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مرحباً بكم يف مجلة شيكاغو!
مــن املدهــش أن هــذه هــي الطبعــة اخلامســة مــن املجلــة .ويف رأيــي أن هــذه الطبعــة حتتــوي علــى مجموعــة مــن املقــاالت املتنوعــة
واملمتعــة ،مــن الشــعر الــى اســتعراض فيلــم وعمــود طريــف مــن النصائــح.
طــوال هــذه العمليــة بقــي فريــق التحريــر ملتزمـاً ومجتهــداً .وهــذه املجلــة مــا كانــت لتنجــح مــن دون كل واحــد منهــم .أقدمهــا لقســمي
 CMESو NELCيف جامعــة شــيكاغو اللذيــن وفــرا لنــا الكثيــر مــن الدعــم هــذا الســنة ويف الســنوات املاضيــة ،لــذا أقــدم خالــص
شــكري وتقديــري.
ولكــم ،قراءنــا ،آمــل أن قــراءة هــذه املجلــة ســتمنحكم شــيئاً مميــزاً ،ســواء كوســيلة لتقويــة لغتكــم العربيــة أو لترســم ضحكــة علــى
وجهكــم يف يــوم صعــب .علــى أي حــال ،اســتمتعوا بهــا!
بإخالص،
اوليبيا روزنزويج
رئيسة حترير مجلة شيكاغو

مجلس التحرير الثاني ملجلة شيكاغو
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قلعة حلب

راني حسون

شتاء ٢٠١٩
راين طالــب يف ســنته الثالثــة ويــدرس
علــوم الحيــاة.

يف ســوريا ويف مدينــة حلــب هنــاك قلعــة شــهيرة تســمى قلعــة
حلــب .كانــت ومــا زالــت القلعــة تعتبــر مــن أهــم األماكــن يف
ســوريا .لهــا تاريــخ عريــق ويف الوقــت نفســه تاريــخ عظيــم .تقــع
القلعــة علــى تــل يف وســط املدينــة .تأسســت القلعــة منــذ أكثــر
مــن  ٢٠قرنــاً .مــع مــرور الســنوات تغيــرت القلعــة كمــا تغيــر
أصحابهــا وبفضــل هــذا التغييــر جتمعــت أشــياء كثيــرة ومختلفــة
يف القلعــة .فيهــا مثــ ً
ا أشــياء مســيحية ،إضافــة إلــى أشــياء
مســلمة وغيرهــا مــن التحــف األثريــة.

ســنوات حــن كانــوا حــكام الدولــة االســامية .الشــكل احلالــي
للقلعــة اليــوم هــو كمــا بناهــا األيوبيــون ولكــن يف عــدة معــارك
خربــت القلعــة قلي ـ ً
ا يف العصــور التاليــة .بعــد ذلــك أصلحهــا
العثمانيــون عندمــا أصبحــوا أصحابهــا.
مــا زالــت قلعــة حلــب قائمــة اليــوم .كان النــاس يزورونهــا كثيــراً
للســياحة يف الســنوات قبــل احلــرب األهليــة .يف الصبــاح كان
النــاس يــزورون القلعــة ليعرفــوا عنهــا وأحيان ـاً يف الليــل كانــت
تقــام احتفــاالت مختلفــة .اآلن يــدرس املستشــرقون القلعــة ألنهــا
كانــت مكانـاً مهمـاً جــداً لشــعوب كثيــرة عبــر الزمن .يف الســنوات
األخيــرة أصبحــت احلكومــة الســورية تعتنــي بالقلعــة وبترميمهــا.

بــدأ بنــاء القلعــة حتــت حكــم البيزنطيــن وبعــد ذلــك بكثيــر أكمــل
األيوبيــون بنــاء القلعــة ،وكانــت حلــب عاصمــة األيوبيــن لعــدة

ليلة النار

طوماس بیجن بارسا

Rani Hassoun is a third-year
student studying biology.

طومــاس طالــب ســنة أوىل ماجســتري
يف دراســات الــرق األوســط

Thomas Parsa is a first-year
graduate student at the Center
for Middle Eastern Studies.

