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حدث في فبراير  2016أن قامت جماعات التبليغات الكاذبة على
فيسبوك بالتسبب بإغالق عدد كبير من أهم وأنشط اجملموعات
اإلحلادية في وقت قصير ،وحتى اجملموعات االحتياطية التي
أنشئت بعد ذلك حلقوا عليها وتسببوا بإغالقها .قد تقرأ هذا
الكالم بعد عشرين سنة وتقول ما شأني أنا بهذا؟
هذا احلدث أدّى النعطاف مهم ومحوري في عالم شبكات
التواصل ،فقد قام األعضاء الناشطني من امللحدين بالتواصل
بعدها مع منظمات حقوقية عاملية وأسماء بارزة في مجال
حقوق اإلنسان وحرية التعبير ،وأطلقوا حملة توقيعات على
عريضة للمطالبة بتغيير سياسات الفيسبوك جتاه التبليغات
الكيدية ومراجعة قوانينها الداخلية ،جمعت العريضة فيما
بعد ما يفوق العشرة آالف توقيع ،انتشرت مطالبنا في مواقع
االنترنت وعلى املدونات ،وساهم بالتوقيع أشخاص من أقصى
األرض وأدناها ،ال يعرفوننا وال تربطهم بنا أي عالقات ،ولكنهم
فقط أرادوا الوقوف مع حرية التعبير ومنع تكميم األفواه،
ونتيجة لذلك لم متض بضعة أيام على إغالق اجملموعات حتى
عادت جميعها وعادت معها مجموعات أخرى قدمية كانت قد
أغلقت منذ زمن.
هذه اخلطوة واعتراف العالم الرقمي بامللحدين والعلمانيني
العرب ،ستؤدي بنا لالستمرار حتى نحصل على كافة حقوقنا
على أرض الواقع.
ما زال الطريق طويال ولكن التغيير ليس حدثا مستقبليا ،بل هو
تراكم للتغييرات الصغيرة اآلنية ،فاستمروا يا أعزائي ،استمروا
بالنضال بالكلمة واحلرف والرسم ،هذه أسلحتنا ضد أعداء
احلريات ،واملستقبل لنا.
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العدل يف اإلسالم
محمد طارق

ي ّدعي اإلسالم واملسلمون أن اإلسالم دين سامح ٍة
وعد ٍل ويستدلّون بذلك عىل ٍ
آيات مثلَ « :وإِذَا
َح َك ْمتُم بَ ْ َي ال َّن ِ
اس أَن تَ ْح ُك ُموا بِالْ َع ْد ِل»( ،)1ولكن يف
الحقيقة ال يوجد أي عد ٍل يف اإلسالم ،فمن ناحي ٍة هو
يعدل بني املسلم وأصحاب الديانات األخرى من حيث
فرض الجزية عىل أهل الكتاب ويقابلها فرض الزكاة عىل
املسلمني ،لكن تارك الجزية يُقتل ألن محم ًدا أمر أتباعه
 -1سورة النساء اآلية .58
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من خالل آي ٍة قرآنية «قَاتِلُوا ال َِّذي َن لَ يُ ْؤ ِم ُنو َن بِاللَّ ِه َولَ بِالْيَ ْو ِم ْال ِخ ِر َولَ يُ َح ِّر ُمو َن َما َح َّر َم اللَّ ُه َو َر ُسولُ ُه َولَ يَ ِدي ُنو َن ِدي َن
اب َحتَّ ٰى يُ ْعطُوا الْ ِج ْزيَ َة َعن يَ ٍد َو ُه ْم َصا ِغ ُرونَ»()2؛ وقد ورد يف تفسري ابن كثري( :)3أنهم لو
الْ َح ِّق ِم َن ال َِّذي َن أُوت ُوا الْ ِكتَ َ
ٍ
بشوا به وأمروا أتباعهم
كانوا مؤمنني مبا بني أيديهم إميانًا صحي ًحا لقادهم ذلك لإلميان
مبحمد ألن جميع األنبياء ّ
متمسكني برشع األنبياء األقدمني ألنه من عند الله،
بذلك ،فلام جاء كفروا به -وهو أرشف الرسلَ -علِم أنهم ليسوا ّ
فلهذا ال ينفعهم إميانهم ببقية األنبياء وقد كفروا بس ّيدهم وأفضلهم وخامتهم وأكملهم.
ٍ
مبحمد وأنه لن ينفعهم اإلميان ببقية األنبياء والرسل يف دالل ٍة عىل أن كل من
لكل من مل يؤمن
وهنا نرى تكفري اإلسالم ّ
مسلم فهو يف النار وهنا نرى النظرة السادية ونظرة االحتقار من اإلسالم لكل ما هو ليس إسالمي.
ليس
ً
ورد يف تفسري ابن كثريٍ عن« َحتَّ ٰى يُ ْعطُوا الْ ِج ْزيَ َة َعن يَ ٍد َو ُه ْم َصا ِغ ُرونَ» ( :)4أي إن مل يسلموا عن قه ٍر لهم وغلب ٍة
وذليلون حقريون مهانون ،فلهذا ال يجوز إعزاز أهل الذ ّمة وال رفعهم عىل املسلمني بل هم أذال ٌء صغر ٌة أشقيا ٌء وهنا
نرى تحقري اإلسالم لهم.
وىف كتاب األحكام السلطانية للاموردي( )5قال :أنه يجب عىل ويل األمر وضع الجزية عىل رقاب من دخل يف الذ ّمة من
أهل الكتاب.
مسلم وقتله إذا مل يدفع الجزية.
وهنا إشار ٌة واضح ٌة ورصيح ٌة لتحقري اإلسالم لكل من ليس
ً
ولكن املسلم الذي ال يدفع الزكاة شأنه وربّه وعقابه يوم القيامة  -تبعا لألمئة األربعة الذي أخرجه مسلم ( )6من
ول اللَّ ِه َص َّل اللَّه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َما ِم ْن َص ِ
ٍ
محمد أنه قال« :ق ََال َر ُس ُ
اح ِب َذ َه ٍب َولَ ِف َّض ٍة لَ يُ َؤ ِّدي
حديث أيب هريرة عن
ِم ْن َها َح َّق َها إِ َّل إِذَا كَا َن يَ ْو ُم الْ ِق َيا َم ِة ُص ِّف َح ْت لَ ُه َصفَائِ َح ِم ْن نَا ٍر فَأُ ْح ِم َي َعلَ ْي َها ِف نَا ِر َج َه َّن َم فَ ُي ْك َوى ِب َها َج ْن ُب ُه َو َجبِي ُن ُه
َوظَ ْه ُر ُه كُل ََّم بَ َردَتْ أُ ِعيدَتْ لَ ُه ِف يَ ْو ٍم كَا َن ِم ْق َدا ُر ُه َخ ْم ِس َني أَل َْف َس َن ٍة َحتَّى يُق َْض بَ ْ َي الْ ِع َبا ِد ف َ ََيى َسبِيلَ ُه إِ َّما إِ َل الْ َج َّن ِة
َوإِ َّما إِ َل ال َّنارِ ،قيل :يا رسول الله فاإلبل ،قال وال صاحب إبل ال يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إال إذا
كان يوم القيامة بطح لها بقاع أوفر ما كانت ال يفقد منها فصيال واحدا تطأه بأخفافها وتعضه فأفواهها كلام مر عليه
أوالها أعيد عليه أخراها يف يوم كان مقداره خمسني ألف سنة حتى يقىض بني العباد فريى سبيله إما إىل الجنة وإما
إىل النار ،قيل يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال وال صاحب بقر وغنم ال يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة بطح
لها بقاع قرقر ال يفقد منها شيئا ليس فيها عفصاء وال جلحاء وال عضباء تنطحه بقرونها وتطأه بأظالفها كلام مر عليه
 -2سورة التوبة اآلية .293
 -3تفسري ابن كثري دار طيبة الجزء الرابع سنه النرش  2002ص .131
 -4تفسري ابن كثري دار طيبة الجزء الرابع سنه النرش  2002ص .131
 -5دار الكتب العلمية الجزء الثاين ص .351
 -6صحيح مسلم كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة ص .681
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أوالها رد عليه أخراها يف يوم كان مقداره خمسني ألف سنة حتى يقىض بني العباد فريى سبيله إما إىل الجنة وإما إىل
النار».
ٍ
محمد إىل الصحابة بأن مانع الزكاة عقابه عند الله يوم القيامة وليس القتل وهذا ينايف كل
وهنا إشار ٌة رصيح ٌة من
قواعد العدل التي قال أنه أىت بها.
من ناحي ٍة أخرى فإن اإلسالم ينايف العدل م ّر ًة ثاني ًة يف ح ّد الر ّدة حيث أن من يرتك دينه ويدخل اإلسالم فهو يف ِحمى
اإلسالم وتحت رايته ويقوم له كل املسلمني إن حاول أهل دينه السابق قتله؛ ولكن عندما يرتك مسل ٌم ما اإلسالم يقوم
كل املسلمني بقتله ولو كان بالشبهة ملجرد قو ٍل إن مل يتب خالل ثالثة أيام.
ٍ
زوجات والعديد من السبايا هو حالل،
أيضا م ّر ًة أخرى بالنسبة ألمور الزواج ،فالزواج بأربعة
وينايف اإلسالم العدل ً
وليس للزوجة الحق يف أن يكون لها من الرجال ملك مي ٍني مثل الرجل بل هي ملزم ٌة أحيانًا بأن تشارك زوجها مع ثالثة
ٍ
ٍ
أخريات والعديد من ملكات اليمني بحجة تطبيق رشع الله؛ وهو الذي يجعل اإلسالم حاله حال املسيحية
زوجات
ذكوري بحت.
واليهودية دي ٌن
ٌ
ٍ
كامل وعادل ،ولكنه يف نفس الوقت سوف يُدخل جميع
محمد بأن إله اإلسالم إل ٌه ٌ
أيضا ا ّدعاء
ومن منافاة العدل ً
مسلم
املسلمني ال َج ّنة حتى من أخطأ منهم ،وسيعذّب البعض منهم لفرت ٍه ثم يدخله الجنة ولكن كل من ليس
ً
سيدخل النار وهو خال ٌد
فيها (الكفار).
وأيضا تنايف وكذب اإلسالم
ً
يتجل يف
بخصوص العدل ّ
العهدة العمرية املعلنة
عىل أهل بيت املقدس عند
غزو عمر بن الخطاب لها،
ونصت هذه العهدة تب ًعا
ّ
لكتاب ابن قيم الجوزية ()7
عىل:

 -7كتاب ابن قيم الجوزية يف كتاب أحكام أهل الذمة ص .1163
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قالية وال
كنيسة وال
ديرا وال
حدثوا في مدينتهم وال فيما حولها
ً
ً
أال ُي ِ
ً
صومعة راهب،
يجددوا ما ُخ ِّرب منها
وال
ِّ
ليال
وال يمنعوا كنائسهم من أن ينزلها
أحد من المسلمين ثالث ٍ
ٌ
يطعمونهم،
غشا للمسلمين،
وال يؤووا
جاسوسا ،وال يكتموا ًّ
ً
وال ّ
ظهروا ِش ً
ركا ،وال يمنعوا ذوي قرابتهم من
يعلموا أوالدهم القرآن ،وال ُي
ِ
يوقروا المسلمين
اإلسالم إن أرادوا ،وأن ّ
وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس
يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم
وال
ّ
ّ
سيفا،
يتقلدوا
سرجا ،وال
يتكنوا بكناهم ،وال يركبوا
وال
ً
ّ
ً
وال يبيعوا الخمور
زيهم حيثما كانوا
وأن ُ
يج ُّزوا مقادم رؤوسهم ،وأن يلزموا َّ
يشدوا الزنانير على أوساطهم
وأن
ّ
شيء من طرق المسلمين
شيئا من كتبهم في
صليبا وال
ظهروا
وال ُي
ً
ِ
ٍ
ً
وال يجاوروا المسلمين بموتاهم،
خفيفا
ضربا
وال يضربوا بالناقوس إال
ً
ً
وال يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين
وال يخرجوا شعانين ،وال يرفعوا أصواتهم مع موتاهم،
ظهروا النيران معهم،
وال َي
ِ
وال يشتروا من الرقيق ما َج َر ْت عليه سهام المسلمين
ذمة لهم
فإن خالفوا
ً
شيئا مما شرطوه فال ّ
وقد ّ
حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق.
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وهنا يتبني التفرقة بني النصارى وبني املسلمني يف العهدة العمرية.
مبسلم لكن
وأيضا يُح ِّرم اإلسالم زواج املسلمة من أصحاب الديانات أو املعتقدات األخرى فال تستطيع الزواج سوى
ً
ٍ
ٌ
وتقليل من شأنها وإذالل لها كعادة اإلسالم
ٌ
إجحاف بحق املرأة
الرجل املسلم محلَّل له الزواج من كل الديانات وهو
ومقام ٍ
صف ٍ
واحد
واحد
حيث قال :الرجال ق ّوامون عىل النساء ،وش ّبه املرأة بالحامر والكلب األسود وجعلهم م ًعا يف ٍّ
ٍ
ٍ
محمد من الحمري والكالب لكرهه لهم وانتقامه من املرأة بسبب زواجه من
يقطعون الصالة فرمبا كان هذا انتقام
خديجه وهي من ِعلية القوم وسادة قريش وهي أكرب منه ب  15عا ًما حيث كان عمرها آنذاك  40سن ًة وهو فقط 25
سن ًة وتزوجها ملالها وقرر االنتقام منها عن طريق إذالل املرأة يف اإلسالم.
لرمبا كان ذهابه إىل غار حرا ٍء من أجل التفكري يف دينٍ يطلقه ليسيطر به ويفعل به ما ل ّذ وطاب وير ّد كرامته التي
راحت بسبب زواجه من خديج ٍة ملالها ونسبها لتُعيل من شأنه.
بعد كل ما تناولته يف هذا املقال ال أعتقد أن اإلسالم أو املسلمني يستطيعون التربؤ من تاريخهم ومن كذب الدين يف
فعل بل عا ٌر عليهم أن يقولوا بأنه ٌ
أنه ٌ
عقل يف ات ّباع
قليل ويعلموا أن ال ٌ
عادل ويجب عليهم أن يُعملوا العقل ً
عادل ً
الدم والعنرصية.

َويَ ْسأَلُونَ َك َع ِن اإلحلْاد ُق ِل اإلحلْاد
ُ
مِ ْن أَ ْم ِر َع ْقلي َومَا أوتِيتُم مِّن العَق ِل
إِالَّ قَلِيالً.
صفحة العقل دين عىل الفيسبوك
https://www.facebook.com/MINDREL
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املؤثرات السمعية البرصية
اإلسالمية

الشيخ ديكارت
ملاذا يكتبون القرآن بالخطوط املتعرجة واملزخرفة ،ويرسمون أط ًرا مزخرف ًة حول نص القرآن ،ويرسمون دوائ ًرا مزين ًة
لإلشارة لنهايات اآليات ،ويصنعون غالف املصحف من الورق املُق ّوى املُغلف بالجلد املزخرف ،ث ّم حني يقرأون الكالم
موسيقى حزين ًة؟
املكتوب يف ذلك الكتاب ،يل ّحنونه ويخرجونه من أنوفهم قبل أفواههم إلعطائه
ً
كل هذه اإلضافات؟
كتاب آخر تختفي ّ
لكن لو أرادوا طباعة أي ٍ
تتغي حسب مضمون املقطع،
وملاذا دامئًا يُرفقون مقاطعهم املص ّورة باملوسيقى (الرشعية طب ًعا) ،وتلك املوسيقى ّ
وحسب اإلحساس الذي يريد صانع الفيديو أن يبثّه داخلك...
إنه اللعب عىل املشاعر وتشتيت الوعي ،وتغييب العقل النقدي.
مثل‘‘ لكن إذا أرادك أن تشعر بالحامسة
فإذا أرادك أن تحزن ،وضع لك نشي ٌد حزي ٌن ’’أخي سوف تبيك عليك العيون ً
فتحس وكأنك داخل املعركة وأنت وراء شاشة
موسيقى عسكري ًة إسالمي ًة،
مقاتل ،وضع لك
جندي ٌ
وتحس أنك
ٌ
ّ
ّ
ً
الحاسوب ،وهنا لن يضع لك القرآن ألن القرآن هو عبار ٌة عن أغني ٍة حزين ٍة وليست أغني ًة حامسي ًة.
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ظلم حول الفيديو ،أو يُبطئ الفيديو يف أماكن
وقد يُضيف لك بعض التوابل كاملؤثرات البرصية ،فيضع إطا ًرا ُم ً
مبتسم وهو ينظر ألخيه ،أو مشاهد الصواريخ وهي تصعد للسامء دفع ًة واحدةً ،أو
محدد ًة ليك ت َر وجه املُجاهد
ً
ٍ
بدالت عسكري ٍة تشبه مالبس الجندي الخارق ،فيظهرون وكأنهم ٌ
أبطال خارقون مفتويل
مشاهد الجنود وهم يرتدون
العضالت ،يحملون أحدث املعدات ،قادرون عىل ثقب األرض والعبور للجهة األخرى.
إنها ببساط ٍة املؤثرات السمعية البرصية التي تهدف لتنويم القارئ أو املستمع مغناطيس ًيا وتخدير عقله وتشتيت
النص وجعله يركز عىل األشياء الجانبية التافهة كجامل الصوت وخط الكتابة واللحن
تركيزه وإبعاده عن محتوى ّ
الحزين إلخ...
إنه اللعب عىل املشاعر ،ودغدغة مناطق معين ٍة يف الدماغ لتشتيت الرتكيز ،فاإلنسان الحزين أو الغاضب أو الفرح أو
الذي يشعر باألمل ،يكون دامئًا أقل تركي ًزا وانتبا ًها من الذي ال تنتابه تلك األحاسيس.
إنها محاولة إبعاد العقل النقدي ،وعملية
ٍ
تجنيد ذكي ٍة ،مارسها قبلهم النازيون
والسوفيات وغريهم...
ولو استعدت العقل النقدي يف تلك اللحظة،
ستدرك مدى خطورة األمر ،وكيف يت ّم غسل
الدماغ بتلك الطريقة.
أل ّن العملية تشبه إبعاد كلب الحراسة
لحم بعي ًدا ،أو
عن فناء البيت برمي قطعة ٍ
إعطائه طعا ًما منو ًما ليك يتمك ّن اللص من
الدخول دون التعرض للهجوم أو التشويش.
لحم يستلذّها
فهو يرمي لعقلك قطعة ٍ
دماغك الباطن ،تكون عبار ًة عن موسيقى أو
مشاه ًدا بطولي ًة ممتع ًة ،فيبتعد ذلك الدماغ
مشغول بامللذات ،وينىس وظيفته
ً
ويصبح
وهي التفكري النقدي املوضوعي.
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واملصيبة هنا ،حني نقرأ يف القرآن ٍ
(ترتيل) ،فتجد املسلم يبيك وهو يغني سورة املسد
ً
آيات تحثّ عىل غناء القرآن
تام ،وعدم إدر ٍ
رجل عاش يف
يسب ً
اك ملا يقوله وعدم
بحزنٍ ً
ٍ
وعي ٍ
مثل ،ويف حالة غياب ٍ
استيعاب لحقيقة أنه يبيك وهو ّ
الصحراء منذ  14قرنًا وينعت زوجته بحاملة الحطب ،وهو يف حال ٍة من الخشوع املضحك.
أو تجده يقرأ تلك اآلية التي تنعت أحد سكان الصحراء بابن الزىن (زنيم)،
أو تلك التي ته ّدد عائش ًة وحفص ًة بالطالق.
مثل تراه خاش ًعا يبيك وهو يقرأ آيات إحراق وشواء البرش لألبد.
أو ً
لكنك كإنسانٍ عر ٍيب ُولد يف هذه الثقافة ،رمبا لن تجد األمر غري ًبا ،لكن لو ترجمت الفيديو إلنسانٍ غر ٍيب ،وأريته مشهد
يرتب يف هذه البيئة ومل يعتد
’’مشاري العفايس‘‘ وهو يبيك ويقرأ آيات إحراق الكفار يف النار سوف يُصدم ألنه مل ّ
عقله عىل املخ ّدرات اإلسالمية التي توضع كبهار ٍ
ات للطعام املسموم الذي يطعمونه ألطفالهم منذ الصغر.

https://secularegypt.com

نحن حركة فكرية مرصية مستقلة ،نهتم بشكل أسايس بنرش وتعزيز قيم العلامنية ىف مرص،
ملواجهة األصولية والخطاب الواحد ىف املجتمع املرصي ،وذلك بشتى طرق وأساليب التوعية من
تدشني منتديات نقاشية ،حمالت توعية ،إقامة مؤمترات وورش عمل ،إصدار نرشات إلكرتونية
وأوراق عمل لتعزيز قيم العلامنية ىف املجتمع املرصي.
11

https://www.facebook.com/groups/arbangroup

12

عتبيعليكصديقيامللحد
(الجزءالثاين)

سامل الدليمي

كنت أرى يف ابتسامته شامت ًة ألنه حصد تأيي ًدا أكرث مني حني نرشتُ حوارنا السابق،
باسم كعادتهُ ،
أقبل صديقي ً
ُ
يضحك يف النهاية ،ثم أننا نتحاور ولسنا يف جدال عقيم ٍينتظر أحدنا
قلت :ال تستعجل يا صديقي فالشاطر من
ُ
الغلبة فيه.
قال :أوافقك الرأي لكنك يا سامل تدافع عن قضي ٍة خارس ٍة ومحسوم ٍة فلم تُتعب نفسك؟!
قلت :يا أخي أنت ات ّهمت ديننا الحنيف أنه دي ٌن يُش ّجع عىل الفاحشة فالمني أصدقايئ بأن دفاعي كان ضعيفًا.
اشرتطت عليك
كل يش ٍء خوفًا من أن أخرسك كصديق ،لذا
زلت عند إمياين الراسخ بهذا ،فأنا مل أذكر لك ّ
ُ
قال :وال ُ
ٌ
مقبول إنسان ًيا واجتامع ًيا وأنت أردتّ أن يكون قرآنك هو مرجعك الذي ال تتجاوزه،
أن تُحكّم عقلك فيام هو
وسيتبي لك ما ت ّدعون
سأحيك لك واقعة ز ًىن أُخرى لشخصي ٍة مرموق ٍة يف تاريخكم اإلسالمي هو املغرية بن شُ عبة
ّ
زو ًرا عن عدالة فاروقكم ُعمر بن الخطّاب ،فقد ورد بلفظ القايض أحمد (الشهري بابن خلّكان) ،يف كتابه (وف ّيات
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توضح موقف ُعمر بن الخطاب
األعيان) ،وهي رواي ٌة هام ٌة ّ
بعد أن أصبح خليفة من تطبيق ح ّد الرجم عىل املُغرية بن
شُ عبة فجاء تحت عنوان( :درء الحد عن املغرية بن شعبة)،
وذلك حيث فعل املغرية مع اإلحصان ما فعل مع أ ّم جميل
بنت عمرو ،امرأة بن قيس يف قضي ٍة من أشهر الوقائع
التاريخية يف تاريخ العرب ،كانت يف سنة  17للهجرة وال
كتاب اشتمل عىل حوادث تلك السنة ،وقد شهد
يخلو منها ٌ
كل من أيب بكرة وهو معدو ٌد من فُضالء الصحابة
بذلك ٌ
أيضا،
وحملة اآلثار النبوية ،ونافع ابن الحارث وهو صحا ٌيب ً
وشبل بن معبد وكانت شهادة هؤالء الثالثة رصيحة ،بأنّهم
ُ
رأوا املغري ُة بن شعبة يولجه يف أُ ّم جميل إيالج امليل يف
املكحلة ،ال يكنون وال يحتشمون ،وملا جاء الرابع وهو زياد
ابن ُسميلة يشهد أفهمه الخليفة عمر بن الخطّاب رغبته
مجلسا،
عم رآه فقال« :رأيت
يف أالّ يُخزي املُغرية ،ثم سأله ّ
ً
نفسا حثيثًا وانتهازًا ورأيته مستبطنها» ،فقال
وسمعت ً
عمر« :أرأيته يُدخله ويُخرجه كامليل يف املكحلة؟»
نفسا
ورأيت حف ًزا شدي ًدا
فرأيت خصيتيه ترتدد إىل ما بني فخذيها،
فقال« :ال ،لك ّني رأيته راف ًعا رجليها
ُ
ُ
ُ
وسمعت ً
عال ًيا» ،فقال ُعمر بن الخطّاب« :أرأيته يُدخله ويُخرجه كامليل يف املكحلة؟» فقال« :ال» ،فقال عمر« :الله أكرب ،قُم يا
ُمغرية إليهم فارضبهم» ،فقام يقيم الحدود عىل الشهود الثالثة.
يرحم أهلك يا سامل ملّا كان املغرية (راف ًعا رجليها) ورأى الشاهد الرابع (خصيتيه ترت ّدد إىل ما بني فخذيها) برأيك هل
مثل؟ دعنا من ترقيعاتكم التي ما عادت تنطيل عىل طفل ،أال تستحون من سرية خياركم يف
كان يعلّمها السجود ً
اإلسالم؟ ومن تح ّيز فاروقكم؟ وكل هذا وتريد أن ت ُقنعني أ ّن إسالمك ٌ
عادل وال يُش ّجع عىل الفاحشة؟ بربك لو كان
شخص مغمو ٌر فهل سينحاز له فاروقك هذا؟ كم من حادثة زنا يف عهده أقام عليها الحد؟
الزاين ٌ
قلت واإلحباط بالفاروق(قدويت) يح ّط كالصاعقة عىل رأيس الذي بدا فارغًا من كل يشء :قل ما تبقى عندك من تُهم
فاإلمام الشافعي مل يخطيء حني قال:
السخط ت ُبدي املساويا
وعني ال ّرضا عن ّ
كل ٍ
عيب كليل ٌة ولك ّن عني ُّ
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دعمت رأيه بقول الشافعي :دي ُنك يا سامل بكل طوائفه السنية والشيعية (بحكم احتكامهم
تابع صديقي كالمه وكأين
ُ
والضم وحتى املضاجعة (رشط أن ال يتم إيالج املرود
لنفس القرآن) تجدهم يُبي ُحون (باألحرى يتغاضون) عن التقبيل ّ
يف املكحلة) ،وال يعتربونه زنا ،أرأيت يا سامل كم أ ّن ُعيونكم أنتم تتغاىض عن مساوئكم وتكاد تلتهم ما تسمونه خالعة
لدى الغرب الكافر!
ّيت
عيب يا صديقي مل أعهد فيك االفرتاء ،كيف تُثبت ادعائك؟ متن ّيت لو أن شيخي الذي صل ُ
قلت محت ًجا بش ّده :هذا ٌ
خلفه سني ًنا طوال أن يأيت لنجديت ألنه يحفظ القرآن عن ظهر قلب وسيُخرس كل افرتاءاتك.
يل من سورة النجم اآلية ( 32الّذين يجتنبون كبائر اإلثم والفواحش
قال :إذا بقيت عىل القرآن فأنا أكفيك عنه ،وتىل ع ّ
امليس« :وهم الذين يبتعدون عن كبائر الذنوب (وهي
ّإل اللّمم إ ّن ربّك واسع املغفرة )..وتفسريها يا سامل بكتابكم ّ
رص صاحبها عليها ،أو يُل ّم بها العبد عىل وجه الندرة
الرشك) والفواحش إالّ اللّمم وهي الذنوب الصغار التي ال يُ ّ
ميس الختان
واللّمم هو من صغائر الذنوب ..وهو النظرة والغمزة واللمسة والقُبلة واملبارشة واملضاجعة برشط أالّ ّ
مس الختان الختان فهو زنا ،والزنا من الكبائر».
الختان (وهو االتصال الجنيس الكامل) ،فإذا ّ
وكل ما عدا ذلك من مقدمات االتصال الجنيس
والفرج هو الذي يُص ّدق ذلك أو يُكذبه ولذلك كان الفرج هو الكبريةُّ ،
ُ
ذنب مغفو ٌر
فهو مل ٌم وهو من صغائر الذنوب واللّمم ٌ
عند الله ويُعترب يف القرآن من صغائر الذنوب ،فدي ُنك
أيضا ،فكم من األشخاص
جذبهم بهذه الشهوات املباحة ً
دخلوا يف دين الله ليامرسوا الزنا املُق ّنع ،وكم دخلوا يف دين
الله أفوا ًجا ليق ّبلوا ويلمسوا ويبارشوا ويضاجعوا ،فهذه
األمور هي من الصغائر وهي مغفورة ،فيا أخوتنا وأخواتنا
املسلمني ،ق ّبلوا بعضكم البعض ،المسوا بعضكم البعض،
اغمزوا ،بارشوا وضاجعوا بعضكم البعض فهذه األمور هي
من الصغائر والله يغفرها وأتت بالقرآن تحت اسم اللّمم
برشط ّأل ميس الختان الختان!
هل تُريد إيضا ًحا أكرث من هذه الكلامت الفاحشة؟ هل
مس الختان للختان؟
تُريد أن ّ
أوضح لك ّ
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التمر عىل امرأ ٍة جاءت لتشرتي منه
هل تعرف يا سامل أ ّن تلك اآلية جاءت لتربير اعتداء أحد الصحابة ويدعى نبهان ّ
التمر؟ فقد جاء يف صحيح البخاري ومسلم أ ّن مقاتل بن سليامن ذكر :أ ّن هذه اآلية نزلت يف رجلٍ كان يُس ّمى نبهان
التمر ،كان له حانوتٌ يبيع فيه مت ًرا ،فجاءته امرأ ٌة تشرتي منه مت ًرا فقال لها« :إ ّن داخل الدكّان ما هو خ ٌري من هذا»،
ّ
فلم دخلت راودها فأبت وانرصفت فندم نبهان ،فأىت رسول الله صىل الله عليه وسلّم فقال« :يا رسول الله ما من
ّ
يشء يصنعه الرجل ّإل وقد فعل ته إلّ الجامع» فقال« :لعل زوجها غازٍ» وهنا يقص ُد أ ّن نساء ال ُغزاة املُسلامت فقط
ُه ّن العفيفات ،ثم نزلت هذه اآلية فقال النبي صىل الله عليه وسلم« :إ ّن الله كتب عىل ابن آدم حظّه من الزىن أدرك
ذلك ال محالة فزنا العينني النظر وزنا اللسان ال ُنطق والنفس تتم ّنى وتشتهي والفر ُج يُص ّدق ذلك أويكذّبه» ،أرأيت يا
ميس الختان ،فالقانو ُن ع ّند نب ّيك
سامل ،نب ّيكم أباح له ّ
مس وتقبيلٍ وما إىل ذلك طاملا الختان مل ّ
كل ما فعله معها من ٍّ
هو أ ّن الفاحشة العظيمة والزنا التام املُوجب للح ّد يف ال ُدنيا وال ُعقوبة يف اآلخرة هو يف الفر ج فقط ،فيا لكم من أ ّمـ ٍة
وضعت ترشيعاتها يف خانة الفرج.
قلت :أ ُعوذ بالله يا أخي ،ولكن هذا ال تجده يف مجتامعاتنا اإلسالمية.
قي
فوافقني صديقي امللحد ُهنا لكنه قال :بل هي ليست من فضائل دينك إنّ ا من فضائل تط ّور املجتمعات و ُر ّ
عالقاتها ،فهذا شي ُخك ابن باز يُفتي يف كتاب (بكريات األُ ّمه يف دحر الغ ّمة) ،باب العطف العائيل الجزء األول م 1
الصفحة  :77يحق للمسلم أن يُالعب أُ ّمه إذا كانت أرمل ًة ويُداعب ُها بطريق ٍة جنسي ٍة بدون أن يطأها ليك ال تحتاج
إىل الزواج وته ُجر صغارها ،فللولد الكبري فقط حق ملسها ومغازلتها وإمالء فراغها العاطفي ،ما كان بيدي طب ًعا غري
أن أُلطّف األمر بضحك ٍة ُمغتصبة وأنا أكرر قول رسولنا الكريم «يف ديننا فسحة» مع ضحكة مصطنعة ،فامذا أفعل
ٍ
لشخص يحارصين من كل الزوايا؟
ألست اب ًنا لهذا املجتمع؟ أال يحق
تص ُّب جام غضبك عىل ُمجتمعنا اإلسالمي فقط؟
ُلت
َ
ق ُ
مستفهم :ملاذا يا صديقي ُ
ً
لعائل ٍة تنتمي لها أنت أن تدافع عن دين أجدادها؟ إنهم أهلُك ،أبوك وأُ ّمك وأخواتك وأخوتك وأصدقائك.
التحض ،فلعن ُة اإلسالم تالحقُكم
قال :مصيبتي أنني من أصو ٍل إسالمية وعىل أمثايل تقع مسؤولية االنتقال بكم إىل
ّ
كل هذا اإلرث املُخزي ،ت ّد ُعون ال ُعلوم وأنتم خوا ٌء منها ،ت ّد ُعون املعرفة
ُغيوا أنفُسكم وترفضوا ّ
أينام ذهبتم ما مل ت ّ
والتسامح وغزوتم وسبيتم شُ عوبًا آمنة وال زلتم تُ ج ّدون غزوات أجدادكم للشعوب ،أليس فاروقكم ُعمر هو من
قائل
عم يجب فعله مبكتبة اإلسكندرية ً
أحرق مكتبة اإلسكندرية حني أجاب عىل تساؤل عمرو بن العاص عام 642م ّ
له« :وأ ّما الكُتب التي ذكرت ُها فإن كان فيها ما وافق كتاب الله ففي كتاب الله عنه غنى ،وإن كان فيها ما يُخالف
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حممات اإلسكندرية وإحراقها يف
كتاب الله فال حاجة إليه فتقدم بإعدامها» فرشع عمرو بن العاص يف تفريقها عىل ّ
مواقدها فاستنفدت يف مدة ستة أشهر.
يصل بك األمر لطمس الكثري من معامل الحقيقة؟ هل حقًا ال ُ
تعرف أ ّن من أحرق مكتبة اإلسكندرية
قلت ُمحت ًجا :هل ُ
هم كرثٌ وكان آخرهم ابن العاص؟
فأول حريق أصاب املكتبة كان يف سنة  48ق.م من قبل يوليوس قيرص حينام قدم إىل اإلسكندرية ملساعدة كليوباترا
ضد أخيها بطليموس الرابع عرش فأتلف الحريق ما يقارب األربعامئة ألف وثيقة ،وثاين حريق ملكتبة اإلسكندرية
حسب املوسوعة الربيطانية كان زمن زنوبيا ملكة تدمر حني استولت عىل مرص سنة 269م ،وقامت بتدمري املكتبة
واملتحف سنة 270م والثالثة حصلت بعد حرب زنوبيا مع االمرباطور أورليان الذي احتل اإلسكندرية بعد هزمية
أيضا أ ّن املكتبة واملتحف ُد ّمرا أثناء الحرب
أيضا ،وذكرت املوسوعة الربيطانية ً
زنوبيا فيها حيثُ نُهبت املكتبة و ُد ّمرت ً
األهلية يف عهد االمرباطور أورليان يف أواخر القرن الثالث امليالدي ،وتُشري بعض املصادر إىل أ ّن االمرباطور دايكليّشن
تول ال ُحكم سنة 284م حارص اإلسكندرية ملدة مثانية شهور سنة 296م للقضاء عىل مترد آتشيليس ودوميتيوس
الذي ّ
دوميشانوس وقتل اآلالف نتيجة ذلك ،ويف سنة 305م أصدر االمرباطور دايكل ّيشن أم ًرا بحرق كل كتب املعادن يف
مكتبة اإلسكندرية ،ويف اضطرابات سنة 391م أي يف نهاية القرن الرابع امليالد يف زمن االمرباطور ثيودسيوس األول
الذي أصدر أم ًرا بالقضاء عىل الوثنية ،قام بطريارك اإلسكندرية ثيوفليوس بجمع غوغاء املسيحيني والهجوم عىل
معبد السريابيوم ومكتبته ودمروها ،إذًا يا صديقي أنت وإلحا ُدك تظافرتُ ا ض ّدنا لتصفون املسلمني أنّهم أح ّط األقوام
تاريخ ًيا ،أعرتف لك أ ّن الكثري من الشُ عوب ذاقت االستعباد والسبي والويالت عىل يد أجدادنا املسلمني األوائل لك ّن
املسلمني ليسوا نشازًا يف تاريخ البرشية ،بل كانت تلك الثقافة السائدة لكل املجتمعات املعارصة لإلسالم ،فلو كُنت
أيضا فام فعله املسلمون ال يصل إىل جز ٍء يسري
ُمشككًا مبا أقول فاقرأ تاريخ الجرمان أو تاريخ الوندال وتاريخ اليهود ً
مام فعله هؤالء.
فالنبي أشعيا (وهو ذراع النبي موىس اليمني) قاد اليهود بعد الضياع مل ّدة أربعني سنة ليدخل بهم إىل فلسطني وكان
يسكنها الكنعانيون آنذاك فارتكب أفظع الجرائم بحقّهم ،بل سحقهم عن بكرة أبيهم ،رجالً  ،شُ بانًا ،شُ يو ًخا ،نسا ًء
وأطفالً وفرض عىل ُمدنٍ جوار أريحا (التي اتخذها عاصم ًة له) خيار دفع الجزية أو القتل ،فأشعيا هو أحد أه ّم ُرموز
التو ّحش لذا ميكن اعتبار النبي محمد مالكًا مقارن ًة به ،حتى ما فعله فخر التونسيون (حنبعل) إلرضاء غروره هو
أيضا يقع يف خانة التو ّحش ،وحتى االمرباطورية البيزنطية التي نرشت املسيحية بقوة السيف ،حتى بات املسيحيّون
ً
يُق ّدسون مدينة القسطنطينية (اسطنبول الرتكية) ألنّها أضحت كالفاتيكان اليوم يف قيادتها للمسيحية وذلك بعد إعالن
تنصه يف القرن الرابع امليالدي فأصبحت املسيحية دين الدولة.
قسطنطينوس ّ
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طب ًعا مل يقف أجدادي املسلمون مكتُو ّيف األيدي
أمام القسطنطينية لكن مل تُفلح محاوالتهم يف
ض ّمها لحظرية اإلسالم حتى جاء الحكم العثامين
الذي أطاح بها وبهذا تخلّصت أوروبا من سطوة
املسيحية فبدأ عرص النهضة بأوروبا بعد انهيار
الدولة البيزنطية عىل يد ال ُعثامنيني وتالها ظهور
مارتن لوثر مؤسس املذهب الربوتستانتي الذي
أيضا
أعلن انطالقة التح ّوالت يف أروبا ،ودعمهم ً
اكتشاف قارة أمريكا وخروج املسلمني من أسبانيا
مهزومني ،إذًا كان لها كبري األثر ،أل ّن أغلب
فالسفة عرص التنوير استعملوا مكتبة األندلس
أل ّن كُتب فالسفة اإلغريق كلها أُتلفت من قبل
الكنيسة املسيحية يف القسطنطينية (اسطنبول)
فهي من ق ّررت إعدام كتب فالسفة اإلغريق
وبق ّية الكنائس نفّذت األمر ومل تعد موجودة ّإل
عند العرب املسلمني،فمكتبة اإلسكندرية ُد ّمرت
غالبيتها العظمى قبل وصول املسلمني لها يا
صديقي امللحد ،نحن املسلمون من حفظنا تراث
الفالسفة اإلغريق الذي يتباهون به اليوم ،فال
تزدرينا بهذا الشكل املهني.
قال وقد أسقط يف يده للمرة األوىل (معي عىل األقل) :وما قولك يف مكتبة الفرس حني احتلها جيش (الفاروق)؟ من
همج ُرعا ٌع فال تتص ّورهم أبطالً تُعانق هاماتهم السامء ،مشكلتكم من بداية دينكم إىل اليوم هو
أحرقها؟ أجدا ُدك ٌ
رب
الفر ج وال ُغالم األمرد ،ال أكرث وال أقل ،لقد وصل هوس نب ّيك بالغلامن أنّه رأى ربّه عىل هيئة ٍ
شاب أمرد« :رأيت ّ
يف صورة شاب أمرد له وفر ٌة جعد قطط يف روض ٍة خرضاء» ،وهذا الحديث ص ّححه الحسن بن بشار وأبو يعىل كام يف
(طبقات الحنابلة أليب يعىل.)2/59 :
إسمع ما كتبه الشيخ العراقي إياد جامل الدين يف بعض تغريداته عىل تويرت :إ ّن مسرية البرش نحو ّ
التعصب
فك أغالل ّ
العنرصي والديني واملناطقي ،مسري ٌة طويل ٌة وشاقة لك ّنها قطعت مراحل مهمة نحو التح ّرر واالنعتاق وأمامها الكثري،
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السلّم اإلنساين ،وبينهم وبني طالئع املسرية البرشية نحو التحرر قرو ٌن من الوعي
أ ّما العرب واملسلمون ،فهم يف آخر ُ
والثقة بالنفس ،املُسلمون والعرب ،هم آي ٌة فريد ٌة يف ال ُجنب والخوف وفُقدان الثقة بأنفسهم ودينهم وأخالقهم
وكينونتهم ،املُسلمون والعرب يعانون من ال ُرعب الدائم والخوف الشديد من االضمحالل يف غامر الحضارة اإلنسانية
كوصا وانكفا ًءا عىل املرورث فهو آخر دفاعاتهم عن
العو ملية ،ولذلك ترى العرب واملسلمني يف ّ
كل ٍ
يوم يزدادون نُ ً
دفاعي ضد العوملة والتغريب ،وكذلك انكفاء
كأسلوب
الذات ،وما انكفاء الشعب اإليراين عىل مهزلة والية الفقيه ّإل
ٍ
ٍ
روب من الواقع نحو تاري ٍخ غاب ٍر كانوا فيه
الشباب ُ
الس ّنة عىل الو ّهابية متمثّل ًة بداعش والقاعدة وأمثالُها فام هو ّإل ُه ٌ
شيئًا مذكورا.
اض ٍ
ملرض واحد وهو انعدا ُم الثقة بال ّنفس عىل ُمستوى الفرد
التعصب وال ُعنرصية والطائفية ،أعر ٌ
الخالص ُة :أ ّن ّ
واملجتمع واألُمة ،وما عليك الكتشاف مرض العرب واملُسلمني بأجىل ُصورة ّإل التف ُّحص يف حياة العرب واملسلمني
ٍ
كانتونات ُمغلق ٍة عىل أنفُسهم يخافون االختالط بغريهم خوفًا عىل أخالقهم
املُقيمني يف أرايض الغرب ،فهم يعيشون يف
والس ّنة ،ما هو بإميانٍ أب ًدا ،إنّ ا انتام ٌء
التمسك بظواهر الدين عند الشيعة ُ
ودينهم وأصالتها! ،فام تراه اليوم من ّ
ناتج عن الخوف.
حب واالنتامء ّ
ّ
تعص ٌب ٌ
وتعص ٌب لالنتامء ،فاإلميا ُن ٌ
عب يف نفُوس أتباعهم من تحلل الغرب وأ ّن الناس
ومام يزيد من ُرعب املسلمني هو ما يبثّه شُ ُيوخ املسلمني من ُر ٍ
هناك يزين بعضهم ٍ
ببعض يف الشوارع.
قل نظريه يف تاريخ البرش! ،وما عليك ّإل سامع شتامئهم وبذاءاتهم السوق ّية ،كُلّها
عب ّ
ُرعب املسلمني عىل فُروجهم ُر ٌ
تدور حول الفر ج! ،فرشف اإلسالم واملسلمني ،املجتمع واأل ّمة واملايض والحارض كلُّه يدور حول فر ج األم واألُخت
املحصنة والسائبة ،فال يه ّم إذا انتهكنا الغرب تقن ًيا وعلم ًيا وعسكريًا وسياس ًيا
والبنت والخالة والع ّمة ،إنها أُمة الفروج
ّ
وفلسفيًا أب ًدا ،املُهم هو فر ج الخالة والع ّمة ،أن يكون مصانًا ال غُبار عليه ،ويف النتيجة تح ّولت أ ّمة مح ّمد إىل أ ّمة
حصنون فروجهم!
ً
رضا
ومستقبل ،ولتذهب العلوم والتكنولوجيا للكفّار الذين ال يُ ّ
التفكري بالفر ج ماض ًيا وحا ً
هل فهمت يا سامل ملاذا أُتلف أعصايب من أجل أبناء جلديت املسلمني؟
التزمت الصمت وأطرقت رأيس بره ًة ،ثم رفعته ألجد عيونه ال تزال تتف ّح ُصني وتُحارصين رغم برائتي شخص ًيا من
ُ
والضم والتقبيل وتالقي الختّانني ،فتلك (سرية حسنة) وضعها لنا رسولنا الكريم وال أجرؤ عىل املساس
نُصوص اللّمم ّ
بها.
ُنت أحسب نفيس قد جئته ُمتسلّ ًحا مبا يكفيني للدفاع ،وال أظنني سأحاول إعادة الك ّرة.
و ّدعته
وانرصفت بعدما ك ُ
ُ
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يحتوي الرتاث اإلسالمي عىل العديد من األلفاظ
التي تناقلها عرب التوراة ،دون أن يكون لها مع ًنى مفهو ًما
يف وقتها .والطريف أن بعض هذه االستخدامات هومن قبيل االعرتاف
بالوثنية .وتعدد اآللهة طب ًعا دون ٍ
قصد .وسأرضب لهذا االستخدام مثلني:
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جنات عدن:
تكلمت التوراة عن جنات عدن ونقل اإلسالم
نفس االسم ّ
لتدل عىل النعيم الذي سيعيش
به املنعمون .لكن هل كان محم ًدا يعرف
من أين انتقلت هذه الكلمة إىل التوراة
ومنها إىل القرآن؟
تحريف للكلمة ’’آدون‘‘
إ ّن ’’عدن‘‘ هي
ٌ
وتعني السيد أواإلله .وكانت تسبق ’’بعل‘‘
فتنطق هكذا ’’آدون بعل‘‘ أي ’’السيد بعل‘‘
أو’’ال ّرب بعل‘‘ .ومع الوقت أصبح النداء
لإلله بـ ’’آدون‘‘ وسقطت ’’بعل‘‘ (كام نقول
محل االسم
صل عىل النبي فحل اللقب ّ
ّ
واألصل النبي محمد)
رب النبات
وهوأحد اآللهة السورية ّ
والخصب والخرضة .فإذا أراد السوري
القديم أن يصف أحىل جن ٍة فلمن سينسبها؟
سينسبها لإلله املسؤول عن الخصب.
فهل من املمكن أن تكون هناك جن ٌة أجمل من جنات ’’آدون‘‘؟ وهذه الجنات موجود ٌة يف طقوس الخصب السورية
القدمية.
ٌ
أيضا باسم ’’أدونيس‘‘ وذلك عندما انتقل من الحضارة الكنعانية إىل اإلغريقية وأل ّن اللهجة تفرض
و’’آدون‘‘
معروف ً
نفسها فكام تح ّول ’’آدون‘‘ إىل ’’عدن‘‘
تح ّول يف اللهجة إىل ’’ونانية‘‘ بإضافة ’’يس‘‘ يف النهاية وأصبح ’’أدونيس‘‘.
والذي يهمنا هو أ ّن األصل لهذه الكلمة ينسب الخرضة إىل إله الخرضة والخصب
فهل كان الله يف القرآن يعلم هذا األمر؟
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ميكننا بسهول ٍة تتبع األسطورة وانتقالها من الحضارة السومرية إىل الحضارة البابلية ومنها إىل التوراة .والعديد من
األفكار مشرتكة بني الثالث ثقافات وألي ٍ
دارس سيالحظ هذا التشابه يف األفكار واملعتقدات األساسية مع تغريٍ يف أسامء
اآللهة والنظر إليها.
ولذلك لن نجد أنفسنا يف حري ٍة كيف انتقل لفظ ’’عدن‘‘ إىل التوراة فبحكم االحتكاك بني الثقافات أصبحت ’’جنات
عدن‘‘ هي رمز الخرضة والخصوبة .لكن ما أسأله هنا هل ’’آدون‘‘ الوثني هو صاحب الفضل يف جنة املسلمني؟؟

