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عال، ستعرض نفسك للخطر واألذى!
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واأللسنة ومنع من التحليق عالًيا يف سامء التقدم والنجاح.

املنكوبة إال عندما تختفي  بلداننا  ال تغيري حقيقي سيحدث يف 

هذه الهالة التي تحيط بالتابوهات وال مزيد من الخطوط حمر 

وال تقييد العقل تحت أي حجة تافهة من حججهم، تعلموا أن 

ترتكوا األفكار تدافع عن نفسها وتثبت نفسها وتكسب االحرتام 

لنفسها، دون فرض وصاية منكم وال حامية وال قتل أو إرهاب، 
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السكوت وال الخنوع وال الرضوخ. وعدم تكرار نفس األخطاء.

تحية لكل من رفع قلمه يف وجه التابوهات وأصحابها، ومل تخفه 

بنادقهم وسجونهم ومعتقالتهم، ارفعوا أقالمكم فالكلمة تبقى 

وتدوي وهم وإرهابهم يذوون.
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الدكتور سّيد القمني 

جذور اإلرهاب يف كتب الرتاث)1(

ليك ال يخدعنا بعضهم: هل كان تاريخنا ماضيًا سعيًدا؟

معاوية بن أيب سفيان وولده يزيد مل مينعهام إسالمهام من قتال آل بيت الرسول وجّز رأس الحسني، الحّجاج بن يوسف 

الثقفي أعدم من العراقيّني مئًة وعرشين ألًفا واستباح نساء املسلمني، العباسيّون قتلوا خمسني ألًفا من أهل دمشق 

وجعلوا من املسجد األموّي إسطباًل لخيولهم.

القهر والظلم يف بالد املسلمني عىل يد  الدولة كلّها مستجيبًة الستغاثة مواطٍن يعاين  هل كان ممكًنا أن ترتّج أجهزة 

األسطوريّة  القّصة  يف  وجيوشها  بعّدتها  وتحرّكت  ارتّجت  كام  الغابرة،  العظمى  اإلسالميّة  اإلمرباطوريّة  يف  املسلمني، 

استجابًة لرصخة امرأٍة مجهولٍة منكورٍة ال نعرف من هي، وهي تنادي الخليفة من عىل الحدود عندما اعتدى عليها 

)1( نقاًل عن مدونة http://tkarefalbkare.blogspot.com.eg بعد أخذ إذن الكاتب.
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الدكتور سيد القمني 

جذور اإلرهاب يف كتب الرتاث

بعض الروم: »وامعتصامه«؟

إّن هذا النموذج من القصص يريد أن يعلن مدى اهتامم الدولة جميعها مبواطٍن فرٍد يعاين أزمة، وهو ما يستثري الخيال 

العريّب املقموع ويدفعه إىل محاولة استعادة هذه الدولة األبيّة التي كانت تردع األعادي بكل فخٍر ومجٍد كام كانت 

تنشغل باملواطن الفرد كل االنشغال، حتى بات عزيزًا كرميًا مرهوب الجانب أينام كان. لكن بني القّص األسطورّي وبني 

ما كان يحدث يف الواقع مفارقاٌت ال تلتئم أبًدا، وال تلتقي أبًدا. والنامذج عىل ذلك أكرث من أن تُحصيها مقالٌة كهذه، بل 

تحتاج إىل ُمجلّداٍت من الكتب. لكن يكفينا هنا اليسري منها لنكتشف هل كانت ثقافة »وامعتصامه« أمرًا حقيقيًّا فاعاًل 

يف الواقع أم أنّها مجرّد قّصٍة لرفع الشعارات دون الفعل وليس أكرث، كالعادة العربيّة املعلومة! خاّصًة أّن هذه الدولة 

العزيزة مبواطنها الكريم هي الدولة النموذج التي يطلبها اليوم املتأسلمون عىل كافّة فصائلهم وأطيافهم، ويزيّنونها 

للناظرين بقصٍّ كهذا عادًة ما يبدأ مبسؤوليّة الخليفة الراشد وهو يف يرثب عن دابٍّة لو تعرثت بالعراق.

وينتهي بالحفل البانورامّي حول احتالل »عّمورية« انتقاًما للفرد العريّب األيّب حتى لو كان امرأة! مع علمنا بحال املرأة 

قياًسا عىل الرجل يف تراثنا.

الجزيرة  يف  العربيّة  القبائل  رصخت  لقد 

تستغيث  إسالماه«  »وا  الخالفة  فجر  منذ 

ذبحها  عن  الدولة  لردع جيوش  باملسلمني 

أسواق  لبيعهم يف  وأطفالها  وسبي حرميها 

النخاسة، تلك القبائل التي متّسكت بحّقها 

الشورى  يف  بالقرآن  ربّها  لها  أعطاه  الذي 

السيايّس.  العمل  يف  الفاعلة  واملشاركة 

فرفضت خالفة أيب بكٍر »الفلتة« بتعبري عمر 

بن الخطّاب ألنّها متّت بدون مشورتهم أو 
برتشيح أحٍد منهم وال أخذ رأيهم، فامتنعوا عن أداء رضيبة املال للعاصمة تعبريًا عن موقفهم، لكّنهم عملوا برأي اإلسالم 

فجمعوا الزكاة ووزّعوها عىل فقرائهم يف مضاربهم التزاًما بهذا الركن اإلسالمّي بجوار صالتهم وصيامهم وقيامهم بقيّة 

األركان املطلوبة. فلم يعِفها ذلك من جّز الرقاب والحصد بالسيف. والرصاع هنا مل يكن حول اإلميان والكفر، بل كان 

الشأن شأن سياسٍة دنيويٍّة ال عالقة لها بالدين.

دنة مع السلطان ضّد تلك القبائل ليؤّسسوا يف التاريخ املذهب السّني الذي وجد فرصته  ورغم الجميع فقد تواطأ السَّ

يف مكاٍن سياديٍّ بجوار الحاكم، فقام بتحويل الخالف السيايّس إىل خالٍف دينّي، واعترب أن محاربة هؤالء واجٌب دينيٌّ 
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الدكتور سيد القمني 

جذور اإلرهاب يف كتب الرتاث

ألنّهم قد كفروا وارتّدوا عن اإلسالم ال ليشء، إاّل ألنّه كان قرار الخليفة؛ وألّن هذا الخليفة كان »الِصّديق« صاحب رسول 

الله- صىّل الله عليه وسلّم- وصهره ووزيره األّول. فألبسوا الخليفة أّواًل ثوب القدسيّة ولو كان هذا ضّد منطق اإلسالم 

الذي ال يقّدس برًشا، ثم ألبسوا القرار قدسيّة الخليفة، ثم أصدروا قرارهم بتكفري هذه القبائل بتهمة الرّدة عن اإلسالم 

ألنّها حسب القرار البكرّي قد »فرّقت بني الصالة وبني الزكاة«، وهو أمٌر فيه نظٌر من وجهة نظر الرشع ال تبيح قتالهم 

أو قتلهم. لذلك تّم تدعيم القرار بأّن تلك القبائل قد خرجت عىل رأي الجامعة وخالفته وهو اخرتاٌع آخُر كان كفياًل 

بوصمها باالرتداد منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.

وهكذا، ومنذ فجر الخالفة جلس الفقيه يف معيّة السلطان يصوغان لنا إسالمنا، إسالم يؤسلم ويكّفر حسب مدى التزام 

ربّاينٌّ وفرٌض ساموّي. ومنذ  أمٌر  األمر، وطاعتهم  والسلطان وأويل  السدنة  الذي هو مذهب  السيّد  باملذهب  املواطن 

خرجت جيوش أيب بكٍر تحارب تاريك الزكاة تحت اسم الدين والصواب الدينّي، أصبح معنى أن تخرج جيوش املسلمني 

لتحارب الكّفار »غري حروب الفتوحات«. إنّها خارجٌة للقضاء عىل املعرتضني أو املخالفني يف الرأي السيايّس الذي تتّم 

إحالته إىل الدين، حتى يتّم الذبح والحرق والسبي باسم الدين وليس لخالٍف سيايّس.

ونظرٌة عجىل عىل تاريخ العرب املسلمني ستكتشف أّن مقابل »وامعتصامه« األسطوريّة، ألف »وا إسالماه« كان جوابها 

مختلًفا. وبلغ األمر غاية وضوحه يف زمن عثامن بن عّفان الذي فتق بطن عاّمر بن يارٍس رضبًا وركاًل، وكرس أضالع ابن 

مسعوٍد حّب رسول الله، ونفى أبا ذرٍّ إىل الربذة، فقتل املسلمون خليفتهم، وتّم قتله بيد صحابٍة وأبناء صحابة. ومن 

بعدها خرجت الفرق اإلسالميّة تحارب بعضها بعًضا وتكّفر بعضها بعًضا، حتى مات حول جمل عائشة خمسة عرش ألف 

مسلم، ومن بعدهم مائة ألٍف وعرشٌة من املسلمني يف صّفني، ال تعلم من فيهم من ميكن أن نصفه بالشهيد ومن فيهم 

من ميكن أن نصفه بالظامل املفرتي!

أما عن زمن معاويٍة وولده يزيد فحّدث وال حرج عام جرى آلل بيت الرسول، وكيف تّم جّز رأس الحسني لرُيسل إىل 

العاصمة، وكيف تّم غرس رأس زيد بن عيل يف رمٍح ثّم غرسه بدوره فوق قرب جّده رسول الله! وإن ينىس املسلمون 

نة، فإّن بقية الفرق ال تنىس هذه األحداث الجسام التي قسمت املسلمني فرقًا وشيًعا، كلّها متّسحت بالدين وكان  السُّ

الشأن شأن سياسٍة ودنيا وسلطان.

وإن ينىس املسلمون أو يتناسوا فإّن التاريخ يقرع أسامعنا بجملة مسلم بن عقبة املري لتأديب مدينة رسول الله »يرثب« 

ومن فيها من الصحابة والتابعني بأمر الخليفة القريّش يزيد بن معاوية. فقتل من قتل يف وقعة الحرّة التي هي من كربى 

مخازينا التاريخيّة، إذ استباح الجيش نساء املدينة أيّاًما ثالثًة حبلت فيها ألف عذراء من ِسفاٍح واغتصاٍب علنيٍّ وهّن 

املسلامت الصحابيّات وبنات الصحابة والصحابيّات.
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الدكتور سيد القمني 

جذور اإلرهاب يف كتب الرتاث

أما زياد بن أبيه، وايل األموينّي عىل إقليم العراق، فقد رّشع القتل بالظّنة والشبهة حتى لو مات األبرياء إخافًة للمذنب، 

ورّشع قتل النساء. 

أما نائبه الصحايّب »سمرة بن جندب« فإّن يديه قد تلّوثتا فقط بدماء مثانية آالٍف من أهل العراق عىل الظّن والشبهة، 

بل اتّخذ تطبيق الحدود اإلسالميّة شكاًل ساخرًا يعرّب عن تحّكم القّوة ال حكم الدين، كام يف حال »املسور بن مخرمة« 

الذي نّدد برشب الخليفة للخمر، فأمر الخليفة بإقامة الحّد إحقاقًا للرشع لكن عىل املسور بن مخرمة.

ثّم ال تندهش ألفاعيل السلطة وشهوتها يف التقوى واألتقياء.

 فهذا امللّقب بـِ »حاممة املسجد« عبد امللك بن مروان لكرثة مكوثه يف املسجد وطول قراءاته للقرآن وتهّجده لياًل نهاًرا، 

يأتيه خرٌب أنّه قد أصبح الخليفة فيغلق القرآن ويقول له: »هذا آخر العهد بك«، ثم يقف يف الناس خطيبًا فيقول: 

»والله ال يأمرين أحٌد بتقوى الله بعد مقامي هذا إال رضبُت عنقه«.

والبّد أن يجد الحّجاج بن يوسف الثقفّي هنا إشارًة عىل األقّل؛ 

ألنّه كان املشري عىل الخليفة؛ وألنّه من قام عىل إصدار النسخة 

األخرية من القرآن بعد أن عكف مع علامء األّمة عىل تصويب 

اإلصدار العثاميّن وتشكيله وتنقيطه بإرشاٍف شخيصٍّ دائٍم منه، 

ومل يُثبت عليه حّب الخمر أو اللهو. 

لكّنه كان أيًضا هو الرجل الذي ولغ يف دماء املسلمني، وكانت 

قال:  الذي  فهو  الرقبة،  قّص  تعني  الشؤون  أهون  يف  مخالفته 

»والله ال آمر أحًدا أن يخرج من باٍب من أبواب املسجد فيخرج من الذي يليه إاّل رضبت عنقه«. 

وهو أحد خمسٍة ذكرهم عمر بن عبد العزيز قبل خالفته يف قوله: »الحّجاج بالعراق والوليد بالشام وقرّة مبرص وعثامن 

باملدينة وخالد مبّكة، اللهّم قد امتألت الدنيا ظلاًم وجوًرا«.

وقد سار الحّجاج عىل سّنة سلفه زياد يف إعدام النساء والقبض عىل أهل املطلوب حتى يسلّم نفسه، ومنع التجمهر، 

وإنزال الجنود يف بيوت الناس ووسط العائالت يلغون يف الرشف كيفام شاؤوا إذالاًل للناس وكرًسا إلنسانيّتهم، حتى أنّه 

أعدم من العراقينّي يف عرشين سنٍة هي مّدة واليته مائة وعرشين ألًفا من الناس بقطع الرأس بالسيف أو الذبح من 

7



الدكتور سيد القمني 

جذور اإلرهاب يف كتب الرتاث

القفا أو الرقبة، دون أن نعرف من هم هؤالء الناس وملاذا ُذبحوا، اللهّم إاّل عىل االحتجاج عىل ضياع كرامة اإلنسان، أو 

ملجرّد الشبهة والظّن.

وقد وجد هؤالء السادة يف الذبح والحرق لّذًة وسعادة، بل فكاهًة دمويّة. ففي فتوح جرجان سأل أهل مدينة طمسيّة 

قائد املسلمني سعيٌد بن العاص بن عّم الخليفة القائم عثامن بن عّفان األمان، مقابل استسالمهم عىل أاّل يُقتل منهم رجاًل 

واحًدا، ووافق القائد سعيٌد ففتحوا له حصونهم فقّرر الرجل أن ميزح ويلهو ويضحك، فقتلهم جميعا إاّل رجاًل واحًدا!

وعندما وصل العباسيّون إىل السلطة بدأوا حملة تطهريٍ واسعٍة شملت من مواطني دمشق خمسني ألًفا تّم ذبحهم، 

وجعلوا من املسجد األموّي إسطباًل لخيولهم. وملا استقام لهم األمر استمّروا عىل النهج األموّي يف ظلم العباد وقهر آدميّة 

اإلنسان، وهو ما كان يدفع إىل ثورات، تنتهي بيّش الثوار عىل نرياٍن هادئة، أو مبواجهتهم للضواري يف احتفاالٍت رومانيّة 

الطابع.

وهكذا كان اإلنسان سواء مواطًنا عاديًّا كان، أم كان يف جيوش السلطان، يف مقتطفاٍت رسيعٍة موجزٍة ُمكثّفٍة من تاريخنا 

السعيد وزماننا الذهبّي الذي يريد الدكتور محّمد عامرة استعادته، ملاذا؟ 

الرشائع  كّل  »تفّوقت عىل غريها من  فيها  اإلسالميّة  الرشيعة  أّن  اإلسالميّة«،  الدولة  »مميّزات  عنوان  لنا تحت  يقول 

والحضارات والقوانني الدوليّة، يف أنّها جعلت القتال والحرب استثناًء مكروًها ال يلجأ إليه املسلمون إاّل للرضورة القصوى«. 

لذلك يرى الدكتور عامرة أّن: »الدولة اإلسالميّة مل تخرج عن هذا املنهاج السلمّي، حتى تضمن الدولة للمؤمنني حريّة 

العيش اآلمن يف األوطان التي يعيشون فيها« - مقاالته الحروب الدينيّة واألديان السامويّة 

لكن ماذا عند سيادة الدكتور ليقوله بشأن تلك الِجسام الجلل يف تاريخ ما يسّميه الدولة اإلسالميّة؟!.