ما هي ليلة النار؟

يختبئون من املراهقني حتى جاء الصباح والسالم.

يف ليلــة الهالويــن كان كل احلــي مرعو ًبــا مــن شــيء كنــا نحــن
جــز ًء منــه منــذ ســنوات قليلــة -كان الرعــب مــن

هــذا الـــشيء ،ليلــة النــار ،ميكــن أنــه ليلــة خــراب بالنســبة لنــا
ولكــن ميكــن أنــه ليــس ليلــة نــار للمراهقــن .نظــن نحــن أنهــا
ليلــة النــار ســ ّببها املراهقــون ولكــن هــذه هــي مدينــة نســيت
شــبابها الســود .النــار يف الشــارع مثــل النــار يف مجتمــع الـــسود
يف شــيكاغو الذيــن ال ننظــر إليهــم فعندمــا تكــون الشــرطة بعيــدة
ع ّنــا ،فالذيــن ليســت عندهــم فــرص يجيئــون إلــى الشــارع بالنــار.

مراهقــون يف الشــارع .يف ليلــة النــار كان كل املراهقــن يروعــون
احلــي ،فيجــاء مئــة ومئــة إلــى احلــي وهدمــوه.
كانــت ليلــة النــار نــاراً يف الشــارع وكل اجليــران اختبــأوا يف
بيوتهــم مــن الفوضــى يف الشــارع .كانــوا يف بيوتهــم
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هجرة جدي وجدتي

هنتر أ�وغسطين بريبيل-هوغولاي

شتاء ٢٠١٩
هنــر طالــب ســنة ثانيــة ماجســتري يف
دراســات الــرق األوســط.

ُولــد جــدي عــام  ١٩١٧يف مدينــة «بــراغ» يف دولــة هابســبورغ
النمســاوية املجريــة .بعــد ســنتنيُ ،ولــ َدت جدتــي يف الريــف
قريب ـاً مــن بــراغ ،وكانــت جمهوريــة تشيكوســلوفاكيا مســتقلة يف
ذلــك الوقــت ،كانــت عائلــة جــدي مــن أســرة جتــار ميســورين يف
املدينــة .كانــت متلــك أســرة جدتــي الكثيــر مــن األراضــي وكانــت
تعيــش يف قصــر .كان القصــر صغيــراً ،ولكنــه قصــر حقيقــي.
س جــدي وجدتــي
كانــوا مســيحيني ،ولكــن مــن أصــل يهــوديَ .د َر َ
الطــب يف اجلامعــة نفســها يف بــراغ .كانــت جدتــي مــن النســاء
األوائــل اللواتــي درســن الطــب ،وتعرفــت إلــى جــدي يف الصــف
ومنــا احلــب بينهمــا .لــم ترغــب األســرتان يف أن يتزوجــا .أســرة
أن جــدي مــن
جــدي لــم حتــب اليهــود وأســرة جدتــي اعتب ـ َرت ّ
األثريــاء ا ُ
جلــ ُدد .ولكــن انتصــر احلــب وتزوجــت جدتــي مــن
جــدي .ولكــن ســعادتهما اســتمرت لوقــت قصيــر فقــط.

Hunter Pribyl-Huguelet is a
second-year graduate student at the
Center for Middle Eastern Studies.