اإلله إيل:
إيل :هو أحد اآللهة السورية القدمية وهو مع ’’بعل‘‘
كانا ميثالن تياران متعارضان
بعل إله الخصوبة وارتبط بالجنس واالنفتاح ،أما إيل
ٌ
فكان إلها متزمتًا.
وعندما هاجر إبراهيم من بالد الرافدين إىل أرض
كنعان ،وجد اإللهني يف املنطقة يف حالة ٍ
مد وجز ٍر
فتار ًة تسري األمور ’’بعلي ًة‘‘ وتار ًة ’’إيلي ًة‘‘ ،وكال اإللهني
كل كان معه مجم ٌع من
مل يكونا إلهني وحيدين بل ٌ
اآللهة.
وعندما نادى ابراهيم بـ ’’إيلٍ ‘‘ كإل ٍه فوق الجميع.
كان عليه النزول ببقية اآللهة إىل رتبة التابع ال اإلله،
وظهرت املالئكة التابعة إليل.
فإله املطر تحول إىل ’’ميكائيل‘‘ واملوت إىل
’’عزرائيل‘‘ ،وسمى إبراهيم ابنه ’’اسامعيل‘‘
وعن طريق ’’اسامعيل‘‘ انتقلت الديانة ’’اإليلية‘‘ بكل
مفرداتها إىل الجنوب ومنها إىل العرب
فتح ّول ’’إيل‘‘ إىل ’’إيلوهيم‘‘ ولفظه العرب ’’اللهم‘‘،
الحج يل ّبون باسمه لبيك اللهم لبيك،
وكانوا يف موسم ّ
وبقيت أسامء اآللهة القدمية املنسوبة إليل كام هي
املالئكة.
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مثل مالكًا للمطر؟
فال نعلم ملاذا يتخذ الله ً
لكن إذا تخ ّيلنا تطور الفكر البرشي من عبادة مجمعٍ من اآللهة إىل إل ٍه له أتبا ٍع دونه يف املرتبة سيمكننا تخيل ذلك
األمر بسهول ٍة.
وقد أنّث العرب أحيانًا االسم فأصبح ’’إيالت‘‘ ونطقوه ’’الالة‘‘ ،ووصول اللفظ بهذه الصورة مع بقاء أسامء املالئكة
مفهوم ،فلامذا س ّمى الله نفسه بالعربية بينام ظلّت أسامء املالئكة باآلرامية تنتسب إىل اإلله الوثني
كام هي غري
ٍ
إيل؟
وال ميكن القبول بأ ّن ’’إيل‘‘ هو اسم لله وأ ّن ’’إيل‘‘ هو نفسه الله ولكنه ح ّرف ،فإذا كان ’’إيل‘‘ هو الله فمن هو
’’بعل‘‘ إذن؟
مثل
بل إننا نجد أسام ًءا يف القرآن هي نفسها أسامء آله ٍة قدمي ٍة يف الديانة البعلية كالكوثر ً
والكوثر هو أحد آلهة البناء وهذا هو اسمه ،وال يوجد استخدا ٌم مفهو ٌم يف العربية لكلمة ’’كوثر‘‘
ما أخلص إليه أ ّن القرآن تأث ّر تأث ّ ًرا شدي ًدا بالتوراة التي كانت يف حد ذاتها خليطًا من األساطري السورية وأن ما بني
أيدينا من أسام ٍء آرامي ٍة يف القرآن ترجع إىل أصو ٍل سومري ٍة بابلي ٍة وثنية.

املصادر:
مغامرة العقل األوىل فراس السواح طبعة 13
ص -359 255 231-
كتاب الغصن الذهبي للباحث سري جيمس فريزر
sir james frazer، the golden bough،Mcmillan، newyork 1971،page 396
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توضيح لبعض املصطلحات:
ٌ
ملاذا تلحد :يعني ملاذا ترتك الدين
بغض النظر عن املوقف الذي ستتبناه
ّ
بخصوص أيّة قضايا ميتافيزيقي ٍة من أي
نو ٍع آخر.
الالدينية :تشمل مستوى كب ًريا من
االعتقادات ،وحتى االعتقادات الروحية
ال تتعارض معها ،ألنها ال تتحكم يف
حياة اإلنسان أو تفرض عليه نفسها
كام األديان .األديان هي ادعاءات
تحاول وضع وجهة نظ ٍر شمول ّي ٍة عن
الحياة والكون واإلنسان ،سواء كانت
نصي ًة أم شفوي ًة ،بدون
تلك االدعاءات ّ
تقديم األدلة عليها.
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األصح منطق ًيا وعقالن ًيا هو «ملاذا
مبدئ ًيا ميكنني أن أق ّر بخطأ ذلك السؤال الذي وضعته عنوانًا للمقدمة ،ألن السؤال
ّ
تصبح متدين؟» ،ملاذا تختار دي ًنا مح ّد ًدا وتبني عليه حياتك ومستقبلك وتوقّعاتك ،لكن ومن ناحية أخرى فإن الغالبية
العظمى من املتدينني ال يطرحون عىل أنفسهم هذا السؤال بل أنهم يعتقدون يقي ًنا أن السؤال املنطقي رصاح ًة هو ما
تق ّدمت به أعاله ،لذلك الب ّد من تناول املوضوع من وجهة النظر تلك حتى وإن كانت ال تتوافق مع صحيح االستدالل.
مثل أنك اآلن مسلم ،ولدت يف بيئ ٍة إسالمي ٍة تؤمن بأن هناك إله «الله» هو من أوجد العامل ،باإلضافة إىل
لنفرتض ً
ٍ
ترشيعات تتحكم يف الحياة االجتامعية واالقتصادية والسياسية واألرسية ،ليس
كتاب «القرآن» وما يتعلّق به من
كل االتجاهات واألطروحات املوضوعية
موضوعي عىل أن ما تقوم به هو حقيقة ،بل عىل العكس ّ
دليل واح ٌد
هنالك ٌ
ٌ
تشري إىل أنك ال تتبنى إال كذبة تشكّلت قدسيتها لديك عىل فرتات مط ّولة.
سوف أتناول هذا املوضوع من وجهات نظر متعددة :منطقية ،تاريخية ،نفعية ،نفسية بخصوص ما يتعلّق بالتط ّور
فعل بتلك األهمية.
النفيس للدين وهل هو ً

ً
أول من وجهة نظ ٍر منطقية:
يجب عىل أي ٍ
شخص كان قبل أن يتبنى فكرة أن يقيمها عىل أسس منطقية ،فالقاعدة املعروفة واملطلقة بأن الحقيقة
تبقى حقيق ًة بغض النظر عن متاعبها يف الواقّع العميل .لكن هل الدين ميتلك تلك األسس املنطقية؟
كتاب مق ّد ٌس بدون إيضاح معنى مق ّدس «إال بأنه غري القابل للنقد» ،واض ًعا بعض
يبدأ الدين باالدعاء بأن مصدره ٌ
اآلراء يف الحياة واألخالق والعلوم ،وعند اللجوء لتقييم مثل هذه اآلراء ال نجد فيها ما مي ّيزها مبا يجعلها متناسب ٌة مع
مستوى ذلك االدعاء «بدرجة األلوهية» ،مبعنى عندما يتم االدعاء بأن هناك كتابًا من عند الله! أال يُطلب أن يوفّر
ملموسا عىل ذلك ،طب ًعا انتب َه بعض الشيوخ والكهنة ومهنديس األديان إىل تلك النقطة ،فالعقل البرشي حتى
دليل
ً
ً
البسيط منه قاد ٌر عىل تقييم الصناعات البرشية ،لذلك ألّفوا بعض قصص اإلعجاز املزعومة ألنبياء كانت أدلّة قاطعة
ٍ
رساالت ساموية ،والغريب أننا دامئًا ال نجد املؤمنني إال أقلية ،حتى يف تلك الحاالت
أمام أقوامهم بأنهم أصحاب
الواضحة ج ًدا ،لكن السؤال :أليس من حقنا رؤية هذه املعجزات ولو م ّرة؟ أم إنها حك ٌر عىل معارصي األنبياء؟ أليس
من حق كل ٍ
شخص أن يتبني أفكاره بنا ًء عىل اقتنا ٍع مصدره (صاحب تلك الفكرة)؟ وهنا تتجىل سقطة جديدة
للعدالة اإللهية املرتكز عليها مبدأ الحساب ذو املعايري املتكافئة.
مثل وجود
إلهي يتطلّب مستوى من األدلّة واإلثباتات ترتقي ملثل هذا االدعاء ،كمن يدعي ً
االدعاء بأن هذا كتاب ّ
حيا ٍة يف مجرة « ،»NGC-2207أقل ما يُطلب منه هو أن يوفّر لنا صورة عىل األقل ،وإال يبقى ادعاءه غري قابلٍ
للرجحان مهام حاول صبغه بأيّة أدلّ ٍة ضعيف ٍة أو مزيّفة.
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سهل بالنسبة لفكر ٍة شمولي ٍة كالدين -بغض النظر عن طبيعته ومضمونه -أن يت ّم التسليم به هكذا ببساطة
ليس ً
ٌ
اختالف بني ذلك الشخص املتدين واإلنسان اآليل
بدون مراجع ٍة أو حتى إعادة نظ ٍر رسيعة ،هذا ال يجعل هناك
تلقي األوامر لهدف تنفيذها بال تفكريٍ أو اعرتاض.
املُص َّمم عىل ّ
ميكن تلخيص تلك املغالطة السابقة كام ييل:
 .1الدين ال ميتلك أدلّة عىل صحته.
 .2يحاول بعض الكهنة وضع استدالالت ومقارنات والتي كث ًريا ما يت ّم تفنيدها.
دليل بذلك املستوى املطلوب.
 .3الدين بشكلٍ كيل ليس عليه ٌ
 .4الدين مسأل ٌة خارس ٌة ترجيح ًيا.
ملحوظة مهمة :ليست ُحج ًة موضوعية مدى توافق الدين مع بحثك عن هوي ٍة شخصية ،فهذا ليس له قيم ٌة منطقي ٌة
أو عقلية ،بل هو مج ّرد حاج ٍة نفسي ٍة تك ّونت لديك تطوريًا لتع ّزز التعاون املجتمعي.

أسباب عدم منطقية فكرة اإلله اإلسالمي:
 .1التناقض يف الصفات الكاملية.
 .2فكرة العبيثة يف الخلق.
 .3بطالن نظرية العدل املطلق.
 .4غياب األدلّة.
كل منها هنا بالتفصيل.
سأرشح ّ
* التناقض يف الصفات الكاملية:
من بني االدعاءات الكثرية التي ال دليل عليها فكرة
الكامل اإللهي ،ميكن النظر إىل هذه الفكرة بأن اإلله
كل الصفات ،ألنه أق ّر بقدرته املطلقة الكاملة يف
كامل يف ّ
ٌ
كتابه والتي متكّنه من إمتام بقية الكامالت.
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سنتناول هنا إشكالي ًة  -عىل سبيل املثال ال الحرص -وهي التعارض بني العلم املطلق والقدرة املطلقة.
ميكن لإلله وفقًا لقدرته املطلقة أن يقلّل إمكاناته العلمية أو يلغيها ولكنه يف نفس الوقت سوف يلغيها استنا ًدا عىل
آجل ،وليست هذه اإلشكالية
عاجل أم ً
علمه بطريقة اإللغاء تلك ،وهذا يعني أنه لن يستطيع التخلص من علمه ً
الوحيدة بالطبع فهناك الكثري من اإلشكاالت والتي ال تسعفني املساحة لرسدها جمي ًعا.
عىل سبيل املثال إشكالية العلم والقدر.
* العبثية يف الخلق:
سؤال بسيطًا :ملاذا خلق الله الكون؟
لو سألنا متدي ًنا ً
أتوقّع إجابتني:
 .1لحكم ٍة ال يعلمها إال هو.
 .2ال أعرف.
وهام االثنان بنفس املعنى رصاح ًة.
ٍ
أهداف لخلق اإلنسان والعامل ،وهو يتسىل فقط ،لو قال بعض املتدينني بأن الله
الحقيقة أن الله ليست لديه أية
ٌ
أهداف من خلق العامل ولكننا ال نعلمها ،هنا يسقطون عليه صف ًة مهم ًة ج ًدا وهي صفة الحاجة ،فالله ليس له
له
ٌ
أهداف نهائي ٌة وإال كان محتا ًجا والعكس صحيح .املفهوم الواضح والرصيح عن القضية أن ذلك اإلله خطرت عىل باله
فكر ًة بينام كان يرسح بخياله فق ّرر صنع العامل وخلق البرش.
* بطالن نظرية العدل املطلق:
تع ّرضت لهذه الفكرة بإيجا ٍز ومفادها أن الله ليس عادلً مطلقًا كام يُ ّدعي وأنه ال يقيم الحساب بنا ًء عىل تلك املعايري
« َوت ّ
لت» ،وعند النظر إىل تلك الفكرة بتج ّرد نكتشف أنها باطل ٌة متا ًما.
ُوف ك ُُّل نَف ِّس َما َع ِم ْ
الله هو من خلق اإلنسان وهو من قدر له حياته وبالتايل فهو ح ّدد له حياة مسبقة لعلمه الكيل حتى وإن كان أق ّر له
آجل إىل هذا الفعل أو ذاك(.)1
عاجل أم ً
بدرج ٍة من حرية االختيار فهو من وضع له الظروف التي ستقوده ً
باإلضافة إىل:
Free will -1
From Wikipedia، the free encyclopedia - The Problem of Free Will
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 من مل تصلهم رساالت األنبياء. من اقتنعوا بسهول ٍة لورود املعجزات. عصور اإلسالم األوىل. من ت ُغفر ذنوبه بإراد ٍة إلهية.هؤالء مل يت ّم تقييم حسابهم بشكلٍ عادل باملقارنة مع
اآلخرين فقد حصلوا عىل امتيازات وفّرتها لهم الظروف
إلهي بذلك.
اإللهية والتي تعود إىل تقدير ّ
* غياب األدلّة:
تم الحديث عنه يف املقدمة.

أسباب عدم منطقية القرآن:
 .1تهافت فكرة اإلعجاز القرآين.
 .2الالأخالقية يف القرآن.
 .3عدم منطقية مبدأ الصالح الدائم.
ٍ
نصوص وثنية.
 .4التشابه التاريخي للقرآن مع
* تهافت فكرة اإلعجاز القرآين:
ت ّم تفنيد هذه الفكرة عدة مر ٍ
ات من نواحي علمي ٍة وتاريخي ٍة وبأنه ال يوجد يف القرآن وال غريه من النصوص الدينية
ٍ
معارف آني ٍة لتلك
أي متيّز يف املضمون واملعارف ،جميعها تستقي من بعضها وتعتمد عىل ما توصل له العلم من
ٍ
العصور ،وال ت ُقدم أية إعجاز ٍ
أطروحات لها قيم ٌة علمية.لكني سأتناولها هنا من جانب آخر.
ات أو خوارقٍ أو
سأعترب أن هذا اإلله قد خطرت له فكر ٌة عبقري ٌة خالصتها :أن يضع بعض األحاجي اللغوية والتي ال يت ّم اكتشافها إال
دليل عىل وجوده ،ث ّم ليستخدمها ُح ّجة ضد املرشكني به.
بعد مرور زمن االكتشاف لتكون ً
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بغض النظر عن مدى طفولية تلك الفكرة ،فهي غري صالح ٍة كحجة ،والسبب أنه ال ُيكن استخدام ح ّج ًة مرتبط ًة
ّ
ٍ
زمني مع ٍني عىل منهج يت ّم تبنيه بشكلٍ دائم ،أي أن املعارف العلمية متغرية وحادثة ،فمن اقتنع اآلن قد ال
بتوقيت ٍّ
يقتنع غريه يف املستقبل ،ومن مل يعارص االكتشافات واإلعجازات ليس لديه الفرصة الكتشاف الدليل ،باإلضافة إىل أن
دائري حيث أنها تفرتض ص ّحة القرآن من البداية.
منطق
هذه ال ُحجة نفسها هي
ٌ
ُ
* الالأخالقية يف القرآن:
لكل
أخالقي بل يتخطى ذلك إىل اإلقرار بأبديّة تلك األخالق ويتبناها كأخالقٍ شامل ٍة ّ
يق ّدم القرآن منه ًجا ي ّدعي أنه
ٌ
نواحي الحياة ،لكن عند قياس تلك األخالق مبا توصلنا إليه يف الفلسفة واالجتامع نجد أنها تقري ًبا ال يشء ،بل أنها
تشتمل عىل نواحي غري أخالقي ٍة غاي ًة يف الرصاحة والوضوح.
مثل يف:
وميكن متثيل تلك اآليات ً
 .1قسو ٌة مفرطة:
السا ِرقَ ُة فَاقْطَ ُعوا ْ أَيْ ِديَ ُه َم َج َزا ًء بِ َا ك ََس َبا نَك ًَال ِّم َن اللّ ِه َواللّ ُه َعزِي ٌز َح ِكيم»ٌ.
السار ُِق َو َّ
« َو َّ
 .2دموية:
صو ُه ْم َواقْ ُع ُدوا لَ ُه ْم ك َُّل َم ْر َص ٍد فَ ِإ ْن ت َابُوا
«فَ ِإذَا انْ َسلَ َخ الْ َشْ ُه ُر الْ ُح ُر ُم فَاقْتُلُوا الْ ُم ْ ِ
شكِ َني َح ْيثُ َو َجدْتُ ُو ُه ْم َو ُخذُو ُه ْم َوا ْح ُ ُ
َوأَقَا ُموا الص ََّل َة َوآت َ ُوا ال َّزكَا َة فَ َخلُّوا َسبِيلَ ُه ْم إِ َّن اللَّ َه َغفُو ٌر َر ِحي ٌم».
 .3عنرصية:
«لَ تَ ِج ُد قَ ْو ًما يُ ْؤ ِم ُنو َن بِاللَّ ِه َوالْيَ ْو ِم ْال ِخ ِر يُ َوا ُّدو َن َم ْن َحا َّد اللَّ َه
َو َر ُسولَ ُه َولَ ْو كَانُوا آبَاء ُه ْم أَ ْو أَبْ َناء ُه ْم أَ ْو إِ ْخ َوانَ ُه ْم أَ ْو َع ِش َريت َ ُه ْم
أُ ْولَ ِئ َك كَتَ َب ِف قُلُو ِب ِه ُم ْ ِ
ال َميا َن َوأَيَّ َد ُهم ِب ُرو ٍح ِّم ْن ُه َويُ ْد ِخلُ ُه ْم
َج َّن ٍ
ض اللَّ ُه َع ْن ُه ْم
ات تَ ْجرِي ِمن ت َ ْح ِت َها ْالَنْ َها ُر َخالِ ِدي َن ِفي َها َر ِ َ
َو َر ُضوا َع ْن ُه أُ ْولَ ِئ َك ِح ْز ُب اللَّ ِه أَ َل إِ َّن ِح ْز َب اللَّ ِه ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحونَ».
 .4تحريض:
« َواقْتُلُو ُه ْم َح ْيثُ ث َ ِق ْفتُ ُمو ُه ْم َوأَ ْخ ِر ُجو ُهم ِّم ْن َح ْيثُ أَ ْخ َر ُجوكُ ْم
(َ )191والْ ِفتْ َن ُة أَشَ ُّد ِم َن الْ َقتْلِ (َ )192ولَ تُقَاتِلُو ُه ْم ِعن َد الْ َم ْسج ِِد
الْ َح َر ِام َحتَّ ٰى يُقَاتِلُوكُ ْم ِفيه (.»ِ )193
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 .5عبودية:
«أَ ُّ َيا َع ْب ٍد تَ َز َّو َج ِب َغ ْ ِي إِذْنِ َم ْو َل ُه فَ ُه َو َعا ِه ٌر» حديث رشيف.
*عدم منطقية مبدأ الصالح الدائم:
للتغيات الحادثة عىل مدار التاريخ ،وهذا كان واض ًحا يف تخلّف الشعوب التي ظلت
وأعني بها عدم مجاراة القرآن ّ
متمسكة بتلك األساليب القدمية ،فالدين مج ّرد فكر ،والفكر يحتاج تنقي ًحا مستم ًّرا حتى يكون مناس ًبا ،فبرش اليوم
ّ
لكل زمانٍ ومكان.
ليسوا برش األمس وإنسان اليوم ليس إنسان األمس وهذا ما يسقط فكرة صالح ّ
* التشابه التاريخي للقرآن مع نصوص وثنية :نناقش هذه الفكرة الحقًا.
هناك قاعد ٌة منطقي ٌة تقول« :يف االستدالل يجب أن تكون املق ّدمات أسبق يف العلية من النتائج  -باب صناعة
ٍ
مخالفات واضحة.
ناشئ يف أساسه عن
الربهان» ( .)2عند تطبيق ذلك عىل الطرح الديني نجد أنه ٌ
متجاهل إثبات النقطة األوىل ،وهي العالقة بني اإلله املزعوم
ً
حيث يدعي الدين ص ّحته استنا ًدا عىل كونه كتاب إلهي
ووجوده وكتاب القرآن بعينه.
طرح يعتمد عىل صدق الدعوى املق ّدمة بنا ًء عىل دليلٍ
منهج
ٌ
دائري يف غالبه ،وهذا املنطق الدائري هو ٌ
الدين هو ٌ
مم يجعلنا ندور يف دائر ٍة مفرغة ،وغري منطقية ،وقد تطول سلسلة االستدالل بحيث
يعتمد عىل صدق الدعوى ذاتهاّ ،
دليل
كل قضية عىل تاليتها وتعتمد القضية األخرية عىل األوىل فتصبح بذلك دائر ًة منغلق ًة ،وال يتوافر عليها ٌ
تعتمد ّ
مستقل (.)3
ّ
مثال عىل ذلك:
الجسم ذو الوزن الثقيل يغرق يف املاء ألن الجسم ذو الوزن الثقيل يغرق يف املاء.
جمل ٌة واضح ٌة ومكشوفة .الجسم ذو الوزن الثقيل يغرق يف املاء ألنه ال ميكن لجسم مبثل هذه الكثافة القليلة أن
يطفو عىل املاء .هذه الجملة قد مت ّر عىل ساذج.

http:// library.tebian.net/ar/viewer/Text/49618/36 -2
Logical Fallacies and Advertising Persuasive Techniques -3
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 .1القرآن صحيح.
 .2اإلسالم صحيح.
صحيح ألن القرآن صحيح.
 .3اإلسالم
ٌ
 .4اإلله موجود.
 .5اإلله أرسل القرآن.
 .6القرآن صحيح.

