
�شهدت مدينة الب�صصرة افتتاحا جزئيا ملتحف 
التاريخ احل�شاري, وهي حماولة حمدودة ل�شد 
الفصصراغ الكبري الصصذي ا�شتمر فصصرة طويلة ودفع 
بهصصواة الآثصصار والتحصصف يف ال�شنصصوات ال�شابقصصة 
اإىل اإن�شصصاء متاحصصف �شخ�شيصصة نالصصت اهتمصصام 

املواطنني.
احمصصد حممصصود الدفصصر اأحصصد املهتمصصني بالآثار 
والتاريصصخ الب�صصري وعمصصل يف الأعصصوام التصصي 
تلت 2003 على اإن�شاء متحف )تراث الب�رة( 

الذي خ�ش�ص جزءا من داره ليكون مقرا له.
 ويفتخصصر الدفصصر باأنصصه اأن�شاأ املتحصصف بجهوده 
ال�شخ�شيصصة وهصصو ي�شصصم مقتنيصصات تراثية يعود 
ق�شصصم منهصصا اإىل مئصصات ال�شنصصني, كمصصا يقصصول, 
وتعك�ص مالمح تاريصصخ الب�رة اإذ تقدم للجيل 
اجلديد فهما اأف�شل لأحوال مدينتهم يف فرات 

زمنية خمتلفة.
 وعصصن بداية اهتمامه بالراث يقول, لقد اأخذت 

عصصن والصصدي هوايصصة جمصصع املقتنيصصات الراثية 
كمصصا اأين قمت ب�راء اأغلب هصصذه املقتنيات من 
اأ�شحابهصصا عرب و�شطاء اأو ب�شصصكل مبا�ر, حتى 
تبلورت لصصدي فكصصرة اإن�شاء متحصصف ي�شم اآلف 
القطصصع الراثيصصة كالأ�شلحصصة الناريصصة املختلفة 
وال�شيوف واأجهزة الت�شوير وال�شاعات القدمية 
والنتيصصكات منصصذ بدايصصة دخولهصصا اإىل الب�رة 

وغريها الكثري من املقتنيات الراثية.
وي�شيف ,يتوافد علّي الكثري من الزّوار وبع�ص 
ال�شيوف الأجانب مل�شاهدة ما ي�شمه املتحف 
والكثصصري منهم يبدي اإعجابه الكبري, لذلك اأعمل 
حاليصصا على تو�شعة هذا امل�روع بت�شييد مبنى 
حديصصث ليكصصون متحفصصا يليصصق مبكانصصة وتاريخ 

الب�رة.
 وكانصصت الب�صصرة ت�شصصم عصصددا مصصن املتاحصصف 
�شة يف العقود املا�شية, منها متحف  املتخ�شّ
التاريصصخ الطبيعصصي علصصى كورني�ص �شصصط العرب 

الصصذي كان ي�شصصم جم�شمصصات حقيقيصصة ومتحف 
بحصصري  متحصصف  اإىل  اإ�شافصصة  الب�صصرة  اآثصصار 
عائصصم يف مدخل نهصصر الع�شار, لكصصن مباين هذه 
املتاحصصف تعر�شت للتدمري ونهبصصت مقتنياتها 
خالل حربي اخلليصصج 1991 وغزو العراق عام 

.2003
 من ناحيته قحطان العبيد مدير مفت�شية هيئة 
اآثار وتراث الب�رة ي�شف الأ�رار التي حلقت 
مبحتويصصات متاحف املدينصصة بالفادحة ويقول 
لقد دمصصرت مقتنيات متحصصف التاريخ الطبيعي 
ب�شكل كامصصل والذي يعصصود اإىل جامعة الب�رة 
خصصالل حصصرب عصصام 1991, كمصصا دمصصر مبنصصاه 
التاريخصصي, و�رقصصت قرابصصة ن�شصصف مقتنيصصات 
متحصصف الب�رة يف املصصدة ذاتهصصا, بينما جرى 
اإنقاذ الن�شف الآخصصر باإر�شالها اإىل بغداد وهي 
موجصصودة حاليصصا يف خمازن املتحصصف العراقي 
و�شتتصصم اإعادتها حاملصصا تتوفر قاعصصات عر�ص 

