1945م حظرت هذه املنظمة ومجيع املنظامت النازية واعتربت إجرامية
للدور الذي قامت به يف املحرقة اليهودية( .املرتجم)
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اخلطاب الرعوي النازيني أصحاب الرأفة من اخلطر األمحر ودعا صديق املاركسيني
هتلر بكل الطرق إىل التدخل .وسمع الناس اخلطاب األبوي يقول« :إذا وقعت
إسبانيا اليوم يف يد البالشفة فلن يعني ذلك القضاء عىل أوروبا ،إال أنه يعني أهنا
وقعت يف معضلة خميفة .وينتج تلقائيا من تلك احلقيقة ،ماهية الواجب الذي يقع
عىل شعبنا ووطننا ،وعسى اهلل أن يمد قائدنا بالعون عىل حل هذه املعضلة العصيبة
بالتعاون الواثق واملخلص جلميع الرفاق من أبناء الشعب».
هذه هي املوعظة الرئيسية التي وجهتها الكنيسة إىل بلد معسكرات االعتقال
وأقبية التعذيب ،بلد القوانني اخلاصة باليهود واحتفاالت الذبح ،تلك هي املوعظة
التي وجهتها الكنيسة للبلد الذي يصدر احلرب .مل تسمح الكنيسة للنساء حارسات
األذرع أن يدخلن قاعتها ،بينام أجازت أن حيفر اليهود العراة ألنفسهم قربا .وكانت
الشيوعية هي أقسى حجر عثرة واجهت مسيحية روما عىل األرايض األملانية ،حيث
مل تكن الشيوعية تعبأ كثريا للتوابيت الواقفة داخل سجون التعذيب النازية .إال
أن بنديكت اخلامس عرش ،وهو الشخصية البابوية النبيلة والطاهرة التي عارضت
بشدة احلرب العاملية األوىل راح يعلن يف مواعظه بال هوادة رفضه للقتل ،أما سياسة
الفاتيكان اليوم فتمنح بالتنسيق مع منظومة األساقفة األملانية  -التي ليست يف حاجة
هلا أصال  -متنح الربكة للقتل ،كلام كان أشد فتكا .وال جيري هذا بطبيعة احلال دون
ترتيب صفقة داخل أملانيا ،أو تبادل للمصالح مثال .وأعداء الكنيسة يمكنهم فهم
ذلك وكأن هناك تقديام للهيكل األكرب هدية لعتاة اإلجرام ولتنصح املسيحية ما
شاء هلا النصح باختاذ بضاعة بيضاء ناصعة .بل وكأن الصليب صار يمثل نوعا من
البنادق اآللية ضد اجلبهة الشعبية؛ متاما كام كانت سيارات القتل الفاشية يف إسبانيا
تزين بصور القديسني ،وهي التي قتلت ألفا ومخسامئة عامل باسم النشيد الشهري
«إياك يارب نحمد» رميا بالرصاص .إن بعض الكاثوليك الطيبني من األملان
خيجلون من االنطباع الذي تكون عن أن اخلطاب الرعوي يمنح الكنيسة لإلجيار

57

وأنه ال يعرف بأي يشء يفخر يف املسيحية أفضل من كوهنا تربيرا للمنافع؛ هذا هو
الدفاع الذي تقدمه العقيدة الكاثوليكية املسيحية يف عهد الرايخ الثالث.
أما الفاتيكان فكان ينتظر هو اآلخر مثل هذا املنهج التربيري خطوة بخطوة،
حيث مثل مناخا مالئام ملؤسساته ،ومن ثم راح يرجو «قائدنا الفوهرر» لتقديم
محايته كزميل يف ذات االجتاه ،قائال« :من هنا تأيت الفكرة الثالثة التي تلح علينا
كفكرة مالئمة متاما للمرحلة ،بالنظر إىل الفظائع التي ارتكبتها إسبانيا :أال وهي عدم
التصدي للعقيدة كام تعلمها لنا املسيحية ،وإنام اإلدراك الرضوري لكون اإليامن هو
ما يبني األساس اجلرانيتي الصلب ،ويبني حائط األمان القوي يف وجه البالشفة.
أي أن احلل ليس يف قتال الكنيسة الكاثوليكية وإنام تكريس السلم والتفاهم معها
إلجياد الظروف املالئمة لرتكيع احلركة البلشفية».
هذه أيضا إجابة اخلطاب الرعوي عىل االجتاه الشيطاين يف أملانيا وبطوالت
(((
املؤمنني به ،إنه الفخر بالشهادة .كان أغسطني يقول إنه ال سالم مع بليعال
ومملكته؛ أما اخلطاب الرعوي فيذكر شيئا آخر إذ هو ينطلق من التوافق مع الفاشية
ويصل إىل التامهي فيها لتصري هويته .فيختم اخلطاب بنداء إىل الكاثوليك األملان
قائال« :علينا أن نثبت من خالل التمسك بثبات شخصيتنا واحلياة الكاثوليكية وفق
ضمرينا اليقظ تلك القوى الكامنة يف ديننا اإلهلي وهي قوى حتفظ الدول وحتفز
الشعوب» .وهكذا قام كبار رجال الدين باملساواة بني الكاثوليكية والفاشية مساواة
تامة (عىل خالف صغار رجال الدين ،وباستثناء الغربان األقل بياضا هناك يف
األعايل).

((( بليعال أحد أسامء الشيطان ،وهناك كتاب هبذا العنوان ضمن الكتب األربعة التي نرشها أنتون ليفي عام
1969م وسامها كتب الشيطان وهي «كتاب الشيطان» و”كتاب إبليس (لوسيفر)» و «كتاب بليعال» ،و”كتاب
الطاغوت» وتعترب هذه الكتب حتديا للكتاب املقدس عند اليهود والنصارى وكتاب بليعال يبني فيه ليفي كيفية القيام
بالطقوس والشعوذة الشيطانية( .املرتجم).
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هل كان هذا أمرا مؤقتا ،هل كان مرتبطا فحسب براعي ذلك الوقت؟ أم أن
القطة عادت للوقوف عىل أقدامها الستعادة املايض العتيد تارة أخرى؟ إنه سؤال
عسري حيث ال يمكن تقريره بام أننا ليس لدينا مطلقا جواسيس مثل روزنببريج(((،
وال «شهداء القرن العرشين» بالعجر والبجر التي الزمتهم .ما من شك أن االجتاه
الدنيوي الذي غلب عىل الكنيسة منذ وثيقة قسطنطني لكنيسة روما((( ارتبط بصورة
وثيقة باالستغالل ،ومل تعد الكنيسة تتسم بالسالسة إال يف املجاالت التي ال تتعارض
مع حافظة النقود .إن امللكية اخلاصة تعترب هنا كأهنا «حق طبيعي”؛ كام أن الكنيسة
تكرس منذ العصور الوسطى (وجمددا يف مراسيم البابا ليو الثالث عرش)((( ما يسمى
بالدولة الطبقية .وصحيح أن الكنيسة اعرتفت بالثورة الفرنسية ،بيد أن حركة إعادة
البناء التي أعقبتها أصبحت بالنسبة لديانة املخلص كام تفهمها روما هي اخلالص
ذاته .وصحيح أن اليسوعيني يف القرن السابع عرش أمثال بيالرمني((( برروا أعامل
((( ألفريد روزنبريج (1946-1893م) أحد كبار منظري حزب العامل القومي االشرتاكي يف أملانيا (احلزب النازي)
وكتابه الكبار وتوىل إدارة جريدته «املراقب الشعبي» عام 1923م وكان من املشاركني يف انقالب هتلر عىل السلطة
يف نفس العام .تأثر روزنبريج بشدة بأفكار الفرنسيني جوبينو وشمربلني العنرصية ،وكون عقيدة متشددة تقوم عىل
رفض البلشفية ومعاداة السامية والنفور من املسيحية ،خاصة يف نسختها الكاثوليكية ،توىل زعامة احلزب النازي فرتة
سجن هتلر عام 1924م ،لكنه ظل مع ذلك عىل هامش احلزب .بدأ روزنبريج عام 1930م نرش «شهريات القومية
االشرتاكية» ويعترب كتاب «أسطورة القرن العرشين» (1930م) أهم كتبه أن يربر منهجه العنرصي ويغلفه بإطار
ديني ،حيث حاول يف هذا الكتاب عرض تفسريه العنرصي للتاريخ من خالل فكر تصويف مغال .وعمل روزنبريج
عام 1939م عىل تدمري املكتبات واألرشيفات اليهودية وقاد عام 1940م عملية السطو عىل الكنوز الفنية واحلضارية
من البلدان التي احتلتها أملانيا ،وكان أكرب مناصبه السياسية تعيينه يف متوز/يوليو 1941م وزيرا للمناطق املحتلة من
جانب أملانيا ،ومع ذلك مل يتمكن من حتقيق نفوذ كبري أمام اجتاه هاينريش هيملر وأجهزته الفاعلة داخل أملانيا .أعدم
روزنبريج يف عام 1946م بعد حماكامت نورنبريج الشهرية ونفذ اإلعدام يف نورنبريج( .املرتجم).
((( وثيقة قسطنطني أو هدية قسطنطني لكنيسة روما هي وثبقة تفضيل كنيسة روما عىل سائر كنائس األرض وفقا
للمرسوم الذي أصدره امللك قسطنطني ملك روما يف القرن الثالث امليالدي وتقول موسوعة بروكهاوس طبعة
2003م إنه ثبت أهنا وثيقة مزيفة يف القرن اخلامس عرش ويقال إهنا نشأت بني عامي  750و  850أي بعد عهد
قسطنطني األكرب واستغلت يف الرصاع الدائر بني القيرصية والبابوية بشأن السيادة عىل اإلمرباطورية( .املرتجم)
((( توىل ليو الثالث عرش البابوية عام 1891م ونادى بتكريس مركزية روما ودعا كرئيس للكاثوليك بأن تكون
املدرسة االسكوالئية اجلديدة أساسا لالهوت الكاثوليكي والفلسفة الكاثوليكية( .املرتجم).
((( روبرتو بيالرمينو عامل الهوت كاثوليكي من إيطاليا عاش بني  1542و 1621وصار كارديناال يف عام 1599م
وكبري أساقفة كابوا بني 1599م و1602م وهو من الطائفة اليسوعية وكان أول من اشتبك من الكاثوليك مع
الربوتستانتية يف أبحاث مستفيضة( .املرتجم).
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القتل للطواغيت ،إال أن ذلك مل يكن غري تربير لطواغيت الدين ،أي كحق يتيح
للمستبدين باسم الدين أن يقتلوا املنافسني بمعونة الشعب وسنده .واليوم يستشعر
اإلخاء املسيحي يف الفاشية قرابة اختيارية ،أو ما يمكن أن نسميه القرون الوسطى
اجلديدة؛ حيث يشتم فيها رائحة عامل يعادي الديمقراطية وهو عامل قهر تسلطي،
حيظى برتحيب آخر مملكة للحكم املستبد .أما طائفة الدومنيكان بام تشري داللة
مقطعيها «دوميني» «كان» (كالب الرب املتجسسة) فلم تكن معينا ألوائل القائمني
عىل حماكم التفتيش يف العامل من دون مربر ،لقد كان قضاة الكنيسة الذين حاكموا
املارقني وأحرقوا الساحرات منهم ،ووجدت الرشطة النازية «جستابو» مثلها
األعىل فيهم .عىل العكس من ذلك بدت مجعية املتسولني الفرنسيسكان برغم وجود
فرنسيس أسيزي املقدس عىل رأسها ممسوسة بريح الثورة ،ومل تتحمل الكنيسة أن
تتجاوز شيوعية االستهالك إىل مجعيات الرهبان أو أن يدرس يشء غري «النصيحة
اإلنجيلية» هلا .وقلب رعاة االعرتاف السامء واجلحيم عىل املعايص الشنيعة
كاالستمناء ،إال أن استعباد من جياورهم من البرش وتدمريهم مل يبد هلم وزرا فادحا
بقدر ما بدا هلم أمرا جديرا بالعفو .ضمنت مجعيات األخوة املسيحية «نعيم اآلخرة»
ملصايص الدماء ،الذين تكلم عنهم اخلطاب الرعوي ،وهم عىل ظهر األرض هنا .أما
النعيم احلقيقي يف اآلخرة فهو فقط من حق الفقراء واملساكني ،هكذا قامت الكنيسة
بمواساهتم ووقفت إىل جوارهم .ومعلوم أن هذه هي احلجج التي مل تكن غريبة
عىل الديمقراطيني من الكاثوليك ،وال عىل الالهوتيني الكاثوليك  -سواء اتسموا
بالعرصية أم ال .ونكرر هنا أهنا حجج ختتلف عن منهج روزنبريج اختالف الذهب
األصيل عن التقليد .إال أنه هلذا السبب خاصة سطع من هنا ضوء عىل الدافع الديني
الظاهر لتلك املعاداة املشتعلة ضد الشيوعية وهو ضوء حارق تستحقه هذه املعاداة.
مل تكن الدعاية اليسارية اإلحلادية التي ظهرت يف األعوام األخرية قبل صعود
هتلر هي النمط األذكى تكتيكيا وال كانت هي األعمق نظريا ،حيث أحيت
االنطباع لدى مجعيات األخوة املسيحية بأن هذه ليست إال ستارا ،فقد كان هناك
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دائام املعيار الثنائي للحكم عرب الكيفية التي تقيس هبا الفاتيكان العداء النازي
للمسيحية والعداء البلشويف هلا .فلم تكن الدعاية املعادية للكنيسة هي التي جعلتها
تصم احلركة البلشفية بالعار( ،فأساطري أودين((( واهليمنة النازية كانت ربام أشد
شيطانية من جمرد إنكار اإلحلاديني الشيوعيني لإلله) ،وإنام يكمن الرس يف أن األخوة
املسيحية كانت تعنى بالطبقة االجتامعية وراهنت عىل الطبقة الرأساملية حتى وإن
كانت من ذوات القرون .وتستثري عبارة الدين أفيون الشعوب بعض املسيحيني
األرجوانيني استثارة غري مسيحية باملرة ،هذا بالرغم من أن العديد من املتعبني
وثقييل األمحال وجدوا يف مضمون تلك العبارة أول نفس سعيد هلم .عىل العكس
من ذلك جاءت هجامت روزنبريج احلادة ،ووحشية وصفه «بالوثنية اجلديدة»
والسخرية الشخصية املقصودة من البابا بوصفه «رجل الطب اإلتروسكي اليهودي
يف روما» .ومل حترك هذه اهلجامت يف الفاتيكان إال شكوى مهذبة ،بل وحتى انتهاك
أرسار التعميد املقدسة (عقب قوانني اليهود الصادرة يف نورنبريج) بقي رجال
العقيدة املتشددين إزاءه عىل برودهم التام .والتزم إخوان املسيحية الصمت بصفة
خاصة أمام سلسلة القتل والسجن التي نشأت بسببها حركة «املسيحية اإلجيابية» يف
أملانيا .وباختصار فإن السياسة اخلارجية للفاتيكان مل يصبها الضيق برغم مطاردات
الكنيسة للناس إال إذا تعرضت رقاب الفئة املستغلة للخطر ،وكأهنا تعمل بمقتىض
اجلملة القاسية :حيثام تكون ثرويت تكون كنيستي .إىل هذا احلد ال تتعلق سياسة
الكنيسة الكارثية فقط بتوجيهات اليوم وإنام باألساس املادي التارخيي الذي قامت

((( أودين أو فوتان بطل أسطورة شاملية قديمة ،ووفقا ملجموعة األساطري اجلرمانية «إدا» فإن فوتان هو كبري جنس
«اآلس» وهم من جنس اآلهلة حسب زعمها ،غري أن األساطري الشعبية تظهره يف صورة إله املوت والعواصف
 ،وزعيام للصيد الربي .أما أساطري الشامل فتورده كإله للنشوة واحلرب واملوتى ،كام تصوره ربا للقدرات العقلية
(حيث تظهره كمخرتع ألوىل حروف الكتابة اجلرمانية املعروفة باسم الرون) وتقول األساطري أن فوتان تزوج من
فرايا وأنجبا بالدر( .بروكهاوس – املرتجم).
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عليه الكنيسة منذ احلل الوسط الذي اختذه السادة .كام أن الصدع بني اإلكلريوس
األعىل واإلكلريوس األدنى قديم أيضا ،وقد ظهر فيام مىض يف حروب الفالحني
بني «قساوسة السادة» و”وعاظ الناس» .ويؤكد اخلطاب الرعوي األخري  -وإن
كان بصورة شديدة الوضوح إال أهنا ليست مغالية  -عىل ما ييش به أعداء الدين
أنفسهم :إنه أفضل وسيلة الختاذ العبيد والبقاء يف كنف الغباء .وهنا ختدع الكنيسة
نفسها فيام يتعلق بالصفقة الرابحة التي بدأهتا بالرتويج هلا .والنازيون ليسوا من
رجال الصفقات األمناء كالرعاة الكنسيني يف مدينة فولدا((( أو كاملبعوثني ذوي
املهام اخلاصة يف الفاتيكان .وسيستغل النازيون البشارة الدينية لرتهيب الكاثوليك
األملان جمددا وتضليلهم ،إال أهنم سيتحملون ثمن ذلك ويلتزمون به .وما يريد
اخلطاب الرعوي أن يشعل به النار يستطيع هتلر أن يفعله وحده ،دون إضافات
مزعجة ليهودي من النارصة.
(((

ويمكن توقع ما كان خيتمر عندئذ يف نفوس العديد من األتقياء األملان ،برغم
أن القساوسة اإلنجيليني (الربوتستانت) اعتقلوا من «املسيحيني األملان» عددا
كبريا ،حتى بني املستويات الدنيا بدال من الرتكيز عىل املستويات العليا .وربام مل
يكن «واعظ الرايخ» ميلر بحاجة إىل خطاب رعوي لكي خينع أمام الكرباء .كام أن
السالم القديم الذي صاغه لوثر مع كبار الواعظني إال استثناءات قليلة من الشهداء
 -أنسى الناس شخص يسوع  ،كام أنساهم أتباع البابا هناك يف املقام العايل .إننا لسنا

((( اإلكلريوس هم طبقة رجال الدين يف املسيحية وهلا ترتيب هرمي صارم يبدأ بالبابا كأعىل شخص فيه وينتهي
بصغار الكهنة والشامسني وغري ذلك ،ولفظ رجال الدين يصح يف املسيحية  ،لكنه ال يصح يف اإلسالم  ،حيث يوجد
فقط علامء دين أي الفئة التي تعلمت يف دين اهلل أكثر من غريها وهذه يمكن أن تشمل كل أحد ما دام حقق رشوط
العلم فعامل الدين اإلسالمي ال يقرر شيئا من عند نفسه ،إنام يبني عن اهلل أحكامه سبحانه لعباده ،بخالف رجل الدين
الذي يصدر الترشيعات من عند نفسه ووفققا لرؤيته ورؤية كبار اإلكلريوس( .املرتجم).
((( مدينة فولدا إحدى مدن والية هيسن وسط أملانيا وهي مقر أحد األساقفة الكاثوليك ،ومقر مؤمتر األساقفة
الكاثوليك األملان كام أهنا مقر مؤمتر الكنيسة اإلنجيلية وهبا كلية لالهوت وجامعة ومتحف أمريي ومتحف هليئة
اإلطفاء األملانية ومتحف الكاتدرائية وتشتهر كذلك بالعديد من الصناعات( .املرتجم).
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راغبني هنا بأي حال أن نسمح يف عرص اجلبهة الشعبية((( التي تضم أيضا الكثري من
الكاثوليك الطيبني بأن ينشب رصاع رخيص بني احلضارات .فمثل هذا األمر يبقى
حمفوظا للسيد روزنبريج وكتابه «أسطورة القرن العرشين» ،فهو يفهم أمر «معارك
السكسون» يف القرن التاسع وكأنه دفن أرسارها مع فيدوكند زمن كارل األكرب .أما
نحن فال نريد أن ننسى الزمالء الذين يقيسون هتلر باملسيح والواعظ جوبلز بفرانس
األسيزي .ال نريد أن ننسى القساوسة اإلسبان الذين قاتلوا ضمن اجلبهة الشعبية،
وال القسيس فون بادايوز الذي مد يده أمام جنود العامل املحكوم عليهم باإلعدام
رميا بالرصاص وغطاهم ببدنه .ال نريد أن ننسى كاهن مدينة كولن األملانية الذي
قرأ قداس الوداع خلمسة من الشيوعيني املحكوم عليهم باإلعدام كذلك؛ والكاهن
جيلس اآلن شأنه شأن كثريين مثله داخل معسكرات االعتقال .فهؤالء املسيحيون
يفصلون سياسة أساقفتهم عن املؤسسة املعنية بمنح األرسار املقدسة .حتى بالنسبة
لذلك الذي يتمثل رسه املقدس الوحيد يف الثورة االجتامعية ويف اخلالص األكثر
رضورة الذي توزعه تلك الثورة فإن من البدهي هنا أن يويل األمور انتباهه .ولو
أن الكنيسة الرومانية كانت جمرد خليط من القوة والبخور واللغو لبدت متآكلة
وخمدوعة وجاهلة كام حدث يوما لكنيسة القيارصة والرعاة األرثوذكس :ومن ثم
ما كان لتلك املؤسسة أن تسبب كل هذا الصداع ،ولكانت اخلطابات الرعوية جمرد
غرائب ال اعتبار هلا .وقد كان فولتري يعتقد أنه سيعيش مرحلة فناء الكنيسة ،وكتب
شوبنهاور مجلته املحرية أن الدين كان يف أزمنة مضت غابة تقف خلفها جيوش
كاملة ،ولكن بعد قطع العديد من أشجارها بقيت دغال من األدغال خيتفي خلفه
((( اجلبهة الشعبية وصف لتحالف سيايس يضم أحزابا يسارية من االجتاهات الشيوعية واالشرتاكيني الديمقراطيني
واليسار تأسست يف األصل يف االحتاد السوفيتي السابق منتصف ثالثينيات القرن املايض ضد تزايد قوة احلركات
الفاشية ثم تشكلت اجلبهة الشعبية يف فرنسا بني عامي  1936و1938م وكذا يف إسبانيا بني عامي 1939 – 1936م
ويف شييل بني عامي 1947 – 1938م إال أهنا أخفقت هناك بسبب موقف الشيوعيني الرافض للديمقراطية الربملانية.
وبعد احلرب العاملية الثانية حتولت سياسة اجلبهة الشعبية يف دول الكتلة الرشقية التابعة لالحتاد السوفيتي سابقا إىل ما
سمي سياسة «اجلبهة الوطنية» يف إرساء النظام الشمويل وتكريس ما سمي بالنظام الديمقراطي املناهض للفاشية ،
وبذلك تم تكريس الشيوعية يف هذا املعسكر ،وكان من بني آخر نظم ما أطلق عليه اجلبهة الشعبية حكومة سلفادور
ألليندي بني عامي 1973 – 1970م يف شييل  ،وبلوخ يتحدث هنا عن هذا االجتاه يف أملانيا( .املرتجم).
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بعض األفاكني .لقد كان فولتري وشوبنهاور وامهني يف تصورمها عن الفرتة التي
يستغرقها األمر ،وشوبنهاور خاصة كان وامها فيام يرى عن جوهره ،هذا الوهم مل
يعد من املمكن أن تشارك فيه احلركة املعادية للفاشية .فاخلليط الكاثوليكي يستمد
الكثري من قوته من أناس طاهرين يشعون بالنور ،أثروا يف تكوينه من خالل منظومة
الرتاث اليوناين والروماين القديم والفن العظيم واملدرسة اإلسكوالئية يف القرون
الوسطى بام كان هلا من حدة عقل وبام كان هلا قبل كل ذلك من أصل مل يكن جزءا
من سوء هذا العامل .إال أن جيمع ذلك يؤكد عىل أن كنيسة اليوم متر بإحدى أخطر
مراحل تارخيها وأشدها خيانة .فال يبدو اخلطاب الرعوي النمطي كأنه يصدق
فحسب هراء جوبلز الذي يشبه طعام الكالب ،ويتسامح مع استفزازات هتلر
وكأنه ال يدرك املكيدة احلقيقية ضد احلضارة الغربية .إنه ال يبدو فقط كأمر ظاهر
وكأنه يأخذ من جوبلز احلقيقة ومن جورنج األخالق اإلنسانية ومن هتلر الثقافة -
هذا أمر جيل  -بل إنه فوق ذلك يتامهى يف احلقيقة مع هذه الشخصيات واملامرسات
وهو ما ال تبكي معه املالئكة الصغار .لقد يرس اخلطاب الرعوي عىل الكاثوليك
الطيبني يف اجلبهة الشعبية أن يفرقوا بني الفاتيكان وبني الضمري اإلنساين املسيحي.
أما الفاتيكان فقد توجه يف سياسته الظاهرة نحو ظلمة الليل ونحو السقوط .وهكذا
مل يتح أي يشء حلركة ملحدة أن تنتقص من السياسة الكنسية مثلام يتيحه اليوم هذا
اخلطاب الرعوي .ولن يزعج الكاثوليك املعادين للفاشية يشء من «حوائط األمان»
مثل ما يزعجهم ما روجته الكنيسة ضد احلركة البلشفية .وهلذا السبب بالذات لن
جيذهبم هذا احلائط ولن يضللهم ألنه مرتبط هبتلر بصورة ال يمكن التفرقة فيها
بينهام .وحني يقول الكتاب املقدس «من ثامرهم تعرفوهنم» فكأنه يقصد اليوم
الفاتيكان وخطاهبا الرعوي .وأخريا نقول :عىل مجيع املنابر تستند املواعظ التي
يطلقها الواعظون يف الرايخ الثالث  -سواء كانوا من الكاثوليك أو الربوتستانت
بالدرجة األوىل  -إىل مواضع يف الكتاب املقدس ،فكيف يكون ذلك ممكنا؟
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 -11إذن :كتاب ملن؟

يتحدث الكتاب املقدس لصغار الناس كام قلنا من قبل بصورة مبارشة متاما.
وكلمته يمكن للجميع سامعها ،هذا أمر ينبغي أن ندعه لكلمته .أما ما فعله به
قساوسة السادة ،فيمكن أن يدان يف معظمه من قبل الكتاب ذاته ،الكتاب الذي
يمكن أن يؤرق ضمريهم عىل أشد ما يكون ،وال نعني بذلك ما يتعلق باخلطاب
الرعوي يف زمن النازية فحسب ،بل نعني ما كان قبله من ركام أيضا (حتى إن
كالفن أعدى البعض بام روج له) كل ذلك مل يكن مسيحيا كام ينبغي .بل إن وعاظ
حروب الفالحني سواء يف إنجلرتا أو إيطاليا أو فرنسا أو أملانيا استندوا يف مجيع
ما قالوا إىل الكتاب املقدس ،ولنقل إهنم استندوا إىل نربته الشعبية احلقيقية .أما
واعظ السادة فلم يكن يسمع بال ريب قوله «بعدا ألخآب وزوجته إيزابيال» ،فقد
كان يتحدث بتكليف السادة أكثر مما يكلفه الدين وكان يدهنهم بمسحة القداسة
وبركة الرب .ولكن أمل يكن بمقدوره أن يستعمل غضب النبي كذلك بمنظوره
العلوي أو شيئا آخر من الكتاب يمثل قرابة اختيارية ملا يفعله هؤالء؟ وال نعني
بذلك إساءة استعامل تلك املواضع لتصبح جتديفا أو نفاقا ،بل نقول أمل يكن ممكنا
أن يستند إىل بعض املواطن التي تدل عىل اخلضوع للكرباء والعمل هلم؟ أليس يف
الكتاب املقدس يشء غري ما ذكرناه عن قصص وراء قصص لكل الطبقات ،وهي
تنترش يف الواقع عرب مجيع الشعوب إال أهنا بشكلها القائم ال تنفذ إىل مجيع الطبقات.
بل هناك ازدواجية يف نفاذها ،فهي تثري يف الفقراء غضبا ،وتثري يف األغنياء  -وإن مل
يكن دائام  -محقا.
صحيح أن توماس مونترس وجه الكتاب املقدس ضد أخاب وإيزابيال والنمرود
«ذلك الصياد القوي الذي كان أول من سيطر عىل الناس بخطاب ملكي وملكك»
توجيها مل يتح لكتاب ديني آخر .أما لوثر فقد قرأ ظاهر الكتاب املقدس كام قرأ باطنه
وقرأ خطاب العلية فيه ،بصورة دقيقة ودؤوبة كأن بعض ما فيه جاء بقوة ال يتضمنها
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نص قاله اإلله مولوخ (((.نعم ،هذا التواجد يف مجيع األشياء الذي نظر لوثر أثناء
ترمجته له إىل فم الشعب لينقل لغته صار يرمى هنا «بالسيد خرافة» أو بالتجاوب
مع رغائب الرعاع حيث «تصلصل صناديق اللعب» وليس هذا بالتأكيد هو املكافئ
ملقولة «دع شعبي يمر» .واليوم حني يوصف النص باجلسارة التامة من حيث باطنه
ومن حيث «واقعه» ،بحيث يبدو بعيدا عن األسطورة بأي ثمن حتى وإن كان الثمن
هو النار ،أمل تسحب برغم ذلك الشعلة القادمة من أسفل إىل أعىل خارج الصفقة،
أمل تغري الشعلة يف األسفل شيئا؟ كذلك يف األعىل ،هناك يف العال ،حيث ينبغي أن
يكون «خمتلفا متاما» ،وحيث ال يمكن للتابع أن حيرك ساكنا .ومع كل هذا «املختلف
متاما» واملثري متاما يعود األمر إىل الضد متاما وتعود األسطورة بصورة قمعية وكأن
الكتاب ال يرى الشعب وإنام يرضبه عىل فمه ،وهو ما سنتحدث عنه فيام بعد.
بالتأكيد ليس احلامس األكرب يف الكتاب املقدس خاصا «بالصغار من بني
أتباعي» ،وال حمابيا للمتذمرين وال للصارخني باألوىل ،بل عىل العكس من ذلك.
بل يف املقابل هناك ما ليس يف كتاب ديني آخر :هناك األمل الذي ال يريد أن يبقى أملا
وهناك االنتظار املتطاول للخروج من األمل رغبة يف حتسني احلال ،هناك الرغبة يف
التغري ،ليس كام نرى يف بعض مزامري اخلنوع ،بل كام نراه بشدة عند أيوب وغريه.
ومع البداية حتى النهاية ال يستطيع أن يصبح ورعا غري اململوك بالقلق ،كام أن
طريقته يف اختاذ اإلخالص الطوباوي (الذي يتلقاه أيضا بقلق) يظل يف صورة
عميقة فريدة وإن طال األمد.

((( مولوخ باليونانية أو «مولك» يف الرتمجة العربية هو كام يف العهد القديم إله لكنعان كانت تقدم له القرابني يف
صورة األطفال تلقى إىل النار (كام يف سفر امللوك الثاين  .)10 : 23ويطلق هذا االسم ويراد به أحيانا ضحيته من
القرابني ،ويستخدم جمازا للقوة التي تلتهم كل يشء( .املرتجم).
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 -12اعل بنفسك

ثمة من يبتلع كل يشء داخله ،حتى وإن كان ما يقدم له غري سائغ الطعم .وثمة
من يرغب يف أن يكون الطهي أفضل حاال ،وال خيشى تفقد ما إذا كان كل يشء يف
الطعام عىل ما يرام .ذلك أنه سيتحمل يف النهاية فاتورة احلساب بنفسه .وهو ال
يشعر بالتكريم إذا ما قيل له إن احلساب أعد له منذ زمن هناك يف األعىل .وكل يشء
يمكن أن يكون زيادة عن احلد متاما يف اللحظة التي يكون فيها ناقصا عن املطلوب.

 -13من الزجمرة إىل الصياح

يرتاجع داخل ذاته من يشعر بالتهديد .واخلوف خاصة جيعلنا نرتاجع للخلف
بشدة ويصيبنا بالشحوب والوحدة .واخلوف نفسه حالة نفسية غري حمددة ،وهو عىل
خالف اخلشية ليس له مصدر واحد واضح ،تصدر عنه الرعشة .ومن ثم فضبابية
اخلوف أكثر إصابة بالشلل ،حيث يمكنه أن يصري رماديا إىل حد كبري وأن يكون
الفزع الناشئ عنه أقوى لدرجة جتعل الذات تغرق داخله بال حيلة .واخلوف جيعلنا
ننسحب إىل باطن بال ذاتية وبال أنا ،جيعلنا فرادي بال تواصل ،نحسب كل رضبة
موجهة إلينا .حيدث هذا من كل اجتاه ويؤثر مبارشة عىل الداخل فينتج حالة من
العمى اخلالص .هذا االنطواء خيلق ذاتا أخرى غري الذات التي غرقت داخلها.
اخلشية وحدها تستعيد من سيطرت عليه .وبالتوافق مع السبب اخلارجي تواجه
اخلشية الرجل املعرض هلا ،حيث يرى أنه يف وضع يمكنه من إثبات ذاته أمامها عىل
األقل ،ذلك أن ذاته ليست (كام يف حال اخلوف) مشتتة أمام اخلطر املحدق .حتى
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وإن كان املصاب باخلشية مهدودا أو ضعيف اجلنان واهن الصدر ،إال أن هذا الصدر
يمكنه عىل كل حال أن يصدر زجمرة ،متثل أول صوت خيتلف بالتأكيد عن جمرد
الصوت احليواين االنتخايب .فمثل هذا الصوت يبقى نحو الداخل كقبضة صوتية
فحسب تظل داخل كيس وال تؤثر .ويمكن للمرء أن يمكث مليا داخل اخلشية،
ألنه يف املقام األول يبقى جاهال باخلارج املهدد ،فضال عن العلوي الراعد الذي
يثري اخلشية فيه .إال أن الزجمرة التي يسميها الكتاب املقدس أيضا الصياح ،يمكن
أن متثل هيكال أوليا للوقوف منتصبا ،أي الوقوف برأس مرفوعة تسعى إلدراك أن
الكلمة األخرية عن ما ينبغي للمرء عمله وما جيري معه مل يتم احلديث عنه بعد.
هذا األمر يوجد مع تلك البداية عىل وجهني يف الكتاب املقدس :األول رقيق الطبع
يبدو غالبا كحركة ذيل متكررة نحو األعىل ،والثاين معاند يرضب صاحبه يف الشوك
بقدمه كأنه ال جيب أن يكون ،وال جيب أن يبقى .والزجمرة يمكن بال ريب أن تكون
جسورة أو تكون غبية ،لكنها يف مجيع األحوال إنسانية عىل خالف حركة الذيل.
وكثريا ما كان للزجمرة احلق خاصة إذا اجتهت نحو األمام بأقل قدر من الغباء كان
يفضله السيد الذي صدرت ضده.

« -14وأراد الرب أن يسكن الظلمة»

يتطرق الشك نحو يشء ال حيسن املرء قياده .والبدء هبز الرأس استنكارا أقدم
وأكثر من البدء بالتفكري .نعم إهنا بداية سابقة عىل األخرى يف مجيع األحوال التي
نكون فيها أكثر ميال لفعل الكثري أو باألحرى حني نغايل يف مطالبنا ،وهو ما جيعل
األمر ينتهي عىل شاكلة غري مطلوبة .والبد من التأكيد عىل أن من حيب طفله يقوم عىل
تأديبه .وحني تكون غضبة الرضب حقا من حقوق املؤدب ،ألنه بالنسبة للمرضوب
أعىل مقاما ،فإن عىل صاحب احلق هذا أن يتمتع بالعدالة مع ذاته .وإال كان هذا
األعىل مزعزعا أمام الشك الواقع فعال والذي صار شكا مفكرا يمكن أن يصل
إىل انعدام الثقة .وذلك حني يأيت ذلك الوقت الذي ال يعود العمالق الذي فوقنا
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مقدما يف األمام ،أو باألحرى حني ال يسمح له بأن يقود خطانا أيضا .وإذا كان هذا
العمالق مناهضا للبرش داخل التصور الذي يرتضيه ويؤمن به فقد حكم عىل نفسه
بنفسه .فيوسف الذي يعانق إخوته الذين رموه يف اجلب  ،ثم صاروا حتت سلطانه
(((
 ،خيتلف متاما عن موقف الرب الغيور الذي ال ينسى مطلقا أدنى إساءة إليه.
أما التأرجح املصطنع الدال عىل اإلعجاب بالذات والذي بدا يف االقتناع بكالم
إبراهيم حني طلب الرمحة بقرية سدوم إذا كان هبا عرشة من الصاحلني فهو ورقة من
نوع آخر عىل خالف ما يقال من إنكار لذلك يف مواطن أخرى من الكتاب .لذلك
السبب صار هذا االختالف أيضا حمل اهتامم من جانب املجدفني ومن جانب أتباع
البالط عىل حد سواء .فأيوب مثال مل يكن ليوافق عىل التضحية بابنه وهو راض،
فهو مل خيلط بني التقوى وبني التسليم للتعاليم وللقانون.

 -15مبادئ متعارضة يف الكتاب املقدس:

اخللق ورؤيا النهاية
(«انظر لقد كان األمر جد حسن» – «وانظر إنني أجعل كل يشء جديدا»)
إن ما جيري احلديث به يف العال هو بالتأكيد أمر بيني .كأن الرب يتحدث إىل
أوالده بل األفضل أن نقول إىل أطفاله الذين يقوم بالوصاية عليهم .إن الذي ورد
يف مصادر كثرية  -وليس فقط يف الكتاب املقدس عىل مضمونه القديم  -هو اسم
الرب ،إنه االسم األصيل للقبيلة التابعة له ال أقل من ذلك ،ولكن ليس أكثرأيضا.
وقد كان هناك إىل جواره أسامء آهلة أخرى يف الكتب القديمة تسمى بعاليم ،إال أهنا
((( ال أدري من أين يأيت هذا الفهم السقيم لعالقة الرب جل وعال بخلقه ،لقد بني سبحانه أن رمحته سبقت غضبه،
وأن أصل العالقة بينه وبني عباده هي الرمحة  ،فكل ما يمتن به علينا رمحة بداية من بعث احلياة فينا وإن شك شاك
وأرجف مرتاب ،ولعل تصوير الرب بصورة قاسية يف العقيدة اليهودية أثر عىل خلفيات بلوخ هبذه الطريقة التي نراها
يف كالمه ،ولكن حتى مع ذلك فإن حل املشكلة ال يكون بإنكار الرب كام يفعل بلوخ ،وإنام بالبحث عن جوانب
رمحته وهي كثرية ،وألمثال بلوخ نقول إن كل موهوب له واهب فمن وهبك احلياة والرزق والعمر والكالم والسمع
والقلب النابض والبرص الرائي ،حقا إهنا ال تعمى األبصار وإنام تعمى القلوب ،إن الرب الغيور ال ينسى حقا لكنه
يعفو ويغفر صدقا ويقينا ،ولو عوملنا بعدله هللكنا  ،ولكن أكثر الناس ال يعلمون( .املرتجم)
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كانت أقل منه قوة فحسب .وقد سخر إيليا من بعل ،قائال لعله نام أو كان عىل
سفر ،حيث مل يقدر عىل أخذ قرابينه التي قدمها الناس له .وليس هذا من املتفق عليه
متاما ،ترى هل حلقت السخرية هنا بذلك اجلنون الرصيح لقساوسة بعل أم حلقت
بصنم منافس بال حول وال طول يعارض هيوه ،منافس آمن به بعض الناس فعال.
ويبقى يف حيز القياس الطريقة التي حتول هبا هيوه من إله قبيلة إىل إله واحد يقدس
وحده ال ككبري آهلة بل كمتفرد باأللوهية ،وكيف صعد هيوه من التصور عنه كإله
حميل لقبيلة ،إىل رب جلميع البرش ،بل جلميع اخللق يف أرجاء هذا العامل .وتصري هذه
اخلاصية ملكا ليهوه بالذات (عىل خالف اآلهلة األخرى عند الشعوب األخرى مثل
زيوس ومردوخ وغريمها) دون أن تصيح الصنعة ضد الصانع ،أو كام يقول كتاب
املزامري أن يصيح وعاء الفخار ضد الفخراين .وبدال من ذلك يتحدث خالق األيام
الستة يف النهاية قائال« :وانظر لقد كان شيئا حسنا ».وهذا ال يتفق متاما مع ما قيل
عن أن الرب ،يف زمن نوح ،حني أصبح رش اإلنسان عىل األرض كبريا ندم عىل أنه
خلقه .وبالتأكيد جاءت اخلطيئة بام حتتويه قصة احلية وهي كبش الفداء يف ذلك،
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لتدل عىل أنه ليس كل ماخلق الرب ،كان حسنا جدا (((،وإنام كان ينبغي أن يظل
كذلك لو مل حيدث كل يشء وفق إرادة خالقه .جاءت إذن احلرية إىل العامل عرب تلك
احلية ،غري أن اللعنة جاءت مع احلرية أيضا ،لعنة املعصية األوىل وما تبعها من طرد
من الفردوس ،لعنة شملت العامل كله ،ليضع خالق الكون عن نفسه املسؤولية عن
اجلميع (بمن فيهم احلية) ،إال أنه مل يعد مشاركا أصال يف البؤس الذي أصاب العامل
الذي خلقه هو.
ال تشرتك مجيع األديان يف األخذ هبذا التصور عن الرب كبان للعامل وخالق له،
بل إن القليل منها فحسب هو الذي يتبنى هذه الرؤية التي تتسم بالرضا الكامل
عن املنتج النهائي .بل إن الرب األعىل يمجد الدعة الراقية والراحة بام يتفق مع
تصورات نبالء األرض ،وربام ظهرت التصورات عن احلرب واحلكم ،التي ال
تتناسب يف الواقع مع التصورات عن الرب اخلالق الذي سوى كتلة الطني ،ربام
ظهرت هذه التصورات أيضا يف ديانات زيوس ومردوخ وأم��ون-رع بصورة
مشاهبة .إن فكرة الرب اخلالق لكل يشء كام جاءت يف سفر التكوين يبدو أهنا
(((  .كربت كلمة خترج من أفواههم إن يقولون إال كذبا ،كل ما خلق ربنا مجيل وعظيم يف صنعته ،حتى ما يبدو
لنا قبيحا خلق بحكمة ،ليس أقلها أن نعرف قيمة ما رأيناه مجيال .وقد يضل البعض من أفراد هذا اخللق يف سعيه
ويتخبط يف غيه ،وربام تظهر استثناءات شذوذ ال تنفي القاعدة ،وجل هذا االنحراف يف االعتقاد عن اهلل بني كثري
من البرش هو نتاج الرتدي املبني الذي وقع فيه البرش أنفسهم من خالل خرافاهتم فتصوروا بضبابيتهم عن اهلل ما ال
يليق ،وما قدروا اهلل حق قدره .فام هي جريرة الرب العظيم يف أنكم حرفتم وزيفتم وصدقتم كذبكم الذي ضمنتموه
كتبكم املقدسة أو املكدسة ،ثم تبني لكم بعد عهود تطاولت أن بضاعتكم كذب وخرافة أهيا السادة؟ لقد جترأتم عىل
كلامت الرب وحرفتموها ،وزودمتوها بام طاب لكم من خرافات ،ثم يأيت البعض مثل بلوخ وحيسب ذلك كالما
للرب ويقيس عليه منطقه األعور ،فإذا اهتم الكتاب املقدس بام حيوي من أباطيل ،فال يصح أن ينرصف اإلبطال إىل
مجال اخللق الذي ينطق كل ما فيه بإبداع خالقه وجالله سبحانه ،ولو فرسنا الكون بمنهجك اجلديد يا سيد بلوخ
وهو الشيوعية اإلحلادية التي تتبناها فقل يل باهلل عليك إن كانت لديك بقية من العلم كيف ساغت لديك خرافة من
نوع جديد تقول إن الكون بال خالق ،بينام ال تستطيع أن تقر بذلك لقلمك الذي تكتب به ترهاتك .لقد انتقل القوم
من النقيض إىل النقيض ،ومن خرافة إىل خرافة أخرى ،فلعمر احلق كيف تعمى بصائر ظنت أهنا ترى؟ وبدال من
األخذ بأسباب املنطق السديد تلجأ الضامئر امليتة إىل تزييف آخر ال يقنع أحدا خالصته أن الكون وجد بذاته .شاهت
العقول والوجوه والضامئر .لقد جاء هذا التجرؤ عىل اهلل ثمرة من ثمرات الكتاب املقدس ،والكالم الذي يقوله بلوخ
هنا دليل ساطع عىل تسبب الكتاب املقدس يف اإلحلاد فعال ،رب يندم وخيطئ ،هو رب بال حكمة وال يفرق كثريا
عن طبائع اإلنسان ،هذه التصورات هتدم األلوهية ،وتنقض العبودية إذ رب هبذا الضعف ،كيف يعبد؟ إهنا طامة
أوصلت العامل املتحرض لإلحلاد كام نرى .وانتقل اإلنسان يف زمن زعم أنه عرص العقل إىل اخلرافة تارة أخرى .ونحن
نربأ من هذه األفكار وأهلها هلل الواحد القهار( .املرتجم).

73

جاءت من الدولة الوسطى يف مرص التي كانت عاصمتها ممفيس ،حيث جعل رب
النحت بتاح من نفسه ربا جلميع اململكة يف مرص آنذاك؛ فالفعل اخلالق لكل يشء
مل يعد اآلن يشني وإنام جيعل ما أثمره من خملوقات أشياء معلقة به .هذا بينام ضاع
عىل األقل ما كان يتميز به الفعل الرباين حقا يف هذا التصور عن اإلله كام ضاع عند
سائر اآلهلة األخرى ،وليس فقط رع ومردوخ .إال أنه حتى وإن ضاعت شعارات
الشمس يف مرص القديمة وشعارات أساطري النجوم يف بابل فإن اإلله اخلالق فيهام
صعد يف مقابل ذلك فوق الشمس بعد أن خلقها .واختذ األرض كام تقول املزامري
كرسيا لقدمه ويف السامء يف أعىل العال استوى الكبري عىل عرشه وحده متفردا وقيل
إنه فوق العامل املرئي غري مرئي .إال أن أكرب التناقضات يكمن يف املكان الذي اختذه
البؤس يف العامل الذي خلقه مثل هذا األقنوم اإلهلي اخلالق لكل يشء والقادر عىل
كل يشء ،وكيف احتل الشقاء كل هذا املكان .خاصة إذا نظرنا إىل شعب الرب وإىل
كنعان حيث مل يتحقق يشء تقريبا مما وعدا به .بل إهنام كانا دون اآلشوريني وأهل
(((
مدين والفرس مقاما فأخذهم البابليون لألرس وأخضعهم أنطيوخس إبيفانيوس
يف مرص وأخضعهم الرومان ،ودمروا معبدهم واقتحموا أورشليم وترشد شعب
الرب يف النهاية بني الشعوب كافة .حتى أواخر العصور القديمة ذاهتا ،وما يسمى
إمجاال :اجتناب العامل ،اجتناب اخللق رسى يف شعب اخلالق ،شعب «انظروا ،كان
كل يشء حسنا جدا» .وبدال من ذلك نادى فعل اخللق فيهم «قف صامتا ،قف
((( انطيوخس أبيفانس (الرابع) أحد احلكام اهليلينيني قام بغزو أورشليم عام 198م ق .م .وهو من ساللة
السلوقيني وهي ساللة هيلينية تسمى باسم مؤسسها سلوقس األول نيكاتور أحد قادة جيش اإلسكندر األكرب.
أرغم أنطيوخس اليهود يف أورشليم بداية من عام  196ق .م .عىل اعتناق اهليلينية وحظر مجيع الطقوس الدينية
اليهودية مثل تقديس السبت واخلتان .وإمعانا يف إذالل اليهود دنس هذا القائد اهليكل اليهودي ومارس ضدهم
أشنع صور االضطهاد الديني ،فدشن معبد زيوس يف أورشليم وألغى تقديم القرابني اليومية ووضع رموزا وثنية عىل
مذبح القربان وهو ما أطلق عليه يف سفر دانيال «بشاعة اخلراب» .وحكم السلوقيون سورية بني عامي 64 - 312
ق .م .وأنشأوا فيها مملكة ممتدة وصلت مساحتها حتى وفاة مؤسسها سلوقس األول إىل أرايض اهلند لكنها فقدت
يف القرن الثالث قبل امليالد الكثري من مناطقها الرشقية ،أما أنطيوخس الثالث أو األكرب ( 147 - 223ق .م ).فقد
استعاد امتداد اململكة القديم إال أنه هزم يف معركته مع روما عام  190ق.م .وبدأ اهنيار اململكة بعد ذلك ،وكان آخر
السلوقيني فيليب ( 64- 56ق .م ).حيث سلم بومبيوس لروما وصارت سورية بذلك إقليام رومانيا( .موسوعة
بروكهاوس ومصادر أخرى  -املرتجم).
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صامتا» ،وهذه الثقة التامة يف الربة هيامرمينه ،التي تقول األساطري عنها إهنا صانعة
األقدار ،حتولت إىل منهج شيطاين يف هناية املطاف دون أدنى مساندة للخالق األسمى
ودون أي شكل الحق من العون بعد اخلطيئة األوىل :لقد سكنت األرواح الرشيرة
حتت السامء يف عامل ال يوصف بأنه ساقط ،وإنام يف عامل خلق منذ البذرة األوىل عىل
يد روح عاملية رشيرة .منذ تلك اللحظة بدأت ثنائية ما يظن أنه اخللق والنجاة ،وهي
ثنائية خاصة برغم أن الكتاب املقدس ال جيعلها هدفا منشودا يف املقام األول .إهنا
ثنائية خفية ومقموعة داخل الكتاب املقدس عىل وجه الدقة منذ حية اجلنة (ومنذ
تناول تفاحة املعرفة) ،وفوق ذلك صار حلم املسيح ملحا ،وهو بالضبط ليس حلام
ملن أرسله الذي فوقنا ،ليس حلم رسول للسيد الرب وال مبعوث الرب اخلالق،
وإنام هو حلم شخص يقود خطانا كام هو احلال يف سفر اخلروج ،اخلروج من مرص
اهلائلة ،وهي جزء من صنيعة العامل املتدين .لقد تكرس هبذا الشكل مبدأ يمكن به
الدخول إىل العامل القائم ،إال أنه ال يمكن أن يكون هو ذات املبدأ الذي يؤدي إىل
اخلروج منه .أقصد بالدخول الولوج إىل عامل أفضل ،أوإىل العامل الوحيد احلقيقي
الذي عربت عنه املسيحية من بعد بوصفه أنه «خلود بال شقاء» ،إنه اخللود بال معاناة
أو تسلط.
يف كل ذلك يتمثل موضع االهتامم يف جعل الناس صغارا أو جعلهم كبارا .فإن
كانوا ممن «يسقط يف اخلطيئة» وفق تعبري الكتاب املقدس أي فاسدين فسادا كامال
أو جزئيا أمكن أن يقرتفوا الرش من تلقاء أنفسهم وأمكن أن يضلوا اخلطى .فمنذ
أطلقت احلية سمها صار طموح اإلنسان رشيرا ابتداء من حلظة بلوغه الشباب ،أو
كام يرى لوثر ،صار فاسدا بال بقية من صالح ،لدرجة أنه مل يعد قادرا عىل أال يذنب.
ويف املقابل ترى الكنيسة الكاثوليكية أن طموحه صار ضعيفا أخالقيا لدرجة ينطبق
عليها يف النهاية املبدأ القائل« :سيدي حرك العربة بنفسك» .ولكي تتحرك العربة
مطلقا ،ولكي يبدو خالق اجلميع منقذا للجميع أيضا فالبد من وجود كبش فداء ،أو
البد من وجود الشيطان وحزبه ،البد من وجود القوى اخلفية التي تتسلل إىل صنعة
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بتاح هيوه البديعة .سيدي :حرك العربة أنت ،إن هذا املبدأ يعد تشوهيا حلركات الفكر
واخللق التي تسمى يف جمملها تارخيا ،أي تارخيا برشيا من صنع البرش .بيد أن أغسطني
جعل هلذا التاريخ ،هذا املصطلح املعياري ،وظيفة تشبه وظيفة احلدث الدرامي ذي
الفصول العديدة التي يأيت احلل يف هنايتها ،فقد كان أغسطني أول من ركز عىل هذا
اجلانب ،فلم يعد احلدث الدرامي جمرد تسلسل أبدي متكرر من األخذ والرد والعلو
واهلبوط كام هو الشأن عند املؤرخني اإلغريق  ،بل صار له تفسري يف الكتاب املقدس،
هو التفسري الغائي النهائي ،الذي يبني الرصاع بني املاملك  ،ممالك الرش ومملكة
الرب ،رصاع ينتهي بالنرص للمملكة اإلهلية بالرضورة .غري أنه برغم األولوية التي
يوليها أغسطني لإلرادة الفاعلة القوية يف اإلنسان إال أنه ال يعطي اإلنسان فاعلية
برشية حقيقية يف إنتاج العمل إال ما يكون من جمرد التبعية لإلرادة اإلهلية وأعامهلا
الشافية يف التاريخ وما يكون من جمرد التهيئة (عرب الكنيسة) لزمن النهاية واحلساب
وامللكوت األخروي .كان هذا هو شأن أغسطني :فربغم اكتشافه للمفهوم الدرامي
للتاريخ وبرغم توجهه إىل زمن هناية العامل وتوجهه نحو املسيح كنقطة حتول داخل
الزمن األريض  -كان كل ذلك قفزة بني التاريخ وبني إنتاج امللكوت .لقد كانت هذه
الرؤية رؤية إهلية مطلقة من احلجم الكبري ومناقضة يف هناية املطاف للتاريخ من دون
ريب ،برغم كل ما قاله عن التاريخ كرحلة حج داخل دولة الرب يف هذا العامل نفسه.
ويقينا مل يذهب أغسطني بعيدا مثل ما ذهب كارل بارت((( الذي اعترب كل اجلوانب
((( كارل بارت هو عامل الهوت سويرسي عاش بني عامي 1921 - 1886م عارض النازية بقوة ما أدى إىل إقصائه
من منصبه كأستاذ لالهوت ،وهو من مؤسيس مدرسة «الالهوت اجلديل» الذي يصور الرب عىل أنه يشء خمتلف
متاما ال يمكن للبرش أن يفهموه إال من خالل اإليامن الكامل بعملية الوحي املتمثلة يف ظهور يسوع ،وبالتايل ال ينطلق
مفهومه عن الدين من اإلنسان املتدين بوعيه الكامل كام كان يقال من قبله ،وإنام من كلمة الرب .وهبذا يعترب بارت
أن كل حماوالت «الدين»  -بمعنى حماوالت رجال الدين باملفهوم املسيحي  -إللغاء املسافة الالهنائية بني اإلنسان
والرب ليست إال أوزارا يتحملها فاعلها ،إال أن رسالة املسيحية وفقا لبارت تتمثل يف إنسانية الرب كمعيار ومصدر
حلقوق اإلنسان وكرامة اإلنسان .مارس بارت انتقادات الذعة ضد الفكر الربوتستانتي الليربايل منذ شاليرماخر،
األمر الذي يعد حتوال يف تاريخ الالهوت الربوتستانتي .وهدم بارت بفكره الالهويت حماوالت التوليف بني الرب
واإلنسان أو الكنيسة والعامل أو املسيحية واحلضارة كام روج هلا الفكر الربوتستانتي يف القرن التاسع عرش .وكان
كارل بارت يديل بدلوه دائام يف القضايا السياسية بصفته اشرتاكيا متدينا وعضوا باحلزب االشرتاكي الديمقراطي يف
سويرسا( .موسوعة بروكهاوس األملانية يف أربعة وعرشين جملدا .الطبعة العرشون .منقحة وحمدثة .اليبزج  ،ماهنايم:
بروكهاوس 1996م املجلد الثاين)( .املرتجم).
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التي تبدو تارخيية يف دولة الرب جوانب غري حقيقية ،حيث صور الفعل اإلهلي يف
اإلنسان بأنه «جمرد قمع لصب السوائل» ليس إال ،وال يمكن أن يكون تارخيا بحال.
إال أن أغسطني يرى أن الرب الغيور ،رب اخللق ال يدع إنقاذ عامله (من عامله) للنور
املنبعث من تاريخ اإلنسان؛ بل حتى إبراهيم وعيسى وتاريخ اخلالص يتحدد من
األعىل وليس من التاريخ ،وربام مل يعد تاريخ اخلالص بعد عند أغسطني رحلة حج
ال طائل منها تقود إىل الضالل .إن هذا التوحد الباقي لإلهلي اخلالق مع اإلهلي املنقذ،
وهذا التخفف املتزايد لإلهلي املخلوق وعمل املخلوق عرب كباش الفداء والغيالن
املتسللة والشياطني املترسبة ،كل ذلك أقىص يف النهاية أسطورة بروميثيوس .نعم ،إن
رب اخللق القديم يفعل ذاته ويؤكد ذاته حتى فيام هو دال عىل مشاهد النهاية والقفزة
إىل النهاية التي ال حتتاج بوصفها كذلك إىل اإلنتاج البرشي وال إىل التاريخ البرشي.
بيد أن هذه القفزة داخل الزمن ينبغي أن تكون عىل األقل قفزة إىل النهائي من
حيث مضموهنا؛ وربام ال يكون ذلك متوافقا بال ريب مع املعادلة القائلة بأن اخلالق
يساوي املنقذ ،أي مع مقولة :انظر ،قد كان كل يشء عىل ما يرام ،وال مع مقولة:
انظر ،إنني أصنع كل يشء من جديد .بل وال يتوافق مع قصة جبل مورية ،حيث كان
الرب يرى بصورة خمتلفة ومغايرة متاما لذلك املبدأ اإلهلي املعارض الذي ال يفعل
إال تنحية الغيالن املتسللة ،بل الذي ينحي كامل التكوين القديم جانبا ،حني حيقق
القفزة احلقيقية للمضمون« :ألين ها أنا ذا خالق ساموات جديدة وأرضا جديدة .فال
تذكر األوىل وال ختطر عىل بال» (إشعياء « )17 :65ألن األمور األوىل قد مضت»
(رؤيا يوحنا الالهويت  .)4 :21غري أنه برغم ذلك ما تزال هناك عملية استعادة،
استعادة منبثقة من ألوهية األزيل؛ فبسبب اخلطيئة وتسلل الشياطني وبسبب احلركة
الدائرية املتشكلة يف اخللق ،أي يف «احلالة األولية» قبل اخلطيئة وقبل التسلل،
تكررت استعادة تاريخ الوضع اجلديد الوافد مرات عديدة استعادة راديكالية.
وبالنسبة لإلنسان فإن ذلك ال يمثل غري إعادة ميالد ،وبالنسبة للعامل فليس ذلك إال
طبيعة «جتملت» ،أي استعادت ذاهتا كفردوس قديم .ويف احلقيقة ليس هناك وفقا
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ملنظومة أفالطون القديمة «جديد حتت الشمس» ،وإنام حيدث امتزاج بني الفكرتني
ودائام ما تتم العودة إىل الصانع كمنقذ ،أي طاعة العودة ،والعودة عرب الطاعة .هذا
عىل الرغم من أن عمل األيام الستة بام فيه الفردوس «(وهي حديقة ال يمكن أن
يمكث فيها إال احليوانات وليس البرش» كام قال هيجل((() مل يعد واردا فيه حلم
إحياء النفس يف مشاهد هناية الزمان يف أقىص صورها املتطرفة ،حيث ال يبقى من
العامل الطيب إال أورشليم السامء .هذا اخليال الديني هو أيضا صورة حللم «يتجه
ألسفل» أي جاء من عل لصالح اإلنسان ،كام تقول رؤيا يوحنا الالهويت «وأنا يوحنا
رأيت املدينة املقدسة أورشليم اجلديدة نازلة من السامء من عند اهلل مهيأة كعروس
مزينة لرجلها» (رؤيا يوحنا .)2 :21 :ليس من فراغ أن يسمي لوثر السفر األخري
من الكتاب املقدس «كيس األالعيب» ،ومشاهده األخرية ليست جوانية وال هي
من املحرم املحظور -حتى يف أساطريها املغالية  -وال هي عبارة عن قطيعة مع أيب
األرض ،وأيب العامل ،أو مع السلطة العلوية املعينة .بل عىل العكس من ذلك فهي
تتضمن أقوى درجات السخط داخل مجيع أشكال الدين أو «إعادة العالقة» (كام
توحي مقاطع الكلمة ري-ليجيو /الدين) ،أما اجلانب االحتفايل فيها فهو بال دوام.

 -16فروق داخل األسطورة،

معارضة فكرة بقايا الروح التي قال هبا بولتامن  -ومعارضة أفكار أوتو وكارل
بارت عن اختفاء غري اإلنساين.
هل تطالب كل أسطورة بام يف ذلك أسطورة بروميثيوس بنزع النهج األسطوري؟
بعيدا عن األساطري الغليظة
قلام يعلو صوت بغناء املهد .وبعض ذلك يبث النشاط يف الظاهر ،إال أنه ال
((( رجم بالظن وكذب عىل الناس والنفس ،فهل شهدوا الفردوس حتى حيكموا عليها .تبارك القائل« :ما أشهدهتم
خلق السموات واألرض وال خلق أنفسهم وما كنت متخذ املضلني عضدا» ولن نعيد هنا أن التصورات الدينية
اخلاطئة أدت إىل هذا البهتان وهذا الضالل املبني( .املرتجم)
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يصيب املرء إال باخلدر ولكن بصورة خمتلفة  -حتت زعم إبعاد اجللبة .ومن احلق
متاما االبتعاد عن األساطري القديمة ،بيد أن ذلك جيب أن يكون من خالل نزع
شبحها اجلنوين أو ما يمكن أن نسميه شبحها اخلايل من الثقافة وليس من خالل
التوجيه والبيان القادم من أعىل .فهذا مسلك يعني عىل إجياد الشبح كام كان من
قبل ،بحيث ال يتم إلغاؤه إال عرب االستامع واإلدراك الداخيل ،وهكذا يراد له أن ال
يكون «أسطورة» .وهذا أمر خيتلف مثال عن اخلالص املسيحي عرب يسوع ،وخيتلف
بالتأكيد أيضا عن ما زعم عن إرادته يف أن يصلب :وكال األمرين أي السابح ضد
التيار واخلانع للتعاليم هو بنفس الدرجة جزء من األسطورة .فحيث يتعارض هذا
مثال مع التصورات احلديثة عن احلياة الروحية الوجودية فإن وضع اليد اللتامس
الربكة ،وهو أمر ممكن ،ووجود قرب يسوع خاليا وهو أمر غري ممكن ،وجهان لذلك.
يف هذا الصدد ربام كانت هناك فوارق أيضا يف األساطري القديمة ،وحتديدا حني ننظر
بدقة أكرب يف فحوى األساطري .فهل تعد هذه الرؤية اخلرافية جزءا من الفعل اخلرايف
لإلنسان أم تعد  -إن شئنا التجميل  -جزءا من الضغوط التي حياول إثناءها .أليس
إذن كل ما يأتينا خرافة بعيدا بنفس الدرجة عنا .وجيب التفريق أوال بني النربة التي
ورد هبا مثل هذا الرتاث القديم حتى وإن كان ال يتسم بالعلمية بنفس القدر .فنغمة
القصة اخلرافية واضحة وهي نغمة ختتلف متاما عن القصص الغرائبية وما يتعلق
هبا من بعد أسطوري .ويمكن أن ختربنا هذه النغمة بأعاجيب ،حتى داخل نسيج
األسطورة ،لكن كل ما هنالك أن السامع هلا هو الذي يسعى يف تشوق إليها ال
أهنا تفرض عليه .ومن جهة ثانية فإن ذلك يأيت عىل أساس االختالف يف الطبقات
االجتامعية التي شكلت األساطري القصصية أو قصص األعاجيب القريبة من الواقع
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أو القصص األقرب لألسطورة(((  -تارة هبدف شعبي عامي وتارة هبدف سيادي
تسلطي ،تارة بتحمل ع ْيلة الكثري من األطفال ومغبة الفقر ،وتارة بصحبة كثري من
الساحرات الرشيرات أو بصحبة قائد يدعى جالوت .إن أوضح الفروق يربز يف
املقارنة بني صبي احلائك ،ذلك الصبي الشجاع الذي خرج ليشق طريقه ويسعى
لتحقيق سعادته وبني العمالق الذي يسري سريه أو السادة الذين يرعدون ويربقون
فوق اخلانعني لألبد .إن «لعبة العمالق» التي صور شاميسو هنايتها بصورة ودودة
هي برغم ذلك بام فيها من خانعني خيتلطون فيام بينهم ،هي قصة غرائبية هلا أصل من
الواقع .إن قصة أندرسون «البطة الصغرية القبيحة» متثل  -خاصة بالنظر إىل التحول
والتحرر الذي تتضمنه  -أفضل القصص األسطورية وأمجلها فوق ذلك .وهذه
األنواع احلكائية ،من القصة الغرائبية إىل القصة األسطورية إىل األسطورة اخلالصة،
تغص بتصورات ما قبل العلم ،هذا أمر واضح ،غري أن من الواضح أيضا املقصد
والغاية التي تستخدم هلا هذه التصورات بشجاعة ،وكذلك توظيف حيل األبطال
املصحوبة دائام بسلطة بث اخلوف التي يامرسها السادة يف القصص األسطورية.
وهناك بالتأكيد أشكال من اخللط ،حتى إن قصة ذات القبعة احلمراء مع الذئب هي
يف األصل قصة غرائبية حتى النخاع ،جاءت من عامل النجوم ،هناك يف األعايل ،إال أهنا
توظف توظيفا آخر يف األسطورة الشعبية ،ويتم تغيريها لدرجة الذيوع بني الناس.
هذا بينام مل يطلب من العقل ،عىل العكس من معظم األساطري التارخيية ،أكثر من أن
خيدم ذاته بذاته .ولكي نتحدث بصورة عرصية عن تلك القصص فإن نمط شاريل
((( تفرق معظم اآلداب األوروبية بني ما يطلق عليه خرافة عىل لسان الطري واحليوان وتسمى باألملانية  Fabelوبني
القصة األسطورية  ،Märchenوبني القصة الغرائبية التي هلا ظل من الواقع  Sageوبني األسطورة التارخيية كأساطري
اليونان  Mythosوهذه األنامط مل أجد هلا تصنيفا علميا معتمدا يف األدب العريب ،رغم قناعتي بوجودها كنصوص
إبداعية يف العديد من مصادر الرتاث العريب خاصة يف كليلة ودمنة و”ألف ليلة وليلة» ،وغريمها من املصادر ،لكن
تسميتها العلمية وحتديد الفوارق بني أنواعها وضبط مالمح كل منها ليس معتادا وال معتمدا يف علم األدب العريب
حتى اآلن ،رغم شهرهتا من قديم عند اليونان والرومان ،وربام عند العرب كذلك .وحتتاج هذه األجناس األدبية إىل
ضبط علمي وتأصيل منهجي داخل منظومة علم األدب العريب ،وال مانع هنا من أن نتعلم من أبناء اللغات األخرى
ممن صنفوا مئات األجناس األدبية ،بينام كنا نحن أمة األدب عندها غالبا هو الشعر ،والشعر هو األدب آمادا طويلة،
رغم فخرنا بمستواه وما محل من حكمة ،لكن األمم األخرى كان عندها من اآلداب املتنوعة ما هيأ هلا تأصيل ذلك
علميا وفرقوا جيدا بني تلك األجناس ،وميزوا صفاهتا ومالحمها عن غريها ،واحلكمة ضالة املؤمن( .املرتجم)
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شابلن قد دخل إىل معظم القصص األسطورية ،ومن ثم فليست أسطورته «أسطورة
تارخيية» مصغرة كام يريد التفسري الرجعي أن يبني ذلك ،وهو تفسري ليس بالرضورة
خالصا من السحر .ولكنها ،أي األسطورة القصصية ،هي يشء اختلق كمحاولة
نجاة من سلطان القصة الغرائبية ،بل كمحاولة نجاة من سلطان احلكم املستبد الذي
تصوره األسطورة التارخيية من خالل يشء من نوع آخر وقريب من جنسها .ونعني
ثالثا بكلمة يشء من نوع آخر أن األسطورة التارخيية ذاهتا ،حتى وإن كانت قبل
عرص العلم ،تفرق بني العمالق املتسلط وبني املتمرد الذي يكمن يف قصورها عىل
األقل .وتسعى القصة األسطورية بصفة خاصة إىل شحذ املشاعر نحو املعاين ذات
األمهية مما يقع خارج منظومة الكنيسة يف بعض األساطري التارخيية حتى نصل مثال
إىل أسطورة حية الفردوس .وكل تراث بروميثيوس يدخل ضمن ذلك ،فهو بذاته
خيال قصيص داخل األسطورة التارخيية ،بل هو خيتلف يف جانبه الزيويس((( متاما،
وينسحب ،حتى وإن أخفى زيوس سامءه بشدة خلف غبار السحب ،حتى وإن
تضمنت الدراما اإلغريقية التي يكتشف اإلنسان فيها أنه أفضل من آهلته أسطورة
بروميثيوس يف صلب تكوينها .ولو نزع اجلانب األسطوري عن هذا كله بقضه
وقضيضه ،حتى وإن كان هو أسطورة ،أي لو رمي هبذه األسطورة جانبا ،فسيفتقد
املتدينون  -من غري الذين توجههم املؤسسات الدينية وهم كثريون  -سيفقد هؤالء
يف الكتاب املقدس املغزى املنشود ،ذلك املغزى اخلايل من الريب وال نقول املغزى
املشع بالضوء .سيفقدون ذلك املغزى بداية من احلبة وهي أسطورة تارخيية أصلية
من نوع خمتلف ،وسيفقدون مغزى ضباب السحب املسيطر عىل التابعني ،وكل
ذلك سيصري كرهيا أكثر مما يفضل القائمون بعملية اإليقاظ اليوم وبام يروجونه
عن «الوجود» .حيدث هذا بينام تنطبق عىل حية الفردوس وأسطورهتا التارخيية التي
ترجع بال شك إىل زمن ما قبل العلم املقولة التي تزعم أن احلية كانت الرشنقة التي
تكونت فيها ربة العقل .ورابعا وأخريا فإن ذلك ال جيعل منهج ما قبل العلم موضع
((( نسبة إىل زيوس كبري اآلهلة يف أساطري اليونان القدماء( .املرتجم)
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نقد ،وهو يناقض فوق ذلك منهج الشك املناهض لألساطري التارخيية ،وحتديدا
بالنظر إىل بعض املعاين األسطورية التارخيية خاصة املتعلقة بالنجوم أو ما خيتص
بالنظرات القديمة للطبيعة .وال شك أن هذه النظرات هبا من التخوف واجلهل قدر
واضح متاما .أما اهلراء الذي جاء بالكتاب عن البقرة املقدسة وقرون القمر وعربة
إيليا النارية((( فليس راجعا مطلقا لزمن ما قبل العلم .ويكفي يف مواجهة ذلك أمر
آخر هو حتديدا النظر يف النوعية واجلودة وعدم تقليص هذه الرؤية الكيفية للطبيعة
إىل احلد األدنى .وهذا األمر يتجاوز بكثري البدائية األسطورية ويتجاوز ما صوره
شيلر عن «آهلة اإلغريق» .هذا األمر حييا داخل «املشاعر» املتذوقة جلامل الطبيعة
وعظمة الطبيعة  -وهي مشاعر بال وجود مادي وبال موطن عىل اإلطالق  -كام
حييا يف الصور واألقوال التي تتناوهلا بصورة فنية وشعرية ،والتي يتسبب موقعها
ذو الطراز القديم للغاية يف خلق مشكلة حني يوضع جنبا إىل جنب مع املادية
الفيزيائية التي حتولت إىل معادية للكيفية والتجويد .وبصورة أقل راديكالية من
بولتامن قال ماركس يف هناية مقدمته عن نقد االقتصاد السيايس« :من املعروف
أن امليثولوجيا اإلغريقية مل متثل ترسانة الفن اإلغريقي فحسب  ،بل كانت أيضا
أرضه التي وقف عليها» .أما ما خيتص بالعلم  -وهو املجال الذي توجد فيه دائام
«أنواع اجلودة والكيفية» مثل «األشكال واهليئات» بمعناها احلق  -فال يغيب عنه
أيضا نوع مستقل من التذكر األسطوري .إنه تذكر ال ينسحب بالتأكيد عىل عقيدة
كولر وال عىل ما يزعم من وحي هيبط دائام من السامء ،بل هو تذكر لعامل ال وجه
فيه أصال ملناقشة النوعية والكيفية وال اجلامل املوضوعي .وهكذا يوجد لدى كبلر
 مع التصور املوغل يف القدم عن وحدة الوجود  -قطاع طبيعي خمتلف بنفسدرجة القطاع املحسوب بدقة يف الطبيعة ،إنه جانب كوين متاما وموسيقي حتديدا،
((( أنظر ما جاء عن ذلك يف سفر امللوك الثاين اإلصحاح الثاين من  1إىل  .18ونذكر هنا خاصة هذا املقطع« :وملا
عربا قال إيليا ألليشع« :اطلب ماذا أفعل لك قبل أن أوخذ منك» ...وفيام مها يسريان ويتكلامن إذا مركبة من نار
وخيل من نار فصلت بينهام فصعد إيليا يف العاصفة إىل السامء .وكان أليشع يرى وهو يرصخ« :يا أيب يا أيب مركبة
إرسائيل وفرساهنا» ومل يره بعد فأمسك ثيابه ومزقها قطعتني ورفع رداء إيليا الذي سقط عنه ورجع ووقف عىل
شاطئ األردن( ».سفر امللوك الثاين ( .)13-9 :2املرتجم).
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حيمل ذكريات ميثولوجية فيثاغورثية .إن فلسفة الطبيعة الرومانسية يف حد ذاهتا كام
صورها علامء مثل باراسيلسوس وبيمه وشيلنج وكام صورها بادر بصورة خمتلفة
وبلغت ذروهتا أحيانا عند هيجل  -ال تتجىل بحق إال حني تبدو الصور األسطورية
الطبيعية ونظائرها البدائية كأهنا مل تنته .وكثريا ما يبدو ذلك بالتأكيد موضعا للريبة،
إال أنه أحيانا يبدو ظاهرا كالنار كام بدا فاوست يف الكهف .وحتى يف هذه النقطة
األخرية فإن القصة األسطورية تسفر عن نفسها يف صورة قريبة من األسطورة
التارخيية ،ولكن بطريقة أخرى لرتدد «النبع ،واألمل ،والكيفية» .إن األمر هنا ليس
جمرد القتل باخليال ،ولكنه تزامن جديل بني تدمري األسطورة التارخيية وإنقاذها عرب
النور .يأيت هذا عرب إبعاد حقيقي للخرافة احلقيقية  ،من دون فرتة سامح لالهوهتا
الذي يبدو يف الظاهر فقط متخلصا من األسطورة ،يأيت هذا عرب املثل القائل« :هذا
اجلمل وهذا اجلامل» ،أرين مهاراتك.
البيانات التي تقدم بصورة ملونة ينبغي متييزها بيقظة عالية ،يقظة جتعل املرء ال
يصف مجيع القطط مثال بأهنا سوداء وال ينسب مجيع القصص األسطورية إىل شخص
املرضعة ،وال يغفل عن التمييز بني مشعيل الضوء حتى داخل القصص األسطوري
مطلقا .فهناك بدال من ذلك موقف املميز الذي ال يمنح الرجل الغامض أصغر
أصابعه ،خاصة يف حالة األساطري التارخيية ،بل عليه أن يكتشف فيها إذا لزم األمر
حامل الضوء (وأرجو أن يفهم معنى هذا املسمى جيدا) ،فإن حامل الضوء يبقى -
ومعه بعض األمور األخرى  -داخل الطبيعة بال حتديد  ،أو كام يقول جوته« :مفعم
باألرسار يف وضح النهار» .وربام يبقى ذلك أيضا ماثال إىل جوار بقية من حماوالت
نزع األسطورة عن اجلانب الشخيص يف إطار معاد للمجتمع ومعاد للكون .لذلك
جاء يف باب «اطرق فحسب» بكتايب «عالمات» (نرش عام 1959م ص  160وما
بعدها) ما ييل« :يشعر املرء عندئذ أنه مل ينته من القصة بعد ،وأنه ال يمكن أن يتوقف
هنا بصورة شافية» .ولذلك أيضا جيب أن نطالع فصل« :وميض حلم ،وسوق
سنوي  ،وتقارير رخيصة» من كتايب «مرياث هذا الزمان» (1962م ص-182 :
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 )186حيث جاء فيه« :القصة األسطورية تصف  -من خالل ما جتنح إليه من
حكايات رخيصة  -صور التمرد ،بينام تصف القصة الغرائبية بانتامئها لألسطورة
التارخيية أقدارا يمكن حتملها  ...ولكن حتى القصة الغرائبية تتضمن أحيانا حربا
برشية ونرصا عىل السادة» ،وانظر كذلك ما كتبته يف كتاب «مقاالت أدبية» (نرش
عام 1965م ،ص  345وما بعدها) حتت عنوان «القضاء عىل األسطورة التارخيية
أوإنقاذها عرب تسليط الضوء» ،حيث جاء يف هذه املقالة ما ييل« :القصة األسطورية
لكوهنا أمرا ممكنا ينقذ الكثري مما يرتاكم كالسحب  ...ولكن أال تتضمن أسطورة
تارخيية قديمة مثل أسطورة زيوس  -وهي أسطورة تارخيية خالصة  -شخصية مثل
بروميثيوس باإلضافة إىل ما حتتويه عن جبل األوليمب وعرش السحاب؟ وهل
يوجد عىل اإلطالق نموذج أول لصور الثورة مثل ما يمثله الرقص عىل أطالل
الباستيل الذي حييي مرة أخرى ذكرى الشفق الصباحي القديم واألساطري التارخيية
عن الربيع ويدعوها إليه ويعيد توظيفها فيه؟  ...إن جتربة الشجرة والنهر والبحر
وسلسلة اجلبال العالية ال يمكن رسمها صورة أو شعرا وال يمكن استفراغ رسمها
يف احلالتني عرب معايري املوجات الكهرومغناطيسية ،بل وال يمكن استفراغ التصور
الفلسفي عنها أيضا ».وألجل ذلك جيب مطالعة مقالتي عن «النسبية الفيزيائية»
يف كتاب «مرياث هذا الزمان» (نرش عام 1962م ،ص  .)294أهناك إذن مشكلة
مرياث يف الطبيعة أيضا؟ أثمة مشكلة جتعل مفاهيم الطبيعة املتعاقبة تارخييا كاملفهوم
التخيييل الطفويل األول ثم املفهوم السحري واملفهوم النوعي متضمنة فيام دون
األيديولوجيا مالمح جوهر الطبيعة اهلائل؟» لذا كتبت أيضا وليس آخرا (حتت
عنوان «اإلهلي يف التدين البرشي» يف كتايب «مبدأ األمل» املنشور عام 1963م ص
 )1411ما ييل« :تظل اململكة هي املفهوم الديني الرئيس ،فهي تأيت يف ديانات
النجوم ُبلورة ،وتأيت يف الكتاب املقدس  -عرب تدفق كيل يف القصد  -كبهاء».
وباختصار فال يمكن قياس ما كان فيام مىض أرضا دينية راحت ترتاجع بصورة
مشهودة من خالل الرومانسية القديمة دون أن يستغل لذلك خيال من نوع خاص،
هو خيال مل يكتمل بعد.
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غرفة بولتامن الدينية الطيبة« ،اإلنسان املعارص»

ال يكفي هنا إذن استخدام نوع من التأمل ضيق األفق خيتص فقط بالغرفة
الساكنة الصغرية التي يقبع فيها رجل الدين ليعد اخلطاب الذي يوجهه للناس ،آه
ياله من أمر «واقعي» .وكأن هذا اجلانب الرعوي املنغلق عىل ذاته وكأن هواء اليوم
مل يستهلك بنفس القدر الذي استهلك به هواء األساطري التارخيية اخلارجية أو صار
أخف كثافة .باختصار أعاد بولتامن((( ولزمن طويل هذا اخلطاب الذي يفرق بني
األسطورة وضدها بعد أن ربط عام 1941م بني نزع األسطورة أي إيقاظ الوعي
العلمي املعارص وبني وجودية هايدجر أي احلالة الروحية املعارصة لصاحب الفكر
الديني .إهنا مبسم لرشب السوائل خيص صاحب هذا الفكر كام خيص اجلموع التي
خياطبها بالكتاب املقدس أو ما يزعمه الكتاب عن «شخص ما» بصفته الفردية
اخلالصة (وليس بصفته االجتامعية وال «كينونته» العاملية) وهو احلديث الباقي
لسائر املسيحيني من هذا الرضب من الناس .فاجلانب البدين واالجتامعي والكوين،
كل ذلك يبدو هلؤالء أمرا «دنيويا» ،أو يبدو كدنيا من منظور الدين أي أن النفس ال
حتتاج للقلق بشأنه .إن الكتاب ال يتحدث فعليا وال معنويا عن ذلك  ،فهو يتحدث
من الوجود عن الوجود ،وإال فهو ال يتحدث أصال أو ال يتحدث «عن يشء» إال
قليال .بل يمكن القول إنه حيثام يتحدث الكتاب املقدس «عن يشء» فإن ذلك
حيدث عىل منهج ما قبل عرص العلم  ،أي بصورة أسطورية وبالتايل وفقا ملا يرى
بولتامن فهو هراء ما قبل العلم وهو باملفهوم املسيحي اضطراب العامل (بدال من
أن يقال إنه حقيقة بدهية) .فكل وعي «باألشياء» سواء كان وعيا دنيويا أو حتى
أسطوريا تارخييا بدرجة ما ال ينبغي أن تكون له عىل هذا النحو قواسم مشرتكة
مع محيمية اإليامن «املعرب عن احلالة» .فاإلنسان املتدين حتديدا ال يتعاطف  -شأنه
شأن اإلنسان العرصي  -مع «األقوال» األسطورية التارخيية للكتاب (املتضمنة
يف وحيه الذي يظل  -يف احلقيقة  -بال عامل)« .إن الوحي ال يوصل إلينا علام عن
((( عامل الهوت أملاين  ،متت الرتمجة له هنا ص  22يف اهلامش (املرتجم).
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رؤية للعامل وإنام يتحدث فقط خطابيا إلينا» « ...فام هو اليشء املوحى (الذي أسفر
عنه الوحي) من خالل ذلك؟ ال يشء مطلقا طاملا كان السؤال عن الوحي سؤاال
عن التعاليم ،بينام يسفر الوحي عن كل يشء طاملا تفتحت عينا اإلنسان ومتكن من
فهم نفسه ثانية»« ...الوحي يوصف بأنه استنتاج للخفايا وهو استنتاج رضوري
لإلنسان مطلقا وهو حاسم بالنسبة له كذلك يف حال رغبته يف أن يتوصل إىل
َ
«خالصه» وحقيقة ذاته» (أنظر كتاب بولتامن اإليامن والفهم  ،اجلزء الثالث  ،صدر
عام 1960م  ،ص  29و  30وكذلك ص  .)2يف اإليامن يتم إلغاء السياق املكتمل
الذي يقدمه الفكر املوضوعي (أو باألحرى الذي ينشئه)»( .انظر كتابه البشارة
واألسطورة ،اجلزء الثاين ،صدر عام  1952ص ، )198 .بيد أن السياق املكتمل
عند بولتامن ال يوجد يف النهاية ثانية إال يف األسطورة التارخيية  -كأنه ال توجد أيضا
أسطورة متمردة وأسطورة تنبئ بنهاية التاريخ .إال أن بولتامن ومن دون إدراك هلذه
املادة املتفجرة ال يرى يف مجيع األساطري التارخيية  -وبال إدراك خلطها الرئييس  -إال
حديثا عامليا شاحبا عن «ما ليس من الدنيا» .بل إنه ال حيمل غري الغرابة يف اجلمع بني
«عرض موضوعي لتحليق علوي أو تسام غري موضوعي» .هذا النوع من مقاومة
األسطورة ليس به مسافة جوهرية للفصل بني األرواح غري النقية التي تتحول إىل
خنازير وببن التعاليم «املعروضة موضوعيا» عن مشاهد النهاية ،أو باألحرى:
مشاهد هناية التاريخ التي مل تعد فقط رؤيا خاصة ،بل رؤيا كونية لنهاية التاريخ.
ويعج العهد اجلديد أيضا بذلك نتيجة ما أفرزه العرص «احلديث» املدمر ،وبالتأكيد
ال يبدو هذا فقط يف صورة حديث يتجه من الوجود الديني إىل الوجود اآلين ،بل
كأزمة روح فحسب ،ال كأزمة كونية .إن نظرة بولتامن ال متحو بطبيعة احلال مشاهد
النهاية بصورة كاملة حتى وإن كانت أسطورية بيقني ،لكنه يستعيدها فحسب من
حيز انفجاري تارخيي كوين ومن شخص املسيح ذاته الذي يظهر يف املشهد بصورة
عالية التفجري بنفس الدرجة داخل الروح املنعزلة وداخل إهلها البرشي كذلك.
يستخدم بولتامن هنا ما قاله كريكجارد من قبل ،خاصة تصوره عن القوس الواصل
بني «اللحظة واألبد» ،الذي مل يعد ممكنا بناؤه من خالل «الالهوت اجلديل» وإنام
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من خالل قيام القيامة بصورة ماثلة حارضة .إن عىل الوحي أن يوقظ عند هذا احلد
بالذات البدهيات يف صورة واقعية ،بدال من التمسك هبدف للتاريخ ودنيا خلف
اجلبل ،بيد أن هذا حيدث كام يقول كريكجارد يف عني املكان حتى وإن مل حيدث يف
عتمة اللحظة وسؤاهلا الذي ال يمكن صياغته .غري أن اللحظة لشدة قرهبا وتعلقها
بالباطن الذي ال جياوز احلدود ال تظهر فقط يف شكل برشي ،وإنام تكمن كدافع
مبارش يف كل يشء ال يأيت من خالل واسطة .هذه اللحظة التي مل يتوصل أحد إليها
تتضمن يف كل أمر وحتت أي ظرف رس الوجود ،بل هي الوجود ذاته .هلذا السبب
خاصة فإن هذا التصور عن «هنا واآلن» ال يعد فقط مسيحي الشكل فرديا ،وإنام
يبقى أمرا بال حل يف كل كائن وجودي .إال أن اللحظة ال يمكن توجيه اخلطاب
إليها فقط رعويا وكأن احلارض الذي ال خياطب إال باملواعظ صار حارضا أخرويا.
يف املقابل فإن سداد احلساب اجلانح نحو اآلنية له طرق بعيدة ،أو باختصار كأن
الدفع الفوري الذي يمكن فهمه من اجلانب امليتافيزيقي أيضا وفق مبدأ اإلفراج
بكفالة ،كأن هذا السداد له طرق بعيدة ليس منها احلكمة التي تردد :السيد يرعاين
 ،وأنا شخصيا خرجت من هذا كله واخترصت الطريق «وجوديا» .هذا كله يبدو
كفعل الرب الذي يمكن فهمه من خالل اللحظة «املؤهلة» ،أعني «الفعل الذي حيرر
اإلنسان من نفسه بعد أن كان من قبل مسلام لعمله ،وذلك ليتعلم كيف يعيش أمام
رقابة ربه ».فإذا توقفنا عند هذا املوضع الذي ينقلنا ظاهرا من امليثولوجيا اخلارجية
والغريبة بصورة كلية إىل كلمة الرب اجلديدة ،إىل «البشارة» اإلنجيلية ،فإن أسطورة
أخرى أكرب حجام تنتمي لألساطري القديمة ستتجىل لنا يف ذلك ،رشط أن نستحرض
«تفسري الذات» لدى بولتامن وأتباعه عند هذا الطرف .ويقع ذلك حتديدا يف صورة
شائهة كالتي ظهرت هبا أعتى األساطري املتمثلة يف اخلطيئة األوىل التي جيب أن تعمل
عىل حترير اإلنسان من نفسه ،بعد ظهور «الرب من أجلنا” :وبالتأكيد يظل ذلك
دون طاعة للوصايا العلوية استعالء وذنبا وخطيئة .ويظل استسالم يسوع حتى
التضحية به هنا  -بالنظر إىل ما جاء بعده  -عصب كلامته إلينا ،إال إذا كانت بشارة
يسوع ذاهتا يف الوقت نفسه وبصفة كلية أمرا علويا  ،كام يقال« :كلمة يسوع مرسوم
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إهلي» .ومن ثم ربام تكون الكلمة وما تتضمنه من قيامة اجلسد من بني املوتى أمرا
ال يقبل املناقشة بالتأكيد ولكن ليس بصفته هراء بال معنى ولكن بصفته معنى ال
يمكن مناقشته وخمتلف متاما ،فهو ليس معنى مناقضا وإنام هو معنى مفارق ،وبالتايل
فهو «فضيحة» حقيقية و”معضلة تناقض» .وهبذا يقرتب نازع األسطورة بولتامن من
نقيضه الفردي فيام عدا ذلك واملتضمن أيضا ملنهج تفسري النصوص «من أجلنا»،
وهو النقيض املتمثل يف التسامي الديني الكامل عند رودولف أوتو((( (الذي عرب
عنه بوصف «املختلف متاما”) كام يتمثل بدرجة ما يف تصور كارل بارت .وحيدث
التقارب أيضا من خالل اخلطاب العلوي املوجود كذلك عند بارت بام يتضمن من
شيوع امليثولوجيا الشائهة عن «املحكمة» و «الرمحة» اإلهلية وبام فيه من تسام ُسلب
منا بدعوى أنه «ليس متاحا لنا» .غري أن ثمن ما يستدعي التدبر يف منطلقات بولتامن
ذات التأثري الباطني الكبري كان باهظا ونقصد به حتديدا «احلارض»( .برغم أن به
الكثري من «ذاتية» كريكجارد ال جدية األصالة التي نادى هبا باسكال ،أو «تعاليم
القلب» عن فردية هايدجر التي تبناها بولتامن .ناهيك عن مجلة يسوع الدالة عىل
الرغبة الصارخة يف التغيري« :جئت ألشعل نارا ومتنيت لو أهنا حترتق اآلن» ).وبرغم
ذلك يتذكر بولتامن كثريا عنرص «القرب» وخاصة عنرص «اللحظة» وهو ما يصنع
لب «أسطورته وبشارته» .هذا طاملا مل تغطه مثل هذه الرغبة العمياء نحو السكينة بام
تتضمن من «صرب» الصليب ،الذي يوجد منه الكثري أيضا لدى غري يسوع .وطاملا
مل يصبح ما يبدو أنه «الزهد يف الدنيا» من خالل ترك أحوال العامل األكثر بعدا عن
املسيحية مأوى أو مكانا إلثبات حجة الغياب عن مرسح اجلريمة ،وهي احلجة التي
تسمى «أنا مسيحي».

((( رودولف أوتو عامل ديني إنجييل (بروتستانتي) من أملانيا عاش يف الفرتة بني عام  1869و1937م وعمل أستاذا
لالهوت يف جامعات جوتنجن وبريسالو وماربورج  ،وبرزت أمهيته خاصة من خالل كتابه «املقدس» الذي صدر
عام 1917م والذي كرس فيه مصطلح «نومينوس» كوصف ملا يقدسه اإلنسان سواء يف جانبه اخلري أو املفزع ،وهو
الذي أدخل هذا املصطلح إىل علوم األديان يف أملانيا ويعني املصطلح الفعل اإلهلي املفزع واملحبب يف الوقت ذاته.
أنظر موسوعة بروكهاوس( .املرتجم).
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حجرة بارت الرسية وحصن التسامي احلصني

إن ما يتبقى من الفعل الذايت يمكن حموه بيرس عرب خطاب لطيف ،ويزداد شعور
املرء بأنه «أكثر حترضا» كلام كانت معارضته دينية أكثر من أن تبث يف روعه أغاين
املهد الدينية .أي حني ال خياطب عىل أنه ليس متأثرا باألساطري ثم يستعبد بعد ذلك
يف النهاية بصفته يعيش وفق األساطري القديمة ،ليكون عليه أن يسمع عىل الفور من
هو السيد ومن هو العبد .أما العبد وهو ما نقصد نحن به يف احلقيقة فهو يمثل  -من
حيث كونه صانعا للجبهة الظاهرة بحق  -الصفقة التي يسعى إليها التشويه
الالهويت ،وهو تشويه يؤله ثانية األسطورة اهلابطة من أعىل وال يؤله غريها .سواء
كانت يف صورة «املغاير متاما» (كام قال رودولف أوتو) ،أو «املتسامي مطلقا» (كام
قال كارل بارت يف إشارة إىل «خطاب رومية”) .هبذا يتم اقتالع أي نوع من الالهوت
احلضاري والليربايل بل الالهوت «الدال عىل التطور البرشي» والوجودي ،بل
واألخروي «الفاعل» بمفهوم «رب صغري  ...رب لنا» .حتى أوتو انفصل يف كتابه
(“املقدس» بطبعة 1917م وطبعة 1963م) متاما عن اإلنسان وأهدافه الكربى ،يف
حني سمى ذلك الرعدة الدينية .فاإلهلي ينبغي أن يظل «حارضا» بالنسبة له دائام
كحد هنائي لوجود اإلنسان وفكره وقوله ال يمكن له جتاوزه وال يمكن أن يكون
ذاتيا داخله كام ال يمكن أن يكون اإلنسان إال متلقيا له .يف هذا الصدد اهتم أوتو
باألمر مبدئيا من زاوية علم النفس الديني املنطقي ومن زاوية العلم بخصائص
الشعوب ،وليس فقط من جانب «الشعور» الذي يروج يف الكتاب املقدس ،وهكذا
يبدو اإلهلي بصورة موسعة وبصورة «راعدة» شبحيا بصورة أكرب كام تعبد األصنام.
من ثم يرمى اإلهلي بأنه يصور املقدس «ناقصا ملمحه األخالقي»  ،أي بدون اللطف
والوضاءة التي متيز الظاهرة املسيحية .إهنا نقيصة تتوافق متاما مع الرعب األسطوري
هلذا النوع من الظواهر وتساميها الذي ال يقترص فقط عىل ما ليس برشيا .فهناك
أساطري تأيت أكثر منطقية وأكثر وضوحا عن فعل من يسبغ القداسة عىل حمرمات
األساطري الشائهة – ومتثلها اآلهلة البدائية واليابانية كآهلة الغضب واحلرب واالنتقام
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وهي تبدو عىل املذبح يف صورة أفضل من زيوس األوتريكويل ذي «الوجنتني
الرجوليتني املستديرتني اجلميلتني» .ولوحة املصلوب جلرونيفالد هي أفضل تأثريا
عىل املذبح من أنشودة «تعال إلينا أهيا السيد يسوع لتكون ضيفنا» وكذلك سامء
مدينة السعداء السفلية «إليزيا»((( يف األساطري اليونانية والتي رسمها اإليطايل فرا
أنجيلكو((( تبدو أكثر تأثريا .ينبغي هنا يف هناية املطاف أن يطرح الرب الذي ال
يعرف أحد كنهه موضوعيا وال سبيل برشيا للتعرف عليه كورقة أوىل للعب يف إطار
«املغاير متاما» (حتى وإن مل يبد املغاير متاما يف أعامل أوتو هبذه الدرجة من البعد عن
العقالنية بل هو هناك مفهوم متاما إال أنه مفهوم يف إطار الصعود العرصي «لتحطيم
العقل وفق املنهج الفايش» ).ينبغي عىل كل حال الربط بصورة وثيقة ما أمكن -
حتى يف الكتاب املقدس  -بني الديني وبني الرعدة األسطورية بصفتها رعدة هابطة
من عل .بل حتى اللطف املسيحي انجذب إىل ليايل طرد األرواح الوثنية وأطلق
عليه «الغموض السحري» لدرجة يمكن أن يرى هبا هذا اللطف واحللم غامضا
غموض إله الرعد القديم «الغموض العظيم» أي أنه يف النهاية أمر ال يرى عىل وجه
التحديد .وبالتأكيد ال يؤدي هذا إىل نشأة جرس للعبور إىل «املختلف متاما» لدى
مقاوم صلب للفاشية وداعية متحمس للمسيحية مثل كارل بارت ،بل يؤدي إىل
إجياد صدع إهلي برشي مرة ثانية ،إال أنه بدون جاذبية ساحرة .هبذه الطريقة وضع
بارت يف شبابه فيام كتبه عن «خطاب رومية» عام 1919م حدودا قاطعة بني اإلنساين
والعلوي ،بني الزمن واخللود ،وهذا الكتاب مل يتعرض فيام بعد لتفسري «بروتستانتي
حضاري» .لقد خلق إنسانا علويا رغم إرادته مل متح فيه برشيته ،وإنام خرج به جدليا
من حالة االنسجام التي تتالشى فيها مالمح كل يشء .إن بارت العجيب عدو
اإلنسان  -صديق اإلنسان  -ال يتكلم مطلقا عن تاليش املالمح بل هو حيط بصورة
((( إليزيا هي مدينة أهل القداسة يف العامل السفيل كام تقول أساطري اليونان القديمة( .املرتجم).
((( فرا أنجيليكو رسام إيطايل من القرون الوسطى اسمه احلقيقي جويدو دي بيرتو أقام يف مقاطعة فلورنسا بني
 1395و  1400وتويف عام  1455يف روما .مارس الرهبنة وفقا ملنهج اآلباء الدومنيكان بني عامي 1423 -1418
وكانت أعامله الفنية دينية الطابع متاما عىل الطراز الذي مارسه من قبله لورينزو موناكو .وقد طوبته الكنيسة يف
1984م باعتباره شخصا مقدسا( .املرتجم).
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رجعية قطعا من فعل اإلنسان بام يتضمن الدولة والكنيسة باعتباره جمرد فعل لكائن
حي ،حيط منه بصورة قصوى أمام الفعل اإلهلي .وهكذا تأيت النتيجة التي ال مزيد
عليها والشائهة بأعىل درجة لتطرح نفسها« :اإلهلي ال يتكلم إال رفضا هلذا العامل».
وهي نتيجة ال ترسي معها بعد قاعدة بولتامن عن «فهم الذات بالدخول يف الواقع»
ليصيبه الدوار بالدخول إىل «ما ليس متاحا» حتى يصري بنفس الدرجة عرصيا أو كام
يقول الفرنسيون وفق آخر رصعة (عىل املوضة) .كأننا إزاء يشء وجودي أصيل
سواء كان يف جذوره األصيلة أو كان مصحوبا بمزيج جديل حيث ال يعرف أحد من
يكون صاحب املطعم ومن يكون الضيف ،من ينتمي للخلود ومن ينتمي للمؤقت.
بل إن العالقة بني الدنيا واآلخرة هي من األساس عند بارت ممزقة ،وحتديدا من
بداية املوضوع الذي ضاع منذ لوثر احلقيقي ،وهو الوحي عرب كلمة الرب الذاتية
متاما بام تدل به عىل الفرق النوعي غري النهائي بني اإلنسان والرب ،أو بني احلركات
الذاتية للمخلوق وبني الذايت املتفرد ،وتساميه بال أدنى هزل .يقول بارت «بيد أن
الرب احلقيقي هو األصل املتجرد عن كل يشء وتنبع منه أزمة كل يشء ،وهو
القايض ،وهو أصل فناء العامل» (خطاب رومية ،اجلزء الثاين ص  .)57من هنا ،من
األزمة كظهور أوحد لإلهلي ،جاء مبدأ بارت الراديكايل «الرب يعلن رفضه األبدي
هلذا العامل» ،ومن هنا أيضا بالطبع جاءت ثانية «رجفة اللحظة» عند كريكجارد
كموضع متاس مقبض ووحيد بني الرب وبني اإلنسان ،وجاءت قاعدة كريكجارد
أيضا عن «الوعي اجلالب للسعادة النابع من شعور اإلنسان بأنه أمام الرب دائام عىل
غري حق» .فيام عدا ذلك ال يدخل الرب ،حتى بوصفه املسيح ،مطلقا إىل اإلنسان
وال إىل العامل وال إىل التاريخ ،بل وحتى اللحظة وهي أوضح ما يبدو فيها ذلك  -ال
يمثل الرب فيها إال رضبة من أعىل أو «كقاض مفاجئ» (وهي صورة ال تأيت بال
أساس كرضبات املدفعية) وتبدو يف أفضل األحوال نقطة تقاطع للخطوط« .يف
املسيح ينشق مستوى واقع العامل بمستوى آخر رأيس يمثل الواقع اإلهلي» (حمارضات
يف التاريخ ،اجلزء األول ،ص  :)5حتى اللحظة تنطوي عىل قدر أكرب من االنتهاك
وليست إال متاسا حلظيا غري واقعي من نوع املامس الريايض الذي يالمس الدائرة.
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من هنا أيضا يأيت مفهوم «القرب» من اإلله اخلفي متاما عند بارت أو من الغيب
اإلهلي عىل طريقة لوثر ليكون منافسا مثاليا للتسامي الذي ليس فيه أي هزل .رغم
أن لوثر ،حتى وإن كان الرب عنده مستبدا مطلقا ،يفرق بني الرب املسترت (الرب
الذي ال يريد منا أن نتعرف عليه) وبني الرب املوحي (الذي يريد أن يتواصل معنا
عرب الكلمة)؛ وهذه تفرقة ال يقرها بارت باملناسبة  -وهو هنا لوثري أكثر من لوثر
نفسه .ثم إنه جيمع األمرين بعد ذلك ثانية أكثر من لوثر الذي كان يفرق بني «اخلشية
من القانون» وبني «احلب لإلنجيل» ،وهي تفرقة كبرية تبدو غنوصية اجلوهر ،كل
ذلك من أجل التسامي األقوى حتى يف هذا املوضع .ألن كل عزل للقانون ،أو عزل
لطقوس احلب وموعظة احلب أو االحتاد يف احلب فإنه يؤثر بحركة معاكسة يف اجتاه
التشويه ،وهي حركة ال تقترص فقط عىل اإلنجيل وهي تنتقل عرب مبدأ السبت من
عاموس وإشعياء هبيئاته الثالثة بصورة واضحة متاما لتصل إىل الرب ،هي حركة ال
تفرق بني عرص الرشيعة وعرص احلب (والنور) ال يف الفهم الغنويص عن الرب وال
عند صاحب املتناقضات القديم مرقيون((( وال حتى عند املنارص ململكة األلف
عام((( يوآخيم دي فيور الذي وصف بأنه «إشعيا القرن الثالث عرش» .ينتج عن
ذلك أيضا هنا أن بارت اضطر إىل مترير منطق اإللزام إىل اإلنجيل كذلك ،ودائام ما
كان يفعل ذلك وفقا للمبدأ القائل إن الرب وليس الشيطان هو من يعلن الرفض
باستمرار هلذا العامل ،ووفقا ملبدأ مصادم للروحانية ومصادم ملنهج بروميثيوس
مطلقا« :حقيقة الدين هي ارتياع اإلنسان من نفسه»( .انظر كتاب بارت :خطاب
رومية طبعة  1940ص  .)252ينبغي أن يكون يسوع نفسه يف احلقيقة تعبريا عن
قول نعم للعامل (بام ليس يبعد عن طريقة لوثر يف االختفاء من غضب الرب حتت
((( مرقيون عامل الهوت مسيحي قديم ظهر يف القرن الثاين بعد ميالد املسيح و قال بوجود إهلني أحدمها أوحى
العهد القديم واآلخر أوحى العهد اجلديد ويعارض أحدمها اآلخر بشدة وبال هوادة ،فأحدمها يمثل الرشيعة
والقسوة واآلخ يمثل دين املحبة .واقرتبت أفكار مرقيون من املذهب املانوي الثنائي أو الثنوي يف األلوهية ،وحكم
عليه بالزندقة وأعدم جراء ذلك عام  144للميالد( .املرتجم).
((( مملكة األلف عام بعد ظهور املسيح الثاين  ،وفقا ملا جاء يف رؤيا يوحنا السفر  20العبارة  4وما بعدها .كان
الالهويت اإليطايل دي فيور متبنيا هلا بشدة( .املرتجم).
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جناحي دجاجة املسيح) ،ألن العامل يبقى عىل كل حال بالنسبة لبارت «خلق اهلل»،
حتى وإن كان خلقا ناقصا متاما ،ولكن رضا الرب عن العامل يظهر يف أنه خلق كامل،
أي كفعل إهلي متمثل يف يسوع املسيح ،الذي يأيت بالنعيم والتحقق والتربير يف وقت
معا ،من هذه العقيدة املعتمة التي مل توضع إال «كفراغ» لآلخرة يعلن أيضا أن
الرشيعة  /أوالقانون بمعنى ما هي «كفر» ،بل إن رضا الرب عن العامل عرب املسيح،
وبعد «العهد» الظاهر ال يدل حتى عرب املسيح وحده مطلقا عىل إذن حترر أو عىل
عالقة بني الرب والعبد صارت تقاس بمعيار الدنيا (عالقة تصاحلية) لكنها تظل
عالقة تعارض .وتبقى الرشيعة /أو القانون هلذا السبب خارج نطاق اإليامن بصفته
«شكال لإلنجيل»  ،وتبقى دعوى وقرارا وحمكمة تنصبها كلمة الرب الواحدة،
لتحكم هي أيضا العامل بصورة رئيسية وهذا أمر يعارض العامل بمعيار الدين وحده،
بل يصري حني يطبق عىل العامل غاية يف التعارض ،حيث يصبح رضا الرب عن العامل
 هو يف هناية املطاف هناية العامل يف صورة ما يسمى باآلخرة .مرة أخرى ال يمكنفهم هذا مطلقا بأن له عالقة ما بالعامل ،وإنام هو منتج طوباوي مثايل لعملية وجود
العامل وفق فهم هيجل غري الرتاتبي أو كام قال أغسطني من قبل عن الظهور النهائي
ململكة الرب املتنقلة عرب التاريخ .بل إن هذا متعارض أيضا مع أي بالغ باطني
متسام« :يمكن احلديث عن قصة النهاية الفعلية يف كل زمن :فالنهاية قريبة»( .انظر
بارت« :قيامة املوتى» ص  .)60وهكذا تعلن احلرب  -يف كل مكان ويف كل زمان
حتى نصل إىل هناية الزمان «املتجاوزة للزمان»  -هبذه الشاكلة عىل الواقع احلايل
لإلنسان وعىل أفكار العامل وتارخيه ،وهي حرب تعكس أقىص درجة من ترويج
أسطورة السيد .إن املحظور األخروي للرب ومتيز الوحي أمام كل ما يمكن للمرء
أن يستحوذه سواء كانت جتاربه أوفكره أو حضارته وفلسفته أو حتى دينه كممتلك
روحي ،كل ذلك مل جيدده بارت باعتباره أمرا ال يتقيد بالزمن بل أكمله بصورة تصل
إىل ما حيكى عن عفاريت جورجو اإليطالية القديمة وأفاعيها التي تصيب نظرهتا
اإلنسان بالتحجر.
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خيفت يف احلقيقة ما ال يتقبل العقل استيعابه .والعودة للشعور بل واملكوث فيه
موجود أيضا عند بارت وجيلب معه شيئا من اجلانب اآلخر .بيد أن هذا الشعور
ليس فاترا لديه وهو يف املقام األول شعور يعرف ذاته ويعرف ما يسلبه العقل منه،
األمر الذي يبني أو باألحرى يظهر بال ريب ما يلوح من رفض األخروي البعيد
عن حيز اإلدراك وحيز الولوج (وهنا تظهر عالقة ما بني هذا وبني روايات كافكا
«القرص» و «القضية”) .فكيف أمكن لبارت أن يتكلم عن هذا املجهول األبدي هبذه
الطريقة القاطعة يف حتديدها عن رفضه الدائم للعامل؟ إنه يبدو كمن يعرف الصدام
بني البرشي والرباين مستندا يف ذلك إىل إشعياء (برغم أنه كان مشبعا بحب الرب)
حيث قال مجلة هيوه (الرب) ،وهي مجلة غاضبة« :ألن أفكاري ليست أفكاركم وال
طرقكم طرقي  ،يقول الرب» (إشعياء ،إصحاح  55عبارة  .)8وحني تستدعى هناك
أيضا املسافة اهلائلة بني السامء واألرض تصبح كلمة الرب لإلنسان عند إشعياء قليلة
التناقض كاملطر الذي هيبط من السامء ويرطب األرض للخصب كام يقول الكتاب
املقدس بل كالكلمة التي ال تتحقق إال بالناس «ألن كلمتي التي خترج من فمي ال
ترجع إيل فارغة» كام يف سفر إشعياء .إن بارت بذاته جيب أن يكون استثنى نفسه
كمخلوق من احلدود املعرفية جلميع اخللق التي أطلقها هو بصورة راديكالية ،وإال
ملا كان له أن يبرشنا هبذا اإلسهاب وهذا التاكيد حول اإلعراض اإلهلي عن العامل.
ربام كان الفيلسوف (كانت) صاحب «أحالم مشاهد األرواح» سيسمي هذا املفكر
الالهويت «حمبوب السامء» ألنه فصل للناس ذلك التسامي املستغلق عىل الفهم حتى
يف استغالقه .ولكن نظرا الستدعاء بارت الدائم للغة اخلطابية عن األلوهية لتبدو يف
النهاية بكل هذا التشويه ،علينا أن نتساءل :ما الذي يفرق إذن بني احلتمي الدنيوي
عنده وبني ربة القدر العمياء عند اإلغريق القدماء «مويرا»؟ تلك اإلهلة التي مل تكن
رغم ارتفاعها فوق زيوس وحتكمها فيه ذات مقام رفيع يف سلم األلوهية .نعم،
وهنا يثورسؤال مركزي أيضا ،فام هو معيار التمييز  -وسط مثل هذا التشوه املقدس
عبثا  -بني اإلهلي الذي ما يزال يعلن رفضه للعامل حتى امللل وبني جوهر الشيطان
الذي يعرف بأنه املعارض بحق من رأسه إىل قدميه؟ لقد كانت أسطورة السيد التي
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روجها بارت ،وهي أسطورة متشيئة حتى النخاع ،تتحدث من خالل قدرته عىل
بث املعرفة بطبيعة احلال عن الوقوف أمام مثل هذه املحكمة الذاتية حيث ال ينبغي
لكائنه األعىل أن تدركه مطلقا أعني الناس أو حواسهم أو يشمله تارخيهم .بل وال
يمكن فهمه أيضا بتلك الطريقة كاملك للمحكمة النهائية فوق اجلميع أو مالك هناية
التاريخ أو مقرر ظهور الصورة األخروية هلذه الدنيا .حتى تصور بارت أخريا عن
اإلهلي يعترب كلية بال تاريخ وبالتايل بال أي جديد ينبغي أن تكون أية عملية حامال
به عىل خالف الثبات احلركي؛ من هنا فليس يف كل ما قال به بارت  -إذا افرتضناه
نموذجا ميثولوجيا ناشئا عن منهج مضاد لربوميثيوس  -شيئا عن «العرص اجلديد»
وال الصريورة إىل اآلخرة وال مكاهنا التارخيي وال مكاهنا الطبيعي .ومرة ثانية ال
يعرب هنا عنها إال «باللحظة» ليس باعتبارها كام هي يف احلقيقة مكانا ممهدا للحدث،
أو مكانا لتحقيق ما يتحقق بذاته ،وإنام باعتبارها شيئا غري تارخيي مطلقا ،أي أهنا ال
تبدو باملعنى اليوحني الذي يشري إىل وشيك الوقوع ،وإنام باملعنى اإلغريقي ملا هو
دائم كذلك .ومن هنا يأيت عدم الرغبة يف كل ما هو أخروي داال عىل هناية التاريخ،
حيث يقول مرة أخرى« :يمكن احلديث يف كل وقت عن هناية فعلية للتاريخ:
فالنهاية قريبة» .ويقول مولتامن((( عن ذلك خاصة« :لقد كشفت اليوم يف جماالت
عديدة وبطرق خمتلفة هذه الفروق بني الفكر اليوناين والفكر اإلرسائييل املسيحي،
بني الكلمة والبشارة  ،بني ظهور الرب بني البرش وبني هناية التاريخ» (مولتامن:
«الهوت األمل»1964 ،م ص  .)34وما يزال يف هذا الفهم كام يقول مولتامن أيضا
منهج ال خيتلف عن املناهج األخرى اشتق من «مبدأ األمل» بام فيه من «روح املثالية/
اليوتوبيا» واجتمع املنهج والروح يف مشكلة الطبيعة وعاشا فيها خاصة .وهكذا
((( يورجني مولتامن هو عامل الهوت بروتستانتي ولد عام 1926م يف هامبورج بأملانيا ونشأ يف أرسة غري متدينة
والتحق كمساعد يف سالح الدفاع اجلوي خالل احلرب العاملي الثانية ووقع يف أرس اإلنجليز عند هنايتها ،حيث بدأ
هناك اهتاممه بدراسة الالهوت ،واستكمل دراساته يف جامعة جوتنجن عام 1948م بعد عودته من األرس .وتوىل يف
الفرتة من 1967م حتى 1994م تدريس ما يسمى الالهوت النظامي يف جامعة تيبنجن األملانية .ويسعى مولتامن يف
أعامله لتفسري األمل املسيحي الهوتيا والعمل عىل ازدهاره ،ويؤكد عىل أمهية املعرفة الالهوتية يف التعامل مع جماالت
السياسة واملجتمع ،ونال اهتامما كبريا يف بواكري حياته من خالل ما نرشه عن األخالق اخلالقة( .املرتجم).
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يقول بارت مستصحبا نظرية التوقعات يف تكتم ،ومعارضا بقوة لوجهة النظر
األخروية املعارصة يف غري تكتم« :سيصري األمل عامليا وسيحطم مجيع قناعات الكون
أيضا ثم تدق بابنا السعادة األخروية يف هيئة «ساموات جديدة وأرض جديدة».
وبكلامت أخرى :إن فكرة اآلخرة ترى مشاهد النهاية أيضا بصورة كونية  ،لكن
هذه املشاهد ليست هي اآلخرة وإنام بداية الكون األخروي أو هي وجود أخروي
يعترب الوجود بالنسبة له تارخيا ،ثم ينفتح العامل للعملية األخروية .هذه النظرة
التارخيية للعامل بمعيار املستقبل الكوين األخروي هي أيضا نظرة دينية الهوتية ذات
أمهية قصوى  ،ما جيعل التصور األخروي عربها أفقا كونيا لالهوت أيا كان ...
والعهد اجلديد مل يغلق هو أيضا النافذة التي فتحتها مشاهد هناية التاريخ أمام اتساع
الكون متجاوزة الفضاء املتاح وراء احلقيقة الكونية القائمة»( .انظر :املرجع السابق
ص  )124إن مالمح الرتميم األخروي املوغل يف التجرد يمكن أن تكون هنا
تصورا الهوتيا صارخا ،أي أنه مازال مزودا بحصن منيع ومدرعا بام يسمى صرب
الصليب؛ بيد أن كل ترسع خيلق مناقضا حقيقيا ،ويدخل ضمن ذلك نقطة الصفر
التارخيية التي يمثلها السكون الغريب املتسامي عند بارت .لقد أوضح مفهومه عن
«صرب» الصليب املوقف املضاد بشدة ،ذلك املوقف الذي ليس فيه حلول وسط
وال ألعاب مرسحية ،موقف القوة اخلارقة لآلهلة كام يمكن التعرف عليها هنا ثانية
يف هناية املطاف بصفتها شيئا ليس منافيا للدين بل متجاوزا إىل ما وراءه .ال تشرتك
رؤية بارت برغم «الشعور» املعادي للعقالنية مع رؤية شاليرماخر الذي يعترب
فيام عدا ذلك «بروتستانتي الثقافة» متاما إال يف أمور قليلة ،بيد أن معارضة هيجل
لشاليرماخر ليست أبعد عن «صرب» الصليب من ذلك الصرب الذي يندمج يف النهاية
 كام هو حال اإلنسان دائام  -بالتصورات الشائهة واالستبداد املتسامي .فقد عرفشاليرماخر هو أيضا الدين بأنه «شعور بالتعلق التام باملطلق» (وبأنه «تعلق بأصل
العامل الذي ال يمكن تصوره عقال”) .وهنا يعارض هيجل مثل هذه احلالة من
اخلضوع اخلالص ،مشجعا العقل واملحاسبة حني يقول« :هبذا يكون الكلب أفضل
مسيحي  ،...بيد أن الروح احلرة هي فقط من يكون هلا دين وتستطيع أن تكون
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كذلك»( .األعامل الكاملة هليجل نرشت بني عامي 1845-1832م املجلد التاسع
ص - )296 .وهذا موقف مناقض متاما ملا يسمى الالأدرية الدينية التي يسكنها
الرب عند بارت  ،وهو ذلك الرب املعروف يف الالهوت القديم .وربام ما كان جيب
أن يسكن الرب هذه الالأدرية ،أو بكلامت أخرى :أال يكتسب الرب «املختلف
متاما» واخلفي بصورة فعلية عمقا حقيقيا من دون حمظورات اخلرافة اهلائلة حني
يتحول وظيفيا من السلطة اإلهلية إىل الرس البرشي؟ ربام كان الثمن هنا مرة أخرى -
كام عند بولتامن يف تصوره عن اإلهلي «احلارض أبدا»  -عاليا عند بولتامن يف تصوره
عن اإلهلي «الغامض» ،بل وقد يكون ثمنا ال حاجة له.
عىل أن تصور بارت برغم االغرتاب الذي عمل به تذرع بالتشويه والغربة
والتسامي فقد ربط ثانية بني مشكلة املجهول وبني الغموض اإلهلي وهي نقطة
إجيابية تؤدي أيضا إىل تنحية العلوم اإلنسانية املرحية باملعنى الثقايف الربوتستانتي.
إن اخلفاء اإلهلي صار معلوما باعتباره توجيها للخفاء البرشي ،كام أوضحت ذلك
يف كتايب «مبدأ األمل» حيث قلت هناك« :مل يكن ممكنا فهم املألوف واملغاير متاما يف
الوقت نفسه كعالمة عىل الطبقة الدينية ابتداء من عبادة آهلة حيوانية ووصوال إىل
اإلله الواحد القوي ،وإىل الرب املخلص  -إال من خالل مرشوعات بيان للغموض
البرشي وعامله  ...وهكذا يبدو الرب كمثال مشخص للكائن اإلنساين الذي مل
يكتمل حتوله الفعيل بعد؛ بل يبدو كطاقة طوباوية كامنة للروح مثلام يصور الفردوس
كطاقة طوباوية كامنة لعامل اإلله»( .مبدأ األمل ، 1959 ،ص 1522 .والتي تليها).
ينطبق هذا األمر طبعا عىل عنارص متحولة وظيفيا من امليثولوجيا ونامذجها األولية
لكنه ال ينطبق عىل نامذج مشخصة أو عىل آهلة القوة املحرمة حتريام مضاعفا .بل عىل
العكس من ذلك فإنه ينطبق عىل أساطري تارخيية من نوع آخر ليس هو املشخص
بصورة متسامية ولكن هو النوع اجلانح يف تساميه إىل الطوباوية املثالية ،وبالتايل فهو
ال ينطبق إال عىل أساطري الثورة التي يقوم هبا اإلنسان الذي يدبر يف خفاء .إن تنحية
مجيع األساطري بعجرها وبجرها دون النظر إىل شخوصها أمر يسفر عن ذاته جمددا،
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انطالقا من هذه النقطة خاصة ،وكأنه حمل احلاجيات املنزلية يف نظر بولتامن .إن مجيع
أساطري السادة ،خاصة هذه بام تتضمن من جبل األوليمب ككريس للحكم وتسام
أبدي ال يدرك ،كل هذا هو ما يمثل موزاييك اجلاللة عند بارت (وليس عند أيوب
كام أنه ال يمثل أيضا جنة ابن اإلنسان) .هذا األمر استطاع ماركس أن يصفه قائال:
«إن بروميثيوس هو أنبل قديس يف تقاويم الفلسفة» ،وهو كذلك أيضا يف تقاويم
امليثولوجيا ،أي أنه من خالل حتطيم األسطورة ثم إنقاذها بالنور ،صار يف النهاية
هنا متجاوزا للقصة األسطورية ومتجاوزا لليوم الذي يتاح لنا .وتبقى اخلالصة
(غري املنتهية) هي كالتايل :إن فعل بروميثيوس وبالتايل مجيع األعامل املتجهة نحو
اآلخرة تكمن يف األسطورة التارخيية ،كام أنه البد أن يدخل كل أسطوري تارخيي
بطبيعة احلال ،بام يف بروميثيوس من غموض ،ضمن جديد الفعل البرشي والتاريخ
البرشي وضمن مالذمها األخري أيضا ،هذا إذا مل يكن كل يشء يف النهاية ظالمية
بيزنطية متسامية .حتى مقولة «تقدس اسمك» ليست صالة مجاعية للعبيد وسكان
القصور ،ليست كتاب مواعظ خمتلطا ،ولكنه باألوىل يشء حيل حمل مقولة «الرب
العظيم ليس متفائال» ،وباألحرى «ليس موجودا» .نكتفي هنا باحلديث عن نزع
األسطورة بمعيار وهدف آخر ْين بعد متجيدها من خالل فرصة مصطنعة بوضوح
اصطنعت من أجل نفيها بصورة معينة .أما ما يتعلق بالطاعة املعتادة فإهنا يف أفضل
األحوال استجابة لكلمة يسوع «انظر ،إنني أجعل كل يشء جديدا» ،وذلك حتى
ال يستبدل القرب من العامل بالرؤى التوافقية وال يستبدل التسامي اإلهلي الراقي
بالتسامي املتاح.

98

http://www.al-maktabeh.com

النداء األخروي املكتوب
املسجل واملكبوح منذ ألربت شفايترس

منذ أمد بعيد ظل قائام فقط ما ال يتجاوز املعتاد واملعهود .تلك حقيقة يكفي
فيها دائام تصوير يسوع عىل أنه رجل طيب يعلمنا ويبني لنا من خالل حياته كيف
حيب بعضنا بعضا كام أحبنا هو .وحيث أن الناس ال حيتفون بمثل تلك العالقة وإنام
حيتفون بالعالقة الدائمة بني السيد والعبد ويف الوقت الذي حيتملوهنا بعناء فإهنم
حيبوهنا ويغلفوهنا بحجب .فأهم يشء هو أن يظل األخ رقيق اخللق ممسكا بزمام
العبيد ،ومن الواجب التواؤم معه .وهكذا عاش الناس باحلب ،أعني ذلك احلب
الذي يرتهل حتى يصري جبنا والتواء أو كالما جيري عىل الشفاه أكثر مما كان من قبل
بكثري .لقد بقيت الثورة التي أثارهتا عبارة «أنظر ،إنني أجعل كل يشء جديدا» شديدة
اإليالم للتعاليم املسيحية التي مثلتها مناصب الكهنوت يف كل مكان ،حني ارتدت
من جانب مسوح الليربالية ،بينام وئدت بالتوجهات املحافظة من جانب آخر« .إن
ما تؤذون به أقل أخ من إخويت هو أذى يل منكم” :هكذا يقول مونترس وقرابته ممن
يريدون تأسيس مملكة احلب احلقيقية هذه عىل الفور ،يريدون حتقيقها بذات الشغف
الذي توافر عند يسوع ،وهؤالء مل يتوافر داخل دوائر الالهوت املسيحي من يتبنى
رؤيتهم ويدافع عنها حتى اليوم ،اللهم إال أسوأ املدافعني ،ويف أحسن األحوال
مل يكن هناك أصال من يتبنى رؤيتهم .لعل األغرب من ذلك ابتداء هو أن كلمة
«عىل الفور» هذه التي تضمنتها موعظة يسوع والتي تؤكد اجلانب األخروي اهلائل
فيها تم التنقيب عنها وسط الكتابات الالهوتية التي تعد بورجوازية بامتياز .فهذا
يوهانز فايس ومن بعده ألربت شفايترس ،ومها ال ينتميان بالتأكيد لفئة املحطمني
للفكر الالهويت ،توصال إىل ما يمكن تسميته تفسرييا آنذاك باالكتشاف املذهل،
فقد استخلصا من كلمة يوحنا املعمدان« :اقرتبت مملكة الرب» رضورة أن ال يصبح
الشخص الذي عمد من جانب يوحنا هلذا الغرض بالذات وحده ثائرا عىل سلطان
احلكم ،وإنام أن يظهر أيضا بمظهر املعتوه املقدس (املجذوب) .يتحدث فايس فيام
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كتبه عام 1892م حتت عنوان« :موعظة يسوع عن مملكة الرب» عن يسوع ليس
بصفته شخصا «تارخييا» يف ذلك الوقت ،وإنام كشخص مستقبيل ،مشريا إىل أن ظهور
يسوع واألسوة التي يمثلها «مل يكن هلام عالقة بالعامل القائم» بل كان يقف آنذاك
«بأحد قدميه يف عامل املستقبل» .وبطبيعة احلال عاد فايس إىل الوقوف عىل قدمه هو
بدون هذه «املستقبلية» من حيز التصور األخروي ليسوع إىل التصور الليربايل عنه
دون شطط من خيال .ثم يأيت شفايترس الذي يستدعي منذ البداية سجال حافال من
التصورات ليلج إىل عامل اآلخرة التي كانت تأيت يف ذلك الوقت خلف حتول طبيعة
يسوع ومل يكن هلا ذكر إال يف موعظته .ويوضح شفايترس هذا األمر بطريقة تبني أن
يسوع مل يكن يف موعظة اجلبل معلام أخالقيا إال بشكل ثانوي ،لكن اجلوهر منها كان
دوره كمبلغ وكمسيح قادم من مملكة السامء وشيكة القدوم .وبدت هنا أسطورة
املنقذ التارخيية املالزمة لنهاية الزمان والتي ترتبط يف آخر املطاف مبدئيا باخلروج
من مرص متجسدة يف يسوع والتي صارت ألتباعه حلام ،حيث يقول شفايترس« :ال
يمكن مع مشاهد يوم القيامة بث أفكار معارصة يف شخصية يسوع ثم استقباهلا
منه عرب الهوت العهد اجلديد عىل أهنا حياة( ».انظر :شفايترس :من ريامروس إىل
فريدي .قصة البحث يف حياة يسوع .نرش عام 1906م .ص (((.)322 .بل إن
شفايترس يتذكر وسط توازن القوى ووسط الفيزياء االستاتيكية /الثابتة /التي
ميزت زمنه  -الوجه اخللفي لقدوم مملكة الرب ،وبالتحديد تلك الكارثة التي ال
تبدو حربية فقط ،وإنام كونية أيضا ،والتي كانت متوقعة احلدوث يف حياة يسوع،
أو عىل أقىص تقدير عند موته .إهنا نسمة جرت أمام فرسان رؤيا يوحنا املنبئة عن
هناية الزمان ،فرسان السامء العالية ،وهي نسمة تشبه بقوة حالة الوجد اهلائلة حلظة
العامد يف املجد الساموي ،وكالمها يوشك أن حيل أو يكتمل عند منعطف الطريق
القادم .صارت هذه املبالغات املتطرفة التي ال تتفق مع احلياة البورجوازية مطلقا،
((( هريمان صاموئيل رايامروس ( )1798 - 1694عمل أستاذا للغات الرشقية يف مدينة هامبورج األملانية وكان
واحدا من رواد نقد الكتاب املقدس يف بواكري عرص التنوير .وجورج فريدريش إدوارد ويليام فريدي (- 1859
 )1906عامل الهوت إنجييل لوثري ،ساهم يف تكريس الرؤية الليربالية النقدية يف الدراسات املسيحية يف القرن
التاسع عرش خاصة يف إرساء املدرسة التارخيية يف الدراسات الدينية( .موسوعة بروكهاوس) ( -املرتجم).
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معروفة بأهنا دراسات حمضة عن يسوع ،وسجلت داخل التحول الذي تم تصويره
برقة حلياة املسيح وتالميذه ،حتى بدا للمرء أنه يرى توقعات هناية الزمان فعال عام
 1000للميالد ،وعام 1525م ،بدال من رؤية ذلك يف إطار تفاسري بيت القساوسة،
األمر الذي كان له تأثري مروع عىل علوم العهد اجلديد .يقول عامل الالهوت املنهجي
مارتن كيلر عن ذلك« :الفيضان يعلو  -والسدود تتهاوى» ،ويضيف واصفا
املسيحية األوىل التي كتب عنها البعض أهنا نبوءة آخر الزمان وأهنا مزيج متجانس
من املسيحية واحلياة البورجوازية ،بأهنا «تبدو كذبة» .ويقر بارت بناء عىل ذلك
بالقول« :إن املسيحية التي ليست بأي حال تعبريا بال هوادة عن هناية الزمان ليس
هلا عالقة بأي حال وبال هوادة باملسيح»( .خطاب رومية  1921ص .)198 .إىل أن
صب بطبيعة احلال هنا أيضا كام عند فايس وشفايترس ،االكتشاف اجلديد بسبب ما به
من تلفيق بورجوازي يف املعنى املعاكس مبارشة ،وهو صورة ليربالية ليسوع بام خيدم
شعب الكنيسة املتبقي هلا وهو شعب الوسطية ،كام كان احلال من قبل .هكذا حتدث
شفايترس  -مؤكدا بدقة جتاوز التوقع  -عن يسوع هذا كام يتحدث عن شخص حامل؛
بل إن الربط الزمني بالتاريخ ثبت أنه ببساطة مسألة وهم ،بعد أن انعدم ظهور هناية
الزمان ،ووصفه شفايترس بأنه «خطأ املسيح» .وبدال من كبح غلواء هذا التصور
عاد باحثو الالهوت جمددا إىل مسيحية الثقافة كمعونة للنمو ،حني يقول أحدهم:
«ثبت من خالل ذلك أن النظرة التارخيية للخالص حلت حمل مشاهد القيامة الثابتة
يف الكتاب والتي ميزت املسيحية األوىل»( .إرنست كيزيامن« ،حماوالت تفسريية»
اجلزء األول 1964م ص  .)199ومل تكن مالحظة مولتامن يف كتابه «الهوت األمل»
(1964م) عن بارت الذي أراد االحتفاظ بالرؤى األخروية عىل خالف شفايترس
أيضا خالية من الصحة ،حيث قال :إهنم خيلطون بني «األخروي» وبني «اخلارق
لناموس العامل» (يف املصدر املذكور ص .)32 .املوضوع إذن هو أن تيارا آخر جيب
أن ينطلق ليواصل محل الرسالة األخروية التي تم اكتشافها يف املسيحية األوىل (بام
فيها من أصول نبوية) إىل ما بعد  -يوصف من حيث الزمن باملستقبل ،ومن حيث
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املوضوع باألخروي – وهو أمر مابعدي ال يمتلئ به الالهوت يف احلقيقة وإنام
يمتلئ به الكتاب املقدس  -بفضل أسطورة البشارة التارخيية.
هبذه الطريقة ال يمكن الدوران حول ما ال يقع خلف املوقد مطلقا .فحتى
الزجمرة املرتبطة بالبحث موجودة يف الكتاب املقدس بحيث ال يمكن أن خيفيها أحد
عن القارئ األمني ،وباألحرى (وهو ما يبدو ذا وقع أفضل) ال يمكن أن يطمسها
أحد .فاألمل  -ليس السعي للتملك أو االستمتاع بالتملك  -هو ما تتضمنه كلمة
الكتاب املقدس يف أخص خصائصها ،حتى تلك التي أريد هلا أن تفوح منها رائحة
كرهية ،فهو يقول« :اطمئنوا» ،وهي كلمة مواسية ما مل تتلوث بالنفاق ولكنها مل
تفقد توترها أبدا .لذلك فسياق الكتاب املقدس بولغ يف كثرة الطلب منه ،ولذلك
فإن مساحة ما نجم عنه وما كان منه أكرب بكثري مما يظن .فهناك كلمة تضمنها كتاب
املزامري تقول« :يبست يميني إن نسيتك  ،يا أورشليم» وهي كلمة نافذة ومزلزلة
حتى ألولئك الرعاة السعداء الذين يريدون رعي خرافهم .وهذا القول ال يقصد
التذكري فقط بالقدس مطلقا  ،اللهم إال إذا كانت قدسا مفقودة تم التبشري هبا دون
أن يتفق حاهلا القائم مع البشارة .كأن يكون حاهلا الواقع بؤسا ال يطاق أو جمرد
رضا بالشقاء وباألوىل حاال ال يوصل إىل الزمن األفضل وما يكمن فيه .وال يتفق
هذا بالتايل مع راحة الوجدان املعروفة يف املسيحية أو ما فيها من جمرد اختبار الذات
وال يتفق أكثر مع بازار األعامل اخلريية املسيحي ،وال مع ما يعرض فيه .ولو كان
األمر كذلك ملا كانت هناك حاجة بالتأكيد للطرق األخروية امللتوية وملا كانت
(((
هناك حاجة بالتايل  -ملطاردة املسيحيني .بل إن الكاتب اإلنجليزي تشسرتتون
يقول يف كتابه «اإلنسان اخلالد» وهو كالم ال ينسجم مع هذا السياق (مل يطلقه
فقط ضد املسيحية وحدها «كأخالق أنجلوسكسونية جماورة» وال ضد برنارد شو):
«كان أولئك الذين اهتموا املسيحيني بإشعال احلرائق يف روما وحتويلها إىل أنقاض
((( كاتب إنجليزي اسمه احلقيقي جلربت كيث (1936 - 1874م) .حتول إىل املذهب الكاثوليكي عام 1922م،
ومتيز بكتابة القصص والشعر خاصة الشعر املغرق يف اخليال ،كام كتب دراسات ومقاالت ومن أشهر كتاباته «دفاع
عن اللغو» الذي نرش عام ( .1909املرتجم)

102

http://www.al-maktabeh.com

أصحاب فرية ،لكنهم فهموا طبيعة املسيحية بصورة أفضل بكثري من أشخاص من
املعارصين الذين يقصون علينا أن املسيحيني كانوا جمتمعا أخالقيا وأهنم عذبوا حتى
املوت ألهنم بينوا للناس أن عليهم واجبا جتاه اآلخرين جيب أن يؤدوه إليهم أو ألن
رقتهم أدت إىل احتقارهم ببساطة» .كان تشستريتون بمنأى عن التمرد والثورة ،إال
أنه مل يكن بعيدا عن فضيحة املسيحية األوىل وهي فضيحة واقعية وخطرية ،حيث
بدأ منها سجل إيضاحي للمعاين جتاوز مجيع الوهاد األخرى عائدا إىل ذلك البيت
الذي صاغه الزاهد التابع للفكر األلفي((( ويليام بليك الذي عكس صورة أخرى
من الفضائح اإلنجليزية حني قال« :انطلقت روح الثورة من املخلص وبدا ضياء
غضبه يف كروم فرنسا» .ومن املؤكد أن هذا ينطلق بال مواربة من «فهم أخروي
للكتاب” :فهذه الفيوضات وفق ما يبدو من عبريها  -وإن كانت عند بالك أكثر
معمدانية  -تأيت أقرب إىل روح التسامي احلقيقية يف املسيحية األوىل من فيوضات
بولتامن وبارت وشفايترس ،تلك الفيوضات «األخروية» املختلفة املشارب يف
جمموعها ،بل وأكثر مما تتضمنه مدوناهتم حول سفر اخلروج مجيعا بام فيها من تفسري
تأوييل كان يمكن أن يقترص عىل العهد اجلديد ،والتي تعترب حوادث مثل خروج
بني إرسائيل من مرص وما كان قبله بكثري نامذج أساسية لكتاباهتم .وهكذا ينبغي
أن يسمع األنبياء رغم تواضعهم بدءا من عاموس وحتى دانيال ورغم ما جاؤوا
به من البشارة عن هناية الزمان بصورة متفردة  -وحتى تلك النهاية التي جاء هبا
بولس ال يمكن حموها .يقول فون راد يف كتابه «الهوت العهد القديم» اجلزء الثاين
1960م ص« :131 .ال بد من ذكر الرسالة األخروية لألنبياء يف كل موضع يتم فيه
نفي سبب اخلالص التارخيي هلم ،الذي عرف حتى اآلن» .وما الذي يصنع يف هناية
املطاف املهمة االجتامعية ملفهوم اآلخرة إال األساس املحافظ الذي استحوذ عىل
معظم علامء الالهوت منذ ميالنشتون الذين ناهضوا مونترس  -بل ما الذي جعل
((( الفكر األلفي الذي انترش يف القرون الوسطى مبرشا باململكة األلفية للمسيح ،ويشري هذا التصور إىل أنه بعد
انقضاء عهد اآلب متمثال يف العهد القديم ،وعهد االبن متمثال يف العهد اجلديد ،تأيت مملكة املسيح يف هناية الزمن
لتستمر ألف عام قبل هناية العامل( .موسوعة بروكهاوس) (املرتجم).
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فوق ذلك إمتام هذه املهمة أمرا يسريا من الناحية املنهجية؟ كان سبب ذلك وسيبقى
متمثال يف اختيار االرتباط بالفكر الوجودي اليوناين الغريب عن التاريخ بدال من
الفكر التارخيي املنادي بالبشارة اجلديدة مطلقا الذي يتضمنه الكتاب املقدس.
صاحب ذلك فهم للمستقبل كتحديد مفتوح للوجود وصوال إىل هيوه« :آه» أنت
كائن ،هكذا يقول أحد النقوش عىل جدران معبد أبوللو يف ديلفي القديمة« ،أنت
كائن قبل كل يشء» وهوي يشبه قول الكتاب املقدس «أنا أكون الذي أكون» وهذا
هو التصور السابق عن هيوه ليس فقط يف شجرة موسى التي آنس فيها نارا .من هنا
جاء التصور عن اهلل يف الكتاب املقدس ،ذلك التصور الفريد يف بعده عن احلسية
وغربته عن تصورات األلوهية يف الرتاث القديم ،ومن هنا يأيت أيضا الفارق بني
ظهور الرب بني البرش وأسفار هناية الزمان .من هنا أيضا يأيت الفارق بني ما قال به
الفالسفة من أفالطون إىل هيجل عن مبدأ تذكر احلقيقة (أي تفسري املعرفة كتذكر
لألفكار التي فطر اإلنسان عليها قبل وجوده وما يسمى اخلط الدائري) وبني
أخروية احلقيقة باعتبارها ما تزال مفتوحة مل تكتمل تعرب عن وجود «الليس بعد”(((.
غري أن ما يتوافق مع ذلك الغرض القريب للكتاب املقدس ومع هدفه البعيد ومغزاه
هو تلك القوة الفعلية للمبدأ األخروي املتجذر يف اإليامن باخلالص عرب املسيح،
كام الحظه هريمان كوهني  -الذي ختىل هو أيضا «بصورة عقلية» عن األخروي
املعارض للرتاث القديم املؤيد للوجود املستقبيل .يقول كوهني فيام ال يعرب مطلقا
عن كلية الهوتية بروتستانتية وال عن فكرة ظهور املسيح وال عن انتهاء ظهوره:
«هذا األمر يمثل اللغز التارخيي احلضاري الكبري الذي يطرحه اإليامن باخلالص عرب
املسيح أو مايسمى باملشيحانية ،فجميع الشعوب جتعل العرص الذهبي هلا يف إطار
املايض والزمن األول ،أما الشعب اليهودي فهو وحده الذي ينشد تطور البرشية
يف املستقبل .فعقيدة اخلالص يف املسيح (املشيحانية) هي وحدها التي تزعم تطور
((( هذا املصطلح يتكرر كثريا يف فلسفة بلوخ ،وهو يعرب عام مل يتحقق بعد ويأمل اإلنسان يف حتقيقه ،وهو هنا يعرب
عن أن املسيحية ترى أن احلقيقة لن تظهر كاملة إال يف الوجود األخروي ،عىل عكس الفلسفة القديمة التي ترى أن
احلقائق املعرفية كانت مكتملة يف النفس قبل ميالدها وهي يف هذا العامل ال تبذل فيها إال جهد التذكر لتلك احلقيقة
القديمة فقط( .املرتجم).

