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كلمة حترير اجمللة
نحن نعاني في بالدنا من االغتراب ،وبنحن نقصد كل مختلف،
ليس فقط امللحدين والالدينيني ،بل أي أقلية مختلفة عن
صيغة اإلسالم السائد ،نضطر لعيش حياة مزدوجة ،نظهر
ما يريدون منا إظهاره للحفاظ على حياتنا وسالمتنا ،حيث
تغدو أي كلمة مختلفة سببا محتمال للموت أو النفي
اجملتمعي بأحسن األحوال ،ورغم أن هذه األقليات حني
جتمعها معا فإنها ال تغدو أقلية ضعيفة بل تشكل نسبة
كبيرة من النسيج اجملتمعي والفكري الثقافي ،لكنها فيما
بينها منشغلة بصراعاتها الفردية للتمكن من العيش،
دون أن تتعاون على مستوى أكبر إلحداث فروقات جوهرية
تلفت النظر إليها وما ميكنها تقدميه ،ألن لفت النظر يعني
الدخول في أحداث أكبر وصدامات يحاول اجلميع تفاديها في
املرحلة احلالية ،فنجد احملاوالت الفردية هي الطاغية ،كلمة
من هنا ومقال من هناك وندوة يتيمة كل شهر ،وهذا أكثر
ما قد يفعله البعض ممن يشتغلون بالشأن العام والثقافة
والفكر ،وفي خضم األحداث املأساوية التي حتدث حولنا كل
يوم ،ال تغدو هذه احملاوالت إال إثارة لبعض الزوابع في الفنجان
والتي سرعان ما يتم إخمادها من مفتعليها قبل غيرهم،
حتى ال تطالهم يد التكفير والقتل.
رغم هذا فإن ما يحدث هو حركة ديناميكية صحية رغم
بطئها وضعف تأثيرها ،إال أنها ومع تكرارها هنا وهناك،
ستطبع آثارها على املدى الطويل ،وستساهم في تشكيل
جديد لثقافتنا ومجتمعاتنا من كل اجلهات سياسة كانت
أو دينية ،فمن ينظر لواقعنا قبل خمس سنوات عن اآلن
سيلحظ الفرق في النخب املتكلمة على األقل ،حيث يغط
األغلبية في سبات فكري عميق ،إال أن احلركات الثقافية
سواء ما تعجبنا وما ال تعجبنا هي في حالة صيرورة
وديناميكية ّ
تبشر بالتغيير ،نعلم أن الطريق طويل ومليء
باملطبات واحلفر ،ولكن قطرات املاء مع االستمرار حتفر في
الصخر ،ومهما كان الصخر صلبا ومنيعا فإنه لن يصمد
أمام التحوالت الكبرى والتي نراها أقرب اليوم من أي وقت
مضى.
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Antoine Tannous
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Colin M Wilson
قصة قصرية
ّ

أفاق ِمدحت وهو يشعر بخد ٍر كبريٍ يف ش ّتى
أجزاء جسده ٬حاول أن يستجمع ذاكرته
تحديدا ...لقد كان
يك يستعيد ما حدث له
ً
يستقل حافل ًة يف طريقه إىل العمل عندما
ّ
انتحاري إليها٬
صعد
ٌ
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ورغم أنّه مل يكن هناك سوى رجلني وامرأ ًة وسائق الحافلة
وطفل يف السادسة من عمره ّإل أ ّن االنتحاري شعر بالحرج
ً
من الرتاجع عن قراره الرجو ّيل بتفجري نفسه .تذكّر ِمدحت
صوت تفتّت عظامه واألمل املخيف الذي شعر به.
لكن أين هو اآلن؟ وملاذا ما يزال جسده كام هو؟ كان عىل
منص ٍة ترتفع مرتين عىل ٍ
أرض بيضا َء واسع ٍة ٬نظر مدحت يف
ّ
أرضا خالي ًة ال معامل فيها .تطلّع
األفق فلم يجد شيئًا ٬فقط ً
ناحية اليمني فوجد سائق الحافلة ملق ًّيا بجانبه ٬تحامل عىل
قائل :هل أنت بخري؟
نفسه وهرع إىل ال َّرجل ً
كل
أفاق الرجل وتلفّت حوله ث ّم انتفض فجأ ًة يبحث يف ّ
اتّجا ٍه وهو يتمتم يف جنون:
أين ابني؟ ..أين ابني؟
أمسكه مدحت بق ّو ٍة صار ًخا فيه :إهدأ يا رجل سنجد ابنك
لك ّننا نحتاج أن نعرف أين نحن.
منصة املحاكمة اإلله ّية.
أجاب صوتٌ خلفهام :قد تكونون يف ّ
التفتا إىل مصدر الصوت فوجدا أنه الرجل الذي كان يجلس يف مق ّدمة الحافلة.
قال مدحتُ :عذ ًرا لقد جمعتنا حافل ٌة واحد ٌة لك ّننا مل نتع ّرف عىل بعضنا يا هذا.
كنت كذلك عندما كنت ح ًّيا.
حس ًنا اسمي رامي وأنا استشاري قلب .أقصد ُ
ربا تكون أكرثَ حيا ٍة اآلن.
علّق صوتٌ كان يقف بجانب أحد أعمدة ّ
املنصةّ :
كان املتح ّدث هو الشخص الذي كان يجلس يف مؤ ّخرة الحافلة يقرأ كتابًا.
قال الدكتور :لكن أين الفتاة التي كانت معنا؟
املنصة عىل بُعد أمتا ٍر قليلة ،ساعدوها عىل
سمعوا صوت أن ٍني فالتفتوا جمي ًعا ليجدوا الس ّيدة ملقا ًة عىل أرض ّية ّ
النهوض ٬شكرتهم ث ّم قالت يف غضب :أين ذلك املعتوه الذي نُقلنا بسببه إىل هنا.
املنصة ومعه شي ٌخ عجوز.
«ها أنا ذا!» ٬قال االنتحاري الذي كان أسفل ّ
محاول رضبه :أيّها املأفون السافل.
ً
رصخ مدحت وهو يركض باتّجاهه
يتغي يش ٌء ٬نريد أن نعرف ما الذي سيحدث لنا جميعا اآلن.
أمسك به الدكتور ً
قائل :إهدأ فمهام فعلت لن ّ
كنت متواج ًدا صدف ًة يف مكان الحادث.
ر ّد الشيخ :ما الذي حرشين مع أمثال هؤالء الفاسقني؟ اللعنة ُ
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ر ّد مدحت :أيّها الوغد! ألست أنت من أفتى لهذا املعتوه مبثل هذه العملياّت؟
فجأة ظهر كائ ٌن من العدم ووقف بجانب االنتحاري والشيخ.
اب وقال :ما الذي جاء بك معهم؟
نظر الكائن إىل الشيخ باستغر ٍ
ر ّد الشيخ :كنت بجانب الحافلة عندما انفج َرت فأصابتني شظ ّية.
أي حا ٍل فلنبدأ الحساب.
قال الكائن :هذا يعقّد األمور ٬اعتقدت أنّني سأحاسب هؤالء فقط .لكن عىل ّ
أيّتها العاهرة اقرتيب هنا.
تقد َمت الس ّيدة خطوتني فنظر الكائن إىل األوراق التي معه وقال :حسب تح ّرياتنا أنّ ِك ِ
كنت تبيعني جسدك لقاء
مقابلٍ
مادي وهذه جرمي ٌة يعاقب عليها قانوننا بالرمي يف الجحيم إىل أبد اآلبدين.
ٍّ
ر ّدت الس ّيدة :لكن...
قاطعها الكائن بقوله :اخريس! هذا يوم ال ينطقون وال يُؤذن لهم فيعتذرون.
صمتت السيّدة وهي تنظر بحزنٍ تجاه األرض ث ّم قالت محاول ًة إخفاء نشيج البكاء يف صوتها :لقد عشت
حيايت بطولها صامت ًة ٬الجميع ينظر إىل جسدي وابتسامتي الساحرة دون أن يفكّر أح ٌد أب ًدا ما تخفي
تلك االبتسامة من أ ٍمل ومأساة ٬عشت طوال حيايت كالجدار الذي يخفي خلفه جميع الكوارث والويالت٬
األبدي الذي عانيت منه؟
أفال يُسمح يل أن أحيك قصتي مل ّر ٍة واحدة؟ فقط من قبيل التنفيس عن القهر
ّ
قال الكائن بال مباالة :اخترصي فلدينا غريك.
أفقت عىل
استجمعت الس ّيدة قواها وقالت :لقد ُ
الدنيا ألجد نفيس يف الشارع ٬لقد تولّت عجو ٌز
رشد ٌة رعايتي ٬ك ّنا ننام تحت سقف الكشك
م ّ
خصص النتظار الحافالت وما أن ينبلج الصباح
امل ُ ّ
يوقظنا رجال الرشطة بشتامئهم وتهديداتهم
محذّريننا من العودة إىل هنا ثاني ًة ٬لك ّن الس ّيدة
العجوز تعود للنوم يف نفس املكان مساء اليوم
التايل وحني كنت أسألها ملاذا ال ننام يف أحد األزقّة
بعي ًدا عن تهديدات الرشطة؟ كانت تكتفي بذرف
وتقص يل حكاية فتا ٍة ذهبت للغابة
الدموع
ّ
وحيد ًة فمزقّتها الذئاب املفرتسة ٬ورغم أنّني مل
القصة إال ّأن شعرت بأنها
أستطع فهم مغزى ّ
تُخفي رم ًزا أبديًّا ال تريد العجوز اإلفصاح عنه...
6
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كنت أقف عليه
عندما بلغت السادسة ت ُوفّيت السيدة العجوز ٬بكيت كث ًريا وشعرتُ بالضياع ٬أحسست أ ّن ّ
كل ما ُ
ٍ
محيط هائ ٍج ال أعلم إىل أين أتّجه وإىل َمن ألجأ ..يف إحدى الليايل كان الربد
وأصبحت وحيد ًة أسبح يف
قد تد ّمر
ُ
ٌ
محال تحت سقف كشك الحافالت املتهالك ٬استيقظت والربد قد قطّع أطرايف
قارسا ٬الثلج ينهمر بش ّد ٍة والنوم
ً
ٍ
فاستيقظت
سمعت أصواتًا من حويل
ساعات
فزحفت إىل الزقاق املجاور وغفوت تحت سلّم إحدى البنايات .بعد
ُ
ُ
يل وأخذوا باغتصايب...
مرعوب ًة فوجدتُ خمس ًة من رجال العصابات يحيطون يب ٬وما هي إلّ ثوانٍ حتى ّ
انقضوا ع ّ
عشت
غالبت دموعها ثم أكملت قائل ًة :مل يكتفوا مبا فعلوه بل أخذوين إىل وكرهم وأصبحوا يتاجرون بجسدي لقاء املالُ .
ْ
ٍ
استيقظت ألجد الش ّباك مفتو ًحا٬
أي خيا ٍر آخر ...يف أحد األيّام
ُ
لدي ّ
سنوات عىل هذي الحال ٬مل يكرتث يب أح ٌد ومل يكن ّ
قفزتُ منه وانطلقْت إىل الح ّرية ..لك ّنها مل تكن ال َج ّنة التي كنت أحلم بها ٬فقد وجدت نفيس أميش يف زمهرير الربد أتض ّور
رجل مييش عىل قارعة الطريق...
جو ًعا ..وبعد أن أنهكني الجوع والربد وجدْتُ ً
رصخ الكائن :كفى! لقد ض ّي ِ
عت الكثري من الوقت .املته ّم التايل ٬تق ّدم أيّها السائق.
تقدم السائق خطوتني .فنظر الكائن إىل ملفّه ثم قال بال اكرتاث :إىل الجحيم.
أصل وأصوم كام طلبت.
رب؟ لقد كنت ّ
قال السائق مندهشً ا :وملاذا يا ّ
ٍ
حسنات ليس كاف ًيا لدخول الج ّنة٬
استطعت جم َع ُه من
قلب الكائن األوراق م ّر ًة أخرى وقال :نعم هذا صحيح ،لك ّن ما
َ
كان من الواجب عليك أن تبذل مجهو ًدا أكرب...
كل ذلك؟ إنّني فق ٌري معد ٌم
لدي الوقت واملال لالنشغال بفعل ّ
نظر السائق العجوز إىل الكائن بحزنٍ وقال :وهل ّ
الحديدي إىل منتصف الليل ورغم ذلك بالكاد أستطيع إطعام األفواه
أستيقظ الساعة الخامسة صبا ًحا ألعمل كاملح ّرك
ّ
الجائعة التي تنتظرين يف املنزل...
متململ وقال بنفاذ صرب :املتّهم التايل ٬تق ّدم أيّها الدكتور.
ً
زفر الكائن
أي يش ٍء ٬ملف َّك خا ٍل كفؤاد أ ّم موىس.
تق ّدم الدكتور ٬فقال الكائن بعد أن نظر يف ملفّه :أ ّما أنت فال أجد لديك ّ
قال الدكتور بدهشة :وماذا عن املرىض الذين ساعدتهم عىل الشفاء؟ ماذا عن االكتشافات الطبّية التي ق ّدمتها
مت للبرشيّة ما يزيح عن كاهلها املآيس واملعاناة إىل األبد.
للبرشيّة؟ لقد ق ّد ُ
رصخ الكائن :مل أخلقك لهذا ٬لقد خلقتك يك تعبدين أيّها الوغد.
7
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الحق أن تحاكمنا يا هذا.
املنصة وقال :ليس لك ّ
تق ّدم الرجل الذي كان يستند عىل عمود ّ
نظر الكائن إىل الرجل غري مص ّدقٍ ما يسمعه وقال يف تر ّد ٍد :ماذا تقول أيّها املعتوه؟
املنصة ال أنت؟؟ نحن هنا ملحاكمتك
ه ّز الرجل قبضته ات ّجاه الكائن صار ًخا :أمل تالحظ أنّنا نحن من نجلس عىل ّ
حارسا
أنت وجميع من يُ ِّ
نصب نفسه ً
شخصيًّا ملعاليك وجميع من سمحوا
ألنفسهم بالتح ّدث نياب ًة عنك.
قائل :لقد
استعاد الرجل هدوءه وأكمل ً
صبت تلك الطفلة وأنت تنظر دون
اغتُ ْ
أن تحاول مساعدتها ٬كادت متوت من
الجوع والربد دون أن تفكّر بأن تقذف
لها بكرسة خب ٍز من خزائنك التي تقول
أنّها وسعت كل يشء! فاضطُ ّرت أن تبيع
اليشء الوحيد الذي متلكه يك تبقى عىل
قيد الحياة وأنت مل تح ّرك ساك ًنا! واآلن
تأيت لتحاسبها عىل ذلك؟
وضع الرجل يده عىل كتف السائق
العجوز وقال :أ ّما هذا العجوز فلم ترحم
سمحت لإلقطاعيّني
ضعفه وعجزه٬
َ
وأصحاب األموال باستغالل حاجته
أي رحم ٍة
وفقره وتشغيله كالحيوان دون ّ
وال حتّى أج ٍر يعادل الجهد الذي يبذله٬
كل مأساته ومل
غضضت برصك عن ّ
لقد
َ
يخصك (ملاذا
تتطلّع إلّ يف الجزء الذي ّ
مل يرسل إليك املزيد من العبادات
والتملّقات).
أشار الرجل إىل الدكتور وقال :أ ّما هذا
فقد أفنى حياته وتنازل عن متعته
8
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كل
السجل املرشق بل كان ّ
ّ
كل وقته وجهده لخدمة البرش وخدمة اإلنسانيّة ٬لك ّنك مل تنظر إىل هذا
الشخصيّة وك ّرس ّ
ٍ
وطواف حول مك ّعبك األسود.
ه ّمك أين ما ق ّدمه لك ما ت ّيرس من رفعٍ للمؤ ّخرات
قليل ثم نظر إىل الكائن :أنظ ْر إىل نفسك يا هذا! ...ستتغاىض ع ّمن قتلوا األطفال واألبرياء فقط ألنّهم فعلوا
صمت الرجل ً
ذلك من أجلك ...ستُدخل من سمحوا ألنفسهم باستعباد الناس واستحالل نساء اآلخرين فقط ألنّهم فعلوا ذلك طم ًعا يف
أنهار الخمر التي صنعتها بيديك ...ستُكرم من مل يق ّدموا شيئًا لآلخرين بل اكتفوا باالعتكاف يف ٍ
كهف ألنّهم كانوا يُرضون
يخصك وحسب ٬ترى ما
غرورك ويتملّقونك صبا ًحا مسا ًء ...أنت أنا ٌّين ومث ٌري للشفقة وال ترى من هذا الوجود سوى ما ّ
تزعم إنها حقوقك وال ترى ما يجب أن تكون واجباتك.
دقائق
املنصة وأخذت يف طريقها الكائن واالنتحاري والشيخ واختفت يف األفق ٬بعد َ
فجأة انطلقت خطاطيف من خلف ّ
سمع الجميع صوت رصخاتهم وهم يُش َوون يف الجحيم.

ٕاﺪﺪاد وﺗﻘﺪﱘ

ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪ
HAMED.TV
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عتبي عليك صديقي املُل ِحد
()4
الحج أم ال َحك!
فريضة ّ

سامل الدليمي

رسخ اإلسالم طقوس الحج الوثن ّية؟
القسم األ ّول :هل َّ
متعضا ألنّني خذلته وأَحنث ُْت بوعدي يف االمتثال واالحتكام للعقل ال لإلميان
تتذكّرون أ ّن صديقي امللحد غادرين ُم ً
األعمى ،عندما ساق يل جمل ًة من اإلثباتات لوثن ّية الكثري من ثوابت ديني الحنيف .والتي أسندها من كتبنا اإلسالم ّية
حسد عليه وال أمت ّناه ٍ
ٍ
ألحد منكم.
وقرآننا فوضعني يف
موقف ال أُ َ
رصتُ أتج ّنب صديقي هذا  -باألحرى رصتُ أتج ّنب وع َيه وأسانيده -حتّى اتّصل يب ليخربين أ ّن اسمي مل يظهر يف قامئة
الحج الذي سيصادف بعد أيّام.
املتق ّدمني ملوسم ّ
للحج ،قال« :إ ّن ما يبعث عىل الضحك
التقينا بعد غياب ،فبدأ ُي ّهد بسخري ٍة الذع ٍة من محاواليت للحصول عىل فرص ٍة ّ
واألىس يف ذات الوقت أنّكم ت ُكفّرون عن خطاياكم يف منبع الجرمية والفجور هناك وتتناسون أ ّن للفضيلة مكا ٌن دائ ٌم
11
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طلب مدارس
أموال كبري ًة إىل ّ
بني أبناء وطنكم وحتّى أفراد أُرسكم .فهل تعرف يا سامل أ ّن بعض العاجزين منكم يبعثون ً
الحج نياب ًة عنه ويبعث األخري بورق ٍة مختوم ٍة تؤيّد قيامه مبناسك
ديني ٍّة وشيوخها يف السعوديّة ليقوم اآلخر مبناسك ّ
نصه:
الحاج!؟ لقد قرأت ُها لألستاذ باسم الس ّيد يف
الحج .فهل تعرف أين تذهب نقود
ٍ
تعليق له عىل الفيسبوك ّ
ّ
ّ
الحج لتنفقَها عىل:
تأخذ السعوديّة منك رسوم ّ
للسعودي الذي سيذهب إىل أوروبا وينفق نقودك عىل العاهرات( .بس بهاي الحالة راح تنحسبلَك َح ّجة).
 -1رواتب
ّ
 -2هناك  88ألف جامعٍ يعمل فيها ربع مليون ٍ
شخص لتخريج اإلرهاب ّيني ،وبذلك ستعود نقودك ألهلك عىل شكل
ُمف ّخخات وانتحاريني وأحزم ٍة ناسفة.
 -3أسلح ٍة وذخائ َر لداعش وبوكو حرام وطالبان.
ٍ
الفكري.
قنوات فضائ ّي ٍة تبثّ التخلّف والغباء والتص ّحر
-4
ّ
حتّى مثن الخراف التي تشرتونها يف السعوديّة لتنحروها هناك تكفي ليعيش بها شعب اليمن سنتني ،هذا الشعب
الحج بقيت عىل حالها يف بدايات
املسكني الذي اجتمعتم عىل ذبحه مبا أسمتْه السعوديّة بـِعاصفة ال َحزم .ولو أ ّن طقوس ّ
لذهبت معك يا سامل رغم إلحادي ،فقد كانت
اإلسالم،
ُ
مهرجانًا لل ُعراة يكرث فيه الصفري والتصفيق ،وال أدري إن
كان هذا للصدور املُمتلئة أم لألعجاز العارية الرجراجة،
فهكذا كانوا يرقصون حول كعبة أوثانهم ،حتّى أ ّن اآلية
 35من سورة األنفال استنكرت ذلك مع أنّها مل تلغي
طواف ال ُعراة بل استنكرت عليهم الصفري والتصفيق...
فلنقرأهاَ ﴿ :و َما كَا َن َصالَتُ ُه ْم ِعن َد الْ َب ْي ِت إِالَّ ُمكَاء
َاب بِ َا كُنتُ ْم ت َ ْك ُف ُرونَ﴾ .وقال ابن
َوت َْص ِديَ ًة فَذُوقُوا ْ الْ َعذ َ
نقل عن ابن ع ّباس يف قوله :وما كان
مفسا اآليةً :
كثري ّ ً
قريش
صالتهم عند البيت إال ُمكَاء َوت َْص ِديَة ً،قال :كانت ٌ
تطوف بالبيت عرا ًة تصفّر وتصفّق واملُكَاء هو الصفري
والتَصدية هي التصفيق .وعىل وقع الدفوف والصفري
تقول إحدى أسجاع كهنة األعراب“ :اله َّم ،اله َّم .ل ّب َيك
يا ويل ال ِن َع ْم ،إن كا َن خ ًريا فه َو ِم ْن َك ولَك ،تَ لكُنا وال
نُ لك ،فال ق ََضض وال َر َمد ،تق َّبل و َربَّة األثر” .فأبدلتموها
بـ “لَبَّ َيك الل ُه َّم لَبَّيك ،لَبَّ َيك ال َ
رشيك ل ََك لَبَّ َيك ،إ َّن ال َحم َد
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وال ِنع َم َة ل ََك وامل ُ ْلك ،ال َش َيك لَك” ،فام الفرق! قُل يل ما الفَرق!؟ وباملناسبة فإ ّن َربّة األثر هي إلهة الشمس عند العرب،
كام يقول فيسلون يف كتابه تاريخ العرب القديم.
الوثني متا ًما ،الفارق الوحيد أ ّن
طقوسا وثن ّي ًة وتطوفون حول أماكن األصنام الوثن ّية نفس الطواف
أنتم يا سامل متارسون
ً
ّ
التحض فرض عليكم ،وهو أن تسرتوا عوراتكم يف الطواف ومناسكه بعد عرشة سنني من اإلسالم قضيتموها
شيئًا من
ّ
تطوفون ُعراةً..
«أنت دامئًا ت ُسفِّه من ثوابتنا الدين ّية وتحاول زعزعة إمياين ،لكن ال بأس أن أسم َعك فبالتايل عقيل سريشدين لليقني.
قلتَ :
ُ
ودعمت ذلك بدر ٍ
اسات
أثبت لك أرضاره عىل الص ّحة
ُ
وهل تعتقد ّأن أَثق بيقني عقلك؟! لقد أكمل َْت صوم رمضان مع ّأن ُّ
الوثني ..فامذا يُرتجى من عقلك هذا!؟
وأثبت َلك أصله
علم ّية،
ُّ
ّ
تكف
بأسلوب
اعرتضتُه بسؤا ٍل
حج املسلمون ُعراةً؟ أال ّ
ٍ
سيايس ،متمل ًّصا من موضوع الصوم ،قاف ًزا ملوضو ٍع آخر« :وهل ّ
ٍّ
عن التزييف وكيل التُهم!».
قريش قبل اإلسالم وبعده .فمكّة األصنام كانت (وماتزال) مصدر رب ٍح
أجاب قائال« :ال يا سامل إنّها حقيق ٌة در َجت عليها ٌ
يحج عاريًا ،وحتّى نبيّك قبل ا ّدعائه النب ّوة كان يؤ ّجر
لهم فكانوا يفرضون عىل
الحاج إ ّما أن يستأجر ثوبًا منهم أو أن ّ
ّ
ويك ُن َك أن تبحث وتقرأ عنهم يا سامل.
ثوبه وكان ممن يُد َعون أهل ال ُح ْمس ..وهم قريش وما َولَدت ُ
إ ّن هذا الرشط القبيح للطواف الذي يفرضه أهل مكّة هو ما دعا الس ّيدة ضباعة وهي من بني عامر بن قرط بن سلمة
بن قشري بن كعب بن بيعة بن عامر بن صعصعة ،وكانت من أجمل النساء وتطوف عاري ًة متا ًما .فقال املطلب بن أيب
رأيت شيئًا مام
وداع ٍة :لقد أبرصت ُها وهي ُعريان ٌة ت َطوف بالبيت ّ
وإن ل ُغال ٌم أتْب ُعها إذا أدبَ َرتْ  ،وأستَق ِبلُها إذا أقبَلَت ،فام ُ
خلق الله أحس ُن ِمنها ،واضع ًة يَ َدها عىل ركبها وهي تقول:
فام بَدا ِمن ُه فال أُ ِحلُّ ُه