منا�شبة.
 وي�شيصصف ,"ت�شّلم ق�شم ال�شصصرداد يف املتحف 
العراقصصي نحصصو )15( األصصف قطعصصة مصصن الآثصصار 
العراقيصصة التصصي �رقصصت, لكصصن مل يتم فصصرز هذه 
القطع حتصصى اللحظة ومعرفصصة اإن كانت هنالك 

قطع اأثرية تعود اإىل متحف الب�رة".
قاعصصات  افتتصصاح  العبيصصد  قحطصصان  وياأمصصل   
اأخصصرى م�شتقبصصال تتحدث عن الفصصرة ال�شومرية 
والبابلية والآ�شورية واإقامة معر�ص متنقل من 
ح�شصصارات اأخرى, كمصصا اأن لدينا توجه لفتتاح 
متحصصف تراثصصي يف مقصصر مفت�شيصصة اآثصصار وتراث 
الب�رة بعد اإعصصادة تاأهيلها كما نطمح لإن�شاء 

متحف خا�ص بال�شيارات.
واإزاء اخلصصراب الذي حلق مبتاحف الب�رة فاأن 
الهوايصصة والولصصع بجمصصع الأ�شيصصاء النصصادرة لدى 
البع�ص لعبت دورا غري مبا�ر يف احلفاظ على 

تراث املحافظة التاريخي والبيئي.
 الهتمام بتاريخ الب�رة مل يقت�ر على هواة 
املقتنيصصات الراثية فقصصط, اإذ عمصصل ه�شام خري 
اهلل وهصصو مدر�ص علم الأحياء يف اإحدى مدار�ص 
الب�صصرة على اإن�شاء متحف �شم مناذج حمنطة 
من املجموعات احليوانيصصة باأنواعها املختلفة 

يف العراق عامة والب�رة ب�شكل خا�ص.
 يقصصول خري اهلل عصصن م�روعه, املتحصصف يج�شد 
بصصه  تزخصصر  الصصذي  الطبيعصصي  التاريصصخ  بع�صصص 
حمافظة الب�رة واملنطقة اجلنوبية فهو ي�شم 
خمتلف املجموعصصات احليوانية مثصصل الأ�شماك 
واللبائصصن والزواحصصف والطيصصور والربمائيصصات 

والالفقاريات باأنواعها املختلفة.
 )1600( نحصصو  ي�شصصم  املتحصصف   ", ويو�شصصح 
حمنطصصة من الفقريصصات و)300( لوحصصة لأنواع 
خمتلفصصة مصصن احل�صصرات", يتمثصصل الهصصدف مصصن 
اإن�شصصاء املتحصصف يف حفصصظ النوع كمصصا ت�شتعمل 
النمصصاذج املحّنطصصة واملحفوظصصة يف  تدري�صصص 
الطصصالب موا�شيصصع بيولوجيصصة عصصدة ف�شال عن 

التعريف بالتنوع البيئي يف الب�رة واملنطقة 
اجلنوبية.

 يصصرى خصصري اهلل اأن متاحصصف التاريصصخ الطبيعي 
تعصصد مصصن الأماكصصن ذات الفائصصدة املركبة فهي 
توفر نوعا من ال�شتمتاع وال�شياحة و�شيئا من 

املعرفة العلمية.
 ومصصع توقف العمصصل مب�روع متحصصف التاريخ 
الطبيعصصي الذي اأقرت احلكومصصة املحلية اإن�شاءه 
يف منطقصصة الق�شصصور الرئا�شيصصة �شابقصصا, فصصاأن 
خري اهلل مصصا زال يحتفصصظ بنمصصاذج معرو�شاته 
الطبيعيصصة يف منزله, وي�شارك بها يف العرو�ص 
املو�شمية التصصي تنظم بالتعاون مع املوؤ�ش�شات 
احلكومية لتقدميها اإىل اجلمهور ب�شكل مبا�ر.

 غيصصاب الدعصصم احلكومي ميثصصل امل�شكلصصة ذاتها 
ياأمصصل  التصصي  الب�صصرة  وتصصراث  اآثصصار  لهيئصصة 
امل�شوؤولصصون فيهصصا جت�شيصصد تاريصصخ املدينة من 

خالل اإن�شاء متاحف متخ�ش�شة.