هذه دولتهم اإلسالميّة التي يريدون استعادتها إلقامة الخالفة مرًّة أخرى لِـ »تحرير« فلسطني والعراق وإعادة اإلمرباطوريّة 

القويّة مرًّة أخرى. 

لقد كان زمًنا ذهبيًّا بكّل املعاين الذهبيّة بالنسبة للسادة الفاتحني الغزاة الحاكمني وحواشيهم من سدنة الدين وتّجار 

البرشيّة، لكّنه كان زمانًا تعًسا بائًسا دمويًّا بالنسبة للمحكومني املغزّوين املفتوحني!
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املؤثرات السمعية 
البرصية اإلسالمية)2(

الشيخ ديكارت

كيس البطاطا 
والرجل الوسيم

املؤثرات  عن  السابقة  ملقالتي  استكاماًل 

السمعية البرصية اإلسالمية: )العدد 39(

أو  الكتابة  طريقة  تنحرص يف  ال  املؤثرات  تلك 

تزيني املصحف أو التجويد، أو األناشيد الحامسية 

املرافقة لفيديوهات القتل أو اإلشهار.
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الشيخ ديكارت

املؤثرات السمعية 
البرصية اإلسالمية)2(

كيس البطاطا والرجل الوسيم

األمر يفوق ذلك بكثري، فالشخصيّات التي تُقّدمها تلك الجامعات للناس هي بحّد ذاتها مؤثراٌت سمعيٌة برصية.

سأعطيكم مثااًل واضًحا تعرفونه جميًعا:

اختيار حزب الله لقائده حسن نرص الله، واختيار اإلخوان املسلمني ملحمد مريس، حّدد مصري الحزب والجامعة وغريَّ من 

سمعة كليهام.

حزب الله قبل حسن نرص الله مل يكن بتلك الشعبية التي أصبح عليها بعده. فسواًء اتفقت معه أو اختلفت، حسن نرص 

الله ميتلك )كاريزما( استثنائية، وهو ُمهيٌِّج بارٌع للجامهري، بسبب إتقانه للّغة، للكالم، للخطابة، كالمه الدقيق، تحكُّمه 

بنربات صوته عند إلقائه للُخطب، فرتاه يتكلّم بهدوٍء أحيانًا ثم يرصخ أحيانًا أخرى )حتى وهو يلقي خطاباته من وراء 

الشاشة(، باإلضافة لوسامته التي كانت ستجعل منه محبوب كل النساء لو أصبح مغنيًّا أو ممثاًل مثاًل، بداًل من قائد 

جامعٍة مسلحة.

كل هذا زاد من شعبية الحزب، الذي برع يف املؤثرات السمعية البرصية، ويف الربوباغاندا املصورة )فيديوهات، أناشيد، 

خطب...(  ونرص الله نفسه رّدد مراًرا وتكراًرا كلمة »الحرب النفسية«. وهو بحّد ذاته جزٌء من الحرب النفسية، وسالٌح 

يف تلك الحرب.

وهنا يجب اإلشارة إىل نقطة، أن الشكليات واملؤثرات الصوتية قد تكون أقوى من فحوى الكالم نفسه، فقد ينطق الرجل 

بالتفاهات والكالم غري املعقول، لكن يُرِفق كالمه بتلك املؤثرات، فيجعله يبدو وكأنه يقول أشياًء مهمًة، أشياٌء حقيقيٌة 

ذات معنى، أشياٌء منطقية.

فحسن نرص الله مثاًل، يف إحدى ُخطبه تعقيبًا عىل الفيلم الذي أساء ملحمد، قال أنه لو تم تنفيذ فتوى اإلمام )الخميني( 

بقتل املرتد سلامن رشدي، ملا تجّرأ عىل إهانة رسول الله أحد.

لكن أحًدا مل يركّز عىل تلك الجملة، وأحًدا مل ينتقدها إال القلّة الذين استوعبوا كالمه ومل تؤثر عليهم طريقة الخطابة 

والشكليات الجانبية. وما قاله بالتأكيد هو عبارٌة عن تفاهٍة مطلقٍة أواًل، فقد قُتل العديد من املسيئني ملحمٍد بدايًة من 

عرص محمٍد نفسه الذي قتل العصامء وأم قرفة وكعب ابن األرشف، إىل حوادَث عديدة، ومل تتوقف السخرية منه، بل 

زادت حّدتها كرّدة فعل.
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الشيخ ديكارت

املؤثرات السمعية 
البرصية اإلسالمية)2(

كيس البطاطا والرجل الوسيم

وثانيًا هو كالٌم داعيٌش بامتياز، خصوًصا وأن الرجل شيعٌي ويشكو كبقية الشيعة من ظلم السنة لهم لقروٍن بسبب 

اختالفاٍت يف اآلراء حول عيلٍّ ومعاوية وعائشة ويشكو من فتاوى قتل الشيعة بسبب انتقادهم ملعاوية وأيب بكر وعمر، 

لكنه ال يخجل من مناقضة نفسه فيقول أنه يجب قتل سلامن رشدي ألنه انتقد محمًدا.

فام الفرق بني هذا الكالم، وهذا الفكر، وفكر داعش؟..

 ال فرق.

أنت تختلف معي، تنتقد مقدسايت مهام كانت )محمٌد أو أبو بكر أو عمر أو أي من هؤالء(، إًذا أنت تستحق املوت.

تخيّلوا معي اآلن، لو أن الحزب مل يضع نرص الله قائًدا، ووضع مكانه شخًصا يشبه مفتي السعودية.

أو وضع شخًصا له صوٌت كصوت الفتيات...

أو شخًصا ال يجيد فن إلقاء الخطب...

أو شخًصا يتكلّم بربودٍة وهو يتحّدث عن الحرب ويحاول تهييج املستمعني...

النتيجة كانت ستكون عكسيًة.

وهذا ما حصل مع اإلخوان املسلمني، يف اختيارهم ملحمد بديع كمرشد، ومحمد مريس كرئيس. ذلك االختيار كان فشاًل 

بكل املقاييس، وهو أحد أسباب سقوط الجامعة يف أعني املاليني، ألن محمد مريس كان عبارًة عن كيس بطاطا ال يُجيد 

إال النطق بالتفاهات بطريقٍة مضحكة، وكلاّم تحرّك أو تكلّم أضحك العامل، أما بديٌع فهو يشبه معلّم لغٍة عربيٍة يقرتب 

من سن التقاعد، يشعر بامللل التام بسبب إمضائه كل حياته يف تدريس اإلعراب والنحو.
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الشيخ ديكارت

املؤثرات السمعية 
البرصية اإلسالمية)2(

كيس البطاطا والرجل الوسيم

أما العلامنيّون، فهم أيًضا فاشلون يف هذا املجال، فقد أهملوا هذه األمور التي هي من أهم األسلحة لنرش األفكار يف 

املجتمع وتقريبها من املواطن العادي، رغم أنها عبارٌة عن عملية تزييٍف وخداٍع كبرية، ولهذا تراجع صوتهم مقابل صوت 

الرعاع.

)هناك بعض العلامنيني يجيدون هذه اللعبة ولو دون قصٍد كإياد جامل الدين، رمبا بحكم أنه رجل ديٍن من األساس(.

السمعية  واملؤثرات  املغناطييس  التنويم  تستعمل  لكونها  القارئ  وننبه  إليها  نشري  أن  كثريٌة ميكن  و هناك شخصياٌت 

البرصية، كالصوت واملظهر الخارجي وطريقة الكالم:

-محمد حسان.

- العريفي.

- عدنان إبراهيم.

- عمرو خالد.

- مصطفى حسني.

وهلم جرّا...

بل إن أغلب الشيوخ ورجال الدين يقومون بهذه العملية سواًء بقصٍد أو بغري قصٍد عن طريق ارتدائهم للعاممة وإطالة 

اللحية وارتداء مالبس تُظهرهم مبظهر العارفني بالدين والسياسة والحياة )بالنسبة للعامة(.

بل إن اللحية لوحدها لها تأثرٌي برصٌي ألنها تعطي للرجل مظهرًا يوحي بأنه إنساٌن راشد، عاقل، جاد...

فعىل العلامنيني اليوم أن ال يهملوا هذا الجانب، وأرى أن يختاروا أحد الخيارين:

- إما تحطيم سالح اآلخرين وحذف تلك املؤثرات عنهم عن طريق السخرية مثاًل.

- أو استعامل ذلك السالح واستغالله ملصلحتهم.
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املوقع الرئيسي ملؤسسة احلوار املتمدن 
يسارية , علمانية , دميقراطية 

"من أجل مجتمع مدني علماني دميقراطي 
حديث يضمن احلرية والعدالة االجتماعية للجميع" 

http://www.ahewar.org
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صفحة ثابتة نقدم فيها قراءة ألحد الكتب القيمة 

قراءٌة يف مؤلف شريين هنايئ:

رواية نيكروفيليا

  RoRo Caesar تلخيص

الرواية  شريين  تستهل  الجثث،  تشبه  التي  الفتاة  منسيّة٬ 

بوصف كل قطعٍة ضامرٍة من هيكلها النحيل.

حارٍّ  دمعٍ  عىل  عينيها  لتفتح  فراشها  من  يوٍم  كل  تنهض 

الثالثة عرش من  تعانيها طفلٌة يف  كآبٍة  أّي  ينسكب منهام، 

املدى  يافعًة تحلّق يف  املفرتض أن تكون  عمرها حيث من 

ومتأل الدنيا بهجًة ومرسّة؟

املرآة، هي ال  الباهت يف  النظر إىل جسدها  وكانت تخاف 

بالقسوة  أبوها  وكان  االستحامم،  وتخىش  بنظافته،  تهتّم 

لحوض  عنيٍف  بارتعاٍش  لتتسلل  الحامم  يلقيها يف  والصياح 

أمام  هاويًة  فتسقط  حذٍر  بكل  قدميها  وتضع  االستحامم 

والدها  الضامر.  النحيل  وقوامها  نفسها  تلمح  حني  املرآة 

القلق عىل قروش جيبه من مرض منسيّة ويتمنى لها املوت 

األطباء  شّخص  يسميها.  كام  حياته”  “مصيبة  من  ليتخلص 

حالتها باألنيميا!

يُدعى  املصادفة كشف عليها مرًة طبيٌب آخر  وعىل سبيل 

“جارس” وقعت منسيٌّة يف شباك حبه البالغ الوحشية واإلثارة 

من اللحظة األوىل وهو من خاللها وجد ضالّته إلجراء بحث 

وأنانيته  غروره  لرييض  “األنوركسيا”  مرض  عن  املاجستري 
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RoRo Caesarشريين هنايئ : رواية نيكروفيليا 

وثقته العالية بنفسه رغم رفض بعض معارفه لهذي املجازفة التي 

ستودي به وبالفتاة املسكينة إىل الهالك بصفة ما يدور يف ذهنه 

مخالًفا للقوانني.

وكانت منسيّة ال تعرف سوى فتاًة واحدًة دامئة الوجود بقربها يف 

املقابر، فعالقة  الحانويت وتسكن بني  ابنة  تُدعى “فُتنة”  املدرسة 

الفتاتني غريبٌة من نوعها، اعتربتهام الراوية صديقتني رغم الصمت 

وال  منبوذتان  فهام  بينهام،  القائم  والتشابه  العالقة،  يف  السائد 

يحبهام أحد، وكئيبتان، ترمقان العامل مًعا.

ظهر  عاّم  لها  وتكشف  املياة  لدورة  وتجرّها  مبنسيّة  فتنٌة  متسك 

أن  منسيّة  وبإمكان  اإلثارة  لها  يسبّب  هذا  وأّن  صدرها،  يف  لها 

تضع يدها عليهام فتشعر فُتنة باإلثارة. لكّن منسيّة تريد جارس، 

وصارت تحلم به، وفُتنة تريد رؤية ما عندها هي األخرى بدورها.

تقول فتنٌة ملنسيّة بأنّها جميلٌة كالجثث، تظلّل فتنٌة جسد رفيقتها وتعّري منه ما حجب، ومترر مالمسها الباردة عىل 

بها  األخرى  تلتصق  نفسها،  نوعها وتسلّم  بنشوٍة غريبة وجديدة من  تنتفض  منسيّة  بوحشية،  الفتاة وصدرها  ساقّي 

ومتوج عليها بنهم، تفتح منسيّة عينيها فال تجد جارس فوقها بل فتنة، تهرب منها وتركض بني القبور فتهوي فوق حقيبتها 

املدرسية وما إن تفتح عينيها مجدًدا حتى تجد أمامها غامزيتّ جارس متبّسمتني.

يف هذي األثناء يتضّور عم سيّد-والد منسيّة ندًما عىل معاملته القاسية ملنسيّة التي هربت منه، ويفتقدها، ويغرق يف 

املخدرات ومضاجعة العاهرات الذاهبات العائدات من عنده.

وما أجراه جارس عىل الفتاة من اختباراٍت أظهر كرًها شديًدا للعامل الخارجي وانغالقًا عىل الذات وشعوًرا بدونيٍة غري 

طبيعية، كام الحظ اهتاممها مبوضوع الجسد والعالقات الجسدية رغم صغر سنها، وإيحاءاٍت ورموزًا جنسيًة محتشدًة 

ومشوهًة يف تصوراتها، ماّم شتته عن مرض فقدان الشهية وأدخله يف دهاليز وضالالٍت شاذة.
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RoRo Caesarشريين هنايئ : رواية نيكروفيليا 

كام أنه الحظ احتفاظها بصوٍر ذات طابعٍ دمويٍّ مقيٍت سبّب له الرعب رغم كونه طبيبًا قد رأى مئات الجثث واألشالء 

خالل دراسته.

وكان يراقبها يف ساعاٍت متأخرٍة من الليل وهي متارس العادة الرسية أمام صور جثٍث عاريٍة متاًما.

ويف خضّم الجثث وإثارتها من جهة، وجارس الشاب الوسيم من جهٍة أخرى، وقع جارس مع خطيبته بني يدّي منسيّة التي 

اشتعلت غريًة ووحشيًة وكراهية محاولًة قتل خطيبته بأباجورٍة حديديٍة تصطدم بكتف جارس بداًل من رأس ريم، فيصفع 

منسيّة بكل قواه فتنزف من أسنانها، إىل أن يقوم بإلقائها أمام بيتها القديم وصارت ذكرياتها تتسابق يف عقله عن طفلٍة 

مألت حياته حتّى كادت تنهيها. 

وعاشت منسيّة يف حالة نبوٍذ ملدة ثالث سنواٍت أتلفت أيامها وأخذتها 

لصديقتها “فُتنة” )الفاجرة كام يسميها املجتمع حولها بعد أن فُضحت 

عالقاتها مع األطفال( الفتاة غريبة األطوار ومختلفة التوجهات الجنسية 

من  واألحياء  املوىت  مع  الجنسية  املامرسات  إىل  مبنسيّة  االفتتان  من 

األطفال. 

إّن استسالم الجسد امليت الهالك يف قبضة منسيّة يغسل ما ارتكبه العامل 

أو  يحتقرها  يقاومها.  أن  ميلك  ال  من  نحو  الصاخبة  اإلثارة  حقها،  يف 

اإلبر،  كوخز  عليه  قبالتها  وتنهال  الحاجبة  السواتر  عنه  تزيل  يزدريها، 

رمبا  الوجبة.  هذي  ساقاها...طّوق  ذراعاها،  مخالبها،  أسنانها،  لسانها، 

هذا ال يحمل عينّي جارس، لكّن جارس ميتنع وهذا ال.

وما هي إال أياٌم وتذهب منسيّة لبيت جارس تطلب العالج ألنها تريد أن تصبح إنسانًة طبيعية، يرحب جارس بالفكرة 

ويفرح بأنها ما سيعيد له ثقته واحرتامه لنفسه..