عض ُه أو كلُّه
اليوم يَبدو بَ َ
كم ناظ ٍر في ِه فام َ ُيلُّه

أَ ْخثَ ُم ِمثل ال ُق ْع ِب با ٍد ِظلُّ ُه
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ث ّم إ ّن تلك الطقوس أخذمتوها عن الوثن ّيني الهنود ،فقد ذكرا أوبروي وأوك يف كتابهام «نظر ٌة رسيع ٌة عىل بالد العرب
قبل اإلسالم»:
الحج يف مكّة ،ويُعزيها إىل أ ّن الهندوس ّية توال َدت عن
إ ّن هناك تشاب ًها كب ًريا بني طقوس الهندوس ّية عند الهنود وطقوس ّ
سنسكريتي« .ماكها»
الزرادشتيّة الفارسيّة التي كانت إمرباطوريّتها تحكم أجزاء شبه الجزيرة العربيّة فيقول أ ّن مكّة اسم
ّ
بالسنسكريت ّية وينحدر من تسمية نار التضحية ،حيث عبادة النار كانت معروف ًة لدى شعوب غرب آسيا قبل اإلسالم،
السنوي هناك مع سوقٍ
الحج
ّ
فـ «ماكها» يُشري إىل املكان الذي تُقام فيه التامثيل امله ّمة لعبادة النار .ويتزامن موسم ّ
للحج القديم ،فشعار
فالحج
موسمي كبريٍ يُقام يف مكّة.
ّ
السنوي إىل مكّة مل يكن اخرتا ًعا إسالم ًّيا جدي ًدا بل كان مواصل ًة ّ
ّ
ٍّ
الرئييس له يف مكّة لذا هو يحمل عالمة شيڤا.
شيڤالينجا أو املاهاديڤا ،وهو (الهالل) موجو ٌد عىل الكعبة ألنّها املعبد
ّ
وبحسب املوسوعة الربيطانيّة ،فإ ّن الكعبة كانت تض ّم  360متثاال .وتُفيد ِ
الس َي التقليديّة أ ّن واحد ًة من هذه التامثيل
وأخرى للقمر وآخ َر كان يُدعى الله (رمبا قُصد به الالت).
كانت لِ ُز َحل
َ
الوثني
الصابئي
وكذلك ديانة الصابئ ّية الوثن ّية التي ح ّدثتُ َك عنها يف املقال السابق عن صوم املسلمني وتأث ّرهم بالصوم
ّ
ّ
واألضاحي وحتّى زكاة ال ِفطر ،فديانة الصابئة الوثن ّية تؤمن بالقمر والشمس والكواكب السبعة والتي كان يعرفها العرب
ٍ
كوكب له سام ٌء مستقلّ ٌة
كل
سموات منفصل ٍة عن بعضها ألنّهم يعتقدون أ ّن ّ
ترس َخ عندهم أ ّن هناك سب ُع
ٍ
حينها ،لذلك ّ
ٍ
سموات متشابه ٍة متطابق ٍة يف صفاتها.
لوحده ،لذلك جاء يف قرآن نب ّيك وجود سبع
التي كانت تهيمن عىل أجزاء شبه الجزيرة العرب ّية ،نجد أ ّن مامرسة
ويف الهند التي تأث ّرت ديانتها بالزرادشت ّية الفارس ّية ّ
عبادة الكواكب التسعة (ناڤاجراهابوجا) ما تزال قامئة .اثنان من هؤالء التسعة هام ُز َحل والقمر ،وكان لهام صنمني
يف الكعبة .باإلضافة إىل أ ّن القمر مرتب ٌط باإللهة شانكارا ،حيث أ ّن الهالل مطبو ٌع عىل جبني شعار شيڤا .ومبا أ ّن املعبد
الصابئي الذي اتّخذه املسلمون شعا ًرا
الرئييس يف الكعبة هو اإلله شيڤا أو شانكارا ،يكون رمزه الهالل ،وهو نفس الهالل
ّ
ّ
هندي آخ ُر حيثام ُوجد معبد شيڤا ،الذي تُقابله الكعبة هنا ،ال بُ ّد من وجود جدول ما ٍء ُمق ّد ٍس
دين ًّيا لهم .وهناك تقلي ٌد
ٌّ
مقدس ٍة (برئ َز ْم َز ْم) قربها ،ومياهها ت ُعترب ُمقدس ًة ألنّها كانت تُعترب
من الجانجا .وهذا ينطبق عىل الكعبة ،فهناك برئ ما ٍء
ّ
«جانجا» يف فرتة ما قبل اإلسالم.
الحاج إىل مكّة ،يُطلب منه أن يحلق شعر رأسه ولحيته وأن يلبس
أما الطقوس فلك أن تُقارن يا سامل ،فعندما يتّجه
ّ
خيوط تجمعها ،ت ُّلف واحد ٌة منها حول ِ
ٍ
الخرص واألخرى عىل
خاص ًة ُمك ّون ًة من قطعتَي ب ٍّز بيضاء بدون
مالبس دين ّي ًة ّ
الكتفني ،وهذه الطقوس هي بقايا طقوس دخول األماكن املق ّدسة الهندوس ّية القدمية :حليقو الشعر ُملتفّون مبالبس
ٍ
خيوط ونظيفة.
مط ّهر ٍة بيضاء دون
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أصل املالبس التي يلبسها
الحج ويطوفون أنصاف ُعرا ٍة هى ً
فمالبس اإلحـــــرام التي يلبسها ُح ّجاج املسلمني يف موسم ّ
الحج
الرهبان الوثن ّيون الذين يعبدون بوذا ىف جنوب رشق آسيا قبل اإلسالم بأكرث من ألف سن ٍة ،وهي ٌ
دليل آخر عىل أ ّن ّ
هو عاد ٌة وثنيـ ٌة ،حتى سجود صالتكم أخذمتوه عن غريكم كالبوذيّني.
أي ٍ
معبد آخر ،سوى الهندوس
ويطوف الح ّجاج املسلمون حول الكعبة سبع مرات .وهذا الطواف املُق ّدس ال يوجد يف ّ
دليل عىل أ ّن الكعبة كانت معبد شيڤا ما قبل اإلسالم حيث ما تزال
الذين يدورون دامئًا حول أماكنهم املق ّدسة .وهذا ٌ
طقوس الطواف الهندوس ّية تُ ارس فيها.
وحتى عدد أشواط الطواف السبعة مأخوذ ٌة من الهندوس ،ففي طقوس الزواج الهندوس ّية يدور العرسان حول النار
املق ّدسة سبع م ّر ٍ
ات.
إذًا فالطواف سبع م ّر ٍ
هندويس ّ
ويدل عىل أ ّن مكة هي ماكها أو مكان النار املق ّدسة التي كان
ات حول الكعبة هو تقلي ٌد
ّ
يدور الح ّجاج حولها سبع مرات .يُضاف إىل ذلك النظريّة التي تقول أ ّن أبراهام هو النسخة ال ِعربيّة للميثولوجيا الهنديّة
لإلله براهام».
صل
نبي الله وخليله إبراهيم (ع) أنّه بنى بيت الله الحرام وأول من ّ
ُ
قلت« :مل تُبقي لنا شيئًا يا صديقي ّإل أن ت َنكر عىل ّ
به ،وخري دليلٍ أنّنا نرى يف موضع صالة الخليل إبراهيم آثار أقدامه!».
ضحك صديقي ساخ ًرا من معلومايت وإمياين البسيط ،قال« :إنّها أقدام شيڤا التي نحتها الهندوس عىل اعتبارها جز ًءا من
طقوس عباداتهم .وأنتُم ت ُشريون إليها عىل أنّها موضع صالة إبراهيم ،فهل الوقوف للصالة يحفر آثار ُه عىل الرخام يا سامل؟
عت رأيس به ،أَجبني يا
وتقول يل أنك تحتَ ِكم للعقل! ال تبقى ُمحملقًا بوجهي هكذا .أَجِبني بعقلك الذي ت َ َّدعيه وص ّد َ
سامل وال تُخ ِفض برصك هاربًا من ُح َّجتي وسؤايل؟
مل يَكُن ب ُجع َبتي وال بعقيل ما ُي ِكن أن أُثبِت به بأن الوقوف للصالة يحفر آثار األقدام حف ًرا دقيقًا يف الرخام الصلد،
ففضلت االحتفاظ ببقية ماء وجه هذا اإلميان املوروث الذي متلَّكني صغ ًريا وابتُليت كب ًريا ب ُح َج ٍج كثري ٍة ض ّده أخىش أن
َّ
بقيت صامتًا مطأطئًا رأيس ،فتابع صديقي يقول« :إ ّن حكاية إبراهيم وبناء الكعبة التي هي واحد ٌة من
ت ُزعزِع إمياينُ ،
أصل ثالثه وعرشون كعب ًة ،كان قد ابتدعها اليهود وربطوها برواية إسامعيل وإبراهيم من أجل خلق إرتباط نَ َس ٍب مع
العرب ،عندما اضطروا  -أي اليهود -للنزوح إىل الجزيرة واالستيطان بها عند تدمري هيكل سليام َن يف السبي البابيل سنة
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 516ق م ،الذي مل يبقى من ُه  -حسب االعتقاد اليهودي -سوى
الحائط الغريب فقط ،وهو ما يس ّمونه اليوم بحائط املبىك.
فمن خالل ا ّدعاء اليهود بأنهم من ذريّة إسامعيل بن إبراهيم،
وأن إبراهيم الخليل هو من أسس الكعبة ووضع الحجر ،وبهذا
يكونوا قد متكّنوا من إختالق قَرابة ال َن َسب التي لها أهمي ٌة
ُعظمى يف مفاهيم العالقات والتحالفات بني البدو الذين قطنوا
شبه الجزيرة العربية ،فجعل لليهود صلة عموم ٍة مع األَعراب،
حتى أننا نجد تشاب ًها كب ًريا يف روايتي الديانتني عن بناء الكعبة،
فاملسلمون يَ َّدعون أن إبراهيم هو َمن بناها ونَذ َر أن يذبح ابنه
إسامعيل قُربانًا لها ،وهذا ما يقوله اليهود عن كعب ِتهم (معبد
ٍ
ٍ
طفيف هو تغيري إسامعيل
باختالف
ال َهضبة يف القدس) لكن
بديل سا َهم
بإسحاق ،لذا فمن املُر َّجح أن تكون كعبة م ّك َة هي ٌ
ببنائه اليهود عن معبد ال َه َضبه بالقدس.
وميكنك الرجوع يا سامل إىل الصفحات  14و 15من كتاب (الرس الكبري لإلسالم) لكاتبه ».Olaf
قلت لصديقيَ :
حج املسلمون ُعرا ًة
«دعك من رواياتك الهندوسية واذكر يل من كتب الرتاث اإلسالمي املعتمدة ،هل َّ
فعل؟».
ً
قال« :أَ ْي َح ٍّج تتكلَّم عن ُه يا سامل؟ إن ُه َح ُّك الفروج بالحجر املق ّدس وهو موسم ال َح ّك وليس الحج ،وطواف ال ُعراة هذا
استمر ملا بعد فتح مكة بسنتني أي أنهم استمروا يح ّجون ُعرا ًة عرش سنني ،ففتح مكة كان يف العرشين من رمضان
للسنة الثامنة للهجرة .كل ما يف األمر هو أنكم استبدلتم الفَرج بالفَم فبدل َح ّك فروجكم بالحجر األسود رصت ُم تُق ِّبلونه
بشفا ِهكُم.،
طقس غريب وهو االحتكاك
فقد ذكر أبو القاسم الشهرستاين يف كتابه «امللل والنحل» ،ص  ،247أنه كا َن ُيا َرس يف الحج ٌ
فس الدكتور سيد القَمني يف كتابه األسطورة والرتاث ،ط  ،3ص  163رس االحتكاك بالحجر األسود
بالحجر األسود .ويُ ِّ
بقوله« :وهناك رواية إسالمية :إن الحجر األسود كان أبيض ولكنه اسو َّد ِمن َمس الحيض يف الجاهلية» .أي أنه كان هناك
طقس لدى الجاهليني تؤديه النساء يف ال َح َجر ،وهو َمس الحجر األسود بدماء الحيض!
ٌ
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أبيضا باألصل ،وأنه نزل من الجنة ،حيث يقول :نزل الحجر األسود من
ويشري حديث نب ّيكم إىل أن الحجر األسود كان ً
بياضا من الثلج ،فس َّودت ُه خطايا بني آدم.
ال َج ّنة أش ُّد ً
ويف صحيح مسلم الحديث رقم َ « :2149ح َّدث َ َنا أَبُو كُ َريْ ٍبَ ،ح َّدث َ َنا أَبُو أُ َسا َم َةَ ،ح َّدث َ َنا ِهشَ ا ٌمَ ،ع ْن أَبِي ِه ،ق ََال :كَانَ ِت الْ َع َر ُب
تَط ُ
ُوف بِالْ َب ْي ِت ُع َرا ًة إِلَّ الْ ُح ْم َسَ ،والْ ُح ْم ُس قُ َريْ ٌش َو َما َولَدَتْ  ،كَانُوا يَطُوفُو َن ُع َرا ًة إِلَّ أَ ْن ت ُ ْع ِط َي ُه ُم الْ ُح ْم ُس ثِ َيابًا ،فَ ُي ْع ِطي
اس كُلُّ ُه ْم يَ ْبلُ ُغو َن َع َرف ٍ
َات ،ق ََال ِهشَ ا ٌم:
ال ِّر َج ُال ال ِّر َج َال َوال ِّن َسا ُء ال ِّن َسا َءَ ،وكَانَ ِت الْ ُح ْم ُس َل يَ ْخ ُر ُجو َن ِم َن الْ ُم ْز َدلِ َف ِةَ ،وكَا َن ال َّن ُ
ض اللَّ ُه َع ْن َها ،قَال َْت« :الْ ُح ْم ُس هم الذين َ
أنزل الل ُه عز و َجل فيهم :اآلية  199من سورة البقرة:
فَ َح َّدث َ ِني أَ ِبَ ،ع ْن َعائِشَ َة َر ِ َ
سال يخرجون مناملُزدلِفة ترف ًعا عن الوقوف مع بقية الحجيج».
اس﴾ ،وكانت الْ ُح ْم ُ 
﴿أَ ِف ُ
يضوا ِم ْن َح ْيثُ أَف َ
َاض ال َّن ُ
الصفا واملَر َوة ،وجاء نب ّيك ل ُيبقي عىل
ٌ
وقريش يا سامل كانت تطوف بني صنمني هام إساف ونائِلة ،حيث كان موضعهام َ
الصفَا َوالْ َم ْر َو َة ِمن شَ َعآئِ ِر اللّ ِه فَ َم ْن َح َّج الْ َب ْي َت أَ ِو ا ْعتَ َم َر
هذا الطواف الوثني بل ويَ َّدعي بقرآنه أن ُه ِمن شعائر الله﴿ :إِ َّن َّ
اح َعلَيْ ِه أَن يَطَّ َّو َف ِبه َِم َو َمن تَطَ َّو َع َخ ْ ًيا فَ ِإ َّن اللّ َه شَ اكِ ٌر َعلِي ٌم﴾ البقرة.158:
فَالَ ُج َن َ
اح َعلَ ْي ِه أَن يَطَّ َّو َف ِبه َِم﴾ يعني أن الطواف
ودليل قُرآ ّين أ َّن هذا الطواف وثن ًيا قوله ﴿ :فَ َم ْن َح َّج الْ َب ْي َت أَ ِو ا ْعتَ َم َر فَالَ ُج َن َ
بهام ال يُبطل ال َحج مع أن ُه باألصل وثني ،وبذا فقد طأمن ً
اح عىل الحاج
قريشا بإبقائه عىل شعائر طوافها الوثني ،فَالَ ُج َن َ
أَن يَطَّ َّو َف بهام .طب ًعا أنت ال تزال ت َّدعي العقل الذي يحتَ ِكم لل ُح ّجة لكنك تُ َعطِّل العمل ب ِه أمام ال ُح ّجة الدامغة».
سألته« :وما ُهام هذين الصنمني «إساف ونائلة» يا صديقي ال َع ّراف؟».
اب َما َجا َء ِف أَ َّو ِل َم ْن نَ َص َب األَ ْص َنا َم .رقم الحديث َ :136ح َّدث َ ِني َج ِّدي،
قال« :نقرأ يف كتاب «أخبار مكة» لألزرقي -بَ ُ
ِيسَ ،عنِ الْ َوا ِق ِد ِّيَ ،ع ْن أَشْ َي ِ
اف َونَائِلَ ُة َر ُجال َوا ْم َرأَةً ،ال َّر ُج ُل إِ َس ُ
اخ ِه ،قَالُوا :كَا َن إِ َس ٌ
اف بْ ُن َع ْمرٍوَ ،والْ َم ْرأَ ُة
َع ْن ُم َح َّم ِد بْنِ إِ ْدر َ
نَائِلَ ُة ِب ْن ُت ُس َهيْلٍ ِم ْن ُج ْر ُه ٍم ،فَ َزنَيَا ِف َج ْو ِف الْ َك ْعبَ ِة ،فَ ُم ِس َخا َح َج َريْنِ  ،فَات َّ َخذُو ُه َم يَ ْعبُ ُدونَ ُه َمَ ،وكَانُوا يَ ْذبَ ُحو َن ِع ْن َد ُه َم،
ؤوس ُه ْم ِع ْن َد ُه َم إِذَا نُك ُِّسوا..
َويَ ْحلِقُو َن ُر َ
وجاء يف كتاب فتح الباري رشح صحيح البخاري يف مسألة «باب الوقوف بعرفة» :عن ُج َبري بن مطعم قال أضللت بع ًريا
فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صىل الله عليه وسلّم واقفًا بعرفة فقلت هذا والله من ال ُح ْمس فام شأنه ها
يل
ُ
هنا؟
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فهذه هي كعبتكم املق ّدسة يا سامل وال أدري من أي يش ٍء أخذت قُدسيتها تلك وهي معبد األوثان ،فقد كان فيها حفر ٌة
عمقها مرتٌ ونصف تسمى برئ الكعبة ،توضع فيها كنوزها و ُمقتنياتها وهداياها ،ثم ُو ِضع يف هذه البرئ ُهبَل الصنم الذي
كانت تعب ُد ُه قريش .وعن ابن عباس قال:إن رسول الله صىل الله عليه وسلم ملّا ق َِد َم ،أَ َب أن يد ُخل البيت وفيه األصنام
والص َور ،فأمر بها فأُخ ِر َجت ،فأخرجوا صورة إبراهيم وإسامعيل ويف أيديهام األزالم ،فقال رسول الله :قاتلهم الله ،أما
والله قد علموا أنهام مل يستقسام بها قط! ولكنه أبقى صورة يسوع وأ ّمه مريم ،وجرى إخراجهم بعد وفاته .عىل َمن
يدعو نب ّيك؟ قاتَل الل ُه َمن يا سامل؟ إبراهيم أبو األنبياء  -كام تَصفونَ ُه -وابنه؟
وكان ال ُخلفاء يعلّقون الذهب والتُ َحف واملجوهرات عىل الكعبة من الداخل ،وفعل ذلك ُعمر بن الخطاب عندما عل َّق
هاللني من ذهب كرسى ،وبعده
فعل الخلفاء ذلك مثل الوليد بن
يزيد واملتوكل واملأمون وهارون
الرشيد .وبعض املصادر ت ُشري إىل
أن عىل باب الكعبة كان يوجد
هالل اعتقا ًدا أن الكعبة يف األصل
ً
لعبادة اإلله (القمر) ،مبا يتوافق
واختيار عمر بن الخطاب للهالل
تحدي ًدا لتزيني جدران الكعبة
به».
قلت لصديقي« :لقد ص ّدعت
ُ
رأيس بإله القمر ،وبِاألعراب
ال ُعراة ،وأهل ال ُح ِ
مس واملذهب
الوهايب ومل يكن ببايل قبلها سوى
أن أؤ ّدي تلك املناسك مع أخويت
املسلمني ،إن عقيل املحدود ال
يستطيع استيعاب كل حكاياتك
تلك ،لقد أتعبتني وأع َجزت َني
18
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كنت أنتظر أن أسمع َ
رشفة حيث تناهى لسمعي أنها تع َّر َضت للتدمري حتى يف أواخر القرن
حقًاُ ،
منك تاريخ كعبتنا امل ُ َّ
العرشين وبالتحديد عام  1979يف فرتة حكم امللك خالد بن عبد العزيز آل سعود».
هدم تتع َّرض له ،وسأح ّدثك عن ثالث ٍة وعرشين كعب ٍة
قال صديقي« :نعم لقد حصل هذا بالفعل وهو خامس حدث ٍ
حل بكعبتكم تلك يف لقائنا القادم».
وعم ّ
أخرى ّ
قريب ج ًدا
كان صديقي هذه امل ّرة أكرث تسام ًحا معي ،فقد ش َّد عىل يدي بحرار ٍة وهو يو ّدعني بعد أن وعدين بلقا ٍء
ٍ
قبل عيد األضحى املُبا َرك.
حرصت أن يكون َ