 ومل ي�شهصصد متحصصف الب�صصرة احل�شصصاري �شوى 
خزانصصات  �شصصم  فقصصط  واحصصد  جنصصاح  افتتصصاح 
ملقتنيصصات اثارية مصصن امل�شنوعصصات الفخارية 
باأحجام واأ�شصصكال خمتلفة وم�شكصصوكات نقدية 

حلقب زمنية متعددة.
 املتاحصصف هي التي تتحدث عن تاريخ املدينة 
وتربز مالحمها وحتدد هويتها والب�رة مدينة 
زاخصصرة بالآثصصار التي تعصصود اإىل ع�شور خمتلفة 

منها الع�ر الكلداين والبابلي والإغريقي .
 يوؤكصصد ذلصصك الباحث يف الصصراث الدكتصصور اأنور 
جا�شصصب الطريف, ويقصصول اإن الهتمام بالراث 
الثقصصايف والطبيعصصي مصصن اأهصصم عوامصصل اجلصصذب 
ال�شياحي, كما اأنه يوؤثر على تنمية املجتمعات 

فكريا وخلق مقومات ثقافية متعددة.
 ويو�شح ,عملية خلق تنمية �شاملة يف املجتمع 
الب�ري تتطلب اإبراز الطرز املعمارية والهوية 
الثقافيصصة الراثيصصة لل�شصصكان املحليصصني وجمصصع 

وتوثيصصق الراث الثقايف املصصادي وغري املادي 
وكتابصصة حكايصصات الأماكصصن الثقافيصصة وتاأهيل 
واإحياء تلصصك الأمكنة وبعث احليصصاة باملوروث 
من خصصالل اإدمصصاج املجتمع املحلصصي يف تنفيذ 
باأ�شاليصصب  للصصزوار  وتقدميصصه  ال�شراجتيصصات 

مدرو�شة.
 ويوؤ�ر الطريف ما دعاها بالأخطار وحتديات 
العوملة التي اأ�شهمصصت يف طم�ص مالمح الراث 
والثقافصصة العربية الأ�شيلة التي ميزت الب�رة 
كاأهصصم حوا�صصر العصصرب, وي�شيصصف ,اأ�شبح من 
املصصكان  حكايصصة  �شياغصصة  اإعصصادة  ال�صصروري 
والزمصصان وربطصصه بذهنيصصة ال�شصصكان واملجتمع 

املحلي وال�شّياح على حد �شواء.
لإن�شصصاء  احلكومصصي  الدعصصم  غيصصاب  ظصصل  ويف   
املتاحف تبقى املعلومات والآثار واللقى التي 
عرث عليها حبي�شة الكتب وامل�شادر واملتاحف 

اخلا�شة بهواة جمع التحف.

 
ايصصن املثقف اليوم يف خ�شم ظاهصصرة "انا ملحد اذا 
انا مثقف" ؟وهل تتنافى الثقافة مع تقبل الديان 
؟ وهصصل هناك خطوط عامصصة ي�شعها املثقف ن�شب 

عينيه كي يحظى بت�شمية " النخبوي" ؟
حاولنصصا يف هصصذا املو�شوع ان نتطصصرق اىل مف�شل 
مهصصم مصصن حياتنصصا وثقافتنصصا  باحلديث مصصع ادباء 
ومثقفصصني يعي�شون يف و�شط تيارات فكرية خمتلفة 