معســكر املــوت .رشــى فــرد مــن أســرة جدتــي كان يســكن يف
لنــدن النازيــن حلريتهمــا .لــم يقتلوهمــا بســبب هــذه الرشــوة،
ولكــن لــم يحرروهمــا ،طبعــاً .أرســلوهما إلــى مصنــع للعمــل
كعبيــد .أحيانــاً كان عندهمــا قشــر البطاطــس فقــط لــأكل.
اســتطاعا أ ْن يرجعــا إلــى حياتهمــا بعــد احلــرب العامليــة
الثانيــة .ولكــن لألســف لــم يحــرر احللفــاء الغربيــون بــراغ .يف
احلقيقــة ،بــدأ احتــال آخــر يف املدينــة .فاجليــش األحمــر مــن
االحتــاد الســوفياتي كان ميلــك البــاد .جوزيــف ســتالني رئيــس
االحتــاد الســوفياتي ،اســتعم َر تشيكوســلوفاكيا وجعلهــا بــاداً
ســمحت احلكومــة اجلديــدة ِلــدي وجدتــي بــأ ْن
شــيوعياً.
َ
ميارســا الطــب ،ولكــن لــم ترجــع إليهمــا أرضهمــا .بــدأ ضبــاط
باحلــزب الشــيوعي العيــش يف قصــر جدتــي وهــي َ
عاشــت يف
شــقة صغيــرة جــداً مــع زوجهــا .يومــاً مــا ،اجبــ َرت جدتــي أ ْن
جتلــس يف هيئــة احمللفــن يف محكمــة «الكنغــر ».اتهمــوا بعــض
الرجــال بجرائــم ضــد الشــعب ،يعنــي جرائــم فكريــة .مــن أجــل
أخالقهــا ودينهــاَ ،
رفضــت أن يــدان أي رجــل .ولذلــك ُســجنت
جدتــي أيضـاً بجرائــم ضــد الشــعب .وألن الدولــة رحيمــة جــداً،
حتــر َرت بعــد ســنة واحــدة.

يف عام  ١٩٣٩احتلَت أملانيا تشيكوســلوفاكيا بأوامر من الرئيس
ـب
«أدولــف هتلــر» وحزبــه «االشــتراكي الوطنــي» أو «النــازي ».نَ َهـ َ
األملانيــون أرض جدتــي ومــا َل جــدي .لــم يهمهــم أن أســرة جدتــي
حصلَــت علــى أرضهــا بفضل اخلدمة العســكرية لبني هابســبورغ
حــارب والــد جدتــي بجانــب األملــان كضابــط يف
أو حتــى أ ْن
َ
اجليــش النمســاوي يف احلــرب العامليــة األولــى .اعتبــر النازيــون
كل الشــعب الســايف أدنــى مــن األملــان وأرادوا أن يعطــوا أرضهــم
للمزارعــن األملانيــن .كانــت هــذه هــي السياســة الرســمية باســم
«حيْــز املعيشــة».
«ليبنســراوم ».هــذا االســم يعنــي َ

نقــم جــدي علــى الشــيوعيني بســبب ســجن زوجتــه ،وبــدأ يكتــب
يف صحيفــة معارضــة .علــم الشــيوعيون عــن هــذه الصحيفــة،
َ
عــرف جــدي
ولكــن لــم يعرفــوا أســماء ال ُكتــاب ،واحلمــد هلل.
أن عنــده وقتــاً قصيــراً جــداً قبــل أ ْن يكتشــفوا أمــره .لذلــك
ّ
ّ
خطــط جــدي وجدتــي الهــروب إلــى الغــرب .حصــا علــى اإلذن
للســفر لقضــاء عطلــة يف بلــدة فيهــا حمامــات مشــهورة يف اجلزء
الغربــي مــن تشيكوســلوفاكيا .يف تلــك األيــام ،كان مطلوبـاً جــواز
حتــى للســفر داخــل البلــد ،وكان اخلــروج مــن البــاد ممنوع ـاً:
كانــت الــدول الشــيوعية ســجوناً ضخمــة!

ص ـ َل اجليــش األملانــي ،مــا زا َل جــدي وجدتــي يف كليــة
عندمــا َو َ
َ
الطــب .خــاف النازيــون مــن أ ْن يتمــرد املثقفــون الســافيون ضــد
االحتــال األملانــي مــع مســاعدة روســية .يف ذلــك الوقــت ،كانــت
روســيا الشــيوعية وأملانيــا النازيــة حليفتــن ،ولكــن أراد هتلــر أن
يهاجــم االحتــاد الســوفياتي يف املســتقبل .ظنــت الشــرطة النازيــة
أن الشــيوعيني يدرســون يف كليــة الطــب ميارســون التقيــة.
اقتحــم العســاكر صــف جــدي وجدتــي فيــه وقتلــوا عــدداً كثيــراً
مــن الطــاب أمــام أعينهمــا .صفــوا الطــاب وأطلقــوا النــار علــى
عــدد منهــم عشــوائياً ،ولكــن جنــا جــدي وجدتــي.