ﻣﻦ ﻧﺤﻦ؟
ﻧﺤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤني ﺳﺎﺑﻘني وﻣﺴﻠﻤني ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻳﻦ.
ﻣﺎذا ﻧﺮﻳﺪ؟
ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﺠﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻣﻬام ﻛﺎﻧﺖ ،و أن ﻧﺤﺎرب ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻘﻨﺎ ﰲ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ،
ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﺨﻠﻖ ﻣﻜﺎﻧﺎ آﻣ ًﻨﺎ ﻟﻠﻨﺎس ﻟﻴﺘﺒﺎدﻟﻮا ﻓﻴﻪ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ أﻻ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ،
ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﺴﺎﻧﺪ ﺑﻌﻀﻨﺎ وﻧﺴﺎﻋﺪ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﻋﲆ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أﺳﺌﻠﺔ اﻷﻫﻞ واﳌﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﻜﻮﻳﻦ إﺟﺎﺑﺎت ﻟﻬﺎ،
ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻌﻄﻲ اﻟﻼدﻳﻨﻴني )ﺳﻮاء ﻣﻠﺤﺪﻳﻦ ،رﺑﻮﺑﻴني أو ﻏريﻫﻢ( ﰲ اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺻﻮﺗ ًﺎ ﻷﻧﻬﻢ
ﺳﻴﻘﺘﻠﻮن إذا ﻋﻠﺖ أﺻﻮاﺗﻬﻢ.
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أسطورة اسمها اإلسالم
()3

كدين مستقلٍ أم
هل نشأ اإلسالم يف بداياته ٍ
كان مج ّرد امتدا ٍد ومزي ٍج بني اليهودية واملسيحية؟

عمر حسني
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مستقل منذ البداية وإمنا كان امتدا ًدا لليهودية وميكن وصفه بأنه اليهودية العربية أو
ً
مكتمل
ً
مل ينشأ اإلسالم دي ًنا
املسيحية اليهودية ،فاملسيح وليس محم ٌد هو محور القرآن ،والتعاليم والوصايا والطقوس والعبادات تتطابق مع اليهودية
مستقل مل يُصبح كذلك إال بعد أن ق َّررت الدولة األموية
ً
إىل ح ّد التامثل يف بعض األحيان ،وهذا اإلسالم الذي صار دي ًنا
الكل عنها ،وهذا األمر مل يحدث إال بعد
مستقل موازيًا للمسيحية الهللينية ولليهودية العربانية بعد االنفصال ّ
ً
جعله دي ًنا
أن متكَّن األمويون من ض ّم الحجاز وصار األعراب جز ًءا من الدولة ُملتزمني دينها و ُمضيفني إليه الكثري مام كانوا ميارسونه
ٍ
ٍ
الحج والعمرة وبعض املامرسات األخرى يف الزواج واإلرث وغريها.
طقوس
من
وعبادات أهمها ُّ
ثريون مل يعرفوا حقيقة العالقة بني النرصانية العربية واإلسالم ،وما يُس َّمى بالفتح اإلسالمي مل يكن هجر ًة
سياسي ًة سببها الجفاف والجوع ،فالجيوش التي اشرتكت يف الفتوحات مل تكن حجازي ًة ونجدي ًة فقط بل كان
ٍ
فتوحات يفرتض التقليد أنهم غري معن ِّيني بها؟
قبائل عراقي ٌة وشامي ٌة نرصاني ٌة،ولكن ملاذا يُشارك هؤالء يف
فيها ٌ
الحقيقة أنهم كانوا بها معن ِّيني
أش َّد العناية ،فالجيوش
الحجازية النجدية رمبا كانت
تحرتف العسكرية لكن ألهل
الشام من النصارى املسألة
كانت قضي ًة عقيدي ًة ووطنية.
خالصة القول يف هذا الشأن
هو أن محم ًدا شخصي ٌة غري
تاريخي ٍة وإمنا تم اختطاف
االسم الذي كان يُستعمل
علم واختلقوا له تاري ًخا وسري ًة
وصفًا لرسول الله عيىس املسيح بن مريم كام كان يؤمن به النصارى ،وجعلوا الصفة اسم ٍ
وحديثًا ودول ًة ومعاركاً وترشي ًعا وسري ًة ذاتي ًة ال ميكن أن تنطبق عىل ٍ
عادي فكيف بها تُناسب نبيًّا يوحى إليه؟
شخص ٍ
وتأليف ومن ثم ترجم ٌة إىل العربية الجديدة املتولدة من اآلرامية الرسيانية املختلطة بكالم
 أما القرآن فهو تجمي ٌعٌ
أهل الحجاز واليمن ،قرآ ٌن مآل ٌن بقصص األولني سوا ًء يف كتبهم األصلية أم املنحولة ،باإلضافة إىل تراث السابقني وقصصهم
صحيح فيه بالغ ٌة وطالو ٌة وحالو ٌة ٌ
لغوي رائ ٌع ولكن هذا ليس كل يشء،
التي كانت متداول ًة شفاه ًة بني الناس،
وسبك ٌ
ٌ
أيضا ٌ
لنصه ،وعدم تصحيح هذه السقطات يف القرآن يعود إىل قيام
ففيه ً
اب يف السياق البنيوي ِّ
تفكك يف املعاين واضطر ٌ
األعراب الذين اختطفوا الدين بتقديس النص وتثبيته عىل شكله املشتت املضطرب وعدم السامح بإعادة الرتتيب ليصبح
معقول مفهو ًما ،وهذا األمر مستم ٌر إىل اليوم بسبب هالة التقديس التي تم إضفاؤها عىل النص وعىل أشخاصه
ً
نَ ًّصا
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هل نشأ اإلسالم يف الشام وليس الحجاز؟
ٍ
محمد ومن دون تنزيلٍ
إن اإلسالم مل ينشأ ومل يظهر يف مكة والحجاز وإمنا نشأ وظهر واكتمل يف بالد الشام من دون
نس ُب إىل مك َة مكانًا
ووحي ،وبعد اكتامله وانتشاره وتعميمه وختمه بخاتم الدولة واعتامده ٍّ
ٍ
كنص نها ٍيئ صار دي ًنا يُ َ
أصل لها ،وانطىل األمر عىل الجميع مبا فيهم أصحاب
لظهوره ونشأته ويُنسب إىل العرب ولغتهم القرشية التي ال وجود ً
وأسسوه ووضعوا قواعده وأصوله.
الدين األصليني الذين اخرتعوه ّ
وإسالم مدين ،واإلسالم امليك معروف عنه تواضعه وميزاته
مك
إسالم ّ
ٍ
فمن املعروف بحسب املوروث اإلسالمي وجود ٍ
ٍ
ترشيعات
توسعي يضع
رشس
الدعوية التبشريية وتوافقه مع اليهودية ،أما اإلسالم املدين فهو عىل ما يبدو إسال ٌم
ٌ
جهادي ٌ
ٌ
حياتي ٍة قاسية ،ونسبة الجزء امليك إىل مك َة التي تقع يف شامل الحجاز ،أي بالد الشام وهو اإلسالم األصيل أي النصوص
بغض النظر عام يقال بوجود أخطا ٍء يف الرتجمة وما
القرآنية األصلية التي كانت موضوع ًة بالرسيانية وجرت ترجمتها ِّ
شابه ذلك ،أما اإلسالم املدين فرمبا كان أصل التسمية ليس املدينة املنورة ألن اإلسالم مل ينشأ يف الحجاز وإمنا جاءت صفة
املدنية من الدولة .فهذه النصوص املسامة مدنية تنسب إىل املدينة واملقصود بها الدولة أي أن تلك النصوص نشأت
بعد تأسيس الدولة واستقوائها .فالدولة يف العربانية
يقال لها :ها مادينا ويف الرسيانية قريب ٌة من هذا اللفظ .ومن هنا جاء وصف مدين للقسم الثاين من القرآن.
ويف تاريخ ما يسمى الحروب الصليبية ميكن استخالص فكر ٍة تدعم هذا البحث .فاملسيحيون األوربيون مل يسعوا
الستعادة البالد املقدسة إال يف القرن الحادي عرش ،أول حمل ٍة كانت عام
ٍ
ألف وتسع ٍة وتسع َني ميالدية ،فخطبة البابا أوربان الثاين التي ح َّرض
فيها املسيحيني عىل اسرتجاع املقدسات املسيحية يف املرشق تتحدث عن
دينٍ ظهر حديثًا ،مع أن الرواية الرسمية تقول أن البعثة املحمدية بدأت
عام  610م أي قبل ذلك بأربعمئ ٍة وخمسني سن ٍة ،لكن البابا يتح َّدث عن
ٍ
جديد ،جاء يف خطبة أوربان الثاين’’ :لقد بلغ مسامعنا أن شع ًبا من
دينٍ
ٍ
مخلص له قد غزا أرايض
مغضوب عليه وبعي ٌد عن الله وغري
بالد الفرس
ٌ
املسيحيني وأخرجهم بقوة السيف والنار‘‘ ،فام معنى أن يقول :بلغ إىل
رصا له ،وهذا معناه أن الغرب
مسامعنا سوى أن يكون األمر ً
فعل ُمعا ً
املسيحي مل يأبه باإلسالم ومل يعرفه دي ًنا جدي ًدا إال يف ٍ
وقت متأخ ٍر عندما
صارت الدولة العربية املسلمة من القوة بحيث أعلنت عن نفسها
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مبهاجمة رموز املسيحية الباقية يف األرايض املقدسة ومحاولة تدمريها وطمسها وإنهاء وجودها ،دول ٌة أعلنت لنفسها دي ًنا
ٍ
وهرطقات إسامعيلي ٍة
يناهض املسيحية الغربية بصور ٍة سافر ٍة ،هنا تن َّبه الغرب املسيحي إىل أن ما كان يعتربه مج َّرد بد ٍع
كامل ينافس املسيحية الغربية ويحاول أخذ مكانها ،وهذا يشري بوضو ٍح إىل أن اكتامل اإلسالم مل
يعلن عن نفسه دي ًنا ً
يكن ليظهر إال بعد مئات السنوات من استقالل املرشق يف دول ٍة عربي ٍة اتّبعت املسيحية اليهودية أو النرصانية لكنها مل
تجعل منها دي ًنا إال يف ٍ
وقت متأخر ،فكان ال ِّدين حاج ًة سياسي ًة للدولة العربية التي امتدت وتوسعت وسيطرت وأقامت
إمربيالي ًة عربي ًة تواصلت ملئات السنني ،ونجحت يف هذا الشأن وما زالت متسك بزمام الدين وتحرك سدنته وشيوخه
لتحقيق مصالحها وأغراضها الدنيوية بعي ًدا عن األهداف السامية التي هي من صميم أي دينٍ  ،وسأتحدث عن األمر
بالتفصيل مع الدالئل التي استند عليها املسترشقون يف هذا األمر يف الحلقة الرابعة من السلسة.

ملاذا نظر يوحنا الدمشقي واملسيحيون الغربيون إىل اإلسالم يف بداياته
ٍ
هرطقات لفرق ٍة مسيحي ٍة مارقة؟
عىل أنه مجرد
مكتمل ملا احتاج أح ٌد أن ينتقده وملا اعتقد كثريون مثل يوحنا
ً
لو كان اإلسالم قد تكامل يف الحجاز ووصل إىل الشام
الدمشقي بأنه هرطق ٌة مسيحية ،أي أن اإلسالم فعل ًيا ظهر يف الشام من خالل هرطقة املسيحية اليهودية التي ُعرِفت
باسم النرصانية ،وملا كان الدمشقي من أتباع األرثوذوكسية امللكانية الخلقيدونية جاء اعرتاضه عىل هؤالء وهو يسميهم
اإلسامعيليني ألن يف عرصه بدأت وفو ٌد من العرب الحجازيني تأيت إىل الشام وتتبنى العقيدة النرصانية.
فعندما ظهر اإلسالم للمرة األوىل عىل املرسح العاملي نظر إليه املسيحيون يف الغرب عىل أنه هرطق ٌة مسيحي ٌة وليس
دي ًنا جدي ًدا وبقيت تلك النظرة يف الغرب حتى فرتة ما بعد الحروب الصليبية ،أما يف بيزنطة فقد أدرك الروم أن اإلسالم
دي ٌن جدي ٌد بعد القرن التاسع وقبل ذلك كان ال ُكتّاب املسيحيون يف بيزنطة يعتربونه مجرد هرطقة ،ومع أن اإلسالم بدأ
يتشكل كدينٍ منذ أواخر القرن السابع امليالدي إال أن يوحنا الدمشقي ظل ينظر إىل أتباعه عىل أنهم إسامعيليون أتباع
هرطق ٍة ومل يعتربهم طائف ًة منفصل ًة إذ مل ينظر إىل اإلسالم كدينٍ مستقل.
شكل من أشكال الهرطقات
لقد عاش يوحنا الدمشقي يف كنف عبد امللك بن مروان ومع أنه يف البداية رأى يف اإلسالم ً
أيضا أنه يشرتك يف بعض األشياء مع املسيحية ،ومع أ َّن النسطورية واآلريوسية
املتأثرة باآلريوسية والنسطورية ،لكنه رأى ً
متت إدانتهام يف مجمع نيقية ومجمع القسطنطينية ،إال أن النساطرة متكنوا بشكلٍ أو بآخر من الهرب باتجاه بالد الفرس
وأعادوا تنظيم أنفسهم وجمعوا إليهم أنصا ًرا من معظم أنحاء املنطقة.
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لقد كان يوحنا الدمشقي وهو أحد أهم فقهاء املسيحية يف العرص البيزنطي مقتن ًعا بأن اإلسالم ليس دي ًنا جدي ًدا أو
شكل من أشكالها ،كان تركيز الدمشقي يف نقده لإلسالم عىل االختالف بشأن ألوهية املسيح
مستقل بل بدع ًة مسيحي ًة أو ً
ً
ٌ
انشقاق من املسيحية وهرطق ٌة لإلسامعيليني
والثالوث األقدس وصدقية نبوة محمد ،وكان ينظر إىل اإلسالم عىل أنه
العرب ،يقول الدمشقي يف كتابه املوسوعي ينبوع املعرفة’’ :إن نب ًيا كاذبًا ظهر بني اإلسامعيليني اسمه محم ٌد التقى
آريويس وعلَّمه هرطقته وا َّدعى أن كتابًا نزل عليه من السامء‘‘.
اهب
بر ٍ
ٍ
خالصة قول يوحنا الدمشقي يف اإلسالم هو أنه فرق ٌة نرصاني ٌة مارق ٌة ظهرت يف زمن هرقل ،وقول الدمشقي كان له أثره
عىل مجمل املوقف البيزنطي من اإلسالم يف القرن السابع ،فقد نظر البيزنطيون إىل اإلسالم من خالل املنظار الذي نظروا
رسمي ،لذلك مل يتصدوا له بقو ٍة واعتقدوا أنه حالة هرطق ٍة
فيه إىل الهرطقات القدمية ورفضوا أن ينظروا إليه كدينٍ
ّ
رسعان ما تنتهي وتذوب يف التيار املسيحي العام.
أما البيزنطيون فقد تأخروا يف رؤية اإلسالم كتح ٍّد الهو ٍيت ج ّد ٍي ،ومل يكن لديهم ما يكفي من املعلومات األكيدة عن
عرب،
اإلسالم كدينٍ مستقلٍ  ،فظلُّوا يشريون إليه عىل أنه هرطق ٌة مسيحي ٌة ويتح َّدثون عن املسلمني بأوصافهم العربيةٌ :
أسقف يعقو ٌيب عندما جادل عم ًريا
رساسني ،إسامعيليون أو هاجريون وليس بأي صف ٍة دينية .كام أن يوحنا الثالث وهو ٌ
بن ٍ
افضا قبوله وح ًيا حقيق ًيا نزل من الله عىل إنسانٍ يف غا ٍر
سعد األنصاري كان يعترب اإلسالم مج ّرد هرطق ٍة مسيحي ٍة ر ً
اوي.
صحر ّ
وترسخ وصار عقيدة النخبة الحاكمة ،وقد لفت اإلسالم نظر املسيحيني بشد ٍة وكان اليشء األصعب
لكن اإلسالم منا وتطور َّ
عىل التفنيد من وجهة نظ ٍر مسيحي ٍة هو ش َّدة البساطة التي أىت بها اإلسالم ،فالبساطة املتناهية هي الوصف األنسب
ٍ
ٍ
كهنوت وال رهبن ٍة وأشاع تعدد
الهوت وال روحانيات ،فال أرسا ٍر وال
لإلسالم ،لقد صار اإلسالم أشبه باملسيحية من غري
الزوجات وس َّهل إجراءات الزواج والطالق.
رس الدفني لإلسالم يف الدولة األموية ،هل كان عبد امللك بن مروان مسيح ًيا ،ملاذا
الحلقة القادمة وامله ّمة :هل يكمن ال ّ
أقام عبد امللك بن مروا َن ق ّبة الصخرة يف القدس وليس مبك َة ،وملاذا بناها عىل منط الكنيسة البيزنطية ،ما هو رس رضب
رصف ابن الزبري زعيم نصارى
الح َّجاج بن يوسف للكعبة باملنجنيق ،وهل كانت الكعبة حينها معب ًدا للمسيحية تحت ت ّ
الحجاز!؟

يف هجاء قُثَم بن عبد الالت
الشاعر الحكيمي
يوم مولدك املشؤوم نشْ تئَ ُم
يف ِ
ليل الدجى ملّا بُعثت لنا
واسو َّد ُ

ويصبح الرش لألرشار يبتس ُم
والظلامت تلتط ُم
وأقبل الليل
ُ

قد باعد الله قل ًبا أنت متلُكه

الرب باألرشا ِر يعتص ُم
فحاله ّ
كاذب الفك ِر واألعراف والقي ُم
يا َ

يا قاتل ِ
الناس واألعراب أجم ِعها

الجرم واإلفساد واللّم ُم
صحاب ُة الرش حولك أينام
وطئت عونًا عىل ِ
َ
ٍ
يومئذ فرصت سيفًا لرقاب الخلق ينرص ُم
عطيت ملكًا عىل األعراب
أُ َ
محم ٌد ومسيلمة الكذّاب قد كذبا واآلن يف القرب يف النريان يُجتثموا.
يو ًما مبزبلة التاريخ تلتئ ُم
إ ّن الديانات وإن طالت خرافتُها
وأن اإلسالم دي ُن القتل والظُلَ ُم.
سيعلم الناس يو ًما أنهم ُخدعوا

دفا ًعا عن موقف اإللحاد
Socrates Averoice
يتناول اإللحاد قض ّية رفض وجو ٍد
آلله ٍة أو لقوى خارق ٍة للطبيعة .ورغم
طالب بإثبات ح ّجته ودعم
ذلك ٬فهو ُم ٌ
موقفه رغم أ ّن املنطق يعفيه من ذلك
نظ ًرا لعدم كونه امل ّدعي بوجود اليشء
عىل عكس اإلميان الذي يطالبه املنطق
فيق ّدم أدلّ ًة واهي ًة مقترص ًة عىل اليشء
الذي ي ّدعي وجوده.
أي دليلٍ ج ّي ًدا وقويًّا ّإل إذا
فال يُعترب ُّ
قابل للتكرار وألن يحمل شهادة
كان ً
أكرث من شخص ،بينام يكون ضعيفًا إذا
كان محصو ًرا بشهادة قل ٍة من األشخاص
واألحداث .وكمثال :إ ّن املاء يتج ّمد
دليل
عند درجة الصفر يُعترب هذا ً
أي ٍ
شخص بإمكانه أن يختربه
قويًّا ،فإ ّن ّ
وبأي ٍ
وكل اختبا ٍر يدعم ق ّوته.
وقت ّ
ّ