ويتعر�شون لها .
  يقصصول الكاتب وال�شحفي عبصصد الهادي مهودر من 
وجهصصة نظري ل عالقصصة للثقافة بحالصصة النفور من 
الديصصن , فاملثقصصف قد يكصصون ملتزم دينيصصًا او قد ل 
يكصصون وقصصد تقود الثقافة اىل الميصصان او توؤدي اىل 
الحلصصاد , حتصصى وان كان ال�شائصصد يف الذهن هو ان 
امللحصصد مثقصصف واملتدين متخلصصف وهصصذه ال�شورة 
النمطيصصة ت�شكلصصت نتيجصصة عوامصصل كثصصرية لجمصصال 
لذكرهصصا , اما النفصصور من الديصصن او ظاهرة الحلاد 
لصصدى بع�صصص ال�شباب فقصصد تنامت لعصصدة ا�شباب يف 
مقدمتهصصا التاأثر والقتناع بالأفصصكار املادية الذي 
عصصززه  جنصصاح التجصصارب الوربيصصة والمريكية يف 
بنصصاء دول امنصصة وم�شتقرة حتقصصق التعاي�ص ال�شلمي 
وجمتمعصصات متح�صصرة حتظصصى مب�شتصصوى معي�شي  
متطصصور وبعدالصصة وحقصصوق وحريصصات , خا�شة وان 
النظصصرة ل�شعصصوب اأوربصصا وامريكا على انهصصا �شعوب 
متحصصررة من الديصصن وكذلصصك املفكريصصن الغربيني , 
ومبصصوازاة ذلصصك تولدت لصصدى جيل ال�شبصصاب العربي 
امل�شلصصم �شدمة وردة فعصصل  من الدين ومصصن الواقع 
املر بعد �شيوع ظاهرة الت�شدد والتطرف والرهاب 
با�شصصم الديصصن , وقصصد منت هصصذه احلالصصة او الظاهرة 
بعصصد �شعود ال�شصصالم ال�شيا�شصصي اىل �شدة احلكم يف 
املجتمعات والصصدول العربية ونتيجصصة للممار�شات 
اخلاطئة التي رافقت هذا ال�شعود الذي جرد الكثري 
من املتدينني او ال�شالميصصني من الهالة املالئكية 
التصصي حتيط بهصصم ا�شافة اىل ا�شكاليصصة العالقة بني 
الديصصن وال�شيا�شصصة ومصصا رافقهصصا من �شصصوء ا�شتغالل 
للديصصن وال�شلطصصة على حد �شواء , ومصصن الطبيعي ان 
يتاأثصصر الن�شصصان بالتجصصارب الناجحصصة وينفصصر من 
التجصصارب الفا�شلة , ومصصن ال�شعب بعصصد ذلك اقناع 
ال�شباب املتطلع حلياة اف�شل باأن الدين ال�شالمي 
خمتطصصف وان الذيصصن يدعصصون الديصصن ل ميثلصصون ال 

انف�شهم .
 اما الكاتب علي ح�شني فيقول "يقول اأمربتو اإيكو, 
اإن املثقف هو الذي ي�شنع التغيري , وهو املعرّب عن 
م�شاعر النا�ص واأحا�شي�شهم, يف م�ر بعد الثورة", 

فيما نرى الروائي املعروف عامليًا عالء الأ�شواين, 
ي�شصصع الروايصصة جانبصصًا ليخو�صصص معركصصة التغيري , 
فيمصصا مفكصصرون بقامة  جالل اأمصصني, و�شالمة اأحمد 
�شالمة واأمصصني هويدي ي�شبحون جزءا من �شناعة 
احلدث اليومصصي, ي�رون  علصصى اأن تبقى اأ�شواتهم 
اأعلصصى من اأ�شوات ال�شيا�شيصصني..  اأما يف العراق فقد 
ياأخصصذ البع�ص علصصى املثقفني, اأنهصصم يقفون معظم 
الوقصصت يف منطقة رمادية لي�ص لها معامل وا�شحة, 
يف الوقصصت الذي كان باإمكانهصصم اأن يحركوا املياه 
الآ�شنة يف "بركة" ال�شيا�شة,  بالوقوف يف الطليعة  
لت�شكيصصل راأي عصصام يقصصف �شصصد الف�شصصاد ,والطائفية 

واملحا�ش�شة
اعتقصصد ان مفهصصوم املثقصصف عندنصصا ملتب�صصص فنحصصن 
نق�شصصد باملثقصصف من يقصصراأ الكتب ويناق�صصص بها او 
يكتصصب ق�شيصصدة او ق�شصصة ق�شصصرية او مقصصال  ,فيمصصا 
م�شطلصصح املثقف اكرب من ذلصصك بكثري فهو املراقب 
حلركصصة املجتمصصع واملوؤثصصر فيهصصا وهو الصصذي يقود 
بو�شلصصة التغيريات �شواء ال�شيا�شيصصة او الجتماعية  
ولهصصذا ل اعتقصصد ان لدينصصا طبقة ثقافيصصة باملفهوم 
احلقيقصصي. اما بخ�شو�ص املثقف امللحد او املثقف 
ال�شالمصصي فصصال توجد مثصصل هصصذه الت�شنيفصصات , ل 
عالقصصة للعقائد والديان بالثقافة . اأن ظاهرة" انا 
ملحصصد اذا انا مثقصصف" فهذه يتخذهصصا جمموعة من 

الميصصني مصصن ل عالقة لهم بالثقافصصة وهم ان�شاف 
متعلمصصني يتخذون من الثقافصصة واجهة , تراهم يف 

كل املحافل والهدف احل�شول على املكا�شب . 
 ويو�شح عامر  بدر ح�شون راأيه مبينًا , الحلاد مثل 
الميصصان, هصصو ان "توؤمن" ل ان "تعصصرف"!  ثقافتنا 