االعتقاد الديني يتك ّون من تشكيل ٍة مع ّد ٍة من املغالطات ،اكتشافها ليس صع ًبا .ولكن تكمن املشكلة يف وجود فكرة
اإلميان الديني ،والتي قد ترفض الطرح املنطقي يف مقابل قدسية الدين ،وهي يف الحقيقة ما تُشكّل العائق األكرب أمام
جل املؤمنني.
ّ
كام أرشت سابقًا ،فكرة ُتبنى بدون دليلٍ غري صالحة ،وهذا كايف عىل األقل ،فالحقيقة هي الحقيقة والتي يجب تبنيها
دامئًا وبالتايل ما يناسب املنطق يجب االعرتاف به فقط ،حتى لو مل يتناسب ذلك مع العاطفة واإلميان.
قد يشري البعض إىل فكر ٍة أخرى شائع ًة وهي فكرة الخوف من االحتامالت أو ما يعرف باسم رهان باسكال ( ،)4من
ومذهب جميعها
فكرة وجود إله عندها ستكون الخسارة كبرية ،لكن هذا الكالم ميكن تفنيده .لديك  4000ديان ٌة
ٌ
تدعي بأنها الصحيحة ،دعنا نرى احتاملك من وسط هذه الديانات !0.00025% :طب ًعا لو تجاهلنا احتامالت الربوبني
واآللهة األخرى ،السؤال هنا :ما قيمة تلك النسبة؟
باإلضافة إىل من سيدخل النار من الدين نفسه ،وهم األكرثية يف مقابل من سيصطفيهم الله من عباده الصالحني ،أي
لو حسبنا احتاملك الحقيقي فهو تقري ًبا ال يشء.
ال أريد أن أجعل الصورة سوداوية ،لكن يف القضايا الكبرية يجب أن تكون االختيارات حاسمة ،ومبن ّية عىل ٍ
أسس
سليمة ،وبعيدة عن السفسطة والالمنطق ،ألن هدف اإلنسان األسايس من خالل محاولة اكتشافه لحقائق العامل هو
ٍ
معتقد أو فكر ٍة لفرتة ،سواء طالت أو
تجنب الخسائر بأكرث درج ٍة ممكنة ،وهذا ال يحدث عندما يكون مخدو ًعا يف
قرصت.
Pascal’s Wager about God -4
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ثان ًيا من وجهة نظ ٍر تاريخية:
لو تتّبعنا تاريخ نشأة األديان سنجد أن أول
ديني وصل إلينا كان مع تاريخ نشوء
طر ٍح ٍ
الكتابة قبل حوايل  5200عام ،أ ّما بداية نشوء
العقائد الغري مكتوبة فقد أشار العلامء إىل أنها
كانت منذ  300ألف سن ٍة تقري ًبا ،ت ّم ذلك بعد
اكتشاف مجموعة قطعٍ حجري ٍة ذات رمو ٍز
ديني ٍة واعتقادي ٍة يف مواقع العرص الحجري
األوسط بإفريقيا ،دلّت عىل وقت اتجه فيه
اإلنسان إىل االعتقاد يف الغيبيات واألمور الخارقة
ٌ
اكتشاف ملجموع ٍة من النصوص األثرية يف مواقع
للعادة ،وقد متت إثارة الجدل حول هذه االكتشافات ،ث ّم تالها
العرص الحجري األعىل « »50،000-15،000سنة .ومن أمثلتها بعض الرسوم الجدارية(.)5
شكل مح ّد ًدا
ما يه ّمنا هل هناك تراب ٌط بني هذه الديانات مع بعضها ،هل األديان تتط ّور عىل املدي الزمني لتأخذ ً
انتهى إلينا كام نراه اليوم.
تط ّور الديانات:
التغي املستم ّر يف مضمون األديان واملزاعم امليثولوجية وعالقتها ببعضها البعض ،وباألفكار الفلسفية ،والحقائق
هو ّ
العامة.
طرح اإلنسان يف الثقافة البدائية أسئل ًة مفادها :ما سبب الوجود؟ وغايته؟ وقيمة اإلنسان؟ هذه األسئلة كان طرحها
منطق ًيا باالستناد عىل اآللية العقلية التي تبحث عن السببية والغائية.
وعوضا عن ذلك لجأ اإلنسان إىل قوى ميتافيزيقي ٍة من
مل تكن تلك األسئلة سهلة اإلجابة من خالل الطبيعة واملحيط،
ً
History of religions - From Wikipedia، the free encyclopedia - -5
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أجل تفسريها ،وإراحة عقله ،وكونها ميتافيزيقية يجعلها مستحيلة النفي أو اإلثبات ،وبالتايل التخلص منها عىل املدى
الطويل ،وللمحافظة عليها ت ّم وضعها يف إطا ٍر من التقديس ومن تم العبادة.
تط ّورت هذه األديان بعد ذلك مع تط ّور العقل البرشي ،ومع زيادة كمية الحقائق املعروفة ،ومنو القدرة عىل التجريد.
فاإلنسان قد ًميا كان كالطفل الذي ال يجيد تعلّم الرياضيات إال من خالل التشخيص ومحاكاة الوجود ،وهذا ما فعله
ٍ
ٍ
كائنات أو متاثيل؛ اندماج هذه األفكار
أشخاص أو
اإلنسان القديم حيث قام بتمثيل أسباب الوجود الخارقة يف
واملعتقدات مع الترشيعات األخالقية واالجتامعية كان الخطوة الفاصلة التي حتّمت وجود هذه األفكار عىل مدار
تاريخ البرشية بال استثناء.
أجد أن هذه الطريقة املثىل لتفسري الظاهرة الدينية.
تبع ذلك نشوء مذهب التوحيد وما ترتب عليه من ظهور األديان اإلبراهيمية ذات الطبيعة الشمولية.
األديان اإلبراهيمية:
تحتل األديان التوحيدية الناشئة يف منطقة الرشق األوسط مكان ًة خاص ًة من بني بقية األديان سوا ًء من ناحية انتشارها
أو من ناحية توسع ترشيعاتها لتشمل أفكا ًر كثري ًة من الرتاث البرشي والعاملي مع مالحظة أن األديان التوحيدية
ليست مقترص ًة فقط عىل اإلبراهيمية منها ،فاألخرية هي جز ٌء ال يتجزأ من األوىل.
تعود هذه الديانات إىل شخصية إبراهيم  Abrahamوالذي يعترب األب الروحي لهذه األديان جمي ًعا ويلقب بإبراهيم
الخليل.
شخص يُدعى إبراهيم يف أي ٍ
ليس هناك أدلّ ٌة أركيولوجية عىل وجود ٍ
وقت من األوقات ،سوا ًء بالتواريخ املذكورة دين ًيا
ٍ
أوقات قريب ٍة من تلك العصور،
أو من خالل البحث التاريخي املجرد يف
وكل الدالالت واالبحاث أشارت إىل أنه مج ّرد شخصي ٍة خيالي ٍة
تم اخرتاعها يف حوايل سنة  2000ق.م(.)6

 -6النبي إبراهيم والتاريخ املجهول  /د .سيد القمني Were Abraham، Isaac، and Jacob Real People -
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نظرية التطور:
هي نظري ٌة علمي ٌة تف ّند قصة الخلق اإلبراهيمية ،وهذه النظرية ت ّم جمع آالف األدلّة عليها إىل درج ٍة جعلت نفيها
مستحيل ،تقرتح هذه النظرية أن اإلنسان ما هو إال نو ٌع متق ّدم من الكائنات الحية ،قد اشتق عن أنوا ٍع
ً
يكاد يكون
وأسالف سابق ٍة نتيجة تغري ٍ
ٍ
ات يف املستودع الجيني الخاص بها بسبب الطفرات ،وهذا ميكن مالحظته بسهول ٍة
أخرى
قريب حيث تظهر اختالفاتٌ طفيف ٌة يف تركيب الهيكل العظمي وتراكم العضالت واملظهر
عند مقارنة اإلنسان بأي نو ٍع ٍ
عوضا عن التطابق الجيني بينهم(.)7
العام ً
قصة الخلق اإلبراهيمية:
هي قصة الخلق التي ت ّم تبنيها يف جميع األديان اإلبراهيمية تقري ًبا ،مع اختالف بعض تفصيالتها بني دينٍ وآخر،
هذه القصة لها مصاد ٌر أسطوري ٌة سبقت شخصية إبراهيم بقرونٍ يف حضار ٍ
ات قدمية ،والواقع يقول أنها انتقلت إىل
اليهودية.
أسطورة التكوين السومرية:
نقرأ التايل يف آثار حضارة سومر عن قصة الخلق:
«يف البداية كانت اإللهة(منو) التي تعترب املياه األوىل لكل يشء ،فأنجبت ول ًدا وبنتًا ،األول (آن) إله السامء املذكر،
والثانية (يك) إلهة األرض املؤنثة ،وكانا متصلني مع بعضها ومع أمهام ...تزوج (آن) (يك) فأنجبا (أنليل) إله الهواء،
أرضا ،ومىض يركع بني االثنني ،ولكونه
(أنليل) قام بإبعاد أبيه عن أمه رفع األول فكان سام ًء وبسط الثانية فكانت ً
ظالم ٍ
دامس أنجب (أنليل) إله القمر (نان) والذي أنجب بعد ذلك (أوطو) إله الشمس ثم قاموا بخلق
يعيش يف ٍ
مظاهر الحياة األخرى.)8(»...
ثم أتت بعدها الحضارة البابلية لتأخذ نفس القصة وتع ّدلها فوصلت إلينا يف شكل ملحمة التكوين البابلية املعروفة
بقصيدة (األينوما إيليش) واملدونة عىل سبعة ألوا ٍح فخاري ٍة بحجم  150سط ًرا يف كل لوحة(.)9
وملخصها :كان الوجود يف املياه األوىل متمثل يف ثالثة آلهة( ،آبسو) املاء العذب ،وزوجته (تيامات) املاء املالح ،واإلله
رشا فوق تلك املياه ،هذه الكتلة املائية كانت متأل الكون وهي التي انبثقت منها كل
(ممو) وهو الحطام الذي كان منت ً
اآللهة واملوجودات .ولدت تلك اآللهة أجيالً من اآللهة الشابة فسببت إزعا ًجا لآللهة األوىل يف التناسل بسبب نشاطها
Strange science: What is evolution ? -7
 -8من ألواح سومر  Samuel Noah Kramerمرتجم طه باقر.
Enûma Eliš - From Wikipedia، the free encyclopedia، - Enuma Elish The Babylonian Epic of Creation -9
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وحركتها ،وعكرت السكون األزيل ،فقام (آفصو) بوضع خطو ًة إلبادة النسل الجديد والعودة مرة أخرى للسكون إال
أن اإلله أنيك متكن من البطش وحل مكانه إل ًها للامء العذب ،ثم ُولد (مردوخ) أعظم آلهة بابل فأنقذهم من بطش
اآللهة وأصبح س ّي ًدا للمجمع املقدس ،ثم بدأت (تيامات) إلهة املاء املالح يف تجهيز ٍ
جيش ملواجهة الفريق اآلخر الذي
يقوده مردوخ فاشرتط أن يُعطى امتيازاتٌ كقوة الكلمة الخارقة فأخذها ،وصار يقول لليشء كن فيكون ،فصار له
عرش يليق بألوهيته وأعلوه سي ًدا عليهم جمي ًعا ،فواجه (تيامات) وقتلها ،وبعدها التفت إىل بناء الكون فأمسك جثة
(تيامات) وشقها نصفني ورفع األول فصار السامء والثاين فصار األرض ،وخلق النجوم والقمر وحدد مساريهام ،ثم خلق
اإلنسان والحيوان والنبات.
هذه القصة الطويلة ت ّم أ ْخذ ٍ
منط مشاب ٍه لها يف التوراة ولكن ليس من ناحية التفصيالت الدقيقة حيث نقرأ يف سفر
التكوين(:)10
الس َم َو ِ
ات َواألَ ْر َض.
ِ{ف الْ َب ْد ِء َخل ََق الل ُه َّ
وح الل ِه يَر ُِّف َع َل َو ْج ِه الْ ِم َيا ِه} سفر التكوين /اإلصحاح
َ 2وكَانَ ِت األَ ْر ُض َخ ِربَ ًة َو َخالِ َي ًةَ ،و َع َل َو ْج ِه الْ َغ ْم ِر ظُلْ َم ٌةَ ،و ُر ُ
األول 1
{لِ َي ُك ْن َجلَ ٌد ِف َو َس ِط الْ ِم َيا ِهَ .ولْ َي ُك ْن ف َِاص ًل بَ ْ َي ِم َيا ٍه َو ِم َيا ٍه} سفر التكوين  /اإلصحاح األول .6
{فَ َع ِم َل الل ُه الْ َجلَ َدَ ،وف ََص َل بَ ْ َي الْ ِم َيا ِه الَّ ِتي تَ ْح َت الْ َجل َِد َوالْ ِم َيا ِه الَّ ِتي فَ ْو َق الْ َجل َِدَ .وكَا َن كَذلِ َك}
سفر التكوين /اإلصحاح األول 7
اح يَ ْو ًما ث َانِ ًيا}
{ َو َد َعا الل ُه الْ َجلَ َد َس َم ًءَ .وكَا َن َم َسا ٌء َوكَا َن َص َب ٌ
سفر التكوين /اإلصحاح األول 8
ات َوأَ ْوق ٍ
الس َم ِء لِتَف ِْص َل بَ ْ َي ال َّن َها ِر َواللَّيْلِ َ ،وتَكُو َن آليَ ٍ
َات َوأَيَّ ٍام َو ِس ِننيٍ}.
{لِتَ ُك ْن أَنْ َوا ٌر ِف َجل َِد َّ
سفر التكوين  /اإلصحاح األول 14
أما يف القرآن فنجِد آياتً مخترص ًة مثل:
الس َم َو ِ
ات َواألَ ْر َض كَانَتَا َرتْقًا فَ َفتَ ْق َنا ُه َم} األنبياء .30
{أَ َولَ ْم يَ َر ال َِّذي َن كَ َف ُروآ أَ َّن َّ
الس َم َو ِ
ات َو ْالَ ْر َض ِف ِستَّ ِة أَيَّ ٍام َوكَا َن َع ْرشُ ُه َع َل ال َْم ِء} هود .7
{ َو ُه َو ال َِّذي َخل ََق َّ
الس َمء َو ِه َي ُد َخا ٌن فَق ََال لَ َها َولِ ْلَ ْر ِض اِئْ ِتيَا طَ ْو ًعا أَ ْو كَ ْر ًها قَالَتَا أَتَيْ َنا طَائِ ِع َني ( )11فَقَضا ُه َّن َسبْ َع
{ ث ُ َّم ْاستَ َوى إىل َّ
َس ٍ
ِيح َو ِح ْفظًا ذلِ َك تَق ِْدي ُر الْ َعزِي ِز الْ َعلِ ِيم (})12
اموات ِف يَ ْو َم ْ ِي َوأَ ْوحى ِف ك ُِّل َسام ٍء أَ ْم َرها َو َزيَّ َّنا َّ
السام َء ال ُّدنْيا بِ َصاب َ
 -10أثر الكتابات البابلية يف املدونات التوراتية /األب سهيل قاشا.
الكتاب املقدس إصحاحات .1-14 / 1-8/ 1-7/ 1-6
القرآن :سورة األنبياء آية  ،30سورة هود آية  ،7سورة سورة فصلت اآليتان 12،11-
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فصلت .)11( 11،12
ّ
وأوجه التشابه هي:
 .1كانت هناك ميا ٌه أزل ّي ٌة تسبق الخلق.
 .2األرض والسامء هام سطحان ملساوان متقابالن.
 .3وجود النور والضوء والليل والنهار قبل خلق األجرام الساموية.
 .4السامء واألرض كانتا نتيجة انفصال تلك املياه األوىل إىل قسمني.
نقسمها إىل أديانٍ ساموي ٍة وأديانٍ وضع ّية ،بل إن جميع
بطبيعة الحال ،األديان مل تظهر متاميز ًة بشكلٍ يجعلنا ّ
األطروحات الدينية كانت تأيت فقط متالمئ ًة مع مستوى التط ّور العقيل وقتها؛ مالت األديان يف البداية إىل التدوين مع
اكتشاف الكتابة ووجود اللّغات فتم كتابة بعض املعتقدات واألساطري الشائعة لتصبح عقائ ًدا محفوظة ،انبثقت عن
بعضها البعض بحيث أن األديان الوضعية سبقت تلك الساموية واألديان الساموية خرجت من تلك الوضعية.

اليهودية(:)12
تعترب أقدم األديان اإلبراهيمية وتاريخ نشوئها يعود إىل أربعة أالف سن ٍة قبل امليالد؛ ي ّدعي اليهود أن جدهم األكرب هو
خاصا يف مجموعها.
إبراهيم الخليل والذي ت ُويل له األديان اإلبراهيمية احرتا ًما ًّ
الجامعة اليهودية:
هم مجموعة األشخاص العربانيني الذين يعود إليهم أصل اليهودية وانتشارها ،يُدعى أنهم كانوا يعيشون يف البداية
يف مرص القدمية قبل االنتقال إىل فلسطني برغم عدم توافر أدلّ ٍة أركيولوجي ٍة عىل ذلك .أ ّما اقتباسهم ألفكار الحضارات
السومرية والبابلية فقد تم بعد أن غزا
«نبوخذ نرص» امللك البابيل فلسطني وأخذ منها أعدا ًدا كبري ًة من األرسى والسبايا ،ثم رسعان ما غزا الفُرس بابل
وعندها عاد اليهود إىل أورشاليم ونقلوا أفكار هذه الحضارات ل ُينشئوا منها الديانة اليهودية.
ال ميكن القبول بأي حا ٍل من األحوال باالدعاءات التي يرويها اليهود عن كونهم من نسلٍ واحد ،ولكن الحقيقة تقول
ٍ
مناطق مختلف ٍة تشكّلت واتحدت مك ِّونة البذرة األوىل لليهودية.
مجموعات آتي ٍة من
أنهم كانوا عبار ًة عن
َ

 -11سورة فصلت اآليتان 12،11
Judaism - From Wikipedia، the free encyclopedia -12
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التوراة (العهد القديم):
والتي تعني التعليم أو التوجيه وهي الكتاب اليهودي املقدس ،والذي هو يف األصل عبار ٌة عن ٍ
ٍ
معتقدات
خليط من
وكتابات بابلي ٍة وسموري ٍة وفارسي ٍة ت ّم تدوينها عىل فرت ٍ
ٍ
ات متعدد ٍة آخرها كانت يف بابل؛ يعتقد اليهود أن أسفار
شخصا
اليهودية الخمسة قد ت ّم تدوينها مبارش ًة بيد موىس ولكن الفحص الدقيق أثبت أن كُتّاب تلك األسفار ليسوا ً
واح ًدا!
قصة موىس وطفولته ُوجد أنها متشابه ٌة متا ًما مع قصة رسجون األكدي (حاكم اإلمرباطورية األكدية من 2279 - 2234
ق.م) ،حيث نقرأ يف سرية اإلمرباطور رسجون يف الكتابات السومرية« :وح َملت يب أمي الوضيعة الشأن ،وأخرجتني إىل
العمل ،وأصبح فيام بعد ساقي
رسا ووضعتني يف ٍ
يل الباب بالقار .وأنجاه أحد ّ
قارب من السل كالسلّة وأغلقت ع ّ
العامل ًّ
امللك ،فق ّربه إليه ،وزاد نفوذه وسلطانه .ثم خرج عىل سيده وخلعه وجلس عىل عرش أجاد ،وس ّمى نفسه «امللك
صاحب السلطان العايل» ( - .)13موىس هي كلمة مرصية قدمية معناها «الطفل».

املسيحية (:)14

أصيل من اليهودية ،وبالتايل سقوط االدعاءات اليهودية والوصول إىل اإلقرار ببرشيتها وتضاربها
املسيحية هي فر ٌع ٌ
ومصادرها التاريخية والحضارية يهدم املسيحية ومن ت ّم اإلسالم.
نبثقت املسيحية عن اليهودية يف بداية عرص امليالد؛ لن نتكلم كث ًريا عن مراحل التبشري املسيحي أو اإلضطهاد
التاريخي الحاصل ،ولكننا سنع ّرج بشكلٍ رسيعٍ عىل نشأتها ومصادرها وكيفية تط ّورها حتى اللحظة.
ٍ
سنوات
نشأت املسيحية يف بداية عهد امليالد يف بيئ ٍة يهودي ٍة عىل يد يسوع اليهودي وبعض تالميذه( ،)15ويف خالل 3
فقط ت ّم إعدام يسوع صاحب الدعوة تاركًا مجموع ًة من تالميذه املق ّربني وأهمهم بطرس وبولس.
املؤسس الحقيقي للمسيحية.
بولس(ّ :)16
وعوضا
بغض النظر عن حقيقة وجود يسو ٍع الشخيص أم ال ،إال أن دعوة املسيح مل تتم بسبب موته الرسيع أو غيابه،
ً
ّ
عن ذلك تواجد بولس امللقب برسول األمم والذي مارس التبشري يف أماكن ع ّد ٍة أهمها آسيا الصغرى وأجزاء من أوروبا،
املؤسس الحقيقي للمسيحية حيث ألّف ما يقارب من  13رسال ٍة عن يسوع ،مبا يقارب نصف العهد
ويعترب بولس هو ّ
الجديد تقري ًبا ،ولوال وجوده لكانت دعوة يسوع اندفنت ومل يكن لها ال تأث ٌري وال أتباع.
 -13مجلة تحوالت -العدد السادس والثالثون  -ترشين االول  -رسجون األكادي وموىس العرباين  -االب سهيل قاشا  -األحد  26ترشين األول (أكتوبر) .2008
Christianity - From Wikipedia، the free encyclopedia -14
 -15قصة يسوع املخفية – وثائقي
Paul، the Apostle -16
 -17تاريخ الكنيسة القبطية األرثوذكسية -املجامع املسكونية املقدسة -األنبا بيشوي -املجامع املسكونية املقدسة – مجمع نيقية 325م
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مجمع نيقية(:)17
املجمع الذي أقيم بأم ٍر من اإلمرباطور«قسطنطني األول» وحرضه ما يقرب من  300أسقف ،وكان السبب هو دراسة
رشا باإلضافة إىل مناقشة بعض القضايا األخرى التافهة مثل معمودية
الخالفات حول طبيعة يسو ٍع أكان إل ًها أم ب ً
الهراطقة وعيد القيامة.
مت ّخض عن هذا املجمع أُوىل أشكال اإلميان املسيحي ولقد كانت النتيجة النهائية للمشاورات واالخرتاعات بأن يسوع
رش ليخلّص الناس ثم ارتفع إىل السامء بعد قيامته من املوت؛
تجسد يف صورة ب ٍ
هو ابن الله وأنه مساوي لله ،وأن الله ّ
فقام استفتاء حول هذه القضية ليقيض أخ ًريا بألوهية املسيح ...وير ّجح أن اإلمرباطور قسطنطني صاحب االجتامع
وافق عىل هذه املقوالت واألطروحات عن يسو ٍع ألنه كان وثن ًيا وكانت هذه العقيدة تتالئم مع أفكاره الوثنية
ٍ
جديد ولكن خرج بنفس النتائج.
الشائعة حينها ،بعد ذلك عقد مجمع خلقيدونية والذي حاول نقاش تلك القضية من
ملحوظة :يق ّدر عدد املجمعات املسكونية والتي أقامتها املسيحية ملناقشة وتعديل أمو ٍر ديني ٍة بحوايل  8مجمعات.
مصدر فكرة التثليث:
ٍ
ديانات أخرى سبقت
فكرة التثليث املسيحية والتي تتضمن :األب ،االبن ،الروح القدس هي فكر ٌة مقتبس ٌة من
ٍ
ٌ
كائنات غيبية.
رش أو
املسيحية بقرون ،وهذه األديان كان لها
أشكال مختلف ٌة من التثليث سوا ًء ألشخاص ب ٍ
الثالوث الربهمي الهندويس:
 .1براهام
 .2شيفا
 .3فيشنو

الثالوث البوذي:
 .1بوذا
 .2دهرما
 .3سانغا

ثالوث الرومان:
 .1جوبيرت
 .2ميرنفا
 .3أبولوا

الثالوث الفاريس:
 .1ميرتا
 .2هرمز
 .3أهرمان

الثالوث املرصي القديم:
 .1أوزيس
 .2أوزوريس
 .3سيس.

 --17تاريخ الكنيسة القبطية األرثوذكسية -املجامع املسكونية املقدسة -األنبا بيشوي -املجامع املسكونية املقدسة – مجمع نيقية 325م
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شخصية املسيح (يسوع):
تتشابه هذه الشخصية مع العديد من الشخصيات الدينية األخرى والوثنية التاريخية ،والتتبع التاريخي لهذه الحقبة
شخص يُدعى يسوع له تلك القدرات اإلعجازية املزعومة ،من إحيا ٍء للموىت،
يف فلسطني ّ
يوضح أنه مل يكن هناك ٌ
إطعام الناس ،شفاء األمراض ،السري عىل املاء ...إلخ.
التاريخي قد ت ّم اقتباسها من أديانٍ كانت
لذلك ،فاالحتامل األكرب هو أن شخصية يسو ٍع املق َّدمة إلينا بهذا الشكل
ّ
منترش ًة وسابق ًة للمسيحية.
أوجه التشابه بني املسيح واإلله الهندويس كريشنا(:)18
ُ .1ولد كريشنا من العذراء ديفايك التي
اصطفاها الله دونًا عن نساء العاملني.
ُ .1ولد املسيح من العذراء مريم التي
اصطفاها الله دونًا عن نساء العاملني.
 .2عرف الناس والدة كريشنا عن طريق
نجم ٍة ظهرت يف السامء.
 .2عرف الناس والدة املسيح عن طريق
نجم ٍة ظهرت يف السامء.
 .3آمن الناس بكريشنا ،واعرتفوا بالهوته
وق ّدموا له الطِّيب.
 .3آمن الناس باملسيح واعرتفوا بالهوته
وق ّدموا له الطِّيب.
 .4كان كريشنا من ساللة ملوكية ولكنه ُولد يف حال ٍة من الذل والفقر.
 .4كان املسيح من سالل ٍة ملوكي ٍة ولكنه ُولد يف حال ٍة من الذل والفقر.
 -18أساطري الكتاب املقدس وما مياثلها من الديانات األخرى  278و - 282تاريخ الهند املجلد الثاين 320 ،317 ،310
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ٌ
وذباج وغري ذلك من أنواع
وصندل وزعفرا ٌن
وزيت
طيب
ٌ
ٌ
 .5وأُ َيت إىل كريشنا بامرأ ٍة فقري ٍة مقعد ٍة ومعها إنا ٌء فيه ٌ
الطيب فدهنت منه جبني كريشنا بعالم ٍة خصوصي ٍة وسكبت الباقي عىل رأسه.
يم كَا َن يَ ُسو ُع ِف بَ ْي ِت َع ْن َيا ِف بَ ْي ِت ِس ْم َعا َن األَبْ َر ِص،
َ .5و ِف َ
يب كَ ِثريِ الثَّ َمنِ  ،ف ََس َك َبتْ ُه َع َل َرأْ ِس ِه َو ُه َو ُمتَّ ِك ٌئ( .متى االصحاح ،26عدد 6و.)7
تَ َق َّد َم ْت إِلَ ْي ِه ا ْم َرأَ ٌة َم َع َها قَا ُرو َر ُة ِط ٍ

 .6صلب كريشنا.
 .6صلب يسوع.
 .7مات كريشنا وقام من بني األموات.
 .7مات يسوع وقام من بني األموات.
 .8صعد كريشنا إىل السامء وشاهد الناس الصعود.
 .8صعد يسوع إىل السامء وشاهد الناس الصعود.
 .9كريشنا هو األقنوم الثاين من ثالوث الهندوس.
 .9يسوع هو األقنوم الثاين من ثالوث املسيحية.

اليهودية هي من تنبأت بقدوم املسيح املخلّص(املاشيح بالعربية) ،وبالتايل كان يسوع هو ذلك الشخص (من وجهة
نظ ٍر مسيحية) ،ولكن ال ينتبهون إىل أن يسوع مل يكن الشخص الوحيد الذي ا ّدعى ذلك يف تلك الفرتة بعد اليهودية.
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اإلسالم:

اإلسالم هو أكرث األديان معرف ًة لدينا باعتبار أن الغالبية الذين يقرأون هذا املقال اآلن سواء كانوا مؤمنني أم ملحدين
مسلم/مسلم ًة يف البطاقة الشخصية ،أي أن اإلسالم بشكلٍ أو
أشخاص قد ُولدوا مسلمني أو كَتب لهم أهاليهم
فهم
ٌ
ً
مهم يف حياتهم يف وقت ما.
بآخ ٍر قد شكّل محو ًرا ًّ
ولكن هناك بعض النقاط التي أو ّد اإلشارة إليها عن اإلسالم ومفاهيمه وتط ّوراته.
ٍ
ملحمد عن طريق الوحي بشكلٍ
إلهي أرسله الله تعاىل
القرآن :هو كتاب اإلسالم ،وطبقًا لالدعاء املق ّدم إلينا هو ٌ
كتاب ٌّ
غري مبارش.
عند النظر واالستقصاء نجد أن مثل هذا االدعاء غري صحي ٍح متا ًما ،ملاذا؟
املخطوطات:
أقدم وثيقة قرآنية ُعرث عليها وهي «مخطوطة صنعاء أوضحت اختالفًا تا ًما يف بعض أجزائها عن النسخة القياسية
للقرآن املج ّمعة حال ًيا واملعروفة مبصحف عثامن(.)19
التنقيط :الخط الذي كُتب به القرآن يف البداية هو خ ٌّط غري منق ٍّط مطلقًا وكان يُعرف باسم الخط الحجازي وهذا ال
ٍ
تحريف عند من قام بتنقيطه أول م ّرة ،فهناك العديد من ال ُجمل التي ميكن تحميلها أكرث من
يضمن إمكانية حدوث
معنى عند تنقيطها.
تشابه القرآن مع أشعا ٍر قدمية :يتشابه القرآن يف ٍ
آيات عديد ٍة منه مع أشعا ٍر قدمي ٍة كانت شائع ًة لشعراء سبقوا عهد
اإلسالم ،وهؤالء الشعراء أو األدباء منهم من سبق اإلسالم بعقود.
يل مع ما يف القرآن(.)20
ومن أشهر هؤالء الشعراء الشاعر أمية بني أيب الصلت ،والذي تتشابه أشعاره بشكلٍ ج ٍّ
ريم ( )1ا َنابَت لِ َوج ِه اللَ ِه ث ُ َّم ت َبتَّلَت ف ََّس َب َح َعنها لَوم َة املُتَلَ ِّو ِم
{ َويف دي ِنكُم ِمن َر ٍب َمري َم آي ٌة ُم َن ِّبئَ ٌة بِال َع ِبد ِعيىس اِبنِ َم ِ
جاب ال َب ِ
يت ِمن ُدونِ أَهلِها ت َغ َّي ُب َعن ُهم
( )2فَال ِه َي َّه َمت بال ِنكا ِح َوال َدنَت إىل بَ ٍ
رش ِمنها ِبفَر ٍج َوال ف َِم ( )3ولَطَّت ِح َ
َيس وإِن كا َن ال َنها ُر بِ ُعل َِم ( ،})5أمية بن أيب الصلت.
يف َص ِّ
حاري رِمر ِِم ( )4يَحا ُر بِها السارِي إِذا َج َّن لَيلُ ُه ول َ

Sana’a manuscript - From Wikipedia، the free encyclopedia -19
 -20القرآن تحت تأثێر الشعر الجاهيل ،أشعار أم ّية بن أىب الصلت
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وكذلك من قصائده والتي تتشابه يف سياقها مع التعظيم اإللهي يف القرآن:
فال يشء أعىل منك َج ًّدا وأمج ُد
الحمد وال َّنعامء واملُلك ربنا
لع َّزته تَعنو الجِباه وتسج ُد
َمليك عىل عرش السامء مهيم ٌن
وليس بيشء فوقنا يتأ َّود
مليك السموات الشِّ داد وأرضها
وإذ هي يف ج ِّو السامء ت ََص َّعد
تسبِّحه الطري الكوامن يف الخفا
ومن خوف ريب س َّبح الرعد ح َمده وس َّبحه األشجار والوحش أُبَّ ُد.
ويف القرآن نجد قضية انشقاق القمر:
السا َع ُة َوانشَ َّق الْ َق َم ُر {َ }1وإِن يَ َر ْوا آيَ ًة يُ ْعر ُِضوا َويَقُولُوا ِس ْح ٌر ُّم ْستَ ِم ٌّر {َ }2وكَ َّذبُوا َواتَّ َب ُعوا أَ ْه َواء ُه ْم َوك ُُّل أَ ْم ٍر
(اق َ َْتبَ ِت َّ
ُّم ْستَ ِق ٌّر {َ }3ولَ َق ْد َجاء ُهم ِّم َن ْالَنبَاء َما ِفي ِه ُم ْز َد َج ٌر {)}4
ولكن قال امرؤ القيس( ،)21-23الشاعر املعروف قبل أن يأيت القرآن بعرشات السنني:
وانشق القمر  -عن غزا ٍل صاد قلبي ونفر.
دنت الساع ُة
َّ
أيضا ال ُخطب النرثيّة املسجوعة والتي يظهر التشابه بينها وبني القرآن واض ًحا متا ًما بشكلٍ ال يحتاج إىل
ومن أمثلة ذلك ً
تأويل ،ومن هذه ،الخطبة الشهرية لقس بن ساعدة اإليادي يف سوق ٍ
عكاظ (:)24
“ يا معرش إياد أين اآلباء واألجداد وأين مثود وعاد وأين الفراعنة الشداد أين من بنى وش ّيد وزخرف ونَ َجد وغ ّره
آجال
أموال وأطول منكم ً
املال والولد أين من بغى وطغى وجمع فأوعى وقال أنا ربكم األعىل أمل يكونوا أكرث منكم ً
وأبعد منكم آمالً ط َحنهم الرثى بكلكله وم ّزقهم بتطاوله فتلك عظامهم بالي ٌة وبيوتهم خاوي ٌة عمرتها الذئاب العاوية
كال بل هو الله الواحد املعبود ليس والد وال مولود “