املقال ترجمة بترصف مع حذف واضافات من
Atheism a very short introduction
Julian Baggini

أ ّما األدلّة الضعيفة عاد ًة ما تكون من
النوع القو ّيل ،فهذا النوع يعتمد عىل
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شخص ٍ
شهادة ٍ
قوي عىل
فرسا يطري ،هل هذا ٌ
واحد بالنسبة لحادث ٍة مح ّدد ٍةً .
فمثل ٌ
دليل ج ّي ٌد أو ٌ
شخص يقول أنّه ميلك ً
أ ّن الخيل يطري؟ طب ًعا ال ولع ّدة أسباب.
أ ّولً  :كام أوضح الفيلسوف ديفيد هيوم أ ّن الدليل يجب
أن يوضع يف امليزان مقابل ك ٍّم هائلٍ من األدلّة تقول أ ّن
الخيول ال تطري .لذلك حسب هيوم ال ميكننا ّأل نعترب
دليل إنّ ا ليست ذات أه ّمي ٍة
شهادة هذا الشخص ً
كل األدلّة التي تقول بأ ّن الخيول ال تطري.
مقارنة مع ّ
أ ّما السبب الثاين فهو ضعف قدرة البرش عىل تفسري
وخاص ًة غري االعتياديّة .وكمثا ٍل :الساحر
تجاربهم
ّ
ايض الذي نراه يقسم مساعدته إىل نصفني
االستعر ّ
أو يح ّرك أشيا ًء دون ملسها ،ستسمع من يتح ّدث
باقتناع أنه شاهد الساحر يحرك شيئًا بقوة عقله،
وطب ًعا هو مل يشاهد شيئًا من هذا القبيل .هو
شاهد شيئًا يتحرك بدون أن يشاهد مؤث ًرا يحركه،
كاذب
وفرس هو الباقي وهذا ال يعني أن الشخص ٌ
مخطئ وضحية خدع ٍة.
أحمق ،هو
أو ٌ
ٌ
إذا قارننا بني النوعني من األدلة نرى أن األدلة القولية ضعيفة ،يف مثال الفرس الطائر كرثة
ٍ
ظروف
األدلة املخالفة أحد أسباب ضعف الدليل .ويف مثال الساحر االستعرايض ،عدم قدرته عىل تكرار عرضه تحت
قوى خارق ًة للطبيع ِة .مثل هذه األدلة ال تقبل التكرار واالختبار كمثال تجمد املاء.
اختباري ٍة تجعلنا نشك يف أ َّن لديه ً

غياب األدلة
ٍ
ٍ
مخالف له ،ألننا قد نعتقد أن أدلة اإللحاد محصور ًة يف األدلة
موقف ضد الدين أو
من الخطأ االعتقاد أن اإللحاد مجرد
خارج
عىل عدم وجود إل ٍه .اإللحاد نو ٌع من الطبيعية (االعتقاد بوجود العامل الطبيعي فقط وعدم االعتقاد بوجود ما هو ٌ
عن الطبيعة) ولذلك أدلة اإللحاد هي أدلة الطبيعة.
دليل عىل الغياب‘‘ ولكن األمور ليست بهذه البساطة .وللتوضيح دعونا
هناك من يحتج مبقولة ’’غياب الدليل ليس ً
حليب يف الثالجة؟ إذا مل نفتح الباب وننظر داخل الثالجة سيكون هناك غياب لألدلة
ننظر إىل السؤال التايل :هل يوجد
ٌ
عىل وجود الحليب ،ولكن هذا ليس دليل عىل غيابه .إذا نظرنا داخل الثالجة وتف ّحصناها ومل نجد الحليب سيكون لدينا
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دليل عىل الغياب .اليشء الغري موجود ال يرتك أث ًرا ،إذًا غياب األثر عىل وجوده هو ما
غياب األدلة التي ترقى أن تكون ً
دليل عىل عدم وجوده.
يقدم ً
غياب بسبب فشلنا يف إيجاد دليلٍ باملكان
غياب بسبب فشلنا يف البحث باملكان املتوقع وجود الدليل به ،وهناك ٌ
هناك ٌ
دليل قويًا عىل الغياب.
فعل .النوع الثاين من غياب األدلة يعترب ً
املتوقع وجود الدليل به إذا كان ما نبحث عنه موجو ًدا ً
الدليل عىل موقف اإللحاد هو وجود عدة أدل ٍة عىل صحة الطبيعية وغياب األدلة عىل أي يش ٍء آخرٍ ،وأي يش ٍء آخ ٍر
وأيضا الجن واملالئكة والكائنات األسطورية إلخ ...ال يوجد يش ٌء مييز اإلله من هذا املنظور عن غريه .اإلله
يتضمن اإللهً ،
مي عليه اإللحاد.
هو أحد األشياء التي ال يعتقد بها امللحد ،ولكن
ٍ
ألسباب تاريخي ٍة هو اليشء الذي ُس َّ
أدلة اإللحاد
لننظر اآلن إىل أدلة الطبيعية وبالتايل اإللحادٌ .
سؤال مه ٌم األدلة فيه تقدم لنا الكثري هو :طبيعة اإلنسان .طبيعية امللحد
موقف ابتدا ٌيئ ميكن أن نتقدم
تتلخص يف أن اإلنسان حيوان
بيولوجي عىل خالف نظرة الدين عىل أنه وعا ٌء للروح .هذا ٌ
ٌ
مثل هناك من يقول أن اإلنسان حيوان كغريه من الكائنات وال يتميز عليها بيش ٍء .وهناك من يعتقد
منه بعدة طرقٍ ً .
بيولوجي ،يعتقد أن الوعي وقدرتنا عىل التفكري العقالين تجعلنا مختلفني عن باقي الحيوانات .فكرة
أن اإلنسان حيوا ٌن
ٌ
نفض الخالف هنا ،ما يهمنا أن الطرفان يتفقان،
قوي يف ما يسمى اإللحاد اإلنساين .ولن نحأول أن َّ
متيُّز اإلنسان لها وجو ٌد ٌ
بغض النظر عن ماهية اإلنسان ،أنه كائ ٌن فانٍ ال ميلك رو ًحا خالدةً .ما الدليل عىل هذا املوقف؟ لننظر للدليل القوي
ِّ
كل ما نعرفه عنها بكل
كل األدلة تشري إىل بيولوجية طبيعة البرش .كمثا ٍل ،قضية الوعي ال زالت غامض ًة .ولكن ُّ
أوالُّ ،
ٍ
وعي.
نتاج لنشاط املخ ،وبدون املخ ال يوجد ٍ
تأكيد هو أنها ٌ
األدلة النيورولوجية تبني أن كل ما نربطه مع الوعي يتزامن
مع ٍ
منط مع ٍني لنشاط املخ.
حتم الوعي والقدرة عىل
إذا كان هناك يش ُء مييزنا كأفرا ٍد فهو ً
يل عىل املخ،
التفكري .وإذا كانت هذه القدرة تعتمد بشكلٍ ك ٍ
ٍ
كائنات
واألدلة قوي ٌة عىل ذلك ،إذًا موقف امللحد عىل أننا
قوي.
بيولوجي ٍة فاني ٍة لديه دع ٌم ٌ
بالنسبة للملحد املوضوع ينتهي هنا .ولكن غري امللحد قد
يقدم اعرتاضني.
األول هو أ َن امللحد شديد الثقة وأن هناك أشياء نجهلها عن
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الوعي وارتباطه باملخ.
والثاين هو تقديم أدل ٍة معارض ٍة.
دائري .النص يقول أن هناك حيا ًة بعد املوت ،كيف
منطق
أوال :يجب أن نستثني األدلة من النصوص الدينية ،ألنها
ٌ
ٌ
ٌ
النص يقول أنه كالم الخالق .هذا ليس
النص
صادق؟ ألنه كالم الخالق ،وكيف عرفت أنه كالم الخالق؟ ألن َّ
عرفت أن َّ
دليل وال يثبت يش ٌء.
ً
إذا نظرنا إىل األدلة املعارضة خارج النصوص الدينية سنجدها
من النوع الضعيف ج ًدا .فإذا وضعنا قامئ ًة باألدلة عىل أن الوعي
يستمر بعد موت املخ ،ستتضمن شهادات الوسطاء الروحيني (من
يدعون التواصل مع املوىت) ،روايات األشباح وما يسمى تجارب
قوي منها عىل أنه يوجد ميتًا تواصل
أي دليلٍ ٍ
قرب املوت .ال يوجد ُّ
دليل عىل وجوده.
مع األحياء ليقد َّم ً
ٍ
روايات حدثت لهذا الشخص أو ذاك.
الغري ملحد قد يلجأ إىل رسد
كل حادث ٍة غري عادل ٍة ،من املستحيل عىل
ومطالبة امللحد بالرد عىل ِّ
ٍ
كل الحوادث الفردية .ولك َّن منط تربير امللحد ال
شخص أن يقي َّم َّ
ٍ
قواعد عام ٍة.
كل حا ٍل ،ألنه ميكنه اللجوء إىل
يحتاج للرد عىل ِّ

املنطق الدائري

()1

أول نقط ٍة عام ٍة هي أنه عند التدقيق تقري ًبا كل الروايات تبدو أدلتها أضعف مام يفرتض .كام أوضح ديفيد هيوم ،لدينا
نزع ًة طبيعي ًة أن ننبهر بالغريب والعجيب ،مام يعطينا رغب ًة قوي ًة بتصديق الروايات الخارقة .امللحد يحق له أن يقول
كل الحاالت التي ندقق فيها نجد أن الدليل ليس كام يبدو ألول وهل ٍة ،ميكننا أن نفرتض أن الحاالت املشابهة
مبا أ َّن َّ
ستكون بنفس الضعف حتى يثبت غري ذلك .إذًا املسؤولية عىل غري امللحد أن ال يطلب التفسري من امللحد ،وأن يق ّدم
قضي ًة أكرث من مجرد ٍ
ترديد للشائعات.
النقطة الثانية أهم،
كل ادعاءات التواصل مع األموات مل تقدم لنا ما يرتقي
كل األدلة التي قُ ِّد َمت عن الحياة بعد املوت من النوع الضعيفُّ .
ُّ
نقل عن موقع العلم يكذب الدين.onlyscience.org .
ً -1
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ٍ
معلومات قابل ٍة للمشاهدة والتدقيق والتي هي من سامت األدلة القوية .السؤال لغري امللحد يجب أن يكون ،ملاذا
إىل
يعتقدون أن القليل من األدلة الضعيفة للحياة بعد املوت تكفي ملواجهة جبل األدلة القوية عىل فناء الوعي البرشي؟
شخص بقتل نفسه أمام
لو أدلة الحياة بعد املوت كانت من النوع القوي ،ندرتها قد ال تكون ذات أهمي ٍةً .
مثل لو قام ٌ
مجوع ًة من الحضور وواصل التح ُّدث معهم والحضور متكَّن من التح ُّدث معه ،فمثل هذه الحالة الوحيدة قد تكفي
ألن يعيد امللحد النظر يف اعتقاده بفناء البرش .ولكن أدلة الحياة بعد املوت ال تقرب لهذه القوة .كلها لها طابع إرضاء
وخداع الذات عندما يكون البرش عىل استعدا ٍد أن يعطوا أهمي ًة أكرب ألدل ٍة قولي ٍة عىل حساب األدلة القوية عىل فناء
هائل من األدلة القوية.
البرش .وحتى يف الحاالت التي يصعب تفسريها ،فهي ال تزال نادر ًة وال تتكرر ومقابلها ك ٌّم ٌ
هذا النقاش غري ٍ
مجد يف مواجهة الرغبة القوية يف اإلميان بالحياة بعد املوت لدى الكثري من البرش .هذا يعيدنا لنقطة
غياب األدلة والدليل عىل الغياب .فكام تجد الشخص املصاب بالوسواس القهري ال يتأكد أب ًدا أنه أغلق الباب بغض
النظر عن عدد املرات التي يرجع ليتأكد فيها ،كذلك الشخص الذي يعتقد بالحياة بعد املوت ال يتأكد أن إمكانية حدوث
بغض النظر عن عدد املرات التي يراجع فيها األدلة ال تزال لديه إمكانية اكتشاف الدليل القاطع عىل
هذا قد ت َّم نفيهاِّ ،
إمكانية الخلود بعد املوت .هذه اإلمكانية الدامئة تعطي األمل ملن يود االعتقاد بالحياة بعد املوت.
مثل أن تكتشف غ ًدا أنك عشت حياتك
املشكلة أن هذه اإلمكانية الدامئة موجودة يف العديد من املعتقدات .من املمكن ً
ٍ
كائنات فضائي ٍة تستعد لغزواألرض ،أو أ َّن رحلة ناسا للقمر كانت
ايض داخل آل ٍة كام يف فيلم املاتركس ،أو أ َّن
بعا ٍمل افرت ٍ
رجل آ ٌيل .ولك َّن وجود إمكانية
خدع ًة ،أو أ َّن أوباما ٌ
هذه األشياء ليس سب ًبا لالعتقاد بها .الواقع أن
سبب
الدليل إىل إليوم يشري إىل أنها غري حقيقي ٍة ٌ
مقن ٌع لعدم التصديق بها.
لهذا السبب ادعاء أن امللحد يبالغ يف عدم إميانه
غري مقنعٍ .هناك من يقول مبا أ َّن امللحدين ال
يستطيعون أن يكونوا عىل يق ٍني أنه ال توجد حيا ٌة
مثل ،فمن الغباء منهم عدم التصديق.
بعد املوتً ،
وعليهم تعليق االعتقاد وأن يكونوا أغنوستيني
(ال أدريني) .من امللفت لالنتباه أ َّن الكثري م ّمن
يقول بأن عىل امللحد أن يكون أغنوستي هم من
املؤمنني بالدين ،لو كان تفكريهم مرتاب ٌط أليس من
األجدر بهم أن يكونوا هم أغنوستيني؟
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ٌ
احتامل أن يكون
هذا األسلوب غري معقو ٍل ،ألنه لو ط ِّبق بالتز ٍام فالشخص سيكون أغنوستي تجاه أي موضو ٍع يوجد فيه
عىل خطأ ،ألنه ال توجد حتمي ٌة وقد تستجد أدل ٌة تبني الخطأ .ولكن هل هناك من يقول بجدي ٍة ’’أنا ال أعتقد أو أكذَّب
سبب وجي ٍه لالعتقاد بهذه
أن أوباما ٌ
أي ٍ
رجل آيل‘‘ أو ’’بالنسبة إلمكانية رشوق الشمس غ ًدا أنا أغنوستي‘‘ .يف غياب َّ
حق بعدم االعتقاد بها ،وال نكتفي بتعليق الحكم عليها.
االدعاءات الغري املعقولة نحن عىل ٍ
اإللحاد واألغنوستية والدوغامتية
من يقول أن امللحد عليه أن يكون أغنوستي (الأدري) مذنب بالخلط بني املعتقد الراسخ والدوغامتية .من أهم الفروق
تقني ’’قابلية الخطأ‘‘ .املعتقدات أو ال ُجمل امل َّدعية للحقيقة نقول عنها قابل ٌة للخطأ عندما تبقى
بني االثنني هو
ٌ
مصطلح ٌ
ٌ
احتامل ألن نربهن عىل
إمكانية أن نربهن عىل خطئها مفتوح ًة .والتي يقال عنها غري قابل ٍة للخطأ هي التي ال يوجد
خطئها.
الدوغامتية ببساط ٍة هي أن يعتقد الشخص أن معتقداته غري قابل ٍة للخطأ واإلرصار عىل رفض إمكانية أن يكون عىل
شخص يعتقد بأن الله غري موجو ٍد وال توجد أي إمكاني ٍة ألن يكون عىل خطأٍ
خطأٍ بدون مربرٍ .امللحد الدوغاميت إذًا هو ٌ
أي إمكاني ٍة أن يكون عىل خطأٍ
العتقاده بهذا .الدوغاميت الديني باملامثل هو ٌ
شخص يعتقد أن الله موجو ٌد وال توجد ُّ
العتقاده بهذا .من املعقول أن نعرتض عىل كالهام أن معتقداتهم ال مربر لها ،ألنه ال توجد طريق ٌة ألن يتأكدوا من أنهم
صواب .ولكن هذا ال يعني أن عليهم أن يتحولوا
عىل
ٍ
إىل األغنوستية .كل املطلوب هو أن يرتكوا مساح ًة
لقابلية الخطأ ملعتقدهم :عليهم أن يقبلوا بإمكانية
أن يكونوا عىل خطأ.
األغنوستية تتجاهل اإلمكانية للخطأ وتبحث عن
مبعنى
الحتمية يف املعرفة أو تنكر إمكانية املعرفة
ً
أصح .هذا املوقف يتجاهل ،باإلضافة للخطأ ،طبيعة
وقوة األدلة يف صالح اإللحاد .بينام موقف غري امللحد
الدوغاميت ال يحتمل القابلية للخطأ.
سبب
أي ٍ
امللحد الذي يقول أنه مقتن ٌع بعدم وجود ُّ
أي يش ٍء غري ٍ
ملحد وال يستطيع أن يتخيل
يجعله يكون ُّ
يتخل عن معتقده ال يعترب دوغامت ًيا،
موقفًا يجعله َّ
طاملا هو يقبل إمكانية أن يكون عىل خطأٍ .وبهذا
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إلحادي راس ٌخ ويكون موقفه وسط ًيا بني األغنوستية والدوغامتية الال مربر لهام.
ميكن للشخص أن يكون له معتق ٌد
ٌ
ملاذا يفشل الكثري يف إيجاد هذا املوقف الوسطي؟ هذا جز ٌء من أسطور ٍة جامعي ٍة ،جذورها عند فالسف ٍة مثل أفالطون،
وهي أ َّن املعرفة يجب أن تكون حتمي ًة وإال فإنها ليست معرف ًة .نعتقد أن مج َّرد التفكري يف تقديم أرضي ٍة للشك مرب ٌر
ٍ
كاف أن نعلِّق قدرتنا عىل االعتقاد والحكم.
إذا مل تكن متأك ًدا ،فال تتخذ رأيًا .ولك َّن هذا األسلوب ال ميكن أن يتَّبع .ال ميكن أن نتأكد يقي ًنا من أي يش ٍء ،عدا أننا
بأي يش ٍء نحن لسنا متأكدين منه،
بوعي لهذا) .إذا مل نكن عىل
ٍ
صواب العتقادنا ٍ
موجودون (وهذا فقط عندما نكون ٍ
فعلينا أن نعلِّق االعتقاد بكل يش ٍء .هذا ليس املبدأ السليم الذي نستنتجه من حقيقة أن اليقني الخايل من الشَّ ك غري
صواب.
ممكنٍ  .إمكانية أن نكون عىل خطأٍ ال تعني أنه ال يوجد لدينا أسبابًا جيد ًة لنعتقد أننا عىل
ٍ