104

http://www.al-maktabeh.com

اجلنس البرشي ،بينام يتجه مسار العرص الذهبي عند الناس اجتاها هابطا  ،ومن ثم
فإن وصف العرص املشيحاين بأنه العرص الذهبي خطأ فادح يعكس الفكرة مبارشة،
ألن املايض واحلارض خيتفيان يف املشيحانية أمام املستقبل الذي يعرب وحده عن الوعي
بالزمن» (أنظر هريمان كوهني :دين العقل 1919 ،ص .)337 .هذا األمر قائم منذ
«أنا أكون الذي أكون» رغم أن ما ساقه كوهني عن األناجيل التي نشأت بالفعل بني
اليهود وما حوت من نبوءات عن هناية الزمان (والتي أسامها بوبر خجال خرافيا من
احلدث الذي وقع يف النارصة) يفرق بني املشيحاين كـ”عقل أخالقي» أكثر من أي
الهويت مسيحي وبني مشاهد اآلخرة التي يقال عنها إهنا «عدوى أسطورية» .هذا
هو الثمن الذي دفع بال رضورة والذي يفوق كل «حماوالت نزع األسطورة» يف
املسيحية كلفة ،ثمن دفع من أجل الرتكيز احلاد عىل أن أخروية الكتاب املقدس ال
تتبنى ما جاء يف الرتاث اليوناين الروماين قبل املسيح ووصفها بأهنا أخروية الكتاب
املقدس املحضة .ويبدو من الدروس اهلامة يف ذلك أن ما قيل عن العداء لألسطورة
بصورة كلية داخل اإليامن املشيحاين وابتداء منه يطيح بأي شخص يعد مسيحا
(كمعارضة أيوب ليهوه) كام يطيح بأي فهم للمستقبل الكيل يف نبوءات اآلخرة.
هذا برغم أن الشخصية املشيحانية املتمردة وإرهاصاهتا ذات املنحى اهلزيل بام تقوله
عن سامء جديدة وأرض جديدة تنتمي إىل اجلانب اآلخر لألسطورة التارخيية الذي
ينتمي بدوره للعقل بشدة ال للتصور عن آدم الغبي الطاعن يف السن .وهكذا يتضح
جمددا عند هذه النهاية التي وصلنا إليها أمهية دمج الشخص املتمرد بام يتضمن من
أسطورة البشارة يف كتابات النبوءة بصورة ضمنية خفية لتفسريات الكتاب املقدس،
بل ويتضح ما متارسه بالضبط وبصورة حاسمة هذه األساطري املضيئة من تبصري
خلصومها وقريناهتا خارج الكتاب املقدس من الكتابات املشيحانية التي ال يعلم
مؤلفوها والتي ينقصها «نور غضبه» عىل األقل ،وحتتاج بالتأكيد إىل عبارة «انظر،
إنني أجعل كل يشء جديدا» ،تلك التي وضعت يف الكتاب املقدس لتشعل الفتيل.
جاءت هذه األساطري يف الكتاب املقدس لتناهض زيوس الذي جلب طوفانا قاتال
عىل البرش ورضب بروميثيوس جالب الضوء عىل الصخور ،متاما مثل صليب رب
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الكون الذي مترد عليه الفعل الربوميثي ،ليزعم يف النهاية أن ربه خري من رهبم .مرة
أخرى تظهر أسطورة بروميثيوس دون أن تقف عىل قدمني ،ولكنها تفهم ألول
مرة بصورة كاملة خارج نطاق الفكر اليوناين االستاتيكي الساكن ،ليصبح دجمها يف
املستقبل ممكنا بفعل التصور اجلديد الذي منحه الكتاب املقدس يف البداية للنظرة
اخلاصة ثم يف البعد اخليايل الطوباوي الذي هيأه .وهذا هو السبب يف سوء تأثري احلد
األقىص للجديد الذي محله واملتمثل يف مبدأ «اآلخرة لنا» التي تعكسها مجيع رشوح
الكتاب املقدس ،وهو األقرب بالتأكيد ملسيحيي العرص احلديث الذين يعتربون
أنفسهم وحدهم أصحاب العقيدة الصحيحة.

 -17العالقة بني املاركسية والدين

اخلوف هو صانع اآلهلة.
لوكريتس
		
سرتت سدول الغدّ رؤيتنا
بطيئة  -عن اآلالم والسعود
لكننا نخطو لوجهتنا
بال تردد نميض وال قيود
ومن بعيد بث خشيتنا
غاللة ثقيلة الصدود
(((

((( لوكريتس هي التسمية األملانية للشاعر والفيلسوف الروماين تيتوس لوكراتيوس كاروس الذي عاش – كام
تقول موسوعة بروكهاوس األملانية – بني عامي  97إىل  55ق .م .عىل األرجح .والعجيب أن ينقل بلوخ هنا هذا
الكالم كشعار عن رجل عاش يف زمن ما قبل العلم كام يزعم بلوخ كثريا يف تصوراته عن األزمنة القديمة ،وكأن
البرشية وقفت عند هذا التصور الوثني الذي كانت فيه اآلهلة أعداء اإلنسان كام يتضح من أساطري القدماء ،وكأن
رساالت السامء مل تأت بعد ،تبث يف هذا املوات الروحي حياة دفاقة عامرة بالتوحيد واإلخبات للواحد القهار ،فام
يزال اخلوف عند بلوخ  ،كام قال لوكريتس ،هو صانع اآلهلة ،وليس االعتقاد بأن الصنعة املتقنة التي يعضدها عرص
العلم – املحتفى به اآلن كام يزعم املتناقضون هنا – هي ما تؤكد يقيننا يف اهلل صاحب اآليات املعجزات .ما أعجب
تناقضات البرش! (املرتجم)
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جوته
اإلحلاد هو النزعة اإلنسانية بعد تنحية الدين.
ماركس
وهكذا مل تروج حركة كافرة باهلل أقواالعن هذه السياسة الكنسية تبلغ يف سوئها
مثل ما يروج له اآلن هذا اخلطاب الرعوي.
اخلطاب األملاين الرعوي األخري ص 34
(((

ال جيب نسيان القسيس

يرحب املرء بأن يطرح ما يثقل عليه أرضا .ولكن قديام قال الناس إن احلاجة
تعلم الصالة والدعاء .أيكون من أسباب ذلك أيضا أن أولئك الذين يعيشون عىل
الصالة والدعاء هم من يرعون االحتياج؟ إن قطيعا ال يتسم بالعلم ال يفضل أن
يتواله رعاة حاذقون .والعامل البسيط الواعي بفوارق الطبقات مل ينس – عىل خالف
صغار البورجوازيني املتورطني يف القطيع – هذا األمر مطلقا عىل مدار وقت طويل.
فقد رأى الكثري عىل يد املنغصني لسالمه مثل رجال الدين الذين يقفون إىل جوار
القوة التي تستغله وتقهره .إهنم حققوا سلام ال أمهية له باستخدام سطوة الغنى ،وهو
غنى جاء بالسطوة ،وجاء بالوقاحة أيضا .وياهلا من بركة بابوية تلك التي حطت عىل
((( هذا مقطع من قصيدة بعنوان  Symbolumلشاعر األملانية الكبري يوهان فولفجانج جوته ،حاولت الترصف فيه
بشاعرية تعكس املعنى ما أمكن ،والقصيدة تشري كام يتبادر إىل إقدام اإلنسان نحو أهدافه رغم وجود االلتباس الذي
خيبئه املستقبل ،والغموض الذي حيمله الغد ،وكان يمكن أن أستخدم لفظتي «سدول الغيب» فهام أوقع يف العربية
من «سدول الغد» لكن األصل عرب عن ذلك بكلمة «املستقبل .Zukunft /ففضلت هذه اإلمكانية التي تعكس
موسيقى دون خلل باملعنى األصيل  ،ولكن الغريب أن اقتباس بلوخ جاء ناقصا ال يعكس املعنى احلقيقي ملراد جوته،
فقد بدأ االقتباس مبترسا عند قول جوته ما يقابل هنا الكالم البادئ بـ «بطيئة  -عن اآلالم والسعود »...دون ذكر
بداية الكالم ،وكأن هذا الرجل الذي أزعم أنه كان عبقريا مشوش الفكر أراد أيضا أن يشوش هذا االقتباس اجلميل
أصال يف معناه ،وكأنه يعز عليه أن يأتينا بمعنى كامل صحيح البنيان والداللة حتى ولو كان من قرائح غريه ،فهو ال
يكتفي بلغته املعقدة املغلقة الرامزة يف معظمها املجهدة يف فهمها ،فيغلق علينا املعاين اجلميلة عند املبدعني اآلخرين،
لكننا نشهد أنه كان واسع االطالع متقد العقل وربام كان ولعه باملدرسة التعبريية سببا يف غموضه باإلضافة إىل تزاحم
األفكار يف عقله مما يؤدي إىل اضطراب األسلوب وإلغازه ،وهلل يف خلقه شؤون .وانظر القصيدة بالعنوان املذكور يف
الطبعات العديدة لكتابات جوته( .املرتجم).
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أشباه فرانكو يف كل منطقة ،وياهلا من صلوات تقية تلك التي صعدت للعال رجاء
أن ينترصوا هنالك حيث يغلق الناس أعينهم كأهنا معصوبة يف وقت يتعرض فيه
اليهود واملجدفون للحرق ثانية وبصورة أبشع من ذي قبل .وحتى حني تتضاعف
القسوة كانت ياقات معظم القساوسة اللوثريني تقف إىل جوار السلطة التي خرجوا
منها بال ريب سواء يف وجداهنم أو انصياعهم .إن إخفاق الرضبات القديمة جيب
أن يتكرر كثريا حتى يتعلم املتأرجحون واملتمسكون يف دهاء بمواقفهم أمورا
كثرية أو يتواروا حتى خيتفوا .احلقيقة أنه ما يزال هناك صادقون يف كال الكنيستني
الكاثوليكية والربوتستانتية لكن الغالبية تبقى من املتلونني حتى إشعار آخر ،وتقفز
القطة يف النهاية دائام عىل قدميها مهددة كلام أفاد هؤالء ضيق األفق الذي تتسم به
الناحية الرشقية [الكنيسة الكاثوليكية] .ويبدو يف األمر هنا إجبار عىل فعل يشء،
وهذا بالتأكيد أفضل من ال يشء ،وهناك مسيحيون حقيقيون يبقون يقظني خاصة
بسبب العفن وما خلفه من كميات اخلشب املعدة حلرق املحكوم عليهم باإلعدام.
وال ريب أن اخللق املغروس واملوروث من زمن طويل يبدو بخالف ذلك وال يمكن
التغلب عليه من خالل جمرد املواء الكنيس .إن ينابيع هذا اخللق تتجه نحو مكان آخر
ولكن الشخص الذي يطلق عليه الكاهن يطمسها ويئدها دائام وفقا للمهمة التي
كلف هبا.

أفيون الشعب  ،فهل تناولتموه بام يكفي؟

يكفر املرء عن رغبته يف أن يدع نفسه للخدر .ودخان أفيون الشعوب يف تصاعد
دائم ،واإليامن يف هناية املطاف مشبع هبذا الطعم .وما كان هلذه اهلجامت عىل كل يشء
وعىل مثل هؤالء البرش أن تقع لومل تكن الكنيسة ذاهتا وقفت بيقظة إىل جوار القوى
احلاكمة ،اللهم إال إذا تنازعت مع هذه القوى عىل الصدارة والسيطرة كام كان احلال
يف ذروة القرون الوسطى .أما إذا تعلق األمر بإخضاع الرقيق والعبيد املستأجرين فإن
التخدير [الديني] كان عونا لضغوط السادة ومل يكن يفشل يف ذلك قط .هلذا حتديدا
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وليس بسبب الرؤى اخلاصة بالعلوم الطبيعية يصري من املفهوم متاما السبب الذي مل
ُي َص ِّعد ماركس من أجله يف الواقع فكرة فولتري «اسحقوا السفلة» وإنام دعمها ووقع
عليها .إنه مل ُيصعد هذا املبدأ ألنه أدرك أن الكنيسة ومعها الدولة بصفتهام انعكاسا
ألشياء أخرى بغيضة ال يتمتعان بالتامسك واالستقالل االقتصادي ،ومن ثم فقد
غاص باملثقاب إىل ما هو أعمق .لكنه ساند الثوريني البورجوازيني يف ذلك الوقت
ألن املعبد املتاح كان ملكا ملوظفي الرصافة كام كان رب الكنيسة ملكا للمجتمع
الطبقي بصورة كلية ،بام فيه من أصحاب سمو ووضعاء وبام فيه من جمرمني متلقني
للعقوبة ومن أصحاب جاه ،وبام يضم من خدم يمدحون أبدا ومتملقني يسيل لعاهبم
نحو جنة األفيون املخدر .إال أن ماركس يف خالل ذلك مل يكرر فقط أن الرب ليس
له وجود ،بل إنه ذكر أن الرب ما هو إال اخرتاع صاغه القساوسة .وهذا اإليضاح
األخري يشرتط عىل كل حال أن يمتلك مجيع رجال الدين السابقني ابتداء من
قساوسة الدرويد السلتيني/الكلتيني الوثنيني حكمة فولتري وتنوير مالحدة القرن
الثامن عرش وأال يعرضوا غري الغثاء العقدي يف مقابل علمهم األفضل .إن ماركس
(((
ال يتحدث عن مثل هذه السذاجة التي ال توجد يف التاريخ ،فبينه وبني املوسوعيني
الفرنسيني يقف كل من هيجل وفويرباخ .وهذا األخري صور الدين يف نظريته ابتداء
عىل أنه تعبري عن التمني ثم صوره كانشطار ذايت ثم صوره أخريا كصدى لالغرتاب:
فالدين عنده مل ينشأ عن اخلداع ،وإنام عن الوهم الذي ال يستبرص الناس كنهه .فمن
خالل الدين ينقسم اإلنسان ذاتيا ،فمرة يرى نفسه فردا حمدودا ،ومرة يرى نفسه ذاتا
ال حتد ،مؤهلة وغريبة عن نفسها ومواجهة هلا ،بل يرى نفسه كإله (((.وكال األمرين،
االنقسام والغربة اإلهلية املشخصة يف اآلخرة جيب إزالتهام ،حيث يقول ماركس:
«ليس هناك غري الطبيعة واإلنسان يشء ،أما الكائنات العليا التي اختلقها خيالنا فام
هي إال انعكاس لكياننا اخلاص» .وهذا االنعكاس بالضبط هو ما أدرك منه ماركس
((( املوسوعيون الفرنسيون هم من عملوا عىل إنتاج املوسوعة الفرنسية بني عامي  1751و 1780م (املرتجم).
((( ال أدري من أين جاء قائل هذا الكالم به ،الدين جيعل صاحبه خاضعا ملن يدين له ،وال يمكن أن يرى مثل هذا
العابد نفسه كإهلا مطلقا( .املرتجم).
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يف هناية األمر الوظيفة املغالية يف األيديولوجيا التي اضطلعت هبا الكنيسة داخل
املجتمع الطبقي األكثر تطورا ومتكن من سرب أغوارها .كام فك ماركس أيضا بذاته
تارخييا من خالل مثال فويرباخ ما أسمي اجلوهر اإلنساين العام والدائم أو ما أطلق
عليه أيضا الوجدان الديني وحدده وفصله :قياسا عىل البرش يف املجتمعات املختلفة،
وبالتايل عىل األنواع املختلفة من االغرتاب الذايت .من خالل ذلك بالتحديد اكتسب
النقد الديني بالنسبة ملاركس زمخه القديم يف زمن التنوير أي أنه استعاد النجاح يف
ربط عبق السامء ثانية بعقيدة اخلداع :وال نقصد هبا تلك العقيدة العمدية الذاتية
التي مل تثبت هلجامت األزمنة القديمة ،وإنام العقيدة املوضوعية املفروضة اجتامعيا
بصورة قرسية .لقد تم ربط الدين هنا وألول مرة يف التاريخ باملجتع الطبقي حيث
انشق جمموع متكامل يف زمن التنوير بقدر ما صار الدين معادال للكنيسة تقريبا.
وبالتايل صارت أشكال إيامنية خمتلفة متاما ومعادية متاما للكنيسة ،مثل الطوائف
املختلفة ،خارج بؤرة االهتامم .لكن من خالل ذلك نجحت مواجهة الدين يف أقوى
أشكاله االجتامعية ،أي يف صورة الكنيسة ،بالنقد الكامل كأيديولوجية .ومن ثم
جاءت االنتقادات املاركسية ألفيون الشعوب ،وهي انتقادات ال تتكون إىل حد كبري
من الشتائم كام كان حيدث يف القرن الثامن عرش بل تتكون من يشء أكثر من ذلك
حدة :ونعني بذلك التحليالت االقتصادية .وحيث أن هذه املعايري التي جربت عىل
نموذج ما زمن البابا بيوس الثاين عرش تتسم بخاصية التعمق يف احلقيقة فال يصح
أن نرتك ذكراها مسلمة إىل املاركسية السوقية ،فهي معايري تنتمي لذروة املاركسية،
ألنه يف حال صار اإلحلاد البورجوازي مثل اإلحلاد النابع من املاركسية السوقية نوعا
من االبتذال ،فإن اإلحلاد املاركيس يمنح بخالف النفي رؤية بعيدة واضحة .ولعل
قائال أن يقول :إنه حتى اللغو املادي املستهلك كان له فيام يتعلق بنقطة الدين دائام
تطبيقاته املمكنة ضد االغرتاب الذايت عن طريق ماركس مع فويرباخ .هذا يف حني
أن احلس البورجوازي العميق اليوم عندما يكسب ما يمتلكه عرب مالك شاعري
أو عرب سمو شامل ال يثبت وفقا لألحوال إال تطبيقات معتادة تعد منهجا اعتذاريا
للملكية اخلاصة.
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اخلشية هي بالذات ما يصنع التبعية .غري أن الرأي القائل بأن األمنيات يمكن
أن تتحقق من عل جتعل اإلنسان مقدما لعرائض طلب املعونة .ومن هنا مل توصف
الوقاحة ابتداء بأهنا مسلك غري ديني (ألهنا تعترب مبارشة جزءا من مقومات طلب
املعونة) ،وإنام وصفت القيم اإلنسانية بذلك .وهكذا ألصق باملادية منذ القدم دور
مرتبط بتحرر البرش ،ألهنا ظلت تقف موقف املنتصب ضد الضغط القادم من أعىل
إىل أسفل .إهنا تضع العلم (ومبدأ التنوير :لتكن لديك الشجاعة يف استخدام عقلك)
يف مواجهة املصري غري املعلوم والقدر الذي تصوغه السامء .هلذا فإن نقد الدين دون
استخدام الوقاحة سيكون له دائام نغمة تلك األبيات التي تغنى هبا الشاعر فرجيل
حمتفيا بلوكريتس:(((.
مسعود من يقدر أن يعرف علل األشياء
فيدوس اخلوف اهلائل
والقدر القاهر واألنواء
ويدكدك (آخريون) اهلادر
(((
بالقدمني وقت يشاء.
((( تينوس لوكريتوس كاروس فيلسوف وشاعر روماين  ،كتب قصيدة فلسفية بعنوان  De rerum naturaأي عىل
طبيعة األشياء أو عىل طبيعة الكون وتتناول معتقدات األبيقوريني .ولد لوكريتوس عام  99ق .م .وتويف يف  55ق.
م .أما فرجيل فهو شاعر روماين كبري اعترب الرومان بعد عامني من وفاته أن قصيدته اإلنياذة إحدى القصائد الوطنية
ولد عام  7ق .م .بالقرب من مدينة مانتوفا اإليطالية وترعرع يف مزرعة بإيطاليا( .املرتجم)
((( أخريون هنر آسن يف العامل السفيل وفق األساطري اليونانية القديمة وتعربه أرواح املوتى عىل متن قارب إىل الضفة
األخرى .ونود أن نقول هنا :ربام كان قهر تلك األقدار متصورا يف ذهن هؤالء ألهنا ليست إال أقدارا تومهوها صنيعة
لآلهلة املكذوبة ،وما ألحد عىل األقدار من سلطان إال اهلل الواحد ،وما يزال بعض احلمقى يظنون أن بمقدورهم قهر
األقدار ،وهيهات ،واهلل غالب عىل أمره .ويعترب الفهم اإلسالمي لألقدار فهام رائعا نعرف من خالله أن صانعها هو
اهلل حقا وال أحد غريه يؤثر فيها ،وال آهلة غريه تتحكم فيها ،بل هو اهلل وحده منهاجه احلق اقتىض خلق األسباب التي
أمر باألخذ هبا يف اآلن نفسه ،فاالحتجاج يكون بالقدر الرشعي أي بام أمر اهلل به أو هنى عنه وهو املقدر رشعا وال
حيتج اإلنسان بام قدر اهلل كونا فيام خيتص بأفعال اإلنسان ،ألن األول (القدر الرشعي) معلوم ومأمور به ونستطيع
التوصل إليه من خالل ترشيعات احلق تبارك وتعاىل ،أما األمر الكوين هلل تعاىل فال نعلم أسبابه ويأتينا بغتة وال سبيل
لنا إىل دفعه ،ونحتج به فقط يف حال املصائب ال يف حال التكليفات .فالتكليفات واجبة ومن قرص فيها يعاقب ،أما
املصائب فال نستطيع هلا دفعا وفيها االحتجاج باألقدار .وقد يطول احلديث يف هذا ،ومع ذلك سيشكك املسرتيبون،
لكنهم لن حيلوا مشكلة القدر مطلقا بتكرار شكوكهم التي تقطع أكبادهم( .املرتجم)
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إذن فهذا األمر املتمثل يف الوقوف معتدال وإرادة املعرفة هو ما يمثل الصوت
الرئيس لنقد الدين يف تصوراته الكبرية والتي ال يظهر فيها تريسيتيس املتخاذل ،وإنام
بروميثيوس بشعلته املتقدة .وبالتأكيد ال يمكن هنا أن نقفز مراحل من هذا الزمن
بالصورة املجردة ،إال أن شيئا ال يمكنه – خاصة فيام يتعلق باأليديولوجيات املطاطة
– استبدال الثورة يف األصل والفروع عندما متنح الكفاية «لالشرتاكيني املتدينني»
أمس واليوم لكي يضعوا عالمة محراء عىل كنيسة السادة املرتوكة حلاهلا .هذا بدال
من أن نستهدف أرضا جديدة ال إنتاج عمل شائه وهذا يشبه ما حث عليه ماركس
الشاب حني نبه إىل رضورة ممارسة سياسة الدولة وغريها من املبادئ الرضورية ،
حيث قال« :إن أصحاب الوجدان الناقص تكونت لدهيم يف تلك األوقات رؤية
معكوسة متاما لرؤية مجيع قادة اجليوش ،حيث يعتقدون أن بوسعهم تقليل الرضر
من خالل ختفيض عدد القوات املسلحة  ..بينام كان ثيمستوكليس((( حيث سكان
أثينا عندما هددها اخلراب عىل ترك مدينتهم بالكلية وتأسيس أثينا أخرى عىل
عنرص خمتلف هو املاء ،هناك عىل شاطئ البحر ».واآلن  ،وعىل الرغم من كل هذا
التطرف الرضوري ضد كنيسة السادة وما فيها من أفيون الشعوب – كام يف كل
دين له مؤسسة – فهناك يف هذه األديان – حتى فيام يتعلق بكلامت ماركس عن
أفيون الشعوب ونقد الدين أيضا – «عنرص آخر» سارت عليه عىل األقل املاركسية
السوقية املبتذلة ،من أجل «تأسيس أثينا جديدة» .ألن هذه اجلملة احلقيقية عن
أفيون الشعب تقع يف سياق أصدق بقدر ما هو أعمق مما يرغب ويتحمل املاديون
االبتذاليون؛ لذلك انتزعوا مجلة أفيون الشعوب بمعزل متاما عن سياقها؛ ولكن هذه
اجلملة كام جاءت يف «مقدمة لنقد فلسفة القانون عند هيجل» يقوهلا ماركس كام ييل:
«الدين هو التحقيق الرائع جلوهر اإلنسان ،ألن هذا اجلوهر ليس له واقع حقيقي ...
والبؤس الديني هو بكلمة واحدة التعبري عن البؤس احلقيقي وبكلمة واحدة أيضا
((( ثيميستوكليس هو سيايس وقائد بحري وبري يوناين وأحد أبرز زعامء اليونان  ،ولد عام  527ق .م .وتويف
عام  459ق .م .واتصف بالشجاعة والدهاء واخلداع  ،كام كان ماهرا يف احلرب والسياسة وحري املؤرخني يف غرابة
شخصيته كام يتضح من سلوكه املذكور هنا يف النص( .املرتجم).
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هو االحتجاج عىل البؤس احلقيقي كذلك .فالدين هو زفرة الكائن الذي يعيش
الضيق ،وهو وجدان عامل بال قلب ،كام أنه روح أوضاع ليس هلا روح .إنه أفيون
الشعوب .إن مطلب إلغاء الدين كسبب للسعادة الومهية للشعب هو املطلب الذي
جيلب السعادة احلقيقية له  ...لقد تعهد النقد بتحطيم الورود اخليالية داخل قالدهتا،
ليس من أجل أن حيمل اإلنسان قالدة بال خيال وبال مواساة ،وإنام من أجل أن يرمي
اإلنسان بالقالدة ويكرس الزهرة النرضة  ...وينتهي نقد الدين إىل نظرية أن اإلنسان
هو أعىل جوهر بالنسبة لإلنسان؛ أي أنه ينتهي إىل املبدأ القطعي بنبذ مجيع العالقات
التي يكون فيها اإلنسان كائنا مستذال ،أو مستعبدا ،أو مهمال أو حمتقرا» (((.هذا هو
إذن السياق الكامل بام فيه من «زفرة» و «احتجاج» عىل الوضع البائس القائم وما
يسمع منها [الزفرة] ليس  -كام يتضح  -هو مدعاة التخدير وحده .وعىل خالف
أي لون من االبتذال يتضح هنا أن املوعظة الدينية التي كانت تلقى خالل حرب
الفالحني بأملانيا كانت يف احلقيقة شيئا أكثر من «الرداء الديني» وخمتلفا عنه ،كام ذكر
كاوتسكي((( فيام بعد وأن مثل هذا النوع من الوعظ «كذلك» هو مأخوذ من الكتاب
((( كالم مجيل ملاركس لو كان املقصود به حترير اإلنسان من عبودية اإلنسان أو يشء من اخللق ،ويف احلقيقة هذا
هو جوهر الدين يف إفراد العبوية هلل دون اخللق مجيعا ،وال يعد هذا نقدا للدين الصحيح ،بل هذا املعنى نقد لألديان
الفاسدة فقط ،أما أن نجحد العبودية هلل أيضا باسم ما يسمى بنقد الدين فهذا هو السفه العقيل ،ألن كال منا شاء أم
أبى مقهور ملنظومة حتكمه هي منظومة اخلالق جل وعال ،فال أحد يمكنه اخلروج عن قاعدة احلياة وفق حياة فاعلة إال
فوق هذه األرض التي خلقها اهلل ،وهذا قهر اهلل لعباده ،فهل يستطيع امللحدون أن يعيشوا عىل أرض غري أرض اهلل أو
يرفضوا ناموسه حني تطلب بطوهنم الطعام أو أجسامهم الراحة أو أعينهم الضياء لتبرص أو جفوهنم النوم لتسرتيح
أو تنشد جلودهم الدفء من برد أو التربد من حر؟ وهل يتم تواصلهم إال عرب اللسان الذي خلقه اهلل؟ هم مقهورون
بذلك ومن ثم عليهم أن يشكروا اخلالق عىل خلقهم ورزقهم وأال جيحدوه أو جيحدوا فضله؟ والغريب أن املاديني
زعموا حترير اإلنسان من تلك اخلرافات التي رأوها يف ديانات شائهة مل يعرفوا غريها ثم أوقعوا البرشية يف عبودية
من نوع آخر للامدة فصار اإلنسان لدهيم كاحليوان أو أشد جهالة وجاهلية وفقد عنرصه األسمى ،وهو عنرص الروح
املوصولة ببارهيا ،والتي ال تطمئن إال به وباخلضوع له .إن من ال يستطيع االستغناء عن نعم اخلالق تبارك وتعاىل عليه
أن يرغم أنفه عبودية له ،وإال فليخرج من حتت سامئه وال يرشب من مائه وال يتعاطى نعمه أويستمتع بضياء شمسه
ورواء فضله يف الكون اجلميل الفسيح املريح ،إن كان هذا األحد لإلنصاف أهال .وهنا نشهد اهلل أننا نرغم أنوفنا
ونخضع رقابنا ونذل قلوبنا حبا وكرامة هلل ،ومن ثم فنحن من مجلة من يشعرون باحلرية الكاملة بالرتفع فوق كل
متاع غليظ ومتام اخلنوع هلل وحده وال نخضع الوجه والقلب والضمري لغري ربنا وموالنا سبحانه عز وجل .أما اخللق
فال نعريهم اهتامما غري ما أمر به خالق اخللق ،وفق ما رسم من رشعه ،وال نعبدهم أبدا وال نعليهم فوق مقامهم أبدا،
فكل اخللق مقهور هلل(.املرتجم)
((( سبق التعريف به ص 8هامش رقم ( 2املرتجم).
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املقدس ،وكأن الدين تقريبا ال يعني (ري –ليجيو) أي إعادة العالقة فحسب .هذا
يف الوقت الذي مل تبد فيه أنوار كنيستهم بال استثناء تقريبا إال يف مناسبات دفن
احلرية أو تشجيع ما ال تظهر به حرية من أسموهم أبناء الرب عىل وجه العامل مطلقا.
وسيحتم هذا عىل كنيسة مل تعد قادرة عىل استكامل عقيدهتا يف إعادة البناء طوعا أو
كرها  -أن تندم هذه الكنيسة يف مواجهة املاركسية .إن نقد الدين يف إطار السياق
املاركيس متحرر من املحرمات املختلفة أكثر بكثري من املاركسية ذاهتا .إن القلق
الذي تثريه عبارة األفيون حني تنقل كاملة بغري اجتزاء ربام ال ينتج عنها يف الواقع
معجزات ،ولكنه يفتح أمام املؤمنني اخلالني من مجود األيديولوجيا أو غري املؤمنني
اخلالني من خماوف املحرم عىل األقل ما يمكن تسميته ساحة للحوار .إن كلمة فولتري
«اقتلعوا اخلرافة املنحطة» التي قاهلا ضد الكنيسة الكاثوليكية تعني اقتالع اخلرافة كام
تواردت يف نصف احلقائق ومجود التفكري.

عىل املائدة كانت القراءة خمتلفة :التصوف كحركة علامنية،
ونار حرب الفالحني ،وتسطيح األمور
صدق الرجل يتمثل يف عدم إخفائه شيئا عامدا .فال يشء يضطره إىل الصيد يف
املاء العكر ،حتى وإن كان سيصطاد يف اآلخرة عرب إيامنه .وبالتأكيد صار التصوف
بصفة خاصة ابتداء من القرن الرابع عرش شيئا شعبيا متاما ،والكلمة مشتقة من جذر
لغوي يعني «أغلق عينيك”((( .أي إغالق العني بقصد واحد يتمثل يف حتقيق رؤية
للعامل أكثر استنارة مثل استنارة األعمى التي يطلق عليها مس اجلن أو تقلص البدن
أو زبد فوق فم املجذوب أو االتصال باألرواح ،لقد حتول اسم التصوف إىل هذه
األشياء ومل يعد حيمل اسم التصوف بعد .والتصوف باملعنى الدقيق لألشياء كام

((( ذكر بلوخ أهنا جاءت من لفظة « »myeinومل أعثر عىل أصلها يف ما توفر لدي من معاجم( .املرتجم)
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أوضح املعلم إيكهارت((( يرقى إىل مقام العقل .وقد نشأ التصوف عىل إحدى ذرى
الفلسفة بإسهامات آخر كبار املفكرين القدماء وهو أفلوطني (((.وأصل املعنى هو
مزج بني كلمتني يمثالن أقىص تبسيط للروح العاقلة حني ترتاجع إىل علتها األوىل
وجوهرها األول .إال أن الوعي يسقط خالل ذلك أيضا كام يسقط خالل نشوة
املجون ،غري أنه يسقط هنا لغرض زعم أنه حتصيل نور أسمى وليس من أجل
اجلنوح يف يم التقلصات والضباب والدم .وهبذا يشكل أفلوطني واألفالطونية
اجلديدة األصل بل واملضمون جلميع أشكال التصوف املسيحي فيام بعد ،فلم
يضف ديونيس يورباجيتا وال املايسرتو إيكهارت جديدا لألمر .اللهم إال ما أتاحه
إيكهارت من استخدام احلركة الالئكية (العلامنية) املهرطقة يف هناية القرون الوسطى
اللغة األملانية يف عدائها للكنيسة ،األمر الذي يعترب حاسام يف التقييم االشرتاكي هلا.
إن فكرة وحدة اإلرث الروحي مع أصل العامل والفكرة األملانية عن «استرشاف
الوضع األول» و «اإلرساع نحو الطهارة األوىل» ،كل ذلك يدخل ضمن مرياث
األفالطونية اجلديدة ،إال أنه ارتبط بقفزات كنيسة األرسار ثم بكل طبقة أعىل بعد
ذلك ،األمر الذي كان له آثاره الكبرية .ومن ثم تعرض تصوف إيكهارت للعنة
وأكد املرسوم البابوي بشأنه بشدة عىل أنه «تكلم أمام العوام فيام يؤدي إىل التعتيم
عىل اإليامن الصادق» وال بد من استئصال مذهبه« ،حتى ال يسمم فوق ذلك
قلوب البسطاء» .ويف الواقع حدث مثل هذا مع ما سبق من تصورات التصوف
((( املعلم أو املايسرتو إيكهارت  ،واسمه األصىل يوهان إيكهارت ،ويطلق عليه أيضا إيكهارت فون هوخهايم،
كان فيلسوفا وعامل الهوت مسيحي ولد عام  1260ببلدة هوخهايم بالقرب من مدينة جوتا الواقعة حاليا يف والية
ترينجن األملانية وتويف يف كولونيا عام 1328م ،ويقال مات يف أفينيون يف فرنسا ،درس إيكهارت الالهوت وحصل
عىل رتبة عالية يف الكنيسة ،وعمل يف فرنسا كمعلم لالهوت .أثارت أفكاره اجلديدة العديد من املتشددين املتوجسني
من التجديد واهتموه باهلرطقة .وهو من أهم الشخصيات يف التصوف املسيحي الغريب يف القرون الوسطى ثم يف
تاريخ املسيحية عىل اإلطالق( .املرتجم).
((( أفلوطني فيلسوف إغريقي ( 270-205ب م) درس بمدرسة اإلسكندرية ثم توىل وهو يف األربعني من عمره
تدريس الفلسفة يف روما ،وكتب تلميذه بروفرييوس من تريوس سرية حياته ورتب حمارضاته األربع واخلمسني يف
ست جمموعات مقاالت جديدة .تعترب فلسفته تطويرا ذاتيا لفلسفة أفالطون حيث ضمنها أفكار أرسطو والرواقيني
والالأدريني ،حيث صور العامل كأنه بناء ديناميكي متدرج تتمثل فيه احلقيقة عرب الروح األول أو عقل العامل ثم تأيت
الروح بدرجاهتا املختلفة( .املرتجم).
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عند يوآخيم دي فيوري وكبري رهبان دير كاالبريا يف إيطاليا ،كام حدث مع ثورات
القرنني التاليني .وحدث ذلك أيضا مع اهلوسيني((( وتوماس مونترس خالل حرب
الفالحني ويف األحداث التي مل تتسم عقائديا بالوضوح ،ولكن الضباب الصويف
مل يساعد طبقة السادة .ومن املمكن أن يثري الضباب الصويف األسف كام حدث يف
حالة كاوتسكي الذي جعل من منهج توماس مونترس «جرعة مصغرة للتصوف
األخروي» يناسب الطبقة املتوسطة متاما .إال أنه سيكون من الصعب والبد تسمية
الضباب الذي انطوى عليه منهج كل من هوس ومونترس بأنه رجعي ابتداء .واحلق
أن املتصوفة يشرتطون وجود احلياة اآلخرة أيضا (حياة تصور يف الواقع عىل أهنا يف
ذاهتا متسامية عىل أعىل ما يكون) حني ينزلون اإلله يف اإلنسان ليدجموا هذه اآلخرة
يف اإلنسان بأقىص صور التناقض .يبقى هذا حقيقيا إال أن التناقض الناشئ يصبح
ثانية تناقضا يزيل هنائيا مفاهيم اآلخرة :من أجل اإلنسان ويف داخل اإلنسان .فال
املوت وال الشقاء ينبغي أن يكونا  -كام قال بولس  -منفصلني عام جيده اإلنسان
داخل ذاته .أو كام أضاف إيكهارت يف موعظته عن امليالد اخلالد إىل املعاين التي قاهلا
بولس ،حني قال« :أدرك ذايت نوعا ما داخل ذايت ،ويربق هذا يف عقيل ،فأشعر أن
هنالك شيئا ما  ،ولكن ما هو هذا اليشء ،هذا ما ال أدركه» .وقد يدرك املرء وفقا
لطبيعة خلقه وزمنه الشعور النوراين املوجود يف هذه العبارات كأكثر األمور عبثية
أو أكثرها فائدة ،ويمكن أن يفهم هذا النور أو يعتربه غرابة ال يمكن فهمها .إال أن
هناك أمرا مؤكدا :فناء اإلنسان أمام آخرة اإلنسان ،أي أن هذه املوعظة ال تبني أن
الدين ال يعني فقط جمرد االغرتاب الذايت .إنام قلام أو ربام ال يتم التفكري هبذه الدرجة
العالية يف مبدأ «روحي هي يف الوقت ذاته روحنا» ،وقد أثبت معمدانيو الثورة من
تالمذة إيكهارت وتاولر فيام بعد كيف كان ذلك أعىل من قدرات مجيع الطغاة
وكيف سبب هلم درجة كبرية من عدم االرتياح .إن الذات التي تظن أهنا يف وحدة
((( اهلوسيون هم أنباع حركة دينية تنسب إىل املصلح الديني التشيكي يوهان هوس ( )1415 – 1370ونشأت
احلركة يف مقاطعة بوهيميا خالل القرنني اخلامس عرش والسادس عرش بعد حرق هوس يف ديوان مدينة كونستانس
األملانية عام 1415م( .املرتجم)
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شخصية مع السيد األعىل أفرزت – حني أخذت ذلك مأخذ اجلد – عبدا مملوكا يف
أحط صوره .إن التناقض الكامن يف هذا التسامي املعوج واملمتد عرب قرون عديدة
أشعل بدوره شعلة نادرة عظيمة بعد قرون عديدة أيضا ،فأشعل مطلقا – شعلة
فويرباخ مثال :التي اضطرمت حتى وصلت إىل إهاهبا الالديني .غري أن الكاتب
الواقعي وابن األرض جوتفريد كيلر((( هو الذي صور يف اجلزء األخري من رباعيته
الروائية «هاينريش األخرض» بطله ،ذلك الدوق املتحرر ،وهو يشري إىل التشابه بني
تلميذ للمعلم إيكهارت ،هو الصويف أنجيلوس سيليزيوس وبني امللحد لودفيج
فويرباخ .وتتمثل نقطة املقارنة هنا يف إرجاع العلو اإلهلي إىل الذات اإلنسانية،
أي إىل أنسنة الدين .فهذا الدوق ،وإن كان ال خيلو من التناقض ،أو عىل األقل
من املبالغة ،يقول يف أحد املشاهد« :كل ذلك يعطي االنطباع وكأن أنجيلوس كان
حيتاج إىل احلياة اليوم وحيتاج ألن تصيبه بعض األقدار الظاهرة املتغرية إذن ألصبح
هذا املشاهد القوي لربكات الرب هو أيضا فيلسوفا مندفعا وقويا من فالسفة
زماننا» .ولعل كيلر كان سيشري بنفس الدرجة من احلق إىل ما بعد الصوفية وما
قبل فويرباخ املتمثل يف هيجل الشاب حني يقول« :سارت الطريقة املوضوعية يف
التعامل مع األلوهية نفس اخلطى التي سار عليها فساد اإلنسان وعبوديته  ...وفيام
عدا املحاوالت املبكرة ظلت أيامنا متميزة بتربير وجود الكنوز التي بعثرت عىل
أديم السامء كملكية لإلنسان ،عىل األقل من اجلانب النظري» (انظر كتابه اإلجيابية
يف الدين املسيحي ،صدر عام 1800م) .وهذا الكالم كاف ابتداء عن التصوف
الديني أو التصوف الذي بزغ يف ظل الدين فال يتالقى من حيث هو كذلك ،كام
تقول املاركسية السوقية ،مع جلسات العجائز وأحاديثهن ،أو باحلالة الضبابية التي
سببها إيكهارت ،حتى ولوكان كتب رأيه بصورة أكثر وضوحا مما فعل ،وكأنه مل
يكن متصوفا .بيد أن ظهور الكنوز البرشية يف وهم السامء الكائنة – هذه النظرة
األوىل إىل االغرتاب الذايت لإلنسان – مل تنشأ دون إسهام صويف ما .وهي يف احلقيقة
((( أحد أئمة املنهج الواقعي يف األدب الناطق باألملانية .ولد يف سويرسا( .املرتجم).
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ال تدخل ضمن التجاوز والتسامي الكنيس وال ضمن جمرد العداء للدين يف ذاته،
لكنها تدخل ضمن جممل إنتاج ماركس حني يكرس «الزهرة املتألقة».

هناية امليتافيزيقا الساكنة ،وبداية الطوبيا املجسدة

ال ينبغي يقينا أن نستخدم االسم الذي صار ضارا ،وإال أثار لدينا معاين خاطئة
خمتلطة ،وكلفنا من ثم مزيدا من اجلهد يف إزالتها .والنبيذ الطازج ال ينبغي أن يصب
ب قديمة ،حتى وإن كانت هذه ِ
يف ِق َر ٍ
الق َرب هي ذاهتا اجليدة القديمة بصورة ال
لبس فيها .فهذه وىل زمنها ،وكذلك كلمة ميتافيزيقا (ما وراء الطبيعة) تبدو وكأهنا
صارت تارخيا ،بل صارت متعفنة .كل ما هنالك أهنا مل تتعرض لسوء احلظ ألن
لصوصا فاشيني من أمثال روزنبريج باعوا هذيانا حتت الفتتها من قبل كام يبيعه
اليوم مفكرون فاشيون مثل كارل جوستاف يونج .فامليتافيزيقي بامله وما عليه ال
يقارن مطلقا بكل هذا ،وهو ال يستحق أن يقارن به .فرضره وما قد يتضمنه من أذى
من نوع خمتلف متاما ،كام أنه أصبح عىل األقل دافعا للجمود ،ومستحوذا ،وماكرا
يف خلفيته ،ويف واجهته األخرى ويف متاسكه النهائي .وهو هبذا وعىل كل حال يدفع
أمام امليتا  /املاوراء  /أي الغيب – مزالجا ثابتا ويزج حتديدا بالغد يف نسيج اليوم.
إن هذا يشبه ما حيدث دائام حني يبدو «الوجود احلقيقي» كامنا خلف أي لون من
االضطراب فتسود فكرة (كل ما حتت القمر يتالشى) سواء كان مادة خاما ،أو مادة
عوجلت .أما الفلسفة اجلديدة فهي عىل عكس ذلك مل تعد عني امليتافيزيقا القديمة
برغم ما فيها من بحث يف «ما وراء حقيقي» بل وبسببه مبارشة مل تعد كذلك ،وهي
مل تعد كذلك ألن عالقتها ببيان «ما ليس بعد /ما مل يأت بعد» ال تدع جماال – وإن
قل – للعلوي وبالتايل ال تدع جماال – وإن قل – لعلم الوجود (األنطولوجيا) الذي
يبدو وكأنه ترك كل يشء وراءه .إهنا بالتأكيد أيضا أنطولوجيا (وهذا املجال مل خيرج
من املدرسة الوضعية وال من أي فكر آخر خلصيان الغنوصية/الالأدرية) ،غري أهنا
أنطولوجيا ختص (ما مل يوجد بعد) من بني كل ما هو وجود جوهري .لذلك فهي ال
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تعترب سندا ألن مجيع احلواجز أغلقت ،وال تعترب ميتافيزيقا ليشء اعترب من املطلق.
فمثل هذا الفوز أو االكتامل غائب عن املادية اجلدلية احلقة بصفة كلية – فكام اجلدلية
تبقى املادية كيانا بال مرحلة ،أي بال حتول كوين تارخيي .والسبب احلاسم يف نقص
هذا اجلانب يكمن يف أن العملية املادية اجلدلية ما تزال مفتوحة ،وما تزال عملية ذات
إمكانية واقعية ليس إال ،فهي ليست عملية حماطة بواقع مقطوع به .وهذا يف النهاية
إدراك للطوباوية /املدينة الفاضلة /أو التي ما تزال طوباوية تنحو إىل حتديد جوهر
الوجود كموضوع رئييس للميتافيزيقا ذاهتا .فأنطولوجيا وجود ما ليس بعد تنتج
عنها دائام أنطولوجيا خمتلفة متاما عن تلك التي عرفناها حتى اآلن بام يتناسب وكون
الوجود واجلوهر هنا مل يعودا يتصاعدان معا بنسبة مبارشة كام هو احلال يف جممل
امليتافيزيقا القديمة تقريبا ،تلك التي تبرش باألجر وترى املاوراء خلف كل يشء كأنه
واقع ،بدال من أن تصور نمطها الوجودي (الصعب بالتأكيد) وفق املستقبل أو وفق
الوجود الكامن يف أحسن األحوال .وتبقى كلمة عن ما يسمى اجتياز امليتافيزيقا كام
صورها ليس فقط الوضعيون وخصيان الغنوصية وإنام أيضا كام أوضحها هايدجر
خطأ يف مرشوعه .فنحن هنا نريد أن نتحدث حتديدا عن أكرب مفكر بال قضية ،أو
نتحدث عن التقليد املحنط الذي ينجز بالتحديد «نسيان الوجود» (أو كام قال هو
«الوجود منذ األزل”) وال ينجز مطلقا تقدما نحو الوجود املمكن .وصحيح أن
هايدجر يذكر فجأة وكأنه تقريبا يصف «التحرر» من امليتافيزيقا من داخل ذاهتا،
حيث يقول« :بداية يمكن تصور جتاوز امليتافيزيقا فقط من داخل امليتافيزيقا ذاهتا
بالطريقة نفسها التي تعيل هبا مقام ذاهتا( ».أنظر كتابه «جتاوز امليتافيزيقا .خطب
ومقاالت» .نرش عام 1954م .ص .)79 .وألن «جتاوزه» للميتافيزيقا بصفته
«يكشف» جتاوزا للمالمح التقدمية يف امليتافيزيقا التي عرفت حتى اآلن فإن
هايدجر يستخلص يف النهاية وبعد تأليفه هلذا الكتاب ما ييل  ،علام بأنه هنا يسخر
من «املمكن» ويكبله وهيدمه« :القانون غري املالحظ لألرض حيفظها عرب االكتفاء
بالتحلل والذبول اللذين تتعرض هلام مجيع األشياء يف الدائرة املقسومة (هكذا!)
للممكن  ،التي يسري وفقها الكل وال يدركها أحد .فشجرة البتوال ال تتجاوز ممكنها
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مطلقا .ومملكة النحل تعيش يف ممكنها .واإلرادة وحدها  ...هي التي جترب األرض
لتتجاوز دائرة ممكنها الذي يتحول إىل ما ليس ممكنا ومن ثم مستحيال»( .املصدر
السابق ص  .)98وظاهر أن مثل هذا النوع من جتاوز امليتافيزيقا يكمن يف إزالة
ما كان يمكن أن يصري «ميتا» (أي ما وراء) فيها وهو الذي يمكن أن يغري العامل
(ظن هذا أيضا أفالطون عندما سافر ثالث مرات إىل سرياكيوز يف صقلية لريى فيها
امليتا/املاوراء ،وألن فيها ما هو أكثر من جمرد شجرة البتوال أو خلية النحل) .إن
مفهوم هايدجر عن ميتافيزيقا ما ليس بعد /أي ما مل يوجد بعد يعد أخبث أشجار
امليتافيزيقا القديمة وال يزيد عنها خبثا إال عقيدة الدم واألرض النازية وإال مناقضها
املتمثل يف «إعالء امليتافيزيقا ذاهتا من تلقاء ذاهتا» املتمثل يف معنى ممكن لعلم وجود
غري مكتمل الكيان ،كيان الليس بعد .لقد ابتذلت امليتافيزيقا وسطحت لدى
هايدجر بصورة أشد من امليتافيزيقا القديمة التي ال تثبت أمام منطق وتزعم بمجرد
التذكر ،وهي ميتافيزيقا الظاهر التي تدور يف دائرة فحسب ،وأخريا ميتافيزيقا العودة
األبدية لليشء ذاته (والتي يسميها نيتشه العودة غري املتوقعة) .وعىل العكس فكون
امليتافيزيقا لدى فريدريش إنجلز ال توضع ابتداء معادال لألخروية ،وإنام معادال
للثبات ومن ثم فهي مرفوضة ،فهذا يدل عىل استخدام ملفت للمصطلحات ليس
مفهوما مطلقا من جانب الطبقة البورجوازية .فحيث تكون اجلدلية فال وجود
للميتافيزيقا داخل االستخدام اللغوي املعتاد مع األسف داخل املاركسية ،ال
عند هرياقليط وال أفالطون وال حتى عند بومه أو «النبض الدياليكتيكي /اجلديل
للحياة» كام قال هيجل .عىل العكس من ذلك تصف املاركسية املاديني الذين ينبذون
األخروية حقا من دعاة التنوير الفرنيس – فهي تصفهم بعكس تلك الصفات طاملا
وعندما يظلون داخل الصورة الكونية الساكنة ،وهي باملناسبة صورة تشبه إىل حد
بعيد املفهوم اآليل املتحجر عن الكون يف املاركسية ذاهتا .وعىل ذات الشاكلة التي
ال يوضع فيها النبيذ اجلديد يف القرب القديمة فلم تنتم الطوباوية اجلدلية املجسدة
وال «األساس» املحتمل للجديد فيها داخل ما عرف حتى حينه من ميتافيزيقا ،مل
تنتم هذه املدينة الفاضلة إىل عقل ما يعرف بإعادة االرتباط املسمى الدين «ري-
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ليجيو» ،وهو بالتأكيد عقل من نوع خاص .فاملاركسية تتضمن – بصفتها قفزة
غري مبارشة من مملكة الرضورة إىل مملكة احلرية – املرياث املدمر متاما وغري الساكن
متاما والذي يتضمنه الكتاب املقدس ذاته ولكنه كان خمتفيا طويال جدا بداخله ،وال
يسلك مطلقا بصفته «إعادة ارتباط» .بل إنه مرياث يسلك كام يف سفر اخلروج من
السكون كاحتجاج واضح وكنموذج أول ملا نسميه – مملكة احلرية .إنه إلغاء لكل ما
هو علوي ال يظهر فيه اإلنسان ،إنه حماولة للتسامي مرتبطة بالتمرد أو حماولة للتمرد
مرتبطة بالتسامي دون بلوغ التسامي ذاته .هكذا يمكن قراءة الكتاب املقدس يف
النهاية بعيون البيان الشيوعي .وهبذا فقط يمكن أن يكون له تأثري ال يرى يف امللح
املاركيس فسادا وهبذا أيضا يمكن أن يفهم ما تتضمنه املاركسية عرب ذلك الغيب
امليتافيزيقي الذي ال جيعل هذا امللح ذاته فاسدا.

 -18نقد الكتاب املقدس كمؤرش :اخلط األمحر ونزع الثيوقراطية يف
النص املقموع

ليس هناك ما قد خيلو من السوء أو ال يقبل التعديل .فاملرشوع األديب عىل األقل
ال يبقى حني نرقبه كام كان أول العهد به .وربام خيتلف هنا أيضا ذلك املتعثر يف
أدائه عن احلاذق فيه ،فاحلاذق يعرف أين يرضب فرشاته كأنه يطيل عامودا للصق
الصور .ومن املمكن بالتأكيد أن ينتج عن ذلك العديد من املواضع التي تصبح
أسوأ مما كانت عليه أو ينتج لدى املستكثر إفراط يف التحسني ،عندئذ يكون رفع
اليد عن اللوحة نصيحة رومانية .غري أن مواصلة الطالء واإلضافة لن يؤدي غالبا
إىل طمس ما وإنام سيؤدي عىل العكس من ذلك دائام إىل البيان والوضوح .ثم ينشأ
يف النهاية احلق يف إصدار ما يسمى طبعة هنائية بآخر اللمسات ،وهو ما درجت
عليه األعامل الكربى .ولكن تبقى هنا بسبب هذا النوع من املراجعات  -الصياغات
األوىل لتلك النصوص ماثلة ،ويطلق عليها صياغات سابقة .ثم تكون هناك إمكانية
للمقارنة بني تلك الصيغ ،إذا كان لذلك جدوى ،وقليل من الكتاب من جيفل من
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تلك املقارنة .عندئذ حتديدا وكام حيدث غالبا مع األشياء الصحيحة نكتشف أن
تعديل النص تضمن حسناته السابقة وزادها حسنا ووضوحا وليس العكس عىل
اإلطالق .كل ذلك جيب أن نستهل به هنا حتى نرى القدر الذي يميز النص املعدل
من النص املشوه .ولإليضاح فإن ذلك يف املقابل خيتلف متاما عن احلال حني يصل
آخرون ،من املتأخرين ،إىل أشياء ال تتناسب مع النص عرب املؤلف ذاته .فربام مل
يسمع أحد منه هذه األشياء شفاهة بل قد تكون آثاره وخملفاته الكتابية التي مل تنرش
يف حياته انتهكت أو زورت .ومثل هذه النصوص غري األمينة ترد كلام بدت أوثق
وأشد تأثريا .ومن ثم ينبغي إزاء ذلك أن ينقب اإلنسان حينها عن النغمة األخرى
ليستخرجها من خمبئها ويسمعها.
إن النص الذي سبق وروده عن طريق الشفاهة فحسب يبقى يف األغلب أفضل
متاسكا .فقد جاء عن طريق تقليدي ،وهو معتاد يف غالب األمر لسامعيه ،ومن ثم
البد أنه حمتفظ بكلامته األوىل .ولكنه عند اإلعادة ،ونعني إعادة النسخ ،وبالذات
عند وضع بعض مقاطع منه الحقا إىل جوار أخرى ،عندها تتغري هذه األمانة معه.
فيظهر من ثم نص فاسد ال يعطي داللة أبدا ويتناقض يف اجلملة التالية أو يف الصفحة
التالية مع ذاته .إال أنه قد حيدث أيضا أال يعرب النص عندئذ عن هراء رصاح وإنام
يستشف منه معنى ما ،قد يكون معنى بسيطا ،لكنه مل يتغن به سامعو النص يف
مهده األول؛ وهكذا يصبح من العسري متاما حتديد ما هو فاسد يف النص .وغالبا
ما تكون الصدفة هنا هي املسؤولة عن مثل هذه البقع الفاسدة ،سواء كانت ناشئة
عن غفلة الناسخ أو إمهاله أو كانت ناشئة عن القفز خطأ عىل مواضع ناقصة يف
النص األصيل عند تنقيحه قبل نرشه ،أو سواء جرت حماولة غري موفقة لربط بعض
متفرقاته ببعض .فكل ذلك يدخل ضمن اخلطأ البرشي ،والبرشي جدا ،وليس آخر
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نامذج ذلك إليزابيث فورسرت نيتشه (((.أوليس هناك إغراء مع كل نص له أمهية –
ربام أكرب مما يدرك نارشه العاجز – يف جعله أكثر أمهية مما اعتقد؟ بل أليس هناك
إغراء بأن يكون هذا الفعل الذي ال يقوم به العاجز فحسب – اللهم إال إن أظهر
عجزه كقناع – خديعة من شخص متمكن متاما جرى سرتها مدة طويلة؟ فالرتتيب
الرقيق نسبيا إلليزابيث نيتشه وكوسيام((( كذلك يتضمن بالتأكيد ليا متعمدا لعنق
النص وتشوهيا له ،األمر الذي ما كان ليتناسب مع اخلطة األخرى وركامها الكثري.
فهناك بالتأكيد اإلغراء الذي يمثله املجتمع السائد ونكاد نقول التكليف الذي يمثله
هذا املجتمع لتصفيف النص وتزيينه ،وهو تكليف حيدث مع كثري من األعامل التي
تنرش بعد حياة صاحبها سواء كان مصدرها مشافهات أو شذرات مكتوبة من هنا
(((
أو هناك .هذا التكليف مل يكن له أثر بطبيعة احلال يف قصص األخوين (جريم)

((( ترييزا إليزابيث فورسرت نيتشه (1935-1846م) شقيقة الفيلسوف الشهري فريدريش نيتشه صاحب فلسفة
القوة واإلنسان اخلارق .أسست وأدارت أرشيف نيتشه يف مدينة فايامر األملانية بصفتها املسؤولة الوحيدة عن آثار
أخيها .أدى ذلك إىل أن أصبحت إليزابيث ضابطة املشهد اخلاص بفلسفة نيتشه ،هذا العقل الكبري ،خالل النصف
األول من القرن العرشين ،وكانت وحدها املوجهة آلرائه وأفكاره داخل أملانيا ،رغم أهنا مل تكن عىل الكفاءة املطلوبة
لذلك .اشتهرت حتريفاهتا لكتابات وآراء نيتشه بعد احلرب العاملية الثانية ،واتضح أهنا املسؤولة عن تفسري أفكار
شقيقها يف اجتاهات متطرفة ،خاصة يف اجتاهات ترتبط بالفكر النازي .ووجهت إليها انتقادات حادة بسبب ذلك،
إال أن فكر نيتشه كام وجهته شقيقته كان جزءا من فكر زماهنا شاركها فيه كثري من املفكرين واألدباء األملان .تزوجت
إليزابيث نيتشه عام 1880م من برهنارد فورسرت وهو حمرض مشهور عىل العداء للسامية عىل الرغم من رفض شقيقها
هذا االرتباط( .املرتجم).
((( مل أعثر عىل هذا االسم وإنام وجدت «كوسيمو» يف موسوعة بروكهاوس األملانية وقالت إنه رسام إيطايل.
(املرتجم).
((( األخوان يعقوب وفيلهيلم جريم باحثان بارزان يف اللغة األملانية أسسا وصنفا القسم األكرب من معجم اللغة
األملانية الشامل فصار لألملانية كلسان العرب للعربية الذي صنفه اللغوي املرصي الكبري ابن منظور ،وصنفا كذلك
أفضل جمموعة من القصص التارخيية واألسطورية يف اللغة األملانية وهلام إسهامات هائلة يف ضبط قواعد األدب
واللغة األملانية يف العرص احلديث ،إضافة إىل اإلبداع الرائع يف املجال القصيص( .املرتجم).

123

األسطورية وال لدى مجع (بيزيسرتاتوس)((( وتدوينه ألناشيد هومريوس والذي
كان دافعا الزدهارها .فام الذي كان سيستفيده هذا الشخص أو نظامه من يل عنق
النص أو من حتريف مقاطعه اهلامة؟ هذا عىل الرغم من وجود شخصيات مثل
تريسيتيس((( الذي صورته اإللياذة كثري الكالم قبيح املنظر شديد اللمز ،ألنه كان
كثريا ما جيد ما يلومه يف األمراء وكان معارضا للحرب .عىل اجلانب اآلخر يبدو
اجلانب األسطوري يف األوديسا املدونة أمرا غري قابل للفهم بعد ومتداخال بام فيه
الكفاية؛ كام نرى مثال يف حورية كاليبسو «املخفية» التي متثل ربة للموت ،لكنها
تبرش بالشباب الدائم .إن سلسلة األناشيد يف مالحم هومريوس ،خاصة ما يربط
األحداث فيها ،تثري الشك إىل حد كبري وتبدو مغطاة برتوش عديدة مومهة ،األمر
الذي أدى إىل نشأة نقد هومريوس عىل يد الناقد واللغوي األملاين فريدريش فولف
عام 1795م .وما الذي ينبغي أن يقال «ملقلدي هومريوس» هؤالء؟ أمل يالحظوا
االضطراب الناشئ يف تسلسل فصول الكتب ،بل االضطراب املوضوعي يف العديد
من تنقيحات مراجع الفلسفة الكربى كام نرى يف كتاب أرسطو «امليتافيزيقا»؟ ومع
ذلك فهناك تنقيحات أشد سوءا يف آثار كل من هومريوس وأرسطو ربام تتضمن ما
يكفي من أخطاء حتتاج إىل تنقيحات أخرى بالتأكيد ،وهي أخطاء ارتكبها مهمل
أو موظف عىل درجة متواضعة أو معلم معاون كام نتصوره يف شخصية فاجنر

((( بيزيسرتاتوس حاكم شعبي ألثينا استغل قدرات شعبه لبناء جمده املتمثل يف املعابد واملنشآت ،ورغم ذلك اتسم
بالعدل كام تقول املصادر التي تفيد بأن أهل أثينا أطلقوا عىل عهده العرص الذهبي ،توىل بيزيسرتاتوس السلطة يف أثينا
عام  560ق .م .وسافر إىل مدينة مقدونيا املجاورة وحقق ثروة من عمليات التعدين .استولت أرسة الكميوند عىل
املدينة منه وحكمتها عام  556ق .م .إال أن بيزيسرتاتوس كون جيشا من املرتزقة واسرتد املدينة منهم عام  546ق.
م .وحكمها ثانية حتى وفاته .كان له دور بارز يف تشجيع املؤلفني واألدباء ،وهو أول من مجع أشعار هومريوس.
(املرتجم).
((( ترسيتيس بطل أسطوري يوناين شارك وفقا إللياذة هومريوس يف حرب طروادة وصوره هومريوس بالغ القبح
ينفر منه األبطال وحيتقرونه  ،وهو استثناء بني مجيع أبطال هومريوس( .املرتجم).
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عند جوته وهي ليست من أخطاء مفيستو (((.ولكن املفاجأة يف األمر تتمثل يف قلة
تعرض نقد النصوص لسؤال شيرشون املعروف «عن املستفيد» من هذا التحريف
وكيف مل يؤد أشهر ما عرفه البرش عن نقد النصوص ،وهو نقد الكتاب املقدس ،إىل
احلث عىل التدبر يف هذا األمر .هذا برغم ظهور معضالت يف الكتاب املقدس عىل
وجه اخلصوص ،وهي اإلضافات التي أضافها البعض إىل نصه ،وال ترجع فقط إىل
إمهال الناسخ ،وال يمكن نسبتها بالتأكيد إىل املوظف متواضع الدرجة .وقد أدى
هذا إىل إجياد نقد للكتاب املقدس – وهو أشهر لون من ألوان النقد اللغوي – له
ارتباط شديد به ومتضمن لقدر كبري من التوتر يف مادته .وهذا ما جيعل هذا النقد يف
الوقت ذاته حمتاجا بصفة دائمة إىل التوسع يف الكشف عن مواضع يف النص املتاح
تبدو أكثر غرابة أو أكثر عنادا .وهنا ال يستطيع املرء إزالة كل ما يقرأه عىل الطاولة
وال أن يداري عليه قبل القيام بالتنقيحات الكربى.
إن مالحظة هذه املالمح اخلفية تتأتى كلام تعرض املرء لتفسريها ،فالنصوص
التي مل تتعرض للتزييف مل تكن متاحة للحاخامات منذ عهود طويلة ،بعد أن استقر
الكتاب املقدس عىل حاله املعروف .فأقدم خمطوطة لن يصل تارخيها بحال إىل ما وراء

((( إشارة إىل شخصيتني هامتني يف رائعة جوته «فاوست» ،أوالمها فاجنر صديق فاوست ،ويمثل فاجنر أنصاف
املتعلمني ،فهو معلم مهني يشعر بالسعادة لتحصيله شيئا من العلم الذي يزيد بعضا ما عن معارف العوام ،ويعترب
نفسه هبذا من أهل العلم ،ويتضح جهله حني يقارن بالشخصية الرئيسية للعمل وبطله فاوست الذي حصل الكثري
من العلوم وحصل من العلم مايربو عىل آالف األضعاف من علم فاجنر  ،لكنه يعترب نفسه مع ذلك جاهال ويظل
مؤرقا لعدم علمه بقوانني األشياء وهذا رس مأساته ،أما مفيستو فهو يمثل الشيطان أو إبليس وقد صور جوته طريقته
يف اإلغواء واالستدراج بصورة باهرة .ومجلة بلوخ هنا تشري إىل أن أنصاف املتعلمني أحيانا يرضون أكثر مما يرض
الشيطان ذاته( .املرتجم).
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القرن السادس امليالدي ،وال يرجع تاريخ لفائف قمران((( التي عثر األثريون عليها
إىل القرن األول قبل امليالد .وهذه اآلثار مل تقدم فيام يتعلق بالتفسريات األخرى ما
يمكن تسميته بمفاجآت  ،حيث أهنا متناسقة مع الصيغة الرسمية للكتاب املقدس
منذ زمن عزرا ونحميا((( بصورة رئيسية .بل إهنا قد نشأت هي ذاهتا أيضا بعد قرون
طويلة من حترير عزرا للنسخة الرسمية للتوراة أي أهنا ال يمكن أن تتضمن مصادر
غري متوافقة مع النص الذي كان قد أصبح رسميا قبل وقت طويل من تاريخ
كتابتها .عىل العكس من ذلك يبدو زمن عزرا ونحميا خاصة ،وبصفة أخص زمن
عزرا ،الذي عاد إىل أرض إرسائيل من اهلجرة الفارسية/األرس البابيل /عام 450
ق .م .بصفته «القائد الديني ألورشليم» .ثم إن هناك مصادر قبل هذه النصوص
القانونية كانت بحالة طيبة وتتحدث عن ما يسمى األرس البابيل ،غري أن الكاهن
عزرا فصل بصورة ثيوقراطية «كتاب الرشيعة» القديم الذي كان قائام منذ عهد
موسى ،وإذن فقد كان لديه «خمترب لتجاربه» وهو يف طريقه إىل أورشليم .ثم حدث
((( لفائف قمران أو خمطوطات البحر األمحر هي جمموعة خمطوطات كتبت عىل جلد املاعز بعضها مما أطلق
عليه فيام بعد الكتاب املقدس وبعضها خمطوطات لنصوص مل تكن تعرف من قبل وكانت مفقودة ،وقد عثر عليها
راعيان من البدو بني عامي  1947و1956م داخل  11كهفا يف قرب خربة قمران شامل البحر امليت .أثارت هذه
املخطوطات اهتامم الباحثني املختصني بدراسة نص العهد القديم (أسفار موسى اخلمسة) الحتواء هذه اللفائف
عىل أقدم النصوص عالقة هبا إال أهنا ال حتتوي شيئا من سفر إستري فقط ،كام أهنا حتتوي عىل نصوص عن نبوات
إشعياء وغريه ويرجع تاريخ كتابتها فيام يرجح الباحثون إىل ما بني القرن الثاين قبل امليالد والقرن األول ق .م.
وتتبع هذه اللفائف طائفة هيودية ربام كانت طائفة األسينيون التي انعزلت عن بقية املدن اليهودية .ويقال إن بعض
البدو عثر عليها يف كهف داخل جرار فخارية ،أثناء بحثهم عن ماعز ضلت ،فباعوا هذه اللفائف الثنني من الباعة
الرسيان محالها ملطراهنم  ،وقد بقيت هذه املخطوطات يف القدس الرشقية حيث عهدت اململكة األردنية إىل عدد من
الباحثني األجانب لدراستها يف ذلك الوقت .وبعد حرب حزيران/يونيو 1967م استولت السلطات اإلرسائيلية
عليها وبادرت بتصوير اللفائف ومنها عرش يصل طول كل قطعة منها إىل عرشة امتار باإلضافة إىل عرشين ألف قطعة
أخرى حتتاج إىل خرباء لضمها بعضها إىل بعض لتكتمل نصوصها املكتوبة بالعربية واآلرامية  ،وقد اضطلع بعض
العلامء بذلك  ،لكنه مل يكتمل حتى اآلن وتثور الريبة حول عدم إكامل هذا العمل البحثي اهلام(.املرتجم)
((( عزرا هو كاهن يقول الكتاب املقدس إنه من نسل هارون عاش بعد اهلجرة البابلية إىل أرض فارس ويقال إنه هو
الذي استعاد نص التوراة من حافظته بعد أن أبادها نبوخذنرص وأرس اليهود يف بابل ،ويعني اسم عزرا عون الرب أو
مساعدة اإلله .وقد يبني سفر عزرا يف العهد القديم أعامل هذا الكاهن وجمهوداته ،أما نحميا فهو زعيم عرباين عاش
يف القرن اخلامس قبل امليالد وينسب إليه سفر نحميا .ولد نحميا ببابل يف العراق وتويف عام  413ق .م .وقام مؤلف
جمهول بعد ذلك بكتابة السفر الذي حيمل اسمه وهو يربز أعامله وإنجازاته ويرجح أن هذا السفر كتب بني عامي
 350و  300ق .م( .املرتجم).
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بعد ذلك «أن أحرض معه كتاب رشيعة موسى الذي آتاه الرب إرسائيل وقدمه أمام
الشعب( ».انظر سفر نحميا إصحاح  8عبارة  .)1وهذا ما أدى يف الدولة الدينية
التي تأسست عىل اليهودية إىل عدم احتواء العهد القديم بعد تنقيحه وما حيتويه من
«سعادة بالرشيعة» إال عىل جزء يسري من األدب اليهودي اإلرسائييل الذي كان ما
يزال يعيش خارج نطاق التوراة الرسمية .وكان هذا األدب يعرض وجودا ثري
اجلوانب ،إال أنه كان وجودا يف طريقة إىل الذبول ،كام أنه مل يكن متوافقا مع الفكر
التورايت (كام نراه يف أقاصيص اهلاجادا الشعبية)(((؛ وكان هذا غالبا ما يعرض جنبا
إىل جنب مع الرشيعة وأنبياء الكهنوت اهلانئني بالطمأنينة .ويتميز اجتاه القائد الديني
عزرا صاحب التأثري املمتد بأن كهانه كانوا متأرجحني دائام يف اعتبار سفر مثل أيوب
وقصة كوهيليت((( والنشيد األعىل من «الكتاب املقدس» ،أم أن الكتاب «لوثوا
أيدهيم» هبا بعد أن أصبحت لغة املدرسة أيضا تسري وفق طقوس الدين .وأدى ذلك
((( اهلاجادا جزء من التلمود ،وتعترب تفسريا للعهد القديم ،يكمل ما فيه من نقص .وقد أضافت نصوص اهلاجادا
أساطري جديدة غري مذكورة يف النصوص الرشعية للكتاب املقدس ،بأسلوب وعظي أخالقي ،وأحيانا تكون أساطري
اهلاجادا وثيقة الصلة والتشابه أو حتى التطابق مع الكتب غري الرشعية  /أي غري املعتمدة املعروفة باسم «األبوكريفا»
التي تعرف أيضا بالكتب املخفية ،ومن تلك القصص قصة أخنوخ وحياة آدم ،وموت موسى .وتأيت كلمة هاجادا أو
هاجادة من اآلرامية أجادة وتعني يف األصل اإلخبار ،أو احلديث ،وتعني حتديدا املبالغة والتوسع يف التفسري لفقرة
أو أخرى من الكتاب املقدس ،وإنشاء معتقدات وتصورات جديدة قائمة عىل تلك التفسريات املغلوطة التي حتمل
النص غالبا ما ال حيتمل .واهلاجادا هي نصوص قصصية من أهم مكونات الرتاث اليهودي ،ويقرأها اليهود يف بداية
عيد الفصح ،وكلمة هاجادا إمجاال تعني الرسد أو الرواية(.املرتجم).
((( كوهيليت شخصية تأيت باسم إكليسياستيس يف الرتمجة اليونانية والالتينية للعهد القديم  .وذكره لوثر يف ترمجته
أنه الواعظ سليامن .وهو أبو احلكمة عند العربانيني .وتقول املصادر األملانية إن سفر سليامن كتب يف القرن الثالث
قبل امليالد ،وأن له عالقة بأدب احلكمة الرشقي ،ويتكون من سبع جمموعات من احلكمة  ،يظهر منها تصور مرتاب
عن العامل لكنه متسم باحلكمة العملية يف احلياة ومن بني حكمه املشهورة مقولة «ال جديد حتت الشمس» لكن نربته
أميل إىل التشاؤم .ويسمى يف الرتمجة العربية سفر اجلامعة ويبدأ كالتايل :كالم اجلامعة بن داود امللك يف أورشليم:
باطل األباطيل ،قال اجلامعة :باطل األباطيل الكل باطل .ما الفائدة لإلنسان من كل تعبه الذي يتعبه حتت الشمس؟
دور يميض ودور جييء واألرض قائمة إىل األبد .والشمس ترشق والشمس تغرب وترسع إىل موضعها حيث ترشق.
الريح تذهب إىل اجلنوب وتدور إىل الشامل .تذهب دائرة دورانا  .وإىل مداراهتا ترجع الريح .كل األهنار جتري إىل
البحر والبحر ليس بمآلن إىل املكان الذي جرت منه األهنار إىل هناك تذهب راجعة .كل الكالم يقرص .ال يستطيع
اإلنسان أن خيرب بالكل .العني ال تشبع من النظر واألذن ال متتلئ من السمع .ما كان فهو ما يكون ،والذي صنع فهو
الذي يصنع ،فليس حتت الشمس جديد .إن وجد يشء يقال عنه« :أنظر .هذا جديد!» فهو منذ زمان كان يف الدهور
قبلنا .ليس ذكر لألولني .واآلخرون أيضا الذين سيكونون ،ال يكون هلم ذكر عند الذين يكونون بعدهم ».وقد نقلنا
هذا النص لكثرة استشهاد بلوخ به يف مضمون كالمه اليائس نوعا ما( .املرتجم)
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منطقيا إىل زيادة أمهية عزرا للعهد القديم الذي تم تشكيله عىل هيئته املعهودة والتي
أبرزها حاخامات األرثوذكس اليهود عىل الرغم من مجيع األسالف الذين كانوا قبله
منذ اململكة اليهودية القديمة وسعادهتا برشيعة من دون أنبياء ،بل وعىل عكس ما
يقوله األنبياء .ألن املحاولة جرت يف الواقع منذ عزرا ونحميا بصورة هنائية لوضع
نص الكتاب املقدس وفقا لعامل ثيوقراطي مشرتك يتعارض مع اخلروج النبوي من
مملكة فرعون حتى وفق تصور هيوه .وهنا ختتفي هنائيا من النص الرسمي أية زجمرة
غضب من بني إرسائيل .وأضيفت تعديالت خفية يف مقابل ذلك راحت تعيل من
قيمة العبادة والتكفري عن الذنب والتصعيد اهلائل للسمو اإلهلي من قبل أكثر اخللق
استعبادا .وبسبب هذا التنقيح وتنقيح التنقيح نعترب الكتاب املقدس مطلقا مناسبة
ومادة لنقد استكشايف حقيقي .أي لنقد يتضمن أخريا طرح سؤال شيرشون «عن
املستفيد» من هذا التزييف اإليامين أو األقل إيامنا الذي تعرضت له بعض مقاطع
الكتاب التي تعمل بالتأكيد عىل تقويض بنائه وختريبه .سيكشف هذا عن عملية
تزييف للنص بدال من الزعم بفساد مواضع يف أصوله أو سيكشف باختصار عن
حتريره وفقا لردود األفعال .غري أن املواضع غري التامة تظهر خاصة يف العهد القديم
ذلك الكتاب املكتظ بالقصص والتاريخ واململغم لدرجة جعلته يف أقىص درجات
التوتر بني مكوناته.
ما يدخل البنية القائمة كحلقة جديدة يظل يدار فيها حتى يصبح جزءا منها.
وهذا ما نراه يف العهد اجلديد الذي ال يتحدث حرفيا عن حياة يسوع ،وإنام عن
مواعظ هذه احلياة غالبا .وجاء نقد العهد اجلديد متأخرا وهو نقد ال يتعلق بالرشيعة
املتضمنة فيه ،بل بام أدخله فيه بولس من بعد عن عقيدة التضحية بالصلب وتأثري
تنقيحاهتا عىل صورة يسوع .وهنا تعلم الباحثون ثانية وإن كان بصورة خمتلفة
متاما كيفية التأقلم ،حتى مع صرب الصليب (وباملناسبة فهو مصطلح مل يأت عىل
لسان يسوع قط ،كام أن بولس مل يسمع يسوع احلي يوما وال رآه) .وصحيح أن
مؤلف إنجيل مرقس متكن من مجع عدد من أقوال يسوع كانت قد درست ،إال
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أهنا تعرضت للتخفيف ويل العنق إىل حد كبري يف األناجيل األربعة وذلك لصالح
معنى البشارة ولصالح حياة اجلامعة التي تعني تأسيسها .وبعض املقاطع توضح
هذا بجالء  ،كام نرى يف الفرق الكبري بني عبارة «تعميد يف موت يسوع» وبني
قولته األقل صربا يف لوقا  49/12حيث يقول« :جئت أللقي نارا عىل األرض
فامذا أريد لو اضطرمت»؟ وهكذا فليس لنقد األناجيل عالقة بالتقنني القديم الذي
وضعه عزرا ،بل بتأثري عقيدة التضحية /أي اإليامن بالصلب التي صاغها بولس،
وقد تم ذلك أيضا وفق الرتتيب الزمني املتسلسل ،فخطابات بولس كتبت عام
 50للميالد ،بينام كتبت األناجيل الثالثة األوىل بعد ذلك يف عام  70للميالد ،يف
الوقت الذي مل ينشأ فيه آخر األناجيل األربعة وهو إنجيل يوحنا قبل العام مائة
للميالد .ومل يتخذ قرار هنائي بشأن املصادر التي يؤخذ منها حمتوى العهد اجلديد
اليوم وهيكليته الرئيسة – والتي صارت ذاهتا فيام بعد مصدرا هنائيا – إال خالل
املجمع الكنيس الذي عقد عام 382 /381حتت إرشاف البابا داماسيوس ،وبقيت
رؤية يوحنا فيام يبدو شيئا نادرا تقريبا كأهنا وحدها ما يصور هناية الزمان .ومع
ذلك تعلق – وما يزال – النقد املؤثر للكتاب املقدس منذ عام  1100إىل اليوم
بل ومن قبل هذا التاريخ  -بالعهد القديم فقط ،أما نقد األناجيل فبدأ بعد ذلك
بزمن طويل .وذلك بسبب اللبنة اخلاصة النطالقه واإلضافات الكنسية اخلاصة
له وما قامت به الكنيسة أيضا من تغيري هيكله وتلفيقه أحيانا ،فلم ترتك كل يشء
عىل هيئة جامدة ،وإنام طرحت كل يشء عىل مائدة البحث املمتدة .يف املقابل ظلت
الدراسات اللغوية األدبية (الفيلولوجية) للعهد القديم نقدية بحق وجمافية ألية
ترتيبات (ومل تكن وحدها كذلك) ابتداء من نص سفر التكوين وحتى سفر أيوب
بام فيه من شعلة بروميثيوس وسفر النبي إشعياء الذي كان يعارض مقولة «انظر!
كان كل يشء مجيال!» وأخرب بخلق سامء جديدة وأرض جديدة حتى ال يتذكر أحد
شيئا عن الغابرين .هنا ال تقترص االختالفات عىل اللغة فحسب وليست الفوارق
قارصة عىل االضطراب الزمني ،وال عىل األخبار املتشاهبة التي ال تتطابق مضامينها
وال عىل التناقضات املوضوعية التي ال يمكن ضبطها ،وإنام هناك دس وحتريف
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عىل أقىص درجة وإضافة لعنارص من تراث املرصيني عىل خالف سفر اخلروج.
كان يتعني عىل نقد الكتاب املقدس حتديدا أن يرحب هبذه األمور خاصة ،منتبها
إىل املهمة االجتامعية للتنقيح التي مل تنجز بصورة صحيحة ولو مرة واحدة ،والتي
أتاحت له ألول مرة هذه األنواع من النصوص ليحوز االعتبار البحثي ،وهي أنواع
مل يكن أمثال توماس مونترس لينفعلوا هلا .إن الغرض من هذا االستكشاف جيب
أن يكون هو التوصل إىل أقىص درجات اإلجيابية ،املتمثلة يف تأمل ما وضعه عزرا،
ومتييز «العنرص الشعبي» املطمور يف الكتاب املقدس وإنقاذه من الضياع .وبالتأكيد
مل يطمر هذا العنرص إال جزئيا ،وإال لكان أثر الكتاب املقدس كأثر أي كتاب ديني
آخر للعلية واملستبدين املتأهلني ،بدال من أن يتمكن وهو يف منعة من التحريف من
تقديم أكثر الكتب الدينية ثورة عىل اإلطالق ،وذلك بفضل فرضياته املتناقضة دائام
عىل نطاق واسع كام نرى يف التناقض بني مسميات ابن اإلنسان  -أرض مرص .إن
نقد النصوص الذي يتناول مثل هذه األمور ال يمكن أن يكون حمايدا عىل اإلطالق
كام هو احلال مثال يف نقد هومريوس ألنه يعطي البحث اللغوي هدفا .فال أحد
يستمع كلمة احلق إال من كان حرا يف تعلمه.
جرت العادة أن يتوصل املرء ألدلة األشياء الصغرية أوال .فإذا توصل إليها فإنه
يستثار إىل دائرة انتباه أوسع يأيت منها النقد األكرب ،واألكثر إصابة بالذهول .وكان
أول ما لفت انتباه هذا النقد التناقضات يف الرتتيب الزمني ،بام فيها تلك التناقضات
املوضوعية البسيطة .ومثال ذلك ما ذكره الكتاب املقدس عن الفرتة التي استغرقها
طوفان نوح فقال مرة أهنا  540يوما ومرة أخرى أهنا  150يوما ،أو ما ذكره عن
إبراهيم الذي ذكر أمام الرب أنه أكرب سنا من أن ينجب ،ثم يقول إنه تزوج بعد
موت سارة ثانية وأنجب العديد من الذرية .وثمة آباء قدماء حتكي عنهم أسطورة
بدوية موغلة يف القدم وهم يتحدثون بلغة اليهود األوفياء للرشيعة بعد اهلجرة
البابلية ،بينام نجد إخوة يوسف عىل العكس من ذلك ال يعلمون شيئا عن سنن
الطعام .وهناك الكثري من التناقضات األخرى املقدسة جيب عىل نقد الكتاب
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املقدس أن يسرب غورها .ومن املثري للغرابة أن نجد البدايات اخلجولة هلذا النقد بني
مفرسي احلاخامات يف العصور الوسطى ،كام نراها عند عزرا آخر هو ابن عزرا
الذي عاش يف منتصف القرن الثاين عرش للميالد ،حيث علق بال جدوى عىل
مواضع فاضحة يف الكتاب اخلامس من كتب موسى  /سفر التثنية وما جاء يف
مطلعه متناقضا مع اإلصحاح الثالث منه عبارة  8والرابع منه عبارات من  41إىل
 ،49حيث تصور موسى الذي كان مل يدخل كنعان بعد «وهو يتحدث عىل الناحية
األخرى من هنر األردن» ويفرس الرشائع ويغزو البلدان (((.وهنا يالحظ ابن عزرا
أن موسى حني كان يتذكر ذلك ويدونه كان الكنعانيون عىل اجلهة األخرى من
األردن ،ويواصل احلديث قائال« :هاهنا يكمن الرس؛ وليصمت من يفهم ».أما حني
حترر نقد الكتاب املقدس يف النهاية فقد صار هذا النقد أحد النامذج األشد إثارة
حلدة النظر البرشية وهكذا فليس بال سبب أن يكون أول من دشنه الفيلسوف

((( قارن ماجاء يف مطلع سفر التثنية حيث قال« :هذا هو الكالم الذي كلم به موسى مجيع إرسائيل ،يف عرب األردن،
يف الربية يف العربة قبالة سوف بني فازان وتوفل والبان وحضريوت وذي ذهب .أحد عرش يوما من حوريب عىل
طريق جبل سعري إىل قادش برنيع .ففي السنة األربعني يف الشهر احلادي عرش يف األول من الشهر كلم موسى بني
إرسائيل حسب كل ما أوصاه الرب إليهم  .بعد ما رضب سيحون ملك األموريني الساكن يف حشبون وعوج ملك
باشان الساكن يف عشتاروت يف إذرعي يف عرب األردن يف أرض موآب( ».سفر التثنية  1العبارات من ا )5-يف حني
يقول يف نفس السفر اإلصحاح الثالث « : 8وأخذنا يف ذلك الوقت من يد ملكي األموريني األرض التي يف عرب
األردن من وادي أرنون إىل جبل حرمون» .كام جاء يف العبارات  49 – 41من اإلصحاح الرابع يف سفر التثنية:
«حينئذ أفرز موسى ثالث مدن يف عرب األردن نحو رشوق الشمس لكي هيرب إليها القاتل الذي يقتل صاحبه بغري
علم ،وهو غري مبغض له منذ أمس وما قبله .هيرب إىل إحدى تلك املدن فيحيا .بارص يف الربية يف أرض السهل
للرأوبيني ،وراموت يف جلعاد للجادين ،وجوالن يف باشان للمنسيني – .وهذه هي الرشيعة التي وضعها موسى أمام
بني إرسائيل .هذه هي الشهادات والفرائض واألحكام التي كلم هبا موسى بني إرسائيل عند خروجهم من مرص يف
عرب األردن يف اجلواء مقابل بيت فغور ،وهي أرض سيحون ملك األموريني الذي كان ساكنا يف حشبون الذي رضبه
موسى وبنو إرسائيل عند خروجهم من مرص .وامتلكو أرضه وأرض عوج ملك باشان ،ملكي األموريني اللذين يف
عرب األردن نحو رشوق الشمس .ومن عروعري التي عىل حافة وادي أرنون إىل جبل سيئون الذي هو حرمون ،وكل
العربة يف عرب األردن نحو الرشوق إىل بحر العربة حتت سفوح الفسجة» .فكيف تسنى ملوسى فعل كل ذلك يف حني
مل يكن دخل كنعان بعد .وغري ذلك من التناقضات التي كشفها هذا الباحث يف وقت مبكر لكنها مل جتد آذانا صاغية.
وليصمت من يفهم كام قال ابن عزرا إذن( .املرتجم).
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سبينوزا (((.فاالستقالل التام لعقل سبينوزا ال يتضح بشجاعة كام يتضح يف هذا
املجال الذي كرس أكثر تقاليد اخلطأ رسوخا .ويتوصل سبينوزا يف كتابه «رسالة يف
الالهوت والسياسة»  -يف فصوله األخرية من السابع إىل العارش  -إىل أن هناك
مصادر عديدة خمتلفة ومتناقضة لتحرير عزرا للكتاب املقدس بداية من سفر التكوين
إىل سفر امللوك الثاين .ويذكر الكتاب املقدس ذاته مصدرين مفقودين هلذا التحرير
للنص يتمثالن يف «سفر حروب هيوه» (ويشري إليه الكتاب الرابع من كتب موسى
 /سفر العدد ،اإلصحاح  21العبارة  ((()14وكذلك «سفر الصاحلني» (ويشري إليه
يشوع يف  ((( 13 /10وصاموئيل الثاين يف  )18(((/1وقد ألف األخري عام 1000

((( باروخ سبينوزا (1677-1632م) هو أهم فالسفة اهلولنديني ومن أهم فالسفة الغرب يف القرن السابع عرش،
كان من أرسة برتغالية االنتامء ومن أصول هيودية من طائفة املارينيني األرثوذكس املتشددين ،لكنه كان متحرر العقل
رافضا للتقليد وكتب تعليقات عىل التلمود أدت عام 1656م إىل نبذه بني أهله وبني اجلالية اليهودية يف أمسرتدام،
حيث ادعى أن اهلل يكمن يف الطبيعة والكون واعترب النصوص الدينية شيئا من املجاز والتتشبيه وأن ما فيها ليس
حقيقة وإنام مقصدها هو تعريف الناس بطبيعة اهلل ،وتعرض ملحاولة اغتيال بسبب آرائه .يعترب كتابه «رسالة يف
الالهوت واألخالق» الذي نرش عام 1670م تعبريا عن رغبته يف حترير العقل البرشي يف التعامل مع الكتاب املقدس
وتفسريه بصورة متحرره ،ويعد كتابه «األخالق» من الكتب اهلامة يف الفلسفة الغربية .ويعد نرشه بعد موته داللة
عىل تعرضه لضغوط كثرية أثناء حياته جراء أفكاره الصادمة للرأي العام املتدين حينذاك ،وقد عارض يف هذا الكتاب
ثنائية الروح واجلسد لديكارت واعترب الكيان البرشي شيئا واحدا .زاره الفيلسوف األملاين اليبنتس يف هولندا عام
1676م ،ويبدو أنه تأثر يف أعامله بأفكار احلالج وابن عريب ،قطبي التصوف اجلامح يف الرتاث اإلسالمي( .املرتجم).
((( حيث جاء يف سفر العدد« :لذلك يقال يف كتاب «حروب الرب» « :واهب يف سوقة وأوجية أرنون ومصب
األودية الذي مال إىل مسكن عار ،واستند إىل ختم موآب» .فام كتاب حروب الرب هذا؟ وما موقعه من الكتب
األخرى؟ وملاذا مل يرد معها يف طبعات الكتاب املقدس؟ (املرتجم).
((( جاء يف يشوع اإلصحاح العارش « : 13/12حينئذ كلم يشوع الرب ،يوم أسلم الرب األموريني أمام بني
إرسائيل ،وقال أمام عيون إرسائيل« :ياشمس دومي عىل جبعون ،ويا قمر عىل وادي أيلون» .فدامت الشمس ووقف
القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه .أليس هذا مكتوبا يف سفر يارش؟ فوقفت الشمس يف كبد السامء ومل تعجل
للغروب نحو يوم كامل ».فام هو أيضا سفر يارش الذي قال عنه بلوخ إنه سفر الرجل الصالح؟ (املرتجم).
((( جاء يف صاموئيل الثاين « :18/1وقال أن يتعلم بنو هيوذا «نشيد القوس» .هو ذا ذلك مكتوب يف سفر يارش:
«الظبي يا إرسائيل مقتول عىل شواخمك .كيف سقط اجلبابرة ».مرة أخرى يتحدث هنا عن سفر يارش وفق الرتمجة
العربية أو سفر املستقيمني  Rechtschaffenenكام قال بلوخ أو أهل الصدق  Redlichenكام ترمجها لوثر .فأين يا
ترى هذا السفر عىل اختالف التسميات؟ أليس ذلك دليال عىل صدق القرآن فيام قال  ،وهو الغني عن الدليل ،عن
حتريف أهل الكتاب لكتبهم؟ (املرتجم).
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[ق .م (((].زمن امللك سليامن .وبدأ أول ترشيح للنص مع اكتشاف الطبيب الفرنيس
جني أسرتوك الذي قال إن كتب موسى اخلمسة /التوراة  /يمكن أن يفرق فيها بني
كاتبني خمتلفني .وقد ساممها أسرتوك وفقا لالختيار الذي ارتضاه كل منهام عن
مسمى الرب :فأحدمها سامه اليهوي والثاين اإللوهي .وظلت هذه التسمية عالمة
عليهام منذ ذلك الوقت .وقد ظهر عمل أسرتوك عام 1735م دون اسم ملؤلفه يف
البداية .وهذا املؤسس للنقد اللغوي للكتاب املقدس هو الذي استند إليه سبينوزا
يف أعامله عندما جعل موسى وليس الكهنوت هو من كتب الكتب اخلمسة التي
سميت باسمه .غري أن من املهم أيضا أن يشري عامل الهوت كاثوليكي يعترب أقدم
ناقد للكتاب املقدس بعد ابن عزرا ،وهو األب ماسيوس يف تعليق له عىل سفر
يوشع عام 1574م – يشري إىل الكاهن عزرا وسفره نحميا كآخر كاتب حمتمل
للعهد القديم وأهم كاتب له عىل اإلطالق .أما البحث يف األصول الذي قام به
أسرتوك فقد ظل مهمال زمنا طويال ،إال أنه حقق فوزا يف القرن التاسع عرش :فنسج
عىل منواله فيلهاوزن الوريث غري املريح للكثري من الباحثني السابقني ،والذي قدم
أكثر التحليالت حدة كام يف كتابه (تاريخ إرسائيل ،صدر عام 1878م ،املجلد
األول) ،ثم قدم جونكل أكثر التحليالت نضجا وأغناها بربط األحداث (يف كتابه
سفر التكوين عام 1901م) .مع العلم بأن فيلهاوزن أضاف معادلته الشخصية
كمصدر جديد للخطأ ،وهي معادلة ذات طبيعة معادية للسامية .ثم تفتت كل من
اليهوي واإللوهي إىل العديد من الكتاب واملؤلفني ،حتى إن هناك كاتبا غري إرسائييل
من جنوب فلسطني ،أطلق عىل ما كتبه املصدر «كيو» يعتقد أنه تضمن الرصخة
األخرية ،بل إن مما ينسب إليه قصة آدم يف اجلنة وبناء برج بابل التي يبدو أهنا من
تأليف الكاتب اليهوي يف األصل( .قارن هنا ما كتبه بفايفر باإلنجليزية :مدخل إىل
العهد القديم .صدر عام 1941م .ص  159وما بعدها) .فإذا رصفنا النظر عن هذه
((( هذه التقديرات ختتلف من باحث آلخر ،ولذا قد خيتلف البعض مع بلوخ يف هذه التواريخ .فبعد املصادر ترى
أن هذا السفر كتب بني القرن التاسع والقرن الثامن قبل امليالد  .كام أن بلوخ ال يذكر يف كثري من التواريخ التي يكتبها
أهنا قبل امليالد ،ويكتفي فقط بذكر رقم العام ،وال أدري ملاذا ال يذكر ذلك( .املرتجم).
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االفرتاضات فلن يكون هناك جمال للنقد يف أربعة مكونات لتوليفة الكتاب املقدس
فضال عن األناشيد واألساطري التي يسهل التعرف عليها :املصدر اليهوي واملصدر
اإللوهي وسفر التثنية ومصدر القساوسة غري املوثق املعروف باسم «كودكس».
وسجل كاتب املصدر اليهوي مرويات شفهية من القرن التاسع للميالد ،أما كاتب
املصدر اإللوهي فكتب املرويات الشفهية للقرن الثامن ،ويبدو أن االثنني كانا
يعمالن حلساب املدارس الدينية  /مدارس األنبياء .أما سفر التثنية (وهو الكتاب
اخلامس من كتب موسى) ويرجع إىل القرن السابع قبل امليالد ،فتظهر فيه عالقات
عديدة بسفر إرمياء لكنه خيتلف إذا ما قورن بسفر العدد وسفر يوشع اختالفا
واضحا يف فخامة املرحلة التي يعرضها ،ويف األسلوب الثري بالبالغة .وأضيف
هذا السفر الذي يمثل وثيقة كتبها الكهنة إىل الكتاب املقدس يف وقت متأخر (وهذا
ما حدث أيضا للكتاب األول من سفر التكوين أي ما يبدو البداية املبارشة للكتاب
املقدس) .وكتب هذا السفر عام  500ق .م (((.يف بابل وأحرضه املحرر النهائي
للتوراة عزرا معه عند العودة .ويف النهاية يمكن التعرف عىل بعض األناشيد القديمة
والبقايا املشوهة من املالحم األصلية القديمة التي أضيفت للكتاب املقدس ،كام
نراه يف نشيد المك البدوي القح يف سفر التكوين  .23/4وكام نرى ذلك أيضا يف
تغني ديبورا باألغنية القديمة عن النرص العظيم (سفر القضاة /5 /عبارة  2وما
بعدها) وكام يف معركة يعقوب مع الرب (سفر التكوين من  24إىل  ،)31وكام يف
الظهور البدائي للرب من املاوراء يف سفر اخلروج ،اإلصحاح  ، 23-21 /33فكل
هذا يبدو أقدم تراثا يف نغمته ومضمونه من العشبة (العليقة) املحرتقة يف سفر
اخلروج  .6-2/3ويف القرن السابع ق .م .اندمج كل من األصل اليهوي واإللوهي،
وأضيف العديد من اإلضافات ملصلحة طبقة الكهنة ،كسفر العهد (((،والتثنية بام
فيهام من قوانني متاميزة عن الطعام وشعائر أهل العلم .ويورد سفر امللوك الثاين
((( كام ذكرنا من قبل فإن التقديرات التارخيية ختتلف بشدة من باحث إىل آخر ومن مرجع إىل آخر فتقول بعض
املصادر هنا أن كتابة هذا السفر استمرت من القرن اخلامس عرش ق .م .إىل القرن اخلامس ق .م( .املرتجم).
((( سفر العهد خمتلف يف حتديده وال ندري ما الذي يقصده به بلوخ من بني تلك البدائل( .املرتجم).
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(/22عبارة  8و/23عبارة  2وما يليها) تقريرا عن هذا التحرير ،حيث يقول :إن
كبري الكهنة هيليكا وجد فيام يزعم كتاب الرشائع يف املعبد وأن امللك يوشيا ألزم
الشعب بالوثيقة اليهودية اجلديدة .أما الطبعة األخرية التي سميت هنائية ووضعت
الكنيسة رتوشها األخرية عليها ودمغت بوصف الطبعة القانونية املعتمدة فقد
احتلت مكانتها من خالل الكاهن عزرا بعد عودته من بابل يف منتصف القرن
اخلامس ق .م :.فالكاهن عزرا كام قلنا عن لب املسألة كلها عاد من بابل وبيده
رشيعة الرب (سفر عزرا  )14/7وقرأها أمام املجمع الكهنويت يف أورشليم (نحميا
 .)8-1/8ومن نافلة القول أن نذكر هنا أن اخلط الذي كتب به الكتاب املقدس
تبدل يف ذلك الوقت فاستبدلت حروف اهلجاء الفينيقية القديمة باخلط املربع وهو
تعديل أدخل عىل اآلرامية فأدى هذا أيضا إىل تسهيل عملية التغيري للنص .ونضيف
هنا أيضا أن الرتمجة السكندرية املتأخرة للتوراة بصيغتها اليونانية «سيبتوأجينتا»
ختتلف يف كثري عام هو موجود اآلن فهي يف املقام األول أقرص من النسخة املاسوراتية
املوجودة اليوم (نسبة إىل أحد كهان اليهود) .هكذا نشأت هذه التوليفة املسامة
بالتناخ (أسفار موسى اخلمسة) بام تتضمن من إضافات وإلصاقات عديدة يف
أسفار األنبياء خاصة سفر إشعياء .وهكذا أيضا تتضح احلالة املشوهة واملعضلة
لسفر إحلادي مثل سفر أيوب الذي أدخل إىل النص الرسمي يف إطار هذه العمليات
من احلذف واإلضافة .ويقول د .ب .ماكدونالد أحد العلامء األمريكيني يف العلوم
السامية عن هذه احلالة من احلذف واإلضافة بحق« :لنتخيل أن جوته تويف قبل إمتام
فاوست ،وأن اجلزء األول كان قد نرش وأن اجلزء الثاين مل يكن مرتبا وال يوجد
وصف لرتتيبه ،فأخذ أحد النارشين اآلليني كل ذلك وضمه إىل بعضه بالصواب
واخلطأ وختمه بنهاية الكتاب الشعبي املشهور عن شخصية فاوست .هذا ما يمكن
أن يعترب شيئا مشاهبا للحالة الراهنة التي عليها سفر أيوب ،إال أن ما يمكن ختيله
كيشء هام هنا أيضا أن «النارش اآليل» مل يكن آليا متاما ،وإنام كان عضوا بمكتب
حتقيقات حماكم التفتيش حيمل يف يديه كتاب الرشيعة بنقاء اإليامن ويترصف حيال
نص مهرطق حني ال يستطيع صب اللعنة عليه ،بغرس ما يعاكسه يف الذهن متاما
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بينام هو يمزقه .ومن املفهوم بداهة أن الكثري من أجزاء الكتاب املقدس املعاد تنقيحه
مرارا ،خاصة تلك األماكن السياسية الدينية ،مل تعدل إال بقدر ال يرض ،ومثال ذلك
مدة الطوفان والقدرة اإلنجابية ألحد اآلباء كإبراهيم .غري أن التعديل الذي طال
سفر أيوب ،كام يتضح من التعامل مع النص ،وكام نراه يف نص قابيل ونص قتال
يعقوب مع «املالك» ونص حية الفردوس وبناء برج بابل ،وباختصار فهناك مواضع
حمددة هلا دالالهتا تعدلت بصورة ليست هينة عىل اإلطالق ،ويتعرض هلا التقييم
اإلكلريويس بقليل من التقييم وقليل من الشيطنة .ومل يتمكن حترير الكتاب املقدس
من سد الفجوات بني مقاطع النصوص وتسويتها فيام هو هيوي وما هو إلوهي حتى
تلك التي ال أثر كبريا هلا طاملا تتحدث عن اليشء ذاته .غري أن ما يالحظ عىل األقل
هو :احلفاظ عىل بقايا من عبادة السابقني والعديد من بقايا تعدد اآلهلة كام يتضح
فقط من صيغ اجلمع املذكورة لآلهلة وصيغ خماطبة الرب ملن معه من اآلهلة (قارن
سفر التكوين  26/1و .((()7/11ويالحظ أيضا أن آدم كأنام خلق مرتني األوىل يف
اإلصحاح األول من سفر التكوين ،وهنا ختتلف قصة خلقه عن اإلصحاح الثاين
من السفر ذاته ،وثمة شذرات عن قصة اخللق ممحوة يف خمطوطة الكهنة خاصة ما
خيص البحر املتمرد يف أسفار الرسل (كام نرى يف إشعياء  )10/51ويف أيوب (/38
 .)11-8وهاهو اليهوي يتعبجب من عزل املرصيني شعائريا عن مائدة ضيوف
يوسف داخل قرصه (سفر التكوين  ((()32/43وهو ما يدل بوضوح عىل أن آداب
املائدة اليهودية رغم أهنا فيام يبدو سنت من قبل موسى ليست معروفة لديه

((( مل أجد يف هذه املواضع غري حديث الرب بصيغة اجلمع وربام ال يكون املقصود منها ما أراده بلوخ هنا استشهادا
عىل تعدد اآلهلة .بل هو من باب التفخيم املعروف يف الكتب املقدسة حني يتحدث الرب عن ذاته بصيغة اجلمع،
ويوجد ذلك أيضا يف غري املصادر املقدسة ،وهو من طرق احلديث وأساليبه( .املرتجم).
((( فقدموا له وحده  ،وهلم وحدهم ،وللمرصيني اآلكلني عنده وحدهم ،ألن املرصيني ال يقدرون أن يأكلوا طعاما
مع العربانيني  ،ألنه رجس عند املرصيني( .التكوين .)32/43
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(يوسف) (((.ومن ذلك أيضا ما يتعلق بطقوس املعبد يف الكتاب الثاين ملوسى
(اخلروج) ،بل إن إرمياء نفسه ( )22/7يقول تلك الكلمة املستنكرة”:ألين مل أكلم
(((
آباءكم وال أوصيتهم يوم أخرجتهم من أرض مرص من جهة حمرقة وذبيحة”.
فهذا وغريه كثري يوضح – وإن جاء يف صورة أقل متردا – تناقضات باجلملة ،ونقد
الكتاب املقدس يرشحها عرب أقوى عنفوان لعلم اللغة :عرب إزالة التسلسل الزمني
ملكونات الكتاب ،خاصة العنارص األساسية التي متت التغطية عليها أو إضافة
رتوش هلا بعد اكتشافها .ويبقى بحث املقاطع التي غطى عليها القساوسة عمدا
وهو ما يمثل ثورة مضادة يف جمال الدين أمرا أكثر إجهادا ولكنه أكثر أمهية بكثري.
فهي جزر يعترب التعرف عليها أقل إال أهنا تربز كقمة جبل يف أرض مطمورة لتطل
من بحر الكالم الصحيح .وتربز الكلامت الدالة عىل حية الفردوس كجزر اآلزور
وكأهنا كيانات يقوم وجودها نوعا ما مستقال بذاته ضد قبضة هيوه ،فلم تعد هناك
عالقة لقصة قابيل وال لألفكار عن املسيح بيهوه بصفته «طبيب إرسائيل» كام يسود
االعتقاد .وفضال عن ذلك فإن عدم استخدام نقد الكتاب املقدس هبذه الطريقة
وبدون توجيهه وجهة جديدة فلن تكون فلسفة الدين أمرا ممكنا بعد عىل اإلطالق،
وبصفة أخص ما يتعلق باملصطلح الثوري الطوباوي.
الباب مفتوح ،وقد ساعد عىل ذلك أيضا ودائام الدفع التجديفي  .ولقد أفادت
نغمته املنخفضة العنيدة – والتي أريد هلا عبثا اخلمود – حرب الفالحني أيام
إفادة ،ليس يف أملانيا وحدها وإنام يف غريها أيضا .وبدهي أن الداعي للصدامات
األيديولوجية يكمن أيضا يف االضطراب االجتامعي واالقتصادي الذي يعكسه
الكتاب املقدس ،غري أن األخبار التي وردت عن ذلك تتعارض مع السيد األعىل
((( أرى تناقضا هنا يف عبارة بلوخ حيث أن ما سنه موسى ليس ملزما بالرضورة ليوسف ،فقد كان يوسف قبل
موسى بمئات السنني .إال إذا دل ما سنه موسى أنه مأخوذ من يعقوب ويوسف أو غريه من أبناء إرسائيل (يعقوب)
السابقني(.املرتجم).
((( ثمة اختالف هنا يف نص الرتمجة العربية عن الرتمجة األملانية التي ساقها بلوخ  ،حيث تبني النسخة األملانية يف هذا
املوضع من سفر إرمياء أنه مل يوصهم بتقديم أضحية للنار أو غريها ومل تذكر كلمة ذبيحة( .املرتجم).
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سواء كان خرب احلية مفهوما مبارشة أو ضغط نحو اخللف كرد فعل أسطوري.
فالتذمر السيايس لبني إرسائيل وما يؤدي إىل ضده من «غضب الرب» يكاد ال يوجد
إال يف سفر العدد اإلصحاح السادس عرش وهو مفصل يف هذا اجلزء بصورة أوسع
من «ثورة عصابة قورح”((( وحتى هذا املوضع الذي يتحدث عن قورح حدثت
تغطية الثورة الشعبية فيه بصورة كاملة ،بل حدث تصحيح يف النص ،ليتحدث
فقط عن «نبالء اجلامعة» وحدهم «وأصحاب األسامء الكبرية فيها» ،الذين متردوا
عىل موسى وهارون بطريقة كهنوت غري ديني .ثم يظهر هؤالء ثانية كأهنم طبقة
عليا يف الكهنوت ،أي كالويني((( قاموا مبكرا بنوع من التمرد داخل القرص .هذا
كل ما هنالك ،مع استثناء واحد يتمثل يف اخلامتة والبداية حيث ال يتبدى رد فعل
إله الكهنوت ،ورب القسس والسادة ،إزاء مترد فعيل يف قمع األساطري احلمراء،
لكنه يتبدى يف استئصال هذا الرب الرهيب شأفة العصابة عن بكرهتا ،وهو هنا
ليس إله احلرب بل إله الردع األبيض ،كأنه كام يقول الكتاب الذي صاغته يد عزرا
ونحميا رب كل إرهاب أبيض (((.وهكذا «فتحت األرض فاها وابتلعتهم وكل ما
هلم ،فهبطوا أحياء إىل اهلاوية .تعلمون أن هؤالء القوم قد ازدروا الرب ...تذكرة
لبني إرسائيل  ،حتى ال يأيت أي غريب ويعمل ما يعمل وهو ليس من نسل هارون»
(وهذا هو الكاهن األكرب) «فيقدم أضحية للنار أمام الرب لكي ال يصيبه مثل ما
أصاب قورح وقومه»( .سفر العدد  30/16و .((()4/17هذه عىل األقل إشارة
إىل أساس سفيل سيايس متمرد لكنه خفي سمح الرب لنفسه بشيطنته دينيا ،ذلك
((( قورح بن يصهار بن قهات بن الوى /سفر اخلروج  /24 ،21 ،18/6وسفر العدد/ 16 /كان يف مقدمة
الثائرين عىل موسى وهارون واحتد مع داثان وأبريام ابنا أليآب وأون بن فالت من سبط رأوبني وكان هدفهم حتويل
الرئاسة من موسى إىل سبط رأوبني .دعا موسى عليهم حسب رواية الكتاب املقدس فانشقت األرض وابتلعتهم
عقابا هلم عىل تآمرهم عىل أنبياء اهلل( .املرتجم).
((( الالويون أو الليفيني نسبة إىل ليفي ،وهم املسؤولون عن العمل الكهنويت يف اليهودية وخدام اهليكل( .املرتجم).
((( هذا املصطلح متعدد املعاين لكنه يعني يف املجمل اإلرهاب الذي يقابل اإلرهاب الدموي األمحر ويرجع أصال
حلركة املعارضة أو الثورة املضادة للثورة الفرنسية احلمراء( .املرتجم)
((( مل أجد النص يف سفر العدد ( )4/17لكنه موجود يف هذا السفر ( )30/16بالصيغة املذكورة( .املرتجم).
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الرب الذي يزداد قوة باضطراد وتزداد إدخاالت النصوص لصاحله ،الرب املستبد
الذي تعبده طبقة الكهنوت .فهذا تصور عن الرب يف مملكة الفردوس املستوعبة
يف إطار الطاعة اخلالصة ،أو «كمنتزه» ،كام قال هيجل «ال يمكن أن يبقى فيه إال
احليوان وليس اإلنسان» .وهذا بالتأكيد ليس التصور اآلخر عن الرب ،التصور
الذي ال يمكن االلتفاف عليه أيضا فيام حرره الكهنوت من نصوص ،تصور يعد
باخلروج من أرض العبودية مرص إىل أرض احلرية عرب الصحراء .غري أن التصور
املستقبيل عن الرب كحالة وجودية ينبثق عنها ذلك اآلخر ال يمكن أن يبقى داخل
دين جاءت منظومته من أعىل وبالتايل انتهى إىل معاين مزدوجة بني األعىل واألدنى.
ال يصح ذلك يف جمتمع ما بعد اهلجرة البابلية والتي أعيد تأرخيها إىل زمن موسى،
وال عرب تصعيد السمو اإلهلي بغرض جعل املدخل واحدا إليه متمثال يف الكهنوت
والعبادة ،ولكن عرب العقوبة التي متارسها أعىل رمحة يف هذا السمو اإلهلي الذي ال
يتعامل أحد معه إال بالتكفري والبذل عىل أقىص درجات اخلنوع .هكذا يف الواقع
ينبغي من اآلن فصاعدا التفكري يف الكتاب املقدس بصفته دليال موجها جلامعة دينية
«وموحى به من اهلل» رغم متزيق أوصاله مرارا وتعرضه لتهديد بركاين – ينبغي أن
ننظر إليه من خالل املنهجية االعتذارية ،ويف أقىص األحوال من خالل االستعارة
والرمز .أي ينبغي تصديق تسلسل النص مطلقا ،ال أن نتعقب بصورة مميزة املحور
احلقيقي يف الكتاب املقدس :أي من خالل تعامل ناضج لذواتنا مع الرس الديني
املاثل أمامنا .وقد نشأ بالتأكيد من خالل غياب النقد للفجوات والسياق املنقطع
يف الكتاب املقدس تعليق ال يقوم فقط برتقيع النص ،وال بتقديم تشبيهات عميقة
للمعنى ،كام رأينا يف كتب التفسري اليهودية واملسيحية يف العصور الوسطى وما
تالها ،بل إن هناك حالة أشد من ذلك أدى اجلهل بنقد الكتاب املقدس فيها إىل
أن صار التكهن التجمييل الناشئ عن سوء الفهم ملواطن التناقض يف الكتاب ممكنا
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ومنتجا .وهذا ما حدث مع فيلون((( عندما ذكر خلق آدم مرتني يف تفسريه لسفر
التكوين ،فهو مل يستوعب األمر مثال من مصدرين خمتلفني بل نقله حرفيا بطريقتني
خمتلفتني وقبل هبام معا .فهو يراه إنسانا أرضيا أول ثم يراه إنسانا سامويا ،األمر الذي
جيعل االختيار األخري ال يرفع مقام يسوع ابن اإلنسان من حيث سلطانه الديني
عندما يوصف بأنه املسيح أو أنه الكلمة مطلقا .غري أن مثل هذا األمر يعد استثناء
متناقضا ضمن القاعدة التي تقيض بأنه ال يبني منظومة املحور غري الثيوقراطي إال
املواضع الناقصة التي كشف عنها النقد والتي اكتشفت من حتت املضامني اخلفية أو
(كام يف سفر اخلروج) من املضامني التدمريية التي ال يمكن حموها .وهبذا يتضح أن
هناك كتابا مقدسا خفيا صار البحث فيه ممكنا عرب علم النقد رغم أنه حتى اآلن مل
يكد يبدأ (((،إنه كتاب مقدس خفي ماثل للعيان يتعارض أو يتوافق مع اإلضاءات
اخلارجية غري املتجانسة املتمثلة يف الغطاء الذي سرتته هبا السلطة الدينية .إن الكائن
اإلنساين اخلفي بدءا من خلقه عىل هيئة الرب ثم بوصفه ابن اإلنسان ثم بسامء عرشه
غري املتسامية وإنام بصفتها مملكة أخروية :كل هذا هو ما يصنع حقيقة الكتاب
املقدس  /كتاب الفقراء .وهذا الكتاب يعمد يف الواقع أيضا وعىل خالف مراد
بعل واآلهلة املستبدة إىل «إلغاء مجيع الظروف التي جتعل اإلنسان ال يتجاوز كونه
كائنا مقهورا وحمتقرا ومفقودا ».وعند هذا احلد فإنه يستدعي يف كال عهديه دين
الطوباوية اإلنسانية ،طوباوية بال أوهام عن الدين .أو بمعنى آخر كالذي استخدمه
ماركس :وضع التجسد اإلهلي متاما أمام أقدامنا ،وقد عربت عنه يف كتايب مبدأ األمل
((( فيلون أو فيلو السكندري ( 15/10ق .م 40 – .ب .م ).كاتب فيلسوف وعامل الهوت يوناين هيودي ولد يف
اإلسكندرية وعاش يف الفرتة اهللنستية واشتهر باستخدام الرموز للمواءمة بني الفلسفة اليونانية والديانة اليهودية،
ورغم رفض معارصيه ملنهجه إال أن كان شديد االعتداد به واعترب نفسه معلام لغريه روائع التفسري .واعتربه البعض
مسيحيا خيفي ديانته احلقيقية عن اليهود .كان متمكنا يف الفلسفات املختلفة التي شهدهتا اإلسكندرية يف عرصه.
أرسلته طائفته اليهودية عام  40ميالدية عىل رأس وفد إىل روما ليطلب من اإلمرباطور كاليجوال رفع الظلم عن
اليهود يف اإلسكندرية وإعفائهم من التعبد للتامثيل الرومانية داخل معابدهم ،ونجح يف املهمة التي أخفق فيها
كثريون قبله .سعى إىل الربط بني الفلسفة اإلغريقية والديانة اليهودية .ويعترب الدمج بني الفلسفة والالهوت أهم
جمال من جماالت إبداعه ،لكنه وقع يف تناقضات كثرية كام يوضح املثال الذي ذكره بلوخ هنا( .املرتجم).
((( هذه النتيجة هي من أخطر النتائج التي توصل إليها بلوخ هنا ،برغم حماوالته التواؤمية هنا و التي تتضح أكثر يف
هناية هذا الكتاب ،كام سنرى يف الفصل األخري منه( .املرتجم).
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بالقول« :حيث يبدو الرب كمثال متجسد للكائن البرشي الذي مل تظهر حقيقته
بعد؛ فهو يبدو كقوة دافعة طوباوية( ».مبدأ األمل .طبعة 1959م .ص.)1523 .
من هنا نقول :ليس ما ينقذ النص يف الكتاب املقدس هو «نزع األسطورة» حتى
وإن كانت راية بال تفرقة عن بروميثيوس – وبعل – أو عن «الرسالة» ،وإنام ما ينقذ
النص فيه هو نزع السلطة الدينية عنه .فهل يكون للكتاب املقدس عند هذا املدى
ومن خالل ما ذكر مستقبل بحيث يتسامى مع هذا املستقبل بال ادعاء التسامي.
أي دون حديث متعال عنا قادم من العال ،كأنه حديث زيوس ،بل حديث «الوجه
املكشوف» وما يتضمن من احتاملية واقعية فيام هو أمامنا يف حلظتنا الراهنة .من ثم
تكون الرؤية املهرطقة املتعلقة بذلك موجودة أيضا فيه ،يف الكتاب املقدس ذاته .إنه
يتضمن سخطا حادا (لكنه غالبا مقموع) ضد الضغط يقوده توقع ال نظري له بوجود
املختلف متاما واقعا وحقيقة ،املختلف الذي سيعم األرض يوما ما .إن التصورات
األخرى عن اإلله لدهيا كذلك هذه األساطري عن اإلله الراعد يف أعىل العال ،بل
غالبا ليس فيها يشء غري هذا ،وحده الكتاب املقدس الذي يرتكز عىل اإلله الذي
يمثل أمل اإلنسان وتوقعه عن «الكامل» – «وحني يأيت الكامل فحينئذ يبطل كل
ما هو بعض( ».رسالة بولس الرسول األوىل إىل أهل كورنثوس  .)10/13فنظرة
عىل مثل هذه اإلشارة – وهذه املرة باستخدام نقد خمتلف متاما للكتاب املقدس،
ألنه حتديدا نقد من خالل الكتاب املقدس ذاته – جتعلنا نرى نتيجة لذلك أمرين
خمتلفني وبصورة أكثر حساسية مما ذكر من قبل – كتابا للشعب وكتابا ضد الشعب.
وهذه الثنائية تزداد حدة يف مواجهة أحد طرفيها لآلخر داخل الكتاب املقدس الذي
سنقرأه فيام بعد وهو كتاب ما يزال سفليا إىل حد كبري ،لكن املنهج االعتذاري مل
يعد قادرا عىل إخفاء ضوئه بعد .فهو حيد النظر يف كثري من أجزائه عىل يشء واحد:
كلام توجه اإلنسان إىل دنيا املستبدين كنمرود ونظرائه كان ذلك سببا يف خروجه من
مملكة األمل.

141

http://www.al-maktabeh.com

الباب الرابع
سفر الخروج في التصور اليهوي
ونزع السلطة الثيوقراطية

http://www.al-maktabeh.com

 -19لن يكون القادم مثل الذي كان

هنالك يريد املرء التخلص من يشء ما .فكل يشء بال جدوى ،وحتى هذا جاء
مكتوبا .فثمة نغمة مسموعة لذلك الذي يقمع وذلك الذي يسمح كذلك بإبعاد
ذاته أو تقريبها .حتى ال يكون كل ما جد خمتلفا يف كثري عام كان قبل .وقد صار الذي
كان قبل هو اآلن ما خيرج عنه الذي غدا بذاته جديدا .ثم يبدي شخص كان وفيا
لألمر معارضته ويمكن للمرء أن يثق يف ذلك .ومل يكن ملثل هذا احلال أن يكون فيام
قبل غري ذلك ال دائام وال فيام سيأيت عىل الطريق.

 -20كلمة غري مسبوقة ليسوع

ينبغي فحص ما كان .ليس من أجل ذاته وليس لكونه معتادا ربام ،وال ألنه صار
خلفنا .وإنام يقع ذلك فقط طاملا وكلام كنا نتدبر الوجهة التي أمامنا أهي حتيا يف الوارد
إلينا من املايض أو ال حتيا .فإن كان هناك خطأ فيام يربطنا بام خلفناه ،فإن من الواجب
قطع هذا الرباط .بل يكون أوجب إذا كان هذا الرباط ال يمثل حقيقة بل يمثل قيدا
ليس إال .ومما له داللة هنا كيف أن راعوث الوفية((( عادت للمكان الذي جاءت
منه ،فهي يف احلقيقة مل تعد للمكان ،وإنام سارت إىل حيث شعرت عرب اختيارها
احلر باالنتامء .ولكن من الغريب هنا كيف اتضحت قوة اخلري اليسوعية /خريية
((( راعوث املؤابية سجلت قصتها يف سفر راعوث وهي متثل املحبة بني امرأة أجنبية وزوجها اإلرسائييل ،فأحبت
الرب وانطلقت بعد وفاة زوجها مع محاهتا العجوز إىل إرسائيل والزمتها والتزمت خدمتها ،فنالت كرم الرب ورمحته
وصارت أيضا كام يقول الكتاب املقدس جدة داود بن ييس الذي جاء من نسله يسوع املسيح رغم أهنا يف األصل
ليست من شعب إرسائيل( .املرتجم).

145

يسوع كإله  /بحدة يف هذه النقطة حتديدا عىل ناحية أخرى غري تلك التي جرت هبا
العادة .وكم شعر يسوع بعدم االنتامء إىل منزل قديم وانصياع قديم رغم كونه ابنا
مبارشا لإلله .لقد جتاوز يسوع هذا وفك رباطه منه ،ومل يعد عليه يشء من عالمات
ذلك .وانبتتت العالقة القديمة املتواصلة بني «أيب – أنا» ليقف الوليد اجلديد مع
نظرائه تاركا األب واألم ومتبعا يسوع« .ثم مد يده نحو تالميذه  ،وقال :ها أمي
وإخويت( ».متى  .((()49/12إن األنا غري النبيلة حترتق هنا والعش الذي كانت
فيه والقادة الذين يديرونه ،وصارت القرابة هنا فقط للتالميذ املختارين ،وأصبح
أشد قرابة منهم القيمة املشرتكة التي مجعتهم اآلن يف رباط خمتلف متاما ليست له
وطأة ضاغطة .فبدال من األب واألم يمكن أن حيل هنا شخص بعيد متاما ربام عاش
قبل ظهور يسوع بزمن طويل .حدث ذلك بال خجل متاما ومن تلقاء ذاته «فأفسد»
الشباب.

 -21صور قديمة للخروج وأول تأمالت احلية

من دخل حيز النضوج ال يرتك لآلخرين حرية الترصف يف ذاته .وكان اجلديد
يأيت منذ األزل من األسفل ،فكان اجلديد يعارض منذ ذلك الوقت ما يمثل عادة
مألوفة .ويف البداية كان هناك بطبيعة احلال ما يكون مثارا للمعارضة .وتضمن
الكتاب املنقح ذاته من ذلك ما ال يمكن طمسه فووجه بالسباب .ومن ثم فقد ظل
قائام يف مكانه ،ألنه ال وجود فيام وراء ذلك لعقوبة حتقق الردع كام كان يؤمل .وكان
عنرص التوجيه يف ذلك هي احلية املوعزة باإلغواء والتنبيه معا ،ومل تبق صورهتا يف
مجيع املظاهر األخرى بسيطة .فإذا كانت حتمل السم معها ،فإهنا يف املقابل حتمل فوق

((( وربام يكتمل املعنى بسوق العبارة التالية أيضا« :ألن من يصنع مشيئة أيب الذي يف الساموات هو أخي وأختي
وأمي» (متى  .)50/12فتالميذ املسيح صاروا إخوة له وعائلة ألهنم يصنعون مشيئة الرب .فالعالقة العقدية تبدو
هنا أقوى من العالقة بالقربى والرحم .وهو ما فعلته راعوث املؤابية كام بني السياق( .املرتجم)
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عصا إسقيلبيوس((( الشفاء ،وهي أيضا التنني يف اهلوة السحيقة ،وهي يف مقام آخر
الربق امليضء فوقها .وبعد أن تسببت يف شقاء أول أبوين للبرش بزمن طويل صارت
نظرة من بني إرسائيل إىل احلية املنتصبة كوثن معبود سببا لشفائهم من اجلذام ،كام
يقول الكتاب املقدس .كام أن احلية مل تكن عىل حال يليق بأكثر احليوانات يف احلقل
مكرا ،عىل األقل يف أهم بنود وعدها الذي قطعته .ألهنا حني وعدت آدم بأن يصبح
مثل الرب ،نظر هيوه بعد ذلك فقال« :هو ذا اإلنسان قد صار كواحد منا عارفا اخلري
(((
والرش .واآلن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة احلياة أيضا ويأكل وحييا إىل األبد».
(سفر التكوين  .)22/3فام هو اإلثم ابتداء يف أن حيب أحد أن يكون مثل الرب وأن
يعرف ما هو اخلري والرش؟ فهذا أمر غري واضح يف ذاته ،بل يصل إىل أن يكون ذنبا
تسبب يف أن تنتفي الرغبة لدى العديد من األتقياء وفقا لذلك يف أن يصريوا مثل
الرب باعتبار ذلك إثام كام ربام يفهم من هذا النص .أليس معرفة ما هو اخلري والرش
بال ريب هو التحول اإلنساين ذاته للخروج من جنة احليوانات التي كان آدم وحواء
ما يزاالن ينتميان هلا .و يا هلا من عالقة بني عقوبة هيوه (املتمثلة يف الطرد  ،أو املوت
((( إسقيلبيوس هو إله الطب والشفاء عند اإلغريق القدماء .ويرمز إليه بعصا تلتف حوهلا حية ،وهو الرمز الذي
يشري إىل علم الصيدلة اآلن( .املرتجم).
((( هذا التشابه الظاهر مع القصص القرآين كام يف سور كالبقرة وطه وغريمها ،يتخذه بعض املالحدة متكئا للقول
بأن القرآن الكريم أخذ قصة اخللق وغريها من الكتب املقدسة السابقة عليه ويسمون ذلك رسقات القرآن ،كربت
كلمة خترج من أفواههم .وينرشون خرافات وترهات كثرية عىل شبكة اإلنرتنت ،ويف غريها ،ولكن رغم يقيننا بأن
الكتب املقدسة الصحيحة غري املحرفة تأيت هي والقرآن من مشكاة واحدة ،وبالتايل فالتالقي بينها يف الكثري ممكن
بل وواجب ما دام املصدر واحدا ،لكن القرآن حرص عىل خالف التحريفات يف الكتب األخرى عىل خماطبة العقل
والوجدان معا دون أن يدخل يف تفاصيل القصص واألسامء ،ونظن أن الكتب الساموية كانت كذلك ثم حشاها أهل
اإلفك بام حفظ اهلل القرآن عنه .وكانت النتيجة أن هذه التفاهات مل يتضمن القرآن شيئا منها ،وحاش هلل أن حيتوي
كتابه اخلاتم ولو عىل جزء يسري منها ،لذلك ال جتد فيه شيئا مثل هذه املآخذ التي يأخذها بلوخ عىل الكتب السابقة
وينعى عليها ختبطها ،والقصة يف القرآن ناصعة باهرة ،ويف غريه مثار حرية ال تنتهي وركاكة أسلوبية وفكرية ال تزول،
فذاك حفظ اهلل لكتابه ،وهذا تسويد البرش للصفحات والقلوب ،فلامذا ال يبقى املالحدة يف شأهنم ويرتكوا القرآن
لعظمته اخلالدة التي ال يدركون وال يمكن هلم أن يدركوا كنهها؟ فأين أهيا املالحدة املدلسون الكذابون هذا من ذاك،
وأين الثرى من الثريا ،شاهت الوجوه والعقول والضامئر ،وبعد كل هذا اخلرف يقولون إهنم ينرشون علام ،أي علم
يا أصحاب الفضيلة ،أعني يا أصحاب اجلهالة؟ وإذا كان القرآن يرسق  ،فكيف جاء بأسلوبه الفريد والغثاثة يف غريه
طافحة ،وكيف جاء بعقيدة مرشقة ليست يف الكتب األخرى؟ ورشائع وعبادات متفردة؟ أين النقل والرسقة هنا ،يا
أهل التنطع؟ (املرتجم)
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برضبة بلطة) وبني ذنب ما كان له أن يعد كذلك يف هناية األمر بالنسبة «للمخلوق
عىل صورة الرب» كام قال من قبل الكاتب اليهوي للعهد القديم ،اللهم إال أن يكون
الذنب مناسبا بشدة لذلك النص (كام هو دأب مجيع مبييض وجه املأل األعىل فيام
بعد) حيث طرح هنا ألول مرة كبش فداء أسود ليضحى به .غري أن ألق احلرية يف
هذا األمر تم إخفاؤه بصورة سيئة يف هذا املوضع وهو األكثر لفتا للنظر فيام يمكن
أن يطلق عليه الكتاب الرسي املقدس .وهذا األلق ال يمكن إخفاؤه كذلك بام أن
الثمرة املحرمة التي تفتحت من خالهلا العني مل تكرب يف اخلفاء كثمرة البالدونة
(الكرز) وإنام نمت حتديدا عىل شجرة املعرفة التي متنح الذكاء ،كام جاء يف سفر
التكوين (« :)6/3ورأت املرأة أن الشجرة جيدة لألكل ،وأهنا هبجة للعيون ،وأن
الشجرة شهية للنظر ،فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل».
هذا الذي حدث مع احلية يصف دائام وأبدا يف الكتاب الرسي املقدس احلركة التي
جتري حتت األرض يصاحبها النور يف العقل ،بدال من خطيئة العبيد تلك التي تتسم
باخلواء واخلنوع.
وهكذا تتواصل هذه النغمة  ،لكنها تتواصل حتت ظل القمع ،ومن ثم تكتسب
أمهية جديدة من خالل ذلك ،حتى وإن مل يصبح ما يف هذا النص – الذي ال ينتمي
فقط إىل الرتاث القديم بل الذي هتلهل فوق ذلك متاما بكل ما فيه من ختبط – واضحا
وضوحا كبريا ألول وهلة ،ورغم ذلك تتضح األمور مع ذرة من امللح والبهار مما
ذكره عن قتال يعقوب مع رجل عند القنطرة أراد أن يقطع عليه طريقه (التكوين
 ،)32ومل يكن هذا الرجل حمبا ليعقوب ما تسبب يف خلع حق فخذه أثناء املصارعة
بينهام ،ثم تشبث به يعقوب بعد ذلك ،وصارعه حتى طلوع الفجر ،وأدرك يعقوب
من خالل رغبة خصمه يف إهناء القتال مع انبالج الصبح (وهي إشارة قديمة عىل
آهلة األرض التي تظهر ليال) أنه مل يكن يصارع رجال عاديا عند القنطرة .غري أنه
مل يفلت خصمه مع ذلك وسأل كل منهام اآلخر عن اسمه ،ومعرفة االسم كام يف
طقوس السحر تضفي قوة عىل حامله .غري أن هذا الرجل امتنع عن ذكر اسمه ومل

148

http://www.al-maktabeh.com

يرض إال أن يصور ذاته كإله أمام يعقوب ،بل إن نصا متأخرا رصح بأنه إله حقا .ومل
يتبع ذلك أداء صالة خانعة مطلقا وال صالة الستقبال الربكة ،بل كان رجاء ملحا
وإجبارا للسامء ،كان اإلنسان فيها هو اجلانب الذي جيرب حيث قال له« :لن أدعك
حتى تباركني» (((.بل إنه منذ ذلك اليوم اكتسب يعقوب لفظ «إرسائيل» (مصارع
الرب) وهو اشتقاق اسمي انتزع انتزاعا وسميت به القبيلة فيام بعد (كام نرى تأكيد
هيوه لذلك مرة أخرى يف سفر التكوين  .)10/35إن املادة اخلارجية هلذه القصة
تتمثل يف أسطورة حملية عن إله النهر ،وهو روح ليلية ختشى شفق الصباح ،هذا اإلله
املحيل أدخل يف املعاجلات التالية للقصة عىل اجلامعة املؤمنة كإله الوحدانية .غري أنه
يف الوقت نفسه صنع تشاهبا مع املوضع الذي حيكي قصة القتل يف سفر اخلروج
 26-24/4حيث قابل هيوه موسى وهو يف طريقه وأراد أن يقتله .وهنا نقل
الكاتب اليهوي هذا النوع من التصور عن اإلله إىل املوضع الذي ذكر عن يعقوب،
وصنع اليهوي كام صنع اإللوهي أيضا متاثال بني هذا وبني اإلله هيوه يف القصة
املذكورة وبني املالك احلارس كريوب (اللذين مل يكن الكاتب اليهوي متعاطفا
معهام) ،وهكذا ظهر سياق حقيقي خلط الثورة .كام أن القتال ضد جمرد روح حملية
معطلة قد يبدو ثورة يندر أن توجد خارج نطاق الكتاب املقدس ،وحتديدا كانت
تلك ثورة ضد غول اخلوف .لقد صادف احلظ هذا القتال مع هيوه ومل تتبعه عقوبة
من ورائه ،فقد وسع من حجم الصورة حتى يتيح رؤية ممكنة ملا هو قادم من بعيد
كقتال أيوب بل وسعها بالتأكيد لتشمل ما مىض فتقرتب من بذور احلية وتشمل
برج بابل (التكوين  .)9-1/11إال أن هذا الرصاع مع الرب أتبعته العقوبة هذه
املرة ،وأعقبه ثأر ،كملحق بسيط أضيف لوجبة الطرد من عدن .لقد كان الطوفان،
هذا االستئصال شبه الكامل ،هذا االستئصال البشع الذي جاء ردا عىل «تزايد الرش
عند البرش» قد مرت عليه عدة قرون ،ويف زمنه بدا الرش اإلنساين من جانب آخر
متاما ،هو اجلانب التقدمي البنائي ،من خالل «بناء مدينة وبرج يصل إىل عنان السامء
((( ترهات بعضها فوق بعض ،وال عزاء جلهل املالحدة الذين ال يرون يف كل هذا الركام اختالفا عن بيان القرآن
املعجز ،وسبحان من يضل من يشاء( .املرتجم).
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لنصنع ألنفسنا اسام» .إن نصوص اهلاجادا ،ذلك الرتاث القصيص الشعبي الذي
نشأ إىل جوار الكتاب املقدس وبعد متامه والذي يضم كثريا «صوت الشعب» من
دون تصحيح الكهنة له ومن دون صحة حديثهم ،هذا الرتاث الفولكلوري الذي ال
يتضمن دائام تزيني احلقائق  -هذا الرتاث متسلل إىل تفسري (مدراش) النص السابق
ذكره بصورة خمتلفة متاما .فهو يرتك بناة الربج يقولون« :ليس للرب حق يف أن خيتار
لنفسه العامل العلوي ويدع لنا العامل السفيل .لذا فنريد أن نبني برجا عىل قمته صنم
حيمل سيفا كأنه يريد قتال الرب» (أحد تفاسري العبارة السابعة من اإلصحاح  38يف
سفر التكوين) (((.وليس من الرضوري يف هذا السياق أن تكون مادة أسطورة الربج
ترجع فعال إىل بابل وحتكي عن معبد مرتفع بسبعة طوابق له مهمة تنجيمية أسطورية،
وكان هذا الربج قائام يف زمن الكاتب اليهوي يف عام  900ق .م .وملا يكتمل بناؤه
حينها بعد ،ومن ثم كان رمزا للنموذج األول يف الرضبة املضادة التي تثأر من الكرب.
غري أن «فكرة برج بابل» كام أسامها جوته يف شبابه أمام كاتدرائية سرتاسبورج مبديا
تبجيال ملن بناه تلتحق من حيث كوهنا رغبة يف اخللق كفعل الرب متاما بنصيحة حية
اجلنة أي بالتحول لألفضل والرغبة يف التشبه بالرب ،ومن ثم تم دمغها ثيوقراطيا
ببلبلة اللغة والتشتت يف مجيع البالد .وصحيح أن نصوص اهلاجادا أدخلت موت
موسى يف موضع شديد التدمري هبا ضمن النموذج األول الذي صورته لبناء برج
بابل من خالل االدعاء بأنه اعتداء لكنه اعتداء جاء من أعىل .هذا املوضع خيتلف
متاما عن الفقرة املفعمة بالصرب والتي تصور انقضاء حياة موسى (يف سفر التثنية
اإلصحاح  ،)34فاملرء مل يأكل من شجرة املعرفة هباء ،حتى وإن ارتفع كل برج
نحو املوت ،ومل يعل نحو السامء برج واحد بعد .أما قصة اهلاجادا فهي تصور أن
موسى رفض املوت ،وقال كلمته أمام هيوه« :لقد كتبت يف التوراة (إشارة إىل سفر
التثنية  :)15/24عليك أن تعطي الفقري أجره يف النهار قبل أن تغرب الشمس،
فلامذا مل تعطني أجر عميل؟» فام كان من هيوه إال أن عرض عىل موسى ذنوبه ومن
((( هذه العبارة تقول« :وكان عري بكر هيوذا رشيرا يف عيني الرب فأماته الرب»( .التكوين ( .)7/38املرتجم).
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بينها رضبه مالحظ السخرة املرصي حتى املوت ،وكأن هذا العمل مل يكن أول فعل
من أفعال التحرر للخروج من مرص .وثمة رواية أخرى عن قمة هذا الربج املناهض
للكيان العلوي حيث ال وجود للبرش فيها وهي ترسد بال خفاء أن موسى كان ال
بد أن يموت حتى ال ُيرى عىل أنه نظري للرب ،وتضيف أن مالك املوت التابع ليهوه
مل يتغلب عليه إال بصعوبة وأن السامء واألرض والنجوم رشعت يف البكاء عىل
موسى بعد موته .ما دفع هيوه أن يقوم بدفن موسى بيده هو ،حتى ال حيج أحد
إىل قربه ،ويمجده بدال منه ،فصار العامل كله مقربة ملوسى .وليس هناك أسطورة
أثمن من هذه يمكنها تصوير خلط التصور عن هيوه مع التصور عن اإلنسان ،وهو
خلط وضعت بذوره يف أسطورة خلق اإلنسان عىل صورة الرب .ومل يمح رجال
الكهنوت هذه األسطورة من الكتاب ثم انتقلت من بعد إىل مرتبة املسيح بصفته
الرب الثاين أي مرتبة ابن اإلنسان املعرب عن الثمرة ،والذي جاء بصورة أخرى ليهوه
ختتلف عن تلك التي جتعله إهلا مبلبال للغات وطامسا للوجوه ،كام جاء يف رسالة
بولس الرسول إىل أهل كولويس (« : )10-9/3ال تكذبوا بعضكم عىل بعض،
إذا خلعتم اإلنسان العتيق من أعامله .ولبستم اجلديد الذي يتجدد للمعرفة حسب
صورة خالقه» .وبالتأكيد تم ضبط مثل هذا األمر وما خيفيه الرصاع مع يعقوب
خلفه ليتوافق مع سفر اخلروج وحده ،ذلك الرحيل الذي فهمته صورة ثمرة الرب
من تلقاء ذاهتا .فاملصارعة وحدها ال تصنع القداسة ،وعىل املرء أن يغتنم معونة
اإلشارة املتغرية التي تسري برفقتنا.