مثل حياتنا مزيفة يف اميانها ويف احلادها!
مل يكصصن الميصصان يف يوم ما نتصصاج عملية خمتربية 
يتحدد فيها وجصصود اهلل من عدمه. ومل ي�شل نقا�ص 
بصصني ملحصصد وموؤمصصن اىل نتيجصصة حا�شمصصة, فمخترب 
امللحد مادي ملمو�ص حمدد بحجم ومكان وزمان. 
امصصا خمتصصرب املوؤمن فهصصو يف القلب, وقصصد يظنه يف 

العقل اي�شا.
ان �شلصصوك الب�ر اليصصوم يدل على خلو قلب كثري من 
العراقيصصني, والعرب اي�شا, مصصن الميان باهلل, ومما 
زاد يف ق�شوتهم ووح�شيتهم انهم يقتلون وي�رقون 
وينغ�شون حياة الب�ر با�شم اهلل! ومن املعروف ان 
النا�صصص كلمصصا زاد تعاطيهم يف �شصصان الدين وزادت 
مبالغتهصصم يف اظهار اميانهم مبختلف ال�شكال دّل 
ذلصصك على �شعصصف اأو غيصصاب الميصصان! مل اعرث على 
من�شورات كثرية ملثقفني ملحدين عراقيني, فالأمر 
لي�صصص �شهال, لكنني كما قلت اأجد امللحدين اكرث ما 
اجدهصصم يف املثقف الصصذي يدعو للقتصصل والتدمري او 
بتربيرهمصصا, فهذا ال�شوت يصصدل على موت ال�شمري, 

وغياب فكرة اهلل يف وجدان هذا املثقف.
مل تن�شصصج ثقافتنصصا بعصصد لطصصرح هصصذه املوا�شيصصع, 
ففصصي عصصذاب املثقصصف والن�شصصان العصصادي عمومصصا 
وتقلبه بني ال�شك والميصصان, تولد الفكار العظيمة 
والدب الكبصصري وتتغصصري حياتنصصا ب�شصصكل كلصصي. وما 
دامصصت حياتنا على هصصذا القدر من الزيصصف واخلواء 
)والثقافصصة يف املقدمصصة( فصصان الفصصكار الحلاديصصة 

مثلها مثل الفكار "الميانية" املزيفة.
نعم قد نصصرى تلك الظاهرة يف او�شاط ال�شباب ويف 
تعليقاتهصصم على الفي�ص بوك, لكنه احلاد عابر وهو 
اتى كرد فعل على ما يرتكب با�شم الدين والتعاليم 
الدينيصصة اخلاطئة التي حتول النا�ص اىل مو�شو�شني 
من فصصرط التحذيرات واملمنوعصصات الدينية املبالغ 

فيها.
اخصصريا فان الحلاد يحتصصاج اىل معرفة علمية عميقة 
بالكصصون واملادة والتحولت والوجصصود باأكمله حتى 
يكصصون احلصصاداً منجصصزاً ول اظصصن ان احصصدا بصصذل جهدا 
كهذا.. ا�شافة اىل ان الحلاد لي�ص عقيدة تتم الدعوة 

لالأميان بها وتبنيها.
وي�شريالعالمصصي �شعصصد �شلصصوم اىل ان امللحصصد هو من 
يتبنصصى اجتاهصصًا مناه�شصصًا للظاهصصرة الدينيصصة مثصصل 

املتدين ال�شويل الذي يناه�ص الديان الخرى.
وي�شيف ل يوجد مثقف حقيقي ومثقف غري حقيقي. 

هناك مثقف نقدي يطور وعيا نقديا لعامله. وهناك 
مثقصصف اجلن�صصص الدبصصي الصصذي يطغصصى علصصى الف�شاء 
العصصام يف العراق. اما بالن�شبصصة للمثقف امللحد فمن 
وجهصصة نظري هذه جمرد ظاهرة �شطحية منعزلة عن 
حتديات املجتمع وهمومصصه  فامللحدون احلقيقيون 