ال ُح َّجة من أفضل تفسريٍ
قد يعتقد البعض أن هذه ُح َّج ٌة ضعيف ٌة ،لذلك من املجدي أن نستثمر بعض الوقت يف إثبات أن يف الواقع مثل هذه
يخص أمو ّرا
ال ُح َّجة هي األفضل للرد عىل مثل هذه األسئلة .ولنفعل ذلك علينا أن ننظر إىل كيف نفكر يف أي موضو ٍع ُّ
ترتبط بحقائق.
األسلوب الرئييس لدينا هنا يسمى اإلستقراء .وهو النقاش املبني عىل ما نالحظ من املايض أو الحارض لنصل إىل استنتا ٍج
مبني عىل التامثل يف الطبيعة  -فكرة أن قوانني الطبيعة لن تلغى
عن يش ٍء مل يُالحظ يف املايض .هذا النوع من ال ُحجج ٌ
فجأ ًة أو تتغريِ .-
مطابق للقول أن الطبيعة دامئًا قابل ٌة للتنبؤ .هذا سيكون افرت ًاضا ساذ ًجا .هناك الكثري
الحظ أ َّن هذا ليس
ٌ
أول ميكن التنبؤ به .ولكن ال يشء من هذه األحداث الغري القابلة للتنبؤ تخالف القوانني الطبيعية.
يف الطبيعة يصعب ً
العواصف الغري متوقعة ليست بدون سبب.
مرتاح بقناع ٍة أن الجاذبية
كلنا نفرتض التامثل يف الطبيعة يف ِّ
جالس ال تعمل شيئًا فأنت ٌ
كل دقيق ٍة من إليوم .حتى وأنت ٌ
لن تتوقف من متكينك من الجلوس ،والكريس الصلب الذي تجلس عليه لن يتحول إىل سائلٍ  ،أو أ َّن الشاي الذي ترشبه
لن يصبح سا ًما فجأةً .ولك َّن اعتامدنا عىل هذه القاعدة ليس مدعو ًما باملنطق الصارم .من االفرتاض هكذا كانت األشياء
دامئًا عندما نالحظها ال يتبعه منطق ًيا هكذا كانت األشياء دامئًا ،وهي كذلك اآلن وستبقى كذلك .لذلك الطفل الذي
يعتقد أن الحياة تدب يف لعبه عندما ينام وال تفعل ذلك عندما يكون مستيقظًا مل يقع يف خطأٍ
منطقي :ال توجد حقيق ًة
ٍ
دليل كاف ًيا لربهانٍ
منطقي أن نفس اليشء يحدث عندما يكون نامئًا.
عم يالحظه عندما يكون مستيقظًا ميكنها أن تق ِّدم ً
ّ
ٍ
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يحتج بأننا
ولكن نحن نعترب أن الطفل
ٌ
مخطئ والسبب أننا نعتمد عىل االستقراء لفهم العامل من حولنا .امللحد ميكنه أن َّ
دعم ملوقفه .األدلة من الخربة هي أننا نعيش بعا ٍمل تحكمه
لو طبقنا أسلوب االستقراء بشكلٍ متواصلٍ سيشكِّل هذا ً
صحيح أن هناك أشياء تبقى غري مفرس ٍة ،ولكن امللحد
وكل ما يحدث فيه ميكن تفسريه كظاهر ٍة طبيعي ٍة.
قوان ٌني طبيعي ٌةُّ ،
ٌ
رس ،هذا التفسري دامئًا يكون من الطبيعية .التجربة ترينا أن تفسري
يحتج بأنه عندما نجد تفس ًريا ملا كان غري مف ٍ
ميكنه أن َّ
يفس بشكلٍ
طبيعي .مجموع الظواهر الغري املفرسة من الغري املحتمل أن تتضمن شيئًا يكون له تفس ًريا
ٍ
اليشء هو أن َّ
خار ًجا عن الطبيعة.
ملحد أو غري ٍ
االستقراء إذًا يدعم موقف امللحد ألنه نو ٌع من الحجج التي يعتمد عليها الجميع ،سواء ٍ
ملحد .لذلك ال
أيضا أنه
خيار لغري امللحد أن يرفض القبول باالستقراء .ولكن إذا قبلنا أسلوب االستقراء علينا أن نثبت عىل املبدأ ونقبل ً
مم وراء الطبيعة التي يعتقد بها الديني .وواقع أن الحجج االستقرائية
يصف الطبيعية التي تدعم امللحد وليس أي نو ٍع ّ
بأي شكلٍ  ،حتى
ال تعطينا الحتمية املطلقة واق ٌع علينا التعايش معه ،مبا أننا نعيش مع شك االستقراء لنتفاعل مع العامل ِّ
مج َّرد الجلوس.
هناك نو ٌع ثانٍ من الحجج املبنية عىل األدلة ولكن ال تعتمد عىل الربهان الصارم ،وهي أه ُّم يف النقاش بني امللحد والغري
ٌ
وصفي ’’ال ُح َّجة من أفضل تفسريٍ‘‘ .مع أن الحجج التفسريية تستخدم
باسم
امللحد :االستنتاج التفسريي .وهو
معروف ٍ
ٍ
مبادئ االستقراء يف أ َّن املايض والحارض واملستقبل الغري امللحوظ مياثل املايض والحارض واملستقبل امللحوظ ،إال أن لها
تركيب ًة مختلف ًة يف جوهرها ،الحجة التفسريية ت ْد ُر ُس ظاهر ًة أو عدة ظواهر لها أكرث من تفسريٍ محتملٍ وتحاول أن
عام أفضل تفسريٍ يكون األبسط
تستنتج التفسري األفضل .ال توجد معادل ٌة سحري ٌة الختيار أفضل تفسريٍ ،ولكن بشكلٍ ٍ
قابل لالختبار ولديه قدر ًة تنبؤي ًة.
واألكرث ترابطًا واألكرث شمولي ًة من غريه .وغال ًبا ما يكون ً
عندما نتحدث عن طبيعة الكون ووجود ما وراء الطبيعة من البديهي أن نعتمد عىل الحجج التفسريية .والسبب بسيطٌ:
هناك عدة تفاسريٍ للشكل الذي يبدو لنا عليه الكون ،ومبا أن هذه التفاسري تناقض بعضها ال ميكن أن تكون كلها صحيح ًة.
إذًا علينا أن نراجع الخيارات ونقرر أي التفاسري يطابق الحقائق بشكلٍ أفضل.
لننظر اآلن إىل موقف امللحد كأفضل تفسريٍ.
أول ،هو بسي ٌط مبعنى أنه يتطلب افرتاض العامل الطبيعي فقط .البدائل تتطلب افرت ًاضا إضافيًا لعا ٍمل غري مر ٍيئ وراء
ً
أقل عرض ًة لالختبار من
ميتافيزيقي ،ولكنه يجعل افرتاضات ما وراء الطبيعة َّ
الطبيعة .هذا البعد اإلضايف ليس فقط بذ ٍخ
ٍ
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افرتاضات الطبيعية ،مبا أن ما وراء الطبيعة بتعريفها غري مالحظ ٍة .قد يكون هناك من يعترب نفسه دين ًيا وطبيع ًيا ،ولكن
ألي درج ٍة يختلفون فعل ًيا عن امللحد.
ال أعرف ِّ
مخطط ٍ
ٍ
واحد للوجود .من يعتقد بوجود عاملًا
كل ما يف الكون يف
نظرة امللحد الطبيعية للعامل أكرث ترابطًا ،ألنها تجمع َّ
آخر عليه أن يرشح كيف يتفاعل هذا العامل مع العامل الطبيعي .هذا املوقف غري مرت ٍ
ابط مقارن ًة مع موقف امللحد
املوحد.
أيضا لديه قدر ًة عىل الرشح قوي ًة بخصوص تعدد األديان واختالفها .أفضل تفسريٍ لواقع تعدد املعتقدات الدينية
اإللحاد ً
برشي وال يطابق أي حقيق ٍة ميتافيزيقي ٍة .البديل هو أن هناك العديد من
إنتاج
ٌ
بخصوص الله والكون هو أ َّن الدين ٌ
حق .ال ينفع أن نقول إن األديان ٌ
طرق مختلف ٌة لنفس الحقيقة يجب أن نقبل واقع تعارض
األديان وواح ٌد (أو قل ٌة) عىل ٍ
األديان بشكلٍ واض ٍح ،ولو بحثنا عن القاسم املشرتك بينهم لن نجد بني يدينا الكثري.
الهندوسية واالبراهيمية ال يعبدون نفس اإلله .املسلمون واملسيحيون لديهم ٌ
جذري حول املسيح .ونظ ًرا ملركزية
خالف
ٌ
ص عىل أن كالهام عىل حق.
املسيح يف معتقد املسيحيني ،سنحتاج للكثري من التحايل ل ُن ِ َّ
ميكن أن نأخذ أسلوب مقارنة أفضل تفسريٍ إىل قضايا محدد ٍة .ما أفضل تفسريٍ لوجود الرش يف العامل؟ ميكنك أن تختار
ٍ
ككائنات متطور ٍة ،ال يجب أن يكون هناك توق ٌع ألن يكون العامل مكان خريٍ؛ أو التفسري الديني،
بني تفسري امللحد أنه
رب رحي ٌم وبني املعاناة والظلم الذي
الذي يحتاج لكثريٍ من الجدل السفسطايئ للتوفيق بني معتقد أن الكون خلقه ٌّ
نجده يف خلقه.
ما أفضل تفسريٍ للتزامن بني الوعي ونشاط املخ؟ ميكنك أن تختار بني
موقف امللحد أن الوعي نتاج نشاط املخ أو الرواية الغري معقولة عن
أروا ٍح مفكر ٍة غري مادي ٍة إىل جانب املخ تتفاعل معه بشكلٍ ما ،وباإلضافة
أن اعتامد الوعي عىل نشاط املخ يختفي بشكلٍ
إعجازي عند املوت
ٍ
عندما تستمر الروح بدون جسد.
ما أفضل تفسريٍ لقوة الغريزة الجنسية؟ ميكنك أن تختار بني نظرية أنها
ُحس ُن من فرص جينات الكائن الحي يف االستمرارية وبني
تطورت ألنها ت ِّ
االعتقاد أن الله جعلنا شبقني ليختربنا ويوقعنا يف املعصية.
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مر ًة تلواألخرى التفسري األفضل للهيئة التي يبدو لنا بها العامل هو أنها ظاهر ٌة طبيعي ٌة ،وحتى إن مل يكتمل هذا التفسري،
احتامل وأحيانًا يفوق الخيال .ومبا أن الحجج من أفضل تفسريٍ هي
ً
أقل
فتِ ُض عوامل خارج ًة عن الطبيعة ُّ
البديل الذي يَ َ
األقوى يف ما يخص طبيعة العامل الذي نوجد فيه ،هذا يدعم قضية اإللحاد.

موقف إميا ٌين؟
هل اإللحاد ٌ
ٍ
موقف إميا ٍين مثل الدين .هذا ادعا ٌء مث ٌري لالهتامم ألن لو كان اإللحاد
نحن بوضعٍ اآلن لرفض ادعاء أن اإللحاد مجرد
موقفًا إميان ًيا مثل الدين ،فليس من حق الديني نقد اإللحاد .ألن عليهم مراجعة جدوى مثل هذا النقد .إذا كان موقفهم
واملعتقدات املخالفة كلها مبني ًة عىل اإلميان فلن يبقى أمامنا سوى نو ٍع من النسبية ،حيث ال توجد قاعد ًة إلثبات حقيقة
متناسب معك.
أي من هذه املعتقدات وتكون القضية مج َّرد اعتقا ٍد مبا تراه
ٍ
أو خطأ ٍّ
عوضا عن عقالن ًيا.
الواقع هو أن اإللحاد ليس موقفًا إميان ًيا .ولتوضيح ذلك ،علينا النظر إىل ما يجعل من االعتقاد إميان ًيا ً
شخص إ َّن اإللحاد نو ًعا من أو يحتاج إىل إميانٍ  ،ما يدور بفكرهم هو أنه ال توجد أدل ٌة عىل اإللحاد ،ونحتاج
عندما يقول ٌ
فهم لدور الربهان يف تربير االعتقاد ،فنحن ال نحتاج دامئًا لإلميان
ليش ٍء إضا ٍيف  -اإلميان  -لالعتقاد به .ولكن هذا عدم ٍ
لغلق الفجوة بني الربهان واالعتقاد.
يف صلب املوضوع إن الدليل القاطع ال يتوفر ألغلبية معتقداتنا ،ولكن عدم وجود هذا النوع من الربهان ليس سب ًبا
لتعليق االعتقاد .هذا ألن بالرغم من غياب الربهان القاطع ميكن أن نجد أدل ًة طاغي ًة أو تفس ًريا يتفوق عىل غريه .مع
وجود مثل هذه القاعدة ملعتقداتنا ال نحتاج لإلميان .ليس اإلميان ما يربر اعتقادي أن رشب املياه الطبيعية النظيفة مفيد
مبنى عا ٍل فكر ًة سيئ ًة ،بل الخربة.
للصحة ،بل األدلة .ليس اإلميان ما يخربين أن القفز من ً
ٍ
معتقد أو فعلٍ غري ٍ
صواب يحتاج لإلميان،
مثبت قطع ًيا أنه
بأي
لوقلنا أننا نحتاج لإلميان يف مثل تلك األمثلة ،ألن االلتزام ِّ
ٌ
نحن نسلب من اإلميان الصفة املميزة له .إذا كان هذا هو اإلميان فال يوجد ما مييز األمور اإلميانية من أنواع االعتقاد
األخرى .كل يش ٍء سيصبح موضو ًعا إميان ًيأ ،ما عدا البديهيات مثل .2=1+1
مشاكل جديدةً .يجب أن
ً
أي صف ٍة خاص ٍة باإلميان ،هذا األسلوب يقدم
قد ير ِّحب البعض بهذا .ولكن باإلضافة إلزالة ُّ
ٍ
أقل من اإلميان لنعتقد بفوائد املاء الصحية مقارن ًة
بدرجات من اإلميان ،ألنه من الواضح أننا سنحتاج لدرج ٍة ُّ
يسمح
مبني عىل إميانٍ يصبح خاويًا .وإذا كل يش ٍء نو ٌع من اإلميان،
لالعتقاد مبعجزات األديان .عندها ادعاء أن موقف امللحدين ٌ
تصبح نقط ًة غري مهم ٍة .لتصبح مهم ًة نحتاج أن نرى كيف أن معتقد امللحد يعتمد عىل األقل لنفس القدر من اإلميان
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مبني عىل األدلة وال ُح َّجة من أفضل
لغري امللحد تجاه الدين .وهذا يش ٌء ال ميكن الربهنة عليه .هذا ألن موقف امللحد ٌ
تفسريٍ .امللحد يعتقد مبا يوجد من أدل ٍة مقنع ٍة له وال يعتقد بأشياء خارج ًة عن الطبيعة أدلتها معدود ٌة وكلها ضعيف ٌة.
موقف إميا ٌين فهو يعتمد عىل قد ٍر ضئيلٍ من اإلميان.
إذا كان هذا ٌ
إذا قارننا هذا مبن يعتقد بعامل ما وراء الطبيعية فسرنى حقيقة االعتقاد اإلمياين .االعتقاد مبا وراء الطبيعة هو اعتقا ٌد
مثل
بيش ٍء ال توجد أدل ٌة قوي ٌة عليه ،وأحيانًا هو اعتقا ٌد بيش ٍء يخالف األدلة املتوفرة لدينا .االعتقاد بحيا ٍة بعد املوت ً
يخالف الك َّم الهائل من األدلة عىل أن اإلنسان حيوا ٌن فانٍ .
يوضح الخط الفاصل بني االعتقاد اإلمياين واالعتقاد الطبيعي .املوضوع ليس الربهان ،ولكن االعتقاد مبا يتفق مع
هذا ِّ
موقف اميا ٌين ألنه اعتقا ٌد
األدلة والتجربة واملنطق وليس االعتقاد مبا يفتقر إىل األدلة والتجربة واملنطق .اإللحاد ليس ٌ
دليل وحج ٌة .لهذا اإلميان يتطلَّب شيئًا
موقف إميا ٌين ألنه يتعدى ما له ٌ
بال يش ٍء ال يوجد له ٌ
دليل وحج ٌة؛ االعتقاد الديني ٌ
إضافيًا ال يحتاجه االعتقاد الطبيعي.
ٍ
كائنات
طبيعة االعتقاد اإللحادي والديني تختلف جذريًا .االعتقاد الديني يحتاج لإلميان ألنه الوحيد الذي يفرتض وجود
مثبت أو به ٍ
أيضا غري ٍ
أيضا يحتاج
شك فهو ً
ال دليل جيد لدينا عىل وجودها .من الخطأ أن نعتقد أنه مبا أن موقف امللحد ً
لالميان .اإلميان ال ميأل الفراغ بني األسباب لالعتقاد والربهان القطعي .بل العكس اإلميان هو ما يدعم االعتقاد الذي يفتقر
إىل دعم األدلة والحجج .ولهذا السبب النصوص الدينية تخربنا أن اإلميان ليس بسهولة االعتقاد الطبيعي .وهو السبب،
من نظر امللحد ،لكون اإلميان نو ٌع من السذاجة.
وسطي
وهوموقف
مبني عىل العقالنية وتدعمه األدلة والحجج املنطقية وال يعترب نو ًعا من اإلميان،
ٌ
ٌ
إذًا موقف امللحد ٌ
بني الدوغامتية الدينية واألغنوستية.
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كتب عن اإللحاد
حيث يقدم خمسة ٍ
ترجمة :أسامة البني

