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یقوم ریتشارد ة، التعبري عن أ�فاكر املعقداملمزية يف  تهلَكَ مبَ و  واملنطق �كثري من الظرافة«
ٕاىل  املبتدئني جمرد دلیل ليسفكتابه ». جتاوز إال�«دو�یزن بفصل اخلرافة عن الواقع يف 

جامل الكون �شلك خيلو حيرر� بغیة ٔأن نرى و�س�تكشف  ٕامنا هو كتاب متهیدي: إالحلاد
 »وهام.من اخلرافات وا�ٔ 

 »السمكة اليت يف دا��« وبني، مؤلف كتابنیل شُ 
Neil Shubin, author of Your Inner Fish 

 
 »جعلت احلیاة ذات معىن �و�یزن نفسه. روح الكشف العلمي اليت بصورة حيةیقّدم «

 ، حصیفة الغارد�نْمكَنرْ ٔأولیڤر �ِ 
Oliver Burkeman, Gaurdian 

 
. یفكر ٔأ�دمه يف إالحلاد، ٔأقول هلم ٔأن یقرؤوا الكتاب املقدس ٔأوًال وبعده دو�یزنعندما «

 »!الكتاب املقدس ٕاال» جتاوز إال�«فال �س�بق كتاَب 
 »، ال!هللا«جيِلت، مؤلف كتاب ِ�ن 

Penn Jillette, auther of God, No! 

 
 ذ� الر�ل القامئ �ىل رٔأس حركة إالحلاد اجلدید، یعود، »جتاوز إال�«ٕان مؤلف «

 »�شغف ٕاىل موضو�ه.
 رادیو �ميز
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ٔأش�اص تتناول معهم ٕاذا اكن مبقدورك اختیار ثالثة «عندما �سأٔلين الناس، «
» جتاوز إال�«�الًبا ما خيطر �ىل �يل. ٔأعطتين قراءة  ریتشارد دو�یزن، فٕان »العشاء...

ٕاذ مييض دو�یزن النصف أ�ول من �شابه ما قد س�تكون �لیه وجبة العشاء ت�.  اشعورً 
وهو �رشح ما نعرفه عن ٔأصول الكتاب املقدس، ويف النصف ذ� العشاء �هبر عقيل 

انهتیت منه ؤأ� ٔأشعر بنفيس ازددت یغري الطریقة اليت ٔأفكر فهيا عن التطور.  الثاين
 »ذاكء.

 
�
 »حلظة لنفهم ملاذا؟«ْر�َن، مؤلف كتاب ِمتْ ا

Tim Urban, author of Wait But Why? 

 
 »لطیفة. نربة ال�ماحملتوى راق، و «

 الشاككجم� 
The Skeptic 

 
جتاوز إال�: «العلامء و�رشي العمل يف عرص�، وكتاب ٕان ریتشارد دو�یزن هو ٔأ�د ٔأعظم «

هذا الكتاب . قریب أ��میبّني ٔأنه ال یعزتم التنازل عن هذه أ�لقاب يف  »املبتدئ دلیل
اس�تجامع املزید من الناس ل�فاع عن هذه القمي ُكتب �ىل ٔأمل ٔأ�شودة للحقيقة واملنطق، 

، �ر�ة ٔأن ٔأم� يف �یزن �كتب �شلك متقن. ٕان دو وقت یمت فيه الت�يل عهنا �ىل جعليف 
 »مسا�دة ا�متع لینضج قد یتحقق �لفعل.

 ٔأریوجم� 
Areo Magazine 
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 هل تؤمنون ٕ��؟ 
 بأٔي وا�د من ا�آلهة تؤمنون؟

آالف ا�آلهة يف ٔأر�اء العامل �ىل مر التارخي. مفتعددو ا�آلهة   polytheistsلقد ُعبدت أ
من  polytheistیؤمنون �لعدید من ا�آلهة يف نفس الوقت (تأٔيت ت� ا�لكمة إالجنلزيیة 

اكن ُوْوَ�ن »). �دید«وتعين  poly، �لبادئة »ٕا�«، وتعين theosدمج ا�لكمة الیو�نیة 
Wotan  ٔأو أ�ْوِدْن)Odinآلهة الڤا�كنغ آلهة ٔأخرى 1) زعمي أ ، وٕاضافًة ٕالیه اكنت �هيم أ

ر«مشلت  ْ�ْ� «Baldrثُْور«، وهو ٕا� اجلَامل، و «Thor ٕا� الر�د مبطرقته العظمية وابنته ،
، ٕاٰلهة احلمكة، Snotra» س�نوْ�را«. كام واكنت هنا� ٕاٰلهاٌت مثل Throd» ْ�ُرود«
 .، ٕاٰلهة البحرRan» ران«، ٕاٰلهة أ�مومة، وFrigg» فْریغ«و
 

آلههتم، �آلهة الڤا�كنغ،  وقد اكن إالغریق والرومان القدماء متعددي ا�آلهة كذ�، فاكنت أ
ثًريا ما یمت ربط لك من ا�آلهة شبهيًة �لبرش، مدفو�ًة �شهواٍت ومشاعر �رشیٍة �ارمة. وك 

آلهة رومانیة تناظرها، یُعتقد ٔأهنا اكنت تؤدي نفس املهام، فزیوس  إالغریقية االثين عرش بأ
هو م� ا�آلهة املشهور بصواعقه، وزوجته هريا  )Jupiterمثًال (یقاب� یوپیرت الروماين 

Hera  تقابلها یونو)Juno وپوسایدون (یقاب� نپتون ،(Neptune ،( ،ٕا� البحر
 Hermes) ٕاٰلهة احلب، وِهرِمس Venus(تقابلها ڤينوس  Aphroditeؤأفْروِدیِته 
) رسول ا�آلهة ا�ي طار بواسطة صندل جمنح، ودیونيسوس Mercury(مر�وري 

Dionysos  خوس�)Bacchus ٕا� امخلر. ومن مضن أ�د�ن الرئيس�یة الباقية ٕاىل (
 هة، ٕاذ یصل تعداد ا�آلهة فهيا ٕاىل ا�آالف.الیوم، فالهندوس�یة د�نة �دیدة ا�آل 

 

                                                 
 ، لكين أٓ�رت اس�ت�دام اللفظ ا�ارج توخيًا للوضوح. [املرتمج]víkingrاللفظ يف النوردیة العتیقة هو ِڤْيِكنْغ ویأٔيت من لكمة  1
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آلههتم اكنت حقيقية، فترضعوا لها  لقد اعتقَدْت ٔأ�داٌد ال حتىص من إالغریق والرومان بأٔن أ
�لصالة، وذحبوا ٔ��لها القرابني، ومحدوها �ىل حسن الطالع، والُموها عند الشدائد. ما 

السبب وراء توقف الناس عن ا�ي یدرینا ٕان اكن هؤالء القدماء �ىل �ري حق؟ ما 
إالميان �زیوس؟ ال ميكننا اجلزم يف معرفة سبب ذ�، لكن �ى �البیتنا ثقٌة �كفينا للقول 

هو من یؤمن ٕ�ٰ� وا�د ٔأو  theistبت� ا�آلهة القدمية (فاملؤّ�ِ  atheists 2بأٔننا مل�دون
هنا نفي التأٔلیه). قال  a، هو من ال یؤمن هبا، حيث تفيد البادئة atheistٔأكرث، والالمؤّ� 

الرومان يف مر�� ما ٔأن املس�یحیني أ�وائل اكنوا المؤلهني (مل�د�ن) ٔ�هنم مل یؤمنوا بیوپرت 
» المؤ�ّ «ٔأو » مل�د«ٔأو نپتون ٔأو بأٔي من ت� ا�آلهة. ٔأما الیوم فِبتنا �س�تعمل لكمة 

  إالطالق.لوصف من ال یؤمن بأٔي ٕا� �ىل
 

بیوپرت وال پوسایدون وال ثور وال ڤينوس وال �وپید وال  ونمثيل، ال تؤمن ٔأتصور ٔأنمك
س�نو�را ٔأو مارس ٔأو ٔأود�ن ٔأو ٔأپوللو. ٔأ� ال ٔأؤمن ��آلهة املرصیة القدمية من ٔأمثال 

ا�ي كيسوع و�ريه  3»حوُرس«ٔأو ٔأ�اه » ٔأنوبيس«ٔأو » نوت«ٔأو » ثوث«ٔأو » ٔأوسريس«
آلهة العا » أٓنو«ٔأو » ٕانلیل«ٔأو » َهَدد«مل یفرتض ٔأنه وا�ته اكنت �ذراء. ٔأ� ال ٔأؤمن بـمن أ

آلهة �بل القدمية.» مردوخ«ٔأو  4»داجون«ٔأو   ٔأو ٔأٍي من أ
 

                                                 
عن احلق ، ملا لها من أ�مهیة يف هذا الكتاب وحفواه. فقد وردت ا�لكمة يف القرأٓن ٔأصًال لوصف من حيید »مل�د«ال بد من التوقف هنا عند لكمة  2

لتارخي جند مبفهومه إالساليم؛ ٔأي ٔأهنا لكمة حتوي قدًرا من التحقري من منظور املسمل، ويه ال تعين �لرضورة رفض وجود ٕا� ٔأو �الق حًرصا، فعرب ا
اليت صارت تعين ف� تعين من ال اس�تعاملها لٕالشارة ٕاىل ش�ىت صنوف من ینتقد ا��ن. �ا، فهيي ال تنقل املعىن املقصود متاًما هنا، لكهنا ا�لكمة ا�ار�ة 

 یؤمن بأٔي ٕا�. [املرتمج].
 �لعربیة لكون الرتمجة �اءت من �رب لغاٍت التینية، ٕاال ٔأن من اجلد�ر ٔأن تُذ�ر أ�سامء �ملرصیة امرمغ ٔأن امس ٔأوسري�س ٔأو ٔأوسا�رس درج اس�ت�دا� 3

، وثوث هو »حور«، كذ� أ�مر يف �ا� حورس، فامسه ٔأصًال �كتب »وِسريأ� «القدمية حىت لو مل �كن شائعة �لعربیة، فأٔوسري�س يف أ�صل هو 
 [املرتمج]». ٕانپو«، ؤأنوبيس هو »ِ�ويت«
ٕاىل الیوم �لعربیة، حيث ٕان داجون اكن هبذا املعىن واليت ال �زال مس�ت�دمة » داج«تُلفظ داغون، لكن أٓ�رت كتا�هتا �جلمي الرتباطها �لكمة مسكة  4

 كة. [املرتمج]ٕالهًا � ذیل مس
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ٔأو ٔأي من  Ngai» نَْغاي«ٔأو  Mawu» ماُوو«ٔأو  Anyanwu» ٔأنَْیانُْوو«كام وال ٔأؤمن بـ
آلهة الشمس يف ٔأفریقيا. وال ٔأؤمن كذ� بـ ٔأو  Gnowee» ْغُنِوي«ٔأو  Bila» بیال«أ

ٔأو ٔأي من  Karraur» �ّراور«ٔأو  Wuriupranili» ُوِریْوْ�راِنیيل«ٔأو  Wala» َو�«
ٕاٰلهات الشمس �ى قبائل ٔأسرتالیا أ�صلیة. ال ٔأؤمن بعدید ا�آلهة وإالٰلهات ا�ِلكْتیة 

Celtic ٕادا�ن«، مثل «Edain  ٕاال�«ويه ٕاٰلهة الشمس أ��رلندیة، ٔأو «Elatha  ٕا �
 Dakuwaqa» دا�وواقا«ٕاٰلهة املاء الصینية ٔأو  Mazu» مازو«القمر �هيم. وال ٔأؤمن بـ

تنني احملیط �ى احلثیني. ال ٔأؤمن  Illuyanka» ٕایلو�ناك«ٕا� مسك القرش يف فيجي ٔأو 
آلهةٌ مل � آلهة الساموات وأ�هنار والب�ار والنار والغا�ت.. أ كثرية �ًدا ال  ئات واملئات من أ

 ٔأؤمن هبا.
 

ِوه، ٕا� ا�هيود. لكنمك �ىل أ�رحج تؤمنون به لو �شأٔمت �هيود ٔأو كام ٔأنين ال ٔأؤمن �َهيُ 
مس�یحیني ٔأو مسلمني. لقد تبّىن املس�یحیون ٕا� ا�هيود مث تبنّاه املسلمون الحقًا (حتت 

�نة ا�هيودیة التسمیة العربیة: هللا). ٕان املس�یحیة وإالسالم يه تفر�ات عن �ذع ا�
العتیقة، فاجلزء أ�ول من الكتاب املقدس املس�یحي هو نص هيودي حبت، كام ٔأن القرأٓن، 

وهو كتاب املسلمني املقدس، مش�تٌق جزئًیا من النصوص ا�هيودیة. ویمت تصنیف هذه 
ا���ت «ا���ت الثالث؛ ا�هيودیة واملس�یحیة وإالسالم، يف مجمو�ة وا�دة �سمى 

، 5أ�سطوري املؤسس با�ٓ ، ٔ�هنا لكها �ُرِجع ٔأصولها ٕال�راهمي (أٓ�راهام)، »راهميیةإال�
 وا�ي ینسب ٕالیه دور تأٔسيس الشعب ا�هيودي. س�نعود للقاء ٕا�راهمي يف فصل الحق.

                                                 
وتعين �ال، ٔأي مًعا تعنیان أ�ب أ��ىل، فيصري  רם» رم«وتعين ٔأب، �لكمة  אב» ٔأب«تتكون لكمة أٓ�راهام يف ٔأصلها العربیة من دمج لكمة   5

َك بَْعُد أ�ْ�َراَم بَْل �َُكوُن اْمسُكَ «�مس ٔأ�رام، لكن هيوه قرر تغیريه ٕاىل ٔأ�راهام حيث قال:  ْ�َراِهَمي، ��ّينِ أ�ْجَعُ�َ أ�ً� ِلُجْمهُوٍر ِمَن ا��َمِم.فََال یُْدَعى اْمسُ
�
»  ا

واليت تبدٔأ حبرف الهاء. امس ٕا�راهمي كام �رد يف القرأٓن  גויים המון)، حفرف الهاء ٔأضیف كام یبدو اختصاًرا لتعبري مجهور من أ�مم 5: 17(�كو�ن 
وال معىن � �لعربیة، ولرمبا اكن اللفظ أ�صيل قبل تنقيط القرأٓن هو ٔأیًضا ٔأ�راهام، حيث ٔأن هو امس ٔأجعمي ��رتاف املسلمني، فهو مأٔخوذ من العربیة 

 ].كتابته يف القرأٓن يف سورة البقرة �اءت بدون الیاء، ذ� ٔأنه بغیاب التنقيط �كتب ا�لكمة ا�راه� وميكن تفسريها �ىل الو�ني. [املرتمج
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�سمى هذه ا���ت الثالث د��ت توحيدیة ٔ�ن ٔأتباعها �زمعون ٔأهنم یؤمنون ٕ�� وا�د، 

ِوه الیوم إال� ا�ٔكرث انتشاًرا (�ا �دة. لقد صار هيَُ ٔ�س�باب » �زمعون«ؤأس�تعمل لفظة 
) رمغ ٔأنه بدٔأ �شلك ٔأكرث تواضًعا ٕاك� 6سأٔس�تعمل لكمة هللا من ا�ٓن فصا�ًدا لٕالشارة ٕالیه

شعبه «قََبيل یعبده بنو ٕارسائیل القداىم، وا��ن أٓمنوا ٔأنه حظامه �ر�ایة �اصة �عتبارمه 
ٔأن مت تبّين املس�یحیة كد�نة الرومان الرمسیة �ىل ید (ٕان من مصادفات التارخي ». ا�تار

م، فاكن هذا هو ما ٔأدى ٕاىل انتشار عبادة هيوه حول 312إالمرباطور قسطنطني �ام 
آلههتم اخلاصة هبم، واليت اكنوا  العامل الیوم). اكنت �ى القبائل ا�اورة لبين ٕارسائیل أ

وا یعبدون هيوه، ٕاهلهم القبيل، ٕاال ٔأهنم مل یعتقدون ٔأهنا حتمهيم مه. ومع ٔأن بين ٕارسائیل اكن
آلهة خصو�م، مثل  ٕا� اخلصوبة �ى الكنعانیني، فلك » بعل«�كونوا �لرضورة �كفرون بأ

ما هنا� ٔأهنم اعتقدوا ٔأن هيوه اكن ٔأقوى، ؤأنه شدید الغرية (كام سرنى الحقًا)، فالویل 
 والثبور ملن جيده هيوه یتقرب �آلهة �ريه.

 
فالتوحيد �ى املس�یحیني واملسلمني الیوم هو موضع شك، فهم �ىل سبيل املثال كذ�، 

(يف إالسالم)، و�یه  7یؤمنون �اك�ن رش�ر �سمى َسطان (يف املس�یحیة) ٔأو ش�یطان
، والرش�ر، Old Nick» نیك الكبري«و» 8بعل زبوب«ٔأسامء ٔأخرى كذ�، مثل 

                                                 
بأٔن املقصود هو إالشارة ٕاىل إال� العريب طبًعا ٕاىل لكمة هللا، فاس�تعاملها هنا بغرض ٕایصال الفكرة للقارئ ال �شري النص إالجنلزيي أ�صيل للكتاب  6

، حبرف �بري ٕالیصال الفكرة، لكن �ون هللا هو ا�متثل إالساليم لنفس إال� God�لكمة  godالشائع، ففي أ�صل إالجنلزيي هنا مت استبدال لكمة 
 فاس�تعامل هذا البدیل العريب یوصل نفس الفكرة. [املرتمج]زن، یا�ي یقصده دو� 

حبسب جتد لكمة ش�یطان �لعربیة ٔأصلها يف العربیة، وميكن �سهو� رؤیة حتول أ�صل العربي ٕاىل املناظر العريب، فاحلرف أ�ول من لكمة َسطان  7
ا�لكمة أ�صلیة كحرف وٕامنا كحركة، فأ�صل العربي مكون من  التنقيط ميكن لفظة ش ٔأو س، ٔأما حرف الیاء يف لكمة ش�یطان فهو �ري موجود يف

ن، وعند كتابة ا�لكمة لفظًیا دون تنقيط �لعربیة تظهر �ىل النحو: ش�ىطان، واليت اكن من املمكن تفسريها ش�ٰىطان، ٔأو -ط-ثالثة ٔأحرف س
 ].ش�یطان. هذا رٔأیناه يف الهامش السابق يف لكمة ٕا�راهمي مع وبدون التنقيط. [املرتمج

 ، كنایة عن قذارته. [املرتمج].»س�ید ا��ب«ٔأو » صاحب ا��ب«بعل �لعربیة تعين صاحب، وزبوب تعين ذ�بة، ٔأي   8

https://www.translationsproject.org/
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ره ٕالهًا، لكهنم مينحونه قوى ٕالهیة، مه �رفضون اعتبا». 10لوس�یفر«و» 9بلیعال«و واخلصم،
ة. وكثًريا ما �رث أ�د�ن ٔأفاكًرا حرً� شعواء بقواه الرش�رة �ىل قوى هللا اخلريّ  و�رونه �شنّ 

عن ٔأد�ن س�بقهتا، ففكرة احلرب الكونیة بني اخلري والرش ٔأتت �ىل أ�رحج من 
ن لها ٔأ�ر يف الزرادشتية، ويه د�نة قدمية ٔأسسها نيب فاريس امسه زرادشت، واك

ا���ت إال�راهميیة. اكنت الزرادشتية د�نة ذات ٕاٰلهني: إال� الطیب (ٔأهورا مازدا) ا�ي 
يو). وال زال هنا� بعض الزرادش�تيني، �اصة يف الهند، نْ را مایْ غَ یصارع إال� الرش�ر (ٔأنْ 

 ؤأ� ال ٔأؤمن بد�هنم، مثلام ٔأنمك ال تؤمنون به �ىل أ�رحج.
 

املل�د�ن، �اصة يف ٔأمرياك وا�ول إالسالمية، ٔأهنم  ه ضدّ العجیبة اليت تو�� م هت� ومن ا�
یعبدون الش�یطان. ٕان املل�د�ن طبًعا ال یؤمنون ��آلهة الرش�رة مثلام ٔأهنم ال یؤمنون ��آلهة 

الطیبة، فهم ال یؤمنون بأٔي يشء �ارق للطبیعة، ٕامنا ٔأهل ا��ن فقط مه من یؤمنون 
 �لش�یطان.

 
» والروح القدس �نب و�ا�ٓ «یحیة تقارب تعدد ا�آلهة بطرق ٔأخرى كذ�، فـلكن املس� 

یُعتربون ثالثة يف وا�د ووا�د يف ثالثة. وقد اكن معىن هذه الفكرة موضع �الف احتد 
ٕاىل در�ة العنف يف �الب أ�حيان �ىل مر القرون. وهو یبدو وصفة ٕالحقام تعدد ا�آلهة 

. ٕان ��شقاق tri-theismيف قلب التوحيد، وليس من املس�هتجن ٔأن �سمیه املرء تثلیثًا 
مي ا�ي وقع يف ٔأوائل �رخي املس�یحیة بني الكنيسة املرشقية (أ�رثوذ�س) والغربیة العظ

الروح القدس » ینبثق«(الروم ا�اكثولیك) یعود يف مجم� جلدل حول السؤال التايل: هل 

                                                 
 تعين �لعربیة من ال فائدة منه، كنایة عن رشه. [املرتمج]  9

تبناه املس�یحیون لٕالشارة ٕاىل اك�ن نوارين سقط واكن �س�تعمل لٕالشارة ٕاىل �و�ب الزهرة، وقد » �الب النور«مصدر ا�لكمة من الالتینية وتعين  10
 من اجلنة. [املرتمج]
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ب؟ هذا هو ما یقيض ٔأم فقط من ا�ٓ  و��ن با�ٓ (ٔأً� اكن یعين �نبثاق) من 
 الالهوتیون وقهتم یفكرون فيه.

 
وهنا� كذ� مرمي ٔأم �سوع، فهيي �لنس�بة للروم ا�اكثولیك مبثابة ٕاٰلهة �لك معىن ا�لكمة 
ف� �دا اللقب، فهم ینكرون ٔأهنا ٕاٰلهة، لكهنم یتو�ون لها �لصالة رمغ ذ�. ومه یعتقدون 

ما معىن ذ�؟ یعتقد ا�اكثولیك ٔأننا لكنا نو� �املني للخطیئة ». مولودة بال د�س«ٔأهنا 
صلیة، مبا يف ذ� الرضع ا��ن قد تتصورون ٔأهنم ٔأصغر من ٔأن �ر�كبوا اخلطیئة. �ىل ا�ٔ 

لك �ال، یعتقد ا�اكثولیك ٔأن مرمي (مثل �سوع) اكنت اس�تثناء. ٔأما حنن �يق البرش، 
فلكنا نرث خطیئة أٓدم، إال�سان أ�ول، وا�ي مل یو�د ٔأصًال، مما یعين ٔأنه من املس�تحیل 

، لكن تفصیً� فرعیة كهذه ال تعیق الالهوتیني ا�اكثولیك. ویعتقد ٔأن �كون قد ٔأخطأٔ ٔأصًال 
ا�اكثولیك ٔأیًضا ٔأن مرمي صعدت ٕاىل السامء بدل ٔأن متوت كام ميوت �يق البرش، 

تعمتر �ً�ا صغًريا �ىل رٔأسها. »!) ملكة الكون«(ؤأحياً� حىت » ملكة السامء«فيصوروهنا 
آالف ا�آلهة الهندوس�یة (لك هذه أ�مور حتولها ٕاٰلهة ال تقل يف  یقول  اليتو ٔألوهیهتا عن أ

اكن إالغریق والرومان والڤا�كنغ  ٕانصور متعددة ٕال� وا�د)، ف االهندوس ٔأهن اعهن
 متعددي ا�آلهة فالروم ا�اكثولیك متعددي ا�آلهة مثلهم.

 
لكن الروم ا�اكثولیك یتو�ون �لصالة للقد�سني ٔأیًضا: ومه ٔأش�اص ماتوا وصاروا 
 483یُعتربون مقدسني، حيث یعلن البا� قداس�هتم. ٔأ�لن البا� یوحنا بولس الثاين قداسة 

قد�س يف  813قد�ًسا �دیًدا، ٔأما البا� احلايل فرا�سيس فقد ٔأ�لن قداسة ما ال یقل عن 
تقد ٔأن �ى العدید من القد�سني �ارات �اصة جتعلهم �س�تحقون یوم وا�د فقط. ویُع 

 Saintالصالة هبدف قضاء �ا�ات معینة ٔأو لصاحل ٔأ�س معینني. فالقد�س ٔأندراوس 
Andrew نڤارتري مثًال هو القد�س الراعي لبائعي أ�سامك، والقد�س بSaint 
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  الفصل أ�ول: � لكرثة ا�آلهة 

 www.translationsproject.org 17 الرتمجة منشورة ومتا�ة �شلك جماين �ىل موقع 

Bernward  هو القد�س الراعي للمعامریني، ٔأما القد�س دروغوSaint Drogo  فهو
�رعى  Saint Gummarusالقد�س ا�ي �رعى ٔأحصاب املقايه، والقد�س ُمغّاُرس 

�رعى املزتجلني �ىل اجللید. ٕاذا ٔأردمت الصالة  Saint Lidwinaاحلطابني، والقد�سة �ڤينا 
 Saint Ritaٔ��ل الصرب، فقد ینصحمك اكثولیيك بأٔن تو�وا صال�مك للقد�سة ریتا اكش�یا 

Cascia . ٕجفربوا یوحنا الصلیب مزتعز�ًا اكن ٕاميانمك  نفاSaint John of the Cross ،
قد  Saint Dymphna، فالقد�سة دميفنا تعانون من ضیق ٔأو شدة نفس�یةكنمت  ٕانو 

 Saint�كون ٔأفضل خيار. كذ�، جيرب مرىض الرسطان �ادة القد�س �رغر�ن 
Peregrine نطونیوس ٔأضعمت یوًما مفاتیحمك، فعلیمك �لقد�س أٔ  ٕان. وSaint Anthony .

مروًرا �رؤساء  11مث فوق لك ذ�، هنا� املال�كة، و�هيم مراتب �دة، ٔأ�الها الرسافمي
املال�كة، ووصوًال ٕاىل مالكك الشخيص احلارس. وجمدًدا، سينكر الروم ا�اكثولیك ٔأن 

آلهة، ؤأهنم ال یتو�ون �لصالة حقًا للقد�سني، وٕامنا یطلبون مهنم  آلهة ٔأو ٔأش�باه أ املال�كة أ
 ا�سموهن أٔوراح رش�رةالوساطة �ى هللا. ٔأما املسلمون فهم یؤمنون ٔأیًضا �ملال�كة وب

 ».جن«
 

رؤساء املال�كة واملال�كة و  اكنت مرمي والقد�سونسواء أٔ یذ�ر  اال ٔأعتقد ٔأن هنا� فرقً 
آلهة أٔ  آلهة  مأ آلهة ٔأً� من ذ� واليس مأٔ ٔأش�باه أ . ٕان اجلدل حول ما ٕاذا اكنت املال�كة ٔأش�باه أ

 .pixies 12�ش�به اجلدل حول ما ٕاذا اكنت اجلنّیات يه ذاهتا الپكس�یات
 

                                                 
ف و�شري ٕاىل ��رتاق، وحبسب ما یقو� ا�ن مميون، فٕان -ر-رسافمي �لعربیة يه مجع مذ�ر سامل مفردها رساف، وا�لكمة تأٔيت من اجلذر س 11

 ��رتاق یتعلق بقرهبم من هللا. راجعوا:
Sophy Burnham (2011). A Book of Angels: Reflections on Angels Past and Present, and True Stories of How 

They Touch Our Lives. Penguin. ISBN 978-1-101-48647-4.[املرتمج] . 
 اكئنات صغرية خرافية يف الرتاث الربیطاين [املرتمج]  12
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تؤمنون �جلنیات والپكس�یات، فعىل أ�رحج ٔأنمك �شأٔمت �ىل وا�دة من ا���ت مع ٔأنمك ال 
إال�راهميیة الثالث، �هيود ٔأو مس�یحیني ٔأو مسلمني. شاءت الظروف ٔأن ٔأ�ون ٔأ� قد 

سن  يف. تعلمت يف املدراس املس�یحیة ومت تثبييت يف الكنيسة أ�نغلیاكنیة ا�شأٔت مس�یحیً 
، واكن ٔأ�د ٔأس�باب جهري لها التايل: عندما بلغت 15ن س يف. لكنين جهرت املس�یحیة 13

�شدة �ٓمنت حوايل التاسعة من العمر توصلت ٕاىل ٔأنين لو ُو�ت ٔ�بو�ن من الڤا�كنغ، 
لو كنت ُو�ُت يف الیو�ن القدمية لكنت عبدت زیوس ، ؤأنين »ثور«و» ٔأود�ن«بـ

كنت سأٔؤمن بأٔن �سوع  ؤأفرودیته. ويف زمننا هذا، لو ٔأنين و�ُت يف پا�س�تان ٔأو مرص
 ٕاْن هو ٕاال رسول وليس ا�ن هللا، �ىل عكس تعالمي الكهنة املس�یحیني. ولو ٔأنين و�ت

ص املنتظر، بدل ٔأن ٔأؤمن ٔأن ٔ�بو�ن هيودیني لكنت ال ٔأزال ٔأنتظر املس�یح، ذاك ا�لّ 
ٕان من ینشؤون يف ب�ان �سوع اكن املس�یح حبسب ما �لموين يف املدارس املس�یحیة. 

هذه أ�د�ن  ٔ�ن�ٕال� ٔأو ا�آلهة السائدة يف ب�مه. و س�یق�ون ٔأبوهيم ویؤمنون خمتلفة
 تناقض بعضها البعض، مفن �ري املمكن ٔأن �كون لكها حصی�ة.

 
ولو اكن ٔأ�دها حصیً�ا، فلامذا �كون ذ� املعتقد ا�ي ور�متوه ٔأنمت ��ات يف الب� ا�ي 

ٔأليس من «ًريا من السخریة لیأٔيت �ىل فكرة اك�ٓيت: و�مت ٔأنمت فيه؟ وال حيتاج املرء قدًرا �ب
املذهل ٔأن یتبع لك طفل نفس د�ن ٔأبویه ؤأن یتصادف ٔأن �كون ذ� هو ا��ن 

ٕان من أ�مور اليت تغیظين �ًدا وُمس أ�طفال الصغار بد�ن أٓ�هئم اكلقول: » الصحیح!
�س�تعمل  ، فهذه امجلل»طفل مسمل«ٔأو » طفل �رو�س�تانيت«، ٔأو »طفل اكثولیيك«

لوصف ٔأطفال مل یتعلموا ال�م بعد، مفا �� �عتناقهم أٓراء دینية! یبدو يل أ�مر �س�افة 
، مفا من ٔأ�د سيس�تعمل مجًال كهذه، كام »طفل حمافظ«ٔأو » طفل اشرتايك«احلدیث عن 

 ».ٔأطفال مل�د�ن«وال ٔأعتقد ٔأن مبقدور� احلدیث عن 
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من ال یؤمن، فهنا� الكثريون ممن یفضلون وا�ٓن لنرسد بعض أ�سامء اليت تطلق �ىل 
، رمغ ٔأهنم ال یؤمنون بأٔي من ا�آلهة املعروفة. فبعضهم atheist» مل�د«اجتناب لفظة 

و�سمى من یقول ذ� الٔأدرً� » ال ٔأعرف، ال ميكننا ٔأن نعرف.«س�یكتفي �لقول: 
agnostic وماس واكن من ابتدعها ت» َمن ال یعرف«. ومصدر ا�لكمة ٕاغریقي ویعين

 Charlesصدیق �شارلز دارو�ن  Thomas Henry Huxleyهرني هكسيل 
Darwin  املعروف بلقب املدافع عن دارو�نDarwin’s Bulldog  نه دافع عن�ٔ

دارو�ن يف احملافل العامة عندما اكن دارو�ن �شعر حبیاء ٔأو اكن مشغوًال ٔأو مریًضا �شلك 
ٔأنفسهم �لالٔأدریني ٔأن اح�ل وجود  مينعه عن احلضور بنفسه. ویعتقد بعض من �سمون

ا�آلهة یتساوى مع اح�ل �دم وجودمه. ٔأعتقد ٔأن هذا موقف ضعیف، ؤأن هكسيل اكن 
س�یوافقين �ىل هذا. فليس مبقدور� ٔأن نثبت �دم وجود اجلنیات لكن هذا ال یعين ٔأن 

ن ٔأهنم ال . هنا� الٔأدریون ٔأكرث عقالنیة یقولو50:50اح�ل وجود اجلنیات من �دمه هو 
یعرفون بثقة، لكهنم یعتقدون ٔأن وجود ا�آلهة ٔأمر بعید �ح�ل، وهنا� فئة ٔأخرى من 

 الالٔأدریني قد یقولون ٔأن أ�مر ليس �ري حممتل، ؤأننا فقط ال نعرف.
 

من نوع ما، » قوة �لیا«هنا� ٔأ�س ال یؤمنون ��آلهة املعروفة، لكهنم یتوقون لوجود 
لق ال نعرف عنه شيئًا سوى ٔأنه مصم هذا الكون. وقد یتفوهون ٔأو ذاكء �ا» روح حبتة«

، ومه یقصدون بذ� إال� إال�راهميي �ىل أ�رحج، »ٔأ� ال ٔأؤمن ��«��م اكلتايل: 
، ال بد من يشء ٕاضايف، يشء هذا لك ما يف الوجود بأٔنالتصدیق لكنين ال ٔأس�تطیع «

 »یتعدى لك هذا.
 

. والوا�دیون pantheists» الوا�دیني«میة ویطلق بعض هؤالء �ىل ٔأنفسهم �س 
ٕالهيي «ٔأو » ٕالهيي هو لك يشء«�امضون بعض اليشء بصدد معتقدمه، فيقولون ما معناه: 
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ٕالهيي هو اللغز العمیق ا�اكمن يف لك يشء ال «ٔأو ». ٕالهيي هو الكون«ٔأو » هو الطبیعة
�بري. وهو ٔأمر هبذا املعىن ٕاىل �د » هللا«وقد اس�تعمل ٔألربت أٓینش�تا�ن لكمة ». نفهمه

خيتلف �ًدا عن إال� ا�ي �س�متع لصلوات املرء ویقرٔأ ٔأكرث أ�فاكر خصوصیة و�سامح (ٔأو 
یعاقب) خطا� إال�سان، ويه لكها ٔأمور یفرتض ٔأن إال� إال�راهميي یفعلها. لكن أٓینش�تا�ن 

  من هذه أ�ش�یاء.اكن مرص�ا �ىل ٔأنه مل یؤمن ٕ�� مشّخص یفعل ٔأ�� 
 

آالف ا�آلهة deists» ربوبیني«مون ٔأنفسهم مثة أٓخرون �س . ومه ال یؤمنون بأٔي من أ
املعروفة �ىل مر التارخي، لكهنم یؤمنون �يشء ٔأكرث حتدیًدا من الوا�دیني. فالربوبیون 

یؤمنون بذاكء �الق ابتدع قوانني الكون، ؤأطلق لك يشء يف بدایة الزمان واملاكن، مث 
اليت س�ّهنا  اسرتاح ومل یفعل ٔأي يشء بعد ذ�: �رك لك يشء حيدث حبسب القوانني

عترب�ه خشًصا ٔأو جامًدا). وقد اكن العدید من ا�ٓ�ء املؤسسني للوال�ت املت�دة، إ (سواء 
وجميس ماد�سون  Thomas Jeffersonمن الربوبیني، من ٔأمثال توماس جفرسون 

James Madison وأ�شتبه ٔأهنم لو �اشوا بعد �شارلز دارو�ن بدًال من بدا�ت القرن .
 نوا مل�د�ن، لكنين ال ٔأس�تطیع ٕاثبات ذ�.الثامن عرش، �اك

 
آلهة.  عندما یقول ٔأ�س ٔأهنم مل�دون، فهم ال یعنون ٔأهنم �س�تطیعون ٕاثبات �دم وجود أ

فلتو� ا�قة، ليس من املمكن ٔأن نثبت ٔأن شيئًا ما �ري موجود. حنن ال نعرف بتأٔ�ید ٔأنه 
آلهة، مثلام ال �س�تطیع ٕاثبات �دم وجود جنیات ٔأو �كس�یا ت ٔأو اجلن أ�قزام ما من أ

elves  ٔأو الغیالنhobgoblins  ٔأو اجلن املتش�یطنleprechauns  ٔأو احلصان
» سانتا لكوز«الوردي وحيد القرن، مثلام ٔأننا ال �س�تطیع ٕاثبات اس�ت�ا� وجود �� نویل 

. هنا� ملیارات أ�ش�یاء اليت ميكن للمرء ٔأن یتخیلها 13ٔأو ٔأرنب الفصح ٔأو جنیة أ�س�نان
                                                 

 فال املهذبني ا��ن یفقدون س�نًا تأٔيت جنیة أ�س�نان لتاكفهئم. [املرتمج].خرافة فو�لكوریة �سود يف شامل ٔأوروپا ؤأمرياك مفادها ٔأن أ�ط 13
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 Bertrand Russellس�تطیع ٔأ�د دحضها. لقد وّحض الفيلسوف �ر�راند راسل دون ٔأن � 
بوجود ٕا�ریق خزيف یدور يف مدار حول  الوضع �رمس صورة حية �. فقال، لو ٔأ�رب�مك

دحض زمعي هذا. لكن العجز عن دحض يشء ما ال �شلك  ونالشمس، فلن �س�تطیع
ون الٔأدریني يف قضیة هذا إال�ریق، �� جيدة لٕالميان به. فمبعىن حمدد، �لینا لكنا ٔأن نك

لكن �ىل الصعید العميل، لكنا مل�دون هبذا إال�ریق. ميكن للمرء ٔأن �كون مل�ًدا (ٔأو 
�ٔ�حرى ٔأن �كون �شلك فعيل الٔأدرً�) �ىل نفس الشألكة اليت �كون هبا مل�ًدا �ٕال�ریق 

 و� من اخلیال.اخلزيف ومل�ًدا �جلنیات و�حلصان الوردي وحيد القرن وبأٔي يشء یت
 

فمبعىن دقيق، �لینا لكنا ٔأن نكون الٔأدریني بصدد ملیارات أ�ش�یاء اليت �س�تطیع ختیلها 
دون ٔأن �متكن ٔأ�د من دحضها. لكن هذا ال یعين ٔأننا نؤمن هبا. حفىت یقدم ٔأ�دمه سببًا 

» للؤأپو «و» ورثُ «مقنًعا لنؤمن هبا، س�نكون ٔأضعنا وقتنا ٕان أٓمنّا هبا. هذا هو موقفنا من 
ا�ي یعيش ٔأ�ىل اجلبل. ٔأليس » 14جوجو العظمي«و» اسميْرث «و» مردوخ«و» عَر «و

 ه ٔأو هللا بنفس أ�سلوب؟وِ مبقدور� ٔأن نأٔ�ذ خطوة ٔأخرى صغرية ؤأن نفكر �َهيُ 
 

لقد قدم الكثري من الناس ما اعتقدوها ٔأس�باً� ». حىت یقدم ٔأ�دمه سببًا مقنًعا«ٔأقول: 
بال امس. فلنفحص هذه » ذاكء �الق«ٔأو » قوة �لیا«ٔأو لٕالميان بـلٕالميان هبذا إال� ٔأوذاك، 

أ�س�باب لرنى ما ٕاذا اكنت ٔأس�باب مقنعة. وسرنى بعًضا مهنا يف س�یاق هذا الكتاب، 
 �اصة يف القسم الثاين، وا�ي سيناقش موضوع التطور.

 

                                                 
 هو جزء من معتقدات روحية �سود يف بعض مناطق غرب ٔأفریقيا. [املرتمج]. 14
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ة �ىل القول بأٔن التصور حقيق وبصدد هذا املوضوع الكبري، سأٔقترص يف هذا الس�یاق
: حنن ٔأبناء معومة التشمپانزي، ؤأوالد معومة القرود ولكن ٔأبعد بقلیل، ؤأوالد مؤكدة

 معومة بعید�ن �ًدا مع السمك وهكذا.
 

آلههتم �سبب نصوص مقدسة، اكلكتاب املقدس والقرأٓن  یؤمن العدید من الناس ٕ�هلهم ٔأو أ
قدسة، ولرمبا �كون هذا الفصل قد �زمك للتشكيك يف اختاذ هذه ٔأو �ريهام من الكتب امل

الكتب كعّ� لٕالميان. ٕان هنا� ٔأد�ً� �دیدة �ًدا، فكيف تعرفون ٔأن الكتاب املقدس 
ا�ي �شأٔمت �لیه هو الكتاب الصحیح؟ ولو اكنت لك الكتب أ�خرى �اطئة، مفا ا�ي 

و ا�ٓخر؟ لعل العدید منمك قد �شأٔ �ىل جيعلمك تعتقدون ٔأن كتا�مك املقدس ليس �اطئًا ه
كتاب مقدس حمدد، هو كتاب املس�یحیني املقدس. س�یكون الفصل التايل عن الكتاب 

املقدس، مفن كتبه؟ وما السبب ا�ي قد یدفع ٔأ�دمه لٕالميان بأٔن حمتواه حصیح؟
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 ؟ولكن، هل هو حقيقيالفصل الثاين: 
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 ه يف الكتاب املقدس؟ؤما مدى حصة ما نقر 
 

�یف لنا ٔأن نعرف ٔأن ٔأي �دث يف التارخي وقع حقًا؟ �یف نعرف ٔأن یولیوس قيرص قد 
؟ مل یبق ٔأي شهود عیان من William the Conqueror�اش حقًا؟ ٔأو ویلیام الفاحت 

عرصمه �ىل قيد احلیاة، وحىت شهود العیان ليسوا موثوقني دوًما، وهو ٔأمر ميكن ٔ�ي 
حنن نعرف ٔأن قيرص وویلیام قد �اشا حقًا ٔ�ن �لامء  رشطي جيمع الشهادات ٔأن خيربمك به.

ا�ٓ�ر قد و�دوا بقا� دا� �شلك واحض �ىل ذ� ولوجود مكٍّ �بري من الو�ئق ا�امعة 
املكتوبة عندما اكنوا �ىل قيد احلیاة. لكن عندما �كون ا�لیل الوحيد �ىل �ادثة ٔأو وجود 

ن بعد مرور عقود بل حىت قرون من موت مجیع الشهود، فٕان الشك  خشص ما قد ُدِوّ
�ساور املؤر�ني. �مكن ضعف هذا ا�لیل يف ٔأنه مت تناق� مشافهة مما یعين سهو� 

س�یعاملين التارخي «�شوهه، ال س�� لو اكن من كتبه من�اًزا. قال و�س�تون �رششل: 
 سرنى يف هذا الفصل وجود مشألك يف �البیة القصص اليت» �رفق، فأٔ� ٔأ�زتم ٔأن ٔأكتبه!

 عن �سوع يف العهد اجلدید، وس�یأٔيت دور العهد القدمي يف الفصل الثالث.
 

ا�ٓرامية، ويه لغة سامية فهيا قرب من العربیة. متت كتابة ٔأسفار اكن �سوع لیت�دث 
العهد اجلدید يف أ�صل �للغة الیو�نیة، ٔأما ٔأسفار العهد القدمي فقد ُكتبت �لعربیة. ومثة 

 King Jamesلت� النصوص، ٔأشهرها �س�ة امل� جميس �رجامت ٕاجنلزيیة �دیدة 
، واملسامة هبذا �مس لكون امل� جميس أ�ول م� ٕاجنلرتا (وهو 1611العائدة لس�نة 

امل� جميس الرابع م� اسكتلندا) هو من ٔأمر ٕ�نتا�ا. ٔأ� ٔأفضل �رمجة امل� جميس 
. لكن لعدم وضوح ت� مجلال لغهتا، وال جعب، فهيي مكتوبة ٕ�جنلزيیة عرص ش�یكس�پري

اللغة ٔ�ذن القارئ العرصي، فقد ارتأٔیت �ىل مضض ٔأن ٔأس�تعمل �رمجة �دیثة يه 
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، و�قتباسات املس�ت�دمة New International versionالنس�ة العاملیة اجلدیدة 
 .15س�تكون مهنا ما مل یذ�ر �الف ذ�

 
» لعبة الهاتف«یطانیا ٔأو يف �ر » لعبة اهلمس الصیين«تو�د لعبة شائعة يف احلفالت امسها 

العبني يف صف وا�د. مث یقوم الشخص  10ل قُ يف ٔأمرياك، وفهيا یصطف الالعبون، لنَ 
أ�ول هبمس يشء ما يف ٔأذن الشخص الثاين، قد �كون ذ� قصة. فيقوم الثاين هبمس 
القصة يف ٔأذن الثالث، والثالث يف ٔأذن الرابع وهكذا دوالیك. ؤأ�ًريا، حي� تصل القصة 

الشخص العارش، یقوم بتكرار ما مسعه من سابقه للبقية. وما مل �كن القصة �ایة يف 
البساطة و�ختصار، فس�تكون يف ا�هنایة قد تغريت �ًدا و�شلك مض�ك يف العادة. 

وا�ي یتغري �رب هذا التناقل ال یقترص �ىل ا�لكامت وٕامنا یتعداه لتفاصیل هامة يف القصة 
 نفسها.

 
ابة وقبل بدء مبحث ا�ٓ�ر كعمل، اكن تناقل القصص �ملشافهة �ىل ما فيه قبل ا�رتاع الكت

من �شوهيات لعبة اهلمس الصیين هو الطریقة الوحيدة اليت یعرف فهيا الناس عن التارخي، 
ويه طریقة ال ميكن الوثوق مبصداقيهتا. مفع تالحق ٔأجيال القصاصني تتشوه وتتغري القصة، 

ما �دث فعًال، ویضیع بني اخلرافة وأ�سطورة. ٕان من حىت یتحور التارخي، �رخي 
الصعب ٔأن نعرف ما ٕاذا اكن هنا� خشص حقيقي وراء خشصیة البطل إالغریقي ٔأخيل 

». ٔألف سفينة سعًیا وراءه انطلقت«ذات الو�ه ا�ي  ا(ٔأخيلس) ٔأو وراء جامل هیلین
اكن ذ�، وال حىت عندما انهتيى الشاعر هومريوس من كتابة القصة (وال نعرف مىت 

ت القصة بتشوهيات �دیدة �ىل مر ٔأجيال القصاصني حىت �لتقریب ٔ�ي قرن) فقد مرّ 
�ملشافهة، حىت ذابت ٔأي حقيقة موثوقة يف خضم ذ�. ٕاننا ال نعرف من اكن 

                                                 
 اختالف الرتجامت إالجنلزيیة ال یؤ�ر �ىل نصوص الكتاب املقدس اليت سرتد يف �رمجتنا هذه ٕاىل العربیة. [املرتمج] 15
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ٔأو مىت �اش ٔأو ما ٕاذا اكن حقًا ٔأمعى كام تقول أ�سطورة، ٔأو ما ٕاذا اكن » هومريوس«
 بغر�لاص. كام ال نعرف �یف بدٔأت قصصه قبل ٔأن تتشوه خشًصا وا�ًدا ٔأو �دة ٔأش�

؟ ٔأم ٔأهنا بدٔأت كخیال غُرِبلتٕا�ادة النقل �ملشافهة. هل بدٔأت �رسد�ت وقائعیة مث 
 خمتلق وتغريت �رب ٕا�ادة الرسد؟

 
ینطبق هذا أ�مر ذاته �ىل قصص العهد القدمي، فال یو�د ما یدفعنا لتصدیقها ٔأكرث مما 

. ٕان قصص ٕا�راهمي ویوسف يه ٔأساطري �ربیة، مثلام أأخيل وهیلین یدفعنا لتصدیق قصص
ٔأن قصص هومريوس يه ٔأساطري یو�نیة. ولكن ماذا عن العهد اجلدید؟ ٕان فهيا ٔأمل 

ٔأفضل ٕالجياد �رخي حقيقي ٔ�هنا �شري ٕاىل ٔأ�داث ٔأقرب من املذ�ورة يف العهد القدمي، ٕاذ 
قًا عن �سوع؟ هل �س�تطیع التوثق بأٔنه س�نة. مفا مدى ما نعرفه ح يٕان معرها جمرد ٔألف

ُو�د حقًا؟ ٕان �البیة الباحثني احلدیثني، لكن ليسوا لكهم، یعتقدون ٔأنه �ىل أ�رحج ُو�د 
 حقًا. مفا ا�لیل ا�ي �ینا؟

 
مطبو�ة يف بدایة العهد اجلدید، مما قد یدفع املرء لالعتقاد �َرُِد ماذا عن أ��جيل؟ جندها 

ٔأهنا ُكتبت ٔأوًال، لكن ٔأقدم ٔأسفار العهد اجلدید موجودة يف أٓخره، ويه رسائل القد�س 
بولس، ولٔ�سف فٕان بولس ��اكد یقول شيئًا عن حياة �سوع. هو یقول الكثري عن املعىن 

یذ�ر ٔأي يشء ميكن اعتباره  �اكد اليامته، لكنه ا�یين ليسوع، ال س�� ف� یتعلق مبوته وق 
�رًخيا. لرمبا اعتقد بولس ٔأن قّراءه اكنوا یعرفون قصة حياة �سوع. لكن من املمكن ٔأیًضا ٔأن 

ّونت بعد يف ذ� بولس نفسه مل �كن یعرفها: فعلینا ٔأن نتذ�ر ٔأن أ��جيل مل �كن قد دُ 
ا. ٕان هذا الغیاب للوقائع عن حياة �سوع يف احلني. ٔأو لع� مل یعتقد ٔأهنا اكنت ٔأمًرا �مً 

رسائل بولس جيعل املؤر�ني یتساءلون. ٔأليس من الغریب ٔأن بولس ا�ي ٔأراد من الناس 
 ٔأن یعبدوا �سوع ال یقول ٔأي يشء تقریًبا عن ٔأقوال ؤأفعال �سوع؟
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 مثة ٔأمر أٓخر یقلق املؤر�ني، وهو ش�به انعدام ذ�ر �سوع �ارج أ��جيل، فلك ما اكن

بعد املیالد وحوايل  37(ا�ي �اش ما بني  Josephus �ى املؤرخ ا�هيودي یوس�یفوس
 ) واكن �كتب �لیو�نیة اكن التايل:100

 
حوايل هذه الفرتة �اش �سوع، وا�ي اكن ر�ًال حكميًا، ٕان اضطر املرء لتسمیته ر�ًال، «

�رسور. تبعه الكثري من ا�هيود ٕاذ ٔأنه ا�رتح ٔأفعاًال صادمة، واكن معلًّما ملن تقبلوا احلقيقة 
والكثري من الیو�ن. واكن هو املس�یح. و�ىل ٕا�ر اهتام �بار� �، قام بیالطس ٕ�دانته 

به، ومن ٔأحبوه يف البدایة بقوا �ىل حبه. مث ظهر هلم يف الیوم الثالث ا�ي قضاه بَصلْ 
من الع�ائب عنه. وما  �لعودة ٕاىل احلیاة، وقد تنبأٔ ٔأنبياء الرب هبذه أ��داث و�ريها ٔألٍف 

 »زالت قبی� املس�یحیني املسامة �ىل امسه موجودة ٕاىل هذا الیوم.
 

�شتبه العدید من املؤر�ني ٔأن هذه الفقرة مزّورة، ٔأضافها اكتب مس�یحي يف وقت الحق، 
، ففي التقالید ا�هيودیة، یعطى امس املس�یح »اكن هو املس�یح«ؤأكرث امجلل املریبة فهيا 

ی�ْح)  للم� ا�هيودي ا�ي طال انتظاره ٔأو للقائد العسكري ا�ي یُو� لینترص �ىل (املَش�ِ
اليت تعين املس�یح يه  Christٔأ�داء ا�هيود. قال املس�یحیون ٔأن �سوع هو املس�یح (لكمة 

�رمجة یو�نیة �لكمة املس�یح العربیة). ولكن �لنس�بة �هيودي ورع، فٕان �سوع مل �كن یبدو 
، بل �ىل العكس، فرسا� السالم، وٕادارة اخلد أ��رس كقائد عسكري �ىل إالطالق

 �ىل �دك أ�مين، ليست ٔأبًدا ما یتوقعه املرء من عسكري. وبدًال مهعندما یصفعك ٔأ�د
من ٔأن یقود ا�هيود ضد مضطهدهيم الرومان يف عرصه، نرى �سوع قد اقتید خبنوع حنو 

نت ستبدو �ایة يف اجلنون من ٕا�دامه �ىل یدهيم. ففكرة ٔأن �سوع اكن املس�یح املنتظر اك
منظور هيودي ورع مثل یوس�یفوس. ولو ٔأن یوس�یفوس �ارض حقًا لك ما �رىب �لیه 
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ؤأقنع نفسه بأٔن خشصیة �ري مالمئة مثل �سوع يه املس�یح، اكن سيتغىن و�رقص هتلًال 
�لفعل یبدو ذ� ». واكن هو املس�یح«بذ�، مفا اكن س�یقترص �ىل القول �شلك �ا�ر: 

 مس�یحًیا الحقًا، وهو ما یعتقده مجهور الباحثني الیوم. �زو�ًرا
 

ٔأما املؤرخ ا�ٓخر ا�ي یذ�ر �سوع يف ت� الفرتة املبكرة، فقد اكن ��یتوس (�سيتوس) 
وجود �سوع، �ىل م)، وتقدم كتا�ته دلیًال ٔأكرث ٕاقنا�ًا 120 –م  Tacitus )54الروماين 

�ى ��یتوس ٔأي يشء جيد یقو� عن وذ� لسبب �ري مبارش �متثل بأٔنه مل �كن 
املس�یحیني. �كتب ��یتوس �لالتینية عن �ادثة وقعت ٔأثناء اضطهاد املس�یحیني أ�وائل 

 م) قائًال: 87 –م 37�ىل ید إالمرباطور نريون (
 
ٔأوثق نريو ا�هتمة ؤأوقع ٔأشد صنوف العذاب �ىل فئة مكروهة �ىل الناس �سبب «

(�مس » خر�س�توس«حیني. وقد ٔأوقعت ٔأقىص عقوبة بـفظائعهم، �سمهيم الناس �ملس�ی 
�ىل  Tiberiusالالتيين للمس�یح) وا�ي �س�متدون امسهم منه، وذ� يف عهد تیبريیوس 

، مما Pontius Pilatusید ٔأ�د و�ئنا وامسه بیالطس البنطي (پونتيوس پیالتوس) 
ني، ومل �كن ذ� ٔأدى ٕاىل ٕا�ادة انطالق خرافة مؤذیة اكنت حتت الس�یطرة حىت ذ� احل

فقط يف هيوذا، ويه املنبع أ�ول �� الرش، وٕامنا يف روما كذ�، حيث تتجمع وتنترش 
 »لك البشا�ات وأ�مور ا�زیة من ٔأر�اء العامل.

 
 �ىل مجیع أ�حوال، �ُشتبه ٔأیًضا بأٔن هذه الفقرة يه أ�خرى مزورة.

 
�د حقًا. لكهم، ٔأن �سوع قد وُ  یبدو من املرحج من منظور �البیة الباحثني، ولكن ليس

طبًعا، كنا س�نعرف ذ� �شلك مؤكد لو تأٔكد� من ٔأن ٔأ�جيل العهد اجلدید اكنت 
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حصی�ة �رخيًیا. وحىت عهد قریب، مل �شك ٔأ�د بص�ة أ��جيل. بل ٕانه یو�د يف 
 ، ل�ال� �ىل ٔأن ما �شار ٕالیه»حصیح بص�ة أ��جيل«إالجنلزيیة �شبيه اكن دارً�ا یقول: 

ٔأحص ما ميكن ٔأن �كونه أ�مر. لكن هذه العبارة تبدو جوفاء الیوم، وذ� بعد أ�حباث اليت 
 جرت يف القرنني التاسع عرش والعرش�ن، �ىل ٔأیدي الباحثني، و�ٔ�خص أ�ملان.

 
�امع الرضائب ٔأ�د تالميذ » مّىت «من كتب أ��جيل؟ ومىت؟ یعتقد الكثريون خطأ� ٔأن 

قد كتبه تلمیذ أٓخر » یوحنا«، ؤأن ٕاجنیل »مّىت «كتب ٕاجنیل  �سوع االثين عرش هو من
ویعتقدون ٔأن ٕاجنیل ». التلمیذ احملبوب«من نفس ا�مو�ة، وهو یوحنا ا�ي صار یعرف بـ

كتبه شاب �مس مرقس رافق یوحنا تلمیذ �سوع الرئييس، ؤأن من كتب ٕاجنیل » مرقس«
ل ٔأنه ليست �ى ٔأ�د ٔأدىن فكرة من اكن طبيبًا من ٔأصدقاء بولس. لكن واقع احلا» لوقا«

كتب أ��جيل حقًا، ٕاذ ال یو�د ٔأي دلیل مقنع يف ٔأي من احلاالت أ�ربع. وما فع� 
املس�یحیون الالحقون اكن ٔأن وضعوا عنواً� مالمئًا �ىل رٔأس لك وا�د من ت� 

» اينالث«و» أ�ول«أ��جيل، فال بد ٔأن ذ� بدا ٔأقل مجوًدا من وضع ٔأسامء حمایدة مثل 
وال یو�د ٔأي �حث �اد الیوم یعتقد ٔأن من كتب أ��جيل اكنوا ». الرابع«و» الثالث«و

وهو ٔأقدم أ��جيل قد متت » مرقس«شهود عیان، ویو�د ٕاجامع بني الباحثني ٔأنه حىت 
» مّىت «و» لوقا«�اًما. وقد اش�تق ٕاجنیال  40ٔأو  35كتابته بعد موت �سوع مبا یقرب 

» �یو«ٕاضافة ٕاىل وثیقة یو�نیة مفقودة تعرف �مس » مرقس«ل �البیة قصصهم من ٕاجنی
Q لقد تعرضت لك حمتو�ت أ��جيل لعقود طوی� من الرسد الشفهيي ولتشوهيات .

 اهلمس الصیين وللمبالغات قبل ٔأن مت تدو�هنا ٔأ�ًريا يف صورة النصوص أ�ربعة.
 

، فمت 1963�ام  Kennedyلقد شهد مئات الناس اغتیال الرئيس أ�مرييك كندي 
�سجی� تلفزیونًیا، و�رشت الصحف عنه يف ذات الیوم يف لك ٔأر�اء العامل، وقد مت ٕا�شاء 
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لفحص احلدث �لك تفاصی�.  Warren Commission» جلنة ُوْوِرن«هیئة مسیت 
فاستشارت اللجنة �ربة �لامء ؤأطباء وحمققني جنائیني و�رباء أ�سل�ة. وقد اس�تنتج تقر�ر 

 Lee» و�و يل هارڤي ٔأوز«صف�ة ٔأن  888ا�ي �اء يف  Warren Reportُوْوِرْن 
Harvey Oswald  ٔأطلق النار �ىل كندي ؤأنه فعل ذ� و�ده دون معونة. ولكن

اخلرافات وأ�ساطري ونظر�ت املؤامرة حيكت �ىل مر الس�نني، وستمنو �ىل أ�رحج مع 
 هود العیان.اس�مترار ٕا�ادة الرسد �ىل مدى س�نوات طوی� بعد موت لك ش 

 
ٔأما اعتداءات احلادي عرش من سپمترب ٔأیلول �ىل نیویورك وواش�نطن العامصة فقد وقعت 

س�نة، ويه ٔأقرص من الفرتة اليت مرت بني موت �سوع وتدو�ن ٕاجنیل  20قبل ٔأقل من 
مرقس، ٔأقدم أ��جيل. لقد مت توثیق وقائع احلادي عرش من سپمترب ٔأیلول �كثافة، 

ن �دیدة ومت حتلیل تفاصیلها بدقة منذ ذ� احلني، لكن ال یو�د مدعومة �شهادات عیا
اتفاق �ى امجلیع �لهيا، فإالنرتنت تعج �ٕالشا�ات املتناقضة وأ�ساطري والنظر�ت، 
فيعتقد البعض ٔأهنا خمطط ٔأمرييك، والبعض ا�ٓخر ٔأهنا خمطط ٕارسائیيل، ٔأو حىت ٔأهنا 

د البعض يف حيهنا، دومنا ٔأي دلیل، ٔأهنا خمطط قام به غر�ء من الفضاء اخلار�. واعتق
من ختطیط دكتاتور العراق صدام حسني، مما �رر من منظورمه غزو العراق �ىل ید 

الرئيس بوش (رمغ ٔأن هذا مل �كن ٔأبًدا السبب الرمسي للغزو). وقد التقط بعض شهود 
سامء العیان صور ما اعتقدوه و�ه الش�یطان يف غامم ا��ان املغرب ا�ي تصا�د يف 

 نیویورك يف ذ� الیوم.
 

ٕاهنا لٔ�سف حقيقة واقعة ٔأن الناس �لك �ساطة خيتلقون القصص، وإالنرتنت تعزز ذ� 
جبالء �ري مس�بوق. وانتشار إالشا�ات والقيل والقال �ش�به انتشار أ�وبئة بغض النظر 

�س�تطیع «املقو�:  Mark Twainعن احلقيقة. تُنسب ل�اكتب أ�مرييك مارك تو�ن 
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 انتعلتكذبة ٔأن تنترش لتصل ٔأقايص العامل، ويف ٔأثناء ذ� �كون احلقيقة ��اكد قد ال
وذ� ال ینطبق �ىل الكذب اخلبيث وحسب، بل یتعداه ٕاىل القصص » �ذاءها لتنطلق.

اجلیدة اليت وٕان مل �كن حقيقية ٕاال ٔأن رسدها مسّل، ال س�� عندما یمت رسدها بنيّة 
مؤكد بأٔهنا �ري حصی�ة. ولكن هذا ینطبق كذ� �ىل  حس�نة دون ٔأن یعرف املرء �شلك

قصص قد ال �كون مسلیة، ٕاال ٔأهنا تبدو واقعیة �ر�ة مرعبة، وهو سبب أٓخر لتناقل 
 الكثري مهنا.

 
ٕالیمك مثاًال منوذجيًا عن الكيفية اليت تنترش فيه قصة �ري حصی�ة �رد �وهنا مسلیة ؤ�هنا 

حتتاج القصة رشح �لفيهتا ٔأوًال: لعلمك مسعمت بفكرة  تتواءم مع توقعات الناس وحتزياهتم.
، حيث یقوم بعض الو�اظ والكتّاب، معمتد�ن The Rapture» اخلطف ٕاىل السامء«

آالف الناس، و�البيهتم يف ٔأمرياك،  �ىل نصوص معینة من الكتاب املقدس، ٕ��رة حامسة أ
ني بناء �ىل ٔأفعاهلم اخلرية لیؤمنوا ٔأنه عام قریب س�تصعد مجمو�ة خمتارة من الناس احملظوظ

�لظهور الثاين ليسوع. ٔأما حنن الباقون » اخلطف ٕاىل السامء«ٕاىل السامء. وس�یبرش هذا 
، حيث س�یختفي Left Behind» املرتوكني«ٔأو » ا�ل�فني«ا��ن مل ُخنتطف فس�نكون 

ٔأن  »ٕاىل أ��ىل يف السامء«ٔأ�س نعرفهم جفأٔة دون ٔأن یرت�وا ٔأ�ًرا. ویبدو ٔأن معىن 
 أ�سرتالیني سينطلقون يف اجتاه معا�س للمخطوفني أ�وروپیني!

 
وا�ٓن ٕالیمك القصة اليت ذ�رهتا، ويه �ري حقيقية لكن �عتقاد هبا منترش، ويه تُظهر 

 Arkansasالكيفية اليت تنترش هبا القصة اجلیدة. اكنت هنا� امرٔأة من والیة ٔأركنسو 
أ�مري�یة تقود س�یارهتا �لف شاحنة فهيا محو� من �لو�ت �ىل شلك وجحم �رش. 

ارتطمت الشاحنة فتطا�رت البالو�ت الوردیة املنفو�ة حنو السامء ٔ�هنا اكنت ملیئة بغاز 
الهیلیوم. واعتقاًدا مهنا ٔأهنا شهدت اخلطف ٕاىل السامء والظهور الثاين ليسوع، رصخت 

https://www.translationsproject.org/


  ولكن، هل هو حقيقي؟: الثاينالفصل  

 www.translationsproject.org 32 الرتمجة منشورة ومتا�ة �شلك جماين �ىل موقع 

مث صعدت �رب فت�ة سقف س�یارهتا اليت اكنت ال زالت »  د �اد!لقد �اد، لق«املرٔأة: 
س�یارة راح  20سا�رة بغیة ٔأن یمت خطفها يه أ�خرى ٕاىل السامء. وما تال اكن تصادم 

خشص  13«خشص �ريء مبا يف ذ� ت� املرٔأة. الحظوا ا�قة الزائدة يف ذ�ر  13حضیهتا 
تفاصیل هبذه ا�قة، لكنمك ختطئون  ، فقد تتصورون ٔأن إالشا�ات ال تتو� حتدید»�ريء

 لو اعتقدمت ذ�.
 

وميكن لمك رؤیة قابلیة هذه القصة لالنتشار، فلو قصها ٔأ�دمه �لیمك �عتبارها واقعة 
حقيقية، مفن املرجع ٔأن تنطلقوا �رس�ة لرسدها لغريمك. فانتشار القصص یعود لكوهنا قصًصا 

ا �س�متتع �ه�م ا�ٓخر�ن بنا عندما احلبك، قد �كون قصًصا مضحكة، ٔأو رمبا ٔأنن ةجيد
قصة �لو�ت الهیلیوم قصة حية التفاصیل وحسب، وٕامنا  تننقل ٕا�هيم قصة جيدة. ليس

يه متناس�بة مع تطلعات وحتزيات الناس. هل ميكنمك رؤیة �یف ٔأن أ�مر ذاته قد ینطبق 
املس�یحیة يف �ىل قصص معجزات �سوع وقيامته؟ فلرمبا اكنت حامسة املنضّمني اجلدد ٕاىل 

 ت� الفرتة املبكرة ٔأدت هبم لنقل قصص وٕاشا�ات عن �سوع دون التوثق من حصهتا.
 

ٔأو موت كندي، وختیلوا �یف اكن  11/9فكروا �خلرافات املشوهة احملاكة حول ٔأ�داث 
آالت تصو�ر ٔأو حصف ٔأو ٔأي يشء مكتوب  التشویه ٔأسهل ؤأعظم يف زمن مل �كن فيه أ

�دوث احلادثة، حيث مت �ع�د حًرصا �ىل إالشا�ة املنقو�  �اًما بعد 30قبل انقضاء 
مشافهة. هكذا اكن احلال بعد موت �سوع. انترشت يف ٔأر�اء حوض املتوسط جيوب 

معزو� من املس�یحیني بأٔنواعهم، من فلسطني وحىت روما، واكن االتصال بني هذه 
ت بعد، فمل �كن �هيم العهد امجلا�ات احمللیة ضعیًفا و�دًرا، ومل �كن أ��جيل قد كتب

اجلدید لیو�د �س�یجهم، فاختلفوا حول ٔأمور �دیدة، فاختلفوا ف� لو اكن �ىل املس�یحیني 
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ٔأن �كونوا هيوًدا (مما عىن ٔأن �لهيم �ختتان) ٔأم املس�یحیة اكنت دینًا �دیًدا لك اجلدة. 
 وبعض رسائل بولس تصوره قائًدا �اكحف ٔ��ل �رویض هذه الفوىض.

 
ٕاال بعد  - قامئة أ�سفار املقبو� رمسًیا وهو -» كتاب مقدس ٕامام«�ىل  یمت االتفاقومل 

ميض قرون �ىل موت بولس. والكتاب املقدس ا�ي بني یدي املس�یحیني الپرو�س�تانت 
سفر يف العهد القدمي (ٔأما �ى الروم  39سفر يف العهد اجلدید و 27الیوم یتكون من 

» أ�پو�ریفية«نا� ٔأسفار ٕاضافية �سمى أ�سفار املنحو� ا�اكثولیك و�ى أ�رثوذ�س فه 
Apocrypha.( 

 
ورمغ ٔأن ٔأ�جيل مّىت ومرقس ولوقا ویوحنا يه الوحيدة املوجودة يف الحئة أ�سفار 

الرمسیة، ٕاال ٔأننا سرنى وجود الكثري من أ��جيل اليت متت كتا�هتا يف نفس ذ� الوقت. 
م يف مغرة 382ٕاىل �د �بري �ام  canonنونیة) لٔ�سفار مت اع�د الالحئة الرمسیة (القا

النشوة اليت تبعت ��رتاف �ملس�یحیة كد�نة رمسیة يف إالمرباطوریة الرومانیة �ىل ٕا�ر 
اعتناق إالمرباطور قسطنطني ا�ٔكرب لها، وا�ي لواله �اكن أ�وروپيي ال زال یعبد یوپیرت 

مث بعد ذ� بفرتة طوی� انترشت املس�یحیة يف ٔأر�اء ؤأپوللو وميرنڤا و�يق ا�آلهة الرومانیة. 
ٔأمرياك اجلنوبیة �ىل ید ٕامرباطوریتني عظميتني ٔأخریني هام إالمرباطوریة الربتغالیة (يف 

الربازیل) وإالمرباطوریة إالس�پانیة (يف �يق القارة). ٔأما احلضور الواسع �نتشار لٕالسالم 
 ارة الهندیة فهو ٔأیًضا نتي�ة غزو عسكري.يف شامل ٔأفریقيا والرشق أ�وسط وش�به الق

 
وكام ٔأسلفت، فٕان ٔأ�جيل مّىت ومرقس ولوقا ویوحنا مل �كونوا سوى ٔأربعة من �دد ٔأكرب 
من أ��جيل املتداو� ٔأ�م مجمع روما، وسأٓيت �ىل ذ�ر بعض هذه أ��جيل املغمورة بعد 

یة، لكن مل یمت ذ� ٔ�س�باب قلیل، واليت اكن من املمكن تضمني ٔأي مهنا يف القامئة الرمس 
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�دیدة. ففي كثري من أ�حيان اكن مرد ذ� ٕاىل اعتبار ت� إال�جيل هرطقية 
(اتبداعیة)، مما یعين ٔأن فهيا ٔأموًرا قيلت ختالف املعتقدات التقلیدیة ٔ�عضاء ا�مع. وجزئًیا 

ولوقا ویوحنا.  یعود السبب لكوهنا كتبت يف فرتة متأٔخرة بقلیل مقارنة بأٔ�جيل مّىت ومرقس
 ولكن، كام رٔأینا، حفىت مرقس مل تمت كتابته يف فرتة مبكرة مبا �كفي حىت یَُعّد �رًخيا موثوقًا.

 
وقع �ختیار �ىل أ��جيل أ�ربعة املفض�، جزئًیا، ٔ�س�باب غریبة تعمتد �ىل اخلیال 

 �رخي ٔأ�د الشخصیات املؤ�رة يف Irenæusالشعري ٔأكرث من التارخي. اكن ٕا�رینيوس 
، وقد �اش حوايل القرن »أٓ�ء الكنيسة«املس�یحیة املبكرة ويف �داد من صاروا یعرفون بـ

قبل مجمع روما. واكن �ىل قنا�ة بأٔن هنا� ٔأربعة ٔأ�جيل، ال ٔأكرث وال ٔأقل، فأٔشار (ؤ�ن 
. وكام لو ٔأن ذ� ال �كفي، 17ؤأربع ر�ح 16�� ٔأمهیة) ٕاىل وجود ٔأربعة ٔأطراف لٔ�رض

ٔأن سفر الرؤ� �شري ٕاىل ٔأن عرش هللا حتم� ٔأربع حيوا�ت لها ٔأربع وجوه،  ٔأشار ٕاىل
ا�ي �مل بأٔربع حيوا�ت  18ویبدو ٔأن ذ� مس�تو� مما كتبه حزقيال يف العهد القدمي

خترج من رحي �اصفة و�لك مهنا ٔأربعة وجوه. ٔأربعة، ٔأربعة، ٔأربعة، ٔأربعة، ال ميكنك الهروب 
ن ٔأن �كون هنا� ٔأربعة ٔأ�جيل يف الالحئة الرمسیة! یؤسفين من الرمق ٔأربعة، فال مناص م

 القول بأٔن منط �س�تدالل هذا هو ما یعتربه الالهوتیني منطقًا.
 

و�ملناس�بة، مل تمت ٕاضافة سفر الرؤ� لالحئة الرمسیة ٕاال بعد قرن أٓخر، ومن اخلسارة ٔأن 
ة امسها پامتوس متت ٕاضافته. ٕان ما �دث هو ٔأن خشًصا ما یدعي یوحنا �ىل جز�ر 

                                                 
�ِيت َهيُوَذا ِمْن أ�ْربََعِة أ�ْطَراِف ا�� «انظروا:  16 ائِیَل، َویَُضم� ُمَشت ْرسَ �

َمُع َمنِْفّييِ ا َمِم، َوَجيْ  ). [املرتمج]12: 11(ٕاشعیاء » ْرِض.َو�َْرفَُع َرایًَة ِل��
َماِء،  َوأ�ْ�ِلُب «الر�ح أ�ربع وأ�طراف أ�ربعة مذ�ور�ن يف مواضع �دة يف ٔأسفار العهد القدمي. مثًال:  17 �ََىل ِعیَالَم أ�ْربََع ِرَ�حٍ ِمْن أ�ْربََعِة أ�ْطَراِف الس�

�َْهيَا َمنِْفي�و ِعیَالَم.
�
ال� َویَأ�ِيت ا

�
ٌة ا َ�حِ َوَال �َُكوُن أ�م�  ). [املرتمج]36: 49(ٕارميا » َوأ�ْذِرِهيْم ِ�ُلكِّ هِذِه الّرِ

َذا ِ�ِرٍحي �َاِصَفٍة َ�اَءْت مِ «َ 18
�
َماِل. َحسَابٌَة َعِظميٌَة َوَ�ٌر ُمتََواِصَ�ٌ َوَحْولَهَا لََمَعاٌن، َوِمْن َوْسِطهَا َمكَْنَظِر الن�َ�اِس الال� نََظْرُت َوا َوِمْن  .ِمعِ ِمْن َوْسطِ الن�ارِ َن الّشِ

�َْسانٍ 
�
ْبُه ا ْبُه أ�ْربََعِة َحيََواَ�ٍت. َوهَذا َمْنَظُرَها: لَهَا ش�ِ ). 6 – 4: 1(سفر حزقيال » َوِ�ُلكِّ َواِ�ٍد أ�ْربََعُة أ�ْوُ�ٍه، َوِ�ُلكِّ َواِ�ٍد أ�ْربََعُة أ�ْجِنَ�ٍة. .َوْسِطهَا ش�ِ

 [املرتمج]
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Patmos  ُمل �لًما غریًبا يف ٕا�دى اللیايل وقام بتدو�ن �لمه. لكنا نرى ٔأ�الًما والعدید�
ً مهنا �كون غریًبا،  ، لكنين ال ٔأكتهبا، وال ٔأعتقد ٔأهنا ا غریبة�اكد ٔأ�اليم ٔأن �كون دامئ

مشوقة �ر�ة �س�تدعي ٔأن ٔأفرض �ىل ا�ٓخر�ن سامعها. لقد اكن �مل یوحنا �ایة يف 
الغرابة (ؤ�منا لو اكن حتت تأٔثري خمدر)، واكتسب �لمه تأٔثًريا عظميًا �رد ٔأن ٔأ�دمه اختار 

تضمینه يف الحئة أ�سفار الرمسیة، فصار یعترب كتاً� تنبؤً� كثًريا ما یقتبسه الو�اظ 
. وتعترب رسا� بولس أ�وىل ٕاىل ٔأهل �سالونیيك مع سفر الرؤ� مصدر ٔأمرياكن يف وامحلاس�ی

، كام ٔأن سفر الرؤ� هو مصدر الفكرة اخلطرة »اخلطف ٕاىل السامء«لهام الرئييس لفكرة االٕ 
، وهذا �عتقاد هو »معركة هرجمدون«بأٔن الظهور الثاين ليسوع لن حيدث حىت تقع 

حلرب مفتو�ة يف الرشق أ�وسط �كون ٕارسائیل طرفًا فهيا،  توق أ�مري�ینيالسبب وراء 
 ».هرجمدون«ب س�تكون يه فهم یعتقدون ٔأن ت� احلر 

 
، بأٔن فكرة »املرتوكني«حيث شاعت كتب  ٔأمرياكیعتقد ا�آالف بصدق، �اصة يف 

اخلطف للسامء، �ىل جنوهنا، س�ت�دث حقًا، ؤأهنا س�ت�دث قریًبا. هنا� مثًال مواقع �ىل 
إالنرتنت تعلن عن �دمات مدفو�ة للعنایة بقطتك يف �ال مت اختطاف جسدك دون 

ٔأ�ايل السامء. من املؤسف ٔأن الناس ال یدر�ون ٔأن الصدفة اكنت مسؤو�  سابق ٕانذار ٕاىل
 عن ٕادراج ما نراه �ىل قامئة أ�سفار الرمسیة وعن.. الكتب املرتوكة!

 
ٕان الفجوة الزمنیة الفاص� بني موت �سوع وتدو�ن أ��جيل تعطي املرء ٔأ�د ٔأس�باب 

ا، وميثل التناقض ف� بني أ��جيل سببًا الشك يف ٔأن اعتبار أ��جيل جسًال �رخيًیا موثوقً 
أٓخر للشك، فرمغ ٔأن لك أ��جيل تتفق �ىل ٔأن اثين عرش تلمیًذا مقرً� رافقوا �سوع، ٕاال 

 ٔأهنم ال یتفقون �ىل هویة هؤالء التالميذ.
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كذ�، فٕان مّىت ولوقا یتتبعان �سب یوسف، زوج مرمي، ٕاىل امل� داود �رب �س�بني 
يف �ا� لوقا. ولز�دة الطني ب�، فٕان  41�ًدا يف �ا� مّىت و 25د فهيام خمتلفني متاًما، جن

املفروض ٔأن �سوع قد و� من ٔأم �ذراء، مما یعين ٔأن من �ري املمكن للمس�یحیني ٔأن 
�س�تعملوا �سب یوسف ٕاىل داود ٕالثبات ٔأن �سوع �اء من �سل داود. �الوة �ىل ذ�، 

ع التارخيیة، مثل الوقائع املتعلقة �حلاكم الرومانیني تو�د يف تباینات بني أ��جيل والوقائ
 ؤأفعاهلم.

 
تو�د مشلكة ٔأخرى تتأٔىت من اختاذ أ��جيل كحقائق �رخيیة، ويه هوس أ��جيل 

بتحقيق نبوءات العهد القدمي، ال س�� ٕاجنیل مّىت، حيث یتو� �ى املرء �نطباع بأٔن 
ا�ا يف ٕاجنی� فقط لیحقق نبوءة ما. ؤأوحض �ى اكتبه القدرة �ىل اختالق �ادثة وٕادر 

أ�مث� ا�رتا�ه ٔأسطورة ٔأن مرمي اكنت �ذراء عندما و�ت �سوع، ويه ٔأسطورة 
توسعت حىت اكتسبت حياة قامئة بذاهتا. ٕاذ �روي مّىت �یف ظهر مالك لیوسف يف �مل 

من هللا. لیطمئنه بأٔن مرمي اليت یوشك ٔأن یزتو�ا حبىل، ولكن ليس من ر�ل أٓخر وٕامنا 
(ختتلف هذه الروایة �ملناس�بة عن روایة لوقا اليت یقول فهيا ٔأن املالك قد ظهر ملرمي 

 نفسها.) و�ىل لك �ال، �مكل مّىت لی�رب قراءه دون ذرة �ار ما یيل:
 
ّبِ ِ�لن�ِيبِّ الَْقائِِل: « َبُل َوتَِ�ُ ابْنًا، ُهَوَذا الَْعذْ «َوهَذا ُلك�ُه َاكَن ِلَيكْ یَِمت� َما ِقيَل ِمَن الر� َراُء َحتْ

ُه ِمع�انُوئِیلَ  ي تَْفِسُريُه: َاُ� َمَعنَا.» َویَْدُعوَن اْمسَ ِ  ).23 – 22: 1(مّىت » ا��
 

، فقد اكنت �ى مّىت، اكئنًا من اكن، ا�اطئً  هنا اس�تعامًال » �ار«لرمبا اكن اس�تعاميل �لكمة 
ذ� ٔأن حتقيق النبوءة �لنس�بة � اكن ٔأمه فكرة ختتلف عن فكرتنا عن احلقيقة التارخيیة. 
 ».دون ذرة �ار«مما قد �دث فعًال، مفا اكن لیفهم سبب قويل 

https://www.translationsproject.org/


  ولكن، هل هو حقيقي؟: الثاينالفصل  

 www.translationsproject.org 37 الرتمجة منشورة ومتا�ة �شلك جماين �ىل موقع 

 
من �ة ٔأخرى، فٕان مّىت قد ٔأساء فهم النبوءة متاًما، فهيي �رد يف سفر ٕاشعیاء، إالحصاح 

ن ، ومن الواحض من سفر ٕاشعیاء نفسه، وٕان مل �كن ذ� واًحضا ملّىت، ٔأن ٕاشعیاء مل �ك7
یت�دث عن املس�تقبل البعید، وٕامنا عن املس�تقبل املبارش يف عرصه هو. ٕاذ اكن یت�دث 

 ٔأثناء �د�هثم. عن شابة حمددة اكنت موجودة معهم، واكنت �امًال  אחזٕاىل امل� أٓ�از 
 

�لعربیة، ويه لغة سفر  עלמה» �َلَْماه«اكنت » �ذراء«وا�لكمة اليت اس�تعملها مّىت لتعين 
، ويه بذ� �شابه »أٓ�سة«، ولكهنا قد تعين كذ� »�ذراء«قد تعين » ه�لام«ٕاشعیاء. و

واليت حتمل املعنیني. وعندما متت �رمجة أ�صل العربي من  maidenا�لكمة إالجنلزيیة 
، ويه النس�ة Septuagint 19ٕاشعیاء ٕاىل الیو�نیة يف النس�ة الس�بعینية للعهد القدمي

 παρθένοςحتولت فهيا ٕاىل پارثينوس  »�لامه«اليت قرٔأها مّىت �ىل أ�رحج، فٕان لكمة 
وخطأٔ الرتمجة البس�یط هذا وّ� خرافة ّمعت العامل عن ». �ذراء«واليت تعين �لفعل 

 ».ملكة السامء«العذراء املقدسة مرمي وعن تأٔلیه الروم ا�اكثولیك لها بصفهتا إالٰلهة الطیبة و
 

واكن ذات إالرصار لتحقيق النبوءات هو ما �دا مبّىت ولوقا ٔأن جيعال مو� �سوع يف بيت 
بأٔن املس�یح ا�هيودي (املش�یح) » مي�ا«حلم. فقد تنبأٔ نيب أٓخر من ٔأنبياء العهد القدمي هو 

ٔأما ٕاجنیل یوحنا فقد افرتض ٔأن �سوع قد و� يف ». مدینة داود«س�یو� يف بيت حلم، يف 
حيث یقطن ٔأبوه ؤأمه، وهو افرتاض معقول. و�روي یوحنا �یف فوجئ الناس النارصة، 

يف النارصة. ٔأما ٕاجنیل مرقس فال یذ�ر موضوع  ابأٔن �سوع اكن املس�یح حقًا لكونه مولودً 
والدة �سوع مطلقًا. لقد ٔأراد لك من مّىت ولوقا حتقيق نبوءة النيب مي�ا، فتخبط �هام 

                                                 
من أ�حبار، وهو مصدر التسمیة.  72ویقال  70متت هذه الرتمجة ٕاىل الیو�نیة يف القرن الثالث قبل املیالد بأٔمر من بطلميوس الثاين وقام هبا  19

 ][املرتمج
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ٕاىل بيت حلم، واكنت النتي�ة ٔأن ٔأجنزا ذ� بطریقتني لتحویل مو� �سوع من النارصة 
 خمتلفتني ومتناقضتني.

 
. Augustusمتثل �ل لوقا للمشلكة يف رضیبة ٔأمر هبا إالمرباطور الروماين ٔأغسطس 

واستناًدا ٕاىل لوقا، فقد رافق هذه الرضیبة ٕاحصاء للساكن. لقد اختلطت التوارخي �ىل 
فون ٔأنه مل یمت ٕاجراء ٕاحصاء روماين یتوافق مع الزمن لوقا هنا، ٔ�ن املؤر�ني الیوم یعر 

املناسب للقصة، ولكن سنتغاىض عن ذ�. حىت یمت ٕاحصاء امجلیع �شلك حصیح، �ىل 
» مدینته«مفع ٔأن یوسف �اش يف النارصة، ٕاال ٔأن ». ٕاىل مدینته«لك خشص الرجوع 

طرف ا��ور يف  حبسب لوقا اكنت بيت حلم. مفا السبب؟ ٔ�نه اكن سلیل امل� داود من
ساللته، وامل� داود من مدینة بيت حلم، وهذا ٔأمر خسیف حبد ذاته �ملناس�بة. وحبسب 

روایة لوقا نفسها، فٕان داود اكن اجلد الوا�د وأ�ربعني لیوسف، ٔأي قانون هذا ا�ي 
؟ هل ��مك ٔأي فكرة 41�ىل ٔأهنا املدینة اليت و� فهيا اجلد رمق » مدینة الشخص«یعرف 
ن اجلد الوا�د وأ�ربعني من ساللتمك من ا��ور؟ ٔأشك ٔأن امللكة ٕالزيابيث نفسها معن اك

تعرف ذ�. �ىل لك �ال، فاستناًدا ٕاىل لوقا، اكن ذ� السبب يف اعتبار ٔأن �سوع قد 
من سال�  41و� يف بيت حلم، فانتقل وا�اه من النارصة لیكو� يف موضع والدة اجلد رمق 

 اؤمه.یوسف هبدف ٔأن یمت ٕاحص
 

ٔأما طریقة مّىت يف حتقيق نبوءة مي�ا فاكنت خمتلفة، فقد افرتض كام یظهر ٔأن بيت حلم 
اكنت مسقط رٔأس مرمي ویوسف، و�ا فٕان �سوع قد ُو� فهيا. و�مكن مشلكة مّىت 

�ٕالتیان بأٔسلوب جيعلهم ینتقلون ٕاىل النارصة الحقًا، فل�أٔ ٕاىل القول بأٔن امل� هريودوس 
ا�ي سيسقط » م� ا�هيود«والدة �سوع يف بيت حلم. وخوفًا من نبوءة الرش�ر قد مسع ب

� عرشه، ٔأمر امل� هريودوس بقتل لك املوالید اجلدد من ا��ور يف بيت حلم. فأٔرسل 
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هللا مالًاك يف �مل لی�ذر یوسف، وطلب منه الهروب مع مرمي و�سوع ٕاىل مرص. لرمبا 
 یة:�كونون قد غنيمت ٔأغنیة عید املیالد التال 

 
 فا�رتى هريودوس خوف املوعود:

 ٔأمري س�یأٔيت لیحمك ا�هيود!
 فغضب ؤأمر بقتل لك ذ�ر مولود
 فأٔنزل ببيت حلم غضًبا �ري حمدود

 
امتثلت مرمي مع یوسف للت�ذ�ر، ومل �رجعا من مرص ٕاال بعد موت هريودوس. لكهنام 

لن �سلام بوجود  حىت عندما �ادا جتنبا بيت حلم ٔ�ن هللا ٔأ�رب یوسف يف �مل أٓخر ٔأهنام
 ا�ن هريودوس، فأٔتوا ليسكنوا بدًال من ذ�: Archelausٔأرخيالوس 

 
ُة، ِلَيكْ یَِمت� َما ِقيَل ِ���نِْبيَاِء:  �� «ِيف َمِدینٍَة یَُقاُل لَهَا َ�ِرصَ ُیْدَعى َ�ِرصِ �ُه س�َ ن

�
 )23: 2(مّىت ». ا

 
ة �سوع يف ٕاجنی� ساملًا يف بذ�، اقرتح مّىت �ًال ذ�ًیا، فقد متكن من ٕا�ادة خشصی

 النارصة، ومتكن �رب ذ� من حتقيق نبوءة ٔأخرى.
 

قلت أٓنًفا ٔأنين سأٔعود لٔ��جيل إالضافية، وتعدادمه حوايل امخلسني ٕاجنیًال، اكن من 
املمكن ٔ�ي مهنم ٔأن یوضع يف الحئة أ�سفار الرمسیة ٕاىل �انب مّىت ومرقس ولوقا ویوحنا. 

ٔ��جيل �الل القرنني أ�ولني بعد املیالد، وك�ال أ��جيل أ�ربعة متت كتابة �البیة ت� ا
الرمسیة، اعمتدت النسخ ا�هنائیة من ت� أ��جيل �ىل �سخ ٔأقدم مت تداولها �ملشافهة (مبا 
یقتضیه ذ� من أٓ�ر اهلمس الصینية التشوهيیة). ومن مضن ت� أ��جيل ٕاجنیل بطرس، 
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�دلیة، وٕاجنیل توما �لقبطیة، وٕاجنیل الطفو� لتوما، وٕاجنیل فيلیپ، وٕاجنیل مرمي ا
 وإالجنیل حبسب املرصیني، وٕاجنیل هيوذا إالخسریوطي.

