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»وقال ابراهيم، غريٌب أنا ونزيل عندكم « )تك 23: 4(

»يا صديقي، متَّ مرّاٍت ومرّاٍت غريباً. مثلام جئَت. غريباً. 

متَّ يف وجهي وآالف الوجوه« )أديب صعب، من قصيدة »أعطني 

هذا الغريب«(

»وقد تكون البطولة يف البقاء إذا كّنا دامئاً واقفني عىل أرض غربة« 

)جورج خرض، »لو حكيت مرسى الطفولة«(

املقّدس  الكتاب  منها، منٌط مهيمن يف  الناتجة  الغربة  الهجرُة، مع 

يتّصل مبَن يساّرون الله. فالتخيّل عن املوطن أو العشرية أو مسند 

الكتايّب،  الرسد  يف  يوازيان،  الله،  يهدي  حيث  إىل  وامليّض  الرأس، 

تخلّوا  الذين  يف  الربُّ  يتحّقق  أن  إىل  وبوصاياه  بالرّب  االلتصاَق 

للهجرة  الكتايّب  البعد  هذا  وأصُل  للدعوة.  استجابًة  يشء  كّل  عن 

والتوطّن  املدينة  بناء  إىل  البرش  نزوَع  الكاتب  تصوير  يف  نجده 

فيها ارمتاًء لهم يف الكربياء وانسالخاً عن الخالق املحيي. ذلك هو 

التوّجه األسايّس يف رواية بناء بابل وبرجها يف تك 11: 1-11، حيث 

معاكٍس  طريق  يف  التوطّن،  إىل  االرتحال  من  ينتقلون  الناس  نرى 

وطٍن  من  يقتاُده  إذ  إبراهيم،  مع  ذلك،  بَُعيد  الله،  سيختاره  ملا 

كان فيه إىل غربة أبديّة، ليك ال ميكث مختارُه يف خديعة الكربياء 

مثاالً. بهذا  فيغدو  وكلمته،  الرّب  حرضة  يف  دوماً  ليقيَم  بل 

نجدها،  البرش،  مدلوالت يف حضارات  من  بها  يتّصل  مبا  فاملدينة، 

ينسب  الرّب.  وصيّة  عىل  للخروج  رمزاً  التكوين،  سفر  بدايات  يف 

)تك  الذي قتل أخاه حسداً  املدينة األوىل إىل قايني  بنيان  الكتاب 

إىل  يلتفت  أن  عن  الله  ويقيص  الله،  عبادة  عن  ليقصيه   ،)17  :4

املهّمشني الذين ميثّلهم هابيل األخ األصغر واألقّل وفراً َوِسعًة من 

أخيه. الالفت يف قّصة قايني، الذي يرتبط اسمه باالقتناء أو التملّك، 

العايص،  أباه  قبالً  طرَد  كام  حرضته،  من  طرده  قد  كان  الرّب  أّن 

ليك يكون قايني »تائًها وهارباً يف األرض« )تك 4: 14(. إالّ أنّنا، يف 

تكملة الرواية، نقرأ أّن قايني مترّد عىل عقاب الرّب، ووجد له سبيالً 

للهرب من هروبه والخروج من خوفه وتيهه. فقد راح يبني مدينة، 

»وعرف قايني امرأته، فحبلت وولدت أخنوخ، وكان يبني مدينة«؛ 

يف  نرى  وفيام  املقّدس.  الكتاب  يف  للمدينة  األّول  الِذكر  هو  هذا 

آداب الحضارات الرشقيّة القدمية أّن املدينة مركز الوجود وصنعة 

اآللهة هديًّة مللوكها، يدهشنا أن تكون هذه املدينة العاصمة، فخر 

أّن  يدهشنا  املدنيّة،  وخزّان  الحضارة،  ومهد  البرشيّة،  االنجازات 

يقول الكتاب املقّدس عنها إّن أّول َمن بناها كان قاتالً ألخيه، هارباً، 

للحالة التي هو فيها، عساه  خائفاً، قّرر أن يجد سبيالً ليضع حًداً 

يجد يف املدينة بعضاً من طأمنينة وراحة.