ٌ
فيلسوف بريطاين ألّف العديد من الكتب املو ّجهة
جوليان بجيني  Julian Bagginiهو
لجمهور العامة ومن ضمنها كتابه الشهري «مقدمة قصرية ج ًدا إىل اإللحاد»(  (�Athe
 ism: A (Very Short Introductionمن عام 2003م .حاز بجيني عىل درجة
الدكتوراه يف الفلسفة من كلية لندن الجامعية ( )University College Londonعام
1996م وكانت أطروحته عن الهوية الشخصية .عام 1997م شارك يف تأسيس «مجلة
الفالسفة» ( )Philosophers’ Magazineوهو اليوم محررها التنفيذي .من كتبه
األخرى« ،صندوق أدوات الفيلسوف :تجميع ملفاهيم ومناهج فلسفية»(  (�The Phi
losopher’s Toolkit: A Compendium of Philosophical Concepts and
ٍ
ومقاالت منشور ٍة
كتب أكادميي ٍة
 )Methodsمن عام  ،2010إضاف ًة إىل مجموعة ٍ
مجلت وجرائ َد ،كام وتتم استضافته باستمرا ٍر يف الربامج التلفزيونية واإلذاعية.
يف ّ
أجرى املقابلة املرتجمة التالية نايجل ووربريتن( ( )Nigel Warburtonلصالح موقع (�five
 )books.comوتم نرشها عىل ذلك املوقع بتاريخ  26شباط/فرباير 2016م .ويقوم املوقع
كتب متثّل مجال خربتهم .ويتم نرش آراء
بسؤال خرباء يف شتّى املجاالت ليختاروا خمسة ٍ
ٍ
مقابالت تنرش كل يوم جمعة .املقابلة الحالية مع بجيني تدور
هؤالء الخربا َء عىل شكل
كتب إلحادية .صيغة املقابلة ترتاوح بني األسئلة املبارشة والجمل
حول اختياراته لخمسة ٍ
التي تستدعي التعليق.
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س :1ماذا تعني لفظة اإللحاد لك؟
ج :1ليست اإلجابة عن هذا السؤال بالسهولة التي قد ترتاءى
لك ،إذ أن اإللحاد يبدو ظاهريًا ببساط ٍة عىل أنه نقيض اإلميان ،أي
االعتقاد بعدم وجود الله أو أية آله ٍة أخرى .لكن املسألة أعقد من ذلك
بقليل ،ذلك أن أغلب الذين يصفون أنفسهم بامللحدين ال يقترص إلحادهم عىل
عدم اإلميان بآلهة ،وإمنا عدم إميانهم ليشمل أي نو ٍع من الخوارق أو املاورائيات؛
لذا ،أعتقد أن % 95من إلحاد امللحد هو يف الواقع اتبا ٌع للمذهب الطبيعي ( .)1ويعتقد
امللحدون أنه أيًا كانت األشياء املوجودة يف الكون ،فإن النوع الوحيد املمكن من هذه
املوجودات هو ذلك الذي تصفه الفيزياء ،وأن القُوى املؤثرة هي القُوى الفيزيائية وحسب.
مبني عىل الفيزياء (علم الطبيعة)؟
س :2أنت تعني إذًا أن اإللحاد ليس مع ّرفًا
كخصم يف مواجهة الدين ،وإمنا ٍ
ٍ
كفهم للكون ٌّ
ج :2نعم .إن االعتقاد بأن اإللحاد ال يعدو كونه طفيل ًيا عىل ذات اليشء الذي ينفيه ليس سوى أسطورة .فرتى الناس
نفي للتأليه :الالربوبية) ،لكن
يشريون إىل تسمية اإللحاد كدليلٍ عىل ذلك (كام ترد يف اللغات الالتينية( )1عىل شكل ٍ
هذه ليست سوى مصادف ٍة تاريخية ،فقط شاءت الظروف أن يغلب عىل الحضارة الغربية طابع التدين عىل مدى قرونٍ
ُجسد هذا التفارق .وأنا دو ًما أقول ملن يعتربون اإللحاد طفيل ًيا
طويلة ،مام أرغم النظرة البديلة للدين عىل اتخاذ تسمي ٍة ت ّ
عىل الدين« :ما الذي سيحدث لو مل يعد هنالك من يؤمن بالله؟ هل سيعني هذا أنه لن يكون هنالك ملحدين عندئذ؟»
بالطبع ال ،فالجميع يف حينها سيصريون ملحدين ،ال بل قد ال يكون متة تسمي ٌة تصف حالهم النعدام الحاجة لذلك التمييز.
س :3لكن الحاجة تظل قامئ ًة لتمييز اإللحاد عن الالأدرية ،فبعض الالأدريني يق ّدمون طر ًحا جريئًا يزعمون من خالله
رصا بداللة القوانني والظواهر الطبيعية دون حاجة إىل اللجوء إىل ما وراء الطبيعة.
 -1يقيض املذهب الطبيعي (الطبعانية)  naturalismبأن كل ما هو موجود ميكن تفسريه ح ً
[مالحظة املرتجم]
مثل ويعني املؤله ،فتصبح الكلمة
 -2تتكون الكلمة التي تستخدم يف اللغات الالتينية كنظريٍ لكلمة «إلحاد» بالعربية من جزئني ،األول هو  aالنافية والثاين هو  theistيف اإلنجليزية ً
ككل  atheistوتعني حرفيًا من ال يؤمن بإله أو رب .أما كلمة إلحاد بالعربية فمعناها اللغوي كام وردت يف القرآن يتعلق بامليل عن الطريق القويم .ولعل كلمة الالربوبية أقرب
إىل وصف املقصد الالتيني من كلمة إلحاد ،لكننا يف هذا املقال سنستخدم كلمة إلحاد لكونها التعبري الدارج[ .مالحظة املرتجم]
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أن امللحدين ،لو كانوا عقالنيني حقًا ،فهم يف حقيقة األمر الأدريّني ،نظ ًرا النعدام وجود دليلٍ ٍ
كاف ي ّربر موقف امللحد.
مضلل ج ًدا ،فتلك ال ُح ّجة تعتمد عىل افرت ٍ
اض خاطئٍ بأن اإللحاد يقتيض من صاحبه يقي ًنا مطلقًا يكون
ج :3هذا ادعا ٌء ٌ
من املستحيل معه أن يشوب معتقده أي شك .واالعرتاض املقدم عىل هذا االدعاء يكون عاد ًة باإلشارة إىل أن اليقني
املطلق ليس م َّرب ًرا ،إذ أن خربتنا املحدودة متنعنا من امتالك الثقة التامة بعدم وجود إله .كام أن هذه الحجة غري متوازنة،
رصح
فهنالك ٌ
أناس ك ٌرث يؤمنون بإل ٍه وينفون يف ذات الوقت إميانهم املطلق بالله ويُخالج إميانهم شيئًا من الشك .وقد ّ
(برتراند راسل  )Bertrand Russellبيش ٍء من هذا القبيل حني قال عن نفسه أنه من ناحية التسمية قد ينطبق عليه
ٍ
لقب «الأدري» مبعناه الحريف ،كونه ال يعرف بشكلٍ
عندئذ مضل ًِّل
حاسم أن الله غري موجود ،لكن هذا اللقب سيكون
ٍ
إىل ح ٍّد بعيد ألنه ال يرى فرضية اإلله كاحتاملي ٍة حقيقية ،عالو ًة عىل كون هذه الفرضية ال تلعب أي دو ٍر يف حياته.
س« :4ليس اإللحاد هو ما يحدد كل لحظ ٍة من لحظات الحياة ،فأنا ال أصحو صبا ًحا وأنا أُذكّر نفيس أنني ال أؤمن بالله».
ٍ
ٍ
متأكد وال يستطيع اتخاذ قرا ٍر فيام لو كان يؤمن بوجود الله
شخص غري
ج :4أنا أعتقد أن الالأدري ليس سوى
طيف واس ٌع
أم ال .أما امللحد فلديه وجهة نظ ٍر مستقر ٍة مقتضاها أن الله غري موجود ،ولكن ،يوجد بني امللحدين ٌ
ميتد ممن هم عىل قناع ٍة تام ٍة إىل من يرون أن كِفّة األدلة ترجح بقد ٍر ٍ
كاف
يجعلهم منحازين نحو اإللحاد ،لكنه ال يكفي الدعاء الثقة املطلقة مبوقفهم.
كنت قد كتبت كتابًا عن اإللحاد اسمه «مقدمة قصرية ج ًدا إىل اإللحاد»
سَ :5
( ،)Atheism: A Very Short Introductionكام أنك حارضت عن موضوع
اإللحاد ،هذا إضاف ًة إىل مشاركتك يف نشاطات االتحاد اإلنسانوي( )3الربيطاين
( ،)British Humanist Associationهل تقرأ الكثري من أدبيات اإللحاد؟
ج :5برصاحة ،ال ،وأتفاجأ من امللحدين الذين يكرثون قراءة هذه الكتب .فلو أنك
كتاب يصدر حديثًا يخربك أنك عىل
مقتن ٌع مبوقفك ،ما الذي سيدفعك لقراءة كل ٍ
حق؟ يبدو يل ذلك نو ًعا غري ًبا من الرغبة يف التعزيز .كالكثري من الناس ،فإن مسرييت
اإلميانية فيها يش ٌء من التعقيد ،ففي طفولتي بدأت متدي ًنا بحكم الواقع ،ثم رصت
متدي ًنا عن قناع ٍة وبعد ذلك انتقلت إىل اإللحاد ،والذي يحصل بعد فرت ٍة من تفكريك
 -3إنسانوي  humanistلتمييزها عن إنساين  humanأو  ،humaneحيث أن إنسانوي هي نسبة إىل الفلسفة التي تركز عىل دور اإلنسان كفرد وكجامعة كمصدر للتوصل إىل
األخالق والفلسفة وتضع أهمية عىل التفكري النقدي والعقالين والتجريبي واالبتعاد عن الفكر الخرايف وامليتافيزيقي واإللهي .يف حني ترتبط كلمة إنساين يف األذهان باألفعال الرحيمة.
[مالحظة املرتجم]
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مليًّا يف األمور وتبنيّك الحاسم ملوقفك هو أنك ال تغلق عقلك ،إذ ستبقى لديك الرغبة يف امل ُيض قد ًما والتفكري بأشياء أخرى.
س« :6كالكثري من الناس ،فإن مسرييت اإلميانية فيها يش ٌء من التعقيد».
ج :6اإللحاد ال يع ّرف كل لحظات وجودي ،أنا ال أستيقظ صبا ًحا وأنا أذكر نفيس بأنني ال أؤمن بالله .ويف الواقع ،مطالعتي
لألدبيات اإللحادية محدودة ،وما أقرأه منها يكون بهدف كتابة النقد واملراجعات األدبية أو ألن بعض املكتوب مث ٌري لالهتامم
بشكلٍ ٍ
محتوى جديد .أما غالبية الكتب الصادرة عن اإللحاد فترتاوح بني املحتوى الجدايل الهجومي واملحتوى
الفت أو ألنه
ً
عرضا شديد التشابه.
األويل االبتدايئ .ومع أن أسلوب الكتّاب ومواقفهم تتفاوت بعض اليشء ،إال أن الغالبية يق ّدمون ً
كتب ليست ممل ًة وتخلو من التكرار
س :7أمتنى أنه رغم ما قلته للتو ،أو رمبا بسببه ،أن اختيارك قد وقع عىل خمسة ٍ
ورسد البديهيات.
ج :7أعتقد ذلك ،أمتنى ذلك.
س :8ما هو الكتاب األول؟
ج :8إن اإللحاد الغريب الحديث املعارص يبدأ فعل ًيا من الناحية
الفكرية مع (ديڤيد هيوم  )David Humeذي الشخصية املثرية
رصح عل ًنا
لالهتامم .وينكر البعض أن هيوم كان ملح ًدا ً
أصل ألنه مل ي ّ
بجملٍ رصيح ٍة بهذا الصدد ،ويص ّنفه هؤالء عىل أنه كان الأدريًا .لكن
البعض يقولون إن امتناعه عن إصدار ترصي ٍح كهذا يعود إىل أن العرص
الذي عاش فيه كان خط ًرا عىل امللحد املجاهر .ومل تكن الخطورة
عىل حياته ،لكن الجهر بإلحاده كان سيص ّعب شؤون حياته .ولعل
إرجاءه نرش كتابه «حواراتٌ حول الدين الطبيعي» (Dialogues
 )Concerning Natural Religionإىل ما بعد موته يتعلق بهذا
التحفظ .وقد كان مام أحبطني توزُّع ما كتبه هيوم عن الدين بني
كتاب اشتمل
أكرث من كتاب ،فأقحمت نفيس ً
قليل وقمت بتحرير ٍ
عىل كتابات هيوم عن الدين ،وهذا سيكون هو اختياري األول.
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هيوم هو أحد الشخصيات األساسية ،وهو نقطة االنطالق عندي.
ولعل إحدى ميزاته الرائعة هي هدوؤه ورويّته ،ولرمبا بسببها وجد
بدل من اإللحاد .ففي كتاباته ال
البعض أن األنسب وصفه بالالأدرية ً
نجده يشن هجو ًما نقديًا شدي ًدا عىل حامقة املعتقد الديني ،وإمنا يقوم
برصان ٍة بفحص الحجج واألسباب الداعمة لإلميان مقابل تلك الداعمة
لعدم اإلميان .وهو يفعل ذلك دون استعر ٍ
اضات مرسحي ٍة وال بتكلف.
س« :9من وجهة نظ ٍر معينة ،ميكن اعتبار كتاباته كحوار ٍ
ات يجريها
أصل».
مع املؤمنني ،فالكتّاب الدين ّيون هم من دفعوه للتفكري ً
ج :9هذا صحيح ،فالكثري من كتاباته كانت ر ًدا عىل حج ٍج كانت
رائج ًة ج ًدا يف عرصه ،والزالت متداول ًة حتى يومنا هذا ،ومن أمثلتها
الحجج املتعلقة بـ«السبب األول» ،أو أن النظام والتصميم الذي نراه يف الكون يشري ال محال ًة إىل مص ّم ٍم مسؤو ٍل عن
دليل جي ٌد عىل وجود الله .فهو كان يرد عىل الجج العقالنية
وجودها ،أو أن القصص املنقولة عن حدوث املعجزات هي ٌ
مثال يحتذى يظهر للقارئ أنه لتفكيك
املدافعة عن الدين والتي كانت معروف ًة يف عرصه ،فيق ّدم ردو ًدا ف ّعال ًة ج ًدا ويقدم ً
ُح ّجة الخصم وال يحتاج املرء إىل ٍ
نقاش يلجأ من خالله إىل العدوانية وإهانة املحاور .وهيوم بهدوئه هذا ميلك قدر ًة
تدمريي ًة تفوق بكثريٍ تأثري العديد من امللحدين الجدد اليوم.
أيضا كات ًبا الم ًعا امتاز أسلوبه بخفة الظل وباللجوء إىل تجارب تخيلي ٍة إليصال فكرته .هل يعجبك هذا
س :10كان هيوم ً
الجانب من كتابته؟
ج :10إن جودة كتابة هيوم هي مسأل ٌة تستحق االهتامم .أنا دو ًما رأيت يف هيوم كات ًبا جي ًدا ،لكنني أعرف البعض ممن
يصفون أسلوبه بالصعوبة .وأعتقد أن مرد ذلك إىل أنه كان يكتب بأسلوب عرصه ،فكان مييل إىل الكتابة بجملٍ قصرية،
وأعتقد أن هذا كان من مميزات الكتابة يف عرصه ،ففي القرن الثامن عرش حني كان الناس يكرثون من استعامل الفواصل
والفواصل املنقوطة بينام يقللون من استعامل نقاط نهاية الجملة ،وق ّراء اليوم قد يجدون هذا أم ًرا أخرقًا غري ًبا.
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س :11أعتقد أن من الرضوري أن نحاول تخطي عقبة أسلوب الكتابة النرثية يف القرن الثامن عرش بغية إدراك مدى
براعته ،وباألخص يف كتاب «حوارات حول الدين الطبيعي» الذي نُرش بعد موته ،فقد بذل فيه جه ًدا جبا ًرا لتقديم حج ٍج
ٍ
شخوص مختلفة .هو مل يهدم بنقده ذاك الحجة عىل وجود الله من التصميم بالرضبة القاضية ،وال
قوي ٍة عىل ألسنة
فبدل من ذلك تجده يقودك يف عملية ٍ
فكري تستمع فيه إىل حج ٍج جيد ٍة من الطرفني مطروح ًة
غريها من الحججً ،
نقاش ٍ
عىل شكلٍ
حواري.
ّ
ج :11هذا صحيح ،وهذا يضع حواراته يف مرتب ٍة أعىل من مرتبة حوارات أفالطون .فأسلوب الحوارات األفالطونية فيه
يش ٌء من املامحكة ،إذ تعطيك االنطباع بأن محاور سقراط ،أيًا كان ،ليس موجو ًدا إال إلظهار مدى خطئه ،فرتى الناس
يقولون مرا ًرا وتكرا ًرا« :نعم يا سقراط ،أتفق معك يا سقراط» ،أو تراهم يسقطون مبارش ًة يف رشاك حججه .أما يف
حوارات هيوم باملقابل ،فأنت تحصل عىل نس ٍخ قوي ٍة من حجج الطرفني .فلو قرأت حوارات هيوم دون معرف ٍة مسبق ٍة
بالطرف الذي ينتمي إليه فقد يختلط عليك األمر يف مواضع معين ٍة حتى لتعتقد أن الكتاب يف جوهره هو دفا ٌع عن
الدين .ولنتذكر أن حج ًة قوي ًة واحد ًة كفيل ٌة بإثبات وجود الله .فمن املمكن أن تستبعد حج ًجا عديد ًة غري مقنعة ،لكنك
رغم ذلك قد تقع عىل ُحج ٍة واحد ٍة جيد ٍة ت ُقنعك .وسأُفسد عليكم متعة قراءة كتابه بالقول بأنه ينسف كل الحجج
القائلة بوجود الله عن بكرة أبيها.
س :12إن الفكرة األساسية يف فلسفة هيوم والقائلة بتفصيل معتقداتك عىل حجم الدليل املتاح وأن تع ّدي هذا الحجم
فعل غري معقول ،تقبل التطبيق عىل كل الكتابات اإللحادية الجيدة.
هو ٌ
سبب من األسباب
يبي للناس أن ما من ٍ
ج :12هذا بالفعل مبدأ هيوم .ال أريد تسفيهه عرب تلخيصه ،ولكن أقول إنه ّ
أساسا
التي يعتقد الناس مبوجبها أن الله موجود يرقى يف الواقع إلثبات ذلك ،مام يؤدي إىل وضعٍ ال ميلك املؤمن فيه ً
كافيًا لإلميان .طب ًعا ،هذا ال يثبت أن الله غري موجود ،لكن يف ظل غياب األساس الكايف لالعتقاد بوجوده يكون املوقف
املفرتض هو افرتاض عدم وجوده إىل حني إثبات العكس .وكث ًريا ما يقول الناس« :أنت ال تستطيع إثبات جمل ًة نافية»،
وذلك كتعبريٍ عن أنك ال تستطيع إثبات أن الله غري موجود ،مام يعني ،من منظورهم ،أنك ال ميكن أن تكون ملح ًدا؛
فهم للمبدأ القائل «أنك ال تستطيع إثبات جمل ٍة نافية» .ففي العادة نفهم أن االعتقاد بوجود
مبني عىل سوء ٍ
وهذا الرأي ٌ
سبب مقنع بوجوده هو أم ٌر العقالين ،لكنهم يفهمون هذا باملقلوب ،فاملرء ال يحتاج إثبات أن اليشء
يش ٍء ما بغياب أي ٍ
غري موجود ،وإمنا أنك لو بيّنت غياب األسباب املوجبة لالعتقاد بوجوده ،فإن فرضية وجوده تصبح بال فائدة.
س :13مل أستوعب يو ًما فكرة أنك ال تستطيع إثبات جمل ٍة نافية .فبمقدوري القول بأن جيبي خا ٍو ،فأفتح جيبي وأخرج
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بطانته ألثبت خلوه ،وها أنا قد وصلت إىل استنتا ٍج ناف.
ٍ
ظروف معين ٍة يستحيل معها إجراء
ج :13أتفق معك ،فكث ًريا ما يُساء فهم هذا املبدأ ،وأعتقد أن املسألة تتل ّخص بوجود
مثل إثبات أن تابوت العهد ليس مدفونًا يف أي مكانٍ تحت رمال
التوثق الدقيق الالزم إلثبات انعدام اليشء .فلو أردنا ً
الصحراء الكربى ،نجد أن من املستحيل إثبات ذلك.
س :14هذه استحال ٌة عملية وليست استحال ًة من حيث املبدأ ،فقد تستطيع من حيث املبدأ نبش الصحراء الكربى بأرسها
مثل.
وعندما تعجز تقدم استنتاجك بذلك ،كام حدث عندما بحثوا عن أسلحة الدمار الشامل يف العراق ً
ج :14إن الصحراء الكربى شاسعة املساحة ،مام يضع مح ّد ٍ
دات عملي ٍة عىل البحث .لكنك محق ،لو كانت املساحة صغريةً،
كام هي حال جيبك ،فمن السهل إثبات الجملة النافية .إن من السهل أن تثبت عدم وجود فيل ٍة يف ثالجتك ،أما إن وصل
ٍ
ملموس يكون زعمك لذلك سخافة .توجد هنالك تعريفاتٌ ومفاهيم كثري ٌة ملاهية
خفي غري
بك األمر الدعاء وجود فيلٍ ٍ
الله مام يرتك املجال دو ًما لقول يش ٍء من مثل« :بالفعل أنت مل تثبت وجود الله ،فذلك أم ٌر ال ميكن إثباته ،لكن توجد
أماكن كثري ٌة ميكن أن يختبئ فيها الله» .ومن وجهة النظر هذه ال ميكن طرح حج ٍج حاسمة.
س« :15دون الله ،ال توجد مرجعية تُعلمنا الطريقة الصحيحة للعيش».
ج :15نحتاج هنا الرجوع ملبدأ هيوم القايض بتفصيل املعتقد عىل حجم الدليل ،ومن تم التفكري بالدليل املناسب لليشء
حاكم إلهيًا خ ًريا للكون ،فال بد أن تتوقع بعض املنطويات لهذا املعتقد،
الذي تبحث عنه .فلو كنت تؤمن بأن هنالك ً
وأن تتوقع رؤية أمو ٍر معين ٍة يف الكون لو كان هذا املعتقد صحي ًحا .وعندما ال ترى هذه األمور ،فإن اليشء العقالين الذي
تام مضل ًّل كب ًريا ،فهنالك
يتبع هو أن تستنتج أن الله عىل األرجح غري موجود .ومتثل حقيقة أن هذا ال يثبت األمر بيق ٍني ٍ
الكثري مام ال ميكن القطع بوجوده بيق ٍني مطلق .ليس عىل املرء سوى أن يعيش حياته ويقوم باختياراته الحياتية بنا ًء
عىل ما هو محتمل.
س :16وكام أرشتَ سابقًا ،فمن كان مؤم ًنا يتعني عليه اإلبقاء عىل يش ٍء من الشك ،وإال ملا بقي ٌ
مجال لإلميان .فام
الذي مينع امللحد عن أن يكون عىل يش ٍء من الشك مثله مثل املؤمن؟ لكن دعنا ننتقل إىل الكتاب الثاين ،فهو يتعلق
كذلك باإلميان إىل ٍ
حد ما .ومع أنه ال يعترب كتابًا يف اإللحاد ،إال أنه ميكن قراءته من منظو ٍر إلحادي .والكتاب املقصود
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مذهب إنساين»(L’existentialisme est un )4
هو «الوجودية
ٌ
 humanismeلجان-پول سا ْرتْر  ،Jean-Paul Sartreوالذي كان
يف أصله محارض ًة أُلقيت غداة انتهاء الحرب العاملية الثانية يف
پاريس عىل مسمعٍ من قاعة محارض ٍ
ات تعج بالحضور .وقد
َ
مذهب
كانت الرتجمة الحرفية لعنوان املحارضة تقول «الوجودية
ٌ
قليل عن سبب اختيارك لهذا الكتاب؟
هل حدثتنا ً
إنساين»ّ .
ج :16يثري هذا الكتاب حفيظة أتباع سارتر الجادين نظ ًرا لسالسة