 -22اخرتاقات يف الصورة الثيوقراطية عن هيوه ذاته

نظرة أوىل يف ضوء اخلروج (سفراخلروج )21/13
غري أن ما يسري برفقتنا جيب أن يكون قادرا عىل تقديم ذاته بصورة خمتلفة أيضا،
سواء كان ذلك ضد السيد يف العال أو ضد السادة األرضيني الذين يسلك املرء معهم
مسلك طفل حمرتق ،فيتكلم وفق كالمهم ويضحي من أجلهم كام يأمرون ليخففوا
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من عقابه ،وينبغي أن يريض ذلك القناص اخلفي ،واخلفي بخاصة ،ذلك املتمثل يف
اجلوع الذي ال يفهم سببه أو الطاعون الذي يأيت من عليائه ،بل وأيضا عندما يقدم
املرء العرش من إنتاج أرضه طواعية للكهنوت لينطلق مرسعا إذا لزم األمر بخبز
الربكات .إن تقديم القرابني موجود يف مجيع الديانات ،وبصورة مؤكدة يف الديانات
غري اليهودية واملسيحية ،إال أنه كان ماثال يف الكتاب املقدس منذ وقت مبكر جدا،
ثم مل يكن ذلك عىل وجه خمفف بالتأكيد ،ومل يكن تقديم القربان شيئا خافيا عىل
املالحظة بصفة خاصة يف قصة قايني /قابيل (سفر التكوين اإلصحاح الرابع) .وما
يميز هذه األسطورة خاصة أهنا عىل الرغم ممن ينفي ذلك تتعلق برب آخر غري الذي
صور يف الكتاب واعتدناه .وحيدث هذا األمر هنا عرب كرس غادر وشبه خفي لصورة
ذلك الرب الذي يقدم القربان إليه .فلعل أحدا ال ينسى أن قايني  /قابيل ضحى
بثامر أرضه بينام ضحى هابيل بذبيحة هي األوىل بني قطيعه ،وقد ضحى هبا كلها حلام
ودهنا ،ومل ير هيوه أضحية الئقة غري أضحية هابيل ،ما يعني أنه ال يسعد إال بإسالة
الدم .ثم يأيت التحول املوضوع أن قابيل هو الذي صار دمويا ،وكان أول قاتل ،ثم
نرى هيوه ذاته (الذي سيعهد إىل إبراهيم فيام بعد بتطبيق الذبح املأمور به عىل ابنه)
يلعن قابيل لذلك القتل ،ثم نراه ثانية – وكأنه ليس ذات الرب القديم القايس الذي
يرضب األرسة حتى جيلها الرابع بذنب أحد آبائها – ال خيفف اللعنة وحسب بل
يلغيها متاما عن قابيل .وبدال من أن تبسط دولة الرب محايتها عىل املنبوذ حدث
العكس« :لذلك كل من قتل قايني فسبعة أضعاف ينتقم منه» (التكوين ،)15/4
وصار لقايني عالمة تدل عىل عكس التصور املعتاد ،فبدال من أن تدل عىل نبذه
وإهدار دمه ،كانت عالمة عىل محايته (“حتى ال يقتله من وجده”) .ومل يتوقف األمر
عند هذا احلد ،بل إن بركة عظيمة حلت بنسل قايني الذي صور يف الكتاب بصفته
أول قاتل ألخيه وأول ملعون ،فقد جاء من صلبه يوبال «الذي كان أبا لكل ضارب
بالعود واملزمار» وجاء منه أيضا «توبال قايني الضارب كل آلة من نحاس وحديد».
ويتضمن هذا النص الديني الذي يرتكز بشدة عىل قاتل أخيه فجوة ذات دالالت
كبرية الحظها من قبل نقاد الكتاب العربانيون (سفر التكوين  ، )8/4حيث تتضمن
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العبارة الثامنة من اإلصحاح((( الرابع نقصا يف املعنى« :وكلم قايني هابيل أخاه
 )!(...وحدث إذا كانا يف احلقل أن قايني قام عىل هابيل أخيه وقتله ».إن قايني هذا
الذي مل يقدم قربانا إال من ثامر احلقل ومن ثم نال غضب هيوه الذي يفضل رشب
الدم ،قايني هذا بكالمه املبترس ،ال يصح أن يكون قاتال مع ما قيل عنه يف املقاطع
السابقة ،كام ال يصح إىل حد ما أن يكون الرب الذي أنقذه من بعد مع ما جاء عنه
كمصدر للعنة والتعطش للدم .إن التبديل يف صورة كليهام ال خيفى .لقد ظهرت يف
عرص هيودي متأخر طائفة تنارص موقف قابيل أسموا بالقايينيني الذين اشتموا أمرا
يف الفجوة الكائنة بالعبارة الثامنة من اإلصحاح الرابع يف سفر التكوين حتديدا ورأوا
أهنا تدمر ما سبق ذكره وتقلب معناه وتضع هابيل يف موضع الظلم .ومن ثم تعني
مجلة أنصار قايني« :أن رب هذا العامل يسعد بالدم» وهي تظهره بصورة أخرى غري
التي كانت من قبل ،والتي تتضح من خالل رفضه لقربان إبراهيم بذبح ابنه ،حيث
بدت صورته أفضل من هاهنا .وهكذا يرى املرء نفسه يف الوقت ذاته داخل منطقة
متغرية وغري مرئية من قبل تعطي بعد الكثري من االنتكاسات تصورا عن رب مل يعد
يلتهم اإلنسان .إنه تطور مقرون باالنتكاسات دائام يقودنا أوال إىل الرب الرعيب
بدءا من التصور عن قوة الرب الفاعلة التي دامهت موسى وأرادت قتله ألن دم
ختانه مل يسل (اخلروج  )26-24 /4ثم تصل إىل االعتقاد يف آخر قربان برشي
متثله بولس يف يسوع .وعىل الرغم من ذلك فإن قربان إسحاق املرفوض مل يدخل
بالكلية يف تلك السلسلة الدموية وهو ما يتعارض بوضوح مع ذاته أكثر مما تتعارض
عالمة قايني املميزة مع ذاهتا .وبدأ هذا يف الواقع بتجربة مزاجية استبدادية الختبار
العبد إبراهيم من حيث طاعته كطاعة الكلب للسيد ومن حيث تضحيته بشعوره

((( نستخدم هنا كلمة إصحاح وما هو بذاك ،ولكن اتباعا للمنهج العلمي الذي يسمي األشياء بأسامئها الشائعة،
ونشهد اهلل أهنا ليست بإصحاحات  ،ولكن أغلبها أغاليط طافحة بالتناقض ،وما يقوله بلوخ وغريه شاهد عىل ذلك.
ونسأل اهلل للناس اهلداية( .املرتجم)
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البرشي وليس فقط بعقله( (((.لذلك مدح كريكجارد هذا النموذج اإلبراهيمي
الذائع واصفا إياه بأنه نموذج «للوعي السعيد» يف أن «ال يكون للمرء حق أمام
الرب يف كل وقت» لكنه ظل مدحا بال جدوى .وحني نجح إبراهيم يف االختبار عرب
هذه التجربة اهلائلة من الرب أخىل الرب سبيله وأخذ الكبش الربيء متاما والعاجز
متاما عن الدفاع عن نفسه بدال من االبن .ثم تأيت بعد ذلك عبارة تدمر متاما طاغوت
االستبداد وتوقظ املستبد من غفلته (التكوين  )14/22وهذه العبارة تقول« :فدعا
إبراهيم اسم ذلك املوضع «هيوه يرأه» حيث يرى الرب» .وبغض النظر متاما عن
التضحية بالبرش فإن التضحية بالكبش مل تعد مقبولة بقوة من الرب برغم بقائها
جزءا من العبادة عىل األقل عند األنبياء عرب نظرهتم غري الوثنية إىل هيوه .وعىل هذا
املنوال خفت عند أقدم األنبياء الكبار ،عاموس ،صورة الرب هيوه كلية من دخان
القربان ورسور الرب به .إن التصور اجلديد عن هذا اإلله مل يعد – برغم أنه ما زال
يوصف بالرمحة – بحاجة إىل الشاة األوىل يف قطيع قايني وال قطيع إسحاق ،وال إىل
دمها ودسمها .نعم ،إنه يقول« :بغضت ،كرهت أعيادكم ولست ألتذ باعتكافاتكم.
إين إذا قدمتم إيل حمرقاتكم وتقدماتكم ال أرتيض ،وذبائح السالمة من مسمناتكم ال
ألتفت إليها( ».عاموس  ،)22-21 /5فأين هذا من تقديم أفضل الشياه وتقديم
العشور تقربة وكيف اتسع البون بني هذا وبني ذبح أرسى احلروب لتقديمها بانتظام
قربانا لوثن القبيلة لتهدئة هذا الكائن اخلارق – وكم كان من خارق – عندما يسوء
مزاجه .ويتضح من هذا التغري املحتمل عىل السيد اإلهلي األصيل وجايب اإلتاوات
أن رغبة اإلنسان يف التغري والتطور يناسبها تغري فعيل يف التصور عن هيوه وحركة

((( أعتذر للقارئ عىل نقل هذه البذاءات ،فالرجل مل يعرف الدين إليه مدخال إال عرب اخلرافات التي يرسدها عن
الكتب املحرفة ،ومن ثم فهو يرى من حقه أن يستخدم ترسانة بذاءاته يف نقدها ،ألهنا يف الواقع ال يمكن أن حتقق
هداية حقة ،وما يصدر عنها ينقل العبد من ضالل إىل ضالل ،ومن األمانة أن ننقل ما يقول الرجل كامال فيام يبينه
من أسباب اإلحلاد ،وهلل األمر من قبل ومن بعد .وانظر إىل اجلملة التالية لرتى قمة اجلهل باهلل وحقه جل وعال.
(املرتجم).
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يف مضمونه .أما زيوس يف األسطورة اليونانية القديمة فهو كام يعرفه بارمينيديس
جالس عىل مدار األسطورة كلها ثابت ودنيوي إىل أقىص درجة .أما شخصية هيوه
القديمة وهي غنية بانتكاسات املستبد الرشقي ومفعمة بالضغط اإلستاتيكي الثابت
من أعىل فهي تبدي عىل كل حال حيزا للتغيري واملسايرة والتحول يف الصفات كام
مل يبده إله آخر .وأخريا فإن أكثر ما يظهر ذلك يف قصة موسى نفسه كام سنشري إليه
بالتفصيل حيث سأل أمامه النار التي آنسها عن اسمها .وانظر كيف أن هذا الكتاب
املقدس ال يتضمن تذكريا بالرب الذي يستوي عىل عرشه يف الظالم ،فليس به إال
ذلك القديم الذي صاغ العالقة القاهرة بني «أيب – أنا» منذ األزل ومن ثم ال هيتم إال
باإلرهاق .ويأيت ذكر جبل موريه حيث رأي غول القرابني أخريا ،وانثنى حني جعل
من ينوب عنه (من يمثله) شيئا يف املستقبل ،وهو ما نراه حني نقرأ هذا املوضع «فقال
موسى هلل« :ها أنا آيت إىل بني إرسائيل وأقول هلم :إله آبائكم أرسلني إليكم فإذا قالوا
يل ما اسمه؟ فامذا أقول هلم؟» فقال اهلل ملوسى« :قل هلم أهيه الذي هو أهيه .وقال
هكذا تقول لبني إرسائيل :أهيه أرسلني إليكم( ».اخلروج « 13 /3إنه خروج من
عبء مرص”) ،داخل هذا اخلروج وضمن أبعاد توقعاته .هذه الصورة (حتى وإن
كانت دخلت فيام بعد بزمن طويل ضمن مرشوع اخلروج الفعيل طواعية أو كرها)
سببت لرب العامل القديم الرايض عن ذاته مشاكل ثنائية االجتاه أكثر مما سببته عالمة
قايني املميزة ،وحتى يف قربان إبراهيم ذاته .بل إن اخلروج من مجيع التصورات التي
راجت عن هيوه حتى ذلك الوقت كان بمثل هذه النظرة املستقبلية نموذجا وجوديا
حقيقيا ملا يمكن تصوره عن مفهوم الرب ،وهو أفضل من مجيع بشارات إبراهيم
(((

((( بارمنيدس هو فيلسوف إغريقي تويف تقريبا عام  540أو  570ق .م .عىل خالف يف الروايات ،يعترب مع زينون
أهم ممثل للفلسفة اإليليائية نسبة إىل مدينة إيلياء التي ولد هبا بارمنيدس وهي مدينة تقع عىل الساحل اجلنويب إليطاليا
 ،يعد بارمنيدس أول من بحث جديا وراء الظاهر ،ويعترب تلميذا لكزينوفانس كام يعترب من أهم الفالسفة قبل
سقراط .قال بأن الواقع الفيزيائي غري متغري وأنه كينونة واحدة غري متغرية وغري متوالدة .وينقسم العامل عنده إىل
ظاهر متغري وخمادع ومن ثم ال يصح معيارا للحكم ،وحقيقة ثابتة تكمن وراءه وهي معيار احلكم ،ويمكن التعرف
عليها عرب التفكري والتأمل ،ومن أهم آثاره قصيدة تلخص هذه الفلسفة أسامها «عن الطبيعة» حيث يستمع الشاعر
إىل تعاليم اإلهلة «ديك» عن حقيقة الوجود .ويؤكد بارمنيدس عىل أن الكائن الفرد بتغرياته وتنوعه ليس إال صورة
خمادعة  ،بينام احلقيقة الثابتة التي ال تتغري هي وحدها معيار الوجود( .بروكهاوس ومصادر أخرى – املرتجم).

155

التي أقحمت من قبل .إن كتاب اخلروج املقدس صار أمرا ممكنا حتى وإن كان
خروجا من ربقة فرعون ومتوجها ضد فرعون الذي صنع مرص كيهوه ومل يصنع
كنعان» مل يصنع سامء جديدة وأرضا جديدة”؛ وباختصار :إن اجلانب املتمرد،
والتنبؤي واملبرش بمملكة األلف عام يف كتاب مل يعد فقط رسيا حتت األرض صار
له تأثري بالرؤية لدى «أهيه الذي هو أهيه» ،وصار كأنام حترر من العبء.
كان البد أن يثور األمل الغامر طويال قبل أن يثق املرء يف مثل هذا الذي تعجله.
وكان ال بد أن يتعرض كثريون ملا يبدو تغريرا وخديعة من جانب الرب ،حتى يقف
رجال الكهنوت إىل جانب املخلص ليقولوا إنه خيلصكم يف املستقبل فقط ،بطريقة
أهيه الذي هو أهيه والسؤال عن املقصد املتغري ليس فقط يف الصحراء وإنام يف الزمن
كذلك .يف الواقع كان هيوه ربا جديدا لدى أبناء إرسائيل أنفسهم رغم املوضع
املحرف يف سفر التكوين  26/4الذي بدا فيه هذا االسم منعزال من األمام ومن
اخللف (((.فقد كان رب اآلباء األسطوريني وقبائلهم البدوية يدعى إيل أو شاداي،
بل إن سفر التكوين يبدأ باسم إهلي مجاعي هو إلوهيم ،ومل يكن يدل عىل إله واحد
بني آهلة متعددة فضال عن أن يكون إهلا واحدا متفردا ال توجد إىل جواره آهلة أخرى.
حتى بعد أن ضم اسم هيوه فيام بعد إىل صور اآلهلة القديمة فإن أسامءه العديدة أثبتت
أن هناك تغريا خاصا يف تصور اإلرسائيليني عن اإلله .أما هيوه ذاته الذي بدا من
بعد شديد الغرية وصار ربا واحدا رغم أنه مل تكن له مطلقا مسرية ذاتية معروفة وال
مستقبل معلن فقد كان يف األصل ربا لقبيلة القينيني التي كانت مراعيها تقع حول
شبه جزيرة سيناء .واختلط هنا اسم هيوه (ذلك الرب املثري للرياح والعواصف)
برب العواصف والرباكني الذي كان يعبد يف سيناء إبان ذلك الوقت .فهذا املنقض
الذي ال يمكن التنبؤ بفعله حيمل ذات الصفات التي تنطبق عىل ذلك الرب املخيف
املثري ،صاحب الدخان والرعود ،الذي أخذه موسى من القينيني بعد اهلروب من
((( يقول هذا املوضع يف سفر التكوين« :ولشيث أيضا ولد ابن فدعا اسمه أنوش .حينئذ ابتدئ أن يدعى باسم
الرب( ».خروج  )26/4وكأن اسم الرب مل يكن يدعى من قبل( .املرتجم).

156

http://www.al-maktabeh.com

مرص ،وقد تزوج موسى بني هؤالء القينيني ،ومن مقتضيات بركان سيناء هذا الرب
الذي سيظل كثريا فيام بعد  -كام سنرى يف معبد سليامن  -راغبا يف سكنى «الضباب»
(سفر امللوك األول  (((.)12/8وحيدث ذلك بالفعل يف عني الزمان واملكان« :وكان
جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار ،وصعد دخانه كدخان
األتون وارجتف كل اجلبل جدا»( .سفر اخل��روج .)18/19وهذا بعيد جدا عن
املواضع التي جتعل صفات الرب مثال حتتذى من جانب البرش .بل يبدو أبعد بصورة
أكرب مما وقع ذات مرة ملوسى حتديدا حني خاطبه «أهيه الذي هو أهيه» والذي بدا
كمستقبل غري حمدد املعامل يأيت من أمم كام نلمس من صفات هيوه ذاته ،دون احلاجة
إىل جبل طبيعي يشمخ فوقه وال نجم فلكي أسطوري وال سامء مددت إىل أقىص
مداها .وهبذه الطريقة يضاف إىل صفات أهيه الذي هو أهيه هذا البعد احلاسم تأكيدا
عىل اهلامش الدنيوي ،بل البرشي يف داخله :فهذا الرمز الذي فتح ملوسى يستثري
فيه وعيا يتمثله «عالمة عىل اخلروج من العبودية» ،كراية ترفع ،كام يستثري فيه أفق
التوقع نحو التحرر .هذا التحول الذي صار ممكنا من إله للضغط والرعد يف الوقت
ذاته إىل هداية يف ذلك الوقت ويف اهلدف البعيد يظل بال نظري من الناحية التارخيية؛
وقد أقسم موسى عىل ذلك غري أن مساحة تبقى داخل التصور الغامض واملتبدل عن
هيوه تظهر فيها السحابة يف النهار ويظهر فيها عامود النار ليال ليستدعي اخلروج إىل
كنعان عرب الصحراء قبل حدوثه .لقد أتيحت بعد ذلك مساحة عرب التهذيب القابل
للتحريف يف التصور عن الرب اإلقليمي الذي مل يعد يقارن من حيث القيمة ليصبح
الرب األوحد الذي خيضع له اجلميع ويصري كتابه الذي حيدد طبيعة األخالق هو
كتاب اجلميع يف كشك البيع ،برغم ما سقط من ضحايا احلرق وضحايا الشكر له يف
طقوس العبادة :ونلمس هذا البعد األخالقي اجلديد يف الوصايا العرش التي جتسد
«طبيبا إلرسائيل» كام قيل عنها فيام بعد ،فلم نعد نرى هنا الرب القادر عىل كل يشء
وال املستبد املتسلط عىل زمرة عبيد يمتلكهم .وهكذا صار بمقدور النبي عاموس
((( يقول الكتاب املقدس هنا« :ومل يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب ،ألن جمد الرب مأل بيت الرب.
حينئذ تكلم سليامن« :قال الرب إنه يسكن يف الضباب»( .سفر امللوك األول ( )12-11املرتجم).
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أن يقول عىل لسان الرب – رب األضاحي والطقوس – بعد تقريره خروج العباد
من تلك االلتزامات« :وليجر احلق كاملياه والبرِ كنهر دائم» (عاموس ،اإلصحاح
اخلامس ،عبارة  .)24وهكذا صار بمقدور إشعياء أيضا بعد أن قدس البرش كثريا
اسم الرب يف أيام السبت أن يسمي الرب الذي كان يوصف من قبل برب الدماء
والرباكني إنه زيباوت أي «رب إرسائيل املقدس» .لقد صار ملثل هذا العبارات –
بفضل التدخل البرشي يف التجسيد التورايت للرب – رنني خيتلف عن مقولة اإلغريق
القديمة والتي مل تعد تصلح اآلن« :زيوس هو مؤدب كل من يرفع صوته ويثري
ضجة ،وهو حياسب حسابا صارما» (انظر كتاب أخيل «الفرس» البيت  828وما
تاله) .ويبدو التصور املعاكس عجيبا حني يوصف الرب بأنه يأيت إىل عبيده ويكون
بحرا للعدالة كام يصف إشعياء مبالغا وطوباويا إىل أقىص مدى؛ مبينا أن هذا وحده
من يستحق الشكر والثناء احلقيقي .فكم تبقى هنا من املعاين القديمة خلدمة السادة
أصحاب القصور واحلكم اإلهلي الثيوقراطي القديم الذي كان يعتقد أن واجبه
األول ممارسة التخويف؛ ونرى صاحب اجلاللة يامرس القهر يف كتاب املزامري ،حتى
مع األنبياء .غري أن ضوء اخلروج من حتت سطوة فرعون ومرص التي صنعها مل يعد
ممكنا إلغاؤه ،األمر الذي أدى بالرضورة إىل تراجع تدرجيي للتصور عن خالق الكون
وسيده أمام التصور عن اإلله كقوة مؤثرة .ويزداد ذلك كلام اقرتبت حدود األرض
املقدسة خلف الصحراء من حدود مرص .أي كلام ازدادت خيبة األمل لدى كنعان
ذلك الزمان وفقا ملا يراه إله مل يكن إهلا بعد ومل يكن قد بشرّ بذاته بعد ويف أفضل
األحوال ظل مرصا عىل وعده بأن يكون مستقبليا أخرويا كام مل يكن يشء غريه قط.

 -23النارصيون واألنبياء

خروج هيوه إىل النبوءة األخالقية العاملية
كان هذا هو الشعب الذي راح حيمل الطوب اللبن عىل عاتقه ،لكنه مل يلعق شيئا
من اللبن والعسل الذي جاهد من أجله كثريا .ومل ينته اجلوع بل تزايد ،ومل يكن حقل
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الثامر الذي بلغه الشعب بعد أربعني عاما سهل املنال ومل يدخله الشعب إال بعد عناء
كبري ،وظل األعداء اجلدد يتوافدون ،كام مل يتم بناء البيت إال بالتالزم بني عمل
املجراف والسيف .وحتى حني صارت احلياة أكثر أمنا مل خيف الضغط عن كاهل
الشعب .ومل يتغري غري أسامء حجاب املحاكم املرصيني ،حيث صاروا اآلن جيلسون يف
مدن إرسائيل ذاهتا ،كام صاروا جيلسون فوق الضياع التي استولوا عليها .وهكذا
أصيب الشعب بأكرب خيبة أمل عىل يد طبقته العليا ،وصار الوجود أسوأ مما كان عليه
يف عهد البداوة داخل الصحراء يف مرص .وضاعت بساطة احلياة القديمة للقبيلة بتقدم
بدو إرسائيل داخل كنعان املقسمة اجتامعيا بني فقراء وأغنياء ،بعد أن كانت تشبه
بدرجة ما نمطا للشيوعية األوىل .وأدى ثراء القلة هنا كام هو شأنه يف مجيع األوقات
واألماكن إىل بؤس الكثريين ،حيث اختفت امللكية العامة وحلت امللكية اخلاصة
حملها وجاءت معها الفوارق املعروفة بني السيد والعبد .وراح الدائنون يبيعون
املدينني يف سوق العبيد ،وصار املالك األكرب يصدر احلبوب خارج البالد بأسعار
أعىل ،األمر الذي أدى إىل أزمة نقص فيها داخل الوطن .وبرر سفر القضاة هذا
السلوك بصور متعددة عرب ما فيه من عهد البطولة ،إال أن سفري امللوك االثنني
يعجان بأخبار عن املجاعات وما يعارضها من صور الرتف ،فقد جاء يف سفر امللوك
األول «فذهب إيلياء ليرتاءى آلخاب .وكان اجلوع شديدا يف السامرة» (امللوك األول
 ،)2 / 18هذا البؤس يقابله نعيم يف اجلانب اآلخر كام يف السفر ذاته «وعمل امللك
(أي سليامن) كرسيا عظيام من عاج وغشاه بذهب وإبريز» (سفر امللوك األول 10
 .)27/ومل تكن األرسة بكياهنا األبوي وال القرية بجامعتها املحدودة إىل درجة ما قد
خفت فيها متاما روابط اجلرية ،إال أن رابط القبيلة بأساسها الذي يمثله ،نعني به رابط
شيوع امللكية بني اجلميع توقف متاما .يف الوقت ذاته راح التصور عن هيوه يتغري،
حيث صار ربا جالبا للنرص يف مقابل خنوع بعل الذي كان يقدسه السادة يف املايض،
لكن هذا التصور فقد وجهه البدوي بل املوسوي األصيل الذي كان يقود إىل اخلروج
من العبودية .وأدت الزجيات املختلطة والتعامل التجاري مع الكنعانيني إىل التعرف
عىل تصوراهتم عن اإلله والبعاليم املحلية .وكانت سيادة البعاليم عىل احلقول
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والكروم حاسمة األثر يف وصفها بآهلة اخلصوبة املحلية؛ بينام كان هيوه غريبا يف كنعان،
ومل يكن له فيها كرمة أعناب وال شجرة تني وال قرص وال بيت .فقد صار يف النهاية ربا
للرتحال يأخذ الشعوب إىل مواطن الكأل التي صورت كأهنا قطع من أرض الفردوس،
ومل يكن ربا ملالك األرايض ومل تكن بركته مالئمة للمكان الذي حيلون به .ومن هنا
جاء «تعدد اآلهلة» الدائم كرضورة اقتصادية بام تتضمنه من طقوس دينية سحرية:
فبعل وليس هيوه هو من يرجى اآلن ملنح الربكة لألطيان .وكانت باكورة املحاصيل
تقدم إليه قرابني منذ القدم ،بام يف ذلك «القرون املعلقة عىل املذبح» تلك التي كان
يزين هبا معبد هيوه كام يف كتاب عاموس (اإلصحاح الثالث العبارة  ((().14أما كيف
متاسك هيوه برغم كل ذلك وكيف أضيفت إليه أمالك بعل يف شيخم (تل بالطة) ويف
بيت إيل وكيف صور نتاج األرض عىل أنه «نامء هيوه» وكيف صورت أعياد إرسائيلية
مثل الباشا (عيد اخلروج من مرص) وعيد املظال /أو السكوت وغريمها عىل أهنا أعياد
هيوه :إن شدة املراس تلك التي متسك هبا هيوه ال ترجع إال إىل ذكريات النرص الذي
ناله إرسائيل معه ،ثم بدا من بعد أنه مرتبط به .فهو إن مل يكن إهلا للحقول فهو بال
ريب إله الربق الذي ظل قاهرا يف كنعان حملقا يف السامء فوق كل البعاليم وامللوك .إنه
يبدو حتى يف أنشودة دبورة املوغلة يف القدم ذلك القوي اخلشن الذي حيكم من خالله
املهمشون عىل ذوي النفوذ ،كام جاء يف سفر القضاة « 8/5اختار آهلة حديثة”(((.
وعىل الرغم من ذلك فقد تزايد بني الشعب وسم هيوه بأنه ضيع النرص ،أو عىل األقل
((( هكذا قال الرب« :كام ينزع الراعي من فم األسد كراعني أو قطعة أذن ،هكذا ينتزع بنو إرسائيل اجلالسون يف
السامرة يف زاوية الرسير وعىل دمقش الفراش! اسمعوا واشهدوا عىل بيت يعقوب يقول السيد الرب إله اجلنود.
إين يوم معاقبتي إرسائيل عىل ذنوبه أعاقب مذابح بيت إيل ،فتقطع قرون املذبح وتسقط إىل األرض ».عاموس
( .14-12/3املرتجم).
((( احلقيقة هناك اختالف بني الرتمجة العربية والرتمجة األملانية وهي مشكلة متكررة يف معاين الكتاب املقدس،
فالنص األملاين حيمل معنى قريبا من «اختار الرب شيئا جديدا» وحيتمل أيضا «اختار يشء جديد ربا» وأسوق هنا
النص العريب يف هذا املوضع لريى القارئ هذا التخبط وينظر ما قد يفهم منه ،واحلديث هنا عىل لسان دبورة النبية:
«يف أيام شمجر بن عناة ،يف أيام ياعيل ،اسرتاحت الطرق ،وعابرو السبل ساروا يف مسالك معوجة .خذل احلكام
يف إرسائيل .خذلوا حتى قمت أنا دبورة .قمت أما يف إرسائيل .اختار آهلة حاءديثة .حينئذ حرب األبواب .هل كان
يرى جمن أو رمح يف أربعني ألفا من إرسائيل؟ قلبي نحو قضاة إرسائيل املنتدبني يف الشعب .باركوا الرب»( .سفر
القضاة )10-6/5
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ضيع ثامره وارتفعت أوىل األصوات املتشككة يف رب اآلباء بصفته متغريا ،وما جاء
يف سفر إرمياء ( )8/15ترصيح عايل الصوت يف وقت مبكر هبذا التذمر ،حتى وإن
شكا هيوه بأنه «صار كاملياه التي مل تعد راغبة يف اخلروج من العني بعد ،وكأنه جدول
خمادع ال يمكن الوثوق به» .وقد ظهر يف ذلك الوقت بدءا من نصوص زمن البدو
معارضون من بيئات شبه بدوية ضد الفوارق الطبقية وضد تصورات بعل-هيوه،
وهؤالء هم النارصيون أو شيعة أبناء النارصة .هؤالء مل تتضمن مواعظهم شيئا غري
صورة جديدة عن أمنية دينية (حتت قناع الصورة القديمة) :فقد نادوا بالعودة إىل
احلياة البسيطة واملشرتكة ،واعتبار هيوه ربا للفقراء .وقد كان للنارصيني ارتباط
بالقينيني والرحابيني ومها قطبا القبيلة التي تزوج فيها موسى والتي هاجر جزء منها
مع إرسائيل إىل كنعان (سفر القضاة  .)11 /4أما الرحابيون فقد ظلوا بدوا تسود
بينهم امللكية املشرتكة دون تفرقة بني سيد وعبد ومل تضللهم حضارة الزراعة وال
اعتقادات آهلة كنعان ،وظلوا أوفياء لعبادهتم القديمة وأوفياء ليهوه إله سيناء املوروث.
لقد كانوا حيتقرون اخلمر (وقد حافظ اإلسالم عىل هذا اخللق البدوي وجعله واجبا
دينيا) وحتى عهد إرمياء مل يكن يطبق هذا االمتناع فقط ،وإنام بدت سائر األخالق
البدوية التي رعاها الرحابيون كأهنا أمور يُسرَ هبا هيوه (إرمياء 10 – 5 /35؛ كذا
العبارة  18وما بعدها)((( .وحتى الرحابيون ،خصوم تل أبيب ذلك الزمان بل
وخصوم كابوا اإليطالية يف ذلك العهد ،كانوا هم حمضن الغرس بالنسبة للنارصيني
(النارصي يعني املعزول) ،وهم طائفة وال نقول مؤسسة يعتقد أهنا تنتمي إىل موسى
(انظر سفر العدد  )5 – 2/6وربام مل يكن ذلك عن غري حق .يضاف إىل االشمئزاز
وقلت هلم:
وجعلت أمام بني بيت الركابيني طاسات مآلنة مخرا وأقداحا،
((( جاء يف هذا املوضع من سفر إرمياء:
ُ
ُ
«ارشبوا مخرا» .فقالوا« :ال نرشب مخرا ،ألن يوناداب بن ركاب أبانا أوصانا قائال :ال ترشبوا مخرا أنتم وال بنوكم إىل
األبد .وال تبنوا بيتا  ،وال تزرعوا زرعا ،وال تغرسوا كرما  ،وال تكن لكم ،بل اسكنوا يف اخليام كل أيامكم ،لكي حتيوا
أياما كثرية عىل وجه األرض التي أنتم متغربون فيها .فسمعنا لصوت يوناداب بن ركاب أبينا يف كل ما أوصانا به ،أن
ال نرشب مخرا كل أيامنا ،نحن ونساؤنا وبنونا وبناتنا ،وأن ال نبني بيوتا لسكنانا ،وأن ال يكون لنا كرم وال حقل وال
زرع .فسكنا يف اخليام وسمعنا وعملنا حسب كل ما أوصانا به يوناداب أبونا( .إرمياء - )10-5 :35/كذلك قال
يف أرمياء « :18 / 35وقال إرميا لبيت الركابيني« :هكذا قال رب اجلنود إله إرسائيل :من أجل أنكم سمعتم لوصية
يوناداب أبيكم  ،وحفظتم كل وصاياه وعملتم حسب كل ما أوصاكم به»( .املرتجم)
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من اخلمر أن النارصي مل يكن يسمح بمرور مقص فوق رأسه ،فكان يستلقي كام
تذكرنا أسطورة شمشون (القضاة  )19/16حماطا بشعره الذي كان يمنح القوة
السحرية للنارصي ،وهي قوة كانت تبيد اآلخرين إن مل هتذب .وقليل من مؤسسات
األزمنة الغابرة بام فيها من طبيعة زاهدة «معارضة للكنعانية» ومستفزة هي التي
متكنت من حفظ ذكراها عىل طول الكتاب املقدس بدرجة متساوية كام فعلت املؤسسة
النارصية .لقد كان شمشون وصاموئيل وإلياس من النارصيني (انظر القضاة ،5/13
وصاموئيل األول ،11/1/وامللوك الثاين  ،)8/1بل وكذلك يوحنا املعمدان ،تلك
الشخصية الفظة القادمة من الصحراء (((،والذي جاء عنه يف إنجيل مرقس اإلصحاح
األول /العبارة السادسة منه« :وكان يوحنا يلبس وبر اإلبلِ ،
ومنطقة من جلد عىل
ِحقويه ،ويأكل جرادا وعسال بريا» ،وجاء عنه وعن والدته يف إنجيل لوقا « :6/1ألنه
يكون عظيام أمام الرب ومخرا ومسكرا ال يرشب ،ومن بطن أمه يمتلئ من الروح
القدس ».ويتكرر أيضا يف الكتاب املقدس البشارة بأحد النارصيني قبل مولده كثريا،
فهذا أمر نراه يف النارصي شمشون (أنظر سفر القضاة  ،13و )14وصاموئيل (أنظر
سفر صاموئيل األول )11/1ويوحنا املعمدان (لوقا  ،)13/1ولدى كل هؤالء
املبلغني من قبل السامء مل يدخل غني مملكة الفردوس .أما عالقة النارصيني كمجموعة
مستقلة بالطوائف اليهودية املتأخرة املعادية للامل والرتف كطائفة اإليسيني واإلبيونيني
(الفقراء) فليست مؤكدة متاما ،إال أن الثابت هو أن الشيوعية اجلنسية التي كانت
موجودة يف املسيحية األوىل مل تنبع من «سفر امللوك» .لكنها تستند إىل تراث متوارث
يف إرسائيل ،يصل حتديدا إىل زمن القينيني ،وإىل ذكرى رعاها النارصيون بينهم عن
امللكية العامة يف املجتمع البدوي بل إىل التجمعات قبل البدوية ذات امللكية الشيوعية
املشرتكة .كان النارصي يبدو كأنه إنسان الطبيعة نافرا من املجتمع املستقر ،ولكنه كان
يتحول رحاال كلام التقى بأنامط غريبة أخرى من مشارب خمتلفة عنه :مثل دراويش
((( يوحنا هو حييى ابن زكريا عليهام السالم ،قال عنه القرآن الكريم «وآتيناه احلكم صبيا» وقال عنه «وسيدا
وحصورا ونبيا من الصاحلني» عىل رغم أنف أهل اجلهالة ومن مل هيتدوا هبدي ساموي حقيقي وظلوا يف ختبطاهتم
وضالالهتم يعمهون( .املرتجم)
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اليهود الذين يسميهم الكتاب املقدس أنبياء (نبييم بالعربانية) .ومل يكن هناك ما جيمع
بني هؤالء وبني أنبياء إرسائيل املتأخرين رابط ،فعاموس كان يرفض أي لون من
اخللط هبم بطريقته التهكمية اليقظة (أنظر عاموس  ،)14/7وكان األنبياء املتأخرون
يشعرون بأهنم رسل للرب وليسوا جماذيب أصاهبم املس .كذلك كان النارصيون
بعيدين من حيث املنشأ عن الشامان السحرة املتعلقني بيهوه  ،فهؤالء املزبدون
الرغاؤون كانوا هم من ينتمون إىل اجلانب املعاكس ألولئك متاما ،حيث كانوا من
أنصار االحتفاالت املاجنة بعبادة بعل .فلئن كانوا يامرسون حقا جذع أطرافهم
وجرح أبداهنم ليسيل الدم منهم دفاقا كام يفعل أنبياء بعل (قارن امللوك األول /18
 26و  ،)28وما يف ذلك من مواليد إيلياء الساخرة  -فقد كانوا مع ذلك يغيبون
وعيهم باملوسيقى اهلادرة ويسقطون ذرافات يف اجلنون والوجد النبوي (كام جاء يف
صاموئيل األول  .)5/10ومل يكن بعض هؤالء املزبدين املحتقرين يرصفون وجدهم
إىل بعل وإنام إىل هيوه ،حيث مل يكن ملؤسسة بعل عىل غري العادة تأثري عىل مذابح معابد
السادة وال عىل من جاؤوا من آخاب وإيزابيل من بعد .كام أن النارصي شبه البدوي
ارتبط يف النهاية بيشء من البوهيمية السحرية :فصاموئيل يرد مطلقا كأول أرساب
النبيني (انظر صاموئيل األول  19و  )20وبالتأكيد كان إلياس مقدما لدهيم وتلميذه
أليسع .وهكذا وقع برغم كل يشء يف هناية األمر ذلك الربط عظيم األثر بني النارصيني
وبني األنبياء احلقيقيني ،بفضل التحول الذي اعرتى املجاذيب فتحولوا بعد أن كانوا
جمرد آباء أوائل إىل مستمعني وقضاة وغراس أمل ،وهكذا وقع الربط بني جمرد الوعظ
االجتامعي إىل إرادة هيوه اجلديد ويومه املقدس .ومل يكن صاموئيل الذي توىل تنصيب
امللوك يف القرن احلادي عرش قبل امليالد صاحب اهتاممات بالسياسة الداخلية زمن
ضائقة الفلسطينيني القدماء ،أما إلياس فقد هدد  850ق .م .امللك آخاب وإيزابيال
املتسلطة ،لكن أليسع أباد األرسة احلاكمة عن آخرها .وهكذا فإن إدراك كون كنعان
ليس هو كنعان احلقيقي ينبغي أن يتضح من خالل سقوط إرسائيل من صحراء هيوه.
فقد ظل هيوه رب اخلروج ،حتى وإن عاد ثانية إىل املجتمع البسيط يف زمن البدو .لقد
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ظلت ذكرى التأثري النارصي لزمن ما قبل الزراعة ،ذكرى الشيوعية األوىل((( باقية يف
تكريس عام لالحتفال يمثل اليوبيل عند اليهود (كام جاء يف سفر الالويني/إصحاح
 25عبارات من  ،17-5ومن )54- 23؛ عىل الرغم من أنه مل يكن تغريا جذريا وإنام
إصالحا جزئيا وحسب .هذا اليوبيل يمثل مطلبا للمتعة املشرتكة ويمثل راحة من
العمل وراحة لألرض كام يمثل ختفيفا للشعور بامللكية اخلاصة ،يتكرر كل سبعة
أعوام مرة وكل مخسني عاما أيضا .إن هيوه مل يكن خرج بعد عن الصورة القديمة
للرب القبيل إىل نطاق النبوءة األخالقية العاملية ،نبوءة كام عند األنبياء .غري أنه ترك يف
موعظة النارصيني املجتمع الطبقي إلرسائيل ومل ينسب إليه إال عهد القبيلة ،حيث ال
متييز بني فقري وغني ،ذلك العهد الذي ختىل عنه الالحقون ومل يبق منه أثر .وهكذا بدا
هيوه يف الوقت ذاته وقد ختفف من وصمه بأنه مل يوف ببشارته لكنعان :فقد صار عابد
املال ،ذلك الذي أوسع الشعب ربا ،وحده هو املوصوم بالغدر ،وليس الرب.
غري أن الشك ظل قائام ،وحتى األخالق األبوية العتيقة مل تستطع دفعه .وظل
الوضع يزداد سوءا فانضم إىل اجلوع خطر القتل عىل يد أعداء جبابرة .أعداء
خيتلفون متاما عن ملوك الصعو((( األقزام الذين دارت معهم املعارك دائام خالل
مرحلة الغزو بل حتى حتت حكم شاول .فامذا كان بوسع جالوت أن يفعل ضد
العربة احلربية لآلشوريني وماذا كان يعني بريق سليامن القصري األمد إزاء آالف
األعوام من اخلوف التي أعقبته .وهلذا كافح األنبياء اجلدد منذ عاموس بسالح
((( كل هذه التصورات هتاويم غري علمية يرددها املاركسيون وال دليل عليها يف واقع احلال ،فقد عرف اإلنسان
الزراعة منذ خلقه اهلل وقصة قربان قابيل حتى يف الفكر الذي يعول عليه الكثريون منهم ويتخذونه منطلقا ألفكارهم
تثبت ذلك ،كام تثبت نزوع اإلنسان إىل امللكية اخلاصة منذ البداية ،حيث قدم قابيل للرب من حصاد أرضه قربانه.
بينام قدم أخوه هابيل ،كام يف مزاعمهم ذبيحة قربانا ،فتقبل اهلل من هابيل ،ونحن نقول إهنام ولدي آدم بال تسميات ال
يقوم عليها أصل ،ونقول إن اهلل يتقبل من املتقني سواء كان حبا وزرعا أو ذبيحة ،والشاهد هنا أن الزراعة واحلصاد
كانت نشاطا برشيا منذ بداية اخلليقة ،أما الشيوعية األصلية وشيوع امللكية والثامر والنساء والرجال فتبقى ختاريف بال
دليل لن يصدقها إال موتور ،ولكن املاركسيني حيبون عىل غري علم تطويع التاريخ البرشي لرؤاهم الفاسدة ،وليثبتوا
أمرا باطال وينسبوا للفكر والعمل البرشي شيوعية أوىل ليست من طبيعته وليست من حقائق تارخيه .ويامرسون
الفكرة الشيوعية البغيضة «اكذب حتى يصدقك اآلخرون» .فليسوا أهل علم وليسوا أهل مبدأ ،وانظر إىل تقلباهتم
تعرف انحالهلم وضالهلم( .املرتجم)
((( الصعو طائر صغري جدا يشبه القربة (املرتجم).
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الثراء يف الوقت ذاته تداخل الدولة مع العمل التجاري الدنيوي .وظنوا بذلك أهنم
ينقذوهنا من بطش القوى الكربى عىل النيل والفرات من خالل إخفائها عن
أنظارهم بنفس القدر .هذه اإلرادة األصلية الديمقراطية املساملة والتي تبدو ككراهية
قريبة من كراهية النارصيني وأحيانا مرتبطة هبم ضد بريق السادة الكنعانيني هي أمر
سابق عىل موعظة األنبياء األخالقية وتعترب أساسا سياسيا واقتصاديا هلا .وكان عىل
دويلة فلسطني احلاجزة أن تبقى حمايدة بني املتصارعني يف مرص وآشور ،وكأهنا دولة
لطيفة مهمتها االنتظار بني يد الرب ال تلفت األنظار إليها .ومن هنا خاصة جاء
تراجعها عن أي تقارب داخيل أو خارجي إىل بناء هيكل دولة كهياكل القوى
الكربى وال اقتصاداهتا الكبرية املتمثلة يف النقد والضياع اإلقطاعية الكربى وحياة
الرفاهية .غري أن املوعظة األخالقية االجتامعية اهلائلة دخلت إىل هذا الكيان بصورة
جعلته يتجاوز بشدة أي كبح جلامح الرغبة القديمة يف الظهور والتميز .فقد امتدت
هذه الرغبة القديمة بوصفها إرادة هيوه األصلية من عاموس إىل إشعياء وما بعد
إشعياء« :تعلموا فعل اخلري .اطلبوا احلق .انصفوا املظلوم .اقضوا لليتيم .حاموا
عن األرملة( ».إشعياء ا .)17/إن املستغلني والساطني عىل أرايض الفالحني كانوا
«فانتظر حقا فإذا ُ
سفك دماء ،وعدال فإذا رصاخ .ويل
بالنسبة ليهوه ممثلني للشناعة:
َ
للذين يصلون بيتا ببيت ويقرنون حقال بحقل ،حتى مل يبق موضع فرصتم تسكنون
وحدكم وسط األرض( ».إشعياء  .)8-7/5هذا كله مرياث النارصيني الذي يظهر
أيضا يف حب عرص األنبياء وعرص البداوة بصفته عرص الطفولة بل عرص عرس
إرسائيل إىل هيوه كام يصفه هوشع .مل يكافح عرص بعد ذلك امللكية اخلاصة مثل ما
كافحها النارصيون ،وكان كل رجل جيلس حتت كرمته ،وحتت شجرة التني اخلاصة
به ،وذلك حتى ال يظهر عبيد إىل األبد وال يظهر خمتنقون إىل األبد ،وهذا ما نلمسه
يف قول إشعياء عن الرب« :أريد أن أعاقب املسكونة عىل رشها ،واملنافقني عىل
إثمهم ،وأبطل تعظم املستكربين ،وأضع جترب العتاة .وأجعل الرجل أعز من الذهب
اإلبريز ،واإلنسان أعز من ذهب أوفري»( .إشعياء  .)12-11/13إن الرب الذي
يريد ذلك ليس هو بالتأكيد الرب ذاته الذي وقفت الكنائس وما تزال تقف يف
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طريقه عىل ممرات الدنيا اخلمس املختلفة((( ،وهو كذلك ليس أفيون الشعوب كام
أقسم عىل ذلك توماس مونترس« .فإنه هكذا قال الرب’ :حتي سبي اجلبار يسلب،
وغنيمة العايت تفلت .وأنا أخاصم خماصمك وأخلص أوالدك ،وأطعم ظامليك حلم
أنفسهم ،ويسكرون بدمهم كام من سالف ،فيعلم كل برش أين أنا الرب خملصك،
وفاديك عزيز يعقوب’»( .إشعياء .)26-25 /49 :وعىل الرغم من أن هذا كان
هو املضمون االجتامعي األخالقي عند النبيني إال أنه حتول بغتة عرب املوعظة
التدمريية التي قدمتها رؤيا هناية العامل عىل املستوى االجتامعي .وصحيح أن هذه
املوعظة تبدو ظاهريا وكأهنا تستغل الربط القديم بني اخلطيئة والتوبة ،فاملصيبة وفقا
هلا هي عقوبة أو عصا تأديب ،بينام املستقيم يسري يف النور بال عقوبة ،وهكذا طالب
اجلميع بنصيبهم املوزون بعناية من هذه املكافأة للعادلني ،حتى يف كنعان .غري أن
املوعظة مل تتوقف عند هذا اجلهاز اآليل املنتج للعدالة ،املتمثل يف من زعم أنه جمايف
للخطيئة مؤيد من العال ،بالرغم من أهنا تبدأ به بالتأكيد وبرغم أن الصورة التبادلية
بني الذنب والكفارة بقيت يف الذكرى كآخر ما كان من تراث النبيني .لذلك فهي
تذكر مطلقا ثم عىل فرتات متقطعة بالتدمري كنوع من تقديم حساب هبط من العال
مقابل البيت الذي يملكه املرء .وقد خفف هذا األمر من حتميل هيوه مسؤولية
التعاسة يف كنعان فيام عدا ذلك ،وبال أنبياء أيضا ،لذلك استخدم القساوسة أصدقاء
أيوب ،وهم املستقيمون حقا ،يف وقت متأخر متاما هذا العنرص األيويب تلقائيا .لقد
كان جدعون منذ البداية األوىل لكارثة احلرب هو من طرح السؤال الذي مل يطرح
إال عىل النبيني والذي وصل إىل ذروته مع أيوب ،حيث قال جدعون ملالك الرب:
«أسألك ياسيدي ،إذا كان الرب معنا فلامذا أصابتنا كل هذه؟ وأين كل عجائبه التي
أخربنا هبا آباؤنا قائلني :أمل يصعدنا الرب من مرص؟ واآلن قد رفضنا الرب وجعلنا
يف كفي ميديان»( .القضاة .)13 :6/وقد أعطى إرمياء عىل هذا السؤال – جريا عىل
مبدأ التكافؤ بني الذنب والكفارة – اإلجابة التي صارت أصال أرثوذكسيا ال حييد
((( املتبادر هنا أنه يقصد قارات العامل الكبرية( .املرتجم).
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أحد عنه« :وأخرجت شعبك إرسائيل من أرض مرص بآيات وعجائب ،وبيد شديدة
وذراع ممدودة وخمافة عظيمة ،وأعطيتهم هذه األرض التي حلفت آلبائهم أن
تعطيهم إياها ،أرضا تفيض لبنا وعسال .فأتوا وامتلكوها ،ومل يسمعوا لصوتك ،وال
ساروا يف رشيعتك .كل ما أوصيتهم أن يعملوه مل يعملوه ،فأوقعت هبم كل هذا
الرش»( .إرمياء  .)23-21 /32وال شك أن هذه ال خترج عن كوهنا اعتذارية عن
هيوه تريد أن حتلل الرب من وطأة الظلم ،وجتعل البرش قارصين برغم حريتهم يف
اقرتاف الرش .غري أن موعظة الذنب والكفارة مل تضع إال ملسة البداية للقرار اإلهلي
الذي يربط األخالق بمعاين النهاية ،حتى وإن كان قرارا زعم أنه غري مدروس
يتمثل يف إنشاء كفارة بال ذنب حقيقي ،وهو ما ينحرف عن منهج النبيني الذي
برشوا به .هذا ،حتى وإن مل يتمكن النبي ذاته الذي جاء بفكرة مغايرة متاما عن الرب
اخلفي فإنه ال يستطيع منع سوء تفسريها اخلطريلتفهم عىل أهنا داللة عىل الرب
املسيطر ،وإنام يورد تربيرا لذلك كالم هيوه الذي يقول« :ألن أفكاري ليست
أفكاركم وال طرقكم طرقي» (إشعياء .)8/55 :وعىل العكس من ذلك انبثقت
اخلصوصية النبوية احلقيقية وبصورة عفوية من تأثري األخالقيات احلرة يف معنى
املصري حتى وقتنا هذا ،وبصفة خاصة حتى وقتنا هذا .هذه اإلمكانية للتأثري أو نقطة
التحول اجلديدة متثل الفارق بني النبي يونس ومنعه الهنيار مدينة نينيف عاصمة
آشور (وهو منع تم عىل غري وعي منه) وبني «النبية» اإلغريقية كاساندرا((( التي
تنبأت باللعنة عىل (األتريديني) إال أهنا مل تتمكن من رد هذه اللعنة دون نداء ودون
توبة( .انظر كتايب مبدأ األمل ص  1514يف الطبعة املذكورة) .فاألوىل هي يف املقام
((( كاساندرا هي ابنة برياموس يف األسطورة اإلغريقية املسامة باسمها منحها أبولو القدرة عىل التنبؤ ،إال أنه بسبب
رفضها عروض وده انتقم منها فجعل الناس ال يصدقون نبوءاهتا ،فلم يصدقها أحد عندما راحت حتذر من نقل
احلصان اخلشبي إىل طروادة (ومن هنا جاء الوصف نداءات كاساندرا للداللة عىل التحذير الذي ال يصغي إليه أحد أو
كام نقول كأنه أذان يف مالطا) ،تقول األسطورة أن أجاممنون أخذ كاساندرا سبية بعد غزوه املدينة وقتلت معه فيام بعد.
استلهم عدد من الشعراء األملان قصة هذه الشخصية يف أعامل أدبية حيث كتب فريدريش شيلر قصيدة «كاساندرا»
عام 1802م تصور مأساهتا جريا عىل استلهام الكالسيكيني للشخصيات القديمة واملوضوعات اإلغريقية الشهرية،
كام كتبت األديبة كريستا فولف عام 1983م قصة حتمل نفس العنوان .وصار تعبري نداء كاساندرا ،أو حتذير كاساندرا
داللة عىل من حيذر من خطر وبيل لكن أحدا ال يأخذ حتذيره عىل حممل اجلد حتى حتل الكارثة( .املرتجم)
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األول موعظة أخالقية معاكسة يف إهاهبا التورايت اجلديد ،وهي مل تتوقف إال عند
هذه اجلملة« :توبوا ،فإن مملكة السامء اقرتبت» ،وأما األخرى التي تبدو أقرب
للتقوى فتقول« :فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم ،لكي تأيت أوقات الفرج من
وجه الرب .ويرسل يسوع املسيح املبرش به لكم قبل» (أعامل الرسل -19 :3 /
 .)20كان الرسل يتبنون حرية االختيار بمنأى عن الوصاية وهو اختيار يمتد إىل ما
هو مستور وغيبي ،فقد كانوا يتبنون سلطة القرار البرشي .ومن ثم ال يتحدث
الرسل مجيعا عن املستقبل بصورة قطعية أو بصفته أمرا ثابتا مقطوعا به وإنام
كافرتاض أو كبديل أو متغري .ومن هنا أيضا جاءت القفزة بعيدا عن منهج كاساندرا
وعن أسطورة تايريسياس األعمى املتأمل الرائي يف طيبة كام تقول األسطورة
اليونانية إىل ما يبرش به إشعياء؛ وهذا أيضا هو ما يميز إرسائيل عن احلديث السلبي
الدائم للعلامء بني سائر الشعوب املؤمنة بالنبوءات .فاإلنسان يستغل مهاراته عىل
األقل يف االختيار ،وينبغي أن يكون األصل الذي ينطلق منه يف ذلك هو التصور
عن الرب الذي ال يشبه اإلنسان لكنه يزداد قربا منه باسطا بشارته عىل مجيع أصحاب
اإلرادات الطيبة ومتجاوزا يف ذلك كنعان .متجاوزا ليصبح غري إقليمي أي ال يرتبط
بمواطن عبادة بعل التي استوىل عليها :فقد انتقلت خدمة هيوه األخالقية التي
تشكلت لدى الرسل من الطقوس املعهودة إىل الطبقة املثقفة ،وحتولت من أشكال
العبادة الظاهرة فيام حول املذبح املحاط بالبخور إىل عمل عقيل لكنعان الذي مل
نعهده وإنام الذي فقدناه يف كل مظانه .ويمثل هذا تواصل االصطفاء إلرسائيل،
ولكن تأثري خروجه من مرص صار هبا أوسع« :ألستم يل كبني الكوشيني((( يابني
إرسائيل ،يقول الرب؟ أمل أصعد إرسائيل من إرض مرص والفلسطينيني من كفتور
واألراميني من قري؟» (عاموس  .)7 /9ثم تصبح الربكة التي كانت خاصة وفق
مجيع الرسل بركة عامة ،فنرى عند إشعياء ذكريات سيناء وقد نقلت إىل جبل
صهيون عىل مستوى عاملي ،حيث يقول« :خيلق الرب عىل كل مكان من جبل
((( املقصود بالكوشيني هنا اإلثيوبيون( .املرتجم)
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صهيون وعىل حمفلها سحابة هنارا ،ودخانا وملعان نار ملتهبة ليال ،ألن عىل كل جمد
غطاء( ».إشعياء  .)5/4هبذا ينتهي خروج هيوه اجلديد من كنعان الذي جاءه قبل
والذي كان يعني فيه شيئا جزئيا ،لينطلق كإله يشمل مجيع البرش يف العامل؛ وهكذا
صار هيوه نقطة احتاد إهلية جلميع العادلني الصاحلني يف كل الشعوب .هذا النقل
لعقيدة كنعان ليمتد إىل التصور األخروي وهذا اخلروج املمكن لبشارة هيوه بل
خروجه بذاته إىل مقام مستقبيل دائم هو فعل الرسل الذي بدأ بعاموس ومل ينته
بدانيال .لقد تم جتاوز النية املبدئية التي مل تكن غري اعتذار عن ربط هيوه بالكارثة يف
كنعان كل ذلك بصورة غري معتادة .فقد حتول التصور عن رب التحرر إىل تصور
عن رب كامل لألخالق ،هو الرب النموذج الذي ينبغي أن تكون صفاته اآلن مثال
حيتذى بالنسبة للبرش .بل إن صورة هيوه بدأت هنا خترج عن نطاق خلق العامل يف
األيام الستة الذي زعم أنه عمل عظيم ،حتى إن هذا العمل  -الذي مل يكن لينجز إال
بصعوبة وسواه الرب اخلالق بقدرته  -مل يعد له ذكر عند الرسل ،وإنام راحوا يقولون
عنه« :ها أنا ذا صانع أمرا جديدا .اآلن ينبت .أال تعرفونه؟ أجعل يف الربية طريقا،
يف القفر أهنارا»( .إشعياء  .)19/43وهكذا خرج هذا الرب األخري خالق الروح
(ترى هل مازال هو هيوه؟) كام يصف إشعياء يف يوم مل تعهد اخلالئق مثله يوم للخلق
متسم األصالة هو اليوم السابع ،ينقل عنه إشعياء« :وألين ها أنا ذا خالق ساموات
جديدة وأرضا جديدة ،فال تذكر األوىل وال ختطر عىل بال» (إشعياء .)17/65
وهنا يتكرر اخلروج من مرص والولوج إىل كنعان بصورة هنائية يف هيئة رؤيا النهاية
– مصحوبا بيشء من التشويش إال أنه مصحوب أيضا بثورة يف القرص فيام خيتص
بصورة الرب ذاته .فقد منح املضمون األخالقي اآلن لإلنسان مقياسا خطريا ليقيس
به طرق الرب ولقنته مرادفا للعدالة ذاهتا ومل تعد املحاولة األخرية كافية بعد .إن
اعتبار هيوه لب العقل القيمي يمثل بعد رب اخلروج ثاين أكرب صورة للتمني يف عامل
الالهوت  -مل يستطع حتى اإلحلاد حموها ،ألهنا متثل دائام تعلقا من الوجود إىل املثال
األعىل مبارشة .ومل تعد جنة املستقبل التي صور إشعياء الرب فيها قائال« :ولذته
تكون يف خمافة الرب ،فال يقيض بحسب نظر عينيه ،وال حيكم بحسب سمع أذنيه،
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بل يقيض بالعدل للمساكني ،وحيكم باإلنصاف لبائيس األرض ،ويرضب األرض
بقضيب فمه ،ويميت املنافق بنفخة شفتيه( ».إشعياء  – )4-3 /11هذه اجلنة
املستقبلية التي جتعل اإلنسان ناضجا غري قارص مل تعد هي جنة احليوانات برباءهتا
وجهلها اخلاويني .وهنا تتوقف العدالة عن كوهنا جمرد يشء من عل ،أو آلية مبادلة
يزعم أهنا تقابل اخلطيئة بعقاهبا واالستقامة بجزائها األوىف ،كام زعمت النبضة
األوىل ملوعظة الرسل ذات الصبغة االعتذارية ،مثبتة بذلك فناءها .لكن هذا مل
ينجح يف تصوير القدر عىل أنه حمكمة عدل إهلية ،فقد كان العامل القائم امليلء بالظلم
يزداد تناقضا عىل الدوام مع هذا التصور .فإذا بقي هنالك برغم ذلك إرصار عىل
العالقة بني الذنب والكفارة كصورة للتكافؤ ،فكذلك حتولت العدالة من اعتذارية
ليهوه إىل سالح ضده .فهذا التكافؤ حتديدا بدا يف حال من أرسل من العال ليكون
هنا مذنبا وهناك قاضيا  -بدا كام هو الغالب أمرا شديد اخلطأ ،ومل يكن هناك يف
إرسائيل القديمة قبل دانيال هذا التعويض يف اآلخرة بحيث يلقى املرتف الرشير
جزاء مفزعا مقلقا ،ويلقى البائس اخلري جزاء يواسيه بالراحة والنعيم .لذلك واجه
أيوب املبتىل قدره ممتحنا ضمريه ثائرا عىل القدر الذي بدا غري متكافئ من قبل
الرب.وهو ما يعيد مواصلة اخلروج التي بدأت من قبل أي مواصلة نبوءة جديدة
لدى الرسل.

تكملة أوىل :قدرة اإلنسان الناضج عىل امتحان النفس

ظهر يف وقت متأخر قدرة اإلرسائيليني عىل تدبري يشء مع النفس .فالقانون
يامرس من قبل القارصين ألن شيئا قدم إليهم هكذا ووجب عليهم اتباعه .ألن
معارضته تعني استجالب العقوبة عىل النفس ،أما الطاعة غري املرشوطة للوصايا
فإهنا جتلب األجر وحتمي عىل األقل من رش العقاب .وحيث ال حديث إال حديث
الرب ،الذي حيتم العالقة بني األب-وأنا ،فليس هناك رضورة الستحسان اخلري
وال التأمل فيه ،بل إن ذلك لن يطلب أصال .وأما كون الرب خيلق «قلبا طاهرا» فقد
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كان ذلك رجاء متأخرا ،وهو رجاء ال يمكن ألحد أن حيققه لذاته ،وإنام هو يتطلب
منه حركة باطنة وتوبة ورجوعا ،حتى يمكنه أصال الدعاء بأن حيققه الرب له .وقد
وصف الرسل ذلك بأنه يشء يسمع يتحدث للضمري ويدركه اجلانب احلساس فينا،
وال يدرك من خالل إصدار األمر وحسب .هذا عىل الرغم من أن عصا التأديب
القادمة من اخلارج ومن أعىل مل تغب هنا أيضا بال ريب ،وهي مل تغب لسبب حمدد
هو أن كبار السادة الذين عارضهم عاموس أوال ال يفهمون وسيلة أخرى غري
هذه العصا التي ختصهم .ثم إن هذه العصا كام قال الرسل ليست الوسيلة الوحيدة
التي يسفر هبا الرب عن ذاته ،فكثريا ما عاقب هيوه الكبار غري القارصين بالوسيلة
األخرى ،وهي أال يسفر عن ذاته وينسحب من املشهد .فارتبطت بذلك خصيصا
الغريزة الرشيرة أيضا وراحت تدبر ما يمكن أن تقوم به وتتحمل مسؤولية فعلها
كام تتحمل الغريزة اخلرية .فأما الغريزة اخلرية فقد دفعت سياسيا إىل النصيحة
وحضت عىل مبدأ« :احرتز واهدأ» (إشعياء  ،)4/7لكنها دفعت أخالقيا إىل أكرب
ثورة منذ عاموس إىل آخر ما فعل إشعياء ،ثورة ضد الرش وضد النفاق خاصة.
ثورة ضد العبادة املقترصة عىل األقوال ،بينام «القلب متحجر يف البدن» (حزقيال
 ((()19/11يزبد ويرغي بالصلوات يف الوقت الذي يسمح بارتكاب اآلثام  ،وال
يشعر مطلقا بندم باطن ،وال يذوق التوبة وال يعرف ثامرها .لقد اكتشفت التوبة
املسبقة والالحقة عىل الفعل هبذه الصورة اكتشافا رسوليا فبدت كقوة برشية خالصة
تغسل النفس انطالقا من املحتوى األخالقي وجتددها ،وال تأيت عرب األوامر وال
بالطقوس .وهكذا ال يعرف املرء هنا أيضا ما إذا كان الرب – الذي ينقل كالمه
بالنص دائام – هو الذي يدعو إىل التوبة ويبدو منشغال بغضبه الشديد من أجلها،
أم أنه اإلنسان مصورا يف صورة الرسول الذي يتكلم بمثل هذا الضمري «العايل»
إىل نظرائه يف اإلنسانية .ويبقى هذا أمرا خفيا ،غري أن الدعوة للتوبة تبدو هنا أكثر
إسامعا وأكثر جوانية أي أهنا قادمة من أدنى ألعىل .لذلك فهي تتضمن شيئا يوجه
((( يقول هذا املوضع يف سفر حزقيال ،أن السيد الرب قال« :وأعطيهم (أي أبناء إرسائيل) قلبا واحدا ،وأجعل يف
دخلكم روحا جديدا ،وأنزع قلب احلجر من حلمهم وأعطيهم قلب حلم»( .حزقيال  – 19/11املرتجم).
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الدعوة أيضا إىل أولئك الذين مل يعيشوا مطلقا حتت سلطان الرب اليهودي املحب
لالنتقام برغم أن أهل الرؤية والبصرية فيهم مل يدركوا مطلقا أن املستقبل يمكن أن
يلني مع اإلنسان شيئا ما.

تكملة ثانية :نبوة فاعلة ونبوة مستسلمة (كاساندرا ،إشعياء ،يونس
كحالة جتريبية) ،اإلرادة الطيبة وأرض األماين كمعارضة للقدر

إذا تنبأ الناس باليسء فلن يكتفوا بخشيته .حيث سيثري عندئذ فيهم الشكوى
أيضا وكأن املصيبة مل تقرتب فحسب ،وإنام صارت حقيقة ال يمكن ردها .أو أن
األمر سيبدو وكأن اإلرادة التي ليست بدهية عىل اإلطالق لن تذعن كلية أمام املصري
القادم وإن كان مفروضا عىل العامل كله .وهذا القادم أعني القدر الذي يبدو وكأنه
أطلق علينا وأرسل إلينا كان يعتقد حتى قبل عدة قرون قليلة أنه ال يشء غري رضبة
برق هبطت علينا من السامء .هكذا ترصف أيضا جتاه القدر من اعتقد الناس أهنم
املتنبئون به أو من قيل إهنم رسل يوجدون أيضا ،كام زعم عىل الوجه اآلخر ،بال مس
وجداين ،ليس فقط داخل الكتاب املقدس .ولكن من املهم هنا أن نعلم أن رسل
العصور الوثنية القديمة كانوا جمرد مبلغني ومل يكونوا داعني ،وأن رسل الكتاب
املقدس كانوا يترصفون مع مسار الكارثة بصورة خمتلفة من حيث التوجيه املكاين،
وحتى ذلك كان يتم بفعل التوبة التي يدعو إليها الكتاب املقدس ،وهي توبة من نوع
معريف أخالقي يظن املؤمنون أن له تأثريا عىل الكارثة .فنحن نرى موقف كاساندرا
اإلغريقية حمصورا يف الشكوى السلبية ،عىل خالف موعظة الرعد الفاعلة ألنبياء
إرسائيل .وما حذرت كاساندرا منه كان هو اهنيار طروادة ومصري أرسة أتريدوس،
وهذه «الرضورة» واخلطر الذي ال يمكن رده مل يستدع أحدا «للترصف الرضوري»،
حتى كاساندرا ذاهتا مل تتحرك ،وانتهت حياهتا بكلمتها املأثورة «كفى حياة» .لقد
بدا كل يشء يف نبوءات إرسائيل حتميا ،ولكن هبيئة كاساندرية خمتلفة ،تتمثل يف
املؤسسة .ليس فقط كالذي رآه أبولو ذو النظرة البعيدة يف شأن نفسه بل أيضا فيام
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رأته أتروبوس إحدى ربات القدر اليونانية التي توصف بأهنا ربة امليالد املعروفة بأهنا
جتلب معها ما ال يمكن رده :فإذا جرت حماولة لتحايش احلتمي ،فسوف تستدعي
اإلرادة حتاشيه عىل الفور؛ كام هو احلال مع أوديب ،وهو نموذج ال يمكن تصور
مثله يف الكتاب املقدس .لقد كان رسل الكتاب املقدس يشعرون بأهنم مدعوون
إىل موعظة صارت رضورة لتحوهلم الذايت ومن ثم رضورة للتحول األكرب يف القدر
واملصري كام كانوا يشعرون أهنم مكلفون بذلك ،ليامرسوا نبوءهتم باهلالة واإلرشاق
األخالقي كحق أول .أما كاساندرا فكانت تشعر أهنا مغبونة بموهبتها أكثر من
كوهنا مكرمة هبا ،بل إن املتنبئ األعمى ترييسياس الذي مل يكن جمرد حامل لنذارة
السوء مل يشرتط لنبوته – كام أوضحت القصة األسطورية الدينية القديمة – أن
تكون له هالة إرشاق وتكريم :فقد منحته أفروديت القدرة عىل التنبؤ كتعويض عن
جعلها إياه أعمى بعد أن تلصص عليها وهي داخل احلامم؛ أما إشعياء فقد مر عرب
مدرسة أخرى للنبوة هي مدرسة العمل األعىل يف النظر إىل املستقبل وما يصاحبه
من ردة فعل أخالقية ،وليس فقط أن يبدو متلقيا لألخبار العلوية .وربام أزحيت من
خالل نظرية البوق اخلالص هذه الطبيعة الذكورية العنيفة لنبوة الكتاب املقدس
(عىل الرغم من أهنا موجودة بدرجة بسيطة من «اإليعاز» عند موسى بن ميمون(((،
وبدرجة أكرب منها عند توماس) خاصة ما يتعلق بغضب موسى الذي هو أكثر ما
تم التحذير منه ،وكأنه مل يكن ممكنا بالنسبة لبرش هو جمرد مساعد ليهوه ال يقوم إال
بتبليغ نظامه .وفضال عن ذلك فإن املتنبئني العربانيني مل يكونوا يصدرون كغريهم
((( أبو عمران موسى بن ميمون بن عبيد اهلل فيلسوف هيودي وعامل وطبيب ولد يف قرطبة باألندلس عام 1138
وتويف يف الفسطاط بمرص عام  .1204هربت أرسته بعد استيالء املوحدين عىل قرطبة عام  1148فتوجهت أوال عام
 1159إىل فاس باملغرب ،ثم إىل مرص مرورا بفلسطني عام  .1165عمل يف مرص طبيبا بقرص السلطان صالح الدين
األيويب وتبوأ زعامة الطائفة اليهودية يف مرص آنذاك .واملرجح أنه دفن يف طربية حيث يوجد شاهد قرب له هناك حتى
اليوم .يعترب موسى بني ميمون أهم عامل دين هيودي يف العصور الوسطى كام أنه حاز أعىل مقام يف تبويب وتلخيص
الرشيعة اليهودية «اهلاالخا» ومن أهم أعامله تعليقه عىل امليشنا الذي كتبه أوال بالعربية ثم ترجم فيام بعد إىل العربية،
لكن أهم مؤلفاته عىل اإلطالق كتابه «داللة احلائرين» ،وهو رؤية فلسفية كتبها بالعربية ثم ترمجت بعد إىل لغات
عديدة ،حاول موسى بن ميمون يف هذا العمل التوفيق بني أقوال أرسطو وبني التعاليم الدينية اليهودية مستخدما
عنارص األفالطونية اجلديدة .وأكد عىل التوافق بني العقل واإليامن وسعى إىل حترير اإلنسان من االغرتاب الذايت
سواء الناجم عن اخلرافة أو عن البعد عن العقالنية( .املرتجم)

173

تنبؤات عن املصري والقدر بقدر ماكانوا يصدرون تعليامت بتحايش غضب القدر.
وقد أمتوا عملهم من خالل إضافتهم األمل النبوي إىل غضب األنبياء من العجل
الذهبي .وهذا تأثري مضاد لتأثري كاساندرا الذي أشع لدى إشعياء بصفة خاصة
سالما أخرويا وبريقا صار أكرب بعد التوبة مما أشع به لدى األنبياء األقل يأسا (((.هذا
برغم أو ربام بسبب التخبط املتقد يف عدالة هيوه والذي يذكرنا بشكاية أيوب مما ابتاله
به ،كام جاء يف سفر مراثي إرميا« :مد [السيد] قوسه كعدو.نصب يمينه كمبغض،
وقتل كل مشتهيات العني يف خباء بنت صهيون .سكب كنار غيظه( ».مراثي إرميا
 .)5-4 /2لقد كان التهديد القاتل إلرسائيل داخل أرض هيوه اخلاصة يف عهد
إرميا بمثابة جزء من النبوءة املتأخرة تقريبا .وبرغم ذلك مل يتضمن ذلك اخلروج
املمكن – وخاصة ذلك اخلروج الكامن يف املستقبل بصفة تامة – غري أمل فعال كام
كان أمل كاساندرا الذي مل يعرف مطلقا شعورا سلبيا ينحط إىل التشيؤ .بيد أن كل
إعالن عن حتول ما حيدث دائام يف صورة افرتاض فقط ،أي برشط وقوع التوبة من
جانب من ينبئ به ،أي بمقدمات القرار الذايت ومن ثم املبادرة الذاتية؛ وهذا ما نراه
بداية من عاموس ووصوال إىل دانيال آخر األنبياء ،الذي ظل آخرهم ،كام قال ذلك
أيضا موسى بن ميمون ألن النبوة يف أوقات االهنزام املحض تتالشى وانعدام األمل
يف املهجر ينهيها متاما( .انظر كتاب موسى بن ميمون زعيم الضالني اجلزء الثاين
ص  .)246غري أن من املالمح الرئيسية لعرص ازدهار األنبياء أن رؤيتهم ال تبقى
واضحة ،وهكذا ال يصري كل قدر مستقبيل ال يتأكد فيه يشء سواء كان خريا أم رشا،
أكثر من جمرد – نبوءة .ألن املصري القابل للتغري بصفته معارضا للمصري هو ما يصنع
يف النهاية أرض األماين والرغائب التي تبرش هبا نبوءة الكتاب املقدس .وال ينفصل
هذا عن سياق متصل «بتساهل هيوه» القديم جدا حتى وإن كان من مجلة التحريف
وال عن املصري الذي حيتمه ،خاصة إن كان شديد الوطأة من حيث القضاء .مثال
((( تلك خرافات أهل الزيغ فام كان ألنبياء اهلل أن يقنطوا أو ييأسوا ،وليس ذلك إال أحد أوهام املبطلني ،وهؤالء
يرتددون يف ريبهم واضطراباهتم العقلية والذهنية والنفسية ،ويريدون أن يطبعوا البرشية بطابعهم الشائه ،فام قدر
هؤالء اخلالق جل وعال حق قدره ،وما قدروا أنبياءه حق أقدارهم كمبلغني عن العزيز احلكيم ،فهيهات أن يدرك
أهل النقيصة أوصاف أهل الكامل من رسل رب اجلامل ،تبارك ربنا وتعاىل( .املرتجم)
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ذلك ما ورد يف قصة سدوم وعمورة((( التي حتمل يف طياهتا دائام هتديدا باهنيار مملكة
القدس كام تتضمن يف طياهتا إمكانية حتول الكارثة لو أن عرشة من الصاحلني وقفوا
يف وجهها .حتى إن نجاة نوح كشخص وحيد صالح يف زمنه تنتمي نوعا ما إىل
هذا التصور ،برغم أن هيوه يف قصة نوح استثنى العادل الفرد من الطوفان دون
احلاجة إىل توبته غري الرضوروية وكذلك دون شفاعة برشية .وعىل األقل فقد ورد
أن كاساندرا غري السلبية وغري القابلة لالستبدال يف امليثولوجيا اليونانية القديمة مل
يكن ممكنا استدعاؤها ملثل هذه السوابق األوىل (كام نرى يف إشعياء  9/54وهو
موضع يتعلق بنجاة نوح ،وكام يف عاموس  11/4الذي يتحدث عن مصري سدوم
وعمورة)((( .وينتفي هذا خاصة ألن آهلة األقدار اإلغريقية مويرا أو القوة األوىل
لتقرير مصري البرش مل يكن هلا مدخل إىل التأثري يف زيوس ألهنن بناته ،ما يعني أهنا
بال تأثري عىل البرش باألوىل .هذا يف حني أن هيوه بسبب سلطانه األحادي وبسبب
«عدالته» التي ال يقيسها غريه ،مل يتمكن من التملص من مسؤوليته عن رساالته قبل
موسى أي بصفته مسؤوال عن األخالق – برغم وجوده داخل احتاد.

تكملة ثالثة :ملاذا كان ممكنا دائام اعتبار كل نبي موسى جديدا

كثريا ما ينفتح هنا أو هناك أيضا ما كان منذ القدم يرتدد يف كلامت .بل وينشق
مسفرا عن طويته .فقد كان عاموس رجال شجاعا يشعر باملرارة من أفعال أهل
العنت األثرياء كام مل يشعر أحد من قبله ،إال أن هذا النبي األول كان له أيضا
((( سدوم وعمورة مدينتان يف منطقة تضم عددا آخر من املدن القريبة من البحر امليت وغور األردن خسف اهلل
هبا بسبب ما كان يقوم به أهل هذه القرى وهم قوم لوط الذين استحدثوا لونا بغيضا من الفاحشة حيث كانوا
يأتون الذكران من العاملني كام أخرب القرآن ،وذكرت الكتب السابقة عنهم ما يتطابق مع ذلك ورضهبم عرض احلائط
بتحذيرات نبي اهلل لوط عليه السالم ،وقد أنزل اهلل عقابا رهيبا عليهم ودمر قراهم تدمريا ومل ينج من هذا العقاب إال
سيدنا لوط ومن آمن معه هلل رب العاملني( .املرتجم).
((( جاء يف إشعياء  9/54عن الرب قوله« :ألنه كمياه نوح هذه يل .كام حلفت أن ال تغري بعد مياه نوح عىل األرض،
هكذا حلفت أن ال أغضب عليك وال أزجرك» .وجاء يف عاموس « :11/4قلبت بعضكم كام قلب اهلل سدوم
وعمورة ،فرصتم كشعلة منتشلة من احلريق ،فلم ترجعوا إىل ،يقول الرب»( .املرتجم).
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مرياثه مثل دانيال آخر األنبياء .لقد جاء يف سفر عاموس ما يدل عىل مرياث الشدة
والعقاب« :سأرسل نارا عىل هيوذا فتأكل قصور أورشليم – هكذا قال الرب:
البار بالفضة
«من أجل ذنوب إرسائيل الثالثة واألربعة ال أرجع عنه ،ألهنم باعوا ّ
والبائس ألجل نعلني .الذين يتهممون تراب األرض عىل رؤوس املساكني،
ويصدون سبيل البائسني ،ويذهب رجل وأبوه إىل صبية واحدة ،حتى يدنسوا اسم
قديس( ».سفر عاموس  ((()7 – 5فمثل هذا الديك األمحر مل يوضع من قبل يف مثل
هذا املوضع .ثم جاء حتول العامل من دون هيوه وبمترصف جديد تراه عند دانيال:
«كنت أرى يف رؤى الليل وإذا مع سحب السامء مثل ابن إنسان أتى وجاء إىل القديم
األيام فقربوه قدامه .فأعطى سلطانا وجمدا وملكوتا للتعبد له كل الشعوب واألمم
واأللسنة .سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول ،وملكوته ال ينقرض» (سفر دانيال
 .((()14-13/7هذا النص الغامض الذي يتحدث عن ابن إنسان جاء حيل حمل
غريه ،يبقى فريدا تقريبا يف النصوص السابقة ،وال ترد إشارة إليه عند أحد من
األنبياء إال عند حزقيال ( )26/1لكنه مل يرد له ذكر يف كتب موسى .ثم ظهرت
رسل إرسائيل (الذين مل يرجم أحد منهم) دائام يف ضوء موسى ،كأهنم من دونه ما
كانوا ليكونوا أنبياء .فالواجب األخالقي وبشارة املستقبل مل يظهرا عند األنبياء أول
مرة ،ومل يكونا مهميل الذكر يف أصلهام القديم ورابطهام األكرب باآلخرة ونعني به
((( يبدو النص األملاين أكثر وضوحا من النص العريب وقد نقلنا الرتمجة كام هي يف الطبعة العربية للكتاب املقدس،
ولكن املعنى يف اللغة األملانية يتضح خاصة يف قوله ويطأون رؤوس الفقراء داخل اخلبث (الرباز) بدال من القول:
الذين يتهممون تراب األرض عىل رؤوس املساكني التي جاء به النص العريب يف صياغة غري معتادة وال يستخدم فعل
يتهمم أصال يف العربية يف سياق دس الرأس يف يشء خبيث وإنام جاء يف لسان العرب ضمن ما ورد حتت مادة مهم ما
نصه «هتمم رأسه :فاله .ومهمت املرأة يف رأس الصبي ،وذلك إذا نومته بصوت ترققه له .ويقال :هو يتهمم رأسه أي
يفليه .ومهمت املرأة يف رأس الرجل :ف ّلته ».وهنا ندرك املشكلة الكربى التي يواجهها الكتاب املقدس يف استقباله
العريب بسبب الرتمجات الركيكية وغري املناسبة يف أسلوهبا وسياقها ،وال أدري من الذي عهد برتمجة هذا الكتاب امليلء
باملشكالت أصال كام يوضح بلوخ هنا ،إىل شخص أو أشخاص ال يتوفرون عىل قدرات لغوية عربية زادت الطني بلة
وحتولت معانيه غالبا إىل قصص دون املستوى بدرجة بشعة سامهت يف نزع القداسة عن كتاب مقدس ،إهنا اجلريمة
الكربى يف حق هذا الكتاب يف املحيط العريب( .املرتجم)
((( مرة أخرى مشكلة كبرية يف معنى النص العريب امللغز ،وفوق ذلك كتب بلوخ أنه اإلصحاح الرابع يف سفر
دانيال ،لكنني وجدته اإلصحاح السابع( .املرتجم).
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كتب موسى اخلمسة ،وذلك لكي حيال حمله مثال بمصادر غري إرسائيلية ،كام حدث
أحيانا من فصيل يعترب «مواليا لبابل» حاول الركون إىل كتاب رشيعة حامورايب
العتيق والسابق عىل رشيعة موسى بزمن كبري ،أو ما حدث مع بشارة املستقبل،
ومبدأ اخلالص عند الفرس (املشيحانية الفارسية) وهو مبدأ زعم أنه نشأ لدى
الفرس بعد موسى ومتثل يف تعاليم زرادشت عن العودة املستقبلية يف اآلخرة .ومل
يرد يف رشيعة حامورايب وال عقيدة اخلالص الفارسية التي مل تظهر فوق ذلك إال بعد
إشعياء ( ،)1/11أي ذكر لعهد االستعباد اخلايل من أي حقوق إنسانية هلم داخل
مرص وال أي ذكر للخروج اجلسور إىل كنعان – الذي كان يمثل انفجارا بدال من
أن يكون تبجيال مدويا لإلله .كل ذلك كان دليال عىل الصدى الدائم للثابت الذي
ال يستبدل والذي مثله موسى التارخيي بصفة كلية ألنبياء إرسائيل ،وهو الصدى
الذي ظل داخل نفوسهم عنه حتى وإن اعرتاه انشقاق أو صدع كبري بتلك الدرجة.
لقد شنع األنبياء عىل كنعان بمرارة لكنهم حني كانوا يتذكرون مآسيه كانوا أيضا
يأملون يف ما هو أفضل كام أوضح فون راد يف كتابه «الهوت العهد القديم» (اجلزء
الثاين ص  )344حيث قال« :كانوا ينتظرون ظهور داوود جديد ،وظهور خروج
جديد ،وميثاق جديد حتل به بركة الرب .لقد اكتسب القديم معنى إرشاديا نمطيا
بالنسبة للجديد» .هذا عىل الرغم من تعارض ذلك مع الدين العبادي الكهنويت
تعارضا حادا ومتواصال ،ومع تعارضه أيضا مع مجيع ظواهر الفروض العبادية
التي مل يكن الكهنوت ومؤسساته يرشعان فيها .بدت األخالق مثلها مثل املدينة
الفاضلة عند األنبياء كام لو كانت غري ممكنة من دون موسى ،حتى ولو حتققت
بصورة انفجارية .وحني يتحدث هوشع بمربرات مقنعة عن عهد الصحراء بصفته
«عهد عرس إرسائيل» ،فلم يكن ذلك ملجرد «أن الرب كان حيب شعبه» ،وإنام ألن
هذا العهد كان عهد موسى ،ومل يكن عرف شيئا بعد عن األذى الذي حلق بإرسائيل
يف كنعان .كام أن الطائفة شبه البدوية حتديدا ،والتي كانت حتتفي بذكرى اخلروج من
مرص ونعني هبا النارصيني ،ظهر فيها نبي مثل إلياس ،الذي عاد ثانية إىل الصحراء
حيث تم عقد امليثاق قديام ،ومل ينحرص مرياث موسى بعد يف الوصايا العرش الزائفة.
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واحلق أن النغمة العالية للوصايا العرش والتي أضيفت إداريا من الكهنوت وضعها
األنبياء رشطا يف معظم مكونات الوصايا :ليس بصفتها قانونا مفروضا من اخلارج،
وإنام كبنود لنوع من التامسك بل من الرتابط الثنائي واملتفاعل بني الشعب وبني
رب البشارة .لقد قاد موسى شعب اخلروج إىل حلف أخالقي مع رهبم الذي فارق
سيناء ،ومن ثم خاطب األنبياء بطريقة ألزم فيها نفسه بتلك االلتزامات .ولذلك
ذكرت الرتمجة اإلغريقية للعهد القديم واملسامة «سبتواجينتا» معنى العهد بكلمة
(بعريث) العربية بناء عىل موعظة نبوية مرئية ،وهي كلمة تعني اتفاقا متبادال
«دياثيك» بل كأنه «دستور» وفقا ملا حيدده الرب لفظا وبدا فيه اجلانب األخالقي
معيارا ملزما للرب ذاته .إنه مرياث هائل بال ريب يتعلق بفكرة الرب التي نمقها
موسى وأعالها فوق جيمع إسهامات األخالق كام كان حاهلا قبل سقوط سدوم
وعمورة .وظلت الفكرة تعلو حتى رافقت دائام دعوات األنبياء بالتوبة والرجوع،
وهو دستور مل يكن فقط ساريا عىل الشعب ،وإنام عىل هيوه الذي دخل يف العهد
الذي مل يتأكد إال بذلك ،واستبدل من خالل هذا األمر الدعاء السحري بالدعاء
األخالقي .وهذا الدعاء والرجاء حتديدا ،بصفته دعاء بعودة نموذج هيوه إىل ذاته،
مل يوجد قبل نصوص موسى ،التي كانت تدشينا جلميع األنبياء بل وقبل تدشينهم
بزمن طويل« :فترضع موسى أمام الرب إهله ،وقال« :ملاذ يارب حيمى غضبك
عىل شعبك الذي أخرجته من أرض مرص بقوة عظيمة ويد شديدة؟ ملاذا يتكلم
املرصيون قائلني :أخرجهم بخبث ليقتلهم يف اجلبال ،ويفنيهم عن وجه األرض؟
ارجع عن محو غضبك واندم عىل الرش بشعبك .اذكر إبراهيم وإسحاق وإرسائيل
عبيدك الذين حلفت هلم بنفسك وقلت هلم :أكثر نسلكم كنجوم السامء ،وأعطي
نسلكم كل هذه األرض التي تكلمت عنها فيملكوهنا إىل األبد .فندم الرب عىل
الرش الذي قال إنه يفعله بشعبه( ».اخلروج  .((()14 -11/32وهنا سمي موسى
((( حاش هلل أن يوصف بالندم وسوء التقدير واخلطأ ،وحاش هلل أن يسميه أهل النقص هبذه الصفات واألخاليط
الغبية ،إنه حكيم قدير ،وحده الفعال ملا يريد ،فكيف يقول ذلك نبي لربه جل وعال؟ إهنا افرتاءات أهل الكتاب عىل
اهلل وويل هلم مما يفرتون( .املرتجم).
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من خالل مثل هذا املطلب املنادي بالتحول داخل كتب موسى يف النهاية باسم
النبي ،بل باسم النبي األكرب« :ومل يقم بعد نبي يف إرسائيل مثل موسى الذي عرفه
الرب وجها لوجه» (التثنية  )10 /34ومن ثم قام الرب الغيور بذاته وفقا للنص
املذكور بدفنه ،حيث «ال يعلم أحد أين قربه حتى يومنا هذا» .كذلك مما ينسب إىل
موسى  -بصفته جدا أو سلفا ممتد األثر يف نسله وبصفته مرياثا يمكن توظيفه من
خالل األنبياء بعده حتديدا  -أنه مل يكن هو فاعل فعل التعرف بالرؤية وجها لوجه،
فلم تقل العبارة مثال« :فتعرف عىل الرب وجها لوجه» ،وإنام جاءت يف صورة:
«الذي عرفه الرب وجها لوجه» كأهنا تقريبا لقطة معادة لقربان إسحق «فدعا
(((
إبراهيم اسم ذلك املوضع «هيوه برأه» حتى إنه يقال اليوم« :يف جبل الرب يرى».
ويرتبط أخريا بمثل هذه الرؤية املوسوية وبصورة تالزمية أمر ال يتعلق حتديدا بأنبياء
العهد القديم ،وإنام بيسوع الذي اختذ يف البداية وال ريب نبيا ،ونعني بذلك اهلالة
املرشقة املحيطة بالوجه .فحني هبط موسى من جبل سيناء ،كان «عند دخوله أمام
الرب ليتكلم معه ينزع الربقع حتى خيرج ،ثم خيرج ويكلم بني إرسائيل بام يوىص.
فإذا رأى بنو إرسائيل وجه موسى أن جلده يلمع ،كان موسى يرد الربقع عىل وجهه
حتى يدخل ليتكلم معه» (اخلروج  .)35/34وحني صعد يسوع مع حوارييه عىل
جبل عال ،صعد إليهم هذا الضياء املوسوي حتى أرشق يسوع« :وتغريت هيئته
قدامهم ،وأضاء وجهه كالشمس ،وصارت ثيابه بيضاء كالنور .وإذا موسى وإيليا
قد ظهرا هلم يتكلامن معه .فجعل بطرس يقول ليسوع« :يارب ،جيد أن تكون ههنا!
فإن شئت تصنع هنا ثالث مظال :لك واحدة ،وملوسى واحدة ،وإليلياء واحدة».
(متى  .)4-2 /17غري أن هذا النور النهائي الكوين ،والذي يظهر لدى األنبياء
نادرا وانتحل يف رؤيا هناية العامل عند إشعياء ( - )20-17 /24ليس له ذكر عىل
اإلطالق يف كتب موسى اخلمسة .لكن التتابع األخروي من الكارثة إىل إرشاق
املختارين ظهر بعد ذلك :مرص-كنعان ثم الغرق يف البحر األمحر – ثم العبور إىل
((( الصياغة األملانية ملعنى هذا املوضع يف الكتاب املقدس تقول« :يف جبل موريا ،حيث يرى الرب ما يرى» بمعنى
تقريبي .وهنا يتبادر تباين كبري بني هذا املعنى والرتمجة العربية( .املرتجم).
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األرض املوعودة  ،كان ذلك مقصودا ،إال أن ما جاء عن موسى ال يتضمن ذكرا
عن هناية العامل القائم حتى إذ  ،لكي ال يذكره أحد بعد كام يقول إشعياء ،وقبله
عىل أقىص تقدير أثر الطوفان .إن فناء العامل مل يظهر إال لدى أنبياء الكتاب املقدس
«(سامء جديدة ،وأرض جديدة») ،حتى وإن بدا ذلك يف إطار عمل هيوه ،وليس –
كام يف كتاب أيوب الذي وضع متأخرا – بصفته خروجا من سلطان هيوه ذاته .غري
أن شكوى الرب من خلقه ،وهزه لقضبان سجنه تعني يف احلقيقة مواصلة التفكر
يف رب موسى صاحب الوعد ،حتى ولو بصورة متشوفة ،لكنه ليس رب الوفاء
حتى فيام يتعلق بأعامل هيوه يف املايض األمجل حاال .وهكذا صار معظم األنبياء أكثر
ميال إىل التفكري األخروي باستمرار وكأهنم مل يدخلوا األرض املوعودة كام فعل مرة
أخرى موسى من قبل .لقد صار التمكن من اجللوس حتت تعريشة الكرم التي ال
يتعرض أحد حتتها لإلزعاج مستقبال مأموال مثل األرض التي سال فيها يوما اللبن
والعسل ،بل ومثل العدالة التي يرعاها هيوه (انظر إشعياء  )18/48فتمتلئ هبا
األرض كام يمتلئ البحر باملاء.

تكملة رابعة« :أؤمن بالرب ،لكنني أرفض عامله» (إيفان كارامازوف)؛
معنى هذه اجلملة عند األنبياء

يسرتعي االنتباه كثريا ،كيف ينظر املتنبؤون للخلف ،إىل ما يمكن أن يسمى
األيام األوىل التي بدأ الكتاب يشكل فيها عاملا له .فحتى مع ركوهنم إىل موسى إال
أهنم يتذكرون أيضا قصة اآلباء من قبل ،لكنهم ال يتذكرون التكوين ،أو ال يتذكرون
كيف كتب هكذا .وربام مل يكن هذا معهودا ألقدم األنبياء حني مل تكن قصة اآلباء
وضعت بالصيغة اليهوية وال بالصيغة اإللوهية املحررة كهنوتيا .ومل يكن هذا
معهودا بالصورة التي عرفت بعد .غري أن هذا ال ينطبق عىل األنبياء الذين ظهروا
فيام بعد ،فقد كانت هذه الظاهرة أقل لدهيم من القدماء الذين أذاعوا أعامل هيوه عن
خلق العامل من دون املصادر املعروفة بمصادر هيوه ومن دون مصادر الكهنوت كام
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جاء يف سفر التكوين ( ،)14 -1وهي املصادر التي متثل أسطورة خيالية ،ومن ثم
يتأكد (حني نتذكر ما قيل هنا يف الفصل  15من هذا الكتاب) أن الرب اخلالق الذي
شكل اإلنسان من الطني ،حيمل مالمح الرب املرصي القديم «بتاح» املعروف بإله
النحت ،والذي قدسته الدولة املرصية الوسطى ،مؤكدا عىل األعامق املظلمة التي
ترفرف فوقها روح الرب ،ومذكرا باملياه األزلية يف أسطورة اخللق البابلية والتي
يغوص يف أعامقها غيالن املياه ويسري فوقها جنود الرب الظافرون واملبينون للحقيقة
الربانية .هذا العنرص األخري حتديدا (الذي تصوره األساطري البابلية برصاع اإلله
مردوخ ضد التنني تيامات ،مثري الفوىض يف العامل السفيل) يظهر لدى كثري من
األنبياء بمالمح مل يأخذها الكاتب اليهوي مطلقا .ومن ثم فإن اخلفوت الواقعي ،بل
السكوت املطلق عن قصة اخللق التي ذكرها الكتاب املقدس من قبل هؤالء األنبياء
 مل يكن بسبب غياب املعرفة .بل إن هناك ما هو خمتلف عن ذلك وأكثر من ذلكحني يتحدث املصدر اليهوي الكهنويت عن األنبياء كأهنم يعرفون كيف يرسدون
قصة التكوين ،كام نراه يف سفر إشعياء ( 9/51وما بعدها) حيث يتحدث عن هيوه
كأول قاتل للتنني وأول من جفف البحر ،وكام نرى يف كتاب أيوب الذي ألف بعد
العهد النبوي ( )11-8/38حيث يتحدث عنه يف بداية مجيع األزمنة حني احتجز
املحيط اهلادر ووضع له مصاريع ،وحد من قوته :ورغم ذلك ال تبدي نبوة األنبياء
رغبة واضحة يف االقتباس من سفر التكوين إال قليال ،بل إهنا تبدي رغبة معاكسة.
ومل تكن هذه الرغبة بالتأكيد معاكسة «للروح اإلهلي» بصفتها مبدعة ،وإنام كانت
معاكسة خلطابية التكوين الدالة عىل بداية عامل غري كاف وضد رب ما يزال جيد عمله
رائعا ،بينام يلقي بام يناقض ذلك يف كل مرة عىل كاهل البرش الذين خلقهم هو أيضا
باعتبارهم كباش فداء .ويف حني يواصل هيوه ذاته بصفته خالق الكون وحاكمه يف
الوقت نفسه ،يف حني يامرس هيوه سلطانه عىل الناس ،وبخاصة عىل شعبه املختار،
هبذه الصورة العنيفة املبيدة ،ينشأ لدى األنبياء نوع من الرجوع عام كان موجودا
باجلملة ،وينشأ لدهيم وضع هناية ،هناية أخروية لكل ما كان من «مرص» و «بابل»
بصفة مطلقة .لذا يقول إشعياء (« :)18/43ال تذكروا األوليات ،والقديامت ال
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تتأملوا» ،كل ذلك يتعلق بالتشوهات التي تكونت وبالكوارث التي وقعت حتى
ذلك الوقت ومنيت هبا البشارة اإلهلية ،بينام ال يتعلق باإلله اخلالق الذي سمح بمثل
تلك الكوارث ،والذي ظل منفتحا بصورة أكرب ملستقبل أخروي ال يفقد مصداقيته،
بل ظل أكثر انفتاحا للبشارة التي ال يمكن تعويضها يف – املايض .وبعد ذلك بقليل
يرد ما يبدو أنه عكس ما قيل هنا ،وذلك من أجل هيوه وحده ،فنرى يف النص ذاته
(إشعياء  9/46وما بعدها)« :اذكروا األوليات منذ القديم .ألين أنا اهلل وليس آخر.
اإلله وليس مثيل .خمرب منذ البدء باألخري ،ومنذ القديم بام مل يفعل ،قائال :رأيي يقوم
وأفعل كل رأيي» ،وهو ما يشري حتديدا إىل مزيد من االجتاه األخروي املنبثق عن
الكائن اآلن بصفته ماضيا مؤكدا ،ومن املايض املحتمل بصفته كائنا حقيقيا .فهاهنا
حديث قاطع وثابت ضد التكوين األّ ّويل ،نجده أيضا يف إشعياء الثالث (/ 65
 (((،)17ثم متوجها وبصفة أشد حتديدا إىل اإلنسان يف إشعياء « :22/66ألنه كام أن
الساموات اجلديدة واألرض اجلديدة التي أنا صانع تثبت أمامي ،يقول الرب ،هكذا
يثبت نسلكم واسمكم» .وهذا مشوب باالضطراب وال ريب ،ففي هذا املوضع
أيضا يتنبأ الرب  -الذي كان حتى اآلن ربا خالقا بذاته يف أجل غري مسمى  -بأنه
سيكون ربا منقذا تشكك فيه أيوب كأول من تشكك ،لكن نوعا من إصالح ما فسد
يبدو هنا وكأن ما كان أوال مىض بالفعل هنا ولن يعود .ومن ثم فليس من التناقض
غري املربر أن تسهم موسيقى برامز لقداس املوتى يف فهم عبارة إشعياء (:)11/51
«ومفديو الرب يرجعون ،ويأتون إىل صهيون بالرتنم ،وعىل رؤوسهم فرح أبدي».
وهذا دليل كاف عىل النمطية يف دين يمثل املوت فيه ،حتى يف سفر تكوينه ،وبعد
الطرد من اجلنة ،القدر املحتوم ويسد فيه الطريق إىل شجرة احلياة يف معبد الرب
«بسيف مصقول صارم».

((( ورد يف هذا املوضع« :ألين ها أنا ذا خالق ساموات جديدة وأرضا جديدة فال تذكر األوىل ،وال ختطر عىل بال».
(إشعياء  ،).17/65وإشعياء الثالث هو نفسه إشعياء (.املرتجم)
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ال يطلق أبدا عىل أولئك الذين ينظرون إىل اخللف أكثر مما ينظرون إىل األمام
وصف املتنبئني .إال أن وجوههم تظل مشدودة بقوى إىل املستقبل الذي ليس له
جذور متيزه .وهكذا أيضا مل تتم يف املايض إزاحة قصة اآلباء إىل الوراء وال قصة
موسى املعروفة ،وإنام أزحيت سفينة نوح احلقيقية التي ورد ذكرها بصورة أسطورية
عن ما كان قبل نشوء العامل .وكأن هذه القصة مل تكن أصال حقيقيا ،أو كأهنا يف هناية
املطاف ليست أصال للغثاء الدنيوي بقدر ما هي أصل ملا يتمخض عنه من اخلالص.
حتى إن «الفردوس» ذاته قبل «اخلطيئة األوىل» الذي مل يكن ممكنا أن تنطبق
عليه يف هناية املطاف عبارة« :أنظر قد خلقت شيئا طيبا» ،بدا غري مكتمل ،لدرجة
أن «صهيون اجلديد» مل يرد من خالل النبوة بأي حال جمرد إعادة لذاته فحسب.
إن املدائح التي وجهت خللق هيوه وما صار عرب هذا التابوت (وإن كانت كثريا ما
تنقطع بصورة مريرة يف املزامري) تعطي انطباعا بعدم االنتظام ،عىل األقل انطباعا
بأن هناك شيئا كان عىل طول املدى غري حقيقي مطلقا .صحيح أن هناك بني حني
وآخر أساطري عن اخللق تذكر عىل اهلامش ،لكنها تتميز غالبا بأهنا نوع من التمرد
الذي ال يرد مطلقا يف سفر التكوين الذي يركن إليه رجال الكهنوت .وصحيح
أن إشعياء يذكر فيام يبدو أيضا هذا الرب هيوه املثري للدهشة ،الذي أسس األرض
ورفع السامء يف موضع من مواضعه (إشعياء  ، )13/48لكن هيوه يقدم نفسه يف
إشعياء  24/44إلرسائيل يف نفس واحد ،نفس قديم قائال« :هكذا يقول الرب
فاديك ،وجابلك من البطن ،أنا الرب صانع كل يشء ،نارش الساموات وحدي،
باسط األرض من معي ».وهنا ال يدخل مثل هذا السلوك الفوري املتجانس
احلارض من حيث العدد والوزن يف مواجهة رب النجاة من الناحية األخرى ،أي
من ناحية «التكوين» اجلديد .إن ذلك يبدو ويبقى هدفا مقصودا بالنسبة إلزاحة
التكوين األول إىل اخللف يف وعي األنبياء بام فيه من توتر يزداد قوة بني وصف
الصانع ووصف املنقذ يف مثل هذه املواضع الدالة عىل املصادفة ،حتى وإن كان
مقدار التوتر مل ينعكس بعد يف األماكن الناقصة الكثرية والغالبة التي أخالها الرب
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اخلالق (لصالح الرب املنقذ) .حتى وإن مل تنتج عواقب متعارضة نظريا لعملية متزيق
الرب نفسه ،كام وقع فيام بعد يف سفر أيوب ،بل وبعد ذلك بكثري يف الثنائية املانوية
ولدى مرقيون السينويب((( حيث حتول «أبونا ،خالق العامل» إىل عدو ،بل إىل شيطان
حتديدا ،من أجل اهلالة التي حتيط باملسيح ،املنقذ .بيد أن عامل التكوين صار عند كثري
من األنبياء عبئا عىل هيوه ،حتى بال خروج منه ذاته (التكوين) ،ولكن بخروج من
السامء ،التي كانت ما تزال تفخر بأعامل اخللق اخلالدة .من هنا جاء الصدى املتأخر
إلشعياء ،وليس فقط أليوب ،عند إيفان كارامازوف يف حواره مع إليوشا يف رواية
اإلخوة كارامازوف ،حيث قال« :ليس ما أرفض قبوله هو الرب ،افهمني جيدا،
وإنام العامل الذي خلقه ،وال أستطيع قبوله( ».انظر طبعة دار «بيرب» 1959م ص.
 .)382لكن هذه الثنائية أو عىل األقل الفصل بني السلطات بقى له رنني مبارش
يف هذه املصادفات الصادمة عند إشعياء الذي يتحدث وفقا هلا – وهو أمر البد
أن نؤكد أنه تقليد معتاد – عن هيوه «بصفته تارة خالق العامل ،وتارة أخرى بصفته
خالق إرسائيل ،والذي «خلص» إرسائيل .إال أن النبي يعني بكلمة خلق إرسائيل
األعامل التارخيية التي أضافها التقليد القديم لسفر اخلروج إىل أعامل رب إرسائيل،
 ...ومنها ختليص الشعب من مرص كنمط ونموذج خلالص مستقبيل»( .فون راد:
الهوت العهد القديم .اجلزء الثاين ص  .)251الفريد من نوعه يف ذلك أنه ما تبقى
بالتايل ،عىل األقل بصورة جوهرية لدى األنبياء ،من خلق الكون أي خلق مرص،
هو أنه صار يف الوقت ذاته خلقا جاء بالبشارة أي باخلروج من مرص .كل ذلك من
خالل الكلمة امللبية املوفية ،وليس من خالل الكلمة اجلامعة الدالة عىل اخللق ذاته،
الكلمة الداعية ألعىل والتي مل تكن دعت لألعىل بعد .ومل تكن هذه الكلمة لتمأل
احليز بمثل هذه الطريقة الشاذة ،وإنام كانت متأل الوقت ،بكوهنا تعني عىل جتاوز كل
خيبة أمل تارخيية ،وتعيد إنتاج كل بداية جديدة لعدن يف «مملكة الرب» املستقبلية،
((( مرقيون السينويب ( 160-85للميالد) هو ابن أحد أساقفة سينوب يف إقليم البنطس بآسيا الصغرى (تركيا
اليوم) ،كان قد تأثر بأطروحات الفكر الديني الغنويص فحرمه والده من الكنيسة فخرج من سينوب وطاف أماكن
عديدة يف آسيا الصغرى حتى وصل إىل روما ومنح كنيستها هدية مادية قيمة ونرش تعاليمه وجتمع حوله كثريون.
(املرتجم).
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بل وال تتوقف عند إعادهتا فحسب .مثل هذا التصور عن الفعل اخلالق الرائع
للمؤسس واملنقذ استخرج اآلن عىل كل حال – اجلانب اخلالق من خالق العامل
ذاته ليضعه يف داخل الكلمة املبرشة لتكوين خيتلف متاما بصفته التكوين الصحيح
يف النهاية .ولكن دائام وكام هو احلال هنا أيضا فإن اخلالق املتمثل يف الكلمة اخلالقة
املنجزة مل يوجد إال يف خلق إرسائيل  ،ذلك اخللق املشيحاين عند النقطة النهائية،
وهي التكوين املستقبيل بصفته اخلالص املخلص .هذا األمر املخلوق بصورة أخرى
واملحيط بنا جعله األنبياء حتى يف احتفاالت املدح النادرة يف أحسن األحوال تشبيها
ملقولة «سيكون نور وصار نور» لكن هذا يبقى بعيدا عن الغائية واألخروية .من
هنا ارتفعت نربة هؤالء حقا يف التكوين املنتظر ال التكوين الذي كان ،حيث يقول:
«من أجل صهيون ال أسكت ،ومن أجل أورشليم ال أهدأ ،حتى خيرج برها كضياء
ِ
جمدك ،وتسمني باسم جديد
وخالصها كمصباح ينقذ .فرتى األمم ّبر ِك ،وكل امللوك
يعينه فم الرب( ».إشعياء  .)2-1/62يف الوقت نفسه يتجاوز هذا الفهم األخروي
جمرد مملكة السالم األريض بام فيها من مقعد هنيء لكل ساكن فيها حتت شجرة
التني بداخلها ،األمر الذي يؤكد الفرضية املضادة للمتعة التي ذكرت يف التكوين
األول وحميطه مرة أخرى .وهذا كام رأينا أمر ينسف كيانه ،حتى وإن مل تبدأ احلمولة
املنذرة باخلراب األخروي بصورة فعلية وواضحة إال مع آخر أنبياء إرسائيل وهو
دانيال .ثم يتزايد ذلك من خالل شواهد هناية الزمان عند باروخ اآلشوري حتى
رؤيا يوحنا ،ويتضمن ذلك كله مالمح إفناء العامل كلية وهو ما ال نراه عند األنبياء
إال إشارة وإن مل يكن منفصال بحال من األحوال .وكأهنا مالمح لنفاد صرب أخروي
كبري هو يف الوقت ذاته حتديدا إقناع بنهاية الزمان يف أفق كوين وغري كوين هائل.
لكن األنبياء سبقوا املبرشين بنهاية الزمان بكل معنى وليس آخرها احلالة النفسية
الطوباوية التي ختتلف عنها بصورة كلية كتب احلكمة اليهودية املتأخرة التي أريد هبا
إحلاق الربق املرعب بمناظر هناية الزمان .إن مشاهد النهاية ما كان هلا ذكر من دون
توبة األرض والسامء املوجهة من قبل األنبياء ومن دون منهج بروميثي ذي خاصية
عربانية.
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 -24حدود الصرب ،أيوب أو اخلروج ليس إىل تصورات هيوه وإنام
منها ،حدة املشيحانية

أيوب يعلن
يفضل الرجل الطيب الذي يتعامل باستقامة أن يثق باآلخرين .ولكن إذا ما
تعرض خليانة شنيعة انفتحت عيناه فجأة واتسعت بشدة .كان أيوب يستشعر هذا
الوضع ،فقد شك يف الرب بل أنكر عدالته (((.الضالل يزدهر والتقوى جتف ،هذا
ما رآه أيوب يف نفسه .لقد صار يف معاناة ال توصف وراح يشكو هيوه ،حيث ذكر
أنه لن يبحث بعد عن سبب شقائه ،لن يبحث بعد يف ضعفه الشخيص وال يف ذنب
ذاته .لقد صار حيلم خارج نفسه وفيام وراء نفسه بحياة أخرى مليئة باحلراك املرئي،
ومل يعد يفهم هذا العامل البائس .وقد صار تساؤل أيوب منذ ذلك الوقت تساؤال
خمفيا :أين كان الرب؟ ربام أدت املعاناة هنا إىل النهوض والتساؤل أكثر من أن تؤدي
إىل نوع من النبل.
مل ينس أيوب التذمر مطلقا ،ومل يتوقف عقله بعد عن الفكر .وقد عرفنا الكتاب
املقدس معرفة وثيقة بتذمر بني إرسائيل ،وهي معرفة ما تفتأ خترتقنا عرب النص
الكهنويت بصور أكرب مرات ومرات .ومن هنا فمن املرجح أن يكون كتابه الذي
احتفظ بمكانته قد نشأ مؤخرا بني  500إىل  400ق .م .غري أن اإلطار املسمى
بكتاب أيوب الشعبي كان أسبق من ذلك بكثري ،حيث تضمن غواية الشيطان
والنهاية السعيدة آخر األمر .لقد أدخل مبدع هذا الكتاب الشعبي تصوراته يف ثناياه
كام أدخل جوته قصته عن فاوست إىل مرسح العرائس .أما الكتاب الشعبي نفسه
الذي مل يتبق منه إال الفصالن األوليان والفصل األخري فالبد أن يكون كتابا قديام
جدا ،ألن الكلدانيني كانوا ما يزالون بالنسبة أليوب كام يبني سفره ( )17/1بدوا
مغريين (األمر الذي كان هذا الشعب البارع يف قراءة النجوم قد جتاوزه يقينا منذ
((( حاش هلل أن جيعل من األنبياء من يشكون فيه وحاش ألنبيائه أن يشكوا يف رهبم ،بل أنتم قوم تتخرصون
وأخذكم خترصكم إىل القول فيام ال تعلمون ،وتظنون أنكم تقولون شيئا وكالمكم غثاء لكن ال تدركون( .املرتجم)
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زمن طويل) .بل إن حزقيال يذكر اسم أيوب قبل مائتي عام من التأليف املرجح
لقصة أيوب ذاهتا ،وهو يذكره بصفته شخصا معروفا من الزمن القديم فيذكره مع
نوح ودانيال الذي يعترب هو اآلخر نبيا قديام (انظر حزقيال  ، 14 /14و .)20
الغريب أن أيوب األديب ذاته هو الذي استوعبه األحبار من قبل .فالبعض قال إنه
عاش يف عهد إبراهيم ،وقال آخرون إهنم يعلمون أنه كان أحد عبيد فرعون الذين
يتقون اهلل ،والذين ذكرهم سفر اخلروج  .20/9كل ذلك بنية ظاهرة يف جعل هذا
الرجل غري املريح من غري اليهود ،حتى وإن ُصنع منه شخص تقي .وعىل الرغم
من ذلك يذكر التلمود البابيل بصورة غريبة أن موسى هو مؤلف كتاب أيوب ،غري
أن من قاربوا احلقيقة يف ذلك مها فقط ر .يوحانان ور .إليعازر ،عندما أعلنا أن
أيوب هو أحد اليهود الذين عادوا من األرس البابيل ،ومن ثم فهام يؤرخان الكتاب
بام بعد قورش – وهو ما يبني بصورة ملفتة لونا مبكرا من «نقد الكتاب املقدس».
وهبذه املناسبة فإن اليهودية الرشيعية ما فتئت تنظر إىل هذا الكتاب عىل أنه خطر،
برغم ما زعم عنه من أنه مؤلف موسوي ،بل كانت دائام تراه ككتاب يفضل للمرء
االبتعاد عنه .إنه ينتمي بال شك إىل نوع متأخر من التنوير اليهودي ،تنوير ليس من
السهل التعامل معه ،يشمل اإلنسان بكليته ،وليس فقط عقله املتشكك املتشائم.
والبد أن مؤلف سفر أيوب عدل يف أسلوبه كثريا ،فلغته هي األثرى يف العهد
القديم ،وترد فيها كلامت غري معتادة ذات جذور أكادية وعربية كام أن هبا مدى
واسعا لرؤية الطبيعة .وثمة جديد يف الشكل يتمثل يف احلوار يف سفر أيوب ،برغم
أنه مأخوذ مبارشة من احلياة اليهودية والنقاش الديني فيها .وال يضيع هذا احلوار
يف متاهات الشبهات ،بل يبقى حوارا مشرتكا فاحصا ،كام عند أفالطون .ويتألف
هذا احلوار بصورة أكرب من اهلجوم مقابل الدفاع ،ومن متعارضات تزداد بالتدريج
حدة .ويأيت الدفاع من جانب هيوه ألن عدالته صارت هنا موضع هجوم اختذ أشد
صورة« .ملاذا حتيا األرشار ويشيخون ،نعم ويتجربون قوة؟» (أيوب  .)7/21وملاذا
جيوع الفقراء؟ إهنم ال جيوعون ألهنم ملحدون ،ولكن ألن األغنياء ينكلون هبم
ويقهروهنم« .عراة يذهبون بال لبس ،وجائعني حيملون حزما .يعرصون الزيت
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داخل أسوارهم .يدوسون املعارص ويعطشون .من الوجع أناس يئنون ،ونفس
اجلرحى تستغيث ،واهلل ال ينتبه إىل الظلم .((()12-10 /24( ».لقد كانت املوعظة
املعادية للرأساملية موجودة أيضا قبل أيوب لدى األنبياء ،ولكن مل تكن تتضمن
الشكوى من عدم قمع الرب للظلم :ومن هنا بدأت الرضورة احلتمية للتناقض
بني خريية الرب ورش العامل الذي خلقه .يشرتك هذا مع كتاب املرسح املأساوي
يف اليونان القديمة ،إال أن ما يميز كتاب أيوب هنا هو قبل كل يشء بداية التعديل
اهلائل يف معنى القيم ،واكتشاف القدرة الطوباوية داخل املجال الديني .فاإلنسان
يمكن أن يصبح أفضل وأن يترصف بصورة أفضل من ربه (((.وهبذا مل خيرج أيوب
فقط من النسق العبادي ،وإنام من الطائفة كلية ،وحدث اعتداء هائل.
مل يعرتض عىل أيوب يف البداية إال أصحاب اخلليط املتوارث الذي رأى أنه مهدد
من الرؤية اجلديدة .فجاء ثالثة من االصدقاء وقدموا األفكار النمطية املتفق عليها
واملفروضة من قبل ،ولكنها ال تتسم بيشء من احلقيقة ،ووضعوا التقاليد القديمة
يف وجه أيوب ،لكنهم مل يتمكنوا من إسكاته .فلم يتمكن أليفاز((( صاحب اجلاذبية
الرقيقة ،بكثرة مواعظه التقليدية اخلالية من اإلبداع وال بيلدد املثري للملل وال صوفر
الغليظ أن يدحضوا حجة أيوب .ويف البداية أقبل هؤالء األصدقاء الثالثة باحلديث
عىل أيوب ثم انتظروا أن يرجع بنفسه عام يقول ،ولكن يف النهاية ،حني أرص أيوب
عىل النيل من هيوه ،صاروا معادين له واهتموه باملعصية .لقد وصفوه بأنه متململ من
الرب يمخر بأنفه منه غضبا ويطلق فمه كلامت الثورة عليه ،وبدا ذلك حتديدا هناية
((( مرة أخرى نجد خالفا كبرية بني الرتمجة األملانية والرتمجة العربية للكتاب املقدس ،وقد أضفنا هنا العبارة العارشة
رغم أن اقتباس بلوخ بدأ من العبارة احلادية عرشة إمتاما للمعنى حسب تذوقنا .فاملعنى األملاين يقول هنا بداية من
العبارة احلادية عرشة« :لقد أجربوهم عىل عرص الزيت داخل طواحينهم ويدوسون معارصهم ثم يرتكوهنم عطاشا.
وهم جيعلون الناس يف املدينة يزفرون وترصخ أرواح اجلرحى ،ثم ال يسقطهم الرب»( .املرتجم).
((( «ومن يضلل اهلل فام له من هاد» ،ضلوا وأضلوا غريهم وما يزالون ،وهذه اللغة ومصادرها املنحطة هي نتيجة
التحريف اهلائل الذي نبه إليه القرآن الكريم« .فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدهيم ثم يقولون هذا من عند اهلل
ليشرتوا به ثمنا قليال» .نربأ إىل اهلل من كل ضالل( .املرتجم».
((( أليفاز التيامين وبيلدد الشوحي وصوفر النعاميت ثالثة أصدقاء أليوب حاولوا الترسية عنه خالل حمنته( .املرتجم).
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الصرب ،وبدا حتديدا انتقادا للرب صاحب احلق كام كان يعرفه الناس من قبل .فراح
أيوب يشري إىل شقائه والقروح التي هامجته وإىل وحشته بني الناس قائال« :فاعلموا
أن اهلل قد عوجني ولف عىل أحبولته .ها إين أرصخ ظلام فال استجاب .أدعو وليس
حكم .)79-6/19( (((».األسوأ من ذلك أن أيوب مل يعتقد حلظة يف العدالة،
فيهوه بالنسبة له يمثل قاتل اإلنسان غيلة« :ملاذا تطاردونني كام اهلل وال تشبعون من
حلمي”((( إن هذا الطاغية يف سطوته ،وربام بسببها ،ال يشعر بأية مسؤولية« :إذا أراد
املرء قدرة فهو القدير ،وإذا أراد عدال فمن حياسبه؟”((( فال ترسي هنا اتفاقية العدالة
املشرتكة« :ألنه ليس إنسانا ألقي عليه باملسؤولية ،أو نمثل معا أمام حمكمة .كام أنه
(((
ليس هناك حكم بيني وبينه يمكنه أن يضع يده فوق كلينا» ( 32/9وما بعدها)
هكذا يبدو هذا التعارض مثمرا بني رب األنبياء صاحب البشارة األخالقية وبني
صدفة غضة للواقع الذي يراه الناس ،أو صدفة من صنع – الشيطان .لقد صار
كنعان ذاته هو مرص ،فلم تتبدل غري األسامء ،لكن إرسائيل ما يزال يكابد شقاءه
القديم .وصار الشك حميطا بمتالزمات الذنب – والكفارة ،والعدل – واخلالص،
لدرجة أنه حتى خارج كتاب أيوب مل يعد هناك ألزمان طويلة نوع من املواساة
بعد ،كام نرى يف املزمور الثامن والثامنني ،وهو من بني أكثر النصوص املقنطة التي
وردت مطلقا يف شهادة دينية .فهذا النص األديب ال يذكر مطلقا أن الذنب يمكن أن
((( هكذا يزعمون ،أما القرآن فيظهر أيوب كعبد صابر خمبت «وأيوب إذ نادى ربه أين مسني الرض وأنت أرحم
الرامحني .فاستجبنا له فكشفنا ما به من رض وآتيناه أهله ومثلهم معهم رمحة من عندنا وذكرى للعابدين( ».األنبياء:
 ،)44-43فانظر إىل إخبات الطالب واستجابة املجيب سبحانه وتعاىل( .املرتجم).
((( ذكر بلوخ أن العبار املذكورة هي  22من اإلصحاح التاسع يف سفر أيوب فنقلت معناها من الرتمجة املذكورة ،
ولكن مضمون العبارة باألملانية يقول« :إنه يقتل كال الرجلني :الرب والفاجر» ولكنني مل أهتد أين موضعها يف السفر
كله ،ولعل القارئ املدقق هيتدي إليها ،ولعله وهم من بلوخ ،واملعنيان يشرتكان يف أهنام اهتام للرب بالظلم عىل كل
حال وحاش هلل أن يكون ظاملا( .املرتجم)
((( ذكر بلوخ أن هذا القول ورد يف العبارة التاسعة عرشة من اإلصحاح التاسع بسفر أيوب ،ومل أجدها هناك .وإنام
وردت هكذا« :كرهني كل رجايل ،والذين أحببتهم انقلبوا عيل» وهناك فارق واضح( .املرتجم)
((( زعم بلوخ أهنا العبارة  32وما بعدها يف اإلصحاح التاسع من سفر أيوب ،وال يوجد أصال يف الرتمجة العربية
هلذا اإلصحاح إال  29عبارة( .املرتجم)
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يكون عنرص شقاء ،وهو يصب – بديال عن البشارات – يف قضية أيوب األصلية:
«هل يحُ دّ ث يف القرب برمحتك ،أو بحقك يف اهلالك؟ هل تعرف يف الظلمة عجائبك،
وبرك يف أرض النسيان؟ أما أنا فإليك يارب رصخت ،ويف الغداة صاليت تتقدمك».
(املزمور  88عبارة  .)13-12أما فيام خيتص بالذنب ،ويرد بصورة مناسبة عىل
اعتبار املصيبة عقوبة أو عصا تأديب كام يقول الفكر التقليدي املوروث ،فإن أيوب
يقابل هذا املرياث بالسؤال الناسف« :أأخطأت؟ ماذا أفعل لك يا رقيب الناس؟ ملاذا
جعلتني عاثورا لنفسك حتى أكون عىل نفيس محال؟ وملاذا ال تغفر ذنبي وال تزيل
إثمي؟» (أيوب  20 /7وما بعدها) .لكن أصدقاء أيوب الثالثة ،املحامني عن هيوه،
مل يتمكنوا من الرد عىل ذلك إال بعقيدة القصاص اجلامدة عن الذنب-والكفارة،
يف أشد أشكاهلا حتجرا .لقد ترسبل هيوه إهلهم يف هذا الثوب املهلهل ،ويؤكد الفتى
إليهو لدى ظهوره يف النهاية عىل أن هيوه هو الرفض وهو العدو وأنه يظهر نفسه
كأنه رائد ألهل القمع الذين سيظهرون الحقا( .أيوب  .((()21/37أما ما راح
يقوله األصدقاء فلم يزد عىل تكرار عقيدة القصاص من أعىل إىل أسفل ،من دون أي
من الرشوط التي تضمنتها هذه العقيدة لدى األنبياء .إن تأثري العامل الذايت بصفته
معربا عن األخالقيات عىل مسار القدر ،واملعنى الكيل العميق لالختيار والقرار
واملشاركة ذات اهلوى اخلاص يف حكم العامل ،كام عهد هبا عاموس وإشعياء وحتى
مالخي إىل البرش مل يبق عنرص منها لدى املنافحني األربعة عن العقيدة هبذا الضيق يف
األفق .غري أن الوعي األخالقي أليوب كفى متاما للوقوف ضد هيوه ،ذلك القايض
غري العادل ،وضد معاونيه من القضاة الذين يمثلهم هؤالء األصدقاء .وحتى لو مل
يكن كافيا فإن الرب الذي يستحق أن يوصف هبذا الوصف ال ينبغي عليه أن يعاقب
بل ينبغي عليه أن خيلص ،عىل األقل ينبغي عليه أن يوجه الغيب دون تعمد مسبق
منه .إن املنطق يف كتاب أيوب يبقى دائام هو أن إنسانا جتاوز ربه وأضاء له الطريق،
برغم ما زعم عن تسليمه له يف النهاية .إن الصيغة األوىل للخروج ما تزال تعمل هنا
((( مل أجد هذا املعنى يف هذا املوضع ولعله يف موضع آخر( .املرتجم).
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عىل أشد ما يكون عنفا يف التحول .فبعد خروج إرسائيل من مرص وخروج هيوه من
إرسائيل ،صار هناك اآلن خروج أليوب من هيوه ،ولكن :إىل أين؟
يريد املعذب يقينا أن هيرب ممن يعذبه .فهو هياجم ألنه يريد أن يبقى يف هدوء،
وهو خيشى دون أن حيرتم« :ألق عىل الرب أعاملك ،فتثبت أفكارك» (سفر أمثال
سليامن  ،)3/16ومثل هذه األقوال مل تعد تصدق .فأيوب طالب عدوه الرهيب
باحلساب« :من يل بمن يسمعني؟ هو ذا إمضائي (فوق شكواي – إضافة من
بلوخ) .ليجبني القدير .ومن يل بشكوى كتبها خصمي»( .أيوب .)35/31
وأجاب هيوه من العاصفة ،وكانت إجابته عجيبة ،فقد رد عىل األسئلة بأسئلة
أخرى ،أجاب عىل سبعني سؤاال .وخلط األسئلة بأوصاف وحشية مثل السؤال
عن الطاووس ،والسؤال عن احلصان والصقر والعاصفة والنجوم السبعة والطفل
املتوحش يف املحيط ،وسحب بيهيموث وليفياثان .لقد وضع أيوب يف نقده للعامل
القائم استشعاره بعامل أفضل؛ لكن هيوه راح جييب عن ذلك بلغز وراء آخر عن
اجلانب املبارش للطبيعة يف الوجود القائم ،وكلها من منظور مل يقصده أيوب بأسئلته
برغم ما أصابه من جذام ،ومل يمسها مطلقا من خالل شكواه .وكان أول سؤال
ليهوه« :من هذا الذي يظلم القضاء بكالم بال معرفة؟» (أيوب  )2/38وهو سؤال
أسست
جيفل من طرحه رئيس مدرسة .ثم طرح السؤال الثاين« :أين كنت حني
ُ
أنا األرض» (أيوب  )4/38وهو سؤال ملكي متعال مثري بل هو ببساطة سؤال
مذل ويأيت بعده مزمور يتغنى فيه هيوه بذاته« :عندما ترنمت كواكب الصبح معا،
وهتف مجيع بني اهلل» .)7/38( .لقد أطلق عىل أسئلة هيوه أهنا أسئلة ساخرة ،إال
أن سخرية أيوب كانت تسبقها عىل كل حال ،حني نادى قائال« :ما هو اإلنسان حتى
تعتربه ،وحتى تشع عليه قلبك؟» ( .)17/7وبرغم أن أيوب ينقل هنا نصا مقتبسا
من املزامري ( ((()5-4/8معربا عن ذروة االمتنان من املخلوق جتاه خالقه ،لكن
((( جاء هناك« :فمن هو اإلنسان حتى تذكره؟ وابن آدم حتى تفتقده؟ وتنقصه قليال عن املالئكة ،وبمجد وهباء
تكلله»( .املزامري  )5-4 /8واحلقيقة أن بلوخ دكر هنا فقط العبارة اخلامسة لكنني وجدهتا ناقصة املعنى عن االقتباس
املذكور فأمتمتها بام قبلها يف هذه احلاشية ،حتى يدرك القارئ أين التالقي( .املرتجم)
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أيوب يذكرها هنا استهزاء ،بصفته شاكا يرزح حتت األمل ،إال أن نوعا من السخرية
الثمينة ينشأ هنا حيث يصور أنه يضع نفسه حتت ترصف رب يواجه دودة .كذلك
يبدو هنا تواز بالغي ملحوظ بني تعديد أيوب ألعامله يف الفصل احلادي والثالثني
وتعديد هيوه ألعامله يف الفصل الثامن والثالثني ،مع العلم بأن سجل أيوب مل يكن
فقط يضع يف املقدمة اجلانب األخالقي بينام يضع هيوه فيها العلم الطبيعي .كام أن
أسئلة هيوه هنا ،بصفتها متعلقة بعلوم الطبيعة ،ال حتمل خاصية اخللود يف ذاهتا كام
حتملها الكتب األخرى احلاملة لكلمة الرب .ربام لو جاءت أسئلة هيوه هذه بعد
عدة قرون من أيوب ،ولنقل مثال يف زمن بلينيوس وبلوتارخ ،ملا كان جزء كبري
من املعجزات الطبيعية التي ساقها هيوه مبهرا هبذه الدرجة التي بدا هبا زمن أيوب.
إن باحثا كبريا يف الطبيعة مثل ألكسندر فون هومبولت راح يشيد بام جاء يف هذا
السفر السابع والثالثني معربا عن املقدمة اإللوهية ليهوه قائال« :إن وصف عمليات
األرصاد التي جتري داخل غطاء السحاب وتشكل الضباب وتفككه عرب اجتاهات
الرياح املختلفة ،ولعبة األلوان التي جتري فيها وتشكل الربد والرعد الدوار وصفت
هنا بصورة فريدة البيان ،كام أهنا طرحت العديد من األسئلة التي مل تستطع إال
فيزياؤنا املعارصة وضعها يف تعابري علمية ،ولكنها مل حتلها علميا» (انظر ألكسندر
هومبولت :كوسموس ،كوتا :اجلزء الثالث ص .)35 .مل تكن هذه عىل كل حال
انشغاالت أيوب ،ثم إن الرتابط العادل غائب هنا بني الطرفني .فيهوه جييب عىل
األسئلة األخالقية بأسئلة فيزيائية ،أي برضبة من الكون اهلائل احلكيم الغامض يف
وجه عقل عبد حمدود .وال ريب أن الصور الطبيعية املتقاربة هنا هلا عظمة هائلة،
لكن من الغريب هنا أيضا تلك املسحة التي ال تنكر مما يمكن أن يسمى وحدة
الوجود الغيبية (ربام سبقت إشارة إليها يف املزمورين رقم  65و  74أو ربام كانت يف
نفس الوقت) .إن الطبيعة مل تعد أرضا أو جمرد مرسح للفعل البرشي ،كام يبدو يف
اإلصحاح األول من سفر التكوين ،وإنام هي رداء ،أو عىل األقل هي شفرة للعظمة
اإلهلية – فأعامل هيوه مل تعد ذات ثقل برشي فحسب .وهنا انقطع الالهوت البرشي
ليصبح الهوتا ذا مرسح وقبة ساموية .وهكذا فإن النجوم عىل عكس ما يقول سفر
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التكوين ( )14 ، 10/1كانت قبل خلق األرض (أيوب )7/38؛ وهنا تفتقد
يف كلامت الرب أية داللة عىل الالهوت البرشي ،فكل بشارة باخلالص البرشي
يأيت بعد اهنيار الطبيعة (كام جاء يف رؤيا األنبياء ملشاهد القيامة) .لقد اختار هيوه
للتدليل عىل جالله أمثلة دموية فظة بشعة ال معنى هلا ،واختارها من عامل احليوان
ذاته؛ وليس هنا أيضا أهداف عقلية .كقوله مثال إن النعامة «ال هتتم بأن تعمل بال
طائل ألن الرب خلقها غبية» (13/39وما بعدها)(((« ،فراخه [النرس] حتسو الدم،
وحيثام تكن القتىل فهناك هو» ( ،)30/39ثم إن بيهيموث (فرس النهر) «يظن
نفسه قادرا عىل اجرتاع ماء األردن يف فمه» ( ،((()18/40ثم يتحدث عن كائن
آخر ليس هو اإلنسان ،وإنام ليفياثان ،وهو نوع من دودة البحر ،حيث يقول« :ليس
له يف األرض نظري .صنع لعدم اخلوف» ( .((()24/41ويرجح أن تكون أناشيد
بيهيموث وليفياثان أدخال من بعد إىل كتاب أيوب؛ إال أهنام يعكسان روح هذه
الوحشية غري اإلنسانية بصورة صحيحة متاما ،وبصورة تصويرية فائقة .وبقدرة
عىل الرش كاملة حيطم هيوه حديث األنبياء عن بشارته األخالقية العقالنية بفيضان
اللبن والعسل ،خاصة يف اإلعالن الشائه الظافر املتناقض« :ليمطر عىل أرض حيث
ال إنسان ،عىل قفر ال أحد فيه» ( .)26 /38كل ذلك هو نوع غريب من التجيل
يف الكتاب املقدس حيث يسفر إله آخر عن نفسه ليس بينه وبني هيوه الذي يفجر
الرباكني يشء مشرتك .إنه يذكرنا بإيزيس التي صورت كأهنا غول مفرتس أو ببعل
الذي يسكن الربية مطلقا .بل إنه يذكرنا وبصورة مذهلة ومع التغيريات الالزمة عرب
مئات القرون بيشء ما يف – إله سبينوزا .كأننا نجد صدى للغة هيوه ذات األهداف
الغريبة بل واملعاين الغريبة يف تأكيد سبينوزا حني يقول :الرب يقود الطبيعة وفق
((( مل أجد هذا املعنى يف هذا املوضع من الرتمجة العربية ،وإن كان النص األملاين حتدث عن الطاووس بدال من
النعامة ،والذي جاء يف النص العريب (أيوب « :)14- 13 /39جناح النعامة يرفرف .أفهو منكب رؤوف ،أم ريش؟
ألهنا ترتك بيضها وحتميه يف الرتاب»( .املرتجم)
((( مل أجد هذا املعنى هنا أيضا يف الرقم من السفر والعبارة وإنام وجدت« :عظامه أنابيب نحاس ،جرمها حديد
ممطول» (أيوب ( )18/40املرتجم).
((( يف النسخة العربية  33/41من سفر أيوب .وليس كام ذكر(.املرتجم).
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قوانينه الكونية ،وليس وفق األهداف اخلاصة واملقاصد اخلاصة باإلنسان .إن هيوه
الذي يناجيه أيوب ينقصه بالتأكيد العقل واستقاللية العقل التي يعنيها هنا سبينوزا
بصورة كاملة ،إال أن التالقي املعادي للغائية((( بينهام مدهش .ومن ثم فال يستبعد
أن يكون أحد املصادر األوىل لدين سبينوزا نابعا من الفصول األخرية يف سفر أيوب،
حيث رب سبينوزا  ،حامي الرعاة والصيادين ،البعيد متاما عن التسلط.
ولكن ملاذا يبدو أيوب اآلن وقد قام عليه الدليل باجلرم ،أو ملاذا يبدو اآلن مقتنعا،
بل ملاذا يقول« :وضعت يدي عىل فمي» ()4/40؟ لقد أراد رودولف أوتو يف كتابه
«املقدس» أن يرى حال هلذا األمر يف اآلخرة التي يفرق فيها بني اخلري والرش ،حني
يفتتح هيوه هذا حسابه األخروي .إن هيوه يعطي صورا منتقاة ملا يثري االنرشاح
لدرجة تصيب بالضجر ،كام أنه يذكرنا أيضا بالنشيد احلادي عرش من امللحمة اهلندية
الشعبية القديمة ماهاهبارتا وهو نشيد يسمى هباجافادجيتا حيث يبني اإلله كريشنا
للبطل آرجونا دوامة مدهشة من املوت وامليالد .غري أن أيوب ما كان ليقنع بمثل
ذلك كله ،فضال عن أن يقتنع ،بل كان سيصاب مرة أخرى برضبة روحية من خالل
هذا التجاوز للحدود الذي ال يسمح به ،جتاوز إىل سيطرة ما قبل األنبياء وما قبل
كنعان .من ثم :فإن الكاتب الذي ألف سفر أيوب ربام استقبل هذ السيطرة الصادقة
واملعلنة ليهوه (خاصة يف أدوات الكون العظيمة) بطريقة هبا مواساة أكثر مما هبا من
الشعور بالظلم القائم حتت قناع الرب العادل .غري أن كاتب سفر أيوب مل يكن عىل
األقل رائد لرودولف أوتو أو ألصدقاء ليلة الدم يف عرصنا هذا املختبئني حتت قناع
الزهد .فقد صاغ أوتو بطله املتشكك متمردا ،بل كام صار واضحا ،ظهر هذا البطل
((( الغائية مذهب فلسفي يقول بأن األشياء وخاصة الطبيعة وما جيري فيها من أحداث موجهة نحو غاية حمددة
سلفا ،وبأن كل يشء من مكوناهتا مقصود به حتقيق غاية معينة .ونشأ هذا التصور لدى اإلغريق القدماء وأسموه
«تيليولوجي» واعتربوه تأصيال للغاية من الكون ،سواء يف صورته الكاملة الشاملة ،أو يف مكوناته وأجزائه  ،فكل
له غاية حمددة ،خاصة األحداث التي تقع يف الطبيعة أو ترصفات اإلنسان يف هذا العامل ،أو مسارات التاريخ البرشي،
فكل ذلك مرتبط بغاية حمددة مقررة من قبل ،ويرجع هذا االعتقاد إىل الفيلسوف اليوناين أرسطو ،وله ظواهر
ومسميات جديدة يف الفلسفة املعارصة خاصة داخال مذهب «احليوية» أو املذهب احليوي يف فلسفة الطبيعة الذي
يقول بأن احلياة مستمدة من مبدأ حيوي أصيل وال تعتمد كلية عىل ما جيري فيها من عمليات كيميائية وفيزيائية.
(املرتجم نقال عن بروكهاوس وغريه).
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وكأنه بروميثيوس خارج من الكتاب املقدس ،ال يتفق معه ما جاء يف سفر أيوب:
«وضعت يدي عىل فمي» ( .)4/40إن املشهد التوافقي يف اخلتام ال يتناسب إال مع
هناية الكتاب الشعبي املتوارث عن شفاء أيوب وتصاحله مع الرب؛ فاملشهد هنا يدل
عىل حتول املوضوع .سواء كان ذلك إضافة من الكاتب حتى يتسنى له التعبري عن
هرطقته بصورة ال متثل خطرا عليه ،األمر الذي نجح فيه بالفعل .أو سواء أضيف
مشهد عواصف الطبيعة فيام بعد تزويرا ،وهو أمر ال يبدو راجحا بالنظر إىل الوحدة
اللغوية بينه وبني املقاطع السابقة وما يتضمنه من قوة شاعرية .وسواء كان هناك
أخريا فكرتان تعتمالن داخل مؤلف سفر أيوب يف الوقت ذاته :إحدامها إنسانية
متمردة ،واألخرى خمتلفة عنها خارجة عن النطاق البرشي ومتعلقة بالرؤية الكونية
(وهذا انشقاق للفكرة املركزية قل أن يوجد له نظري بني الكتاب الكبار) .وهكذا
فلم يبق إزاء هذه احلالة الصعبة من يشء يقال إال تفسري مشهد الصواعق باملعنى
الذي ذكر أوال أي بصفته تغطية عىل اهلرطقة التي كان إعالهنا أهم يشء أراده
الكاتب .إنه حديث عن عظمة الرب من خالل الطبيعة (وقد أعطى أدب املزامري
من قبل نموذجا هائال له) ،وهو مدح هلذه العظمة يرتبط بالقصص القديم للكتاب
الشعبي ويمثل غطاء له؛ لكنه كان غطاء موشى بالنجوم .واملهم هنا بل ما حيسم
األمر هنا ،هو ما جيري جتاهله غالبا ،وهو أن املؤلف وضع من قبل ذلك بفرتة طويلة
حال آخر للمسألة ،حال أخرج من أعامق التمرد بصورة عبقرية .هذا احلل مل يضع
هباؤه إال عرب النص الذي أفسد يف هذا املوضع ،وفوق ذلك عرب املواءمة الكنسية
املسيحية التي أضافتها ترمجة لوثر إليه ،وأدت إىل أن يفقد النص ملحه الذي جييل
معانيه :ففي الرتمجة الالتينية للكتاب املقدس «الفوجلاتا» يقول أيوب مثل ما نقل
عنه لوثر أيضا« :أما أنا فقد علمت أن وليي حي ،واآلخر عىل األرض يقوم ،وبعد
أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى اهلل .الذي أراه أنا لنفيس ،وعيناي تنظران
وليس آخر( »...أيوب .)27-25 /19/لقد حاولت ثلة من علامء الالهوت
الربوتستانت وكذلك من اللغويني املختصني يف العهد القديم سد الرتق يف النص
القديم الفاسد؛ وهذا ما نراه يف جهود دوم الذي كتب «تعليقا عىل أيوب» عام
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1897م وجاء بعده أيضا برتوليت واقتفى أثره .ولكن كلمة «جوئيل» العربية
الواردة يف النص األصيل  -وليس فيها ما يعاب  -ال يمكن أن ترتجم بأهنا املخلص
أي ال يمكن أن ترتجم هبذا املعنى املفهوم يف املسيحية والذي اكتسبه اللفظ فيها
بمعنى معني منذ ذلك الوقت .كام أن هيوه ال يعني املخلص وفقا للتفسري اليهودي
األرثوذكيس هلذا املوضع من الكتاب ،ألن معنى كلمة جوئيل هو القريب األقرب
والوريث الذي يقع عىل عاتقه االنتقام للمقتول بصفته (جوئيل هاد-دام) أي ويل
الدم (سفر العدد  .)19/35وهذا النص الذي بني أيدينا ذاته ،بفساده وعدم
جتانسه ،يقول باللفظ« :وأنا أعلم أن منتقمي يعيش وسوف يأيت آخرا عىل الرتاب
يقف .وبعد أن يتمزق هذا جلدي فمن حلمي سوف أرى الرب .وعندما أراه
سأحتفظ بالرؤية لنفيس وعيني تراه وليس آخر» (انظر بريتوليت :الهوت الكتاب
املقدس يف العهد القديم .اجلزء الثاين .صدر عام  1911ص .)113 .حاول
بريتوليت يف هذا الكتاب أن ينظم فوىض هذا النص باستخدام طريقة الرتق،
وجاءت حماولته هكذا« :لكنني أعلم أن املنتقم يل عىل قيد احلياة ،وسوف يرتفع يف
النهاية فوق الرتاب ،وشاهد براءيت سيكون إىل جواري وخملصني من الذنب سأراه
لنفيس بعيني رأيس سأراه وليس آخر» .ويف العرباية املتأخرة أي يف كتاب أيوب
حتمل كلمة جوئيل (برشط أال يفضل يف هذه العربانية عند مثل هذه املواطن
استخدام معان أولية قديمة) إمجاال أيضا معنى املحامي ،وبدهي أن مثل هذا املعنى
الضعيف ال يتناسب مطلقا مع مرارة أيوب هنا وال مع حربه عىل هيوه .وال يتناسب
أيضا مع اجلريمة التي شعر أنه اقرتفها يف حق نفسه ،والتي أنكرها قبل بشدة« :يا
أرض ال تعظمي دمي ،وال يكن مكان لرصاخي .أيضا اآلن هو ذا يف الساموات
شهيدي وشاهدي يف األعايل» (أيوب 18/16وما بعدها) .وهكذا يتجه كل معنى
نحو املنتقم ،املنتقم أليوب الذي يشعر بأنه رضب حتى املوت وتفجر دمه إىل عنان
السامء ذلك الذي مل يسمه ومل يعرفه أحد ،الذي يتعقب القتل الذي القاه بريء
بعدالة احلق ،وراح يمحو أثره .وبدهي أن وضع «الثائر للدم» موضع «املخلص» ال
يمنح املسيح معنى «النبوءة» ،ولكن أيضا تسمية اجلدي بأنه البستاين أو وصف
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العدو بأنه حمامي القتيل ليس مقصودا هنا .إن الصديق الذي يبحث أيوب عنه،
والقريب الذي يمكن أن يثأر له ال يمكن أن يكون هو هيوه ،الذي يستدعي أيوب
املنتقم ليحمل عليه .والذي هيامجه بعد ذلك مبارشة مرة أخرى ،ويواجهه يف
اإلصحاح احلادي والثالثني بقانون العدالة .بل إن صوت أصدقاء أيوب الثالثة أو
عىل األقل وجهة نظر هؤالء املتوارثة مل جتد هلا صدى حتى يف التفسري املتوارث
للعبارات  25إىل  27من اإلصحاح التاسع عرش عىل اإلطالق .وفوق ذلك مل يوجد
هذا الصدى أيضا عندما صار «املنتقم» عىل األقل غري قابل للخفاء لغويا؛ لقد
صارت الرغبة يف تنسيق املعنى ليتساوق ثيوقراطيا هي التي تنترص دائام وأبدا عىل
ذلك الكتاب اآلخر املقدس ،حتى وإن برز من النص الفاسد بصورة ال تعرف
الفساد .لقد استمر التخليط عن أيوب وعن وضوح كلامته ،للتدليل عىل رضورة
االمتثال ألوامر اهلل بعد الفظائع التي جرت يف آوشفيتس .وقد صار لألصدقاء
الثالثة أتباع عىل مدار آالف السنني جيددون املعاين عن أيوب من الصغري إىل الكبري،
حتى يقول أحدهم(((« :إن نداءه الذي يناشد فيه الرب(!) بصفته منتقام للدم،
يستعيد هنا تصورا يف غاية القدم (!) يقول :الرب هو مالك احلياة؛ وحيثام هتددت
حياة عرب عمل عنيف فإن إرادة الرب املبارشة تتدخل يف األمر؛ وهذا ما كان يعلمه
(!) أيوب ومن ثم ناشد ربه بفرح – أن يعمل ضد ربه» (وهو ما يعني أنه ليس ذات
الرب تأكيدا) .ثم يقول أيضا« :إن التوتر الرهيب الذي أصابه خالل قتاله أدى إىل
أن تصبح صورة الرب هتديدا بتمزيقه ،وقد كان يف اإلصحاح الرابع عرش متهيد ملثل
ذلك ،إال أن أيوب حاول هناك أن جيعل التمزيق يف صورة تتابع زمني :ففي البداية
هييمن رب الغضب» (حتى عىل الرب العادل؟)« ،ثم يأيت الرب املحب ملخلوقه .إال
أن اهلوة بني الرب احلامي كام يف الصورة املتوارثة عنه ،والرب املدمر من خالل جتربة
أيوب ذاته ،جعلت األمرين متجاورين .فإن كان أيوب وعى فجأة وبسعادة وجود
((( يقصد هنا فون راد كام سيذكر بلوخ الحقا ،ويعلق بلوخ هنا أحيانا عىل عبارات راد بعالمات تعجب استهجانا
لكالمه  ،وأحيانا بجمل حوارية بني أقواس دائرية ليفصل كالمه عن كالم فون راد ويباغته بالرد الذي يكشف زيفه
يف زعم بلوخ كام نرى من بنية الصياغة( .املرتجم).
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الرب املحب فلعله (!) مل يقدر عىل حمو حقيقة الرب العدو .لقد ناشده بفرح (!) من
هذا اجلانب ومن ذاك ،وهو يعرف أن الرب الكفيل املخلص هو ضد الرب العدو»
(برغم أن كليهام ينبغي أن يكونا فقط متجاورين يف اخلالد-املتامثل) «وأنه سينفذ
أمره بالنرص .وكل قارئ سوف يستشعر أن كال املوضعني يف اإلصحاح 16
العبارات  19وما بعدها؛ واإلصحاح  19العبارات  23وما بعدها» (املوضع األخر
هو الذي يرد فيه الكالم عن املنتقم للدم) «يمثالن ذروة األحداث يف رصاع أيوب؛
وليس هناك موضع آخر أحاطه فيه مثل هذا اليقني ومثل هذا العزاء مثلام حدث
أليوب يف هذا املوضع»( .أنظر فون راد :الهوت العهد القديم .اجلزء األول ص.
 .)413غري أن من الواجب أن يقر هذا اليقني لدى القارئ أو لدى األصدقاء الثالثة
أليوب باألمر وفقا للنص« :لكن ال يصح للمرء أن يعتربها حال ،كام أن احلوار ال
ينتهي هنا ...؛ وهو داللة واضحة عىل أن األمر (!) مل ينته بعد بمثل هذه االنفراجات
املواسية داخل النص» (مزيد من التفسري املقلوب) .أليس املنتقم للدم الذي ناداه
أيوب هو من ال يوصف فحسب باملتسلط بالغضب ،الذي يسفك الدماء بذاته،
وإنام عىل األقل أيضا الذي بدا يف النهاية وكأنه مل يثقله الغضب قط بل كان موسوما
باخلالص الذي هيب ألمل اإلنسان ويبدو يف هناية كتاب أيوب وقد وجه نظرة النجاة
كلية وبصورة منفصلة إىل غوائل الكون .لقد رفض أيوب من قبل مثل هذا الرب:
«ذاك الذي يسحقني بالعاصفة ،ويكثر جروحي بال سبب( ».أيوب )17 /9؛ لقد
كان أيوب يتمنى هنا أن لو مل يظهر له هيوه هبذه الصورة ليقهره .لقد كان أيوب ينتظر
عىل األقل ما جاء يف التعاليم املشيحانية بأن العامل يمكن أن يظل بال إنسان وأنه ليس
مقصورا عليه .إن املنتقم يقف بصورة أقرب إىل هيوه اخلروج ،اخلروج من «عرس
إرسائيل» ،بصورة مل جتعل لروح اخلروج شيئا مشرتكا مع العامل القائم وإدارته عىل
اإلطالق .إذن :تظهر هنا حدة كاملة داخل املشيحانية ،حدة متعارضة متاما مع ما
قيل عن نشأة العامل وعن تأسيسه .إن اإلجابات التي وردت عىل أسئلة أيوب ،وعىل
شكوكه يف آماله بالتغري قدمت داخل مملكة الثائر املنتقم ،وهي اململكة التي ترتبط
بالضمري احلي داخل صاحبه؛ ومل ترد هذه اإلجابات يف أي مكان آخر .هذا هو إذن