“ -21املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم” ج 5
 -22البداية والنهاية  -ابن كثري
 -23سورة القمر اآليات()4:1
 -24خطبته الشهرية يف سوق عكاظ
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سجع الكهان(:)25
هو نو ٌع من الخطابة كان موجو ًدا قبل اإلسالم ولوحظ اختفائه املبارش بعد اإلسالم ،وقد كان عبار ًة عن نو ٍع من األدب
يُصدره مجموع ٌة من الكهنة الوثنيني ،والذين كانوا يزعمون اتصالهم مع قو ٍة غيبي ٍة وروحية ،كان ذلك السجع يقابل
برتحيب كبريٍ من الناس ألنهم كانوا يرون فيه النغم املميز وتناوله لتلك األمور الغيبية والقضايا الوجودية ،ومن أمثلة
ٍ
ذلك األدب لبعض الكهان:
“ عبد املسيح ،عىل جملٍ مشيخ ،أىت ُسطيح ،وقد أوىف عىل الرضيح ،بعثك َملك ساسان ،الرتجاس اإليوان ،وخمود
خيل عرابًا ،قد قطعت دجلة ،وانترشت يف بالده “
إبل صعابًا ،تقود ً
النريان ،ورؤيا املوبذان ،رأى ً
“ والشفق والغسق ،والفلق إذا اتسق ،إن ما أنباءك به لحق “
“ ورب السامء واألرض ،وما بينهام من َرفع وخفض ،إن ما أنبئك به لحق ،ما فيه أمض ”
وهذا النوع من األدب يتشابه بدرج ٍة أكرب مع الس َور يف الفرتة املكية.
كتاب مح ّر ٌف باعرتاف كتب الرتاث اإلسالمية ،حادثٌ ألكل داجنٍ آليتني قرآنيتني 
القرآن ٌ
وهام آية الرجم وآية رضاعة الكبري ،حيث دخلت داب ٌة وأكلت الصحيفة املدون عليها آليتني.
سي ٍر ِف بَيْ ِتي ،فَلَمَّ اشْ تَ َك َر ُس ُ
ول الل ِه َصلَّ الل ُه
ش ،فَكَانَ ْت ِف َو َرقَ ٍة ت َ ْح َت َ ِ
“ لَ َق ْد أُنْ ِزل َْت آيَ ُة ال َّر ْج ِمَ ،و َر َض َعاتُ الْ َك ِبريِ َع ْ ٌ
َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم تَشَ ا َغلْ َنا ِبأَ ْم ِر ِهَ ،و َد َخل َْت ُد َويْ َب ٌة لَ َنا فَأَكَلَتْ َها “
الراوي :عائشة  ،املحدث :األلباين
خالصة الدرجة :حسن،
ات يُ َح ِّر ْم َن ،ث ُ َّم نُ ِس ْخ َن ِب َخ ْم ٍس َم ْعلُو َم ٍ
ات َم ْعلُو َم ٍ
ش َر َض َع ٍ
ات ،فَتُ ُوفِّ َ َر ُس ُ
ول اللَّ ِه َصلَّ الل ُه
“ كَا َن ِف َ
يم أُنْز َِل ِم َن الْ ُق ْرآنِ َع ْ ُ
يم يُ ْق َرأُ ِم َن الْ ُق ْرآنِ “
َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َو ُه َو ِف َ
أخرجه مسلم .1452

 -25سرية املرويات النرثية الرسدية الجاهلية عبد الله إبراهيم فصل :نرث الكهان
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اختالف القراءات:

ٍ
روايات مختلفة ،أي عرشة (قرآن) معرتف بها ومختلف ٌة عن
ما ال يعرفه الكثريون من املسلمني أن القرآن له َعرش
بعضها البعض اختالفًا وجي ًزا ،يوجد منها يف الوطن العريب مصحفني شائعني ،األول برواية ٍ
عاصم وهو الشائع
حفص عن ٍ
يف البالد اإلسالمية عام ًة والثاين برواية اإلمام نافعٍ وهو موجود يف دول املغرب العريب(.)26
ومن أمثلة تلك االختالفات اآلية  146من سورة آل عمران،
رواية حفصَ { :وكَأَيِّ ْن ِم ْن نَب ٍِّي قَات ََل َم َع ُه ِربِّ ُّيو َن كَ ِث ٌري ف ََم َو َه ُنوا لِ َم أَ َصابَ ُه ْم ِف َسبِيلِ اللَّ ِه َو َما َض ُعفُوا َو َما ْاستَكَانُوا َواللَّ ُه
الصا ِبرِي َن} ،رواية قالونَ { :وكَأَيِّ ْن ِم ْن نَبِئ قُ ِت َل َم َع ُه ِربِّ ُّيو َن كَ ِث ٌري ف ََم َو َه ُنوا لِ َم أَ َصابَ ُه ْم ِف َسبِيلِ اللَّ ِه َو َما َض ُعفُوا
يُ ِح ُّب َّ
الصا ِبرِي َن}،
َو َما ْاستَكَانُوا َواللَّ ُه يُ ِح ُّب َّ
واالختالف هو يف املعنى واللفظ بني كلمتي (قاتل معه) و(قُتل معه).
ارتباط القرآن بالتوراة:
هذا اإلرتباط هو األكرب حيث أن غالبية ِقصص القرآن ما هي إال أساطري توراتية ُد ّونت يف العهد القديم والجديد
ومصادرها معروفة.
كأمثلة عن ذلك:
 قصة آدم وحواء)26-34 :1( :(خلق الله اإلنسان عىل صورته وباركه)
(سورة البقرة:)30-39 :
{إِنِّ َجا ِع ٌل ِف األَ ْر ِض َخلِي َف ًة}

 قصة الخليقة :من سفر التكوين ()25 :1(يف البدء خلق الله السموات واألرض)
(سورة األنعام )73 :6
{ َو ُه َو ال َِّذي َخل ََق الس ََّم َو ِ
ات َوالْ َ ْر َض}

 قصة قايني وقتل هابيل)1-16 :4( :(وحدث أن قايني قام عىل هابيل أخيه
وقتله)،
(سورة املائدة )5-30
{فَطَ َّو َع ْت لَ ُه نَف ُْس ُه قَتْ َل أَ ِخي ِه}.

 قصة نوح والطوفان( :اختالف القرآن يفهالك ٍ
واحد من أبنائه) (إصحاحات ،)6-10
نجدها يف القرآن يف سو ٍر عديد ٍة منها:
(سورة نوح ،يونس ،هود ،إبراهيم)

 -26القراءات العرش أو الروايات العرش-ويكيبيديا
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 قصة إبراهيم - :مع اختالفات يف بعضاألمور يف حياته-
(يف سفر التكوين إصحاحات ()12-25
نجدها يف القرآن يف سور كثرية منها:
(سورة البقرة ،األعىل ،إبراهيم)
والكثري الكثري غريها..
شخصية محمد:
ٍ
محمد كان يُك ّنى أبا قثم ،ومحمد كان االبن الوحيد له ،وهذا يجعلنا
الحقيقي ليس محم ًدا كام زُعم فإن والد
اسمه
ّ
اسم شائ ًعا لدى العرب ومن أمثلة من ُس ّمي به
نشري بوضو ٍح إىل االسم الحقيقي ملحمد ،ومبناسبة اسم قثم فهو كان ً
يف اإلسالم (قثم بن عباس بن عبد املطلب ابن عم محمد).
محمد قال أنه ٌ
رسول مبعوثٌ من عند الله «خالق الكون» ل ُيخرج الناس من الظلامت إىل النور ،ويوصل إليهم رسالته
الساموية التي تحكم حياتهم ،ولكن عند تتبع تاريخه الدعوي والذي استمر  23عا ًما تظهر لنا شخصي ٌة مختلف ٌة متا ًما
ٍ
محمد الدعوي مل أجد وال نقطة سوداء يف حياته،
عن اليوتوبيا التي يحيطونه بها .برصاح ٍة عندما بحثت عن تاريخ
الواقع أن حياته كلها كانت سوداء.
ٍ
ٍ
وموضوعي التقييم:
وسوي
باحث
شخص
من هذه النقاط التي تسرتعي انتباه أي
ٍّ
ّ
 .1حروب أقامها محم ٌد ليفرض دينه بالقوة ،قام هو بالعديد من الحروب التوسعية والتي كان الهدف منها إخضاع
البالد وفرض اإلسالم بالق ّوة ،وهذه الحروب كانت عىل نطاقٍ صغريٍ يف شبه الجزيرة العربية ثم مل تلبث أن أصبحت
يخيون الشعوب املحتلة ما بني 3
حروبًا واسعة املدى يف البالد واالمرباطوريات املجاورة؛ الجامع بينها أنهم كانوا ّ
خيار ٍ
ات مح ّددة :إما القتال أو الجزية أو اإلسالم.
 .2عج َز محم ٌد عن تقديم دليلٍ ٍ
وعوضا عن ذلك استخدم لغة التهديد والوعيد.
واحد يثبت صدق دعوته
ً
لح عن دليلٍ ٍ
واحد عىل ص ّحة دعوة محمد ،وكانت اإلجابة
يعرض التاريخ اإلسالمي والرسد القرآين تساؤل املرشكني امل ُ ّ
بالتهديد والوعيد بالحرق وعذاب النار تار ًة وبالقتل تار ًة أخرى؛ هذا األسلوب يكشف لنا عن شخصي ٍة سيكوباتي ٍة
ٍ
شاهد عىل ذلك.
مضطربة ،ولعل حادثة محمد والنرض بن الحارث خري
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ٍ
ٍ
دعوات ديني ٍة سوا ًء كانت اليهودية أو املسيحية أو اإلسالم يُظهر لنا
أحداث أو
من الواضح أن التتّبع التاريخي ألية
 إن مل يكن هناك يش ٌء مث ٌري للجدل يف هذه الدعوات -أنها كانت كلها مواضي ٌع غري طارئ ٍة عىل الساحة؛ أما أسبابٍ
درجات شمولي ٍة
استمرار بعضها حتى اآلن فهو املسار املناسب الذي اتخذته والذي متكن من حفظها والتوسع فيها إىل
وهيمن ٌة عىل أشكال حياة اإلنسان والذي متثّل يف القوة العسكرية يف حالة اإلسالم.
وهذا بشكلٍ عا ٍّم جز ٌء يس ٌري من التضارب التاريخي الحاصل بهذه الديانات الثالث والتي اصطُلح عىل تسميتها
ساموية ،والذي يوضح لنا ببساطة تا ّمة أن الدين ليس شيئًا سحريًا هبط من السامء ،ولكن كانت له مصادره ومبادئه
ومتشابهاته.

ثالثا من وجهة نظ ٍر نفسية:
يعترب الدين حاج ٌة نفسي ٌة كبري ٌة وال سيام الطقوس التي متارس بدن ًيا ،باإلضافة إىل الرتانيم املسموعة فكلها لها أث ٌر
بحت وإن كنت ال
نفيس ٌ
هرمو ٌّين مح ّد ٌد يجعلها متا ًما كنو ٍع من االدمان؛ هناك من يقول بأن مصدر نشوء الدين هو ٌ
أتفق مع مثل هذه املقوالت ،ولكن من املؤكد أن الطبيعة النفسية تُعترب من أهم العوامل التي ساهمت يف تشكيل
االعتقاد الديني.
لفهم ذلك ،يجب أن نعود إىل العصور البدائية:
قبل مثامنائة ألف سنة...حيث كانت القبلية البدائية هي املشكّلة لطبيعة النظام االجتامعي ،كانت القبلية يرأسها شي ٌخ
بغض النظر عن
ٌ
(رجل) كب ٌري يُطلَق عليه غال ًبا (األب) ،أما أعضاء القبلية فكانوا يُطلقون عىل أنفسهم ألقاب (األخوة) ّ
دم أم ال ،أي بغض النظر عنهم أكانوا أشقّاء أم ال.
وجود روابط ٍ
كان اإلنسان يف هذه الحالة غري قاد ٍر عىل تقييم أفعاله إال من خالل محورين رئيسيني:
 1رضا اآللهة (الطوطم). 2-مصلحة الجامعة.
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حيث كان هذان املعياران يشكّالن أهم ما ترتكز عليه عنارص الحياة البدائية ،كان الهدف من وجود الطوطم أو اإلله
هو ِع ّدة أسباب.
 تقديم دافع معنوي لإلنسان القديم يف حروبه أو يف قتاله ضد خصومه عىل طريق ٍة ِمثل (الله معنا).ٍ
إجابات جاهز ٍة ومقولب ٍة عىل العديد من األسئلة التي بدأ يطرحها عقل اإلنسان والتي تحتمت تطوريًا والتي
 تقديمميكن اختصارها يف (من نحن؟) و(من أين؟) و(إىل أين؟).
 والهدف الثالث كان هو تنظيم العالقات االجتامعية عام ًة والجنسية خاص ًة ،وكان دور الطوطم متفاوت ًا هنا.مبدئ ًيا ،سأس ّوق رؤية سيغموند فرويد يف هذه املسألة:
قوي غيور ،وقد
«يضع فرويد ً
أب ٌ
فرضا مؤداه أن اإلنسان يف املايض السحيق كان يعيش يف قبيل ٍة بدائي ٍة يتزعمها ٌ
القوي عىل جميع نساء القبلية وأبعد أبنائه الناشئني الذين كانوا يحبونه ويعجبون به ،كام كانوا
استحوذ هذا األب
ٌّ
يف نفس الوقت يخشونه ويبغضونه ألنه كان يقف عقب ًة يف سبيل إشباع رغباتهم الجنسية ،ومن هذا املوقف املشبع
بالتناقض الوجداين  Ambivalenceنشأت عقدة األب  Father Complexعند األبناء وهي عقدة أوديب األصلية التي
تك ّونت يف بداية نشوء النوع اإلنساين ،وقد تج ّمع هؤالء األبناء املب َعدون فيام ٍ
بعد وقتلوا أباهم وأكلوه وقد حققوا
كل منهم وهي الرغبة يف (تقمص شخصية األب) ،ثم أخذت دوافع ال ُح ّب نحو
بأكلهم ألبيهم رغب ًة كان يشعر بها ّ
األب املقتول تظهر بعد ذلك بوضو ٍح وأخذ األبناء يندمون عىل الذنب الذي اقرتفوه ،وقد دفعهم اإلحساس بالذنب
ٍ
قواعد وقوان ٍني فيام بينهم تح ّرم عليهم ما سبق أن ح ّرمه عليهم األب املقتول (وهذا منشأ تحريم زواج
إىل وضع
بديل أو رمزيًا يّس َّمى الطوطم وأخذوا يقدسونه ويحمونه ويح ّرمون قتله كوسيل ٍة
املحارم) ،ثم أقام األبناء ألنفسهم أبًا ً
للتخفيف من حدة شعورهم بالذنب ،ويكون (الطوطم).
يرى فرويد يف عقدة أوديب األصلية ويف النظام الطوطمي الذي نشأ نتيج ًة لهذه العقدة ،أهمي ٌة اجتامعي ٌة كبرية ،فهو
يعترب عقدة أوديب األساس التي قامت عليه األنظمة والدين واألخالق ،فنشأت األنظمة والنواهي مبا تتضمنه من
شعو ٍر اجتامعي ،للقضاء عىل املنافسة بني األبناء بعد قتل األب ،ولوال وضعهم لهذه األنظمة والنواهي لتقاتل األبناء
فيام بينهم وأ ّدى ذلك إىل انقراض املجتمع اإلنساين ،ونشأ الشعور بالذنب وتأنيب الضمري ،كام نشأت األخالق عن
الرغبة يف التكفري واالستغفار عن هذا الذنب املشرتك)27(.
 -27كتاب الطوطم والحرام  /سيغموند فرويد.
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وبغض النظر ،فأيًّا كانت األسباب التي أ ّدت إىل نشوء النظام الطوطمي يف تلك املجتمعات البدائية ،والتي أخذت
ّ
ٍ
ٍ
وحيوانات شائع ٍة حتى أخذت شكلها الحايل يف األديان التي نعارصها اليوم ،فإن
معتقدات وآله ٍة مصنوع ٍة
تتط ّور من
ٍ
ترشيعات تنظيمي ٍة منشأها غريزي ،وخاص ًة مع بداية التجمعات.
الهدف العام لألديان يف تلك الحقبة كان هو وضع
الفكرة األساسية أنه بالعودة إىل تلك املجتمعات البدائية نجد أنها غري قادر ٍة عىل العيش بدون الدين ،بدون وجود
ذلك الكائن أو مجموعة الكائنات الخارقة التي تصلح كتفسري ٍ
ات لكل املجاهيل ،والتي تخ ّدر العقل عن مجموع ٍة من
األسئلة املل ّحة ،وبالتايل عدم تشغيل العقل يف بحثه عن أسباب الوجود وماهية اإلنسان ،واالهتامم بأمو ٍر أخرى كصيد
الطعام ،ومنع الجرائم ،والتكاثر الجنيس املق َّنن لحفظ النوع.

رابعا من وجهة نظر نفعية:
هل األديان مفيدة للمجتمع؟
هل وجود الدين رضور ٌة أخالقي ٌة للحفاظ عىل متاسك املجتمع يف الوقت الحايل؟
مرسل من إل ٍه خلقنا أم ال؟
هل نفع الدين يجعلنا نقبل بوجوده بغض النظر عن حقيقته سواء ٌ
هل مجتمع بال دينٍ يساوي مجتم ٌع متخ ّب ٌط متلؤه الرصاعات واالنتهاكات والالأخالقيات؟
أعتقد أن اإلجابة القاطعة عىل جميع هذه األسئلة بالنفي ،وسأوضح ملاذا...

ً
أول :إذا كان الدين من صنعٍ برشي ،فهذا يعني أن أهدافه كانت برشي ًة محض ًة ،وبالتايل تحقيق تلك األهداف
بدون الحاجة إىل التديّن يُسقط أهمية الدين من األساس .الدين كان يلعب دور املنظّ َم يف أفضل ما يراه املجتمع
متغية ،فكيف سيمكننا أن نعرف أن ما أمر به الدين
صال ًحا للقبيلة ،للجامعة ،للدولة ،أو اإلمرباطورية ،ولكن األخالق ّ
سيكون صال ًحا دامئًا.
أول.
لنضع تعريفًا عا ًما لألخالق ً
األخالق« :هي مجموع ٌة من املبادئ واملفاهيم االجتامعية ،التي تعمل كمرجعي ٍة مجتمعي ٍة لتقييم األفعال
اإلنسانية».
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كيف تشكّلت مبادئ الدين وأحكامه؟
خاص ال نالحظ مبادئ واضح ٍة يسري عليها يف تحريم هذا وترشيع
عند النظر إىل األديان بشكلٍ ٍ
عام واإلسالم بشكلٍ ٍّ
رشع اآلخر وأبسط
رشع أحدهام أحيانًا ثم ال يلبث أن يرتكه وي ّ
ذاك ،بل أننا نراه متخ ّبطًا بني مفهومني متقابلني متا ًما ي ّ
مثا ٍل عىل ذلك هي فكرة الناسخ واملنسوخ يف القرآن.
الدين يحتكر األخالق ،هذه حقيق ٌة واضحة ،وميكن متثيلها عىل جميع الديانات تقري ًبا ،فمنطق ًيا من وجهة نظر متّبعي
الدين :عىل اعتبار أن مصدر هذا الدين هو سلط ٌة مق ّدس ٌة فهذا يجعل أوامرها مثالية ،واجبة الطاعة بشكلٍ كاملٍ عىل
مدار الزمن دون زياد ٍة أو نقصان.
متغي ٌة وليست ثابت ًة كام يظن ،واملجتمعات ال تحتفظ بنفس ِقيمها عىل
وهذه مشكلة الدين الكربى ،ألن األخالق ّ
الزمني الطويل ،هناك أحداث ،وحقائق ،وميول تتشكّل عىل مدار الزمن.
املدار
ّ
مثل وهي قضية قتل املثليني:
لنأخذ قضي ًة بسيط ًة ً
يف عصو ٍر سحيق ٍة كانت العالقات املثلية يُنظر إليها عىل أنها نوع من اإلجرام ،وضد الطبيعة والفطرة ،طب ًعا اإلشكالية
كانت يف العالقات املثلية الرجالية فهي من تس ّبب يف الحساسية بالنسبة لواضعي تلك األديان من الذكور ،ولذلك
نالحظ تجاهل الدين للحديث عن العالقات املثلية النسائية(.)28
بغض النظر سوا ًء كانت جينية
اآلن نحن نعرف علم ًيا أن أسباب املثلية هي
أسباب فسيولوجي ٌة ال دخل لصاحبها بهاّ ،
ٌ
يل
أم هرمونية أم نفسية ،وأن ذلك الشخص املثيل مهام فعل فهو ال يستطيع أن يتأقلم مع العالقات املغايرة فهو مث ّ
احل()29؛ باإلضافة
وبنسب تتخطى حالة اإلنسان مبر َ
وسيظل مثل ًيا ،وأنه يوجد يف العديد من الحيوانات هذه العالقات
ٍ
إىل ذلك فنحن نعرف أن من أه ّم قواعد املجتمع ال ُح ّر هي تثبيت مفاهيم الحريات الفردية والحقوق الطبيعة.
ثان ًيا :الكوارث األخالقية التي تضمنتها األديان أكرب بكثريٍ مام قدمته يف فقه األخالق واملعامالت التي حضت عليها.
ألسباب ديني ٍة ُج ّهزت من أجلها الجيوش ومات فيها
ومن األمثلة األخرى عىل ذلك ،الحروب الدينية ،والتي قامت
ٍ
إلهي ،أو الحروب املذهبية التي
املاليني ،كالغزوات اإلسالمية لبالد الهند وشامل إفريقيا ،فهي كانت برعاي ٍة وأم ٍر ّ
حدثت يف أوروبا يف العصور الوسطى ،أو حروب الس ّنة والشيعة يف الوقت الحايل.
واهم أنه سيدخل
الدافع الديني يُعترب من أقوى الدوافع لدى اإلنسان والتي قد يضحي بحياته يف سبيلها ،ألنه يعتقد ً
الجنة بعد املامت.
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رشير بطبعه وهو بحاج ٍة إىل الرتغيب أو الرتهيب .الحقيقة أن
ما يفرتضه املتدينون خطئًا هو أن اإلنسان كائن ّ
مفاهيم إنساني ًة ليك تستطيع التعايش والتضامن
املجتمعات البرشية عىل املدي الزمني الطويل هي من ط ّورت
ً
وبالتايل البقاء ،ومن مل يفعل ذلك كان مصريه الفناء التام ،وبالتايل شاعت املفاهيم األخالقية يف املجتمع وسادت
األغلبية ،أ ّما الشواذ فكان املجتمع هو من يفرض عليهم تعديل سلوكهم ليك يتواءم مع املجتمع وإال ينعزل عنه.
الدول امللحدة متا ًما اآلن أو التي يعيش فيها فئ ٌة ملحد ٌة كبري ٌة نسب ًيا ،ال تعاين مام يحاول أن يص ّوره لنا املتدينون ،وهو
االنحالل األخالقي وانتشار الرسقة والقتل واالغتصاب وكأن اإلنسان ينتظر غياب الدين ليتجه إىل ارتكاب الجرائم،
ٍ
دائم وأن يكون مصريها االنهيار والفناء ،ولكن حقيقة ما
وبذلك فعىل هذه البالد أن تعيش يف حالة فوىض
وعنف ٍ
يحدث هو أنهم يوجهون طاقاتهم يف محاولة االرتقاء الجامعي باملجتمع وتنميته ،وبذلك أصبحت بالدهم من أعىل
فضل عن أخالق املعامالت.
البالد يف معدالت التنمية والحريات واحرتام الحقوق ً
كذب من قال إن املجتمع بدون الدين هو مجتم ٌع متلؤه الرصاعات واالنتهاكات واإلجرام ،فهو بهذا الكالم يعترب ُمجر ٌم
مع وقف التنفيذ.

الخالصة:

األديان عام ًة كانت محو ًرا ها ًما يف التاريخي البرشي ،ال أحد يستطيع أن ينكر أن وجود الدين كان أم ًرأ حتم ًيا يف بعض
األوقات ،ولكن من الخطأ الشديد االعتقاد بأن األديان مازالت تصلح كمنه ٍج شاملٍ لجميع مراحل الحياة؛ لتفسري
الوجود وتقديم املفاهيم األخالقية ،األديان ال تق ّدم أي يش ٍء يذكر أو له قيمة يف هذا العرص ،فهي كانت لها مراحلها
التي نظمت فيها مسار املجتمع وخدمت فيها بعض مصالح الطبقات املتحكمة ،وكانت لها بواعثٌ تاريخي ٌة ونفسي ٌة
واجتامعي ٌة وفكرية ،ولكنها مل تكن بأي حا ٍل من األحوال إال نتاج تط ّو ٍر
طبيعي يف التاريخ البرشي ،وليست دعواتً
ٍّ
خارقة هبطت بها كائناتٌ ساحر ٌة من السامء السابعة .اعتقد أنني بهذا أنهيت األسباب التي أراها كافي ًة لرتك الدين،
عىل األقل بالنسبة يل...
دمتم.
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ٍ
ٍ
خافت ودخل إىل املقهى ليجد
بصوت
نظر املحقق إىل ساعته فوجدها تشري إىل الثانية’’ ،لقد حان الوقت‘‘ قالها
قائل :سعي ٌد بلقائك يا دكتور فرويد.
الدكتور سيجموند فرويد بانتظاره ،صافحه ً
قائل :سعي ٌد بلقائك أيها املحقق بوند ،تفضل بالجلوس.
ر ّد الدكتور فرويد ً
هام ،كام نعلم جمي ًعا أهم ّية التحليل النفيس يف التع ّرف عىل
املحقق بوند :حس ًنا دكتور فرويد كنت أريدك يف أم ٍر ٍ
طبيعة وأسلوب تفكري البرش بل والكشف عن الجناة.
مجال ّ
للشك يف ذلك،
الدكتور فرويد :ال أعتقد أ ّن أم ًرا كهذا يخفى عىل حرضتك سيد بوند ،فالواقع والدالئل ال تدع ً
مثل فقد اكتشف املحقق مرتكب الجرمية من خالل التحليل النفيس.
ولك أن تتأمل رواية الجرمية والعقاب ً
نظر إىل الكتب التي مع املحقق ثم قال :فإن كنت تقصد أنك تريد أن تتعرف عىل ٍ
شخص ما وتحدد شخصيته من
خالل مؤلفاته فإ ّن ذلك أم ًرا ممك ًنا بالتأكيد.
ر ّد املحقق :لقد فهمت ما أريد يا سيد فرويد ..أنا أدرك متا ًما أنني حني أقرأ مؤلفات ٍ
شخص أستطيع تحليل وفهم
قليل.
شخص ّيته دون أن ألتقي به ،لكن األمر هنا معق ٌد ً
قال الدكتور :أخربين رمبا استطعت املساعدة.
قليل ثم أكمل ً
تنهد ثم قال :أ ّن مؤلف الكتاب هنا-،صمت ً
كتاب ألّفته كائناتٌ
قائلـ :حس ًنا ،لنفرتض أنه وقع يف يديك ٌ
فضائية...
شخص ذو مست ًوى
كتاب ألّفه ٌ
عاد املحقق جيمس للصمت ،فقال الدكتور فرويد :محقق بوند لو وقع يف يديك كتابنيٌ ،
ٍ
جامعي ُمتقّد الذكاء .هل سيصعب عليك التفريق بينهام؟
متوسط وآخر ألّفه دكتو ٌر
وتعليمي
يل
ٍ
عق ٍ
ٌ
ر ّد املحقق :بالطبع ال .لك ّن ُمؤلّفنا هذا ي ّدعي أنه إله..
يخف عىل ٍ
كتاب يُدهش
ابتسم الدكتور فرويد وقال :إذًا يجب أن يكون كتابًا استثنائ ًيا للحد الذي ال ميكن أن َ
أحدٌ .
جميع من يقرأه دون استثنا ٍء دون أن يستطيع أح ٌد إنكار عظمته ودون أن تؤث ّر اختالفات ترجمته إىل ٍ
لغات أخرى
كتب عظيم ٍة مثل :روايات شكسبري وألبريت كامو وسارتر عىل قوة
عىل ق ّوته وإثباته لذاته ،متا ًما كام مل تؤثر ترجمة ٍ
تلك املؤلفات وروعتها ...ناولني ذلك الكتاب من فضلك.
ٍ
ساعات طويل ٍة استغرق املحقق خاللها يف النوم....
أخذ الدكتور فرويد القرآن وأخذ يقرأه بتمعنٍ  ،م ّرت
استيقظ املحقق ليجد الدكتور فرويد قد أنهى قراءته.
قال املحقق :إىل ماذا توصلت يا دكتور؟.
قائل :حس ًنا قبل كل يش ٍء أود أن أرشح لك مفهوم التقوقع حول الذات.
ر ّد فرويد ً
قال املحقق :وماذا تقصد بذلك؟.
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فرويد :لنفرتض أنك وضعت حلوى
وخيته ما بني أن يحصل
أمام طفلٍ ما ّ
عىل الحلوى وما بني إنقاذ غاب ٍة من
الحريق فاملذي سيختاره؟
ر ّد املحقق :الحلوى بالطبع.
فرويد :ملاذا؟
املحقق :أل ّن الطفل ال يعي وجود
اآلخرين ،أو بعبار ٍة أخرى يهت ّم بإشباع
رغباته وال يكرتث لآلخرين.
فرويد :إىل ٍ
حد ما نعم ،لقد قال ألبريت
كامو’’ :إ ّن الطفل يستطيع إحراق
العامل لو امتلك القدرة عىل ذلك‘‘..
إنه يغار من أخيه ويكيل له املقالب
ال ليش ٍء إال لشعوره أ ّن والديه يولون
أخيه اهتام ًما أكرث منه ،لديه معيا ٌر
واح ٌد للصداقة أنت صديقي إذا ما امتدحت أفعايل وأنت عد ّوي إذا ما انتقدتني ،قد يعادي أقرانه ألنهم ذهبوا إىل
مكانٍ مل يذهب هو إليه ،إ ّن العامل بالنسبة للطفل هو عامله هو فقط وعوامل اآلخرين أم ٌر خارج مستوى إدراكه.
مبجرم فهل تعتقد أ ّن األمر سيتغري كث ًريا؟ أقصد لو أنك
املحقق :ما تقوله
صحيح يا دكتور لكن لو استبدلت الطفل ٍ
ٌ
مجرم ما بني إحراق مدين ٍة وما بني أن ينال بضع دوالر ٍ
ات فلن يرتدد بإحراق املدينة وما عليها.
خريت ٍ
فرويد :متا ًما هذا ما أردتُ أن أتوصل إليه أيها املحقق .األمر ليس أن الطفل ال يعي وجود اآلخرين بل إنه ال يكرتث
بوجودهم طاملا وجودهم ال يرتبط به شخص ًيا سوا ًء ماديًا كان أو معنويًا ...االهتامم باآلخرين والتعاطف معهم هو
كتسب وليس وراث ًيا ،الرتبية والتعامل مع اآلخرين هو ما يزرع هذا اإلحساس ،أما إذا مل ين ّم هذا
شعو ٌر إنسا ٌين ُم
ٌ
الكتاب
الشعور يف مرحلة الطفولة (كام هو الحال لدى املجرم) فإن هذا الشعور لن يكون موجو ًدا .إين أجد يف ذلك
ٍ
مست ًوى واح ًدا من الفهم ،عاملٌ واح ٌد ليس إال.
املحقق :تقصد لو أن هناك كائ ًنا خارقًا فمن املفرتض أال يثريه املدح والتملق إىل هذا الحد.
شخص متقوق ٌع حول نفسه ،ال يهتم ملا يحدث
اعتدل الدكتور يف جلسته وقال :ما أريد قوله أ ّن مؤلف هذا الكتاب ٌ
ٍ
كل ما يعنيه هو أن يقوموا بتمجيده ،متا ًما كالطفل الذي يفرح مبن ميتدحونه ويكره
وكوارثّ ،
مصائب
لآلخرين من
ٍ
من ينتقدونه دون إدراك ظروفهم الشخصية وما مير بهم من صعوبات ،دون االهتامم مبا يفعل هؤالء اآلخرين لغريه
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بحت إذ ال ميكن أن يكون شعو ًرا
من خريٍ طاملا مل يؤمنوا بوجوده .وشعور الذاتية والتقوقع هذا شعو ٌر إنسا ٌين بدا ٌيئ ٌ
ٍ
لكائنات خارق ٍة أو شديدة الذكاء.
مناسب لوصف هذا اليشء؟
املحقق :هل (األنانية) لف ٌظ
ٌ
لجانب ٍ
واحد من الواقع .الجانب
شكل من أشكال التقوقع ،لكن التوقع هو رؤية الشخص
فرويد :ليس متا ًما ،األنانية ٌ
ٍ
شخص كامل اإلدراك أو حتى
الذي يخصه من الكون دون االلتفات إىل بقية معطيات الوجود ،وال ميكن أن يفعل ذلك ٌ
لديه مستوى ٍ
إدارك مرتفع.
املحقق :حس ًنا وما هو األمر اآلخر الذي اكتشفته يا دكتور.
ٍ
سائق يقوم بتجاوزك برسع ٍة جنوني ٍة
فرويد :هل تستطيع أن تح ّدد بدق ٍة إىل أي درج ٍة من الغضب ميكن
لحدث مثلٌ :
ستكون لدى البرش؟
أشخاصا يغضبون بشد ٍة لهذا األمر وأخرين سيغضبون بدرج ٍة
نسبي قد تجد
ً
املحقق :بالطبع ال ،أل ّن هذا الغضب أم ٌر ٌ
أقل وأخرين لن يغضبوا إطالقًا .شخصيًا أجد هذا األمر يستوجب الضحك وليس الغضب ،الضحك من عقلية هذا
الشخص.
فرويد :من السهل استثارة غضب الرعاع والسوقة من الناس لكنك تجد
األقوياء والقادة الحقيقيني رابطي الجأش دامئًا ،وكلام قويت شخصية
الفرد كلّام صعب أن تنال األحداث واملشكالت منه وأن يستثار غضبه.
ٍ
كائنات خارق ٍة فإنها ستكون صاحبة
املحقق :ما تريد قوله :لو أ ّن هناك
شخصي ٍة ،رابطة الجأش لدرج ٍة ال ميكن تخ ّيلها.
برشي أكرث من الالزم؟
ابتسم فرويد وقال :أال تشعر أ ّن مؤلف الكتاب ٌ
املحقق :ماذا تقصد؟
فرويد :باإلضافة إىل ما سبق وناقشناه ،قرأتُ يف أحاديث نارش الكتاب
’’محم ًدا‘‘ أن ذلك الرب سوف يغضب يوم القيامة غضبًا شدي ًدا مل
جربي
يغضب مثله ً
قبل ولن يغضب مثله فيام بعد .الغضب شعو ٌر ٌ
مزعج لذلك كث ٌري من
رغم عن إرادته ،شعو ٌر
ٌ
بغيض يحدث لإلنسان ً
ٌ
الناس تلتحق بدورات يوجا يك يستطيعوا التحكم يف غضبهم .فهل هذا
الكائن عاج ٌز عن التحكم يف غضبه أم أنه يصطنع الغضب؟ ثان ًيا أليس
من املفرتض بهذا الكائن أن يعلم مسبقًا أن هذا سيحدث؟ فكيف
يغضب ألم ٍر يعرف مسبقًا أنه سيحدث بل هو من قد ّر له الحدوث؟ إن
صح هذا الكالم ،فإ ّن مؤلف الكتاب الذي ي ّدعي أنه كائ ٌن ٌ
مصاب
خارق
ٌ
بالشيزوفرينيا بال شك.
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املحقق :وماذا غري ذلك؟
الدكتور فرويد :لو فرضنا أ ّن الشخص (س) قام برسقة متج ٍر لإلكرتونيات فقام القايض بعقابه أليس من املفرتض أن
يقوم القايض مبعاقبة الشخص (ص) إذا ما قام بنفس العمل؟
املحقق :بالتأكيد.
الدكتور :إذًا كيف ي ّدعي ذلك القايض الفضايئ أنه ٌ
شخصا يف جهنم أبد اآلبدين ويغفر آلخ ٍر ويدخله
عادل بينام يعاقب ً
ٍ
جنات تجري من تحتها األنهار واإلثنان قاما بنفس األفعال فقط أل ّن أحدهام آمن بوجوده واآلخر مل يؤمن؟ ثانيًا كيف
ٍ
ملحمد (الذي يزعم أنه الوكيل الحرصي لكتابه) أن يتزوج عرشات النساء غري اللوايت وهنب
يسمح ذلك العادل األزيل
أنفسه ّن له بينام يه ّدد بعقاب أي ٍ
شخص آخر يفعل نصف ما فعل؟
صمت الدكتور لدقائق ثم قال وهو يتأ ّمل االزدحام من خالل باب املقهى الزجاجي :كيف يستقيم أن يكون ذلك
كل هذه الصفات البرشية؟
اليشء ربًا ولديه ّ
ّ
حك املحقق رأسه وقال :إذًا من هو مؤلف الكتاب؟
ابتسم الدكتور فرويد وقال :رمبا النارش...
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الس ّيدة رغد عقييل مثال للمرأة العرصية امللحدة املثقفة
واملكافحة ،فهي فنانة ،وأم وربة أرسة وناشطة ،عرفها ق ّراء مجلة
امللحدين العرب من لوحاتها امل ّيزة التي ق ّدمتها كرسم للغالف يف أكرث
من عدد ،حيث طبعت بصمتها بتم ّوجات ريشتها يف لوحاتها ويف قلوبنا،
تتميّز رسوماتها بعمقها واملعاين املختبئة فيها والتي تظهر يف أدق التفاصيل،
يسعدنا أن نتع ّرف أكرث عىل رغد عقييل يف هذا اللقاء.
 -1من هي الس ّيدة رغد عقييل؟؟ ع ّرفينا بها.
رغ ُد امرأ ٌة أ ّو ًل وف ّنان ٌة تشكيل ّية ،زوجة ،أ ّم ،ج ّدة،
حلب ّية ،سوريّة ،أمريكية ،مسلمة األصل ،ملحد ٌة
حاليًّا ..هاج ْرتُ إىل أمريكا يف كانون األ ّول/
ديسمرب من العام  ..1975بعد زواجي مبارش ًة
وبعد حصويل عىل شهادة البكالوريا.
أنا من عائل ٍة متعلّم ٍة أبًا عن ج ّد ،والدي كان
عقي ًدا يف الجيش ومحاميًا وشاع ًرا بعد ترسيحه،
والديت كانت معلّم ًة ومديرة مدرس ٍة قويّة
الشخص ّية وكانت واحد ًة من مثانني تلميذ ٍة قد
حصلن عىل شهادة البكالوريا(الثانوية) يف سوريا
بأكملها ،أ ّما جديت فقد كانت يونان ّية األصل
من جزيرة كريت (اليونان حديثًا) وج ّدي كان
أستاذًا يف زمنٍ كانت فيه األ ّمية منترش ًة بني
حلب بني الرجال والنساء عىل السواء،
سكّان ٍ
حيث كانت الرسالة تتطلّب وقتًا وجه ًدا متنقل ًة
بني األفراد لتجد قارئًا لها.
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مهندسا والعب كرة سلّ ٍة يف فريق االت ّحاد،
أ ّما أخي فكان
ً
ٍ
عاملي ،وأختي األوىل مهندس ٌة والثانية
اشتهر عىل
صعيد ّ
طبيبة أسنان.
 -2قلت أنّ ِك امرأ ٌة أ ّو ًل وف ّنان ٌة تشكيل ّية ،كيف بدأت حياتك
الف ّن ّية؟ وكيف كانت طفولتك ونشأتك؟
وخاص ًة رسم
منذ نعومة أظافري ،كنت أعشق الرسم
ّ
بكل حركاتها وانفعاالتها .كنت أرسم عىل الجدران
الوجوه ّ
وأسطح الطاوالت والكرايس وكتبي ودفاتري ،وكان ذلك
مم أجرب أ ّمي عىل احتجاز قلمي أثناء
يلهيني عن وظائفي ّ
املذاكرة ،وعملها هذا أنقذين من الرسوب حسب قولها.
أحب االنزواء للرسم والقراءة ..مل
كطفل ٍة ومراهق ٍة كنت ّ
أشعر ق ّط ّأن بحاج ٍة للرفقة يف أيّة لحظ ٍة من حيايت فكان
رسمي هو رفيقي املُلهم الذي مل يخذلني أب ًدا ،واليزال
كذلك.
ٍ
سنوات وبعد أن عرف أهيل مبوهبتي ق ّرروا
بعد مرور
خاص ٍة للرسم إىل جانب املدرسة
تسجييل يف مدرس ٍة ّ
كنت غريبة
قص ًة حلّلتها وهي أنّني ُ
وقصت يل أ ّمي ّ
العا ّمةّ .
رصفات منذ كنت أبلغ من العمر سنتني فقط والّتي
الت ّ
كانت ّ
وحس املختلفني
تدل حسب تعبريها عىل نظريت ّ
للعامل من حويل.
رص عىل أن أغفو
وأخربوين ً
أيضا ّأن كنت ج ّد متعلّق ٍة بها وأُ ّ
كل ليل ٍة من جوارها
بجانبها عىل الرسير .فكانت تنقلني يف ّ
إىل رسير ج ّديت الّتي كانت تناهز السبعني من عمرها .كنت
يدي ألستشعر
يف كل ليل ٍة أستيقظ يف الظالم الحالك وأم ّرر ّ
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وجه أ ّمي أو ألتأكّد أنّها نقلتني ..فكانتا تالمسان تجاعيد
ٍ
وأتحسس طريقي للغرفة
بصمت
ليّن ٍة المرأ ٍة أخرى فأتسلّل
ّ
وأتحسس وجوه النامئني وعندما
املجاورة ألقفز عىل الرسير
ّ
أم ّر عىل وج ٍه أملس الجلد أعرف ّأن وصلت ملرادي وهو
رسير أ ّمي الحبيبة ،فأنام قريرة العني بجانبها ....ما حدث
قص ًة تاريخ ّي ًة ُمضحك ًة للعائلة
القصة صارت ّ
هو أ ّن هذه ّ
يتسل بها أوالدي.
ّ
لقد نشأتُ يف ٍ
مسلم لك ّنه كان متح ّر ًرا وليس متز ّمتًا،
بيت ٍ
ما من متيي ٍز بني الذكر واألنثى ..مل نُجرب عىل لبس الحجاب،
لك ّن املدارس اإلسالم ّية كانت تجربنا عىل ذلك.
أذكر كيف غضب والدي عندما أتيت له باكي ًة متذ ّمر ًة أل ّن
معلّمتي منعتني من رسم الوجوه بقولها إنّه مح ّر ٌم من الله
تعاىل ..أذكر أنّه قد تولّد عندي كر ٌه لهذا التحريم ،عندما
أي معنى وال يق ّدم وال يؤ ّخر يف عبادتنا ،لكن مل
مل أجد له ّ
أعي ملدى هذا الكره إلّ يف السنوات التالية.

