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إلى الﻠذين يبحثون عن الحﻘيﻘة
وﻻ يكﻠّون..
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تﻘديﻢ

أثارت رواية "شفرة داﭬنشﻲ" ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ اﻷمريكي دان براون عاصفة غير مسبوقة من جانب اﻟفاتيكان
ومختﻠﻒ مﺆسساته ،خاصة اﻹعﻼمية منها ،ﻟﻠحيﻠوﻟة دون عرض اﻟفيﻠم ،اﻟذي تم إخراجه بناء عﻠى هذه
اﻟرواية اﻟتاريخية ،اﻟتي وصﻠت أصداؤها وترجﻤاتها اﻟى جﻤيع أنحاء اﻟعاﻟم..
واﻟسبب اﻷساس اﻟذي أدى اﻟى هذا اﻟﻤوقﻒ ،من جانب اﻟكنيسة بكل مﺆسساتها هو :ان مﺆﻟﻒ اﻟرواية قد
توصل اﻟى حقائق تاريخية تثبت ان اﻟسيد اﻟﻤسيح كان متزوجا من مريم اﻟﻤجدﻟية وأنجب منها طفﻼ ..وهو
ما يهدم "اﻷﻟوهية" اﻟتي أضفتها هذه اﻟﻤﺆسسات اﻟدينية مجتﻤعة ،ﻟتفرض ديانة تم تجﻤيعها من مختﻠﻒ
اﻟحضارات ،عبر اﻟتاريخ ،ﻟكي تنسج عقيدة اﻟﻤسيحية اﻟحاﻟية ،خاصة عقيدة اﻟثاﻟوث ،اﻟتي ﻻ يعقﻠها عقل
وﻻ منطق ،بل وﻻ اﻟغاﻟبية اﻟعظﻤى من أتباعها ..وهذه اﻟﻤسيحية قائﻤة عﻠى تﺄﻟيه اﻟسيد اﻟﻤسيح ،اﻟذي تم ﻓي
مجﻤع نيقية سنة  ،325وعﻠى اختﻼق ﻓرية اﻟثاﻟوث وﻓرضها ﻓي مجﻤع اﻟقسطنطينية سنة  .381ومجرد
تحديد هذه اﻟتواريخ اﻟثابتة ﻓي وثائقهم واﻷماكن اﻟتي صيغت ﻓيها وتم ﻓرضها عﻠى اﻟعاﻟم منها ومن خﻼل
وسائﻠها اﻟﻤختﻠفة ،يثبت قطعا أنها مجرد ديانة صناعة بﺸرية بحتة وﻻ تﻤت اﻟى اﻟتنزيل اﻹﻟهى بﺄي صﻠة.
وما يثبت هذه اﻟحقائق هو وجود معظم اﻟوثائق اﻟتي تﻤت بها ،عﻠى اﻟرغم من حرق اﻟعديد منها ،وبغﺾ
اﻟطرف عن اﻟتحايل اﻟﺸديد ﻹخفائها واستبعادها عن عامة اﻟناس .بل ﻻ تزال اﻟﻤﺆسسة اﻟفاتيكانية تتبع نفس
اﻷسﻠوب اﻟى يومنا هذا ..ﻓفي عام  2013قام اﻟقساوسة اﻟدومنيكان ،اﻟﻤسﺆﻟون عن "مغارة مريم اﻟﻤجدﻟية"
ﻓي جنوب ﻓرنسا ،بقﻠب ﻓترينة تحﻤل جز ًء من رﻓات مريم اﻟﻤجدﻟية وعرضها ﻟﻠجﻤهورعﻠى اﻟجانب
اﻻخر ،ﻹخفاء أوضح دﻟيل ﻓي قصة اﻟسيد اﻟﻤسيح ومريم اﻟﻤجدﻟية..
وﻟيس اﻟﻤقصود من هذا اﻟبحث تقديم اﻷدﻟة واﻟبراهين عﻠى قضية باتت محسومة بكل اﻟﻤقاييس ،وﻟكن
تناول رواية "شفرة دافنشﻲ" وما أدت اﻟيه ،وتوضيح مغزى ﻟوحة "العشاء الخير" ﻟفنان عصر اﻟنهضة
ﻟيوناردو داﭬنﺸي ،وهو اﻟسر اﻟذي تم اﻟتوصل اﻟيه سنة  2011ﻓي استراﻟيا ..إضاﻓة اﻟى كﺸﻒ خبايا
ومآرب ذﻟك اﻟفاتيكان وما قام به من تﻼعب ﻓي نسج اﻟﻤسيحية اﻟحاﻟية بل وكل ما يقوم به من تحايل
ﻟطﻤس معاﻟم اﻟحقيقة..
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نبذة تاريخية عن مؤلف الرواية
ُوﻟد دان براون يوم  22يونيو  1964بﻤدينة إكستر ،بﻤقاطعة هامبﺸاير ،ﻓى اﻟوﻻيات اﻟﻤتحدة .وكانت
واﻟدته عازﻓة أرغن باﻟكنيسة ،وواﻟده من كبار أساتذة اﻟرياضيات ﻓى أكاديﻤية "ﻓيﻠيبس إكستر" ،من
 1968حتى بﻠوغه سن اﻟتقاعد ﻓى عام  .1997وكانت أكاديﻤية "ﻓيﻠيبس إكستر" تفرض عﻠى أساتذتها
اﻹقامة اﻟجبرية ﻟعدة سنوات عﻠى اﻷقل ﻓى مبانيها اﻟخاصة ،أى عﻠى مقربة من اﻟﻤنﺸآت اﻟتعﻠيﻤية ومن
اﻟطﻠبة .ﻟذﻟك نﺸﺄت اﻷسرة ،وخاصة اﻷطفال اﻟثﻼثة ،ﻓى هذا اﻟﻤحيط اﻟعﻠﻤى اﻟكنسى .وكان دان براون
أكبر اشقائه ويساهم باﻟغناء ﻓى كورال اﻟكنيسة .أما اﻷجازة اﻟصيفية ﻓكان يقضيها ﻓى حضور دروس
اﻟكتاب اﻟﻤقدس باﻟﻤعسكر اﻟدينى اﻟصيفى ﻟﻠطﻠبة.
وبعد حصوﻟه عﻠى دبﻠومة اﻷكاديﻤية إنتقل إﻟى معهد "أمهرست" اﻟعاﻟى واشترك ﻓى جﻤعية " ْبسى
آبسيﻠون" ،وواصل اﻟغناء ﻓى كورال اﻟﻤعهد .وتخرج عام  1986وحصل عﻠى اﻟدبﻠوم ،وقد تخصﺺ ﻓى
اﻟﻠغة اﻹسبانية واﻹنجﻠيزية .ثم انتقل إﻟى ﻟوس أنجﻠس حيث إﻟتقى بﻤديرة أكاديﻤية اﻟتطور اﻟفنى ،وتدعى
بﻠيس نيوﻟن ،وتزوجا عام  .1997وكانت بﻠيس تعاونه ﻓى كل أعﻤاﻟه وتهتم بنﺸرها وعﻤل اﻟدعاية اﻟﻼزمة
ﻟها .وﻓى نفس ذﻟك اﻟوقت قرر دان براون اﻹستقاﻟة من عﻤﻠه ﻟيتفرغ ﻟﻠكتابة ،وانتقل مع زوجته إﻟى مدينة
طوكيو ﻓى اﻟيابان.
وتتكون أعﻤاﻟه من ست روايات هى" :ﻗﻠعة رﻗمية" )" ،(1998مﻼئكة وشياطين" )" ،(2000نﻘﻄة
إحباط" )" ،(2001شفرة دافنشى" )" ،(2003الرمز المفﻘود" ) ،(2009و "الجحيﻢ" ) .(2013وﻟم تﻠق
رواياته نجاحا مﻠحوظا إذ ﻟم يبع أكثر من عﺸرة آﻻف نسخة .أما "شفرة دافنشى" ﻓقد ضربت رقﻤا قياسيا
ﻓى اﻟﻤبيعات ،إذ بيع منها حتى سنة  2006خﻤس وستين مﻠيونا ونصﻒ اﻟﻤﻠيون نسخة .وأدى نجاحها إﻟى
إعادة توزيع رواياته اﻟسابقة .وﻓى عام  2005وضعت مجﻠة "تايم مجازين" اسﻤه بين أهم مائة شخصية
مﺆثرة ﻓى اﻟعاﻟم ،ووضعته مجﻠة "ﻓوربس" ﻓى نفس اﻟعام مع تقدير دخﻠه اﻟسنوى بستة وسبعين مﻠيون
ونصﻒ اﻟﻤﻠيون دوﻻر ،كﻤا قدرت دخﻠه من مبيعات رواية "شفرة دافنشى" بﻤائتين وخﻤسين مﻠيون
دوﻻر.
ومن أهم ما قام به دان براون ﻓى رواية "شفرة دافنشى" أنه جدد اﻹهتﻤام بﻠوحة "العشاء اﻷخير" ﻟﻠفنان
اﻹيطاﻟى ﻟيوناردو داﻓنﺸى ،كﻤا أعاد ﻓتح مﻠﻒ اﻟصراع اﻟكنسى وتاريخ اﻟﻤسيحية اﻷوﻟى ،وكيفية إعتﻤاد
تﻠك اﻟﻤﺆسسة اﻟدينية عﻠى اﻟتحايل واﻟفريات واﻟتحريﻒ وصراع رجاﻟها ..وﻻ شك ﻓى أن ﻟنﺸﺄته ﻓى
اﻟﻤجال اﻟدينى واﻟﻤجال اﻟعﻠﻤى ،خاصة اﻟرياضيات واﻟرموز منذ اﻟصغر ،تﺄثيره عﻠى تعبيره اﻟفنى .ﻓقد
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أدرك كيﻒ يﻤكن ﻟﻠرموز أن تخفى اﻟحقيقة ،وﻟو إﻟى حين ،مهﻤا طاﻟت اﻟفترة أو مهﻤا طال اﻟزمن ..كﻤا
عاصر اﻟعديد من اﻟﻤنظﻤات اﻟدينية اﻟتابعة ﻟﻠكنيسة اﻟكاثوﻟيكية وخابر خباياها عن قرب.

"شفرة دافنشى" والمؤﺳﺴة الكنﺴية..