صـ َل جــدي وجدتــي إلــى املنتجــع ،ســارا إلــى الغابــة مــع
عندمــا َو َ
مســاعدة صديقهمــا يف املعارضــة ،وعبــرا احلــدود إلــى أملانيــا
الغربيــة .عاشــا لوقــت قصيــر جــداً يف مخيــم الجئــن ،ثــم هاجرا
إلــى لنــدن .أخيــراً ،هاجــرا إلــى الواليــات املتحــدة األميركيــة
ومدينــة شــيكاغو .بســبب تاريــخ أســرتي هــذا ،أنــا شــاكر أننــي
مواطــن بلــد حــر وأننــي أعيــش يف القــرن احلــادي والعشــرين!

أن أســرة جدتــي مــن
ولكــن بعــد وقــت قليــل اكتشــف النازيــون ّ
أصــل يهــودي ،وكرههــم لليهــود كان أكثــر مــن كرههــم للســافيني
أو الشــيوعيني .نــوى النازيــون أ ْن يرســلوا جدتــي وزوجهــا إلــى
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الشمس

وهــاد طالبــة ســنة أوىل ماجســتري
يف دراســات الرشق األوســط.

وهاد الطویل (ترجمة أ�حمد بركات)

Wihad Al-Tawil is a first-year
graduate student at the Center
for Middle Eastern Studies.

حبي يشبه الشمس كثيراً
حاضر دائماً
بعيد امللمس
يعاملني بسخرية

أشتاق إليها...

يداعبني بتمهل

أدعها حترقني

أفعل املستحيل ألحصل عليه

أدعها تترك أثرها على جسدي
قبل أن تتالشى ببطء

أحس بحبي كما أحس بالشمس

إلى شوق غامض ...مظلم

يُسقط دفئه على كل سطح ...بثبات

يا ترى
هل تدرك شمسي كم أحبها؟

من دون خوف

يبدأ وينتهي معي
أفتقده حتى بوجوده
ويف أي حلظة
ستبتلعه الغيوم إلى عزلة واسعة ...حسودة ...فاترة

عمود النصائح

أ�ماني فواز واسكندر وينبرج

أمــاين طالبــة يف ســنتها الثانيــة تــدرس علــم
األعصــاب ولغــات وحضــارات الــرق األدىن.
اســكندر طالــب يف ســنته الرابعــة يــدرس
االقتصــاد ولغــات وحضــارات الــرق األدىن.

Amani Fawaz is a second-year undergraduate
student majoring in neuroscience with a
minor in NELC. Alexander Weinberg is a
fourth-year undergraduate student majoring
in economics with a minor in NELC.

أنــت محقــة هــذا وضــع معقــد! أنــت مميــزة وتســتحقني رج ـ ً
ا
يقــدرك .عليــك أن تتبعــي قلبــك .إذا كنــت حتببنــه ،فســوف

يا مالك مهدي محفوظ ماهر مأمون مازن املجيب،
أنــا حبيبــة ،وأنــا يف وضــع معقــد ،ألنــه لــدي صاحــب وأحبــه حبـاً
عميقـاً .ولكــن يف األمــس ،طلــب منــي إجابــة علــى ســؤال صعــب:
يريــد حبيبــة ثانيــة! أتــرى؟ مــا أصعــب موقفــي! وال أعــرف ملــاذا،
مــع أنــه لــدي أعلــى درجــات « »GREيف كل اجلامعــة! وثالثتنــا
كنــا مقبولــن يف برنامــج الدكتــوراه نفســه .مبــاذا تنصحنــي؟

تعطينــه حبيبــة ثانيــة ألن عنــدك قلــب كبيــر .ولكــن ،إذا بعــد
احملاولــة ،إن لــم حتبــي فكرتــه ،بالنســبة إلــي ،ليســت مشــكلة.
حتتاجــن إلــى أن تزيــدي شــخصاً رابع ـاً وأعتقــد أن الشــخص
األفضــل هــو موظــف القبــول يف مدرســة برنامــج الدكتــوراه .هيــا
يــا عزيزتــي! كل شــيء ســيكون متــام إن شــاء اهلل!