أسلوبه وسهولة قراءته بصفته محارض ًة عام ًة مو ّجه ًة لغري أهل
االختصاص .فالعديد من السارتريني يعتقدون أنك حتى تفهم
سارتر بشكلٍ
حقيقي يتعني عليك قراءة كتابه «الوجود والعدم»
ٍّ
( )L’Être et le Néantمن الغالف إىل الغالف قارئًا كل ما فيه
ومنك ًّبا يف الدراسة عىل كل التذييالت .وهم يرون أن أمثايل ممن
مذهب إنساين»
يقولون« :يعجبني سارتر وكتابه الوجودية هي
ٌ
هم أشبه مبن يقولون «يعجبني ڤاغرن( ،)5وأرى لحن رحلة الڤالكري
 Walkürenrittلح ًنا رائ ًعا» دون أن يكونوا قد استمعوا ملجموعة
أوپرات الخاتم .ولكن دعنا نتغاىض عن هذا ،ألن الكتاب هو
بالفعل مقال ٌة رائع ٌة برصف النظر عن مدى متثيلها لفكر سارتر .أما سبب إدراجي لهذا الكتاب عىل القامئة فهو أن
املنظامت اإللحادية واإلنسانوية الربيطانية املعارصة تحب التأكيد عىل الطابع السعيد لإللحاد ،فاالتحاد اإلنسانوي
الربيطاين ،كغريه من االتحادات اإلنسانوية حول العامل ،يستعمل شعار إنسانٍ سعيد .والفكرة هنا أنه نظ ًرا لشيوع سوء
معنى أو هدف ،يشعر امللحد بالحاجة ملقابلة ذلك بالتأكيد
الفهم الذي يعتقد أن الحياة دون الله تكون مظلم ًة وبال ً
عىل إمكانية الفرح والسعادة ووجود املعنى واألخالق دون اللجوء إىل اإلميان بإله .أنا طب ًعا أتفق مع هذا ،لكن متّة خط ٌر
يكمن يف اإلفراط يف التأكيد عىل ذلك.
نرى لدى سارتر تراث ًا فكريًا يشري إىل جوانب مزعج ٍة تتعلق بقبول عا ٍمل ال إله فيه ،ذلك أن املوضوع ال يخلو من الصعوبات،
والتي ترتكز بشكلٍ
خارجي يعلمنا
رئييس حول قضية املسؤولية .فمن دون الله ال توجد سلط ٌة مرجعية ،وما من مصد ٍر
ٍ
ٍّ
 -4املقصود هنا إنسانوي باملعنى الذي تم توضيحه سابقًا ،أما استعامل إنساين يف هذا املوضع فسببه وجود ترجمة عريب تحمل هذا العنوان الحريف ملرتجمها عبد املنعم حنفي
وطبعتها األوىل صدرت عام [ .1964مالحظة املرتجم]
 -5يقصد املؤلف األملاين ريخارد ڤاغرن  Richard Wagnerصاحب األعامل األوپرالية الطويلة املرتابطة واملعقدة واملبنية عىل أساطري جرمانية[ .مالحظة املرتجم]
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طريقة العيش الصحيحة أو القوانني األخالقية أو يُبني لنا
ٍ
عندئذ إلينا.
مصدر املعنى يف الحياة ،فهذه القرارات تعود
وبحسب سارتر فإن هذه املسؤولية الجسيمة يتولد عنها
وجودي ويأس .شخصيًا أرى يف غياب هذه األشياء
قلق
ٌ
ٌ
مأساوي.
بعضا من الفكاهة ال املأساوية ،عىل أن فيه جانب
ً
ّ
ميكنك رؤية نفس األفكار الوجودية يف أساسها يف أفالم
(مونتي پاينث  ،)Monty Pythonويف تلك األفالم يكون
الرد املناسب عىل هذه األمور ال بالقلق والشعور بالهجران
واليأس ،وإمنا بالدعابة الساخرة .أما سارتر فريى الحياة بال
مع ًنى ،وكأمنا ذلك يدفع باملرء للتحرس عىل وضعه والترضع إللهه غري املوجود .من املهم ج ًدا أن نُبقي يف أذهاننا أن الصعوبات
واملشاكل موجودة ،وبنا ًء عىل ذلك أتفق أن املعنى والقيمة ممكنان يف غياب الله .إنها بالفعل لفكر ٌة مزعج ٌة أن هذا هو كل
ما هنالك ،وأن كل ما يهمنا سينطفئ يو ًما ،وأن حيايت قد تنتهي يف لحظ ٍة لن يبقى بعدها يشء ،كل ما عملت ألجله سيختفي.
س :17يوجد يشء يف هذا القلق الوجودي يتعدى االضطراب النفيس .يقول سارتر يف «الوجودية مذهب إنساين» :إن
القلق الوجودي هو القلق املتولّد عند االختيار ،وكأن أنظار العامل كلها عليك وأنت تختار« .فحني أشكّل نفيس كأمنا أشكل
البرشية جمعاء» .وكأنك تتع ّدى خيارك الذايت إىل خلق رؤيا عام يجب أن يكون معيار الحق يف عرصك.
ج :17نعم ،أدرك أنني أدرجت هذا الكتاب عىل القامئة مع أنني ال أتفق متا ًما مع كل ما فيه إال يف مواض َع قليلة .ففي
النقطة املذكورة ،وغريها ،سارتر يغايل .أنا ال أعتقد أنك حني تختار لنفسك تقوم باالختيار نياب ًة عن كل البرشية .أعتقد أن
لسبب
مقصده هو أنك يف اختيارك لنفسك تقدم الدعم لالختيار يف املدى املمكن كاختيار يالئم باقي البرش ،إال لو قمت
ٍ
ما باعتبار نفسك استثنا ًء .أي أن االختيار الشخيص ينطوي عىل يش ٍء من شمولية باقي البرش .لكن باقي البرش لن يأبهوا
بذلك يف أغلب األحيان ،أي أن تأثري ذلك غائب .عىل أنني أعتقد أن املقولة صحيحة ،ولرمبا كان هذا هو موضع الحصول
عىل أخالقٍ جاد ٍة يف عا ٍمل ٍ
ملحد ي ّدعي البعض أنه مقفر ،ذلك أنك يف سعيك نحو تكوين اختيار ٍ
تعب
ات متّسق ٍة لنفسك ّ
شخص لحم خنزي ٍر ترىب يف مزرعة ال تأبه براحة الحيوان ،فتناوله
قيم تتعدى تفضيالتك الشخصيةً .
عن ٍ
فمثل ،لو تناول ٌ
الفعل مقبول ،أي أن من املقبول أن نعيش يف مجتمعٍ ال يكرتث لصحة الحيوان.
له ينطوي عليه أن هذا ٌ
طالب جاء إىل سارتر أثناء احتالل پاريس خالل الحرب وعرض عليه
قص ًة حقيقي ًة عن
ٍ
س :18نجد يف محارضة سارتر ّ
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معضل ًة مفادها أن الطالب كانت تتنازعه رغبتان ،أوالهام بالبقاء إىل جانب أمه لحاميتها ،واألخرى ،باالنضامم إىل
صفوف املقاومة لتحرير فرنسا وقتال النازيني إلنقاذ بالده.
ج :18هذا صحيح .فقد أراد ذلك الطالب جوابًا ،لكن سارتر مل يعطه إياه .وكان رد سارتر باختصار أن عليه اتخاذ القرار
بنفسه ،والرسالة التي أراد إيصالها إىل ذلك الطالب هي أنه ال يستطيع الهروب من املسؤولية باللجوء إىل أية سلطة.
كتاب إلحادي ،هو أنني أعتقد أن سارتر كان يُغايل يف الرتكيز عىل
امللفت للنظر بصدد هذا الكتاب الذي اخرتته عىل أنه ٌ
مركزية غياب الله يف الوجودية ،ذلك أن النقطة املذكورة هنا عن صعوبة االختيار كان قد عالجها (كريكغو ر �Kierkeg
ٌ
«خوف ورعدة» يتحدث كريكغور عن خيار إبراهيم وعن املعضلة التي واجهها يف االختيار
 )aardقبل سارتر .ففي كتابه
بني التضحية بابنه إسحق كام أمره الله أو االمتناع عنها .ما املزعج يف ذلك؟ يقول بعض الناس أن عىل اإلنسان االنصياع
ألوامر الله ،لكن كريكغور يقول أنك حتى لو كنت تؤمن بالله،
وتؤمن بأن الله هو اآلمر الناهي ،إال أنك أنت املسؤول عن قرارك
يف املحصلة النهائية .فلو نظرنا إىل وضع إبراهيم ،قد نسأل :هل
كان الله يختربه؟ قام الكوميدي وودي آلن بعمل قطعة ساخرة
عن املوضوع جعل الله فيها حانقًا عىل إبراهيم لقراره امليض يف
قائل« :لكنني أريد أن أظهر لك مدى
ذبح ابنه ،فيعرتض ابراهيم ً
انصياعي ألوامرك يا رب» .فري ّد الله« :ال ،أنت تظهر يل أنك ال
ٍ
رخيم
لصوت
حسا باألخالق ،وأنه مبجرد سامعك
ٍ
مهيب ٍ
متلك ًّ
تقوم بعمل كل ما يطلب إليك» .وهذه يف الواقع نقط ٌة مهمة.
إلهام لسارتر ،فهو يذكر
س :19حس ًنا .لقد كان كريكغور مصدر ٍ
تص ّور كريكغور عن قلق إبراهي َم ويرسدها عىل أنها الخلفية
توصل ألفكار محارضته «الوجودية مذهب
التي عىل أساسها ّ
إنساين».
ج :19أكيد .يبدو يل غري ًبا أنه يف مواض َع ع ّد ٍة يف النص أنه يقرتح أن الوجودية تعترب فكرة عدم وجود الله كنقط ٍة
جوهرية ،إال أن أغلب ما يقوله ال يعتمد عىل ذلك مطلقًا .فحتى لو كنت مؤم ًنا ،ستظل املشكلة قامئ ًة بالنسبة لك.
قمت بالكتابة عنه ،وهو أن سارتر يبالغ يف مدى الحرية
س :20توجد نقط ٌة أخرى يف هذه املحارضة تتعلق مبوضو ٍع َ
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التي ميتلكها البرش ،وحرية اإلرادة وقدرتهم عىل اتخاذ االختيارات الحياتية .ما يعجبني يف الكتاب هو أنه يلهم الناس
ويدفعهم إىل العمل ،بدل أن يقعوا يف الحالة التي يسميها «سوء النية» ( ،)mauvaise foiوهو نو ٌع من خداع الذات
الذي ينفي فيه املرء حريته الشخصية .لكنه أحيانًا يتحدث وكأمنا يستطيع اإلنسان مبجرد الرغبة أن يغري حال وجوده.
ج :20يف تلك املرحلة من مسريته املهنية هو بالفعل بالغ يف تقدير مدى حرية البرش يف فعل ما يريدون .وبحسب فهمي،
فإن نظرة (سيمون دو بوڤوار  )Simone de Beauvoirللحرية اإلنسانية كانت نظر ًة أك َرث واقعي ًة بشكلٍ يتناسب مع
كونها امرأ ًة تعيش يف تلك الحقبة .فقد كانت ترى أنه يتعني عىل الكثري من النساء التخلص من أصفاد الهيمنة الذكورية
حتى تصلن إىل حريتهن ،وأن الكثري من النساء مل يكن يدركن مدى قدراتهن نظ ًرا العتيادهن عىل االعتقاد بأن عليهن
تأدية أدوا ٍر تقليدية.
س :21كل هذا يتناسب مع اعتقاد سارتر بأننا نتخذ أدوا ًرا اجتامعي ًة وأن أسلوب ترصفاتنا عرب هذه األدوار يجعلنا نبدو
وكأننا ال نترصف بحري ٍة حقيقية ،وإمنا بنو ٍع من خداع الذات.
نعم ،لكن بالنسبة لسارتر ،فاملسألة دو ًما هي مسألة خداع للذات.
ج :21أعتقد أن النظرة الواقعية هي أن من غري الواقعي أن
نتوقع من الناس أن يحققوا ذواتهم بقوة إرادتهم فقط ،فلنحقّق
ذلك ال بد من وجود ٍ
أناس آخرين وب ًنى اجتامعي ٍة مختلفة.
وبعدئذ ،حتى بعد أن تتع ّدى تلك العقبة ،بعد أن ترى األشياء
بأوضح ما ميكن ،ستبقى هنالك مقيداتٌ عىل اختياراتنا .وهو ال
يأخذ هذه املقيدات مأخذ الجد ،عىل األقل يف كتابه «الوجودية
مذهب إنساين» ،وبحسب علمي فإن هذه نقط ٌة قد تعامل معها
يف أعامله الالحقة ،لكنني لألسف لست الشخص األنسب ألخربك
ِبدقّ ٍة عن الكيفية التي حسم فيها هذه املشكلة.
س :22مل أسمع بكتابك التايل قبل اآلن ،وهو «تاري ٌخ موج ٌز لإللحاد الغريب» )Western) Atheism: A Short History
لكاتبه جيمس ث ْ ُر ْو َور (.)James Thrower
ج :22أحرضت هذا الكتاب ألنني أثناء تأليفي لكتاب مقدم ٍة قصري ٍة ج ًدا إىل اإللحاد (�Atheism: A Very Short In
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 ،)trodcutionحيث كنت أبحث عن مصد ٍر تاريخي ،والواقع أن هنالك القليل ج ًدا مام كتب عن تاريخ اإللحاد .لرمبا
اختلف الوضع اليوم ،لكن هذا الكتاب كان الوحيد الج ّيد الذي وجدته يف املوضوع ،فهو ينظر إىل اإللحاد ومقدماته يف
عصو ٍر مختلفة :عرص ما قبل سقراط ،العرص الهيلينستي ،ثم يتدرج إىل عرص النهضة والعصور الوسطى .أنا لست ممن
يتذكر كل ما قرأ وال أتذكر الكثري من الوقائع التي أقرأها من الكتب ،ومن محادثايت مع الناس وجدت الكثري ممن هم
عىل شاكلتي .والعديدون يُخجلهم هذا األمر وال يحبون االعرتاف به ،فكلنا نفرتض أن اآلخرين أفضل منا يف تذكر ما
قرؤوا .وبالنسبة يل ،ما أستفيده من الكتب عدا عن املعلومات
يغي شيئًا ما يف أسلوب تفكريي ،وقد ال
هو أن الكتاب الجيد ّ
تُسعفني ذاكريت بتذكّر تفاصيل الكتاب التي أنجزت يل ذلك،
بل وقد أُخطئ كذلك يف تذكّر تفاصيل محتوى الكتاب ،لكن
الكتاب لو استطاع تغيري طريقة تفكريي وتحديث آرايئ فهو
قد أنجز شيئًا ذا وزن.
لقد متكن كتاب ثروور من تغيري وجهة نظري عن تاريخ
اإللحاد بأكرث من طريقة .أوالها كانت أنه أوضح يل أن
اإللحاد العلني هو ظاهر ٌة متأخر ٌة مل تربز حتى أواخر
فرنيس اسمه جان ميلييه
قس
العصور الوسطى .يوجد ٌ
ٌ
ٍ
ملحد مجاه ٍر تويف
(  )Jean Meslierيعتربه البعض أول
عام 1729م ،وقد كتبت عن قصته مرسحي ًة جيد ًة قبل
بضع سنني .أما الشخص اآلخر الذي يزعم البعض أنه
امللحد املجاهر األول فقد كان البارون دولباخ (Baron
 .)d’Holbachومن الصادم واملثري لالهتامم أننا ال نستطيع
االدعاء أنه قبل هذه الحقبة املتأخرة كان هنالك ملحدين.
وبالعودة إىل الحقبة الهيلينيستية ،يبدو أن أغلب املفكرين اعتقدوا بوجود عا ٍمل ماورايئ .فعندما تقرأ حوارات أفالطون
تراه كث ًريا ما يتحدث عن اآللهة والكهنة العرافني .فيفرتض البعض ،لرغبتهم باالعتقاد بأن أفالطون كان مثال العقالنية،
أن موقفه ذلك كان متلّقًا للناس .لكن العديد من الباحثني ،بل رمبا سوادهم األعظم ،يعتقدون أن ذلك غري صحيح ،وأن
فعل ،إذ أن الجميع يف ذلك الوقت آمن بها .كذلك ،يعتقد بعض الناس أن الرومان املثقفني
أفالطون آمن بتلك األشياء ً
والطبقة األرستوقراطية الرومانية كانوا عىل األقل الأدريني فيام يتعلق باآللهة ،إال أنهم اعتقدوا بأهمية إميان العامة باآللهة
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معقول .إن من الغريب حقًا أن ظاهرة اإللحاد العلني كام نراها اليوم هي ظاهر ٌة
ً
ألسباب مكياڤلية .لكن هذا ال يبدو
ٍ
حديث ٌة ج ًدا .لكن من جه ٍة أخرى قد ال يكون هذا أم ًرا غري ًبا .حتى ريتشارد دوكنز قال بأنه قبل داروين كان من املمكن
للمرء أن يكون مؤم ًنا ذا فك ٍر رص ٍني محرتمٍ .
آنئذ مل نكن عىل دراي ٍة كافي ٍة بكيفية عمل العامل ،مام حدا بالجميع إىل افرتاض
علمي متط ّو ٍر للعامل.
فهم
قوى ماورائية .واإللحاد ال يتسق وال يصل مرحلة الكامل الفكري املكني إال بعد الوصول إىل ٍ
ً
ٍّ
س :23الكتاب التايل عىل قامئتك كتبه دانيل ِدنِت  ،Daniel Dennettوالذي استلهم بعض جوانب عمله
من داروين .وكتابه الذي اخرتته عنوانه «كرس التعويذة» ( .)Breaking the Spellعن أية تعويذ ٍة يتحدث؟
ج :23إنها تعويذة اإلميان الديني .أو بشكلٍ أعم ،تعويذة اإلميان باملاورائيات .سبب اختياري لهذا الكتاب هو الظاهرة
التي برزت يف السنوات األخرية تحت مسمى «اإللحاد الجديد» ،والذي كغريه من املسميات الشبيهة أطلقه عليهم
الناس ومل يطلقوه عىل أنفسهم .إن ظاهرة اإللحاد الجديد هي بالفعل ظاهر ٌة مثري ٌة لالهتامم ،لكنني محتا ٌر شخص ًيا
ٍ
حاسم منها .فمن ضمن من صاروا يسمون «فرسان اإللحاد األربعة» (Four Horsemen of the
موقف
يف اتخاذ
ٍ
 ،)New Atheist Apocalypseأي دانيل دنت ،ريتشارد دوكنز،
سام هاريس وكريستوفر هيتشنز ،نرى أن دنت هو األكرث رصان ًة
كتاب من كتب اإللحاد
وعقالني ًة وحيا ًدا .فلو أردت قراءة ٍ
الجديد فعليك بهذا ،إذ هو يوفّر أدا ًة ملواجهة أسطورة أن
امللحدين املعارصين ليسوا سوى جامع ٍة غاضب ٍة حانق ٍة قتالية.
س :24من الشكاوى الشائعة ضد امللحدين الجدد أنهم
يوجهون نقدهم لصور ٍة ساخر ٍة زائف ٍة عن الدين ،مام يعني
أنهم يقعون يف مغالطة رجل القش.
ج :24كث ًريا ما توجه هذه التهمة لريتشارد دوكنز حيث يقال
عنه أنه يستهدف إل ًها عىل شكل رجلٍ عجو ٍز يقطن السامء
ويسي شؤون العامل ويتحكم بأشيا َء كالطقس وما شابه ذلك،
ّ
وأنه بنقده هذا يفشل يف تقدير العديد من الجوانب السامية
لفهم ماهية الله .ويرد دوكنز عىل هذا االتهام بالقول أنه
ال يحتاج النتقاد نسخ ٍة أكرث تطو ًرا عن الله من تلك؛ نظ ًرا
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ألن اخرتاعات أساتذة الالهوت األكادمييني ال متت بصل ٍة للدين الحقيقي الذي يعتنقه الناس .أما دنت باملقابل ،فرنى
وتفهم لآلراء املختلفة حول الدين وطبيعة الله .وهو يحاول النفاذ إىل ما وراء األسباب التي يستعملها
لديه تعاطفًا
ً
الناس لتفسري معتقداتهم بغية فهم هذه املعتقدات من حيث هي ظاهر ٌة طبيعية .هذا ال يحيل هذه املعتقدات
حقائق طب ًعا ،فهو ال يؤمن بوجود الله ،لكنه يحاول فهم سبب شيوع املعتقد الديني ومن ثم تشخيص أسبابه.
س :25عنوان كتابك األخري هو تحوي ٌر لعنوان أشهر كتب داروين...
ج :25نعم ،هو كتاب «امللحدين :أصلهم كنوع» ( Atheists: the Origin of the (Speciesملؤلفه نِ ْك سپنرس (Nick
كتب تعزز نظرتك
كتاب فيه يش ٌء من النقد تجاه اإللحاد ،ذلك أن االقتصار عىل قراءة ٍ
 .)Spencerهنا ،أردت إدراج ٍ
أسلوب ناجعٍ للنظر إىل األمور .وأكرث الكتب تشويقًا هي تلك التي تتحدى موقفك بشكلٍ ذيك .وأعتقد
للعامل لن يؤدي إىل
ٍ
رشا ،وأخرى تلجأ إىل املامحكة ،لكن هذا
أن هذه الكتب نادرة .هنالك كتب تنتقد اإللحاد الغاضب الرشس نق ًدا مبا ً
الكتاب يعجبني .ومع أنني ال أتفق مع استنتاجاته ،إال أن سپنرس قد أبدع يف ابتعاده عن املبالغات ،وهو يطرح أسئل ًة
فمثل ،حاول العديدون تفسري ظهور العلم والتصور املتولد عن ذلك عىل أنها أمو ٌر كانت متجذر ًة يف الدين نفسه.
هام ًةً .
هائل يف الثورة العلمية ،فلم يكن مجرد ذلك اليشء الذي نسفه العلم .وأعتقد أن قول
لقد لعب الدين بالفعل دو ًرا ً
ٌ
إنصاف ،لكنه ال يؤدي إىل القول بأن للدين الحق بالصمود يف
هذا فيه
نهاية املطاف.
س :26هل هذا الكتاب إذًا نق ٌد لإللحاد؟
كتاب معا ٍد لإللحاد .ويشري كاتبه إىل تعدد أنواع اإللحاد،
ج :26هو ٌ
بكتب
وهذا أحد األسباب التي تجعل الكتاب مث ًريا لالهتامم مقارنة
ٍ
سبل عدة
أخرى تنظر لإللحاد وكأنه يش ٌء واحد .فكام أن هنالك ً
سبل ع ّد ٌة ليكون املرء ملح ًدا .ويف نهاية املطاف ،برأي
للتدين ،توجد ٌ
سپنرس ،ميثل اإللحاد طريقًا مسدو ًدا وأن الدين سيعود ليكون هو
املسيطر .من الواضح أنني شخص ًيا ال أجد حججه مقنعة ،فتوصيتي
بهذا الكتاب ال تأيت عىل أساس موافقتي مع استنتاجاته أو حججه،
لكنني أرى أنه يعرض تح ّد ٍ
يات وحج ًجا تستحق الرد.
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س« :27يف جوانب معينة ،ال يؤدي اإللحاد بالرضورة إىل تغيري ٍ
ات بالقدر الذي تعتقده يف حياتك».
ج :27غال ًبا أرى أن ُج ّل ما ميكن فعله تجاه انتقاد املواقف اإللحادية هو تبيان سوء فهم الناقد لإللحاد أو تبيان املغالطات
ٍ
انتقادات يقدمها ضد اإللحاد يوجد
التبسيطية التي يرتكبونها يف حججهم .أما يف حالة سپنرس ،فلتسع ٍة من كل عرشة
مثل أن «أفضل طريق ٍة لفهم
رد ،لكنه ليس ر ًدا بديه ًيا ،وهذا يدفعك إىل االنغامس يف التفكري مبا هو مكتوب .هو يرى ً
ٍ
بدل من أن يكون حول الله ووجوده» .فمن
اختالفات يف الرأي حول السلطة ً
تاريخ اإللحاد تكون باعتباره سلسل ًة من
مثل ،أن ننظر إىل الثورة الفرنسية عىل اعتبار أنها كانت يف جوهرها خالفًا الهوت ًيا أو فلسف ًيا حول
املضلل ،بحسب ذلك ً
صحيح إىل ح ٍّد كبري ،ومن