اﻟﻤتابع ﻷخبار رواية "شفرة دافنشى" ﻻ بد وأن يصاب باﻟدهﺸة واﻟفضول من كثرة ما أثارته من ردود
أﻓعال ﻓى اﻟساحة اﻹعﻼمية اﻟدوﻟية بعامة ،وخاصة ﻓى اﻟﻤجال اﻹعﻼمى ﻟﻠﻤﺆسسة اﻟكنسية اﻟفاتيكانية ،اﻟتى
انتابها رد ﻓعل كاد يصل اﻟى درجة اﻟهﻠع بين رجاﻟها ،وﻓقا ﻟﻤا قيل ﻓى اﻟصحﻒ واﻟﻤواقع اﻹﻟكترونية
اﻟغربية.
وعﻠى اﻟرغم من أن رواية دان براون قد ظهرت عام  2003إﻻ أن ردود اﻷﻓعال اﻟتى أثارتها ،خاصة ﻓى
اﻟﻤجال اﻟكنسى ،ﻟم تبدأ إﻻ بعد ان انتﺸر توزيعها وتعددت ترجﻤاتها وتناوﻟتها أقﻼم اﻟنقاد باﻟتعريﻒ
واﻟتعﻠيق عﻠى أهم ما جاء بها كقضية قادرة عﻠى أن تهز أركان اﻟكيان اﻟكنسى إن ﻟم تكن قادرة عﻠى أن
تنسفه نسفا  -عﻠى حد قول اﻟعديد من اﻟنقاد ..أى أن اﻟرواية ،ﻓى بداية مﺸوارها ،قد أﻓﻠتت من ﻟجنة محاكم
اﻟتفتيش ،اﻟﻤعروﻓة حاﻟيا باسم" :ﻟجنة عقيدة اﻹيﻤان" ،بعد أن قام مجﻤع اﻟفاتيكان ااﻟثاني بتغييره .وكانت
قبل ذﻟك معروﻓة باسم "محاكم اﻟتتفتيش" منذ إشائها اﻟى ان بدأت عﻤﻠية تغيير اﻷسﻤاء .وهي اﻟﻠجنة
اﻟخاصة بﻤراجعة ومتابعة كاﻓة اﻹصدارات ﻟكي تتصدى ﻟﻤن يحاول اﻟﻤساس بﻤا ﻓرضته اﻟﻤﺆسسة
اﻟكنسية عبر اﻟﻤجامع عﻠى عﻠى مر اﻟعصور من عﻤﻠيات تغيير وتبديل إن ﻟم يكن من تحريﻒ أساسا..
ويرجع سبب إﻓﻼت اﻟرواية إﻟى عنوانها اﻟذي ﻟم يكن يدل ابدا عﻠى أن محتواها قادر عﻠى هدم أوصال ذﻟك
اﻟكيان اﻟعتيد.
وقد تﻤت ترجﻤة اﻟرواية إﻟى  44ﻟغة ،وبيعت منها ست وأربعين مﻠيون نسخة ،بحيث أصبحت تﻤثل أكثر
اﻟروايات بيعا ﻓى اﻟعاﻟم ،أو ﻟعﻠه رقم ﻟم تحققه أية رواية أخرى.
وإذا ما تﺄمﻠنا ك ّم ما أثارته من ردود أﻓعال ﻟرأينا أنه قد صدر بﺸﺄنها باﻟفرنسية ﻓقط ودونا عن اﻟﻠغات
اﻷخرى أكثر من عﺸرة كتب ،ثﻼثة منها عﻠى اﻷقل بﺄقﻼم كنسيين ﻟتفنيد ما جاء بها ،ومنهم اﻟقس كﻠود
هود اﻟذي أصدر كتابا بعنوان" :أكاذيب شفرة دافنشى" ،واﻟباقى ﻷشخاص تابعين ﻟﻠكنيسة أو كتبوها
بإيعاذ منها ..وقد تعدت اﻟﻤداخﻼت اﻹﻟكترونية اﻟﻤﻠيونين مداخﻠة وموقع عﻠى شبكة اﻟياهو اﻟفرنسية ،إضاﻓة
إﻟى اﻟﻤواقع اﻟثابتة اﻟتى أضاﻓتها اﻟﻤواقع اﻟكنسية ﻓى أبوابها اﻟثابتة ..وقامت مﺆسسة "اوبس داى" وتعنى:
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"عﻤل اﻟرب " ،وهي من كبرى اﻟﻤﺆسسات اﻟكنسية اﻟسياسية تدخﻼ وسيطرة ،باﻟطﻠب من شركة سونى
كوﻟومبيا ،اﻟﻤنتجة ﻟﻠفيﻠم اﻟﻤﺄخوذ عن اﻟرواية ،أن تضع عﻠى إعﻼنات اﻟفيﻠم ﻻﻓته تقول إنه ﻻ عﻼقة ﻟهذه
اﻷحداث باﻟحقيقة ،إﻻ أن اﻟﺸركة ﻟم تعر تﻠك اﻟﻤﺆسسة أى إﻟتفات ..كﻤا قامت اﻟﻤجﻠة اﻟتبﺸيرية اﻟفرنسية
ى" واﻟتابعة ﻟﻤنظﻤة عﻤانويل ،بطباعة
اﻟﻤعروﻓة باسم" :إيل إيه ﻓيفان" ) (Il est vivantأى" :أنه ح ّ
 350000نسخة من كتيب مكون من ستة عﺸر صفحة ﻟتوزيعه مجانا ﻟﻤن يطﻠبه ﻟيساعد ﻓى اﻟحﻤﻠة اﻟتى
تقودها اﻟﻤﺆسسة اﻟكنسية ﻟﻠتصدى ﻟﻠفيﻠم قبل ظهوره ،وذﻟك ﻟﻠحد من تﺄثيره عﻠى اﻷتباع ،وهو ﻓى نفس
اﻟوقت كتيّب تبﺸيرى يقوم بتسهيل اﻟﻤهﻤة عﻠى من يقبل اﻟقيام بها !..
كﻤا طاﻟبت اﻟﻤﺆسسة اﻟكنسية اﻟفاتيكانية وكاﻓة منظﻤاتها اﻷتباع بﺄن يندمجوا ﻓى حﻤﻠة اﻟتبﺸير اﻟواسعة اﻟتى
تقودها اﻟكنيسة ﻟﻠتعريﻒ "بحقيقة" اﻟﻤسيحية وما تقوم به من نﺸاطات تبﺸيرية وتنصيرية ومساعدات
رامية إﻟى اكتساب أتباع جدد خاصة ﻓى إﻓريقيا وغيرها من اﻟبﻠدان .أى أن يقفوا ﻓى صﻒ اﻟكنيسة وﻻ
ينساقوا ﻟﻤا تقوﻟه اﻟرواية وكل ما بها من معﻠومات.
وكانت آخر اﻟﻤحاوﻻت اﻟﻤستﻤيتة اﻟدؤوب من اﻟجانب اﻟكنسى ﻟﻠتصدى ﻟهذا اﻟفيﻠم قبل ظهوره ،ما أعﻠنه
موقع" "inXL6اﻟﻤسيحى ،عﻤا قام به بعﺾ دارسى اﻟﻼهوت ﻓى مدينة "كان" اﻟفرنسية واﻟتى سيقام بها
اﻟﻤهرجان اﻟسينﻤائى اﻟدوﻟى ،من عﻤل أسطوانة "دى ﻓى دى" ،عبارة عن ﻓيﻠم يردّون ﻓيه عﻠى اﻟفيﻠم
اﻟﻤﺄخوذ عن اﻟرواية ويداﻓعون ﻓيه عن اﻟعقيدة اﻟكاثوﻟيكية باﻟرد عﻠى كاﻓة اﻷسئﻠة اﻟتى قد تتبادر إﻟى ذهن
أى شخﺺ ،وذﻟك باﻟتعاون مع كبار أساتذة اﻟﻼهوت ﻟتفنيد ما يقال حول اﻟعﻼقة بين اﻟسيد اﻟﻤسيح ومريم
اﻟﻤجدﻟية ،وحول حقيقة اﻷناجيل اﻟتى استبعدتها اﻟكنيسة ،وحول مسﺄﻟة تﺄﻟيه اﻟسيد اﻟﻤسيح اﻟتى تﻤت ﻓعﻼ
ﻓى مجﻤع نيقية اﻷول عام  325م ،وحول حقيقة دور منظﻤة "عﻤل اﻟرب" اﻟﺸهيرة بتدخﻼتها اﻟسياسية.
وقد قام مركز اﻟدراسات اﻟﻼهوتية بﻤدينة "كان" بانتاج هذا اﻟفيﻠم وتوزيعه باﻟتعاون مع مواقع اخرى.
وباختصار شديد يﻤكن اﻟقول إجﻤاﻻ أنه ما من جريدة أو مجﻠة ﻓى اﻟعاﻟم سواء أكانت عامة أم متخصصة
إﻻ وتدخﻠت بصورة ما ﻓيﻤا يطﻠقون عﻠيه بحق "معركة شفرة داﻓنﺸى" ،وذﻟك بكتابة مجرد مقال إخبارى،
أو عدة مقاﻻت ،أو بتخصيﺺ مﻠزمة أو عد ٍد بﺄسره ﻟتناول هذه اﻟرواية باﻟتﺄييد أو باﻟنقد .وﻓى نبﺄ صادر
عن وكاﻟة اﻷنباء اﻟفرنسية يوم  12أبريل  ،2005بقﻠم بارى جيﻤس ،واﻟﻤوضوع أساسا ً كان عن منظﻤة
"عﻤل اﻟرب" ،ينتهي بعبارة" :أن اﻟفاتيكان قد أسند حديثا إﻟى كبير اﻷساقفة ترشيزيو برتونى مهﻤة
محاربة اﻟهرطقات اﻟواردة ﻓى رواية "شفرة دافنشى" ،أكثر اﻟروايات تحقيقا ﻷرقام قياسية ،واﻟتى يقول
ﻓيها دان براون أن أحد أساقفة منظﻤة "عﻤل اﻟرب" قد أمر أحد اﻟرهبان من نفس اﻟﻤنظﻤة باﻟقيام بعﻤﻠية
إغتياﻻت"..
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وﻓى  15أبريل  ،2005نﺸرت مجﻠة " نوفﻞ أوبﺴرفاتير" اﻟفرنسية قائﻠة" :بينﻤا اﻟكرادﻟة يعدّون ﻹجتﻤاع
اﻟﻤجﻤع ﻓى أكبر سرية مﻤكنة ،توجد منظﻤة كاثوﻟيكية تﻠعب دورا ضخﻤا ﻓى إنتخاب اﻟبابا اﻟجديد :إنها
منظﻤة "اوبس داى" )عﻤل اﻟرب( اﻟﺸديدة اﻟتﺄثير واﻟﺸديدة اﻟتعصب ،اﻟتى صورها دان براون ،اﻟكاتب
اﻷمريكى ،ﻓى أحسن اﻟروايات تحقيقا ﻟﻠﻤبيعات :شفرة دافنشى" .وبعد أن أوضح دانييل ووﻟز كاتب
اﻟﻤقال أن إثنان من اﻟكرادﻟة اﻟﻤجتﻤعين ﻹختيار اﻟبابا اﻟجديد ينتﻤيان اﻟى هذه اﻟﻤنظﻤة اﻟتى وضعت هدﻓا
يرمى إﻟى إسناد دور أكثر ﻓعاﻟية ﻟﻠعﻠﻤانيين ﻓى عﻤﻠيات اﻟتبﺸير) (...وﻓى تعيين أحد أعضائها ،خواكيم
نفارو-ﻓاﻟس ،ﻓى اﻟﻤنصب اﻟﺸديد اﻟحساسية كﻤتحدث رسﻤى باسم اﻟفاتيكان" !!
وﻓى اﻟثامن واﻟعﺸرين من أبريل  2006قام اﻟرجل اﻟثانى ﻓى اﻟفاتيكان ،اﻷسقﻒ أنجيﻠو آماتو بعقد مﺆتﻤر
صحفى طاﻟب ﻓيه اﻷتباع بﻤقاطعة اﻟفيﻠم وعدم اﻟذهاب ﻟﻤﺸاهدته ﻷنه" :شديد اﻟﻤعاداة ﻟﻠﻤسيحية ومﻠىء
باﻟفريات واﻹهانات واﻷخطاء اﻟتاريخية واﻟﻼهوتية ضد يسوع وضد اﻷناجيل وضد اﻟكنيسة" ..ثم أنهي
مﺆتﻤره اﻟصحفى مطاﻟبا اﻷتباع بﻤقاطعة اﻟفيﻠم مثﻠﻤا سبق وقاطعوا ﻓيﻠم مارتن سكورسيز عام 1988
تعرض بصورة أخرى ﻟنفس عﻼقة اﻟسيد اﻟﻤسيح بﻤريم اﻟﻤجدﻟية.
اﻟﻤعنون" :آخر إغراء ليﺴوع" اﻟذي ّ
وﻓى  2006/5/8أعﻠن اﻟكاردينال آرنزى ،وكان من اﻟﻤرشحين ﻟﻤنصب اﻟبابوية بعد وﻓاة يوحنا بوﻟس
اﻟثانى ،قائﻼ" :ان اﻟﻤسيحيين ﻻ يجب أن يقفوا مكتوﻓى اﻷيدى مكتفين باﻟتسامح واﻟنسيان ،وﻻ بد من اﻟقيام
بﺸىء إيجابى كاﻟﻠجوء إﻟى اﻟقضاء ،وهي وسيﻠة يﻤكن اﻟرجوع إﻟيها ﻟكي يحترم اﻵخرين حقوقنا"..
واﻟﻤقصود باﻵخرين هنا هو كل من ﻻ يتعاطﻒ مع تﻠك اﻟﻤﺆسسة سواء أكان من اﻷتباع أم من غيرهم!

وﻓى استطﻼع ﻟﻠرأى نقﻠته مجﻠة "نوفﻞ اوبﺴرفاتير" اﻟفرنسية عن مجﻠة "العﻠﻢ والحياة" خبر يﺆكد أن 31
 %من اﻟفرنسيين مقتنعون تﻤاما بﺄن رواية شفرة داﻓنﺸى مستوحاة من حقائق واقعية ،أما موقع دراسات
أﻟفا اﻹﻟكترونى اﻟتبﺸيرى ﻓقد أصدر كتيبا ً من  32صفحة أورد ﻓيه اﻟﻤداخﻠة اﻟتى قام بها اﻟقس نيكي جومبل
اﻟﻤسﺆل عن ذﻟك اﻟﻤوقع ﻓى ﻟندن ،وهو يرد ﻓيه عﻠى ما أورده دان براون من معﻠومات وحقائق مزعجة
ﻟﻠكيان اﻟكنسى .كﻤا تم وضع نفس اﻟكتيّب عﻠى شبكة اﻟنت ﻟﻤن يرغب ﻓى طبعه أو قراءته ..إضاﻓة إﻟى
اﻹعﻼن عن توزيعه عﻠى اﻟطوابير اﻟتى تقﻒ أو ستقﻒ ﻟحجز مكان ﻟﻤﺸاهدة اﻟفيﻠم !
ومن اﻟﻤفترض أن يفتتح مهرجان كان اﻟسينﻤائى اﻟتاسع واﻟثﻼثين يوم  17مايو اﻟحاﻟى ،أى بعد بضعة
أيام ،بعرض ﻓيﻠم "شفرة دافنشى" ،وسوف يعرض ﻓى اﻟدور اﻟفرنسية ﻓى نفس ذﻟك اﻟيوم ،واعتبارا من
 19مايو ،أى بعد ذﻟك بيومين ،سيتم عرضه عﻠى اﻟجﻤهور ﻓى قاعات اﻟعرض اﻷمريكية واﻟعاﻟﻤية.
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وتقوم رواية "شفرة دافنشى" عﻠى ﻓكرة وجود منظﻤة كنسية تستﻤيت ﻓى اﻟدﻓاع بﺄى ثﻤن عن سر عقيدة
تم ﻓرضها وقبوﻟها ﻟﻤدة أﻟفى عام .ﻓاﻟرمز يﻤكنه استبعاد اﻟحقيقة واﻟتعتيم عﻠيها وﻟو ﻟعدة قرون ،ﻟكن ﻻ بد
وأن تتغﻠب اﻟحقيقة ويتم اكتﺸاﻓها رغم طول زمن إخفائها ..وإختصار اﻟقصة أن أحد أمناء متحﻒ اﻟﻠوﻓر تم
إغتياﻟه ،وكان عضوا ﻓى إحدى اﻟﻤنظﻤات اﻟدينية .أما اﻟقاتل ﻓينتﻤى ﻟﻤنظﻤة دينية أخرى تدعى "أوبس
داى" .وكان اﻟقاتل ومن يحركونه يريد حﻤاية سر تﻤكن أمين اﻟﻤتحﻒ من معرﻓته ،وهو سر قادر عﻠى
هدم اﻟﻤسيحية من أسسها ،ﻷنه يكﺸﻒ عن أن يسوع اﻟﻤسيح قد أنجب طفﻼ من مريم اﻟﻤجدﻟية.
وﻟقد أُصيب أمين اﻟﻤتحﻒ بطﻠقة نارية ﻓى بطنه وخﺸى أن يﻤوت وأن يﻤوت معه اﻟسر اﻟذى توصل إﻟيه.
ﻓكتب ﻹبنة أخيه عاﻟﻤة اﻟرياضيات أن تبحث عن شخﺺ يدعى ﻻنجدون ،عاﻟم اﻟﺸفرات .كﻤا اختار أن
يﻤوت ﻓى وضع إحدى رسومات داﻓنﺸى اﻟﻤعروف باسم "رجل اﻟفيتروف" ،ﻟتدرك أن اﻟسر ﻟه عﻼقة
باﻟفنان داﻓنﺸى .ونفهم أن اﻟفنان كان رئيسا ﻟﻤنظﻤة "ضيعة صهيون" ،وحاول اﻟتعبير من خﻼل ﻟوحته
وبطريقة غير مباشرة عن معرﻓته بطبيعة اﻟعﻼقة بين يسوع ومريم اﻟﻤجدﻟية .واﻟخيط اﻷساس ﻟﻠرواية هو
اﻟصراع اﻟسري بين قيادات اﻟكنيسة اﻟكاثوﻟيكية اﻟرومية ومنظﻤة "ضيعة صهيون" .وأن سبب أو
موضوع هذا اﻟصراع معروف من اﻟطرﻓين ،وهو :أبوة يسوع اﻟﻤسيح ،اﻟنبى اﻹنسان اﻟذي تم تﺄﻟيهه .وأن
هذا اﻟسر يتهدد اﻟسﻠطة اﻟكنسية ويﻤكنه أن يهز أركانها ويﺄتى عﻠى أسس اﻟحضارة اﻟغربية برمتها.
وﻓى محاوﻟة اﻟكنيسة ﻟﻠحفاظ عﻠى كيانها ﻓهى دائبة اﻟتصدى بﺸتى اﻟوسائل ﻟهدم أى شخﺺ يقترب من
معرﻓة هذا اﻟسر .بينﻤا يحاﻓظ أعضاء منظﻤة "ضيعة صهيون" عﻠى نفس هذا اﻟسر ويتناقﻠونه جيﻼ بعد
جيل .كﻤا يﺸير اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓى خﻠفية اﻟرواية إﻟى ﻓكرة صراع اﻟكنيسة ﻟﻠحفاظ عﻠى اﻟسﻠطة وعﻠى مكانتها اﻟتى
ﻓرضتها كوسيط بين اﻹنسان وبين ﷲ ،مع ﻓرض ﻓكرة أن اﻟعﻼقة اﻟجنسية بين اﻟرجل واﻟﻤرأة حتى ﻓى
إطار اﻟزوجية هى عﻼقة آثﻤة .ﻟذﻟك تفننت اﻟكنيسة ﻓى محاربة اﻟﻤرأة بصفة عامة وخاصة ﻓى اﻟقرون
اﻟوسطى ،واختﻠقت محاكم اﻟتفتيش اﻟتى اغتاﻟت اﻟﻤﻼيين من اﻟبﺸر.
وقد بدأ مﺸوار محاربة اﻟكنيسة ﻟﻠﻤرأة بعامة واﻟﻤرأة اﻟﻤثقفة تحديدا او اﻟﻤتعﻠﻤة اﻟتى تقوم بدور ﻓى اﻟﻤجتﻤع
بإغتيال اﻟعاﻟﻤة هيباثيا ،عاﻟﻤة اﻟرياضيات ﻓى مصر وتقطيع جسدها .ومن ناحية أخرى ﻓرضت اﻟعذوبية
عﻠى رجاﻟها بﻤحاوﻻت متعددة سواء باﻟتﻼعب ﻓى اﻟنصوص أو ﻓى اﻟعقائد واﻟتاريخ .وتتبارى معظم
اﻟكتابات اﻟتى واكبت اﻟفيﻠم كانت ﻟنفى حقيقة زواج يسوع بﻤريم اﻟﻤجدﻟية أو نفى ﻓكرة أن اﻷسرة اﻟﻤﻠكية
اﻟﻤيروﭬن ية ) (Mérovingienneﻓى ﻓرنسا هى من سﻼﻟة يسوع مباشرة.
واذا ما كانت قصة اﻟفيﻠم تتناول أساسا ﻓكرة أن اﻟسيد اﻟﻤسيح ﻟم يُصﻠب وﻟم يُقتل وإنﻤا عاش وامتد به
اﻟعﻤر وكان تزوجا من مريم اﻟﻤجدﻟية ،ﻓإن هذه اﻟفكرة تحديدا ﻟيست من بنات أﻓكار دان براون وانﻤا هى
8