خاص ٍة أُنشئت من
هذا كان أحد أسباب تسجييل يف مدرس ٍة ّ
التصويري الن ّحات «فتحي مح ّمد» ،والّتي كانت
قبل الف ّنان
ّ
تض ّم عد ًدا كب ًريا من الف ّنانني املوهوبني لرعاية ف ّنا ّين الجيل
الجديد وكنت أحدهم ،وكم كانت مرحلة تح ّو ٍل كبري ٍة
الحلبي املشهور «لؤي كيايل» الّذي
ومثل الف ّنان
يف حيايت ً
ّ
كان يرت ّدد عىل التالميذ لتوجيههم وتعليمهم وكنت من
اللوايت حظني عىل اهتاممه وأذكر كيف ش ّجعني وقال يل:
ِ
«أنت جريئ ٌة يف رسمك وبجهدك ومثابرتك وسوف تكونني
معروف ًة بف ّنك» ،لن أنىس أب ًدا هذه الكلامت الرائعة للف ّنان
الراحل.
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تغي يف حياتك بني سوريا وأمريكا؟ وكيف
 -3ما الّذي ّ
بنيت حياتك بعد سفرك؟
غيتا مجرى حيايت بأكملها ،زواجي
حادثتان مه ّمتان قد ّ
غي
ّ
التقليدي قبل عقد القران هو بح ّد ذاته حدثٌ مم ٌّيز ّ
حيايت كل ًّيا وفكريت عن الحياة ككل؛ رغم تح ّرر عقل ّية
النسبي ،كان زواجي تقليديًّا فقد حك َمت الظروف
والدي
ّ
ّ
شخيص مع زوجي
أن يُكتب عقد قراين بدون لقا ٍء
ٍّ
بسبب سفره ألمريكا ،كانت السفارة األمريك ّية متنع سفر
العازبات ،رضيت بالزواج عىل أن يكون اللقاء بيننا يف تركيا
كفرتة خطوب ٍة وتعارف! هل كان ذلك جرأ ًة م ّني؟ هل كان
طيش مراهقة؟ هل كان مج ّرد خضو ٍع للعادات والتقاليد
كل
وجهل تا ٌّم مبفهوم الزواج؟ فاألرجح أنّه كان خليطًا من ّ
ٌ
هذا.
تغيت حيايت جذريًّا بعد هجريت ألمريكا ليس
فقد ّ
بحكم اختالف منط الحياتني الرشق ّية والغرب ّية فقط ،إنّ ا
باالصطدام بني ثقافتي يف بيت والدي املتح ّرر فكريًّا وثقافة
زوجي املحافظ دين ًّيا .تلك العقل ّية التي تضع املرأة يف
الحق واألولويّة عنها يف إبداء الرأي ،قيادة الس ّيارة ،التعلّم ،والت ّدخل يف األمور املاديّة،
مرتب ٍة ثاني ٍة بعد الرجل الذي له ّ
التغي الشامل
يل .هذا ّ
وغريها من األمور ...فعىل املرأة أن تكون زوج ًة مطيع ًة ألنّه قد ت ّم ابتياعها باملجوهرات وال ُح ّ
والدي منعتني من الرضوخ ،ورغم إنجايب
يف العقل ّية صدمني كث ًريا ،لك ّن هذا ال يعني أن ّني رضخت لذلك .فرتبيتي عند
ّ
ألح ّبايئ الثالث يف السنوات األربع األوىل من وصويل للواليات املتّحدة مل مينعني ذلك من الع ْدو خلف التعلّم :تعلّم
القيادة ثم اللغة اإلنجليزيّة ثم أخذ ٍ
دروس ليليّ ٍة لرسم ث ّم س ّجلت يف الجامعة .كانت هذه املراحل تجارب قاسي ًة ج ًّدا
ألن واجهت الكثري من العوائق التي كانت تحاول -بشتّى لسبل -إبعادي عن التعلّم وبالتايل تحطيم أحالمي ،لك ّن
ّ
عنادي ومت ّردي وعشقي للف ّن ورفيض لالنحياز عن هديف وحقّي يف التط ّور والتعلّم ساعدين كث ًريا.
الحدث الثاين كان الربوفيسورة «شرييل أوزمان» الف ّنانة التشكيل ّية اليهوديّة األصل التي رعتني تحت جناحيها منذ
دخويل للجامعة وساعدتني يف مواجهة العقبات الّتي كانت ته ّدد استكاميل للدراسة وبفضلها درست ألربع سنوات،
وبفضل تشجيعها الدائم ومحبّتها يل ومساعدتها يف تطويري أكرث فأكرث ،وإعطائها يل للمنحة الدراسيّة األوىل من بني
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كل تالميذها يف السنة األوىل بصفتي الوحيدة التي كنت أستحقّها لج ّدية تعلّمي للف ّن وعشقي له والذي كان يش ّع
ّ
م ّني حسب قولها.
الكثري من القصص الجميلة قد حدثت ج ّراء تق ّريب من هذه املعلّمة الرائعة وسأحيك عن اثنتني منها:
ٍ
يف السنة األوىل جم َع ْت كل رسامتنا النقطيّة الحربيّة (وهي عبار ٌة عن ٍ
ٍ
مرصوص
وتنقيط
رصايص
رسم
خليط من ٍ
ٍّ
كامل).
رسم ً
حربي ليشكّل ً
بواسطة قلم ّ
رسم رأته عيناها خالل سنني
هذا الرسم حاز عىل إعجابها الشديد وصاحت بأعىل صوتها أمام الحارضين(:أنّه أجمل ٍ
تدريسها) ..فشعرت وقتها بالغبطة ألنها ع ّودتني أن تنتقد رسمي بح ّد ٍة لتطويري يف هذا املجال من الناحية الفكريّة
يك يف سوريا.
يل كوين تعلّمت أصول الفن الكالسي ّ
قبل املهن ّية وكان ذلك جدي ًدا ع ّ
ٍ
رسامت لإلمتحان األخري ،فقامت الربوفيسورة بتعليق كل الرسامت
يف السنة األخرية كان هذا الرسم جز ًءا من ع ّدة
رسم ،وساعدناها يف تعليقها قبل إقفال الغرفة حتى انتهاء عطلة نهاية
عىل حائط قاعة الرسم العايل الّذي يض ّم ستني ً
األسبوع.
وصباح يوم االثنني وهو كان يوم تلقّي عالمات االمتحان عىل الرسامت املعلّقة ..دخلنا كلنا ،وهنا ألقيت نظر ًة عىل
الحائط ألستمتع بالنظر يف الرسامت الجميلة ،وتفاجأت عندما الحظت مكان رسمي شاغ ًرا ،فأخذت أبحث عنه
بنظري يف املكان ومل أعرث له عىل أثر ،شعرت بأن الدم يغمر وجهي وتسارعت رضبات قلبي عندما انتابتني فكرة أ ّن
رسمي قد تع ّرض للرسقة ،نظرت لوجه الربوفيسورة فرأيت عالمات الغضب والدهشة عىل وجهها وكانت تح ّول نظرها
لعيني واألسف يغمرها ..لك ّن عقيل رفض تلك الفكرة وأرسعت أعاود البحث عن الرسم مبساعدة الزمالء ،وكان الكل
ّ
يبدو بريئًا ...ومل نجده! قد اختفى من الوجود! رسمي الذي مل أستطع حتى أن أماثله حرف ًّيا بعد ذلك كلّام حاولت،
واملؤسف أكرث أنني مل ألتقط له صورة.
كل الرسامت ،بكيت معها وضممتها
أذكر كيف دمعت عينا أستاذيت الحنونة أسفًا لرسقة رسمي رغم أنّها املسؤولة عن ّ
ِ
أرجوك سوف أرسم أخرى».
لصدري أه ّدئها وقلت لها« :التحزين
وتأسفت يل وقالت أنه
ض ّمتني وتركتني آخذ نظر ًة إيجاب ّي ًة عن الحدث ،أن ذلك ٌ
دليل عىل أنها كانت األروع واألجمل ّ
لوال إعالنها بأن رسمي كان األفضل بني البق ّية ملا كان قد ُسق.
أ ّما عن الحادثة الثانية:
ٍ
لوحات زيتيّ ٍة
وسمعت معلّمتي «شرييل» تُعلن أنه قد حان الوقت لتصميم وتلوين
دخلت املرسم م ّر ًة
السنة التالية
ُ
ُ
خجل كوين آتي ًة من بال ٍد محافظ ٍة دين ًّيا تح ّرم هذه
عن جسم اإلنسان (الرجل واملرأة) .أذكر كيف أ ّن وجهي احم ّر ً
الرسومات.
منصة العارضني يف نصف القاعة.
حرصت أن أبتعد آلخر القاعة خلف جميع ّ
الطلب بغية االنزواء عن األعني وعن ّ
لسوء حظّي صادف أنّه كان يوم دور ٍ
رب بعدها (آنذاك كنت مسلم ًة) ّأن كنت خلف
عارض وليس عارضة .حمدت ّ
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الجميع وال ميكن ٍ
ألحد أن يالحظ خجيل.
دخلت معلّمتي مع ج ّوها
املنصة.
دخل ٌ
ْ
برنص خلعه ببساط ٍة وجلس عىل ّ
رجل مثا ّيل القوام من وراء الستار وعليه ٌ
للطلب وتو ّجه العارض لكيف ّية الجلوس كام تطلّب .وإذ يب أسمعها
الحيوي املرح النشيط الصاخب لتُلقي التعليامت ّ
ّ
تصيح باسمي بصوت عا ٍل« :رغد...أين رغد؟ ال تقولوا أنها تغ ّيبت يف أ ّول فصلٍ لتعليم رسم األجسام الح ّية؟» عندها
كل ع ٍني تلتفت نحوي تؤكّد وجودي يف زاوية القاعة ،شعرت وكأ ّن دمايئ كلّها تتجمع يف وجهي لتفضح حرجي.
رأيت ّ
ما زاد ارتبايك أين بقيت مدهوشة أحاول أن أقول شيئًا ومل أستطع ..لكن وكم كانت الطا ّمة األعظم عندما ابتس َم ْت..
جسم عار؟ أما ِ
رسام ًة
ثم
ضحكت ضحك ًة عالي ًة واستأنفت قائل ًة« :هل من املعقول أن تختبئي أل ّن عليك رسم ٍ
ْ
زلت ّ
عذريّ ًة؟» عندها ويف وسط بح ٍر من االرتباك نظ ْرت حويل فرأيت وسمعت الضحكات متأل القاعة بأكملها وحتى
العارض نظر يل ضاحكًا وغمزين ..عندها ما كان بيدي إلّ أن أضحك معهم لرتطيب املوقف.
رصت لنقيل ملقرب ٍة من العارض ألنها
مل تكتفي املعلّمة وأضافت ّأن ال ميكن أن أجلس هكذا بعيد ًة عن ّ
املنصة وأ ّ
الحصة بالذات .وقلت لنفيس حينها« :كيف يل أن أستطيع الرتكيز عىل هذا
حسب قولها -تريدين أن أستفيد من هذه ّيل أن أرسم(ديفيد) الذي نحته (مايكل أنجلو) وبكل أجزائه الحيويّة! فال أظ ّن ّأن سوف أنجح يف رسم يشء».
وع ّ
لكني نجحت يف رسم يش ٍء يف النهاية شاكر ًة للف ّن ،وكنت وأل ّول م ّر ٍة قد اخرتت لوح ًة كبري ًة (مقاييسها باألقدام).
عند انقضاء ساعتني من العمل جاءت معلّمتي لرتى مارسمت فضحكت ثاني ًة وهمست يل« :لو ِ
كنت طالب ًة أخرى
لرفضتها منك وجعلتك تعيدين رسمها لكن مبا ّأن أعرف اجتهادك وجديّتك يف ف ّنك فسوف ِ
أتركك ملا رسمتيه كر ًما
ِ
لعينيك«.
رسمت العارض املثا ّيل ولكن صغري الحجم
جميل ،وبني األلياف واألشجار
رسمت منظ ًرا طبيع ًّيا ً
النتيجة كانت ّأن
ُ
ُ
األسايس.
عوضا عىل أن يكون
الحساسة محتجب ٌة ً
قليل وراء األغصان لتجعله ميثّل دو ًرا ثانويًّا يف اللوحة ً
وأعضاؤه ّ
ّ
وال يزال هذا الرسم مستن ًدا عىل ٍ
البرشي.
حائط يف مرسمي وراء غطائه يذك ّرين بتلك الفرتة من دراستي عن الجسم
ّ
 -4مبا أنّ ِك اآلن ربّة أرس ٍة وأ ٌّم ألربعة أبناء ،هل ات ِ
خاص ًة بالتعامل مع أسئلتهم يف سنوات فضولهم األوىل؟
ّبعت طريق ًة ّ
أو فيام بعد؟ وهل واجهت اعرت ٍ
اضات من رشيكك يف الحياة باعتباره مؤمن؟
سؤالك هذا أعجبني أل ّن تربية األوالد مه ّم ٌة عندي.
لقد كنت مسلم ًة طوال سنني طفولتهم ومراهقتهم يف الثامنينات والتسعينات ،مل أكن متز ّمت ًة لكن متح ّرر ًة بشكلٍ ما،
مدارس إسالميّ ٍة
فلقّنتهم اإلميان بالله ودعيتهم لقضاء الفروض والتقاسيم اإلسالميّة ككل املسلمني حويل ،وس ّجلتهم يف
َ
مل ّدة سنتني ظ ًّنا م ّني أن هذا سوف يُر ِعبهم ويردعهم بهدف أن ال ينخرطوا يف حياة الغرب التي كام كانت مقترص ًة
جنس وشذو ٍذ وإدمان مخ ّدر ٍ
مطلق من ٍ
ات وكحول ..إلخ ..طب ًعا ،اكتشفت الحقًا أ ّن ماردعهم
يف رأيس أنها انحر ٌاف ٌ
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يل
ليس دخولهم للمدرسة اإلسالميّة الصارمة إنّ ا الج ّو العائ ّ
وحياتنا الخالية من ذلك ،وبطبع األوالد تقليد آبائهم ،هذا
ال يعني أب ًدا أنّهم مل يرشبوا الكحول ومل يصادقوا الفتيات،
بالطبع فعلوا لكن ما أعنيه أنهم مل ينغمسوا يف هكذا
حيا ًة بحال ٍة مكثّف ٍة ولكن بطريق ٍه خفيف ٍة فنشأوا متوازنني
وعاقلني وطبيعيّني .أنا أعترب أن تربيتي ألوالدي هي أع ّز
أشخاصا
وأه ّم إنجازايت يف الحياة ألنهم نشأوا ليكونوا
ً
ف ّعالني يف املجتمع ،مثقفني مسؤولني نشيطني منهم
ورب األعامل واملحامي ومديرة املدرسة.
الفيزيا ّيئ ّ
أ ّما عن أسئلتهم يف صغرهم فقد كانت كثري ًة وذك ّي ًة ويف
كل مجاالت الحياة اليوميّة كبقيّة األطفال ،أجوبتي كانت
ّ
وخاص ًة مبا يتعلّق
رصيح ًة نو ًعا ما وتتناسب مع أعامرهم
ّ
بأجسامهم ،فكنت أخىش عليهم من التجارب الجنس ّية
الخاطئة وبدأت بتوعيتهم من عمر العارشة مبا يحصل
ألجسامهم عند البلوغ واملسؤول ّيات والواجبات الّتي يجب
تح ّملها عند الخوض يف هذه التجارب.
عندما كنت مسلم ًة مل يكن هنالك أيّة اعرت ٍ
اضات يف تربية األطفال من ِقبل زوجي املسلم.
اإلسالمي حصل الخالف مع
لكن من بعد جهري بإلحادي وتح ّديث علن ًّيا مبا علمته -مام يندى له الجبني -يف الدين
ّ
زوجي ألنّه رفض نقد الدين أمام أوالدنا بسبب رغبته ببقائهم مغشوشني أو حسب قوله ليسوا واعني مبا فيه الكفاية
م ّرب ًرا أ ّن هذا الحدث كان قدميًا واملسلمون مختلفون فيه اآلن.
ٍ
ٍ
ومشاحنات كثري ٍة بيننا ولسنني عديدة.
وجذري
عميق
بخالف
وقد تس ّبب إعالين إللحادي
ٍ
ٍّ
اإلسالمي فلم يؤث ّر هذا عليهم تأث ًريا سلبيًّا ،بل
لكن أوالدي قد نضجوا يف ذات الوقت الّذي أفقت فيه من التخدير
ّ
اإلسالمي املُختَلق.
حصل العكس ،فإعالين إللحادي كان أحد أسباب خروج ثالث ٍة من أوالدي من الدين
ّ
اإلسالمي
عوامل دين ّي ٌة وتقليديّ ٌة يف مجتمعنا
ٌ
وتص ّورت أن الطالق سيكون حتم ًيا بيني وبني زوجي ،حيث كانت هناك
ّ
لتم ّهد له ،ومنها حد الر ّدة والقوامة وحقّه يف توقّع الطاعة مني كون الدين اإلسالمي يأمره بهذا ،باإلضافة إىل الفضيحة
املزعومة بني األقارب واألصدقاء املسلمني ..كل هذه العوامل كانت من املمكن أن تجعل الطالق حتم ًيا ،لكن مل
والحب والعرشة الطويلة والعائلة الكبرية التي بنيناها فقد انترصت عىل
يحدث ..واألسباب كثري ٌة أه ّمها مرور الوقت
ّ
القوانني اإلسالم ّية العنرصيّة الصارمة غري املتسامحة.
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بدأت الرسم؟ وما أكرث املدارس الف ّنية التي تأث ِ
 -5نعرج مج ّد ًدا إىل الجانب الف ّني بشخص ّيتك ،متى ِ
ّرت بها؟ ومن هو
ف ّن ِ
املفضل؟
انك ّ
قلم ،رسومايت تركّزت عىل الوجوه
بدأت من بداية وعيي عىل الدنيا ،كنت أرسم عىل ّ
كل سط ٍح أمامي ما ُ
دمت أحمل ً
ٍ
أيضا أعضاء اإلنسان .أيّام دراستي االبتدائية واإلعداديّة
وتعابريها املختلفة من
ضحك وبكا ٍء ودهشة .وكنت أرسم ً
كنت فيها .أرسم وجوه رفيقايت ومعلّاميت وأهديه ّن الرسامت .طب ًعا كام
رسامة املدرسة التي ُ
والثانويّة يف (سوريا) كنت ّ
ذكرت سابقًا منعتني بعض معلّاميت املتديّنات وعاملنني بقسو ٍة وعاقبنني إلرصاري عىل رسم الوجوه.
رسومي كانت تُعرض بني التلميذات وت ُتناقل بني الصفوف.
اكتشفت معلّمتي موهبتي يف الرسم وكانت تو ّجهني ملا
الصف السابع ،عندما
ربا كنت وقتها يف ّ
ْ
يف أحد السنوات ّ
الحصة وتجلس لحياكة الصوف
يجب من تعليم لرفيقايت وكيف أدور عليهم ملساعدتهم يف رسوماتهم ،وتسلّمني ّ
اليدوي وراء طاولتها .أذكر كيف انتابتني الفرحة العظيمة لثقتها يب ألُعلّم الرفيقات الرسم ،مل يخطر ببايل آنذاك أنّها
ّ
خاص ًة بها.
كانت تستخدمني ليك تتقاعس عن تعليمها لنا يف سبيل إنجاز أشيا ٍء ّ
خاص ٍة للرسم بسبب مالحقة املعلّامت املتز ّمتات يل ،ومكثت سنتني
كام ذكرت مسبقًا ،والدي س ّجلني يف مدرس ٍة ّ
والخشبي وعملنا معارض فيه.
الجبصيني
تعلمت فيها املبادئ الكالسيكيّة للرسم والنحت
ّ
ّ
قص ٌه حدثت معي ت ُّبي مدى عشقي الالمتناهي للرسم
هناك ّ
مواقف ال يجب الرسم أثناءها:
وضعف إراديت أمامه يف
َ
حصة الديانة كان أستاذي يقرأ ٍ
آيات
يف ّ
الصف الثامن عىل ّ
قرآن ّي ًة علينا أن نحفظها ،وكوين كنت أصاب بامللل الفائق
الحدود من هذه الرتتيالت الطويلة ،وإذ بصديقتي الجالسة
إىل جانبي تتح ّداين إذا كان بإمكاين أن تصل يب الجرأة
للرسم أثناء الدرس ،ووصفت يل ماتريدين أن أرسمه ،كعهد
املراهقات قبلت وبدأت أرسم صور ًة المرأ ٍة ورجلٍ ينظران يف
عيني بعضهام البعض.
ّ
ِ
بصوت فوق
رسمت خفي ًة خلف كتاب القرآن وإذا يب أسمع
رأيس يرصخ غاض ًبا( :الله ال يوفّقك...ترسمني عند قراءة
كلامت الله ..بال ..بال ...بال ..(.رفعت نظري له وإذا به مي ّزق
الرسم غاض ًبا ثم أمرين بالتمثّل أمام التلميذات لتوبيخي
ٍ
مسرتسل ،ث ّم أمرين أن
ً
بصوت عايل النربة
ووقف أمامي يعظني
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أقرأ السورة الّتي كان يقرأها من القرآن .فعلت ذلك وعندما نظرت لعيون الزميالت ألعرف ر ّدة فعله ّن وجدت مزي ًجا
الفكاهي الذي يحدث أمامهن ،فضحكت لنفيس وحسبت النهاية هي أن أرجع
الخفي للحدث
من التعاطف والضحك
ّ
ّ
الحصة ويقول يل :أنّه ال ميكن أن يقبل تلميذ ًة مثلك
ملقعدي لك ّني مل أص ّدق أذ ّين عندما سمعت األستاذ يطردين من ّ
أي وجو ٍد بعد ذلك) كوين كنت مسلم ًة
هنا ال تخىش ربّها وهي بني يديه .أذك ُر كيف استنجدت ّ
برب (الّذي مل يعد له ّ
آنذاك قائل ًة يف نفيس« :الله أرحم منك ومن اإلنسان ّية كلها».
التجريدي يليه «اإلمربشّ ن
يل مبا يس ّمى الف ّن «األبسرتاكت» أي الف ّن
أ ّما عن نوع الف ّن ّ
ّ
املفضل عندي فهو الف ّن التشكي ّ
 »Impressionأي االنطباعي .مل أخرته لكن من املمكن القول أنّه مل يكن يل االختيار ،فأل ّول م ّر ٍة رشحت يل املعلّمة
أي
يدي للتعبري عن فكريت ،وقعت يف ح ّبه ومل ّ
يحل محلّه من بعدها ّ
الح ّرية التي يطلقها أو يسمح بها هذا الف ّن بني ّ
نو ٍع آخر من وقتها.
أذكر كيف أنّها طلبت م ّنا التعبري عن أفكا ٍر ومشاع َر مثل االنتصار ..القلق ..الغضب ..الحزن ...بدون رسم وجو ٍه
للتعبري ٬لك ّنها ح ّددت باستعامل أشيا ٍء مثل...األلوان ..األسود ..األبيض ..الظالل ..األشكال الهندسيّة ..النقط ..الخطوط..
إلخ..
فرسم
ف ّنانون مثل بيكاسو ،مونيه ،ديغا ،فانغو ...هم الذين أث ّرو كث ًريا يف تشكيل عقل ّيتي الف ّنية عىل مرور السننيَ .
بيكاسو «غارانيكا» املشهورة الّتي تصف الوحش ّية التي استعملها النازيّون يف رضب بلدته غارانيكا يف إسبانيا يف 26
استوحيت منها يف رسومايت يف خالل سنوات حيايت الفن ّية.
نيسان /أبريل1937،
ُ
كان حلمي أن تق ّر عيني برؤية هذه التحفة الف ّنية .وحلمي هذا قد تحقّق عندما زرت املتحف الف ّني مبدريد

67

رغد عقييل

يف حوار مع...........