بحنكٍة ودهاء، تتفق الفتاتان عىل رضب الشاب، وتكمل عليه منسيّة لتختطف ما تبقى من أنفاسه، وتجرده من كل 

مالبسه ماسحًة الدماء من عىل جسده، تغمره بالقبل الوحشية عىل شفتيه الهامدتني، تتنشق بأنفها كل ركٍن من أركان 

جسده، تراه مل يعد جارس الذي تريده، تراه ال يتحرّك، تغمد سكيًنا يف جسدها ومتوت فوقه.
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ما هو تاريخ النَّص القرآين، وملاذا تتشابه 

القرآن مع قصة إكلريوس عبد امللك  ِقّصة جمع 

يف جمع اآليات اإلنجيلية والتوراتية يف بالد الشام؟
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- مل يكن ينقص العرب بعد أن أقاموا الدولة وسيطروا عىل ِجوارهم إال 

كتابًا ينسبونه إىل السامء، كام هي حال األمم التي حولهم، يكون ِبلغتهم 

ليتكتلوا  العربية  العصبية  فيهم  ويقّوي  َمحليتهم  فيه  يرون  وأبجديتهم 

حوله كأّمٍة ناشئٍة فتيٍة تبحث عمن ينقذها من رصاعاتها املحلية وينقلها 

إىل ساحة السياسة الدولية؛ فمن املعروف أن اللغة الرسيانية وهي لغٌة 

السورية وكذلك يف  البالد  أنحاء  سائدًة يف جميع  كانت  للعربية  شقيقٌة 

ومنها  األشوريون  بها  يتكلم  التي  الرشقية  الرسيانية  منها  وكان  العراق، 

امللك  عبد  سعى  وعندما  الشام،  أهل  يتكلّمها  التي  اآلرامية  الرسيانية 

ح الفكرة  والسلطات الدينية يف عرصه لجمع كتاٍب ِبلغة أهل البالد يوضِّ

املسيحية  مواجهة  يف  بها  يؤمنون  التي  التوحيدية  والعقيدة  النرصانية 

كتاب  وصف  يف  الرسيان  يستعملها  التي  الكلمة  استُعِملت  الهللينية 

القراءات الليتورجية )قريان(.

ث عنها املوروث اإلسالمي وأفرد لها فصواًل طوااًل وناقشها املسترشقون والباحثون قد  - إن رواية جمع القرآن التي تحدَّ

ال تعدو كونها قصة إكلريوس عبد امللك يف جمع القراءات اإلنجيلية والتوراتية التي كانت سائدًة يف بالد الشام، منها 

األناجيل القانونية وتوراة موىس ومنها األناجيل املنحولة واألساطري التي نشأت حول العقيدة املسيحية وِقصص القديسني 

وخلق العامل وغريها من الِقصص التي يسهل رصدها وتعيينها ومعرفة أيها استُخِدم يف أي ِقصٍة قرآنية.

طفق املكلَّفون بالجمع يجمعون الِقصص التوراتية واإلنجيلية ويسمعون من الناس ومام هو محفوٌظ يف اللوح، واللوح 

املحفوظ املقصود هنا ال بدَّ أنه نسخٌة من التوراة باللغة اآلرامية كانت محفوظًة يف مقر كنيسة إنطاكية ونُِسخ منها 

بعض الروايات والقصص التوراتية واإلنجيلية، ويرى أبو موىس الحريري يف كتابه عامل املعجزات، بحٌث يف تاريخ القرآن 

أن اللوح املحفوظ هو كتاب موىس من قول القرآن نفسه، ومن قبله كتاب موىس إماًما ورحمًة، ويتلوه شاهًدا منه ومن 

ح القرآن أنه يف أم الكتاب لدينا، عىل أي حاٍل  قبله كتاب موىس إماًما، وكتاب موىس اإلمام قد يكون هو أم الكتاب إذ يرصِّ

كانت ِقصة جمع القراءات يف قريانٍة واحدٍة عىل شكل مصحٍف هدٌف يقصد به منارصة العقيدة النرصانية يف مواجهة 

العقيدة املسيحية، وتمَّ هذا من خالل جمع كلِّ النصوص التي تتحدث عن رضورة موافقة العقيدة لرشيعة موىس من 

أجل إقامة التوراة واإلنجيل مًعا بعيًدا عن غلو املسيحية الهللينية يف تأليه يسوع، وبعيًدا عن عقيدة الخالص املسيحية 

ا عن رشيعة املسيح وموىس. التي برشَّ بها بولس الذي اعتربوه مرتدًّ
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النصارى وضع إنجيٍل جديٍد وال كتاٍب جديٍد ولكن أرادوا أن يجمعوا من كل ما يتوفَّر حولهم نصوًصا  - ومل يتقصد 

تُعلِّم الناس العقيدة الجديدة املتوافقة أو التي يجب أن تكون متوافقًة ومسلِّمًة برشيعة موىس وتوراة اليهود وإنجيل 

)متى( الذي ُوِضَع للعربانيني يك يعرفوا قصة يسوع استناًدا إىل مراجع متى العربانية من توراٍة وتلموٍد وتقليٍد عربايٍن كان 

معروفًا يف عرصه، وبالنظر إىل كّل هذه الحقائق تبدو قصة التنزيل الساموي للقرآن ضعيفًة وال ميكن أن تصمد أمام 

البحث الدقيق، فالبحوث األركيولوجية ال تدعم وجهات النظر التقليدية بشأن ما يُسمى حفظ النص القرآين، فمعظم 

املخطوطات القدمية ُوِجدت بعد الوقت املفرتض لجمعها من قبل عثامَن بحوايل مئة سنٍة عىل أقل تقدير، وكثرٌي منها 

التي يُعتََقد أنها من األقدم  النهائية املعتمدة من بعض النسخ  يختلف عن النص املتداول حاليًا، والتي تُعد النسخة 

للمخطوطات القدمية ما يعرف بنسخة اسطنبول ونسخة سمرقند، لكن الخرباء ينفوا أن تكون تلك املخطوطات أصليًة 

فعاًل أو أنها من عرص عثامن.

نه للرسول،  - ترى الرواية اإلسالمية الرسمية أن القرآن هو عني كالم الله جاء به جربيل مبارشًة من اللوح املحفوظ ولقَّ

التواتر  إلينا كام هو عرب  الله مع جربيل ووصل  أنزله  الذي  نفسه حرفيًا وشكليًا  رأيهم هو  املوجود حاليًا يف  والنص 

والحفظ، ويرى املفكر التونيس )منصف بن عبد الجليل( يف ندوٍة حول تاريخية القرآن أن )املسلمني يعتربون القرآن 

كالم الله املُنزل عىل محمٍد بدون أي تدخٍل برشٍي بلغٍة عربيٍة بليغٍة سليمٍة معجزة، ووحدة القرآن تشكِّل مفهوًما مثل 

وحدة الله(، واملسلمون يؤمنون بهذا إميانًا يقينيًا ال يأتيه الشك ولو مجرَّد قيد أمنلة.

** ملاذا تعود أقدم نسخٍة موجودٍة اآلن للقرآن إىل القرن الثامن امليالدي، وهل احتاج القرآن ما يزيد عىل100 عاٍم من 

التنقيح والتعديل حتى ُخِتَم بهذا الشكل املوجود عليه؟ 

أن  يرون  املوثوقني  الباحثني  من  كثريًا  لكن   -

هو  كام  للقراءة  جاهٍز  متكامٍل  قرآينٍّ  نصٍّ  أّول 

بينام  امليالدي،  العارش  القرن  يف  موضوٌع  اآلن 

التاريخ  هذا  عىل  السابقة  األخرى  املخطوطات 

تحمل قراءاٍت مختلفًة مثل نسخة صنعاء، ولذا 

تمَّ  نٌَص  القرآن  أن  إىل  الباحثني  من  كثرٌي  مييل 

سوريا  عرب  قبل  من  وتنقيحه  وتحريره  تأليفه 

والعراق وفيه قراءاٌت مختلفٌة واحتاج قرونًا ليظهر 
يف نسخته النهائية التي نعرفها اليوم.
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- فمعظم النسخ املكتشفة باللغة العربية تعود للقرن الثامن امليالدي عىل أقدم تقدير، نصوٌص منسوخٌة بالخط الكويف 

وهو خٌط ظهر يف أواخر القرن الثامن إىل القرن الحادي عرش وهو خٌط قليٌل ما كان مستخدًما يف أماكن أخرى من العامل 

اإلسالمي إىل أن استُبِدل بخط النسخ، لذلك ميكن القول باطمئناٍن أن القرآن احتاج عىل األقل مئة سنٍة من التنقيح 

والتعديل إىل أن ُخِتَم بنٍص نهايٍئ معتمد، وهناك إشاراٌت من الباحثني والعلامء إىل أن أكرث من مؤلٍف تدخل يف كتابة 

القرآن، والقرآن املوجود اآلن ال ميكن أن يكون نفسه الذي بدأت كتابته يف القرن السابع كام أنه بالتأكيد ليس قرآنًا نزل 

من السامء عىل نبيٍّ يف مغارة مكة، ومع أن الرواية اإلسالمية التقليدية ترُِصّ عىل أن القرآن هو عني كالم الله، غري أن 

الدالالت والرباهني التاريخية صارت موضع تحدٍّ غريٍب يف الزمن األخري، فاملخطوطات والوثائق والرباهني األيديولوجية 

أخفقت يف إثبات كثريٍ مام يعلنه اإلسالم.

**هل ميكن أن يكون عثامن بن عفاٍن هو رئيس الفريق الذي كان كبري كُتَّاِبه زيٌد بن ثابٍت األنصاري؟

بسلطته  توحي  األخرى  الُنسخ  نقَّحه وحرق  وكيف  القرآن  تتحدث عن إرشاف عثامن عىل جمع  التي  فالرواية  رمبا، 

وصالحيته يف فعل ما فعل، وبطبيعة الحال نقلت الرواية اإلسالمية الحدث إىل زمٍن آخٍر ومنحت هذا الشخص صفة 

الخليفة وما إىل ذلك من قصٍة معروفة.

ق كثريون عىل مدى مئات السنني الرواية اإلسالمية بشأن نزول القرآن ولكن ال براهني عىل ذلك، بل كل املؤرشات  صدَّ

املوروث  كتب  وباعرتاف  النبي  وفاة  فيه  يفرتض  الذي  الوقت  ويف  نيَّص،  تطوٍر  عملية  نتاج  كان  القرآن  أن  تدل عىل 

اإلسالمي كلها مل يكن القرآن مجموًعا يف مصحف، ولو كان كذلك ملا طلب عثامٌن من زيٍد القيام بذلك. وعندما قام 

باحثون يف اإلسالم بكل جرأٍة بالتدقيق يف األصول واملصادر اإلسالمية تمَّ الكشف عامَّ ميكن أن يثري الشكَّ والتساؤل حول 

كثريٍ من األمور التي كانت مبثابة مسلاّمٍت بشأن اإلسالم والقرآن.

يف كتابها الهاجريون تقول باتريشيا كرونة: )أنه ال يوجد أي دليٍل عىل وجود القرآن قبل نهاية القرن السابع امليالدي 

وقد تمَّ االنتهاء من نص القرآن يف عام 705م عىل يد الحجاج يف العراق، لقد جمع الحجاج كل كتابات الهاجريني ووضع 

بداًل منها ما أراد عىل حسب أهوائه، ومن هنا بدأ وضع وتأليف القرآن ومل تنته هذه العملية قبل منتصف أواخر القرن 

الثامن امليالدي(.
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وتعرتف مصادٌر إسالميٌة متأخرٌة بأن الحجاج تالعب يف النّص القرآين عىل هواه، ويورِد )السجستاين( يف كتابه املصحف 

تحت باب ما غريَّ الحجاج يف مصحف عثامن ويُحيص له أحد عرش موضًعا. وهذه األعامل ال تيسء إىل الحجاج بل تظهره 

قويًا وعىل قدرٍة وفهٍم سمحا له بالتجّرؤ عىل املقدس يف إطار مرشوع بناء الدولة الذي كان يعمل عىل إنجازه. ويُنسب 

إىل الحجاج قيامه بكثري من التبديل والتغيري يف القرآن وإتالف النسخ املخالفة.

كتاب  البداية  يف  اعترُِب  فهو  السنني،  عرشات  طوال  كتابٍة  وإعادة  وتحريٍر  وتنقيٍح  تأليٍف  لعملية  يخضع  القرآن  ظلَّ 

قراءاٍت ومل يقصد به كتاب ترشيعٍ أو كتاٌب يكون بدياًل عن التوراة أو اإلنجيل العرباين الذي كان معتمًدا لدى النصارى، 

ومجموعة النصوص التي ُوِضعت فيه واعتُِمدت يف وقٍت الحٍق كان فيها نصوٌص رمبا ُوِجدت قبل العرص الذي يفرتض 

النبي، ويقول أحد املختصني يف قراءة وتحليل مخطوطات مصحف صنعاء املكتشف أوائل السبعينات يف  فيه وجود 

العاصمة اليمنية:» يف رأيي أن القرآن )كشكوٌل( من نصوٍص مل تكن موجودًة أيام محمٍد ورمبا يكون بعضها أقدم من 

اإلسالم مبئة سنٍة مثاًل«، ويرى علامء أن التنوع اللفظي يف القرآن دلت عليه االكتشافات الحديثة لبعض املخطوطات 

التي تحتوي عىل نصوٍص مختلفٍة عن النص املتداول، وهذه التباينات واضحٌة جليٌة يف الصكوك النقدية األوىل ويف زخرفة 

اآليات املنقوشة عىل مسجد قبة الصخرة داخليًا وخارجيًا التي تختلف عن النص الحايل، وفقدان بعض املخطوطات 

األوىل تدلُّ عىل أن القرآن مل يكن موجوًدا يف سنوات محمٍد املفرتضة.

 تباينات يعزوها البعض إىل فكرة أن القرآن أُنزِل عىل أكرث من شخٍص واحد، وتم جمعه وتنقيحه من قبل مجموعة 

أشخاٍص عىل مدى مئات السنني. وأن القرآن املتداول حاليًا ليس هو الذي كان يف منتصف القرن السابع، لكنه نتاج 

الثامن والتاسع. القصد من هذا أن القرآن من تأليف أو إعداد أكرث من شخٍص واحد، وقد ال يكون بحسب  القرنني 

ٌر عضوٌي احتاج عرشات السنني ورمبا املئات، لكنه مل يُوضع  ما يعتقد )ونزبرو( بأنه عمل مجموعٍة قليلة، بل إنه تطوُّ

أو يُجمع يف مكة وإمنا يف بغداد حيث اتخذ اإلسالم شكله النهايئ وصار ديًنا مستقاًل، وهذا رأي مجموعٍة من الباحثني 

أبرزهم ونزبرو، شاخت، كرونة وريبني.

مصادٌر كثريٌة أشارت إىل أن القرآن مل يكن مكتماًل قبل القرن العارش، ويقال إنه تمَّ جمعه يف سبع نسٍخ )رمبا هذا سبب 

الحديث عن سبع قراءات(، أما اإلشارات من خارج العامل اإلسالمي إىل كتاٍب يُدعى القرآن فكان يف حواٍر يرجع إىل نهاية 

الحقبة األموية بني العريب والراهب الذي من بيت جاال، لكن ذلك الكتاب رمبا يكون مختلًفا عن القرآن الذي بني أيدينا 

اآلن، وكام تقول باتريشيا يف كتابها الهاجريون: ) يف حني ال توجد أسًسا خارجيًة متامسكًة لرفض الرواية اإلسالمية فإنه 

ال يوجد أي أسٍس داخليٍة متامسكٍة للقبول بها(.

22



عمر حسني

أسطورٌة اسمها اإلسالم )6(
تاريخ النَّص القرآين

استمر القرآن يف تطوره حتى العقد األخري من القرن السابع امليالدي، إضافًة إىل ذلك فإن أكرث ما نعرفه عن اإلسالم كان 

من خالل كتب السرية والحديث التي يرجع تاريخ وضعها إىل ما بني مئٍة وثالثني إىل ثالمثئة سنٍة بعد الزمن االفرتايض 

للنبي.

يف رأي ونزبرو تطور القرآن تدريجيًا طوال القرنني الثامن والتاسع امليالدي من أصل رواياٍت شفويٍة عن طريق تعديالٍت 

وتنقيحاٍت جرت عرب قرنني، ثم أُعطيت شكاًل رسميًا وصادف ذلك بروز التفاسري القرآنية وكانت هذه العملية مامثلًة ملا 

حدث يف تقويم الكتاب املقدس لليهود.

** النتائج املهمة التي خلص لها املسترشق األملاين )غريد بوين( عن مخطوطات صنعاء.

أما غريد بوين الذي درس مخطوطات صنعاء فقد وضع ثالثة استنتاجاٍت تبدو قويًة ومقنعًة:

1.  إن النص القرآين تطور عرب الزمن وهو ليس من إعداد شخٍص واحٍد ومثة أجزاٌء منه كُِتبت قبل زمن محمد.