ترجع إﻟى إنجيل ﻓيﻠيب ،اﻟذى تم اكتﺸاﻓه مع اﻟعديد من اﻟوثائق اﻷخرى ،ﻓى نجع حﻤادى بصعيد مصر
سنة  ،1945وتم اﻟتعتيم عﻠيه ﻓترة ثم تم نﺸره منذ بضعة سنوات ..أى أنه ﻓى واقع اﻷمر من اﻷناجيل
اﻟﻤتعددة اﻟتى استبعدتها اﻟكنيسة ﻷنها تناقﺾ أو ﻻ تتﻤﺸى مع اﻟﻤنظومة اﻟتى ﻓرضتها عﻠى اﻷتباع منذ
اﻟقرن اﻟرابع اﻟﻤيﻼدى وما قبﻠه .وهو نفس اﻟﺸىء اﻟذي حدث مع إنجيل يهوذا اﻟذي تم اكتﺸاﻓه آنذاك ثم
تعرض ﻟﻠعديد من اﻟﻤتاهات قبل أن تقوم مجﻠة "ناشيونال جيوجرافيك" اﻟعاﻟﻤية بترجﻤته وتم نﺸر نصه
اﻟﺸهر اﻟﻤاضى كﻤا تصدر غﻼف عددها اﻟصادر ﻓى مايو . 2006
أما اﻟقس اﻟسابق ﻟويجى كاتﺸيوﻟى اﻹيطاﻟى ،اﻟذي كان أول من قام برﻓع قضية رسﻤية عﻠى اﻟكنيسة
اﻟكاتوﻟيكية ﻓى إيطاﻟيا ،بسبب ترويجها اﻷكاذيب وﻓرضها عﻠى اﻷتباع ،وبسبب إحﻼﻟها شخصية مزيفة
باسم يسوع اﻟﻤسيح ﻓى نصوصها ،وقامت اﻟﻤحكﻤة اﻹيطاﻟية بحفظها ،ﻓاضطر إﻟى اﻟقيام برﻓع نفس
اﻟدعوى إﻟى محكﻤة حقوق اﻹنسان ﻓى مدينة ستراسبور ،ﻓى  6مارس  ،2006واﻟقضية برقم
 .2006/14910وقد نﺸر تعﻠيقا بﻤوقعه اﻷﻟكترونى حول ما تطرحه رواية دان براون من معﻠومات،
مﺆكدا أن اﻟسيد اﻟﻤسيح كان متزوجا من مريم اﻟﻤجدﻟية ،مستﺸهدا عﻠى ذﻟك بﻤا ورد ﻓى إنجيل ﻓيﻠيب اﻟذي
نطاﻟع ﻓيه أن" :مريم ،اﻟتى كانت زوجة اﻟسيد يسوع ،كانت دائﻤا بصحبته .وكان اﻟسيد يسوع يحب مريم
اﻟﻤجدﻟية أكثر من اﻷتباع اﻵخرين وكثيرا ما كان يقبﻠها عﻠى ﻓﻤها"  .كﻤا يستﺸهد كاتﺸيوﻟى بﻤا ورد
باﻟبردية رقم  8502ﻓى برﻟين ،اﻟﻤسﻤاه "إنجيﻞ مريﻢ" ،واﻟتى تﺸير إﻟى اﻟغيرة واﻟبغضاء بين اﻟحواريين،
وخاصة سﻤعان/بطرس ،مﺆكدا ما كان اﻟسيد اﻟﻤسيح يكنه من تﻤييز ﻟﻤريم اﻟﻤجدﻟية إذ نطاﻟع" :ترى هل
يسوع قد تحدث سرا ً إﻟى زوجته قبل أن يحدثنا صراحة؟ هل يتعيّن عﻠينا جﻤيعا أن نهان وأن نخضع ﻟها؟
ترى هل يكون قد ﻓضّﻠها عﻠينا؟"
ويﺸير كاتﺸيوﻟى إﻟى أن إنجيل ﻓيﻠيب يتض ّﻤن إشارة أخرى ،إذ يقول سﻤعان/بطرس إﻟى باقى اﻟحواريين:
"يجب عﻠى مريم اﻟﻤجدﻟية أن ترحل عن جﻤاعتنا ﻷن اﻟنساء ﻟسن جديرات باﻟحياة" ..وهو ما يكﺸﻒ عن
وجهة نظر اﻟﻤجتﻤع اﻟغربى ﻟﻠﻤرأة آنذاك ،أو نتيجة ﻟﻤا ﻓرضته اﻟكنيسة ﻓي حربها ضد اﻟﻤرأة .إﻻ أن اﻟسيد
اﻟﻤسيح اﻟذي سﻤع قوﻟه أجابه قائﻼ" :سﺄقودها ﻟتصبح كاﻟرجل ﻟكي يﻤكنها أن تكون مناضﻼ مثﻠنا"! وذﻟك
إضاﻓة اﻟى باقى اﻟتفاصيل اﻟتى يوردها ﻓى كتابه..
وبذﻟك يكون كاتﺸيوﻟى أول من أشار ﻓى اﻟفصل اﻟثانى عﺸر من كتابه اﻟﻤعنون" :خرافة يﺴوع" إﻟى
ﻟوحة "العشاء اﻷخير" اﻟتى رسﻤها اﻟفنان ﻟيوناردو دا ﻓنﺸى وصور ﻓيها مريم اﻟﻤجدﻟية عن يﻤين يسوع..
وهي اﻟﻠوحة اﻟتى استﺸهد بها دان براون ﻓى روايته مﺸيرا إﻟى أن ﻓنان عصر اﻟنهضة اﻟﻤبدع كان عﻠى
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عﻠم بزواج اﻟسيد اﻟﻤسيح من مريم اﻟﻤجدﻟية .وهي اﻟﻠوحة اﻟتى عﻠّق عﻠيها أحد اﻟﻤداخﻠين قائﻼ " :ﻻبد وأن
يكون اﻹنسان أعﻤى اﻟبصرواﻟبصيرة ﻟكيﻼ يرى أن هذا اﻟوجه يﻤثّل إمرأة بكل وضوح"..
وﻟعل اﻟقارىء يتساءل عن كل ردود اﻷﻓعال هذه اﻟتى اُثيرت حول رواية "شفرة دافنشى" ،وهل
تستدعى ﻓكرة زواج اﻟسيد اﻟﻤسيح من مريم اﻟﻤجدﻟية كل هذه اﻟجهود اﻟﻤضنية من جانب اﻟﻤﺆسسة
حركت اﻵﻻف من جحاﻓل اﻟﻤبﺸرين واﻟكنسيين واﻷتباع اﻟذين ينساقون ﻟقيادتهم
اﻟكنسية؟ ﻓهى جهود ّ
وتوجيهاتهم ﻟﻠدﻓاع عن وجهة نظر اﻟكنيسة ..وهنا ﻻبد ﻟنا من توضيح أن اﻟرواية ،اﻟتى يصل عدد
يكون حواﻟى خﻤسين صفحة من اﻟﻤعﻠومات
صفحاتها ﻓى اﻟترجﻤة اﻟفرنسية إﻟى  570صفحة ،تتضﻤن ما ّ
اﻟكاشفة واﻟحقائق اﻟﻤتعﻠقة باﻟﻤسيحية وباﻟكيان اﻟكنسى ،نورد منها عﻠى سبيل اﻟﻤثال ﻻ اﻟحصر مجرد ما
يﻠى من اﻟنقاط :
* انتقاد مجﻤع اﻟفاتيكان اﻟثانى اﻟذي خرج عن اﻟتعاﻟيم اﻟراسخة ﻟﻠكنيسة واﻟﻤسيحية وﻓتح اﻟباب عﻠى
مصراعيه ﻟﻠيبراﻟية ﻓى اﻟكنيسة ﻟتغيير اﻟعقائد وإعادة صياغتها )صفحة  ..(186وﻻ يسع اﻟﻤجال هنا ﻟسرد
كل ما تم ﻓعﻼ من تغيرات ﻓى اﻟعقيدة ﻟصاﻟح اﻟصهاينة وتبرأتهم من دم اﻟﻤسيح ،وﻓرض عﻤﻠية تنصير
اﻟعاﻟم ،وغيرها كثير  -وذﻟك هو ما ساعد عﻠى تزايد موجة اﻹﻟحاد ﻓى اﻟغرب اﻟﻤسيحى.
* اتهام اﻟكيان اﻟكنسى بقيادة حروب صﻠيبية ﻹقتﻼع اﻟديانات اﻟوثنية وعبادات اﻵﻟهة اﻷخرى ﻓى اﻟقرون
عرف بعصر اﻟظﻠﻤات ،تم حرق خﻤسة مﻼيين امرأة عﻠى
اﻷوﻟى ،وأنه خﻼل هذه اﻟقرون وطوال ما ُ
اﻟﻤحارق بﺄمر من اﻟكنيسة )صفحة  ..(25وﻻ نقول شيئا عن اﻟﻤﻼيين اﻷخرى اﻟتى تم حرقها أو قتﻠها من
اﻟرجال واﻷطفال إذ تورد اﻟعديد من اﻟﻤراجع اﻟحديثة رقم مائة مﻠيونا من اﻟبﺸر ..
* أن اﻟكتاب اﻟﻤقدس عﻤل بﺸرى كتبه اﻟعديد من اﻷشخاص ﻓى ﻓترات مختﻠفة ،وكثيرا ما كانت مضﻠﻠة،
وتطور خﻼل اﻟعديد من اﻟترجﻤات واﻹضاﻓات واﻟتعديﻼت )صفحة  ..(289وﻟعل اﻟﻤقدمة اﻟتى كتبها
ّ
اﻟقديس جيروم ،ﻓى اﻟقرن اﻟرابع ،ﻟﻠعهد اﻟجديد ،بعد أن قام بتبديل وتغيير نصوص اﻟعﺸرات من اﻷناجيل
ﻟكي يقوم بعﻤل "اﻟعهد اﻟجديد" اﻟحاﻟي ،بﺄمر من اﻟبابا داماز ،ﻟهو أكبر دﻟيل عﻠى ما يطرحه دان براون
من معﻠومات .وﻟﻠعﻠم ،ﻓإن هذه اﻟﻤقدمة توجد ترجﻤتها ﻓى عدة مواقع إﻟكترونية ،أى أنها معروﻓة وﻟيست
سرية.
ّ
* أنه كان هناك حواﻟي سبعين إنجيﻼ ﻟكن اﻟكنيسة استبعدت كل ما يخاﻟﻒ روايتها واحتفظت بﺄربعة منها
ﻓقط ،وأنها خﻠقت بذﻟك ديانة هجين مكونة من عدة نصوص وأساطير )صفحة  ..(290وﻻ شك ﻓى أن
اﻹصدارات اﻟعﻠﻤية اﻟحديثة واﻟتى بدأ تيارها منذ أكثر من مائة عام تثبت باﻟتفصيل ما تم أخذه أو نقﻠه من
تﻠك اﻟنصوص واﻷساطير..
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* أنه كان من مصﻠحة اﻟكنيسة آنذاك أن يتم اﻹعتراف بيسوع عﻠى أنه اﻟﻤسيح اﻟذي أعﻠن اﻷنبياء اﻟيهود
وحرﻓت تعاﻟيﻤه ووظفتها ﻟفرض نفوذها )صفحة  ..(292وﻻ
عن قدومه وأنها سرقته من أتباعه اﻷوائل
ّ
شك ﻓى أن اﻹصدارات اﻟعﻠﻤية اﻟحديثة وخاصة ما صدر منها بعد مجﻤع اﻟفاتيكان اﻟثانى ،يﺆكد ذﻟك،
واﻟكثير من هذه اﻷبحاث بﺄقﻼم كنسيين سابقين..
* إن اﻟغاﻟبية اﻟعظﻤى من اﻟﻤثقفين ﻓى اﻟغرب يعرﻓون هذه اﻟحقائق ويعرﻓون تﻤاما تاريخ عقيدتهم )صفحة
 ..(292وﻟعل اﻟتعﻠيق اﻟ ُﻤقنع عﻠى هذه اﻟﻤعﻠومة هو تزايد موجة اﻹﻟحاد بين اﻷتباع أو ابتعاد اﻟكثير منهم
خاصة من هم من رجاﻟها واﻟذين يطﻠقون عﻠى خروجهم عبارة" :اﻟنزيﻒ اﻟصامت ﻟﻠكنيسة".
* أن ما يضايق هﺆﻻء اﻟﻤثقفين هو أن يتم تﺄﻟيه يسوع بعد وﻓاته بﺄكثر من ثﻼثة قرون ،عﻠﻤا بﺄن هناك
اﻟﻤئات من اﻟنصوص اﻟتى تحكى حياته كإنسان بﺸرى ،وأن اﻹمبراطور قسطنطين قد أمر وقام بتﻤويل
كتابة عهد جديد يستبعد كاﻓة اﻷناجيل اﻟتى تتناول اﻟجانب اﻹنسانى وتعديل ما تجعﻠه يبدو إ َﻟها وحرق
اﻷناجيل اﻷخرى )صفحة  ..(293وهو ما دﻓع بواحد مثل جوزيﻒ هويﻠيس ،وكان من كبار رجال اﻟقانون
ﻓى اﻟوﻻيات اﻟﻤتحدة ،وبينﻤا كان ﻓى منصبه اﻟقانونى ،إﻟى كتابة ذﻟك اﻟبحث اﻟذي هز أركان اﻟﻤﺆسسة
اﻟكنسية عند صدوره عام  ،1920وكان بعنوان" :التحريف فى المﺴيحية" ).(Forgery in Christianity
* إن بعﺾ هذه اﻷناجيل اﻷخرى قد أﻓﻠت من اﻹبادة وقد تم اﻟعثور عﻠى عدد منها ﻓى اﻟوثائق
واﻟﻤخطوطات اﻟتى تم اكتﺸاﻓها ﻓى كل من نجع حﻤادى ،بصعيد مصر ،ومنطقة قﻤران باﻟبحر اﻟﻤيت؛ وأن
اﻟتناقضات واﻹختﻼﻓات اﻟجذرية اﻟواردة ﻓى اﻷناجيل اﻟحاﻟية تﺆكد أنها عبارة عن نصوص متراكﻤة تﻤت
صياغتها من أجل برنامج سياسى هو :تعﻤيم عﻤﻠية تﺄﻟيه يسوع وتدعيم اﻟسﻠطة اﻟقائﻤة آنذاك )صفحة
 ..(294ﻟقد باتت هذه اﻟﻤعﻠومة من اﻟحقائق اﻟدارجة إذ تورد موسوعة "بريطانيكا" أن هناك مائة
وخﻤسون أﻟﻒ تناقﺾ وتحريﻒ وعدم دقة ﻓى اﻟترجﻤة باﻟكتاب اﻟﻤقدس ،بينﻤا رﻓع اﻟعﻠﻤاء حديثا هذا اﻟرقم
اﻟى ثﻼثﻤائة أﻟﻒ ﻓى كﻼ اﻟعهدين..
* أن روما تريد اقناع اﻟعاﻟم بﺄن اﻟنبى يسوع كان إﻟها أو أنه ﷲ وإبن ﷲ ،ﻟذﻟك استبعدت كل ما ينفى ذﻟك
)صفحة  ..(306تﻠك هى اﻟقضية اﻟحقيقية بكل مرارتها أو اﻟخﻼف اﻟرئيسى بين اﻟﻤسيحية واﻹسﻼم،
وهاهى قد أصبحت أيضا بين اﻟعﻠﻤاء اﻟغربيين واﻷتباع..
* كان يسوع يهوديا وﻓى أيامه كانت اﻟعذوبية مدانة ،وكان عﻠى كل أب يهودى أن يبحث عن زوجة
صاﻟحة ﻹبنه .وإذا ﻟم يتزوج يسوع ﻓكان ﻻ بد من اﻹشارة اﻟى ذﻟك عﻠى اﻷقل ﻓى أحد اﻷناجيل اﻷربعة
ومعه تبريرا ﻟهذا اﻟوضع غير اﻟﻤﺄﻟوف واﻟﻤرﻓوض شرعا )صفحة  ..(307وهي حقيقة تاريخية عقائدية
ﻓى اﻟﺸرع اﻟيهودى اﻟذي كان اﻟسيد اﻟﻤسيح يتبعه وﻻ خﻼف عﻠيها.
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* أن اﻟﻠوحة رقم  107بند  32من انجيل ﻓيﻠيب تقول " :كانوا ثﻼثة يﻤﺸون دائﻤا مع اﻟﻤعﻠم :مريم أمه،
وأخت أمه ،ومريم اﻟﻤجدﻟية اﻟﻤعروف أنها كانت رﻓيقته ) (koinonosﻷن مريم باﻟنسبة ﻟه كانت أختا ً
وأما ً وزوجة" .وﻓى اﻟﻠوحة رقم  111بند  55نطاﻟع .." :رﻓيقة اﻹبن هى مريم اﻟﻤجدﻟية واﻟﻤعﻠم كان يحب
مريم أكثر من كل اﻟتﻼميذ" واﻟﻤعروف أن كﻠﻤة "رﻓيقة" ) (koinonosباﻵرامية تعنى " زوجة" )صفحة
 ،(308وهذه اﻟﻤعﻠومة تتفق وما هو معروف حول وجود قبر ﻟﻠسيد اﻟﻤسيح ﻓى بﻠدة سريناجار ﻓى اﻟهند،
أى أنه عاش وساﻓر حتى استقر به اﻟﻤطاف هناك ورﻓعه ﷲ اﻟيه عند انتهاء عﻤره وﻟم يقتل وﻟم يصﻠب..
وهو ما تتناوﻟه اﻟعديد من اﻷبحاث منذ كتاب جيرارد ميسادييه اﻟﻤعنون" :الرجﻞ الذي أصبح ﷲ".
* أن أحد أسباب اﻟحروب اﻟصﻠيبية كان اﻟبحث عن أية وثائق تتضﻤن معﻠومات عن مريم اﻟﻤجدﻟية اﻟتى
كانت تﻤثل خطرا داهﻤا عﻠى اﻟكنيسة آنذاك ،إذ كان يسوع قد أسند اﻟيها هى تكﻤﻠة اﻟرساﻟة وﻟيس إﻟى
بطرس ،بل كانت تﻤثل اﻟدﻟيل اﻟﻤادى عﻠى أن "ابن ﷲ" اﻟذي اخترعته اﻟكنيسة قد أنجب خﻠفا بﺸريا ً! وأنه
ﻟكي تحﻤى نفسها من وضع أو من وجود مريم اﻟﻤجدﻟية قامت اﻟكنيسة بفرض صورتها كعاهرة ومحت
أثر زواجها بيسوع ..إذ كان من اﻟﻤحال ﻟﻠكنيسة أن تستﻤر بعد ذياع خبر زواج يسوع وإنجابه ..وﻟكي
يﻤكن ﻟﻠﻤﺆسسة اﻟكنسية إعﻼن أنها وحدها هى طريق اﻟخﻼص واﻟحياة اﻷبدية ،كان ﻻ بد ﻟها من ﻓرض
وتﺄكيد اﻟوهية اﻟﻤسيح )صفحة  ..(318واﻟدﻟيل عﻠى أن اﻟسيد اﻟﻤسيح ﻟم يﺸﺄ أن يكون بطرس هو خﻠيفته،
كﻤا ﻓعﻠته اﻟﻤﺆسسة اﻟكنسية ،ما نطاﻟعه ﻓى إنجيل متى عندما وصفه اﻟسيد اﻟﻤسيح بﺄنه " قﻠيل اﻹيﻤان
")متى  ،(14:31أوعندما اﻟتفت" :وقال ﻟبطرس إذهب عنى يا شيطان أنت معثرة ﻟى ﻷنك ﻻ تهتم بﻤا
ﻟكن بﻤا ﻟﻠناس" )متى .(26:23
وإذا ما تﺄمﻠنا كل هذه اﻟنقاط اﻟتى أشار إﻟيها دان براون ،وغيرها كثير ،ﻟوجدنا أنها عبارة عن حقائق
أصبحت واردة ﻓى معظم اﻷبحاث اﻟتى بدأت تظهر خاصة منذ عصر اﻟتنوير ،بﺸق طريقها بصعوبة
ﻓائقة ،وتتواصل حتى يومنا هذا ،ﻓى تزايد ﻻﻓت ﻟﻠنظر ،بحيث أصبحت مثل هذه اﻟﻤعﻠومات ،ﻓى
اﻹصدارات اﻟتى ظهرت ﻓى اﻟعقود اﻟقﻠيﻠة اﻟﻤاضية ،تبدو وكﺄنها عبارة عن معﻠومات دارجة بين اﻟعﻠﻤاء
واﻟباحثين من كثرة ما صاحبها من دراسات قائﻤة عﻠى اﻟوثائق واﻟتحﻠيﻼت اﻟﻠغوية ومراجعة اﻟترجﻤات
اﻟسابقة .وهو ما دﻓع بﺄحد اﻟعﻠﻤاء ﻟيقول أن اﻟفرق اﻟذى يوجد بين ما توصل اﻟيه اﻟعﻠﻤاء واﻟباحثين ﻓى
أصول اﻟﻤسيحية وتاريخها و بين عامة اﻟجﻤهور هو جهل يصل اﻟى درجة اﻷمية ! ﻓﻤا يعرﻓه اﻟعﻠﻤاء ﻓى
وادٍ ،وما يُسﻤح بنﺸره ﻟﻠعامة ﻓى وا ٍد آخر  -وهي بكل أسﻒ حقيقة نعيﺸها ﻓى اﻟعديد من اﻟﻤجاﻻت وﻟيس
ﻓى تاريخ اﻟﻤسيحية وحدها.
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أى أن ما قام به دان براون ﻓى اﻟواقع هو دمج بعﺾ اﻟﻤعﻠومات واﻟحقائق أو اﻟﻤعطيات اﻟعﻠﻤية اﻟتاريخية
ﻓى قصة روائية رائعة اﻟحبكة ،من خﻼل حوار مختصر ،واضح وبسيط بين أبطاﻟها.
وبقي اﻟتساؤل مطروحا حتى ظهور اﻟفيﻠم وعرضه عﻠى اﻟجﻤهور :ترى هل نجح اﻟعامﻠون ﻓى اﻟﻤجال
اﻟسينﻤائى ﻓى نقل كل تﻠك اﻟحقائق اﻟثابتة عﻠﻤيا وتاريخيا ،واﻟتى أوردها دان براون بوضوح ،أم أن مقﺺ
اﻟرقباء قد ﻟعب دورا بين اﻟكواﻟيس ؟! إن كان هذا اﻟتساؤل اﻟتقﻠيدي ،ﻓى حد ذاته ،ﻓإنه ﻻ يﻤنع من أن نتﺄمل
كل تﻠك ردود اﻷﻓعال اﻟتى دبّت بين أرجاء اﻟﻤﺆسسة اﻟكنسية ﻟﻠحيﻠوﻟة دون وصول هذا اﻟفيﻠم اﻟى اﻟجﻤهور
أو ﻟﻠتعتيم واﻟتﺸويش عﻠى ما يقدمه من حقائق ،ﻓزادت بذﻟك من إنتﺸاره بين اﻟجﻤهور بل بين سكان اﻟعاﻟم.
ﻓإن كان ما تتضﻤنه رواية "شفرة دافنشى" مجرد ﻓريات وإدعاءات وأكاذيب ،كﻤا تردد كاﻓة اﻟﻤﺆسسات
اﻟكنسية واﻟﻤواقع اﻹعﻼمية واﻹﻟكترونية اﻟتابعة ﻟها ،هل كان اﻷمر يتطﻠب كل تﻠك اﻟجهود اﻟﻤستﻤيتة اﻟتى
ﻟم نُﺸر إﻻ إﻟى جزء جد ضئيل منها مﻤا تم ﻓى ﻓرنسا وحدها ؟! بل هل كانت تﻠك اﻷكاذيب واﻟفريات كﻤا
تزعم اﻟكنيسة تستدعى أن يتم مصادرة اﻟترجﻤة اﻟعربية ﻟﻠرواية ومنع تداوﻟها ﻓى بعﺾ اﻟبﻠدان اﻟعربية
واﻹسﻼمية واﻟتى يتﺄﻟق ﻓيها نفوذ اﻟﻤﺆسسة اﻟكنسية ﻟحﻤاية اﻷقﻠيات اﻟﻤسيحية اﻟتى تعيش بها ؟!
وتبقى عﻼمات اﻹستفهام مطروحة ،ﻓﻠو ﻟم تكن رواية دان براون تذخر باﻟحقائق اﻟتاريخية اﻟكاشفة
ﻟﻠتحريﻒ واﻟثابتة تاريخيا وحضاريا ،رغم تحايل اﻟكنيسة ﻟﻠتعتيم عﻠيها ،ﻟﻤا قامت بكل تﻠك اﻟجهود ﻟﻤحاربة
اﻟفيﻠم اﻟﻤبنى عﻠيها ومنعه من اﻟظهور ،ﻷن اﻷﻓﻼم أكثر وأسرع إنتﺸارا من اﻟكتب بين اﻟجﻤاهير..