ويف رواية بناء بابل وبرجها، يتحّدث الكاتب عن حركة للناس من 

بداوة ما، يعرّب عنها باستعامله فعل »ارتحل« الذي يشري، يف األصل 

العربّي، إىل تنّقل دائم ليس فيه استقرار نحو حياة حرضيّة قوامها 

السامء  رأسه يف  الذي  الربج  بصورة  األسايّس، وذلك  ركنها  املدينة، 

ويخترص يف رمزيّته جوانب القّوة والغنى والوفرة والسلطة والرفعة. 

غري أّن يف هذه الحركة نحو »املدينة« وما فيها من مضامني، يرى 

الكتاب املقّدس مترّداً عىل كلمة الرّب، أو بتعبري أدّق، عىل الخلق 

كام صنعته يدا الرّب، وكام جاء الكالم عنه يف تك 1، عاملاً عىل حسن 

ال يضاهى، يعّج بحياة ال تنقطع وبوفرة من الربكات، إالّ أنّه يخلو 

خلقها  عن  تتحّدث  التي  العوامل  بخالف  ونُُصب،  ومباٍن  مدٍن  من 

القديم. الرشق  كتابات  من  وسواها  النهرين  بني  ما  أساطري 

اإلنسان وصيَّة  النمط يف عصيان  التكوين أصل هذا  ويضع كاتب 

الرّب بعدم األكل من شجرة معرفة الخري والرّش )تك 3: 1-5(، أي 

أمَر الرّب إليه أالّ يسعى يف حياته إىل أن يقيم رشعاً يخالُف الدعوة 

التي دعاه الرّب إليها، يف األصل، أي أن يحّقق صورته فيه ومثاله، 

السالم  يقيم عليها  األرض وما عليها عىل حسنها، وأن  بأن يحفظ 

بسببه.  بالوهن  تصاَب  أن  يديه، ال  الحياة عىل  تكرث  وأن  والوئام، 

غري أّن خيار االنسان كان أن يسعى إىل الكربياء والسيادة ومشتهاه 

فيهام من التسلّط الظامل واستعباد اآلخرين واغتيال املحبّة والسالم 

اللذين دعا الرّب إليهام.

ويبلغ الحديث الكتايّب عن هذا النمط أوَجُه يف فقرة قصرية تتألّف 

الهجرة: تأّمالت كتابّية
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من بضعة أسطر  )6: 1-6(، إالّ أنّها تخترص مالحم وأساطري اخرتعها 

البرش ليعلوا شأنهم، وليجعلوا من اإلنسان الذي ُحكم عليه باملوت 

لتاريخ  بدءاً  تكاثرَه  ويعترب  األلوهة،  االنساُن  يغتصب  هنا  إلهاً. 

سيكون فيه من الظلم والرّش قدٌر كبري، حتّى إّن الله نفسه يندم 

عىل أنّه صنعه. »بنو اآللهة« أفرغوا زعمهم هذا بأنّهم من مصاّف 

اآللهة يف اغتصابهم لبنات اإلنسان، »كام شاؤوا«. يستخدمون بنات 

الذين  املتجرّبين،  »الطغاة«  ولوالدتهم  لتكاثرهم،  أداًة  اإلنسان 

يسّميهم الكاتب يف العربيّة »نفيليم«، أي الساقطني، هزءاً. يف صورة 

هذا التزاوج إملاٌح ليس فقط إىل امللكيّة التي ال ترى اآلخر إالّ وسيلًة 

من سلوك  يشبه هذا  ما  كّل  إىل  بل  ذاتها،  تكوين  وتعيد  لتتوالد 

إنساينٍّ ييّشء اآلخر، ويجعله مطيّة ألهوائه.

جواب الرّب عىل هذا النمط وما يحمله من سلوك وفكر وتصّورات، 

هو أنّه جعل حّداً لحياة الناس، فقرّص سنيهم لتصري معدودة. هذا 

أنّه قادر يف  اإلنسان  األلوهة، وعىل وهم  اّدعاء  الرّب عىل  جواب 

الظلم، يف االغتصاب، يف قهر اآلخر، عىل أن يولّد هذه األلوهة، أن 

يكّونها، وأن يصري هو أباها ومنشئها. وكام أعلن آلدم قبالً أّن عودته 

نراه  باآللهة،  التشبّه  إىل  لسعيه  الطبيعيّة  النتيجة  هي  الغبار  إىل 

يعلن لسني اإلنسان نهايًة كنتيجة لسلوك هذا اإلنسان  هنا أيضاً 

ليس فقط كإله، كام رأينا، ولكن أيضاً بكونه يزعم أنّه مصدر لهذه 

األلوهة.