198

http://www.al-maktabeh.com

احلل الذي كان يقصده مؤلف كتاب أيوب؛ وهذا احلل يمزق مشهد هيوه وانعطافه
نحو الطبيعة التي ال يعترب اإلنسان فيها شيئا أو مل يكن يعترب فيها شيئا حتى ذلك
الوقت« .لكي حياكم اإلنسان عند اهلل كابن آدم لدى صاحبه» ( :)21/16هذا
احلوار املنشود ليس ضائعا بالتأكيد يف تيه القدر ،وال يف هلوسة جمردة عن الطبيعة تم
بياهنا سلفا.
ب .متحمل صبور أم بروميثيوس العرباين؟
حتى مع حجب هيوه فال إجابة عىل أسئلة أيوب
أضفيت – كام صار معروفا – عىل أكثر الناس مرارة (أيوب) صورة أكثر الناس
صربا .وقد تم تسويقه متاما يف هذا املقام؛ فقد كان عىل أيوب أن يعيد املتشككني إىل
احلظرية تارة أخرى .وقد انترص الكتاب الشعبي عىل الكاتب الذي ألف السفر؛
ووقف املتضجر هنالك يف هيئة املتحمل الصبور برقة أرادهتا الكنيسة« .هذا ما
أعطاه الرب ،وهذا ما أخذه الرب”((( ،تلك هي كلامت البداية« ،بارك الرب أيوب
بعد ذلك أكثر مما باركه من قبل”((( ،وتلك هي كلامت النهاية التي أزالت كل غليان
يف املنتصف .هبذا صار أيوب نموذجا للصرب ،بينام أسامه شبنجلر فاوست العرب،
ألنه مل يكن كفاوست مطلقا .فام قد يمثله فاوست باملعنى الغريب سيصبح كام يقول
شبنجلر رصاع التسليم داخل «الروح السحرية» ،والسكنى داخل القبة املقوسة عىل
كل حال .لقد استخدم املتمرد أيوب حقيقة يف الرشق ملا يعنيه العكس حرفيا مما كان
هو عليه ،بطريقة جعلت من بني األسامء التصويرية العديدة للبعري لقب« :أبو
أيوب» .ويمدح القرآن أيوب وخيتزله يف صورة املتحمل وال يشء غري ذلك ،وهي
صورة نموذجية للتسليم الذي يسرتعي االنتباه يف اإلسالم خاصة ،والسورة
التاسعة من القرآن تتحدث عن أعمق الرصاعات بصورة واضحة من الطمأنينة:
((( إشارة إىل ماجاء يف اإلصحاح األول من سفر أيوب من قوله عند االبتالء وفقد األمالك والذرية« :عريانا خرجت
من بطن أمي وعريانا أعود إىل هناك .الرب أعطى والرب أخذ ،فليكن اسم الرب مباركا» (أيوب ( )21 /1املرتجم)
((( إشارة إىل ما جاء يف اإلصحاح األخري من سفر أيوب« :وبارك الرب آخرة أيوب أكثر من أواله ( »...أيوب 42
( )12 /املرتجم).
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«وظنوا أال ملجأ من اهلل إال إليه» (((.واحلقيقة أن هذا الصابر ظاهرا أمام الرب ظل
بالنسبة لليهود األرثوذكس سببا للغضب ،إال أن الكنيسة جعلته أمريا جلميع من
خيضعون بحب .أما التلمود فينظر إىل أيوب نظرة مسرتيبة بالكلية ،كام الحظنا من
قبل يف كلمة «بعاث» ،إنه يعلن استياءه ،وهذا هو احلكم الكيل؛ وقالوا إنه يمكن أن
يكون موضع نبع املاء برضبة من عصا موسى أو موضع التمرد ضد مالئكة املوت
التابعة ليهوه الذي حتدثت عنه قصص اهلاجادا .ومرة أخرى ختلط الكنيسة كثريا بني
أيوب وبني أصدقائه الثالثة ،ويالزم ذلك ما هو معهود من التسطيحات ،كام تضع
دائام اجلانب اإلكلرييكي الكهنويت يف كاممة الفم .فهي ختتزل أيوب يف صورة أليفاز
السطحي ،عىل األقل ختتزله يف صورة املتغلب يف الكتاب الشعبي ،ومن ثم فهو
يمثل لدهيا صورة نموذجية للطاعة املمتحنة .والبد أن هذا هو الرجل الذي أسامه
هيوه قاتال« :إن الكامل والرشير هو يفنيهام» ،إن أيوب يبدو هنا متحديا جبارا لإلله.
فهذا هو الرجل الذي مل يمثل نصف إله يف هذه املواجهة اجلبارة ومل يكن بحاجة إىل
((( نعم ونحن نفخر هبذا التسليم الرائع هلل رب العاملني ،وال نخجل منه كام يظن الفارغون ،إنه تسليم للحقيقة
األزلية األبدية .إنه تسليم للقوة القاهرة واحلكمة الباهرة هلل عز وجل .فقدرته ال يفلت من سلطاهنا وقهرها وعظمتها
ذرة يف ملكوت الساموات واألرض ،وليس معنى التسليم اإلسالمي هلل االستسالم السلبي أبدا أمام تصاريف احلياة
كام هيرف اجلاهلون :بل هو تسليم إجيايب بأن األمر كله هلل ،متالزما مع أن يقوم العبد بدوره كامال غري منقوص يف
هذه الدنيا ،والفيصل يف ذلك قدوة العاملني وإمام املتوكلني حممد النبي صىل اهلل عليه وسلم الذي أخذ باألسباب يف
حياته وسريته كأفضل ما تؤخذ األسباب ،متالزما مع التوكل عىل اهلل كأعىل ما يكون التوكل .أما القول يف أيوب فقد
ذكره اهلل عز وجل يف سورة األنبياء وسورة ص .يف األوىل قال عنه ربنا عز وجل« :وأيوب إذ نادى ربه أين مسني الرض
وأنت أرحم الرامحني .فاستجبنا له فكشفنا ما به من رض وآتيناه أهله ومثلهم معهم رمحة من عندنا وذكرى للعابدين».
األنبياء  .84-83فام أمجل الدعاء واإلخبات والترضع من جانب العبد ،وما أروع االستجابة وكشف الرض وإسباغ
الرمحة من جناب الرب جل وعال .ال كام يقول بلوخ وخيلط األمور وينكر استجابة الرب لعبده أيوب .وهو معذور
يف تفسريه ملا يرى من حتريف وخلط املعاين بعضها ببعض وضياع قيمتها العليا ،ورغم انتقاد بلوخ لذلك ،لكنه عجز
عن الوصول إىل احلقيقة الرائعة للدين ،وانحرف إىل اإلحلاد والتخليط .فمن أين له الصورة الصحيحة التي يقتنع
هبا العقل ويقر هبا القلب؟ وليس هناك ما يربر هذا التخبط إال ركون القوم إىل كتبهم واعتبارها أصل الدين .لكنه
ال عذر لبلوخ ومن سار سريه هنا باجلهل خاصة مع نقله عن القرآن الكريم ،فقد بلغه اهلدى لكنه أعرض .أما يف
سورة ص فيقول اهلل تعاىل« :واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أين مسني الشيطان بنصب وعذاب .اركض برجلك هذا
مغتسل بارد ورشاب .ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رمحة منا وذكرى ألويل األلباب .وخذ بيدك ضغثا فارضب به
وال حتنث ،إنا وجدناه صابرا ،نعم العبد إنه أواب»( .ص )44-41 :هنا آيات ختلع القلوب ،وتلني النفوس وترشح
الضامئر وتصف باحلق ما شهده التاريخ احلق ،وليس خترصات البائسني ،وهتويامت املتخبطني .هنا القول احلق ملن
أراد التعلم .هنا الصدق الذي ال كذب فيه مما جيلب اليقني إىل البرشية املخرفة ،هنا اهلداية التي خترج العامل من ضالله.
فمن شاء تعلم ومن أبى فليدع نصاعة احلق تتجىل يف هدوء( .املرتجم).
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ذلك ،كام يف املأساة اإلغريقية التي ووجه فيها زيوس ،وإنام كان الرجل الذي
استخدم شخصه بذاته وبذل جهده بنفسه كرجل وقف شاخما ضد ما اعتقد أنه القوة
الكلية للعدو .لقد وقف أيوب كلية وسط عامل أثبتت فيه عقيدة االنتقام األخالقية
عجبها بذاهتا عرب جتارب مثمرة ،فلم يعان وحده وكان احتجاجه ممثال الحتجاج
غريه .كام أن السياق الرشطي بني القرار األخالقي وبني القدر الذي متنى األنبياء
البالغ عنه ،كان قد طمر منذ زمن طويل يف العقيدة االنتقامية البسيطة التي مثلها
األصدقاء الثالثة ،أي يف تلك اآللية التي تربط بالتساوي بني املثوبة والعقوبة .لكن
الواقع مل يسفر لنا عن مثل هذا ،كام مل يسفر لنا عن نبوءة خرية ،ولكن عىل األقل
أظهرها يف النهاية ذلك اليهوه الذي يمزق اإلنسان بالعاصفة وخيسف به ليصبح ذرة
يف الكون .هذا اليهوه يراجع يف هذا املشهد بنفسه الصورة املتمناة عن التنبؤ ،الصورة
التي صنعها أصدقاء أيوب عنه يف هناية املطاف ،لذلك فهو يصيح يف أليفاز التيامين
يف هتكم عميق قائال« :قد احتمى غضبي عليك وعىل كال صاحبيك ،ألنكم مل تقولوا
يف الصواب كعبدي أيوب ».لكن التسليم املزعوم الذي استقاه أيوب من هذا اللون
من التعليم الرباين مل يكن أبدا من بشارة املرسة .وربام أدى بالقهر إىل يأس حمض
وليس إىل ترسية؛ كام أن املستقبل صار مسدودا ،حني ال يقول هيوه املشهد األخري
كلمة مشيحانية (كلمة خالص) واحدة ،كام يليق بجبار من جبابرة الطبيعة داخل
منظومته .بل هو مل يتلق األمل الذي حدى أيوب يف العبارة  25من اإلصحاح ،19
التي قيل إهنا تعود عليه((( باملعارضة مطلقا :فكل أمل مؤصل سيبقى كذلك داخل
ضمري أيوب اخلاص وهو ضمري خري وسيبقى كذلك داخل التمرد النابع منه ،الذي
يبحث عن منتقم له .إن ما ظهر به هيوه وما عربت عنه كلامته يؤكدان مبارشة عدم
إيامن أيوب بالعدل اإلهلي ،فهام (ظهور هيوه وكلامته) بديالن عن وحي اإلله احلق
مثلام يبدو اإلحلاد بالرب ذاته عند النظر إىل املنظومة األخالقية أو انطالقا منها.
وكأن يف تأليف مشهد هيوه هذا طيفا من أكثر الرؤى املتعارضة ،كتلك التي عنوهنا
((( جاء يف هذا املوضع« :أما أنا فقد علمت أن وليي حي ،واآلخر عىل األرض يقوم» (أيوب  )25/19وثمة خالف
يف تفسريها (املرتجم).
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جني باول((( بعنوان« :حديث املسيح امليت من الكون إلينا بأنه ليس هناك رب».
فهنا داللة أقل عىل التسليم وداللة أكثر تأكيدا عىل ما قيل عن التناقض الالهويت
املعارض هلذا التسليم ،وهو تناقض يتمثل يف خريية الرب ورش العامل الذي خلقه:
هنا خروج اإلنسان عن إسار هيوه وتصوره لعامل يرتفع فوق الرتاب .ومل يعترب أيوب
هذا العامل املرتفع متمثال يف حياة بعد املوت عىل اإلطالق ،يبدو فيها كل يشء طيبا
ويوىف فيها احلساب عن األعامل السابقة .فلم تكن اليهودية تعرف يف زمن أيوب
شيئا مثل هذا ،بل كان البدن يدفن حتت أرض الظالم .لكن أيوب كان يعني بصورة
أوىل عاملا يمكن أن يراه هو بعيني رأسه أو بعينني جديدتني ،عاملا يأيت عىل يدي
املنتقم الذي حيرر اآلخرين من الذنب ،ويدير املحاكمة ضد مبدأ الظلم .كان يعني
أن يف اإلنسان ويف أخالقه طريقا يشق الطبيعة كام يشق الرب سواء بسواء (((.ولكن
مجيع احلجج التي مل تصبح رضورة الهوتية إال مع جتارب أيوب املتنامية وأفكاره
املتطورة غائبة هنا ،إن التناقض بني خريية اخلالق ورش اخللق – وهو تناقض مل يعد
ممكنا حتاشيه – صار بحاجة هنا جلميع االعتذاريات .وال يوجد هنا اخلطيئة األوىل
كنظرية متقنة للعلامء تتحلل فيها املخلوقات املسيئة عرب خطيئة آدم من وزرها وعرب
غيالن حيرضون فجأة .كام أنه ال يوجد هنا مصطلح الشيطان املعروف لدى أهل
العلم ،وهو الكائن الرهيب الذي اختذه هيوه كبش فداء ،ليضع عىل كاهله كل طيش
((( أديب وكاتب أملاين اسمه احلقيقي يوهان باول فريدريش ريشرت  ،عاش بني عامي 1825 – 1763م .درس
الالهوت والفلسفة يف اليبسيج وعاش شبابا زاهدا ،وقطع دراسته ألسباب مادية ثم عمل مدرسا خاصا يف قرص
توبن ،وتوىل بني  1790و  1794إدارة مدرسة خاصة ،وبعد وفاة والدته انتقل إىل احلياة يف مدينة فيامر حيث ربطته
صداقة بالكاتب هردر بينام قابله جوته وشيلر هناك بيشء من التحفظ ،ثم انتقل  1800إىل برلني حيث تزوج من
كارولني ماير لكنه استقر آخر عمره يف بايرويت وتلقى من «دالبريج» رئيس احتاد أمراء الراين معاشا سنويا ثابتا بدءا
من العام  1808استمر معه حتى هناية حياته حني تولت ذلك إمارة بافاريا .يغلب عىل أدب جني باول روح اهلجاء
بسمت مرحلة التنوير والعقالنية األوروبية ،التي أرساها جوناثان سويفت وبوب وروسو .ويغلب عىل أسلوبه
القصيص نمط الفكاهة يف كشف احلقيقة .كتب العديد من الروايات التي أثارت إعجاب معارصيه ومن بعدهم.
(املرتجم بترصف عن موسوعة بروكهاوس)
((( كام يرى القارئ العزيز فإن هذه التعبريات الصادمة هي وال ريب صدى لعمى القلوب واألفهام يف التعرف
عىل حقيقة اهلل بوحي معصوم ،لكن تزييف الكلم أدى إىل تزييف الوعي وضياع احلق ،وهلل األمر من قبل ومن بعد.
(املرتجم).
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الكون؛ ويف الكتاب الشعبي عن أيوب مل يكن الشيطان إال مالك شكوى أو يف أسوأ
األحوال حسودا مسرتيبا ،أما سفر أيوب فلم يأت له عىل ذكر أصال .ربام كان يف
زمن أسبق يعترب مغويا بعمل الرش (“ووقف الشيطان ضد إرسائيل ،وأغوى داود
ليحيص إرسائيل»  -انظر أخبار األيام األول  ،)1/21لكنه مل يكن هنا أيضا صانع
الرش عىل اإلطالق .حتى إن ما زعم عن الشيطان كعنرص سقوط نراه عند إشعياء
األول (“كيف سقطت من السامء يا زهرة بنت الصبح»( ،إشعياء  )12/14مل يتم
تكييفه إال يف وقت متأخر عىل ما يسمى العلوم الشيطانية؛ ويتعلق هذا األمر مكانا
وزمانا بملك بابل ال غري .ولعل أيوب واجه يف أعامق مترده مجيع هذه التناقضات
الالهوتية حول اخلري والرش التي من شأهنا ختفيف العبء عنه :فيهوه ال يمكن أن
يكون قويا وخريا يف الوقت ذاته إذا ترك الشيطان يفعل ما يشاء .بل يمكن أن يكون
قويا ويف الوقت نفسه رشيرا ،أو أن يكون خريا ومن ثم ضعيفا :فبالنسبة للشيطان
تبقى املساحة ضيقة للجمع بني اخلري والقوة كام كان احلال من قبل بالنسبة للرش
العاري عن أي تشخيص له ،أو تقديم رجل الواجهة الذي يمثله .عىل أن األنبياء بام
تم حتريفه عىل أيدهيم يف أسفار موسى اخلمسة اتسموا أحيانا بنوع خمتلف من الثنائية
ال يكاد يالحظ ،وهذه الثنائية مل يتعرض هلا أيوب يف اعرتاضاته .وذلك ألن
التعارض هنا ليس بني اخلري والرش ،وال بني هرمز وأهريامن يف األساطري الفارسية،
وإنام بني احلب وعدم املباالة تقريبا .لقد ذكر األنبياء موضوعا آخر يسري بذاته من
خالل إعراض هيوه عن البرش ،وهو موضوع يسري عرب متسكهم بمسألة هيوه أحيانا
بخالف احلديث عن املصيبة بصفتها وسيلة تربوية أو جتريبية من قبل أب عادل .ويف
سفر التثنية املتأخر يقول هيوه« :فأغضب عليه ذلك اليوم ،وأتركه وأحجب وجهي
عنه ،فيصري مأكال وتصيبه رشور كثرية وشدائد ،فيقول يف ذلك اليوم :أليس ألن
إهلنا ليس يف وسطي أصابتني هذه الرشور؟» (سفر التثنية اإلصحاح  .)17/31إن
الرش والضيق ينظران هنا إىل داخل األشياء كبعض الكائنات التي تزدهر مع ابتعاد
الرب عرب ابتعاد الرب ،وهي ال تنظر إىل الداخل كام يريد هيوه أو كام يريد أيضا إله
ذو عداء .إهنا قدر منطلق ،منطلق داخل عدم املباالة ،ويؤثر ضد أهداف اإلنسان
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بعدم املباالة ذاهتا – كام نرى يف غول الطبيعة الذي رأيناه يف ختام سفر أيوب .ويف
مثل هذه النقاط ترتاجع القوة اهلائلة للرب وترتاجع خرييته بنفس الدرجة :فمرص
أو آشور تستطيعان ،وقت غياب الرب ،إمضاء قدر رشير عىل رأس إرسائيل ،أكثر
من أن يقوم هو (الرب) بصنع عاصفة حلزونية لعقابه .لقد حاول األنبياء هبذا
االنعطاف خلق تناقض آخر بني خريية الرب ورشيرية العامل من دون خطيئة وال
شيطان؛ وقد ظل لذلك صدى عند أغسطني فيام بعد ،حني أدرج مالحظته التالية
برغم االستخدام الكثري للشيطان :ينشأ الرش من غياب الرب ،والرب ليس هو
سبب الرش الفاعل يف العامل ،وإنام هو سبب الرش بالفقد والغياب .وربام مل يتجه
استياء أيوب نحو تلك التصورات املختلفة للعقيدة الفاصلة بني خريية الرب ورش
العامل – وهي تصورات مثلها أصدقاؤه الثالثة انطالقا من بعد الرب ،فقد كان ذلك
أقل من رؤيته ليهوه ذاته كمسيطر مستقل فوق الطبيعة .أما بالنسبة لشقاء العامل
فليس هناك أيضا شهادة براءة ليهوه كحجة غياب عن موقع اجلريمة وليس هناك
بديل عن املسؤولية ،فالقوة احلقيقية واخلريية احلقيقية لن يتسام يف مواقف كهذه
بعدم املباالة وال بالكلل من املقاومة .ليس جتاه املذنب ،وباألوىل ليس جتاه العادل،
كام أثبتت واقعية أيوب بصورة ال تنقطع .إن كل فصل بني خري الرب ورش العامل
صار منذئذ قياسا عىل أسئلة أيوب الصعبة انعداما لألمانة .لقد سري كتاب أيوب
املدافعني عن القوة القاهرة واملدافعني عن اخلريية الشاملة يف مسار واحد ،ويف
الوقت ذاته حال دون التامزج التام بينهام .وبالنسبة ألولئك الذين خرجوا كلية من
تصور هيوه كإله خالق وإله عادل بل ومل يعد له وجود أصال عندهم ،فلم يعد تربير
فعله مشكلة عىل اإلطالق وال صار كام قد يبدو مشكلة دينية تارخيية حمضة .وكام
أوضح التنوير الفرنيس فإن احلل األبسط لعقيدة اخلري والرش اإلهلي هي :اعتبار أال
وجود ملثل هذا اإلله .أي أن األمر يرد إىل إحلاد أخالقي كذلك الذي يمكن أن يفهم
من كل هذا التجيل اإلهلي يف ختام كتاب أيوب الذي أضيف إىل الكتاب وجوديا،
ثم بدت إشكالية رشح خريية الرب ورش العامل برمتها كاعتذارية من دون سبب
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بذاته .نعم – وهذا أمر مهم – فأسئلة أيوب وشكاياه ،بل وثورته برمتها لن تبدو هلا
أية أمهية إذا ترك موضوع الرب اإلله اجلالس عىل العرش جانبا.
فهل األمر هكذا ،أعني فيام يتعلق حتديدا بالتساؤل املرير ذاته؟ أليس لسفر أيوب
حتى بالنسبة للملحدين الراغبني يف الراحة أية حقيقة أخرى غري احلقيقة التارخيية،
أو النفسية ،أو – كام هو بدهي – األدبية؟ أال يتبقى منه إال الطبيعة املتوحشة – حتى
بدون هيوه – طبيعة ال هتتم باإلنسان ،وال تعرف املشاعر؟ أال يتبقى يشء من املرض
والفوىض والغربة وبرودة الوجود ،أال يتبقى هذا اليشء يف الوجود – حتى من
دون ذلك التشيؤ الذي يصيب التجسد اإلهلي أو التسامي اإلهلي  ،-الذي قال عنه
أيوب« :إنه يقتل االثنني املذنب والربئ» (أيوب )22/9؟ أال يتبقى املوت الذي
وضع له أيوب كلامت مدهشة يف جتاوزها للزمان« :إذا رجوت اهلاوية بيتا يل ،ويف
الظالم مهدت فرايش ،وقلت للقرب :أنت أيب ،وللدود :أنت أمي وأختي ،فأين إذا
آمايل؟ آمايل ،من يعانيها؟ هتبط إىل مغاليق اهلاوية إذ نرتاح معا يف الرتاب»( .أيوب
.)16-13 /17
إن ما يتبقى لنا – كون بال شعور ،وهو كون يتعلق مبارشة بسالسل أغراض
البرش؛ ومل تعد الشكوى هي رد الفعل املتبقي لدينا ،بل تبقى لدينا عىل األقل هذا
التساؤل اهلائل وهذا التعجب السلبي الضخم (((.أما ما خيتص بتفسري فكرة خريية
الرب ورش العامل وما يفهم منها ،فقد حتطمت بتحوهلا إىل مشكلة للمغزى الباطن،
بال اعتذارية وال خرافة عن علية القوم املتسامية متاما وعن الرغبة يف هدهدهتا :أال
حتتاج أحالم األماين التي حتاط بالصعوبات دون رأفة إىل أن يرصد هلا برغم ذلك
يشء ما؟ أال حتتاج األعامل التي أسست ضد الرببرية واملدن الفاضلة الراغبة يف
التحقق ،وخطط ما مل يتحقق بعد يف نواة هذا العامل ،أال حيتاج كل ذلك إىل متمم
جلملته؟ أجيب أن يبقى هذا التالزم بني الشقاء وبني التوجه نحو االنتصار عليه،
هذا التالزم بني االستغالل واجلدلية التقدمية داخل االستغالل من دون فهم؟
((( املتبادر أنه يقصد هنا التساؤل الرهيب« :أين إذن آمايل؟ ومن يعانيها؟» يف العبارة السابقة( .املرتجم)
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أجيب أن تبقى املادية اجلدلية ذاهتا هي أيضا بال تربير ،وحتديدا ألهنا حتتاج إىل عملية
طويلة املدى مثرية للدهشة؟ من أين جاءت مملكة الرضورة التي تضغط علينا منذ
أمد بعيد؟ وكيف مل تظهر مملكة احلرية دفعة واحدة؟ وملاذا جيب أن يمر العمل هلا
عرب هذه الرضورة الدموية؟ وما الذي يربر تأجيلها؟  -تلك قضايا تبقى مطروحة
أيضا وخاصة يف حميط اإلحلاد ،طاملا أنه ليس تفاؤال أخرق بال تاريخ وبال حقيقة؟
وكذلك طاملا أنه ليس عدمية منعدمة التاريخ بام فيها من أناس منتجني للوهم
يثريون الضحك (عىل الرغم من أن هؤالء البرش ينتمون بذواهتم إىل العامل القائم)،
وبام فيها من غربة املوت التي حتيطنا ،وبام فيها من كائنات جورجوين((( الكونية التي
تبني دائام وأبدا شيئا مستغلقا علينا وال عالقة له بنا .إن أسئلة أيوب مل جيب عنها
متاما بذلك عرب خروجه من هيوه الذي بدا عادال .إهنا تبقى أسئلة متناقلة ومتشكلة،
حتى أمام – العاصفة املدمرة التي جيمد أمامها العقل ،وحتى أمام صمت العامل
الذي ترك هيوه متاما .إن أبسط حل لقضية تأويل خريية الرب ورش العامل ال تنحرص
إذن يف :ال يوجد رب ،ألنه عندئذ سنواجه أسئلة مطروحة عىل مسار هذا العامل
الذي ال يشعر بنا مطلقا ،ويبدو لنا مظلام متحورا وعن مادته الثقيلة التي تتحرك
فيه .إن أبسط طريقة هي أن يكون يف العامل دائام سبيل للخروج يتيح النفاذ من احلالة
الراهنة وأن يكون فيه أمل مرتبط باالستياء ،أمل مؤسس عىل اإلمكانات املحددة
التي يتيحها الوجود اجلديد ،أمل يعترب دعامة يف املستقبل ،إهنا عملية مل حتبط مطلقا
حتى وإن مل تكن نجحت مطلقا كذلك ،وذلك بفضل مسريهتا احلبىل بحلها – وهو
حلنا – ومل ختلف وراءها رصيدا .إن اخلروج من التصور القيرصي عن الرب ،كام
بدأه أيوب ،والذي يسعى إلعالء اإلنسان فوق كل نوع من الطغيان ،فوق طغيان
العدالة العلوية التي تثري التساؤالت ،وكذلك فوق الطغيان األسطوري اجلديد
((( جورجوين هو جورجو ديل كاستلفرانكو فنان ومصور إيطايل عاش بني عامي 1477م إىل 1510م ولد يف شامل
إيطاليا وتويف يف البندقية ،اختذ منهجا رفيعا يف التعبري عن اجلامل والعالقات اإلنسانية ،وابتدع منهجا يف التصوير
اعتمد عىل موضوعات احلياة اليومية للناس وغذى لوحاته البسيطة باأللوان الساحرة التي حببتها إىل الناس ملا فيها
من انطباعات تأثريية ابتعدت كثريا عن التقاليد واعتمدت عىل اخليال املحض يف التامزج بني اللون والضوء بصورة
ظلت عالمة عىل املدرسة الفنية ملدينة البندقية زمنا طويال( .املرتجم)

206

http://www.al-maktabeh.com

لسلطان الطبيعة يف ذاته :فهذا اخلروج ليس من اخلروج ذاته .وعىل النقيض :فإن
املتمرد بالذات لديه ثقة بالرب دون أن يؤمن بالرب ذاته؛ أي أنه يثق يف هيوه خاص
باخلروج من مرص ،حتى وإن كان هناك استبصار بكل تشيؤ أسطوري ،وحتى وإن
كان كل رد فعل للسادة يف العال قد توقف بمربراته .فالرب الذي يتحدث عنه سفر
أيوب :هو من عرف من ثامره ،حيث يسيطر ويضغط باستخدام قدر كبري من العنف
والعظمة ،ويبدو يف سامئه كفرعون ،لكن أيوب يبقى شخصا ورعا ،حني ال يؤمن،
إال باخلروج وبأن الكلمة األخرية مل تنطق بصورة برشية من قبل املنتقم للدم وال
من موقف الدم ،و باختصار فهي وردت من ابن اإلنسان ذاته ،وليس من السيد
الكبري .إهنا الكلمة التي مل يعد ممكنا االنسحاب منها  ،وإنام هي ذاهتا انسحبت بال
فزع بالكلية نحو العال الذي مل يعد له وجود.
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 - 25كيف ختتمر الثورة فينا نحن البرش

مل نخرج أبدا من ذواتنا ومل نزل هناك .وما تزال معرفتنا بذواتنا معتمة ،ليس فقط
بسبب القرب الشديد واملبارش لآلن وهنا((( الذي حييط بنا كام حييط بكل يشء .وإنام
حني نامرس التمزيق فيام بيننا كام يفعل حيوان بأبناء جنسه ونامرس الرتبص بصورة
خطرية .وحيث ما نزال نختبئ كذلك داخل يشء خمتلف متاما يف ذواتنا فإننا نبدو يف
نقص مهارتنا أسوأ من أي كائن آخر ويبقى الطريق أمامنا مفتوحا ونتقدم بذواتنا
إىل األمام متاما لنشارك يف صنع يشء مل يقع بعد.
وهكذا نبدأ يف الوقت ذاته من البداية مرارا وتكرارا ،خيتمر فينا غليان الثورة.
ألن ما يبدأ ،حتى وإن كان داخل تيار ،إنام يبدأ ألن شيئا مل يكن بدأ مطلقا .ومرجع
هذا إىل أن من الصعب استخراج الوجهة مما هو برشي كام أن اهلدف ال يستخرج منه
إال باملحاولة .وال ريب أن لذلك مسارا سابقا ،يتأرجح كثريا ،ثم يصبح دائام عىل ما
يرام .خاصة حني يكون هدف حتقيق املرء ذاته واضحا أمام العني .ليربز أخريا فوق
وجهنا املكشوف :فثمة عالمة عىل اجلانب الطيب فينا كان اسمه وما يزال :يسوع.
وهي عالمة مل خترج بعد عن إطار غليان الثورة وال عن مواصلة املسري ،لكنها
ارتبطت بالناس كام مل يرتبط هبم يشء أو يبقى معهم .بقيت كأرق عالمة بالتأكيد،
لكنها كانت يف الوقت ذاته أكثر العالمات إحراقا وحتطيام وتكسريا .ولوال هذا،
ولو كان القول عىل منهج اجلبناء وحده ،كام رأينا طويال ،ما كان لألرز أن ينبت،
((( اآلن وهنا مصطلحان يستخدمهام بلوخ بمعنى االسم رغم أهنام ظرفان أصال ،ويعني هبام الوقت الراهن واملكان
الذي نحن فيه ،أو احلارض زمانا ومكانا ،يف مقابل املايض واملستقبل من جهة ويف مقابل اآلخرة وعرصاهتا من جهة
أخرى يف فهم أهل الدين لديه( .املرتجم).
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وما كان ألحد أن ينطق «أنا هنا» ،بل كان سيرتدد دوما نشيد النوم الطفويل الوديع
تارة أخرى .هنا يبدأ ويستثمر يشء آخر ،حني يريد هذا اليسوع أن يسمينا باسمنا
ويعلنه .ومثل هذا اإليقاظ يمكن أن يكون خافتا ،إال أنه يمكن أن هيزنا هزا ،وهذا
هو ما يصنع اجلديد فينا.

 - 26الرمحة و«ضياء غضبه»

(ويليام بليك)
ثمة خراف مولودة ،حتني بسهولة رؤوسها يف وداعة وحتب ذلك .هذا األمر جزء
من طريقتها ،وهذه اخلراف مل يوجه يسوع إليها موعظته بقوة كام جاء يف الكتاب.
عىل األقل كان يقف بنفسه بينها يف لطف كام نقل الوادعون عنه .وكام رسمه الذئاب
للخراف حتى يبقوا خرافا بصورة مضاعفة .فقد صوروا هلم راعيهم هذا صامتا
صبورا بال حد ،وكأنه ال يشء غري ذلك .فهذا املؤسس للعقيدة ال ينبغي أن يكون
متأثرا بأية عاطفة ،غري أنه كان ينطوي عىل واحدة من أشد العواطف :الغضب .فقد
قلب لألثرياء املناضد داخل املعبد ،ومل ينس عندئذ أن يستخدم العصا .أي أنه مل
يكن صبورا إال إذا تعلق األمر بالدائرة اهلادئة ألتباعه ،أما أعداؤه فيبدو أنه مل يكن
حيبهم يقينا .وأما ما يتعلق بموعظة اجلبل فإهنا بالتأكيد ال تريد إثارة الناس ضد
بعضهم من أجل املسيح ،كام نصح يسوع تالميذه (متى  .)35/10ولكن موعظة
اجلبل بام تضمنت من مباركة للطيبني املساملني فإهنا ال تتعلق بأيام القتال ،وإنام بنهاية
األيام التي اعتقد يسوع أهنا تقرتب وفقا ملوعظة يوحنا صاحب العقيدة املانوية،
ومن هنا جاءت هذه العالقة الفورية  ،املبارشة مسيحيا بمملكة السامء (متى .)3/5
غري أنه من أجل القتال ومن أجل التمهيد للمملكة جاءت عبارة« :ال تظنوا أين
جئت أللقي سالما عىل األرض .ما جئت أللقي سالما بل سيفا» (متى .)34/10
وهذا القول مل يقصد به فقط تصور داخيل وإنام قصد به اخلارج ،وقصد به احلرق
التام ،كام جاء عند لوقا« :جئت أللقي نارا عىل األرض ،فامذا أريد لو اضطرمت»
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(لوقا  .)49/12وتدور أبيات ويليام بليك((( التي كتبها عام  1789حتديدا هي
األخرى حول هذا املعنى حيث يستخلص ما ييل« :انطلقت روح الثورة هابطة من
املخلص /وظهر ضياء غضبه يف بساتني الكروم الفرنسية» .وبالتأكيد فإن السيف
والنار التي ال تدمر وحسب وإنام تطهر كذلك كام جاء يف موعظة يسوع لن يصيبا
فقط جمرد القصور ،لكنهام سينصبان فوق رأس الزمن القديم كله الذي جيب أن
يزول .غري أن من يقفون يف مقدمة هذه النار هم األغنياء ،أعداء املتعبني وثقييل
األمحال ،وهؤالء األغنياء ليسوا من أهل مملكة السامء ،وال يلجوهنا – كام جاءت
الصورة املتهكمة للمستحيل – حتى يلج اجلمل يف سم اخلياط .لقد قامت الكنيسة
بعد ذلك بتوسيع سم اخلياط إىل درجة كبرية وأخرجت هبذه التوسعة يسوعها
من رؤية الثورة .وصارت الورقة الرابحة هنا هي الرقة يف مواجهة الظاملني وليس
غضب يسوع عليهم .حتى كاوتسكي الذي مل حتتفظ رؤيته إال بام يسمى «عباءات
دينية» أجرب يف كتابه «أصل املسيحية» (1908م) عىل االعرتاف التايل« :مل تتخذ
الكراهية الطبقية للربوليتاريا املعارصة صورا فاشية كالتي اختذهتا يف املسيحية».
ولذلك يتناول الكاتب اإلنجليزي تشيسرتتون((( جانبا خمتلفا متاما ،جانبا يتعلق
حتديدا «بالعباءات الدينية» بل وبالرغم منها .وهلذا كانت معاجلته التنويرية ملظهر
يسوع الصغري غاية يف الطرافة ،ثم يتحدث عن الشجاعة األخالقية التي جاءت
فيام بعد ومظاهر اإلصالح التي دخلت عليها .إنه يسدد يف كتابه «اإلنسان اخلالد»
رضبات قوية ألصحاب العباءات الدينية ،حيث يقول« :إن أولئك الذين يتهمون
املسيحيني بأهنم أرضموا احلرائق يف روما ودمروها كانوا مفرتين للكذب ،لكنهم
((( ويليام بليك هو شاعر ورسام ومصمم جرافيك إنجليزي عاش من 1757م إىل 1827م يف لندن وأبدع رسوما
تتعلق بقصة أيوب يف الكتاب املقدس ،كام أبدع رسوما ألعامله اخلاصة واتبع يف ذلك تقنية خاصة به يف التعامل مع
اللوحات النحاسية ولوحات الزنك .صاغ يف لوحاته وأشعاره عامله األسطوري الذي روج له فيام بعد أتباع مدرسة
رافائيل منتصف القرن التاسع عرش ،وقد متكن بليك من صياغة رؤاه وأفكاره بلغة قوية جزلة وصور تتسم باجلسارة
واجلرأة(.املرتجم نقال عن بروكهاوس).
((( جيلربت كيث تشسرتتون كاتب إنجليزي عاش من 1874م إىل 1936م حتول إىل الكاثوليكية عام 1922م،
كتب قصائد شعرية وقصصا بوليسية وقصصا خيالية  ،كام كتب الدراسات العلمية واملقاالت( .املرتجم).
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كانوا أكثر فهام لطبيعة املسيحية من أولئك املعارصين الذين يقولون لنا إن املسيحيني
كانوا جمتمعا أخالقيا تم تعذيب أبنائه ببطء حتى املوت ألهنم أعلنوا للناس أن من
واجبهم أن يقوموا بدورهم جتاه اآلخرين أو ألن رقتهم جعلتهم ببساطة حمط احتقار
غريهم» .وهبذه الطريقة أرضم العنرص املدمر يف املسيحية األوىل بصورة غري مسبوقة
ناره لدرجة استلزمت وضع هناية ملا كان حيدث حتى ذلك الوقت والضغوط التي
الزمت ذلك .كان هذا األمر يتضمن حتديدا رشابا مقاوما للحليب الصايف الذي كان
يمنحه منهج التفكري اإليامين ،لقد كان ذلك رضبة يف وجه اخلنوع .لقد أراد يسوع أن
يلفظ الفاترين من فمه ،فليست هناك كلمة من كلامته تناسب عقديا جمتمعاتنا التي
خربناها حتى اآلن ،وخاصة موعظة اجلبل ،فكل كلمة له تتعلق بأهوال آخر الزمان،
بل وأكثر من ذلك :تتعلق باالستعداد هلذه األهوال .كام أن تعاليمه األخالقية ال
يمكن فهمها من دون تعاليم أهوال اآلخرة ،وكان ذلك قبل املوعظة املتأخرة التي
مل تكن يسوعية فحسب ،وإنام كانت متضمنة يف رؤيا يوحنا التي اشتملتها املوعظة
اليسوعية« .وتكونون مبغضني من أجل اسمي .ولكن الذي يصرب إىل املنتهى فهذا
خيلص» (مرقس  ، )13/13فهذه تكملة صارمة ملطالب موعظة اجلبل« .وما أقوله
لكم أقوله للجميع :اسهروا» (مرقس  (((.)37/13فمثل هذا التوجيه هو عىل
األقل صويف متزهد ،بل كام يقول ويليام بليك إن له عالقة بالضوء الذي جاء مع
هذا الغضب الذي ال ينكر.

 - 27مهمة يسوع يف هيوه

معمدان لذلك الذي سيأيت
من يعاين ال يمكنه النهوض وحده بسهولة .اللهم إال إذا حترك مهامجا الضغط
الذي ال جيثم فقط عىل نفسه .عندئذ يعتقد أنه يسمع ما يرده كلية إىل طريق التحول،
فيبرص بابا ،خاصة حني يكون التحول مقتحام للزمن ،ممزقا ما أمامه مبادرا باملفاجأة.
((( ذكر املؤلف أهنا العبارة  36من مرقس  ،13وهو خطأ منه بل هي العبارة ( .37املرتجم).
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وقد حدث هذا التحول يف زمن يوحنا املعمدان (حييى عليه السالم) حيث بدا حتوال
تاما باكتامل معيار القياس الذي أمكن التوصل إليه حتى ذلك احلني .فالكفارة جيب
أن تقدم ألن مملكة السامء صارت قريبة ،ومن ثم جيب أن يتم التطهر قبل حلوهلا.
وكان ذلك بالعامد يف ماء األردن الدافق الذي مل يكن منذ القدم وسيلة تطهري للبدن
وحده .لكن اجلديد هنا متثل يف املعمدان اخلصويص الذي يتم به العامد والذي مل يكن
يقيم فقط غسال شعائريا معتادا ،وإنام يقيم ألول مرة غسال إلنضاج من سيأيت بعد،
غسال فريدا .لقد أراد يوحنا أن يكون مبرشا بالقادم من خالل صفة مرت قبله مبارشة
لكنها مل تذكر عند أحد قبله يف الكتاب بام يف ذلك النبي إلياس ذاته ،ولكن ليس فقط
بصفته بشريا .ألن هذا البشري مل يكن يعرف بذاته ذلك األعىل قوة الذي سيظهر بعده
والذي مل يعد يعمد باملاء املعروف وإنام بالنار والروح اجلديدة .ومن هنا جاء سؤال
يوحنا املعمدان الصادم الذي ال يمكن أن يكون خمتلقا والذي طرحه عىل يسوع كام
ورد يف متى « :3/11وقال له« :أنت هو اآليت أم ننتظر آخر؟» فأجاب يسوع السائل
الذي ال يعده واحدا من أتباعه« :طوبى ملن ال يعثر يف»( .متى  .)6/11وعىل الرغم
من ذلك – وهذا ما يبني كيف أن يسوع الشاب مل ير نفسه حمل بشارة القدوم – ترك
يسوع وهو يستهل حياته بدنه ليعمد عىل يد يوحنا .كذلك واصل يوحنا – الذي مل
يتشكل فكره كأبناء النارصة والصحراء فحسب ،وإنام كان متأثرا أيضا بالفكر املانوي
الفاريس فيام يبدو – واصل القيادة بصفته رجال فوق شهادة إثبات الدم الوطني .أما
ما كان املعمدان يصف به ربه فيتضح بمقولته «إن اهلل قادر أن يقيم من هذه احلجارة
أوالدا إلبراهيم» (متى  .)9/3لقد ظهر رباط جديد ،إال أنه مل يصنع السعادة بعد.

البشارة بصفتها معارضا للخوف من الرب
مهمة يسوع يف هيوه
سيأيت أخريا من يقيم املعوج .لقد كان مثل هذا القادم دائام منتظرا ،انتظره الناس
يف البداية قادما من العال ،ولكن حني مل حيدث يشء انتظروا أن يأيت من األسفل.
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كان البد أن يأيت البطل من بني اليهود رسوال ،أي شخصا يامرس مهمته بصورة
أفضل من ذلك الشخص الذي يعملها مضطرا .ألنه لوال اضطراب العامل ملا كانت
هناك حاجة للمسيح .وقد تردد يسوع طويال قبل أن يظهر بصفته تلك ،فقد شعر يف
البداية بأنه تلميذ للمعمدان ،وتوىل العامد بنفسه وشعر بأنه ليس طاهرا .وتوضح
قصة املجرب /صاحب الغواية (متى  ((()6-3 /4قناعة يسوع بأن من حبائل
الشيطان أن يسمى املرء نفسه ابن الرب .من هنا جاء التشنيع عىل بطرس الذي كان
أول من أطلق عليه اسم املسيح (مرقس  .((()33/8وكان أول ما بدا أنه أوصل
(((
يسوع إىل اإلدراك املغاىل فيه بأنه مرسل ما جاء يف (مرقس  )7-1/9عن «التجيل”
الذي وقع بعد ستة أيام ،والصوت الذي سمع من السحاب .وهنا خاصة يتضح أن
بعثة يسوع متت بصورة رقيقة ،لكنها مل تكن بأية حال بعثة مدركة من الداخل
فحسب كام قيل عنها فيام بعد ،أي بعد أن أخفقت .ألن يسوع عند دخوله أورشليم
تقبل التهليل ،لكنه مل يكن غري النداء امللكي القديم للشعب .لقد كانت داللته
((( جاءت هذه القصة كام ييل يف بداية اإلصحاح الرابع من إنجيل متى« :ثم أصعد يسوع إىل الربية من الروح
ليجرب من إبليس .فبعد ما صام أربعني هنارا وأربعني ليلة جاع أخريا .فتقدم إليه املجرب وقال له« :إن كنت ابن اهلل
فقل أن تصري هذه احلجارة خبزا» .فأجاب وقال« :مكتوب :ليس باخلبز وحده حييا اإلنسان ،بل بكل كلمة خترج من
فم اهلل» .ثم أخذه إبليس إىل املدينة املقدسة ،وأوقفه عىل جناح اهليكل ،وقال له« :إن كنت ابن اهلل فاطرح نفسك إىل
أسفل ،ألنه مكتوب :أنه يويص مالئكته بك ،فعىل أيادهيم حيملونك لكي ال تصدم بحجر رجلك» .قال له يسوع:
«مكتوب أيضا :ال جترب الرب إهلك»( .متى ( )6-1/4املرتجم).
((( ورد يف هذا عند مرقس« :ثم خرج يسوع وتالميذه إىل قرى قيرصية فيلبس .ويف الطريق سأل تالميذه قائال هلم:
«من يقول الناس إين أنا» فأجابوا« :يوحنا املعمدان .وآخرون :إيليا .وآخرون :واحد من األنبياء» .فقال هلم« :وأنتم،
من تقولون إين أنا؟» فأجاب بطرس وقال له« :أنت املسيح!» فانتهرهم كي ال يقولوا ألحد عنه – .وابتدأ يعلمهم أن
ابن اإلنسان ينبغي أن يتأمل كثريا ،ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ،ويقتل ،وبعد ثالثة أيام يقوم .وقال
القول عالنية ،فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره .فالتفت وأبرص تالميذه ،فانتهر بطرس قائال« :اذهب عني يا شيطان!
ألنك ال هتمتم بام هلل لكن بام للناس»( .مرقس ( )30-27/8املرتجم).
((( ورد يف مرقس  2/9وما بعدها عن هذا التجيل ما ييل« :وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا،
وصعد هبم إىل جبل عال منفردين وحدهم .وتغريت هيئته قدامهم .وصارت ثيابه تلمع بيضاء جدا كالثلج ،ال
يقدر قصار عىل األرض أن يبيض مثل ذلك .وظهر هلم إيليا مع موسى وكانا يتكلامن مع يسوع .فجعل بطرس يقول
ليسوع« :يا سيدي ،جيد أن نكون ههنا .فلنصنع ثالث مظال :لك واحدة  ،وملوسى واحدة  ،وإليليا واحدة» .ألنه
مل يكن يعلم ما يتكلم به إذ كانوا مرتعبني .وكانت سحابة تظللهم .فجاء صوت من السحابة قائال« :هذا هو ابني
احلبيب .له اسمعوا» فنظروا حوهلم بغتة ومل يروا أحدا غري يسوع وحده معهم .وفيام هم نازلون من اجلبل ،أوصاهم
أن ال حيدثوا أحدا بام أبرصوا ،إال متى قام ابن اإلنسان من األموات( ».مرقس ( .)10-2/9املرتجم).
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السياسية خاصة واضحة متاما ،فهو نداء معاد لروما« :مباركة مملكة أبينا داود اآلتية
باسم الرب» (مرقس « )10/11أوصنا! مبارك اآليت باسم الرب! ملك إرسائيل!»
(يوحنا  .)13/12لقد قدم يسوع نفسه أمام كبري الكهنة بصفته مسيحا وال ريب،
ومل يكن األمر إدراكا داخليا وجمردا من جانبه ،وإنام صاحبته كل أمارات السلطة
التي عرفت منذ عهد دانيال( .مرقس  .)62/14وأمام بيالطوس قبل يسوع اللقب
الكبري :ملك اليهود؛ وهبذا اللقب صلب يسوع (فالصلب هو العقوبة الرومانية ملن
يتمرد) .فلو كان صحيحا أن يسوع مل يكن راغبا مطلقا يف أن يكون املاشيح /املسيح
املتوقع من اليهود فام ندري كيف إذن كانت لديه ختوفات من أن يعلن نفسه كامشيح
/مسيح وملاذا إذن جتاوز هذه التخوفات؟ لعله كان أطلق عىل نفسه وصف رجل
صالح أو واعظ أو يف أقىص احلاالت تابع لألنبياء القدماء؛ ومل تكن هناك إذن حاجة
للهلوسات القادمة من السامء التي دفعته للتجارس عىل أن يسمي نفسه ماشيحا/
مسيحا .هبذه الطريقة أخرج دعاة التنوير أوال – ثم بدرجة أقل من الرباءة – رجال
الالهوت الليرباليون املعادون للسامية ،أخرجوا يسوعا من احللم اليهودي باملاشيح،
بل من العامل األخروي الذي يشمل السياسة أيضا .بدأ مثل هذا التفسري مع األسف
مع رينان يف كتابه «حياة يسوع» ثم تم إعداده بصورة علمية عرب هولتسامن وفيلهاوزن
وهارناك ،ثم انتهى باجلوانية املحضة للمسيح التي تعد تطورا ال مثيل له .ومن أمجل
ما قيل يف هذا الصدد حديث فيلهاوزن عن ملك اليهود« :مل تكن اململكة التي يراها
هي تلك التي يأمل اليهود يف حتقيقها .لكنه حقق أملهم وأشواقهم حني وجهها إىل
مثال آخر ومنظومة أعىل .فبهذا املفهوم وحده يمكن أن يسمي نفسه ماشيحا :عليهم
أن ال ينتظروا غريه ،فلم يكن هو من متنوا قدومه ،لكنه كان املاشيح احلقيقي الذي
ينبغي أن يتمنوه .فإذا تركنا الكلمة بمعناها الذي تفهم هبا عموما ،وهو ما جيب أن
يكون يف الواقع ،فلم يكن يسوع إذن هو املاشيح وال كان راغبا يف ذلك .فلم تكن
مملكته من هذا العامل ،أي أنه كان لديه أمل خمتلف متاما عن األمل يف أن يكون
ماشيحا» (انظر فيلهاوزن« :التاريخ اليهودي واإلرسائييل» ،طبعة عام  1895ص.
 .)349وهبذا أخرجت اآلخرة من األناجيل ،برغم أن مقاطعها فيها هي من بني
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أفضل املقاطع الثابتة لغويا بداخلها ،وهكذا برش يسوع بام يسمى مملكة الرب
األخالقية املحضة ،التي خترج متاما عن احللم اخلاص بأهوال اآلخرة ،الذي عاشت
داخله مقومات التقوى اليهودية بكاملها منذ دانيال .ويرجع الفضل أللربت
شفايترس يف كتابه «رس املشيحانية واآلالم  »1901يف استعادة الرؤية بنسبها الصحية
ثانية ،حتى داخل علم الالهوت الليربايل :فيسوع وضع األخالق (كأخالق الكفارة
والتأهب للملكوت) داخل رؤى اآلخرة وليس اآلخرة داخل األخالق .وشفايترس
ال يفهم األخروي يف احلقيقة عىل أنه ذا صبغة سياسية أرضية واقعية لكن يفهمه عىل
أنه متجاوز للطبيعة بالكلية أي أنه فقط يشء يتجاوز الطبيعة وبعيد للغاية عن السامء
اجلديدة واألرض اجلديدة يف الوقت نفسه؛ ولكن مع ذلك فمن املبادئ الرئيسية هنا
أن امللكوت هو ما سيأيت مع يسوع وليس احلب .وال يأيت احلب إال انبثاقا عن مقصد
إقامة امللكوت ،وامللكوت بصفته كارثة كونية ليست نتيجة لعلم النفس ،لكن هي
نتيجة للكون ذاته حتى يصل إىل أورشليم اجلديدة .فلم يعد يسوع يرى مطلقا وقتا
لالهنزامية التي تنطوي عليها اجلوانية املحضة ،بل عاش بصورة كاملة يف البيان
العلني املفضل نبويا ليوحنا املعمدان« :كفروا عن خطاياكم ،فمملكة السامء صارت
قريبة ».ولقد أرسل حوارييه (كام ورد يف متى اإلصحاح العارش) مثنى مثنى إىل مدن
اليهود ليبلغوا إليها رسالته؛ ومهدهم للتعامل مع التضييق املشيحاين الذي كان عىل
وشك الوقوع والذي سيعانون فيه مثل مجيع املصطفني مطاردة عنيفة بل وربام
يعانون فيه املوت .وهو مل يتوقع مرة واحدة أن يعود إليه الناجون كام كانوا من قبل،
بل كانت هناية العامل وبزوغ العامل اجلديد مها األقرب إليه« :ومتى طردوكم يف هذه
املدينة فاهربوا إىل األخرى فإين احلق أقول لكم :ال تكملون مدن إرسائيل حتى يأيت
ابن اإلنسان» (متى  .)23/10بل إن الصالة الربانية الشهرية «أبانا الذي يف السامء»
تتضمن هبذه الشاكلة عالقة مبارشة هبذا التضييق والتعقب املرتبط مبارشة أيضا
باآلخرة التي صارت وشيكة؛ وال تدل عىل حمض عواطف جوانية إال عند ترمجتها
بصورة خاطئة« .وال تدخلنا يف جتربة ،لكن نجنا من الرشير” :وال تعني كلمة جتربة
هنا اإلغواء الفردي نحو الذنب ،بل االبتالء والتضييق األخروي والتعقب عىل يد
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املسيخ الدجال يف هناية الزمان .هذا التعقب ينبغي أن يزول ،وهذا الكأس ينبغي أن
يدار وينبغي للعهد اجلديد أن يولد ،من دون أن يدع انبالجه وقتا ،أو وقتا طويال
للثورة املضادة .فلم تكن عقيدة يسوع هبذا البعد عن الشكوك ،حتى يكون هو من
جيلب بشارة صهيون باخلري القريب ولدرجة أن يظل هذا اإليامن مالزما له فال
يسقط عنه إال فوق الصليب .أي يف أكثر اللحظات رعبا يف حياة البرش بام فيها من أمل
املوت وبام فيها من رصخة اليأس املجسد حيث قال« :ريب ،ملاذا تركتني؟» فهذه
صيحة ال يمكن أن تصدر إال عن شخص يرى عمله امللموس خيتفي ،وهي صيحة
ال تصدر عن جمرد قائد لألرواح وال عن ملك ساموي له وجدان نقي .فهذا النبض
االجتامعي النارصي النبوي يرسي عرب الرسالة املوجهة للمرهقني وثقييل األمحال،
وهو ليس اشتياقا للموت وال هو اضطراب يف النفس العليا« .ألنه كان يعلمهم
كمن له سلطان ،وليس كالكتبة» (متى  )29/7وباألوىل ليس كمسيحي مرتفع ال
هيتم إال بنربة الروح ،أو بام يسمى الروحانية واألخالق اخلالدة .إن القول املأثور
ملتى ( ((()30-25/11هو نداء حفاوة من النوع الديني السيايس ،إن يصف بأوضح
طريقة قدوم حكومة امللك املسيح ،وهكذا تعترب مجلته األخرية فرمانا« :نريي هني
ومحيل خفيف» .ويقينا مل يكن املقصود بذلك هو نري الصليب ،فهذا العبء كان أقل
األعباء رقة ويرسا ،وهو عبء ما كان له أن يمنح بشارة باملرسة .إذن فإن يسوع من
الناحية الذاتية اعترب نفسه املاشيح باملعنى املتوارث ،ومن الناحية املوضوعية فلم
يظهر بصورة املنسحب املرتف الغائص يف جوانيته وال بصورة مهيئ املأوى ململكة
السامء املتسامية أشد ما يكون التسامي؛ بل عىل العكس أعلن اخلالص عىل أنه
كنعان .أي بصفته وفاء ملا وعد به اآلباء من قبل بال هتافت أو ابتذال وبال خسارة
أيضا ،إنه كنعان يقدم عىل صورة مغاىل يف جوهرها« :إنه ليس أحد ترك بيتا أو
((( ورد هنالك« :يف ذلك الوقت أجاب يسوع”أمحدك أهيا اآلب رب السامء واألرض ،ألنك أخفيت هذه عن
احلكامء والفهامء وأعلنتها لألطفال .نعم أهيا اآلب .ألن هكذا صارت املرسة أمامك .كل يشء قد دفع إيل من أيب،
وليس أحد يعرف االبن إال اآلب ،وال أحد يعرف اآلب إال االبن ومن أراد االبن أن يعلن له .تعالوا أيا مجيع املتعبني
وثقييل األمحال ،وأنا أرحيكم .امحلوا نريي عليكم وتعلموا مني ،ألين وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم.
ألن نريي هني ومحيل خفيف» (متى ( .)30-25/11املرتجم).
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والدين أو إخوة أو امرأة أو أوالدا من أجل ملكوت اهلل إال ويأخذ يف هذا الزمان
أضعافا كثرية ويف الدهر اآليت احلياة األبدية»( .لوقا  (((.)30-29 /18لقد كان
هناك ما يكفي من العواطف اجلوانية يف االنتظار املشيحاين املجرد ،وكان هناك أكثر
مما يكفي من اجلنان يف ملكوت العال الذي آمنوا به ،وقد كانت تلك هي األرض
التي حيتاجها املخلص وحيتاجها اإلنجيل .وحني يكون ما يزال هنالك شك فيام إذا
كان يسوع – قبل كارثة الصليب  -أراد أن يظهر بصفته خملصا حقيقيا ،فإن هذا
الشك سيزول عرب الكلمة :عرب اإلنجيل ذاته .ويسوع الذي مل يكن يشمئز مطلقا
من صنع املعجزات فقد كان يستخدم كلمة أنجيل بمعنى الشفاء باملعجزة يف أنحاء
العامل ،أي عرب مملكة الرب (مرقس  .)15/1وقد أرسل إىل النارصي يوحنا هبذا
التعريف الذي تعوزه اجلوانية متاما بينام كان يوحنا يف السجن« :العمي يبرصون،
والعرج يمشون ،والربص يطهرون ،والصم يسمعون ،واملوتى يقومون ،واملساكني
يبرشون( ».متى  .)5/11وإذا كانت بعض املواضع التي يتحدث فيها يسوع بنوع
من الوصاية عن اإلنجيل (كام نرى يف مرقس  ،10/13و  )9/14قد حرفت
وعدلت فيام بعد ،فإن كلمة اإلنجيل ذاهتا مل تكن بحال متأخرة ومل تكن كام يعرفها
يوهان فايس «تعبريا عن لغة التبشري» ،بعد الصلب أي لغة روحية .بل الصحيح أن
الكلمة ازدهرت يف زمن يسوع حتديدا بام ال يثري اللبس فيها بوصفها كلمة خالص
سياسية دينية عن هناية الشقاء املجسد وبداية السعادة املجسدة .ومل يكن اليهود
املقهورون فقط هم من عقد اآلمال عىل الكلمة بل علقت سائر الشعوب الرشقية يف
ذلك الوقت آماهلا عليها أو كان لدهيا شعور بالرضا الكبري .بل إن الطغاة من
الرومان املرتفني استخدموا كلمة اإلنجيل ككلمة سالم أو ككلمة حظ سعيد للعوام
من نوع الكلامت التي يستخدمها العرافون (عىل خلفية االضطراب املدمر الذي
ساد القرن األخري للجمهورية الرومانية) ،لكن نبوءة ألحد أبناء امللوك اآلهلة بقيت
معروفة للشاعر فرجيل يف قصيدته الرعوية الرابعة وهي تتعلق بأغسطني تقول:
((( مرة أخرى خيطئ املؤلف يف ذكر رقم العبارة حيث قال هنا إهنا العبارة  19وما بعدها يف حني أهنا العبارة 29
وما بعدها( .املرتجم).
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«وتعود العهود الذهبية لزحل ،تعود تلك الزحليات ثانية» وهو ما يعني هنا اإلنجيل
ال يشء غريه .وثمة حجر من أحجار أحد املذابح بمدينة برين الواقعة يف آسيا
الصغرى يثني عىل يوم ميالد أغسطني ويصفه حرفيا بأنه بداية «اإليفانجيليا» أي
اإلنجيلية يف العامل ،أي بداية العرص الذهبي للدنيا .وهذا يعني أن الكلمة دخلت
أيضا إىل فلسطني ،أي إىل عامل حيوي مكانا أكرب من ذي قبل للبشارة ،أي أهنا دخلت
ككلمة للرسور االجتامعي والسيايس ال يمكن االستغناء عنه لكل يشء .لقد
ارتبطت كلمة اإلنجيل ارتباطا ال ينفصم مع «أوالم ها شالوم» أي مع مملكة السالم
التي نادت هبا املشيحانية املتوارثة لدى أنبياء إرسائيل .ولعلها مل ترتبط بجوانية أو
أخروية جمردة ،فقد كان من الرضوري قبل ذلك إدخال تغيري عام عىل معاين لغة
البشارة التي مل يستعملها يسوع قط .نعم  ،ثم إن مسيحيي القبور الذين مل يكونوا
يوما مساملني متعايشني يف ثنائية للتعايش أو متسامني هروبيني نحو الدروشة كام
يزعم عنهم ،مل يقيموا سالما مع نريون روما ومملكته؛ وإال ملا كانوا تعرضوا لقذف
أجسادهم إىل حيواناته املفرتسة .إذن فقد كان هناك هذا العنرص املسيحي املتحرك
الذي أوحى يف النهاية بإشعال حرب الفالحني ،تلك احلرب التي وصفت بأهنا
عمليا حرب املؤمنني بمملكة األلف عام .لقد كان اإلنجيل يف األصل متجانسا مع
حسه الواقعي الذي يقلب األحداث« :قد كمل الزمان واقرتب ملكوت اهلل ،فتوبوا
وآمنوا باإلنجيل» (مرقس  .)15/1وباجلملة فإن املسيح واإلنجيل يعنيان :أن
يسوع مل يع مهمته مطلقا بصفتها مهمة ضعيفة ،أي مهمة ليست دنيوية.
كل ذلك يعارضه عىل األقل كلمتان ليسوع تبدوان ظاهريا من الكلامت
الروحية ،وعىل أساسهام يدلل منذ ألفي عام عىل الطيبة املسيحية ،بل ويطالب من
خالهلام بإثبات تلك الطيبة :هاتان الكلمتان مها اململكة اجلوانية ،واململكة التي
ليست من هذا العامل .فيسوع مل يزعم يوما أن «ملكوت اهلل داخلكم» ،فهذا املوضع
من إنجيل لوقا ( )21/17يعني حني يرتجم ترمجة صحيحة« :ملكوت الرب بني
أظهركم» ،وهو مل يقل هذا لتالميذه ،لكنه قاله للفريسيني يف تلميح إىل تالميذه.
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وكان جييب بذلك عىل سؤاهلم الذكي عن زمن ظهور مملكة الرب ،وكانت اإلجابة
تعني أن مملكة الرب هي من حيث املكان أيضا قريبة ،فهي تتحقق يف تلك اجلامعة
التي يقرون هبا .كام أن يسوع مل جيب عليهم كام ترجم لوثر كلامته« :ملكوت اهلل
داخلكم» ليؤكد بذلك وفقا ملفهوم املخالفة عىل عدم دنيوية هذا الوجدان النقي.
ويقول لوثر أيضا «إن امللكوت لن يأيت يف مالمح ظاهرة» ،لكن يسوع – حني ترتجم
كلامته حرفيا – قال ما ييل« :لن يأيت امللكوت حتت املالحظة» .واملالحظة هذه كانت
متثل اصطالحا طبيا وتنجيميا عند الطبيب لوقا الذي يتحدث هنا عن يسوع ،ومل
يكن هلذا املصطلح عالقة باجلوانية ،بل كان فقط تشبيها ُعني به أمارات فلكية أو
ظواهر طبية .فاملقصود إذن واملعلن إذن ليس هو تلك املالحظة اهلادئة ولكن
املقصود هو قفزة مفاجئة أو اخرتاق مفاجئ ،مغاير بالكلية .فيسوع يتحدث عن
اخرتاق داخل مجاعة املؤمنني به ،فهم فقط من ال يبادرون بالسري تدرجييا وفق اجتاه
الريح ،وال وفق املؤرشات التي تظهرها النجوم ،وإنام هم الذين جتهزوا عاجال
للمجتمع اجلديد وتأهبوا له وختم عليهم داخله ،فهؤالء سيجتازون أيضا االخرتاق
املفاجئ للملكوت بام فيه من مشاهد قليلة لألهوال اجلوانية ،التي تسلحوا
ملواجهتها .وثمة املزيد يف هذا السياق« :فمملكتي ليست من هذا العامل» ،هذه
العبارة التي قيلت أمام بيالطوس ال تقبل اللبس نحويا ،عىل األقل بالنسبة للوعي
البسيط ،فهي مل ترد إال يف إنجيل يوحنا ،ذلك اإلنجيل الذي يوصف بأنه أشد
األناجيل جمافاة حلقائق التاريخ والذي يعتقد أن بولس صاغه ،ومعلوم أنه خيدم
أغراضا ظهرت بعد وفاة املسيح .فهو يسعى إلثبات أن املسيحي متكن من االستناد
إىل كلامت معلمه أمام حمكمة وثنية بمعنى :أن املسيح واملسيحيني ال عالقة هلم
باخليانة العظمى .ومن ثم فقد جعل يوحنا املفاوضات التي جرت أمام الكاهن
األكرب مليئة بالثغرات أكثر مما عرضه كتاب األناجيل اآلخرون ،لكنه يبسط مشهد
املحاكمة بسطا أوسع منهم يف املقابل .ويف املقابل أيضا يصور اليهود بصورة غري
الئقة يف حني يصور بيالطوس بصورة طيبة ،فهذا املوظف الروماين الرفيع ينبغي أن
يمثل حالة أسبقية يقاس عليها حني يعلن ثالث مرات عن يسوع أنه ليس مذنبا،
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وحني هيم ثالث مرات بإطالق رساحه .ويستخدم يوحنا مشهد املحاكمة خاصة
لكي يدع يسوع يلقي كلمة خالهلا ليس هلا أمهية يف الواقع ،وال أثر هلا يف هذه املناسبة
إال كتوابل الطهي .واحلق أن يوحنا مل يأخذ هنا أيضا من كالم يسوع املعروف إال
القليل لكنه أخذه من مضابط القوم متمنيا ختفيفها ،أي أن الدافع مل يكن مسيحي
الطابع يف املقام األول ولكن كان خلدمة اجلانب القضائي( .قارن يف هذا السياق
يوهان باور يف كتابه «تعليق عىل إنجيل يوحنا» الصادر عام  ,)1925فمام يتعارض
مع شجاعة املسيح وكرامته أن يستخدم الكالم االهنزامي أمام بيالطوس خاصة،
وأن يظهر نفسه أمام القايض الروماين يف مظهر الرجل املغايل يف عاطفته ،أي
بمقاييس الرومان كرجل مثري لالستهزاء ال يؤخذ بجدية .وعىل العكس فال
يتعارض مع كرامة أعضاء اجلامعة املسيحية أن يتخلصوا هبذه اجلملة أمام املحكمة
(طاملا مل يكن الشوق إىل الشهادة قد ظهر بعد)؛ ومن هنا أيضا ظهر التأكيد عىل
«رش» اليهود ،ونبالة بيالطوس ونشأت الرغبة الواضحة يف كسب ود اجلمهور وهو
مبدأ ظهر بعد العهد اليسوعي .ومن املشكوك فيه أن تكون هذه العبارة التي أوردها
يوحنا تسببت يف نجاة أي من املسيحيني قبل زمن نريون ،لكن املؤكد يف هناية املطاف
أهنا ساعدت عىل هتدئة املطالب األرضية للمسيحية بصورة تامة عندما صار
بيالطوس ونريون مسيحيني .فلم تعد هذه اجلملة ذات العواقب الكثرية تفرس بعد
ذلك عىل أهنا اعتذار لضحايا العامل بل صارت اعتذارا لسيد العامل :ومل يكن هذا يقينا
هو مقصد يوحنا .غري أن يسوع نفسه ال يمكن أن يكون قد رصح هبذه اجلملة وفق
هذا التضمني املوسع؛ فهو مل يكن يضع ازدواجية بني هذا العامل والعامل األخروي
بطريقة حتفظ هذا العامل غري منازع ،وبحيث يمكن أن توجد الدنيا إىل جوار العامل
األخروي عرب اتفاقية لعدم التدخل .فهذه الدنيا ستنتهي قبل اآلخرة وسيحكم
عليها هناك ،كام أبلغ يوحنا املعمدان عن يسوع قائال[« :سيأيت] الذي [حيمل] رقشه
[مذراته] يف يده ،وسينقي بيدره ،وجيمع القمح إىل خمزنه ،وأما التبن فيحرقه بنار ال
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تطفأ» (لوقا .((()17/3فحيثام يظهر تعبري «هذا العامل (الدنيا)» ،و”ذاك العامل
(اآلخرة)» خارج حتريفه ملشهد املحكمة ،فال ريب أنه ينقصه معنى الرباءة من
اجلرم .فوصف «هذا العامل» يعادل معنى «العهد احلارض» ،ووصف «ذاك العامل»
يعادل معنى «العهد القادم األفضل» ،أي املرحلة املقبلة من العامل ،عىل خالف العامل
القائم اآلن .وهذا املعنى ورد أيضا عند متى (يف  32/12؛ و  )3/24داللة عىل
مدى من التوتر األخروي وليس داللة عىل بعد جغرايف بني احلياة الدنيا الثابتة هنا
واحلياة األخرى الثابتة هناك .واليشء الواقعي الوحيد يف هذا العامل هو زواله يف
العامل اآلخر ،الذي يبدأ عهده األمجل داخل العامل الدنيوي القائم ذاته أي بقدوم يوم
القيامة .فمثل هذه اململكة ما ينبغي حقا أن يوعظ هبا املوتى وإنام األحياء الذين
احتشدوا هنا؛ فهي مملكة ال حتتاج املوت وباألوىل ال حتتاج آخرة ما بعد املوت (متى
28/16؛ لوقا  .((()32/21حتى كلامت املحادثة التي دارت بينه وبني الفريسيني
عن اجلزية« :أعطوا ما لقيرص لقيرص ،وما هلل هلل» (متى  )21/22ال تؤيد هذه
االهنزامية أمام بيالطوس ،عىل الرغم من يل بولس ألعناق هذه الكلامت بشدة،
وبصفة أشد منه يل عنقها عىل يد مسيحيي التوافق املتأخرين ،حتى أهنكوها .إن عدم
االكرتاث الذي تنم عنه هذه املحادثة يبدوا أكثر ميال إىل اجلانب األخروي حقا:
فحيث أن امللكوت الساموي يقرتب ،فسيان أمر قيرص هنا .أما عدم االكرتاث أمام
بيالطوس فإنه يدل عىل وضع اجلانب األخروي خارج نطاق االهتامم ،وهو اجلانب
الذي يمثل أكثر أجزاء موعظة يسوع تأكيدا ،وهنا يكون عدم االكرتاث مطلقا
وليس مرشوطا ،ومن ثم يكون هتكميا وخطريا لتضمنه اإلهانة ،كام هو الشأن يف
مجيع كلامت يسوع األخرى عن العامل الذي ما يزال قائام« .اآلن دينونة هذا العامل.
اآلن يطرح رئيس هذا العامل خارجا» (يوحنا  ،)31/12فقد وجد املجال من أجل
((( أدخلت هذه اإلضافات بني معكوفني حتى يتضح املعنى كام فهمته يف األملانية .فال يلتبس عىل القارئ العريب
بقدر اإلمكان( .املرتجم)
((( ورد يف متى « :28/16احلق أقول لكم :إن من القيام ههنا قوما ال يذوقون املوت حتى يروا ابن اإلنسان آتيا يف
ملكوته» .وورد يف لوقا « :33-32/21احلق أقول لكم :إنه ال يميض هذا اجليل حتى يكون الكل .السامء واألرض
تزوالن ولكن كالمي ال يزول»( .املرتجم)
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الزمن اجلديد بسامء وأرض ،أي من أجل (اهلُنا)((( احلقيقية بسامء جديدة وأرض
جديدة .وعىل الرغم من تأكيد بولس  ،وبصفة أشد تأكيد مرقيون عىل علو املسيح
وتساميه ،إال أنه قلام يفهم كمجرد اختطاف علوي خارق ،وشدما يرغب هذا العلو
والتسامي يف أن يضع نفسه كعامل جديد داخل العامل القديم الذي فني .فابن اإلنسان
لن يبقى يف املختلف متاما ،فهو هيبط خلف كارثة الصلب ،بل وخلف القيامة من
بني املوتى :ليس كانعدام لالكرتاث ،ولكن بقوة وجمد كام ورد يف لوقا :27/21
«وحينئذ يبرصون ابن اإلنسان آتيا يف سحابة بقوة وجمد كثري» ،وهو ما يامثل رحلة
معراج إىل السامء انطالقا من أرض جديدة .ويشبه أيضا وصول أورشليم الساموية
يف هناية مشاهد القيامة شديدة التأكيد – مزينة كعروس .لقد ربحت األرض القديمة
املوغلة يف القدم حلظة االختيار التي رافقت هذه العجلة ومن ثم يبدو األمر وكأن
مملكة السامء التي اقرتبت يقينا مل تعد بحاجة إىل القوة بعد .يتناسب مع هذا الوضع
متاما يسوع صاحب موعظة اجلبل الذي كان يقرن كل مباركة للرفاق (متى -3/5
 ((()10باقرتاب ملكوت الساموات منهم .وهذا يعني أن األجر مل يكن ،أو مل يكن
فقط أجرا شعبيا ،وإنام هو التربير بكلمة «ألن» املوضوعة قبل عبارة «هلم ملكوت
الساموات» التي تعني بصورة أكثر أمهية أن كل ممارسة للعنف أو الطرد من املعبد
املرشف عىل الفناء يف زمن قدومه ،سيتم وسمها بأهنا ممارسة ال حاجة إليها .لكن
ثورة العنف التي ترفع املنحطني وحتط العلية ،هي التي ستحدث بصورة كاملة وفق
تصوير يسوع املبرش بأهوال اآلخرة داخل الطبيعة ،بام يشبه أن تكون نائبة عن التمرد
((( يستخدم بلوخ الظرف هنا بمعنى اإلسم ويزوده كثريا بأداة التعريف فيسميه ُ
«اهلنا» وكذلك الظرف اآلن جيعله
اسام «اآلن» ،ويريد بذلك العامل احلارض مكانا وزمانا مقابل املايض واملستقبل .وينبغي أن يكون لدى القارئ خيال
لغوي واسع لتصور ما تعنيه لغة بلوخ امللغزة أحيانا باشتقاقاهتا اخلاصة وتعبرياهتا املتفردة ،وتارة يكون هذا التفرد
سلبيا غامضا ،وتارة يكون إجيابيا مبدعا( .املرتجم).
((( ورد يف مطلع اإلصحاح اخلامس من إنجيل متى ما ييل« :وملا رأى اجلموع صعد إىل اجلبل ،فلام جلس تقدم إليه
تالميذه .ففتح فاه وعلمهم قائال« :طوبى للمساكني بالروح ،ألن هلم ملكوت الساموات .طوبى للحزاين ،ألهنم
يتعزون .طوبى للودعاء ،ألهنم يرثون األرض .طوبى للجياع والعطاش إىل الرب ،ألهنم ُيشبعون .طوبى للرمحاء،
ألهنم ُيرمحون .طوبى لألنقياء القلب ،ألهنم يعاينون اهلل .طوبى لصانعي السالم ،ألهنم أبناء اهلل يدعون .طوبى
للمطرودين من أجل الرب ،ألن هلم ملكوت الساموات( ».متى .)10-1/5

225

اإلنساين ذاته ،عرب سالح هائل ساقته كارثة كونية .هبذا ال يكون هناك بالتأكيد حمبة
لألعداء يف النهاية ،وإنام هو إيامن اختيار آيل (فقد امتأل الصاع ،واكتمل الوقت)
ولكن ال سالم مع بليعال((( وال مملكته .ويتعلق التحمل اإلنساين املتخيل عن
الرصاع هنا والسابق عىل الكارثة دائام بالظلم الذي يلحقه الشخص بنفسه ،وليس
حتمل الظلم الذي حيدث لآلخرين ،بصفتهم ضعفاء قلة؛ وهكذا ُجعلت مملكة
الساموات عىل األقل ملثل هذا التسليم املريح للغاية واملنترش للغاية جتاه الرش ،إهنا
كلمة أولئك الفاترين الذين سيبصقهم يسوع من فمه .ومن املؤكد أن احلب يقع يف
مركز رسالة يسوع – وهذا هو أصعب يشء فيها بالنسبة للمخلوق ألنه أكرب
تناقضاهتا األخالقية التي جيب ممارستها .ولكن اعتبار هذا احلب حبا للبرش ذا طبيعة
شاملة ويعرب عن تراجع غري مسبوق عن أي نوع من العدوان ،فهذا ما ليس له
وجود يف موعظة يسوع وال يف الواقع االجتامعي السائد إال بمقدار ضوء اخلروج
الذي يبثه املجيء الثاين القريب ليسوع .وبنفس القدر يناقض هذا مضمون املجيء
الثاين ذاته أي ما حيدث من أجله ،وهو رضورة أن يوجد احلب ،بام حيققه من
الوصول إىل مملكة السالم ألوالد الرب وليس بأعامل أخرى غري التي جاءت بعد
املسيح .ولكن يف كل مرة ال يبدو فيها هذا األمر قريب احلدوث – وكأنه ال يبدو
وشيكا إال عند تعلقه باألزمة أو الفراق ،أو بقرار حتديد زمن النهاية املشوب بالرصاع
– عندئذ تكون موعظة يسوع أشد قسوة مما عرف عن أنبياء عامل السالم مجيعا .فهنا
يقل بشدة الكالم عن حمبة األعداء ،وحيل حمله بصورة مفاجئة – ومل يتم حتريف ذلك
يف وقت متأخر – حرب دينية« :ال تظنوا أين جئت أللقي سالما عىل األرض .ما
جئت أللقي سالما ،بل سيفا»( .متى )34/10؛ «من رذلني ومل يقبل كالمي فله من
يدينه .الكالم الذي تلكمت به هو يدينه يف اليوم األخري» (يوحنا  .)48/12فدائام
ما يرى املتمردون واهلراطقة يسوع خارج نطاق املجيء الثاين دعوة قتال بني العامل
القائم والعامل القادم الذي سيحل حمله والذي يعاين هذا القادم خماضه داخل عامل
((( بليعال هو اسم ألحد آهلة الوثنيني يف العهد القديم ،وتعني الكلمة اللئيم أو اخلبيث ،ويقصد بتعبري «بني بليعال»
أوالد الشيطان( .املرتجم).
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احلارض/القائم .هذا املخاض يتمثل يف احلرب واملطاردة واالستقامة الكبرية
للمصطفني كام جاء يف مرقس ( 8/13وما بعدها) – فهذا الزمان وحتوله الرسيع
ببزوغ الزمن القادم يتقاطعان يف ساحة األرض .هبذا التصور شنق الرومان يسوع
بصفته ساخطا ،وهلذا مل يكن خوف الكاهن األكرب والفريسيني من الرجل الذي
تعلق به الشعب بال مربر (لوقا  ،)48/19الرجل الذي اعترب أن مجيع ما يف ثيوقراطية
الكهنوت ودين الرشائع الذي استقر منذ عزرا ونحميا مجيعا جزء من العامل الذي
نضج لإلبادة .فيسوع هذا كان خطريا ،ومن ثم تكونت ضده وضد نظرته الراديكالية
لآلخرة مجاعة مصالح من هيود علية القوم املتواطئة مع الرومان أصحاب السلطان،
ليس بالرضورة عن سوء فهم له .ففي أعني ذلك العامل حتديدا مل يكن من علق عىل
الصليب شخصا حاملا ال خطر له ،وإنام كان بالنسبة له حمول العامل القائم بالرجوع
الثاين إىل عامل آخر ،وكان أيضا ممثال هلذا العامل األخروي الذي ال يشوبه قهر وليس
فيه رب للسادة وحدهم .واستند الكهنة ظاهريا فحسب إىل وصف يسوع لنفسه
بأنه ابن الرب ،وهو ما عرف باسم املسيح ،وإىل أنه بناء عىل ذلك سيموت «وفق
الناموس» (الالويني  )16/24وأنه سيقتل كام جاء يف إنجيل يوحنا ( )7/19حتت
دعوى اهتامه باإلساءة إىل الرب وادعاء بنوته .فقد كان هناك يف القرن السابق عىل
حياة يسوع أي بنهاية أرسة احلشمونية (املكابيني) اليهودية ،عدد من احلاملني الذين
أطلقوا عىل أنفسهم وصف «املسيح» أو «املاشيح» ومل جير هلم يشء بوصفهم
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دراويش حاملني .كذلك ظهر بعد املسيح بار كوخبا((( (أو بار كوشيبا) ،البطل الذي
قاد الثورة ضد القيرص الروماين هادريان ووسمه حرب عظيم مثل أكيبا (عقيبا) بن
يوسف بأنه املاشيح املنتظر .لكن بار كوخبا كان يقاتل برغم ذلك وهو عىل شفا
اليأس من أجل احلفاظ عىل هيودا((( القائمة وقتذاك بام فيها من فقراء وأغنياء وكهنة
عىل حد سواء .فهو وإن كان متمردا عىل روما إال أنه كان يقاتل من أجل احلفاظ عىل
العامل املوروث داخل وطنه بام فيه من ثيوقراطية الكهنوت؛ ومن ثم جاءت مباركة
الكهنوت له ،ومن ثم أيضا مل يعترب إطالق وصف «املاشيح» – ذلك اللقب الفريد
واهلائل – عليه نوعا من التجديف .أما يسوع فلم يكن عىل الدرجة الكافية من
السلمية الالزمة العتباره ماشيحا ممكنا عىل األقل ،بل كانت مملكة ابن اإلنسان
التي جاء يبرش هبا بعيدة عن هيوه السادة الذي ما يفتأ يظهر وما يفتأ يصدر
الترشيعات ،وهيوه هذا مل يقد شعبه للخروج من مرص .ثم إن ماشيح ابن اإلنسان مل
يكن أيضا جمرد مقاتل للحفاظ عىل مملكة داوود بام فيها من رب السادة أو مستعيدا
رومانسيا هلا .كال ،لكنه اعترب نفسه ممثال اخلروج اجلديد وال ريب ،أي أنه ممثل
اخلروج األخروي اهلائل من البداية إىل النهاية - :خروج اهلجرة إىل اهلل كبرش.
((( بار كوخبا (بن كوخبا) وينطق أيضا بار كوشيبا ،هو قائد الثورة اليهودية ضد اإلمرباطوية الرومانية بني عامي
 132و 135للميالد واسمه الكامل سيمون (شمعون) بار كوخبا ،ويعني اسمه بالعربانية ابن النجم ،وكان ينظر إليه
عىل أنه املاشيح أي الشخصية البطولية التي ستستعيد إرسائيل ثانية .وال يعرف عن حياته يشء قبل قيامه بالثورة.
حققت ثورة بار كوخبا يف البداية نجاحا مذهال إال أن الرومان أجربوه يف النهاية عىل االنسحاب من حصن بيتار
بعد أن حارصوه داخله وعانى هو وأتباعه اجلوع ما أدى إىل تسليمه احلصن ،إال أن خلصاءه قتلوه فيه عام 135
للميالد .أدت هذه الثورة إىل تدمري بقايا إقليم هيودا التابع لإلمرباطورية كام أدت إىل نشوء الشتات اليهودي وترشيد
اليهود منذ ذلك الوقت حتى العرص احلديث إىل أن نشأت دولة إرسائيل الصهيونية عام  .1948ومنذ ثورة كوخبا
متايزت العقيدة املسيحية عن اليهودية بصورة جلية .أما القيرص الروماين هادريان الذي قامت ضده هذه الثورة فقد
ولد عام  76للميالد وتوج قيرصا لروما عام  117وتويف يف  138للميالد ،وكانت له إنجازاته يف تكوين جيش
قوي وإدارة جديدة للبالد وأنشأ معامل فخمة منها ساحة أوليمبيا يف أثينا وكذلك أنشأ يف روما العديد من املسارح
والساحات الرياضية واألرضحة الكبرية كام أنشأ العديد من املدن .ومن أكرب آثاره فخامة بناؤه سورا عظيام بامتداد
عرض مقاطعة إنجلرتا آنذاك( .املرتجم)
((( يقال إن ثورة اليهود األخرية هذه أو ما يطلق عليه ثورة اليهود الثالثة ضد روما نشبت بسبب اعتزام هادريان بناء
رضيح جلوبيرت مكان اهليكل اليهودي  ،وألنه أصدر عام  130مرسوما بمنع اخلتان اليهودي ومنع تدريس الرشيعة
اليهودية علنا ،وضيق عىل اليهود أشد التضييق( .املرتجم).
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اإلضاءات األخالقية واألخروية يف األناجيل

حتى أفضل األشياء املوجودة ال يمكن عملها يف الوقت ذاته .خاصة عندما يبدو
أحدها منتقصا من قيمة اآلخر ،أو عىل األقل حني يكون أحدها حمركا لإلرادة أكثر
من اآلخر ،لدرجة أن رضبة واحدة به يمكن أن حتقق ما حيتاج فيه جهد البطيء
آلالف اخلطوات وربام ال يصل .إن أقوى تعارض معروف من هذا النوع هو ما
يتعلق بموعظة يسوع األخالقية ،موعظة اخلالص .فهل كان هناك عىل اإلطالق
متسع من الوقت للتحول األخالقي ،هل كان هلذا التحول يف تلك الفرتة القصرية
قبل قدوم امللكوت متسع عىل اإلطالق؟ لقد كانت الوصايا العرش خمصصة حلياة
طويلة فوق هذه األرض ،برغم أهنا مل تكن شيئا مرحيا ،وبرغم أن اإلنسان حيقق
بالرسقة وشهادة الزور بل وبالقتل تقدما أرسع مما حيققه هبذه الوصايا العرش .كذلك
فإن الوصية التي تقول« :حتب قريبك كام حتب نفسك» وجدت بالفعل من قبل يف
سفر الالويني  ،18/19ومل يقم يسوع إال بالتأكيد عليها فحسب ،ليس بصفتها
موعظة منه ،وإنام بصفتها ركن الزاوية يف الرشيعة ولدى األنبياء (متى :((()40/22
فهذه الوصية مصممة هي األخرى لتناسب ظروفا دائمة .فهي جتعل األنانية معيارا
وهي تكرس تلك الوصية يف الوقت ذاته ،حيث إهنا تشمل األقارب الذين حيتفظ هبم
املرء لنفسه بالرعاية .فام هو الزمن واملكان والعالقة االجتامعية أو التي مل تعد
اجتامعية التي منحت لوصايا موعظة اجلبل؟ «أحسنوا إىل من يبغضكم .ال تقاوموا
الرش ،ومن لطمك عىل خدك األيمن فحول له اآلخر أيضا .ومن أراد أن خياصمك
ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا .ومن سخرك ميال واحدا فاذهب معه اثنني .من
((( جاء يف متى أن شخصا ما من الفريسيني سأل يسوع« :يا معلم أية وصية هي العظمى يف الناموس؟» فقال يسوع
له« :حتب الرب إهلك من كل قلبك ،ومن كل نفسك ،ومن كل فكرك .هذه هي الوصية األوىل والعظمى .والثانية
مثلها :حتب قريبك كنفسك .هباتني الوصيتني يتعلق الناموس كله واألنبياء»( .متى  .)40-36/22وال شك أهنا
معاين جليلة ،ولكن بلوخ مل يفهم معنى القريب فيام يبدو ،إال عىل أنه يف الدائرة الضيقة لألوالد واإلخوة واألخوات
يف حيزهم الضيق فقط ،ولكن املعنى أشمل من ذلك بكثري ،فاملعنى قد يتسع لسائر الرحم يف املجال الواسع ،وبالتايل
فدائرته أبعد من جمرد األنانية التي ذهب إليها بلوخ .والناظر يف حياة أوروبا اليوم يعلم أهنا مل تعد تقيم حتى للقرابة
بمعناها الضيق قيمة ،وكثري من األوالد ال يسألون عن آبائهم وأمهاهتم حتى وهم يف أحوج األوقات والظروف
إليهم .ربام كانت تلك أنانية أفضل من املعاين الكربى التي نادت هبا املاركسية ومل يتحقق منها يشء( .املرتجم).
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سألك فأعطه .ومن أراد أن يقرتض منك فال ترده( ».متى  .)42-39/5فهل
وضع يف احلسبان هنا السلوك هبذه الوصايا داخل العامل املشهود؟ إن هذه النصائح
جتعل من يتبعها مذنبا حني تدعو إىل حتمل الظلم ،ليس فقط الظلم الذي يلحقه
اإلنسان بنفسه بل الظلم الذي يلحقه بإخوانه كذلك((( :فهل ينطبق اتباع مبدأ عدم
مقاومة الرش ومعارضة السيف فقط عىل األحداث الالحقة التي ستأيت بعد والتي
ستؤدي وينبغي أن تؤدي إىل التضحية باحلياة؟ إن من األمور التي تلفت االنتباه
كثريا تلك السذاجة االقتصادية التي تعالج هبا موعظة يسوع قضايا العمل وتدبري
الغذاء حيث عقد مقارنة بني ذلك وبني نمو الزنابق يف احلقول وغذاء الطيور حتت
السامء( .متى  .)28-25 /6وكانت النتيجة هي اإلفقار الرسيع ملجتمع أورشليم،
الذي اضطر بولس أن يتسول من أجله لدى أهل كورنثوس ولدى الرومان .لقد
حتققت كلمة أحد احلاخامات يف زمن املسيحية األول :يمكن حتقيق اخلالص
لإلنسان بصورة أسهل من إطعامه .لقد تعرض التشبيه بالوكيل الظامل ،ذلك التشبيه
النادر املنطلق من أخالقيات العمل والذي مل يسمع به أحد من قبل ،تعرض هذا
التشبيه هلجوم متكرر (أنظر لوقا  ((()9-1/16فهذه نصيحة لتكوين األصدقاء
حتى وإن كان عرب االختالس أو من خالل الثروات غري املستحقة .فكال األمرين:
النصيحة بعدم االهتامم بتدبري شأن البيت اخلاص وإقصاء مجيع الفوارق األخالقية
داخل عامل الثروة ليس هلام إال مغزى واحد ،حني يزول جوهر العامل يف وقت قريب.
((( هنا فهم غريب لتحمل الظلم مل أر مثيال له يف احلياة من قبل ،وهلل يف األفهام شؤون .فكيف يعترب ظلم النفس
والتحمل من أجل اآلخرين ظلام للذات وظلام لآلخرين أيضا ،رغم أنه يعاين من أجلهم ويتحمل لريحيهم؟
(املرتجم).
((( جاء يف هذا املوضع من إنجيل لوقا« :وقال أيضا لتالميذه« :كان إنسان غني له وكيل ،فويش به إليه بأنه يبذر
أمواله .فدعاه وقال له :ما هذا الذي أسمع عنك؟ أعط حساب وكالتك ألنك ال تقدر أن تكون وكيال بعد .فقال
الوكيل يف نفسه :ماذا أفعل؟ ألن سيدي يأخذ مني الوكالة .لست أستطيع أن أنقب ،وأستحي أن أستعطي .قد علمت
ماذا أفعل ،حتى إذا عزلت عن الوكالة يقبلوين يف بيوهتم .فدعا كل واحد من مديوين سيده ،وقال لألول :كم عليك
لسيدي؟ فقال مئة بث زيت .فقال  :خذ صكك واجلس عاجال واكتب مخسني .ثم قال لآلخر :وأنت كم عليك؟
فقال مئة كُر قمح .فقال له :خذ صكك واكتب ثامنني .فمدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة فعل ،ألن أبناء هذا الدهر
أحكم من أبناء النور يف جيلهم .وأنا أقول لكم :اصنعوا لكم أصدقاء بامل الظلم ،حتى إدا فنيتم يقبلونكم من املظال
األبدية( ».لوقا ( .)9-1 /16املرتجم)
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أي حني تستدعي املوعظة األخروية ليسوع كل موعظة أخرى إليها ،أو كام قيل
حرفيا ،حني يأيت يسوع حاكام« :ويقول قد كمل الزمان ،واقرتب ملكوت اهلل،
فتوبوا وآمنوا باإلنجيل» (مرقس  .)15/1فهنا يصبح العامل حقا من دون مباالة،
وعندئذ ال تنطبق القواعد الرهيبة ملوعظة يسوع عىل عمل يتم يف أجل طويل ،كام ال
تنطبق عىل عمل يتم بنجاح فوق هذه األرض .أما كلمة يسوع ذات العواقب الكثرية
(عرب تفسري بولس  ،بل ولوثر أيضا)« :أعط ما لقيرص لقيرص ،وما هلل هلل» فلم يكن
هلا عند مؤسس الديانة مغزى مزدوج .بل كان هلا دفرت حسابات مزدوج؛ فلم يكن
عامل القيرص مهام بمثل هذه الدرجة بل كان رغم بريقه بال أمهية تذكر ،مثله كمثل
املكث يف مأوى لليلة واحدة ،ما يلبث املسافر بعدها أن يواصل املسري عند انبالج
الصبح التايل .كان األكثر أمهية بالنسبة ليسوع هو النصيحة األلفية ،بإعطاء ما يملك
للفقراء لينسحب هبذه الطريقة ذاتيا بل وكموضوع أيضا من دائرة مصالح القيرص،
تلك الدائرة العدمية بأجلها القصري .فاإلنجيل إذا نظر إليه من هذه الزاوية ال يتسم
بالسمة االجتامعية ،بل وباألوىل ال يتسم بالسمة األخالقية .بل يصبح فحسب
إنجيل اخلالص األخروي« :فقال هلم إنه ينبغي يل أن أبرش املدن األخر أيضا
بملكوت اهلل ألين هلذا أرسلت» (لوقا  .((()43 /4لقد كان األمل األخروي هو
األصل الذي انبثقت عنه موعظة يسوع منذ زمن اجلليل األول .وهذا األمر مل تتم
إضافته من جانب كتاب األناجيل إىل كلامت يسوع فيام بعد (كام هو احلال يف موت
الفداء وفكرة القيامة) ،بل هو من أفضل املقاطع اللغوية املؤصلة يف العهد اجلديد.
وكل هذا ال يظهر إال جانبا واحدا من موعظة املسيح ،حتى وإن كان اجلانب األقوى
فيها؛ وإىل جوار ذلك هناك جانب ال يعلو كثريا عن هذا يتمثل يف النصيحة التي
ذكرت من قبل عن تقديم كل ما يملك املرء للفقراء ،فهنا تبدو موعظة احلب أرضية
يمكن الوصول إليها ألهنا نبعت من أجل احلب ذاته .كذلك نشأت عرب هذا التداخل
بام فيه من تشابكات صعبة غالبا – مشكلة القصد الثنائي الذي يبدو متشابكا بصورة
((( ثمة خالف هنا عن املعنى األملاين الذي يعادل تقريبا« :إنام أرسلت ألبرش باإلنجيل عن ملكوت الرب»
(املرتجم).
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بارزة ،مشكلة منح الضوء ملوعظة يسوع ،بني احلارض والالحق ،وبني هنا وهناك.
لقد متكن الرسامون اهلولنديون من طرح مشكلة اإلضاءة املزدوجة يف لوحاهتم
بحيث يمكن تسليط الضوء عىل اليشء من شمعة ما ومن القمر يف الوقت نفسه.
مثل هذه اإلضاءة املزدوجة وغري املوحدة يف هذه احلالة سلطها اجلميع بال استثناء
عىل اإلنجيل :تلك النظرة عىل اإلنجيل االجتامعي تارة واألخروي تارة أخرى.
وقد سار ألبريت شفايترس خلف هذه املسألة بصورة أكثر إحلاحا من غريه يف كتابه
(“رس املشيحانية واآلالم» 1901م) حيث حتدث فيه حتى عن ما أسامه «األخالق
املؤقتة» ليسوع ذاته بصفة مستمرة؛ بينام يظل امللكوت نفسه بمنأى عن اخلري والرش،
بصفته «فوق األخالق» .إن اإلضاءة األخروية الكاملة تنطبق يف احلقيقة عىل
املطالب األرضية ملوعظة اجلبل والتي ال يمكن الوفاء هبا عىل مدى أبعد ،كام تنطبق
أيضا بصفة تفصيلية عىل النصائح اخلالية من املباالة االقتصادية أو التي تتضمنها
عىل حد سواء ،أي تنطبق عىل التشبيه بالزنابق يف احلقول ،لكنها ال تنطبق – بعكس
جنوح شفايترس الكيل إىل التقليل من شأن اإلضاءة احلقيقية – عىل موعظة املحبة
التي ذكرت عن يسوع ،والتي تتأهب أخالقياهتا للملكوت وترتقى مكانة من أجله.
وهناك ما هو أكثر :فمقاطعها العميقة تشارك يف تكوين مضمون امللكوت األخروي
يقينا .ويسوع يعطي أحيانا تعاليم هلذا العامل تبدو أشد رصامة من مجيع التعاليم
املوسوية بل والتلمودية أيضا ،مثل حتريم الطالق بني الزوجني (مرقس -2/10
 .)12فمثل هذا التشدد يبدو أشد عزلة وأشد دنيوية حيث إن يسوع – بحسب من
جاء بعده – مل يعرتف يف أقل القليل برباط األرسة( .متى  ،((()37-35 /10كام أن
امللكوت ال يتضمن زواجا ،حيث يسقط الفارق بني اجلنسني كام ورد عند مرقس
( .((()25-19 /12غري أن املوعظة األخالقية االجتامعية املحضة عند يسوع تتمثل
((( جاء يف هذا املوضع« :فإين جئت ألفرق اإلنسان ضد أبيه واالبنة ضد أمها والكنة ضد محاهتا .وأعداء اإلنسان
أهل بيته .من أحب أبا أو أما أكثر مني فال يستحقني ومن أحب ابنا وابنة أكثر مني فال يستحقني» (املرتجم)
((( ورد هنا قول يسوع« :ألهنم متى قاموا من األموات ال يزوجون وال يزوجون بل يكونون كمالئكة يف الساموات»
(مرقس .)25/12
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فقط يف تلك التي تعالج مواقف تتعلق باإلخوة لذاهتا ولذات اإلخوة معا .هذا هو
ما نراه يف موعظة املحبة ،فهي تتوج يف تلك اجلملة العميقة الداللة ولكنها ظاهرة
املغزى متاما كام أهنا مجلة قابلة للتطبيق العميل من اجلانب النفيس متاما« :احلق أقول
(((
لكم بام أنكم فعلتموه بأحد إخويت هؤالء األصاغر فبي فعلتم»( .متى .)40/25
واملهم يف موعظة املحبة (التي تدعو إىل حتول احلب املجرد للرب إىل حمبة للمتعبني
وثقييل األمحال) أهنا عىل خالف موعظة اجلبل ال يمكن تطبيقها حتى يف املدى البعيد
عىل اإلطالق .لقد كان حلم اإلحسان األخوي قابال للتطبيق يف اجلامعة الصغرية
األوىل بام فيها من شيوعية املحبة املعتمدة عىل التربعات بالتأكيد ،وبام فيها وفوقها
من شفقة حارة متثل املركز يف أخالقيات املسيح ،رغم أهنا كانت شفقة ذكورية يف
الوقت ذاته .لقد كرست القطيعة مع اإلنسان البائس هذه الشفقة ومل حتوله إىل مسخ
قصري العمر يدمن الشكوى ،كام أن القطيعة مع العامل مل تسطح الفوارق االقتصادية
فيه ومتسحها بالدهن نفاقا .لقد اعتربت الثروة عدوا ومل يتوجه اإلنجيل إال للمتعبني
وثقييل األمحال ،وكانت مهمة الشاب الغني تنحرص يف بيع مجيع أمالكه وإرشاك
اجلامعة يف ثمنها (مرقس )12/10؛ ومل يقع هذا األمر بصفته قطيعة مع املخلوق
متت بصورة شكلية كأنه دواء من العقل ،وإنام بصفتها تكليفا واضحا عن املضمون
أي عن أخالق ما يعنيه عدم التملك .مرة أخرى ال جيري احلديث هنا عن إنتاج
القيم ،إال أن مجلة واحدة يف أعامل الرسل روجت الدعاية لشيوعية املحبة عىل مدار
قرون حتى وإن كان ذلك بغري قدوم امللكوت« :وكان جلمهور الذين آمنوا قلب
واحد ونفس واحدة ومل يكن أحد يقول إن شيئا من أمواله له بل كان عندهم كل
يشء مشرتكا» (أعامل الرسل  .)32/4كذلك كان من املفرتض أن يكون هلذا
االحتفاء العام بالفقر نفسه  ،عالقة وظيفية مستقلة ومتحررة قيميا بامللكوت.
وبعبارة أدق :إن فيالدلفيا((( شيوعية املحبة هي الرشط األساس ومكان الرجوع
((( قد يكون املعنى األملاين هكذا« :فام فعلتموه بأقل إخويت شأنا ،فقد فعلتموه يب»( .متى ( )40/25املرتجم).
((( فيالدلفيا مملكة احلب األخوي عند اإلغريق القدماء( .املرتجم).
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الثاين للملكوت ومن ثم فقد صارت أيضا معيارا دنيويا .ويدور الكثري من تشبيهات
يسوع حول هذا األمر ،كام شبه مثال تسليم اإلنسان مللكه بأنه يعوض بكنز يكتسبه
يف ملكوت السامء ،وال يأكله السوس مطلقا( ،لوقا  ،)33/12كذلك ما قاله عن
األخوة مرارا .إن صغر حجم هذه اململكة النابتة يف هذا العامل ال يعيق كوهنا جزءا
مركبا من العامل األخروي .ففي الوجود ذاته عنرص من عنارص عامل النهاية ،عنرص
ال يتطلب فظاعات ،وهو تدمري الذاتية من خالل احلب ،كام حدث يف موعظة
اجلبل ،وال يتطلب غياب االهتامم االجتامعي .إال أنه يف الوقت الذي تنضج فيه
فيالدلفيا احلب للملكوت وتتأهب له ،فإهنا تظهر يف النهاية لفرتة قصرية كذلك .بل
إن مجاعة اإلخوة حتركت من ثم يف داخل ذاهتا كأهنا تتحرك يف حيز مهجور؛ فمكاهنم
كان يف احلقيقة جزءا من العامل الفاضل (طوباوية) امللكوت ،وكان مساعدا عىل
تكثيفها إال أن العالقة بينهام كانت كعالقة البذرة بالشجرة ،وكانت الشجرة تبدي
مستوى آخر من احلب أعظم مقاما وخمتلفا بصورة ال يمكن تصورها .وهنا يصور
لوقا طرفا من هذا املستوى (« :)36-33/12بيعوا ما لكم وأعطوا صدقة .اعملوا
لكم أكياسا ال تفنى وكنزا ال ينفد يف الساموات ،حيث ال يقرب سارق وال يبيل
سوس .ألنه حيث يكون كنزهم هناك ،يكون قلبكم أيضا .لتكن أحقاؤكم ممنطقة
ورسجكم موقدة .وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس حتى إذا
جاء وقرع يفتحون له للوقت» .وهكذا ال يمكن وصف السلسلة الوظيفية لألخالق
األخروية املتامثلة بأوضح مما وصفت هنا .ويقول كيزيامن يف كتابه «حماوالت
وتأمالت تفسريية» (املجلد األول الكتاب الثاين .جوتنجن 1967م .ص199 .
وما بعدها)« :ينطبق هذا األمر عىل يسوع نفسه بصورة مغالية طاملا كان هو حدثا
أخرويا ليس إال» .فليس هناك انسحاب لألخالق التي حيملها األحياء فهذا غري
وارد يقينا ،ولكن هناك عالقة دائمة بني هذه األخالق وأهوال النهاية تظهر من
خالل حتول يسوع وموعظته وهي مسألة حتمية بالنسبة ملؤرخي هذا التحول .كم
هي حتمية إذن هذه العالقة األخروية لتفسري مثل هذا الرباط الذي يفهم عىل أنه
رباط فظيع بني األخالق وامللك .بل هي حتمية باألوىل لتفسري أمني تارخييا ملوعظة
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يسوع ومجاعته الدينية األوىل« .إن العامل الفكري ألهوال النهاية هو العامل الروحي
الذي كان يشعر فيه رجال العهد اجلديد بالطمأنينة» (انظر شتاوفر :ثيولوجيا العهد
اجلديد 1948م ص .)6 .وكانوا يشعرون بالطمأنينة أيضا عندما ترد خيبة أمل أو
حيم قضاء بعد التمجيد األخالقي ملوعظة اجلبل دون أن يأيت ملكوت السامء ،وكذا
حني كان الزمان القديم املمتد طوال يغطي عىل يوم القيامة غطاء شامال.
كان التالميذ جيوعون من أجل مبدأ األخوة ،ومل يتغري يشء يف مسرية األيام.
مل يكن ينصح باملحبة إال يف داخل دائرة صغرية كام كان احلال من قبل .ومل ينشق
نصفني إال ستار املعبد الذي زعم عنه هذا ،كام أن امللكوت مل يقرتب قدومه .إن
الفرتة الوجيزة التي قيل إهنا تفصل بني الناس وبني قدومه جعلت هناك يف معظم
األحيان نوعا من عدم املباالة فيام خيتص بالسلوك مع الدنيا ،أو أهنا استدعت أمورا
عظيمة ال يمكن حتقيقها عىل املدى الطويل ،هذا لو حتققت أصال .وحني انتهت
الفرتة الوجيزة تلك نشأ حيز اقتصادي حمدد لكنه كان أيضا أخالقيا بينام مل يكن
اجتامعيا إال يف القليل .وصارت النصيحة التي كانت ال تسرتعي االهتامم يف البدء
بل كانت تستدعي االحتقار ،تلك التي تقول دع ما لقيرص لقيرص ،صارت هذه
النصيحة خطرا عىل حمبة املرهقني وثقييل األمحال .إن عدم املباالة التي أظهرها العامل
تسببت يف أن يبقى كل يشء وفق قديمه؛ وتسببت أيضا – كام نرى عند بولس – يف
أن يعاد االعرتاف صمتا بكل ما كان قديام .أية راحة وجدان وجدها بولس جتاه
العبودية (التي شكا منها الرواقيون رغم كل يشء)؛ بل إنه حث العبيد عىل الطاعة
التامة لسادهتم .ومن ثم بدأت احلياة الوجدانية واجلنوح لآلخرة حيالن حمل مملكة
السامء القادمة .بل إن األعذار صارت تلتمس لألغنياء وصار الفردوس تقريبا
مضمونا هلم حني يعطون الصدقات« :ألن املعطي املرسور حيبه اهلل» (رسالة بولس
الثانية إىل كورنثوس  ،)7/9وكان هلذه اجلملة نغمة خمتلفة غري تلك التي قالت
إن دخول اجلمل يف سم اخلياط أيرس من دخول ثري إىل ملكوت الساموات .هبذه
الطريقة مل يكن لدى املواطن الروماين بولس أي نوع من التوتر مع الدولة ليس
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فقط التوتر الثوري القومي ،وإنام أيضا التوتر األخالقي .فاملسيحيون الذين ينفذون
إرادة الرب ال يمكنهم وفقا لبولس أن يدخلوا يف رصاع مع الدولة ،وذلك بالذات
ألن اجلانب األخالقي يرتاجع عند بولس وألن نظرية لوثر”عرب اإليامن وحده»
تستمد جذورها منه (وهذا ما أسامه مونترس فيام بعد «الرشاب عىل حساب يسوع”).
فالنظرة إىل العامل هنا تأيت من خالل منظور خمتلط غريب يتداخل فيه الفناء واخللود
معا؛ فهو عامل فان وفق بشارة يسوع ،وخالد (طاملا هو قائم) بصفته منطقة سيادة
الشيطان .وحيث أن مطاردات املسيحيني كانت ما تزال عىل األبواب ،فإن بولس
كان مسرتحيا هلذه الثنائية بني القيرص والرب .لقد كان مسرتحيا بصورة أكرب من
ارتياح أغسطني فيام بعد الذي رأى من البداية حتى النهاية عداء بني دولة الرب
ودولة اإلنسان .كان أغسطني أكثر ارتياحا من هؤالء اآلباء الكنسيني الذين أشادوا
– كام فعل خريسوستوموس((( – حتى بعد قسطنطني – بشيوعية املحبة التي كانت
بالفعل ذات بعد اجتامعي .وألجل هذا تزايدت عىل كل حال وبام يتفق واملنطق
لدى بولس موعظة اآلخرة وتفسري الكتاب تفسريا أخرويا أي موعظة امللكوت
بوصفه ملكوت ما بعد املوت .وكأن ثنائية التفريق بني ما للدنيا وما للرب دخلت
هنا كذلك إىل التصور عن يسوع ذاته ،املتمثل حتديدا يف يسوع األول صاحب
التحول األريض وأعامل املحبة ،ويسوع اآلخر القائم من بني املوتى .وهذا ما ترمي
إليه الفرضية املضادة والغريبة التي وردت يف كورنثوس األوىل  19/15وما بعدها:
«إن كان لنا يف هذه احلياة فقط رجاء يف املسيح ،فإننا أشقى مجيع الناس .ولكن
اآلن قد قام املسيح من األموات وصار باكورة الراقدين» .ومجيع الوجود املسيحي
هو حتول «يف اإليامن ،وليس يف النظر» أو يف النظر غري املبارش ،النظر «عرب مرآة
إىل اللغز»( .كورنثوس الثانية )12/13؛ فجوهر حياة املسيحيني يكمن يف انتظار
الكشف عن املسيح .وهكذا حيل االنتظار حمل التوقع ،وهذا انعكاس لنفسية الصرب
وتربير الصليب عرب فكرة الفداء .وللحق فإن فكرة الفداء الدينية ليست وحدها
((( القديس خريسوستوموس”يوحنا ذهبي الفم» عمل بطريركا للقسطنطينية وعاش يف الفرتة من ( 407-349م)
كان يركز عىل مواعظ املسيح( .املرتجم).
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ما جاء به بولس ،وإنام جاء بولس أيضا بذلك الغموض يف انتظار أمل القيامة من
بني املوتى :فقد بدأت به إبادة القوى التي حتكم عرصنا الراهن ،وبدأ به فجر خلق
جديد .ومل يكن هذا هو ذلك املفهوم ليسوع عن اآلخرة الذي يتحدث عن ملكوت
الساموات وشيك املجيء ،وإنام كان أمال يرتبط بام يثريه األمل يف النفس .لقد محل
هذا األمل يف ذاته خطرا اجتامعيا ،وهو إثارة اإلرادة عرب األمل ،اإلرادة للخروج
واهلجرة أو للولوج إىل امللكوت .مثل هذا ظهر بداية من أصحاب املذهب املونتاين
(املونتانيني)((( حتى وصل إىل الكنيسة املعمدانية يف القرن السادس عرش((( ،وتم
تنفيذه عرب أتباع هذه املذاهب دون أن تكون عقيدهتم سلبية أو بال تأثري .غري أن
االجتاه املحافظ الذي تبناه بولس خنق رؤيته األخروية بالرجوع إىل النبع األصيل:
عرب استحضار اخلالص .فاجلامعة املسيحية ينبغي أن تكون استباقا للخالص ماثال
للعيان (وقد استعاد أغسطني فيام بعد بطريقة قريبة من هذه الطريقة وألسباب قريبة
من هذه األسباب تركيب حلم مملكة األلف عام عىل احلياة الكنسية التي كانت
قائمة بالفعل) .أي أنه مل يستعد فقط اإلنجيل األخالقي ثانية (بام فيه من شيوعية
املحبة) وإنام استعاد أيضا اإلنجيل األخروي (املبرش باآلخرة وقيامة املسيح) والذي
أعطى بولس إشارة استعادته بنفسه .ويف هذا السياق جاءت أخريا أكثر كلامت
((( يطلق هذا الوصف عىل أتباع مونتانوس (القرن الثاين للميالد) زعيم احلركة املسيحية النبوية التي ازدهرت
حوايل  160للميالد يف آسيا الصغرى .زعم مونتانوس أن الوحي ال ينقطع عن العامل وأنه مستمر يف شخصه واصفا
نفسه بالباراقليط أو املعزي الذي يتكلم الروح القدس من خالله للكنيسة ،كام أنه روج القول بأن املسيح عىل األبواب
وعىل الكنيسة أن تبتعد عن العامل وترتقب قدوم املسيح ،وبالغ مونتانوس يف تقدير نفسه بعد ذلك فزعم أنه هو الروح
القدس ذاته الذي حتدث عنه املسيح ،وأنه حيمل وحيا جديدا يتفوق عىل وحي التقاليد والكتابات الرسولية ورفض
أتباعه سلطة األساقفة ،وانترشت فكرته حتى وصلت إىل ليون يف فرنسا وروما وغريها من حوارض الغرب ،إىل أن
شجبها البابا زافريان حوايل عام  200للميالد ،وقد أدانت الكنيسة هذا االجتاه برغم وقوف ترتليانوس – أحد كبار
رجال الكنيسة – إىل جانبه واقتناعه ببعض أفكاره.توصف املونتانية بأهنا اجلناح اليساري لإلصالحيني املسيحيني.
(املرتجم)
((( املعمدانيون أو الكنيسة املعمدانية أو الولدانسيون أو الدوناتيون هم أتباع حركة مسيحية راديكالية يف التوجه
اإلصالحي برزت يف الربع الثاين من القرن  16وهم يشددون عىل رضورة اتباع املسيح وعىل عقيدة كنيسة األخوة
والتخيل عن العنف .وهم متشددون يف تفسري العهد اجلديد تفسريا حرفيا ،كام يطالبون بحرية العقيدة والتسامح فيها
والفصل بني الكنيسة والدولة وعىل فصل جمتمع املؤمنني عن غريه من الناس( .املرتجم).
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يسوع حتريفا وهي كلمته األخرية عىل الصليب« :قد اكتمل!”((( مناسبة متاما يف هذا
السياق وذلك ليغلق باب ما تبقى من املستقبل األخروي بالرتاج .فام قاله الصليب
هو قيامة النهاية :وسائر القصة املتبقية سيأيت فيام ختلف من دنيا اآلالم والشكوى،
وسيسد الطريق من جهة األمام عىل أهوال القيامة ،حني تفهم حقيقتها بصورة
حرفية أي بوصفها جمرد كشف ،أي كشف عن يشء كان بالتحديد مكتمال .هذا
بدال من فهم األمر عىل أنه عدم التوفيق األكرب برغم مافيه من إضاءات للنفس هي
األعظم بني كل ما وجد ،وبدال من تصور أن املسيح املظنون بالتعريف والتأثري مل
يأت حقيقة بعد .غري أن اإلنجيل األصيل موحد بصفة خاصة يف مقطعه املنفتح
عمليا :فهو أخالقيا يبرش باحلب للمرهقني وثقييل األمحال ،وأخرويا يبرش باألمل
فيام يسمى «رؤية جمد الرب بالوجه املكشوف» كورنثوس الثانية .18(((/3