الكنيﺴـــة والفـن

ﻻ بد من تناول موقﻒ اﻟكنيسة واﻟفن إجﻤاﻻ ،وخاصة منذ أوﻟى خطواتها ،ﻟندرك ﻓعﻼ كيفية تدخﻼتها
اﻟﻤختﻠفة وﻓقا ﻟﻠﻤصاﻟح اﻟتى تعنيها أو تحﻤيها ،وباﻟتاﻟى ﻟندرك كيﻒ تﻼعبت عﻠى مر اﻟتاريخ ،ﻟﻠحفاظ عﻠى
خط ﻓرضته حتى وإن خاﻟفت اﻟحقائق اﻟتاريخية اﻟثابتة أو اﻟتى تتواصل جيﻼ بعد جيل ،عﻠى مر اﻟتاريخ،
مثال قصة زواج اﻟﻤسيح من مريم اﻟﻤجدﻟية.
ان اﻟفن اﻟﻤسيحى اﻟقديم ﻟم يبدأ ﻓى اﻟظهور عﻠى استحياء إﻻ بعد اﻟقرن اﻟﻤيﻼدى اﻟثانى تقريبا ،وهو ما
يتﻤﺸى مع اﻟوضع اﻟفعﻠى ﻟﻠﻤسيحيين اﻷوائل ﻓى اﻹمبراطورية اﻟرومانية .ﻓفى تﻠك اﻟفترة كانت اﻟﻤسيحية
تحارب بضراوة ،واستﻤر إضطهادهم حتى قرار قسطنطين ﻓى مطﻠع اﻟقرن اﻟرابع ،وتحديدا ﻓي سنة
 ،313بﻤنحهم حرية مﻤارسة عقيدتهم مثل باقى اﻟعقائد اﻷخرى اﻟسائدة آنذاك .كﻤا كان اﻟعهد اﻟقديم يحرم
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اﻟتصوير أو تزيين اﻟﻤقابر باﻟرسومات أو اﻟﻤنحوتات ،بناء عﻠى اﻟوصية اﻟثانية من اﻟوصايا اﻟعﺸر .ﻟذﻟك
ﻻ توجد تقريبا أية آثار ﻓنية يﻤكن تناوﻟها ﻓى تﻠك اﻟقرون اﻷوﻟى.
وبعد اﻟقرن اﻟخامس بدأت ااﻟﻤعارك تتزايد بين تحريم اﻟفن او اباحته ،حتى تم انعقاد مجﻤع نيقية اﻟثاني سنة
 ،787وقد دعت اﻟيه اﻹمبراطورة إيريني ﻟحسم قضية اﻟتحريم .وكانت اﻟحجة اﻟﻤعﻠنة هي" :ان اﻟفن وﻓن
اﻟتصوير خاصة سيكون عبارة عن اﻹنجيل ﻟﻸميين اﻟذين ﻻ يجيدون اﻟقراءة" .وﻓي حقيقة اﻷمر كان
ﻟسرعة ﻓرض اﻟﻤسيحية ﻟكي تتصدي ﻹنتﺸار اﻹسﻼم ،اﻟذي ذاعت تعاﻟيﻤه آنذاك بسرعة ﻻ تزال تذهل
اﻟﻤﺆرخين حتى يومنا هذا ..بعدها بدأت مرحﻠة اﻟفن اﻟبيزنطى ويﻠيها اﻟعصور اﻟوسطى وما بعدها..
سﻤح ﻟهم باﻟعﻠنية ﻓى اﻟﻤجتﻤع ،نفس اﻷنﻤاط اﻟفنية اﻟتى كانت
وقد استخدم اﻟﻤسيحيون اﻷوائل ،عندما ُ
مستخدمة آنذاك ،ومنها :اﻟجداريات ،واﻟﻤوزاييك ،واﻟنحت ،واﻟﻤخطوطات اﻟﻤزخرﻓة .كﻤا استخدموا نفس
اﻷساﻟيب واﻟتقنيات اﻟتى كانت سائدة .وهو ما نطاﻟعه ﻓى جبّانات اﻟﻤقابر اﻟﻤسيحية ﻓى روما .حيث نرى
نفس اﻟﻤفردات كاﻟطاووس واﻟكروم واﻟراعى ،وقد أدخﻠوا عﻠيها بعﺾ اﻟعناصر اﻟجديدة كاﻟسﻤكة أو
اﻟﻤرساة .وﻓى جﻤيع اﻷحوال كان اﻟتعبير رمزا ومﺄخوذا ع ّﻤن سبقهم ﻟﻺﻓﻼت من اﻟبطش واﻹضطهاد.
وحرم اﻟديانات اﻟوثنية ،أصبح عﻠى
وبعد سنة  ،380عندما جعل تيودوز اﻟﻤسيحية اﻟديانة اﻟرسﻤية ﻟﻠدوﻟة
ّ
كل مواطن رومانى أن يتقبل اﻟعقيدة اﻟﻤسيحية مثﻠﻤا كان قد أقرها مجﻤع نيقية اﻷول سنة  325وإعتبار
اﻟﻤسيح إﻟهاً .وكل من خاﻟﻒ ذﻟك كان يعد من اﻟهراطقة ويجب مطاردته.
وهنا يجب توضيح اﻟتغيير اﻟسريع اﻟذي حدث ﻓى اﻟدوﻟة ﻟفهم كيﻒ تحوﻟت ﻓئة مض َ
ط َهدَة تتم تﻤحاربتها
بكاﻓة اﻷشكال ﻟتتحول إﻟى أداة قﻤع وبطش شديدة اﻟطغيان .ﻓقد كان ﻟيون اﻷكبر اﻟذي ترأس كرسى
اﻟبابوية من  440إﻟى  ،461أول من أراد احتكار كل اﻟسﻠطات ﻷسقﻒ روما .وتم استتباب سﻠطة اﻟكنيسة
أيام اﻹمبراطور جوستينيان ،اﻟذي حكم من  527إﻟى  565وقا م بتعيين اﻟقساوسة كﻤوظفين ﻓى اﻟدوﻟة.
وسرعان ما أصبح اﻷساقفة من كبار موظفى اﻟدوﻟة ،يتﻤتعون باﻟسﻠطات اﻟدينية واﻟﻤدنية .وهو ما دعم
تقارب رجال اﻟدين مع اﻟسﻠطات اﻟﻤدنية وتداخﻠت اﻟكنيسة مع اﻟدوﻟة بل وأصبحت اﻟدوﻟة ﻓى خدمة اﻟكنيسة
ﻟتﻠبية قراراتها اﻟتى تزايدت سﻠطاتها عﻠى مر اﻟتاريخ .وتحوﻟت تﻠك اﻟفئة ،اﻟتى بدأت باﻟعيش ﻓى اﻟخفاء
ودهاﻟيز اﻟقبور وجباناتها ،وأصبحت اﻟﻤﻤثل اﻟرسﻤى ﻟﻺمبراطورية اﻟرومانية..
ويتضﻤن اﻟفن اﻟﻤسيحى اﻟقديم مرحﻠتان أساسيتان هﻤا :مرحﻠة ما قبل مرسوم ميﻼنوا سنة  ،313اﻟذي
أصدره قسطنطين ،وسﻤح ﻟهم ﻓيه باﻟعﻠنية ؛ وبعد عهد تيودوز اﻷول ،اﻟذي جعل اﻟﻤسيحية ديانة رسﻤية
ﻟﻠدوﻟة اﻟرومانية سنة  ،380وخاصة بعد سنة  391اﻟتى تم ﻓيها منع اﻟديانات اﻷخرى تﻤاما .ﻓبدأ تصوير
اﻟﻤسيح كاﻟراعى اﻟصاﻟح أو اﻟﻤعﻠّم ثم اﻟﻤسيح إمبراطورا ً مرتديا اﻟثياب اﻟﻤزينة باﻟذهب جاﻟسا عﻠى اﻟعرش
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ﻟقول أنه "إمبراطور اﻟعاﻟم" أو "سيد اﻟعاﻟم"! .ثم بدأ تصويره ورأسه محاطا بقرص اﻟﺸﻤس ،مثﻠﻤا كان
يتم تصوير اﻹﻟه ميثرا ،كﻤا استحوزت اﻟكنيسة عﻠى تاريخ ميﻼد اﻹﻟه ميثرا يوم  25ديسﻤير ﻟتﻠصقه
باﻟﻤسيح وتجعل من ذﻟك اﻟتاريخ يوم موﻟده ،حتى تزايدت اﻹتهامات باﻟنقل واﻟتحريﻒ ،عبر اﻟقرون،
ﻓاعترف اﻟبابا يوحنا بوﻟس اﻟثانى يوم  22ديسﻤبر  1993بﺄن تاريخ يوم  25ديسﻤبر كان أصﻠه عيدا
وثنيا ،قائﻼ" :ﻟدى اﻟوثنيين قديﻤا ،كانوا يحتفﻠون بعيد اﻟﺸﻤس اﻟتى ﻻ تُقهر ،ﻓى ذﻟك اﻟيوم ،ﻟيتواﻓق مع
مدار اﻟﺸتاء .وقد بدا من اﻟﻤنطقى واﻟطبيعى ﻟﻠﻤسيحيين أن يستبدﻟوا ذﻟك اﻟعيد ويجعﻠوه عيدا ﻟﻠﺸﻤس
اﻟوحيدة اﻟحقيقية :يسوع اﻟﻤسيح" ! .وهو ما يكﺸﻒ كيفية اﻟتحريﻒ من جهة ،واﻟﻤغاﻟطة ﻓى وصﻒ يسوع
اﻟﻤسيح بﺄنه "اﻟﺸﻤس اﻟوحيدة اﻟحقيقية" ،أى كﺄن اﻟﺸﻤس اﻟتى خﻠقها ربنا سبحانه وتعاﻟى هى شﻤس مزيفة
أو غير حقيقية !!
وﻓى نفس تﻠك اﻟفترة ،بل ومن قبل اﻟقرن اﻟرابع ،بدأت اﻟكنيسة ﻓى هدم وتحطيم اﻵثار اﻟوثنية من معابد
ومقابر وتﻤاثيل وكل ما ﻟم يﻤكنها تحويل مﻼمحه إﻟى اﻟﻤسيحية ،وذﻟك وﻓقا ﻟﻤا هو وارد ﻓى سفر اﻟتثنية:
"تخربون جﻤيع اﻷماكن حيث عبدت اﻷمم اﻟتى ترثونها آﻟهتها عﻠى اﻟجبال اﻟﺸامخة وعﻠى اﻟتﻼل وتحت
سِرون أنصابهم وتحرقون سواريهم باﻟنار وتقطعون تﻤاثيل
كل شجرة خضراء .وتهدمون مذابحهم وتك ّ
آﻟهتهم وتﻤحون إسﻤهم من ذﻟك اﻟﻤكان .وﻻ تفعﻠوا هكذا ﻟﻠرب إﻟهكم" )2 :12ـ.!(4
ويﻤكن تﻠخيﺺ مسيرة اﻟكنيسة واﻟفن إجﻤاﻻ ﻓى عبارة أنها كرست اﻟفن ﻟخدمة اﻟعقيدة اﻟتى نسجتها ،بﻤعنى
أنها وظفت اﻟفن ﻟﻠدﻓاع عن اﻟعقيدة وترسيخها ﻓى عقول أتباعها باﻟكيفية اﻟتى تريدها وﻓى نطاق اﻟحدود
اﻟتى رسﻤتها .وبدأت هذه اﻟﻤسيرة بخروج اﻟكنيسة عن اﻟتعاﻟيم اﻟدينية اﻟواردة ﻓى اﻟكتاب اﻟﻤقدس واﻟتى
تحرم تصوير اﻟﺸكل اﻹنسانى أو اﻹﻟهى .ﻓاﻟتحريم ﻓى اﻟوصايا اﻟعﺸر صريحا محددا" :ﻟن تصنع ﻟك
ّ
تﻤثاﻻ منحوتا وﻻ صورة ﻟﻤا هو ﻓوق ﻓى اﻟسﻤاء أو من تحت عﻠى اﻷرض أو ﻓى اﻟﻤاء تحت اﻷرض" .إﻻ
أن اﻟكنيسة اﻟتى أﻟفت اﻟتغيير واﻟتبديل منذ أوﻟى خطواتها ،وﻓقا ﻷهوائها أو ﻟظروﻓها اﻟسياسية ،خاﻟفت
تعاﻟيم نصوصها اﻟدينية بل واستبدﻟت هذه اﻟوصية اﻟثانية وخاضت معارك ضارية ﻟتفرض ما أرادت .وتم
حسم معركة اﻷيقونات ﻓى مجﻤع نيقيا اﻟثانى سنة  787ﻟتجعل اﻟكنيسة من ﻓى اﻟتصوير "إنجيﻼ ﻟﻸميين".
وبدأ تصوير اﻟﻤسيح مع سﻤكة أو مرساة أو مع مذراة ثﻼثية ـ رمز اﻹﻟه نبتون ،إﻟه اﻟبحر ،أو شجرة ،ﻓى
زمن ﻟم يكن ﻓى اﻟحسبان تصويره مصﻠوبا ).(Jacques d’Arès: Encyclopédie de l’ésotérisme
وﻻ يتبقى اﻟكثير من اﻟقرون اﻷوﻟى حتى عصر كونسطانطين سنة  313سوى جداريات اﻟﻤقابر اﻟرومانية
وتعبّر عن اﻟسيدة مريم واﻟطفل يسوع بين يديها ،أو مﻠوك اﻟﻤجوس وهم ينحنون أمام اﻟطفل يسوع ،او
تعﻤيد يسوع .ومن تﻠك اﻟفترة حتى بدايات اﻟقرن اﻟثامن بدأت تزدهر جداريات اﻟفسيفساء ﻓى روما،
15