الاليشء،  أو  الهباء  اسمه  ومعنى  هابيل،  فيمثّله  الثاين،  النمط  أّما 

يتبّجح  مل  والذي  أبداً،  الصامت  راٍع، وهو  ألنّه  دوماً  املرتّحل  وهو 

حني التفت الرّب إىل تقدمته. هذا يتّجه دوماً نحو الحضور اإللهّي، 

أّن كان، وقد مىض يف مسريته هذه حتّى املوت، ضّحيًة للمستكرب 

الذي مل تتّسع له الدنيا. هذا النمط هو يف هجرة دامئة، يف ارتحال، 

الله،  خلقها  التي  الحياة  يرعى  يرعى.  ألنّه  يستقّر  وال  غربة،  يف 

األرض  للرّب  وأّن  أنّه »ال يشء«،  يُدرك  وتسليم.  واتّضاع،  بصمت، 

الرّب  صنائع  يرعى  بل  يصنعه،  هو  عامل  إىل  يسَع  ومل  وأشياءها، 

عىل سعة األرض كام خلقها الرّب. غري أّن الكتاب يوضح أّن مثل 

هذا »غري موجود«. فالظلم الذي أحدثه قايني وأمثاله، بأن أرسوا 

عواملهم القاتلة، مل يرتك عىل أرض الرّب مكانًا ملثل »هابيل«، ذلك 

ألنّه دوماً مقتوٌل ضّحيًة لكربياء ال حدوَد لها. قّصة هابيل هي أنّه مل 

يعد موجوداً، ألّن َمن شاء الوجود لذاته فقط أقصاه عن األرض، إالّ 

أّن الرّب مل يقصه عنه. وسيبلغ الكتاب اإللهّي مبلغه حني يصري مثل 

الكاتب  عليه  يدلّل  البناء. هذا  وأساس  الزاوية  املقيّص حجر  هذا 

مسبقاً يف كالمه عن أخنوخ، سليل الذي أقامه الرّب بدالً من هابيل. 

أخنوخ الذي عدد سني حياته كعدد أيّام السنة، وذلك يف داللة عىل 

كامل دورة حياة ال تنقطع، يلفتنا أنّه يحمل اسم املدينة التي بناها 

قايني، إالّ أّن الكتاب يقول عنه إنّه مل يستقّر أبًدا يف مدينة، بل كان 

مرتّحالً، يسري أّن دعاه الرّب، يتبع إلهه حيث هو. هذا، يقول عنه 

الكتاب أيضاً، مثل هابيل، »إنّه مل يوَجد«، أي ليس بعُد عىل األرض، 

أو ليس مكانه األرض كام شّوهها ظلم الناس، بل »الله أخذه« )تك 

إليه وله مختاراً يك يكون هذا الالموجود مثاالً  5: 24(، أي جعله 

للبرش املوجودين، ليسعوا هم أيضاً كام سعى. 

ويف قراءيت، أّن السبب الذي ألجله شاء الكاتب أن يجعل ألخنوخ 

االسم الذي دعا به قايني مدينته التي بناها، هو التأكيد من جهة 

قاتٌل  بناها  التي  املدينة  يف  التحرّض  بني  أي  بينهام،  التضاّد  عىل 

والرتحال عىل خطى الرّب، والدعوُة، من جهة أخرى، دعوُة املدينة 

إىل أن تهاجَر من ذاتها، وتتغرّب عن األهواء التي تعّشش يف أُسسها، 

يف نظر الكتاب، والتي بلغت ببُناتها إىل القتل واالقصاء. هذه هي 

أرضك  »غادر  له:  قال  حني  إليها  إبراهيم  الرّب  دعا  التي  الهجرة 

)حرفيّاً »امِض ُمِضيّاً من أرضك«( وعشريتك وبيت أبيك إىل األرض 

التي أريك« )تك 12:1(.