2. املخطوطات مل تكتب باللغة العربية وكلامتها ذات جذوٍر آراميٍة وهذا شبيه باستنتاجات لوكسنربغ.

3. النص القرآين تطور تدريجيًا خالل القرنني السابع والثامن وكان شفهيًا، وال توجد أي مخطوطٍة ترقى إىل مرحلة ظهور 

اإلسالم بحسب الرواية الرسمية.

لقد عجز علم التاريخ عن إيجاد قرآٍن يسبق عهد عبد امللك بن مروان وهذا بتأييد الرواية الطربية، فالطربي مثاًل ينقل 

ما نُسب إىل النبي يف حجة الوداع إذ قال:) إِينِّ قَْد تَرَكُْت ِفيُكْم َشيْئنَْيِ لَْن تَِضلُّوا بَْعَدُهاَم: كِتَاَب اللَِّه َوُسنَِّتي (، مل ينسب 

إليه قوله: ) تركت فيكم القرآن(، فعن أي كتاٍب يتحدث النبي؟ أو لنُقل عن أي كتاٍب يتحدث الطربي؟ هل كان املقصود 

التوراة؟ أم هو كتاب القراءات الذي وضعه النصارى تجميًعا من مصادَر مختلفة؟ كام تتحدث الرواية اإلسالمية عن 

جهوٍد قام بها أحد قادة عبد امللك وهو الحجاج بن يوسف الثقفي يف إعادة كتابة القرآن، ورمبا كانت الكلمة األصح 

هي: تنقيح القرآن.

تستنتج باتريشيا كرونة يف أحد كتبها أن القرآن يفتقد البنية املتكاملة وغالبًا ما يكون غامًضا وغري متسٍق سواء يف اللغة 

أو املضمون، سطحٌي يف ربط املواد املتفاوتة ويتميز بالتكرار، ولذا ميكن االعتقاد أن هذا الكتاب هو نتيجة عمل أكرث من 

شخٍص كام أن تنقيحه غري كامٍل إذ اعتمد عىل تقاليٍد متعددة، من السهل االعتقاد أنَّ القرآن هو َمجَمع فصوٍل مختارٍة 

من الكتب املقدسة السابقة التي سبق أن تُرِجمت إىل اللغة العامية وهي لغٌة مركبٌة من العربية والرسيانية ليك تُقَرأ 

لت آياته قرآنًا عربيًا، وترى هذه الباحثة املتخصصة يف شؤون اإلسالم إن القرآن نٌص له تاريٌخ لكن  بلغة قريش. كتاب فُصِّ
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أحًدا ال يعرف تفاصيل هذ التاريخ، وتقول يف كتابها: عبيٌد عىل الخيول إن 

الجميع كان يأخذ األمر مسلاًّم بأن كل يشٍء يقوله املسلمون بشأن القرآن 

وأصله ومعانيه كان صحيًحا، لكن الواقع أنه مر بتحوالٍت نصيٍّة طوال مئة 

سنٍة بعد وفاة النبي املفرتضة، والنصوص التي كانت منقوشًة عىل جدران 

قبة الصخرة والصكوك األموية تشري إىل نصوٍص مختلفٍة عن التي بني أيدينا.

لكن غريد بوين وهو باحٌث أملايٌن ُمراجٌع يف الدراسات القرآنية واللغة العربية 

تكن مفهومًة حتى يف عرص  النصوص مل  القرآن مجرّد خليٍط من  أن  يرى 

محمٍد )القصد هو العرص الذي كتبت فيه( ورمبا كان بعضها سابٌق لإلسالم 

وملحمٍد مبئات السنني، ويف التقليد اإلسالمي مثة تناقضاٍت هائلٍة وفيه فكٌر 

مسيحٌي باطنّي؛ يقول القرآن عن نفسه أنه مبنٌي أي واضٌح وفصيٌح ولكن 

بالتدقيق فيه نجد أن كل أربع جمٍل تكون الخامسة غري مفهومٍة وال معنى 

لها. إن ُخمَس القرآن غري مفهوٍم وهذا ما أعاق الرتجمة. وما دام غري مفهوٍم 
من ِقبَل العرب فال ميكن ترجمته ألي لغٍة كانت، ويعتقد وانزبرو أنه من الواضح أن القرآن مركٌَّب من ألفاٍظ ونصوٍص 

تمَّ جمعها عىل مدى عرشات السنني إن مل تكن مئات السنني من القراءات املسيحية والنرصانية التي كانت منترشًة يف 

املنطقة، ويرى العلامء أنه ليس هناك دليٌل عىل ظهور القرآن حتى سنة 691 م أي 59 سنٍة بعد الوقت املفرتض لوفاة 

محمد، حني تم بناء مسجد قبة الصخرة يف القدس الذي ضمَّ نقوًشا لبعض اآليات القرآنية، وتختلف هذه النقوش إىل 

حٍد ما عن نسخة القرآن التي جرى تداولها خالل القرون مام جعل الباحثون يستنتجون أن القرآن استمر يف تطوره حتى 

العقد األخري من القرن السابع.

والقرآن عند جاي سميث هو مجموعٌة من املصادر املختلفة واملتباينة واملتفرقة واملنحولة من اآلداب املحيطة وِقصٌص 

ورواياٌت محلّيٌة فولكلورية وتقاليٌد شفهيٌة كانت شائعًة ومنترشًة يف القرنني السابع والثامن جرى تطعيمها عىل أيدي 

جامعي ومصنفي العرص العبايس الذين يصفهم بالجهلة.

بالنسبة لبعض املفكرين والباحثني مل يكن يُقصد من القرآن أن يكون كتابًا دينيًا مستقاًل، فافرتاض أنه مجرَّد مختاراٍت 

وَمجمع فصوٍل من الكتب واألناشيد السابقة، يعني أنه ال يزعم من األصل أن يكون سوى كتاٌب قديٌس يتضمن تفاصياًل 

مختارًة من الكتب الساموية وليس بكتاٍب مستقٍل يف ذاته.

** ما هي حجج الذين يقولون بتطور القرآن طوال قرنني قبل أن يثبت عىل ما هو عليه اآلن؟
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1. إن املصادر التاريخية اإلسالمية ليست معارصًة للزمن املفرتض للدعوة اإلسالمية وال ميكن تصديقها.

النقوش  العديد من  النجف كشفت  التي جرت يف منطقة  العربية خصوًصا تلك  الجزيرة  الحفريات األثرية يف  2. إن 

القدمية التي تدل عىل عدم وجود القرآن يف القرن الهجري األول.

3. إن املخطوطات القرآنية القدمية التي ُعرِث عليها يف صنعاء تشري إىل تطور القرآن خالل فرتٍة طويلٍة تصل إىل مئتي سنة.

4. إن نقد النص يشري إىل أخطاء يف نسخ القرآن.

تُظِهر املخطوطات الخاصة بالقرآن والسابقة عىل النسخة الحالية تعرُّض القرآن للتنقيح والتبديل والتصحيح. كثرٌي من 

املخطوطات وخصوًصا مخطوطات صنعاء أظهرت أنها احتوت عىل كتابٍة سابقة، أي أن النص األصيل ُمِسَح وكُِتَب فوقه، 

أي أنه تم تعديل النص القرآين وأُعيَد كتابته عىل الورقات نفسها.

تعدُّ مخطوطات صنعاء من أهم وأبرز املخطوطات التي تجري مناقشتها حتى اآلن، هذه املخطوطات اكتُِشفت صدفًة 

عام اثنني وسبعني عندما سقط سقف أحد املساجد القدمية يف العاصمة اليمنية فظهر الكثري من أرسار القرآن، لقد أدت 

الصدف إىل اكتشاف نسخٍة من القرآن يف مخطوطٍة قدميٍة تشري بوضوٍح إىل قرآٍن مختلف، تولَّت مجموعة خرباَء برئاسة 

غريد بوين وهو من الثقات يف موضوع الدراسات القرآنية القدمية دراسة وتحليل تلك املخطوطات، لكن يبدو أن العلامء 

األملان الذين بدأوا البحث يف املوضوع ال يرغبون يف إثارة األمور بشكٍل يؤدي إىل إحراج الحكومة اليمنية وبالتايل دفعها 

التخاذ موقٍف مينع أي بحوٍث مستقبلية؛ حتى اآلن متت دراسة وإعداد خمسة عرش ألف صفحٍة من مخطوطات صنعاء 

والسلطات اليمنية مرتددٌة يف إتاحة املزيد من املخطوطات للباحثني.

وقد فتح العثور عىل مخطوطات صنعاء أفاقًا أثريًة جديدًة وأىت بأدلٍة وكرس املعتقد الذي يزعم أن كل ما بني دفتي 

مصحف القرآن هو ُمنزّل، فاملخطوطات أوضحت أن القرآن خضع للتنقيح والتغيري عرب الزمن وقد ساعدت املخطوطات 

العلامء يف إثبات أن للقرآن تاريًخا كغريه من الكتب، وكتب بوين يف مجلة أتالنتيك األمريكية أن هذا القرآن يف مخطوطة 

صنعاء ال يشبه القرآن الحايل، فالكلامت ال تحتوي التنقيط وال التشكيل وال الهمزة ولهذا ميكن أن تُعطي الكلمة عديًدا 

من املعاين، وكشف مصحف صنعاء -وهو االسم الذي أُطلِق عىل املخطوطات املكتشفة- عن تبديٍل يف النص واختالٍف يف 

الخط واألسلوب، أي أن النص جرى عليه تطويٌر وتعديٌل وليس هو النص املفرد أو كلامت الله التي كانت معروفًة أيام 

محمٍد املفرتضة يف القرن السابع، لقد كشفت بحوث بوين عن ترتيٍب آليات القرآن بصورٍة غري تقليدية، ووجد اختالفاٍت 

نصيٍة ومناذج أسلوبيٍة مختلفٍة ونادرٍة تختلف عن النسخ املعتمدة فيام بعد، بعضها مكتوٌب بلغة الحجاز املبكرة فثمة 
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نصوٍص  فوق  مكتوبًة  أنها  بدا  كثريًة  نصوًصا 

النص  بألوهية  االدعاء  يفنِّد  مام  محوها  تمَّ 

القرآين.

ويرى أندرو ريبني أستاذ الالهوت والدراسات 

القراءات  أن  كالغاري  جامعة  يف  الدينية 

دالالٍت  لها  كلها  اآليات  وترتيب  املتعددة 

وتلك  هذا.  عىل  يوافق  والكل  ومعان، 

للنصِّ  املبكِّر  التاريخ  إن  تقول  املخطوطات 

مام  أكرث  مفتوٍح  سؤاٍل  عن  عبارٌة  القرآين 

استقراًرا  أقلُّ  كان  فالنص  الكثريون،  يعتقد 

وأقلُّ سلطًة مام كان يُعتََقُد ويُظَنُّ حتى اآلن.

** الحلقة القادمة: رسُّ خديجة األرملة الرثية وابن عمها قس مكة ورقة بن نوفل، وهل صنعت خديجة من محمٍد نبيًا، 

وما هو الدليل عىل أن محمًدا مل يكن أميًا، وما هي الدالئل التي تشري إىل عقم محمٍد من واقع سرية ابن هشاٍم وتاريخ 

الطربي وملاذا غضبت عائشُة من اختالء محمٍد بفاطمٍة وتقبيلها من فمها ولعق لسانها؟
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Matheos Harison

اإلجهاز 
عىل شبهة 

اإلعجاز 
يف أساطري 

الحجاز

الزعم بإعجاز القرآن يف 

وصف مراحل تكوين 

الجنني من أطول اإلعجازات 

عمرًا وأوسعها انتشاًرا 

وأكرثها تفصياًل. ونرغب 

هنا يف أن نحيط بأوجهه 

ونفّندها جميًعا لغويًّا 

وتاريخيًّا ومنطقيًّا وعلميًّا.

الحلقة السابعة: 

فلينظر القرآن 
مّمن نُقل..
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أّواًل: أصل الُنطَف.

لِْب  الصُّ بنَْيِ  يَْخُرُج ِمن  َداِفٍق.  اء  مَّ ُخلَِق ِمن  ُخلَِق.  ِممَّ  اإْلِنَساُن  فَلْيَنظُِر   {

َائِِب{. )الطارق:5و6و7(  َوالرتَّ

موضع  هي  التي  الصدر،  عظام  هي  الرتائب  أّن  عىل  املفرّسون  واتفق 

القالدة منه؛ أي الوجه األمامّي للقفص الصدرّي.

 تفسري الطربّي )20/4(. اآلية ألّول وهلٍة تبدو خطًا فادًحا، فال يخرج ماء 

الرجل أو املرأة من أّي مكاٍن قريٍب من ذلك.

من  أيًّا  وليس  املبيض.  من  واملرأة  الخصية  من  تخرج  الرجل  نطف  بل   

هاتني بني الصلب والرتائب.

  ولكن...

اإلعجازيّون أحالوا هذا الخطأ إعجازًا بأن أشاروا إىل أّن األعضاء مفرزة النطف يف اإلنسان )خصيًة أو بويضة( 

تنشأ يف األجّنة يف موضعٍ بني الصلب والرتائب، وتستمّد غذاءها الدموّي والعصبّي منه حتى بعد تحرّكها إىل أماكنها التي 

نعرفها يف البالغني. ومن هنا يصبح النشوء النطفّي »خارًجا« من بني الصلب والرتائب كام قال القرآن قبل قرون، حيث 

ال ميكن ألحٍد أن يعلم أو يالحظ. 

يبدو هذا إعجازًا حقيقيًّا. ولكن...

رمّبا مل يكتشف أحٌد عمليّة نزول األعضاء التناسليّة األّولية 

من أماكن نشوئها إىل أماكن استقرارها -يف األجّنة. 

لكّن هذا النزول ترك أثرًا حّدث فيه اإلعجازيّون أنفسهم؛ 

التناسليّة  األعضاء  تُغّذي  التي  الدمويّة  األوعية  إذ متتّد 

ملحوٍظ  مساٍر  يف  الكلوّي  الرشيان  عند  من  األّولية 

بالعني املجرّدة حتى تصل إىل الخصيتني يف الرَجل، ومن 

مع  لتندمج  للمني  الناقلة  األوعية  تخرج  الخصيتني 

الجهاز البويّل أسفل املثانة مكّونًة مساًرا واحًدا ميّر عرب 

القضيب.

وقد ظّن أبقراط وأتباعه يف القرن الخامس  قبل امليالد أّن السائل املنوّي يُستخلص من كّل سوائل الجسم منترًشا عرب 
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املّخ ثّم متدفًّقا يف الحبل الشويكّ قبل أن مييض عرب الكلية والخصيتني إىل القضيب. وهو تصّوٌر يعني بوضوٍح أّن أبقراط 

قد عاين ترشيح اإلنسان والحظ اتّصال الخصيتني مبا بني الصلب والرتائب وظّن أّن تدفّق املني ال بّد أن يكون من هناك. 
وضّم يف ذلك الجهازين التناسيّل والبويّل دومنا متييز. واإلمداد الدموّي والنقل املنوّي دومنا تفرقة.)1(

ونقل القرآن من أبقراط أرجح من القول بقصده وصف تكّون الجنني. من وجهني أّولهام أّن هذا التفسري أبسط منطقيًّا 

ألنّه يفرّس األحداث وفًقا للعادة والطبيعة دومنا إضافة افرتاضاٍت فوق طبيعيّة. وثانيهام أنّه أقرب ما يرد للذهن من 

معاين اللغة واأللفاظ املُستخدمة، فالقرآن تحّدث عن »ماٍء دافٍق يخرج« فالدفَق واملاء ال يكونان إاّل يف البالغني، وليس 

يف الجنني دفٌق وال ماء.