ما إذا كان الله موجو ًدا أو غري موجود ،فتلك الثورة تعلقت بالقوة والسلطة وموضعهام .هذا
ٌ
املفيد النظر إىل املسألة من هذا املنظور ،لكن ،ويف ذات الوقت ،ليست املسألة مسألة إما/أو ،وهذه النقطة جوهرية.
فال ريب أنك تستطيع تتبع تطور اإللحاد وتض ّمنه نز ٍ
مهم ال ريب ،لكن وراء كل هذا
اعات عىل السلطة ،وهذا كان ً
عامل ً
وحجج عن وجود الله أو عدمه .إن سپنرس يُرثي النقاش ويضيف بُع ًدا إضافيًا
يقبع اعتقا ٌد حول وجود الله أو عدمه،
ٌ
إليه ،لكنه ال يغري االستنتاجات النهائية يف املحصلة.
سٌ :28
يغي أسلوب حياتك .فعندما تصبح ملح ًدا ال
سؤال أخري .ينطوي اإللحاد عىل فك ٍر فلسفي ،لكنه إضاف ًة إىل ذلك ّ
أيضا .من ناحي ٍة شخصية ،بعد إلحادك ،هل غريت أسلوب
تكتفي بتغيري توقعاتك للمستقبل ،وإمنا تغري أسلوب حياتك ً
حياتك؟
جٌ :28
يغي اليشء الكثري بالرضورة كام تعتقد ،فاملسألة تعتمد جزئ ًيا عىل نوع التدين الذي
سؤال جيد ،ألن اإللحاد ال ّ
فمثل ،إحدى األمور الشائعة بني من يأتون من خلفي ٍة متزمت ٍة ومتشدد ٍة أخالق ًيا أنهم يجلبون معهم مخاوف
هربت منهً .
ٍ
وتوجسات وكبت تتعلق بالجنس .والتخيل عن معتقدهم الديني يؤدي بهم إىل بعض التحرر الجنيس ،وال يعني ذلك
بالرضورة انتقالهم من عذارى إىل منفلتني جنسيًا ،رغم أن ذلك يحدث أحيانًا ،لكنهم مي ّرون يف حال ٍة من التغري الجوهري.
تغي بني ليل ٍة وضحاها ،وما حدث هو ٌ
تدريجي إىل تص ّو ٍر يرى
انتقال
بالنسبة يل مل يكن هذا ً
عامل ها ًما ،ومل يحدث عندي ّ ٌ
ٌ
القيمة واملعنى والهدف يف اللحظة واملكان اآلنيني اللذين أعيش فيهام .وال أعني بذلك املعنى الضحل لكلمة اللحظة
اآلنية واملكان الحايل ،وإمنا أن االعتقاد املتجذر بأن املوت هو املآل واإلدراك بأن هذه الحياة هي كل ما هنالك يُن ّمي
نو ًعا من التقدير للحياة والعامل .قد يتحول هذا لدى البعض إىل نو ِع من عبادة اللذة التي تقود صاحبها إىل البحث
غني تجاه
حس
ٌ
املستمر عن الخربات املمتعة بشكلٍ متالحق ،لكن هذا ال يحدث بالرضورة .فهو قد يتولد عنه ٌ
مرهف ٌ
الناس واألشياء املحيطة بنا .ال يحدث هذا التحول بني ليل ٍة وضحاها ،لكنني يف مسرية حيايت ،والتي لعب اإللحاد فيها
دو ًرا كب ًريا ،أسعى وراء تكوين حساسي ٍة كبري ٍة ألهمية اللحظة واملكان اآلنيني ولكن ليس بصور ٍة أنانية.
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كذلك ،زادت يف نظري أهمية قضايا العدالة االجتامعية ومشاكل غياب املساواة والعدل .فعند رؤية جثث الالجئني
مثل ،لن ترى أن فكرة أنهم التحقوا اآلن بخالقهم وأن كل يشء عىل ما يرام فكر ًة مولّد ًة
تصل إىل شواطئ أوروپا ً
للراحة والطأمنينة .بل عىل العكس ،فهم عاشوا حيا ًة قاسي ًة صعب ًة انتهت قبل أوانها .وكل ما يف وسعنا هو أن نحاول
منع وصول ٍ
أناس آخرين إىل موضعٍ يعيشون وميوتون فيه بنفس الطريقة يف املستقبل .إن تقدير الحياة هو أحد
نتائج اإللحاد .وعىل الرغم من أن هذا يبدو كال ًما إيجاب ًيا ،إال أنه يجعل من الحياة م ّر ًة حلو ًة ألنك تصري تدرك
أن كل ما عليها فانٍ وال دوام ليشء .فاألمر كشعورنا برتقب الغسق الذي يعرتينا خالل استمتاعنا بدفء الشمس.
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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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تستقل فاتنة الطائرة وتراقب من شُ بّاكها ،عندما تحلق فوق والية نيفادا الصحراوية التي تبدو فارغ ًة تفكر يف جميل
الذي ينتظرها هنا يف هذه الصحراء .فجأة عىل يسار الطائرة ويف وسط الصحراء تظهر مدين ٌة عظيمة الحجم .تلتف
الطائرة للهبوط وتراقب فاتنة منتبه ًة إىل التفاصيل.
يتصل بها جميل حاملا تفتح هاتفها « :أنتظرك عند مكان استالم الحقائب».
جميل يرتدي بدل ًة سوداء ويعلّق نظارته الشمسية األنيقة فوق شعره ،يتبادالن ق ًُبل رسيعة عىل الفم ثم تتجه فاتنة
اللتقاط حقيبتها من الحزام املتحرك »:لن تفلتي مني أيتها الحقيبة».
ِ
جامل.
ازددت ً
جميل:
فاتنة :إىل أين اآلن يا كابنت؟
ُيسك جميل يدها فتضع فاتنة بها الخاتم!!
جميل :ماذا تفعلني؟
فاتنة :ال يشء ،هذا الخاتم يش ّوه عالقتنا ،اآلن أشعر بالراحة.
جميل :لكن...
فاتنة :هل تريدين مرتاح ًة وعىل طبيعتي؟
جميل :طب ًعا لكنني ال أفهم العالقة.
بغض النظر عن املشاعر .باستثناء تربية
فاتنة :الخاتم والخطوبة والزواج...تعني أن هناك التزا ًما مثال ًيا بإبقاء العالقة ِّ
األوالد ال أرى أي قيم ٍة للتظاهر بأن العالقة امليتة ما زالت حية .األشياء امليتة تُدفن .عالقتنا حية وال تحتاج خامتًا.
طفل لتلبيس الخاتم!
جميل :تقصدين يجب أن ننجب ً
فاتنة :ال أفكر يف اإلنجاب وال أعرف إن كنت سأرتدي خامتًا .فقط أعرف أنني مل أكن أريده ولكنني خضعت لقلبي يف
لحظة ضعف.
جميل :هكذا منذ أول لحظ ٍة يف اللقاء؟
فاتنة :أنا مجنونة ،هل تحتمل ذلك؟ بدون أن يلزمك خاتم باالحتامل؟
جميل :من أجلك افعل أي يشء.
فاتنة :وبعد عرش سنوات؟
جميل :وبعد مئة سنة.
فاتنة مبتسمة :رغم أنه كالم شعراء إال أن قلبي يراودين أن أخضع له.
جميل :أحبك.
ايضا ):
فاتنة :وأنا ً
يتجهان إىل سيار ٍة فاخر ٍة استأجرها جميل.
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جميل :لن نستخدم السيارة كث ًريا .لدينا ليلتان فقط سنقضيهام س ًريا عىل أشهر شارعني هنا ،فريمونت وفيغاس
بوليفارد.
فاتنة :حس ًنا أيها الدليل السياحي الوسيم.
جميل :جهزي نفسك لليلة صاخبة.
فاتنة :لقد ولدتُ جاهزة لذلك.
جميل :سرنى.
فاتنة :ال تتحداين.
فعلت للتو.
جميل :لقد
ُ
فاتنة :أرعن.
جميل :مجنونة.
يصالن الفندق ويُسلِّم جميل السيارة للڤاليه.
الفندق هائل الحجم ومن الداخل ميل ٌء باللوحات من عرص النهضة األوروبية ،السقف أشبه بسقف كاتدرائية من
ذلك العرص ،وتنترش املصابيح املضاءة بنا ٍر عىل طراز تلك الحقبة.
طابق يف الفندق .يفتح
جميل يتجه إىل صف األشخاص امله ّمني حيث يستلم مفاتيح الجناح الخاص املُقام يف أعىل ٍ
جميل الباب لفاتنة.
جميل :تفضيل.
فاتنة :أين غرفتك أنت؟
جميل :حجزت مكانًا واح ًدا...حقًا تريدينني أن ...
فاتنة تسحبه من ربطة عنقه إىل الداخل :كم أنت بريء.
يغلق جميل الباب بينام تق ّبله فاتنة ،لكن فاتنة ترتكه وتركض إىل الرشفة.
فاتنة :جميل أنظر إىل كل هذه الفنادق الغريبة التصميم!
جميل يحاول تقبيلها.
فاتنة :انظر كل فندق ميثل ج ًوا معي ًنا.
ِ
أصبحت مهندسة معامرية؟ أعطيني قبلة أٰخرى.
جميل :منذ متى
فاتنة :ال ،لنستكشف الجناح أوالً.
جميل عىل مضض :حس ًنا ...هذه الرشفة تطل عىل أهم شارع هنا ،ويوجد جاكوزي كبري هنا ،و..
فاتنة :هل ستخرج بالبدلة؟
جميل :نخرج اآلن؟ مل نصل بعد.
عمل ال تستطيع إكامله؟
فاتنة :هل أنت متعب؟ ماذا كنت تحاول أن تفعل قبل قليل إذًا؟ تبدأ ً
جميل يبتسم :ال لست متع ًبا.
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فاتنة :إذًا أجبني ستبقى يف البدلة؟
جميل :أجل.
فاتنة :أحتاج بضع دقائق إذا ً.
جميل :حس ًنا...
تدخل فاتنة مع حقيبتها إىل الغرفة املجاورة.
جميل :صدقيني لو ننتظر ساعة ليحل الظالم املدينة أجمل يف الليل.
تجيبه فاتنة من وراء الباب :سرنى.
متعب قليالً.
جميل :حس ًنا سأعرتف أنا
ٌ
فاتنة تخرج وهي ترتدي مالبس داخلية فقط.
جميل :لكن لدي بعض الطاقة.
فاتنة تتناول حقيبتها الصغرى وتعود مغلق ًة الباب :استعملها يف تغيري بدلتك ليك تنام ،رحلتك كأنت أطول من رحلتي.
اغف لساعتني ثم نخرج.
ُ
جميل :لست متعباً ،هل أستطيع مراقبتك ِ
وأنت تجهزين نفسك؟
فاتنة :ال ،لن أجهز نفيس اآلن فقط أرتب بعض األشياء وسأرتدي مالبس النوم.
جميل :توكلت عىل الله.
فاتنة :ونعم الوكيل.
بعد دقائق تخرج فاتنة لتجد جميل يحاول النوم عىل األريكة فتنام هي عىل الرسير
جميل :أنت ظاملة.
فاتنة :إىل النوم.
جميل :طاغية.
فاتنة :ال ،أنت الطاغية.
جميل :إذًا أنت ماذا؟
فاتنة  :ثائرة فقط.
جميل :متى ستنتهي ثورتك؟
فاتنة :أنت أعلم فرمبا لديك خربة يف قمع الثورات.
جميل :سأنام.
فاتنة :نوم الظامل عبادة ):
جميل :كيف سأنام وأنت تضحكينني هكذا.
يل حل كل مشاكلك؟
فاتنة :هل ع ّ
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مبتسم.
بعد نصف ساعة ينام جميل
ً
يستيقظ جميل بعد ثالث ساعات ليجد فاتنة ترتدي فستانًا قص ًريا براقًا وقد أسدلت شعرها وتبدو يف عينيها تلك
النظرة النارية عندما تنوي عمل يشء.
فاتنة :هل أستطيع مراقبتك وأنت تجهز نفسك؟
جميل يبتسم ،يخرجان بعد قليل.
فاتنة :حس ًنا ما الفكرة هنا؟ أقصد هناك فنادق وأضواء والشارع مميز والقامر يف كل مكان لكن ماذا أيضا؟
جميل :تستطيعني الرشب يف هذا الشارع ،القامر مسموحة داخل املدن ،ودفع مال لقاء خدمات جنسية مسموح ،يف
الواليات األخرى هذه األمور تعد مخالفات قانونية.
فاتنة :جميل.
جميل :الرشب يف الشارع؟
فاتنة :برافو!
جميل :عرفت أنك ستحبني ذلك.
يشرتي جميل عبوتني كبريتني من مرشوب يدعى «أوكتان  »١٩١من أحد املحالت ،وبناء عىل طلبه يغرس البارتندر ٣
أنابيب اختبار مملوئة بالكحول النقي يف كل عبوة إضافة إىل كل الكحول املوجودة يف املرشوب الربتقايل املركز.
جميل :بعد هذه ستنامني يف الشارع.
فاتنة بينام تتجرع الرشاب :ما زلت تتكلم عن النوم؟ يكفيك نسكًا وتعب ًدا.
جميل بسخرية :ها ها ها
فاتنة :تعال إىل هذا النادي ألعلّمك كيف تسخر مني.
اقص ماهر لكن فاتنة عندما
يدخالن إىل النادي امليلء بالشباب والفتيات وجو املوسيقى الصاخبة واألضواء ،جميل ر ٌ
ترقص تتفوق عىل الجميع كالعادة .عىل مقطعٍ مناسب تبدأ فاتنة بالرقص العريب ،الطريقة التي تهز فاتنة جسدها
بها توحي بان هناك شياطني ثائرة تتحكم بكل عضو من جسدها عىل حدى .ترقص وتتاميل أمام جميل لدرجة أن
الشباب وبعض الفتيات ال يستطيعون إبعاد عيونهم عنها .يتوقف الكثريون عن الرقص ويشكّلون حلق ًة ملراقبتها.
عندما تالحظ ذلك تقفز يف حضن جميل ليحملها ثم منه تصعد عىل طاول ٍة قريبة وترقص فوقها .جميل يصفق مع
ٍ
برقصات كل منها مناسبة أكرث من التي قبلها .عندما
بقية الحارضين والـ «دي جيه» يُقلُّب املوسيقى وفاتنة تالحقها
تنتهي تنفجر القاعة بالتصفيق والتعليقات  -وإن بدى االمتعاض عىل وجه قلة من الفتيات .تنزل فاتنة ويق ّبلها جميل
ثم يخرجان إىل الشارع مرة أُخرى.
فاتنة :أنا سعيد ٌة ج ًدا.
مبتسم :أكيد فلقد ِ
أثرت الجميع.
جميل
ً
لسبب آخر.
فاتنة :ال ،أنا فعلت ذلك من أجلك ،لكنني سعيد ٌة
ٍ
جميل :من أجيل؟
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فاتنة :أال يُريض غرورك أن تكون أنت الفائز بالفتاة التي تلفت األنظار؟
جميل :برصاحة أجل.
فاتنة :أنا سعيد ٌة ألنك شجعتني ومل تشعر بالتهديد أو الغرية.
جميلِ :
كنت خائف ًة من ردة فعيل؟
فاتنة :خائفة؟ ال ،لكن كان هذا شيئًا يجب أن تعرفه ،ووجدتُ الليلة أنه يعجبك ،لذلك أنا سعيدة.
جميل :ما هو اليشء بالتحديد.
تقرتب منه فاتنة وتنظر يف عينيه نظرة مغرية ج ًدا :أنني ال أعتذر عن أنوثتي ...
يبدأ جميل وفاتنة بالعودة س ًريا إىل الفندق ،فاتنة ما زالت ترشب بينام جميل يرشب ببطء .مع األضواء الكثرية والجو
الحار ،تبدأ فاتنة بالرشح لجميل عن غرابة تغيري حالة الوعي عن طريق الرشاب وكيف أن ذلك له تطبيقاتٌ عىل
حقيقة القيمة املطلقة لألخالق ،فالخيارات بالنهاية تتأثر بعوامل ال عالقة لها بالقيم العليا املزعومة.
توافق ال اختالف.
يل إيجاد نقاط
ٍ
جميل :أختلف معك لكننا نتجه إىل الفندق وع ّ
فاتنة ساخرة :أيها املاكر! تريد استغالل فتاة مثلة!
جميل :أجل متا ًما هذا ما أحاول فعله.
فاتنة تتوقف عند نوافري املياه وترقص معها ،تلفت نظر املارة فيتوقفون ملراقبتها.
جميل يتوقف عن الرشب.
أيضا؟
فاتنة :هل أنت ٌ
مثل ً
جميل :ال.
فاتنة :اعتني يب إذًا.
ِ
جننت؟
تقول ذلك ثم تقفز عىل ُسور أحد الفنادق وتبدأ بالركض ،جميل يركض إىل جانب السور :فاتنة هل
تتعلق فاتنة بالسور وتنزل رجليها ،يقرتب جميل فتعتيل ظهره :احملني إىل الفندق.
جميل :أقسم بكل يشء أنك مجنونة يا فاتنة.
فاتنة :هل تعرف ماذا أفكر قبل أن أترصف بعفوية؟
جميل :ال ،بالتأكيد ال أعرف.
فاتنة :أقول « شو بدو يصري يعني « ثم أفعلها.
جميل :قمة العقالنية.
فاتنة :ملاذا أنت لئيم معي اآلن؟
جميل :أنا لئيم؟
فاتنة بدالل وهي تتشبث بظهره :لئيييييم.
جميل :حس ًنا أنا متأسف.
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فاتنة :ال ،عليك أن تراضيني.
جميل :كيف يا حبيبتي؟
أول.
فاتنة :أنزلني ً
ينزلها جميل.
ٍ
وبصوت عايل.
فاتنة :غ ِّن يل بالعربية هنا
جميل :فاتنة هناك الكثري من الناس و...
لئيم إذًا ألنك ترفض منطقي.
فاتنة :ما زلت ً
جميل :حس ًنا...شو بدو يصري يعني!
عل بقلبي ويقولوا شو ما يقولوا »...بينام
يبدأ جميل بالغناء «ملا بسمع صوتك بنىس كل اليل بدي قوله ..بدي قلك ِّ
تتاميل عليه فاتنة ،يرمقهم املارة بابتسام ٍة بينام تق ّبله فاتنة يف النهاية.
متسك فاتنة يده ويكمالن السري إىل الفندق.
فاتنة :أتعبتك؟
جميل :ال أبدا ً ،أستطيع أن أحملك أكرث إذا ِ
أردت.
تعب من نو ٍع آخر.
تبتسم فاتنة :ال أقصد التعب الجسدي ،بل ٌ
جميل :برصاحة؟ فهمت اآلن ملاذا ِ
أعدت الخاتم.
فاتنة :ارشح يل بكلامتك.
جميل :أنت ال ت ُحبني القيود وال التقييد .تريدينني أن أملك حرية الرحيل يف أي وقت .لكن هذا عكس طبيعة غالبية
النساء.
فاتنة :ال ،عىل العكس! كل النساء تريد أن يبقى الرجل من أجلها ومن دون يشء يجربه .ملاذا تظن إذًا أن املرأة تحزن
إذا مل ميتدح رجلها جاملها أو يُسمعها كالم الحب بانتظام؟ لكن ألن ذلك  -أي البقاء بدون قيد -نادر الحدوث تلجأ
النساء ،بيأس إىل الزواج وغريه .األمر ينطبق عىل الرجال بأسلوب مختلف ،الرجل الذي ليس لديه ثق ٌة بنفسه يسعى
للتحكم باملرأة لتبقى معه.
جميل :ملاذا ال تكتبني كتابًا عن العالقات؟ ثم قويل يل ملاذا أنت مختلفة؟
فاتنة :لست الوحيدة يا جميل .لكن مجتمعنا أكرث من غريه يكره نوعي من النساء .ال تفهمني خطأ ،هذا املجتمع
ليس مثال ًيا ،زميلتي جنيفر أخربتني أشياء جعلتني أشعر أنني سوف أتقيأ .لكن املجتمع الذي ال يعطي فرصة للمرأة
كمجتمعنا يسري بساقٍ مشلولة .هذه املجتمعات فيها مساوىء ألن البرش بطبيعتهم ليسوا مثاليني ،أما مجتمعنا فهو
أصل!
يس ٌء بالتصميم ً
جميل :ارشيب كل يوم ،وصلنا الفندق ،تريدين رؤية صالة القامر؟
فاتنة :هيا بنا.
يدخالن إىل الصالة ثم يتجاوزانها إىل صالة األشخاص املهمني  .VIPجميل يخرج ورقة مئة ويضعها يف آلة ويضغط الزر
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أربع مرات.
جميل :خرست.
فاتنة :ال تلعب هنا هذه آالت مربمجة تعال إىل الحظ الحقيقي ،أحب الروليت!
النادلة الشقراء ترتدي فستانًا ذهب ًيا قص ًريا :ماذا تحبان أن ترشبا؟
فاتنة :املوهيتو من فضلك.
جميل :القهوة املركزة ،وأريد سيجا ًرا من هذا النوع من فضلك.
فاتنة :هذا النوع الذي يدخنه والدك! ستدخن مثله بقية حياتك؟ عىل فكرة شك ًرا ألنك بقيت يقظًا لالعتناء يب ،مع
أنني كنت أريد أن نعيش ليل ًة مجنونة.
جميل :هل هذه ليل ٌة عاقلة بالنسبة ِ
لك؟
تعود النادلة بالطلب ،يناولها جميل ورقة مئة إكرامية.
النادلة :أنت كري ٌم ج ًدا!
تنظر إىل فاتنة وتستطرد :أنت محظوظ ٌة به.
ثم تستدرك نفسها :وهو بك طب ًعا.
يبتسامن ويشكرانها.
رقم عىل الروليت.
جميل :اختاري ً
فاتنة :ستة.
جميل :ملاذا ستة؟
فاتنة :ألنه عدد الشيطان.
جميل :تأثري الكحول عليك غريب .عىل أية حال ألف دوالر عىل الرقم ستة لستة مرات!
تبدأ الروليت بالدوران وكل مرة يضع جميل ألف دوالر ،يف املرة الخامسة تقف الكرة عىل الرقم ستة!
موظف الفندق :اليك  ٣٥ألف دوالر يا سيدي.
جميل :ضعها عىل الرقم ستة.
فاتنة :جميل ال!
جميل :حس ًنا كام تريدين.
ينسحب جميل.
ِ
ربحت خذي...
جميل :فاتنة أنت التي
فاتنة :إياك أن تفكر يف ذلك ال تفسد الليلة.
جميل :حسناً ،شك ًرا عىل املال اإلضايف.
فاتنة مبتسمة :أحبك!
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يتبادالن بعض القبل ثم يصعدان إىل الغرفة.
فاتنة :انتظر هنا.
جميل :ماذا!
فاتنة :لن أتأخر.
نوم حريرية زرقاء اللون مع
تدخل فاتنة الغرفة املجاورة مع حقيبتها وبعد دقائق تخرج بشكلٍ مختلف ،ومالبس ٍ
حز ٍام حريري ربطته حول خرصها .تقرتب من جميل ثم تفك الحزام وتحيط خرص جميل به.
فاتنة :ما هي أوامر السلطان هذه الليلة؟
ثم تبدأ بسحب جميل بالحزام إىل بركة الجاكوزي داخل الجناح ،وتدفعه فيسقط باملاء ثم تقفز خلفه.
يعترصها جميل ويبدأ تقبيلها.
يتبــع يف العدد القادم...
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مجلة امللحدين العرب هدفها نشر أفكار
امللحدين والالدينيني العرب على اختالف
توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية والعرقية
وبحري ٍة كاملة .اجمللة رقمي ٌة مبني ٌة بجهود
ي توج ٍه سياسي.
فردي ٍة وال تع ّبر عن أ ّ
املعلومات واملواضيع املطروحة تعتبر
مسؤولية أصحابها من الناحية األدبية
وحقوق النشر وحفظ امللكية الفكرية.
الناشرون هم من أعضاء مجموعة مجلة
والالديني
امللحدينالعرب،أومنالك ّتابامللحدين
ّ
ممّن مت ّ التواصل معهم ألخذ اإلذن بالنشر .
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
موضوع
ي
على الفيس بوك  ،فنشر أ ّ
ٍ
ضمنها يُعتبر تفويضا ً للمجلّة بنشره.
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