(إسبانيا) الذي كان يحتويها ...فخطفت أنفايس من عظمتها عندما رأيتها وما تزال هي األوىل يف نظري.
 -6هل تعتقدين أن الف ّن ميكن أن يساهم يف التغيري سواء إيجابيًّا أو سلبيًّا؟؟ أم أن الف ّن للف ّن كام يذهب البعض
بالقول ،وأنه ال يتو ّجب علينا أن نح ِّمل الفنون أكرث من طاقتها فهي ليست ملزم ًة بإيجاد الحلول او املعالجة بل
يكفيها رصد ما حولنا وتقدميه من وجهة نظر الف ّنان نفسه؟
بكل تأكيد ٬الف ّن بكل أنواعه له دو ٌر كب ٌري يف تغيري وتطوير األفكار اإلنسان ّية معظمها إيجاب ًّيا ،ولكن القليل منه له تأث ٌري
ّ
سلبي عىل املجتمع.
ٌّ
كاريكاتريي وكم من لوح ٍة زيت ّية..و..و ..كان لها دو ٌر
رسم
كم من ٍ
فيلم سينام ٍّيئ وكم من ٍ
كتاب وكم من أغني ٍة وكم من ٍ
ٍّ
كب ٌري يف دفع العقول البرشيّة للبدء يف التفكري بالحالة الحيات ّية الّتي يعيشون فيها ودفعهم ال شعوريًّا بشكلٍ
تدريجي
ّ
يغي مجرى
لالنتقال ملكانٍ أفضل .هناك الكثري من األمثلة التي يشهد لها تاريخ الف ّن بكل أنواعه وأنه استطاع أن ّ
األفكار القدمية لألفضل.
النقدي بكل أنواعه
رسامة ...ف ّن الكاريكاتري
ّ
كوين ّ
واالجتامعي الذي يجري نرشه
والديني
السيايس
ّ
ّ
ّ
واملجلت ،وأكرب مثا ٍل كارتون املجله
ّ
يف الجرائد
عظيم لدرجة أنها
الفرنس ّية «باردو» وكان تأثريه
ً
دفعت اإلرهابيون املسلمون لقتل  6من ف ّناين
املجلّة .ألنّهم يعرفون مدى تأثري هذا الف ّن عىل
حتم سوف
الرأي العام ويعرفون أ ّن هذا التأثري ً
يؤ ّدي لتغيريٍ
فكري
تدريجي ٬هذا إىل جانب إميان
ٍّ
ّ
يستحق القتل
هؤالء املسلمني أ ّن انتقاد مح ّم ٍد
ّ
أسو ًة مبا ارتكبه هو نفسه خالل حياته عندما قتل
ناقديه!
مثال ثانٍ ...
أذكر كيف أخفت املمثّلة/الفكاهيّة «ألني
يل
ديجانريوس» كونها مثل ّي ًة يف برنامجها التمثي ّ
الضاحك التلفزيو ّين يف التسعينات ،ويف األخري عندما
68

رغد عقييل

يف حوار مع...........