َهاتُِكْم َخلًْقا ِمْن بَْعِد َخلٍْق يِف ظُلاَُمٍت ثاَلٍث{. )الزمر: 6(. ثانيًا: }يَْخلُُقُكْم يِف بُطُوِن أُمَّ

ليست سوى  الثالث  الظلامت  أّن  ابتداًء  اإلعجازيّون:  قال 

البطن والرحم واألغشية الجنينيّة. ثّم تنبّهوا إىل أنّه ليس 

مثّة إعجاٌز يف هذا فهو سهل املالحظة. فانتقلوا إىل القول 

بأّن املعنى هو استمرار الخلق يف املبيض ثّم يف قناة فالوب 

ثّم يف الرحم. ولكن هيهات! إن كان تفسريكم األّول يتّسع 

لآلية فال ميكن القول بإعجاز إن كان هناك تخريٌج واحٌد 

منطقيٌّ لآلية ال يجعلها إعجازًا. إذ أّن هذا التخريج سيكون 

األبسط وعندئٍذ فهو األرجح.

ثالثًا: أطوار الجنني:

  

}ثُمَّ َخلَْقَنا النُّطَْفَة َعلََقًة فََخلَْقَنا الَْعلََقَة ُمْضَغًة فََخلَْقَنا الُْمْضَغَة ِعظَاًما فََكَسْونَا الِْعظَاَم لَْحاًم{ املؤمنون اآلية 14.

التفسريات األبسط لهذه املصطلحات ال تتجاوز املعارف القدمية بوضوح. فالنطفة هي ماء الرجل.

والعلقة هي الدم املتجّمد العالق بالرحم، واملُضغة هي مقدار ما مُيضغ من اللحم. والفاء تكون للتعاقب وال تكون أبًدا 

للتزامن. )راجع الطربّي، تفسري سورة املؤمنون: اآلية 14(.

Hippocratic Writings, op. cit., pp. 317-8  )1(
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الرحم يف  ببطانة  الجنني  بتعلّق  إًذا كّل ما يعلق، وجعلوا ذلك  »العلقة« ألصلها فهي  رّدوا كلمة  اإلعجاز  لكّن دعاة   

األسبوع األّول. ثم املُضغة عندهم صارت ما يشاكل املمضوغ من اللحم وليس مقداره حجاًم، ورّدوا ذلك إىل طوٍر يف 

الجنني يكون فيه ما يشبه آثار األسنان عليه.

والرّد عىل ذلك أّن إرجاع الكلامت ألصول اشتقاقها اللغوّي هو مغالطٌة منطقيٌّة تُعرف مبغالطة التجذير

Etymological( fallacy(، فالكلامت رموٌز بني الناس يتفاهمون بها مبا اصطلحوا عليه فيام بينهم ال بأصل الكلامت قبل 

االصطالح. وإن قطعنا النظر عن ذلك فإّن تعلّق الجنني ببطانة الرحم ليس فيه أّي إخباٍر مبجهول. وأّن نفس املغالطة 

األوىل يكون يف القول مبشاكلة املمضوغ ألحد أطوار الجنني، فلم يُنقل عن العرب استخدامهم للمضغة مبعنى املشاكلة 

ملا هو ممضوٌغ إذ ليس أصاًل ملا هو ممضوٌغ شكاًل معيًّنا ثابتًا بل قد يتشّكل مبا ال يُحىص من األشكال.

كام أّن املعضلة األساسيّة لكّل إعجاٍز ما زالت عالقًة هنا وهي وجود التفسري البسيط الذي يجب ترجيحه تلقائيًّا.

  

وال ميكن هنا أن منيض دون ذكر التشابه بني رسد القرآن لهذا الجنني ورسد جالينوس يف سنة 150م حيث قال عن تطّور 

الجنني بأنّه يكون أّواًل »مني« )قارن: النطفة(... ثم ميتلئ بالدم )قارن: علقة(... ثّم يأخذ شكل اللحم )قارن: مضغة(... 

ثم تنبت أطرافه وينمو العظام فوق اللحم )قارن: فكسونا العظام لحاًم( )2(. وباملقارنة مع النقل السابق عن كتب أطبّاء 

اليونان فإّن األرجح أن يكون هذا نقاًل آخر، فتبارك الله أحسن الناقلني.

 لكن هذا النقل مل يَسلم من الخلل فهذه املراحل ال تصف منّو الجنني كام نعرفه اآلن، خصوًصا ِذكر الدم الذي ليس سوى 

ما يحيط بالجنني وليس الجنني ذاته، واإلقرار بتكّون العظام ثّم بعد ذلك اكتساؤها باللحم ليس دقيًقا، كذلك فاللحم 

والعظام ينشآن من ذات النسيج ويتاميزان تدريجيًّا إىل حالتهام املعروفة يف البالغني. والحديث عن أّي لحظٍة تلك التي 

يتحّول فيها النسيج الجنينّي إىل لحٍم صحيٍح أو عظٍم صحيٍح يكاد يكون عبثًا إن أخذنا يف االعتبار أّن هاتني الكلمتني 

العربيّتني واسعتا املجال، فقد يشري العظم إىل غضاريف ويصّح ذلك لغويًّا، واللحم إىل أّي نسيٍج طريٍّ وال يُعاب ذلك 
وهكذا. )3(

رابًعا: األحاديث النبويّة: 

إنّنا يف هذا املقام لنمتنع عن تفصيل القول يف الحديث النبوّي ومقالته يف هذا الباب، فأصّح األحاديث فيها من الخطأ 

الرصيح ما ال يعجز عن إدراكه عاقل. ومن مل يدركه فال أمل فيه وال خري يأيت من مجادلته أصاًل. ونورد هنا فقط اثنني 

 Corpus Medicorum Graecorum: Galeni de Semine )Galen: On Semen( )Greek text with English trans. Phillip de Lacy, Akademic Verlag, 1992( )2(

section I:9:1-10 pp. 92-95, 101 

K. L. Moore, )Saunders, 1998( The Developing Human, 6th edition, p. 10 )3(

31



ٕادداد وتقدمي
حامد عبد الصمد

HAMED.TV

FB.ME/BOXOFISLAM

Matheos Harison

اإلجهاز عىل شبهة اإلعجاز
 يف أساطري الحجاز 7

من األمثلة الواضحة كشمس الظهرية.

 أّولهام » إن أحدكم يجمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك،..« 

)البخاري: 6927(، وهو ما يفّند كّل التأويالت التي استعرضناها سابًقا من اإلعجازينّي، ألّن هذه التوقيتات تضع هذه 

األوصاف مع أطواٍر من الجنني ال تشبهها من قريٍب أو بعيد. وثاين األحاديث: »فَِإَذا َعال َماُء الرَُّجِل َماَء الَْمْرأَِة أَذْكَرَْت، 

َوإَِذا َعال َماُء الَْمْرأَِة آنَثَْت «)النسايئ: 8736(، وهو خطأٌ محٌض عيصٌّ عىل التأويل إىل صواٍب أو ما يشبه الصواب.

خامًسا: كيف عرف محّمٌد بكتابات اليونانيّني إن كان قد نقل منها يف القرآن؟

الطّب اليونايّن متّت ترجمة كتبه يف بالد فارس يف أزماٍن سابقٍة لزمن البعثة )4( والحارث بن كلّدة كان طبيبًا لكرسى 

وعاد إىل جزيرة العرب ورافق النبّي محّمًدا وطبّبه، وللنرض بن الحارث -وهو ابن خالة النبّي- وضٌع مقارب، لذلك 

اتّبع فيه خطوات الحارث بن كلدة. والنرض هذا تحديًدا هو من قال عن القرآن ملّا سمعه أنّه »أساطري األّولني«. 
تُرى ملاذا؟! )5(

H. Bailey )ed( )Cambridge University Press, 1975( Cambridge History of Iran, vol 4, p. 414  )4(

)5(  عيون األنباء يف طبقات األطبّاء البن أيب أصيبعة. باب من كان من األطبّاء يف مبتدأ اإلسالم.

32



محمود جامل

سلسلُة أحكام 
أهل الذمة )3(

بعد أن رأينا كيف كانت الرشوط التي كتبها عمر بن الخطاب للمسيحيني يف العددين 

كيف  شديد-  -بإيجاٍز  وأثبتنا  األحكام،  استخلصوا  ومنها  الفقهاء،  إجامع  محل  السابقني 

كانت تُطبق عمليًا، قبل زمانهم عىل أيدي الخلفاء، وهو األمر الذي سنستفيض يف رشحه 

يف قادم املقاالت، يتوّجب علينا أن نتوقّف لنوضح نقاطًا أربع.

سلسلٌة تتناول كيف عاش املسيحيون يف ظل الخالفة اإلسالمية، 
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)1( الرشوط العمرية مل تكن وحدها األساس النّص الذي استخلص منه الفقهاء أحكام أهل الذمة، 

بل سبقها ما ُروي عن النبي من أحاديَث تعضد اتجاه عمر وتؤكد صحة رشوطه، فبخالف األحاديث املشهورة من قبيل: 

“عن عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله يقول: »ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى ال أدع فيها إال 

مسلام”. رواه مسلم. وحديث عائشة : »ال يرُْتَُك ِبَجِزيرَِة الَْعرَِب ِديَناِن« رواه أحمد. وحديث البخاري الذي جاء فيه أمر 

النبي: »أخرجوا املرشكني من جزيرة العرب«.

فقد جاء يف مسند أحمد عن أيب عبيدة ابن الجراح  قال: »آخر ما تكلّم به الرسول : »أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل 

نجران من جزيرة العرب«. وعند البيهقي وبصيغة األمر أيًضا: »أَخرِجوا اليهوَد والنَّصارى حتى ال يَبقى فيها إال مسلٌم«، 

وهو األمر الذي مل يتسّن أليب بكر تنفيذه بسبب الحرب األهلية التي قىض فرتة خالفته يطفئ نريانها، ثم نّفذه عمر.

 

وُروي عن محمد أنه قال: »ال تكون قبلتان ببلٍد واحد«. وهو حديٌث رواه أحمد وأبو داوود، وبناًء عليه قال عمر بن 

الخطاب: »ال كنيسة يف اإلسالم«. وعىل ذلك اتّفق فقهاء املذاهب األربعة، وقالوا ال يجوز أن تُبنى كنيسٌة أو صومعٌة أو 

بيعٌة يف بلٍد مسلم، أو بلد استحدثه املسلمون أو فتحوه عنوًة، وقد فرّسوا هذه األحكام، بحسب ما يفيدنا ابن القيم، 

بالقول: »وهذا الذي جاءت به النصوص واآلثار هو مقتىض أصول الرشع وقواعده، فإن إحداث هذه األمور إحداث 

شعار الكفر، وهو أغلظ من إحداث الخامرات واملواخري، فإن تلك شعار الكفر وهذه شعار الفسق، وال يجوز لإلمام أن 

يصالحهم يف دار اإلسالم عىل إحداث شعائر املعايص والفسوق، فكيف إحداث موضع الكفر والرشك«. 

وهو تفسرٌي لن يجد القارئ صعوبًة يف استنتاج أن تأصيله ال يعتمد عىل األحاديث املنسوبة للنبي فحسب، بل عىل 

النّص القرآين أيًضا، والذي قال رصاحة: }لََقْد كََفَر الَِّذيَن قَالُواْ إِنَّ اللَّه ُهَو الَْمِسيُح ابُْن َمْريََم{. ويف موضع آخر: }لََّقْد كََفَر 

الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه ثَالُِث ثثاََلثَة{. 

)2( ليس الذي قلناه للتّو، بخصوص النّص القرآين، مجرد تحليل

بل هو ما رّصح به صاحب املؤلف الضخم »أحكام أهل الذمة« يف موضعٍ آخر، تحديًدا يف معرض تأصيله إلباحة استيالء 

املسلمني عىل ممتلكات املسيحيني يف البالد املفتوحة، حني قال ما نّصه: »ما فتحه املسلمون عنوة فقد ملّكهم الله إياه 

كام ملّكهم ما استولوا عليه من النفوس واألموال واملنقول والعقار«.

ويوضح لنا املقصود بالعقار فيقول: »يدخل يف العقار معابد الكفار ومساكنهم وأسواقهم ومزارعهم وسائر منافع األرض« 

34



محمود جمال

سلسلة أحكام أهل الذمة )3( 

أما عن املقصود باملنقول فيرشح: »كام يدخل يف املنقول سائر أنواعه من الحيوان واملتاع والنقد« 

ويؤكد عىل أحقية امتالك املسلمني لكنائسهم بالقول: » وليس ملعابد الكفار خاصة تقتيض خروجها عن ُملك املسلمني... 

وقد أوجب الله عىل أهل دينه جهاد أهل الكفر حتى يكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا، ويرجعوا عن 

دينهم الباطل إىل الهدى ودين الحق الذي بعث الله به خاتم املرسلني، و»يُْعطُوا الِْجْزيََة َعْن يٍَد َوُهْم َصاِغُرون«.

ويرُدف: ولهذا ملا استوىل رسول الله عىل أرض من حاربه من أهل الكتاب وغريهم كبني قينقاع والنضري وقريظة كانت 

معابدهم مام استوىل عليه املسلمون، ودخلت يف قوله سبحانه: }َوأَْورَثَُكْم أَرَْضُهْم َوِديَارَُهْم َوأَْمَوالَُهْم{ ويف قوله تعاىل: 

}َوَما أَفَاَء اللَُّه َعىَلٰ رَُسولِِه ِمْنُهْم{. ويف قوله تعاىل: }َما أَفَاَء اللَُّه َعىَلٰ رَُسولِِه ِمْن أَْهِل الُْقَرٰى{.

)3( هذه الجزئية األخرية، الخاصة مبا وقع أثناء الغزوات، 

تقودنا تلقائيًا ألساٍس ترشيعيٍّ آخر، سابق أيًضا عىل الرشوط العمرية، وهو سرية النبي وسنته يف تعامله مع الخصوم 

أثناء الحروب، والتي استخلص منها الفقهاء أحكامهم، وعضدوها مبا أقرّه عمر يف رشوطه التي جاءت يف أغلب بنودها 

موافقًه لسريته الرشيفة يف املجمل. 

فمثاًل؛ إذا مل يلتزم مسيحي بأحد الرشوط يعترب ناقض للعهد »أُحّل دمه وبرئت منه ذمة الله وذمة رسوله«، بيد أن هذا 

النقض ال يخضع ملبدأ ال تزر وازرة وزر أخرى، إذ قد يُعاقب عليه كل املسيحيني، يف البلد التي حدث فيها، ويف ذلك 

يقول ابن القيم مربًرا: »وبهذا مضت سنة رسول الله يف ناقيض العهد، فإن بني قينقاع وبني النضري وقريظة ملا حاربوه 

ونقضوا عهده عم الجميع بحكم الناقضني للعهد وإن كان النقض قد وقع من بعضهم، وريض الباقون وكتموا رسول الله 

ومل يطلعوه عليه، وكذلك فعل بأهل مكة ملا نقض بعضهم عهده وكتم الباقون وسكتوا ومل يطلعوه عىل ذلك، فأجرى 

الجميع عىل حكم النقض وغزاهم يف عقر دارهم «، ويضيف ِبلغٍة حاسمٍة قاطعة: »وهذا هو الصواب الذي ال يجوز 

غريه«.

)4( قد نفهم أن بعض من يُسّمون أنفسهم “باحثني” تزعجهم تلك األحكام

وقد نلتمس لهم العذر عىل عدم الترصيح، بافرتاض أن نواياهم تضمر تقديم صورٍة حداثيٍة لإلسالم، تدعو للتسامح 

وقبول اآلخر بصفته مواطٌن ال ذمي، صورٌة مغايرٌة للصورة التاريخية، لكن ما ال نفهمه ولن نقبله بحاٍل هو محاوالتهم 

البائسة دوًما املضحكة أحيانًا إلنكار تلك الصورة التي دام بقاؤها قرابة ثالثة عرش قرنًا، وكأنها مل تكن. 
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 نحن حركة فكرية مرصية مستقلة، نهتم بشكل أسايس بنش وتعزيز قيم العلامنية ىف مرص، 
ملواجهة األصولية والخطاب الواحد ىف املجتمع املرصي، وذلك بشتى طرق وأساليب التوعية من 
تدشي منتديات نقاشية، حمالت توعية، إقامة مؤمترات وورش عمل، إصدار نشات إلكرتونية 

وأوراق عمل لتعزيز قيم العلامنية ىف املجتمع املرصي.
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سلسلة أحكام أهل الذمة )3( 

وإذ نؤكد عىل أن إنكارنا الشديد ملحاوالتهم “البهلوانية” يقف خلفه حرصنا عىل الحقيقة التاريخية، نؤكد يف الوقت 

ذاته أن تحديث اإلسالم يعني، أول ما يعني، االعرتاف مبا وقع يف املايض وعدم صالحيته ملجاراة الحارض، فذاك هو الجرس 

الوحيد الذي سيؤمن لنا العبور نحو املستقبل، ويحّصننا من الردة إىل صحراء الفقه القروسطي. 

