
 

  

 

 

 

بُّ اإِللَهُ آَدَم ِمْن تَُراِب األَْرِض َونَفََخ فِي أَْنفِِه نََسَمةَ َحيَاٍة، ": ٧:٢ نقرأ في سفر التكوين ثُمَّ َجبََل الرَّ

َذَكراً . َعلَى ُصوَرِة هللاِ َخلَقَهُ . فََخلََق هللاُ اإِلْنَساَن َعلَى ُصوَرتِهِ " : ٧:٧٢ وفي  ".فََصاَر آَدُم نَْفساً َحيَّةً 

 ."َوأُْنثَى َخلَقَهُمْ 
 

حقيقة عدم تشابهنا او تكلمنا مثل . حسب كلمة العلي، ُخلقت البشر سويّة ألن هللا ال يفرق بين الناس

: لقد قيل ان اختالف بشرتنا عائد الى اوالد نوح الثالث. بعضنا البعض ال يُلغي او يقلّل من مساواتنا

العبرانيون، واالراميون والفرس والسريان : الساميساللة سام حنطية البشرة امثال الجنس 

وساللة يافت بيضاء تتمثل . ساللة حام سوداء البشرة وتفرعت منها كل االجناس الحامية. والعرب

 .في االجناس الهندية االوربية والقوقازية
 

رح كلنا العبون على مس. لدى كل البشرنفس الطموح، نفس المعاناة، نفس االمال، ونفس المصير

 .كلنا مشتقون من نفس االجداد والساللة. هذا العالم
 

  هل تتقبل قساوة شمس الصحراء الجرداء مع نعومة نسيم شمس الشاطئ؟ هل تتقبل افكار واراء

 قوميين آخرين؟ هل يهمك ان تستضبف بحفاوة ثقافات واداب وحضارات آخرى في بيتك؟
 

اذا نجحنا هنا، نفلح : "نا ان نؤمن باسطورة مفادهانا اصبحنا مغنجين في امريكا حيث تعلمنّ أاعتقد ب

امريكا بلد واسع شاسع واذا تمكنا من نشر كتاب، نجد شرائين كفاية معهم يمكن ". في اي مكان آخر

 .ان نغطي مصاريف الكتاب ولكن من الممكن ان ال نجني اي شهرة
 

بها بعض االمريكان من الناحية اآلخرى وبغض النظر عن الواجهة العنصرية التي يتقنّع 

ق االمريكان وال يزلوا على العالم في كرمهم وموساتهم، المتزعزعين بارارئهم نحو اآلخرين، تفوّ 

 .ةعفي تضحياتهم وخسارتهم ويتبرعون اكثر من ما تتبرع دول العالم مجتم
 

العالم وشهرة لكثيرين من شخصيات  ا  امريكا السبّاقة في العطاء، اعطت وال تزال عظمة واشتهار

 .المرموقة
 

هل تتعامل مع الثقافات اآلخرى من مبدأ االجناس، اللون، التبعية العرقية، الدين والجنس؟ هل 

تتجاهل انتاج شخص بسبب اصله؟ هل تنظم الى مصاف الذين يُألهون العبي الرياضة غير البيض 

 وبنفس الوقت ينكرون عليهم ببغيضة حقوقهم وحرياتهم المدنية؟
 

: الحرف الواحد يقتل، تصور مدى التأثير والدمار التي ينتج عن احرف مجتمعة لتكّون كلمةذا كان ا

اال يقول الكتاب افعل بالغير ما تريدهم ان يفعلوه بك؟ كيف تدعي بانك . انه ابادة جماعية للبشرية

؟ الم يمت تعرف وتعبد هللا الذي حبك بدون قيد او شرط وانت تّدعي بكبرياء العلو والتفوق والسيادة

؟ اذا كانت مهمة يسوع المسيح ان يموت عن "خاطئ"يسوع المسيح عن كل البشرية؟ الست بـ 

االبيض كما عن االسود واالصفر والحنطي واالحمر، المولود والذي سيولد، الذكر واالنثى، 

 المؤمن وغير المؤمن، فما محلك انت من االعراب ؟

 

 