من  بّد  ال  الكتابيّة،  مكانتها  يف  الدعوة  هذه  عمَق  ندرك  وليك 

الكالم، بإيجاز، عن كيفيّة مقاربة سفر التكوين لألسامء، وال سيّام 

إصحاحاته األوىل. يف تك 1، حيث الخلق عىل كامله ومتام حسنه، يف 

نظر الرّب، ال يوجد أسامء، إالّ ما ساّمه الله، األرض والسامء والنور 

والظلمة والبحار، أي تلك العنارص الخمسة التي تدّل عىل امتداد 

الكون واتّساعه، وعىل أسس وجوده واستمراره التي أرساها الرّب. 

الحياة مبتدئاً  الزمان الذي سيحتضن  النور والظلمة أساس  فتوايل 

بكالم الله، واألرض ستحمل الحياة وكذلك البحاُر والسامء أيضاً، إىل 

كونها ترمز إىل رفعة الرّب. ما سوى ذلك ال أسامء، حتّى للشمس 

أىت  التي  املخلوقات  الرّب  بأمر  اإلنسان  يسّمي   ،2 تك  والقمر. يف 

الرّب بها إليه، يسّميها »أنفساً حيّة«. وال يسّمي آدم أّي يشء آخَر 

إالّ امرأته، وذلك بعد التمرّد عىل الوصيّة. ولكن يف تسميته إيّاها 

»حياة«.  ساّمها  إذ  عليه،  الرّب  جعله  الذي  املوت  لحكم  تحّدياً 

ويف السياق التمرّدّي ذاته تسّمي حّواء قايني مبا يحمله اإلسم من 

مداليل التملّك. وال يقول الكتاب إنّها سّمت هابيل، وكأّن الكاتب 

شاء أن يشري بهذا إىل كون االبن الثاين أيضاً ال يشء يف نظر األّم التي 

رأت يف متلّك بكرها كّل يشء. إالّ أّن هذا الذي سّمته أّمه قَتََل الذي 
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ال إسم له، ثّم راح يبني مدينًة لظلمه، ساّمها هو اآلخر باسٍم هو 

اسم ابنه. ثّم بعد ذلك يقول الكتاب عن »الجبابرة« الذين ولدوا 

للمّدعني األلوهة إذ اغتصبوا حسن بنات الناس، يقول عنهم إنّهم 

»ذوو إسم« يف نظر أنفسهم )تك 6: 4(. بعد ذلك يقول الكتاب، 

أرادوا هذا  إنّهم  املدينة  يبنوا  أن  الذين شاؤوا  يف تك 11: 4، عن 

»ليصنعوا ألنفسهم اسامً«. 

تلك أمثلة عن توّجه واضح لدى كاتب التكوين إىل أن يجعل طلب 

الرّب، وللتشديد عىل هذا األمر، نرى، يف  للذين يخالفون  األسامء 

الله«  الرّب معنى إسمها، من »باب  بابل، كيف يقلب  بناء  رواية 

إىل البلبلة والتبلّل )التبلبل؟(، أي إىل الفوىض والهالك، وكأّن العقاب 

وما  أنفسهم  عىل  البرش  يطلقها  التي  األسامء  بنزع  يكون  اإللهّي 

يصنعون. والسبب، يف قراءيت، يكمن يف أّن الكاتب يعي أّن البلدان 

يف  وذلك  الحروب،  يف  األرايض  مغتصبي  أو  فاتحيها  أسامء  تحمل 

التي  التاريخيّة  الحركة  أو عنها، ويف جميع  فيها  التي كتب  البيئة 

نهاية. يف أساس  أنّها ستستمّر إىل ما ال  عرفها وعرف عنها وأدرك 

الفكر الذي يقوم عليه سفر التكوين، يف اقتناعي، أّن األرض التي 

خلقها الرّب للحياة، حياة كّل عشب وشجر وطري وسمك وحيوان 

الناُس  تَنازََعها  إالّ عنارص وجودها وثباتها،  وإنسان، ومل يسّم فيها 

املتسلّطون، وراحوا يطلقون األسامء عىل ما يغتصبونه ويحتلّونه، 

لتبدو األرض وكأنّها لهم، مقصني عنها، بالقتل والحرب واالقصاء، َمن 

يّدعون أنّه ال يخضع لسيادتهم. تلك حال التاريخ، وحال الجغرافيا 

املتسلّطني  أّن  إالّ  لألرض،  مالزمًة  كانت  وما  الناس،  ابتكرها  التي 

وسادوم  وكوش  ومرص  وأشور  بابل  فكانت  بها،  الوجود  ألزموا 

وعامورة، بلغة الكتاب، وغريها ما ال يحىص. 