إن ما يفعله هؤالء ال يعدو أكرث من تبييض صفحة التاريخ، وهو أْمٌر من شأنه أن 

يفيض ال لتحديث اإلسالم، بل إىل رشعنة األصولية وتأصيل السلفية. تُرى هل سيفهم 

)الوسطيون الكيوت( أنهم مجرّد “قنطرٍة” نحو الردة التاريخية؟! 

 املصادر:

ابن القيم. أحكام أهل الذمة. املجلد الثالث من صـ 1159 إىل صـ 1348

أبو بكر البغدادي )مش بتاع داعش(. أحكام أهل امللل والردة. صـ 346 وما بعدها.

ابن تيمية. نقض املنطق. من صـ 18و 19 و 20.

ابن الجوزي. سرية عمر بن عبد العزيز. صـ 81

ابن كثري. البداية والنهاية. املجلد العارش. صـ 313 وما بعدها.

وانظر وقائع الفتح العريب عند ابن عبد الحكم. فتوح مرص وأخبارها.
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آراء املحاورين تعرب عنهم وال تعرب عن سياسة املجلة 

كامل غربيال، كاتٌب مرصيٌّ من مواليد 1949، حاصٌل عىل بكالوريوس هندسة إنتاج 

جامعة االسكندرية سنة 1972، وماجيستري إدارة الجودة من األكادميية العربية سنة 

2002. عضو مجلس إدارة جامعة “تحويت” للدراسات املرصية- االسكندرية. عضو 

الجمعية املرصية للتنوير- القاهرة. عضو جامعة مرصيون ضد التمييز الديني.

 من مؤلفاته رواية ينابيع وادي حوران- زمن حودة تبانة- األقباط والليربالية- العوملة 

وصدمة الحداثة- الربادعي وحلم الثورة الخرضاء- ليلة فصح فرعونية- أجنحة الغياب ) 

مجموعة قصصية(.

أهاًل وسهاًل بك بني صفحات مجلة امللحدين العرب، أرجو أال نكون قد أغفلنا شيئًا، أو 

ترغب بإضافة أيّة معلومة أخرى عن حرضتك؟

أهالً بكم، يرشفني الحديث معكم وإليكم، 

والحقيقة أّن األسئلة شملت أغلب إن مل يكن 

كل ما أوّد الحديث فيه. وأرجو أن تكون إجابايت 

مساهمًة متواضعًة يف تيار العلامنية والحداثة 

الناشئ يف مجتمعاتنا الرشق أوسطية.
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س1- للعائلة بالطبع  الدور األهم يف تنشئة اإلنسان 

ورسم شخصيته، حبّذا لو تعطينا نبذًة عن الوسط األرسي 

الذي نشأت فيه، خاصًة  الرتبية الدينية.

كانت نشأيت يف أرسٍة علامنية، كشأن أغلب األرس املرصية فيام قبل 

سبعينات القرن املايض. كان أيب ربانيًا ال يعرتف بالطقوس وال الفروق 

بني الناس بناًء عىل انتامءاتهم الدينية. وكانت والديت فطرية ًوبسيطة 

التدين. مرحلتي الفكرية األوىل والتي أظنها جاءت مبكرًة نسبيًا، بدأت فيام 

قبل العارشة من عمري، وكانت مع روائع األدب العاملي التي كان يقرأها والدي، 

مع متابعٍة شغوفٍة للجرائد واملجالت. 

ثم ذهبت مع سن الخامسة عرش بإراديت املستقلة إىل املرحلة الدينية، وكانت مفعمًة 

بالحامسة يف االلتزام بالطقوس القبطية األرثوذكسية، بجانب الجد يف االطالع عىل األدبيات 

الدينية عالية املستوى، ككتابات األب متى املسكني، لكن هذا الجد يف الدرس والبحث الديني 

كان مصحوبًا دوًما بنظرٍة ناقدة، تتأمل السطور وما بينها، ما نستطيع أن نعتربه نقًدا من داخل منظومة اإلميان. 

مع انتهاء مرحلة الدراسة الجامعية تركت متاًما القراءات واالهتاممات الدينية، واتجهت للفلسفة بجانب القراءات 

التاريخية والسياسية واألدبية والشعرية. وقد كانت يل يف صباي أو شبايب املبكر اجتهاداٌت يف كتابة الشعر، مل تصل إىل 

مستوى النضج املناسب، مع محاوالٍت دامئٍة دؤوبٍة لكتابة القصة القصرية والرواية. يرى الكثري من أصدقايئ املقربني 

أنني قد أخطأت بالتوجه لدراسة الهندسة، بداًل من الفلسفة واألدب. لكن الحقيقة أّن الهندسة قد أمّدتني مبنهج 

التفكري العلمي، والذي صار العمود الفقري لكل ما يدور برأيس، ولنظريت عموًما للعامل من حويل.

أنا مديٌن أليب مبرياث استقالل الشخصية واالعتزاز بالذات، وبالشجاعة يف مواجهة نفيس أواًل ثم الناس ثانيًا مبا أعتقد 

أنه الصحيح من الرؤى. كام أنني مديٌن له أيًضا بفشله يف كرس إراديت، وفشل محاولته تحوييل إىل ظلٍّ أو خياٍل له 

عىل حائط الطاعة األبوية.
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س2- كيف حدث التحول بطريقة تفكريك وتعاطيك مع اإلجابات الدينية املعلّبة  لكل الظواهر التي تحيط بنا؟ وهل 

هناك حادثٌة  معينٌة أثرت بك بشكٍل خاص بهذا األمر أم أنه سلسلة تراكامت؟ وكيف كان تقبّل األهل واألصدقاء 

واملحيط لك وألفكارك خاصًة وأنه يُعرف عنك الجرأة وتسمية األشياء مبسمياتها وهل تعرّضت ملضايقاٍت من نوٍع ما؟

الحقيقة أنني مل أكن يوًما بحكم تكويني النفيس والعقيل من أصحاب األفكار النمطية املعلبة، لكن املسألة كانت 

الوقت الذي استغرقته يف فتح هذه الصناديق املقدسة اجتامعيًا ودينيًا، وتأمل حقيقة ما بها واحًدا تلو اآلخر. 

بالشك أيًضا تطورت مع الوقت قدريت العقلية ومعها شجاعتي يف فحص تلك 

الصناديق، حتى وصلت يف بداية الثالثينات من عمري إىل مرحلة اإلطاحة يف 

سلة املهمالت مبا يستحق هذا املصري. ينبغي هنا أن التنويه إىل أنني أدين 

بالشكر والعرفان للجامعات الجهادية التكفريية، لتوصيل للمنهج الفكري 

األمثل للتعامل مع النصوص املقدسة. فلقد تساءلت مع نفيس، لو كنت أنا 

مكان هؤالء الذين يقرأون نصوًصا مقدسًة تؤدي بهم ملا وصلوا إليه، كيف 

كنت سأرفع نفيس من القاع ألطفو عىل السطح؟ كانت اإلجابة التي توصلت 

إليها هي أن أتعامل من النص املقدس يف ذاته، بغّض النظر عن مصدره  أو 

مؤلفه. قلت لنفيس يف البداية “أنا أحب الكتاب املقدس ألّن ما رود به 

يقنعني”، وليس “أنا أطيع الكتاب املقدس ألنه كالم اإلله”. كانت هذه هي 

البداية الجادة إلعادة قراءة الكتاب املقدس قراءًة نقديًة شجاعًة وصارمة. 

بالطبع جاءت النتيجة النهائية التي توصلت إليها غري سارٍة عىل اإلطالق ملن يقيمون أدىن اعتباٍر لهذا الكتاب، فيام 

عدا بعض ما ورد به من أخالقياٍت مسيحيٍة سامية.

مل أتعرض حتى اآلن ملضايقات يعتّد بها نتيجة آرايئ هذه، ويتقبل املحيطون يب القليل الذي يسمعونه مني بضيق، أو 

بشغٍف مسترتٍ لسامع املزيد، دون أن يرصّحوا بتأثري كلاميت عليهم. هي التقية الرشقية املعتادة. يف الوسط املسيحي 

حريٌة كبريٌة نسبيًا يف التعبري عن الرأي، وإن كان ال يستخدمها إال القليلون.

س3- هناك تركيٌز الفٌت يف اإلعالم املرصي عىل ما اصطلحوا بتسميته ظاهرة انتشار اإللحاد واالبتعاد عن الدين، بينام 

نلحظ  مشاكل تظهر بني الفينة واألخرى بني املسلمني واملسيحيني يف البالد، ملاذا يركّز اإلعالم عىل اإللحاد والالدينية 

رغم مساملتهم  ويصّورهم أنهم خطر وأنهم األزمة املرتقبة بينام األجدر كان التوجه نحو العنف الطائفي املتنامي يف 

أنحاء مرص؟ ومارسالتك إىل مسيحيي مرص اليوم.

40



كامل غربيال
يف حوار مع...........

الخطر الحقيقي عىل كل ما هو قائٌم وراسٌخ اآلن هو هؤالء امللحدين. فهم بأصواتهم التي تبدو حتى اآلن ضعيفًة؛ 

يهددون بتقويض أساس البنيان القائم منذ قروٍن تستحيل عىل الحرص. من الطبيعي أن يتحالف “األخوة األعداء” 

عليهم. هم ينذورن الرشق األوسط الغارق يف أوهامه بتسونامي ثقايفٍّ واجتامعيٍّ وسيايس، يصل بهم إىل ذات مصري 

أوروبا؛ التي خرجت من قرونها الوسطى لتصنع حضارًة ومجًدا لإلنسانية، ينظر إليه أهل الرشق بدهشٍة وعجٍز 

وخوف.

ما أقوله دوًما ألهيل األقباط الذين أنتمي إليهم ثقافيًا واجتامعيًا، أّن “العلامنية هي الخالص” الحقيقي، وأّن الغياب 

عن األرض حلاًم واشتياقًا مللكوت السموات لن يؤدي بهم إال ملا هم فيه اآلن.

س4- الشيوعية جاءت كثورٍة عىل السامء، كيف تراها وعالقتها باألديان عىل األرض اآلن؟

- ويف السياسة  وبسياٍق مواٍز هل تؤيد دخول الالدينني معرتك الحياة السياسية ليتم متثيلهم ومطالبهم وليتم 

احتسابهم كفئٍة تساهم حًقا ببناء الوطن وفق ماتراه وتطمح إليه، عوًضا عن ذوبانهم كمستقلني مثاًل أو وسط  

تحركاٍت ال تشبههم بالضبط ؟ 

أنا أعتنق املادية الجدلية ملاركس، كام أحرتم أصلها الفلسفي وهو جدلية هيجل املثالية. وكام أختلف مع هيجل 

يف انتهاء الجدل إىل التوصل للمثال )الذي قال أنه دولة بروسيا(، أختلف مع ماركس يف انتهاء الجدل املادي ملا قال 

أنه سينتهي إليه، وما قد أثبتت األيام المصداقيته وفشله. أختلف مع ماركس أيًضا يف رؤيته للبنية التحتية املادية، 

والبنية الفوقية الفكرية. فالحقيقة أّن العملية الجدلية مستمرٌة ال تهدأ، ليس فقط يف رؤوس املفكرين والفالسفة لكن 

بالدرجة األوىل عىل أرض الواقع املادي، حيت تتفاعل منتجات الجدل مع بعضها البعض عرضيًا Lateral، وليس تحتيًا 

وفوقيًا.

نعم كانت املاركسية ثورة عىل السامء، لكنها ثورة أشبه بثورات ما سمي بالربيع العريب، التي جاءت لنا مبا هو عىل 

مثال ما كان قامئاً من حيث املنهج والهيكل العام. جاءت ثورة عىل إله السامء، لتنصب لنا إلهاً أرضياً هو “أساليب 

اإلنتاج”. وجاءت لتنحي املؤمنني والفرق الناجية من النار منهم جانباً، لتقيم بدالً منهم الربوليتاريا، التي هي التشكيل 

الجديد للجامعة الناجية من النار املادية ورصاع الطبقات. جاءت لتنهي الحرب بني الذين آمنوا والذين كفروا، لتنشب 

حرب رضوس بني الربوليتاريا والربجوازية.
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فكر اإلنسان وثقافته ليس مجرد كمٍّ أو كومًة من املعلومات واملقوالت، فهذا الكم منتظٌم يف هيكٍل يتناسب مع 

طبيعة املقوالت واألفكار املختزنة، وهو الذي يحدد الطبيعة الجوهرية األكرث ثباتًا لثقافة الفرد واملجتمعات. فهناك 

مثاًل هيكٌل فكريٌّ قوامه تصور الحياة لعبًة صفرية، أّن مكتسبايت تأيت خصاًم من حساٍب آخر، ومكتسبات اآلخر البّد 

وأن تأيت خصاًم من حسايب. قد يغري اإلنسان بسهولٍة نسبيٍة من كم ونوعيات األفكار واملقوالت التي يختزنها ويعتز 

بها، ويبقى الهيكل صعب التغيري عىل حاله، لنجده يذهب العتناق مجموعة أفكاٍر أخرى مضادًة لألوىل لكن لها نفس 

الهيكل.

هذا تفسري ما نراه ويثري دهشتنا، من انقالب الكثري من الشيوعية إىل التطرف الديني، فكالهام له هيكل لعبٍة صفرية. 

العامل ضد الربجوازية- املؤمنون ضد الكفار. لدينا يف املنطقة ثنائياٌت عديدٌة لذات اللعبة الصفرية: العرب ضد 

إرسائيل- الُسنَّة ضد الشيعة- األرثوذكس ضد الربوتستانت. . . . إلخ.

win win game وإمنا تراها إكسب/ إكسب ،zero sum game هيكلية الفكر الليربايل ال ترى الحياة لعبًة صفرية

أعرف أّن كلاميت هذه ستحبط كثريين، لكن من يعرف “كامل غربيال” البّد وأن يعرف عنه أنه مصدر صدمٍة وإحباٍط  

دائٍم لكل من يستمع إليه أو يقرأ له!

أظنها خطيئٌة يرتكبها العلامنيون ومن بينهم امللحدون يف حق أنفسهم إذا ما نظروا ألنفسهم وقدموا أنفسهم للناس 

بصفتهم فئة، كأنهم أصحاب ديٍن جديد، يدخل يف تنافٍس أو رصاٍع مع األديان املتوطنة. كام أن التطلع للقفز إىل عامل 

السياسة لفرض رؤاهم فوقيًا يعد كام لوكان نظرًة ومنهًجا أبويًا بطريركيًا، يفرض عىل الناس رؤًى متساميًة من أعىل. 

مكان العلامنيني بصورٍة عامة ٍهو القاعدة، فهي حقل عملهم الذي ينبغي أن يستزرعوا فيه قيم الحداثة والعلم. ولنا 

يف التجربة الرتكية األتاتوركية التي تتداعى اآلن عربٌة وعظة.

اإللحاد وحده ال يكفي لتعريف الفرد لنفسه، وال لتعريف الناس به. فأنت ينبغي أن تقّدم نفسك مبا “تعتقد فيه”، 

وليس مبا “ال تعتقد فيه”. الحاجة هي إىل تبني الحداثة واملعارصة واملنهج العلمي يف التفكري، واالعتامد عىل العلم 

فقط وحرصيًا لحل إشكاليات حياتنا. نحتاج إىل فك االشتباك بني األرض والسامء، وهذا هو معنى العلامنية. امللحد 

يؤكد أن السامء صامٌء وخاوية، واملؤمن يؤكد أن بها إلًها ومالئكة ًونعياًم وجحيًم. الحقيقة أنه ال امللحد وال املؤمن 

لديه من األدلة ما يكفي إلقناع اآلخر بوجهة نظره. املطلوب بإلحاٍح هو فصل ما هو ساميئٌّ عام هو أريض ليك نركز 

جهودنا عىل كيفية السيادة عىل األرض وكل ما عليها، وملن أراد االهتامم بأمور السامء فله أن يفعل ذلك وحده، 

دون أن يجربنا عىل مشاركته فيه، أو يعرقل مسريتنا املادية العلمية، بفرض رؤاه املفارقة الساموية الغيبية الالعلمية. 
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يحرضين هنا قول املسيح “اعط ما لقيرص لقيرص، وما لله لله”.