واﻟﻤوضوعات اﻟﻤتناوﻟة ﻓى غاﻟبيتها تعبر عن اﻟبﺸارة ،أو بدعة اﻟهروب إﻟى مصر ،أو ميﻼد يسوع ،أو
اﻟعﺸاء اﻷخير ،أو نسوة ﻓى اﻟﻤقابر تعبيرا عن بعث بسوع .وكﻠها من اﻷحداث اﻟتى تود اﻟكنيسة ترسيخها
بغﺾ اﻟطرف عن مصداقيتها.
وبعد ﻓترة معارك َمنع ﻓن اﻟتصوير أو إباحته ،وإستتباب قرار ﻓرض إباحة اﻟفن ﻓى مجﻤع نيقية اﻟثانى،
وهي اﻟﻤرحﻠة اﻟﻤﻤتدة من اﻟقرن اﻟتاسع حتى مطﻠع اﻟقرن اﻟثاﻟث عﺸر ،ﻓهى مرحﻠة ثرية باﻟفسيفساء
اﻟبيزنطى واﻟجداريات اﻟرومانية واﻷيقونات .وتزدهر بها ،عﻠى سبيل اﻟﻤثال ،موضوعات طرد آدم
وحواء من اﻟجنة ،وشجرة موسى ،وغسل اﻷقدام ،واﻟقبﺾ عﻠى يسوع ،وإعتراﻓات اﻟحواري توما،
وعبارة يسوع ﻟﻤريم "ﻻ تﻠﻤسينى" .وهذا اﻟﻤوضوع اﻷخير تحديدا توسعت اﻟكنيسة ﻓى نﺸره ﻟﻠتعتيم عﻠى
حقيقة زواج يسوع ومريم اﻟﻤجدﻟية وأنه كان يستبعدها ﻟكى ﻻ تﻠﻤسه !.
وبعد ﻓترة اﻹنقسام اﻟدينى اﻟكبير اﻟذي ﻓصل سنة  1054تﻤاما بين اﻟكاثوﻟيكية واﻷرثوذكسية ،وخاصة عند
إجتياح ﻓرسان اﻟحﻤﻠة اﻟرابعة ﻟﻠحروب اﻟصﻠيبية مدينة اﻟقسطنطينية بينﻤا هم ﻓى طريقهم إﻟى بﻼد اﻟﺸام،
واستوﻟوا عﻠى ما بها كاﻟجراد ،عﻠى حد وصﻒ أحد اﻟﻤﺆرخين ،اختﻠفت اﻟﻤوضوعات اﻟدينية ﻓى اﻟتفاصيل
بين اﻟعقيدتين .ومع بداية عصر اﻟنهضة بدأ إضفاء اﻷنسنة عﻠى اﻟﺸخصيات اﻟدينية وإدخال بعﺾ معاﻟم
اﻟﻤناظر اﻟطبيعية واﻹهتﻤام باﻟتعبير عن اﻟعﻤارة اﻟهندسية ﻟجعل رساﻟة ااﻟﻤسيحية أكثر قربا من واقع
اﻟﺸعوب ﻟتقبﻠها .وبدأ اﻟتعبير عن اﻟعائﻠة اﻟﻤقدسة ﻓى جو أسرى مع اﻟقديسة آن ،واﻟدة اﻟسيدة مريم ،ويوحنا
اﻟﻤعﻤدان ،كﻤا بدأ تصوير اﻟرب اﻵب ﻓى شكل إنسانى ،وإبتعد اﻟثاﻟوث اﻟﻤسيحى عن اﻟرمزية ﻟيتخذ
أشكاﻻ بﺸرية قريبة مﻤا يعيﺸه اﻷتباع.
وتتسم مرحﻠة عصر اﻟنهضة ﻓى كل اﻟﻤجاﻻت اﻟفنية عامة باستﻠهام اﻟعصور اﻟقديﻤة مع اﻟبدء ﻓى استخدام
اﻟﻤنظور بصورة واضحة ،إضاﻓة إﻟى عناصر أخرى أدت إﻟى ثورة حقيقية ﻓى اﻟﻤفاهيم اﻟفنية واﻟتوسع ﻓى
اﻹمكانيات اﻟتقنية .ومن أهم هذه اﻹضاﻓات :اﻹهتﻤام باﻟعرى ودراسة اﻟجسم اﻟبﺸرى ؛ اﻹهتﻤام باﻟتﺸريح؛
اﻹستعانة بتقنيات ﻓنية جديدة ؛ إدخال اﻟﻤناظر اﻟطبيعية ﻓى اﻟﻤوضوعات اﻟدينية ؛ اﻹهتﻤام بفن اﻟبورتريه
واﻟطبيعة اﻟصامتة ؛ جداريات اﻟفريسك تﻤتد إﻟى اﻷسقﻒ واﻷقبية ؛ اﻹهتﻤام باﻟضوء واﻟظل ؛ وإدخال
بعﺾ اﻟﻤوضوعات اﻟدنيوية كتصوير بعﺾ اﻟعظﻤاء أو مﻤن طﻠبوا اﻟقيام بتصوير موضوع ما.
ونتوقﻒ عند عصر اﻟنهضة تحديدا اﻟذي شاهد إبداعات اﻟفنانين اﻟذين توﻟوا تصوير موضوع "اﻟعﺸاء
اﻵخير" ،وهي ﻓترة موضوع هذا اﻟبحث.
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ليوناردو دا ﭬنشــــــــى
) 1452ـ (1519

يُعد اﻟفنان ﻟيوناردو دا ﭬنﺸى نﻤوذجا متفردا ﻟﻺنسان اﻟﻤوسوعى اﻟﻤعرﻓة ،اﻟﻤتفتح اﻟطﻤوح ﻟﻠعديد من
اﻟﻤجاﻻت .ﻓهو ﻓى آن واحد ﻓنان مصور ،وعاﻟم ،ومهندس معﻤارى ،ومخترع ،ومن مﺆسسى عﻠم
اﻟتﺸريح ﻓى أعﻠى مستوياته ،ونحات ،ومهندس ميكانيكا ،ومخطط مدن ،وعاﻟم نباتات ،وموسيقى،
وشاعر ،وأديب ،وﻓيﻠسوف .وكﻠها صفات إكتسابها عن جدارة ومﻤارسة ﻓعﻠية ﻟكل ﻓرع منها .وإن اكتفى
بﻤجال واحد منها بكل ما توصل إﻟيه ﻓيه ﻟرﻓعه إﻟى أعﻠى مستويات اﻟﺸهرة..
وعادة ما يصفون دا ﭬنﺸى باﻟنﻤوذج ﻟﻺنسان اﻟﻤتكامل اﻟﻤعرﻓة ،ورمز ﻹنسان عصر اﻟنهضة ،واﻟعبقرى
اﻟعاﻟﻤى ،واﻟفيﻠسوف ذو اﻟنزعة اﻹنسانية ،اﻟﺸديد اﻟﻤﻼحظة ،اﻟﻤحب ﻟﻠتجريب واﻹبتكار ،اﻟﻤتﻤتع بﻤوهبة
متفردة ﻓى اﻟقدرة عﻠى اﻟتعبير عن اﻟفضاء واﻷبعاد اﻟفضائية ﻓى ﻟوحاته ..ﻓﻼ نهاية ﻟفضوﻟه اﻟعﻠﻤى وحبه
ﻟﻠﻤعرﻓة اﻟتى ﻻ يضاهيه ﻓيهﻤا إﻻ قوة إختراعاته .ﻟذﻟك يعتبره اﻟعديد من مﺆرخى اﻟفن كواحد من أكبر ما
جاد به اﻟزمان ،وأكثر اﻟﻤبدعين كفاءة وقدرة ﻓى اﻟعديد من اﻟﻤجاﻻت.
واشتهر دا ﭬنﺸى كﻤخترع ومهندس بابتكار أﻓكار ونظريات سبّاقة عﻠى عصره ،مثل اﻟطائرة
واﻟهيﻠوكوبتر واﻟغواصة .وﻟم يتم تحقيق اﻟكثير منها ﻓى حياته .كﻤا أعطى دﻓعة متفردة ﻟتقدم اﻟﻤعرﻓة ﻓى
عﻠم اﻟتﺸريح وتخطيط اﻟﻤدن ،وعﻠم اﻟبصريات واﻟهيدروديناميكا.
وقد اشتهر ﻟيوناردو دا ﭬنﺸى بكتابة مﻼحظاته وأﻓكاره وكل ما يعﻤل عﻠيه من تجارب ﻓى مذكرات أو
صفحات ،ظﻠت ﻟسنوات عديدة ﻟم تنﺸر بعد رحيﻠه ،ﻷن أحدا ﻟم يتﻤكن من قراءتها .ﻓقد كان يكتبها
باﻟﻤقﻠوب ،بﻤعنى أنه ﻻ يﻤكن ﻓك طﻼسﻤها أو قراءتها إﻻ منعكسة ﻓى اﻟﻤرآه .وقد عاونه عﻠى ذﻟك أنه كان
شطﻠويا .وﻟعل هذه اﻟحيطة اﻟﺸديدة ﻓى حﻤاية وصيانة أﻓكاره وحفظها من اﻟعبث بها ترجع إﻟى اﻟزمن اﻟذي
كان يعيش ﻓيه ﻹبعادها عن اﻟفضوﻟيين وخاصة عن أيادى محاكم اﻟتفتيش اﻟتى كانت ﻓى قﻤة بطﺸها
دون أكثر من ثﻼثة عﺸر أﻟﻒ صفحة مﻠيئة باﻟﻤﻼحظات واﻟتحﻠيﻼت
باﻷتباع وباﻟﻤواطنين .وﻟقد ّ
واﻟرسومات ،ﻟم يصﻠنا منها سوى سبعة آﻻف صفحة ،تم تبويبها موضوعيا ﻓى أﻟبومات متعددة.
عﻠية اﻟقوم" آنذاك ،اﻟذين ينتﻤي إﻟيهم واﻟده،
وﻟم يسﻤح ﻟه موﻟده غير اﻟﺸرعى بتﻠقى اﻟعﻠم مثل أبناء طبقة " ُ
واﻟذي إعترف ببنوته ﻟكنه ﻟم يدرجه ﻓى اﻟوثائق اﻟرسﻤية ﻟﻸسرة مثل شقيقاته وأشقائه اﻟعﺸرة .ﻓتوﻟى
ﻟيوناردو تعﻠيم نفسه وتوصل إﻟى درجة ﻓاقت معظم عظﻤاء زمانه ..وقد ﻓتح ﻟه تفوقه ﻓى اﻟفنون واﻟعﻠوم
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أعتى أبواب اﻟقصور واﻟحكام ،ﻟيتصدر قائﻤة من يفخرون بهم ويقومون بحﻤايتهم ﻟﻠتفرغ ﻟﻠعﻤل واﻹبداع.
ﻓبدأ باﻟعﻤل ﻓى ضياﻓة وخدمة اﻟدوق ﻟودﻓيج سفورتسا ﻓى ميﻼنو ،ثم عﻤل ﻓى كل من روما وبوﻟونيا
وﻓنيسيا .وأمضى آخر سنوات حياته ﻓى ﻓرنسا بدعوة من اﻟﻤﻠك ﻓرانسوا اﻷول .
وﻓى محاوﻻته اﻟدؤوب ﻹشباع حبه ﻟﻠعﻠوم واﻟفنون قام ﻟيوناردو بدراسة أعﻤال من سبقوه ﻓى كل مجال
اهتم بدراسته حتى توصل ﻹبداع أعﻤاﻟه اﻟخاصة .ﻓتعﻤق ﻓى دراسة عﻠوم اﻟيونان ومدرسة اﻹسكندرية من
أطباء ومهندسين ورجال اﻟفﻠك واﻟرياضيات ،وطاﻟع أعﻤال هيرون اﻟسكندرى ﻓى اﻟﻤيكانيكا ،كﻤا طاﻟع
أعﻤال اﻟرومان ،وأبحر ﻓى عﻠوم اﻟعرب ومﺆﻟفات إبن اﻟهيثم وبنو موسى .كﻤا نهل من إبداعات عصر
اﻟنهضة اﻟذين سبقوه ﻓى مجال اﻟعﻤارة واﻟحدائق من أمثال ﻓيﻠيبى وﻓاﻟتوريو وأﻟبرتى باتستا واﻟعديد
غيرهم .وكان من أوائل من استخدم اﻟتصوير باﻟزيت ﻓى اﻟﻠوحات وجدد ﻓى اﻟتقنيات اﻟﻤتعرف عﻠيها حتى
عصره .
ونظرا ﻟكثرة وتنوع إهتﻤاماته وإبداعاته ﻓﻠم يقم ﻟيوناردو دا ﭬنﺸى بتصوير اﻟعديد من اﻟﻠوحات .ﻟقد أبدع
خﻤس وعﺸرون ﻟوحة ﻟم يبق منها سوى عﺸرة ،باﻹضاﻓة إﻟى جدارية "العشاء اﻷخير" ﻟﻠسيد اﻟﻤسيح،
اﻟتى سنتناوﻟها عﻠى حدة ﻷنها تﻤثل جوهر هذا اﻟبحث ،ﻟكن قبل ذﻟك نتعرف عﻠى زوجته مريم اﻟﻤجدﻟية.