 -28ابن اإلنسان كإشارة رسية للمسيح بديال عن ابن اإلنسان

«رس امللكوت»
من اليسري القول أن اإلنسان ربام مل حيقق الكثري .وهذه اجلملة تبدو صدى
للخربة ويف ظروف ما تبدو مثرية للتوجس .تبدو مثرية للتوجس حني ال ترتدي
كراهي ُة الذات وكراهي ُة الناس املربرة ذاتيا ثوبا كنسيا .فاإلرادة يف حتسني احلياة
بالقوة الذاتية تبدو أحيانا فارغة وأحيانا مغالية ولكنها غري ذات نفع عىل كل حال.
ومثل هذه الصورة املصغرة لإلنسان تستدعي أفضل أسباب الرتويض حتى وإن مل
توصف بغري السوء وعدم القدرة .فانتظار القوة من أعىل يأيت غالبا كتعلل من أجل
ترك كل يشء هنا عىل األرض يف خلله املعهود ،وهو أمر مريح متاما ألولئك الذين
((( «قد اكتمل /أو أكمل» هي آخر الكلامت السبع األخرية للمسيح عند الصلب ،ووردت يف يوحنا  30/19وهي
تشري إىل أن دوره ومعاناته يف الدنيا قد انتهت وأن عمله الذي كلفه اآلب به وهو الكرازة والبشارة باإلنجيل ،وعمل
املعجزات ،وتدبري خالص البرش قد تم واكتمل ودفع دين اخلطيئة األوىل( .املرتجم)
((( جاء هنا« :ونحن مجيعا ناظرين جمد الرب بوجه مكشوف كام يف مرآة ،نتغري إىل تلك الصورة عينها ،من جمد إىل
جمد ،كام من الرب الروح( ».املرتجم).
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يعيشون من هذا اخللل عيشة طيبة .وقد سقط آدم يف اخلطيئة ومن ثم صار ممكنا أن
ترقع قصته داخل اخلطيئة أو عربها يف كثري أو قليل .ولكن هل يمكن هذا اآلن
حيث يظن أن الكتاب املقدس تعامل مع اإلنسان تعامال مبالغا فيه بام ليس له نظري؟
إنه يتضمن تلك الكلمة العجيبة :ابن اإلنسان ،التي تعد أكرب لقب واقعي للامشيح/
املسيح حني يرتبط بيسوع ،ذلك املاشيح الذي مل يرسل فقط من أعىل .وهلذا فإن هذا
اللقب يتضمن نغمة تبدو يف الظاهر فقط متواضعة أو بال سلطان إذا ما قورنت
باللقب اآلخر «ابن الرب» .فهذا يف الواقع هو اللقب العايل بل األعىل حيث يدل
عىل أنه متجاوز لإلنسان بأقىص درجة ،وأن قوته وهيئته هي القصوى التي تنترص
عىل كل يشء .لقد جرت هنا ترمجة حرفية ال معنى هلا للمصطلح املوجود يف اللغات
السامية والذي يسمى يف اآلرامية «بار إيناش» ويف العربية «بن آدم» ،ولكن بار
إيناش وبن آدم يعنيان شخصا ما أو إنسانا ما عىل اإلطالق .ويتبنى فيلهاوزن بنربة
معادية للسامية مرة أخرى الرأي القائل بأن هذه الكلمة «ابن اإلنسان» تأيت من
اإلغريقية السوقية وأهنا تدل يف األملانية عىل رغاء فارغ ،مشريا إىل أن بولس جتنب
استخدامها هلذا السبب ،فهذا املصطلح بربري وغري مفهوم باملرة بالنسبة ملن ليس
من الساميني .بيد أن كلمة ابن اإلنسان ال ترد يف العهد اجلديد بصفة كلية تقريبا إال
ضمن حديث يسوع عن نفسه بصفته شخصا يعاين األمل وبصفته فانيا باملوت،
(((
ولكنها جاءت أيضا يف مرقس  38/8لتشري إىل كونه العائد املنترص كذلك.
وصحيح أن الباحثني شككوا يف صحة هذه املواضع من الكتاب املقدس إال أن
بولتامن عىل خالف كيزيامن مل يوجه أية اهتامات بالتحريف كأن هذه املواضع مل
تلحق بالكتاب إال بعد نشوء مجيع كتب مشاهد النهاية التي كتبت بعد فكرة قيامة
املسيح .لكن هذا املصطلح العجيب يظهر عند دانيال أيضا من دون أن يكون له
عالقة كاملة باملاشيح املنتظر ،ويقرتب جرسه املرتبط برؤيا أهوال النهاية أيضا ومن
غري شك باملسيح احلي قبل فكرة حدث القيامة ،فيبدو هنا إنسانا له متيز خاص.
((( جاء يف هذا املوضع «ألن من استحى يب وبكالمي يف هذا اجليل الفاسق اخلاطئ ،فإن ابن اإلنسان يستحي به متى
جاء بمجد أبيه مع املالئكة القديسني»( .مرقس ( )38/8املرتجم).
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ومن ثم يكون املقصود بكلمة ابن اإلنسان يف جذورها السامية ويف تلك املواضع
التي استخدمت يف الكتاب املقدس ،كام جاء يف املقام األول عند دانيال – 13 /7
شيئا غري عادي ،شيئا كبريا عظيام .كام أن ابن اإلنسان (“بن آدم» بالعربية) تعني
أخريا ابن اإلنسان الساموي األول ،أي آدم الرباين .واالبن هنا يمثل ظاهر اجلوهر
الذي يبدو فيه وليس املخلوق من هذا اجلوهر .ويمكن أن ال يظهر هذا اليشء
العظيم وال ما يعرب عنه لغويا عند بولس لكون التجسد املسيحي غطى عليه ،ولكن
التمييز اخلاص هبذا الكائن مل يكن ناقصا بحال عند بولس :الذي حتدث عن اإلنسان
الساموي األول .فيسوع وفقا لذلك مل يصبح إنسانا عرب التجسد ،وإنام الذي أصبح
كذلك هو آدم ،أي آدم األول املختلف روحيا كام يف جوهره ذاته« :اإلنسان األول
من األرض ترايب .اإلنسان الثاين الرب من السامء» (رسالة بولس الرسول األوىل إىل
أهل كورنثوس  .)47/15إن وصف اإلنسان األول السابق عىل الوجود واردة
أيضا يف العهد القديم يف سفر أيوب ،حني يسأل إليفا أيوب قائال« :أصورت أول
الناس أم أبدئت قبل التالل؟» (سفر أيوب  ،)7/15فهذا يبني أنه يعتقد وجود
خملوق قبل العامل إال أنه يسخر من كون أيوب جيد ذلك صعبا .بل إننا نجد هذا
الوصف أيضا لدى حزقيال :حيث ينادي هيوه قائال« :أنت يا ابن اإلنسان» ،واملتبادر
بدرجة ال تنكر أنه كان يقصد ملك تريوس((( ثم يظهر آدم الساموي« :وكان ّإيل
كالم الرب قائال« :يا ابن آدم ارفع مرثاة عىل ملك صور وقل له :هكذا قال السيد
الرب :أنت خاتم الكامل ،مآلن حكمة وكامل اجلامل .كنت يف عدن جنة اهلل .كل
حجر كريم ستارتك ،عقيق أمحر وياقوت أصفر وعقيق أبيض وزبرجد وجزع
ويشب وياقوت أزرق وهبرمان وزمرد وذهب .أنشأوا فيك صنعة صيغة الفصوص
وترصيعها يوم خلقت .أنت الكروب املنبسط املظلل ،وأقمتك .عىل جبل اهلل
املقدس كنت .بني حجارة النار متشيت( ».حزقيال  .)14-12/28أما الكروب
(شريوبيم) فهو أحد املالئكة الكبار ويتمتع بمعرفة شاملة يشع بالذهب واملجد؛
((( املقصود هبا مدينة صور يف لبنان حاليا .وهو ما يتضح من الرتمجة العربية أيضا للعبارات املقتبسة هنا من الكتاب
املقدس( .املرتجم).
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وهكذا كان مظهر آدم هنا ،وهو مظهر خيتلف عن آدم اآلخر املقبض الذي سوي من
الطني .وكام رأينا فإن كلمة ابن اإلنسان مل تظهر باملعنى األخروي قبل ظهورها عند
دانيال النبي« :كنت أرى يف رؤى الليل وإذا مع سحب السامء مثل ابن إنسان أتى
وجاء إىل القديم األيام فقربوه قدامه .فأعطى سلطانا وجمدا وملكوتا لتتعبد له كل
الشعوب واألمم واأللسنة( ».دانيال  13/7وما بعدها) .إن املتجسد برشا ،ابن
اإلنسان يف هذا املوضع ،ال يمكن أن يكون هو شعب إرسائيل (كام جاء عن عبد اهلل
املتأمل يف إشعياء )53؛ ألنه جاء هنا من داخل سحب السامء .بل إن اإلنسان الساموي
األول مطلقا خيتبئ فيه بصفته آدم األخروي األسطوري الذي تطور إىل شخص
املخلص .ومن هنا تنبثق أيضا االفرتاضات العجيبة عن «حكمة» الرب ،التي خترج
منه بصفتها كائنا مستقال ،كائنا مستقال بصفة شخصية ومن البداية .نعم ،فهذه
«احلكمة» ال تقف مرة بني يدي الرب ،وإنام توجد مبارشة بني البرش« :عند رؤوس
الشواهق ،عند الطريق بني املسالك تقف» (أمثال سليامن  ،)2/8وهي كذلك تتكلم
قائلة عن ذاهتا« :الرب قناين أول طريقه ،من قبل أعامله ،منذ القدم .منذ األزل
مسحت ،منذ البدء منذ أوائل األرض .إذ مل يكن غمر أبدنت .إذ مل يكن ينابيع كثرية
املياه( ».األمثال  .)24 -22/8ومن الواضح يف هذا السياق العالقة بني «احلكمة»
املشخصة هنا وبني «اإلنسان الساموي األول» عند الرب ،ولكن أيضا بني العقل
اإلهلي املدبر عند فيلون السكندري((( الذي يطلق عليه «لوجوس» والعقل يف إنجيل
يوحنا؛ كام تتضح العالقة بني هذه احلكمة وبني املقصود بوصف «ابن اإلنسان»
حتديدا وهو ما يقال عنه أنه سابق عىل الوجود متحرر من الرب كذلك .وكل هذه
املصادر حديثة بالطبع ،حتى وإن مل تكن بالتأكيد نشأت بعد ترويج فكرة «قيامة
املسيح» وليس هناك مصدر منها يتضح انحداره من هيودية ما قبل اهلجرةالبابلية.
فسفر حزقيال كتب حوايل  570ق .م .مواكبا للهجرة ،وسفر أيوب وأمثال سليامن
كتبا يف عام  400ق .م .وجاءا بعد اهلجرة ،أما سفر دانيال فكتب  160ق .م .وهو
((( سبق التعريف به يف هامش سابق( .املرتجم)
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من آخر ما كتب من أسفار العهد القديم عىل اإلطالق .وربام كانت الفقرة املذكورة
من حزقيال ( )14-12/28غري حقيقية ومن ثم تكون حرفت يف وقت الحق؛
ومن هنا جاء هذا اخللط العجيب بني ملك صور وبني كروب-آدم (املالك الكبري).
وألن اليهودية القديمة ال تتضمن شيئا عن إنسان ساموي أول ،وال عن ابن إنسان
أول ،وحيث إن هذا املصطلح يظهر بصورة مبارشة إىل حد ما ،فقد توقع الباحثون
(((
أن يكون هلذا اإلنسان الرباين األول أصل خارج اليهودية .ويرى فرايتسنشتاين
أن أصل أسطورة اإلنسان الساموي األول هو إيران القديمة ،ويفرتض أهنا صارت
معلومة للطوائف اليهودية بداية زمن املسيح( .ذكر ذلك يف كتابه« :رس اخلالص
اإليراين» الصادر عام 1921م ص ،117 .وانظر أيضا كريلنج يف كتابه« :اإلنسان
وابن اإلنسان» .نيويورك 1927م) .فهذه الدراسات ترى أن إرسائيل ما قبل يسوع
مل تعرف مطلقا آدم السابق عىل الوجود ،بل تثبت أنه استرياد إيراين خالص .إال أن
الثابت واملميز للكتاب املقدس هو :املاشيح من نسل داود ،وقد استقبل يسوع
مبارشة هبذه الصفة قبل أن يساوى بابن اإلنسان ،ثم توسع من خالل اليهودية
املتأخرة عرب نظرية اإلنسان الساموي األصيل بصفة خاصة ،وبولغ يف تصويره
بصورة هائلة .فلم ُيكتف بإراحته يف العال ،أو بصورة أوىل يف اجلانب املكاين اآلخر
من هذا العامل ،وإنام تم توسيع صورته لتصبح كونية ضخمة بل دالة عىل ما وراء
الكون .فأهوال القيامة تشرتط مشهدا آخر غري ما يعرضه هباء داود القديم ،إذ
تشرتط وجود سامء جديدة وأرض جديدة معا .وهذا البعد مل يعد يتناسب مع ربيب
داود ،األمر الذي استلزم تضخيم صورته ليصبح كيانا سابقا عىل الوجود يف هيئة
إنسان ،وهو ما يتناسب حسب ما يفهم مع مشهد األهوال األخرية هندسيا .فهذه
اهليئة تتناسب بالدرجة األوىل أيضا مع مضموهنا ،أي بصفتها صورة من أقدم
الصور اخلفية املعارضة ليهوه :أعني أهنا من أرسة احلية وقابيل واملنتقمني أليوب.
((( ريتشارد أوجوست رايتسنشتاين عامل أملاين يف اآلداب والديانات القديمة ،ختصص يف اللغات الكالسيكية
وديانات اليونان القدماء ولد يف 1861م بمدينة بريسالو األملانية وتويف 1931م يف جوتنجن بأملانيا ،ويعد من أبرز
علامء تاريخ األديان يف الغرب .اعترب علامء األديان عمله «دراسات عن األدب اإلغريقي املرصي القديم وأدب
املسيحية األوىل» ،الذي صدر عام 1904م رائدا يف جماله(.املرتجم).
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هبذا صار ظهور آدم املزدوج يف سفر التكوين رضوريا فرتة حياة املسيح بعد أن تم
كسب البعد القائل باإلنسان األول ،وهي ازدواجية ال يمكن تفسريها يف الوقت
ذاته من خالل املرحلة األخرية لتحرير سفر التكوين« :فخلق اهلل اإلنسان عىل
صورته .عىل صورة اهلل خلقه .ذكرا وأنثى خلقهم» (التكوين  .)27/1هذا ما ورد
يف كود الكهنة أو ألواح الكهنة ،أما الكاتب اليهوي الذي يبدأ عمله بالعبارة الرابعة
يف اإلصحاح الثاين من سفر التكوين فيسوق عىل العكس من ذلك مشهدا آخر متاما
خللق آدم خيتلف عن األول ،ال عالقة له بصورة الرب« :وجبل الرب اإلله آدم ترابا
من األرض ،ونفخ يف أنفه نسمة حياة .فصار آدم نفسا حية( ».التكوين .)7/2
فالكاتب اليهوي أقدم زمنا بكثري من ألواح/كود الكهنة لكن ألواح الكهنة تتوافق
متاما من حيث الزمن يف مصادرها التي عاجلتها مع املصادر التي استند إليها الكاتب
اليهوي؛ كل ما هنالك أن حترير الكهنة وترتيبهم للنص جاء يف زمن ما بعد اهلجرة
البابلية ،وهو ما يظهر يف أسفار حزقيال وعزرا ونحميا .وال يمكن إعطاء بيان عن
املدى الذي تم فيه تعديل األساطري القديمة يف كل حالة عىل حدة بالتفصيل ،وإىل
أي مدى أدخل التعديل إليها مادة جديدة؛ فمن املمكن إذن االعتقاد بأن مسألة
خلق آدم عىل صورة الرب وهباء آدم املتضمن يف كود الكهنة راجع أيضا إىل زمن ما
بعد اهلجرة البابلية ،وأهنا قدمت بالفعل من إيران .لكن هذا األمر بعيد االحتامل
متاما ألن ما كتبه الكهنة سيكون عندئذ غري حمرف ،األمر الذي يعني – مثله مثل
قصة اإلنسان األول الذي خلقه الرب – أن وحدة هيوه وعظمته تم جتاوزمها .إذن
فالعنرص الفاعل هنا عىل أرجح الوجوه هو حكاية قديمة من النوع اهلدام؛ يمكن أن
تكون إيرانية أو إيرانية قديمة ،كيفام اتفق ،لكنها كام قال بوسيه((( من قديم يف كتابه
(دين اليهودية يف عرص العهد اجلديد 1903م ص« )251 .ال ذكر هلا يف العامل
الفكري إلرسائيل وتعد شيئا جديدا متاما عليه» .فليس السؤال املطروح هنا هو ما
((( فيلهيلم بوسيه أحد ممثيل املدرسة الليربالية يف الدراسات الالهوتية يف أملانيا ،عاش يف الفرتة من (1865م إىل
1932م) .تتبنى هذه املدرسة التي نشأت يف 1880م القول بأن نصوص الكتاب املقدس تارخيية باملعنى الضيق
للكلمة أي أهنا نشأت يف سياق تارخيي معني هي نتاج له وجيب النظر إليها فقط من خالل زمن نشأهتا والظروف التي
كانت سائدة وقت هذه النشأة( .املرتجم).
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إذا كان كود الكهنة زيف قصة خلق اإلنسان عىل صورة الرب ،وإنام املشكلة هي
ملاذا مل يمح هذه القصة أصال أو يفرتي هلا مربرات جديدة؛ متاما كام فعل بقصة احلية
التي ستصبح مثل الرب تعرف ما اخلري والرش .وتنتمي نظرية خلق آدم الساموي
(بصفته النموذج األول لإلنسان) يف هناية املطاف إىل جزر اآلزور داخل الكتاب
املقدس ،أي إىل القمم اجلبلية املتبقية لرتاث هدام زائل ،معاد للثيوقراطية .وهنا
الحظت اليهودية املتأخرة بصفة خاصة تلك القصة املزدوجة خللق آدم يف مجيع
أوقاهتا بأمهية كبرية ،تارة عرب عالقتها بقصة املاشيح ابن اإلنسان وتارة بدوهنا ،أي
عرب تلك العالقة النافذة يف حالة يسوع خاصة والتي تعني ابن اإلنسان = املاشيح.
ومل يكن يف وسع فيلون أن يبني يف عمله الرئييس (« legum allegoriaeقوانني
املجاز» اجلزء األول ،ص  )12أن يرشح من وجهة نظر نقدية خلق آدم املزدوج يف
الكتاب املقدس ،ومن ثم تعامل معها بطريقة التكهن ،لكنه رأى رسا يرج الكون له
عالقة مبارشة باملسيح ويتعارض مع نص سفر التكوين ،فيام خيتص بخلق آدم .لقد
رأى فيلون يف شخص اإلنسان املخلوق األول الذي خلق عىل صورة الرب وهو
آدم – رس آدم الساموي أو اإلنسان األول ذاته لكن فيلون مل يعترب املخلوق الساموي
هو املاشيح ،بل هو قريب من شخص الرب رغم ذلك بسبب امليالد الساموي له،
الذي حيسم املسألة .كام أن فهم فيلون للمسيح-الكلمة (والذي بدونه مل يكن
للمسيح ذكر كام جاء البدء «بالكلمة» يف إنجيل يوحنا وخطابات بولس) يتمثل يف
أنه «طابع الكيان اإلهلي» أي أنه «االبن األول» ،أي «الكاهن األكرب الذي يربط
الناس باأللوهية» ،فهو اإلله املرئي بصفته «اإلله املرئي ،مقر اإلله غري املرئي» .هذا
كله مهد للتقديرات املسيحية الفعلية عن ابن اإلنسان كام مهد لربطها أيضا بآدم
الساموي .ومن املواضع احلاسمة يف فهم معنى ابن اإلنسان ما جاء يف إنجيل يوحنا
 ،13/3حيث يقول« :وليس أحد صعد إىل السامء إال الذي نزل من السامء ،ابن
اإلنسان الذي هو يف السامء» ،واألهم منه ما جاء عىل لسان يسوع يف يوحنا :5/17
«واآلن جمدين أنت أهيا اآلب عند ذاتك باملجد الذي كان يل عندك قبل كون العامل».
وقد الحظنا أن بولس ال يستخدم لفظ ابن اإلنسان ،لكنه يقصد مضمونه بام ال
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يسمح باللبس ،حيث يعني به اخللفيات التي أحلقت هبذا اللفظ منذ دانيال ،ومنذ ما
تضمنته العبارة  27يف اإلصحاح األول لسفر التكوين .ونرى يف رسالة بولس إىل
أهل كولويس قوله عن عالقة يسوع-آدم« :الذي هو صورة اهلل غري املنظور ،بكر
كل خليقة» (اإلصحاح األول .)15/وكذا نجد يف رسالته األوىل إىل أهل كورنثوس
 47/15و« :49اإلنسان األول من األرض ترايب .اإلنسان الثاين الرب من السامء.
كام هو الرتايب هكذا الرتابيون أيضا ،وكام هو الساموي ،هكذا السامويون أيضا .وكام
لبسنا صورة الرتايب ،سنلبس أيضا صورة الساموي» .غري أن اإلنسان األول عند
بولس ليس هو اإلنسان األول عند فيلون السكندري ،فهو عنده آدم الضعيف الذي
«صنع ليلج احلياة الطبيعية» ،بينام املسيح مل يكن النموذج اإلنساين األول ،وإنام
نموذج األخروي« ،هكذا مكتوب أيضا« :صار آدم ،اإلنسان األول ،نفسا حية،
وآدم األخري روحا محُ ييا»(((( .كورنثوس األوىل  .)45/15لكن هذا األخروي هو
يف احلقيقة ما وصفه فيلون بالنموذج األول أو «صورة اإلنسان الساموي» ،ألنه يرد
مجيع خطايا آدم الضعيف يف ذاته فيحوهلا إىل الربيق القديم .فآدم األخري(يسوع)
يتعقب آدم الضعيف يف كل مكان ،ليعيده إىل الصورة اإلهلية التي خلق عليها من
خالل حتريره إياه من قبضة الطني« :ألنه كام يف آدم يموت اجلميع ،هكذا يف املسيح
سيحيا اجلميع» (رسالة بولس األوىل إىل أهل كورنثوس  .)22/15ويبدو هذا
التوازي يف التشكيل اخللقي كذلك يف رسالة بولس ألهل رومية  20-11/5فنجذ
جانبا مقاوما للخطيئة ومقاوما للموت ومقاوما للرشيعة وهي العنارص التي تنتمي
مجيعا إىل منظومة آدم الضعيف؛ وجانبا منارصا للعدالة ،منارصا للحياة ،منارصا
للرمحة وهي العنارص التي تنتمي مجيعا إىل منظومة آدم الساموي .وهنا يسود الرشط
الذي كان أساسا للتصوير القديم ألهوال القيامة املتمثل يف أن يعيد زمن النهاية
أحداث زمن البداية باملعنى املعاكس ،أي بصفته إصالحا ألخطائه ،برغم ما جاء
– وهو أمر حاسم يف مبادئ املشيحانية  -عن الشعار الدائم للجديد ،اجلديد الذي
((( هذا ما تقوله الرتمجة العربية التي أرشت إليها قبال ،أما املعنى األملاين فيشري بصورة تقريبية إىل أن آدم األخري صنع
ليلج احلياة الروحية ،وليس فيه مطلقا ما يدل عىل «الروح املحيي»( .املرتجم)
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يسمع مثاله من قبل ،املثال الغري املسبوق يف إصالح اخلطايا .هذا اإلصالح هو الذي
ينتج حتديدا اجلديد الذي سيظهر فيه ما جاء عىل صورة الرب أخريا ،الفائض
باإلشعاع الذي صنعه الرب وشكله .وكام يبدو يسوع أيضا يف رسالة بطرس األوىل
اإلصحاح األول 20/بصفته اإلنسان األول عائدا «معروفا سابقا قبل تأسيس
العامل ،ولكن قد أظهر يف األزمنة األخرية من أجلكم» ،فيسوع ،ذلك اإلنسان األول
الذي جتسد حلام يبدو هنا مهيأ لعرش مملكة الرب .كام أنه بصفته مادة برشية سابقة
عىل العامل فسوف يبقى مع أتباعه حتى بعد العامل ،بل سريث ملكوت الرب ذاته،
ليحوهلا إىل مملكة برشية .إن منظومة الكون الكبري وما وراءه كام تصورها رؤيا
أهوال القيامة ،تلك التي ضمت من قبل ابن داود ،حتولت يف النهاية إىل إنسان
هائل« :إىل أن ننتهي مجيعنا إىل وحدانية اإليامن ومعرفة ابن اهلل .إىل إنسان كامل .إىل
قياس قامة ملء املسيح» (رسالة بولس الرسول إىل أهل أفسس  .)13/4إهنا
مقاييس عامل جديد وليست معايري العامل القديم ،عامل هيوه الذي ال يمكن إدراكه
عقال ،والذي فصل نفسه عن ما هو برشي .هيوه الذي يقول عنه أحد أصدقاء
أيوب« :هو أعىل من الساموات ،فامذا عساك أن تفعل؟ أعمق من اهلاوية ،فامذا
تدري؟» (أيوب  .)8/11وقد جاء الرد عىل هذا السائل املحتقر لإلنسان صاحب
العقيدة الغنوصية (الالأدرية) من قبل مؤلف رسالة بولس الرسول إىل أهل أفسس
عىل أساس اإليامن بظهوراإلنسان اهلائل واملقياس املتضمن يف هذا اإليامن املتوافق
مع تصورات البرش عرب املسيح وفيه« :حتى تستطيعوا أن تدركوا مع مجيع القديسني،
ما هو العرض والطول والعمق والعلو» (أفسس .)18/3فهنا تصور عن إنسان
يتسم بالعظمة اهلائلة ،واألفضل أن نقول :تصور عن رسه؛ لقد حقق نحو األمام
ونحو اخللف نجاحا بعيدا.
ال ريب أن البعض مل يكن مسرتحيا بشأن فكرة خلق إنسان من الطني .أما يسوع
فقد اعتقد أنه آدم العائد بصفته أول إنسان وبصفته متيز باخللق عىل صورة الرب.
وهناك خط ثان البن اإلنسان حتى وإن مر هذا اخلط عىل يسوع .ويف هذه املرة نمرره
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بطريقة نادرة هلا مغزى كبري يف الفكر الطوباوي عىل النموذج األول بابن اإلنسان،
وهو يسوع ،بل األفضل :نمرره عىل املسيح ليصل إىل – موسى ذاته .فأقاصيص
اهلاجادا جتعل النبي األول حارضا بكل طريقة :فامللكان اللذان رآمها يعقوب يف
رؤياه ليال يصعدان السلم وهيبطان (التكوين  )12/28كانا يف احلقيقة موسى
وهارون .إن سمو النبي األول يصل إىل قمة عالية يف نص «معراج موسى» ،وهو
أحد نصوص األبوكريفا((( (النصوص اخلفية) من القرن األول للميالد (انظر يف
ذلك كتاب النصوص اخلفية والنقوش القديمة للعهد القديم لكاوتسش،1900 ،
اجلزء الثاين ص 311 .وما بعدها) .ففي هذا النص تصوير واضح متاما للتوازي
مع آدم الساموي دون أثر للتلوث باخلطيئة .ويتحدث موسى هنا إىل يوشع قائال:
«فقد خلق اهلل العامل يف احلقيقة من أجل رشيعته (ويف قراءة أخرى :من أجل شعبه)،
ولكن هذه الرشيعة ،أول يشء يف اخللق ،مل يتم الوحي هبا أيضا من بداية العامل...
لذلك اصطفاين وأوجدين لكي أكون مهيأ منذ بداية العامل ألصبح وسيطا يف نسج
ذلك العهد» (معراج موسى  .)12 /1إن مثل هذا اجلالل املوسوي يتبدى يف كلامت
الوداع التي قاهلا له يوشع بعد موته« :إن كل الفانني ينالون فوق األرض قبورا عىل
قدر أجسادهم ،لكن قربك يمتد من مرشق الشمس إىل املغرب ،ومن اجلنوب إىل
حدود الشامل :العامل كله قربك» (معراج موسى .)8/11فهنا نرى موسى اإلنسان
األول املتضمن يف هذا العامل ،اإلنسان األول الذي تم تثبيته يف العامل ،إال أن هناك
نصا آخر من نصوص األبوكريفا يذكر أنه وجد من غري مادة بل من غري التحول
الرضوري إىل اللحم .ويرى كتاب هنوخ /حنوك املوجود حاليا باللغة اإلثيوبية
وينتمي للقرن الثاين قبل املسيح وكام يرى دانيال متاما أن املتشكل إنسانا كيان سابق
عىل الوجود لدى القديم يف السامء ،ولكن هذا اإلنسان األول – كام يوضح كتاب
آخر بعنوان «أحاديث الصور» الذي أحلق بعد قرن آخر إىل كتاب حنوك اإلثيويب
– توىل مهمة املاشيح .فآدم الساموي صار اجلالب للزمن اجلديد ،بل هو من يمثل
((( األبوكريفا (تعني باليونانية النصوص اخلفية) هي النصوص الدينية التي مل تعرتف هبا املجامع الكنسية ورجال
الدين اليهود كنصوص مقدسة ،وتتهم غالبا بأهنا جاءت نتيجة حتريف وتزييف( .املرتجم)
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مضمونه ،وهو متوافق متاما مع أغراض البرش التي مل حيققها الزمن األول للخلق.
كذلك مل خيتف مصطلح ابن اإلنسان من مشاهد أهوال اآلخرة اليهودية :فهو حي
يف كتاب حنوك ،وعند عزرا الرابع ،ويف مشاهد باروخ ألهوال النهاية .ثم تتسامى
صورة اإلنسان األول فوق ذلك يف أدبيات احلاخامات ،خاصة يف األدب الرسي
اليهودي املتأخر بصورة كبرية :بحيث يتطابق بريق اإلنسان األول مع بريق اإلنسان
األخر متاما .وتتجىل يف تراث احلاخامات عبادة الذات يف صورة ماشيح آدم إىل
جوار أو داخل التقديس املطلق ليهوه دون ربط بينهام تقريبا – ما يدل عىل طوطمة
للبرش ربام تفوق مثليتها يف املسيحية .فآدم األول يصوره التلمود عمالقا متأل قامته
وضخامته الساموات واألرض .بل إن أدب القباال يصور «آدم كدمون”((( (صورة
اإلنسان األول) عىل أنه رس الكون احلقيقي ويف ذات الوقت عىل أنه املفتاح إليه.
ويرى كتاب «الزوهار» وهو أهم مكون من مكونات أدب القباال اليهودي أن «هيئة
اإلنسان هي الصورة األوىل لكل ما هو مرتفع يف السامء وكل ما هو حتتي يف األرض،
ولذلك اختارها القديم اجلليل (الرب) صورة خاصة به – فصورة اإلنسان األول
(آدم كدمون) متثل الكون األكرب ،وهي نموذج الرب يف الوقت ذاته .وتوزع أدبيات
القباال الصفات العرشة املشعة لإلله «السيفريوت» /أي التجليات /ترشحييا عىل
مناطق يف شكل آدم كدمون متاما .وهي توزع هذا الشكل عىل الكون الكبري الذي
صار بذلك إنسانا كونيا :فتجعل التجليات (السيفريوت) «التاج» و «احلكمة»
والفهم» كأسامء للرأس والرقبة اخلاصتني باإلنسان األول ،بينام يأيت «اجلامل» اسام
للصدر ،ويأيت «احلب» اسام للذراع األيمن و”العدل» للذراع األيرس و”التأسيس»
لألعضاء التناسلية ،ويطلق عىل الفخذ األيمن اسم «القوة» وعىل األيرس «الربيق» ثم
يأيت اسم «اململكة» للقدمني .وفضال عن ذلك تستخدم القباال الفيلولوجيا املغامرة
لتضع آدم األول داخل الكتاب املقدس يف بداية الوجود بدال من ظهوره يف اليوم
السادس للخلق كام سجلت األسفار األخرى عنه (التكوين  .)27/1فالكتاب
((( آدم كدمون أي ما صور عىل هيئة األصل بام يعني املستوى األول من احلقيقة أي العامل الذي عىل صورة النور
الالهنائي الذي يسبقه واحتجب يف عملية اخللق ،وتعني آدم كدمون أيضا العامل األول( .املرتجم).
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املقدس يبدأ بالكلامت العربية« :برييشيث بارا إلوهيم» (يف البدء خلق اهلل ،)...
وهذه العبارة إذا أعيد وضع كلامهتا بصورة «غرائبية» وتغيري ما يلزم من حروف
احلركة (التشكيل) فإهنا ستكون «بارا شيث بارا إلوهيم» وتعني عندئذ أنه خلق
جديا من املاعز ،وخلق إلوهيم (قوى الرب) .فقد حتول الضمري «هو» هنا إىل معنى
«عني صوف”((( أي القديم األزيل الذي يرشق خللق يشء من األشياء ،إال أن كلمة
شيث (اجلدي) ستعني يف هذه ااحلالة آدم كدمون وتصري إلوهيم هي سيفريوت
كام تصري تقسيامت املناطق يف هيئة آدم كدمون هي جسم العامل .وكل ذلك نوع من
اخليال املحض ،بل هو خيال مغال من املالحظ أنه يتعارض متاما مع التصور عن
آدم املشكل من الطني يف الزمن الصفري عند بدء اخللق ،بل يتعارض مع التصور
عن هيوه يف الفهم األرثوذكيس وما يتضمنه من الدودة البرشية السفلية .ومعنى أنه
ليس برشيا هنا :أن «عني صوف» (النور الرسمدي) وحده يقف خلف كل هذا دون
سبيل إىل دراسته وسرب غوره ،فهذا القديم األزيل الوحيد الذي ضاع آدم كدمون يف
ظلمته .وهنا تكثر عملية االستناد إىل املتشاهبات التي تتامس مع نظام االنبثاق يف
الفلسفة األفالطونية اجلديدة ويف سفر التكوين (الذي انبثق عنه أدب القبالة) ،بل
إن من الرضوري أن نذكر :أن أقرب النظريات إىل ذلك نظرية علم اإلنسان التي
روجها أتباع احلية الراديكاليني (أولئك املعظمني حلية اجلنة التي أيقظت آدم من
غفلته) ،والذين ظهروا جمددا هبذه الطريقة .فهؤالء أيضا صوروا يف النهاية روح
احلية التي يؤمنون هبا باعتبارها اإلنسان األكرب يف الكون ،أو باألحرى :يف جنة العامل
املحجوبة اخلفية .لقد مثل اإلنسان الثعباين األول هلم ما يمثله أوكيانوس (إله البحر
القديم) أو أردن الفردوس الذي ورد عنه يف سفر التكوين« :وكان هنر خيرج من
عدن ليسقي اجلنة ،ومن هناك ينقسم فيصري أربعة رؤوس» (التكوين  .)10/2ومن
جهة أخرى فإن عدن التي ينبع منها النهر متثل مخ اإلنسان الكبري الذي حياط بأجواء
السامء كأهنا جلده الذي حتيط هي به ،أو كأهنا أردية تلفه .فثمة خياالت مريضة هنا
((( «عني صوف أور» بحسب نصوص القبالة /الكاباال هو النور الرسمدي الذي تبدأ به مراحل التكوين ،ومتر
بعرشة جتليات كل منها تسمى «سيفرية» وتعني التعداد( .املرتجم)
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أيضا ولكنها تتمثل مرة أخرى يف هيئة برشية وبصورة تبدو فيها كأهنا أسعد أرض،
أو كأهنا الفردوس الساموي ،لكن يف حالة إبعاد عن عرش األب والتحام باإلنسان
األول .فآدم كدمون هو يف احلقيقة الكون املستقر داخل اإلله ،أي أنه يف املقام األول
ذلك الذي يبقى بعد زوال العهد احلايل هلذا الكون .فالعامل احلايل يتخذ حيزا ليس
له؛ وهيئته التي صارت حقيقية هي تلك التي لإلنسان املستقبيل العظيم (املشيحاين
األول) .وحتى هذه الفكرة اهلائلة والتي متثل مع ذلك فكرة أمل يف اإلنسان القادم
تتخلل أدب القبالة بنظرية النرص اجلديدة التي ال ترتبط فقط بنظرية ما بعد مذهب
احليوية ،ولكنها ترتبط أيضا بنظرية ما بعد فناء هذه الدنيا ،وبفكرة القيامة الغنوصية
التي يمكن ربطها يف كل وقت بمشاهد أهوال آخر الزمان .ويقول أهم الرموز
الغنوصية فاالنتينوس((( (وفقا ملا نقله كليمنس السكندري((( يف كتابه سرتوماتا/
املتفرقات اجلزء الرابع القسم  13ص )89 .واعظا« :منذ البداية كنتم خالدين
وكنتم أوالد احلياة األبدية وأردتم توزيع املوت فيام بينكم حتى تستهلكوه وتذيبوه
واملوت يموت بداخلكم ومن خاللكم .ألنكم حني جتعلون هذا الكون متحلال
وال تتحللون أنتم أنفسكم فإنكم متتلكون السيادة عىل اخللق وعىل مجيع أشكال
الفناء» .لن يتحلل فقط هذا العامل احلايل الذي نحيا وإنام أيضا مبدأ اخلالق واحلافظ
له الذي حل حمله ،سيتحول ذلك مجيعا إىل سامء جديدة وأرض جديدة هلذا األقنوم
البرشي (ال ليشء غريه) .صورة األب القديمة تبدو داخل هذا اللون من التصوف
البرشي كأهنا عظمة تتالشى بعيدا شيئا فشيئا ،كأهنا نيس منيس .وتنتمي إليها كذلك
أمجل وأبقى وأكثر صورة للصالة جتاوزا جلميع صور اإلحلاد ،تلك هي الصالة
((( فاالنتينوس الغنويص هو من أشهر علامء الالهوت الغنوصيني .ولد يف روما عام  100للميالد وتويف يف قربص
عام  .160أسس مدرسة تبث تعاليمه يف روما وكان مرشحا ليصبح أسقفا ،لكن اختياره أسقفا مل يتم لنهايته،
فانفصل عن الكنيسة وقام بتطوير مذهبه الغنويص .وشاع عنه وصف شهيد احلب .قيل إن توليه منصبا كنيسا رفيعا
يف روما كان حتت حكم القيرص كالوجيوس الثاين يف حوايل عام .268
((( تيتوس فالريوس ألكسندرينوس عامل ال هوت وفيلسوف ولد يف أثينا حوايل عام  /140أو  150للميالد وتويف
يف القدس ويقال يف آسيا الصغرى عام  215ربط بني الفكر الفلسفي اإلغريقي (أفالطون والرواقيني) واآلثار
الالهوتية الكنسية ،وفهم املسيحية باعتبارها «الفلسفة احلقة» وأن الكلمة اإلهلية جتسدة حلام يف صورة يسوع املسيح،
باعتباره إشباع احلقيقة ومصدر كل معرفة( .املرتجم).

250

http://www.al-maktabeh.com

غري اإلهلية /اإلحلادية ،التي نص عليها أحد أناجيل األبوكريفا /األناجيل اخلفية
واملسمى «إنجيل حواء» الذي يعرض التوحد الروحي مع الرب بصفته توحدا مع
ابن اإلنسان« :أنا أنت وأنت أنا ،وحيثام كنت أنت  ،أكون أنا وأنا منثور يف كل ما
هو حي ،وأنت جتمعني من أي األماكن شئت؛ وحني جتمعني فإنك جتمع ذاتك
كذلك» .فهذه اهليئة الرائعة للتوكل هي إحدى عبارات إنجيل حواء اخلفي (انظر:
فيندالند يف كتابه «احلضارة اهللينية الرومانية» الصادر يف 1912م اجلزء الثاين ص.
)298؛ وهي حضارة بال صالة ربانية ،ومتسقة متام االتساق مع إنسان الأدري،
بصفته العارف الوحيد من الناحية اجلوهرية الذي خيرج من رحم التناثر ليبقى هنا
بعد التجمع ثانية .إن البحث عن الذات جيعل إذن اإلنسان اإلهلي حارضا داخل
هذه احلركة الدينية – لكنه مل يعد كيانا من العامل بل كيانا من امللكوت.

 -29حتى عظمة ابن اإلنسان ختتفي؛

فامللكوت «صغري»
هل يمكن استحضار ذات جعلت تتمدد بكل هذه الصورة الكبرية؟ إن كل
إنسان ،بل كل كائن حي له مقاييسه املحددة ،التي يبدو لنا هبا معتادا ،معهودا ،وخمتلفا
عن املواد غري احلية .فتل مرتفع ربام بدا جبال عاليا ،هذا إن كان داخل أرض سهلة
منبسطة ،كام أن اجلبل العادي يمكن أن يبدو فيها وقد وصل إىل عنان السامء ليصبح
جبال ضخام هائال .أما آدم العمالق الذي مأل ما بني السامء واألرض والذي كان
احلاخامات حيلمون بظهوره فلم يبق إنسانا ،بل صار غوال هائال .واليشء املعهود
إنسانيا حيتمل أن يكون متساميا وحيتمل املعراج إىل السامء لكنه ال حيتمل أن يتسم
بالتمدد الساموي الكوين .وبالتايل تتحول فكرة اإلنسان اإلهلي الكبري إىل العكس
خارجيا :أي إىل نوع جديد من أساطري النجوم .فهذه األساطري ال تدخل فقط إىل دنيا
اخلرافات ثانية ،وإنام أيضا إىل املعادلة الشهرية بني العامل الصغري والعامل الكبري (بني
اإلنسان والكون) كام نفذها يف البداية الرواقيون ونشأت أخريا من اإلنسان الكبري.
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فاإلنسان هو الكون املصغر ،والكون هو اإلنسان املكرب :هذا القياس يزيح اإلنساين
لصالح الكوين بصورة أساسية .ويرى باراسيلسوس أن اإلنسان هو «جوهر» القوى
الكونية ،وهو حيتوي جوهر مجيع األشياء يف أرق تكثيف؛ ولكن أليس مثل هذا السيد
املتجانس املسيطر عىل العامل جمرد مرآة لذاته أيضا؟ أي أن نظرية العامل الصغري بصفتها
فكرة عن اإلنسان الكبري باملعنى العلامين ،ال تطفو بشدة يف األزمنة التي تؤمن باإلنسان
مثلام تطفو يف األزمنة التي تؤمن بالكون؛ أزمنة اليقني يف الدنيا كام رآها الرواقيون ثم
يف عرص النهضة لدى باراسيلسوس وليوناردو .فحجم الكون الكبري املتمثل يف الكون
الصغري (اإلنسان) يمكن أن يصل جانبه الكوين جمددا إىل املستوى الضخم اهلائل أو
إىل صورة الغول الفظيع ،الذي كان يمكن بصفته عفريت األرض املخيف أن يقول
لفاوست :إنه يشبه الروح التي يدركها وال يشبهه هو .إنه تدن غريب من ناحية أخرى،
ولكن فكرة اإلنسان العظيم هي األخرى ال تبدو ثانية يف اخلرافات املنتظمة ،خاصة
ما كتبه سويدنبورج (((.لقد نثر كانت يف كتابه «أحالم مشاهد األرواح» الكثري من
السخرية املستحقة عىل آراء ورؤى هذا الساحر؛ فقد هتكم الفيلسوف «كانت» بفكرة
سويدنبورح عن الكائن البرشي اإلهلي العظيم داخل هذا الكون وشخصها بدقة .وهو
أمر مفيد كتعليم ،إذ ليست اليقظة وحدها هي التي حتتج عىل عمالق الكون النابع من
عامل الباطن (عامل اجلوانيات) ولكن حتتج عليه أيضا الغريزة اخلاصة بالقياس البرشي
وهي غريزة صوفية يف ذاهتا .وبعد أن سخر «كانت» من نظرية األرواح واألنفس التي
قال هبا سويدنبورج (وهي يف ذاهتا نظرية جغرافية) واصل تعليقاته قائال« :من هذا
التصور يمكن أن يصوغ اإلنسان لنفسه ،وهو أمر ال يستحق العناء ،مصطلحا من
أكثر اخلياالت مغامرة وأندرها وجودا تتحد فيه مجيع أحالمه املريضة .متاما كام تصنع
((( عامنويل فون سويدنبوررج باحث سويدي (1772-1688م) يف الظواهر الطبيعية حتول إىل داعية للكشف
الصويف وانشغل بكل من العلوم الطبيعية والروحية وبرع يف اخرتاع بعض األجهزة يف الطريان ويف جمال الغواصات
البحرية .كانت رؤاه الروحية التي قال إنه رأى من خالهلا املسيح مرة يف عام 1744م ومرة يف العام التايل سببا لتخليه
عن مشاريعه العلمية وتفرغه للروحانيات .وتقوم نظريته عن العامل الروحاين عىل أن كل وجود مستمد من اهلل عىل
ثالثة مملكات :ساموية وروحية وطبيعية ترتبط معا عرب جمال يعلو وهيبط .ويقف اإلنسان يف املنتصف جامعا عنارص
مجيع مستويات اخللق .وتلتقي األرواح املتشاهبة معا يف جتمعات يف هيئة برش وكواكب وأجرام .وهي مجيعا تشكل
معا «هومو ماكسيموس» أي الكون الكبري املتجانس( .املرتجم)
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القوى والقدرات املختلفة وحدة هي النفس أو دخيلة اإلنسان فكذلك تصنع األرواح
املختلفة أيضا  ...حالة اجتامعية تظهر هيئة اإلنسان العظيم فيها وترى فيها كل روح
ذاهتا يف الصورة اخلفية ويف املكان املعطى باألعضاء الظاهرة التي تكون موافقة لتأسيسه
اخلاص داخل مثل هذا اجلسد الروحي .غري أن هذه احلاالت االجتامعية الروحية
مجيعا باإلضافة إىل عامل هذه الكائنات اخلفية جمتمعة ،كل ذلك يظهر يف هناية املطاف
ثانية داخل مظهر اإلنسان العظيم» (أعامل كانت.طبعة هارتنشتاين .1867 .اجلزء
الثاين ص 372 .وما بعدها) .لقد كانت سخرية «كانت» من صوالت سويدنبورج
رذاذا متناثرا وعائدا عىل صاحبه كام الحظنا؛ ويبدو أن املوضع الذي ذكرناه هو أكثر
ما يقتبس من سخرية كانت وذلك راجع أيضا ملا سقناه من كالم سويدنبريج .ومرة
أخرى تبدو هذه الفكرة وحشا هائال ليس فقط يف الشكل الظاهر الذي تصوره ،ولكن
أيضا يف مضمون اخليال الذي حتمله الذي جيمع بني اإلنسان الكبري والكون يف الوقت
ذاته .مثل هذه الفكرة هي يف الواقع كام يسخر منها كانت شأن طفويل يشبه رسم جزء
كبري من العامل حتت صورة عذراء جالسة ،ثم إهنا فوق ذلك أسطورة منجمني ال غري.
وما الذي تستخرجه من صورة احللم تلك :ال يشء يف الكون كله غري اإلنسان –
األمر الذي يذكرنا ثانية بوحش اللوياثان الكوين اهلائل؛ ويضع اإلنسان حتت رمحة
الكون الكبري .إال أن سويدنبورج ال يزعم يف النهاية أن إنسانه الكبري يمأل الفراغ
الكوين ،بل إنه مكون من عالقة جمردة تصنعها األرواح أو األشباح .فسويدنبورج
يف هذه النقطة بالذات يطرح خمرجا من طبيعة الصورة البرشية الكونية املمتدة أي من
صورة ابن اإلنسان .وتنشأ هنا رغم كل القياس عىل اجلغرافيا الكونية داخل صورة
اإلنسان األكرب (آدم كدمون) املنتمي ملجرد بيئة اجتامعية  -تنشأ هنا ذكرى الفكرة
األخرى عن اإلنسان العظيم اآليت بعد فناء هذه الدنيا املتمثل يف جسد املسيح ومملكته.
إن استهزاء كانت ال ينسحب عىل هذه العنارص وهو ال يعلق عىل هذه؛ ألن البيئة
االجتامعية التي تبدو يف ظاهر اإلنسان الكبري ثم يف اإلنسان الكبري ذاته آخر األمر –
تعود ثانية عند كانت ذاته إىل اجلانب األخالقي الذي يتضمن عنده خلفية صوفية.
فهذه البيئة االجتامعية هي عند كانت معنى املواطنة يف العوامل العاقلة ،التي ينتمي إليها
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(أي املواطنة) اإلنسان بسامته األخالقية :وهي تتضمن يف ذاهتا هيئة اإلنسان العاقل
بصفتها سياقا دينيا أخالقيا للجنس البرشي .وال تستعيد صورة اإلنسان الكوين الكبري
جديتها ثانية إال عرب املدينة الفاضلة (الطوبيا) ملثل هذا السياق النهائي ،أي بعيدا عن
كل أحالم الكساىل تلك ،اخلالية متاما من الذوق ،وبعيدا كذلك عن القياسات الفارغة
من أي مضمون .فصورة التشكيل هنا هي صورة هلدف؛ ومل يكن ممكنا من الناحية
اجلدية ختيل يشء مع صورة أدم كدمون الرسمدي إال احلرفني األول واألخري «ألفا
وأوميجا» وحتى ألفا التي متثل البداية مل ترد هنا إال لكي يرى اخللق كله أوميجا
النهاية .فاإلنسان اهلائل هو الرأس عند هناية العامل وهو هيئة ملكوت املستقبل .لقد
استمرت صورة اإلنسانية اهلائلة هبذا املعنى وهذه الرؤية داخل التأمالت املسيحية
التي مل تعد مركزيتها متمثلة يف الكون ،وإنام يف اإليامن باإلنسان .وهذا ما نجده عند
روالند بادر حيث يقول« :إن الروح املركزية اجلامعة واملشكلة جلميع أعضائنا تسكن
الرأس ،والرأس ترسل إىل كل منا روحا (كام قال بولس) هي بمثابة الروح اخلاصة
بعضو بذاته وهي متثل فكرة التشكيل التي يصبو إليها كل عضو عىل حدة بمساعدة
الرأس وبقية األعضاء ،مثلام سيصبح ابن الرب وابن اإلنسان يف املستقبل مالئا جلميع
اخللق (كام جاء يف رسالة إفسس  ((()13/4ومن ثم يكتمل عندئذ الكون املخلوق
((( جيدر بنا أن نذكر هنا ما جاء يف هذا املوضع من اإلصحاح الرابع يف رسالة بولس إىل أهل أفسس لنستحرض هذا
املعنى املسيحي املركب« :فأطلب إليكم أنا األسري يف الرب أن تسلكوا كام حيق للدعوة التي دعيتم هبا .بكل تواضع
ووداعة وبطول أناة حمتملني بعضكم بعضا يف املحبة .جمتهدين أن حتفظوا وحدانية الروح برباط السالم .جسد واحد
وروح واحد كام دعيتم أيضا يف رجاء دعوتكم الواحد .رب واحد إيامن واحد معمودية واحدة .إله وأب واحد للكل
الذي عىل الكل وبالكل ويف كلكم .ولكن لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس املسيح .لذلك يقول« :إذ صعد
إىل العالء سبي سبيا وأعطى عطايا» .وأما أنه «صعد» فام هو إال أنه نزل أيضا أوال إىل أقسام األرض السفىل .الذي
نزل هو الذي صعد أيضا فوق مجيع السموات لكي يمأل الكل .وهو أعطى البعض أن يكونوا رسال والبعض أنبياء
والبعض مبرشين والبعض رعاة ومعلمني .ألجل تكميل القديسني لعمل اخلدمة لبنيان جسد املسيح .إىل أن ننتهي
مجيعنا إىل وحدانية اإليامن ومعرفة ابن اهلل .إىل إنسان كامل .إىل قياس قامة ملء املسيح .كي ال نكون فيام بعد أطفاال
مضطربني وحممولني بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر إىل مكيدة الضالل .بل صادقني يف املحبة ننمو يف كل يشء
إىل ذاك الذي هو الرأس املسيح الذي منه كل اجلسد مركبا معا ومقرتنا بموازرة كل مفصل حسب عمل عىل قياس
كل جزء حيصل نمو اجلسد لبنيانه يف املحبة( ».رسالة بولس الرسول إىل أهل أفسس  .)16 -1 /4طبعا هذا كالم
صعب الفهم متاما ،لكن ثقافة التجسيد بادية فيه ،ومن هنا يمكننا ختيل ما يقوله بلوخ عن صورة الكون جمسدة يف
صورة اإلنسان األول العظيم الذي حتول عند املسيحيني يف النهاية إىل صورة يسوع وصار العامل كله جسد املسيح ،إىل
أخر ما ال ندري من أقوال ال يدري أصحاهبا أيضا ماذا تعني( .املرتجم)
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ويبقى مستمرا إثر ذلك ،وعندها أيضا يكون عهد اإلنسان الكامل حجام قد اكتمل،
أي حني يكون اجلسم الكبري بجميع أعضائه ورأسه قد اكتمل ،ومتدد كلية (روالند
بادر :األعامل الكاملة .اجلزء الرابع :ص  .)352إن ابن اإلنسان مل يصبح كبريا بحجم
العامل ،وإنام فقط كبري بحجم «جوهره» احلقيقي أو بقدر الواحد الرضوري.
وهذا يعني كذلك أن هناك عظمة أخرى ،عظمة أكثر هدوءا تظهر للعيان .فيسوع
كطفل مل حيتل حيزا كبريا من املكان ،لكنه برغم ذلك يتفوق عىل املؤمنني به يف كل
يشء .حتى القرب املكاين غري املجرد الذي يدرك من خالله ابن اإلنسان يتالشى من
دون رعد .وهنا ال تبدو املساحات التي ال تعد وال حتىص غري قابلة للقياس ،كام أن
امللكوت ليس فيه وحش مثل بيهموث وال غول مثل ليفياثان .فليس هناك تنافس
بني ما يفهم حتت سلطان ابن اإلنسان ،وال اإلنسان الكامل املقارن لزمن النهاية
وبني العامل القائم وامتداداته .فابن اإلنسان الذي يظن اكتامله بقي داخل قياسات
القرب؛ وبالطبع بقي أيضا لذلك ولذلك حتديدا بعيدا عن مقاييس البرش املعطاة
واحلارضة داخل هذا العامل املشهود .وهذا هو ما يصنع الفارق يف النهاية بني ما قيل
عن جتسيد آهلة اليونان وبني اإلله البرشي يف العهد اجلديد .فاإلغريق مل يفعلوا غري
تقليد اإلنسان بصورته املعروفة وهيئته الطبيعية ووضعوه كإطار لإلله املتجسد .ومل
يتخذوا أبدا اإلنسان املعهود بمفهومه املتسامي ،ولكن اختذوا حيوانا برشيا ذا حجم
ضخم واعتربوه إهلا ،تبدو عليه أمارات اجلامل وعالمات الكامل والوضوح .ولكن
الرس القديم عن صورة احليوان الديني فقدت هي األخرى بدافع «الطبيعية”؛ ومل
تبق إال صورة إهلية وحيدة لدى اإلغريق ما يزال هلا تأثري إهلي هو امليدوسا.
حتى إن صورة يسوع يف العصور القديمة – والتي يبدو فيها تارة كراع صالح
شبيه بأورفيوس كام يبدو أيضا كمسيح ملتح يف هيئة متثال زيوس التي صورها
النحات القديم فيدياس – هي صورة تبدو طبيعية ،وليست إنسانية باملعنى الذي
تدل عليه فكرة جتسد املسيح جسام ورأسا .فلم تكن لدى القدماء هذه اهليئة املنبثقة
من اإلنسان األسطوري األول ،بل ربام مل تكن لدهيم فكرة عنها وال عن العمالق
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الذي شمل بجسده الكون كله .هنا حد ما ال نعلم ،أو لنقل هنا اهلامش حول عدم
املعرفة التي تنقص مجيع املذاهب التجسيدية الكالسيكية والكالسيكية اجلديدة
ذات الطابع الديني؛ فهذه مجيعا ينقصها املعيار املفتوح لإلنسان الالأدري .ومن
ثم تبقى أيضا كل صورة فكرية تقيس ابن اإلنسان وحيزه النهائي بصورة دقيقة
خارج هذه املساحة .ينطبق هذا عىل الصورة الفكرية البن اإلنسان عند هيجل؛
وينطبق بدرجة أعىل عىل «اهلومانوم»  /اإلنسان الذي استخرجه هيجل من عملية
األلوهية الطويلة كمنتج متمثل يف املسيحية .يقول هيجل يف هذا السياق« :يف هذه
القصة بكاملها نام إىل وعي اإلنسان ،وهذه هي احلقيقة التي توصلوا إليها ،نام إىل
وعيه :أن فكرة الرب متثل يقينا لدهيم ،وأن اإلنسان هو الرب املبارش واحلارض
أمامهم»( .هيجل ،األعامل الكاملة .اجلزء الثاين عرش .ص .)253 .غري أن هذا
ليس هو املوضوع املقصود يف مصطلح ابن اإلنسان ،الذي يتضمن هبذه الطريقة
فكرة الرب يف داخل وعيه الذايت ويستعيدها أيضا .ذلك أن املوضوع الديني عند
هيجل يبقى بال هوامش حتيط برس اإلنسان وهو بنفس الدرجة مستقر يف املقاييس
القائمة يف اإلنسان بصورته املتوافرة ويف اجلامعة املتوافرة والعامل املتوافر أي داخل
اإليامن باألب املرسوم سلفا .يتحدث هيجل الشاب يف كتاباته الالهوتية مجلة عميقة
وحقيقية عن الرب املوضوعي بصفته ربا اغرتابيا فيقول« :أسفرت روح الزمن
عن ذاهتا من خالل موضوعية جمردة عن رهبا حني ولج ليس إىل الالهنائي وفقا
للحجم ،وإنام حني ولج إىل عامل غريب علينا ليس لنا يف حيزه نصيب ،وإنام نستطيع
فيه عىل أقىص تقدير أن نتسول وأن نامرس أالعيبنا فيه ،وذلك حيث كان اإلنسان
هو «الال أنا» وكان ربه هو «ال أنا» آخر»( .انظر هاين :هيجل وعرصه .ص481 .
وما بعدها) .لكن األنا واالنحصار يف الذات كام استعادها هيجل من بعيد ،كانت
قد تالشت كحقيقة ثابتة متشيئة هلا تارخيها ،واكتامهلا وكياهنا .إن إنسان هيجل كام
يصوره يف «مملكة اإلرادة املتجسدة» فني يف مفهوم الدولة ،ومل ينقذه دين هيجل وال
تعرف عليه ثانية .وبالتايل توارى املذهب اإلنساين الكالسيكي اجلديد أيضا يف جمال
الدين خلف أيوب ،وخلف فكرة ابن اإلنسان وخلف العلم بأن اإلنسان يمكن أن
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يكون أفضل من ربه وأن يكون حموريا أكثر منه (((.فالدين الذي يبرش بابن اإلنسان
ذلك الكائن اجلميل الشفاف الذي يرى باطنه هو يف الواقع وكام عند هيجل دائام
«وعي بالتصالح بني اإلنسان والرب» .أما دين اململكة املختمرة بالثورة فهو بعكس
ذلك ال يستعيد اإلله يف صورة األحجام البرشية املعروفة ،وال يصنع توازنات من
أجل التصالح ،بل عىل العكس :إن ابن اإلنسان ومكانه الذي هو فيه يبدوان برشيني
– بصورة غري موجودة .فهام يقفان تقريبا بصورة منحرفة عن شكل الذات املعروف
وعن مقاييس الكون املشهود وهي مقاييس هائلة .إن اإلنسان الالأدري ليس له
بالتأكيد عالقة باألمر اليسء املتمثل يف عدم القدرة عىل قياس فكرة هيوه ،ولكن
تطفو هنا إىل السطح مقاييس أكثر هدوءا ورسية  ،نعم :إن اإلنسان الكوين يبدو يف
باب التصوف صغريا يف النهاية ،متناقضا للنهاية ،وهذا الصغر بالذات هو ما جيعل
منه اإلنسان الكوين .لكن هذا الصغر ليس له عىل كل حال عالقة بنقيض الكبرَ ،
فهو صغر متعلق بالقرب والشفافية والقابلية لالخرتاق ،وهو اجلوهر املوجد للفرد،
ومن ثم فهو رضورة .وهو صغر اللحظة املكتملة التي تظهر أوال يف املجال الديني
بصفتها حلظة التوحد مع الرب .هذه اللحظة هي يف احلقيقة يشء دائم وشامل يضم
كل ما هو إنساين أو هو الواقع املنفتح يف (اآلن واهلنا)((( وليس له امتداد ديني يف
التصوف املسيحي إال امللكوت .إنه تلك األرض القائمة خلف املنتقم الذي رآه
أيوب ،أرض العجائب التي قال عنها إشعياء التثنية« :ومفديو الرب يرجعون
ويأتون إىل صهيون بالرتنم ،وعىل رؤوسهم فرح أبدي .ابتهاج وفرح يدركاهنم.
هيرب احلزن والتنهد» (إشعياء )11/51؛ فرحة أبدية ،هذا كل ما هنالك .وتتحد
كل غوامض األمنيات املسيحية يف ذلك ،فلم تعد مرتبطة باألشياء الظاهرة وال
باألشياء اهلائلة ،أكثر من ارتباطها باألشياء الغريبة عىل اإلنسان .لقد تالشى هنا
((( اجلهل باهلل يصنع مثل هذا اهلراء «ما قدروا اهلل حق قدره» نأسف للقارئ عىل نقل هذا السخف لكن ينبغي أن
ننقل بأمانة ،وهي فرصة لنعرف كيف كانت وما تزال تفكر تلك العقول «الكبرية» يف دنيا الفكر اإلنساين ،وهي هبذا
تثبت وال ريب أهنا أصفار كبرية يف دنيا العلم احلقيقي حسب ما نرى وهلل األمر( .املرتجم)
((( سبق أن ذكرنا أن بلوخ يستخدم هذين الظرفني للداللة عىل الزمن احلارض واملكان احلارض ،ونعيد التنويه بذلك
هنا تيسريا عىل القارئ( .املرتجم)
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التصور عن هيوه بحجمه القمعي غري أن ما كان يعتقد حتت اسم إله اخلروج أزيح
حتت تطبيق ال عالقة له باأللوهية هو ابن اإلنسان .وصار هذا التطبيق شديد النقص
حتى إنه يمثل مشكلة بال حل يف حد ذاته عىل اإلطالق؛ وحتى إن كلمة ابن اإلنسان
امللغزة املندجمة يف هيوه صارت هناية بال حل مطلقا ،بل صارت وفقا للهدف الكامن
فيها هناية ال يرجى وراءها حل عىل اإلطالق ،ليس يف جانب الشكل فقط ،بل يف
جانب املضمون بالدرجة األوىل.

 -30لقب ابن اإلنسان أخروي الداللة ولقب السيد املسيح الذي ظهر
بعده طقويس الداللة

األمر الذي ال يتناسب مع غريه يبدو بال خطر وكأنه يتالشى بعيدا .وهكذا
يتناقص قدر بعض الكلامت غري العملية كتلك التي تتحدث عن األغنياء وسم
اخلياط (((.كذلك تلك الكلمة الغريبة دائام والتي أطلقها يسوع عىل نفسه :ابن
اإلنسان ،وهي الكلمة التي يقدم هبا السيد نفسه ،ذلك الذي مل يرغب أبدا أن يكون
سيدا .وربام كان شأن هذه الكلمة هينا لومل تكن ختفي وراءها شيئا إال وصفا ال
حاجة إليه عن يشء ال يغني ،وإنام كام تفيد الكلمة بمعناها يف اللغة اآلرامية جمرد
يشء يقف عىل ساقني .وقد زعم فيلهاوزن يف الواقع أن مصطلح ابن اإلنسان ال
يعني يف االستخدام اآلرامي إال اإلنسان الفرد (خالفا للمعنى الشامل عن اجلنس
البرشي) .وكام تدل كلمة «ماشية» يف لغتنا عىل جنس ما فإن فردا أو أكثر من هذه
املاشية يوصف عىل أنه قطعة من جنسه أي فرد من املاشية .وعىل ذلك فام كان ليشء
عادي مثل هذا أن يصبح بحال لقبا ليسوع؛ إال أن الرتمجة اإلغريقية اخلاطئة للكلمة
هي التي أشعلت السحر الذي ال يريح .فلم يعد هذا اللقب الذي استقل بصورة
مقلقة منافسا لألوصاف األخرى مثل ابن الرب ،أو السيد ،وهي أوصاف أيرس
((( إشارة إىل ما جاء يف الكتاب املقدس عن استحالة دخول األغنياء مملكة السامء استحالة دخول اجلمل يف سم
اخلياط( .املرتجم).
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ويمكن ترتيبها من أعىل ألدنى .لكن اتضح أن مصطلح ابن اإلنسان ليس معتادا
عىل اإلطالق حتى يف اآلرامية نفسها ،بل إنه يبدو مصطلحا من املصطلحات األدبية
القديمة ،وبالتايل فيمكن أن حيمل مغزى اصطالحيا غري معتاد متاما .نجد شيئا من
هذا عند دانيال ( ((()13/7حيث حيمل اللفظ املعنى مؤكدا عن مشاكل ليست
بالرضورة نحوية بل باألوىل تكهنية عن صورة ابن اإلنسان؛ وحتى لو تعاملنا مع
املسألة عىل أن هناك خطأ يف سامع اللفظ أو يف طباعته فإن ذلك لن ينحي جوهر ابن
اإلنسان امليلء بالتضمينات والغامض دائام من حيث مصدره ،كل ذلك لن ينحي
جانبا أعمق مشكلة واجهت فهم يسوع وفخر يسوع الذي حياول هذا املصطلح أن
يسبغه عليه .وابن اإلنسان ليس وصفا أطلقه احلواريون عىل يسوع بل هو بكليته
وصف أطلقه يسوع عىل نفسه ومل يرد عنه وصف لنفسه أكثر منه .ثم إن هناك
أمرا أشد حسام للمسألة من كل ما عداه :فمصطلح ابن اإلنسان بام يتضمنه من
لفظة مركزية هي :إنسان وبام يتضمنه من القصد إىل اإلتيان بيشء جديد مثل اإلله
اخلفي((( يف مضمونه – يدل بكل ذلك عىل خط آخر ،بل نزيد يف هذا فنقول :هذا
املصطلح يدل عىل هيكل موضوعي آخر بشأن املسيح فيصفه وصفا عائليا أو ما
يمكن أن يكون وصفا ملكيا مرشوعيا البن الرب الذي كان أكثر اعتيادا من ابن
اإلنسان بكثري .فهذا الوصف األخري كان يمتد من الربائب املرغنطيني((( العديدين
((( سبق وأن نقلنا هذا النص من سفر دانيال ونعيده ثانية هنا حيث حيكي دانيال رؤيا يقصها وذكر يف ما ييل« :كنت
أرى يف رؤى الليل وإذا مع سحب السامء مثل ابن اإلنسان أتى وجاء إىل القديم األيام فقربوه قدامه» (دانيال )13/7
والنص العريب هلذه اآلثار يربك قارئه أكثر مما يبني له ،ولذلك فمن الصعب الوصول إىل داللة اللفظ يف العربية فضال
عن صعوبته األوىل يف لغاته األصلية التي نقل عنها كام يبني بلوخ هنا( .املرتجم).
((( مصطلح  absconditumبالالتينية يعني اإلله اخلفي كام يعني يف الهوت القرون الوسطى وعند لوثر وصفا
لإلله املتسامي عن خلقه الذي ال يمكن سرب إرادته وال يمكن معرفته باإلدراك البرشي( .موسوعة بروكهاوس)
(املرتجم).
((( املرغنطي لفظ يدل عىل ما له عالقة بزواج غري متكافئ بني شخص من أرسة أوروبية مالكة أو أرسة نبيلة
وشخص من عوام الشعب أو من طبقة اجتامعية أدنى مكانة .ومن رشوط مثل هذا الزواج عادة أن تظل منزلة الطرف
األدنى عىل حاهلا وأن ال يرث األوالد لقب الطرف األعىل منزلة كام ال يرثون شيئا من ممتلكاته ،وربام ال تعرف الثقافة
العربية اإلسالمية مصطلحا يصف هذا الزواج اخلاص بالرؤية األوروبية منذ قديم الزمن ،وقد اخرتت االشتقاق
الذي وضعه منري البعلبكي يف قاموسه اإلنجليزي –العريب «املورد»( .املرتجم).
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لإلله زيوس حتى ابن الرب يف مرص الدولة اجلديدة ألكسندر وما فوق ذلك؛
فابن اإلنسان ينتمي إىل اجلامعة الفلسطينية األوىل وإال فهو ال ينتمي إىل يشء .هذا
عىل الرغم مما أطلق عليه التيارات اخلارجية ،التي تدفقت مرة أخرى تناسليا من
مصطلح فيلون السكندري عن الوسيط-الكلمة ،وخاصة بداية من مصطلحه عن
«آدم األول» الذي خلقه هيوه أول ماخلق ،أي من هذا «اإلنسان الساموي األول»
حتى وصلت إىل مصطلحات بولس يف رسالته األوىل ألهل كورنثوس ،47/15
وصوال وبصورة أخرى متاما إىل مشاهد أهوال القيامة .إال أن نربة التأكيد ترتكز هنا
عىل إنسان أول «سابق للوجود» أكثر من تركزها عىل املخلوق من قبل الرب مثل
آدم الثاين؛ بيد أنه عند فيلون كام يف رسائل بولس ختتلط مع آدم تلك األسطورة ذات
الطابع اخلاص التي ال عالقة تقريبا ليهوه هبا ،والتي تتحدث عن «أول كاهن أكرب»
وهو (ملكي صادق) (التكوين  18/14وما بعدها) – كل ذلك من أجل اتباع خط
آخر .ويف الرسالة إىل العربانيني يظهر ملكي صادق هذا كرائد لشعبه وليس شبيها
بيسوع ،بل إن هذا اإلنسان األصيل املتجذر واملتجاوز «آدم األول» وهو األصل
السابق عىل يسوع حتديدا يبدو يف النهاية سلفا لذاته «بال أب ،بال أم ،بال نسب .ال
بداءة أيام له وال هناية حياة .بل هو مشبه بابن اهلل( ».لكن هذا الشبه ،ال يتضمن
بنوة خلقية وال أصال منبثقا عن هيوه ومعتمدا عليه وال حيتاجه – ابن اإلنسان هذا).
«هذا يبقى كاهنا إىل األبد « (الرسالة إىل العربانيني  .)3/7وأما ما يتعلق بفيلون
فصحيح أنه ليس لديه اختالف عن الرب األب كالذي يذكرنا بملكي صادق أو
بيسوع فيام بعد ،ولكن لديه انقسام قريب مما قيل يتمثل يف اخلالق ،و”املتكلم»،
والكلمة يف هيوه ،لصالح اإلنسان الساموي األول السابق عىل خلق الكون كام
صوره بولس فيام بعد .ووفقا لذلك فصحيح أن الكلمة اخلالقة هي يف الواقع من
جهة احلكمة اإلهلية الباقية ،لكنها من جهة أخرى هي الصورة املستقلة التي انبثقت
عن األلوهية ،أي هي االبن األول واملقصود به أيضا االبن الذي مل ينشأ ،وبالتايل
فهو االبن غري الواقعي ،وهذا يعني «الكلمة املنبثقة» حتديدا .فهو «وسيط» كام أنه
ينتمي ليس أقل ولكن أكثر إىل اإلنساين اخلاص يف هذا العامل ،أي من دون تسام إىل
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اإلنساين األول  ،فهو ينتمي إليه ويدبره .ويف حني يغيب معيار ابن اإلنسان حقا عند
فيلون يف وصفه «للوسيط» لكنه ال يغيب يف وصف يسوع لذاته التي درست فيام
بعد ،ومل يرد إال عند احلواريني كلقب للمسيح؛ وال يمكن رؤية ما قصد «بالقادم»
بصفته ابن اإلنسان مطلقا إال مرتبطة بمشاهد القيامة – وفقا ملعيار نبوءة دانيال التي
مل تكن ذات طبيعة قبل-كونية بقدر ما هي دالة عىل مشاهد اآلخرة ليس إال – وهي
التي تنشط يف التصور عن املسيح العائد؛ فخارج نطاق مشاهد النهاية ال يبقى كل ما
يتعلق بابن اإلنسان إال وصفا ذاتيا ليسوع الذي يريد أن يعرف .فهذا الوصف الذايت
قوي ومتكرر عن يسوع لدرجة أن خيتفي تقريبا كل اآلخرين – وذلك خاصة ألن
يسوع كابن إنسان حممل عىل أكثر درجة بمعاين اآلخرة .وهكذا تصور الكتابات
اخلاصة بأهوال القيامة كام يف كتاب هينوخ اإلثيويب ابن اإلنسان ككائن ساموي قبل
الوجود ،عىل خالف نظرية فيلون ،ومشاركا يف خلق الكون ألنه سيلزمه أن يكون
هو األكثر فعالية يف هناية األزمان عند خلق السامء اجلديدة واألرض اجلديدة .لكنه
كام سنرى فيام بعد فإن مشاهد أهوال القيامة التي تبدو سائدة ستؤدي إىل اخلروج
من القرب البرشي الفطري لنموذج ابن اإلنسان األول ،فهو من حيث الصفات
بعيد عن صورة السيد املسيح الذي مل يعش معنا وإنام جاء من عل لريحل وعاش يف
آخر عهد احلضارة اهليلينية بصفته ابن اإلنسان .وحيث أن ابن اإلنسان القادم تناثر
بني صفحات اإلنجيل متاما ،وألن املساواة بني ابن اإلنسان ويسوع مل تتم إال يف إطار
التصور األخروي فإن رتبة ابن اإلنسان ليس هلا فقط كام رأينا نغمة قائمة بني البرش،
وإنام هلا أيضا نغمتها املقصودة يف املستقبل متاما .ومن ثم ختاما جاء هذا املحتوى
امللئ باإلرسار والدائم أو األفضل أن نقول املحمل باألرسار؛ ودراسة النصوص
لغويا (الفيلولوجيا) لن تتمكن من إزالة ذلك ،وال يرجع هذا يف هناية املطاف إىل
يشء أقل من رجوعه إىل اإلنسان اإلله اخلفي ذاته.
وهكذا بقي أيضا بني أيدينا ما مل يبدأ إال بنا غامضا ومظلام .فلم يكن مصطلح
السيد قد صار لقبا ليسوع بعد بام يدل عىل الرفعة والتميز الذي يظهر خاصة لدى
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األمراء .ويف اجلامعة األوىل مل يكن هناك «األرفع مقاما» إال ابن اإلنسان ،ليس
املقصود هنا املختلف متاما أو املناقض للسيد املسيح .إهنا خلدمة رائدة أسداها لنا
بوسيه يف كتابه (السيد املسيح  /الطبعة اخلامسة  )1965حني فرق حتى من خالل
العناوين التي استخدمها كابن اإلنسان والسيد بني صورة يسوع املنتمي للجامعة
الفلسطينية األوىل وبني املسيحية اهليلينية التي حتولت إىل طقوس عبادية .فلقب
السيد يغيب كلية عن كتابات يوحنا التي وضعت يف وقت متأخر نسبيا (كإنجيل
يوحنا ورسائله) أو أن هذا اللقب كان ُيتحاشى عمدا .وبدال من ذلك فإن ابن
اإلنسان يتحدث – يف إظهار مسبق للخالص املستقبيل  -بصورة تتجىل فيها مملكة
فيالدلفيا ملعاين األخوة بال ريب ،أي كام ينتمي إىل هيكله املوضوعي أي هيكله
الذي ال يعترب عائلة الهوتية ،وال ثيوقراطية أيضا .إنه يتحدث إىل الناس هنا كأنه
فرع من الكروم يتحدث إىل عناقيده املتجانسة« :أنتم أحبايب إن فعلتم ما أوصيكم
به» (يوحنا  .)14/15وفيام بعد قربت كتابات يوحنا هؤالء األتقياء من يسوع بشدة
«لدرجة أهنم – وربام كان ذلك تعارضا خفيا مع رؤية بولس – كانوا يرفضون رتبة
عبيد يسوع ومن ثم اجتنبوا أيضا لقب السيد» (بوسيه املرجع السابق ص .)155
وقد نظرت األناجيل إىل ابن اإلنسان رفيع املقام الذي لن يكشف عنه إال يف مشاهد
أهوال القيامة بال شك باعتباره قاضيا حتى مع جمد أبيه ،حيث حتيط به املالئكة من
كل جانب (أنظر متى  27/16و 31/25وما بعدها)((( وحيث يثري الرهبة من دون
ريب حتى يف نظر اجلامعة األوىل وال نقصد هبا اجلامعة اهليلينية وإنام البيزنطية أيضا.
غري أن من املهم يف مقابل تلك الصور التي تبني عرش املسيح – أهنا مل تفقد ابن
اإلنسان نفسه يف سموقه ورفعته لصالح السيد العظيم املنترص ،وإنام صار رمزه عىل

((( «فإن ابن اإلنسان سوف يأيت يف جمد أبيه مع مالئكته ،وحينئذ جيازي كل واحد حسب عمله» (متى ،)27/16
«وكام جاء ابن اإلنسان يف جمده ومجيع املالئكة القديسني معه ،فحينئذ جيلس عىل كريس جمده .وجيتمع أمامه مجيع
الشعوب ،فيميز بعضهم من بعض كام يميز الراعي اخلراف من اجلداء .فيقيم اخلراف عن يمينه واجلداء عن اليسار.
ثم يقول امللك للذين عن يمينه :تعالوا يا مباركي أيب ،رئوا امللكوت املعد لكم منذ تأسيس العامل( ».متى -31 /25
( )34املرتجم).
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األقل هو الراعي الذي يفصل خرافه عن ماعزه (متى  (((،)32/25ويعزل احلمل
الصغري خاصة يف أهوال النهاية الدامهة بصفته الضوء الوحيد يف مملكة أورشليم
الساموية( .قارن رؤيا يوحنا  (((.)23/21ففي بداية تأسيس كل كنيسة لعبادة الرب
ال يتم فقط التنويه بسيد هو يسوع ولكن ببداهة من هو ابن اإلنسان الذي هو مقدمة
ذاته يف بداية تأسيس كل كنيسة لعبادة الرب ،فيتم التنويه بتجسيد السيد .إنه بمثابة
مقدمة أولية لإلنسان املتصوف وفقط ،أي املتصوف وحده الذي ظهر به والذي
مل يوص فقط بموعظة «أنا واآلب يشء واحد» وإنام بموعظة« :ما فعلتموه بأحد
إخويت هؤالء األصاغر فبي فعلتم» .وعىل ذلك فإن ما يغلب عىل املسيحية اهليلينية
املتأخرة أنه قد دخل فيها إىل جوار شخصية ابن اإلنسان املقبلة حتام بل حلت حملها
شخصية شبيهة باإلمرباطور ،هي شخصية السيد املسيح التي تُعبد يف طقوس
حمددة .وظلت شخصية ابن اإلنسان لدى الفقراء اليشء املرغوب باطنا بل وظاهرا
يف املقام األول ،يف مقابل كل ما هو علوي ال يلج إليه اإلنسان ،ظل األمر هكذا
يف فهم اإلخوة اهلراطقة أصحاب اإلرادة الطيبة واحلياة املشرتكة والروح املشرتكة
والروح احلرة ،ولدى توماس مونترس وموعظته يف مدينة ألشتيت((( التي خصصها
للحديث عن وجه ابن اإلنسان عند دانيال وعن الركن األساس بالفعل يف يسوع
الذي نبذه عامل البناء .أما وصف السيد الرب املسيح فقد كان مناسبا ألولئك الذين
أدخلوا مجاعة املسيح إىل نوع من اخلدمة العسكرية يقدموهنا لبطل عبادهتم ومن
ثم نقلهم يف النهاية إىل الوفاء جتاه احلكام األكثر انغامسا يف الدنيا وجتاه علية القوم
الذين يرى بولس وآخرون أيضا أهنم خمتارون «من الرب» .يقول بوسيه يف املرجع
((( انظر االقتباس السابق( .املرتجم)
((( يف هذا املوضع يقص يوحنا رؤياه فيقول« :ومل أر فيها [أي يف املدينة] هيكال ،ألن الرب اهلل القادر عىل كل يشء،
هو واخلروف هيكلها .واملدينة ال حتتاج إىل الشمس وال إىل القمر ليضيئا فيها ،ألن جمد اهلل قد أنارها ،واخلروف
رساجها»( .رؤيا يوحنا الالهويت  )23-22/21وال أدري ما هي ميزة اخلروف عن بقية احليوانات حتى ينال هذه
املكانة ويصري رساج املدينة( .املرتجم).
((( ألشتيت مدينة يف دائرة زانجرهاوزن بوالية سكسونيا-أهنالت يف رشق أملانيا  ،تقع داخل ما يسمى احلقل
الذهبي ،كانت مقرا مللك منطقة بفالتس يف العصور الوسطى حتى القرن العارش( .املرتجم).
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املذكور« :منذ القدم يشار إىل التشابه بني عبادة السيد لدى املسيحيني وبني عبادة
القيرص عند الرومان ...ففي مثل هذه األجواء نشأت املسيحية األنطاكية واملسيحية
التي تبنتها بقية اجلامعات اهليلينية-املسيحية املبكرة .ويف مثل هذه البيئة تشكلت
الديانة املسيحية الفتية بصفتها عبادة للمسيح وانطالقا من هذه البيئة املحيطة اقتبس
الناس صيغة «الرب» أيضا ،وهي صيغة جامعة ،لتمييز املكانة احلاكمة التي تبوأها
يسوع يف الطقوس العبادية« :ألنه وإن وجد ما يسمى آهلة ،سواء كان يف السامء أو
عىل األرض ،كام يوجد آهلة كثريون وأرباب كثريون .لكن لنا إله واحد :اآلب الذي
منه مجيع األشياء ،ونحن له .ورب واحد :يسوع املسيح ،الذي به مجيع األشياء,
ونحن به( ».رسالة بولس الرسول األوىل إىل أهل كورنثوس  .)6-5/8وهبذه
الكلامت يضع الرسول بولس نفسه خاتم توقيعه حتت ما يقال يف هذا السياق  ...لقد
صارت عبادة الرب وخدمة اإلله واألرسار الطقوسية أخطر خصوم وأهم خصوم
لألساس األول الذي أرسته املسيحية األوىل باجتاهها نحو اآلخرة .فإذا اكتمل بناء
هذه اخلصوم يوما فسوف تفقد املسيحية األوىل زمخها الذي جيرف كل يشء معه .إال
أن تطور األمور سيكون التايل :سيتم نسيان مصطلح ابن اإلنسان نسبيا ،وسيظل
كأنه كلمة هريوغليفية غري مفهومة داخل األناجيل ،ويكون املستقبل لعبادة السيد
احلارض» (بوسيه املرجع املذكور ص  .)103 ،99 ،91إذن فام انتظر وما ينتظر
السيد هو عىل كل حال مستقبل كنيس علوي املقام وليس املستقبل الذي اعتقدته
اجلامعة األوىل بفكرهتا عن ابن اإلنسان مطلقا ،بصفته «الزمن األفضل» الذي بزغ
فجره ،وبصفته اليشء الذي مثل منذ ذلك الوقت بالنسبة للمجتمع املسيحي سبب
الغضب من أجل سيده يسوع وهو سبب كان يتم إخفاؤه بالنفاق أو باحليلة .وقد
حل هذا السيد بعد إزاحة ابن اإلنسان بصفته االبن الرسمي للرب يف هيئة ابن
اإلنسان مكان ابن اإلنسان ذاته :ولكن حتى يف داخل أسطورة االبن الرسمية مل
تنجح عقيدة كونه السيد ،إنام برغم كل يشء بصفته ثانية – ابن اإلنسان .فالرب
اإلنسان حقيقة ظهرت حتى يف التحول األخري باخلروج من هيوه يف الكتاب املقدس
حيث تغري بناء عىل ذلك اليوم الذي اعتقد أنه يوم مشاهد األهوال أي يوم انتصار
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هيوه يف هناية الزمان إىل «وجه مكشوف» خمتلف متاما ،هو وجهنا نحن ،فصار عند
بولس ابن اإلنسان كام جاء يف رسالته الثانية إىل أهل كورنثوس ( (((.)18/3وعىل
ذلك فحني تتنبأ التصورات األخروية القديمة بمجيء الرب ،فإن التصورات
املسيحية تتنبأ بمجيء يسوع أو باألحرى بعودة يسوع الثانية .ويف النهاية فإن هذه
آخر كلمة يف الكتاب املقدس وأكثرها داللة خترج من هيكلية فهم ابن اإلنسان التي
مل تعد معادية بعد لسلطان الثيوقراطية وإنام فقط مل تعد ثيوقراطية وحسب .وهي
تتناغم يف عمقها األقرب عىل األقل مع األلقاب الطقوسية التي حتمل دالالت
وثنية مكررة كلقب كرييوس /السيد بل وأيضا لقب املهيمن (وهي ألقاب بيزنطية)
شاعت يف الهوت القصور متعارضة مع رسالة يسوع.

 -31مركزية املسيح املطلقة ،هي وفق يوحنا 17

«مفتاح اإلنجيل»
مل يزعج الفقراء أن يتحدث إليهم فقري هو يف ذاته شديد املسغبة .فقد كان هبذا
واحدا منهم وليس سيدا عليهم يرتابون يف أمره .ولكن عىل العكس مل يأت فيام بعد
مع ابن اإلنسان الذي ال يعرف أين يضع رأسه والقادم حتديدا من عل يشء خياطب
أشواقهم .وهلذا أيضا ارتفع مقام ذكرى يسوع دائام وبالصورة الطقوسية املعتادة إىل
السيد ومن ثم إىل نوع من ذلك املجد الذي يرافقنا فيه ما يليق بالسيادة ليس فقط
من حيث االشتقاق اللغوي .يظهر هذا يف املقام األول يف اإلنجيل الرابع ،وهو آخر
إنجيل نشأ ،وأبعدها عن اجلامعة املسيحية األوىل .ومن املؤكد من كتب هذا اإلنجيل
ليس يوحنا احلواري املذكور أنه ألفه ،واألفضل أن نقول :إن من كتبوه اعتمدوا عىل
((( جاء يف الرسالة يف هذا املوضع« :ونحن مجيعا ناظرين جمد الرب بوجه مكشوف ،كام يف مرآة ،نتغري إىل تلك
الصورة عينها ،من جمد إىل جمد كام من الرب الروح( ».رسالة بولس الرسول الثانية إىل أهل كورنثوس  )18/3وهذا
يدل عىل أن اإلنسان حتول إىل صورة الرب عياذا باهلل «ليس كمثله يشء وهو السميع البصري» فهذا يدلنا عىل ختليط
القوم وحتريفهم واستهانتهم بمقام رهبم وتشويه رسالة األنبياء ،ومن ثم ال ينتهي ختبطهم إىل يوم الدين ،تلك نتيجة
منطقية لعملهم الذي أدخلوا به أنفسهم يف تيه ال هناية له( .املرتجم).

265

بولس فيام قاله عن املسيح سامعا .فهذا النص الذي يعترب يف أصله تأمليا بالشك
حيتوي بالدرجة األوىل عىل «تكمالت» عديدة ،غنوصية غالبا (كام نرى يف القصص
العجائبية التي تصل حد السذاجة تقريبا بداية من الفصل الثاين فيه) .إال أن نقد
األناجيل خيتلف هنا حتديدا عن نقد العهد القديم من حيث طبيعته ،خاصة بالنظر
إىل اإلضافات العديدة( :فحتى ذلك الوقت) مل يكن هناك إىل حد كبري سجل
القساوسة الذي يضبط التوافق بني األناجيل .كام مل تكن كنيسة القساوسة قد نشأت
بعد يف بيئة مؤلفي هذا اإلنجيل عىل الرغم من بدء حتول اجلامعة املسيحية إىل مجاعة
طقوسية ،وعىل الرغم من ختفيف التوتر الذي ساد عند بزوغ املسيحية األوىل وحتوله
إىل سالم مع العامل املحيط عىل يد بولس .ومن املهم واملفاجئ برغم ذلك أن لقب
السيد الذي اقتحم املسيحية اهليلينية األوىل غاب أو اختفى بصورة تامة تقريبا ،ومل
يعد اخلطاب موجها إىل «عبيد» وإنام إىل «أصدقاء» كام نرى يف يوحنا  14/15وما
بعدها (((.واألكثر من ذلك كام يقول بوسيه« :لقد ّقرب تصوف املسيح املوصوف يف
كتابات يوحنا هؤالء األتقياء بشدة من يسوع لدرجة أهنم رفضوا بصورة احتفالية –
وربام كان ذلك أيضا تعارضا خافيا مع بولس – رفضوا وصف أنفسهم بعباد املسيح
ولذلك جتنبوا أيضا وصف السيد له»( .بوسيه :املرجع السابق ص  .)155كذلك
فإن «جمد» املسيح الذي حتدث عنه يوحنا يف اإلصحاح  17بصورة أساسية مل يكرس
جتافيا قصد ابتالعه بينهم وبني سيد يف أعىل العال ،سيد هو عائليا ابن اهلل .وبدال من
ذلك فلم حيفظ اإلنجيل الرابع (إنجيل يوحنا) ،برغم أنه آخر األناجيل ظهورا،
كلمة ابن اإلنسان من اجلامعة الفلسطينية األوىل فقط ،وإنام حفظ أيضا التواصل مع
املسيح بصورة جوهرية وربطه عباديا باألرسار .ومل يقدم رب طقويس نفسه رصاحة
ألتباعه طعاما ورشابا ،كام يقول يوحنا ،إنام فعل ذلك ابن اإلنسان ( ((()53/6حتى
((( جاء يف هذا املوضع يف اإلصحاح اخلامس عرش من إنجيل يوحنا« :أنتم أحبايب إن فعلتم ما أوصيكم به .ال أعود
أسميكم عبيدا ،ألن العبد ال يعلم ما يعمل سيده ،لكني قد سميتكم أحباء ألين علمتكم بكل ما سمعته من أيب».
(يوحنا ( .)15-14/15املرتجم).
((( جاء هنا عند يوحنا« :فقال هلم يسوع« :احلق أقول لكم :إن مل تأكلوا جسد ابن اإلنسان وترشبوا دمه ،فليس لكم
حياة فيكم»( .يوحنا ( .)53/6املرتجم)
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لقب ابن الرب بام حيمل من خطابية رقيقة عن هيوه بصفته أبا ،وحتى هذه األصداء
الالحقة واألصداء املصاحبة ملصطلح السيد ،بل هذه التلفيقات املتعارضة التي مل
تتضمن ابن اإلنسان – هذه كلها مل متس اجلانب غري الثيوقراطي الذي يضع املسيح
بصورة عجيبة يف بؤرة األحداث داخل هذا اإلنجيل .هذا ما نالحظه عىل األقل يف
اإلصحاح السابع عرش الذي يعرب عن نضوج الحق يتضح يف خطبة وداع مؤسس
الدين ،وهو اإلصحاح الذي أطلق عليه بغري حق «مفتاح اإلنجيل» .لقد نقل هذا
الكالم املطلسم يف ذاته كام هو من مؤسس اجلامعة املسيحية نقال قويا.
ليس األمر أمر موت ،بل هو جمرد الوداع الذي ال يتضمن كثريا من الصلبان
حول يسوع .ومل تكن وصيته تلك هبذه الصورة أمرا «غري مفهوم» ،بل إهنا ظهرت
كأهنا «تعليم رسي للحواريني» (كيزيامن :آخر إرادة ليسوع1966 ،م ص .)17
ويسوع حني يتحدث هنا أيضا كإنسان أول غري خملوق ،يتحدث عن اآلب الذي مل
يكن وفقا هلذا املفهوم بحاجة ألن يلده« :واآلن جمدين أنت أهيا اآلب عند ذاتك
باملجد الذي كان يل عندك قبل كون العامل» (يوحنا  .)5/17وضع يسوع نفسه يف
مقام سيد املخلوقني بصفته غري خملوق أي كابن اإلنسان يف ذاته من تلقاء ذاته ،برغم
الصياغة السلبية عن جمرد إرساله بصفتها صياغة ال ختص يسوع مطلقا .ألن صيغة
األب الذي أرسله «ليست يف هناية األمر الوحيدة من نوعها وال هي أكثر الصيغ
متييزا لشخص املسيح يف إنجيلنا .فقد أرسل الرب أيضا كام يف  6/1يوحنا املعمدان،
و”اإلرسال» ال يعني مبدئيا أكثر من ’التخويل ليشء’ .عىل أن املبعوث وفقا للمبدأ
الرئيس لألحبار يعني أنه ممثل ملن أرسله ،وجيب أن ينزله من يستقبله عىل نفس مقام
من أرسله .لذلك فإن الصيغة تتبدل داخل اإلنجيل من ’األب الذي أرسلني’ وال
تنفك عن األخرى التي تفيد التوحد مع األب ،وهي وحدها التي متنحها معناها
اخلاص يف املسيحية» (كيزيامن .املرجع املذكور ص 25 .وما بعدها) .وفضال عن
ذلك فإن الرتكيز عىل املسيح مطلقا يف عبارة ’أنا واألب يشء واحد’ هي عبارة
مركزية وتبقى كذلك بالنسبة هلذا اإلنجيل األكثر غرابة بني مجيع األناجيل ،والذي
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يؤكد ثانية عىل هذا املعنى قائال« :كل ما لآلب هو يل» (يوحنا  .)15/16أي أن
فكرة التشابه بني اآلب واالبن وليس التامثل هي فكرة ال يمكن جتاوزها ،غري أنه
عند هذه النهاية يأيت سؤال :فالتشابه إن مل يكن مع األب أي مع خالق الكون ،فمع
أي فكرة ربانية يكون؟ ال ريب أن يسوع يدعو مع اآلب أيضا خالق الكون يف
املفهوم املتوارث ،أي اخلالق الذي تنفذ إرادته .لقد عادت لألب يف هذا اإلنجيل
وفقا لكثري من نصوصه كل صفات العطاء وهي الصفات التي قال املسيح نفسه أهنا
أخص صفاته ،واآلن فقط يقول إهنا نبعت منه :النور ،احلقيقة ،احلياة ،اخلبز
الساموي ،املاء؛ وال ينقص هنا مما خيص هيوه اخلالد إال صفة القيام من بني املوتى
التي وصف هبا يسوع .غري أن هذا التوجيه الظاهري (وكأن أيوب مل يكن) ليس إال
واجهة ،ليس إال تغطية غريبة عىل احلقيقة ،وذلك ألن يسوع قال من تلقاء ذاته أي
منذ ظهوره وقدومه األول إنه النور واحلياة .وحني يرتاجع األخروي أمام األويل يف
إنجيل يوحنا أي يرتاجع خلف نور البداية يف مستهل احلديث فإن ذلك ال يتم إال
بصورة جتعل الكلمة هناك (“يف البدء كانت الكلمة والكلمة كانت عند اهلل واهلل كان
الكلمة”)((( هي بداية عامل آخر غري العامل الذي خلق بالفعل ولن يظهر هذا العامل إال
مع املسيح يف النهاية .أي أن اآلخرة بمثل هذه العالقة التي ال ترتبط بالكلمة األوىل
للتكوين األول إال جدال ليست مثال ممتدة وال تعود تارخييا إىل اخلالق األول (أو كام
يقول الغنوصيون املصدر األول) للعامل القائم ،ولكن عىل العكس من ذلك:
فاجلزئية األوىل (الربوتون) للنور األصيل (“ومل تفهم الظلامت ذلك”) لن تكون إال
اآلخرة يف تكوين ثان - ،عرب كلمة املسيح .وسيصبح اخلالق احلقيقي هو الكلمة
املسيح الذي سيخلق كائنا جديدا هو اإلنسان عىل صورته هو ومن ثم يكرهه
((( هذه بداية إنجيل يوحنا الذي يدور عنه احلديث هنا مع يشء من تعديل األسلوب  .واألصل يقول« :يف البدء
كان الكلمة ،والكلمة كان عند اهلل ،وكان الكلمة اهلل ».وطبعا ال يتفى هنا ركاكة األسلوب واخللط بني ما هو مذكر
ومؤنث بصورة مل تعتدها اللغة العربية ،فضال عام يف العبارة من طنطنة ال تفهم يف مجيع األحوال .وهذا حتايل جلعل
الكلمة هي الرب يف النهاية ألن الكلمة هي يسوع كام يقول القوم .ونحن نؤمن بأن عيسى عليه السالم كلمة اهلل
ألقاها إىل مريم الصديقة الطاهرة ،لكنه مل يكن أبدا هو اهلل .تعاىل اهلل عام يقولون ،وحاش لعيسى أن يزعم ذلك بل هو
عبد اهلل ويرشف بذلك ويقر هلل الواحد باأللوهية الكاملة ،كام نرى ذلك واضحا يف مواضع كثرية من القرآن العظيم،
خاصة يف سور مثل آل عمران والنساء واملائدة ومريم(.املرتجم).
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«رئيس العامل» (يوحنا « )11/16ألهنم ليسوا من العامل ،كام أين أنا لست من العامل»
(يوحنا  .)14/17وهنا فصل واضح بني ابن اإلنسان-الكلمة وبني من ينادى
«تعال يا خالق ياروح اإلله اخلالق» ،األمر الذي يكرس لبداية ثنائية بني الكيانني.
حتى وإن غابت هنا أيضا يف مطلع كلمة وداع مستهلة عوامل اهلرب االنعزالية
املتسامية واخلارجة عن نطاق الكون والتي تشبه حالة اهلدوء املطلق (النرفانا) برغم
بل ربام بسبب «خروج احلواريني» من االنتامء إىل ما يعتقد أنه «رئيس هذا العامل».
وهو رئيس مل ينجح يف إرهاق العامل الذي أرسل إليه احلواريون عرب خطبة الوداع،
بوصفه مرسح أحداث التاريخ؛ حتى يصل إىل الباراقليط الذي ينبغي أن يظهر عىل
مرسح أحداث هذا العامل (برغم أنه ليس يف عهده) .وعىل الرغم من ذلك تسود يف
خطبة الوصية التي قاهلا املسيح ثنائية خاصة ،أي تتعلق حتديدا كام ذكر بفكرة الرب
أي «اآلب» الذي تم االدعاء بوجود الشبه به حتديدا .هبذا نصل بعد كل ما تقدم إىل
النقطة احلاسمة يف القدرة املفتاحية التي قيل إن اإلنجيل الرابع يتضمنها والتي تعترب
أكثر األفكار املعارضة لرب السادة استدعاء للعواقب .وهنا قد يسمع املرء املعاين
التالية يف الوصية التي تتعلق بتجل إهلي آخر يف ابن اإلنسان .فاملواضع التالية مجيعا
من إنجيل يوحنا تتعلق برب ليس جمهوال فقط بالنسبة للوثنيني« :ألهنم ال يعرفون
الذي أرسلني» (يوحنا « .)21/15وسيفعلون هذا بكم ألهنم مل يعرفوا اآلب وال
عرفوين» (يوحنا « .)3/16أهيا اآلب أريد أن هؤالء الذين أعطيتني يكونون معي
حيث أكون أنا ،لينظروا جمدي الذي أعطيتني ،ألنك أحببتني قبل إنشاء العامل .أهيا
اآلب البار ،إن العامل مل يعرفك ،أما أنا فعرفتك ،وهؤالء عرفوا أنك أنت أرسلتني.
وعرفتهم اسمك وسأعرفهم ،ليكون فيهم احلب الذي أحببتني به ،وأكون أنا
فيهم»( .يوحنا  .)26-24/17كل هذه االقتباسات تشري إىل تسمية السم-اخلروج
غري معروف حتى بالنسبة لليهود ،وهو اسم غري معروف لدى األنبياء وال لدى
أيوب( ،وال حتى يف العبارة الشهرية أنا الذي هو أنا) ،وصحيح أنه ال يعارض
معانيها (كام قام مرقيون املانوي العقيدة يف وقت الحق بوضع فرضية معارضة متاما
بناء عىل هذه املواضع من إنجيل يوحنا) لكن هذا االسم يلتقي رغم ذلك بكل نوع
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من صور رب السادة املقصود يف القداس بالدعاء بالرمحة (حتى من دون صورة
ظاهرة لوثن) .ومل ينف احلواريون حقيقة مثل هذا التجسيد القديم للربوبية ،إال أن
هذه الصورة غري املعروفة واملتجانسة يف طبيعتها ربام لن تكون أقرب متاما من
املتعبني وثقييل األمحال واملستذلني واملهانني .ويشبه هذا أيضا الصالة الربانية «أبانا
الذي يف السامء» الذي يتضمن تقديسا لالسم ،ال حيمل معناه فقط معنى الثناء
املعروف بني اجلميع ،وإنام يتضمن استخداما السم خمتلف متاما بصفته قوة للتقديس
الفعيل فوق ذلك .ويتم ذلك أيضا باملعيار اإلهلي الذي مل يعد ثيوقراطيا بعد ،ذلك
املعيار الذي يضع اإلله القديم الغيور قدوة للخريية بمفهومها املسيحي بيننا نحن
البرش ،وإنام عىل العكس من ذلك« :واترك لنا ما علينا كام نرتك نحن ملن لنا عليه».
فهنا تقديس لالسم بصفته شبيه املسيح بمعنى التشابه يف الفهم املعروف مسيحيا،
أي بمعنى «املؤازرة» التي تسميها إرادة املسيح يف النهاية أيضا بالباراقليط – يف
مواجهة «سيد هذا العامل» .وطاملا مل تأت العودة الثانية للمسيح فينبغي أن تنتج
«روح احلقيقة» مبارشة منه وليس من «خوف الرب/السيد» الذي كان سيد التصور
القديم عن الدين ،وما يقوله الباراقليط سيكون مأخوذا من املسيح ،ليس بوازع
الثيوقراطية أو مراعاة «لعرش الرمحة» احلبيب آلب الساموات« .إن يل أمورا كثرية
أيضا ألقول لكم ،ولكن ال تستطيعون أن حتتملوا اآلن .وأما متى جاء ذاك ،روح
احلق ،فهو يرشدكم إىل مجيع احلق ،ألنه ال يتكلم من نفسه ،بل كل ما يسمع يتكلم
به ،وخيربكم بأمور آتية .ذاك يمجدين ،ألنه يأخذ مما يل وخيربكم .كل ما لآلب هو يل.
هلذا قلت إنه يأخذ مما يل وخيربكم( ».يوحنا  .)15-12 /16فهذا يف احلقيقة
«حديث املسيح امليت من بناء العامل من عل يقول إنه ال إله» – فيام عدا «مما يل».
فكيف دخلت التأثريات الفارسية أو حتى املانوية املبكرة عىل مثل هذه املواضع
املفتاحية يف اإلنجيل الرابع (روح احلق :فوهو مانو هي رمز العدالة لدى زرادشت
األخري عند هناية األيام) :فإدخال روح احلق هنا ،هذه الروح التي سيتحدث منها
الباراقليط ،ليس تنقيحا حمرفا للكتاب وإنام هو تنقيح إقحامي له ،أدخل الروح
بالتحديد يف عملية التقديس (أي يف مضمون مصطلح ابن اإلنسان) وهي العملية
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اخلاصة باالسم السابق للرب بذاته .وبوصفها كذلك فقد حددت هذه العملية أيضا
فيام بعد ماهية التصوف املتهرطق الذي يتضمنه اإلنجيل الثالث ،كام روج هلا أناس
بدءا من عامل الالهوت اليوناين أورجيينز إىل يوآخيم دي فيوري ،وهو العرص
املتأرجح «للروح القدس» بعد عرص اآلب وعرص االبن .وهكذا كان تأثري املسيح
يف العلية الثيوقراطية السابقة كبريا إىل هذا احلد ،حيث ال يتقدم اإلنسان ،أو عىل
األقل اإلنسان «يف احلقيقة» كام توضح صيغة أخرى من الكتاب املقدس هذا الربيق
املعريف اخلاص باملسيح قائلة إنه جاء «بوجه مكشوف» .هبذه الشاكلة تدخل يف
الكلمة األحجية «ابن اإلنسان» وما تتضمنه من معاين – تلك الكنوز الطيبة التي
تبددت يف سامء اآلب املجسدة – وتصري ضمن مفهوم مغلق عن اإلنسان« .الوجه
املكشوف» ليس معنى أخرويا فقط  ،وإنام مبني ألهوال اآلخرة ،أي أنه كاشف،
ويعني هويتنا التي قصدناها دائام وهي مملكة ابن اإلنسان يف كل مكان .إن «يوم
هيوه» األخري يف هناية الزمان يوافق متاما يف اإلنجيل الرابع (يوحنا) العودة الثانية
للمسيح ،أي ابن اإلنسان ،الذي صار هنا بال هيوه ،وهو هنا أيضا ليس السيد
بالتأكيد ،أي أنه ليس إهلا يف الوقت ذاته بمعنى التساؤل الذي طرحه من قبل الراهب
أنسلم من كانرتبريي :ملاذ يصبح الرب برشا .أو كام قيل يف نفس املعنى يف موضع
آخر« :حقيقة املثال اإلهلي هو فقط يف طوبيا امللكوت ،وهلا رشط واحد هو أن الرب
ال يبقى يف العال ،بينام ليس هناك أحد ومل يكن» (انظر كتايب :مبدأ األمل 1959م
ص  .)1514فقد ألقى يسوع خطبة وداع كأهنا تعاليم رسية للحواريني؛ وقد تعرب
عنها تقريبا مجلة واحدة ألغسطني« :سنكون يف اليوم السابع نحن أنفسنا» فقد
سمعها ظاهرا ،فيام كان حقه أن يسمعها باطنا أيضا ،وكان يريدها ظاهرا وكأهنا
رصدت يف الظاهر كام لو كان ممكنا أن تكون باطنا أيضا .وال يزيد هذ بحال عن
كونه نموذجا هنائيا للتبدل الدائم واملساندة الدائمة لواجباتنا األقرب واألبعد ،حتى
ال تكون واجباتنا األقرب عمياء ،وال تكون واجباتنا األبعد فارغة .بيد أن املسيحية
بصفتها مرياث اخلروج املستهدف وضعت بذلك أفضل مطلب عن  -الوطن.
وكثريا ما كان ذلك جمرد ملجأ يف إطار الفرار املتوائم مع الظروف القائمة ،ولكن
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– كان امللجأ اآلخر املوجه واملتاح يف متناول اليد – من وجهة نظر ما مالئام إىل حد
كبري ملن كان خارج اإلطار .لقد كان ذلك يتم يف أقل تقدير بقبضة داخل الكيس أو
ربام عىل عكس ذلك عىل ظاهره فقط ،بحيث يتم التحليق فوق العامل عرب احلديث
عن اآلخرة؛ يف حني أن البشارة السعيدة التي قصدت جاءت حتديدا داخل العامل
ومن أجله ،ذلك العامل الذي يعاين السوء.

 -32بولس وما يسمى صرب الصليب

وأيضا استدعاء
القيامة واحلياة
مل يعد احلواريون كذلك حني انتهى كل يشء يف مرارة .فاملوت عىل الصليب
مل يكن أبدا شيئا خاصا ،أو عىل األقل شيئا بارزا .ففي كل يوم يموت هذه امليتة
جمرمون عاديون ،وكم من العبيد الذين مل يعتربوا برشا يف ذلك الزمان ،علقوا
عىل هذا الصليب اخلشبي املفزع .لقد فهم احلواريون بثقة كاملة ،بل فهم الرعاة
األسطوريون من قبلهم وهم وسط حقوهلم ،من البشارة السعيدة أمرا غري الذي
تبني .حتى إن يسوع التارخيي مل يتوقع هذه امليتة ،برغم الليلة العصيبة التي قضاها
يف بستان جثسامن((( بالقدس؛ فقد شعر عند املوت بأن اجلميع ختلوا عنه .فلئن أكد
للحواريني أن بعضهم سريون امللكوت وشيك القدوم وهم أحياء ،فقد استثنى
نفسه منهم عىل األقل .إن موسى اجلديد مل يتوقع أن يموت عىل عتبة كنعان حتى
بصفته ماشيحا جاء ببشارة السعادة .ومن ثم مل يكن بني احلواريني يشء أكثر تنويرا
وإقناعا من أن يموت هذا امللك عىل املشنقة وأن يدحض املوت واهب احلياة
هكذا .حتى املعجزات الطبية ،بل هذه املعجزات غالبا هي التي أوعزت بالسؤال
عن السبب وراء عجز مربئ األكمه وحميي املوتى عن ختليص نفسه من الصليب.
((( جثسامن بستان يف القدس اشتهر بأنه املكان الذي صىل فيه يسوع خالل الليلة السابقة عىل الصلب كام تقول
العقيدة املسيحية .ويقع هذا البستان يف جبل الزيتون بمدينة القدس( .املرتجم)
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إال أنه بموت املسيح تسببت األوهام واألماين والتناقض الظاهر يف أكثر مما يفعله
نقل اجلبال :فهي مل حتول هول هذا السقوط ورثاثته إىل نرص مظفر فقط .لقد أنكر
بطرس يسوع احلي الذي ال يدحض مرات ثالثة ،فعل ذلك بطرس عينه الذي أسامه
يف مدينة قيسارية أوال «أنت املسيح» حتى لينسحب بعد ذلك يف جبن عنه كالذي
زال عنه ومهه .ولكن حني مل يتحول املسيح يف حلمه عقب الكارثة مبارشة ،مات
بطرس بفخر كشهيد من أجل املصلوب ،وكثريون اتبعوه يف ذلك .ويقينا حكى
البعض عن القرب اخلايل وعن شاب بالقرب منه يف رداء أبيض (بل إن لوقا ويوحنا
يتحدثان عن شابني وليس عن شاب واحد) .ثم عاش احلواريون ظهوره باجلسد
خاصة عند قرية عمواس ثم عند بحرية طربية .ولكن هل كانت األشباح يف الفهم
العام عند املؤمنني هبا بداهة أمرا خاصا ،أي مقصورا عىل السيد فقط؟ وهل كان
بإمكان هذه األشباح يف ظهوراهتا األخرى (حتى لو اعتقد البعض أهنا حقيقة) أن
تلغي املوت الذي وقع؟ هل كان ظهورها مقصورا يف املقام األول عىل يوم قيامة
الوحيد الذي رضب عىل الصليب ،هل كان ظهورها قارصا عىل هذا اليوم الفريد
والذي ينبغي أن يكون وحيدا يف نوعه؟ وباختصار هل كان ال بد أن يصبح أحد ابنا
للرب كي يتحرك بعد موته كشبح ،وهلك كان هذا هو دليل مشيحانيته؟ عىل أن
نظرية قيامة الواحد التي نشأت بعد مل تكن غريبة فقط عىل توماس الذي مل هيتد إىل
اإليامن ،لكنها مل تقدم شهادة مرئية ليشء خارق للعادة متاما بالفعل متجاوز للكارثة
بصورة هائلة .كذلك هنالك عقيدة موت الفداء ،وهذه جاءت – بغض النظر عن
حتققها – عىل يد بولس بال ريب ،أي بعد عقود عىل وفاة بطرس .كانت عدم الرغبة
يف تصديق موت يسوع هائلة إذن عند احلواريني األوائل ،وذلك راجع إىل تأثريه
شخصيته الالحق الذي راح يتزايد بعد ،والذي كان مرتبطا بشعار خطايب فعال
يقول :هذه الروح ال يمكن أن تفنى واألمل فيها لن يدعنا يف إحباط .وهذا يعني أن
هنايته يمكن أن تعني – كام مل حيدث قط مع أي بطل هلك من قبل – باألوىل بداية،
بداية أعمق رحابة .بيد أن ذلك لن يدوم طويال ولن يشمل من مل يعيشوا يسوع حيا،
لكنه سيتاح فقط حلس مؤمن كالذي توفر لدى احلواريني األوائل .واستلزم ذلك يف
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النهاية أن حيشد الهوت خاص هو باختصار موت الفداء بدال من ظهور األشباح،
موت استشهادي يدفع ثمن الذنب ،واكتساب الفصح/القيامة عرب ذلك جدليا،
بعد املوت .وهنا استدعى بولس – خارج دائرة املسيحيني األوائل – ذلك التناقض
القوي والرضوري يف بشارة الوثنيني :أن يسوع ليس ماشيحا برغم الصليب ،بل
بسببه .فمن قديم جاء يف الكتاب« :ألن املعلق ملعون من اهلل» (التثنية )23/21
لكن بولس يصدر اآلن مبدأ يقلب هذا املعنى بال نظري سابق حيث يقول« :املسيح
افتدانا من لعنة الناموس ،إذ صار لعنة ألجلنا» (رسالة بولس الرسول إىل أهل
غالطية  ،((()13/3كام قلبها أيضا يف أعامل الرسل « :36/2فليعلم يقينا مجيع بيت
إرسائيل أن اهلل جعل يسوع هذا ،الذي صلبتموه ربا ومسيحا» (((.وهذا يعني أن
املسيح مل يظهر بل مل يولد عرب احلياة والتحول والتعاليم (كام بدا للحواريني) وال
من خالل وضع ابن اإلنسان يف تراث هيوه (كام بدا لألرثوذكسية الكهنوتية) وإنام
من خالل الصلب يف جلجثة((( فحسب ظهر املسيح وولد .ويشري إىل ذلك أيضا
بالتأكيد نص هيودي جاء يف سفر إشعياء الذي كتب بعد موسى ،فقد صيغ هذا
املوضع صياغة مسهبة ،وكأنه يتناول مكان اجلمجمة قبل حدوث الصلب« :لكن
أحزاننا محلها ،وأوجاعنا حتملها ...لذلك أقسم له بني األعزاء ومع العظامء يقسم
غنيمة ،من أجل أنه سكب للموت نفسه و ُأحىص مع َأ َثمة ،وهو محل خطية كثريين
وشفع يف املذنبني» (إشعياء  .)12-4/53وهذا بالطبع ال يتعلق يف هذا املوضع
باملسيح ،وإنام بإرسائيل ووجوده الذي صار مهددا إىل أقىص حد ،وهذا ما جعله

((( ذكر بلوخ هنا أهنا العبارة العارشة ،لكن الصحيح ما أثبته هنا من أهنا الثالثة عرشة من هذا املوضع( .املرتجم).
((( املعنى العريب خمتلف هنا عن األملاين ،حيث يقول املعنى األملاين «بالصليب والقيامة والعروج للسامء جعل اهلل
يسوع ربا ومسيحا» وال أدري أي الصياغتني أكثر اعتامدا لدى املسيحيني .فالفارق كبري بني الصياغتني كام يلمس
القارئ الكريم( .املرتجم).
((( جلجثة اسم ملكان غري معلوم ،يقال إنه هضبة خارج مدينة القدس القديمة يعتقد وفقا لإلنجيل أن يسوع صلب
عندها وتعود الكلمة إىل اللغة اآلرامية وتعني موقع اجلمجمة( .املرتجم).
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هنا عرب األمل واألجر بعيد املنال شخصا خمتارا (((.عىل أن نشأة ثمة عالقات بني
ما قيل هنا وبني التصور الذي نشأ فيام بعد عن املاشيح الذي يتحمل املعاناة كانت
ممكنة أكثر من عالقة بيوسف الذي ألقي يف اجلب عىل خالف املاشيح املنترص الذي
ال يرتبط هبذا بصفته ابن داود .إال أن من األمور احلاسمة فيام يتعلق بنظرية موت
الفداء التي قال هبا بولس (هارناك يسميه إنجيال عن املسيح وليس إنجيل املسيح)
أنه قد تدفق إليها مبارشة مصادر غري هيودية ،وإن كانت خمتلفة جد االختالف .وهنا
ابتداء يوجد عنرص رئييس هو الرب اآلب الذي ضحى بابنه الربيء (لكنه مل يقتله
بنفسه كام قال أتباع مرقيون فيام بعد) بحيث حيتفظ بالتخلص من بأي اهتام باخليانة،
أو حتى بالفعل الشيطاين الكامل .ألن اإلرادة اإلهلية التي ال تسرب ،أي إرادة هيوه
املقدسة التي ال يبحث أحد فيها ،والتي تذرع هبا أصدقاء أيوب يف غسل الذنوب،
مل تعد كافية بالنسبة للمجتمع اليهودي املتأخر وال للمجتمع املسيحي الوثني من
باب أوىل .ولذلك ظهر من أجل األلفة مع جلجثة ،حتى ال نقول من أجل التسامح
معها ،يف بداية األمر ذنب شامل للبرش ،كام ظهر بصورة أرق أيضا نوع من املساواة
بني املدان صاحب اخللق والدائن صاحب اجلرم ،وهبذا يدخل قانون االلتزام
الروماين يف احلسبان ،ما يعني إزاحة الذنب عن كاهل الرب اآلب .وصارت عدالة
بال رمحة حتيص اخلطايا ،وتطالب بسداد دينها ،وراح املسيح كام صورته فكرة موت
الفداء يدفع الثمن بدمه الربيء ،بل صار من خالل خدمة فائضة عن االحتياج
كنزا للرمحة التي تراكمها إدارة الكنيسة .كام كان هناك مصدر إضايف العتذاريات
بولس عن موت الصلب وإن مل يكن منطقيا من وجهة نظر قانونية ،لكنه كان متوافقا
مع عامل الوثنيني اهللينيني يف الرشق ،وهو ما يعول عليه هذا احلواري ،وهو مصدر
((( هذا اإلصحاح يظهر معاناة هائلة ربام اخترصها هنا بلوخ ،ولكن ملزيد من اإلفادة ربام نقلنا مقاطع من هذا
اإلصحاح ذات داللة عىل ما يقوله الكاتب هنا« :لكن أحزاننا محلها ،وأوجاعنا حتملها .ونحن حسبناه مصابا
مرضوبا من اهلل ومذلوال .وهو جمروح ألجل معاصينا ،مسحوق ألجل آثامنا .تأديب سالمنا عليه إثم مجيعنا .وبحربه
شفينا .كلنا كغنم ضللنا .ملنا كل واحد إىل طريقة ،والرب وضع عليه إثم مجيعنا .ظلم أما هو فتذلل ومل يفتح فاه.
كشاة تساق إىل الذبح ،وكنعجة صامتة أمام جازهيا فلم يفتح فاه .من الضعفة ومن الدينونة أخذ .ويف جيله من كان
يظن أنه قطع من أرض األحياء ،أنه رضب من أجل ذنب شعبي؟ وجعل مع األرشار قربه ،ومع غني عند موته .عىل
أنه مل يعمل ظلام ومل يكن يف فمه غش( « .إشعياء .)9 -4 /53
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قريب من الفهم الالهويت للقضية ،أال وهو فعل موت اإلله املشهور طقوسيا عند
هؤالء .فهنا وعىل أرضية خمتلفة متاما عن األرضية التي يظهر فيها صدى القانون
الروماين لاللتزام ،يظهر النموذج األول القديم لرب العام الذي كان يف زعم
الوثنيني يموت ثم يقوم تارة أخرى .كذلك كانت آهلة احلياة النباتية مثل أتيس-
أدونيس ومتوز البابيل متوت ،حتى وإن كان ذلك حيدث من دون كفاءة حتل حملها
متاما ،لتعود يف مطلع العام إىل احلياة ثانية .لقد كان لدهيم ما يشبه طقوس مجعة
اآلالم (اجلمعة احلزينة) ملواجهة خشيتهم من أن يظل اإلله حتت األرض يف العامل
السفيل ،وكان لدهيم شعار احتفايل فوق ذلك ،يقول« :قام أتيس من رقدته» ،وهو
ما يعني فصح القيامة عىل طريقتهم .وما يزال هناك صدى هلذا التصور القديم ال
يقترص فقط عىل ما كان اإليطاليون الوثنيون حيتفلون فيه بالربيع املقدس بل صار له
اليوم حتويرات الهوتية مؤداها أن «الطبيعة حتتفل بال وعي بأرسار املسيح» .ثم جاء
فضال عن التشابه الذي رأيناه مع أتيس-أدونيس ،لكنه هذه املرة يتوافق مع أرسار
ديونيس الذي «مل يكن بابيل االنتامء» مطلقا وكان يمثل اإلله الذي يتمزق ثم يعود
للحياة ثانية وينترص عىل قوى الشتاء .ففي كل هذا كان هناك بالتايل تشكيل مسبق
جلدلية صاغها بولس ذات طبيعة أسطورية وثنية تصور املوت والقيامة ،بني ذروة
الليل البهيم بسكونه النايف للحياة بشدة ،واخرتاق النور وما يصاحبه من جلبة،
ولعله بغري ذلك مل يكن ليوجد خشوع أسطوري منقذ أمام الصليب بعد أن اختفت
اهلالة احلية ليسوع بام متثله من «النور واحلياة» .غري أن موت الفداء الذي استحوذ
احلمل الرباين املذبوح سدادا
عليه اآلب اإلله لنفسه بصفته رشطا رضوريا يتضمن َ
لدين سابق مل يكن واردا يف أسطورة رب فصول السنة حسب التقويم اإلهلي ،لكنه
كان شيئا خاصا بمنهج بولس .ولكن هذا املنهج بدوره مل يكن خاصا به فقط ،لكن
له أصال وراء قانون االلتزامات الروماين أبعد بكثري من األسطورة التي توورثت
عن رب العام والنبات .فاملصدر األخري لنظرية موت الفداء ليس فقط دمويا بشكل
كبري ،لكنه أيضا قديم بشدة :حيث إن ينبثق عن أقدم أضحية برشية تم حتاشيها
لفرتة طويلة ،كان آخرها قبل – مولوخ .وهكذا نشأت هذه األضحية غري املسيحية
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باملرة ،ومن أجل هذا الثمن وضع بولس نصا جديدا هو نص البشارة الذي يقول:
ليس برغم الصليب كان يسوع مسيحا ،ولكن ألنه انتهى عىل الصليب صار مسيحا.
لقد اتضح بذلك كيف ذبح احلمل رغم رقته البالغة بصورة هي أبعد ما تكون عن
الرقة .كأن وثنا مرعبا كان وحده فوقه ال هيدأ إال بعامد الدم .هذا االنتكاس إىل أزمنة
الرببرية العاتية ووسائلها مدهش يف حجمه ،وأشد منه إدهاشا االنتكاس من طور
تقديس االسم إىل مثل هذه الصورة الرببرية لإلله .وهنا ال جتدي نفعا أيضا عدوى
التذكر ،تذكر األخالق الوطنية التي درست :فقد كان ملك الكنعانيني يضحي بابنه
هو وقت ظهور خطر عىل األمة ،كام كان األمر كذلك أيضا عند الفينيقيني .غري أن
مولوخ  /أي القوة املتعطشة للدماء /لدى هؤالء كانت من نوع غريب مل يستدعها
يسوع إال قليال .بل إن قرابني احليوانات كانت تلقى هجوما من قبل عاموس ،ذلك
(((
النبي القديم بال هوادة (انظر عاموس  )11/5كام فعل ذلك بعده هوشع ()6/6
بل إن متى  13/9يشري إىل هوشع يف ذلك ناقال نصه .أما القربان البرشي فلم يعد
الضمري يتحمله داخل الطقوس الدينية بعد أن صار التقديس السم الرب وعىل
إثر قربان إسحق الذي مل يقبل ،حتى وإن كانت هذه احلادثة حمرفة يف نص الكتاب.
«فدعا إبراهيم اسم ذلك املوضع «هيوه يرأه» .حتى إنه يقال اليوم« :يف جبل الرب
يرى»( .التكوين )14/22؛ وجلجثة موت الفداء الذي قال به بولس تسحب هذا
اجلبل بجميع من فيه من أنبياء .وكام يتبني من قصة ابنة يفتاح اجللعادي ومصريها
(سفر القضاة  )40-30/11فإن القربان البرشي كان كافيا يف مراحل تارخيية
سحيقة لرصف الغول الذي يرايب بدمائنا ،إال أن تقديم قربان برشي مل يكن من
الطقوس العبادية .ويبدو الوحش اآلكل حلوم البرش ساكن السامء ،والذي مل يعد
أحد يذكره منذ زمن طويل ومل يعد يعترب عىل األقل إهلا – يبدو هو اليشء األكثر
غرابة خلف نظرية بولس الالهوتية عن قانون االلتزام الروماين ،فها نحن ذا نراه
((( نقلنا من قبل نص يوشع وننقل هنا ما قاله هوشع عن نفوره من األضحيات والقرابني عىل حد قوله« :إين أريد
رمحة ال ذبيحة ،ومعرفة اهلل أكثر من حمرقات» (هوشع  ،)6/6أما متى فيقول ناقال نص هوشع« :فاذهبوا وتعلموا ما
هو :إين أريد رمحة ال ذبيحة ،ألين مل آت ألدعو أبرارا بل خطاة إىل التوبة( .املرتجم).
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قابال برضا تضحية يسوع بنفسه (بعد أن مل يعد أمامه ما قد يسمى خمرجا آخر عرب
ما أظهرته النبوءة التي ال يمكن حتاشيها) .ومل يكن من فراغ أن تؤدي هذه النظرية
عن موت الفداء بمرقيون ،وهو شديد اإلعجاب فيام عدا ذلك ببولس ،إىل إيامن
مقلوب بيهوه ،حيث رأى أن يسوع مات يف احلقيقة كضحية قربان ،إال أنه كان
موت «قاتل منذ البداية» أي موت الرش يف هذا العامل .وليس من فراغ أيضا أن يكون
أورجيينس – وهو جمدف وعامل بتاريخ آباء الكنيسة يف وقت معا – قد فهم عىل األقل
جيدا أن الشيطان وليس هيوه هو من تلقى الفداء الذي حدث يف جلجثة ووصفه
بذلك .وخيتلف عن ذلك متاما عىل كل حال حب ابن اإلنسان حني يقدم يف العشاء
األخري حلمه ودمه إلخوته ،بعد ما «صار الزما أن تقع إرادة الرب» ،فهذا خيتلف
متاما عن إرادة دائن ال هيادن ،يرتب احلسابات دينا دينا ويلتهم نصيبه من احلمل
الذي يؤخذ إىل الذبح أخذا .وبدهي يف كل ذلك أن نظرية الفداء القاسية بوصفها
تربيرا للصليب ال متس أسطورة القيامة الفعلية بعد ،ألهنا تظل براقة هي وغموض
أمانيها حتى من دون موت الشهادة .فيكفي يقينا املوت الفردي االنعزايل بام فيه من
سلبية ال يمكن حتملها إلطفاء األشواق واألماين نحو اإليامن بفصح القيامة ،كام
وجد هذا األمر زادا كافيا يف قصة نور يسوع املتغري وحياته املتبدلة ،ويف اإلشارة التي
وضعت عىل شكل املسيح ذاته .أما عقيدة موت الفداء فكان هلا عىل العكس من
ذلك حتى عند هذه النهاية دافع وأثر ،هو ذلك السيد األعىل الذي – بحصوله عىل
اجلسد واحلياة والدم – ينغمس بشدة يف األمور الدنيوية عرب راحة املوت والقيامة
يف هناية املطاف .وهذا وحده يفرس انتكاس هذه العقيدة إىل اجلانب الدموي الذي
يشبه تعطش مولوخ إىل أضحية األطفال يف العصور السحيقة ،واألوىل أن نقول
إنه أوىص بجعل هذه االنتكاسة أمرا سياسيا وعقديا خلف تصور إنساين قديم
عن هيوه ،وصارت هذه الوصية مستمرة من هذه اللحظة يف مذهب بولس حتى
وصلت إىل لوثر ومن جاء بعده .ألن هذا يؤدي إىل قطع اجلانب التخريبي يف
الكتاب املقدس بسبب أسطورة احلمل الذي ضحي به للمرة األخرية .وهبذا كان
ينبغي أن يعاقب ما سمي صرب الصليب ذاته بذاته ،ذلك الذي أويص به املقهورون
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وكان راحة للقاهرين ،وكان يف اجلملة طاعة بال رشوط لعلية الناس مطلقا ،وكأهنا
طاعة فرضها اإلله .ثم يأيت بعد ذلك الهوت األمل الذي أراد أن يضع نفسه كذلك
عىل قمة ما يغري وقمة ما يستجد ،فيجعل نفسه توافقيا من خالل سلبيته املرحية ،إنه
الالهوت الذي يكرس قمة أمل يسوع قبل الصليب وبعده .كل ذلك كان له عالقة
بتلك املقاطع التي صاغها بولس عن الصليب والتي ال عالقة هلا باألنا املتمردة
الثائرة وال باجلدلية املحاورة بقدر ما هلا عالقة باالعتذارية املستكينة؛ فراح لوثر
هيتف فيام بعد (للفالحني املسلوخني وليس للسادة)« :األمل ،األمل ،والصليب،
الصليب ،هو للمسيحيني النصيب» .وباختصار مل يكن هبذا املعنى ألوامر الصلب
السياسية التي قال هبا بولس قوام بدون الركود الذي مثلته عقيدة موت الفداء وما
ناسبها من ركود ليهوه ذاته .لقد جاء ذلك كفرضيات نقيضة بام تضمنت كذلك
من خطابية التحول والتجديد والنجاة ملا كان «رشيعة» بالذات .ولكن يأيت فوق
ذلك كالم بولس« :لتخضع كل نفس للسالطني الفائقة  ...ومن يقاوم السلطان
يقاوم ترتيب اهلل» (رسالة بولس الرسول ألهل رومية  1 /13وما بعدها) ،ويأيت
وصف عالقة ال يمكن حتملها بني متخذي العبيد وبني السيد يسوع املسيح يف قوله:
«أهيا العبيد ،أطيعوا يف كل يشء سادتكم حسب اجلسد  ...وكل ما فعلتم فاعملوا
من القلب ،كام للرب ليس للناس» (رسالة بولس الرسول ألهل كولويس 22 /3
وما بعدها؛  -إن االستفادة من صرب الصليب مل يكن هلا أن تصبح أكرب من ذلك
خاصة مع غياب عودة املسيح ذاته .وقد قدم بولس للمؤمنني دائام عامدا إىل املوت
ليس فقط موت املسيح ،وهو مل يقدم ذلك عرب رجل اآلالم وضحية مولوخ ولكن
عرب النربة الرهيبة التي استخدمها يف تصوره عن اإلشعاع الذي يبثه اخلالد الذي ال
يتحلل متمثال يف يسوع األريض :فهذا هو ما قدمه هذا احلواري املتوجه للوثنيني بام
لديه من قدرة عىل إدارة األموال رغم اجلانب األسطوري عن ما تبناه من سامت رب
النبات .وهبذه الصورة مهد هلم – انطالقا من نور يسوع املمسوح بالدهن وحياته
– مكانا يف رس السعادة واألماين الذي مل يكن له نظري قط ،رسله طابع أبعد ما يكون
عن التطبيق وأكثر ما يكون لالفرتاض املحض؛ «إن كان لنا يف هذه احلياة فقط رجاء
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يف املسيح ،فإننا أشقى مجيع الناس .ولكن اآلن قد قام املسيح من األموات وصار
باكورة الراقدين  ...ألنه كام يف آدم يموت اجلميع ،هكذا يف املسيح سيحيا اجلميع»
(رسالة بولس الرسول األوىل إىل أهل كورنثوس  .)22-19/15واحلق أن هذا مل
يساعد أحدا من املرهقني وثقييل األمحال ،شيئا ضد بؤس احلياة ،وبالدرجة األوىل
ضد أولئك الذين حتملوا وزرهم ليس فقط ألهنم كانوا أوادم((( سابقني .لقد حاول
أن يستدعي يف البرش شيئا غري مفهوم مل يكن فكا املوت مهيئني له (حيث كان خارجا
عن نطاقهام) .وانطالقا من هذه الصوفية املعارضة للموت والتي ال ترتبط بطريقة
موت الصليب القاسية صار مسيح بولس يف النهاية مؤثرا يف الرهاب العدمي الذي
ظهر ألول مرة يف أواخر العهد اليوناين والروماين القديم .وهنا أيضا يكمن وكيل
خمول عن مفهوم الوسطية البرشية يف مواجهة املناقض األشد للطوباوية يف عاملنا
القائم الذي صيغ هنا يف ذلك الوقت بصورة شائهة – أعني يف مواجهة املوت.

 -33القيامة مرة أخرى

ومعراج السامء كذلك
وعودة يسوع كأرسار مزعومة لألماين برغم موت الفداء
والتشابه بالرب ال يقلل من رضر وكالة يسوع عن الناس
عاش اخلري واستمر ومل يشأ أن يكون نسيا منسيا .ولكن خلف كل ذلك كان
هناك دائام مقولة ،مل ترد فقط يف موعظة اجلبل ،تبرش بأن امللكوت قريب .وهكذا
دعت ثالثة مظاهر للغيب إىل امللكوت الذي ال يأيت أو الذي مل يأت بعد ،لتبني لنا إىل
أين ذهب يسوع .كان أول هذه األرسار األرضية وفوق األرضية عىل السواء قيامة
املسيح ،وثانيها معراجه إىل السامء ،وثالثها عودته الثانية .وصحيح أن القيامة التي
قيلت عنه فيام بعد مل تساعد عىل نزوله من أن يعلق عىل الصليب ،لكنها ساعدت
يف خروجه من القرب الذي ينتظرنا مجيعا .استتبع ذلك أن يستقبل األمر بصورة
((( مجع آدم (املرتجم).
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خمتلفة متس الذات وكأنه ارتقاء ظاهري أو عمومي جمرد ألحد أرباب الزروع (وهو
ما نشأ عنه عيد الفصح أيضا) .وقد كان يسوع أول أوائل أولئك الذين ينامون
ويستيقظون ،ومل يكن ربا ،إنام كان واحدا ممن لدينا متاما ،لكنه كان يريد أن يمنحنا
يف العشاء الرباين العالج الذي سيسبب خلودنا ،ألول مرة .إال أن رس األماين الثاين
وهو املعراج إىل السامء انتزع يسوع ثانية من اجلنس البرشي .فقد أبعد سيدا كشف
عن رسه وابنا للرب بصورة حادة عىل كل حال من املجتمع البرشي ،وكأن ما حدث
بذلك هو نوع من السقوط من االرتفاع النبيل إىل األسفل؛ وكأن يسوع حتول من
كائن فوق هرقل إىل كائن فوق صور النجوم .ومل هتتم األناجيل هبذا املعراج اهتامما
جوهريا؛ فمرقس  19 /16ولوقا  51/24ال يذكراهنا إال ملاما ،عىل خالف ما
يبسطانه عن الرسالة :القيامة .وكان سفر أعامل الرسل أول من حتدث عن معراج
يسوع  11(((-9/1وكأنه تم عرب سحابة ،تشبه مركبة ساموية كام يف خرب العودة؛
وهبذا ينهي املعراج إىل العرش ما اعتقد من اجتامع باجلسد للقائم من بني املوتى مع
احلواريني قيل إنه استمر أربعني يوما .وتذكرنا قصة املعراج فضال عن هرقل أيضا
بقصة يف الكتاب املقدس كذلك هي قصة مفارقة إلياس (إيليا) إلليشع صاعدا إىل
السامء (سفر امللوك الثاين  ((()11/2داخل مركبة من نار وخيل من نار ،ما يشري
إىل داللة شمسية العائلة ،بام فيها من مركبة إله الشمس بصورة توحي بأن األبطال
الصاعدين إىل العىل غادروا جمال األرض وفارقوها .كذلك تتناسب ظاهرة معراج
السامء بصورة مقبولة مع ختيل طبقة اإلقطاعيني العليا عن املسيح كفكرة إهلية والذي
ظهر فيام بعد يف نظرية الدوكيتيزمية (الظاهرية) وهي نظرية تقول بأن املسيح مل
((( جاء يف هذا املقام« :وملا قال هذا ارتفع وهم ينظرون .وأخذته سحابة عن أعينهم .وفيام كانوا يشخصون إىل
السامء وهو منطلق ،إذا رجالن قد وقفا بلباس أبيص ،وقاال« :أهيا الرجال اجلليلون ،ما بالكم واقفني تنظرون إىل
السامء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إىل السامء سيأيت هكذا كام رأيتموه منطلقا إىل السامء»( .أعامل الرسل /1
( )11-9املرتجم).
((( جاء يف هذا املوضع« :وفيام مها يسريان ويتكلامن إذا مركبة من نار وخيل من نار فصلت بينهام ،فصعد إيليا يف
العاصفة إىل السامء .وكان أليشع يرى وهو يرصخ« :يا أيب ،يا أيب ،مركبة إرسائيل وفرساهنا» .ومل يره بعد ،فأمسك
ثيابه ومزقها قطعتني( ».امللوك الثاين ( )12-11/2املرتجم).
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يكن له مطلقا جسم ظاهر ،انفصل عنه من خالل الصليب ،ومل يعش املوت إال
كالرشنقة ،بينام ذهبت الروح النقية للمسيح وما ارتدت من رداء أبيض طاهر ،عن
املوت عندئذ بعيدا ومل تنظر ألسفل .كل ذلك جاء مرتبطا كام هو مالحظ باالستناد
إىل موضع غريب يف األناجيل يتعلق بسجن يسوع الذي وقع من قبل« :وتبعه شاب
البسا إزارا عىل عريه ،فأمسكه الشبان ،فرتك اإلزار وهرب منهم عريانا( ».مرقس
 51/14وما بعدها) .هذا الشاب وفقا للمدرسة الظاهرية الدوكيتيزمية هو املسيح
احلقيقي وهو عىل فهمها مل يذهب إىل مبنى املحكمة وبالتايل مل يعلق عىل الصليب
ومل ينله املوت .فهذه الروحانية غري البرشية بالذات هي التي توجهت نحو معراج
السامء وهي التي جعلت العودة من التحول يف اللحم ،بل حتوله عن ابن اإلنسان
متاما ،أمرا معروفا .ومل يغادر من هو (ليس-السيد) يف النهاية متاما من خالل مثل هذا
املعراج الساموي احلاد وعي املؤمنني ،مل يغادر وعيهم هذا الكائن العلوي الروحاين
املتصاعد ألعىل عرب شعار العلوي يف املكان وصار يف النهاية جمرد مقدمة لكائن
غري نبيل متاما ،بل لكائن مقتحم للعال .ومن خالل ذلك عادت مجلة يسوع« :أنا
واآلب يشء واحد» حرفيا إىل البيت ،حمملة بمعنى فيه سطو ،كام يف معراج السامء.
لقد راح ابن اإلنسان يشق طريقه هنا ليس فقط عرب أسطورة ابن الرب بل أيض من
خالل أسطورة اجللوس عىل العرش حتديدا «عىل يمني اآلب” :فوجود الوكيل عىل
العرش اآلن يلغيه هنا .وهبذا يبقى املسيح حتى عند بولس أيضا أحد األوادم حتى
بعد املعراج الساموي والكرامة الساموية ،بل إن بولس يضعه يف هذا التصنيف حيث
يقول« :اإلنسان األول من األرض ترايب ،اإلنسان الثاين الرب من السامء» (رسالة
بولس الرسول األوىل إىل أهل كورنثوس  )47/15وظلت شخصيته البرشية هناك
حمفوظة بصفته الوكيل عن الشعب (ممثل الشعب) منذ البداية .وقد تناول جزء
من العهد اجلديد ،يف خطاب بولس إىل العربانيني ،هذه الصورة البرشية للمسيح
بالتحديد ،وهو اجلزء املتعلق بأسطورة املعراج إىل السامء ويعد أكثر أجزاء العهد
اجلديد مثارا للتخمني .ففي حني أمهلت األناجيل قصة معراج يسوع جعلتها رسالة
بولس إىل العربانيني يف بؤرة االهتامم« :ألن املسيح مل يدخل إىل أقداس مصنوعة بيد
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أشباه احلقيقية ،بل إىل السامء عينها ،ليظهر اآلن أمام وجه اهلل ألجلنا» (الرسالة إىل
العربانيني )24/9؛ وهو ما يدل عىل أن «قدس» الرب املعروف حتى اآلن دلف نقيا
إىل «أورشليم الساموية» حتى وإن أتى هنا إىل «آالف عديدة من املالئكة» (الرسالة
إىل العربانيني  )22/12أيضا .إن معراج السامء يفهم – حني حيدث مع يسوع ذاته
– عىل أنه صورة من أكثر الصور امللفتة عن األمل املحلق واملتصاعد الذي يتصور
حتت مفهوم عنرص املرساة البحرية القديم ،بدال من تصويره صعود أحد السادة
الكبار إىل السامء مغادرا العوام ...« :تكون لنا تعزية قوية ،نحن الذين التجأنا
لنمسك بالرجاء املوضوع أمامنا ،الذي هو لنا كمرساة للنفس مؤمتنة وثابتة ،تدخل
إىل ما داخل احلجاب ،حيث دخل يسوع كسابق ألجلنا( ».الرسالة إىل العربانيني
 .((()20-18/6هكذا قيل الكثري عن اجلانب اآلخر من يسوع أي وصفه عىل أنه
ممثل عن الشعب وكذلك حمررا يف الرس الثاين من أرسار األماين أو كام جاء يف رسالة
أخرى لبولس (وإن كانت موضع شك أيضا) تتحدث عن هذه النبالة الظاهرة وهو
ينقل نصا من املزامري حيث يقول« :لذلك يقول« :إذ صعد إىل العالء سبى سبيا
وأعطى الناس عطايا»( .رسالة بولس الرسول إىل أهل أفسس  .)8/4فكون املسيح
يفعل هنا نفس ما وقع ملركبة هيوه (أنظر سفراملزامري  18 /68وما بعدها) جيعل
من مهمة املسيح كنائب عن الناس أكثر وضوحا ،أي أكثر ولوجا إىل ما راح يزداد
االعتقاد فيه بأنه مهمة التصور عن هيوه وليس بمعنى الوقوف أمام العرش .لقد كان
هذا هو النهج املتبع منذ القدم لتجلية قيرص الساموات بصورة رقيقة جتميلية« :الرب
هو طبيبك» (اخلروج « ،)26/15أنا الرب خملصك ،وفاديك» (إشعياء )26/49
وكان هذا أيضا ما التصق بطريقة غري طبيعية بصورة اجلالل الذي ال يقرتب منه
أحد برغم جتسده ،عىل الرغم من رمزية اخلروج الفريدة .كام أن املعنى اآلخر أيضا
يف قصة املعراج عن الذي سجن السجن أخذ كذلك من سفر اخلروج ومما ورد
عن امتالك األرض واختاذ أعىل منطقة منها عىل يد رئيس اجلامعة البرشية .لقد كان
((( رأيت أن املعنى ال يكتمل هنا إال بذكر هناية العبارة  18من هذا اإلصحاح رغم أن بلوخ مل ينقلها يف نصه األصيل
واقترص عىل العبارة  19والتي تليها( .املرتجم).
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امتالك كنعان لألرض حقيقيا ككنعان ذاته ،بينام كانت أسطورة املعراج الساموي
برمتها وبام فيها من تطبيقات انتحالية جمرد رس غامض عن أمنيات التجسد ،وكان
األفضل بالنسبة ملن روجوها أال يبني املرء هذا الفارق اجلوهري بني ساحات األماين
األسطورية وبني الدين .غري أن أسطورة االستيالء بغري حق هذه والتي ليس هلا
حقيقة يف مقابل جتسد العلوي والبديل عنه متمثال يف ابن اإلنسان تكتسب معناها
من تنفيذه لنتيجة «أنا واآلب واحد» التي تصل إىل علو سام رسى االعتقاد به
طويال .وكذلك انبثق عن االعتقاد يف العايل البعيد اآلن ذلك الرس الغامض الثالث
املعرب عن أمنية كذلك ،وهو ما خيتص بالعودة :فهذا املفهوم األخروي مل يعد بالنسبة
للمسيحيني جمرد يشء حدث علوي بعد.
مل تعد األنظار ترشئب فقط نحو السيد الذي ال يريد أن يكون سيدا ،بل صارت
التطلعات أيضا تنتظره من جديد .ويسوع هنا يبدو خمتلفا عن يسوع موعظة اجلبل،
فهو يبدو هنا وفق معاين سفر أيوب بصفته آخذ ثأر الدم .وال تبدو العودة هنا
شيئا رقيقا بعيدا عن الثأر إال عند املرهقني وثقييل األمحال واملستذلني واملهانني،
أي بالدرجة األوىل عند أولئك الذين كانوا مهيئني له أيام هتيئة .وقد بدا هلم السيد
كالعريس الذي تتخيله العذارى الذكيات ،لكنه بدا بالنسبة للحائرين متشددا،
أولئك الذين لفظهم من فمه ،كام بدا متشددا بالنسبة للقاهرين بصفة أخص .غري
أنه بدال من أن يكون جديدا كل اجلدة اختلط به هنا عودة جمردة للسلطان القديم
ونظامه بصورة رفعت فقط الذين كانوا يف األسفل وخفضت فقط الذين كانوا يف
األعىل ،كام أن العائد بدا خللصائه أيضا كأنه ميكائيل ،ذلك املالك الكبري ،كأنه
ميكائيل سيد العرش الساموي ،وكأن شيئا مل حيدث لصورته كسيد حلشود جند
السامء برغم اقتحامه هلا ،أي كأن شيئا من «التجيل» ذاته مل حيدث« .ألن الرب
نفسه هبتاف ،بصوت رئيس مالئكة وبوق اهلل ،سوف ينزل من السامء واألموات يف
املسيح سيقومون أوال .ثم نحن األحياء الباقني سنخطف مجيعا معهم يف السحب
ملالقاة الرب يف اهلواء ،وهكذا نكون كل حني مع الرب( ».رسالة بولس الرسول
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األوىل إىل أهل تسالونيكي  16 /4وما بعدها) .إىل هذا احلد بلغت رغم كل هذا
التوجه للناس بعد معراج السامء قوة النغمة الوافدة من ميكائيل وجيش السامء ،ثم
صبغت بعد ذلك ثانية بصبغة ابن اإلنسان خاصة خالل العودة التي استغلت فيام
عدا ذلك بأعىل درجة« :ها أنا ذا واقف عىل الباب وأقرع .إن سمع أحد صويت وفتح
الباب ،أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي» (رؤيا يوحنا الالهويت  .)20/3بدا هذا
وكأنه ذات احلب الذي وجه للمقهورين الذي كان من نصيب العصاة لدى أوبتهم
وبدا حمكمة للعودة األخرية التي يراها املحررون كإنقاذ هلم .وكام يقول ياكوب
بيمه يف تفسريه املرتبط بشدة باملفاهيم املسيحية املتشددة :إن مشاهد أهوال اآلخرة
تتضمن ذات الضوء السافر الذي يبدو ألهل الرش غضبا وللمصطفني املختارين
كأنه عرس زواج .ويف النهاية كان ينبغي أن تعرض العودة احلركة املعاكسة متاما
للعروج الساموي ،وهي ثمرته الوحيدة املعنية .فقد كانت الثمرة نوعا من حتول جنة
السامء من ملكية خاصة بالرب إىل مدينة للناس :إهنا أورشليم اجلديدة .وأما احلركة
املعاكسة لألعىل فهي أن هتبط أورشليم اجلديدة تلك إىل الناس وهي عىل صورهتا
الساموية؛ وال خيلو هذا من أنسنة كلية هلذه السامء اجلديدة وهذه األرض اجلديدة:
«وأنا يوحنا رأيت املدينة املقدسة أورشليم اجلديدة نازلة من السامء من عند اهلل مهيأة
كعروس مزينة لرجلها( ».رؤيا يوحنا  .)2/21وبمثل هذا ضمت نظرية التامثل
اهلوموسية((( اليسوعانية إليها يف النهاية صورة اآلب بام تتضمنه من عامل الشمس
والقمر القديمة التي كانت جزءا من هذه الصورة« :واملدينة ال حتتاج إىل الشمس
وال إىل القمر ليضيئا فيها ،ألن جمد اهلل قد أنارها ،واخلروف رساجها( ».رؤيا يوحنا
 .)23/21إىل هذا احلد شبه رساج هذا احلمل (اخلروف) متاما برساج املجد اإلهلي،
فبه يف النهاية  ،ويف النهاية بالذات ،سيكون االحتفال بالنرص ،بنرص هذا املسيح –
((( اهلوموسية كلمة إغريقية وتعني نموذج اعتقاد مسيحي يقوم عىل أساس اجلدل الذي ثار يف القرن الثاين والثالث
امليالدي حول طبيعة املسيح وتقول إن هناك متاثال و تطابقا جوهريا يف طبيعة اآلب واالبن (وانطبق ذلك أيضا من
بعد عىل الروح القدس كأقنوم ثالث منذ جممع القسطنطينية عام  381للميالد) ويقول معارضو هذا املذهب إن اآلب
واالبن ليسا متطابقني من حيث اجلوهر وإنام متقاربان إال أن هذا املذهب مل ينجح يف فرض فكرته .ونجح املذهب
األول القائل بالتامثل( .املرتجم).
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عىل خالف مجيع مؤسيس الديانات األخرى الذين مل يتسموا املشيحانية مثل موسى،
بل مثل حممد أيضا ،الذين مل يروجوا الشبه باإلله وال مشاهبة االبن لآلب ،أما هنا
فالتشبه باإلله سار حتى النهاية .لقد زعمت مدرسة أتباع آريوس((( جمرد التشابه
ومل تكن ترى أن البن اإلنسان اشرتاكا ذاتيا مع اآلب ،ومل يكن للخروف رساج
وال ملدينته بصفتها جمدا إهليا يمكن ادعاؤه لذاته .فبدال من ذلك أجاز أتباع الفكر
(((
األرثوذكيس بلعنهم ملذهب أريوس يف جممع قينيا واعتبارهم مذهب أتاناسيوس
الذي قال بالطبيعة الواحدة لآلب واالبن قانونيا ،أجاز هذا للمسيح تلك الصورة
الثورية املعطاة من قبل والتي تلبست باملؤسس للعقيدة صاحب العودة النهائية.
ويصعد نجم هذا التصور بصورة ال يمكن تفادهيا حني يدخل وصف ابن اإلنسان
إىل أرسار التمني األسطورية بل والصوفية أيضا ،وجيعل عنرص املسيح ممكن احلياة،
حتى ولو مات اإلله.