 
ومن السهل ٔأن نفهم ٔأس�باب �دم تضمني بعض ت� أ��جيل يف الحئة أ�سفار الرمسیة، 

�سوع فلو ٔأ�ذ� ٕاجنیل هيوذا إالخسریوطي مثًال، جند ٔأن هيوذا اكن ٔأرش أ�رشار يف قصة 
بأٔرسها، فهو قد �ان �سوع بتسلميه للسلطات اليت اعتقلته و�امكته مث ٔأ�دمته. وحبسب 

قطعة من الفضة.  30ٕاجنیل مّىت، اكن دافع هيوذا هو اجلشع: جفعلوا � �سبب خيانته ت� 
ومشلكة مّىت يف هذا هوسه بنبوءات العهد القدمي كام رٔأینا، فقد ٔأراد جعل لك ما حيدث 

ا لنبوءة ما، مما قد یدفعنا للتساؤل عام لو اكن هيوذا املدفوع �جلشع زًمعا قد ليسوع حتقيقً 
راح حضیة التعلق املريض �ى مّىت بتحقيق النبوءات. وٕالیمك بعض ا�الئل اليت ٔأ�ربين 

 .Bart Ehrmanهبا مؤرخ الكتاب املقدس �رت ٕارَمن 
 

) ثالثني قطعة من 12أٓیة ، 11بلغت ٔأجرة النيب ز�ر� هو ا�ٓخر (سفر ز�ر� ٕاحصاح 
 الفضة، ويه ال تبدو مصادفة مهبرة ٕاىل ٔأن نرى ا�ٓیة اليت تلهيا يف سفر ز�ر�:

 
ةِ « :  .فََوَزنُوا أ�ْجَرِيت ثََالِثَني ِمَن الِْفض� ب� ي «فََقاَل ِيل الر� ِ �َمَن اْلَكِرَمي ا�� ، الث اِرّيِ َىل الَْف��

�
أ�لِْقهَا ا

ُنوِين ِبهِ  .فَأ��َ ». ثَم� ّبِ اِرّيِ ِيف بَيِْت الر� َىل الَْف��
�
ِة َوأ�لَْقْيُهتَا ا �َالِثَني ِمَن الِْفض�  »ْذُت الث

 
، حيث جند 27يف ٔأذهاننا، ولنعد ٕاىل مّىت، ٕاحصاح » ٔألقاها«و» خفاري«فلنبِق لكميت 

 قطعة الفضة ٕاىل رؤساء الكهنة وش�یوخ الشعب: 30هيوذا وقد ا�رتاه الندم، یأٔ�ذ 
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َىل ُرؤَ «
�
ِة ا �ُه قَْد ِد�َن، نَِدَم َوَرد� الث�َالِثَني ِمَن الِْفض� ي أ�ْسلََمُه أ�ن ِ ا َرأ�ى َهيُوَذا ا�� َساِء ِحينَِئٍذ لَم�

ُیوخِ. قَائًِال:  �ْمُت َدًما �َرِیئًا«اْلَكهَنَِة َوالش�� ْذ َسل
�
َماَذا �َلَْینَا؟ أ�نَْت «فََقالُوا: ». قَْد أ�ْخَطأ�ُت ا

!أ�  َف، ُمث� َمَىض َوَخنََق نَْفَسهُ » بِْرصْ َة ِيف الْهَْیَلكِ َوانَْرصَ فَأ�َ�َذ ُرَؤَساُء اْلَكهَنَِة  .فََطَرَح الِْفض�
َة َوقَالُوا:  َا ثََمُن َدمٍ «الِْفض� ل� أ�ْن نُلِْقَهيَا ِيف الِْخَزانَِة ��هن� ْوا ِهبَا َحْقَل ». َال َحيِ فَتََشاَوُروا َواْشَرتَ

ًة ِللُْغَرَ�ِء.الْ  اِرّيِ َمْقَربَ  »َف��
 

مل �رد رؤساء الكهنة قبول مثن دم، فبدًال من ذ� اس�تعملوا قطع الفضة الثالثني لرشاء 
حقل وليس ٔأميا حقل: حقل الف�اري. وكعادته، یعود مّىت لنيب أٓخر، وهذه املرة ا�ور 

 ٕالرميا:
 

ْرِميَا الن�ِيبِّ  �
ُنوُه « الَْقائِِل: ِحينَِئٍذ َمت� َما ِقيَل ِ� ي ثَم� ِ ِن ا�� ِة، ثََمَن الُْمثَم� َوأ�َ�ُذوا الث�َالِثَني ِمَن الِْفض�

ب�  ، َ�َ أ�َمَرِين الر� اِرّيِ ائِیَل، َوأ�ْعَطْوَها َعْن َحْقِل الَْف�� ْرسَ �
 ).10 – 9: 27(مّىت ». ِمْن بَين ا

 
فات الو�ئق مفا�أٔة يف القرن لقد اكنت ٕا�ادة اكتشاف ٕاجنیل هيوذا ٔأ�د ٔأكرث مكتش

العرش�ن، ٕاذ اكن من املعروف ٔأنه قد متت كتابة هذا إالجنیل �لفعل، حيث مت ذ�ره واكن 
أٓ�ء الكنيسة أ�وائل قد ٔأدانوه. ولكن امجلیع اعتقدوا ٔأنه قد ضاع، ورمبا مت تدمريه �عتباره 

ق مدفونة يف كهف �ىل مت اكتشافه يف رزمة و�ئق وشظا� و�ئ 1978هرطقة. مث يف �ام 
�ام، �رث �لهيا فالح مرصي �لصدفة. وكام يه العادة يف اكتشافات كهذه،  1700مدى 

اس�تغرق أ�مر وقتًا قبل ٔأن تصل هذه الوثیقة اليت ال تقدر �مثن ٕاىل ٔأیدي الباحثني ا�ٔكفاء 
ٕار�اع  متّ املؤهلني للعنایة هبا، فأٔدى أ�مر ٕاىل تعرضها لبعض الرضر قبل ٔأن تصلهم. وقد 

 iس�نة. 60م بواسطة التأٔرخي �لكربون املشع، زائد ٔأو �قص 280الوثیقة ٕاىل �ام 
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اكنت لغة الوثیقة املعاد اكتشافها يه القبطیة، ويه لغة مرصیة قدمية، ولكنه یعتقد ٔأهنا 
�رمجة عن نص یو�ين ٔأقدم یعود �رخيه �ىل أ�رحج ٕاىل نفس فرتة كتابة أ��جيل املعمتدة. 

ل أ��جيل أ�ربعة، فٕان ا�اكتب ليس املؤلف ا�ي حيمل إالجنیل امسه: ٔأي ٔأن هيوذا وك�ا
مل �كتبه �ىل أ�رحج. وإالجنیل يف مجم� مجمو�ة حوارات دارت بني هيوذا و�سوع، وهو 

�رسد قصة اخلیانة من و�ة نظر هيوذا ویدفع عنه اللوم ا�ي أ�لقي �لیه يف ذ�، ویو� 
يد من بني التالميذ االثين عرش ا�ي فهم رسا� �سوع حق املعرفة. بأٔن هيوذا اكن الوح 

وكام سرنى يف الفصل الرابع، فٕان املس�یحیني یؤمنون ٔأن اعتقال وقتل �سوع اكن من 
ختطیط هللا بغرض ٔأن یغفر هللا خطا� البرش. مفا یوصف �خلیانة يف سلوك هيوذا اكن يف 

فهو اكن یؤدي �دمة ليسوع و�. لو اكن  الواقع �سا�د �سوع �ىل حتقيق خمطط هللا،
هذا أ�مر یبدو لمك غریًبا (وهو كذ� �لفعل)، فهو ٕامنا �س�متد غرابته �شلك مبارش من 

الفكرة املركزیة يف املس�یحیة: ويه ٔأن موت �سوع اكن تضحیة رضوریة خططها هللا. �ا، 
  الالحئة الرمسیة لٔ�سفار.فميكن للمرء ٔأن یفهم سبب �دم ٕادراج مجمع روما ٕالجنیل هيوذا يف

 
ؤ�س�باب ٔأخرى، ليس من املس�تغرب ٔأهنم استبعدوا كذ� ٕاجنیل الطفو� املنسوب 

لتوما. واكلعادة، ال یعرف ٔأ�ًدا من كتب ذ� إالجنیل. و�شلك خمالف ملا �شاع، مل �كن 
ذ�  (رمبا ٔ��ل 20، ذاك التلمیذ ا�ي ٔأراد ٕاثباً� حىت یؤمن بقيامة �سوع»توما املشكك«

یفرتض اعتباره القد�س الراعي للعلامء). وحيتوي هذا إالجنیل قصًصا مذه� عن طفو� 
�سوع، ويه فرتة مفقودة �شلك ش�به �م من أ��جيل الرمسیة. وحبسب ٕاجنیل الطفو�، 

فقد اكن �سوع طفًال شقيًا مل یتورع عن التبايه بقدراته السحریة. فعىل سن مخس 
دول، فأٔ�ذ حفنة من طني من اجلدول وشّلكها �ىل هیئة س�نوات اكن یلعب جبانب �

 اثين عرش عصفور دوري.
                                                 

 . [املرتمج].29 – 24: 20راجعوا قصة ذ� يف ٕاجنیل یوحنا  20
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ملیار �لیة، مهنا اخلال� العصبیة واخلال� العضلیة  100یتكون العصفور ا�وري مما یقرب 

و�ال� الكبد و�ال� ا�م والعظام ومئات أ�نواع أ�خرى من اخلال�. ولك وا�دة من 
آ� مصغ رة �ىل در�ة مذه� من التعقيد. لك ر�شة من أ�لفي ر�شة �ىل ت� اخلال� يه أ

جسد ا�وري يه حتفة من الفن ا�قيق. مل �كن ٔأ�د یعرف ٔأً� من هذه التفاصیل ٔأ�م 
�سوع، ورمغ ذ�، سيتوقع املرء ٔأن البالغني س�ینهبرون مبا فعل، فال بد ٔأن صنع لك ذ� 

ًذا. ولكن ليس هذا ما حصل، فقد اكنت من الطني دفعة وا�دة سيبدو ٕاجناًزا حسرً� ف
أ�ولویة �ى یوسف ٔأن یقّرع �سوع ٔ�نه فعل ذ� یوم السبت، وهو الیوم ا�ي حترم فيه 
الرشیعة ا�هيودیة �ىل املرء القيام بأٔي معل. وهنا� هيود حىت یومنا هذا ال یقِدمون حىت 

ل ذ� بدًال مهنم، �ىل ضغط زر ٕالشعال الضوء یوم السبت، فيس�تعملون مَوقّتًا یفع
وهنا� مباٍن سكنیة یتوقف املصعد فهيا عند لك طابق یوم السبت حىت ال یْقِدم املرء 

 �ىل ٔأي معل �رب ضغط زر.
 

، فانصاعت العصافري »انرصفوا«ق قائًال: مفا اكن من �سوع �رد فعل �ىل ذ� ٕاال ٔأن صفّ 
 وطارت ويه �زقزق.

 
وحبسب ٕاجنیل الطفو�، فقد اس�تعمل الصيب �سوع كذ� قدراته السحریة بصور ٔأقل 

ٕالجعاب. ففي مرة اكن �سري يف القریة، واكن هنا� طفل أٓخر �ركض فاصطدم لٕا�رة 
مفات الطفل » س�تقف هنا ولن �س�متر.«الطفل �كتف �سوع، فغضب �سوع وقال �: 

 لیوسف، حيث طلبا ٕالیه ٔأن یتحمك �س�تعامل لیلهتا. وميكن ٔأن نتفهم شكوى ٔأبویه احلزینني
�سوع لقدراته السحریة. لكن اكن �لهيام ٔأن یتوقعا عواقب فعلهتام ت�، ذ� ٔأن �سوع 
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�ىل الفور. ويف �ادثة سابقة تضایق �سوع من ٔأ�د أ�والد فلعنه، مما  �سبب يف عامهام
 ٔأدى جبسده ٕاىل ٔأن یذوي متاًما.

 
ة، مفرة وقع طفل اكن یلعب معه من سطح بنایة ومات، لكن ترصفاته مل �كن لكها سيئ

فأٔحياه �سوع مرة ٔأخرى. وكذ� ٔأنقذ �دًدا من الناس بنفس الطریقة، ومرة شفى ر�ًال 
قطع ر�� بفأٔس عن �ري قصد. ويف یوم من أ��م اكن �سا�د ٔأ�ه الن�ار ا�ي و�د ٔأن 

سيسمح ملشلكة صغرية قطعة اخلشب اليت �شلكها ٔأقرص من املطلوب، فمل �كن �سوع 
 كهذه ٔأن خترب مصنو�ًة جيدة، فأٔطال قطعة اخلشب �س�تعامل ٕا�دى تعاویذه السحریة.

 
ال یو�د ٔأ�د یصدق ٔأن املعجزات اخلارقة املذ�ورة يف ٕاجنیل الطفو� قد وقعت فعًال، 

وا�ي  فيسوع مل حيول الطني ٕاىل عصافري، ومل یقتل ذ� الطفل ا�ي اصطدم به ٔأو یعمِ 
قطعة اخلشب يف ورشة الن�ارة، فلامذا ٕاًذا یصدق الناس املعجزات اليت  لْ طِ یُ ل ٔأو الطف

ال تقل يف بعدها عن التحقق واملذ�ورة يف أ��جيل الرمسیة: كتحویل املاء ٕاىل نبيذ ٔأو 
السري �ىل املاء ٔأو القيامة من املوت؟ هل اكنوا س�یصدقون معجزة العصافري ٔأو ٕاطا� 

جنیل الطفو� �ىل الحئة أ�سفار الرمسیة؟ وٕان مل یصدقوها، مفا قطعة اخلشب لو اكن إ 
نالسبب؟ ما ا�ي ميزي أ��جيل أ�ربعة اليت شاء احلظ ٔأن اختريت  يف الالحئة  لُتضم�

 م؟ ملاذا الكيل مبكيالني؟382الرمسیة �ىل ید مجمو�ة ٔأساقفة والهوتیني يف روما �ام 
 

. خيرب� ٕاجنیل مّىت ٔأنه حلظة موت �سوع �ىل الصلیب ٕالیمك مثاًال أٓخر �ىل الكيل مبكيالني
ا�شق جحاب الهیلك يف ٔأورشلمي ٕاىل اثنني، من فوق ٕاىل ٔأسفل، وأ�رض �زلزلت والقبور 

ٔأي ٔأنه وحبسب أ��جيل الرمسیة، فٕان قيامة �سوع  21تفتّحت، وسار املوىت يف الشوارع.
                                                 

 . [املرتمج].53 – 50: 27راجعوا ٕاجنیل مّىن   21
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ه، خرج العدید من أ�موات من مل �كن �ٔ�مر العجیب، فقبل ثالثة ٔأ�م فقط من قيامت
قبورمه �سريون يف شوارع ٔأورشلمي. هل یصدق املس�یحیون ذ� حقًا؟ فٕان مل یصدقوه، 

مفا السبب؟ هنا� سبب اكف بنفس القدر (ٔأو انعدام سبب بنفس القدر يف هذه 
احلا�) لتصدیق هذه القيامة أ�خرى مقارنة بقيامة �سوع. فكيف حيدد املؤمنون ٔأي من 

 املستبعدة یصدقون ؤأهيا هيملون؟ القصص
 

كام ذ�رت، فٕان �البیة املؤر�ني، ليسوا لكهم، یعتقدون ٔأن �سوع ُو�د حقًا. لكن قول 
�لعربیة، وقد  ישועذ� ال یقدم الكثري. فامس �سوع هو الصورة الرومانیة عن امس �شوع 

اكن اًمسا شائًعا، وكذ� اكن من الشائع وجود الو�اظ املتجولني. �ا، فليس من املستبعد 
ٔأن و�د حيهنا واعظ امسه �سوع (�شوع)، بل رمبا و�د العدیدون مهنم. ما ليس قابًال 

و للتصدیق ٔأن ٔأً� مهنم حول املاء ٕاىل نبيذ (ٔأو الطني ٕايل عصافري) ٔأو سار �ىل املاء (أٔ 
ٔأطال قطعة خشب)، ٔأو ٔأنه و� من �ذراء ٔأو قام من املوت. ٕان ٔأردمت تصدیق ٔأمور 

كهذه، فعلیمك البحث عن ٔأد� ٔأفضل مما هو متوافر �الًیا. وكام قال �امل الف� اكرل سا�ان 
Carl Sagan» :ولرمبا اس�تقى ذ� من قول ». حيتاج الزمع �ري العادي دلیًال �ري �ادي

ٕان وزن ا�لیل �ىل الزمع �ري «مل الر�ضیات الفر�يس ٕاذ قال: ، �اLaplaceالپالس 
 ».العادي جيب ٕان یتناسب مع غرابة ذ� الزمع

 
ٕان الزمع بوجود واعظ متجول امسه �سوع ليس زًمعا �ري �ادي، ورمغ ٔأن ا�لیل �ىل 

، فهو دلیل ضئیل �ىل زمع ضئیل. فيشوع قد و�د حقًا »متناسب«ذ� ضئیل، ٕاال ٔأنه 
رحج، لكن املزامع ٔأنه و� من ٔأم �ذراء ؤأنه قام من القرب يه مزامع �ري �ادیة حقًا، �ىل ا�ٔ 

 فعىل ا�لیل �ىل ت� أ�مور ٔأن �كون جيًدا حقًا، وما هو جبید.
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، وا�ي �اش يف David Humeاكن �ى الفيلسوف �سكتلندي العظمي دیڤيد هیوم 
ٔأن ٔأحتدث عن ذ� نظًرا ٔ�مهیته،  القرن الثامن عرش ما یقو� عن املعجزات، ؤأود

وسأٔصیغ ذ� �لكاميت. لو اّدعى ٔأ�دمه ٔأنه شهد معجزة، ٔ�ن یقدم الزمع اخلارق مثًال بأٔن 
�سوع قام من القرب ٔأو الزمع اخلارق بأٔن �سوع يف طفولته حول الطني ٕاىل عصافري، 

 فهنا� اح�الن.
 

 : حصل ذ� حقًا.�ح�ل أ�ول
 

ٔأو �كذب، ٔأو هيذي، ٔأو قد ٔأيسء نقل �مه، ٔأو ٔأنه  –لشاهد خمطئ : ا�ح�ل الثاين
 رٔأى �د�ة حسریة... ٕاخل.

 
ٕان هذا الشاهد موثوق �ًدا، �ر�ة ٔأثق معها فيه حبیايت، ٕاضافة ٕاىل وجود «فقد تقولون: 

لكن هیوم ». فس�تكون معجزة لو اكن �كذب ٔأو اكن خمطئًا �شلك ما –شهود كرث �ريه 
حىت لو اعتقد املرء ٔأن �ح�ل الثاين معجزة، فال بد ٔأن یعرتف س�یجیب: متام، لكن 

املرء بأٔن �ح�ل أ�ول هو معجزة ٔأكرب من الثاين. وعندما یقف املرء ٔأمام خيار بني 
 ٔأمر�ن حممتلني فيجب دوًما اختیار أ�قل ٕاجعاًزا.

 
 Darren Brownهل شاهدمت یوًما ساحًرا مذهًال ٔأو �اوً� عظميًا؟ مثل دارن �راون 

ٔأو  David Copperfieldٔأو دیڤيد �و�رفي�  Jamy Ian Swissٔأو جميي ٕا�ن سو�س 
نه ٔ�مر مهبر، حىت إ ؟ Penn and Tellerٔأو �ن وتلر  James Randiجميس راندي 

ال بد ٔأن ذ� معجزة، مفن املس�تحیل ٔأن ذ� ليس «ٔأن املرء �سمع صوً� يف رٔأسه یقول: 
ال، فأ�مر �د�ة «اكن الساحر صادقًا س�ی�ربك هبدوء ورفق: ، ولكن لو »�ارقًا للطبیعة
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ال ٔأكرث. جيب ٔأال ٔأ�ربك �یف متّت، فذ� س�یودي ٕاىل طردي من حمفل السحرة، لكنين 
 »ٔأقسم � ٔأهنا �د�ة.

 
و�ملناس�بة، ليس لك السحرة صادقون، فبعضهم جينون ٔأمواًال طائ� �رب ثين املالعق مبا 

خيدعون رشاكت التعد�ن ٕ�قناعهم ٔأن ت� القدرات  ، مث»قدرات روحية«�سموهنا 
الروحية متكهنم من حتدید أ�ما�ن املالمئة للتنقيب. وأ�مر �سري �ىل هؤالء ا��الني نظًرا 

 لتوق حضا�مه لٕالميان �ملعجزات.
 

من املمكن ٔأحياً� رؤیة طریقة تنفيذ اخلد�ة. ٔأذ�ر �ر�ًجما �ىل التلفزیون الربیطاين �روج 
ازات �هرة �س�تعمل القدرات الروحية، اكلت�اطر وما شألكه، وما اكن أ�مر سوى ٕالجن

م الرب�مج وامسه دیڤيد فْروْست  . ٕاما ٔأن دیڤيد David Frostحواة خيدعون مقِدّ
فروست اكن خسیًفا �ًدا ٔأو ٔأنه تظاهر بأٔنه خسیف، وهو أ�مر ا�ٔكرث اح�ًال، وذ� 

رب�جمه. اكن هنا� عرض قدمه ٕارسائیلیان؛ ٔأب جيدة ل تقي�تلصاحل احلصول �ىل 
وابنه، اّدعى فيه ��ن ٔأنه �س�تطیع قراءة ٔأفاكر ٔأبیه بواسطة الت�اطر. فاكن أ�ب ینظر 

ٕاىل ابنه املوجود �ىل اجلانب ا�ٓخر من املرسح، » ٔأمواً�ا فكریة«ٕاىل رمق رسي، مث �رسل 
ثل دور الرتكزي �شلك ممتاز مث �شلك حصیح. اكن أ�ب مي » یقرٔأ ٔأفاكر ٔأبیه«وا�ي اكن 

و�ىل ٕا�ر ذ� اكن یرصخ » هل وصل ٕالیك � بّين؟«اكن یقول بصوت �ال شيئًا اكلتايل: 
مذهل! «فينفجر امجلهور بتصفيق �ار وبتشجیع من املقدم السخیف: » مخسة!«ابنه: 

 »جعیب! �لغ الغموض! متت �رهنة الت�اطر!
 

ا: لو اكن الرمق الرسي هو مثانیة، س�یقول أ�ب هل وصلت الفكرة؟ دعوين ٔأعطیمك تلمی�ً 
وصل «ولو اكن الرمق ثالثة، لرمبا قال: » هل تعتقد ٔأنك س�تحزر � بين؟«شيئًا من منط: 
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ما ٔأرید ٕایصا� هو ». هل وصل ا�ٓن � بين؟«، ٔأما لو اكن الرمق ٔأربعة، فرمبا قال: »� بين؟
یق املكون من أ�ب وابنه) وحىت ٕان ٔأنه حىت لو اكن احلاوي ماهًرا (�ىل عكس هذا الفر 

مل �س�تطیعوا ٔأن حتزروا ٔأي يشء عن �یفية معل اخلد�ة، فهيي تظل �د�ة، فال یو�د 
 ، فكروا مثل هیوم.»ال بد ٔأن هذه معجزة«سبب یدعو ٕاىل اللجوء للقول: 

 
ٕاىل » اح�لني«دعو� نطبق ٔأسلوب تفكري هیوم �ىل بعض �دع احلواة �رب تغیري لفظة 

 »:معجزتني«
 

: قام احلاوي فعًال بنرش املرٔأة وقصها قسمني. قام الساحران �ن وتلر 1املعجزة 
Penn and Teller  فعًال �ٕالمساك �لرصاص ا�ي ٔأطلقه لك مهنام �ىل ا�ٓخر

فعًال ٕ�خفاء �رج ٕایفل، وقام  David Copperfieldبأٔس�ناهنام، وقام دیڤيد �و�رفي� 
�رتاق بطن مریض بیدیه العاریتني اللتني فعًال � James Randiجميس راندي 

 اس�تخرجتا ٔأمعاء املریض.
 

: �دعتمك ٔأعینمك، رمغ ٔأنمك راقبمت لك حراكت وسكنات احلاوي كام الصقر، مما 2املعجزة 
 ».معجزة«یعين ٔأنمك لو فّومت شيئًا ما، سيبدو ما فع� ظاهرً� ؤ�منا هو 

 
ضمت يه أ�قل ٕاجعازیة. و�لیمك تفضیل �ام ا�رت » 2املعجزة «ٔأعتقد ٔأنمك ستتفقون ٔأن 

 مل حتصل ؤأنمك اخلد�ة انطلت �لیمك. 1املعجزة أ�دىن و�س�تنتاج مع هیوم بأٔن املعجزة 
 

، ويه املعجزة احلقيقية زًمعا، ؤ�منا یؤكدها �دد هائل 1وحيدث ٔأحياً� ٔأن تظهر املعجزة 
 مدینة فاطمة الربتغالیة.من الشهود. ولعل ٔأشهر أ�مث� �ىل ذ� ظهور العذراء يف 
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يف الربتغال، اّدعى ثالثة ٔأطفال ٔأهنم رٔأوا مرمي  Fátimaيف مدینة فاطمة  1917ففي �ام 

ويه ٕا�دى هؤالء أ�طفال ٔأن مرمي حتدثت ٕا�هيا وو�دهتا  Lúciaالعذراء، وقالت لوس�یا 
 ٔأن تعود ٕاىل نفس البقعة يف الثالث عرش من لك شهر حىت �لول شهر ٔأكتو�ر �رش�ن
ٔأول، حيث س�ُتجري حيهنا معجزة ٕالثبات هو�هتا. فانترشت شائعات أ�مر يف ٔأر�اء 

ٔألًفا �اؤوا  70الربتغال، ويف الثالث عرش من ٔأكتو�ر �رش�ن ٔأول جتمع حشد عظمي یناهز 
ليشهدوا املعجزة. و�لفعل، استناًدا للشهود، وقعت املعجزة، حيث ظهرت مرمي العذراء 

 ريها)، فأٔشارت لوس�یا حبامس حنو الشمس، مث:للوس�یا (فقط لها وليس لغ
 
بدا ؤ�ن الشمس نزعت نفسها من �بد السامء وسقطت مندفعة حنو امجلوع اليت رّوعها «

أ�مر.. ويف اللحظة اليت اكن یبدو ٔأن �رة النار ت� س�تقع �لهيم وتدمرمه توقفت املعجزة 
 »ك�الها دوًما.و�ادت الشمس ملاكهنا املعتاد يف السامء تيضء �سالم 

 
ٔأ�ذ الروم ا�اكثولیك القصة مأٔ�ذ اجلد (وال زال هذا هو �ال الكثري�ن مهنم حىت الیوم)، 

جنا البا� یوحنا بولس الثاين من  1981ؤأ�لنوا ٔأن احلدث اكن معجزة رمسیة. ويف �ام 
حىت » من قادت الطلقة«يه » س�یدتنا العذراء من فاطمة«معلیة اغتیال، واكن یؤمن ٔأن 

س�یدتنا العذراء «وٕامنا حتدیًدا عن » س�یدتنا العذراء«تودي حبیاته. وال�م ليس عن  ال
؟ هل مه مغرقون »س�یداهتم«ٔأیعين هذا ٔأن ا�اكثولیك یؤمنون �لعدید من ». من فاطمة

يف تعدد ا�آلهة ٔأكرث مما اقرتحُت يف الفصل أ�ول؟ فليست مرمي وا�دة وٕامنا الكثري من 
 �لك ظهور �ىل سفح ت� ٔأو كهف ٔأو مغارة. املرميات، مرمي وا�دة
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، وهو Dominick Lagonegroقام أ�سقف دومينیك الغونیغرو  2017يف العام 
ٕ�لقاء عظة اقتبس فهيا �الته  Auxiliary Bishop املسا�دٔأسقف نیویورك ا�اكثولیيك 

 اليت اكنت شاهدة عیان يف فاطمة، وحبسب روا�هتا فٕان الشمس:
 
مفن �ري أ�م املقدسة «دارت جيئة وذهاً�، ؤ�منا اكنت �رقص. صعدت مث هبطت و «

[فض�ك أ�سقف الغونیغرو]، ولكهنا بعد ذ� صارت �كرب » �س�تطیع ٕارقاص الشمس
واس�تذ�رت �اليت: بدا ؤ�ن مال�س «، ٔأمكل أ�سقف. »بدٔأت تت�ه حنو أ�رض«و

لبضع دقائق مث وظلت �سقط حنو أ�رض ». املوجود�ن صارت صفراء فاقعة من الشمس
 »، و�ادت ٕاىل مدارها.»توقفت

 
! دقائقلبضع ». ظلت �سقط حنو أ�رض لبضع دقائق«ٔأي مدار هذا؟ و» مدراها؟«

 لنطبق مبدٔأ هیوم �ىل هذه القضیة.
 

: حتر�ت الشمس �لفعل �رب السامء مث بدٔأت �لسقوط حنو امجلوع احملتشدة، 1املعجزة 
 قائق.وظلت تتحرك �شلك حمسوس حنومه لعدة د

 
 ٔألف شاهد ٔأو كذبوا ٔأو ٔأيسء نقل ما قالوا. 70: ٔأخطأٔ 2املعجزة 

 
مكعجزة حقيقية، ٔأليس كذ�؟ �یف ميكن لس�بعني ٔألف خشص ٔأن  2تبدو املعجزة 

خيتربوا نفس الهذ�ن يف نفس الوقت؟ ٔأو ٔأن �كذبوا لكهم نفس الكذبة؟ ٔألن �كون ذ� 
. لو اكنت الشمس قد 1بدیل يف املعجزة معجزة �برية؟ هكذا یبدو أ�مر. ولكن انظروا ال 

حتر�ت حقًا، ٔأما اكن سرياها لك من هو �ىل اجلانب املضاء هناًرا من العامل؟ وليس فقط 
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من اجمتعوا �ارج قریة وا�دة يف الربتغال؟ ولو حتر�ت الشمس حقًا (ٔأو حتر�ت أ�رض 
لعامل، �هیك لیبدو ؤ�ن الشمس يه اليت حتر�ت) فٕان ذ� اكن س�یكون اكرثة تدمر ا

 »!بضع دقائق«وملدة » �سقط«عن تدمري الكوا�ب أ�خرى ٔأیًضا، �اصة لو ظلت 
 

 ٕاًذا لو اتّبعنا هیوم، س�نختار املعجزة أ�دىن و�س�تنتج بأٔن املعجزة يف فاطمة مل حتدث ٔأبًدا.
 

یه ؤ�منا اكنت ٔأكرث ٕاجعاًزا مما يه �ل  2والواقع ٔأنين �لغت �ًدا يف حماو� تصو�ر املعجزة 
ٔألًفا من الناس هناك؟ ما ا�لیل التارخيي �ىل هذا العدد  70حقًا. فهل اكن هنا� حقًا 

الكبري؟ حفىت يف عرص� تمت املبالغة �ادة يف ٔأرقام كهذه. فدو�� �رامپ 
Donald Trump  زمع ٔأن ملیوً� ونصف امللیون قد جتمهروا ليشهدوا مراس�مي تولیه

الرئاسة، لكن صور احلدث تدلل �ىل ٔأن ذ� اكن مبالغة مفرطة. وحىت لو ٔأن س�بعني 
، فمك مهنم حقًا اّدعى ٔأنه رٔأى الشمس 1917ٔألًفا جتمهروا يف فاطمة يف ٔأكتو�ر �رش�ن ٔأول 
الرمق بفعل تأٔثري اهلمس الصیين  تتحرك؟ رمبا �دد مهنم ادعى ذ�، مث تضخم

Chinese Whispers لو ٔأنمك �ّدقمت �لشمس كام طلبت مهنم لوس�یا ٔأن یفعلوا (ال .
حتاولوا فعل ذ� �ىل فكرة، فهو مرض للنظر)، فٕانمك قد هتذون وتتومهون حركة طفيفة، 

مس بعد ذ� سيتضخم مقدار ت� احلركة و�دد من رأٓها �شلك مبالغ فيه حبمك تأٔثري اهل
 الصیين.

 
لكن النقطة املهمة هنا ٔأننا ال حنتاج ٔأن �شغل �لنا هبذه �عتبارات، حفىت لو ادعى مجیع 
الس�بعني ٔألًفا ٔأهنم رٔأوا الشمس تتحرك وتأٔيت مندفعة ٕاىل أ�رض، فنحن نعرف قطًعا ٔأن 
ذ� مل حيدث حقًا ٔ�نه اكن س�یدمر �و�بنا ؤ�نه ما من ٔأ�د رٔأى الشمس تتحرك �ارج 
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مة. فت� املعجزة املزعومة حمتًا مل حتدث، واكن من الس�افة ٔأن منحهتا كنيسة الروم فاط
 ا�اكثولیك املصادقة الرمسیة.

 
و�ملناس�بة، تو�د معجزة مشاهبة مذ�ورة يف سفر �شوع، ولرمبا اكنت ت� مصدر ٕالهام 

ل خيوض للوس�یا بأٔن خترتع معجزهتا. ففي ت� املعجزة اكن القائد �شوع من بين ٕارسائی
ٕا�دى �دید معاركه ضد قبائل منافسة فاحتاج مزیًدا من الوقت لُیحمك انتصاره. مفا هو 
فا�ل؟ احلل البدهييي طبًعا! فقد اكن من املمكن حمادثة هللا مبارشة يف ت� أ��م، ولك 
ما اكن �ىل �شوع فع� هو ٔأن یطلب من هللا تأٔ�ري هبوط اللیل جبعل السامء تقف يف 

الشمس، وهذا منح �شوع یومه الطویل ا�ي احتا�ه  ٔأوقففاس�ت�اب هللا و �بد السامء. 
حىت یفوز يف معركته. من الواحض ٔأن هذه املعجزة مل حتدث حقًا، وال یو�د �حث �اد 

یعتقد ٔأهنا �دثت، لكن مثة مس�یحیون ٔأصولیون یتوقون لیؤمنوا بأٔن لك لكمة يف الكتاب 
مواقع ٔأصولیة �ىل إالنرتنت �سعى بیأٔس للف  املقدس حصی�ة حرفيًا، وميكنمك ٔأن جتدوا

 وا�وران جلعل معجزة یوم �شوع الطویل حقيقة.
 

سفر �شوع هو طبًعا من ٔأسفار العهد القدمي، وس�نقوم ا�ٓن بتحویل اه�منا للعهد القدمي 
 نفسه، حيث س�نتساءل عام لو اكنت ٔأي من قصصه حقيقية.
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لتعام� مع حقبة  نظًرا حتدثت يف الفصل الثاين �شلك رئييس عن العهد اجلدید، وا�ي
ٔأطیل . لن �رًخيالكتاب املقدس عتبار االفرصة  ٔأفضلمي�  من العهد القدمي زمنیة ٔأ�دث

كام ٔأن ، 22وأ�ساطري اتعن العهد القدمي، فهو یأٔ�ذ� ٔأمعق ٕاىل غیاهب اخلراف احلدیث
 يف شؤون الكتاب املقدس ال یأٔ�ذون العهد القدمي مأٔ�ذ اجلد كتارخي. لكن نيالباحث

تثري �ه�م، ويه �مة حبد ذاهتا، وسيت�ذ هذا الفصل من العهد القدمي نقطة  اخلرافات
 والكيفية اليت تبدٔأ فهيا. اخلرافاتحث يف انطالق للب

 
اكن ٕا�راهمي (ٔأ�راهام) أ�ب أ�صيل للشعب ا�هيودي ومؤسس ا���ت التوحيدیة الثالث 
الرئيس�یة يف �املنا الیوم، ويه ا�هيودیة واملس�یحیة وإالسالم. ولكن هل ُو�د ٕا�راهمي حقًا؟ 

وامل� أٓر�ر، مفن  Robin Hoodٕان �ا� ك�ال ٔأخيل وهرقل وك�ال روبني هود 
، وليس �ینا ٔأي سبب یوجب �عتقاد حقًا ُو�د ما ٕان اكن قداملس�تحیل لنا ٔأن نعرف 

یتطلب  ، �ا فهو البأٔنه ُو�د حقًا. من �حية ٔأخرى، فوجود ٕا�راهمي ليس زًمعا �ري �ادي
 23�ىل عكس �شوع ذي الیوم الطویل، ٔأو �سوع وقيامته، ٔأو یو�سٕاذ دلیًال �ري �ادي. 

 –ٔأو �دمه  –(یو�ه) ا�ي �اش ثالثة ٔأ�م يف بطن مسكة �برية، فٕان وجود ٕا�راهمي  נהיו
ليس قضیة �برية. فاملسأٔ� يه جمرد انعدام ٔأي دلیل ال لصاحل وجوده ٔأو �دم وجوده. 

وكذ� �ال امل� داود، وهو بطل أٓخر من ٔأبطال التارخي ا�هيودي. فداود مل یرتك وراءه 
ً� �ارج س�یاق الكتاب املقدس. وهذا یو� ٔأنه، ٕان و�د ٔأصًال، فهو أٓ�ًرا ٔأو �رًخيا مكتو

                                                 
وهيها، وكثًريا مثة تقس�مي تقریيب یفرتض فيه ٔأن أ�سطورة تعمتد �ىل ٔأساس واقعة �رخيیة حصلت فعًال مث مت تضخمي ٔأ�رها وتفاصیلها واملبالغة فهيا و�ش 22

ة ل ٔأعامل بطولیة ٔأو ٕاجنازات يف التغلب �ىل الصعاب. ٔأما اخلرافة فال تعمتد �ىل ٔأساس وقائع �رخيیة وكثًريا ما تت�دث عن اكئنات خمتلقما تدور حو 
 اك�آلهة والوحوش ويه تعمتد ٕاىل �د �بري �ىل الرمزیة وا�از. [املرتمج]

س ٔأىت ٕاىل العربیة من العربیة، لكن �مس العربي نفسه �اء من الیو�نیة. یعين امس كغريه من أ�سامء أ�جعمیة اليت وردت يف القرأٓن، فٕان امس یو� 23
لتعين إالشارة، حيث اكن الیو�ن یعتقدون ٔأن الطیور ٕاشارات �رسلها ا�آلهة  οιωνός�لعربیة حاممة، ویبدو ٔأن مصدره من الیو�نیة » یو�ه«

 ٕاىل البرش. [املرتمج]
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شأٔن، وليس ذ� امل� العظمي ا�ي حيكت  ذي اكن �ىل أ�رحج زعمي قبی� حميل �ري
 ُ  ظمت ٔ��� أ��ش�ید.حو� أ�ساطري ون

 
و�ىل ذ�ر أ��ش�ید، فٕان ٔأ�ش�ید سل�ن (واملعروفة ٔأیًضا بنش�ید أ��شاد، وهو عنوان 

ضل، ذ� ٔأن ا�اكتب حمتًا مل �كن امل� سل�ن) اكن السفر الوحيد ذا احملتوى اجلنيس ٔأف
بتضمینه يف الحئة أ�سفار الرمسیة لهو ٔأمر مفاجئ  رومايف الكتاب املقدس. ٕان سامح مجمع 

حقًا. وٕالیمك ٔأمًرا مضحًاك �شأٔنه، حيتوي الكتاب املقدس للم� جميس 
King James Bible مجة ٕاجنلزيیة، بعض سطور تعلیقية �ىل رٔأس لك ، وهو ٔأشهر �ر

صف�ة. و�ش�ید أ��شاد هو قصیدة رائعة تعرب عن احلب اجلنيس بني امرٔأة ور�ل. ولكن 
احلب املتبادل بني املس�یح «ما ا�ي یقو� التعلیق املس�یحي �ىل رٔأس هذه الصف�ة؟ 

ري الالهوتیني: لتفك امنوذجيً  اترصفً  هذا الوصف ميثل، و � لها من حتفة» وكنيس�ته.
 ٔأن املقصود منه رمز ٔأو جماز. نتظاهروی ما یقال حقًا، و  نت�اهلوی 
 

حتوي �رمجة امل� جميس نصوًصا ٕاجنلزيیة مجی�. فسفر اجلامعة یضايه �ش�ید أ��شاد 
جبودته، وٕان اكن الشعر فيه ��ًسا و�يش �سأٔم من العامل. فلو قررمت قراءة يشء وا�د من 

اجلامعة و�ش�ید أ��شاد، لكن �لیمك  ؛أٔ� ٔأويص هبذ�ن السفر�ن، ففقط الكتاب املقدس
قراءهتا من �رمجة امل� جميس، فالرتجامت احلدیثة لٕالجنلزيیة ال تفي بغرض تقدميه كشعر، 

. 24تؤدي الغرض ٕان ٔأردمت احلصول �ىل تصور ٔأقرب حلقيقة النص العربي أ�صيل ٕاال ٔأهنا

                                                 
24  ٓ ن ویقارنه �لرتمجة العربیة املتداو� للكتاب املقدس بعهدیه یالحظ نو�ًا مما قد یبدو راككة صیا�ة وغرابة يف بعض ٕان املسمل ا�ي یقرٔأ القرأ

 Vanاملصطل�ات، وهذا یعمتد �شلك ٔأسايس �ىل �رمجة متت يف القرن التاسع عرش ٔأرشف �لهيا الپرو�س�تانيت أ�مرييك �ورنیلیوس ڤان دایك 
Dyck لویة للقرب من أ�صل �شلك حريف �ىل حساب اجلانب أ�ديب. لكهنا ليست الرتمجة الوحيدة، فالرتجامت القدمية ، ويه �رمجة تعطي أ�و

لتوصیة دوكزن  موجودة، وهنا� �رمجة معارصة تقریًبا لرتمجة ڤان دایك سامه فهيا أ�دیب والناقد ٕا�راهمي الیاز�، ولرمبا اكنت يه التوصیة املقاب�
  جميس ٕان ٔأراد املرء قراءة الكتاب املقدس بصیا�ة �ركز ٔأكرث �ىل اجلانب أ�ديب. [املرتمج]بقراءة �رمجة امل�
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مدرسو ا��ن لمك ٔأن تفهموها! وٕان مل تفهموا وهذا سيسا�دمك �ىل فهم ٔأمور قد ال �رغب 
 مقصدي، مفا �لیمك سوى انتظار الفصل الرابع.

 
ال یّدعي هذان السفران املفضالن عندي، اجلامعة و�ش�ید أ��شاد، بأٔهنام �رخي، لكن 

التكو�ن ٔأو اخلروج ٔأو  سفارٔأسفاًرا ٔأخرى يف العهد القدمي تقدم نفسها كتارخي، �ٔ هنا� 
خبار أ��م. یطلق املس�یحیون �ىل مجمو�ة ٔأسفار التكو�ن واخلروج والالویني امللوك ٔأو أٔ 

، ٔأما ا�هيود فيسموهنا Pentateuch» ٔأسفار موىس امخلسة«والعدد والتثنية �سمیة 
عتقد تقلیدً� ٔأن موىس هو من كتب هذه أ�سفار، ولكن ما من �حث �اد . ویُ 25التوراة

وبني هود وجامعته املر�ة یعتقد ذ� حقًا. فكام هو �ال قصص ر 
Robin Hood and his Merry Men  �ٔأو قصص امل� أٓر�ر وفرسان الطاو

فلعل ، King Arthur and his Knights of the Round Tableاملس�تد�رة 
شذرات مهبمة من احلقيقة مدفونة يف التوراة، ولكن ال یو�د فهيا ما ميكن �سمیته  هنا�

 .احقيقيً  ا�رخيً 
 

ٔأصول الشعب ا�هيودي بقصة ٔأرسمه يف مرص وهروهبم البطويل حنو أ�رض  خرافة�متثل 
ٕارسائیل، أ�رض اليت تفيض لبنًا وعسًال، أ�رض اليت  . اكنت ت� يه ٔأرضاملوعودة

. والكتاب هامن اكنوا یعيشون فهيا �ني �اؤو�اربوا  يف سبيلهأأور�م ٕا�ها هللا، واليت 
موىس اكن القائد ا�ي قاد ا�هيود ٔأن طورة. ویفرتض املقدس �ووس بتكرار ت� أ�س

                                                 
هو مجمو�ة ٔأسفار هيودیة یتفاوت �ددها حبسب ا��نة والطائفة، ومتثل التوراة ٔأول مخسة » العهد القدمي«جيدر ���ر ٔأن ما �سمیه املس�یحیون   25

ویطلق �لیه كذ� امس » توراة، ٔأنبياء، كتا�ت«وهو اختصار مجل�  תנ״ךسفار كلك فيسمیه ا�هيود التناخ ٔأسفار مهنا �ى ا�هيود. ٔأما مجموع ا�ٔ 
 . [املرتمج]מקראاملقراء 
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�ارج مرص حنو أ�رض املوعودة، وهو موىس ذاته ا�ي اعتقدوا ٔأنه اكتب أ�سفار 
 امخلسة أ�وىل يف الكتاب املقدس.

 
جهرهتا امجلاعیة  ومن مثومن املعقول ٔأن یعتقد املرء ٔأن �دً� �لًال اكس�تعباد ٔأمة بأٔرسها 

ميكن اقتفاؤها يف الس�ل التارخيي ٔأو يف �رخي مرص  اد �ر�ت أٓ�رً بعد ٔأجيال س�تكون ق
ال یو�د ٔأي دلیل من هذا النوع، وال یو�د ٔأي دلیل �ىل يشء  ،املدون. لكن لٔ�سف

من منط ٔأرس ا�هيود يف مرص. مفن املرحج ٔأن أ�مر مل حيدث ٔأبًدا، رمغ ٔأن أ�سطورة 
قرن یذ�ر الكتاب املقدس هللا ٔأو موىس یُ حمفورة بعمق يف مصمي الرتاث ا�هيودي. و�املا 

 ٔأو ما �اكفؤها.» ا�ي ٔأخرجمك من مرص«ذ� �الًبا جبم� من منط 
 

�س�تذ�ر ا�هيود الهروب املزعوم من مرص س�نوً� يف عید الفصح ا�هيودي. وسواء ٔأاكنت 
من الفرعون، م� مرص، فهيا القصة خياًال ٔأو حقيقة، فهيي اكنت قصة فظیعة. ٔأراد هللا 

ن یطلق رساح العبید من بين ٕارسائیل. وقد یتصور املرء ٔأن هللا قادر �ىل تغیري رٔأي أٔ 
في البدء مارس فالفرعون �شلك ٕاجعازي. لكن ا�ي �دث اكن العكس كام سرنى. 

�ىل مرص، لك رضبة ٔأكرث » عرش رض�ت«الضغط �ىل فرعون بأٔن ٔأرسل سلس� من 
ایة املطاف وحرر العبید. ومن مضن ٔأذى من سابقهتا، ٕاىل ٔأن استسمل فرعون يف هن

دام ثالثة ٔأ�م. لكن الرضبة  ادامسً  االضفادع وا�مامل واجلراد وظالمً  ٕارسا� الرض�ت
، ويه الرضبة اليت �س�تذ�رها عید الفصح ا�هيودي، وفهيا قتل هللا القامصةأ��رية اكنت 

، فنجى ٔأي �رب عن بیوت ا�هيود 26»فصح«يف لك بيت مرصي، لكنه  ا��ر البكر
وقوامئ ٔأبواهبم بدم اخلروف، وذ� حىت ميزي  اتٔأوالدمه. واكن �ىل بين ٕارسائیل رش عتب

                                                 
تلفظ ِ�َساح، وبني الفصح املس�یحي املتعلق بقصة قيامة املس�یح حيث  פסחميزي ا�هيود الیوم بني ما حيتفلون به يف هذه املناس�بة و�سمونه الفصح  26

 یأٔيت ٔأیًضا كفعل معناه تعدي العقبات ٔأو التخطي [املرتمج] פסח �س�تعملون لكمة �َس�ا واملس�تعم� يف ا�ٓرامية والیو�نیة والالتینية. اجلذر
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مالك املوت البیوت اليت سيتجنهبا ٔأثناء املذحبة. وقد یتصور املرء ٔأن هللا حبمكته الفائقة 
ومعرفته التامة س�یقدر ٔأن ميزي البیوت من بعضها، ولكن، رمبا اعتقد اكتب القصة ٔأن 

دم اخلروف س�یضیف بعض اللون �ىل القصة. �ىل لك �ال، اكنت ت� قصة ٕاضافة 
 الفصح أ�سطوریة اليت ال زال ا�هيود يف لك ماكن حيتفلون هبا.

 
والواقع ٔأن فرعون اكن �ىل وشك ٔأن �ستسمل ویطلق رساح بين ٕارسائیل يف مر�� 

أ�طفال أ��ر�ء. حياة ٔأولئك  س�یحفظسابقة، واكن ذ� س�یكون ٔأمًرا جيًدا، ٕاذ ٔأنه اكن 
لكن هللا تعمد اس�تعامل قواه السحریة يف جعل الفرعون عنیًدا، وذ� حىت �رسل هللا 

� الیوم. وهذا اكن ما قا� هللا تُظهر للمرصیني ملن املُ » أٓ�ت«املزید من أ�وبئة �عتبارها 
 ملوىس:

ُ أَٓ�ِيت « ائِِيب ِيف أ�ْرِض ِمْرصَ َولِكّينِ أ�قَّيسِ قَلَْب ِفْرَعْوَن َوأ�َكّرثِ َوَال �َْسَمُع لَُمكَا ِفْرَعْوُن  .َوَجعَ
ائِیَل ِمْن أ�ْرِض ِمْرصَ ِبأ�ْحَاكٍم  ْرسَ �

، فَأ�ْخرَِج أ�ْجنَاِدي، َشْعِيب بَِين ا َحىت� أ�ْجَعَل یَِدي �ََىل ِمْرصَ
ب� ِحينََما أ�مُ  .َعِظميَةٍ  �وَن أ�ّينِ أ�َ� الر� ائِیَل فَيَْعرُِف الِْمْرصِی ْرسَ �

د� یَِدي �ََىل ِمْرصَ َوأ�ْخرُِج بَِين ا
مْ   ).5 – 3: 7(سفر اخلروج » ِمْن بَيِْهنِ

 
بغیة جع� �رفض ٕاطالق رساح بين ٕارسائیل، » قّىس هللا قلبه«� لفرعون املسكني. فقد 

�د�ة الفصح السحریة. بل ٕان هللا قد ٔأ�مل  اس�تعراضوذ� فقط حىت �متكن هللا من 
موىس مس�بقًا ٔأنه س�یجعل فرعون �رفض، و�اء موت ٔأطفال املرصیني أ��اكر أ��ر�ء 

هذه ليست قصة لطیفة، و�لینا ٔأن نكون ف كنتي�ة ��. والقاتل اكن هللا. وكام قلت، 
 ممتنّني ٔأهنا مل حتدث حقًا.
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حقيقة سبهيم يف �بل ٔأكرث ٔأصا�، ٕاذ تو�د ٔأد� ومقارنة بقصة س�يب ا�هيود يف مرص، فٕان 
ق.م. �ارص امل� البابيل نبو�ذ نرص ٔأورشلمي مث ٔأ�ذ معه  605كثرية �ىل ذ�. ففي �ام 

�اًما من ذ� تعرضت �بل نفسها للغزو �ىل ید  60العدید من ا�هيود. مث بعد حوايل 
موطهنم، وبعضم �اد �لفعل. امل� الفاريس قورش الكبري ا�ي مسح للهيود �لعودة ٕاىل 

تعتقدون ٔأن قصص  وقد متت كتابة �البیة العهد القدمي �الل فرتة الس�يب البابيل. فلو كنمت
زًمعا،  موىس ٔأو داود ٔأو نوح ٔأو أٓدم قد دوهنا ٔأ�س �هيم معرفة �ارصت ت� أ��داث

لقدمي قد متت كتابته �البیة ما یبدو �رًخيا يف العهد اذ� ٔأن  ،فعلیمك ٕا�ادة النظر يف أ�مر
ق.م.، ٔأي بعد مرور قرون �دیدة �ىل أ��داث  500و 600يف حقبة الحقة �ًدا، بني 

 اليت یفرتض ٔأهنا تصفها.
 

ميكن �س�تدالل �ىل الزمن ا�ي كتب فيه العهد القدمي حقًا من الت�الفات الزمنیة 
anachronisms يف �ري زمهنا،  املوجودة يف النص. والت�الف الزمين هو تفصی� تظهر

ٔ�ن نرى ممثًال يف دراما تتطلب زً� رومانًیا قدميًا ینىس �لع سا�ة یده. ٕالیمك ختالًفا زمنًیا 
. لكن أ�د� 27لطیًفا من سفر التكو�ن. یقول سفر التكو�ن ٔأن ٕا�راهمي (ٔأ�رام) امت� ِجامًال 

زمن ٕا�راهمي من �مل ا�ٓ�ر تبني ٔأن تد�ني امجلل مل حيدث ٕاال بعد قرون �دیدة من 
املفرتض. لكن حبلول زمن الس�يب البابيل اكن امجلل قد مت تدجينه، وهو احلقبة اليت متت 

 فهيا كتابة سفر التكو�ن فعًال.
 

مفا ا�ي ميكننا قو� بصدد أ�ساطري املوجودة يف بدایة سفر التكو�ن؟ عن أٓدم وحواء؟ 
لیة، ويه ٔأسطورة ٔأو عن فُ� نوح؟ ٕان قصة نوح تأٔيت مبارشة من ٔأسطورة �ب 

أ�وتْناِ�ْشِتمي. وهذا ليس �ٔ�مر املفاجئ، حيث ٔأن كتابة سفر التكو�ن متت �الل فرتة 
                                                 

 . [املرتمج]16: 12راجعوا سفر التكو�ن  27
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) واليت �روي ٔأو گلگامش الس�يب البابيل. وتأٔيت القصة من ملحمة �لغامش (�ل�امش
ٔأسطورة امل� السومري �ل�امش، وا�ي يف سعیه للهروب من املوت مسع عن طوفان 

اِ�ْشِتمي بذاته. اكن البابلیون، مثل السومریني، �دیدي ا�آلهة، فاكنت عظمي من أ�وتْن
�سخهتم عن ملحمة �ل�امش تقول ٕان ا�آلهة قرروا ٕاغراق امجلیع بطوفان عظمي، لكن قام 

�َ «ٔأ�د ا�آلهة، وهو ٕا� املاء 
�
(ویعرفه السومریون �مس ٕانيك) بت�ذ�ر أ�وتْناِ�ْشِتمي بأٔن » ا

ما بقية القصة فهيي ش�به متطابقة مع �س�ة نوح: حيث یمت حتدید یبين قارً� عظميًا. أٔ 
تفاصیل ؤأبعاد الُف� بدقة، ویمت ٔأ�ذ حيوا�ت من لك نوع �ىل متنه، مث یمت ٕارسال حاممة 

س�تقر الُف� �ىل مقة جبل.. � وس�نونو وغراب لفحص ما ٕاذا اكن الطوفان قد احنرس، مث 
من بالد الرافد�ن تلعب دور نوح خشصیة  ٕاخل. يف �س�ة ٔأخرى قدمية ٔ�سطورة الطوفان

ون ، واكن السبب وراء ٕاغراق ا�آلهة للبرش ٔأن البرش اكنوا یوّ� »ٔأ�را �اِسْس «امسها 
 جضیً�ا زاد عن �ده. ختتلف هذه القصة يف التفاصیل لكهنا تتشابه يف نقاطها أ�ساس�یة.

 
لهة زیوس يف خضم وتو�د يف ٔأساطري الیو�ن قصة �رتبط �ملوضوع، حيث قرر م� ا�آ 

غضبه وضع �د للبرشیة. فوّ� طوفاً� ٔأغرق امجلیع. امجلیع، ما �دا زو�ان دیواكلیون 
Deucalion  پّرياوزوجته Pyrrha.  فنجیا يف صندوق یطفو اس�تقر يف ا�هنایة �ىل مقة

. وجند يف ٔأر�اء العامل ٔأساطري طوفان عظمي تنجو منه �ائ� Parnassus�سوس جبل پارْ 
يف املكس�یك العتیقة ٔأسطورة تقول ٕان النا�ني الوحيد�ن  Aztecوا�دة، ف�ى أ�زتك 

وزوجته ال�ان طفيا دا�ل �ذع جشرة ٔأجوف، مث اس�تقّرا يف  Coxcox 28شكو شاك� �و 
 عامل (التوا�).ا�هنایة، مثل نوح، �ىل مقة جبل ونزال ؤأ�ادا عامرة ال

 

                                                 
 اليت حتد�ا أ�زتك. [املرتمج] Nahuatlحبسب اللفظ املقابل للتدو�ن الالتيين احلدیث للغة ا�هنواتل  28
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لقد قامت مجمو�ة مس�یحیني يف والیة كنتايك أ�مري�یة جتهل �ذور القصة يف أ�د�ن 
) لبناء فُ� خش�يب هائل كُف� نوح، صار 29�دیدة ا�آلهة جبمع مال (معفى من الرضائب

الناس یدفعون ٔ��ل ز�رته. قد تتصورون ٔأنه اكن �لهيم التفكري ٔأكرث �لقصة، فلو اكنت 
نوح حقيقية، فٕان أ�ما�ن اليت جند فهيا لك نوع حيوان س�تتبع منًطا ینبثق منطلقًا من قصة 

� التورايت عند احنسار الطوفان، وت� البقعة يه جبل البقعة اليت اس�تقر �لهيا الفُ 
ٔأراراط (ٔأرارات) يف �ر�یا. لكن بدًال من ذ�، فا�ي نراه فعًال هو ٔأن لك قارة ولك 

ٔأمرياك اجلنوبیة،  يف ٔأسرتالیا، marsupialsا اخلاصة هبا: فاجلرابیات جز�رة حتوي حيوا�هت
يف ٔأمرياك اجلنوبیة، وقردة  slothsوالكسالنیات  anteatersؤألكة ا�منل  وغینيا اجلدید،

يف مدغشقر. ما ا�ي اكن یدور يف �� ٔأولئك الناس يف كنتايك؟ هل  lemursاللميور 
ٔأسرتالیا دون ٔأن ینجبا ٕاىل فزا من الُف� حىت وصال تصوروا ٔأن الس�ید كنغر وزوجته تقا

، والس�ید ا�ئب ombatW 30يف طریقهام ٕا�هيا؟ كذ� �ال الس�ید والس�یدة ومبات
وزوجته  ilbyBوزوجته، والس�ید بیليب  31التسامين وزوجته، والس�ید ش�یطان �سامنیا

ید �ميور وزوجته، ٔأو والعدید من اجلرابیات أ�خرى اليت ال تو�د ٕاال يف ٔأسرتالیا. ٔأما الس� 
حنو مدغشقر  �شلك مبارش�ٔ�حرى أ�زواج املئة ووا�د من اللميورات، فقد تو�وا 

ببطهئام املعهود حىت قطعا لك  Slothدون �ريها! وهل زحف الس�ید والس�یدة �سالن 
لك احلیوا�ت ؤأ�افريها موجودة �لضبط فٕان ، بطبیعة احلالاملسافة ٕاىل ٔأمرياك اجلنوبیة؟ 

یفرتض ٔأن �كون حبسب مبادئ التطور. وقد اكنت هذه من بني أ�د� الرئيس�یة حيث 
اجلرابیات  سالفاليت اعمتد �لهيا �شارلز دارو�ن. لقد تطورت الثدییات اليت اكنت أٔ 

�شلك منفصل يف ٔأسرتالیا �ىل مدى مالیني الس�نني، وتفرعوا ٕاىل جرابیات خمتلفة، 
                                                 

یعامل قانون الرضائب أ�مرييك الكنا�س مكؤسسات �ريیة، مما یؤدي ٕاىل ٕاعفاهئا من الرضائب الفيدرالیة ورضائب الوال�ت ورضائب ا��ل  29
 احمليل. [املرتمج]

 ش يف ٔأسرتالیا. [املرتمج]نوع جرابیات یعي 30
 نوع جرابیات موطنه أ�صيل يف ٔأسرتالیا، لكنه یو�د الیوم �شلك �ري فقط يف جز�رة �سامنیا. [املرتمج] 31
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و�ريها.  phalangerوالفلنجر  quokka اكّ واكلكنغر والكو� وأ�وپوسوم والُكو 
تطورت مجمو�ة ٔأخرى من الثدییات يف ٔأمرياك اجلنوبیة، وتفرعت �ىل مدى مالیني 

. وجند مجمو�ة ٔأقارهباو  armadillosالس�نني ٕاىل الكسالنیات ؤألكة ا�منل واملدّر�ات 
 ر، وهكذا.يف ٔأفریقيا، ومجمو�ة ٔأخرى مبا فهيا اللميورات يف مدغشق من الثدییات ٔأخرى

 
ٕان قصص أٓدم وحواء ونوح وفُلكه ليست �رًخيا، وال یو�د الهويت مثقف یعتقد ٔأهنا 

وال ». خرافات«�رخي. وكغريها من القصص اليت ال حتىص من ٔأر�اء العامل، يه جمرد 
مشلكة يف اخلرافات، فبعضها مجیل و�البيهتا مثري لاله�م، لكهنا ليست �رًخيا. ولٔ�سف، 

والعامل إالساليم یعتقدوهنا �رًخيا. تو�د �ى لك  ٔأمرياك�ري املثقفني، �اصة يف  فالعدید من
الناس خرافات، واخلرافتان اللتان كنت ٔأحتدث عهنام هام خرافتان هيودیتان، وما اكنتا 

 يف الكتب اليت تقدسها ا�هيودیة واملس�یحیة وإالسالم. ا وضعتاملتنرشا لوال تصاُدف ٔأهن
 

ف جبالء �یف تبدٔأ اخلرافات القدمية. رمبا اكنت هنا� �لفعل قصة من النادر ٔأن نعر 
ٔأصلیة عن يشء حصل فعًال، كفعل جريء قام به بطل حميل ٔ�خيل ٔأو روبني هود. 

خمميهم  نريانصاحب خيال �امح اكن �سيل مجمو�ة من الناس حتلّقوا حول  اولعل حكواتیً 
يشء حصل فعًال، ٔأو قطعة ٔأدبیة حبیاكة قصة، وقد �كون ت� القصة �س�ة مشوهة عن 

مت اختالقها بغرض التسلیة، كقصة الب�ار س�ند�د مثًال. وقد یعید ذ� احلكوايت اس�تعامل 
خشوص من خرافات ماضیة یعرفها مس�متعوه جيًدا، فيشري ٕاىل خشوص مثل هرقل ٔأو 

ر �ْ ِر ٔأخيل ٔأو ٔأپوللو ٔأو ثيس�یوس. ٔأو ٕاذا ما ٔأتينا ٕاىل عرص�، خشوص مثل أ�رنب �ْ 
Brer Rabbit ٔأو سو�رمان ٔأو الر�ل العنكبوت. �الوة �ىل ذ�، فلرمبا مل �كن ،

احلكوايت یعتقد ٔأن قصصه خياًال حبتًا بغرض التسلیة. لع� اكن یقصد مهنا ٔأن �كون مثًال 
 .Æsopٔأ�القيًا، اكملثل ا�ي قصه �سوع عن السامري الصاحل، ٔأو خرافات ٔأ�سوپ 
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�لفعل أ��الم، ؤأحياً� قد �كون خمرتع القصة  مبا �ش�به طبیعةكثًريا ما تتسم اخلرافات 

اكن كام و �رسد �لًما، و�ىل مر التارخي اعتقد الكثريون ٔأن ٔأ�ال�م اكنت ملیئة �ملعىن. 
فيتتبّعون ساكن ٔأسرتالیا أ�صلیون  ٔأمایُعتقد ٔأن مبقدور أ��الم التنبؤ �ملس�تقبل. 

» عرص احلمل«ا�ر مايض ٔأ�دادمه السحیق �سمونه خرافاهتم ٕاىل عرص انبثاق �امض يف �
Dreamtime. 

 
ن تأٔثري اهلمس إ ٔأً� اكنت بدایة القصة، سواء ٔأاكنت حقيقة ٔأم خياًال، مثًال ٔأم �لًما، ف

أ�فعال النبي�، حىت  مفامقةلكام �كررت �رب أ�جيال. فتمت  بتحو�رهاالصیين سيتكفل 
قدرات البرش. ؤأحياً� تتحور أ�سامء، كام  تصل يف ا�هنایة �الًبا ٕاىل مس�تو�ت تفوق

�دث لشخصیة أ�وتْناِ�ْشِتمي يف أ�سطورة السومریة عندما حتول ٕاىل خشصیة نوح عندما 
ٔأعید رسد أ�سطورة �لعربیة. ويف أ�ثناء، تتغري الكثري من التفاصیل. ومع تتابع 

رث ٕاحضأًاك، ٔأو جلعلها القصة ویمت تغیري التفاصیل جلعلها ٔأك» حتسني«احلكواتیني یمت 
، ٔأو �رد تطویع أ��داث يف القصة 32تتناسب مع معتقدات سابقة ٔأو مع تفكري رغبوي

جلعلها تتواءم ٔأكرث مع خشصیة شائعة حمبوبة. مفع �لول وقت تدو�ن القصة يف ا�هنایة، ال 
 یتبقى من أ�صل شيئًا یذ�ر، فتتحول القصة ٕاىل خرافة.

 
يف زمننا  ظهرتة �برية، كام نعرف من احلاالت املذه� اليت ٕان اخلرافة قد تتطور �رس�

ٕالڤس  هذا، حبیث شهد� والدهتا وتطورها، فهنا� العدید من اخلرافات حول �ون املغين

                                                 
. بتكو�ن معتقدات مبنیة �ىل ٔأساس ٔأمر �سعد املرء متنیه بدل �ع�د �ىل ا�لیل والعقالنیة والواقع wishful thinking�متثل التفكري الرغبوي  32

 [املرتمج]
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یدفع املرء ٕال�ادة النظر يف القصص  . وهذا أ�مرال �زال حيًا Elvis Presley�رسيل 
 املشاهبة لقيامة �سوع.

 
 cults cargo» 33ا�ینية الشحن جام�ات«اخلرافات احلدیثة فهو  املفضل �ىل مثايلٔأما 

املوجودة يف غینيا اجلدیدة والعدید من اجلزر املیالنزيیة يف احملیط الهادي. خفالل احلرب 
و�ریطانیون ؤأسرتالیون العدید من ت�  ؤأمر�یونالعاملیة الثانیة احتل جنود ��نیون 

اكن یمت �زوید ت� القوا�د العسكریة �ىل ا�وام �لطعام والثال�ات ؤأ�زة و اجلزر. 
الرادیو والهواتف والس�یارات وما ٕاىل ذ�، ومنذ القرن التاسع عرش اكن حيدث ٔأمر 
مشابه، حيث اكن یمت ٕاحضار اللوازم واملؤن ٕالداريي املس�تعمرات وللبعثات التبشريیة 

تصل �الل احلرب العاملیة ٔأهبرت ساكن اجلزر، فهم مل و�ريها، لكن جحم املؤن اليت اكنت 
�روا ٔأ�ًدا من هؤالء الغر�ء �زرع احملاصیل ٔأو یصنع الس�یارات ٔأو الثال�ات ٔأو یقوم بأٔي 
معل مفيد، ورمغ ذ�، ظلت ت� أ�غراض الرائعة تأٔ�هيم، �سقط من السامء. حرفيًا من 

رات حشن �برية. فبدا واًحضا ٔ�هايل السامء �الل احلرب، ٔ�هنا اكنت تأٔيت �ىل منت طا�
ا�آلهة بال شك، ٔأو من أ��داد (وا��ن اكنوا  هولك ت� املؤن الرائعة مصدر اجلزر ٔأن 

یعبدوهنم �آلهة). ومبا ٔأن الغزاة مل یقوموا بأٔي معل مفيد ٔ��ل احلصول �ىل هذه أ�ش�یاء، 
آلهة أٔ و  ،اليت اكنوا یقومون هبا يه طقوس دینية أ�فعالفال بد ٔأن  هنا مصممة ٕالرضاء أ

 تقلیدأٔهايل اجلزر ٕاىل بالشحن ٕالقناعهم ٕ�مطار املزید من اخلريات من السامء. فدفع ذ� 
آلهة الشحن. �سرتيضت� الطقوس، معتقد�ن ٔأن ذ�   أ

 

                                                 
 امبعناه ا�ارج، ٕامنا هنا تعين مجمو�ة �الًبا ما تلعب فهيا خشصیة قيادیة دوًرا مركزً� جيعل أ�تباع �سريون وراءه اليست امجلا�ة ا�ینية �لرضورة دین 33

تنفيذمه التعل�ت. تتفرع ٔأحياً� امجلا�ات ا�ینية ٕاىل �د العبادة، ویقوم القائد بفرض تعل�ت مفص� صارمة �ىل أ�تباع، وتمت مراقبة أ�تباع للتأٔكد من 
 عن د�ن سائد، لكن هذا ليس ما حيدث دوًما. [املرتمج]
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فكيف فعلوا ذ�؟ اكن من الواحض هلم ٔأن املطار هو ماكن مقدس من نوع ما، فهو املاكن 
�اص هبم يف » مطار«بناء يف ٕا�ر ذ� ن. قرر أ�هايل ا�ي اس�هتدفته طا�رات الشح

فس�ة دا�ل الغابة، واحتوى املطار �رج مراقبة زائف ؤأ�راج رادیو زائفة وطا�رات زائفة 
ومدرج زائف. بعد انهتاء احلرب عندما ر�لت القوا�د العسكریة وتوقف املؤن عن القدوم 

آلهة الشحن ، فضاعف»مبجيء �ن«من السامء صار أ�هايل یأٔملون  وا �ودمه ٕالرضاء أ
 ٕار�اع زمن الوفرة املفقود ا�ي مل ینسوه.و 
 

عرشات املرات املس�تق� عن بعضها، �ىل جزر كثرية  مجمو�ات الشحن ا�ینيةلقد �شأٔت 
ضور حىت یومنا احل قويال زال  ا�مو�اتتفصل بيهنا مسافات شاسعة، وبعض ت� 

 جام�ة دینية امسها) ال زالت تو�د Vanuatu(ٔأو ڤانواتو  Tannaهذا. فعىل جز�رة �� 
. وجون فَْرم هو خشصیة خرافية من منط املس�یح، یعتقد ٔأهل John Frum» جون فَْرم«

هو �س�بة  هذه امجلا�ة ا�ینيةاجلز�رة ٔأنه س�یعود یوًما لیعتين �شعبه كيسوع. ویبدو ٔأن امس 
 Fromبدًال من  Frum(حتولت ٕاىل » ٔأمرياكجون من «جلندي ٔأمرييك صار یعرف �مس 

» توم نیڤي«). تو�د �س�ة ٔأخرى من ا��نة تعبد لكمة ٔأمرياكوأ�سقطت » ِمنْ «واليت تعين 
Tom Navy ٔأي توم من سالح البحریة. ويف لك من هذه احلاالت قد یمت ٕالصاق ،

ما حصل عندما حتول  �ىل غرار�مس �ىل خشصیة مش�تقة من ٕا� قبيل قدمي، 
 ».نوح«ٕاىل » ناِ�ْشِتميأ�وتْ «
 

�عتباره  Prince Philipٔأخرى �ىل جز�رة �� تعبد أ�مري فيلیپ  مجمو�ة دینيةهنا� 
ٕالهًا. وأ�مر ال یتعلق �ملؤن يف هذه احلا�، وٕامنا بضابط وس�مي يف البحریة، وا�ي ال بد ٔأنه 

هتلل � حي� �ل.  بدا مهبًرا �زیه الرمسي أ�بیض، فظهر ٔ�نه ٕا� �ر�ة جعلت احلشود
ویبدو ٔأن ذ� اكن انطالقة معلیة اهلمس الصیين. وقد منت ٔأسطورة أ�مري فيلیپ منذ 
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جمیئه «ینتظرون  2018، وال زال بعض الساكن حىت العام 1974ز�رته للجز�رة �ام 
 �شوق.» الثاين

 
دمت فيمل . لعلمك شاهاخلرافاتتعطینا هذه ا���ت احلدیثة فكرة جيدة عن سهو� ظهور 

. یمت Monty Pythonا�ي ٔأنتجته فرقة مونيت پایثون  Life of Brian »حياة �را�ن«
يف الفيمل �خلطأٔ �عتقاد بأٔن �را�ن هو املس�یح، ؤأثناء هربه بفزع من حشود املعجبني، 

، حيث انقسم عباده »ا�شقاق«�سقط منه قر�ة وفردة صندل. و�ىل الفور تقریًبا حيدث 
متنافس�تني، ٕا�داهام تبعت صند� املقدس وأ�خرى تبعت القر�ة املقدسة.  ٕاىل مجموعتني

شاهدوا الفيمل لو س�نحت الفرصة، فهو مض�ك �ًدا وميثل خسریة مثالیة �ىل ٔأسلوب 
 �شوء أ�د�ن.

 
، وهو ٔأ�د ٔأكرث الناس احملببني ٕايل (وبال David Attenboroughیقص دیڤيد ٔأتنربه 

مجلیع)، یقص حاكیة حمادثة ٔأجراها �ىل �� مع ٔأ�د عباد شك ٔأ�د ٔأكرث احملببني �ى ا
�اًما مل حيدث ا�يء الثاين جلون  19جون فَْرم وامسه سام. �ني قال لسام ٔأنه وبعد مرور 

 فَْرم:
 
انتظرت �سوع مس�یح ٔألفي س�نة وهو ٕان ٔأنت فرفع سام نظره من أ�رض ونظر حنوي: «

 34 »س�نة. 19ما یأٔيت، فأٔ� ٔأس�تطیع انتظار جون 
 

�ى سام نقطة جيدة (رمغ ٔأنه ٔأخطأٔ �فرتاضه ٔأن دیڤيد ٔأتنربه هو مس�یحي مؤمن). لقد 
اعتقد املس�یحیون أ�وائل ٔأن ا�يء الثاين للمس�یح س�ی�دث �الل فرتة حياهتم، وحىت 

                                                 
 حتتوي صیا�ة امجل� أ�صلیة بعض الراككة، یبدو كدال� �ىل ضعف ٕاجنلزيیة املت�دث [املرتمج]  34
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�سوع نفسه اعتقد ذ� كام اقتبس�ته أ��جيل، ٔأو �ىل أ�قل كام تصوره ٔأً� اكنوا من دّونوا 
 تعا�ميه.

 
الشحن  جام�اتجون فَْرم ٔأو  جام�ة�دیدة ٔأخرى، فبعكس  جام�ة دینيةمتثل املورمونیة 

، انترشت املورمونیة يف ٔأر�اء العامل حىت صارت �ىل »قيامة ٕالڤيس« جام�ةٔأو الشحن 
�انب �بري من الرثاء والقوة. اكن مؤسس املورمونیة ر�ل من نیویورك امسه جوزف 

ٔأن حيفر يف  1823ٔأمره يف العام  Moroniه موروين مسیث، وقد اّدعى ٔأن مالًاك امس
ماكن ما ليس�تخرج ٔألواً�ا ذهبیة �لهيا كتا�ت قدمية. ویقول مسیث ٔأنه فعل ذ� و�رمج 

املكتوب من لغة مرصیة قدمية ٕاىل إالجنلزيیة، ؤأنه ٔأجنز الرتمجة مبسا�دة جحر حسري موجود 
حلجر عن معاين ا�لكامت، وقام بنرش يف قبعة حسریة. فعندما نظر دا�ل القبعة كشف � ا

. ومن الغریب ٔأهنا مل �كن ٕاجنلزيیة عرصه، وٕامنا إالجنلزيیة 1830إالجنلزيیة �ام » �رمجته«
السائدة قبل ذ� بقرنني، ذات إالجنلزيیة املس�ت�دمة يف �رمجة امل� جميس للكتاب 

ن ٔأزال لك نكتة، بأٔن املرء إ  Mark Twainاملقدس. اكنت �ى ا�اكتب مارك تو�ن 
 .اصغريً  افٕان الكتاب سيتقلص ویتحول كتيبً  35»واكن ٔأن«�كرار مجل� 

 
ما السبب؟ ماذا اكن هدف مسیث؟ هل اعتقد ٔأن هللا یت�دث إالجنلزيیة؟ وحتدیًدا 

إالجنلزيیة اليت سادت يف القرن السادس عرش؟ یذ�رين هذا بقصة (ويه قصة زائفة �ىل 
ن منط قصة ا�ىم املنفو�ة �لهیلیوم)، وتتعلق القصة ، م»سه� �نتشار«أ�رحج، لكهنا 

 .Miriam A�حلامكة السابقة لوالیة �كساس أ�مري�یة وامسها مر�م ٔأ. فرغسون 
                                                 

�د ما، فعند مقارنة النص العريب املعمتد من الكنيسة املورمونیة �لنص متكنت الرتمجة العربیة لكتاب املورمونیة من تفادي هذا التكرار ٕاىل  35
ختتلف يف املقابل العريب حبسب الس�یاق معوًما. وحبسب موقع �امعة �ریغام یَْنغ (ويه �امعة  It came to passإالجنلزيي، جند ٔأن �رمجة مج� 
-https://byustudies.byu.edu/charts/134-it-came-pass-occurrencesمرة يف نص الكتاب ( 134مورمونیة)، فٕان امجل� تتكرر 

book-mormon[املرتمج] .لكن هذا التكرار ال یظهر واًحضا يف الرتمجة العربیة ( 
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Ferguson حيث مل تعجهبا فكرة جعل إالس�پانیة لغة رمسیة يف �كساس، فزيمع ٔأهنا ،
فهيي جيدة مبا �كفي مبا ٔأن إالجنلزيیة اكنت جيدة �ر�ة ٔأن اس�تعملها �سوع، «قالت: 

 »�لنس�بة يل.
 

قد تعتقدون ٔأن اس�تعامل جوزف مسیث لٕالجنلزيیة القدمية ٔأ�ر شكوك الناس لیعتقدوا ٔأنه 
د�ال، هذا �الوة �ىل ٔأن حممكة اكنت قد ٔأدانته مس�بقًا �هتمة النصب. رمغ ذ�، 

منت  1844م افرس�ان ما اجتذب ٔأتبا�ًا صار الیوم تعدادمه �ملالیني. وبُعید قتل مسیث �
د�نته حىت صارت دینًا �دیًدا رئيس�ًیا حتت قيادة زعمي اكر�زمايت امسه �ریغام یَْنغ 

Brigham Young ومثل موىس (لمك ٔأن �روا �یف �س�تلف أ�ساطري اجلدیدة من ،
جتوايل حبثًا عن ٔأرض موعودة، واليت تبني ٔأهنا والیة  القدمية) قاد �ریغام ینغ ٔأتبا�ه يف جحّ 

معلًیا ید�رون انترشوا �ر�ة صاروا معها أ�مري�یة. واملورمونیون الیوم  Utahیو�ه 
شؤون ت� الوالیة، وقد انترشت املورمونیة حول العامل حتت امس كنيسة قد�يس أ��م 

. یو�د معبد مورموين LDSوختترص  Church of Latter Day Saintsأ��رية 
وما ال یقل عن مئة مصة والیة یو�ه) (�ا Salt Lake City�ول يف مدینة سولت لیك 

حملیة كد�نة جون  جام�ة دینية معبد �بري أٓخر يف ٔأر�اء ٔأمرياك والعامل. فاملورمونیة مل تعد
 ؛أ�مر�كيةن يف احلیاة وفَْرم من جز�رة ڤانواتو، مفن مضن املورمونیني هنا� قادة مرموق

ر�ال �رتدون البدالت الرمسیة وحيملون الشهادات اجلامعیة، بل ٕان ٔأ�دمه ٔأوشك ٔأن 
يف املئة من د��  10. ویفرتض من املورموين ٔأن یعطي 36یصري رئيًسا للوال�ت املت�دة

ٔأدى ٕاىل ٕا�راء الكنيسة �شلك فاحش، وهو ٔأمر متكن رؤیته من البذخ مما للكنيسة، 
 الفارهة.املعابد  املوجود يف

 
                                                 

 . [املرتمج]2016و 2012من احلزب امجلهوري وا�ي �اض انت�ا�ت  Mitt Romneyاملقصود هو ِمت رومين  36

https://www.translationsproject.org/


  ؟هل حنتاج ٕاىل هللا حىت نكون صاحلني: اخلامسالفصل  

 www.translationsproject.org 69 الرتمجة منشورة ومتا�ة �شلك جماين �ىل موقع 

ولكن هؤالء السادة املورمونیني املرموقني یؤمنون بأٔمور نعرف قطًعا �الستناد ٕاىل أ�د� 
العلمیة بأٔهنا حمض خسف: هراء خمتلق متاًما. مفثًال، �رشح كتاب املورمونیني �لتفصیل 

حوايل  ٔأمرياكأ�صلیني مه من �سل بين ٕارسائیل ا��ن هاجروا ٕاىل  ٔأمرياك�یف ٔأن ساكن 
هذا ليس  ؤ�ن ،خطأٔ هذا الزمع DNAق.م. حسم حتلیل امحلض النووي  600العام 

. مرة ٔأخرى، قد تتوقعون ٔأن هذا اكف لیظهر للمورمونیني بأٔن مسیث �ٔ�مر البدهييي
 اب، ولكن هذا مل حيركهم قيد ٔأمن�.نّص 
 

ى مسیث ع، فبعد ميض س�نوات �ىل ٕانتا�ه كتاب املورمونیة ادّ ابل ٕان أ�مر �زید سوءً 
�رمج و�ئق مرصیة قدمية �اء هبا ٕالیه خشص جيمع الو�ئق، وذ� بعد اكتشافها قرب ٔأنه 

، 1842�ام » 37سفر ٕا�راهمي«حتت مسمى » الرتمجة«طیبة يف مرص. وقد �رش مسیث 
وزمع ٔأهنا وصف حلیاة ٕا�راهمي ور�لته ٕاىل مرص. حيوي الكتاب الكثري من التفاصیل عن 

�، وذ� �ىل مدى وعن التارخي املرصي وعن الفَ املرا�ل املبكرة من حياة ٕا�راهمي 
مت ٕادراج سفر ٕا�راهمي يف الحئة أ�سفار الرمسیة  1880صف�ات وصف�ات. ويف العام 

 كنيسة املورمونیة.ل ل 
 

مسیث اكنت زائفة، ٔأو �لكامت ٔأمني » �رمجة«وقد اشتبه �رباء الهريو�لیفية املرصیة بأٔن 
 Metropolitan Museum of Newیورك العامصة (املرتوپولیتان) يف نیو متحف 
York هو حمض اختالق... مزجي من الهراء من ٔأو� ٕاىل أٓخره«، فٕان سفر ٕا�راهمي .«
یفرتض  ٕاذبذاك السفر،  إالميان �س�مترار يف یني منمن املورمون  هذا مل مينع أ�تقياء ولكن

 1871فت بفعل حریق ٔأصاب متحف ش�یاكغو �ام ٔأن لفائف الربدي أ�صلیة قد تلِ 
ٕا�ادة  تحيث اكنت. لكن من سوء حظ جوزف مسیث، مل تتلف لك اللفائف، حيث مت

                                                 
 ئ املسمل. [املرتمج]رمبا حصف ٕا�راهمي، �لنس�بة للقار   37
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. وحبلول ذ� الوقت اكنت الباحثون قد فهموا اللغة اليت 1966اكتشاف بعضها �ام 
ُكتبت فهيا ت� الو�ئق، وعند �رمجهتا �شلك حصیح �ىل �حثني یتقنون اللغة من 

الو�ئق اكنت عن ٔأمر خمتلف متاًما، وال �القة لها  مورمونیني و�ري مورمونیني، تبّني ٔأن
 جوزف مسیث اكنت �د�ة مفص�، ومتعمدة �شلك واحض.» �رمجة«ٕ��راهمي ٔأبًدا. فـ

 
ٕاًذا فنحن نعرف قطًعا ٔأن سفر ٕا�راهمي ا�ي قدمه مسیث هو �رمجة زائفة عن و�ئق 

لكتاب املورمونیة �س�تعامل السابقة » �رمجته«ُو�دت حقًا. ٔأوليس من احملمتل �ًدا ٕاًذا ٔأن 
�شلك �امض حىت » اختفت«اكنت قد » ٔألواح ذهبیة«جحر حسري يف قبعة حسریة عن 

ال �راها ٔأ�د يه ٔأیًضا �رمجة زائفة؟ لعلمك تعتقدون ٔأن النقطة قد وصلت ٕاىل املورمونیني، 
 به. املصدقنيولكن حىت �داع مسیث �رب �زییفه سفر ٕا�راهمي مل �كن اكفيًا لزعز�ة ٕاميان 

 
ؤأعتقد ٔأن هذا یظهر مدى قوة التلقني يف الصغر، فا��ن �كربون �ىل د�ن ما، من 

الصعب �ًدا �لهيم الت�لص منه، بل یورثونه للجیل التايل، وهكذا. والیوم یعترب د�ن 
قد�يس أ��م أ��رية من ٔأرسع أ�د�ن منًوا حول العامل. فكروا �ٔ�مر، وقد �رون �یف 

س�یح من �نطالق يف عرص قدمي ليست فيه حصف ٔأو ٕانرتنت ٔأو كتب متكنت د�نة امل 
ٔأو ٔأي يشء سوى الشائعات اليت تنتقل مشافهة �ىل مدى عقود بعد موت �سوع، مبا يف 

 ذ� من والدة �ذریة ومعجزات وقيامة وصعود ٕاىل السامء وما ٕاىل ذ�.
 

و�ىل عكس خرافات املورمونیني وجون فَْرم فٕان خرافات العهد القدمي، كخرافة جنة 
�یف بدٔأت. و�ى لك قبی� تو�د  ٔأطول من ٔأن نرى �ربه�دن، قد ا�رتعت قبل زمن 

خرافة ٔأصولها، وهذا �ري مفاجئ، ف�ى الناس فضول طبیعي ملعرفة من ٔأ�ن �اؤوا ومن 
الشمس والقمر والنجوم. ٕان قصة جنة �دن يه ٔأ�ن �اءت لك احلیوا�ت و�یف ُو�دت 
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آالف خرافات أ�صل حول العامل، انهتيى املطاف  خرافة أ�صل �ى ا�هيود. ومن مضن أ
خبرافة أ�صل �ى ا�هيود يف كتاب املس�یحیني املقدس، وذ� فقط �سبب مصادفتني 

س�یحیة. و�ىل �رخيیتني هام ٔأن �سوع اكن هيودً� ؤأن إالمرباطور قسطنطني حتول ٕاىل امل 
نقيض قصة نوح، فلعل خرافة أٓدم وحواء مل تأٔت من مصدر �بيل. ومن املض�ك ٔأن 

، ومه ٔأ�س قصار القامة Pygmyهنا� �شاهبات بيهنا وبني خرافة أ�صل �ى الپیغمي 
 یعيشون يف �ا�ت ٔأواسط ٔأفریقيا.

 
�راب «من ال بد ٔأنمك تذ�رون �یف ٔأن أ�سطورة ا�هيودیة تقول ٔأن أٓدم قد ُ�لق 

ٔأنبت ُهللا حواء . مث 38»نََفَخ ِيف أ�نِْفِه �ََسَمَة َحيَاٍة. فََصاَر أَٓدُم نَْفًسا َحي�ةً «، ؤأن هللا »أ�رض
�لتعقيل من ٔأ�د ٔأضالع أٓدم. و�ملناس�بة قد تذهلون من معرفة  �زرعها اجنائنيً  ا اكنؤ�من

 ٔأن �ى الر�ال ضلع �قص �ىل ٔأساس هذه اخلرافة! �شلك �ادالناس ا��ن یعتقدون  مكّ 
 

مت وضع أٓدم وحواء يف �دیقة لطیفة امسها جنة �دن، ؤأ�ربهام هللا ٔأن هلام حریة ٔألك مث 
ٔأي يشء يف احلدیقة ولكن مع اس�تثناء �م. فقد اكنت هنا� جشرة ممنو�ة منًعا �ً� يف 

ق هلام ٔألك مثار ت� الشجرة حتت منتصف احلدیقة، يه جشرة معرفة اخلري والرش. فال حي
ٔأي ظرف. وسارت أ�مور �ىل ما �رام لفرتة ما ٕاىل ٔأن �سللت حية تتلكم ٕاىل حواء 

ؤأقنعهتا بأٔلك مثرة جشرة املعرفة احملرمة، فأٔلكت حواء مهنا، مث ٔأقنعت أٓدم بتجر�هتا كذ�. 
اك� يف الواقع عر�نني. و� حرس�ه! مفن فورهام امت�ٓ �ملعرفة احملرمة، مبا يف ذ� ٔأهنام 

ًیا ِيف الَْجن�ِة ِعْنَد «� ا�ي اكن  خفاطا مأٓزر من ورق الشجر. وهذا كشف أ�مرَ  َماش�ِ
َارِ  (مج� لطیفة)، فقد ٔأدرك ٔأهنام قد ٔأ� من ا�مثرة ا�یفة، فاستشاط  39»ُهُبوِب ِرِحي ا�هن�

                                                 
 [املرتمج]. 7: 2التكو�ن  38
 [املرتمج]. 8: 3التكو�ن  39
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بأٔنه �س� من ا��ور س�یقضون  غضًبا. ُطرد أٓدم وحواء ٕاىل أ�بد من اجلنة. وُحمك �ىل أٓدم
آالم س�یعانني حياهتم �لتعب من العمل يف أ�رض، و�ىل حواء بأٔن �سلها من إال�ث  أ

وجعة. ٔأما احلیة ُحفمك �لهيا و�ىل �سلها �لسعي �ىل الرتاب ببطهنا دون س�یقان املوالدة ال
 (وبفقدان قدرهتا �ىل احلدیث ٔأیًضا كام یبدو).

