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ُ األحیاءْ    تھافُت
  ثوى األمواتْ على مَ 

  
        بقلم: أدما حبیبي

  
 الموقعِ فه من علىالذي تلقَّ المثير الخبرِ ه على وقعِكت أوتارلماً رائعاً، وتحرحاألولى  للوهلةه بسح غريب،  ه حلمقلبِحنايا  دغدغَ

. عالمي سوق ه في أيعي ما ال يجدالسا فيه اإلنسان جدالذي ي   e-Bay إي بيى والطلب المسم ضِسوق العرل اإللكتروني
أ األنامُل فبمجرد أن تلمسالكمبيوتر زرار يرى الشخص ، ه الباحث أماموفيها  ، معروضةًالقديمة  الجذابة عن البضائع الدعايات

 المغري جداً الذي يقول:  ،  على هذا العرضِبانياليا الباحثُهذا عينا  تْالدنيا الوفير. وهناك وقع من الغرائب الكثير ومن عجائبِ
يمكن ال مارلين مونرو؟ ال  فوق. اإلعجاب بما قرأ على صفحة المبيعات مشاعر هتْشد  مارلين مونرو ؟ فوقَللبيع  بر شاغرق

، العالمية اإلغراء رو وملكةالممثلة الجميلة مارلين مون قبرِ الشاغر فوقَ خيالي للقبرِ على دفع مبلغٍ وللحال راهن هذا!!!.  
وتهافتَاألعمار.  ذوي كلِّ الذكور الجماهير من ومعبودة أمثاُل الناس فوق القبر  على القبر هذا الياباني الشرقي على المراهنة

الياباني  ففاز في المزاد العلني.  مشاعاً البيع تأخذ في االرتفاع وصار الممثلة الشقراء . وبدأت األسعارفات ر الحاوي على
السيدة  فرحةُ تصْل لم لكن لذلك المدفن.  دوالر ثمناً فمئة ألماليين وست أربعة وا عندفالبائعون على العرض وتوقّ أغلقَبالرهان. و

 Elsie Poncher  التي واإلعالن عن القبرهذا  عتْض، الذي سجي فيه جثمان ين وعشر زوجها ريتشارد المتوفي منذ ثالثة
إلكترونية يقول فيها  رسالة نمض ع عن قراره وذلكه وتراجر فكرالياباني هذا قد غي بأن ها الخبر، حتى جاءاه،  إلى ذروتعاماً

 ينسابق مراهنٍ عشر ألحد من جديد سنحالفرصة عادت لتُ التايمز بأن وأوردت صحيفةُ .في دفع المبلغ مشكلةً لديه بأن معتذراً
  للمدفن فوق مارلين مونرو. ماليين ونصف المليون ثمناً ه أربعةُقدر فوا عند مبلغٍتوقَّكانوا قد 

  
بالذِّ والجديرالسيدة  كر هو أنPonder  تْكانت قد عرض هذا زوجها قبر فوقَ ه واقعاًللبيع لكون قبر مونرو، الذي اشتراه ها زوج

. وتنوي  ١٩٥٤وهو الزوج السابق لمارلين مونرو في العام   Joe DiMaggioماجيو بدوره من العب البيسبول الشهير جو دي
السيدة بوندر أن تدفع سفي بيفرلي هيلز بواسطة المال الذي الفخم بيتها  ما تبقى لديها من دفعات شهرية إزاءله من بيع قبر تحص
ها ق جثتُحر. ومن المتوقع أن تُكان مخصصا لها شخصياًآخر  فات زوجها إلى قبر مالصقما تبقى من ر زوجها. ولسوف تنقُل

موتها ولهذا بعد إلى مدفن. وال يزاُل فهي لن تحتاج حتى ترسو األمور من جديد على السعر األعلى للقبر الشاغر  هان قائماًالر
 (Source: Verizon Central Newsroom)فوق قبر مونرو. 
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في  في المزاد العلني قبر Westwood Village Memorial Park Cemetery  في لوس أنجلوسقبر بالطبع.  . وليس أي
مشاهير الفن والجمال والتمثيل. حتى ولو إحدى فوق مدفن  مدفنتانتحاراً كانت قد قَضفاتَ. مقبرة تحوي ر سينمائية لم  نجمة
رائحته  أن هؤالء اإلغراء.  ال يهم القبر فوق مونرو بطلةه ء المراهنين إنَّحال هؤال ناشفة و بالية. ولسان منه سوى عظامٍ يتبقَّ

معهم؟  واكونالموت ليوالنجوم حتى إلى  المشاهير . ويلحق الناسيدفنونن م ربقة، بل المهم هو قُتة ومفره بالية مفتَّ، وعظامفائحة
في  هذا الهاجس الذي يعمل نخراًالنجومية؟ ة؟ أم اُألبهة أم العنجهيأم  كهذا؟ أهو العظمةُ ما هو السر وراء دافعٍترى، وبجوارهم؟ 