مريـﻢ المجدليـة

إن اﻟفرضية اﻟتى تجعل من مريم اﻟﻤجدﻟية زوجة يسوع اﻟﻤسيح وأهم أتباعه وحوارييه ،بل وأكثر أهﻤية
من بطرس ،يصعب نفيها حاﻟيا ،عﻠى اﻟرغم من ان اﻟسيد اﻟﻤسيح قد نهره مرتين بوضوح قائﻼ ﻟه ﻓي
إنجيل متّى" :يا قﻠيل اﻹيﻤان" ) ،(31 :14و"إذهب عنى ياشيطان" ) .(23 :16وقد كادت تخبو وتتﻼشى
ﻓى طى اﻟنسيان بسبب كل ما قام به اﻟفاتيكان ﻟﻠتعتيم عﻠيها ،إﻻ أنها عادت إﻟى اﻟظهور ﻟتكتسب مﺆيدين
جدد بعد إكتﺸاف مخطوطات نجع حﻤادى سنة  1945ﻓى صعيد مصر .إذ تم اﻟعثور عﻠى  46بردية أو
وثيقة ترجع ﻟﻠقرن اﻟﻤيﻼدى اﻟثانى .منها انجيﻼ ﻟكﻼ من بطرس وﻓيﻠيب ومريم اﻟﻤجدﻟية ،اﻟتي يقول اﻟعديد
من اﻟﻤﺆرخين أنها عاشت بعد يسوع ﻓي أﻓسوس ثم ﻓي جنوب ﻓرنسا ﻷكثر من ثﻼثين عاما .ومن بين هذه
اﻟوثائق اﻟﻤكتﺸفة ﻓي نجع حﻤادي ،أجزاء من أناجيل أو أناجيل كامﻠة ﻟم يكن يعﻠم بوجودها حتى ذﻟك
اﻟوقت سوى قﻠة من اﻷساتذة اﻟجامعيين وبعﺾ خبراء اﻟنصوص اﻹنجيﻠية.
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وتتعﻠق هذه اﻟﻤعﻠومة بوجود أناجيل مستبعدة من اﻟﻤﺆسسة اﻟكنسية ﻷنها ﻻ تتﻤﺸى مع سياق ما نسجته
طريقا ﻟﻠﻤسيحية ،ومنها إنجيل بطرس ،وإنجيل ﻓيﻠيب ،وإنجيل مريم اﻟﻤجدﻟية ،وهي أكثر اﻟنساء ذكرا ﻓى
اﻟعهد اﻟجديد .كﻤا أنها أول شاهد عﻠى "بعث" يسوع ،وﻓقا ﻟﻸناجيل اﻟﻤعتﻤدة ..وهناك إجﻤاع بين اﻟعﻠﻤاء
عﻠى وصفها بﺄنها واحدة من أهم تﻼميذ يسوع ،بل ﻟقد أكد اﻟعديد من مﺆرخى اﻟفن أنها هى اﻟتى تبدو عن
يﻤين يسوع ﻓى ﻟوحة "اﻟعﺸاء اﻷخير" .أي ان قصة زواج يسوع بﻤريم اﻟﻤجدﻟية ﻟم تكن سرا عﻠى
اﻹطﻼق..
وهناك اﻟكثير من اﻟوثائق اﻟتى تتناول حياتها بعد "صﻠب" يسوع ،سواء ﻓى بﻠدة أﻓسوس أو ﻓى جنوب
ﻓرنسا حيث ظﻠت تقيم ﻓى مغارة ﻟﻤدة أكثر من ثﻼثين عاما ،تقوم ﻓيها باﻟتبﺸير واﻟتعريﻒ بتعاﻟيم يسوع.
بل وهناك عبادة راسخة تتعﻠق بها ،ﻓى مدينة "رين ﻟو شاتوه" بجنوب ﻓرنسا ،عﻠى أنها قديسة من
اﻟقديسات .وما أكثر اﻟفنانين اﻟقدامى اﻟذين صوروها وهي واقفة وسط اﻟﻤستﻤعين تبﺸرهم وتحيطهم عﻠﻤا
بﺄقوال يسوع وتعاﻟيﻤه.
وتذكرها اﻷناجيل عﻠى أنها إحدى تﻼميذ يسوع ،وأنها راﻓقته حتى آخر ﻟحظاته .وتوضح اﻷناجيل اﻷربعة
اﻟﻤعتﻤدة ،وإن كان بروايات متناقضة ،أنها كانت أول شاهد عﻠى "بعث" يسوع اﻟذي ﻓرضته اﻟكنيسة،
وأنه كان عﻠيها إخبار اﻟحواريين بذﻟك ،ﻷن مرقﺺ يقول" :ﻓخرجن سريعا وهربن من اﻟقبر ﻷن اﻟرعدة
واﻟحيرة أخذتاهن وﻟم يقﻠن ﻷحد شيئا ﻷنهن كن خائفات" )مرقس  .(8 :16وهو ما ينفى ﻓكرة أن "بعثه"
قد عرﻓها أى شخﺺ .وقد أعﻠن اﻟبابا جريجوار اﻷول ،ﻓى اﻟقرن اﻟرابع ،أن مريم اﻟﻤجدﻟية ومريم بيت
عانيا و"اﻟعاهرة" اﻟتى مسحت أقدام يسوع بعطر باهظ اﻟثﻤن هى شخصية واحدة تﻼعبت اﻟكنيسة ﻓى
نسجها .غير أنه ﻻ اﻟكنيسة اﻷصوﻟية وﻻ اﻟبروتسطنتية تﺸاركان اﻟكنيسة اﻟكاثوﻟيكية ﻓى هذا اﻟتحديد.
وتذكر مخطوطة برﻟين اﻟتى إكتﺸفها اﻟدكتور راينهارت سنة  ،1896اﻟﻤكونة من  18صفحة بها أجزاء
ناقصة وﻟم يتم نﺸرها إﻻ عام  ،1055مع نﺸر مخطوطة مكتبة نجع حﻤادى اﻟتى تم إكتﺸاﻓها بﻤصر سنة
 .1945مع اﻟعﻠم بﺄن أول نسخة ﻹنجيل مريم اﻟﻤجدﻟية تﻤت باﻟﻠغة اﻟيونانية ﻓى اﻟقرن اﻟثانى نقﻼ عن اﻟنﺺ
اﻟقبطى .وتﺆكد بردية ريﻼندز ،اﻟتى تعود إﻟى اﻟقرن اﻟثاﻟث ،ما ورد باﻟنﺺ اﻟقبطى حول مريم اﻟﻤجدﻟية.
ويبدأ ذﻟك اﻹنجيل بﻤوضوع أساسى هو" :صعود اﻟﻤسيح" و"صعود اﻟروح" وﻓقا ﻟﻠعقيدة اﻟغنوصية.
وتتصدر ﻓيه مريم اﻟﻤجدﻟية كاﻓة اﻟحواريين ،أو أنها تبدو اﻟﺸخصية اﻷوﻟى بينهم .ويعرض هذا اﻹنجيل أن
اﻟسيد اﻟﻤسيح بدأ بﻤنح تعاﻟيﻤه عﻠنا ً ﻟﻠحواريين ،ثم تحاور سرا ُ مع مريم اﻟﻤجدﻟية .مﻤا أثار غضب بطرس
اﻟذي رﻓﺾ تصديق أنه يﻤكن ﻟيسوع أن يبوح بتعاﻟيم أخرى ﻹمرأة دونا عن باقى اﻟحواريين ..وندرك من
هذا اﻹنجيل أن هناك صراع داخﻠى بين اﻟحواريين أو ﻓى قﻠب اﻟوسط اﻟﻤسيحى منذ أوﻟى خطواته.
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وتقول آن باسكييه ،أستاذة اﻟﻼهوت ﻓى كﻠية اﻟﻼهوت واﻟعﻠوم اﻟدينية بجامعة ﻻﭬال ،أن كﻼ من بطرس
ومريم اﻟﻤجدﻟية يﻤثﻼن خطان كنسيان مختﻠفان :أحدهﻤا يﻤثﻠه بطرس ،اﻷصوﻟى ،اﻟراﻓﺾ ﻟوجود اﻟﻤرأة
واﻟذي قام بﻤنع مساهﻤتها اﻟفعﻠية ﻓى اﻟكنسية بل واستبعدها تﻤاما منها وﻻ تزال مستبعدة مدانة ؛ واﻟخط
اﻟثانى اﻟذي ترمز ﻟه مريم اﻟﻤجدﻟية ،اﻟذي يكﺸﻒ عن اﻟﻤساواة اﻹنسانية ،بين اﻟرجل واﻟﻤرأة ،من اﻟحوار
اﻟدائر بين اﻟﻤجدﻟية واﻟحواريين ﻓى هذا اﻹنجيل.
وقد تفنن اﻟكنسيون من أنصار ﻓكرة اﻟتعتيم واﻟتحريﻒ عﻠى تغيير حقيقة وضع مريم اﻟﻤجدﻟية باﻟنسبة
ﻟزواجها من يسوع ،ﻓيتحدثون حين تغﻠبهم اﻟنصوص واﻟحقائق عن "زواج روحى" ،وأنهﻤا كانا متزوجان
"روحيا" ﻹقامة مساواة أساسية بين اﻟرجل واﻟﻤرأة .ﻟذﻟك يﺆكد بعﺾ اﻟﻤﺆرخين أن مريم اﻟﻤجدﻟية أنجبت
أطفاﻻ من يسوع وأن اﻟكنيسة اﻟكاثوﻟيكية قد كتﻤت هذا اﻟخبر باﻟقوة وﻓرض اﻟرعب .وجعﻠت منها عاهرة
ﻹدانة اﻟرغبة اﻟجسدية ومحاربة وجود اﻟﻤرأة ﻓى مﺆسسة قائﻤة عﻠى اﻟرجال .وهو ما دﻓع بهم إﻟى
اﻟفضائح اﻟجنسية اﻟتى انبثقت حاﻟيا وطاﻓت أصداؤها اﻟﻤتدنية أرجاء اﻟعاﻟم.
وﻓى عام  1974اكتﺸﻒ اﻷثرى ﻓرانسوا بوﭬون ) (François Bouvonمخطوطة من اﻟقرن اﻟرابع وكانت
أكﻤل مخطوطة يتم اﻟعثور عﻠيها وهي" :أعﻤال ﻓيﻠيب" .وتتضﻤن هذه اﻟﻤخطوطة وصفا ﻟﻤريم اﻟﻤجدﻟية،
شقيقته ،قامت اﻟكنيسة بعد ذﻟك بطﻤس معاﻟﻤها .وهو نﺺ كان يصفها ﻓيه ﻓيﻠيب أنها "معﻠﻤة ،ومبﺸرة،
خطيبة ﻓصيحة تقوم باﻟتعﻤيد ،قوية اﻹرادة مﻠيئة باﻹيﻤان" .وقد حوﻟتها اﻷيادى اﻟعابثة ﻓى اﻟكنيسة إﻟى
خاطئة وزانية وعاهرة تسيطر عﻠيها سبعة شياطين!
كﻤا تناول هذه اﻟقصة اﻟعديد من اﻷدباء واﻟسينﻤائيين ،ومنهم رواية "خبايا فرﺳان المعبد" ﻟكل من بيكيت
وبرينس ،ورواية نيكوس كازانساكيس "آخر إغراء لﻠمﺴيح" أو "شفرة دافنشى" ﻟدان براون ،اﻟذي جعل
منها رمزا ﻟﻸنوثة اﻟﻤقدسة ،وجعﻠها "اﻟكﺄس اﻟﻤقدس" اﻟذي حﻤل ذرية يسوع..
وﻓى سبتﻤبر  2005أصدر اﻟقس اﻟفرنسى ان إيﭫ ﻟﻠو )) Jean-Yves Leloupكتابا بعنوان "كﻞ شﺊ
طاهر لمن هو طاهر" ،يتناول ﻓيه اﻟﻤوضوع اﻟﺸائك اﻟﻤتعﻠق باﻟحياة اﻟجنسية ﻟيسوع ،بكل إﻟتزام وتبجيل،
وﻟيس بغية اﻟتجريح .وهذا اﻟقس من اﻟذين قاموا بترجﻤة اﻷناجيل اﻟثﻼثة اﻟﻤكتﺸفة ﻓى مخطوطات نجع
حﻤادى وﻟه اﻟعديد من اﻟﻤﺆﻟفات اﻟتاريخية اﻟدينية واﻟﻼهوتية ،منها اﻟﻤتعﻠق بﻤريم اﻟﻤجدﻟية .ويذخر هذا
اﻟكتاب اﻟذي نحن بصدده باﻟعديد من اﻷسئﻠة واﻟتساؤﻻت اﻟﻤنطقية ،نورد منها:
* "ﻟﻤاذا تﻤثل اﻟعﻼقة اﻟجنسية عند يسوع دهﺸة واستنكارا ﻟدى اﻟبعﺾ ،بل وتعد سبة أو كفرا عند
اﻟبعﺾ اﻵخر؟ وﻻ ندرى ﻟم هذه اﻟرعونة قديﻤا وحاﻟيا؟".
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* "ﻟﻤاذا قدمت ﻟنا اﻟﻤسيحية اﻟعﻼقة اﻟحﻤيﻤة بين اﻟرجل واﻟﻤرأة عﻠى أنها مهينة وتحط من قدر اﻹنسان
وتعد أم كل اﻟذنوب واﻟفحﺸاء ،ونادرا ما نطاﻟع أنها تسﻤو إﻟى درجة اﻟتﺄﻟيه ونبع اﻟحياة وخﻠقة اﻹنجاب ؟"
* "هل سيصبح يسوع أقل قدسية ﻷنه أكثر إنسانية وطبيعية وأحب إمرأة ؟ يا ﻟها من صورة مبطورة
ﻟﻠﻤرأة".
ويﺸير اﻟقس ﻟﻠو أنه ﻓى اﻹنجيل وﻓقا ﻟفيﻠيب ﻓإن عبارة "كوينونس" ) (koïnonosمستخدمة ﻟتحديد اﻟعﻼقة
اﻟتى كانت تربط بين يسوع ومريم اﻟﻤجدﻟية ،قائﻼ" :كﻠﻤة "كوينونس باﻟيونانية كﻤا ﻓى اﻟقبطية تﺸير إﻟى
عﻤﻠية اﻟجﻤاع ،سواء تﻤت ترجﻤتها بكﻠﻤة "خطيبة" أو "رﻓيقة" أو "زوجة" .وﻓى هذا اﻟنﺺ تبدو مريم
اﻟﻤجدﻟية كﻤن تقيم اﻟعﻼقة اﻟحﻤيﻤة مع اﻟﻤعﻠّم".
ويورد اﻟقس ان إيﭫ ﻟﻠو اﻟكثير من اﻹجابات اﻷخرى إعتﻤادا عﻠى اﻟﻼهوت واﻟتاريخ وعﻠم اﻟنفس
وإعتﻤادا عﻠى نصوص قديﻤة ودراسات حديثة ﻟيجزم قائﻼ:
"نعم ،يسوع كان متزوجا،
"نعم ،كانت هناك عﻼقة حﻤيﻤة،
"نعم ،ﻟقد أحب مريم اﻟﻤجدﻟية حبا حقيقيا وﻟيس أﻓﻼطونيا".
وقد قام بنﺸر اﻷناجيل اﻟثﻼثة كﻼ عﻠى حدة وجﻤيعها ﻓي غﻼف كرتوني ،سنة  ،2006ﻓي دار نﺸر أﻟبان
ميﺸيل اﻟفرنسية..
ونطاﻟع ﻓي انجيل مريم صفحة  18اﻷسطر  7ـ" :15بطرس ،انتدائﻤا ميال ﻟﻺنفعال ،واﻵن أراك تتناقش
مع اﻟﻤرأة وكﺄنها خصﻤا ،ومع ذﻟك إذا كان اﻟﻤنقذ جعﻠها جديرة ،من أنت ﻟكي تستبعدها ؟ بكل تﺄكيد ،ان
اﻟﻤعﻠم يعرﻓها تﻤاما ،ﻟذﻟك أحبها أكثر مننا"..
ونطاﻟع ﻓي إنجيل ﻓيﻠيب :ﻟﻤاذا تحبها أكثر مننا جﻤيعا ؟ أجاب اﻟﻤنفذ قائﻼ :كيﻒ يﻤكن أﻻ أحبكم مثﻠﻤا
أحبها ؟ اﻷعﻤى واﻟبصير حينﻤا يكونا ﻓي اﻟظﻼم ﻻ يﻤكن اﻟتﻤييز بين أحدهﻤا عن اﻵخر .وعندما يوجد
اﻟنور ﻓإن من يرى سيرى اﻟنور أما اﻷعﻤى سيظل ﻓي ظﻼمه"..