س5-  كعاشٍق للرواية، ما أفضل الكتب والروايات  التي قرأتها ومن هم الكتاب األكرث تاثريًا برأيك؟  وهل ميكنك 

تزويدنا بأروع عرشة رواياٍت البّد من قراءتها حسب رأيك الشخيص؟

الروايات الرائعة ما أكرثها، وقبل أن أذكر الروايات أحب أن أذكر كتاب “الوجودية”، الصادر عن “عامل املعرفة” 

بالكويت، تأليف جون ماكوري وترجمة عبد الفتاح إمام ومراجعة د. فؤاد زكريا. لقد طالعت هذا الكتاب فوجدت 

فيه نفيس وما يدور برأيس من أفكار، مل تكن يومها مرتبًة بذات الطريقة الرائعة التي وجدتها مرتبًة بها يف ذلك 

الكتاب.

أحب أن أذكر أيضاً كل كتابات الفيلسوف األمرييك هربرت ماركيوز، وخاصة كتابيه “العقل والثورة” و”اإلنسان 

ذو البعد الواحد”. أظن أن ما يحدث اآلن يف العامل من هجمٍة وحشيٍة عىل الحضارة املعارصة هو أقرب ملا تنبأ به 

ماركيوز، وليس تهاريف صموئيل هانتنجتون يف نظريته رصاع الحضارات.

تأيت يف مقدمة الروايات خطرية التأثري “دون كيخوتة” مليجيل رسفانتس، ورواويتي جورج أورويل 1984 ومزرعة 

الحيوانات، ورواية “األرض الطبية” لبريل باك. ثم تأيت كل روايات جابرييل جارسيا ماركيز، وأعامل جيمس جويس 

وفرجينيا وولف، وكذا وعبد الرحمن منيف وحنا مينا والطيب الصالح ونجيب محفوط وإدوارد الخراط.

س6- تقول: من ال يجد يف حياته مايشكر الرب عليه؛ إال بتأمل مصائب اآلخرين، من األفضل أال يشكره وأن يطالبه 

بالرفق بهؤالء -اآلخرين- مصائب اآلخرين تكشف لنا قصة ظلٍم وفشل. فمسؤولية كل مؤمٍن أن يبحث عن أفضال 

إلهه عليه غري أذية اآلخرين، الشكر عىل استثنائك من الظلم نذالة.

ماذا تقول فيام يُعرف بالعدالة اإللهية وفلسفة الفكر الديني فيها؟

مشكلة العدالة التي ينشدها اإلنسان يف الحياة من أهم العنارص التي دفعت اإلنسان العتناق العقائد الدينية عىل مر 

الزمن. يتلوها مشكلة احتياج اإلنسان إىل معنٍي يسانده يف رصاعه مع الحياة. صعٌب عىل اإلنسان القبول بعبثية الحياة 

والوجود، كام هو صعٌب عليه اإلقرار بأنه مل يوجد لسبٍب وهدٍف ورسالٍة معينه، وإمنا ُوجد مبحض الصدفة، يف محيٍط 

حيويٍّ يندر فيه النظام وتسوده الفوىض. الحقيقة أنه رغم أّن اإلنسان يعتنق الدين لتحقيق هذين الهدفني، العدالة 

واملعونة السامية، إال أن الفكر الديني قد طور نفسه بنفسه، ليك يتفادى افتضاح زيف وعوده للمؤمنني بالعدالة 
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واملعونة، فكان أن وجدنا أّن “املؤمن مصاٌب” و”النار ال تصيب مؤمًنا” هو منطٌق دائريٌّ لزج، يطلق الوعد ومعه تربير 

عدم تحققه. هي مهزلٌة منطقيٌة ملن يعمل عقله ولو للحظات.

س7-  لديك فلسفٌة مميزٌة حول مفهومي الخري والرش وحول ما يُقال عن أّن اإلنسان كائٌن خرّيٌ بطبعه، حبذا لو 

تشاركنا بها، وملاذا برأيك ينزع املرء للرش  يف أوقات القوة أو الضعف عىل السواء؟

حني تغنى جان جاك روسو مبا تصوره “البدايئ الطيب”، سخر منه فولتيري قائالً “لقد جعلتني أشتهي أن أميش عىل 

أربع”. التكوين الفطري لإلنسان يتأرجح بني عاملني، األول أصيٌل وقديٌم وهو الفردانية؛ التي يرتتب عليها األنانية 

الوحشية املطلقة، والعامل الثاين األحدث تاريخيًا يف تكوينه هو ميله لالجتامع مع اآلخر، وتحقيق نفسه عرب هذه 

العالقة مع اآلخرين. لذا نجد اآلخر بالنسبة للذات اإلنسانية مبثابة النعيم والجحيم مًعا. ما نسميه الخري والرش هو 

نوعية عالقة الفرد باآلخر، فإن تغلبت عليه أصوله البدائية الوحشية  فسدت عالقته باآلخر، عرب ما يعتربه اآلخر منه 

سلوكًا “رشيراً”. أما إذا قويت يف اإلنسان نزعته االجتامعية )املتحرضة( لتحقيق الذات، فالبّد وأن نجده يقدم ما نعتربه 

“خريًا” لآلخر. الرش إًذا أو الوحشية البدائية هي األكرث أصالًة وتجذًرا يف الشخصية اإلنسانية. أما الخري أو التحرض فهو 

حديث، ويحتاج دوماً الستزراٍع وتنميٍة ورعاية، كام يحتاج إىل رقابٍة صارمٍة تضمن عدم االرتداد.

س8-  تعترب أّن داعش كقوٍة عسكريٍة قد تُهزم، لكن الداعشية  حيٌة ال متوت يف قلوب املاليني. إىل أين ترى منطقتنا 

ذاهبة يف ظل التغيريات املتسارعة عىل عدة ُصعد.

ال أعلم يا صديقتي إىل أين ميكن أن تذهب شعوبنا، قد أعطيك متنياٍت ورؤيٍة مثالية، تعتمد عىل حقيقٍة أو أسطورة 

انتصار الخري دامئًا يف النهاية. وقد أقول لك بنظرٍة سوداء أّن هذه الشعوب قد فشلت عرب القرون الطويلة يف أن تتطور 

كام فعل غريها، وأنها لن تستعيص عىل الفناء كام مل تستعص من قبلها الديناصورات. وقد أمتادى يف التشاؤم فأقول 

لك أن شعوبنا بقدرتها التناسلية سوف تغزو العامل ومراكز الحضارة، لتعمل فيها حرقًا وهدًما، حتى تعود البرشية إىل 

الحالة التي كانت عليها برلني ومدينتي هريوشيام وناجازايك بعد نهاية الحرب العاملية الثانية.

س9-  لدى تعرّض الكاتب املرصي يوسف زيدان لدعوى قضائية من قبل محامي الكنيسة نجيب جربائيل عىل خلفية 

اتهام األخري ليوسف زيدان بازدراء الديانة املسيحية، كان لك موقُف عرب إعالنك الرصيح بالوقوف مع يوسف زيدان 

رغم اختالفك مع الكثري من آرائه كام تقول ضد مصادرة حريته بإبداء رأيه. وقلت: 
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 “الفكر ال يرد عليه إال بالفكر ال باملالحقة يف دور املحاكم، لقد تعودنا عىل مصادرة الحرية والفكر لكن زمان املصادرة 

والهيمنة عىل الفكر قد وىّل، وعىل جميع الغارقني يف سبات العبودية أن يستيقظوا”.

فقانون ازدراء األديان يف مرصلألسف هو قانون حّي يُعمل به، وقد واجه العديد من املفكرين واملختلفني دعواٍت أثّرت 

عىل مسريتهم فمنهم من هاجر أو ُهّجر، كيف ترى مستقبل األديان يف مرص تحديًدا يف السنوات األخرية؟ فجميعنا 

يعلم أّن التحريض عىل املفكرين بلغ أوجه، وقد تخطّى التهديد واملحارصة والدعاوى القضائية كام مع سيد القمني 

مثاًل إىل أن  وصل حد القتل ومحاوالت القتل كام مع نجيب محفوظ وفرج فودة. 

 إىل متى وإىل أين ؟

الفكرة ال تقتلها البندقية وال يذبحها السيف. لقد كان د. فرج فودة طائرًا واحًدا يغرد، وبعد اغتياله مل يتوقف التغريد 

كام شاء قاتلوه، وإمنا تكاثرت الطيور املغردة. هكذا مل يؤدِّ ما فعلوه بنرص حامد أبو زيد إىل إخافة أو استكانه أصحاب 

الرؤى التي تحاول التوافق مع العرص ومفاهيمه وقيمه. كلام اشتدت الحرب عىل حملة مشاعل األنوار كلام زادت 

مشاعل النور توهًجا واقرتب الصباح والفجر الجديد، هذا إن كانت شعوبنا قادرٌة عىل تحمل فتح عيونها يف النور. 

أما سؤالك “إىل متى وإىل أين؟” فأنا أكرر اعتذاري عن اإلجابة، حيث ال إجابة لدي، ورمبا لن تجدي إجابًة عىل قدٍر 

مناسٍب من اليقينية يف أي مكاٍن وعند أي أحد. املستقبل بالفعل مجهول.

س10- ماسبب نشوء األديان  بتحليلك وخلق اإلله من قبل البرش ثم الخضوع له ؟ هل حًقا اإلنسان مفطوٌر عىل 

اإلميان باملاورائيات أم أنه كام سبق  واعتربت أّن من عرّفتهم بنواب اإلله عىل األرض  انتهجوا  تكتيك إقناع  اإلنسان 

بضعفه وقلة حيلته. فهل ترى اإلله رضورٌة  أم فرض إُلزم اإلنسان به ألسباب عدة؟

أحب إله الفيلسوف الهولندي يهودي األصل “باروخ سبينوزا”. ذلك اإلله املوجود يف كل هذا الكون من أجراٍم وجباٍل 

وبحاٍر وكائنات. إلٌه أكرب من أن يتخذ له بيتًا من حجر، أو يصطفي لنفسه برًشا من دون باقي البرش. اإلله املجسد 

عىل شبه البرش كام نقرأ عنه مثاًل يف سفر التكون بالتوراة هو صناعٌة برشيٌة محضة. لكن إله سبينوزا هو الجدير فعاًل 

بأن يكون بقدر عظمة هذا الكون الهائل، مبا يضم من مليارات املجرات، وكل مجرٍة منها تضم مليارات النجوم، تدور 

حول كل نجٍم منها عرشات الكواكب واألقامر. كان “يهوه” إله العربانيني بحجم القبائل العربانية وخيامها وقطعان 

غنمها، وكان البد هكذا كام رأينا من وصاياه أن يكون إلها ذئبًا متعطًشا لسفك الدماء.

ال يستطيع العقل البرشي وفق ما جاء به كانط أن يثبت وجود إلٍه من عدمه. لكن بالتأكيد إن كان مثة إلٌه فإن إله 

اسبينوزا أعظم مبا ال يقاس من “يهوه” إله العربانيني.
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س11- هل تحلم بانحسار األديان حّد اندثارها أم أنك تجد لها حاجاٍت روحيًة البد منها لبعض األشخاص؟ وماهو 

السبيل لتحقيق ذلك بالفعل يف رشقنا املنهار تدريجيًا  حيث ال ميكن لعاقل أن ينكر أن للنعرات الدينية والطائفية 

اليد الطولة يف ذلك.

أحلم بأن يكون التدين يعني السمو األخالقي، وأال يكون مثريًا للتحزب واالقتتال بني البرش، وإمنا دافًعا لهم للتوافق 

والتكامل، من أجل حياٍة أفضل للجميع. أن يكون الدين والتدين مرادٌف لثالثية “الخري والحق والجامل”

س12- هل من رسالٍة ترغب بتوجيهها للملحدين والالدينني العرب وللمؤمنني من مسيحيني ومسلمني.

أحب أن أقول لكل بني البرش باختالف االنتامءات واألعراق: 

دعونا يا سادة نتفق عىل إعامر األرض، ونعمل سويًا عىل 

زراعة السعادة يف عيون وقلوب مليارات البرش، فهذه هي 

أقىص قدراتنا، وأروع ما ميكن لنا أن نحققه.

إعداد وتقديم:

Alia Damascéne           
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روايـة فاتنـة تحكي قصة شـخصياٍت مميزٍة بأسـلوٍب مختلٍف 
عـن المعتـاد فـي الروايات. تبدأ الرواية بمشـاهد حواراٍت تلقي 
الضـوء علـى تعامـل الشـخصيات مـع مواضيـع يوميـة. إلى أن 
روائًيـا.  يتخـذ طابًعـا  األحـداث  فريـٍد مـن  إلـى خليـٍط  تتحـول 
سـتتعرف علـى عالـٍم آخر، بل على عالمك نفسـه مـن منظوٍر 
المسـتقبل  فـي  التاريـخ  وغّيـر  وأيـن،  تكـون  مـن  اختـر  آخـر. 
سـالم  مـع  الموحلـة  الرمـاد  حـّي  أزقـة  فـي  د  تشـرَّ القريـب، 
المهلهـل  الزيـر  جانـب  إلـى  ضـروس  حرًبـا  خـض  أو  الصغيـر، 
وتفنـن فـي االنتقـام مـن الذيـن يرتكبـون خطـأ مواجهتـك، 
تحـدى الخنزيـر األكبـر وليـد ومسـاعده الدنـيء يوسـف، تعّرف 
إلـى امـرأٍة تعيـش قصـة حـبٍّ مـع مالك المـوت اسـمها دليله، 
أو كـن فتـاًة بارعـة الجمـال وأثره في مختلـف المجتمعات مع 

فاتنـة، واكتشـف كيـف يغّيـر الحـب الطاغيـة!

سام مار 

رواية فاتنة
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يف البالد:

تحّولت دوائر الدولة تدريجيًا إىل »مؤسسات الخالفة«. مل يختلف عملها كثريًا عن السابق، فقط اختلفت املسّميات 

وأضيف الحجاب وبعض اللحى.

موظف دائرة »عيون الخالفة«: ما هو البالغ الذي تريد اإلدالء به؟

أبو صابر: أيام نظام الكفر كان لدي ابنة عاقة تزين مع من تشاء، حاولت قتلها لدرء الفتنة وأخطأت الهدف، فسجنوين 

لعنهم الله. املهم بعد كل ذلك الظلم خرجُت بفضل بعض الصالحني، وعرفت أنها كانت عىل عالقة بأزالم النظام السابق 

وال زالت.

املوظف: عىل عالقة مبن تحديًدا؟

أبو صابر: والله إن العني لتدمع وأنا اتحدث عن فجور ابنتي التي ربيّتها بيدي هاتني.

املوظف: صربًا جمياًل أثابك الله فأنت تفعل كل ما تستطيع إلصالحها أو درء أذاها عن املجتمع.

أبو صابر: هي اآلن خارج البالد لكنها قد تعود قريبًا، وهي عىل عالقة بجميل، جميل رفيق.

املوظف: جميل رفيق؟ حًقا؟

أبو صابر: والله عىل ما أقول شهيد.

املوظف: هذه معلومات مهمة جًدا، سأتصل برئييس.

ئ يوسف من روعه. يتصل املوظف بينام يتظاهر أبو صابر أنه عىل وشك البكاء واضًعا يده عىل عينيه ويهدِّ

رئيس دائرة عيون الخالفة: أطلقوا العيون يف كل مكان، إذا دخلت تلك الفتاة البالد ألقوا القبض عليها بتهمة الخيانة 

العظمى وإثارة الفتنة يف الحال!
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تسوء حالة األم فجأة وتدخل املستشفى بسبب التهاٍب رئوي مفاجئ وتتصل ُسّمية بفاتنة لتخربها.

يف عطلة نهاية األسبوع تلتقي فاتنة بخالها أسعد وجميل.

جميل: مصممٌة عىل الذهاب يا فاتنة؟

فاتنة: ملاذا نعود إىل املوضوع، عطلتي القادمة بعد ستة أشهر ال أستطيع االنتظار. لقد ساءت حالة أمي.