 -34التأمل الثاين حول احلية (انظر الفصل  :)21العابدون لألفعى

آن األوان ألن نتذكر حركة كانت جسورة .إهنا تنتمي مبارشة لتسجيل ذاتنا
حلضورها ،ذلك احلضور الذي لبست له يف حينه رداء له خصوصيته ،هو رداء احلية.
فهذه احلية التي جاءت من جنة عدن أغوت فوق ذلك يف البداية شبابا ووجدت هلا
تالمذة وحواريني .ومثل هذه اللمسات مل تدخل إىل دوائر النسيان برغم تشوهيها
الدائم .فقد أعيد تداوهلا ثانية مع يسوع من خالل طائفة عباد األفعى ،تلك الطائفة
الغنوصية املسيحية التي ظهرت زهاء القرن الثالث .وهؤالء املقدسون لألفعى
((( األريوسية مدرسة تابعة للقسيس السكندري آريوس الذي قال بعدم متاثل املسيح بالرب وأنه ليس أبديا ،وإنام
هو أفضل خملوق للرب ،وأنه يتخذ بصفته «الكلمة» مقاما بني الرب والعامل ،وقد أبطل جممع نيقيا هذا املذهب
عام 325م وكذلك جممع إسطنبول عام 381م ،وكان بعض املنتمني للقبائل اجلرمانية الثالثة القوط والواندال
والالنجوبارد تابعني هلذا املذهب حتى القرن السادس( .املرتجم نقال عن بروكهاوس).
((( أتاناسيوس أحد معلمي الكنيسة اليونانيني تويف عام 373م وكان أسقفا لإلسكندرية بدءا من عام 328م وكان
يمثل يف معارضته لألريوسية فكرة التامثل التام يف اجلوهر بني اآلب واالبن( .املرتجم).
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(الذين مل نعرف معنى لطائفتهم إال من خالل معارضيهم الذين عارصوهم) كانوا
يقدسون األفاعي بطريقة توحي بأهنم اختذوا عبادة هذا الكائن وهي عبادة سحيقة
يف القدم ترجع إىل العرص األمومي((( أو ربام إىل ما هو أقدم منه .وتوجد هلذه العبادة
يف العديد من الديانات إشارات إجيابية حتولت فيام بعد إىل إشارات سلبية يف املقام
األول ،برغم أهنا كانت ختلو متاما من الذروة التي جاء هبا الكتاب املقدس .وقد
محلت احلية تلك الداللة املزدوجة اخلاصة بعمق باطن األرض العامر باألرسار،
فمن هناك تأيت الغازات السامة ،ومن هناك تأيت الينابيع واألحالم والنبوءات
الشافية ،من هناك خترج الرباكني وخترج الكنوز أيضا .ومل تكن احلية هبذا الشكل
كائنا بسيطا :فهي حيوان أصيل يف بث السم ،ومنح الشفاء أيضا (حيث تتخذ حية
الشفاء رمزا للصيدلة) ،لقد كان البعض يظنوهنا إهلا للرباكني املتفجرة ويف الوقت
ذاته ظنها آخرون إهلا للشباب الدائم والتجديد األبدي .فمن جهة تنتمي احلية
لألعامق السحيقة فهي عندئذ تسمى (هيدرا) شبيهة التنني ،أو األفعى املشبكية
(بيثون) أو األفعى الثقيلة اهلائلة (تيفون) وكان آهلة السامء هيزموهنا .فقد انترص
هرقل كام يف األساطري القديمة عىل هيدرا وانترص أبوللو عىل بيثون وأسس مدينة
دلفي اليونانية فوق جحرها ،كام انترص زجيفريد وميشائيل يف األساطري اجلرمانية عىل
«تنني األعامق” :ولكن يف الوقت ذاته كانت هي أيضا حية الربق والنار يف السامء.
وتدخل يف هذا املجال الرفيع والعلوي أيضا األفعى املرصية القديمة «أوريوس»
التي تسمى بالكوبرا املرصية وهي األفعى امللكية التي تزين جبني امللوك وترتبط
بالشمس يف صور اآلهلة الفرعونية القديمة .أما طائفة عباد األفعى الذين استحرضوا
بأنفسهم مواضع أخرى من الكتاب املقدس وحرصوا عليها – فكانوا يسلخون
جلد وثنهم بصورة خمتلفة متاما .وقد حولوا العبادة املوغلة يف القدم واملوغلة يف
متثل األساطري الطبيعية إىل أكثر العالقات غرابة بالتمرد الديني :والغريب أن ذلك
((( العرص األمومي هو كام يزعم البعض عرص ترجع فيه شجرة االنتامء األرسي وغريها من أمور احلياة االجتامعية
إىل النسبة إىل األم .وال يدعم ذلك رؤية تارخيية فيام أعلم ،إال ما ثبت عند اليهود من نسبة اليهودي إىل أمه ال إىل أبيه،
بمعنى أن اليهودي الديانة هو هيودي األم وإن كان أبوه من ديانة أخرى .ولعل لديانة بلوخ األوىل قبل اإلحلاد صدى
يف مقالته تلك ،حيث كان عىل الدين اليهودي قبل التحول إىل اإلحلاد( .املرتجم).
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حدث من خالل التشبه بحية اجلنة .ويقول النص الذي يستندون إليه« :هذه احلية
هي القوة التي وقفت إىل جوار موسى وهي العصا التي حتولت إىل حية ...هذه
احلية الشاملة لكل يشء هي الكلمة احلكيمة التي أطلقتها حواء .وهي رس عدن
الغامض؛ وهي اإلشارة التي وضعت لقابيل حتى ال يقتله أحد حني جيده .واحلية
هي قابيل نفسه الذي مل يقبل الرب قربانه ،بينام قبل القربان الدموي هلابيل ،ألن رب
هذا العامل يفرح بالدم (((.وهي ذلك الذي ظهر يف أيام القرن األخري قبل امليالد يف
هيئة إنسان يف زمن هريودس((( .وال أحد يمكنه اخلالص والصعود ثانية بغري االبن
الذي هو احلية  ...وكانت صورته التي خلقت عىل صورة الرب هي احلية األوىل
يف الصحراء التي أسسها موسى  ،هذا هو ما تعنيه الكلمة (كام يف يوحنا :)14/3
«فكام رفع موسى يف الصحراء مقام احلية  ،فالبد ان يرتفع ابن اإلنسان كذلك؛
 ...وما تم من خالله كان احلياة» (هيبوليتوس يف اجلزء اخلامس ،وقارن ما جاء
عند اليزجيانج يف كتابه «التكوين» 1941م ص  147وما بعدها) .فمقدسو احلية
مل يفرسوها يف سفر التكوين فقط بصفتها مبدأ إنتاج احلياة ،وإنام فرسوها يف الوقت
ذاته بصفتها العقل الذي يفجر العامل مطلقا؛ وهي إن كانت علمت األوائل األكل
من شجرة املعرفة ،فإهنا تتعلق فوق الشجرة كأهنا «دودة متثل ربة العقل» .ستكونون
كالرب تعرفون ما هو اخلري وما هو الرش – هذه العبارة تدل عىل اخلروج من جمرد
جنة للحيوانات ،ولعل اخلطيئة األوىل باملعنى احلقيقي كانت ستكون أال نريد أن
نكون عارفني مثل الرب .وبدال من ذلك انصب عىل الناس غضب خالقهم ،وهو
الغضب الذي كانوا قد بدأوا يف التحرر منه من خالل األكل من شجرة املعرفة،
وفقا لتعاليم عباد األفعي .غري أن احلية اجلالبة لنور البصرية ما فتئت تظهر يف مجيع
((( تصورات يف أوهام بلوخ ومن شاهبه من امللحدين «ما قدروا اهلل حق قدره» يصفونه باملتعطش للدماء ،وهذا من
خبلهم  ،وخسئوا  ،بل هو الرمحن الرحيم( .املرتجم).
((( هريودس العظيم كان ابنا لدبلومايس يوناين وأم نبطية ،عني حاكام عىل اجلليل ثم أصبح ملكا لليهود عرب اختيار
القيرص الروماين عام  47قبل امليالد ويعترب أحد من أطلق عليهم خداما يف هيكل أبوللو ،هذا بخالف هريودوت
املؤرخ اليوناين الذي عاش يف القرن اخلامس قبل امليالد وتويف عام  425ق .م( .املرتجم عن بروكهاوس ومصادر
أخرى).
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املواضع التخريبية يف الكتاب املقدس عىل رغم كثرة مواضعه املعدلة مرارا والتي
تصفها بأهنا خالة الشيطان السوداوية .يأيت هذا املفهوم من النص املذكور والذي
يستند إليه عباد األفعى ،بدءا من تلك احلية القديمة يف الصحراء التي صنعها موسى
وتركها للناس ينظروهنا حتى يشفي من السم بني إرسائيل (سفر العدد -8/21
 ((()9وانتهاء بقدوم يسوع؛ وهبذه الرمزية ال تكون زاحفة عىل األرض طوال حياهتا
عىل اإلطالق .إن بذرة احلية الداعية للرغبة يف مشاهبة الرب يف جانب املعرفة مل تؤثر
أيضا يف األشخاص فقط بصورة حتريضية ختريبية ،ولكن هذا اجلانب الربوميتي يف
الكتاب املقدس أثر بصورة ال تقل عن ذلك أيضا يف إرادة الناس يف أن خيلقوا أيضا
مثل خلق الرب ،كام توضحها أسطورة برج بابل؛ وهذا األمر أيضا مني بأسوأ حترير
صحفي كهنويت .وكان الرد عليه أيضا متمثال يف الطرد ،وكان هذا طردا من الوحدة
اللغوية واملكانية إىل الترشد يف مجيع البالد؛ فيهوه هذا ال يتحمل قمة أخرى يمكنها
الوصول إىل السامء .ونعود من هنا ثانية إىل رمز احلية املاثل للعيان ،حية الشفاء التي
ال تنسى ،حية املخلص التي صنعها موسى يف الصحراء :فقد ظل رمزها قائام يف
البالد فوق املرتفعات حتى زمن امللك حزقيا« .هو أزال املرتفعات ،وكرس التامثيل،
وقطع السواري ،وسحق حية النحاس التي عملها موسى ألن بني إرسائيل كانوا
إىل تلك األيام يوقدون هلا ودعوها «نحشتان”» (سفر امللوك الثاين  ،)4/18كان
هذا هو اليشء املصنوع من خام أصيل .هذا االبتعاد حدث يف مرحلة التحول إىل
القرن السابع قبل امليالد ،وبعد  700عام أيضا يسجل إنجيل يوحنا ليسوع ذات
املعادلة التي أكد عليها عباد األفعى إىل هذه الدرجة« :وكام رفع موسى احلية يف
الربية هكذا ينبغي أن يرفع ابن اإلنسان» (إنجيل يوحنا  .)14/3ومن هنا اختلطت
يف املذهب األوفيتي (عبادة األفعى) أروع األفكار املتوازية بني موت الصليب يف
حق املسيح ولعن حية اجلنة ألهنا «فتحت عني» اإلنسان األول .فكال األمرين نال
((( «فقال الرب ملوسى« :اصنع لك حية حمرقة وضعها عىل راية ،فكل من لدغ ونظر إليها حييا» .فصنع موسى حية
من نحاس ووضعها عىل الراية ،فكان متى لدغت حية إنسانا ونظر إىل حية النحاس حييا( ».سفر العدد .)9-8 /21
(املرتجم)
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غضب اخلالق ،حيث علقت حية املخلص وهو املسيح يف شجرة أخرى ،هي حتديدا
اجلذع الذي تم عليه الصلب .ولكن :الظهور الثاين للمسيح ،تلك العودة الفريدة
له ،ستتم يف هيئة حية الربق – وهنا نجد متاسا مع األسطورة الفارسية عن زرادشت
الثالث النهائي« .دخل الرب عند منتصف الليل» ،ليدك عندئذ يف النهاية مجيع العامل
الكريه متاما الذي صاغه اخلالق من قبل ليحوله إىل أطالل .ويتضح هنا يف الوقت
ذاته :أن هناك أسطورة مترد ليس هلا نظري ،تنشأ فجأة لدرجة أهنا بدت وكأهنا مل تبق
مع األسف إال يف هيئة روحية فحسب ،هذا برغم كل ذلك اإلرصار القوي وحتويل
قيمة كلامت احلية بشكل فريد من نوعه ،وبرغم هذه العضة القاسية التي يصورها
مبدأ كونوا كالرب والذي استخدم لصالح التفسري الثيوقراطي اخلالص بصورة
دائمة .إن تشبيه املسيح باحلية القديمة ،خالة مفيستو الوحيدة ،هو الذي أتاح البقية
التي أمكن إخراسها فيام بعد بصورة يعرس فهمها حتى من اجلانب الروحي وليس
فقط من اجلانب السيايس .وبام يف ذلك هذا التحويل احلاد عند عباد األفعى ملعنى
الصليب ليبتعد عن معنى اآلب اخلري ،الذي سلم ابنه ،ليتحول إىل معنى شيطان هذا
العامل ،الذي انبثق منه للمرة الثانية نور اخلروج بصورة أكثر قوة هذه املرة.
نكتفي هنا بام ذكر عن هذا املذهب الغريب ،فقد ساء حال أتباعه فيام بعد .وكام
مل حيدث مع أي لون من التجديف أطيح هبذا املذهب إىل عامل الغرائب ليس إال .ومل
يكن ما تبقى عنه مليئا بالثغرات الكبرية وحسب ،بل كان مطليا بالطالء الغنويص
الغامض حتى ال يالحظ أحد املحتوى القليل اجلوهري واخلطري الذي ينطوي
عليه .ومنذ البداية كان البد أن تبدو تلك املقارنة الشنيعة بني احلية واملسيح نوعا من
التجديف الذي هو أكثر منها شناعة .وهلذا مل يعترب آباء الكنيسة وال تاريخ الكنيسة
الذي كتب فيام بعد هذه الطائفة املقدسة للحيات أكثر من جمدفني رشيرين ،وقد
كانوا كذلك .فقد تم عزهلم بصفتهم جمانني وبصفتهم حمط اشمئزاز ،أو كان نصيبهم
فيام عدا ذلك أن يوىص بنسياهنم .وأدى هذا إىل ما هو أفضل من الدفعة التي سببها
عابدو األفعى ،فلم تتوقف مطلقا منغصات العالقة املغلوطة بني أكل التفاحة من
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شجرة املعرفة وبني العقوبة التي تبعتها ،حتى يف علوم الالهوت غري املسيحي،
الهوت األحبار واحلاخامات؛ برغم أن املسيح هنا كان مناسبا متاما للربط بقصة
احلية .حتى إشكالية الشوكة فيام أطلق عليه اخلطيئة األوىل حدثت أيضا من دون
املساواة بني املسيح واحلية ،برغم اندساس هذه الشوكة يف العهد القديم بصفة أولية.
وقد انتقلت من الالهوت احلاخامي إىل الالهوت املسيحي اإلسكوالئي((( مبارشة؛
خاصة عند موسى بن ميمون .ومما يكتسب داللة علمية خاصة عند ابن ميمون،
أي بعد نسيان تقديس احلية بزمن طويل ،إشكالية هذا األمر التي بقيت ماثلة ال
تزول – وما وراء ذلك بالتأكيد من «حل» معتاد – يطلق عليه احلل الصحيح عادة
– لكنه يبقى غري كاف .وبرغم ذلك بدأ موسى بن ميمون املفكر وليس املصيل
خلف غريه (انظر كتابه «داللة احلائرين» طبعة دار ماينر اجلزء األول ص  30وما
بعدها) أقواله بالصورة التالية« :طرح أحد العلامء عيل قبل عدة أعوام السؤال املهم
التايل والذي يستحق اهتامما جديا به  ...قال صاحب السؤال :إن املنطوق البسيط
للكتاب يبدو أنه يربز أن املقصد األصيل للخالق بالنسبة لإلنسان هو أنه مثل مجيع
الكائنات األخرى ،أي أنه بال عقل وبال قدرة عىل الفكر وال يستطيع التفرقة بني
اخلري والرش .ولكن حينام صار عاصيا جلبت عليه هذه املعصية هذا الكامل العظيم
الذي مل يتح مطلقا إال لإلنسان كأجر له ...لكن هذا ال خيتلف عام لو قال شخص
ما أن أي إنسان لكونه أذنب واقرتف فسوقا غليظا حتول إىل خملوق أفضل ،أي
صار حتديدا نجام من نجوم السامء ».وهذه مسألة تصمت بصورة ملفتة لالنتباه عن
العقوبة التي فوق األجر ،لكنها تعرف هذا األجر كالثمرة ،أي ليس كنتيجة تتحصل
من «املعصية”؛ وهبذه الصورة وحدها نشأ وفقا ملا يقوله «السائل» الكيان البرشي
آلدم وحواء اللذين مل خيلقهام هيوه إال حيوانني أصال .وتأيت إجابة موسى بن ميمون
عىل هذا السائل (الذي ربام اختلقه هو نفسه) كاعتذارية شخص حياور ذاته عن
«خالق اإلنسان» الذي منح آدم عقال بال ريب ،لكنه عقل ال يدرك وال تأثري له،
((( اإلسكوالئية هي مدارس الالهوت يف القرون الوسطى والتي سعت لربط املفاهيم املسيحية بالرتاث الفلسفي
القديم( .املرتجم).
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عقل فقده اإلنسان اخلاطئ مبارشة ،وليس العقل املنغص صاحب األحكام القيمية.
ويستخلص موسى بن ميمون (بطريقة شديدة االلتواء ،بينام كان طارح السؤال
أقل منه حدة ذهن لكنه أدق تعبريا وأكثر تركيزا عىل اهلدف) قائال« :لذلك يقال:
’ستكونون كالرب تعرفون اخلري والرش .ومل يقل’ :ستكونون كالرب تعرفون أو
تفهمون احلق واخلطأ’ ففيام يتعلق بالرضوري (أي بامدة املعرفة ،وليس مادة الرأي
املجرد) «ال يوجد مطلقا خري ورش ،وإنام يوجد فقط صواب وخطأ» .أي أنه ضمن
اإلشكالية املحفوظة أو ربام التي زيد من حدهتا ،استمرت إذن أيضا لدى ابن ميمون
وقريبا منه فيام بعد لدى توماس  -ما يمكن أن يطلق عليه أثر من آثار تقديس احلية
أيضا ،حيث كان حيول الدفة نحو نوع من االعتذارية ذات الرضورة العالية للدفاع
عن حمرم املعرفة .وخالل ذلك ظل طرح السؤال بالتأكيد أطول مدى من اإلجابة
امللتوية التي حتاول التملص سدى بطريقة أكثر مواءمة لطارح السؤال من إجابة
تلك احلية التي قام مقدسوها بتعريفها .خالل ذلك ظل املذهب األوفيتي (عبادة
األفعى) – الذي أغلق عليه داخل املأثورات املسيحية وفيها أيضا – ظل متامسكا يف
ذاته حتى القرن السادس ،بل وحتى ذلك الوقت كان جديرا بالتعقب :فأغسطني
أصدر عام  530قانونا ضد تقديس األفعى .وإذا كان مرقيون ذلك اإلنجييل املتعبد
لإلله الغريب الصانع مل يقم بتقديس احلية بنفسه ،فقد فعل أتباعه بعد وفاته بزمن
طويل (كام فعل االسقف تيودوريت عام  ،)450حني حتولوا إىل تقديس حية
الفردوس يف معارضة خلالق الكون ،أي حية شجرة املعرفة ،كام تشري املصادر إىل
أهنم استخدموا رمز احلية القديمة خالل ممارسة أرسارهم املقدسة (قارن هارناك يف
كتابه «مرقيون» الصادر عام 1924م ص .)169 .نعم لقد بقيت هذه احلية املعدنية
حتى وقت متأخر من العصور الوسطى ،ويف املرحلة األخرية كانت تستخدم كزينة
عىل كأس العشاء الرباين ،أو كجزء من منمنامت الزينة الرشقية الصوفية يف كنائس
خدام املعبد .لقد أعلن هامر بورجشتال وهو مسترشق كبري ومعارض يف الوقت
ذاته ألتباع خدام املعبد أنه اكتشف «الرمز البياين األوفيتي» هلذه اجلامعة العجيبة
كام وصفه أورجيينس من قبل :متاما كأنه خط عاملي للتعارض بني هيوه منقوصا منه
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اخلروج ،وبني روح احلية يف العامل األفضل .بل إن بعض طبعات الكتاب املقدس
يف زمن الباروك  -يبدو أهنا طبعات طائفية  -كانت تتضمن صورا ذات عالقات
غريبة :فاحلية النحاسية التي صنعها موسى بدت يف الفناء األمامي القديم للمعبد
كأهنا املسيح املصلوب وبدا صليب جلجثة كشجرة املعرفة وقد ثبتت فوقه حية
باملسامري .أما الشاعر إمرمان صاحب «مرلني» فقد صور يف روايته «إبيجونن»
(املقلدون /يف الفصل الثاين من الكتاب التاسع منها) أنه اكتشف هو أيضا الرمز
األوفيتي عىل مقابر قديمة يف والية ترينجن األملانية (هذا برشط أال يكون إمرمان
قد تعمق يف كتاب تاريخ الكنيسة لنياندر الذي يمثل أقوى ذكرى لطائفة األوفيت
يف ذلك الوقت) .وكان هليجل أثر كبري ومتكرر يف ذلك الوقت ،وصحيح أنه مل يورد
مقارنة للتامثل بني احلية واملسيح ،وهي مقارنة ربام كانت بالنسبة له مضحكة ،ولكن
كان من املالحظ أن له تفسريا يدور يف فلك إعادة تقدير الفردوس عىل الطريقة
األوفيتية اخلفية .فلم ينجذب هيجل إىل معادلة اإلنسان يف «حالته األوىل» ،برغم أنه
كان من أرسة شبه إقطاعية ،كام مل جيذبه بصورة أوىل وألسباب معقولة نعاس الفهم
املحتفى به يف فكرة «احلالة األوىل» ،والذي يعجب صناع آدم((( بشدة .ومن هنا
يسجل هيجل حتية إىل التي جاءت من حتت األرض موعزة باإلغواء حيث يقول:
«اجلنة متنزه ال يمكن أن يبقى فيه إال احليوانات وليس البرش»( .األعامل الكاملة 9
ص )413؛ ومن ثم يعلق عىل قرار آدم بالقول« :يمكننا إذن أن نقول إنه خرج من
هذا اجلو املقبض إىل نور الوعي مطلقا ،ونقول بصورة أكثر تقريبا إن اخلري كان له
وكذلك الرش أيضا» (األعامل الكاملة اجلزء  11ص  194وما بعدها؛ قارن أيضا ما
كتبته يف ذلك :بلوخ :الذات واملوضوع .رشوح عىل هيجل .عام 1962م .ص 331
والصفحات التالية) .وبرغم أننا نعتمد عند احلديث عن مبجيل األفاعي عىل تقارير

((( يتبادر من كالم بلوخ أنه ال يؤمن بفكرة آدم يف احلقيقة بصفته أول اخللق ،وإنام يظهر من كالمه هنا أنه يرى أن
البرش هي التي خلقت هذه القصة( .املرتجم).

293

رسية فقط ،خاصة تلك التقارير التي أوردها األسقف إيرينويس((( ،إال أن ما يسمى
اخلطيئة األوىل مل تدع جماال لنسياهنم بصورة كلية بام تتضمنه من نغمة التجديف
األصلية التي كانت عالية ألقىص مدى .وهذا القوس املتضمن هلؤالء املبجلني
لألفاعي واسع املدى بشدة حيث يمتد من أشكال العبادات املتعددة للحيوانات
إىل سريينا((( القابعة عىل شجرة املعرفة ،ثم إىل شيطان املسيح ،وصوال يف النهاية إىل
احلية الثالثة ،أو حية الربق ،املنذرة بأهوال اآلخرة .واخليال هنا واسع املدى أيضا
ونعني به خيال الغنوصيني األوائل ،بيد أن إرادة النور التي ينطوي عليها هذا اخليال
واملخرتقة ألي خليط ممكن كانت أوسع من هذا اخليال لدرجة جعلت من املمكن
استعادة ما كان يربز كأنه تاريخ أسطوري ويمنح كل األشياء رموز شفراته بدال
من «الرمز البياين» لعبادة احلية :ليظهر أن حية الفردوس هي الدورة الدودية لربة
العقل .وحلسن احلظ أن هناك بعض العقل يف تاريخ الثورات ليطلع املرء عىل مثل
هذه الرموز بصفة دائمة  ،وهذا أمر مل يعد عجيبا – بل صار بدهية.

 -35التأمل الثاين لضوء اخلروج (قارن الفصل :)22

مرقيون ،رسالة رب غريب من دون هذا العامل
حان الوقت لنذكر أنفسنا بدفعة شجاعة أخرى هلا طريقة خمتلفة ،فتعاليم مرقيون
مل تؤكد عىل ذكر احلية فيها ،لكنها تقريبا كانت أشد وباء .فمرقيون الذي عاش
حوايل عام  150للميالد يف روما ،ذلك املسيحي املرير الذي عارض «الرشيعة» يف
العامل وعارض خالقها أشد معارضة ،هو الذي قال بمبدأ التناقض .و”التناقض»
هو أيضا عنوان كتاب مرقيون املفقود ،الذي مل تبق منه إال شذرات يف اقتباسات
((( إيرينويس أحد آباء الكنيسة اليونانيني ولد يف آسيا الصغرى عام  140للميالد تقريبا وتويف يف منطقة غاليا بعد
 200للميالد ،اختري بني عامي  177و  178أسقفا ملدينة ليون الفرنسية ،كان مدافعا عن اإليامن الذي متثله الكنيسة
الكربى يف بواكري املسيحية ضد التفسريات الغنوصية( .املرتجم).
((( سريينا يف األساطري اليونانية هي إحدى الكائنات األنثوية الالئي كن يغوين البحارة بأصواهتن العذبة ليقتلنهم
يف عرض البحار( .املرتجم)
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معارضيه عنه .وهو كتاب يعارض كل ما يتعلق باحلياة املزدهرة أو احلياة الفاسدة
يف هذا العامل عىل حد سواء ،فهو يعارض حياة اجلسد املرتفة ،لكنه يعارض املوت
يف الوقت ذاته (واملوت متعلق باجلسد أيضا) .فكل ما جاء من الرب الذي آمن به،
أي من «أبينا» اجلسدي ،هو عنده شائه ،فالرب عند مرقيون رب فظيع و”عادل»
وبال رمحة .ويوجد يف الفاتيكان  -بني مئات النقوش املأخوذة يف معظمها من
شواهد القبور  -داخل هبو العرض الطويل املوصل إىل املكتبة وجمموعة املنحوتات
نقش منسوب إىل روح مرقيون يقول (ولعلها مل تكن لتختلف كثريا عن أيوب).
ويبني النقش املرسوم يدا مرفوعة لفتاة ،من الواضح أهنا ليست ممتدة للدعاء
برغم توجهها نحو السامء .ويقول النقش املوجود حتت الرسم «بروكوب ،رفعت
يدي نحو الرب الذي أماتني أنا الفتاة الربيئة قبل أن أتم العرشين عاما ،توقيع
بروكلوس) .فهذه الفتاة التي رفعت يدها نحو من ظنت أنه اإلله ،الذي أماهتا بريئة
قبل أن تتم العرشين من العمر ختاطب بروكوب الذي ربام يكون خطيبها ،وقد
وضع هذا الشاهد احلجري بروكلوس الذي قد يكون اسم والدها أو أخيها أو أي
شخص كان من دائرهتا االجتامعية ،والذي كان كام يدل القرب مسيحي الديانة وكان
برغم ذلك مرقيوين املذهب معارضا للرب يف قضايا املوت واحلياة .وهذا النقش
مل يذكر أحدا من آهلة الكواكب التي يعبدها الوثنيون بوصفها اآلهلة املتحكمة يف
األقدار التي كانت غالبا أقدارا رشيرة األثر (أو كام تسميها األساطري اليونانية آهلة
األقدار احلتمية غري الشخصية)؛ بل إن عبارة «رفعت يدي نحو الرب» تشري إىل
الرب املعرف حتديدا وهي تدل هنا عىل ذات مفردة معتادة لدى الفتاة أي تعني ربا
واحدا حمددا .وباختصار يكمن خلف ذلك حالة نفسية وموقف فكري تغلغل إليهام
مذهب مرقيون :فمعارض الرب = معارض ليهوه بصفته باين الكون وسيده .أما
مرقيون الذي منح العبارة الدالة عىل كل ما يعارض معنى املسيحية فقد سعى إىل
إخراج يسوع إخراجا تاما من كل ما يتعلق بتصورات رب اليهود املعروفة يف كتبهم
حتى ذلك الوقت .ومن املالحظ أن مرقيون مل يفعل هذا يف إطار أي نوع من التوتر
مع اليهود عىل اإلطالق (فمرقيون كان يبجل بولس اليهودي ويعتربه معلمه) بل إنه
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كان يرى أن يسوع ال عالقة له يف أدنى حد بأسفار هيوه املقدسة طاملا كانت كذلك.
إن مرقيون مل يضع رسالة املسيح يف خانة معارضة العهد القديم فحسب ،وإنام
اعتربها خمتلفة عنه متاما ،وقد نجمت هذه القطيعة مع القديم من خالل القفزة التي
بدت فريدة لإلنجيل إىل آفاق جديدة .هبذه الصورة نشأ مصطلح العهد اجلديد عىل
يد مرقيون ألول مرة ،وصار مفارقا وخمتلفا ،حيث مل يدخل مرقيون إىل نصوصه
القانونية غري لوقا صديق بولس ،إضافة إىل عرشة خطابات مما تبقى من خطابات
بولس بصفتها اخلمر اجلديدة ،لكنه كان مستخدما يف حفظها القربب القديمة.
وباجلملة فقد استبعد مرقيون كل عالقة بيهوه املوصوف يف العهد القديم والذي
حرص العهد القديم عىل استعادة سلطانه اهلائل بام يف ذلك أنبياء هيوه الذين ال
يروقون مرقيون ،بل إنه أسقط العامد الذي ينسب إىل يوحنا بوصفه «إلياس العائد».
يف الوقت ذاته راحت العالقة ببولس تزداد وضوحا باضطراد ،وهو من يوصف بأنه
صاحب الرؤية املعارضة ليهوه واملعادي للرشيعة التي كانت سائدة حتى زمانه.
ولكن بولس مل يعارض هيوه يف الواقع بصفته خالق العامل بل بصفته حاكم العامل،
أو بصورة أدق :بصفته شارعا .لقد وضع بولس بصفته رسوال تلك الفجوة بني «
الرشيعة» و”اإلنجيل» ،بني «خلق اإللزام» و”احلرية» أو بني «العدالة» و”الرمحة»
األمر الذي من شأنه أال جيعل عىل األقل من يسوع شيئا يمكن اخللط فيه .إال أن
مرقيون من جانبه التحق التحاقا قويا وبعيدا عن بولس ،وذلك بسبب رغبته يف أال
خيطئ يف إعالء خالق العامل الرشير عىل حاكم العامل  -التحق إذن بمذهب الثنائية
يف الديانة الفارسية القديمة التي عايشت موجة من التجديد يف زمانه .وكانت هذه
الديانة متايز بني أهريامن إله الرش وبني أهورامزدا إله اخلري ،فأحدمها خالق العامل
والثاين خملصه .ورسعان ما ظهر من خالل ذلك فضال عن احلاكم الرشير للعامل
اخلالق الرشير أيضا له يف اجلانب األسطوري ،فنجد ذلك عند الفيلسوف الفاريس
ماين واملانويني ،كام ظهر ذلك أيضا يف الرصاع بني «دولة األرض» و«دولة الرب»
عند أغسطني .غري أن الثنائية الفارسية التي برشت بأهريامن الرشير وحده كقطب
أوحد يف مواجهة اخلري زادت من حدة التعارض عند مرقيون بني الرشيعة واإلنجيل
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لدرجة مل يعد التالقي بعدها ممكنا كام زادت من حدة الشعور باجلديد الذي يمثله
اإلنجيل عند مرقيون .وحتى بولس برغم إعالئه هذا الكتاب اجلديد عىل ناموس
العهد القديم كان يعظم هذا الناموس بصفته «مربيا» و”معلام» لنا حتى يأيت املسيح
(أنظر رسالته إىل أهل غالطية  ،)24/3كام أنه مل يمس يف املقام األول هوية الصانع
أو اإلله األكرب يف يشء .هذا عىل الرغم مما قاله يف رسالته الثانية إىل أهل كورنثوس
( )4/4عن «غري املؤمنني» الذين أعمى إله هذا الدهر أذهاهنم «فال تضيئ هلم إنارة
إنجيل جمد املسيح الذي هو (وحده) صورة اهلل (احلقيقي)» .إال أنه من ناحية أخرى
يفرتق مرقيون عن بولس يف نظرته إىل الثنائية املأخوذة عن الفرس ،ثم إىل الثنائية
الغنوصية افرتاقا كبريا ،خاصة فيام يتعلق بحرص مبدأ التصور عن هيوه يف جانب
الرش :فإله مرقيون  -غري اإلنجييل  -ليس إهلا رشيرا عىل طول املدى ،ولكنه إله
يعمل يف خدمة العدل الفظيع الذي ال يرحم .وكل ذلك ليس فيه يشء مشرتك مع
املسيح بصفته إهلا غريبا متاما عن هذا العامل ،وال ذنب له فيه ،وبصفته مسيحا أعلن
عن نفسه ضد إله هذا العامل( .أنظر هارناك :مرقيون :إنجيل اإلله الغريب 1921
ص  106وما بعدها) .وتعريف مرقيون للرب يتجاوز أيضا تعريفا قريبا منه يعترب
هو التعريف املتجذر عن اإلله غري املعلوم ،الذي كان بولس يعظ الناس به يف أثينا
(أعامل الرسل  )23/17والذي بنى له األثينيون مذبحا((( ،ورغم أنه يمكن أن
حيمل معنى اإلله الغريب متاما حتى اآلن ،إال أنه يف الوقت ذاته ال يمكن أن ينطبق
عليه وصف املخلص من اللحم والسلطة والعامل والنجوم كام يليق بذلك اخلاطف
مطلقا الذي وصفه مرقيون .لكن مرقيون مل يدع أيضا جماال للشك يف أن هذه
الرسالة اإلهلية املحتفى هبا بوصفها خاطفة وعائدة بالناس إىل املوطن األصيل وأن
هذا اخلروج املغايل واملتطرف ال ينبئان إال بعداء العامل ،أي أهنام من الناحية التطبيقية
عالمات ظالم .أي أن هذه الرسالة مل تقترص فقط عىل اإلخراج من األرس كام فعل
((( هنا يتامشى بولس مع معتقدات أهل أثينا باإلله املجهول كام يبني املوقف التايل« :فوقف بولس يف وسط أريوس
باغوس وقال «يا أهيا الرجال األثينيون! أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثريا .ألنني بينام كنت أجتاز وأنظر إىل
معبوداتكم ،وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه« :إلله جمهول» .فالذي تتقونه وأنتم جتهلونه ،هذا أنا أنادي لكم به».
(أعامل الرسل ( .)23-22/17املرتجم).
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النموذج األول الكبري للخروج يف العهد القديم والذي طرحه مرقيون جانبا ،وإنام
تضيف إىل ذلك اخلروج خروجا من اللحم ومن كل ما هو دنيوي وصوال إىل
يشء ليس أفضل حاال عىل اإلطالق .إهنا ليست غري حتية وداع هوائية للعامل وهي
أسطورية حمضة وليس هلا يف خضم تزهد مرقيون أرض تفيض من باب املقارنة فقط
باللبن والعسل؛ ولن تظهر وفقا هلذا النفي للتجسد الذي يؤمن به أتباع مرقيون
قيامة املسيح أبدا .نعم ،فاملسيح احلقيقي عندهم مل يولد مطلقا باجلسد؛ فبمثل هذا
التجسد ما كان لرسالة تبرش باجلديد متاما وبالرب الغريب كلية أن تشتمل عىل
طهارة الدافع عند مرقيون .وعىل كل حال فهنا أيضا وبمثل هذا التزهد املجرد
واملسطح غالبا وبمثل هذا النكوص عن حتديد الغربة كلية يف رب مرقيون – هبذا ال
يتجىل الرجوع عن مفهوم الرب اإلنسان يف هذا العامل؛ بل عىل العكس :يرجح أن
يتحقق هبذا األمر التوجه الكامل نحوه ،أي التوجه نحو علوه املوسوم بأنه خاص
بل خاص جدا وارتفاعه إىل غربة وطن ال تتحدد هويته إال به .ومل يكن ملجرد فتاة
جاءت من الغربة أن تشد رباطا حول باقة الزهر هذه أفضل مما كان قبل ،وما كان
ينبغي لقادم غريب أن حيكي فقط عن زهرة زرقاء يف الغربة حكاية رومانسية ،وهبذا
فقط يثري الغريب القلق ويشري مرتعشا إىل مقبض جديد ،بل وأكثر من ذلك :إنه
برغم أنه مل يسمع عنه من قبل مطلقا وما مل ير من قبل مطلقا يصبح مع ذلك موثوقا
به إىل أعمق درجة ،ويصري ألنه مل يكن من قبل هنا  -وطنا .ومن هنا كان البد أن يأيت
املسيح عند مرقيون مصحوبا بموسيقى شعورية شديدة االرتباط باالختطاف برغم
الزهادة العملية السوداء التي كان يامرسها مرقيون ،وكام كان تورتيليان يقول :كان
عىل املسيح أن يسطو عىل املخلوقات الراغبة يف االحرتاق والتابعة لرب طيب وكان
عليه أن خيرجها من البيت اخلطأ لآلب .ولكن إىل أين ينقل املسيح العروس ،كان
ينبغي كام هو احلال يف كل تصوف ،حتى يف ذلك التصوف اخلايل من زهد معني ،أال
يكون األمر أقل من االنتقال إىل النور واحلياة املعروفني هنا .وهنا استند مرقيون إىل
أفكار بولس  -بقدرة عملية أقل بطبيعة احلال عىل نرش معنى السعادة  -فراح يقول
كام قال بولس« :بل كام هو مكتوب« :ما مل تر عني ،ومل تسمع أذن ،ومل خيطر عىل بال
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إنسان :ما أعده اهلل للذين حيبونه» (كورنثوس األوىل  .)9/2وهذا الغريب الذي مل
يسمع به من قبل ومل يدركه أحد قبل ظهور املسيح مطلقا هو ما يعطي مرقيون مضاد
«الرشيعة» ومضاد «العامل» ومضاد «خالق الكون وحاكمه» وهو املغزى املقصود
«باحلرية» و”الرمحة» و”العودة إىل الوطن» .وكان ينبغي أن يصبح أقوى يشء ينتج
عن ذلك هو خلق العامل عىل يد الصانع «اإلله» ،عرب اخلروج وبقوة البشارة التي
حصلت يف النهاية - ،وهذا تناقض كيل عن خالق هنائي.
إن أشد ما يفاجئ املرء هنا هو املفاجأة ذاهتا التي ظهرت برسعة كالربق ،أو
كقفزة كاملة يف الواقع ،قفزة بالنظر إىل كل ما وقع حتى اآلن ،مما ال يستحق إال أن
يبيد .إن ما كان دائام مدعاة لالضطراب ال يمكن أن يكون إال سببا فيه وممارسا له؛
وهذا املبدأ يرسي لدى مرقيون منذ بدء التاريخ حتى يسوع .وهكذا فليس له عليه
أي وساطة؛ فقد كان ميالد يسوع وفقا ملرقيون يف العام صفر أمرا له أمهية يف بداية
هذا التوقيت الزمني اجلديد ،الذي ال ينتمي للزمن التارخيي إال ظاهرا .إن العام
صفر حسب التفسري املرقيوين خمتلف متاما عن تلك البدايات العددية التي وضعت
داخل التاريخ بصورة جمردة ،كام هو احلال يف التوقيت الروماين الذي بدأ مع بداية
نشأة املدن .ولعل من قبيل ذكر النقيض فقط أن نذكر بالبداية التي أريد هلا «كذلك»
أن تكون جديدة متاما واملتمثلة يف العام صفر يف التقويم اليعقويب وانتزاعه من
«العهد القديم» للتاريخ بصفته خديعة من األمراء والقساوسة .بيد أن مرقيون أيضا
رفض  -وهذا الرفض جاء يف سياق شكل خمتلف متاما هو الشكل الديني بام فيه من
أولويات  -أية وساطة تارخيية مع اجلديد الذي دعا إليه؛ فهو مل يرفض فقط الوساطة
التارخيية عرب األفعال واألعامل ،وإنام أيضا عرب الظنون واإلرهاصات التي وقعت.
كام جاء رفضه كذلك عرب تراث األنبياء ،بل إن ما مل يكن ممكنا التنبؤ به يف الرسالة
املسيحية ما كان ينبغي له أن يتاح حتى عرب حية اجلنة باملفهوم األوفيتي؛ فال يمكن
ليشء من أحداث التاريخ أن يكون له اعتبار هنا أمام هذا اخلالص الذي بدا مباغتا
أو مقابل بياناته التارخيية املقدمة عىل سبيل اهلبة .وهكذا ظهر عرب مرقيون ذلك
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الوعي املفاجئ يف العامل ،الذي يتيح تعارضا مع مجيع صور التلقي :فالتاريخ ليس به
خالص كام أن اخلالص ليس له تاريخ .ورغم ما تبدو به هذه اجلملة غري حقيقية يف
تعميمها املطلق ،فإن التحذير الذي تنطوي عليه له أمهيته ،إنه حتذير يتضمن ترياقا
ضد كامل السلسلة املمتدة من الوساطات املطلقة عرب التاريخ ،كام يتضح يف املقام
األول من خالل مقاومته للتثبيت باملسامري يف اجلسد احلي عىل صليب التاريخ
أيضا .لقد طرحت احلرية البديلة عن اجلرب الكيل القادم من اخللف نفسها بصورة
مبالغ فيها يف مواجهة القضاء والقدر املبالغ فيه كذلك؛ غري أن اجلديد ال ينبغي أن
يصادر خالل وساطته تلك القفزة املفاجئة التي تنتمي إليه كام تنتمي صيغة األمر
للمعجزة – والروعة .وقد انفتحت اآلن بصحبة ذلك متاما اهلوة العميقة األخرى
للمفاجئ املوضوعي عند مرقيون (وهي هوة ربام كانت القفزة التارخيية املجردة
ستصبح بدوهنا شكال بال جوهر) .إهنا أيضا هوة الغربة ،وحتديدا بصفتها أمرا غري
موثوق فيه بالكلية يتضمن يف الوقت ذاته أقرب موثوق بصفته وطنا .إن الرب
الغريب الذي مل تلوث براءته هبذا العامل الدنيوي وإنام كان رحيام به ،مل يمس األرض
إال عرب املسيح وكان مغلفا باملسيح أيضا .ثم إنه كان مغلفا بإنجيله كذلك ،ثم إن
هذا اخلفاء املتسامي هو يف بعده اليشء الوحيد الذي يرشق يف الوجدان؛ ألن كل ما
يمكن قوله يتوقف هنا ببساطة .وهكذا يبدأ مرقيون فرضيته املضادة« :آه يا معجزة
فوق معجزة ويا للنشوة واالنبهار ،حتى إن أحدا ال يمكنه مطلقا (خارج نطاق
سعادته) أن يقول عن اإلنجيل شيئا وال أن يفكر فيه وال أن يقارنه بيشء( ».انظر
هارناك املصدر السابق اجلزء األول ص 118 .والصفحات التالية) .ويرى مرقيون
أن الناس مل يكونوا حتى زمن املسيح بعيدين عن إدراك يشء عن هذا الرب الغريب
املفارق مطلقا فحسب ،بل إن الرب اخلالق الذي كانوا يقدسونه مل يكن يعرف شيئا
عن هذا الرب املتسامي أبدا؛ وهذه اجلملة التي تتجاوز كل ثنائية أصابت العالقة
بني اآلب واملسيح التي روج هلا الرسل بطعنة يف القلب .وكذلك منح األزرق البعيد
املتساوق مع الشبق املسيحي تلك الغربة يف الوقت ذاته ثقة عميقة« :الوطن هو
يشء ،مل يكن فيه أحد من قبل ».إن الربط املسيحي بني عنرص اهلروب من الضيق
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اخلانق والوضع الذي مل يولد فيه برش وبني عنرص اختطاف املسافر الغريب القادم
من غربة كلية مل تعرف من قبل ثم االنتقال إىل «الوجه املكشوف» لذاتنا داخل تلك
الغربة القريبة اختياريا منا - ،هذا الربط مل يرد مثله يف طرائق األديان التي عرفت
حتى اآلن .والشك يف أن القول بام مل يعرف حتى اآلن ،والزعم باإلتيان باجلديد
مطلقا ،والغريب مطلقا ال يعدو أن يكون من وجهة النظر التارخيية السياسية هراء.
غري أن هلذا جرسا يوحي باخلالص الكيل لإلنسان يف هناية الزمان كام يف املعنى
املسيحي األول ،وبصفة خاصة ألن مرقيون مس فينا موضعا للحنني والتوقع
صار من السهل معه التصديق بام ال يأيت أكثر من التصديق بام يأيت .وهذا األمر ال
يتضح من خالله هنا بيان تارخيي وإنام بيان نفيس أخروي .ويبقى أمر آخر هنا :فثمة
متاس (يف الرسالة املسيحية) بالثقة الكاملة والسعادة الكاملة يف الوقت ذاته .فهذا
«املختلف متاما» الذي كان الناس حيلمون به مل يمثل نظرة إىل الغول املخيف الذي
يصيب بالتجمد؛ فالسعادة احلقة جيب أن تنقل صاحبها إىل وطنه .وهذا األمر ال
جيعل حتى العنرص القوي للتسامي يف هذه السعادة يتحول من االضطراب الكامن
يف كل تسام إىل تسام أصال ،بل وحتى فيام هو أقرب إىل اإلرشاق فينا .إن املسيح
ابن اإلنسان مل يكن له إله مطلقا ،وبالتايل فلم يكن هناك إله فوقه بالتأكيد ،يمتلئ
خاصة بالرمحة ،غري أن مرقيون بخياله املسيحي تلقى عامله العلوي كضوء إشاري
من األعىل.
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الباب السادس
إما الكلمة وإما الكون؟
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 -36نداء من أمام الباب

ثمة كيان داخيل ينتظر فقط ويتكاثر .وألنه يريد من ثم أن ينطلق خارجا
كالكتكوت فإنه غالبا ما يبدو مثل الديك .غري أن التأمل األصيل أي البحث حتديدا
يف هذا األمر ،هو بمثابة نداء من أمام ذلك الباب الذي يفصل اإلنسان عن احلرية،
بينام هو وارد من حيز احلرية .فاخلارج متضمن فيه ،وهو هنا – فيام خيتص بالنداء
من أمام الباب – يمثل دعوة جذابة ولكنه يمثل أيضا انتظارا لفتح الباب .إنه هبذه
الطريقة أيضا دال عىل حالة ،مثل داخلنا اخلاص ،وهو عىل األقل جمرد حالة يف
الغالب ،وليس شيئا كليا ،وكأنه ال يتعلق بنا مطلقا .أما اخلارج فيتعلق بنا بصورة
غري عادية ،ففي هذا املجال خاصة تعترب العناية ذاهتا أمرا يستحق العناء .من هنا
إذن جاءت األسباب الداعية لئال يكون مثل هذا الداخل ،خاصة إذا كان برشيا،
غري مستكف بذاته ،بل ألن يكون حمتاجا للتوجه نحو هذا اخلارج ومصغيا إليه
وبانيا نفسه يف النهاية داخله .إن مل يتحقق ذلك كان االجتاه نحو الداخل جمرد جلسة
أمام الفرن ويصبح هذا التوجه كذلك كامنا يف الداخل بدال من أن يصبح انفتاحا
للخارج .وهو يرافق يف ذلك الروح املعزولة أو حتى الروح اجلميلة التي ترشب
عىل حساب اآلخرين وحتول ذاهتا إىل يشء جامد كام تستحق أن تكون .ورسعان ما
يميس الضوء الداخيل شعلة ضعيفة وربام يعني ذلك يف املفهوم املسيحي أن هناك
الكثري مما مل جتر حوله املحاولة .وال يضاف إىل ذلك فقط العناية بالذات بام فيها من
اتساع جمال الفتنة ،سواء كانت قائمة بالفعل أو قامت للتو .وإال كان االجتاه نحو
الداخل عىل األقل اجتاها نحو يشء ،وهو ما يمثل مهمته الفعلية.
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هذا األمر اخلاص بنا يعرب أيضا عن ذاته عندما تعن احلاجة إىل اخلارج هنا أو
هناك .أي عندما يريد املرء يف ذاته أن يفلت من مسار األشياء ،أو بصفة أوىل عندما
يستطيع أن يفلت .وهذا املسار تواصل من تلقاء ذاته بال ريب ،بعد أن قبل شيئا من
سحر الذات يف هنم وجترعه متاما .ولعلنا نذكر هنا حكاية أورفيوس يف األسطورة
اإلغريقية ،ونذكر خاصة به كمغن للحق جيرب الناس عىل سامعه ويلفت الناس
ملعرفته .ولكن هذا كان يتم يف األساطري من خالل تغري اخلارج بصورة فردية؛
فثمة صوت مستقل ،بل معارض للوضع القائم كان ينطلق بني فينة وأخرى .وقد
نجح أورفيوس املرتنم وفقا لألسطورة يف أن جيذب إىل طربه الوحوش الضارية
بل وحتى األشجار واألهنار التي جاءت مجيعا لتنعم بشدوه الذي يصدح به .لقد
متكن أورفيوس بقوة الطرب الذي كان ما يزال حتى ذلك الوقت طربا هادئا ملطفا
للمشاعر برغم قدرته عىل التذويب من الولوج إىل العامل السفيل الكامن مؤثرا يف آهلة
االنتقام ذاهتا معطال دراجة إكسيون النارية كام ساعد أيريديكه زوجته حتى أوشكت
عىل اخلروج إىل النور مرة أخرى .لقد كان سحرا أبيض يف مواجهة السحر األسود
املعادي للبرش الذي ظهر عىل يد اجلنيات ،وقد متكن غناء أورفيوس من إسكاهتن بعد
أن واجههن معارضا ،دافعا إياهن إىل االرمتاء يف مياه البحر .لقد انتهى أثر إغوائهن
املسكر الذي مل يكن خيفي إال املخالب والتمزيق والدم بعد أن حقق غناء أورفيوس
عليهن فوزا كانتصارات أبولو ،وكانت هناية استدعينها هن ألنفسهن عىل غري رغبة
منهن .وصحيح أن أورفيوس مل يتمكن من دحر رسب من النساء الثمالت الاليت
قابلنه خالل شكواه من فقد يوريديكا زوجته ،كام متكن من دحر اجلنيات من قبل.
بل إن هؤالء الثمالت مزقنه كام مزق ديونيس من قبل ،فصار اآلن مماثال له بال غناء
برشي مقتحم وإنام كإله احتفايل ماجن حمب للحياة ،فلم يعد مع هذا التداخل ملطفا
للمشاعر مهدهدا للخواطر ،وإنام بصفته اآلن منتميا إىل مسار الطبيعة الثملة ،حتى
وإن كان أورفيوس كام تقول بقية األسطورة توحد بعد ذلك مرة أخرى مع يوريديكا
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يف عامل املوتى السفيل ،وسكونه املفعم بالدموع ،ذلك املكان البعيد عن تصورات
ديونيس .وهنا كانت شكوى أورفيوس لفقد يوريديكا وهي شكوى تنم عن الوفاء
 هي ما أثار مرارة النساء الثمالت وجعلتهن يمزقن هذا املغني الذي مل يكن يدعولتعاليم احتفالية ماجنة .ويبدو هذا يف الوقت نفسه كأنه هنج جديد للجنيات وكأنه
جو إلله متجسد يغني كأنه ما يزال يف بطن العامل القديم.
كانت اإلرادة يف شق هذا العامل والنفاذ منه صارت أقوى .وكانت املدرسة
األورفية ،إن صح أن نقول ذلك ،بدأت تبجل معلمها األسطوري ألنه كان قادرا
عىل العودة من العامل السفيل ثانية .كان أهم يشء يف كل هذه الطقوس يتمثل يف
استخراج أرسارهم عن اخلوف من حياة غري يقينية وموت يقيني بالرضورة .فمثل
هذا اهلروب املنجي أو النجاة اهلاربة كان أمرا غريبا وسط حياة اإلغريق التي بدت
حمبة ملتع اجلسد وللدنيا فيام عدا ذلك .لقد كان تزهد أورفيوس وتعففه عن متع
اجلسد وعن الدنيا مضاعف الغرابة خاصة يف مقابل غناء ديونيس املسكر  ،كان
أشد غرابة وسط عامل اليونان العاكف عىل الدنيا .إال أن اجلسد هنا صار مساويا
للقرب وصار إله الثاملة الذي يفكك األعضاء يف وضع يمكنه من حتطيم رباط اجلسد
بالقرب .صار من املتعني إيقاف عجلة إكسيون حقا ،بصفتها عجلة ميالدنا التي تدور
داخل أجسام جديدة بصفة دائمة ،وذلك من دون أن خيرج هذا عن نطاق ما هو
كوين برغم كل هذا اخلروج عن نمط اجلنيات واخلروج عن ما هو دنيوي يف هذا
العامل .أما العامل ذاته الذي انسلخ املرء منه عىل طريقة أورفيوس ،فصار ينفتح ثانية
عىل األقل يف جانبه العلوي أي جانب الضوء حتديدا ،أما الشمس بصفة خاصة فقد
ظلت ،وإن قيل هذا باملعنى املجازي ثانية ،شأنا «وثنيا» .بيد أن معادلة أورفيوس
عن اجلسد-القرب أزعجت الشعور اإلغريقي بالعامل والدنيا إزعاجا كبريا بصفتها
غريبة عنه ،أكثر مما كان يقوله أفالطون الذي مل يكن حيسن احلديث عن مقدسات
أورفيوس هلذا السبب وليس بسبب أبوللو ،يف الوقت الذي تبتعد فيه رؤية أفالطون
بفكرة املثل عن هذا العامل بنفس الدرجة حيث ترتفع عاليا عنه ،وتتضاعف،
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وتتحول ثانية إىل مفهوم «ساموي» .هذا يف الوقت الذي خرب فيه أتباع أورفيوس
قبل أفالطون بزمن طويل فكر اليونان املتأخر السابق عىل الغنوصية ،وهو فكر يعترب
العامل سجنا .لقد رأوه سجنا مهجورا كعجلة إكسيون التي ينادهيا املنادي توقفي
واسكني  -وقالوا مثل ذلك ملسار الكون ،وبصورة جتعل الكلمة التي تنطلق ال
يرتدد صداها ذاهتا يف فراغ غري كوين حمض .بل إن هذا يعترب بقية من بقايا الفهم
الكوين لدى اإلغريق ،وهو كام سنرى فيام بعد مرياث من العهود األكثر قدما ،أي
مرياث الوثنية الرشقية املتمثل يف أساطري النجوم ،حيث كانت النفس البرشية قد
اختفت من أزمنة بعيدة وراحت تستدفئ يف إسار الطبيعة اخلارجية ومل ترد ،بل ومل
تستطع أن تتحرك خارج هذا النطاق.

 38اخلروج والكون املصون لدى الرواقيني ويف الفهم الغنويص

لطاملا انسحب الداخل املجرد من احليز اخلارجي املعادي لينطوي داخل نفسه،
وطاملا بقي يف خاصيته ونأى بنفسه عن النزاعات ،وتراجع ومل يكن معارضا إال
ملاما .ومن كان هبذه احلكمة ال يتعرض للمطاردة إال قليال ،فلم تكن النصيحة التي
تشري إىل العيش يف اخلفاء خاصة باإلبيقوريني وحدهم ،لكنها كانت أيضا نصيحة
الرواقيني كذلك .وقد ترافق مع ذلك نصيحة ليست يف أساسها سلبية تقول بأنه ال
ينبغي للمرء أن يسكن أو أن يدع أحدا يسكنه بالقرب من مالبسات ال يكون له
عليها سلطان .لقد كان ذلك يتم غالبا متحدا مع احليلة الساعية نحو حتقيق ما ينشده
املرء من راحة البال ،والتي مل تكن تتحقق من خالل االنعزال يف اجلبال ،وإنام من
خالل الرواقية املحضة الداعية للمكوث داخل العش وعدم النظر إىل بعيد والقناعة
بالعيش يف تسليم ،أي باحلياة وفقا حلكمة غري حقيقية .وربام يقود هذا إىل اخلروج
الكامل ظاهرا والذي يمتلئ بامليل إىل الدنيا متاما ،ألنه كام يف رواقية أهل القصور
يعلن بوضوح :أن هناك أشياء يف هذا العامل يعرتف اإلنسان هبا حني يقاومها أكثر
من اعرتافه هبا حني يامرسها مع اآلخرين .وهذا األمر خيتلف – عىل األقل يف جانب
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احتفاظه باملشكلة – عن منطق احلكيم الرواقي األصيل املقصود هنا .فهذا احلكيم
كان يمكنه اإلعراض مبتعدا عن العامل الذي قد جاء منه بدرجة تشبه التي كان يريد
أن يعود هبا متوافقا معه تارة أخرى ،حني يقدم عىل إعراضه القوي عنه .وهو يريد أن
يكون متوافقا مع العامل «غري الفاسد» ،اي العامل بصفته «الطبيعة» ،أو «مدينة زيوس»
الذي كان يعتقد أهنا رمز لوحدة الوجود .وهنا ال حيدد احلكيم الرواقي الطريق
القويم الذي حيرر من القلق الداخيل واخلارجي فحسب – وإنام يف هناية املطاف
يكتشف أيضا عن العقل خارج األفراد الكائنني داخل العامل ذاته ،واملتحالفني مع
هذا العقل .هذا االكتشاف يمتد حتى تكوين دولة دنيوية حيكمها اإلنسان ،دولة
حرة يف وضع أساسها بال إزعاج ،تتبع تقليد الطبيعة احلقيقية عىل وجه التامم .إن
هذا املسار القويم ينبغي أن حيدث يف هناية املطاف داخل هذا املذهب الرواقي املقتنع
بالعامل ،ليس عرب الفصل وإنام عرب الرتقي والتجويد يف «تقليد الطبيعة» من جانب
املخلوق .وهذا يعني أن جتاوز العامل املزعج داخل اإلنسان احلر وداخل صموده ال
يرغب أن خيرج  -خاصة من خالل هذا األمر  -من عامل الطبيعة ،وإنام يريد تقديم
مهمة باطنية متاما للوجود الكوين احلقيقي ،تتمثل فيام يسمى الوجود داخل العامل،
أو الكامل الطبيعي .وبمثل هذا التناغم املزعوم بني احلرية بمفهومها عند الرواقيني
وبني الرضورة كام يفهموهنا ال يبدو القدر واملصري داخل حرية الرواقيني حسب
عمقها أو زعمها املعلن  -إزعاجا هلا ،وإنام يبدو عىل العكس كأنه إرشاد هلا ،وكام
تقول احلكمة الالتينية «القدر يقود صاحب اإلرادة ،وجيرف الناكص عنها معه».
وما كان ألناشيد أورفيوس أن تؤدي إىل اخلروج من هذا التناغم الكوين املزعوم
إال قليال ،فهذا املنطق احلكيم املكتفي ذاتيا داخل احلكيم الرواقي أراد أن يكون
مرتبطا ومتحدا بقوة مع مسار الكون وثباته .هبذه الصورة بدت النفس البرشية يف
هناية املطاف متقاربة بشدة مع نفس هوائية تتحكم يف كل يشء ،أو مع روح تكمن
داخل العامل الباطني املاثل ،الذي خيلو من اآلخرة .فهذا «املسيطر» داخل اإلنسان
املحرر حتديدا والذي تركه يسري منتصب القامة عرب العامل كان ال بد أن يصبح جزءا
من مبدأ التوالد يف الكون وأن يصري عقله املنتج – ويبقى.
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راح اخلروج يزداد قوة عن ذي قبل ،كلام اكتنف البيئة املحيطة مزيد من السوء،
وكلام شعر الناس بضغط قدرهم وعدائه هلم ،وكلام عادوا للتمرد عليه وانفصلوا
عنه .وهبذا صار اإلنسان يشعر كأنه سجني والروح كأهنا فتاة يف بيت مدهش من
اللحم واملادة ،ال تنتظر فيه إال االختطاف لتخرج إىل الطريق الذي يكشفه الرس.
ومل يكن آخر مظاهر ذلك األمر التدريب عىل املوت الذي كان يعد أيضا عند
الغنوصيني نوعا من الرقي ،حتى وإن كان رقيا هتديديا كام هو احلال مع امليالد
يف هذا العامل السفيل .إن العامل الذي قامت الروح الصاعدة والعائدة بقياسه صار
عاملا خمتلفا متاما عندهم كام هو خمتلف يف علوه الكوكبي الكوين الفعيل الكامل
عن ما أطلق عليه الرواقيون «مدينة زيوس» .ويف املقابل فإن هذا العامل صار هنا
حمكوما بأرواح الكواكب بوصفها حكاما رشيرين ،بوصفها «آهلة مسيطرة» فعليا،
وهو قدر الريب أنه مل يعد ودودا كام هو الشأن عند الرواقيني .عىل هذه الشاكلة
صار من الرضوري إجياد كلمة مرور للنفس املفارقة ،خاصة حني تقوم «بمعراجها
الساموي» حتى يتسنى هلا أن متر بسالمة أمام حكام العامل الكواكبيني الرشيرين،
أولئك الذين يرتبون الرض يف الكون ،وكذلك حني متر أمام مصادر «القدر املحتوم»
ذاته .أي بصفتها صارت أسطورة كوكبية أكثر ظلمة وأكثر معاداة لإلنسان ،وجمافاة
للطبيعة الرواقية اخلرية ،بل «وللتامثل مع الطبيعة» كام يقول الرواقيون« .نعم مل تعد
الكواكب وحدها ،بل صارت دوائر احليوان اإلثنا عرش حتسب ضمن مسارات
النجوم الثابتة ،صور النجوم اإلثنا عرش لدائرة احليوان ضمن غيالن النهاية؛ لقد
صارت سامء النجوم كلية مثل عضة الشيطان وصار الكون كله مثل طاغوت
مستبد .فالشمس والقمر والنجوم صارت كلية مسارا لألقدار املحتومة كام صار
مدبر الكون هو الشيطان» (انظر مبدأ األمل ص .)1315 .ومن هنا جاء نداء
ِصيِ
التوقف عن مسايرة الرضورة حتى نصل إىل الغنويص بولس و”رضبه عىل ع ّ
عامل املوت هذا» .حتى يف عالقته اللفظية بأرض العداء التنجيمية الغنوصية« :فإن
مصارعتنا ليست مع دم وحلم ،بل مع الرؤساء ،مع السالطني ،مع والة هذا العامل
عىل ظلمة هذا الدهر ،مع أجناد الرش الروحية (أي القوى الكونية) يف السامويات».
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(رسالة بولس الرسول إىل أهل أفسس  .)12/6ويصل األمر إىل أغسطني ،الذي
يعد يسوعا للمسيحية الغنوصية ،والذي أدار رؤوس رجال اإلدارة األرشار ،حتى
ال يرون شخصية اإلنسان كام قال يف اعرتافاته« :إن السبب يف متيز املسيحية عن
الفلسفة الوثنية هو أهنا تطرد األرواح الرشيرة حتت الساموات وحترر النفوس منها».
(االعرتافات القسم العارش) .إنه انفصال عن العامل إذن ،جاء من جانب الغنوصية،
وحيثام نظر املرء وجد أن حيز الطبيعة بدا بذلك متفككا متاما عرب هذا العلو الظاهري
والباطني :غري أنه  -يف هناية املطاف  -وأكرر غري أنه مل يكن يف مقدور الغنوصية أن
تغادر أيضا الصورة الثابتة القديمة عن األرض والساموات ،وبصفة خاصة بوصفها
صورة تم جتاوزها مطلقا؛ ألن صعود الروح خاصة وهو الشعار الغنويص الكبري
ظل هنا من وجهة نظر التطور حمظورا وكذلك بالرضورة من وجهة نظر فلسفة
الفيض اإلهلي ،عىل األقل إذا وضعت ضمن معايري األساطري الطبيعية .وقد امتد
أثر هذا من فالنتينو الغنويص إىل يعقوب بومه وفرانس بادر؛ بل كان له أثر يف دعوى
«الطبيعة املقدسة”((( أكرب مما أثر يف دعوى الرواقيني بأشد جوانبها ورعا وما نادوا
به عن طبيعة-زيوس ،أو الطبيعة التي خلقها زيوس كام قالوا .ومل يكن التصور عن
الشمس والقمر خالل استخراج نور الروح من هذا العامل فيام تصوره تلك العقيدة
جمرد أمر صادر عن قوى الرش ،بل كان أيضا بمثابة آلة حفر تظهر اخلري الباطن إىل
األعىل .ولقد كانت نظرية الفيض الغنوصية موجهة هنا خاصة إىل الطبيعة أي إىل
كال اجلنسني الذكر واألنثى ،وهي صادرة من النور األول متجهة إىل هذا العامل كام
وصفوا .ومن ثم فهي يف هذه احلالة أيضا بيان لطريق الصعود عند العودة ثانية إىل
النور األول؛ فالشمس والقمر ،واألنثى والذكر ومجيع تلك الثنائيات ،التي ترد يف
مراحل «االقرتان» النجمي التي ينصب فيها النور عرب العامل .وكان فالنتينو خاصة
هو الذي أسهب يف وصف التتابع الطيفي والنوعي للنور األول خالل هذا اهلبوط
((( العمل الرئييس للطبيب وعامل الطبيعة السويرسي يوهان ياكوب شوخيترس ( )1733 - 1672اشتهر بأبحاثه عن
احلفريات وله نظرية عن رجوع احلفريات إىل طوفان نوح (نظرية الطوفان) .وظهر هذا العمل (الطبيعة املقدسة) يف
سويرسا عام  ،1701وكان شوخيترس عىل قناعة بفكرة رينيه ديكارت عن أثر القدرة اإلهلية إىل جانب القانون الطبيعي
يف العمل اإلهلي( .املرتجم)
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إىل الكون (يف إطار الفيض) وكذا وصفه ملراحل االزدهار (يف إطار التطور) ،أي
أنه وصف القوى الساموية التي هتبط إىل الكون ،والسلم السامئي بام يف كل ذلك
من صدى لرتاث اليهود وتراث بابل القديم ،بدءا من حلم يعقوب (سفر التكوين
 )12/28وحتى نظرية أفلوطني عن انبثاث األفكار من اإلله الواحد إىل هذا العامل.
وكانت فكرة الثنائيات املتزاوجة هي ما يميز الفكر الغنويص يف هذا السياق أو ما
يسمى «االقرتان» ،ذلك العرس الثنائي اجلنس يف كل جمموعة من سلسلة األفكار
تلك :فلم يتحدد قصدا عىل اإلطالق سلم منطقي ال يف االرتقاء وال يف اهلبوط ،ال
باجلسد وال بالطبيعة ومل تتحدد معايري حسية عاطفية مطلقا .هبذه الطريقة أطلق
عىل الزوج األول من هذه الثنائيات عند فالنتينو السكون-اهلوة وأطلق عىل الثاين
الروح-احلقيقة وعىل الثالث اللوجوس (الكلمة)-احلياة ،وهكذا حتى نصل إىل
املجموعة الثامنة واألخرية من هذه الثنائيات التي يظهر فيها الضوء مبارشة يف
الظلمة ثم حيل يف أولئك الذين مل يدركوه .ويبقى األمل يف األثري والنور اللذين
يرتفعان ويتآخيان حتى حييطا بالعامل التحتي .وهبذا يتكوم سحر الشمس والقمر
وتتكوم صور السحر كلية فوق القدر الشيطاين املحتوم فال خترج من إسار أساطري
الكواكب برغم وتر النربة املتسامية ،بل ربام بسببه .وتستقبل هنا أساطري الكواكب
أكثر مما هو عند الرواقيني برغم أهنا نقلت أيضا إىل العامل العلوي فمرسح عرضها
ظل كام كان يف القديم ومل حيد القمر وال الشمس عن مكاهنام .وبالتايل مل خيرج ربيع
جديد متاما من النور الكوكبي املشع وال من النور الباطني كذلك.

 -39أسطورة الكواكب واألثر البابيل املرصي يف احلياة األرضية
والسامء املرصعة بالنجوم يف الكتاب املقدس
كثريا ما قادت مجيع الطرق إىل اخلارج بام فيها الذين يسريون عليها .ومل يكن
ما يرض البرش وال ما ينفعهم يف معظمه أمرا برشيا .فقد كان ما خيصهم يف ذلك
كتقلباهتم املختلفة مثال بشأن الطبيعة اخلارجية ومسارها أمرا ضئيل القدر .وبدال
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من ذلك ساد اخلوف من الربق والرعد واحلرية يف مواجهة الشائهني عمليا ،وعدم
القدرة عىل التدخل يف عائد األعوام السامن أو األعوام العجاف ،فقد كان اإلنسان
كالذي يتقلب يف مقالة .كذلك مل يكن لوجوده اهلائل أثر مقبض فحسب ،وإنام كان
له أثر شبحي يف املقام األول؛ وهكذا ترسب أكثر وأكثر إىل داخل عامل ال يتقدم إليه
العقل اخلاص الذي يعارض هذا األمر .وال يتعارض مع هذا العقل عىل اإلطالق
اجلوهر الساحر السحيق يف القدم والذي يدركه الناس بصورة استثنائية متاما كام مل
تتعارض معه صورة العامل األرواحية((( التي شملت كل يشء يف البداية .كذلك ال
تأيت القبضة السحرية بالذات من دون األرواح املفزعة التي ينبغي أن تساعد من
يستدعيها ،وجيعل من نفسه شبيها هلا ،ولكن عن طريق قناع حيمل وجه حيوان أو
غول أو شمس أوقمر بدال من الرأس ذاته .وإذا كانت هذه الطقوس العبادية حتتاج
يف كل مكان إىل مساعد برشي من السحرة الشامانيني((( فإن األديان الكربى التي
تنبثق من األساطري الطبيعية خترج لنا أمام قمرها أو شمسها جمتمعات أمومية أو
أبوية النزعة وال تظهر مؤسسني فعليني بأسامء فعلية هلا شخصية حمددة .ومل تبني لنا
هذه الديانات الطبيعية يف الدولة الرسمية بمرص وبابل مثل هؤالء املؤسسني هلا حتى
ولو يف جزء قليل من شخصياهتم وال برزت بروز موسى وحممد ويسوع ،ويسوع
بصفة خاصة .وبدال من ذلك فإن طرح سؤال عن من أسس دينا من الديانات
األوروبية «الوثنية» يمثل بحق مدعاة للحرية ،بل إنه يبقى بال معنى تقريبا .فهذا
يؤدي إىل أنه حتى لدى املؤسسني املفرتضني للدين الطبيعي األسطوري يبدو

((( مذهب األرواحية هو مذهب يقول بحيوية املادة ويعترب أن كل ما يف الكون له روح بام يف ذلك الرياح واملطر
وغري ذلك بل ويعتقد أن للكون نفسه روحأ( .بروكهاوس  -املرتجم).
((( الشامانية  :لون من السحر يمثل عقيدة بدائية يف شامل آسيا وأوروبا يستخدم لعالج املرىض وكشف املخبآت
والسيطرة عىل اآلحداث ويتميز بالتصور عن عامل حمجوب هو عامل اآلهلة والشياطني وأرواح األقدمني ،وبأن هذا
العامل ال يتجاوب إال مع الشامان وهو الكاهن الذي يستخدم السحر للعالح وغريه ،وله صدى كذلك عند اهلنود
احلمريف أمريكا( .املرتجم).
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اجلانب البرشي كالذي يتقلب يف مقالة حيث يشبه يف النهاية اإلله «إردا»((( اهلامس
داخل جتويف األرض أوعمالق الشمس جلجامش أو كاتب احلكمة توت((( الذي
ال يعدو يف هناية املطاف أن يكون إله القمر .وكان التفريق بني احلق األمومي واحلق
األبوي أو بني سيادة اآلرض والقمر هنا أو سيادة الشمس هناك داخل األسطورة
الطبيعية أهم من التفريق بني هؤالء املؤسسني الذين بدوا يف كل األحوال شيئا
يمكن االستغناء عنه .فقد أعلت الطريقة األمومية األنثوية للمعبود الطبيعي ،الذي
اكتشفه باخأوفن((( ،يف صورة رمزية مقام الضيق عىل مقام االتساع ،ومقام الكهف
عىل مقام الربوة والليل عىل النهار وجاي-لونا (ألوهية األرض-والقمر) عىل
سول (ألوهية الشمس) .وما يزال لذلك أثر يف مجيع العبادات «األرضية» من بعد،
حتى يف «التعظيم» األنثوي ألنتيجونه ابنة أوديب ،بل إن أثره امتد بصفة أخص إىل
الديانات األمومية لربة اخلصب يف آسيا الصغرى (كيبيله) أو نظريهتا يف فلسطني
وسورية (أستارتا) أو إيزيس يف مرص أو ديميرت (ربة الزراعة عند اليونان) وصوال
إىل هالل القمر الذي تقف عليه ماريا أم املسيح .أما الطريقة الذكورية األبوية فقد
أعلت عىل عكس ذلك مقام رموز الشمس فقط ،بوصفها رموز العظمة الكونية
املسيطرة عىل اإلطالق .وعىل هذا أنشأت هذه الطريقة معامرها تقليدا للشمس
من خالل االتساع والرسوخ بام تضمنت من سالمل تصعد للسامء أو مبان تتأثر
بسطوع الضوء وخفوته وبأبراج الكواكب واألهرام املدرجة بدال من الكهوف،
ثم باألهرام ذات املنظومة اهلندسية الصارمة وحتى طرق املعابد كام نرى ذلك يف
((( إردا اسم أملاين لإلهلة الشاملية يورد إهلة األرض وأم اإلله تور الذي عرف يف شامل أوروبا وال توجد شواهد
تارخيية تدل عىل هذا االسم ولكنه نبع من تصورات يعقوب جريم وتبناه ريتشارد فاجنر( .املرتجم)
((( توت أحد اآلهلة األسطورية يف مرص القديمة ،وهو إله احلكمة واملعرفة والسحر ،ويعد حاميا للكتاب وموظفي
اإلدارة ويسمى أيضا إله القمر ويصور يف هيئة قرد من فصيلة القردوح أو كبرش حيمل رأس العجل إيبيس ،وكالمها
كانا من وسائل تقديسه( .املرتجم).
((( يوهان ياكوب باخأوفن مؤرخ للقانون وباحث يف اآلثار سويرسي اجلنسية ،عاش بني عامي(1887-1815م)،
وهو تلميذ سافينيز حاول أن يقدم تفسريا رومانسيا لألساطري والرموز القديمة وهو أول من وضع مفهوم «احلق
األمومي» للوجود اإلنساين ،الذي يشري إىل أن أصل الوجود أمومي أنثوي اجلنس وليس أبويا ذكوريا( .املرتجم).
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بابل ويف مرص خاصة .وصارت مقاييس أشكال املعابد بالذات تقليدا ألشكال
الكواكب والنجوم؛ وإال ما صح أن ما بنوه كان «بيتا» إلهلهم الشميس الكوكبي.
وقد جاءت القبة عند الكلدانيني بوصفها صورة لقبة السامء ،وتتضح بشدة يف معبد
بانتيون جلموع اآلهلة الذي رصعته النجوم وصوال إىل كنيسة أيا صوفيا التي ليس
هلا يف املسيحية نظري يف هيئتها املصممة كقبة السامء .كل هذه الصور من تقليد بناء
الكواكب يف بيوت الرب يعود إىل أسطورة النجوم القديمة ذات الطابع «الوثني»
خاصة ،وهي تفتح باب الرؤية بالدرجة األوىل عىل املقام الرفيع للشموس فيها
والتي خلفت مقام األمومة السابقة زمنيا ،ويف هذه األسطورة يسود معنى اخلروج
الكامل ،أي اخلروج من الكهف األمومي ،إىل الرواق العلوي املزدهر املتمثل يف
ربة األرض املتحدة مع أورانوس أي أورانوس املتمدد يف النهاية فوقها .ومل متتد
هذه األساطري الكواكبية إىل الرواقيني والغنوصيني فحسب وإنام امتدت أيضا إىل
أسطورة اخلروج أي أسطورة الكلمة اخلارجة من الطبيعة كام يقول الكتاب املقدس
ذاته ،األمر الذي يبدو تناقضا تاما ،ألنه يغطي عليها ويصعبها بصورة كبرية أيضا،
إال أنه – كام نرى ابتداء من سفر أيوب وحتى مشاهد هناية الزمان – تدخل يف حيز
غري آدمي  ،بل حيز أسطوري ،بل وأسطوري غري منته.
وهنا جيب دائام أن يراعى طول املدة التي يستمر فيها املعتاد قائام .وكيف يقتحم
األجنبي القادم من األرض الكنعانية ومما هو أبعد منها وأعىل ليلج إىل الكتاب
«الروحي» .لقد كانت كنعان ما قبل إرسائيل أرضا استعامرية قديمة للبابليني تعج
بتقديس كوكب األرض والنجوم ،ثم إن تقديس هيوه ظل يكافح ضد اآلهلة هناك
(البعاليم) طويال .كام مل تكن طقوس مرص القديمة وليس فقط أوعية طهي اللحم
وحدها يسرية النسيان ،وهو ما يشاهد يف آثار بتاح اخلالق ،الذي اعتقدوا فيه أنه
يشكل خملوقاته من الصلصال .لقد وصف كثريون التأثري القادم من جنوب غرب
آسيا عىل الكتاب املقدس ،خاصة التأثري البابيل وهو األقوى بصورة مبالغ فيها
حوايل عام 1900م ،كام أوضحته االكتشافات اجلديدة؛ وقد أخرج كل من ديليتش
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وفينكلر وجرييمياس الثنائي «بابل-بيبل» (أي بابل-الكتاب املقدس) ،حيث مل ير
هؤالء الباحثون أن ما جاء يف الكتاب عن الوصايا العرش وما قبلها من الطوفان
وبرج بابل ليست يف الغالب فقط تراثا بابليا ،وإنام اعتربوا فوق ذلك أيضا أن بابل
ظاهرة يف اآلباء األوائل إلرسائيل ويف قصة يوسف بل وحتى موسى ،برغم ما تدل
عليه قصته من ارتباط أضعف بالكواكب والنجوم .أما يسوع فتم ربطه يف النهاية
(وكام نرى من كتاب آرثر دريفز عن أسطورة املسيح) بآهلة النبات وآهلة العام يف
جنوب غرب آسيا مع التأكيد عىل ذلك بإحاالت إىل التقويم السنوي ودورة حياة
احليوانات داخل مسار حياة يسوع ذاته .وتم ذلك باستخدام الكثري من القياس
لدرجة أن سؤاال مثل :هل عاش نابليون حقا؟ طرح كتقليد هزيل ساخر ملضمون ما
قاله آرثر دريفز عن أسطورة يسوع ،وأجيب عنها بالنفي أيضا .وكل ذلك جاء عرب
األسطورة املغالية التي استخدمت يف هذا السياق :فنابليون = أبوللو ،واألم ليتيثيا
(أم نابليون) = ليدا((( يف األساطري القديمة ،وميالد نابليون يف كورسيكا = كريت
القديمة ،واملارشاالت االثنى عرش حول نابليون = الرموز االثنى عرش للحيوان
حول مسار نابليون-أبولو-إله الشمس ،وسانت هيالنا = الغرب ،حيث تغرب
الشمس .إال أنه برغم هذا التقليد الساخر القاصد إىل التعليم ،وبرغم إمهاله املحق
للمبالغات التي صاحبت قديام ثنائية الكتاب-بابل ،إال أن هناك مقاطع مهمة يف
الكتاب املقدس ظلت متأثرة بأساطري عبادة النجوم وال ريب ،حتى وإن كانت هبذا
الفهم ال متت للتاريخ بصلة ،وليس هلا خصوصية تذكر .وحتى ألفريد جرييمياس
مل يزعم شيئا من هذا خالل حديثه عن أكثر األمور ارتباطا بالكتاب املقدس وذلك
يف كتابه «بان بابيلون» (مملكة بابل) ،بل إنه فصل عنها األساطري الكنعانية بوصفها
ملسة ،أو بوصفها «جتميال» لألحداث التارخيية احلقيقية وما حتمله يف الكتاب
((( ليدا يف امليثولوجيا اإلغريقية هي ابنة امللك تيستيوس حاكم أيتوليا ،وزوجة تينداريوس حاكم أسربطة ،أعجب
هبا زيوس وأغواها عرب جتسده يف هيئة بجعة ووقع بني ذراعيها يف حماولة ليحمي نفسه من أحد النسور ،اشتهرت
األسطورة يف عرص النهضة وما بعدها بعد أن صورها مايكل أنجلو يف لوحة «ليدا والبجعة» .وليدا هي أيضا أم
هيلني يف ملحمة طروادة وأم كليتيميسرتا وكاستور وبوليدويكس ،وسمي أحد أقامر كوكب املشرتى «القمر ليدا»
نسبة إليها( .املرتجم).
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املقدس من معنى مغاير .وصحيح أن البابليني اشتقوا صيغة الشكر هلل «هالليلويا»
يف الكتاب املقدس «كلية» من اللفظة السامية القديمة للهالل اجلديد ،إىل غري ذلك،
لكن مثل هذه االشتقاقات ترد كذلك عند علامء الرصف أيضا ،وما هي إال نفايات
كلامت .عىل عكس ذلك يقول جرييمياس يف كتابه «العهد القديم يف ضوء الرشق
القديم» ( 1906ص  73والتي تليها)« :فالعنارص امليثولوجية التي حتيط بالقصة
ال تثبت شيئا ينتقص من اجلانب التارخيي ملادة الكتاب بصفة عامة  ...ففي مثل
هذا السياق نرى شخصا كشمشون ،الذي ال تتضمن قصته إال عنارص ميثولوجية
رصفة» (فقد كان شعره يشبه أشعة الشمس ومن ثم كان هنا مكمن قوته) «والذي
كان اسمه املجرد يقدم دليال عىل شخصيته (النجمية )-األسطورية» (شمشون =
الشمس الصغرية)« ،كل ذلك ال يستبعد األساس التارخيي للقصة» .وربام يضاف
إىل ذلك أن قصة ويليام تل وناظر األرض جيسلر تعرض أسطورة اسكندنافية
قديمة عن الشمس ،تم تطبيقها عىل كل من البطل الشعبي وناظر األرض مظلم
النفس ،دون أن يدل ذلك عىل ما يناقض الوجود التارخيي لكليهام ،وال للثورة
السويرسية .وبرغم ذلك يعلن عنرص األساطري النجمية عن نفسه بصفة خاصة يف
لقطة إصابة التفاحة فوق رأس الصبي ابن البطل تل ،وكذلك يف شخصية جيسلر
ممثال عن ذئب املستنقعات يف األسطورة القديمة الذي يريد أن يقتل الشمس الفتية،
وهو عنرص ال يمكن إنكار قياسه عىل ما يف الكتاب املقدس من خالل نقطتني.
فهناك متاثل كبري بني هذا وبني قصة قتل األطفال يف الكتاب املقدس عند فرعون
مرص وعند هريودس يف بيت حلم .كام نجد أسطورة األرض املقدسة متداخلة مع
أسطورة الشمس املقدسة عندما نرى يوسف يف اجلب ونرى إله املوت واحلياة أتيس
عند الفينيقيني وإله البابليني متوز (الذي أطلق عليه عند اهليلينيني اليونان أدونيس)،
ويتامثل ذلك مع موت املسيح وقيامته عىل طريقة موت إله النبات وقيامته وإله العام
املرتبط بالشمس .إن جب الشتاء ويوم الفصح يمثالن األقدار املتداخلة يف مسار
حياة إله األرض األسطوري وإله النجوم األسطوري التي ترجع إليه التقاويم
معا ،إله العام الذي يغوص يف العامل السفيل تارة ثم يعود للحياة تارة (والذي متثله

317

أعياد متوز البابلية أقوى متثيل) .وربام أخريا قسمت دورة احلياة تلك (يف هيئة شتاء
سنوي ،وربيع سنوي) عرب هذا امللمح النجمي األسطوري يف املقام األول لنصل
إىل أمر جديديقطع تواصلها .ونعني بذلك تقسيمها من خالل سلسلة أبراج متيزها
صور احليوانات ،تستعيد فيها الشمس نقطة ربيعها املتغرية كل ثالثة آالف عام،
أو باألحرى من خالل التفسري القائل بأن مسار هذه األبراج احليوانية متثل أعامر
العامل (الدهور السحيقة) .فإذا ما ترك املرء هنا تلك الرموز احليوانية االثني عرش
جانبا والتي يمثلها اثنا عرش مارشاال لثنائية نابليون-أبوللو بصورة هازئة نوعا ما،
وكذلك ما يشبهها من متالزمات كاالثني عرش ابنا ليعقوب ،واحلواريني االثنى
عرش واألبواب االثني عرش واألسس االثني عرش ململكة أورشليم (رؤيا يوحنا
 12/21وما بعدها) ،فسيكون حقا ما تشري إليه احلفائر البابلية من أن ميثولوجيا
الدوائر احليوانية يف عقيدة الكتاب املقدس تبدو كأهنا عودة لدهر جديد .وبداية
من العام ((( 3000تقريبا مل يعد التقويم يتوافق مع وضع نقطة االستواء الربيعية
للشمس ،بل صار يقرتب من رمز الثور «عجل أبيس» ،ذلك «العجل الذهبي» يف
مرص ويف بابل .لقد حتولت نقطة استواء الربيع لدى مولد يسوع بصورة حاسمة
إىل مدار رمز احليوان التايل وهو برج احلمل ،إىل بيت احلمل = «الكبش الصغري»
وقد فاز «احلمل» .إىل هذا احلد يندرج رمز احلمل للمسيح حتت صورة كونية من
ذلك الزمن ،بل وأكثر من ذلك :فقد كان لرمز احلنان يف وعي ذلك العرص أيضا
أمهية ألساطري الكواكب ،وكان له «أصل» نشأ عنه .فقد كانت أساطري الكواكب
تشمل مجيع األعياد التي ليست يف الكتاب املقدس وكانت تصبغ شيئا ما أعياد
إرسائيل ،بام يف ذلك من تداخل ليلة امليالد مع حتول الشمس ،ويوم الفصح مع
الربيع ،وهو تقديس للطبيعة .ومن ثم كان تأثري أديان تقاويم العام يف جنوب غرب
آسيا كافيا لتفسري تلك األعياد وتوجيهها خلط الكيان اإلنساين الروحاين ليندرج
حتت الدوائر الساموية واألرضية .هذا األمر يمنحنا تفسريا آخر يتعلق باألساطري
((( واضح أن الكاتب يقصد هنا عام 3000م قبل امليالد (املرتجم)
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الطبيعية املرتبطة بليلة امليالد ويوم الفصح (القيامة) وهو تفسري أبسط يف أقل تقدير
وبال ريب من التفسري الروحاين املوحي بالتميز ،حيث يدل التفسري األبسط عىل
أن الطبيعة ال تفعل شيئا غري «التأكيد عىل خطوطها» وأهنا «حتتفي معنا بال وعي
بأرسار املسيحية» بوصفها طبيعة ال فعل هلا وملقاة كلية حتت أقدامنا .وإال ما كان
هناك ذكر يبقى للتأثري املضاد ألساطري الكواكب ،حتى عىل الكتاب املقدس ،عىل
الرغم من أنه ال يتضمن  -حتى بام فيه من خرافة وخيال جامح ال يمكن مناقشته
 معنى لتلك «الطبيعة» اهلائلة التي ال يمكن إمهاهلا والتي ال يمكن أن تعد بحالجمرد مرحلة سابقة بال وعي ،أو جمرد حيز متهيدي وغري أصيل للفعل اإلنساين.
وهبذا يظهر اإلحياء بأن مضمون الطبيعة يبقى  -بعد أن أسس اإلنسان فوقه منطقته
اخلاصة  -جمرد قش أو مادة خام يف أحسن األحوال بينام يكون العمل اإلنساين أمرا
مستقال عنها مصنوعا بيد اإلنسان ومنتجا منه ورفيع القدر بوصفه إطارا شامال
وروحا ثم روحا ومرة أخرى روحا يف ذاته .غري أن هذا األمر يتعارض مع جمرد
الدعوة إىل العودة إىل الطبيعة التي مل ختمد أبدا بإهاهبا األركادي عىل مستوى الكون
الكبري والكون الصغري (اإلنسان) ،بل إنه يتعارض مع التعميم االستعالئي للجملة
القائلة :اإلنسان خيضع الطبيعة لذاته .فإن مل يكن ذلك متحققا ،أومل يكن عندئذ
للعامل اخلارجي وما فيه من مادة  -مهمة يؤدهيا يف ذاته؟ أمل تكن الشمس والنجوم
والقمر ،حتى وإن كانت حتتل حيزا ليس هلا ،كام تقول مشاهد أهوال القيامة،
ممسكة بكتاب النذارة يف هذا الشأن ،وحيزه الذي مل يكن  -روحيا فقط؟ تلك هي
املشكالت األخرية التي يبدو أهنا بقيت حية يف املفهوم الذايت لإلنسان داخل الكتاب
املقدس عرب آثار األسطورة النجمية القديمة ،ليس فقط من اجلانب التارخيي وإنام
من اجلانب الغيبي امليتافيزيقي .فإما العقل  -وإما الكون ال يعني هنا تلقائيا إما -
أو الدالني عىل التعارض ،وكأهنام الفرضيتان املتعارضتان :إما قيرص وإما املسيح،
وهكذا ال يعني هذا ببساطة استبعاد ما نستغني عنه بصفته كونا يتغري ،أو بصفته
إمكانية أخرى للكون ،بام ال يزال فيه ممكن التذكر وجيعل «الطبيعة» فضال عن كوهنا
كتفا باردا أو موضع بث للكآبة ،وعاء ملا كان ومىض ،أو سكونا أو حيزا متسعا .إهنا
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مكان للتجانس يضم احلياة الطبيعية القائمة ،وهو مكان مجيل كاألرض أركادي
السكون ،وهو متقارن الشمس والقمر يف عظمته التزاوجية العالية .واخلالصة:
تلك هي غواية «الوثنية”؛ إهنا مل تطرد ببساطة من الكتاب املقدس ،وإنام فصلت
جزئيا وغلبت عليها العنارص األخرى.

 - 40لفتة خارج السياق :أركاديا والطوبيا

 -1يمكن للمرء أن يتمنى شيئا ضعيفا ورقيقا .حتى إن مل يكن مرادا هكذا،
فإنه يستخدم بصورة خمتلفة .ومن ثم تأيت مثل هذه األمنية الصغرية املجردة كثريا
وبصورة موسعة ،فاإلنسان يمكن بال ريب أن يكون لديه مطلب ملدة طويلة دون
أن يريد حتقيقه .ومن هنا يمكن أن نتوقع ببساطة أن السعادة قد تقع يف حجورنا من
تلقاء ذاهتا .ومن هنا يمكن أن تبدو شيئا مجيال مجاال خاصا.
 -2من الواضح أن هذا األمر يتضمن أيضا ملمحا طفوليا ،كام يتضمن غالبا
كذلك صورة ثابتة لألشياء األفضل ،التي يتعلق هبا فعل التمني بوصفه فعال سلبيا
حتديدا .وكام حيتاج الطفويل أن يهُ دى وحيب ذلك فإن احللم ينقصه أيضا كل ما
يمكن أن ينتزع بالكفاح ،بل وباإلجياد بام يف ذلك من جهد تبذله اإلرادة كام يبذله
العقل .وهذا النوع من اخلري متاح يف الوجود اخلارجي عنا يف كل حال ،وهو ال
حيتاج أن نقوم نحن بإجياده.
 -3وهكذا وجد نزوع رقيق وأكثر نضوجا يف كل حال نحو هذا النوع من اخلري،
حيث يبدو كل يشء بالطبع أخرض مزدهرا وكأنه فراش مرتب ،وحيث ال يوجد
رصاع قاس من أجل الوصول إليه وال يوجد غضب حول ترتيبه وإعداده ،وال
توجد رضورة لذلك .وهكذا عاش احللم األركادي اجلميل يف مثل هذا احلال وهو
حال ال يتسم بالتوفيق كام ال يتسم بأنه شطب من القائمة فحسب .أما أركاديا:
فهي طبيعة ومجاعة إنسانية لطيفة وال شك ،وهي سعادة بسيطة فاتنة بعيدة ابتداء
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عن خصائص الذئاب .فبدال من هذا تزدهر فيها سامت الدفء واألمان واملرح
والرباءة ،وثمة مجاعة ممن يتوافقون فكريا يسكنون وادهيم داخل طبيعة ودودة
عىل نفس الدرجة .فهذه اجلنة الطبيعية مل تصور يف هيئة الطبيعة الرعوية الريفية
بال سبب ،منذ القصائد الرعوية الفاتنة التي كتبها ثيوقريط والقصائد التي قلد فيها
إبيقور ساخرا اجلنة اخلاصة التي تصورها .إن أسطورة العرص الذهبي أضافت نصا
أصيال له أثره كام أضافه من بعد تصور الكتاب املقدس عن صورة الفردوس وهو
ما يراد باجلنة حني تذكر عىل اإلطالق ،إهنا عدن املفقودة .بل حتى اجلنان املصطنعة
يف عرص النهضة وحدائق مرحلة الروكوكو وبصفة أخص احلديقة اإلنجليزية التي
نشأت فيام بعد هي التي جلبت معها بصورة جلية ذلك الشعار القائل: :اخرجوا إىل
ظاللكم اخلرضاء ،الذي تغنى به املوسيقار هيندل يف مقطوعته «الرجو» .فالرابط
بني كل هذا هو ما يمكن أن نسميه هنا اجتاها حدائقيا ،منذ ثيوقريط وعبرْ كل ما
توافر من مجال مصطنع يكرر دائام الشكل األركادي باملعنى احلريف دون أن يتضمن
الطبيعة الربية بام فيه من إشارة دائمة إىل اجلوانب الشعورية التي يدل عليها مرسح
يصور العامل احلامل (أركاديا) .وال يقترص هذا عىل جمرد معزوفات الرعاة ،وإنام
يشري أيضا وعىل وجه الدقة إىل خطة مهمة وعالية القدر ،صورهتا حديقة موزار
يف الفصل األخري من عمله فيجارو ،وهي طبيعة ال يدخل إليها هواء غليظ من
سائر أماكن العامل ،إهنا نجمة بني القمم الساكنة« ،حيث ترمق نجمة املساء حبنا بود
خالص» ،وهي خمبأ رقيق حماط بنسيم الزهور ،وبليل الصيف والفرحة الصامتة.
وهناك قصيدة للشاعر األملاين كلوبشتوك تسري يف نفس املسار حيث تصور حالة
من النشوة بباقات الورود «وكانت اجلنة من حولنا» ،وما كان لشغف العاطفة ذاته
أن يتحقق بدافع نسيم اجلنة من دون براءة الرقة الدائمة ،وسط بيئة أركاديا الصافية
التي ال تتالشى أبدا وجبل الزهرة الذي ال يغيب أبدا .وهكذا أيضا تظهر أركاديا
عىل الصور ويف األدب يف هيئة قيثريا (أفروديت) غري الكاملة أو يف قصة توركواتو
تاسو عن حديقة السحر وبطلتها أرميدا ،فهي ليست أجواء اختناق إذن وإنام أجواء
مودة وسالم .إهنا سعادة اآلخرة بام تتحقق به من عوامل كالشباب واملتعة األرضية
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التي ال متت ملالئكة حراس العرش كام عند اليهود وال إىل سعادة اليونان القدماء
املستدعاة هنا بام يف ذلك من أشكال ساموية وأقل ساموية أحاطتها اجلنة .وكم تبدو
أركاديا أخاذة هبذه الصورة يف موسيقى أورفيوس التي أبدعها جلوك حني ينظر
املرء ملثل هذه اجلنة« :ما أصفى السامء التي تغطي هذا املكان / ،وياله من ضياء رقيق
يشع يف ناظري”؛  -تلك صورة لطبيعة مجيلة بال ريب .وحتى الكائنات الساموية
تسأل هنا عن الذكر واألنثى ،برغم  ،بل ألن الرقة أحد مكوناهتام األركادية .وبرغم
كل ذلك كانت دنيا جان جاك روسو كلية مطمحا وهي متثل احتجاجا هادئا عىل
الضغط الذي ينتجه التصنع و«الالطبيعة»((( .وتشارك املودة خاصة كذلك يف
الطول والعرض قطعة األرض التي تسمى دائام أركاديا.
 -4ال يعترب هذا االسم من حيث منشئه مجيال يف احلقيقة بأي حال .فأركاديا
تعني يف األصل أرضا جبلية ورعوية ملفتة للنظر إىل حد ما داخل جزيرة بيليبونيزا
اليونانية .ومل تنشأ طبيعتها السارة أو املقدسة إال عام  42قبل امليالد مع الشاعر
فرجيل .وقد وصلت إليه هذه اإلرشاقة من املؤرخ بوليبيوس الذي ينتمي هو ذاته
إىل مثل هذه البقاع األركادية التافهة وكان حمبا لوطنه ومصورا له يف أمجل صورة،
حيث رفع رعاته إىل مصاف رجال أعىل ووصفهم بأهنم أناس أصيلون مرحون
حمبون للغناء يف الوقت ذاته .وكانت هذه املنطقة يف الواقع هي منطقة إله الرعي
والصيد «بان» أول من نفخ يف القيثارة ،ومن هنا فقد كان فرجيل يشري إىل أركاديا
بصفتها أرض الرعاة األصلية التي كان يكتب عنها قصائد الرعاة .إال أن هذا األدب
األركادي جتدد بصورة «سنتمنتالية» يف العصور القديمة ،أي كام قال شيلر بطريقة

((( أعلم أن هذه الصياغة ال حتبذها اللغة العربية ،لكن البديل عنها لن يؤدي املعنى إذا قلنا «غري الطبيعة /ما ليس
طبيعة» إىل غري ذلك ،لذا أعتذر ملحبي العربية التي أحبها أنا أيضا حبا ال يكاد يوصف( .املرتجم).

322

http://www.al-maktabeh.com

«باحثة عن الطبيعة”((( ألول مرة يف بدايات عرص النهضة عىل يد ياكوبو سانازارو
ابن مدينة نابويل من خالل رواية كتبها عام 1480م عن الرعاة ،محلت ثانية عنوان
«أركاديا» وحذى حذوها من بعد عديدون .أما الطبيعة ذاهتا من دون املعاجلات
الشعرية ،فقد صورها فن الرسم ألول مرة يف لوحتي أركاديا التي رسمهام بوسني.
بيد أن ذلك ارتبط حتى مع بوسني  -ويسأل عن ذلك مذهب التأنق الذي كان ينظر
إىل الفناء يف الطبيعة خاصة ،وهو فناء ينبثق من أمجل مالمح سلميتها ،نظرة سوداء
 ارتبط ذلك برضبة مضادة يائسة وسط ما كان يرتدد عن مبدأ اغتنام املتعة اليومية.ألن صورة أركاديا تظهر عىل إحدى اجلانبني رأس أحد املوتى وعىل اجلانب اآلخر
تابوتا ،أو ما يمكن أن يطلق عليه جسام غريبا من الداخل ويظهر عليه نقش يقول:
كنت أنا أيضا يف أركاديا (((.وهذا ما جعل شيلر يعود مرة أخرى يف قصيدته «تسليم»
ليكمل موسيقى أركاديا القديمة بذكر التابوت منحيا مقولة احلياة قصرية مربزا
مقولة العلم واسع((( .ولئن قام برتمجة مقولة« :وولدت أنا أيضا يف أركاديا» ،أي أنه
ربط ذات الفنان بالفعل املايض ،إال أنه ربطها أيضا باالنتامء إىل موسيقى أركاديا إىل
األبد .أما ذات جوته عىل اجلانب اآلخر فقد ذابت خالل مقامه الثاين يف روما ومن
دون أدنى تأنق يف «جمتمع أركادي» حقيقي ،يعظم أصحابه العافية والبساطة والبعد
((( عند الكاتب والفيلسوف األملاين فريدريش فون شيلر ثاين عاملقة األدب الكالسيكي األملاين يعترب إنتاج األدب
راجعا ألمرين ،فهناك األدب الساذج الذي يعد جزءا من الطبيعة بال تكلف وهو أرقى مستويات األدب عند شيلر ومل
جيد شيلر من يمكن وصف أدبه بوصف األدب الساذج إال رفيقه جوته  ،أما األدب املغايل يف الشعور «السنتمنتايل»
والذي يعد تصنعا يف تقليد الطبيعة ال تصويرا أصيال هلا فهو أدب غري ساذج وغري طبيعي وإنام هو حماول لتقليد
الطبيعة فحسب ،والفن السنتمنتايل فيه كثري من الصنعة وبعيد عن األصالة الساذجة وعنده أن معظم األدباء هم
كذلك ،وهذا املبحث يف نظرية األدب عند شيلر جاء يف بحثه املطول «عن األدب الساذج واألدب السنتمنتايل» وهو
بحث شهري يعترب من أهم ما كتب شيلر عن نظرية األدب( .املرتجم).
((( « »Et in Arkadia egoجاءت بالالتينية يف األصل .وورد الكثري جدا من العبارات الالتينية يف هذا الكتاب،
لكنني مل أشأ أن أزعج القارئ بكثرة اإلشارات إليها ومل أضع يف اهلوامش إال ما أراه رضورة لتوجيه فهم القارئ إىل
الوجهة الصحيحة( .املرتجم).
(((  vita brevis, ars longaترمجة التينية إلحدى احلكم املوجزة «أفوريزم» للطبيب اإلغريقي القديم إبقراط.وتدل
عىل أن العلم (املعرب عنه هنا بكلمة الفن) ال ينتهي ومن املحزن أال حيصل املرء يف عمره القصري املنتهي إال قليال من
هذا العلم .وقد اشتهرت هذه العبارة عن طريق فاوست جوته أكثر مما اشتهرت ربام عن إبقراط( .املرتجم).
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عن املغاالة وهي صفات كالسيكية بوصفها مسلكا أركاديا ولكنهم يبتذلوهنا
أيضا .كان الرعاة أصحاب املقام جيتمعون هنا يف هدأة رب الرعاة املنشودة« :فكانوا
ينطلقون إىل اخلالء يف مناطق عامرة باحلدائق الريفية الغناء ،التي كانت روما نفسها
تضمها مكانيا داخل أسوارها وتنظمها إداريا .ومن خالل ذلك اكتسبوا يف الوقت
ذاته القرب من الطبيعة والتامس روح فن الشعر األوىل يف اهلواء املنعش» .فلنخرج
ثانية بعيدا إذن عن هذا التهكم وعن تلك املعايري الثابتة للشأن األركادي ،ولنعد
إىل شعار «كنت أنا أيضا يف أركاديا» الذي خطه بوسني عىل لوحته األركادية ،وهو
شعار ال يمت إال بصلة قليلة إىل اهلواء النقي أو الطبيعة :فقد وضع جوته هذا
النقش كشعار حلب العامل بصورة كاملة ومتحورة عن األصل أيضا بصورة كاملة
فوق غالف طبعاته األوىل لكتابه «الرحلة إىل إيطاليا» ،واستغله كاحتفاء بإيطاليا
ذاهتا وبوجوده اخلاص فيها .وهلذا أخرج جوته شعار «كنت أنا أيضا يف أركاديا» من
رأس امليت ومن التابوت كلية وطبقه من ثم عىل نفسه بصورة مؤكدة ،إال أن أركاديا
التي كانت من قبل جزءا من جزيرة بيلوبونيزا اليونانية صارت اآلن شأنا شاعريا
خالصا جتسد بوصفه إيطاليا داخل اإلمرباطورية اإلغريقية الكربى .ولو كانت
دائرة احليوان تناسب هذا املقام لكان رمز التوأمني يف األسطورة القديمة كاستور
اإلغريقي وبولوكس الروماين رمزي بركة لعامل مثل هذه األركاديا .وتقرتب مجلة
الشاعر اإليطايل ألفريي من إيطاليا أكثر من قرهبا من أركاديا حني يقول عنها إهنا
األرض التي يزدهر فيها النبت اإلنساين عىل أمجل ما يكون .وبتعبري جوته يعني
ذلك نموا وتعافيا يف الوقت ذاته من دون أن يكون املرض رشطا سابقا عليهام
يلزم منه التعايف .وبعد «الرحلة إىل إيطاليا» بزمن طويل وما أنتجته من أشعار عند
جوته نرى يف عمله «فاوست» عودة العنرص الدال (املوتيف) أركاديا يف شخصية
فاوست ويف اليونانية هيلينا إىل أصله تارة أخرى ،يف هيئة تلك اجلزيرة اليونانية
بيلوبونيزا التي كانت أيضا موطن هيلينا .غري أنه يف الوقت ذاته يصبح هذا الوطن
املكان الوحيد اجلدير باللقاء ،برغم أنه يتجاوز ذلك ببعيد« :أنت أرض ال حييطك
حصن حصني! /فام زلت يف عنفوان الشباب اخلالد متتدين /تغريننا هاهنا لنعيش
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السعادة /،يا أركاديا يا جارة إسربطة .أغريت بالسكنى عىل األرض ذات الربكة/ ،
فتهربني إىل أكثر املصائر فرحة! حيث تتحول العروش امللكية إىل تعريشة يف حديقة،
 /وتصري سعادتنا أركادية منطلقة!» (فاوست اجلزء الثاين .الفصل الثالث .األبيات
من  9566وما بعده) .وهنا نلمس صدى عفويا ،صدى ال ينكر للعفوية امللهمة
يف البيتني األخريين .والعفوي يعني هنا دائام كام يعني به أهل اجلنوب (أي سكان
إيطاليا) ما صدق به احلدس ،ويعني الصحيح عضويا بال تصنع ،كام يقول شعار
جوته الذي ال يقترص عىل طريقة القدماء« :ما أغىل كل لون من احلياة وما أصدقه
وما أمجل وجوده ».ولكن ال يغيب هنا باالنسجام مع ما يمنح السعادة شبق السعادة
ذاته ،ودائام من دون جبل هورزل الفاتن يف ترينجن (((.ولنعد اآلن إىل إيطاليا ثانية
(حيث نرى هذه املرة أركاديا نادرة صارت أكثر اقرتابا من ديونيس إله اخلمر) من
خالل رواية هاينزه التي نرشها عام  1787بعنوان «أدرينجيلو واجلزر السعيدة»
والتي مل يعد اإلنسان فيها نبتة ترتعرع عىل أفضل ما يكون« .أخذ يغوص أعمق
وأعمق يف رياض احلياة ،وصار العيد أكثر قداسة ،وراحت العني تلمع بدموع
السعادة  ...ربيع دائم ،مرتع باجلامل واخلصوبة يف البحر واألرض والعافية ».وهنا
أيضا صارت طبيعة بيلوبونيزا التي كانت يف األصل مروضة  -صارت يف وصف
هاينزه أرضا وافرة ِ
القرى والضيافة (ولكن بالتأكيد ليس باملعنى الذي عرفناه يف
«جمتمع أهل أركاديا» أصحاب املقام الكريم)؛ فقد أنشد هلا (بان) إله الرعي والصيد
أغاين املهد .ولكن بالتأكيد أخذ التمني والرجاء والفن ما بني فرجيل إىل جوته عطلة
حتى مع منهج روسو((( الغريب ،برغم كل ما عىل املائدة حني يريد الفنان أن يأخذ
راحته يف مكان يكتنفه الود .ونكتفي هنا باحلديث عن اجلنة احلاملة واألدب وكيف
((( أحد األماكن اخلالبة يف أملانيا( .املرتجم).
((( ال ندري هل يقصد بلوخ هنا منهج هنري روسو (1910-1844م) الذي متيز رسمه بالسذاجة الواقعية وكان
له تأثريه عىل الرسم املعارص ،أم يقصد منهج تيودور روسو (1867-1812م) ممثل مدرسة باربيزون ،الذي برع
يف تصوير الطبيعة بصورة حرفية ،ويف كل األحوال خيتلف الشخصان عن جان جاك روسو الكاتب والفيلسوف.
(املرتجم).
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يمكن أن تكون حياتنا يسرية ومساملة ،بل وشافية باملعنى األوسع ،حني نضعها يف
أماكن معزولة عن حميطها داخل أوهامنا احلاملة.
 -5لكن كم صار الدور الذي لعبته هذه األرض املوصوفة بالربكة هاما ،ليس
فقط عىل صعيد األدب .وال ريب أن من املحبب للنفس مقارنتها بإيطاليا ،ولكن من
البدهي أن الفالحني هناك ال يرون أنفسهم عىل هذه الشاكلة األركادية كام يرى الزائر
السعيد ذاته فيها .وهكذا راحت املالمح األركادية برغم كل األقساط التي دفعت
هلا والتي صارت ديكورية الطابع تلتحم بال توقف بمنطقة للطوبيا االجتامعية ،وهنا
اتسمت مبارشة بعالمتها اخلاصة التي مل تتوقف عند اجلانب الشعري فيها ،وهي
عالمة متيز الفارق بني األركادية السلبية والفكرة اإلرادية القائمة عىل التخطيط
داخل الطوبيا االجتامعية ذاهتا .إنه الفرق بني الصورة األركادية املتالعبة والتي
تغلب عليها السلبية والتي سقطت من حسابات املجتمع ،وبني النموذج االجتامعي
الطوباوي احلقيقي الذي يوصف بأنه نموذج منتج ،وهو الراغب يف حتسني املجتمع
من حيث بنيته الداخلية بصورة دائمة رغم كونه جمردا غالبا .إال أن كل طوبيا
اجتامعية تتأثر كذلك وملدة طويلة بالنامذج األولية ذات امللمح األركادي املحض
عن الطبيعة األم يف هيئتها بأرض اجلنوب (إيطاليا)  -وهذا تصور يريح من التوتر،
لكنه حيتاج إىل التدبر.
هكذا كان احلال فيام مىض إذا مل يقع ابتداء يشء منفر يف املكان األفضل .وثمة
مالمح مضحكة حقا كانت تصاحب ذلك ،وهي مالمح تتسم باملبالغة ،ولكنها
كانت تتم بتفاصيلها الصغرية حتى النهاية ،فهنا بالد الكساىل (أرض التنابلة)،
حيث يطري احلامم املحمر مبارشة إىل الفم وتفيض األهنار مخرا .وهذا وغريه من
األمور التي تعنيها أركاديا اجتامعيا .وكل ذلك مقابل ثمن بخس ،بل بالتأكيد كان
بخسا جدا لدرجة أنه مل تعد هناك أثامن مطلقا كام مل يعد هناك بالتأكيد جهد يبذل.
لقد نقص بذل اجلهد لدرجة أنه مل تعد باملرء حاجة لبذله عىل اإلطالق ،قبل أن ينال
شيئا كهدية أو استضافة أو ضامنة ألمر ما .ويظهر ذلك بوضوح تام من خالل تأثري
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أركاديا عىل صورة الطوباويات االجتامعية بل ويف داخلها ،خاصة القديمة منها.
فهي تقع يف مكان قائم وإن كان بعيدا ،ولكن ليس ببعيد عن الزمن املستقبل ،وهو
زمن ال يبعد إال عن اآلن (الزمن احلارض) ،لكنه ال يبعد عن اهلنا (املكان احلارض)
أي املكان بصفته (االجتامعية) .إن صورة أرض اجلنوب الفخمة التي متثل البديل
أو عىل األقل متثل شيئا كسد اخلانة ملا كان ينبغي إنجازه ،كانت موجودة دائام
منذ الطوباويات االجتامعية اهليلينية من عهد تيوبومبوس املؤرخ اإلغريقي ومنذ
يامبولوس؛ وكانت هذه الصورة بعيدة فقط جغرافيا وليس مستقبليا .كذلك ما
أسامه توماس مور «الال أين» (يو -طوبيا) يف مرحلة عرص النهضة مل يكن بحاجة
إال إىل ركوب رحلة بحرية حتى يصل املرء إليه ليكتشف أنه موجود حقا ،متاما
مثل دولة الشمس التي روج هلا كامبانيال بعد ذلك بامئة عام وإن كانت أقل شأنا
من حيث الود األركادي .ففي كل مكان جرت تصورات عن «جزر السعادة»
أو عىل األقل عن ساحل اجلنوب ،كام حيدث تقريبا يف كتيبات السياحة ،وأفضل
من ذلك :ما نراه يف صور جوجان عن تاهيتي ،التي تظهرها كأهنا جنة فردوس،
وأفضل من ذلك :ما يرى يف مساكن الضوء ذاهتا .ومل تتم إزاحة الطوبيا االجتامعية
زمنيا نحو املستقبل البعيد إال مع رواية سيباستيان مرسيه «العام  ،»2240يف القرن
الثامن عرش ثم بصورة قاطعة مع بداية القرن التاسع عرش حني ألف فورير روايته
«زمن احلب اجلديد» .وهنا حتديدا أعلن اإلنسان الصانع عن نفسه ،بديال من عاشق
األرض ،ومعه روح التجديد الطموحة الت أظهرت ألول مرة قدرهتا اخلالقة،
ليبني هبا كيف أنه إنسان صانع يف كل الظروف واملالبسات .وبالتأكيد فإن عبارة:
روح جديدة متعطشة للجديد هي ذاهتا قديمة وقد استخدمها قيرص يف وصف
سكان بالد الغال البدائيني أكثر من وصفه للروم صناع التاريخ .وبالتأكيد أيضا،
وهو تأكيد أكثر خصوصية ،فإن لدى فرجيل ولدى كافة مواضع الكتاب املقدس
انتقاالت مستقبلية وقفزات أخروية لألرض التي تسيل لبنا وعسال .فنشيد الرعاة
الرابع لفرجيل كان متأثرا أيضا بتلك النبوءة خارج نطاق الكتاب املقدس ،أما أول
من تأثر بام يف داخل الكتاب املقدس فكان أغسطني ،ومل يكن آخر من تأثر هبا حقا
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يوآخيم دي فيوري يف العصور الوسطى ،وهي النبوءة التي جعلت كرمة كنعان
مبارشة هي أوميجا التاريخ أي آخر احلروف التي تكتب يف هذه الدنيا .عىل أن مثل
هذه الرؤية مل تلغ تراث اجلغرافيا املجرد الذي كان أكثر عبقرية ،بصفته موجودا
بالفعل بدال من خلق تراث جغرايف جديد .إال أنه بالنسبة للكنيسة فقد أعادت
أرض اخلالص املستقبلية إنتاج ذاهتا يف املكان البعيد ثانية سواء كان ذلك يف اآلخرة
التي تم حتضريها أو التي مل يفرش أثاثها بعد .ومع االقرتاب من احلجز االجتامعي
فعليا يف كل ذلك ،ظلت قدرة البرش اإلنتاجية الذاتية عىل العمل قبل بداية الثورة
الصناعية غري كافية للتفكر يف أكثر الطوبياوات جرأة من دون توافر عنرص البعد
عام هو موجود ،أي من دون الوجود االنعزايل ملا يمنح لنا داخل ما هو متاح يف
مكان بعيد ،مليئا بأفعال ربة األرض .فثمة عيد حيتفى به يف مدينة إليوسا اليونانية
خيتبيء دائام خلف ذلك الشعور ،وحترضه اإلهلة ديميرت ربة احلقول «أم السعادة هلذا
العامل» وكيبيل ربة اخلصب واألمومة الكربى وربة الرغبة ،يف أعىل مستوى يستطيعه
أوالدها .ومن هنا جاء الرأي القائل والذي طال أيضا الطوبياوات االجتامعية
البناءة :السعادة والرباءة والسكينة واملودة يف ذلك العامل األفضل هي هي ذاهتا -
ولكي تكون أركادية فالبد أن يتم ذلك بال قتال وبال انفعال يف العمل أي بالطمأنينة
ابتداء .وهكذا أعطت أركاديا شعورا باالسرتخاء ،ليس فقط يف استيعابه وإنام أيضا
يف احلث عليه ،بصفتها أيضا جزيرة طوباوية معزولة تكتنفها املودة .غري أن السلوك
األركادي يبقى حتى اآلن وسيلة غري دقيقة الكتساب الشأن األركادي ذاته وسط
بقاء األحوال عىل ما هي عليه ومع استمرار ناظر األرض الظامل جيسلر يف ظلمه
كام صور شيلر .وهناك استدراك ثان أيضا :فاألركادي املتمثل يف صورة اخلصب
وبلوغ اهلدف ،هو أكثر من جمرد حث عىل سلوك الطريق ،بل هو تصحيح يف نموذج
العامل األفضل  -وإن كان هو ذاته نموذجا أكثرعمقا يف تطبيقه ،بام يف ذلك من تشبيه
مباح يتضمنه تعبري :كام لو أن؟ أي كأن وقت جني الثمرة املحتملة من الثورات
جاء ،وكأن «جزيرة مباركة» أو كأن الطبيعة التي صورها روسو يف روايته «هيلواز
اجلديدة» ،وباختصار كأن «املودة» صارت كمصحح للصحيح .ويقول برخيت
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«لعل حياتنا كانت أكثر سهولة وسلمية» ،ولعل «العافية يف ذاهتا» كانت ستبدو قوية
لتؤمن أيضا األبنية اإلنسانية ضد املبالغة الفنية.
 -6فيام عدا ذلك يظل الفاصل بني النوعني ممرا يمكن السري فيه ،أي بني اإلنسان
الراعي هنا واإلنسان الصانع هناك ،ذلك الذي يتقن الصنعة وخيرج عن اإلطار
القديم .أي بني احلارس الذي يقطف غالبا فحسب ،وبني املنتج الذي يلج إىل ما مل
يكن موجودا قبل ،والذي يبني فيام مل يكن متوافرا قبل .إال أن مثل هذا األمر ال يعد
عىل الرغم من ذلك بديال يف مسار األحداث بني ما يطلق عليه فقط «النامي» وبني
ما يطلق عليه فقط «البنائي» ،بني «مسارات امليدان» كام يقول هايدجر وبني ما قاله
تيودور ليسنج عن «اهنيار األرض يف روحنا» ،وكذلك ما قاله لودفيج كالجيس
عن «الروح كمناهض للنفس» .إن األركادي يف أصله ليس حظ رجل تافه ،وكان
تفسريه وفق ثقافة «الدم واألرض» النازية أكثر التفاسري عارا؛ إال أنه بذلك ربام
أصبح ضمن بديل النموذج البنائي ،أو باألحرى ضمن اهلبوط اآلخر الذي حييل
روح التغيري يف العامل كلية إىل فراغ وبرودة وصنعة .وبدال من ذلك يصبح األركادي
كام الحظنا مصححا للخطأ ،متضمنا زهرة «ال تنسني”؛ والتطرف الزائد يف تغيري
البناء ورسم الفارس األزرق بالزرقة أكثر وأكثر واألركادي البناء ال يعد بصفة
خاصة أقل بوصفه مصححا للطوبيا االجتامعية التي توغل يف التخطيط والتحمس،
وحتولت حقا إىل بناء جديد .وينطبق ذلك عىل وجه الدقة عىل سلميتها األصيلة،
وعىل إنسانيتها؛ أي أهنا تنمو حتى لدى عقوبة فقدان اهلدف عند متهيد الطريق.
فالكثري يفنى إذن عرب احلرية ،باملعنى املزدوج للكلمة :أي بمعنى اإلحساس احلر
بالطبيعة وبمعنى الطبيعة احلرة ،أي حتت جزء سعيد من قبة السامء .وهنا ال تسد
كلمة أخرى خانة كلمة النبتة املسامة باإلنسان بصورة مثالية كاملة ،حتى مع إله
الشعر أبوللو البيلفيديري عايل املقام الناظر من عل .وحتى هذه الصورة الطبيعية
األساسية للظهور البرشي مل تتناسب مع الذوق األركادي ،ومن ثم كانت بعيدة عن
املسيحية أبعد ما يكون.
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 -41لفتة خارج السياق :الثنائي الرفيع املقام أو ثنائية القمر والشمس
يف احلب والطوبيا اخلاصة هبا