 
ٔأسطورة أ�صل ا�هيودیة بأٔسطورة ٔأصل الپیغمي. ٔأشار ٕاىل التشابه وا�ٓن قارنوا ما تقو� 

، فدرس لغهتم و�رمج �سً�ا Ituri 40�امل ٕا�سان بلجیيك �اش بني الپیغمي يف �ابة ٕایتوري
 �دیدة مشاهبة من ٔأسطورة أ�صل �هيم. ٕالیمك ٕا�دى هذه النسخ:

 
إال�سان أ�ول. فهبط  يف یوم من أ��م يف السامء، ٔأمر هللا مسا�ده الرئييس بعمل«

ً�ا حول الرتاب، وسكب دًما مالك القمر وشّلك إال�سان أ�ول من الرتاب، ولف �ِ 
دا�ل اجل� مث ثقب فت�ات لتكون من�اریه وعینيه ؤأذنیه ومفه. مث فتح ثقبًا أٓخر يف 

 مؤخرة إال�سان أ�ول ووضع ٔأعضاءه يف ٔأحشائه. مث نفخ بعًضا من قوته احلیویة يف ا�متثال
. فتحرك... و�لس... وقام... ومىش. اكن ذ� ٕایفيه لقد د�ل ٕاىل اجلسم .الف�اري الصغري

Efé.إال�سان أ�ول ؤأبو لك من �اء بعده ، 
 

ٔأجنب ٔأطفاًال لتعمر �ابيت. سأٔعطهيم لك ما حيتاجون لیكونوا سعداء. لن «قال هللا ٕالیفيه: 
يشون ٕاىل أ�بد. لكنين ٔأمنعهم یضطروا ٔ�ن یعملوا ٔأبًدا. س�یكونون ٔأس�یاد أ�رض. وس�یع 

عن يشء وا�د فقط. اس�متع �نتباه ا�ٓن، انقل �يم ٔ�بنائك ؤأ�ربمه بنقل هذه الوصیة 
حمرمة �ىل إال�سان. ال ميكنك خرق هذا القانون حتت  tahuٕاىل لك جيل: جشرة التاهو 

 »ٔأي ظرف.
                                                 

 املقصود �ابة ٕایتوري املطرية يف مجهوریة الكونغو ا�ميقراطیة. [املرتمج] 40
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انصاع ٕایفيه لهذه التعل�ت، فمل یقرب هو ٔأو ٔأوالده هذه الشجرة. ومرت س�نني �دیدة. 

فصعد ٕایفيه ٕاىل السامء. وبعد » تعال ٕاىل السامء، ٔأحتاج مسا�دتك!«مث �دى هللا ٕایفيه: 
مغادرته �اش أ��داد وفقًا لقوانينه وتعا�ميه لزمن طویل �ًدا �ًدا. مث يف یوم فظیع قالت 

تعرفني ٔأن «فقال لها: » عز�ري، ٔأرید ٔأن أٓلك من مثرة جشرة التاهو.«لزو�ا:  امرٔأة حبىل
ذاك «فقالت: » ذ� خمالف للقانون.«فقال: » ملاذا؟«فقالت: » من اخلطأٔ فعل ذ�.
 »هيمك ٔأكرث، ٔأ� ٔأم قانون خسیف قدمي؟ ٔأّهيامقانون خسیف قدمي. 

 
�سلل ٕاىل ٔأعامق ٔأعامق الغابة اكن  واس�متر �داهلام طویًال، فاستسمل يف ا�هنایة. وعندما

مثرة  ا�ٓمثقلبه یدق خوفًا. واقرتب شيئًا فشيئًا، حىت وصل ٕاىل جشرة هللا احملرمة. فقطف 
التاهو، وقرش مثرة التاهو، وخبأٔ القرشة حتت �ومة ورق جشر. مث �اد ٕاىل ا�مي ؤأعطى 

 ا�مثرة لزوجته. فتذوقهتا.
 

ؤألك مهنا لك الپیغمیني ا�ٓخر�ن. ٔألك امجلیع من ا�مثرة وحثّت زو�ا �ىل تذوقها، فتذوقها. 
 احملرمة، واعتقد امجلیع ٔأن هللا لن یعرف ٔأبًدا.

 
لقد ٔألك «ويف أ�ثناء اكن مالك القمر �راقب من �لیائه، فسارع بنقل الرسا� لس�یده: 

 لقد �الفمت ٔأوامري، و�سبب ذ�«فغضب هللا وقال لٔ��داد: » الناس مثرة جشرة التاهو!
 »»س�متوتون!

 
ما رٔأ�مك؟ هل يه صدفة؟ حمتًا ليس التشابه �ًما. لرمبا اكنت هنا� ٔأمناط مدفونة يف 

ٔأعامق الالوعي البرشي خترج �ىل شلك خرافات. ٔأطلق �امل النفس السو�رسي املعروف 
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. وقد یقرتح یونغ archetypes» ٔأولیةٔأمناط «أ�مناط �سمیة  ههذ Carl Jungاكرل یونغ 
ة احملرمة يه منط بدايئ �رشي اكمن يف عقول الپیغمي وعقول ا�هيود، ؤأنه ٔأدى ٕاىل ٔأن ا�مثر 

ٕاحياء خرافات أ�صل �لك مهنام �شلك مس�تقل. رمبا �لینا ٕاضافة ٔأمناط یونغ البدائیة ٕاىل 
الحئة �یفيات بدء اخلرافات حول العامل. هل اكنت خرافة الطوفان العاملي الراجئة ٔأیًضا ٔأ�د 

 لبدائیة؟ٔأمناط یونغ ا
 

ن هنا� اح�ل أٓخر قد �كون خطر �ىل �لمك، وهو ٔأن خرافات الپیغمي ليست من َ�ُ 
الپیغمي �شلك حبت. هل من املمكن ٔأهنا تلوثت يف مر�� ما �ىل ید مبرش�ن 

مس�یحیني؟ فلرمبا �ّمل املبرشون الپیغمي قصة أٓدم وحواء، مث بعد مرور ٔأجيال من 
فكرة التوراتیة عن ا�مثرة احملرمة ٔأعامق أ�د�ال، مت دمج اليف اهلمس الصیين التشویه �رب 

يف س�یاق خرافة أ�صل املوجودة �ى الپیغمي. ٔأعتقد ٔأن هذا حممتل �ًدا. مقابل ذ�، 
آلیه  وهو �امل إال�سان البلجیيك ا�ي �رمج اخلرافة  Jean-Pierre Halletفٕان �ان پیري أ

خشصیة مذه� �ملناس�بة، احبثوا عن امسه �ىل اكن مقتنًعا بأٔن التأٔثري اكن �لعكس (وهو 
). فقد اعتقد ٔأن خرافة ا�مثرة احملرمة �اءت مشا�س، ٔأي فذ ٔأو badassغو�ل مع لكمة 

ٔأصًال من الپیغمي وانترشت ٕاىل الرشق أ�وسط �رب مرص. ولو اكنت ٔأي من هاتني 
قوة تأٔثري اهلمس  ظهر مرة ٔأخرى مدىالنظریتني حصی�ة، فٕان الفرق بني هاتني اخلرافتني یُ 

 الصیين يف حتول ٕا�دى اخلرافتني ٕاىل أ�خرى.
 

�متزي العدید من اخلرافات القبلیة جبامل شاعري، مبا فهيا خرافة أٓدم وحواء. ولكن هنا� 
ٔأمر �يل �كراره لٔ�سف، ٔ�ن العدید من الناس ال یدر�ونه: هذه اخلرافات ليست حقيقية. 

يس مبنًیا �ىل التارخي ال من قریب وال من بعید. منیل يه ليست �رًخيا، بل ٕان �البيهتا ل 
للتفكري �لوال�ت املت�دة كدو� متقدمة متعلمة �شلك جيد. ويه كذ� �لفعل، جزئًیا. 
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لكن هنا� حقيقة مذه�، ويه ٔأن نصف ساكن ذ� الب� العظمي یؤمنون بقصة أٓدم 
ٔأیًضا، ومه من جعلوا  وحواء �شلك حريف. ومن حماسن احلظ ٔأن النصف ا�ٓخر موجود

الوال�ت املت�دة ٔأكرب قوة �لمیة يف �رخي العامل. وقد یتساءل املرء عن جحم التقدم ا�ي 
اكنوا س�یصلونه لوال وجود النصف اجلاهل �لمًیا ا�ي یعیقهم، وا�ي یؤمن بأٔن لك لكمة 

 يف الكتاب املقدس حقيقية مبعناها احلريف.
 

رافة أٓدم وحواء ٔأو خرافة فُ� نوح حقيقية مبعناها ال یو�د مثقف الیوم یعتقد ٔأن خ
احلريف. لكن هنا� الكثريون ممن یؤمنون خبرافات �سوع (كقيامة �سوع من القرب) ٔأو 

�خلرافات إالسالمية (كطريان محمد �ىل ظهر حصان جمنح) ٔأو خبرافات املورمونیة 
يف ٕامياهنم بت�  (كرتمجة جوزف مسیث لٔ�لواح ا�هبیة). هل تعتقدون ٔأهنم حمقون

یدفع لٕالميان هبذه أ�مور �شلك جيعلها خمتلفة عن خرافات  مقنعأ�مور؟ هل من سبب 
جنة �دن ٔأو خرافة نوح جون فَْرم ٔأو د��ت الشحن؟ ٕان كنمت تؤمنون خبرافات دینمك، 

ٔأً� اكن ا��ن ا�ي �شأٔمت �لیه، ما ا�ي جيعل هذه اخلرافات ٔأقرب ٕاىل احلقيقة من 
 ٔأد�ن ٔأخرى یؤمن هبا ٔأحصاهبا بنفس الشدة؟ خرافات

 
تعاملنا مع الكتاب املقدس كتارخي، وهو يف مجم� ليس بتارخي. وتعاملنا معه كخرافة، لقد 

و�البيته �لفعل خرافة، وال یو�د ما یعیب ذ�، فاخلرافات �س�تحق التقد�ر، ولكن ال 
یو�د ما یعطي خرافات الكتاب املقدس ماكنة ٔأمزي من خرافات الڤا�كنغ ٔأو الیو�ن ٔأو 

قبائل ٔأفریقيا اليت من پولینزي� ٔأو ساكن ٔأسرتالیا أ�صلیني ٔأو ٔأي  املرصیني ٔأو ٔأهايل جزر
. لكن یو�د زمع ٕاضايف �م یطر�ه الكتاب املقدس، فهو ٔأو أ�مر�كيتنيال حتىص ٔأو أٓس�یا 

، كتاب احلمكة أ��القية، كتاب �سا�د� ٔأن نعيش حياة 41»الكتاب الصاحل«�سمى 
                                                 

 هذه التسمیة ليست راجئة �لعربیة، لكهنا مس�ت�دمة �كثري يف أ�وساط املتدینة الناطقة �ٕالجنلزيي. [املرتمج]  41
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، بأٔن من احملال ٔأن �كون املرء خشًصا �اكٔأمر . بل ٕان هنا� من یؤمنون، ال س�� يف صاحلة
 دون ذ� الكتاب. صاحلًا

 
فهل �س�تحق الكتاب املقدس هذه السمعة الفاض� �عتباره الكتاب الصاحل؟ قد تودون 

 ٔأن حتسموا رٔأ�مك بعد قراءة الفصل التايل.
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مك حنب قصة سفينة نوح، نرى الس�ید والس�یدة  42»د�لت احلیوا�ت ٔأزواً�ا ٔأزواً�ا«
زرافة، والس�ید والس�یدة فيل والس�ید والس�یدة بطریق ولك أ�زواج أ�خر�ن ميشون بتأٍٔن 

هذا یصعدون �ىل ممىش السفينة اخلش�يب �س�تقبلهم الس�ید نوح وزوجته مرحبني. 
روا؛ ما ا�ي ٔأدى ٕاىل ٕاغراق العامل بأٔرسه ٔأصًال؟ لقد غضب هللا من . ولكن انتظظریف

ّبِ «البرش اخلطاة، مهنم لكهم،  ا نُوٌح فََوَ�َد ِنْعَمًة ِيف َعْیَينِ الر� . فقرر هللا ٕاغراق لك 43»أ�م�
ليس ر�ل ولك امرٔأة ولك طفل ٕاضافة ٕاىل لك احلیوا�ت ما �دا زوج وا�د من لك نوع. 

 یة املطاف.هذا بظریف يف هنا
 

وبغض النظر عام لو اعتقد� ٔأن هللا خشصیة خيالیة ��اكمل، یظل ٕ�ماكننا احلمك �ىل ما 
اللورد  45، متاًما مثلام �س�تطیع احلمك �ىل خشصیة44ٔأو رش�رة صاحلةٕاذا اكن خشصیة 

ٔأو جون س�یلڤر  Darth Vaderٔأو دارث ڤيدر  Lord Voldemortڤودملورت 
ٔأو  Professor Moriartyٔأو أ�س�تاذ مور�ريت  Long John Silverالطویل 

. �ا، ففي هذا الفصل Cruella de Vilه ڤيل ٔأو �روویال دِ  Goldfingerغو�فنغر 
الكتاب املقدس یقول ٔأن هللا فعل «فأٔ� ٔأعين ٔأن » هللا فعل كذا وكذا«عندما ٔأشري ٔأن 

 يه خشصیة هللا» خشصیة«، وبناء �ىل هذه القصص س�نحمك ف� لو اكنت »كذا وكذا
. سأٔقوم بذ�، ولمك ٔأم ال، بغض النظر عام لو اكنت القصص عنه حقيقة ٔأو خياًال  صاحلة

بال شك حریة اخلیار يف ٔأن تقرروا ما ٕاذا كنمت تعتقدون ٔأنه ال زال من املمكن ٔأن حتبوا 

                                                 
 إالشارة هنا ٔ�غنیة ٔأطفال راجئة �روي قصة نوح. [املرتمج]  42
 [املرتمج]. 8: 6التكو�ن   43
 مثة اختالف قد یلحظه القارئ من �لفية ٕاسالمية یتعلق �س�ت�دام الصالح والفساد يف هذا النص، ففي �ني یؤكد إالسالم �ىل مزيان احلس�نات 44

 س�یحیة ال یعمتد �ىل املزيان العددي بنفس شلكه التفصیيل يف إالسالم. [املرتمج]اليت تقاس �لعدد، یو�د فصل ٔأكرث ثنائیًة يف امل 
 أ�سامء اليت تيل يه لشخوص ومهیة خمتلقة من أ�دب وأ�فالم. [املرتمج] 45
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هللا �لرمغ من لك يشء. وهو ما فع� ر�ل امسه ٔأیوب يف القصة التالیة من الكتاب 
 املقدس.

 
اكن ٔأیوب ر�ًال شدید التقوى والورع، ؤأحب هللا. وقد ٔأسعد ذ� هللا �ًدا، �ر�ة ٔأنه 

د�ل ف� �ش�به الرهان مع الش�یطان �شأٔن ٔأیوب. اعتقد الش�یطان ٔأن ٔأیوب اكن صاحلًا 
وحسن السلوك ؤأحب هللا فقط ٔ�نه اكن حمظوًظا، ٕاذ اكن غنًیا، حصیح اجلسم، �یه 

ئعني. راهن ُهللا الش�یطاَن ٔأن ٔأیوب سيس�متر يف سلوكه زو�ة لطیفة وعرشة ٔأطفال را
حبه وعبادته حىت لو خرس لك ما حظي به. فأٔعطى هللا الش�یطان يف الصاحل وسيس�متر 

إالذن �ختبار ٔأیوب بأٔن حيرمه من لك يشء، فانطلق الش�یطان لتنفيذ ذ�. � ٔ�یوب 
جام�، وهدمت ر�ح  املسكني! ماتت لك ماشيته ؤأغنامه، وقُتل مجیع �دمه، وُرسقت

�اتیة مزن� ومات مجیع ٔأطفا�. فاز هللا ٔ�ن ٔأیوب مل یغضب من هللا رمغ لك هذا 
 �س�تفزاز، ورفض التوقف عن حبه � وعبادته.

 
لكن الش�یطان مل یعرتف �لهزمية بعد، فأٔعطاه هللا إالذن الختبار ٔأیوب ٔأكرث. فغطى 

كت� اليت ٔأصاب هللا هبا املرصیني الش�یطان هذه املرة جسم ٔأیوب لكه ��مامل، 
(وسبهبا البكتري� كام رص� نعرف الیوم، لكن اكتب سفر ٔأیوب مل �كن یعرف ذ�، 

ویفرتض ٔأن هللا والش�یطان اك� یعرفان). مع ذ�، ظل ٕاميان ٔأیوب صامًدا، ومل یتوقف 
 من ذي قبل عن حمبة هللا، فاكفأٔ هللا ٔأیوب يف ا�هنایة بأٔن شفى دمام� ؤأعطاه �روة ٔأكرب

�كثري. ؤأجنبت زوجته العدید من أ�طفال، و�اشوا �سعادة �مة بعد ذ�. من املؤسف 
موت أ�طفال العرشة ولك من قُتل يف سبيل هذا الرهان، ولكن كام یقول املثل، ال 

 ميكنك صنا�ة الع�ة دون �رس البیض.
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ب املقدس، ال نعرف من وكخرافة نوح، فهذه جمرد قصة مل حتدث حقًا. و�بقية معظم الكتا
كتب سفر ٔأیوب، وال نعرف ما ٕاذا اكن ا�اكتب نفسه (وقد اكن �ىل أ�رحج اكتًبا ومل �كن 

اكتبة) قد اعتقد بوجود ر�ل حقيقي امسه ٔأیوب، فلع� اكن �رسد قصة خيالیة هبدف 
تعلميها كدرس. وهذا ممكن �ًدا، ٔ�ن �البیة السفر تتكون من حوارات طوی� بني ٔأیوب 

حول مسائل ٔأ�القية وحول الواجبات حنو ») معّزي ٔأیوب«صدقائه (املعروفني بلقب وأٔ 
هللا. ولكن ٔأً� اكن مقصد ا�اكتب، ال زالت هنا� ٔأ�داد هائ� من املس�یحیني وا�هيود 

أ�تقياء ممن یعتقدون ٔأن القصة اكنت عن ر�ل حقيقي تعرض للمعا�ة امسه ٔأیوب. كذ� 
 ٔأن قصة ٔأیوب مذ�ورة يف القرأٓن، وكذ� قصة نوح. وهؤالء �ال املسلمني أ�تقياء، ذ�

الناس مه ٔأیًضا من یعتقدون ٔأن النصوص ا�ینية يه ٔأفضل مرشد حىت �كون املرء 
 .46ٔأ�ىل مثل حيتذىٔأنه  صاحلًا. لك ٔأولئك املؤمنني یعتقدون ٔأن هللا ذروة اخلري و�رون

 
 ما ٕاذار هللا ٔ��دمه حىت یعرف ٕالیمك قصة ٔأخرى، ويه مزجعة �ًدا تتعلق ٔأیًضا �ختبا

َ ٕانه «اكن حيبه حقًا. لنتخیل ٔأثناء طفولتك ٔأن یأٔيت وا�ك یوًما ویوقظك قائًال:  یوم ل
وقد تعجبك الفكرة، فتخر�ان �متضیة یوم » لطیف، ما رٔأیك ٔأن خنرج نمتىش يف الریف؟

سا�دته، ممتع مًعا. وبعد �رهة یتوقف وا�ك مجلع بعض احلطب ووضعه يف �ومة فتقوم مب 
فنار املوقد ممتعة. وعندما جيهز املوقد حيدث يشء مریع، ٕاذ ميسك وا�ك بك �شلك �ري 
متوقع ویلقيك فوق �ومة اخلشب و�ربطك ملنع حركتك، مما یدفعك للرصاخ �رعب. هل 
سيشویك فوق املوقد؟ لكن أ�مر �زداد سوًءا. یأٔيت وا�ك �سكني و�رفعها فوق رٔأسه 

، فهو یوشك ٔأن �زرع سكينه فيك. س�یقت� مث حيرق جسدك: فتتبدد شكوكك متاًما
وا�ك، وا�ك ا�ي اكن �روي � القصص قبل النوم ٔأ�م صغرك، ا�ي �لمك ٔأسامء 

                                                 
ث ٔأن املسلمني لرمبا انطبق هذا الوصف حتدیًدا �ىل املس�یحیة، �ون �سوع ٕا�سان. يف إالسالم، ینطبق هذا �ىل محمد وليس �ىل هللا، حي 46

 ].س�یعتربون وصف هللا مكثل ٔأ�ىل ٔأمًرا فيه ٕاشاكل، لكن الفكرة من حيث املبدٔأ ال ختتلف، نظًرا لتقد�س املسلمني حملمد ولسنّته. [املرتمج
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الزهور والطیور، ا�ي ٔأعطاك الهدا�، وهّدٔأك عند خوفك من الظالم. �یف ميكن لهذا 
 ٔأن حيدث؟

 
 �ىل و�ه ؤ�منا حيادث نفسه دا�ل وجفأٔة یتوقف. ینظر ٕاىل أ��ىل حنو السامء بتعبري

السكني �انًبا ویفّك و�قك ویفرس ما �دث، لكن الرعب واخلوف  یطرحرٔأسه. مث 
ٔأجعزاك عن سامع لكامته، ٕاىل ٔأن ٔأفهمك يف ا�هنایة ٔأن ذ� اكن من فعل هللا ا�ي ٔأمر 

مز�ة،  ٔأن أ�مر مل �كن ٔأكرث من وا�ك بقت� وتقدميك كقر�ن مشوي �. لكن تبني� 
حيب هللا �ًدا �ر�ة ٔأنه  هجمرد حفص لوالء ٔأبیك جتاه هللا. اكن �ىل وا�ك ٔأن یثبت � ٔأن

اكن �لیه ٔأن یثبت � ٔأنه حيبه ٔأكرث من حبه  . لقداكن مس�تعًدا لقت� ٕان ٔأمره هللا بذ�
لف�ة �بده. وعندما رٔأى هللا ٔأن وا�ك اكن مس�تعًدا �ًدا �ًدا للقيام بذ� تد�ل يف 

حظة أ��رية. جمرد مز�ة! كذبة ٔأ�ریل! مل ٔأ�ن �اًدا يف أ�مر! اكنت مز�ة جيدة ٔأليس الل
 كذ�؟

 
هل من املمكن ختیل تعریض ٔأ�دمه خلد�ة ٔأفظع من هذه؟ ٕاهنا �د�ة مصممة لرتك ندبة 

جترح الطفل �شلك ال �شفى مدى احلیاة وتؤدي ٕاىل �سممي �القة أ�ب �لطفل ٕاىل 
ما فع� هللا حبسب الكتاب املقدس. ميكنمك قراءة القصة بأٔمكلها  أ�بد. ولكن هذا �لضبط

 من سفر التكو�ن. وأ�ب هو ٕا�راهمي وابنه هو ٕاحساق. 22يف إالحصاح 
 

، وتو�د 47)، لكنه ال یذ�ر ��ن �المس111 – 99یقص القرأٓن القصة نفسها (الصافات: 
ٕا�راهمي (من ٔأم ٔأخرى). ويف �س�ة روایة يف إالسالم �رى ٔأن املقصود هو ٕاسامعیل، ا�ن 

                                                 
ٕ�حساق، ٔأي ٔأن احلدیث  رمغ ٔأن القرأٓن ال یذ�ر ٕاسامعیل �المس، ٕاال ٔأننا لو ٔأمكلنا قراءة سورة الصافات نرى ٔأن القصة تت�دث عن تبشري ٕا�راهمي  47

 مضنًا مل �كن عن ٕاحساق يف ا�ٓ�ت املشار ٕا�هيا، وٕامنا عن ا�ن أٓخر. [املرتمج].
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القرأٓن �رى ٕا�راهمي يف املنام ٔأنه یذحب ابنه، واكن احلمل و�ده اكفيًا ٕالقنا�ه بأٔن هللا اكن یأٔمره 
بذ�، فاستشار ابنه، واملذهل ٔأن ��ن جشع ٔأ�ه �ىل امليض يف ذحبه. حبسب روایة 

یطان ٕاقناع ٕا�راهمي �اول الش�  –ويه �س�ة �ري موجودة يف القرأٓن  –ٕاسالمية ٔأخرى 
�رمجه  الش�یطان �لعدول عن اقرتاف ت� الفع� الفظیعة. لكن ٕا�راهمي فّضل �لمه وطرد

 .48�حلىص. ویعید املسلمون ٕاىل یوم متثیل هذا الرمج يف مرامس س�نویة �سمى العید
 

لو ٔأنك كنت ماكن ٕاحساق (ٔأو ٕاسامعیل) هل ٕ�ماكنك یوًما مساحمة ٔأبیك؟ ٔأو مساحمة 
و �دث يشء مشابه يف العصور احلدیثة فٕان ٕا�راهمي سيسجن �سبب قسوته هللا؟ ل

ٔأ� «دافع املهتم عن نفسه �لقول: لو الفظیعة جتاه طف�. هل تتخیلون ما س�یقو� القايض 
» � جناب القايض، مسعت صوً� يف رٔأيس.» «ٔأوامر ِمن َمن؟» «كنت ٔأتبع أ�وامر فقط.

ون رد هیئة احمللفني؟ هل هو �ذر جيد �شلك ، �یف س�یك»رٔأیت ذ� يف املنام«ٔأو 
 اكف يف رٔأ�مك؟ ٔأم سزتّجون ٕ��راهمي يف السجن؟

 
حلسن احلظ، ال یو�د ما یدفع لالعتقاد بأٔن هذا حصل حقًا. فكغالبیة القصص يف 

الكتاب املقدس كام رٔأینا يف الفصلني الثاين والثالث، ال یو�د ٔأي دلیل جيد �لهيا. بل ال 
لیىل  مثلام ال یو�د دلیل �ىل وجودىل ٔأن ٕا�راهمي ٔأو ٕاحساق �اشا حقًا یو�د حىت دلیل �

خيالیة). ولكن النقطة ٔأهنا  ذات الرداء أ�محر (ويه قصة مزجعة ٔأیًضا، مع ٔأن امجلیع یعرف
يه ٔأنه بغض النظر عام لو اكن ذ� خياًال ٔأم حقيقة، فٕان الكتاب املقدس ال زال یُقدم لنا 

ؤأن هللا بصفته الشخصیة احملوریة فيه یُقدم �عتباره ذروة  �ىل ٔأنه الكتاب الصاحل،
ال زال الكثري من املس�یحیني یعتربون ٔأن الكتاب املقدس هو حقيقة �رخيیة والصالح. 

                                                 
 الواقع ٔأن العید ميثل معلیة النحر الرمزیة، والرمج یأٔيت قبل ذ� ٔ��د طقوس احلج. [املرتمج].  48
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�ملعىن احلريف. وكام سرنى يف الفصل اخلامس، مه یعتقدون ٔأن من املس�تحیل �ىل املرء 
 دون هللا. –یعرف معىن الصالح ال بل من املس�تحیل حىت ٔأن  –ٔأن �كون صاحلًا 

 
ال ٔأمتا� ٔأن ٔأشعر بأٔن خشصیة  –اختبار هللا ٕال�راهمي واختباره ٔ�یوب  –يف لكتا القصتني 

هللا ليست قاس�یة وحسب، بل ٔأیًضا �دمية الثقة �لنفس. ف�ٔن هللا اكلزو�ة الغیور يف 
 تقنعأٔ �ه يف خف اخلیانة: فحملاو� ٕایقا دفعهتاروایة ٔأدبیة، �ري متأٔكدة من وفاء زو�ا �ر�ة 

صدیقة �ذابة لها ٕ�غرائه فقط لتثبت لنفسها ٔأنه س�یظل خملًصا لها. ومبا ٔأن هللا یفرتض ٔأنه 
یعرف لك يشء، فس�یعتقد املرء ٔأنه یعرف مقدًما �یف سيترصف ٕا�راهمي عند تعریضه 

 لالختبار.
 

ع یقول ٔأن امسه ويف الكتاب املقدس تصف خشصیة هللا نفسها �لغیور، حىت ٕانه يف موض
وبي� �شعر البرش العادیون �لغرية من منافس�هيم يف العالقات الغرامية ٔأو  49»!غیور«هو 

ر ٔأحياً�. لقد من املنافسني يف جمال أ�عامل، فٕان هللا یغار من ا�آلهة املنافسة. وذ� مرب� 
�ملفهوم احلدیث د�ن متاًما رٔأینا يف الفصل أ�ول �یف ٔأن ا�هيود أ�وائل مل �كونوا مو�ِ 

ون ل�لكمة، فقد اكنوا موالني �هيوه �عتباره ٕا� قبیلهتم، ولكن هذا مل �كن یعين ٔأهنم �شكّ 
آلهة القبائل املنافسة. ٕامنا جمرد ٔأهنم اعتقدوا ٔأن هيوه اكن أ�قوى وا�ٔكرث اس�تحقاقًا  بوجود أ

آلهة ٔأخرى  �� تبعات مرعبة واكن  –�معهم. ؤأحياً� اكنوا ینساقون وراء ٕاغراء عبادة أ
 ٕان ٔأمسكهم هللا ومه یفعلون ذ�.

 
يف مرة حبسب ما یقو� الكتاب املقدس اكن موىس القائد أ�سطوري لبين ٕارسائیل �ىل 
رٔأس جبل یت�دث ٕاىل هللا، وعندما طال غیاب موىس متلمل الناس و�ساءلوا عن وقت 

                                                 
 [املرتمج] 14: 34اخلروج  49

https://www.translationsproject.org/


  ؟هل حنتاج ٕاىل هللا حىت نكون صاحلني: اخلامسالفصل  

 www.translationsproject.org 84 الرتمجة منشورة ومتا�ة �شلك جماين �ىل موقع 

 من ا�هب من امجلیع، ) ٔأ�ا موىس بأٔن جيمع الكثريאהרן عودته. فأٔقنعوا هارون (ٔأهرون
ؤأن یصهره لیصنع هلم ٕالهًا �دیًدا يف ٔأثناء ا�شغال موىس عهنم، فصنع جعًال ذهبًیا، 

فس�دوا للع�ل ا�هيب وعبدوه. قد یبدو أ�مر غریًبا، ولكن عبادة متاثیل احلیوا�ت مبا يف 
موىس ٔأن شعبه ذ� الثريان اكنت ٔأمًرا شائًعا يف ٔأوساط القبائل احمللیة أٓنئذ. ومل یعرف 

اكنوا خيونون هللا، لكن هللا نفسه اكن مبقدوره ٔأن �رى �لضبط ماذا اكن بنو ٕارسائیل 
ٔأرسل موىس ا�ي نزل اجلبل �اضًبا لیضع �ًدا و فا�لني. جفن جنونه من شدة الغرية، 

��. ٔأ�ذ موىس الع�ل ا�هيب، وحرقه، مث طحنه حىت صار �ًمعا وذراه �ىل و�ه املاء 
ناس. اكنت قبی� الالویني الوحيدة اليت مل تعبد الع�ل ا�هيب. فأٔمر هللا من وسقاه لل 

�الل موىس لك فرد من بين الوي ٔأن حيمل س�یفه ویقتل ٔأكرب �دد من ٔأبناء القبائل 
آالف قتیل. لكن، حىت هذا مل �رِو ظمأٔ �رية هللا  أ�خرى، ؤأدى ذ� ٕاىل ما یقرب ثالثة أ

من بقي حيًا. لو كنمت تعرفون مصلحتمك، فال تعبثوا مع يف غضبته، فأٔرسل و�ء �ميحوا 
آلهة ٔأخرى.  خشصیة هللا، ؤأمه يشء ال تفكروا حىت �لنظر ٕاىل أ

 
ما ا�ي اكن یفع� موىس مع هللا يف ٔأ�ىل اجلبل؟ �دة ٔأمور من مضهنا اس�تالمه للوصا� 

معه، لكن مع  العرش املشهورة، حيث مت حنهتا �ىل ٔألواح جحریة. عند نزو� محل أ�لواح
غضبه عند رؤیة الع�ل ا�هيب ٔأسقط أ�لواح و�رسها. ولكن ال مشلكة: فقد ٔأعطاه هللا 

ما كتب �ىل أ�لواح يف موضعني منفصلني.  الكتاب املقدس خيرب�طقم ٔألواح احتیاطي، و 
وٕان سأٔلمت املس�یحیني الیوم عن سبب اعتقادمه ٔأن ا��ن هو قوة لفعل اخلري، ففي الغالب 

ون ٕاىل الوصا� العرش. ولكن عندما سأٔ�هتم ما يه الوصا� العرش فعلًیا، فٕانين سيشري 
 »ال تقتل.«ٔأ�دمه �ادة یتذ�رون وصیة وا�دة فقط: 

 

https://www.translationsproject.org/


  ؟هل حنتاج ٕاىل هللا حىت نكون صاحلني: اخلامسالفصل  

 www.translationsproject.org 85 الرتمجة منشورة ومتا�ة �شلك جماين �ىل موقع 

ٔأرى ٔأن هذه قا�دة بدهيیة حىت نعيش حياة جيدة. ويه ال حتتاج حفرها يف الصخر، 
فمل » ء عشريتك.ال تقتل ٔأبنا«، س�یتبّني ٔأهنا فقط تعين 5ولكن، كام سرنى يف الفصل 

�كن �ى هللا مشلكة يف قتل الغر�ء، وكام سرنى الحقًا يف هذا الفصل، فٕان ٕا� العهد 
عطش ل�م تشعبه ا�تار �ىل ا�وام �حب القبائل أ�خرى، وبقسوة و  القدمي اكن یؤزّ 

ال » ال تقتل«یصعب ٕاجيادهام يف ٔأي معل ٔأديب خيايل أٓخر. �ىل لك �ال، فٕان وصیة 
رتبة أ�وىل بني �يق الوصا� العرش، ویتبا�ن �رتيب الوصا� قلیًال حبسب الروایة، حتتل امل

آِلهٌَة أ�ْخَرى أ�َماِمي.«لكن لك الروا�ت تضع لك أ�مهیة �ىل الرمق وا�د:  ها » َال �َُكْن َ�َ أ
 هو الغیور جمدًدا.

 
ٌ� غَُیوٌر َوُمنَْتِقٌم. الّرب� ُمنَْتِقٌم َوُذو «

�
ب� ا  )2: 1(�حوم » َخسَطٍ.َالر�

ٌ� غَُیوٌر ُهَو.«
�
ُه غَُیوٌر. ا ب� اْمسُ ٍ� أَٓخَر، ��ن� الر�

�
�َك َال �َْسُ�ُد ال ن

�
 ).14: 34(اخلروج » فَا

 
ٕا�دى سامت هللا أ�خرى حبسب الكتاب املقدس حبه لراحئة اللحم احملروق، وا�ي 

ي� ٔأمر هللا ٕا�راهمي ٕ�حاكم �كون �ادة ًمحلا �ري �رشي، ولكن ليس يف لك أ�حيان. ح 
ا�اعي �� حس�� فهمه ٕا�راهمي شهیة هللا املزمنة لراحئة  اكنو�ق ٕاحساق ٕاىل املوقد، 

الشواء ال�یذة. فبعد ٔأن تد�ل هللا يف اللحظة أ��رية ٕالنقاذ ٕاحساق، ٔأرسل كبًشا �لقت 
 ؤأعطى هللا جرعته قرونه بني أ�غصان. فهم ٕا�راهمي ت� الرسا� فقتل احلیوان املسكني

 50من د�ان الضأٔن بدًال من د�ان ٕاحساق. ٕان التفسري الرمسي ا�ي تقدمه مدرسة أ��د
للظهور املفاجئ للكبش هو ٔأن ذ� اكن طریقة هللا ٔ�مر الناس ٕایقاف أ�حضیة البرشیة 

 معتادةخشصیة هللا يف ت� أ��م اكنت  ولكنو�س�تعاضة عهنا �ٔ�حضیة احلیوانیة. 
ا�ي ٔأمر ٕا�راهمي بقتل ٕاحساق، مما قد یدعومك لالعتقاد بأٔنه  فا� هودیث ٕاىل البرش، احل

                                                 
 ميي �س�بق صالة أ��د هيدف مو�ه �شلك ٔأسايس لٔ�طفال. [املرتمج]مدرسة أ��د يه يف الغالب �شاط دیين تعل   50
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خلراف بدًال من البرش. مفا ا�اعي لتعرض ٕاحساق �س�یأٔمر الناس �شلك رصحي ٔأن یضحوا 
 ىاملسكني لهذه احملنة الفظیعة؟ س�ت�دون ٕان قرٔأمت الكتاب املقدس ٔأن الرسائل فيه تعط

�لغ بدًال من الشلك املبارش الواحض. ؤأعتقد ٔأن ٕالهًا » رمزي«�شلك  هبذا الشلك امللتف،
 اكن س�یأٔمرمه �لتوقف حىت عن التضحیة �خلراف ٔأیًضا. الصالح

 
ملاذا توقف هللا عن احلدیث ٕاىل الناس كام اكن یفعل مع ٕا�راهمي؟ ففي ٔأجزاء من العهد 

�دیثه، ٕاذ یبدو ٔأنه اكن یت�دث القدمي یظهر ؤ�نه مل �كن �س�تطیع ٔأن یغلق مفه من كرثة 
ملوىس �شلك یويم تقریًبا، ولكن �ت ال �سمع منه ٔأ�د شيئًا الیوم، ومن �سمع منه نعتقد 

ٔأنه حبا�ة لعالج نفيس. ٔأمل جيعلمك هذا أ�مر تتساءلون یوًما عام لو اكنت ت� القصص 
 �ري حقيقية؟

 
عن  11ر القضاة، إالحصاح هامك قصة ٔأخرى قد جتعلمك �شككون يف طیبة هللا. �روي سف

ٔأراد �س��تة النرص �ىل قبی�  יפתח قصة قائد عسكري من بين ٕارسائیل امسه ِیفتاح
بين معون املعادیة. اكن مس�تقتًال لیفوز، �ر�ة ٔأنه نذر � لو من�ه النرص �ىل العمونیني 

ن اكن. وفعًال، من �س�تقب� �ىل ٔأبواب بيته عند عودته اكئنًا مٔأول ٔأن یُصعد ٕاىل احملرقة 
َىل ِمنِّیَت، ِعْرشِ�َن «من�ه هللا النرص ا�ي ٔأراده، 

�
َىل َمِجیِئَك ا

�
َهبُْم ِمْن َعُروِ�َري ا فََرضَ

ا. بًَة َعِظميًَة ِ�د� َىل أٓبَِل اْلُكُروِم َرضْ
�
قد تفكرون: مساكني مه ٔأولئك  51»َمِدینًَة، َوا

فتاح احلبيبة ٔأول كون ابنة یِ العمونیون، لكن القصة �سوء ٔأكرث، فقد شاء احلظ ٔأن �
مس�تقبلیه عند عودته �اءت هتنئه، ويه ابنته الوحيدة، خرجت �رقص فرً�ا الس�تقبال 

وا�ها املنترص. ار�ع یفتاح عند تذ�ره و�ده �، لكن ما من خيار ٔأمامه، اكن �لیه طبخ 
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ابنته ٔأن یضحي . �كثري من ��رتام، وافقت املوعود ابنته، وهللا اكن یتوق لراحئة الشواء
. وبعد 52»تبيك �ذراو�هتا«هبا، واكن طلهبا الوحيد ٔأن تذهب مدة شهر�ن ٕاىل اجلبال حىت 

فتاح بنذره وشوى ابنته حىت حيصل هللا �ىل شهر�ن ٔأدت واجهبا حي� �ادت، فأٔوىف یِ 
د�ان جيد �رضیه. لقد �يس هللا هذه املرة ا�رس املس�تقى من قصة ٕا�راهمي وٕاحساق ومل 

أٓسف � ابنيت، وشكًرا �ىل تقب� املوضوع بأٔدب! وشكًرا ٔأیًضا لبقائك �ذراء،  یتد�ل.
 ).39فهو ٔأمر �م لسبب ما لغرض التضحیة (ا�ٓیة 

 
فتاح یقاتل بين معون ٔأصًال، وملاذا سا�ده هللا لینترص؟ ٕان العهد القدمي ميلء ملاذا اكن یِ 

نوا ینس�بون نرصمه ٕالهلم ٕا� املعارك �ملعارك ا�مویة، ولكام اكن بنو ٕارسائیل ینترصون، اك
املتعطش ل�ماء. یدور سفرا �شوع والقضاة حول امحل� اليت ش�هنا بنو ٕارسائیل بعد ٔأن 

هدف امحل� �ستيالء �ىل أ�رض اكن قادمه موىس لیخرجوا ٔأرسمه يف مرص، و 
مه هللا وقد سا�د». أ�رض اليت تفيض لبنًا وعسًال «املوعودة. فهذه اكنت ٔأرض ٕارسائیل، 

�الستيالء �لهيا �رب ٕا�دة الشعوب املسكينة اليت اكنت تعيش ٔأصًال هناك. فأٔوامر هللا 
 بذ� الصدد مل �كن ملتفة، بل اكنت واحضة �شلك مرعب:

 
َىل أ�ْرِض َكْنَعاَن، فَتَْطُرُدوَن ُلك� «

�
�ُمكْ �َاِ�ُروَن ا��ْرُدن� ا ن �

ائِیَل َوقُْل لَهُْم: ا ْرسَ �
ْم بَِين ا ِن َلكِّ  ُساك�

رِبُوَن  ُبوَكِة َوُختْ ، َوتُِبيُدوَن ُلك� أ�ْصنَاِمهِِم الَْمس�ْ یَع تََصاِو�ِرِمهْ ، َوتَْمُحوَن َمجِ ا��ْرِض ِمْن أ�َماِمُمكْ
مْ  یَع ُمْرتََفَعاِهتِ » ِلُكوَهاتَْمِلُكوَن ا��ْرَض َو�َْسُكنُوَن ِفهيَا ��ّينِ قَْد أ�ْعَطْیُتُمكُ ا��ْرَض ِلَيكْ تَمْ  .َمجِ

 ).53 – 51: 33(العدد 
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ر جيد خلوض حرب؟ �رر ما هذا؟ ٔأهذا مربِّ » ٔ�ين قد ٔأعطیتمك أ�رض ليك متلكوها.«
وروس�یا وبالد ٔأخرى يف الرشق ٔأثناء احلرب العاملیة (پولونیا) ٔأدولف هیتلر غزوه لپولندا 

، وهذا Lebensraum» ٔأما�ن ٕا�اشة«الثانیة بقو� ٔأن اجلنس أ�ملاين املتفوق حيتاج 
للحصول �لیه �رب احلرب. واكن من طیبته ٔأن » شعبه ا�تار«اكن هللا حيض ما  �لضبط

مزي بني القبائل اليت یلتقهيا بنو ٕارسائیل يف طریقهم ٕاىل أ�رض املوعودة من �ة والقبائل 
ا�مو�ة مل �ىل اليت تقطن أ�رض املوعودة نفسها من �ة ٔأخرى. فاكن یمت عرض الّسِ 

ساملوا �ر�ومه، ويف ٔأسؤأ احلاالت یقتلون الر�ال و�س�بون النساء لیرصن  ٕانأ�وىل، ف
 عبیًدا لل�نس.

 
اليت و�دها هللا لشعبه  Lebensraumما�ن إال�اشة أٔ  اليت اكنت تقطنالقبائل  ٔأما

 ل عظمي:�َ أٔولئك املساكني اكن ینتظرمه وَ فا�تار، 
 
ا ُمُدُن هُؤَالِء الش� « ا، بَْل َوأ�م� لهَُك نَِصیًبا فََال �َْستَْبِق ِمْهنَا �ََسَمًة م�

�
ب� ا �ِيت یُْعِطیَك الر� ُعوِب ال

َِّني َوالَْیُبو  ی َِّني َوالِْحّوِ ی َني َوالِْفِرّزِ َِّني َواْلَكنَْعاِنّیِ َني َوا��ُموِری ِّّیِ رِميًا: الِْحث ّرُِمهَا َحتْ َني، َ�َ أ�َمَرَك ُحتَ ّیِ س�ِ
ب�  لهُكَ الر�
�
 ).17 – 16: 20(التثنية » ا

 
ال مزاح مع هللا، وقد مت تنفيذ رغباته �حلرف، وليس فقط ٔأثناء غزو أ�رض املوعودة، 

 وٕامنا يف ٔأر�اء العهد القدمي:
اِلیَق، َوَحّرُِموا ُلك� َما َ�ُ َوَال تَْعُف َعْهنُْم بَِل اْقُتْل َرُ�ًال َوامْ « َرأ�ًة، فَا�َٓن اْذَهْب َواْرضِْب َمعَ

اًرا  ).3: 15(مصوئیل أ�ول » ِطْفًال َوَرِضیًعا، بََقًرا َوغَنًَما، َمجًَال َوِمحَ
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اقتضت ٔأوامر هللا قتل حىت أ�طفال، �اصة أ�والد، ٔأما البنات فاكن من املناسب 
إالبقاء �لهين ٔ��ل... اقرٔأوها بنفسمك واس�تعملوا خيالمك (لن حتتاجوا الكثري من اخلیال 

 .لتعرفوا)
 
لِكْن  .فَا�َٓن اْقُتلُوا ُلك� َذَكٍر ِمَن ا��ْطَفاِل. َوُلك� اْمَرأ�ٍة َعَرفَْت َرُ�ًال ِبُمَضاَجَعِة َذَكٍر اْقُتلُوَها«

�َواِيت لَْم یَْعرِفَْن ُمَضاَجَعَة َذَكٍر أ�بُْقوُهن� لَُمكْ َحي�اٍت  َِّساِء الل یُع ا��ْطَفاِل ِمَن الن : 31(العدد » َمجِ
17 – 18.( 

 
هذه من �سمي هذه أ�ش�یاء الیوم تطهًريا عرقيًا وٕاساءة لٔ�طفال. خي�ل الالهوتیون 

الفقرات من الكتاب املقدس ومن فقرات ٔأخرى �دیدة مشاهبة. ویفرتض ٔأن �شعروا 
�المتنان ٔأن �مل ا�ٓ�ر احلدیث وأ�حباث ال جتد ٔأي دلیل �ىل الص�ة التارخيیة ٔ�ي من 

�ىل ٔأهنا بتفسريها الالهوتیون من قصص الرعب هذه  یت�لصو قصص العهد القدمي. 
خرافات رمزیة، ٔ�مثال ٔأ�سوپ أ��القية، ال ٔأهنا �رخي. �م معقول، لكن یتساءل املرء 

عام لو اكن من املمكن ٕاجياد ٔأي ٔأ�الق حتتذى من هذه القصص املریعة: فهيي قصص 
، وتطهري عريق، Lebensraumتعطش ل�م والقتال يف سبيل ماكن ٕا�اشة شعب خمتار 

ومعام� النساء والبنات �ىل ٔأهنن ٔأغراض ميلكها الر�ال، یغتصبوهن و�س�تعملوهن كعبید 
 لل�نس.

 
ٔأحياً�، �س�تثين الالهوتیون املس�یحیون اجلدد العهَد القدمي �شلك �م، ٕاذ �شريون 

ه الساموي �رتیاح ٕاىل العهد اجلدید ا�ي یقدم صورة ليسوع ٔأكرث لطًفا �كثري من وا�
املرعب. لكن �سوع نفسه مل ميت� نفس ثقهتم بوجود لك هذا الفرق، فرنى ٕاجنیل یوحنا 
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، ٔأو: 54»أ�ّينِ ِيف ا�ِٓب َوا�َٓب ِيف� «وعندما یقول:  53»أ�َ� َوا�ُٓب َواِ�دٌ «یقتبسه قائًال: 
ي َرأِٓين فََقْد َرأ�ى ا�َٓب « ِ  .55»َا��
 

فالعظة �ىل اجلبل يف  ،ت حقًا ٔأموًرا ٔألطفرمغ ذ�، فشخصیة �سوع يف أ��جيل قال
ٕاجنیل مّىت تصور �سوع ر�ًال صاحلًا س�بق عرصه بأٔشواط �برية. ٔأو مل �كن خشًصا حقيقيًا، 

وهو ما تعتقده ق� من الباحثني، فعندها �كون خشصیة �سوع اخلیالیة خشصیة ٔألطف. 
 ظل العقيدة املركزیةولكن بغض النظر عن لطف املشاعر ا�اكمنة يف العظة �ىل اجلبل، ت

 �لصورة اليت د�ا ٕا�هيا املهندس الرئييس ل��ن بولس الرسول ٔأمًرا أٓخر. للمس�یحیة
 

ٕان مس�یحیة بولس الرسول، واليت متثل مس�یحیة �البیة املس�یحیني احلالیني، �رى ٔأن 
، مبا يف ذ� ٔأنت ؤأ� ولك من �اش ولك من س�یعيش »یو�ون يف اخلطیئة«امجلیع 

تدل �ىل حر�هتا من ومصة » بال د�س«الحقًا. وكام رٔأینا يف الفصل الثاين، فٕان والدة مرمي 
ریة �اكد ٔأن �كون فریدة من نوعها. لقد اكن بولس �ووًسا الوالدة يف اخلطیئة، ويه ح

هيمت خبطا� نوع وا�د من احلیوا�ت  ٔأن هللا�خلطیئة، حىت لَیحُصَل املرء �ىل انطباع 
یعيش �ىل �و�ب صغري ٔأكرث من اه�مه �لكون املتوسع ا�ي �لقه. أٓمن بولس ولك 

�سان أ�ول، ا�ي ٔأغرته حواء، املرٔأة املس�یحیني أ�وائل ٔأننا لكنا نرث خطیئة أٓدم، االٕ 
أ�وىل، واليت بدورها ٔأغرهتا حية تت�دث. وكام رٔأینا يف الفصل الثالث، اكنت خطیئهتام 

اخلطیئة الفظیعة، اكنت من  هٔأهنام ٔأ� من مثرة منعهام هللا �شلك واحض من ٔألكها. هذ
�لهيام و�ىل ذر�هتام حبیاة  الفظا�ة مباكن حبیث ٔأهنا دفعت هللا لطردهام من جنة �دن واحلمك

                                                 
 [املرتمج]. 30: 10یوحنا  53
 [املرتمج]. 14: 10یوحنا  54
 [املرتمج]. 9: 14یوحنا  55
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من العمل الشاق وأ�مل، ويه خطیئة یفرتض ٔأننا لكنا قد ورثناها. واستناًدا ٕاىل القد�س 
اخلطیئة «، وهو ٔأ�د ٔأ�ىل الالهوتیني املس�یحیني ماكنة، فٕان (ٔأوغسطینوس) ٔأوغسطني

حيمل  مت تور�هثا من أٓدم �رب �س� من ا��ور من �الل املين، السائل ا�ي» أ�صلیة
 احلیوا�ت املنویة.

 
اقرتافه ، �هیك عن بعد فعل ٔأي يشءقد  حفىت الولید �دیثًا، وهو ٔأصغر من ٔأن �كون

، یو� و�ىل كتفيه الصغري�ن عبء ت� اخلطیئة. ؤ�ن بولس ؤأتبا�ه من ل�نوب
املس�یحیني یعتقدون ٔأن اخلطیئة (ت� اخلطیئة) يه نوع من الروح اليت حتتضننا �شلك 

فتكون اكلومصة املظلمة املتوراثة، بدل ٔأن �كون جمرد أ�فعال السيئة اليت یقرتفها �یب، 
ٔأ�س معینون بني فرتة ؤأخرى. ؤ�ننا مولودون يف اخلطیئة، فالسبيل الوحيد للهروب من 
ٔأن نُلعن ٕاىل أ�بد يف �ر �من �كون بقبول املعمودیة والفداء �رب تضحیة �سوع. اكن موت 

 منط القرابني املشویة يف العهد القدمي ٕالرضاء هللا وطلب غفران خطا� �سوع تضحیة، �ىل
 اليت ار�كهبا أٓدم يف جنة �دن.» اخلطیئة أ�وىل«البرشیة، و�ٔ�خص 

 
بتنا نعرف الیوم ٔأن أٓدم مل یو�د ٔأبًدا. فلك من �اش ُو� ٔ�بو�ن وساللتنا �رب ٔأ�داد 

وببعض القرود املبكرة ٕاىل  primatesٔأ�داد ٔأ�داد ٔأ�داد� مروًرا �رئيس�یات �دیدة 
السمك وا�ود والبكتري�. مل �كن هنا� ٔأبًدا زو�ان ٔأوالن، مل �كن هنا� ٔأبًدا أٓدم 

وحواء. مل �كن هنا� من ار�كب ت� اخلطیئة الرهیبة اليت یفرتض ٔأننا لكنا نتشارك يف 
ن أ�وائل ویحیمحل ٕامثها. ویفرتض ٔأن هللا اكن یعرف ذ�، حىت لو مل �كن بولس واملس� 

الواقع، یؤسفين ٔأهنم �ىل  يف یعرفونه. وهل اكن الناس یؤمنون حقًا بوجود حية تت�دث؟
أ�رحج أٓمنوا هبا �لفعل، ذ� ٔأن هنا� �دد �بري �شلك مقلق من الناس، ال س�� يف 

ممن ال زالوا یؤمنون هبا. ولكن لو وضعنا هذا �انًبا، ماذا عن مفهوم ٔأن موت �سوع  ٔأمر�اك
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خطا� البرشیة من أٓدم مفن �اؤوا بعده؟ ٕاهنا فكرة ٔأن » �كفًريا عن«ٔأو » فداء«ن اك
ا��نة املس�یحیة. لقد دفع حياته  يف مصمي�سوع مات ٔ��ل خطا��، ويه فكرة مركزیة 

 مثنًا حىت تُغفر خطا��.
 

 ٔأن یغفر دفع مثن مقابل إالساءة. لعلمك تتساءلون: ٕان ٔأراد هللا» التكفري عن اخلطا�«یعين 
لنا، َمل مل یغفر لنا مبارشة؟ �، فذ� ال �كفي خشصیة هللا. فهو حيتاج ٔأن �كون هنا� 

وكام صاغت ذ� الرسا� ٕاىل  �كون هذه املعا�ة مؤملة وقات�. ل ٔأنمن یعاين، ویفضّ 
ُصُل َمْغِفَرٌة!«العربانیني:  ولس أ�مر ). ویفرس الرسول ب22: 9» (َوِبُدوِن َسْفِك َدٍم َال َحتْ

یَح َماَت ِمْن أ�ْ�ِل َخَطاَ��َ «�لكامت ٔأخرى  (رسا� بولس الرسول أ�وىل ٕاىل » أ�ن� الَْمس�ِ
 ).3: 15ٔأهل �ورنثوس 

 
ٔأنقل املعتقد الرمسي املس�یحي): ٔأراد هللا ٔأن فقط والفكرة يه اكلتايل (وال تلوموين فأٔ� 

یغفر خطا� البرشیة، و�ىل رٔأسها اخلطیئة اليت ورثوها عن أٓدم (ا�ي مل یو�د ٔأصًال). 
لكن هللا مل �س�تطع الغفران �شلك �س�یط، فذ� اكن س�یكون ٔأسهل من اللزوم، ؤأوحض 

عل تضحیة. وخطیئة من اللزوم. واكن �ىل ٔأ�دمه ٔأن یدفع مثنًا مقابل الغفران �رب ف
 ماالبرشیة اكن هائ� حبیث ٔأن فعل تضحیة �ادي ما اكن ليسد ا�مثن. ومل �كن هنا� 

هبط �سوع  دیتة شنيعة معذبة. نعم، فقمب �سده ٕاال تعذیب وقتل �سوع ا�ن هللا 
؟) ٕاىل أ�رض و�شلك �اص حىت ُجي� ویُصلب و�سّمر �ىل صلیب خش�يب »هبط(«

مل �كن �كفي ما هو ٔأقل من و�لتايل مثن خطا� البرشیة. فدفع �ميوت وهو یقايس، 
لیدفع  –حيث ٔأن �سوع یعترب هللا متجسًدا هبیئة البرش  –التضحیة بدم هللا نفسه 

 مقابل عبء اخلطیئة العظمية اليت حتملها البرشیة حول رقبهتا.
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و�ة. اكن من  ٕان اعتقدمت ٔأهنا فكرة مر نيحمقّ س�تكونون ع هذا �لیمك، ولكنمك ال ٔأعرف وقْ 
املمكن � القادر �ىل لك يشء ٔأن یتد�ل يف ٔأي حلظة س�بقت ؤأدت ٕاىل موت �سوع 

توقفوا � جام�ة، ال «مثلام تد�ل عندما ّمه ٕا�راهمي �لتضحیة ٕ�حساق:  –�ىل الصلیب 
بأٔس �لیمك. ال داعي �ق املسامري يف ید ابين احلبيب. ٔأساحممك �ىل مجیع أ�حوال. دعو� 

 »تفل �لعفو الكوين العظمي عن خطیئة البرشیة.�سرت� وحن 
 

�، فهذا احلل ا�ي یبدو بدهيًیا للمشلكة مل �كن �كفي هللا. ولو كنت ٔأكتب مرسحية 
 عن ذ� قد ٔأعطي هللا النص التايل لیقو�:

 
دعوين ٔأرى، ال ٔأس�تطیع ٔأن ٔأغفر هلم ببساطة، خفطیئهتم عظمية �ًدا. ماذا لو قتلت «

آالف مهن آالف لن ثالثة أ م كام فعلت عند �ادثة الع�ل ا�هيب الكرهية؟ ال، حفىت ثالثة أ
آالف خشص �ادي، فاخلطیئة ٔأعظم من ٔأن یمت حموها مبجرد قتل  �كفون، ليس ثالثة أ
آالف من الناس العادیني. �ي فكرة، ماذا لو حّولت ابين ٕاىل �رشي وعّرضته  ثالثة أ

ما ٔأعتربها تضحیة �س�تحق التسمیة. ٔأّال  للتعذیب والقتل نیابة عن لك البرش؟ نعم، هذه
�كون القتیل ٕا�ساً� �ادً�، وٕامنا هللا بذاته وقد جتسد �ىل هیئة �رش! هذا هو احلل، 

و�د� املراد. س�تكون تضحیة عظمية �كفي للتكفري عن خطا� البرشیة مجعاء مبا يف ذ� 
ًدا ٔأصًال). انطلق � خطیئة أٓدم (� لسخفي، ٔأظل ٔأ�ىس ٔأن ٔأ�ربمه ٔأن أٓدم مل �كن موجو 

بَُين، أٓسف، لكنين ال ٔأرى �ًال ٔأفضل من هذا. ولن �س�تطیع ر�وب العربة الناریة يف 
املراهقة  بقلقر�لتك، ٕاذ سأٔضعك يف رمح امرٔأة ویتعني �لیك ٔأن تو� و�كرب وتتعمل ومتر 

حقًا  ر بأٔنك متثّل البرشیةعولك ت� أ�مور، وٕاال فلن �كون �رشً� �ًما، وعندها لن ٔأش
ٔأنين بذ� ٔأیًضا ٔأصلب نفيس، فأٔ�  �ني ٔأؤدي ٕاىل صلبك يف ا�هنایة. و�ملناس�بة، ال تنَس 

 »ٔأنت ؤأنت ٔأ�.
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هل ٔأ� ٔأخسر؟ نعم. هل يف ذ� وحش�یة؟ رمبا. هل فيه ظمل؟ حقيقة، ال ٔأعتقد ذ�، 

والر�اء ٔأن تفهموا سبب �دم اعتذاري. ٕان عقيدة التكفري عن اخلطیئة اليت یأٔ�ذها 
س�یحیون جبدیة �لغة يه عقيدة بغیضة ٕاىل �د بعید �ر�ة جتعلها �س�تحق ٔأن �ُسخر امل 

مهنا بوحش�یة. یفرتض يف هللا ٔأن �كون قادًرا �ىل لك يشء، فقد �لق الكون ا�ي 
یتوسع، وا�رات اليت تنطلق متبا�دة الوا�دة عن أ�خرى. وهو یعرف قوانني العمل 

ٔأصًال، ویفرتض فيه ٔأنه یفهم اجلاذبیة المكومية واملادة  وقوانني الر�ضیات، فهو من ا�رتعها
م ال ميلكه ٔأ�د من العلامء بعد. ٕانه هو من یصیغ القوا�د. والقادر �ىل املظلمة، وهو فهْ

صیا�ة القوا�د قادر �ىل ٔأن یغفر ٔ�ي شاء ٕان خرق ت� القوا�د. ومع ذ�، یفرتض فينا 
یغفر  بأٔن یقنع نفسه (ٔأن یقنع ذاته بذاته!) ٔأن نصّدق ٔأن ٔأقىص ما اس�تطاع إالتیان به حىت

للبرش خطا�مه (و�ٔ�خص خطیئة أٓدم ا�ي مل یو�د ٔأصًال، مما یعين ٔأنه من املس�تحیل 
ٔأنه ار�كهبا) هو ٔأن یتسبب يف تعذیب وصلب ابنه (وا�ي اكن هللا نفسه ٔأیًضا) �مس 

ق �دًدا قصص العهد البرشیة. �ا، فرمغ ٔأن العهد القدمي یعج بقصص الرعب اليت تفو 
اجلدید، ٕاال ٔأنه ميكن القول ٔأن الرسا� املركزیة يف العهد اجلدید تنافس بقوة �ىل املرتبة 

 أ�وىل يف تقدمي القصة أ�فظع �ىل إالطالق.
 

لقد �ان التلمیُذ هيوذا �سوع، ٕاذ قاد السلطات ملاكنه وعّرف �لیه بقب�. والیوم، �سمى 
 Galapagosويف مح� لت�لیص جزر الغاالپاغوس ». ذاهيو «الس�یايس ا�ي خيون حزبه 

» ماعز هيوذا«من املاعز املس�توردة اليت اكنت تدمر التوازن الطبیعي، مت اس�تعامل 
Judas goats ختون«رادیویة، حىت بث ، وهن ماعز ٕا�ث محلت ٔأعناقها ٔأطواق «
اخلیانة. ولكن،  ٕا�دته. و�ىل مر العصور، اقرتن امس هيوذا بفعل املقصودموضع القطیع 

لنكرر السؤال ا�ي طر�ه الفصل الثاين: هل اكن ذ� منصًفا �هيوذا؟ مفخطط هللا قىض 
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بأٔن یمت صلب �سوع مما عىن ٔأنه جيب ٔأن یعتقل، خفیانة هيوذا اكنت رضوریة ٕالجناح 
ا�طط. فلامذا �كره املس�یحیون تقلیدً� امس هيوذا ٕاًذا؟ فهو اكن یلعب دوره يف خمطط 

 ت�لیص البرشیة من خطا�ها.هللا ل 
 

لكن أ�مر ٔأسؤأ من ذ�، فقد �اىن ا�هيود �امة أ�مّر�ن �ىل مدى قرون �سبب لوم 
وس یُ حتدث البا� پِ  1938املس�یحیني هلم �ىل قتل �سوع. وحىت عهد قریب، يف العام 

تلعن «(يف الس�نة اليت س�بقت تنصیبه) واصًفا ا�هيود بأٔهنم شعب  Pius XIIالثاين عرش 
وبعد ٔأربع س�نني، �الل احلرب (حيث ». شفاههم [املس�یح] و�رفضه قلوهبم حىت الیوم

 عامها«اكنت ٕایطالیا يف صف هیتلر) وصف البا� پیوس ٔأورشلمي بأٔهنا ال زالت يف نفس 
لكن ». درب ا�نب ا�ي ٔأدى ٕاىل قتل هللا«ال�ان قاداها ٕاىل » املتصلب وحجودها العنید
، مؤسس املس�یحیة Martin Lutherثولیك، مفارتني لو�ر أ�مر مل یقترص �ىل ا�اك

الپرو�س�تانتية اكن ینادي حبرق بیوت الكنيس واملدارس ا�هيودیة. نرى ٔأصداء �راهیة لو�ر 
 :1922املریضة هذه �ى ٔأدولف هیتلر �ام 

 
. یقودين ٕاىل ر�ل وحيد ٕان شعوري مكس�یحي یقودين ٕاىل ريب وخمليص بصفته مقاتًال «

أ�تباع ٔأدرك ا�هيود �ىل حقيقهتم ود�ا الر�ال للقتال ضدمه، وهو ٕا� اكنت  حماط بث� من
حقيقته أ�عظم ال �كونه ُمعانًیا وٕامنا �كونه مقاتًال. حبب �ري حمدود، ٔأقرٔأ مكس�یحي و�ر�ل 

البائقة فطرد ٔأوالد أ�فاعي  موا�ةوقف يف ف ،الفقرة اليت تقص حاكیة قيام الرب جبربوته
 اكن نضا� يف موا�ة السم ا�هيودي مرهًبا. والیوم، بعد انقضاء عبد. لَمك والثعابني من امل 

ٔألفي �ام، ٔأدرك بعمیق املشاعر وبعمق ٔأكرث من ٔأي وقت مىض حقيقة ٔأنه ٔ��ل هذا اكن 
�سفك دمه �ىل الصلیب. ومكس�یحي، ليس من واجيب ٔأن ٔأمسح لنفيس بأٔن ٔأن  �لیه

يف سبيل احلقيقة والعدا�... وٕان اكن مثة ما ٔأتعرض لل�داع، فواجيب هو ٔأن ٔأ�ون مقاتًال 
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یربهن مصداقية ترصفاتنا فٕان ذ� �متثل �ملعا�ة اليت تزتاید یوًما بعد یوم. فأٔ� مكس�یحي 
 »واجب جتاه شعيب. �يلّ 

 
اكنه هتلر، فهو  �ملناس�بة، ال تأٔ�ذوا زمع هیتلر بأٔنه مس�یحي مأٔ�ذ اجلد. فبغض النظر ّمعا

» ٔأ�ادیثه اجلانبية«زمع ٔأنه مس�یحي يف ذ� اخلطاب، ولكنه ٔأثناء  لقداكن كذاً� مزمنًا. 
ٔأنه مل �كن ٔأبًدا مل�ًدا ومل ینبذ ٔأبًدا مذهب الروم  �ىلاكن ٔأحياً� معادً� للمس�یحیة، 

ا�اكثولیك ا�ي �شأٔ �لیه. وحىت لو مل �كن مس�یحًیا حقًا، فٕان خطا�ته و�دت أٓذاً� 
ٔأ�ّدته قرون سابقة من الكراهیة ا�اكثولیكية واللو�ریة. صاغیة �ى الشعب أ�ملاين ا�ي 

ولك ذ�، ك�ال �يق ٔأوروپا، انطالقًا من ٔأسطورة ٔأن اللوم یقع �ىل ا�هيود يف موت 
 �سوع.

 
، احلامك الروماين ا�ي وافق يف ا�هنایة �ىل Pontius Pilatusاكن بیالطس البنطي 

ىل العلن دال� �ىل تنص� من ٔأي طلب املاء حيهنا لیغسل یدیه � قدٕا�دام �سوع، 
َدُمُه «مسؤولیة ختتص �ٕال�دام. ویفرتض ٔأن ا�هيود مه من حتملوا املسؤولیة �ني ٔأ�ابو: 

)، و�رجع �البیة �ضطهاد القايس ا�ي تعرض � 25: 27(مّىت » �َلَْینَا َو�ََىل أ�ْوَالِد�َ 
ٔأن ٔأ�رر النقطة؟ اكن صلب  ا�هيود �ىل مر التارخي من هذه امجل�. مع ذ�، فهل �يلّ 

ٔأراد هللا  ا�سوع نقطة ار�اكز خمطط هللا. فا�هيود ا��ن اكنوا یطلبون موته اكنوا یطلبون م
» دمه �لینا و�ىل ٔأوالد�«�دوثه �ىل مجیع أ�حوال. و�ملناس�بة، ٔأال تعتقدون ٔأن مج� 

ة ٔأضافهتا ٕاىل يه ٔأمر من الصعب ٔأن یقو� ٔأي ٔأ�د، فتبدو و�شلك مریب ؤ�ن یًدا من�از 
 النص الحقًا.
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يف س�یاق هذا الفصل قلت مراًرا و�كراًرا ٔأن قصص الكتاب املقدس �ىل أ�رحج �ري 
حقيقية. وكام رٔأینا يف الفصل الثاين، فٕان ٔأسفار الكتاب املقدس قد ُكتبت بعد وقوع 

حىت لو اكن هنا� شهود عیان، و أ��داث اليت �زمع ٔأهنا تصفها بوقت طویل �ًدا، 
كون �البيهتم قد ماتوا عندما متت الكتابة. لكن هذا ال یؤ�ر يف النقطة أ�ساس�یة يف س�ت

حقيقية، یظل �ینا احلق بأٔن خنتار ف� لو  مهذا الفصل. فسواء ٔأاكن هللا خشصیة خيالیة أٔ 
�لینا اتباعها.  نأٔ باعها، فقادة ا�هيود واملس�یحیني واملسلمني یقولون اكن خشصیة سرنغب �تّ 

 خيارمك؟مفا هو 
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 ؟56صاحلنيالفصل اخلامس: هل حنتاج ٕاىل هللا حىت نكون 

 

                                                 
كنقيض للرش، ٕاال ٔأن مثة �رابط بني اخلري والكرم الرزق واملفاض�  goodقد تقابل مقصد النص أ�صيل ا�ي �س�تعمل لكمة » اخلري«رمغ ٔأن لكمة  56

تعلق ت بني الناس يف العربیة مما قد یغطي �ىل املعىن املقصود يف الس�یاق وهو الصالح، ٔأو السلوك الصائب. ليست املسأٔ� لغویة حبتة، ٕامنا يه 
م �ختالف بني املس�یحیة وإالسالم، حيث یعمتد املفهوم املس�یحي ا�ي یفرتضه النص �ىل وجود منفصل للرش عن اخلري، يف �ني ٔأنه ما من مفهو 

 منفصل للرش قامئ بذاته يف إالسالم، مما یفقد اخلري مبفهومه املس�یحي للتبا�ن ا�ي بينه وبني الرش. [املرتمج]
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، واليت ا�سمت بنشاط �ري معتاد، اكن 2016يف خضم امحل� �نت�ابیة أ�مري�یة �ام 

ني ٔأساس�یني هام بريين ساندرز احلزب ا�ميقراطي حياول حسم اخلیار بني مرَحش 
Bernie Sanders  وهیالري لكینتونHillary Clinton واكن �راد مارشال .
Brad Marshall وهو مسؤول �بري يف احلزب، یفضل هیالري. فاعتقد ٔأنه و�د ،

اشتبه (ؤ�ن يف أ�مر ما یعیب) بأٔن بريين مل�د.  ٕاذالسبيل ٕاىل ٕافقاد بريين للرشعیة، 
ملوضوع) �ىل �مل �مسؤولَني �بَري�ن أٓخر�ن يف احلزب (ومل �كن هیالري نفسها  فراَسل
نه أٔ يف موضع سابق  وقد قال ساندرزما هو دینه.  یرصححتدي بريين �لنًا بأٔن  مقرتً�ا

 ولكن هل اكن یؤمن �� حقًا؟ كتب �راد مارشال قائًال:». من �راث هيودي«
 
ن ؤأعتقد ٔأنه مل�د... هذا أ�مر س�یؤدي ٕاىل فارق �دة نقاط مع جامعيت. فاملعمدانی«

 »فّرقون �شلك �بري بني هيودي ومل�د.جامعيت یمن ن واجلنوبی
 

 َ يت كنتايك وڤرجينیا الغربیة. وجامعته تعين �خبیه، وهنا اكن یت�دث عن الناخبني من والی
یرتك ٔأ�ًرا �ًما يف هاتني الوالیتني. لقد اعتقد (ولسبب وجيه » فارق �دة نقاط«و

ي د�ن �ىل ٔأن لون التصویت لشخص ینمتي �ٔ لٔ�سف) ٔأن العدید من املس�یحیني س�یفضّ 
یصوتوا ملل�د، حىت لو اكن ذ� یعين التصویت ملن ليس �ىل د�هنم، ويف هذا احلا� 

ینفع، حىت لو اكنت قوة �لیا ختتلف » ٕاميان بقوة �لیا«التصویت �هيودي. فأٔي  یعين هذا
مراًرا و�كراًرا. مثة أ�مر اس�تطال�ات الرٔأي ذ�  ٔأظهرتعن ت� اليت یؤمنون هبا. وقد 

س�یرتددون �لتصویت �اكثولیيك ٔأو ملسمل ٔأو �هيودي، ولكهنم یفضلون ٔأً� من  �خبون
يف قاع القامئة، حىت لو اكن املل�د مؤهًال يف لك املنا�  نو فاملل�دهؤالء �ىل مل�د. 
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أ�خرى. ورمغ ٔأنين ٔأعتقد ٔأن ترصف �راد مارشال اكن خمزً�، ٕاال ٔأنه من �ري املس�تغرب 
 زعوم للمرحش ا�ي مل یفض�.ٔأنه ٔأراد فضح إالحلاد امل

 
ال جيوز ٔأبًدا اشرتاط امت�ان دیين مكؤهل لتويل «ینص دس�تور الوال�ت املت�دة �ىل ٔأنه 

احلق یقال ٔأن مارشال مل و . 57»ٔأي منصب رمسي ٔأو مسؤولیة �امة يف الوال�ت املت�دة
 لفعل��كن یطلب حظًرا قانونًیا مينع املل�د�ن من الرتحش للرئاسة، فذ� اكن س�یكون 

 بصوهتم ٔأثناء ٕادالهئم�ن املرحش ِ�ِ  یُلقوا �ًال ، حيق للناخبني ٔأن ولكن طبًعاخرقًا ل�س�تور. 
عارض مع روح خبصوصیة. لكن مارشال اكن یتعمد �حتاكم لت�زيات الناخبني ف� یت

ا�س�تور. ٕان إالحلاد هو جمرد غیاب إالميان بأٔي يشء �ارق، كعدم إالميان �لصحون 
الطا�رة ٔأو اجلنیات. یقتيض املنصب الس�یايس من صاحبه ٕاصدار قرارات تتعلق 

مور وا�ٔ �لس�یاسة �قتصادیة والشؤون اخلارجية وقضا� الص�ة والرفاه �ج�عي 
 ًال ٕالصدار قرارات س�یاس�یة ٔأفضل؟عل إالميان بعامل اخلوارق مؤهِ ا ا�ي س�یجمفقانونیة. ال
 

ٕ�� ما ٔأو  ٕاميان املرء بوجوبیعتقدون  �ن ا��ن یظهر ٔأهنمالكثري  هنا�یؤسفين القول ٔأن 
ن �كون خشًصا ٔأ�القيًا، خشًصا �ٔ الفرصة  حىت ميت� جمرد» القوة العلیا«ٔأي نوع من 

صاحلًا. ٔأو ٔأنه �نعدام إالميان بقوة �لیا، ال مي� املرء ٔأساًسا �متیزي الصواب من اخلطأٔ، ٔأو 
�اليق. سينظر هذا الفصل يف مسأٔ� �ري ا�ٔ أ��اليق من اليشء اخلري من الرش، ٔأو 

ا كنا حنتاج إالميان اخلري كنقيض للرش، وف� ٕاذ» معىن«أ��الق وأ��القيات كلك: يف 
 .صاحلنيحىت نكون » القوة العلیا«�� ٔأو ��آلهة ٔأو ٔأي نوع من 

 

                                                 
 ا�س�تور أ�مرييك [املرتمج]. املادة السادسة من  57
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؟ ٔأس�تطیع ٔأن ٔأفكر صاحلًا� حىت �كون املرء ٕاًذا، ما ا�ي قد یدفع ٔأ�دمه لیعتقد حبا�ة 
�س�ببني �� ال �ري، و�هام يسء. أ�ول هو ٔأن الكتاب املقدس، ٔأو القرأٓن ٔأو ٔأي 

، ؤأننا بال كتاب قوا�د ال نعرف صاحلنيهو ما خيرب� �یف نكون كتاب مقدس أٓخر 
يف الفصل السابق وس�نعود ٕاىل » الكتاب الصاحل«الصواب من اخلطأٔ. لقد تعاملنا مع فكرة 

ا�رتام مسأٔ� ما ٕاذا اكن �لینا اتبا�ه يف هذا الفصل. ٔأما السبب احملمتل ا�ٓخر فهو ٔأن 
، س�نكون نيعتقدون ٔأننا، مبا فينا الس�یاس�ی�ر�ة ٔأهنم ی منخفض �ًدا الناس للبرش 

فقط لو اكن خشص ما �راقبنا، و�كون ذ� الشخص هو هللا يف غیاب ٔأ�د  صاحلني
. Great Policeman in the Sky» الرشطي الساموي العظمي«أٓخر: هذه يه نظریة 

» ميةاكمريا التجسس ٔأو املراقبة السامویة العظ «ٔأو ٕان ٔأرد� حتد�هثا بعض اليشء: نظریة 
Great Spy Camera (or Surveillance Camera) in the Sky. 

 
ولٔ�سف، رمبا هنا� قدر من احلقيقة يف لك هذا. فلك ا�ول �رى رضورة وجود قوة 

ومعوًما تقل اح�لیة ار�اكب ا�رمني للرسقة ٔأو اجلرامئ أ�خرى ٕان اعتقدوا بوجود  .رشطة
رشطة �راقهبم. والیوم، نرى ٔأن الشوارع واملتاجر جمهزة �اكمريات الڤيدیو اليت �الًبا ما 
متسك ٔأ�ًسا یفعلون ٔأموًرا ال جيب �لهيم فعلها: اكلنشل من املتاجر �ىل سبيل املثال. 

ن حياول �ّشال إالقدام �ىل فعلته تقل ٕان عرف بوجود اكمريا �راقبه. وا�ٓن فاح�لیة أٔ 
ختیلوا ٔأن ا�رم یؤمن ٔأن هللا �راقب لك حراكته وسكناته يف لك حلظة من حلظات یومه. 
ال بل ٕان العدید من املتدینني یؤمنون بأٔن هللا قادر حىت �ىل قراءة ٔأفاكر املرء �ر�ة ٔأنه 

تبادر الفعل اليسء �هن املرء. �ا نرى �یف یعتقد ٔأولئك الناس ٔأن یعرف مقّدًما عندما ی 
من خيىش هللا، مبا يف ذ� الس�یاس�یني ا��ن خيشون هللا، س�یكون اح�ل ار�اكبه للفعل 

ال یتعني �ىل املل�د�ن ٔأن خيشوا اكمريا التجسس السامویة. ٕاذ  ،اليسء ٔأقل من املل�د
ن ال خيشون سوى ا�اكمريات احلقيقية والرشطة وحبسب منط التفكري هذا، فٕان املل�د�
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الضمري هو ٔأن یعرف املرء ٔأن مثة من «احلقيقيني. لعلمك مسعمت ا��ابة ا��یة القائ� ٔأن: 
 ».�راقبه

 
ٕان الزنوع حنو ٕاحسان الترصف عندما �كون املرء مراقبًا قد �كون نزو�ًا بدائًیا �ًدا، 

 Melissa Batesonأ�س�تاذة مليّسا بیتسون مزرو�ًا يف ٔأعامق ٔأدمغتنا. قامت زميليت 
) ٕ�جراء جتربة مذه�. ففي قسم يف ٔأو�سفورد (واليت اكنت یوًما طالبة �اكلوریوس عندي

صندوق «وضعوا  University of Newcastleالعلوم حيث تعمل يف �امعة نیواكسل 
یوميًا، ومل �كن  مجلع املال مقابل القهوة والشاي واحللیب والسكر اليت اس�تعملوها» ٔأمانة

هنا� ٔأ�د لٕالرشاف �ىل البیع. مت تعلیق قامئة ٔأسعار �ىل احلائط، واعمتدت املسأٔ� �ىل 
الثقة �لشاري ٔأن یضع املبلغ الصحیح يف الصندوق. ليس من املفاجئ ٔأن نعرف ٔأن الناس 

؟ مبفردهوجود من �راقب، ولكن ما ا�ي حيدث �ني �كون املرء یت�لون �ٔ�مانة عند 
تظل اح�لیة وضع املال يف الصندوق نفسها عندما یعمل املرء بعدم وجود من �راقبه؟  هل

، وهذا ما احلرصس�تضعون املال، ولكن ليس امجلیع �ىل هذا القدر من ٔأنمت ٔأ� متأٔكد ٔأنمك 
 جعل هذه التجربة ممكنة.

 
نت الورقة مزینة اكنت مليّسا تعلّق ورقة �لهيا الحئة أ�سعار ٔأس�بوعًیا يف غرفة القهوة. واك

بصورة يف ٔأ�الها. فاكنت الصورة ٔأحياً� صورة ٔأزهار: لكهنا مل �كن نفس أ�زهار دوًما. 
يف بعض أ�سابیع اكنت الصورة زوً�ا من أ��ني: واكنت زوج ٔأ�ني خمتلف لك مرة. 

صورة ٔأ�ني فوق  اكنت توضعوٕالیمك النتي�ة املذه�: اكن الناس یترصفون بأٔمانة عندما 
املضبوطة «ة، فاكن یمت مجع قرابة ثالثة ٔأضعاف املبلغ ا�ي یمت مجعه مقارنة �ٔ�سابیع الالحئ
الزهور ٕاىل الز��ن. ٔأليس ذ� �ٔ�مر الغریب؟ فلو اكنت أ��ني فهيا » تنظر« اليت» �لمًیا

اكمريات جتسس حقيقية �اكن من السهل تفسري أ�مر. لكن شاريب القهوة اكنوا یعرفون 
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ٔأن ت� أ��ني مل �كن ٔأكرث من �رب �ىل ورق، ؤأهنا �اجزة عن رؤیة ما حق املعرفة 
�ّيل ٔأن «حس�بة عقالنیة اكلقول:  الرؤیة. فأ�مر مل یقتِض  نجيري بعجز صور أ�زهار ع

، ٕامنا اكن ٔأمًرا العقالنًیا، اكن �ردة فعيل عندما ٔأقف »ٔأترصف بأٔمانة ٔ�نين حتت املراقبة
حساب يف نیویورك مث ٔأنظر ٕاىل أ�سفل. ٔأعرف حيهنا ٔأنين �ىل مقة ٔأ�ىل طابق يف �ط�ة 

لن ٔأقع رمغ ٔأنين ٔأقف وراء ز�اج ٔأمان مسیك. مع ذ�، �رسي يف جسدي قشعر�رة 
مبين يف ٔأدمغتنا من �الل موّر�ت (جينات)  ولع� ،وینتابين خوف. هذا �ري عقالين

توا�د يف ٔأ�ايل الشجر. ورثناها من ٔأ�داد� ٔأ�م كنا حنتاج ٕادراك اخلطر ا�اكمن يف ال 
ٔأ�ني هللا �راقبين، �ا جيدر يب ٔأن ٔأحسن «ولرمبا ال حيتاج املرء ٕاخبار نفسه بأٔن 

لع� ٔأمر تلقايئ �ري واع. وهو بذ� �ش�به ٔأ�ر أ��ني اليت وضعهتا مليّسا �ىل ف» الترصف.
ٔأن  الورق (و�ملناس�بة، يف �ال �ساءلمت، فقد قامت ٕ�جراء احلسا�ت الالزمة لتبيان

 اح�ل �س�بة النتي�ة للصدفة اكن اح�ًال مستبعًدا).
 

وسواء ٔأاكن أ�مر عقالنًیا ٔأم �ري عقالين، فيبدو من املعقول ولٔ�سف ٔأن من اكن یؤمن 
الترصف قد �كون ٔأ�ىل. �يل القول  هٕاحسان ةبصدق ٔأن هللا �راقب لك حراكته فاح�لی

البرش ٔأفضل من ذ�. ٔأود ٔأن ٔأؤمن ٔأنين  أٔنبهذه الفكرة، فأٔ� ٔأود ٔأن ٔأؤمن  ٔأمقتبأٔنين 
 ٔأمني سواء ٔأاكن هنا� من �راقبين ٔأم ال.

 
ولكن، ماذا لو اكن اخلوف من هللا یتعدى �ونه خوفًا من ٕاغضابه، وٕامنا هو خوف من ٔأمر 

ٔأسؤأ من ذ� �كثري؟ تقول املس�یحیة وإالسالم تقلیدً� بأٔن مصري اخلطاة بعد املوت هو 
ِة الن�اِر َواْلِكْربِیتِ «فيت�دث سفر الرؤ� عن �ذاب ٔأبدي يف �من،  ْريَ و�روى عن  58»ُحبَ

ن� أ�ْهَوَن أ�ْهِل الن�اِر �ََذاً� یَْوَم الِْقيَاَمِة لََرُ�ٌل تُوَضُع ِيف أ�ْمخَِص قََدَمْيِه إ «النيب محمد قو� 
                                                 

 . [املرتمج]10: 20رؤ� یوحنا الالهويت  58
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َرَ�ِن، یَْغِيل ِمْهنَُما ِدَما�ُُه. �َن «يف القرأٓن فتقول:  من سورة النساء 56ٔأما ا�ٓیة  59»َمجْ ِ ن� ا�� �
ا
َها ِلَیُذوقُوْا  لْنَاُمهْ ُ�لُوًدا �َْريَ َكَفُروْا ِبأَٓ�ِتنَا َسْوَف نُْصِلِهيْم َ�ًرا ُلك�َما نَِضَجْت ُ�لُوُدُمهْ بَد�

وحبسب العدید من ر�ال ا��ن، فٕان املرء ال حيتاج ٔ�ن �ر�كب ٔأي خطأٔ حىت ». الَْعَذاَب 
! وجند بعض ٔأعظم یلقى هذا املصريمن، ٕاذ �كفي ٔأن �كون �ري مؤمن حىت رىم يف �ر ��ُ 

الرسامني وقد تنافسوا ٕالنتاج صور ٔأكرث فظا�ة ورعًبا جلهمن. ؤأشهر أ�عامل أ�دبیة يف 
 یت�دث عن �من. Danteه تِ �انْ  Inferno» اجلحمي«أ�دب إالیطايل وهو 

 
حقًا  ني�ائف حقًا ت� ا�هتدیدات؟ هل كنمت ؟ هل صدقمتجبهمن يف صغرمك هل مت هتدیدمك
�س�متر العدیدون  ،سفل�ٔ  .من احملظوظني عن هذه أ�س�ئ�، فٕانمك» ال«بـ مهنا؟ ٕان ٔأجبمت

 بتصدیق ت� ا�هتدیدات حىت یوم مماهتم، مما جيعل حياهتم ��سة، وال س�� ٔأ��م أ��رية.
 

معقو�، اكلقول بأٔن من یدان �ي نظریة بصدد ا�هتدید �لعقاب. ٕان بعض ا�هتدیدات 
�لرسقة، قد یذهب ٕاىل السجن. لكن، مثة هتدیدات �ري معقو�، اكلقول بأٔن من ال یؤمن 

�� س�یذهب بعد مماته لیقيض لك أ�بدیة يف حبرية من �ر. ونظریيت يه ٔأنه لكام زادت 
بعید املوت هو ٔأمر  بعد بعقابمعقولیة ا�هتدید، قلّت احلا�ة جلع� هتدیًدا فظیًعا. فا�هتدید 

�ر�ة تتطلب ٔأن �كون هتدیًدا �لغ الفظا�ة للتعویض عن ذ�: حبرية من �ر.  �ح�ل
طاملا اكن املرء �ىل قيد احلیاة (فالسجن هو ماكن  ٕان ا�هتدید �لعقوبة هو ٔأمر معقول

 ٓ خر بعد حقيقي)، مما یعين انعدام احلا�ة الفرتاض تعذیب مریع یمت فيه ٕابدال اجل� �ً�ا أ
 ٔأن ینضج من النار.

 

                                                 
 متفق �لیه. [املرتمج] 59
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ما رٔأ�مك �لناس ا��ن هيددون أ�طفال بنار ٔأبدیة بعد مماهتم؟ ٔأمتنع يف هذا الكتاب �ادة 
عن ٕا�ابة ٔأس�ئ� كهذه، ولكنين ال ٔأمتا� نفيس من معل اس�تثناء لهذه القا�دة هنا. ٔأرى 

 مهنم بدخولها.ٔأن هؤالء الناس حمظوظون لعدم وجود �من، ٔ�نين ال ٔأتصور من هو ٔأ�در 
 

رمغ الرعب ا�ي تو�ه �من يف النفوس، ٕاال ٔأنه ما من دلیل واحض �ىل ٔأن ا��ن جيعل 
الناس یترصفون �شلك ٔأفضل ٔأو ٔأسؤأ من �ريمه. تو� بعض ا�راسات ٔأن املتدینني مه 

ٔأكرث �رًما يف التربع لٔ�عامل اخلريیة، فالكثريون مهنم یعطون كنا�سهم رضیبة الُعرش (ٔأي 
رش مدخوهلم)، وتقوم الكنا�س �ادة بتحویل بعض هذا املال لقضا� �ريیة �د�رة، عُ 

اكلتربع جلهود إال�اثة يف ا�ا�ات مثًال، ٔأو للت�اوب مع طلبات املسا�دة ٕا�ن أ�زمات 
اليت تيل �وارث طبیعیة اكلزالزل. لكن الكثري من املال ا�ي جتمعه الكنا�س یؤول ٕاىل 

ة. ومه �سمون هذا عطاء �ريً�. فهل هو �ريي بنفس املعىن ا�ي دمع امحلالت التبشريی
�كون فيه ٕا�اثة حضا� ا�ا�ة ٔأو مسا�دة من فقدوا منازهلم �سبب زلزال ٔأعامًال �ريیة؟ 
یبدو التربع �مع التعلمي ٔأمًرا حس�نًا، ولكن ماذا لو اكن ذ� التعلمي یقترص حًرصا �ىل 

يل بَ بتعلمي املبرش�ن لٔ�طفال ٔأن ینسوا �را�م القَ حفظ القرأٓن عن ظهر قلب؟ ٔأو �متثل 
 یتعلموا الكتاب املقدس بدًال من ذ�؟ل 
 

ٕان مبقدور �ري املؤمنني ٔأن �كونوا �رماء مه ٔأیًضا. یرتبع ثالثة �ىل رٔأس قامئة املترب�ني 
َ  Bill Gatesمه بیل غیتس  ،للمشاریع اخلريیة �ىل مس�توى العامل  Warren ْت فِ وُوِرن ب

Buffet  وجورج سوروسGeorge Soros ومه لكهم من �ري املؤمنني. ويف �ام ،
رضبت هزة ٔأرضیة فظیعة جز�رة هایييت اليت اكنت ٔأصًال قبل ذ� معدمة،  2010

فنتجت عن ذ� معا�ة مریعة، مث تضافرت �ود الناس من ٔأحناء العامل، متدینني اكنوا ٔأو 
مؤسسة ریتشارد «هّبت مؤسس�يت اخلريیة، و �ري متدینني بغیة تقدمي املسا�دة واملال. 
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 Richard Dawkins Foundation for Reason and» دوكزن للمنطق والعلوم
Science ري املؤمنني یقدمون العون«، ٕال�شاء صندوق ترب�ات �اص ٔأمسیناه� «Non-

Believers Giving Aid (NBGA) منظمة من املنظامت  12. وقد متكنّا من جتنید
العلامنیة والشكو�یة، فانضموا ٕالینا يف طلبنا املال من املل�د�ن والالٔأدریني �ري املؤمنة و 

�ري املؤمنني «متكنت منظمة ف �اكتف ا�آالف من �ري املؤمنني، و  ،وأٓخر�ن من �ري املؤمنني
ٔألف دوالر يف غضون ثالثة ٔأ�م، ٔأرسلناها بأٔمكلها ٕاىل  300من مجع » یقدمون العون

�ات ٔأخرى كثرية يف أ�سابیع اليت تلت. ويف ذات الوقت، اكنت هایييت، مث ٔأتبعناها بترب 
ذهب الكثري من ٔأهل كام و مثة منظامت �ريیة دینية جتمع الترب�ات يه أ�خرى طبًعا. 