مشوشة من والية مينيسوتا.

مالك مهدي محفوظ ماهر مأمون مازن املجيب.

أيتها املشوشة من والية مينيسوتا،
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يا مالك مهدي محفوظ ماهر مأمون مازن املجيب،

يا مالك مهدي محفوظ ماهر مأمون مازن املجيب،

أنــا طالــب يف جامعــة شــيكاغو .أدرس العلوم السياســية ،وأدرس
اللغــة العربيــة .والــدي يعمــل يف األمم املتحــدة .أنــا أحــب اخلبــز
والدجــاج .أريــد التحــدث بالعربيــة جيـ ًدا.

سيذهب جميع من يف منزلي إلى حفلة كبيرة اسمها
” ،»Bar Nightلكنني ال أريد الذهاب إليها
أيضاً ،لدي امتحان غ ًدا يف اللغة العربية.

كيف أتكلم العربية جي ًدا؟ أريد أن أكون مترج ًما.

وحيد من ويسكونسن

شك ًرا جزي ً
ال،
مترجم يف املستقبل.

يا وحيد من ويسكونسن،

إلى الطالب العزيز من جامعة شيكاغو،
إن تعلــم اللغــة العربيــة مثــل تعلــم أي لغــة أخرى.إنهــا تتطلــب
جهــداً ومثابــرة .عليــك أن تقــرأ كثيــراً باللغــة العربيــة وأن تســمع
وتختلــط مــع متحدثــي العربيــة .أن حتــب املطبــخ العربــي ليــس
شــرطاً لتعلــم اللغــة العربيــة.

يجب أن تذهب إلى « »Bar Nightحتى ال يظن كل شخص يف
بيتــك أنــك مــرح .أحيانـاً ،الكليــة صعبــة .رمبــا ســتجد أصدقــاء
جــد ًدا يف « .»Bar Nightكمــا ميكنــك إحضــار كتــاب اللغــة
العربيــة إلــى» .»Bar Nightوعندمــا حتتــاج إلــى مســاعدة
ومناقشــة ،بالنســبة إلــي ،كل األخــوة يف بيــت «»Alpha Delta
سيســاعدونك يف دراســة امتحانــك.

كما أن عليك أن تعيش يف البالد العربية.

مالك مهدي محفوظ ماهر مأمون مازن املجيب.

مالك مهدي محفوظ ماهر مأمون مازن املجيب

صور من املغرب
الينة ملمد
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طعم الخريف

أوليبيــا طالبــة يف ســنتها
الرابعــة ،وســنتها األوىل عــى
لجنــة العالقــات الدوليــة.

اوليبيا روزنزويج

غزل البنات

ماريا درباين

Olivia Rosenzweig is a fourthyear undergraduate student and a
first-year student at the Committee
on International Relations.

أحياناً أفكر أن قلبي
يكبر
حينما أرى األشجار مع أوراق
الذهب
ولون الصدأ
ترقص ببطء بالروح الباردة
وأنا أرجتف لكن ما زلت واقفة
عيناي تشاهدان الطبيعة أمامي
كما لو أنهما يشاهدان مسرحية محبوبة من طفولتي
وأنا أتنفس
طعم اخلريف
ماريــا طالبــة ســنة ثانيــة ماجســتري
يف دراســات الــرق االوســط.

أنتــج فيلــم غــزل البنــات عــام  ١٩٤٩يف ســتوديو مصــر .املخــرج
كان أنــور وجــدي وضــم طاقــم التمثيــل العديــد مــن الشــخصيات
املشــهورة .البطولــة يف الفيلــم لنجيــب الريحانــي والبطولــة النســائية
لليلــى مــراد .كان والــد جنيــب الريحانــي مــن العــراق وكانــت والدتــه
مصريــة قبطيــة مــن القاهــرة .ولــد جنيــب وقضــى معظــم حياتــه يف
القاهــرة يعمــل كممثــل .ولــدت ليلــى مــراد باســم ليليــان زكــي مــراد
مردخــاي و لكــن بعــد مــا اشــتهرت أصبحــت تعــرف باســم «ليلــى
مــراد» فقــط .كان والدهــا يهودي ـاً مصري ـاً وكانــت والدتهــا مصريــة
يهوديــة وبولنديــة .كانــت ليلــى متزوجــة مــن املخــرج أنــور وجــدي وقــت
إنتــاج الفيلــم.

