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آل أربع سنوات، تقام هذه االحتفالية املسماه األوملبياد،
فأدعو اهللا أن يتوب على من رفض ما اتفق عليه اجلميع، لكن

هذا العام زادت حالىت. اهللا حيبىن غالبا فال يستجيب لدعائى
سوءا فرفضت حىت مشاهدة حفل االفتتاح، وحني فازت الصني مل

أمريكا بالذات ىف أوملبيادأفرح هلا مع أنىن متنيت فوزها على 
، أنا أحقد على الصني حقدا مجا، وأمتىن أن تضرب2004أثنيا 

أمريكا ىف مقتل، تنافسا ىف آل جمال، لكنىن أمتىن أيضا أن
نضرهبما معا ملا هو صاحل الناس مجيعا، وهو غري هذا الذى جيرى

 . استهالآا واغرتابا

قبل امليالد، 776 سنة   بدأ تقليد ما يسمى األلعاب األوملبية
آانت الفكرة هى البحث عن تنافس أرقى بديال عن احلروب، على

  )ميكانزمات(هذا ما نسميه ىف ختصصنا بآليات . شرف اإلله زيوس
اإلزاحة، والتسامى، وال تكون اإلزاحة ناجحة إال إذا جنحت أن حتل
حمل ما هو أآثر بدائية وأشد خطرا، إىل ما هو أرق حاشية وآمن

بة، وال يكون التسامى حمرتما إال إذا أدى إىل ارتقاء حقيقىعاق
حمتويا ما تسامى عنه من غرائز، ال آابتا إياها، فشلت

قسوة وأقل   األوملبياد ىف حتقيق أى من ذلك، حروب اليوم هى أشد
فروسية، وأخبث خمابرات، وأآثر ضحايا، وأخفى وسائل، وأعم

نفسنا عرب العامل وآأنإبادة، فلماذا نستمر ىف الضحك على أ
هذا النشاط اجلميل الرائع هو قادر يوما ما على أن حيل حمل

  .ذلك التوحش الرببرى االنقراضى الغىب

علينا أن نظل نرفض اخلداع باحللول الكاذبة مثل الدميقراطية
املزيفة واألوملبياد املنظرة، حىت لو مل جند البديل اآلن، إن الرفض

ارا غري االستسالم والتقديس الدائم ألصناممع الرضا املؤقت اضطر
مغشوشة، أما القبول املتأمل املؤقت هو الذى حيرك اإلبداع حنو احلل

  . احلقيقى، حىت لو تأخر ظهوره مما تأخر

منذ قدمي، وأنا أراجع مسألة استعمال اجلسد لغري...   
ما خلق له، حىت لو مسى ذلك إعجازا أو إجنازا، آما أراجع

لتنافس وجماالته ومعناه وفائدته، ظللت دائما أحتفظمسألة ا
إمنا. على فكرة تنافس األحياء على مبدأ البقاء لألقوى

 تناسبا وتناغما مع   البقاء لألنفع لنفسه ولنوعه وللحياة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2765



 30I08<I2008א– אא

عن -أهنى مرضاى -ومازلت : نبضها على خمتلف املستويات
لعبة آمال األجسام، متضمنة رفع األثقال، حىت ال يزداد

أجسادهم فذواهتم، دون الناس والطبيعة والكونمترآزهم على 
  .املمتد

من معايشىت: (اجلسد البشرى آما يصلىن آل يوم أآثر فأآثر
هو شريك رائع ىف) للجنون، والشعر واجلنس واملوت واحللم

واإلميان منذ خلط ُصَهيب اإلميان بلحمه  احلوار اإلنساىن واإلبداع
ألحدث، بعد أربع سنوات منحىت إجنازات العلم املعرىف ا  ودمه،

احملاولة واخلطأ، واملعاودة والنظر، وحبلول أوليمبياد بكني،
ازددت يقينا بعالقىت باجلسد آما خلقه اهللا، فما عدت أرى

الىت هى من –نشاطا إنسانيا فائقا إال من خالله، حىت الروح 
ليست نقيضا له، ومن هنا زاد رفضى الستعماله –أمر رىب 

لتصارع حىت لو أومهونا أن املسألة هى بديل عنللتنافس وا
احلروب بنفس اهلمة ونفس التنافس، ليست  احلروب، مث يواصلون

فقط احلروب اجلارية بالسالح فوق أهنار الدم وآثبانات اجلثث،
ولكنها احلروب اجلارية أيضا على قدم وساق، على يورو

روب قائمةودوالر، على برتول وطاقة حيوية من قوت الناس، احل
وتتزايد وتتخفى وتستعر طول الوقت، مل خيفف منها، وال ّمجل

  .صورهتا أى من هذه املزاعم الدميقراطية واألوملبية

املفروض أنىن أحزن خلروجنا من املولد بال ميدالية
، لكنىن مل أحزن، ومل أفرح طبعا، فما دامت هذه هى)تقريبا(

ها، مث نستغىن عنها إىلاللغة السائدَة، فقد آنت أمتىن أن نتقن
أحسن منها، أما هكذا فاخليبة بليغة، وحىت الرمز الدال على
أننا نعيش ىف هذا العامل مثلنا مثل األمم احملرتمة عجزنا عن

  . احلصول عليه

مبنظر الصغريات الفاتنات الرشيقات  رفضت مرارا الفرحة
ألعابوهن يرقصن ىف اهلواء رقصات اإلعجاز اجلميلة ىف تنافسات 

القوى، آيف تصل بنا شهوة الفرجة والتنافس أن نستعمل
أجساد هؤالء الصغريات مبثل هذا االمتهان القاسى، لنحصل من

بفارق واحد على ستة عشر من الثانية مثال(خالله على الذهب 
ما معىن هذا؟ ما جدوى هذا للفتاة نفسها مهما فرحت)!! 

  !!؟ ال يا شيخ؟الصغرية، من أجل ماذا؟ بديال عن احلرب

ومع ذلك متنيت لو آنا شارآنا ىف أن نبيع أجساد صغرياتنا
لنحصل على الذهب ميداليات، فهذا أفضل وأشرف مليون مرة
من أن نكتفى ببيع أجزاء أجسادنا آقطع غيار ملن ميلك مثنها
من األثرياء الذين يتمددون على أرائكهم يتابعون أرقام

  .التدمري وعدد األشالءالبورصة واألوملبياد وقوة 
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