هنا للتبايه بأٔن �ري املؤمنني  NBGAاخلري ٕاىل هایييت هبدف املسا�دة. وال ٔأقص حاكیة 
لبیة الناس حول العامل یتسمون �لطیبة والكرم ٔأكرث �رًما من املؤمنني. بل ٕاين ٔأعتقد ٔأن �ا

 .يف و�ه الشدائد، سواء ٔأاكنوا مؤمنني ٔأو �ري مؤمنني
 

عظمية يه فكرة معقو� ٕاىل �د ما، رمغ ٔأن ذ� ٔأمر ال سامویة ال راقبة املٕان نظریة اكمريا 
ن �ىل القول بأٔن أ�مر لو اك م. ٔألعلها اكنت �ردع ا�رمني حقًا؟ قد خيطر �ىل �لمكغِ مُ 

ذ� النحو، فٕان السجون س�تعّج بنس�بة �الیة من �ري املؤمنني. ٕالیمك بعض أ�رقام هبذا 
واليت �شري ٕاىل أ�د�ن اليت یتبعها املدانون يف  2013الصدد من شهر یولیو متوز 

يف  28السجون الفيدرالیة يف الوال�ت املت�دة، حيث شّلك املس�یحیون الپرو�س�تانت 
يف املئة، بي� اكنت �س�بة  24واكنت �س�بة املس�یحیني ا�اكثولیك املئة من السجناء، 

يف املئة. واكنت �البیة من تبقوا من البوذیني ٔأو الهندوس ٔأو ا�هيود ٔأو ساكن  5املسلمني 
يف  7وماذا عن �س�بة املل�د�ن؟ اكنت فقط ». �ري معرويف ا��ن«ٔأمرياك أ�صلیني ٔأو 
ٔأن اح�لیة ٔأن �كون ا�رم املدان  هذا یعين. يف العرشة أآالف 7املئة يف املئة، ٔأي 

ضعف اح�لیة ٔأن �كون مل�ًدا. احلق یقال، حنن نت�دث هنا عن  750مس�یحًیا اكنت 
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عن ٔأنفسهم ٔأهنم مس�یحیون ٔأو مل�دون، مفا ٔأدرا� �لنسب ا�تفية » یقولون«�س�بة من 
ملس�یحیني ؟ ولكن أ�مه من ذ�، ٔأن العدد ا�لكي للساكن ا»�ري معرويف ا��ن«يف فئة 

 750يف الوال�ت املت�دة ٔأ�ىل من العدد ا�لكي للساكن املل�د�ن فهيا، لكنه ليس ٔأ�ىل بـ
ضعف. كذ�، فلرمبا مت تضخمي �س�بة املس�یحیني حبمك ٔأنه یمت ٕاطالق رساح السجناء 

�شلك مبكر ٕان اّدعوا التد�ن. كام وقد مت اقرتاح ٔأن ت� أ�رقام من السجون ال تتعلق 
�یين ٔأو �دمه ٕاال �شلك عريض، من �ب ٔأن من ینهتيي هبم املطاف يف السجن �الن�ء ا

مه يف الغالب ممن مل یتلقوا تعلميًا جيًدا، ؤأن اح�لیة ٔأن �كون �ري املتعمل مل�ًدا يه 
أٔن هذه أ�رقام ال تدمع نظریة النقطة قامئة ب، تظل �یفام نظرمت ٕاىل أ�مراح�لیة قلی�. 

 امویة العظمية.الس التجسساكمريا 
 

العظمية حتتوي �ىل يشء من احلقيقة، فهيي بال  التجسسوحىت لو اكنت نظریة اكمريا 
. فا�لیل هو السبب �ىل ٔأرض الواقعشك ليست سببًا جيًدا یدعو لالعتقاد بوجود هللا 

العظمية ٕاىل �د ما  التجسسالوحيد املعقول لالعتقاد بأٔي واقعة. قد �كون نظریة اكمريا 
سببًا مش�بوًها. ذ� س�یؤمنون ��، وٕان اكن » ا�ٓخر�ن«جيعل من املرء یأٔمل ٔأن سببًا 

 جتسسفذ� السبب قد یقلل من �س�بة اجلرمية، وهو ٔأرخص من �ر�یب اكمريات 
حقيقية ٔأو من رصف املزید من املال لتأٔمني املزید من دور�ت الرشطة. ال ٔأعرف رٔأ�مك، 

ٔأ�ید ٔأنين ؤأنت ٔأذىك من ٔأن نؤمن «اكلقول:  لكن رٔأيي ٔأن يف ذ� بعض التعايل، فهو
�سمي صدیقي الفيلسوف » ��!» ا�ٓخرون« یؤمنن أٔ ��، لكننا نعتقد ٔأنه من الصواب 

: belief in belief» إالميان �ٕالميان«ذ� أ�مر بـ Daniel Dennettدانييل دینيت 
مر صائب. عندما مت حتدي إالميان ��. وٕامنا إالميان بأٔن إالميان �� هو أٔ  وهو ليس

ٔأ� «رئيسة الوزراء إالرسائیلیة غو�ا ميئري بأٔن تفصح عام لو اكنت تؤمن �� رّدت قائ�: 
 »ٔأؤمن �لشعب ا�هيودي، والشعب ا�هيودي یؤمن ��.
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، ؤأحتول ا�ٓن ٕاىل السبب »السامویة العظميةتجسس اكمريا ال «ٔأكتفي هبذا القدر عن نظریة 

یدفع الناس لالعتقاد بأٔن من الصواب التصویت لس�یايس متد�ن بدًال من ا�ٓخر ا�ي قد 
ذ� ٔأن بعض الناس یعتقدون ٔأن ا��ن ٔأمر  .س�یايس مل�د، وهو سبب خمتلف �ًدا

ننا س�نضیع فإ هذه النظریة  حبسبجيد ٔ�ن الكتاب املقدس یعلّمنا �یف حنسن السلوك. و 
الكتاب يف عه، ؤأن من املفرتض يف غیاهب حبر انعدام الیقني دون كتاب قوا�د نتب

�س�تحق إالجعاب كشخصیة هللا و�سوع  اقدوات لنتبعها، وخشوصً ٔأن یقدم لنا املقدس 
 اللتني �لینا تقلیدهام.

 
ولكن، ال یتبع ُلك املؤمنني الكتاب املقدس، مفهنم من یتبع كتًبا مقدسة ٔأخرى، ومهنم من 

�هيود واملس�یحیني املقدس، ٔ�نه ال یتبع ٔأي كتاب. سأٔقترص يف �دیيث هنا عن كتاب ا
عن  مماثل تقریًباالكتاب الوحيد ا�ي ٔأعرفه حق املعرفة، ولكن من املمكن قول يشء 

القرأٓن. فهل تعتقدون ٔأن كتًبا كهذه �رشد فعًال ٕاىل السلوك القومي؟ هل تعتقدون ٔأن ٕا� 
جعة الفصل قدوة جيدة؟ ٕان كنمت تعتقدون ذ�، فرمبا �لیمك مرا یعتربالكتاب املقدس 

الرابع. واحلال ٔأسؤأ عند احلدیث عن القرأٓن، ذ� ٔأن �ىل املسلمني ٔأ�ذه �شلك 
 .60حريف

 
مثة وال�ت ٔأمري�یة و كثًريا ما یمت تقدمي الوصا� العرش �عتبارها مرشًدا للحیاة القومية. 

�دیدة متزقها �د�ت �امية الوطيس تتعلق �لوصا� العرش، ال س�� ما �سمى وال�ت 

                                                 
ة. لكن قد یبدو أ�مر غریًبا للقارئ من �لفية ٕاسالمية، فا� ليس قدوة حتتذى من منظور املسمل ا�ي من حيث املبدٔأ یزنه ربه عن سامت البرشی 60

يم يف القرأٓن یتسم بصفات �رشیة �دیدة رمغ ذ�، ؤأن محمًدا كبرشي ميثل قدوة املسمل من �الل سنته، لكن حىت �لینا ٔأال ننىس ٔأن إال� إالسال
 بغض النظر عن محمد، نرى ٔأن القرأٓن حيض يف بعض مواضع �ىل ٔأمور �ري مقبو� حىت لو مل �كن منسوبة لشخص بعینه. [املرتمج].
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. فن�د �ىل ٔأ�د جوانب ذ� اجلدال س�یاس�یني مس�یحیني Belt Bible 61حلزام إالجنیيلا
�ریدون تعلیق الوصا� العرش �ىل �دران أ�بنية احلكومية يف الوالیة، ٔ�بنية احملامك، و�ىل 

اجلانب املقابل نرى من یقتبسون ا�س�تور أ�مرييك، و�ٔ�خص التعدیل أ�ول �ىل 
 ا�س�تور ونّصه:

 
صدر الكونغرس ٔأي قانون �اص ٕ�قامة د�ن من أ�د�ن ٔأو مينع حریة ممارس�ته، ٔأو ال ی«

حيد من حریة ال�م ٔأو الص�افة، ٔأو من حق الناس يف �ج�ع سلمًیا، ويف مطالبة 
 »احلكومة ٕ�نصافهم من إالحجاف.

 
یبدو النص �ایة يف الوضوح، ٔأليس كذ�؟ فاملسأٔ� ليست ٔأن اِ��ن حمظور، فللمرء 

ممارسة ٔأي د�ن �رتيئ و�لطریقة اليت �رتئهيا، فا�س�تور ٕامنا حيظر ٕاقامة د�ن حكويم 
للجمیع احلق يف تعلیق الوصا� العرش خبصوصیة يف منازهلم، وا�س�تور، وحبق، و رمسي. 

یضمن حر�ت خصوصیة كهذه. ولكن هل یتوافق تعلیقها �ىل �دار مبىن احملمكة 
 رى الكثري من �رباء القانون بأٔنه ال یتوافق معه.احلكومية العمويم مع ا�س�تور؟ �

 
لنضع هذا السؤال القانوين �انًبا ولننظر ٕاىل الوصا� العرش حبد ذاهتا لنتبّني رٔأینا فهيا، هل 

القومي واجتناب سوء السلوك؟ تو�د  هيدي ٕاىل اتباع السلوكيه حقًا مرشد قّمي 
ىل يف سفر اخلروج والثانیة يف سفر �سختان من الوصا� العرش يف الكتاب املقدس، أ�و

التثنية، وهام م�ثلتان تقریًبا، لكن العقائد ا�تلفة (اك�هيود والروم ا�اكثولیك واللو�ریني... 

                                                 
املت�دة ٔأكرث تدینًا �ىل العموم من �يق ا�و� حيث تنترش فهيا مس�یحیة ٕاجنیلیة حمافظة وفهيا حضور  تعترب الوال�ت ا�اكئنة يف جنوب الوال�ت 61

وكنتايك  �بري ل��ن يف احلیاة العامة، و�شمل هذه الوال�ت ٔأال�ما، لو�ز��، ميسيس�پيي، تنيس وا�اكروالینتني والڤرجينتني و�كساس ؤأو�هوما
 عض مناطق من وال�ت ٔأخرى. [املرتمج].وجورجيا وأٓركنسو ٕاضافة ٕاىل ب
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ٕاخل) �رمقها �شلك خمتلف بعض اليشء. كام ٔأن موىس يف خضم فورة غضبه �سبب قصة 
اً�ا �دیدة بدًال عهنا. ٕالیمك كرسها، فأٔعطاه هللا ٔألو ف الع�ل ا�هيب ٔأوقع أ�لواح أ�صلیة 

. وبغرض 20وقعها موىس كام وردت يف سفر اخلروج ٕاحصاح �س�ة من الوصا� اليت مل یُ 
ٕا�الن الوصا�، قام هللا بعمل اس�تعراض مرس� �بري د�ا فيه الناس ٕاىل سفح جبل 

صیة باع لك و سيناء وجتىل يف �اصفة ر�دیة ومصحوً� بنفخ بوق عظمي. ف� یيل، مقت ٕ�تْ 
 بتعلیقايت، ولرمبا ٔأردمت ٕاضافة تعلیقا�مك ٔأنمت ٔأیًضا:

 
�ةِ « ي أ�ْخَرَ�َك ِمْن أ�ْرِض ِمْرصَ ِمْن بَيِْت الُْعُبوِدی ِ لهَُك ا��

�
ب� ا  ).2: 20(اخلروج » أ�َ� الر�

 
بع. ٔأما تّ هذه يه الوصیة أ�وىل عند ا�هيود، مع ٔأهنا تبدو ترصًحيا ٔأكرث من �وهنا وصیة تُ 

 �لنس�بة للمس�یحیني، فهيي مقدمة ملا یيل:
 

آِلهٌَة أ�ْخَرى أ�َماِمي«: الوصیة أ�وىل  ).3: 20(اخلروج » َال �َُكْن َ�َ أ
 

 ».ٕا� غیور« هكام رٔأینا يف الفصل الرابع، وكام �سمي هللا نفسه يف ٔأحيان �دیدة، فٕان
 

اكنت خشصیة هللا يف العهد القدمي �ووسة �شلك سقمي ��آلهة املنافسة. فقد اكن هللا 
غري عبادة ت� ا�آلهة شعبه. واس�متر ، واكن ینخره خوف من ٔأن تُ �شدة�كره ت� ا�آلهة 

الهوس �كراهیة ا�آلهة املنافسة لقرون بعد مقدم �سوع. وبعد ٔأن صارت املس�یحیة د�ن 
مك قسطنطني، اخنرط املتشددون من املس�یحیني أ�وائل يف الرومان الرمسي حتت ح

ٔأر�اء إالمرباطوریة يف مح� شعواء �هتش�مي ما رٔأوه ٔأصناًما وما نراه الیوم حتًفا فنیة ال تقدر 
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، فاكن متثال إاللهة ٔأثينا يف مدینة تَْدُمر (يف سور� احلدیثة) جمرد ٔأ�د أ�مث� �ىل *�مثن
�د ٔأكرث املس�یئني يف هذا املضامر. مثة مقابل معارص ذ�. واكن القد�س ٔأوغسطني أٔ 
س املس�یحیني أ�وائل يف حتطمي صور ا�آلهة املنافسة �متثل �� إالرصار ا�نون ا�ي تلبّ 

 يف تطرف املسلمني من تنظمي ا�و� إالسالمية (داعش) وتنظمي القا�دة.
 

َماِء ِمْن فَْوُق، َوَما ِيف َال تَْصنَْع َ�َ ِتْمثَاًال َمنُْحو�ً «: الوصیة الثانیة ا ِيف الس� ، َوَال ُصوَرًة َما ِمم�
ِت ا��ْرِض. ُت، َوَما ِيف الَْماِء ِمْن َحتْ  ).4: 20(اخلروج » ا��ْرِض ِمْن َحتْ

 
من ا�آلهة املنافسة. وقد اكنت الكثري من  یغاروهذا جمدًدا یصب يف مسأٔ� ٔأن هللا هو ٕا� 

آلهة القبائل ا�اورة �ىل شلك متاثیل. وكتأٔ�ید �ىل النقطة �س�تمكل الكتاب املقدس يف  أ
 ا�ٓیة اليت تيل ذ�:

 
ٌ� غَُیوٌر، أ�فْتَِقُد ُذنُوَب ا�َٓ�ِء ِيف ا��بْ «

�
لهََك ا

�
ب� ا ، ��ّينِ أ�َ� الر� نَاِء َال �َْسُ�ْد لَهُن� َوَال تَْعُبْدُهن�

ابعِ ِمْن ُمْبغِ  �اِلِث َوالر�  ).5: 20(اخلروج » ِيض� ِيف الِْجیِل الث
 

ٕالهًا خصًما فلن  لو عبدمت ما رٔأ�مك هبذه امجل� أ��رية؟ بلغت الغرية من هللا مبلغًا ٔأنمك
، حىت لو مل �كونوا قد مك�ؤأحفاد ٔأبنا ؤأحفادمك ، بل س�یعاقب ٔأوالدمكو�دمك �كتفي مبعاقبتمك

 املساكني! مك، � ٔ�حفاد ٔأبنا�فعلتمك و�وا �ني ار�كبمت
 

                                                 
، من �رش دار مامكیالن The Darkening Age» عرص إالظالم«يف كتاهبا  Catherine Nixeyمت توثیق ت� الفظائع �ىل ید اك�ر�ن نكيس * 

Macmillan  2018يف لندن �ام. 
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ِه «: الوصیة الثالثة ب� َال یُْربُِئ َمْن نََطَق ِ�ْمسِ لهَِك َ�ِطًال، ��ن� الر�
�
ّبِ ا َال تَْنِطْق ِ�ْمسِ الر�

 ).7: 20(اخلروج » َ�ِطًال.
 

ٔأو ». لعنة هللا �لیه!«یعين هذا �متناع عن الش�مت ٔأو القسم �س�ت�دام امس ٕا�، اكلقول 
من املمكن ٔأن نرى ملاذا ال حيب هللا ذ�، ولكن ليس » !ال �كون غبًیا �لیك لعنة هللا«

حلد ٔأن �كون جرمية نكراء، ٔأليس كذ�؟ حمتًا ليست ٔأمًرا �س�تحق تعلیقه �ىل �دار 
يف قوانني �البیة  ت، وحىت هذه ليس»ال تتفوه �لش�تامئ«لقول �حممكة. يه ختزتل فعلًیا 

 ا�ول.
 

بْ «: الوصیة الرابعة َسهُ ُاْذُكْر یَْوَم الس�  ).8: 20(اخلروج » ِت ِلُتَقّدِ
 

، 15ٔأما هذه الوصیة فقد ٔأ�ذها هللا مأٔ�ًذا شدید اجلدیة، ففي سفر العدد، إالحصاح 
قبض بنو ٕارسائیل �ىل ر�ل اكن جيمع احلطب یوم السبت. جيمع احلطب! قد یعتقد املرء 

ن هللا حيهنا يف �ك ملؤأهنا جرمية �فهة، لكن موىس سأٔل هللا عام جيب ٔأن یفعل بصددها، 
 مزاج مازح:

 
». ِ َ�اَرٍة ُلك� الَْجَما�َِة َ�اِرَج الَْمَ��� ُه ِحبِ ُ�ُل. �َْرُمجُ ب� ِلُموَىس: قَْتًال یُْقتَُل الر� (العدد » فََقاَل الر�

15 :35.( 
 

ظامل، ٔأال تعتقدون ذ�؟ ال ٔأعرف رٔأ�مك، ولكن �لنس�بة يل، ٔأعتقد ٔأن  حمك� � من 
ب ٕا�دام شنيع، فهو ليس مؤملًا وحسب، بل وفيه يشء بغیض حبمك ٔأنه ٔأسلو  هوالرمج 

جام�ة متمنّر�ن اجمتعوا ام لو اكنوا یقتيض للم�� ٔأو القریة بأٔرسها ٔأن تتاكلب �ىل الضحیة ك
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الرمج مس�تعمًال يف بعض ا�ول إالسالمية، ال س�� زال �ىل ٔأ�دمه يف امللعب. وال 
یت�د�ن لر�ال ليسوا ٔأزوا�ن (ٕاذ یعترب وهن اك هبن كعقوبة للشا�ت اللوايت یمت إالمس

 بعض املسلمني املتشدد�ن �اّد�ن ٔأن هذه جرمية).
 

لقد توقفت ممارسة عقوبة الرمج يف ا�ول املس�یحیة، بل ٕان املرء قد یقول �شلك �ابث ٔأن 
املس�یحیني �توا ٔأقل متسًاك �كتاهبم املقدس، يف �ني ٔأن الرامجني املسلمني ال زالوا 

متسكني �كتاهبم. ولكن هل تعتقدون ٔأن الوصیة الرابعة يه من أ�مهیة مباكن جيعل من م 
 تعلیقها �ىل �دار احملمكة ٔأمًرا �د�ًرا ؤ�منا اكنت من قوانني الب�؟

 
وتعمد ا�ٓ�ت اليت تتبع الوصیة الرابعة ٕاىل ترب�ر حفوى الوصیة �رب إالشارة ٕاىل ٔأن هللا 

 السابع بعد س�تة ٔأ�م من العمل وهو خيلق الكون ولك ما فيه.نفسه اسرتاح يف الیوم 
 
»، یَع َمعَِ�َ ٍم تَْعَمُل َوتَْصنَُع َمجِ ت�َة أ��� لهَِك. َال تَْصنَْع  س�ِ

�
ّبِ ا ابُع فَِفيِه َسبٌْت ِللر� ا الَْیْوُم الس� َوأ�م�

ًال َما أ�نَْت َوابُْنَك َوابْنَُتَك َوَعْبُدَك َوأ�َمُتَك  ي َداِ�َل أ�بَْواِبكَ َمعَ ِ ميَُتَك َونَزِیُ�َ ا�� ��ْن ِيف  .َوَهبِ
ابعِ.  اَح ِيف الَْیْوِم الس� َماَء َوا��ْرَض َوالَْبْحَر َوُلك� َما ِفهيَا، َواْسَرتَ ب� الس� ٍم َصنََع الر� ت�ِة أ��� ِ�ِ�َ س�ِ

َسُه. بِْت َوقَد� ب� یَْوَم الس�  ).11-9: 20(اخلروج » َ�َرَك الر�
 

نرى يف هذا مثاًال �ىل �س�تدالل الالهويت ا�منوذ� ا�ي یعمتد �ىل التشبيه، ٔأو 
�س�تدالل �شلك رمزي. فلو �دث ٔأمر ما يف یوم من أ��م �ىل حنو معني، فٕان ذ� 

سبب اكف لالعتقاد بأٔنه س�ی�دث ا�ٓن �ىل نفس ذ� النحو. طبًعا، هنا مل حيدث أ�مر 
 ولكن لن نقلق ٔأنفس�نا بعدد أ��م. ُخيلق يف غضون س�تة ٔأ�م،ٔأصًال، فالكون مل 
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ب� «: الوصیة اخلامسة �ِيت یُْعِطیَك الر� ُمَك �ََىل ا��ْرِض ال َك ِلَيكْ تَُطوَل أ��� أ�ْكرِْم أ�َ�َك َوأ�م�
لهَُك.

�
 ).12: 20(اخلروج » ا
 

 العامل، ؤأطعامك هذه وصیة جيدة، فتكرمي أ�بو�ن هو ٔأمر حسن، فهام من �لباك ٕاىل
 واعتنيا بك ؤأرسالك ٕاىل املدرسة والعدید من أ�مور أ�خرى.

 
 ).13: 20(اخلروج » َال تَْقُتلْ «: الوصیة السادسة

 
هذه الوصیة مأٔلوفة �ًدا �ٕالجنلزيیة �لصیغة اليت وردت فهيا يف �رمجة امل� جميس 

وما تبقى من الوصا� �ىل  ، �ر�ة ٔأن أٓ�رت اس�تعاملهاThou shalt not killالقدمية، 
اس�تعامل الرتجامت احلدیثة. سنتفق �ىل أ�رحج مع اعتبار هذه وصیة جيدة، ولعل هذا 

اكن سبب �وهنا الوصیة الوحيدة اليت یتذ�رها من �زمعون ٔأهنم یب�لون الوصا� العرش. وال 
سب یبدو ٔأن هنا� ا�رتاض قوي �ىل تعلیق هذه �ىل �دار احملمكة، فالقتل جرمية حب 
قوانني لك ا�ول �ر�ة �كون معها الوصیة السادسة بدهيیة ٔأكرث من اللزوم. فهل 

تتخیلون عندما نزل موىس من اجلبل �امًال أ�لواح احلجریة ٔأن الناس اكنوا یقرؤوهنا مث 
أٓه! ال تقتل؟ � للسامء، مل نفكر يف هذه الفكرة قط. ختیلوا! ال تقتل. سأٔتذ�ر «یدر�ون: 

 »قتل الناس من ا�ٓن فصا�ًدا. هذا ؤأمتنع عن
 

ولكن رمغ ٔأن الوصیة السادسة تبدو بدهيیة، ٕاال ٔأنه یمت �رسها �الل احلرب �ىل نطاق 
ومبباركة ر�ال ا��ن. ولنا ٔأن نرى �یف ذ� �رب قراءة الرسدیة التوراتیة، فقد بل واسع 

ة ضد واملو� Lebensraum» ٔأما�ن ٕا�اشة«خرقها بنو ٕارسائیل يف حرهبم ٕالقامة 
الشعوب سيئة احلظ اليت اكنت تعيش يف أ�رض املوعودة، حيث فعلوا ذ� بأٔوامر 
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مبارشة من هللا. ٔأما يف احلرب العاملیة أ�وىل، فقد تلقى اجلنود الربیطانیون ٔأوامر بقتل 
تلقى أ�ملان ٔأوامر مشاهبة هبدف قتل ٔأ�داهئم. واكن � الطرفان مثلام اجلنود أ�ملان، 

 حيرضهم �ىل ذ�، مما �دا �لشاعر جون �ولنغز سكوا�ر یعتقد ٔأن هللا
John Collings Squire :لیقول 

 
 مسع هللا الشعوب املت�اربة تغين وترصخ

 »اللهم احفظ امل�!«و» اللهم �اقب ٕاجنلرتا«
 اللهم افعل هذا، واللهم افعل ذاك

 »� ريب، ٔأمايم �مة صعبة!«فقال هللا: 
 

 اجلنود ٔأوامر �لقتل مرفقة مبا یبدو مكباركة ٕالهیة بذ�.و�ىل مر التارخي، تلقى 
 

فكروا يف املوضوع؛ يف الوال�ت أ�مري�یة اليت تعدم القت� ال یمت ذ� ٕاال بعد حمامكة املهتم، 
وقد تطول احملامكة �ىل مدى ٔأسابیع ٔأو حىت ٔأشهر یتعني فهيا �ىل النیابة ٕاقناع هیئة 

ومن املمكن التقدم �س�تئنافات �دیدة  62».ىن شك معقولدومنا ٔأد«احمللفني جبرم املهتم 
قبل تطبیق حمك إال�دام. ويف ا�هنایة، وبعدها یمت ٕاصدار مرسوم �یب �ملوت یوقعه �امك 

الوالیة وا�ي یتعامل �ادة مع ت� املسؤولیة جبدیة �مة. بعد ذ� يف صبی�ة یوم 
فض� �ىل احملكوم �لیه. �ملقابل، س طقس مروع تقدم فيه وجبة إالفطار املإال�دام ميارَ 

عندما یقتل جندٌي �ریطاين جندً� ٔأملانًیا يف احلرب، فٕان اجلندي أ�ملاين مل �ر�كب ٔأي 
جرمية، حبسب معرفة اجلندي الربیطاين، ومل تمت حمامكته، ومل یمت ٕاصدار حمك إال�دام �لیه 

                                                 
ة العامة) ٕاثبات اجلرم �ىل املهتم ا�ي یعامل كربيء حىت یثبت جرمه. تقتيض من �د�اء (النیاب» البينة �ىل املّدعي«هو �س�ة قانونیة من مبدٔأ  62

 [املرتمج]
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حلق يف �س�تئناف. بل رمبا ال رمسًیا، كام ٔأنه ال مي� القدرة �ىل التواصل مع حمام ٔأو ا
�كون قد تطوع لالنضامم ٕاىل اجليش وٕامنا مت جتنیده رمغ ٕارادته. مث بعد لك ذ� نتلقى 

أ�مر ٕ�طالق النار �لیه. �الل احلرب العاملیة الثانیة تلقت طوامق قاذفات القنابل أ�وامر 
آالف املدنیني دون حمامكة. مث یقولون   ؟»ال تقتل«بقتل أ

 
املرء يف �ریطانیا احلصول �ىل ٕاعفاء من اخلدمة العسكریة ٕاذا ما ٔأ�لن ٔأنه  دوراكن مبق

یقتيض اكن �رفض القتل، ولكن ذ�  conscientious objectorمستنكف مضريي 
 امنه املثول ٔأمام جملس قضايئ لترب�ر ا�رتاضه �ىل القتل، واكن ٕاقناع ا�لس بذ� ٔأمرً 

ىل إالذن بعدم املشاركة يف القتال ٔأن �كون املرء . اكن السبيل أ�سهل للحصول �اصعبً 
. ولكن لو �اء املرء بترب�ره اخلاص، ٔأو Quakers 63ٔ�بو�ن ینمتیان ��ن سلمي اكلصاحبیة

حىت لو كتب ٔأطرو�ة دكتوراه تتعلق بالٔأ�القية احلرب، یظل �لیه ٕاقناع ا�لس 
قد یضعوه �سائق س�یارة  القضايئ �لسامح � �لقعود عن القتال. ولو جنح يف ٕاقناعهم

ٕاسعاف بدًال من ذ�. كنت سأٔفشل ٔأ� يف ٕاقناعهم، لكنين كنت ًرسا سأٔتعمد ٔأال ٔأصيب 
 ٔأ�ًدا عندما ٔأطلق النار.

 
(ٕاال » ال تقتل ٔأ�ًدا من ٔأبناء عشريتك.«ٕان ما عنته الوصیة السادسة يف أ�صل اكن 

ال تغتفر!) حنن نعرف ٔأن  طبًعا لو ذهبوا لیحتطبوا یوم السبت ٔأو ار�كبوا جرامئ ٔأخرى
ذ� اكن هو املقصد ٔ�ن خشصیة هللا ٔأمرت الناس بقتل قبائل ٔأخرى بال ضابط بل 

 ومبتعة.
 

 ).14: 20(اخلروج » َال �َْزنِ «: الوصیة السابعة
                                                 

 ، ٔأو مجعیة أ�صدقاء ا�ینية واملعروفون �مس �و�كرز يه جزء من املس�یحیني الپرو�س�تانت بدٔأت يف ٕاجنلرتا. [املرتمج]Friendsالصاحبیون   63
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یبدو ذ� مباًرشا واًحضا: ال متارس اجلنس مع ٔأ�د ما ٕان اكن ٔأ�د الطرفني مزتوج من 

ٔأن یتخیل ظروفًا ميكن ٔأن ختفف من ذ�، ٔ�ن �كون ٔأ�د أٓخر. ولكن، ميكن للمرء 
. سرنى الحقًا ٔأن بعض 64ٔأ�دمه يف زجية تعيسة مهتاویة یقع ٔأثناءها يف حب طرف أٓخر

الناس یعتقدون ٔأن القوا�د أ��القية يه قوا�د مطلقة ال ميكن �رسها حتت ٔأي ظرف، 
خلصوصیات احلا�. �ىل لك يف �ني یعتقد أٓخرون ٔأن من املمكن ٕار�اء القوا�د استناًدا 

�ال، فٕان العدید�ن س�یقولون ٔأن حياة الفرد الغرامية يه ٔأمر خيصه وليست موضوع 
 وصیة توضع �ىل �ائط حممكة كام لو اكنت قانوً� حيمك الب�.

 
ْق «: الوصیة الثامنة  ).15: 20(اخلروج » َال �َْرسِ

 
ذه الوصیة يف مبىن احملمكة. ، ال یو�د مثة ا�رتاض �ىل تعلیق ه»تقتل ال«وك�ال وصیة 

 فالرسقة اكلقتل يه ٔأصًال ضد القانون يف لك ا�ول.
 

 ).16: 20(اخلروج » َال �َْشهَْد �ََىل قَرِیِبَك َشهَاَدَة ُزورٍ «: الوصیة التاسعة
 

ٔأ�ل، �لفعل، ال �شهد زوًرا، ٔأي ال تت�دث ��ٔاكذیب سواء عن قریبك ٔأو �ريه. يف هذه 
احلقيقة، لك احلقيقة، وال يشء «ن ٔأراكن القانون ٔأن یقص الشاهد احلا� ٔأیًضا، فٕان م

 ، �اصة بعد ٔأدائه القسم. 65»سواها

                                                 
من �ري املزتوج، واحلدیث هنا یدور حول ز�  adulteryیُعرف �ز� احملصن (املزتوج) يف إالسالم ال �س�تعمل لكامت منفص� للمتیزي بني ما  64

 احملصن فقط. [املرتمج]
  هذه يه الصیغة املعیاریة لقسم الشهادة يف الوال�ت املت�دة. [املرتمج] 65
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َتِه اْمَرأ�َة قَرِیِبَك، َوَال َعْبَدُه، َوَال أ�َمتَُه، َوَال «: الوصیة العارشة َتِه بَيَْت قَرِیِبَك. َال �َش�ْ َال �َش�ْ

اَرُه، َوَال َشيْئًا مِ  ا ِلَقرِیِبكَ ثَْوَرُه، َوَال ِمحَ  ).17: 20(اخلروج » م�
 

واش�هتاء اليشء هو لكمة قدمية تعين احلسد مضافًا ٕا�هيا السعي الس�متالك اليشء 
. من الصعب ٔأن ميتنع املرء عن حسد من هو ٔأكرث حًظا منه، لكن أ�مر بال 66احملسود

یه. ولكن شك ال یعود للقانون طاملا ال یقوم املرء ��هاب واس�متالك اليشء ا�ي �ش�هت 
حىت هذا الفعل أ��ري قد یبدو مربًرا يف نظر بعض الناشطني الس�یاس�یني ا��ن �رون 

ٔأن ل�و� احلق يف �ستيالء �ىل املمت�اكت اخلاصة بغیة اس�تعاملها لصاحل العامة. ٔأ� 
لسُت ش�یوعًیا وال فوضوً�، لكن لعلمك �رون التسویغ ا�ي �س�تعملونه هنا؟ من �ة 

یذهبون ٕاىل النقيض من  libertarians�سمون ٔأنفسهم �لتحرریني  منٔأخرى، فٕان 
ذ�، ٕاذ یعتقدون ٔأن فرض الرضائب هو نوع من الرسقة من أ�غنیاء هبدف ا�فع 

، رايم السهام أ�سطوري یفعل ذ� �لضبط، Robin Hoodللفقراء. اكن رو�ن هود 
نظرائه أ��دث، مثل وهو يف ذ� ك �اذبیة شاعریة يف بعض أ�وساط. هو ميت� و 

يف الغرب أ�مرييك ٔأو قاطع الطریق إال�رلندي ویيل �رینان  Jesse James�ييس جميس 
Willie Brennan. 

 
ه من مضن ٔأغراضه، مِ الحظوا �ملناس�بة ٔأن الوصیة العارشة تعترب ٔأن زو�ة القریب و�دَ 
الر�ل، كغرض من  مثلهم مكثل بيته ٔأو ثوره. مفا رٔأ�مك يف اعتبار املرٔأة ٔ��د ممت�اكت

                                                 
ليت حتمل ذ� املعىن. ٕاذا ما �د� ٕاىل النص العربي فٕان الواردة يف النص إالجنلزيي للكتاب املقدس �ادة وا covetامجل� أ��رية مبنیة �ىل لكمة  66

واليت تفيد �لفعل معىن اش�هتاء اليشء مع امزتاج الطمع. قد یؤدي هذا ٕاىل اختالط يف ذهن املسمل ا�ي �س�تعمل لكمة  ַתְחֹמדا�لكمة املس�تعم� 
 مبعىن مقارب لكنه �ري مطابق متاًما �ون املعىن إالساليم ال یقتيض الطمع �لرضورة. [املرتمج]» الشهوات«
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ميتلكه؟ ٔأعتقد ٔأهنا فكرة مریعة، لكن اكنت �ىل مدى عصور طوی� » يشء«ٔأغراضه، ك
جزًءا مغروًسا يف ٔأعامق العدید من الثقافات وال زلنا نراها حىت یومنا هذا يف ٔأما�ن 
كپا�س�تان والسعودیة و�شلك یقّره د�ن ا�و�. وهنا� البعض (لست ٔأ� مهنم) ممن 

ٕان ذ� جزء «ذ�. لعلمك مسعمت بعبارة » ا�رتام«ذ� سببًا اكفيًا یدعو� لـیعتقدون ٔأن 
، وما یقتضیه ذ� من افرتاض ٔأن �لینا ا�رتام ت� املامرسات. ٔأثناء كتابيت »من ثقافهتم

هذا النص اكنت السعودیة قد ٔأ�ازت للتو قانوً� �سمح للمرٔأة بقيادة الس�یارة. ال زال 
سمح لها و�ة هناك فتح حساب بنيك دون ٕاذن زو�ا. كام وال �ُ ممنو�ًا �ىل املرٔأة املزت 

وا�ي قد �كون وً�ا صغًريا.  –��هاب �ارج املزنل دون ٔأن �رافقها زو�ا ٔأو حمرم ذ�ر 
، رمبا معها شهادة �امعیة، حتتاج طلب إالذن للخروج من �لغةتصوروا املشهد: امرٔأة 

لقد . »حيمهيا«حىت ي �لیه ٔأن یأٔيت معها املزنل من ا�هنا ذي ال�ين س�نوات، وا�
 هذه القوانني ا�اكرهة للنساء من إالسالم. اس�توحيت

 
ٔأختیل ٔأنه لو مت تعلیق الوصیة العارشة �ىل �دار حممكة ٔأمري�یة، فس�یكون �ى الكثري من 

ال «النساء ما یقلنه بصدد ذ�. �لینا ٔأن نضیف يف سبيل املساواة (ومتاش�ًیا مع العرص): 
 »زوج قریبتك، وال س�یارهتا الفارهة، وال شهادة ا�كتوراه اليت حتملها. يي�ش�هت 

 
الوصا� العرش موا�بة للعرص. من �ري العدل ٔأن نلوم الكتاب املقدس  ليست�لطبع، 

آالف الس�نني يف عرص اكن الر�ال فيه ميلكون �ساءمه، و  اكن عبیدمه مه املكتوب قبل أ
الغا�رة. ولهذا السبب �لضبط �لینا السيئة أ�زمنة  ت� لقد تعدینا طبًعأأ�ىل ممت�اكهتم. 

» ما �لینا فع� وما �لینا �ركه«و» �لصواب واخلطأٔ «نا س�ّ �متناع عن اس�تقاء ٔأ�القنا وحِ 
من الكتاب املقدس. وواقع احلال هو ٔأننا فعلًیا ال �س�تقي هذه أ�مور من الكتاب 
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من یعمل یوم السبت حىت املوت ٔأو من  املقدس، فلو كنا �س�تقهيا منه، لكنا ال نزال نرمج
 یعبد ا�آلهة اخلطأٔ.اكن 

 
ولكن، ذ� �ال العهد القدمي وحسب، فلنس�تخرج ٔأ�القنا من العهد «قد یقول البعض: 
 حس�نةٔأ�ل، قد �كون ت� فكرة ٔأفضل، ٕاذ ٕان �سوع قد قال ٔأموًرا » اجلدید بدًال منه.

ور ختتلف �ًدا عن ٔأي يشء �اء يف مثًال، حيث تفوه بأٔم» العظة �ىل اجلبل«حقًا يف 
�یف نقرر العهد القدمي. ولكن �یف لنا ٔأن منزي الغث من السمني يف الكتاب املقدس؟ 

�ارج الكتاب املقدس نفسه: وٕاال ��لنا یقع ؟ ال بد ٔأن ینبين ذ� القرار �ىل ٔأمر ذ�
ا�ٓ�ت الالحقة تنسخ ا�ٓ�ت «يف �لقة اس�تدالل مفر�ة ما مل خنرتع قا�دة اكلقول: 

آلها لٔ�سف اكن يف ». السابقة و�ملناس�بة، �ى إالسالم هذه القا�دة �لضبط، لكن مأ
ته يف مكة. ولكن �جتاه اخلاطئ. لقد قال النيب محمد ٔأش�یاء حس�نة �ًدا �الل بدا�ت بعث 

الحقًا، بعد انتقا� ٕاىل املدینة، ؤ�س�باب تتعلق بظروف �رخيیة، صار طبعه ٔأكرث 
ا�ٓ�ت «عسكریة. فالكثري من الفظائع اليت �ر�كب �مس إالسالم یمت ترب�رها �الستناد ٕاىل 

 ،ٔألطفاملبكرة واليت اكنت  »ا�ٓ�ت املكية« واليت تتناقض مع املتأٔخرة يف القرأٓن »املدنیة
 حبسب العقيدة الرمسیة. هاوتنسخ 

 
دعوا العهد القدمي «ولنعد ٕاىل كتاب املس�یحیة املقدس، وا�ي ال یو�د فيه ما یقول 

اكن من املمكن ليسوع ٔأن یقول » واقرٔأوا العهد اجلدید فقط لتعرفوا الصواب من اخلطأٔ.
 ذ�، لكنه يف الواقع قال عكس ذ� متاًما يف ٕاجنیل مّىت:
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نِْبيَاَء. َما ِجْئُت ��نُْقَض بَْل ��َمكِّلَ َال تَظُ « ّينِ الَْحق�  .ن�وا أ�ّينِ ِجْئُت ��نُْقَض الن�اُموَس أ�ِو ا��
�
فَا

َماُء َوا��ْرُض َال �َُزوُل َحْرٌف َواِ�ٌد أ�ْو نُْقَطٌة َواِ�َدٌة ِمَن الن�اُموِس  َىل أ�ْن �َُزوَل الس�
�
: ا أ�قُوُل لَُمكْ
.َحىت� �َُكو  ).18-17: 5(مّىت » َن اْ�ُلك�

 
 وكذ� يف ٕاجنیل لوقا:

 
َماِء َوا��ْرِض أ��َْرسُ ِمْن أ�ْن �َْسُقطَ نُْقَطٌة َواِ�َدٌة ِمَن الن�اُموِس.« : 16(لوقا » َولِكن� َزَواَل الس�

17.( 
 

 �لنس�بة �هيودي مثل �سوع یعين ٔأسفاًرا معینة من العهد القدمي. یبدو ٔأن» الناموس«ٕان 
نظرة �سوع عن العهد القدمي اكنت نظرة وردیة. ففي ٕاجنیل مّىت یذ�ر مبدأ� طیًبا نعرفه 

(�امل ا�ٓخر�ن كام حتب ٔأن یعاملوك)، مث مييض قائًال ٔأن » القا�دة ا�هبیة«الیوم �مس 
 ت� يه الرسا� املركزیة يف العهد القدمي:

 
ْم، ��ن� هَذا ُهَو الن�اُموُس فَُلك� َما �ُرِیُدوَن أ�ْن یَْفَعَل الن�اُس ِ�ُمكُ «  افَْعلُوا هَكَذا أ�نُْمتْ أ�یًْضا ِهبِ

نِْبيَاُء.  ).12: 7(مّىت » َوا��
 

�لفعل، ميكن للمرء ٔأن جيد ما �ش�به قلیًال القا�دة ا�هبیة يف العهد القدمي (وميكنمك كذ� 
الصني والیو�ن ٕاجياد �سخ ٔأقدم ؤأكرث دقة للقا�دة ا�هبیة يف نصوص مرص والهند و 

 قدميًا):
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». ب� ب� قَرِیَبَك َكنَْفِسَك. أ�َ� الر� ِقْد �ََىل أ�بْنَاِء َشْعِبَك، بَْل ُحتِ : 19(الالویني » َال تَنْتَِقْم َوَال َحتْ
18.( 

 
لكن من املبالغة القول ٔأن ت� اكنت الرسا� املركزیة للعهد القدمي، فكام رٔأینا يف الفصل 

ٕاضامر الضغا�ن، وهنا� �دد من ا�ٓ�ت يف العهد يف  �ر�ًانفسه اكن الرابع، فٕان هللا 
 القدمي اليت حتض �ىل �نتقام.

 
�َْساٌن ِيف قَرِیِبِه َعْیًبا، فََمكَا فََعَل َكذِ�َ یُْفَعُل ِبهِ «

�
َذا أ�ْ�َدَث ا

�
،  .َوا ، َو�َْنيٌ ِبَعْنيٍ َكْرسٌ ِ�َكْرسٍ

. َ�َ أ�ْ�َدَث َعیْ  َدُث ِفيِه.َوِسن� ِ�ِسّنٍ �َْساِن َكذِ�َ ُحيْ
�
 ).20-19: 24(الالویني » ًبا ِيف اال

 
». قانون محورايب«و�ملناس�بة، فٕان ذ� ٔأیًضا مصدره من �بل، ويف هذه احلا� من 

اكن محورايب م�ًاك �بلًیا ذائع الصيت، وقد دون كتاب قوانينه قبل العهد القدمي  حيث
 حبوايل ٔألف س�نة.

 
 من الكتاب املقدس، وهذه املرة من سفر التثنية: ٕالیمك �س�ة ٔأخرى

. یٌَد ِبَیٍد. ِرْ�ٌل ِ�رِْ�ل.« . ِسن� ِ�ِسّنٍ : 19(التثنية » َال �ُْشِفْق َعْیُنَك. نَْفٌس ِبنَْفٍس. �َْنيٌ ِبَعْنيٍ
21.( 

 
ميكننا القول ٕان هذه متثل �س�ة سالبة من القا�دة ا�هبیة، ولكن وقعها يف النس�ة 

لكن �سوع نفسه ٔأكد �ىل قول عكس ذ�، حىت  یبدو لطیًفا، ٔأليس كذ�؟السالبة ال 
 ٕانه اقتبس نفس ت� ا�ٓیة من العهد القدمي حيث قال:
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�ُه ِقيَل: �َْنيٌ ِبَعْنيٍ َوِسن� ِ�ِسنٍّ « ْعُمتْ أ�ن ، بَْل َمْن لََطَمَك  .َمسِ � : َال تَُقاِوُموا الرش� ا أ�َ� فَأ�قُوُل لَُمكْ َوأ�م�
ْل َ�ُ ا�َٓخَر أ�یًْضا �ََىل  َك ا��یَْمِن فََحّوِ َك َویَأ�ُ�َذ ثَْوبََك فَاْ�ُرْك َ�ُ  .َ�ّدِ اِمصَ َوَمْن أ�َراَد أ�ْن ُخيَ

. .الّرَِداَء أ�یًْضا  ).41-38: 5(مّىت » َوَمْن َخس�َرَك ِميًال َواِ�ًدا فَاْذَهْب َمَعُه اثْنَْنيِ
 

لفكرة �نتقام من هذا القول، فهو یضع  ٕامعا�ً ٔأكرث وضوً�ا و  اال ٔأعتقد ٔأن هنا� نبذً 
 �سوع يف موضع �س�بق عرصه �كثري، و�س�بق ٕا� العهد القدمي �كثري.

 
مع ذ�، فٕان �سوع نفسه مل �س�تطع التغلب �ىل �نتقام، حفىت لو اس�تثنینا القصص 

�یف ٔأوقع الواردة يف ٕاجنیل الطفو� لتوما، فٕان أ��جيل الرمسیة ملّىت ومرقس تقص �لینا 
 انتقاًما مفاجئًا �ىل جشرة تني:

 
�َْهيَا فَملَْ «

�
رِیِق، َوَ�اَء ا َىل الَْمِدینَِة َ�اَع، فَنََظَر َجشََرَة ِتٍني �ََىل الط�

�
ْذ َاكَن َراِجًعا ا

�
ْبِح ا  َوِيف الص�

ال� َوَرقًا فََقطْ. فََقاَل لَهَا: 
�
ْد ِفهيَا َشيْئًا ا َىل ا��بَِد! َال �َُكْن ِمنِْك ثََمرٌ «َجيِ

�
فَيَِبَسِت التِّينَُة ». بَْعُد ا

 ).19-18: 21(مّىت » ِيف الَْ�اِل.
 

الشجرة مل حتمل تينًا هو ٔأن احلادثة  �ون) ٔأن السبب يف 13: 11وتضیف �س�ة مرقس (
اكنت يف وقت مبكر من الس�نة. � لشجرة التني املسكينة؛ فأ�مر اكن ٔأنه مل حين مومس 

عض ٔأن ت� احلادثة مل تقع ٔأبًدا، ك�ال قصص ٕاجنیل الطفو� لتوما، التني بعد. یقول الب
بي� یت�اهلها البعض ا�ٓخر و�ركزون �ىل القطع أ�فضل من العهد اجلدید، مث هنا� فئة 

، ؤأهنا مل تتعلق �شجرة تني حقيقية، حيث ٔأن جشرة »رمزیة«هنا اكنت قصة إ �لثة تقول 
ة بين ٕارسائیل. هذا هو �كتیك الهروب املفضل التني اكنت اس�تعارة جمازیة لوصف ٔأم

ٕانه رمزي،  والو ٔأمر يف الكتاب املقدس، ق ، هل الحظمتوه؟ ٕان مل یعجبمكني�ى الالهوتی
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مل حيدث حقًا وٕامنا هو جماز ٕالیصال رسا� ما. وبطبیعة احلال، حيتفظون لنفسهم حبق 
 حرفيًا. اختیار ا�ٓ�ت اليت متثل ت� ا�ازات من ا�ٓ�ت اليت تؤ�ذ

 
صوره العهد  ا�ي» ٔأبیه«مثة مواضع يف أ��جيل الرمسیة تصور �سوع �شلك ٔأش�نع من 

َىل «یقول عن الناس ا��ن مل �ریدوه ٔأن مي� �لهيم:  27: 19القدمي. ففي لوقا 
�
ْم ا فَأ�تُوا ِهبِ

اِمي ، جند ٔأن �سوع كذ�، ويف ضوء عبادة الروم ا�اكثولیك ٔ�مه مرمي». ُهنَا َواْذَحبُوُمهْ قُد�
نفسه مل یعاملها �حلس�ىن. فعند ا�رتا�ه ٔأوىل معجزاته بتحوی� املاء ٕاىل مخر ٔأثناء حفل 

). لرمبا اكن أ�صل 4: 2(یوحنا » َما ِيل َوَ�ِ َ� اْمَرأ�ُة؟«عرس �اءت ٕالیه ٔأمه فقال لها: 
ة تأٔيت لكمة ا�ٓرايم ٔأقل فظاظة من الرتمجة، ففي ٕا�دى الرتجامت احلدیثة ٕاىل إالجنلزيی

ن نربة احلدیث �ىل أ�قل. (ٔأ�ربين صدیق �حث ، مما حيسّ »امرٔأة«قبل لكمة » عز�زيت«
حتوي ٔأحياً� » امرٔأة«يف أ�دب ال�س�یيك ٔأن ا�لكمة الیو�نیة املس�ت�دمة هنا لتعين 

وحىت نكون منصفني، مبا ٔأن قصة حتویل املاء ٕاىل مخر بال شك �ري ».) عز�زيت«معىن 
نا� اح�ل جيد ٔأن ما یبدو حتقري �سوع ملرمي �الل العرس مل حيدث هو حقيقية، فه 

 ا�ٓخر.
 

وسواء ٔأ�دث ذ� ٔأم مل حيدث، فت� ليست املرة الوحيدة اليت یظهر فهيا �سوع كخیار 
 قدوة يف القمي العائلیة: صادم �عتباره

 
هُ « َيل� َوَال یُْبِغُض أ�َ�ُه َوأ�م� �

ْن َاكَن أ�َ�ٌد یَأ�ِيت ا
�
ْخَوتَُه َوأ�َخَواِتِه، َحىت� نَْفَسُه ا

�
 َواْمَرأ�تَُه َوأ�ْوَالَدُه َوا

 ).26: 14(لوقا » أ�یًْضا، فََال یَْقِدُر أ�ْن �َُكوَن ِيل ِتلِْمیًذا.
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ويف �ادثة ٔأخرى یت�دث �سوع ٕاىل مجع من الناس وٕاذ ٔأمه وٕاخوته قد وقفوا �ارً�ا 
 :یو�ه حتقًريا ، فن�ده جمدًداینتظرون طالبني ٔأن �لكموه

 
ُموَك.« ْخَوتَُك َواِقُفوَن َ�اِرً�ا َطاِلِبَني أ�ْن �َُلكِّ

�
َك َوا فَأ�َ�اَب َوقَاَل  فََقاَل َ�ُ َواِ�ٌد: ُهَوَذا أ�م�

 
�
ي َوا َو تََالِميِذِه َوقَاَل: َها أ�ّمِ ْخَوِيت؟ ُمث� َمد� یََدُه َحنْ

�
ي َوَمْن ُمهْ ا : َمْن ِيهَ أ�ّمِ » ْخَويت.ِللَْقائِِل َ�ُ

 ).49-47: 12(مّىت 
 

ويف مواضع ٔأخرى یبدو �سوع ؤ�نه �اهل ٔأكرث منه رش�ر، ولكن �� یت�ذ صفة �ري 
َني اس�تقب� ر�الن قد  ّیِ ». تلبسهام ش�یاطني«لطیفة. فلام �اء ٕاىل منطقة ُكوَرِة الِْجْرَجس�ِ

تَ « ا، َحىت� لَْم �َُكْن أ�َ�ٌد یَْقِدُر أ�ْن َجيْ رِیِق.َهاِجئَاِن ِ�د� ). اك� 28: 8(مّىت » اَز ِمْن ِتْ�َ الط�
یعانیان فصاًما (شزيوفرنیا) ٔأو ٔأ�د ٔأنواع أ�مراض العقلیة، لكن �سوع فّضل اتباع 

�عتقاد �لش�یاطني. فأٔمر �سوع الش�یاطني ميضوا فّضل معتقدات عرصه اخلاطئة، 
�ار�ني من الر�لني، ولكن مل �كن �ى الش�یاطني ماكن یذهبون ٕالیه، فأٔمرمه ٔأن 

ید�لوا قطیع خناز�ر اكنت �رعى يف اجلوار. و�لفعل، خرجت الش�یاطني ومضت ٕاىل 
از�ر قطیع اخلناز�ر املساكني (ا��ن صاروا مرضب مثل �شار ٕا�هيم فيه بلقب خن

)، وٕاذا قطیع اخلناز�ر لكه قد اندفع من �ىل اجلرف ٕاىل Gadarene Swineاجلرجس�یني 
البحر ومات يف املیاه. ليست �لقصة اللطیفة. بطبیعة احلال، لن ٔألوم ر�ًال من القرن 

أ�ول �ىل �� بطبیعة املرض النفيس، فاحلمك �ىل ٔأ�س من عرص �ىل مبعایري عرص� 
ملؤرخون ا��ن یتقنون معلهم. لكن یفرتض ٔأن �سوع مل �كن ر�ًال هو ٔأمر ميتنع عنه ا

 �ادً�، یفرتض ٔأنه اكن هللا، ٔأمل �كن من اجلد�ر �� ٔأن یترصف �شلك ٔأفضل؟
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مل �كن �سوع خشًصا رش�ًرا، ٕامنا هو جمرد ا�ن عرصه. ختیلوا مك اكن س�یكون مهبًرا لو ٔأن 
من يشء خيرج من إال�سان ٕاىل  احلق ٔأقول لمك، ما من ش�یاطني وما«�سوع قال: 

بل هنا� » اخلناز�ر، مفرض هذا الر�ل يف رٔأسه، وليست هنا� ش�یاطني يف ٔأي ماكن.
ما هو ٔأفضل، ختیلوا �یف اكن �سوع سيهبر� لو ٔأ�رب تالميذه ٔأن أ�رض تدور يف مدار 

حول الشمس ؤأن لك ا�لوقات ٔأوالد معومة ؤأن أ�رض تبلغ من العمر ملیارات 
ذ�، ورمغ ٔأً� ني، ؤأن �ارطة العامل تتغري �ىل مدى مالیني الس�نني... ولكنه مل یقل الس�ن

ا�ن عرصه، وليست  صاحلٔأن حمكته اكن مذه� مبقایيس �دة، ٕاال ٔأهنا تظل حمكة ر�ل 
 .صاحلًا ر�ًال اكن  ر�ل لكنهحمكة ٕا�. اكن جمرد 

 
� ٔأهيا املؤمنون ٕامنا «قد قال: وختیلوا �یف كنا س�ننهبر لو ٔأن محمًدا يف نق� �م هللا 

ؤ�هنا �رشق من الرشق  ترتاءىٔأقرب من �يق النجوم.  لكهناالشمس جنم كنجوم السامء، 
�رب السامء حىت تغرب يف الغرب، لكهنا احلقيقة ٔأن أ�رض يه اليت تدور حول  لتجري

� فعًال ولكن لٔ�سف، مل یقل ذ�، مفا قا» نفسها فتجعل أ�مور تظهر �ىل ذ� النحو.
ئَةٍ «ٔأن الشمس   ).86(الكهف: » تَْغُرُب ِيف �َْنيٍ َمحِ

 
امسع � ٕارسائیل، لكمة الرب ٕالهنا. ٕان الرب ٔأو� «قاال:  ءٔأو لنفرتض ٔأن ٕایلیا ٔأو ٕاشعیا

ولكن بدًال من ذ� ما حصلنا �لیه » يل يف احلمل ٔأنه ما من يشء �سري ٔأرسع من الضوء.
ٕاضافة ٕاىل الكثري من القوا�د أ�خرى املتعلقة �كيف  مهنم اكن ٔأوامر لعبادة ٕا� وا�د،

 ويه لكها ٔأمور قد ختطر �ىل �ل ر�ال من ذ� العرص. –نعيش 
 

ٕان حبثمت، س�ت�دون أٓ�ت بدیعة يف الكتاب املقدس، بل ٕان بعضها موجود يف العهد 
رمغ ٔأن �ددها قلیل حبسب �ربيت. ولكن ما السبيل ٕاىل حتدید ٔأي ا�ٓ�ت  –القدمي 
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�اهل ٔ�هنا شنيعة ؤأي ا�ٓ�ت نعزز ٔ�هنا جيدة؟ ال بد ٔأن �كون إال�ابة اكمنة يف ٔأن نت
أٓخر لت�دید ذ�، يف مهنج لت�دید الصاحل من الطاحل، يف سبب ال یأٔيت من  ا�ینا معیارً 

صلب الكتاب املقدس. ولكن عندئذ، اكئنًا ما اكن ذ� املعیار، َمل ال �س�تعم� مبارشة؟ ٕاذ 
معیار مس�تقل لت�دید الصاحل من الطاحل من ا�ٓ�ت، ما �اجتنا �لكتاب  لو اكن �ینا

 املقدس نفسه؟
 

لعلمك س�تقولون، ٔأن هذا ال�م عن املعایري املس�تق� معقول. ویبدو ٔأن هذه املعایري 
�لفعل موجودة، ولكن ما يه؟ �یف منزي فعلًیا بني الصاحل والطاحل (وبناء �ىل ذ�، �یف 

 یدة من السيئة يف الكتب املقدسة)؟حندد ا�ٓ�ت اجل 
 هذا س�یكون موضوع الفصل املقبل.
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تتطور و حنن البرش حصی� مئات مالیني الس�نني من التطور.  ،كغري� من احلیوا�ت
�بايق ٔأعضاء اجلسد. وهذا یعين ٔأن لك ما نفع�، ولك ما حنب فع�، وما حنس  ٔأدمغتنا

ن ٔأسالفنا حب ع. لقد ورثنا يه أ�خرىقد تطورت  ها ٔأموربأٔنه صواب ٔأو خطأٔ، لك 
لك هنم الرغبات اجلنس�یة املتطورة. عمن راحئة التعفن. ورثنا  التقززاحللو�ت وشعور 

وقد ض السكر �عتدال یفيد�، لكن كرثته ترض. . ٕان اس�هتالك بعهذه ٔأمور �سهل فهمها
رص� نعيش يف �امل یتوفر فيه السكر �كرثة، لكن هذا مل �كن احلال �ى ٔأسالفنا ا��ن 

�اشوا حياة الربیة يف بط�اء ٔأفریقيا، حيث اكنت ال�ر تفيدمه، والكثري من ت� ال�ر 
ول �ىل مكیة سكر تتعدى قدًرا معتدًال من السكر، فاكن من املس�تحیل احلص ىاحتو 

ر شهیة مفتو�ة للسكر. ٔأما راحئة التعفن فهيي �رتبط �ٕاىل تطو  مما ٔأدى بناالالزم، 
�لبكتري� اخلطرة، فاكن من ا�دي ٔ�سالفنا ٔأن یتجنبوا اللحم املتعفن، واقتىض ذ� 

من الراحئة. كذ�، من الواحض سبب تطور رغبتنا يف اجلنس املقابل، فالرغبة  انفورً 
جلنس�یة تؤدي ٕاىل أ�طفال، وهؤالء أ�طفال س�یحملون معهم مور�ت تعطهيم ت� ا

من سال� �ري منقطعة من أ�سالف  لقد احندر� لكناالرغبة اجلنس�یة �ني ینضجون. 
 ا��ن �زاوجوا مع ٔأفراد من اجلنس املقابل، وعهنم ورثنا الرغبة لفعل اليشء ذاته.

 
ورثنا الرغبة يف الرفق بغري�، يف مصاحبهتم  ولكن، ولسبب فهمه ٔأصعب، یبدو ٔأننا

وقضاء الوقت معهم والتعاون معهم والشعور �لعطف جتاههم عند تعرضهم للضیق 
ومسا�دهتم عندما حيتاجون املسا�دة. ٕان تفسري السبب وراء تطور مزية الرفق �لغري 

علقة �لتطور ملعرفته، بعد الفصول املت صعب، و�لینا �نتظار حىت الفصل احلادي عرش
ٔأن نو�ًا حمدوًدا من الرفق �لغري هو جزء  تقُبل فكرةحبد ذاته. ويف أ�ثناء، ٔأطلب منمك 

نا �متیزي س�ّ من �راثنا التطوري، مث� مثل الرغبة اجلنس�یة، ؤأنه �ىل أ�رحج یصب يف حِ 
 ء.الصواب من اخلطأٔ. ٔأي ٔأننا كبرش طور� القمي أ��القية وورثناها عن ٔأسالفنا القدما
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ن هذا الفصل. وهو نوِ عَ ومع ذ�، فهذا ليس سوى جواب جزيئ عن السؤال ا�ي یُ 

تغري �ىل مر القرون، ؤأن هذا التغري ی هو صواب وما هو خطأٔ  عامجزيئ ٔ�ن تصور� 
 .تطور�ً  اتغريً ميثل حيدث �ىل مقياس زمين ٔأرسع من ٔأن 

 
طبًعا ال یو�د ». اجلويشء ما يف «مثة  هو كن مشاهدته �ىل مر العقود، ؤ�منامْ فهو تغري تُ 
يشء «�ملعىن احلريف. فأ�مر تولیفة من ٔأمور كثرية، یظهر لنا ؤ�منا هنا�  اجلويشء يف 

ٔ�ن من �ري املمكن حتدید موضعه �لضبط. ٕان القمي أ��القية السائدة يف » اجلوما يف 
حوظ عن القمي اليت القرن الوا�د والعرش�ن ا�ي نعيش فيه الیوم ختتلف �شلك مل

سادت حىت قبل مئة س�نة فقط. ويه ٔأشد اختالفًا عن ت� اليت سادت يف القرن 
مبا يف ذ� ٔأ�دادي  –الثامن عرش. ففي ذ� احلني اكن امتالك العبید ٔأمًرا یفع� امجلیع 

مت حتر�ر العبید.  ٕاذا مااعتقد الناس ٔأن احلضارة ستهنار حيث  –يف �اما�اك لٔ�سف 
رؤساء الوال�ت املت�دة ؤأ�د الكتّاب الرئيس�یني ا��ن صاغوا ا�س�تور  حفىت �لث

أ�مرييك، توماس جفرسون بعظمته امت� عبیًدا. وكذ� �ال جورج واش�نطن، ٔأول 
رؤساء الوال�ت املت�دة. لنأٔمل �ىل أ�قل ٔأهنام (ؤأن ٔأ�دادي) مل �كونوا یعلمون عن 

 اء نقلهم يف السفن من غرب ٔأفریقيا.الظروف املریعة اليت تعرض لها العبید ٔأثن
 

و�ملناس�بة، فمل �كن أ�وروپیون وأ�مري�یون البیض مه الوحيدون ا��ن ٔأ�ذوا الناس 
عبیًدا من ٔأفریقيا. ففي الوقت ا�ي اكن أ�وروپیون یأٔ�ذون العبید من غرب ٔأفریقيا، اكن 

ارت اللغة السائدة يف العرب یأٔ�ذون عبیدمه من رشق ٔأفریقيا. واللغة السوا�لیة اليت ص
املناطق �س�توائیة من رشق ٔأفریقيا تطورت بصفهتا لغة جتارة العرب للعبید، ويه حتوي 
الكثري من ا�لكامت ذات أ�صل العريب. كذ� فقد امت� زعامء القبائل أ�فریقية عبیًدا، 
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ن مليس و �الوة �ىل دورمه يف اس�تعباد الناس وبیعهم للت�ار أ�وروپیني والعرب. 
فأٔ�القيات الكتاب املقدس يه ولیدة ٔأّال جند ٕادانة للعبودیة يف الكتاب املقدس،  املفاجئ

 عرصها، بل حىت ٕان العهد اجلدید یعّج مبواضع حتض �لهيا مثل:
 
َا الَْعِبیُد، أ�ِطیُعوا َساَد�َُمكْ َحَسَب الَْجَسِد ِخبَْوٍف َوِرْ�َدٍة، ِيف �ََساَطِة قُلُوِ�ُمكْ َ�َ « یحِ  أ�هي�  ِللَْمس�ِ

یِح، �َاِمِلَني َمِشيئََة ِهللا ِمَن الَْقلِْب  ْدَمِة الَْعْنيِ َمكَْن �ُْرِيض الن�اَس، بَْل َكَعِبیِد الَْمس�ِ » َال ِخبِ
 ).6-5: 6(رسا� بولس الرسول ٕاىل ٔأهل ٔأفسس 

 
 وٕالیمك ٔأخرى:

 
ُبوا َساَدهتَُ « َت ِنٍري فَلَْیْحس�ِ �َن ُمهْ َعِبیٌد َحتْ ِ یُع ا�� ْكَراٍم، ِلئَال� یُْفَرتَى �ََىل َمجِ

�
َتِحقَِّني ُلك� ا ْم ُمس�ْ

 ).1: 6(رسا� بولس الرسول أ�وىل ٕاىل �ميو�وس » اْمسِ ِهللا َوتَْعِلميِِه.
 

املوجود «ٕان النفور ا�ي �شعر به الیوم من العبودیة هو مثال وا�د فقط �ىل هذا التغري 
رت�م أ�مري�یون، واكن ٔأكرث الرؤساء ا��ن حئأ�د هو ٔأ�راهام لینكولْن  ٕان». يف اجلو

. 1809و� يف نفس یوم ميالده يف شهر فربا�ر ش�باط �ام معاًرصا لتشارلز دارو�ن، فُ 
اكن دارو�ن معارًضا شدیًدا للعبودیة، كام ٔأن لینكولْن حرر العبید �لفعل يف ٔأمرياك. ولكن، 

ن أ�فارقة مساوون ملن اكنوا �سموهنم ما اكن لیخطر �ىل �ل دارو�ن ٔأو لینكولْن القول بأٔ 
ٔأما توماس هرني هكسيل صدیق دارو�ن، وا�ي اكن ». أ�عراق املتحرضة«حيهنا بـ

 ما یيل: 1871، فقد كتب �ام �شلك واحض مفكًرا ٔأكرث تقدًما ولیربالیة
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املتوسط یتساوى مع الر�ل أ�بیض،  67ما من ر�ل �اقل مدرك للوقائع یعتقد ٔأن الزجني«
وهو حمتًا ال یتفوق �لیه. وٕان حص ذ�، مفن �ري املعقول ٔأننا لو ٔأزلنا لك ٕا�اقات ا�ن معنا 

یضطهده ٔأنه  ودون من تفضیلذي الفك النا� حىت صار ا�ال مفتوً�ا ٔأمامه دون 
اؤها مبقار�ة سينجح يف مسابقة مقابل خصمه ذي ا�ماغ ا�ٔكرب والفك أ�صغر یمت ٕاجر 

أ�فاكر ال العّضات. ٕان ٔأ�ىل املراتب يف هرمية احلضارة حمتًا س�تكون بعیدة املنال عن 
 »ٔأبناء معومتنا السمر.

 
 :1858ٔأما الرئيس لینكولْن فقال التايل �ام 

 
ٔأقول ٕاًذا، ٔأنين لست ا�ٓن ومل ٔأ�ن یوًما يف صف ٕا�داث مساواة اج�عیة وس�یاس�یة «

بیض والسود؛ وال ٔأنين ا�ٓن ٔأو يف السابق كنت يف صف جعل بأٔي صورة بني عريق ال 
الزنوج �خبني ٔأو حملفني ٔأو تأٔهیلهم ليشغلوا املناصب ٔأو الزتاوج مع البیض؛ وسأٔقول 

�الوة �ىل ذ� ٔأن مثة فرقًا جسدً� بني العرقني أ�بیض وأ�سود ٔأعتقد ٔأنه س�مينع العرقني 
اة اج�عیة وس�یاس�یة. ومبا ٔأهنام ال ميكهنام ٕاىل أ�بد من العيش مًعا يف ظل ظروف مساو 

العيش �ىل هذا النحو، فٔ�هنام س�یعيشان مًعا فال بد من ماكنة �لیا ؤأخرى دنیا، ؤأ� 
 »ٔأؤید ٔأكرث من ٔأي ر�ل ٕاعطاء املاكنة العلیا للعرق أ�بیض.

 
 القرن التاسع عرش، فهنا� يشء خمتلف �ًدا يف اجلو» يف جو«حقًا، ٔأً� اكن اليشء 

كسيل �عتبارمه حولنا الیوم. ٕان املؤرخ اليسء هو من س�ُید�ن لینكولْن ودارو�ن وهَ 

                                                 
لهیئة ساكن رشق ٔأفریقيا، ٕاال ٔأن اس�تعاملها درج يف فرتة رواج جتارة العبید أ�فارقة. مت رمغ ٔأن ٔأصل لكمة زجني تبدو ظاهرً� حمایدة، �وصف  67

 وتعين ٔأسود. [املرتمج] negroاختیارها هنا مكقابل �لكمة ذات �رخي مشابه ٕاىل �د ما يف النص أ�صيل يه 
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�ري عنرصیني. مه اكنوا  لیكونوأأقرب ما ميكن ٔأن یص� ٔأبناء عرصمه  واعنرصیني، فهم اكن
 ا بعد ذ� بقرنني الر�عوا من هذ�ن �قتباسني.و �ٔأبناء القرن التاسع عرش، فلو وُ 

 
ٔأن ننتظر قرً� وا�ًدا قبل ٔأن نلحظ تغًريا يف القمي أ��القية. ففي الفصل  بل ٕاننا ال حنتاج

هائ� من  ااخلامس ذ�ر� طوامق الطا�رات القاذفة و�یف ٔأهنم من الطرفني ذحبوا ٔأ�دادً 
املدنیني �الل احلرب العاملیة الثانیة. يف البدء �ركز القصف �ىل البؤر الصناعیة مثل 

املواقع اليت یمت فهيا  يف ٔأملانیا، ويه Essenيف �ریطانیا وٕاّسن  Coventryمدینة �وڤنرتي 
تصنیع أ�سل�ة. اكن القصف يف ت� أ��م �ري دقيق، مما عىن حمتیة وقوع حضا� من بني 

�ر خسط لك طرف �سبب حضا�ه من املدنیني، فقاموا �لرد. الحقًا مما أٔ صفوف املدنیني، 
ف: فمل تعد حضا� املدنیني �ًجتا �نوً� للقصف، �الل احلرب توسعت رقعة �ارات القص

طا�رة  722، قامت 1945من فربا�ر ش�باط �ام  15و 13بل صارت يه الهدف. وبني 
أ�ملانیة امجلی� وذ�  Dresdenطا�رة ٔأمري�یة بدّك مدینة ْدِرْزِدن  527�ریطانیة مع 

ا�قيق للمدنیني ا��ن راحوا �س�ت�دام متفجرات قویة وقنابل �ارقة. لن نعرف ٔأبًدا العدد 
ٔألف. وهو مقارب لعدد  100حضیة القصف، لكن التقد�رات الواقعیة تقدره مبا �زید �ىل 

حضا� لك وا�دة من القنابل ا�ریة اليت دمرت مدینيت هريوش�� و��ازايك يف ٔأغسطس 
 .1945أٓب 

 
روب، لكهنا ٔأبعد ما وا�ٓن لنتقدم يف الزمن نصف قرن. من احملزن جند ٔأنه ال �زال مثة ح

العاملیتني. ففي حرَيب اخللیج، رمغ اس�مترار وقوع حضا� مدنیة،  ني�كون عن فظا�ة احلرب
ٕاال ٔأهنا عوملت ٔ�خطاء مؤسفة، واعتذر الس�یاس�یون �ىل �دو�ا وفرسوا ما �دث بأٔنه 

، كناجت �نوي لهجوم �ىل ٔأهداف عسكریة collateral damage» ٔأرضار �انبية«
و�رجع السبب يف ذ� جزئًیا ٕاىل ٔأن التكنولوجيا إاللكرتونیة قد تطورت، ». مرشو�ة«
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ٕ�ماكن القذائف املو�ة بتحمك �رب أ�مقار الصناعیة ٔأو بأٔسالیب توجيه ٔأخرى  صار حىت
صل بدقة ٕاىل عنوان حمدد متت �رجمته يف احلاسوب املوجود �ىل القذیفة. وش�تان ما تٔأن 

ي اس�هتدف درزدن ولندن و�وڤنرتي. ولكن املناخ بني هذا وبني القصف العشوايئ ا�
. ففي احلرب العاملیة الثانیة اكن مثة ا�ٓخرقد مىض قدًما هو » املوجود يف اجلو«أ��اليق 

ٔأش�اص �ریدون قتل املدنیني، مثل هتلر واملشري يف سالح اجلو املليك السري أٓر�ر 
هار�س القاصف (ٔأو . ولكن نظراء Arthur ‘Bomber’ Harrisهار�س » القاصف«

�سعون ») هار�س اجلزار«حبسب امسه أ�قل ٕاطراًء وا�ي اكن ذائًعا يف سالح اجلو: 
 قصارى �دمه لالعتذار عندما تقتل قذیفة احنرفت عن طریقها مدنًیا.

 
هل ميكنمك ٔأن تصدقوا مدى تأٔخر منح النساء حق التصویت؟ ففي �ریطانیا اكتسبت 

مل �كن من  1918. وحىت العام 1928لتصویت �ام النساء نفس حقوق الر�ال يف ا
 30اكن جيب ٔأن �كون املرٔأة ٔأمتت سن  ناملمكن ٔ�ي امرٔأة ٔأن تصوت، وعندما ُمسح له

�اًما وحققت رشوًطا معینة تتعلق مبمت�اكهتا و/ٔأو تعلميها. ٔأما الر�ال أٓنئذ فاكنوا یصوتون 
(حيث  1920صویت �ام . ويف الوال�ت املت�دة ٔأعطیت النساء حق الت21�ىل سن 

حلقوا ر�ب وال�ت �دیدة مفردة دا�ل �حتاد). ومل �كن مبقدور النساء الفر�س�یات 
، 68. ٔأما يف اململكة السعودیة1971، والسو�رس�ت قبل �ام 1945التصویت قبل �ام 

حبیث ٔأنه مع مرور » يف اجلو«فال �سأٔلوا! لكن النقطة هنا ٔأن مثة يشء ما یتغري، ینترش 
ٔأعطیت تتغري أ�مور اليت جيدها الناس مقبو�، و�شلك درايم رسیع. قبل ٔأن  العقود

یقولون ٔأموًرا من منط قد لنساء حق التصویت يف �ریطانیا اكن جيد املرء ر�اًال طیبني ا
ذ�، لكهنن ال �س�تطعن التفكري �شلك منطقي،  ما ٕاىلٕان النساء لطیفات ومجیالت و «

                                                 
 صویت والرتحش لالنت�ا�ت. [املرتمج]جرى تغیري يف القوانني السعودیة امتلكت النساء مبوجبه حق الت 2015يف العام  68
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هل تتصورون ٔأ�دمه یقول ٔأمًرا كهذا » تصویت.فبال شك جيب �دم السامح لهن �ل 
 الیوم؟

 
كتاً� عظميًا (يف قميته وجحمه) عنوانه  Steven Pinkerكتب صدیقي ستيڤن پنكر 

، Nature our of Angels Better The 69»املال�كة اخلرية ا�اكمنة يف طبیعتنا«
لْن (وا�ي یأٔيت عنوانه من اقتباس قا� الرئيس أ�مرييك ٔأ�راهام لینكو 

Abraham Lincoln آالف ). ویبّني يف الكتاب ٔأننا، حنن البرش، و�ىل مر القرون وأ
الس�نني، قد رص� ٔأكرث طیبة ولطًفا ؤأقل عنًفا وقسوة. وال تو�د لهذا التحول �القة 

فهو يف خطوطه العریضة یتحرك يف » يف اجلو«��ن. ٔأً� اكن املوجود ��لتطور الورايث ٔأو 
 قرن ٕاىل ا�ي یلیه.نفس �جتاه من 

 
؟ ٔأعتقد ذ�، ؤأتوقع ٔأنمك تعتقدون »الصحیح«ٕانه نفس �جتاه، لكن هل هو �جتاه 

ذ� ٔأیًضا. هل سبب ذ� ٔأننا من ٔأهل القرن الوا�د والعرش�ن؟ سأٔ�رك ذ� لمك 
لتقرروا. ولكن يف الفصل الرابع عندما ٔأصدر� حمكنا �ىل خشصیة هللا املذ�ورة يف العهد 

م املؤرخ ا�ي یتقن جِ حمكنا �لیه مبعایري قرننا. وبنفس املفهوم ا�ي یقيض بأٔن حيُْ  القدمي،
ن �سبب حتزياته العنرصیة، جيب �ىل املؤرخ ٔأیًضا ٔأن مع� عن احتقار ٔأ�راهام لینكولْ 

یرتدد يف ٕاساءة الظن �شخصیة هللا �سبب الفظائع اليت ار�كهبا، مثًال يف حق ٕاحساق �ىل 
حق ابنة ِیفتاح، ٔأو العاملیق املساكني ٔأو القبائل أ�خرى �ني ٔأمر هللا یدي ٔأبیه، ٔأو يف 

ٕان خشصیة هللا يف العهد القدمي ». تفيض لبنًا وعسًال «بين ٕارسائیل ٔأن �ش�هتوا ٔأرضهم اليت 
يف ذ� العرص. » يف اجلو«اكنت تترصف حبسب ما متلیه القمي أ��القية اليت اكنت 

ملامرسة قميه أ��القية (ٔأو �ٔ�حرى القمي أ��القية �هيود ولكن، رمغ ٔأننا قد نعطیه رخصة 
                                                 

 [املرتمج].». املال�كة أ�فضل لطبیعتنا البرشیة«تو�د �رمجة متداو� �ىل إالنرتنت لعنوان هذا الكتاب يه:   69
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�بل ا��ن ٔألّفوا العهد القدمي)، فٕان ذ� ال مينعنا من إالرصار �ىل ٔأن �س� مس�ًاك 
خمتلًفا يف عرص�. ومن حقنا ٔأن نعارض أ�صولیني يف عرص� ممن حياولون جّر� حىت نعود 

 ٔأدراجنا ٕاىل ت� العصور.
 

تتغري من قرن ٕاىل قرن، بل حىت من  اكنت، و »يف اجلو«أ��القية حينئذ اكنت القمي 
عقد ٕاىل عقد. ولكن، �الوة �ىل �رخينا التطوري، من ٔأ�ن تأٔيت هذه القمي فعلًیا؟ وما 

سبب تغريها؟ ٕان التغريات تأٔيت جزئًیا من احملاد�ت العادیة يف املقايه واحلا�ت وحول 
�سمع قصًصا عن ٔأ�س یثريون ٕاجعابنا، حيث ا من بعض، موائد العشاء، فنحن نتعمل بعضن

فنتعهد بتقلیدمه. ٔأو نقرٔأ روا�ت ٔأو مقاالت رٔأي يف اجلرائد، ٔأو �سمع النرشات الصوتیة 
podcasts  ٔأو اخلطا�ت �ىل الیوتیوب فتؤدي ت� أ�مور ٕاىل ٔأن نغري رٔأینا. تتداول

انني، خطوة خبطوة. ویقوم القضاة بتفسري الربملا�ت وا�الس الترشیعیة القضا� وتغري القو 
 القانون بأٔشاكل تتغري مع مرور العقود.

 
اكنت أ�فعال اجلنس�یة املثلیة تؤدي مبن ميارسها من الر�ال ٕاىل السجن  1967قبل العام 

يف �ریطانیا. ٔأما ا�ٓن، وبعد عقود من العمل احلثيث يف مقاومة الت�زي املت�ذر، صار من 
مون كغريمه من الناس. كذ�، وبعد رء مثلًیا، وصار املثلیون ُحيرتَ العادي ٔأن �كون امل

 تالربملا� التصویت يفكفاح صعب قاده من �اضوا محالت احلقوق �نت�ابیة، فٕان 
�ىل مدار القرن العرش�ن. وميكننا القول بثقة  الب�املرٔأة حق التصویت يف ب� تلو  ىٔأعط

ا �لرسائل اليت تلقوها من �خبهيم ومن دوا�رمه ٔأن ٔأعضاء ا�الس الترشیعیة قد تأٔ�رو
حتریك مناخ  دوًرا يفقرارات احملامك اليت یت�ذها القضاة واحمللفون  تلعب�نت�ابیة. كام و 

ا�ٓراء مع مرور العقود. مث، �لینا ٔأال ننىس الكتب ا�ٔاكدميیة واحملارضات يف اجلامعات، 
عرفون بفالسفة فاكر احلق والباطل، فمين یُ فالباحثون ا��ن یدرسون القمي أ��القية وأٔ 
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القلیل عن الفلسفة  قولسأٔ ». يف اجلو« احلاصلأ��الق، ٔأولئك ٔأیًضا هلم تأٔثري �ىل التغري 
 أ��القية هنا ك�امتة هذا الفصل.

 
احلدیث �ىل اثنتني مهنن فقط يف تو�د �دة مدارس يف الفلسفة أ��القية، وسأٔقترص 

 نيهاتمواقف  ختتلف. و consequentialismوالعواقبیة  absolutismوهام: املطلقية 
كيفية اختاذ القرارات أ��القية. فاملطلقيون �  ف� یتعلق �شدة نياملدرس�ت

absolutistsm ٔأي ٔأتباع املطلقية، یعتقدون بأٔن بعض أ�ش�یاء حصی�ة �شلك مطلق ،
حصة ٔأن و  ،ريها �لنقاشوبعض أ�ش�یاء �اطئة �شلك مطلق، ؤأن ت� ٔأمور ال ميكن تغی

يه وقائع راخسة، وحقائق �دیة، من منط القول يف الهندسة ٔأن اخلطني  خطأٔهٔأو  اليشء
ٕان قتل إال�سان ٕال�سان �ريه هو �طل «املتوازیني ال یلتقيان. ومما قد یقو� املطلقيون: 

» وخطأٔ حبت. هو خطأٔ �ىل ا�وام، واكن خطأٔ منذ أ�زل وس�یظل خطأٔ ٕاىل أ�بد.
ملطلقي ا�ي �كون �ىل هذا ا�منط قد یقول ٔأن إال�اض هو قتل، ٔ�ن اجلنني �رش، بل فا

ٕان بعض املطلقيني س�یطبقون ت� احل�ة �ىل البویضة امللق�ة، واليت ليست سوى �لیة 
 وحيدة.

 
ٔأما العواقبیون فيحمكون �ىل حصة وخطأٔ أ�مور �شلك مغا�ر، فال بد ٔأنمك قد اس�تنتجمت 

متون بعواقب أ�فعال. فعىل سبيل املثال، من ا�ي یعاين من عواقب من امسهم ٔأهنم هي 
معلیة ٕا�اض ما؟ ٔأو من ا�ي یعاين من عواقب رفض معلیة ٕا�اض؟ دعو� نتخیل 

)، فهيي س�تعطینا 70ثَُبيتةحمادثة بني امرٔأة عواقبیة (لنسّمها ُعْقىب) ؤأخرى مطلقية (لنسّمها 
لطاملا اكن الفالسفة و تبعها فالسفة أ��الق. فكرة عن �یفية التفكري واجلدال اليت ی 

                                                 
لقية. امس عقىب لٕالشارة ٕاىل املط  Abbyلٕالشارة ٕاىل املرٔأة العواقبیة يف هذه احملادثة، وامس  Connie�س�تعمل دوكزن يف أ�صل إالجنلزيي امس  70

 یوصل فكرة مقاربة، وامس ثُبيتة اس�تعمل هنا ل�ال� �ىل ثبات القمي و�دم تغريها �ى املطلقية. [املرتمج]
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یوم ووصوًال شغوفني �ختالق حوارات بني حماور�ن ومهیني، بدًءا من ٔأفالطون ومروًرا هبْ 
ٕاىل یومنا هذا، ؤأ� هنا ٔأ�ذو �ذومه. الحظوا �الل احملادثة رس�ة حتول الفالسفة من 

 .thought experiments »الت�ارب الفكریة«الواقع ٕاىل 
 

: ال تقتل ٕا�ساً� أٓخر. ٕان البویضة امللق�ة يه ٕا�سان. ��، فٕان إال�اض، حىت ثَُبيتة
متت� املرٔأة احلق املطلق «ٕا�اض بویضة وحيدة ملق�ة هو جرمية قتل. قالت يل صدیقة: 

بأٔن تفعل ما �شاء جبسدها، وهذا �شمل حقها بقتل جنني يف جسدها، وهذا أ�مر ال 
ن اجلنني هو ٕا�سان أٓخر، ميت� هو ا�ٓخر حقوقًا، حىت لو اكن ولك» خيص ٔأ�ًدا سواها.
 دا�ل جسد املرٔأة.

 
هتا صدیقتك يه جحة مطلقية، مثلها مثل جحتك، فهيي تدعي مَ : ٕان احل�ة اليت قدّ عقىب

هذه مطلقية، وٕان اكنت و  ،للمرٔأة �ىل جسدها ولك ما يف دا��» حق مطلق«وجود 
مطلقية من نوع خيتلف عن مطلقيتك. ٔأنِت ويه تتوصالن ٕاىل اس�تنتا�ات متعا�سة. ٔأما 

ٔأ�، فعواقبیة، ٔأسأٔل ّمعن یعاين. � احلق يف تعریف البویضة امللق�ة ٕاك�سان ٕان ٔأردت 
ويه ال  ذ�، لكن البویضة امللق�ة ال مت� �اًزا عصبًیا، مما یعين ٔأهنا ال ميكن ٔأن تعاين.

تدرك ٔأهنا أ��ضت، وال �شعر �خلوف ٔأو الندم. ٔأما املرٔأة، فهيي مت� �اًزا عصبًیا، 
وميكهنا ٔأن تعاين ٕان أ�رمغت �ىل ٕاجناب طفل مل �كن �ریده وال �س�تطیع العنایة به. ٔأنِت 

ٔأما ٔأنِت (كام ٔأشتبه) ». تعطي حقوق املرٔأة املطلقية«يه ٕامنا وصدیقتك لكتاكام مطلقيّتان، 
طلقية دینية. ٔأ� ٔأتفق مع اس�تنتا�ا، ولكن لتعلیل خمتلف. فتعلیلها مطلقي: حفواه بأٔن مف 

للمرٔأة مطلق احلق �لتحمك مبا حيدث جلسدها. ٔأما تعلیيل ٔأ� فعواقيب، حفواه بأٔن اجلنني ال 
 مي� القدرة �ىل املعا�ة، بعكس املرٔأة اليت متلكها.
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وجود ٕا�سان �مكن فيه ال �س�تطیع ٔأن یعاين، ولكن  : ٔأتفق بأٔن اجلنني وحيد اخللیةثَُبيتة
؟ لعّيل ٔأ� كذ� »�اقبة«رمه من هذه الفرصة. ٔأال �سمني هذا ، وإال�اض حيْ 71مكمتل

 �ىل أ�قل ٔأ� عواقبیة ٔأكرث من صدیقيت!ٔأو عواقبیة؟ 
 

: نعم، ٔأتفق ٔأن حرمان اجلنني من حياة مس�تقبلیة يه �اقبة، ولكن مبا ٔأن اخللیة ال عقىب
تعرف عن أ�مر وال حتس �ٔ�مل ٔأو الندم، فَمل القلق؟ كذ�، ففي لك مرة �رفضني فهيا 

 ممارسة اجلنس حترمني ٕا�ساً� حممتل الوجود من فرصة احلیاة. هل فكرت يف ذ�؟
 

: للوه� أ�وىل، تبدو هذه نقطة جيدة. ولكن مع ذ�، قبل التقاء احلیوان املنوي ثَُبيتة
اجتنابك اجلنس ال حترمني خشًصا معینًا من الوجود، بسان حمدد. ف �لبویضة ال یو�د ٕا� 

نظًرا لوجود مالیني احلیوا�ت املنویة ومالیني أ�فراد احملمتلني. يف اللحظة اليت ید�ل فهيا 
احلیوان املنوي ٕاىل البویضة یبدٔأ خشص حمدد، وهو ذ� الشخص وال ٔأ�د سواه. قبل 

أ�فراد، �ا، فأٔنت ال حترمني ٔأي خشص حمدد من  ت� اللحظة، تو�د اح�الت ملالیني
 الوجود.