Maria Derbani is a second-year
graduate student at the Center for
Middle Eastern Studies.

أقــل مــن الرجــل الــذي يهتــم بكلــب الباشــا) واســمه حمــام.
وقــد أعطــي االســتاذ حمــام للباشــا انطباع ـاً ســيئاً عندمــا التقــى
بــه أول مــرة .ومــع ذلــك بــدأ حمــام يف الوقــوع يف حــب ليلــى علــى
الرغــم مــن أنهــا تســتمر يف اللعــب بعواطفــه وهــي حتــب رجـ ً
ا آخــر.
يتــم وضــع حمــام يف العديــد مــن املواقــف الصعبــة بســبب ليلــى و
يبــدو أنــه قــد يواجــه مشــكلة خطيــرة بســبب تصرفاتــه .ينتهــي الفيلــم
بــأن ينقــذ حمــام وطيــار اســمه وحيــد ليلــى مــن الرجــل الــذي حتبــه
وإعادتهــا لبيتهــا بأمــان .علــى الرغــم مــن أن حمــام يوضــح أنــه يف
حالــة حــب مــع ليلــى ،فهــو يعــرف أنــه ال ميكــن أبــداً أن يكــون معهــا
بســبب القيــود االجتماعيــة وتتــزوج ليلــي الطيــار يف النهايــة.

يــدور الفيلــم حــول صــراع طبقــي و قيــود اجتماعيــة و قصــة حب .كان
غــزل البنــات مــا قبــل الثــورة وذلــك يجعلــه فيلم ـاً مهم ـاً يف الثقافــة
املصريــة التــي أدت إلــى تلــك االوقــات املتغيــرة.

مــن اجلديــر بالذكــر أن هــذا الفيلــم منــوذج لســينما مــا قبــل الثــورة
وتركيزهــا علــى الصــراع الطبقــي والقيــود االجتماعيــة والتقديــر
للثقافــة الغربيــة .يُ ْعتَ َبــر هــذا الفيلــم جــزءاً ال يَت ََجــ ّزأ ُ مــن الذاكــرة
اجلماعيــة للشــعب .علــى الرغــم مــن أن نهايــة القصــة كانــت واضحــة
ـان اللحظــات املضحكــة والتصويــر البــارِ ع ،إضافــة الــى
مــن البدايــة ،فـ ّ
التمثيــل املقنــع ،كل هــذا زا َد مــن متعــة املشــاهد.

الفيلــم يــروي قصــة امــرأة غنيــة (اســمها ليلــى) وهــي ابنــة الباشــا.
كان دور الباشــا قبــل الثــورة مهمـاً جــداً يف الثقافــة املصريــة .رســبت
ليلــى يف امتحــان اللغــة العربيــة ،علــى الرغــم مــن أنهــا ولــدت وعاشــت
يف بلــد يتكلــم اللغــة العربيــة .اســتعان والدهــا بأســتاذ فقيــر (يدفــع لــه
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التوحيد المعاصر

عارض طالب سنة أوىل ماجستري
يف العلوم الدينية مع الرتكيز عىل
الدراسات اإلسالمية

عارض سليم

يف هــذا القــرن ال ميكــن أن نتكلــم عــن ديــن واحــد معــن ونزعــم
أننــا نفهــم ذلــك الديــن .وذلــك ألننــا يف هــذا العالــم املعاصــر
وجهنــا نظرنــا
نتكلــم عــن ديــن باملقارنــة مــع أديــان أخــرى .وإذا ّ
إلــى معنــى «التوحيــد اإلســامي »،مــن وجهــة نظــر هــذه الفكــرة
التــي ق ّدمــت لكــم حــاالً ،فســوف نواجــه بعــض األســئلة املهمــة.

Ariz Saleem is a first-year
graduate student in the
Divinity School, focusing
on Islam or Islamic Studies.