أسعد: لسُت مطمئنا من ناحية والدك، سألحق بك بعد أسبوع عىل آية حال.

فاتنة: سأطلب من أمي أن ال تخرب أحًدا بقدومي وتطلب من أخوايت إخفاء األمر وهكذا أراها وأعود دون أن يعرف، 

سأذهب فجأة. هل تكفيكم هذه االحتياطات؟

أسعد: ذلك أفضل.

فاتنة: حسًنا إًذا. 

جميل: يؤسفني أنني ال أستطيع املجيء معك.

فاتنة: ال تقل ذلك، أنت فعلت كل ما يف وسعك من أجيل.

يعم الصمت لفرتة

فاتنة مبتسمة: ثم ماتت رابعة ...

يضحك الجميع.

يف البالد

أبو صابر يزور األم يف املستشفى ومعه باقة ورد، قبل أن تطلب املمرضة لطرده يبدأ الحديث: أنا آسٌف جًدا ملا قلته أنا 

ويوسف أخي. فاتنة ابنتي وأنا أخطأُت كثريًا بحقها. سأقبّل يدها وأطلب الصفح عندما أراها يف املرة القادمة.

50



سام مار 

رواية فاتنة  

األم: هل أنت مثل؟

أبو صابر: أستغفر الله أنا ال أرشب املنكر. لقد فكرُت يف املايض ووجدُت أنني قرّصُت يف حقك وحق البنات وإن شاء الله 

سأعوضكم عن بعض ذلك يف األيام القادمة. أرجوك سامحيني. أعطوين فرصة ألثبت حسن نواياي.

األم: ال أعرف، لقد جرحتنا كثريًا. 

أبو صابر: أنا آسف ماذا تريدين أن أفعل ألثبت ندمي؟

األم: ال أعرف، سرنى مع األيام، إىل اللقاء اآلن أنا متعبة.

أبو صابر: كوين بخري، إىل اللقاء.

يعود إىل السيارة حيث ينتظره يوسف.

يوسف: كيف كان الوضع؟

أبو صابر: ال أعرف إن كانت قد بلعت الطُعم، لكن عىل األقل سيخفف ذلك من شك فاتنة إن وجد.

يوسف: فاتنة تظن نفسها ذكية وما هي إال بنت ساذجة. ستسقط يف الفخ ال محالة. املهم أن نوقع بابن السيد رفيق 

عن طريقها. ال تنس نصيبي من املكافأة.

أبو صابر: كلام تكلمنا يف املوضوع تذكّرين ما بك يا يوسف.

يوسف: ال يشء، يكاد صربي ينفد.

أبو صابر: والله إن املال ال يهمني بقدر شفاء غلييل ورد رشيف وكرامتي.
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يوسف: توكل عىل الله.

أبو صابر: حسبي الله ونعم الوكيل.

أخبار املهلهل

يرصخ السبع جبار: استسلم وُمت رسيًعا، نحن ثالثة وأنت واحد ونحن نرتدي مناظري ليلية وأنت أعمى.

كان قصد السبع جبار إضعاف نفسية سامل ولكنه مل يفّكر مبا يقول.

ى »سوبر فالش«  املهلهل يُخرج هاتفه الحديث ويشغل الكامريا، هذه الهواتف التي صدرت عام ٢٠٢٠ تتميز بيشء يُسمَّ

أو  الطبيعة. يضغط عىل »تشغيل سوبر فالش« يظهر تحذير » تصوير األشخاص  لتصوير  الليل  إنارة  وهو قادر عىل 

الحيوانات بالسوبر فالش قد يسبب العمى، ال توّجه السوبر فالش نحو شخص مبارشة، يُستخدم فقط لتصوير الطبيعة 

والجامدات« يوّجه املهلهل الفالش إىل مصدر الصوت ويضغط. مع مناظري الرؤية الليلية التي تقّوي أي مصدر للضوء 

يفقد السبع جبّار القدرة عىل اإلبصار بينام يحّدد املهلهل موقعه ويطلق رصاصة تخرتق جمجمته. ميطر الصاحب عثامن 

وخليل موقع الفالش بالنار لكن رؤيتهم أيًضا تأثرت بالوميض واملهلهل انتقل إىل موقع آخر. يضطرون إىل خلع املناظري 

الليلية. يلمحون خيال املهلهل يركض حولهم كالشيطان، دورية جديدة من تنظيم سيف عيل تلوح باألفق. يركض املهلهل 

نزواًل برسعة، وقبل أن يدرك الصاحبان ما يحدث ينطلق املهلهل بالسيارة املصفحة. يطلقان النار باتجاهها لكن ذلك 

يلفت نظر تنظيم سيف عيل إليهام أكرث. يسمع املهلهل معركة الرصاص خلفه بينام يبتعد لكنه يالحظ أضواء سيارات 

بعيدة تالحقه. يبدو أن تنظيم سيف عيل مصمم عىل مالحقته. ينطلق بأقىص رسعة مثريًا عاصفة من رمال الصحراء يف 

الليل. متّر قذيفة فوق سيارته وتنفجر أمامها، يناور املهلهل مبهارة لكن يبدو أن أعداد املالحقني يف ازدياد. يغرّي اتجاهه 

من امليناء إىل القاعدة الجوية األمريكية يف املنطقة. القواعد األمريكية محمية بأجهزة مراقبة معقدة وأي اقرتاٍب منها 

سيؤدي إىل مواجهة مع مروحيات الـ«كومانيش« الجديدة.

تنظيم سيف عيل يرتاجع مع هذه الحركة االنتحارية ظاننّي أن املهلهل إما انتحاري أو أنه متعاون مع القوات األمريكية. 

قبل أن يقرتب املهلهل بالشكل الكايف ينحرف ويعود أدراجه ويكمل إىل امليناء. يفتح الالسليك، ال أحد يتحدث عليه. رمبا 

قىض النامريد عىل أنفسهم بسبب الخيانة. رمبا أصبح املهلهل آخر النامريد.

يف الليلة التي تسبق السفر ذهب جميل وفاتنة إىل مطعٍم فاخر، كانت فاتنة تخفي توترها.

جميل ميسك بيدها: فاتنة، تعرفني كم أحبك؟

فاتنة: بقدر عدد ذرات الكون.
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جميل: بل أكرث.

فاتنة مبتسمة: هذا السؤال عىل شهرته يعرّب عن براعة الشخص يف اإلجابة ولكنه ال يعرب عن مقدار الحب الحقيقي.

جميل: ما الذي يعرّب عن الحب الحقيقي إذا؟

فاتنة: إىل متى ستحبني وهل يوجد سبب يجعل ذلك الحب يتغرّي يوًما؟

جميل: إىل األبد وال.

فاتنة: آه منك ومن مثاليّاتك، ملاذا تحاول أن تكون كاماًل دامئًا؟ جرّب أن تصبح حياتك فوىض وضياًعا لفرتة.

جميل: هل حيايت اآلن ليست فوىض وضياًعا؟

فاتنة: ال ليست كذلك، فقط تغيري ظروف، ما زلَت متمسًكا بكاملك. فكر أن تغرّي ذلك. ِعش هذه اللحظات كمغامرة 

قبل أن تعيد ترتيب حياتك وتعود لخط الكامل مرة أُخرى.

جميل: سؤالك أيًضا ال يعرب عن الحب الحقيقي.

فاتنة: ملاذا؟

جميل: السؤال خطأ إذا أخذنا بوجهة نظرك أي إذا كان الحب منطقيًا، ألن اإلنسان إذا أحب شيئًا يف اآلخر قد يتغري ذلك 

اليشء فكيف يظل عىل الحب؟ لكن يف نظري الحب ليس منطقيًا. 

فاتنة: يبدو أن الحب الحقيقي مثل الدين الحقيقي ال أحد ميثله وال أحد يجده.

يضحكان، بعد العشاء يتبادالن القبل بالسيارة.

فاتنة: تعال نفعل شيئًا مجنونًا. 
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جميل: ماذا تقصدين؟

تنزل فاتنة من السيارة: اتبعني

تركض باتجاه األشجار الكثيفة ويتبعها جميل، تتوقف وتسند ظهرها إىل شجرة، جميل يقرتب منها ويشبك أصابع يديه 

مع يديها ثم يثبت يديها فوق رأسها عىل الشجرة، تتاميل فاتنة متظاهرة بالضعف ثم تتثّنى يف دالل فيعترص جميل 

جسدها بني جسده والشجرة...تعّض فاتنة شفتيها وتتظاهر باملزيد من الضعف...

يف اليوم التايل وبعد وداٍع عاطفي يف املطار.

فاتنة يف الطائرة متّجهة إىل بلدها، تكتب يف دفرتها الرسي:

أشعر بأن ما أفعله خطأ منطقي قد أندم عليه، لكن ما معنى الحياة إذا مل نخاطر من أجل من نحب.

هناك دامئًا قرار صائب منطقيًا وقرار صائب عاطفيًا. رمبا هذه أول مرة يذهب املنطق يف حسابايت إىل الجحيم.

أخبار املهلهل

يرتك املهلهل السيارة عىل أطراف املدينة الساحلية ويسري إىل امليناء، قبل أن يصل يالحظ انتشار ميليشيات »لواء دين 

الحق« يف الشوارع، هذا التنظيم رغم أنه من نفس طائفة »جتعشكم« اال أنه ُمعاٍد له وبشدة. نقاط التفتيش حول 

امليناء كثرية. يبدو أن الحظ اليسء تبعه والتنظيم سيطر عىل املنطقة حديثًا. ينحرف إىل إحدى الحواري الضيقة فيصادف 

غالمني مسلحني من أعضاء التنظيم.

الغالم األول محاواًل تخشني صوته: أنت يا هذا من أين اتيت وأين أوراقك؟

املهلهل يقف صامتًا مع ابتسامة خفيفة.

يقرتب من املهلهل مبتساًم: إيدك عىل خمسمية ورقة لنمرقك.

تخرتق سكني املهلهل حنجرته قبل أن يكمل جملته، الغالم الثاين يتسّمر لثواين من هول املشهد، يعاجله املهلهل برمي 

نفس السكني فينغرس يف قلبه. يسحب املهلهل سكينه ويكمل طريقه.

يفتح الالسليك مرة أُخرى: منرود...صاحب عمر ...منرود...صاحب عمر...
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ال يُجيب أحد، لقد بدأ التعب يُدب يف أوصال املهلهل، الفنادق يف املدن التي تحتلها هذه التنظيامت تتحول إىل أماكن 

خطرة يجب تفاديها. مير بجانب صالون حالقة، تخطر عىل باله فكرة. يدخل ويطلب قص شعره.

الحالق: أهاًل بك، تفضل، كيف تريد قص شعرك؟

املهلهل: صفر لو سمحت.

الحالق: كام تشاء، من أين أنت يا سيدي؟

املهلهل: أنا لست من هنا ولست مع أحد، مجرد مار يف املدينة، ما الذي يجري هنا؟

الحالق: ليلة أمس تم مسح معظم تنظيم جتعشكم يف معركة العاصمة، فاستغل تنظيم لواء دين الحق الفرصة ودخلوا 

املدينة.

املهلهل: هل هناك مكان ليبيت فيه شخص عابر؟

الحالق: هناك فندقان يف املدينة لكن ال أعرف كيف الوضع اآلن.

املهلهل: هل تعرف أماكن أُخرى؟

الحالق: لدى أخي بيت مفروش صغري وأنا مسؤول عنه.

املهلهل: كم تُريد ايجاًرا شهريًا؟

الحالق: يف هذه الظروف ٧٠٠ دوالر.

املهلهل: اتفقنا، عندما أنتهي أعطني املفاتيح وأرشدين اليه.

الحالق: حسًنا يا سيدي.
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يدخل املهلهل البيت الصغري الذي يحتوي أثاثًا بسيطًا ورخيًصا، يرمتي عىل الفراش. يقيض املهلهل عدة أسابيع، منتظرًا 

أن يعود امليناء بال فائدة، يسمع يف األخبار عن انقالب األصدقاء املؤمنني يف البالد. مل يعد مطلوبًا هناك اآلن!

تهبط طائرة فاتنة، مل تُخرب أحًدا مبوعد وصولها سوى راندي الذي ينتظرها يف املطار ليك تفاجئ أمها.

يُعطي موظف الجوازات العابس ذو الشوارب الكثة فاتنة استامرة معلومات، بعد أن متألها تسلّمها له مع جواز السفر.

املوظف: أين النسخة الثانية؟

فاتنة: أنت أعطيتني نسخة واحدة فقط يا سيدي.

املوظف: أنا أعطيتك وحدة واّل إنِت ييّل أخدِت وحدة وانقلعِت؟

فاتنة تأخذ نسخة ثانية بصمت ومتلؤها. بينام تفعل ذلك يُقِبل ثالثة رجال من »عسس الخالفة« ويقبضون عليها أمام 

الجميع!

فاتنة: ماذا تفعلون؟

العسس: أنِت مقبوض عليِك بتهمة الخيانة العظمى وزعزعة األمن واالستقرار واملشاركة بقمع ثورة سلمية وغري ذلك.

فاتنة: هل هذه مزحة؟ أنا مجرد طالبة يف الخارج وال عالقة يل مبا تقول.

العسس يشّدها من ذراعها: هيا معنا تحريك!

يقتادونها إىل سيارة العسس ويُجلسونها يف املقعد الخلفي ويحيطها اثنان منهم. يف الطريق إىل السجن يتظاهران بالنوم 

ويتاميالن عىل فاتنة ملالمسة جسدها.

يُلقي حارس السجن لباًسا خشًنا عىل فاتنة: ارتدي هذا.

فاتنة: أرجوك أغلق الباب.
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الحارس: ال! يجب أن أتأكد أنِك لن تهّريب شيئًا. 

تدمع فاتنة بينام تغرّي ثيابها ويتفرّس الحارس جسدها بشهوة ويضع يده فوق وسطه

فاتنة بعد أن تنتهي: أريد إجراء اتصال.

الحارس يُشري إىل هاتف يف الزاوية لكنه يقف بجانب املكتب ويغلق الطريق اليه: من هنا...

فاتنة: كيف أصل اليه؟

الحارس يُشري إىل مسافة صغرية بينه وبني الحائط: من هنا.

فاتنة: هل ميكنك االبتعاد قلياًل يا سيدي؟

الحارس: لديِك ثالثون ثانية قبل أخذك إىل الزنزانة.

فاتنة متّر فيقبض الرجل عىل مؤخرتها، تتناول فاتنة قلاًم من فوق املكتب وتحاول رضبه به فيقيدها. يصل مأمور السجن 

يف تلك اللحظة.

فاتنة: كان يحاول اغتصايب.

يتبــع يف العدد القادم...
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مجلة شهرية بجهود فردية تصدر في الثاني عشر من كل شهر

أفكار  نشر  هدفها  العرب  امللحدين  مجلة 
اختالف  على  العرب  والالدينيني  امللحدين 
والعرقية  السياسية  وانتماءاتهم  توجهاتهم 
بجهود  مبنيٌة  رقميٌة  اجمللة  كاملة.  وبحريٍة 
سياسي. توجٍه  أّي  عن  تعّبر  وال  فرديٍة 

تعتبر  املطروحة  واملواضيع  املعلومات 
األدبية  الناحية  من  أصحابها  مسؤولية 
الفكرية. امللكية  وحفظ  النشر  وحقوق 

مجلة  مجموعة  أعضاء  من  هم  الناشرون 
امللحدين العرب، أو من الكّتاب امللحدين والالديننّي 
. بالنشر  اإلذن  ألخذ  معهم  التواصل  متّ  ممّن 

العاّمة،  لألخالق  مناٍف  ماهو  كل  نشر  ُينع 
العنصرية. التصريحات  أو  التحريض  وكذلك 

مناسًبا  تراه  ما  نشر  في  احلقّ  التحرير  لهيئة 
اجمللة  مجموعة  في  املوجودة  املواضيع  من 
موضوٍع  أّي  فنشر   ، بوك  الفيس  على 
بنشره. للمجّلة  تفويضاً  يُعتبر  ضمنها 

موقع املدونة اخلاصة بنا لألرشفة على اإلنترنت: 
www.aamagazine.blogspot.com
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