 
فأٔنت تقتضني » خشًصا حمدًدا بعینه«: ولكن لو حتدثِت عن البویضة امللق�ة �عتبارها عقىب

ل تعرفني ٔأي توامئ متطابقة؟ یبدٔأ التؤأمان �بویضة هافرتاضها �یاً� ال یقبل التقس�مي. ف 
ول ٕاىل فرد�ن. يف املرة القادمة اليت تصادفني فهيا وا�دة ملق�ة، واليت تنقسم الحقًا للتح

 ؤأي مهنام هو الزوميب.» الشخص احلقيقي«تؤأمني متطابقني مل ال �سأٔلیهنام ٔأي مهنام 
 

                                                 
 actualٔأو كام �رمجه أ�ولون، الوجود �لقوة، مقابل الوجود الفعيل  potential existenceاحلدیث هنا عن ا�متیزي أ�رسطي بني الوجود ا�اكمن  71

existence.[املرتمج] . 
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: مهمم، حس�نًا. ٔأرى مقصدك. هذه �لفعل نقطة جيدة �شلك مقلق، رمبا من أ�فضل ثَُبيتة
كعاقبة ٔ�فعا�، مفا ا�ي جيعل ٔألك ٔأن ٔأ�ري املوضوع. ٕان اكن لك ما هيمك هو من یعاين 

حلوم البرش خطأٔ؟ ٔأ� متأٔكدة ٔأنك لن تقتيل ٔأ�ًدا هبدف ٔألكه، ولكن ماذا عن ٔألك خشص 
 مات وال �س�تطیع ٔأن یعاين؟

 
: ذ� لن یعجب ٔأصدقاءه ؤأقاربه، هذه �اقبة! ويه �اقبة �مة، مفشاعر الناس لها عقىب

املرٔأة احلامل اليت ٕان �اًزا عصبًیا.  ٔأ�ر، ولكن املشاعر تو�د فقط �ى من ميت�
�س�متیت حىت ال حتصل �ىل طفل أٓخر �هيا مشاعر. ٔأما اجلنني ا�ي يف دا�لها فال 

 مشاعر �یه.
 

مع مثايل عن ٔألك حلوم البرش، ولنفرتض ٔأن املیت ال مي� ٔأي ٔأصدقاء ٔأو  : فلنبَق ثَُبيتة
 ٔأقارب. فال یو�د ٔأ�د یعاين كنتي�ة �ٔلكك ٕا�ه.

 
فقد �شعر�ن �ٔ�مان �ىل مقة ت� »: املن�در الزلق«: هذا یوصلنا ٕاىل ما �سمیه جحة عقىب

قد تزنلقني حنو القاع مبجرد ٔأن تطأٔه فشدیدة �حندار، ولكن لو اكن املن�در زلقًا، 
نفسك حيث ال �رید�ن. ٔأنت حمقة، فال یو�د ٔأ�د س�یعاين لو ٔأين  حىت جتديقدمك، 

ٔأو ٔأقارب هيمتون ٔ�مره. ولكن جممتعنا فيه حترمي راخس معیق ٔألكت خشًصا ميتًا ال ٔأحصاب 
ضد ٔألك حلم البرش، فالفكرة حبد ذاهتا تنفر�. ويف اللحظة اليت نكرس فهيا هذا التحرمي 
نتعرض خلطر �نزالق ٕاىل قاع من�در زلق، مفا ٔأدرا� ٔأ�ن ینهتيي بنا املطاف؟ ٕان من 

 �كون �س�یاج ٔأمان �ىل مقة من�در شدید.املفيد حترمي ٔألك حلم البرش، فهو ٔأش�به ما 
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: ٔأس�تطیع تطبیق جحة املن�در الزلق ٔأ� ٔأیًضا �ىل قضیة إال�اض. ٔأتفق ٔأن اجلنني يف ثَُبيتة
مرا�� املبكرة ال �شعر �ٔ�مل ٔأو خياف ٔأو حيس �ٔ�ىس �ىل �ونه قد أ��ض، ولكن هنا� 

دها. فٕان مسح املرء �ٕال�اض، من�در زلق �س�متر حىت حلظة الوالدة ویتعداها ٕاىل ما بع
ٔأوليس هنا� خطر �نزالق �ىل من�در زلق یتخطى يف هنایة املطاف حلظة الوالدة؟ 

ٔأوليس من املمكن ٔأن یؤدي أ�مر بنا ٕاىل قتل رّضع بلغوا س�نة من العمر �رد �وهنم 
 مزجعني؟ مث بعد ذ� من بلغوا س�نتني من العمر؟ وهكذا دوالیك؟

 
القول ٔأن هذه النقطة تبدو معقو� للوه� أ�وىل. لكن حلظة الوالدة يه  : نعم، �يلّ عقىب

�اجز جيد، س�یاج حامیة جيد، وهو �اجز اعتد� �ىل التقيد به، رمغ ٔأن الوضع مل �كن 
دوًما كذ�، ففي الیو�ن القدمية اكنوا ینتظرون حىت یو� الطفل، فيلقون �لیه نظرة مث 

به. فٕان قرروا الت�لص منه �ر�وه �ىل جبل �رد �ميوت.  یقررون ف� لو اكنوا س�یحتفظون
�سعدين �ًدا ٔأننا ال نفعل ذ� الیوم. و�ملناس�بة، فٕان إال�اضات املتأٔخرة شدیدة الندرة، 
وال حتدث ٕاال ٔ�س�باب ملّ�ة �ا�� هتدف �ادة ٕالنقاذ حياة أ�م. ٔأما السواد أ�عظم من 

كني ٔأن كثًريا من أ�حامل ُجتهض تلقائًیا دون إال�اضات فيمت يف مرا�ل مبكرة، وهل تدر 
 حىت ٔأن تدرك املرٔأة ٔأهنا اكنت �امل ٔأصًال؟

 
ولكن يف الواقع، رمغ ٔأنين اس�ت�دمت جحة املن�در الزلق للتو، �يل ٔأن ٔأقر ٔأنين ٔأفضل 

الت�لص من احلواجز واخلطوط الفاص� متاًما. ٔأنمت، � معرش املْطلَِقيني �ریدون رمس خط 
كرس بني ما هو �رشي وما هو �ري �رشي. هل یتحول اجلنني ٕاىل �رش حلظة واحض ال �ُ 

امحلل، يف اللحظة أ�وىل اليت یلتقي فهيا احلیوان املنوي �لبویضة؟ ٔأم يف حلظة الوالدة؟ 
ٔأم يف حلظة ما بني هذا وذاك، ويف هذه احلا�، يف ٔأي حلظة �لضبط؟ ٔأ� ٔأفضل ٔأن 

مىت یصبح قادًرا �ىل «أٔسأٔل س» مىت یصبح �ًرشا؟« ٔأطرح سؤاًال مغا�ًرا، فبدًال من
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وال تو�د حلظة مفاجئة حيدث فهيا ذ� دفعة وا�د، ٕامنا » الشعور �ٔ�مل واملشاعر؟
 حيدث ذ� �لتدرجي.

 
وأ�مر ینطبق �ىل الزمن التطوري، فنحن ال نقتل البرش هبدف ٔألكهم، لكننا نقتل 

�ر، مما یعين ٔأننا لو تتبعنا ٔأسالفنا ؤأسالف اخلناز�ر اخلناز�ر لنأٔلكها. ولكننا ٔأوالد مع اخلناز 
س�ن�د سلًفا مشرتًاك، ٕان أٓ�ًال ٔأو �ا�ًال. تفكري �شجرة �ائلتنا، فعىل الطریق حنو ٕاجياد 

، مث اكئنات ape-men اكلبرشانیات ٔأ�سالسلف ا�ي �شرتك فيه مع اخلناز�ر س�منر �رب 
مل ینقرضوا، مفا  البرشانیات، وهكذا. وا�ٓن ختیيل لو ٔأن هؤالء monkeysشبهية �لقرود 

» حس�نًا، وصلنا، لك ما قبل هذه املر�� ال یُعّد �ًرشا؟«املر�� اليت س�تقولني عندها: 
ٕانِك مطلقية �رید�ن رمس خط مطلق بني البرش واحلیوا�ت. ٔأما ٔأ� فعواقبیة ٔأفّضل �دم 

هل «نب أ�مر. ففي هذه احلا� لن یقول سؤايل: رمس ٔأي خط ٔأبًدا ٕان اكن مبقدور� جت 
من املمكن ؤأفرتض ٔأن » هذا ا�اك�ن ٔأن یعاين؟ل  ميكنهل «وٕامنا » هذا ا�اك�ن �رش؟
 ٔأكرث من �ريها. واخلناز�ر من مضهنم �ملناس�بة. ٔأن تعاينلبعض احلیوا�ت 

 
ن معتقد : ٕان جح�ك أ��القية تبدو منطقية، ولكن حىت ٔأنِت مضطرة للبدء مثَُبيتة

وال تقدمني » ٕان التسبب يف املعا�ة خطأٔ.«مطلق من نوع ما. ففي �التك تبتدئني �لقول: 
 ترب�ًرا ��.

 
التسبب يف «: نعم، ٔأقر بذ�. لكين مع ذ� ٔأظل ٔأعتقد ٔأن معتقدي املطلق بأٔن عقىب

» املقدس.أ�مر مفروض يف كتايب «معقول ٔأكرث من معتقدك املطلق القائل » املعا�ة خطأٔ 
 ٔأعتقد ٔأنه لو قام ٔأ�د ما بتعذیبك ستتفقني معي �رس�ة.
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وعقىب. ٔأمتىن ٔأن ٔأ�ون قد اس�تطردت فيه مبا  ثَُبيتةميكنمك ٔأنمت �س�مترار يف هذا احلوار بني 
�كفي ٔ�بني لمك طبیعة ٔأسلوب فالسفة أ��الق يف النقاش. ولعلمك توصلمت ٕاىل ٔأن 

كن هذه ليست قا�دة صارمة بال اس�تثناءات. من املطلقيني مه يف العادة متدینون، ل
الواحض ٔأن الوصا� العرش يه من املطلقيات. كذ�، ففكرة ٔأن یعيش املرء متبًعا هذه 

 الوصا� هو يف �داد املطلقيات.
 

یمت  مبنیة �ىل قوا�د ٔأنظمة ٔأ�القولكن، من املمكن ٔأن یقوم فالسفة الدینيني �بتداع 
أ��الق «. مثة مدارس �دیدة يف فلسفة أ��الق فهيا فالسفة یعملون يف مبحث اتباعها
تعمتد ، ومه یعتقدون ٔأن مبقدور املرء ترب�ر القوا�د �ىل ٔأسس ال deontology» الواجبة

اس�تخراج تفوهات موجودة يف كتب مقدسة. فعىل سبيل املثال، وضع  �ىل جمرد
» أ�مر املطلق«قا�دة امسها  Immanuel Kantامنوئیل اكنط الفيلسوف أ�ملاين عِ 

Categorical Imperative» : ال تفعل الفعل ٕاال مبا یتفق مع املسلمة اليت متكنك يف
، »�ام«وا�لكمة املفتاحية هنا يه  72»نفس الوقت من ٔأن �رید لها ٔأن تصبح قانوً� �اًما

انون �ام، ٔأي لو صار حيث یمت استبعاد قا�دة حتض �ىل الرسقة مثًال، ٕاذ لو مت تبنهيا كق
امجلیع �رسقون، فلن �س�تفيد ٔأ�د: فالسارقون ال �زدهرون ٕاال يف جممتع �سوده حضا� 

الرسقة من أ�مناء ا��ن ال �رسقون. كذ�، لو اكن امجلیع �كذب دوًما، س�یفقد الكذب 
الكذب س�تكون مفقودة. وتقرتح نظریة  معهان معناه ٔ�ن احلقيقة املوثوقة اليت یقارَ 

». جحاب من اجلهل«�الق الواجبة احلدیثة ٔأن خنتلق قوا�د� أ��القية من وراء ا�ٔ 
تظاهروا ٔأنمك ال تعرفون ما ٕاذا كنمت ٔأغنیاء ٔأو فقراء، ٔأو موهوبني ٔأو بال موهبة، مجیلون 

، ا�ٓن اختلقوا نظام قمي »جحاب من اجلهل«أٔة �لف بع هذه الوقائع خمب� ق ٔأو قبیحون. ت 
أٓ�ذ�ن بعني �عتبار ٔأنمك ال تعرفون ما ٕاذا كنمت س�تكونون يف تودون العيش يف ظ�، 

                                                 
 . [املرتمج]93ٔأمانویل اكنت، تأٔسيس ميتافزيیقا أ��الق، �رمجة وتقدمي د. عبد الغفار مّاكوي، منشورات امجلل، ص.   72
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ٔأ�ىل الهرم ٔأو يف قا�ه. ٕان مبحث أ��الق الواجبة مشوق، لكنين لن ٔأقول املزید بصدده 
 ��ن.ا�ي یُعىن �كتاب هذا ال هنا يف 

 
يف رمح ٔأمه يه جحة دینية ٕاىل » الشخص«ٕان احل�ة اليت �متحور حول توقيت بدء �كّون 

�د بعید. ومن منظور العدید من ا���ت، تد�ل الروح اخلا�ة اجلسد يف حلظة حمددة 
ٔأعطیة «عقيدة حيث ٕان ما. فريى الروم ا�اكثولیك ٔأن هذه اللحظة يه حلظة امحلل. 

 :73ثولیك واحضة بصدد ذ��ى ا�اك Vitæ Donum» احلیاة
 
منذ حلظة تلقيح البویضة تبدٔأ حياة �دیدة ليست يه حياة أ�ب وال حياة أ�م؛ ٕامنا يه «

حياة ٕا�سان �دید �منو بذاته. ولن یتحول �رشً� ما مل �كن يف أ�صل �رشً�... منذ حلظة 
 »بدء التلقيح، تبدٔأ مغامرة حياة �رشیة.

 
ت� احل�ة »: التوامئ املتطابقة«طور، فهو مل یفكر يف جحة یبدو ٔأن ٔأً� اكن اكتب هذه الس

 العواقبیة.» عقىب«اليت اس�ت�دمهتا 
 

. لكنين ٔأقر ٔأن الت�ارب الفكریة ثَُبيتةوال بد ٔأنمك قد مخنمت ٔأنين ٔأتعاطف مع عقىب ٔأكرث من 
العواقبیة تقود ٔأحياً� ٕاىل اجتاهات �ري مرحية. لنفرتض ٔأن �امل منجم حفم قد حورص 

ت أ�رض �سبب اهنیار خصري. �س�تطیع ٕانقاذه، لكن ذ� س�یلكف مبلغًا �بًريا. ما حت
ا�ي ميكننا فع� بذ� املبلغ �ري ٕانقاذه؟ ميكننا ٕانقاذ حياة العدید من الناس ؤأن نقلل 
الكثري من املعا�ة برصف املبلغ يف رشاء طعام لٔ�طفال حول العامل. ٔألن یقوم العواقيب 

املنجم یلقى مصريه ویتغاىض عن حنیب زوجته ؤأطفا�؟ رمبا، لكنين  احلقيقي برتك �امل
                                                 

 ، موقع الڤاتیاكن �ىل إالنرتنت. [املرتمج]1987ٕارشاد ال�رتام احلیاة البرشیة ؤأصلها و�رامة فعل التاك�ر، فربا�ر ش�باط   73
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خشصًیا ما كنت ٔ�فعل ذ�. لن ٔأحتمل �ركه حتت أ�رض، هل �س�تطیعون ٔأنمت حتمل 
ذ�؟ ٕان من الصعب ترب�ر قرار ٕانقاذه �ىل ٔأسس عواقبیة حبتة. ليس ذ� مس�تحیًال، 

 لكنه صعب.
 

ن السلوك؟ صل، هل حنتاج هللا ٔ��ل ٔأن حنِس فلنعد ٕاىل املوضوع الرئييس يف هذا الف
لقد قضيت وقتًا طویًال ٔأحتدث عن الفلسفة أ��القية، لكن الفلسفة أ��القية ليست 

�ٕالضافة ٕاىل ٕاذ سوى مس� وا�د من بني مسا� �دة تُتّبع لتغیري القمي أ��القية. 
ا�ات الربملان الص�افة، وأ��ادیث اليت تدور �ىل مائدة العشاء، والنقاشات يف ق

و�حتادات الطالبیة، والقرارات القانونیة و�ريها، فٕان الفلسفة أ��القية �سامه يف 
وا�ي جيعل ٔأ�القيات القرن الوا�د والعرش�ن خمتلفة عن » يف اجلو«التحول ا�ي 

ٔأ�القيات القرن الثامن عرش مثًال، واليت اكنت �رى يف العبودیة ٔأمًرا جيًدا. و�ملناس�بة، 
یبدو ٔأن هنا� سبب واحض یؤدي ٕاىل توقف هذه الزن�ة. �یف ستبدو ٔأ�القيات ال 

 القرن الوا�د والعرش�ن؟
 

ٕان ٔأ�القياتنا احلدیثة، سواء ٔأكنا متدینني ٔأم ال، ختتلف �ًدا عن ٔأ�القيات الكتاب 
 التجسس. كام ٔأن اكمريا 74املقدس، وعن ٔأ�القيات القرأٓن. فامحلد لل�ري �ىل ذ�

�� �س�تحق الثناء حىت حنسن السلوك. �ا، فرمبا �لینا لكنا ٔأن نت�ىل  السامویة ليست
 ».حنتاج هللا لنحسن الترصف«عن فكرة ٔأننا 

                                                 
، godمع لكمة ٕا�  goodnessنظًرا لتقاطع لكمة �ري  Thank godمع تعبري امحلد �  Thank goodnessامحلد لل�ري �ٕالجنلزيیة یتقاطع تعبري  74

ال «زافًا وهو ٔأمر ال ماك� � �لعربیة. ٔأ�د ٔأس�باب ش�یو�ه �ٕالجنلزيیة یتعلق ٕ��دى الوصا� العرش اليت حتظر �ىل املؤمن ٔأن �س�تعمل امس الرب ج
، لكن هذا �س�تعامل ٔأیًضا صار دارً�ا بني الالدینيني الیوم. ومثة مقال رائع بقمل الفيلسوف املل�د دانيئل دنت »�مس الرب ٕالهك �طًال تنطق 

Daniel Dennett  بنفس العنوان»Thank Goodness «رشح فهيا الفحوى الالدینية ا�اكمنة يف املقو�، واليت ميكن �رمجهتا بناء �ىل مقا� ٕاىل� 
 ، لكن يف الفقرة ٔأ�اله، ال تعود املسأٔ� فقط خلري الناس، وٕامنا حملاسن الصدف التارخيیة كذ�. [املرتمج].»امحلد خلري الناس«

https://www.translationsproject.org/


  �یف منزي ما هو صاحل؟: السادسالفصل  

 www.translationsproject.org 146 الرتمجة منشورة ومتا�ة �شلك جماين �ىل موقع 

 
هل یعين هذا ٔأن �لینا لكنا ٔأن نتوقف عن إالميان ��؟ �، ليس �� السبب و�ده، 

ن فهو قد �كون موجوًدا حىت لو مل نكن حنتا�ه يف سبيل ٔأن نترصف �شلك جيد، مف
املمكن � ٔأن �كون رش�ًرا حبسب معایري� أ��القية، ك�ال خشصیة هللا اليت قابلناها يف 

. فا�لیل هو الع� ٔأن من �ري املمكن ٔأنه موجودالفصل الرابع، ولكن هذا ٔأیًضا ال یعين 
الوحيدة اليت تدفعنا لٕالميان بوجود يشء ما. فهل هنا� ٔأي دلیل جيد يف ٔأي ماكن �ىل 

 نوع من إال� ٔأو ا�آلهة؟وجود ٔأي 
 

ٔأ� ٔأفرتض ٔأنمك ال تؤمنون بعدید ا�آلهة اليت مت رسدها يف الفصل أ�ول، ٔأو مبئات ا�آلهة 
أ�خرى اليت مل أٓت �ىل ذ�رها. ولعل الفصلني الثاين والثالث قد ٔأقنعامك بأٔن كتًبا مقدسة 

ميان بأٔي من ككتاب املس�یحیني وا�هيود املقدس ٔأو القرأٓن ال تقدم ٔأي سبب جيد لالٕ 
ا�آلهة. ولرمبا قاد�مك الفصول الرابع واخلامس والسادس بعیًدا عن فكرة ٔأن ا��ن رضوري 

حىت نكون ٔأخياًرا حنسن السلوك. مع ذ�، فقد �متسكون �العتقاد بوجود نوع من القوة 
العلیا، ٔأو نوع من ا�اكء اخلالق ا�ي صنع العامل والكون، ورمبا فوق ذ� لكه، صنع 

. ٔأ� نفيس متسكُت �عتقاد كهذا حىت بلغت سن ٔأیًضا لوقات احلیة مبا فهيا حنن البرشا�
تقریًبا، حيث ٔأن جامل وتعقيد ا�اكئنات احلیة اكن قد ٔأهبرين �شدة، و�ٔ�خص ٔأن  15

آلهة كلك عندما ». ُمصّمت«ؤ�هنا قد  »تبدو«ا�اكئنات احلیة  لكنين ختلیت عن فكرة ٔأي أ
فسري احلقيقي ا�ي جيعل ا�اكئنات احلیة تبدو ؤ�منا قد ُمصّمت. تعلمت عن التطور والت 

هو تفسري ال یقّل يف جام� ودقته  –التفسري ا�ي قدمه �شارلز دارو�ن  –ٕان التفسري 
تفسري �س�تغرق بناؤه وقت،  ٕاال ٔأنهعن جامل ودقة ا�اكئنات احلیة اليت یفرسها. 

في هذا تال  ت� �س�تفاضةن حىت وسيشغل معظم اجلزء الثاين من هذا الكتاب. ولك

https://www.translationsproject.org/


  �یف منزي ما هو صاحل؟: السادسالفصل  

 www.translationsproject.org 147 الرتمجة منشورة ومتا�ة �شلك جماين �ىل موقع 

ٔأرجو ٔأن یثري اه�ممك مبا �كفي لیقودمك ٕاىل قراءة كتب ٔأخرى عن و املوضوع الكبري حقه. 
 التطور.
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 :الثايناجلزء 

 التطور وما بعده
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يف فيايف الساڤا� أ�فریقية ٔأمًال يف ٕانقاذ حياته هرً� من فهدة صیادة یعدو ختیلوا غراًال 
تطارده، ینئ الهثًا مبا قد �كون أٓخر ٔأنفاسه. لعلمك مثيل تتعاطفون مع الغزال، لكن الفهدة 
�هيا جراء �ائعة، فٕان جعزت عن اصطیاد فر�سة قد تتضور ومتوت يه وجراؤها جو�ًا، 

 كون هذه املیتة ٔأش�نع من ميتة الغزال الرسیعة.وقد �
 

 Davidٕان شاهدمت فيلًما یطارد فيه فهٌد غزاًال، رمبا ٔأ�د و�ئقيات دیڤيد أٓتنربه 
Attenborough تصممي«، س�تالحظون �ىل أ�رحج مدى امجلال وأ��قة ف� یبدو« 

تفاصیل اجلسد�ن ام قویة، كام الزنربك املشدود، ولك هي. فعضالت جسدنياحلیوانهذ�ن 
�یلومرت يف السا�ة، ٔأو  100تو� �لرس�ة. ٕان ٔأقىص رس�ة یصلها الفهد تبلغ حوايل 

ميًال يف  70ميل يف السا�ة، بل ٕان بعض التقار�ر تفيد ٔأن ٔأقىص رسعهتا تصل  60حوايل 
�ىل الع�الت، وٕامنا أ�قدام. ومبقدور  االسا�ة، وهو ٕاجناز عظمي يف ظل �دم اع�د دفعه

ميل يف السا�ة يف غضون ثالث ثوان، وهو تقریًبا ما حتتا�ه  60ٕاىل  0د التسارع من الفه
) ٔأو س�یارة insane mode(�س�تعامل �سقها اجلنوين  Teslaس�یارة من مودیل تيسال 

 فرياري.
 

ال �س�تطیع الفهد املداومة �ىل هذه الرس�ة طویًال، فالفهود �ّداؤون للمسافات القصرية، 
بعكس ا�ئاب ا��ن �ركضون مسافات طوی�. ورمغ ٔأن رسعهتم القصوى ٔأبطأٔ (حوايل 

حتتاج و  مبقدور ا�ئب املثا�رة وٕارهاق الفر�سة يف ا�هنایة. ٕاال ٔأنهميل يف السا�ة)،  40
قصرية، قصرية �ر�ة ميكن معها  بغیة الوصول ٕاىل مسافة فاص�ر�سة الفهود الرتبص �لف

د).  الفهود  ٔأصاب إالرهاقتعدى العدو الرسیع فٕان طال ذ� و الَعْدَو الرسیع القصري (الش�
هبم ٕاىل الت�يل عن املطاردة. ال �س�تطیع الغزالن الركض �رس�ة الفهود (رس�ة  ٔأدىو 

ا)، ولكن الغزالن �راوغ من طرف ٕاىل طرف، مما ميل يف السا�ة ٔأیضً  40الغزال حوايل 
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یصعب �ىل الفهد إالمساك �لغزال، و�اصة ٔأنه عند العدو �رس�ة �برية �ًدا، من الصعب 
 �لتفاف.

 
الظبیان، تتقافز الغزالن عندما تُطارد، فتثب �الًیا يف الهواء. یبدو هذا ترصفًا  و�بايق

ال تضع «� طاقة. ولرمبا اكن فيه ٕاشارة للفهد: مفاجئًا، فهو من �ري بد یبطئ تقد�ا و�س�هت
وقتك يف مطارديت، ٔأ� غزال قوي ٔأس�تطیع القفز �الًیا يف الهواء، مما قد یعين ٔأیًضا ٔأن 

إالمساك يب ٔأصعب من إالمساك بغزالن ٔأخرى. من أ�فضل � السعي وراء غزال أٓخر 
یتقافز ٔ�ن العصيب مربمج ٕان الغزال ال یتفكر يف هذه التعلیالت، فنظامه » من قطیعي.

 ،هع فر�سة الفهد �رب ٕارهاقو دون ٔأن یفهم السبب. فٕان اس�تطاع الغزال ٔأن یتجنب الوق
 التقافز، فٕان الغزال س�یكون يف ٔأمان، لیوم ٕاضايف �ىل أ�قل. مسواء ٔأاكن ذ� �ملراو�ة أٔ 

 
ینحين الفهد  �ىعمود الفقري فالامن �شلك �رع. یبدو لك من الفهد والغزال ؤ�هنام مصمَ 

�شدة ٕاىل اخللف مث یندفع حنو اجلهة املعا�سة منحنًیا �شلك یقارب ضعف �حنناء أ�ول، 
مما یعطي س�یقانه القوة لالنطالق يف �دو جنوين. كام ٔأن رئيت الفهد �برية �ملقارنة حبجمه، 

 ٕاىل ، فهو حيتاج خض مكیات �و� من أ�و�س�نياموكذ� �ال منخریه ؤأ�بيب الهواء فهي
ا�م و�رس�ة. والقلب ٔأیًضا �بري �شلك ممزي لضخ الكثري من ذ� ا�م الغين �ٔ�و�س�ني 

جرد وجود مفالقلب،  »جحم«ٕاىل العضالت يف سعیه احملموم. ولكن برصف النظر عن 
القلب ٔأصًال، ت� املض�ة املعقدة ذات احلجرات أ�ربع، واليت تعمل دون لكل ٔأو ملل 

ته. لقد مت فهم ر�ضیات معل القلب �لتفصیل، ولن ٔأ�اول حىت ٔأن لهو ٔأمر مهبر حبد ذا
 ٔأفهمها ٔأ�. ٔأن ٔأفرسها ٔ�هنا ٔأعقد من
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عبقرٍي ذي عقل ر�يض؟ ٕان  من �ري بٍد �جت تصمميِ هو لك هذا التعقيد؟ هل  �شأٔ �یف 
ازم هو �، حىت وٕان اكن جواً� مفاجئًا، وسرنى التعلیل يف الفصول �اجلواب �شلك 

 الالحقة.
 

وا�ٓن فكروا يف �ني الفهد، ت� العني اليت تتو�د الفر�سة ٔأثناء �ربص الفهد و�سل� يف 
قطط �برية عن اخلفاء حنوها. ٔأو فكروا يف �ني الغزال اليت متسح حمیطها �س�مترار حبثًا 

آ� تصو�ر ر  آ� تصو�ر (اكمريا). ويه أ مقیة متواریة ترتصد �. ٕان �ني احلیوا�ت الفقاریة يه أ
مالیني اخلال� من يف الواقع ٔ�هنا بدل اس�تعامل فيمل يف مؤخرهتا، �هيا ش�بكية تتكون 

. �رتبط لك �لیة ضوئیة photocellsالصغرية احلساسة للضوء، فلنسّمها �ال� ضوئیة 
�دیدة يف ا�ماغ. » خرائط«�رب سلس� من اخلال� العصبیة ��ماغ. تو�د للش�بكية 

، حيث ٔأن اخلال� اليت جتاور بعضها يف ا�ماغ �رتبط امناظرً  امنطً » �ارطة«ؤأقصد هنا بـ
خبال� ضوئیة جتاور بعضها يف الش�بكية �شلك حيافظ �ىل الرتتيب �ىل اخلارطة، مبا يف 

وت� املوجودة ٔأ�ىل ٔأو ٔأسفل ٔأش�یاء ذ� �رتيب أ�ش�یاء املوجودة جنًبا ٕاىل جنب، 
 .ٔأخرى

 
آ� التصو�ر یت عدى ذ�، فالبؤبؤ یتسع ویضیق بفعل عضالت �اصة ولكن التشابه مع أ

�رتبط �لقزحية (اجلزء امللون من العني). وميكنمك مشاهدة ذ� �لنظر ٕاىل ٔأعینمك يف 
املرأٓة، فلو محلمت ضوء وسلّطمتوه �ىل العني اليرسى ٔأثناء نظرمك ٕاىل العني ا�ميىن يف املرأٓة، 

آ� التصو�ر  أ�وتوماتیكية كذ� وجود �اجب فسرتون ٔأن البؤبؤ یتقلص. نرى يف أ
غلق نفتح وی ن (حفىت �مس یأٔيت من العني)، وهو ی  iris diaphragmالعدسة القز� 

الفت�ة عندما �رشق  ویعمل �ىل تقلیصمبقدار �كفي �متر�ر المكیة ا�اكفية من الضوء، 
 ا عند غروب الشمس، متاًما كام حيدث يف العني. و�ملناس�بة، الهتالشمس، وٕاىل توسع
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حيتاج البؤبؤ ٔأن �كون دا�رً� كام هو �ى البرش، فبؤبؤ الغزال هو شق ٔأفقي، ٔأما بؤبؤ 
 خيفتا میتّسع الحقًا لیصري دا�رً� عندمث ، عندما �سطع الضوءصري شقًا معودً� يالقطط ف 

الضوء، لكن املهم هنا هو ٔأن البؤبؤ والعضالت احملیطة به تتحمك مبقدار الضوء ا�ي 
ذ�ر هنا ٔأن الصورة املتكونة �ىل الش�بكية �كون مقلوبة رٔأًسا �ىل عقب. ویُ  ید�ل العني.

ملاذا ال یعين ٔأننا ال نرى العامل  هيم؟ال أ�مر هل �س�تطیعون رؤیة السبب يف ٔأن هذا 
 مقلوً� رٔأًسا �ىل عقب؟

 
مرة ٔأخرى، �آ� التصو�ر، حتتوي العني �دسة �س�تطیع �ركزي أ�ش�یاء القریبة مث تعید 

ٔأو، بطبیعة احلال �ىل ٔأي يشء ما بني هذ�ن القصویني.  –الرتكزي �ىل أ�ش�یاء البعیدة 
آ� التصو�ر و�ني السمك هبذه املهمة �رب حتریك العدسة ٕاىل أ�مام واخللف، ٔأما  تقوم أ

بطریقة ٔأقل بدهيیة، حيث  �ٔ�مرن والبرش وثدییات ٔأخرى، فتقوم ٔأ�ني الفهود والغزال
�لعدسة. يف �ا�  متص�غري شلك العدسة نفسها �س�ت�دام عضالت متخصصة تُ 

ٔأ�راج خمروطیة صغرية، و�س�تطیع احلر�ء تبئري (�ركزي) لك فوق احلر�ء، تربم لك �ني 
آ� التصو�ر، وليس  من العینني �شلك مس�تقل (وذ� �س�ت�دام ٔأسلوب السمكة وأ

بأٔسلوب عرص العدسة)، و�متكن من احلمك �ىل املسافة حنو هدف ما، كذ�بة مثًال، 
تعرف  اليت ال صورهتا، مما یؤدي ٕاىل مفا�أٔة ا��بة بّرئ بواسطة قياس ما حتتاج مع� حىت تُ 

ملذهل اكن لسان احلر�ء، وا�ي من ا –�رس�ة هائ�  –ما ٔأصاهبا. والواقع ٔأن ما ٔأصاهبا 
ینطلق �شلك تفجري كام لو اكن حربة لز�ة. مث یمت حسب ٕاذ ٔأنه ٔأطول من احلر�ء نفسها، 

 هذا اللسان احلربة مع احلرشة الهالكة وقد التصقت �ىل طرفه.
 

�شرتك احلر�ء مع الفهد يف يشء ما، وهو ٔأن لكهيام یطاردان فرا�سهام �لسة وببطء، 
�كفي ماذا؟ يف �ا� الفهد، ما �كفي النطالقة ما  فيتسلالن خبفاء حىت یقرت� مبا �كفي.
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�َْدو تفجریة ختمت الصید. ٔأما يف �ا� احلر�ء، فهنا� �َْدو ختايم من نوع ما ٔأیًضا، لكنه 
و ینفذه اللسان و�ده، بي� یظل اجلسد �بتًا يف ماكنه ال یزتحزح. هل تذ�رون �یف دْ �َ 

 غضون ثالث ثوان؟ ٕان �سارع لسان ميل يف السا�ة يف 60ٕاىل  0یتسارع الفهد من 
ٔأمثال هذا التسارع. لكن اللسان یصيب ا��بة (ٔأو خيطهئا)  300احلر�ء یعادل حوايل 

ميل يف السا�ة �كثري. ففي احملص� هو جمرد (جمرد!)  60قبل ٔأن تصل رس�ة اللسان ٕاىل 
ا�اكيف لیصل  لسان، طو� �زید �ىل طول احلر�ء بقلیل، مما یعين ٔأنه ال ميت� الوقت

 ميل يف السا�ة، حىت مع ذ� التسارع املذهل. 60رس�ة 
 

م، ٔأليس كذ�؟ ومرة ومرة ٔأخرى، یتبّدى لنا ؤ�ن لك هذا �س�تدعي وجود مصمِ 
 ٔأخرى، هو حقًا ال �س�تدعي ذ�، كام سرنى يف الفصول القادمة.

 
 ٔأ�داكن  ظل الفهم ا�قيق لكيفية معل لسان احلر�ء لغًزا �ىل مدى فرتة طوی�.

�قرتا�ات املبكرة يف هذا املضامر یقتيض ٔأن اللسان یتضخم بفعل الضغط الهیدرويل 
hydraulic ٔأي بفعل ضغط السائل، مثلام حيدث عند انتصاب القضيب، ولكن �رس�ة ،

ٔأكرب �كثري. �س�ت�دم العنا�ب القافزة ٔأسلوب ضغط السائل ٔأیًضا (�س�تطیع هذه ا�اكئنات 
ا يف الهواء بعد ٔأن تثبّت نفسها ٕاىل أ�رض بواسطة خيط حر�ري). یمت اللطیفة القفز �الیً 

يف س�یقان العنكبوت، فتس�تقمي الس�یقان �شلك �ِغت فيؤدي ذ� ٕاىل  بعنفخض ا�م 
انطالق العنكبوت قافًزا ٕاىل أ��ىل. هذه يه نفس طریقة معل ٔألس�نة الفراشة والعثة. 

زّمور «ینفك� بفعل ضغط السائل كام لو اكن فاللسان �كون ملتًفا يف �ا� السكون، لكنه 
ت� اللعبة اليت ینفخ فهيا املرء فتنفتح يف و�ه خشص أٓخر مصحوبة يف العادة  -» حفالت

 بصوت �ال مزجع.
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رمغ ٔأن هذه النظریة �اطئة جزئًیا، فهيي قد ٔأصابت بصدد يشء وا�د �ىل أ�قل: ٔأال 
املسأٔ� فقط �ىل وجود سائل وهو ٔأن لسان احلر�ء جموف. ولكن بدل ٔأن تقترص 

�سمى العظم الاليم صلبة طوی� مضغوط، حيتوي لساهنا كذ� �ىل رّزة 
hyoid process یتطلب. من الواحض ٔأن اللسان ٔأطول من الرزة الالمية، مما یعين 

تطّوقه عضالت قویة ملتفة ، وجود ماكن حول الرزة تتسع للسان وهو مطويل احلا�ة
ٕاىل اقرتاح النظریة التالیة حول معل هذا اللسان، ويه أ�خرى  حو�. ٔأدت هذه احلقيقة

�اطئة، لكهنا ٔأقرب ٕاىل احلقيقة، وتقول ت� النظریة ٔأنه �ني تتقلص العضالت احملیطة 
�لرزة الالمية، فٕان اللسان الزلق ا�وف یمت عرصه فينبثق �ارً�ا من طیاته املرتا�بة، 

ذرة الربتقا� منطلقة عند عرصها. هذا هو ما حيدث �شلك �شابه الطریقة اليت تطري فهيا ب
 تقریًبا، ولكن ليس متاًما.

 
لسان احلر�ء ٕالعطاء فالنقطة هنا ٔأنه ما من عضالت �س�تطیع �نقباض �رس�ة اكفية 

الطاقة  »ختز�ن«فللحصول �ىل هذا النوع من التسارع، ال بد من ». اجلنوين«�سار�ه 
اليت توفرها العضالت �شلك مس�بق لیمت ٕاطالقها الحقًا، وهذا هو مبدٔأ معل املقالع 
وكذ� القوس والنشاب؛ فذراع إال�سان ال تقوى �ىل ريم السهم �رس�ة �برية، لكن 

القوس املنحين �س�تطیع ذ�، فعندما �سحب عض� ا�راع خيط القوس ٕاىل اخللف، یمت 
معلیة حين القوس. بعد ذ� یمت ٕاطالق ت� الطاقة �شلك  ختز�ن الطاقة العضلیة يف

أ�صابع القوس، فيندفع السهم �شلك ٔأرسع ؤأكرث فتًاك مما لو ٔألقاه  تُفلت�اطف عندما 
املرء بال قوس. ٕان مصدر الطاقة أ�صيل �اء من عضالت الرايم اليت اكنت �شد ببطء، 

الطاقة خمزنة يف القوس. ٔأما يف �ا�  همؤ�ًال و�اطًفا: اكنت في فيكونٕاطالق الطاقة  ماأٔ 
 ن يف املطاط املشدود.املقالع، فٕان طاقة عضالت ا�راع ُختز� 
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�یف �شغّل الطاقة ا�زنة لسان احلر�ء؟ ٕان العضالت احملیطة �لرزة الالمية فعًال توفر 
 .ابالطاقة لقذف اللسان �ارً�ا، ولكن هذه الطاقة خمزنة، كام يه يف �ال املقالع والنش

 ،خمزنة يف مغد مرن یقع بني العض� والرزة الالمية املزلّقة جيًدا. هذا الغمد املرنيه و
، وا�ي یؤدي »عرص البذرة من الربتقا�«هو املسؤول عن  ،وليست العضالت حبد ذاهتا

يف احملص� �شلك �اطف ٕاىل ٕاطالق هذه ا�آلیة الزنرب�یة وقذف اللسان احلربة �ارً�ا، 
�كثري بفضل الغمد املرن مقارنة مبا لو �دث ذ� بأٔن تعرص العضالت و�رس�ة ٔأ�ىل 

 اللسان مبارشة كام لو اكن بذرة �رتقا�.
 

ليس هذا اللسان �اًدا اكحلربة، وٕامنا يف هنایته جعرة ٔأو عقدة. هذه العجرة لِصقة وفهيا �وب 
ر�ء بواسطة لف اللسان ٕاىل دا�ل مف احل�رب شفاط یلتصق �حلرشة املسكينة ویمت جرها 

. retractor musclesالشامرة ٔأو املرجعة  تمجمو�ة ٔأخرى من العضالت امسها العضال
ٕان جعرة اللسان مقذوف ثقيل �سبيًا، يف �ني �ش�به �يق اللسان احلبل املتديل. تتحرك 

، وهذا یعين ٔأنه مبجرد ٕاطالقها تفقد ballisticallyالعجرة �شلك قذائفي (�لس�يت) 
�ىل التحمك هبا، متاًما مثلام یفقد الرايم التحمك �حلجر بعد ٕاطالقه من  احلر�ء القدرة

ٔأكرث، نظًرا ٔ�ن لسان احلر�ء یظل  هاملقالع ٔأو السهم من النشاب، ٔأو احلربة اليت �شاهب
مرتبًطا �جلهاز ا�ي ٔأطلقه يف جسمها. تأٔيت �سمیة الصاروخ البالس�يت العا�ر للقارات 

Intercontinental Ballistic Missile (ICBM)  من �ونه مىت ما ٔأطلق صار ذايت
احلركة، مقارنة �لصاروخ املو�ه ا�ي ميكن تصحیح مساره �الل طريانه ٔ��ل ٔأن یصيب 

 الهدف �شلك ٔأدق.
 

�ملناس�بة، �س�تعمل احلرشات القافزة اكجلنادب والرباغیث نفس فكرة املقالع، وذ� �رب 
�شلك  الحقًا للعضالت �ىل شلك طاقة مرونة یمت تفریغهاختز�ن الطاقة من حركة بطیئة 
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، ويه ٔأكرث كفاءة من Resilinرسیع. واملادة املطاطة �هيم مذه�، وامسها ر�س�یلني 
املطاط كامدة مرنة، مما یعين ٔأن �س�بة ٔأكرب من الطاقة ا�زنة تتوافر عند حلظة إالطالق. 

ٔأن مقدار الطاقة الضائعة يف العملیة  efficient �ٕالشارة ٕا�هيا مبصطلح الكفاءةواملقصود 
ضیاع للطاقة ال مفر منه حبسب القوانني بعض . هنا� ضئیًال �كون �ىل شلك حرارة 

الراخسة يف ا�ینامياك احلراریة، ولكن ال جمال للتعاطي مع تفصیل ت� القوانني هنا. لعل 
ختز�ن طاقة  خلاصیة mantis shrimpٔأكرث يشء شاِده هو اس�تعامل رسعوف البحر 

املرونة اكلنشاب مما یعطیه قدرة ضاربة مذه� مقارنة حبجمه ا�ي ال یتعدى سوى بضع 
اكملطارق ٔأو الهراوات  الیصري  اس�نتميرتات، ذ� ٔأن اثنني من ٔأطرافه أ�مامية قد تطور

ميل يف السا�ة، وبتسارع یعادل �ساع رصاصة من  50اليت ترضب الفر�سة �رس�ة 
ٕا�ش)، وفوق ذ� فهو ليس اكلرصاصة، ٕاذ ٕانه حيدث حتت  0٫22مسدس توتو (عیار 

املاء! ٔأ�رر تأٔ�یًدا �ىل النقطة، یمت ٕاجناز هذا �س�تعامل طاقة املرونة ا�زنة، ففعل العض� 
 �شلك مبارش ال ميكنه ٕاجناز ذ� �رس�ة كهذه.

 
ىل أ�مام بصدد لسان احلر�ء. مفثًال، تنطلق الرزة الالمية كلك إ  یو�د املزید لیقال

حيدث لو اكن رايم القوس �ركض حنو  مثلامملسا�دة اللسان يف طريانه حنو هدفه، وهو 
�ش�به ما یفع� رايم الكرة يف لعبة  هوهدفه يف نفس الوقت ا�ي �ريم القوس فيه، و 

الكر�كت عندما یقذف �لكرة وهو راكض. قلُت ما �كفي �ىل أ�رحج ٔ�جعلمك تفكرون 
ومرة ٔأخرى، »  من مصم لك هذا اجلهاز املذهل، ٔأوليس كذ�؟ٔأ�ید هنا�«التايل: 

س�تكونون خمطئني. ملاذا ٔأ�رر قويل هذا ؤأنه ٔأمر سيمت تفسريه يف فصول الحقة؟ ٔ�ن هذا 
الفصل ما هو ٕاال ٕا�داد وجتهزي املسأٔ� اليت سيمت تفسريها، ويه مسأٔ� �برية، ؤأ� ال ٔأقلل 

فصل بأٔمك� لعرض املسأٔ� نفسها قبل ٔأن ٔأبدٔأ حىت من شأٔهنا، ولهذا السبب �ّرسُت هذا ال
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نظریة ال �حلدیث عن �ل لها. وكام سرنى، فٕان التطور �رب �نت�اب الطبیعي هو 
 مبا �كفي حلل مشلكة �برية هبذا احلجم. الوحيدة الكبرية

 
لساً� یثري العجب، وعینني اكٔ��راج �س�تطیع ا�وران، ٕاال ٔأهنا مت� رمغ ٔأن احلر�ء 

ٔأكرث �سبب ٔأمر أٓخر: وهو قدرهتا �ىل تغیري لوهنا لیتناسب مع لون اخللفية اليت  رتاش�هت
تو�د �لهيا. یُطلق �ادة �ىل الس�یايس ا�ي یظل یغّري من رٔأیه لیتناسب مع الرٔأي السائد 

اري بعض أ�سامك املسط�ة مثل ، وجتُ »متلّون«، ٔأو »حر�ء س�یاس�یة«ٔأحياً� لقب 
�ارة احلر�ء �ىل تغیري لوهنا، لكن أ�خطبوط یتفوق  plaiceپال�س (مسك موىس) 

�لهيام و�ىل ٔأقارهبام �شلك �امس، ذ� ٔأن احلر�ء وأ�سامك املفلط�ة تغري ٔألواهنا ببطء 
ِبيَدج  octopus. ٔأما أ�خطبوط �ىل مدى مقياس �س�تغرق دقائق واحلبار  squidوالس�

cuttlefish  أ�سِ لكها واليت فتغري لوهنا من �نیة  cephalopodsَقَدِمي�اُت تنمتي لطائفة الر�
 ٕاىل �نیة.

 
اكئنات من �و�ب  ٔ�ن �كونٕان الرٔأسقدميات يه ٔأقرب ا�اكئنات �ىل و�ه هذا الكو�ب 

عرشة ٔأذرع (يف �ا� السبيدج واحلبار)  وأٔ ٔأذرع  ةأٓخر، ومتت� (يف �ا� أ�خبطوط) مثانی
رة مذه� �ىل ٕاجناز ٔأفعال حتتاج حتمكًا دقيقًا واليت حتیط ًمفا اكملنقار. متت� أ�ذرع قد

وحركة متعر�ة، وهو ٔأمر مهبر �شلك �اص نظًرا لعدم امتالك هذه احلیوا�ت لهیلك 
عظمي. كام ٔأهنا احلیوا�ت الوحيدة اليت متت� دفًعا نفاً� حقيقيًا، حيث ٔأهنا �س�تعملها 

�س�تطیع تغیري لوهنا  للس�با�ة ٕاىل اخللف، �اصة عند الهروب املباغت. كذ�، فهيي
�رس�ة �برية ٕال�داث ٔأمناط شلكیة �لغة التعقيد، وهذا هو سبب ذ�رها يف هذا الفصل. 

 ويه تقوم بذ� بأٔسلوب �شابه ٔأسلوب معل تلفزیون ملون �دیث. 
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مفا مل  .عندما �شغلون �از التلفزیون انظروا عن كثب ٕاىل الشاشة بواسطة �دسة مكربة
(یعمتد �ىل مسح خطوط ٔأفقية)، فٕانمك س�تالحظون ٔأن الشاشة لكها تلفزیوً� قدميًا  �كن

مغطاة مبالیني النقاط الصغرية امللونة املسامة العنصورات ٔأو الپكسالت (مفردها �كسل 
pixel ٕاضاءة لك �كسل  من املمكن). �لك �كسل لون هو ٔأمحر ٔأو ٔأزرق ٔأو ٔأخرض، و

وذ� �لتحمك هبا بواسطة  اخفاهتز�دة سطوع ٕاضاءته ٔأو إ  من املمكنٔأو ٕاطفاؤه، كام 
ٕالكرتونیات �از التلفزیون. هذه الپكسالت ٔأصغر من ٔأن �رى عندما جيلس املرء �ىل 

دقيقًا یتكون  بدابعد و�شاهد التلفزیون، ولكن لك لون �راه املرء من �ىل بُعد ٔأر�كته �ام 
یبدو ساطع سطوع مالمئة. لو ٔأنمك حفصمت جزًءا در�ات من مزجي ما من الپكسالت ب

البیاض من الصورة بواسطة �دسة مكربة، س�ت�دون ٔأن أ�لوان الثالثة لكها، أ�محر، 
وأ�زرق وأ�خرض مضاءة �شلك ساطع. ٔأما يف جزء ٔأمحر من الشاشة، مفن �ري املفاجئ 
ٔأن �كون الپكسالت امحلراء فقط يه املضاءة �سطوع. وأ�مر ذاته ینطبق �ىل أ�جزاء 

من الشاشة. ٔأما أ�صفر فيتكون من ٕاضاءة الپكسالت امحلراء واخلرضاء الزرقاء واخلرضاء 
مًعا، والبنفسجي من �لط أ�محر وأ�زرق، والبين خبلیط ٔأكرث تعقيًدا. ٔأما الرمادي فهو 

ولكن خبفوت. تقوم ٕالكرتونیات التلفزیون  ،مًعااكٔ�بیض، یتكون من ٕاضاءة أ�لوان الثالثة 
تحمك �سطوع لك وا�دة من مالیني الپكسالت، وتعمل بتحریك الصورة �رس�ة �رب ال 

 شاشات احلاسوب (الكومپیو�ر) بنفس الطریقة.
 

احلبار یعمل بنفس  وأٔ السبيدج  وأٔ كذ�، مفن املذهل ٔأن نعرف ٔأن �� أ�خطبوط 
الطریقة، جف�ها كلك ٔأش�به ما �كون �شاشة تلفزیون حية، لكن التحمك �لپكسالت ال 

ٕالكرتوين، ذ� ٔأن لك �كسل هو كيس صباغ صغري. وتو�د هنا ثالثة یمت هنا �شلك 
ٔألوان متاًما كام هو احلال يف التلفزیون، لكن أ�لوان ليست ٔأمحر ؤأزرق ؤأخرض، وٕامنا 
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ٔأمحر ؤأصفر وبين، ولكن كام يف �كسالت التلفزیون، فٕان التحمك �لك نوع من أ�نواع 
 أ�لوان املعروضة �ىل سطح اجل�.الثالثة یمت �شلك مس�تقل وذ� لتعدیل منط 

 
ٕان �كسالت الرٔأسقدميات ٔأكرب �كثري من �كسالت التلفزیون. وال جعب، فهيي ٔأ�یاس 

صباغ، ومن �ري املمكن معل ٔأ�یاس صغرية ٕاىل ذ� احلد. ولكن �یف یمت التحمك هبا؟ لك 
نَة  أ�سامك . مت� chromatophoreكيس یقع دا�ل عضو �سمى �امل الصباغ ٔأو املُلَِوّ

ٔأیًضا �امالت صباغ، لكهنا تعمل بطریقة خمتلفة. يف �ا� الرٔأسقدميات �كون �دار 
الكيس مرً� (من املثري لاله�م �یف ٔأن املرونة تظل تظهر يف لك ماكن). تو�د �ال� 
عضلیة متص� حبامالت الصباغ. هذه العضالت مرصوفة �ىل شلك ٔأذرع �ش�به جنمة 

يف هذه احلا� عرش�ن ذرا�ًا بدًال من مخسة ٔأذرع فقط. عندما � الشلك مي البحر، ولكن
تنقبض العضالت، فٕاهنا متط �دران الكيس مما یؤدي ٕاىل عرض مسا�ة ٔأكرب من 

الصباغ، وهذا یؤدي ٕاىل ٔأن یصطبغ �امل الصباغ بلون الصباغ فيه. وعندما �سرت� 
وهذا یعين ٔأن لونه  العضالت فٕان الكيس یتقلص حىت یصري نقطة بفعل �درانه املرنة،

یصري شفافًا عند رؤیته من بُعد. ونظًرا لكون العضالت تتحمك بتغیري اللون، ؤ�ن 
العضالت تتحمك هبا أ�عصاب، فٕان العملیة رسیعة: �س�تغرق حوايل ُمخس �نیة لتتغري. 

هذا ليس بنفس رس�ة شاشة التلفزیون، لكنه ٔأرسع �كثري من �� احلر�ء اليت تتحمك فيه 
 رمو�ت حبامالت الصباغ، ويه مواد تنتقل ببطء �رب ا�م.الهُ
 

تتحمك أ�عصاب �نقباضات العضالت عندما تقوم �شد �امالت الصباغ، وأ�عصاب 
بدورها تتحمك هبا �ال� يف ا�ماغ. ٕان فعل أ�عصاب رسیع (لكنه ليس �رس�ة املكو�ت 

ماغ السبيدج ٕاىل �از �ومپیو�ر قد إاللكرتونیة يف التلفزیون). نظرً�، ٕان اس�تطعنا ربط د
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�ىل ��ه. مل یقم ٔأ�د  Chaplin Charlie 75نمتكن من عرض ٔأفالم �شاريل �شاپلن
هبذا بعد، لكن السبيدج نفسه یقارب ذ� بأٔمواج أ�لوان اللطیفة اليت تتغري كام لو اكنت 

من  Roger Hanlonقد مت �رسیع مرورها �رب السامء. قام ا�كتور روجر هانلن  اغیومً 
 Woods Hole Marine Biology Laboratoryخمترب وودز هول لٔ�حياء البحریة 

مشكوًرا بقراءة مسودات مبكرة من هذا الفصل بطلب مين. وعندما قرٔأ اقرتا� بعرض 
فيمل �شاريل �شاپلن، ٔأ�ربين ما یيل. قام هو وبعض من زمالئه �ربط عصب يف زعنفة 

�رب س�. بطبیعة احلال، ال �س�تطیع الزعنفة ٔأن  iPodسبيدج ميت ٕاىل �از أٓیپود 
�سمع، لكن الس� نقل نبضات كهر�ئیة متنامغة مع توقيت إالیقاع القوي للموس�یقى، 
وهذا ٔأدى ٕاىل حتفزي عضالت �امالت الصباغ. واكنت النتي�ة جنونیة، ٔأش�به بأٔضواء 

 ت�دوه.�ىل الیوتیوب ل  Insane in the Chromatophoresا��سكو. احبثوا عن 
 

لكن قصة الرٔأسقدميات �كتسب املزید من التشویق. ٔأوًال، �لیمك ٔأن تعرفوا ٔأن هنا� 
طریقتني تتلون بواسطهتا أ�ش�یاء. أ�وىل يه الصباغ (اكحلرب، والصبغة، وا�هان)، واليت 

متتص بعًضا من ٔألوان ضوء الشمس الساقط لتعكس البقية. ٔأما الطریقة الثانیة فهيي ما 
. iridescenceٔأو التقزح اللوين  structural colorationلكي یعرف �لتلّون الهی

والتقزح اللوين ال یعمل بواسطة امتصاص ضوء الشمس، وٕامنا بعكس الضوء وتولید ٔألوان 
تتبا�ن اع�ًدا �ىل الزاویة اليت ینظر مهنا املرء والزاویة اليت �سقط فهيا الضوء �ىل 

س القزح املتٔ�لئة مثاًال �ىل التقزح اللوين السطح. متثل فقا�ات الصابون ذات ٔألوان قو 
من امس ٕاٰلهة قوس القزح �ى الیو�ن)، وال بد  Iris(یأٔيت املقابل إالجنلزيي �لكمة قزحية 

ٔأنمك شاهدمت نفس اليشء يف الطبقات الرقيقة للزیت �ىل و�ه املاء. ٕان التقزح اللوين هو 

                                                 
�ىل �سبيًا مت ذ�ر ٔأفالم �شاريل �شاپلن هنا ٔ�هنا �ٔ�بیض وأ�سود ؤ�ن �دد إالطارات املعروضة فهيا �الل الثانیة قلیل، مما یعين سهو� عرضها  75

 �� السبيدج. [املرتمج]
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یعطي الفراشات �س�توائیة  ا�يهو ا�ي یعطي ر�ش الطاووس ٔألوانه اللطیفة، و 
 ملعاهنا. Morpho» مورفة«الزرقاء املسامة 

 
ت فرصة ٔأي �د�ة، والتلون الهیلكي هو من مضن اخلدع يف جعبته، ٕان السبيدج ال یفوّ 

، iridophoresٕاذ تو�د حتت �امالت الصباغ طبقة ٔأخرى �سمى احلامالت القزحية 
شلكها، وٕامنا تتالمع �شلك من ال تغري  و�ىل نقيض �امالت الصباغ، فاحلامالت القزحية

ملون مثل جناح فراشة املورفة، حيث تعطي �ریقًا ٔأزرق ٔأو ٔأخرض يف العادة، ويه ٔألوان 
�وهنا محراء ٔأو صفراء ٔأو بنية. وبعض احلامالت  اال �س�تطیع �امالت الصباغ تولیده

تلف عن ا�ي القزحية، ولكن ليست لكها، �س�تطیع تغیري لوهنا كذ�، وذ� بأٔسلوب خي 
 حيدث يف �امالت الصباغ.

 
تو�د احلامالت القزحية يف طبقة منفص� حتت �امالت الصباغ، فتشّلك �لفية ملونة 

�امالت الصباغ الوامضة من فوقها �شلك متفاوت. جزئًیا تغطهيا اليت ميكن ٔأن متالمعة، و 
تو�د حتت ٕاضافة ٕاىل طبقيت �امالت الصباغ واحلامالت القزحية، مثة طبقة �لثة 

، ويه بیضاء، وك�ال ندف leucophoresاحلامالت القزحية �سمى �امالت أ�بیض 
الثلج، یأٔيت لوهنا أ�بیض ٔ�هنا تعكس لك أ�طوال املوجية للضوء: لكهنا ال تعكسه �شلك 

 منتظم كام تفعل املرأٓة، وٕامنا �شتته يف اكفة �جتاهات.
 

ها وٕامناط هذه أ�لوان؟ ٕان الغرض ٔ�ي أ�غراض �س�تعمل الرٔأسقدميات ٔألوان ��
أ�سايس هو ا�متویه، فهيي �س�تطیع التحمك حبامالت الصباغ �شلك فوري تقریًبا حملأاكة 

روجر هانلن �الل  هراخللفية. من املمكن مشاهدة هذه اخلاصیة يف فيمل لطیف صوّ 
ن . �روGrand Cayman Islandغوصه يف البحر ا�اكریيب قبا� جز�رة اكمين الكربى 
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ّ لقطتني من ذ� الفيمل. عندما س�بح ا�كتور هانلن حنو كت� بُ  5و 4�ىل الصورتني  ية ن
حولت لوهنا » أ�عشاب«من أ�عشاب البحریة، حصل �ىل مفا�أٔة سارة بأٔن بعض ت� 

�شلك �رز مقابل اخللفية، ويف ت� » ظهورها«ٕاىل ٔأبیض هتدیدي. وهذا ٔأدى ٕاىل 
اللحظة ٔأطلقت غاممة من احلرب البين الغامق حلجب رؤیة ٔأي مفرتس حممتل، مث س�بحت 

ه. عند البحث، اس�تعملوا مج� مبتعدة. �س�تحق الفيمل ٔأن تبحثوا عن
‘Roger Hanlon octopus camouflage change’. 

 
ٕاال ٔأن أ�مر املذهل �شلك �اص هو قدرة الرٔأسقدميات �ىل تقلید لون اخللفية رمغ ٔأن 

ٔأعیهنا معیاء لونًیا، فكيف تعرف لون اخللفية ٕاًذا؟ ال ٔأ�د یعرف �شلك مؤكد، لكن 
��ها، ٔأو �ىل أ�قل،  سا�ررؤیة من نوع ما تغطي  هنا� ٔأد� تو� ٔأهنا مت� ٔأعضاء

تغطي ٔأجزاء �برية من ��ها. وهذه أ�عضاء ليست عیوً� �ملعىن احلقيقي ل�لكمة، فهيي ال 
�س�تطیع �كو�ن الصور، وٕامنا �الها كام لو اكنت ش�بكية متوز�ة �ىل اكفة اجل�. والش�بكية 

 عن اخللفية.لالس�تعامل  قاب��كو�ن صورة ملونة ٔ��ل  هتا�حت يه �ّل ما 
 

قدرهتا املذه� �ىل تغیري  ٔ���الوحيد ا�ي �س�تعمل الرٔأسقدميات  الغرضليس ا�متویه 
لوهنا، فهيي �س�تعمل ذ� ٔأحياً� ٕال�افة ٔأ�داهئا ٔأو ملغاز� رشیك. ويف لقطة فيمل أٓخر، 

افسني، ر روجر هانلن نو�ًا من السبيدج �س�ت�دم اللون أ�بیض �هتدید ا��ور املنصوّ 
). يف فيلمه هذا، 6مقابل اس�ت�دام البين ا�طط للتقرب ٕاىل إال�ث (انظروا الصورة 

نرى َذَكر سبيدج یؤدي ٕاجناًزا مذهًال یلّون فيه �انبه أ�مين �ٔ�بیض �رء ا��ور 
ا�ٓخر�ن، بي� یلّون �انبه أ��رس �لبين ا�طط ٕالمتاع أ�نىث املوجودة ٕاىل �انبه. �س�تحق 

. ’Roger Hanlon’ ‘Signaling with skin patterns‘اهدة. احبثوا عن املش
و�س�تطیعون رؤیة ا��ر وهو یغري لونه �شلك فوري. مث بعد ثوان تتحرك أ�نىث ٕاىل 
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�رى اجلانب ا�ٓخر من ا��ر، فيقوم ا��ر بعكس ٔألوانه لتتناسب مع الوضع حبیث ال 
طیع الرٔأسقدميات تغیري ملمس ��ها فتؤدي أ�نىث سوى ا�منط اللوين للمغاز�. كام و�س�ت 

 تصري �لیه نتوءات ٔأو ٔأشواك ٔأو �روزات. حبیثٕاىل جتعیده 
 

س�ت�دون  ’animal camouflage‘ٕان حبثمت �ىل إالنرتنت عن ا�متویه �ى احلیوا�ت 
اس�تعراضیة مبعىن ما،  يهمذه� ( اتمتوهي �س�تعملمئات املزید من أ�مث� عن اكئنات 

 فرناها �ى) وذ� لتحمي نفسها: و�دم �س�تعراض مبعىن خمالفللتخفي  ولكهنا هتدف
بعض أ�مث�).  8احلرشات (تبّني الصورة  �ىعنا�ب وضفادع ؤأسامك وطیور وأ�مه: 

اقية ٔأنتجها فنان ر ٕان العنایة �لتفاصیل يه أ�مر القامص، فلك وا�د مهنا یبدو كتحفة 
النقطة أ�ساس�یة يف هذا الفصل. فلك ما یتعلق بأٔي تعیدين ٕاىل » �ّالق«�ّالق. ولكمة 

یظهر �شلك ساحق كام لو  ،حيوان ٔأو نبات، و�شمل ذ� لك التفاصیل عن لك مهنا
الفضل  –ومه خمطئون  –. و�ىل مر القرون، ٔأعطى الناس ٔأ�د ما و�لقهاكن قد مصمه 

اليت التقيناها يف و  يف ذ� لهذا إال� ٔأو ذاك، من بني ت� ا�آلهة اليت ال تعد وال حتىص
 الفصل أ�ول، ٔأو ٔأعطوه خلالق بال امس دومنا حتدید هویته.

 
�لنس�بة يل، ما ٔأراه ٔأكرث ٕاهباًرا من ا�متویه هو التعقيد املُطِبق يف ٔأجساد أ�حياء، وقد 

ٔأكرث ٕاذهاًال من ذ�،  هذا التعقيد يف �ا� العني، لكن دماغمكمدى حصلنا �ىل نكهة 
كام لو اكنت جشرة كثرية الفروع واجلذور (انظروا  –ار �لیة عصبیة ملی 100فهو حيوي 

من التفكري والسمع والرؤیة واحلب والكره  �رتبط ببعضها �شلك ميكّنمك –الصورة ٔأد�ه) 
 والتخطیط حلف� شواء والقدرة �ىل ختیل فرس هنر �بري ٔأخرض ٔأو احلمل �ملس�تقبل.
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 حمور عصيب

 الزوائد الشجریة

اخللیةجسد   
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یو�د �ىل هذه الصف�ة رمس توضیحي للتفا�الت الكميیائیة اليت حتدث يف �لیة مفردة يف 
�ریلیون �لیة). متثل الفقا�ات الصغرية مواد �ميیائیة،  30جسممك (��مك ٔأكرث مما مجمو�ه 

واخلطوط الواص� بيهنا �شري ٕاىل التفا�الت الكميیائیة ف� بيهنا. ال تأٔهبوا لٔ�وصاف 
 التفصیلیة، ولكن ٕان توقفت التفا�الت الكميیائیة اليت �شري ٕا�هيا متوتون.

 
. haemoglobinا�د فقط من جسممك، وهو جزيء الهميو�لوبني وا�ٓن فكروا جبزيء و 

هذا اجلزيء هو ا�ي یعطي ا�م لونه أ�محر، وهو �لغ أ�مهیة يف نقل أ�و�س�ني من 
فهد ٔأو غزال  �ىالرئتني ٕاىل حيث � �ا�ة، مثًال، ٕاىل عضالت الساق النابضة �حلركة 

 یعدو.

 
 

 اس�تقالب النولكیوتیدات

ربوهیدراتاس�تقالب الك  

أ�حامض  اس�تقالب  
 أ�مينیة

 مسا� إالشارات احلیویة

 اس�تقالب الشحمیات

 اس�تقالب الطاقة

 اس�تقالب ٔأحامض ٔأمينیة ٔأخرى

بات �نویةتصنیع حيوي ملس�تقلَ   

 الت�لل احلیوي للحیو�ت ا�خي� مسا� إالشارات احلیویة

 اس�تقالب مرافقات 
والڤيتاميناتإالنزميات   
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آالف ملیون ملیون ملیون جزيء هميو�لوبني متور مندفعة يف ٔأر�اء  ومثة ٔأكرث من س�تة أ
جسدمك يف هذه اللحظة. يف مرة مقت ٕ�جراء حساب لكتاب أٓخر (والرمق یبدو هائًال ٕاىل 

�د الس�افة، لكن ما من ٔأ�د ا�رتض �لیه) مفاده ٔأن �دد جزیئات الهميو�لوبني اليت 
 �نیة هو ٔأربع مئة ملیون ملیون، ؤأن هنا� �دد مساو تتكون يف جسم إال�سان يف لك

 يف الثانیة. �لّ نْ اجلزیئات تَ هذه من 
 

تعقيد یورث �نهبار. جمدًدا، یبدو ٔأن ذ� یتطلب وجود مصمم �لغ الربا�ة، وجمدًدا ٕانه ل 
ظهر الفصول الالحقة ٔأن أ�مر ال یتطلب ذ�. ٕان هذا لت�ٍد عظمي؛ ؤأ�رر ٔأن كذ�، س�تُ 

ٔأن �رشع يف  »قبل«هذا الفصل هو ٕاظهار احلجم الهائل لهذا الت�دي، وذ� هدف 
 موا�ته للرد �لیه.

 
ٕان امجلال یثري حتدً� من نفس النوع، فامجلال امللفت �یل ذ�ر الطاووس هيدف جلذب 

ٕا�ث الطاووس، وهو �رجع �شلك ٔأسايس للتلون القز� الهیلكي 
structural iridescent colorationقد نقول ٔأنه جامل �ات امجلال، لكن من . ف

أٔن �كون مفيًدا. ٔأ� ٔأعتقد ٔأن طا�رات الراكب ب»: وظیفيًا«املمكن للجامل ٔأن خيدم دوًرا 
مجی�، ؤأن جاملها یتأٔىت من شلكها ��س�یايب. والطیور احمللقة مجی� لنفس السبب، 

 .�رى امجلال يف ذ�غزال رمغ ٔأنين ال ٔأتصور ٔأن ال –كذ� احلال يف الفهود ٔأثناء �دوها 
 

احلیة مثالیة، ؤأهنا ليست فقط مجی� » التصاممي«قد یرتكمك هذا الفصل مع �نطباع بأٔن 
 متغیري اللون أٔ  موٕامنا تناسب غرضها �شلك مثايل، سواء ٔأاكن ذ� الغرض هو الرؤیة أٔ 

ظهور ال  مالركض الرسیع لتجنب الوقوع كفر�سة، أٔ  مالركض الرسیع لٕالمساك بفر�سة، أٔ 
الظهور مبظهر ال �س�تطیع ٔأنىث الطاووس مقاومته، ٔأو �ري  ممبظهر یطابق حلاء جشرة، أٔ 
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 ٔأن ٔأخيب ظنمك قلیًال، ال س�� ٕان ن ��مك هذا �نطباع، فعَيلّ ذ�. ٕان اكن قد �كوّ 
ويه  ،لًَال واختالالتنظرمت ٕاىل ما حتت سطح �� ا�اكئنات احلیة، حيث س�ت�دون �ِ 

ظهر جبالء ٔأهنا ليست ما یتوقعه تُ ٕاذ �كشف الكثري. وما �كشفه هو التارخي التطوري، 
 املرء لو اكنت احلیوا�ت قد ُمصمت �شلك �اقل ذيك، ٕامنا يه العكس من ذ� متاًما.

 
مثة العدید من ٔأنواع السمك اليت تعيش �ىل قاع البحر، ويه مت� ٔأجساًدا مسط�ة. 

ٔأن �كون مسطً�ا. �متثل الطریقة البدهيیة �الس�تلقاء للجسد ن ميكن فهيا اوتو�د طریقت
�ىل البطن مث �سطیح اجلسد من أ��ىل، حبیث �متدد اجلسد ٕاىل اجلوانب. وهذا ما 

فِنیِنيّات  skatesفعلته ٔأسامك الورنكية  ، وميكن للمرء ٔأن یتصورها كام لو اكنت raysوالِشّ
 soleومسك موىس  plaiceیقة. ولكن ٔأسامك پال�س مد�� �د فوقهأأسامك قرش مرت 
قد ٔأجنزت أ�مر �شلك خمتلف، ذ� ٔأهنا �س�تلقي �ىل ٔأ�د  flounderوالسمك املفلطح 

�انبهيا؛ ٔأحياً� �ىل اجلانب أ��رس ؤأحياً� �ىل أ�مين، لكهنا ال �س�تلقي �ىل بطهنا 
 اكلورنكية ٔأبًدا.

 
كنمت �د اجلانبني س�یؤدي ٕاىل مشلكة لو ٔأنمك رمبا خطر �ىل �لمك ٔأن �س�تلقاء �ىل أٔ 

س�تكون ملتصقة بأٔرضیة البحر، مما جيعلها فعلًیا بال فائدة. وهذه  عینامكمسكة، فٕا�دى 
املشلكة ال تظهر عند الورنكية والشفنینيات، فأٔعیهنا يف ٔأ�ىل رٔأسها املفلطح ولكتا العینني 

 �س�ت�دمان �شلك مفيد لرؤیة أ�ش�یاء.
 

ّونت مججمة مشوهة ملتویة لقد �الپال�س والسمك املفلطح بصدد ذ�؟ مفا ا�ي فع� 
ٔ��ل ٔأن تنظر لكتا العینني ٕاىل أ��ىل بدًال من ٔأن �كون ٔأ�داهام مو�ة حنو ٔأرضیة 

م جيد س�ینتج ). ما من مصمِ 7البحر، ؤأ� ٔأعين حرفيًا ملتویة ومشوهة (انظروا صورة 
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يش بتارخيه تصممي �، لكنه یة�ة نظر تصممي �رتيبًا من هذا النوع، ال معىن �� من و 
ا�ي �شابه لو�ات پیاكسو. �ىل نقيض ٔأسالف الورنكية  السمكة املكتوب �ىل و�ه

والشفنینيات من ٔأسامك القرش، فٕان ٔأسالف أ�سامك املفلط�ة اكن �ىل شلك مسك 
تنظر اليرسى ٕاىل اليسار و  عیهناالشفرة العمودیة، تنظر  ا�ي �ش�به، herringالرنكة 

العني ا�ميىن ٕاىل ا�ميني �شلك متاثيل یتناسب مع ما قد �ریده مصمم جيد. ولكهنا عندما 
�ريت طریقة معيش�هتا لتصري �ىل القاع، مل �كن من املمكن لت� أ�سامك العودة ٕاىل 

اكن س�یفعل املصمم. وبدًال من ذ� معدت ت� أ�سامك ٕاىل تعدیل  مثلاممر�� التصممي 
 ، مما ٔأدى ٕاىل الرٔأس املشوه.ما توافر �هيا

 
هنا� مثال شهري أٓخر فيه �لل اكشف: ش�بكية عینك. فهيي معكوسة؛ مؤخرهتا ماكن 

مقدمهتا، وهذا هو �ال لك الفقار�ت. لقد وصفُت الش�بكية أٓنًفا �ىل ٔأهنا شاشة من 
تبدو الطریقة و  ،اخلال� الضوئیة. �رتبط ت� اخلال� الضوئیة ��ماغ �رب �ال� عصبیة

املس�ت�دمة يف الرٔأسقدميات اكٔ�خطبوط يه الطریقة املعقو� ٕالجراء ذ� الربط، ذ� 
الرابطة �هيا بني اخلال� الضوئیة وا�ماغ تنطلق من �لفية » أ�سالك«قابل تٔأن ما 

 الش�بكية مبس� معقول.
 

� ٔأن اخلال� أ�سالك يف الش�بكية �ى الفقار�ت، ذ  یقابللكن أ�مر ليس كذ� ف�
الضوئیة هنا مربوطة �شلك عكيس، فلك �لیة ضوئیة مو�ة بعیًدا عن الضوء. مفا 

اليت خترج من اخلال� الضوئیة  –ٔأي اخلال� العصبیة  –املس� ا�ي یوصل أ�سالك 
ٕاىل ا�ماغ؟ ٕاهنا متر فوق سطح الش�بكية، وتأٔ�ذ املعلومات من اخلال� الضوئیة مث تتجمع 

ریة يف منتصف الش�بكية تد�ل �ربها لتذهب راجعة ٕاىل ا�ماغ (انظروا يف رقعة دا�
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النقطة «الشلك التوضیحي �ىل الصف�ة التالیة). و�سمى املوضع ا�ي تد�ل �ربه 
 ».العمیاء

 
 
وليس مفاجئًا ٔأن سبب التسمیة هو ٔأن هذه النقطة معیاء. � � من �رتيب خسیف! يف  

 Hermann von Helmholtzمرة قال العامل أ�ملاين الشهري هرمان فون هلمهو�ز 
�لیه م بعرض تصممي العني للفقار�ت (وا�ي اكن طبيبًا وفزي�ئًیا رائًدا) ٔأنه لو قام مصمِ 

ر، ٕاال ٔأن �ني الفقار�ت تعمل �شلك جيد لرّد التصممي ورفضه. ومع ٔأن موقفه هذا مرب� 
�ًدا كام نرى لكنا! ٕان طبقة اخلال� العصبیة اليت متر فوق سطح الش�بكية رقيقة، ويه 

 شفافة مبا �كفي للسامح للضوء �ملرور من �اللها.
 

هو العصب احلنجري الراجع ف ٔأما مثايل املفضل عن التصممي الرديء 
recurrent laryngeal nerve واحلنجرة يه صندوق ٕانتاج الصوت واملوجودة يف ،

أ�عصاب احلنجریة، �ربط ٔأ�دهام �شلك  یطلق �لهيام امسالرقبة وفهيا عصبان من ا�ماغ 

 أ�خطبوط إال�سان
�ال� مس�تقب� 

 للضوء

 عض� هدبیة

 �دسة

 قزحية

 عصب برصي

 عصب برصي

 بقعة معیاء

 عقدة برصیة ٔألیاف عصبیة
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. superior laryngealحلنجرة، وامسه العصب احلنجري العلوي �معقول ا�ماغ مبارشة 
لعصب ا�ٓخر، احلنجري الراجع، مفساره جنوين، مير من ا�ماغ �رب الرقبة، مث یزنل ٔأما ا

ه ا�هنايئ) حنو معق الصدر، حيث كون مس�تقرّ �املفروض ٔأن  اليت منمتخطًیا احلنجرة (و 
یلتف حول ٔأ�د الرش��ت الرئيس�یة املتص� �لقلب، مث یعود ٕاىل أ��ىل �س�تقامة حنو 

یفرتض ٔأن یتوقف عنده قبل اكن املاكن ا�ي  يف احلنجرة، ويه الرقبة حىت ینهتيي مطافه
ذ� �شلك  رٔأیُت لقد  .نزو� ٕاىل أ�سفل. �شلك هذا املسار حتوی� �برية يف �ا� الزرافة

� عندما سا�دت يف �رشحي زرافة ماتت لٔ�سف يف �دیقة حيوان، وذ� لرب�مج 
 تلفزیوين.

 
، لكن من املمكن فهمه �شلك معقول �ًدا ٕاذا ٔأ�رر جمدًدا، هذا تصممي يسء �شلك واحض

ما نظر� ٕاىل التارخي. ذ� ٔأن ٔأسالفنا اكنوا ٔأسامًاك، وال تو�د للسمك رقبة، وما یعادل 
العصب احلنجري الراجع �ى السمك ليس راجًعا، فهو خيدم ٕا�دى اخلیاش�مي، حيث ٕان 

من وراء الرش�ن املقابل. بارشة تقود من ا�ماغ ٕاىل ذ� اخليشوم �كون م ٔأكرث املسارات 
فأ�مر هنا ليس حتوی� ٔأبًدا. لكن يف مر�� �رخيیة الحقة، عندما بدٔأت الرقبة تطول، 

عندئذ احتاج العصب ٔأن یقوم بتحوی� طفيفة. مث �زاید طول الرقبة مع تعاقب أ�جيال، 
ٔأسالف فزاد طول التحوی� ٔأكرث ؤأكرث. وحىت عندما طالت التحوی� ٕاىل �د السخف يف 

آلیة �دوث التغري التطوري (كام سرنى يف الفصل ا�ي س�یيل)،  الزرافة، فٕانه �سبب أ
اس�متر طول التحوی� �الزد�د بدًال من تغیري املسار �شلك لكي لتخطي الرش�ن. لو نظر 

م ٕاىل العصب وهو یتعدى �ىل بعد بضع س�نتميرتات من احلنجرة �مير ٕاىل أ�سفل �رب مصمِّ 
وجمدًدا، اكن هلمهولزت » سخیف.ل انتظر حلظة، ٕان هذا « �ًدا لقال: الرقبة الطوی�

سريفضها و�ردها. كذ� أ�مر يف �ا� أ�نبوب ا�ي ینقل احلیوا�ت املنویة من اخلصیتني 
ٕاىل القضيب، فبدًال من ٔأن یأٔ�ذ ٔأكرث الطرق املبارشة، یذهب ٕاىل أ��ىل �رب البطن 
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ا�لكیة ٕاىل املثانة. وجمدًدا، ال معىن لهذه التحوی�  ویلتف حول أ�نبوب احلامل للبول من
 ٕاال لو نظر� ٕاىل �رخيها التطوري.

 
عندما �شعر �لربد تقشعر ». ٕان التارخي التطوري مكتوب �ىل اكفة ٔأجزائنا«تعجبين مج� 

ٔأبداننا، والسبب هو ٔأن ٔأسالفنا اكنوا شعور�ن. عندما اكنوا �شعرون �لربد، اكنت لك 
ب فتؤدي ٕاىل ز�دة يف سامكة طبقة الهواء احملصورة بني الشعرات، مما �سا�د شعرة تنتص

مل تعد ٔأجسامنا لكها مكسوة فالیوم  ٔأما�ىل ٕابقاهئم دافئني، ؤ�منا لبسوا سرتة ٕاضافية. 
�لشعر، لكن العضالت املسؤو� عن انتصاب الشعر ال زالت موجودة، وال زالت 

عور شعر مل یعد موجوًدا. ٕان �رخينا الشَ  نصباو� مع الربد حم –بال فائدة  –تت�اوب 
 مكتوب �ىل �لود� العاریة، مكتوب بلغة القشعر�رة.

 
وكتلخیص لهذا الفصل، ٔأود العودة ٕاىل الفهد والغزال. لو ٔأن هللا صنع الفهد، فهو قد بذل 

دة، �ًدا �بًريا يف تصممي قاتل ممتاز: رسیع، رشس، �اد البرص، �یه خمالب ؤأس�نان �ا
ودماغ مكّرس لقتل الغزالن بال رمحة. لكن إال� نفسه بذل �ًدا مساوً� عندما صنع 

قتل الغزال، اكن مشغوًال ٔأیًضا بتصممي الغزال كخبري �ل الغزال، ففي ٔأثناء تصمميه للفهد �ٔ 
يف الهروب من الفهد. وجعل لكهيام رسیًعا حبیث ینافس وا�دهام رس�ة ا�ٓخر، مما یدفع 

من یقف هللا �لضبط؟ ٕاذ یبدو ٔأنه �رامك العذاب �ىل  »صف«ساؤل، يف املرء للت 
؟ ٔأليس من الفظیع اس�تعراضیة �ىل ر�ضة كام لو اكن متفرً�االطرفني، هل �س�متتع هبذا 

ٔأن یفكر املرء بأٔن هللا �س�متتع مبشاهدة الغزال يف ذعره وهو �ركض لیبقى حيًا مث �سقط 
رقبته حىت یتوقف عن التنفس؟ ٔأو ٔأنه �س�متتع �ىل أ�رض لیخنقه الفهد فيشد �ىل 

مبشاهدة الفهدة ٕاذا ما فشلت يف القتل تتضور ومتوت جو�ًا مع جراهئا اليت تنئ �شلك 
 مثري للشفقة؟
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ال �شلك ٔأي من هذا مشلكة �لنس�بة للمل�د طبًعا ٔ�ننا ال نؤمن ��آلهة ٔأصًال، ٕاال ٔأننا ال 

الغزال املرعوب ٔأو الفهدة اجلائعة يه وجراهئا، لكننا نزال من� حریة الشعور �لشفقة �ىل 
ال جند ٔأوضاعهم عصیة �ىل التفسري. فالتطور ا�ارویين �رب �نت�اب الطبیعي یفرسها 

و�شلك مثايل. وهو ما سرناه يف الفصول  –مثلام یفرس لك يشء أٓخر عن احلیاة  –
 الثالثة ا�ٓتیة.
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 خطوات حنو الالاح�لالفصل الثامن: 
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اكن الفصل السابق ملیئًا �ٔ�مث� اليت توحض مدى جامل يف صنعة احلیوا�ت، من �یفية 
عرضها ٔأمناط ٔألوان مثالیة �شلك جعیب ٔأو قدرهتا �ىل فعل ٔأمور ذ�یة لتسا�دها �ىل 
البقاء. وبعد رسد لك قصة سأٔلُت: ٔأليس من الواجب وجود مصمم، �الق، ٕا� حكمي 

وميكنمك رسد قصص  –ا هو املكّون يف ت� أ�مث� خطط ذ� ؤأخر�ه �زي الوجود؟ م
ا�ي یقود الناس لیعتقدوا بوجوب  –مشاهبة عن لك حيوان ونبات �اش �ىل إالطالق 

، ؤأحتاج ا�ٓن ٔأن ٔأفرس improbabilityوجود مصمم؟ ٕان اجلواب هو الالاح�ل 
 مقصدي من ذ�.

 
، فٕاننا نعين ٔأن من �ري املرحج �دوثه improbableعندما نقول ٔأن ٔأمًرا ما �ري حممتل 

مبحض الصدفة العشوائیة. ٕان مقمت خبّض عرش قطع نقدیة مث رميمتوها �ىل الطاو�، 
. هذا ممكن احلدوث لكنه مستبعد. (ٕان كنمت headsس�تفاجؤون ٕان اكنت لكها طرة 

ة �س�متتعون ٕ�جراء احلساب، فقد توّدون ٔأن حتس�بوا ٕاىل مدى هو مستبعد، لكن �لنس�ب
مث ٕان �اء ٔأ�دمه و�رر أ�مر ذاته مس�ت�دًما ».)  �ًدا«يل، سأٔكتفي �لقول ٔأنه مستبعد 

مئة قطعة نقدیة، تظل إالماكنیة قامئة ٔأن �كون لكها طرة، ولكن فقط ��اكد. ولكن أ�مر 
ضئیل �ح�ل �ر�ة ٔأنمك ستشتهبون بوجود �د�ة ما، وس�تكونون حمقني. ٔأراهن �لك 

 .ما ٔأم� ٔأهنا �د�ة
 

حساب �ح�الت  –ٔأو �ىل أ�قل، من املبارش  –عند ريم القطع النقدیة مفن السهل 
ضد نتي�ة �دوث نتي�ة ما. ٔأما عند احلدیث عن الاح�ل �كّون �ني ٕا�سان، ٔأو قلب 
فهد، فال �س�تطیع ٕاجراء ذ� بدقة، بعملیات حسابیة مثلام نفعل يف �ا� القطع النقدیة. 

قلوب ال تتكون مبجرد احلظ. هذا الالاح�ل هو ا�ي یغري الناس فأ�ش�یاء اكٔ��ني وال
لیعتقدوا ٔأن هذه أ�ش�یاء مصممة ال حما�. �مكن �ميت يف هذا الفصل، والفصول اليت 
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س�تلیه ٔأن ٔأبني خطأٔ هذا ا�منط من التفكري، مفا من مثة مصمم. ٕان الالاح�ل یظل قامئًا، 
و الاح�ل �الق قادر �ىل تصممي �ني. ال بد من سواء ٔأكنا نت�دث عن الاح�ل العني أٔ 

وجود �ل أٓخر ملسأٔ� وجود أ�ش�یاء الالحممت�، وذ� احلل اكن قد قّدمه �شارلز 
 دارو�ن.

 
عند احلدیث عن اجلسم احلي، فٕان ما یعادل ريم القطع النقدیة قد �كون مثًال خبلط 

العني بدًال من مقدمهتا، وقد ٔأجزاء العني �شلك عشوايئ، حبیث تؤول العدسة ٕاىل مؤخرة 
تصري الش�بكية ٔأمام القرنیة بدًال من ٔأن �كون �لف العدسة. ٔأما فت�ة جحاب القزحية، 
فقد ینغلق بوجود الظالم وینفتح بوجود الضوء، بدًال من الوضع املعقول ا�ي یعكس 

صل. وقد الرتتيب. ٔأو رمبا ینفتح عندما �سمع املرء صوت بوق وینغلق عندما �شم راحئة الب
�كون العدسة سوداء شدیدة إالعتام ال �سمح مبرور الضوء ٔأبًدا بدًال من ٔأن �كون �لیة 

 شفافة. حىت الش�بكية ٔأو جحاب القزحية لن یتكو� ٕان �لطنا ٔأجزاءهام �شلك عشوايئ.
 

ٔأو ختیلوا �لط ٔأجزاء فهد �شلك عشوايئ، قد مي� ٔأر�� أ�ربع �ىل �انب وا�د من 
قع �انًبا �س�مترار، ٔأو من املمكن عكس اجتاه الس�یقان اخللفية، جسده، حبیث یظل ی

حبیث �ركض �جتاه یعا�س اجتاه ركض الس�یقان أ�مامية، مما مينع الفهد من التقدم ٕاىل 
أ�مام ٔأو الرتاجع ٕاىل اخللف، وٕامنا یظل حياول متزیق جسده ٕاىل نصفني. ٔأما القلب مفن 

یضخ هواء بدًال من ا�م. وقد ميت� الفهد ٔأس�نانه يف املمكن ربطه �لقصبة الهوائیة، حبیث 
مؤخرته بدًال من مفه. وميكن للفهد ا�لوط �لًطا �ًما ٔأّال ميت� س�یقاً� ٔأو قلًبا ٔأو ٔأس�ناً� 

 �ىل إالطالق، ٕاذ س�یكون فوىض مشوشة كام لو اكن مرشوً� من الفواكه املهروسة.
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�دد الهنايئ من الطرق املمكن فيه �لط ٔأجزاء ٔأ� متأٔكد ٔأنمك تدر�ون خسافة أ�مر. یو�د 
الفهد، وهنا� �دد قلیل فقط من ت� النواجت �س�تطیع ٔأن �ركض ٔأو ٔأن �رى ٔأو �شم ٔأو 

تنجب ٔأو حىت ٔأن تبقى حية. یو�د �دد الهنايئ من الطرق املمكن فهيا �لط ٔأجزاء 
حرشة. ٕان من احلر�ء، وهنا� �دد قلیل فقط من ت� النواجت �س�تطیع قذف لسان حنو 

البدهييي �شلك �م ٔأن احلیوا�ت والنبا�ت ال تتكون �لصدفة العشوائیة. ٔأً� اكن التفسري 
املالمئ للفهود والغزالن ولسان احلر�ء الرسیع اكلربق، و�امالت الصباغ واحلامالت 
القزحية و�امالت أ�بیض يف السبيدج، ال ميكن ٔ�ي من هذه ٔأن �كون �لصدفة 

ٔأً� �كن التفسري احلقيقي ملالیني احلیوا�ت والنبا�ت فهو ليس احلظ. هذا ٔأمر العشوائیة. 
 نتفق مجیعنا �لیه. ولكن ٕان اكن احلال كذ�، مفا البدیل؟

 
لٔ�سف، یأٔ�ذ العدید من الناس عند هذه النقطة الطریق اخلطأٔ، فيعتقدون ٔأن البدیل 

ذ�، فلس�مت و�دمك ا��ن  الوحيد للحظ العشوايئ هو وجود مصمم. ٕان كنمت تعتقدون
تعتقدون ذ�، فذ� اكن هو ما اعتقده لك الناس تقریًبا حىت جميء �شارلز دارو�ن يف 

بدیًال �اطئًا منتصف القرن التاسع عرش، لكنه اعتقاد �اطئ، �اطئ، �اطئ. وهو ليس 
 : ٕانه ليس بدیًال من ٔأص�.حفسب

 
من ٔأشهر من �ّرب عن احل�ة  Reverend William Paleyاكن القس ویلیام پیيل 

. یقول 1802واملنشور �ام  Natural Theologyاخلاطئة يف كتابه الالهوت الطبیعي 
پیيل، ختیلوا ٔأنمك �متشون يف الربیة فٕاذا �مك �رلكون جحًرا. ال یو�د ما  76رئيس الشاممسة

یثري اه�ممك بذ� احلجر، فقد صادف ٔأن اكن يف موضعه ذاك، وصادف ٔأن اكن خش�نًا 

                                                 
هو لقب كنيس ذو مرتبة �الیة �ى بعض الطوائف املس�یحیة، ومن مضهنا بعض الكنا�س الرشقية والكنيسة  archdeaconرئيس الشاممسة  76

 أ�جنلیاكنیة. [املرتمج]
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. فاحلجر ليس سوى جحر، وال یو�د ما ميزيه عن احل�ارة او�ري منتظم الشلك ومعّجرً 
 نفرتض ٔأنمك �رثمت ال �ىل جحر وٕامنا �ىل سا�ة.أ�خرى. ولكن ا�ٓن، یقول لنا پیيل، ل 

 
ٕان السا�ة يشء معقد، لو فتحمت غطاءها اخللفي جتدون الكثري من املسننات والزنرباكت 

والرباغي ا�قيقة الصغرية. (طبًعا، يف زمن پیيل مل �كن هذه سا�ة ید رمقیة: وٕامنا سا�ة 
�ة املتدا�� تعمل بتناسق مًعا جيب مياكنیكية مصنو�ة جبامل وحرفية). لك ٔأجزاء السا

ٕالجناز يشء مفيد: وهو معرفة الوقت يف هذه احلا�. و�ىل نقيض احلجر، فٕان من �ري 
املمكن ٔأن تتكون السا�ة مبحض احلظ، ال بد من ٔأهنا قد ُمصّمت وُمجعت �ىل ید سا�ايت 

 ماهر.
 