 -1حني يتحاب اثنان فإهنام ينعزالن يف البداية ،ولكن تثور فيام بينهام وحوهلام
الكلمة الصغرية :عن احلدث .هذا احلدث ال يربط فقط بينهام ،بل إنه جيعل اثنني
واحدا وجيعل واحدا اثنني كام مل يكن اثنان آخران يف هذا الشأن مطلقا .وبمجرد أن
يتجه االثنان إىل إنتاج واحد منهام بالتخصيب الذي ليس له قاعدة فإن هذا األمر
يظهر أيضا بصورة كبرية متضمنا للغرابة .ويبدو  -كام هو ماثل للعيان وبصورة
خمتلفة وملونة يف مشاهد وحاالت مفردة  -أن األمر أكثر من جمرد أنا وأنت .بل
يبدو أكثر من جمرد ما يسمى زجية عادية هلام ولألطفال ،وإنام تبدو جلية لآلخرين
كذلك .ثم يتشكل بصور خمتلفة وعالنية لون آخر من انتامء بعضهم لبعض ،ويزداد
األمر يف هذا االنتامء أحيانا بصورة رفيعة.
 -2ولنبدأ باحلياة اليومية العادية متاما ،حتى ال نالحظ ابتداء أي أسلوب بعيد
عن الذوق بصورة كبرية هاهنا .لنبدأ بالشاب الصغري مثال الذي يتمنى أال يراه
أحد مع فتاته التي اختارها .فهو يشعر بالزهو بالتأكيد ،إال أنه ال يبعد عن هذه
األمنية صورة تتمثل يف كونه يريد أن ُيرى ،أليس كذلك؟ أليست هذه الصورة يف
املقام األول تتضمن تشددا ما ،ورقة يف الوقت ذاته ،قوة رجولية ومشاعر أنثوية،
يريدان أن يكمل بعضهام بعضا؟ هذا األمر يصل أحيانا إىل االبتذال الذي يميل إىل
االحتفاظ باملعاين القديمة غالبا مدة أطول ،فيتحول إىل روايات «ذات شخصيتني»،
كام نراه يف االبتذال الفني عند ريتشارد فوس ،ومن قبل أيضا يف روايات اللصوص
بام تتضمنه من شخصيتني مميزتني مها الزعيم وعروسه اللصة .ومن الالفت أن يصل
ذلك إىل حد تعبري الصحافة عن الثنائي األمريي القديم حيث تقول :إن األمري ويل
العهد وقرينته رفيعة املقام وطئا أرض مدينتنا .هي بكامل جودها وهو بكامل قوته،
كأن القمري والشميس جتسدا يف صورة إنسانني من حلم .إهنا صورة قديمة جدا
وما تزال مكررة الظهور وتُستغل أيديولوجيا ،ويستفاد هبا طبقيا وهي مالئمة متاما
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لفكر السادة ،إال أهنا ال تتوقف عند هذا احلد ومل ينضب معينها بعد .ومتتد عىل
األقل إىل حيث يظن املرء أن تصورا عن زوجني رفيعي املقام ال ينطبق فقط عىل
الشخصيات الرقيقة .بل إنه يعطي االنطباع بأنه ليس فقط بناء علويا من اجلانب
االجتامعي ،وإنام هو أيضا يف ذاته وحتديدا  -بناء علوي كوكبي قديم؛ إهنا قصة
مليئة باألساطري ،كام سنبني .حيث يمس العنرص األركادي والتصور عنه أرضنا
الودودة ،الربة الطيبة ،األم الكبرية راعية اخلصب والنامء؛ فالتصور عن الزوجني
الرفيعني يف املقابل ال يمثل أقل من اللقاء والرتابط بني القمر والشمس يف صورة
احلب األرضية واحلصيلة النامجة عن ذلك.
 -3هبذا سار حال االثنني حرفيا رقيا نحو األعىل ،وحتديدا عرب السمو إىل العال،
فصار الثنائي (الرجل-املرأة) حممال بال ريب بام يمكن وصفه بسامت كوكبية ،ولقد
تم هذا عىل أساس غري مسيحي .كام صارت ربة القمر (لونا) ومعها ربة الشمس
(جيا) معبودا أموميا ،وصار رب الشمس (سول) معبودا أبويا ،فثمة شعور هنا
خيفي الليل يف طياته ،وثمة قوة تربز النهار املتألق هنالك .وصحيح أن القمر احلقيقي
ال يظهر مع الشمس احلقيقية سويا يف كبد السامء ،إال أن هذه الصورة متثل بال شك
رمزا جنسيا ،وهلا عىل وجه الدقة عالقة باحلب الكبري الذي صوره جوته يف الديوان
الرشقي الغريب حيث قال« :الشمس تأيت كمظهر للبهاء! /واهلالل يأيت معانقا هلا!/
من ذا الذي متكن من توحيد هذين الزوجني! /هذا اللغز كيف يمكن فهمه؟ كيف؟»
ويأيت هذا التحاقا بتقليد تركي عن الشمس والقمر حيفظ االثنني السحريني بصورة
مقدسة ،حيث يصور هنا شخصان مها حاتم وزليخة أيضا بصورة نجمية داخل
بريقهام الثنائي الطاغي .لقد استقى جوته هذا الثنائي الساحر من الرشق« :لقد متكن
السلطان من فعل ذلك ،وزاوج بني أعىل زوجني يف مجيع العوامل» ،معيدا األمر إىل
القدم السحيق حيث العرس الساموي .فقد كان هناك يف دين بابل املمجد للكواكب
ما يسمى «العرس املقدس» ،لكنه كان عرس سلطان رب الشمس ذاته .إنه عرس
بعل-ماردوخ الساموي ،حيث يعرس أعىل إله للنهار بربة القمر عشتار-ساربانيت
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ربة األرض .وكان هلذا «الزواج املقدس» عيد خاص به يف أول أيام العام اجلديد
يف بابل؛ وربام جاء عرس زيوس مع ربة األرض ديميرت الذي كان يعرض رمزيا يف
مدينة إلفسينا صدى لذلك االحتفال البابيل .نعم ،وعىل نسق «بوركت روما وما
حوهلا»((( أعيد إنتاج هذا التوجه يف بابل القديمة داخل العرص الروماين املتأخر،
حيث قام القيرص الروماين اجلبيل (ماركوس أوريليوس أنطونيوس) الذي كان من
قبل كاهنا لإلله بعل اآلشوري ،بالزواج من كاهنة ربة القمر تانيت يف قرطاج زواجا
بالغ الرمزية .هذا يف الوقت الذي تزوج فيه أيضا ربه إله الشمس من ربة القمر
القرطاجية؛ لقد صار ذلك احلدث أمرا ديكوريا بحتا لكنه جتىل يف نسخة لعرس
كواكبي كام كان يعرب عنه عىل األرض يف االحتفال بالعيد البابيل القديم من خالل
الرشاب اجلالب للربكة ،أو ما كان ينبغي أن يكون كذلك .وثمة زوجان عاليا املقام
كذلك ،لكنهام هذه املرة من تراث الرشق القديم نرامها ببعض إضافات املحظيات
(كام قيل «إن لونا العفيفة (ربة القمر) ذات هوى صارخ”) ،حيث تزدهر قصة حب
صادقة متاما عىل أرض مرص بني أنطونيو وكليوباترا .وحني جاء أنطونيو مع زوجته
أوكتافيا إىل األثينيني احتفوا به بعيدا عن تقديس الكواكب متاما  -بوصفه ديونيس
اجلديد وزوجوه  -من دون لونا العفيفة  -بربة احلصن أثينا ،غري أن أنطونيو كان
رومانيا حتى النخاع ،حيث طالب بصداق قدره ألف مثقال تم دفعها من كنوز معبد
البارتينون ،لكنه دفع ثمن أسطورة الزوجني عاليي املقام بحياته هو حني مال إىل
كليوباترا ومكث عندها .لقد عاش كالمها يف ذكرى إيزيس وأوزيريس ذكرى ربة
الشمس ،وأوزيريس الذي راح حيل فيام بعد حمل إله الشمس األصيل  -لكنه هنا يأيت
 وإن كان ما يزال داخال يف أسطورة الكواكب يف آسيا الصغرى  -يف ركاب شمسغاربة حتاول العودة للحياة .ومل يعد أنطونيو وكليوباترا يقدسان باعتبارمها ثنائي
إيزيس وأوزيريس ،وإنام صار كل منهام يمجد اآلخر ،ولذلك سمي أوالدمها يف
داللة واضحة هيليوس (إله الشمس) وسيلينا (ربة القمر) .بل إن احلية التي قتلت
((( صيغة الربكة التي ينطق هبا البابا وغريه من كبار الكنيسة يف االحتفاالت الدينية بروما وهي بالالتنينية urbi et
 orbiيف األصل( .املرتجم).
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كليوباترا هبا نفسها هي هنا احليوان املمثل لربة القمر عشتار-إيزيس ،فقد عثر يف
صيدا عىل متثال صغري لعشتار وهي حتمل حية عىل صدرها .ومل تكن ميتة كليوباترا
التارخيية إال سريا يف هذا املضامر ،ومل حتاول إال أن تثبت أمام األنظار أهنا جزء من
أسطورة عشتار-إيزيس ،التي ستبقى يف قبة السامء بصحبة أوزيريس-أنطونيوس،
إهنا فكرة «الثنائية الكوكبية» كام قال شكسبري عن هذا التزاوج .ويبدو كل ذلك
يف احلقيقة أمرا عائليا ملكيا ،إال أنه مل ينته عند هذا احلد :فاهلالل املعانق للشمس،
هذا «التجيل الفخم» أمر تشرتك فيه مجيع صور احلب الرشقية تقريبا .وهذه الطبيعة
الثنائية املتحدة التي جتمع يف طياهتا كال الضيائني املنريين للعامل  -متثل طوبيا جنسية
بام فيها من أساطري ما قبل املسيحية وبام هو خارج عن املسيحية وال ريب.
 -4أما اآلن :فمن وسط الشعب يأيت هنا زوج خمتلف له نتائج كبرية .إن هذا
املشهد يدور حتى يف أرض الكتاب املقدس ،يتعلق بسيمون الساحر ابن السامرة
وهو الصورة األصلية األوىل عن شخصية فاوست وحبيبته اليونانية هيلينا .فسيمون
(أو سمعان) الساحر وهو معارص ليسوع ،يظهر يف قصة أعامل الرسل ( 9 :8وحتى
 )23بصورة سيئة جدا ،بوصفه كانز مال وساحرا وخمادعا ،ثم يمثل يف النهاية أمام
القيرص نريون ويطري يف اجلو ليثبت أنه إله مثل يسوع ،لكنه يتمزق .وفضال عن
هذا اخلرب الذي يوحي بالتنافس فإن سيمون الشاعر التارخيي احلقيقي هو أول من
كتب نصا غنوصيا عىل األطالق ،وهو ما يطلق عليه «ميجايل أبوفاسيس» أو الوحي
الكبري .ليس هذا فحسب وإنام ظهرت أيضا عملية حتول هذا الساحر وأسطورته
بصفة خاصة كأكرب لون من التجسد الذي تعضده خلفيات كثرية للنموذج األول
عن الزوجني عاليي املقام .حيث يظهر هنا بصفته مؤسسا منذ البداية للباحث عن
كائن مفقود أو كائنة مفقودة ،ال بد من العثور عليه /عليها .وهكذا فقد جاء إىل
األرض ليس باعتباره ابن الرب بل بصفته والد الرب ذاته الذي توحد ذات يوم
مع ابنته ،حبيبته التي متثل شخصه الثاين .وهي تعني أيضا أهنا اخلروف الضائع،
الذي حيمله الراعي الطيب كام متثل أيضا العذراء الرومية والشهيدة صوفيا يف عرص
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دقلديانوس حني دخلت احلكمة التي برزت يف الكتب املتأخرة للكتاب املقدس
كشخص ثان يف منظومة األلوهية .ولقد زعم سيمون الساحر عند اإلغريق أهنا
 صوفيا  -كانت تستشعر كأهنا أثينا ابنة زيوس التي تكتنفها األرسار ،وكيفخرجت من رأسه بوصفها إنويا ربة الشمس .غري أن صوفيا هذه كام يقول سيمون
الساحر بوصفه ربا أول أو رجال أول ،بل بوصفه الرب األب للربة االبنة - ،يقول
إن صوفيا هذه بدال من أن تبقى الشخص الثاين يف األلوهية عرب عار الرباط الدموي
بالزواج  ،نظرت إىل مناطق سفلية حتتها تسكن فيها اجلن فخطفوها هم أنفسهم ،ومل
يقع ذلك من دون أن حتدق فيهم بعني احلب ،كام فعلت هيلينا املختطفة إىل طروادة
قبل ذلك ،والتي مل يقف أمرها عند االختطاف السلبي ،وإنام اعتقد حينها أهنا هي
ربة القمر لونا .ويكفي هذا القدر من احلديث عن هذا األمر ،غري أن خالصته تكمن
يف أن أشباح اجلن خبأت صوفيا الشهيدة إىل أسفل أماكن العامل وجسدهتا بالتناوب
يف صورة أجساد أنثوية .فهي تشارك جممل اجلنس األنثوي ذلك اجلامل الرسي الذي
حازته هيلينا ابنة طروادة ،بل هيلينا ابنة مدينة طوروس (صور) الفينيقية ،وهذه
بالتأكيد ليست ملكة كام أهنا ال تتنفس هواء إليون ،أفضل مكان يف طروادة .أما
والد ميجايل (اليونان) التي تركت معزولة ،والذي كان يمثل القوة األوىل للعامل فقد
هبط من رفعته بعد اختطاف صوفيا ،ثم جتسد بدوره يف أشكال متعددة ومتحولة
يف مجيع العوامل السفلية باحثا عن ابنته-معشوقته املفقودة .وكان آخر جتسد له ،أي
ظهوره يف صورة شخص بلحم ودم ،هو ما حكاه سيمون الساحر حلوارييه فيام بعد
من أنه هو ظهوره يف صورة سيمون ذاته يف مدينة ساماريا (السامرة) ،كام أن هناية
بحثه كانت يف طوروس (صور) .فقد حانت هناك اللحظة الباهرة ،حيث اكتشف
يف ذلك املكان إينويا-صوفيا (ربة الشمس صوفيا) يف جتسيدها املتخفي يف هيئة
بائعة هوى بأحد مواخري البحارة ،وعرف فيها هيلينا طوروس (صور) مستذلة
ومهانة ،وكانت مالحمها معروفة وقادرة عىل الرفعة من جديد ما أمكن .وال ريب
أن سيمون الساحر كرس بأسطورة تلك اللحظة واحدا من أهم النامذج األصلية يف
ذات الوقت ،أال وهو حلظة الكشف واالعرتاف ،حلظة االلتقاء ثانية بني الضائعني
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واملفقودين .وهذا العنرص ال يرد حتى يف األساطري الدينية كثريا ،وقد وردت حلظة
اللقيا يف الكتاب املقدس بصورة بارزة وخاطفة ومزلزلة يف رؤية يوسف إلخوته ،أما
عند اليونان فقد وردت عند سوفوكليس يف مرسحية إلكرتا حني عثرت إلكرتا عىل
أخيها أوريست .وقد أوضح إيرينويس أسقف ليون يف القرن الثاين القصة احلقيقية
لسيمون الساحر وهيلينا ابنة صور (يف الفصل الثاين من كتابه ضد اهلرطقة)؛ ويف
الوقت ذاته وضع عنرص املاخور هيلينا ابنة صور داخل الرتاث الفلكي الثنائي
بقطبيه الشمس والقمر أكثر من وضعها يف ثنائية إينويا-صوفيا .وكام يقول يوهان
آدم مولرز« :كانت عشرتوت الفينيقية السورية التي أسامها لوقيان (يف كتابه آهلة
سوريا  )4باسم سيلينيا ال تعبد فقط بتقديم النساء والعذارى قربانا هلا ،وإنام تقول
األسطورة إهنا ظلت عرشة أعوام تضحي بنفسها هي يف صور» (انظر هيلجنفيلد:
قصة الزندقة يف املسيحية األوىل .1963 .ص .)174 :.لقد أعاد سيمون الساحر
بأسطورته عن حلظة اللقيا قصة سيلينا-هيلينا إىل حتوهلا األول تارة أخرى ،أي إىل
ثنائية الرب وراقصة معبده العاهرة كام يف الديانات اهلندية ،ولكنها هنا يف سياق
الكواكب .وهبذا راح كل من سيمون الساحر وماريا املجدلية ،لكنها غري تلك
التائبة بال ريب ،يسريان عرب اإلمرباطورية الرومانية .وقد تشكلت حول هذين
الزوجني الساميني اللذين ال يمثالن عائلة حاكمة بال ريب طائفة تتعبد هلام ،هي
طائفة السيمونيني التي قاومتها الكنيسة بشدة حتى اختفت .غري أن هناك ما يتعلق
بصالبة استمرار تلك الطائفة :فسيمون الساحر هو أقدم نموذج ثابت يف األصول
ألسطورة فاوست .وهيلينا ذاهتا وإن ظلت تعترب ابنة طروادة ،إال أهنا جزء من كتاب
سيمون الساحر  -فاوست الذي ظهر عام  ،1587إنه سيمون الذي مل يدخل دائرة
النسيان .ومل تأت هيلينا إىل جوقة فاوست إال عرب سيمون الساحر وحده ،قبل أن
يكتب جوتة مضمونه اجلديد عن خلطة فاوست وهيلينا يف القرص املشيد بأسربطة.
غري أن العامل الذي صار مسيحيا مل يعد به إال مكان ضئيل وربام مل يعد به مكان
كلية لنامذجه العاشقة الكربى بل والضابطة لقانون العشق فيه بام فيها من خلفيات
كوكبية حارضة كانت أو ماضية .مل يعد به مكان هلذا احلب إن كان سعيدا ،وبصورة
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أوىل إن كان تعيسا ،سواء كان طرفاه منترصين أو منهزمني أو مرشحني للموت،
حتى عىل الرغم من اهلالة التي حييطون هبا ثنائيات املحبني هنا .إن سمو املقام الذي
حييط بالثنائيات املحبة مثل روميو وجولييت ،وباولو وفرانسيسكا دي ريميني،
وتريستان وإيزولده ،بل وحتى ما يبدو منها واقعيا مثل أبيالر وهيلواز ،وكذلك ما
يصاغ بصيغة إخبارية كام يف فريتر ولوته ال تستقبل عىل أساس قياس خلفية تنتمي
هلذا العامل .فال يوجد مطلقا  -حتى بني طوائف الزندقة املسيحية  -أي لون من
اإلشارات اجلنسية عىل شاكلة سالم لك أيتها املنعم عليها((( وال الروح القدس.
وإذا علقت بامريا صور عشتار وإيزيس بصورة واضحة ،وعلقت بيسوع صور إله
الشمس اإلغريقي هيليوس :فإن ماريا متكث واقفة عىل اهلالل ،ولكن ليست هي،
بل املسيح الصاعد هو الذي حيمل راية الشمس فحسب يف يده .ثم إن ماريا اعتربت
أم املسيح ،وليس ابنته أو نصفه الضائع ،وهي تتزوج ثانية بصورة متثل األسطورة
القديمة ربا قديام ،أو رجال ربا .ويف القرن احلادي عرش قام أحد الرهبان وكان اسمه
تانشيلم بالزواج عالنية من ماريا املتجسدة يف صورة فتاة أحد الفالحني وعندها
سقط هذا الفعل يف عني املسيحية بصفته هرطقة .وقد وصل هذا األمر إىل ذروته يف
أحد األناجيل املخفية (أبوكريفا) للمرصيني  -عىل شاكلة ما كتب عن امللك سليامن
يوخانان(((  -حيث يظهر يف لقاء املسيح يسوع بمريم املجدلية  -وهو أمر مل يعد
جتديفا عىل اإلطالق  -صدى من الضوء األول والثاين لسامء احلب السحرية.
إهلي عشق جنيس فوق جبني
 -5عىل أنه يف عرص ديكارت بدا بعل وعشرتوت ْ
السامء ،وصحيح أن تلك السامء مل تكن مسيحية ،وإنام كانت ما تزال حتتفظ بنسق
الرشق ،سامء فتاة هيودية تسمى سارة بينام كان من يمثل بعال هو املسيح الدجال
شابتاي زئيفي .فقد عثر عىل الفتاة بأحد الشوارع ،وعمدت وأدخلت إىل الدير.
((( بداية صالة يف الثناء عىل مريم عليها السالم تبدأ هبذه اجلملة من إنجيل لوقا( )28/1( .املرتجم).
((( هذه الدراما عن مغامرات امللك سليامن النسائية كتبها أوسكار وايلد عام 1891م لكنها عدت وقتها فضيحة
ومنعت من العرض( .املرتجم)
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وعندما نضجت هذه املستجدة يف خدمة الدير علمت بأصلها من خالل أحالم
عجيبة كام علمت الكثري عام جرى هلا .وقالت هلا روح أبيها الذي قتل إثر فورة
اضطهاد ديني إهنا قد اختريت زوجة للمسيح الذي سيظهر عام قريب .وفرت سارة
من الدير البولندي واختذت طريقها الطويل الذي رسم هلا ،وراحت تبيت  -وهو
ما يبدو ملمحا طوروسيا (من مدينة طوروس /صور)  -داخل بيوت اهلوى حتى
تلتقي بشابتاي زئيفي الذي كان يظنه الناس يف قرص امللك بالقاهرة ذلك الزمان
أنه املسيح ،والذي ما لبثوا أن احتفلوا معه بزواج ساموي .وقع ذلك عام ،1666
الذي أعلنه زئيفي أنه سيكون عام ظهور مشاهد الرؤيا أي مشاهد النهاية .ووقع
هذا املسيح الذي يذكرنا بسيمون الساحر بوصفه جتسيدا لألب الرب ،عىل مراسيمه
اإلهلية« :أنا السيد ربكم الذي أخرجكم من مرص ».لقد استقبل املسيح الكاذب
العروس فعال ،وانتهى األمر عىل كل حال هناية حزينة ،عىل الرغم من أنه أثار مجيع
مكونات اليهودية يف زمن الباروك تقريبا .وعندما خريه السلطان الرتكي بني القتل
والدخول يف اإلسالم ،مات كبواب ألحد قصور الرسايا .لكن توابع النموذج
األول للزوجني عاليي املقام ظهرت يف احلياة اليهودية فيام بعد مرة ثانية ،وربام كانت
بزينة أكثر وضوحا من خالل قصة سالومي (شوالميت) وسليامن ،أو من خالل
سليامن وملكة سبأ .كام ظل هناك نامذج وفية لشابتاي زئيفي حتى وإن بدا الشكل
اليهودي الداخيل لألسطورة اجلنسية القديمة ،ذلك الشكل املرتبط بمشاهد النهاية،
جديدا ومثريا .ومل تكد متر مائة عام عىل هذا األمر حتى ظهر يف أملانيا مشهد اعترب
مشيحانيا عىل درجة مضاعفة :فقد أقام ياكوب فرانك يف قرص مدينة هاناو يف ذلك
الوقت بوصفه مسيحا وبوصفه جتسيدا خلطة الرب  -كام فعل سيمون الساحر يوما
 بصحبة ابنته التي اختذها زوجة .وأقام معها بصفتها الشخصية الثانية يف األلوهيةالتي يمثل هو نصفها األول كام زعم ،وكام اعتقده الناس .أما دوق بلدة ناساو فكان
حواريه ،بل إن طائفة الفرانكيست نشأت واستمرت حتى القرن املايض يف بولندا -
حتى من دون أن يقرأوا قصة هيلينا وفاوست أو أن يقرأوا إنجيال مرصيا كان خمفيا،
بل وحتى من دون أن يستلزم ذلك معرفتهم بالظاهرة األخرى الوحيدة التي ترسم
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النموذج األول للزوجني عاليي املقام والتي ضجت هبا أسامع الغرب املسيحي حتى
وإن كانت مصبوغة بصبغة ماسونية رشقية .فها هو ذا الناي السحري ملوتسارت
يقول« :الرجل واملرأة واملرأة والرجل ،إهنام يصالن إىل األلوهية» ،وبام يتضمن
من شخصية بامينا ابنة ملكة الليل ،وتامينو وارث دائرة زرادشت الشمسية واحتاد
هؤالء مجيعا املانح للربكة .وهنا تنتهي األسطورة هناية رشيقة أشد رشاقة وودودة
للبرش أشد مودة بعد افتتاح هذه املقصورة الشمسية .أما «الناي السحري ،اجلزء
الثاين»  -ومن العجيب ،غري العجيب ،بعد ذلك ،أن مل يكن جوته هو الذي كتبه
 فقد جعل باميناس وتامينوس زوجني ،مذكرا يف جالء بسيمون الساحر وهيليناوصدامها يف فاوست ،وجعلهام يتضاءالن ليصريا مرسحية غنائية .وكام انبثق عن
هيلينا وفاوست ،انبثق أيضا عن بامينا وتامينو طفل صغري ،سمي هناك «جينيوس»
وسمي هنا «يوفوريون”((( ومها اسامن ساحقان ،بقدر ما مها صاعدان .ويف حني
بقي الثنائي بامينا وتامينو لدى موتسارت وجوته ،إال أن االسطورة األدبية املختلقة
واملقتبسة من األسطورة الرشقية األصلية مل يبق هبا ثنائي فاوست الساحر وهيلينا:
ونعني به مدة اللقيا املستمدة من استعارة هالل القمر والشمس يف إطار احلب القادم
من أزمنة سحيقة ،والتي تصاحبها هيلينا كأخت أو زوجة.
 -6ودائام ما يرتافق ذلك مع يشء ما ال يمكن إخفاؤه داخل برشتنا .فكيف هو
احلال مع ما يعتقد أنه ثنائي حتى خارج الوجود البرشي؟ وقد كان هذا يف البداية
شأنا قمريا شمسيا ،أي شيئا ليس برشيا ،جيتمع يف الثنائيات الرفيعة املقام .وأكثر ما
يميز هذا الرباط الكوين املؤصل هبذه الشاكلة هو الثنائية التي توجد أيضا يف تعاليم
االنبثاق الغنوصية املتزامنة مع ثنائية سيمون الساحر وهيلينا والتي حتولت فيام بعد
إىل مناهج القبالة (الكاباال) اليهودية .ألن معايري انبثاق هذه الدفقات النورانية عن
((( جينيوس يعني العبقرية كام هو معلوم أما يوفوريون أو «أويفوريون» كام ينطق باألملانية فهو اخرتاع شعري ظهر
يف القرن األول للميالد واعترب ابنا ألخيل وهيلينا يف األساطري اليونانية ،ويف اجلزء الثاين من مأساة فاوست رسمه
جوته «ابنا لفاوست وهيلينا» وأكسبه جوته كثريا من شخصيته الشاعر اإلنجليزي اللورد بريون .واالسم مشتق من
«يوفوري» وتعني يف اليونانية النشوة ،وهو شعور مؤقت بالسعادة والتفاؤل عقب حالة من اللذة( .املرتجم).
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واحد أول ،والتي تبني العامل عند هبوطها للظلمة ،تبني بذاهتا والريب «طبيعة ثنائية
موحدة» ،وذلك – كام أشري له من قبل – قياسا عىل معايري متتابعة يف الصورة تتضح
يف هيئة ذكورية – أنثوية مرتابطة ،كمعادالت للعضو الذكري والعضو األنثوي بني
السامء واألرض .فهذه املعايري املنبثقة من الواحد األول والتي تسمى عند الغنوصيني
درجات الفيض (اإليونات) وعند الكاباال سيفريوت ،درجات الصفات اإلهلية –
كانت ترتب كثنائيات إىل جوار بعضها البعض ،متجاوزة ثنائية القمر والشمس يف
العدد ويف الدرجة اجلنسية بأضعاف كثرية .وعرض الفيثاغوريون مقدمة تشويقية
لذلك (برغم ارتكازها عىل ثنائية القمر والشمس ،أي االحتاد بني اإلله واإلالهة)
من خالل ما كانوا يرسمونه عىل لوحتهم املتضمنة لعرشة ثنائيات متقارنة متثل العامل
أمجع ،وهذه الثنائيات هي كام ييل :أنثوية وذكرية – مستقيمة وغري مستقيمة – غري
حمدودة وحمدودة – متعددة ومفردة – يرسى ويمنى – متحركة وساكنة – ملتوية
ومعتدلة – غري متامثلة الصفحة ومربعة الصفحة – سيئة وجيدة – معتمة ومضيئة.
ومل تكن لوحة الفيثاغوريني تعرض هلذه املقدمة التشويقية هبذه الصورة يف مفاهيمهم
القيمية املرقطة بصفتها مشاهبات ألعضاء اليمني واليسار يف كل حالة مطلقا ،وبصفة
أوىل يف ثنائية العطف بحرف «و» التي يعرضون هبا عرس املتزاوجني العرشي ،أو
استخدامه يف وصفه كعرس نوعي من حيث الشكل من خالل تلك املعايري .واآلن
كان ال بد من وجود عدد أكرب من مثل هذا بني السامء واألرض ،أي من الصدى
الكوين املثري جنسيا ،والتزاوج الثنائي واألزواج األيونية من دون جودة شكلية عىل
اإلطالق .وهبذا حلمت احلكمة اإلسكوالئية((( بال ريب ،أي من خالل ما تضمنته
من ثنائيات رفيعة املقام داخل السيفريوت (درجات الصفات اإلهلية) ،بوصفه
كذلك .لقد سمى الغنويص فاالنتينوس بعد سيمون الساحر بامئة عام تلك املعايري
األنثوية الذكورية لالنبثاق الساموي (حتى من حيث التصنيف النحوي أنثوي
اجلنس وذكوري اجلنس) بالصورة التالية :السكون (سيجي) – اهلوة (بيثوس)،
((( احلكمة التي كانت تدرسها مدارس الالهوت يف القرون الوسطى والتي سعت إىل الربط بني الديانة املسيحية
ورؤية الفالسفة( .املرتجم).

339

احلقيقة (أليثايا) – الروح (ناوس) ،احليوية (زوي) – بريق الضوء (فوس) ،اجلامعة
(إيكليسيا) – اإلنسان (أنرتوبوس) وهكذا وهكذا .بل إن الثنائي املعياري الثامن
واألخري بدا أيضا ثنائي اجلنس :احلكمة (صوفيا) – املصطلح (هوروس) .إهنا
مجيعا جمرد ثنائيات زوجية رفيعة املقام يف هيئة أفكار متدفقة قادمة من أعىل لتعود
ثانية إىل هيئة متدفقة صاعدة إىل أعىل .إهنا تشكيل لثنائيات إنسانية متزاوجة من
داخل الدلو الكوكبي الذي يصل إىل الدلو الذهبي ثم يكون إجيازا ألشكال احتاد
بني احلياة (زوي) والضوء (فوس) عىل خلفية اجلانب الكوكبي ذاته .وهنا ال ينبغي
أن يظل احلب خاصة حدثا كونيا خاصا ،وال أن يكون كذلك داخل الكاباال التي
تفيض غنوصية ،حيث تنشأ الثنائيات األيونية التي تسمى فيها سيفريوت ،حتى
تصل يف النهاية إىل ثنائية أنثى –رجل .وآخر ما جاء هنا عرب بريق الرابط األريض
هو مثقال ذرة عىل هيئة العضو الذكري داخل الدائرة :بوصفه داللة إهلية – تتوافق
مع الغنوصية وتراها املسيحية أمرا مقيتا .إن هذه العالمة تشري بأوضح طريق إىل
التعايش الكامل للكائن األول مع ذاته هو ،أي تلك الثنائية التزاوجية األعىل مقاما
(((
عىل اإلطالق.
 -7كل ذلك مثري للرهق ،ال نريد أن يقال شديد الفيض عن احلاجة .فكيف
تبدو من ثم عملية تكوين األزواج عىل النسق املسيحي ،وهي منذ البداية داخلة يف
كل يشء .ألنه إن كان كرم املحتد أمرا غري أسايس بالنسبة جلميع الثنائيات رفيعة
املقام التي رأيناها حتى اآلن أو أنه صار كذلك ،ولئن كانت هذه الثنائيات ال تريد
إال اإلملاع إىل أن مجيع العشاق يمكنهم التأثري من بعد عىل أقل تقدير ،إال أنه يبقى هنا
نوع من الفخر ال يمكن أن يتاح لكل أحد .ولكن الكيان الثنائي السامي يتقاطع قبل
كل يشء بصورة دائمة مع األعراس الساموية الوثنية القديمة ذات الصلة بالكواكب
والنجوم ،والتي تنبذها املسيحية ،وال تتذكرها إال يف السياق الغنويص .فهذه العودة
بررت رشعية الزواج الذي اطلع عليه اجلميع خاصة أصحاب األمحال واملرهقون
((( تصورات مضطربة يصدق عليها قول اهلل تعاىل« :ما قدروا اهلل حق قدره»( .املرتجم).
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بصفته رسا خمتلفا متاما من األرسار املقدسة ،أو بصفته روحانيا هوائيا متاما تقريبا.
وعبثا وضعت مجيع املريامت املختلفة يف العهد اجلديد  -خاصة مريم املجدلية  -إىل
جوار يسوع ،وذلك داخل إطار الغنوصية املسيحية فقط .ويأيت نشيد «إنجيل احلق»
من قبل املذنبة اجلميلة ،وليس من العذراء مريم والتي تبدو يف الواقع حمبة أكثر من
جمرد كوهنا متساحمة« :أنت يا ماريا الرائعة ،أيتها املباركة ،يف ملكوت املأل األعىل
التي متدحها كل األجناس ».إن هذا التبجيل مل يرص تقليدا متبعا تقريبا ،فكل ما
هنالك بدايات ألسطورة دينية عن مريم املجدلية ويسوع ،بل إن يسوع املسيح وفقا
لإلنجيل املختفي (أبوكريفا) يقول ،وليس هذا فقط يف إنجيل املرصيني« :جئت
ألقيض عىل وظيفة املرأة» ،وأحيانا يتم ذلك من خالل فرصة تالق مصطنع مع
األمرية سالومي التي ما تزال ممارسة للعهر ،تلك القاتلة التي مل تبد مطلقا رغبة
يف التكفري عن الذنب .بل إن رمز احلب املسيحي ال يتيح حتى يف حاالت اإليالج
اجلنيس األقل وضوحا أو يف حاالت الرس املسيحي للزواج مكانا حلواء القديمة
إال أقل تقريبا مما يتيحه آلدم القديم ،ومل حترض إىل املنزل مثل إينويا-صوفيا ،وإنام
شكلت جمدلية كسرية ،أو غري كسرية .بل إنه يتعني أن يصبح ثنائي األنثى والرجل
داخلني يف رباط بني الشمس والقمر يف اجلسد ليصل إىل صورة تعبدية بالزواج
املسيحي :مسيح-اجلامعة :أي باملرأة كجامعة ،والرجل كرأس للجامعة .فبدال من
اخللفية الكونية جاءت خلفية استحضار املسيح ،مع أو من دون نوع متدن بشدة
متحول بشدة من الساموي .إن ما يصح للرجل كرأس ورد يف رسالة بولس الرسول
إىل أهل أفسس حيث يقول« :خاضعني بعضكم لبعض يف خوف اهلل( ».انظر هذ ه
الرسالة  ... )21/5ويقول أيضا« :ألننا أعضاء جسمه ،من حلمه ومن عظامه‘.من
أجل هذا يرتك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ،ويكون االثنان جسدا واحدا’.
هذا الرس عظيم ولكنني أنا أقول من نحو املسيح والكنيسة( ».نفس الرسالة/5/
 .)32-30ومن ثم فإن السامء السابقة ،سامء النجوم والسيادة الغريبة ،صارت
اآلن ووفقا للنية واملقصد ممتلئة بكيان املسيح ،من خالل معيار وهدف خمتلفني
متاما بوصفهام أمرا كونيا قائام أو يزعم أنه قائم« :وهو أعطى البعض أن يكونوا
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رسال ،والبعض مبرشين والبعض رعاة ومعلمني ألجل تكميل القديسني لعمل
اخلدمة ،لبنيان جسد املسيح ،إىل أن ننتهي مجيعنا إىل وحدانية اإليامن ومعرفة ابن
اهلل .إىل إنسان كامل إىل قياس قامة ملء املسيح( ».نفس الرسالة .)13-11/4
إن عنرصي املؤنث واملذكر وما بينهام ،وما أطلق عليه املناطق الوعرة للقمر يف ليلة
احلب ،وكل ما هو شميس ملتهب بام يتضمن من حل ليس يسوعيا  ،كل ذلك ليس
له مكان يف مثل هذا الرس الزواجي أو ربام يكون فقط مكانا مسكوتا عنه .ثم إن
املوضع املذكور أخريا من رسالة بولس إىل أهل أفسس يمكن أن يشري بصورة غري
مبارشة أو تشبيهية إىل اجلسد املحدد وشكله يف داخل اجلامعة (الكنيسة)؛ أو يعني
بصورة مبارشة (كام جاء يف املثل القديم :مسيحي بمفرده ليس مسيحيا) التأكيد عىل
جسد املسيح وهو الكنيسة .ثم إن الصورة املوصوفة متاما بأهنا :زوجان تشكال يف
املسيح مل تكتسب فقط عمقا داخليا كالذي فقدته من علوها الظاهري .إن التوتر
الذي ال يمكن نقله بني إله الرعاة واهلبوط اهلوائي الروحي يبني مبارشة وعىل هذه
الشاكلة أيضا مضموهنام املتمثل يف اجلانب اجلنيس ويف صورمها الكبرية؛ حتى عند
األديب الواحد .فاحلب الذي صوره شكسبري بني أنطونيو وكليوباترا يقود ألعىل
مقام ،ويتامس مع حب هيليوس رب الشمس وهيلينا ربة القمر ،غري أن احلب الذي
صوره شكسبري بني عطيل وديدمونة حيمل يف طياته قطعة من عامل آخر« :انظر إن
نجامت عقود الثريا يردن أن يمسسن البحر» ،هكذا غنى عطيل يف نشيد افتتاح ليلة
احلب؛ إن ضوضاء املكان تتوقف عند هذا احلب ،ويصري العامل عميقا .هنا يبدو
معدل التكرار الروحي يف أحد األرسار ،حيث ال يصبح شخصان باحلب كبريين
مثال كرب العامل كله ،ومع ذلك يبقى هذا العامل إطارا كوكبيا للحب .وهذا أيضا هو
احلال مع جمال عمق املحتوى اجلديد املفارق الذي ال يقوده فقط كوكب الزهرة وهو
عمق يولج إليه بصورة أخرى.
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 -42مرة أخرى مع أسطورة اإلنسان ،أو اإلنسان والروح عند
فويرباخ ،وملاذا صار الرب برشا ،الزهد املسيحي
ما عندنا يتجمر
كل ما هو خارج يأيت من الداخل .فإذا كان الداخل ضعيفا ومتجمرا ،فإنه ال
يستطيع أن يتميز عن اخلارج الذي حييطه .فإذا كان ما هو خارجنا مواجها لنا بشدة،
ال يبقى لنا غري أن ننساق يف ركابه ،ونستسلم له ،بأن نتخىل عن ذاتنا التي مل توشك أن
تتطور وتتمكن من االستقرار داخل اجلامعة املحيطة بأقل من تأثرها بضغط الوجود
مطلقا .إن شخصا ممن يقال عنه متوحش ال جيد  -حني حتدث معه بعض الناس عن
الروح  -شيئا من ذلك يف داخل نفسه ألنه ال يراها ،ولكن حني مر طائر من فوقه
أشار إليه وقال إن هذا روح قبيلته وصاح قائال إن روحه هي ذلك الطائر .لقد كان
ذلك نمطا من عدم الشعور بالذات مفعام باملودة ،بل هو اقتياد لداخل نفسه الذي
مل يالحظه هو ،إنه اقتياده بل اختطافه مع ذاته ،غري أن شيئا مل يعامل بغري الود من
اخلارج مثل اإلنسان ،حني يرتصده الربق والرعد والعواصف أو ترتصده احليوانات
املفرتسة بصورة دائمة .وعىل رغم ذلك يظهر دائام أثر لالستخدام اآلدمي كلية ،أثر
لروح متلكه بصورة سيئة أو طيبة بام خيالف وضعه كإنسان حتت الربق أو وضعه
يف الليل كإنسان حييطه النور .لقد استدعى اإلنسان منذ البداية مناقشا وخماطبا يف
اخلارج من حوله حينام حاول منذ بواكري البرشية أن يتمكن من عمل السحر وحينام
بدأ هدهدة ذلك أو تأجيجه من خالل الصالة ،يف الوقت الذي كان اجلانب الباطن
يف اإلنسان مل يستوعب إال قليال ،ولذلك ظل اجلانب الذايت جمهوال مدة طويلة .ومن
هنا نشد اإلنسان لنفسه عاملا علويا برغم أن األرواح اخلارجية كانت تريد بشدة أن
تظهر يف املقامات العالية ،بل أن تظهر فوق الكواكب .لقد لقحت التصورات املخيفة
بالنسبة لإلنسان بل وأكثر من ذلك التصورات املحبوبة من جانبه ،جماال مل يكن أطلق
عليه بعد اسم الدين .وإذا انطبق ذلك عىل نظرته العلوية األوىل نحو الشمس والقمر
والتي اتسمت بالورع والتقوى ،فإنه ينطبق أكثر عىل مجيع ما يتوافق مع اإلنسان
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باألوىل يف األمور اخلاصة .وهذا ما يبدو كذلك مثال يف التذرع بنور اآلخرة مبارشة،
مثلام يوجه احلديث للرعاة يف احلقل« :ال ختشوا شيئا» .فإذا وصل األمر إىل هذا احلد
فإن القسم البرشي من النظرة ألعىل لن يعود ثانية.

فويرباخ و«علوم اإلنسان»

الداخل الذي ينفتح ويستسلم ويتجمل ،هو يف املقام األول راغب .وهنا ال يصح
املثل القائل عصفور يف اليد أفضل من محامة فوق السطح .وحني تذهب املحنة التي
تدفعنا للحلم بتناول املن الشهي يتبقى بعدها نوع من اجلوع يظهر يف الغربة ما ال
يملكه يف القرب ،ويكون مرحبا باستقباله .إن صورا من هذا النوع رسمت بال ريب
باللون الذي يراه من جاؤوا مبارشة إىل سادهتم وموائدهم ،ومعظمهم يعمل عىل
حتايش الفقر الذايت بل يعمل عىل اضطراب التصور األخروي .لكن جرعة الدين
الزائدة يف مثل هذه الصور املوضوعة هنالك كان جيب عىل كل حال أن تصنع يف
الداخل الذي يمكن االستغناء عنه برغم أنه صاحب رغبات واسعة وذلك لكي
ينقل إىل الضفة األخرى حيث ال يصل عادة .إن الفقر املجرد هو عىل األقل بريق
عظيم من الداخل ،بيد أن الزاهدين البد أن يتوافر فيهم بريق بالغ اخليال ،أي بريق
ليس موجودا بصورة موضوعية ،ليبددوه عىل أنفسهم يف أخراهم .وإال ملا توافرت
لدى هيجل الشاب املادة الالزمة لكتابه «إجيابية الدين املسيحي» بام فيها من ذاتية
طاغية سمحت له أن يقول« :وفيام عدا املحاوالت السابقة نالت أيامنا هذه ميزة
االحتفاظ باملطالبة بالكنوز التي كانت مبددة عىل صفحة السامء ،بوصفها صارت
ملكية للناس يف اجلانب النظري عىل األقل  -ولكن أي عرص هو الذي سيمتلك
القوة ليجعل هذا احلق ساريا ويضيفه فعليا إىل ملكية البرش؟» ومن هنا جاءت -
ولو عىل مستوى طوابق أدنى من ذلك  -حماولة فويرباخ إعادة السامء إىل اإلنسان
 اإلنسان الذي مل ينفك عنه التصور بأنه كان موجودا من قبل .لقد ظهر «النقداألنثروبولوجي للدين» ولتكوين اآلهلة ،تلك التخليات املستعادة يف عرصنا نحن.
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إهنا جمرد مضاعفات حلجم البرش ،وجمسدات منقولة إىل هناك :لكنها حتب أن ترفع
من مضامني األمنيات كام يشرتط انفصال اإلنسان حتى اآلن عن «جوهره» بطريقة
أسطورية  -شديدة األسطورية .ويف كل مرة يكون الرب عىل شاكلة عابديه ،سواء
كان متوحشا أو ودودا ،وهو غري حمدود ما أمكن ،هادئ كاألرض ،مشع كالشمس،
خالد ،يفلت من حاالت تبدل األقدار عىل قدر الطاقة .وعىل هذه الشاكلة جاءت
استعادة فويرباخ للسامء قياسا عىل الناس الذين سحروا برب الكنيسة وما يتضمنه
ذلك من تصورات أنرتوبولوجية (علمإنسانية) أيضا عن العال اخلالص ألساطري
الكواكب ،وهو يقصد يف الوقت ذاته إرجاع األمر إىل الذات .ومن هنا قال فويرباخ
دائام« :ال يقترص سبب تصديق اإلنسان لآلهلة عىل أن لديه خياال وشعورا ،وإنام
أيضا ألن لديه غريزة أن يصري سعيدا .وهو ال يصدق كائنا مقدسا فقط ألنه يمتلك
تصورا عن القداسة ،ولكن أيضا ألن لديه رغبة يف أن يكون هو ذاته مقدسا ،وهو
يعتقد أن كائنا سيكون كامال ،ألنه يتمنى لنفسه أن يكون كذلك ،ويؤمن بخلود
كائن ألنه يرغب يف أال يموت .فكل ما ليس يف مقدوره ولكنه يتمناه حييله إىل آهلته؛
فاآلهلة هي أمنيات الناس التي يعتقد أهنا سوف تتحقق ،حني تتحول إىل كائنات
فعليه ،والرب هو غريزة القداسة الكامنة يف اإلنسان والتي يتم إرضاؤها عرب
اخليال»؟ (حول جوهر الدين ،أعامل فويرباخ طبعة عام 1851م ،اجلزء الثامن ص.
 .)257ويدرك املرء من خالل ذلك ويتعلم أن فويرباخ حيدث اخرتاقا يف الدين،
والدين املسيحي بصفة رئيسية ،ويمنح «كنوز» املسيحية يف خزائن اآلخرة تفضيال
عىل ديانات الكواكب والوثنيات األكثر غلبة ،تلك التي صنعها البرش ولكنها
أقل أمهية .ويوضح فويرباخ يف كتابه «أنثروبولوجيا الدين» أن من الصعب متاما
إعادة ضبط مادة تلك األديان البرشية عىل نسق «النزعة البرشية نحو السعادة» أو
«النزعة اجلوهرية نحو الذات» .ومن ثم فإن معظم أفكار انتزاع مبدأ السامء عند
فويرباخ ينسحب عىل «جوهر املسيحية» ،وليس عىل من يقدمون اخلدمة للكواكب
(الذين مل يتوجه إليهم عامل اإلنسانيات هبذا املعنى إال يف دراسات متأخرة) .بل إن
«االنسداد الثقيل للحب» (كام قال ماركس) لدى حماولة التحليل األنثروبولوجي
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عند فويرباخ ربام مل يكن من املمكن نفضه بعد حدوث االخرتاق يف مفاهيم مردوخ
وفيتسليبوتسليس وغريمها مما يف دكان األوثان ،فام بالنا باحلديث عن مبدأ« :فكونوا
كالرب واعرفوا ما هو اخلري والرش»((( أصال.
يستلفت االنتباه هنا أن اإلنسان الذي استعيد هبذه الشاكلة يبدو برغم ذلك
ساكنا متاما .وفيام خيتص بفصلنا عن جوهرنا فإن فويرباخ مل يتجه هنا بعد للتفكري
االجتامعي ،حيث إن اجلذور االقتصادية هلذا االغرتاب تبقى عنده بال مساس.
وللسبب ذاته يبقى «اإلنسان» هنا جنسا عاما وثابتا (استاتيكيا) يف الوقت ذاته،
وال يبدو كام اعتُقد من قبل «ضمن جوقة موسيقية متنوعة للعالقات االجتامعية»
(كام وصفه مارس) .كذلك يستلفت االنتباه أن مصطلح إنسان ،مل يزدد ثراء عند
فويباخ عرب ما أسامه اخرتاقا يف جتسيده األخروي ،خاصة بعد أن مل يتمكن وصف
«جوقة العالقات االجتامعية» من استنفاد أبعاده بالتأكيد (وهذا ما مل حيدث أيضا مع
ماركس) .ففويرباخ يتجاوز حني يتحدث بتصورات التمني الدنيوية أو ما يمكن
وصفها بالصور املثالية ،عن كيان اآلهلة الذي حل هنا أخريا ،يتجاوز بذلك اإلنسان
شيئا ما بوصفه جوقة متن ليربالية قائمة .إال أن أحدا مل حياول تغيري وجهة صور
التمني املنشودة يف اآلخرة وجيعلها أمنيات اإلنسان ذاته كام فعل فويرباخ بصورة
قاطعة .ويمكن أن يقال بوضوح مبالغ فيه إنه مل يوجد هناك أحد أكثر منه التزاما
منهجيا باخلط اإلنساين الراديكايل داخل املسيحية رغام عنه .لذلك وعند هذا احلد فإن
اجلنس البرشي املجرد وفق رؤية فويرباخ معروض باحتفالية ذاتية هائلة حتى عند
فويرباخ ذاته ،وال يفهم من خالهلا أن اإلنسان املسرتد من اآلخرة صار اآلن مواطنا
بصورة عامة ،وال أصبح حتى جمرد كائن دنيوي طبيعي .إن نظرية األماين الدينية
((( هذه العبارة قاهلا مفيستو يف اجلزء األول من رائعة جوته «فاوست» (فصل حجرة الدراسة الثاين) ،حيث كتبها
الشيطان مفيستو للطالب الذي يطمح للمعرفة العلمية ويسأل عن الطريق الصحيح إىل معرفة ما هو حق ،يف كتاب
الطالب ،يف إشارة إىل ما جاء يف سفر التكوين الفصل الثالث العبارة رقم « :5بل اهلل عامل أنه يوم تأكالن منه (أي
من ثمر شجرة اجلنة) تنفتح أعينكام وتكونان كاهلل عارفني اخلري والرش» .وبمعزل عن معنى العبارة يف النص ،فقد
صارت تستخدم للسخرية من الشخص املتعايل بمعرفته ،أما فيتسليبوتسليس فهو اسم أحد آهلة قبائل اهلنود احلمر
يف املكسيك( .املرتجم).
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تتضمن عىل وجه الدقة فعال متجاوزا وطوباويا ،ال يفارق الذات حتى عندما يثبت
أن حتققها األخروي املتجسد هو برمته وهم .ومن ثم تزداد رتبة الذات التي صارت
بعد قوية وواعية بنفسها  -تزداد ثراء  ،-بل إهنا تعلو فوق الطبيعة ,وليس فقط فوق
عامل أخروي متالش .ومن هنا جاءت يف النهاية مجلة فويرباخ« :اإليامن باآلخرة هو
اإليامن بتحرر الذات من قيود الطبيعة  -وبالتايل اإليامن باإلنسان يف ذاته» (انظر
كتابه جوهر الدين1845 .م .أعامل فويرباخ .املجلد السابع .ص)252 :؛ وكذلك
قوله« :رس الدين هو رس الكيان اإلنساين ذاته ».وهذا يعني أن فويرباخ برغم ما قاله
عن جنس اإلنسان االستاتيكي (الساكن) يقف تقريبا أيضا يف فناء اإلنسان اخلفي،
الذي مل ير مطلقا وجها لوجه .وهذا ما يعطي اإلحلاد عند فويرباخ بال ريب نغمة
خاصة بخالف الذاتية ،وهي نغمة يف هناية املطاف مل تكن ممكنة من دون املسيحية
التي وجه هلا انتقاداته «األنثروبولوجية» (أي يف إطار علوم اإلنسان) .ومن ثم فال
يستخدم فويرباخ عبارات مثل «ليس إال» ،فال جتد عنده «ليس إال طبيعة» فيام
خيتص باحلقيقة الواقعة التي ترى بال أوهام ،احلقيقة املتحررة من اآلخرة .بل عىل
العكس من ذلك :فاإلنسان اخرتع هذه اآلخرة فحسب ،ومألها بتصورات األماين
ثم بتحقيق تلك التصورات ،ألن مفهوم «ليس إال الطبيعة كحقيقة”((( ال يكفيه،
وبدرجة أوىل ،ألن جوهره الذايت ليس له حقيقة .هبذا يعتقد أن اإلحلاد عند فويرباخ
هو تدمري لوهم قاتل لألعصاب وكذلك أيضا هو ارتداد نحو اخللف لتحويل صور
من التحرر الالهويت إىل حترر إنساين يف النهاية .وفويرباخ يعرب عن التنوير حني
يضع يف فرضياته طالب الدنيا بدال من مرشحي اآلخرة؛ بينام كان األفضل لآلخرة
((( انظر كيف تستدل الذات الضالة عىل ضالهلا باعتبار احلق ومها والتأكيد عىل ذلك ،لكن أصحاب هذه الرؤى
ال يمكن أن جييبوا عىل األسئلة اخلالدة بغري أوهام أعالها يسمى الصدفة ،فحني نقول ملاذا نحن عىل هذه الدنيا؟ ما
الغاية من خلقنا؟ ومن خلقنا وأعطانا هذه القدرة عىل الكالم والتفكري ومن سخر لنا مقومات الطبيعة؟ ومن منح
اإلنسان القدرة عىل الكالم وصنع احلضارات ،وحرم منها الكائنات األخرى؟ ثم من حييل مقومات تلك الطبيعة
أحيانا وحوشا كارسة تقتل منا أعدادا هائلة بالرباكني والزالزل والفيضانات واألوبئة؟ ومن رتب هذا الكون عىل
نسق مذهل ،وسري الكواكب والشموس والنجوم عىل هذا الوجه املعجز والنظام الدقيق ،وإىل أين نذهب بعد هذه
الدنيا وملاذا كان وجودنا هنا ومن الذي يميتنا؟ كل ذلك وغريه يقفون عنده خمروسني ،وال حيرون غري «الصدفة».
بئست الفكرة ،ال تشفي وال تغني وال تسمن( .املرتجم).
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بصفتها ليست ومها فقط عن «مملكة احلرية» (فيام تسميه أبناء الرب)  -أن تصنع
حتديدا مرشحني آلخرة أفضل .إن أسطورة الكواكب أفردت عند فويرباخ عىل كل
حال لكل هذه األمور حيزا أقل بكثري مما أفردته لألسطورة املسيحية ،بل إهنا تسلم
بابن اإلنسان ،عىل الرغم من االحتفاء الكبري باحلياة الدنيا والطبيعة واختاذ القرار
لصاحلهام.

لقاءات عجيبة بني النقد األنثروبولوجي والنقد الصويف

الذي يتعقب يكون تابعا يف الوقت ذاته ،علام بأنه ليست الكراهية هي دائام ما
يسبب التشابه هنا .فهناك أيضا املعارضات الشهرية التي تتامس فيام بينها ،خاصة
حني يدفع كل طرف فيها دفعا نحو القمة .غري أن املقصود هنا بالتامس بني ما
صوره فويرباخ وبني التصوف يأيت عىل شاكلة خمتلفة ،فهو حتديدا غري مرغوب
بصفة خاصة من تلك األسس التي تبدو عىل هيئة مسيحية ،لكنه يستخدم أيضا
ضد اإلنكار .وكام رأينا يف الفصل السابع عرش هنا يف هذا الكتاب ،كان األديب
جوتفريد كيلر((( أول من الحظ ذلك بعد أن صور لقاء الثنني من أصحاب اآلراء
املتعارضة من هذا النوع ،وذلك يف روايته «هاينريش األخرض» يف الفصل املعنون
«املسيح املتجمد» .فثمة واعظ رحال من طراز فويرباخ غادر املكان ،وانتهت
حماورات هذا الرجل ذي الروح احلرة مع مقيم شعائر متفتح أيضا يف الكنيسة
الصغرية ،ولكن إحياء لذكرى تلك املحاورات راح مقيم شعائر الكنيسة يقرأ وهو

((( جوتفريد كيلر أحد عاملقة الواقعية يف األدب األملاين وهو كاتب وشاعر سويرسي ولد عام 1819م يف مدينة
زيورخ السويرسية ومات فيها عام 1890م ،درس يف هايدلبريج وتعرف فيها عىل الفيلسوف لودفيج فويرباخ وكان
له تأثري هائل عىل جوتفريد كيلر ،وتعترب رباعية «هاينريش األخرض» سرية ذاتية جلوتفريد كيلر الذي كان أحد رموز
اإلحلاد أيضا يف تلك الفرتة( .املرتجم).
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مأخوذ قصة أنجليوس سيليزيوس((( «اجلوال املالئكي» .وهنا جيد مقاطع تشري
إىل تفكك الدين وفق تصور فويرباخ عند سيليزيوس« :أعلم أن الرب بدوين ال
يمكن أن حييا حلظة / ،فلو فنيت ،لسوف يسلم الروح من األزمة ».كام جيد يف هناية
الكتاب الصويف الذي ينتمي لعرص الباروك ،حيث ال يعرف املرء إن كان األمر
منبثقا عن الرب أم داخال فيه« :تريد أن تقرأ أكثر / ،فكن إذن أنت الكتاب وأنت
اجلوهر ».وهنا يلقي كيلر عىل لسانه مفاضلة بذكاء« :كل يشء يعطي بصورة
كلية تقريبا انطباعا بأن أنجيلوس الطيب مل يكن بحاجة إال ألن يعيش إىل اليوم،
وأن يرى فقط بعض املصائر اخلارجية املتغرية ،ليعلم أن زخة املطر اإلهلي القوية
كانت لتصبح يف عرصنا أيضا فيلسوفا متينا ومتدفقا» ،احلق أن كيلر ينطوي عىل
فويرباخ يف داخله .نعم ،ويواصل سيليزيوس الفكرة يف نص آخر ،بعنوان« :أفق
أهيا املسيح املتجمد!” :ويبني كيلر هنا أنه بدال من أن ينظر ابن اإلنسان داخل الوثن
األعىل وبدال من أن ينظر داخل الطبيعة الظاهرة ينبغي أن ينظر حتديدا إىل االهنيار.
ولنعد إىل هذ املرياث املسيحي اخلالص ،إىل القرن الرابع واملؤرخ أفرام الرسياين
وتفسريه مليالد املسيح الذي يعد معيارا للكنيسة الرشقية« :اليوم وضعت األلوهية
خاتم البرشية عىل ذاهتا حتى تتزين البرشية بخاتم األلوهية عليها» .ولنعد أيضا
إىل القرن احلادي عرش وتفسري أنسلم أسقف كانرتبريي للسؤال« :ملاذا صار الرب
برشا؟» حيث انربى أنسلم لفكرة أن ميالد املسيح ماهو إال حساب قديم دفع ثمنا
للخطيئة ،ويبني ذلك ما قاله يف الفصل السابع من كتابه املذكور« :فالرب وحده هو
من يستطيع حتمل هذا العبء الثقيل ،وكان يتعني أن يتحمله اإلنسان ،ومن ثم صار
يسوع هو الرب املتحمل للثمن واإلنسان املتحمل له أيضا ».إال أنه من خالل سؤال
((( اسم مستعار للشاعر األملاين يوهانس شفلر (1677 - 1624م) ويعني اسمه املستعار بالالتينية مالك سيليزيا
وكان كاثولكي املذهب ،وكان والده أحد نبالء بولندا هاجر إىل بريسالو بعد اعتناقه املذهب الربوتستانتي يف بولندا
الكاثوليكية .درس أنجيلوس الطب يف مدينة سرتاسبورج ودرس القانون الدويل أيضا ثم توجه إىل مدينة اليدن
هبولندا حيث التقى باملتصوف املسيحي تيوسوفن أبراهام فون فرانكنبورج الذي عرفه عىل أعامل ياكوب بومه وهي
الكتب التي جذبته بشدة إىل الكنيسة الكاثوليكية  ،وكتب أنجيلوس قصائد صوفية عميقة وأعامال أدبية متميزة يف
عرصه( .املرتجم).
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أنسلم هذا اشتعلت يف احلقيقة وبمنأى عن هذا التوجيه القديم بل وعىل مقربة منه
أيضا مسألة التجسد البرشي لتتحول إىل فكرة وحدة الوجود يف أعمق صورها وإىل
جترد الظاهر املتسامي فينا وختثره وحتوله أنثروبولوجيا إىل اختامر ألمنياتنا نحن.
عىل هذه الشاكلة «األنثروبولوجية» كان أنجيلوس سيليزيوس سيقرأ فيورباخ،
وهيجل الشاب بالتأكيد لو كان عاش زمنهام .ثم إن أنجيلوس مل يطالب  -عىل
منهج القياس  -بالكنوز املوزعة عىل مشاهد اآلخرة لتعود عىل الذات التي مل تعد
بعد فقرية ،حيث يقول« :أنا غني كالرب ،فليس هناك  -صدقني  -ذرة تراب ال
أشاركه أنا اإلنسان فيها ».وكام قد تنزلق دائام تصورات فويرباخ إىل حد كبري لتصبح
حديثا عن كائن إنساين جمرد أو قد تغوص يف حديث عن املكونات الطبيعية ،إال أهنا
حتمل شعلة الذات ،الذات املنبثقة عن الرب ،بل وأيضا املنبثقة عن جمرد كيان خارج
أنفسنا خرج من العامل ،ليصب يف مغزى وحدة الوجود بمعنى جديد مل يعد بالتأكيد
كونيا .يقول فويرباخ امللقب «فيلسوف زماننا» ملخصا فكره الفلسفي وسط املادية
اآللية التي ميزت عرصه« :كانت الفكرة األوىل عندي هي اهلل والثانية هي العامل
والثالثة واألخرية هي اإلنسان ».وهذا الكالم يعني يف النهاية :أن نقد الدين نشأ
وقتها داخل املادية ،فهو مل يكن فقط نقدا نابعا من العلوم الطبيعية ،وإنام كان أيضا
نقدا أنثروبولوجيا (متعلقا بعلوم اإلنسان) كارسا بذلك الزهرة احلقيقية املنبثقة
عن الوهم الالهويت .ومل يتم هذا  -كام كان مشهودا للناس  -من دون إيضاحات
فويرباخ وتصنيفاته التي جتاوزت فويرباخ ذاته بام تضمنته من هرطقات صوفية
نابعة من الذات .وإذا كان رس الدين كام يقول فويرباخ هو نفسه رس اإلنسان فإن
هذا اإلنسان وفقا لنظرية األماين مل ينفتح بعد ،حتى ولو كان منفتحا بوصفه جوقة
للعالقات الطوباوية.
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«الروح احلرة» و «الروح القوية» داخل القصد املوضوعي للتصوف
املسيحي (قارن ثانية الفصل السابع عرش من هذا الكتاب)

لذلك أرجو اإلله أن جيعلني خريا
من السوء أن جيعل املرء نفسه أعمى إزاء األشياء اخلارجية عنه وأن يظل كذلك.
خاصة إذا كانت هذه األشياء املحيطة به هي يف ذاهتا ضارة وتسري بصورة خاطئة .غري
أن كلمة تصوف مشتقة من معنى قديم «ماي أين» أي أغلق العينني .لكن فقط :عن
أي يشء ستغلق العينان عىل األقل يف التصوف املسيحي ،عن ما ال يطاق حول املرء،
أم عن الضغط القادم من أعىل ،وكأنه هبذا سيتالشى؟ لن يكون ذلك أبدا ،فاملتصوفة
منذ القرن الرابع عرش كانوا دائام من املنتمني إىل حركة العلامنيني أو احلركة الشعببية
شديدة السخط ،شديدة التململ وكانوا منخرطني فيها بصورة قوية ،ولذلك كان
يصعب التفرقة بينهم غالبا وكانوا يتعرضون لإلبالغ عنهم كزنادقة لدى السياسيني
أيضا وليس لدى الكنيسة فقط .فهؤالء اللوالردين يف بريطانيا والبيجينني من
نساء أملانيا وفرنسا وهولندا ،و «إخوة الروح احلرة والقوية والكاملة» ،وصوال
إىل املعمدين واهلوسني (أتباع هوس) ،كل أولئك كانوا من املعارضني لكربائهم،
وواصلوا الوالء ألنفسهم ومبادئهم بال هوادة؛ وليس من فراغ أن ختتتم قصيدة
ليناو املسامة «ألبيجنزر» كقصيدة وحيدة بعبارة« :إىل آخره» .وإغامض العينني يتعلق
من اجلانب املسيحي الصويف باستيقاظ إحساس آخر يتيح قياس اخلارج البائس
والكيان العلوي القابع يف الشقاء ،كام يتيح نبذه أيضا .فإذا أغلقت العيون أمام السيد
الرب فإن ذلك حيدث حتديدا ألنه مل يكن شيئا غريبا عىل الذات البرشية املستيقظة
كام أنه ليس موضوعا عنا يمكن تقديمه .ولكنه كان فقط ذاتنا األعمق ،أي حالتنا
األكثر باطنية (وليس اليشء) داخل شقائنا الذايت ،أو جتوالنا الذايت أو هبائنا الذايت
املقهور .ومن هنا قال الصويف زباستيان فرانك الذي ظل عىل وفائه لتوماس مونترس
رغم اخلطر حتى النهاية« :الرب زفرة تكمن يف أعامق النفوس ال يمكن التعبري عنها
بأصوات» .فبهاء املقصود؛ رغم أنه ال يمكن الوصول إليه يكمن خاصة يف احلنني

351

إىل الذات ،يف عمق قرارها .وهو ذاته القرار الذي ال يمكن التفريق فيه بني اإلنسان
والرب ،الذي أسامه املعلم إيكهارت((( الصويف من قبل «الشعلة الصغرية واحلصن
الصغري والقلعة املحصنة» للبرشي اإلهلي أو لإلهلي البرشي .أو أنه كذلك ما أطلق
عليه وصف «سينتريسيز»( ،وهي املراقبة احلقيقية للذات) ،حيث خيدع «الوجه
املكشوف» لكليهام ذاته ،ويرى نفسه «ذاته» ،أو «ذاتيته» .وهذا ما عرب عنه إيكهارت
أيضا بأنه «حوار امليالد األبدي» ،الذي يتعلق باملسيح الكلمة اخلفية التي جاءت يف
منتصف الليل ،حني تصمت كل األشياء« :انظروا ،إنه ألنه خفي فينبغي بل وجيب
أن يكون املرء متعقبا له .فحني صعد القديس بولس إىل السامء الثالثة حيث أسفر
فيها الرب له عن نفسه ،مل يكن يشء منه منسيا فيه ،فقد شعر به عميقا يف نفسه،
لدرجة قرص عن استيعاهبا عقله؛ لقد كان عمقا موغال ،ومل يكن شعورا خارجيا بل
كان باطنيا يف العمق بال ريب .وألنه كان عىل يقني من ذلك ،قال :أنا عىل ثقة من
أنه ال املوت وال املعاناة يمكنهام أن يفصالين عام أجده داخل نفيس .وهنا قال معلم
وثني كلمة مجيلة ملعلم آخر :أنا أدركت شيئا يف داخيل ،يربق يف عقيل؛ فأنا أشعر
بأن شيئا هنالك ولكن ما هو ،ال يمكنني إدراكه؛ كل ما هنالك أنه خيطر ببايل أنه
لو أمكنني إدراكه لعرفت كل احلقيقة .عندئذ رد املعلم اآلخر :حسنا ابق عىل ذلك!
ألنك لوكنت تستطيع أن تدرك لوجدت يف ذلك لباب كل خري وحلصلت احلياة
األبدية .وهبذا املعنى أيضا قال القديس أغسطني« :أشعر بيشء داخل نفيس يتامثل
أمام روحي وينري أمامها؛ ولو أن ذلك اكتمل واستدام يف داخيل فالبد أن يكون
ذلك هو احلياة األبدية ».كل ذلك صادر إذن وكام هو مالحظ عن أسطورة اإلنسان
الكلمة بصورهتا اخلالصة ،مرتبطا «بداخل النفس» ،لكنه ال يبقى يف ذاته ،وإنام يقوم
بحرق اخلارج بام فيه من سامء ما تزال كواكبية ليصبح مشاركا لإلنسان الكبري يف ذاته
((( املعلم إيكهاردت (1328 - 1260م ) ولد يف مدينة هوخهايم بوالية ترينجن وسط أملانيا ومات يف تامباخ
بالوالية ذاهتا ،وكان من أكثر علامء الالهوت أثرا يف الرتاث املسيحي للقرون الوسطى ،دخل يف شبابه طائفة اآلباء
الدومنيكان ووصل فيها إىل مراتب عليا فيام بعد ،وكان له أثر كبري أيضا يف تشكيل اللغة الفلسفية املتخصصة بني أبناء
اللسان األملاين ،واشتهر بوصفه أحد كبار املتصوفة ،وصادم الفكر السائد يف زمنه بأفكاره غري املألوفة كقوله بأن أصل
الروح ليس خملوقا من الرب ،وإنام هو إهلي غري خملوق( .املرتجم).
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خاصة .هكذا عىل كل حال يبدو التصوف املسيحي الثمني شيئا فشيئا أمرا أخاذا،
جديدا عىل املستوى املحيل وحممال بالطوبيا ذات الشعلة التي ال ختبو .أما عن قرب:
فتختبئ داخل هذا اجلانب الذايت هنا اللحظة التي مل تأت بعد ،حلظة ذاتنا اخلارجة
احلارضة التي متثل فعال اآلن واهلنا ،أو «اللحظة يف املكان» (كام قال أغسطني) داخل
اجلوهر الذي نتحول نحن يف اجتاهه .والفرق بني هذه األسطورة الكوكبية املتجهة
لتدمري العامل وبني األخرى املواجهة للعامل بصورة دائمة سيبدو أمرا هائال متاما،
حتى من جانب مؤسس الديانة املسيحية ،صاحب الوجه البرشي وليس دائرة
الشموس .هذا عىل الرغم من بعض البقايا ذات السمو التي مل تتبدد ،والتي يطلق
عليها عند املعلم إيكهارت «اإلله فوق اإلله» .وكأن قريب التصوف أيضا صار اآلن
بعيدا كل البعد وكأنه صار عاليا يف املكان بدال من أن يكون يف داخل األعامق ،يف
اللحظة اخلفية ،داخل الزمن الذي مل يصبح بعد زمنيا وإنام الزمن الذي مل يكد جيعل
من نفسه زمنا .وعىل كل فإيكهارت بام أسامه «إهلا فوق اإلله» ،تلك «الظلمة الطاغية
التي يسكنها الضوء» ،البد أنه قصد مبارشة التوجه الباطني اخلفي يف اإلنسان تارة
أخرى ،إنه األصطبل الذي ولدت فيه الكلمة ،إنه املسيح بوصفه كلمة اخلالص
التي وهبها السيد اآلب ،ستار النجوم ،املصري األعىل هناك يف سامء السمو .لقد صار
اإلنسان الكلمة صغريا عند املعلم إيكهارت ،صغريا بدال من سكه يف ضخامة كونية
عىل أكثر درجات القرب دفئا من اإلنسان وعىل أكرب قدر من النمو ،لقد صارت
الكلمة صغرية لديه وهي الكلمة التي مل تتجسد فحسب وإنام حتولت عن أنسنتها:
«ما ال حتتويه السامء يكمن اآلن يف حجر مريم ».هكذا تعلم املسيحيون هذا األمر
من ابن اإلنسان :فهو ذاهتا الصاعدة ،ولكنه أيضا سامءها املتفجرة اهلابطة .وأشع
ضوء اخللود وتألق فيهم بألق التصوف :لقد تساموا يف داخل هذا التسامي من دون
تسام خارج اإلنسان عىل عكس مجيع األعامر واألجيال.
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 -43نتيجة أخرى ألسطورة جتسد الكلمة :عيد اخلمسني (العنرصة)،
تعال أهيا اخلالق الروح ،وهيئة مملكة بال طبيعة

بني السلف واهلدف
الذي يسري معتدال يكون رأسه ألعىل ،ومن هنا يمكنه أن يتلفت بحرية ،أكثر
حرية عىل كل حال من وضعه حني يتعرض لضغط عىل بدنه نحو األسفل ،وهو
ما جيعله مربوطا فحسب داخل ما حييط به دائام .وهكذا ال تؤثر الظروف املحيطة
القائمة منذ زمن بعيد عىل السائر معتدال إال قليال ،وذلك ألن هذه الظروف يمكنه
أن يتدخل فيها باأليدي التي مل تعد مقيدة بالسري (((.وبالتدريج حترر اإلنسان من
خالل احلجم الذي رسم به كيفية عمله ومل يعد فقط يأخذه يف تسليم وما جيده
جيمعه ،ويأخذ ما يلقاه أمامه كغذاء ويستخدم ما يتاح له كمأوى ،وهنا حترر اإلنسان
من الوفاء ملوروثه .ويف النهاية حترر من فكرة من أين جاء هذا املوروث ثم مل يعد
يتذكره ،وإنام راح يتدبر يف انتعاش ويكمل ما كان ينقصه من توجيه بطرح فكرة إىل
أين ،وراح يكمل تصوراته متعجال وقافزا أحيانا .وبدال من سلفه وعبادته املنحنية
نحو املايض واملتوافقة معه جاءت اآلن فكرة متنامية عن اهلدف املرسوم يف األمام
وجاءت العبادة العازمة ال املتسولة ،العبادة التي حتررت من العادة املتبعة ،ومن ثم
فهي ليست عبادة بصورة تامة بقدر ما هي حترض وبناء حضارة وبناء من جديد.
وهبذا صار من املمكن أيضا أال يعود فقط سلف القبيلة فحسب للظهور ،وإنام أيضا
يعود كل ما صار حتى اآلن مما كان يفعله ومما كان يمكن أن يفعله .إن البداية التي
تقرر كل يشء أو ينبثق منها كل يشء ترتاجع أمام ما انبثق من بعد ومل يكن مقررا،
كذا أمام كل ما صار بعد وما يعد حتوال .إن هذا يتجذر داخل صور النكوص الديني
والتأمل اجلديد لألصل القديم ،وهو تأمل ال يقيص القديم بعد بشدة وحتجر ,وهكذا
يوجد داخل التصورات التي ما تزال قديمة عن «بان» إله الرعي والصيد القديم -
مفهوم الوعي عند هرياقليط الذي يقول إن كل يشء يسيل وأن النار ترسي ،برغم
((( من الواضح أن بلوخ يقصد اإلنسان بعد أن نشأ وحتول عن القردة العليا كام هترف بذلك الداروينية( .املرتجم).

354

http://www.al-maktabeh.com

أهنا تبدو واقفة وستلتهم ما هو قديم ،وتلتهم الواحد القائم منذ األزل لتزيله من
هذا العامل .ويغيب هنا هدف من األهداف حيث يعود كل يشء يف النهاية ثانية كام
كان .ولكن أي هنر ذلك الذي ال يصب يف هناية املطاف يف هنر آخر غري ذاته؟ أي
جيعل مكان «إىل أين» دائام مفتوحا ،حتى وإن كان ساكنا بصورة دائمة ،بينام «من
أين» معلوم بالفعل .وبرغم ذلك يتطور يشء ما داخل بداية ال يسعى أحد إليها
ويمكن بالتايل أن تفهم عىل أهنا ممكنة التطور.

املدى الذي يتهيأ بني البداية والطريق والنهاية

(قارن هنا الفصل رقم )15
كذلك حني يعتقد أن البداية مبدعة يبدو ما تالها بعد ذلك أصغر ،وحتديدا حني
يكون األول األزيل عاليا لدرجة جتعل كل ما هو بعيد عنه ال يمكن إال أن يتناقص.
فليس هناك خلق عرب أب أول ،بل كان االعتقاد بأن انبثاق دفقات النور األول
يف نظرية األفالطونية اجلديدة ثم يف نظرية الفيض الغنوصية من بعد ،كان هيبط
من أعىل ويتزايد ضعفه مع ابتعاد املسافة كام تتزايد ظلمته ،وكان اهلدف األوحد
من كل هذا هو العودة ،أي الصعود عرب هذا العامل حتى يعود إىل املصدر األصيل.
ويعود هذا التأكيد عىل «ألفا»  -أي البداية  -إىل أفالطون الذي توبع بالطبع داخل
األكاديمية القديمة عىل يد ابن اخته إسبوزيبوس عرب التأكيد عىل الطريق ،أي عىل
منهج التطور لألمام .لقد عارضت نظرية الفيض منذ أرسطو وصوال إىل اليبنيتس
ثم هيجل ،هذه النظرية احلادة التي متثل السري عىل الطريق ومتثل الظهور من خفاء،
عارضت نظرية التطور ،التي تقول إن الواحد األزيل هو بكامله منتج هنائي وليس
منطلقا للتطور ،بينام تكمن بدايته فقط يف املجهول والناقص .وهذا يقرتب من
نظرية أفالطون عن حب السالك أكثر من اقرتابه من البحث داخلها عن عرض
األفكار واملثل أو فكرة الكامل بمنأى عن كل تطور وصريورة .وبني مصطلحي
الفيض والتطور يربز هنا القوس املمتد الواصل بني البداية والطريق والنهاية دون
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تأثر بالكتاب املقدس متاما ويأيت التعبري عنه بمنهج الفلسفة اإلغريقية وتبدو بداية
األشياء هنا حتت ستار التطور عىل األقل مكتملة (((.بل إن الغنوصية املتبنية لنظرية
الفيض بصورة جوهرية وبام تقول من تدفقات النور من املأل األعىل فحسب ،وبام
تبرش به من دالء السامء املكونة من دهور الشمس والقمر ،تطلق  -خاصة عند
(((
باسيليديس((( -،عىل األصل األول وصف الرب البذرة  ،أي الذي مل يكن بعد.
وقد تطور األمر فيام بعد داخل التأمالت الغنوصية ليس فقط فيام يتعلق بنشأة الكون
فحسب بل فيام يتعلق بنشأة اآلهلة أيضا ،خاصة التطور نحو نقطة النهاية «أوميجا»
بالدرجة األوىل .وهبذه الطريقة العجيبة رسى داخل الفكر القديم الذي كانت
تنقصه املقاصد املستقبلية فضال عن املشيحانية  -رسى داخل هذا الفكر شيئان ال
يمكن التوحيد بينهام مها كامل أصيل أول وكامل وصل للتو إىل النهاية .وهكذا ظهر
هذا التصور الرتتيبي :ألفا  -طريق  -أوميجا (أي بداية  -طريق  -هناية) بأشد
رصامة كام هو مركوز يف الكتاب املقدس بني خلق العامل وهنايته .وعندئذ ظهرت
فكرة اخللق بدال من الفيض (بشكله األصيل األول :النور الساري) وظهرت بدال
من فكرة التطور أو عىل األقل خارجها ،قفزة اسمها اخلروج إىل ما هو جديد متاما
(بام يف ذلك األصل األول املعروف عن اخلروج من مرص) .وهنا ال يمكن أن
يكون املبدأ الذي يفرتض أنه خلق العامل هو ذاته الذي يقود للخروج منه؛ كذلك
مل حيرر كبش الفداء املتمثل يف حية الفردوس اخلالق األسطوري من املسؤولية عن
صنعته .بل عىل العكس كام رأينا فإن مبدأ احلية غري املفرتى عليها ثم اإلهلي كقوة
فاعلة ،الذي يقول عن نفسه« :سأكون الذي سأكون» ،ثم اجلديد املستقبيل لدى
أنبياء إرسائيل ويف العهد اجلديد  -كل ذلك ال يصنع توافقا عىل اإلطالق مع الرب
((( نذكر هنا أن فلسفة األلوهية عند أفالطون معقدة وحتتمل تفسريات عديدة  ،تصل إىل حد املتناقضات ،ودار
حوهلا جدل واسع منذ القديم( .املرتجم)
((( باسيليدس غنويص مرصي عاش يف القرن الثاين للميالد قال بأن اهلل غري ممكن املعرفة كان يعيش يف اإلسكندرية.
(املرتجم).
((( فهم عجيب نعوذ باهلل منه( .املرتجم).
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اآلب ،وال عودة لنقطة النهاية املنشودة «أوميجا» يف صورة اخلالق اإلهلي املتجسد.
ومن ثم يكون من املميز وجود الكثري من عدم الرضا والكثري من املطالب املستقبلية
حي ّل
داخل الكتاب املقدس« ،فكنعان» الذي يضعنا دائام يف أجواء ما مل حيدث وما مل ُ
حتى اآلن ،إما أنه ال يعرف أسطورة اخللق أو أنه يضعها لصالح طوبيا للنجاة تطيح
بمشاهد اآلخرة يف هناية املطاف باملعنى احلريف .فإذا استغل املرء نقد الكتاب املقدس
ثانية من أجل غرض غيبي (ميتافيزيقي) فإن املنطلق األول «ألفا» لن يبدو حتديدا
أمرا أصيال بحال من األحوال ،وإنام سيبدو أمرا ملحقا بالكتاب فيام بعد ،وستبدو
قصة اخلروج من مرص خاصة  -سواء من خالل النص أو املعنى  -أمرا سابقا ،أي
أمرا أقدم من قصة اخللق .فيهوه الذي قاد إرسائيل للخروج من مرص هو ما يمثل
أصل عقيدة إرسائيل ،بينام تبني أن موضوع اخللق عىل العكس من ذلك ،ووفقا
ملا أثبته نوث «أنه أضيف إىل املدونات األدبية» وخاصة إىل كتابات الكهان التي
استندت إليها الكثري من أقوال كتب موسى اخلمسة« ،وبالتايل فهي خترج من جمال
تكوين الكتب اخلمسة قبل التدوين» (انظر مارتن نوث تاريخ رواية الكتب اخلمسة.
1948م ص  48وما بعدها) .إن قصة اخللق ،املتعلقة بقصة هيوه = بتاح ،والتي هي
من ثم ليست إرسائيلية األصل ،بل هي يف الغالب مرصية األصل ،راحت ختدم
اآلن نصوص الكهان كتكوين أويل للنص املقدس مستمد من نصوص أقدم .وهذا
بالتأكيد استخدم أيضا يف التقليل من شأن ليس فقط الشكوك املثارة حول خريية
هيوه ،ولكن أيضا يف قدرته حتديدا .ويتضح هذا متاما يف التخويف الذي يستنبط مما
مارسه هيوه باعتباره خالقا حتى يف سفر أيوب ضد دودة األرايض /اإلنسان الفاين/
قائال :أين كان هو حني خلق الرب الساموات واألرض؟ إىل أن كربت النبوة هبذه
الشاكلة ونمت حتى وصلت إىل أكرب درجة كام جاء يف (إشعياء  )12 ،45ومثلت
يف النهاية بعدا طوباويا حل بديال عن أعامل األب القديم ،وعن الكون املنضبط ،بام
يكمن خلفه دائام من أساطري النجوم ،حتى يصل إىل إجياد سامء وأرض جديدة كام
جاء يف (سفر إشعياء  .)17/65إن ضخامة أساطري البداية تراجعت أمام ما هو
قريب للغاية من البرشي الذي ما فتئت املشيحانية حديثة الفعل أن تنتجه ،وكام بدا
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يف فهم هذا القريب من البرشي لذاته هو .وهنا أي يف مثل هذه الظروف البائسة
يربز بدال من االعتقاد يف ما قيل عن تشكيل للكون وقع بالفعل ،يربز هنا هدف مل
يتحقق بعد يفوق ما صنعه هيوه كلية من خلق عامل قائم ،كام فاق ما قيل عن كنعان ما
عاشه الناس بالفعل يف «مرص» .إهنا كلمة تقتحم عىل مستوى أنبياء إرسائيل  -وهو
مستوى مل يعد ممكنا الرتاجع عنه  -لتربز لونا آخر متاما من «بيئة التطور» ،وليس فها
بعد ذلك الكثري من القرب القديمة لتخزين اخلمر اجلديد.

عيد العنرصة واخللق ،وتطبيق ذلك عىل نشيد:

هلم يا خالق يا روح
يستلفت االنتباه هنا كيف يتامس الزبد مع تلك الروح التي حتل عىل أحد الناس.
وكان ما تلوكه األلسن مبهام لدرجة أن املمسوس وحده هو من كانت لديه قدرة
عىل أن يفهمه .وكانت هذه األلسن تبدو للناظرين من خارج الدائرة «مرتعة باخلمر
العذب» وهو مخر ال ينتمي مثال لدهر جديد كلية ،وإنام لدهر معروف معرفة تامة،
وثني وماجن .وعىل رغم ذلك ارتبط عيد العنرصة (اخلمسني) بإحدى «نوبات
اليقظة املجردة لروح العصب» كام يقول بادر .غري أن هذا وقع بنوع من التقييد
للرسول احلواري« :فمن يتحدث باللسان حيسن ذاته فحسب ،ومن يتحدث
بالنبوءة حيسن اجلامعة» ،لكن ما تم االعرتاف به كان هو حتسني الذات .ويضاف إىل
ذلك يف املقام األول أن االحتفال بمشاركة الروح القدس الذي كان ما يزال بعيدا
متاما حدث من خالل قوس رضب ليكون جرسا غري معتاد ،وإن كان قوسا ظاهريا
أيضا ،مع املانوية بل مع الديونيسية املمجدة للخمر« .وملا حرض يوم اخلمسني
كان اجلميع معا بنفس واحدة .وصار بغتة من السامء صوت كام من هبوب ريح
عاصفة» (هنا تشبه النفس اهلوائي) «ومأل كل البيت حيث كانوا جالسني .وظهرت
هلم ألسنة منقسمة كأهنا من نار واستقرت عل كل واحد منهم .وامتأل اجلميع من
الروح القدس ،وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كام أعطاهم الروح أن ينطقوا».
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(سفر أعامل الرسل  .)4-1 /2إن ما يميز هذا النص عن مجيع صور الوجد الديني
املعروفة حتى اآلن هو أن ما فيه من السري نوما مل يلبس (كام حدث عىل طريق
عمواس وعند بحرية طربية) ثوب ظهور ليسوع وال فهم كذلك .بل إن هذا املوضع
يقفز من الرب  -االبن بصورة مبالغة يف أسطورية الكلمة/لوجوس ،إىل األقنوم
الثالث وهو الرب  -الروح القدس ،مذكرا كذلك «بروح احلق» املذكور يف (يوحنا
 )13/16الذي برش فيه يسوع بالباراقليط .ولقد كان هلذا الكيان اهلوائي اجلديد
متاما أثر كبري ،خاصة عىل املستوى املستقبيل حتديدا ،عرب خطبة بطرس التي أعقبت
ذلك مبارشة ،والتي نقل فيها كالم يوئيل النبي« :يقول اهلل :ويكون يف األيام األخرية
أين أسكب من روحي عىل كل (حلم) برش( ».أعامل الرسل  .)17/2لقد كان لذلك
أثره الكبري ،حيث ميز ما يسمى معجزة اخلمسني (العنرصة) متاما عن كل ما عرفناه
من الزبد حتى اآلن ،ونقل بذلك عيد العنرصة احلقيقي إىل «األيام األخرية» ،أي إىل
هناية تاريخ البرشية ،ومن ثم صار هناك  -بنجاح الكلمة /لوجوس  -مكان ووجود
حقيقني «لعرص الروح القدس» .ثم حتدث فيام بعد أورجيينز أحد آباء الكنيسة  -وهو
غري مقبول متاما يف الوسط الكنيس  -عن «اإلنجيل الثالث» بصفته إنجيل الروح
القدس .ويف النهاية استبدل يوآخيم دي فيوري يف هرطقة ثورية كاملة بعهد سيادة
اآلب اخلالص عهد االستنارة املقبل للكلمة باعتبارها غري حكومية وغري كنسية
استبداال كامال.
ويثري عيد اخلمسني بصورة خمتلفة أمورا أخرى حول البداية والنهاية من جديد.
فهو يثري قضية اآلب باعتباره مبدعا وكبريا بال هناية وخالقا أزليا لكل يشء حتى
للرش الذي يرجى بعد ذلك أن يغفره .ويبني أنه يغار من كل ما هو إبداعي كإبداع
بروميثيوس ،أو كإبداع برج بابل وكل ما يتعلق بذلك .أما اإلنسان املتمرد فيشبه
هنا ليس فقط يف سفر أيوب باجلرة الصغرية التي هتدر بالقول مع الفخراين الذي
صنعها ،ليجعل من نفسه فوق ذلك أضحوكة .ولكن ترسي اآلن من عيد اخلمسني
دعوة أخرى كذلك لإلبداع :إبداع خمتلف متاما من دون اآلب العزيز األجل.
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وتقول هذه الدعوة كام جاء يف نشيد رابانوس ماوروس((( :هلم يا خالق يا روح
(ولذلك جعله املوسيقار النمساوي جوستاف مالر أساسا لسيمفونيته الثامنة املسامة
سيمفونية فاوست حيث كان ينشده قبل عرضها) .لقد احتفظ هذا النشيد وال ريب
بخاصية اخللق التي هي يف األصل ساموية ،وإن مل تكن هي الوحيدة املحفوظة هنا،
عىل الرغم من الفصل بينها وبني اخلاصية املعارضة وهي خاصية اإلنقاذ واخلالص.
بل إن اإلهلي ذاته ليختفي هنا مبارشة يف خاصية اخللق حتديدا :فاخلالق احلقيقي هو
ما يملك  -كذات  -روحا داخلية معلمة ،وهذه الروح هي التي تنساب بنفسها
داخل أنفسنا  -روحا قدسا .ولنتحدث يف احلارض :فالعظمة غري النهائية للبداية
اخلالقة تفقد ذاهتا من خالل وجود «تعال يا خالق ياروح» يف املكونات الصغرية
بال هناية والتي تستغرق البداية املتواضعة الناشئة وال تتجاوز ذلك .ثم إهنا ال تعد
خلقا عاما بصورة تامة ومرة واحدة بقدر ما هي عبارة عن خلق أسطوري أويل
ينبثق عنه فقط املنتج الذي صار كائنا وانفصل عن هذا اخللق واكتمل .وفضال عن
ذلك :فالكائن (س) املنبثق عن البداية هو يف ذاته مل حيدث بعد ،وهو يسري عرب ظلمة
اللحظة دون خروج للعيان ودون موضوع ملموس ،فيسري يف حلظة (الليس هنا)،
داخل مسار العامل .إن الدافع إىل هذا املسار باعتباره «تطورا» للحظة اخلفية الدافعة
األوىل نحو عملية خلق الكون ونحو اهليئات التجريبية التابعة هلا هي ألفا /البداية
الباحثة عن ذاهتا والتي مل تتحول إىل كيان موضوعي بعد واملركوزة يف كل يشء
بذاته .لقد وصل احلال مع اإلنسان وتارخيه إىل اجلبهة املفتوحة لعامل التجريب وهي
جبهة حاسمة ال توصل إىل يشء وتوصل إىل كل يشء ،توصل إىل اإلفشال بقدر ما
توصل إىل بلوغ املنال واحلديث هنا عن العامل بأرسه بوصفه معمال فاعال للسالمة
املمكنة .إال أن هذا السري عىل الطريق يظل مثله مثل النهاية ،متوجها داخل خريطة
العلن اهلائلة نحو األمام بدال من أن يكتمل عند نقطة ما مثل ما حيدث يف أسطورة
((( رابانوس ماوروس كاتب وعامل من القرون الوسطى ولد عام  783يف مدينة ماينس األملانية ومات فيها عام
 .856أدخل دير فولدا وهو يف الثامنة وصار فيام بعد معلام بأديرة هذه املدينة ،وبعد استقالة من العمل الكنيس دامت
فرتة من السنني تصالح مع القيرص لودفيج األملاين وعني كبريا ألساقفة ماينس عام ( .847املرتجم)
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الكواكب وما يتصل هبا من «قوانني خالدة مبجلة» ،إنه بدال من ذلك يتوجه لألمام
داخل خريطة املستقبل الضخمة التي تتضمن إمكانية واقعية موضوعية سارية عن
املواليد واألشكال وعن حتقق التجارب .أي أنه يتحرك داخل خريطة مستقبل
(اآلن واهلُنا) املركوزة يف كل حلظة أي يف الزمان واملكان املاثلني يف احلارض بصورة
مبارشة ليس فيها أية وساطة أو توسط أو حتكم يف (س) املتحرك داخل البداية.
وهلذا خيتفي هنا فقط داخل هذا القرب القريب والباطن العميق رس هذا األمر ،بل
هو خيتفي داخل ذاته ،وهو رس وجود عامل يثور حوله السؤال عن سبب وجوده وإىل
أي هناية سيوجد .وهكذا ينشأ هذا اللغز عن الوجود وما يتضمنه من «حل» ،وعن
ما يتضمنه من تسام للعال مل يكتمل بعد عىل األقل يف صورة كونية بعيدة ،وخيتمر
الغضب خاصة داخل ما مل يوجد من اللحظة ،أي داخل الباطن الباطني عىل وجه
التحديد .إن السبب الدافع لظهور هذا العامل هو عدم معرفته بام حوله ،وهو أيضا
(((
سبب األمل الذي يعانيه وهو املنبع الذي متثله نوعية مادته املفعمة دائام بالطوبيا.
ويفهم من ذلك أن العامل احلقيقي مل خيلق بعد ،كام جاء عن الكائن داخل اجلديد- ،
األمر الذي خيتلف عن امليثولوجيا األثرية متاما والتي تقول برب خالق شكل البداية
املكتملة بصورة تامة .بل عىل العكس من ذلك« :فالتكوين احلقيقي ليس يف البداية
ولكنه يف النهاية» ،ولن يبدأ وضوح املصدر واهلدف منه إال بوضوح املغزى والقصد
من خالل معرفتنا الصحيحة يف النهاية هبذا القصد واملغزى« .عندئذ ينشأ يف العامل

((( مع األسف يضيع كثري من املفكرين أوقاهتم وأعامرهم يف البحث وراء أمور ال قبل هلم بمعرفتها ،وليتهم ذهبوا
إىل ما ينفعهم وينفع الناس ،فمسألة خلق العامل مل نشهدها وال سبيل لنا ملعرفتها ،ويمكن أن نستدل عىل بعض حقائقها
من الطبيعة املشهودة التي خلقها اهلل ،أما هذه االدعاءات والتهويامت التي ال توصل إىل يشء فقد أراحنا القرآن من
البحث فيها ألهنا غري ممكنة ،فرغم قوله تعاىل« :قل سريوا يف األرض فانظروا كيف بدأ اخللق ،ثم اهلل ينشئ النشأة
اآلخرة»  -وهذا يمكن أن نسعى يف معرفة بعض أطرافه بالعلوم الطبيعية  -لكن أصل الكون والتفلسف حوله أمر
ال يوصل إىل يشء ألننا ببساطة لن نعلمه ،ألننا ببساطة أيضا مل نشهده ،فقد استأثر اهلل تعاىل بالعلم به عىل وجه اليقني:
«ما أشهدهتم خلق الساموات واألرض وال خلق أنفسهم وما كنت متخذ املضلني عضدا» .لذلك نجد هنا مئات
النظريات التي ال توصل إىل يشء يقيني .وانظر كيف اعترب الكاتب يف كالمه الالحق هنا أن التصور عن خالق شكل
البداية تشكيال مكتمال أمرا أسطوريا ينتمي للتصورات القديمة فحسب ،بينام ال يستطيع أن يرشح لنا كيف خيفق قلبه
وحتى متى ،أو كيف تعمل رئته ومن يدفعها للعمل( .املرتجم).
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يشء يبدو للجميع يف الطفولة ومل يكن فيه أحد يوما :الوطن» (انظر كتايب :مبدأ
األمل1959 .م .ص .)1628 .ومن ثم فاخللق هو اخلروج وليس استعادة العافية.

مرة أخرى مع نقطة البداية كصحراء خاوية
ال شمس وال قمر يف «الكشف» عن مشاهد اآلخرة
صورة اململكة عىل هيئة املسيح
يرتسب الكثري عن جمرد البداية وعن جمرد ما كان .فظلمة اللحظة التي عيشت
يف كليهام بوصفها ما مل يكن بعد أو ما مل يمتلك بعد هي أول يشء مطلقا ،وهي دائام
رضبة البدء ،لكنها مل حتدث ومل تدرك .ألن كل بداية فعلية هي من ثم أمر مستقبيل،
وهي حلظة تواصل العيش أيضا فيام مىض بوصفها كانت تبدو كمستقبل يف املايض.
وكذلك احلال يف املستقبل ذاته ،ونعني هنا جانبه املخفي ،أي ظلمته املعيشة يف حلظة
ما واملنفصلة عنه بجالء ،وعام فيه من حمتوياته التي ال يعرضها إال يف رجة مفاجئة.
إهنا حلظة «اآلن» التي تصنع املصدر املؤول داخل منطقة الظالم :أن يقع يشء ما
مطلقا ،هذا االستمرار عرب الوجود يف حماوالت رصفة للتواصل واالستخالص من
قواه الفاعلة املكثفة واملدبرة لعملية ما سوف تتم ،وهي أفق اإلمكانيات هلذه العملية
الكونية التي مل تكتسب بعد ،والتي مل تدمغ بالفشل بعد :هذا التداخل والتجاور
الدائم بني رضبة بدء من خالل أن املؤولة للمصدر والتي مل تكتمل أبدا ،وبني االجتاه
الدافع لألمام ،والكمون الذي مل يتحقق بعد – هذا التداخل هو ما يميز يف كل مظهر
من مظاهره عدم مواءمة كل «ما» كان حتى اآلن وكل «يشء» حتى اآلن بالنسبة
ملحتوى اهلدف غري املحدد لبداية العامل األوىل والتي هي من ثم ليست خلقا بالتأكيد.
لقد نظر ياكوب بومه بام طرحه عن «األصل األول» وهو وصف صحيح متاما ،إىل
ما هو أعمق هنا من عبادة األسالف الرهيبة ،املتمثلة يف متجيد نظرية األيام الستة
املحببة يف منظومة الكهنة .ثم أشار شيلنج أكثر إىل موضع غري معلوم تقريبا يف عملية
تصغري البداية احلقيقية ،أي غري احلقيقية (ألفا) ،نظر بومه هنا بإمعان حيث يقول:
«الكيان املتحرر من الذات هو يف كل حال ذلك الذي ال يعرف ذاته؛ فكام يكون هو
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نفسه موضوعا فإنه أيضا يكون متحررا من الذات .فإذا استخدمتم هذه املالحظات
عىل ما أمامكم ،فلن تكون الذات يف جوهرها الصايف شيئا ،وإنام ستكون جتردا كليا
جلميع الصفات  -فهي حتى اآلن ليست غري ذاهتا ،وبالتايل فليست إال جتردا كامال
من كل وجود ،ولكنها ال يمكن أن تتحاشى أن تلبس ذاهتا ،ألهنا مل تكن ذاتا إال
لكي تصبح موضوعا ،حيث يشرتط أال يكون هناك يشء غريها ،يمكن أن يمثل
هلا موضوعا؛ أما حني تلبس ذاهتا فلن تصبح من بعد عدما وإنام تصبح شيئا  -ففي
ارتداء الذات هذا تتحول هي إىل يشء؛ أي أن أصل كينونة اليشء أو أصل الكينونة
الشيئية مطلقا يكمن يف أن يرتدي اليشء ذاته .غري أن الذات ال يمكنها أن متتلك
شيئا غري ما هي عليه ،ألهنا حني ترتدي ذاهتا فستصبح شيئا آخر؛ وهذا هو التناقض
األسايس ،ويمكننا القول إنه شقاء كل كائن  -ألنه إما أن يدع ذاته ،فيصبح ال يشء،
أو أن يرتدي ذاته فيصبح شيئا آخر ال يامثل ذاته  ،-فال يعود متحررا بكيانه كام كان
من قبل ،وإنام سيصبح مقيدا بالكيان -وسيجد هذا الكيان كأنه كيان وافد عليه
ومن ثم كأنه جاء صدفة .الحظوا هنا أنه بالتوافق مع هذا تعترب البداية األوىل حتديدا
صدفة .والوجود األول كام أسميته من قبل هو إذن يف الوقت ذاته الصدفة األوىل
(الصدفة األقدم) .إذن فكل هذا البناء بدأ بنشأة الصدفة األوىل  -التي ال تشبه ذاهتا
 ،وهو بناء بدأ بصورة نشاز والبد أن يبدأ هكذا» (شيلنج ،حمارضات يف ميونيخعن تاريخ الفلسفة احلديثة ،األعامل الكاملة1861 .م .املجلد العارش ص100 .
والتي بعدها) .وهذا يتعلق بـ «أن-الذات» املؤولة يف كياهنا اخلاص وأمام ذاهتا،
أمام استجالب الكينونة :وهذه ألفا حني حتل حمل خالق الكون املرسوم يف هيئة
بتاح واملوروث عن منظومة كهنة الكتاب املقدس .إن شيلنج يستخدم يف نصه هذا
املتأمل حقا ،لكنه غري مغرق يف اخليال بأي حال - ،وبوعي كامل إذن  -يستخدم
استعارات برشية مثل «التجرد»« ،الوفود» ويضيف إليها بصفة خاصة تعديالت
عميقة هلذا «االرتداء» بحكم متشاهباته املعنوية والصوتية مثل «يرتدي»« ،يلبس»
أو مثل «ينجذب» (لذاته)« ،ملبوس» و «وافد» ،كذلك «املقرون بالصدفة» والذي
ال يشبه «امللبوس أصال» وهكذا يستخدم هذه السلسلة من املتامثالت اجلدلية عن
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اليشء واليشء ما ،التي ينتمي إليها «ارتداء الذات» عند بداية الكون ،أي املتامثالت
التي تبدو واضعة قناعا عىل معانيها بقدر ما تبدو واضعة إياها يف إطار قضية تفهم.
ومن املهم يف هذا السياق كذلك كيف رفض هيجل تقريبا بقايا اإلله اخلالق لدى
حديثه عن مشكلة البداية املبتورة ذاهتا .فهنا «يقرر» كيان ما ،هو «املطلق» الذي
يبدأ يف احلقيقة بالعمل عىل هيئة صغرية كأهنا ال يشء ،ثم رسعان ما يملك أمر
اخللق كله ابتداء يف ذاته ،ثم «ينطلق» داخل الطبيعة كشكل للمختلف .وهنا يبدو
أن «يقرر» و «يطلق» يعنيان يف ذات الوقت شيئا آخر بال ريب غري ما يعنيه «خيلق»،
لكنه يتضمن هنا أيضا بدال من «التجرد عن كل صفات» البداية العظيمة األوىل
التي صاغها رب خالق ،عزيز املقام لديه خطة كاملة وتامة عن الكون .إذ كيف
متكن هذا الكبري بال هناية والقديم بال بداية حتى وإن مل يعد يبدع بعد من خالل
مقولة «فصار نور» من أن يبدع معايري الفيض األمريية «للقرار» و «االنطالق».
ثم كيف ستؤثر بدال من ذلك إشارة اخلروج إىل اجلديد ،إال من خالل اخرتاق ألفا
الناقصة املجردة حيز االزدهار الكامل ،كام يفعل اإلنسان بالرضورة حني يسري عىل
طريق .وكم سيرتاجع من خالل ذلك أيضا كون أصبح يف صورة كاملة منتهية
تضم قوانني خالدة وتامة ومبجلة ولن يكون به جديد بعد خلقه ،كون تم االحتفال
بأسطورة الكواكب فيه بمنتجها النهائي للخلق إىل جوار أسطورة اخللق الوثنية
بصورة دائمة .وكيف ستشوه هيئة «انظر  -قد  -كان  -كل  -يشء  -حسنا» الدينية
باحتفالية الكون الوثنية حني تعود إليه هنا خاصة وبصورة أكثر خصوصية يف حقه،
أسطورة الكلمة  /اللوجوس وحتديدا يف مملكة األلف عام .وعىل خالف أسطورة
النجوم وحتى أسطورة ضبط األوقات بدوائر احليوانات أضافت أسطورة الكلمة
حركة تارخيية من نوع غري متوقع إىل الرصيد الدنيوي احلسايب وهو جتديد مل يوجد
يف املقام األول مكتوبا يف النجوم العال .لقد بدأ مع أغسطني ،ذلك املفكر الذي
ابتكر دولة املسيح ،ألول مرة مفهوم تاريخ العامل ومفهوم هنايته .ومن أكثر األمور
املغرقة يف اخليال واجلمود معا بدا ذلك القدر النهائي لألشياء داخل السفر األخري
يف الكتاب املقدس ،حيث تأيت رؤيا يوحنا هبذا النداء للحرية« :ألن األمور األوىل
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قد مضت» (رؤيا يوحنا  ،)4/21واألمور األوىل تتعلق هنا حتديدا باملوت ،غري أهنا
تتعلق أيضا يف املجمل بالسامء القديمة واألرض القديمة ،حيث يكون املوت أيضا
جزءا منهام .هبذه الطريقة املغرقة يف االنفجارية توجه أسطورة الكلمة /لوجوس
بعد أن أصبحت خياال؛ فهي تريد أن تظهر باملعنى األخروي متاما إىل اليوم اجلديد،
الذي لن تعود الشمس فيه للظهور ،وإنام يظهر احلمل الوديع ،كام يظهر فيه بدال من
السكون «الطبيعة» عامل اآلخرة «امللكوت».

 -44برغم ذلك :كانت أسطورة الكواكب دنيوية،

الرتاث الذي ال ينكر يف شعار سبينوزا «اهلل أو الطبيعة» ووحدة الوجود .مشكلة
الطبيعة الفاعلة من خالل طبيعة املسيح يف طوبيا «امللكوت»
ثمة امتالء ظهر بعد أن الزم املرء تعقبه يف حالة اخلواء .وبعض الضياء بيع بثمن
أغىل حني تضاءل يف رسعة بالغة املكان الواقع خلفه وبعد أن غشيته الظلمة .هذا
ما حيدث مع التخيل املفاجئ عن ما حييط بنا من طبيعة ،مما كان حيمل ذات مرة
عىل األقل معنى مرشبا بأسطورة الكواكب .لقد مىض عهد السحر اخلرايف أو ما
يطلق عليه السحر الوثني الذي حييط باجلبل والوادي والعاصفة والصاعقة ،ثم تأيت
الزرقة بعد ذلك ،كل ذلك تالشى وفق أقوال الكتاب املقدس أمام النور الساطع
 ،ذلك الذي يبدد بالروح كل هذا السحر .ولكن ما حولنا من الطبيعة احلقيقية
تالشى أيضا يف مكانه ،وصار يف أسوأ األحوال أمرا مىض وخلفناه وراءنا ،وصار
مرحلة أولية ليس هبا قش وال حب ،أي ليس هبا حياة بالتحديد ،ليس هبا إنسان
خيرج جوهريا منها .لقد ساهم يف تفريغ ،أو عىل األقل ،يف نقل «مملكة احلجارة»
املجردة ألدنى طبقة ممكنة ،وبصورة كبرية ،تلك اإلضافة الغيورة إىل أسطورة
الكلمة الصافية بال ريب .وارتبطت بذلك تلك الدعوة التي يمكن تصعيدها
بسهولة عن جعل األرض «خاضعة» لنا .تلك النظرة إىل األرض بوصفها عبدا
يدفع وينبذ ،أو عىل األقل بوصفها ليست إال ترابا يوضع يف مزاهرنا جلذور فسائلنا
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ويصغر مقامها إىل أكرب مدى .أما الشمس والقمر فليسا مها أيضا شيئا يعتد به ،يف
ذاته ،أو أن لدهيام بصورة حمتملة شيئا خاصا خارج نطاق التاريخ البرشي يقدمانه
حني يكونان مهيأين من البداية فحسب ،لينريا «املخلوقات» األخرى ،التي هي
أعىل مقاما منهام ،فالشمس ضوء النهار والقمر ضوء الشمس للحياة األرضية .أما
الطبيعة التي ال ختدم أغراضها املرسومة من خالل نظرة أخرى ،نظرة اإلنسان ،فلم
ينزع عنها رداء السحر حتى من خالل أسطورة الكلمة التي أضفتها عليها الكنيسة،
كام زعمت الكنيسة نفسها بكل اجلد .وكأن (أنانكه) ربة األقدار التي نشأت عن ما
يشبه أسطورة النجوم والكواكب ،مل تكن هي التي جلبت الرضورة الفيزيائية ألول
نظرية طبيعية متحررة روحيا وآلية الطابع ،خاصة عند ديموقريطوس((( وليس
عند توماس عىل سبيل املثال .هذا يف الوقت الذي بدا الكون حتت الكلمة احلاكمة
كنسيا وخارجها مل يزل عنه مفهوم السحر مبارشة ،وإنام عىل العكس بدا حمكوما
بالغيالن متاما ،مليئا باألشباح والصيادين املتوحشني ومفتوحا لكل رش .فليس من
فراغ أن يعترب الفالسفة املسيحيون مثل روجر بيكون وألبريتوس ماجنوس ممن
درسوا الطبيعة ،مثريين للريبة يف العصور الوسطى ،كام أن جاليليو جالييل كان يشاد
به بوصفه ممن مل يزيلوا السحر اخلرايف ،أما كبلر فقد جاء حرفيا من عامل التجانس
«رس وصف الكون» ،وليس من قبل الكلمة املتسامية .وال ريب أن املنطق املوضوع
لبقاء احلال عىل ما هو عليه بصورة مطلقة انتابه أيضا بعض من االستثناءات
التي حتولت لصور من التسامي األقل تكثيفا .وتوجد هذه االستثناءات يف صور
الطبيعة العديدة املوجودة داخل الكتاب املقدس ،ليس فقط يف العهد القديم ،بام
فيه من وفرة التشبيهات املقحمة إقحاما التي ترجع إىل تصوير اجلامل وتصوير رفعة
الظواهر املادية الرصفة .إن آباء الكنيسة كانوا يعارضون بصفة مطردة تقريبا املغاالة
يف كراهية اجلسد بصورة جمردة ،وخاصة كراهية الطبيعة التي تكتنف سفر التكوين.
((( ديمقريطوس هو فيلسوف يوناين عاش بني  460و  370قبل امليالد ،وكان تلميذا للفيلسوف ليوكيبوس الذي
صاغ نظرية ذرية عن الكون ،حيث قال بأن الذرة وحدة متجانسة غري حمسوسة ،وهي اجلزء األصغر يف الكون والذي
ال يقبل التقسيم ،وقد حاول بذلك أن يعيد الكون إىل مبدأ واحد هو الذرة فباحتاد الذرات ينشأ الكون وبتفرقها يفسد
ويزول( .املرتجم).
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لقد كان توماس عىل معرفة كاملة بمفهوم املادة كام أوضحه أرسطو ،وهو مفهوم
يتضمن الفكرة (فورما) ويمتد حتى اإلنسان ،وهيئة نمو اإلنسان وتطور بدنه .ومل
ينقطع احلديث عن املادة وال عن القسم األخري من مملكة الطبيعية إال عند احلديث
عن املالئكة ويف داخل التسامي اخليايل املتواصل ،فحتى هنا يتحدث توماس فقط
عن «األشكال األصلية املتجذرة» أي عن األشكال املادية  ،وليس عن «األشكال
املنفصلة املفارقة» .وعىل رغم أخذ توماس بجميع مشاهد اآلخرة ،إال أنه يذكر مجلة
ملفتة حيث يقول« :ال تدمروا نعمة الطبيعة ،ولكن أمتوها» .غري أنه عىل الرغم من
ذلك يغيب هنا كل رسو ممكن ألهداف البرش داخل الكون ،حتى يف حالته اخلفية
املمكنة ذات الطابع اخلاص؛ فالطبيعة ال تنحني مطلقا كام يف أساطري الكواكب
والنجوم ،فضال عن أن حيدث ذلك يف األساطري الشفافة املتميزة ،إنه هدف يف
تاريخ البرشية .فالطبيعة تبقى شيئا عابرا ،مرحلة سابقة ،ويف «أحسن األحوال» كام
يف أعياد امليالد والفصح «شيئا بال وعي»« ،فتشارك باالحتفال» باألرسار املسيحية
املحيطة بيسوع وهي يف أدنى مستويات الوجود .ويقول توماس أيضا عبارته :ال
تدمروا نعمة الطبيعة ولكن أمتوها ،وهنا ال يعني هذا التامم هنا ذلك الذي تنتهي به
قصة فاوست مثال ،أي كأنه نوع من االرتفاع والسمو نحو «اجلبال العوايل» وهو
سمو ال يأيت قبل دولة الرب بل خارجها.
لقد جتىل هذا األمر يف أجىل صوره لدى املفكرين املتأخرين ،حني ننظر إىل ما
يرحيهم ،أي ما يمثل حظوة لدهيم ،وما يتعلق باخلارج الدائم والسحر املالزم له.
وكان ذلك يف البداية معيارا مجاليا ينظر إىل ما يسمى أشكال الفن داخل الطبيعة.
فهي أشكال تقع خارج الذات ،ومن ثم مل ينظر فيشته  -الذي غري صورة اإلنسان
كلية وجعل منه خاضعا متاما  -إىل هذه األشكال نظرة واحدة .وعىل العكس من
ذلك فعل كانت الذي مل يرد أن يبقي شيئا من العامل اخلارجي خارج اهتاممه بغض
النظر عن الوعي املنتج له ،فقد صار فيام خيتص بمشاعر اجلامل والسمو ملتبس
املعاين .فلم يتوافق معه يف املقام األول من خالل اإلضافة التي حلقت بالبناء
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«الروحي» البرشي ،وإنام من خالل «الطبيعة» أي «اجلامل الطبيعي» .نعم ،فالفنان
ذاته كان عبقريا بالدرحة التي مل يكن يعمل فيها وفقا لقواعد مصطنعة ،وال بصفته
مفتونا بالكلمة  /اللوجوس ،وال بصفته «حمظيا من قبل السامء» ،ولكن بدرجة ما
كان «يبدع كالطبيعة» .عىل ذلك يبقى اجلامل الطبيعي أيضا معيارا ،حيث ال خيتطف
الفنان عرب اجلامل املصطنع إىل صور الكواكب القديمة برغم أن اجلامل الطبيعي يبدو
أيضا يف السامء املرصعة بالنجوم .بل إن العظمة يف الطبيعة ينبغي أوال أن تتبني يف
العواصف والبحر واجلبال فحسب ومن ثم تكون شيئا واحدا ألهنا ال تصل إلينا إال
من خالل هذه الظواهر القاهرة ،كام يمنحنا املتسامي فيها «إحساسا بحريتنا
املستقبلية» .أي أنه يأخذنا ثانية إىل الكلمة /اللوجوس-األخالقي يف اإلنسان،
لكنه يبقى مع ذلك عىل وفائه العميق للطبيعة يف املقام األول .وهذه املنظومة الثنائية
الطبيعة-الروح تبدو عىل العكس متاما بطبيعة احلال ومرة أخرى من دون ملسة من
الكتاب املقدس عند العقالين املتطرف هيجل متجاوزة تارة أخرى جمرد اخلارطة
اجلاملية .فهنا يأيت اجلامل الطبيعي بال ريب دون اجلامل الفني؛ والطبيعة برمتها ليست
إال «إله الطيش والعربدة ،الذي ال يستطيع التحكم يف ذاته وال السيطرة عىل نزقه،
إال يف حالة املوت ».كام أن األرض بكاملها صارت «كجثة هائلة ميتة حتت أقدامنا،
وأمام أنفاس الروح» بال مستقبل متاما .وكام ينبغي يف النهاية أن تكون «احلقيقة
الوحيدة للامدة» عقب موضع ما متطرف «من دون حقيقة» وحتديدا بعد بروز
النفس ،الروح الذاتية ثم بعد ذلك الروح املوضوعية ،أي الروح املطلقة .إن بناء
العامل عند هيجل يقف كغريه بطبيعة احلال متمثال يف جوانية  /باطنية كاملة ،وذلك
إذا مل يبد عىل الرغم من ذلك بناء للروح اخلالص ،بل فوق ذلك دائام كبناء لروح
العامل بكل ما يف ذلك من فهارس تفسريية دنيوية عىل طول املدى ،ال حتول فقط من
يبدو مثاليا خالصا إىل مغرق يف التفاصيل دائام ،وإنام تنهج منهجا آخر يتمثل حتديدا
يف األغلب األعم يف جعل أكرب مفكر يف العرص احلديث بحث يف تكوين الكون وهو
سبينوزا شيئا مألوفا .ومن هنا جاء هذا «التقاطع» عند هيجل بني فيشته املنترص
للذات وبني سبينوزا املؤيد إلله الصيد والرعي ،بني رضبة «احلرية» وبني احليز
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الكبري الشامل لكل يشء ،بل األشمل لكل يشء املتمثل يف «جوهر املادة» عند
هيجل كلية .إال أن سبينوزا هو آخر املفكرين األوروبيني املسكونني ببقايا أساطري
الكواكب التي ترتدي غالبا أيضا ثوبا من تراث الكباال .فاآلخرة بمفهومها الديني
كام يف الكتاب املقدس أو بصفتها شيئا خارج الطبيعة  -ليس هلا وجود عند سبينوزا
وكأن رشها إلينا أو خريها إلينا يشء مل يكن موجودا يوما إال يف تأثرنا اخلاطئ
وأفكارنا غري السوية .ومل تصبح «الطبيعة» شيئا غري شخيص متاما ،شيئا أحلق بالرب
كقدر مالزم مكتف بذاته يف سكون تام مثلام أصبحت عند سبينوزا ،وهو اكتفاء ال
يعترب أن هناك عوامل أخرى ذاتية وال غرض منها بحال .وهذا الغرض ينتمي وفقا
لسبينوزا إىل جوهر التاريخ والكلمة بل وإىل جوهر أهوال رؤيا اآلخرة املنفصل
كلية ،أي أنه بعيد عن «حب األقدار”((( عند حكيم الطبيعة ،وعن السكينة املرتتبة
منطقيا عىل ذلك خاصة كام قال سبينوزا وفقا لرؤية األبد .إن «اجلوهر”((( عند
سبينوزا يصبح هنا املصطلح الكبري واألخري لشمس العامل التي تعلو يف ذروة السامء،
أي التي ال تلقي ظال يف وحدة الوجود هذه ،أي داخل «سلسلة الالهناية» التي ال
تعني عند سبينوزا فقط اتباع منهج إقليدس الريايض فحسب ،وإنام تعني يف الوقت
ذاته عملية الفيض الكواكبية الطابع عىل حيز املادة/اجلوهر داخل حاالت مفردة
ومشتقة يف عامله .وبصفة إمجالية :فإن كل حركة هنا داخل الكل متثل مرة أخرى
نوعا من السكينة ،فقد أفاض كون بال نظري بالكلمة املركوزة يف كل خمرج حمتمل فيه
بينام حييط رب كيل فوق حيز العامل .هذا األمر يبقى غري مقيد بزمن وال ريب ،وهو
ال هنائي من خالل الرب املكتفي بذاته؛ والذي يرى سبينوزا أن حيزه هو الفضاء
الكواكبي األول حولنا وهذا ليس كلية «صفة» من بني الصفات الكثرية األخرى
للجوهر الشامل/الرب .إن هذا امللمح يف مذهب سبينوزا يمثل أقوى طبعة معادة
((( «حب األقدار» مقولة بالالتينية ابتدعها فريدريش نيتشه عن أعىل حالة يف العالقة مع القدر يمكن أن يصل إليها
اإلنسان ،بحيث ال يتحمل فقط دائرة األحداث األبدية التي تقع يف حياته والتي يرى عبثيتها ،بل يصل إىل حبها يف
ذاهتا( .املرتجم).
((( اجلوهر عند باروخ سبينوزا يعني اهلل والطبيعة معا ،لذلك رمي باحللولية .ولغته تتسم كذلك بالغموض
والغنوصية( .املرتجم).
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من مفهوم الكون يف مواجهة الزمن املفتوح ،ويف مواجهة نصيب اإلنسان من الكلمة
 /لوجوس وكوهنا من أجله هو؛ وهي رؤية مل يظهر املركز األخروي املعارض فيها
بديال عن مركز العامل الواقع أبعد عن التصور كام عرضته هي .ومن هنا جاءت
عبارة جوته ،وهو حمب للعامل مثل سبينوزا ،عن ربه حني قال« :إن مما يليق به أن
يشمل العامل فيه ،ويشمل ذاته يف العامل» .كام يقول قياسا عىل قانون العدد الكبري،
وهو ما ينبغي أن يكون من احلجم والعمق داخل منظومة الرب مطلقا« :ألن كل
إحلاح وكل سعي هو سكينة دائمة يف الرب اإلله» .فاألمر متعلق هنا رغم كل يشء
بخارطة الطبيعة يف مسألة الروح ،وبصفة أساسية بالروح داخل طبيعة هي األخرية؛
وباختصار هو متعلق بمملكة الكلمة التي مل تدر مطلقا داخل ذاهتا فقط .ومن هنا
جاءت يف النهاية مشكلة ذلك اجلوهر الطبيعي املحتفى به متاما ،الذي قد يصنف يف
املقام األول ضمن مملكة الكلمة األخروية .أي يصنف هنا بدال من االقتصار عىل
وضعه يف إطار من يعاين املخاض ،أو املطموس «روحيا» ،أو الذي ليس له أرض
وال حيز أو بوصفه مثالية ليس هلا مضمون مادي مطلقا ،بل هو مكون فحسب من
فكرة عن فكرة ،ما يعني مبارشة أن اجلوهر الناتج فعليا عن ذلك قد ال يكون هو
فقط الطبيعة املحيطة بنا ،وإنام جوهر العامل احلقيقي .وال ريب أن الطبيعة القائمة
احتلت مكانا ال تنتمي هي ذاهتا له  -بام يكتنفها قبل كل يشء من انفصال هائل ما
يزال ماثال يفصلها عن سلسلة أغراض البرش ،بل بام تتضمن من اجتاهات وأشكال
من الكمون تشري نحو املستقبلية املطلقة .كل هذه اخلصائص ليست مرهتنة يف
احلقيقة بحال من األحوال باإلطالق داخل املفهوم الكوكبي ،داخل نوع من اهلبوط
يف اإلهلي اخلالص .غري أن العامل اخلارجي غري املتعلق باإلنسان هو اآلن مجيل،
وذلك قبل زمن طويل من تداخله األعمق معنا ،وقبل قدوم مرحلة «أنسنة الطبيعة»
التي لن تصبح جنينية كلية يف عالقتها بنا ،وال بأعمق مافينا خاصة .إن ظاهرة بسيطة
كمعاجلة املادة اخلام ،وهي ظاهرة مدهشة للغاية ترد عىل مسألة مجال الطبيعة،
وسموها ،تبني وحدها أمورا خمتلفة متاما عن اإلعراض واالنفصال .وحتى قناعات
جوته بسبينوزا ،التي متثل وحدة الوجود عىل نسق غري طوباوي واع باملرة ،تستمد
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صور السعادة من أنسنة الطبيعة الشاملة لديه ،وكأن الطبيعة التي تقود الرب((( -
قائمة اآلن .لكن من املؤكد أنه ال يمكن تفسري تاريخ البرش وحده ،وإنام ارتباطا
بمسافة دقيقة فاصلة بينه وبني املفارق الدائم  -ال يمكن إذن تفسري مسار العامل
املادي وبناء األشكال املختلفة عىل أنه جتربة لنموذج من هذا النوع غري معلوم بعد
وغري كائن بعد وغري ناجح بعد ،أي من خالل خامة البناء وهي املادة ،ليس بوصفها
جمرد كتلة صامء ،وإنام وفقا للتعريف األصيل األرسطي ،قبل أن يتحول إىل تعريف
تأميل مطلق كأساس «لصورة دينامية متقنة» خاصة «بإمكان الوجود» .ولكن هنا
شكلت الكلمة األخروية  -أي التي ال عالقة هلا بالعامل القائم  -سامءها اجلديدة ،بل
وأرضها اجلديدة هبذه الصورة الطوباوية عىل هذه األرض القائمة ،حتى وإن كان
تشكيال أسطوريا  -عىل الرغم من كل اإلغواءات التي يامرسها العدم (الظن بعدم
وجود عامل) الروحاين .وعىل الرغم من كونه عاملا سيدمر يف املقام األول بأهوال
القيامة ،وقائم عىل صفحة الطبيعة التي مل يكن العامل القديم ينتمي إليها فحسب إال
أن خارطته تكمن كلية يف الصورة األخروية املرتبطة بأسطورة الكلمة والتي لن
تكون وقتها جمرد أسطورة كلمة ،وإنام ستكون صورة أخروية فيام وراء الطبيعة ،أي
صورة أخروية ميتا-فيزيقية :وهكذا بقيت هنا أورشليم اجلديدة .ويكشف الستار
يف النهاية عن «الطبيعة» التي ينبغي أن تكون ،فهي بال قمر وال شمس كام يف الكتاب
املقدس ،وليس هلا ضياء غري ابن اإلنسان وحده ،ستدمر حقيقة أرضها وقبة سامئها
متحولة إىل «مملكة» أو إىل حقيقة أخروية .هذا وحده هو انعدام البديل اآلخري عن
الكون والكلمة داخل اخلياالت املغالية ،أي يف املقام األول داخل صور التكوين
املظنونة يف أهوال اآلخرة وهي صور عن خروج جديد متاما ومعارض لألول متاما،
أي أهنا ملحقة من خالل مكيدة بسفر اخلروج .ووفقا لذلك جاء عىل هذه الشاكلة
أيضا تأثري نموذج أهوال القيامة املنطلق يف عجلة ،وكأن مبدأ «الطبيعة تقود الرب»
جاء يف النهاية إىل بيته بمستوى خمتلف متاما ،أي أنه حتسن كلية واكتمل بصورة
((( هذا عكس للمقولة الشهرية« :الرب يقود الطبيعة» وهي بالالتينية «” deus sevi naturaلكنها ذكرت هنا
«( .»natura sevi deusاملرتجم).
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«تامة» فعليا .ومن دون احلديث يف اجلانب األسطوري :فالعامل بصفته وطنا ،هو
حتديدا جزء من مرياث عامل ما حولنا كام أنه جزء من جديد الوطن ،الذي ال يكون
له ذوات خاصة وال مضامني رئيسية ململكته من دون ضامن للوجه املكشوف .لكم
يبدو يشء بعيد كهذا نائيا سحيقا كالصوت املنفي يف جزيرة بامتوس ،ويبدو حامال
معنى أخرويا مهوال كنتيجة حليز عاش فيه اإلنسان .كم هو مفزع هذا اخلليط من
اخليال اجلامح وبني تذكر ما يمكن أن يبدو مملكة يسوع بذاهتا كبديل عن الكون.
ولكن ليس هناك ثانية نقطة هناية  /أوميجا لطوبيا املسيح ،طوبيا كنعان اجلديد
واهنيار العامل ،والتي وضعت بال رفعة داخل جو من أعىل درجات التسامي ،كام جاء
يف حديث رؤيا يوحنا ( )23/21عن «أورشليم اجلديدة ».لقد صار الدين طوبيا
عارمة ،وحتولت الطوبيا إىل أهم مكون هلا ،إىل نقطة النهاية  /أوميجا التي ترتبط
«بشعب جديد عىل أرض جديدة» ناشئة عن مملكة املسيح يف الطبيعة وامتدادها .كل
ذلك يتعارض مع مذهب الدوقيطية الغنوصية التي ال تؤمن بغري الروح اخلالصة
من أجل حتول هذا العامل كلية ،العامل الذي لن يعود مكبال لإلنسان كجسم غريب
عليه.

 -45ال تواز ،وإنام حدث نادر له منطقه :اإلنساين واملادي يقتحامن
«السمو اإلهلي» وحيالن حمله
الباطن الذي يسمى أيضا شأنا روحيا ،ينسج نسيجه غالبا لنفسه فقط .ويف
احلقيقة فهو مرتبط باجلسد بشدة ولكن ليس بالطريقة التي يظهر فيها هنمه وخيفي
طريقة حياته .فكثريا ما وضعت األرواح واملواد الظاهرة املحسوسة يف مقابل
بعضها البعض ،كأهنا يشء داخل ذاته هنا ،وكأهنا يشء خارجي يدور مكانيا حول
اإلنسان هناك .فإذا اجته الطريق الرسي وحده نحو الداخل ،سمي ذلك مثالية،
وإذا ظلت املادة اخلارجية يف اخلارج بال باطن عىل اإلطالق لتبني الطريق الذي
حيل اللغز سمي ذلك مادية .وهذه ال تبقى بالتأكيد أمرا رسيا ،بل تقود إىل اجلذور
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اآللية للمسألة .وهنا يقول فويرباخ ثانية ،برغم أنه أراد أال يوصف باملثالية عىل
اإلطالق ،معلقا عىل عكس ما يقتضيه هذا املبدأ« :اإلنسان ما يأكل» ،فأوىل أفكاره
كانت اإلله ،وثانيتها كانت العامل وثالثتها واألخرية كانت  -اإلنسان .وهذا أمر ال
يبدو ماديا كإيضاح أو بيان ،بل هو أمر جيب إيضاحه آليا بادي الرأي .وكذلك فعل
ماركس عندما كان ما يزال حتت تأثري فويرباخ ،فقد وضع «اإلنسان» وما يتعلق به
من إيضاح يف نسق تارخيي أوال« :كي تكون راديكاليا عليك أن متسك اليشء من
جذوره .وجذر كل يشء هو اإلنسان ».وحني ينشأ هذا الشعار الذي رفعه ماركس
فيام بعد من اجلنس املجرد «إنسان» بصورة جمردة ،وحني يتم تدقيق وصف هذا
اجلنس «كجوقة للعالقات االجتامعية» ،فعندئذ تتوقف داخل املادية االقتصادية
االجتامعية املوسعة حتديدا املناظري املتعلقة باإلنسان عىل األقل .فقد ارتفعت املادية
التاخيية فوق جمرد املادية املتعلقة بالعلوم الطبيعية ،وقد سمت املادية التارخيية بحكم
طبيعتها اجلدلية التي ليست بال ريب جمرد حركة آلية ولكن بحكم كوهنا طريقة
إنتاج خلقها البرش .واآلن :أال يكون هذا التجاور ،أو الرتافق بني اإلنساين واملادي
(أي بني «الروح» واملادة اخلارجية) مدهشا فقط إال حني ال يعرف املرء  -كام هو
معتاد بني البورجوازيني  -مفهوما آخر عن املادة غري املصطلح امليكانيكي؟ بل حني
ال يعرف مفهوما للكتلة الصامء (برغم املعنى املتضمن حتتها عن الطاقة املتولدة مما
هو أدنى من الذرة) ،أي لبقايا أسطورية نجمية ،وكأنه ليس ثمة مكان ملا هو برشي
وال البن اإلنسان داخل هذه الكتلة املادية .غري أن املفهوم امليكانيكي اآليل ليس
هو املعروف الوحيد عن املادة يف تاريخ املادية ،كام أن الوصف املالزم هلا «امليتة»
(املادة امليتة) ليس هو الوحيد املعروف عنها والذي تراجع بعد النبذ والضغط ،وهو
وصف دون املستوى بالتأكيد .ليس هناك تعريف واحد حتى عند ديموقريط الذي
وصف «النفس» بأهنا تتكون من «ذرات نارية» أضاف إليها عىل كل حال مسمى
ذاتية ،وال عند إبيقور الذي أضاف إىل «الرضورة» امليكانيكية عند ديموقريط عنرص
«السقوط احلر للذرات» الذي خيتلف عن «السقوط املستقيم» ميكانيكيا ،وكأهنا
إرادة حرة هلا .بل إن أرسطو أدخل إىل مفهوم املادة عنرصا هاما مل يفهم إال قبل
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وقت قصري هو كوهنا ممكنة موضوعيا-واقعيا .ما يعني أن املادة فضال عن كوهنا
هي التي حتدد ميكانيكيا ظهور الظواهر ،أي معيارا للمكن ،تصبح أيضا وقبل كل
يشء هي ذاهتا مبينا ملفهوم املمكن احلقيقي ،أي «الكائن يف املمكن» .وهي هبذا
مع األسف تبقى أمرا سلبيا ال قدرة له عىل التحديد ،كالشمع الذي ينطبع داخله
«شكل الفكرة الفاعلة» فتشبه خامتا يطبع عىل حمددات الشكل املطلوب .ورسعان
ما نشأ عن مقدمات نظرية املادة عند أرسطو «اجتاه يساري أرسطي» نزع عن مفهوم
املادة اجلانب السلبي ،وأضاف إليه اجلانب املؤثر للفكرة املوجهة :فقال بأن مادة
العامل كانت واقعية بوصفها أما لكل األشياء «ماتر -يا» أي أهنا خصبت ذاهتا بذاهتا
وكانت مستقلة ال حتتاج إىل سواها وإنام مكتفية بذاهتا «ناتورا ناتوراتا» .وهذا ما
نجده خاصة عند األرسطيني العرب من أمثال ابن سينا وابن رشد ،فمبدأمها يقول:
التطور هو بصفة كلية « :إزالة الشكل عن املادة» ،وهي هنا كام يتضح ليست طبيعة
سلبية وال فاقدة النوع ،كام أهنا طبيعة مل تعد بحاجة إىل رب والد متسام .ومن هنا
فصاعدا طرح مفهوم باطني متاما ملادة  /جوهر العامل متتد «حياته» من باراسيلسوس
إىل جيوردانو برونو إىل سبينوزا ثم جوته .فاإلنسان البطل عند برونو أو الربكان
الداخيل عند باراسيلسوس يمثالن لإلنسان عىل األقل جوهرا غريبا ،أو جوهرا
متواصال معه داخل الكون .بل إنه يمثل جوهرا متداخال يف التسامي الذي أزيل
بالفعل أو عىل األقل مشاركا جدليا فيه (بحكم وحدة الوجود) .وكذلك نجد عند
جوته« :ما ذا يكون رب ،ال يرضب إال من اخلارج ... /إنام الالئق به أن يشمل
الطبيعة فيه وأن تشمله الطبيعة ».وهذا النوع من الطبيعة يقول «فقط بكلامت
أخرى» إهنا هنا  -الطبيعة املكتفية بذاهتا :فمن يراها يرى اآلب ،فهي واآلب
واحد ،صحيح ليس بطريقة أنثروبولوجية ،ولكن ثمة فاعال هنا بعيدا عن التسامي
وال ريب ،حيرك العامل من داخله ،فاعل الطبيعة .إن اإلضافة التي أضافها اليسار
األرسطي للامدة يف صورهتا اخلالقة نال لذلك رفض واحد من كبار األرسطيني
اليمينيني هو توما األكويني ،وهو من خصوم ابن سينا وابن رشد .وبدال من قوهلام
بالباطن املادي يف صورته العليا قال توما األكويني :إن «بقية األرض» أي «ترابطها
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الشكيل» أي األرض املزودة باملادة يصل فقط إىل اإلنسان أي إىل حدود هذا الرباط
األريض فحسب بني اجلسد والروح .لكن هذا الرتابط يسقط عند ما يقال عن
التداخل املزعوم بني اإلنسان والرب أو بينه وبني املالئكة السامويني الذين ال بد
أن توجد بينه وبينهم «أشكال منفصلة» بصورة خالصة .فعنده أن ما يفهم حتت
مسمى الرب ،رب الساموات هو ما خيلو متاما من املادة ،بحيث ال يمكن هلا ،حتى
لو كانت مكتفية بذاهتا ،أن تقتحم املتسامي املكتفي بذاته .أي أنه يقول ثانية بوجود
إله خالق وبطريقة أعلنها سبينوزا من بعد ليس بوصفه ابن اإلنسان بالتأكيد ،ولكن
بوصفه إهلا كبريا :أنا جئت ألحل حمل اآلب .ولكن أمل يصل أفلوطني ،ذلك املفكر
الراديكايل املمثل لفكرة الرب األعىل ،قبل هذا الزمان بكثري إىل ما يوصف بأنه
الكيان األعىل؟ كذلك فعل الفيلسوف اإلسباين اليهودي سليامن بن جبريول الذي
ال يبتعد كثريا عن هذه املدرسة األفالطونية اجلديدة ذات الرؤى املتناقضة (وهو
مفكر تنقل أقواله عند جيوردانو برونو كسابق لفكره) حيث صور عرب أشكال
مالئكته وعفاريته التي مل تكن فقط كائنات فوق أرضية ،صور املادة كأهنا أوقفت
كارهة أمام الرب« .فالنفس» أو ما يقال عن ظاهر املادة عموما ،وهي ابتداء بال
نوعية ،ال تظل هي وأشكاهلا أيضا يف مثل هذه النغامت أو األشكال املنقوصة للامدية
امليكانيكية بصفتها بدائل فقط؛ فالكلمة /لوجوس ،والكون يبدالن أحيانا  -ليس
فقط عند ابن سينا وابن رشد  -يف معارضة فكرية للتسامي  -وجوههام اإلنسانية
واملعرفية العامة .إهنا «فلسفة العامل غري املكتمل» التي أقرها الرواقيون يف ماديتهم
اخلفية كحياة وأضافوها كهدف موجه .وحني ال تسمح الكلمة التي جتسدت
باملسيح باالعرتاف بالكون الذي يتم تبجيله مطلقا عىل أساس أنه فكرة أسطورية
نجمية فقط بوصفه متضمنا نقطة النهاية «أوميجا» أيا كانت ،فعندئذ ال يوجد يف
الكون رؤيا مشاهد القيامة .فعنرص ابن اإلنسان املنشود واملظنون واملضاف كطوبيا
يضفي بصورة أشد راديكالية بطبيعة احلال صورة طوباوية عن الرب الكبري إىل نوع
من التسامي املتجسد ،الذي يربز نابعا من جذور تلك الذاتية ،فيشتعل الضوء الذي
يتجاوز معه كل حالة من حاالته ،حتى إنه ليحرق الرب القوي املشخصن .غري
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أن اإلحلاد املتمرد الذي يظهر من خالل الرب الظاهر «بان» بدال من الرب اخلفي
«ديوس»  -صار معروفا بصورة أكرب عرب املسيحية املتزندقة التي تغص بالذاتية.
كل ما هنالك أن الكلمة األخرية حرفيا التي تظهر يف صورة مناقضة للتسامي (أي
التحرر) ،مل يعرفها منهج سبينوزا بام تضمنه من حب األقدار بديال عن أحجية:
«انظر ،إين أجعل كل يشء جديدا ».إهنا أحجية الكلمة التي تتجاوز بكثري «الطبيعة
املكتفية بذاهتا» ،وتتجاوز «ذاتية الطبيعة» ،بل والرضورات والتبعيات املنبثقة عن
األساطري الكوكبية القديمة.
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 - 46ليس كافيا

هكذا يدفعنا يشء ما للخروج ويدفعنا كذلك لألمام .أهو التساؤل يف داخلنا
عن «من» ،أم أنه يكفي لذلك أن نكون جوعى ،ولكننا نعيش؟ ففي حالة احليوان
وما يتساوى فينا معه يتوقف اجلوع نحو الطعام والرشيك واحلامية بمجرد أن يتم
إشباعه .وال يظل راغبا كام عند اإلنسان ،فيدفعه إىل طرق ملتوية لإلشباع ،وبوسائل
متغرية ،وبحث جديد عن طريق ومقصد .بل إن اجلوع ذاته ،وهو أول دوافع احلركة
فينا ،ال ينتهي داخلنا ،لكنه يواصل إرسال سعاته ،وما يزال يتذوق املزيد .سواء يف
حالة وجود خطر ما يف أن يفقد اإلنسان ما قد يكون لديه ،أو يف حالة وجوده بصورة
ترك فيها القلق وتنعم فيها باالستقرار ،يف كل ذلك ما يزال اإلنسان متزايد النهم
ألشياء جديدة .هذا األمر يتطلب أيضا لونا جديدا من اجلسارة ،لونا مكشوفا إىل
حد كبري .إنه لون ال يتوافق مع اجلبان ،لكنه ال يتم أيضا دائام بالقتال والسري قدما
فوق مسارات أتقن الناس تعلمها .إن ما يدفعنا من الداخل إىل السري عىل الطريق
ينبغي أن يبقى فوق هذا الطريق ،ال أن يتجمد عنده .وإال ما كان هناك هدف مشبع
للحفاظ عىل الوفاء .فليس من قبيل املصادفة أن يكون رأس اإلنسان أعىل ،وال أن
يكون ما يراه بأفضل صورة هو ما يواجهه .اللهم إال إن مل يعد هناك يشء جيري
مطلقا ،واللعبة فقط مل تنته فحسب.
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 -47ما يمكن للمرء أن ينفتح عليه

الضعيف يتأرجح يمنة ويرسة .ويلحقه اجلبن بسهولة ،فال يقول هبذا وال بذاك،
حتى ال يمكن أن يقال فيام بعد ،إنه كان ينبغي أن يقول كذا وكذا .ويقابل هذا ما قد
نراه مع شخص حمدود األفق ال يمكن وضعه يف موقع ثابت ،وما ال يمكن الرهان
عليه يف موضع حمدد وإن كان رقام مؤكد الربح .إن مسلك هذا الشخص الذي ال
يتسم بأية مغامرة يعترب خيانة لذلك اليشء الذي يتألف عىل األقل مما هو موثوق ومما
ليس كذلك .يشء جيب العمل من أجله يتعرض مقامه ملوقف التهديد والنقص،
وهو ما يتوافق مع اجلبناء عىل األقل ،الذين يستغلون كل فراش ممهد .ولكن كيف
ضاع املوقوفون فحسب بني املتأرجحني حني يكون السند الذي حيتاجونه غري
مكتمل ،وال يمثل عملة يمكن دفعها نقدا .فإذا هبطت قيمة هذه العملة قليال يف
الزمن املتقلب ،وأزيلت من فوق املائدة ،عندئذ يقال لألمانة وداعا ،حيث مل تعد
مسألة يمكن الوثوق هبا .فكلام ساد االعتقاد بأن املوقف الواجب حفظه عن ظهر
قلب ،أكثر إراحة وضيق أفق وأكثر اكتامال شكليا ،كلام توقف كلية يف مرارة حتى
وإن اختفى جزء منه .فام كان يبدو من قبل ساترا وثابتا كأنه مزمور ،يصري عىل
العكس مزعزعا بالرياح متاما داخل اخلدمة التي ال تسدهيا غري الشفاه .وهي خدمة
ترتبط يف أرحيية مع املوقف الذي صار عرفا ،ومع التعليامت املرعية :جاء يف الكتاب
أن ،أو :احلزب دائام عىل حق ،وأيضا :ال يصح يل عنق كلمة الرب أو حتويرها .غري
أن مجيع هذا النوع من املواقف الثابتة ال يتحمل صدمة ما .ال يتحمل يف املقام األول
صدمة فكرية؛ فمثل هذا املوقف الذي أثقل عليه ،هو حتديدا بال لب وال قرشة،
ويسقط عندئذ كلية أيضا .عىل عكس ذلك يكون املوقف احلقيقي ،فهو ال يزدهر إال
يف البحث عن الصدمة ويف التأمل الذي ال خداع فيه ،تأمل داخل ذاته ،مصحوب
باألمانة يف السري عىل الطريق واتباع عالماته .ومثل هذا املوقف يمكن أن خيدع
أيضا ،بل جيب أحيانا لكي يصبح موقفا حقيقيا .وهو ال يشرتط وجود برش قارصين
ابتداء ،أولئك الذين يقدم هلم طعام تم إنضاجه يف عل .وعدم الرضا ربام يكون
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أفضل عىل الطريق ،واألمل الذي صيغ هبذه الصورة يمكن أن يكون موقفا يف ذاته
بالنسبة لآلملني .واألفضل البد أن يكون متسام بالفاعلية ،وأن حيرك تصوراته أثناء
الطهي ،حتى يكون ما يصدر منه وعدا أمرا يمكن الوفاء به أيضا .واألمر الذي ما
تزال به ثغرات أمامنا هو أمر ليس مكتمال بحال ،وملؤه بأمور خاطئة ال يقدم سندا
يمكن االعتامد عليه دون التعرض خلداع الذات ،وبالتايل دون التعرض لسقطة أكرب
أثرا .أي دون أن جيثو املرء عىل ركبتيه ،وأن يرتع بالرشاب عىل حساب الثقة يف غريه
مما يعد تزييفا وتصنعا أي دون أن يدفعه أمل ناشئ عن يقني مفروض سلفا .وكأن
األمر كله هو يف مكان ما عىل كامل ما يرام ،بخالف الرصاع الذي نخوضه .ولن
يصل مثل هذا الشخص ذاته مطلقا إىل موقف ما ،ولن حيسم أمره .إال ما سيجده
من استدراك أشد حسام تفرضه الثغرات املفتوحة يف املسألة وما يضطرم فيها وما
يمكن أن يطرحه الطريق وما يبدو فيه ماثال للعيان .ومن هذه الثغرات يأيت النداء
دائام دون أن يكون هناك رضورة لزيادة قدر اإليامن عن قدر ذلك األمل الذي هو يف
الوقت ذاته يبث عامدا عدم الرضا وعدم التواطؤ مع االجتاه املوضوعي واإلقدام.
كل ذلك يبقى أقل بالتأكيد من أن تكون يف كنف رعاية طيبة ومكتملة ،فهنا طعام
أنضج وزين بالزينة الباهية ،التي تنتظر فقط الشهية الفعلية اللتهام املزيد.