أفصحت عن مثل ّيتها كان هذا سب ًبا يف إيقاف برنامجها كونها أخجلت القناة بإفصاحها هذا باعتباره كان فاض ًحا يف
مرسحي عىل شكل ٍ
كوميدي بشكلٍ
نكات
ذلك الوقت ٬لكن بعد مرور سنني من التنوير خالل إلقائها كـ(ستاند أب)
ّ
ٍّ
يوم ظهرت
الذع ٍة تنتقد العنرصيّة ض ّد املثل ّيني -ومع مرور الزمن -مل تعد فكرة املثل ّية شنيع ًة ومرفوض ًة كام كانت .ويف ٍ
كوميدي إسمه «ألني» بعد أن قامت الكثري من الرشكات مبنارصتها ماديًّا ومعنويًّا ليجعلوها
ألني للجمهور يف برنامج
ّ
مق ّدمة لربنام ٍج أصبح من أشهر الربامج التلفزيون ّية والذي حاز عىل العديد من الجوائز التقديريّة.
ضئيل ج ًّدا باملقارنة مع إيجابياته ...عىل سبيل املثال أذكر بعض
سلبي يف تأثري الف ّن عىل املجتمع ولك ّنه ٌ
هناك ٌ
جانب ٌّ
ٍ
أشخاص ال عىل التعيني ،ويس ّمونه «السنايرب» والكثريون قد لقوا
ُجسد الواقع يف قتل
الشباب الذين قلّدوا أفال ًما ت ّ
حتفهم فيه! ومثال ثانٍ  :كان تقلي ًدا لفيلم كان يتح ّدث عن شبّانٍ يقفون يف منتصف طريقي السفر الذها ّيب واإليا ّيب
دعسا.
للتح ّدي وإثبات الشجاعة ومنهم ماتوا ً
وبكل ٍ
تأكيد نستطيع أن نح ّمل الف ّن بكل أنواعه أعباء إيجاد الحلول أو معالجة األفكار اإلجتامع ّية فكام سبق
طب ًعا ّ
حل ومعالجة مرض العنرصيّة ض ّد املثل ّيني وحدث هذا بطريق ٍة واسع ٍة لكن ليست شامل ًة،
يف مثايل استطاع أن يجد ًّ
فكام نعرف هذا ال يحدث إال بثور ٍة فكريّ ٍة ويحتاج ٍ
لوقت طويلٍ
ٍ
ومحاوالت شامل ٍة عىل نطاقٍ
عاملي.
ّ
 -7كف ّنان ٍة تشكيل ّية ٬لوحاتك تحمل بني خطوطها توازنًا بني مئات
املعاين العميقة والجامل بنفس الوقت ،ومبا أن اللوحة مالذك
بالتعبري عن نفسك بشفاف ّي ٍة قد تفوق الكالم أحيانًا بحيث ميكننا
القول ِ
ِ
استطعت حقًّا قول ما ال تجرئني عىل البوح به يف
أنك
أي
مجتمعك من خالل هذه املساحة القامش ّية وبعض األلوان .إىل ّ
كرسام ٍة بكرس
ً
مدى ساعدتك مشاركاتك مبجلّة امللحدين العرب ّ
بعض التابوهات أم أنها كانت جامليّ ًة أكرث منها فكريّ ًة برأيك
الشخيص؟
ّ
بكل ٍ
تأكيد أنا أعتقد أن مشاركتي يف رسم أغلفة مجلّتنا ساعدت
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يف كرس بعض التابوهات ليس من جهة القارئني فقط لكن من جهتي شخص ًّيا فأنا تخطّيت الخ ّط األحمر يف تصميمي
ٍ
لرسومات تتح ّدى الدين وتنتقده وت ُظهر شيوخ األديان عىل حقيقتهم املتعريّة من األكاذيب والنفاق وغسل األدمغة
التي ميارسونها يف عقول الناشئة وليس كام يريدوننا أن نراهمٌ ..
مثال عىل ذلك رسمي لغالف العدد الثاين والعرشين
مت رئيسة املنظّمة (نعيمة) س ّجان ٌة ظامل ٌة ومنافق ٌة وليس كام ت ُظهِر
من أجل مقال ٍة عنوانها»القبيس ّيات» ،فيها ص ّم ُ
اإلسالمي واألخالق الحميدة
نفسها لعقول املسلامت الشابّات خالل أربعني سنة .تنافق وتظهر عىل أنها معلّمه للدين
ّ
لكني مثّلتها عىل حقيقتها ،رئيسة عصاب ٍة متخفّية ٬لها أطامعها املاديّة ،فقد جمعت املال من األرس الغن ّية يف سوريا
بغسل أدمغة بناتهم وجمتعه ّن حولها وقد رس ْمتها بخمس أيادي وتقبض عىل عقول تابعاتها بجنازير وه ّن يف حالة
فكري بال شعو ٍر منه ّن وتضع إحدى يديها عىل قلبها وبهذا أمثلّها بالصادقة وكأنها تحلف له ّن وببق ّية األيدي
ذهو ٍل
ٍّ
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تحتجز عقوله ّن ..واليد األخرية متسك بها غرابًا قابض ًة عليه وال تسمح له بأن يطري ليحلّق فوق األشجار ...الغراب
أيضا ،ولذلك استعملته هنا ..صديقنا العزيز (الغراب الحكيم)
عندي ميثّل الحريّة الفكريّة والذكاء والحكمة واإللحاد ً
كان يف تفكريي عندما رسمت هذا املقطع من الرسم كام ترى يف املقالة والرسم ،نحن كرسنا القالب الذي رسمته
ٍ
خاص ًة
أدوات يتيحها يل الف ّن
لنفس هذه املنظّمة الرسيّة وكان هذا فكريًّا باستعامل
يل ّ
ّ
النظري ككل ٬والف ّن التشكي ّ
هو الوحيد الذي يستطيع أن يساعدين لتوصيل فكريت بشكلٍ
عظيم ال أراه يف أي ف ٍّن آخر ..مل يكن تصميم الرسم من
ٍ
أجل املظهر الجام ّيل فلو كان كذلك ملا رأيت تفاصيل الرسم متعاكسة األلوان حا ّدة الزوايا مالمسة للحوارف لتجلب
يل ميثّل النساء يف حالة ٍ
خوف وجز ٍع والجنازير
عنارص الرسم لعني املشاهد وتقتحم خياله مبارشةً ..رسمته ٍ
كرسم تشكي ٍّ
تقص ًدا
ُرص عىل أعناقه ّن ..ونعيمة بقسوة نظرتها وببشاعة مالمحها وأيديها التي ال ّ
متت لألنوثة بصلة ..هذا كلّه كان ّ
ت ّ
كل هذا مع مبالغ ٌة تصويريّ ٌة الزمة.
م ّني ألمتكن من توصيل الفكرة الصادمة التي ال ميكن أن ننكر أنّها بشعة ٬طب ًعا ّ
الرسم الثاين الذي اخرتته هو بعنوان «املرأة الّتي ال ترضخ» ،هذه اللوحة الجريئة النوع ص ّممتها لرتافق مقالة الغالف
للعدد الثامن والعرشين وكانت تبحث موضوع املعاملة املتدن ّية والقهر اللذان القتهام املرأة عىل أيدي األديان
اليهوديّة واملسيح ّية فيها ...لقد
تع ّمدت التح ّدي فيها وتع ّدي
الخ ّط األحمر لتحريك املشاعر
والدفع للتكفري باستعامل عنرص
موضوعي
الصدمة ٬يف مجالني
ّ
يل أو باألحرى جام ّيل
وآخر شك ّ
موضوعي فقد جعلت جسد
ّ
يعب عن الفخر
املرأة عاريًا ّ
بجامل شكله ٬باإلضافة استعملت
ع ّدة عنارص أخرى شبه مر ّوع ٍة
مثل الدم الذي يتدفّق من ثديها
وينصب يف فم رجلٍ  ،ويظهر
ّ
وكأنه متعطّش لدمائها وهذا
ميثّل االستحواذ عىل صميم
اليهودي
املرأة ...قنديل الخاناكا
ّ
يعب عن
املغروز يف رجلها الذي ّ
السيطرة عليها بتثبيتها يف مكانها
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من خالل التعاليم اليهوديّة القاسية ..الرجل الصغري الذي يتشبّث بلحم ساقها ميثّل الحاجة لها ...وبيضتها التي عىل
أطفال مساملني أبرياء ورجالها اللتان عىل شكل جذور شج ٍر متثّالن غذاء العامل ٬الجنازير
ً
شكل عالمة السالم فهي تلد
يف رقبتها كالسجينة ويداها اللتان عىل شكل أجنح ٍة متثّالن الرغبة يف الطريان والخالص من واقعها األليم ..العرق
يلتف حول ساعدها وقنديل الخاناكا وهو ميثّل مح ّبتها ورغبتها يف السالم مع كل ما حدث ويحدث لها.
األخرض الذي ّ
استعملت عنارص ع ّد ٍة شكل ًّيا وجامل ًّيا لتخدم غايتي يف اللوحة مثل األلوان الزاهية للشمس يف الخلف وتلوين املرأة
رصا ها ًّما إلظهار القيمة التعاكسيّة يف اللوحة .هذا الرسم بالذات سبّب ض ّج ًة نسبيّ ًة بني
باألبيض واألسود فكان هذا عن ً
مخالف لقوانني الفيسبوك ٬ومنهم من انتقدين بأين إباح ّي ٌة ألين رسمت
القارئني املسلمني فمنهم من بلّغ عنه عىل أنّه
ٌ
املرأة عاري ًة ومنهم من قال إنه ٍ
دموي ...و ..و ...و ...فكان هذا كلّه مبثابة موسيقى ألذين..
قاس ومنهم من قال إنه
ّ
فكل العنارص التي استعملتها استدعت ر ّدات
بحيث كان هذا هديف من رسمها أي الدفع لردود الفعل ..التجاوبّ ٬
بكل أنواعها :اإلعجاب والتجاوب والنفور والنقد الالذع وحتّى الشتم من بعض العقول الغاضبة ...بالنسبة يل
فعلٍ ّ
ٍ
ٍ
هذا هو هدف الف ّن ...ر ّدة الفعل والدعوة للتفكري بشكلٍ
اعتيادي لكن متح ّد ،وكرس القالب
وجديد وغري
مختلف
ّ
خاص ٌة عندي فقد حاز عىل إعجاب الغايل
املعهود املعتاد والتفكري خارج الصندوق .وهذا الرسم تحدي ًدا له مكان ٌة ّ
رسم جريئًا مشاب ًها موضوع ًّيا
مؤسس مجلّة امللحدين العرب وهو الّذي دفعني ألن أتج ّرأ وأرسم ً
الراحل (جون سيلفر) ّ
وجامل ًّيا ليسكن عىل غالف مجلّتنا الرائعة.
بكل ألوانها
الف ّن بشكلٍ عا ٍّم هو تصوي ٌر لطبيعة تفكري الف ّنان ٬وهو مجال شديد الخصوبة إلنبات أجمل اللوحات ّ
املعبة لتجعل هذه املساحة القامش ّية -كام قلت أنت -الثنائ ّية األبعاد تحاورك لتجذب خيالك وتجعلك
الزاخرة ّ
والسمعي والكتا ّيب له قدر ٌة وق ّو ٌة فائقتان يف التأثري عىل الرأي العام
النظري
بكل أنواعه
رغم عنك .الف ّن ّ
تتفاعل معها ً
ّ
ّ
واشتعال ضمريه ِ
ليحدث التغيري٬
السيايس أو
الكاريكاتريي
فالف ّن
ّ
ّ
فائق ج ًدا عىل
الديني له تأث ٌري ٌ
ّ
أيضا كيف
حياتنا وإنهائها أحيانًاً ،
لنا أن ننكر تأثريه وهو تس ّبب بقتل
مص ّمميه ٬وأشهر حادث ٍة فظيع ٍة
كانت عندما قُتل ف ّنانو مجلّة
«باردو» الفرنس ّية الستّة عىل يد
مسلمني متش ّددين ال يستطيعون
تح ّمل الرأي اآلخر أو أي ٍ
نقد
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ألفكارهم املُب َّجلة واألشخاص الذين يعبدونهم .كيف لنا أن ننىس تأثري اللوحات الزيت ّية الكالسيك ّية أو القطع النحت ّية
يف حياتنا التي ص ّورت املعارك والحروب والعبوديّة والسبي يف تاريخنا؟ كيف لنا أن نعرف أشكال امللوك والرؤساء
وأحداث ًا يف حياتهم ٬فقبل الكامريا كانت لوحات الف ّنانني ها ّم ًة ج ًدا فكانت تُستعمل كهويّ ٍة لألشخاص وكيف لنا أن
نعرف ما شكل امللكة «زنوبيا» أو امللكة «إليزابيت» أوالرئيس «جورج واشنطن» أو اإلمرباطور «نابوليون بونابرت»
لوال أسياد الف ّن مثل «ليوناردو دافينيش» و«مايكل أنجلو» و«رامرباند» و«غيلربت ستيوارت» والعديد من الف ّنانني
العظامء الّذين ال نعرف هويّاتهم أحيانًا لكن نعرف امللوك الّذين رسموهم بفضل روعة ف ّنهم.
ِ
 -8هل ِ
ميكنك تجاوزها؟ أم أنّك
لديك لوحاتٌ مبخ ّيلتك مل ترسميها بعد؟ وهل لديك حدو ٌد أو خطو ٌط حمراء ال
ِ
ِ
كل عىل حدة
كل لوح ٍة رسمتها للمجلّة ًّ
مبارشتك للرسم؟ هل ميكنك أن تصفي لنا آالم مخاض ّ
واقعك عند
كل
تتناسني ّ
وبالصور؟
دائم تأتيني أفكا ٌر يف كل زمانٍ ومكانٍ  ،ضاع م ّني الكثري منها نظ ًرا لظرف تبلور الفكرة يف عقيل
نعم باملئات ،وبشكلٍ ٍ
بغياب القلم أو الورقة كمسو ّد ٍة أقوم بتسجيل مخطّط الصورة عليها بشكلٍ رسيعٍ أبني عليه الفكرة وأح ّولها الحقًا
بكل أهدافها وأبعادها.
للوح ٍة تشكيلي ٍة كامل ٍة ّ
قابل للتم ّدد عند
أي حدو ٍد أو خطوط حمراء لخيايل ،فهذا العامل العجيب أش ّبهه بـ«ديزين الند» كونه ً
ال ...ليس هناك ّ
الحاجة ٬فليس هناك حدو ٌد إطالقًا لخيايل الفائق الخصوبة مبا أنّه أعلن عن نفسه منذ حداثتي .العكس هو الصحيح
ٍ
متاهات بعيد ٍة عن الواقع كليًّا ،حتى ال تبدو اللوحة التي
ففي كث ٌري من األحيان أحتاج لكبحه ليك ال يأخذين يف
اإلسالمي ،وكلنا نعرف أنّه حتى الف ّن
وخاص ًة املجتمع
أصممها غريب ٌة للناس حويل وال تتامىش مبا اعتاد عليه املجتمع
ّ
ّ
الواقعي غري مسمو ٍح به فكيف بالف ّن الح ّر الذي ال ميلك أسوا ًرا!
ّ
أقص واحد ًة
أحب أن ّ
هناك الكثري من األمثلة ملا سبق فخالل رحلتي مع الف ّن حدثت الكثري من األمور لتؤكّد ما سبقّ .
منها حدثت السنة املاضية والسبب الختياري لها كان بسبب تعلّقها برفيقي الراحل (جون سيلفر).
أذكر عندما كنت جالس ًة يف مرسمي أص ّمم لوحة «املرأة الّتي ال ترضخ» واملوسيقى كانت متأل أذ ّين تحثّني لالستمرار
وكالعادة فكرة الرسم األساس ّية كانت رسيعة التبلور عىل القامشة التي أمامي ٬لكن التفاصيل أو األفكار الثانويّة
وتغيرياتها مل يكن وقتها قد حان بعد .وأثناء رسم فكرة غرز شمعدان «هاناكا» يف ساق املرأة الشامخة الرافضة
للحواجز التي ت ُفرض عليها ٬ليمثّل فرض أفكار الشيوخ اليهوديّة عليها عنو ًة يف جسدها ٬أذكر كيف أتتني فكرة جنون ّية
أال وهي رسم الشمعدان ليمثّل قضي ًبا ذكريًّا وهذه رغبة م ّني إلضافة فكر ٍة فوق فكرة ٬فلم أرد أن أمثّل الشمعدان
كأي شمعدانٍ من الناحية الدينيّة فقط ٬لكن شمعدانًا ذكوريًّا ُصنع وفُرض من ٍ
أيد ذكوريّة ..وأثناء تأث ّري بهذه
ّ
اللحظات الخيال ّية املُحلّقة التي أُش ّبهها بلحظات التأث ّر مبخ ّدر السعادة ٬نسيت أنّني أرسم لغالف مجلّة ُملتزمة ببعض
املنطقي الّذي يف
وإن ال أرسم لوح ًة ح ّر ًة من لوحايت التشكيل ّية .آنذاك شكرت التفكري
الحدود الواجب التاميش معها ّ
ّ
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يل مشاورة زماليئ يف املجلّة إذا كان هذا مسموح
النهاية كبح خيايل الطائر يف سامء الف ّن ٬عىل األقل لين ّبهني عىل أنّه ع ّ
أي مانعٍ من رسم يش ٍء كهذا عىل الغالف .أذكر أ ّن أ ّول ر ّدة فعلٍ للرفاق كانت املزاح للفكرة ٬وأ ّن هذه
به وليس هناك ّ
ليست فكر ًة صالح ًة لرسمها عىل مجلّد مجلّة امللحدين العرب.
لوحة «األ ّم العرب ّية»
زيت ّية ٬أبعادها 5× 5 :أقدام
أذكر ّأن رسمتها متأث ّر ًة بأحداث مجزرة (حامة) يف سوريا عندما كنت زائر ًة هناك ومررت بحامة بعد الخراب
وماشاهدته عيناي أذهلني وأحزنني كث ًريا وكأنه دون نهاية ٬دموعي أحرقت جفناي واملشاهد أحرقت عقيل وخيايل٬
عيني ٬مل ّحة بش ّد ٍة عىل
والتساؤالت ّ
حيتني ..وكعاديت عندما يحدث هذا تبدأ تص ّوراتٌ بلوح ٍة جديد ٍة تتبلور وراء ّ
هذه الصور وال ترحم ٬تريد أن تخرج وتتشكّل لتسكن عىل قامش ٍة ألعرف كيف ّية السيطرة عليها بيدي فتبدأ بالبحث
عن ورقة وقلم ..وإذا مل أفعل فليس هنالك راح ٌة وأُجرب أن أُخرج األفكار إىل الورقة ٬وعندما تظهر وتتشكّل آنذاك
قليل.
أرتاح ً
ألن مل أستطع مسك الريشة.
عندما رجعت ألمريكا من رحلتي لسوريا مل أبادر يف الرسم ّ
أذكر كيف انتابني ٌ
خوف وتع ّمدت تجاهل اإللحاح وتركت مرسمي مل ّد ٍة طويل ٍة ال أذكر م ّدتها ،وم ّر الوقت وكلّام طال
كل املعرفة ٬إ ّن االنخراط يف رسم لوح ٍة
زاد حزين وكآبتي ٬أعرف أ ّن الطريقة الوحيدة إليقاف األمل هو رسم اللوحه ٬مع ّ
األقل أملًا ٬واملحاولة لبدء رحلتي مع هذا الرسم وهي
مؤمل ٍة كهذه بح ّد ذاته عذاب .لذلك كان عيل اختيار الطرف ّ
كانت النتيجة الحتميّة فالبعد عن الرسم بالنسبة يل ليس حياةً.
ٍ
لساعات طويلة ،أذكر كيف حاولت عائلتي تريك لوحدي وعدم مضايقتي
أغلقت نفيس وحلّقت يف هذا الرسم
فشعرت باالمتنان لهم بفعل هذا.
طال وقت رسمها ملرحل ٍة أوىل ومل تعجبني فأهملتها ورجعت لها كث ًريا .أذكر كيف عندما شكّلت الشيطان/الوحش
األقل أشعر أنّها متثّل مايجري يف تفكريي.
يسكن يف شعرها راقتني أو عىل ّ
أوصاف الرسم:
املرأة تبدو جميل ًة ومتثّل البالد العرب ّية ..يرصخ الحزن واليأس يف عينيها الفائضتني بالدمع ..دمعها ليس دم ًعا! كيف
يكون دم ًعا وهي فائضة بالدم؟ ..د ٌم ساخن! ..دم الضحايا األبرياء الّتي كانت تسكن فيها فقدت أرواحها نتيجة
بكل أنواعها والدكتاتوريّة والطمع واالستغالل والجهل والتخلّف والقهر والعنف واألنان ّية والتسلّط واالعتداء
العنرصيّة ّ
رش والفساد ...و ..و ..و
وال ّ
شَ عر البالد العربيّة الطويل الجميل املسرتسل املتم ّوج كأمواج النهر العذب ُيثّل خريات بالدنا املتدفّقة املهدورة..
ميتص دمها ظأمً تصل جذوره ألعامقها ال تستطيع قلعه ٬فهي
يبدو ً
جميل لك ّنه يخفي بني ط ّياته وحشً ا ُمرع ًبا متش ّبثًا ّ
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ضعيفة اإلرادة ضعيفة العزم الحول لها وال ق ّوة..
جسمها شكله يشبه خريطة البالد العرب ّية تحضن نفسها بشعرها وداخلها ليس ّإل سج ًنا كب ًريا يحوي شعبها وراء
وصنعت من ٍ
ٍ
ٍ
وعادات بالي ٍة ومعقّدة ال ميكن
غريب من أفكا ٍر وعقائ َد
متناقض
خليط
ٍ
قضبانه الحديديّة الّتي ُصهرت ُ
حلّها ّإل مبعجز ٍة يتح ّدثون عنها يف كتبهم حافل ٌة صارم ٌة قاهر ٌة بُنيت عىل مدى تاريخها الهائل.
وراء هذه القضبان الثقيلة جعلت الشعب واقفًا ساك ًنا دون حر ٍ
اك وراء التاريخ ال يتق ّدم بل مك ّب ٌل بجنازير املايض وراء
أفكا ٍر قدمية ٬سجني عاداته ميأله الرعب من خر ٍ
افات ُولدت يف زمنٍ مات ،لك ّن الجهل الّذي خلفه مل ميت إمنا يقعد
عىل صدرها ويخنقها.
بكل مكانٍ تحت
النار يف أسفل اللوحة متثّل العذاب ..والحرقة الّتي مي ّر بها الشعب ٬وكأنه ما من مف ّر منها تحيط ّ
هذه الجميلة املمشوقة ..كيف لها أن تف ّر من ماضيها وحارضها وألسنة النار تحيط بها؟ تأكل لحمها وتذ ّوبها ،ليس
وأمل يذكر لينفخ األمل.
هنالك نجا ٌة ٌ
هذه الحسناء الحزينة تحمل جر ًحا عميقًا يف قلبها ال ميكن أن تخفيه ..مفتوح يدمي وما زال ينزف ولحمها املقطّع
مث ّبت مبسامري عىل جسدها املرهق املتعب فهذا الجزء منها يعاين وال زال يعاين.
 -9ما مخطّطاتك املستقبليّة وإىل ماذا تصبني؟ وهل تعتربين أنّك رويت شيئًا من طموحاتك أو حقّقت جز ًءا كب ًريا من
أحالمك إىل اآلن؟
عندي الكثري من املخطّطات املستقبل ّية واآلن جاري تحقيقها ببط ٍء ولكن مستم ّر فقد حقّقت البعض منها خالل
مجرى حيايت ،لكن مل أحقّق الكثري كام كنت أفكّر أنّه سوف يحدث نظ ًرا ملا كنت أحلم به يف مراهقتي وهذا عائ ٌد
بالرضوري لتقاعيس لكن مل تكن تص ّورايت الطفوليّة واقعيّ ًة مثيل ومثل معظم الف ّنانني وأحالمهم يف الشهرة عىل
ليس
ّ
نطاقٍ واسع.
وخاص ًة حيايت كف ّنان ٍة وبنفس الوقت امرأ ٌة مسلم ٌة ومتز ّوج ٌة كانت شديدة الصعوبة ،فقد قضيت شبايب يف
الحياة
ّ
تربية األطفال وواجهت الكثري من الصعوبات والعقبات الناتجة عن العادات الرشق ّية املتز ّمتة البالية الّتي ال تسمح
باستقالل ّية التفكري والعمل للمرأة لكن ت ُلزمها وتتوقّع منها الرتكيز كلّ ًّيا عىل عائلتها كأ ٍّم وزوجة .الخالصة ّأن اضطررت
أن أبدأ يف مرحل ٍة متأ ّخر ٍة كث ًريا يف حيايت باالهتامم بف ّني إىل جانب اإلنتاج ،فالخروج للعامل الف ّني التشكييل كان شبه
معدوم.
ٍ
يف املايض كان تأ ّخري هذا وعدم قدريت عىل الدخول يف عامل الف ّن ولو بشكلٍ
بسيط كان سب ًبا لحزنٍ
عميق يف حيايت
ٍ
برصاحة ..لك ّن هذا النوع من التفكري خاطئ فقابل ّيتي للتط ّور من هذا النوع من التفكري مل أصله ّإل عندما تط ّورت
كل قطع ٍة فن ّي ٍة رائع ٍة معروف ًة للجميع،
نظريت للحياة فلسف ًّيا وواقع ًّيا .فجودة الف ّن ليست بشهرته وسعره وليست ّ
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ٌ
معروف يف الغرب يصف معظم الف ّنانني بأعظم
لكن جودة الف ّن تكمن يف كونه مك ّم ًل لنفسه بنفسه .هناك تعب ٌري
الوصف أال وهو «الف ّنانون الجائعون»..
وظائف
يف الواقع ،الكثري من الف ّنانني ال يستطيعون أن يؤ ّمنوا تكاليف معيشتهم من ف ّنهم فيضط ّرون ألن يكدحوا يف
َ
إضافيّ ٍة للعيش.
واملحلت التجاريّة لبيع لوحايت الفن ّية التشكيل ّية والكالسيك ّية عىل
ّ
خالل سنني حيايت حاولت أن أشارك يف معارض فن ّي ٍة
السواء ونجحت يف بيع العديد من اللوحات الزيت ّية يف ع ّدة مدنٍ من أمريكا مثل شيكاغو ٬وكنتايك ٬ولوس أنجلوس ٬كام
معارض مع ف ّنانني تشكيل ّيني يف مدينتي ،والجريدة املحل ّية نرشت فيها وص ّورت اللوحات وت ّم بيع
ّأن شاركت يف ع ّدة
َ
البعض منها.
ٍ
ٍ
عائالت ومكاتب تتناسب مع فرش بيوتهم ومكاتبهم وآخر
خاص ًة من أجل منازل
كام أين أص ّمم
لوحات زيتيّ ٍة وأبيعها ّ
ٍ
لوحات زيت ّي ٍة ومائ ّي ٍة متفاوتة األبعاد أكربها  5 × 7أقدام كان ملكتب مجموعة من املحامني.
تصميم يل كان 6
هناك الكثري من العروض قد طُلبت م ّني للرسم هذه السنة فلم أعد أجد الوقت الكايف ألنتهي منها .حال ًّيا أعمل عىل
لوحتني تشكيل ّيتني لتسليمهام يف م ّدة شهر..
أكرث لوحايت الفن ّية الاليت أعتز بهن وال يعلوا عليهن أي فنٍ آخر أنتجته إىل اآلن هي اللوحات التي رسمتها من أجل
مجلد مجلتنا الرائعة ،التي ُدعيت لالنضامم لطاقمها من قبل صديقي العزيز (غيث جابري) ،ومنها تعرفت عىل جون
سيلفر وباقي أفراد عائلة املجلة التي أضحت عائلتي الثانية فهم من أروع الشخصيات التي تعرفت عليها.
ٍ
ٍ
لوحات لعرضها بدون مشارك ٍة مع
لوحات تشكيلي ٍة جديد ٍة باإلضافة ملا عندي من
خطتي للسنه القادمه هي تحضري
فنانني آخرين.
معرضا لعرض لوحايت باإلضافة للوحات فنانني محرتفني ومبتدئني عىل السواء،
حلمي كان وال زال كفنان ٍة هو أن أملك ً
والسبب هو فتح الفرصة لهم لعرض لوحاتهم من دون أن أكلفهم السعر الباهظ الذي عادة ما تفرضه معارض
اللوحات عىل الفنان.
طعم وال تذوقًا ،إنه النبع الذي الينضب والذي ميدين
السعادة الحياتية تتجسد عندي يف الفن ،فبدونه ال أرى للحياة ً
بسعاد ٍة رسي ٍة ال أظن أح ًدا من حويل يستطيع أن يلمس قدرتها الفائقة لتغيري ردود أفعايل يف حيايت.
الفن...حب عندما ِأصل ملا أبغي له يف اللوحة ،فمحبتي له ليس لها حدو ٌد
حب وكر ٍه شديدين بيني وبني
ٌّ
هناك عالقة ٍّ
يف تلك اللحظة ،لكن ال ميكنني وصف كُرهي له عندما أحاول أن أصل لفكر ٍة وال تتبلور عىل القامشه التي أمامي كام
أرغب.
قليل وأكرثية األحيان سببه هو الفن فأثناء شغيل أحاول االختالء وتقليل التفاعل مع
وصف أحيانًا بأين عصبية املزاج ً
أّ َ
أي أحد .وجدت أن اإلستامع للموسيقى هو طريق ٌة فعال ٌة لعالج املشاعر الزائدة الشحن خالل فرتة والدة أي لوح ٍة
جديدة.
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أُنهي جوايب هذا بقولني مشهورين لفنانني عامليني اثنني ،بيكاسو وبيت مونرتيال.
بيكاسو«:الفن يغسل الغبار من الروح التي ترتكها متاعب الحياة اليومية».
وبيت مونرتيال:
أساسا ليس إال قناةً».
«إن موقف الفنان متواض ًعا فهو ً
 -11تح ّديث لنا عن فرتة ما قبل إلحادك ،أي فرتة إميانك واسالمك وماهي بوادر الشكوك التي واجهتك وكيف قابلتها
وإىل أين التجأت بأسئلتك .وماهي األسباب غري املبارشة التي هزت إميانك ،وحبذا لو تذكري لنا السبب املبارش يف ذلك
 إن ُوجد؟قليل عن تأثري منعي من رسم الوجوه واألجسام البرشية يف نظريت للدين
خالل أجوبتي لألسئلة السابقة تكلّمت ً
اإلسالمي يف املراحل الدراسية من ِقبل بعض املعلامت املتزمتات نظ ًرا ألخد التعاليم اإلسالمية البحتة الجاهلة التي
ٍ
محمد العديدة التي تنهي عن هذا ،وهذان حديثان بالخصوص:
متاثل بأحاديث
متنع رسم وجه اإلنسان ً
ل الْ َج ْه َض ِم ُّيَ ،ح َّدث َ َنا َع ْب ُد األَ ْع َل بْ ُن َع ْب ِد األَ ْع َلَ ،ح َّدث َ َنا يَ ْح َيى بْ ُن أَ ِب إِ ْس َح َاقَ ،ع ْن َس ِع ِيد بْنِ أَ ِب
ص بْ ُن َع ِ ٍّ
أَ -ح َّدث َ َنا نَ ْ ُ
الْ َح َسنِ ق ََالَ :جا َء َر ُج ٌل إىل ابْنِ َعبَّ ٍ
اس فَق ََال :إِ ِّن َر ُج ٌل أُ َص ِّو ُر َه ِذ ِه التَّ َصا ِوي َر فَأَفْ ِت ِني ِفي َها ق ََال :ا ْد ُن ِم ِّني ،فَ َدنَا ِم ْن ُه ،ث ُ َّم
ق ََال :ا ْد ُن ِم ِّني ،فَ َدنَا َحتَّى َو َض َع يَ َديْ ِه َع َل َرأْ ِس ِه ،فَق ََال :أُنَ ِّبئُ َك بِ َا َس ِم ْع ُت ِم َن َر ُسو ِل اللَّ ِه َص َّل اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم يَق ُ
ُول:
َاص َن ْع َما ال
ْس فَ ُي َع ِّذبُ ُه ِف َج َه َّن َم « ،فَق ََال :إِ ْن كُ ْن َت ال بُ َّد فَا ِعال ،ف ْ
«ك ُُّل ُم َص ِّو ٍر ِف ال َّنارِ ،يُ ْج َع ُل لَ ُه ِبك ُِّل ُصو َر ٍة َص َّو َر َها نَف ٌ
ْس لَ ُه».
نَف َ
بَ -ح َّدث َ َنا يَ ْح َيى بْ ُن ُسلَ ْي َمنَ ،ق ََالَ «:ح َّدث َ ِني ابْ ُن َو ْه ٍب ،ق ََال :أَ ْخ َ َب ِن َع ْم ٌرو أَ َّن بُك ْ ًَيا َح َّدث َ ُهَ ،ع ْن كُ َريْ ٍب َم ْو َل ابْنِ َع َّب ٍ
اس،
َع ْن ابْنِ َعبَّ ٍ
ض اللَّ ُه َع ْن ُه َم ،ق ََالَ :د َخ َل ال َّنب ُِّي َص َّل اللَّ ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم الْبَيْ َت فَ َو َج َد ِفي ِه ُصو َر َة إِبْ َرا ِهي َم َو ُصو َر َة َم ْريَ َم،
اس َر ِ َ
فَق ََال« :أَ َما لَ ُه ْم فَ َق ْد َس ِم ُعوا أَ َّن الْ َم َلئِ َك َة لَ تَ ْد ُخ ُل بَ ْيتًا ِفي ِه ُصو َر ٌة َهذَا إِبْ َرا ِهي ُم ُم َص َّو ٌر ف ََم لَ ُه يَ ْستَق ِْس ُم».
أذكر كيف أن هذا النهي عن رسم الوجوه ولّد نو ًعا من التحدي والكره العميق والتناقض يف داخيل ،لكن بسبب
ككل بدأ من وقتها ،فلم أشعر أنه كان لصالح رسام ٍة مثيل تعشق وتتنفس الفن.
حداثتي مل أعي أن كره الدين ٍّ
هناك الكثري من الحوادث الحياتية التي أتذكرها خالل نشأيت ساعدت عىل إضافة جبالً من الجواجز بيبي وبني الدين
ٍ
محمد يف دينه
اإلسالمي لتجعلني أنفر منه تدريج ًيا ،لكن ويف كل مر ٍة كنت أجد األعذار الفكريه لتربير كل أفعال
اإلسالمي.
كام ذكرت مسبقا يف كالمي عن نشأيت أنها مل تكن إسالمي ًة متزمت ًة بحت ًة ،وهذا ال يعني أن تأثري األقارب كالجدات
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يل وعىل إخويت ،ففرتة مراهقتي كانت صعب ًة مليئ ًة باملشاحنات والخالف
والعامت كان ً
قليل ،فهو كان كب ًريا نسب ًيا ع ّ
لتفاوت املعتقدات بني والديت -التي كانت منفتح ًة ومتفهم ًة -وبني باقي األقارب ،وكلنا نعرف عن مدى التأثريات
الجانبية التي من املمكن أن تحدث ج ّراء ذلك.
والدي لتزويجنا ونحن صغرياتٌ  ،وبدأوا يف عم ٍر
يل يف مراهقتي هو الضغط الذي مارسه األقارب يف دفع
ّ
أكرث ما أث ّر ع ّ
مب ّك ٍر ج ًدا حتى من الثانيه عرش أسو ًة بالعادات القدمية املتوارثة التي مل تأيت إال من الدين اإلسالمي ،الذي بدوره كان
وليد العقلية الصحراوية القاسية التي تسمح بتزويج األطفال.
كانت أختي األصغر مني تُعترب األجمل من باقي األخوات فكان اإلقبال عليها أكرث ،ومنذ أن وعيت لهذا األمر بدأت
ٍ
أرفض الخروج لعرض نفيس كل ٍ
معروضات يف(جامة) محل بيعٍ أمام نسا ٍء منقبات...ملفحاتُ ....ملحات...جاهالت،
ُعبات
ٍ
رص ٍ
أوقات غري مناسبة.
ات وطارقات األبواب يف
اللوايت تصل بهن الوقاحة أن يقتحمن بيوت الناس يلقني الرشوط م ّ
أذكر كيف واحدة منهن تم طردها من قبل أمي عندما قالت:
جميل ودكتور).
(هل عندكم بناتٌ جميالتٌ بيضاواتٌ للزواج؟ فنحن ال نرىض بالسمراوات القبيحات فإن ابني ٌ
 -12كامرأة ،كيف تر ّدين عىل من ير ّوج بأن املرأة ملك ٌة يف اإلسالم وأنه ك ّرمها وأعزها؟ وماهي رسالتك إىل كل امرأ ٍة
مسلمة؟
هذا السؤال هو أحد أهم األسئلة املتداولة بني املسلامت وامللحدات يف املجاالت االجتامعية االفرتاضية والواقعية ومل
وتعاكسا بني أية أجوب ٍة أخرى يف هذا املوضوع من الطرفني.
أجد أجوب ًة أكرث اختالفًا
ً
سبق وتكلمت يف األجوبة السابقة كيف أن معرفتي بسامح رضب الزوجة يف الدين اإلسالمي عمل عىل إثارة غضبي
وحزين وخيبه أميل كوين كطفل ٍة شهدت بأم عيني رضب امرأ ٍة مسلم ٍة من قبل زوجها املسلم الذي أعطاه ربه الضوء
األخرض ليرضبها عند رفضها للطاعة العمياء .بعد معرفتي مبا ينص به القرآن يف سورة النساء آية « :34ال ِّر َج ُال قَ َّوا ُمو َن
َالصالِ َحاتُ قَانِتَاتٌ َحا ِفظَاتٌ �لِّلْ َغ ْي ِب بِ َا َح ِف َظ اللّ ُه
َع َل ال ِّن َساء بِ َا ف ََّض َل اللّ ُه بَ ْع َض ُه ْم َع َل بَ ْع ٍض َوبِ َا أَن َفقُوا ْ ِم ْن أَ ْم َوالِ ِه ْم ف َّ
اضبُو ُه َّن فَ ِإ ْن أَطَ ْع َن ُك ْم فَالَ تَ ْب ُغوا ْ َعلَ ْي ِه َّن َسب ًِيل إِ َّن اللّ َه
الالَّت تَ َخافُو َن نُشُ و َز ُه َّن فَ ِعظُو ُه َّن َوا ْه ُج ُرو ُه َّن ِف الْ َم َضا ِجعِ َو ْ ِ
َو ِ
ٍ
محمد
رب امرأ ًة أمر برضبها ،لكن كام ذكرت وجدت تعاليل كثري ٍة لتربئة
كَا َن َعلِ ًّيا كَ ِب ًريا» .تأملت لسذاجتي فكيف ينقذ ٌ
وربّه املزعوم آنذاك.
ٍ
مسلامت وخاصة املتعلامت منهن يرددن أن الدين اإلسالمي رفع من مرتبتهن بحصانتهن وتقدسيهن
عندما أقرأ عن
رشف رؤوسهن املختبئة تحت سجونهن السوداء القامشية املتنقلة
وحاميتهن ورفع من مقامهن يف املجتمع وكيف هو ّ
أينام ذهنب ،ال تلمسهن الشمس إال بإذن أزواجهن ،أجد نفيس يف دهش ٍة ال تفوقها دهش ًة يف حيايت.
حدث وقد جرت الكثري من املناقشات الطويلة بيني وبني العديد من املسلامت عن مكانة املرأة يف الدين
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اإلسالمي،والسؤال املعهود كان (هل قدس الدين اإلسالمي املرأة ورفع من قيمتها أم أهانها وأنقص من حقوقها)؟
هذه خالصة هذه املناقشات مع املسلمة:
ـ كيف ِ
لك ياعزيزيت أن تؤمني بأن الدين اإلسالمي حامك
وهو الذي أمر برضبك يف نص سوره النساء اآلية  ،34السورة التي تفخرين بتسميتها بجنسك وكيف لألمر بإيذائك
فيها جسم ًيا ال يثري حفيظتك بل يف كثري من األحيان إما أن تنكريها ألنك تجهيل وجودها أو تربيريها؟!..
هل حامك القرآن من رضب زوجك؟ أمل يأمره برضبك بدون أي تحف ٍّظ يُذكر؟...ال تص ّدقي أن ربك أمر بالرضب
الخفيف كام ي ّدعون ،حتى لو كان هذا صحي ًحا ،فاملفروض أن حتى هذا يكون مرفوضا منك ،فأنت لست داب ًة
تحتاجني للرضب لتطيعي ومتيش عىل الرساط املستقيم الذي يفرضه زوجك عليك؟
ـ أنت تؤمنني بأن الدين اإلسالمي ق ّدسك!
كيف ق ّدسك هذا الدين يا عزيزيت؟ وهو الذي يعتربك عور ًة يسترشفها الشيطان إذا خرجت من بيتها ،ناقصة عقل ،ال
حول لها وال ق ّوة ،قيمتها الفكرية تساوي نصف قيمة الرجل ،ليس لها القوة العقلية لتتذكر ما شاهدته فتحتاج المرأ ٍة
ثاني ٍة لتذكرها وتنقذها من نصف غيبوبتها ،كام ينص القرآن يف اآلية  282من سورة البقرة«:يَا أَيُّ َها ال َِّذي َن آ َم ُنوا إِذَا
ت َ َدايَنتُم ِب َديْنٍ إِ َ ٰل أَ َجلٍ ُّم َس ًّمى فَاكْتُ ُبو ُه َولْ َي ْكتُب بَّ ْي َن ُك ْم كَاتِ ٌب بِالْ َع ْد ِل َولَ يَأْ َب كَاتِ ٌب أَن يَ ْكتُ َب ك ََم َعلَّ َم ُه اللَّ ُه فَلْ َي ْكتُ ْب
َولْ ُي ْملِلِ ال َِّذي َعلَ ْي ِه الْ َح ُّق َولْ َيتَّ ِق اللَّ َه َربَّ ُه َولَ يَ ْب َخ ْس ِم ْن ُه شَ ْيئًا فَ ِإن كَا َن ال َِّذي َعلَ ْي ِه الْ َح ُّق َس ِفي ًها أَ ْو َض ِعيفًا أَ ْو لَ يَ ْستَ ِطي ُع
أَن ُي َِّل ُه َو فَلْيُ ْملِ ْل َولِيُّ ُه بِالْ َع ْد ِل َو ْاستَشْ ِه ُدوا شَ هِي َديْنِ ِمن ِّر َجالِ ُك ْم فَ ِإن لَّ ْم يَكُونَا َر ُجل ْ َِي فَ َر ُج ٌل َوا ْم َرأَت َانِ ِم َّمن ت َ ْر َض ْو َن
ِم َن الشُّ َه َدا ِء أَن ت َِض َّل إِ ْح َدا ُه َم فَتُ َذكِّ َر إِ ْح َدا ُه َم ْالُ ْخ َر ٰى« .إىل آخر اآلية.
يف النصف الثاين من جواب هذا السؤال سوف أتكلم عن الزعم بأن قيمه شهادة الرجل تساوي قيمة شهادة امرأتني
عن طريق رسد تجرب ٍة شخصي ٍة مؤمل ٍة توضح سخافة هذه اآلية)؟
هل أنت ناقصة عقل يا مسلمة؟ ال تصدقي هذا يا عزيزيت ،فإذا كنت حقًا ناقصة عقلٍ فهذا يجعل الرجل الذي تلديه
أيضا! هل ذكور عائلتك ناقيص العقول؛
ناقصا للعقل ً
ً
كم أسمع من هذه التعليالت الواهية لهذه اإلهانات التي تصدر من أفواه املسلامت وكم أتعجب من غرابتها لقلة
انتامئها للواقع.
تُردد رفيقاتك املسلامت أمامي أن صفة ناقصة العقل التعني ناقص ًة ،بل تعني معنى آخر الميت بصل ٍة لنقص العقل
فاملعنى الحقيقي حسب فهمهن هو أن املرأة تحيض أسبوعا يف كل شه ٍر وهذا يجعلها عاجز ًة عن الصالة فهي تُع ّد
ناقصة!
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عجبًا! متى كان نقص الصالة يعادل نقص العقل؟ ..ال أرى هذا املنطق األعوج إال يف عقو ٍل مشلولة القدرة عىل التفكري
الذايت.
ويستمر املسلمون يف ملء الثقوب يف دينهم فيعطون سب ًبا ثان ًيا لي ّربروا اإلهانة التي و ّجهها هذا الدين للمرأة بقولهم:
كون املرأة تحيض فهذا يجعلها مضطرب ًة نفس ًيا وبالتايل يجعلها ناقصة تفكريٍ خالل السبعة األيام من حيضها.
يا عزيزيت املسلمة...أحب أن أُبني لك تغافلك عن التناقض الفكري يف مفهومك هذا الذي تحاولني أن ت ُقنعي به نفسك
بشتى الوسائل قبل أن ت ُقنعي به غريك؟
فكّري معي! يف البدايه أنت نكريت أن نبيك لصق بك صفة ناقصة العقل املُهينة وادعيتي أنها تعني نقص الدين ،ثم
تناقيض نفسك وتقرين بأن ما وصفك به محم ٌد كناقصة عقلٍ هو حقيق ٌة ،عندما زعم أن حيضك النجس -كام يسميه-
يُنقص من قواك الفكرية!
ثانيا ..ثقي ياعزيزيت املسلمة أنه إذا كانت صفة «ناقصة العقل» حقا تعني مع ًنى آخ ًرا كانت قد ُسم ّيت بتسميتها
الصحيحة؟! فهل من املعقول أن ربك والرجل املثايل الذي اختاره ليكون رسوله للعاملني يقع يف أخطا ٍء لغوي ٍة وال يعرف
كيف يُس ّمي األشياء كام يجب تسميتها؟!
وبالنسبه لحجة اإلضطراب الهرموين التي يستعملها املسلمون لي ّربروا بها هذه اإلهانة ،فأقول إذا كان هذا صحي ًحا،
فلامذا تقع املالمة عىل عاتق املرأة وتتلقى هي النعت الواطي؟ هل هي التي اختارت طبيعتها الجسمية أم ربها (كام
وبكل وقاح ٍة رسولك ينعتها بالنقص؟ أال ترين أن التنزيل من قيمة املرأة
تؤمنون)؟ فهو الذي خلقها هكذا ومع ذلك ٍّ
عوضا
وظلم ،أال ترين أن األجدر به كان تقديم االعتذار لفشله لخلقها مثالي ًة ً
بتحميلها ذن ًبا ليس ذنبها كان إجحافًا ً
عن إهانتها؟...هل ترين ضعف حجتك؟
من ناحية حجة محمد الواهيه بأن النساء ناقصات عقلٍ بسبب حيضهن فر ّدي ِ
جهل مدق ًعا،
لك هو أن هذا ليس إال ً
فالعلم أثبت عكس هذا.
لكل منا وللمسلامت أجمعني.
عوضا عن تصديق الجهل والعنرصية التي وجهها رسولك ّ
دعيني أفتح عينيك للحقيقة ً
جدل إذا كانت املرأة حقًا تتحول لنصف عقلٍ ملدة أسبوع فهذا يجعل الرجل ناقص العقل بكل أيام
يا مسلمة…ً .
الشهر وليس فقط ألسبو ٍع واحد! هل تفاجأت يا عزيزي بكالمي هذا؟...دعيني أرشح لك مقدار الجهل املركب الذي
أظهره محمد!
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ثبت علم ًيا أن أثناء فرته حيض املرأة تنخفض عندها نسبة إفراز هرمون األسرتوجني األنثوي وهذا يجعلها أقل
من املرأة وأقرب للرجل ألن املرأة أثناء حيضها تكون أقل خضو ًعا لتأثري الهرمون األنثوي الفعال الذي بح ّد ذاته
هو العامل الكبري الذي يجعلها سعيد ًة وهادئ ًة وثاقب ًة وحادة الرتكيز ،فقلة األسرتوجني وبوجود الهرمون الذكري
(التستوستريون) ترتفع عندها املهارات املعرفية الذكورية مثل التفكري املكاين أو استطاعة الرتكيز املو ّحد الغري موزّع،
حسب مارشحت الدكتورة يف علم الطب النفيس املشهوره بولني مايك يف جامعة آلنوي /شيكاغو ،نستنتج من هذا
أن االضطراب الفكري ليس عائ ًدا لكونها امرأ ًة بل العكس هو الصحيح ألن الهرمونات تتغري وتهبط درجه األنوثة
وترصفاتها تصبح قريب ًة من ترصفات الرجل.
الجهل هو الذي يؤ ّدي العتبار إنسان ٍة كاملة املكانة ناقص ًة فقط بسبب تغري هرموين عادي أوجدته الطبيعة لتتحكم
يف عملية إنجاب البرشية والحياة ككل عىل وجه األرض ولواله ملا ُوجدت الحياة.
هل تؤمنني أن الدين اإلسالمي أنصفك؟
ِ
فأعطاك نصف ما يعطيه
كيف أنصفك ياعزيزيت وهو الذي رسق منك حقك كإنسان ٍة كامل ٍة يف ورثتك من والديك
للرجل ألنك امرأة ب ُح ّجة أن النساء لسن مجربات عىل الرصف املادي املنزيل ،وكأن هذا شيئًا سلبيًا يتحمله الرجل...
ِ
ِ
ِ
سلبوك
أقنعوك أن مكانة املرأة يف بيتها فقط وليس من الالزم االهتامم مبا يف خارجه؟!..
خدعوك يا عزيزيت عندما
حريتك بهذه األكاذيب وأنت نامئة التفكري خائفة ..فاملادة يا عزيزيت هي القوة التي تؤدي ليس للحرية املادية فقط
لكن للحرية الشخصية والفكرية والتطور الذايت .وهم يعرفون هذا لذلك تحننوا ِ
عليك بنصف ورثة أخيك.
أنت تؤمنني بأن الدين اإلسالمي أنصفك؟
ٍ
زوجات أُخر كام ينص القرآن يف اآلية  3من سورة النساء:
كيف أنصفك وهو الذي سمح لزوجك بالزواج قانون ًيا لثالث
َاب لَكُم ِّم َن ال ِّن َسا ِء َمثْ َن ٰى َو�ث ُ َلثَ َو ُربَا َع فَ ِإ ْن ِخ ْفتُ ْم أَلَّ تَ ْع ِدلُوا فَ َو ِ
اح َد ًة
« َوإِ ْن ِخ ْفتُ ْم أَلَّ تُق ِْسطُوا ِف الْ َيتَا َم ٰى فَان ِك ُحوا َما ط َ
أَ ْو َما َملَك َْت أَ ْ َيانُ ُك ْم َٰذلِ َك أَ ْد َ ٰن أَلَّ ت َ ُعولُوا ﴿.»﴾3
ت ُستبديل من قبله وكأنه يستبدل حذاءه بحذا ٍء جديد...يستبدل القدمية بالجديدة والسوداء بالبيضاء والعريضة
بالنحيفة! وها أنت يا عزيزيت بكل باله ٍة تقولني هذا حقه أعطاه ربه له!! ..أين كرامتك يا عزيزيت؟ ..هل تحول
اإلنسان ليش ٍء يُرمى ويُستبدل؟
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ٍ
ٍ
عشيقات يف الحرام
زوجات يف الحالل خري من أربع
أكاد أسمعك تسارعني يف الدفاع عن هذا القانون الظامل بأن أربع
ألن الرجل ال يستطيع أن يلتزم بامرأ ٍة واحد ٍة فلام ال نرتكه يتزوج عوضا عن الزىن!
فضل أن يزين زوجي وال يتزوج عيل إذا كان البد له أن يحصل عىل امرأ ٍة أخرى ،وطبعا هناك حل
ال ..كامرأ ٍة أنا أُ ّ
الطالق وهو أفضل.
دعيني أرشح لك ملا أقول هذا ….
ِ
خطأك الفكري الكبري الذي تقعني فيه إذا تركت زوجك يتزوج عليك وأُبني لك كيف يرض بك أنت وأوالدك.
ألُبني لك
دعينا طرح موضوع مشاعر الزوجة املُتزوج عليها عىل جنب ،مع أنه ليس إال طعن ًة يف كربياء النساء ،لنتكلم عن املادة
وماتجني املرأه األوىل من رض ٍر بسبب السامح لزوجها بالزواج عليها حسب مزاجه.
هل فكرت ياعزيزيت املسلمة بالنتيجة املادية الوخيمة التي يؤدي لها قانون تعدد الزوجات بالنسبة لك أنت وأوالدك؟
هل فكرت كيف أن السامح لزوجك يف الدين اإلسالمي بالزواج املتعدد ليوزّع حيواناته املنوية عىل أربع نسا ٍء ليجلنب
ٍ
(دستات) من األطفال ،هذا بح ّد ذاته يؤ ّدي لفقرك أنت وأوالدك.
أنت تعرفني أن نساء العامل الغري إسالمي يرثن أزواجهن فليس هناك زوجاتٌ أُخرياتٌ يشاركنهن اإلرث (الثُمن
يف اإلسالم) من أزواجهن بعد رحيلهم فاملسموح قانون ًيا هو زوج ٌة واحد ٌة لكل رجلٍ وأي زوا ٍج ثاين له-عدا بعض
االستثناءات كالزىن -ي ّزج به يف السجن…...قارين هذا مبا تجنيه املرأة املسلمة؟ هل من العدل أن ت ُجربي بأن تشاريك
ٍ
أخريات وأوالدهن فقط ألن زوجك يحب أن يشم كل أنواع الزهور وليس نو ٌع
ورثك وورث أوالدك مع ثالث نسا ٍء
واح ٌد فحسب؟
نص عىل أن
زعم محم ٌد يف دينه اإلسالمي أن النساء ناقصات عقلٍ ودين ،وكان برهانه الوحيد الذي ق ّدمه أن القرآن ّ
شهادة املرأة تساوي نصف شهادة الرجل يف الحديث الرشيف :والحديث نصه َع ْن أَ ِب َس ِع ٍيد الْ ُخ ْدر ِِّي ق ََالَ :خ َر َج َر ُس ُ
ول
ش ال ِّن َسا ِء ت ََص َّدقْ َن فَ ِإ ِّن
اللَّ ِه  -صىل الله عليه وسلم ِ -ف أَ ْض َحى أَ ْو ِفطْ ٍر إِ َل الْ ُم َص َّل فَ َم َّر َع َل ال ِّن َسا ِء فَق ََال« :يَا َم ْع َ َ
ول اللَّ ِه؟ ق ََال« :تُك ِ ْْث َن اللَّ ْع َن َوتَ ْك ُف ْر َن الْ َع ِشري َما َرأَيْ ُت ِم ْن نَا ِق َص ِ
أُرِيتُ ُك َّن أَك َ َْث أَ ْهلِ ال َّنارِ» فَ ُقلْ َنَ :و ِب َم يَا َر ُس َ
ات َعقْلٍ َو ِدينٍ
أَ ْذ َه َب لِل ُِّب ال َّر ُجلِ الْ َحاز ِِم ِم ْن إِ ْح َداكُ َّن» قُلْ َنَ :و َما نُق َْصا ُن ِدي ِن َنا َو َع ْقلِ َنا يَا َر ُس َ
ول اللَّ ِه؟ ق ََال« :أَلَ ْي َس شَ َها َد ُة الْ َم ْرأَ ِة ِمث َْل
اض ْت لَ ْم ت َُص ِّل َولَ ْم ت َُص ْم» قُلْن َ :بَ َل ،ق ََال:
نِ ْص ِف شَ َها َد ِة ال َّر ُجلِ » قُلْ َن :بَ َل ،ق ََال« :فَ َذلِ ِك ِم ْن نُق َْصانِ َع ْقلِ َها أَلَ ْي َس إِذَا َح َ
«فَ َذلِ ِك ِم ْن نُق َْصانِ ِدي ِن َها«.وهذا الحديث يف الصحيحني.
وضحت له أنه يرتكب
بالطبع لو عاش محم ٌد يف زمننا هذا ومل تكن السائلة يف الحديث من املغسوالت الدماغ لكانت ّ
أكرب املغالطات الفكرية شيو ًعا وهي (مغالطة املنطق الدائري)..فمحم ٌد زعم أن ربّه كتب القرآن وأرسله له بدون أن
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يقدم أي ٍ
إثبات غري كلمته هو ،ثم استشهد بالقرآن ليثبت أن ربه قال إن النساء ناقصات عقل؟!
من الواضح أن محم ًدا كان يحمل مشاعر متناقض ٍة اتجاه النساء ،فأحاديثه الكريهة عنهن تدل عليها كام تدل طبعات
األقدام يف الطني عن مكان املجرم .أهم هذه املشاعر كانت الكره والشهوة والخوف ،فمحم ٌد كان يحتاجهن ويشتهيهن
واليستغني عنهن ويف نفس الوقت كان يكره شهوته املتزايدة الحدود لهن ،وكونه يكره خوفه الناتج من شعوره
عوضا عىل أن يوجهه إىل نفسه ويأخذ مسؤولية أفعاله ومشاعره.
بسيطرتهن عليه فكان يو ّجه كرهه عليهن ً
كان هذا ظاه ًرا يف معظم أقواله العديدة يف سريته النبوية عندما نعت النساء كناقصات عقلٍ وكعور ٍ
ات وكيف يشكلن
أكرثية أهل جهنم ويقطعن الصالة كام تقطعها الحمري والكالب.
إن من أقبح اإلهانات التي و ّجهها الدين اإلسالمي للنساء يف رأيي هي قضية شهادة املرأة وادعاؤه أنها تساوي نصف
بحق النساء ألنها ال متُت للحقيقة بِصل ٍة وترضب بعرض الحائط الواقع
شهادة الرجل.أنا أعتربها خاطئ ًة وقبيح ًة ج ًدا ّ
والتجارب العلمية الذي تثبت عكس ذلك.
سوف أرسد عليكم قص ٌة شخصي ٌة مخيف ٌة جرت يل من سنني عديد ٍة ألُبني بوضو ٍح خطأ الحكم عىل نوعية الشهادة ،قبل
أن أبدأ أحب أن أُطمنئ الق ّراء أن مع أن الحدث هذا كان مرو ًعا لكن النهاية ليست هكذا ألنها تحوي عىل حكم ٍة
تربهن وتجعل ما كتبه محم ٌد يف قرآنه يف اآلية  282من سورة البقرة كام أسلفت.
وصف أعجبني يتكلم عن عقلية السارق ،قرأته من بني كتابات
قبل أن أبدأ يف رسد قصتي أردت أن أشارك مع القراء ٌ
أيضا ينطبق عىل الرسقة التي ارتكبها محم ٌد ضد القبائل املجاورة له
ٍ
صديق يل اسمه (كولني ويلسون) والوصف ً
وسمها الغزوات:
وب ّجلها ّ
(املجرم ال يستطيع أن يتحكم يف غضبه وال ميلك الصرب الكايف لتحقيق أحالمه لذا يلجأ للجرمية ،أي أن الجرمية ليست
رص لتحقيق الرغبات ،اللص الواقف أمام محل اإللكرتونيات ال ميلك الصرب للعمل والك ّد ومن تم
سوى ٌ
طريق مخت ٌ
جمع املال لرشاء ما يرغب به ،فمن األسهل يف نظره أن يكرس واجهة املحل ويأخذ ما يريده ويلوذ بالفرار).
يومي لكنني كنت أتردد عليه كل
كان لنا ً
محل تجاريًا يف وسط املدينة التي أسكن بها ومع أين مل أشتغل به بشكلٍ ٍّ
ألسباب معينة.
م ّد ٍة للمساعدة يف إدارته أو املكوث فيه
ٍ
شاب أسو ٌد
ظُهر اليوم الذي جرت فيه حادثة القصة ،كنت لوحدي يف املتجر أنتظر رجوع املوظف ،فُتح الباب ودخل ٌ
ضخ ٌم ليس من الزبائن املعهودين الذين يرتددون عىل املحل .كان واض ًعا لنظار ٍ
ات كبري ٍة تخفي نصف وجهه لكنها
مل تكن غامقة اللون وكان من السهل رؤية عينيه من خاللها .سألته إذا كان يحتاج ليش ٍء ،مل يَرد لكن غمغم بالنكر
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واستمر بتجاهيل وبالتجول يف املحل.
ٍ
أشخاص ومىض نصف ساع ٍة وهو الزال يتنقل من مكانٍ آلخر -صامتًا -ومل يطلب مني شيئا ،وبعد
دخل بعد ذلك ثالثة
أن انتهيت من الزبائن ورحلوا وإذ به يتقدم أمامي لآللة الحسابية ويطلب رشاء شيئًا موجو ًدا عىل آلة الكاشري .أذكر
طويل وبعدها يطلب شيئًا العىل التعيني مل ينظر له هكذا؟!
كيف إين تعجبت وبدأت أشك يف ترصفاته ،فكيف يتجول ً
سجلت عىل اآللة الحاسبة ومبجرد أن فُتح درج اآللة فجأ ًة شعرت بحرك ٍة رسيع ٍة صدرت منه بطرف عيني وبعد لحظ ٍة
شعرت بضغط معدنٍ بار ٍد عىل جبيني ،تسارعت دقات قلبي بشكلٍ جنو ٍّين وبدون أن أرفع عيني ألتاكد عرفت أنه
حتم عملية رسق ٍة بسالح.
كان
مسدسا ،وهذه ً
ً
قائل:
سمعت همسهه يف أذين بصوت لن أنساه طوال حيايت ً
فض املسدس يف رأسك)،
(حرك ٌة واحد ٌة خاطئ ٌة أُ ّ
فيلم ربط لساين ومل أحرك ساك ًنا ،لكن رفعت عيناي لوجهه وإذ يب أشعر
حلم أو ٍ
ذهويل ورعبي وشعوري وكأين يف ٍ
بيديه من خلفي تقبض عىل حفن ٍة من شعري وه ّز رأيس بأعنف ما يكون .األمل صعقني و َغبِش نظري ومن خالل رنني
أذين سمعته ير ّدد:
(يا عاهرة...نظر ٌة أخرى لوجهي وثقي ِ
أنك مقتولة ..هل فهمتي) ،هززت رأيس باإليجاب...وأخ ًريا وجدت صويت
وهمست:
لست بحاج ٍة ألن تقتلني)،
(خذ ما تريد َ
وبرسعه أعطيته كل املال الذي يف اآللة وأعطيته كيسا حسب طلبه وأمرين أن أمأل الكيس من كل يش ٍء يؤرش عليه
تسيين.
وكل الوقت كانت قبضة يده عىل شعري ّ
قاسم
أذكر كيف كانت تصورايت الرسيعه التي دارت يف عقيل آنذاك وكيف أن تأثري خرب قتيل البشع سوف يكون ً
وكارث ًيا لعائلتي ويف تلك اللحظه بدأت تسيل دموعي أسفًا للخربالذي سيصلهم اليوم ،وبدأ مي ّر رشيط حيايت أمام عيني
وكأنه رشي ٌط سيناميئ.
من قبضته لشعري ج ّرين للطرف اآلخر من املتجر ليأخذ ما يريد وإذ به ي ُذقّني يف الزاوية ويهددين باملكوث هناك وإال
أرضا ال شعوريا رفعت رأيس لوجهه ونظرت له فانتبه لنظريت وعندها رأيت الغضب يرتسم
القتل ،وعندما جلست ً
عىل وجهه ويرفع يده التي بها املسدس ويهبط بقاع املسدس عىل رأيس ،مل أصدق ما حدث،هنا استشطت غض ًبا
ورصخت بوجهه أثناء محاولتي الوقوف قائل ًة:
(ملا رضبتي؟)
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أرضا:
رصخ بعد أن دفعني ً
(ألنك نظريت إىل وجهي وأنا حذّرتك)،
شعرت بسخونة دمي تسيل من رأيس ،لكن مل أشعر باألمل من كرثة غيظي وحنقي ..ومن دقيقتها امتنعت عن النظر يف
وجه هذا املجرم.
لرب -الذي كنت أؤمن به آنذاك -بأن يبعث زبونًا
ضمن ًيا وطول الوقت يف هذا الكابوس الذي كنت أم ُّر به أدعي ّ
ويسكه بالجرم املشهود لكن لألسف مل يدخل أح ًدا.
لينقذين ُ
ٍ
خطوات تقرتب مني وإذ يب أراه يقبضني من يدي ويج ّرين إىل الغرفة
دقائق فكّرتها وكأنها ساعات ،سمعت
بعد َ
الداخلية من املتجر ،وعندما وعيت مبراده هبطت إىل األرض صارخ ًة ورافض ًة للتزحزح من مكاين ومر ّددة:
(لن أتحرك من مكاين أقتلني اآلن...لن أتحرك)،
فأنا أعرف من ٍ
قصص مامثل ٍة كيف يتم اغتصاب النساء بعد الرسقة قبل قتلهن فرفضت التحرك من مكاين،
أثناء محاولتي لعدم النظر لوجهه حدث ورسقت ملح ًة له بدون أن يراين ،وشعرت بالقلق يرتسم عليه خوفًا من دخول
ٍ
أحد يف أية لحظ ٍة ويقبض عليه فالوقت مير وعليه االنتهاء من رسقته هذه برسعة.
فجأه عرفت أنه غيَّ خطته عندما رصخ يف وجهي بأن أعطيه مفاتيح سياريت ،لعنت حظي يف لحظتها ألين عرفت أنه
سوف يرسق محتوى محفظتي مع رسقة املفاتيح ألنها يف داخلها وبعد أن كانت مخبأ ًة عن أنظاره.
برسع ٍة فائق ٍة أفرغ محتويات محفظتي عىل األرض وأخذ املفاتيح واملال والهوية وكل يش ٍء مه ٍّم عندي.
ٍ
بصوت رنّانٍ وبلحظ ٍة جنوني ٍة ،دخل األمل يف قلبي بأنه كان أحد الزبائن ،لكن
عيني للباب عندما سمعته ينفتح
رفعت ّ
مهرول خارج املحل متج ًها لليمني ،وآنذاك عرفت أنه تو ّجه
ً
مل أص ّدق عيني عندما رأيت ظهر السارق يف فتحة الباب
لس ّياريت ليرسقها وينهزم قبل أن أُبلّغ الرشطة.
لشل ٍل وكل ما وعيت عليه يف تلك اللحظه هو رسعتي يف الركض خارج ًة
مل أصدق إين نجيت وعندها دموعي تحولت ّ
من الباب واتجهت إىل الجهه املعاكسة التى ركض منها السارق وكان هديف هو الوصول للمطعم املجاور صارخ ًة طالب ًة
ملكاملة الرشطة واإلسعاف.
ٍ
ساعات من األسئلة واألجوبة من املح ّرر؛ رشيط أحداث الرسقه كانت
طوال وقت رجوعي للبيت من املستشفى وبعد
تتصادم يف عقيل ومل تتوقف عن الدوران فيه للحظة ،وكانت تلمع صورة وجه السارق يف ذاكريت كومضات الربق
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رسيع ًة وبال رحمة ،حاولت النوم ومل أستطع وكعاديت لجأت لرسمي لتهدئة نفيس وعزمت عىل أن أحسن طريق ٍة
للخالص من ترديد رشيط صور وجه السارق هو رسمه.
رسمت تفاصيل وجهه من خالل نو ٍع من أنواع الرتكيز مل أعهده من قبل فكان وراءه تصمي ٌم وعزمي ٌة فائقتان .حرصت
عىل تظليل الرسمة بطريق ٍة قريب ٍة ج ًدا من الواقع بكل تفاصيل وجهه عىل قدر ما أتذكر من خالل النظرات القليلة
التي استطعت من خاللها أن أطبع وجهه يف ذاكريت.
ٍ
لساعات طولي ٍة من اإلرهاق العقيل والجسدي.
بعدها منت
مساء اليوم التايل تفاجأت مبكامل ٍة من املحرر املستلم لقضيتي طال ًبا مني أن أحرض إىل مكتب الرشطة ليك أجلس مع
الرسام عندهم يك أصف وجه السارق من أجل رسمه حتى يس ُهل معرفته واعتقاله!؟
ّ
يا قرايئ األعزاء ،أنا متأكد ٌة أنكم استوعبتم مغزى رسدي لقصتي هذه؟!
ٍ
بصمت وأنا ال أعرف ما أقول للمح ّرر من كرثة تأجج مشاع َر متناقض ٍة يف داخيل ومن فرحتي مل أفهم ما
ابتسمت
رسام للرسم فأنا رسمت وجه
يحدث ،وعندما ر ّدد طلبه متعج ًبا من صمتي ،أخربته أنه ليس بحاج ٍة ألن يكلّف أي ٍ
املجرم وانتهيت!
قليل وفجأ ًة ضحك ضحك ًة رنان ًة...وقال:
صمت ً
ِ
وعليك أن تجليس معه)،
(لكن يا سيديت...الرسام عندنا محرتف
من كالمه عرفت أنه مل يصدق إين متكافئ ٌة يف الرسم لدرجة استطاعتي للرسم املحرتف.
قلت:
(طيب ،سوف أجلب الرسمة لك وإن مل تكن صالح ًة فليس عندي مان ٌع من الجلوس مع الرسام...أنا أردت اختصار
الوقت والجهد)،
قال :ال...ال تتعذيب سوف آيت لبيتك اليوم ألرى الرسمة)،
يل يف األسئلة
عندما وقعت عينيه عىل رسمتي رأيت الدهشة الشديدة فيهام ،ومن خالل ابتسامته املتعجِبة انهال ع ّ
وقال:
(أنت رسمت هذه الرسمة؟ ومن البارحة فقط؟؟ ..معقول؟ رائع ..كيف استعطتي أن ترسمي بعد هذه التجربة
القاسية التي مررت بها? مل يحدث هذا معي كمح ّرر بولييس خالل العرشين سن ٍة من عميل! يالسو ء حظ هذا البائس
فهو مل ينتقي إال فنان ًة ليرسق منها وهي التي تستطيع رسم وجهه وتزج به يف السجن)،
أخذ الرسمة معه ووعد مبكاملتي أول ما يعتقلوه.
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م ّر أسبو ٌع ومل يحدث أي يش ٍء وكان أميل ضعيف يف التقاطه نظ ًرا الحتامل تواريه عن األنظار خوفا من القبض عليه.
عندما وصلتني مكامل ٌة من املحرر يخربين فيها أنهم لقطوه باك ًرا هذا الصباح مل أصدق أذ ًين وهلّلت فر ًحا وأنزلت عليه
وابل من األسئلة يف كيفية قبضهم عليه.
ٌ
قال:
(بينام كنا نسري يف الشوارع بني البيوت يف ساع ٍة مبكر ٍة صبا ًحا ونحن عاد ًة ما نفعل هذا ألننا نعرف أن السارقني
يحاولون بيع األشياء املرسوقة يف الحارات باك ًرا ليك يتجنبوا الرشطة ،رأينا شابًا أسو ًدا يشبه الصورة التي رسمتيها ٍ
لحد
البسا نفس النظارات التي كان يلبسها أثناء رسقته ِ
لك ورسمتيها يف اللوحة ،فعرفنا المحال ًة أننا
كبريٍ وحتى أنه كان ً
وجدنا غايتنا.
حامل حقيب ًة كبري ًة عىل ظهره وعندما سألناه ماذا يف الحقيبة ،اضطرب وبدأ يف الركض ،ولكن لقطناه بسهول ٍة
كان ً
وبعدما فحصنا األغراض التي يحملها تأكدنا من صواب ظننا عىل أنه هو السارق الذي رسق متجرك فاألغراض كانت
كلها بضاعة متجرك كام وصفتيها لنا ،لكن ويا لألسف أغراضك الشخصية مل نجدها فقد ترصف بها)،
مل أتفاجأ عندما أخربوين أن املسدس مل يكن خال ًيا من الرصاص فقد كان يحتوي عىل رصاصتني ،وأخربوين أن هذا سوف
يرفع مدة سجنه.
السارق كان غب ًيا لكن مل يكن شديد الغباء فكم كانت راحة بايل كبري ًة عندما عرفت أنه مل يرسق سياريت وكان أخذه
للمفتاح مل يكن لرسقتها ولكن لرسقه ما فيها ،فسيصعب اختفاؤه إذا كان يقود سيار ًة مرسوق ًة.
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محل لكن اضطر
إىل اآلن يسكن هذا السارق الغبي يف السجن كام يجب ملدة  15سن ٍة ألنه مل يعرتف فقط برسقة ّ
محل رجلٍ ثاين السنة املاضية ومل يلقطوه آنذاك لكن استطاعوا مقارنة بصامته بعد أن لقطوه.
لالعرتاف برسقة ّ
كل هذا كان بفضل رسمة امرأ ٍة بشهادتها لوحدها والتي مل تحتج المرأ ٍة ثاني ٍة لتذكرها أثناء نسيناها كام أ ّدعى محم ّد
مؤلف القرآن.
حدث ور ّد عيل بعض املسلمني عندما سمعوا بقصتي هذه بقولهم أن حالتي كانت خاص ًة فأنا كرسام ٍة محرتف ٍة عندي
خاصياتٌ مح ّدد ٌة كوين فنان ٌة وهذا يجعل مالحظتي النظرية متفوق ًة عن باقي النساء وهذا كان ر ّدي لهم:
ّ
(ال...ليس هناك ٌ
فرق كب ٌري فمعظم
النساء عندهم ق ّوة انتباه ملا يجري
حولهن وتفُوق قوة انتباه الرجال
أحيانًا ،فقد جرت العديد من
الدراسات عن هذا املوضوع وهذه
واحد ٌة منها ،قرأتها يف مجلّ ٍة قبل
والدة اإلنرتنت:
طلب الباحثون من مئة رجلٍ ومئة
امرأ ٍة بأن يجلسوا يف غرفة انتظار
لنصف ساعة ،كل عىل حدة بحجة
االنتظار للتكلم مع املدير .وبعد
دخولهم لغرفة املدير سألوا الجميع
(النساء والرجال) كل عىل حدة هذا
السؤال:
(صف لنا ماذا رأيت وماذا سمعت
وماذا شممت بالتفصيل أثناء
انتظارك يف الغرفة)
كانت معظم أجوبة النساء يف دقة
شبيه ٍة بالكامل ،فقد وصفن ألون
الجدران وماذا تحوي الطاولة وكيف
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ٍ
بعالمات رائعة.
شق يف الكريس وهكذا؟ نجحت النساء
أن هناك ّ
ضعيف يف وصف ما حولهم يف الغرفة ألنهم مل يفكروا حتى يف النظر ،ألن معظمهم كانوا
يف املقابل كان أداء الرجال
ٌ
يركزون عىل يش ٍء ثانٍ يثري اهتاممهم!
أحب أن أضيف أن هذا ليس ضعفًا يف تفكري الرجل ولكن مصدر قو ٍة ألن الرتكيز عىل يش ٍء ٍ
واحد ليس شيئًا سيئًا ولكن
يؤدي لإلبداع ،وأنا أعترب أن أكرث النساء هن أقل إبدا ًعا ألنهن يهتممن بأمو ٍر عد ٍة يف آن ٍ
واحد نظ ًرا لكونهن مجبور ٍ
ات
وقت ٍ
عىل اهتاممهن باألوالد والبيت والعمل ،كل يف ٍ
واحد وهكذا يشتنت اهتاممهن ويقل الرتكيز الشديد ليؤدي
لإلبداع،
كام نرى أن هذه الدراسة تلغي اآلية القرآنية  282من سورة النساء وتجعلها عدمية الفائدة ووسيل ٌة إلهانة النساء.
أُنهي رحلتي التذكاريه املؤمله مبقوله من (فريا نازريان):
(املرأة إنسان ،إنها ليست أفضل ،أكرث حكمة ،أقوى ،أكرث ذكا ًء ،أكرث إبدا ًعا ،أو أكرث مسؤولي ٍة من الرجل .وباملثل ،هي
ليست أقل.
املساواة بديهة املضمون ،املرأة هي إنسان)
(فريا نازريان).