  .والمكانة  االسمِ يسعى نحو نم س كلِّنف
  

النجومية إلى أين؟ والشهرة فحتى متى؟ ويبقى اإلنسان ، إنسان والقشور حتى ولو كانتْ عاً بالمظاهرِالتقدم والتطور منخد 
 لهذه العظام البالية وأن ال رجاء ه أن؟ ألم يخطر على باِلالميت الميت يسعى وراء الميت الحيرى إلى متى يظلُّ لألموات!!! تُ

اهللا  ه وقصدبمعنى حيات ن لم يفكرم الفاني البالي؟ وكلُّ لهذا الجسد أخيرٍ سوى مثوى اللحد ليس الطريق، وأن هو نهايةُ الموتَ
أن يصَل منها قبَل الخالق ا إلى نهايةلطريق فلن ينتفع حتى ولو دفن القديسين. فالساعة قد دقَّ المشاهير أو أحسنِ أقربِ قربت 
  كانت.  نم كائنةً المسكينة وهذه النفسِ الخالق اِهللا األبدي بين االنفصاُل ، وسادالحياةُ فترة، وتوقَّعشْ الثانيةَ

  
حييها الحياة فيها؟ ي نسمة اإلنسان ونافخُ ها ربحيوالعشرين؟ كيف تحيا ما لم ي القرن الحادي يا إنسان "أتحيا هذه العظام"واآلن  

بكلمة من فيه أن تُ ليس بعدعظاماً صبح بالروح  ممتلئةٌبالجسد و ةٌبالية، بل وهي مكسوعندما يسمع . اإلنسان إنسانٍ أي مولود 
 بينه وبين الصلةُ من جديد، وتعود ها يحيا اإلنسان، عندالحياة لنوالِ مع دعوته ب، ويتجاوه القدوسروح اهللا بواسطة المرأة صوتَ

باري الوجود. فيا أياً، وكائنما كنتَوالخطايا، أينَ الذنوبِب تُ، المائ ها اإلنسان مكنتَ ن كانهل تسمع ، اهللا المحيي؟ وهل  لصوت
 ه لك قبَلعوتَود هل تتجاوبفرسوله بولس.  المقدس على لسانِ الكتاب يا هكذا أعلنبالذنوب والخطا ميتٌ ه لك؟ أنتَصغي لدعوتتُ

اهللا  وعدإن  ك!!!أو تحتَ كفوق هو نمساعتئذ  مهولن ي ؟لحدالَّ داخَلهناك في جوف األرض،  سجىم وتصبح األوان أن يفوتَ
لحم.  كم وأعطيكم قلبمن لحم الحجر قلب عكم وأنزِجديدة في داخل روحاُ وأجعُل جديداً وأعطيكم قلباً"وأمين إذ يقول:  صادقٌ

٢٧و٢٦:  ٣٦" (حزقيالوتحفظون أحكامي وتعملون بها.كم وأجعلكم تسلكون في فرائضي وأجعل روحي في داخل .(  
  

 اُهللا" من الروح القدس ما يلي: بولس بوحيٍ الرسوُل المائت بالذنوب والخطايا من جديد. يقوُل اإلنسان قَلخْلتَ حية ، تعوداهللا  كلمةُ
في الرحمة من أجلِ الذي هو غني محبته الكثيرة التي أحببالخطايا أحيانا مع المسيح. بالنعمة أنتم مخلصون  أمواتٌ نا بها ونحن

اهللا ليس من أعمالٍ منكم هو عطيةُ ... باإليمان وذلك ليس ٩-٤: ٢أفسس ("  أحد. كيال يفتخر( اهللا ؟  فهل تصغي إلى صوت
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للحياة؟  وتتجاوب مع دعوته لك إلى نهاية الطريق حيث ال يعو تصَل قبل أند هناك ألجلِنفع . هذا جاء الرب لمسيح لكي ا يسوع
ويخلِّ يطلبما قد هلك ص .اهللا قبَل صوتَ الميتُ فهل يسمع الحي أن يصير عالم الهالك آخر مٍ؟ في عالوتى المائتينداد المفي ع ،

وعندها تنتهي ن. وحيي اهللا والسامعون صوتَ واحد كلُّ ذا لو يسمعيا حبفالتوبة وال الندم؟  نفعال ت األبدي واالنفصال عن اهللا. عندها
 وليس مسكن ع األبرار.اهللا م نكسم يسوع المسيح في السماء. حيثُ الرب القبر يا صديقي، بل تنتهي في أحضانِ نا ليس عندحياتُ

        ِ! الموت ورائحة الحياة رائحة ان ما بينوشتَّ ها المائتين.العالم ومشاهيرِ األموات مع نجومِ
 