مﻘال له مغزى..
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ﻟقد نﺸرت مجﻠة "إيكو دو ﭬيﻼچ" ) (Echos du Villageﻓي اﻟعدد رقم  ،318يوم اﻟخﻤيس
 ،2004/11/25أي بعد صدور رواية "داﭬنشﻲ كود" بعام تقريبا ،موضوعا بعنوان "فرﺳان المعبد
والمﺴيحية" جاء ﻓيه:
"ان هناك حقيقة معروﻓة منذ قديم اﻷزل ان يسوع كانت ﻟه زوجة وكانت تنتظر طفﻼ .وذﻟك هو معنى
"اﻟكﺄس" ) (le Graalاﻟذي يحتوي دم اﻟﻤسيح ..وقد جاهدت اﻟكنيسة ﻟﻤحو كاﻓة أدﻟة هذه اﻟحقيقة اﻟﻤحرجة
أو اﻟتي تطيح بكل ما نسجته ﻟتجعل من اﻟسيد اﻟﻤسيح إﻟها .إﻻ انه ما من شيئ يفنى تﻤاما ..واﻟﻤقال ﻓيﻤا
يﻠي:
"ﻓي عام  1945تم اكتﺸاف أناجيل سرعان ما أطﻠق عﻠيها أنها "هرطقة" ،أى أنها ﻻ تتﻤﺸي مع اﻟخط
اﻟكنسي ..ومن بين هذه اﻷناجيل يوجد إنجيﻼ ﻟﻤريم اﻟﻤجدﻟية يﺆكد أنها كانت زوجة يسوع ..وهي حقيقة
شديدة اﻹنتﺸار آنذاك.
"وإذا ما تﺄمﻠنا ﻟوحة اﻟعﺸاء اﻷخير ،اﻟتي رسﻤها دا ﭬنﺸي ﻓيﻤا بين  1495ـ  ،1498وتصل مساحتها 460
 880 xسم ،سنﻠحظ أنه ﻻ يوجد كﺄسا أمام يسوع ،بينﻤا كل حواري أمامه كوبه ..وإذا ما واصﻠنا اﻟتدقيق،
ﻓإن من تجﻠس عن يﻤين يسوع ،وعادة يُعتبر اﻟﻤكان اﻟﻤﻤيّز ،ﻓإن اﻟﺸخﺺ اﻟذي نراه هو امرأة ذات شعر
طويل وثديها واضح اﻹستدارة وترتدي عقدا من اﻟذهب ..وإذا ما تﺄمﻠنا اﻷﻟوان ﻟرأينا ان يسوع يرتدي
اﻟرداء أحﻤر اﻟﻠون واﻟعباءة زرقاء ،بينﻤا مريم اﻟﻤجدﻟية ترتدي اﻟرداء أزرقا واﻟعباءة حﻤراء ،وهو ما يعد
رمزا عن اﻹتحاد واﻟتكامل بين اﻟﻤذكر واﻟﻤﺆنث .كﻤا ان كﻼ منهﻤا ينظر اﻟى ناحية ما ،وان ما بين
جسديهﻤا يﻤثل حرف  Vرمزا ﻟﻠكﺄس اﻟﻤقدس واﻟرحم اﻟﻤقدس.
"وقد صور داﭬنﺸي هذا اﻟﻤعنى ﻵنه كان اﻟرئيس اﻷكبر ﻟتنظيم "ضيعة صهيون" اﻟﻤكﻠﻒ بحﻤاية اﻟكﺄس
اﻟﻤقدس واﻟدﻓاع عنه ،مثﻠه مثل كﻼ من ﻓيكتور هوجو وجي دي موباسان وﭼان كوكتو ..كﻤا نﻼحظ ان
خﻠفية اﻟﻠوحة تﺸير ﻓي تكوينها اﻟى حرف .M
"وكل ذﻟك هو ما كﺸﻒ عنه دان براون ﻓي روايته "داﭬنﺸي كود" .ﻟكنها ﻓي واقع اﻷمر أكثر من رواية
ﻓهو يقوم بتﻠخيﺺ كل ما تم اﻟتوصل اﻟيه من معﻠومات وأبحاث حول هذا اﻟﻤوضوع .إﻻ أنه ﻟم يكن أول
من يكﺸﻒ عنها ..وتظل تﻠك اﻟيد اﻟتي ﻻ تنتﻤي ﻷي حواري وتوجد خﻠﻒ مريم اﻟﻤجدﻟية مﻤسكة بسكين،
وﻻ يعرف آحدا ﻟﻶن ما اﻟذي كان يقصده دا ﭬنﺸي بهذه اﻟيد"..
وينتهي اﻟﻤقال عند هذا اﻟتساؤل ..واﻟصورة اﻟتاﻟية توضيح ﻟﻤا يعنيه كاتب اﻟﻤقال بعاﻟيه ،بﺄن هناك يد
مﻤسكة بسكين تبدو ﻓي اﻟتكوين اﻷصﻠى ﻟﻠوحة:
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جزء مﺴتخﻠص من لوحة دافنشﻲ ويبدو فيه الﺴكين واضحا

دليﻞ آخر :جزء من بردية يثبت زواج يﺴوع

نﺸرت مجﻠة "اﻟعﻠوم واﻟﻤستقبل" (Sciences et Avenir) ،اﻟفرنسية ،ﻓي اﻟعدد  ،791اﻟصادر ﻓي  3يناير
 ،2013موضوعا حول جزء من بردية قام باﻟعثور عﻠيها ،يوم  19سبتﻤبر  ،2012بعﺾ اﻟعﻠﻤاء اﻷﻟﻤان.
وقد أعاد هذا اﻟكﺸﻒ إثارة موضوع زواج يسوع من مريم اﻟﻤجدﻟية .وهذا اﻟجزء من بردية قديﻤة تعود
ﻟﻠقرن اﻟرابع اﻟﻤيﻼدي ،ومكتوب باﻟﻠغة اﻟقبطية ﻟجنوب مصر بﺄحرف يونانية.
وﻓي يوم  18سبتﻤبر  2013قامت كارن كينج ،اﻟﻤﺆرخة اﻷمريكية ﻓي "معهد هارﻓرد دﻓينتي" باﻟوﻻيات
اﻟﻤتحدة ،وأعﻠنت ﻓي اﻟﻤﺆتﻤر اﻟعاشر اﻟدوﻟي ﻟﻠدراسات اﻟقبطية أنها استطاعت ترجﻤة اﻟكﻠﻤات اﻟﻤوجودة
عﻠى ذﻟك اﻟجزء من بردية ،حجﻤه ﻻ يزيد عن  4 x 8سم ،وهو جزء من حوار بين يسوع وتﻼميذه .وما
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استطاعت قراءته ﻓي هذه اﻷسطر اﻟثﻤانية ،وخاصة ﻓي آخر سطر منها ،أثار ضجة واسعة ،إذ نطاﻟع ﻓي
ذﻟك اﻟسطر" :يسوع قال ﻟهم :زوجتي" ..وتضيﻒ كارن ان باقي اﻟجﻤﻠة واضح أنه مقطوع عﻤدا..
ﻓﻼ يوجد أي نﺺ قديم تعترف به اﻟكنيسة يﺸير اﻟى أن يسوع كانت ﻟه "زوجة" ..وقد نفى اﻟفاتيكان اﻟخبر
بعد نﺸره بعﺸرة أيام ،ﻟيبدو وكﺄن اﻟخبر ﻻ قيﻤة ﻟه ،معترضا ﻓحسب عﻠى أصاﻟة هذا اﻟجزء ،عﻠى اﻟرغم
من ان عاﻟم اﻟبرديات اﻟﺸهير ،روﭼيه بانيال ،مدير "معهد دراسات اﻟعاﻟم اﻟقديم" ) (ISAWبجامعة نيو
مزورا ً.
يورك ،قد اقر وأعﻠن أن هذا اﻟجزء أصﻠى ،من بردية أصﻠية وﻟيس ّ
واﻟغريب واﻟواضح ﻓي نفس اﻟوقت ،أن يتم ﻓرض تﺄجيل إعادة ﻓحﺺ هذا اﻟجزء من اﻟبردية معﻤﻠيا تﻠبية
ﻟرغبة اﻟفاتيكان .بينﻤا نﺸرت جريدة "هاﻓنجتون بوست" ﻓي ﻓرنسا ترجﻤة ﻟﻠنﺺ اﻟذي يقول:
 1ـ  ...ﻟيس ﻟي ،أمي منحتني اﻟحياة
 2ـ اﻟحواريون قاﻟوا ﻟيسوع...
 3ـ رﻓﺾ .مريم تستحق هذا...
 4ـ يسوع قال ﻟهم" :زوجتي"...
 5ـ أنها قادرة عﻠى ان تكون تﻠﻤيذتي...
 6ـ أتركوا اﻷشرار ﻟغرورهم...
 7ـ أما عن نفسي ﻓانا أسكن معها...
ومن اﻟﻤعروف أنه قبل اﻟقرن اﻟثاﻟث ﻟم يكن أي ﻓرد يﺸك ﻓي اﻟوضع اﻻجتﻤاعي ﻟيسوع ،أي أنه كان سائدا
بل ومعروﻓا أنه متزوج من مريم اﻟﻤجدﻟية .وذﻟك أمر مفروغ منه قطعا ،بﻤعنى انه وﻓقا ﻟﻠﺸرع اﻟيهودي
كان ﻟزاما عﻠى اﻟرجل أن يتزوج قبل بﻠوغه سن اﻟثﻼثين من اﻟعﻤر .وﻓترة تبﺸير يسوع من سن اﻟثﻼثين
اﻟى اﻟثاﻟثة واﻟثﻼثين ،أي أنه كان من اﻟضرورى ان يكون متزوجا وﻓقا ﻟﻠﺸرع اﻟيهودي اﻟذي يتﻤي اﻟيه..
وﻟم تبدأ كنسيا اﻟﻤطاﻟبة بفرض اﻟعزوبية ،إﻻ ﻓي مطﻠع اﻟقرن اﻟثاﻟث ،عﻠى أنها شكل "أكثر رقيا ﻟﻠفضيﻠة
اﻟﻤسيحية" ،مع ﻓرض ﻓكرة "ان اﻟحياة اﻟجنسية واﻟزواج ﻓكرة متدنية وﻟيسا إﻻ وسيﻠة ﻟﻺنجاب" ..ومعها
زادت حﻤﻠة مطاردة اﻟكنيسة ﻟﻠﻤرأة.
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نفس النص الوارد بعاليه باليونانية والﻘبﻄية ،ومعه ترجمة باﻹنجﻠيزية

وعﻤﻠية ﻓرض اﻟعزوبية عﻠى اﻟكنسيين واضطهاد اﻟﻤرأة ﻓي مطﻠع اﻟقرن اﻟثاﻟث تتﻤﺸى بل كانت تﻤهيدا
ﻟحسم معركة تﺄﻟيه يسوع ،ﻓﻤا أكثر اﻟﻤعارضين ﻟها خاصة اﻷسقﻒ أريوس اﻟذي تﻤت ادانته ﻓي نفس
اﻟﻤجﻤع ..وتﻤكنت اﻟكنيسة من ﻓرض تحايﻠها عﻠى اﻟواقع وعﻠى اﻟحقيقة وتم ﻟها تﺄﻟيه يسوع ﻓي مجﻤع نيقية
اﻷول سنة  325وﻓيﻤا يﻠي ﻟوحة ﻓنية ﻟذﻟك اﻟﻤجﻤع:

لوحة لمجمع نيﻘية اﻷول ويﻘف اﻷﺳﻘف آريوس مرتكزا عﻠى المنصة أثاء اﻹﺳتماع الى إدانته

أدلة دامغة :مﻠف الﻠوحات
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وتبقي أدﻟة أخري ،تثبت يقينا ان مريم اﻟﻤجدﻟية كانت زوجة اﻟسيد اﻟﻤسيح وتﻠﻤيذته ،وقد عاشا قصة حب
حقيقية وأنجبا ،إذ كانت تحضر بجواره ،وعن يﻤينه ،أي ﻓي أهم مكان ﻓي ترتيب اﻟجﻠوس ،وتساهم ﻓي
ﻟقاءاته مع اﻟحواريين ،وﻟم تكن "عاهرة" ،كﻤا ﻓرضت عﻠيها اﻟكنيسه ظﻠﻤا وبكل جبروت ،بل وﻓرضته
حتى عﻠى كل اﻟفنانين اﻟذين تحت أمرها ﻟيﻠصقوا بها هذه اﻟفرية..
ويتضﻤن اﻟﻤﻠﻒ بعﺾ اﻟﻠوحات أو اﻟجداريات ،أو ﻟوحات بعﺾ من قاموا بعﻤل نسخة من ﻟوحة "العشاء
اﻷخير" ﻟداﭬنﺸي .واﻟﻤﻼحظ ﻓي هذه اﻟﻠوحات ان منها ما تم تصويره قبل داﭬنﺸي بقرون .وهو ما يﺆكد ان
قصة زواج اﻟسيد اﻟﻤسيح من مريم اﻟﻤجدﻟية كان حقيقة معروﻓة ومنتﺸرة رغم اﻟتعتيم ،وتم تحريفها عﻤدا
حفاظا عﻠى بدعة تﺄﻟيه اﻟسيد اﻟﻤسيح ..بل وﻻ يزال اﻟفاتيكان يﻤارس ضغوطه ﻟﻠتعتيم عﻠى أية اعﻤال ﻓنية
أو إعﻼمية تثبت ذﻟك .وهو ما قامت به بتغيير طريقة عرض ﻓترينة تدل عﻠى اﻟحقيقة ﻟتخفى معناها اﻟى
اﻷبد او اﻟى ان تصحو بعﺾ اﻟضﻤائر وتقر اﻟحقائق ،كﻤا سنرى عﻤا قﻠيل..
واﻟﻤﻼحظ ﻓي هذه اﻟﻠوحات ،خاصة ما تم تصويره قبل داﭬنﺸي ،أنه أحيانا كانت تبدو مريم اﻟﻤجدﻟية
مجهدة ،مستندة برأسها عﻠى صدر اﻟسيد اﻟﻤسيح ،أو عﻠى اﻟﻤائدة ،وربﻤا كان ذﻟك تعبيرا عن كونها حامل
ومجهدة ،وأحيانا أخرى تبدو جاﻟسة تتابع ما يقال باهتﻤام واضح .بﻤعنى مﺸاركتها اﻟفعﻠيه ﻟنﺸاطه.