ولهذا جعل الكاتب أسامء املدن والحضارات يف نسل حام امللعون 

األصل  يف  سام  اسمه  ومعنى  اسم،  بال  سام  وترك  نوح،  أبيه  من 

والرعاة  املرتحلون  هم  سام  أبناء  الكاتب  فجعل  »اسم«.  العربّي 

املتّصُل  حاَم  ورفَض  عليها،  والرعاية  باألرض  أسامؤهم  واملتّصلة 

اسُمه بالغضب والقتل، واختار سام الذي ال اسم له كهابيل، ومن 

الال-إسم أخذ أيضاً َمن ال سليل له، العاقر إبراهيم وامرأته، ودعاه 

من  أي  األباء،  وبيوت  والعشائر  األرايض  من  والهجرة  الخروج  إىل 

األسامء، وامليّض »إىل األرض التي أريك«.

أوردناها  التي  اآلية  إليها، كام يف  الرّب  دعاه  التي  ابراهيم  هجرُة 

االنتامءات، ومن محّددات  التسميات، ومن  قبالً، هي هجرة من 

الهويّة، إىل الدعوة نفسها. ففي قول الرّب »إىل األرض التي أريك«، 

تلبس األرض، ال إسامً، بل تحديد الرّب لها، وما هذا التحديُد كام 

سريينا الكاتب يف تكملة الرواية، بتحديد جغرايّف، بل هو قائم عىل 

حضور إبراهيم مع الرّب حيث يشاء. ولذا، حني كانت املجاعة يف 

األرض، وهرب أبرام إىل مرص، أرض الفراعنة، أي األرض التي اغتصبها 

إىل »األرض  منها عنوًة  الرّب  أعاده  الفراعنة ألنفسهم وسلطانهم، 

التي أراه أيّاها«، وهناك، كام يقول الكتاب، »دعا أبرام باسم الرّب« 

للرّب  بأّن  واعرتف  أبرام  عاد  أي  مذبحاً،  للرّب  بنى   ،)4  :13 )تك 

األرض وما عليها، وأّن فرعون، إمّنا هو مغتصب ككّل فراعنة الناس. 

فإن شاء أبرام أن يحيا، فحياته بكلمة الرّب، وباالميان بها، ذلك ألّن 

الذي غادر األسامء وأىت من العقر، ثّم عاد الرّب فأخرجه حتّى من 

اسمه أبرام »األب املتعايل«، وأسامه أبراهام »أب الَحَمل«، سيكون 

هو الربكة لجميع حاميل األسامء.  

هذه الهجرة التي سيستهلّها إبراهيم سوف تستمّر إىل األبد. ولن 

يكّف ابراهيم عن أن يكون ُمهاجراً، وسارة ستُميس خيمة املُهاجر، 

تنتقل معه إىل حيث يدعو الرّب. ولن يكون البراهيم ُملٌك إاّل ُملُك 

قرٍب )راجع قّصة القرب مع بني حّث يف تك 23(، أي ما سوف يأخذه 

املُهاجر تكتمل قّصته، يف  إبراهيم  جسده من مساحة بعد موته. 

سفر التكوين، ووعد الرّب له، بابٍن يكون بركًة للشعوب، يف يوسف، 

وهو ُمهاجر أبدّي، سريوِّض فرعون، ويحوِّل مرص، من أرٍض لفرعون، 

للرّب  عليها  وما  األرض  يستعيد  وكأنّه  للشعوب،  حياٍة  أساس  إىل 

له  والذي ستسُجد   ، الربُّ اسَمه  الذي سيدعو  االبَن  بهذا،  مصوِّراً، 

يكرس  حني  لخالقها  وِمألها  األرَض  سيُعيد  هذا،  الشعوب.  جميع 

حتّى  محبٍّة  عالمَة  وسيكون  الظلم،  وحَش  وانسحاقه  بتواضعه 

املوت، أمام وجوِه جميع املولودين عىل أرض الله. 

نقوال أبو مرادالهجرة: تأّمالت كتابّية 