احلقيقــة فمــا أ ّدى كســر الصنــم إلــى الغــم أو الغضــب ،فيبــدو
أن احلــد بــن الصنــم ومــا يقصــد القــوم بعبادتــه ليــس واضحـاً.
ليــس مــن املمكــن أن نفــرق بــن هــذا وذاك بطريقــة مطلقــة.
والنقطــة الثانيــة هــي الســؤال عــن مــا هــي نوعيــة هــذه احلقائــق،
إذا قبلنــا القــول بــأن قصــد القــوم يف عبادتهــم كان فعال احلقائق
وليــس األصنــام نفســها .أوالً هــل هــذه احلقائــق بالفعــل حقائــق
أم هــي مــا يعتقــد النــاس يف أنفســهم أنهــا حقائــق؟ هــل النــاس
الذيــن يعبدونهــا يعتقــدون أنهــا آلهــة؟ أم أنهــم يعتقــدون أنهــا
وســائل للتوصــل إلــى اهلل؟ إذا ثبــت عندهــم مفهــوم الوســائل
فهــذا اقــرب التوحيــد ،مــا دام األصنــام نفســها غيــر مهمــة كمــا
قلــت مــن قبــل .ولكــن جــاء هنــا الســؤال :هــل اهلل تــرك اختيــار
الوســائل إليــه للنــاس أنفســهم؟ أم كشــف للنــاس الوســائل أو
احلقائــق التــي تــؤ ّدي إليــه؟ إذا قلنــا إن أفضــل منزلــة لنــا هــو
أن التركيــز علــى فائــدة وســيلة مع ّينــة بنظــر خــاص يقــع علــى
كل شــخص ،فمعنــى هــذا أن الفائــدة الشــخصية حتكــم علــى
تصحيــح اختيــار الوســائل إلــى اهلل .املشــكلة يف هــذه الفكــرة
أنهــا تركــز علــى األنانيــة .وأصــل احلــق ليــس فائــدة .احلــق حــق
بوجــوده.

تعريــف التوحيــد البســيط هــو الدعــوة أن اهلل إلــه واحــد أحــد،
ويف القــرآن الكــرمي جنــد األنبيــاء يدعــون النــاس لتــرك عبــادة
األصنــام وعبــادة اهلل الواحــد األحــد .فبالنســبة إلــى عبــادة
األصنــام قــال بعــض املف ِّكريــن :مــا عبــدت األقــوام املاضيــة
األصنــام وإمنــا كانــت تعبــد احلقائــق خلــف تلــك األصنــام.
إضافـ ًة إلــى ذلــك ،فبعضهــم فهمــوا األصنــام علــى أنهــا وســائل
توصــل إلــى اهلل وليــس علــى أنهــا آلهــ ًة بالفعــل .مــن هاتــن
ُّ
الفكرتــن يأتــي الســؤال الرئيــس يف هــذه املقالــة وهــو مــا هــي
أهميــة التوحيــد إذا أخذنــا هــذه املفاهيــم يف عــن االعتبــار.
النقطــة األولــى هــي الســؤال هــل قصــد القــوم الســابقون بالفعــل
عبــادة األصنــام وليــس عبــادة احلقائــق خلــف األصنــام أو لــم
يقصــدوا هــذا؟ إن األدلــة علــى اجلــواب عــن هــذا الســؤال يف
ـخص صنمـاً مــن أصنامهــم فلــم يكــن يشــك
األمثلــة .إذا كســر شـ ٌ
ً
يف غضبهــم عليــه .وهــذا ألن ث ّمــة صل ـة خاصــة بــن مــا قصــد
هــذا القــوم عبادتــه وبــن ذلــك الصنــم .إذا كان قصدهــم فقــط

قدمــت مــا قدمتــه هنــا ألقــول إن أهميــة التوحيــد تقــوم كمــا هــي
قائمــة منــذ بدايــة العالــم وقبلــه.

صور من مصر
كيمبَرلي بابيتش
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Follow Majalla on Social Media!
!مجلة شيكاغو عىل وسائل اإلعالم اإلجتامعية
facebook.com/chicagomajalla
instagram.com/chicagomajalla
uchicagomajalla@gmail.com