اليوتيوب الذي حﻞ لغز لوحة داﭬنشﻲ
وﻟقد انتﺸر ﻓي شهر يونيو  ،2011ﻓي استراﻟيا أوﻻ ،ثم ﻓى شبكة وسائل اﻹعﻼم وشبكات اﻹتصال عﻠى
اﻟصعيد اﻟعاﻟﻤي ،يوتيوب هز اﻷوساط اﻟثقاﻓية بﻤا توصل اﻟيه من قاموا به ،وسرعان ما تﻼشت أخباره
بهدوء وبﻼ ضجيج .واﻟفكرة قائﻤة إعتﻤادا عﻠى ان دا ﭬنﺸي اعتاد ان يﺸفر اعﻤاﻟه اﻟفنية وخاصة كتاباته،
وذﻟك بكتابة اﻟنﺺ باﻟﻤقﻠوب ،ﻟحﻤايتها من اﻟفضيوﻟيين ..وأكبر دﻟيل عﻠى ذﻟك مذكراته اﻟتي تحتل عدة
مجﻠدات وظﻠت محفوظة اﻟى ان تﻤكن اﻟﻤهتﻤون من ﻓك شفرة كتابتها باﻟﻤقﻠوب وتم نﺸرها..
وبدأ اﻟبحث عن تطبيق نفس هذه اﻟفكرة ،بقﻠب اﻟتكوين أو جزء منه ،مثﻠﻤا كان يفعل دا ﭬنﺸي باﻟكتابة
باﻟﻤقﻠوب ..وعند نقل اﻟطفل ،اﻟذي يبدو بوضوح مكان ﻓتحة صدر يهوذا وذراعه اﻷيﻤن ،وتم عكس مكانى
جﻠوس ﻟكﻼ من مريم اﻟﻤجدﻟية واﻟسيد اﻟﻤسيح ،يبدو اﻟطفل جﻠيا ،ويتضح اﻟسر اﻟذي ظل مخفيا ﻓي ﻟوحة
"العشاء اﻷخير" اﻟى ان تم ﻓك شفرته وتم نﺸره ﻓي ذﻟك اﻟيوتيوب.
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ومن اﻟجدير باﻟﻤﻼحظة ان اﻟيد اﻟتي تظهر مﻤسكة بسكين شديد اﻟوضوح ،وكانت تبدو ﻟكل من يراها
وكﺄنها ﻻ صاحب ﻟها ،إذا ما دققنا اﻟنظر ،بعد قﻠب اﻟتكوين ،نجد انها يد مريم اﻟﻤجدﻟية ،وكﺄنها تهدد من
يﻤس حياة موﻟودها ..بدﻟيل ان ﻟون كم اﻟرداء اﻟذي ترتديه واحد ﻓي كﻠتا اﻟيدين عند قﻠب اﻟتكوين.
وﻓيﻤا يﻠي رابط هذا اﻟيوتيوب كدﻟيل واضح ﻟﻤا كان معروﻓا آنذاك ،أي ﻓي اﻟقرون اﻷوﻟى ﻟﻠﻤسيحية ،وتم
اﻟتعتيم عﻠيه ،حفاظا عﻠى كل ما قام اﻟفاتيكان بنسجه تحريفا ﻟﻠحقائق واﻟتاريخ او بكل ما قام ويقوم به
ﻟﻠتعتيم عﻠى حقيقة تطيح بكل ذﻟك اﻟنسيج اﻟكنسي اﻟذي يطﻠق عﻠيه اﻟبعﺾ ﻓي اﻟغرب "نسيج من اﻟرقع"..
وﻓيﻤا يﻠي رابطان:
أحدهﻤا ﻟبعﺾ اﻟتجارب اﻟتي تم عﻤﻠها عﻠى ﻟوحات داﭬنﺸي ،ﻟنرى ﻓكرة قﻠب بعﺾ أجزاء من اﻟﻠوحة،
واﻟثاني ﻟﻠتجربة اﻟتي كﺸفت عن سر اﻟﻠوحة واﻟطفل اﻟذي صانه داﭬنﺸي ووصﻠنا واضحا:
رابط اﻟيوتيوب ﻟتجارب قﻠب اﻟﻠوحات:
http://www.leonardo2007.com

رابط اﻟيوتيوب اﻟذي يكﺸﻒ اﻟسر:
http://www.youtube.com/watch?v=oIMiAE3cJfc
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ﻗﺴاوﺳة الدومنيكان وطمس الحﻘيﻘة

الجانب الرئيﺴﻲ من الفترينة الذي نرى فيه جثمان يﺴوع فﻲ الﻘارب وتﻢ إخفائه ﺳنة 2013

نفس الفترينة وﻗد تﻢ ﻗﻠبها عﻠى الجانب اﻵخر ولصﻘها بالحائﻂ ﺳنة  2013ﻹخفاء ﻗرينة ﻗاطعة لﻘصة يﺴوع ومريﻢ
المجدلية ،ليتﻢ عرض موضوع يتفق واﻷناجيﻞ ،أي :يﺴوع وهو يبشر..

يوجد هذا اﻷثر أو هذه اﻟفترينة ﻓي مدينة "ﻻ سنت بوم" ) ،(La Sainte-Baumeﻓي جنوب ﻓرنسا ،وقام
بتصﻤيﻤها اﻟصائغ توماس ﭼوزيﻒ آرمان كايا ،وضﻤنها موضوعا استحق عﻠيه اﻟجائزة اﻟكبرى ﻟفن اﻟحفر
28

واﻟصياغة اﻟذهبية يوم  22يونيو  ،1890بعد ان تم عرضها ﻓي معرض باريس اﻟدوﻟي سنة  ..1889وهو
ما يكﺸﻒ عن ان هناك خطان يتصارعان ﻓي اﻟﻤجتﻤع اﻟفرنسي ،بين اﻟجانب اﻟﻤدنى :اﻟذي ﻓصل اﻟدين عن
اﻟدوﻟة بعد ذﻟك بقﻠيل ،أي سنة  ،1905وبذﻟك ﻻ تعنيه اﻟﻤحرمات اﻟكنسية ،واﻟجانب اﻟكنسي :اﻟذي ﻻ يزال
متحكﻤا متﻤكنا ً من ﻓرض برنامجه قهرا وﻓقا ﻟﻤا قام بنسجه عبر اﻟعصور..
وهذه اﻟقطعة اﻟفنية عبارة عن ﻓترينة مستطيﻠة ،تنتهي قﻤتها بسقﻒ هرمي اﻟﺸكل ،تحتوي عﻠى عظﻤة
اﻟتيبيا ﻟساق مريم اﻟﻤجدﻟية وخصﻠة من شعرها .واﻟجزء اﻷسفل عبارة عن مستطيل :من جانب عﻠيه
منظرا ﻟقارب يحﻤل جثﻤان يسوع وأمه ومريم اﻟﻤجدﻟية وبعﺾ اﻟﻤصاحبين ،وهو ما تحاول اﻟكنيسة
إخفائه بﺸتى اﻟوسائل ؛ واﻟجانب اﻵخر منظر مستوحى من اﻷناجيل ﻟﻠسيد اﻟﻤسيح كﻤا تصر اﻟكنيسة عﻠى
تقديﻤه .وﻓي سنة  ،2013قام اﻟقساوسة اﻟدومنيكان اﻟذين يتوﻟون إدارة "مغارة مريم اﻟﻤجدﻟية" ،بقﻠب
وضع هذه اﻟفترينة ،ﻹخفاء منظر نقل جثﻤان يسوع اﻟى ﻓرنسا نهائيا ،بﻠصقه تجاه اﻟحائط ،وﻟم يعد ﻓي
إمكان اﻟزوار مﺸاهدة ذﻟك اﻟجانب اﻟفاضح ﻟﻠكنيسة ،واﻟذي ﻟم يعد باقيا منه سوي بعﺾ اﻟصور سواء ﻓي
اﻟﻤراجع أو ﻓي اﻟﻤواقع اﻟخاصة عﻠى اﻹنترت..
وتقع منطقة "ﻻ سانت بوم" ﻓي مقاطعة روﭬانس ،جنوب ﻓرنسا شرق مدينة مرسيﻠيا .وهي اﻟﻤنطقة اﻟتي
عاشت ﻓيها مريم اﻟﻤجدﻟية بعد ان نقﻠت جثﻤان يسوع ،وﻓقا ﻟﻤا أورده ﭼاك دي ﭬوراﭼين ﻓي كتابه
اﻟﻤعنون" :اﻷﺳﻄورة الذهبية" اﻟصادر سنة  .1264وقد كان يﺸغل منصب أسقﻒ مدينة ﭼنوة ﻓي اﻟقرن
اﻟثاﻟث عﺸر .أي انه حتى ذﻟك اﻟتاريخ كانت قصة زواج يسوع من مريم اﻟﻤجدﻟية معروﻓة ومتداوﻟة..
ويوضح اﻷسقﻒ دي ﭬوراﭼين ان مريم اﻟﻤجدﻟية كانت تنتﻤي ﻷسرة من اﻟسﻼﻟة اﻟﻤﻠكية شديدة اﻟثراء.
وكانت تﻤتﻠك هي وشقيقها ﻻزار وشقيقتها مارتا قصر "مجدﻟون" ،ﻓي بيت عانيا قرب مدينة اﻟقدس وجزء
كبير منها ..وبعد "صﻠب" يسوع ،كﻤا يقوﻟون ،قامت مريم اﻟﻤجدﻟية وأشقائها ببيع مﻤتﻠكاتهم وعاشوا ﻓي
تواضع ينﺸرون كﻠﻤاته .وتقول بعﺾ اﻟﻤصادر اﻟكنسية أنه تم طردهم من اﻷراضي اﻟﻤقدسة بعد أربعة
عﺸر عاما ،ووضعهم ﻓي مركب وأطﻠقوها بﻼ ربان ﻟعنان اﻷمواج ،ﻟكي تغرق ﻓي أي مكان ..وتحديد ان
ذﻟك تم بعد أربعة عﺸر عاما من "صﻠب" يسوع مقصود منه استبعاد جثﻤان يسوع من اﻟقصة ..ﻟكن
اﻟرواية تﺆكد انها استقرت ﻓي مرسيﻠيا..
وما أكثر اﻟكتب واﻟﻤراجع اﻟتي تتناول هذه اﻟحقائق ،بل وما أكثر اﻟﻤواقع اﻟﻤتوﻓرة حاﻟيا واﻟتي نفهم منها
ان هناك مكانة دينية تعبدية ﻟﻤريم اﻟﻤجدﻟية ﻻ تزال قائﻤة بين سكان تﻠك اﻟﻤقاطعة ..غير ان اﻹعﻼم
اﻟﻤوجه او اﻟتابع ﻟﻠفاتيكان ،بكل إمكاناته اﻟسﻠطوية ،يتصدى حتى يومنا هذا ﻷية بادرة تﺸرئب من تحت
اﻷغﻼل واﻟﻤحاذير..
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ﻟذﻟك تﻤكن قساوسة اﻟدومنيكان سنة  2013من تغيير وضع اﻟفترينة اﻟتي يبدو عﻠى واجهتها اﻟقارب وهو
يحﻤل جثﻤان يسوع وأمه ومريم اﻟﻤجدﻟية وبعﺾ اﻟﻤراﻓقين اﻟى جنوب ﻓرنسا ..وقد تم إخفاء حقيقة ﻟها
جذور مﻤتدة وأدﻟة ونصوص ،تم استبعادها عﻤدا وﻻ تزال تصارع أمواج اﻟتحريﻒ اﻟعاتية ﻟكي تظهر
وتستتب عﻠنا ً ﻓي وضح اﻟنهار ،ﻟتعﻠن عن حقيقة يسوع ..اﻹنسان ،ذﻟك اﻟنبي اﻟقدير بعيدا عن ﻓرية اﻟتﺄﻟيه
واﻟتثﻠيث..
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مﻠف الﻠوحات

فنان مجهول من الﻘرن الثانﻲ عشر ،أي ﻗبﻞ لوحة داﭬنشﻲ بحوالﻲ ﻗرنين )متحف اﻵثار بأنﻄاليا(
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فنان مجهول ،من الﻘرن الخامس عشر ،متحف المتروبوليتان..

"العشاء اﻷخير" ويبدو ابن المﺴيح ومريﻢ المجدلية شديد الوضوح ،عﻠى عكس لوحة داﭬنشﻲ الذي أخفى الوليد حماية
له..
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جدارية من الحفر الغائر فﻲ بازليكا أوتروب

جيوفانﻲ ديﻠﻼ روفيري  1560ـ 1627

33

لوحة من الفريﺴك تمثﻞ جزءا من "العشاء اﻷخير" ،فﻲ كنيﺴة "فوا" ) ،(Foixبمﻘاطعة آرييچ جنوب باريس،
ووضوح الشخصيات ليس بحاجة الى اى تعﻠيق..

لوحة لﻠفنان خوزيه لويس جيمينز وتبدو فيها مريﻢ المجدلية حامﻞ ،بعد "صﻠب" يﺴوع ،وربما كانت حامﻞ فﻲ الﻄفﻞ
الثانﻲ أو الثالث ﻷن لوحة "العشاء اﻵخير" لداﭬشﻲ ،تمثﻠهما بينما كان يﺴوع يبشر وكان اول طفﻞ بينهما..

34

چيان بترينو ،نﻘﻞ لﻠوحة "العشاء اﻷخير"  ،1520موجودة باﻷكاديمية المﻠكية لﻠفنون بﻠندن

تفصيﻞ من الﻠوحة لوجه مريﻢ المجدلية الذي
تزعﻢ االكنيﺴة أنه ليوحنا الحواري..

35

"العشاء اﻷخير" نﺴيج من الجوبﻼن لفنان غير معروف ﺳنة 1533

الفنان مايﺴتا" ،العشاء اﻷخير" فيما بين 1308ـ1311

36

"العشاء اﻷخير" لوحة لفنان مجهول تبدو فيها مريﻢ المجدلية مﺴتكينة عﻠى صدر يﺴوع

بدرو بروجيتﻲ ،1495 ،متحف كاونتﻲ ،لوس أنجﻠوس

37

لوحتان لﻠفنان چوان چوانس  1510ـ  1579فﻲ متحف البرادو

38

"العشاء اﻷخير"  ،لﻠفنان لورنزو موناكو  ،ﺳنة  1390أي ﻗبﻞ داﭬنشﻲ ،جاليري جيمالدى
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"العشاء اﻷخير" نﻘﻞ لﻠفنان جيانبترينو ﺳنة  1520بالرويال أكاديمﻲ لﻠفنون بﻠندن

تفصيﻞ لﻠوجه حيث يبدو بوضوح انه لﺴيدة
وليس كما تزعﻢ الكنيﺴه انه يوحنا ،احد الحواريين..

40

نيش من الحفر البارز تمثﻞ الﺴيد المﺴيح ومريﻢ المجدلية فﻲ العشاء اﻷخير

يروجين )1496ـ (1493مبنى فولينيو

41

لوحة العشاء اﻷخير لداﭬنشﻲ

تفصيﻞ يوضح رأس الﻄفﻞ تحت رأس يهوذا وامتداد ذراعه

42

يد مريﻢ المجدلية ممﺴكة بﺴكين

غيرﻻندايو )1494ـ (1449المتحف الﻘومﻲ ﺳان ماركو بفﻠورنﺴا

أوجولين دي ﺳيين ،1315 ،متحف متروبوليتان لﻠفنون

43

"العشاء اﻷخير" نﻘﻞ لﻠفنان باربوزا فﻲ كاتدرائية تورينو

نﺴخة من "العشاء اﻷخير" نﻘﻞ لﻠفنان نيكوﻻ بوﺳان

44

"العشاء اﻷخير" بالموزاييك لﻠفنان جياكومو رافايﻠﻠى بناء عﻠى طﻠب نابﻠيون بونابارت

"العشاء اﻷخير" نﺴخة بتﻘنية الحفر لﻠفنان رفائيﻞ مورغن
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"العشاء الخير" تﻘنية الحفر لﻠفنان توليو لومباردو ،فنيﺴيا أواخر الﻘرن الرابع عشر

جداريه من الحفر البارز لنفس الفنان بكنيﺴة ﺳانتا ماريا ديى ميراكولﻲ بفينيﺴيا أواخر الﻘرن الرابع
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الفنان البريﻄانﻲ وليﻢ بﻠيك )1757ـ ،(1827ومن الواضح ان فكرة زواج يﺴوع متأصﻠة فﻲ التاريخ وتتواصﻞ عبر
الﻘرون ،أي أنها كانت معروفة يﻘينا ﻗبﻞ ان يﻘوم فنان عصر النهضة ،ليوناردة داﭬنشﻲ بالتعبير عنها

موقع به عرض ﻟﻠعديد من اﻟﻠوحات اﻟتي تم نقﻠها عن ﻟوحة "اﻟعﺸاء اﻷخير" ﻟداﭬنﺸي ،وما تم رسﻤه قبﻠها
أو بعدها ،مﻤا يثبت يقينا معﻠومة زواج يسوع من مريم اﻟﻤجدﻟية ،كﻤا يضم بداخﻠه مواقع أخرى متفرعه
عنه..
http://www.lecoindelenigme.com/commentaire5.htm
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غﻼف مجﻠة "العﻠوم والمﺴتﻘبﻞ" الفرنﺴية ،الوارد بها المﻘال حول يﺴوع ومريﻢ المجدلية فﻲ
صفحة  24وما بعدها فﻲ هذا البحث
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