ٕاﺪﺪاد وﺗﻘﺪﱘ
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(السيدة ذات الثوب األزرق)
ّ
ُ
رسمت هذه اللوحة وفي ذهني األمهات احلوامل ينتظرن والدة أجنتهن ،أحببت أن أظهر األم
وخضار وزهور.
جالس ًة في سكون وهدوء تتمتع بجمال ما يحيطها من
ظالل وأشجار َ
ٍ
ً
كامل وأجعل الرسمة مختلف ًة
أبي املشهد
جعلت زاوية املشهد من األعلى ألني أحببت أن ّ
عن املعهود .وأردت أن أرسم شكل ظالل األشجار على املرأة وانعكاس أشعة الشمس عليها.
ت طويلة.
رسمها طال عدة سنوات مع انقطاع لفترا ٍ
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زيتية (البركان)
مقياسها  3×2أقدام.هذه واحدة من لوحتني زيتيتني اللواتي رسمتهم بطريق ٍة لم أجرّبها من قبل ،فكمية
األلوان فيها شديدة السماكة ،والطريقة التي اتبعتها لتصميمها كانت في إفراغ نصف ماسورات كل
األلوان األساسية عندي من أصفر وأخضر وأحمر وأزرق وأبيض وأسود وبرتقالي بجانب بعضها البعض
وعندها بدأت بخلطها وتوزيعها على قماش اللوحة مستعمل ًة سكينة الرسم املفلطحة بنشر األلوان في
كل مكان لتشكّل منظر غروب الشمس على شاطئ مدينة.
نوهت أن تبدو
موضوع اللوحة كان
كالسيكيا لكن طريقة التصميم لم تكن كالسيكية لكن مج ّددة فقد ّ
ً
التمعن فيها يجعلك تفكر أنها من عالم آخر.
اللوحة من عاملنا هذا لكن
ّ
صممتها فيها كانت صاحلة لتجربة واحدة فقط
أخذت يومني فقط في رسمها وهذا ألن الطريقة التي ّ
تصورها وتطبيقها أثناء شغلها فال ميكن إعادة رسمها
فأين تقع األلوان تقع ،وإذا لم تتشكّل كما حاولت
ّ
ً
مستحيل ألن في احملاولة األولى كانت قد امتزجت األلوان ببعضها
فالرجوع إلعادة توزيع األلوان ثاني ًة يكون
ولم يعد يفرق واحد من اآلخر ،مبعنى أن هذا النوع من اللوحات لها جتربة واحدة في رسمها فإن لم تنجح من
احملاولة األولى ليس هناك محاولة أخرى ويجب البدء من جديد بألوان جديدة.

91

رغد عقييل

يف حوار مع...........

(موسى)
هذه لوحة من لوحاتي الزيتية التي لم أستعمل الريشة فيها.
مقياسها  4×2أقدام .طريقه رسمي لهذه اللوحة مماثلة للطريقة التي شرحتها في رسم اللوحة السابقة
«البركان» فقد استعملت سكينة الرسم املفلطحة ونفس طريقة توزيع األلوان.
أقصها على القرّاء.
من ناحية املوضوع فهناك قصة قصيرة أحببت أن ّ
عند تصميم اللوحة كنت قد وجدت صورة أعجبتني وهي عبارة عن رجل واقف أمام شق كبير في صخور جبل
وأمامه شالل .رسمت اللوحة قريبة من الصورة وأضفت عليها عصا طويلة محمولة في يد الرجل ،وعندما
عرضتها في املعرض الذي أقمته مع عدة فناين ،الحظت أن معظم املتفرجني سألوني مرارا« ،هل رسمت قصة
طبعا جوابي كان ال ،فليس لها عالقة بالقصة الدينية ،لكن عندما كثر وتكرّر تسميتها
موسى وانشقاق البحر».
ً
بهذا االسم من قبل املشاهدين لصق فيها.
أجرى املقابلة Zoro de la Vega
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مختلف
بأسـلوب
روايـة فاتنـة تحكي قصة
ٍ
شـخصيات مميزةٍ
ٍ
ٍ
حوارات تلقي
عـن المعتـاد فـي الروايات .تبدأ الرواية بمشـاهد
ٍ
الضـوء علـى تعامـل الشـخصيات مـع مواضيـع يوميـة .إلى أن
روائيـا.
طابعـا
فريـد مـن األحـداث يتخـذ
خليـط
تتحـول إلـى
ٍ
ٍ
ً
ً
عالـم آخر ،بل على عالمك نفسـه مـن منظو ٍر
سـتتعرف علـى
ٍ
آخـر .اختـر مـن تكـون وأيـن ،وغ ّيـر التاريـخ فـي المسـتقبل
حـي الرمـاد الموحلـة مـع سـالم
القريـب ،تشـ َّرد فـي أزقـة
ّ
الصغيـر ،أو خـض حر ًبـا ضـروس إلـى جانـب الزيـر المهلهـل
وتفنـن فـي االنتقـام مـن الذيـن يرتكبـون خطـأ مواجهتـك،
تحـدى الخنزيـر األكبـر وليـد ومسـاعده الدنـيء يوسـف ،تع ّرف
حـب مـع مالك المـوت اسـمها دليله،
إلـى امـرأةٍ تعيـش قصـة
ٍّ
ً
فتـاة بارعـة الجمـال وأثره في مختلـف المجتمعات مع
أو كـن
فاتنـة ،واكتشـف كيـف يغ ّيـر الحـب الطاغيـة!
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فصول املايض  -أخبار املهلهل

إنه عيد ميالد سامل ذراع النمرود اليمنى .س ُيصبِح عمره اآلن  21عا ًما .رغم أن سامل مل يحتفل يو ًما بعيد ميالده ومل
حض له هدية!
يتلق هدي ًة واحدة ،امللك منرود ّ
َ
ٍ
مواقف زادت ثقته به .يف عامل الجرمية ،ليس من املعتاد
فلقد توطّدت عالقتهام برسعة ،رأى امللك منرود من سامل عدة
رجل يف مركز النمرود أن يضع ثقته بغري مسدسه أو سكينه.
أن يستطيع ٌ
أما سامل ،فقد رأى يف النمرود تحقيقًا لألحالم التي كان يكلّمه عنها مايكل.
امللك منرود :ستكون سعي ًدا بهدية عيد ميالدك يا سامل.
سامل :ال أعرف ،لست بحاج ٍة إىل يشء .الخري كثري.
النمرود :سامل ،أنت ذراع النمرود اليمنى.
سامل :إىل ماذا أطمح؟ إىل ماذا تطمح أنت؟ حكم العامل؟
النمرود :هل ج ّربت النساء؟
سامل :ماذا تقصد؟ أذهب عدة مر ٍ
ات يف األسبوع.
النمرود :ال ،أقصد امرأ ًة لك وحدك.
سامل :يل وحدي؟
النمرودَ :دليله...تعايل.
تدخل شاب ٌة جميل ٌة ذات عيون عسلية ،شع ٌر ُمموج أسود طويل ،وج ٌه ٍ
صاف وقوام متناسق.
دليله :أمرك يا سيدي.
النمرود :دليله عذراء مل تكمل الثامنة عرشة ،أجمل فتاة يف ملجأ األيتام .لها هنا أسبو ٌع تعلّمت فيه الطاعة وأداء
واجباتها وعرفت نتائج كرس األوامر أو خيانة املجموعة من نسايئ .دليله هي هدية عيد ميالدك.
سامل :هي جميلة...
دليله تُحني رأسها بخجل.
امللك منرود :خذها إىل غرفتك ،تته ّنى يا سامل.
سامل و»العروس» يذهبان إىل غرفة نومه .تسري وراءه بخجل ثم تدخل ويغلق سامل الباب .غرفة سامل واسعة ،أثاثها
مكتمل وإن كان غري متناسق .مالبسه متناثرة عىل األرض ،هناك سك ٌني ومسدس أمام املرآه .عدة حاجيات موجودة يف
مثل يوجد فرشاة أسنان بجانب الرسير وحقيبة سفر عىل النافذة .مشهد غرفة سامل بشكلٍ عام
غري مكانها الطبيعيً ،
يوحي بيش ٍء غري طبيعي .دليله تنظر يف األرض .سامل مل ميارس الجنس خارج بيوت الدعارة .كان يذهب ويفرغ شهوته
يف فتاة الليل ٍ
بعنف بدون مشاعر.
سامل :اخلعي مالبسك.
دليله :حارض...
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برتدد...تخلع دليله مالبسها بتصميم رغم أنها تظهر وكأنها تخلع جلدها .تبقي مالبسها الداخلية
سامل :اخلعيها كلها.
تخلع دليله بقية املالبس برتدد أشد ثم تغطي ثدييها بذراعيها وتجلس وتضم ركبتيها إىل صدرها.
سامل :ماذا تفعلني؟
دليله توشك عىل البكاء.
يذهب اليها ساملِ :قفي.
تقف دليله وما زالت تغطي صدرها.
املهلهل ميسك ذراعها بقبضته الحديدية ويجرها إىل الرسير...تسري معه وتتبعه دون مقاومة.
دليله :أرجوك يا سيدي.
املهلهل :أنت يل...أريدك اآلن.
دليله تنظر إىل وجه املهلهل بخجل وخوف واستغراب ونوع من السعادة يف نفس الوقت ،لكن الخوف والخجل
غالبان .دليله اعتادت حياة الذل...عىل األقل هذه املرة ،الشخص املزمع أن يذلها رجل يريدها له ،يريد امتالكها .وهو
رجل قوي ج ًدا ويف مركز قوة .هي كانت دامئًا تنجذب إىل األقوياء .لكن ملاذا تجد هذه املرة بعض املتعة يف الذل ال
تعرف .أول مرة تشعر دليله بوجود عالقة بينها وبني شخص...رغم أنها عالقة بائسة ج ًدا.
عندما يتأمل سامل وجهها...ومالمحها...يتذكر مايكل وقصص كارس قلوب العذارى! الفتاة عذراء...هذه فرصته ليكون
كارس قلوب العذارى!
قبل ثوانٍ كان املهلهل يفكر بإفراغ شهوته يف جسدها النحيل فقط .االن يفكر سامل يف تقبيلها .عندما يبدأ بتقبيل
ثغرها تندفع الدماء يف عروق املهلهل ويعض وجهها...
بعضها .دليله ال تعرف أن كان يقبلها
تتسارع انفاس املهلهل ويشد شعر دليله...ثم يُقبلها فوق نفس الخد حيث قام ّ
أم يعضها أم يفرتسها وتتقبل ما يحدث لها باستسالم .تبيك دليله عندما تفقد عذريتها مع املهلهل الذي ال يأبه
بتوسالتها ورجائها له أن يتوقف لكن ذلك يجعله يزداد عنفًا .يستمر وميسكها من عنقها .عندما ينتهي ،يرتكها مبارش ًة
ويشعل سيجارة.
املهلهل :تريدين التدخني؟
دليله :ال يا سيدي أنا ال أدخن.
املهلهل :جريب...خذي.
تأخذ سيجارة ويشعلها لها.
املهلهل :اسحبي.
تسعل دليله ،يضحك املهلهل :أنت ما ِ
زلت عذراء بأشياء كثرية.
دليله ال تعرف كيف تتفاعل مع تلك العبارة .تستأذن ثم تذهب لغسل نفسها .تشعر أنها متسخة .هكذا ضاعت كل
أحالم دليله يف األمري اللطيف الذي سينقذها من دار األيتام ويتزوجها .يف حري ٍة تراقب املاء املمتزج بالقليل من الدماء
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وهو يغرق يف البالوعة .تنظر إىل وجهها يف املرآه .تنظر حولها .تفكر أن الحامم يحتاج إىل تنظيف فحالته أسوأ من
حامم امللجأ .ثم تعود واملهلهل ما زال يدخن السجائر عىل الرسير .التناقض هوعنوان مشاعر دليله الليلة .رمبا سنوات
القهر والذل التي عاشتها منذ نعومة أظفارها جعلتها تتقبل أن الحياة كلها هكذا .إىل درجة أنها كانت تظن أن ليلتها
ستكون أسوأ حتى من ذلك!
املهلهل :تعايل.
دليله وهي خائفة تذهب إليه وتجلس مغطي ًة صدرها بقطعة مالبس ،تريد أن ترتدي مالبسها لكنها ال تجرؤ .فهي ال
تعرف املهلهل بعد وال تعرف ما قد يغضبه أو يرضيه .يحيطها بذراعه فتضع رأسها عىل صدره...يضمها سامل .يف تلك
اللحظة ،تتدفق موجات من الدفء املفاجىء إىل قلبي سامل ودليله .كالهام يشعر بيش ٍء مل يختربه من قبل .رغم كل
الظروف ورغم البداية البائسة لتلك العالقة ،يبدو أن معجزة يف طريقها إىل الحدوث .يفكر سامل...ال بد أن هذا هو
الحب الذي كان يح ّدثه عنه مايكل!
يف الصباح التايل ،يقرتح النمرود عىل سامل أخذ «عروسه» إىل مطعم.
امللك منرود :هل أعجبتك الهدية؟
سامل :هي جميلة ومطيعة.
حض الصاحب عمر بعض الثياب
امللك منرود :استمتع بوقتك إذًا ،أريدك أن تذهب إىل مقهى العاصمة الفاخر .لقد ّ
الجديدة لك ولدليله.
امللك منرود أجزل يف العطاء والعناية عىل سامل يف اآلونة األخرية .النمرود ومايكل يبدآن باالندماج كشخصي ٍة واحدة يف
عامل املهلهل .ذلك الربكان الذي يغيل يف صدره كل يوم يبدأ بالخمود .سامل يقوى واملهلهل يضعف.
يخرج مع دليله ويبدأ بالقيادة ،رغم أن سيارته األملانية الصنع قدمية نسب ًيا إال أنها كانت فاخرة مبواصفات حي
الرماد .دليله تشعر بالسعادة وقليل ِمن الخوف اآلن .املهلهل رغم الندبة التي فوق عينه ما زال ميتلك وج ًها رجول ًيا ال
يخلو من الوسامة .أما جسده ،فباستثناء تلك الندب ،ال يختلف اثنان أن عضالته تجعله أشبه باألبطال األسطوريني يف
مقياس للمشاعر الغريبة أو املتناقضة ولو كانت املشاعر املتناقضة جنونًا لفاز
القصص واألفالم الخيالية .لوكان هناك
ٌ
سامل ودليله بجائزة املجانني الكربى!
سامل خرج مع النمرود تحت الحراسة إىل مطاعم فاخرة سابقًا وتعلّم بعض «اإلتيكيت» لكن ما زال أمامه الكثري.
بالعادة صاحب املطعم يقوم بإنزال أطباق إضافية ،ال يوجد فاتورة حساب ،ثم يأيت ليشكر امللك منرود وحاشيته عىل
زيارة مطعمه املتواضع.
مقهى العاصمة مل يكن استثناء من سلطة النمرود .املقهى من أفخر األماكن يف العاصمة .وهو ليس مجرد مقهى
مثل عندما أراد توسيع املقهى ورفض
كام قد يوحي اسمه .صاحب املقهى الرثي مدي ٌن للنمرود ببعض «الخدمات»ً .
صاحب األرض املجاورة البيع ،قام الصاحب عمر والسبع عزيز بزيار ٍة له أ ّدت إىل موافقته يف اليوم التايل وبسع ٍر
مخفض.
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أهل بك يا سيدي ،كيف نخدمك اليوم؟
صاحب مقهى العاصمةً :
سامل :أريد طاولة مطلة عىل العاصمة ،أما الطعام والرشاب فأترك اختياره لك.
يجلسان عىل أفضل طاولة باملطعم بعد أن يزيل صاحب املطعم الفتة «محجوز» من فوقها .تبدأ الخدمة بزجاجة
شامبانيا.
دليله :ما هذا؟
سامل :ال أعرف نوع من الرشاب.
دليله مبتسمة :أنت لطيف معي ج ًدا يا سيدي...أقصد االن -...تتدارك دليله كالمها -أقصد...أنه...
سامل وألول مرة يف حياته يعتذر بصدق :انا آسف عىل قسويت معك ليلة أمس.
دليله :ال تعتذر يا سيدي أنا أعتذر عن تلبّيك ،يف الحقيقة لوال أنها أول مرة لكنت أردتها هكذا كل مرة .الخطأ خطئي
وتقصريي ووجب عقايب.
سامل :توقفي عن منادايت بسيدي ،ناديني سامل ،ال تخايف مني.
دليله :سيدي سامل.
سامل :قويل يل ،هل هناك يشء تريدين تذوقه؟ لديهم كل يشء هنا .ا ُطلبي أي يشء!
دليله :أي يشء؟ حقًا؟
سامل :أي يشء! أنت بصحبتي!
دليله :عندما كنا نشاهد التلفاز يف املساء يف امللجأ شاهدت مرة برنام ًجا عن الكافيار وكيف أن أمثن األنواع توجد يف
البحر األسود .متنيت تذوقه ألعرف ملاذا هو مثني .يف تلك الليلة أطعمونا خب ًزا فقط ألن التربعات كانت شحيحة.
سامل ينادي النادل :إضافة إىل األصناف التي ستختاروها لنا أريد بعض الكافيار من البحر األسود.
النادل :أمرك يا سيدي.
طبق صغري مزين ويف منتصفه بعض الكافيار.
بعد دقائق ،الطاولة متتىلء باألطباق الشهية ،ويف النصف ٌ
سامل :جربيه.
تجربه دليله...ثم تبصقه!
دليله :ما هذا؟ يبدو أن هؤالء األغنياء ال يعرفون التّذوق.
ثم تبتسم :ال أظن أنهم يتناولونه ألجل الطعم.
سامل :ملاذا إذًا؟
فحول مثلك يا سيدي.
دليله :ليس كل الرجال ً
يبتسم سامل ،الحياة مرشقة مرة أُخرى ،وأكرث ارشاقًا من أي مرة ،بكثري.
كل يوم أصبح سامل ينتظر نهاية املهمة أو العمل بفارغ الصرب ليذهب إىل دليله أو يخرج معها .دليله رغم بساطتها
فتاة ذكية وتتعلم كل يوم .بالنسبة لدليله صارت سعادة سامل هدف حياتها ،ورضاه يعني لها العامل بكل ما فيه .سامل
مل يعتد أن يُخدم هكذا ،لقد دلّلته دليله كام مل يحلم يو ًما.
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جناح خاص بحراسة مشددة للنمرود ونسائه وجناح للصاحب
الحياة داخل «قلعة» امللك منرود كانت منظمة .هناك ٌ
أيضا الحرس .أماكن عامة كغرفة
أول عمر ونسائه .جناح أصغر مع غرفة خاصة لسامل .غرف لألصحاب الذين هم ً
أيضا مليئة باملخاىبء واملمرات الرسية.
املشورة ،غرفة حشيش ومرشوبات ،صالة لياقة بدنية ومسبح داخيل .القلعة ً
بعض األصحاب كان لهم بيوت خاصة ويأتون فقط يف االجتامعات أو الحاالت الطارئة وبعضهم كان يعيش يف
املستعمرة .بعض السباع وليس كلهم كان يسمح لهم بالدخول .السبع املسموح له بالدخول كان يدعى سبع الليل
وخصوصا امللك منرود
وليس سبع فقط .هؤالء مسؤولون عن نقل األوامر .وجودهم يضمن إخفاء هوية األصحاب
ً
الذي مل يعد يرى أح ًدا غري األصحاب فقط .متت غربلة األصحاب وتصفية الصاحب طارق الخائن عىل يد املهلهل.
دليله اشرتت مالبس أفضل وانطوت عىل قراءة املزيد من الكتب .يف أحد االيام بعد عودة سامل من «العمل» كشف
عن بطنه أمام املرآه ورضبه بالسكني.
دليله :ملاذا تفعل ذلك؟
أخربها سامل عن حياته ،ومايكل وكل يشء .بل وكشف لها أرساره وكيف أنتقم من معاذ وعصابته .الوحيد الذي ما زال
يبحث عنه هو سعيد الذي قاده هو ومايكل إىل الكمني املميت .يريد أن يفهم ملاذا وماذا كان يعرف ،وعندها رمبا
يعفو عنه أو يقيض عليه.
دليله :لكن ملاذا تجرح نفسك؟
املهلهل :أنا أقتلهم ألنهم آذوين ،والجرح هو الدليل ،ال أعرف أشعر أن عيل جرح نفيس بعد كل قتيل.
دليله :إذا كان ذلك يجعلك تشعر أفضل افعله.
سامل :ال تزعجك الندب؟
دليله :ال يشء فيك يزعجني.
سامل :عىل األقل لدي واحد فقط يف وجهي ،أرجوان يبقى واح ًدا.
دليله :ملاذا سيزيد أنت ال ترضب نفسك يف وجهك.
سامل ....:رمبا.
دليله :ليحفظك الله.
املهلهل :حقًا؟ الله؟ مع كل ما افعله؟
دليله :ال تقل ذلك عن نفسك .فقط اتكل عىل الله.
ِ
حرضت للعشاء؟
املهلهل :ماذا
تنهض دليله.
يقولون الحب يعمي عن أخطاء الحبيب .يبدو أن الحب -مبفهومه الغريب -هوما ربط دليله وسامل حتى صار ذلك
الوحش البرشي مالكًا يف عينيها.
يتناول سامل العشاء بينام تقوم دليله بنقل املقبالت واألطباق وإحضار الفاكهة وغري ذلك بعد العشاء.
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كان املساء مير ودليله تخدم سامل بسعادة بينام يشاهدان التلفاز .توقف سامل عن ارتياد بيوت الدعارة وأصبح أكرث
هدو ًءا .مرت أشهر ومل يزد يف جسده سوى ندبة أو ندبتني.
بشها أنها حامل .سامل مل يكد يصدق أذنيه!
بعد أشهر وبعد أن بلغ سامل ال 22أصيبت دليله بالدوار .طبيب القلعة ّ
دليله بدأت تقرأ كتابًا عن األمومة .يف نفس األسبوع ذهبا للتسوق للطفل! طبعا مل يفكرا أن لون مالبس الطفل
حسب جنس املولود ،كل ما كانا يفكران به هو أن الطفل سوف يكون لديه مالبس جديدة .ترصفات سامل ودليله مل
رجل طي ًبا لوال ظروفه؟
متناقضا .هل ألن ساملًا كان سيكون ً
تكن تناسب ماضيهام وال طبيعة حياتهام .الكثري منها كان
ً
هل ألن دليله كانت ستكون امرأة عملية ناجحة لوال ظروفها؟ أما العالقة بينهام فكانت أشبه بالعبد واملعبود لكنهام
كانا سعيدين ج ًدا.
ازداد نفوذ النمرود كث ًريا .فقراء حي الرماد بدؤوا بالخروج يف مظاهرات ضد الدولة مطالبني بتحسني ظروفهم
املعيشية .امللك منرود احتفظ بسياسة عدم التدخل يف هذه املواضيع .يف أحد أيام الشتاء طلب النمرود من سامل
وتحسس عىل بطنها الذي مل يكرب بعد وانطلق.
الذهاب يف مهمة إىل الجنوب تستغرق بضعة أيام .ق ّبل سامل دليله
ّ
املهمة سارت بشكل جيد لكن يف اليوم األخري منها وجد سامل يف الصباح عىل هاتفه ستة مكاملات من الصاحب عمر.
ليل .ثم وصلت رسالة نصية من النمرود لسامل :ال تعد!!! حاول سامل االتصال لكن
ندم ألنه وضع هاتفه عىل الصامت ً
الهاتفني كانا مغلقني .اندفع املهلهل عائ ًدا!
امتألت الطرق املؤدية إىل حي الرماد بالحواجز .الرئيس يريد فرض هيبته نتيجة االحتجاجات الشعبية عىل الفقر
التي عمت أرجاء البلد ،لكن أش ّدها كانت حيث بدأت يف حي الرماد .مل يتوقع سامل أن تؤثر تلك االحتجاجات عىل
النامريد فهم ال يتدخلون بالسياسة .لكنه مل يكن يعلم أن امللك منرود رفض طل ًبا ملسؤول حكومي من أرفع مستوى
بأن يقوم النامريد بالتظاهر بأنهم مواطنني غيورين عىل البلد ثم القيام بقتل املحتجني .املسؤول الحكومي عاد برسالة
إىل الرئيس مفادها أنه يظن أن النامريد لهم يد يف االحتجاجات .الرئيس أمر بإبادة النامريد مبارش ًة ووضع مليون
دوالر مكافأة عىل رأس امللك منرود .طب ًعا قوات األمن والجيش حارصت حي الرماد وبدات بقتل املُحت ّجني..
يتبع يف العـدد القادم...
Facebook: https://www.facebook.com/theblackducks
YouTube: http://www.youtube.com/channel/UCZPNmgRuJExL6k3QBDsX-VA
twitter: https://twitter.com/eskandarany/
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مجلة شهرية بجهود فردية تصدر في الثاني عشر من كل شهر

مجلّة امللحدين العرب مجل ٌة رقمي ٌة مبني ٌة
ج ٍه سياسي؛
ي تو ّ
بجهودٍ فردي ٍة؛ وال تتبنّى أ ّ
هدفها نشر أفكار امللحدين على اختالف
جهاتهم وانتماءاتهم بحرّي ٍة كامل ٍة.
تو ّ
املعلومات والرسومات واملواضيع املطروحة
تُعتبر مسؤولية أصحابها من الناحية األدبية
وناحية حقوق النشر وحفظ امللكية الفكرية.
الناشرون
امللحدين
والالديني
ّ
بالنشر .

هم من أعضاء مجموعة مجلة
العرب ،أو من الك ّتاب امللحدين
ممّن مت ّ التواصل معهم ألخذ اإلذن

العامة،
مناف لألخالق
ُينع نشر كل ماهو
ٍ
ّ
وكذلك التحريض أو التصريحات العنصرية.
لهيئة التحرير احلق ّ في نشر ما تراه مناس ًبا
من املواضيع املوجودة في مجموعة اجمللة على
موضوع ضمنها يُعتبر
ي
الفيس بوك  ،فنشر أ ّ
ٍ
تفويضا ً للمجلّة بنشره.

موقع املدونة اخلاصة بنا لألرشفة على اإلنترنت:
www.aamagazine.blogspot.com
البريد اإللكتروني
el7ad.organisation@gmail.com
magazine@arabatheistbroadcasting.org