آل جحة پیيل، فكام ٔأن للسا�ة سا�ايت صنعها، ك ذ� �ال العني �س�تطیعون طبًعا توقع مأ
اليت ال بد من صانع ٔأ�ني صنعها، وال بد من صانع قلوب صنع القلب، وهكذا دوالیك. 

ولعلمك ا�ٓن ٔأكرث اقتنا�ًا �لنقطة اليت طر�ا پیيل من ذي قبل، ؤأكرث ممانعة لسامع ٔأن هذه 
 من �ا�ة ٕال� �الق.ما النقطة �اطئة ؤأنه حبق 

 
ء ا�اكئنات تظهر ٔأنه ٔأً� اكن تفسري امجلال الالحممتل ٕان احل�ة ا�ٓنفة املتعلقة خبلط ٔأجزا

ل�اكئنات احلیة، فهو �شلك مؤكد ليس احلظ العشوايئ، فهذا هو لك معىن الالاح�ل 
ٔأصًال، ولكن ٕالیمك ا�ٓن حتو�ًرا صغًريا �ىل احل�ة، وهو �ىل صغره، ٕاال ٔأنه �م: وهو 

لك عشوايئ هبدف صنع فوىض التحو�ر ا�ارویين. لنفرتض بدل �لط ٔأجزاء الفهد �ش
رهیبة، ٔأننا نغري فقط جزًءا وا�دة صغًريا من احلیوان، ٔأیًضا يف اجتاه عشوايئ. والنقطة 
املركزیة يه ٔأننا نغريها مبقدار ضئیل �ًدا فقط. مفثًال، لنفرتض ٔأن الفهد قد ُو� مب�الب 

ة مكونة من ٔأطول بقلیل من خمالب اجلیل السابق. عندئذ، ال �كون �ینا فوىض رهیب
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�لیط الفهد، فال زال �ینا فهد مكمتل � یتنفس و�ركض. هو �لفعل قد تغري �شلك 
آ�. من احملمتل �ًدا ٔأن یؤدي هذا التغري الضئیل ٕاىل  عشوايئ، ولكن فقط �شلك �لغ الضأ

جعل الفهد ٔأسؤأ قدرة بقلیل �ىل البقاء، ٔأو رمبا ٔأفضل بقلیل. قد تؤدي ا�الب أ�طول 
 ٕاعطاء الفهد قدرة ٔأفضل بقلیل �ىل إالمساك �ٔ�رض، مما سيسا�ده �ىل بقلیل ٕاىل

الركض �شلك ٔأرسع �شلك طفيف، �شلك �شابه دور املسامري يف ٔأسفل أ��ذیة اليت 
ینتعلها الر�ضیون، وهذا یعين ٔأنه س�ميسك بغزال اكن ��اكد س�هيرب لوال ذ�. ٔأو لعل 

اكم قبضهتا �ىل الفر�سة اليت ٔأمسكها، مما ت� ا�الب تعطي الفهد قدرة ٔأفضل �ىل ٕاح
 یقلل فرصة الفر�سة يف إالفالت والهروب.

 
(جينوم) الفهد،  77فكيف اكتسب الفهد خمالبه أ�طول بقلیل؟ يف موضع ما من َم�ني

ثَةتو�د  تؤ�ر يف طول ا�لب. �رث ولید الفهد مور�ته من ٔأبویه، لكننا  78(جينة) ُمَوِرّ
تلف فيه مورثة وا�دة بعض اليشء عن النس�ة املوجودة يف نت�دث عن ولید �دید خت 

أ�بو�ن، حتدیًدا مورثة تؤ�ر يف ا�الب. وهذا �ختالف عشوايئ. نقول حيهنا ٔأن املورثة 
ليست مو�ة حتدیًدا  ييفه ، ومعلیة التطفر حبد ذاهتا عشوائیة، mutatedقد تطفّرت 

حنو التحسني، ذ� ٔأن �البیة املور�ت املتطفرة �زید سوء الوضع يف الواقع. ولكن بعضها 
حيسن الوضع قلیًال، وهو �ال مثالنا عن ا�الب أ�طول بقلیل، وعندها فٕان احلیوا�ت 

ورث (ٔأو النبا�ت) اليت مت� هذه املور�ت �هيا فرص بقاء ٔأكرب، مما یعين ٔأهنا س�ت
مور�هتا، مبا فهيا املتطفرة. هذا هو ما ٔأسامه دارو�ن �النت�اب الطبیعي (رمغ ٔأنه مل 

 ).mutation�س�تعمل لفظة طفرة 

                                                 
 يف الڤريوسات). [املرتمج] RNA(ٔأو الر�  DNAهو مجموع املادة الوراثیة يف اك�ن ما، واملتكونة من ا��  genomeاجلینوم  77
احلي. الو�دة أ�ساس�یة يف الوراثة واملمتث� جبزء من ٕا�دى سلسليت ا�� (ؤأحياً� الر�) واملسؤو� عن حتدید شلك وتطور وسلو�یات ا�اك�ن  78

 [املرتمج]
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لطفرة العشوائیة ٕاىل جعل ا�الب ٔأقل �دة بدًال من ز�دة �دهتا، مما قد جيعلها اقد تؤدي 

تغري الناجت من الطفرة، لكام تؤ�ر سلًبا �ىل الركض ٔأو ا�متسك �لفر�سة. لكام صغر جحم ال 
يف املئة. ولرؤیة السبب وراء ذ�، ختیلوا  50اقرتب اح�ل ٔأن �كون طفرة حتس�ینية ٕاىل 

ٔأن التغري �بري �ًدا، مثًال بأٔن �كون ا�الب �برية بطول قدم، س�یؤدي ذ� حمتًا ٕاىل 
لم�الب، كام تقلیل فرص جناح هذا الفهد، فهو سيتعرث عند املسري �سبب الطول الهائل ل

ستنكرس ا�الب عندما حياول إالمساك بأٔي يشء. وجند أ�مر ذاته يف �ال اكن التغري يف 
ٔأي من �جتاهني، فلو طالت س�یقان الفهد لتصري الوا�دة مهنا بطول مرت�ن ٔأو قرصت 

س�نتميًرتا، فٕان الفهد لن یعيش طویًال. وا�ٓن فكروا بتغري طفيف �ًدا،  15لتصري بطول 
لیكن يف ٔأي من �جتاهني. ختیلوا طفرة صغرية ٕاىل �د �اكد �كون معه بال ٔأ�ر  وجمدًدا

تقریًبا �ىل جسد الفهد. ٕان تغًريا كهذا س�یكون تأٔثًريا ش�به معدوم �ىل جناح احلیوان ٔأو 
فش�. واحلدیث عن تغري طفيف �ًدا، �ر�ة ٔأنه �اكد �كون صفًرا، ولكن ليس صفًرا 

يف املئة. لكام كربت  50تغري كهذا حتسينًا بنس�بة تقارب  �لضبط. من احملمتل ٔأن �كون
الطفرة يف ٔأي اجتاه، لكام زادت اح�لیة ٔأن ترض ٔأداء احلیوان، فالطفرات الكبرية مرضة. 

 يف املئة يف �وهنا حتسينًا. 50ٔأما الطفرات الصغرية فتقارب �س�بة 
 

صغرية، ولكن الطفرات  لقد ٔأدرك دارو�ن ٔأن الطفرات الناحجة يف ٔأ�لب أ�حيان طفرات
اليت یدرسها العلامء �ادة يه طفرات �برية، و�رجع ذ� لسبب بدهييي هو ٔأن من الصعب 

الكشف عن الطفرات الصغرية. ونظًرا لكون الطفرات الكبرية يف ٔأي اجتاه �كون �الًبا 
مرضة، فقد ٔأدى هذا ببعض الناس ٕاىل التشكيك يف حصة التطور ٔ�هنم یعتقدون ٔأن لك 

مبا ات ترض فرص بقاء ا�اك�ن احلي. قد �كون من الصحیح القول بأٔن ٔأي طفرة �برية الطفر 

https://www.translationsproject.org/


  حنو الالاح�ل خطوات: الثامنالفصل  

 www.translationsproject.org 181 الرتمجة منشورة ومتا�ة �شلك جماين �ىل موقع 

يف ا�ترب يه طفرة مرضة لبقاء ا�اك�ن احلي، لكن الطفرات املهمة للتطور �كفي �راس�هتا 
 يه الطفرات الصغرية.

 
ا�هت�ني. متكن دارو�ن من ٕاقناع قرائه بقوة �نت�اب بأٔن و�ه انتباههم يف البدء ٕاىل معلیة 

ذ� ٔأن البرش قد �ريوا أ�حصنة الربیة ٕاىل عرشات ا�ر�ت. فأٔحصنة جر العر�ت 
ؤأحصنة القتال اليت اس�ت�دمت يف العصور الوسطى يه ٔأكرب من أ�حصنة الربیة. بي� 

فهيي  Falabellasوالَفَالِبال  Shetland poniesأ�فراس القزمة مثل پوين ش�تلند 
داد� من البرش) صنعنا ٔأحصنة جر العر�ت �رب اختیار ٔأصغر �كثري. حنن (ٔأي ٔأ�

أ�حصنة ا�ٔكرب جحًما لالستيالد جيًال بعد جيل. كام وصنعنا حصان الفالبال �ختیار 
أ�حصنة أ�صغر جحًما لالستيالد. وصنعنا لك سالالت ال�ب �ستيالدها من ٔأ�دادها 

ا�لكب ا�ئيب إال�رلندي و  Great Daneا�ئاب، فصنعنا ا�لكب ا�مناريك الضخم 
Irish Wolfhoud  یَواوا �رب �ستيالد من ٔأكرب ٔأفراد أ�جيال السابقة. ٔأما �ب التْش�ِ

Chihuahua  والیوريكYorkie  .جفاءت �رب �ستيالد املس�متر من أ�فراد أ�صغر
ستيالد وابتداًء من امللفوف الربي، وا�ي ليس ٔأكرث من وردة �ریة �ادیة �ري ممزية، مقنا �

، والقرنبيط (الزهرة)، والكرنب Brussel sproutsالكرنب املسوق (�رنب �رو�سل) 
والربولكي الروما�سيك  kohlrabiوالربولكي والكرنب السايق  kaleأ�جعد 

Romanesco  9ذي الرت�یب الر�يض أ�نیق (انظروا صورة.( 
 

مزار�ني و�س�تانیني  قام البرش بصنا�ة لك ذ� �رب معلیة �نت�اب الصناعي. من
 ومس�تو�ي ال�ب ومريب امحلام، لكهم عرفوا عن قوة �نت�اب �ىل مدى قرون.
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ٕان ما ٔأدركه دارو�ن بربا�ة هو ٔأننا لس�نا حبا�ة ٕال�سان یقوم بعملیة �نت�اب، فالطبیعة 
تنجز ت� املهمة بنفسها، وقد قامت هبا �ىل مدى مئات مالیني الس�نني. �سا�د بعض 

ت املتطفرة احلیوا�ت �ىل البقاء والتاك�ر، وهذه املور�ت تصري ٔأكرث �كراًرا يف املور�
. وتؤدي مور�ت متطفرة ٔأخرى ٕاىل جعل البقاء population) 79ا�مو�ة (امجلهرة

والتاك�ر ٔأصعب، مما یقلل �كرارها يف امجلهرة ٕاىل ٔأن ختتفي �شلك لكي. ال حيتاج ا�ئب ٕاال 
ٔأو ٕاىل لكب الڤاميارنر  whippetىل لكب الویپت ٕاىل بضعة قرون لیتحول إ 

Weimaraner .فكروا فقط مبقدار التغیري ا�ي ميكن ٕاجنازه �ىل مدى مالیني القرون .
ومنذ ٔأن اكن ٔأسالفنا ٔأسامًاك �زحف �ار�ة من البحر انقضت ثالثة مالیني قرن. ٕان ذ� 

مر أ�جيال. ولنعد ٕاىل خطوة خبطوة �ىل  –فيه فرصة هائ� للتغري  –لزمن طویل �ًدا 
النقطة أ�ساس�یة عن الطفرات، فالطفرات الناحجة مع ٔأهنا عشوائیة ٕاال ٔأهنا صغرية. ٕان 

احلیوان الطافر ليس فوىض خملوطة �شلك عشوايئ. فلك تغري عشوايئ جيعل منه خمتلًفا 
 �شلك طفيف عن أ�جيال السابقة.

 
بعمل املزارع ٔأو البس�تاين ٔأو مرّيب ال�ب. لنعد ا�ٓن ٕاىل فَهَْدتنا لرنى �یف تقوم الطبیعة 

ٕان جروة الفهد اليت مت� املورثة املتطفرة س�تكرب، وستسا�دها خما�هبا أ�طول بقلیل من 
خمالب �ريها �ىل ٔأن تعدو �رس�ة ٔأكرب بقلیل من �ريها، مما ميكّهنا من إالمساك �ملزید من 

تعيش مبا �كفي حىت تصري �هيا الفرا�س، وهذا یعين ٔأن جراءها س�تأٔلك �شلك ٔأفضل، ف 
س�تكرب و�هيا خمالب  –ٔأي بعض ٔأحفاد الفرد الطافر  –يه جراؤها. بعض ت� اجلراء 

ٔأطول بقلیل. فهيي ٔأیًضا سرتكض �رس�ة ٔأكرب �سبب ذ�، مما یعين ٔأهنا س�ت� جراًء ٔأكرث، 
ٕا�سان یقوم  ومه ٔأبناء ٔأحفاد الفرد الطافر أ�صيل، وهكذا دوالیك. فأ�مر كام لو اكن مثة

�ستيالد منّظم خيتار فيه أ�فراد أ�رسع ليس�تو� مهنم. ولكن ما من مثة مس�تو� �رشي، 
                                                 

 يت تعيش يف منطقة جغرافية معینة و�س�تطیع التاك�ر ف� بيهنا. [املرتمج]یقصد �مجلهرة تعداد ا�اكئنات احلیة اليت تنمتي ٕاىل مجمو�ة ٔأو نوع ما وال  79
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فالبقاء یؤدي ت� املهمة. و�س�تطیعون رؤیة ما س�ی�دث. مع مرور أ�جيال، �زداد ش�یوع 
املورثة املتطفرة يف امجلهرة، حىت یأٔيت وقت متت� فيه �البیة مجهرة الفهود هذه املورثة 

 املتطفرة، فتصري لكها �ركض ٔأرسع بقلیل من ٔأسالفها.
 

هذا ا�ٓن �زید الضغط �ىل الغزالن، فليس مبقدور لك الغزالن الركض بت� الرس�ة، وال 
من یو�د غزال �س�تطیع الركض �رس�ة الفهد، لكن بعض الغزالن �س�تطیع الركض ٔأرسع 

طعاًما، وهذا بدوره �زید الغزالن أ�خرى، مما �زید فرصها يف ٔأن هترب حىت ال �كون 
آل مور�ت الركض  فرصها يف البقاء والتاك�ر. سرتث ذر�هتا مور�ت الركض الرسیع، ٔأما مأ

آ� اح�ل  البطيء فس�یكون �ىل أ�رحج يف بطون الفهود وأ�سود وا�منور، مما یعين ضأ
 يف ظهور ت� املورثة يف أ�جيال الالحقة من الغزالن. وجمدًدا، ٕان �دث تغري عشوايئ

الغزالن �ىل الركض سا�د ت ظهر وس ت س�  ةالطافر  ةمورثة موجودة، فٕان املورثة اجلدید
�رس�ة ٔأكرب، مث ستنترش املورثة �الل مجهرة الغزالن، متاًما مثل الطفرة اليت �ى الفهود. 
قد �متثل طفرة الغزالن يف تغري ما يف احلوافر، ٔأو تغري ما يف القلب، ٔأو تغري أٓخر مدفون 

رثة يف معق �ميیاء ا�م. ليست هذه التفاصیل ذات ٔأمهیة هنا، فلو سا�دْت ٔأي مو 
الغزالن �ىل البقاء بأٔي طریقة اكنت، فٕان هذه املورثة س�تنتقل ٕاىل ذر�هتم. �ا، فك�ال 

مورثة الفهد، ستنترش املورثة حىت تعم لك امجلهرة. ومع مرور أ�جيال، فٕان الفهود 
والغزالن، الصیاد واملصطاد، قد ٔأصبحوا مجیًعا ٔأرسع بقلیل. وعندها نقول ٔأن تغًريا تطورً� 

evolutionary .قد �دث �ى الطرفني 
 

مك�از هنا. بطبیعة احلال، فٕان فهًدا منفرًدا  arms raceیعجبين اس�تعامل س�باق التسلح 
وغزاًال منفرًدا یتسابقان �ملعىن احلريف ل�لكمة، ولكن س�باقهام ليس س�باق �سلح، ٕامنا هو 

) ٔأو الغزال جمرد س�باق �ادي، وهو ینهتيي �رس�ة ٕاما �نتصار الفهد (حبصو� �ىل وجبة
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(هبروبه). ٔأما س�باقات التسلح فتجري بوترية ٔأبطأٔ، �ىل مقياس زمن تطوري، ال �ىل 
مقياس زمن الفهود والغزالن أ�فراد. ٕان س�باق التسلح حيدث بني الغزال من حيث هو 

(وكذ� نوع  cheetah speciesوالفهد من حيث هو نوع  gazelle speciesنوع 
بع ونوع لكب الصید أ�فریقي). وحصی� س�باق التسلح يه أ�سد ونوع ا�منر ونوع الض 

التحسني، وذ� �ىل مدى مقياس التطوري البطيء. هو حتسني يف اجلاهزیة للبقاء: 
حتسني يف رس�ة الركض مع مرور أ�جيال؛ حتسني يف الس�یقان، يف القدرة �ىل التحمل، 

احلیوا�ت املفرتسة ٔأو يف القدرة �ىل املراو�ة، يف احلواس القادرة �ىل كشف وجود 
 الطرائد؛ حتسني يف �ميیاء ا�م ٕالیصال أ�و�س�ني ٕاىل العضالت �رس�ة.

 
وكام هو �ال احلیاة البرشیة، ما من يشء یأٔيت ��ان. فال بد من دفع مقابل للحصول �ىل 
التحسينات. فالتحسني يف رس�ة الركض یتطلب س�یقاً� ٔأطول وعظاًما ٔأخف، ومثن ذ� 

اح�لیة �رس العظام. ٕان �نت�اب الصناعي ا�ي قام به البرش ٔأدى ٕاىل هو ز�دة 
استيالد ٔأحصنة س�باق �ركض بأٔكرب من ٔأي رس�ة توّصل ٕا�هيا �نت�اب الطبیعي. لكن 

س�یقان ٔأحصنة الس�باق رفيعة، مما یعين ٔأهنا سه� الكرس. ختیلوا ما اكن س�ی�دث 
دفع  sabretooth tigerیفي أ�س�نان لٔ�حصنة الربیة، لو ٔأن س�باق �سلح ضد ا�منر س� 

�ٔ�حصنة الربیة ٔأن �ركض �رس�ة ٔأحصنة الركض احلدیثة، عندئذ اكنت أ�حصنة أ�رسع 
ستمتكن من جتاوز ا�منر س�یفي أ�س�نان نظًرا لس�یقاهنا الطوی� وعظا�ا اخلفيفة. ولكن يف 

فر�سة سائغة ذات الوقت، اكنت س�تكون اح�لیة ٔأن �كرس ساقًا ٔأ�ىل، مما س�یجعلها 
للمنر. ��، مفن الناحية العملیة، �لینا ٔأن نتوقع ٔأن یؤدي س�باق التسلح ٕاىل مساومة: 

فأ�حصنة الربیة سرتكض �رس�ة، ولكن ليس �رس�ة ٔأحصنة الس�باق اليت اس�تو�ها 
البرش، وهذا هو ما حصل �لفعل. فليس من املفاجئ ٔأن ٔأحصنة الس�باق كثًريا ما �كرس 

 ٔ�سف یؤدي ٕاىل قتلها رميًا �لرصاص.س�یقاهنا، وهذا ل

https://www.translationsproject.org/


  حنو الالاح�ل خطوات: الثامنالفصل  

 www.translationsproject.org 185 الرتمجة منشورة ومتا�ة �شلك جماين �ىل موقع 

 
لكن الس�یقان املكسورة وما شاهبها ليست يه فقط ما یضع احلدود �ىل س�باق التسلح، 
فاحلدود �قتصادیة ٔأیًضا �مة. ذ� ٔأن صنا�ة عضالت الركض الرسیع ٔأمر ملكف، ٕاذ 

يف يشء أٓخر: هنا� �ا�ة للطعام لبناء العضالت. وذ� الطعام اكن من املمكن است�ره 
ٕاكنتاج احللیب ٕالرضاع الصغار مثًال. ٕان س�باق التسلح �ى البرش ٔأیًضا ملكف، فلكام 

زاد �ست�ر يف القاذفات، قّل �ست�ر يف الطا�رات املقات�، �هیك عن ٔأن ذ� یعين 
 ٔأیًضا ماًال ٔأقل للمستشفيات واملدارس.

 
نبتة البطاطا مثًال. والنبتة مثال جيد، فكروا �حلساب �قتصادي ا�ي تقوم به نبتة، ك 

ذ� ٔأنه قد �كون من املغري (واخلاطئ) ٔأن یعتقد املرء بأٔن الغزال ٔأو الفهد ٔأو احلصان 
تقوم �حلسا�ت يف رؤوسها، مفا من ٔأ�د �س�تطیع جبدیة ٔأن یتخیل ٔأن النبتة �س�تطیع 

مفا یقابل  ٕاجراء احلسا�ت. فنحن حمتًا ال نت�دث عن ٕاجراء حسا�ت �شلك واع.
احلساب یمت �ىل ید �نت�اب الطبیعي �ىل مدى ٔأجيال. فلنعد ٕاىل نبتة البطاطا، واليت 

هنا مصادر الطاقة اليت تأٔيت » املال«لتترصف به. ونعين بـ» املال«مت� مقداًرا حمدوًدا من 
� من السكر و�ادة ما یمت ختز�هنا بصورة �شا، � ىل �حملص� من الشمس، لتتحول ٕاىل ِمعْ

سبيل املثال يف درنة البطاطا. حتتاج النبتة رصف بعض املال �ىل أ�وراق (هبدف 
امتصاص ضوء الشمس ٔ��ل صنع املزید من املال). وحتتاج رصف بعًضا أٓخر من املال 
�ىل اجلذور (المتصاص املاء واملعادن). كذ� حتتاج ٔأن ترصف ماًال لبناء در�ت حتت 

للعام املقبل). حتتاج رصف مال �ىل أ�زهار (الجتذاب  أ�رض (ٔ��ل ختز�ن بعض املال
مبا يف ذ� املور�ت اليت تتحمك  –احلرشات لتلقيح نبتات بطاطا ٔأخرى ولنرش مور�هتا 

ٕ�صدار قرارات رصف املال �شلك سدید). فأٔما نبتات البطاطا اليت �يسء ٕاجراء هذه 
 –يف ا�ر�ت للعام املقبل مثًال بأٔن ال ترصف قدًرا اكفيًا �ىل التخز�ن  -» احلسا�ت«
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س�تكون ٔأقل جناً�ا يف توریث مور�هتا. ومع مرور أ�جيال، فٕان ٔأ�داد النبا�ت اليت 
�يسء ٕاجراء حسا�هتا �قتصادي تتضاءل يف امجلهرة. وهذا بدوره یعين ٔأن اجلینات اليت 

ي ٕاىل امتالء تؤدي ٕاىل ٕاساءة ٕاجراء احلسا�ت �قتصادیة تتضاءل يف العدد. هذا یؤد
�ملزید واملزید من املور�ت اليت ٔأتقنت احلس�بة  gene pool» مس�تودع املور�ت«

 �قتصادیة.
 

وا�ٓن، بعد ٔأن تعلمنا من نبتة البطاطا ٔأننا ال نت�دث عن حسا�ت واعیة، �س�تطیع 
العودة مطمئنني لل�دیث عن الغزالن واحلدیث عن الكيفية اليت یتقنون فهيا حسا�هتم 

�قتصادیة. ختتلف تفاصیل ذ� عام هو احلال �ى البطاطا، لكن املبادئ يه ذاهتا. �ىل 
د وأ�سود. �لهيم إالحساس �خلوف، ؤأن یبقوا ٔأعیهنم یقظة، الغزالن احلذر من الفهو 

ؤأنوفهم كذ�، ٕاذ كثًريا ما �س�تعملون الشم لتحسس اخلطر. ولكن أ�مه ٔأن �لهيم قضاء 
الكثري من الوقت ومه یأٔلكون. ذ� ٔأن مكیة طعام نبايت مساویة �لوزن لمكیة طعام 

ٔأي احلیوان ا�ي  –احلیوان العاشب  حيواين س�تكون ذات قمية �ذائیة ٔأقل، مما یعين ٔأن
اكلغزال ٔأو البقرة، س�یحتاج ٔأن یظل یأٔلك طوال الوقت تقریًبا.  –ال یأٔلك سوى النبا�ت 

فالغزال ا�ي خياف ٔأكرث من اللزوم س�یظل هيرب ٔ�دىن شك بوجود خطر ولن ميت� 
ر الوحش �رعى ٔأحياً� الظباء ومح فریقيةاالٕ الوقت ا�اكيف لیأٔلك. جيد املرء �ىل السهول 

�ىل مرٔأى من أ�سود، ومه یعرفون متام املعرفة بوجودمه جبوارمه. فيبقون ٔأعیهنم مرتقبة يف 
�ال ٔأظهرت أ�سود ٕاشارات بدء مطاردة صید. لكهنا مع ذ� �س�متر �رعى، و�ىل مدى 

ٔأجيال، توصل �نت�اب الطبیعي ٕاىل توازن دقيق بني �ون هذه احلیوا�ت �ائفة ٔأكرث 
وم (فال حتصل �ىل كفا�هتا من الطعام) وبني �وهنا ال ختاف مبا �كفي (فتنهتيي من اللز 

 �وجبة طعام).
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ٕان التطور یتكون من التغريات اليت حتدث يف �سب توا�د املور�ت يف امجلهرة. ٕان ا�ي 
من اخلارج هو التغريات يف أ�جسام ٔأو السلوك مع تعاقب أ�جيال. لكن ا�ي » نراه«

ٔأ�داد مور�ت ٔأن ٔأن ٔأ�داد بعض املور�ت �زداد يف امجلهرة، يف �ني حيدث حقًا هو 
ٔأخرى تصري ٔأقل. ٕان بقاء املور�ت، ٔأو فشلها يف البقاء، يف مجهرة ما هو نتي�ة مبارشة 
�ٓ�ر ت� املور�ت �ىل أ�جسام والسلوك، وليست سوى بعض هذه ا�ٓ�ر ظاهرة لنا 

والغزالن، ومحر الوحش وأ�سود؛ ٕامنا يه كذ� للعیان. ٕان أ�مر ال یقترص �ىل الفهود 
، واجلواميس والفراشات، kakapoاحلرايب والسبيد�ات، وحيوا�ت الكنغر وا�اكپو 

 –، والبكتري�، ولك حيوان ولك نبات، لك فطر ولك اك�ن جمهري beechؤأجشار الزان 
البقاء وتوریث  فهيي لكها حتوي املور�ت اليت مكّنت سال� �ري منقطعة من ٔأسالفها من

 املور�ت.
 

ٔأ� ؤأنت ورئيس الوزراء وقطتك والطیور اليت �زقزق �ارج �فذتك، لك وا�د منا 
�س�تطیع النظر ٕاىل ٔأسالفه ویقول بفخر: ما من ٔأ�د من ٔأساليف مات صغًريا. كرثة من 

ط أ�فراد ماتوا صغاًرا، ولكهنم مل �كونوا َمن صاروا ٔأسالفًا. مفا من ٔأ�د من ٔأسالفك سق
من ٔأ�ىل مقة ت� �الیة، ٔأو ٔألكه ٔأسد ٔأو مات �لرسطان قبل ٔأن یعيش وقتًا اكفيًا لیحصل 

�ىل طفل وا�د �ىل أ�قل. هذا بدهييي طبًعا عندما نفكر فيه، لكنه ٔأمر �لغ أ�مهیة، فهو 
یعين ٔأن لك وا�د منا، لك حيوان ولك نبات وفطر و�كتري�، لك وا�د من الس�بعة 

 لعامل حيوي مور�ت جتع� ماهًرا يف البقاء ويف التحول ٕاىل سلف.ملیارات خشص حول ا
 

ٕان التفاصیل اليت جتعلنا نتقن البقاء تتبا�ن من نوع �ٓخر، ف�ى الفهود �متثل ذ� �لقدرة 
�ىل العدو الرسیع، ٔأو ركض املسافات الطوی� �ى ا�ئاب، ٔأما �ى العشب فهو القدرة 

یمت قصه بفعل أ�بقار ٔأو جزازات أ�عشاب،  �ىل امتصاص ضوء الشمس وحتمل ٔأن
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و�ى أ�بقار هو ٕاتقان هضم العشب، و�ى الصقور هو القدرة �ىل الت�لیق واكتشاف 
�متثل ذ� ٕ�تقان  aardvarksموقع الفر�سة، و�ى حيوا�ت اخلُ� وخناز�ر أ�رض 

صحیح، ٕ�تقان احلفر. و�ى لك ا�اكئنات تتعلق املسأٔ� ٕ�جياد التوازن �قتصادي ال 
ا�آالف املؤلفة أ�ش�یاء اليت تعمل مًعا بتناسق يف لك بقعة ورقعة من ٔأجزاء اجلسد ويف 

لك وا�دة من ملیارات اخلال�. تتبا�ن التفاصیل �شلك هائل، لكهنا لكها �شرتك بأٔمر 
 وا�د، ٔأهنا لكها طرق ٕالتقان توریث املور�ت لٔ�جيال املقب�.

 
دوث العني ٔأو ٔأي عضو معقد أٓخر (من منط سا�ة پیيل) هو لقد اتفقنا �ىل ٔأن جمرد �

ٔأمر �ري حممتل �لصدفة (�ىل عكس جحر پیيل). ٕان من �ري املمكن جلهاز ٕابصار ممتاز 
اكلعني البرشیة ٔأن یأٔيت ٕاىل الوجود �شلك تلقايئ، حفدوث ذ� بعید �ح�ل �ًدا، وهو 

املمتازة ٔأن تأٔيت لعني للكن من املمكن ٔ�منا حناول ريم مئة قطعة نقدیة فتكون لكها طرة. 
من �ني ممتازة بدر�ة ٔأقل بقلیل، وت� بدورها تأٔيت من �ني ٔأقل جودة مهنا، وهكذا ٕاىل 
ٔأن نصل ٕاىل �ني ردیئة. وحىت العني البالغة الرداءة تظل ٔأفضل من انعدام العني لكًیا، ٕاذ 

ٕاهنا �س�تطیع التفریق بني اللیل وا�هنار، ولرمبا اس�تطاعت الكشف عن وجود مفرتس 
رتبص بواسطة ظّ�. وأ�مر ال ینطبق �ىل أ��ني وحسب، وٕامنا یتعداها ٕاىل الس�یقان م

والقلوب وأ�لس�نة والر�ش وا�م والشعر ؤأوراق الشجر. مفن املمكن ا�ٓن فهم لك ما 
�بعد اح�ل  –یتعلق ��اكئنات احلیة، �ام اكنت معقدة، �ام اكن �دو�ا بعید �ح�ل 

ن ا�اك�ن ا�ي تنظرون ٕالیه، فهو مل یأٔت ٕاىل الوجود دفعة وا�دة، وٕامنا سا�ة پیيل. ٔأً� اك
�اء من اك�ن س�بقه اكن خيتلف �شلك طفيف عنه. ٕان الالاح�ل یتبدد ویذوب عندما 
نرى ا�اكئنات تأٔيت �لتدرجي، �خلفاء، خطوة خطوة، عندما جتلب لك خطوة معها تغًريا 

 طفيًفا �ًدا.
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 أ�وىل معه ٔأي يشء جيد �ىل إالطالق.ولرمبا مل جتلب اخلطوة 
 

ٕان أ�ش�یاء الالحممت� ال تأٔيت ٕاىل الوجود �ىل �ني غرة. فهذا هو �ّل معىن الالاح�ل، كام 
ذ�رُت أٓنًفا. لقد ٔأصاب پیيل ف� قا� عن السا�ة، فالسا�ة ال تأٔيت ٕاىل الوجود من تلقاء 

فسهم ال یأٔتون من تلقاء ٔأنفسهم ٕاىل ذاهتا، فال بد من سا�ايت یصنعها. لكن السا�اتیني ٔأن 
الوجود، فهم یو�ون ٔ�طفال معقّدي الرت�یب: مث �منو ٔأطفال البرش لیصريوا �رشا �لغني، 
�هيم ٔأ�دي �رش ؤأدمغة وقدرة �ىل تعمل �ارات مثل صنا�ة السا�ات. ٕان هذه أ��دي 

انیات  ، وت� apes80وأ�دمغة البرشیة تطورت �لتدرجي من ٔأ�دي ؤأدمغة �ََرشَ
البرشانیات تطورت من ٔأسالف شبهية �لقردة، وت� أ�سالف بدورها تطورت 

�لتدرجي �رب املرور ببطء، بل ببطء شدید، مبرا�ل من ٔأسالف اكلقوارض الشبهية 
، فأٔسالف شبهية �لسمك من قبلها؛ وهكذا دوالیك. لكها اكنت تدرجيیة shrew�لز�بة 

ري حممت� كام لو اكنت سا�ة ظهرت تلقائًیا ٕاىل الوجود دفعة بطیئة، ومل �كن مفاجئة ٔأو �
 وا�دة.

 
تو�د �ا�ة لتفسري وجود املصممني، مثلام حيتاج وجود السا�ات تفسًريا. مثة تفسري 

لوجود السا�ايت: فقد و�ته امرٔأة، وقبلها، و�ىل مدى تطور بطيء تدرجيي �اء من سال� 
�ي ینطبق �ىل مجیع ا�اكئنات احلیة. مفا موضع طوی� من أ�سالف، وهو ذات التفسري ا

هللا من هذا، �عتباره املصمم املزعوم �لك يشء؟ ٕاذا امتنعمت عن التفكري املتعمق �ٔ�مر، 
فٕان هللا سيبدو لمك تفسًريا جيًدا لوجود أ�ش�یاء الالحممت�، اكحلرايب والفهود والسا�اتیني. 

                                                 
، وهذا مؤسف ٔ�نه �زیل ا�متیزي التصنیفي بني أ�نواع، ویغذي الت�زي املغلوط حول حفوى نظریة ape�الًبا ما �س�ت�دم لكمة قرد لٕالشارة ٕاىل  80

�لیا، اكلتشمپانزي والغوریال والغیبون والبرش. ويه ال حتتوي القردة ذات  من مضن ما حتتویه قردة Hominidaeالتطور. حتتوي البرشانیات 
 ا�یول. [املرتمج]
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ٔأن هللا حبد ذاته ٔأقل اح�ًال حىت من سا�ة  ولكننا ٕان فكر� ملًیا يف املوضوع، سرنى
ولیام پیيل نفسها. فلك ما هو �ىل قدر اكف من ا�اكء، وقدر اكف من التعقيد، �شلك 

ميكّنه من تصممي أ�ش�یاء لن یأٔيت ٕاىل سا�ة الكون ٕاال �شلك متأٔخر. ذ� ٔأن شيئًا معقًدا 
ا من �ساطة س�بقته. لقد بتعقيد سا�ايت ال بد ٔأن �كون نتاج صعود مَطّول بطيء بدءً 

اعتقد پیيل ٔأن جحة السا�ايت اليت قد�ا �رهنت �ىل وجود هللا. ولكن الفهم الصحیح لهذه 
احل�ة نفسها یؤدي ٕاىل �جتاه املعا�س متاًما ��: اجتاه دحض وجود هللا. مل یدرك پیيل 

 ٔأنه قام ببال�ة وٕاقناع ٕ�یذاء مقصده من احل�ة.
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فلنعد ٕاىل سا�ة رئيس الشاممسة پیيل، و�منحص اختالفاهتا عن جحر پیيل. ميكنمك ٕاخضاع 
السا�ة واحلجر لفحص اخللط، ٕاذ لو ٔأ�ذمت جحًرا ما و�لطمت ٔأجزاءه ٔألف مرة، 

تتوصلوا �ىل ٕا�ر ذ� ٕاىل ذات احلجر أ�صيل نفسه. فس�تحتاجون للكثري من احلظ حىت 
وقد یقودمك ذ� ٕاىل القول بأٔن احلجر �ري حممتل بنفس الاح�ل السا�ة. ولكن لك أ�جحار 

املرصوفة �شلك عشوايئ تظل ٔأجحاًرا، وال یو�د ما جيعل ٔأً� مهنا ممًزيا. ٔأما �ال السا�ة 
ة، س�تحصلون �ىل ٔألف �لطة فوضویة فيختلف، فلو ٔأنمك �لطمت ٔأجزاء السا�ة ٔألف مر 

عشوائیة، ولن �كون مبقدور ٔأي من ت� اخللطات معرفة الوقت ٔأو ٔأداء ٔأي �مة مفيدة 
(ٕاال لو اكنت نتي�ة �لطمك العشوائیة �لًطا حمظوًظا �شلك مذهل!). كام ٔأن الناجت لن 

بُعد اح�لیة  �كون مجیًال. وذاك هو الفرق أ�ساس بني السا�ة واحلجر، فهام متاكفئان يف
» حيدث«�دو�ام، �عتبار ٔأن لكهيام یتكون من �لطة فریدة من مكو�ته، مما یعين ٔأنه لن 

مبحض الصدفة. لكن مثة ٔأمر أٓخر تتفرد به السا�ة �شلك ميزيها عن لك اخللطات 
العشوائیة، ٔأال وهو ٔأهنا تؤدي وظیفة مفيدة؛ ويه معرفة الوقت. ٔأما أ�جحار فال مت� هذا 

آالف أ�جحار أ�خرى املتكونة من اخللط، النو  ع من التفرد، فال یو�د ما ميزي ٔأ�دها عن أ
آالف الرتا�یب اليت ميكن جتمیع ٔأجزاء السا�ة  ذ� ٔأن لكها يف احملص� ٔأجحار. ومن بني أ

 فهيا، مثة �ر�یبة وا�دة وحيدة جتعل مهنا سا�ة، �ر�یبة وا�دة �س�تطیع معرفة الوقت.
 

ٔأنمك �متشون يف الربیة مع رئيس الشاممسة پیيل، فٕاذا بقدممك �رتطم ولكن، لنفرتض ا�ٓن 
 هبذا:
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كحجر پیيل؟ ٔأشتبه بأٔن » �اء صدفة«هل س�تكونون �ىل اس�تعداد للقول ٔأن هذا 
اجلواب هو ال. ٔأعتقد ٔأنمك س�متیلون ٕاىل التفكري ٔأن مثة مصمم ٔأو فنان قد صنعه بعنایة، 

اه يف معرض فين فاخر، فلن یبدو يف �ري وبال شك پیيل قد یعتقد ذ�. ولو رٔأین
موضعه، ٔأليس كذ�؟ سيبدو كعمل فين قمي ٔأنت�ه حنات شهري. تبدو فيه املكعبات 

الالمعة وقد ُركّبت بعنایة وذوق فائقني �ىل القا�دة احلجریة الغلیظة. �لنس�بة يل، فقد 
ليس لها صانع  وقع أ�مر �يل �سقوط الصاعقة عندما اكتشفُت ٔأن هذه أ�ش�یاء امجلی�

 ؤأهنا �دثت تلقائًیا، متاًما ك�ال جحر پیيل، ال بل يه �لفعل نوع من احل�ارة.
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. والبلورات �منو تلقائًیا، و�منو بعضها �ىل شلك crystalsٕاهنا بلّورات ٔأو �ر�س�تاالت 

ٔأمناط هندس�یة �لغة ا�قة تو� بصورة ساحقة ؤ�منا قد صنعها فنان. واملوجود يف 
بلورات كربیتيد احلدید، وتو�د بلورات �دیدة ٔأخرى تتشلك تلقائًیا من  الصورة هو

مواد �ميیائیة خمتلفة، وتبدو مجی� ٔأیًضا. وبعضها �كون �ىل قدر من امجلال حبیث �كون 
والزمرد،  sapphire(الیاقوت أ�زرق)  َصفِّريمثهنا �هًظا �ًدا، اكملاس، والیاقوت وال

 ؤأصابعهم.فريتدهيا الناس �ىل ٔأعناقهم 
 

ؤأ�رر: مل یقم ٔأ�دمه بنحت ما یبدو منحوتة من كربیتيد احلدید، ٕامنا ظهرت تلقائًیا ونََمت 
من تلقاء ذاهتا، وهذا ما ميزي البلورات. ویطلق �ىل بلورات كربیتيد احلدید امس پريیت 

pyrite�ن ، كام �سمى ٔأحياً� ��هب ا�اكذب، ٔأو ذهب امحلقى نظًرا للوهنا الّرباق. فا�
اس�تخرجوها من أ�رض اعتقدوا خطأٔ ٔأهنا ذهب حقيقي، فرقصوا فرً�ا قبل ٔأن تتحطم 

 أٓماهلم بقسوة.
 

ویعود السبب يف امتالك البلورات ٔأشاكًال هندس�یة �لغة ا�قة ٕاىل ٔأن شلكها یأٔيت مبارشة 
من الطریقة اليت ترتتب فهيا ذرات البلورة. عندما تربد حرارة املاء �شلك اكف، فٕانه 

بلور مكوً� اجللید، وا�ي ترتتب فيه اجلزیئات لتت�ذ مواقع منتظمة الوا�د �انب یت 
ا�ٓخر، كام لو اكنوا جنوًدا يف اس�تعراض عسكري، ولكن تعداد اجلنود يف هذه احلا� هو 
ملیارات امللیارات، حىت يف بلورة صغرية: صف وراء صف �ىل امتداد مسافات بعیدة 

هنا �شمل ٔأیًضا فوق » لك �جتاهات«اجلنود، فٕان يف لك �جتاهات. و�ىل عكس 
ٔأو » النظام التشا�يك«وحتت. و�سمى هذا املو�ب الثاليث أ�بعاد من اجلزیئات �مس 

. ٕان أ�ملاس و�ريه من أ�جحار الكرمية ٔأیًضا بلورات، یتبع لك مهنا lattice» شبيكةال «
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فهيي أ�خرى مكونة من نظامه التشا�يك اخلاص به. كذ� �ال أ�جحار والصخور، 
بلورات، لكهنا �الًبا ما �كون بلورات �لغة الصغر ومرصوصة �شلك مكتظ تتعذر معه 

 رؤ�هتا �بلورات منفص�.
 

يف املاء  -وتتشلك البلورات بصورة ٔأخرى كذ�: حيث حيدث ذ� بعد تذویب مادة 
الطعام، ٔأي متبوع بتبخر املاء. و�س�تطیعون معل ذ� �سهو� �س�ت�دام ملح  –�ادة 

لكورید الصودیوم. قوموا بغيل ملء �وب من امللح يف املاء حىت یذوب، مث ا�ر�وا احمللول 
لیتبخر بوضعه يف حصن عریض قلیل العمق. وسرتون بلورات امللح تتكون مع مرور 

أ��م، ٕاما �ىل شلك مكعبات، كام يف �ا� الپريیت، ٔأو �ىل شلك هیألك ٔأكرب مبنیة من 
). ziggurat 81�شابه أ�هرام املدر�ة ر�عیة أ�طراف (اكلزقورات ش�مكعبات تت�ذ 

وا�ي حيدث هو ٔأن ذرات الصودیوم وا�لكور تتعرف �ىل بعضها وترتابط كام لو اكنت متد 
الروابط «ٔأذرعها حنو بعض. و�مس الصحیح ا�ي یطلق �ىل هذه أ�ذرع هو 

، وٕامنا atomsملعىن ا�قيق ليست ذرات (يف الواقع ٔأهنا يف هذه احلا� �». الكميیائیة
، فهيي ٔأیو�ت صودیوم ولكور، لكن هذا الفرق ليس �ًما يف هذا ionsٔأیو�ت (شوارد) 

املوضع.) وا�ٓن، ٕالیمك �یفية منو البلورات. تتصادم ٔأیو�ت الصودیوم ؤأیو�ت ا�لكور اليت 
�لكور والصودیوم املوجودة �س�بح يف املاء مع بلورة موجودة ٔأصًال. فتتعرف ومتزي ٔأیو�ت ا

وهكذا �منو البلورة. والسبب يف ٔأن  –ٔأصًال �ىل �افة البلورة وتتشابك ٔأذرعها معها 
أ�یو�ت يه زوا� قامئة. » ٔأذرع«بلورة ملح الطعام مربعة أ�و�ه هو ٔأن الزوا� بني 

� يه زوا» اجلنود يف �س�تعراض العسكري«فشلك البلورة یأٔيت من �ون الزوا� بني 
قامئة. وليست لك البلورات مربعة أ�و�ه، وال بد ٔأنمك قد مخنمت السبب، وهو ٔأن 

�ىل » اجلنود يف اس�تعراضها«فهيا متتد �زوا� �ري قامئة، مما یؤدي ٕاىل اصطفاف » أ�ذرع«
                                                 

 الزقورة يه نوع من املعابد املدر�ة ش�به الهرمية اكنت تُبىن قدميًا يف سور� والعراق وٕا�ران. [املرتمج] 81
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مثًال �كون  fluoriteامتداد ت� الزوا�. ولهذا السبب، فٕان شلك بلورات الفلوریت 
 .octahedralمثاين أ�و�ه 

 
ميكن للبلورات ٔأن �كون جحًرا مفرًدا ذا شلك هنديس مجیل اكملكعب ٔأو ا�سم ممثن 

، ويف ٔأحيان ٔأخرى تتالصق البلورات مكونة ٔأشاكًال معقدة. octahedronأ�و�ه 
» مو�ب اجلنود«و�يش دا�ل لك من لبنات البناء الصغرية يف هذه أ�شاكل املعقدة بـ

يف هذه احلا� ٔأكرث تفصیًال، ومن ٔأمث� ذ� ندف الثلج. » بنيةا�ٔ «ا�ي یقبع حتهتا. ولكن 
يف املاء املتجمد س�تة » أ�ذرع«ولعلمك قرٔأمت ٔأنه ما من ندفيت ثلج متطابقتني متاًما. یبلغ �دد 

ٔأذرع، مما یعين ٔأن الشلك الطبیعي �لك بلورة �لید صغرية س�یكون سداس�ًیا. لكن ندفة 
تتكون من » بنایة«رية من ت� البلورات، ٕامنا يه الثلج ليست جمرد بلورة وا�دة صغ

الصغرية السداس�یة أ�و�ه. وس�تالحظون ٔأن التصممي السدايس » اللبنات«الكثري من 
ويف شلك اللبنات الصغرية نفسها. ومتت� لك ندفة » بنایة«أ�و�ه �متثل الهیئة العامة للـ

أ�مث�). ولكن لكها ندف  ثلج متاثًال سداس�ًیا (یظهر الشلك التوضیحي املقابل بعض
 خمتلفة، والعدید مهنا مجیل.

 

   
�س�تحق املسأٔ� ٔأن نتوقف ونفكر يف السبب وراء �ون لك ندفة فریدة عن �ريها. فذ� 
�رجع ٕاىل ٔأن �لك مهنا �رخيها الفرید. فعىل نقيض بلورات امللح واليت �منو من حوافها يف 

» البنایة«ف الثلج �منو من حوافها ٕ�ضافة بلورات ماء صغرية ٕاىل املاء السائل، فٕان ند
ٔأثناء سقوط الندفة �رب غیوم خبار املاء. و�منو هذا البلورات يف ظل �اِملَني، یعمتد تغلّب 
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السائد يف لك جزء صغري  micro-climate» املناخ ا�هري«ٔأ�دهام �ىل ا�ٓخر �ىل 
مدى الربودة ومدى الرطوبة. وتتبا�ن املنا�ات  من ٔأجزاء الغمية، وهذان العامالن هام

ا�هریة دا�ل الغمية حبسب لك من حرارهتا ورطو�هتا. متر لك ندفة ثلج �لكثري من 
املنا�ات ا�هریة ٔأثناء ر�لهتا ويه �سقط �رب الغمية: مما جيعل تعاقب ٔأمناط تغري احلرارة 

یتبع » البنایة«وهذا یعين ٔأن جتمیع  والرطوبة من حلظة ٕاىل حلظة ٔأمناًطا فریدة �لك ندفة،
منًطا فریًدا یؤدي ٕاىل حصول الندفة �ىل شلك فرید ف� �شابه �رًخيا تفصیلًیا حلظة 

 .iiبلحظة، كام لو بصمة ٕاصبع
 

، تعود kaleidoscopeوما ا�ي یعطهيا جاملها؟ كام هو �ال الصورة اليت يف اِملشاكل 
أ�و�ه الس�تة، ولك الزوا� الس�تة ولك النقاط . فsymmetryاملسأٔ� هنا كذ� لل�ثل 

الس�تة ٔأو مجمو�ات النقاط، لكها م�ث�. وما السبب يف متاثلها؟ ٕان صغرها الشدید یعين 
من تغريات الرطوبة واحلرارة. » التارخيي«متر بنفس ا�منط » البنایة«ٔأن لك ٔأجزاء 

 من البعض ا�ٓخر، وتقترص و�ملناس�بة، مع ٔأن لك ندفة ثلج فریدة، فٕان بعضها ٔأقل جامًال 
 الكتب �ىل تصو�ر امجلی� مهنا فقط.

 
انظروا، جامل ندف الثلج، فلك وا�دة مهنا «ولو ٔأننا كنا جنهل حقيقة أ�مر لرمبا فكر�: 

فریدة متفردة، ال بد ٔأهنا من تصممي �الق موهوب ذي خيال خصب مبقدوره إالتیان 
ولكن كام رٔأینا للتو، فٕان ندف الثلج وأ�ش�یاء أ�خرى امجلی� » مبالیني التصاممي ا�تلفة.

ٔأكرث ش�هبًا حبجر پیيل مهنا �ش�هبها �سا�ة پیيل. ذ� ٔأن العمل یعطینا تفسًريا اكلبلورات يه 
اكمًال �ًما مجلالها ومتاثلها املعقد، وهو یفرس ٔأیًضا السبب وراء �ون لك وا�دة مهنا فریدة. 

ٔأو أ�ش�یاء  –عندما تقوم اجلزیئات ». �اءت تلقائًیا«وك�ال جحر پیيل، فٕان ندف الثلج 
جتيء «ٔأي عندما  –ن ٔأنفسها �ىل هیئة ٔأشاكل حمددة �ىل هذا النحو بتكو� –معوًما 
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. ؤأعتقد ٔأنمك self-assemblyفٕان معلیة �دوث ذ� �سمى التجمع ا�ايت  -» تلقائًیا
�رون السبب يف ذ�. یلعب التجمع ا�ايت دوًرا �لغ أ�مهیة يف ا�اكئنات احلیة، كام 

 عن التجمع ا�ايت يف أ�ش�یاء احلیة.سرنى عام قریب. وهذا الفصل مكرس لل�دیث 
 

ٕان مثايل املفضل عن التجمع ا�ايت يف ا�اكئنات احلیة مصّور �ىل صف�ة عنوان هذا 
الفصل. يه صورة ڤريوس، وحتدیًدا الڤريوس المدا ملهتم البكتري� 

lambda bacteriophage ٕان الڤريوسات لكها من الطفيلیات، وهذا ��ات كام .
هيامج البكتري�. ال بد ٔأنمك توافقونين الرٔأي ٔأنه �ش�به شلك » ملهتم البكتري�«یو� امسه 

العربة اليت هبطت �ىل القمر. وهو �لفعل یترصف مثلها، فهو هيبط �ىل سطح البكتري�، 
قب فت�ة �رب �دار البكتري� اخللوي حيث مث یقوم بث». س�یقانه«ویقف مثب�تًا بواسطة 

وا�ي قد �كون  –املركزي » ذی�«حيقن مادته الوراثیة، ٔأي جزيء ا�� اخلاص به �رب 
. وال �س�تطیع ا�آلیات دا�ل hypodermicمن أ��سب �سمیته حمقنه التحت��ي 

اخلیار ٕاال ٔأن تنصاع  البكتري� ا�متیزي بني ا�� الڤريويس ود� البكتري� نفسها، فليس ٔأما�ا
لٔ�وامر املشفرة يف د� الڤريوس، واليت تأٔمر البكتري� بتصنیع املزید واملزید من 

الڤريوسات اليت تنبثق من دا�ل البكتري� �هتبط �ىل املزید من البكتري� فُتعدهيا. ولكن 
ٔأو  الڤريوس یتجمع ذاتًیا مثل البلورة،» جسد«أ�مر ا�ي هيمنا لهذا الفصل هو ٔأن 

�ٔ�حرى مكجمو�ة من البلورات. فرٔأس الڤريوس �شابه �لفعل نو�ًا من البلورة اليت قد 
توضع زینة حول العنق (سوى ٔأهنا �لغة الصغر). ٕان الرٔأس و�يق ٔأجزاء الڤريوس تتجمع 
ذاتًیا اكلبلورات من جزیئات �س�بح دا�ل البكتري� حىت �سقط يف ماكهنا �ىل البلورة 

 اليت �منو.
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  املقّطعةالبلورات ؤأ�ا� الصور : التاسعالفصل  

 www.translationsproject.org 199 الرتمجة منشورة ومتا�ة �شلك جماين �ىل موقع 

» جنود يف اس�تعراض عسكري«ما بدٔأت احلدیث عن البلورات اس�تعملت جمازات عند
س�نحتاج ا�ٓن جماًزا خمتلًفا بعض اليشء: ٔأجحیة صور مقّطعة ». ترتابط ٔأذرعها«و

jigsaw puzzle ميكنمك التفكري �لبلورة النامية كنوع من ٔأجحیة صورة مقّطعة مل تنته .
ميكن ٔأن �منو بدًءا من املنتصف وتت�ه حنو اخلارج بعد. فهيي ٔ�جحیة الصور املقّطعة اليت 

مع ٕاضافة القطع ٕاىل احلواف. ولكن �ىل عكس أ�جحیة املسط�ة املوضو�ة �ىل الطاو�، 
 فٕان البلورة يه ٔأجحیة صور مقّطعة ثالثیة أ�بعاد.

 
آالف الصور املقّطعة  �س�بح هامئة يف  jigsaw piecesحتیط �ٔ�جحیة �ري املنهتیة أ

فقد �كون هذه الصور ٔأیو�ت صودیوم ٔأو لكور �س�بح يف املاء. ولكام اصطدم  السائل،
املناسب فتمتوضع فيه. ٕاًذا، فهذه » الثقب«وا�د من ت� اجلزیئات الهامئة �لبلورة جتد 

طریقة ٔأخرى لتصور طریقة منو البلورات عند حوافها. وا�ٓن س�ننتقل ٕاىل اس�تعامل جماز 
دث دا�ل ا�اكئنات احلیة. وسنت�دث حتدیًدا عن الصور املقّطعة لل�دیث عام حي

 . وس�نقوم �لتعرف �ىل ماهیة إالنزميات بعد �رهة.enzymesإالنزميات 
 

اليت احتوت التفا�الت الكميیائیة اليت حتصل يف  7هل تذ�رون الصورة من الفصل 
مك اخللیة، ولك التعقيد ا�ي احتوته من ٔأسهم متشا�كة اكلس�پاغیيت والفقا�ات؟ فلعل

تتساءلون عن �یفية �دوث لك ت� التفا�الت الكميیائیة يف نفس احلزي الصغري دا�ل 
نفس اخللیة دون ٔأن یتد�ل تفا�ل بأٓخر مؤدً� ٕاىل التشو�ش �لیه. افرتضوا ٔأنمك ذهبمت ٕاىل 

خمترب �ميیايئ، ؤأ�ذمت لك القناين املوجودة �ىل الرفوف وسكبمتوها لكها دفعة وا�دة يف 
وقد یؤدي ذ� ٕاىل تفا�الت مرعبة، بل  –. س�تحصلون �ىل خبیصة حوض وا�د �بري

وحىت ٕاىل انف�ارات. ومع ذ�، ففي �ال� ا�اكئنات احلیة �متكن املواد الكميیائیة من البقاء 
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منفص� دون ٔأن تتد�ل ببعضها، مفا ا�ي مينعها من التفا�ل مع بعضها؟ ؤ�منا اكن لك مهنا 
 � يف قنان، فكيف حيصل ٕاًذا؟يف قنینته، ولكهنا ليست منفص

 
یأٔيت جزء من اجلواب من ٔأن دا�ل اخللیة ليس حوًضا وا�ًدا وحيًدا، فهو یعج بنظام 

معقد من أ�غش�یة واليت تلعب دوًرا �شابه دور اجلدران الز�اجية يف أ��بيب ا�ربیة. 
نا یأٔيت دور لكن القصة ال تقترص �ىل ذ�، ٕاذ مثة ما هو ٔأكرث ٕا�رة لاله�م جيري، وه 

. واملادة احلفّازة يه مادة �رسّع التفا�ل catalystsإالنزميات، فإالنزميات يه مواد حفّازة 
الكميیايئ دون ٔأن تتغري ٔأثناء ذ�. فهيي تلعب ما �شابه ٕاىل �د ما دور مسا�د مصغر 

رات، وهذا یعمل يف ا�ترب. تقوم املواد احلفّازة ٔأحياً� بترسیع التفا�ل الكميیايئ مالیني امل
ٔأمر تتقنه إالنزميات ��ات. لك ت� املواد الكميیائیة ا�تلطة ال تتفا�ل مع بعضها ٕاال 

بوجود مادة حفّازة: وال بد من وجود مادة حفّازة ختتص �لك نوع تفا�ل. وال یمت تنش�یط 
ٔأي تفا�ل ٕاال عند احلا�ة ٕالیه وذ� �رب ٕاضافة إالنزمي الصحیح. و�س�تطیعون تصور 

مي كام لو اكن مفتاً�ا كهر�ئًیا، فال حيدث التفا�ل ا�ي �كون إالنزمي مسؤوًال عنه ٕاال إالنز
ٕانزميات » �شغیل«بوجود ذ� إالنزمي يف اخللیة. بل وفوق ذ�، �س�تطیع إالنزميات 

ٔأخرى. ولمك ٔأن تدر�وا �یف ینبين نظام حتمك ٔأنیق انطالقًا من وجود مفاتیح �شغل ٔأو 
 تطفئ مفاتیح ٔأخرى.

 
بتنا نعرف اخلطوط العریضة �ىل أ�قل لعمل إالنزميات. وها هنا یأٔيت دور ٔأجحیة الصور 

املقّطعة. ختیلوا ٔأن مئات اجلزیئات اليت حتوم يف اخللیة كام لو اكنت قطًعا من ٔأجحیة الصور 
ص)، حيتاج اجلزيء س ٔأن جيد اجلزيء ص. ٕان زواج  املقّطعة. حىت یتكون املر�ب (س

ال وا�د من مئات التفا�الت الكميیائیة البالغة أ�مهیة واملوجودة يف س/ص ما هو فقط إ 
. هنا� اح�ل ارتطام س بـ ص، وهنا� 7التوضیحي من الفصل » الس�پاغیيت«رمس 

https://www.translationsproject.org/


  املقّطعةالبلورات ؤأ�ا� الصور : التاسعالفصل  

 www.translationsproject.org 201 الرتمجة منشورة ومتا�ة �شلك جماين �ىل موقع 

اح�ل ٔأقل بأٔن �رتطام �لزاویة الصحی�ة متاًما حىت یرتابطا مث یتّ�دان مًعا. ٕان فرصة 
كو�ن املر�ب (س ص) �كون بطیئًا �ًدا، �دوث ذ� ضئی� �ًدا �ر�ة ٔأن معدل �

�ر�ة ٔأن أ�مر لو اكن مرتوًاك للصدفة فلن حيدث تقریًبا. (هذا یذ�رين بأٔول تقر�ر 
�ى دوكزن ثالث رس�ات «حصلت �لیه من املدرسة عندما كنت يف السابعة من العمر: 

�رسیع  ولكن، مثة ٕانزمي یضطلع حتدیًدا مبهمة») فقط يه بطيء، وبطيء �ًدا وسا�ن.
معدل احتاد السينات مع الصادات. ويف �ا� العدید من إالنزميات، فٕان وصف أ�مر 

 هو اس�هتانة �برية. ومرة ٔأخرى، فالعملیة تعمتد مبدٔأ ٔأجحیة الصور املقّطعة.» الترسیع«بـ
 

ٕان جزيء إالنزمي عبارة عن كت� هائ� �برية معقدة، سطحها یعّج �لربوزات وأ��ادید. 
، فذ� فقط �ملعایري اجلزیئية. ٔأما �ملعایري اليت �س�تعملها »هائ� �برية«ول هنا وعندما ٔأق

يف احلیاة الیومية فهو صغري، بل هو ٔأصغر من ٔأن �ُرى بواسطة ا�هر الضويئ. ولنأٔ�ذ 
حتدیًدا �ا� إالنزمي ا�ي �رسّع التفا�ل الكميیايئ (س ص). من مضن أ��ادید ا�اكئنة 

مي، یو�د ثقب �ىل شلك س تصادف وجوده ٕاىل �انب ثقب �ىل �ىل سطح هذا إالنز
جيد، فهو یتقن حتدیًدا �رسیع احتاد » مسا�د خمترب«شلك ص. ولهذا السبب فٕان إالنزمي 

س/ص. ٕان اجلزيء س �متوضع يف الثقب ا�ي �ىل شلكه كام لو اكن قطعة من ٔأجحیة 
 شلكه بنفس الطریقة. ومبا الصور املقّطعة، كذ� �متوضع اجلزيء ص يف الثقب ا�ي �ىل

كذ� » ص«و» س«ٔأن الثقبني مت�اوران وموّ�ان �لطریقة الصحی�ة، فٕان 
سيت�اضنان �لزاویة الصحی�ة لیتّ�دا مًعا. بعد ذ� ینبثق الناجت (س ص) ليس�بح هامئًا 

ني بدقة فار�َني و�اهز�ن ٔ�داء نفس املهمة إ  زاء س يف اخللیة، وخملًّفا وراءه الثقبني املشلك�
وص أٓخر�ن. �ا، جفزيء إالنزمي ال یلعب دور مسا�د ا�ترب وحسب، وٕامنا كذ� �آ� 

تصنیع تنتج جزیئات (س ص) بوفرة مس�تعم� س�یًال متدفقًا من السينات والصادات 
كامدة �ام. ويف ت� اخللیة مثلام يف �ال� ٔأخرى يف ٔأر�اء اجلسد، تو�د ٕانزميات ٔأخرى، 
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ٔأو الربوزات الصحی�ة �ىل » أ��ادید«ٔأي ٔأنه ميت�  -ثايل لك مهنا مقولب �شلك م 
لترسیع تفا�الت �ميیائیة ٔأخرى. ال بد ٔأن ٔأؤكد ٔأن لغيت اليت اس�تعملت  –سط�ه 

متثل مبالغة �برية يف التبس�یط، لكنين سأٔس�متر يف » شلك«و» ٔأ�دود«املفردات 
ال تعين فقط الشلك » شلك«اس�تعاملها، ٔ�هنا �سا�د يف تأٔدیة غرض هذا الفصل. فلكمة 

 .chemical affinityالفزي�يئ، وٕامنا املیل الكميیايئ 
 

تو�د املئات من إالنزميات، �لك مهنا شلكه، ولك مهنا ذو شلك �رسع تفا�ًال �ميیائًیا 
خمتلًفا. ولكن يف �البیة اخلال�، ال یتوافر سوى ٕانزمي وا�د ٔأو مجمو�ة قلی� من إالنزميات. 

جلواب الرئييس (لكهنا ليست اجلواب الوحيد) �ىل اللغز وراء �دم ٕان إالنزميات يه ا
 �دوث التفا�الت الكميیائیة لكها يف أٓن مًعا حبیث ال یتد�ل ٔأ�دها ��ٓخر.

 
یبدو ؤ�ن جزیئات إالنزميات اكلسحر، فكام ٔأن س�یقان الفهد قد �شلكت �شلك مجیل 

ت �ميیائیة معینة، بتفا�ل حىت �ركض �رس�ة، فٕان إالنزميات قد �شلكت لترسیع تفا�ال
�ميیايئ حمدد �اص �لك ٕانزمي. مفن ٔأ�ن حتصل �ىل جامل شلكها؟ هل قام بنحهتا ّحنات 

جزیيئ ٕالهيي؟ ال، فقد �اءت ٕاىل الوجود �رب �س�ة من معلیة منو البلورات، ولكهنا ٔأكرث 
 تعقيًدا، ٔأي ٔأنه التجمع ا�ايت مرة ٔأخرى.

 
ت ٔأصغر �سمى أ�حامض أ�مينیة لك جزيء �روتني هو سلس� من جزیئا

amino acids وهنا� الكثري من أ�نواع ا�تلفة من أ�حامض أ�مينیة، ولكن فقط .
محض مهنا یو�د يف ا�اكئنات احلیة. و�لك مهنا امس، ؤأس�تطیع كتابة العرش�ن اًمسا،  20

ً  20ال نقلق �لتفاصیل. یو�د  �ولكن دعو ، وهذا هو لك ما هيمنا هنا. لك حمضا
جزيء �روتني �شابه قالدة خرزاهتا يه أ�حامض أ�مينیة (هو قالدة ٕ��زمي ٔأو مغالق 
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مفتوح، ٔأي ٔأنه ليس ٔأ�شوطة مغلقة). وختتلف الپروتينات ف� بيهنا يف التسلسل ا�قيق 
: حمضا أمینیاللخرزات اليت یتكون مهنا، حيث تأٔيت لكها من مجمو�ة العرش�ن 

 عرش�ن نوع من اخلرز.
 

القطع «ال بد ٔأنمك تذ�رون �یف �منو بلورات امللح عندما تتعرف قطع أ�جحیة يف املاء �ىل 
لها �ىل �افة البلورة فتمتوضع يف ماكهنا املناسب. ا�ٓن، ختیلوا خرزات قالدة » املقاب�

بعضها فريتبط  من قطع أ�جحیة، حبیث �متوضع انو� 20الپروتني كام لو اكنت �شكي� من 
. و�كون نتي�ة �دوث هذا يف ماكن ما �ىل طول نفس السلس�بقطع ٔأجحیة ٔأخرى 

التجمع ا�ايت لٔ�جحیة يف ٔأما�ن متعددة �ىل طول السلس� ٔأن السلس� تنطوي لتت�ذ 
 شً� ممًزيا، كام لو اكنت قطعة خيط �ربط نفسها بنفسها �ىل صورة عقدة حمددة �ًدا.

 
ٕالنزمي �ىل ٔأنه كت� معقدة �لهيا �روزات ؤأ�ادید. ال تبدو السلس� لقد وصفُت جزيء ا

�شبهيًا مالمئًا، ٔأليس كذ�؟ بل هو يف الواقع مالمئ، ذ� ٔأن ٔأي سلس� من أ�حامض 
أ�مينیة �هيا قابلیة طي نفسها لتصري شً� حمدًدا ثاليث أ�بعاد. وكام قلت، فأ�مر كام لو 

يه ذ� » الكت� بربوزاهتا ؤأ�ادیدها«سها لتكو�ن عقدة. ٕان اكنت السلس� حتاول ربط نف 
الشلك امليلء �لعقد وا�ي تتجمع السلس� لتكونه. وترتابط �لقات السلس� حبلقات 

معینة ٔأخرى فتلتصق هبا �ىل منط قطع أ�جحیة. وهذه الرتابطات �سا�د �ىل ضامن انطواء 
 الربوزات وأ��ادید. ٔأي سلس� من نفس النوع لتكّون نفس الشلك بنفس

 
و�س�تثناءات مثرية لاله�م. �س�تطیع بعض  –لكن هذا ليس حصیً�ا �لضبط دوًما 

السالسل �ربیط نفسها �ىل ٕا�دى هیئيت ُعَقد. وهذا ٔأمر قد �كتسب ٔأمهیة قصوى، 
لكنين سأٔ�رك احلدیث عنه هنا �ون هذا الفصل صار معقًدا مبا فيه الكفایة. ٔ��ل غرضنا 
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طیع التفكري يف لك �روتني �عتباره سلس� من قطع ٔأجحیة الصور املقطعة (ٔأي هنا، �س�ت 
من أ�حامض أ�مينیة) اليت �ربط نفسها لتت�ذ شً� معینًا. للشلك ٔأمهیة �برية، وحيدده 

�رتيب سلس� أ�حامض أ�مينیة وقابلیهتا للمتوضع يف ماكهنا كقطع أ�جحیة مرتبطة بأٔحامض 
 السلس�. ٔأمينیة ٔأخرى يف نفس

 
يف هذا املوضع، ال ٔأمتا� ٕاال ٔأن ٔأقص قصة قصرية، واليت قد تبدو �ري ذات ص�، ٕاال ٔأهنا 

مثًريا لاله�م �ىل فكرة الرتابط كقطع أ�جحیة. وتتعلق القصة حباسة الشم  ا�سلط ضوءً 
�ینا. ختیلوا راحئة وردة، ٔأو راحئة العسل ٔأو البصل ٔأو التفاح ٔأو الفراو� (الفر�ز) ٔأو 

السمك ٔأو الس�ی�ار، ٔأو راحئة مستنقع أٓسن. ختتلف لك وا�دة من الرواحئ عن �ريها 
یعة، مدّخنة ٔأو فاكهیة، عطرة ٔأو بغیضة. �یف ميكن جلزیئات �شلك ��ن: ٕاما مجی� ٔأو فظ 

حيملها الهواء ٕاىل ٔأنوفنا ٔأن تعطینا إالحساس هبذه الراحئة ٔأو ت�؟ ٕان اجلواب هو ٔأ�ا� 
آالف أ��ادید اجلزیئية بأٔشاكل خمتلفة،  الصور املقطعة هنا ٔأیًضا، فبطانة أ�نف حتوي أ

ملناسب �لضبط لیمتوضع فيه. مفثًال جزيء ینتظر لك ٔأ�دود مهنا جزیئًا � الشلك ا
ٔأسيتون (مزیل طالء أ�ظافر) یالمئ ٔأ�دوًدا �ىل شلك أ�سيتون �لضبط، متاًما ٔ�جحیة 
الصور املقّطعة. یقوم أ��دود ا�ي �ىل شلك أ�سيتون ٕ�رسال رسا� ٕاىل ا�ماغ تقول: 

ٔأن أ��دود » یعرف« فا�ماغ» اجلزيء ا�ي من اختصايص قد متوضع يف ماكنه للتو.«
أٓها، هذا مزیل »: یفكر«املعني هو ٔأ�دود �ىل شلك أ�سيتون، فيؤدي ذ� ��ماغ ٔأن 

طالء أ�ظافر. ٔأما راحئة الوردة ٔأو راحئة نبيذ راق معتق فتتكون من مزجي معقد من 
جزیئات أ�جحیة، بدل ٔأن �كون جزیئًا وا�ًدا كام هو �ال أ�سيتون. النقطة هنا يه 

 مفبدٔأ ٔأجحیة الصور املقّطعة اجلزیئية هو املسؤول يف احلالتني. نفسها:
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  املقّطعةالبلورات ؤأ�ا� الصور : التاسعالفصل  

 www.translationsproject.org 205 الرتمجة منشورة ومتا�ة �شلك جماين �ىل موقع 

» القالدة«لنعد ٕاىل القصة الرئيس�یة. فقد رٔأینا ٔأن �رتيب �سلسل أ�حامض أ�مينیة يف 
عن الشلك املتكتل بأٔ�ادیده ا�ي تت�ذه  -» التجمع ا�ايت اكٔ�جحیة«�رب  –هو املسؤول 

أ��ادید بدورها مسؤو� عن ا�ور املعني ا�ي  الپروتني. وقد رٔأینا �یف ٔأن» عقدة«
�ر�ة تصل �د �شغی� كام لو اكن  –تفا�ًال �ميیائًیا معینًا  یلعبه الپروتني ٕاكنزمي �رسع

مطفأٔ قبل ذ�. تو�د الكثري من التفا�الت الكميیائیة اليت قد جتري يف اخللیة يف أٓن مًعا. 
لك ما یلزم للبدء هو إالنزمي الصحیح. فاملكو�ت لكها موجودة، مس�تعدة لالنطالق، و 

ومثة العدید من إالنزميات اليت قد تتوا�د، لكن املتوا�د ٕانزمي وا�د، ٔأو جمرد بضع 
ٕانزميات. �ا، فٕان هویة إالنزميات املتوا�دة يه ٔأمر �لغ أ�مهیة، لكونه حيدد طبیعة ما 

 س�تقوم به اخللیة، ال بل حيدد هویة ت� اخللیة.
 

سأٔلون ٔأنفسمك ا�ٓن: ما ا�ي حيدد تتابع سلس� أ�حامض أ�مينیة يف القالدة ال بد ٔأنمك � 
املكونة ٕالنزمي ما، و�لتايل حيدد الشلك املتكتل ا�ي ستت�ذه السلس� بعد ٔأن تطوي 

 نفسها؟ من الواحض ٔأن هذا سؤال شدید أ�مهیة ٔ�ن الكثري یعمتد �لیه.
 

. وهو جواب من الصعب املبالغة يف DNA واجلواب: اجلزيء الورايث (اجلیين)، ا��
 التأٔ�ید �ىل ٔأمهیته. ولهذا السبب ٔأفردت � فقرة اكم�.

 
ك�ال جزيء الپروتني، فٕان ا�� ٔأیًضا سلس�، قالدة مكونة من قطع ٔأجحیة. لكن 

اخلرزات هنا ليس ٔأحامًضا ٔأمينیة، وٕامنا يه و�دات �ميیائیة �سمى القوا�د النیولكیوتیدیة 
nucleotide bases  نو�ًا مهنا، وٕامنا فقط  20ٔأو النوویدات (مفردها نووید). وال یو�د

كقطعة أ�جحیة فقط  T. �رتبط النووید Gو Cو Tو Aٔأربعة. وختترص ٔأسامؤها �ٔ�حرف 
كذ� حًرصا مع  G(و G�رتبط حًرصا مع  C). وTبدوره �رتبط حًرصا مع  A(و Aمع 
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Cوی� �ًدا، ٔأطول �كثري من جزيء الپروتني. و�ىل ). ٕان جزيء ا�� هو سلس� ط
، وٕامنا تظل »عقدة«عكس سلس� الپروتني، فٕان سلس� ا�� ال �ربط نفسها لتكّون 

ٔأو يف الواقع سلسلتني مرتابطتني اكٔ�جحیة �ش�ن سلًّما �لزونًیا ٔأنیقًا.  –سلس� طوی� 
�رابط اكٔ�جحیة، وتو�د  من در�ات السمل يه عبارة عن زوج من القوا�د» در�ة«لك 

 فقط ٔأربعة ٔأنواع من ا�ر�ات:
A-T 
T-A 
C-G 
G-C 

وحيمل تتابع سلس� القوا�د املعلومات بنفس الطریقة (ٔأو بطریقة ش�به مطابقة) لطریقة 
معل قرص احلاسوب. ویمت اس�تعامل املعلومات بطریقتني خمتلفتني متاًما: أ�وىل يه الطریقة 

 یقة اجلنینية.الوراثیة، والثانیة يه الطر 
 

ٕان الطریقة الوراثیة يه جمرد معلیة �ْسخ تمت �رب نوع من الرتاصف اكٔ�جحیة ولكن �ىل 
�انب �بري من التعقيد، یمت �اللها �سخ السمل بأٔمك�. وحيدث هذا عندما تنقسم اخللیة. 

 ٔأي ثالثة ٔأحرف –ٔأما الطریقة اجلنینية فهيي مذه�، تُقرٔأ فهيا ش�یفرة أ�حرف كثالثیات 
=  4×  4×  4ثالثیة ميكن �كو�هنا �س�ت�دام ٔأربعة عنارص ( 64دفعة وا�دة. تو�د 

لك وا�دة من هذه الثالثیات أ�ربع والس�تني ٕاما كعالمة �رقمي ٔأو » تفسري«)، ویمت 64
ٔ��د أ�حامض أ�مينیة العرش�ن اليت تد�ل يف صنا�ة سالسل الپروتني. عندما ٔأقول 

یقوم �لقراءة. ومرة ٔأخرى، یمت لك هذا ٔأوتوماتیكيًا �س�تعامل ال یو�د طبًعا ٔأ�د » تُقرأٔ «
مبدٔأ الرتابط كقطع أ�جحیة. ٔأود �ًدا لو ٔأس�تطیع اخلوض يف التفاصیل، لكن هذا الكتاب 

ليس عن هذا املوضوع. ولغرضنا هنا، ما هيمنا هو ٔأنه عندما تمت قراءة تتابع سلس� 
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امتداد قطعة من ا��، فٕاهنا حتدد تتابع سلس� ثالثیات مكونة من القوا�د أ�ربعة من �ىل 
من أ�حامض أ�مينیة العرش�ن يف سلس� الپروتني. وتتابُع سلس� أ�حامض أ�مينیة يف 

ٕان ». عقدة«الپروتني بدوره حيدد الكيفية اليت ستنطوي فهيا سلس� الپروتني �ىل شلك 
ة معل الپروتني ٕاكنزمي، ؤأموًرا ٔأخرى) حيدد �یفي» ٔأ�ادیدها«(ٔأي » العقدة«شلك 

و�لتايل حيدد ٔأي تفا�الت �ميیائیة معینة سيشغّل هذا إالنزمي يف اخللیة. ٔأما التفا�الت 
ولعل  –الكميیائیة يف اخللیة فت�دد ٔأي نوع من اخللیة س�تكون و�یف ستترصف. ؤأ�ًريا 

منو اجلنني فٕان ترصف اخلال� مًعا يف اجلنني حيدد �یف سي  –هذا ٔأكرث ما يف أ�مر رو�ة 
لیتحول ٕاىل طفل. ٕاًذا ففي احملص� ا�هنائیة، فٕان جزيء ا�� هو ا�ي حيدد �یف سيمنو 

لك وا�د منا بدًءا من �لیة وحيدة لیتطور ٕاىل طفل، مث لیكرب ویصري ما حنن �لیه ا�ٓن. 
 وهذا هو املوضوع ا�ي س�یتناو� الفصل القادم.
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 الفصل العارش: من القاع حنو القمة ٔأم من القمة حنو القاع؟
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جون هو��ن  –وصاحب الشخصیة املهیبة  –مرة، اكن ٔأ�د ٔأعظم �لامء القرن العرش�ن 
J. B. S Haldane  یلقي حمارضة �ىل العامة. بعد احملارضة، قامت س�یدة وقالت شيئًا

 اكلتايل:
 
هو��ن، حىت بوجود ملیارات الس�نني اليت تقول ٔأهنا توفرت للتطور، ٔأ� � ٔأس�تاذ «

ببساطة ال ٔأس�تطیع تصدیق ٔأن من املمكن الوصول من �لیة وحيدة ٕاىل جسم إال�سان 
املعقد، مبا فيه من �ریلیو�ت اخلال� املقسمة بتنظمي ٕاىل �ال� عظام وعضالت ؤأعصاب، 

ميال وراء أ�ميال من أ�وعیة ا�مویة وقلب یضخ بال هوادة �ىل مدى عقود، وأٔ 
 »ؤأنیبيات ا�لكیة ودماغ قادر �ىل التفكري وال�م وإالحساس.

 
ولكن � س�یديت، ٔأنت نفسك مقت بذ�، ومل �س�تغرقك «فأٔعطى هو��ن رًدا رائًعا: 
 »أ�مر سوى �سعة ٔأشهر.

 
كطف� �منو قد مت أٓه، ولكن أ�شهر التسعة اليت قضیهتا «اكن مبقدور ت� الس�یدة الرد: 

تنظميها بواسطة ا�� ا�ي ٔأعطاين ٕا�ه وا�اي. فمل ٔأحتج القيام �ٔ�مر مبتدئة من ال 
وهذا حصیح �لطبع، فوا�اها حصال �ىل ا�� من وا�هيام، وا��ن حصلوا �لیه » يشء.

�ىل بدورمه من وا�هيم وهكذا نظل نعود �لزمن �رب أ�جيال املتوالیة. وا�ي اكن حيدث 
مدى ملیارات الس�نني من التطور هو ٔأن التعل�ت احملتواة يف ا�� ٕالنتاج الصغار اكنت 

بواسطة �نت�اب الطبیعي. فيمت توریث  –صقًال وحتسينًا  –تنبين �لتدرجي. تنبين 
املور�ت اليت تتقن ٕانتاج الصغار �ىل حساب املور�ت اليت ال تتقن ذ�. كام ؤأن نوع 

اكن یمت ٕانتا�م اكن یتغري، بتدرجي وبطء شدید�ن و�ىل مدى مالیني الصغار ا��ن 
 أ�جيال.
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» لك أ�ش�یاء الرباقة وامجلی�«تو�د �رنمية ساحرة: 

All things bright and beautiful لعلمك تعرفوهنا، فهيا مدحي � �ىل امجلال .
 املفّصل ا�ي ٔأود�ه يف اخللیقة، و�ٔ�خص يف ا�لوقات احلیة:

 
 و من صنع ٔألواهنا ا�هبیةه

 هو من صنع ٔأجنحهتا الصغرية
 

ولكن حىت لو كنمت تؤمنون ٔأن � دور ما يف �لق احلیوا�ت س�تدر�ون ٔأنه مل یصنع ت� 
، ٔأو ت� أ�جن�ة، صغرية اكنت ٔأو �ري ذ�. فأ�جن�ة »�شلك مبارش«أ�لوان ا�هبیة 

جمدًدا من �لیة وحيدة �رب معلیة  وأ�لوان ا�هبیة ولك ٔأجزاء اجلسم احلي أ�خرى تتطور
تطور جنینية. واّ�� �رشف �ىل التطور اجلنيين �رب إالنزميات، واليت تُصنع �ىل النحو 
ا�ي رٔأیناه يف الفصل السابق. ولو ٔأن هللا فعًال صنع أ�لوان ا�هبیة ٔأو شّلك أ�جن�ة 

نعرف الیوم ٔأن الصغرية، فس�یكون قد فعل ذ� بأٔن تالعب بتطور اجلنني. لقد رص� 
ذ� یعين التالعب ��� (وا�ي یتالعب هو بدوره �لپروتني، وهكذا دوالیك، �ىل 

). ولو اكن �نت�اب الطبیعي املسؤول (�شلك �ري 9النحو ا�ي مت عرضه يف الفصل 
وذ� هو احلاصل  –مبارش) عن صبغ ت� أ�لوان ا�هبیة و�شكيل ت� أ�جن�ة الصغرية 

نت�اب الطبیعي س�یقوم بذ� ٔأیًضا بواسطة ا��. ٕان ا�� �رشف �ىل فٕان � –فعًال 
�لیه �نت�اب الطبیعي �ىل مدى ٔأجيال. ٕاًذا، » �رشف«تطور أ�جساد، وا�� بدوره 

 �نت�اب الطبیعي �ىل تطور أ�جساد.» �رشف«فبشلك �ري مبارش، 
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للجسد، لكن هذا خطأٔ  blueprint» خمطط بناء«لعلمك مسعمت ٔأن ا�� هو عبارة عن 
جس�مي. فللبیوت والس�یارات خمططات بناء، لكن ما من خمططات بناء لٔ�طفال. وما 

یفرقهام منفصل متاًما عن حقيقة ٔأن الس�یارات والبیوت یمت تصمميها يف �ني ٔأن أ�طفال �ري 
مني. ٕالیمك الفرق أ�معق: يف خمطط البناء هنا� تناظُر وا�ٍد لوا�د بني لك جزء  مصم�
من البيت (ٔأو الس�یارة) ولك جزء من خمطط البناء، حيث تناظر القطع املت�اورة يف 
البيت قطًعا مت�اورة يف خمطط البناء. ولو ضاع خمطط بناء البيت، �س�تطیعون ٕا�ادة 

رمسه مبجرد ٔأ�ذ قياسات شدیدة ا�قة من البيت ورمس �س�ة مصغرة �ىل الورق. مقُت 
�ل حيمل ماًحسا لزيرً� لقياس لك غرفة، واس�تغرقه بعمل ذ� لبييت للتو، حيث �اء ر 

 أ�مر ساعتني فقط لرمس خمطط اكمل �كفي لبناء �س�ة مطابقة لبييت.
 

ال ميكنمك معل اليشء ذاته مع طفل، ٕاذ ال یو�د تناظر وا�د لوا�د بني نقاط �ىل ا��، 
 ٔأمر اكن من ا�ي یفرتض زًمعا ٔأنه خمطط البناء، وبني نقاط �ىل الطفل. نظرً�، ذ�

فهو ليس فكرة خسیفة متاًما. ٕان من املمكن رمقنة خمطط بناء بييت  –املمكن ٔأن حيدث 
كنتي�ة ٕال�ادة ٕانتا�ه بقياس لك غرفة بدقة. ومبقدور خمترب وراثیات �دیث ٔأن حيّول ٔأي 
معلومات حموس�بة ٕاىل ش�یفرة د�، مبا يف ذ� خمطط مرمقٍن لبييت. بعد ذ�، ميكنمك وضع 

�� يف ٔأنبوب اختبار وٕارسا� ٕاىل خمترب وراثیات أٓخر، يف الیا�ن مثًال، حيث هذا ا
س�یقرٔأ القامئون �لیه ذ� ا�� ویقومون بطبا�ة �س�ة مطابقة من رسومات ا�طط. 
بعدها ميكن بناء �س�ة مطابقة متاًما لبييت يف الیا�ن. لرمبا �ىل �و�ب أٓخر حيدث ٔأمر 

جسدي » مسح«معلوماهتام الوراثیة ٕاىل ٔأبناهئم: حيث یمت  مشابه یقوم فيه أ�بوان ببث
أ�بو�ن وحتویل املسح ٕاىل خمطط بناء یمت رمقنته لیصري د� (ٔأو ما یقابل ا�� �ىل ذ� 

الكو�ب). ميكن عندئذ اس�ت�دام املسح املرمقن لبناء جسد اجلیل اجلدید. ولكن، ال 
ب وال من بعید. وبيين وبينمك، ٔأشتبه حيدث ٔأمر �ىل هذه الشألكة �ىل �و�بنا ال من قری
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ٔأن من املس�تحیل ٔأن ینفع �ىل ٔأي �و�ب. ؤأ�د ٔأس�باب ذ� (من مضن ٔأس�باب �دة) ٔأن 
مسح ٔأجساد أ�بو�ن لن �س�تطیع جتنب ٕا�ادة ٕانتاج ٔأش�یاء مثل الندب والس�یقان 

املكسورة، فتعاقب أ�جيال س�یؤدي ٕاىل �رامك الندب وأ�طراف املكسورة اليت اكنت 
 لك أ�سالف. �ى

 
ٔأ�ل، ٕان ا�� هو نوع من الش�یفرة الرمقیة، متاًما كش�یفرة احلاسوب. ؤأ�ل، ٕان ا�� یبث 

املعلومات الرمقیة من أ�بو�ن ٕاىل أ�طفال ٕاىل اجلیل ا�ي یيل وهكذا. ولكن، ال: 
خمطط بناء، ويه ليست بأٔي شلك من أ�شاكل  »ليست«فاملعلومات اليت یمت �هثا 

، ويه ليست مسً�ا ٔ�جساد أ�بو�ن. �س�تطیع خمترب وراثیات قراءهتا �ارطة للطفل
ولكنه لن �س�تطیع من ذ� ٕانتاج طفل كام لو اكن ورقة مطبو�ة. ٕان الطریقة الوحيدة 

 لتحویل معلومات ا�� البرشیة ٕاىل طفل يه بوضع هذا ا�� دا�ل امرٔأة!
 