نادرون يف ف�شاء الثقافة العراقية
فيمصصا او�شصصح زاهر اجليصصزاين , نزاع املثقصصف مل يكن 
نزاعًا بينصصه وبني اخلالق الأعظصصم  ,فاخلالق الأعظم  
رّكصصب لنا احلياة وهصصو م�شتمر يعمل يف اإدامتها  لكن 
نصصزاع املثقف كان مع  رجال الدين الذين ل يعملون 
�شصصوى يف تركيصصب  الوهصصم بو�شفصصه  ثقافصصة دينيصصة  
لكنهصصا ثقافصصة تعمل  �شد منطق احليصصاة و�شد منطق 
العقصصل , وكلمصصا تعلصصم الن�شان اأكصصرث ازدادت حاجته 
لطصصرح ال�شئلصصة حصصول كل �شيء  يتعلق بصصه  , وقد اأقر 
القصصراأن م�شاألتصصني مهمتصصني  بل جوهريتصصني , الوىل 
مصصن حصصق الن�شصصان اأن يبحث عصصن احلقيقصصة حتى لو 
عن )مصصن خلقنا ( وقدم لنا ابراهيصصم منوذجا للبحث 
عصصن احلقيقة  عندما ت�شصصاءل عن اخلالق الأعظم وبداأ 
بال�شم�صصص ثصصم القمصصر ثصصم النجصصوم  , والثانيصصة ان كل 
جمموعصصة مصصن النا�صصص كانت تنحصصت اإ�شمصصاء للخالق  
وحتصصاول ان تفر�شها على الخريصصن اإّما بالقوة واإّما 
بالتب�شصصري وتقول هصصذا هو اخلالصصق  -فاليهود �شموه  
)اللهصصم  او اأيلوهيصصم( ثصصم فيمصصا بعصصد بدلصصوا ا�شمه اىل 
)َيْهَوه ( واليونان افروديت وامل�شيحيون �شموه اإيليا 

او ي�شوع 
وهكصصذا وهذه ال�شماء ذكرها القران )يف قوله تعاىل 
اإن هي اإل اأ�شماء �شميتموها اأنتم واآباوؤكم ( وكل ا�شم 
من هصصذه ال�شماء اأ�شبصصح موؤ�ش�شة دينيصصة  لها اتباع 
وي�شيطصصر عليهصصا رجال الديصصن , وتدر عليهصصم  اأمواًل 
ون�شاء وذهبا ونفوذاً  لكن هذه الأ�شماء ل عالقة لها 
باخلالصصق العظم , الذي لي�ص له ا�شم حمدد  , املثقف 
مل يعر�ص على الأ�شماء , لكنه يعر�ص على ال�شلطة 
املطلقصصة لرجصصال الديصصن وعلى اأجزاء كثصصرية يف هذه 
الثقافصصة الدينيصصة التصصي كبلصصت املجتمصصع ومنعته من 
ا�شتخصصدام العقل ا�شتخدامصصا �شحيحًا , يف حني الأمم 
التصصي األغصصت �شلطصصة رجصصال الديصصن  وركنصصْت ثقافتهم 
الدينيصصة علصصى الرفِّ تقدمصصت اىل الأمصصام ب�رعة فها 
هصصم يطصصريون ونحصصن نزحصصف , ل اأعتقصصد اأن هنصصاك 
مثقفصصًا ملحصصداً علصصى الإطصصالق , هذا م�شطلصصح يطلقه 
رجصصال الدين يف كل فرة زمنية  عندما ي�شعرون اأن 

�شلطتهم على املجتمع مهددة ونفوذهم مهدد. 
املثقصصف هصصو املتعلم الباحصصث عن احلقيقصصة ويحرم 
احلقيقصصة ويدافصصع عنها  ولي�ص مثقفصصًا ملحداً , ورجل 
الديصصن �شانصصع الأوهام ويحصصرم الأوهصصام ويدافع 

عنها , هذا هو جوهر النزاع بني املثقف والدين. 

في البصرة.. هواة جمع اآلثار والتحف يعوضون غياب المتاحف

" انا ملحد إذا انا مثقف"..  ظاهرة يروج لها من ليس له عالقة بالثقافة 
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ا�صبحنا اليوم يف 
زمن يعتقد مثقفوه 

ان كرثة املعرفة 
واالطالع والبحث 

يف العلم يوؤدي اىل 
نكران وجود الدين 
واحيانا كرهه ونبذ 
تعاليمه ون�صو�صه 

, والبع�ض االخر 
ا�صبح اكرث خطرًا 

على املجتمع اذ 
ا�صبح ينكر وجود 

كل ما جاءت به 
الكتب املقد�صة ! 
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