 -48التنوير األصيل ال يصنع االبتذال وال هيمل اخللفيات

ال يقبل الفكر اإلمالءات ،فهذا من خصائصه ،إنه يقتحم اقتحاما مزدوجا،
حيث يبدأ بجدة قشيبة مفككا العبق القديم .وهو ال يسمح بأن تكبل الروح بيشء
من اخللف ،سواء كان ذلك عادة قديمة أو حاجزا يقبض عىل املرء أو يقيده فحسب.
وتغلف هذه القيود بل وتزين باألصل الذي حيوطه النفاق وبذلك املايض اجلميل
الذي مل يكن مجيال قط .ويصاحب ذلك خاصة يف مسائل اإليامن الكثري مما ليس
حقا ،حيث يرتبط يف املقام األول برباط كبري مع سيادة تقادمت عليها السنون ،أو
حتى  -مع األسف  -تلك التي مل يعف الزمان عليها بعد .إال أن هذا يصبح خمتلفا
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بمجرد أن يبدو ما مل يتطاول عليه العهد أمرا مل يدفع يف مقابله ثمن ،وبالتايل غري
ملزم باملايض ،وإنام يقابلنا عىل طريقنا احلر من جهة املستقبل .عندئذ يبدو الكثري من
الصور املسيحية بالنسبة للحركة نحو التحرر وخاصة حترر املستقبل أمرا معروفا
كنقيض :أي أنه مل يعد أمرا مستمرا من ذكرى املايض ،بل هو يشء جديد يقابلنا ،أو
يشء ملزم يتحىل باجلدة القشيبة .وبدال من التاريخ وبدال من األوضاع املتخلفة عن
نزع السحر نزعا فاشال ،يظهر التحرر ذاته بمالحمه املشيحانية املتأثرة بالتصور عن
املسيح .هذا األمر يعلو كثريا فوق الرتاث الذي ترتبط سيادته وعمقه بعقيدة دينية
وبام يضاف إليها من أمور .والعودة املقصودة هنا هي عودة مرتبطة كلية باجلذور.
فاحلرية ذاهتا ال تستطيع أن حتيد عن صور اخلروج من مرص وحتطيم برج بابل،
أو أن حتيد عن صور «مملكة» احلرية يف ذاهتا .ويقدم لينني مالحظة دقيقة بالتأكيد
ضد أولئك الذين نزع السحر عنهم بصورة خاطئة ،كام هي ضد املهربني املتعاملني
مع عصابة التهريب الرجعية ،فيقول« :هناك أمران خمتلفان :أحدمها ما إذا حتدث
املحرض هكذا (أي باملفهوم الديني املتوارث) ليكون مفهوما بصورة أكرب لدى
سامعيه وليوضح عرضه ملوضوعه ،ويربز رؤاه بصورة واقعية أمام اآلخرين عرب
تعبريات هي األكثر شيوعا بني الكتلة املتخلفة ،وهذا أمر خيتلف عن أن يبدأ كاتب
يف «تأسيس مفهوم الرب» أو التبشري باشرتاكية قائمة عىل تأسيس الرب ...ففكرة
«االشرتاكية دين» هي عند البعض صيغة عبور من الدين إىل االشرتاكية ،وعند
البعض اآلخر عبور من االشرتاكية إىل الدين( ».حول العالقة بني حزب العامل
والدين1909 .م) .فاحلق الذي أظهرته هذه التفرقة اللينينية دقيقة للغاية ألهنا
أصابت أيضا أولئك املنزوعني من السحر خطأ من بني أصدقاء املاركسية  ،الذين
يشبهون الكتاكيت التي مل تكد خترج من قرشة البيضة بعد ،أصابتهم فيام بني شطري
أبداهنم ومها الكنيسة واحلزب ،وكأهنم «معنى مشطور» ككائن القنطور اليوناين
اخلرايف .غري أنه ال ينبغي أن نخلط هذا بالتقاء نزع السحر يف صورته األولية الكافرة
باإلله مع هذه الصورة خاصة بام حتمل من نامذج أولية للتمرد الديني القديم ،بام يعنيه
ذلك من إخراج هذه النامذج من أساطري القهر مجيعا واخرتاقها ،ثم رضب املخرتق
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واالخرتاق ذاته .فكنيسة السادة القائمة حتى اآلن ال تكتسب شيئا من خالل ذلك
مطلقا ،بل عىل العكس ،إهنا ترحب بحرق الزنادقة فيها أكثر  -إن مل يكن عىل نفس
القدر  -من ترحيبها بحرق من ال يؤمنون باإلله أصال .وهذا أمر مفهوم حيث
إن الزنادقة بصفتهم منتقدين بالدرجة األوىل للمسيحية األصلية ،وبالتايل كانوا
من حيث تأنيب الضمري ومن حيث تصوراهتم عن األسباب الطيبة لبناء الكنيسة
أشد خطرا عليها من امللحدين ،ومن هنا جاء رد فعل املجمع املقدس يف روسيا
عىل استرياد كتاب إرنست هيكل «لغز العامل» أقل بكثري منه عىل ما كتبه تولستوي
عن ذكرى التمرد يف املسيحية األوىل ،أو ما كتبه دوستويفسكي عن شخصية األمري
ميشكني يف روايته «األبله» .فهنا تسقط حصون كنيسة السادة من الداخل ،أي داخل
عاملها اخلاص .عىل عكس ذلك حققت املاركسية يف املقابل ،برغم كوهنا تتشابه مع
فرتة عبور املسيحية لتكون دينا رسميا لروما ،يف تكريس الكثري من تشويه األوضاع
من خالل التصورات األوىل املتضمنة فيها عن «احلرية» و”اململكة» ،و”األقدار
املسيطر عليها» ،حققت رغم كل ذلك خطها الفاصل احلقيقي ،حققت امتالءها،
وكامهلا .إهنا مل حتقق ذلك عرب املذهب الوضعي أو الطبيعي الذي ظهر يف القرن
التاسع عرش ،ألن هذا املذهب وإن كان يستبعد مفهوم التسامي حقا ،لكنه يستبعد
أيضا أحد املفاهيم املختلفة عنه متاما يف املاركسية وهو الذي يمثل فيها عنرص احلياة:
أال وهو عنرص السري قدما ،أي عملية التقدم .ويف هذه العملية بوصفها عملية
التحرر املمكن وبوصفها حتديدا ملعامل شخصية الذات الفاعلة للتاريخ ،ال تكون
النامذج األوىل للحرية التي كانت دينية من األزل ،هي النامذج األخرية ،أو أهنا هي
األخرية فعال ولكن بمعنى آخر هو اهلدف النهائي الذي حيمل إمكانية االنعكاس
عىل غريه.
غري أن هذه النامذج طبقت عىل يد أولئك الذين ختلصوا من كل سكرة حتى
تلك السكرة العذبة .لكن املسيحيني الباحثني عن زاد الفم مل يتمكنوا من عمل ما
هو صحيح« :ماذا تظنون؟ كان إلنسان ابنان فجاء إىل األول وقال :يا ابني ،اذهب

383

اليوم اعمل يف كرمي .فأجاب وقال :ما أريد .ولكنه ندم أخريا ومىض .وجاء إىل
الثاين وقال كذلك .فأجاب وقال :ها أنا يا سيد .ومل يمض( ».متى  28 /21وما
تالها) .هذا التشبيه قدمه يسوع لكبري القساوسة وكبار الكنيسة باملعنى التايل:
«إن جباة املكوس والبغايا يرجون أن يدخلوا ملكوت الساموات أكثر منكم».
وكام قال يف نبوءة يف موضع آخر« :من ثامرهم تعرفوهنم  ...ليس كل من يقول
يل :يا رب ،يا رب! يدخل ملكوت الساموات .بل الذي يفعل إرادة أيب الذي يف
الساموات .كثريون سيقولون يل يف ذلك اليوم :يا رب ،يا رب! أليس باسمك تنبأنا،
وباسمك أخرجنا شياطني ،وباسمك صنعنا قوات كثرية؟ فحينئذ أرصح هلم :إين
مل أعرفكم ّ
قط! اذهبوا عني يا فاعيل اإلثم!» (متى  20/7وما تالها) .إن أوىل الثامر
التي تعرف منها البشارة اليوم ويف كل وقت هي ثامر التحول االشرتاكي احلقيقي
الذي ال ينافق يف ذاته بحيث ال تكون الشجرة التي حتمل تلك الثامر نابتة يف األرض
الدينية املتوارية .إهنا شجرة تنبت عند القائلني ال ،يف أرض اإلحلاد ،عند الذات التي
حتررت من اخلوف من املتسامي وصورته اخلادعة ،بام يف ذلك األبوة املجسدة .غري
أن الشجرة اجلديدة التي حتدثنا عنها لن تنشأ أيضا عىل أرض االبتذال ،كام ظهر
ذلك بسهولة يف إطار التنوير الذي حتول إىل ثبات وكمون .كام أهنا لن تسمق يف
العدمية بديال عن التسامي ،تلك العدمية التي انترشت بصورة خطرية عن إحلادية
بال تطبيقات .هذا الذي حيدث حني ال يتالقى اإلحلاد بحركة احلرية اإلنسانية((( أو
ال يتالقى مع أس األمل فيها ،وعندئذ يصبح االبتذال هو األثر املتواضع ،وتصبح
العدمية هي األثر اجلهنمي عندما تنزع عملية إزالة السحر عن التسامي يف الوقت
((( أنت مسكني يا بلوخ .عن أي حرية تتحدث فأنت وما يف نفسك وبدنك وخلجاتك وذرات كيانك وكذلك
الكون الذي حتيا فيه ،واألرض التي تعيش عليها عبيد لناموس واحد ال تستطيعون الفكاك منه وإن أنكرت ألسنكم
وجحدت قلوبكم ،فأنت حتيا بناموس اهلل ومتوت بناموس اهلل وتتنفس بناموس اهلل ،لن متلك الفكاك من تأثري احلرارة
والربودة والتأثر باألحزان واألفراح ومشاعر اجلوع والعطش واملوت والبقاء ،تقهرك آيات اهلل فال تستطيع منها
حتررا ،وجتربك عىل االنصياع هلا يف كل حالك رضا أو تذمرا ،حتيطك قيود اهلل من كل ناحية ولو انفجر كبدك غيظا ،أو
شفت نفسك شوقا ،أنت من أنت .أنت واهم مسكني .وإحلادك لن يغري عند الواحد األحد شيئا قيد أنملة وما كنت
إال ذرة يف عمر الزمان ،جاءت ومضت ،والبقاء للباقي سبحانه ،وكان أوىل بك أن ختضع وتستجيب ملن ملك بدءك
ومنتهاك وحبك ومشتهاك وسخطك ومرتضاك ،ما كنت غري خلق للواحد الديان .أنت مسكني يا بلوخ( .املرتجم).
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نفسه كل تقدم أصيل ،أصيل يف مضمون الكون واإلنسان بصورة طوباوية .إن
االبتذالية تزيل اخلوف يف الواقع ،لكنها تدفع يف مقابل ذلك حسابا يتمثل يف ضيق
من نوع آخر :االنحناء أوالتقوقع .كام أن العدمية تزيل اخلوف أيضا ،لكنها تدفع
يف مقابل ذلك ثمنا أفدح :اليأس .بيد أن نزع السحر بصورة جمسدة ال ينحو منحى
االبتذالية ،وإنام يكمن يف إصابة ما مل خيطر عىل بال وال نظرة أحد من الناس ،أي
يف ما مل يصبح بعد؛ وال يصب كذلك يف العدمية وإنام يف األمل األصيل يف أهنا
ليست الكلمة األخرية .إن العدمية التي تعترب إحدى مظاهر الوباء النايشء عن
البورجوازية املنهزمة ،متتلك  -فضال عن االنعكاس الذي تسببت فيه هذه اهلزيمة
بال شك  -مقدمات املادية امليكانيكية؛ فهي متتلكها داخل فراغها الكوين من القصد
والغاية .فالوجود هنا بوصفه جمرد دائرة تتحرك فيها املادة ليس له معنى؛ فقد وصل
داخل هذا الفعل املطلق من إزالة السحر وصل كلية إىل الكلب والقرد والذرة .أما
املادية اجلدلية فتعرف عىل العكس من ذلك (بام ترفعه من شعار عىل باهبا يقول:
ممنوع دخول الشخصيات اآللية)((( بخالف ما تتضمنه من نقاط البدء الفيزيائية
الكيميائية  -متتلك سلسلة أخرى مممتدة من نقاط البدء األخرى وقطعان اإلنتاج:
مثل اخللية ،واإلنسان املدبر اقتصاديا ،والتداخالت النوعية األصيلة حول أساس
البناء وإعالء البناء .كام أهنا تعرف بصفة خاصة من تلقاء طبيعتها  -املواد العديدة
داخل عملية التحول املستمرة من الكمية إىل النوعية وتعتربها تفسريا للعامل .وهي
تعرف قبل كل يشء املشكلة احلقيقية ململكة احلرية النوعية لإلنسان :وهو ترياق
يشفي من سموم االبتذالية والعدمية أو سموم تفعيل ما مل يكن متاما أفيونا للشعب،
بل كان أصناما للقهر داخل الدين .ولكن حني تسمع املادية اجلدلية يف عاملها هذا
صوتا صادحا عن التسامي أو حني متسك به ،وحني تسمح وفقا لسؤاهلا عن املقصد
والفائدة من عمل ما وتدعو إليه ،فهي متلك عملية التسامي دون تسام التي ،تلك
التي استقتها من األديان امليتة ولكنها جعلتها حية بال أديان :إنه األمل املؤصل بني
((( كام يتضح من لغة بلوخ أنه يقصد هبذا الوصف البرش الذين يربجمون آليا عىل مفاهيم معينة ،أغلبها بال وال يصمد
ملنطق سديد ،ويترصفون وفقا هلا بال تفكري أو نظر( .املرتجم).
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الذات واملوضوع .ويبقى هذا هنا بعد أن أحرق األفيون كامال وأحرقت معه جنة
املجانني كدعوة إىل الدنيا بكليتها أو الدعوة ألرض جديدة .غري أنه يف النهاية:
خاصة بعد أن تزال آهلة املحرم الذين يبثون اخلوف ،يظهر فقط عرب ذهاهبم بعيدا،
الرس املالئم إلنسان بال فزع .إن األثر النفيس املنسوب هلذا الرس :التوقري الذي يعترب
غريبا عىل االبتذالية والعدمية ،يمثل تلقي األهوال بال وجل ،والفظائع دون التخيل
عن اإلنسانية .والتوقري بوصفه مكمال مالزما يتضمن ذلك اللون من السمو الذي
يوصل اإلحساس بحريتنا املستقبلية .إنه يميز ترقينا املتسامي من دون اغرتاب ذايت
مطلقا ،وبوصفه مكمال مالزما هلذا الرتقي ،وهذه الزيادة فهو ال يقودنا إىل جتسيد
صنم للخوف ،وإنام إىل كمون يوم قيامتنا املعني .وبخالف اخلوف ال يوجد ملجأ
هنا أيضا للجهل ،وإنام جتد الرغبة يف العلم والقدرة عليه لألمل مكاهنام .إن التوجه
املشيحاين هو الرس األمحر لكل تنوير ثوري ،أي لكل تنوير حيقق االمتالء .إن السامء
التي كانت خزانة مكافآت مضمونة عىل األعامل الطيبة التي ليس هلا دافع إال ذاك،
جيب أن تصبح منعدمة وخاوية حني ينبغي عىل اإلنسان أن يترصف أخالقيا؛ غري
أن املقصد الطوباوي ململكة حريتنا حتت السامء جيب أيضا أن يكون هو طوبيانا
اجلغرافية حني يريد اإلنسان أن يتمسك باخلريية العليا التي تلزمه عىل الدوام،
وتوجه سلسلة أهدافه (((.إن اإلحلاد هو رشط املجتمع املثايل املجسد (الطوبيا
املجسدة) ،لكن الطوبيا املجسدة هي أيضا التطبيق الصارم لإلحلاد .واإلحلاد بام فيه
((( عىل املستوى النظري يعد هذا االلتزام األخالقي املجرد رضبا من اخليال طاملا ال يؤمن اإلنسان باخلالق الذي
يراقب ويثيب ويعاقب ،فكيف سيلتزم املرء اخلريية دائام بوازع أخالقي بحت ،إن كان بعض األقوياء يستطيعون
حتقيق مقاصدهم بالسطو أو البطش دون حسيب ،أو بالغش واخلديعة دون مراجع؟ وما دام الوازع الداخيل يمكن
عند البعض اخرتاقه هكذا ،احتجنا إذن ملعيار غري خريية اإلنسان  ،ثم من أين يأيت هذا االلتزام األخالقي املجرد،
الذي يكلف الكثري من اجلهد يف ضبط النفس وردعها عن شهواهتا يف الظفر والسيادة ،طاملا كان حتقيق الغايات ممكنا
للبعض ،من دون أن يردهم اخلوف ممن هو أقوى منهم؟ وعىل املستوى التطبيقي أثبتت التجربة البرشية أن هذا األمر
بعيد متاما عن التحقق من دون اإليامن باهلل الواحد ،فأين هي اجلامعة البرشية عىل مدار التاريخ ،تلك التي التزمت
أخالقا من غري إيامن بخالق أو رادع من قانون؟ ففكرة الثواب والعقاب هي احلاكمة هنا ،وليس االلتزام األخالقي
الذي ال ننكر وجوده بدرجات متفاوتة ،واملشاهد أنه يزيد باإليامن وينقص بغيابه ،لكنه ال يصح إمجاال ضابطا للحياة
السعيدة من دون خوف العقوبة والطمع يف املثوبة ،وغري ذلك هتاويل .لقد شغل كثري من الفالسفة الناس بأوهام ال
قرار هلا واعتربوها مع األسف علام وفكرا ،دون أن يكون هلا ظل من احلقيقة( .املرتجم).
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من طوبيا جمسدة هو يف ذات فعله األسايس إفناء للدين شأن األمل املهرطق للدين
ذاته ،الذي يقوم عىل أقدام البرش .إن الطوبيا املجسدة هي فلسفة وتطبيق ملضمون
اجتاه كامن يف العامل ،أي للامدة املؤهلة لتخوض حتى النهاية :فهي صغرية بام
يكفي أال تتضمن غربة الذات ،وكبرية بام يكفي ،أي أوميجا بام يكفي إلعطاء أكثر
الطوبياوات جسارة أقىص إمكانية ملعنى واقعي ،معنى هلذا العامل .هذه فكرة حدية
مشيحانية ،وهلذا فهي متيز إذا ما أرجعت للعقل ،مبالغة باطنية ،أي متيز املجموع
الكيل لفعل التحرر البرشي.

 -49التنوير واإلحلاد ال يعارضان «الشيطاين» كاميفعل جتسيد الرب

يف قديم الزمان مل يكن الرش ُيرى أمرا هينا .وكانت احلياة األزلية تستشعر التهديد
اجلسيم منه فقط بوصفه شبحا خميفا .وتغري هذا احلال ليس فقط حينام أصبح الناس
أكثر ثقة بأنفسهم فراح اخلارج يبدو هلم من خالل ذلك أقل خطرا .فقطع اإلنسان
طريقة سريه البلهاء وراح يقدم عىل استخدام عقله .واتضح ذلك يف أوسع مدى
وأجىل صورة يف األوقات التي أطلق عليها أزمنة التنوير؛ الذي ينبثق اسمه من
استنارة اجلو ،وانقشاع البخر .بدا ذلك يف أكثر صوره وعيا من خالل التنوير الذي
حدث يف القرن الثامن عرش وفقا لإلرادة التي توفرت لدى الناس يف ذلك الوقت يف
أن خيرجوا من اخلمول والظالم والقهر الذي ولدوا فيه ورتعوا فيه طويال ،طاحمني
نحو الضياء .عندئذ بدا الوجود خارجهم كأنه بناء مرح وودود ،حيث انتهى خداع
األمراء والكهنوت ،وسقطت الغشاوة عن العيون .أما السوء الذي استمر يف كل
مكان بام فيه من بؤس وأمراض وحروب ورشور ،وبجملة ما فيه من أهوال ،فقد
حتولت نظرة الناس عنه إقباال عىل احلياة ،وكأنه كان خدعة ،أو يف أسوأ األحوال
كأنه بقايا العصور الوسيطة .وتراجع اخلوف القديم اهلائل من عفاريت الرش تراجعا
قارب عىل التاليش املطلق ،كام حدث يف فظائع تعقب الساحرات الذي أضيف
إىل الشنائع احلقيقية يف تلك املرحلة .وأثبت التنوير هنا أنه عدو لليل ،عندما كان
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يستدعى يف أبشع صورة ليلد مسوخا شوهاء أو حينام كان يبدو أنه متضمن هلا.
وتبدل حال اإلنسان من العاطفية التي ما تزال مؤمنة باخلرافة لكنها غادرت الفزع
وحسب إىل استدعاء اإلنسان الذكي «املعارض للطعن يف ظلمة الليل» والعمل
داخلها .ومثل هذا األمر ال يالحظه شخص ذو حجى عىل اإلطالق ،كام جاء يف
أوبرا كارل ماريا فون فيرب «فرايشوتس» عىل لسان كاسبار مطمئنا أتباعه بشأن
املخلوقات اجلهنمية الشائهة التي ولدت يف جحر الذئب .وهذا يعني أيضا :أن بقايا
سحنة الرش اجلهنمية التي تتلمظ بأنياهبا هي أغبى وأحط وأهون من أن تزعج النهار
اجلسور للشجعان والعقالء واملستنريين ككانديد أو أن تزعح الطبيعة املامثلة هلم.
وبالتأكيد تسبب زلزال لشبونة عام 1755م يف الكثري من الفزع بشأن هذا العامل
األفضل بني كل العوامل املمكنة؛ فالرش مل يعد يظهر كمجرد غياب للخري بعد.
وأقىص ما هنالك أن الكتاب املقدس حني فهم بصورة استبدادية ،طرح يف صورة
قديمة ينبذها التنوير ،ليعيد وضع شق النار داخل سالم الطبيعة ثانية :بوصفه
حمكمة العقاب التي ينصبها اآلب يف السامء بغض النظر عن لطفه فيام عدا ذلك.
غري أن صدمة لشبونة مضت حتى وإن مضت بطيئا ،ومرت :فقد استمر التفاؤل
العام تقريبا  -الذي صار اآلن رضيبة لضياء التنوير بأي ثمن يدفع لرغبة السادة يف
التخفيف من وقع األمور  -استمر هذا التفاؤل حتى الثورة الفرنسية وما بعدها.
وهكذا صار من األمور القاطعة :أن ما يطلق عليه الفعل الشيطاين ظهر بصورة أوىل
من الفعل اإلهلي منذ عرص التنوير ،ولنقل :منذ طردمها الذي مل يقترص عىل اجلانب
الثوري فقط ،أي طرد الرشير امللتهم املعاند من الفهم الفلسفي املستنري وليس من
الرصعة األدبية األخاذة ،وبعدها صار الشيطاين أكثر ورودا .إن لفظ املستنري هنا ال
يعني بالرضورة إدانة الغرض اهلادف إىل إظهار رؤية ما يعارض االستنارة ،حتى
يعرض هذا ويدرك يف ظواهره بصورة مركزية ،وكأنه يمكن أن هييأ للقتال .فالرش
ال ينبغي أن يرى اآلن داخل تفاؤل التنوير حقا إال شيئا ضعيفا وصغريا ،وكأنه
خطأ مجايل داخل عامل مكتمل .لكنه من أجل القتال حتديدا ومن أجل عنوانه األكثر
جتذرا ال تكفي أيضا مصطلحات مثل اجلنون والنزعة العدوانية وغري ذلك عىل
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املستوى الذايت ،وال مجيع ما يعارض اجلوانب اإلنسانية يف طريقة اإلنتاج والتبادل
الطبقية وال مجيع صور القهر واحلروب عىل املستوى االجتامعي املوضوعي بصورة
رئيسية ،كل ذلك ال يكفي لرشح ظاهرة مثل حمرقة أوشفيتس وفقا لقانون السببية،
بل ال يكفي لنضعه فقط يف لغة اإلدراك فيام بعد احلدث .وها هو ذا شوبنهاور ،وهو
الفيلسوف الوحيد يف القرن التاسع عرش الذي طرح مفهوم «اليشء يف ذاته» ،واصفا
إرادة احلياة بصورة كاملة بأهنا يشء شيطاين ،مل يتمكن خالل تصويره لليلة الرعب
التي رأى فيها عامل اإلرادة خيتفي  -من الوصول بصورة تامة لوصف احلديث الذي
ينطق به عدم القدرة عىل الكالم بسبب ما ينتجه الرعب ،ذلك الذي عناه دانتي يف
عبارة «اتركوا  -يا من تدخلون  -كل أمل يغادر» املرفوعة عىل بوابة اجلحيم .بل إن
شوبنهاور نفسه كان يعتقد باإلنكار الفردي فحسب إلرادة احلياة  -أن بؤس العامل
يمكن أن يزال بوصفه جمرد عرض ظاهر.
كل ذلك ينتمي إىل اجلنس الذي يسعى للخروج من الظلمة إىل الضياء ،الذي
يستعرض كراهيته الظالم من خالل احلط منه ،وإمهاله ،أو عىل األقل جعله أمرا
نسبيا إىل حد يوحي بأن التنوير مل يتحقق فقط إىل حيث تصل السامء بل إىل العامل
السفيل أيضا .وثمة يشء ذايت هنا ،حني جتعل احلكاية األسطورية بصفتها جنسا
تنويريا مبكرا ،جتعل الرش من خالل الرشير أمرا هينا؛ فشيطان الرش الذي يصور
فيها جمرد كائن غبي ،يدفع هنا مبارشة إىل امتالك الشجاعة .وثمة يشء قريب من
هذا يؤثر يف التنوير عىل مستوى آخر ،حني يتم تصوير املعاند الرشير يف األدب
الكبري كام يف الفلسفة بصورة مصغرة دون الندية الثنائية وغري مانوية بقدر اإلمكان،
حيث يأيت يف صورة معاون ذليل مقهور يساعد املنترص املصطنع ،ما يعني التقليل
من شأنه .وكذلك يعد مفيستو يف النهاية شيطانا غبيا بدرجة كبرية وكان من قبل
أميل يف صنعه للفوىض إىل االبن العجيب منه إىل االبن املخيف .وينزع هيجل يف
مجالياته عن الشيطان كامدة أسطورية كل ملمح يستخدم يف املجال الشاعري ،برغم
تناول كلوبشتوك وجوته له كشخصية أدبية .فيقول هيحل« :الشيطان شخصية سيئة
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ال يمكن استخدامها مجاليا» ،بل إنه برغم وجود «اجلانب السلبي» يف جدليته يقول:
«الشيطان ليس هو الرش وال اخلطأ ،ألن هذين اجلانبني (يف الشيطان) يصوران بصفة
خاصة أمرا ذاتيا؛ بينام اخلطأ والرش أمران عموميان فحسب ».ولكن أيضا حيث
خيتلف اخلطأ والرش بصورة كافية عن شخص أسطوري ويتم تشخيصهام مجاليا
يف هيئة ابتذالية ،أي يف اجلانب السلبي من مجاليات هيجل ،فإن «األمل واجلدية يف
األمر السلبي» واملؤكد عليهام متاما بل والثابتان متاما ،هذا املجال الذي «ال يسكن
فيه الرب» وفقا هليجل – وهو املجال املتفائل يقينا  -يصبح هو املمر نحو اخلوف
الذي «يزيل» السلبي يف داخله .فحيث تكون الورطة أكرب يكون الرب أقرب ،كام
يقول اجلالد ،حتى بعد املوت عىل الصليب ،وبعد تلك «الليلة الفارقة» عىل أقىص
درجة ،جاء أيضا الضامن املنطقي اإلهلي متمثال يف عيد الفصح ،وانظر ثانية لقد
صار كل يشء حسنا ،كل يشء صار جيدا بالنظر إىل الضوء الذي ظهر .وفضال عن
ذلك فإن ضياء التفاؤل الذي تبناه التنوير بصفة كلية ،وبال استثناء تقريبا حول ما ال
يمكن جتاوزه ،حول الصيغة الثيوقراطية الكتابية «انظر لقد كان كل يشء حسنا» إىل
مرح خالص حمب للحياة ،يتموضع عند هيجل يف اجلانب الباطن من العامل .ولكن
التنوير أيضا من دون مجيع تلك العلامنيات الغريبة فيه ،مل يكن فيه مكان للرش يف
ذاته ال بصورة مبارشة وال يف لشبونة وال يف أوشفيتس ذاهتا ،بل وال حتى يف الفناء
اخللفي له .لقد ترافق بصورة آلية مع الكفر املتزايد بالرب أيضا  -وهو إيامن رهيب
بام يعارضه :واآلن – وهنا تكمن املشكلة  -كان من اليسري أيضا بالنسبة لكانديد
فولتري ،ويف هناية قصة زلزال لشبونة االعتقاد بأن هناك غيالنا واقعية يف العامل املاثل
أكثر من االعتقاد يف تفاؤل التنوير نحو العامل ،واعتباره عاملا يشع كالنهار .إن حتقري
شأن الرش حتى ال يرى مل يؤثر مع ذلك يف صفقاته؛ فالشيطاين كصارية عالية هو
من الناحية التطبيقية أشد قساوة بكثري من صارية اإلهلي ،الذي يظهر فيه فوق ذلك
جانبه املالئكي الصغري وال يالحظ فيه جانب اإلله األعىل.
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وهبذا يمكن أن يكون الضوء خادعا إذا ظهر بصورة مغالية من التجمل .وكم
يكون بثه للحياة مجيال ،بالتأكيد ،يف مواجهة أي لون من االحتجاج الذي يؤكد دائام
بأن احلالة بائسة ومع ذلك يرتكها كام هي .أما التنوير الذي ال يتسم بالرتف املريح
فهو إنساين وشاف ،كام أنه ال يزين وجيمل حيث يسيل ماء كثري عن الدموع املعتادة.
وكم أطفأ التنوير نارا حتت كومة احلطب عندما أوقف اهلوس اجلهنمي وأوقف
اخلرافة .كانت الدهشة هنا جزءا من الغباء الذي شمل أيضا القساوسة الذين
استغلوه ،ومل خيرتقه غري ضياء التنوير الذي شع حوله يف كل مكان بال استثناء
وجعل كل يشء يبدو منريا كضوء النهار .ثم هناك أيضا هذه الثقة النقية املخترصة:
اإلنسان يف ذاته طيب ،والطبيعة مكتملة يف كل مكان ،ال يطاله الفساد بآالمه – فقد
صار هذا التفاؤل ،أو جزء كبري منه ،سياج محاية لكل ما جتاهله .كام أن النغمة
املصاحبة له والتي متثل النربة العليا للشعور العاملي املثايل يف «احلياة العذبة» التي قال
هبا أرسطو صارت عامرة بالدروس ،حيث بدت هذه احلياة بال مشاكل وعامرة
باالنسجام .لقد تكلم اليبنيتس العظيم صاحب فلسفة القوة عن العامل القائم بصفته
فقط أحسن مجيع العوامل املمكنة ،بينام عظم املتفائل أبدا شافتسبريي اللعبة املشرتكة
املنسجمة بني األشياء صاعدا بذلك دائام إىل مصاف أشكال أفضل وأكرب نفعا.
وهذه الثقة األخرية متتد عىل األقل إىل اإليامن بالتقدم الذي ليس له معامل والذي ساد
القرن املايض((( الذي كان أقل نبالة ،فقد أنتج هذا اإليامن خداعا بام ال حيىص من
أفكار مضطربة وعدمية ،حيث مل يتبع نفيه الذي كرسه بنفي آخر حذو القدم بالقدم.
وقد جتاوزت مفاهيم هذا القرن البذرة املدهوسة التي ال تأيت بثامر وجتاوزت احلرب
التي لن «تتحول» مطلقا بذاهتا إىل قاطرات تقود تاريخ العامل ،بل جتاوزت العامل كله
بوصفه أوشفيتس ،التي مل يكرب فيها مطلقا عنرص النجاة واخلالص .يف الوقت ذاته
اتضح من قبل أنه ليس يف صالح جانب الرش أو يف صالح نجاحه ،أن يثري الغبار
كثريا حول نفسه ،أي أن النقطة الرئيسة هي :أنه بمجرد أن يكون عىل الطريق ،فإنه
((( املقصود هنا القرن التاسع عرش كام ال خيفى عىل القارئ( .املرتجم)
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يظهر نفسه كأنه عنرص غري ضار كام يراه التنوير .ويقول مفيستو يف ذلك« :إنكم
ترون رجال مثل اآلخرين أيضا» ،قاهلا بكل أرحيية وبشعور تبدو منه املرشوعية
مبارشة ،خمفيا خلفه القدم العرجاء ،مل يعد هناك ملحظ عن أقامع النار وما إىل ذلك
مطلقا أو ربام مل يلحظ بعد ،ال يشء عن املحرم وال يشء عام جاء يف سفر اخلروج
(اإلصحاح الثالث « :)5/ال تقرتب إىل هنا .اخلع حذاءك من رجليك ،ألن املوضع
الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة» – أي أنه ليس هناك يشء من حفالت الرب
التنكرية داخل شجرة الشوك املحرتقة .فهناك فرق بني التقاء فاوست بمفيستو وبني
التقاء موسى وهيوه؛ واملراسم التي جتري أمام الشيطان خمتلفة عن مراسم اإلهلي إىل
حد التعارض .وإذا حتدثنا عن هذا األمر وفقا للفلسفة الظاهراتية لكي نبني املقصود
بكلمة «شيطاين» يف التاريخ واألدب احلديث :هذا املحصول ينجح عىل أفضل
صورة عندما يدخل كمحصول ،أي ال يكلف فيام بعد أدنى إهناك ميتافيزيقي.
وبكلامت أخرى :ما يفهم من معنى «شيطاين» «يريد» يف «جوهره» أال يؤمن املرء به؛
عىل عكس ما يقصد «باإلهلي» الذي كان يف ذاته متعدد اآلهلة ،ثم «ادعى لنفسه» بعد
وقت طويل أن يكون «إهلا واحدا» ينرصف اإليامن له من تلقاء ذاته .واإلهلي حمتاج
هلذا التصور أكثر كلام كان واقعيا معتمدا بصفة أكرب عىل اإليامن بينام الرش واملعاند
واملخرب واملدمر مكتف  -بفضل ظهوره التطبيقي والعميل  -بذاته بصورة أكرب،
ليس فقط ملجرد استحضار املشاهد ،وألن الظاهراتية احلقيقية ال خسارة فيها إن مل
يكن إيامن ،بل العكس متاما .فكيف إذن يؤثر هذا االنسداد املنطقي عىل أفضل أعامل
الضوء األكثر حتريرا يف التنوير ،أي عىل عدم-األلوهية (اإلحلاد) ،تلك القالدة
الظاهرة إللغاء اجلهنمي مطلقا؟ لقد كان أول ما جلبه اإلحلاد هو احلط من قدر
اخلوف غري املعلوم رسه والذي يامرسه رجال غامضون يف خدمة الرب مكللون
بالعار ،خوف يامرس لصالح العلية اإلقطاعية التي تريد الرب يف كل حال ،لقد أتاح
أول ما أتاح  -من خالل التجسيد املرئي املتفكك للسيد الرب ،انتقاد القصورالبرشي والغربة الذاتية البرشية .فهذه الوظيفة اإلنسانية لإلحلاد املتحرر مطلقا من
الثيوقراطية هي مهمة عظيمة وبدهية ،وهي ختتلف عن استغالل التفاؤل يف ذاته -
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ذلك األمر املذهل دائام  -لصالح التحرر الشيطاين لدرجة أن حتطيم التقوقع
املوروث وحتطيم اجلهنمي املخيف متكن من االخرتاق عرب اإلحلاد حتى يف املواضع
التي خيلط فيها بني امللحد وعدو املسيح ،كام عند نيتشه مثال .وهنا ظهر عند نيتشه
نوع من اإلحلاد املفعم باجلسارة الطوباوية ،ذلك ألن اإليامن القديم بالرب مات،
وهنا يقول نيتشه« :ربام نقف اآلن بشدة حتت العواقب التالية هلذه النتيجة  -وهذه
العواقب ،العواقب التالية هي بالنسبة لنا  -ربام عىل عكس ما يتوقع املرء ،عواقب
ليست حزينة وال كئيبة عىل اإلطالق ،بل إهنا تبدو كنوع يصعب وصفه من النور
والسعادة واالرتياح واالنرشاح والتشجيع  ،نوع من شفق الفجر  ...يف احلقيقة
نشعر نحن الفالسفة و العقول احلرة حني يأتينا خرب أن «الرب القديم مات» وكأننا
استضأنا بحمرة شفق جديدة ويتدفق قلبنا امتنانا ودهشة ومعرفة وتوقعا  -فها هو
ذا األفق يبدو لنا حرا من جديد ،يبدو مطمئنا بخربة األعوام رغم أنه ليس مضيئا،
ويف النهاية صار ممكنا لسفننا أن تنطلق ،تنطلق فوق كل خطر ،فكل جتارس عىل
املعرفة عاد مباحا ،والبحر ،عاد بحرنا منفتحا أمامنا ثانية ،ولربام مل يكن هناك ‘بحر
مفتوح ,أمامنا مطلقا مثل اليوم( ».نيتشه :العلم املفرح .األعامل الكاملة1960 .م.
اجلزء الثاين .ص (((.)206 .إال أن نيتشه ومجيع أنصار اإلحلاد الذي كان ما يزال
جمردا  -قاموا عند هذا احلد ،بطريقة مذهلة ومثرية للتساؤل ،بنقل يشء من تقليلهم
املؤسف لشأن أنفسهم  ،والذي دفعه التنوير جتاه اإلنكار ،إىل حيز الفكرة ،حتى وإن
كان انتقاال من سقف الشيطاين إىل سقف اإلهلي (أو العكس) .فأين إذن يظل يف
مثل هذا املحو البسيط لتجسيد الرب  -امتالك االعتذارية لكل وصاية ،ولكل
((( نذكر هنا بأن هذه االجتاهات اإلحلادية جاءت يف معظمها ردا عىل التصورات اخلاطئة للدين ،وهي تصورات
سادت أوروبا منذ فجر تعاملها مع الدين ،وكانت الكنيسة يف عداء شبه كامل مع العلم واملعارف املؤصلة ونامذج
كبلر وكوبرنيكوس وجاليليو جالييل وغريهم مئات آخرون ماثلة للعيان ما تزال ،ومن هنا جاء هذا العداء للدين بعد
عرص التنوير عرب العداء للكنيسة ،وعنوان هذا املنتج لنيتشه هنا جاء باألملانية مقابال لفظيا لإلنجيل الذي يطلق عليه
باألملانية « Fröhliche Botschaftالرسالة املفرحة /أو الرسالة السارة /املبهجة ،أو البشارة السارة  »...إىل غري
ذلك .فجاء عنوان كتاب نيتشه هنا Fröhliche Wissenschaftردا عليه« :العلم املفرح» بام يوحي بأن البشارة
ااملسيحية ليست علام .وهكذا جاءت اجلناية عىل كل األديان صحيحها وسقيمها وانترش اإلحلاد يف أوروبا وغريها
كرد فعل عىل خرافات الكهنوت ،وهلل األمر من قبل ومن بعد .والغريب أن كثريين يف الغرب والرشق يتساحمون متاما
مع كالم نيتشه وغريه من منتقدي املسيحية ،فإذا ردده أحد الباحثني من املسلمني تشنجوا ال أدري ملاذ؟ (املرتجم).
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تسلسل هرمي ،ولكل عالقة ثابتة بني السيد والعبد؟ بل وأين يظل يف املقام األول
اخلصم املوشح باألسطورة واملصور يف إهاب التسامي (ذلك النموذج األول
للسيادة) ،والذي ال يمكن االستغناء عنه ،شبيه جوبيرت ،الذي ما كان لربوميثيوس
(ومثيله أيوب مع حفظ االختالفات) أن يعلن النموذج األول للثورة كذلك .وهنا
يتضح أن اإلنكار السطحي املتفائل للرش يف العامل ،ذلك التنوير املتساهل يف هذا
الشأن ،يمكن أن جيد مهربا داخل نوع من اإلحلاد ال يناقش مطلقا التصورات عن
الرب وال ما يتضمنه من جتسيد حيمل طيات التسامي ويضم مجيع الرش يف داخله
«كذلك» ،وليس فقط الرش املقصور عىل األساطري فحسب .وهنا يدخل نوع من
تسطيح النفي أيضا إىل النظرة امليتافيزيقية عليه ،وهي نظرة غري أسطورية بأي حال،
وال هي جتسيد لألساطري ثانية ،وإنام نظرة متجذرة وعميقة ،ومتغلغلة يف املخيف
ويف اخلالص عرب العامل وخلفياته .وهنا ال يصح التهويل يف شأن الرش وال يف عزله؛
كام حيدث عادة يف حال اليأس الكبري أو بلغة أدورنو عند عدم صحة معنى اخلري.
ويتجاوز هذا ما ذكر من شكاية يف ذاهتا بام تتضمن من جدلية سلبية ليس إال ،تلك
التي قلل ماركس ،بل وقلل هيجل من تأثريها ،وهكذا مل يعد هناك رصاع بصورة
موثقة ،بل مل تعد هناك «معادالت اجلرب اخلاصة بالثورة» .وكام ال يوجد يأس مادي
متشيئ ،فليست هناك  -وباختالف كبري ،لكنه غري فعيل  -ثقة مادية متشيئة ،كام
صدرت لنا الكنيسة والعلية عبارة «كونوا يف أمان» التوفيقية منذ قديم األزل .فالثقة
املصطنعة تنجح يف حالة التدرج اهلرمي للملكية داخل اجلهاز الكهنويت ،أي يف حال
امتالك اهلرمية ،وتؤدي إىل ذات األثر الذي تؤديه االهنزامية أو الثورة املعاقة .فكال
املبالغتني ،أي السلبية الكسولة واإلجيابية الطاحمة ،ال خيرجان مطلقا من الضيق
الكامن بني الغطاء الذايت والغطاء اخلارجي ،الذي حطمه يوما نيتشه كذلك عرب
اإلحلادية ،بل كان األمر عىل عكس ذلك ،وكان عىل عكس ذلك هناك أيضا ،حني
يرفض الثبات عىل احلال بلغة أشد قطعا .فكال األمرين يمنحان رغم ذلك رشفا ملثل
هذا االنفتاح سواء كان متآمرا للرصاع أو متواطئا لألمل :لكنه هنا رشف ديكوري
بصورة أكرب ،فهو يف هناية املطاف نوع من عطر ضعيف االنتشار لكنه جيد العبق ،بل

394

http://www.al-maktabeh.com

كأنه خزانة فضة وضعت لتكملة الصورة يف ختام املوعظة املتوارثة .ويف هذا السياق
ال يتضمن ضياء األمل شيئا يف املعنى وال يف املفهوم أقرب من عدم الوصول ،أو ما
مل يتحقق بعد فيام توصل إليه ،وذلك ألن هذا الضياء ال يرى نفسه مصطنعا يف أقل
القليل ،كام تفعل جوانب اليأس أو جوانب الثقة هذا عادة؛ وكل هذا يتم لصالح
الرصاع الذي خياض من أجل كسب عملية التاريخ .ومن ثم يعيش يف كل أمل
ممتحن ،يف كل تفاؤل حقيقي ،أي حمارب ،اخرتاق عرب عملية السعي واإلبادة التي
تتشكل بصورة تزداد قوة داخل العملية ،وتظل كأهنا عتاد داخل الطوبيا املقابلة ضد
عتاد النرص ،أو إمكانية النرص التي تسعى هلا طوبيا النور وجمتمعه املثايل .ومن هنا
حتيط األرض املظلمة يف سعيها واملتعثرة فيه ،حتيط نفسها بنشاطنا غري املتأمل من
أجل احلصول عىل خالص ممكن .وهنا ال توجد خطة خالص مضمونة من أعىل،
«وإنام رحلة قاسية يكتنفها التهديد ،واملعاناة والتنقل والتخبط والبحث عن وطن
آمن؛ متخرها تيارات املآيس ،وتغيل حتى تكاد تنفجر بالقفزات ،واملخاضات
والوعود املنعزلة ،وتعبأ بني احلني واآلخر بضمري النور( ».توماس مونترس كعامل ال
هوت الثورة1962 ،م .ص  .)14وحيث أن الرش ال يريد أن يتمثل املرء اإليامن،
فإنه يرجو لتجسده األسطوري املحض ما هو أهم ،أي أنه يرجو للرصاع الفعيل
ضده ما هو أهم من تصغري الشأن ومن اخلسارة التي صارت معتادة هنا لكل
األغلفة التي تبدو يف األعامق البعيدة« :وما حيتوينا هنا بيده غري املاهرة املتعطشة من
ثم لالنتقام :معطلة ومتعقبة ومغمية ،ذلك العنكبوت ،ذلك االلتهام وااللتهام
املضاد ،العقرب السام أو املالك اخلانق ،ذلك الغول ،غول الصدفة واحلادثة واملوت،
عفن القتل الذي حتياه البرشية ،الترشد الذي يكتنف كل ما له معنى ،جبال الفراق
الغليظة السخيفة التي ال تكاد تعرب والتي حتول بيننا وبني كل تصور ،ساحر
’املغرمني’ باملنطق  -كل ذلك يمكن أال يكون هو املبدأ الذي كان يوما يريد أن
ينصب املحكمة ،ثم يعفو ،وحيفظنا طويال بطرق غري رضورية وغري عقالنية،
وحيملنا يف القلب دون النظر إىل ’اخلطيئة األوىل’ يف العامل من خالل مغاالتنا».
(انظر كتايب روح الطوبيا ،طبعة 1918م .ص441 .؛ طبعة 1964م .ص.)341 .
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ثم يوجد من حيث الوصف غري األسطوري اجلانب السلبي داخل العملية بوصفها
كذلك ،حني ال يوجد يشء فيها وهو اجلانب الذي جيعلها عملية خالص وشفاء؛
فهي مل تكن لتصبح عملية إن مل يكن هناك يشء ال ينبغي أال يكون يواصل هتديده.
«ذلك هو معيار اخلطر أو عدم الضامن املوضوعي حتى لألمل غري املبارش ،األمل
املتعلم ،وليس هناك انعدام للموقف املتأرجح داخل نتيجة ثابتة .وال يوجد هذا
األمر باملعنى املظلم ،بشكل جيعل إمكانية البت فيه كأمر جديد وكإمكانية موضوعية
تتالشى ،وليس كل معركة خارسة يمكن حتسني الرضب فيها مرة أخرى .لكنه ال
يوجد أيضا انعدام موقف بمثل ذلك املعنى امليضء ،وامليضء للغاية ،الذي يصف
الوجود بال غربة ،وبال قيمة ناضجة قيمة ذات صبغة طبيعية بجالء .ومن هنا جاء
التفاؤل فقط بوصفه تفاؤال مقاتال مربرا ،وليس مصطنعا بأي حال؛ وهو يؤثر يف
صورته النهائية يف مواجهة العامل ليس فقط لكونه بال طعم ،ولكن بصفته محاقة».
(مبدأ األمل :ص .)1624 .كذلك جتد هناك« :الطوبيا (املدينة الفاضلة) هي يف
شكلها املجسد اإلرادة املمتحنة للوجود والتي تصدر عن كل يشء؛ ففيها يامرس
شعار الوجود فعله ،وهو الشعار اخلطايب الذي كان االجتاه نحوه قبل أن يامرس
شعار منظومة العامل ،بل ما فوق منظومة العامل املعتقد أهنا كانت تشكلت وانتهت
وصارت كيانا ناجحا ،فعله كذلك .لكن هذا الشعار يؤثر باعتباره شعارا ملا ليس-
وجودا-بعد ،باعتباره شعارا لألمل يف اخلري الكيل داخله؛ وهو ال يغفل النظر بعد
كل هذا االستخدام لذلك الاليشء ،بينام التاريخ ما يزال يسري ،ال يغفل النظر إىل
خطر الفناء ،وال حتى إىل ما كان ال يزال ممكنا افرتاضيا باعتباره حمددا يف العدم.
فاألمر يعتمد هنا عىل العمل الذي يامرسه التفاؤل املقاتل :فكام كان سيقىض بدون
هذا العمل عىل الربوليتاريا والبورجوازية عىل يد الرببرية ذاهتا ،فكذلك كان ما
سيحدث بعد ذلك يف السطح والعمق سيىبقى بحرا بال ضفاف ،ليال دامسا بال نقطة
رشوق كاحلتم املهدد .هذا النوع من احلتمية ميز إذن العبث املحض لعملية التاريخ،
وهي عملية ال تغلق ،ألهنا تشبه ما مل حيدث بعد ،كام أهنا باملعنى اإلجيايب هي القرار
احلتمي للوجود الكيل الذي يويف كذلك كل يشء حقه .ففي النهاية يبقى إذن ذلك
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البديل الرائع بني العدم املطلق والوجود الكيل املطلق :فالعدم املطلق هو اإلفشال
الدامغ لكل لون من الطوبيا ،والوجود الكيل املطلق  -يف الظهور السابق ململكة
احلرية  -هو التحقق الدامغ للطوبيا أو هو الوجود فيام يشبه الطوبيا» (املصدر
السابق .ص .)364 .كأنه وجود أشع فينا أخريا بمعنى منطقي ،بل كأنه وجود
متتلك ذكراه الدائمة عدم االعرتاف بالسلبي يف ما قبل تاريخ العامل باعتباره رصاعا،
ليس باعتباره حبا قائام للمنطق ،أو عربة باخلواتيم .نعم ،فامذا عساها تكون األولية
اجلدلية املقاتلة ملبدأ األمل وما هدفها ،يف حال إضافة شعار الكل إليه ،أي شعار
اإلشباع الكيل املمكن ،عىل الرغم من أنه يف الوقت ذاته ليس تعامال حمسوما بعد
«لاليشء» ،أي لإلفشال الكيل املمكن؟ كيف كانت نقطة النهاية أوميجا «املجربة»
واملرتبطة فيام عدا ذلك بنموذج رؤيا مشاهد اآلخرة كقياس  -ستظهر فيام قبل
الظاهراتية نرصها عىل النموذج األخروي الغائب من دون الغالف املظلم للرش،
أي تظهر التساؤل« :أهيا املوت ،أين شوكتك ،أهيا اجلحيم أين انتصارك؟» وكذلك
يتضمن التنوير فيام وراء الدين ،أي فيام خيتص باملوضوع حتديدا ،وليس فقط يف
الوعي به ،يتضمن الرش حول ذاته وخلف ذاته وأمام ذاته ،وذلك لكي ال يبقى فقط
جمرد نور ،وإنام ليتمكن يف قتاله مع الظلمة منعدمة النظري من طردها بنور واقعي.
فبالتأكيد سينتهي القتال كذلك عندما يتمكن اجلانب السلبي أو اجلانب اإلجيايب
تقريبا من فرض سلطته املطلقة؛ متاما كام لو كانت عملية التاريخ فشلت يف التحول
إىل «طبع اإلنسان بالطبيعة ،أو طبعها بإنسانيته» ،أو كأهنا عملية نجحت .وعىل
العكس من ذلك ،فهناك بصورة واضحة قدوم طوباوي هائل داخل العامل ،أي
هناك انبثاق جلانب متفائل بنسبة إمكان معينة من داخل اجلانب السلبي الذي مل
هيزم .وسيبقى اإلحلاد أيضا بال مقابل ،حيث إنه طرد احلقيقة التجسيدية للرب ،أو
للرب األعىل من خريطة «اإلهلي» ،تلك اخلريطة التي فتحها وعرضها للعلن مقابل
الرس األخري الباقي وهو حتديدا الرس اإلنساين اخلالص؛ الذي يسمى سواء داخل
املسيحية أم بعدها  -مملكتنا نحن.
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إن ما يدفعنا وحييا ،يزداد بصفة دائمة .وهينئ نفسه بالرشاب احتفاء ويكون له
نبض من قبل أن يتكون له قلب .ويف هذا اخلفق اآلن ،اآلن ،ثم اآلن ،ينساب اليوم
كأنه ال ينقطع بذاته وال يقطعه غريه .وهكذا يعيش اإلنسان الصحيح بصفة خاصة
داخل يومه ،ال يطرحه ثم يعاود عيشه فيه ،وإنام يبدو متواصل العيش فيه كتيار،
وهكذا حييا يومه هبدوء .وهنا ال حيتاج أحد أن حيسب ما يف خارج بدنه فيطرحه كأنه
مغاير ،ال ينساب معه ،ويعيق حركته ،فيدخل يف اليوم كأنه بدن .وال هيتم اإلنسان
هنا مطلقا بعالقته بالتيار الذي ينساب هادئا ،بال حلظات ،وبال انقطاع .وهنا مل يعد
مبدأ عدم السؤال يرسي وال يعني عىل يشء ،مبدأ :املرء حييا ألن املرء حييا ،وليس
بغرض أن حييا .وإنام تدق الصدمات بصورة غري مستمرة ،صدمات إىل أين وألي
غاية ،تلك التي مل تعد اآلن فائضة ،تدق داخل الوعي؛ وعندئذ يصبح اإلقدام عىل
احلياة مطلوبا فجأة ،بمصادر جديدة ،مل تعد بعد بدهية مطلقا ،حتى وإن تراجعت
مع العافية املعتادة تلك العادة الودودة بصورة أخرى والتي تسري من تلقاء ذاهتا
كذلك ،عادة الوجود والفعل  -تراجعا مأزوما .وينجم عن ذلك بالنسبة ملن مل
يتمكنوا من الفرار داخل املجتمع الرأساميل قدر يقيض بأهنم لن يتمكنوا دائام من أن
يكونوا سلعة غري قابلة للرشاء يف ذواهتم ،سلعة جمردة هي القوى العاملة ،التي مل
تعد هناك حاجة هلا .وحني تعن احلاجة إىل هذه السلعة يف أزمنة االزدهار الرأساميل
فإن ذلك يتسبب يف حتول مجيع املس َت َغلني إىل سلعة يتداوهلا املستغلون ،فيشعر
ِ
املستخدمني ،يستشعرون تلك احلياة القاحلة
املستخدَ مون بتلك الغربة الذاتية بني
داخل الوجود اإلنساين لدرجة جتعل رضورة أن يكون هناك إقدام خاص عىل احلياة
لتحمل مثل هذه الغربة ومثل ذلك السري األبله الذي يضغطهم كام يشلهم ،سري
يتمثل يف وقفتهم يف البكور من دون نوم كاف أمام بوابة املصنع ورحيلهم يف املساء
منهكني جراء قيامهم بأعامل نمطية متدنية مكررة ،جيري تعجيل وتريهتا إلكثار
الربح .كل ذلك من أجل األجر ،ذلك النذر اليسري من فائض القيمة الذي جيري
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عىل العامل واملوظفني ،فائض القيمة الذي أنتجوه هم أنفسهم ،والذي يستخدم
خاصة يف إعادة إنتاج القوى العاملة لليوم التايل؛ حتى ال يتمكن أحد من ترك دائرة
العمل املغلقة التي تصيب بالشلل .ولكن حتى الذين أفلتوا من هذا الوضع بحال
أفضل ينطبق عليه مبدأ ماركيس آخر يتعلق أيضا بالغربة الذاتية إال أنه خمتلف يف
نقطة واحدة فقط ،هي أن صاحب رأس املال يشعر بأنه معرتف له بذلك داخل تلك
الدائرة من غربة الذات ،وأن اإلنسان هنا دخل عىل األقل إىل ما يمكن أن يسمى
نوعا أرقى من فقدان الذات والقحط النفيس .ولكم تبدو احلياة بائسة ومنعدمة
القيمة داخل الوجود الساعي إىل مزيد من الربح؛ وكم يمكن للموت املؤجل أن
يكون سأما ملن يلتمس احلامية من احلاجة وجمرد العيش .ثم هناك يف كل مكان هناية
للحياة أيا كان مسارها بطبيعة احلال ،أكانت «ممتلئة» أو غري ممتلئة داخل الفوارق
الطبقية احلقرية( ،ويقول مثل أمريكي« :كذلك اجلالد البد أن يموت”) - ،فاملوت
أقىص هناية غري منطقية للحياة ،أي هناية ال تتيح استكامل دائرة احلياة إال فيام ندر،
وباألحرى تكرسها كرسا .وكذلك احلال مع املنتحر الذي مل يرفض  -هبذا الفعل
املتحرر من سلسلة الرغبات واألغراض التي ال تنتهي  -احلياة ومل يرفض املزيد من
الرغبة فيها ،لكنه رفض كام قال شوبنهاور يف هذه اجلملة الصحيحة هذه املرة رغم
ترحيبه املتناقض مع تواصل احلياة ،جمرد الرشوط التي صارت هذه احلياة مرتبطة
هبا .وكم من اإلقدام عىل احلياة حيتاج أيضا املوت املعتاد الذي ال خيتاره أحد وال
شك ،وكم حتتاج هذا اإلقدام أيضا النظرة املؤكدة عىل توقعه .إال أن من األمور
التي تبقى ذاتية حتى يف ظل محاية احلياة اليومية املعتادة ونظرهتا األكثر تسطيحا ،ما
يعترب لدى الكثريين رصاصا ثقيال ،وهو الشعور احلزين املرتبط باإلقدام عىل احلياة،
الذي يقال عنه العنرص الدافع هلا ،ورضورته للحياة طوال وعرضا .ونقول طوال
وعرضا ألنه ليس مجيع األوقات وال مجيع املجتمعات تتحرك نحو االزدهار من
خالل صور السخط أو من خالل األهداف العاجلة التي تتغري بجالء ،لدرجة أن
يسعى عدد كبري من الناس بشجاعة ووضوح عىل األقل للخروج من ضغوط احلياة
املنسدة أو التي تسلخ برشهتم .وحتى ال يتحول اإلقدام عىل احلياة إىل تناقض فيجب
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يف مجيع أوقات التأسيس ألن يوضع بديل طائر كخدعة عىل األقل هلذا الرصاص
الثقيل وجعله كمطلب للمتعة املعتمدة باخلاتم الرسمي ،والسأم اجلديد من أشكاله
اخلادعة ،وذلك للبقاء داخل البيئة الوسطية ،حتى وإن كانت تصيب بالشلل ،أو
تأيت بديال عن صور مواساة اآلخرة ،التي مل تعد جتر وراءها أحدا .بل إن هذا الظاهر
أدى إىل طمر مصادر اإلقدام عىل احلياة بصفته بيئة وسطية بورجوازية حقيقية،
حتى وإن ظلت بال نسيان داخل الطبقة املقتحمة .ويرتفع اإلرصار األخالقي يف
املقام األول عاليا ويتأكد عدم القدرة عىل اقتالعه ،ذلك اإلرصار الذي يصطحبونه
معهم ،وبرغم الذكرى النهائية التي ال تقف بالتأكيد عند عصا املارشال أو حتى
العصا املعوجة للقساوسة ،فإن العكس أيضا يتم :تزداد القيمة الثابتة ململكة غري
النجباء داخل احلقيبة املدرسية .وهنا ترتدد نغمة ما يسمى صالة االستيقاظ بصورة
خاطئة ومستسلمة بام فيه الكفاية ،تلك الصالة التي ظلت معتادة للداللة عىل
االستقامة عند األتقياء ،والتي ال يمكن أن تعني هلم أكثر مما شبهه الكاتب فيلهلم
رابه بصورة هزلية متاما حني قال« :اللهم أعطني ومهي اليومي اليوم أيضا (((».حتى
هذا اإلقدام عىل احلياة املهزوم واملنهك هبذه الشاكلة ال يشبه بعد حالة «سيزيف» يف
أساطري اليونان ،وإنام يشبه عبثية «يف انتظار جودو”((( باعتباره شأنا ومهيا .ولكن
أليس مع ما يفهم من االنتظار ،أي افتقاد ما قد ال يكون ومها ،تبقى تلك العني
نابعة ،رغم أهنا داخل تناقض اإلرصار والعناد ال تتضمن تناقضا ،وإنام تتضمن
فهمها الذايت لطبيعتها؟ أي بام فيها حتديدا تلك الزيادة الرهيبة التي حترر منها عىل
األقل وضع العامل .وباختصارفإن اإلقدام عىل احلياة هو واجب إن مل يكن متعة ،وإن
مل يكن واجبا ،فهو متعة أرضية داخل اهلدف البعيد الذي مل يتح بعد ،اهلدف الذي
تصبو إليه احلياة.
((( هنا تقليد هازئ أطلقه كاتب الواقعية األملانية فيلهلم رابه للصالة الربانية املسيحية« :أبانا الذي يف الساموات
ليتقدس اسمك .ليأيت ملكوتك ،لتكن مشيئتك ،فام يف السامء كذلك عىل األرض ،اعطنا خبزنا كفاف يومنا»...
(املرتجم).
((( عنوان مرسحية صمويل بيكيت الشهرية( .املرتجم).
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إن ما حييا يتجاوز ذاته ويعلو فوقها .وكل ذات مفردة ،كل «أنا» تراقب ذاهتا ال
يصح أن تعترب نفسها عىل درجة كبرية من األمهية ،فهي متوت مرات عديدة يف هذه
احلياة ،بام فيها من موجودات أخرى ،فاألنا ليست هنا استثناء ،أما ما يتبقى منا فهو
البعد عن الغرور بمعنيني :ال تلتصقوا بالذات الثمينة ،اخرجوا من نواتنا التي ما
تزال خمفية داخل غلفتها ،ولكن ليس من داخل النواة التي يعدها املرء ذات أمهية
كأهنا حساب بنكي خاص .فمن خالل تلك النواة ال يمتلك الشخص املتعلق بذاته
بشدة  -ال يمتلك هذه الذات فعال ،أي أننا ال نمتلك ذواتنا برغم أهنا ال يمكن أن
ختتلط بغريها ،إال أن كيانننا القائم األكثر تطورا يمثل كل الكيان اإلنساين املاثل
أمامنا بطريقته اخلاصة .وليس هناك حادثة ترضب كل هذا مرة واحدة؛ وهبذه
الطريقة ينطلق أول يشء يف اإلقدام الفعيل عىل احلياة من ذلك املحتوى الذي وضع
فينا نحن البرش هيئة السري منتصبا واستقبلها ،واستوعبها أيضا عضويا وسياسيا
وأخالقيا .ذلك هو ما أسامه الرواقيون السري منتصبا داخل أنفسنا بأنفسنا ،أي
القدرة عىل االستقالل .ونحن هنا مل نكافح طبعا من أجل ذلك وال من أجل إطالقه
من داخلنا ،ولكنه اإلرصار عىل مقاومة الضغوط واملصائب .إهنا نزعة السيطرة ،بل
وأكثر من ذلك نزعة االستقامة التي تسكن الذكورية فينا  -وفقا ملقولة هوراس :من
خياف ليس حرا .ويقينا أن الرواقيني حتدثوا عن هذا األمر بلهجة خطابية ،لكن
الشجاعة يف إقدام أول ،إقدام أخالقي عىل احلياة كان له ومل يزل معينه القديم يف
التعاليم البسيطة متاما خلوض حياة مستقيمة .وصحيح أنه إقدام مل يتجاوز املوت،
لكنه مل يستسلم أمام رضبة طائشة أو طعنة نافذة أو ابتالء قدري .ومل يكن هؤالء
يشريون بعد إىل أكثر من عدم االنزعاج من هذه األمور ،أي إىل جمنحات رادعة ال
يعرتهيا من ثم الدمار ،لكنهم كانوا يشريون إىل حمتقر املوت ،الذي مل يكن بحاجة
عند الرواقيني إىل يشء من التطرف ،بل مل يكن ذلك مزعجا هلم فقط يف إسداء
النصيحة األخالقية اإلنسانية التي ينطوي عليها موقفهم .ومل يكن املوقف الناصح
للرواقيني ينطوي مطلقا عىل شهوات هدامة ،ألنه مل يكن حيب أن يعلو فوق اإلنسان
بطيبعته القائمة وال أن يعلو فوق طبيعة العامل مطلقا .بل إن الطبيعة كانت متثل
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للرواقيني «مدينة زيوس املكتملة» ،أي مدينة تصور عىل وجه الكامل يقيم فيها رجل
اخترب فقط عىل الطريقة الرواقية واشتد جلده خشونة كأحد األعمدة .كل ذلك من
دون حماولة إضافة رس كالذي أضيف إىل الذات عرب النبضة الدافعة عند املسيح بام
تضمنت من ازدياد ظلمة العامل اخلارجي وازدياد رفض «مدينة زيوس» والتحول
الكيل يف معاين األقدار الطيبة إىل أقدار معادية لإلنسان وخميفة له .لقد ُعبئ الشعور
باحلياة عند أولئك الذين ال ينتظرون املزيد بعد انسداد هذا العامل  -باملفاهيم املسيحية
من خالل قوة جديدة متاما؛ قوة صاحب العاهات املتحمل لوزر اخلطيئة بني أتباع
أقل قدرة بكثري عىل االعتدال .ومن هنا رشع يف عملية داخلية تشبه التي كرسهتا
استقامة الرواقيني يف احلياة بل يف عملية املوت ذاهتا؛ فقد ظهر اآلن صاحب األجنحة
املحلق النابع من العظمة املختبئة فينا ،باعتباره كيانا عامليا غري قابل للتدمري فعال.
وهنا أضيف إىل املصدر األخالقي فقط املصدر الثاين لإلقدام عىل احلياة ،وهو
املصدر الغائي ،أي شجاعة االنطالق من مطعم الشيطان ،ذلك الذي كان يقوم
بدور مقود التوجيه يف مثل هذا االعتقاد املسيحي ،ليس فقط باعتباره رس األماين
املعلن من الناحية العملية ،الذي يعرب عن صعود يسوع وما فيه من سمو علوي
كهدف ومقصد؛ لقد تم استدعاء أساس جديد للحياة بصفة مبدئية ،أساس
أسطوري إىل حد ما وصويف إىل حد ما .ولنعد كلامت أغسطني كام نقلها املعلم
إيكهارت« :لقد أدركت شيئا داخل نفيس يتالعب أمام روحي وييضء ،ولو أن هذا
اليشء بلغ يف داخيل الكامل والدوام ،فالبد أن يكون ذلك هو احلياة األبدية ».حتى
وإن كان معيار «احلياة األبدية» ال ييضء جتربة املوت بالنسبة للشخص العادي غري
الصويف اليوم ،وال خيرتقها ،فإن املقصود باكتشاف إيكهارت لفكرة أغسطني عن
هذا اجلانب املريض العميق ماهو إال أمر مل يظهر بعد يف داخل اإلنسان وجانبه
الدنيوي الباطني .ويف هذا توجد نواتنا الداخلية كيشء خارجي بالنسبة لكل
ظاهرنا الذي بدا حتى اآلن ،أي حتى يف هفواتنا ،فيام يسجل عن «اجلانب الظاهر»
و”اجلانب امليضء» ويظهر يف االجتاه الغائي داخل اإلقدام العميق عىل احلياة ،أي يف
النظرة األمامية املركزية القائلة :لذلك أنا أمتنى أن تكون .ويدخل هذا أيضا إىل
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املعني الفعيل للطوبيا املوصلة نحو الغاية ،باعتباره أمرا ال حيطم جوهرنا احلقيقي إنام
جيلبه .وذلك من دون أن يكون هناك أي يقني يف مظهره جيفل عن الفعل ،وإنام
يكون معه عدم-الوهم الذي يعمل ويبني أن إظهار ما خيبأ من بذر ليكون أمرا
مستحقا لقوة دفع وإسهام يف اجلهد .ويتضح هذا أيضا يف غرابة اإلشارة إىل حبة
القمح التي الحظها إيكهارت عند أغسطني ،أي اكتشاف مظاهرها العلامنية التي
يمكن أن تنقلها تقريبا إىل جوار وعي النخبة الغريب والطامح إىل أعىل بدال من
املغادر إىل أسفل .غري أن شيئا ما يكمن داخل هذا الوميض الذي يتم إبرازه،
وإظهاره ،يشء ال يدع األساس املعلن يغوص يف العمق ،أي يف أي لون من ألوان
امللك ،بل كان احلديث يدور أكثر عن النبض قبل أن يدخل نبض املسيح إىل املسألة
بدال من حالة الطمأنينة الكاملة والكامنة عند الرواقيني ،وهذا النبض يظهر يف
االستعراض األول والومضة األوىل حيث ال جيب أن يكون زمن املايض بعيدا أو
بعيدا جدا عن حب القدر وحب اهلل الذي يمنح رونقا مكتمال بل مكتمال بشدة.
وبدال من هذه الثقة يف املحدد مطلقا وما يتضمنه من حتديد ،بقي األمل لدينا وسط
الشك واملسار العسري ،ويقرتب نبضه خارجا من املقدمات والومضات األوىل
لذلك النور كام مل يقرتب يشء غريه ،ليتجه يف النهاية أيضا لدى أغسطني-إيكهارت
إىل وجوده كمستقبل ،أي ظهوره من العمق املسيطر من اجلذر األصيل لسرينا
املعتدل .مثل هذا اإلقدام األخري والغائي عىل احلياة مل يفقد شيئا من تعبريه الذي مل
يصبح بعد منتميا للقرون الوسطى مطلقا ،لكنه وضع بصورة فعلية عىل قدم برشية
وساق؛ وحيث ال توجد هذه التجربة فإن اإلقدام عىل احلياة يعود مرارا وتكرارا
متضمنا للطوبيا عرب احللم باحلياة األفضل ،حلم يمكن اإلرضار به إال أنه يصعب
أن يموت؛ ذلك احللم يف حياة تصبح يف أبأس احلاالت ومها ويف أفضل احلاالت
يقظة ملا يمكن أن يبزغ مع فجر حياة تكون الئقة بنا .كل ذلك ال يتم من خالل
مطابقة الفكرة لليشء بصورة عملية أمربيقية وإنام من خالل اإلبداع عرب عدم
مطابقة الفكر للواقع العميل ،للعامل الذي لن يكون مرضيا وإنام منريا .وتنطلق
حتديدا من هذا األساس لربهان  -خفي إنسانيا ولكنه جيل بشدة تطبيقيا  -مجلة هنا
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مل يتم أبدا معرفة قيمتها للفيلسوف كانت (وردت يف كتابه« :أحالم مشاهد األرواح»
وليس مبارشة مشاهد األرواح) وهو يتعلق باإلقدام الغائي عىل احلياة .فهذا هو
الرتياق ضد سم مقولة« :حيث تكثر احلكمة يكثر احلزن» ،إذ يأيت رده عىل ذلك
بصورة يمكن تكرارها« :ال أجد أن تعلقا ما من أي نوع أو ميال ترسب إىل نفيس قبل
امتحان ما يمكنه ألي سبب من األسباب أن حيرف وجداين عن توجهه سواء
لصالح أمر أو ضده أيا كان ذلك التعلق إال يف مسألة واحدة .فميزان الفهم ليس
خاليا من االنحياز متاما ،وأحد ذراعيه الذي يكتب :أمل املستقبل ،له ميزة آلية،
جتعل حتى األسباب البسيطة التي تسقط يف الكفة املوجودة ناحية هذا الذراع ،تثقل
عن التأمالت التي عىل الكفة األخرى رغم أن هذه قد تكون يف ذاهتا أثقل محال .هذا
األمر هو اخلطأ الوحيد الذي أستطيع أن أزيله لكنني ال أريد أن أزيله مطلقا».
(أعامل كانت .طبعة هارتنشتاين .اجلزء الثاين .ص  .)357هذا عىل الرغم من أن
«التأمالت التي عىل الكفة األخرى واألثقل محال» يمكن أن تقع بسهولة يف كفة
األمل أكثر من الكفة األخرى .إن تأمالت الذكرى النهائية عىل اإلطالق ،أي
تأمالت الذكرى املتذكرة يف وعي أحد مطلقا حتتم أن يكون من الالئق أن حييا من
أجلها ،منظام ،لديه الوقت واملعرفة ،وليس فقط املعرفة ،بل والضمري أيضا ويف أي
جمال يستغل .وهنا نتناول أيضا املقصد الغائي النهائي للكتاب املقدس ،بوصفه هنا
قاعدة موجهة بالفعل للتأمالت التي هلا وزن كبري هلذا السبب بالذات .فمغزى
احلياة ومغزى الطبيعة املحيطة هبا تنطلق مرارا وتكرارا يف الكتاب املقدس من األمل
يف يشء واحد ،يكمن بالرضورة يف جتربة احلياة والعامل ،واإلنسان يف مقدمتها ،داخل
هذه التجربة املعملية العسرية للسالمة املمكنة ،تلك التي تسمى التاريخ .ويستمر
ذلك حتى خترج نتيجته األخرية يف مشاهد القيامة ،فإما فشل وحياة ضائعة وحتول
للعامل ،وإما رفعة وتسام لذلك اإلقدام عىل احلياة ،الذي يمهد أيضا للذكرى التي
وراء الدين ويرهص بضيائها .وتلك الشفرة التي ال حيل لغزها  -أوميجا مجيع
أنواع املادة القائمة  -أي شفرة أن تكون يف ذاتك أو لذاتك عشت أو تكون مالكا
من مالك امللكوت .فالطوبيا املجسدة  -تلك املتعارضة التي ال يسهل حتقيقها،
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برغم أهنا مع األسف صارت شائعة بشدة من خالل كتاب «مبدأ األمل» متتلك
حقيقتها ليس فقط بفعل التواصل املعترب الدائم بني مالبسات الطريق واهلدف
النهائي ،وإنام بصورة أكرب بفعل الرتاتب العميل املنطقي للهدف النهائي داخل
اهلدف القريب ،حتى يمكن أن يكون هذا أيضا هدفا آخر ،ال أن يكون جمرد إعادة
إنتاج للحياة التي جربت حتى اآلن يف قليل أو كثري ،من دون أن يكون لذلك مغزى.
وعندئذ يصبح املغزى متعلقا بالتوجه إىل أفق املستقبل ،وهو هدف هنائي وال ريب،
وسيصبح مرتبطا بفكرة «الكامل» ،التي مل تعد أخريا فكرة مفلسة إذن ،بل يمكن أن
يطلق عليها «نظرتنا» .أما ما يتعلق هبذه النقطة النهائية «أوميجا» فإن جوقتها الرسية
تشبه هنا جوقة عودة املسيح مصحوبا بحل يتمثل يف اإلنسان احلر ال غري .إن عودة
املسيح هي األسطورة األخرية التي مل يسلط عليها النظر فيام يبدو ،ولكنها يف الوقت
ذاته شفرة أخرية تريد أن تشري إىل نتيجة فحسب :نتيجة لإلنسان هي «املرسة
األبدية» ونتيجة للطبيعة املندجمة «كملكوت السامء يف أورشليم» .وعىل كل فإن
املشيحانية هي يف كل مكان املوقف األخري للحياة ،وهي يف الوقت ذاته آخر يشء
ينبثق عن احلقيقة الطوباوية املرشقة .وهذا األمر يبدو لشخص شديد الذكاء عبثا
للحمقى ،أما األتقياء جدا فيبنون من ذلك بيتا سابق التجهيز ،وبالنسبة ألهل
احلكمة فإن املغزى الطوباوي هو أكرب مشكلة واقعية يف العامل ذاته ،مل يتم حلها بعد.
هبذا يكون للحياة أيضا مغزى كبري عىل وجه الدقة ،مغزى يشكلها يف حاالت
السخط والعمل ونبذ ما ليس منطقيا ،وتوقع ما هو منطقي؛ منتهجا يف ذلك منهج
الصعود ألعىل وليس التخبط يف دروب اجلبال.

 - 51مصادر اإلقدام املمكن عىل املوت أو االنطالق يف الرحلة

خالل عملية املوت (االحتضار) حييا اإلنسان ما يزال ،لكنها فقط حياة ذبول.
فحدث املوت هو بالتأكيد دنيوي ،برغم أنه مرتبط بنتيجته ،أي باملوت ،ارتباطا
شديدا ووثيقا .وعملية االحتضار باعتبارها أيضا فعال ينطوي عىل االنطفاء فهي
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خمتلفة متاما عن النتيجة ،رغم أن اخلوف ،والشجاعة متضمنني فيها ،ليس فقط
اخلوف منها وال الشجاعة املمكنة يف اإلقبال عليها كام هي احلال بعد اكتامل املوت.
وعالمات األمل أيضا هي بال شك عالمات حياة ،فهي بوصفها عالمات موت تبني
ما هو قادم ،بصفته فقط خطرا ما ،وليس بوصفه هو ذاته .فإىل أي مدى من الدقة
يكمن عىل كل حال ما هو خمتلف داخل املوت موضوعيا من خالل مقدماته ،وكيف
يقرتب اخلوف من حالة االحتضار باعتبارها فراقا ما يزال عىل قيد احلياة ،من هول
املوت ذاته .إهنا حلظة املوت التي متارس فعلها عىل بدن اإلنسان دون أن يعرفها من
قبل يف الواقع ،لكنه رآها من قبل كذلك عىل جثث ماتت قبله بوضوح أكرب .هذا
األمر الذي يلقى عىل عاتقنا كام مل يلق أمر آخر ،وفقا للمقولة القديمة عىل أحد
القبور التي كتبت باسم جثة تقول للقارئ الذي ما يزال فوق قربها :ما تكونه أنت
اآلن ،كنته أنا من قبل ،وما أكونه أنا اآلن ،ستكونه .فتجاوز هذا األمر حيتاج شجاعة
أخرى غري اإلقدام عىل احلياة وعىل حلظة املوت ،شجاعة أشد صعوبة أو أمسخ
مذاقا ،فكالمها رضوري.
وينتاب الذات يف عملية االحتضار اخلوف اآلخر ،خوف يرضب ويبيد،
خوف ماثل للذات دائام .ويقع ذلك بطريقة حاسمة إنسانيا؛ ألن احليوانات تبقى
يف الواقع واقفة يف خالل عملية االحتضار .فهي ال يعرتهيا يف الواقع غري خوف
حلظة االحتضار ،وليس خوف املوت؛ ذلك ألهنا ليس لدهيا «أنا» هلا عالقة بذاهتا
الواعية كاألنسان ،فال تستطيع بالتايل أن تتنبأ بفنائها الفعيل عرب املوت ،عىل خالف
األنا البرشية الواعية بذاهتا التي تعرف خوف املوت أكثر من خوف االحتضار ،أي
اخلوف املتعلق حتديدا بامهيتها .وهنا ال تكون األنا التي تبدو لذاهتا مهمة ،عىل نفس
الدرجة من األمهية التي ترى نفسها هبا .فغالبا ما يكون العكس هو الصحيح أي
أن العجب بالذات لدرجة كبرية ال يصدر إال عن ذات خاصة فحسب قليلة القدر
يف التأهل العلمي وليست ذاتا فردية متميزة .فهذا القدر اخلاص يف قيمة األنا هو
قسط من الشجاعة ال يعني مقداره من اجلبن أمام املوت؛ وقد كان هذا الشخص
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من قبل حساسا يف كل مكان ومعتدا بكيانه الذي بال أمهية ،وربام يرى أنه ال يستحق
رضبة قوية مثل املوت .غري أن اجلانب اخلاص بوصفه هو عادة ودودة للوجود
والفعل البرشي ،وبالتايل يصري غري معجب بذاته وال يعتد فقط باألنا-املصادفة
ذات القيمة عنده ،فهو يستحق اخلوف من النهاية ،ومن ثم ال يلتقي باخلاص،
وإنام بالفردي املتفكك يف حالته بوصفه تفككا لشكل أو هيئة .ويدخل ضمن هذا
التحول ،وال نعني التحول الشائه للتحلل البدين ،أو كام يقول شكسبري الذي مل يعد
مطمئنا للمسيحية يف وصف يوليوس قيرص عند تلك اللحظة« :قيرص امليت ،ترابا
وطينا صار ،مغطيا فتحة يف مواجهة الشامل اخلشن ».وليس املهم هنا مصري النخبة
أكثر من مصري يمكن اعتباره مأساويا ،عندما يذهب عموم الناس بال صوت إىل
رب العامل السفيل ،ولكن قيرص يمثل كل شكل له طابع من تلك األشكال التي مل
تعد تتطور عىل قيد احلياة .من أين تأيت الشجاعة إذن ملواجهة إلغاء رخصة احلياة
الذي يقوم به املوت مبارشة ،هبذه النهاية التي تعترب ديمقراطية يف أشمل صورها،
كام تعترب عادلة يف معاداهتا البرش؟ إن صورة الشجاعة البسيطة التي تظهر يف راحة
املوت هي يقينا موجودة ،يمكن وصفها برتحاب بأهنا سلمية الرداء .وكانت واردة
أيضا عند اإلغريق الذين رأوا املوت شقيقا للنوم ،ووردت بوصف خمتلف متاما يف
الكتاب املقدس حيث وصف املوت بأنه هناية احلياة التي تشبه التمدد عقب يوم
عمل شاق ومائدة عامرة :فهو يصف إبراهيم بأنه مات يف سن متقدمة وبعد أن
شبع من احلياة .حتى وإن كان يف ذلك بعض من احلقيقة ،فإن اإلقدام عىل املوت
ال يبدو عىل األقل يف مثل هذا السن املتقدمة والليلة الباردة بعد اليوم الضاغط
حمتاجا هنا ليشء من الشجاعة .لكن املوت باعتباره شقيقا للنوم مل يصمد طويال
عند اإلغريق ،فقد أبدى هومريوس شفقة عىل ظالل العامل السفيل ،واندلع خوف
ال مثيل له من املوت يف هناية العرص القديم ،ومل تنجح حماورات فيدون عن سقراط
املحترض يف هتدئته مطلقا .ويف الكتاب املقدس بدأت بعد أن حلت فيام يبدو عىل
األرض الطمأنينة بصورة كافية وغطت عىل اخلوف من املوت طويال ،مرحلة مريرة
من اخلوف الفردي الرهيب كام نرى يف سفر كوهيليت (اجلامعة) ،الذي يتحدث
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عن اإلنسان الذي ينفق كام تنفق املاشية ،بغض النظر عن مترده عىل هذا التشابه
األبدي .عىل أنه حتى ولو بدا األمر مقلوبا ،أي من خالل القبول التام بصليب
املوت وما يستلزمه من موت فظيع عىل الصليب ،فإن اإلقدام الفعيل عىل املوت
يبدو يف الكتاب املقدس ظافرا ،بل ينبغي أن يقال تبعا ملوافقته للرغبة إنه أمر ال
يقاوم .فمن خالل موت املسيح خاصة ،باعتباره ضامنة للقيامة ،صار الناس اآلن
يعمدون ،وصار اخلوف من املوت بمفهومه يف هناية العصور القديمة يناقش مسيحيا
بناء عىل هذه الغاية النهائية وليس انطالقا من األخالق .إال أن الطبقة احلاكمة يف
اإلمرباطورية الرومانية أوصت باعتناق املسيحية بسبب جانب خمتلف متاما حيقق
مصاحلها من خالل ما أطلق عليه صرب الصليب كعقيدة مواتية متاما لرغبتها يف
قمع الطبقات األخرى .وهنا يستلفت االنتباه متاما يف الكلامت األخرية للمخلص
كلمة تتعارض ثانية حتى داخل النص املعدل يف األناجيل املتوافقة الثالثة (ملتى
ومرقس ولوقا) وتتعلق بصرب اخلروف ،فهي تعارض التسليم باملوت ليهوه مرة
ثانية .فالكرب الذي ظهر من قبل يف حديقة جيثسامين التي احتجز فيها يسوع يبني
أن يسوع مل يكن يعرف شيئا عن عقيدة التضحية باملوت التي وضعها بولس ،والتي
مل تتوافق مع ما زعم من رضورة موته بصورة ذاتية .فالوحشة الكارثية التي شعر هبا
عىل الصليب ،وهذا املوت الذي تم كلية من دون نظرة عىل التحول يف صورة فصح
القيامة تعاد صياغته يف ذلك اليأس ،بل يف تلك الشكوى بتلك الكلامت التي ظلت
منتصبة وحدها يف العهد اجلديد آرامية وليست يونانية« :إيل ،إيل ،الما أسابتاين؟
إهلي إهلي ملاذا تركتني؟» وال تستقي هذه الكلامت مبدأها الكالسيكي من املزمور
 2/22حيث اقتبست فيام يبدو ،بل إهنا حتديدا يف هذا املوضع تنتفض ضد أقوى
لون من ضيق الصدر وتتعارض منطقيا مع الفناء .وهذه الكلامت بام حتمل من نغمة
اعرتاض أيوب ال تعترب ختفيفا ،بل تشديدا ملعنى التعارض يف أهنا كلامت من يعتقد
أنه املسيح ابن اإلنسان الذي ينزل الرب هنا من املصدر األخري للشجاعة ،ينزله من
نفسه ،ذلك الرب الذي يتصف بالتخيل الكامل ،أي رب املوت ذاته .ويتعارض مع
ذلك عىل اجلانب املقابل أسطورة األماين عن القيامة التي ستنهض بفعل رس األماين
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الكامن فيها .ويتحول هذا مع الدهشة الكبرية إىل أكرب حالة من البؤس والتخيل
متخض عنها كشف هذا الرس .ويكفي هنا حديثا عند هذا احلد الديني عن شجاعة
مواجهة املوت التي ال تريد أن تدرك كحقيقة كام جاء عن شقيق النوم عند اإلغريق
حتى وصلنا إىل العكس متاما يف عقيدة فصح القيامة املسيحية .واآلن :مل يبق املبدأ
القائل« :أؤمن ألن اإليامن نقيض العقل» ،برغم أن مدينته الفاضلة العجيبة تبدو
كمقطع موسيقي بيني منتظم ،يتعارض يف هذه احلالة مع كل من اخلوف املنتظم ومع
السطحية املنتظمة أيضا .وهو يتعارض حتديدا مع ما اتفق عليه من عدم وجود أبعاد
حمددة للموت ،وبدال من ذلك فهو يتوافق مع مشكلة املستقبل املفتوحة داخله،
أي املستقبل املتجاوز باطراد ملا هو ديني .وال يؤدي من ثم قولنا بالتسامي العميل
لنا دون التسامي الديني إىل أدنى تقليص للشجاعة املتفجرة ضد املوت .وهنا ربام
ال تتمكن احلياة الدنيا بصورهتا غري املكتملة أيضا ومن دون بيت سابق التجهيز يف
اآلخرة من منح مكان لإلقدام الذي لن يبيد ،إقدام نحو الغريب بل والعجيب
كذلك.
حيارصنا املوت وسط احلياة ،فكيف للمرء أن يقرتب؟ واملوت ذاته قريب
دائام وبعيد يف الوقت ذاته ،يف حادثة قصرية يتبعها فراش مرض تطول فيه املدة أو
تقرص .أما يف املدة املعتادة التي تسمى احلياة اليومية ،فال تدخل تلك الصدمة إىل
املنزل ،املنزل املعتاد .وعىل خالف ذلك متاما يكون األمر عندما حيتجز أصحاب
األمراض املعضلة داخل املستشفيات ،ويأيت موقف عىل احلدود يمسهم غالبا ألول
مرة بصورة ميتافيزيقية ،ويمكن وصفه بأنه يقف عىل الناحية األخرى مميزا بالنقطة
الكبرية السوداء ،فينظر وجه هيبوقراط (أي وجه املحترض) هنا بصورة غريبة إىل
اخللف غالبا وال يتجاوز ذلك إال بصورة تقليدية .كذلك األتقياء يف يومنا هذا ال
يستطيعون مقارنة أنفسهم يف مواجهتهم لألشياء التي ترد أو ال ترد عىل طريقة
كتاب الدين التعليمي فيام يتعلق باخلوف الفعيل مما بعد املوت يف األزمنة القديمة
وبني يقينهم اخلرايف إال قليال .فرعب النار ومتع اجلنة تأيت عىل أفضل صورة مسجلة
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عىل جدول تأكيد العقيدة (كونفريم) اخلاص بشباب الربوتستانت قبل قبوهلم يف
املجتمع الديني .وكم يصري من غري املفهوم أن تقيض حمكمة بإدانة شخص قاتل
وتعليقه لتجره عربة من أسفل عام 1700م فيلقى أشد صور املوت بشاعة يف ذلك
الوقت ،وتعلن املحكمة العليا إمكانية العفو عنه يف حال احتفاله بسبت الساحرات
يف ليلة فالبورجسناخت((( الاليت حيتشدن فيها عىل جبل بروكن أعىل جبل يف
منطقة اهلارتس األملانية ،فريفض الرجل العفو ويفضل اجلر بالعربة عن أن يبدد
آخر خالص لنفسه باحتفال الساحرات .وبعد مائتي عام تبدأ عىل جبل بروكن
احتفاالت األقنعة عىل مدار تلك الليلة التي كان يعتقد من قبل أهنا أفظع الليايل،
فتتنكر النساء يف مالبس الساحرات ويتنكر الرجال يف هيئة الشياطني السمينة
والعجفاء؛ وذات يوم سأل بولس اجلحيم :أيتها اجلحيم أين انتصارك؟ وانظر
كيف يؤثر عىل عكس ذلك اإليامن الراسخ يف بريق السامء بصورة خمتلفة مرة أخرى
حني أطلعت القديسة كاترينا صبيحة يوم وفاهتا قسيس االعرتاف عىل الورود التي
أهداها هلا الرب يف ليلتها املاضية ،ولكن القسيس مل ير شيئا ،فردت عليه قائلة:
«ولكن بطبيعة احلال أهداها الرب يل أنا ».فقد اختفت مجيع مثل هذه النظرات (إال
بعض املامرسات عند الفالحني مثال ،مما ال يواكب الواقع) ،تلك النظرات التي ال
يأتيها اجلانب اخلفي متمرسا وموصدا ،ولكنه كان موجودا بالتأكيد؛ وعىل رغم
ذلك يبقى أمرا غريبا أال يامرس معظم املرشحني للموت اآلن إال التذكر للخلف
بصورة رئيسية ،أي ما يتعلق بحياهتم املاضية ،فهم ال يفكرون يف الفضول الذي
ما يزال يثري الريبة أو صار بال موضوع  ،الفضول املتعلق باملوت القادم عىل كل
حال .كذلك ال تفكر األنا اخلاصة املجردة ذات القيمة الذاتية ،والتي تتسم
باألنانية الضيقة غالبا يف غري ذلك ،فيام عساه حيدث لألرسة والصفقات أو لكليهام
بعد الرحيل إال وهي مهمومة ،مع ملمح مجيل بالتأكيد ،رغم كل ما يننتاهبا من
خوف املوت .ويف أقىص احلاالت كام تقول اخلرافة متر خالل ما يسمى حلظة املوت
((( هذه الليلة توافق يف املوروث الشعبي والسحري يف أملانيا ليلة األول من مايو( .املرتجم).
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صور احلياة اخلاصة بصورة مكثفة متاما ثم متر ثانية كأهنا ذكريات حمضة ،وليس
كتصورات سابقة عن ممكن مستقبيل ،ثم تكون وجودا ماديا يف النهاية يشكل عىل
النسق الفردي .ويضيف برتولت بريشت لذكريات احلياة املعاشة زيادة موسعة:
فالفرد ذو الرتبة األخالقية ال يفكر يف عامل جديد سيدخله هو ،وإنام يفكر يف ترك
عامل أفضل قليال عرب وجوده وعمله ،أي ترك عامل أفضل من ذلك الذي قابله عند
ميالده .ومثل هذا ينظر إىل اخللف أيضا عىل يشء مكتمل يرتكه املرء ،وعىل عامل
اخللود الذي يمكن حتصيله هبذا من خالل العمل والذي يلتقي مع السؤال القديم
والدائم عنه .وأيا كان األمر يف كل حالة ،سواء توافق مع العامل املتغري أو مع العمل
متواصل األثر بعد رحيل صاحبه :يف كل هذا يقع التذكر عىل اليشء املكتمل الذي
ما يزال يتحول داخل النور ،وليس اجلديد املمكن معايشته لدى أشكال التكثيف
الفردية يف الوجود اإلنساين املتواصل يف كل حالة .أي ذلك الذي يأيت لصالح النظرة
العرصية املختصة غالبا بالفضول البحثي النادر فيام يتعلق برحلة انطالق املوت .أو
لصالح االحتامل األكرب يف املسألة الذي قال عنه املتشكك مونتني حتديدا إنه يواجه
االعتقاد الدومجائي اجلامد للتقاليد الدينية ويواجه كذلك الرفض الدومجائي داخل
اآللية املجردة وما فيها من تعجل من نوع آخر .فكال الرأيني مردود عليه علميا ،بام
يف ذلك الرأي العدمي اآليل  -بالكلمة القانونية« :مل يستدل» ،ألن املادة املتوافرة
ال تكفي لكال اإلجابتني من أجل سك «ربام» االحتاملية بخصوص االستمرا أو
بخصوص عدم االستمرار .لكن ما يتفق مع التفرقة العلمية التي أوضحها كانت
يف كتابه «أحالم مشاهد األرواح» تقول :إن أصغر عالمة ثابتة بعد املوت قد تكفي
إلنقاذ عامل بأرسه ،بينام ال يكفي الغياب املحض ملثل هذه العالمة إلنكار العامل عىل
املنهج الدومجائي اجلامد .ويضاف إىل ذلك وال شك االهتامم الذي مل يعد علميا
فقط ،نعني به اهتامم الطبقة البورجوازية منذ عرص النهضة (منذ ما كتبه الفيلسوف
اإليطايل بيرتو بومبونازي  -املشهور باسم برييتو  -عن خلود الروح عام 1516م)
بمسألة موت الروح والبدن اهتامما شديدا؛ بغرض نزع اخلوف الرهيب من اجلحيم
عند العبد ،وبصفة خاصة لنزع السلطة املطلقة لروما املقدسة يف منح اخلالص.
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ومن هنا جاء الشعور بالتحرر الذي استمر طويال وحتول ثوريا ومل يكن إعادة
إنتاج جلملة كوهيليت القهرية أن اإلنسان ينفق كام تنفق املاشية؛ فاحلالة السياسية
اجليدة لذلك الزمان غطت عىل التشاؤم العميق الذي تضمنته هذه اجلملة ،وبكل
ما تتضمنه من معنى مل ينزع فقط  -لكن بأي حق  -الفزع املقبض من اآلخرة وإنام
أيضا حاول أن ينزع كل معنى متجاوز للموت .وبعيدا عن اإلبادة الفردية فإنه
حاول أيضا جتاوز العمل البرشي كلية وما جيعله معزوال وبال معنى وبال جدوى -
سواء باخللفية النهائية للعامل الكوين أو باملوت الذري عىل األرض قبل ذلك .أي أنه
ليس هناك سبب لالحتفاء بمرافعة آلية حمضة عن املوت مطلقا ،ولكن هناك مربرا
لتعزيز كل ما هو ملكية داخل إطار ما يزال منفتحا وليس جامدا دومجائيا :ليس
كل راتبك ملكك .وكذلك هناك سبب للمشاعر األساسية التي مل تتقادم مطلقا
جتاه األشخاص املحبوبني ،خاصة تلك املرأة من مقاطعة باتريكس :فام خيتص هبذه
املرأة واهلالة التي أحاطت هبا ال يمكن أن يفنى ،بل هو ييضء أيضا يف حالة املوت
سواء الذي وقع أو الذي مل يقع بعد .ويف حالة الرجل فإن تكثيفا خاصا يتبني يف
أقوى حاالته من الناحية الظاهرية يف نوع من التدفق يبدو يف ضياء أكثر ينتاب احليز
وما يظنه املرء مقصود الوطن املهد .فهو إذن نوع من التخطي أو الرفرفة باجلناح
التي تتسع ليس من فراغ ،وهي قريبة من النداء الذي أطلقه جوته الشاب عىل لسان
موسى كام وصفه القرآن« :رب ارشح يل صدري”؛ حتى ال يتأثر هذا الصدر الضيق
فيام يبدو باهلزيمة وال باملوت إال يف أقل القليل .لكن كل هذا يتيح فهام جديدا أيضا
لطريقة التمني الرهيبة واملتوارثة طوباويا واملتجاوزة للدين يف صورة قيامة املسيح:
 يا لك من إنسان غري طبيعي ،فوق الطبيعي ،مذهل للطبيعي .فاخلرافة الساحرةحتكى فقط عىل أساس ما جيده املرء يف ذاته ومل يظهر عليه حتى اآلن إال فيام ندر:
أي حتديدا يف النواة املكثفة لكيانه اهلادف ،أي باختصار يف أن املؤولة للمصدر يف
إملاعات وحماوالت أمل وطوبياوات قيامة كشف ستارها ،لكنها مل تظهر مطلقا حتى
اآلن .لكن نواتنا األصلية  -وهي إنسان غائب بال ريب وهي الرس احلقيقي الوحيد
وبالتحديد رس كياننا املبارش واألقرب إلينا  -مل تصبح أبدا موضوعا لذاهتا بحال:
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ومن ثم فهي يمكن أن تكون نشأت وهي مل تصبح حقيقية بعد ،وفنيت أيضا وهي
مل تصبح حقيقية كذلك .بل وأكثر من ذلك :فأقرب قريب يف كياننا وأعمق عميق
فيه وهو ما مل يظهر بعد فينا ،هذا اإلنساين املكثف الغيبي اخلفي  -يقف باعتباره ما
مل يكن بعد ،خارج إطار العنرص املدمر للكيان الوجودي داخل املوت .ومن ثم فإن
موقد وجودنا الذي مل يصل إليه فرد وجد من قبل ،يبقى أوال غري موجود بقدر بقائه
غري قابل لإلزالة .ومن هنا فإن رحيل املوت ال يمكن أن يأخذ فالنا إىل العدم ،طاملا
هناك ما يزال سفر ،وعملية ،ومادة جتري هبا العملية يف العامل ،أي طاملا ما يزال عامل.
إن الطبيعة اخلالقة ،بل ما فوق الطبيعة الكامن يف األساس املوضوعي وهو املادة هو
نفسه غري مكتمل مع ذاته عىل نفس الدرجة ،وهو إمكانية واقعية موضوعية كاملة
يف أشكاهلا املاهية املستقبلية ،وتشخيصاهتا املاهية ؛ وحتقيقاهتا املاهية؛ فهاهنا امليدان.
وينطبق هذا أيضا عىل «ليس كل راتبك» املتعلقة بالكيان اإلنساين املنتظر خارجا،
ومن ثم الكيان اإلنساين يف احلقيقة .لقد قال كانت مواجها ،لكنه كان متوافقا متاما
مع «الفكرة» الدينية القديمة ،عىل الرغم من عدم امتالك موضوعية ما بعد لآلخرة،
قال إن مكاننا وقدرنا يف العامل اآلخر ربام سيتوقف إىل حد كبري عىل كيفية وضعنا
يف العامل احلارض .وعىل األقل يمكن أن يعزز هذا اخلري واجلامل والرفعة والعمق
داخل الوجود اآلين املخلخل الشجاعة عىل املوت بتأثري التوقع بل بتأثري ما يعارض
التوقع مما مل يتم بعد .فكياننا احلقيقي غري املكتشف هو بال ريب اخلارطة التي مل
تنضج بعد ألن تصري وتفنى حيث يكون البحث والتوقع وعدم التسليم حتى أمام
الليل احلقيقي أمرا متجاوزا للدين كام مل يكن مطلقا ،ولكنه يبقى يف املقام األول
مكانا ميتافيزيقيا.
إن مجيع من يدورون فقط حول هذا األمر ،أولئك يصيبهم املوت بالتأكيد .أما
اجلثة فأمرها حمسوم ،فستتم إزاحتها ،ونفض اليد منها ،ومن ثم فلامذا الزهور إذن؟
فاللحم يفسد ،والروح التي فيه ،إن كانت وجدت أو توجد ،هترب .لكن احلجارة
تبقى ،احلجارة التي بال حياة ،ال تتأثر بأن الراحل مل يعد فقط يراها .فللعامل مزاج

413

يف أن ال يظهر نفسه عىل املوتى ،لكن هذا بدهي أيضا حني ننطلق فقط من فراش
املحترض ،وليس فقط انطالقا من املحيط غري العضوي الضخم الذي حييط بنا.
وعند هذا املوضع غري املتوقع ولكنه موضع مناسب متاما ،تعود ثانية هبذه الطريقة
البدائل القديمة التي مل تكتمل  ،البدائل التي ختلت عن :إما الكون وإما الكلمة .فمن
جهة يبدو هذا عودة إىل آهلة األرض أو حتى إىل التبديد داخل الكون ،ومن جهة
أخرى يبدو قيامة وحياة جديدة داخل ومع املنطق الذي يقوم عليه حفاظ وصيانة
«ساموية» من طراز خمتلف متاما .أي أن هناك بدائل معينة من أساطري الكواكب
وأساطري املنطق ،علامنية الطابع إىل حد يقل أو يكثر ،تتالقى معا عند املوت ،عند
كيانه الذي يشبه الصخر وداخل كيانه املتحول للتو معاديا للمعدن كالروح .نعم،
ثم بعد :ماذا يبقى؟ أيبقى التاريخ البرشي أو الطبيعة اخلارجة عن البرشي ،ليس كام
هي مثل تاريخ سابق عىل تارخينا ومن ثم اخرتقها تارخينا بالكلمة املحضة فحسب
وجتاوزها؟ أم يبقى تاريخ الطبيعة باعتباره ال يفنى مطلقا ،ولكن باعتباره كيانا هائال
حييط بنا ويعلونا ،هو ذلك العامل غري العضوي وغري الكوين ،الذي ال يمكن أن
يسقط منه املوت البرشي؟ أي بحيث ال يمثل كيان الكلمة يف «الروح» الذي قاد
تاريخ البرشية غري حلقة بال معنى ومغزى وجودي .ولعل من احلق أن يقال إن
األسطورة يمكن أن تكون أساس الفن ،ولكنها ليست أساس الفلسفة ،خاصة
الفلسفة الواعية بذاهتا والقاصدة إىل هدفها .بيد أن من احلق أيضا أن نقول إن من
الثابت يف تاريخ العلم تلك األسطورة ،أسطورة الكواكب ،بعد صبغها بالعلامنية،
وإهنا تؤثر يف أوليات الطبيعة كام يفهمها برونو وسبينوزا بل وكام تفهمها املادية
الفرنسية بصورة ملموسة ،كام أن أسطورة الكلمة ،بعد صبغها بالعلامنية ،تسيطر
عىل أوليات الوعي اإلنساين أو املصبوغ باإلنساين كام يفهمه اليبنيتس وهيجل،
وكل لون من املثالية حتى مثالية ما قبل املسيحية .ولنقرتب أكثر من املوت ثانية
هنا :إن التحرر املطلق الذي أطلقته كلمة املنطق يعمل ضد القوس العلوي الساكن
داخل عامل التأمل الكوين ،إن املوقف الباطني الثابت وغري الداعي للتسامي فيام هو
كوين يقف ضد السري بال خارطة يف وضع احلرية التقريبية بال هناية داخل التأمل
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بالكلمة( .هذا عىل الرغم من أن مجلة اليبنيتس تنطبق عىل املستوى البعيد عىل هذا
السياق ،حتت ستار املوت« :املادية الذكية تقف أقرب إىل املثالية الذكية منها إىل
املادية الغبية» ).ولكن كام أن تاريخ البرشية حتى اآلن ليس إال تارخيا سابقا ،زمنا
ماضيا ،فكذلك الطبيعة القائمة ،حتى وإن احتلت باعتبارها طبيعة كونية شاملة،
حيزا ال تنتمي إليه .فقد كان هذا مبارشة أمرا أسطوريا بالكلمة ،املتعلق باالنطالق
األخري للمحتوى املسيحي ،بمعناه املتضمن يف أسطورة مشاهد اآلخرة بام ترمز
إليه أورشليم اجلديدة غري املتجذرة متاما فيها ،وغري الكائنة متاما يف العال ،ولكن
بوصفها حيزا لوطن يف هذا العامل ،حيزا تم جتميعه ليكون موئال للمودة الكلية.
ومما يتضمن داللة خاصة لصورة هذا العامل اخليايل املظنون هو االعتقاد بأن اإلنسان
األول يف مدينته هو متاما ما يوجد يف الكون ،يف «احليز» كام كان دائام بصورة إمربيقية
معادية للطوبيا ومتوافقة مع رؤيا أهوال اآلخرة .وقد «حدث املوت» وذلك حتديدا
ألن الروح مل يتم صبها حرفيا ألرض جديدة ،وال لصور من التحرر األبدي اخلالد
البعيد عن احليز الذي نحيا .هذا وبغض النظر عن أن سفر مشاهد الرؤيا هو بال
ريب أشد كتب الطوبياوات مبالغة وليس فقط أشدها ميال إىل األساطري ،فقد نفخ
الروح يف صدر األرض كام مل حيدث ليشء آخر ليغتسل داخل محرة شفق الصباح
بتساميه العلوي وكأنه يف أرض أخرى ،هيئت متاما ملا ظن أنه «أنفس» باقية وكائنات
ناجية ،أي «مزينة كام العروس» .وكفى بنا حديثا عن هذه الصور اخليالية الدينية:
ففي لب كل البرش يكمن لون من الرغبة يف اخلروج عىل القانون الرتكاب ما مل يكن
فيه من قبل أبدا ،واألرض الفعلية هلذا تسمى :لذا أمتنى أن تكون ،أي هوية ليست
غائبة.

 - 52اجلوع« ،احللم بيشء»« ،رب األمل» ،يشء لنا

كام حيدث مع جسم مرن ،ينضغط ،فيبقى السعي إىل العودة ملداه األكرب مطمحا
له ،فكذلك يسعى كل عنرص أويل يف الكون (نوماد) نحو وضعه املستقبيل ...
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ويمكن القول إنه يف الروح كام يف كل يشء عداها يسري احلارض حامال يف رمحه
املستقبل.

اليبنيتس  ،خطاب إىل باييل 1702م

إذا واصلنا العيش ببالدة كيفام اتفق ،فسيصدمنا يشء ما .واجلوع يعلن عن نفسه
كصادم .وال يستطيع يشء مما كان فيه أن يقف يف وجه العدم داخله ،وهو عدم ال
قدرة له أيضا عىل التحمل يف ذاته .وهكذا يدفع هذا العدم ،هذا اخلواء ،الذي ُبني
كل يشء حوله ،يف اجتاه «ليس بعد» ويف اجتاه اليشء الذي مل يتم امتالكه بعد .ويف
حال ضعف ما يوجه إىل مثل هذا اليشء يف أوقات االضطراب واملنع ،فإن اجلوع
البدين ال يرتاجع بالتأكيد ،ويف وقت نقص اخلبز ال يرتاجع النقص عىل األقل ،وإنام
يرتاجع اخلبز ذاته .ولكن ما اهلدف من أن يأكل اإلنسان مطلقا ،إن هدف تعب
احلياة مجلة وهدف اإلقدام عىل احلياة الذي حتدثنا عنه يمكن يف النهاية أن يصبح
حمل أكرب جمال للشك إذا مل يرتاجع خبز احلياة اآلخر أي ماهية اهلدف والغاية برغم
وجود اخلبز اليومي .مثل هذا القلق بشأن اهلدف التايل ال يعترب مطلقا أو ال يعترب
إال شيئا بال واقعية داخل الثقوب واألزقة ،طاملا ما يزال البؤس خينق كل يشء فيام
عداه .وهذا األمر ال ينطبق عىل الطرف اآلخر بصورة أوىل حيث يمأل اللهاث خلف
النفع (يأيت هذا إىل حد كبري عىل أساس البؤس ولو كان أمرا غريبا) الغاية واهلدف،
ليس فقط بني أصحاب السعي احلثيث ولكن أيضا داخل البورجوازية التي قال
عنها ماركس إهنا مل تعد ترى أبعد من أنفها .واملال يزيد املشاعر احلسية ،بينام النقد
السائل يضحك .والنجاح يكفي إذن برصيده مطلقا ،فليس هناك ملكية أخرى ترد
يف شهادته .اللهم إال إن عاد هذا الغرض الغائي املحدد للحياة والسعي احلاكمني
من مقربة مثل هذا املغرم بالصفقات ثانية؛ إال أن من املمكن أن يظهر عندئذ السؤال
الفطري عن املغزى والغرض إلحياء القديم بصورته احلاملة السعيدة ،كام هوشأنه
يف الظهور يف كل مكان بصورة قلقة حني يغيب «الغرض مطلقا» .وال يتشابه ذلك
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مع اجلوع اآلخر يف احلياة ،جوع مل يسد ولكن بطريقة أخرى ،ونعني به اإلقدام
عىل احلياة ،وهو جوع انفجاري بصورة دائمة ،ويطرح نفسه عىل امللكية اإلنسانية
احلقيقية مرارا وتكرارا كأهنا مرة أخرى ليست ملكية ،أو ليست-ملكية-بعد .أي
أنه يعرض نفسه عىل السؤال عن املغزى ولكنه ال يسكن اجلوع إىل املغزى بام فيه من
انعدام املغزى املتعلق باملوت من خالل أفيون الشعوب ،ولكن يسكنه من خالل
العمل الدؤوب عىل إيقاظ الوعي الذي ال يقبل الرشوة وال حييد عن هدفه وال
عن التوجيه الصادق لالحتياجات الطوباوية .هبذه الطريقة فقط يوجد إذن  -ليس
فقط يف األيديولوجيات الذرائعية االعتذارية التي تنترش بني الطبقات احلاكمة إىل
اليوم ،بل يف طوبياوات الفقد والتوقع التي ال تلني أخالقيا وغائيا ،والتي متر عرب
مجيع صور التاريخ املشوش دائام لالوطن امللطخ بالدماء  -أعني هبذه الطريقة فقط
يوجد بصورة مسبقة يف اهلدف الغائي للنربة التي تكتنف الكتاب املقدس  -ذلك
احللم الراديكايل املدمر ،الذي ال ينطلق بذاته من األفيون ،ولكن من اليقظة املعدة
للمستقبل والبعد النوراين الذي حيمله العامل يف رمحه أو يمكن أن يكون حامال به.
وعن هذا احللم اآلخر بوصفه مستقبال واقعا يف املايض ذاته ال يمكن طيه ،حيمل
إشارة املغزى الكامن بدال من املنهج التارخيي الذي يصيب بالشلل ،بدال من
اليعقوبية القاطعة ،عن هذا احللم يتكلم ماركس قائال« :سيتبني عندئذ أن العامل كان
يملك من زمن طويل احللم بيشء ،مل يكن من الواجب أن يملكه غري الوعي ،حتى
يمتلكه حقا» (خطاب إىل روجه1843 ،م) .لكن هذا اليشء داخل «احللم بيشء
ما» والوعي الذي سينقله باملامرسة إىل التحقق ،هو عند ماركس أيضا مملكة احلرية
التي برش هبا ماركس ذاته من قبل بصورة سيئة ولكنها حقة .إنه ال يمكن الوصول
إليه إال بقامة معتدلة وال يمكن احلفاظ عليه إال باألمل ،األمل الذي ينطوي عليه
املتعبون وثقيلو األمحال ،الذين يسريون مع املستذلني املهانني .واليشء يف هذا
«احللم بيشء ما» كان وما يزال يف طوبياه املذكورة خمتلفا دائام عن فائض القيمة
الذي يضحك عىل جانب واحد وعن الوهم املبارش الباقي منعزال ذاتيا والبعيد عن
االجتاه السائد .ويبدو أن مقصد اجلوع يف وعيه النهائي املجسد ويف نشاطه املتجاوز

417

املحدد هو امتالك «ما ليس بعد» احلقيقي لليشء ،الذي يسعى إليه كل جوع .إال أن
يف داخل املعنى الكامن جلملة ماركس يبقى التناقض يف مثل هذه الطوبيا املجسدة
كامنا يف أن الطوباوي ال ينتهي بوصفه جتسيدا هنائيا ،وإنام عىل العكس من ذلك
يبدأ بصورة واقعية يف املقام األول .ألن احللم بيشء هو بحكم تدفقه اجلزء املجسد
موضوعيا من اليشء ذاته ،أي هو اليشء الذي ما يزال متأرجحا سواء يف كمونه
املأمول أويف عملية تطوره .ويظل هكذا حتى يصل إىل ما يسمى نقطة اهلروب،
وهي يف احلقيقة نقطة اجلذب نحو مطلق مل يوجد داخل منظور املغزى العميل -
وكان يتعلق من قبل بالرب .أما اإلحلاد فيتعلق بأوميجا (نقطة النهاية) الطوباوية:
حلظة االمتالء ،أي أخروية جانبنا الباطني ،واستنارة جمهوليتنا.
وهنا حتل النظرة نحو األمام حمل النظرة ألعىل .وهنا تصبح مجيع املشاعر التي
كانت تستخدم دينيا من قبل ،املشاعر املعمدة نحو األعىل كاخلضوع والركوع كام
كان حيدث يوما أمام األمراء والترضع يف الصلوات((( ،بل وكل ما يسمى صالة يف
أحسن األحوال جمرد ذكرى .بل إن األمل ذاته ،وهو أكرب أشواق الكتاب املقدس،
يبقى هبيئته املتزلفة هناك أمرا ال يليق بنا ،حيث يصنع اخلدم حني يوجه الناس
إىل املن يف السامء .بل إنه حني يتسامى مرتفعا ال يمكنه يف الوقت ذاته حتديدا أن
يكون مستقبال للصدقات ،وال باصطحابه ما يسمى اخلطيئة األوىل كنقطة الصفر
البرشية خلفه ،تلك الرمحة السيادية فوقه ،التي مل تكن مستحقة وفقا للوثر وغريه.
ويقينا ،حيث يكون األمل يكون الدين أيضا ،ولكن حيث يكون الدين ،ال يكون
((( انظر إىل هذا اخللط الرهيب بني اخلضوع للخالق جل وعال واخلضوع لألمراء واحلكام ،وال أدري من أين
جاءت املساواة بينهام إال يف الفطر التي فسدت ،والعقول التي انحرفت ،فاخلضوع هلل ينفي يف نفس اخلاضع أي
خضوع لسواه ،سواء حلاكم أو أمري أو كبري ،ولكنه هو املعنى احلقيقي للتحرر من أوهاق اخلوف من أحد غري اهلل
أو الرجاء يف سواه أو التزلف ملن هو دونه ،لقد جنى تاريخ أوروبا الديني وتداخالته االجتامعية عىل تصورات
هؤالء الفالسفة جناية هائلة مل يستطيعوا اخلروج من إسارها ،فكلام حتدثوا عن الدين أو عن تصوراته دخلوا بمحض
إرادهتم إىل السجن اخلانق لتلك التصورات ،ومل يستطيعوا اخلروج منه إىل فسحة الرمحة والرب اإلهليني ،لقد شوه تاريخ
أوروبا هذه النفوس تشوهيا حمزنا ،وحرشهم يف جحر من الضيق والضنك والعفن كلام ساورهم هاجس الدين،
إهنم ال يعرفون أي معنى عن احلب اإلهلي والكرامة اإلنسانية فيه ،وسوقوا ذلك عىل أنه حقيقة ال تقبل النقاش،
تلك تصوراتكم أهيا السادة ،فال تومهونا هبا واقبعوا يف جحركم ،أما نحن فنعرف رمحة اهلل وبره وعفوه وتكريمه
لنا ،وشفقته علينا وترتيبه شأننا يف حياتنا وبعد مماتنا ،واحلقيقة عندنا رائعة ناصعة ،فهنيئا لكم ظلامتكم( .املرتجم).
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األمل بالرضورة ،أي األمل الذي ال جيره الدين ،املبني من أسفل إىل أعىل .األمل،
يف ماذا؟  -بال شك سؤال مرشوع؛ فأجزاء الكتاب املقدس التي ال تقترص عىل
اجلانب الثيوقراطي تعطي عىل ذلك دائام إجابة غري مكتملة عند الطبائع الصافية:
«السعادة األبدية ستكون عىل رؤوسكم» .إهنا سعادة تنري من األعامق وال ريب،
وهي نور برشي تم الكشف عنه طوباويا وال ريب ،وهو أوضح ما يكون هنا يف
أعامق العمق البرشي ،وليس منطلقا من التدين البرشي« .احللم بيشء ما» كان
يمكن أن ينتقل عىل وجه الدقة يف نتيجته القصوى هذه ،وهي هناية طوباوية أشد
تطرفا وبالتايل مرتبطة بمشاهد رؤيا اآلخرة  -أي تنتقل من خط األمل اخلاص به
واخليايل يف أسوأ األحوال ،إىل أكثر العواقب غربة عنه وتنافرا معه .لكن هذا يفرق،
خاصة هبذا املعنى القديم والثيوقراطي ،بني املالمح الواقعية ملا هو جديد يف الكتاب
املقدس ،وحرفيا مالمح اخلروج ومالمح امللكوت ،وبني كل ما هو علوي ال ورود
لإلنسان فيه .وهذا أيضا عىل وجه الدقة جيعل داخل األمل أمر ذلك املرياث الديني
ممكنا ،ذلك الذي ال ينقيض بموت اإلله .هبذا وحده صار ممكنا  -عىل خالف كل
حقيقة جمردة  -إحلاق املستقبل بالتصور عن الرب كحقيقة يف الوجود بوصفه أمال،
عىل خالف مجيع الصور األخرى عن الرب .أما اليشء بالنسبة لنا ،أي العامل بالنسبة
لنا داخل احللم بيشء بال إله ،بام يتضمنه جوهره من أمل :فهذا العامل ليس له منظور
إال منظور الرؤية نحو األمام ،الوضوح ،اجلديد ،مادة الوجود األخرية ،أي الوجود
كطوبيا .مثل هذا املنظور ال يتطلب وال يتحمل أغاين املديح ،وإنام يتطلب« :هناك
 أريد أنا؛ واثقا  /مواصال ثقتي بنفيس وبقبضتي / .فالبحر مفتوح ،داخل يفالزرقة /دافع سفينتي  ...سفينتي من جنوة”؛ (نيتشه ،قصيدة كولومبوس)؛((( وكل
هذا ينسحب عىل تارخينا البرشي كتجربة .ويطالب نيتشه حتى النهاية« :إلجياد هذا
األمر ،إلجياد احلق الذي تستحق احلياة أن تحُ يا ألجله ،أن تكون منظام ،وأن يكون
لديك الوقت ،هلذا كله نذهب ،نرضب الطرق البنائية اخليالية ،نرضب يف الزرقة،
((( قصيدة نيتشه هذه حتمل عنوانا آخرهو« :نحو بحار جديدة» ،كام حتمل أيضا عنوان «كولومبوس اجلديد»
(املرتجم)
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نغرس أنفسنا يف الزرقة ،ونبحث هنالك عن احلق والواقع ،هناك حيث خيتفي جمرد
الكائن فعليا  -نبدأ احلياة اجلديدة» (روح الطوبيا1918 ،م) .ليس هناك أرسار
أبعد وال أقرب يف الوقت ذاته من أرسار اإلنسان اخلفي بعاملها املحمل ذاته برسها
احلقيقي ،املحمل بمشكلتها الذاتية :مل ،ملاذا ،ما اهلدف .وتظل هذه األسئلة يف أعمق
أعامقها بال حل وهي تنتظر إجابة مشخصة حمددة هلا ،ليس فقط يف داخلنا وال من
أجل معرفتنا بالعامل ،وإنام داخل العامل ذاته وداخل عمليته األشد خصوصية.

 -53قرار

ماركس والتخلص من الغربة
كم هو قديم جديد ذلك النداء بالوصول إىل ذاتنا .كي ال نكون قارصين بعد،
مستخدمني ألهداف غرينا بعد ،كي ال يساء استخدامنا بعد .كأننا لسنا غري أداة
تثقل كاحليوان بالعبء من أجل مصلحة الغري ،حني يوضع الكائن يف حرب ضد
بني جنسه ،وهيلك من أجل من ليسوا أبدا من بني جنسه .أما كاتبو أيام آحادنا فقد
منحوا بركتهم تارة دنيويا وتارة روحيا ،لكنهم كانوا أوفياء للرب يف كل حني .لقد
قدس الرعاة بحب القوة التي صلبت أول زنديق مسيحي :لقد كانت دائام قوهتم
هم .أما املساكني واملستغلون والتابعون فقد وعظوهم يف املقابل بالتحمل والصرب،
وعدم اللجوء إىل العنف .ومل تزعجهم يوما بعد يوم قوة املقموعني ،ال قوهتم الساكنة
وال قوهتم الرادعة ،وال حتى قوهتم املتفجرة التي تفصح عن وحشيتها ،حني ينكرس
الصرب يف األسفل .فبمجرد أن ينكرس هذا الصرب ،يطلق عىل الغاز واملسدس جمرد
دفاع عن النفس ،بينام يسمى التمرد الشديد ضد ذلك املسلك إرهابا .وتأيت زينتهم
األيديولوجية مربرا للعنف من أعىل ،مربرا للمسدسات منزوعة األمان عىل طريقة
الرب ومصحوبة باالحتفال .لقد قال عاموس مرارا وبال جدوى اآلن كام يف القدم:
«إنكم تزينون مذابح معابدكم بينام يتضور الفقري من املسغبة”؛ ثم إن الزينة املتمثلة
يف الفن والفلسفة استطاعت بخالف «التعبري عن أفكار» زماهنا ،أن حترف األنظار
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من خالل األقنعة واتباع الطريقة االعتذارية عن احلقيقة أيضا ،فتزين بالذهب
ضباب الوعي الزائف ،أو تكثفه من جديد أيضا .ولكن حتى من دون مثل هذا
اليشء ،أي من دون تلوينات الزينة الفعلية التي تصنعها األيديولوجيات باملعنى
املتكرر :كاعتذاريات للطبقة احلاكمة يف حينها ،أي يف انعكاس الروح النقية ،بل
األشد نقاء ،حتى عندئذ تضمنت األيديولوجية التي سادت يف املقام األول أواخر
العهد الرأساميل قسام من غربة اإلنسان عن ذاته مل يتم النظر فيه حتى اآلن ومل يعرفه
إال ماركس واصفا إياه بأنه مقيد بالطبقية ،وأنه ما يزال يف تصاعد .لقد اتضحت
هذه الغربة الذاتية عىل أكمل وجه داخل املجتمع الرأساميل بام يتضمن من حتويل كل
البرش واألشياء إىل سلعة ،وحيث أوصل الوعي الزائف بأمجل صورة هاهنا غربة
الذات إىل مستوى االنطراح الكامل نحو الغربة واخلطأ وفقدان اجلوهر .ومل يأت
هذا التأمل اإلنساين الناقد للدين منصبا عىل األصنام وعبادة األصنام من السامء إىل
األرض بال مربر .وليس من فراغ يتحدث ماركس هنا عن «الشخصية املقدسة»
للسلعة وعن «أوهام» اإليديولوجيا ،التي ال تسهم يف النهاية  -بفعل االقتصاد -
يف سقوط غشاوة التسامي عن األعني إال قليال .ومن الالفت هنا أن حتليل الغربة
بكامله ،بام فيه من استعادة املغرتب إىل الذات اإلنسانية ،بدأ بالنقد الديني؛ وهذا هو
املقصود بمقولة «الكنوز املبددة يف السامء» عند هيجل الشاب ،وبام يسمى «النقد
األنثروبولوجي للدين» بعد ذلك عند فويرباخ الذي مل يعد شديد العمق ،إال أنه
شديد الرضبات .غري أن هذه املعاين خرجت من الكتب بعدما عرى ماركس حدث
السطو الذي متارسه عملية التغريب ليس مقترصا عىل السامء األسطورية وإنام ممتدا
إىل أقىص أشكال الوجود األريض وهو السلعة وبوصف منتجها املقموع املحتقر
صار كيشء متحول إىل القوة العاملة .وال يمكن هنا مطلقا نسيان حقيقة أنه بدون
التعامل السابق مع الدين ومع النقد الديني الالحق مل يكن لنظرية االغرتاب ونقد
السلعة عند ماركس أن تنشأ .ومل يدع ماركس هنا الكنوز األرضية تتبدد عىل صفحة
السامء فحسب ومل يرد أن يستعيدها من الغربة كام فعل فويرباخ ليجعل منها جنسا
برشيا ما ،إنام أضاف إىل تلك السامء كامل عقيدة اإليامن بالعال وبدال من أن يقدم
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بالغا ضد اإلنسان املجرد وحده قدم واحدا عن جوقة العالقات الرأساملية املتوافرة،
خاصة عن ضحاياها من املتعبني وثقييل األمحال .فهم عنده أكثر من عاشوا الغربة
الذاتية (سواء كانوا يعرفون ذلك أو ال يعرفون) كام أهنم هم الروافع املمكنة ،وهم
الورثة القادمون من اهنيار العالقات ،حيث يصبح اإلنسان داخل ذلك وعرب ذلك
كائنا مستعبدا مرتوكا .وهكذا فإن تأمل التاريخ البرشي إىل اليوم وما نجم عنه من
أيديولوجيات بطريقة تأمل املخرب الرسي ،هو بال شك جزء من التيار البارد داخل
الفكر املاركيس ،إال أن الغاية التي جيري البحث عنها ،أو اهلدف اإلنساين البعيد
يف هذا التأمل هو بالتأكيد أيضا جزء من التيارالدافئ يف املاركسية األصلية ،بل هو
جزء من النص األصيل «ململكة احلرية» ذاهتا التي بنيت أساسا بتشكيل مسيحي ال
ينكر .إن التيار البارد هلذا الفكر الذي يتعلق بالقسم األكرب من تارخينا يبني أنه «إذا
اصطدمت فكرة بمصلحة ،فإن الفكرة دائام هي من يبادر بلوم نفسه”؛ أما القسم
الذي وصلنا بصورة موضوعية يف هناية املطاف ،أي الذي مل يعد حتوال طوباويا قلقا
يف صورته املجردة ،فيبني« :أن طبقة العامل ليس لدهيا مثل عليا حتققها ،وإنام هي
حترر االجتاهات املتوافرة (هلذا الغرض) يف املجتمع» .هلذا أعطى إنجلز يف وقت
الحق ،ومعه الكثري من احلق ،أحد كتبه عنوانا باردا يقول« :تقدم االشرتاكية من
الطوبيا إىل العلم”؛ وهناك أيضا بطبيعة احلال ،وفق ما يدل عليه ثانية التيار الدافئ
وتبعات انسيابه ،التقدم الكبري من الطوبيا إىل العلم .لدرجة أن التيار الدافئ حتديدا
سيحتاج إىل العلم الذي أنتجه :ليس بوصفه نفيا للطوبيا ،وإنام بوصفه يف النهاية
طوبيا جمسدة .ولكن هذا ال يعد تناقضا يف كلمة الوصف ،بقدر ما هو يف املقابل
أكرب إنقاذ قابل للتحمل ،ليس هذا فقط من أجل الدعاية ،بل يف تطبيق االشرتاكية.
بل إن ما يؤثر وييضء داخل الطوبيا املجسدة أيضا هو إنقاذ مجيع ذلك الفائض
يف احلضارات مما يتعلق بنا أكثر وأكثر ،ويف املقام األول استعاراهتا الفنية ورموزها
املتأثرة بالدين وهو فائض ال ينضب أبدا برغم انقضاء زمن اإليديولوجيا .وقد
قال حكيم قديم شاكيا إن خالص اإلنسان أيرس من إطعامه .فاالشرتاكية القادمة،
خاصة عندما يكون بمقدور مجيع الضيوف الذين جلسوا إىل املائدة ،أن جيلسوا،
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فسيكون تغيري هذا التناقض أمامهم هو ذاته تناقضا صعبا :فاأليرس إطعام اإلنسان
ال خالصه .أي خالصه بنفسه ومعنا ومع املوت ومع الرس األمحر بالتأكيد ،الذي
يوحي بأن هناك عاملا عىل اإلطالق يمكن الوصول به إىل النقاء .ذلك ألن االغرتاب
الذايت الدائم ليس هو فقط ما ينتج داخل جمتمع زائف وليس هو الذي خيتفي معه
كسبب وحيد ،بل إن هناك أصال آخر عميق اجلذور لالغرتاب الذايت .يقول
ماركس« :التطرف يعني اإلمساك باألشياء من جذورها .وجذور كل األشياء (أي
االجتامعية) هو اإلنسان ».وتقول رسالة يوحنا األوىل( )2/3مرة أخرى إن أصل
اإلنسان ليس سببا يف يشء ولكنه موقف من يشء« :أهيا األحباء ،اآلن نحن أوالد
اهلل ،ومل يظهر بعد ما سنكون ،ولكن نعلم أنه إذا ظهر نكون مثله ألننا سنراه كام هو.
وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كام هو طاهر ».إن كلمة هو هنا  -بام ينبغي
أن تعني اإلنسان يف هويته املستقبلية  -تتعلق يف هذا السياق بام يسمى اآلب الذي يف
السامء ،لكن املعنى هنا بناء عىل التساوي يف اجلوهر ابن اإلنسان  -باعتباره الرجوع
للجذور احلقيقية لنا التي لن تظهر إال يف هناية التاريخ ،وهي تشخيص ذاتنا .فلو أن
هذين النصني قرأ بعضهام بعضا أو التقيا معا ،أللقي ضوء املخرب الرسي والضوء
الطوباوي معا عىل املشكلة احلقيقية لالغرتاب يف مجيع صور إلغائه املمكنة .ومعنى
هذا مسيحيا :أن ما يفهم من كلمة رب ربام صار يف النهاية برشا ،وفلسفيا وقف
ظاهراتية هيجل بجميع جوانبها :أن اجلوهر ربام كان هو أيضا الذات.
إن اللقاء املذكور أمر عجيب ،ومل ال؟ إنه أيضا اللقاء عند عدة نقاط معزولة
قليال باعتبارها نقاط اجلذر اإلنساين ،الذي مل يزهر بعد .أو أنه اجلذر الذي أزهر
لكن مظاهره ما يزال يكتنفها يشء غريب عن هذا اجلذر .هلذا رأى القرن التاسع
عرش األكثر عمقا ،وال أقول أبدا العميق ،يف مثل هذا األحلاد العجيب ويف مثل
هذه الصور من االغرتاب الواجب تفكيكه (الرب وامليزانية) هناية كل لون من
امليتافيزيقا .لكن سوقة املاركسيني يرغبون يف البقاء جانبا ،وأكثر منهم املحافظون
عىل التسامي .وكام قال إيسوب قديام :هيا يا رودس أرنا ما حتسن! فذات النداء
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يرسي عليهم اآلن بالتقدم نحو الرقص والقفز نحو اجلديد الذي جيب دراسته من
دون أي نوع من كتب التعليم الدينية .وتشري إحدى املواضع الطائشة يف كتاب
ماركس «خمطوطات فلسفية اقتصادية» 1844م ،التي صاغها بصورة معادلة إىل
تبادل مفاجئ لألطراف ،حيث تتحدث عن «قيامة الطبيعة» (((.وهي مقولة تتضمن
روح الفكاهة ،كأهنا تعكس تقريبا هذا االستسهال امللغز ،فبها الكثري من فكاهة
املايض الذي يبدو أهنا راغبة يف اهلرب إليه من ضغط احلارض الذي يبدو فيه مثل هذا
الربط الطوباوي األصيل نوعا من مسببات الغيظ أو لونا من البله :ويقول ماركس
يف هذا املوضع املعروف« :تطبيع اإلنسان ،وأنسنة الطبيعة» ،كأن ذلك هو احلل عىل
أساس اهلدف البعيد النادر عند ماركس .وهذا احلل حيتوي تيارا دافئا بال شك،
وفيها يعتقد حتقيق أقىص درجة للرجوع من االغرتاب .وبصورة سطحية يمكن
فهم تطبيع اإلنسان عىل أنه العقل السليم يف اجلسم السليم ،وأن أنسنة الطبيعة تعني
ترويضها وحتسينها مثال بالنغمة األركادية التي ظهرت ال حقا .ولكن يف احلقيقة
نحن أمام مجلة تصل دالالهتا إىل درجة ما فوق األشعة البنفسجية التي تفهم يف
إطار املاركسية بمعان كامنة كثرية ومعان رصحية قليلة ،إهنا مجلة كان يمكن أن يليق
جزؤها األول املتفجر تقريبا بياكوب بومه ،بينام كان يمكن أن يليق جزؤها الثاين
النابع من شمس اإلنسان تقريبا بفرانس بادر .فامركس ما كانت به حاجة ملثل هذه
املقابالت ،ولكن املاركسية ،بتقليصاهتا حتتاجها  -واملسيحية أيضا؟ إذ كيف يتأتى
هلا بغري الروابط بني اإلنسان والطبيعة بام فيها من أرسار حقيقية ومحراء أن خترج متاما
يف هناية املطاف من التسامي الذي جرى تأمله؟ فطبعنة اإلنسان قد تعني ضمه إىل
مجاعة ،أي حياته الدنيا التي ظهرت أخريا وائتالفه مع نفسه ،حتى نتمكن أن نحيا
بال اغرتاب ،بام يف ذلك من قوة وجودنا هنا واآلن ،أما أنسنة الطبيعة فربام تعني فتح
الكون املغلق يف ذاته أمام الوطن املهد الذي قصدته األساطري باألرض اجلديدة،
والسامء اجلديدة وصورهتام بصورة خيالية ،تضفي نربهتا عىل كل مجال طبيعي وكل
((( من الواضح أن ماركس يقصد هنا بديال عن املفهوم الكنيس :قيامة املسيح( .املرتجم).
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جودة طبيعية (ويظهر ذلك يف فن الرسم الطبيعي ويف األدب الذي يصور الطبيعة)،
مقرتبة بذاهتا من القفز من داخل مملكة الرضورة إىل اإلنسان .بل إن أفقها النوعي
األصيل واملتجاوز القادم من مشاهد اآلخرة حتديدا هو ما مل يعرض حتى يف فنون
العصور القديمة ولكن عىل األقل ما انفتح به أفقها أمام الفن املسيحي كام صوره
ديرر مثال .إن حماوالت تصوير الطوبيا املجسدة باعتبارها صورا حدية قصوى ال
يمكن تصورها بطبيعة احلال إال يف قفزة للذكرى؛ أي يف هيئة (ظهور أول) للتحرير
األريض القريب ،أما احلرية فبالتأكيد حيتاج املرء ألن يطبقها بام فيه الكفاية والثبات.
كل ما هنالك :أنه ليس هناك إنسانية يمكن نقلها للغري حني ال تتضمن فيام عدا
األخالق تلك الصور احلدية السعيدة عن إىل أين ،ومل ،ومطلقا .كام أن حريتها تقع
داخل خط االستطالة اخلاص بالكائن البرشي الغائب يف العامل ،والذي مل يستخرج
بعد ،أي يف جتربة العامل .فإمكانية إبادة ما هو إنساين متوافرة بشدة ،والكون املتنافر
حول األرض التي صنعت ميتة أكثر من كاف؛ وهكذا إن مل يكن هذا أمرا منترشا،
فإن صنيع بروميثيوس كله ومملكة الباحثني عن احلرية كانت ستصبح جمرد قطار
مجيل لكنه لن يصل إىل حيث يوجد معنى .ثم إن العامل الذي عشناه حتى اآلن هو
برمته وبام فيه من حقائق حتى بام يتضمن من إمكانية إفناء تلك احلقائق هو أمر غري
حقيقي ،لكن احلقيقي فقط فيه هي العملية املعلقة فيه ،بام فيها من صوت املتمرد،
الذي متكن من أن يقول لبيالطوس من خالل انتامء حزيب جديد وخمتلف متاما« :من
ينتمي للحقيقة فسيسمع صويت» .إن مكاهنا هو القتال ،والتفرقة وتيار الدفء ،أي
النداء اإلنساين وذكراه يف مقدمة عملية العامل .ليس كل مرتبك لك ،هذا يرسي أيضا
عىل ما هو خارج نطاق طبيعتنا املؤنسنة .فهو ال يؤكل كام نقول من اليد إىل الفم ،كام
هو احلال يف اهلدف القريب ،وال بد أن تارخينا هو هم أكثر التصاقا باحلياة اليومية
مما يظن عن عالقات بعيدة تربطنا هبدف هنائي حتت األرض .لقد مىض وألسباب
عديدة عهد األيديولوجيات واألوهام واألساطري والثيوقراطية الكامنة يف مسيحية
الكنيسة بكل ما يف ذلك من رفعة يف اآلخرة ،رفعة متسامية ثابتة متمركزة ،ورفعة
يف آخرة الشكاية .واملاركسية احلقيقية تأخذ بدال من ذلك  -املسيحية احلقيقية
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مأخذ اجلد وال يمكن أن يؤدي جمرد حوار إىل أن تنهك املواقف عنده فتصبح قابلة
للتوافق الوسطي ،بل إنه حني نعني مسيحيا حترير املتعبني وثقييل األمحال فعال،
وحني يصري  -من وجهة نظر املاركسية  -عمق مملكة احلرية حقيقيا وبمضمون
أسايس عن الوعي الثوري ويبقى كذلك ،فإن حتالفا بني الثورة واملسيحية يف حروب
الفالحني لن يكون األخري  -وسيكون هذه املرة ناجحا .وكان ينبغي أن حيفر عىل
سيف فلوريان جاير أعظم مقاتل يف حروب الفالحني يف العصور الوسطى :ال تاج
من دون الصليب :وربام كانت تلك أيضا هي الكلامت اجلامعة التي تطلقها مسيحية
جتاوزت أخريا االغرتاب ،وربام كان العنرص التحرري املقتحم ما يزال داخل هذه
الكلامت ،بمعينه الذي ال ينضب هو أيضا الكلمة اجلامعة داخل ماركسية صارت
ذات مرة واعية بأبعادها العميقة .ولتحيا العاقبة؛ فستتوحد عندئذ املاركسية مع
حلم احلتمية يف نفس املسار وخطة الكفاح .سيتوحد اإلنساين الذي مل يعد مغرتبا،
مع املدرك حسا ،الذي مل يوجد بعد يف عامله املمكن ،سيتوحدان حتام داخل جتربة
املستقبل ،داخل جتربة العامل.
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