ٕانه مجمو�ة تعل�ت عن �یفية ٕاًذا؟ ولكن، ٕان مل �كن ا�� خمطط بناء للطفل، مفاذا �كون 
، وهذا ٔأمر خمتلف �ًدا. ٕانه ٔأش�به ما �كون بوصفة حتضري كعكة، ٔأو كرب�مج بناء طفل

�اسوب یمت اتباع تعل�ته �شلك متسلسل: ٔأوًال مق هبذا، بعد ذ� مق بذاك، بعد ذ� ٕان 
آالف حتقق رشط ما فنفذ هذا أ�مر، وٕان مل یتحقق فنفذ ذاك أ�مر، وهكذا،  �ىل مدى أ

التعل�ت. ٕان �ر�مج احلاسوب �شابه وصفة طوی� �ًدا تؤدي نقاط التفرع فهيا ٕاىل 
التعقيد. ٔأما وصفة الطعام فهيي �ش�به �ر�مج �اسوب قصري حيتوي قرابة عرش تعل�ت 
فقط. كذ�، فال ميكن عكس الوصفة، �ىل نقيض معلیة بناء الس�یارة ٔأو البيت. وال 

�ن وصفة من ٕاجراء قياسات �ىل الكعكة، وال ميكنمك ٕا�ادة �كو�ن ميكنمك ٕا�ادة �كو 
 �ر�مج �اسوب مبراقبة نتاجئ ما یفع�.
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» القمة«وهبذا املفهوم، فٕان ». من القمة حنو القاع«ٕان طریقة بناء البیوت �سمى البناء 
 �شري ٕاىل خمطط املهندس املعامري ا�ي �رمس تفاصیل ا�طط: خمطط بأٔبعاد دقيقة �لك
غرفة، وتعل�ت مفص� بصدد �یفية صنا�ة لك �ائط و�یفية �شطیبه، ومواضع ٔأ�بيب 

املاء وأ�سالك الكهر�ئیة، واملواضع ا�قيقة �لك �ب ولك ش�باك، واملوضع ا�قيق 
للمدخنة واملدفأٔة والعتبة اليت تدمعها. مث یمت متر�ر هذه ا�ططات ٕاىل املر�� أ�سفل وفهيا 

�ارون والس�با�ون ا��ن یأٔ�ذون ا�ططات ویتبعوهنا �حلرف. هذا هو البناء البنّاؤون والن
العملیة  –ٔأو �ٔ�خرى خمططاته  –بدًءا من القمة حنو القاع، حيث یقود املهندس املعامري 

 ».البناء �س�ت�دام خمطط بناء«بأٔرسها من القمة. وهذا هو 
 

ٔأما البناء من القاع حنو القمة فيختلف �ًدا. ؤأفضل مثال ٔأعرفه هو مسا�ن ا�منل أ�بیض 
 Daniel Dennettلتُشدهوا. قام دانیل دینيت  10(ا��َرضة). انظروا ٕاىل الصورة 

ٕ�جراء مقارنة مشوقة لتوضیح الفرق بني التصممي من القاع حنو القمة وبني التصممي من 
�ر التشاهبات احملمت� يف النتاجئ وتعقيدها. �ىل ا�ميني من هذ�ن القمة حنو القاع، و�

، ت� La Sagrada Famíliaالرمسني التوضیحیني تو�د كنيسة العائ� املقدسة 
الكنيسة امجلی� يف مدینة �رشلونة إالس�پانیة، و�ىل اليسار �رون بيت منل ٔأبیض من 

ن رینج الوطين يف ٔأسرتالیا يف منزته أٓ�رو Fiona Stewartتصو�ر فيو� ستيوارت 
Iron Range National Park وهو عش طیين بنته مس�تعمرة منل ٔأبیض، والواقع ،

فوق السطح فهو مجمو�ة » كنيسة«ٔأن �البیة العش تو�د حتت أ�رض. ٔأما ما یبدو كـ
 معقدة من املداخن هدفها هو ا�هتویة و�كيیف هواء العش ا�ي حتت أ�رض.

 
مة حىت ٔأدق تفاصیلها اع�ًدا ٕان التشابه بني االث  نني خمیف، ولكن كنيسة �رشلونة مَصم�

 Antonio Gaudí�ىل خمطط بناء. قام بتصمميها املعامري الكتالوين ٔأنتونیو �اودي 
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). ٔأما بيت ا�منل فمل یصممه ٔأ�د، وال حىت ا��، فقد بنته ٔأفراد ا�منل 1926 – 1852(
ٔأي من� ٔأدىن فكرة عن الشلك ا�ي یفرتض ٔأن  العامالت �تباع قوا�د �س�یطة، وال مت�

یت�ذه بيت ا�منل، وال یو�د �ى ٔأي من� يشء �شابه خطة بناء كنيسة طینية، ال يف 
دماغها وال يف ا��. مل تو�د ٔأبًدا يف ٔأي ماكن صورة ٔأو خمطط بناء ٔأو تصممي لبيت ا�منل. 

منا ٔأن �كون �هيا فكرة عام لك من� تقوم فقط �تباع مجمو�ة قوا�د �س�یطة، و�دها، دو 
 تفع� ا�منالت أ�خرى، ودون ٔأي فكرة عام س�یكونه الشلك ا�هنايئ للبنایة.
قا�دة «ال ٔأعرف ماهیة هذه القوا�د �لضبط، ولكن هامك النوع ا�ي ٔأعنیه بقويل 

تعمتد احلرشات » ٕان صادفت خمروط طني، ٔألصق فوقه حفنة طني.»: «�س�یطة
 – pheromonesرواحئ مشفرة �سمى الفريومو�ت  –یائیة �ج�عیة �ىل مواد �مي 

�س�تعملها �وس�ی� اتصال �مة. �ا، فالقوا�د اليت تتبعها ا�من� العام� املفردة عند بناء �رج 
ٔأو » هذا الفريومون«رمبا تعمتد �ىل ما لو اكنت راحئة قطعة معینة من الرصح لها راحئة 

من اتباع قوا�د �س�یطة، فال وجود » التصممي«ثق وعندما ینب ». ذاك الفريومون«�راحئة 
�ىل عكس » من القاع حنو القمة«خلطة شام� �امة يف ٔأي ماكن. عندئذ �سمى التصممي 

 ».القمة حنو القا�دة«التصممي من 
 

، ٔأال وهو تدفق »القاع حنو القمة«أٓخر یوحض التصممي من  مثاًال مجیًال  11تظهر الصورة 
» املصَمم«بأٔ�داد هائ� �الل فصل الش�تاء. واليشء  starlingٔأرساب طیور الزرزور 

ال یو�د «يف هذه احلا� هو نوع رقص البالیه الهوايئ بدل ٔأن �كون بنایة. فبدًال من القول: 
ما من ٔأ�د یعرف �لضبط السبب وراء ». ال یو�د مصمم رقصات«سأٔقول » معامري

جمهر الطیور �ىل شلك ٔأرساب ترصفهم �ىل هذا النحو، ولكن مع اقرتاب أ�مس�یة، تت 
آالف أ�فراد. ومه یطريون مًعا، �رس�ة وبتنس�یق دقيق �ر�ة ال  معالقة قد حتتوي أ

حيدث معها اصطدامات، یطوفون بدوا�ر واسعة ویلتفّون مًعا كام لو اكنوا ینفذون ٔأوامر 
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» واناحلی«طري قائد. یترصف رسب من الزراز�ر كام لو اكن حيواً� وا�ًدا. بل ٕان لهذا 
حوافًا حمددة واحضة. �لیمك حقًا رؤیة بعض أ�فالم أ�ّ�اذة لهذه أ�جعوبة. احبثوا يف 

 .’Starling winter flocks‘الیوتیوب عن 
 

ٔأثناء مشاهد�مك لهذه أ�رساب تطوف وحتلق وتغوص كام لو اكن هذا ا�متجهر من الطیور 
حيواً� وا�ًدا معالقًا، لن ت�لكوا ٔأن �شعروا ٔأنه ال بد من قائد ینسق طرياهنا، رمبا اكن 

انعطفوا �ساًرا ا�ٓن، طوفوا ٕاىل أ��ىل مث «طًريا زعميًا یتواصل مع الباقني �لت�اطر: 
یبدو أ�مر ظاهرً� كام لو اكن تنظميًا من القمة حنو » ا�ٓن تو�وا ٕاىل ا�ميني...دوروا، و 

ه وال قائد ٔأور�سرتا، ٔأو معامري ٔأو طري زعمي.  القاع، ولكنه ليس كذ�، مفا ِمن موّ�ِ
وحبسب طریقة ال زال فهمها طور التبلور، فٕان فرًدا من الطیور یتبع قوا�د تبين من القاع 

ا یعطون التأٔثري كام لو اكن البناء من القمة ٕاىل القاع. فأ�مر �ش�به �ال حنو القمة، ومعً 
ا�منل أ�بیض جمدًدا، ولكنه یعمل �ىل مقياس زمين ٔأرسع. وما تنت�ه الطیور ليس كنيسة 

 بال مصمم رقصات. –طینية، وٕامنا رقصة �لیه هوائیة مهبرة 
 

بتبيان القوة ا�اكمنة يف  Craig Reynoldsقام مربمج �اسوب ذيك امسه �ریغ رینو�ز 
هذا الرقص ا�ي ال مصمم � واملبين من القاع حنو القمة، ٕاذ كتب �ر�ًجما اسامه 

وذ� حملأاكة طريان ٔأرساب الطیور. ولقد تعتقدون ٔأن رینو�ز قام  Boids 82داتیْ وْ بُ 
 بربجمة منط حركة الرسب كلك. ولكنه مل یفعل ذ�، فذ� س�یكون �رجمة من القمة حنو

القاع، ٕامنا قام �ر�جمه ا�ي یعمل من القاع حنو القمة �ىل النحو ا�ٓيت. قام ببذل �د �بري 
راقب الطیور ا�اورة � «يف �رجمة طري وا�د فقط، حبیث یتبع قوا�د هذا ا�منط: 

وبعد ٔأن ٔأجنز قوا�د » �س�مترار. ٕان قام طري جماور �كذا وكذا، فعلیك ٔأن تفعل كذا وكذا.
                                                 

 تعين تقریًبا اكئنات طريیة حموس�بة. [املرتمج]، و oid object-bird، وهيي لكمة تتكون من مزج لكامت boidاملفرد بوید  82
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حيث ٔأنتج عرشات النسخ من ذ� الطري، وبعد »: �س�تنسا�ه«الوا�د، قام هذا الطري 
الطیور لتطري يف احلاسوب. مث قام مبراقبة سلوك الرسب كلك. جتمعت » ٔأطلق«ذ� 

حمأاكة  12البویدات �رسب �ىل حنو �شابه الطیور احلقيقية ٕاىل �د �بري. تظهر الصورة 
ويه تعمتد حمأاكة رینو�ز ٔ�ساس. قامت  �اسوبیة تتفوق يف جاملها �ىل هذه أ�وىل،

ٔ��ل مس�َتكَشف سان فرا�سيسكو  Jill Fantauzzaبربجمهتا جيل فانتوزا 
San Francisco Exploratorium. 

 
والنقطة املهمة هنا يه ٔأن رینو�ز مل یقم بربجمة السلوك �ىل مس�توى الرسب، ٕامنا قام 

كنتي�ة.  »انبثق«مس�توى الرسب قد  �لربجمة �ىل مس�توى الطري املفرد. فالسلوك �ىل
وهذه الرتمجة من القاع حنو القمة يه ٔأیًضا الكيفية اليت یتبعها تطور اجلنني، حيث تلعب 
اخلال� املفردة يف اجلنني دور الطیور املفردة يف الرسب، ویقتيض التطور اجلنيين الكثري 

اخللیویة تنطوي فهيا أ�غش�یة وصفاحئ �س�یجیة وتتجوف �شلك �شط. وكام  »احلركة«من 
» انعدام مصمم رقصات«هو �ال الزراز�ر يف طرياهنا، فٕان احلدیث هنا ٔأیًضا یتعلق بـ

 ٔأیًضا.» انعدام املعامري«و
 

�متثل معل �لامء أ�جنة يف معرفة الكيفية اليت یبين فهيا ا�� الطفل، ورص� الیوم نعرف 
كثري، لكين لن ٔأقوم مبناقشة أ�مر �لتفصیل، فذ� س�یقتيض كتاً� اكمًال، وهذا ليس ال 

موضوع كتابنا هذا. ولغرضنا احلايل، حنتاج فقط ٔأن نفهم ٔأن التطور اجلنيين، ويه العملیة 
اليت تنبين فهيا أ�جساد يه معلیة تنطلق من القا�دة حنو القمة، �ىل نفس الشألكة اليت 

یوت ا�منل أ�بیض، ٔأو اليت تتنسق فهيا ٔأرساب الزراز�ر. مفا من خمطط بناء، تنبين فهيا ب 
وبدًال من ذ�، فٕان لك �لیة يف اجلنني النايم تتبع قوا�د حملیة �اصة هبا، متاًما اك�منالت 

 املفردة اليت تبين ا�اكتدرائیة الطینية ٔأو الزراز�ر املفردة يف الرسب ا�ي یطوف.
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قلیل �رب احلدیث عن املرا�ل املبكرة �ًدا من حياة اجلنني سأٔخوض ٔأكرث من ذ� ب 

ٕالظهار الكيفية اليت تعمل فهيا قوا�د البناء من القاع حنو القمة. كام تعرفون، فٕان البویضة 
امللق�ة يه �لیة وحيدة، ويه �لیة �برية. تنقسم ٕاىل قسمني، مث ینقسم لك من القسمني 

، تنقسم اخلال� أ�ربع لیصريوا مثان، وهكذا. بعد لك جمدًدا، لیصري ا�موع ٔأربعة. بعد ذ�
انقسام، یبقى احلجم هو نفس جحم البویضة امللق�ة أ�صلیة، فنفس املادة قد تقّسمت بني 
�لیتني مث ٔأربع، مث مثاين فست عرشة، وهكذا، حىت �كّون �رة صلبة. وحبلول �دد اخلال� 

متّبعة قوا�د من القاع حنو القمة) قد ٕاىل مئة ٔأو ما یقرب ذ�، �كون ت� اخلال� (
. مرة ٔأخرى، فٕان جحم blastulaصارت �ىل شلك �رة جموفة امسها ا��َرمية (اجلر�مثة) 

أ�رمية هو تقریًبا نفس جحم البویضة امللق�ة أ�صلیة، واخلال� نفسها ا�ٓن �لغة الصغر، 
 فاجلدار اخلار� للكرة یتكون من اخلال�.

 
 �لزتاید، حيث تنقسم املرة بعد أ�خرى. لكن الُكرة ال �زداد جحًما، �س�متر �دد اخلال�

وبدًال من ذ�، فٕانه �تباع لك �لیة لقوا�د حملیة ینبعج جزء من اجلدار حنو منتصف 
الكرة، ٕاىل ٔأن یصل �نبعاج در�ة یصري معها اجلدار مبّطنًا بطبقتني من اخلال� بدًال من 

، و�سمى معلیة gastrulaالكرة جبدارها املزدوج املَُعیدة طبقة وا�دة فقط. و�سمى هذه 
 .gastrulation�كّوهنا بتكّون املعیدة 
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�لینا إالقرار بأٔن املعیدة ليست �لغة التعقيد، وال �شابه الطفل ٔأبًدا، ولكنين ٔأعتقد ٔأنمك 
�رون �یف ٔأن اتباع لك �لیة للقوا�د املنبثقة من القاع حنو القمة، لك �لیة تعمل �ىل 

�رب توسعة �دار أ�رمية والتسبب يف انبعا�ا ٔ��ل  –�دة، �س�تطیع �كو�ن املعیدة 
جبدارها املزدوج. ٕان ما یؤدي ٕاىل تغیري شلك اجلنني ٕاىل طفل هو قوا�د  �كو�ن املعیدة

 كهذه تنطبق من القاع حنو القمة وتطبق حملًیا يف لك ٔأر�اء اجلنني.
 

ٔأخرى مشاهبة تقریًبا. وهذه العملیة املسامة » انبعاج«بعد �كو�ن املعیدة حتدث معلیة 
تطاع ٔأنبوب جموف، س�یكون مصريه ، فٕان �نبعاج یفيض ٕاىل اق neurulationالتعصنب 

يف احملص� ٔأن یتحول ٕاىل احلبل العصيب الرئييس (وهو ذات احلبل ا�ي ميتد �ىل امتداد 
ظهور� دا�ل العمود الفقري). مرة ٔأخرى، فٕان �نبعاج �الل التعصنب حيدث �تباع 

البویضة 
مر��  امللق�ة

 اخللیتني
مر�� اخلال� 

 أ�ربع
مر�� اخلال� 

 ال�ين

�رة �دیدة 
 اخلال�

 أ�رمية
 املعیدة املبكرة

 املعیدة

https://www.translationsproject.org/


  من القاع حنو القمة ٔأم من القمة حنو القاع؟: العارشالفصل  

 www.translationsproject.org 219 الرتمجة منشورة ومتا�ة �شلك جماين �ىل موقع 

يفية اليت یتكون اخلال� املفردة لقوا�د حملیة من القا�دة حنو القمة. تظهر الصورة هنا الك 
 اجلزء املنبعج.» اقتطاع«مث بـ» �نبعاج«فهيا أ�نبوب العصيب، بدًءا بـ

 
 

مبدٔأ القوا�د احمللیة للبناء من القاع حنو ختتلف التفاصیل عن �كّون املعیدة، ولكن نفس 
 القمة یعمل هنا.

 
بأٔن  –البویدات  –لعلمك تذ�رون �یف كتب �ریغ رینو�ز حمأاكة �اسوبیة لرسب الطیور 

وا�د فقط. بعد ذ� قام ٕ�نتاج العدید من النسخ عن ذ� » بوید«قام بربجمة سلوك 

 ثنية عصبیة ُعرف عصيب

 ٔأ�دود 
 احلبل الظهري عصيب

 ُعرف عصيب

 ٔأ�دود 
 عصيب

 �رشة �مية

 ٔأنبوب
عقدة خناعیة  عصيب

 �مية
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ا رسً� یطري ویطوف متاًما ك�ال الطیور الوا�د مث شاهد سلوكهم مًعا، ٕاذ شّلكو » البوید«
من القاع حنو  »انبثق«احلقيقية. ٕان رینو�ز مل یربمج سلوك الرسب، فسلوك الرسب 

القمة، كنتي�ة التباع البویدات املفردة لقوا�د حملیة. قام �امل ٔأحياء ر�يض امسه جورج 
يف اجلنني بدل  �يشء من نفس النوع، لكنه طبقه �ىل اخلال� Georgoe Osterٔأوسرت 

البویدات. فكتب �ر�مج �اسوب حملأاكة سلوك �لیة وحيدة. ؤ��ل ذ� اس�ت�دم 
الكثري من التفاصیل اليت یعرفها �لامء أ�حياء ٔأصًال عن اخلال� املفردة. يه تفاصیل مغرقة 

يف التعقيد، لكون اخلال� نفسها ٔأش�یاء معقدة. لكن النقطة املهمة يه التايل. مثلام اكن 
ٔ�مر يف �ال البویدات، فٕان ٔأوسرت مل یربمج جنینًا، وٕامنا �لیة وحيدة وحسب، مبا يف ا

ذ� نزعهتا حنو �نقسام، وهو ٔأ�د أ�ش�یاء املهمة اليت تقوم هبا اخلال�. لكن اخلال� تقوم 
بأٔش�یاء ٔأخرى كذ�، وقد قام ٔأوسرت بربجمة ذ� ٔأیًضا يف �لیته الوحيدة. مث �ركها تنقسم 

 ة �اسوبه لريى ما س�ی�دث.�ىل شاش
 

مع انقسام اخللیة، ورثت لك �س�ة نفس خصائص وسلوك اخللیة أ�صلیة، فاكن أ�مر 
اكس�تنساخ �ریغ رینو�ز للبوید الوحيد وٕانتاج العدید من النسخ عنه لريى �یف یترصفون 
كجزء من رسب. ومثلام ترصفت بویدات رینو�ز كام لو اكنت رسب زراز�ر، فٕان �ال� 

سرت.. انظروا فقط ٕاىل الشلك ٕاىل التوضیحي �ىل هذه الصف�ة لرتوا ما فعلت اخلال�. ٔأو 
وقارنوا ذ� بصورة التعصنب احلقيقي املوحضة ٔأ�اله. بطبیعة احلال، ليس الشيئان 

متطابقني، مثلام ٔأن ٔأرساب بویدات رینو�ز مل تترصف متاًما �رسب زراز�ر حقيقية. ففي 
من القاع حنو القمة وا�ي » التصممي«ع� هو ٔأن ٔأظهر لمك قوة احلالتني، لك ما ٔأ�اول ف

 ليس فيه معامري ٔأو مصمم رقصات، وٕامنا جمرد قوا�د حملیة �ىل مس�توى �س�یط.
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 أٔ 

 ب

 ج

 د

 هـ

 و

 ز

 ح
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ٔأما املرا�ل التالیة من تطور اجلنني فهيي ٔأعقد من التعامل معها هنا، ٕاذ �منو أ��س�ة 
من ٔأ�س�ة عضالت وعظام ؤأعصاب و�� و�بد ولكیة.  –ا�تلفة �رب انقسام �لیوي 

تبدو �ال� لك وا�د من ت� أ��س�ة شدیدة �ختالف بعضها عن بعض، ولكهنا لكها 
ٔأي  –ختالف يف ٔأنه یمت تفعیل قطع خمتلفة من ا�� مت� نفس ا��. و�رجع سبب �

مور�ت خمتلفة. يف لك وا�د من ت� أ��س�ة یمت تفعیل ٔأقلیة ضئی� فقط من ٔأصل 
آالف املور�ت.  مسا�د «ومعىن هذا ٔأن الپروتينات، ٔأي إالنزميات اليت تعمل كـعرشات أ

ة صغرية من ٔأصل مجموع ، يف لك �س�یج واليت تصنّع يف اخللیة ليست سوى ٔأقلی»خمترب
. وهذا یؤدي ٕاىل واليت یمت تصنیعها �لفعل يف ٔأ�س�ة ٔأخرى -إالنزميات اليت ميكن تصنیعها 

منو �ال� أ��س�ة ا�تلفة بطرق خمتلفة. لك �س�یج �منو �رب انقسام اخللیة �تباع قوا�د 
حیح: مرة من القاع حنو القمة، ولك �س�یج یتوقف عن ا�منو عندما یصل ٕاىل احلجم الص 

ٔأخرى، یمت ذ� �تباع قوا�د من القاع حنو القمة. ويف بعض أ�حيان ال �سري أ�مور 
�شلك جيد فال یتوقف النس�یج عن ا�منو: حيث ختالف اخلال� قوا�د القاع حنو القمة، 

واليت تأٔمرها �لتوقف عن �نقسام، وهذا ما حيدث عندما حنصل �ىل ورم، اكلرسطان 
 ال حيدث يف �الب أ�حيان.مثًال. ولكن هذا 

 
وا�ٓن دعو� ندمج فكرة تطور اجلنني من القاع حنو القمة مع فكرة البلورات من الفصل 

�منو بأٔشاكلها امجلی� بواسطة  –. ٕان البلورات، اكلپريیت ٔأو أ�ملاس ٔأو ندف الثلج 9
لروابط قوا�د حملیة من القاع حنو القمة. ويف ت� احلاالت �كون القوا�د يه قوا�د ا

الكميیائیة. وقد ش�ّهبنا اجلزیئات كام لو اكنت منظمة حبسب هذه القوا�د �ىل هیئة جنود 
يف مو�ب اس�تعرايض. والنقطة املهمة هنا يه ٔأنه ما من ٔأ�د مص�م شلك البلورة، فذ� 

 الشلك انبثق من اتباع قوا�د حملیة.
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رث تعقيًدا من البلورات العادیة: مث رٔأینا �یف ٔأن قوانني الروابط الكميیائیة شلكت ٔأش�یاء ٔأك
ٔأي جزیئات الپروتني، وذ� �رب معلیة �شابه تداعي قطع ٔأجحیة الصور املقّطعة لتتصل 

ببعضها. مث ٔأن نفس نوع التجمع اكٔ�جحیة ٔأدى �سالسل الپروتني ٕاىل ٔأن تتطّوى �ىل هیئة 
ت، مكواد حفّازة يف ت� العقد مكنهتم من ٔأن یترصفوا ٕاكنزميا» أ��ادید«، ؤأن »ُعَقد«

تعمل �ىل �شغیل تفا�الت �ميیائیة حمددة �ًدا دا�ل اخلال�. وكام قلت أٓنًفا، فٕان 
ليست ٔأكرث من مبالغة �برية يف التبس�یط. ذ� ٔأن بعض ت� اجلزیئات » أ��ادید«

آالت صغرية،  آالت ميش«مصغرة، ٔأو » مض�ات«املعقودة يه أ صغرية، تقوم حرفيًا » أ
ا�ل اخللیة مشغو� �لتجول لتأٔدیة �ام �ميیائیة! احبثوا �ىل الیوتیوب �مليش �ىل ساقني د

 لتنهبروا متاًما. ’Your body’s molecular machines‘عن 
 

تقوم إالنزميات بتفعیل ٕانزميات ٔأخرى، واليت بدورها تقوم بتحفزي تفا�الت �ميیائیة ٔأخرى، 
�خلال� ٔأن تعمل مًعا متبعة قوا�د حملیة، وت� التفا�الت الكميیائیة دا�ل اخلال� تؤدي 

كام يف �ا� حمأاكة جورج ٔأوسرت، لتصنع جنینًا، مث طفًال. ولك خطوة �ىل طریق ذ� 
یتحمك فهيا جزيء ا��، مرة ٔأخرى مبجرد اتباع قوا�د �را�ب أ�جحیة. فأ�مر �ش�به 

 ص �ًدا.البلورات �ىل طول الطریق، ولكهنا هنا بلورات من معقدة من نوع �ا
 

وال تتوقف العملیة عند الوالدة، بل �س�متر مع منو الرضیع وحتو� ٕاىل طفل، مث حتول 
الطفل ٕاىل �لغ، ؤأثناء تقدم البالغ يف السن. وبطبیعة احلال، فٕان �ختالفات يف جزيء 

تتسبب يف  –واليت تتسبب فهيا يف احملص� طفرات عشوائیة  –ا�� بني أ�فراد 
 حتت تأٔثري ا��.» �ربط عقًدا«ٔأو » تبلور«لپروتينات اليت الفروقات بني ا
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والتأٔثريات املرتامكة �ري املبارشة لهذه الفروقات تظهر �ئنة يف احملص� يف املس�تقبل 
بفروقات يف اجلسد البالغ. لرمبا اكن مبقدور الفهد البالغ ٔأن �ركض ٔأرسع بقلیل، ٔأو ٔأبطأٔ 

ر�ء ٔأن ینقذف ٕاىل مدى ٔأبعد بقلیل. لعل مبقدور بقلیل. ٔأو لرمبا صار مبقدور لسان احل
امجلل ٔأن �سري بضعة ٔأميال ٔأخرى يف الصحراء قبل ٔأن ميوت من العطش. ٔأو ٔأن شوكة 

الوردة صارت ٔأكرث �دة بقلیل. رمبا اكن مس ٔأفعى الكو�را ٔأكرث مسیة بقلیل. ميكن ٔ�ي 
ن ا�ٓ�ر البینية �ىل الپروتني طفرة يف ا�� ٔأن �كون لها ٔأ�ر يف هنایة سلس� طوی� �ًدا م

و�ميیاء اخللیة ؤأمناط ا�منو اجلنینية. مما قد یؤدي ٕاىل ز�دة اح�لیة بقاء احلیوان، ٔأو التقلیل 
مهنا. وهذا بدوره �زید ٔأو یقلل من اح�لیة ٔأن یتاك�ر ذ� احلیوان، مما جيعل ا�� 

 اجلیل ا�ي س�یيل. �ا، مفع مسؤوًال عن ز�دة ٔأو تقلیل اح�لیة ظهور هذا التغري يف
آالف ومالیني الس�نني، فٕان املور�ت اليت �متكن من البقاء  تعاقب أ�جيال و�ىل مدى أ

اجلیدة يف بناء ٔأجساد �س�تطیع الركض �رس�ة ٔأكرب، ٔأو ». اجلیدة«يف امجلهرة يه املور�ت 
 مت� ٔألس�نة طوی�، ٔأو �س�تطیع املسري ٔأمياًال ٕاضافية بال ماء.

 
ترص هو �نت�اب الطبیعي ا�ارویين، وهو السبب اجلوهري وراء شدة ٕاتقان هذا �� 

لك احلیوا�ت والنبا�ت ملا تفع�. ٔأما تفاصیل أ�ش�یاء اليت تتقهنا فتختلف يف لك نوع. 
ولكهنا لكها ختزتل يف احملص� ٕالتقان يشء وا�د: البقاء �ىل قيد احلیاة فرتة �كفي لتوریث 

آالف أ�جيال من هذا ا�� ا�ي جيعلهم ی  تقنون اليشء ا�ي یفعلونه ٔأً� اكن. وبعد أ
�نت�اب الطبیعي، نالحظ (ٔأو �ٔ�حرى س�نالحظ لو عش�نا طویًال مبا �كفي) ٔأن 

متوسط ٔأشاكل احلیوا�ت يف مجهرة ما قد تغري، عندها �كون التطور قد حصل. بعد 
التطور �ر�ة ٔأن سلًفا اكن  انقضاء مئات املالیني من الس�نني �كون قد حصل الكثري من

یبدو اكلسمكة قد ٔأدى ٕاىل َ�لَف یبدو اكلز�بة. وبعد انقضاء ملیارات الس�نني، �كون قد 
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حصل الكثري من التطور �ر�ة ٔأن سلًفا اكن یبدو اكلبكتري� قد ٔأدى ٕاىل َ�لَف یبدو 
 مث� ومثيل.

 
فه تطوروا �ىل هذا ٕان لك ما یتعلق �اك�ن � هو �ىل النحو ا�ي هو �لیه ٔ�ن ٔأسال

النحو �ىل مدى العدید من أ�جيال. وهذا �شمل البرش وهو �شمل كذ� ٔأدمغة البرش. 
ٕان الزنوع حنو التد�ن هو من سامت ا�ماغ البرشي، متاًما ك�ال الزنوع حنو املوس�یقى 

واجلنس. وهذا یعين ٔأن من املعقول ٔأن نتكهن بأٔن للزنوع حنو إالميان ا�یين تفسري 
، ك�ال لك يشء أٓخر یتعلق بنا. وأ�مر ذاته ینطبق �ىل نز�اتنا للسلوك تطوري

أ��اليق والطیبة �ىل �ّالهتا. مفاذا عىس ٔأن �كون ذ� التفسري التطوري؟ هذا 
 س�یكون موضوع الفصل القادم.
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حىت عهد قریب �ًدا اكن امجلیع تقریًبا یؤمن بوجود ٕا� من نوع ما. �دا غرب ٔأوروپا، اليت 
مل یتبق فهيا سوى ٔأقلیة من املتدینني، فٕان �البیة الناس حول العامل، مبا يف ذ� الوال�ت 

زالوا یؤمنون ٕ�� ٔأو بعدد من ا�آلهة، ال س�� من ليسوا �ىل قدر من �بري من املت�دة، ال 
الثقافة العلمیة. ٔأليس من املفروض ٔأن یو�د تفسري دارویين لٕالميان ��آلهة؟ هل سا�د 

إالميان ا�یين، إالميان بنوع من إال� ٔأو ا�آلهة، ٔأسالفنا �ىل البقاء وتوریث جينات إالميان 
 ا�یين؟

 
بأٔن اجلواب �ىل أ�رحج هو �ٕالجياب. ٔأو نوع ما من إالجياب. هذا ال یعين طبًعا ٔأن  ٔأشتبه

آلهة حقيقية، فذ� سؤال منفصل متاًما. ٕان  –ٔأً� اكنت  –ا�آلهة اليت یؤمن الناس هبا  يه أ
 إالميان �يشء �ري موجود حقًا قد ینقذ حياتك، وميكن �� ٔأن حيدث بطرق �دة.

 
ن ومحري الوحش ٕالجياد توازن دقيق بني ٔأن �كونوا �ائفني ٔأكرث هل تذ�رون �ا�ة الغزال

من اللزوم وبني ٔأّال �كونوا �ائفني مبا �كفي؟ وا�ٓن ختیلوا ٔأنمك ٔأ�د البرش أ�وائل، قبل 
فرتة طوی� من مايض ٔأسالفنا السحیق يف السهول أ�فریقية. اكلغزال، س�تحتاجون 

ٔ�سود وا�منور، وبني خوف زائد مينعمك التوصل ٕاىل توازن مناسب بني خوف اكف من ا
من ممارسة �شاطات احلیاة. ويف �ا� البرش، قد یعين ذ� �خنراط يف احلفر الس�تخراج 

البطاطا احللوة ٔأو التودد من رشیك. �ىل ٕا�ر سامعمك جضیً�ا �رفعون نظرمك من احلفر، 
رحي بدًال من ذ�. فرتون حركة بني أ�عشاب، واليت قد �كون ٔأسًدا، لكهنا قد �كون ال

كنمت قبل ذ� قد ٔأحرزمت تقدًما جيًدا يف اس�تخراج درنة �برية وال �ریدون التوقف، لكن 
 الصوت قد �كون ٔأسًدا.
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ٕان اعتقدمت ٔأنه ٔأسد مث تبّني ٔأنه ٔأسد �لفعل، فٕان ذ� �عتقاد الصائب قد ینقذ حيا�مك. 
ٔأسًدا يف ٕا�دى  »مل �كن«لو  هذا ٔأمر �سهل فهمه. لكن اجلزء التايل فهمه ٔأصعب. حفىت

�عتقاد ٔأن احلراكت ٔأو أ�صوات الغامضة تدل �ىل اخلطر  »اتباع س�یاسة«املرات، فٕان 
قد تنقذ حيا�مك، ذ� ٔأهنا ٔأحياً� س�تكون �لفعل ٔأسًدا. فٕان �لغمت يف ذ� ورصمت هتربون 

احللوة هلًعا من جراء سامع ٔأي حفيف ٔأعشاب، فس�تضیعون فرص احلصول �ىل البطاطا 
و�س�یري �يق شؤون احلیاة. ولكن الفرد ا�ي یصل ٕاىل توازن حصیح س�ی�د نفسه يف 

بعض أ�حيان یعتقد ٔأن هنا� ٔأسًدا رمغ �دم وجود أ�سد فعًال. وهذا املیل لالعتقاد مبا 
قد یتبني بأٔنه خطأٔ سينقذ حيا�مك ٔأحياً�. هذه ٕا�دى الطرق اليت قد یؤدي �عتقاد 

 ىل ٕانقاذ حيا�مك.�يشء �ري موجود إ 
 

ٕالیمك صیا�ة ٔأكرث اصطالحية ٕالیصال النقطة: ميت� البرش نز�ة لالعتقاد �لفا�لیة 
agency .مفا يه الفا�لیة؟ ٕان الفا�ل هو يشء یفعل ٔأمًرا ما عن قصد لتحقيق غرض ما .

عندما تؤدي الرحي ٕاىل حفيف أ�عشاب الطوی� ال تو�د فا�لیة، فالرحي ليست فا�ًال. 
ٔ�سد فا�ل، فأ�سد فا�ل غرضه هو ٔأن یأٔلكمك، وس�یقوم بتعدیل ترصفاته بطرق لكن ا

حمنكة هبدف إالمساك �مك وس�یعمل بنشاط ومرونة ٕالحباط �ودمك للهرب. من ا�دي 
ٔأن خياف املرء من الفا�لیة، لكن أ�مر قد �كون مضیعة للوقت واجلهد، ٔ�ن الفا�ل 

لرحي. مع �زاید اخلطر يف حيا�مك يف املتوسط، جيب املشتبه به قد �كون فعلًیا شيئًا مثل ا
�ىل التوازن ٔأن ین�از حنو رؤیة الَفَع� يف لك ماكن، مما یؤدي ٔأحياً� ٕاىل �عتقاد بأٔمور 

 �اطئة.
 

مل نعد الیوم مضطر�ن معوًما للشعور �خلوف من أ�سود ٔأو ا�منور س�یفية أ�س�نان. ولكن، 
، ٔأما البالغون »الُبعُبع«الم، فأ�طفال خيافون من حىت البرش احلدیثون خيافون من الظ
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في�افون من اللصوص والسارقني. ختیلوا ٔأن �كونوا مس�تلقني و�دمك يف رس�رمك لیًال، فٕاذا 
�مك �سمعون صوً�. قد �كون ذ� صوت رحي، وقد �كون ٔأخشاب املزنل القدمي تصدر 

�كن شيئًا حمدًدا لكص. فلك ما  رص�ًرا لتس�تقر، لكنه قد �كون لًصا مسلً�ا، ٔأو لرمبا مل
هيممك ٔأنمك ختافون فا�ًال �ري حمدد، بدًال مما هو �ري فا�ل اكلرحي ٔأو رص�ر اخلشب. ٕان 

هذا اخلوف من الَفَع�، حىت وٕان اكن العقالنًیا، حىت وٕان اكن �ري مالمئ يف مقام ما، ٕاال 
ا�كتور أٓندي تومسون ٔأنه یقبع يف دا�لنا أٓتًیا ٕالینا من �رخي ٔأسالفنا. صاغ زمييل 

Andy Thomson  السبب وراء ٕامياننا �ٕال� ٔأو ا�آلهة«هذا أ�مر يف كتابه املعنون «
Why We Believe in God(s)  حيث یقول: من املرحج ٔأن خنطئ الظل فنحس�به

لًصا، لكن من �ري املرحج ٔأن خنطئ اللص فنحس�به ظًال. فنحن من�ازون لرؤیة الَفَع�، 
 هنا� ٔأي فََع�. وحفوى ا��ن �متثل يف رؤیة الفا�لیة يف لك ماكن حولنا.حىت لو مل �كن 

 
: حيث رٔأوا الَفَع� حي� نظروا، وكثًريا ما animistic» ٔأرواحية«لقد اكنت ٔأد�ن ٔأسالفنا 

آلهة. اكنت ت� يه البدایة اليت انطلقت مهنا ا�آلهة الیو�نیة،  اكنوا �سمون ٔأولئك الَفَع� أ
. Mythos» ميثوس«يف كتابه اللطیف  Stephen Fryه ستيڤن فْراي وهو ٔأمر یوحض

آلهة  آلهة �ر، وأ آلهة مقر، وأ آلهة حبر وأ آلهة ر�د، وأ آلهة هنر، وأ ويف ٔأر�اء العامل اكنت هنا� أ
آلهة  الغابة املظلمة. لقد اكنت الشمس ٕالهًا، اكنت فا�ًال  –ٔأو رمبا ش�یاطني  –مشس، وأ

اسطة الصلوات وأ�ضا�، وٕاال فقد تقرر یوًما ٔأّال جيب التقرب ٕا�هيا واسرتضاؤها بو 
مفا ا�ي س�یكون �ري  –�رشق. اكنت النار ٕالهًا حيتاج ٕاطعاًما وٕاال انطفأٔت. اكن الر�د ٕالهًا 

ٕا� مسؤول عن هذا الصوت املرعب؟ اكن من �ري املمكن التنبؤ �لطقس، لكنه اكن 
اد بوجود فََع� مسؤولني عن تقلبات شدید أ�مهیة لسري احلیاة، فاكن من الطبیعي �عتق

ٔأمزجته. ال بد من سبيل ٕالهناء هذا اجلفاف الفظیع؟ رمبا متكنت ٔأحضیة �برية مقدمة ٕال� 
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املطر من ٕاجناز ذ�. دمرت �اصفة �اتیة بیتنا، رمبا اكن ذ� ٔ�ننا مل نقدم مدًحيا اكفيًا 
 �آلهة العواصف فأٔدى ذ� ٕاىل غضهبم.

 
ل الناس لیصري إال� الوا�د �ى ا�هيود، والحقًا �ى املس�یحیني لقد تطور هيوه يف عقو 

آلهة الشعوب »ٕا� عواصف«واملسلمني ٔأیًضا. لكنه قبل ذ� اكن  ، اكن ٔأ�د �دید أ
الكنعانیة ا��ن خرج ا�هيود من بيهنم. ومن مضن ا�آلهة أ�خرى اليت عبدها الكنعانیون يف 

ه اكن هنا� بعل، ٕا� اخلصب، وٕایل إال� العرص الربونزي يف أ�صل �لزتامن مع هيو 
الزعمي وزوجته إاللهة ٔأشرياه (عشريه). واستناًدا ٕاىل الباحثني يف التارخي ا�یين، فٕان هيوه 

اندمج الحقًا يف عقول الناس مع ٕایل ؤأشرياه لیتحول يف ا�هنایة ٕاىل إال� الوا�د �ى 
ي لتصري د�نة التوحيد �الل العرص ا�هيود. ٕاًذا، فقد مت ختفيف ٔأرواحية العرص الربونز 

احلدیدي. ويف مرا�ل الحقة تبنت املس�یحیة ومن بعدها إالسالم ٕا� ا�هيود. مث يف مر�� 
ٔأخرى بعد ذ� اكتسب ٕا� العواصف �ى الكنعانیني تطوًرا ٕاضافيًا لیصري بطل كتب 

 عن الالهوت كتهبا ٔأساتذة متبحرون يف �امعات ٔأو�سفورد وهارڤرد.
 

اقرتحت ٔأن الناس اكنوا یقّدمون أ�ضا� �آلهة الطقس ٔأمًال يف غیٍث یقطع  كنت قد
اجلفاف. ولكن، ما ا�ي یدفعهم لالعتقاد بأٔن ذ� س�ی�دهيم نفًعا؟ �متزي ا�ماغ البرشي 

. لقد بىن �نت�اب الطبیعي يف ٔأدمغتنا نز�ة pattern-seekerبأٔنه �حث عن أ�مناط 
تتابعات مثًال: ٔأي أ�ش�یاء اليت تتبع ٔأش�یاء ٔأخرى. فنالحظ مالحظة أ�مناط، مكالحظة امل 

ٔأن الر�د یتبع الربق، ؤأن املطر یتبع �رامك الغیوم الرمادیة، ؤأن الغالل ال �منو بال مطر. 
أ�ش�یاء اليت تتبع «هو ٔأمر معقد. ٕاذ یتبّني ٔأن » أ�ش�یاء اليت تتبع ٔأش�یاء ٔأخرى«ولكن 

أ�ش�یاء اليت تتبع «وٕامنا » دوًماتتبع ٔأش�یاء ٔأخرى  أ�ش�یاء اليت«ال تعين » ٔأش�یاء ٔأخرى
 فامحلل یتبع املامرسة اجلنس�یة، ولكن فقط ٔأحياً�.». ٔأحيا�ً ٔأش�یاء ٔأخرى 
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وكثًريا ما نعتقد ٔأننا نالحظ منًطا رمغ �دم وجود ٔأي منط، وكثًريا كذ� ما تفوتنا مالحظة 

منط رمغ وجود منط يف الواقع. یقوم خمتّصون �لر�ضیات یُعرفون ��تصني �ٕالحصاء 
statisticians  .متیزي بني طریقتني خنطئ فهيام ٔأثناء حماولتنا متیزي وجود هذه أ�مناط��

والسالبات الزائفة  false positivesهاتني الطریقتني املوَجبات الزائفة و�سمون 
false negatives و�متثل املوَجب الزائف �رؤیة منط يف موضع ال منط فيه. وتُعّد اخلرافة .

نو�ًا شائًعا من اخلطأٔ املوَجب الزائف. ٔأما السالب الزائف فيكون عندما یعجز املرء عن 
منط موجوًدا يف الواقع. مثة منط حقيقي �رتبط فيه عضة البعوضة رؤیة منط عندما �كون ا� 

�ٕالصابة �ملالر�. ولكن هذا التتابع ال حيدث يف لك مرة، ومل ینتبه ٔأ�د �� قبل السري 
. وال یو�د منط حقيقي �ربط بني ا�رتاض قطة 1897�ام  Ronald Rossرو�� روس 

لكثري ممن یؤمنون �خلرافات قد أٓمنوا هبذا سوداء � وما یتبع ذ� من سوء احلظ. لكن ا
 السالب الزائف حتدیًدا.

 
آلهة املطر، فٕاذا �لسامء متطر. حمتًا، ال بد ٔأن هذا ا�منط عىن شيئًا  يف العام املايض دعو� أ

 ما؟
 

ال، فقد اكن بال معىن. اكن موَجبًا زائًفا، فاملطر اكن س�یزنل معه ٔأو بدونه، ولكن من 
 هذه اخلرافة.الصعب الت�لص من 

 
اكن الطفل محموًما، فقمنا �لتضحیة بعزنة تقرً� ل�آلهة فتحسنت حصة الطفل. ٕاًذا، فعلینا 

 التضحیة بعزنة يف املرة القادمة عندما یصاب ٔأ�دمه حبمى شدیدة.
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كثًريا ما �متكّن �از املنا�ة يف اجلسم من شفاء الناس �ىل مجیع أ�حوال. ولكن �اولوا 
 لشخص مؤمن �خلرافات مقتنع بأٔن التضحیة �لعزنة اكنت السبب يف الشفاء.ٕاخبار ذ� 

 
بأٔن تالحظوا شيئًا ما یتبع شيئًا  –ولكن حىت لو الحظمت منًطا ما یتكرر دومنا ٔأدىن تغیري 

فذ� ال یثبت ٔأن احلادثة السابقة قد �س�ببت يف  –أٓخر �شلك ال یتحول ٔأو یتبدل 
لك سا�ٍة  Runton Acornة يف قریة َرنِْنت ٕا�كورن �دوث الالحقة. تدق سا�ة الكنيس

 �س�ببتا�اورة. ولكن هل  Parva Runton 83حبیث �س�بق السا�ة يف قریة َرنِْنت پارڤا
سا�ة َرنِْنت ٕا�كورن يف جعل سا�ة َرنِْنت پارڤا تدق؟ لن �كفي املشاهدة و�دها حلسم هذا 

السؤال، وال حىت املشاهدة املتكررة. فالطریقة الوحيدة لربهنة الس�ببية �متثل ٕ�جراء 
�لوضع لتغیريه. �سلقوا دا�ل �رج سا�ة َرنِْنت ٕا�كورن  التالعب، حيث یتعني �لیمك جتربة

لسا�ة، هل تتوقف سا�ة َرنِْنت پارڤا عندئذ عن ا�ق؟ مث جربوا بتقدمي سا�ة ؤأوقفوا ا
َرنِْنت ٕا�كورن عرش دقائق، هل تظل سا�ة َرنِْنت پارڤا عندئذ تدق بعدها؟ طبًعا، �لیمك 

 ٔأي احلظ العشوايئ. –�كرار هذه التجربة �دًدا �بًريا من املرات الستبعاد الصدفة 
 

املس�توى، ٔأو رمبا عقًال مس�تعًدا لالجهتاد يف ٕاجراء التفاصیل حتتاج املسأٔ� عقًال رفيع 
املالمئة لفحص ف� لو اكن ا�منط الظاهري موجوًدا فعًال. �لیمك ٔأن �كونوا �ایة يف �جهتاد 
ٕان عزممت ٔأمر ٕاجراء هذه التجربة �سا�ات الكنا�س. ولو اكن السؤال املطروح هو ما ٕاذا 

قب التعامل التجریيب مع السؤال قد �كون قات�. ال اكن صوً� ما سببه ٔأسد، فٕان عوا
 جعب ٕاًذا جلوء ٔأ�داد� للتفكري اخلرايف بدًال من ذ�.

 

                                                 
 قریتان ومهیتان. تو�د يف الواقع َرنِْنت الرشقية والغربیة. [املرتمج] 83
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بتبيان اخلرافة �ى  B. F. Skinnerقام �امل النفس التجریيب بوروس فریدریك سكيرن 
طیوره ٔأمناًطا مل �كن موجودة حقًا: موَجبات زائفة. وضع » الحظت«طیور امحلام. حيث 

» صندوق سكيرن«لك وا�دة من مثانیة طیور حامم يف صنادیق منفص�، امس الوا�د مهنا 
Skinner box آلیة ٕاطعام ٕالكرتونیة تقدم الطعام للحامم . احتوى لك صندوق �ىل أ

اجلائع. ویمت �ادة جتهزي صنادق سكيرن حبیث تقدم الطعام فقط عندما یقوم الطري بعمل 
وًدا �ىل �دار الصندوق. لكن سكيرن فعل شيئًا خمتلًفا يف يشء ما، ٔ�ن ینقر مفتاً�ا موج

آلیة إالطعام وبني سلوك الطیور. فمل یعد  هذه التجربة حتدیًدا، ٕاذ قام بقطع الص� بني أ
هنا� ٔأي تأٔثري ٔ�ي يشء تفع� الطیور �ىل فرص حصولها �ىل الطعام. اكن یمت توفري 

عام فعلته الطیور، ٔأو بغض النظر  الطعام يف الصندوق �شلك �ري منتظم، بغض النظر
 حىت عام لو فعلت ٔأي يشء.

 
اكنت النتي�ة مشوقة، ٕاذ طورت س�تة من مضن الطیور ال�نیة �ادات خرافية من ش�ىت 

أ�نواع. صار ٔأ�د الطیور �سري �س�مترار يف دوا�ر عكس عقارب السا�ة ویقوم بلفّتني ٔأو 
قول ٔأنه امت� اعتقاًدا خرافيًا بأٔن ا�وران ثالث بني حصو� �ىل املاكفأٔة. رمبا ميكننا ال

عكس عقارب السا�ة �سبب يف قدوم الطعام. قام طري أٓخر بدفع رٔأسه �شلك متكرر 
آلیة إالطعام بتوفري » اعتقد«حنو ٕا�دى الزوا� العلیا يف الصندوق. فقد  ٔأن ذ� س�ُیقنع أ

� یدفعان �لرٔأس ، فاك»البندول«الطعام. وطّور طْريان أٓخران �ادة حتریك الرٔأس كـ
�رس�ة مينة و�رسة، مث �رجعانه ماكنه ببطء. ومتثّل الترصف اخلرايف �ى طري أٓخر بقذف 

رٔأسه ٕاىل أ��ىل، كام لو اكن �ريم شيئًا �ري موجود يف الهواء ٕاىل ٔأ�ىل. ٔأما الطري 
 السادس فقط صار یوّ�ه حراكت نقر حنو أ�رض، دون ٔأن یرضب أ�رض حقًا.
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هذه الترصفات �خلرافية، ؤأعتقد ٔأنه ٔأصاب يف ذ�. وما قد �دث  وصف سكيرن �ىل
اكن ال بد اك�ٓيت. تصادف ٔأن اكن الطري یقوم حبركة ما، ٔ�ن یقذف �رٔأسه حنو الزاویة، 

آلیة إالطعام يف معلها. عندها  الطري (وليس » یفكر«وذ� �لضبط قُبیل ٔأن تبدٔأ أ
يف حضور الطعام، فقام بتكرار  �لرضورة �شلك واع) ٔأن حركة رٔأسه اكنت السبب

احلركة، فزتامن ذ� مصادفة مع مو�د الوجبة التالیة �لضبط. تعّمل لك طري �ادة خرافية 
ًرا ٔأً� اكن ا�ي �دث قبل حضور الطعام �لصدفة. وهذا كام یبدو اكن  خمتلفة، مكّرِ

طفل من  أ�سلوب ا�ي طور فيه ٔأسالفنا �ادة مثل الصالة ٔأو التضحیة بعزنة لشفاء
امحلى. مثة �شابه أٓخر بني حامم سكيرن والبرش حفواه ٔأنه يف ٔأما�ن خمتلفة من العامل یطور 
الساكن احمللیون �ادات خرافية خمتلفة، متاًما كام فعلت امحلامات الست ا�تلفة لك يف 

 اخلاص هبا.» احمليل«صندوق سكيرن 
 

و ما�ینة احلظ، س�یحصلون �ىل كذ� �ال املقامر�ن، فسواء ٔأاكنوا یلعبون الرولیت أٔ 
ماكفأٓهتم �شلك عشوايئ، �ام فعلوا. فقد یالحظ مقامر ما ٔأن حظه �زداد عندما �رتدي 

، ٔأو ٔأنه د�ا طالًبا احلظ وٕاذا به یفوز �جلا�زة الكربى من فوره. وك�ال »مقیصه احملظوظ«
عد ذ�، ٕاال ٔأنه ال حامم سكيرن، س�یكرر ما فعل جمدًدا. ورمغ ٔأنه ال یفوز �جلا�زة الكربى ب

یقوى �ىل ختلیص نفسه من �ادة ا��اء، فليس مبقدور املرء التأٔثري �ىل اح�الت الفوز 
�جلا�زة الكربى يف لعبة كام�ینة احلظ، ٔأو �ىل اس�تقرار الكرة يف لعبة الرولیت يف املاكن 

عرتهيم ا�ي �ریده املرء. ورمغ ذ� فٕان املقامر�ن من مونيت اكرلو ٕاىل الس ڤيغاس ت
 معتقدات خرافية بأٔن ت� أ�مور مبقدورمه.

 
قبل زمن طویل، قبل ٔأن �كون للحواسيب شاشات، اكنت احلواسيب تطبع خمر�اهتا عن 

بُعد �ىل طابعات. ويف مرة ٔأثناء معيل يف غرفة احلاسوب يف �امعيت شاهدت طالًبا 
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ه �ىل الطابعة ینتظر بفارغ الصرب من احلاسوب ٔأن یت�اوب. اكن یطرق مفاصل ٔأصابع
بتكرار، رمغ ٔأنه بال شك اكن یعرف ٔأن ذ� ال ميكن ٔأن یقنع احلاسوب �الس�تع�ال. لرمبا 
يف مرة فعل �لضبط قُبیل ٕاخراج احلاسوب لنتاجئه من تلقاء ذاته، فمل �س�تطع من بعدها 

 ختلیص نفسه من هذه العادة اخلرافية. متاًما كحامم سكيرن.
 

ة جفاف �زغت فكرة يف رؤوسهم بأٔن یقدموا ٔأحضیة ٕال� لنفرتض ٔأن ٔأسالفنا �الل فرت 
الكثري  –كام اعتقدوا  –املطر. لك یوم ٔأحضیة، حىت اهنمر املطر ٔأ�ًريا. ولرمبا احتاج أ�مر 
تقدمي  ٔأن ميتنعوا عنمن أ�ضا� قبل ٔأن یقتنع ٕا� املطر. مل حياول املؤمنون �خلرافات 

ن املطر س�یأٔيت �ىل مجیع أ�حوال. ذ� ما اكن أ�ضا� ٕال� املطر هبدف ٔأن �روا ٕان اك
 �المتناعس�یفع� �اِلم، لكن ٔأسالفنا مل �كونوا من العلامء، ومل �كونوا جيرؤون �ىل ا�ازفة 

 عن تقدمي أ�ضا� ٕال� املطر.
 

طبًعا، ٔأ� ٔأ�كهن، لكنين ٔأعتقد ٔأن أ�مر معقول. فهذا هو �لضبط نوع أ�ش�یاء اليت یقوم 
هبا العدید ممن یعيشون حياة قََبلیة حىت یومنا هذا. كام ٔأن جتارب سكيرن مل �كن �كهنات، 

فقد حصلت فعًال. كذ�، فليس �كهنًا ٔأن املقامر�ن البرش یثقون �ٔ�رقام احملظوظة، 
ظ والصالة. یت�ه الناس حنو الصالة وتطو�ر �ادات خرافية لكام اكن هنا� وتعویذات احل

ولكننا نرغب بنتي�ة حمددة. ») حًظا«ٔأو » صدفة«ٕاهبام یتعلق مبا س�ی�دث (ٔأو ما �سمیه 
ومن احملمتل ٔأن اخلرافة حبد ذاهتا مل �سا�د ٔأسالفنا �ىل البقاء، لكن ما سا�دمه �ىل 

بذل اجلهد ملالحظة مىت متیل  –عن أ�مناط يف العامل  أ�رحج اكن ميًال �اًما للبحث
أ��داث ٔأن تتبع ٔأ�داً� ٔأخرى �مة. جفاءت اخلرافة �ًجتا �نوً� لهذه العملیة. وكام ٔأن محري 

الوحش توازن بني خطر ٔأن تؤلك مقابل خطر ٔأن ال تأٔلك ما �كفهيا، كذ� اضطر 
خطر�ن: خطر مالحظة وجود منط  البرشي الباحث عن أ�مناط ٕاىل ٕاجياد توازن بني
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حيث ال یو�د منط (املوَجب الزائف اخلرايف) وخطر الفشل يف مالحظة منط حيث 
یو�د ا�منط (السالب الزائف). لقد حبّذ �نت�اب الطبیعي املیل ملالحظة أ�مناط، 

 فاكنت اخلرافة وا��ن نواجت �نویة لهذا املیل.
 

اش ٔأقدم ٔأسالف البرش يف ماكن خطر هو بط�اء وا�ٓن، ٕالیمك مس� تفكري أٓخر. لقد �
الساڤا� أ�فریقية. فتحت موطئ ٔأقدا�م اكنت أ�فاعي السامة والعقارب والعنا�ب 

ومئو�ت أ�قدام، و�ىل أ�جشار اكنت الثعابني وا�منور ترتصد، و�لف الش�ريات اكنت 
خطار، ولكن أ�طفال أ�سود وال�س�یح اكنت يف ا�هنر. اكن البالغون یعرفون عن هذه ا�ٔ 

اكن حيتاجون من یعلّمهم. ال بد ٔأن الوا��ن �ذروا ٔأطفاهلم، متاًما مثلام حيّذر الوا��ن 
صغارهام يف املدن احلدیثة ٔأن ینظروا مينة و�رسة قبل ٔأن یعربوا الطریق ٕاىل الرصیف 

�نت�اب املقابل. اكن �نت�اب الطبیعي س�یفضل الوا��ن ا��ن �ّذرا صغارهام، كام ٔأن 
 الطبیعي اكن س�یفضل املور�ت اليت ٔأسست يف دماغ الطفل املیل لتصدیق وا�یه.

 
من السهل فهم هذه أ�مور حلد ا�ٓن. لكن لنأٔت ا�ٓن ٕاىل اجلانب أ�صعب. لو �دث ٔأن 
قدم البالغون نصی�ة سيئة لٔ�طفال ٕاىل �انب النصی�ة اجلیدة، مفا من سبيل ٔأمام دماغ 

ة اجلیدة من السيئة. ٕاذ لو اكن مبقدور دماغ الطفل ٔأن یقوم هبذا ا�متیزي الطفل �ميزي النصی�
 س�یعرفبن�اح، ملا اكنت نصی�ة البالغني رضوریة ٔأصًال، حيث اكن الطفل �لك �ساطة 

مثًال ٔأن أ�فاعي خطرة. ٕان النقطة كلك يه ٔأنه لو اكن أ�طفال یعرفون ٔأصًال ملا احتاج 
اكلقول  –ٔأ�رب ٔأ�د الوا�ان الطفل نصی�ة �ري مفيدة الوا�ان ٕاخبارمه. فلو لسبب ما 

مفا من سبيل ٔأمام الطفل لیعرف ٔأهنا نصی�ة �دمية  -» �لیك �لصالة مخس مرات یوميًا«
صدق ما یقو� � وا�اك «فائدة. فاالنت�اب الطبیعي فقط یبين يف دماغ الطفل قا�دة 
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خسیًفا و�ري » ما یقو� � وا�اك«ویمت تطبیق هذه القا�دة حىت عندما �كون ». ٔأً� اكن
 حصیح يف الواقع، ٔأو مبنًیا �ىل خرافة كت� اليت �ى طیور امحلام.

 
ولكنمك �ىل أ�رحج �سأٔلون، ما ا�ي قد یدفع ٔأ�د الوا��ن ٕالخبار الطفل �يشء خسیف 

 ٔأو �ري حصیح؟ حس�نًا، ٕان الوا��ن اك� مه ٔأنفسهم ٔأطفاًال يف یوم ما، فأٔعطاهام وا�وهام
النصاحئ، ومل �كن مبقدورهام احلمك عندها �ىل النصی�ة ف� لو اكنت جيدة ٔأو �دمية الفائدة 
ٔأو حىت ضارة. فالنصی�ة سواء ٔأاكنت جيدة ٔأو سيئة یمت تور�هثا للجیل ا�ي یيل. ٔأما ف� 
یتعلق �لكيفية اليت �شأٔت فهيا يف البدء، فال بد ٔأن خرافات كت� اليت �ى امحلام اكنت 

 أ�رحج جزًءا من القصة. ومع تعاقب أ�جيال تتعدل النصی�ة �دمية الفائدة ٔأو �ىل
اخلرافية، وتتضخم �رب تأٔثري اهلمس الصیين ذاته ا�ي رٔأیناه وهو یعمل يف الفصلني الثاين 

والثالث. ويف ٔأجزاء خمتلفة من ٔأر�اء العامل یمت عندها توریث نصاحئ خمتلفة، وهذا �لضبط 
 عندما ننظر يف ٔأر�اء العامل. فعًال  ما نالحظ �دوثه

 
وبطبیعة احلال، فٕان بعض أ�طفال أ�ذ�یاء عندما �كربون، ینظرون ٕاىل ا�لیل و�متكنون 

فهم  –من إالفالت من النصاحئ السيئة ٔأو �دمية الفائدة اليت ٔأتت من أ�جيال السابقة 
یت�اوزوهنا. فكروا بعنوان هذا الكتاب. لكن هذا ال حيدث دوًما، ؤأعتقد ٔأن هذا یفرس 

جزئًیا �یف تنشأٔ أ�د�ن و�یف �س�متر بعد ذ�، فهذه ٕاىل �د ما نظریة تعترب ا��ن �ًجتا 
�ثوً�. یمت توریث معتقدات �دمية الفائدة ٔأو خرافية، اكحلا�ة ٔ�داء الصالة مخس مرات 

وم ٔأو احلا�ة للتضحیة بعزنة لشفاء املالر�، كناجت �نوي لتوریث املعتقدات املعقو�، يف الی
ٔأو �ٔ�حرى كناجت �نوي لكون دماغ الطفل قد �شلك �ىل ید �نت�اب الطبیعي لیصدق 

الوا��ن واملعلمني و�ريمه من �بار ا�متع. وهذا ٔأمر یفض� �نت�اب الطبیعي ٔ�ن �البیة 
 كبار للصغار هو �لفعل معقول.ما یقو� ال 
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ٕان نظریة الناجت الثانوي يه حبق تفسري دارویين للمعتقدات ا�ینية. فالتفسريات ا�اروینية 

احلقة تدور حول �اك�ر مور�ت معینة يف مجهرة ما. تو�د تفسريات ٔأخرى تبدو 
ون كتفسريات داروینية بعض اليشء، ولكهنا ليست كذ�. فعىل سبيل املثال، قد �ك

فرص مجمو�ات ٔأو ٔأمم �لبقاء ٔأكرب �سبب د�هنا، مما یعين بقاء ا��ن نفسه. لنفرض ٔأن �ى 
ٔأّمتني دینان خمتلفان، حبیث �كون �ى ٕا�داهام ٕا� قتايل، مثل هيوه/هللا، ٔأو �آلهة 

آلهة كت� ٕ��راز حماسن الش�ا�ة يف املعركة، فرمبا �كون من  الڤا�كنغ القتالیة. س�یقوم كهنة أ
ميهم ٔأن املقاتل ا�ي ميوت شهیًدا یذهب مبارشة ٕاىل جنة �اصة �لشهداء، ٔأو یذهب تعا� 

. بل وقد یِعدون حبور �ني مجیالت يف اجلنة، �كّن من Valhalla 84مبارشة ٕاىل ڤالهاال
نصيب من ميوت وهو یقاتل يف سبيل ٕا� القبی� (هل �شعرون مثيل �ٔ�ىس حلال تلمك 

خرى ف�هيا ٕا� مسامل ٔأو ٔأكرث. كهنة ت� ا�آلهة ال یؤیدون احلور العني؟) ٔأما أ�مة ا�ٔ 
احلرب، وال یبرشون بنعمي جنة سامویة ملن ميوت وهو یقاتل، بل لعمل ال یبرشون بأٔي 
جنة. فلو افرتضنا �ساوي هاتني أ�متني ف� �دا ا��ن، فأٔي أ�متني س�مت� املقاتلني 

غزو أ�خرى؟ و�لتايل، ٔأي ا�ینني س�مي� أ�جشع؟ ٔأي أ�متني مت� اح�ًال ٔأكرب يف 
فرصة ٔأكرب لالنتشار؟ ٔأن السؤال جيیب عن نفسه. ٕان �رخي انتشار إالسالم من اجلز�رة 

العربیة ٕاىل ٔأحناء الرشق أ�وسط ومن مث ش�به القارة الهندیة یعود ٕاىل الغزو العسكري. 
ان يف ٔأمرياك اجلنوبیة وأ�مر ذاته ینطبق �ىل انتشار املس�یحیة �ىل ید الغزاة إالس�پ

 والوسطى.
 

هنا� طرق ٔأخرى ممكنة قد �سامه فهيا ا��ن أ�مم ٔأو القبائل ٕاضافة ٕاىل دوره يف احلرب. 
ٔأن وجود د�ن مشرتك، وخرافات وطقوس وتقالید  –�شلك معقول يف رٔأيي  –فقد اقُرتح 

                                                 
 يف ٔأساطري الڤا�كنغ يه قا�ة �برية یذهب ٕا�هيا بعض من ميوت وهو یقاتل. [املرتمج] 84
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یع يف مشرتكة قد سا�د ا�متعات �ىل �لق صالت ؤأوارص تعاون بأٔشاكل ٔأفادت امجل 
ت� ا�متعات. قد تبدو الصالة ٔ��ل املطر ٔأمًرا يف منهتيى الغباء، حيث ٔأن العمل احلدیث 
�ت یعرف ٔأن الصالة ٔ��ل املطر ال تؤ�ر يف ٔأحوال الطقس. ولكن ماذا لو اكن �ج�ع 

مًعا يف رقصة ٕایقاعیة لالستسقاء �سا�د �ىل متتني عرى التضامن والتعاون يف القبی�؟ 
مثة سبب  iiiق أ�مر التفكري فيه، بل وقد قام زمالء مرموقون �لفعل �لتفكري فيه.�س�تح

أٓخر وهو �ري دارویين یفرس ازدهار ا��ن وهو ٔأن امللوك والكهنة اس�تغلوا ٕاميان شعوهبم 
�وس�ی� للس�یطرة �ىل جممتعاهتم. مث سبب أٓخر (وهذا یقارب ٔأن �كون داروینيًا حقًا) �متثل 

، ٔ�مزيها memesٔأطلقُت �لهيا امس امل�ت  –يف النظریة القائ� بأٔن أ�فاكر حبد ذاهتا 
مبا يف ذ� أ�فاكر ا�ینية، تتبارى مع م�ت منافسة �ىل  –عن املور�ت (اجلینات) 

غرار تباري املور�ت، حيث �كون الهدف هو ٔأن تتاك�ر يف العقول. ال یو�د متسع هنا 
الس�تكشاف هذه النظر�ت العدیدة؛ اقترصُت �ىل ذ�رها ٕالعطا�مك فكرة عن طبیعة 

 ج ا�ٓن ٔأن ٔأنتقل لغريها.النقاشات ا�ا�رة. لكنين ٔأحتا
 

يف الفصل السادس َو�َدُت �لعودة للسؤال حول سبب تفضیل �نت�اب الطبیعي حلسن 
ٔأو �ىل أ�قل تفضیل �س�ة حمدودة من حسن السلوك، واليت قد  –السلوك مع ا�ٓخر�ن 

لٔ��الق، نوع من احلس �لسلوك الصاحل،  تطوري من نوع ما دور ٔأساستلعب 
ك الصاحل. لكن �يل القول ٔأوًال ٔأنين ٔأعتقد ٔأن التغريات يف أ��الق واس�تحباب السلو 

اليت حتدثُت عهنا يف الفصل السادس يه ٔأشد ٔأمهیة. قد یقوم �نت�اب الطبیعي ٕ�دماج 
ٔأساس قدر حمدود من السلوك احلسن يف ٔأدمغتنا. لكنه یُدمج ٔأیًضا أ�ساس لسوء 

ن. وما �دث يف التارخي هو ٔأن هذا التوازن السلوك، ذ� ٔأنه �الًبا ما �كون هنا� تواز 
 قد اضطرب لرتحج الكفة لصاحل حسن السلوك، كام رٔأینا يف الفصل السادس.

 

https://www.translationsproject.org/


  هل تطور� لنكون متدینني؟ هل تطور� لنكون صاحلني؟: احلادي عرشالفصل  

 www.translationsproject.org 240 الرتمجة منشورة ومتا�ة �شلك جماين �ىل موقع 

ٕاًذا مفا هو أ�ساس التطوري حلسن السلوك؟ لقد رٔأینا يف الفصل الثامن ٔأن جوهر 
 ىنمعالتطور �متثل يف ز�دة وفرة املور�ت الناحجة يف املس�تودع الورايث (فهذا هو 

الن�اح). تزتاید وفرة املور�ت اليت �زود أ�فراد مبا یلزم لريكضوا �شلك ٔأرسع (ولكن ليس 
�رس�ة تؤدي ٕاىل �كرس س�یقاهنا كام حيدث مع ٔأحصنة الس�باق). واملور�ت اليت �زید 

صعوبة رؤیة العث والس�ايل والضفادع �ىل �لفية حلاء جشرة تزتاید وفرهتا يه أ�خرى. 
ملور�ت اليت جتعل أ�بو�ن یعتنيان �ٔ�طفال نظًرا لبقاء �سخ من ت� وتزتاید وفرة ا

املور�ت ذاهتا يف ٔأجساد أ�طفال ا��ن یتلقون ت� العنایة. فٕاحسان سلوك الفرد جتاه 
 ٔأطفا� مسأٔ� بدهيیة ال تقتيض تفكًريا عند النظر ٕا�هيا من منظور �نت�اب الطبیعي.

 
�ن حيتوون �ىل �سخ من مور��مك، فهذه املور�ت ولكن ليسوا ٔأطفالمك و�دمه ا�

موجودة كذ� يف ٔأحفادمك وبنات ؤأبناء ٕاخو�مك ؤأخوا�مك، ويف ٔأخوا�مك وٕاخو�مك. ولكام 
بُعدت ص� القرابة، لكام قلّت اح�لیة ٔأن �كون املورثة مشرتكة. فاملورثة اليت حتثمك �ىل 

يف املئة ٔ�ن �كون مشرتكة مع الطفل  50ٕانقاذ حياة طفلمك ٔأو ٔأختمك مت� فرصة �سبهتا 
يف املئة ٔأن تتوا�د  25ٔأو أ�خت. ٔأما املورثة اليت حتث �ىل ٕانقاذ ا�ن أ�خ ف�هيا فرصة 

يف جسد ا�ن أ�خ. ٔأما املورثة اليت حتث �ىل ٕانقاذ ا�ن العم ٔأو ا�ن اخلال ففرصة ٔأن �كون 
 ivيف املئة. 5٫12مشرتكة مع ا�ن العم ٔأو ا�ن اخلال ا�ي یمت ٕانقاذه يه 

 
ٕاًذا، فاالنت�اب الطبیعي یفضل أ�فراد ا��ن یقومون مب�ازفات �س�یطة ٕالنقاذ حياة، ٔأو 

ملسا�دة، ٔأبناء ٔأعام�م، لكنه یفضل ٔأكرث من جيازف ٔأكرث ملسا�دة ابنة أ�خت، مث یفضل 
ٔأكرث من ذ� من جيازف ٕالنقاذ ٔأخت ٔأو ا�ن. واملسأٔ� ال تتعلق ٕ�نقاذ حياهتم �شلك 

ارش وحسب، وٕامنا مبسا�دهتم بأٔیة وس�ی�، ٕاكطعا�م ٔأو حام�هتم من املفرتسات ٔأو توفري مب
 املل�أٔ من تقلبات الطقس.
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ومن �حية نظریة، فٕان �نت�اب الطبیعي یفضل ٕاطعام أ�خ بنفس القدر ا�ي یفضل 

�ام معه ٕاطعام ��ن، ولكن من �حية معلیة، تتوافر فرص ٕافادة ��ن ٔأو �بنة ٕ�طعا
ٔأكرث من فرص ٕاطعام أ�خ ٔأو أ�خت. وهذا هو سبب ش�یوع عنایة الوا��ن �ٔ�طفال 

ٔأكرث من العنایة �ٔ�شقاء. �زدهر العنایة �ٔ�شقاء �ى احلرشات �ج�عیة اك�منل والن�ل 
وا��بري وا�منل أ�بیض (أ�رضة)، وكذ� �ى بعض الطیور مثل نقار خشب البلوط 

acorn woodpecker ي ر يف ٔأمرياك، و�ى ثدییات مثل فأٔر اخل� العا
naked mole-rat .يف ٔأفریقيا 

 
من مه ٔأقارهبم أ�قربون. ٕان �نت�اب » تعرف«ليس من املتوقع من احلیوا�ت ٔأن 

، وٕامنا �كون القا�دة »اطعمي صغارك«الطبیعي ال یُدمج يف ٔأدمغة الطیور قا�دة من منط 
وهذا هو ». اطعمي ٔأي يشء موجود يف عشك یفتح مفه وینعق«يف ٔأدمغهتا �ىل شألكة 

اق من ٔأن تضع بیضها يف ٔأعشاش الطیور ا�ٓخر�ن، حيث أ�سلوب ا�ي ميكّن ٔأنىث الوقو 
یفقس صوص الوقواق يف العادة قبل �ريه، و�ريم �لبیض ا�ي وضعته ٔأمه �لتبين. مث 

اطعمي ٔأي يشء موجود يف «تتبع ٔأمه �لتبين القا�دة اليت زرعهتا اجلینات يف دماغها: 
 وهكذا یمت ٕاطعامه. –ق وهذا �لضبط ما یفع� صوص الوقوا» عشك یفتح مفه وینعق.

 
�اش ٔأسالفنا �ىل أ�رحج يف جام�ات صغرية متجو� كقردة البابون، وبعد ذ� �اشوا يف 

القرى الصغرية، و�هام اكن مبثابة �ائ� ممتدة، فلك من اكن يف القریة ٔأو امجلا�ة تقریًبا 
ٔأحسن ٕاىل « س�یكون ّمعك ٔأو ا�ن ّمعك ٔأو ابنة اختك. �ا، فالقا�دة ا�ماغیة القائ�

مل تعد �البیتنا تعيش ». ٔأحسن ٕاىل من یقربك وراثًیا«اكنت فعلًیا ماكفئة للقا�دة: » امجلیع
يف قرى صغرية، فمل یعد من الصحیح ٔأن لك من تعرفونه هو ا�ن مع ٔأو ابنة ٔأخت ٔأو ٔأي 
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ال زالت تقبع يف ٔأدمغتنا. ولرمبا اكنت هذه » ٔأحسن ٕاىل امجلیع«قریب أٓخر. ولكن القا�دة 
 جزًءا من الع� ا�اروینية وراء ميلنا للترصف �رفق مع ا�ٓخر�ن.

 
ولكن لٔ�سف، یو�د و�ه أٓخر لهذه الِعْم�. ففي ٔأدمغة ٔأ�داد� ا��ن �اشوا يف جام�ات 

ترصف بعداء جتاه لك من مل «ٔأو قرى صغرية، اكنت تو�د كذ� قا�دة �اك� القول: 
من �یه مظهر خيتلف �ًدا عنك وعن الناس  ترصف بعداء جتاه لك«ٔأو ». به قْبًال  تلتقِ 

قد توفر هذه القوا�د أ�صل البیولو� للت�زي العريق، ٔأو ٔ�ي �داء جتاه ». ا��ن تعرفهم
 ، اكملهاجر�ن اجلدد مثًال.»أَٓخر«ٔأي خشص �راه املرء كـ

 
لكن القوا�د الالواعیة املعمتدة �ىل اخلربة واملامرسة ليست لك ما يف جعبة ا�ماغ 

رشي. فعىل نقيض ا�منل ونقار خشب البلوط، ميت� البرش قدرة دماغیة مدعومة الب 
قد » ٔأحسن ٕاىل امجلیع«�شلك �اص �للغة متكّن من معرفة َمن یقرب َمن. فالقا�دة 

 »ٔأحسن لٔ�فراد ا��ن تعرف فعًال ٔأهنم ٔأقاربك.«تنسخها قا�دة دماغیة ٔأكرث حتدیًدا: 
 

يت تعيش يف حصراء اكالهاري أ�فریقية يه ٔأقرب ال Kung! 85یُعتقد ٔأن شعوب الكونغ
من يف البرش احلدیثني ٕاىل ٔأسالفنا. توا�دت شعوب الكونغ يف جنوب ٔأفریقيا جب�مه ذي 

اللون البين الفاحت قبل الغزاة السود ا��ن �اؤوا من الشامل بفرتة طوی� �ًدا. ومه يف 
سط لك مجمو�ة �ائلیة بْ يث تَ طور الصید ومجع ال�ر ویعيشون يف مجمو�ات �ائلیة، ح 

ُملكيهتا �ىل ٔأرض صید. فٕان ضل ر�ل طریقه ود�ل ٕاىل ٔأرض مجمو�ة اخلصوم فهو يف 
خطر، ٕاال ٕان متكن من ٕاقناع املالكني بأٔنه �ىل ص� قرابة بأٔ�د ما من مجموعهتم. يف مرة 

                                                 
�شلك ليس � مقابل يف �البیة اللغات احملكية يف العامل الیوم حيث یمت حبرف سا�ن يف بدا�هتا یتطلب طرقًا رسیًعا للسان  Kung!تلفظ لكمة  85

 استبدال ذ� الصوت ٕ�شارة تعجب. [املرتمج]
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ض تقع �ارج ٔأر  »�ادوم«يف منطقة امسها  Gaoمن املرات، مت إالمساك �ر�ل امسه �او 
يف �ادوم  اسكناه. اكن ٔأهل �ادوم ُمعاد�ن، لكن �او متكن من ٕاقناعهم بأٔن هنا� خشًص 

أٓخر يف �ادوم امسه �او، مما ٔأو� بوجود  أأبیه، مث تبني ٔأن هنا� خشًص امس حيمل نفس 
 ٔأقارب مشرتكني، عندها اس�تقبل ٔأهُل �ادوم �او ؤأعطوه الطعام.

 
آالف الس�نني. ٕان اجلبال يف وسط غینيا اجلدیدة اكنت  معزو� عن �يق العامل �ىل مدى أ

ويف عقد ثالثينات القرن العرش�ن ُدهش املس�تكشفون أ�سرتالیون وأ�مري�یون عندما 
اكتشفوا شعًبا �ربو �ىل نصف ملیون �سمة، شعب غینيا اجلدیدة اجلبلیني، وا��ن مل 

ة للطرفني. و�شري �مل �روا ٔأ�ًدا من العامل اخلار� قط، واكنت اللقاءات أ�وىل مرعب
ا�ٓ�ر ٕاىل ٔأن شعب غینيا اجلدیدة اجلبلیني قد توا�دوا هنا� �ىل مدى مخسني ٔألف 

�ام، واكنت بعض قبائلهم صیاد�ن و�امعي مثار، ك�ال شعوب الكونغ. ٔأما القبائل أ�خرى 
آالف �ام، وذ� بعد فرتة و�زية فقط  فقد حتولوا ٕاىل زرا�ة احملاصیل قبل حوايل �سعة أ

من بدء الزرا�ة �شلك مس�تقل يف الرشق أ�وسط والهند والصني ؤأمرياك الوسطى. 
ینقسم شعب غینيا اجلدیدة اجلبلیني ٕاىل مئات القبائل اليت تت�دث لغات ال یفهم ٔأ�دها 
ا�ٓخر، ولك قبی� یعادي ٔأفرادها ٔأفراد القبائل أ�خرى. وك�ال شعوب الكونغ، فٕان ذ� 

ات ا�اورة اليت تنمتي ٕاىل نفس القبی� ولكن من طرف قرابة ٔأیًضا �شمل معاداة امجلا�
خمتلف. ويف بعض املناطق، فٕان الر�ال ا��ن یتهيون فيد�لون ٔأرض مجمو�ة قرابة خمتلفة 

یتعرضون خلطر القتل. وقد تنقذمه حمادثة �س�تكشفون فهيا ما ٕاذا اكن �هيم ٔأي ٔأبناء 
ید �سب مشرتك، افرتقوا �شلك وّدي، وٕاال معومة ٔأو ٔأقارب مشرتكني. فٕان متكنوا من حتد

 فعىل أ�رحج تقاتلوا، �شلك قد یفيض ٕاىل املوت.
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ٕاضافة ٕاىل ص� النسب املشرتك، تو�د طریقة ٔأخرى قد یفضل فهيا �نت�اب الطبیعي 
إالحسان للغري، ويه طریقة قد تتعدى يف ٔأمهیهتا النسب املشرتك. و�سمى هذه النظریة 

. ومفادها ٔأنين ٕان ٔأحسنُت ٕالیمك الیوم، فعىل Reciprocal Altruismإالیثار املتبادل 
» إالیثار«، ٔأما »التبادل«أ�رحج س�تحس�نون ٕايل يف الغد، والعكس حصیح. وهذا ممكن 

یعين رد إالحسان » إالیثار املتبادل«فهو لكمة ٔأخرى لوصف إالحسان للغري. �ا، فٕان 
 ملن ٔأحسن ٕالیمك.

 
ادل وجود ٕادراك واع، فاالنت�اب الطبیعي حيبذ املور�ت اليت تبين وال حيتاج إالیثار املتب

تُباِدل، حىت لو اكنت ال تدرك ذ�. ٔأجرى �اِلم امسه �ريا� ویلكنسون  ٔأدمغةً 
Gerald Wilkinson  دراسة لطیفة عن الوطاویط (اخلفافيش) املصاصة ل�ماء. تتغذى

كرب مهنا اكلبقر. وتعشش يف الكهوف هذه الوطاویط �ىل ا�م، وحتدیًدا دم احلیوا�ت ا�ٔ 
مث خترج لیًال �حثة عن الطعام. ومن الصعب �ًدا ٕاجياد الض�ا�، لكن ٕان  ا�هنار�الل 

جنح الوطواط يف ٕاجياد حضیة فس�یعين ذ� وفرة يف ا�م. و�كون هذه الوفرة �برية �ر�ة 
ٕاىل بيته يف كهفه ٔأن الوطواط املصاص ل�ماء مئ� معدته حىت التخمة مث یطري �ائًدا 

ا�هناري مع فائض يف معدته. ولكن الوطواط ا�ي یفشل يف ٕاجياد حضیة یتعرض خلطر 
التضور جو�ًا حىت املوت. وتعيش هذه الوطاویط الصغرية �شلك ٔأقرب ٕاىل �دود خطر 

 �شلك مقنع.أ�مر البرش، وقد بّني ویلكنسون هذا حنن اجلوع منا 
 

بعد لی� صید س�یكون بعضها یتضور من اجلوع، عندما تعود الوطاویط ٕاىل الكهف 
و�كون �ى البعض ا�ٓخر فائًضا. عندها، �س�ت�دي الوطاویط اجلائعة من الوطاویط 

املتخمة، واليت بدورها �س�تفرغ بعًضا من ا�م ا�ي يف معدهتا ٕالطعام اجلوعى. ويف الیوم 
� السابقة قد ا�ي یيل قد تنعكس أ�دوار، حيث ٔأن ا��ن �الفهم احلظ يف اللی
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یتضورون من اجلوع، و�لعكس. �ا، فنظرً�، مبقدور لك وطواط �س�تفادة من ترصفه 
 �كرم بعد لی� ممثرة من مجع الٔ�، حيث یتوقع رد امجلیل ٕان مر بلی� �ري ممثرة.

 
بعد ذ� قام ویلكنسون بتجربة ذ�یة، معل �اللها مع وطاویط حمبوسة مت ٔأ�ذها من 

اكنت الوطاویط اليت تأٔيت من كهف وا�د تعرف بعضها البعض، لكهنم مل  كهفني خمتلفني.
�كونوا یعرفون وطاویط الكهف ا�ٓخر. قام ویلكنسون يف لك جتربة بتجویع وطواط 

وا�د، مث قام بوضعه مع الوطاویط ا�ٓخر�ن لريى ٕان اكنوا س�یطعمونه. اكن ٔأحياً� یضع 
رى وضع هذا الوطواط التجریيب مع غر�ء ، ويف ٔأحيان ٔأخ»ٔأصدقائه«الوطواط اجلائع مع 

من كهف خمتلف. واكنت نتي�ة �كرار التجربة متیل ٔأن �كون نفسها ��ّساق: ٕان اكنوا 
ٔأي لو �اء من  –م، یطعمونه، ٔأما لو مل �كونوا یعرفونه عَ یعرفون الوطواط اجلائع، فنَ 

من نفس الكهف  فمل یطعموه. طبًعا، قد �كون املسأٔ� ٔأن الوطاویط -» اخلطأٔ «الكهف 
مرتبطة النسب وراثًیا. ٔأظهرت ٔأحباث الحقة ٔأجراها ویلكنسون ؤأ�د زمالئه ٔأن التبادل 

 ٔأمه من ص� القرىب يف هذه احلا�. –ٔأي رد امجلیل  –
 

ال بد ٔأن نتي�ة ویلكنسون معقو� متاًما �لنس�بة ٕالیمك، فأٔنمت من البرش، وكثًريا ما یترصف 
ینا حس قوي �متیزي من ٔأحسن ٕالینا، كام ٔأننا نعرف ٕاىل من البرش �ىل هذا النحو. ٕاذ �

ن حيتاج السداد، و��نب ٕان ٔأحس�نّا. حنن نتوقع ٔأن �ردوا امجلیل وحنس �المتنان كَد�ْ 
فشلنا يف سداده. كام و�شعر �لسخط وخيبة أ�مل ٕان فشل ٔأ�دمه يف سداد د�ن ٔأو رد 

 مجیل.
 

وا ٔأنفسمك يف موضع من اكن یعيش يف ٕا�دى عوا�ٓن فكروا مبايض ٔأسالفنا السحیق، وضَ 
القرى ٔأو امجلا�ات الصغرية. عندها لن تقترص معرفتمك �ىل هویة مجیع أ�فراد ولك ا�یون 
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و�لزتامات بني ٔأفراد حمدد�ن، بل ستتعداها ٕاىل معرفة ٔأنمك س�متضون بقية حيا�مك �ىل 
عروف �ىل مدى زمن طویل أ�رحج يف نفس القریة. ولك من يف القریة هو ماحن ممكن للم

ٔأحسن ٕاىل «يف املس�تقبل. ولعل �نت�اب الطبیعي ٔأدمج فينا القا�دة ا�ماغیة القائ� 
فاملرء ال ». امجلیع، يف البدء �ىل أ�قل ٕاىل ٔأن یتوفر �یك سبب اكف یفقدك الثقة هبم

د ورث یعرف مىت قد حيتاج ٔأن �ُرد ٕالیه امجلیل. ومن املعقول ٔأن �كون دماغنا الیوم ق
هذه القا�دة ا�ماغیة نفسها من ٔأسالفنا. حفىت مع ٔأننا نعيش الیوم يف مدن �برية نلتقي فهيا 

�س�مترار بأٔ�س لن نلتقهيم �نیة، فٕاننا ال زلنا حنتفظ �لقا�دة ا�ماغیة اليت تنص �ىل 
 إالحسان ٕاىل امجلیع ما مل یتوافر سبب لعكس ذ�.

 
يه �ذر لك ٔأشاكل الت�ارة. والیوم ق� منا مه من  ٕان فكرة التبادل، مقایضة املعروف،

یأٔلكون مما �زرعون ٔأو یلبسون مما ینسجون ٔأو یتنقلون من ماكن ٕاىل أٓخر بقوامه العضلیة. 
یأٔيت طعامنا من مزارع قد �كون �ىل الطرف أ�بعد من العامل، واملال�س اليت نرتدهيا نقوم 

ینا ٔأدىن فكرة �یف نصنعها. كام ونر�ب ل �س�یارة ٔأو �ىل درا�ة ليست ��رشاهئا، ونتنقّ 
يف مصنع یعمل فيه مئات البرش ا�ٓخر�ن ا��ن مل یعرف ٔأ�د مهنم  اقطاًرا ٔأو طا�رة ُصنع

�ىل أ�رحج �یف مت جتمیع املنتج ا�هنايئ كلك. ومكقایضة مقابل لك هذه أ�ش�یاء نقدم 
ٔأً� اكن، ككتابة الكتب  �لیه، نقدراملال. وحنن نكسب هذا املال مقابل ٔأداء العمل ا�ي 

وٕالقاء احملارضات يف �اليت، ٔأو شفاء الناس يف �ا� الطبيب، ٔأو مرافعة قضیة يف �ا� 
 احملايم، ٔأو تصلیح الس�یارات يف �ا� املیاكنیيك.

 
آالف  ناس�یوا�ه ٔأ�لب  صعاً� مجة يف البقاء �ىل قيد احلیاة لو �د� �لزمن ٕاىل ما قبل أ

. عندها، اكنت �البیة الناس �زرع ما تأٔلك ٔأو جتده ٔأو �س�تخر�ه الس�نني ٕاىل �امل ٔأسالفنا
من أ�رض ٔأو تصیده. يف العرص احلجري اكن من املمكن ٔأن یقوم لك ر�ل بتصنیع 
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حربته، ولكن ال بد ٔأنه توا�د �رباء يف �شذیب الصوان حبیث متكنوا من تصنیع رؤوس 
 الصید �روا يف تصویب وريم حربة �ادة �ًدا. ويف ذات الوقت، لرمبا توا�د �رباء يف

احلراب دون ٔأن یربعوا يف صنا�ة ت� احلراب ٔأصًال. فعندها ما ا�ي عساه ٔأن �كون 
طبیعًیا ٔأكرث من مقایضة املعروف؟ ٔأنمت تصنعون يل حربة جيدة و�ادة ؤأ� ٔأعطیمك بعض 

 اللحم ا�ي اصطاده هبا.
 

قام �ّدادون خمتصون بتقدمي حراب الحقًا يف العرص الربونزي وبعده يف العرص احلدیدي، 
معدنیة للمقایضة مقابل اللحم. وقام مزارعون خمتصون بتقدمي �الهلم لل�داد�ن مقابل 

ٔأدوات حفر احتاجوها لزرا�ة ت� الغالل. ويف فرتة الحقة صارت املقایضة �ري مبارشة، 
، صار »ٔأعطیمك طعاًما ٕان صنعمت يل أ�دوات الالزمة جللب ذ� الطعام«فبدًال من 

، �وثیقة تتعهد �سداد ا��ن، ٔأو غرض رمزي كدال� �ىل الناس یعطون املال، وما یعاد�
 الو�د �سداد مس�تقبيل.

 
ٔأما يف عرص� احلارض، فٕان املقایضة املبارشة اليت ال �س�تلزم املال صارت �درة، بل يه 

لكن حياتنا لكها خمالفة للقانون يف كثري من أ�ما�ن نظًرا لكوهنا ال ختضع للرضائب. و 
عندما «�سودها اع�د� �ىل ٔأ�س أٓخر�ن ذوي �ارات خمتلفة، والقا�دة ا�ماغیة القائ� 

ال زالت �ارضة يف ٔأدمغتنا، وذ� جنًبا ٕاىل جنب مع » �كون �ري متأٔكد، ٔأحسن للغري
�ن مس�تعًدا لالرتیاب ٕاال لو كنت قد بنيت �القة «قوا�د دماغیة عتیقة ٔأخرى مثل 

 ».ثقة
 

یدفعنا ٕاىل إالحسان، وا�ي قد �كون هو  اداروینيً  إاًذا، یبدو ٔأن هنا� �لفعل ضغطً 
نا �لصواب واخلطأٔ. ولكنين ٔأعتقد ٔأن أ��القيات اليت نتعلمها أ�ساس أ�صيل حلس�ّ 
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الحقًا، اكليت �قش�ناها يف الفصل السادس، تطغى �لیه. وال یو�د يف الفصل احلايل ما 
  ل اخلامس بأٔننا ال حنتاج ٕاىل هللا حىت نكون صاحلني.یغري من اس�تنتاج الفص
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 الفصل الثاين عرش: فلنس�تِق الش�ا�ة من العمل
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قبل جميء دارو�ن، اكن یبدو للجمیع تقریًبا ٔأن من الس�افة ٔأن �كون جامل وتعقيد �امل 
م. مفجرد التفكري يف ت� إالماكنیة اقتىض جشا�ة،  أ�حياء قد ٔأىت ٕاىل الوجود بال مصّمِ

ويه جشا�ة امتلكها دارو�ن، وِبتنا نعرف ا�ٓن ٔأنه اكن حمقًا. ولكن تظل هنا� معضالت 
وات يف فهمنا لٔ�مور حىت اللحظة. ویُغري بعض الناس قول جَ فَ  –العمل �ري حملو� يف 

ال زلنا ال نعرف �یف بدٔأت «ٔأمور من صنف ما اكن یقال عن احلیاة قبل جميء دارو�ن: 
ال یعرف ٔأ�د �یف بدٔأ «ٔأو » معلیة التطور ٔأصًال، ٕاًذا فال بد ٔأن هللا هو من بدٔأها.

ال نعرف مصدر قوانني الفزي�ء، ٕاًذا فال بد «و» ه.الكون، ٕاًذا فال بد ٔأن هللا هو من صنع
حفی� ُو�دت جفوة يف فهمنا، حياول الناس مٔ�ها ��. ولكن » ٔأن هللا هو من صنعها.

ومئ�ها. وقد  الفجوات الفجوات يه ٔأن �ى العمل �ادة مزجعة بأٔن یصلهذه املشلكة مع 
مٔ� دارو�ن ٔأكرب الفجوات لكها. و�لینا امتالك الش�ا�ة لتوقع ٔأن العمل يف احملص� س�مئ� 

 الفجوات املتبقية. وهذا س�یكون موضوع هذا الفصل أ��ري.
 

درج الفهم الشائع بأٔن ا�اكئنات احلیة قد �لقها هللا بال ریب، فقام دارو�ن بتف�ري هذا 
، بدًءا common sense ذا الفصل لتقویض ثقتنا �لفهم الشائعالفهم الشائع. س�ینربي ه

�سبيًا منتقلني بعدها ٕاىل ٔأمث� ٔأمه. سنهنيي لك مثال جبم� �امتة:  �فهة من ٔأمث� �س�یطة
(وهو اقتباس مأٔثور قا�  ’!You cannot be serious‘» من املس�تحیل ٔأنك �اد!«

�ي كثًريا ما اكن �ردده ، واJohn McEnroeالعب التنس أ�ريض جون ماكرنو 
قرارات احلََمك إالشاكلیة). بعدها نعود ٕاىل املثال ا�ٔكرب: الفهم الشائع  يف للتشكيك

الظاهري ا�ي یقول ٔأن ال بد من وجود ٕا� لتفسري ٔأصل الكون و�ري ذ� من 
 املعضالت �ري احمللو�.
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يف ٔأمرياك. مفا اكن من  مياه ختز�ن التقطت اكمريا مراهقًا یتبول يف حوض 2014يف �ام 
ٔألف  36سلطة املاء احمللیة ٕاال ٔأن اختذت قراًرا بترصیف احلوض مث تنظیفه بتلكفة قُّدرت بـ

ملیون لرت. ٔأما جحم البول فاكن  140دوالر ٔأمرييك. اكن جحم املاء ا�ي مت ترصیفه یقارب 
زء وا�د من ملیار. رمبا ُعرش لرت. ٕاًذا، فنس�بة البول ٕاىل املاء يف احلوض اكنت ٔأقل من ج

اكنت يف احلوض طیور �فقة وحطام ٔأش�یاء، ومن احملمتل ٔأن الكثري من احلیوا�ت تبولت 
فيه ٔأیًضا دون ٔأن یالحظ ذ� ٔأ�د. ولكن ردة فعل التقزز بلغت يف الناس هذا احلد، 

ٔأن ٕا�ساً� وا�ًدا قد �ل يف احلوض لیمت ترصیف مياهه وتنظیفه. هل  عرفوافكفامه ٔأهنم 
 ا ٔأمر رش�ید؟ ماذا كنمت س�تفعلون ٔأنمت لو كنمت مسؤولني عن ٕادارة هذا احلوض؟هذ

 
لك مرة �رشبون فهيا ٔ�س ماء، تو�د اح�لیة �الیة بأٔنمك سترشبون �ىل أ�قل جزیئًا 

 وا�ًدا مر �رب مثانة یولیوس قيرص.
 

 .كذ� حًقابل هو  من املس�تحیل ٔأنك �اد!
 

اء يف العامل �رب التبخر واملطر وأ�هنار و�ريها. ويف لك ٕالیمك تعلیل ذ�. یمت �كر�ر لك امل
حلظة، تتوا�د �البیة املیاه يف البحر، ویمت �كر�ر لك بقية مياه العامل من �الل البحر مع 

�ریلیون �ریلیون  10تعاقب العقود. یبلغ �دد جزیئات املاء اليت متٔ� ٔ�س ماء حوايل 
ملیار �یلومرت مكعب، وهذا  1٫4كو�ب فهو حوايل جزيء. ٔأما احلجم ا�لكي للامء يف لك ال

ملیار �ریلیون هو �دد  5٫6ٔ�ن » فقط«ملیار �ریلیون ٔ�س ماء. ٔأقول  5٫6یقابل فقط 
�ریلیون �ریلیون جزيء يف ٔ�س املاء الوا�د. �ا، فعدد اجلزیئات يف  10صغري مقارنة بـ

 مل.لك ٔ�س ماء ٔأكرث من �دد كؤوس املاء اليت تقابل مياه العا
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و�ا ميكن القول بثقة ٔأنمك رشبمت بعًضا من بول یولیوس قيرص. وال یو�د هنا طبًعا ما ميزي 
قول اليشء ذاته عن صدیقته لكیوپا�را، ٔأو عن �سوع،  یولیوس قيرص عن �ريه، ٕاذ ميكنمك

ٔأو ٔأي خشص أٓخر، طاملا ٔأنه قد مر زمن اكف حلدوث التكر�ر. وما ینطبق �ىل ٔ�س ماء 
�شلك ٔأكرب بعدة مرات �ىل حوض املاء. فذ� احلوض أ�مرييك مل حيتِو وا�د ینطبق 

قطت صورته وهو یتبول فيه، ٕامنا حيتوي ٔأیًضا �ىل بول فقط �ىل بول املراهق ا�ي التُ 
 87ٔأنمت ٔأیًضا.بولمك وولیام الفاحت، ومن احملمتل �ًدا  86مالیني الناس مبا فهيم ٔأتیال الهوين

 
بنفس طریقة �كر�ر املاء، ولكن بصورة ٔأرسع، حيث تنطبق یمت �كر�ر الهواء ٔأیًضا 

حسا�ت من نفس ا�منط هنا كذ�. ٕان �دد جزیئات الهواء يف الرئة هو ٔأكرب �كثري �ًدا 
من �دد الرئات يف العامل، مما یعين ٔأنمك �شلك ش�به مؤكد تنفس�مت ذرات خرجت مع زفري 

 اكنت �رهية.ٔأدولف هتلر. وقد قالت سكرترية هتلر ٔأن راحئة نفسه 
 

ٕان مبقدور العمل ٔأن �كون مفاجئًا �ًدا. حنن نت�دث عن الش�ا�ة الالزمة ملوا�ة 
 املفا�أٓت. ويه الش�ا�ة اليت جيب ٕاعاملها يف موا�ة أ�لغاز اليت مل جتد �ًال بعد.

 
(وهو صدیق دارو�ن ا�ي التقيناه يف الفصل  T. H. Huxleyقال توماس هكسيل 

م.ليس العمل «أ�ول):  ولكنين لست متأٔكًدا ٔأنه » سوى الفهم الشائع وقد ُرّوض ونُّظِ
ٔأصاب ف� قال. فالقصص اليت ٔأُرسدها يف هذا الفصل تبدو ٔأهنا تأٔىب ٔأن متايش الفهم 

الشائع. لقد ٔأىب �الیلیو ٔأن ميايش الفهم الشائع حي� بّني ٔأنه ٕ�زا� مقاومة الهواء (�لیمك 

                                                 
 م� هوين �اش يف القرن اخلامس املیالدي واكن أٓخر ؤأقوى ملوك الهون. ٔأسس ٕامرباطوریة واسعة يف روس�یا ؤأوروپا. [املرتمج] 86
من دول ٔأبعد.  ، ذ� ٔأن دورة املاء حول الكو�ب ستس�تغرق زمنًا ٔأطول �سبيًا لوصول بولن ٔأمرياك الشاملیةال�م مو�ه هنا �ىل أ�رحج لساك 87

 [املرتمج]
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ة املدفع والر�شة ٕان أ�سقطا من نفس العلو، وصال أ�رض ٕاجراء هذا يف الفراغ) فٕان قذیف
 يف نفس اللحظة.

 
 .بل هو كذ� حًقامن املس�تحیل ٔأنك �اد � �الیلیو! 

 
وٕالیمك سبب �ون �الیلیو مصیًبا. استناًدا ٕاىل ٕاحساق نیو�ن، فٕان لك جسم يف الكون 

طردً� مع  ین�ذب حنو لك جسم أٓخر بواسطة اجلاذبیة. وتتناسب قوة الت�اذب هذه
یو�د فرق بيهنام،  –�اصل رضب كتليت اجلسمني (اعتربوا الكت� مؤقتًا مبثابة الوزن 

ولكن س�نعود لهذه النقطة بعد �رهة). ٕان قذیفة املدفع ٔأكرب كت� من الر�شة، مما یعين ٔأن 
ىت اجلاذبیة س�تؤ�ر �لهيا بقوة ٔأكرب. ولكن قذیفة املدفع حتتاج قوة ٔأكرب مما حتتا�ه الر�شة ح

تتسارع لتصل ٕاىل نفس الرس�ة. ویلغي هذان التأٔثريان وا�دهام ا�ٓخر متاًما، مما ینتج عنه 
 وصول الر�شة وقذیفة املدفع ٕاىل أ�رض مًعا.

 
قلت ٔأنين سأٔوحض سبب اختالف الكت� عن الوزن. �ىل �و�بنا تتساوى كت� اجلسم، 

ولكن يف احملطة الفضائیة یصري . 88�یلوغراًما 75كت� ٕا�سان مثًال، مع وزنه، لنقل ٔأهنا 
�یلوغراًما.  75الشخص �دمي الوزن. ورمغ ٔأن وزنه صار صفًرا، ٕاال ٔأن كتلته ال زالت 

فقذیفة املدفع س�تطفو يف احملطة الفضائیة كام لو اكنت �لوً�، ولكنمك س�تدر�ون مدى كرب 
ذ�. فبعد ٔأن  كتلهتا ٕان �اولمت رمهيا يف مقرة احملطة، حيث س�تحتاجون بذل �د ٕالجناز

تدفعوها، وما مل یو�د �لفمك �ائط یدمع جسممك، فٕانمك س�تدفعون بأٔنفسمك كذ� يف 
                                                 

�س�ت�دم الكيلوغرام لقياس الكت�، بي� �س�تعمل النیو�ن لقياس القوة. والوزن �ىل أ�رض  Système Internationalيف نظام الو�دات العاملي  88
. �ا، فكت� 2مرت/�نیة 8٫9القوة اليت یؤ�ر فهيا الكو�ب �ىل جسم ما. وقرب سطح الكو�ب حنصل �ىل الوزن برضب الكت� بتسارع السقوط احلر 

نظام الو�دات العاملي، ولكن عند التعامل الیويم ميكن اعتبارهام متاكفئني �رب تصممي املواز�ن لتأٔ�ذ اجلسم تتناسب طردً� مع الوزن وال �ساویه يف 
 بعني �عتبار الكت� دون التسارع. [املرتمج]
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�جتاه املعا�س. وذ� �شلك مغا�ر �ًدا عن البالون، وعندما ترضب قذیفة املدفع 
�شلك مدّوي قد �كرس شيئًا ما. » ثقيًال «�جلدار املقابل للقمرة، فٕاهنا س�ت�دث ارتطاًما 

ٔأ�دمه �ىل رٔأسه أٓذته (مرة ٔأخرى، �شلك مغا�ر عن البالون) رمغ ٔأن قذیفة ولو رضبَت 
 �دميا الوزن. ٕان وزن قذیفة املدفع هو مقياس �ذب أ�رض للقذیفة امهاملدفع والرٔأس �

حنو أ�سفل. ٔأما كتلهتا فهيي مقياس المكیة ا�لكیة للامدة احملتواة فهيا. فلو �اولمت توز�ن 
احملطة الفضائیة فٕان ً� من املزيان وقذیفة املدفع س�یعومان �شلك قذیفة املدفع �ىل منت 

 وزهنا صفًرا. ، وس�یكونحر، مما یعين ٔأن قذیفة املدفع لن تؤ�ر بأٔي ضغط �ىل املزيان
 

وأ�مر نفسه ینطبق لو ٔأنمك قفزمت من طا�رة ؤأنمت �السون �ىل مزيان. فأٔنمت واملزيان 
جمدًدا، یعين هذا ٔأنمك لن تضغطوا �ىل املزيان مما ستسقطون سقوًطا حًرا بنفس التسارع. 

 یعين ٔأن قراءته لوزنمك س�تكون صفًرا، ولكن كتلتمك س�تظل اكم� �ري منقوصة.
 

یعطیمك هذا حملة عن السبب يف �ون قذیفة املدفع (وأ�ش�اص واملواز�ن) س�تعوم لكها 
ٔأن السبب یعود لكوهنم �دمية الوزن يف ٔأر�اء احملطة الفضائیة. یعتقد الكثري من الناس 

بعید�ن �ًدا عن أ�رض مما یعين ٔأهنم �ارج نطاق اجلذب أ�ريض، ولكن هذا خطأٔ 
ُمْطِبق، وهو �لطة شائعة. ففي الواقع، �كون اجلذب أ�ريض �ىل منت احملطة الفضائیة 
مساوً� تقریًبا ملا هو �لیه �ىل مس�توى سطح البحر، ذ� ٔأن احملطة الفضائیة ليست 

�ًدا. ٔأما السبب يف انعدام وزن أ�ش�یاء يف احملطة الفضائیة هو ٔأهنا لكها جممتعة مكن بعیًدا 
متواصل. ويه �سقط يف  سقوطیقفز من الطا�رة وهو �الس �ىل مزيان: لكها يف �ا� 

أ�رض. ٕان القمر كذ� يف �ا� سقوط متواصل حول أ�رض. فالقمر  حولهذه احلا� 
آالف ملیار ملیار �یلوغرام. 10اوي �دمي الوزن، رمغ ٔأن كتلته �س  أ
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 »القمر �دمي الوزن وهو يف سقوط متواصل حول أ�رض؟«
 

 .هو كذ� حًقامن املس�تحیل ٔأنك �اد! بل 
 

�لود�ن والسالسل اجلبلیة،  إاننا نتصور �و�بنا خش�نًا وعر التضار�س كثري احلفر مرصعً 
�ىل هذا  بَطلَنيول ر�لني اعُتربا �یلومرتات، وعندما �سلقها أٔ  9فقّمة جبل ٕاڤرست �رتفع 

إالجناز. ولكن ٕان صغّرمت أ�رض بتفاصیلها ٕاىل جحم �رة تنس طاو� فٕان سطحها س�یكون 
�ًمعا ٔأملس، حىت ٕان ٕاڤرست نفسه لن یظهر للمس: سيبدو كحبة رمل صغرية �ىل ٔأدق 

 نوع من ٔأنواع ورق الز�اج (الس�نفرة).
 

 .حًقاهو كذ� من املس�تحیل ٔأنك �اد! بل 
 

احس�بوا ذ� بنفسمك. قيسوا �رة تنس الطاو�؛ كام ٔأنمك تعرفون ارتفاع مقة ٕاڤرست؛ احبثوا 
 عن قطر أ�رض ؤأجروا احلساب.

 
ما سبب �ون الكوا�ب مكورة؟ تقوم اجلاذبیة جبذهبم حنو ا�ا�ل من لك اجلهات، حفىت 

جرام أ�صغر، أ�رض الصلبة �س� مس� السائل ٕان ٔأعطیت وقتًا اكفيًا. ٔأما ا�ٔ 
اكملذنبات فليست مكورة وٕامنا جمعدة مشوهة، ویعود ذ� لكون �اذبيهتا ٔأضعف من ٔأن 

فهو �بري مبا �كفي لیكون �روً�، ولكنه ٔأصغر من  Pluto تقدر �ىل �شكيلها. ٔأما پلوتو
، وهذا اكن السبب يف planetesimals 89العدید من أ�جرام املعروفة �لكوا�ب املصغرة

                                                 
ٕالشارة ٕاىل �ىل ٔأي جرم صغري ٔأثناء معلیة التكون الكو�يب، لكن بعض العلامء �س�تعملوهنا ٔأیًضا ل planetesimalsتطلق �سمیة �وا�ب مصغرة  89

 dwarf. تطلق كذ� �سمیة ٔأخرى �ىل پلوتو يه �و�ب قزم cometsواملذنبات  asteroidsٔأجرام صغرية يف نظامنا الشميس، مثل الكو�كبات 
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بته الكو�بیة. ٔأدى هذا ٕاىل ٕاز�اج الكثري من الناس، ولكن املسأٔ� جمرد قضیة ختفيض مرت 
تعریفات: قضیة تتعلق بدالالت ا�لكامت. ٔأما املرخي، لكونه ٔأصغر من أ�رض، جفاذبيته 

ٔأضعف، مما یعين وجود قوة ٔأقل جلذب جبا� حنو دا��، ولهذا فٕان �ى املرخي ٕاماكنیة 
وهو �لفعل �یه جبال ٔأ�ىل من ٕاڤرست. عند تصغري �كو�ن جبال ٔأ�ىل من ٕاڤرست، 

املرخي ٕاىل جحم �رة تنس الطاو� س�یكون ملمسه ٔأخشن �شلك طفيف �ًدا مقارنة 
ٔأكرث جتعًدا ٕاذا  Deimosودميوس  Phobos�ٔ�رض. ولكن ٔأمقار املرخي الصغرية فوبوس 

 ما قورنت فيه، فهيي تبدو كام لو اكنت حبات بطاطا.
 

مرت حقبة اكن یبدو فهيا ثبات أ�رض ودوران الشمس والقمر والنجوم اكن � ما اكن، 
من حولها ٔأموًرا بدهيیة للفهم الشائع. فأ�مر یبدو �ایة الطبیعیة. ٕان أ�رض اليت تقفون 

�لهيا تبدو �بتة كثبات الصخر، والشمس جتري يف السامء من الرشق ٕاىل الغرب یوميًا، 
�ىل متابعهتا لرٔأ�متوها تغري مواضعها. یبدو ٔأن �امل وكذ� �ال النجوم اليت لو صربمت 

 – 310(�اش ما بني حوايل  Aristarchusالر�ضیات الیو�ين ٔأرسطرخس السامويس 
ق.م) اكن ٔأول من ٔأدرك ٔأن أ�رض تدور حول الشمس. ٕان دوران أ�رض هو  230

ة اجلریئة �ىل ا�ي جيعل الشمس تبدو ؤ�هنا جتري يف السامء. مث مت �س�یان هذه احلقيق
يف پولندا  Nicolaus Copernicusمدى قرون ٕاىل ٔأن ٔأ�اد نیكوالوس �و�رنیكوس 

). وقد تعارضت هذه احلقيقة مع الفهم الشائع 1532 – 1473اكتشافها (�اش ما بني 
 �ر�ة ٔأنه مت هتدید �الیلیو �لتعرض للتعذیب ٕان قام �لرتوجي لها.

 
 وس�نقوم بتعذیبك ٕاال لو �راجعت عن �مك.من املس�تحیل ٔأنك �اد � �الیلیو! 

                                                                                                                                                             
planetایري �حتاد ، وسبب �دم اعتباره �و�ًبا ٔأنه مل �متكن من ٕازا� جواره من أ�جرام أ�خرى، وا�ي یعترب رشًطا لتسمیة اجلرم �و�ًبا حبسب مع

 . [املرتمج]International Astronomical Unionا�ويل للف� 
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ٕان نظرمت ٕاىل �ارطة العامل س�تالحظون ٔأن السا�ل الغريب ٔ�فریقيا والسا�ل الرشيق 

ٔ�مرياك اجلنوبیة یبدوان كام لو اك� ینطبقان كقطعتني مت�اورتني من ٔأجحیة صور مقّطعة. 
الش�ا�ة ٔ��ذ  Alfred Wegenerامت� �امل ٔأملاين امسه ٔألفرد ڤيغیرن  1912يف العام 

هذه املشاهدة مأٔ�ذ اجلد، فتتّبع منطو�هتا لريى ٔأ�ن تقود. وما طر�ه اكن ٔأن �ارطة العامل 
تتغري مع الوقت، و�شلك �بري. فاقرتح ٔأن ٔأفریقيا ؤأمرياك اجلنوبیة اكنتا يف الواقع متصلتني. 

ن ینشق يف وقد تعرض ٕاىل السخریة ٔأثناء حياته. �یف ميكن ليشء عظمي اكلقارة أٔ 
آالف أ�ميال؟ ولكن هذا هو �لفعل ما  املنتصف مث ینجرف النصفان متبا�د�ن مسافة أ

 حصل.
 

 .هو كذ� حًقامن املس�تحیل ٔأنك �اد! بل 
 

ملیون �ام اكنت ٔأفریقيا متص� بأٔمرياك اجلنوبیة. مث  130لقد اكن ڤيغینري حمقًا، فقبل 
فز فوق ٔأضیق موضع يف الفجوة انفصلت ببطء، ومر وقت اكن �ٕالماكن �ال� الق

الفاص�. مث بعد فرتة صار من املمكن الس�با�ة للعبور. ٔأما ا�ٓن فالر�� �س�تغرق �دة 
سا�ات حىت �ىل منت طا�رة راكب رسیعة. مل یُِصب ڤيغینري متاًما يف التفاصیل. �تت ا�ٓن 

تشا�كة، متدا�� وم » صفاحئ«أ�د� دامغة اليت �شري ٔأن سطح أ�رض كلك یتكون من 
ويه تتحرك  tectonic plates» الصفاحئ التكتونیة«�شلك �شابه صفاحئ ا�روع. �سمى 

ولكن حركهتا ٔأبطأٔ من ٔأن نالحظها لقرص ٔأعامر�. وقد متت مقارنة حركهتا �رس�ة منو 
أ�ظافر، ولكهنا ليست سلسة كمنو أ�ظافر، ٕامنا يه حركة متش�ن�ة �س�متر فرتة دون ٔأن 

 ة تتحرك �شلك مزلزل، بل يه حقًا زلزال يف كثري من أ�حيان.�كون ملحوظة، وجفأٔ 
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وال تتكون الصفاحئ التكتونیة من الیا�سة فقط، فغالبیة لك صفي�ة تو�د حتت سطح 
البحر. وليست القارات سوى هضاب �ر�ب فوق الصفاحئ. فالصفاحئ يه اليت تتحرك 

�ام� القارات فوقها. وال تو�د جفوات بني الصفاحئ، وقد حتدث ٔأمور متعددة يف املواضع 
يف ذ� الزالزل. قد تزنلق صفيحتان متران جبانب بعضهام اليت تتدافع فهيا الصفاحئ، مبا 

يف ٔأمرياك  San Andreas fault(وهذا هو ما حيدث يف منطقة فالق سان ٔأندر�س 
الشاملیة املشهورة �زالزلها). وقد تزنلق وا�دة حتت ٔأخرى. وهذا �س�تخفاض ٔأو 

یقدر �ىل تولید سالسل جبلیة عظمية دافًعا ٕا�ها ٕاىل ٔأ�ىل  subduction�نغراز 
اليت ارتفعت عندما اكنت صفي�ة  Himalayas. ٔأو اله�ال� Andesأ�ند�ز سلس� � 

حتمل الهند واليت اكنت حيهنا جز�رة �برية �سري حنو الشامل، فانغرزت و�اصت حتت 
مشوقة ومقنعة �ًدا، لكنين لن الصفي�ة ا�ٓس�یویة. ٕان أ�د� �ىل الصفاحئ التكتونیة 

. The Magic of Reality» حسر الواقع«ٔأخوض فهيا هنا، فقد مقُت بذ� يف كتاب 
 سأٔكتفي هنا �لقول ٔأهنا ٔأد� مفاجئة �ًدا ومعارضة �شلك صارخ للفهم الشائع.

 
 وا�ٓن ننتقل ٕاىل ٔأمر مفاجئ �ًدا �ر�ة ٔأنه يف الواقع خمیف. ٔأو �ىل أ�قل ٔأعتقد ٔأ� ٔأنه
ة بخمیف. ٔأنمت، والكريس ا�ي جتلسون �لیه (والطاو� اليت تأٔلكون �لهيا، والصخرة الصل 

 اليت رطممت ٕاصبع قدممك هبا) لكها تتكون �شلك ش�به لكي من الفضاء الفارغ.
 

 .هو كذ� حًقامن املس�تحیل ٔأنك �اد! بل 
 

تتكون املادة من ا�رات، ولك ذرة تتكون من نواة صغرية تدور حولها غمية من 
إاللكرتو�ت أ�صغر مهنا �كثري (رمغ ٔأن لكمة غمية ليست أ�دق ويه مضل� بعض 

ال يشء، جمرد فضاء فارغ. ٕان أ�ملاس شهري  –اليشء). وبني النواة وإاللكرتو�ت 
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 crystal latticeتتكون الشبيكة البلوریة بصالبته، وكام رٔأینا يف الفصل التاسع، 
لٔ�ملاس من ذرات �ربون موجودة �ىل مواضع دقيقة. ولو ختیلمت ٔأننا كرب� نواة الكربون 
لتصري حبجم �رة تنس ٔأريض، فٕان ٔأقرب �رة تنس ٔأخرى يف بلورة أ�ملاس تقع �ىل بعد 

ت ٔأصغر من ٔأن تؤ�ر. ولو . ٔأما الفضاء ا�ي بيهنا س�یكون فار�ًا ٔ�ن إاللكرتو��یلومرت 2
متكنمت من تقلیص جحممك ٕاىل مقياس �سمح لمك برضب وا�دة من ت� الكرات �س�تعامل 

، فٕان ٔأقرب �رة تنس جماورة �ىل الشبيكة س�تكون ٔأصغر ؤأبعد مصغّرمرضب تنس 
 �كثري من ٔأن �ُرى.

 
 قائًال: Creation» اخللق«يف كتابه  Steve Grandكتب زمييل ستيڤ غراند 

 
يشء تتذ�رونه بوضوح، يشء �رونه وحتسون  ؛كروا �يشء اختربمتوه يف طفولتمكف«

ونه ٔأیًضا كام لو كنمت حقًا هناك. فقد كنمت حقًا هناك يف حيهنا، به، بل رمبا �شمّ 
ٔأليس كذ�؟ فكيف ستتذ�رون أ�مر لوال ذ�؟ ولكن، ٕالیمك اخلرب الصاعق: ٔأنمت 

دمك ذرة وا�دة الیوم اكنت موجودة عند مل �كونوا هناك حقًا، فال تو�د يف ٔأجسا
 »�دوث ت� احلادثة...

 
 .هو كذ� حًقامن املس�تحیل ٔأنك �اد! بل 

 
ٕان املادة تتدفق من ماكن �ٓخر حىت تتجمع لتصريك ٔأنت. �ا، فأًٔ� �كن، ٔأنت «

لست املادة اليت �كّونك. ٕان مل جيعل هذا القشعر�رة �رسي يف ظهرك، اقرٔأها 
 »ٔ�ن هذا ٔأمر �لل.جمدًدا حىت �رسي، 

 

https://www.translationsproject.org/


  فلنس�تِق الش�ا�ة من العمل: الثاين عرشالفصل  

 www.translationsproject.org 260 الرتمجة منشورة ومتا�ة �شلك جماين �ىل موقع 

�اًما ال ميكن ٔأن �كون مذنًبا  30هل یعين هذا ٔأن ر�ًال اعُتقل �سبب جرمية ار�كهبا قبل 
ٔ�نه مل یعد ذات الشخص؟ ما ا�ي س�تقولونه لو كنمت ٔأعضاء هیئة حملفني و�اءمك حمايم 

 ا�فاع فاس�تحرض هذه احل�ة؟
 

لنسبية اخلاصة ٔ�لربت أٓینش�تا�ن. ٕان �ًدا، وهو یتبع من نظریة ا مفز�ًاأٓخر ٕالیمك ٔأمًرا 
شهًرا  12انطلقمت �ىل منت سفينة فضائیة �رس�ة تقارب رس�ة الضوء مث �دمت بعد ميض 

حبسب تقومي السفينة، فٕانمك س�ت�دون ٔأن معرمك تقدم �س�نة وا�دة، يف �ني ٔأن لك 
مك ٔأنمت ٔأصدقا�مك �ىل أ�رض قد ماتوا هرًما. س�یكون العامل قد تقدم مبئات الس�نني، لكن

س�تكونون ٔأكرب بعام وا�د فقط. ٕان الزمن نفسه �ىل منت السفينة الفضائیة، مبا يف ذ� 
، لكها س�تتباطأٔ من منظور من مه معلیة الهََرم نفسهاالسا�ات وتقومي السفينة ٕاضافة ٕاىل 

�ىل أ�رض. ولكن ليس من منظور من مه �ىل السفينة، فعىل منت السفينة سيبدو لك 
اًما. عودة ٕاىل أ�رض، قد �كون حفيد حفيد حفيدمك صار ٔأكرب س�نًا منمك يشء طبیعًیا مت

 بلحیة بیضاء طوی�.
 

 .هو كذ� حًقامن املس�تحیل ٔأنك �اد! بل 
 

ٔأن العمل یقلب مواز�ن الفهم الشائع �ىل ا�وام، فهو ال یفتأٔ یقدم يه ٕان رسا� هذا الفصل 
جشا�ة ٔ��ل ٔأن نتبع التفكري مفا�أٓت عصیة �ىل الفهم، بل وحىت صادمة؛ وحنتاج 

العقالين حيث یقود، حىت لو قاد ٕاىل مواضع مفاجئة �ًدا. ٕان احلقيقة ليست مفاجئة 
وحسب، ٕامنا قد �كون مرعبة ٔأیًضا. ٔأ� نفيس ٔأ�د الغرابة املُْطبقة يف نظریة المك 

quantum theory  �خمیفة �لتأٔ�ید. مع ذ� فهيي ال بد ٔأن �كون حصی�ة مبفهوم ما، ذ
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بعرض قارة  90ٔأن الت�ارب حتققت من التنبؤات الر�ضیة لنظریة المك بدقة تعادل التنبؤ
 عرض شعرة وا�دة. ٕاىل در�ةٔأمرياك الشاملیة 

 
اليت ٔأحتدث عهنا؟ ال یو�د متسع هنا للخوض يف لك النتاجئ » الغرابة«مفا يه هذه 

» تفسري �و�هناغن«التجریبية �لغة الغرابة، وسأٔكتفي بذ�ر تطبیق ما �سمى 
Copenhagen Interpretation  ىل بعض هذه النتاجئ التجریبية الغریبة. یقول تفسري�

ومية، ال حتدث قبل ٔأن یأٔيت ٔأ�دمه لینظر ف� �و�هناغن ٔأن بعض أ��داث، أ��داث المك
لو ٔأهنا �دثت ٔأو مل حتدث. یبدو أ�مر غبًیا، وقد خسر منه الفزي�يئ ا�منساوي ٕا�رڤن 

، وهو ٔأ�د ا�ٓ�ء املؤسسني لنظریة المك. فقد ختیل Erwin Schrödingerرشودنغر 
آلیة قتل �شغلها �اد ثة �سمى �ادثة رشودنغر قطة مت �بسها يف صندوق حيتوي �ىل أ

. وقبل ٔأن نفتح الصندوق، لن نعرف ما ٕاذا اكنت القطة حية quantum eventمكومية 
ميتة؟ اجلواب ال  ٔأوحية  ٕامأأو ميتة، ولكن ٔأليس من املؤكد ٔأهنا س�تكون �شلك حمتي 

حبسب تفسري �و�هناغن، وا�ي استناًدا ٕالیه حبسب التصو�ر الساخر ا�ي قدمه 
 يه حية وال يه ميتة قبل ٔأن نفتح الصندوق لنلقي نظرة. خسافة رشودنغر، فٕان القطة ال

المعقو� �شلك واحض، وهذا اكن مقصد رشودنغر. ولكن بقدر ما اكن أ�مر خسیًفا �شلك 
�ري معقول، یبدو ٔأنه یتبع من تفسري �و�هناغن، وهو التفسري ا�ي یفض� العدید من 

يف غرفة انتظار  ااكر�اكتور لطیف یصور موقفً  . للتو، ٔأرسل يل ٔأ�دمهني املرموقنيالفزي�ئی
طبيب بیطري فهيا ماليك احلیوا�ت أ�لیفة ینتظرون بصرب. مث تأٔيت املمرضة وتت�دث ٕاىل 

                                                 
وليس شيئًا مس�تقبلًیا حيتاج تنبًؤا. لتوضیح النقطة،  للعیانغریًبا يف هذا املوضع، فعرض ٔأمرياك الشاملیة ٔأمر ماثل » تنبؤ«قد یبدو اس�تعامل لكمة  90

 الواقع، فالس�بق فٕان ال�ذج النظریة يف العمل تقوم مب�أاكة العامل بواسطة مناذج ر�ضیة. هذه ال�ذج تقدم ما �سمى تنبؤات، ٔأي مكیات ميكن قياسها يف
ي. لكنه یتحول ٕاىل س�بق زمين عندما یقدم ا�منوذج النظري قياًسا �ري ا�ي یقتيض وصف أ�مر �لتنبؤ ليس س�بقًا زمنًیا، ٕامنا هو س�بق تصور

 مس�بوق یمت التأٔكد الحقًا من حصته. [املرتمج]

https://www.translationsproject.org/


  فلنس�تِق الش�ا�ة من العمل: الثاين عرشالفصل  

 www.translationsproject.org 262 الرتمجة منشورة ومتا�ة �شلك جماين �ىل موقع 

�لنس�بة لقطتك � س�ید رشودنغر، �ي بعض أ�خبار اجلیدة وبعض «ٔأ�د الر�ال: 
 .فطنةهذه �لفعل د�ابة ». أ�خبار السيئة

 
ٕان الس�افة الظاهریة يف تفسري �و�هناغن قد دفعت بفزي�ئیني أٓخر�ن ٕاىل تفسري بدیل 

لنظریة المك (وا�ي  Many World Interpretation�سمى تفسري العوامل املتعددة 
حيدث  �لط، وهو Multiverse Theoryیفرتض �دم �لطه بنظریة ا�ٔ�وان املتعددة 

هة). استناًدا ٕاىل تفسري العوامل املتعددة، فٕان العامل مير �ادة. سأٔعود ٕاىل هذه النظریة بعد �ر 
ٕاىل �ریلیو�ت العوامل البدی�. يف بعض هذه العوامل، تفرعیة انقسامات �رب �شلك متواصل 

امل ٔأخرى ال �زال حية. ويف بعض ت� العوامل ٔأ� قد و �كون القطة قد ماتت �لفعل، ويف ع
�ي ٔأطبع فيه هذه ا�لكامت �لرضورة) ال ٔأزال حيًا. مّت، ويف ٔأخرى (مبا يف ذ� العامل ا

ويف عوامل �ريها (ويه ليست كثرية) �كون �ي شارب ٔأخرض. یبدو تفسري العوامل 
املتعددة من منظور ما ٔأقل خسافة من تفسري �و�هناغن، ولكنه من منظور أٓخر یبدو ٔأكرث 

 شدیًدا، فهذه �لضبط يه ت فيمك هذه الفقرة وسابقهتا ٕار�اكً خسافة. ال تقلقوا ٕان �ركَ 
 النقطة اليت ٔأردُت تبياهنا. ٕان احلقيقة العلمیة خمیفة و�لینا الت�يل �لش�ا�ة �اهبهتا.

 
يف قرن سابق، �س�ببت فكرة ٔأن أ�رض تدور حول ونفسها وحول الشمس، واليت بدت 

�س�ببت مبضطهدي �الیلیو ٔأن �شعروا �خلوف. ميكن ٔ�ي خشص ٔأن  ؛يف حيهنا بد�ة
اف عندما �كتشف ٔ�ول مرة ٔأن أ�رض الصلبة اليت یقف �لهيا تتكون �شلك ش�به خي

لكي من الفضاء الفارغ، ٕاال ٔأن هذا لن یؤدي ٕاىل جعل أ�مر �ري حقيقي. ولكن احلقيقة 
العلمیة يف �الب أ�حيان رائعة ومجی� ٔأكرث من �وهنا خمیفة ومر�كة. حتتاجون الش�ا�ة 

مل ا�یفة واملر�كة؛ ومع الش�ا�ة تأٔيت فرصة املرور خبربة لك حىت توا�وا اس�تنتا�ات الع
هذه الرو�ة وامجلال. ٕاهنا الش�ا�ة بأٔن هتميوا منجرفني بعیًدا عن را�ة وأ��س الیقينیات 
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الظاهریة وحتتضنوا احلقيقة الهاجئة، مثلام فعلت صدیقيت جولیا عندما فقدت ٕامياهنا 
 املس�یحي.

 
يه �وميدیة وممث� ٔأمري�یة. قامت �كتابة وتقدمي دور  Julia Sweeneyٕان جولیا سویين 

. اكنت جولیا Letting Go of God» الت�يل عن هللا«�وميدي يف ٔأداء مرس� امسه 
ت يف أ�مر فتاة اكثولیكية منضبطة، وعندما كربت بدٔأت �شكك يف ٕامياهنا، ففكرَ 
بدت جوانب �دیدة وتعمقت فيه، فو�دت ٔأن كثًريا من أ�مور اكنت بال معىن، حيث 

ت كتًبا عن العمل وكتًبا عن إالحلاد. ويف یوم من د�هنا سيئة وليست صاحلة كام �لّموها. قرأ� 
من أ��م، عندما وصلت �ادهتا يف التشكيك مر�� متقدمة، مسعت صوً� صغًريا يف 

 ال یو�د«مث صار الصوت یعلو: » ال یو�د ٕا�.«رٔأسها. يف البدء مل �كن ٔأكرث من مهس: 
 »� ٕالهيي، ال یو�د ٕا�!«حىت حتول ٕاىل رص�ة هلعة: » ٕا�.

 
ٔأ�رتف. ال ٔأعتقد ٔأن هنا� دلیًال اكفيًا لالس�مترار يف  ٕاّين حس�نًا «�لسُت ٔأفكر، «

 َ م �س� �لضبط �ىل النحو ا�ي یتوقعه املرء عندما ال یو�د إالميان ��. فالعال
 »بیعة.ٔأي �یان �لوي ٔأو ٔأي وعي �لوي ٔأو ما هو �ارق للط 

تقيميي لٔ�مر �شري ٔأن ا�ٔكرث �رجيً�ا هو ٔأننا حنن من اختلقنا هللا، وليس هو من 
 عن مر�يب... ٔأنزلقنا. فاقشعر بدين. شعرت بنفيس قَ اختلَ 

ولكنين ال ٔأعرف السبيل حىت ال ٔأؤمن ��. ال ٔأعرف «ولكن عندها فكرت، 
من بعد ذ�، و�یف �یف یقوم املرء بذ�، �یف �متكنون من �ستيقاظ صباً�ا 

يئ من رو�ك، حس�نًا، هدّ «شعرت بعدم ا�زان، وفكرت، » متضون یوممك؟
فلنجرب ارتداء نظارات �دم إالميان �� للحظة، فقط لثانیة وا�دة. فقط البيس 
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النظارات  فوضعُت » نظرة رسیعة حو� مث ا�لعهيم مبارشة. قيلْ او ٕا� -نظارات الال
 ونظرت حويل.

شعرت يف البدایة ��وار، حيث مرت يف ذهين الفكرة،  خي�لين القول ٔأنين
طیب، �یف تظل أ�رض معلقة يف السامء؟ هل یعين ٔأننا نندفع ساحبني يف «

ٔأن ٔأركض ؤأمسك أ�رض  الفضاء؟ ولكن هذا جيعلنا مس�تضعفني �ًدا! وددُت 
 .يف یديّ  ٔ�تلقفهاويه تقع من الفضاء 

الزاوي سيبقياننا ندور حول الشمس �ىل أٓه، نعم، ٕان اجلاذبیة والزمخ «مث تذ�رت، 
 »»مدى فرتة طوی� �ًدا �ىل أ�رحج.

 
لقد سارت جولیا جبرٔأة �لف ا�لیل والعقل، رمغ ٔأن هذا قادها لتخرج مبتعدة عن 

 أ�ش�یاء اليت اكنت �شعرها �ٔ�مان من طفو�هتا.
 

 إالحلاد. یُعىن هذا الفصل خبطوات الش�ا�ة اليت حتتاجون ٔأن ختطوها يف الطریق ٕاىل
وتتعلق ٕا�دى ٔأكرب اخلطوات بأٔصل الكون كلك، وس�نأٔيت �� الحقًا، ولكن كام قلت 
يف مقدميت لهذا الفصل، فٕان اخلطوة ا�ٔكرب يه فهم تطور احلیاة، ويه خطوة قد خطهتا 

 البرشیة �لفعل، و�لینا ٔأن �س�متد الش�ا�ة من ذ�.
 

ممث�  –القرن التاسع عرش  عن سبب اس�تغراق البرشیة حىت ٔأواسط لقد �ساءلُت 
لتعرث �ىل حقيقة التطور املكمت�. ليس من الصعب ٔأبًدا فهم التطور  –بتشارلز دارو�ن 

�رب �نت�اب الطبیعي، وهو ما ٔأرجو ٔأن الفصلني الثامن والتاسع قد ٔأوحضاه. فال 
�ال حتتاجون ٕاىل الر�ضیات لفهم مبدئه. مل �كن دارو�ن �حثًا يف الر�ضیات، وكذ� 
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ٔألفرد و�س ا�ي اكتشف الفكرة �شلك مس�تقل ولكن بعد دارو�ن بقلیل. ما ا�ي 
 �ال دون ٔأن یتوصل ٔأ�د قبل القرن التاسع عرش ٕاىل ذ�؟

 
ق.م) ٕاىل ذ�؟ فهو یعترب ٔأ�د ٔأعظم مفكري العامل،  322 – 383یتوصل ٔأرسطو ( َمل ملْ 

راقب ووصف احلیوا�ت والنبا�ت  وهو فعلًیا من ا�رتع مبادئ التفكري املنطقي، كام ٔأنه
بتفاصیلها ا�قيقة، لكنه اكن يف �ل مطِبق عندما تعلق أ�مر �ٕال�ابة عن السؤال ا�ي 

كذ�، اكنت » ما سبب وجود هذه ا�اكئنات؟«اكن یطرح نفسه �لك بدهيیة، ٔأال وهو 
محلام ق.م) ٔأفاكر �ایة يف ا�اكء، وذ� وهو يف ا 212 – 287�ى ٔأرخميیدس (حوايل 

و�ار�ه (احبثوا �ىل إالنرتنت، ولكن لٔ�سف، فٕان القصة اليت �روى عن ٔأرمخیدس وهو 
یقفز من ّمحامه يه �ىل أ�رحج وا�دة من ت� اخلرافات اليت هيوى الناس �كرارها، 

كت� اليت تعرضنا لها يف الفصل الثالث)، ولكن فكرة التطور �رب �نت�اب الطبیعي مل 
ق.م) حمیط أ�رض �رب  194 – 276ا. لقد حسب ٕاراتوسثينس (ختطر �ىل �� ٔأبدً 

مقارنة طول الظل ٔأثناء الظهرية يف ماكنني تفصلهام مسافة معروفة. � للربا�ة! وقد قّدر 
بدقة زاویة ميل حمور أ�رض (ميل احملور ا�ي یعطینا تغري الفصول). ٕان هذه املنجزات 

طمح ٕالیه �البیتنا. ومع ذ�، ورمغ ٔأن من ا�اكء ٔأكرب من ٔأي يشء قد ی يه �ىل قدر
اكنوا حماطني �حلیوا�ت والنبا�ت (والبرش طبًعا)، ورمغ ٔأهنم بال الیو�نیني القداىم هؤالء 

آلت هبا هذه ا�اكئنات لتكون �ائیة و جبامل �ىل » مصَممة«شك �ساءلوا عن الكيفية اليت أ
فكرة دارو�ن. مل یتوصل ٕا�هيا  –طة هذا النحو، ٕاال ٔأهنم مل یتوصلوا ٕاىل فكرة شدیدة البسا

، وال ٔأي v�الیلیو، وال حىت ٕاحساق نیو�ن ا�ي لع� اكن ٔأذىك خشص �اش �ىل إالطالق
من الفالسفة العظامء �ىل مر التارخي. يه فكرة �ایة يف البساطة والقوة �ر�ة جتعل املرء 

 مقعده، ليس �یه یتصور ٔأنه حىت مبقدور ٔأي ٔأمحق ٔأن �راها؛ ٔأي ٔأمحق ینّظر �الًسا �ىل
حتصیل درايس ٔأو ر�يض �بري، �ر�ة ٔأن املرء قد یعتقدها ٔأسهل من �ل لغز لكامت 
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متقاطعة متوسط الصعوبة (ٔأقول ذ� حبرقة، فأٔ� �ا� ميؤوس مهنا عندما تتعلق املسأٔ� 
حبل ٔألغاز لكامت متقاطعة مهبمة). رمغ ذ�، مل یتوصل ٕا�هيا ٔأ�د قبل منتصف القرن 

رش. ٕان هذه الفكرة اليت جتمع القوة والبساطة قد اس�تعصت �ىل ٔأعىت العقول يف التاسع ع 
طبیعیات متجولني �ش�تغالن يف جتمیع العینات هام  ملَيالعامل، مث خطرت �ىل �ل �ا

�شارلز دارو�ن ؤألفرد و�س. كام یبدو ٔأهنا خطرت �شلك مس�تقل �ىل �ل ر�ل �لث 
اسكتلندي امسه پا�ریك ماثیو يف نفس الوقت تقریًبا، وهو �س�تاين 

Patrick Matthew. 
 

» �ائیة«َمل اس�تغرق أ�مر لك هذا الوقت؟ ٕالیمك ما ٔأعتقده. ٔأ� ٔأعتقد ٔأن تعقيد وجامل و
ٔأهنا مصممة �ىل ید �الق �اقل، فاقتىض التفكري » بدهيًیا«ا�اكئنات احلیة ال بد وقد بََدت 

يف �ري ذ� قفزة جشا�ة �برية. وال ٔأقصد بذ� الش�ا�ة البدنیة، اكليت یت�ىل هبا اجلندي 
ة املعركة، ٕامنا يه الش�ا�ة الفكریة: الش�ا�ة �ىل التأٔمل ف� یبدو خسیًفا والقول: يف سا�

ولكن دعنا منيض قُُدًما �ىل مجیع أ�حوال فلن�اطر ونفحص  –من املس�تحیل ٔأنك �اد «
اقرتاح ٔأن  فهيا» البدهيیة«اكن من الس�افة مرت فرتة » إالماكنیة �ىل مجیع أ�حوال.

حنو أ�رض بنفس التسارع. ولكن �الیلیو امت� الش�ا�ة  �سقطان قذیفة املدفع والر�شة
لیفحص ٕاماكنیة ذ� ولیثبته. لقد بدا من الس�افة التامة ٔأن ٔأفریقيا ؤأمرياك اجلنوبیة اكنتا 

یوًما مت�دتني مث انفصلتا ببطء، ولكن ڤيغینري امت� الش�ا�ة لتتبع منطو�ت الفكرة. وال 
يه فعلًیا » ُمصِّمت«املُطِبقة القول ٔأن شيئًا اكلعني اليت بدهيًیا  بد ٔأنه اكن یبدو من الس�افة

مة �ىل إالطالق. لكن دارو�ن امت� الش�ا�ة لفحص ت� إالماكنیة  ليس مصم�
والیوم رص� نعرف ٔأنه اكن حمقًا. اكن حمقًا بصدد ذ�، وبصدد لك التفاصیل ». السخیفة«

 يف لك اك�ن �.
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ت�اب الطبیعي ببساطهتا اكنت ماث� ٔأمام لك ٔأولئك الیو�نیني ٕان حقيقة التطور �رب �ن 
أ�ذ�یاء، ولك �لامء الر�ضیات والفالسفة قبل دارو�ن، حتدق يف وجوههم. ولكن، مل 

ميت� ٔأ�ًدا مهنم الش�ا�ة الفكریة لت�دي ما اكن یبدو بدهيًیا. لقد ٔأغفلوا التفسري الهريم 
جبالء  امبا بدا تفسًريا هرميًا من القمة ٕاىل القاع ظاهرً من القاع ٕاىل القمة فأٔخطأٔوه معتقد�ن 

يف لك تقاس�مي ا�اكئنات احلیة. ٕان التفسري احلقيقي �س�یط �ر�ة ٔأمعت البصا�ر مما عىن 
ها والعمل �ىل ٕاجناز تفاصیلها احتاج جشا�ة ٔأكرب. لقد متكنت فكرة ءٔأن السعي ورا

یة �لضبط �سبب ٔأهنا �ایة يف �نت�اب الطبیعي من ا�متلص من ٔأكرث العقول ٔأملع 
البساطة. بل ٕاهنا �س�یطة �ر�ة قد تؤدي �ملرء ٕاىل التساؤل عام لو اكنت قادرة �ىل ٕاجناز 

 بتفسري احلیاة �لكیهتا بتعقيدها وتنوعها.املمتث� املهمة الصعبة 
 

ٔأن دارو�ن اكن �ىل حق. ال زالت  –وا�لیل ال حيمتل تفسًريا بدیًال  –لقد ِبتنا نعرف 
الكيفية اليت  – بعدُ  –تو�د بعض تفاصیل حتتاج بعض �شطیب. مثًال، ال زلنا ال نعرف 

بدٔأ فهيا �نت�اب الطبیعي �لضبط قبل ما یقرب ٔأربع ملیارات �ام. لكن لغز احلیاة 
تعقيد والتنوع واملمتثل �لكيفية اليت صارت فهيا احلیاة �ىل هذا القدر من ال  –الرئييس 

هذا اللغز قد مت ��. والنقطة ا�هنائیة  – فائق جبامل» مصَممة«اكنت ٔأهنا والظهور كام لو 
اليت ٔأرید ٕایصالها يف هذا الكتاب يه ٔأن �ىل الش�ا�ة الفكریة اليت حتىل هبا دارو�ن 
و�الیلیو وڤيغینري ٔأن تلهمنا �منيض ونتقدم ٔأكرث يف املس�تقبل. فلك هذه أ�مث� �ىل 

�دیدة عندما تعرتضنا مقرت�ات بدت خسیفة مث تبني ٔأهنا حقيقية، جيب ٔأن متد� �ش�ا�ة 
 ٔألغاز الوجود املتبقية. �یف بدٔأ الكون نفسه؟ ومن ٔأ�ن ٔأتت القوانني اليت حتمكه؟

 
قبل �س�مترار، ٕالیمك لكمة حتذ�ریة. لقد تقدم لك من �الیلیو ودارو�ن وڤيغینري جبرٔأة 
تبني بأٔفاكر صادمة واكنوا حمقني. وهنا� الكثري ممن یتقدمون جبرٔأة بأٔفاكر صادمة ولكن ی 
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بل خمطئون �شلك جنوين. فالش�ا�ة ال �كفي. �لیمك امليض وٕاثبات ٔأن ال ٔأهنم خمطئون، 
 فكر�مك حصی�ة.

 
ٕان نظرتنا عن الكون قد توسعت �ىل مر القرون. والكون نفسه قد توسع �ملعىن احلريف 

مع انقضاء لك �نیة. ففي یوم ما، اعتقد الناس ٔأن أ�رض يه لك ما هو موجود ؤأن 
يف أ��ىل ؤأن النجوم يه ثقوب صغرية السرتاق النظر �رب �دار  اندوریوالقمر  الشمس

قبة حنو اجلنة السامویة. وا�ٓن رص� نعرف ٔأن الكون ٔأكرب من ٔأي تصور، ولكننا نعرف 
كذ� ٔأنه يف زمن ما، اكن الكون ٔأصغر من ٔأي تصور، كام ونعرف مىت اكن ذ�. لقد 

 ملیار �ام. 13٫8حوايل اكن حبسب التقد�رات احلالیة قبل 
 
اكتشافات القرن العرش�ن، ویو�د ٔأ�س �ىل قيد احلیاة الیوم ٔأ�د ن الكون املتوسع هو إ 

ممن و�وا يف �ون یتكون من جمرة  – 91�اًما 102من مضهنم ٔأيم اليت تبلغ من العمر  –
ملیار جمرة تنطلق مبتعدة لك وا�دة  100وحيدة. ويه الیوم تعيش يف �ون یتكون من 

عن أ�خرى حبمك توسع الفضاء حبد ذاته. وهذا طبًعا ليس وصًفا دقيقًا لصیا�ة ذ�. لقد 
ُوِ�ت يه وش�یكس�پري و�الیلیو ؤأرمخیدس وا�ینوصورات يف نفس الكون املتوسع. ولكن 

مل یعرف ٔأ�د ٔأي يشء سوى عن ا�رة الوحيدة اليت �سمهيا  1916عندما ُوٍ�ت ٔأيم �ام 
لبانة)، فهيي اكنت لك الكون أٓنئذ. ويف زمن �الیلیو مل یعرف ٔأ�د درب التبانة (درب ال 

حىت عن ذ�. ٕان احلقائق العلمیة حصی�ة بغض النظر عام لو اكن هنا� ٔأ�د لیعرفها ٔأم 
لو �كن هنا� ٔأ�د؛ فقد اكنت حصی�ة قبل ظهور البرش؛ وس�تظل حصی�ة بعد ٔأن 

 نقطة املهمة.ننقرض. یغفل العدید من املفكر�ن أ�ذ�یاء عن هذه ال 
 

                                                 
 . [املرتمج]2018متت كتابة النص أ�صيل �ام  91
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ملیار جمرة ليس هو الكون الوحيد. یعتقد  100ومن املرحج ٔأن �وننا املتوسع املكون من 
ٔأن هنا� ملیارات ا�ٔ�وان أ�خرى ككوننا. ويف ٕاطار هذا  –غ جيد ومبسّو  –�لامء كرث 

اليت تتكون من  multiverseالتصور، ليس �وننا ٔأكرث من وا�د مضن متعددة ا�ٔ�وان 
 ا�ٔ�وان. وس�نعود ٕاىل هذه الفكرة بعد حلظة.ملیارات 

 
ٕان �ى الفزي�ئیني الیوم فكرة جيدة عام �دث يف التارخي املبكر �ًدا للكون. ؤأعين 

 الكون. وذ� ال أ�جزاء الصغرية أ�وىل من الثانیة اليت تبعت موِ� » املبكر �ًدا«�لقول 
ما ا�ي ميكن ٔأن یعنیه القول یعين مو� الكون وحسب، وٕامنا مو� الزمن حبد ذاته. 

؟ ما ا�ي �دث قبل ذ�؟ خيرب� الفزي�ئیون ٔأننا ال �س�تطیع »مو� الزمن حبد ذاته«
(ٔأو هكذا یقولون) عن اليشء املوجود شامًال من  كنا �سأٔلطرح هذا السؤال. فهو كام لو 

القطب الشاميل. لكن احلظر �ىل هذا السؤال قد ینطبق فقط �ىل �وننا، �ىل افرتاض ٔأن 
 �وننا هو فقط وا�د من مضن ملیارات ا�ٔ�وان يف متعددة ا�ٔ�وان.

 
م ا�اكئنات �الَ  يف یومنا هذا، فقَد ُعّباد هللا (�ىل أ�قل املثقفون مهنم) أ�مل من اعتبار

احلیة دلیًال �ىل اخلالق. وذ� ٔ�هنم �توا یفهمون ٔأنه عندما یتعلق أ�مر �حلیاة، فٕان 
التطور ا�ارویين یقدم تفسًريا مكمتًال. وبدًال من ذ�، انتقلوا ٕاىل جحج من ٔأنواع ٔأخرى. 

م ٕاىل یبدو ٔأهنم حولوا انتباهه –ٔأو هكذا یبدو يل أ�مر  –مدفو�ني �يشء من الیأٔس 
ٔأخرى. ال س�� ت� املوجودة يف �مل الكونیات ؤأصل لك يشء، مبا يف ذ� » جفوات«

 القوانني أ�ساس والثوابت الفزي�ئیة.
 

یتعني �يل ٔأن ٔأفرس املقصود من الثوابت أ�ساس�یة يف الفزي�ء. تو�د ٔأرقام معینة ميكن 
ام ٔأخرى ميكن تقد�رها، كعدد قياسها، كعدد الپروتو�ت يف ذرة فضة مثًال، بي� تو�د ٔأرق
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جزیئات املاء اليت متٔ� ٔ�ًسا، بي� تو�د ٔأرقام ٔأخرى �كون قميها حمددة برضورة ر�ضیة، 
كام ٔأن پاي  –وهو �س�بة حمیط ٔأي دا�رة ٕاىل قطرها  »ط«) ٔأو πمثل العدد پاي (

اليت ید�ل الر�ضیات يف مواضع كثرية ٔأخرى مثرية لاله�م. ولكن هنا� بعض أ�رقام 
یتعني �ىل الفزي�ئیني قبولها دون ٔأن یعرفوا سبب قميها العددیة. و�سمى هذه الثوابت 

 .fundamental constants of physicsأ�ساس�یة يف الفزي�ء 
 

. لعلمك تذ�رون ٔأننا Gٔأ�د أ�مث� �لهيا هو �بت اجلذب العام ا�ي �ُرمز � �حلرف 
اكلكوا�ب وقذائف املدفع والر�ش، جيذب  تعلمنا من نیو�ن ٔأن لك جسم يف الكون،

بعضها البعض ا�ٓخر بواسطة اجلاذبیة. ولكام زاد بُعد أ�جسام عن بعضها قلّت قوة 
الت�اذب (هذه القوة تتناسب عكس�ًیا مع املسافة مرضوبة يف نفسها). ولكام زادت كت� 

رضب اجلسمني، زادت قوة الت�اذب ف� بيهنام (فهيي تتناسب طردً� مع �اصل 
الكتلتني).  ولكن للحصول �ىل القمية الفعلیة لقوة الت�اذب بيهنام، ال �زال �لیمك رضب 

يه نفسها يف  G، �بت اجلذب العام. یعتقد الفزي�ئیون ٔأن قمية Gالناجت �رمق أٓخر، وهو 
لك ٔأر�اء الكون ولكهنم ال یعرفون السبب وراء �ون قميته �ىل ما يه �لیه. ٕان من 

ولو �شلك طفيف  Gخمتلفة. ولو اختلفت قمية  Gاملمكن ختیل �ون أٓخر �كون فيه قمية 
 فس�یصري الكون شدید �ختالف.

 
ٔأن تقدر �ىل  ٔأصغر مما يه �لیه، فٕان قوة اجلاذبیة س�تكون ٔأضعف من Gلو اكنت قمية 

جتمیع املادة لتشكيل �كتالت، فلن تو�د ساعهتا جمرات وال جنوم وال �ميیاء وال �وا�ب 
ٔأكرب بقلیل مما يه �لیه، فٕان النجوم اليت  Gوال تطور وال حياة. ٔأما لو اكنت قمية 

س�تو�د لن �كون �ىل النحو ا�ي نعرفه ولن تترصف كام تترصف الیوم، بل سيهنار 
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لن تو�د جنوم، وال �وا�ب وعندها ة �اذبيته ولرمبا حتول ٕاىل ثقب ٔأسود. النجم حتت وطأٔ 
 وال تطور وال حياة.

 
ويه  cسوى وا�د فقط من الثوابت الفزي�ئیة. ومن مضن الثوابت أ�خرى  Gوليس 

املسؤو� عن متاسك نوى » القوة النوویة الشدیدة« هنا� ٔأیًضا �بترس�ة الضوء؛ و 
من هذه الثوابت، �لك مهنا قمية معروفة ولكهنا (حلد ا�ٓن) مل  12 ا�رات. ویو�د ٔأكرث من

جتد تفسًريا. ويف لك احلاالت، ميكنمك القول ٔأنه لو تغريت قمية الثابت فٕان الكون بصورته 
 اليت نعرفها ال ميكن ٔأن یو�د.

 
مر بدا دفع هذا ببعض املؤمنني ٕ�� ٔأن یأٔملوا ٔأن هللا یقبع يف ماكن ما وراء الكواليس. فا�ٔ 

اك�ي اكن  دّوار كام لو ٔأن قمية لك �بت ٔأسايس قد حتددت �رب ضبطها بواسطة مقبض
�ىل ٔأ�زة الرادیو القدمية. فاكن جيب ضبط لك املقابض �شلك حصیح حىت یو�د الكون 

من املغري ٔأن نفكر بأٔن عقًال  ٕانّ وحىت نو�د حنن �لتايل.  –�ىل النحو ا�ي نعرفه 
 ٕالهًا من نوع ما، ضابًطا ٕالهًیا لت� املقابض. –�ّالقًا قام �لضبط ا�قيق 

 
ٕانه ٕاغراء جتب مقاومته برصامة ٔ�س�باب رٔأیناها يف فصول سابقة. ٕان الضبط ا�قيق �لك 

اليت  ت� املقابض قد یبدو بعید �ح�ل نظًرا لوجود الكثري من مواضع الضبط أ�خرى
ميكن وضع لك مقبض فهيا. ولكن، �ام اكن بدا بُعد اح�ل دقة هذا الضبط، فٕان ٔأي ٕا� 
قادر �ىل ٕا�داث هذا الضبط ا�قيق �كون هو نفسه �ىل ذات القدر من بُعد �ح�ل 
�ىل أ�قل، وٕاال فكيف � ٔأن یعرف �یف یضبطها؟ ٕان اس�ت�الب ٕا� ٕاىل وسط التعلیل 

ما یفع� هو دفع املشلكة ٕاىل مر�� ٔأس�بق، وهذا یفشل فشًال  ال حيل املشلكة، فلك
 .يف ٔأن �كون تفسًريا ذریًعا
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ٕان املسأٔ� اليت قام دارو�ن حبلها، ٔأال ويه ٔأن قيام احلیاة ٔأمر بعید �ح�ل �ًدا اكنت 

مسأٔ� عظمية. قبل جميء دارو�ن اكنت امجل� اليت �رددت يف القسم أ�ول من هذا 
س�یكون وقعها �ىل ٔأشّده �ىل ٔأي خشص جيرؤ �ىل » ملس�تحیل ٔأنك �اد!من ا«الفصل، 

مع  ٕاذا ما قورنأ�شد  ذ� هو الوقع التشكيك يف أ�صل إاللهيي خللق احلیاة. بل رمبا اكن
ٔأي �ا� ٔأخرى. لك ذ� التعقيد، من رس�ة ورشاقة طیور الس�نونو، ٕاىل ٔأسطح جسم 

بدقة ٔ��ل الطريان، ٕاىل التعقيد الشاده طا�ر القطرس (البطروس) ٔأو العقاب املضبوطة 
ل�ماغ ٔأو الش�بكية، �هیك عن �ال� جسم الفيل اليت یبلغ تعدادها حوايل 

هل �اء لك هذا بواسطة  –، ٔأو جامل الطاووس ٔأو الطا�ر الطنان املتٔ�لئ 92�وادریلیون
 قوانني الفزي�ء دومنا ٔأي مسا�دة ٔأو توجيه ٔأو ٕارشاف؟

 
واحلق  �ملقارنة، ٔ�صل قوانني وثوابت الفزي�ء س�یكون �مة سه�.ٕان تفسري ٔأمر �س�یط 

یقال، مل حنل ت� املسأٔ� بعد، لكن جناح دارو�ن ومن �اؤوا بعده يف �ل املسأٔ� ا�ٔكرب 
املتعلقة �حلیاة وضبطها ا�قيق لتتواءم مع �ا�ات البقاء یفرتض ٔأن ميد� �لش�ا�ة. ال 

الن�ا�ات املهبرة أ�خرى للعمل. ٕان الحئة هذه  س�� عندما نضیف ٕاىل دارو�ن لك
الن�ا�ات مأٔلوفة لنا مجیًعا، فبدون املضادات احلیویة ٔأو اللقا�ات ٔأو العملیات اجلراحية 
املبنية �ىل العمل فٕان الكثري�ن منا س�یكونون قد ماتوا. وبدون الهندسة املبنية �ىل العمل، 

. مسقط رٔأس�نا�ىل بضعة ٔأميال عن  فٕان قالئل منا سيمتكنون من السفر لبعد �زید
وبدون الزرا�ة املبنية �ىل العمل فٕان معظم ساكن العامل س�یعانون اجلوع. لكن هنا سأٔختار 

آل  –ؤأركز �ىل مسأٔ� �لمیة وا�دة، �رتبط �لسؤال العمیق ا�ي نبحث فيه  �یف أ
 الكون ٕاىل النحو ا�ي هو �لیه؟

                                                 
 صفر. [املرتمج] 15وا�د متبوع بـ 92
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اء من نتاجئ بعضهم ا��ن �س�تفيدون يف معلهم �شلك بنّ ٕان �لامء الكونیات يف ٔأر�اء العامل 

. ولكن �یف لمك حفص Big Bang 93البعض قد بنوا نظریة مفص� ملا �دث بعد البیغ �نغ
ٔأي النحو  – initial conditions» ظروف ابتدائیة«نظریة كهذه؟ س�تحتاجون جتهزي 

انغ. مث �س�ت�دمون النظریة ا�ي تعتقدون ٔأن أ�ش�یاء اكنت �لیه مبارشة بُعید البیغ الب
الس�تنباط النحو ا�ي جيب ٔأن �كون �لیه أ�ش�یاء الیوم ٕان اكنت النظریة حصی�ة. 

وبعبارة ٔأخرى، �لیمك اس�ت�دام نظریتمك للتنبؤ �لكيف ا�ي س�یكونه احلارض من معرفتمك 
 للاميض السحیق. بعدها انظروا ٕاىل هیئة أ�ش�یاء �ىل ٔأرض الواقع حىت تفحصوا ٕاذا ما

 اكنت تنبؤا�مك حصی�ة.
 

لعلمك تعتقدون ٕ�ماكن اس�ت�دام الرباهني الر�ضیة الس�تنباط تنبؤمك، ولكن التفاصیل 
العالقات لٔ�سف ٔأعقد من ذ� �كثري. فعالوة �ىل قوى اجلذب، مثة ملیارات وملیارات 

كن التعاطي الصغرية احمللیة، اكملوجودة مثًال يف دوامات غیوم الغاز والغبار. وال مي التفا�لیة
�ىل �از �اسوب مث مشاهدة ما حيدث عندما یمت » منوذج«مع هذا التعقيد ٕاال �رب بناء 

، وا�ي قدمناه يف الفصل »بویدات«�شغی�. فأ�مر �ش�به �ال �ریغ رینو�ز ومنوذ�ه للـ
، »�از �اسوب«العارش، لكن ا�منوذج هنا �ىل قدر ٔأكرب �ًدا من التعقيد. وعندما قلت 

 اكن جمرد اختصار: جفهاز �اسوب وحيد �ام اكن �بًريا ال یقارب يف قدرته ما فٕان ذ�
یلزم حملأاكة منو الكون، فاحلساب املطلوب عظمي �ًدا. ٕان ٔأكرث حمأاكة متقدمة الیوم �سمى 

                                                 
لوصف احلدث املسمى بیغ �نغ، ولكن ما �دث ليس انف�اًرا �ملعىن  یقوم الكثريون �س�تعامل ٔأوصاف من منط �نف�ار الكبري ٔأو �نف�ار العظمي 93

بدایة الكون،  ا�ي نراه يف �ربتنا العادیة. مفا �شهده يف �ربتنا العادیة من تف�ريات هو انبثاق ملادة مبتعدة عن نقطة انف�ار، وهذا ليس ما �دث يف
ارب ٔأبًدا ٔأي يشء نعرفه عن �نف�ارات، �ا فاس�ت�دام وصف �نف�ار يف هذه احلا� فا�ي انبثق يف حيهنا هو الزماكن حبد ذاته، وهو ٔأمر ال یق

نفسها ابتدعها  Big Bang �ىل ٔأن لفظة ،عن هذا �ختالف �رب اس�تعامل وصف �شبهيييما مضلل ٕاىل �د بعید. واللفظ إالجنلزيي هنا یعرب نو�ًا 
، ولهذا أٓ�رت إالبقاء �ىل �رمجة من قبیل السخریة ظهور النظریة ة البیغ �نغ يف بدا�ت، ٔأ�د ٔأكرب خصوم فكر Fred Hoyle هویل�امل الف� فرید 

 . [املرتمج]افرتاق املعىن عن �نف�ار مبفهومه املعتادللتأٔ�ید �ىل  للتعبريحرفية 
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 ا�اسوبیً  امعاجلً  8192، وٕامنا اوا�دً  ، ويه ال حتتاج �اسو�ً Illustris 94ٕالّوْسْرتِْس 
متواز. وهذه مل �كن حواسيب �ادیة، وٕامنا حواسيب فائقة  یعملون سوً� �شلك

supercomputers ونقطة انطالق .Illustris  ليست البیغ �نغ حبد ذاته وٕامنا بعده
بثالمثئة ٔألف �ام (ويه فرتة زمنیة قصرية �ًدا ٕاذا ما قورنت مبا �اء بعدها من زمن وهو 

مل �متكن من حمأاكة لك التفاصیل  ملیار �ام). ولكن حىت هذه احلواسيب الفائقة 13٫8
�لك ذرة. ولكن یظل من املشوق ٔأن نقارن بني الشلك ا�ي تتنبأٔ به احملأاكة �لشلك 

 الفعيل للكون الیوم.
 

واليت حتوي نو�ًا من ا��ابة، ٕاذ تنقسم الصورة ٕاىل قسمني، قسم  13انظروا ٕاىل الصورة 
 95اِبْل العمیقهو الكون احلقيقي، كام مت تصو�ره يف صورة حقل ه

Hubble Deep Field  واليت التقطها تلسكوپ هابل املوجود يف مدار  1995�ام
أ�رض. ٔأما النصف ا�ٓخر فهو صورة الكون كام تنبأٔت هبا حمأاكة ٕالوسرتس. هل 

 �س�تطیعون متیزي الصورتني؟ ٔأ� ال ٔأس�تطیع.
 

ٔأن مئ�ها هللا، فنصیحيت  ٔأليس العمل رائًعا؟ ٕان اعتقدمت ٔأنمك و�دمت جفوة يف فهمنا تأٔملون
 »راجعوا التارخي وال تقامروا �ىل خسارة العمل.«لمك: 

 

                                                 
�رمجة الكتاب،  ٕانتاج إالجنلزيیة واليت حتمل معاين الربیق واللمعان والوضوح وا�متزي. عند illustriousا�لكمة التینية وتعين تقریًبا نفس معىن لكمة  94

ٕاجراء حتسينات �ىل ا�منوذج  أأو ٕالوسرت�س اجلیل اجلدید مت فهي IllustrisTNG�سمى  ،مت ٕانتاج حمأاكة ٔأكرث تقدًما مبنیة �ىل أ�صلیةاكن قد 
 . [املرتمج]25000جلات لتصل ٕاىل الفزي�يئ نفسه واس�ت�دام املزید من املعا

ملیار س�نة. مت التقاط صور ٔأمعق بعد هذه  2٫12دقيقة قوس�یة وحتوي لقطة �رات یعود �رخيها ٕاىل ما قبل  6٫2تغطي الصورة مسا�ة تبلغ حوايل  95
 الصورة، لكن الصورة أ�وىل �ر�ت وقًعا �رخيًیا ال زال موجوًدا. [املرتمج]
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ٔألف �ام بعد البیغ �نغ. فلرنجع ا�ٓن ٕاىل ما قبل  300تبدٔأ حمأاكة ٕالوسرتس كام قلت بعد 
 -» الضبط ا�قيق«ٕاىل الثوابت أ�ساس�یة وٕاىل جحة  ،ذ�، ٕاىل ٔأصل الكون حبد ذاته

غیة الوصول ٕاىل مواضع ضبط مالمئة متاًما، ولننظر جمدًدا ٕاىل وحتریك مقابض الضبط ب 
ت� املسأٔ�، بدًءا من فكرة مثرية لاله�م �سمى املبدٔأ أ�نرثوپيي 

anthropic principle. 
 

�ا، فلكمة مثل ». ٕا�سان«يه لكمة یو�نیة تعين  ἄνθρωποςٕان لكمة ٔأنرثوپوس 
البرش موجودون، ونعرف ٔأننا موجودون ٔ�ننا  تعين �مل إال�سان. ٕاننا بنو» ٔأنرثوپولوجيا«

ها هنا نتفكر بوجود�. �ا، فال بد ٔأن ميت� الكون ا�ي نقطنه القدرة �ىل ٕا�شائنا، ؤأن 
�كون الظروف �ىل الكو�ب ا�ي نعيش �لیه مالمئة ٕال�شائنا. ليست من املصادفة ٔأننا 

اخلرضاء (ٔأو ما یناظرها) ال حماطون �لنبا�ت اخلرضاء، فأٔي �و�ب تنعدم فيه النبا�ت 
ميكن ٔأن ینشئ اكئنات �س�تطیع التفكر يف وجودها. ٕاننا حنتاج النبا�ت اخلرضاء بصفهتا يف 
احملص� ا�هنائیة مصدر لك طعامنا. وليست من املصادفة ٔأننا نرى جنوًما يف سامئنا. فالكون 

الهیدرو�ني والهیلیوم.  ا�ي ال حيوي جنوًما س�یكون �وً� بال ٔأي عنارص �ميیائیة ٔأثقل من
والكون ا�ي ال حيوي سوى الهیدرو�ني والهیلیوم لن �كون غنًیا مبواد �ميیائیة �كفي 

لتولید تطور احلیاة. ٕان املبدٔأ أ�نرثوپيي بدهييي �ر�ة ال حيتاج معها حىت ذ�ره، لكنه مع 
 ذ� یظل �ًما.

 
�سائل فقط مضن نطاق ضیق من  ٕان احلیاة بصورهتا اليت نعرفها حتتاج املاء. واملاء یو�د

در�ات احلرارة، فالربودة الشدیدة جتمده ٕاىل �لید، واحلرارة الشدیدة حتی� خباًرا �ازً�. 
صادف ٔأن یو�د �و�بنا �ىل بعد مالمئ من مشس�نا �شلك �سمح للامء ٔأن یو�د �لیه 

ؤأ�ل  –وتو سائًال. ٔأما �البیة الكوا�ب يف الكون فهيي ٕاما بعیدة �ًدا عن جنمها (مثل پل
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ٔأعرف ٔأن پلوتو مل یعد یصنف �و�ًبا، لكن النقطة تظل قامئة) ٔأو قریبة �ًدا (مثل عطارد). 
كام يف قصة ا�ببة الثالث  Goldilocks Zone» نطاق معتدل«ویو�د حول لك جنم 

(فال �كون �اًرا �ًدا وال �رًدا �ًدا كربودة عصیدة ا�ب الصغري، وٕامنا حبرارة مالمئة). 
أ�رض يف النطاق املعتدل، ٔأما عطارد وپلوتو فلك مهنام �ىل حنوه اخلاص ليس يف  تتوا�د

مضن النطاق املعتدل. وحبسب املبدٔأ أ�نرثوپيي، ال بد ٔأن تو�د أ�رض مضن النطاق 
. وحنن ال ميكن ٔأن نو�د ٕاال لو اكن الكو�ب مضن النطاق �لفعل املعتدل ٔ�ننا موجودون

 املعتدل.
 

كوا�ب ینطبق كذ� �ىل ا�ٔ�وان. وكام ذ�رت سابقًا، ف�ى الفزي�ئیني وما ینطبق �ىل ال
» متعددة ا�ٔ�وان«ما یدفعهم لالشتباه بأٔن �وننا هو ٔأ�د ا�ٔ�وان العدیدة مضن 

multiverse ىل أ�قل حبسب بعض التفسريات  –. ٕان متعددة ا�ٔ�وان نتي�ة تتبع�– 
معظم �لامء الكونیات  ل� من قبقبو، ويه م inflation» التضخم«من النظریة املسامة 

ٔأكرث من ٔأي يشء أٓخر يف العمل. » من املس�تحیل ٔأنك �اد«الیوم، ٕاال ٔأهنا تعترب من منط 
وال یو�د ما یدعو لالعتقاد بأٔن القوانني والثوابت أ�ساس�یة س�تكون نفسها يف لك 

قد یت�ذ قميًا خمتلفة  Gملیارات ا�ٔ�وان يف متعددة ا�ٔ�وان. ٕان ضبط �بت اجلذب العامل 
مضن النطاق  Gو�دیدة يف ا�ٔ�وان أ�خرى. مفن املمكن ٔأن متثل ا�ٔ�وان اليت فهيا قمية 

ٔأقلیة من بني مجموع ا�ٔ�وان، تتصادف ٔأن » ٔأ�وان النطاق املعتدل«املعتدل فئة صغرية. ٕان 
(وهنا یأٔيت املبدٔأ �كون قوانيهنا وثوا�هتا ذات قمي مالمئة لتطور احلیاة يف احملص�. وطبًعا 

أ�نرثوپيي جمدًدا)، ال بد ٔأن نكون يف ٔأ�د ٔأ�وان ت� أ�قلیة. ٕان جمرد وجود� حيدد ٔأن 
 ا�ىل �وننا ٔأن �كون ٔأ�د ٔأ�وان النطاق املعتدل. فكوننا املعتدل الرفيق بنا قد �كون وا�دً 

 من مضن ملیارات ا�ٔ�وان املوازیة �ري الرفيقة �حلیاة.
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 اد!من املس�تحیل ٔأنك �
 

، ٕاذ حيتاج الفزي�ئیون ٕاجناز املزید كذ� حًقا هوبل من املبكر �ًدا ٔأن نُتبع ذ� �لقول، 
 –من العمل �ىل هذه املسأٔ�. وما ميكننا قو� ٔأن املسأٔ� تبدو وا�دة. و�الوة �ىل ذ� 

فٕان اخلطوة اجلریئة �لولوج ٕاىل دا�ل الفراغ املرعب  –وهذا هو مغزى فصيل أ��ري 
تبني �ىل مدى �رخي العمل ٔأنه اخلطوة  ،بعید �ح�ل كثًريا �ليشء ا�ي یبدواملمتثل 

. ٔأعتقد ٔأن �لینا إالمساك �ش�اعتنا �لكتا یدینا ؤأن ننضج يف ٔأ�لب أ�حيان الصحی�ة
؟ٔأال تعتقدون ذ� ٔأیًضاونت�ىل عن لك ا�آلهة، 
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 الصور
 

 
جیل �یف تبدٔأ أ�د�ن؟ ٕان بعض أ�د�ن �دیث العهد �ر�ة ٔأن مبقدور� مشاهدهتا ويه تظهر. �ىل جز�رة �� يف جنوب احملیط الهادي، یمت تب  1صورة 

ًضا فتیة. ولو اكن �ام. كذ� فٕان د��ت الشحن املوجودة �ىل �دة جزر يف احملیط الهادي يه ٔأی 50أ�مري فيلیپ كنوع من إال� منذ ٔأن زار املاكن قبل حنو 
و �ىل مدار من املمكن لٔ�د�ن اجلدیدة ٔأن تظهر �شلك مفاجئ ورسیع يف عرص� احلايل، ختیلوا فقط مدى ما هو ممكن يف �ا� أ�ساطري املشوهة ٔ�ن �من

 )3(انظروا الفصل  قرون �دیدة منذ ٔأن بدٔأت أ�د�ن الرئيس�یة يف العامل.
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 )7الرس�ة مكتوبة يف لك ٔأجزاهئام. هل مصم هللا الفهود حىت متسك �لغزالن يف ذات الوقت ا�ي مصم فيه الغزالن ٔ�ن هترب؟ (انظروا الفصل  2صورة 
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ة التفجریة. ٕانه ٕان لسان احلر�ء هو حربة طبیعیة فائقة امجلال. الحظوا العظم الاليم دا�ل اللسان أ�نبويب، وا�ي یلعب دوًرا مركزً� يف رس�ة احلرب 3صورة 

 )7ٔأنیق، ٔأم هل هو حقًا كذ�؟ (انظروا الفصل » تصممي«
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 نمت وال املصور اس�تطاع رؤیته.هل �س�تطیعون رؤیة �خطبوط؟ ال أٔ  4صورة 
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 ها هو ذا یتجسد �ىل �ني غرة، ٔأبیض اكلش�بح. 5صورة 
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 ٕال�افة خصومه ويف ذات الوقت بنيًا لطمأٔنة أ�نىث؟ �س�یطة. یتلون بلونني. ا�یف ميكن ��ر السبيدج ٔأن �كون ٔأبیضً  6صورة 

https://www.translationsproject.org/


  الصور 

 www.translationsproject.org 284 الرتمجة منشورة ومتا�ة �شلك جماين �ىل موقع 

 
�ىل التارخي هل قام هللا بتصممي السمك املفلطح؟ بل یبدو �ىل أ�رحج ٔأهنا من تصممي پیاكسو! يف الواقع فٕان املالمة يف التشوه الغریب لرٔأسها تقع  7صورة 

 .)7التطوري. ما من مصمم خيتار شً� كهذا لیصنع مسكة. (انظروا الفصل 
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ميكنمك ٔأن �روا سبب إالغراء يف �س�بة ذ� لید هللا. (انظروا  متویه مت انت�ابه طبیعًیا، فأٔدق التفاصیل قد صقلته ٔأ�ني املفرتسات احلادة حىت الكامل. 8صورة 
 .)7الفصل 
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�رنب  ٕاىل Brassica oleraceaقرً� فقط لتحویل نبتة  30انظروا ٔأي يشء �س�تطیع �نت�اب فع�. لو اكن �نت�اب (الصناعي) �س�تغرق  9صورة 

(�هیك عن ذ�ر الربولكي، والكرنب أ�جعد والكرنب السايق.. ٕاخل)، فقط فكروا  Romanesco�رو�سل، وزهرة القرنبيط واملفلوف والربولكي الروما�سيك 
 .)8مالیني قرن منذ ٔأن اكن ٔأسالفنا ٔأسامًاك. (انظروا الفصل  3��ي �س�تطیع �نت�اب (الطبیعي) فع� �ىل مدى 
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قد مت تصممي ��ٔمكل حىت ٔأدق التفاصل �ىل ید �ندس معامري عظمي. ٔأما قلعة  La Sagrada Famíliaنو�ان من املعامر. كنيسة العائ� املقدسة  10صورة 

يف ٔأسرتالیا فهيي �ري مصممة. ال بواسطة ا�منل أ�بیض وال د� ا�منل أ�بیض وال حىت  Fiona Stewartا�منل أ�بیض (أ�رضة)، واليت صورهتا فيو� ستيوارت 
 .)10هللا. (انظروا الفصل 
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�د، كام لو اكن من الصعب التصدیق بأٔنه ما من قائد یو�ه حركة الزراز�ر لیتحر�وا �ىل هذا النحو املثايل من التنس�یق. یبدو الرسب كاك�ن � وا 11صورة 

 ٔأميبا جویة معالقة، ولكن ال یو�د مصمم لهذه الرقصة.

 
 .)10حمأاكة �اسوبیة تظهر �یفية ٕاجناز ذ�. (انظروا الفصل  12صورة 
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لتطور الكون  Illustrisصورة �اد�ة. ميثل النصف العلوي صورة حقيقية �رات حقيقية. ٔأما النصف السفيل فهو حمأاكة �اسوبیة، ويه حمأاكة  13صورة 

.)12ٔألف �ام فقط) بعد البیغ �نغ. هل �س�تطیعون التفریق بيهنام؟ (انظروا الفصل  300انطالقًا من البدایة تقریًبا (بعد ميض 
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 تابالك  تذییالت
                                                 

i   ٕان التأٔرخي بواسطة الكربون هو ٔأسلوب �لمي لتأٔرخي العینات أ��ریة؛ وقد مقت �رشح طریقة معل هذا أ�سلوب يف كتابThe Magic of 
Reality  املنشور يف لندن، دار بنتامBentam ،2011. 

ii   قوى الطبیعة«ٔأد�ن بفهمي لندف الثلج للكتاب امجلیل «Forces of Nature  لربا�ن �و�سan CoxBri  من �رش دار �ولزن يف لندن
London, Collins, 2018).( 

iii   ىل سبيل املثال، جو��ن هیت�Jonathan Haidt  العقل ا�یين«يف كتابه «The Religious Mind من منشورات دار ،Penguin  يف
» �نس البرشيالعاقل: �رخي خمترص لل«يف كتابه  Yuval Noah Harari، ویوڤال نوح هراري 2012لندن �ام 

Sapiens: A Brief History of Humankind  من منشورات دارVintage  ٕالجنلزيیة ودار منجول يف دلهيي و�رمجة  2014يف لندن �ام�
 حسني العربي وصاحل الفال� �لعربیة.

iv  مشرتكة مع لك البرش �ىل مجیع أ�حوال. وهذا جيب فهم هذه أ�رقام �شلك حصیح، فاملسأٔ� دقيقة بعض اليشء. لعلمك مسعمت ٔأن �البیة جيناتنا
عامم �شري ٕاىل حصیح، كام ٔأننا �شرتك يف �البیة جيناتنا مع التشمپانزي ومع حيوا�ت ٔأخرى �دیدة. وأ�رقام اليت ٔأعطیهتا بصدد أ�قارب مثل ٔأبناء ا�ٔ 

 ا لك املوجود�ن يف امجلهرة.یتشارك فهي» ٔأساس«اح�ل �شارك �ني بني أ�قارب �ٕالضافة ٕاىل نوع من اح�لیة 
vv دف لتحویل اكن نیو�ن مزًجيا معقًدا من التناقضات. فاكن �اِلًما شدید العقالنیة، ٕاال ٔأنه ضیع جزًءا �بًريا من حياته يف مسعى �ال من املعىن هي

الكتاب املقدس حبثًا مغزى أ�رقام املذ�ورة  ٕاىل ذهب. وبدد �البیة ما تبقى من حياته يف مساع ٔأخرى �الیة من املعىن كت�لیل» الوضیعة«املعادن 
، Hookeفيه. و�ملناس�بة، ورمغ ٔأن أ�مر ال �القة � بذاكئه، ٕاال ٔأنه �ىل عكس دارو�ن مل �كن خشًصا دمثًا. فقد ٔأساء معام� خصمه رو�رت هوك 

لكب نیو�ن مصباً�ا حرق بعض ٔأوراقه املهمة اليت اكن مع ٔأن هذا أ��ري هو من اكن �لیه ٔأن یغار من نیو�ن وليس العكس. رمغ ذ�، عندما ٔأوقع 
ٔأو هكذا �ىل أ�قل جرت القصة اليت » أٓه � داميوند، � داميوند، ٔأنت ال تعرف أ�ذى ا�ي فعلته.«یعمل �لهيا، مل یفقد ٔأعصابه وٕامنا تأّٔوه قائًال: 

ثاًال جيًدا نضیفه ٕاىل أ�مث� املذ�ورة يف الفصل الثالث حول �یفية بدء اش�هترت، ویّدعي بعض املؤر�ني ٔأهنا مل حتدث حقًا، ويف ت� احلا� �كون م 
 اخلرافات.

https://www.translationsproject.org/

	المحتويات
	الجزء الأول: مع السلامة يا رب
	الجزء الأول: مع السلامة يا رب
	الجزء الأول: مع السلامة يا رب
	الفصل الأول: يا لكثرة الآلهة!
	الفصل الثاني: ولكن، هل هو حقيقي؟
	الفصل الثالث: الخرافات وكيف تبدأ
	الفصل الرابع: الكتاب الصالح؟
	الفصل الخامس: هل نحتاج إلى الله حتى نكون صالحين55F ؟
	الفصل السادس: كيف نميز ما هو صالح؟

	الجزء الثاني: التطور وما بعده
	الفصل السابع: حتمًا لا بد من وجود مصمم؟
	الفصل الثامن: خطوات نحو اللااحتمال
	الفصل التاسع: البلورات وأحاجي الصور المقطّعة
	الفصل العاشر: من القاع نحو القمة أم من القمة نحو القاع؟
	الفصل الحادي عشر: هل تطورنا لنكون متدينين؟ هل تطورنا لنكون صالحين؟
	الفصل الثاني عشر: فلنستقِ الشجاعة من العلم
	الصور
	تذييلات الكتاب


